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  :تمهيد

لقد اهتمت العديد من الدراسات و النظريات في تأثيرات وسائل اإلعالم على الفرد و 

مستويات هذا التأثير في محاولة اإلجابة على العديد من األسئلة الخاصة بقوة وسائل 

اإلعالم،و هذه الدراسات انتهت إلى وصف جمهور وسائل اإلعالم بأنه ايجابي و نشط 

في مراجعة وسائل اإلعالم و مفرداتها و مستوياتها،و من بين هذه النظريات  و عنيد

  .نظرية االستخدامات و االشباعات التي وجدنا أنها تتناسب مع موضوع دراستنا
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I.  االستخدامات و االشباعات:  

III. 1 - ماهية النظرية:  

مهورها إلى بداية البث يعود االهتمام بالبحث عن اإلشباع الذي توفره وسائل اإلعالم لج

التجريبي في ميدان علم االتصال و مثل هذه الدراسات ظهرت في األربعينات في أعمال 

الزرسفيلد و ستانون و بيرلسون، و في الخمسينات في أعمال ريليز و فريدلسون و ماك 

  .كوبي،و في الستينات في أعمال شرام و اليل و باركر

ع مجموعة من المفاهيم و الشواهد التي تؤكد بان و يقدم نموذج االستعمال و اإلشبا

أسلوب األفراد أمام وسائل اإلعالم أكثر قوة من المتغيرات االجتماعية و السكانية و 

  1الشخصية

لماذا يتصل الناس باإلعالم؟ ما هي :كما تجيب هذه النظرية على السؤال •

الوظائف التي االحتياجات التي تجعل األفراد يستخدمون وسائل اإلعالم؟ ماهي 

تقوم بها عند الناس؟ و مسالة أهداف المتلقي من تعرضه للوسائل اإلعالمية ، 

من القضايا التي شغلت المهنيين العاملين في الصحف أو الباحثين الراصدين 

لتعرض الجمهور للراديو أو التلفزيون منذ عشرات السنين،فأصحاب دور النشر و 

يحتاج الجمهور؟ و ما الجزاء الذي يحققه من  ماذا: العلماء يسالون أنفسهم دوما

وراء اتصاله؟ و قد جسدت الدراسات العالمية اإلجابة عن هذه التساؤالت في 

نظرية االستخدامات و االشباعات التي أبرزها و وضع نماذجها العالم إلياهو 

استخدامات وسائل اإلعالم الجماهيري عام " و بلومر عندما وضعا كتابهما  كاتز

   2ثم طورها عشرات الباحثين في مجال اإلعالم و الدراسات النفسية 1970

                                         

 .214، ص1999، 1، فلسطين، دار األقصى للنشر و التوزيع، طاالتصال الجماهيري:صالح خليل أبو أصبح -  1

 .176،ص1،2011،األردن،دار أسامة للنشر و التوزيع،طنظريات االتصال:بسام عبد الرجمن المشاقبة -  2
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إن هذه النظرية تحاول أن تكشف كيف و لماذا يستخدم األفراد وسائل اإلعالم و ما 

دوافع التعرض التي تدفعهم للجلوس أمام التلفزيون أو قراءة الصحف؟ و على الرغم من 

ص في معرفة األخبار أو تفسير األحداث أن اإلجابة بسيطة عن التساؤالت ،و قد تتلخ

أو التسلية أو اإلستمتاع أو التعلم أو التعارف و التفاعل االجتماعي العام إال أن هذه 

االحتياجات شديدة التعقيد عندما يتعلق األمر بمضمون اإلعالم و عندما يتعلق 

رز ما يميز بمكنونات اإلنسان النفسية و االجتماعية و هذه المكونات النفسية هي اب

تغيرات هذه النظرية فهي تعتمد على أن األفراد مدفوعون لمؤثرات نفسية و اجتماعية و 

  .3ثقافية تجعلهم محتاجين لإلعالم

افترضت أن  التيولقد ظهرت هذه النظرية بعد تراجع نظرية الحقنة تحت الجلد ، •

يكفي أن يغير اتجاهات  التعرض المستمر لرسالة ما في وسيلة  إتصالية

وسلوكيات عدد كبير من الجمهور وترى نظرية االستخدامات واالشباعات أنه 

نشط وغير سلبي ،يسعى دائما وراء تحقيق هذا الهدف فيشكل توقعات لما يحصل 

4. عليه من مضمون وسائل االتصال وقدرتها على إشباع احتياجاته 
 

  

  

  

III. 2 - شباعاتافتراضات نظرية االستخدامات و اال:  

                                         
، من االتصال الذاتي إلى الوسائط الرقمية المتعددة، مصر، المكتبة العالمية تأثيرات وسائل اإلعالم: رضا عكاشة -  3

 .193، ص2002، 1للنشر و التوزيع، ط

 71.72ص.2005، مصر،عالم الكتب، االعالم و المجتمع اطفال في ظروف صعبة، وسائل االعالم المؤثرةاماني عمر الحسيني،  - 4
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و أطلق " هولتين " و " لوند برج " هناك خمسة افتراضات لهذه النظرية و التي قدمها 

  .و هي ذات درجة من الترابط الداخلي" االستخدامات و االشباعات " عليها نموذج 

تفترض نظرية االستخدامات و االشباعات أن الجمهور المستخدم  :االفتراض األول

قيق أهداف معينة أي أن التعرض لوسيلة اتصال ما هو إال لوسائل االتصال يتصرف لتح

  .تعبير عن دوافع بسيكولوجية و احتياجات فردية

يتوقف معظم االستعداد لربط االحتياطات و االشباعات من جهة و  :االفتراض الثاني

استخدام وسيلة ما من جهة أخرى على أفراد الجمهور، و هنا يدع مساحة ضئيلة جدا 

أي شكل من أشكال التأثير المباشر لوسائل االتصال على السلوك و  للفرض بوجود

  .اتجاهات الجمهور

أن كلمة قد تكون مضللة هنا ألنها تفترض أن التلفزيون " باركر " و " شرام " و كما قال 

يؤثر على األطفال و لكن في عملية االتصال فان األطفال هم األكثر تأثرا و نشاطا 

  .مون التلفزيون و ليس التلفزيون هو الذي يستخدمهمألنهم هم الذين يستخد

وسائل االتصال تتنافس مع وسائل أخرى لتحقيق احتياجات  :االفتراض الثالث

الفرد،فاالحتياجات التي تحققها األولى هي جزء من دائرة احتياجات واسعة و تختلف درجة 

ق إشباع االحتياجات إشباع وسائل االتصال لتلك االحتياجات، و البد من النظر إلى طر 

  .التقليدية و األقدم من وسائل االتصال حتى نصل إلى دور اإلعالم في حياتنا

تفترض هذه النظرية انه من الممكن استنباط العديد من أهداف استخدام  :االفتراض الرابع

وسائل االتصال من إجابات أعضاء الجمهور أنفسهم، بمعنى أن األفراد لديهم الوعي الكافي 

تماماتهم و دوافعهم و يستطيعون التعبير عنها و تحديدهما أو على األقل يستطيعون باه

  .التعرف عليها إذا تم سؤالهم عنها
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إن الحكم لقيمة أهمية الثقافة لإلعالم يجب عدم الخوض فيه،و لكن البد  :االفتراض الخامس

من القيام بدراسة خلفيات و مواجهات الجمهور في حد ذاتها، و من خالل ذلك يمكن األخذ 

في االعتبار االختالفات الشاسعة و الصالت بين االستخدامات و االشباعات فكثير من 

   5.لجماهيريةالدراسات و األبحاث حول الثقافة ا

  

  :نماذج االستخدامات و االشباعات

  نموذج كاتز و زمالؤه

  

  

   

  

  

  

  

يعكس هذا النموذج العوامل األساسية التي تقوم عليها نظرية االستخدامات و اإلشباعات 

  6.حسب الباحث إليهو كاتز الذي يعتبر أهم منظر النظرية

                                         
 .73المرجع نفسه،ص  -  5

 280،281، ص  3،2004،القاهرة، دار النشر،طنظريات اإلعالم و اتجاهات التأثير: محمد عبد الحميد -  6

دوافع وحاجات و 

 توقعات جديدة

 إشباع لبعض الحاجات و نتائج أخرى

العوامل النفسية 

و االجتماعية
 توقعات حاجات

 وسائل اإلعالم

ممارسة 

 نشاطات أخرى

التعرض إلى 

 وسائل اإلعالم

 مصادر أخرى
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  :نموذج روزنجين لالستخدامات و االشباعات

  تتفاعل مع   

  إ

البناء االجتماعي بما 

 اإلعالم فيه وسائل

الخصائص الذاتية و 

 الخارجية للفرد

 الحاجات األساسية
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  ينتج من هذا                التفاعل                                  

  

  

                    

  تؤدي                                        إلى                                  

  

  

  

  تؤدي                                      إلى                          

  

  

و من الممكن أن يتأثر بالخصائص الذاتية و الخارجية بالفرد مثل بناء وسائل اإلعالم و 

  7البناء الثقافي و السياسي و االقتصادي في المجتمع 

  

  

                                         
 282المرجع نفسه،ص  -  7

 إحساس الفرد بالمشكالت و إدراك البدائل

 إحساس الفرد بالمشكالت و إدراك البدائل

أنماط مختلفة استخدام  أنماط سلوكية أخرى

 وسائل اإلعالم

 عدم إشباع إشباع
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  :نموذج ستيفن وينداهل

  

  

  

  

قرار استخدام الوسيلة و 

 المحتوى

المحتوى  استخدام وسائل اإلعالم كمية

 المستخدم نوعه عالقته طرق االستخدام
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  8
 

و هذا النموذج يحدد فيه روزنجرين أهمية الحاجات التي تقع في اعلي هرم ماسلو الحاجة 

كما يركز أيضا بجانب الحاجات على المشكالت التي . الحب، تحقيق الذات إلى الصحة ،

و هي كلها سوف . تدفع الفرد إلى سلوك معين و هذه المشكالت بجانب أنماط دوافع إشباع

تؤدي إلى الفعل الذي يتمثل في استخدام وسائل اإلعالم أو أي سلوك أخر،كما تختلف 

ف األفراد و الجماعات و بالتالي فإننا نتوقع اختالف الحاجات و المشكالت و الدوافع باختال

                                         
 .283،المرجع نفسه،ص  -  8

  المخرجات او المحصلة بالنسبة للفرد 

  تأثيرات                                 نتائج                          تأثيرات متابعة

  تحدث مبدئيا بتأثير                  تحدث بتأثير                     يقويها أو يضعفها

خصائص االستخدام               استخدام الوسائل                   استخدام الوسيلة                 

 مخرجات للمستويات االجتماعية األخرى
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في نموذج السلوك و اختيار المحتوى و يترتب على ذلك أيضا إشباع أو عدم إشباع نتيجة 

  9.عملية الختيار و التعرض إلى وسائل اإلعالم و محتواها

   windahlو يعكس نموذج ستيغن وينداهل 

ت ،و هذا النموذج يؤكد فيه وينداهل على أن الربط بين نماذج االستخدامات و التأثيرا

استخدام ربما يشير إلى عملية معقدة تتم في ظروف معينة يترتب عليها تحقق وظائف ترتبط 

و لذلك في فانه ال يمكن تحديده في إطار مفهوم التعرض فقط . بتوقعات معينة عن اإلشباع

العالقة مع وسيلة / حتوى و لكن ممكن وصفه في إطار كمية المحتوى المستخدم نوع الم

  .طريقة االستخدام و على سبيل المثال تحديد ما إذا كان االستخدام أوليا أو ثانويا/ اإلعالم

III. 3 - اشباعات الجمهور من وسائل اإلعالم:  

  :دوافع التعرض إلى وسائل اإلعالم و اشباعتها المحققة

تعددت البحوث التي كانت تحاول البحث في أسباب التعرض و أهمية وسائل اإلعالم و  لقد

مستواها بالنسبة للفرد بتأثير مدخل التحليل الوظيفي من جانب أو نظريات الدوافع من جانب 

فالمدخل الوظيفي هو احد المداخل التي اهتمت بدراسة ما تقوم به وسائل اإلعالن .آخر

تلبية حاجاته و إشباع رغباته،كما قال هارولد الزويل في مقالته حول إلرضاء المتلقي أو 

حيث حدد أربعة وظائف تقوم بها وسائل االتصال هي  1984وظائف االتصال في المجتمع 

 تشارلز رايت مراقبة البيئة،مراقبة أو إقامة عالقات متبادلة و نشر الثقافة و أضاف إليها

هذا اإلطار تم تطوير العديد من الوظائف و المهام وظيفة الترفيه كوظيفة رابعة و في 

بالنسبة للفرد و المجتمع، و هي التي اتخذت أساسا لتحديد وظائف وسائل اإلعالم من جانب 

و ما يعتقده الباحثون سبب للتعرض لوسائل اإلعالم من جانب آخر،و لذلك نجد العديد من 
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يرها كبناء األسئلة الخاصة بأسباب البحوث قد التزمت ببعض هذه الوظائف أو كلها،و تطو 

  .التعرض إلى وسائل اإلعالم و محتواها

كما أصبح مفهوم الوظائف التي تقوم بها وسائل اإلعالم من جهة نظرها هي نفسها البدائل 

الخاصة التي يستخدمها الباحثون للكشف عن دوافع التعرض إلى وسائل اإلعالم أو محتواها 

ير إلى أن دوافع الفرد من التعرض إلى وسائل اإلعالم أو و بالتالي أصبحت البحوث تش

لألشكال المختلفة للمفردات أو المحتوى يمكن تصنيفها من خالل مقابلة حاجات الناس إلى 

  .الهروب بحاجات اآلخرين إلى المعرفة و التعليم

  :و دوافع التعرض تتمثل في

 التعرض على ما يدور حول المتلقي -

 رفةالتعليم و اكتساب المع -

 التسلية و الترفيه -

10الهروب من روتين الحياة اليومية -
 

كما أصبحت هذه الدوافع قاسما مشتركا في الكثير من البحوث التي تبحث عن إرضاء 

األفراد في إطار ما تقوم به وسائل اإلعالم من وظائف صاغتها أدبيات االتصال الجماهيري 

التي أجراها على عينة  1992سنةفي دراسة : كما أضاف الدكتور حسن عماد11و اإلعالم

  :من طالب الجامعة في سلطنة عمان صنف دوافع التعرض إلى التلفزيون إلى

 الحاجة على االسترخاء و الترفيه -

 اإللمام بما يحدث في العالم -
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 شغل أوقات الفراغ -

 التخلص من الملل -

 التعلم و الثقافة بوجه عام -

 اإللمام بالمعلومات الشخصية -

 الهروب -

 موضوعات تصلح للنقاشمعرفة  -

 االنتماء و التوحد مع المجتمع -

 الشعور باألمان و االستقرار -

 الصداقة -

 التميز عن اآلخرين -

تعدد االشباعات التي يمكن يحصل عليها الجمهور من وراء : اشباعات وسائل اإلعالم

  :تعرضه لوسائل االعالم و يمكن تصنيفها كاألتي

الرغبة السريعة في المعرفة و : عاجل للجمهور مثلالتي تتحقق بشكل : االشباعات الفورية

  .الضحك

تكون االتجاهات و : التي تتحقق بشكل اجل على المدى البعيد مثل: االشباعات البطيئة

  12.المعارف و اآلراء

التي تساعد الجمهور على الراحة و التخلص من القلق و : diversionاشباعات التنفيس

  .الهروب من الخيال
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تساعد الجمهور على المعرفة و المعلومات و الخبر :  surveillance بة البيئةاشباعات مراق

  .و التفسير

التي تسعى و تتمنى من الجمهور الحصول : gratification soughtاالشباعات المطلوبة 

  .عليها من التعرض

التي نتجت و تحققت بالفعل عن هذا : gratification obtainedاالشباعات المحققة

  .التعرض

التي تنتج عن التعرض لمضامين اإلعالم : content gratificationاشباعات المحتوى 

  .ذاته من أفالم و أخبار و مقاالت و صور و رسوم و مواقف و أراء

التي تنتج عن عملية الجلوس و التعود و : process gratificationاالشباعات العملية 

االرتباط بالوسيلة،فقد يتعود الفرد لمجرد عودته إلى المنزل أن يأخذ قسط من الراحة بان 

يستلقي نصف ساعة أمام التلفزيون،أو عندما يذهب إلى مكتبة البد أن يتصفح الصحف 

األخرى اشباعات و قد  أكثر مضمون يتولد عنها هي -عملية االرتباط بالوسيلة.....سريعا

تبدو في االسترخاء أو حتى في اإلحساس بالعزلة االجتماعية،مثال لو انشغل األب بزوجته 

  .و أوالده بالجلوس و االستماع و مناقشة األمور،بدال من التعود االسترخاء أمام التلفزيون

تأكيد الذات  التي تكسب الفرد مهارات: orientational gratificationاالشباعات الذاتية 

  .و تعلم النفس و التمكين المعرفي و السلوكي

و هي الوسائل التي يستخدمها الفرد في : social gratificationاالشباعات االجتماعية

  13التعامل و االندماج مع شبكة العالقات االجتماعية و حل المشكالت البيئية

  :العالقة بين االستخدام و االشباع
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صياغة العالقة بين حاجات الفرد و اتجاهاته السلوكية الشباعها من اهتم كاتز و زمالؤه ب

بين البدائل المختلفة،و منها وسائل اإلعالم و محتواها،و ذلك في المقالة التي نشرها أكثر 

من مرة بعنوان استخدامات األفراد لوسائل اإلعالم في استعادتهم للبحوث السابقة ركزوا على 

  :اهتم فيه الباحثون بثالث عوامل أساسية تتمثل في األتي 1968بحث اجري في السويد عام 

إن جوهر الترضى الخاص باالستخدام و اعتبار المتلقي ايجابيا و نشطا في سلوكه 

  .االتصالي مع وسائل اإلعالم

  .االختيار لوسائل اإلعالم مع المصادر األخرى إلشباع الحاجات

و زمالؤه نموذجا للعالقة بين استخدام " اتز ك" و بناء على نتائج العديد من البحوث صاغ 

األفراد لوسائل اإلعالم، و ما يمكن أن أشبعه من حاجات لدى هؤالء األفراد مقارنة بالدالئل 

  .األخرى الوظيفية التي قد يتجه إليها الفرد لتلبية الحاجات مثل األنشطة الثقافية األخرى

فهو يرى أن لدى كل فرد عددا من العوامل االجتماعية و النفسية التي تولد حاجات معينة 

للفرد، و من خالل خبرة الفرد يبدأ في رسم توقعاته على تلبية وسائل اإلعالم لهذه الحاجات 

مقارنة بالمصادر أخرى إلشباع هذه الحاجات الحاجة إلى التسلية و الهروب من الواقع و 

ته عن إمكانية تحقيق ذلك من خالل مشاهدة التلفزيون أو الذهاب إلى يضيف توقعا

النادي،فيترتب على ذلك اتخاذ قرار باالختيار بين وسائل اإلعالم أو المصادر األخرى نتيجة 

   14للتعرض يتم إشباع الحاجات

نتائج أخرى كاملة و هو يؤدي مرة أخرى إلى نشوء حاجات أو توقعات جديدة تبدأ في 

و هكذا تتم دورة العالقة بين نشوء حاجات ....ل مع العناصر االجتماعية و النفسيةالتفاع
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جديدة أو عدم إشباع بعض الحاجات تجعل الفرد يستعيد الدورة مرة أخرى أمال في االستمتاع 

  ....في إشباع كل الحاجات

كاتز و وكذا يتم تولد الحاجات و تكرار التعرض لإلشباع هذه الحاجات كما وضحها نموذج 

  .زمالؤه في العروض الخمسة و هي

جمهور المتلقين هو جمهور نشط و استخدامه لوسائل اإلعالم هو استخدام موجه لتحقيق 

  .أهداف معينة

يمتلك أعضاء الجمهور المبادرة في تحديد العالقة بين إشباع الحاجات و اختيار رسائل 

  .معينة يرى أنها تشبع حاجاته

صادر أخرى إلشباع الحاجات مثل االتصال الشخصي أو تتناقض وسائل اإلعالم م

المؤسسات األكاديمية أو غيرها من المؤسسات ،فالعالقة بين الجمهور و وسائل اإلعالم 

تتأثر بعوامل بيئية عديدة تجعل الفرد يتجه إلى مصدرها إلشباع حاجاته دون اآلخر،و هذا 

  .بتأثيرات العوامل الوسطية" كالبر " ما عبر عنه 

لجمهور هو وحده القادر على تحديد الصورة الحقيقية الستخدامه وسائل اإلعالم ألنه هو ا

  .الذي يحدد اهتماماته و حاجته و دوافعه،و بالتالي اختيار الوسائل التي تشبع حاجاته

اإلحكام حول قيمة العالقة بين حاجات الجمهور و استخدامه لوسيلة أو محتوى معين يجب 

نفسه، الن الناس قد تستخدم نفس المحتوى بطرق مختلفة باإلضافة إلى  أن يحددها الجمهور

  15أن المحتوى يمكن أن يكون له نتائج مختلفة
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III. 4 - نقد النظرية و الرد عليهم:  

تطورت البحوث الخاصة باالستخدامات و االشباعات خالل السبعينات و ما بعدها و تبعد 

تفسير استخدامات الجمهور و اشباعات ازداد  ان قدمت النظرية إستراتيجية جديدة للدراسة، و

إدراك الباحثين بعد ذلك بأهمية االستخدام النشط لجمهور المتلقين باعتبارها عامال وسيطا 

في أحداث األثر سواء كان كبيرا أو محدودا و على الرغم من تطور أساليب البحث و 

را من النقد وجهت إلى االستقصاءات المنهجية و الموضوعية في هذا المجال إال أن صو 

  :هذه النظرية و تطبيقاتها، و من أمثلتها مايلي

يرى عدد من الباحثين أنها ال تزيد عن كونها إستراتيجية لجمع المعلومات من خالل  :أوال

التقارير الذاتية للحالة العقلية التي يكون عليها الفرد وقت التعامل مع االستقصاءات خاصة 

 باإلضافةNeed sد المصطلحات و المفاهيم مثل مفهوم الحاجة أن هناك خالفا حول تحدي

إلى أن اآلخر ال يتوقف فقط على الحالة العقلية و لكن هناك أمور عديدة تعتبر متغيرات في 

المركز االجتماعي للفرد و الحالة االقتصادية و : عالقاتها باستخدام وسائل اإلعالم مثل

ير نموذج السلوك و اإلشباع مع وسائل اإلعالم،و التعليم،و ربما يفسد هذا أكثر في تطو 

لذلك فان األمر يحتاج إلى وضع الفئات االجتماعية بجانب الدوافع و الحاجات في 

االعتبار،باإلضافة إلى أن الفئات المحتوى التي تعتبر مثيرا في االستخدام تعتبر فئات عامة 

قد يختلف األفراد في استخدامهم بينما يتطلب األمر أيضا تقسيما إلى فئات فرعية عددية 

  .لها
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أن نتائج هذه البحوث ربما تتخذ " دنيل ماكويل" اإلشكالية الثانية التي يركز عليها  :ثانيا

ذريعة إلنتاج المحتوى الهابط خصوصا عندما يرى البعض،انه يلبي حاجات أعضاء المتلقين 

   16إلى أخره.....في مجاالت التسلية و الترفيه و الهروب 

عدم التحديد الواضح " بلومر " اإلشكالية التالية في تطبيق هذه النظرية التي يراها  :لثاثا

  17.التي تصف جمهور المتلقين في عالقاته باالستخدام و اإلشباع Activitéلمفهوم النشاط 

، فوسائل اإلعالم  Utilityفهناك العديد من المعاني التي تشرح هذا المفهوم منها المنفعة 

خدامات و هذا يعني أن وسائل اإلعالم هي التي تحدد وظائفهم يحدد الفرد استخدامه لها است

ألي من هذه الوظائف و كذلك معنى العمد،الن استخدام الناس لمحتوى اإلعالم يمكن أن 

يوجه من خالل الدوافع،و كذلك معنى االنتقاد و هذا يعني أن استخدام الناس لوسائل 

م و تفضيلهم القائم،و المعنى األخير هو مقاومة التأثير، و اإلعالم ربما يعكس اهتمامه

الجمهور عنيد ال يقبل سيطرة من آخرين و من أي شيء حتى وسائل اإلعالم ربما يعكس 

  .اهتمامهم و تفضيلهما و بالتالي فان نشاطهم يجنبهم تأثيراتها

الكلي للوسائل و  ركزت جميعها على االختيار" بلومر " باإلضافة إلى أن البحوث كما يرى 

المحتوى و لم تحدد ماذا يفعل الجمهور بالمحتوى،عندما يختارونه و يرى أن البحوث الحالية 

بدأت تركز على نشاط الجمهور كحالة يسقط فيها الجمهور النشاط المعاني على المحتوى 

و لبناء معنى الجديد يخدم أهدافه أكثر من أي معاني أخرى قدمت في الرسالة المنتجة أ

الموزعة،لذلك فانه يفرق بين النشاط الفاعلية و الصفة نشط و فعال،و المفهوم األخير هو 
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الذي يحدد أكثر ما يفعله الجمهور و يعنيه االستخدام و اإلشباع في ذهنه خصوصا عندما 

   18يتوفر المتلقي حرية الحركة في المواقف االتصالية

و من جانب آخر فان تطبيق هذه النظرية يطرح تساءالت حول قياس االستخدام،فهل : رابعا

يكفي الوقت الذي يقضيه الفرد في التعرض إلى وسائل اإلعالم أو محتواها في قياس كثافة 

التعرض أو االستخدام؟ و هل يشير ذلك وحده إلى االستغراق في المحتوى و اإلحساس 

رض؟ و هل تشير كثافة التعرض أو االستخدام إلى قوة الدافع و بالرضا طوال فترة التع

ضغط الحاجات على الفرد المتلقي؟مما يتطلب عزال كامال لكافة العوامل المؤثرة على كثافة 

التعرض عند بحث العالقة بين التعرض و تلبية الحاجة،و الفل تماما بين تأثيرات الحاجات 

  19.اب أخرى غير تأثير الحاجاتباعتبارها قوة دافعة و التعرض لألسب

و من هذه األسباب ما يرتبط بتأثير العادات أو وجود وقت فراغ كبير أو التأثيرات البيئية 

تأثير نظام التعليم على توفير الوقت للتعرض من عدمه أو تأثير خصائص وسائل : مثل

ا أو إيجابا بجانب و غيرها من العوامل التي تؤثر على كثافة التعرض سلب......اإلعالم ذاتها

  .تأثير الدوافع و ضغط الحاجة الفردية

و أخيرا فان تطور هذه النظرية و تطبيقها يحتاج بداية إلى اتفاق على المصطلحات و 

المفاهيم و توظيفها و الربط بين النماذج المختلفة إلشباع في عالقتها بالمعاني المشتقات من 

شغال من االهتمام و التركيز على الفرد إلى المحتوى الذي يتعرض له الفرد بجانب االن

  .عالقاته في االستخدام و اإلشباع بالنظم االجتماعية األكبر

و هذا ما يحتاج إلى جهد علمي من الخبراء و الباحثين للتوسع بالنظرية و تطبيقاتها و 

  .كتمهيدا لدراسة عالقتها بتأثيرات وسائل اإلعالم على الفرد بداية ثم المجتمع بعد ذل
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  :الرد على االنتقادات 

يعتبر المؤيدون لمدخل االستخدامات و االشباعات في ردهم على االنتقادات الموجهة 

إليه،أن كل ما أثير حول المدخل ال يمكن أن ينفي دوره في دراسة عالقة الفرد بوسائل 

وسيلة اإلعالم،و ينطلق هؤالء من إمكانية حدوث تغيرات في سلوكات أفراد الجمهور تجاه ال

اإلعالمية التي يمكن أن يتغير نوعها و مضمونها و يرى البعض أن هذه التغيرات المتبادلة 

في سلوك األفراد و محتويات وسائل اإلعالم يعود بالدرجة األولى إلى االختالف الذي قد 

يحدث بين االشباعات التي تحققها وسائل اإلعالم يعود بالدرجة األولى إلى االختالف الذي 

يحدث بين االشباعات التي تحققها وسائل اإلعالم، و بين االشباعات التي يرغب الفرد قد 

  .في تحقيقها

كما انه البد من مراعاة التطور الذي تعرفه وسائل اإلعالم و االتصال و الذي تقابله تغيرات 

لى في حياة األفراد سواء على المستوى السيكولوجي أو االجتماعي أو االقتصادي باإلضافة إ

ذلك فان قياس اتجاهات األفراد و مدى إشباع حاجاتهم ال يمثل مشكلة تعترض مدخل 

االستخدامات و االشباعات التي فقط و إنما هي عوائق تقف أمام مختلف األبحاث 

   20االجتماعية ألنها تتعامل مع الفرد الذي تتسم سلوكاته بالتغير و الثبات
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  :الخالصة

رغم أهمية االفتراضات التي جاءت بها نظرية االستخدامات و االشباعات ،و رغم كثرة 

االستخدامات و الدراسات في هذا االتجاه البحثي إال أنها تبقى محل انتقاد من طرف العديد 

من الباحثين في هذا المجال،لكن رغم كل االنتقادات تبقى هذه النظرية من أهم نظريات 

ل و ال يمكن ألي كان أن ينكر فصل الدراسات التي قدمتها خاصة في اإلعالم و االتصا

  .مجال الدراسات الجمهور
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  :تمهيد

اللغة، :يمتلك العالم العربي من المقومات الكافية لظهور نظام إعالمي عربي مشترك مثل

الدين، األرض و األهداف المشتركة و وحدة التاريخ و العدو المشترك،فبالرغم من ظهور 

بعض مالمح إقامة هذا النظام المشترك من خالل إنشاء اتحاد إذاعات العربية و المؤسسة 

الفضائية عربسات وٕاطالق قمر نايل سات إال أن هناك الكثير من  العربية لالتصاالت

المشكالت ال تزال إلى حد الساعة تواجه إقامة هذا النظام،و ذلك لعدة اعتبارات هامة و 

أبرزها يتعلق بهوية القنوات الفضائية و سياستها و مدى انسياقها في منظومة التبعية الثقافية 

تي تفرض هيمنتها من خالل عولمة هذا الوضع الذي وجدت و اإلعالمية للدول الغربية ال

  .الفضائيات العربية نفسها مقحمة فيه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 




	� ا��������
 ا�� �� ������
ي                                      ا
���ات ا��
���� ا
 ا

 

  

I. 1 - مفهوم العولمة اإلعالمية:  

العالم و " األمركة"يعود مفهوم العولمة إلى أواخر القرن التاسع عشر بوصفه سعيا أمريكيا 

إن : " س األمريكي غروفر كليغالنديلتمس المتتبعون ذلك الطموح األمريكي في قول الرئي

دور أمريكا الخالق هو تحضير العالم امة واحدة و قد سمى الرئيس األمريكي ويلسون القرن 

بالنظر إلى تلك المهمة األمريكية،و ارتبط هذا المفهوم بدعوة " القرن األمريكي" العشرين ب

  .أمريكا إلى نظام عالمي جديد

ة و تجليات لظواهر اقتصادية و هيمنة للقيم االمريكية و كما أن العولمة هي حقبة تاريخي

   1هي ثورة تكنولوجية و اجتماعية

  :العولمة اإلعالمية- 1

تعززت عولمة النشاط اإلعالمي في مطلع القرن العشرين بغلبة الطابع التجاري على وسائل 

ستهالكي من اإلعالم،ذلك من اجل تامين األسواق الخارجية و انتشار اإلعالن،و النزوع اال

  .جهة و بتطور أشكال الخطاب اإلعالمي و ارتباطه بالثقافة المتطورة من جهة أخرى

و يعرفها عبد الملك الدتاني بأنها تعبير عن اتساع التدفقات الدولية في مجاالت اإلعالم و 

المعلومات،و نقل األفكار و القيم و العادات االجتماعية المختلفة من خالل وسائط االتصال 

الحديثة المتطورة التي برزت إلى الساحة الدولية بشكل واسع،و انتشرت في عقد التسعينات 

  2.و منها قنوات البث الفضائي المباشر 20من القرن 

 

                                         
 52،ص1،1990،عمان، دار الشروق للنشر و التوزيع،طحرب المحطات الفضائية 2000عام :إياد شاكر البكري -  1
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II. 2 - مظاهر العولمة اإلعالمية في الفضائيات العربية:  

دفع تعدد الفضائيات في بلدان العالم الثالث و خصوصا في الفضائيات العربية و عجزها  لقد

عن تغطية الساعات الطويلة للبث إلى بروز الحاجة الملحة إلى استيراد البرامج التلفزيونية 

  .من الخارج و بالخصوص من الواليات المتحدة األمريكية

ونسكو عن التداول الدولي للبرامج التلفزيونية و و قد أشارت الدراسة التي أجرتها منظمة الي

إلى أن غالبية الدول النامية التي توجد بها محطات تلفزيونية ما ال  1974التي نشرت عام 

من جملة الواردات العالمية من  %75يقل عن نصف البرامج التلفزيونية التي تعرضها و أن 

روبية بعدها من خالل محطات البلدان األ تيالبرامج مصدرها الواليات المتحدة األمريكية،و تأ

و .....البث الفضائي المباشر التي تعرف يوميا الفضائيات العربية سيل من برامج و أفالم و

إذا كانت هذه األخيرة تستورد نسبة عربية من البرامج الثقافية و الترفيهية من الدول 

ا،فالدول الصناعية المتقدمة تحصل الغربية،فان التدفق في االتجاه العكسي يكاد يكون معدوم

  .من الدول النامية على أفضل ما عندها من عناصر الثقافة

دات التي تواجهها العديد من االنتق أن:"  mak brideو في هذا الشأن يقول ماك برايد

البلدان النامية لهذا النظام،و الذي تتبناه بلدان اشتراكية عدة تنطلق من مالحظة مفادها أن 

دول القوية المتقدمة تكنولوجيا تستخدم تقدمها و توظفه لتبسط نفوذها و تفرض بعض ال

  3هيمنتها اإليديولوجية و الثقافية التي تضر بهوية البلدان األخرى

                                         
،الجزائر،الشركة نسيمة طبشوش:،ت،اليوم و غداأصوات متعددة و عالم واحد،االتصال و المجتمع:شون ماك برايد -  3

 .21،ص1981،ط.لوطنية للنشر و التوزيع،بدون با
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طبيعة الدور الذي تلعبه الشركات متعددة الجنسيات  mak brideو قد بين ماك برايد

لقد :" يديولوجية في الدول العربية فيقولباعتبارها أداة للتغلغل االقتصادي و السيطرة اإل

أصبح الدور الذي تلعبه الشركات المتعددة الجنسيات موضوعيا مركزيا من مواضيع الحوار 

الجاري حول االتصال في العالم،إن هذه الشركات ال تكتفي بتعبئة رؤوس األموال و التقنيات 

ا و أذواقا و ميوالت و معتقدات،و الحديثة إلى سوق االتصال،بل نراها تبيع بصفة عامة أفكار 

    4"من هنا تكون قادرة على تغيير مجرى االتجاه االجتماعي و الثقافي في مجتمع كامل

II. 3 - ما حققته الفضائيات العربية في عصر عولمة اإلعالم:  

تمكنت الفضائيات العربية إلى حد ما انتزاع المواطن العربي من دائرته المحلية الضيقة و 

 BBCأو  CNNلقي بإمكانية الحصول على المعلومات منها و ليس بالضرورة منإقناع المت

كما أتاحت للمواطن العربي التحرر من مصادر الخبر األجنبية،و التعرف على فضائيات 

  .متعددة األجندات بغض النظر عن االتفاق و االختالف معها

ساهمت إلى حد كبير في التحرر من القيود و  أثرت في ذهنية اإلعالم الرسمي،و -

 .المحددات

بلغت الفضائيات العربية مستوى مهني عالي في تناولها لألحداث، و أصبحت مختبرا  -

حقيقيا لإلطارات و تكوينها خصوصا في إطار التلفزيونية الرسمية، حيث تمكنت من 

5.ةتغطية سائر الميادين حسب اإلمكانية الفنية و المادية المتاح
 

سهولة الوصول إلى األفكار و المعلومات بحرية و بدون وساطة أو  -

رقيب،فالفضائيات العربية أتاحت للمشاهد العربي أن يواكب أهم األحداث الكبرى في 

 .العالم و يتابع ما يجري حوله من أحداث لحظة وقوعها
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 .150، ص2004، 1، بيروت، سلسلة كتب المستقبل العربي، طالعرب و اإلعالم الفضائي: عبد الرحمن عزي -  5




	� ا��������
 ا�� �� ������
ي                                      ا
���ات ا��
���� ا
 ا

 

رى و فتحت أبواب جديدة للمعرفة،إذ أتاحت التعرف على أنماط حياة الشعوب األخ -

ثقافتها كما مكنت من اإلطالع على عالم واسع من العلوم و االكتشافات و 

 .الصناعات

و إذا كان مبدأ العولمة اإلعالمية الذي أصبح سائدا في نهاية القرن العشرين هو مبدأ فتح 

األبواب للمعلومات و اآلراء و ليس إغالقها،و قبول تعددية الثقافات و ليس حصرها،و 

خر و ليس رفضه،و تمهيد طريق تامين الحريات الفردية لألفراد و ممارسة االعتراف باأل

الديمقراطية للجماعات،و إعطاء الجميع الحق في الحصول على المعلومات و االستفادة 

منها في بلورة الرأي و تكوين الموقف،لكن واقع الحال خيب اآلمال التي عقدت عليها و 

تطور التكنولوجي في مجال االتصال و المعلومات إلى اسكت األصوات المتعادلة ،إذ أدى ال

زيادة الفجوة بين الدول الصناعية و الدول النامية مما نتج عنه إيجاد ثنائية في الخصام 

  . اإلعالمي الدولي تقضي بهيمنة عدد قليل من الدول المتقدمة على غالبية الدول النامية

II. 4 - القنوات العربية و مشكلة الهوية الثقافية:  

في ظل انفجار ثورتي المعلومات و تكنولوجيا االتصال،و االنفتاح بين حضارات و شعوب 

العالم عبر الفضاءات المفتوحة،بتعمق الحديث عن قضية الحفاظ على الهوية الثقافية و 

الدفاع عن الذاتية الوطنية و القومية في مواجهته ما يسمى بالغزو الثقافي و الهيمنة 

ول الدول الكبرى و االحتكارات الضخمة فرضها باالستخدام الواسع اإلعالمية التي تحا

  6لتكنولوجية االتصال

فالمالحظ للبرامج اإلعالمية العربية نجد أنها تعمل توسيع االستهالك للمنتجات الغربية،و 

تثبيت ثقافة المال و الفر دانية،و تسجل تداخل كبير بين اقتصاد السوق و الهيمنة اإلعالمية 

سعى إلى تكييف الذوق و التحكم في معايير االستهالك و تنميط ألسلوب الحياة،و قد التي ت
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اعتبرت اليونسكو األخذ بأنماط دولية موحدة من الثقافة الجماهيرية احد العوامل التي تعوق 

نمو الثقافات و تعرقل مسار تنميتها في ظل الغزو الثقافي في عالم جديد قوامه الصورة و 

  .يكية و األقمار الصناعية و قنوات البث المباشراألرقام األمر 

و قد وردت في توصيات للوزراء المسئولين عن الشؤون الثقافية في البالد العربية الذي انعقد 

،مظاهر االستالب الثقافي الذي تتعرض له األمة العربية و الذي 1976في كانون األول 

  :يتمثل في الجوانب التالية

 .غتراب اللغوي، الفكري، الثقافيمحاولة فرض مظاهر اال -1

 .محاولة طمس معالم الشخصية الثقافية -2

 .محاولة إغراق المجتمع العربي بمواد مناهضة للقيم اإلسالمية -3

  7العمل على تزييف التاريخ العربي اإلسالمي و تغيير البناء السكاني و االجتماعي -4

و إذا كان التبادل غير متكافئ في الميدان الثقافي يضر بالثقافات الوطنية العربية،فانه ليس 

بوسع الشركات غير الوطنية أن تمارس تأثيرا كبيرا ما لم الصفوة من البلدان العربية على 

استعداد لمعاونتها،لذا فان المسؤولية عن هذا الوضع المتردي تتقاسمه قوى أجنبية مع أطراف 

جتماعية و اقتصادية تبوأت مركزا ممتازا منذ حصول هذه البلدان على استقاللها ا

السياسي،فما كان الغزو الثقافي ليشكل قوة تأثيرية ما لم يجد مواجهة من الداخل حيث وجد 

  . من يؤيده و يناصره ويروج له خاصة في البرامج التلفزيونية المحلية

نبي يفسر لنا عدم التعارض بين القيم التي تضمنها إن االستحسان و اإلتباع لكل ما هو أج

و التي تسير على منوال التصميم الفني .البرامج األجنبية و البرامج العربية المستنسخة عنها

                                         
،الجزائر،مؤسسة كنوز للحكمة و النشر و أثرها على القيم األسرية لدى الشبابالقنوات الفضائية و : يمة طبشوشسن -  7
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الماهر في وسائل اإلعالم األمريكية،لدرجة أننا نجد أحيانا البرامج التي تدور حول التاريخ 

  .األمريكية الغربية الثقافي القومي مشتقة مباشرة من الصيغة

العربية يعطينا االنطباع  كما أن الواقع الذي يعكسه المحتوى الثقافي للبرامج في الفضائيات

اد لتيارات الغزو الثقافي سواء كان يدافع اإليمان من قبل بعض المنتحين بان النمط باالنقي

في التوزيع و جمع األمريكي المثل األعلى للتطور و التقدم،إما كان الدافع مجرد الرغبة 

المال،و أيا كانت الشعارات الزائفة أو البراقة التي تستند إليها هذه الفئة،فان الواقع الذي 

  :تستنبطه لمروجي هذا النوع من الثقافة الجماهيرية تتلخص فيمايلي

 .عدم الوعي الكامل و افتقاد الرغبة المخلصة في رفع المستوى الثقافي -

 .نفسية و الشخصية للوطن العربيفقد اإلحساس بالمكونات ال -

افتقاد الشعور لدى المنتجين بأنهم جزء من حركة عامة للمجتمع و امتداد ألماله و  -

  8تطلعاته

فالعولمة اإلعالمية تستهدف فئة الشباب و األطفال فهي أكثر عرضة لديكتاتورية الصورة،و 

   9األكثر استهالكا للمضامين اإلعالمية ذات األشكال الزاهية

المشكلة التي تطرح اليوم هي عدم تحصن هذه الفئة ثقافيا،تربويا،اجتماعيا،و تعرضها  و

للعولمة بأنواعها التي تنتهجها أنظمة االتصال الغربية و من سار على شاكلتها من 

الفضائيات العربية من شانه أن يؤدي إلى نتائج سلبية على المستويات القيمية و النفسية و 

  .الحضارية

  

                                         
،مصر،دار الفجر للنشر المحتوى الثقافي و التربوي للفيلم السينمائي: محمد منير حجاب -  8
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  :خالصة

ساهمت العولمة اإلعالمية للفضائيات العربية في إبراز مكانها على الساحة و إعطائها 

فرصة للتفاعل االيجابي مع العصر،لكنها ال توجه اهتماما كافيا لما يعانيه الفرد العربي من 

مشكالت و معوقات ثقافية و اجتماعية شتى حيث توظف التفكير أالبتكاري في تعظيم 

اإلعالنات و اإلبهار الفني و دغدغة العواطف و الغرائز اإلنسانية،دون تقديم زاد  عائدات

متوازن من المواد اإلعالمية، و هذا ما تسعى إليه العولمة اإلعالمية من خالل تنميط 

  .الثقافات و نشر ثقافة االستهالك خصوصا في الوطن العربي

  




	� ا��������
 ا�� �� ������
ي                                      ا
���ات ا��
���� ا
 ا

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 اط�ر ا�������

 

71 

 

  :تحديد المجال الزماني و المكاني للدراسة-

اة من قاعدة يعد البحث العلمي مزج و تكامل بين المعطيات الميدانية و النظرية و العلمية المنتق

لمعلومات ا بجمع 2012عمل عليه من شهر نوفمبر ، و هو ما قمنا بالمرجعية ترتبط بالبحث

  .الدراسة بموضوعالخاصة 

إكمال اإلطار المنهجي و النظري المكون من ثالث فصول خالل شهر و بعد االنتهاء من 

اتضحت لنا الرؤية لإلطار التطبيقي حيث قمنا بتوزيع االستمارات بجامعة عبد  2013مارس 

من نفس  25ابريل إلى يوم  21بدءا من يوم " كلية العلوم االجتماعية " الحميد ابن باديس 

  .الشهر

تقع ببلدية خروبة،والية مستغانم،حيث تعتبر الكلية حديثة النشأة  جامعة عبد الحميد ابن باديس

كلية  -كلية العلوم القانونية -المعهد البيولوجي: كاالتيوهي إحدى اكبر كليات الجامعة و هم 

و كلية العلوم االجتماعية محل الدراسة تأسست .كلية اآلداب سابقا -العلوم و علوم المهندس

  علم النفس،قسم : قساما قليلة نذكر منها،حيث كانت تضم أ2006عام 

ة،قسم علوم اإلعالم واالتصال وقسم علم االجتماع،ثم ازداد الوافدون عليهم كقسم يالتربية البدن

  :حيث تحوي اليوم األقسام التالية ،اآلداب و العلوم التجارية و غيرها

تصاد،قسم علوم اإلعالم و قسم العلوم اإلنسانية،قسم العلوم التجارية،قسم علوم التسيير واالق

  .االتصال،قسم علم النفس،قسم علم االجتماع و قسم اآلداب

  :تحكيم االستمارة-

  :تم عرض االستمارة على ثالثة اساتذة قصد تحكيمها وهم كاآلتي

معة ذة محاضرة في علوم االعالم واالتصال ورئيسة قسم العلوم االنسانية بجاستاأمناد سليمة 

 بن عمار سعيدة أستاذة محاضرة بقسم علوم االعالم واالتصالعبد الحميد بن باديس مستغانم، 

  .بن باديس مستغانم بجامعة عبد الحميد بكلية العلوم االجتماعية
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  أحمد بوزيان أستاذ محاضر بقسم العلوم االنسانية بجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 

ا من حذف السؤال االول في محور عادات وأنماط المشاهدة تحصلنا على اقتراحات مكنتن

سؤال، مابين مغلق ومفتوح إضافة الى محور السمات  17هو  لألسئلةليصبح العدد االجمالي 

  .العامة االذي تناولنا فيه أسئلة تبين مواصفات العينة

  :MBC4بطاقة فنية لقناة 

، العرب و تضامنهم مع بعضهم البعضمنذ انطالقها شعارا خالدا لوحدة MBCمثلت مجموعة 

الصناعية من خارج  األقمارالقنوات الفضائية العربية التي تبث عبر  أولىجانب كونها  فإلى

بالطابع العربي العام،فهي شركة عربية سعودية يمتلكها  نشأتهاالوطن العربي،تميزت منذ 

ببث برامج منوعة،مقرها  وسطاألمركز تلفزيون الشرق  MBC،و تقوم قناة إبراهيمالسعودي وليد 

  .لإلعالمالرئيسي يوجد حاليا بمدينة دبي 

محطة تلفزيونية فضائية مفتوحة يمتلكها القطاع  كأولالبث منذ التسعينات MBCقناة  بدأت

،و كان مقرها مدينة لندن في 1991سبتمبر  18ساعة،بدا بثها بتاريخ 24الخاص،و ذلك لمدة 

 برأسمال" العربية المتحدة  اإلمارات" مدينة دبي  إلىMBCانتقلت مجموعة  1994عام 

كانت في البداية مشتركة مع . 1مليون دوالر 60:مليون دوالر و ميزانية قدرت ب 300:قدره

في عام  MBC2بث قناة  إطالقتم  إذكما عملت على زيادة عدد قنواتها  أمريكاصوت  إذاعة

،و في نفس األمريكيةالعالمية خصوصا  األفالماألجنبيةو  السينماالمختصة في عالم  2003

على مدار  األخبارتعرض نشرات  إخباريةالسنة تم بث قناة العربية الفضائية وهي محطة 

و  MBC3بث قناة  أطلق 2004الساعة و البرامج التحليلية و اللقاءات مع السياسيين،في سنة 

و  MBC actionلألطفاإلضافةإلىهي محطة متخصصة في بث برامج و مسلسالت كرتونية 

MBC max  مجموعة  أطلقت 2005و في سنةMBC  قناةMBC4  المتخصصة ببث البرامج

و البرامج الحوارية و الترفيهية من خالل ترجمة عربية مصاحبة لها،و  األجنبيةو المسلسالت 

  .تلفزيون الواقعو  ،برامج للطبخ،الموضة،برامج طبيةاألمريكيةنجد من بينها المسلسالت التركية،
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القنوات العربية عمرا،فقد تزايد عدد جمهورها حسب منتديات  أقدممن  MBCو تعتبر مجموعة 

و طريقة تعددها و  أهدافهاضجة واسعة حول  أثارتستار تايمز،و مع التقدم الفني الذي حققته 

  .انتشارها

  :تحليل الجداول البسيطة

  :السمات العامة

  العينة وفق متغير الجنس أفراديبين توزيع  : 1الجدول رقم 

  النسبة  العدد  الجنس       التعداد

  %50  50  ذكور

  %50  50  إناث

  %100  100  المجموع 

مفردة موزعة حسب الجنس  100عينة البحث  أفرادمجموع  أن 1يتضح من خالل الجدول رقم 

لكال الجنسين،و يظهر هذا التوزيع المتساوي % 50ما يمثل نسبة  أياإناث 50و  اذكور  50 إلى

  .حتى ال يؤثر عامل الجنس على نتائج الدراسة

  العينة وفق متغير السن  أفراديبين توزيع  :2جدول رقم 

  النسبة  العدد  السن       التعداد

18 – 21  31  31%  

22 – 25  63  63%  

  %6  6  فما فوق 26

  %100  100  المجموع
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  :قمنا بتوزيع مستويات السن حسب الفئات التالية

فما فوقو هي الفئات  26:،الفئة الثالثةسنة 25- 22:،الفئة الثانية 21 – 18من  األولىالفئة 

في الفئة  األفرادالعمرية الممكن تواجدها بالجامعة كمجتمع بحث لدراستنا،بحيث قدر عدد 

الفئة الثانية و أفرادالفئة الثانية  أمالعينة،ا أفرادمن مجموع % 31مفردة،بنسبة  31ب  األولى

الفئة  أماالعينة  أفرادمن مجموع %63سنة فيشكلون نسبة  25-22الذين يتراوح سنهم ما بين 

بمجموع  أي% 6سنة فما فوق فتشكل نسبة  26سنهم الذين يتراوح  األفرادو التي تمثل  األخيرة

  .أفراد 6

بما يتجاوز نصف  األغلبيةسنة،هي التي تشكل  25-22فئة  نالحظأنمن خالل النتائج و 

  .سنة فما فوق 26 فئة أخيراسنة،و  21-18العينة ككل،تليها الفئة الثانية من  أفراد

  العينة وفق متغير المستوى الجامعي أفراديبين توزيع :3جدول رقم 

  النسبة  العدد  المستوى      التعداد

  %12  12  1سنة 

  %29  29  2سنة 

  %18  18  3سنة 

  %23  23  1ماستر 

  %18  18  2ماستر 

  %100  100  المجموع

العينة حسب متغير المستوى الجامعي،بحيث تمثل  أفراديتبين من خالل الجدول كيفية توزيع 

جامعي،في  أولىفرد يدرسون في السنة  12العينة البالغ عددهم  أفرادمن مجموع % 12نسبة 

طالب و هي نسبة متفاوتة عن  29يدرسون في السنة الثانية عددهم % 29حين نجد نسبة 

لطلبة سنة % 23طالبا،بالمقابل نسبة  18في السنة الثالثة و عددهم % 18،و نسبة األولى

  .طالب 18لطلبة يدرسون سنة ثانية ماستر،و الذين عددهم %  18ماستر و نسبة  أولى

  العينة وفق متغير التخصص أفراديع توز  :4جدول رقم 
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  النسبة  العدد  التخصص      التعداد

  %60  60  اتصال إعالم و

  %40  40  أخرىتخصصات

  %100  100  المجموع

العينة حسب متغير التخصص الجامعي ما بين  أفرادكيفية توزيع : يتضح من الجدول مايلي

من  %60مختلفة،و حسب النتائج فان نسبة  أخرىو االتصال و تخصصات  اإلعالمعلوم 

طالب بمختلف التخصصات النظام الجديد يدرسون  60العينة و البالغ عددهم  أفرادمجموع 

 40و مختلفة و البالغ عددهم  أخرىمن تخصصات % 40و اتصال بالمقابل نسبة  إعالم

  .اإلعالمطالب،و هي نسبة اقل من نسبة طلبة 

  اإلقامةالعينة وفق متغير مكان  أفراديبين : 5الجدول رقم

  النسبة  العدد   التعداد          اإلقامة

  %50  50  المدينة

  %37  37  شبه حضري

  %13  13  الريف

  %100  100  المجموع

بحيث تمثل نسبة  اإلقامةالعينة حسب متغير مكان  أفرادالجدول كيفية توزيع يتبين من خالل 

بمناطق شبه % 37طالب،بالمقابل نسبة  50ممن يقطنون بالمدينة البالغ عددهم % 50

طالب،و هكذا يتضح  13يسكنون بالريف ما يعادل % 13طالب،و نسبة  37حضري ما يمثل 

  .عينة البحث نصفهم من سكان المدينة أنأفراد

  

  

  المشاهدة أنماطعادات و : األولالمحور 
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  من طرف العينة المدروسةMBC4مدى التعرض لقناة : 6جدول رقم 

  التعداد             

  مدى التعرض    

  النسبة  العدد 

  %53  53  دائما 

  %31  31  أحيانا

  %16  16  ناذرا

  %100  100  المجموع

من طرف العينة المدروسة،بحيث يمثل نسبة MBC4يتضح من الجدول مدى تعرض قناة 

 31ما يعادل  أي% 31طالب ممن يشاهدون القناة بصفة دائمة،و نسبة  53ما يقابل  53%

فقط و هي اقل نسبة % 16نسبة مشاهدة القناة ناذرا قدرت ب  أما،أحيانافرد الذين يشاهدونها 

  .بصفة دائمةMBC4العينة يشاهدون قناة  أفراداغلب  أن،ما معناه األخرىمقارنة مع النسب 

  من طرف العينة المدروسةMBC4مشاهدة قناة المفضلة ل األوقاتيبين  :7ول رقم الجد

  التعداد             

  المفضلة للمشاهدة     األوقات

  النسبة  العدد 

  %0  0  صباحا

  %12  12  ظهرا

  %88  88  مساءا

  %100  100  المجموع

 أماالفترة الصباحية نسبة المشاهدة منعدمة في العينة المدروسة  أنمن محتوى الجدول يتبين لنا 

فرد فقط،في حين المشاهدة في الفترة المسائية وصلت النسبة % 12في فترة الظهيرة نجد نسبة 

  :منها إلkأسبابطالب،و هي اكبر،و يعود هذا االختالف  88مقابل % 88

  تهم المختلفةاهتماما إضافةإلىمزاولة الطلبة للدراسة في الصباح 

  من طرف العينة المدروسة MBC4يبين معدل مشاهدة قناة  :8الجدول رقم 
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  التعداد             

  معدل المشاهدة   

  النسبة  العدد 

  %25  25  اقل من ساعة

  %38  38  ساعتين إلىمن ساعة 

  %37  37  فأكثرساعتين

  %100  100  المجموع

و عددهم % 25من ساعة بلغت النسبة  ألقلمعدل مشاهدة القناة  أنالجدول، إحصاءاتتبين 

فرد،و من  38مقابل % 38ساعتين بنسبة  إلىطالب،و تليها نسبة مشاهدة من ساعة  25

نسبة  أنطالب،و هكذا يتضح من خالل النتائج  37و عددهم % 37نجد نسبة فأكثرساعتين 

  .بفرق فرد واحد فأكثرساعتين و ساعتين  إلىمن قبل الطلبة من ساعة  MBC4مشاهدة قناة 

  من طرف العينة المدروسةMBC4يبين رفقة مشاهدة الطلبة لقناة  :9الجدول رقم 

  التعداد             

  رفقة المشاهدة     

  النسبة  العدد 

  %43  43  مع العائلة

  %47  47  لمفردك

  %10  10  أشخاصآخرين

  %100  100  المجموع

رفقة العائلة بنسبة  اإلجابةالعينة المدروسة للقناة،فكانت  األفرادمشاهدة  ةفقر يبين الجدول 

 47ما يقابل  أييشاهدونها بمفردهم  أنهم% 47نسبة  أجابتشخص،و  43ما يعادل % 43

 MBC4من يشاهدون قناة  أنفقط و نجد % 10فوجدنا نسبة  أشخاصآخرينرفقة  أماشخص، 

  .بصفة فردية تقارب رفقة العائلة

  MBC4جانب قناة  أخرkإلىالعينة المدروسة لقنوات  أفراديبين مشاهدة :10الجدول رقم 

  التعداد             

  أخرىقنوات

  النسبة  العدد 
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  %100  100  نعم

  %0  0  ال

  %100  100  المجموع

خصوصا % 100بنسبة  MBC4جانب قناة  أخرkإلىالعينة يشاهدون قنوات  أفرادغالبية  أنيبين

،فنجد أخرىفي قنوات  إشباعهافي برامج ال تبثها القناة كبرامج الرياضة،السياسة،الدين محاولين 

  .الفضائيات عربية و غربية غالبيةالجزيرة تقريبا ، العربية، اقرأقناة 

  حسب المشاهدة من طرف العينة المدروسةMBC4يبين مميزات قناة  :11الجدول رقم 

  التعداد             

  مميزات القناة     

  النسبة  العدد 

  %59  59  األفالمالمسلسالت، 

  %33  33  األخبارخلوها من 

  %8  8  أشياءأخرى

  %100  100  المجموع

من اجل المسلسالت،  لإلجابةو مشاهدتها،كانت  MBC4مميزات قناة  أنالجدول  أرقامتبين 

،فيما األخبارلخلوها من % 33نسبة أجابتفرد،و  59بعدد % 59ما يعادل  األكبرالنسبة  األفالم

،و هذا ما معناه أفراد 8ما يقابل % 8 ـبتركنا حرية االختيار فكانت النسبة  ألشياءأخرىيخص 

 .أخرمن شيء  األفالمأكثربالمسلسالت و  ميزتالقناة ت أن

 

  

  المشاهدة من طرق العينة المدروسة ألسبابالعينة وفقا  أفراديبين توزيع  :12الجدول رقم 

  التعداد             

  

  النسبة  العدد 

  %25  25  لتسلية و مال الفراغ
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  %41  41  لبرامجها

  %34  34  التثقيف و المعارف

  %100  100  المجموع

طالب  25ما يقابل % 25مشاهدة القناة فكانت نسبة  أسبابمن  أنمن خالل الجدول يتبين لنا 

طالب و من اجل  41ما يقابل  %41للتسلية و مال الفراغ،و من اجل برامجها كانت النسبة 

من  أنو من هنا يتضح ، طالب 34ما يعادل % 34التثقيف و المعارف وصلت نسبتها ب 

  .مشاهدتها هي برامجها المتنوعة أسباب

  :استنتاج

من قبل مجتمع  MBC4مشاهدة قناة  أنماطت و في سياق عادا األولالمحور  أسئلةتصب 

مفردات  إلجاباتالنتائج حسب تفريغ الجداول و وفقا  أفادتالبحث ممثال بعينة الدراسة،و 

هناك ذروة في  أينالسهرة  أيمشاهدة القناة يكون بصفة دائمة،و في الفترة المسائية  أنالعينة 

لما  أكثرساعتين و  إلىف الطلبة،و يكون وقت مشاهدتها من ساعة المشاهدة من طر  أوقات

بصفة فردية،و من  أو،كما تكون متابعتها برفقة العائلة إليهاتقدمه من برامج تشد انتباه المشاهد 

هناك قنوات عربية و  أيضاوالبرامج المتنوعة التي تميزت بها، أفالمتفضيلها مسلسالتو  أسباب

الجزيرة، العربية، الشروق و غيرها :من القناة مثال أكثرهتمام الطلبة تحوز على ا أخرىغربية 

 .من الفضائيات

 

 

 

  MBC4دوافع و اشباعات للطلبة من قناة : المحور الثاني

  للطلبةMBC4يبين البرامج المفضلة في قناة  :13الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  التعداد             
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  اللغة المفضلة     

  %68  68  برامج صحية

  %13  13  برامج ترفيهية

  %19  19  أخرىبرامج

  %100  100  المجموع

 68بعدد  %68فيما يخص البرامج المفضلة لدى العينة كان اختيارهم للبرامج الصحية بنسبة 

 إلىفوصلت النسبة  أخرىبرامج  أماطالب، 13للبرامج الترفيهية ما يمثل %  13طالب،و نسبة 

  .من غيرها أهميةأكثرالطلبة يولون لبرامج الصحة  أنمن نسبة التفضيل،و هكذا يتضح % 19

  MBC4يبين اللغة المفضلة للعينة لمتابعة قناة  :14الجدول رقم 

  التعداد             

  اللغة المفضلة

  النسبة  العدد 

  %29  29  اللغة العربية الفصحى 

لغة عربية بلهجة سورية 

  لبنانيةأو 

41  41%  

  %30  30  اللغة االنجليزية

  %100  100  المجموع

اللغة المستخدمة لمتابعة البرامج،فظهرت نسبة تفضيل  أهميةمن محتوى الجدول يتضح لنا 

فرد،و حصلت اللغة العربية بلهجة سورية او  29ما يمثل % 29اللغة العربية الفصحى ب 

من % 30للغة االنجليزية فكانت نسبتها المتابعة با أماطالب، 41ما يعادل % 41لبنانية بنسبة 

باللغة العربية  MBC4اغلب العينة يفضلون متابعة برامج قناة  أنطالب،ما معناه  30مجموع 

  .نتاجات الدراما السوريةإاد الجمهور لهذه اللهجة من خالل لبنانية،نظرا العتي أوبلهجة سورية 

  لرغبات العينة المدروسة يبين تلبية قناة :15الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  التعداد             
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  تلبية الرغبات  

  %59  59  نعم

  %41  41  ال

  %100  100  المجموع

ما يعادل  %59العينة المدروسة لبث لهم القناة لرغباتهم بنسبة  أفرادنصف  أنيبين الجدول لنا 

طبيعة البرامج التي  إلىلم تلبي لهم رغباتهم،و هذا يعود % 41فرد، في حين كانت نسبة  59

 إضافةإلkاألفالماألمريكيةتبثها القناة،فالذين لبت رغباتهم فيما يخص المسلسالت التركية،الكورية 

في تعليقهم عن  اعن الذين لم تلبي لهم رغباتهم ادرجو  أماالذكر،  أسلفناو برامج الصحة كما 

الجانب الديني مغيب فيها على  أن، كما أوٕاخباريةال تبث برامج رياضية  أنهاالسؤال المفتوح 

  .حد تعبيرهم

  يبين االشباعات المحققة من القناة للعينة المدروسة :16الجدول رقم 

  التعداد             

  االشباعات المحققة     

  النسبة  التكرار

  %48  48  أخرىالتعرف على مجتمعات 

  %31  31  مواكبة كل جديد

  %21  21  التسلية و الترفيه

  %100  100  المجموع

فرد حققت  48ما تمثل % 48نسبة  أنيبين لنا الجدول  MBC4االشباعات المحققة من قناة 

، الكورية قد تم مواكبة األمريكيةالتعرف على مجتمعات مختلفة منها التركية،  إشباعلهم القناة 

ما % 21طالب،و من اجل التسلية و الترفيه وصلت نسبة  31ما يقابل % 31بنسبة كل جديد 

  .طالب 21يمثل 

 MBC4يبين تقييم الطلبة لمستوى برامج قناة  :17الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  التعداد             
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  تقسيم الطلبة     

  %55  55  جيدة

  %43  43  متوسطة

  %2  2  ضعيفة

  %100  100  المجموع

و هي حب تقييم % 55جيدة بنسبة  MBC4الجدول يبين لنا مستوى برامج قناة  أرقاممن خالل 

ضعيفة،و هذا تقييم الطلبة كل حسب % 2طالب و نسبة % 43طالب،في حين نجد نسبة  55

  .عدم مباالته بها أواهتماماته بقناة 

سلبية في قناة الطلبة عن النقاط االيجابية و ال رأيكان مفتوح حول  :18ؤال رقم سال

MBC4 برامجها المتنوعة فيما خص الصحة و هي :أهمهابااليجابية  نبدأفكانت هناك عدة نقاط

: السلبية فكانت أما، األمريكيةحصص هادفة، الطبخ،التسويق،المسلسالت التركية و الكورية و 

، عدم وجود برامج عربية كافية تهتم بقضايا المواطن األمريكيةالترويج لثقافات غربية خصوصا 

العربي تركز على البرامج السطحية من اجل جلب اكبر جمهور ممكن،و كثرة الفواصل 

  .أولىقناة تجارية بدرجة  أنهااالشهارية في القناة ما يوحي 

  

  

  

  

  :استنتاج

 إلىاة حيث تم التطرق الدوافع واالشباعات من القن إلىالمشاهدة  أنماطمن  األسئلةانتقلت 

عن اللغة  أما،أخرى، اختيارهم لبرامج صحية بنسبة اكبر من الترفيهية و برامج البرامج المفضلة

الجمهور لمثل لبنانية نظرا العتياد  أوالمفضلة لمتابعة ما تبثه فكانت لغة عربية بلكنة سورية 
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لبث % 59الطلبة فكانت نسبة في الفضائيات العربية و عن تلبية القناة لرغبات  اللهجاتهذه 

لهم رغباتهم و قد حققت لهم اشباعات مختلفة منها للتعرف على مجتمعات مختلفة منها 

مواكبة كل جديد فيما خص الموضةو المنتجات المنزلية،و كان تقييم  إضافةإلىالتركية، الكورية 

جزء من وقتهم  أنهاأصبحتعن النقاط االيجابية في القناة  أما.جيدة أنهاالطلبة لمستوى البرامج 

الذكر هي كثيرة الفواصل  أسلفناالسلبية كما  أمالالستمتاع و التعرف على ثقافات مختلفة،

الذكر هي كثيرة الفواصل  أسلفناالسلبية كما  أمااالشهارية و التعرف على ثقافات مختلفة، 

 .االشهارية و الترويج لثقافة الغربية
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  اإلقامةو عالقاته بمتغيرات الجنس، السن،  MBC4يوضح مدى التعرض لقناة : 1جدول رقم :تحليل الجداول المركبة

  اناث  ذكور  الجنس

  الريف  شبه حضري  المدينة  الريف  شبه حضري  المدينة  االقامة

فما  26  23-22  21-18  السن

  فوق

18-21  22-

25  

فما  26

  فوق

18-21  22-

25  

فما  26

  فوق

18-

21  

فما  26  22-25

  فوق

18-

21  

فما  26  22-25

  فوق

فما  26  22-25  18-21

  فوق

مدى 

  التعرض

  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع % ع  %  ع

33.33  4  دائما

% 

7  63.63

%  

1  50% 2  66.6

6 

0  0  0  0  1  50  2  66.

66 

1  100 1  12.

5  

14  77.

77  

1  10

0 

4  44.

44  

8  61.5

3  

1  10

0 

2  100  3  60  0  0 

41.66  5  أحيانا

%  

4  36.36  0  0  1  33.3

3  

7  87.

5  

1  100  0  0  0  0  0  0  4  50  1  5.5

5  

0  0  2  22.

22  

5  38.4

6  

0  0  0  

  

0  2  40  0  0  

.12  1  0  0  %50  1  00  0  %25  3  نادرا

5  

0  0  1  50  1  33.

33  

0  0  3  37.

5  

3  16.

66  

0  0  3  33.

33  

0  0  0  0  0  

  

0  0  0  0  0  

10  8  100  3  100  2  %100  11  %100  12  المجموع

0  

1  100  2  100  3  10

0  

1  1  8  10

0  

78  10

0  

1  10

0  

9  10

0  

1

3  

100  1  10

0  

2  100  2  10

0  

0  0  
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  من طرف الطلبة MBC4عادات و انماط مشاهدة قناة : المحور االول

يوضح الجدول المركب ان اكبر نسبة تتعرض للقناة تم تسجيلها لدى االناث المقيمات بالمدينة 

بصفة دائمة هذا % 77.77سنة،حيث بلغت النسبة  25-22و اللواتي تتراوح اعمارهن ما بين 

الى طبيعة البرامج التي تبثها القناة و من اجل المسلسالت التركية و غيرها،فيما بلغ عدد  مرده

% 87.5و نسبة % 63.63الذكور المقيمين في المدينة الذين يتعرضون لها دائما بنسبة 

لدى االناث يشاهدونها احيانا % 38.46مقيمين بمناطق شبه حضري يتابعونها احيانا، بالمقابل 

لطلبة % 41.66فما فوق اناث تشاهدها دائما،و نسبة  26دة واحدة لفئة عمرية و نجد مفر 

عند الذكور % 36.36سنة يشاهدون القناة احيانا،و نسبة  21-18تراوح اعمارهم ما بين 

 21- 18عند اناث اعمارهن % 50سنة، و عند االناث نجد نسبة  25-22اعمارهن ما بين 

- 22لطالبات اعمارهن ما بين % 40ة احيانا اضافة نسبة سنة مقيمات بالمدينة يشاهدون القنا

  .سنة 25

سنة فما فوق يشاهدونها ناذرا، اضافة الى نسبة  26عند ذكور اعمارهم % 50و سجلت نسبة 

مقيمات بمناطق شبه % 33.33سنة مقيمين بالمدينة،و نسبة  21-18لفئة عمرية % 25

من الذكور،و سبب االقبال لبرامج  MBC4حضري،و نالحظ ان االناث اكثر اقباال على قناة 

االمر التي تميزت به معظم الفضائيات العربية،في و هطبخالقناة المختلفة عن مسلسالت،افالم، 

  .السياسية و حين الذكور عادة اكثر اهتماما بالقنوات الرياضية

ت قناة تبث برامج حاز  كأيالتي تسعى جلب اكبر عدد جمهور  MBC4لكن نظرا لبرامج قناة 

  .على اعجاب كال الجنسين من العينة المدروسة
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  من قبل العينة و عالقته بمتغيرات التخصص و المستوىMBC4يوضح مدى التعرض لقناة :2الجدول رقم 

   

  التخصص

  تخصصات أخرى  علوم اإلعالم واالتصال

تكرار 

المستوى       

  2م  1م  3س  2س  1س  2م  1م  3س  2س  1س

مدى 

  التعرض

  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع %  ع  %  ع

  50  2  0  0  42.85  3  40.90  9  40  2  80  12  57.14  12  60  6  0  0  42.85  3  دائما

57.1  4  28.57  2  احيانا

4  

2  20  7  33.33  3  20  3  60  8  36.36  4  57.14  0  0  2  50  

42.8  3  28.57  2  ناذرا

5  

2  20  2  9.52  0  0  0  0  5  22.72  0  0  2  100  0  0  

 100 4 100 2 100 7 100 22 100 5 100 15 100 21 100 10 100 7 100 7  المجموع
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الذي يربط بين متغيري التخصص و المستوى الجامعي و عادة المشاهدة  :2في الجدول رقم 

اعالم و . اي مدى التعرض من قبل افراد العينة،حيث قمنا بتقسيم التخصصات الى قسمين

و ما  3و  2و  1التدرج اي مستويات السنة  اتصال و تخصصات اخرى،و تم استهداف طلبة

بصفة  MBC4و يتضح من خالل الجدول ان اكثر مشاهدة لقناة  1،2بعد التدرج طلبة ماستر

% 60و السنة الثالثة بنسبة % 80دائمة هم طلبة ماستر السنة الثانية اعالم و اتصال بنسبة 

لسنة اولى، اما المشاهدة % 42.85لسنة اولى ماستر و نسبة % 57.14في حين كانت نسبة 

لسنة اولى ماستر و % 33.33و نسبة % 57.14احيانا فكان اعلى نسبة لدى سنة ثانية 

لكل من سنة ثالثة و سنة الثانية ماستر،اما % 20لسنة اولى في حين تساوت نسبة % 28.57

و  %28.57نسبة لسنة ثانية و تليها نسبة  كأعلى% 42.85تعرض للقناة نادرا فبلغت نسبة 

بالمقابل تظهر نتائج عن مدى التعرض بالنسبة لتخصصات اخرى .لسنة اولى ماستر% 9.52

% 57.14ممن يشاهدونها احيانا كانت لطلبة سنة اولى و وصلت نسبة % 60ان اكبر نسبة 

لطلبة سنة ثانية و % 36.36لطلبة سنة ثانية ماستر و % 50لطلبة سنة ثالثة في حين بلغت 

ون القناة دائما لطلبة سنة ثانية،في حين نجد المشاهدة نادرا بنسبة ممن يشاهد% 50نسبة 

و هذا يظهر ان الطلبة .لمفردتين في سنة اولى ماستر% 100لسنة ثانية و % 22.72

بانتظام،فالشباب  MBC4بمختلف المستويات و التخصصات يقبلون بشكل كبير على قناة 

 .يعتبرون من اكبر مستهلكي التلفزيون مهما كان نوع البرنامج
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  و عالقته بمتغيرات السن، الجنس،االقامةMBC4يوضح وقت مشاهدة  :3الجدول رقم 

  اناث  ذكور  الجنس  

  الريف  شبه حضري  المدينة  الريف  شبه حضري  المدينة  االقامةتكرار 

  السن

  وقت المشاهدة

فما  26  25- 22  21- 18

  فوق

فما  26  25- 22  21- 18

  فوق

فما  26  25- 22  21- 18

  فوق

فما  26  25- 22  21- 18

  فوق

فما  26  25- 22  21- 18

  فوق

فما  26  25- 22  21- 18

  فوق

مدى 

  التعرض

  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع % ع  %  ع

28.5  2  0  0 0  0  0  0  0  0 0  0  0  0  0  0 0  0 0  0  0  0  0  0  0  0 0  0 0  0  0  0 0  0  صباحا

7  

0  0 

.22  2  0  0  0  0  25  2  0  0  0  0  0  0  0  0  10  1  33.33  1  0  0  0  0  0  0  ظهرا

22  

3  23.0

7  

0  0  0  

  

0  0  0  0  0  

10  11  75  6  100  1  100  3  100  2  0  0  90  9  66.66  2  100  2  100  22  100  7  مساءا

0  

1  100  7  77.

77  

1

0  

76.9

2  

1  10

0  

2  

  

100  5  71.4

2  

0  0  

10  11  100  8  100  1  100  3  100  2  100  0  100  10  100  3  100  2  100  22  100  7  المجموع

0  

1  100  9  10

0  

1

3  

100  1  10

0  

2  100  7  100  0  10

0  
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يتعلق بالربط ما بين متغيرات السن، الجنس، االقامة مع متغير وقت المشاهدة  :3الجدول رقم 

دقة المعطيات التي تناولناها في الجدول  بأكثرمن قبل افراد العينة و هو ما يترجم 

مساءا  MBC4الى ان اكثر االفراد العينة يشاهدون قناة  السابق،حيث تشير المعطيات المفرغة

سنة مقيمين في مناطق شبه  25-22تراوح اعمارهم ما بين عند الذكور ت% 100نسبة 

العمرية مقيمات في  الفئة لدى االناث من نفس% 100حضرية بالمقابل نجد ايضا نسبة 

المقيمات بشبه  لإلناث% 77.77الى نسبة  باإلضافةلدى الذكور، %66.66المدينة بنسبة 

اعمارهن ما بين  لإلناث% 71.42سنة و نسبة  21-18وح اعمارهن ما بين احضري تتر 

سنة يقيمون  25-22مفردات ذكور سنهم ما بين  3ل % 100سنة،اضافة الى نسبة  22-25

دون تسجيل .لمفردة واحدة ذكور% 100سنة فما فوق فسجلنا نسبة  26بالريف،و الفئة العمرية 

من فئة % 33.33أي عينة اناث مقيمة في الريف، بينما ظهرا نجد المشاهدة عند الذكور نسبة 

في سنة مقيمين بمناطق شبه حضري  25-22تتراوح اعمارهم ما بين % 10سنة و  18-21

سنة مقيمات بالمدينة و نسبة  21-18من الفئة العمرية %25نسبة بحين نجد االناث 

مقيمات في مناطق شبه حضري،اما صباحا  25-22تتراوح اعمارهن ما بين % 23.07

سنة  25-22من فئة % 28.57ـالناث نسبة واحدة قدرت بانعدمت االجابة عند الذكور،اما ا

على وقت  تأثيرمقيمة بالريف،و منه نستنتج ان متغيرات االقامة، الجنس، السن ليس لها 

و التلفزيون عامة MBC4المشاهدة حيث كانت اغلب االجابات ان الوقت المفضل لمشاهدة قناة 

  .هو مساءا
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  .لجامعيو عالقته بمتغيرات التخصص و المستوى ايوضح الوقت المفضل لمشاهدة قناة : 4الجدول رقم  

  

  

  التخصص اعالم و اتصال اخرى تخصصات

  

  المستوى 

  

وقت 

 المشاهدة

 1س 2س 3س 1م 2م 1س 2س 3س 1م 2م

 ع %  ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع %

  صباحا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 ظهرا 2 28.57 0 0 1 10 1 4.76 0 0 0 0 5 22,72 0 0 0 0 1 25

 مساءا 5 71.42 7 100 9 90 20 95.23 15 100 5 100 17 77,27 7 100 2 100 3 75

 المجموع  7 100 7 100 10 100 21 100 15 100 5 100 22 100 7 100 2 100 4 100
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يوضح الوقت المفضل لمشاهدة القناة و عالقته بمتغيرات التخصصو المستوى :4الجدول رقم

تخصص االعالم و االتصالو تخصصات اخرى الجامعي فنجد ان نسب متقاربة بين مستويات 

طالب في سنة ثانية ماستر يفضلون  20 ـل %95,23حيث سجلنا نسبة ، للمشاهدة مساءا

طالب لسنة ثانية تخصصات غير  17ل %77,97المشاهدة مساءا بينما نجد نسبة 

ت بينما سجل.ماسترأولkلكل من سنة اولى و ثالثة و سنة   %100الى نسبة  اإلعالمإضافة

لطلبة سنة  %90واتصال نجد نسبة  إعالملطلبة السنة ثانية ماستر في تخصص  %75نسبة 

لسنة ثانية ماستر اضافة الى  السنة الثانية و اقل نسبة كانت لطلبة سنة اولى   %100ثالثة و 

 %10لطلبة سنة اولى اعالم و نسبة  %28,57اما ظهرا فسجلنا نسبة , % 71,42قدرت ب 

في حين . لطلبة سنة اولى ماستر من نفس التخصص %4,76فة الى نسبة لسنة ثانية اضا

في حين ، لطلبة تخصصات اخرى %22,72لطلبة سنة ثانية ماستر و نسبة  %25نجد نسبة 

بما يعني ان هذين ,انعدمت االجابة في الفترة الصباحية لكافة التخصصات و المستويات 

 ألسبابعن وقت المشاهدة بالنسبة للعينة المدروسة و هي الطلبة  تأثيرالمتغيرين ليس لهما اي 

  :وهي كالتالي 

بينما في الفترة المسائية يكون ,مزاولة الدراسة في الفترة الصباحية و ظهرا في معظم االحيان -

  .التفرغ في الوقت

الشؤون  و الشؤون الخاصة و النشاطات اليومية في الفترة الصباحية مثال باألموراالهتمام -

  .اضافة الى اهتمامات اخرى لدى الذكور،المنزلية لدى االناث 
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  االقامة .الجنس ,في اليوم و عالقتها بمتغيرات السن      MBC 4يوضح معدل مشاهدة قناة :5الجدول رقم 

  اناث  ذكور  الجنس  

  الريف  شبه حضري  المدينة  الريف  شبه حضري  المدينة  االقامة

فما  26  25-22  21-18  السن

  فوق

18-21  22-

25  

فما  26

  فوق

18-21  22-

25  

فما  26

  فوق

18-

21  

فما  26  22-25

  فوق

18-

21  

فما  26  22-25

  فوق

فما  26  22-25  18-21

  فوق

مدى 

  التعرض

  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع % ع  %  ع

66.6  2 50  1  30.43   7 57.14  4  اقل من ساعة

6 

3  37.

5  

1  100  1  50  1  25 0  0 0  0  0  0  0  0 6  66.

66  

0  0  0  0 2  100  1  50  0  0 

من ساعة الى 

  ساعتين

2  28.57  8  34.78  1  50  1  33.3

3  

4  50  0  0  0  0  2  50  0  0  4  50  4  36.

36  

0  0  3  33.

33  

4  33.3

3  

1  10

0  

0  0  2  66.

66  

0  0  

.12  1  00  0  0  0  34.78  8  14.28  1  ساعتين فاكثر

5  

0  0  1  50  1  25  1  100  4  50  7  63.

63  

1  10

0  

0  0  8  66.6

6  

0  0  0  0  0  0  0  0  

10  8  100  3  100  2  100  23  100  7  المجموع

0  

1  100  2  100  4  10

0  

1  100  8  10

0  

11  10

0  

1  10

0  

9  10

0  

1

2  

100  1  10

0  

2  100  3  10

0  

0  10

0  
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  :5الجدول رقم 

من االقامة و متغير معدل مشاهدة قناة، الجنس، بالربط ما بين متغيرات السنيتعلق الجدول 

وتشير المعطيات الى ان اكبر نسبة من الذكور يشاهدون القناة ألقل من ، قبل افراد العينة

بالتساوي مع االناث ممن يسكنون في مناطق شبه حضري ونسبة  66,66 ـساعة قدرت ب

، سنة ذكور21-18 اعمارهم من تتراوح%50الى نسبة  يقيمون في المدينة اضافة 57.14%

ر المقيمين لدى الذكو  %50لمفردتين مقيمة بالريف،و نسبة % 100في حين نسجل نسبة 

نسبة  لدى االناث و%66.66اما معدل المشاهدة من ساعة الى ساعتين فنجد نسبة ، بالمدينة

بالريف و تبقى النسب  سنة مقيمين 25-22 دى الذكور الذين يتراوح اعمارهم منل50%

 % 50لدى االناث و نسبة  %36.36 متقاربة فبما بينها بين الفئات االخرى حيث نجد نسبة

لدى الذكور مقيمين بشبه  %50 سنة مقيمات بالمدينة ونسبة 25-22لدى الذكور من فئة 

من نفس الفئة العمرية و االقامة و اقل نسبة نجدها عند  لإلناث% 33.33حضري مقابل نسبة 

في حين نجد معدل  المشاهدة ,سنة  21-18تتراوح اعمارهم من  % 28.57 ـالذكور قدرت ب

لدى الذكور %50 لدى االناث مقيمات بالمدينة و نسبة %63.63نسبة  فأكثرمن ساعتين 

وق لمفردة واحدة ذكر يقيم في الريف فما ف 26للفئة العمرية %100المقيمين بالريف و نسبة 

  .لمفردة واحدة انثى من نفس الفئة العمرية تقيم في المدينة %100مقابل 

من الذكور بمعدل من ساعة الى ساعتين للفئة MBC4و نستنتج ان االناث اكثر مشاهدة لقناة 

  .اعةسنة بالمناطق الريفية في حين ال تتعدى مشاهدة الذكور اقل من س 25-22العمرية 
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  .في اليوم و عالقتها بمتغيرات التخصص و المستوى الجامعي  MBC 4يوضح معدل مشاهدة قناة :6الجدول رقم 

التخصص  اعالم و اتصال تخصصات اخرى

 1س 2س 3س 1م  2م 1س 2س94 3س 1م 2م المستوى 

 ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع %

اقل من  0 0 3 42,85 3 30 5 23,80 0 0 0 0 10 45,45 3 42,85 2 100 0 0

 ساعة 

من ساعة  3 42,86 2 28,57 3 30 10 47,61 7 46,66 4 80 7 31,81 1 14,28 0 0 1 25

الى 

 ساعتين

ساعتين  4 57,14 2 28,57 4 40 6 28,57 8 53,33 1 20 5 22,72 3 42,85 0 0 3 75

 فاكثر 

 المجموع  7 100 7 100 10 100 21 100 15 100 5 100 22 100 7 100 2 100 4 100
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 :6الجدول رقم 

متغيري المستوى الجامعي و و   mbc 4حجم الساعي لمشاهدة قناةى الالذي يشتمل عل

فتشير المعطيات الى ان اكبر النسب تم تسجيلها في خانة المشاهدين من ساعة ، التخصص

لطلبة سنة اولى تخصصات اخرى بالمقابل نجد نسبة  %80ساعتين في اليوم بنسبة  الى

لطلبة السنة ثانية  %45,45و نجد نسبة ، لطلبة سنة اولى ماستر تخصص اعالم47,61%

في حين نجد نسبة ، لمفردتين لطلبة سنة اولى ماستر % 100تخصصات اخرى و نسبة 

من  ألقلبة سنة ثالثة ماستر يشاهدون القناة لطل %30لطلبة سنة ثانية و نسبة  42,85%

و معدل مشاهدة لساعتين فاكثر فنجد ارتفاع النسبة لدى طلبة ثانية ماستر قدرت ب ، ساعة

سجلت لطلبة لطلبة سنة ثانية و اقل نسب   %22,72اضافة الى  %42,85و نسبة  75%

 %57,14 ـاعالم ب بالمقابل وصلت النسبة عند طلبة سنة اولى، سنة اولى تخصصات اخرى

لطلبة سنة ثانية ماستر في حين تساوت النسب بين سنة ثانية و سنة  %53,33تليها نسبة 

فمن حيث معدل المشاهدة نجد طلبة سنة اولى من تخصصات اخرى ، %28,57ـاولى ماستر ب

و يمكن القول ان متغير ، تخصص وقت من ساعة الى ساعتين لمتابعة برامج القناة

  .فطالب حسب ميوله و اهتمامه، مستوى له عالقة بمعدل المشاهدةالتخصصوال ال
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  .السن,االقامة ,و عالقتها بمتغيرات الجنس MBC 4يوضح رفقة المشاهدة قناة :7الجدول رقم 

  اناث  ذكور  الجنس  

  الريف  شبه حضري  المدينة  الريف  شبه حضري  المدينة  االقامة

فما  26  25-22  21-18  السن

  فوق

18-21  22-

25  

فما  26

  فوق

18-21  22-

25  

فما  26

  فوق

18-

21  

فما  26  22-25

  فوق

18-

21  

فما  26  22-25

  فوق

فما  26  22-25  18-21

  فوق

  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع % ع  %  ع  

14.2  1  مع العائلة

8 

5  21.7

3  

0  0 2  66.

66 

1  12

.5  

0  0  0  0  0  0 0  0 5  62

.5  

7  63

.

63  

1  10

0 

6  66

.

66  

1

0  

76.

92  

1  10

0 

0  0  2  40  0  0 

71.4  5  بمفردك

2  

18  78.2

6  

2  100  1  33.

33  

6  75  1  100  2  100  3  10

0  

1  100  2  25  2  18

.

18  

0  0  3  33

.

33  

2  15.

38  

0  0  2  100  2  40  0  0  

اشخاص 

  اخرين

1  14.2

8  

0  0  0  0  0  0  1  12

.5  

0  0  0  0  0  0  0  0  1  12

.5  

2  18

.

18  

0  0  0  0  1  7.6

9  

0  10

0  

0  0  1  20  0  0  

10  8  100  3  100  2  100  23  100  7  المجموع

0  

1  100  2  100  3  10

0  

1  100  8  10

0  

11  10

0  

1  10

0  

9  10

0  

1

3  

100  1  0  2  100  0    0  10

0  
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، تشير المعطيات المفرغة من الجدول عالقة رفقة المشاهدة مع متغير السن:7الجدول رقم 

بصفة فردية الذين  %78,26االقامة نجد اكبر نسبة مشاهدة بصفة فردية لدى الذكور بنسبة 

لدى االناث  %40 بالمقابل نجد نسبة، سنة مقمين بالمدينة 25-22تتراوح اعمارهم ما بين 

و تبقى النسب متقاربة بين الذكور حيث نسجل اقل ، مقيمات بالريف من نفس الفئة العمرية

اما ، سنة مقيمين بمناطق شبه حضري 21-18تتراوح اعمارهم ما بين  %33,33نسبة و هي 

اللواتي تتراوح  %76,92نسبة مشاهدة برفقة العائلة فكانت لإلناث بنسبة  ألعلىبالنسبة 

لدى االناث  %66,66سنة مقيمات بمناطق شبه حضري اضافة الى نسبة  25-22عمارهن ا

سنة و هي نفس نسبة الذكور و من نفس الشريحة العمرية  تليها  21-18اعمارهن ما بين 

من نفس  %40سنة مقيمات بالمدينة و نسبة  25-22تتراوح اعمارهن ما بين  %63,63نسبة 

في ,ذكور من نفس الفئة يقطن بالمدينة  %21,73ونجد نسبة ، الفئة العمرية مقيمات بالريف

ة فيما يخص المشاهدة رفقة اشخاص اخرين فنسجل نسبة لتم تسجيل نسب ضئي حين

من  %18,18و نسبة ، سنة 25-22مقيمات بالريف تتراوح اعمارهن ما بين  لإلناث20%

مقيمات بمناطق شبه  ناثإل%7,69نفس الشريحة العمرية  مقيمات بالمدينة و اقل نسبة هي 

سنة يقيمون  21-18لدى الذكور تتراوح اعمارهم ما بين  %14,28بالمقابل نسبة ، حضري

و ، سنة يسكنون بمناطق شبه حضري 25-22اعمارهم ما بين  %12,5بالمدينة و نسبة 

تشير هذه النتائج الى ان كل من الجنس و السن له عالقة ترابطية لرفقة المشاهدة فنجد ان 

جنس االناث يفضلن المشاهدة رفقة العائلة اكثر من الذكور الذين يفضلون المشاهدة بصفة 

سنة كذلك متغير االقامة يؤثر  25- 22فردية خصوصا طلبة الذين تتراوح اعمارهم ما بين 

حيث نجد ان الطلبة الذين لديهم اقامة جامعية تكون رفقة اشخاص اخرين ، على رفقة المشاهدة

  .او زمالءو هم اصدقاء 



 اط�ر ا�������

 

98 

 

  .المستوى الجامعي,يوضح رفقة المشاهدة بالنسبة للطلبة و عالقته بمتغيرات التخصص: 8الجدول رقم 

  التخصص

  

  

  

  المستوى 

  

  

  رفقة المشاهدة 

  

  تخصصات اخرى  اعالم واتصال

  2م  1م  3س  2س  1س  2م  1م  3س  2س98  1س

  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع

33,3  2  40,90  9  40  2  33,33  5  47,61  10  30  3  57,14  4  57,14  4  مع العائلة

3  

0  0  1  25  

66,6  4  45,45  10  60  4  53,33  8  42,85  9  60  6  42,85  3  28,57  2  بمفردك

6  

2  100  3  75  

  0  0  0  0  0  0  13,63  3  0  0  13.33  2  9,52  2  10  1  0  0  14,28  1  خريناشخاص ا

10  6  100  15  100  21  100  10  100  7  100  7   المجموع

0  

22  100  6  100  2  100  4  100  
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من محتوى الجدول يتضح لنا رفقة المشاهدة و متغيري التخصص و المستوى :8الجدول رقم 

لسنة اولى و ثانية تخصص  %57,14بحيث توضح االرقام ان اكثر نسبة هي ، الجامعي

لسنة ثانية و هي متقاربة مع نسبة السنة اولى في  %40,90حين نسبة  في، اعالم واتصال

لسنة ثانية ماستر لباقي التخصصات و ذلك رفقة العائلة و  %25حين نجد اقل نسبة هي 

لطلبة سنة اولى ماستر لمفردتين   %100لطلبة السنة ثالثة و نسبة  %66,66نسجل نسبة 

و للمشاهدة بصفة فردية نجد نسبة ، عالمغير اال تخصصاتو ثالث مفردات ، %75ونسبة 

لطلبة سنة اولى ماستر و يتساوى مع  %42,85و نسبة ، لطلبة سنة ثانية ماستر 53,33%

و نجد نسب متقاربة ، لطلبة سنة ثالثة تخصص اعالم و اتصال %60و نسبة ، السنة الثانية

و نسبة  لطلبة سنة اولى %14,28للمشاهدة رفقة اشخاص اخرين حيث نسجل نسبة 

 %9,52لطلبة سنة ثانية ماستر و اقل نسبة لدى تخصص اعالم و اتصال هي  13,33%

و ، لطلبة سنة ثانية لتخصصات اخرى  %13,63في حين نجد نسبة ، لطلبة سنة اولى ماستر

نجد ان طلبة تخصص اعالم واتصال يفضلون المشاهدة رفقة العائلة بينما طلبة تخصصات 

  .فردية اخرى تفضل المشاهدة ال
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  و عالقاتها بمتغيرات السن، الجنس، االقامة MBC4يوضح مشاهدة قنوات اخرى الى جانب قناة  :9الجدول رقم 

  اناث  ذكور  الجنس  

  الريف  شبه حضري  المدينة  الريف  شبه حضري  المدينة  االقامة

  السن

مشاهدة 

  قنوات اخرى

 فما 26  22-25  18-21

  فوق

فما  26  22-25  18-21

  فوق

فما  26  22-25  18-21

  فوق

فما  26  22-25  18-21

  فوق

18-

21  

فما  26  22-25

  فوق

فما  26  22-25  18-21

  فوق

مدى 

  التعرض

  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع % ع  %  ع

10  1  100  11  100  8 100  1 100  3  100  2  100  1  100  8 100  3 100  2  100  22 100  7  نعم

0 

9  10

0  

1

3  

100  1  10

0 

2  100  5  10

0  

0  0 

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ال

10  1  100  11  100  8  100  1  100  3  100  2  100  1  100  8  100  3  100  2  100  22  100  7  المجموع

0  

9  10

0  

1

3  

100  1  10

0  

2  100  5  10

0  

0  0  
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  و عالقاتها بمتغيرات التخصص و المستوى الجامعيMBC4ضح مشاهدة قنوات اخرى الى جانب قناة  يو  :10الجدول رقم 

التخصص  اعالم و اتصال تخصصات اخرى

 1س 2س 3س 1م  2م 1س 2س 3س 1م 2م المستوى 

 ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع %

 نعم 7 100 7 100  10 100 21 100 15 100 5 100 22 100 6 100 2 100 4 100

 ال 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 المجموع  7 100 7 100 100 100 21 100 15 100 5 100 22 100 6 100 2 100 4 100
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تشير المعطيات المفرغة من الجدول ان غالبية العينة تشاهد قنوات اخرى الى  :9الجدول رقم 

لكال الجنسين في المدينة و شبه حضري و الريف % 100فسجلنا نسبة  MBC4جانب قناة 

  .لكافة االعمار

مستويات،و فيما يخص السؤال هي نفس النتائج لكافة التخصصات و ال :10الجدول رقم 

، فقد تباينت االجابة و تم ذكر جميع MBC4اذكر القنوات المشاهدة الى جانب قناة : المفتوح

، دراما، الجزيرة الرياضية و MBC1 ،MBC actionقناة : القنوات تقريبا بمختلف انواعها منها

االخبارية، العربية، زي افالم، الوان ، كل حسب اهتماماته و تطلعاته، و لم تكن تكرارات 

المشاهدة متساوية تعذر علينا احصاءها في جدول و نستنتج ان هذا راجع الى ما تفرضه علينا 

ضون لعدة قنوات في لحظة تكنولوجيا اليوم من تعدد الفضائيات الهائل ما يجعل االفراد يتعر 

واحدة هذا من جهة، و من جهة اخرى التخصص في القنوات أي كل قناة لها برامجها الخاصة 

فالنقص الذي يلمسه الطالب مما يجعل الفرد يبحث عما يالئم رغباته في انتقاء القناة الواحدة، 

ننسى طبيعة يحاول البحث عما يشبع نقصه في قناة اخرى، كذلك دون ان  MBC4في قناة 

  .الفرد سريعة الملل و المحبة للتغيير

فكانت معظمها تشمل على االخبار و MBC4اما بالنسبة لقنوات المشاهدة الى جانب قناة 

الرياضة و السياسة بالنسبة للذكور، اما االناث فاهتمامهن عادة تكون في قنوات ذات برامج 

  .الطبخ و الغناء،و التجميل و غيرها من القنوات
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  بالنسبة للطلبة و عالقاتها بمتغيرات الجنس، السن، االقامة MBC4مميزات قناة : 11الجدول رقم 

  اناث  ذكور  الجنس  

  الريف  شبه حضري  المدينة  الريف  شبه حضري  المدينة  االقامة

  السن

مميزات قناة 

MBC4 

فما  26  25- 22  21- 18

  فوق

 فما 26  25- 22  21- 18

  فوق

فما  26  25- 22  21- 18

  فوق

فما  26  25- 22  21- 18

  فوق

فما  26  25- 22  21- 18

  فوق

فما  26  25- 22  21- 18

  فوق

  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع % ع  %  ع  

المسلسالت 

  االفالم

3  42.8

5 

11  47.82  1  50 2  66.6

6 

2  25  1  100  1  50  2  66.6

6 

1  100 8  100  9  81.8

1  

1  10

0 

6  66.

66  

9  69.2

3  

1  10

0 

1  50  3  60  0  0 

خلوها من 

  االخبار

3  42.8

5  

7  30.43  1  50  1  33.3

3  

6  75  0  0  1  50  1  33.3

3  

0  0  0  0  1  9.09  0  0  0  0  3  23.0

7  

0  0  1  50  0  0  0  0  

14.2  1  اشياء اخرى

8  

5  21.73  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  9.09  0  0  3  33.

33  

1  7.69  0  0  0  0  2  40  0  0  

10  100  7  المجموع

0  

100  3  100  3  100  8  100  1  100  2  100  3  100  1  10  8  100  11  100  1  10

0  

9  10

0  

1

3  

100  1  10

0  

2  100  5  10

0  

0  10

0  
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و عالقاتها بمتغيرات الجنس، السن،  MBC4يوضح هذا الجدول مميزات قناة  :11الجدول رقم 

ت القناة من اجل االفالم و ر ااالقامة و تشير المعطيات المفرغة الى ان اكبر نسبة اخت

سنة، بالمقابل نسبة  25-22اناث تتراوح اعمارهم بين % 81.81المسلسالت بنسبة 

اناث % 100فئة العمرية،اضافة الى نسبة ذكور يقطنون بالريف و من نفس ال% 66.66

سنة، في حين نجد الذكور بنسبة  21-18لثمانية مفردات مقيمات بالمدينة اعمارهن ما بين 

إلناث مقيمات % 60سنة مقيمين بالمدينة و نجد نسبة  25-22اعمارهن ما بين % 47.82

% 75كور و قدرت ب ذبالريف،اما من اجل خلو القناة من االخبار نجد نسبة مرتفعة لدى ال

لإلناث % 50سنة مقيمين بمناطق شبه حضري، و نسبة  25-22تتراوح ما بين  معمارهأ

  .سنة 21-18المقيمات بالريف تتراوح اعمارهن من 

النسب كانت ن أعجابهم إال تحوزإ  خرىأطلبة عن برامج خرى، تركنا االختيار للأشياء أو عن 

مقيمات بالريف سنة  25-22أعمارهن ما بين  % 40ضئيلة و أعلى نسبة سجلت عند اإلناث 

% 21.73إلناث مقيمات بشبه حضري،اما الذكور نجد نسبة % 33.33ضافة الى نسبة إو 

سنة مقيمين  21-18اعمارهم ما بين % 14.28سنة، و نسبة  25-22تتراوح اعمارهم ما بين 

  .نجد ان متغير الجنس له تأثير على اختيار البرامج،عكس االقامة و السن بالمدينة،و هنا
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  للطلبة و عالقاتها بمتغيرات التخصص و المستوى الجامعي  MBC4يوضح مميزات قناة  :12الجدول رقم 

التخصص  اعالم و اتصال تخصصات اخرى

  المستوى

مميزات 

القناة 

 للطلبة 

 1س 2س 3س 1م  2م 1س 2س 3س 1م 2م

 ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع %

المسلسالت  5 71.42 4 57.14 5 50 10 47.61 12 80 4 80 15 68.18 5 71.42 1 50 2 50

 و االفالم

خلوها من  1 14.28 2 28.57 5 50 9 42.85 2 13.33 1 20 1 5.54 2 28.57 1 50 1 25

 االخبار

اشياء  1 14.28 1 14.28 0 0 2 9.52 1 6.66 0 0 6 27.27 0 0 0 0 1 25

 اخرى

  المجموع  7  100  7  100  10  100  21  100  15  100  5  100  22  100  7  100  2  100  4  100
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و MBC4يقصد باالنتقال الى هذا الجدول الذي يربط بين متغير مميزات قناة  :12الجدول رقم 

لطلبة % 80عالقة افراد العينة بها بمتغير التخصص و المستوى الجامعي، فيظهر لنا ان نسبة 

سنة ثانية ماستر تخصص اعالم و اتصال اختاروا القناة من اجل المسلسالت و االفالم كأعلى 

نسبة من بين مستويات هذا التخصص،بالمقابل نجد نفس هذه النسبة لطلبة سنة اولى 

لطلبة سنة اولى اعالم بالمقابل نفس النسبة أي % 71.42ونسبة لتخصصات اخرى 

كل لطلبة سنة ثالثة لتخصص غير اعالم و تبقى النسب متشابهة بين مستويات % 71.42

لسنة ثالثة تخصص اعالم % 50، اما من اجل خلو القناة من االخبار فنجد نسبة التخصصات

% 50س التخصص في حين نجد نسبة ولى ماستر من نفااللطلبة سنة سنة% 42.85و نسبة 

،و اتلمفردة واحدة سنة اولى ماستر لتخصصات اخرى و تبقى النسب متقاربة بين التخصص

لمفردة واحدة سنة ثانية ماستر لتخصص غير اعالم بالمقابل نجد نسبة % 25سجلت نسبة 

كن لها لطلبة سنة االولى و الثانية لتخصص اعالم،فمتغيرات التي ادرجناها لم ي% 14.28

  .تأثير على اختيار القناة الن غالبية النسب بين المستويات و التخصص كانت متشابهة
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.و عالقاتها بمتغيرات السن، الجنس، اإلقامةMBC4يوضح أسباب مشاهدة قناة :13الجدول رقم 

  اناث  ذكور  الجنس  

  الريف  شبه حضري  المدينة  الريف  شبه حضري  المدينة  االقامة

  السن

اسباب 

  المشاهدة

فما  26  22-25  18-21

  فوق

 فما 26  22-25  18-21

  فوق

فما  26  22-25  18-21

  فوق

فما  26  22-25  18-21

  فوق

فما  26  22-25  18-21

  فوق

فما  26  22-25  18-21

  فوق

  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع % ع  %  ع  

لتسلية و مال 

  الفراغ

2  28.5

7 

4  17.39  1  50 1  33.3

3 

4  50  0  00  1  50  3  100 1  100 8  100  4  36.3

6  

1  10

0 

4  44.

44  

5  38.4

6  

0  00 1  50  1  20  0  00 

42.8  3  لبرامجها

5  

8  34.78  0  00  2  66.6

6  

1  12.5  1  100  0  00  0  00  0   00  0  00  4  36.3

6  

0  00  2  22.

22  

5  38.4

6  

1  10

0  

0  00  2  40  0  00  

للتثقيف و 

  المعارف

2  28.5

7  

11  47.82  1  50  0  00  3  37.5  0  00  1  50  0  00  0  00  0  00  3  27.2

7  

0  00  3  33.

33  

3  23.0

7  

0  00  1  50  2  40  0  00  

10  1  100  11  100  8  100  1  100  3  100  2  100  1  100  8  100  3  100  2  100  23  100  7  المجموع

0  

9  10

0  

1

3  

100  1  10

0  

2  100  5  10

0  

0  10

0  
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و عالقاتها  MBC4يوضح الجدول الذي يربط بين اسباب مشاهدة قناة  :13الجدول رقم 

إلناث مقيمات بالمدينة تتراوح % 100بمتغيرات الجنس، السن، االقامة فيظهر لنا ان نسبة 

لذكور يقيمون بمناطق شبه حضري % 50سنة بالمقابل نجد نسبة  21-18اعمارهن ما بين 

سنة فما فوق،  26لمفردة واحدة ذكور من فئة % 100سنة و نسبة  25-22اعمارهم ما بين 

سنة من  25-22إلناث مقيمات بمناطق شبه حضري اعمارهن ما بين % 38.46و نسبة 

% 66.66اسباب مشاهدتهن للقناة هي للتسلية و مال الفراغ،اما من اجل برامجها فنجد نسبة 

% 40سنة بالمقابل نسبة  21-18عند الذكور مقيمين بمناطق شبه حضري اعمارهم ما بين 

لذكور مقيمين % 34.78سنة،و نسبة  23-22ا بين عند االناث مقيمات بالريف اعمارهن م

عند االناث من نفس االقامة و %  36.36بالمدينة من نفس الشريحة المذكورة،في حين نجد 

السن اين تكون لهم الحرية في اختيار البرامج بعكس الطلبة المقيمين باالقامات الجامعية و 

سنة فما  26كور تتراوح اعمارهن عند الذ% 50خصوصا االناث،و لتثقيف و المعارف نسبة 

سنة  21-18فوق نجد نسب متساوية بين ذكور و اناث مقيمين بالريف تتراوح اعمارهم ما بين 

سنة بمقابل نسبة  25-22عند الذكور اعمارهم ما بين % 47.82و نسبة % 50قدرت ب 

  .نةعند االناث من نفس الشريحة العمرية و كال الجنسين يقيمان في المدي%  27.27
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  و عالقته بمتغيرات التخصص و المستوى الجامعي MBC4يوضح اسباب مشاهدة قناة  :14الجدول رقم 

  

  

التخصص  اعالم و اتصال تخصصات اخرى

  المستوى

اسباب 

 المشاهدة

 1س 2س 3س 1م  2م 1س 2س 3س 1م 2م

 ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع %

للتسلية و  1 14.28 1 14.28 3 30 12 57.14 3 20 4 80 10 45.45 3 42.85 2 100 0 0

 مال الفراغ

 لبرامجها 2 28.57 2 28.57 5 50 4 19.04 8 53.33 1 20 4 19.18 2 28.57 0 0 1 25

للتثقيف و  4 57.14 4 57.14 2 20 5 23.80 4 26.66 0 0 8 36.36 2 28.57 0 0 3 75

 المعارف

  المجموع  7  100  7  100  4  100  21  100  15  100  5  100  22  100  7  100  2  100  4  100
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تشير المعطيات المفرغة من الجدول الذي يربط بين اسباب مشاهدة قناة  :14الجدول رقم 

MBC4   لطلبة سنة % 100و متغيري التخصص و المستوى الجامعي،فيظهر لنا ان نسبة

لطلبة من نفس المستوى % 57.14اولى ماستر لتخصص غير اعالم بالمقابل نجد نسبة 

لطلبة سنة اولى لباقي التخصصات و نسبة % 80المذكور تخصص اعالم، و نسبة 

لطلبة سنة ثانية ماستر % 20ثة و لسنة ثال% 30لسنة ثانية في حين نجد نسبة % 45.45

اعالم سبب مشاهدتهم للقناة هو للتسلية و مال الفراغ، في حين نجد ألجل برامجها المتنوعة 

لطلبة سنة ثالثة لباقي % 28.57لطلبة سنة ثانية ماستر اعالم،و نسبة % 53.33بنسبة 

ة الى نسبة التخصصات و هي نفس النسبة سجلت لطلبة اولى و ثانية تخصص اعالم اضاف

لطلبة سنة ثانية ماستر و نسبة % 75ثة،اما التثقيف و المعارف فنجد نسبة لسنة ثال% 50

لكل من طلبة % 57.14لطلبة سنة ثانية تخصص غير اعالم،في حين نجد نسبة % 36.36

لطلبة سنة ثانية تخصص اعالم،فنالحظ ان من اسباب % 26.66سنة اولى و ثانية و نسبة 

هي من اجل التسلية و مال الفراغ و من اجل التثقيف و المعارف كما  MBC4مشاهدة قناة 

.ةيراها الطلب
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  : استنتاج

ب وفقا جدول مرك 14فراد العينة في أالتي تم توزيعها على  االستمارةمن خالل تفريغ معطيات 

سئلة أالتخصص من جانب و متغيرات ثالثة قامة، و المستوى و لمتغيرات السن، الجنس، اإل

لى إضافة إمعدل المشاهدة و رفقة المتابعة  و الوقت المفضل وMBC4لمدى التعرض لقناة 

نماط أالمتعلقة بعادات و  االستمارةول من طار المحور األإفي سباب المشاهدة أالقنوات و 

لقناة بصفة فراد العينة يتعرضون لأكثر أن الى إهم النتائج أتشير  MBC4المشاهدة قناة 

مقارنة بالذكور الذين سجلت % 77.77ناث و هي على نسبة لدى اإلأدائمة،و قد تم تسجيل 

مقيمين بالمدينة في حين تقاربت النسب بين الذكور في مناطق شبه % 66.66لهم نسبة 

نشطة الذكور عن االناث اللواتي ألى تعدد إعود حضري و الريف، و هذا التفاوت في النسب ي

ن أخارج المنزل،و يظهر الجدول كذلك خرى أشياء أالمنزل، و ينشغل الذكور بعمل  فييبقين 

حيانا وناذرا، اما تنخفض النسب تدريجيا لمشاهدة فيMBC4كثر تعرضا لقناة أالسنة الثانية هم 

موما،نجد ان السنوات و التخصصات،و عن فترات المفضلة للمشاهدة القناة والتلفاز علغالبية 

،وقد تم تسجيل نسب مرتفعة لدى الطلبة نسينجابتهم مساءا لكال الجإة كانت اغلبية الطلب

نظرا لتواجد بعض الطلبة ذكور و  المقيمين بالمدينة اكثر من مناطق الريف،و شبه حضري

قامات الجامعية،ال تكون لهم حرية اختيار القنوات المشاهدة،فيما كان معدل مشاهدة ناث في اإلإ

،وهي نسبة سجلت لطلبة اولى فأكثراعتين من ساعة الى س% 66.66نسبة MBC4قناة 

اجابة للمشاهدة رفقة العائلة بالنسبة للطالبات و مشاهدة التخصصات االخرى، فيما كانت 

هناك قنوات  MBC4الى مشاهدة قناة  باإلضافةبصفة فردية للذكور لطلبة سنة ثانية ماستر،

هتماماته، و مزاجه لكن الشيء الذي يميز القناة على حد اخرى تثير انتباه الطلبة كل حسب ا

خبار و عالم خلوها من األإمات في المدينة و من تخصصات غير تعبير الطالبات المقي

  .برامجها المتنوعة
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  عالقاته بمتغيرات السن ،الجنس و االقامةو  MBC4يوضح البرامج المفضلة في قناة  :15الدوافع و االشباعات   الجدول رقم : لمحور الثانيا

  اناث  ذكور  الجنس  

  الريف  شبه حضري  المدينة  الريف  شبه حضري  المدينة  االقامة

  السن

البرامج 

 المفضلة

فما  26  25- 22  21- 18

  فوق

فما  26  25- 22  21- 18

  فوق

فما  26  25- 22  21- 18

  فوق

فما  26  25- 22  21- 18

  فوق

فما  26  25- 22  21- 18

  فوق

فما  26  25- 22  21- 18

  فوق

  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع % ع  %  ع  

البرامج 

  الترفيهية

3  42.8

5 

6  26.08  1  50 0  0 3  37.5  0  0  1  50  0  0 0  0 2  25  2  18.1

8  

1  10

0 

2  22.

22  

4  30.7

6  

0  0 1  50  2  40  0  0 

البرامج 

  الصحية

0  00  10  43.43  1  50  2  66.6

6  

2  25  1  100  1  50  3  100  1  100  3   

37.5  

5  45.4

5  

0  0  6  66.

66  

7  53.8

4  

0  0  1  50  3  60  0  0  

البرامج 

  االخرى

4  57.1

4  

7  30.47  0  0  1  33.3

3  

3  37.5  0  0  0  0  0  0  0  0  3  37.5  4  36.3

6  

0  0  1  11.

11  

2  15.3

8  

1  10

0  

0  0  0  0  0  0  

10  1  100  11  100  8  100  1  100  3  100  2  100  1  100  8  100  3  100  2  100  23  100  7  المجموع

0  

9  10

0  

1

3  

100  1  10

0  

2  100  5  10

0  

0  10

0  
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و  mbc 4من محتوى هذا الجدول الذي يربط بين البرامج المفضلة في قناة :15لجدول رقم ا

% 50فتشير المعطيات و بلغة االرقام ان نسبة ، االقامة، الجنس، عالقتها بمتغيرات السن

سنة  21-18بين تتراوح اعمارهم ما % 42,85لمفردة واحدة عند الذكور يسكن بالريف و نسبة 

 25-22اعمارهن ما بين % 40بالمقابل نجد نسبة ، اختاروا البرامج الترفيهية التي تبثها القناة

لمفردة % 100ضافة الى نسبة ا بالمدينة عند اناث مقيمات 18,18سنة تقيم بالريف و نسبة 

ل نسبة سنة فما فوق مقيمة بالمدينة و من اجل الصحية نسج 26واحدة اناث من فئة عمرية 

% 66,66بالمقابل نسبة  ،سنة يقطنون بالريف 25-22عند الذكور تتراوح اعمارهم 100%

سنة و هي النسبة سجلت عند الذكور من نفس الشريحة  21-18عند اناث اعمارهن ما بين 

سنة فما فوق  26عند الذكور اعمارهم % 50و نسبة ، العمرية المقيمين بمناطق شبه حضري

االناث من نفس االقامة و هي المدينة و من اجل البرامج االخرى نجد لدى %45,45و نسبة 

 37,5سنة بالمقابل نجد نسبة  21-18عند الذكور اعمارهم تتراوح ما بين %57,14نسبة 

عند  15,38عند االناث من نفس الفئة العمرية مقيمين كال الجنسين في المدينة و نسبة %

عند %  30,43و نجد نسبة ، سنة 25-22بين  االناث مقيمات بشبه الحضري اعمارهن ما

و منه نستنتج ان كال الجنسين لهما اهتمام ، الذكور من نفس الشريحة العمرية مقيمين بالمدينة

نتائج التي تحصلنا عليها لمن االناث طبقا لأكثر  هميةأ لها ببرامج صحية إال ان الذكور يولون

.من العينة المدروسة
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  صص و المستوى الجامعيو عالقته بمتغيرات التخ MBC4رامج المفضلة للطلبة في فناة يوضح الب: 16الجدول رقم 

التخصص  و اتصال إعالم أخرىتخصصات

  المستوى

البرامج 

 المفضلة 

 1س 2س 3س 1م  2م 1س 2س 3س 1م 2م

 ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع %

البرامج  1 14.28 3 42.85 2 20 11 52.38 7 46.66 1 20 5 22.72 3 42.85 1 50 0 0

 الترفيهية

البرامج  5 71.42 1 14.28 6 60 6 28.57 4 26.66 1 20 11 50 3 42.85 0 0 4 100

 الصحية

 األخرىالبرامج 1 14.28 3 42.85 2 20 4 19.04 4 26.66 3 60 6 27.27 1 14.28 1 50 0 0

  المجموع  7  100  23  100  10  100  21  100  15  100  5  100  22  100  7  100  2  100  4  100
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من محتوى الجدول الذي يربط بين البرامج المفضلة و متغيري التخصص و :16الجدول رقم 

لطلبة سنة أولى %71,42 ـالمستوى الجامعي مايلي نجد اكبر نسبة للبرامج الصحية قدرت ب

أخرى إضافة إلى  عند طلبة سنة ثانية ماستر لتخصصات% 100و نجد نسبة، تخصص إعالم

% 20و اقل نسبة نجد عند طلبة سنة أولى بنسبة ، لسنة ثانية من نفس التخصص% 50نسبة 

لسنة أولى ماستر و تبقى النسب متقاربة فيما % 60في حين نجد في تخصص إعالم نسبة 

عند الطلبة سنة ثانية أما البرامج % 14,28بينها و اقل نسبة في هذا التخصص هي نسبة 

لنفس المستوى % 50لطلبة سنة أولى ماستر إعالم ونسبة % 52,38ية فنجد نسبة الترفيه

وعن % 14,28 ـواقل نسبة سجلت لدى طلبة سنة أولى إعالم قدرت ب ،التخصص غير إعالم

كأعلى نسبة عند طلبة سنة أولى التخصصات غير إعالم و % 60برامج أخرى نجد نسبة 

سجلت نسب متقاربة ما بين مستويات إعالم و باقي لطلبة سنة ثانية إعالم و % 42,85نسبة 

و كما أسلفنا الذكر أن طلبة لهم اهتمام كبير بالبرامج الصحية كما أن ، التخصصات

 كبرنامج، التخصص و المستويات لم يكن له تأثير على درجة االهتمام

The doc torsوdr.oz و غيرها.  
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  و عالقته بمتغيرات السن، الجنس، االقامة MBC4يوضح اللغة المفضلة لمتابعة قناة  :17الجدول رقم 

  اناث  ذكور  الجنس  

  الريف  شبه حضري  المدينة  الريف  شبه حضري  المدينة  االقامة

  السن

 الجنس

فما  26  22-25  18-21

  فوق

فما  26  22-25  18-21

  فوق

فما  26  22-25  18-21

  فوق

فما  26  22-25  18-21

  فوق

18-

21  

فما  26  22-25

  فوق

فما  26  22-25  18-21

  فوق

  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع % ع  %  ع  

اللغة العربية 

  الفصحى

2  28.5

7 

6  26.08  0  0 1  33.3

3 

5  62.5  1  100  1  50  2  66.6

6 

0  0 3  37.5  3  27.2

7  

1  10

0 

1  11.

11  

2  15.3

8  

1  10

0 

0  0  1  20    0 

لكنة سوربة او 

  لبنانية

3  42.8

5  

8  34.78  0  0  0  0  2  25  0  0  1  50  1  33.3

3  

1  100  3  37.5  8  72.7

2  

0  0  4  44.

44  

8  61.5

3  

0  0  1  50  3  60    0  

28.5  2  اللغة االنجليزية

7  

9  39.13  2  100  2  66.6

6  

1  12.5   0  0  0  0  0  0  0  0  2  28  0  0  0  0  4  44.

44  

3  23.0

7  

0  0  1  50  1  20    0  

10  1  100  11  100  8  100  1  100  3  100  2  100  1  100  8  100  3  100  2  100  23  100  7  المجموع

0  

9  10

0  

1

3  

100  1  10

0  

2  100  5  10

0  

  10

0  
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وعالقتها   mbc4يتضح من المعطيات المفرغة للغة المفضلة لمشاهدة برامج :17الجدول رقم 

  .اإلقامة، السن، بمتغيرات الجنس

فمشاهدة برامج القناة بلغة العربية و باللهجة السورية أو اللبنانية وصلت أعالها إلى نسبة 

% 61,53سنة مقيمات بالمدينة ونسبة  25-22لدى اإلناث تتراوح أعمارهن ما بين % 72,72

لمفردة % 100بالمقابل سجلت نسبة ، من نفس الفئة العمرية مقيمات بمناطق شبه حضري

إلى  ضافةبإ سنة فما فوق 26واحدة يفضل المشاهدة بهذه اللغة مقيم بالريف من الفئة العمرية 

سنة في حين نجد نسبة  21- 18عند الذكور مقيمين بالمدينة أعمارهم ما بين % 42,85نسبة 

- 22أعمارهم ما بين % 66,66متابعة البرامج باللغة العربية الفصحى عند الذكور قدرت ب 

ذكور من نفس الفئة العمرية يقطنون % 62,5سنة مقيمين بالريف إضافة إلى نسبة  25

عند اإلناث فضلن مشاهدة بهذه اللغة لمتابعة % 37,5بالمقابل نجد نسبة بمناطق شبه حضري 

اإلناث % 100سنة و نسبة  25-22برامجهن مقيمات بمناطق شبه حضري من الفئة العمرية 

سنة فما فوق و تبقى النسب متقاربة و اقل  26مقيمات بمناطق شبه حضري من الفئة العمرية 

أما ، سنة مقيمة بالريف 25-22من الشريحة العمرية % 20نسبة نجدها عند اإلناث قدرت ب 

عند الذكور %66,66متابعة البرامج باللغة االنجليزية المترجمة فقد سجلت نسبة أعالها 

% 44في حين نجد ، سنة 21-18أعمارهم تتراوح ما بين المقيمين بمناطق شبه حضري و 

واحدة أنثى من نفس العمر مقيمة  لمفردة% 50عند إناث من نفس اإلقامة و الفئة العمرية و 

% 100سنة و نسبة  25-22من فئة عمرية % 20و نسجل اقل نسبة اإلناث ب ، بالريف

سنة فما فوق في حين نجد اقل نسبة عند الذكور وهي  26لدى الذكور من الشريحة العمرية 

و يمكن القول أن جنس الذكور يفضل ، مقيمين شبه حضري 25-22من سن % 12,5

في حين نجد اإلناث يفضلن اللهجة سورية أو اللبنانية ، عة باللغة االنجليزية المترجمةابالمت

  . العتيادهن على الدراما السورية و إنتاجها في غالبية القنوات العربية
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  التخصص و المستوى الجامعيو عالقاتها بمتغيرات  MBC4يوضح اللغة المفضلة لمتابعة برامج قناة : 18الجدول رقم 

  

  إعالم و اتصال تخصصات أخرى

 1س 2س 3س 1م  2م 1س 2س 3س 1م 2م

 ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع %

اللغة  1 14.28 2 28.57 3 30 5 23.80 2 13.33 1 20 7 31.81 4 57.14 1 50 1 25

 العربية

اللكنة  5 71.42 3 42.85 5 50 10 47.61 9 60 2 40 8 36.36 1 14.28 0 0 3 75

السورية 

او 

 اللبنانية

اللغة  1 14.28 2 28.57 2 20 6 28.57 4 26.66 2 40 7 31.81 2 28.57 1 50 0 0

 االنجليزية

  المجموع  7  100  7  100  10  100  21  100  15  100  5  100  22  100  7  100  2  100  4  0
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الذي يظهر فيه متغيري المستوى الجامعي و التخصص للغة المفضلة  :18الجدول رقم 

لبنانية،و نسب  أو،فنجد اكبر نسب اختاروا اللغة العربية بلكنة سورية  MBC4لمتابعة قناة 

اكبر نسبة تم تسجيلها  إلkأناللغة االنجليزية،و تشير النتائج و  ىتقاربة بين اللغة العربية الفصحم

% 71.42،مقابل نسبة %75 ـمستوى السنة الثانية وقد قدرت ب إعالملدى طلبة تخصص غير 

 أوالطلبة بهذه المستويات يفضلون اللغة العربية بلكنة سورية  أنما معناه  األولىلمستوى السنة 

لدى % 57.14نسبة  إلىتابعة البرامج باللغة العربية الفصحى م اإلجابةلبنانية في حين تشير 

لنفس المستوى الجامعي لطلبة % 30،و نسبة إعالمطلبة سنة ثالثة لتخصصات غير 

لنفس % 28.57لسنة ثانية لباقي التخصصات و نسبة% 31.81نسبة  إضافةإلى،اإلعالم

% 20صال، مقابل و اتإعالملسنة ثالثة % 14.28و اتصال و نسبة  إعالمالمستوى 

و اتصال  إعالملطلبة سنة ثانية ماستر % 13.33و اقل نسبة كانت  أخرىلتخصصات 

ماستر لباقي  أولىلطلبة سنة % 50نسبة لمشاهدة البرامج بلغة االنجليزية بنسبة  ىاعلو 

و اتصال متقاربة سجلنا نسبة  إعالمالتخصصات و نجد معظم النسب في تخصص 

ماستر و هي نسب متساوية لطلبة سنة ثالثة لباقي  أولىو  لطلبة سنة ثانية% 28.57

لسنة ثانية،و اقل نسبة % 31.81و نسبة  أولىلطلبة سنة % 40نسبة إضافةإلىالتخصصات،

يفضلون اللغة االنجليزية  أولىو اتصال لطلبة سنة  إعالملتخصص % 14.28سجلت هي

تأثير على اختيار اللغة المفضلة التخصص لم يكن له  أنو نجد . لمتابعة برامجهم في القناة

  . MBC4لمتبعة برامج قناة 
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  لرغبات الطلبة و عالقاتها بمتغيرات الجنس،السن،اإلقامة MBC4يوضح تلبية قناة : 19الجدول رقم 

  إناث  ذكور  الجنس  

  الريف  شبه حضري  المدينة  الريف  شبه حضري  المدينة  االقامة

  السن

 الرغبات تلبية

فما  26  22-25  18-21

  فوق

فما  26  22-25  18-21

  فوق

فما  26  22-25  18-21

  فوق

فما  26  22-25  18-21

  فوق

18-

21  

فما  26  22-25

  فوق

فما  26  22-25  18-21

  فوق

  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع % ع  %  ع  

.42  3  نعم

85 

12  52.1

7  

0  0 0  0 4  50  0  0  0  0  4  50 0  0 3  37.

5  

6  54.

54  

0  0 4  50  7  53.

84  

0  0 1  50  4  20  0  0 

.57  4  ال

14  

11  47.8

2  

1  100  3  100  4  50  1  100  3  100  4  50  1  100  4  50  5  45.

45  

1  10

0  

4  50  6  46.

15  

1  10

0  

1  50  1  20  0  0  

10  1  100  11  100  8  100  1  100  8  100  3  100  1  100  8  100  3  100  3  100  23  100  7  المجموع

0  

8  10

0  

1

3  

100  1  10

0  

2  100  5  10  0  10

0  
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  وضح تلبية القناة لرغبات الطلبة و عالقاتها بمتغيرات التخصص و المستوى الجامعيي: 20الجدول رقم 

  

  

  

  

  التخصص إعالم و اتصال تخصصات أخرى

  المستوى

  

تلبية 

 الرغبات 

 1س 2س 3س 1م  2م 1س 2س 3س 1م 2م

 ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع %

 نعم 4 57.14 6 85.71 4 40 9 42.85 6 40 4 80 4 18.18 3 42.85 1 50 4 100

 ال 3 42.85 1 14.28 6 60 12 57.14 9 60 1 20 18 81.81 4 57.14 1 50 0 0

  المجموع  7  100  7  100  10  100  21  100  15  100  5  100  21  100  7  100  2  100  4  100
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يظهر فيه مدى تلبية القناة لحاجات و رغبات أفراد العينة و عالقة ذلك  :19الجدول رقم 

بمتغيرات السن،الجنس و اإلقامة، حيث تبرز النتائج أن اكبر النسب تم تسجيلها على مستوى 

و لدى % 80سنة بنسبة  25-22خانة اإلناث المقيمات بالريف اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 

لفئة % 41.85و نسبة % 52.17نة من نفس الشريحة العمرية بنسبة الذكور المقيمين بالمدي

لذكور مقيمين بمناطق شبه حضري تتراوح أعمارهم ما % 50سنة،و نسبة  21-18العمرية 

لثالث مفردات من نفس الفئة العمرية مقيمين % 100سنة و نسبة  25-22بين 

 21-18ي تتراوح أعمارهن ما بين للمقيمين بالمدينة اللوات% 37.5بالريف،بالمقابل نجد نسبة 

سنة  25-22إناث تتراوح أعمارهن ما بين % 53.84و % 54.54سنة،و قد تقاربت النسب 

% 57.14رغباتهن، أما عن عدم تلبية القناة لرغبات الطلبة فكانت نسبة  MBC4لبث قناة 

ابل نجد نسبة سنة بالمق 21-18لدى الذكور المقيمين بالمدينة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

سنة فما فوق و  26لمفردة واحدة ذكر لفئة % 100لدى اإلناث لنفس اإلقامة بنسبة % 50

عينة واحدة مقيمة بالمدينة و األخرى بالريف، و تبقى النسب متقاربة بين اإلناث حيث سجلت 

من نفس % 46.15سنة و نسبة أخرى  25-22عند إناث تتراوح أعمارهن % 45.45نسبة 

  .لعمرية مقيمات بمناطق شبه حضري،كذلك النسب عند الذكورالشريحة ا

لرغبات الطلبة و عالقته بمتغيري  MBC4يوضح العالقة بين تلبية قناة  :20الجدول رقم 

 ـالتخصص و المستوى، حيث تشير المعطيات إلى أن اكبر نسبة ما بين المستويات قدرت ب

% 100لطلبة سنة أولى و نسبة % 80 لطلبة سنة ثانية إعالم بالمقابل نجد نسبة% 85.71

ألربع مفردات لطلبة سنة ثانية لباقي التخصصات، و تبقى النسب متقاربة فيما بينها بين 

المستويات و التخصصات المدرجة في الجدول و هذا يؤكد عن عدم تأثير هاذين المتغيرين 

ول إلى أن اكبر نسبة على تلبية القناة لرغبات الطلبة،على حد سواء، في حين يشير نفس الجد

لطلبة سنة ثانية تخصصات % 81.81لرغبات الطلبة فنجد نسبة  MBC4عن عدم تلبية قناة 

لكل من طلبة سنة أولى و ثانية ما ستر إعالم إضافة إلى نسبة % 60غير إعالم و نسبة 

  .لطلبة سنة أولى لباقي التخصصات% 20لنفس التخصص، بالمقابل سجلت نسبة % 42.85
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  و عالقاتها بمتغيرات الجنس،السن، اإلقامة MBC4يوضح االشباعات المحققة من قناة : 21الجدول رقم 

  إناث  ذكور  الجنس  

  الريف  شبه حضري  المدينة  الريف  شبه حضري  المدينة  االقامة

  السن

 تلبية الرغبات

فما  26  22-25  18-21

  فوق

 فما 26  22-25  18-21

  فوق

فما  26  22-25  18-21

  فوق

فما  26  22-25  18-21

  فوق

18-

21  

فما  26  22-25

  فوق

فما  26  22-25  18-21

  فوق

  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع % ع  %  ع  

التعرف على 

مجتمعات 

  اخرى

6  75 18  78.26  0  0 2  66.6

6 

4  50  0  0  1  50  0  0 0  0 6  75  7  63.63  0  0 7  77.

77  

9  69.2

3  

0  0 2  100  4  80  0  0 

مواكبة كل 

  جديد

1  12.5  2  8.69  0  0  0  0  2  25  1  100  0  0  2  66 .

66  

1  100  1  12.5  1  9.09  1  10

0  

0  0  2  15.3

8  

1  10

0  

0  0  1  20  0  0  

التسلية و 

  الترفيه

1  12.5  3  13.04  2  100  1  33.3

3  

2  25  0  0  1  50  1  33.3

3  

0  0  1  12.5  3  27.27  0  0  2  22.

22  

2  15.3

8  

0  0  0  0  0  0  0  0  

10  9  10  1  100  11  100  8  100  1  100  3  100  2  100  1  100  8  100  3  100  2  100  23  100  8  المجموع

0  

1

3  

100  1  10

0  

2  100  5  10

0  

0  10

0  
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ن لبت القناة راء متباينة فبالنسبة للطلبة الذيعن السؤال المفتوح فكانت األجابة فيما يخص اإل

فالم التركية عجابهن بالمسلسالت التركية و األإناث فيما يخص إرغباتهم كن معظمهن 

عجابهم إما الذكور بعضهم نالت أامج الطبخ و الموضة،برامج الصحة مريكية و بر األ

تشبع رغبتهم لخلو القناة من  منها لأسلفنا، إال أة كما مريكية و برامج الصحالمسلسالت األ

صرحوا بأنها قناة تجارية  البرامج الرياضية و االخبارية و السياسية التي يقبل عليها الطلبة،و

  .شرطة العلمية و المعرفية التي تلفت انتباههم على حد تعبيرهمولى حيث تخلو من األأبدرجة 

يوضح العالقة بين توزيع أفراد العينة حسب االشباعات المحققة من قناة  :21الجدول رقم 

MBC4 تعرف على نسبة في خانة الألسن،االقامة و جاء فيه حيث سجلت و متغيرات الجنس،ا

مقيمين بالمدينة والذين لدى الذكور ال% 78.26رقام نجد نسبة خرى،وبلغة األأعلى مجتمعات 

بالريف من نفس  ناث المقيماتلدى اإل% 80 سنة مقابل نسبة 25-22عمارهم ما بين أتتراوح 

د فقد تم تسجيل شباع مواكبة كل جديإد العينة الذين حققت لهم القناة فراأما أالشريحة العمرية،

عند الذكور % 66.66نسبة سنة،و  26ناث المقيمات بالمدينة لعمر لدى اإل% 100نسبة 

لدى الذكور % 50يوضح الجدول كذلك ان سنة،في حين  25-22عمارهم ما بين أتتراوح 

مين سنة مقي 21-18عمارهم ما بين أاشباع التسلية و الترفيه،تتراوح حققت لهم القناة 

سنة مقيمات بالمدينة،و  25- 22عمارهن تتراوح ما بين أناث عند اإل% 27.27بالريف،ونسبة 

نسبة  قلأشباع،و إلسنة فما فوق له هذا ا 26من فئة لمفردة واحدة ذكر % 100نجد نسبة 

سنة  21-18من الشريحة العمرية %  12.5ناث بالتساوي هي مسجلة عند الذكور و اإل

  .يقطنون بالمدينة
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  و عالقاتها بمتغيرات التخصص و المستوى  MBC4يوضح االشباعات المحققة للطلبة من قناة : 22الجدول رقم 

  التخصص إعالم و اتصال تخصصات أخرى

  المستوى

  

االشباعات 

 المحققة 

 1س 2س 3س 1م  2م 1س 2س 3س 1م 2م

 ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع %

50 2 0 0 57.14 4 72.72 16 60 3 40 6 80.95 17 70 7 71.42 5 71.42  

5 

التعرف 

على 

مجتمعات 

 اخرى

مواكبة كل  0 00 0 00 2 20 2 9.52 5 33.33 2 40 3 13.63 0 0 1 50 1 25

 جديد

التسلية و   2  28.57  2  28.57  1  10  2  9.52  4  26.66  0  0  3  13.63  3  42.85  1  50  1  25

  الترفيه

  المجموع  7  100  7  100  10  100  21  100  15  100  5  100  22  100  7  100  2  100  4  100
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الذي يظهر فيه عالقة بين متغيري المستوى و التخصص و االشباعات  :22الجدول رقم 

، و نجد اكبر النسب حققت لهم اشباع التعرف على مجتمعات اخرى MBC4المحققة من قناة 

اولkوالثانية و الثالثة لطلبة سنة اولى ماستر،نجد نسب متشابهة لكل من سنة % 80.95هي 

و اقل نسبة عند تخصص اعالم نجدها عند طلبة السنة ثانية ماستر % 70،%71.42بنسبة 

 50لسنة اولى،و% 60لطلبة السنة الثانية و نسبة % 72.72بالمقابل نجد نسبة % 40بنسبة 

  .لسنة ثانية ماستر

كأعلى % 50ديد الى نسبة في حين تشير االجابة لطلبة الذين حققت لهم القناة مواكبة كل ج

لطلبة سنة الثانية ماستر % 33.33نسبة لطلبة سنة اولى ماستر لباقي التخصصات،و نسبة 

% 13.63لسنة ثانية ماستر و نسبة و نسبة % 25لسنة اولى و % 20اعالم و اتصال،نسبة 

لطلبة سنة اولى ماستر لباقي التخصصات، و نسبة % 50للسنة ثانية، في حين نجد نسبة 

لسنة ثانية ماستر و اقل نسبة سجلت عند طلبة سنة % 25لطلبة سنة ثالثة و نسبة % 42.85

 ـالثانية، اما تخصص اعالم و اتصال فنجد نسب متقاربة بين السنة االولى و الثانية قدرت ب

لطلبة سنة اولى % 9.52لسنة ثانية ماستر،و اقل نسبة هي % 26.66و نسبة % 28.57

التعرف على مجتمعات  MBC4ان اغلب افراد العينة حققت لهم القناة ماستر،و منه نستنتج 

  .اخرى و ثقافتها من خالل ما يتم عرضه في هذه القناة النتاجات من ثقافات مختلفة
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  و عالقته بمتغيرات الجنس ،السن، االقامة MBC4يوضح تقييم الطلبة لقناة : 23الجدول رقم 

  إناث  ذكور  الجنس  

  الريف  شبه حضري  المدينة  الريف  شبه حضري  المدينة  االقامة

  السن

 

فما  26  22-25  18-21

  فوق

فما  26  22-25  18-21

  فوق

فما  26  22-25  18-21

  فوق

فما  26  22-25  18-21

  فوق

18-

21  

فما  26  22-25

  فوق

فما  26  22-25  18-21

  فوق

  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع % ع  %  ع  

52.1  12 50  4  جيدة

7  

2  100 0  00 3  37.

5  

0  00  0  00  3  75 0  00 3  37.

5  

6  54.5

4  

0  00 3  33

.

33  

7  53.

84  

1  10

0 

2  100  1  20  0  0 

47.8  11  50  4  متوسطة

2  

0  0  3  100  4  50  1  100  2  100  0  00  1  100  5  62.

5  

5  45.4

5  

1  10

0  

6  66

.

66  

6  46.

15  

0  0  0  0  3  60  0  0  

.12  1  00  0  0  0  00  0  00  0  ضعيفة

5  

0  00  0  00  1  25  0  00  0  00  0  00  0  00  0  00  0  00  0  0  0  0  1  20  0  0  

10  1  100  11  100  8  100  1  100  4  100  2  100  1  100  8  100  3  100  2  100  23  100  8  المجموع

0  

9  10

0  

1

3  

100  1  10

0  

2  100  5  10

0  

0  10

0  
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يوضح تقييم الطلبة لمستوى البرامج و عالقته بمتغيرات السن،الجنس،االقامة  :23الجدول رقم 

الذين % 75 ـحيث يشير الجدول ان اكبر نسبة عند الذكور يرون ان برامجها جيدة قدرت ب

لدى % 54.54سنة يقيمون في الريف،بالمقابل نجد نسبة  25-22تتراوح اعمارهم ما بين 

عند الذكورالمقيمينبمناطق % 37.5الشريحة العمرية،و نسبة  االناث مقيمات بالمدينة من نفس

لدى % 50مقيمين بالمدينة من نفس السن،اضافة الى نسبة % 52.17شبه حضري،و نسبة 

مقيمات % 37.5سنة بالمقابل نجد االناث بنسبة  21-18الذكور تتراوح اعمارهم ما بين 

نفس الشريحة العمرية لمفردتين يقطنون بمناطق شبه حضري من % 33.33بالمدينة و نسبة 

مقيمات بالريف،ونجد نسب متقاربة لطلبة الذين يرون ان برامج القناة متوسطة فنجد نسبة 

عند الذكور تتراوح % 50لدى االناث مقيمات بمناطق شبه حضري و نسبة % 66.66

العمرية  سنة مقيمين بالمدينة، فيما تبقى النسب متقاربة بين الفئات 21-18اعمارهم ما بين 

عند اناث مقيمات بالمدينة و % 45.45عند الذكور و نسبة % 47.82سنة بنسبة  22-25

عند االناث،مقيمين % 46.15لدى الذكور من نفس الشريحة العمرية و نسبة % 50نسبة 

% 20عند الذكور و % 25بمناطق شبه حضري،اما برامج ضعيفة فسجلت نسب ضئيلة بنسبة 

من نفس % 12.5سنة و نسبة  25-22لريف تتراوح اعمارهن ما بين عند االناث المقيمات با

الشريحة العمرية،و نستنتج ان معظم الطلبة من مختلف االعمار و االقامة و الجنس ان مستوى 

  .جيدة MBC4برامج قناة  
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  عالقاته بمتغيرات التخصص و المستوى الجامعي و MBC4توزيع افراد العينة حسب تقييم الطلبة لقناة : 24الجدول رقم 

  

  

  

  التخصص إعالم و اتصال تخصصات أخرى

  المستوى

  

تقييم 

 الطلبة 

 1س 2س 3س 1م  2م 1س 2س 3س 1م 2م

 ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع %

 جيدة 5 71.42 3 42.85 6 60 13 61.90 10 66.66 3 60 5 30 2 28.57 1 50 3 75

 متوسطة 2 28.57 4 57.14 4 40 8 38.09 4 26.66 1 20 14 70 5 71.42 1 50 1 25

  ضعيفة  0  0  0  0  0  00  0  00  1  6.66  1  20  0  0  0  00  0  00  0  0

  المجموع  7  100  7  100  10  100  21  100  15  100  5  100  20  100  7  100  2  100  4  100
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ولى اعالم أمن طلبة سنة % 71.42ن نسبة أخير نالحظ في هذا الجدول األ :24الجدول رقم 

ن برامج القناة أسنة ثانية ماستر لباقي التخصصات لطلبة % 75و اتصال بالمقابل نسبة 

ولى ب أو سنة % 60نجد نسبة جيدة،في حين تتقارب النسب بين مستويات السنة الثالثة حيث 

د لسنة ثانية اعالم و اتصال،في حين نج% 42.85قل نسبة أو % 66.66و نسبة % 61.90

قل نسبة كانت أولى ماستر و ألسنة % 50ولى و نسبة ألسنة % 60لباقي التخصصات نسبة 

بة من طل% 57.14ن برامج القناة متوسطة بنسبة أفيما يرى % 30 ـسنة ثانية قدرت ب لطلبة

من % 28و نسبة من طلبة سنة ثانية لباقي التخصصات،% 70سنة ثانية اعالم و نسبة 

ولى ماستر و ألسنة % 38.09سنة ثالثة و نسبة % 40ولى اعالم و نسبة أتخصص سنة 

ن برامج القناة ضعيفة الباقي التخصصات،في حين نجد  سنة ثانية ماستر% 26.66نسبة 

  .ولى لمختلف التخصصاتألسنة % 20ستر اعالم و نسبة لطلبة سنة ثانية ما% 6.66بنسبة 

 MBC4ن برامج قناة أم و اتصال و باقي التخصصات يرونغلبية الطلبة إلعالأن أو نجد 

  .جيدة و في المستوى

، MBC4خير كان مفتوح حول رأي الطلبة حول النقاط االيجابية و السلبية حول قناة السؤال األ

فيما يخص يجابية تمثلت في برامجها المتنوعة الناحية اإلجابات عن فكانت معظم اإل

ما أزياء،الموضة، الطبخ الكورية و غيرها برامج الصحة،األ مريكية،المسلسالت التركية و األ

مريكية ،مما يطرح ارية والترويج لثقافات خصوصا األشهالسلبية فتمثلت كثرة الفواصل اإل النقاط

  .ذه القناةحول الهوية الحقيقية له تساؤالت
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  :استنتاج

نستنتج من النتائج المحصل عليها من الجداول المدرجة ضمن المحور الثاني من الدراسة 

سئلة حول البرامج ولى األا،و كانت MBC4بخصوص الدوافع و االشباعات الطلبة من قناة 

ناث،و لم إو  لطلبة ذكور% 66.66برامج صحية بنسبة  فوجدناالمفضلة للطلبة في هذه القناة 

ما السؤال الموالي فقد تضمن أاعالم،و طلبة باقي التخصصات،بين طلبة  يظهر فرق كبير

و لبنانية هي أكانت اللغة العربية بلكنة سورية و اللغة التي يفضل الطلبة متابعة برامج القناة بها،

هجة السورية بعض منهم اختار اللن الأا نجليزية لدى الذكور،كمناث و اللغة اإلالمفضلة لدى اإل

رض لها سواء في نتاجات الدرامية التي يتعغلب اإلأالمشاهد الجزائري تعود عليها من ن أل

هم يفضلون اللغة انناث إو  جاب عدد معتبر من الطلبة ذكورأو العربية،و أالقنوات الوطنية 

ال جاب عدد معتبر منهم كأة فقد لرغبات الطلبMBC4يضا،و عن تلبية قناة أالعربية الفصحى 

نها لبت رغباتهم سواء المسلسالت التركية و غيرها من البرامج،وغيرها من االجنسين 

و أو الرياضة أخبار لى األإكثر ايميلون االهتمامات،في حين الطلبة لم تلبي رغباتهم ذكور 

المحققة من قناة نها ال تبث برامج دينية،فيما يتعلق باالشباعاتأرأواطلبة محافظين 

MBC4 فراد العينة حققت لهم التعرف على مجتمعات من مختلف الثقافات أغلبية أن أفيظهر

لى إضافة إناث إ و كانت النسب متقاربة بين طلبة علوم االعالم و باقي التخصصات ذكور 

جيدة لكال الجنسين لطلبة  بأنهاعدد معتبر منها  فأجابما عن تقييم الطلبة أالتسلية و الترفيه،

جابات العينة ركزت على إيجابية في القناة غالبية الجوانب اإل و باقي التخصصات،وعناعالم 

و  شهاريةكثرة الفواصل اإلما السلبية فتمثلت في أ،برامج الطبخ المسلسالتالبرامج الصحية و 

  .ن معظم برامجها مستوردةااعتبار الترويج للثقافة الغربية على 
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  :ةـج الدراسـنتائ-

من أهم النتائج المتحصل عليها ميدانيا من خالل البحث في استخدامات و اشباعات الطلبة 

بعد تطبيق االستمارة على عينة البحث ، حيث تبين البيانات  MBC4الجامعيين لبرامج قناة

  :مفردة، مايلي 100المكونة من 

 تحظى بمتابعة من طرف المبحوثين خصوصا االناث حيث تبين أن MBC4قناة   -1

 .الشباب الجامعي يهتم لمضمون هده القناة

باإليجابية وهدا يعكس السلوك  MBC4معظم الطلبة مقبلون على مشاهدة قناة   -2

حيث يكون مدعم بالعوامل االتصالي الذي يتخذونه أثناء تعرضهم للفضائيات عموما، 

النفسية وهي من الدوافع االساسية لتحقيق االستمتاع من المشاهدة لدى الشباب 

الجامعي، وبالتاليتحقيق االشباع الذي يسعى إليه، يؤدي هذا النوع من السلوك الى 

تكوين عادات المشاهدة تتحدد وفق ميوالت تشكل أنواع معينة من البرامج التي يفضل 

 .الطالب متابعتها

بالنسبة للطالبات تتم في السياق العائلي، للتعويض عن حالة  MBC4مشاهدة قناة    -3

، بعكس الطلبة الذكور يميلون لة خصوصا للمقيمات في االقامات الجامعيةالوحدة والعز 

 .الى المشاهدة بشكل انفرادي

أغلبية جمهور الطلبة لديهم رؤية نقدية لهذا النوع من الفضائيات، فكثرة التعرض   -4

 .للتلفزيون ال يعني انعدام القراءة النقدية لمضمون الرسالة االعالمية

حققت لهم إشباعات متباينة، منها، التعرف على ثقافات  MBC4متابعة الطلبة لقناة   -5

 .مجتمعات مختلفة، على اعتبار أنها أول من قامت ببث المسلسالت التركية

، حيث علقوا عنها في اإلجابة المفتوحة MBC4الطلبة واعيين بالطابع التجاري لقناة   -6

 .كثرة الفواصل االشهارية أنها تروج للثقافة الغربية إضافة الى

وقتا للمتعة و التسلية، وهو ما عبر عنه الطلبة في إجاباتهم  MBC4تمثل برامج قناة  -7

عن برامجها المتنوعة، حيث جذبت اهتمامهم بالرغم من أنهم في بعض األحيان ال 

 .ينوون مشاهدتها
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هم يرونها ناقصة ، إال أنMBC4يولي الطلبة أهمية كبيرة لبرامج الصحة التي تبثها قناة  -8

 .في عدة جوانب منها، األخبار السياسية، الدين، الرياضة، البرامج الوثائقية و العلمية

إن حاجات الترفيه واالسترخاء تمثل الدوافع الرئيسية لتعرض الشباب الجامعي لبرامج  -9

، ورغبتهم في الهروب و التحرر من أشكال التوتر و الروتين اليومي، و MBC4قناة 

 .ستطاعت حجز مكانة لها في قائمة المشاهدة لدى الطالب الجامعيبهذا ا

  : مناقشة الفرضيات-

النتائج السابقة و مقارنتها مع الفرضيات المطروحة يبين لنا أن هناك توافق بين  من خالل

من خالل MBC4يوجد اقبال من طرف الشباب الجامعي على قناة  ،الفرضية األولى

على القناة و بصفة دائمة، ما %53بة معتبرة من الطلبة قدرت بـ االجابات المقدمة وجدنا نس

  .يدل على أن الفرضية صحيحة

يتطلع الطلبة للمعرفة و التعرف على عادات و ثقافات اآلخر و  ،الفرضية الثانية

، حيث مكنت قناة %48خصائصها، أشارت إجابات العينة الى صحة هذه الفرضيةبنسبة 

MBC4  الطلبة من التعرف على مجتمعات مختلفة، كما هو الحال في المسلسالت التركية

  .و األمريكية و الكورية

يهدف الى التسلية، الترفيه، و هذا ما توصلنا  MBC4متابعة الطلبة لقناة  الفرضية الثالثة،

، و إليه في النتائج، فمن أسباب جذب انتباه الطالب الجامعي لها هي برامجها المتنوعة

  .بذلك تم التأكد من صحة الفرضية

إشباع لرغبات الطالبات من خالل برامجها المتنوعة و  MBC4الفرضية الرابعة، حققت قناة 

 . هو ما لمسناه في إجابات الطلبة و بالتالي هذه الفرضية صحيحة
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  :اإلشكالية-

،وهذا ماجعله محط اهتمام العديد من العلماء من تل الشباب مكانة هامة في المجتمعيح    

بشري فعال يمثل تحديا  ورأسمال،نظرا لما يمثله من طاقة وحركية الحقول المعرفيةمختلف 

هو جديد العريضة وميلهم نحو كل ما وآمالهمبسبب تطلعاتهم الجامحة  األممحقيقيا لجميع 

 وٕانهمعلى عقول الشباب  لتأثيرواالتصال لها قدرة كبيرة  اإلعالموسائل  أنفالخطاب السائد 

،مثل هذا الخطاب يصدق من طرف المؤسسات الفاعلة يجري حولهمما وال يحسونال يفكرون 

هذه الجهات مثل الغريب ان تتقبل  باألمر،هذا ليس والمدرسة كاألسرةفي المجتمع 

ت الخطاب مقبوال وسط الباحثين مشروعا عندما يصبح ذا يبقى التساؤل،لكن الخطاب

مما  أكثرعلى الشباب  اإلعالمالذين كرسوا جهدا في البحث عن اثر وسائل  كاديمييناأل

  قدرتهم في معرفة ماذا يفكر فيه الشباب فعال؟ اوظفو 

متزايد للقنوات ،واالنتشار الواإلعالمزادالخطاب حدة مع تطور تكنولوجيات االتصال     

هية في معظمها مستوردة التي تقدم برامج ترفي mbc4الفضائية على النموذج الغربي كقناة

،وقد مؤسسات اجتماعية كالفضاء الجامعيتلك البرامج تلج الى اهم مضامين مما جعل 

مثل هذه القنوات على قيم وسلوكيات تأثير اجريت العديد من الدراسات ركزت اهتمامها على 

، وهو ماجعل بعض الباحثين يصنفونها ضمن والبعد التجاري للجمهور المتلقي بالشبا

،لكنها اهملت البحث في اسباب اقبال الشباب الثقافة الشعبية التي تميز العصرمصادر 

  ؟نوع من الفضائيات وماذا تعني لهمالجامعي على مشاهدة هذا ال

البرامج الترفيهية لقنوات غيرها من دون mbc4 بمعنى ماهي الرغبات التي تلبيها برامج قناة

جاءت هذه الدراسة للبحث في طبيعة المتغيرات التي  األساس؟ وعلى هذا  أخرىعربية 

وطبيعة االشباعات  mbc4تشكل البنية الدافعية لدى الشباب الجامعي في تلقيهم لبرامج قناة 

  :على النحو التالي  اإلشكاليةل يلخص لك وفقا لتساؤ ،وذلتي يحققونها من خالل هذا التلقيا

  ؟ وماطبيعة االشباعات التي يحققونهاmbc4الشباب الجامعي على قناة  إقبالماهي دوافع 

  :فرعية كما يلي إلNتساؤالتالجوهري يتعين علينا تفكيكه  التساؤلعلى هذا  ولإلجابة
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  ؟من قبل الشباب الجامعي mbc4ماهي عادات وانماط مشاهدة قناة / 1

  ؟mbc4المعاني والدالالت التي يكونها الشباب الجامعي من خالل تعرضهم لقناة ماهي / 2

  ؟mbc4الطلبة من خالل تلقيهم لمضامين عليها ماهي االشباعات التي يتحصل / 3

 ؟mbc4ماهو تقييم الشباب الجامعي لقناة / 4

 :الفرضيات-

 تجريبيةفكرة إال ماهي "،فالفرضية ين الفروض في وقت المالحظة نفسهاغالبا ماتبدأ فكرة تكو 

  .1"المفردات التي يالحظها الباحثتنطلق من 

  :كما يعرفها دانيال كاتز

التوقع المسبق لبعض العالقات األساسية بين متغيرات الظاهرة على أن يبقى تطابق بأنها "

  2"التوقع المسبق للواقع باالنجاز التطبيقي للبحث

  . mbc4الجامعي لقناةيوجد اقبال من الشباب / 1

  .يهدف الى الترفيه والتسلية mbc4بعة الطلبة لقناةمتا/ 2

  .لمجتمعات المختلفةا للمعرفة والتعرف على عادات وثقافاتع الطلبة يتطل/ 3

  .اشباع رغبات الطلبة من خالل برامجها المتنوعة mbc4تحقق قناة  /4

  

 

 :سباب اختيار الموضوعأ-
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ودوافع وراء اختيار الموضوع منهاالموضوعية والذاتية ونحن بدورنا  أسبابلكل باحث 

  :كباحثين لدينا اسبابنا في اختيارموضوع بحثنا تتلخص  فيمايلي

  :الموضوعية األسباب

االجتماعية للشباب ضمن  األدوارفي تناول  اإلعالميةواألكاديميةحصر الدراسات والبحوث -

  .التي تحدثها هذه االخيرة عليه التأثيرعالقة البرامج التلفزيونية دون تجاوزها ل

  .برامجهامستوردة نعلى اعتبارا mbc4مشاهدة قناة  وأنماطالتعرف على حجم عادات  -

الفضائيات الغربية والعربية والتنظير لها دون التطرق الى  بتأثيرتعدد الدراسات الخاصة -

  .معرفة االسباب وراء االقبال الشباب الجامعي خصوصا عليها

  .معرفة االشباعات المحققة من جراء هذا االستخدام-

  .كسبت جمهور عريض من مختلف دول عربية أولىتعد قناة تجارية بدرجة - 

  .المقلدة على جمهور المتلقي mbc4برامج قناة تأثيرمعرفة مدى 

  :الذاتية األسباب

  .الفضائيات تحديداموضوع اهتمامي الشخصي بدراسات الجمهور،  -

، ورسائله المرمزة باعتباره فئة اإلعالميمعرفة كيفية تعامل الشباب الجامعي مع المحتوى  -

  .مثقفة

ماسبق دراسته ب مع واالتصال،وجدنا هذا الموضوع يتناس اإلعالمباعتبارنا طلبة علوم  -

  .من نظريات االتصال،وهو يصب في ميدان تخصصنا

  سلبي من طرف الجمهور أو ذا كانت هذه البرامج تلقى رد فعل ايجابي فضولنا لمعرفة ما إ -

  .الطلبة بهذه القناة وهذا ما لمسناه في الحياة اليومية إعجاب -

  :همية الدراسةأ-
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اجتماعية، قوبلت باالهتمام الجماهيري،تعريف دراسة هذه الفضائية بوصفها ظاهرة 

من برامج  mbc4بخصائص المجتمع المدروس من جهة سلوكه االتصالي تجاه ماتبثه قناة

  .وتحديدالميوالت واالهتمامات وتفضيالت الشباب الجامعي منها

مستهدفة بالدرجة الشباب هي الالشباب الجامعي،حيث تعد فئة  البحث على عينة من أهمية

من العولمة االعالمية بحكم طبيعته ورغبته للحصول على المعرفة من طريق بغير  ولىاأل

  .ان يكون مسلحا بالمعرفة الصحيحة بقيم مجتمعه واحتياجاته وتراثه  الثقافي

اهمية النظر هذه القناة وبرامجها،خاصة المستنسخة من الغرب التي تسعى الى غرس قيم 

  لدى الشباب الذين يشعرون بواقعية المضمون المقدم ومعتقدات التي تشكل السلوك خاصة 

  .من خاللها

  :هداف الدراسةأ-

  .الطلبة على مثل هذه القناة إلقبالمعرفة الدوافع االساسية  -

  .المتعلقة بهذا الموضوع الدراسةسد النقص الموجود في  -

  .التي يكونهاالتعرف على سلوك الشباب الجامعي تجاه المضامين والمعاني  -

  .معرفة انماط المشاهدة واالهتمامات الخاصة بفئة الطلبة لبرامج قناة -

  .و المعارفأوالترفيه أالسلوك  بأنماطفي تزويد الطلبة mbc4معرفة دور قناة -

  

  

  

  :منهجية البحث واالداة المستخدمة-
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لين وهما ؤ عن تسا لإلجابةالهادفة  اإلعالمتعتمد معظم الدراسات والبحوث الوصفية بوسائل 

مجموعة الخصائص التي تميز المنهج المسحي  إلىمنهج،وهذا راجع  أيكيف،لمن،على 

  .ودراسات الجمهور بصفة خاصة

قيق الدراسات الوصفية التحليلية واخترنا المنهج المسحي من اجل تح إلىوتنتمي دراستنا 

خالل استخدامه المتاحة فمن  واإلمكاناتاهداف الدراسة التي نحن بصددها، وفقا للظروف 

يمكن جمع االوصاف العلمية والتقنية في الظواهر االجتماعية،ودراسة العالقات بين هذه 

 وأوصافجهد منظم للحصول على بيانات ومعلومات :"الظواهرباعتبار ان المنهج المسحي

  .1"مجموعة الظواهر موضوع البحث من المفردات المكونة لمجتمع البحث أوعن الظاهرة 

ومدى تحقيقها  mbc4سد في دراستنا حول دوافع االقبال الطلبة على قناة وهو مايتج

  .شباعاتهمإل

  :االداة المستخدمة

دوات البحث االساسية الشائعة أمن "اعتمدنا في دراستنا هذه على تقنية االستمارة التي تعتبر 

االستعمال في العلوم االنسانية واالجتماعية خاصة في علوم االعالم واالتصال حيث 

فراد العينة بطريقة صحيحة وهادفة موصلة الى حقائق موضوعية منظمة أتستخدم 

  .2"ومضبوطة عن طريق المساءلة

االفراد،تسمح باستجوابهم بطريقة زاء إتقنية مباشرة للتقصي العلمي :"ويعرفها موريس انجرس

  .3"،والقيام بسحب كمي بهدف ايجاد عالقات رياضية والقيام بمقارنات رقميةموجهة

مشاهدة الظاهرة محل الدراسة عن كثب وفق ظروفها الطبيعية ميدانيا  تمكن  "المالحظة هي

  " تصرفات المبحوثينالباحث من مراقبة 

  في دراستنا سنستخدم المالحظة البسيطة بمالحظة المبحوثين عند توزيع االستمارات 
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  :والعينة مجتمع البحث - 

عناصر لها خاصية أوعدة خصائص مشتركة  مجموعة:" نهأيعرفه محمد عبد الحميد على 

ويتمثل مجتمع البحث الذي نحن بصدد دراسته في 1"تميزها  عن غيرها من العناصر االخرى

حيث شملت العينة طلبة كلية -مستغانم –ة جامعيين بجامعة عبد الحميد ابن باديس طلب

و االتصال لمختلف التخصصات و المستويات و طلبة تخصصات قسم العلوم  اإلعالمعلوم 

  .لنظام الجديدل و االجتماعية، اإلنسانية

  :التالية لألسبابويعود سبب اختيارنا لهذه الشريحة 

  .وجمع النسخ بعد ملئهابحضورناسهولة تطبيق االستمارة  - 

  .ى التعليم العاليقدرة افراد العينة على القراءة والكتابة والمستو  -

  .كبر مجتمع البحث حيث يتعذر دراسته بأكمله -

  وعي الطلبة بمدى اهمية البحث العلمي اكثر من غيرهم حيث يقدمون بعض االهتمام  -

  .ارج إطار الجامعةاكثر من اي شباب خ

اختالف توجهات الطلبة جامعيين وانتماءاتهم الجغرافية حيت تعتبر الجامعة همزة وصل  -

  .بين واليات الوطن

  عينة الدراسة -

عبارة عن عدد محدود من المفرادات التي يتعامل معها الباحث منهجيا،يسجل :"العينة هي

بة، ويشترط في هذا العدد ان يكون ممثال من خالل هذا التعامل مع البيانات االولية المطلو 

  ."2في الخصائص والسمات ويوصف من خاللها هذا المجتمع ثع البحلمجتم
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وقد اعتمدنا في دراستنا على العينة القصدية حيث االختيار يكون مقصودا من طرف الباحث 

  .صحيحاطبقا لمعرفته لمجتمع البحث،وان يكون على علم بان هذه العينة تمثله تمثيال 

العلوم  علوم اإلعالم واالتصال إضافة الى طلبةكلية وتمثلت عينة دراستنا في طلبة 

 .mbc4لذين يتابعون قناة واإلنسانية لنظام الجديد و ااالجتماعية  

 .مفردة،ذكور وٕاناث100 فهيرة اأما حجم العينة المخت

  :الدراسة االستطالعية-

عند انطالقنا في عملية البحث و بحكم طبيعة الموضوع المدروس و الذي يتمحور حول 

 لجامعةنموذجا،لمعرفة مدى إقبالهم عليها، mbc4الشباب الجامعي والفضائيات العربيةقناة 

قمنا ببعض المقابالت مع عدد من الطلبة " كلية العلوم االجتماعية " عبد الحميد ابن باديس

  :ئلة التاليةسالب ذكورا و إناث، حيث تم طرح األط 30تمثل عددهم 

 ؟ MBC4هل تشاهد قناة /1

 هل تراها كغيرها من القنوات العربية أم تراها متميزة؟/ 2

 تلبي رغباتك؟MBC4هل ترى قناة /3

 ؟MBC4من أي ناحية تفضل مشاهدة قناة / 4

  :التاليةو بعد االنتهاء من إجراء تلك المقابالت توصلنا إلى النتائج 

 .طالب بمشاهدتها بينما خمسة ال يتابعونها 25أجاب MBC4فيما يخص متابعة /1

عن بقية القنوات األخرى،فهناك من يعتبرها متميزة نظرا لما  MBC4أما تميز قناة / 2

تقدمه من برامج متنوعة،و كان عددهم عشرون طالب،أما اآلخرون فهم ال يرون ما 

 .يميزها عن غيرها

لرغبات المشاهدين فكانت األغلبية بنعم حيث تتواجد  MBC4لق بتلبية قناة فيما يتع/3

 .المسلسالت و األفالم

أما تفضيل مشاهدة القناة عن غيرها يعود إلى نفس اإلجابة السابقة كونها تبث برامج 

  .متنوعة جذبت اهتمام الطلبة و استهوتهم
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  :تحديد المفاهيم

  :إصطالحا-أوال

  :الشبابتعريف

الواقع مثلما ال يوجد اتفاق حول تحديد مرحلة الشباب فانه ال يوجد ايضا اجماع فيما بين في 

  :الباحثين حول مفهوم الشباب ،من بين التعريفات حوله نجد تعريف محمد علي محمد

حين يقول ان الشباب هم ظاهرة اجتماعية تشير الى مرحلة من العمر تعقب مرحلة (

في نفس ،مات النضج االجتماعي والنفسي والبيولوجي واضحةالمراهقة،وتبدومن خاللها عال

ئصها التي الشباب يشكلون فئة اجتماعية لها مميزاتها وخصا ناالتجاه يشير عبد اهللا بوجالأل

والديناميكية وحب  والجرأة،باالضافة الى عامل السن ت العمريةتنفرد بها عن باقي الفئا

المستقبل وحب الظهور ورفض الواقع واالقبال على االطالع والرغبة في التغيير والقلق من 

1.)كل ماهو جديد من االفكار وانماط السلوك وغيرها
 

  :القناة الفضائية تعريف 

عالم يضج بثورة معلوماتية كما تعتبر  فيتعكس وسيلة بالصوت والصورة وبدقة كل مايجري

ات مرحلة هامة من مراحل التطور العلمي والتقني الذي وصلت اليه البشرية فهي تختزن خبر 

  2.متراكمة من المعارف اإلنسانية 

  :الدوافع تعريف 

انها تبدا من دراسة متغيرات الواقع داخل شبكة من :الدوافع تعرف موسوعة علم النفس

عقيد الحاجات يقاس بتعقيد العمل فهو الذي يوقظ الحاجات الكامنة ويتم العالقات الن ت

  :تطور الدوافع عبر اربع مراحل 

  ).تعلم (تاطير الحاجات / 1

  ).اهداف ومشاريع (تكوين معرفي / 2

                                         

��'ة-1�#+ ���C�ب"": ا��<�ى ا����6ت #�C�وا K���ا M�  .177،ص2005,! د6=#راه ، :���! ا��'ا&�،،أط�و "أN� ا21م 
  .139،ص 2008ط ،.،با��ار ا�
4��! ا���	�>�!ا���ھ�ة ،، ا�?�P&�ا�=�?'�#ن ا���+� :�Oھ�* ھ�! -2



 ا�
	��� ا�ط�ر

 

18 

 

  ).وسائل وغايات(الحافز االدواتي / 3

  )استقالل وظيفي (الشخصنة / 4

نفسية هذا االخير هو حالة فيزيولوجية او افع و هو الدويرى علماء النفس ان محرك الحاجة 

12.توجه الفرد الى القيام بسلوك معين 
 

  :واإلشباع االستخدامتعريف 

او االشياء التقنية ؟،كما  باألدواتيؤدي هذا المفهوم الى معنى وهوماذا يفعل الناس حقيقة 

التقنية  باألشياءوعالقة الفرد يشير ايضا الى مسالة التملك االجتماعي للتكنولوجيات ،

الى استعمال وسيلة اعالمية او تكنولوجية قابلة  وبمحتوياتها كما يشير االستخدام فيزيائيا

  .الت خصوصيةيلالكتشاف والتحليل عبر ممارسات وتمث

يتجه بها الفرد في وضعية معينة الى خفض التوترات التي أفعالما االشباعات فهي ردود أ

  3.داف ممكنةتدفعه أو تحفزه الى تحقيق أه

  :المفاهيم االجرائية -ثانيا

سنة من كلية العلوم  30الى 18من أعمارهمفئة الطلبة تتراوح  اخترنا:الشبابتعريف 

  .واإلنسانيةاعية االجتم

هي وسيلة  اتصالية و اعالمية تمكن من التقاط برامج من محطات  :القناة الفضائية تعريف

  .واالنترنتعبر تلفزيون،هاتف النقال  وأجنبيةتلفزيونية عربية 

  mbc، تابعة لمجموعةاألوسطيون الشرق من قنوات تلفز محطة : mbc4قناة تعريف 

  هي معرفة وتطلع الى اسباب التي تدفع الطلبة لمشاهدة برامج قناة:الدوافعتعريف

                                         

��! اB)Q ا�	?�C! :.�ا>C#ا +�رو، رو�ن دوران-1�� !�
� ا�=#�� ا�<���>�: �� :
!،ا�<��بوا�=# !.��R�ن،دار ا�	��،
  .35ص ،1979، ب ط ،���وت�
  
2 -!S#	D#+ #ھ�ب�ا ���#����! ،ا�=
UR وا�T=)2ا��ت: �
02،���! إ���د إذا�ت ا��ول ا���+�!،ا���د اQط?�ل وا�R#رة ا� 

،B<#�،2006  
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  .الى كشف نوع هذه الدوافع مهما كانت باإلضافة

  .استخدام الطلبة للقناة و االشباعات المحققة منها :واإلشباعاالستخدام تعريف 

هو الذي يتلقى دروس والمحاضرات والتدريب على كيفية الحصول :الطالب الجامعيتعريف 

على المعلومات في الجامعة للحصول على شهادة والخبرة،ونقصد بالطلبة والطالبات بجامعة 

  .االجتماعية عبد الحميد ابن باديس الذين ينتمون الى كلية العلوم

  :الدراسات السابقة-

  1جمهور التلفزيون ونظرية االستعماالت واالشباعات:نصيرة عقبيدراسة / 1

تلفزيون أي محاولة معرفة تعامل الجمهور مع برامج  تتمحور إشكالية البحث حول دراسة 

 سلوك المشاهد أثناء عملية المشاهدة من المنظور وظيفي في المحيط االسري انطالقا من

تواجد امكانية اختيار البرامج التي تشبع حاجات ورغبات الشخصية باعتبار ان الجمهورلم 

يعد سلبيا،بل اصبح ينتقي البرامج التي تنال اهتمامه ويرفض تلك التي ال تخدم تطلعاته أما 

  :االشكالية فتضمنت

وكيف  لى عالقة الجمهور بتلفزيونثو نظرية االستعماالت واإلشباعات إكيف ينظر باح 

  يتعرض المشاهد الجزائري العاصمي لبرامج التلفزيون؟

أداة االستمارة واعتمدت هذه الدراسة على منهج المسح الوصفي التحليلي واستعانت الباحثة ب

لجمع البيانات والمالحظة،واختارت العينة القصدية حيث تمثلت في عشرأسر من مختلف 

على اختالف ت في اربعة وخمسين مبحوث مناطق الجزائر العاصمة ،مفردات العينة تمثل

  .االعمار ومستوى التعليم والجنس

                                         

1- �����	! ": >�4�ة ا� M�
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أن التلفزيون هو الوسيلة األكثر متابعة من :ها الباحثة هييلومن أهم النتائج التي توصلت إ-

مقارنة مع الوسائل االعالمية االخرى ،أن الجمهور العاصمي يميل الى  نوثيطرف المبح

  .بالمائة 75,1ماهو مسموع ومرئي أكثر من المكتوب بدرجة

بالمائة 8،27ارتفاع  معدل المشاهدة  لدى الجمهور العاصمي خالل نهاية االسبوع من- 

 .بالنسبة لمعدل المشاهدة أكثر من ثالث ساعات بالمائة 46إلى

المشاهدة خالل أيام االسبوع بالنسبة لمتغيري الجنس والفئة وجود ارتباط بين معدل عدم 

الفئة  ،الجنس(بين متابعة القنوات التلفزيونية ومتغيرات الدراسة  ارتباطيةالعمرية،وجود عالقة 

  ).العمرية ،المستوى التعليمي

أهمها عدد أجهزة مشاهدة التلفزيون في المحيط االسري هوسلوك يرتبط بعدة عوامل  -

  .التلفزيون،القنوات المستقبلة،عددأفراد األسرة

عدم وجود عالقة ارتباطية بين محددات السلوك االنتقائي لدى الجمهور العاصمي مع 

  ").الجنس ،السن ،المستوى(متغيرات الدراسة 

  1.اثر البث الفضائي على الشباب الجزائري:بوعلي نصيردراسة/ 2

نشأةوتطور البث الفضائي المباشر وتم التعرض إلى أنواع األقمار  سعت الدراسة الى معرفة

الصناعية الخاصة باالتصاالت وصوال الى البث التلفزيوني الرقمي وتضمن محتويات هذا 

البث من خالل عينة من االفالم في القنوات الفضائية الفرنسية لمعرفة ما تفرزه على المشاهد 

عاد غير المباشرة ألفالم التي يرغب المشاهد مع معرفة األبمن قيم ايجابية وسلبية وكذا 

،فقد قدم صورة واضحة عن األثر والتأثير الذي يتركه البث االنتباهالمحتويات التي تشد 

الفضائي المباشر لشريحة مهمة من الشعب الجزائري من القيم الثقافية والعادات والتقاليد 

فيلم درامي من فضائيات  36محتوى  واعتمد على المنهج المسحي الوصفي، في تحليل

  .أجنبيةأهمها الفرنسية

                                         

1-  ���M ا�<��ب ا��'ا&�ي ":>�4� +# �O��
��! ���ا>�! درا(!أN� ا��� ا�=�?'�#>� ا�?�P&� ا���،د6=#راه دو�! .� "��
�#م ا21م وا�4�2ل ،:���! ا��'ا&� ،2003. 
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وقد توصل الى نتائج حيث اتضح أن الجمهور ال يهتم بالقنوات الفضائية بقدر ما يهتم 

، ويولي أهمية معتبرة للبرامج أوالمضامين التي تقترن بقيمه وتقاليده بالبرامج والمحتويات

  1.وثقافته

  2: وقادة الرأي ،دراسة أثرهاعلى السلوك االتصاليالفضائيات :هناء السيددراسة/ 3

تمحورت االشكالية الدراسة الى معرفة اقبال قادة الرأي على القنوات الفضائية وتأثيرها فيهم 

  :وعلى قيمهم حيث تضمنت االشكالية

ماهو تأثير القنوات الفضائية على السلوك االتصالي لقادة الرأي وما دورهم االتصالي في 

  ت المحلية؟المجتمعا

والعينة الحصصية واستعمال أداتي االستمارة والمقابلة اعتمدت الدراسة على منهج المسح 

  .وشملت الدراسة مدينة أشمون المصرية

أما النتائج الدراسة فقد توصلت الباحثة الى أن هناك عدة أسباب لعدم االكتفاء بمشاهدة 

مج التلفزيون المحلي مما عكس الفضائيات التلفزيون المحلي واالقبال على الفضائيات ألن برا

  .التي تتميز ببرامج مفيدة وممتعة ومقدمة بشكل أفضل

  

  

                                         

  
2 - ��C�ء ا�	": ھ��ك ا���4#�C�ا M�ا���ھ�ة ،ر(��! د6=#راه �	<#رة ،:���! "ا�?�P&��ت و�Sدة ا��أي درا(! أN�ھ� 
،2005. 



  :ملخص قبل المقدمة

المجتمعات حيث  أوساطكبيرة بين مختلف  ضجة د أثارت وسائل اإلعالم بمختلف أنواعهالق

 اإلعالم أخرجتوقد شهدت هذه تطورات متتالية  بين الدول، مصدر تنافس و صراع أصبحت

 أخرىحتى تبرز  إعالميةفال تكاد تظهر وسيلة  الجماهيري و العالمي، إلىمن شكله المحلي 

و تقنعهم  إليهااالجتماعية، حيث تجذب الناس  أوساطفي  تأثيراانتشارا و  أكثر تفوقها تقنيا،

كذلك الحال بالنسبة للفضائيات العربية  مختلفة فتؤثر عليهم بدرجات مختلفة و متفاوتة، بأساليب

جاهزة  تحذو حذو القنوات الغربية من خالل استيراد منتوجاتها الثقافية و تقديمها أصبحتالتي 

  .المشاهد العربي الذي اعتاد عليها إلى

الحاجات و الرغبات  أهمو  MBC4تهدف دراساتنا إلى معرفة دوافع إقبال الطلبة على قناة 

و قد تم االعتماد على منهج المسح باالستبيان شمل عينة من  التي يحاولون إشباعها منها،

تهم و رأيهم في القناة و أهم ما طالب من مختلف المستويات و التخصصات أدلو بإجاب 100

 .حققته لهم، و قد توصلنا إلى جملة من النتائج تجيب عن هذه التساءالت في األخير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ة  ـعبيــقراطية  الشـــزائية الديمــورية الجهـــالجم  

مي  ــث العلـحـالي والبـيم العــعلــوزارة الت   

–مستغانم   -جامعة  عبد الحميد ابن باديس    

ة  ـماعيـلوم  االجتــة  العـيــلك   

م علوم اإلعالم  واالتصال  ـقس  

وسائل  اإلعالم والمجتمع  : تخصص    

 سنة الثانية  ماستر  

 استمارة    استبيان  

 

طلبة  سنة الثانية  ماستر وسائل اإلعالم والمجتمع  بصدد إعداد  مذكرة  تخرج لنيل شهادة  نحن          

شباعات  بين  االستخدامات واال mbc4 .الماستر  المضونة  ب      

وفي إطار  هذا البحث  نضع بين أيديكم هذه  االستمارة  كدراسة  ميدانية  لالستطالع  رأيك  ،      

(x)في مربع االجابة   حول  الموضوع  لذا  نرجو  منكم  اإلجابة عن األسئلة  باهتمام  بوضع  عالمة التي    

.لة المفتوحة  تناسبكم  وإبداء  رأيكم في األسئ  

.كل البيانات التي ستدلون بها ستستعمل في اغراض علمية بحثة ، شكرا  : مالحظة    
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  :تمهيد

اللغة، :يمتلك العالم العربي من المقومات الكافية لظهور نظام إعالمي عربي مشترك مثل

الدين، األرض و األهداف المشتركة و وحدة التاريخ و العدو المشترك،فبالرغم من ظهور 

بعض مالمح إقامة هذا النظام المشترك من خالل إنشاء اتحاد إذاعات العربية و المؤسسة 

لالتصاالت الفضائية عربسات وٕاطالق قمر نايل سات إال أن هناك الكثير من العربية 

المشكالت ال تزال إلى حد الساعة تواجه إقامة هذا النظام،و ذلك لعدة اعتبارات هامة و 

أبرزها يتعلق بهوية القنوات الفضائية و سياستها و مدى انسياقها في منظومة التبعية الثقافية 

هذا الوضع الذي  اإلعالم لغربية التي تفرض هيمنتها من خالل عولمةو اإلعالمية للدول ا

  .وجدت الفضائيات العربية نفسها مقحمة فيه
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II. –1مفهوم العولمة اإلعالمية:  

العالم و " مركةأل"يعود مفهوم العولمة إلى أواخر القرن التاسع عشر بوصفه سعيا أمريكيا 

 إن دور: " ي في قول الرئيس األمريكي غروفركليغالنديلتمس المتتبعون ذلك الطموح األمريك

و قد سمى الرئيس األمريكي ويلسون القرن  "مة واحدةأمريكا الخالق هو تحضير العالم أ

بالنظر إلى تلك المهمة األمريكية،و ارتبط هذا المفهوم بدعوة " القرن األمريكي" العشرين ب

  .أمريكا إلى نظام عالمي جديد

هي حقبة تاريخية و تجليات لظواهر اقتصادية و هيمنة للقيم االمريكية و كما أن العولمة 

  .1هي ثورة تكنولوجية و اجتماعية

  :العولمة اإلعالمية-

تعززت عولمة النشاط اإلعالمي في مطلع القرن العشرين بغلبة الطابع التجاري على وسائل 

ن،و النزوع االستهالكي من اإلعالم،ذلك من اجل تامين األسواق الخارجية و انتشار اإلعال

  .جهة و بتطور أشكال الخطاب اإلعالمي و ارتباطه بالثقافة المتطورة من جهة أخرى

و يعرفها عبد الملك الدتاني بأنها تعبير عن اتساع التدفقات الدولية في مجاالت اإلعالم و 

سائط االتصال المعلومات،و نقل األفكار و القيم و العادات االجتماعية المختلفة من خالل و 

الحديثة المتطورة التي برزت إلى الساحة الدولية بشكل واسع،و انتشرت في عقد التسعينات 

  2.و منها قنوات البث الفضائي المباشر 20من القرن 

  

II. 2 - مظاهر العولمة اإلعالمية في الفضائيات العربية:  

                                         
��ي - 1� .52،ص1،1990،	��ن، دار ا�-�وق �.�-� و ا�+�ز!(،ط'�ب ا��%$�ت ا������ 2000	�م :إ!�د ���� ا�
2 - 
�6 ا����7 ا�5�56	 :�، ��� ،ا���+; ا�:���
 ا�%6!9 ا��9 ا�����
 و 8%6!�ت ا������ ا�	��

 .114ص،2006ط،.،ب
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العربية و عجزها عن  دولالبلدان العالم الثالث و خصوصا في  لقد دفع تعدد الفضائيات في

تغطية الساعات الطويلة للبث إلى بروز الحاجة الملحة إلى استيراد البرامج التلفزيونية من 

  .الخارج و بالخصوص من الواليات المتحدة األمريكية

و قد أشارت الدراسة التي أجرتها منظمة اليونسكو عن التداول الدولي للبرامج التلفزيونية و 

إلى أن غالبية الدول النامية التي توجد بها محطات تلفزيونية ما ال  1974التي نشرت عام 

من جملة الواردات العالمية من  %75يقل عن نصف البرامج التلفزيونية التي تعرضها و أن 

بعدها من خالل محطات  روبيةالبلدان األ البرامج مصدرها الواليات المتحدة األمريكية،و تأتي

و .....البث الفضائي المباشر التي تعرف يوميا الفضائيات العربية سيل من برامج و أفالم و

من البرامج الثقافية و الترفيهية من الدول  كبيرةإذا كانت هذه األخيرة تستورد نسبة 

لمتقدمة تحصل الغربية،فان التدفق في االتجاه العكسي يكاد يكون معدوما،فالدول الصناعية ا

  .من الدول النامية على أفضل ما عندها من عناصر الثقافة

دات التي تواجهها العديد من البلدان االنتقأن:"  mak brideو في هذا الشأن يقول ماك برايد

النامية لهذا النظام،و الذي تتبناه بلدان اشتراكية عدة تنطلق من مالحظة مفادها أن بعض 

تكنولوجيا تستخدم تقدمها و توظفه لتبسط نفوذها و تفرض هيمنتها الدول القوية المتقدمة 

  .1اإليديولوجية و الثقافية التي تضر بهوية البلدان األخرى

طبيعة الدور الذي تلعبه الشركات متعددة الجنسيات  mak brideو قد بين ماك برايد

لقد :" العربية فيقولباعتبارها أداة للتغلغل االقتصادي و السيطرة اإليديولوجية في الدول 

أصبح الدور الذي تلعبه الشركات المتعددة الجنسيات موضوعيا مركزيا من مواضيع الحوار 

الجاري حول االتصال في العالم،إن هذه الشركات ال تكتفي بتعبئة رؤوس األموال و التقنيات 

                                         
��ط�-�ش،ا�:Eا��،ا�-��� :،ا��م و 6Dا،تأ�Bات �+�6دة و 	��@ وا'6،ا?��8ل و ا��:+�(:��ن ��ك >�ا!6 - 1G5

 .21،ص1981ط،.ا��ط�� �.�-� و ا�+�ز!(،>6ون ب
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و معتقدات،و  الحديثة إلى سوق االتصال،بل نراها تبيع بصفة عامة أفكارا و أذواقا و ميوالت

  1"من هنا تكون قادرة على تغيير مجرى االتجاه االجتماعي و الثقافي في مجتمع كامل

II. 3 - ما حققته الفضائيات العربية في عصر عولمة اإلعالم:  

تمكنت الفضائيات العربية إلى حد ما انتزاع المواطن العربي من دائرته المحلية الضيقة و 

 BBCأو  CNNلى المعلومات منها و ليس بالضرورة منإقناع المتلقي بإمكانية الحصول ع

كما أتاحت للمواطن العربي التحرر من مصادر الخبر األجنبية،و التعرف على فضائيات 

  .متعددة األجندات بغض النظر عن االتفاق و االختالف معها

أثرت في ذهنية اإلعالم الرسمي،و ساهمت إلى حد كبير في التحرر من القيود و  -

 .المحددات

بلغت الفضائيات العربية مستوى مهني عالي في تناولها لألحداث، و أصبحت مختبرا  -

حقيقيا لإلطارات و تكوينها خصوصا في إطار التلفزيونية الرسمية، حيث تمكنت من 

2.تغطية سائر الميادين حسب اإلمكانية الفنية و المادية المتاحة
 

بدون وساطة أو سهولة الوصول إلى األفكار و المعلومات بحرية و  -

رقيب،فالفضائيات العربية أتاحت للمشاهد العربي أن يواكب أهم األحداث الكبرى في 

 .العالم و يتابع ما يجري حوله من أحداث لحظة وقوعها

فتحت أبواب جديدة للمعرفة،إذ أتاحت التعرف على أنماط حياة الشعوب األخرى و  -

العلوم و االكتشافات و  ثقافتها كما مكنت من اإلطالع على عالم واسع من

 .الصناعات

                                         
1-  HG�5 )I44ص ،ا���. 
�6 ا��'� J	Eي - 2	 :
�K ا���>
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و إذا كان مبدأ العولمة اإلعالمية الذي أصبح سائدا في نهاية القرن العشرين هو مبدأ فتح 

األبواب للمعلومات و اآلراء و ليس إغالقها،و قبول تعددية الثقافات و ليس حصرها،و 

لألفراد و ممارسة  االعتراف باألخر و ليس رفضه،و تمهيد طريق تامين الحريات الفردية

الديمقراطية للجماعات،و إعطاء الجميع الحق في الحصول على المعلومات و االستفادة 

منها في بلورة الرأي و تكوين الموقف،لكن واقع الحال خيب اآلمال التي عقدت عليها و 

ة ،إذ أدى التطور التكنولوجي في مجال االتصال و المعلومات إلى لياسكت األصوات المتعا

يادة الفجوة بين الدول الصناعية و الدول النامية مما نتج عنه إيجاد ثنائية في الخصام ز 

  1.اإلعالمي الدولي تقضي بهيمنة عدد قليل من الدول المتقدمة على غالبية الدول النامية

II. 4 - القنوات العربية و مشكلة الهوية الثقافية:  

،و االنفتاح بين حضارات و شعوب في ظل انفجار ثورتي المعلومات و تكنولوجيا االتصال

العالم عبر الفضاءات المفتوحة،بتعمق الحديث عن قضية الحفاظ على الهوية الثقافية و 

الدفاع عن الذاتية الوطنية و القومية في مواجهته ما يسمى بالغزو الثقافي و الهيمنة 

دام الواسع اإلعالمية التي تحاول الدول الكبرى و االحتكارات الضخمة فرضها باالستخ

  .2لتكنولوجية االتصال

فالمالحظ للبرامج اإلعالمية العربية نجد أنها تعمل توسيع االستهالك للمنتجات الغربية،و 

تثبيت ثقافة المال و الفر دانية،و تسجل تداخل كبير بين اقتصاد السوق و الهيمنة اإلعالمية 

و تنميط ألسلوب الحياة،و قد  التي تسعى إلى تكييف الذوق و التحكم في معايير االستهالك

اعتبرت اليونسكو األخذ بأنماط دولية موحدة من الثقافة الجماهيرية احد العوامل التي تعوق 

نمو الثقافات و تعرقل مسار تنميتها في ظل الغزو الثقافي في عالم جديد قوامه الصورة و 

  .األرقام األمريكية و األقمار الصناعية و قنوات البث المباشر

                                         
�6 ا���در- 1	 6�%� : �MN� ا����!� �.�+�ب ،ب ط ،ا������ �� ��M و �� 	.M549،ص2004،���، ا� . 
2 - �. .204،ص1،1999	�6 ا��Gم ر�Qان،ا���!G.L،P.� 	��@ ا������،ط: ،�8ا��+�	��ن >�����ل:ھ�>�8-
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قد وردت في توصيات للوزراء المسئولين عن الشؤون الثقافية في البالد العربية الذي انعقد و 

،مظاهر االستالب الثقافي الذي تتعرض له األمة العربية و الذي 1976في كانون األول 

  :يتمثل في الجوانب التالية

 .محاولة فرض مظاهر االغتراب اللغوي، الفكري، الثقافي -1

 .الشخصية الثقافيةمحاولة طمس معالم  -2

 .محاولة إغراق المجتمع العربي بمواد مناهضة للقيم اإلسالمية -3

 .1العمل على تزييف التاريخ العربي اإلسالمي و تغيير البناء السكاني و االجتماعي -4

و إذا كان التبادل غير متكافئ في الميدان الثقافي يضر بالثقافات الوطنية العربية،فانه ليس 

الوطنية أن تمارس تأثيرا كبيرا ما لم الصفوة من البلدان العربية على  بوسع الشركات غير

استعداد لمعاونتها،لذا فان المسؤولية عن هذا الوضع المتردي تتقاسمه قوى أجنبية مع أطراف 

اجتماعية و اقتصادية تبوأت مركزا ممتازا منذ حصول هذه البلدان على استقاللها 

ليشكل قوة تأثيرية ما لم يجد مواجهة من الداخل حيث وجد السياسي،فما كان الغزو الثقافي 

  . من يؤيده و يناصره ويروج له خاصة في البرامج التلفزيونية المحلية

إن االستحسان و اإلتباع لكل ما هو أجنبي يفسر لنا عدم التعارض بين القيم التي تضمنها 

تسير على منوال التصميم الفني  و التي.البرامج األجنبية و البرامج العربية المستنسخة عنها

الماهر في وسائل اإلعالم األمريكية،لدرجة أننا نجد أحيانا البرامج التي تدور حول التاريخ 

  .الثقافي القومي مشتقة مباشرة من الصيغة األمريكية الغربية

اع العربية يعطينا االنطب كما أن الواقع الذي يعكسه المحتوى الثقافي للبرامج في الفضائيات

اد لتيارات الغزو الثقافي سواء كان يدافع اإليمان من قبل بعض المنتحين بان النمط باالنقي

                                         
�� ط�-�ش - 1G5 : @���ز �.%��� و ا��-� و ا�LU!� �6ى ا�-��با����ات ا������ و أ�Sھ� 	.R ا�� �GLV�،ا��E:ا�،

 .29،ص2011ط،.ا�+�ز!(،ب




 	�� ط�ر ا�� � ا������ ا�	���ا����ي                                      ا����ات ا�����

 

46 

 

األمريكي المثل األعلى للتطور و التقدم،إما كان الدافع مجرد الرغبة في التوزيع و جمع 

ي المال،و أيا كانت الشعارات الزائفة أو البراقة التي تستند إليها هذه الفئة،فان الواقع الذ

  :تستنبطه لمروجي هذا النوع من الثقافة الجماهيرية تتلخص فيمايلي

 .عدم الوعي الكامل و افتقاد الرغبة المخلصة في رفع المستوى الثقافي -

 .فقد اإلحساس بالمكونات النفسية و الشخصية للوطن العربي -

و  افتقاد الشعور لدى المنتجين بأنهم جزء من حركة عامة للمجتمع و امتداد ألماله -

 .1تطلعاته

فالعولمة اإلعالمية تستهدف فئة الشباب و األطفال فهي أكثر عرضة لديكتاتورية الصورة،و 

  .2األكثر استهالكا للمضامين اإلعالمية ذات األشكال الزاهية

تعرضها و و المشكلة التي تطرح اليوم هي عدم تحصن هذه الفئة ثقافيا،تربويا،اجتماعيا

هجها أنظمة االتصال الغربية و من سار على شاكلتها من للعولمة بأنواعها التي تنت

الفضائيات العربية من شانه أن يؤدي إلى نتائج سلبية على المستويات القيمية و النفسية و 

  .الحضارية

  :خالصة

ها على الساحة و إعطائها تالعربية في إبراز مكان ساهمت العولمة اإلعالمية الفضائية       

ابي مع العصر،لكنها ال توجه اهتماما كافيا لما يعانيه الفرد العربي من فرصة للتفاعل االيج

في تعظيم  بتكارياالاجتماعية شتى حيث توظف التفكير  مشكالت و معوقات ثقافية و

عائدات اإلعالنات و اإلبهار الفني و دغدغة العواطف و الغرائز اإلنسانية،دون تقديم زاد 

                                         
6�% ��� ':�ب-1� :
����Gا� @.
 و ا�+�>�ي �.����W36،ص1،1998،���،دار ا��:� �.�-� وا�+�ز!(،طا��%+�ى ا�. 
�� ط�-�ش - 2G5 :ه���Z ذL )I31،ص��. 




 	�� ط�ر ا�� � ا������ ا�	���ا����ي                                      ا����ات ا�����

 

47 

 

ذا ما تسعى إليه العولمة اإلعالمية من خالل تنميط متوازن من المواد اإلعالمية، و ه

  .الثقافات و نشر ثقافة االستهالك خصوصا في الوطن العربي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ا���	ي                                                                           ا�������ت ا�
	��� ا�ط�ر

 

25 

 

  :تمهيد

تتقدم تكنولوجيا أقمار االتصاالت و البث المباشر بخطوات واسعة سواء في مجال اإلرسال أو 

االستقبال، حيث أصبح البث الفضائي التلفزيوني عبر األقمار الصناعية ظاهرة إعالمية هامة 

األجنبية في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين كما تعددت القنوات الفضائية 

والعربية على حد سواء،حيث انطلقت إلى الفضاء مئات من هذه الفضائيات،وفي ظل تعدد 

األقمار الصناعية تالشت المسافات بين الحواجز،ونتج عن هذا الوضع زيادة واحترام المناقشة 

الذي  األمر بين القنوات و خلق التمايز من خالل اإلعداد و تقديم البرامج الخاصة بكل قناة

أدى إلى ظهور جمهور خاص لها واإلقبال الواسع عليها حسب الرغبات واألذواق والحاجات 

 . التي تلبيها هذه القنوات الفضائية للجمهور إيذانا ببدء عصر السموات المفتوحة

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :لتطور التكنولوجي لوسائل االتصال الجماهيريلى امدخإل  - 1
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حيث برزت هذه  أفكارههو قدرته على التعبير عن  األخرىعن الكائنات  اإلنسانبرز ما يميز أ

 إشاراترموز صوتية ثم  اإلنسانفي تاريخ البشرية عندما ابتكر  األولىالقدرة منذ العصور 

  .لتواصل، و قد تبع ذلك تطورا كبيرا في االرتقاء و التفاهم،حينما بدا في استخدام اللغة

السومريون للكتابة في العالم من خالل الكتابة ثورة االتصال الثانية فقد حدثت عندما ابتكر  أما

،و اقترنت ثورة االتصال الثالثة سنة قبل الميالد 5600على الطين اللين بالمسمار و ذلك قبل 

، و 1436غوتنبرغ في منتصف القرن الخامس عشر األلمانيبظهور الطباعة على يد العالم 

بعة تتجلى و بلغ نموها في القرن العشرين معالم ثورة االتصال الرا بدأتفي القرن التاسع عشر 

حيث ساعد في تطوير الكثير من االبتكارات بفضل وجود الكهرباء التي استغلت بشكل كبير 

  1.في اكتشاف العديد من المخترعات الجديدة

تطاع سرجون الموجات الكهرومغناطسيةو ااكتشف العالم االنجليزي وليم ست 1842ففي عام 

يخترع الهاتف لنقل  أناستطاع جرهام بال  1876صمويل موريس اختراع التلغراف في عام 

جهاز الفتوغراف ليتمكن  أديسوناخترع توماس 1877مسافات بعيدة، و في عام  إلىالصوت 

من ابتكار القرص المضغوط،و الذي استخدم في تسجيل 1887سنةلجنر ر ب إيميلالعالم 

من اختراع الالسلكي و  و ماركوني جوجليموكن العالم االيطالي تم 1896الصوت،و في عام 

1919و الكنديون بتوجيه خدمات الراديو المنتظمة  األلمانبعدها قام 
 لتأتيأ.م.م تبعتها الوث،2

 .من ابتكار جهاز الفتوغراف ديكورتاأللمانيبعدها تجارب التلفزيون،حيث قام العالم 

دورانية متزامنة في  اسطوانة جنكس من استخداماألمريكيو  1924و تمكن البريطاني جوتير 

 األسودإلىاهتمامات العلماء بتحويل التلفزيون من  بدأت 1927حركة وهمية،و في عام  إحداث

تمكن الكساندر بالس البريطاني من بث تلفزيوني ناجح لمدة ساعتين  1936الملون، في عام 

يطرح من خالل احد المعارض العالمية في  نأاستطاع فالديمير زوركين 1939يوميا،في عام 
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نيويورك التلفزيون ذو النظام االلكتروني المتكامل،حيث في تلك الفترة كان انتشار التلفزيون في 

من خالل  أوواسع،ازدادت وتيرة التطور في التلفزيون من حيث تقنياته  أصبحيزداد حتى  ارويا

بنقل الصوت و  اإلنساننجح  أنماضي بعد بثه بشكل واسع في فترة الستينات من القرن ال

مرحلة في تاريخ التلفزيون هو عصر  بدأتالصناعية،و من هنا  األقمارالصورة الملونة عبر 

ما وراء الحدود الجغرافية بصرف النظر  إلىالبث الفضائي،و الذي يعتبر مدا للحدود االتصالية 

 Alter manات،و قد حدد الترمان عن الظروف المكانية و العوائق الطبيعية و بعد المساف

  :ظهور الفضائيات العربية هي أدتإلىثالث تطورات رئيسية  1998

العربي حيث يمكن  اإلعالمة نوعية في لنق أحدثتو التي  1990حرب الخليج سنة  -1

بحثا عن مسار جديد،حيث  1اعتبارها حدا فاصال في مسيرته و فرصة مواتية لتوقف

عالمية التلفزيون من خالل النجاحات التي حققتها شبكة في هذه الفترة مرحلة  بدأت

الحرب على الهواء مباشرة  إلحداثفي التغطية الفورية   CNNاإلخباريةاألمريكيةالكوابل 

 بإعالمهنا المطالبة  بدأتدولة في العالم،و  150واستقباله من خالل المشاهدين من 

من المشاهدين العرب على متابعة  اآلالفجديدة في ظل تهافت  إعالميةجديد و سياسة 

 .الستقبالها أجهزةقنوات البث الوافد و االشتراك بها و اقتناء 

الصناعية حيث شهد عقد التسعينات من القرن انتشارا  األقمارجيل جديد من  إطالق -2

2.واسعا من القنوات الفضائية العربية
 

في الغرب،حيث انطلقت ظهور طبقة متميزة من المهنيين العرب الذين درسوا و عملوا  -3

خاصة من قبل مؤسسات عربية غير رسمية تبث من خارج المنطقة العربية  أخرىقنوات 
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صناعية غير عربية،لكن مجال بثها يشمل المنطقة العربية مثل قناة  بأقمارمستعينة 

1.من لندن برعاية القطاع الخاص السعودي MBCاألوسطمركز تلفزيون الشرق 
 

باالتجاهات  تأثرتالتطورات التي حدثت جاءت دراسات للجمهور،حيث و نتيجة لكل هذه 

و مفهوم الجمهور ظهر خالل القرن الخامس عشر حيث نظر  آنذاكالبحثية التي كانت سائدة 

الثورة الصناعية و  أفرزتهافي المجتمعات الجديدة  أفرادمجرد  أنهمعلماء االجتماع على  إليه

في ضوء معطيات البناء  اإلنسانالذي فسر سلوك حشد منعزل من منظور نفسي  أنهم

العضوي،ثم انعكس هذا المنظور على تسمية الجمهور حيث ظهر المجتمع الجماهيري الذي 

و الثقافات و انعكس ذلك على تعريف االتصال الجماهيري  األصولمتعددة من  أنماطيجمع 

عدد كثير من الناس ال  أو على انه مجرد حشد إليهالذي تبثه النظريات المبكرة حيث نظرت 

هذه السمات  إالأنسمات واحدة منعزلين عن بعضهم البعض اجتماعيا، أوتجمعهم خصائص 

ال  اإلعالملم تجد قبوال بين علماء االجتماع و االتصال بعد ذلك،فالفرد في جمهور وسائل 

اعل و يتف إليهايتفاعل كشخصية واحدة منعزلة،و لكن كعضو في الجماعات التي ينتمي 

ل الهوية ك االجتماعي و نادرا ما يكون مجهو سلوكه االتصالي هو جزء من السلو  إنمعها،و 

و الثانوية،و قد ساعدت عدة دراسات في تغير  األوليةعضو في شبكة من الجماعات  ألنه

 اإلعالماالتصال الجماهيري و إلTينظر  حيثأصبحالذي كان سائدا، اإلعالممفهوم وسائل 

اختيار  إلىالوسيلة تميل  أصبحت،و األخرو يؤثر كل منهم في  أطرافهاكعملية يتفاعل 

  2.الجمهور من خالل المحتوى الذي تقدمه

I. 2 - و تطورها العربية الفضائيات نشأة:  
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 األجهزةالصناعية بعد الحرب العالمية الثانية و انتشار  األقمارفكرة البث التلفزيوني عبر  بدأت

 إطالقثركالرك حيث اقترح لخيال العلمي للعالم البريطاني آر التلفزيونية بالمنازل، بمقال من ا

 37على ارتفاع  األرضمكان في  أيمن  إشاراتيمكنه نقل  األرضقمر صناعي يدور حول 

 أطلقرغبة حقيقية حينما  اآلماإللىكيلو متر فوق خط االستواء،و تحولت التنبؤات و  ألف

قمر صناعي يدور  أولالذي يعد " سبوتنيك " القمر الصناعي  1957 أكتوبر 04 السوفيت في

 أطلقتأولمخصصا التصاالت،كما  1958في سنة " سكور " أ قمر .م.الوأطلقتفي الفضاء ثم 

عام  األرضإلTأخرىالصوت و الصورة الثابتة من نقطة على  إشاراتقمر صناعي استخدم لنقل 

 اإلذاعيقمر تجريبي للبث  أولالذي يعد "  ATSC" مر ثم الق"  1ايكو " سمي  1960

 أطلقتاإلدارةفقط عندما  1966المباشر،و تحقق حلم نقل برامج التلفزيونية بين القارات عام 

، و مع هذا التسابق بين الدول الغربية قمر تلستار"  NASA" الوطنية للطيران و الفضاء 

ضرورة  رأواالصناعية برزت فكرة القمر الصناعي العربي في تونس،حيث  األقمارالمتالك 

الدول  إذاعاتو التعليم،و كان اتحاد  اإلعالمالتكنولوجيا لخدمة  إليهما وصلت  بأحدثاستعانة 

قيام  إمكانيةو كان الحلم وقتئذ هو 1.العربية هو اسبق المنظمات العربية لنبني هذا المشروع

التبادل فيما بينها على نمط ما يجري في  إجراءكافة الدول العربية يهدف  شبكة تلفزيونية بين

بث واحد لمختلف  بإمكانبل كان البعض يفكر انه  األوربيينشبكتي اليوروفيزيون و االنترفيزيون

  .البرامج العربية يلتقط على شاشات التلفزيونية في جميع الدول العربية

لجان  أعضائهإلTإقامةقمر صناعي و دعى  إلTإطالقعوة و قد تبنى اتحاد الدول العربية الد

الدول  إذاعاتنظم اتحاد  1972وطنية في كل بلد عربي لتخطيط لهذه المرحلة،و في سنة 

  2.مؤتمر عربي حول االتصال الفضائي أولالعربية 
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ذلك قيام جامعة الدول  أعقبو التلفزيوني العربي و  اإلخباريبدا التبادل  1973و في سنة 

وحدة اتصال فضائي بالتعاون مع االتحاد الدولي للمواصالت و لم تسفر تلك  بإنشاءلعربية ا

عربسات في " تصاالت الفضائية المؤسسة العربية لال إنشاءالجهود على نتائج ملموسة حتى تم 

كمنظمة ذات شخصية قانونية مستقلة،و التي انشات بهدف تصميم و تنفيذ "  1976 ابريل 14

نظام عربي لتديم الخدمات العامة و المتخصصة و مساعدة الدول العربية في  لأو و تشغيل 

  1.األرضيةتصميم المحطات 

في فبراير  A1عربسات  األولقمرها  إطالقو استطاعت المنظمة العربية لالتصاالت الفضائية 

 إطالقتم  1996و في عام  1985في يونيو   B2" عربسات" قمرها الثاني  أطلقت،كما 1985

استمرت في العمل لمدة سبع سنوات حتى  C1و هو عربسات  األولالقمر الثالث من الجيل 

قناة تلفزيونية واحدة،و قد فرضت  أوخطا تليفونيا  1466قناة تتسع  65شملت  أين 1999عام 

استئجار قمر صناعي كندي هو االحتياطات المتزايدة لالتصاالت الفضائية في المنطقة العربية 

 D1يطلق عليه حاليا عربسات  1993 أغسطس 3في  4عربسات 

 

  

 

I. 3 -  العربيةانتشار القنوات الفضائية:  

 :يوجد نظامان فضائيان هما:الصناعيةاألقمار نظم  -أ
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لعربسات في مجال التشغيل القضائي في  األولىكانت االنطالقة  :Arab satعربسات  -1

المقدسة  األراضيمستهلة نشاطها ببث تلفزيوني لشعائر الحج من  1985 أغسطس 22

 .مؤهلة لالستقبال أرضيةكافة الدول العربية التي كانت تمتلك محطات  إلى

 ابريلفي  أطلقاألوليتكون النظام نايل من قمرين صناعيين، :  Nile satنايل سات  -2

قناة قمرية التحول  12و يتكون القمرين من  2000، و الثاني في يوليو 1989

، و يغطي القمران إذاعيةقناة  400و  قناة تلفزيونية 84 إلىتكنولوجيا بالضغط الرقمي 

1إفريقيااروبا و جزء كبير من شمال و جنوب  األوسطكل من دول الشرق 
 

  :الفضائيات العربية - ب

قناة فضائية عربية  أول: ESC Egyptians space channelتعد القناة الفضائية المصرية 

 أصبحت،و  1990ديسمبر  12المنتظم في في البث  بدأت،و قد اإلرسالحكومية منتظمة 

  .ساعة يوميا 24العالم على مدى  أربعةأخماستغطية القناة القضائية المصرية تشمل ما يعادل 

الشرق  إذاعةشرح بعض المستثمرين السعوديين في بث قنوات مركز  1991و في عام 

و برامج حوارية للمشاهدين العرب على  إخباريةمن لندن،و التي قدمت خدمة   MBCطاألوس

شبكات  إطالقفي  آخرونمستثمرون سعوديون  ثم شرععموما،النسق الشائع في الغرب 

ثم   Orbitو شبكة   ARTفضائية عربية ذات مضامين غربية مسلية،راديو و تلفزيون العرب

الفضائيات العربية نشلت بال  أنبقية القنوات الفضائية العربية و ما يالحظ ت بعد ذلك انطلق

اللجنة العليا للتنسيق بين : سميت2تنسيق بينهما،فيما بعد ظهرت لجنة التنسيق أوتخطيط 

البث الفضائي  أسرةتلتقي فيه المالئم  اإلطارتوفير  إلىالقنوات الفضائية العربية،و هي تهدف 

                                         

،القاهرة الدار المصرية االتصال و اإلعالم في العالم العربي في عصر العولمة: راسممحمد جمال   -1

  136،ص2006اللبنانية،
  .138المرجع نفسه،ص  -2
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يرتها بما يحقق تنامي البديل العربي في عصر الفضاء و تنوعه تنوعا مبدعا العربي لتقييم مس

 .يؤهله لمنافسة البث الوافد و يجذر المشاهد العربي في محيطه الثقافي و الحضاري

I. 4 - الفضائيات العربية أنواع:  

  :يمكن تناول الفضائيات العربية وفقا لعدة متغيرات و هي

  :إلىملكية و مكان البث تقسيم الفضائيات العربية وفق ال

  :القنوات الفضائية الحكومية الرسمية

الهيئات التلفزيونية و تتبعها تبعية كاملة تمويال و  أوتستأجرهايقصد بها القنوات التي تملكها 

من داخل و خارج الدول العربية و  أهميةعددا و  األكثرو هذه القنوات هي ....سياسة و توجيها

القناة :من البث الفضائي العربي مثل%74تشغل قرابة  أجنبيةأخرىبلغة عربية و لغات 

،الفضائية اللبنانية، الفضائية السعودية و الفضائية اإلماراتيةظبي  أبوالفضائية السورية،قناة 

  .الفلسطينية

  :القنوات الفضائية العربية الخاصة

 أوة المباشرة لدول التبعية الصريح أوعنها صفة الرسمية  ينتفيو هي تلك القنوات التي 

قنوات بث باللغة العربية :قسمين إلىحكومات عربية،و هي تمول من القطاع الخاص و تنقسم 

من البث الفضائي العربي و قنوات باللغة العربية من الداخل  % 16من خارج الوطن،و تحتل 

  .تقريبا من البث الفضائي العربي% 10و تشغل

  :إلىر المضمون المتخصص تقسيم الفضائيات العربية وفق لمعيا

 .....اإلخباريةقناة الجزيرة و العربية و النيل :المتخصصة مثل اإلخباريةالقنوات   - أ

 Channelmuslimو المجد و الناس و  اقرأقناة :القنوات الدينية المتخصصة مثل  - ب
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 spacetoon،األسرة، الطفلمثل قناة : األطفالالقنوات المتخصصة ببرامج   - ت

، النيل للتعليم العالي ، قناةقناة المصرية التعليمية:القنوات التعليمية المتخصصة مثل  - ث

 الثانوي

 القنوات الترفيهية المتخصصة بالقناة و الموسيقى و برامج الحوارية مع الفنانين  - ج

 الجزيرة الرياضية: مثلالقنوات الرياضية المتخصصة   - ح

 قناة صحتي: القنوات الصحية مثل  - خ

 العربية المرأةقناة : و اهتماماتها مثل المرأةصصة ببرامج القنوات المتخ  - د

 قناة التميمة: القنوات التجارية مثل  - ذ

  :الدول العربية إذاعاتتقسيم الفضائيات العربية وفق العضوية التحاد 

و راديو تلفزيون  األوسطالشرق : شبكات و هي 4المشتركون في االتحاد و يضم  األعضاء

  .أوربتشبكة  LBCلإلرسالاللبنانية سسة ، و المؤ ARTالعربي 

الدول العربية و تقدم برامجها باللغة العربية و  إذاعاتالقنوات التي لم ترد في تقسيم اتحاد 

و دريم و   MTV  و NBNو  BCSو بور  ANNتشمل 

ثاج،الجزيرة،المستقبل،ميلودي،مزيكا و غيرها يصل عددها األندلس،المستقلة،المنار،2المجد

  1قناة فضائية 157 اآلنإلى

I. 5 -ص الفضائيات العربية و واقعهاخصائ:  

I. 5 -1 تتسم بعدة سمات منها :سمات و خصائص الفضائيات العربية:  

تقوم ببث  أنها ATTغالبية هذه القنوات مفتوحة غير مشفرة ما عدا استثناءات قليلة مثل  إن

  .مع التعديالت الطفيفة األرضيةالبرامج المقدمة على القنوات 
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  و اوربيين تخضع لملكية خاصة األوائل: القنوات العربية مستقرة مثل

االتجاه حاليا نخو فتح قنوات مخصصة  بدأتولكن  عامة،كقنوات  بدأتغالبية هذه الفضائيات 

  .لجذب جمهور محدد

  لتغطية تكاليفها جزئيا اإلعالنتعتمد جميع القنوات الفضائية العربية على 

التي جذبت الجماهير العريضة كما يقدم  اإلخباريةبعض القنوات  رةاألخيبرزت خالل السنوات 

 .، العربيةقناة الجزيرة: تفسير و تعليق بشكل متوازن مثل

الفرنسية موجهة  أوباللغة االنجليزية  إخباريةقناة  إقامةفي  اآلنلم تنجح الدول العربية حتى 

المتوازن لقضية  الرأيديم الحقائق و تق أوللجماهير في الدول الغربية لطرح القضايا العربية 

  .1لتقديم صورة صادقة عن المنطقة العربية أوالصراع العربي الصهيوني 

  

I. 5 -2 واقع الفضائيات العربية:  

تسابقت الدول العربية للحصول على مكان القمر الصناعي لبث قنواتها الفضائية و لهذا فقد 

نالت بعض القنوات مكانا مميزا في البيوت العربية نظرا الن هذه القنوات جاءت للتعبير عن 

، و لآلخرينو الدولية حتى ال تترك الفراغ  اإلقليميةمكانها على الساحة  لتأخذالذات العربية 

ذلك دخلت هذه الدول عصر القنوات الفضائية العابرة للحدود و الحواجز، و كل ما يؤخذ على ب

  .ال تؤسس على تخطيط واضح لملئ ساعات بثها أنهاهذه القنوات 

بضغطة زر ينتقل من دمشق  أصبحالفرد العربي  أنالنتائج التي حققتها هذه القنوات  إنأهمو 

المشاهد العربي كبيرة و هو الذي يعاني  أمالة، و جاءت تونس مرورا بالقاهر  إلىبيروت  إلى
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و ،اإلعالمو الثقافي الغربي،الذي يقابله في كل وسيلة من وسائل  اإلعالمييوميا من التدفق 

هل : يتساءل أصبحالعربي و  اإلعالميالمشاهد العربي في الفضاء  أحالملكن سرعان ما تبدو 

  .1الغربي اهاإلعالمأبقهذه الفضائيات جاءت نقمة لتكمل ما 

البث  أقماربواسطة  إرسالهاتمتلك قنوات فضائية عربية تبث  أصبحتالدول العربية  أيأن

و هيئات معينة،و هذه القنوات  ألفرادملك  إماالسيطرة لحكومة و  إماالتلفزيوني المباشر تابعة 

 األحداثحول  إخباريةيعرض مناقشات  أويختص بعضها بعرض برامج معينة دينية و ثقافية 

  .الجارية

فن التصوير  بأحدثأساليبعربية  أغانيو  أجنبيةو مسلسالت عربية و  أفالمو بعضها يعرض 

مقلدة في ذلك برامج القنوات الفضائية الغربية،فالمحلل لبرامج الفضائيات العربية يجد  اإلخراجو 

ة الغرب و الدليل على ذلك البرامجي الطابع الترفيهي المقلد نتيج إنتاجهامعظمها غلب على  أن

قسما  المرأةالذي تعد فيه " الفيديو كليب" مايعرف  بأسلوبالتلفازية المنفذة  األغانيانتشار 

سلطة استهالكية  أيالرئيسة للجذب و هي بهذا المنظور الترويجي في منزلة  األداةو  2مشتركا

 اإلسالميلمكفولة في المنظور تروج لها في التلفزيون،مما يحط من كرامتها و يحرمها حقوقها ا

  .الذي يجعلها في منزلة عالية في المجتمع

و بهذه الطريقة تفقد هذه القنوات للبرامج العربية التي توضح الطابع العربي المميز للثقافة 

بة كبيرة من البرامج التي تقدمها الفضائيات العربية سن أن،و مما يدعو الدهشة األصيلةالعربية 

و كان قريحة  أجنبيةبة ال باس بها منقولة تماما من برامج سن إالأنليد الغرب،تحاول فيها تق

  .3اإلبداعيةالعربي تعطلت و اكتفت باالقتباس و هو لفظ مهذب للسرقة  اإلبداع

                                         

 63، 62، ص2008، 1، ���ن دار ا� ��ن �"�&	 و ا�#�ز $، طا��0م ا������ و أ�Nره ا�#	�� �: ���� '�د ا.�� - 1
 .70ا��	'$ ED�F،ص  - 2
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و ترويج  أجنبيةمجرد دعاية  األرضيةو لقد تحول البث التلفزيوني في معظم القنوات العربية 

ساذج لوجوه اقل ما يقال عنها بعيدة كل البعد عن تطلعات و اهتمامات الفرد العربي و قضاياه 

للوعي و المعرفة التي تؤهله لمواجهة التحديات،و هذا يفرض على  األساسيةالحقيقية و حاجاته 

شاهد العربي التي تساعد الم أنواعهاالمسؤولين على هذه الفضائيات االهتمام بالبرامج بمختلف 

، و االبتعاد األجنبيةالناجمة عن البرامج الوافدة عبر الفضائيات  األخطارعلى التصدي لموجة 

برامج تعبر عن الفكر العربي و هذا هو جوهر الهدف التي  إنتاجعن البرامج المستوردة و 

لومات التي ضعف امتالكها للقدرة التكنولوجية و المع إالأنانشات من اجله الفضائيات العربية 

االشراد و التقليد، و خاصة إلTمرتفعة التكاليف جعلها تتجه  ألنهاتنتج بها البرامج المحلية 

الدول دخول  أنالعربي بنوع التسطيح، و من المعتقد البرامج الترفيهية التي تعامل عقل المشاهد 

اعات البث س المليءاإلعدادالعربية في مجال الفضائيات و هي غير مستعدة لذلك من حيث 

، األجنبيةاعتمادها على برامج القنوات المحلية و البرامج  أدTإلىالتي تغذي هذه الفضائيات 

 ألنهالوافدة بدون قصد  األجنبيةالفضائيات  أهدافبهذه الطريقة تخدم و تحقق هذه الفضائيات 

  .1وجدت توجد على ورق بدون تطبيق إنعربية موحدة،و  إعالميةال توجد سياسة 
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  :خالصة

البث المباشر نظرا  ط العديد من أقمار االتصاالت ولتقاساعد الموقع الوطني العربي على ا

، وعملت على األقماراألجنبيةلوضع المنطقة العربية في قلب العالم تقريبا،مما سهل لها مناقشة 

التي  األجنداتاختلفت الفضائيات العربية كل حسب ثقافتها و سياقها و  تطوير تكنولوجياتها،و

مرتبط بالتنشئة  فاإلعالمحاجات و رغبات المشاهد العربي، إلدراكتعمل عليها،محاولة منها 

،ومنها يكتسب الفرد أفكارمن معلومات و  اإلنسانيةالمعرفة  أفاتواتساع  اإليديولوجياتونشر 

العربي مطالب بتقديم كل ما له فائدة لصالح الشباب العربي  عالماإلحياته و سلوكه،و  أسلوب

ثقافته وسياقه،لكن نجد جل الفضائيات العربية بما  إطاروسلوكه في  أفكارهمن خالل مخاطبة 

 إعالميةعلى تقديم نمط حياة غربية وثقافية استهالكية والبحث عن مضامين MBC4فيها قناة 

  .بيمختلفة و تقديمها للمشاهد العر 
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  :تمهيد

لقد اهتمت العديد من الدراسات و النظريات في تأثيرات وسائل اإلعالم على الفرد و 

مستويات هذا التأثير في محاولة اإلجابة على العديد من األسئلة الخاصة بقوة وسائل 

اإلعالم،و هذه الدراسات انتهت إلى وصف جمهور وسائل اإلعالم بأنه ايجابي و نشط 

وسائل اإلعالم و مفرداتها و مستوياتها،و من بين هذه النظريات و عنيد في مراجعة 

  .نظرية االستخدامات و االشباعات التي وجدنا أنها تتناسب مع موضوع دراستنا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

III.  االستخدامات و االشباعات:  
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III. 1 - ماهية النظرية:  

داية البث يعود االهتمام بالبحث عن اإلشباع الذي توفره وسائل اإلعالم لجمهورها إلى ب

التجريبي في ميدان علم االتصال و مثل هذه الدراسات ظهرت في األربعينات في أعمال 

الزرسفيلد و ستانون و بيرلسون، و في الخمسينات في أعمال ريليز و فريدلسون و ماك 

  .كوبي،و في الستينات في أعمال شرام و اليل و باركر

المفاهيم و الشواهد التي تؤكد بان و يقدم نموذج االستعمال و اإلشباع مجموعة من 

أسلوب األفراد أمام وسائل اإلعالم أكثر قوة من المتغيرات االجتماعية و السكانية و 

  .1الشخصية

لماذا يتصل الناس باإلعالم؟ ما هي :كما تجيب هذه النظرية على السؤال •

ي االحتياجات التي تجعل األفراد يستخدمون وسائل اإلعالم؟ ماهي الوظائف الت

تقوم بها عند الناس؟ و مسالة أهداف المتلقي من تعرضه للوسائل اإلعالمية، من 

القضايا التي شغلت المهنيين العاملين في الصحف أو الباحثين الراصدين لتعرض 

الجمهور للراديو أو التلفزيون منذ عشرات السنين،فأصحاب دور النشر و العلماء 

ور؟ و ما الجزاء الذي يحققه من وراء ماذا يحتاج الجمه: يسالون أنفسهم دوما

اتصاله؟ و قد جسدت الدراسات العالمية اإلجابة عن هذه التساؤالت في نظرية 

االستخدامات و االشباعات التي أبرزها و وضع نماذجها العالم إلياهوكاتزو بلومر 

ثم  1970استخدامات وسائل اإلعالم الجماهيري عام " عندما وضعا كتابهما 

  .2ات الباحثين في مجال اإلعالم و الدراسات النفسيةطورها عشر 
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إن هذه النظرية تحاول أن تكشف كيف و لماذا يستخدم األفراد وسائل اإلعالم و ما 

دوافع التعرض التي تدفعهم للجلوس أمام التلفزيون أو قراءة الصحف؟ و على الرغم من 

بار أو تفسير األحداث أو أن اإلجابة بسيطة عن التساؤالت،و قد تتلخص في معرفة األخ

أو التعلم أو التعارف و التفاعل االجتماعي العام إال أن هذه  االستمتاعالتسلية أو 

االحتياجات شديدة التعقيد عندما يتعلق األمر بمضمون اإلعالم و عندما يتعلق 

بمكنونات اإلنسان النفسية و االجتماعية و هذه المكونات النفسية هي ابرز ما يميز 

ات هذه النظرية فهي تعتمد على أن األفراد مدفوعون لمؤثرات نفسية و اجتماعية و تغير 

  .1ثقافية تجعلهم محتاجين لإلعالم

افترضت أن  التي، ولقد ظهرت هذه النظرية بعد تراجع نظرية الحقنة تحت الجلد •

يكفي أن يغير اتجاهات  اتصاليةالتعرض المستمر لرسالة ما في وسيلة  

وسلوكيات عدد كبير من الجمهور وترى نظرية االستخدامات واالشباعات أنه 

نشط وغير سلبي،يسعى دائما وراء تحقيق هذا الهدف فيشكل توقعات لما يحصل 

2.عليه من مضمون وسائل االتصال وقدرتها على إشباع احتياجاته
 

  

  

  

 

III. 2 -  االشباعاتافتراضات نظرية االستخدامات و:  
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و أطلق " هولتين " و " لوند برج " هناك خمسة افتراضات لهذه النظرية و التي قدمها 

  .هي ذات درجة من الترابط الداخليو " االستخدامات و االشباعات"ج عليها نموذ

تفترض نظرية االستخدامات و االشباعات أن الجمهور المستخدم  :االفتراض األول

قيق أهداف معينة أي أن التعرض لوسيلة اتصال ما هو إال لوسائل االتصال يتصرف لتح

  .تعبير عن دوافع بسيكولوجية و احتياجات فردية

يتوقف معظم االستعداد لربط االحتياطات و االشباعات من جهة و  :االفتراض الثاني

استخدام وسيلة ما من جهة أخرى على أفراد الجمهور، و هنا يدع مساحة ضئيلة جدا 

أي شكل من أشكال التأثير المباشر لوسائل االتصال على السلوك و  للفرض بوجود

  .اتجاهات الجمهور

أن كلمة قد تكون مضللة هنا ألنها تفترض أن التلفزيون " باركر " و " شرام " و كما قال 

يؤثر على األطفال و لكن في عملية االتصال فان األطفال هم األكثر تأثرا و نشاطا 

  .مون التلفزيون و ليس التلفزيون هو الذي يستخدمهمألنهم هم الذين يستخد

وسائل االتصال تتنافس مع وسائل أخرى لتحقيق احتياجات :االفتراض الثالث

الفرد،فاالحتياجات التي تحققها األولى هي جزء من دائرة احتياجات واسعة و تختلف درجة 

إشباع االحتياجات  إشباع وسائل االتصال لتلك االحتياجات، و البد من النظر إلى طرق

  .التقليدية و األقدم من وسائل االتصال حتى نصل إلى دور اإلعالم في حياتنا

تفترض هذه النظرية انه من الممكن استنباط العديد من أهداف استخدام  :االفتراض الرابع

وسائل االتصال من إجابات أعضاء الجمهور أنفسهم، بمعنى أن األفراد لديهم الوعي الكافي 

ماماتهم و دوافعهم و يستطيعون التعبير عنها و تحديدهما أو على األقل يستطيعون باهت

  .التعرف عليها إذا تم سؤالهم عنها
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إن الحكم لقيمة أهمية الثقافة لإلعالم يجب عدم الخوض فيه،و لكن البد  :االفتراض الخامس

ذلك يمكن األخذ من القيام بدراسة خلفيات و مواجهات الجمهور في حد ذاتها، و من خالل 

في االعتبار االختالفات الشاسعة و الصالت بين االستخدامات و االشباعات فكثير من 

  1.الدراسات و األبحاث حول الثقافة الجماهيرية

  :نماذج االستخدامات و االشباعات

  نموذج كاتز و زمالؤه

  

  

  

  

  

  

  

  

يعكس هذا النموذج العوامل األساسية التي تقوم عليها نظرية االستخدامات و اإلشباعات 

  2.الذي يعتبر أهم منظر النظرية حسب الباحث إليهوكاتز
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دوافع وحاجات و 

 توقعات جديدة

 إشباع لبعض الحاجات و نتائج أخرى

 العوامل النفسية

و االجتماعية
 توقعات حاجات

 وسائل اإلعالم

ممارسة 

 نشاطات أخرى

التعرض إلى 

 وسائل اإلعالم

 مصادر أخرى
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  :نموذج روزنجين لالستخدامات و االشباعات

  تتفاعل مع  

  إ

  

البناء االجتماعي بما 

 فيه وسائالإلعالم

الخصائص الذاتية و 

 الخارجية للفرد

 الحاجات األساسية
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  ينتج من هذا                التفاعل     

  

  

  

  تؤدي                                        إلى             

  

  

  

  تؤدي                                      إلى     

  

  

و من الممكن أن يتأثر بالخصائص الذاتية و الخارجية بالفرد مثل بناء وسائل اإلعالم و 

  .1البناء الثقافي و السياسي و االقتصادي في المجتمع
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 إحساس الفرد بالمشكالت و إدراك البدائل

 إحساس الفرد بالمشكالت و إدراك البدائل

أنماط مختلفة استخدام  أنماط سلوكية أخرى

 وسائل اإلعالم

 عدم إشباع إشباع
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  :نموذج ستيفن وينداهل

  

  

  

  

  

استخدام الوسيلة و  قرار

 المحتوى

استخدام وسائل اإلعالم كمية المحتوى 

 المستخدم نوعه عالقته طرق االستخدام
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  1
 

أهمية الحاجات التي تقع في اعلي هرم ماسلو الحاجة  و هذا النموذج يحدد فيه روزنجرين

كما يركز أيضا بجانب الحاجات على المشكالت التي . إلى الصحة، الحب، تحقيق الذات

و هي كلها سوف . تدفع الفرد إلى سلوك معين و هذه المشكالت بجانب أنماط دوافع إشباع

و أي سلوك أخر،كما تختلف تؤدي إلى الفعل الذي يتمثل في استخدام وسائل اإلعالم أ

الحاجات و المشكالت و الدوافع باختالف األفراد و الجماعات و بالتالي فإننا نتوقع اختالف 

في نموذج السلوك و اختيار المحتوى و يترتب على ذلك أيضا إشباع أو عدم إشباع نتيجة 

  .عملية الختيار و التعرض إلى وسائل اإلعالم و محتواها
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  المخرجات او المحصلة بالنسبة للفرد 

  تأثيرات                                 نتائج                          تأثيرات متابعة

  تحدث بتأثير                     يقويها أو يضعفها            تحدث مبدئيا بتأثير      

خصائص االستخدام               استخدام الوسائل                   استخدام الوسيلة                 

 مخرجات للمستويات االجتماعية األخرى
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الربط بين نماذج االستخدامات و التأثيرات،و هذا  windahlغنوينداهلو يعكس نموذج ستي

النموذج يؤكد فيه وينداهل على أن استخدام ربما يشير إلى عملية معقدة تتم في ظروف 

نه ال أو ذلك في . معينة يترتب عليها تحقق وظائف ترتبط بتوقعات معينة عن اإلشباع

لكن ممكن وصفه في إطار كمية المحتوى  يمكن تحديده في إطار مفهوم التعرض فقط و

طريقة االستخدام و على سبيل المثال / العالقة مع وسيلة اإلعالم/ المستخدم نوع المحتوى 

  1.تحديد ما إذا كان االستخدام أوليا أو ثانويا

III. 3 - اشباعات الجمهور من وسائل اإلعالم:  

  :دوافع التعرض إلى وسائل اإلعالم و اشباعتها المحققة

تعددت البحوث التي كانت تحاول البحث في أسباب التعرض و أهمية وسائل اإلعالم و  لقد

مستواها بالنسبة للفرد بتأثير مدخل التحليل الوظيفي من جانب أو نظريات الدوافع من جانب 

فالمدخل الوظيفي هو احد المداخل التي اهتمت بدراسة ما تقوم به وسائل اإلعالن .آخر

تلبية حاجاته و إشباع رغباته،كما قال هارولد الزويل في مقالته حول إلرضاء المتلقي أو 

حيث حدد أربعة وظائف تقوم بها وسائل االتصال هي  1984وظائف االتصال في المجتمع 

 تشارلز رايت مراقبة البيئة،مراقبة أو إقامة عالقات متبادلة و نشر الثقافة و أضاف إليها

هذا اإلطار تم تطوير العديد من الوظائف و المهام وظيفة الترفيه كوظيفة رابعة و في 

بالنسبة للفرد و المجتمع، و هي التي اتخذت أساسا لتحديد وظائف وسائل اإلعالم من جانب 

و ما يعتقده الباحثون سبب للتعرض لوسائل اإلعالم من جانب آخر،و لذلك نجد العديد من 

يرها كبناء األسئلة الخاصة بأسباب البحوث قد التزمت ببعض هذه الوظائف أو كلها،و تطو 

  .التعرض إلى وسائل اإلعالم و محتواها

                                         
 .286 ،283ا�O4J� -2�$،ص  -1



 ا�ط�ر ا����ي                                                     ����� ا����ا
�ت و ا������ت

 

60 

 

كما أصبح مفهوم الوظائف التي تقوم بها وسائل اإلعالم من جهة نظرها هي نفسها البدائل 

الخاصة التي يستخدمها الباحثون للكشف عن دوافع التعرض إلى وسائل اإلعالم أو محتواها 

ير إلى أن دوافع الفرد من التعرض إلى وسائل اإلعالم أو و بالتالي أصبحت البحوث تش

لألشكال المختلفة للمفردات أو المحتوى يمكن تصنيفها من خالل مقابلة حاجات الناس إلى 

  .الهروب بحاجات اآلخرين إلى المعرفة و التعليم

  :و دوافع التعرض تتمثل في

 .التعرض على ما يدور حول المتلقي -

 .عرفةالتعليم و اكتساب الم -

 .التسلية و الترفيه -

 .1الهروب من روتين الحياة اليومية -

كما أصبحت هذه الدوافع قاسما مشتركا في الكثير من البحوث التي تبحث عن إرضاء 

األفراد في إطار ما تقوم به وسائل اإلعالم من وظائف صاغتها أدبيات االتصال الجماهيري 

التي أجراها على عينة من  1992دراسة سنةفي : كما أضاف الدكتور حسن عماد2و اإلعالم

  :طالب الجامعة في سلطنة عمان صنف دوافع التعرض إلى التلفزيون إلى

 .الحاجة على االسترخاء و الترفيه -

 .اإللمام بما يحدث في العالم -

 .شغل أوقات الفراغ -

 .التخلص من الملل -

 .التعلم و الثقافة بوجه عام -
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 .اإللمام بالمعلومات الشخصية -

 .بالهرو  -

 .معرفة موضوعات تصلح للنقاش -

 .االنتماء و التوحد مع المجتمع -

 .الشعور باألمان و االستقرار -

 .الصداقة -

 .التميز عن اآلخرين -

تعدد االشباعات التي يمكن يحصل عليها الجمهور من وراء : اشباعات وسائل اإلعالم

  :تعرضه لوسائل االعالم و يمكن تصنيفها كاألتي

الرغبة السريعة في المعرفة و : تي تتحقق بشكل عاجل للجمهور مثلال: االشباعات الفورية

  .الضحك

تكون االتجاهات و : التي تتحقق بشكل اجل على المدى البعيد مثل: االشباعات البطيئة

  1.المعارف و اآلراء

التي تساعد الجمهور على الراحة و التخلص من القلق و : diversionاشباعات التنفيس

  .الهروب من الخيال

تساعد الجمهور على المعرفة و المعلومات و الخبر :  surveillanceاشباعات مراقبة البيئة

  .و التفسير

التي تسعى و تتمنى من الجمهور الحصول : gratification soughtاالشباعات المطلوبة

  .عليها من التعرض
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هذا  التي نتجت و تحققت بالفعل عن: gratification obtainedاالشباعات المحققة

  .التعرض

التي تنتج عن التعرض لمضامين اإلعالم : content gratificationاشباعات المحتوى 

  .ذاته من أفالم و أخبار و مقاالت و صور و رسوم و مواقف و أراء

التي تنتج عن عملية الجلوس و التعود و : process gratificationاالشباعات العملية 

فرد لمجرد عودته إلى المنزل أن يأخذ قسط من الراحة بان االرتباط بالوسيلة،فقد يتعود ال

يستلقي نصف ساعة أمام التلفزيون،أو عندما يذهب إلى مكتبة البد أن يتصفح الصحف 

عملية االرتباط بالوسيلة أكثر مضمون يتولد عنها هي األخرى اشباعات و قد .....سريعا

ماعية،مثال لو انشغل األب بزوجته تبدو في االسترخاء أو حتى في اإلحساس بالعزلة االجت

  .و أوالده بالجلوس و االستماع و مناقشة األمور،بدال من التعود االسترخاء أمام التلفزيون

التي تكسب الفرد مهارات تأكيد الذات : orientational gratificationاالشباعات الذاتية 

  .و تعلم النفس و التمكين المعرفي و السلوكي

و هي الوسائل التي يستخدمها الفرد في : social gratificationماعيةاالشباعات االجت

  .1التعامل و االندماج مع شبكة العالقات االجتماعية و حل المشكالت البيئية

  :العالقة بين االستخدام و االشباع

من  اهتم كاتز و زمالؤه بصياغة العالقة بين حاجات الفرد و اتجاهاته السلوكية الشباعها

بين البدائل المختلفة،و منها وسائل اإلعالم و محتواها،و ذلك في المقالة التي نشرها أكثر 

من مرة بعنوان استخدامات األفراد لوسائل اإلعالم في استعادتهم للبحوث السابقة ركزوا على 

  :اهتم فيه الباحثون بثالث عوامل أساسية تتمثل في األتي 1968بحث اجري في السويد عام 
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ن جوهر الترضى الخاص باالستخدام و اعتبار المتلقي ايجابيا و نشطا في سلوكه إ

  .االتصالي مع وسائل اإلعالم

  .االختيار لوسائل اإلعالم مع المصادر األخرى إلشباع الحاجات

و زمالؤه نموذجا للعالقة بين استخدام " كاتز " و بناء على نتائج العديد من البحوث صاغ 

إلعالم، و ما يمكن أن أشبعه من حاجات لدى هؤالء األفراد مقارنة بالدالئل األفراد لوسائل ا

  .األخرى الوظيفية التي قد يتجه إليها الفرد لتلبية الحاجات مثل األنشطة الثقافية األخرى

فهو يرى أن لدى كل فرد عددا من العوامل االجتماعية و النفسية التي تولد حاجات معينة 

ة الفرد يبدأ في رسم توقعاته على تلبية وسائل اإلعالم لهذه الحاجات للفرد، و من خالل خبر 

مقارنة بالمصادر أخرى إلشباع هذه الحاجات الحاجة إلى التسلية و الهروب من الواقع و 

يضيف توقعاته عن إمكانية تحقيق ذلك من خالل مشاهدة التلفزيون أو الذهاب إلى 

تيار بين وسائل اإلعالم أو المصادر األخرى نتيجة النادي،فيترتب على ذلك اتخاذ قرار باالخ

  .1للتعرض يتم إشباع الحاجات

نتائج أخرى كاملة و هو يؤدي مرة أخرى إلى نشوء حاجات أو توقعات جديدة تبدأ في 

و هكذا تتم دورة العالقة بين نشوء حاجات ....التفاعل مع العناصر االجتماعية و النفسية

حاجات تجعل الفرد يستعيد الدورة مرة أخرى أمال في االستمتاع جديدة أو عدم إشباع بعض ال

  ....في إشباع كل الحاجات

وكذا يتم تولد الحاجات و تكرار التعرض لإلشباع هذه الحاجات كما وضحها نموذج كاتز و 

  .زمالؤه في العروض الخمسة و هي
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موجه لتحقيق  جمهور المتلقين هو جمهور نشط و استخدامه لوسائل اإلعالم هو استخدام

  .أهداف معينة

يمتلك أعضاء الجمهور المبادرة في تحديد العالقة بين إشباع الحاجات و اختيار رسائل 

  .معينة يرى أنها تشبع حاجاته

تتناقض وسائل اإلعالم مصادر أخرى إلشباع الحاجات مثل االتصال الشخصي أو 

الجمهور و وسائل اإلعالم  المؤسسات األكاديمية أو غيرها من المؤسسات ،فالعالقة بين

تتأثر بعوامل بيئية عديدة تجعل الفرد يتجه إلى مصدرها إلشباع حاجاته دون اآلخر،و هذا 

  .بتأثيرات العوامل الوسطية" كالبر " ما عبر عنه 

الجمهور هو وحده القادر على تحديد الصورة الحقيقية الستخدامه وسائل اإلعالم ألنه هو 

  .حاجته و دوافعه،و بالتالي اختيار الوسائل التي تشبع حاجاته الذي يحدد اهتماماته و

اإلحكام حول قيمة العالقة بين حاجات الجمهور و استخدامه لوسيلة أو محتوى معين يجب 

أن يحددها الجمهور نفسه، الن الناس قد تستخدم نفس المحتوى بطرق مختلفة باإلضافة إلى 

  .1فةأن المحتوى يمكن أن يكون له نتائج مختل

III. 4 - نقد النظرية و الرد عليهم:  

تطورت البحوث الخاصة باالستخدامات و االشباعات خالل السبعينات و ما بعدها و تبعد 

ان قدمت النظرية إستراتيجية جديدة للدراسة، و تفسير استخدامات الجمهور و اشباعات ازداد 

ن باعتبارها عامال وسيطا إدراك الباحثين بعد ذلك بأهمية االستخدام النشط لجمهور المتلقي

في أحداث األثر سواء كان كبيرا أو محدودا و على الرغم من تطور أساليب البحث و 
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االستقصاءات المنهجية و الموضوعية في هذا المجال إال أن صورا من النقد وجهت إلى 

  :هذه النظرية و تطبيقاتها، و من أمثلتها مايلي

زيد عن كونها إستراتيجية لجمع المعلومات من خالل يرى عدد من الباحثين أنها ال ت :أوال

التقارير الذاتية للحالة العقلية التي يكون عليها الفرد وقت التعامل مع االستقصاءات خاصة 

 باإلضافةNeedsأن هناك خالفا حول تحديد المصطلحات و المفاهيم مثل مفهوم الحاجة 

لكن هناك أمور عديدة تعتبر متغيرات في إلى أن اآلخر ال يتوقف فقط على الحالة العقلية و 

المركز االجتماعي للفرد و الحالة االقتصادية و : عالقاتها باستخدام وسائل اإلعالم مثل

التعليم،و ربما يفسد هذا أكثر في تطوير نموذج السلوك و اإلشباع مع وسائل اإلعالم،و 

افع و الحاجات في لذلك فان األمر يحتاج إلى وضع الفئات االجتماعية بجانب الدو 

االعتبار،باإلضافة إلى أن الفئات المحتوى التي تعتبر مثيرا في االستخدام تعتبر فئات عامة 

بينما يتطلب األمر أيضا تقسيما إلى فئات فرعية عددية قد يختلف األفراد في استخدامهم 

  .لها

البحوث ربما تتخذ ذريعة  أن نتائج هذه" دنيلماكويل" اإلشكالية الثانية التي يركز عليها  :ثانيا

إلنتاج المحتوى الهابط خصوصا عندما يرى البعض،انه يلبي حاجات أعضاء المتلقين في 

  .1إلى أخره.....مجاالت التسلية و الترفيه و الهروب 

عدم التحديد الواضح " بلومر " اإلشكالية التالية في تطبيق هذه النظرية التي يراها  :ثالثا

  2.التي تصف جمهور المتلقين في عالقاته باالستخدام و اإلشباع Activitéلمفهوم النشاط 

، فوسائل اإلعالم لها Utilityفهناك العديد من المعاني التي تشرح هذا المفهوم منها المنفعة 

استخدامات و هذا يعني أن وسائل اإلعالم هي التي تحدد وظائفهم يحدد الفرد استخدامه 
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لك معنى العمد،الن استخدام الناس لمحتوى اإلعالم يمكن أن ألي من هذه الوظائف و كذ

يوجه من خالل الدوافع،و كذلك معنى االنتقاد و هذا يعني أن استخدام الناس لوسائل 

اإلعالم ربما يعكس اهتمامهم و تفضيلهم القائم،و المعنى األخير هو مقاومة التأثير، و 

شيء حتى وسائل اإلعالم ربما يعكس  الجمهور عنيد ال يقبل سيطرة من آخرين و من أي

  .اهتمامهم و تفضيلهما و بالتالي فان نشاطهم يجنبهم تأثيراتها

ركزت جميعها على االختيار الكلي للوسائل و " بلومر " باإلضافة إلى أن البحوث كما يرى 

ة المحتوى و لم تحدد ماذا يفعل الجمهور بالمحتوى،عندما يختارونه و يرى أن البحوث الحالي

بدأت تركز على نشاط الجمهور كحالة يسقط فيها الجمهور النشاط المعاني على المحتوى 

لبناء معنى الجديد يخدم أهدافه أكثر من أي معاني أخرى قدمت في الرسالة المنتجة أو 

الموزعة،لذلك فانه يفرق بين النشاط الفاعلية و الصفة نشط و فعال،و المفهوم األخير هو 

ما يفعله الجمهور و يعنيه االستخدام و اإلشباع في ذهنه خصوصا عندما الذي يحدد أكثر 

  .1يتوفر المتلقي حرية الحركة في المواقف االتصالية

و من جانب آخر فان تطبيق هذه النظرية يطرح تساءالت حول قياس االستخدام،فهل : رابعا

اها في قياس كثافة يكفي الوقت الذي يقضيه الفرد في التعرض إلى وسائل اإلعالم أو محتو 

التعرض أو االستخدام؟ و هل يشير ذلك وحده إلى االستغراق في المحتوى و اإلحساس 

بالرضا طوال فترة التعرض؟ و هل تشير كثافة التعرض أو االستخدام إلى قوة الدافع و 

ضغط الحاجات على الفرد المتلقي؟مما يتطلب عزال كامال لكافة العوامل المؤثرة على كثافة 

تعرض عند بحث العالقة بين التعرض و تلبية الحاجة،و الفل تماما بين تأثيرات الحاجات ال

  2.باعتبارها قوة دافعة و التعرض لألسباب أخرى غير تأثير الحاجات
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و من هذه األسباب ما يرتبط بتأثير العادات أو وجود وقت فراغ كبير أو التأثيرات البيئية 

فير الوقت للتعرض من عدمه أو تأثير خصائص وسائل تأثير نظام التعليم على تو : مثل

و غيرها من العوامل التي تؤثر على كثافة التعرض سلبا أو إيجابا بجانب ......اإلعالم ذاتها

  .تأثير الدوافع و ضغط الحاجة الفردية

و أخيرا فان تطور هذه النظرية و تطبيقها يحتاج بداية إلى اتفاق على المصطلحات و 

توظيفها و الربط بين النماذج المختلفة إلشباع في عالقتها بالمعاني المشتقات من المفاهيم و 

المحتوى الذي يتعرض له الفرد بجانب االنشغال من االهتمام و التركيز على الفرد إلى 

  .عالقاته في االستخدام و اإلشباع بالنظم االجتماعية األكبر

احثين للتوسع بالنظرية و تطبيقاتها و و هذا ما يحتاج إلى جهد علمي من الخبراء و الب

  .تمهيدا لدراسة عالقتها بتأثيرات وسائل اإلعالم على الفرد بداية ثم المجتمع بعد ذلك

  :الرد على االنتقادات 

يعتبر المؤيدون لمدخل االستخدامات و االشباعات في ردهم على االنتقادات الموجهة 

ينفي دوره في دراسة عالقة الفرد بوسائل إليه،أن كل ما أثير حول المدخل ال يمكن أن 

اإلعالم،و ينطلق هؤالء من إمكانية حدوث تغيرات في سلوكات أفراد الجمهور تجاه الوسيلة 

اإلعالمية التي يمكن أن يتغير نوعها و مضمونها و يرى البعض أن هذه التغيرات المتبادلة 

األولى إلى االختالف الذي قد في سلوك األفراد و محتويات وسائل اإلعالم يعود بالدرجة 

يحدث بين االشباعات التي تحققها وسائل اإلعالم يعود بالدرجة األولى إلى االختالف الذي 

قد يحدث بين االشباعات التي تحققها وسائل اإلعالم، و بين االشباعات التي يرغب الفرد 

  .في تحقيقها

م و االتصال و الذي تقابله تغيرات كما انه البد من مراعاة التطور الذي تعرفه وسائل اإلعال

في حياة األفراد سواء على المستوى السيكولوجي أو االجتماعي أو االقتصادي باإلضافة إلى 
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ذلك فان قياس اتجاهات األفراد و مدى إشباع حاجاتهم ال يمثل مشكلة تعترض مدخل 

ألبحاث االستخدامات و االشباعات التي فقط و إنما هي عوائق تقف أمام مختلف ا

  .1االجتماعية ألنها تتعامل مع الفرد الذي تتسم سلوكاته بالتغير و الثبات

  

  :الخالصة

رغم أهمية االفتراضات التي جاءت بها نظرية االستخدامات و االشباعات،و كثرة الدراسات 

في هذا االتجاه البحثي إال أنها تبقى محل انتقاد من طرف العديد من الباحثين في هذا 

كن رغم كل االنتقادات تبقى هذه النظرية من أهم نظريات اإلعالم و االتصال و ال المجال،ل

  .يمكن ألي كان أن ينكر فصل الدراسات التي قدمتها خاصة في مجال الدراسات الجمهور
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  :تمهيد

لقد اهتمت العديد من الدراسات و النظريات في تأثيرات وسائل اإلعالم على الفرد و 

مستويات هذا التأثير في محاولة اإلجابة على العديد من األسئلة الخاصة بقوة وسائل 

اإلعالم،و هذه الدراسات انتهت إلى وصف جمهور وسائل اإلعالم بأنه ايجابي و نشط 

وسائل اإلعالم و مفرداتها و مستوياتها،و من بين هذه النظريات و عنيد في مراجعة 

  .نظرية االستخدامات و االشباعات التي وجدنا أنها تتناسب مع موضوع دراستنا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

III.  االستخدامات و االشباعات:  
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III. 1 - ماهية النظرية:  

داية البث يعود االهتمام بالبحث عن اإلشباع الذي توفره وسائل اإلعالم لجمهورها إلى ب

التجريبي في ميدان علم االتصال و مثل هذه الدراسات ظهرت في األربعينات في أعمال 

الزرسفيلد و ستانون و بيرلسون، و في الخمسينات في أعمال ريليز و فريدلسون و ماك 

  .كوبي،و في الستينات في أعمال شرام و اليل و باركر

المفاهيم و الشواهد التي تؤكد بان و يقدم نموذج االستعمال و اإلشباع مجموعة من 

أسلوب األفراد أمام وسائل اإلعالم أكثر قوة من المتغيرات االجتماعية و السكانية و 

  .1الشخصية

لماذا يتصل الناس باإلعالم؟ ما هي :كما تجيب هذه النظرية على السؤال •

ي االحتياجات التي تجعل األفراد يستخدمون وسائل اإلعالم؟ ماهي الوظائف الت

تقوم بها عند الناس؟ و مسالة أهداف المتلقي من تعرضه للوسائل اإلعالمية، من 

القضايا التي شغلت المهنيين العاملين في الصحف أو الباحثين الراصدين لتعرض 

الجمهور للراديو أو التلفزيون منذ عشرات السنين،فأصحاب دور النشر و العلماء 

ور؟ و ما الجزاء الذي يحققه من وراء ماذا يحتاج الجمه: يسالون أنفسهم دوما

اتصاله؟ و قد جسدت الدراسات العالمية اإلجابة عن هذه التساؤالت في نظرية 

االستخدامات و االشباعات التي أبرزها و وضع نماذجها العالم إلياهوكاتزو بلومر 

ثم  1970استخدامات وسائل اإلعالم الجماهيري عام " عندما وضعا كتابهما 

  .2ات الباحثين في مجال اإلعالم و الدراسات النفسيةطورها عشر 
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إن هذه النظرية تحاول أن تكشف كيف و لماذا يستخدم األفراد وسائل اإلعالم و ما 

دوافع التعرض التي تدفعهم للجلوس أمام التلفزيون أو قراءة الصحف؟ و على الرغم من 

بار أو تفسير األحداث أو أن اإلجابة بسيطة عن التساؤالت،و قد تتلخص في معرفة األخ

أو التعلم أو التعارف و التفاعل االجتماعي العام إال أن هذه  االستمتاعالتسلية أو 

االحتياجات شديدة التعقيد عندما يتعلق األمر بمضمون اإلعالم و عندما يتعلق 

بمكنونات اإلنسان النفسية و االجتماعية و هذه المكونات النفسية هي ابرز ما يميز 

ات هذه النظرية فهي تعتمد على أن األفراد مدفوعون لمؤثرات نفسية و اجتماعية و تغير 

  .1ثقافية تجعلهم محتاجين لإلعالم

افترضت أن  التي، ولقد ظهرت هذه النظرية بعد تراجع نظرية الحقنة تحت الجلد •

يكفي أن يغير اتجاهات  اتصاليةالتعرض المستمر لرسالة ما في وسيلة  

وسلوكيات عدد كبير من الجمهور وترى نظرية االستخدامات واالشباعات أنه 

نشط وغير سلبي،يسعى دائما وراء تحقيق هذا الهدف فيشكل توقعات لما يحصل 

2.عليه من مضمون وسائل االتصال وقدرتها على إشباع احتياجاته
 

  

  

  

 

III. 2 -  االشباعاتافتراضات نظرية االستخدامات و:  
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و أطلق " هولتين " و " لوند برج " هناك خمسة افتراضات لهذه النظرية و التي قدمها 

  .هي ذات درجة من الترابط الداخليو " االستخدامات و االشباعات"ج عليها نموذ

تفترض نظرية االستخدامات و االشباعات أن الجمهور المستخدم  :االفتراض األول

قيق أهداف معينة أي أن التعرض لوسيلة اتصال ما هو إال لوسائل االتصال يتصرف لتح

  .تعبير عن دوافع بسيكولوجية و احتياجات فردية

يتوقف معظم االستعداد لربط االحتياطات و االشباعات من جهة و  :االفتراض الثاني

استخدام وسيلة ما من جهة أخرى على أفراد الجمهور، و هنا يدع مساحة ضئيلة جدا 

أي شكل من أشكال التأثير المباشر لوسائل االتصال على السلوك و  للفرض بوجود

  .اتجاهات الجمهور

أن كلمة قد تكون مضللة هنا ألنها تفترض أن التلفزيون " باركر " و " شرام " و كما قال 

يؤثر على األطفال و لكن في عملية االتصال فان األطفال هم األكثر تأثرا و نشاطا 

  .مون التلفزيون و ليس التلفزيون هو الذي يستخدمهمألنهم هم الذين يستخد

وسائل االتصال تتنافس مع وسائل أخرى لتحقيق احتياجات :االفتراض الثالث

الفرد،فاالحتياجات التي تحققها األولى هي جزء من دائرة احتياجات واسعة و تختلف درجة 

إشباع االحتياجات  إشباع وسائل االتصال لتلك االحتياجات، و البد من النظر إلى طرق

  .التقليدية و األقدم من وسائل االتصال حتى نصل إلى دور اإلعالم في حياتنا

تفترض هذه النظرية انه من الممكن استنباط العديد من أهداف استخدام  :االفتراض الرابع

وسائل االتصال من إجابات أعضاء الجمهور أنفسهم، بمعنى أن األفراد لديهم الوعي الكافي 

ماماتهم و دوافعهم و يستطيعون التعبير عنها و تحديدهما أو على األقل يستطيعون باهت

  .التعرف عليها إذا تم سؤالهم عنها
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إن الحكم لقيمة أهمية الثقافة لإلعالم يجب عدم الخوض فيه،و لكن البد  :االفتراض الخامس

ذلك يمكن األخذ من القيام بدراسة خلفيات و مواجهات الجمهور في حد ذاتها، و من خالل 

في االعتبار االختالفات الشاسعة و الصالت بين االستخدامات و االشباعات فكثير من 

  1.الدراسات و األبحاث حول الثقافة الجماهيرية

  :نماذج االستخدامات و االشباعات

  نموذج كاتز و زمالؤه

  

  

  

  

  

  

  

  

يعكس هذا النموذج العوامل األساسية التي تقوم عليها نظرية االستخدامات و اإلشباعات 

  2.الذي يعتبر أهم منظر النظرية حسب الباحث إليهوكاتز
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دوافع وحاجات و 

 توقعات جديدة

 إشباع لبعض الحاجات و نتائج أخرى

 العوامل النفسية

و االجتماعية
 توقعات حاجات

 وسائل اإلعالم

ممارسة 

 نشاطات أخرى

التعرض إلى 

 وسائل اإلعالم

 مصادر أخرى
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  :نموذج روزنجين لالستخدامات و االشباعات

  تتفاعل مع  

  إ

  

البناء االجتماعي بما 

 فيه وسائالإلعالم

الخصائص الذاتية و 

 الخارجية للفرد

 الحاجات األساسية
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  ينتج من هذا                التفاعل     

  

  

  

  تؤدي                                        إلى             

  

  

  

  تؤدي                                      إلى     

  

  

و من الممكن أن يتأثر بالخصائص الذاتية و الخارجية بالفرد مثل بناء وسائل اإلعالم و 

  .1البناء الثقافي و السياسي و االقتصادي في المجتمع

  

  

  

                                         
 .282ا�O4J� -2�$،ص - 1

 إحساس الفرد بالمشكالت و إدراك البدائل

 إحساس الفرد بالمشكالت و إدراك البدائل

أنماط مختلفة استخدام  أنماط سلوكية أخرى

 وسائل اإلعالم

 عدم إشباع إشباع
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  :نموذج ستيفن وينداهل

  

  

  

  

  

استخدام الوسيلة و  قرار

 المحتوى

استخدام وسائل اإلعالم كمية المحتوى 

 المستخدم نوعه عالقته طرق االستخدام
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  1
 

أهمية الحاجات التي تقع في اعلي هرم ماسلو الحاجة  و هذا النموذج يحدد فيه روزنجرين

كما يركز أيضا بجانب الحاجات على المشكالت التي . إلى الصحة، الحب، تحقيق الذات

و هي كلها سوف . تدفع الفرد إلى سلوك معين و هذه المشكالت بجانب أنماط دوافع إشباع

و أي سلوك أخر،كما تختلف تؤدي إلى الفعل الذي يتمثل في استخدام وسائل اإلعالم أ

الحاجات و المشكالت و الدوافع باختالف األفراد و الجماعات و بالتالي فإننا نتوقع اختالف 

في نموذج السلوك و اختيار المحتوى و يترتب على ذلك أيضا إشباع أو عدم إشباع نتيجة 

  .عملية الختيار و التعرض إلى وسائل اإلعالم و محتواها
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  المخرجات او المحصلة بالنسبة للفرد 

  تأثيرات                                 نتائج                          تأثيرات متابعة

  تحدث بتأثير                     يقويها أو يضعفها            تحدث مبدئيا بتأثير      

خصائص االستخدام               استخدام الوسائل                   استخدام الوسيلة                 

 مخرجات للمستويات االجتماعية األخرى
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الربط بين نماذج االستخدامات و التأثيرات،و هذا  windahlغنوينداهلو يعكس نموذج ستي

النموذج يؤكد فيه وينداهل على أن استخدام ربما يشير إلى عملية معقدة تتم في ظروف 

نه ال أو ذلك في . معينة يترتب عليها تحقق وظائف ترتبط بتوقعات معينة عن اإلشباع

لكن ممكن وصفه في إطار كمية المحتوى  يمكن تحديده في إطار مفهوم التعرض فقط و

طريقة االستخدام و على سبيل المثال / العالقة مع وسيلة اإلعالم/ المستخدم نوع المحتوى 

  1.تحديد ما إذا كان االستخدام أوليا أو ثانويا

III. 3 - اشباعات الجمهور من وسائل اإلعالم:  

  :دوافع التعرض إلى وسائل اإلعالم و اشباعتها المحققة

تعددت البحوث التي كانت تحاول البحث في أسباب التعرض و أهمية وسائل اإلعالم و  لقد

مستواها بالنسبة للفرد بتأثير مدخل التحليل الوظيفي من جانب أو نظريات الدوافع من جانب 

فالمدخل الوظيفي هو احد المداخل التي اهتمت بدراسة ما تقوم به وسائل اإلعالن .آخر

تلبية حاجاته و إشباع رغباته،كما قال هارولد الزويل في مقالته حول إلرضاء المتلقي أو 

حيث حدد أربعة وظائف تقوم بها وسائل االتصال هي  1984وظائف االتصال في المجتمع 

 تشارلز رايت مراقبة البيئة،مراقبة أو إقامة عالقات متبادلة و نشر الثقافة و أضاف إليها

هذا اإلطار تم تطوير العديد من الوظائف و المهام وظيفة الترفيه كوظيفة رابعة و في 

بالنسبة للفرد و المجتمع، و هي التي اتخذت أساسا لتحديد وظائف وسائل اإلعالم من جانب 

و ما يعتقده الباحثون سبب للتعرض لوسائل اإلعالم من جانب آخر،و لذلك نجد العديد من 

يرها كبناء األسئلة الخاصة بأسباب البحوث قد التزمت ببعض هذه الوظائف أو كلها،و تطو 

  .التعرض إلى وسائل اإلعالم و محتواها
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كما أصبح مفهوم الوظائف التي تقوم بها وسائل اإلعالم من جهة نظرها هي نفسها البدائل 

الخاصة التي يستخدمها الباحثون للكشف عن دوافع التعرض إلى وسائل اإلعالم أو محتواها 

ير إلى أن دوافع الفرد من التعرض إلى وسائل اإلعالم أو و بالتالي أصبحت البحوث تش

لألشكال المختلفة للمفردات أو المحتوى يمكن تصنيفها من خالل مقابلة حاجات الناس إلى 

  .الهروب بحاجات اآلخرين إلى المعرفة و التعليم

  :و دوافع التعرض تتمثل في

 .التعرض على ما يدور حول المتلقي -

 .عرفةالتعليم و اكتساب الم -

 .التسلية و الترفيه -

 .1الهروب من روتين الحياة اليومية -

كما أصبحت هذه الدوافع قاسما مشتركا في الكثير من البحوث التي تبحث عن إرضاء 

األفراد في إطار ما تقوم به وسائل اإلعالم من وظائف صاغتها أدبيات االتصال الجماهيري 

التي أجراها على عينة من  1992دراسة سنةفي : كما أضاف الدكتور حسن عماد2و اإلعالم

  :طالب الجامعة في سلطنة عمان صنف دوافع التعرض إلى التلفزيون إلى

 .الحاجة على االسترخاء و الترفيه -

 .اإللمام بما يحدث في العالم -

 .شغل أوقات الفراغ -

 .التخلص من الملل -

 .التعلم و الثقافة بوجه عام -
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 .اإللمام بالمعلومات الشخصية -

 .بالهرو  -

 .معرفة موضوعات تصلح للنقاش -

 .االنتماء و التوحد مع المجتمع -

 .الشعور باألمان و االستقرار -

 .الصداقة -

 .التميز عن اآلخرين -

تعدد االشباعات التي يمكن يحصل عليها الجمهور من وراء : اشباعات وسائل اإلعالم

  :تعرضه لوسائل االعالم و يمكن تصنيفها كاألتي

الرغبة السريعة في المعرفة و : تي تتحقق بشكل عاجل للجمهور مثلال: االشباعات الفورية

  .الضحك

تكون االتجاهات و : التي تتحقق بشكل اجل على المدى البعيد مثل: االشباعات البطيئة

  1.المعارف و اآلراء

التي تساعد الجمهور على الراحة و التخلص من القلق و : diversionاشباعات التنفيس

  .الهروب من الخيال

تساعد الجمهور على المعرفة و المعلومات و الخبر :  surveillanceاشباعات مراقبة البيئة

  .و التفسير

التي تسعى و تتمنى من الجمهور الحصول : gratification soughtاالشباعات المطلوبة

  .عليها من التعرض
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هذا  التي نتجت و تحققت بالفعل عن: gratification obtainedاالشباعات المحققة

  .التعرض

التي تنتج عن التعرض لمضامين اإلعالم : content gratificationاشباعات المحتوى 

  .ذاته من أفالم و أخبار و مقاالت و صور و رسوم و مواقف و أراء

التي تنتج عن عملية الجلوس و التعود و : process gratificationاالشباعات العملية 

فرد لمجرد عودته إلى المنزل أن يأخذ قسط من الراحة بان االرتباط بالوسيلة،فقد يتعود ال

يستلقي نصف ساعة أمام التلفزيون،أو عندما يذهب إلى مكتبة البد أن يتصفح الصحف 

عملية االرتباط بالوسيلة أكثر مضمون يتولد عنها هي األخرى اشباعات و قد .....سريعا

ماعية،مثال لو انشغل األب بزوجته تبدو في االسترخاء أو حتى في اإلحساس بالعزلة االجت

  .و أوالده بالجلوس و االستماع و مناقشة األمور،بدال من التعود االسترخاء أمام التلفزيون

التي تكسب الفرد مهارات تأكيد الذات : orientational gratificationاالشباعات الذاتية 

  .و تعلم النفس و التمكين المعرفي و السلوكي

و هي الوسائل التي يستخدمها الفرد في : social gratificationماعيةاالشباعات االجت

  .1التعامل و االندماج مع شبكة العالقات االجتماعية و حل المشكالت البيئية

  :العالقة بين االستخدام و االشباع

من  اهتم كاتز و زمالؤه بصياغة العالقة بين حاجات الفرد و اتجاهاته السلوكية الشباعها

بين البدائل المختلفة،و منها وسائل اإلعالم و محتواها،و ذلك في المقالة التي نشرها أكثر 

من مرة بعنوان استخدامات األفراد لوسائل اإلعالم في استعادتهم للبحوث السابقة ركزوا على 

  :اهتم فيه الباحثون بثالث عوامل أساسية تتمثل في األتي 1968بحث اجري في السويد عام 
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ن جوهر الترضى الخاص باالستخدام و اعتبار المتلقي ايجابيا و نشطا في سلوكه إ

  .االتصالي مع وسائل اإلعالم

  .االختيار لوسائل اإلعالم مع المصادر األخرى إلشباع الحاجات

و زمالؤه نموذجا للعالقة بين استخدام " كاتز " و بناء على نتائج العديد من البحوث صاغ 

إلعالم، و ما يمكن أن أشبعه من حاجات لدى هؤالء األفراد مقارنة بالدالئل األفراد لوسائل ا

  .األخرى الوظيفية التي قد يتجه إليها الفرد لتلبية الحاجات مثل األنشطة الثقافية األخرى

فهو يرى أن لدى كل فرد عددا من العوامل االجتماعية و النفسية التي تولد حاجات معينة 

ة الفرد يبدأ في رسم توقعاته على تلبية وسائل اإلعالم لهذه الحاجات للفرد، و من خالل خبر 

مقارنة بالمصادر أخرى إلشباع هذه الحاجات الحاجة إلى التسلية و الهروب من الواقع و 

يضيف توقعاته عن إمكانية تحقيق ذلك من خالل مشاهدة التلفزيون أو الذهاب إلى 

تيار بين وسائل اإلعالم أو المصادر األخرى نتيجة النادي،فيترتب على ذلك اتخاذ قرار باالخ

  .1للتعرض يتم إشباع الحاجات

نتائج أخرى كاملة و هو يؤدي مرة أخرى إلى نشوء حاجات أو توقعات جديدة تبدأ في 

و هكذا تتم دورة العالقة بين نشوء حاجات ....التفاعل مع العناصر االجتماعية و النفسية

حاجات تجعل الفرد يستعيد الدورة مرة أخرى أمال في االستمتاع جديدة أو عدم إشباع بعض ال

  ....في إشباع كل الحاجات

وكذا يتم تولد الحاجات و تكرار التعرض لإلشباع هذه الحاجات كما وضحها نموذج كاتز و 

  .زمالؤه في العروض الخمسة و هي
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موجه لتحقيق  جمهور المتلقين هو جمهور نشط و استخدامه لوسائل اإلعالم هو استخدام

  .أهداف معينة

يمتلك أعضاء الجمهور المبادرة في تحديد العالقة بين إشباع الحاجات و اختيار رسائل 

  .معينة يرى أنها تشبع حاجاته

تتناقض وسائل اإلعالم مصادر أخرى إلشباع الحاجات مثل االتصال الشخصي أو 

الجمهور و وسائل اإلعالم  المؤسسات األكاديمية أو غيرها من المؤسسات ،فالعالقة بين

تتأثر بعوامل بيئية عديدة تجعل الفرد يتجه إلى مصدرها إلشباع حاجاته دون اآلخر،و هذا 

  .بتأثيرات العوامل الوسطية" كالبر " ما عبر عنه 

الجمهور هو وحده القادر على تحديد الصورة الحقيقية الستخدامه وسائل اإلعالم ألنه هو 

  .حاجته و دوافعه،و بالتالي اختيار الوسائل التي تشبع حاجاته الذي يحدد اهتماماته و

اإلحكام حول قيمة العالقة بين حاجات الجمهور و استخدامه لوسيلة أو محتوى معين يجب 

أن يحددها الجمهور نفسه، الن الناس قد تستخدم نفس المحتوى بطرق مختلفة باإلضافة إلى 

  .1فةأن المحتوى يمكن أن يكون له نتائج مختل

III. 4 - نقد النظرية و الرد عليهم:  

تطورت البحوث الخاصة باالستخدامات و االشباعات خالل السبعينات و ما بعدها و تبعد 

ان قدمت النظرية إستراتيجية جديدة للدراسة، و تفسير استخدامات الجمهور و اشباعات ازداد 

ن باعتبارها عامال وسيطا إدراك الباحثين بعد ذلك بأهمية االستخدام النشط لجمهور المتلقي

في أحداث األثر سواء كان كبيرا أو محدودا و على الرغم من تطور أساليب البحث و 
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االستقصاءات المنهجية و الموضوعية في هذا المجال إال أن صورا من النقد وجهت إلى 

  :هذه النظرية و تطبيقاتها، و من أمثلتها مايلي

زيد عن كونها إستراتيجية لجمع المعلومات من خالل يرى عدد من الباحثين أنها ال ت :أوال

التقارير الذاتية للحالة العقلية التي يكون عليها الفرد وقت التعامل مع االستقصاءات خاصة 

 باإلضافةNeedsأن هناك خالفا حول تحديد المصطلحات و المفاهيم مثل مفهوم الحاجة 

لكن هناك أمور عديدة تعتبر متغيرات في إلى أن اآلخر ال يتوقف فقط على الحالة العقلية و 

المركز االجتماعي للفرد و الحالة االقتصادية و : عالقاتها باستخدام وسائل اإلعالم مثل

التعليم،و ربما يفسد هذا أكثر في تطوير نموذج السلوك و اإلشباع مع وسائل اإلعالم،و 

افع و الحاجات في لذلك فان األمر يحتاج إلى وضع الفئات االجتماعية بجانب الدو 

االعتبار،باإلضافة إلى أن الفئات المحتوى التي تعتبر مثيرا في االستخدام تعتبر فئات عامة 

بينما يتطلب األمر أيضا تقسيما إلى فئات فرعية عددية قد يختلف األفراد في استخدامهم 

  .لها

البحوث ربما تتخذ ذريعة  أن نتائج هذه" دنيلماكويل" اإلشكالية الثانية التي يركز عليها  :ثانيا

إلنتاج المحتوى الهابط خصوصا عندما يرى البعض،انه يلبي حاجات أعضاء المتلقين في 

  .1إلى أخره.....مجاالت التسلية و الترفيه و الهروب 

عدم التحديد الواضح " بلومر " اإلشكالية التالية في تطبيق هذه النظرية التي يراها  :ثالثا

  2.التي تصف جمهور المتلقين في عالقاته باالستخدام و اإلشباع Activitéلمفهوم النشاط 

، فوسائل اإلعالم لها Utilityفهناك العديد من المعاني التي تشرح هذا المفهوم منها المنفعة 

استخدامات و هذا يعني أن وسائل اإلعالم هي التي تحدد وظائفهم يحدد الفرد استخدامه 

                                         
1 - � !Iد E J!
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لك معنى العمد،الن استخدام الناس لمحتوى اإلعالم يمكن أن ألي من هذه الوظائف و كذ

يوجه من خالل الدوافع،و كذلك معنى االنتقاد و هذا يعني أن استخدام الناس لوسائل 

اإلعالم ربما يعكس اهتمامهم و تفضيلهم القائم،و المعنى األخير هو مقاومة التأثير، و 

شيء حتى وسائل اإلعالم ربما يعكس  الجمهور عنيد ال يقبل سيطرة من آخرين و من أي

  .اهتمامهم و تفضيلهما و بالتالي فان نشاطهم يجنبهم تأثيراتها

ركزت جميعها على االختيار الكلي للوسائل و " بلومر " باإلضافة إلى أن البحوث كما يرى 

ة المحتوى و لم تحدد ماذا يفعل الجمهور بالمحتوى،عندما يختارونه و يرى أن البحوث الحالي

بدأت تركز على نشاط الجمهور كحالة يسقط فيها الجمهور النشاط المعاني على المحتوى 

لبناء معنى الجديد يخدم أهدافه أكثر من أي معاني أخرى قدمت في الرسالة المنتجة أو 

الموزعة،لذلك فانه يفرق بين النشاط الفاعلية و الصفة نشط و فعال،و المفهوم األخير هو 

ما يفعله الجمهور و يعنيه االستخدام و اإلشباع في ذهنه خصوصا عندما الذي يحدد أكثر 

  .1يتوفر المتلقي حرية الحركة في المواقف االتصالية

و من جانب آخر فان تطبيق هذه النظرية يطرح تساءالت حول قياس االستخدام،فهل : رابعا

اها في قياس كثافة يكفي الوقت الذي يقضيه الفرد في التعرض إلى وسائل اإلعالم أو محتو 

التعرض أو االستخدام؟ و هل يشير ذلك وحده إلى االستغراق في المحتوى و اإلحساس 

بالرضا طوال فترة التعرض؟ و هل تشير كثافة التعرض أو االستخدام إلى قوة الدافع و 

ضغط الحاجات على الفرد المتلقي؟مما يتطلب عزال كامال لكافة العوامل المؤثرة على كثافة 

تعرض عند بحث العالقة بين التعرض و تلبية الحاجة،و الفل تماما بين تأثيرات الحاجات ال

  2.باعتبارها قوة دافعة و التعرض لألسباب أخرى غير تأثير الحاجات
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 .271ا�O4J� -2�$،ص - 2



 ا�ط�ر ا����ي                                                     ����� ا����ا
�ت و ا������ت

 

67 

 

و من هذه األسباب ما يرتبط بتأثير العادات أو وجود وقت فراغ كبير أو التأثيرات البيئية 

فير الوقت للتعرض من عدمه أو تأثير خصائص وسائل تأثير نظام التعليم على تو : مثل

و غيرها من العوامل التي تؤثر على كثافة التعرض سلبا أو إيجابا بجانب ......اإلعالم ذاتها

  .تأثير الدوافع و ضغط الحاجة الفردية

و أخيرا فان تطور هذه النظرية و تطبيقها يحتاج بداية إلى اتفاق على المصطلحات و 

توظيفها و الربط بين النماذج المختلفة إلشباع في عالقتها بالمعاني المشتقات من المفاهيم و 

المحتوى الذي يتعرض له الفرد بجانب االنشغال من االهتمام و التركيز على الفرد إلى 

  .عالقاته في االستخدام و اإلشباع بالنظم االجتماعية األكبر

احثين للتوسع بالنظرية و تطبيقاتها و و هذا ما يحتاج إلى جهد علمي من الخبراء و الب

  .تمهيدا لدراسة عالقتها بتأثيرات وسائل اإلعالم على الفرد بداية ثم المجتمع بعد ذلك

  :الرد على االنتقادات 

يعتبر المؤيدون لمدخل االستخدامات و االشباعات في ردهم على االنتقادات الموجهة 

ينفي دوره في دراسة عالقة الفرد بوسائل إليه،أن كل ما أثير حول المدخل ال يمكن أن 

اإلعالم،و ينطلق هؤالء من إمكانية حدوث تغيرات في سلوكات أفراد الجمهور تجاه الوسيلة 

اإلعالمية التي يمكن أن يتغير نوعها و مضمونها و يرى البعض أن هذه التغيرات المتبادلة 

األولى إلى االختالف الذي قد في سلوك األفراد و محتويات وسائل اإلعالم يعود بالدرجة 

يحدث بين االشباعات التي تحققها وسائل اإلعالم يعود بالدرجة األولى إلى االختالف الذي 

قد يحدث بين االشباعات التي تحققها وسائل اإلعالم، و بين االشباعات التي يرغب الفرد 

  .في تحقيقها

م و االتصال و الذي تقابله تغيرات كما انه البد من مراعاة التطور الذي تعرفه وسائل اإلعال

في حياة األفراد سواء على المستوى السيكولوجي أو االجتماعي أو االقتصادي باإلضافة إلى 
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ذلك فان قياس اتجاهات األفراد و مدى إشباع حاجاتهم ال يمثل مشكلة تعترض مدخل 

ألبحاث االستخدامات و االشباعات التي فقط و إنما هي عوائق تقف أمام مختلف ا

  .1االجتماعية ألنها تتعامل مع الفرد الذي تتسم سلوكاته بالتغير و الثبات

  

  :الخالصة

رغم أهمية االفتراضات التي جاءت بها نظرية االستخدامات و االشباعات،و كثرة الدراسات 

في هذا االتجاه البحثي إال أنها تبقى محل انتقاد من طرف العديد من الباحثين في هذا 

كن رغم كل االنتقادات تبقى هذه النظرية من أهم نظريات اإلعالم و االتصال و ال المجال،ل

  .يمكن ألي كان أن ينكر فصل الدراسات التي قدمتها خاصة في مجال الدراسات الجمهور
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 05 توزيع  أفراد العينة حسب متغير مكان اإلقامة  75

76 Mbc4 توزيع  أفراد العينة حسب مدى التعرض لقناة   06 
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  :مقدمة

بفضل التطور  اإلنسانيمراحلها في مجال االتصال و التفاعل  ىزهتعيش المجتمعات أ       

حيث انعكس ذلك على تطور  ،في الوقت الراهن الصناعية لألقمارالتكنولوجي الهائل 

ير عل المعلومات تتدفق بسرعة فائقة غمما ج ،االنترنتشبكات االتصال والهواتف و الفضائيات و 

لذلك استحق  ال بالفروق بين ثقافات الشعوب المتمايزة،و  الزمنية،ال بالحدود الجغرافية و  متأثرة

قطع من إقبااليقبلون   األفرادجعل هذا التطور الكبير  نسميه بعصر المعلومات، أنهذا العصر 

كالغذاء الذي  إليهماقتناء هذه التكنولوجيات االتصالية حتى غدت بالنسبة النظير على شراء و 

  .دونهالذي يتنفسونه ال يستطيعون العيش الهواء اك أويتناوله 

الغربية و العربية على  دت المنافسة بين القنواتزاالفضائي حيث  اإلعالمتنامت قوة         

متعددة موجهة  ٕايديولوجياتن خالل ما تبثه من برامج علمية واجتماعية و استقطاب الجمهور م

الصوتية  اإلثارةلما تملكه من  األفرادعلى  للتأثيروسيلة قوية  ألنهانظرا و  لفة،مجتمعات مخت إلى

التي تحاكي حياة المجتمع بكافة طبقاته شبه الواقعية واقعية و ال البرامجبث والصور النقية و 

متقدمة، االقتصادية في الدول الدور مؤثر في الحياة االجتماعية و الذي له خاصة فئة الشباب 

في هذا  أساسيا تأثيرهاالدول التي تشهد تحوالت اجتماعية كالدول العربية يكون  لكنه في

حاولت التفاعل معها من خالل ظهور  هائلة، إعالميةحيث وجدت نفسها وسط ثورة  التغبير،

جل بينها من أ دم المنافسة فيمان الفضائيات العربية التي هي في تزايد مستمر لتحتعدد هائل م

التي تسعى منذ ظهورها على جلب اكبر عدد  MBC4 قناة منها د العربي،ستقطاب المشاها
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خاصة فئة الشباب الذين بطبيعتهم يقبلون على  ممكن من الجمهور على اختالف مستوياتهم،

 هذه الفئة على قناة إقبالحاول معرفة دوافع فدراستنا ت ،نهم الطلبة الجامعيينم ديد،هو جكل ما 

MBC4 الل التشويش الذي حصل من خ ،األخرىما تحققه لهم دون غيرها من الفضائيات  و

نظرا لما صاحبته و قد اخترنا هذا القناة  الذي األحداثو  2011سنة  MBC4 على مجموعة

 كما عززنا اهتماماتنا به لما مستوردة، أنها من القت رواجا بالرغم إعالميةتقدمه من مضامين 

في جذب اكبر عدد من  اإلعالمتحديد و معرفة قدرة وسائل  نذكر منها، أهدافو  أهميةله من 

معتمدين  متابعة هذه القناة، إلىالتي تدفع  األسبابتسليط الضوء على مختلف و  المشاهدين،

 ،أهميته اختيار الموضوع، أسباب، اإلشكاليةالمنهجي تناولنا فيه  اإلطار :الخطوات التاليةعلى 

حددنا مجتمع  ،أدواتهتحديد المنهج المستخدم و  إلى إضافة الت،التساؤ  ، الفرضيات،األهداف

 الدراسات السابقة،ب واستعناوتعريف بالمفاهيم، ، الدراسة االستطالعية، البحث وعينة الدراسة

 العربية،الفضائيات  وهو  األول العنصر ،النظري مقسما إلى ثالثة عناصر اإلطار وجاء

الفضائيات و  نشأةثم  لوسائل االتصال الجماهيري،كنولوجي لتطور التإلى امدخل تضمن 

 إلى العنصر الثاني تطرقنا أما خصائصها و واقعها،إضافة إلى  ،أنواعها تطورها، انتشارها،

مظاهرها في  ،اإلعالميةمفهوم العولمة  حددنا ،اإلعالميةالقنوات الفضائية في عصر العولمة 

مشكلة الهوية ثم  ،اإلعالمية عصر العولمة األخيرة فيحققته هذه  وما ،الفضائيات العربية

هي نظرية المتعلقة بالموضوع و وتناولنا في العنصر الثالث  ،في الفضائيات العربية الثقافية

اشباعات افتراضاتها  و االشباعات بالشرح حول مفهومها، نماذجها،   نظرية االستخدامات 

التطبيقي  الجانب أماة و الرد على االنتقادات، نقد هذه النظري ،اإلعالمالجمهور من وسائل 
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لجمع المعلومات  االستمارةواستخدمنا أداة  ية عن القناة ،بطاقة فن ،تناولنا فيه تحكيم االستمارة

م بجملة من لنخرج في الختا البسيطة والمركبة ثم تحليل الجداول بتوزيعها على عينة الدراسة ،

  .النتائج وخاتمة ملمة حول الموضوع
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Résumé de l'étude: 

 

    Nous avons soulevé les médias de toutes sortes sensation entre autre au sein 

des communautés où elle est devenue une source de rivalité et les conflits entre 

les Etats, a vu ces développements consécutifs ont conduit les médias façonnent 

le local pour le public et le monde, il semble presque média même souligner 

autre supérieur techniquement, plus fréquentes et influente dans les cercles 

sociaux, où attirer les gens vers eux et les convaincre de différentes manières 

pour les affecter à des degrés et des degrés divers, ainsi que dans le cas des 

chaînes satellitaires arabes qui sont devenus émuler chaînes occidentales par 

l'importation de ses produits, culturelles et soumission prêt pour le spectateur 

arabe qui les utilisaient. 

Nos études visent à découvrir étudiants Iqbal motivés sur MBC4 canal, les 

besoins et les désirs qui tentent de les remplir les plus importants, et ont été en 

s'appuyant sur la méthodologie du questionnaire de l'enquête portait sur un 

échantillon de 100 élèves de différents niveaux et disciplines Wadlow Bajapthm 

et mentionné le canal et dans les réalisations les plus importantes d'entre elles, et 

a atteint une série de résultats à répondre à ces questions dans le second. 
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Summary of the study: 

 

     We have raised the media of various kinds sensation between different 

among communities where it became a source of rivalry and conflict between 

states, has seen these developments consecutive drove media shape the local to 

the public and the world, it almost appears media outlet even highlight other 

superior technically, more prevalent and influential in social circles, where 

attract people to them and convince them in different ways to affect them in 

varying degrees and degrees, as well as in the case of the Arab satellite channels 

that have become emulate Western channels through the import of its products, 

cultural and ready submission to the Arab viewer who used them. 

Our studies aim to find out motivated Iqbal students on MBC4 channel, the most 

important needs and desires that are trying to fulfill them, and have been relying 

on the methodology of the survey questionnaire included a sample of 100 

students from different levels and disciplines Wadlow Bajapthm and mentioned 

the canal and in the most important achievements of them, and has reached a 

series of results to answer these questions in the latter. 
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  :الدراسةملخص 

المجتمعات حيث  أوساطكبيرة بين مختلف  د أثارت وسائل اإلعالم بمختلف أنواعهاضجةلق

من  أخرجتاإلعالممصدر تنافس و صراع،بين الدول،وقد شهدت هذه تطورات متتالية  أصبحت

تفوقها  أخرىحتى تبرز  إعالميةالجماهيري و العالمي،فال تكاد تظهر وسيلة  إلىشكله المحلي 

 بأساليبو تقنعهم  إليهااالجتماعية، حيث تجذب الناس  أوساطفي  تأثيراانتشارا و  أكثرتقنيا،

مختلفة فتؤثر عليهم بدرجات مختلفة و متفاوتة،كذلك الحال بالنسبة للفضائيات العربية التي 

 إلىجاهزة تحذو حذو القنوات الغربية من خالل استيراد منتوجاتها الثقافية و تقديمها  أصبحت

  .المشاهد العربي الذي اعتاد عليها

الحاجات و الرغبات التي  أهمو MBC4تهدف دراساتنا إلى معرفة دوافع إقبال الطلبة على قناة 

 100يحاولون إشباعها منها،و قد تم االعتماد على منهج المسح باالستبيان شمل عينة من 

طالب من مختلف المستويات و التخصصات أدلو بإجابتهم و رأيهم في القناة و أهم ما حققته 

 .في األخير التساؤالتلهم، و قد توصلنا إلى جملة من النتائج تجيب عن هذه 
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ة  ـعبيــقراطية  الشـــزائية الديمــورية الجهـــالجم  

مي  ــث العلـحـالي والبـيم العــعلــوزارة الت   

–مستغانم   -جامعة  عبد الحميد ابن باديس    

واالجتماعية  لوم  االنسانيةــة  العـيــلك   

م علوم اإلعالم  واالتصال  ـقس  

وسائل  اإلعالم والمجتمع  : تخصص    

 سنة الثانية  ماستر  

 استمارة    استبيان  
  
  

و المجتمع بصدد إعداد مذكرة تخرج لنيل    اإلعالمسنة الثانية ماستر وسائل  النحن طلبة             

 4MBCقناة  العربيةنعلى الفضائيات  الشباب الجامعي    مدى اقبال:معنونةشهادة الماستر ال

  نموذجا  

حول  استطالع رأيكم  م هذه االستمارة لدراسة ميدانية من اجل  و في هذا الصدد نضع بين أيديك

في الخانة التي تناسبكم و  ) X(الموضوع ، لذا نرجو منكم اإلجابة عن األسئلة باهتمام بوضع عالمة

  .إبداء رأيكم في األسئلة المفتوحة

  .كل البيانات التي ستدلون بها تستعمل في أغراض علمية بحثية :مالحظة
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  :تمهيد

اللغة، :يمتلك العالم العربي من المقومات الكافية لظهور نظام إعالمي عربي مشترك مثل

الدين، األرض و األهداف المشتركة و وحدة التاريخ و العدو المشترك،فبالرغم من ظهور 

بعض مالمح إقامة هذا النظام المشترك من خالل إنشاء اتحاد إذاعات العربية و المؤسسة 

الفضائية عربسات وٕاطالق قمر نايل سات إال أن هناك الكثير من  العربية لالتصاالت

المشكالت ال تزال إلى حد الساعة تواجه إقامة هذا النظام،و ذلك لعدة اعتبارات هامة و 

أبرزها يتعلق بهوية القنوات الفضائية و سياستها و مدى انسياقها في منظومة التبعية الثقافية 

تي تفرض هيمنتها من خالل عولمة هذا الوضع الذي وجدت و اإلعالمية للدول الغربية ال

  .الفضائيات العربية نفسها مقحمة فيه
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I. 1 - مفهوم العولمة اإلعالمية:  

العالم و " األمركة"يعود مفهوم العولمة إلى أواخر القرن التاسع عشر بوصفه سعيا أمريكيا 

إن : " س األمريكي غروفر كليغالنديلتمس المتتبعون ذلك الطموح األمريكي في قول الرئي

دور أمريكا الخالق هو تحضير العالم امة واحدة و قد سمى الرئيس األمريكي ويلسون القرن 

بالنظر إلى تلك المهمة األمريكية،و ارتبط هذا المفهوم بدعوة " القرن األمريكي" العشرين ب

  .أمريكا إلى نظام عالمي جديد

ة و تجليات لظواهر اقتصادية و هيمنة للقيم االمريكية و كما أن العولمة هي حقبة تاريخي

   1هي ثورة تكنولوجية و اجتماعية

  :العولمة اإلعالمية- 1

تعززت عولمة النشاط اإلعالمي في مطلع القرن العشرين بغلبة الطابع التجاري على وسائل 

ستهالكي من اإلعالم،ذلك من اجل تامين األسواق الخارجية و انتشار اإلعالن،و النزوع اال

  .جهة و بتطور أشكال الخطاب اإلعالمي و ارتباطه بالثقافة المتطورة من جهة أخرى

و يعرفها عبد الملك الدتاني بأنها تعبير عن اتساع التدفقات الدولية في مجاالت اإلعالم و 

المعلومات،و نقل األفكار و القيم و العادات االجتماعية المختلفة من خالل وسائط االتصال 

الحديثة المتطورة التي برزت إلى الساحة الدولية بشكل واسع،و انتشرت في عقد التسعينات 

  2.و منها قنوات البث الفضائي المباشر 20من القرن 
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II. 2 - مظاهر العولمة اإلعالمية في الفضائيات العربية:  

دفع تعدد الفضائيات في بلدان العالم الثالث و خصوصا في الفضائيات العربية و عجزها  لقد

عن تغطية الساعات الطويلة للبث إلى بروز الحاجة الملحة إلى استيراد البرامج التلفزيونية 

  .من الخارج و بالخصوص من الواليات المتحدة األمريكية

ونسكو عن التداول الدولي للبرامج التلفزيونية و و قد أشارت الدراسة التي أجرتها منظمة الي

إلى أن غالبية الدول النامية التي توجد بها محطات تلفزيونية ما ال  1974التي نشرت عام 

من جملة الواردات العالمية من  %75يقل عن نصف البرامج التلفزيونية التي تعرضها و أن 

روبية بعدها من خالل محطات البلدان األ تيالبرامج مصدرها الواليات المتحدة األمريكية،و تأ

و .....البث الفضائي المباشر التي تعرف يوميا الفضائيات العربية سيل من برامج و أفالم و

إذا كانت هذه األخيرة تستورد نسبة عربية من البرامج الثقافية و الترفيهية من الدول 

ا،فالدول الصناعية المتقدمة تحصل الغربية،فان التدفق في االتجاه العكسي يكاد يكون معدوم

  .من الدول النامية على أفضل ما عندها من عناصر الثقافة

دات التي تواجهها العديد من االنتق أن:"  mak brideو في هذا الشأن يقول ماك برايد

البلدان النامية لهذا النظام،و الذي تتبناه بلدان اشتراكية عدة تنطلق من مالحظة مفادها أن 

دول القوية المتقدمة تكنولوجيا تستخدم تقدمها و توظفه لتبسط نفوذها و تفرض بعض ال

  3هيمنتها اإليديولوجية و الثقافية التي تضر بهوية البلدان األخرى

                                         
،الجزائر،الشركة نسيمة طبشوش:،ت،اليوم و غداأصوات متعددة و عالم واحد،االتصال و المجتمع:شون ماك برايد -  3
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طبيعة الدور الذي تلعبه الشركات متعددة الجنسيات  mak brideو قد بين ماك برايد

لقد :" يديولوجية في الدول العربية فيقولباعتبارها أداة للتغلغل االقتصادي و السيطرة اإل

أصبح الدور الذي تلعبه الشركات المتعددة الجنسيات موضوعيا مركزيا من مواضيع الحوار 

الجاري حول االتصال في العالم،إن هذه الشركات ال تكتفي بتعبئة رؤوس األموال و التقنيات 

ا و أذواقا و ميوالت و معتقدات،و الحديثة إلى سوق االتصال،بل نراها تبيع بصفة عامة أفكار 

    4"من هنا تكون قادرة على تغيير مجرى االتجاه االجتماعي و الثقافي في مجتمع كامل

II. 3 - ما حققته الفضائيات العربية في عصر عولمة اإلعالم:  

تمكنت الفضائيات العربية إلى حد ما انتزاع المواطن العربي من دائرته المحلية الضيقة و 

 BBCأو  CNNلقي بإمكانية الحصول على المعلومات منها و ليس بالضرورة منإقناع المت

كما أتاحت للمواطن العربي التحرر من مصادر الخبر األجنبية،و التعرف على فضائيات 

  .متعددة األجندات بغض النظر عن االتفاق و االختالف معها

ساهمت إلى حد كبير في التحرر من القيود و  أثرت في ذهنية اإلعالم الرسمي،و -

 .المحددات

بلغت الفضائيات العربية مستوى مهني عالي في تناولها لألحداث، و أصبحت مختبرا  -

حقيقيا لإلطارات و تكوينها خصوصا في إطار التلفزيونية الرسمية، حيث تمكنت من 

5.ةتغطية سائر الميادين حسب اإلمكانية الفنية و المادية المتاح
 

سهولة الوصول إلى األفكار و المعلومات بحرية و بدون وساطة أو  -

رقيب،فالفضائيات العربية أتاحت للمشاهد العربي أن يواكب أهم األحداث الكبرى في 

 .العالم و يتابع ما يجري حوله من أحداث لحظة وقوعها
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رى و فتحت أبواب جديدة للمعرفة،إذ أتاحت التعرف على أنماط حياة الشعوب األخ -

ثقافتها كما مكنت من اإلطالع على عالم واسع من العلوم و االكتشافات و 

 .الصناعات

و إذا كان مبدأ العولمة اإلعالمية الذي أصبح سائدا في نهاية القرن العشرين هو مبدأ فتح 

األبواب للمعلومات و اآلراء و ليس إغالقها،و قبول تعددية الثقافات و ليس حصرها،و 

خر و ليس رفضه،و تمهيد طريق تامين الحريات الفردية لألفراد و ممارسة االعتراف باأل

الديمقراطية للجماعات،و إعطاء الجميع الحق في الحصول على المعلومات و االستفادة 

منها في بلورة الرأي و تكوين الموقف،لكن واقع الحال خيب اآلمال التي عقدت عليها و 

تطور التكنولوجي في مجال االتصال و المعلومات إلى اسكت األصوات المتعادلة ،إذ أدى ال

زيادة الفجوة بين الدول الصناعية و الدول النامية مما نتج عنه إيجاد ثنائية في الخصام 

  . اإلعالمي الدولي تقضي بهيمنة عدد قليل من الدول المتقدمة على غالبية الدول النامية

II. 4 - القنوات العربية و مشكلة الهوية الثقافية:  

في ظل انفجار ثورتي المعلومات و تكنولوجيا االتصال،و االنفتاح بين حضارات و شعوب 

العالم عبر الفضاءات المفتوحة،بتعمق الحديث عن قضية الحفاظ على الهوية الثقافية و 

الدفاع عن الذاتية الوطنية و القومية في مواجهته ما يسمى بالغزو الثقافي و الهيمنة 

ول الدول الكبرى و االحتكارات الضخمة فرضها باالستخدام الواسع اإلعالمية التي تحا

  6لتكنولوجية االتصال

فالمالحظ للبرامج اإلعالمية العربية نجد أنها تعمل توسيع االستهالك للمنتجات الغربية،و 

تثبيت ثقافة المال و الفر دانية،و تسجل تداخل كبير بين اقتصاد السوق و الهيمنة اإلعالمية 

سعى إلى تكييف الذوق و التحكم في معايير االستهالك و تنميط ألسلوب الحياة،و قد التي ت
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اعتبرت اليونسكو األخذ بأنماط دولية موحدة من الثقافة الجماهيرية احد العوامل التي تعوق 

نمو الثقافات و تعرقل مسار تنميتها في ظل الغزو الثقافي في عالم جديد قوامه الصورة و 

  .يكية و األقمار الصناعية و قنوات البث المباشراألرقام األمر 

و قد وردت في توصيات للوزراء المسئولين عن الشؤون الثقافية في البالد العربية الذي انعقد 

،مظاهر االستالب الثقافي الذي تتعرض له األمة العربية و الذي 1976في كانون األول 

  :يتمثل في الجوانب التالية

 .غتراب اللغوي، الفكري، الثقافيمحاولة فرض مظاهر اال -1

 .محاولة طمس معالم الشخصية الثقافية -2

 .محاولة إغراق المجتمع العربي بمواد مناهضة للقيم اإلسالمية -3

  7العمل على تزييف التاريخ العربي اإلسالمي و تغيير البناء السكاني و االجتماعي -4

و إذا كان التبادل غير متكافئ في الميدان الثقافي يضر بالثقافات الوطنية العربية،فانه ليس 

بوسع الشركات غير الوطنية أن تمارس تأثيرا كبيرا ما لم الصفوة من البلدان العربية على 

استعداد لمعاونتها،لذا فان المسؤولية عن هذا الوضع المتردي تتقاسمه قوى أجنبية مع أطراف 

جتماعية و اقتصادية تبوأت مركزا ممتازا منذ حصول هذه البلدان على استقاللها ا

السياسي،فما كان الغزو الثقافي ليشكل قوة تأثيرية ما لم يجد مواجهة من الداخل حيث وجد 

  . من يؤيده و يناصره ويروج له خاصة في البرامج التلفزيونية المحلية

نبي يفسر لنا عدم التعارض بين القيم التي تضمنها إن االستحسان و اإلتباع لكل ما هو أج

و التي تسير على منوال التصميم الفني .البرامج األجنبية و البرامج العربية المستنسخة عنها

                                         
،الجزائر،مؤسسة كنوز للحكمة و النشر و أثرها على القيم األسرية لدى الشبابالقنوات الفضائية و : يمة طبشوشسن -  7

 .29،ص2011ط،.التوزيع،ب
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الماهر في وسائل اإلعالم األمريكية،لدرجة أننا نجد أحيانا البرامج التي تدور حول التاريخ 

  .األمريكية الغربية الثقافي القومي مشتقة مباشرة من الصيغة

العربية يعطينا االنطباع  كما أن الواقع الذي يعكسه المحتوى الثقافي للبرامج في الفضائيات

اد لتيارات الغزو الثقافي سواء كان يدافع اإليمان من قبل بعض المنتحين بان النمط باالنقي

في التوزيع و جمع األمريكي المثل األعلى للتطور و التقدم،إما كان الدافع مجرد الرغبة 

المال،و أيا كانت الشعارات الزائفة أو البراقة التي تستند إليها هذه الفئة،فان الواقع الذي 

  :تستنبطه لمروجي هذا النوع من الثقافة الجماهيرية تتلخص فيمايلي

 .عدم الوعي الكامل و افتقاد الرغبة المخلصة في رفع المستوى الثقافي -

 .نفسية و الشخصية للوطن العربيفقد اإلحساس بالمكونات ال -

افتقاد الشعور لدى المنتجين بأنهم جزء من حركة عامة للمجتمع و امتداد ألماله و  -

  8تطلعاته

فالعولمة اإلعالمية تستهدف فئة الشباب و األطفال فهي أكثر عرضة لديكتاتورية الصورة،و 

   9األكثر استهالكا للمضامين اإلعالمية ذات األشكال الزاهية

المشكلة التي تطرح اليوم هي عدم تحصن هذه الفئة ثقافيا،تربويا،اجتماعيا،و تعرضها  و

للعولمة بأنواعها التي تنتهجها أنظمة االتصال الغربية و من سار على شاكلتها من 

الفضائيات العربية من شانه أن يؤدي إلى نتائج سلبية على المستويات القيمية و النفسية و 

  .الحضارية

  

                                         
،مصر،دار الفجر للنشر المحتوى الثقافي و التربوي للفيلم السينمائي: محمد منير حجاب -  8

 .36،ص1،1998التوزيع،طو 

 .31مرجع سبق ذكره،ص: نسيمة طبشوش -  9
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  :خالصة

ساهمت العولمة اإلعالمية للفضائيات العربية في إبراز مكانها على الساحة و إعطائها 

فرصة للتفاعل االيجابي مع العصر،لكنها ال توجه اهتماما كافيا لما يعانيه الفرد العربي من 

مشكالت و معوقات ثقافية و اجتماعية شتى حيث توظف التفكير أالبتكاري في تعظيم 

اإلعالنات و اإلبهار الفني و دغدغة العواطف و الغرائز اإلنسانية،دون تقديم زاد  عائدات

متوازن من المواد اإلعالمية، و هذا ما تسعى إليه العولمة اإلعالمية من خالل تنميط 

  .الثقافات و نشر ثقافة االستهالك خصوصا في الوطن العربي
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  :تمهيد

لقد اهتمت العديد من الدراسات و النظريات في تأثيرات وسائل اإلعالم على الفرد و 

مستويات هذا التأثير في محاولة اإلجابة على العديد من األسئلة الخاصة بقوة وسائل 

اإلعالم،و هذه الدراسات انتهت إلى وصف جمهور وسائل اإلعالم بأنه ايجابي و نشط 

في مراجعة وسائل اإلعالم و مفرداتها و مستوياتها،و من بين هذه النظريات  و عنيد

  .نظرية االستخدامات و االشباعات التي وجدنا أنها تتناسب مع موضوع دراستنا
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I.  االستخدامات و االشباعات:  

III. 1 - ماهية النظرية:  

مهورها إلى بداية البث يعود االهتمام بالبحث عن اإلشباع الذي توفره وسائل اإلعالم لج

التجريبي في ميدان علم االتصال و مثل هذه الدراسات ظهرت في األربعينات في أعمال 

الزرسفيلد و ستانون و بيرلسون، و في الخمسينات في أعمال ريليز و فريدلسون و ماك 

  .كوبي،و في الستينات في أعمال شرام و اليل و باركر

ع مجموعة من المفاهيم و الشواهد التي تؤكد بان و يقدم نموذج االستعمال و اإلشبا

أسلوب األفراد أمام وسائل اإلعالم أكثر قوة من المتغيرات االجتماعية و السكانية و 

  1الشخصية

لماذا يتصل الناس باإلعالم؟ ما هي :كما تجيب هذه النظرية على السؤال •

الوظائف التي االحتياجات التي تجعل األفراد يستخدمون وسائل اإلعالم؟ ماهي 

تقوم بها عند الناس؟ و مسالة أهداف المتلقي من تعرضه للوسائل اإلعالمية ، 

من القضايا التي شغلت المهنيين العاملين في الصحف أو الباحثين الراصدين 

لتعرض الجمهور للراديو أو التلفزيون منذ عشرات السنين،فأصحاب دور النشر و 

يحتاج الجمهور؟ و ما الجزاء الذي يحققه من  ماذا: العلماء يسالون أنفسهم دوما

وراء اتصاله؟ و قد جسدت الدراسات العالمية اإلجابة عن هذه التساؤالت في 

نظرية االستخدامات و االشباعات التي أبرزها و وضع نماذجها العالم إلياهو 

استخدامات وسائل اإلعالم الجماهيري عام " و بلومر عندما وضعا كتابهما  كاتز

   2ثم طورها عشرات الباحثين في مجال اإلعالم و الدراسات النفسية 1970

                                         

 .214، ص1999، 1، فلسطين، دار األقصى للنشر و التوزيع، طاالتصال الجماهيري:صالح خليل أبو أصبح -  1

 .176،ص1،2011،األردن،دار أسامة للنشر و التوزيع،طنظريات االتصال:بسام عبد الرجمن المشاقبة -  2



 ا����� ا����ي �����                                                    ا����ا
�ت و ا������ت

 

إن هذه النظرية تحاول أن تكشف كيف و لماذا يستخدم األفراد وسائل اإلعالم و ما 

دوافع التعرض التي تدفعهم للجلوس أمام التلفزيون أو قراءة الصحف؟ و على الرغم من 

ص في معرفة األخبار أو تفسير األحداث أن اإلجابة بسيطة عن التساؤالت ،و قد تتلخ

أو التسلية أو اإلستمتاع أو التعلم أو التعارف و التفاعل االجتماعي العام إال أن هذه 

االحتياجات شديدة التعقيد عندما يتعلق األمر بمضمون اإلعالم و عندما يتعلق 

رز ما يميز بمكنونات اإلنسان النفسية و االجتماعية و هذه المكونات النفسية هي اب

تغيرات هذه النظرية فهي تعتمد على أن األفراد مدفوعون لمؤثرات نفسية و اجتماعية و 

  .3ثقافية تجعلهم محتاجين لإلعالم

افترضت أن  التيولقد ظهرت هذه النظرية بعد تراجع نظرية الحقنة تحت الجلد ، •

يكفي أن يغير اتجاهات  التعرض المستمر لرسالة ما في وسيلة  إتصالية

وسلوكيات عدد كبير من الجمهور وترى نظرية االستخدامات واالشباعات أنه 

نشط وغير سلبي ،يسعى دائما وراء تحقيق هذا الهدف فيشكل توقعات لما يحصل 

4. عليه من مضمون وسائل االتصال وقدرتها على إشباع احتياجاته 
 

  

  

  

III. 2 - شباعاتافتراضات نظرية االستخدامات و اال:  

                                         
، من االتصال الذاتي إلى الوسائط الرقمية المتعددة، مصر، المكتبة العالمية تأثيرات وسائل اإلعالم: رضا عكاشة -  3

 .193، ص2002، 1للنشر و التوزيع، ط

 71.72ص.2005، مصر،عالم الكتب، االعالم و المجتمع اطفال في ظروف صعبة، وسائل االعالم المؤثرةاماني عمر الحسيني،  - 4
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و أطلق " هولتين " و " لوند برج " هناك خمسة افتراضات لهذه النظرية و التي قدمها 

  .و هي ذات درجة من الترابط الداخلي" االستخدامات و االشباعات " عليها نموذج 

تفترض نظرية االستخدامات و االشباعات أن الجمهور المستخدم  :االفتراض األول

قيق أهداف معينة أي أن التعرض لوسيلة اتصال ما هو إال لوسائل االتصال يتصرف لتح

  .تعبير عن دوافع بسيكولوجية و احتياجات فردية

يتوقف معظم االستعداد لربط االحتياطات و االشباعات من جهة و  :االفتراض الثاني

استخدام وسيلة ما من جهة أخرى على أفراد الجمهور، و هنا يدع مساحة ضئيلة جدا 

أي شكل من أشكال التأثير المباشر لوسائل االتصال على السلوك و  للفرض بوجود

  .اتجاهات الجمهور

أن كلمة قد تكون مضللة هنا ألنها تفترض أن التلفزيون " باركر " و " شرام " و كما قال 

يؤثر على األطفال و لكن في عملية االتصال فان األطفال هم األكثر تأثرا و نشاطا 

  .مون التلفزيون و ليس التلفزيون هو الذي يستخدمهمألنهم هم الذين يستخد

وسائل االتصال تتنافس مع وسائل أخرى لتحقيق احتياجات  :االفتراض الثالث

الفرد،فاالحتياجات التي تحققها األولى هي جزء من دائرة احتياجات واسعة و تختلف درجة 

ق إشباع االحتياجات إشباع وسائل االتصال لتلك االحتياجات، و البد من النظر إلى طر 

  .التقليدية و األقدم من وسائل االتصال حتى نصل إلى دور اإلعالم في حياتنا

تفترض هذه النظرية انه من الممكن استنباط العديد من أهداف استخدام  :االفتراض الرابع

وسائل االتصال من إجابات أعضاء الجمهور أنفسهم، بمعنى أن األفراد لديهم الوعي الكافي 

تماماتهم و دوافعهم و يستطيعون التعبير عنها و تحديدهما أو على األقل يستطيعون باه

  .التعرف عليها إذا تم سؤالهم عنها
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إن الحكم لقيمة أهمية الثقافة لإلعالم يجب عدم الخوض فيه،و لكن البد  :االفتراض الخامس

من القيام بدراسة خلفيات و مواجهات الجمهور في حد ذاتها، و من خالل ذلك يمكن األخذ 

في االعتبار االختالفات الشاسعة و الصالت بين االستخدامات و االشباعات فكثير من 

   5.لجماهيريةالدراسات و األبحاث حول الثقافة ا

  

  :نماذج االستخدامات و االشباعات

  نموذج كاتز و زمالؤه

  

  

   

  

  

  

  

يعكس هذا النموذج العوامل األساسية التي تقوم عليها نظرية االستخدامات و اإلشباعات 

  6.حسب الباحث إليهو كاتز الذي يعتبر أهم منظر النظرية

                                         
 .73المرجع نفسه،ص  -  5

 280،281، ص  3،2004،القاهرة، دار النشر،طنظريات اإلعالم و اتجاهات التأثير: محمد عبد الحميد -  6

دوافع وحاجات و 

 توقعات جديدة

 إشباع لبعض الحاجات و نتائج أخرى

العوامل النفسية 

و االجتماعية
 توقعات حاجات

 وسائل اإلعالم

ممارسة 

 نشاطات أخرى

التعرض إلى 

 وسائل اإلعالم

 مصادر أخرى
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  :نموذج روزنجين لالستخدامات و االشباعات

  تتفاعل مع   

  إ

البناء االجتماعي بما 

 اإلعالم فيه وسائل

الخصائص الذاتية و 

 الخارجية للفرد

 الحاجات األساسية
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  ينتج من هذا                التفاعل                                  

  

  

                    

  تؤدي                                        إلى                                  

  

  

  

  تؤدي                                      إلى                          

  

  

و من الممكن أن يتأثر بالخصائص الذاتية و الخارجية بالفرد مثل بناء وسائل اإلعالم و 

  7البناء الثقافي و السياسي و االقتصادي في المجتمع 

  

  

                                         
 282المرجع نفسه،ص  -  7

 إحساس الفرد بالمشكالت و إدراك البدائل

 إحساس الفرد بالمشكالت و إدراك البدائل

أنماط مختلفة استخدام  أنماط سلوكية أخرى

 وسائل اإلعالم

 عدم إشباع إشباع
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  :نموذج ستيفن وينداهل

  

  

  

  

قرار استخدام الوسيلة و 

 المحتوى

المحتوى  استخدام وسائل اإلعالم كمية

 المستخدم نوعه عالقته طرق االستخدام
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  8
 

و هذا النموذج يحدد فيه روزنجرين أهمية الحاجات التي تقع في اعلي هرم ماسلو الحاجة 

كما يركز أيضا بجانب الحاجات على المشكالت التي . الحب، تحقيق الذات إلى الصحة ،

و هي كلها سوف . تدفع الفرد إلى سلوك معين و هذه المشكالت بجانب أنماط دوافع إشباع

تؤدي إلى الفعل الذي يتمثل في استخدام وسائل اإلعالم أو أي سلوك أخر،كما تختلف 

ف األفراد و الجماعات و بالتالي فإننا نتوقع اختالف الحاجات و المشكالت و الدوافع باختال

                                         
 .283،المرجع نفسه،ص  -  8

  المخرجات او المحصلة بالنسبة للفرد 

  تأثيرات                                 نتائج                          تأثيرات متابعة

  تحدث مبدئيا بتأثير                  تحدث بتأثير                     يقويها أو يضعفها

خصائص االستخدام               استخدام الوسائل                   استخدام الوسيلة                 

 مخرجات للمستويات االجتماعية األخرى
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في نموذج السلوك و اختيار المحتوى و يترتب على ذلك أيضا إشباع أو عدم إشباع نتيجة 

  9.عملية الختيار و التعرض إلى وسائل اإلعالم و محتواها

   windahlو يعكس نموذج ستيغن وينداهل 

ت ،و هذا النموذج يؤكد فيه وينداهل على أن الربط بين نماذج االستخدامات و التأثيرا

استخدام ربما يشير إلى عملية معقدة تتم في ظروف معينة يترتب عليها تحقق وظائف ترتبط 

و لذلك في فانه ال يمكن تحديده في إطار مفهوم التعرض فقط . بتوقعات معينة عن اإلشباع

العالقة مع وسيلة / حتوى و لكن ممكن وصفه في إطار كمية المحتوى المستخدم نوع الم

  .طريقة االستخدام و على سبيل المثال تحديد ما إذا كان االستخدام أوليا أو ثانويا/ اإلعالم

III. 3 - اشباعات الجمهور من وسائل اإلعالم:  

  :دوافع التعرض إلى وسائل اإلعالم و اشباعتها المحققة

تعددت البحوث التي كانت تحاول البحث في أسباب التعرض و أهمية وسائل اإلعالم و  لقد

مستواها بالنسبة للفرد بتأثير مدخل التحليل الوظيفي من جانب أو نظريات الدوافع من جانب 

فالمدخل الوظيفي هو احد المداخل التي اهتمت بدراسة ما تقوم به وسائل اإلعالن .آخر

تلبية حاجاته و إشباع رغباته،كما قال هارولد الزويل في مقالته حول إلرضاء المتلقي أو 

حيث حدد أربعة وظائف تقوم بها وسائل االتصال هي  1984وظائف االتصال في المجتمع 

 تشارلز رايت مراقبة البيئة،مراقبة أو إقامة عالقات متبادلة و نشر الثقافة و أضاف إليها

هذا اإلطار تم تطوير العديد من الوظائف و المهام وظيفة الترفيه كوظيفة رابعة و في 

بالنسبة للفرد و المجتمع، و هي التي اتخذت أساسا لتحديد وظائف وسائل اإلعالم من جانب 

و ما يعتقده الباحثون سبب للتعرض لوسائل اإلعالم من جانب آخر،و لذلك نجد العديد من 
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يرها كبناء األسئلة الخاصة بأسباب البحوث قد التزمت ببعض هذه الوظائف أو كلها،و تطو 

  .التعرض إلى وسائل اإلعالم و محتواها

كما أصبح مفهوم الوظائف التي تقوم بها وسائل اإلعالم من جهة نظرها هي نفسها البدائل 

الخاصة التي يستخدمها الباحثون للكشف عن دوافع التعرض إلى وسائل اإلعالم أو محتواها 

ير إلى أن دوافع الفرد من التعرض إلى وسائل اإلعالم أو و بالتالي أصبحت البحوث تش

لألشكال المختلفة للمفردات أو المحتوى يمكن تصنيفها من خالل مقابلة حاجات الناس إلى 

  .الهروب بحاجات اآلخرين إلى المعرفة و التعليم

  :و دوافع التعرض تتمثل في

 التعرض على ما يدور حول المتلقي -

 رفةالتعليم و اكتساب المع -

 التسلية و الترفيه -

10الهروب من روتين الحياة اليومية -
 

كما أصبحت هذه الدوافع قاسما مشتركا في الكثير من البحوث التي تبحث عن إرضاء 

األفراد في إطار ما تقوم به وسائل اإلعالم من وظائف صاغتها أدبيات االتصال الجماهيري 

التي أجراها على عينة  1992سنةفي دراسة : كما أضاف الدكتور حسن عماد11و اإلعالم

  :من طالب الجامعة في سلطنة عمان صنف دوافع التعرض إلى التلفزيون إلى

 الحاجة على االسترخاء و الترفيه -

 اإللمام بما يحدث في العالم -
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 شغل أوقات الفراغ -

 التخلص من الملل -

 التعلم و الثقافة بوجه عام -

 اإللمام بالمعلومات الشخصية -

 الهروب -

 موضوعات تصلح للنقاشمعرفة  -

 االنتماء و التوحد مع المجتمع -

 الشعور باألمان و االستقرار -

 الصداقة -

 التميز عن اآلخرين -

تعدد االشباعات التي يمكن يحصل عليها الجمهور من وراء : اشباعات وسائل اإلعالم

  :تعرضه لوسائل االعالم و يمكن تصنيفها كاألتي

الرغبة السريعة في المعرفة و : عاجل للجمهور مثلالتي تتحقق بشكل : االشباعات الفورية

  .الضحك

تكون االتجاهات و : التي تتحقق بشكل اجل على المدى البعيد مثل: االشباعات البطيئة

  12.المعارف و اآلراء

التي تساعد الجمهور على الراحة و التخلص من القلق و : diversionاشباعات التنفيس

  .الهروب من الخيال
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تساعد الجمهور على المعرفة و المعلومات و الخبر :  surveillance بة البيئةاشباعات مراق

  .و التفسير

التي تسعى و تتمنى من الجمهور الحصول : gratification soughtاالشباعات المطلوبة 

  .عليها من التعرض

التي نتجت و تحققت بالفعل عن هذا : gratification obtainedاالشباعات المحققة

  .التعرض

التي تنتج عن التعرض لمضامين اإلعالم : content gratificationاشباعات المحتوى 

  .ذاته من أفالم و أخبار و مقاالت و صور و رسوم و مواقف و أراء

التي تنتج عن عملية الجلوس و التعود و : process gratificationاالشباعات العملية 

االرتباط بالوسيلة،فقد يتعود الفرد لمجرد عودته إلى المنزل أن يأخذ قسط من الراحة بان 

يستلقي نصف ساعة أمام التلفزيون،أو عندما يذهب إلى مكتبة البد أن يتصفح الصحف 

األخرى اشباعات و قد  أكثر مضمون يتولد عنها هي -عملية االرتباط بالوسيلة.....سريعا

تبدو في االسترخاء أو حتى في اإلحساس بالعزلة االجتماعية،مثال لو انشغل األب بزوجته 

  .و أوالده بالجلوس و االستماع و مناقشة األمور،بدال من التعود االسترخاء أمام التلفزيون

تأكيد الذات  التي تكسب الفرد مهارات: orientational gratificationاالشباعات الذاتية 

  .و تعلم النفس و التمكين المعرفي و السلوكي

و هي الوسائل التي يستخدمها الفرد في : social gratificationاالشباعات االجتماعية

  13التعامل و االندماج مع شبكة العالقات االجتماعية و حل المشكالت البيئية

  :العالقة بين االستخدام و االشباع
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صياغة العالقة بين حاجات الفرد و اتجاهاته السلوكية الشباعها من اهتم كاتز و زمالؤه ب

بين البدائل المختلفة،و منها وسائل اإلعالم و محتواها،و ذلك في المقالة التي نشرها أكثر 

من مرة بعنوان استخدامات األفراد لوسائل اإلعالم في استعادتهم للبحوث السابقة ركزوا على 

  :اهتم فيه الباحثون بثالث عوامل أساسية تتمثل في األتي 1968بحث اجري في السويد عام 

إن جوهر الترضى الخاص باالستخدام و اعتبار المتلقي ايجابيا و نشطا في سلوكه 

  .االتصالي مع وسائل اإلعالم

  .االختيار لوسائل اإلعالم مع المصادر األخرى إلشباع الحاجات

و زمالؤه نموذجا للعالقة بين استخدام " اتز ك" و بناء على نتائج العديد من البحوث صاغ 

األفراد لوسائل اإلعالم، و ما يمكن أن أشبعه من حاجات لدى هؤالء األفراد مقارنة بالدالئل 

  .األخرى الوظيفية التي قد يتجه إليها الفرد لتلبية الحاجات مثل األنشطة الثقافية األخرى

فهو يرى أن لدى كل فرد عددا من العوامل االجتماعية و النفسية التي تولد حاجات معينة 

للفرد، و من خالل خبرة الفرد يبدأ في رسم توقعاته على تلبية وسائل اإلعالم لهذه الحاجات 

مقارنة بالمصادر أخرى إلشباع هذه الحاجات الحاجة إلى التسلية و الهروب من الواقع و 

ته عن إمكانية تحقيق ذلك من خالل مشاهدة التلفزيون أو الذهاب إلى يضيف توقعا

النادي،فيترتب على ذلك اتخاذ قرار باالختيار بين وسائل اإلعالم أو المصادر األخرى نتيجة 

   14للتعرض يتم إشباع الحاجات

نتائج أخرى كاملة و هو يؤدي مرة أخرى إلى نشوء حاجات أو توقعات جديدة تبدأ في 

و هكذا تتم دورة العالقة بين نشوء حاجات ....ل مع العناصر االجتماعية و النفسيةالتفاع
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جديدة أو عدم إشباع بعض الحاجات تجعل الفرد يستعيد الدورة مرة أخرى أمال في االستمتاع 

  ....في إشباع كل الحاجات

كاتز و وكذا يتم تولد الحاجات و تكرار التعرض لإلشباع هذه الحاجات كما وضحها نموذج 

  .زمالؤه في العروض الخمسة و هي

جمهور المتلقين هو جمهور نشط و استخدامه لوسائل اإلعالم هو استخدام موجه لتحقيق 

  .أهداف معينة

يمتلك أعضاء الجمهور المبادرة في تحديد العالقة بين إشباع الحاجات و اختيار رسائل 

  .معينة يرى أنها تشبع حاجاته

صادر أخرى إلشباع الحاجات مثل االتصال الشخصي أو تتناقض وسائل اإلعالم م

المؤسسات األكاديمية أو غيرها من المؤسسات ،فالعالقة بين الجمهور و وسائل اإلعالم 

تتأثر بعوامل بيئية عديدة تجعل الفرد يتجه إلى مصدرها إلشباع حاجاته دون اآلخر،و هذا 

  .بتأثيرات العوامل الوسطية" كالبر " ما عبر عنه 

لجمهور هو وحده القادر على تحديد الصورة الحقيقية الستخدامه وسائل اإلعالم ألنه هو ا

  .الذي يحدد اهتماماته و حاجته و دوافعه،و بالتالي اختيار الوسائل التي تشبع حاجاته

اإلحكام حول قيمة العالقة بين حاجات الجمهور و استخدامه لوسيلة أو محتوى معين يجب 

نفسه، الن الناس قد تستخدم نفس المحتوى بطرق مختلفة باإلضافة إلى  أن يحددها الجمهور

  15أن المحتوى يمكن أن يكون له نتائج مختلفة
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III. 4 - نقد النظرية و الرد عليهم:  

تطورت البحوث الخاصة باالستخدامات و االشباعات خالل السبعينات و ما بعدها و تبعد 

تفسير استخدامات الجمهور و اشباعات ازداد  ان قدمت النظرية إستراتيجية جديدة للدراسة، و

إدراك الباحثين بعد ذلك بأهمية االستخدام النشط لجمهور المتلقين باعتبارها عامال وسيطا 

في أحداث األثر سواء كان كبيرا أو محدودا و على الرغم من تطور أساليب البحث و 

را من النقد وجهت إلى االستقصاءات المنهجية و الموضوعية في هذا المجال إال أن صو 

  :هذه النظرية و تطبيقاتها، و من أمثلتها مايلي

يرى عدد من الباحثين أنها ال تزيد عن كونها إستراتيجية لجمع المعلومات من خالل  :أوال

التقارير الذاتية للحالة العقلية التي يكون عليها الفرد وقت التعامل مع االستقصاءات خاصة 

 باإلضافةNeed sد المصطلحات و المفاهيم مثل مفهوم الحاجة أن هناك خالفا حول تحدي

إلى أن اآلخر ال يتوقف فقط على الحالة العقلية و لكن هناك أمور عديدة تعتبر متغيرات في 

المركز االجتماعي للفرد و الحالة االقتصادية و : عالقاتها باستخدام وسائل اإلعالم مثل

ير نموذج السلوك و اإلشباع مع وسائل اإلعالم،و التعليم،و ربما يفسد هذا أكثر في تطو 

لذلك فان األمر يحتاج إلى وضع الفئات االجتماعية بجانب الدوافع و الحاجات في 

االعتبار،باإلضافة إلى أن الفئات المحتوى التي تعتبر مثيرا في االستخدام تعتبر فئات عامة 

قد يختلف األفراد في استخدامهم بينما يتطلب األمر أيضا تقسيما إلى فئات فرعية عددية 

  .لها
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أن نتائج هذه البحوث ربما تتخذ " دنيل ماكويل" اإلشكالية الثانية التي يركز عليها  :ثانيا

ذريعة إلنتاج المحتوى الهابط خصوصا عندما يرى البعض،انه يلبي حاجات أعضاء المتلقين 

   16إلى أخره.....في مجاالت التسلية و الترفيه و الهروب 

عدم التحديد الواضح " بلومر " اإلشكالية التالية في تطبيق هذه النظرية التي يراها  :لثاثا

  17.التي تصف جمهور المتلقين في عالقاته باالستخدام و اإلشباع Activitéلمفهوم النشاط 

، فوسائل اإلعالم  Utilityفهناك العديد من المعاني التي تشرح هذا المفهوم منها المنفعة 

خدامات و هذا يعني أن وسائل اإلعالم هي التي تحدد وظائفهم يحدد الفرد استخدامه لها است

ألي من هذه الوظائف و كذلك معنى العمد،الن استخدام الناس لمحتوى اإلعالم يمكن أن 

يوجه من خالل الدوافع،و كذلك معنى االنتقاد و هذا يعني أن استخدام الناس لوسائل 

م و تفضيلهم القائم،و المعنى األخير هو مقاومة التأثير، و اإلعالم ربما يعكس اهتمامه

الجمهور عنيد ال يقبل سيطرة من آخرين و من أي شيء حتى وسائل اإلعالم ربما يعكس 

  .اهتمامهم و تفضيلهما و بالتالي فان نشاطهم يجنبهم تأثيراتها

الكلي للوسائل و  ركزت جميعها على االختيار" بلومر " باإلضافة إلى أن البحوث كما يرى 

المحتوى و لم تحدد ماذا يفعل الجمهور بالمحتوى،عندما يختارونه و يرى أن البحوث الحالية 

بدأت تركز على نشاط الجمهور كحالة يسقط فيها الجمهور النشاط المعاني على المحتوى 

و لبناء معنى الجديد يخدم أهدافه أكثر من أي معاني أخرى قدمت في الرسالة المنتجة أ

الموزعة،لذلك فانه يفرق بين النشاط الفاعلية و الصفة نشط و فعال،و المفهوم األخير هو 
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الذي يحدد أكثر ما يفعله الجمهور و يعنيه االستخدام و اإلشباع في ذهنه خصوصا عندما 

   18يتوفر المتلقي حرية الحركة في المواقف االتصالية

و من جانب آخر فان تطبيق هذه النظرية يطرح تساءالت حول قياس االستخدام،فهل : رابعا

يكفي الوقت الذي يقضيه الفرد في التعرض إلى وسائل اإلعالم أو محتواها في قياس كثافة 

التعرض أو االستخدام؟ و هل يشير ذلك وحده إلى االستغراق في المحتوى و اإلحساس 

رض؟ و هل تشير كثافة التعرض أو االستخدام إلى قوة الدافع و بالرضا طوال فترة التع

ضغط الحاجات على الفرد المتلقي؟مما يتطلب عزال كامال لكافة العوامل المؤثرة على كثافة 

التعرض عند بحث العالقة بين التعرض و تلبية الحاجة،و الفل تماما بين تأثيرات الحاجات 

  19.اب أخرى غير تأثير الحاجاتباعتبارها قوة دافعة و التعرض لألسب

و من هذه األسباب ما يرتبط بتأثير العادات أو وجود وقت فراغ كبير أو التأثيرات البيئية 

تأثير نظام التعليم على توفير الوقت للتعرض من عدمه أو تأثير خصائص وسائل : مثل

ا أو إيجابا بجانب و غيرها من العوامل التي تؤثر على كثافة التعرض سلب......اإلعالم ذاتها

  .تأثير الدوافع و ضغط الحاجة الفردية

و أخيرا فان تطور هذه النظرية و تطبيقها يحتاج بداية إلى اتفاق على المصطلحات و 

المفاهيم و توظيفها و الربط بين النماذج المختلفة إلشباع في عالقتها بالمعاني المشتقات من 

شغال من االهتمام و التركيز على الفرد إلى المحتوى الذي يتعرض له الفرد بجانب االن

  .عالقاته في االستخدام و اإلشباع بالنظم االجتماعية األكبر

و هذا ما يحتاج إلى جهد علمي من الخبراء و الباحثين للتوسع بالنظرية و تطبيقاتها و 

  .كتمهيدا لدراسة عالقتها بتأثيرات وسائل اإلعالم على الفرد بداية ثم المجتمع بعد ذل
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  :الرد على االنتقادات 

يعتبر المؤيدون لمدخل االستخدامات و االشباعات في ردهم على االنتقادات الموجهة 

إليه،أن كل ما أثير حول المدخل ال يمكن أن ينفي دوره في دراسة عالقة الفرد بوسائل 

وسيلة اإلعالم،و ينطلق هؤالء من إمكانية حدوث تغيرات في سلوكات أفراد الجمهور تجاه ال

اإلعالمية التي يمكن أن يتغير نوعها و مضمونها و يرى البعض أن هذه التغيرات المتبادلة 

في سلوك األفراد و محتويات وسائل اإلعالم يعود بالدرجة األولى إلى االختالف الذي قد 

يحدث بين االشباعات التي تحققها وسائل اإلعالم يعود بالدرجة األولى إلى االختالف الذي 

يحدث بين االشباعات التي تحققها وسائل اإلعالم، و بين االشباعات التي يرغب الفرد قد 

  .في تحقيقها

كما انه البد من مراعاة التطور الذي تعرفه وسائل اإلعالم و االتصال و الذي تقابله تغيرات 

لى في حياة األفراد سواء على المستوى السيكولوجي أو االجتماعي أو االقتصادي باإلضافة إ

ذلك فان قياس اتجاهات األفراد و مدى إشباع حاجاتهم ال يمثل مشكلة تعترض مدخل 

االستخدامات و االشباعات التي فقط و إنما هي عوائق تقف أمام مختلف األبحاث 

   20االجتماعية ألنها تتعامل مع الفرد الذي تتسم سلوكاته بالتغير و الثبات
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  :الخالصة

رغم أهمية االفتراضات التي جاءت بها نظرية االستخدامات و االشباعات ،و رغم كثرة 

االستخدامات و الدراسات في هذا االتجاه البحثي إال أنها تبقى محل انتقاد من طرف العديد 

من الباحثين في هذا المجال،لكن رغم كل االنتقادات تبقى هذه النظرية من أهم نظريات 

ل و ال يمكن ألي كان أن ينكر فصل الدراسات التي قدمتها خاصة في اإلعالم و االتصا

  .مجال الدراسات الجمهور
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  :خاتمة

و       ثورة في ميدان االتصاالت السلكية و الالسلكية، األخيرةيشهد العالم في القرون        

جاءت هذه التطورات نتيجة التقدم الهائل الذي تحرزه تكنولوجيا االتصال التي تعمل بدورها على 

الصناعية التي سمحت بنقل  األقمار إلىالجماهيري و يعود الفضل لذلك  اإلعالمظيم وسائل نت

العالم،هذا ما دفع  أنحاءماليين البيوت عبر مختلف  إلىالبث  أماكنالتلفزيونية من  اإلشارات

و التعريف  إيديولوجياتهامن اجل نشر  اإلعالمكسب اكبر قدر ممكن وسائل  إلىالدول 

نعيش في خطر  أصبحنا،و نتيجة هذا التنافس الحاصل،آخر إلىبثقافاتها و نقلها من جيل 

الحدود الجغرافية و هو ما  بإزالةقرية صغيرة  إلىتحويل العالم  إلى أدىو غزو ثقافي  إعالمي

وضعه  تأزمالعربي في مكانه بل ما يزيد من  اإلعالمبوضع  األوضاعهذه  أماميعرف بالعولمة،

 أراد إنو  اإلعالمي إنتاجهنقص  إلكمالبلدانه سعيا  إلىانه ينقل ثقافات الدول المتقدمة 

مضامينه،و ذلك بانطالق من الواقع و المجتمع الذي  إثراءتحسين فضاءه بتطوير برامجه و 

 اإلعالموسائل  أصبحت أنيعيش فيه، من اجل تلبية حاجات و رغبات المشاهد العربي بعد 

و بناء الشخصية و لكي      مؤسسة اجتماعية لها دور في غرس القيم االجتماعية و الثقافية

قى هذه الوسائل و تؤدي وظيفتها البد لها أن تنطلق و تمثل الحقائق الموجودة في الواقع من تر 

و الرسائل اإلعالمية مما يفتح      اجل النفوذ إلى المتلقين،إذ تعد أداة لنقل صورة الواقع 

المجال للفضائيات الغربية التي تسعى إلى نشر ثقافتها بفضل ما تملكه من وسائل 

لنا نطرح تساءل مفتوح حول مصير القنوات العربية أمام مداخالت القنوات متطورة،يجع

  .الغربية،ليبقى بحثنا نقطة بداية لسلسلة دراسات أخرى


