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الحمد هلل من قبل ومن بعد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيو، الحمد هلل كما ينبغي الشكر كلو واإلمتنان  

 هلل عز وجل الذي وفقنا وأعاننا وبلغنا أمانينا التي ترضيو " وال تنسوا الفضل بينكم"

 ق ال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم " من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل"

 ثمرة عملنا ال يفوتنا أن نثني على أساتذتنا الكرام الذين قدموا لناونحن نجني  

 نظرة فكانت حارسا لنا حين فترة

 فكلمة فكانت لنا مشجعا حين اليأس

 ثم عمال فكان لنا الثمرة الحلوة التي ما بعدىا يحلو

 ونخص بالشكر:

ىذه المذكرة ولم يبخل  توجيينا لتحضير  ة الذي أشرف على  األستاذ المشرف الدكتورالعربي بوعمام
علينا بعونو وحسن مشورتو وتوجيياتو القيمة ومتابعتو لنا في سبيل إنجاز ىذا العمل المتواضع منذ ان  

 كان فكرة إلى أن أصبح في شكلو الحالي

 ألساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة على تشريفيم لنا بحضورىم وقبوليم مناقشة ىذا العملا

ل اهلل في عمرىم الذين كانوا محفزين ومشجعين لنا في كل خطوة من خطوات  كما نشكر والدينا أطا
 تحضير ىذا العمل

 كما نشكر األخت فتيحة واألخ يحياوي عبد الرزاق وصالي لخظر و بكير محمد الذين ساعدونا

إلى كل من تفضل علينا بجزء من إىتمامو، ولحظة من تفكيره، وإلى كل من ساعدنا من قريب أو  
 إنجاز ىذا العمل  بعيد في

 لكم منا ألف شكر وتقدير



 
ال يطيب المميل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك وال تطيب المحظات إال بذكرك وال 

 تطيب األخرة إال بعفوك وال تطيب الجنة إال برؤيتك اهلل جل جاللو

إلى من بمغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة إلى الرحمة ونور العالمين سيدنا محمد عميو 
 الصالة والسالم

اتمنى لو في الجنة سمسبيل إلى من أورثني كرامة وعزة النفس إلى نبض قمبي والدي إلى من 
 العزيز

إألى من ال أنسى لها ليالي السهر إلى من اتمنى لها في الجنة مياه الكوثر إلى حبيبة الفؤادأمي 
 الغالية

إلى من ضمني معهم حضن واحد إلى أعز مافي في الوجود إخوتي أمحمد،إسماعيل،سفيان 
 دون إستثناءب

لى عمي محمد وكل عائمتو الكريمة  وا 

 إلى كل من وقف معي من قريب أو من بعيد

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                              



 
الحمد هلل وباهلل نستعين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى اهلل عليو وسلم وعلى أصحابو  

 والتابعين ومن بعدىم باإلخالص إلى يوم الدين

 ووفقنا لما وصلنا إليو والذي أعطانا القوة في إتمام مشوارنا اهلل عز وجل لوال فضل اهلل تعالى الذي منا علينا بكرمو

 وحبيب المتقين....ونور الميتدين سيدنا محمد صلى اهلل عليو وسلمإلى نبي العالمين...وسيد األمة  

إلى من كللو اهلل بالييبة والوق ار...إلى من علمني العطاء بدون إنتظار.. إلى من أحمل إسمو بكل إفتخار ..إلى من  
..إلى روح أبي الغالي رحمو اهلل وأدخلو فسيح  أفتقده منذ الصغر ..إلى من يرتعش ق لبي لذكره...يا من أودعني.

 جنانو

إلى مالكي في الحياة..إلى معنى الحنان والتف اني ..إلى بسمة الحياة وسر الوجود..إلى من كان دعائيا سر  
نجاحي..إلى من ربتي وأنارت دربي إلى أغلى إنسانة في الوجود أمي الحبية ف اطمة أطال اهلل في عمرىا ورزقيا  

 افيةالصحة والع

 إلى توأما روحي صاحبتا الق لب الطيب والنوايا الصادقة إلى أختاي يمينة ونصيرة

 إلى كتاكيت الصغار..الوجوه المفعمة بالبراءة..إلى سر إبتسامتي..أم كلتوم، بن حورة، نور اليدى، ف اطمة، سالمة

 إلى شريكي وسندي في الحياة زوجي مستقبلي يحياوي عبد اهلل

 يحياوي وخاصة الوالدين حفظيما اهلل وأطال في عمرىما  إلى  كل عائلة زوجي

إلى من تحلو معيم األيام ...إلى من تميزن بالوف اء والعطاء..إلى ينابيع الصدق الصافي .. إلى صديق اتي إيمان، 
 صورية، فتيحة، رشيدة.فتيحة.

 إلى كل طلبة علوم اإلعالم واإلتصال إلى كل من وسعيم ق لبي ولم يسعيم ق لمي

 إلى كل ىؤالء أىدي عملي                                               
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 مقدمة

 

مرت وسائل اإلعالم واإلتصال بمجموعة من الثورات واإلكتشافات أتاحت بث الصورة    
والصوت ألحدث األخبار والمعمومات بمستوى عالي من الدقة والسرعة إلى كل المستخدمين 

والمستفدين في المعمورة مما نتج عنو إنييار وذوبان حاجز المسافات بين الدول والقارات، حيث 
 فس بين الدول والمجتمعات.أصبح مصدر تنا

فكل فرد في عالمنا معرض لإلعالم ألن يكون جزءا من جميوره إعالمي متفاعل مع     
اإلعالم ميما كان نوع وتغطية وشكل المتابعة، ىذا ما يقولو خبراء اإلعالم واإلتصاالت وقد 

جتمع، حيث لم إنطمقوا في ذلك من دراسة حجم تأثير اإلعالم عامة والفضائيات خاصة عمى الم
يعد الفرد في عالمنا اليوم نسيج نفسو او نتاج تربية أسرية أوثقافتو المحمية أو محيطو الضيق، 
إنما يميز أي إعالم عن غيره ىو الرؤية والحظ والتخصص والمراجعة العقائدية والفكرية التي 

 يتبناىا وما تحممو مضامين رسائمو والتي يسعى لتقميا والتثقيف بيا.

الحديث عن اإلعالم والدين وعالقة ترابطية بينيما بإعتبار أن الدين ىو مادة لتزويد الناس إن   
 بعموم الدين والفقو وغرس القيم السامية وبالتالي قائم عمى التبميغ.

وىنا تبرر الرسالة بإيجابياتيا في تدعيم القيم والتعبير عن األنماط الثقافية السائدة بالمجتمع في 
كان المحتوى محمي داخمي يتعمق بالمتمقي أما إذا كان العكس فتصبح الرسالة حالة ما غذا 

سمبية تستعمل ثقافة مغايرة في القيم واألدب والفمسفة والعادات والتقاليد والدين الذي يعتبر أساس 
حدى المكونات تطوره لذلك يعتبر ىذا المعيار وعالقتو باإلعالم ذوأىمية  بناء المجتمع وقيمو وا 

والتحدث عنو أمر حساس والبد من مميزات تحدد أسس الرسالة اإلعالمية الدينية التي  بالغة
تبثيا الوسيمة اإلعالمية وتحديد إطار خطابيا الديني الذي لو تأثير كبير في التوجيو وتشكيل 
السموك والفكر والوجدان المجتمع لذلك يظير اإلعالم الديني بإختالف مضامينو كشكل من 

شكالية منحيث جّدتو ألن مفيومو ىو اداة التبميغ أشكال التوا صل مع الناس ويعتبر قضية وا 
والتواصل والحوار لذلك فعمى وسائل اإلعالم الدينية اإلسالمية مراعاة أسس الرسالة الدينية 



 مقدمة

 

والقيام بالميمة وأداة الوظيفة عمى أكمل وجو ألنيا تساىم في ترسيخ القيم وبناء األمة 
ستقرارىا.  وا 

اإلعالم الديني الذي البد أن يكون قوي وذو مستوى عالي في الجزائر أو في أي دولة ىذا 
لينجح في تكريس القيم والثقافة لدى الجميور، وىذا من خالل مشاىدتو لمقنوات  إسالمية أخرى

التمفزيونية الخاصة التي تبث البرامج الدينية وأخرى مختمفة أصبح ليا معنى وأثر واضح، ولقد 
سائل اإلعالم وافتصال بالتطور التكنولوجي اإلتصالي وكانت القنوات التمفزيونية من تأثرت و 

أكثر الوسائل اإلعالمية إستفادة من ىذا التطور وتأثيراتو وىو تكنولوجيا القنوات الفضائية، إذ 
دخمت الحسابات اإللكترونية وقوة البث والمواكبة مع تطبيقات تكنولوجيا اإلتصال في كل مراحل 

 لعمل التمفزيوني والبث الفضائي.ا

ولقد إنتشرت الفضائيات في كافة أنحاء العالم سواًءا عمى ممموكة األفراد أو مؤسسات الدولة أ   
والخاصة، كم تعتبر الفضائيات أفضل أنواع اإلتصال مع الجماىير محميا أو عالميا فمم يعد 

 الجميور يعتمد عمى البث واحد.

لحدي ثة متغير أساسي نجد الفضائيات الجزائرية الخاصة ظاىرة جديدة وبإعتبار التكنولوجيا ا 
وفريدة في الجزائر ونوعية اإلعالم التي تتناول مواضيعو، ليذا إرتدينا أن نقوم بدراسة موضوع 

راسة حول تأثير حصة دينية إنصحوني عمى المشاىدين، اإلعالم الديني في القنوات الخاصة د
ذه التركيز عمى تأثير حصة إنصحوني عل مشاىدين ومن أجل ىذا لذا سنحاول في دراستنا ى

قسمنا بحثنا إلى ثالث إطارات) اإلطار المنيجي، اإلطار النظري، اإلطار التطبيقي( وىي 
 كالتالي:

تضمن اإلطار المنيجي إشكالية الدراسة ومداخميا النظرية ومنيجيتيا بدءا بتحديد المشكمة 
وضوع، أىداف الدراسة وأىميتيا مرورا بتحديد المفاىيم والدراسات والفرضيات، أسباب إختيار الم

السابقة، ولنعرج بعد ذلك إلى اىم المداخل النظرية لمدراسة والتي حددت في نظرية إستخدامات 



 مقدمة

 

شباعات ونظرية الغرس الثقافي، ثم سنتناول في نقطة أخرى إجراءات منيجية بدءا بمجال  وا 
 ة وأخيرا المنيج وأدوات الدراسة.الدراسة، فمجتمع البحث والعين

أما اإلطار النظري فقد جمع بين فصمين، الفصل األول تطرقنا فيو إلى ماىية اإلعالم    
الديني إبتداءا بمفيومو وأىم خصائصو وأىدافو واىم أدوار التي يقوم بيا وبعض المعوقات التي 
تاتي في طريقو، أما الفصل الثاني فتعمق بالقنوات الفضائية الخاصة من حيث نشاتيا وتطورىا 

يجاباتيا وسمبياتيا.وكذ  لك أنواعيا وأىميتيا وا 

خير إلى اإلطار التطبيقي والذي تضمن معرفة مدى تأثير حصة إنصحوني عمى لنصل في األ
متتبعييا من خالل والية غميزان ومستغانم، بداية بالتعرف عمى قناة النيار ورصد أىم نتائج 

 بعييا. التي توصمنا إلييا بخصوص مدى تأثير ىذه الحصة عمى متت
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 تمهيد

تحديد المشكمة ووضع الفرضيات  مف خالؿفي ىذا الفصؿ بإشكالية الدراسة  ناطأح     

أىداؼ الدراسة  بإضافة إلى ،إختيار الموضوعمرورا بتوضيح أسباب  ،خاصة بالدراسةال

طة بأىـ لننتقؿ في نقطة ثانية لإلحا ،الدراسات السابقةعرض المفاىيـ و ثـ تحديد ميتيا أىو 

فمجتمع  ،مجاالت الدراسة فاإلجراءات المنيجية المتبعة بدءا بتحديد ،مداخؿ النظرية لمدراسة

 دوات جمع البيانات.العينة وصوال إلى منيج الدراسة وأالبحث و 

 :إشكرلية الدراسة- 1

 :تحديد المشكمة 1-1

عالمية حولتو إلى أكثر مف قرية كونية، أيف أصبحت  يشيد       العالـ اليـو ثورة إتصالية وا 

وسائؿ اإلعالـ مف أكثر المنابر تأثيرا في السموكيات وبناء التصورات وتشكيؿ اإلتجاىات 

 تعكس رغبة اإلنساف  الدائمة في إيصاؿ أفكاره بكافة الوسائؿ المتاحة.

عالـ بطبيعتو ورسالة شاممة تحترؼ كافة مجاالت الحياة، لما كاف اإلسالـ ديف دعوة و        ا 

اعمية الصدارة في بناء اإلنساف كانت الحاجة ماسة إلى ظيور اإلعالـ الديني الذي يمثؿ ف

ظوابطو الشرعية مف روح الشريعة اإلسالمية لبشرية مستمدا مبادئو المنيجية و الجمعية او 

 .ي األحسفبالحكمة والموعظة الحسنة والجدؿ بالتالي ى

تسجؿ تجربة اإلعالـ الديني منذ البعثة المحمدية بأشكالو الختمفة حضورا الفتا ضمف       

تطور التواصؿ اإلنساني ال يمكف التغاضي عنو خاصة في السنوات األخيرة في ظؿ اإلنفتاح 
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 التواإلعالمي، ما أثار العديد مف تساؤالت البحثية حوؿ طبيعة ىذا اإلعالـ وواقع فاعمية رس

عبر الوسائؿ المختمفة عمى المستوى الفردي المجتمعي ومدى بموغ الطموحات التي تصنع 

المغايرة واإلختالؼ في الوقت الذي تحولت فيو وسائؿ اإلعالـ الحديثة إلى مقاـو لميدـ 

ف بيف أىـ ىذه الوسائؿ التمفزيوف الذي يعد مف أىـ مواإلعتراب الديني والثقافي داخؿ األمة، و 

تزيح عف المجتمع ومختمؼ األفراد عف الديف المتاح في البمد وذلؾ مف خالؿ الوسائؿ التي 

، فيناؾ قنوات ب البرامج التي تقدميا لممشاىديفتنويع مختمؼ قنوات التي تتنوع وتختمؼ حس

تخصص القنوات التمفزيونية امج تتنوع حسب متخصصة وىناؾ قنوات متنوعة وبالتالي فإف البر 

قتصا رىا عمى النشاط اإلعالمي معيف أو وسائؿ إعالمية مختمفة، مما أدى إلى إنتشار أوسع وا 

لمقنوات التمفزيونية ىذه األياـ إؿ أف جميورىا يتحدد حسب طبيعة برامجيا إنطالقا مف وظائؼ 

بيدؼ إستقطاب المشاىديف متزايدة الحجـ التمفزيوف مف خالؿ الشبكة البرامجية التي يقدميا 

يتزايد عدد القنوات وتعاظـ تأثيرىا سواء مف أفراد المجتمع فيما بينيـ أو مف خالؿ عالقاتيـ، 

مف ىذه األخيرة خاصة أف مضاميف ىذه البراج أصبحت تتبايف مف حيث المحتوى واألىمية 

 لممتمقي.

لياـ لمتأثير في اإلعالـ الخاصة دور اإلعالـ اوكما يقـو عمى عاتؽ القنوات الجزائرية        

سواء الديف الييودي، اإلسالمي وغيرىا في كافة أنحاء المعمورة، ويمكف أف تستطيع الديني 

ـ وتخدـ قضايا الشعوب العربية القنوات الجزائرية الخاصة أف تحقؽ أىدافيا المنشودة في اإلعال

مكنت مف فيـ الديف وكيفية السيطرة عميو والتأثير المؤسسات والييئات والمنظمات الدينية إذ تو 
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وىي القناة  tvفيو، بيف القنوات الجزائرية التي سنسمط عمييا الضوء لدراستيا قناة النيار 

مر ، وفي ىذا السياؽ نطرح اإلشكاؿ التالي : والوحيدة التي تبث حصة "إنصحوني"الخاصة 

 المشرهدين؟إنصحوني" عمى " الحصة الدينيةدى تأثير م

 تحت ىذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية: درجوين      

 ؟كيؼ تساىـ حصة "إنصحوني" في ترقية القيـ الدينية لدى المجتمع الجزائري 

 ؟ما أىمية القيـ الموجودة في حصة إنصحوني 
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 :الفرضيرت 1-2

الية وتخضع لإلختبار الفرضية عبارة عف إجابة إحتمالية لسؤاؿ مطروح في اإلشك إف       

فرضيات التي ثالثة إرتأينا أف نضع إذ  ،لمفرضيات عالقة مباشرة بنتيجة الحدثالميداني و 

 :متمثمة فيالكشؼ عف مدى صحتيا مف خالؿ ىذه الدراسة و حاولنا 

  فة الواقع الديني الجزائريإقباؿ الجميور عمى الحصة ليس لو غرض إال لمعر. 

 تحمؿ حصة إنصحوني عدة قيـ منيا دينية، إجتماعية، أخالقية. 

  "ر عمى متتبعييايأثتلمحصة الدينية "إنصحوني. 

 

 

 أسبرب إختيرر الموضوع: -1-3

 األسبرب الذاتية:-1-3-1

 اإلعجاب الشخصي بحصة إنصحوني. 

  حتوى حصة إنصحونيمالرغبة في معرفة. 

 نطباعاتيـ عف محاولة مع  .ىذه الحصةرفة آراء المشاىديف وا 
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 :األسبرب الموضوعية -1-3-2

 .ندرة الدراسات السابقة حوؿ حصة إنصحوني 

 كوف الحصة جديدة في البث التمفزيوني الجزائري عمى قناة النيارTV . 

 . رصد أىـ تأثيرات حصة إنصحوني 

 الدراسة: دافأه-1-4

 الدراسة إلى الوصوؿ إلى األىداؼ التالية:مف خالؿ ىذه نسعى          

 معرفة الدور الحيوي الذي تمعبو حصة إنصحوني. 

  اإلستراتجيات المتبعة في ىذه الحصة التمفزيونيةمعرفة األساليب و. 

  نوعية المواضيع المقدمة في ىذه الحصةالتعرؼ عمى الخصائص و. 

  إنصحوني وربطيا بالمجتمع الكشؼ عف األحكاـ والتعميمات التي تسعى إلييا حصة

 الجزائري.
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 :أهمية الدراسة 1-5

تكمف أىمية دراسة في دور القنوات التمفزيونية الجزائرية الخاصة في توجيو الرأي العاـ        

 الجزائري فيمايمي:

  الدور الحيوي الذي تمعبو ىذه الحصة عمى الساحة اإلعالمية في اآلونة األخيرة حتى

 اإلعالمية أكثر إستقطاب لمجميور.صارت الظاىرة 

  دولي العممي الوطني والعمى المستوى  اسواءً الحصة اإلىتماـ المتزايد الذي تكتسيو

 العممي.و 

 افة سموكية حضارية تقدميا الوسيمة قإكتساب المتمقي أو الجميور لمرسالة اإلعالمية كث

 اإلعالمية.

 طار تخصص وسائؿ اإلعالـ إثراء البحث العممي بيذا النوع مف الدراسات في إي

 والمجتمع.
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 تحديد المفرهيم: -1-6

 :اإلعالم 

 (1)اإلعالف، اإلخبار ويقاؿ أجيزة اإلعالـ بمعنى أجيزة التوجيو واإلرشاد العامة في الدولة. لغة:

 : اإلعالـ ىو مصطمح يطمؽ عمى أية وسيمة أو تقنية أو منظمة أو مؤسسة تجارية إصاطالحر

األخبار ونقؿ رى غير ربحية عامة أو خاصة، رسمية أو غير رسمية ميمتيا نشر أو أخ

األخبار إلى ياما متنوعة أخرى تعدت موضوع نشر عالـ يتناوؿ مإال أف اإل ،المعمومات

نتشارىا الواسع، تطمؽ عمى التكنولوجيا وًصا بعد ثورة تمفزيونية و موضوع الترفيو والتسمية خص ا 

كما يطمؽ عمى ىذه  ،بميمة اإلعالـ والمؤسسات التي تديرىا إسـ وسائؿ اإلعالـ ـالتي تقو 

 (2)تعبير السمطة الرابعة لإلشارة إلى تأثيرىا العميؽ والواسع.األخيرة 

اإلعالـ ىو شيوع الخبر ونشر الوقائع، فيو يجعميا معروفة عند عدد كبير مف الناس ومعنى -

واإلستعداد  الدبموماسيةرية وال تنشر بيف الناس كالمساعي ىذا أف ىناؾ أحداثا ووقائع تبقى س  

في عدـ نشرىا والحدود بيف ما ينشر وما وبعض األحداث التي يرى أصحابيا قاعدة العسكري 

  (3)ال ينشر غير واضحة تتكيؼ حسب ظروؼ المكاف والزماف.

                                  
 لبناف،  دار الراتب الجامعية، ، 1طعربي،.عربي :الاطالب قرموس مصور برأللوان زاد ،جميؿ أبو نصرى وآخروف - 1 

  .53ص
 .25ص ،عماف، دار أسامة لمنشر والتوزيع، األردف، 1ط ،اإلعالم التمفزيوني ،عبد النبي سميـ  - 2
 .14ص ، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،1، طمدخل لعموم اإلعالم واإلتصرلىير إحدادف، ز  - 3
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الثابتة ونشر الوقائع  يد الناس باألخبار ومعموات والحقائؽو ىو تز  :التعريف اإلجرائي لإلعالم

بصفة عامة بواسطة جميع لفاظ وأصوات أو صور واألحداث في صيغة مناسبة بواسطة األ

 العالمات التي يفيميا الجميور.

  ين:الدمفهوم 

ستبعده .. بالكسرة العادة والشأف ودانو دينا يفالد   لغة:  (1)بالكسر أذلو وا 

إف الد يف مف الظواىر التي يصعب وضع مدلوؿ، وىذا يرجع إلى العديد مف  إصاطالحر:

 اإلعتبارات كتعريفو في عمـ اإلجتماع.

العاممة التي تتصؿ بالعالـ مجموعة مف الظواىر اإلعتقادية و  أحمد الخشاب يرى الد يف أنو-

 (2)المقدس أو تنظيـ سموؾ اإلنساف حياؿ العالـ.

ىو مجموعة مف العقائد تختمؼ مف بمد إلى آخر بحيث يمثؿ العقيدة  ين:اإلجرائي لمدالتعريف 

 التي يتبعيا أي متديف إتجاه دينو.

 

 

 

                                  
 .228ص ،1997، رسالة دكتوراه، رية عمم اإلجتمرع برؤية إسالميةنظ مراد زعيمي، - 1
 .190ص ،2006/2007، مجموعة محاضرات لمدراسات العميا، ينينظريرت عمم اإلجتمرع الدمراد زعيمي،  - 2
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 :اإلعالم الديني 

يعني تزويد الجماىير بصفة المسمميف بصفة خاصة بحقائؽ الديف والعقيدة  إصاطالحر:-

رة مباشرة أو غير نة نبيو محمد صمى اهلل عميو وسمـ بصو المستمدة مف كتاب اهلل القرآف وس  

مباشرة مف خالؿ وسيمة إعالمية دينية متخصصة أو عامة بواسطة القائـ باإلتصاؿ لديو خمفية 

رأي أو إتجاه صائب،  نويرتدينية واسعة ومتعمقة في موضوع الرسالة التي يتناوليا وذلؾ بغية 

 (1)معاممتو.يدركيا ويتأثر بيا في معتقداتو وعباداتو و يعني الحقائؽ الدينية و 

: اإلعالـ الديني ىو اإلعالـ الذي يخاطب الجيور عامة مف  التعريف اإلجرائي لإلعالم الديني

خالؿ العمميات اإلعالمية المقروءة والمسموعة والمرئية غبر مختمؼ وسائؿ اإلعالـ ومستجداتو 

 ضمف منيج قواعد التقويـ اإلعالـ الديني.

 :القنرة  

لنقؿ البرامج اإلذاعية أو التمفزيونية، ويشار إلييا عادة برقـ معيف تعتبر ممر إلكتروني      

 (2)عمى جياز اإلستقباؿ حتى يتبيف لممشاىد معرفة رقـ القناة التي يرغب في مشاىدتيا.

ىي الوسيمة التي مف خالليا يتـ نقؿ المعمومات مف خالؿ البرامج المبثة عبر األقمار  إجرائير:

 اليت أو األطباؽ الالقطة.الصناعية عف طريؽ الساتي

 
                                  

 .144ص ،1981 القاىرة،، دار الرفاعي، 1ط ،اإلعالم اإلسالمي وتاطبيقرته العممية ي الديف عبد الحميـ،حم  - 1
 .43، ص1985القاىرة،  ، دار الجيؿ،1ط ،معجم المصاطمحرت لإلعالمأحمد زكي، أحمد خميفة،  - 2
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 قنرة النهرر: 

 2012قناة جزائرية إخبارية مستقمة تابعة لجريدة النيار الجزائرية، إنطمؽ البث التجريبي سنة    

، تيتـ دأ البث مف ىناؾ عمى قمر نايمساتوكاف مقرىا الرئيسي بالعاصمة األردنية، عماف ليب

 (1)الجزائر.القناة بالشأف اإلخباري والسياسي في 

لتختص : تقابؿ القناة الجامعة أو الشمولية وىي التي تخمت عف الشمولية، القنرة المتخصصة

 (2)محدد.في مجاؿ البرامجي منفرد أو لتتوجو إلى جيور 

: ىي القناة أو القنوات التي تركز عمى فرع مف فروع التخصصات التي ييتـ بيا جميور إجرائير

 األحياف رأس ماليا تابع لمقطاع الخاص.معيف ويكوف في غالب 

 التمفزيون : 

 (3).معناىا الرؤية  vésionومعناىا عف بعد و  téléوف مف مقطعيف: ك   لغة:

يف ثالث عناصر أساسية وىي : يعتبر ثالث الوسائؿ اإلعالـ وأخطرىا، حيث جمع بإصاطالحر

وىي أكثر تأثيرا وقوة ،  الجماىيريةيعتبر مف وسائؿ اإلتصاؿ الصورة والحركة، وىو الصوت، 

 (4)وكممة تمفزيوف يعني الرؤية عف بعد .

                                  
1 - .star7arab.com/f.asp ?t=1960.95  www  12/01/2017  .10:37 .صباحا 
 .13-12،ص575،11/12/2004ع 2006الجدؿ بيف إنفراد بيف كأس العالـ ،تفجر   ARTمجمة ستاتالت - 2
 .24، صالمرجع نفسه سميـ عبد النبي، - 3
الجزائر،  ،، دار الخمدونية1، طوسرئل اإلعالم والمجتمع، دراسة في األبحرت المجتمعية والمؤسسرتيةبمقاسـ بف رواف،  - 4
 .19ص
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رة التي تطورت بتطور يعتبر التمفزيوف مف أىـ وسائؿ اإلتصاؿ الجماىيري العاص :إجرائير

، بحيث يتفوؽ عمى جميع الوسائؿ اإلعالمية األخرى مف حيث قدرتو عمى جذب التكنولوجيا

 .التأثيراإلنتباه واإلبيار وشدة 

 الدراسرت السربقة: 1-7

إطالعو عمى ما سبؽ مف الميـ جدا ألي باحث أف يطمع عمى البحوث التي سبقت بحثو،ألف 

 ،أكثرويمكنو مف تفادي أخطاء األخريف وقد يسمح لو ذلؾ بفيـ موضوع بحثو  ،يجنبو التكرار

ختيار الطرؽ واإل الدراسات تتضمف قوائـ فضال أف ىذه  جراءات المنيجية المالئمة لدراستو،وا 

         فتفيد الباحث في التعرؼ عمى الكثير مف المراجع  ،لمراجع اليامة التي إعتمدت عمييابا

لذلؾ حاولنا قدر اإلمكاف الحصوؿ عمى دراسات سابقة أو مشابية لدراستنا وقد  ،والمصادر

 :عمى أربع دراسات يدنا ىذا عمى حصوؿأسفر ج

 القنوات الفضائية الخاصة ودورىا في تشكيؿ المجاؿ بعنواف  دراسة :األولى الدراسة

 نعيمي مميكة وبوحزاـ نواؿ  لػػ:العمومي 

ات الخاصة وربط اإلعالـ ىذه الدراسة حوؿ المجاؿ العاـ وعالقتو بالقنو تتمحور إشكالية  

الخاصة ، وكانت إشكالية الدراسة ما مدى إعتماد الشباب الجزائري عمى الفضائيات بالسياسة

 في جمب األخبار والمعمومات السياسية وتعزيز آليات التغيير المدني واإلجتاعي؟
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وكانت الفرضية ىذه الدراسة: ساىـ اإلعالـ الخاص في الجزائر بقنوانو الفضائية ) الشروؽ 

 والجزائرية( في تشكيؿ المجاؿ العموي لمشباب الجزائري.

عتمد ،مسحالمنيج ال إستخدـ الباحثتاف وقد     في جمع المعمومات عمى المقابمة  توا 

 أما المقابالت 20/30شابا تتراوح أعمارىـ ما بيف  60ستبياف، وقد شممت العينة البحث اإلو 

 .معسكرشابا مف والية  12فكانت بيف 

تا إلييا أف الفضاء العاـ تحوؿ إلى فضاء لمتالعب السياسي ومف أىـ النتائج التي توصم      

واإلديموجي الذي يسيطر عمى عقوؿ الجماىير، وبالتالي نفسر أف مستمزمات الفضاء العاـ 

زالت تعاني مف قصور، وىذا يفسر غياب الجتمع المدني وضعؼ المشاركة السياسية ما

ـ الجزائري أف يساىـ في صنع القرار لممواطف في الحياة السياسية، وليذا وجب عمى اإلعال

وتأثير المباشر عمى الواطف الذي سار واعيا ألنتمائو المطمؽ عمى أوسع ما يكوف في 

 اإلنتفاحية.

وتمتقي دراستنا مع ىذه الدراسة في دراسة القنوات الخاصة الجزائرية و قد ساعدتنا في      

 الخاصة.طريقة صياغة افشكالية وكذا المعمومات عف القنوات 
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 سنة د ىاشـ ممحمد أح لػ:البرامج الدينية في القنوات الفضائية العربية  :الدراسة الثرنية

2005. 

التعرؼ عمى نوعية البرامج الدينية ودراسة المضوف الديني  الدراسة إلىسعت ىذه      

المضمار اسات الحديثة في ىذا سبتمبر، فيي تعد مف الدر  11والخطاب الديني اإلعالمي بعد 

عتدت عمى مسح اإلعالمي بأداة تحميؿ المضوف بالتطبيؽ عمى عينة مف البرامج الدينية في إذ إ

 الفضائيات العربية.

توصمت ىذه الدراسة إلى إىتماـ البرامج الدينية في الفضائيات العربية الخاصة      

شفت الدراسة عف بالموضوعات في مجاؿ القضايا المختمفة لمقطاع اإلجتماعي في اإلسالـ وك

 المستوى المغوي السائد في البرامج تقدميا الفضائيات العربية الحكومية.

 :جاءت ىذه الدراسة تحت عنواف دور وسائؿ اإلتصاؿ واإلعالـ الديني  الدراسة الثرلثة

حورت إشكالية ىذه الدراسة في ما مدى مفي تشكيؿ اليوية السياسية لدى الشباب الجزائري، ت

اليوية السياسية لدى الشباب الجزائري ؟ ىؿ اليوية اإلعالـ واإلتصاؿ عمى تشكيؿ تأثير وسائؿ 

السياسية لدى لمتيار السمفي في الجزائر ىي إستجابة لإلعالـ الديني أـ ظاىرة إجتماعية 

 وسياسية منفصمة؟

وقد إقتضت المعالجة المنيجية لموضوع الدراسة عمى منظوريف سوسيولوجي ىما المدخؿ       

والمدخؿ الفينولوجي بحيث كانت العينة قصدية فأما أدوات البحث المستخدمة  البنائي الوظيفي

 في ىذه الدراسة ىي المقابمة و تحميؿ المضموف.



 منهجيتهرمداخمهر النظرية و رلية الدراسة، إشك              المنهجي       اطرر اإل

 

~ 26 ~ 
 

 ف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:مو       

تجاىات ومواقؼ حوؿ السياسة وما يتعمؽ بيا مف مظ اىر فقد كاف األغمبية المبحوثيف أراء وا 

سياسية وكانت مجمميا تميؿ إلى ما نجده متضمنا ومنشورا في وسائؿ اإلتصاؿ واإلعالـ 

الديني، غير أف المالحظ في ىذه المواقؼ واألراء واإلتجاىات التي تمثؿ عناصر ىامة في ىذه 

اليوية السياسية لدى ىذا الجيور أنيا تبتعد كثيرا عف بنية السياسية التي يخضع ليا أفراد 

 تمع.المج

 جاءت ىذه الدراسة تحت عنواف اإلعالـ الديني وأثره في الرأي العاـ الدراسة الرابعة :

وتمحورت إشكالية ىذه الدراسة حوؿ تأثير اإلعالـ الديني في الرأي العاـ مف خالؿ دراسة 

مبحوث وف أىـ النتائج التي توصمت إلييا  600ميدانية لعينة مف الريؼ المصري كاف قواميا 

 الدراسة ما يمي:

إرتفاع معدالت التعرض لوسائؿ اإلتصاؿ الجماىرية الثالث الراديو ، التمفزيوف، الصحؼ في 

مناطؽ البحث الثالث و تأتي اإلذاعة عمى رأس ىذه الوسائؿ إذا بمغت نسبة الذيف يستمعوف 

كانت ثـ % 67وجاء التمفزيوف بعد ذلؾ بنسبة %90.2إلى الراديو بيف مجموعة الدراسة 

 .%58.8نسبة

ما ساعدتنا ىذه ومف خالؿ إطالعنا عمى الدراسات سالفة الذكر إتضحت لنا أف ك       

 المصادر التي نعتمد عمييا.كذلؾ معرفة المراجع و  ،خطةالالدراسات في ضبط 
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 المداخل النظرية- 2

       تساىـ بدورىا في تحديد إطار البيانات المطموبة وكذا النتائج النظرية إتجاه الدراسة و  تحدد  

عرض أىـ التصورات النظرية التي ولذلؾ سنحاوؿ في ىذا العنصر  الحقائؽ المستيدفة،و 

ونظرية الغرس  اإلستخدامات واإلشباعاتخدمنا نظرية حيث إستنطمؽ منيا الدراسة في ست

 .الثقافي

 تنظرية اإلستخدامرت واإلشبرعر: 

، فخالؿ اإلتصاؿ الجماىيري دراسة وظيفية تيتـ نظرية اإلستخداـ واإلشباع بدراسة    

أدى إدراؾ عواقب الفروؽ الفردية والتبايف اإلجتماعي عمى إدراؾ السموؾ  20األربعينيات القرف 

صار المرتبط بوسائؿ اإلعالـ إلى بداية منظور جديد لمعالقة بيف الجماىير وسائؿ اإلعال ـ، إذ 

ا عمى رضا المستخدميف وذلؾ بطرح تساؤؿ جديد ىو: ماذا يفعؿ الناس بوسائؿ اإلىتماـ منصبً 

 اإلعالـ؟

مف خالؿ ىذا التساؤؿ الذي يطرحتو نظرية اإلستخدامات واإلشباعات عمى أنقاض الذي       

ر العممية نا أف ندرؾ بأف محو نكاف سائًدا قبؿ وىو ماذا تفعؿ وسائؿ اإلعالـ بجييور ىاـ؟ ويمك

اإلتصالية حسب النظرية يتمثؿ في المتمقي الذي يعتبر نقطة البدء وليس الرسالة اإلعالمية أو 

 الوسيمة اإلتصالية.
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فمف خالؿ منظور اإلستخدامات واإلشباعات ال تعد الجماىير مجرد مستقبميف سمبييف لوسائؿ 

نما تختار األفراد بوعي وسائؿ اإلتصاؿ ا التي يرغبوف في التعرض ليا إلتصاؿ الجماىيري وا 

ونوع المضموف الذي يمي حاجاتيـ النفسية واإلجتماعية مف خالؿ قنوات المعمومات والترفيو 

 (1)المتاحة.

 ويمخص كاتز وزمالئو إفتراضات ىذه النظرية في النقاط التالية:       

ستخدامو- لتحقيؽ  لوسائؿ اإلعالـ ىو إستخداـ موجو جميور المتمقيف ىو جميور نشط وا 

 أىداؼ معينة.

ختيار وسائؿ معينة  - يمتمؾ أعضاء الجميور المبادرة في تحديد العالقة بيف إشباع الحاجات وا 

 يرى أنيا تشبع حاجاتو.

تنافس وسائؿ اإلعالـ مصادر ىأخرى إلشباع الحاجات مثؿ اإلتصاؿ الشخصي أو  -

 المؤسسات األكاديمية أو غيرىا.

عمى تحديد الصورة الحقيقية إلستخدامو وسائؿ اإلعالـ ألنو ىو الجميور ىو وحده القادر  -

 الذي يحدد إىتماماتو وحاجاتو ودوافعو وبالتالي إختيار الوسائؿ التي تشبع حاجاتو.

                                  
، دار الفجر، القاىرة، 1ط، اإلعالنرت الصحفية: دراسة في اإلستخدامرت واإلشبرعرت مرزوؽ عبد الحكيـ العادلي، - 1

 .126ص، 2004
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ستخدامو لوسيمة أو محتوى معيف يجب  - األحكاـ حوؿ قيمة العالقة بيف حاجات الجميور وا 

دـ نفس المحتوى بطرؽ مختمفة باإلضافة إلى أف أف يحددىا الجيور نفسو، ألف الناس قد تستخ

 المحتوى يمكف أف يكوف لو نتائج مختمفة.

 وتحقؽ نظرية اإلستخدامات واإلشباعات ثالثة أىداؼ رئيسية:        

محاولة تحديد كيفية إستخداـ األفراد لوسائؿ اإلعالـ وذلؾ بالنظر إلى الجميور النشط الذي -

 وسائؿ والمضاميف التي تشبع حاجاتو.يستطيع أف يختار ويستخدـ ال

 شرح دوافع التعرض لوسائؿ اإلعالـ واإلشباعات المتحققة مف ىذا الغرض.-

 (1)التأكيد عمى نتائج إستخداـ وسائؿ اإلعالـ بيدؼ فيـ عممية اإلتصاؿ الجماىيري.-

 :نظرية الغرس الثقرفي 

بحث حوؿ تأثير وسائؿ ترجع أصوؿ النظرية إلى العالـ األمريكي"جورج جورنبرج" حيث 

اإلتصاؿ الجماىرية عمى البيئة الثقافية في إطار مشروع خاص بالمؤشرات الثقافية .. بحوث 

 المؤشرات الثقافية عمى ثاثة قضايا متداخمة ىي:

 دراسة الرسائؿ والقيـ والصور الذىنية التي تعكسيا وسائؿ اإلعالـ. -

 إنتاج الرسائؿ اإلعالمية. دراسة اليياكؿ والضغوط والعمميات التي تؤثر عمى -

 دراسة المشاركة المستقمة لمرسائؿ الجماىيرية عمى غدراؾ الجميور لمواقع اإلجتماعي. -

                                  
 .127صمرزوؽ عبد الحكيـ العادلي، نفس المرجع،  - 1
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وتعتبر نظرية الغرس الثقافي تصوًرا تطبيقيا لألفكار الخاصة بعمميات بناء المعنى       

ـ بيا وسائؿ اإلعالـ وتشكيؿ الحقائؽ اإلجتماعية والتعمـ مف خالؿ المالحظة واألدوار التي تقو 

لنظريات السابقة وىي قدرة في ىذه المجاالت حيث تؤكد الفكرة العامة التي تجمتمع حوليا ا

دراكيـ لمعوالـ المحيطة بيا عالـ في التأثير عمى معرفة األفوسائؿ اإل خصوصا بالنسبة راد وا 

 لألفراد الذيف يتعرضوف إلى ىذه الوسائؿ بكثافة كبيرة.

الخاصة في الواليات المتحدة وقد نشأت ىذه النظرية في مواجية الظروؼ اإلجتماعية         

األمريكية، تمثمت في ظيور موجات مف العنؼ والجرائـ واإلغتياالت في المجتمع األمريكي في 

نياية الستينات وربط الناس بيف ظيور ىذه الموجات واإلنتشار الواسع لمتمفزيوف، مما أدا 

مؤسسات البحثية في أمريكا إلجراء العديد مف البحوث حوؿ عالقة مشاىدة بالباحثيف وال

رتفاع معدالت الجريمة والسموؾ العدواني.  (1)التمفزيوف وا 

مف نتائج تمؾ البحوث وضع" جربف" مشروعو الخاص بالمؤشرات الثقافية، وقد توصؿ ض       

لتمفزيوف يختمفوف في إدراكيـ إلى ىذه نظرية التي ترى أف األشخاص كثيفي التعرض لبرامج ا

ف التمفزيوف وسيمة فريدة لمغرس لدى األشخاص  لمواقع اإلجتماعي مف األفراد قميميى التعرض، وا 

مداد الطفؿ بالمعمومات  خاصة األطفاؿ، لتمتعو بخصائص منيا قيامو بدور راوي الحكاية وا 

يؤثر عمى  قع اإلجتماعيوتكرار الصور الذىنية، وتفترض النظرية أف تقديـ التمفزيوف لموا

 معتقدات المشاىديف حوؿ الواقع اإلجتماعي.

                                  
 .306، ص2010 القاىرة، ، دار الفجر لمنشر والتوزيع،1، طنظريرت اإلتصرلمحمد منير حجاب،  - 1
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كما تفترض نظرية الغرس الثقافي أف مف ىـ قميموا المشاىدة لمتمفزيوف يتعرضوف لمصادر       

وأخرى جماىيري، في حيف أف معمومات متنوعة وكثيرة أخرى غير التمفزيوف، بعضيا شخصي 

ف فيعتمدوف التمفزيوف أكثر مف غيرىـ في الحصوؿ عمى مف ىـ كثيفوا المشاىدة لمتمفزيو 

 المعمومات.

 ومف أىـ اإلنتقادات الموجية إلى نظرية الغرس الثقافي نجد:       

لـ تاخذ النظرية في إعتبارىا المتغيرات األخرى غير كثافة المشاىدة التي تدخؿ في  -

 عممية التأثير التمفزي مثؿ العوامؿ الديمقراطية.

"ىاركنز و بنجري" أف العالقة بيف مشاىدة التمفزة والغرس الثقافي وعند  يرى كؿ مف -

مشاىديو يمكف أف ترجع إلى بعض محتوى مواًدا وبراج التمفزة وال تنطبؽ عمى مشاىدة 

 محتوى جميع التمفزيوف في عموميا ولكنيا قد تحدث نتيجة مشاىدة برامج ميددة.

ممكف أف تتعرض إلى القمب والتزييف مف قبؿ إف المادة المقدمة مف خالؿ التمفزة مف ال -

المشاىديف كما اف إستجابات المشاىد قد تكوف متغيرة وبالتالي تصبح األسس التي تبنى 

عمييا مفاىيـ أبعاد العالقة بيف المشاىدة والتأثير طبؽ لمنظور الغرس الثقافي مفاىيًما 

 (1)وأبعاد غير دقيقة.

 

                                  
 .307ص ،نفس المرجع - 1
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 اإلجراءات المنهجية-3

ىذه الدراسة في معرفة مدى تأثير حصة إنصحوني عمى صب ت :الدراسة تمجرال 3-1

 .tvمتتبعييا عمى قناة النيار

 غميزاف.بوالية أجريت ىذه الدراسة  :المجرل المكرني

نقسمت ىذه الفترة حسب: 2016نوفمبرتـ الشروع في ىذه الدراسة مع بداية  :المجرل الزمرني  وا 

إلى غاية  2016البحث فيو خالؿ الفترة الممتدة مف نوفمبرإستمر  :نظريالجرنب ال-        

 . 2017مارس

 .مارس إلى أفريؿ  إبتداءا مف شير :ميدانيالجرنب ال-        
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   العينة:مجتمع البحث و  3-2

ىو يمثؿ جتمع بحثو حسب الموضوع المختار و في أي دراسة ما أف يحدد م عمى الباحث       

قد يكوف ىذا المجتمع ضخما ال شخاص الذيف يكونوف مشكمة البحث، و األجميع األفراد و 

وبالتالي وجب عمى الباحث أف يختار جزءا مف مجتمع البحث  يستطيع الباحث السيطرة عنو،

 العممي نسميو عينة البحث.

عرفو موريس أنجرس عمى أنو" مجموعة مف العناصر ليا عدة خصائص مشتركة ليذه       

بيذا المجتمع تميزىا عف غيرىا مف العناصر األخرى والتي يجري عمييا الخصائص خاصة 

 (1)البحث وغالبا ما يكوف كثيرا وغير متجانس".

جميع ت التي ليا صفة أو صفات مشتركة و عمى أنو جميع المفردا مجتمع البحث يعرؼ       

 (2).ىذه المفردات خاضعة لمدراسة أو لمبحث مف قبؿ الباحث

يعرؼ أيضا حسب "مادليف قرافيت"أنو "مجموعة عناصر لو خاصية أوعدة كما        

والتي يجري عمييا البحث  ،يزىا عف غيرىا مف العناصر األخرىخصائص مشتركة تم

 (3).أوالتقصي"

                                  
، الجزائر ،دار القصبة ،2ط )ت،بوزيد صحواري و آخروف(، منهجية البحث في العموم اإلنسرسية موريس أنجرس، - 1

 .62ص ،2006
 ، ،spssتحميل البيرنرت بإستخدام البرنرمج اإلحصرئي منهجية وأسرليب البحث العممي و  ،محمود البياتي دالؿ القاضي،- 2

 .148ص ،2008،، عمافدار الحامد
 .62نفس المرجع.ص موريس أنجرس،- 3
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ذلؾ مف و مدى تأثير حصة إنصحوني عمى المشاىديف وبما أف دراستنا تيدؼ إلى معرفة     

وف مجتمع البحث ولذلؾ سيك ىذه الحصة ومدى تأثرىـ بيا،آراء المشاىديف حوؿ حيث معرفة 

 .TVمتتبعيف حصة إنصحوني عمى قناة النيار

 :العينة-

 العينة: تعرؼ عمى أنيا مجموعة جزئية مف مجتمع الدراسة. -

عبارة عف عدد محدود مف المفردات التي سوؼ "محمد عبد الحميد عمى أنو:  اويعرفي      

ؿ البيانات األولية المطموبة ويشترط في ىذا ممنيجيا ويسجؿ ىذا التعايتعامؿ معيا الباحث 

العدد أف يكوف ممثال لمجتمع البحث في الخصائص والسمات التي يوصؼ مف خالليا ىذا 

 (1)."المجتمع

ريقة تحكمية ال بط ـ فييا الباحث بإختيار مفرداتووتـ إخيتارنا لمعينة القصدية التي يقو       

مف بمدية مديونة والية  عينة 100لمصدفة، حيث كاف عدد مفردات مجتمع البحث مجاؿ فييا 

 غميزاف.

 

 

 

 

                                  
 .19ص ،1993، عالـ الكتب، القاىرة، 1طجميور في بحوث اإلعالـ، دراسات ال عبد الحميد محمد، - 1
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 الدراسةمنهج  3-3 

عند القياـ بأي دراسة عممية ال بد مف إتباع خطوات فكرية منظمة وعقالنية ىادفة إلى       

 ليا.طبيعة الدراسة التي سنتطرؽ ، وذلؾ بإتباع منيج معيف يتناسب و بموغ نتيجة ما

جممة مف الخطوات المنظمة التي يجب عمى الباحث إتباعيا في " حيث يعرؼ المنيج بأنو:  

 (1)."إطار اإللتزاـ بتطبيؽ قواعد معينة تمكنو مف الوصوؿ إلى النتيجة المسطرة

كما يعرؼ المنيج عمى انو" مجموعة مف اإلجراءات التي يتبعيا الباحث إلكتشاؼ الحقيقة 

 (2)والبرىنة عمييا".

بما أف الظاىرة التي سندرسيا تنتمي لمحاضر سننتيج المنيج الوصفي ألنو المنيج       

المناسب لدراستنا، حيث يعرؼ منيج الوصفي عمى أنو" طريقة مف طرؽ التحميؿ والتفسير 

بشكؿ عممي منظـ مف أجؿ الوصوؿ إلى أغراض محددة لوضعية إجتماعية أو مشكمة 

دـ ىذا المنيج في عدة مجاالت في عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ ألنو إجتماعية أو إنسانية ويستخ

 (3)يساعد عمى تدعيـ الدراسة بالمعمومات والتحقؽ مف الفرضيات المطروحة".

 

 

 

                                  
 .75ص ،، مرجع سبؽ ذكره منهجية البحث في العموم اإلنسرنيةموريس أنجرس، - 1
، الجزائر،  ،منهجية البحث العمميصالح شروخ، - 2  .90، ص2003دار العمـو
 .34، ص2007، ديواف المطبوعات، الجزائر، منرهج البحث العممي واطرق إعداد البحوثعمار بوحوش، محمد محمود،  - 3
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 أداة جمع المعمومرت: 4-4

إف دقة أي بحث عممي تتوقؼ إلى حد كبير عمى إختيار األدوات المناسبة التي تتماشى        

مكانيوطبيعة الموضوع  لمعطيات التي تخدـ أىداؼ اات الباحث لمحصوؿ عمى البيانات و وا 

، حيث تعتبر أداة الدراسة أو أداة جمع البيانات الوسيمة التي يستخدميا الباحث قصد الدراسة

جمع البيانات مف الميداف وذلؾ لتحميميا والوقوؼ عمى داللتيا ومعاينتيا بمعطيات نظرية 

 لمدروس إعتمدنا التقنية المنيجية التالية:المقدمة ولطبيعة الموضوع ا

في الحصوؿ عمى معمومات دقيقة ومالحظتيا بنفسو في ستخدـ : ىو أداة بحث ت  اإلستبيرن

مجاؿ البحوث، فيو تمؾ القائمة مف األسئمة التي يحضرىا الباحث في تعبيرىا عف موضوع 

ؿ عمى إجابات تتضمف البحث في إطار الخطة الموضوعة تقدـ إلى المبحوث مف أجؿ الحصو 

المعمومات والبيانات المطموبة، لتوضيح الدراسة المدروسة وتعريفيا مف جوانبيا المختمفة بعناية 

كبيرة مع كتابة األجوبة شخصيا مف طرؼ المبحوث وذلؾ في إطار التقيد التاـ بطرحيا وفؽ 

 الصيغة المرسومة ليا في اإلستمارة.
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التحميؿ   إستخدامنا ألداة اإلستبياف ىو الحرص عمى أف أما الغرض األساسي الذي كاف وراء

الموضوعي مف خالؿ إتباع خطوات عممية ودقيقة تسمح لموصوؿ إلى النتائج ومع حصر 

 (1)جميع عناصر الموضوع المدروس منيجيا في إتباع قولعد مضبوطة غير قابمة لمتغيير.

                                  
، ديواف المطبوعات الجامعية، 3، طمنرهج البحث العممي في عموم اإلعالم واإلتصرلبف مرسمي أحمد،  - 1

 .220،ص2007الجزائر،
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 تمهيد

اإلنسان المسمم في أي مكان من ىذه المعمورة، اليستطيع أن يعيش بمنأى عن الدين       

اإلسالمي وقّيمو في حياتو اليومية، فيو بحاجة متواصمة ومتزايدة لممعرفة الدينية، خاصة مع 

 وظيور مستجدات فقيية وأخالقية، لم تعيدىا المجتمعات اإلسالمية من قبل. تطور البشرية

وليذا فالمسمم بحاجة دوما لمبرامج الدينية التي يتناول قضايا اإلجتماعية، وتزيد من        

 ثقافتو ووعيو الديني، البد من اإلشارة إلى أّن ىناك دوافع لمشاىدة البرامج الدينية في التمفزيون.
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 ماهية اإلعالم الديني -1-1

 مفهوم اإلعالم الديني-1-1-1

ىو عممية تشمل جميع اإلعالم في المجتمع اإلسالمي فيو ليس مجرد بعض الدروس -

والمواعظ تمقى من خالل أجيزة اإلعالم، وال تمك المسمسالت عن التاريخ التي تعرض ضمن 

نما ىو مواد  ووسائل وحقائق وندوات وبرامج موجية إقتصادية برامج التمفزيونية أو اإلذاعات وا 

جتماعية، سياسية......إلخ.  وا 

ىو تزويد الجماىير بصفة عامة والمسممين بصفة خاصة بحقائق الدين اإلسالمي والعقيدة  -

القرآن والسُّنة رسولو محمد عميو الصالة والسالم بصورة اإلسالمية المستمدة من كتاب  اهلل 

رة من خالل وسيمة إعالمية، لديو خمفية دينية واسعة ومتعمقة في موضوع مباشرة أو غير مباش

  (1)الرسالة التي يتناوليا بغية تكوين رأي او إتجاه صائب.

واإلعالم الديني يعتمد عمى الخبراء واإلخصائيين والفنيين والكتاب والمؤلفين الممتزمين       

 بعقوليم وأفكارىم.باإليمان إيمانا وعمال ويعيشون عمى ىذا النظام 

اإلعالم الديني ىو وجود التفاعل والحركية واإلستجابة بين المرسل والمستقبل وىو يؤدي      

 وظائف عمى المستوى الوطني والدولي، فيو موجو لكافة الناس.

                                                                 
 .24، ص1984، دار الرفاعي، القاىرة، 2ط ،اإلعالم اإلسالمي وتطبيقاته العمميةمحي الدين عبد الحميم،  - 1
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كما يستعمل اإلعالم الديني كل أجيزة اإلعالم المتخصصة والعامة في المجتمع       

لعالم، فيو يستعين بوكاالت األنباء اإلسالمية والعالمية المختمفة، ويستخدم اإلسالمي في أنحاء ا

األقمار الصناعية والعربية والغير العربية وينشر في التمفزيونات العالمية ومثل غيره من 

األنشطة واجو عقبات ليا عالقة بتحديد الجانب التطبيقي لممصطمح ونطاق عممو، والمشكمة 

طبيق ووضعو موضع التنفيذ بسبب تعقد النشاط اإلعالمي ومن الذي ىي عدم إيجاد آلية ت

 يمثمو، ىل ىو شيخا أم شخصا محسوب عمى الوسيمة اإلعالمية بالضرورة؟.

تحول النشاط اإلعالمي إلى صناعة معقدة متجاوزا لمفيوم البدائي لإلعالم وأدرك خبراء      

ذا   (1)كان ذلك فيصعب تحقيقو في الدراما.اإلعالم أنو ال يمكن توفر شيخ في كل برنامج وا 

وىنا يتم التركيز عمى مضمون الرسالة اإلعالمية الدينية من جانب حتمية مراعاة        

العنصر البشري المؤىل والمؤدي والناقل، وبذلك يصبح الجميور المتأثر في المرتبة األولى  

وىنا يطرح السؤال ماىي الرسالة والمؤدي في المرتبة الثانية، كون أن الرسالة ىي األىم 

اإلعالمية التي يمكن أن يعبر عنيا بأنيا إعالم ديني؟ ىل من نصوص القرآنية الكريمة أو 

السنة أو السموكيات المرتبطة بيما؟ وبين ىذا الجدل في ماىية اإلعالم الديني، نقر بأنيكل قول 

 أو ممارسة مباشرة.

                                                                 
 ،2015/2016، مذكرة ماستر، جامعة مستغانم، اإلعالم الديني في ترقية القيم لدى الجمهور الجزائريدور قارة نعيمة، - 1
 .18ص
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ول وذلك لما يتضمنو من أحكام وتعاليم وآداب وأخالق يعتبر المصدر األأوال: القرآن الكريم: 

فيمتزم اإلعالم بكل ذلك، وكذلك كل شخص وكل مؤسسة إعالمية دينية، وىذا المصدر يجعل 

 الرسالة تتسم بالثبات ألن مصدرىا اإللو وال يكون اإللتزام بالقول فقط بل بالعمل.

إلى اإللتزام بالتشريع من خالل وسائل  يعتبر ىذا األصل المثل األعمى مما يدعو الناس       

 اإلعالم.

: من المعروف أن القرآن شامل لكن التفصيل والبيان جاء في ثانيا: السنة والسيرة النبوية

السنة وىناك آيات كثيرة يأمرنا فييا اهلل بطاعة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، كما يعتبر 

وأحكام وبث ذلك من خالل مختمف الوسائل القرآن مصدر لإلعالم كذلك السنة من إلتزام 

فادتيم من القصص والعبر التي تساىم في تنشئتيم  اإلعالمية ورفع الناس إلى المثل العمى وا 

 وبعث سموكيات إجتماعية خالصة في ترقية القيم....

وىي تجارب من سبقونا باإليمان، وىي عرض أمثال  ثالثا:التجارب والقصص واإلنتاج البشري:

تمتزم فييا القواعد الشرعية، أما اإلنتاج البشري فيو يحتاج إلى الضبط والقواعد الخمقية وعبر و 

 (1)والقيم.

 اإلعالم الديني ىو اإلعالم الذي يقدم مادة دينية لعقيدة ما إسالمية أو غير إسالمية.

 

                                                                 
، 2001، دار المبيان لمنشر والتوزيع، دراسات في اإلعالم الديني) إسالمي، مسيحي، يهودي(محمد،  حسين عمي - 1
 .28ص
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 تطور اإلعالم الديني-1-1-2

متعددة وجربت حركات وأساليب مرت الصحوة اإلسالمية في العالم العربي بمراحل       

متنوعة لمتأثير في المجتمع، في أول كانت التربية الفردية صورة راسخة لدى مدارس دعوية 

قناعو  متعددة وكانت الخدمات اإلجتماعية وسيمة لدى فئات إسالمية لموصول لممستيدف وا 

 بالفكرة اإلسالمية.

الم وأىميتو ودوره متأخرا قميال مما سبب أما في ما بعد جاء وعي الصحوة اإلسالمية باإلع     

فوات الكثير من المصالح والتعمرض لكثير من اإلقصاء، فحتى يستفيد الدين من اإلعالم 

حداث تأثير ال بد من عممية تدربية ونظرية تأصيمية  والصحوة اإلسالمية في إيصال الفكر وا 

تي كانت تفتقر لمكوادر البشرية والمادية وىذا ما كان يفتقده اإلعالم الديني في الفترات السابقة ال

 (1)وروح الرغبة.

متدادىا ّشخص المختصون في اإلعالم        ومن خالل التدرج التاريخي لمدعوة اإلسالمية وا 

واإلتصال أىم الوسائل اإلعالمية في الدعوة اإلسالمية بما يأتي : القرآن الكريم، السنة النبوية 

ستقبال الوفود الرسائل الشريفة، األقطار األخرى،  المقاءات ، المحاضرات، المسجد، الخطبة وا 

إلى الوفود بوصفيا إعالما دوليا، الحج، الفتوحات اإلسالمية، رحالت التجار والمسممين إلى 

 أماكن لم تصميا الفتوح.

                                                                 
 .146، ص1977 دار وىبة، القاىرة،، النظام اإلقتصادي في اإلسالمأحمد محمد العسال،  - 1
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ستمرار اومع تطور إستخدام وسائل اإل       نسان في إكتشاف إلتصال ومع مرور الزمن وا 

تصال بأنواعو الشخصي والجمعي والجماىيري الحضاري إتسعت الوسائل المستخدمة وسائل اإل

ختمفت عن رسائل الدعوة في إيصال الفكرة بشكل مباشر أو غير المباشر  في اإلعالم الديني وا 

 (1).إلى ما ينبغي لإلعالم الديني من تصور

الصورة الصحيحة لمسموك وىنا يتضح اليدف الرئيسي لإلعالم الديني إلى تقديم       

 اإلسالمي بموضوعية وقيم المجتمع المسمم.

 بروز ظاهرة اإلعالم الديني-1-1-3

اإلعالم الديني وسائل متعددة منذ نشاتو وتطوره وكان لو األثر الكبير في إثراء المكتبة      

اآلن بين أيدينا اإلسالمية بكم معتبر من المؤلفات الدينية ومباحث الفكر اإلسالمي، مما نجده 

 (2)من المصادر والمراجع الفقيية وكتب الحديث والسيرة النبوية وغير ذلك.

عالم الديني في عصور اإلسالم األولي عمى وسيمة اإلتصال الشخصي ولقد إعتمد اإل      

والجماعي وخاصة في المساجد، فقد كانت وسائل الرسول صمى اهلل عميو وسمم كميا عمل وقول 

نتقال و  المنورة إلى  خطابو مع إرسال المبعوثين والدعاة إلى جيات مختمفة بدءا من المدينةوا 

 (3)مواطن القبائل ومنابر األسواق واإلتصاالت الشخصية في المواسم...إلخ.

                                                                 
 .146أحمد محمد العسال، المرجع نفسو، ص  - 1
-194، ص2007، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،الدعاية واإلعالنجمال محمد أبو شب، أشرف محمد فوجة،  - 2

195. 
 .206، ص2007، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، اإلعالمعبد المنعم الميالدي،  - 3
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لى جانب اإلعالم بوسيمة اإلتصال الشخصي والجمعي كانت ىناك وسيمة تدوين المخطوطات  وا 

لوسائل الطباعة الحديثة المعروفة اآلن، وكثير من أميات  ونقميا وكانت ىذه الوسيمة بديال

الكتب الدينية الموجودة اليوم نقمت وطبعت في العصر الحديث عن أصول مخطوطات قديمة 

 كتب في عصورىا بأي كتيبييا من العمماء.

وكذلك فقد حرص المسممون في كل العصور عمى تزين جدران المساجد بآيات القرآن       

 بذلك أسمف إلى اإلعالم بإستخدام الالفتات أو الصحف الجدرانية.وكانوا 

اإلعالم الديني لظيور المطبعة في منتصف القرن الخامس عشر ميالدي بإنتشار الكتب       

زداد إعداد طالب العمم وتعدد المعاىد الدراسية الدينية في مختمف  قتناء الناس ليا وا  المطبوعة وا 

ا أسيمت المجالت اإلسالمية المتخصصة في نشر اإلعالم الديني المجتمعات اإلسالمية، كم

بشكل كبير خاصة بعد إنتقال المطبعة إلى البالد اإلسالمية، فالمطبعة كوسيمة إتصال يمكن 

 (1)اب ديني جماىيري.نخبوي إلى خطالقول أنيا حولت الخطاب الديني من خطاب 

إتخذ اإلعالم الديني مكانة متواضعة جًدا في البداية مع ظيور اإلذاعات والتمفزيون في       

القرن العشرين، وكان ذلك في شكل برامج دينية كانت تتمثل غالبا في أحاديث وقراءات دينية 

إلى جانب تالوة بعض اآليات القرآن الكريم، ثم تنوعت محتويات اإلعالم الديني وأساليبو لتأخذ 

ا مختمفة مثل الندوة اإلذاعية، المسمسل الديني، خطبة الجمعة وغيرىا، ثم إتجو الرأي صيغً 

لإلعالم الديني فأنشأت إذاعة القرآن الكريم في مصر وفي المممكة العربية السعودية و إذاعة 
                                                                 

 .313، ص2003القاىرة، ، دارالفجر لمنشر والتوزيع،1، ج1، طالموسوعة اإلعالميةمحمد منير حجاب،  - 1
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نداء اإلسالم في مكة مكرمة، وأخذت الجزائر ىذا الحد وبإنشائيا في الشعبيات من القرن 

 (1)إذاعة القرآن الكريم .العشرين 

ويمكن الحديث عن تنامي الفضائيات الدينية في المجتمع اإلسالمي بداية من األلفية       

الثالثة مع ظيور قنوات المسجد والرسالة والمنابر وقبميا بظيور قناة إقرأ التي ميدت لظيور 

لديني في وسائل ىذه القنوات الفضائية الدينية وأعطت صيغة وتصور جديدين لإلعالم ا

يات من القرن العشرين جدال بين الباحثين عن ماىية الخطاب الديني اإلعالم، وأثير في الثمان

 وعالقتو بنظرية اإلعالم اإلسالمي وأييما يحوي األخر اإلعالم الديني أم اإلعالم اإلسالمي؟.

صرة ىو صورة يرى الدكتور محمد سيد محمد بأن اإلعالم اإلسالمي في ظروفنا المعا      

اإلعالم المتخصص وىو اإلعالم الديني بمعنى أن اإلعالم الديني ىو الجزء المتخصص في 

قضايا الوعظ واإلرشاد والتبميغ وتعميم الناس األمور الخاصة بدينيم أي ىو اإلعالم والخطاب 

، الديني المرتبط بالفروع وليس باألصول، ألن األصول ىي من ميمة اإلعالم اإلسالمي ككل

واإلعالم اإلسالمي شامل وكامل بشمول وكمال العقيدة اإلسالمية، وال يرتبط فحسب بالقضايا 

نما يتعداىا إلى جميع مناحي الحياة السياسية ،اإلقتصادية، اإلجتماعية،  الدينية وا 

 (2)والثقافية...إلخ.

 

                                                                 
 .  19، ص2006، دارجرجر لمنشر والتوزيع، 1، طقضايا ودراسات اإلعالميةتيسير أبو عرجة،  - 1
 .19تيسير أبو عرجة، المرجع نفسو، ص - 2
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 وظائف اإلعالم وخصائص اإلعالم الديني -1-2

 وظائف اإلعالم الديني-1-2-1

كون أن اإلعالم لو نشاطو وعممو اإلعالمي المتميز فإنو يممك عدة وظائف تساىم في         

إتمام العممية اإلعالمية الدينية وتقديم خدمتو لمجميور عمى أكمل وجو وتشمل ىذه الوظائف ما 

 يمي:

  وظيفة دعوية: وىي جزء من األمانة التي تحمميا أمة محمد عميو الصالة والسالم ويسعى

إلسالم الديني إلى نشر عقيدة التوحيد، كما يتبنى الدعوة إلى العبودية الخالصة هلل وحده دون ا

 سواه، فكل اإلعالم دعوة.

  وظيفة إخبارية: ينقل اإلعالم الدني الخبار والمعمومات واألحداث والوقائع ويتبنى قضايا

 ر اإلسالمي.المسممين ويبرزىا ويحمميا ويقدم الحمول المناسبة ليا وفق المنظو 

  وظيفة عممية وتربوية: ترمي إلى اإلرتقاء بإىتمامات الناس والسمو بعقوليم ووجدانيم وسموكيم

 وتزويدىم بعموم الشريعة وغيرىا من العموم النافعة وغرس المعاني الخالقية.

  وظيفة تثقيفية: الثقافة مفيوم واسع يتضمن معارف وعموم متنوعة في الشأن السياسي

واإلجتماعي والعسكري ويتضمن أخبار وتقارير ومعمومات التي تؤدي دورا تكميميا  واإلقتصادي

 والبد افيتمام بو.
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  وظيفة إجتماعية: تعمل عمى بناء الشخصية اإلسالمية المتوازنة والقوية وبناء المجتمع

المتماسك وتعميق الشعور اإلنساني مع روح األخرين وبث األلفة والمّودة وتحقيق اإلنسجام 

 اخل المجتمع، كما يساىم من خالل برامجيو عمى التنشئة اإلجتماعية.د

  وظيفة توعوية: التوعية بواقع األمة اإلسالمية وعالقتيا باألمم الخرى ذات التأثير بقضايا

 (1)المسممين سواء في الجانب السياسي أو اإلقتصادي.

  جتماعيا وعمى أسس سميمة راسخة وظيفة تنموية: المساىمة في تنمية المجتمع إقتصاديا وا 

 تعتمد عمى األرقام والمعمومات وتؤدي دورا موازيا ومكمال لجيود الدولة.

  وظيفة تقويمية: أن اىم وظائف اإلعالم الديني عممية التقويم إلداة الناس وانشطتيم وأعماليم

 وأقواليم وىذا ال يحقق إال في ظل إعتالء منابر العمم واإليمان والصالح.

 سعادىا.وظيفة ترفيي  ية: الترفيو اليادف الذي يروح عمى النفس وبعث النشاط فييا وا 
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 خصائص اإلعالم الديني-1-2-2

لإلعالم الديني خصائص متعددة تجعمو يتميز عمى غيره من أنواع اإلعالم، وسنذكر       

المعاصر بعض الخصائص أوردىا الدكتور محمد منير سعد الدين في كتابو" قراءة في اإلعالم 

 واإلعالم الديني" وكانت كالتالي:

إعالم قاعدتو الحرية وقمتو المسؤولية: في النظام اإلسالمي الحرية ىي أساس النظام  -

السياسي وفطرة ال يصادرىا اإلسالم وىي قاعدة لنظامو اإلعالمي، إذن في اإلعالم الديني 

 ط؟القاعدة ىي الحرية والقمة ىي المسؤولية فال حرية بدون ضواب

لإلعالم الديني حرمات وحقوق: فيو يحترم العرض، حرمة النفس، حرمة العقل وحرمة  -

 المال.

 إعالم ممتزم باإلسالم وأخالقو. -

 إعالم مستقل رافض لمتبعية. -

 إعالم يدعو إلى السموك الحضاري والعمل الصالح. -

 من خالل إعالم قائم عمى افقناع ال اإلكراه: إعتمد اإلعالم الديني في محاطبتو لمناس -

 (1)مضامين رسائمو عمى خاصية اإلقناع ال اإلكراه.
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 أما الدكتور األحمد مالك فقد حدد خصائصو في:       

التدرج: يعتبر اإلعالم الجماىيري غزير التأثير فال بد من التدرج والتأني وىذا يعني عدم حمل  -

 الناس عمى كل قضايا الدين جممة واحدة.

نقدم لمناس ما تتحممو العقول وال نفترض في الناس الفيم العميق الحكمة: ومن الحكمة أن  -

 والثقافة العالية بل نأخذ اكثر الناس وأغمبيم.

اإلقناع: قدر اإلسالم العقل وجعمو مناط التكميف وخاطب العقول وميز بين أصحاب العقل  -

ن كان اإلقناع أصال بالمحتوى لكنو قد يعمق باألسم وب والطريقة الصحيح والعقل الفارغ، وا 

 الب الفني الذي يقدم من خاللو.والق

اإلثارة: ليست مقصودة لذاتيا بل لحشد الناس تجاه قضية معينة وتوجيو إنتباىيم ليا والغرض  -

 (1)التعاطف والدعم والمؤازرة والمشاركة.

 نجد ىناك خصائص أخرى:  كما           

جتيادات التابعين.الوعي التام بكل األطر المرجعية القرآن والسُّنة  -  وعمل الصحابة وا 

التدريب عمى تقنيات الحديثة التي تمكنو من متابعة ما يدور حولو من احداث  -

كتشافات عممية ومعطيات عصرية.  وا 

 (2)فيم طبيعة الحوار مع اآلخر وطبيعة العالقات الدولية واإلقتصادية العالمية. -
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 دور ومعوقات اإلعالم الّديني-1-3

 دور اإلعالم الّديني 1-3-1

لم يعد دور اإلعالم التعريف بما يحدث فقط وال حتى التعبير عن الموقف مما يحدث بل       

 تجاوز ذلك إلى ما ىو أىم، حيث أصبح تربويا.

فاإلعالم اليوم ال يعبر عن خياراتنا بل يحرض عمييا وىو ال يعكس آرائنا بل يّكونيا،       

 ن قناعاتنا اإليمانية بل يصنعيا.وىو أصبح ال يشرح أو يبيّ 

نما          يستمد اإلعالم مغزاه وأىميتو من الحاجة إليو، ليس فقط ألغراض إعالمية مجردة وا 

ألغراض تربوية وثقافية تتضمن معنى وكيفية تكوين الشخصية وبموة اليوية وحتى ضبط 

ا، وكمما توسعت أشكال التواصل السموك الفردي وتربية الناس، أو إعادة تربيتيم تألفا أو تنافرً 

اإلعالمي وتطورت تتخذ مناىج التربية اإلجتماعية لنفسيا عبر اإلعالم أبعادا جديدة أعمق أثرا، 

وألن لمدين موقعا أساسيا وجوىريا في شخصيتنا الفردية وفي شخصيتنا الجماعية، فإن اإلعالم 

ثرا في بمورة ثقافتنا وفي رسم معالم الديني يتبوأ موقعا متقدما في مجتمعاتنا ويمارس دورا مؤ 

 ىويتنا.

إن اإلعالم بكل فروعو لم يعد مجرد وسيمة من وسائل اإلتصال والتواصل، كما كان في        

السابق بل أصبح وسيمة، بل الوسيمة األّشد فّعالية لممعرفة والتعارف، ولذلك فإنو يقع في القمب 

شأوا عظيما في المجتمعات الحديثة حتى أنو من كل مجتمع، إن تأثثيره عمى العقول بمغ 
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يصعب بل بستحيل إنكار حقيقة أن اإلعالم يؤثر في تحديد الخيارات العامة لمناس، ويعيد 

ترتيب سمم أولوياتيم اإلجتماعية والفكرية وىو يصنع قناعات ويفرز معسكرات ويرسم مواقف 

ة  بيد اإلعالم أو وسيمة من وسائل متباينة حتى داخل المجتمع الواحد وعندما يكون الدين أدا

ميمامو ونشاطاتو، فإن دوره يصبح أعمق أثرا، لما لمدين من قدسية في ثقافتنا العامة ولما لو 

   1من دور فّعال في تكوين ىويتنا الفردية والمجتمعية.

التي يجدر بنا أن نحدد دور ىذا اإلعالم الّديني في ترسيخ القيم وتأصيميا ومن أىم األدوار 

 يقوم بيذا ىذا اإلعالم ىي:

اإلسيام في ترسيخ القيم اإلسالمية في الحياة افجتماعية من خالل اإللتزام ىذه المادة -

 اإلعالمية بالفكر اإلسالمي .

التصدي لمحمالت المغرضة ولسموم اإلعالمية التي يبثيا أعداء اإلسالم والجاىمون بو والعمل -

 ل منيج إعالمي متطور.عمى إبراز صورة اإلسالم من خال

العناية بتطوير الرسائل اإلعالمية الموجية إلى األقميات المسممة في المجتمعات الغير -

 اإلسالميى لنيا جد متطورة .

                                                                 
، 1999، مؤسسة إقرأ الخيرية، القاىرة، واألهدافالمسؤولية في اإلسالم: األصل والقواعد محي الدين عبد الحميم،  - 1
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ولينجح ىذا الدور البد من تأسيس إعالم يوازي ذلك اإلعالم المغاير الذي أصبح يممك        

الل إستخدامو لتكنولوجيا اإلتصال العالية قوة تاثير داخل وخارج الدول اإلسالمية من خ

المستوى وأصبحت تمك المجتمعات تتخذ اإلعالم سالحا قويا لضرب اإلعالم الداخمي خاصة 

الّديني وعميو فالبد من إستراتجية محكمة من اجل صناعة إعالم في مستوى عالي يستطيع 

 (1)حماية المجتمع من الفكر اليدام.
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 اإلعالم الدينيأهداف -1-3-2

تحصين المسممين بحقائق الدين اإلسالمي لحماية المجتمع من أخطار الجيل بحقائق  -

 الدين.

تعديل سموك المدنيين بما يتالئم مع جوىر ىذا الدين الذي تمثمو العقيدة السمفية واإلسيام  -

رساء في التقويم الخمفي لمناس والسيما بين الشباب بخمق أخيال مؤمنة بربيا وأوطانيا  وا 

 قواعد الحق والفضيمة وغير ذلك من القيم التي يدعو إلييا الدين.

الوقوف أمام الطغيان المادي الذي أصبح سمة من سمات العصر يسيطر عمى تفكير  -

 الناس ويدفعيم إلى إتخاذ المواقف نحو األمور.

 تحسين المعامالت بين الناس ببعضيم البعض. -

 دات اإلسالمية.دعم وتقوية اإلتجاه إلى أداء العبا -

 القضاء عمى المعتقدات الخاطئة بين بعض الناس من خالل التفسير الصحيح لمدين. -

إستخدام المفاىيم الدينية في اإلقناع باألفكار المستحدثة والقضايا العصرية التي ال  -

 تتنافى مع جوىر اإلسالم.

اإلسالمية وغير اإلستعانة بالحقائق العممية الدينية لتوجيو الجماىير في المجتمعات  -

إسالمية التوجيو الصحيح من خالل التأثير عمى عقول وقموب الناس في ىذه 

 (1)المجتمعات.
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 معوقات اإلعالم الّديني:1-3-3

ال يخفي عمى احد ما يواجو إعالمنا الّديني من عقبات ومعوقات سواء المعتمدة أو التي      

 تكون صدفة وسنذكر بعض منيا:

الدعم المادي من أبرز مقومات النجاح، ولعل قمة الدعم في إعالمنا يكون  : يعتبرالدعم المادي

 عائقا في تقدم ىذا اإلعالم وتحقيق أىدافو.

: ال يتعب العامل من قضية بقدر تعبو من ناقده غرضو النقد فقط ولكن تبقى النقد لغرض النقد

 نية الناقد ىي األساس واأليادي المتخصصة.

والتخصص مطمب لنجاح اي عمل ولعل قمتيا في العالم اإلسالمي يعد : الخبرة قمة الخبرات

 تعطيال لنجاح اإلعالم المرئي الديني.

: كون اإلعالم المرئي جديد عمى افعالم الديني فيذا يشكل عائق حداثة اإلعالم الديني المرئي

قافة كبير، ويكفي من ىذا المعوق أن يجعل األعين تركز عميو وتنظر فشمو لتحل محمو بث

 (1)خارجية مغايرة.
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 خالصة

يعتبر اإلعالم الديني من بين أىم الرسائل التي تؤدي دورىا في التاثير وتغيير الفكر       

وتغذية العقول ورغم ذلك فمقد واجو عدة إشكاليات من حيث المفيوم والتطبيق والممارسة 

وتعددت اآلراء والتوجيات في طرح ىذا المفيوم كنشاط ثابت، ولكن يبقى ليذا المصطمح أىمية 

ل وظائفو وأىدافو التي يسخرىا من اجل ترسيخ القيم الدينية اإلسالمية داخل وذلك من خال

المجتمع والتي تساىم في بناء ومواجية معوقاتو سواء الداخمية أو الخارجية، وعميو فإن اإلعالم 

ن خالل قواعده ومعالمو التي يبنى عمييا األساس في الديني أصبح يممك قوة النشاط والتأثير م

  ة القيمية.صحة الرسال
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 تمهيد:

ثمى لإلتصال وعرض األفكار والثقافات وىي الوسيمة الفضائيات اليوم ىي الوسيمة الم       

الناجحة لمتواصل الفكري والثقافي والعقائدي مع العالم، رغم ان الساحة افسالمية مميئة بالقنوات 

عامة تحتاج إلى إنشاء قناة تمفزيونية  المتاحة لممشاىد العربي إال أنَّ المة العربية واإلسالمية

شاممة تختص لموضوع عرض الديني اإلسالمي والدعوة إليو والدفاع عن قضايا األمة العربية 

ىذه المسممة وىذا ما أدى التطرق لمتطور التاريخي لمشبكة الفضائية العربية وخصائصيا وواقع 

الفضائيات، كما أن الحديث عن الفضائيات التمفزيونية يقودنا بالضرورة إلى الحديث عن 

القنوات أو البرامج التي تقدميا، حيث تستخدم كوسيمة إعالمية ذات اىمية كبرى لمتأثير عمى 

 الجماىير بإعتبارىا أىم وسائل اإلتصال في الوقت الراىن.
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 القنوات التمفزيونية -2-1

 نشأة القنوات التمفزيونية وتطورها-2-1-1

م، حيث قام كاتب قصص الخيال العممي "آرتر كالرك" 1945كانت بدايتيا الولى في سنة     

، ومن خاللو وصف نظاميا لإلتصال عبر األقمار 2001بنشر مؤلفة أوديسة الفضاء 

تصال لتظير عّدة الصناعية، ومن ىنا جاءت فكرة إستخدام األقمار الصناعية في مجال اإل

 التمفزيونية والياتفية.محاوالت إلطالق أقمار صناعية قادرة عمى نقل الغتارات 

عالميا لتمثيل متغيرا كبيرا في        وأتت الفترة التي إستغل فييا اإلنسان الفضاء إتصاليا وا 

حياة األفراد والشعوب والدول نتج عنو متغيرات بجميع وسائل اإلتصال ودعمت مركزية 

طالق الصواؤيخ  التمفزيون والصورة المرافقة لألحداث عمى مستوى العالم كمو ومع مرور الوقت وا 

الحاممة لألقمار الصناعية المتخصصة بنقل الرسائل اإلعالمية المصورة إلى مدارتيا فقط ظير 

ا التمفزيون الفضائي في كل من اإلتحاد السوفياتي والواليات المتحدة األمريكية كما لحق بيذ

 )1(الركب العديد من الدول األخرى مثل: فرنسا، الصين، اليابان.

وقد أدت أقمار البث الفضائي التمفزيوني في الثمانيات إلى حدوث تغيرات ممموسة عمى        

، وىناك العديد من أقمار TDFم ويبث إرسال القناة 1988اإلتصال التمفزيوني الذي أطمق عام 

م، القمر األلماني لمبث سنة 1993منيا: القمر الفرنسي سنة  البث التمفزيوني في أوروبا
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نتشرت بشكل كبير وعرف تطوًرا يتيح إيصال البث مباشرة كونو يتيح 1989 بثًا ذو نوعية م، وا 

 )1(جّيدة ووضوحا فائقا، فإن جياز البث الفضائي كونو مستقبال ومفسرا لشفرة البث الرقمي.

الفضائية بعد ذلك  حيث إدخمت عمييا تحسينات كبيرة  ولقد تطور إستخدام القنوات       

وسارعت الدول في إنتقائيا معجزة القرن، حيث بدأت التأثيرات عمة المشاىد بشكل واضح متأثر 

في تفكيره وعمى ثقافتو وسموكو، وأصبحت القنوات الفضائية ىي وسيمة إتصال األكثر إنتشارا      

غراًءا لجماألوسع و  عيا بين الصوت والصورة والضوء والمون والحركة، وقد واألكثر جذبا وا 

حاولت الفضائيات اإلعالم اليومي من مجرد نقل المعمومات واألفكار إلى اإلسيام الفعمي في 

تكوين الحياة في أبعادىا السياسية والثقافية واإلجتماعية واإلقتصادية لما ليا من قدرة عمى 

 )2(جماعات أو تعديميا أو تغييرىا.التأثير في اإلتجاىات لدى األفراد وال

 أهمية الفضائيات التمفزيونية وتأثيرها عمى المجتمع-2-1-2

تتبع أىمية القنوات الفضائية من قدرتيا عمى إحتواء أفراد المجتمع بجميع طبقاتو وأطباقو       

فيي تقدم ما يريده الصغير وما يرغبو الكبير في أي مكان وزمان، وىي تمبي أىداف النسق 

 اإلجتماعي السياسية والتربوية والصحية وتكمن أىمية الفضائيات التمفزيونية فيما يمي: 

 قوة تأثيرىا.إن الفضائيات تجمع بين الكممة والصورة المرئية مما يريد من  -

                                                                 
 .38، ص2001، العربي لمنشر والتوزيع، القاىرة،العرب واألقمار البث التمفزيونيسعد لبيب،  - 1
 .39ىناء السيد، المرجع نفسو، ص - 2
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إن الفضائيات التمفزيونية تتميز بقدرتيا عمى جذب المشاىد وتحقيق درجة عالية من  -

 المشاركة من خالل ما تقدمو من مواد تعميمية وترفييية إضافة إلى التأثير الذي تقوم بو.

فالمرسل في ىذه الوسيمة يخاطب المستقبل وجيا لوجو حيث تتعامل مع المشاىد مباشرة  -

يحزن الوقائع والصور ويختصر الزمن بين وقوع األحداث وعرضيا عمى المشاىدين 

 مباشرة.

الصور المتحركة الناطقة التي تقدميا القنوات الفضائية تجعل المشاىد يتابع األحداث  -

من منزلو لمبحث عنيا ما يوفر  في مكانو دون أن يكمف نفسو عنادا لسفر أو الخروج

 )1(الجيد والمال.

تتميز الفضائيات التمفزيونية بقدرتيا عمى تحويميا المحردات إلى محسوسات وتعد وسيمة  -

ورة جذابة لمكبار والصغار فيي تمتمك القدرة الفنية التي تمكنو من تحويل الخيال إلى ص

 واقعية والواقع إلى الخيال.

 ضرورة إعالمية لعالمنا. أصبحت القنوات الفضائية -

تقع القادة لمتأثير الذي تقوم بو القنوات الفضائية كوسيمة ميمة إلدارة الشعوب سياسيا  -

جتماعيا.  )2(وا 

 

                                                                 
 .105، ص1994المصرية، القاىرة، ، الييئة البث اإلذاعي والتمفزيونيجالل عبد الفتاح،  - 1
، رسالة الماستر، تبسة، الفضائيات التمفزيونية وتأثيرها عمى اإلتصال الشخصي في األسرة الجزائريةبراىمية حكيمة،  - 2

 .112، ص2004
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 إيجابيات وسمبيات القنوات الفضائية التمفزيونية -2-1-3

 إيجابيات القنوات الفضائية التمفزيونية 

عمييا مرتبط بطبيعة اإلستخدام أو مكانتيا فييا إن الفضائيات ما ىي إال وسيمة وان الحكم      

 تتعمق باإليجابيات مرىونة بطريقة توظيفيا ليذه الوسيمة ومن أىم إيجابياتيا:

 الحصول عمى المعمومات مفيدة عن دول العالم من مختمف القارات خاصة تمك البعيدة. -

 اإلسيام في تطوير التبادل العممي والثقافي. -

 لجميع الفئات وفي مختمف األوقات. إتاحة فرص غير محدودة -

 الحية الميمة لألحداث.تداول المزيد من األنباء وتوسيع رفعة التغطية  -

 1التوسع في إمكانيات المواصالت السمكية والالسمكية ومن نطاقيا. -

 سمبيات القنوات الفضائية التمفزيونية 

الفضائية وما تحممو من إبصار في الصور والصوت معاد ما نممكو من  إن القنوات         

نتشار إال أنيا ليا أخطار وسمبيات عمى المستوى الثقافي واإلجتماعي ويمكن حصرىا  ذيع وا 

 في:

إنشغال الفرد واألمة عمى أداء واجباتيا فإدمان مشاىدة الفضائيات التمفزيونية أشد خطر  -

ضافة العمر.خاصة عمى من يعتمد سياسة قت  ل الوقت وا 

                                                                 
اإلعالم ، اطروحة دكتوراه في عموم دور القنوات الفضائية في تشكيل القيم الجمالية لدى الشباب الجامعيسمير لعرج،  - 1

 .29، ص2006/2007واإلتصال، الجزائر، 
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أخالق البيئات المنحرفة إلى  إدخال كثير من العادات الغربية إلى بيوت المسممين ونقل -

 مجتمعنا خصوصا ما يتعمق باألزياء واإلختالط وتقميد نمط الحياة.

التعود عمى رؤية المنكرات وعدم إنكارىا وتعويد الناس عمى إختالط الجنسين بال حدود  -

 وأخالقية.شرعية 

بعادىم عن المسؤوليات األسرية. -  تقميل فرص اإلحتكاك بين المراىقين ووالدييم وا 

اإلسيام في نشر الرذيمة واإلباحية واألمراض النفسية واإلجتماعية وسمبيات سموكية من  -

 )1(خالل التركيز عمى أفالم العنف واإلغراء.

 ماهية الفضائيات الجزائرية الخاصة -2-2

 القنوات الخاصةتعريف -2-2-1

القنوات الفضائية ىي محطات تمفزيونية تبث إرساليا عبر األقمار الصناعية بما أن          

وىذا اإلرسال يتجاوز الدولة المرسمة إلى دول أخرى عبر األقمار الصناعية ليمتقط من خالل 

ر وقد أجيزة خاصة لإلستقبال وأطباق الالقطة، فإن ظيور ما كان من سمات مواكبة العص

تميزت ىذه القنوات يكونيا شمولية وجامعة، حيث إمتازت شبكة برامجيا بالتوجو نحو الجميور 

عريض من مختمف األعمار ومختمف األذواق كما أنو من مختمف األذواق اإلجتماعية والفكرية 

الصفوة والثقافية ويتقدم تكنولوجيا وسائل اإلعالم وتطورىا والتي مرت بعدةمراحل إبتداءا بمرحمة 

رتفاع مستواه المادي والتعميمي، ثم جاءت مرحمة الحشد  حيث تميز جميورىا بصغر حجمو وا 
                                                                 

 .30سمير لعرج، المرجع نفسو، ص - 1
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أين واصل اإلعالم إلى جميع الفئات العمرية وكل القطاعات المجتمع أما مرحمة التخصص 

الذي ففي ىذه المرحمة التي نعيشيا والتي تتميز بظيور جماعات مفككة من الجميور العريض و 

 ائل اإلعالم لمخاطبيو.تسعى وس

ظيرت القنوات المتخصصة وىي عبارة عن تمك القنوات الفضائية التي تخمت عن شمولية     

المضمون والمقصد لتعطي كامل إىتماميا في فرع واحد وتتولد منو جزيئات، كما في القنوات 

خصص في الرياضية المختصة في رياضة كرة القدم، إذن ىذه القنوات قنوات عصر تميز بالت

أكثرية المجاالت، وأصبح التمفاز أشبو بمعرض يتجول في الشخص ليختار ما يناسب 

ىتماماتو.  )1(ومنظومتو القيمية وىويتو الفكرية أيضا ىواياتو وا 

 أنواع الفضائيات الخاصة-2-2-2

 وىي تمك التي تقدم نوعية معينة من المواد و البرامج قنوات متخصصة في المضمون :

وتتوجو نحو جميور عام، كما في قنوات الدراما، قنوات الموسيقى، المتخصصة، 

 القنوات الدينية.

 وىي تمك التي تخاطب جميور محدد قنوات متخصصة في الجمهور الذي تخاطبه :

يشترك في صفات معينة، وتتميز برامجيا وموادىا بما يالئم ىذه التوعية من الجميور 

 )2(كقنوات األطفال.

                                                                 
 .37صالمرجع نفسو،  ، الفضائيات وقادة الرأيىناء السيد ،  - 1
 .9-8ص بيروت، اإليمان لمطباعة، ، دارالقنوات المتخصصة: أنواعها، جمهورها،بحوثها وأخالقياتهاعاطف عدلي،  - 2



 قنوات التمفزيونية الخاصة                                     الثاني       الفصل 
 

~ 66 ~ 
 

 الجزائرية الخاصة:فضائيات -

 2012كانت أولى التجارب لجريدة النيار الجديد التي أطمقت قناتيا" تي في" في بدايات      

والمستقبل وغيرىا  Kbcوالخبر TVلتتبعيا صحف أخرى كالشروق والبالد واألحواء ووقت دزاير

إجراءات من الصحف التي تسعى لمتحول إلى قنوات فضائية، حيث لم يعد األمر يحتاج إلى 

كثيرة ومعقدة أو إلى ميزانيات طائمة، كما في السابق، فالمدن اإلعالمية العربية كما ىو 

 مثال"المدينة اإلعالمية األردنية" البحرينية، وكذلك دبي لإلعالم .

توفر خدمة مميزة بتكاليف معقولة ودون إجراءات إدارية معقدة وطويمة حيث تضمن البث      

بمعدل نقل بيانات عال  nile sat 103والقمر arab sat badrالفضائي عمى كل من األقمار 

ألف دوالر شيريا باإلضافة إلى تكاليف إيجار مكتب داخل  30وذلك مقابل مبمغ ال يتجاوز الـ

عالمية  لغايات التحكم والمتابعة، ليبقى األمر األخر ىو توفير مقر بالجزائر حرم المدينة اإل

كأستوديو لتسجيل بعض الحصص ونشرات افخبار لتتحول أي مؤسسة صحفية أو مجموعة 

 صحفيين إلى قناة فضائية تخاطب العالم.

 وسنعرض بعض الفضائيات الجزائرية الخاصة في الساحة اإلعالمية الجزائرية:     

 قناة النهار: 

التجريبي يوم  يار الجديد الجزائرية إنطمق بثياقناة جزائرية إخبارية مستقمة تابعة لجريدة الن    

عمان ليبدأ البث من ىناك إتخذت القناة مقرىا الرئيسي بالعاصمة األردنية  2012مارس  6
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حيث أن برامجيا عمى قمر نايل سات، تيتم القناة بالشأن اإلخباري والسياسي في الجزائر 

، ووكذا أخبار الصحف ستكون مزيجا بين الخبار والرياضة و اخبار اإلقتصاد في الجزائر

 )1(الوطنية والعديد من البرامج وأخرى )وثائقيات، احوال جوية...(

 تردد القناة عمى النايل سات
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 قناة الشروق: 

لمؤسسة الشروق، إنطمق البث التجريبي في عيد الثورة  ىي قناة جزائرية مستقمة تابعة    

وذكرى تأسيس الشروق اليومي حيث إتخذت مكتبا بالجزائر بينما بدأ البث من عمان وبيروت 

عمى نايل سات، أطمقت مؤسسة الشروق بداية من الساعة الصفر   وتوسع إلى دبي والدوحة

 .2011إلندالع ثورة  57بر وجاءت ىذه اإلطالقة في الذكرى الـ ليوم األول نوفم

قناة الشروق ستبث بمرحمة أولى من العاصمة األردنية عمان وبيروت عمى أن يتوسع       

البث إنطالقا من المدينة اإلعالمية بدبي في اإلمارات العربية المتحدة والعاصمة القطرية 

ريبا بالجزائر العاصمة وعدد من واليات الوطن بعد إنطالق الدوحة في إنتظار فتح مكتب لمقناة ق

 .البث الرسمي وترددات القناة
                                                                 

 1- 11:30 , 21/02/2017-www.star7arab.com/fas?t=19805http://  

http://www.star7arab.com/fas?t=19805-21/02/2017
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Hotbirt      

 

        

 أوتمسات    

 

 

  :قناة الجزائرية 

، إنطمق 7الجزائرية قناة جزائرية خاصة تم إطالقيا عمى القمر الصناعي إتالنتيك سرت      

 بشبكة برامجية ثرية جدًّا وبعدىا إنطمق البث الرسمي  2012بثيا التجريبي شير فيفري من عام 

، تيدف القناة من خالل برامجيا إلى إيصال صورة أكثر إشراقا 2012جويمية  5إبتداءا من يوم 

جيا نوعا ما عن التقاليد الجزائرية المحافظة طرح أكثر من تساؤل حول جزائر غير أن خر عن ال

ماىية قناة من ىذا النوع وفي مثل ىذا الوقت وحول مصادر تويميا لكن تبقى الكممة لمالكي 

 )1(.%100القناة الذين أكّدوا أنيا من تمؤيل جزائري 

 

                                                                 
 نفس الموقع  - 1
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 ترددىا     

27500   3/4   11392V  
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حيث سعت الجزائر لتطوير اإلنتاج الوطني في ظل المنافسة الشديدة ودليل إستخدام       

األقمار الصناعية، وبدأت التمفزة الجزائرية في بث برامجيا بإتجاه دول الشمال إفريقيا، جنوب 

أوروبا بواسطة القمر الصناعي األوروبي)أوتمسات( الذي يحمل تغطية شمال الصحراء إبتداءا 

، وبذلك ستتمكن الجالية المقيمة بأوروبا والمغرب العربي من إلتقاط البرامج 20/08/1994من 

عن طريق ىوئيات مقعرة، وتزامن ىذا البث مع مشروع في  تطبيق الشبكة البرامجية التمفزيونية 

 1الجديدة المتنوعة والتي تيدف لتمبية حاجيات الشباب بوجو خاص.

ق البث التجريبي لمقناة الجزائرية ألنو يصادف يوم إلطال1994أوت  20وقد تم إختيار       

اإلحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وكذلك ذكرى يوم المجاىد من أجل تعزيز الروابط 

 . والعالقات مع الجالية بالخارج

وأىم إنجازات المؤسسة العمومية لمتمفزيون في ىذا المجال إنشاء قنوات تعبر الحدود      

م ، بدأت 1994في أكتوبر  canal algéréوتكون أداة تواصل وليذا كان ميالد قناة الجزائرية 

                                                                 
، 2008، دار الحمدونية لمنشر والتوزيع، الجزائر، الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية في الجزائر، نور الدين تواتي - 1
 .125-124ص
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نشرات، أما  03القناة ببث نشرة األخبار واحدة عمى الساعة سابعة مساًءا، واليوم عدد 

حصة تمفزيونية وبذلك تطورت القناة وأصبح بثيا يتم عبر الناظم  11من  الحصص فيي أكثر

كان ميالد الرسمي لمقناة التمفزيونية الثالثة  2001جويمية  5م وفي2001اوت  28الثماني في 

عبر القمر الصناعي عربسات والمتوجو إلى العالم العربي لتمتين لغة التواصل الجزائري العربي 

من مجمل زمن بثيا الموجو  canal algéré %خبار في قناة الجزائريةحيث تنخفض نسبة األ

 )1(إلى الجزائريين المقميين في الدول الغربية خاصة فرنسا.

 قناة الهقارTV 

يوجد مقرىا في لندن، حسان  2012ىي قناة جزائرية مستقمة تم إفتتاحيا في شير ماي      

بومعراف ىو صاحب شركة المشرويات "فالش" وشركة "محمد مولدي" صاحب دار نشر الوعي 

القناة ممك لمحمد مولدي، درس شريعة إسالمي في سوريا ، لبنان،  وأغمب إصدارات دار 

بإعتبار الناشر الوعي ييتم بالجانب الديني، القناة عربية، محافظة الوعي لمنشر عامة ناطقة بال

تعرض أغاني والعديد من األفالم الجنبية المدبمجة بالفرنسية وكذلك تعرض مسمسالت كورية 

 أمريكية مترجمة بالفرنسية أخبار يومية، برامج إجتماعية وسياسية وثقافية وأخرى دينية.

 تردد القناة عمى نايل سات

 

                                                                 
، دراسة تحميمية لألسس التدفق اإلتصالي في عالم متغير: البرمجة التمفزيونية في القنوات العربيةنصر الدين العياضي،  - 1

 .373والدالالت، ص
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 (1):قناة نوميديا نيوز 

تتناول القناة مختمف القضايا  2012قناة جزائرية إخبارية دولية إنطمق بثيا في أكتوبر      

الراىنة في العالم ت ّعد لمشاىدييا باإلحترافية والموضوعية، ليا مراسمين ومكاتب في مختمف دول 

إسرائيل، امريكا، البرازيل، مصر، سوريا، الصحراء الغربية، تونس، ليبيا، العالم )فمسطين، 

 األردن، اليمن، بمجيكا، تركيا، فرنسا، بريطانيا، الصين، كندا، اإلمارات(.

 القناة عمى النايل ساتتردد 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 الموقع سبق ذكره. - 1
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 الخاصة الجزائريةالفضائيات ور سباب ودوافع ههاأل-2-2-3

بتجربة التعددية السياسية أي عّدة أحزاب تتنافس من أجل الوصول إلى سمحت الدولة       

، خاصة بعد تراجع حزب جبية التحرير 1991الحكم من خالل تعديل الدستور الذي تم عام 

وية الوطني كحزب طميعي فشل في تحقيق التعبئة الشاممة كذلك ما شيدتو الجزائر من ازمات ق

، مما ولد الوعي السياسي والوطني، وبيذا أصبح التحول أمر فرضو الواقع المعاش 1988عام 

آنذاك، وىناك من المفكرين من يرى أن ىذا التحول أمر البد منو فيو عبارة عن دينامكية مرت 

 (1)بيا جميع المجتمعات البشرية.

درجة حرية إلغاء التعبير وفرض وىكذا فإن خنق الفردية والعامة مع التصنيف إلى        

قوالب الجاىزة وتأكيد أحادية متعسفة في كل شيئ يضاف إلى ذلك التعسف في إستعمال 

حتكار اإلمتيازات وتصمب الجياز البييروقراطي وفشمو في أداء ميامو كأداة إتصال  السمطة وا 

ولة لمصداقيتيا، ىذا ما أدى إلى توسيع الفجوة بين الحكام والمحكومين وفقدان مؤسسات الد

بالرغم أن معظم التحميالت التي قدمت ألبعاد تمك الفترة أرجعت  1989وبيذا إنفرجت أزمة 

 لمبعد اإلقتصادي في حين أن النظام السياسي ىو الحاضر بقوة.

ويمكن القول ىنا أن الجزائر كانت سابقة عيدىا في التحول الديموقراطي وعرفت ثورة      

ب ثقافة الديمقراطية في الجزائر بفعل ميالد عنيف لمديمقراطية والذي لم عنيفة وكما شيدت غيا

                                                                 
العربية، ، مركز دراسات الوحدة 2ط ،األزمة الجزائرية: الخمفيات السياسية واإلجتماعية والثقافيةسميمان الرياشي وآخرون، - 1

 .57، ص1999بيروت،
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نطالقا من ىذه التحميالت يمكن القول أن الجزائر من الدول األولى  يكن عن قناعة سياسية، وا 

الربيع العربي التي تبشر عن خطابيا التحول الديموقراطي والسياسي، فالجزائر التي شيدت ثورة 

من تبني سياسة اإلعالم المسيس و المؤدلج )إعالم الدول( الذي فقد نة بعد مرور خمسين س

مصداقيتو لدى مختمف فئات المجتمع خاصة فئات الشباب التي تعتبر ىامة ذلك أنو تتبناه 

وتعمل عمى تطويره فقد فتحت باب الحوار مع األفراد من خالل مبدأ حرية اإلعالم والصحافة 

ستدعى إنشاء مجموعة من الفض ائيات التي تأمل حممة البرامج التي تبثيا عمى نشرة األخبار وا 

والحل الرمزي لمصراعات بنوعييا الداخمية والخارجية وذلك من منطق الفضاء العام الذي يسمح 

 (1)بالحوار العقالني والنقدي.

وبيذا فقد بدات لعبة الديمقراطية في المجتمع الجزائري ألسباب متعددة بعضيا داخمي       

متداد داخل األوساط  والمتمثل في حاجة النظام إلى فاعمين سياسين جدد ليم مصداقية وا 

الذي أعطى إثارة اإلنطالق نحو التحول  1989الشعبية ، حيث كانت البداية في عام 

لمجمعيات  الديمقراطي باإلعتماد عمى التعددية الحزبية مع التأكيد عمى حرية الرأي والتغير

 .2012مرور عدة سنوات حرية اإلعالم وىذا عام  األمر الذي ولد مع

ولعل أحداث الربيع العربي وما سنتو من قنوانين ومبادئ تحويمو في السياسة الدولة      

الجزائرية ولموصول إلى الديمقراطية الشعارية التي تطمح إلييا أفرادىا كانت نصوصيا فتح 

ىكذا فإن اإلتصال الجماىيري وأدواتو قنوات فضائية خاصة تبرز السمطة الفضائية الخاصة و 

                                                                 
 .25، ص1999، دار األمين لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة،، سوسيولوجيا الديمقراطية والتمرد بالجزائرعنصر العياشي- 1
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جعمتو مسرحا تدور من خاللو أحداث الحياة السياسية ىذه األخيرة التي إعتبرت شكال من 

 (1)أشكال الطابو السياسي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

، دار المجد لمنشر األحزاب السياسية ومنهمات المجتمع المدني في الجزائر: دراسة تحميمية نقديةمحمد بوضياف، - 1
 . 6، ص2010والتوزيع، سطيف، 
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 خالصة:

لقد حتم التطور السريع في مجال تكنولوجيا اإلتصال واألقمار الصناعية إنتشار       

الفضائيات العربية كنتيجة ليذا التطور فزادت إعدادىا ومساحات بثيا وتخصصاتيا وغزارة 

إنتاجيا وبرامجيا لكنيا إختمفت بأىدافيا وسياستيا وحرفية عمميا وبمضامينيا وأصبحت من 

الجماىرية إنتشارا منيا العامية، الخاصة، المفتوحة، المشفرة، وىي تمبي أكثر وسائل اإلعالم 

 .إحتياجات قطعت عريضة من المتمقين بمختمف فئات ومستويات المجتمع
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 تمهيد:

يشمؿ الفصؿ الثالث والمتمثؿ في اإلقتراحات الميدانية مجموعة إجراءات التطبيقة قصد اإلجابة 
ثالث محاور ففي المحور األّوؿ تـ التعريؼ بقناة عف تساؤالت البحث حيث حاولنا تقسيمو إلى 

والشيخ الشمس الديف والمحور الثاني حولنا تمخيص المعطيات في صورة جداوؿ بإعتماد  النيار
عمى أساليب اإلحصائية وحساب التكرارات والنسب المئوية وذلؾ لتسييؿ عممية التحميؿ 
والتأويؿ، لنتوصؿ في األخير إلى نتائج البحث ثـ إنتاج العاـ والذي يصمـ اإلجابة النيائية 

 لإلشكالية.
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 TVالتعريف بقناة النهار-1

ة النيار قناة جزائرية مستقمة أنشأىا مجموعة مف اإلعالمييف والصحفييف الجزائريف ، حيث قنا
فيفري  29أطمؽ عمييا تسمية النيار عمى القمر الصناعي نيؿ سات بدءا مف اليـو األربعاء 

ف كانت القناة الفضائية الجديدة التوجد ليا أي 2012 صمة قانونية بيومية "النيار" عمى ، وا 
إعتبار أف نشاط التمفزة في الجزائر ال يزاؿ محتكرا مف طرؼ وسائؿ اإلعالـ العمومية فإف 
فضائية " النيار" ستكوف تجربة جديدة مف الخارج لفائدة الجزائرييف، ويمكف إلتقاط أمواج القناة 

 ضمف القمر الصناعي نيؿ سات. أي التردد العمومي 11603الفضائية الجديدة عمى التردد 

ضائية " النيار" خالؿ أياـ قميمة عف شبكة برامجيا ومنيجيتيا اإلعالمية لتعزيز وستكشؼ الف
الساحة الجزائرية بإضافة جدية في مستوى تطمعات الجزائرييف ورغبييـ في بروز قناة مستقمة 

 تستجيب إلنشغاالتيـ اليومية.

بأوؿ نشرة إخبارية قدمت مف طرؼ الثنائي  2012 مارس 6إنطمؽ البث التجريبي يـو -
اإلعالمي رياض بف عمر ونور اليقيف مغريش، إتخذت القناة مقرىا الرئيس بالعاصمة األردنية 
عماف ليبدأ البث مف ىناؾ عمى قمر نايمست، تيتـ القناة بالشأف اإلخباري والسياسي في 

خبار والرياضة وأخبار اإلقتصاد في الجزائر، حيث أف برامجيا كانت مزيجا بيف نشرات األ
الجزائر وكذا أخبار الصحؼ الوطنية وىذا مف خالؿ برنامج بيف السطور، عرفت القناة بعدـ 

، فقد شفَّ 2014حيادىا في الطرح خاصة أثناء الحممة اإلنتخابية لإلنتخابات الرئاسية سنة
يف حمالت مقاطعة سبب ما عمييا وعمى الجريدة التابعة ليا بعض مف الناشطييف اإللكتروني

 1وصفوه تفاىة القناة وتصغيرىا لعقوؿ المشاىديف والتحيز لجية عمى حساب أخرى.

 

 

                                                                 

 1- http://www.alhatali.com/ltems/0/53.htm     24/03/2017 -20:12 .مساءا 

http://www.alhatali.com/ltems/0/53.htm
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 السمات العامة:

 توزيع أفراد المجتمع وفقا للجنس: 1جدول 

 نسبة المئوية التكرار    الجنس
 %49   49     ذكر
   %51   51     أنثى

 %100   100     المجموع
في  %51لنا أف إجماؿ عدد اإلناث يزيد عمى عدد العدد الذكور إذ تبمغ نسبة اإلناث  يتضح

نسبة اإلناث تعكس مدى وىذه الزيادة في  %49حيف أف نسبة الذكور قدرت 
إلستبيانات بنسب التفاعؿ مف النساء مقارنة بالرجاؿ برغـ مف الحرص عمى توزيع او  اإلستجابة

الحصوؿ عمى العدد المطموب مف اإلجابات بمتساوي بيف أكثر عمى العنصر الذكري بغية 
 الجنسيف.

 توزيع أفراد المجتمع حسب السن :2جدول 

 النسبة المئوية  التكرار      العمر    
 %21     21       20أقؿ مف 

  20-25       34     34% 
  26-31       20     20% 
 %25     25       فما فوؽ 32

 %100     100       المجموع 
( مف بيف 20/34)ح لنا مف خالؿ النظر في بيانات جدوؿ إرتفاع نسبة الفئة العمرية مف يتض

وىي فئة عادة ما تكوف مشكمة مف القطاع  %34الفئات المبحوثيف إذ بمغ عدد ىذه الفئة بنسبة 
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ثـ الفئة العمرية أقؿ  %25فما فوؽ، حيث قدرت بػ 32العاـ والعمؿ الحر وتمييا الفئة العمرية 
 %20بنسبة  25-20تـ تمييا الفئة العمرية  %21بنسبة  20مف 

 .نالحظ أف النسب متقاربة فيما بينيـ

 : توزيع أفراد مجتمع البحث وفق المستوى التعليمي3جدول 

 

يتضح لنا مف خالؿ الجدوؿ أف فيما يخص المستوى التعميمي لفئات المبحوثيف وجود تنوع 
مف  %45مبحوث أي نسبة  45قدرت بػ واضح مف حيث مستوى فنجد فئة جامعي أكبر حيث

وىنا  %24مبحوث بنسبة تقدربػ  24مجموع المبحوثيف تمييا مباشرة فئة ثانوي إذ بمغ عددىا 
نالحظ فارؽ كبير بيف فئتيف سواء مف حيث العدد أو مف حيث النسبة وتمييا نسبة المتوسط إذ 

وفي األخير  % 9نسبة أي ب 9ثـ نجد دراسات عميا عددىا  %22أي بنسبة  22بمغ عددىا 
 نجد نسبة أمي منعدمة تماما.

 

 

 

 

 النسب المئوية  التكرار    المستوى التعميمي
 %00        00     أمي     
 %22       22     متوسط     
 %24      24     ثانوي     
 %45      45     جامعي     
 %09      09     دراسات عميا     
   %100     100     المجموع     
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 : توزيع أفراد مجتمع البحث وفق الحالة المدنية4جدول 

 النسبة المئوية    التكرار       الحالة المدنية   
 %67        67        أعزب     
 %32         32        متزوج     
 %01         01        مطمؽ     
 /          /         أرمؿ     
 %100         100        المجموع    

مبحوث أعزب و عزباء   67مف خالؿ جدوؿ أعاله تبيف لنا أف فئة العزاب أكثر حيث تقدر بػ
وىي األأكثر فئة مف حيث مبحوثيف وىذا ما يفسر ...... ،أما فئة المتزوجيف   %67أي بنسبة 
وفي األخير فئة األرامؿ  %01، ثـ تالييا فئة المطمقيف بػ %32نسبة مبحوثا أي ب 32فتقدر بػ

 وىي فئة منعدمة.
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 : توزيع أفراد المجتمع البحث وفق المهنة55 جدول

 النسبة المئوية   التكرار   المينة     
 %36        36      موظؼ في قطاع العاـ 

 %22        22      عمؿ حر     
 %17        17      طالب      
 %7         7       ربة بيت      
 %17         18       عاطؿ عف العمؿ     

 100        100     المجموع       
مبحوث  36يتضح لنا مف خالؿ الجدوؿ أف الفئات القطاع العاـ جاءت في مرتبة األولى بعدد 

، % 22مبحوث ومبحوثة أي بنسبة  22الحر بػ، تمييا فئة العمؿ % 36و مبحوثة أي بنسبة 
، ثـ فئة % 17أي بنسبة  17ثـ تأتي الفئات المينية الثالث األخرى، وىي الطالب بعدد 

وىي % 7أي بنسبة 7، ثـ فئة ربات البيوت بعدد % 18أي بنسبة  18عاطؿ عف العمؿ بعدد 
 الضئيمة.
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 المحور األول

 وفق متغي الجنس. مدى مشاهدة حصة إنصحوني حول  توزيع المبحوثين: 56جدول

 مدة المشاىدة    
 الجنس

 المجموع  نادرا      أحيانا    دائما    

 100     12     71     17     التكرار ذكر
 %100     %12      %71     %17     النسبة

 100     26      45     29     التكرار أنثى
 %100     %26      %45     %29     النسبة

ف مف الجدوؿ أف مدى مشاىدة حصة إنصحوني بيف الذكور واإلناث تكوف عادة مشاىدة يتبي
اإلناث حيث بمغت نسبة  أكثر منيا عند % 71بصفة أحيانا مرتفعة عند الذكور بنسبة 

ثـ في  17وعند الذكور بػ % 29بينما ترتفع عند اإلناث بصفة دائما بنسبة  45المشاىدة بػ
 .12بينما تنخفض عند الذكور  % 26الحالة المتبقية نادرا فتجدىا مرتفعة عند البنات بنسبة 
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: توزيع أفراد مجتمع البحث وفقا للوقت الذي يمضوه في مشاهدة الحصة الدينية 57جدول
 وفقا للمهنة.

 الوقػػػػػػػػػػػػػػػػت                  
 المػػػػػػػػػػػػػػينة

 10أقؿ مف 
 دقائؽ

إلى  10مف 
 دقيقة 15

 15أكثر مف 
 دقيقة

 المجموع

موظؼ في 
 قطاع عاـ

  8       11     17     التكرار   
  %8       %11     %17     النسبة   

  6       12     4     التكرار    عمؿ حر
  %6       %12     %4     النسبة   

  2       11     4     التكرار    طالب
  %2       %11     %4     النسبة   

  5       1     1     التكرار    ربت بيت
  %5       %1      %1     النسبة   

عاطؿ عف 
 العمؿ

  10      5       3     التكرار   
  %10      % 5        % 3     النسبة   

نجد بالنسبة لفئة  tvالجدوؿ لمشاىدة الحصة الدينية إنصحوني في قناة النيارتشير بيانات 
دقائؽ،  10وىي مشاىدة الحصة في أقؿ مف  % 17موظؼ قطاع العاـ أكبر نسبة قدرت بػ

 10وىي المشاىدة الحصة مف  % 11ثـ بعد ذلؾ تمييا بنسبة  ،ؾ الوقتالوىذا راجع لعدـ إمت
وىذا راجع إلى أف الحصة تبث دقيقة  15ثـ بعد ذلؾ نسبة المشاىدة أكثر مف  ،دقيقة 15إلى 

      وىي أصغر نسبة، أما فئة عمؿ الحر نجد أكبر نسبة % 8في أوقات فراغيـ وتقدر بػ
دقيقة وىي أوقات مناسبة لبث الحصة ثـ تمييا  15إلى  10وىي المشاىدة مف % 12تقدر 
وىي  %4دقيقة ونسبة أقؿ مف األولى ثـ تمييا نسبة  15وىي المشاىدة اكثر مف  % 6نسبة 

 دقائؽ وىي أصغر نسبة وىذا راجع لعدـ إمتالؾ الوقت. 10مشاىدة الحصة أقؿ مف 
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دقيقة وىي أكبر نسبة ثـ  10وىي المشاىدة مف  % 11أما فئة الطمبة نجد أكبر نسبة ىي 
 دقائؽ وىي أصغر نسبة مقارنة باألولى ثـ بعدىا  10وىي المشاىدة أقؿ مف % 4تمييا نسبة 

دقيقة والمالحظات التي توصمنا إلييا أف الطمبة ليس لدييـ  15وىي المشاىدة أكثر مف  % 2
 الوقت الكافي في مشاىدة الحصة.

بعدىا % 15وىي مشاىدة أكثر مف % 5أما بالنسبة لفئة ربات البيوت: نجد أكبر نسبة تقدر 
وىي  % 1ػدقيقة كانت متساوية حيث قدرت ب 15إلى  10دقائؽ ومف  10المشاىدة أقؿ مف 
ضئيمة مقارنة بالنسب األخرى وىذا راجع لمحجـ الساعي لربات البيوت نسبة صغيرة بؿ 
 اليمتمكف الوقت.

 15وىي مشاىدة الحصة أكثر مف  % 10نسبة تقدر بػ أما فئة عاطؿ عف العمؿ نجد أكبر
وىي مشاىدة أقؿ مف  % 3بعدىا نسبة  10إلى 5وىي مشاىدة مف  % 5دقيقة بعدىا تمييا 

كتساب المعمومات الدينية. 10  دقائؽ وىذا راجع إلى مؿء الفراغ ومحاولة الترفيو وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           إلطار التطبيقيا
 

 لبث حصة إنصحوني: توزيع أفراد مجتمع البحث وفقا للفترة التي يرونها مناسبة 58دولج

 النسبة المئوية     التكرار    الفترة         
    %06        06      في صباح   
 %13         13      منتصؼ النيار   
 %81         81      الفترة المسائية   
 %100         100     المجموع   

 

لمشاىدة % 81الفترة المسائية بنسبة  أف المبحوثيف يفضموف 08ؼ نتائج الجدوؿ رقـ تكش
إلى عّدة إعتبارات أىميا أنو في المساء يكوف الجميع تقريبا الحصة إنصحوني وىذا طبعا يرجع 

في بيوتيـ وبالتالي يمكنيـ مشاىدة البرامج الدينية في التمفزيوف بكؿ راحة، ثـ نجد في المقاـ 
ظروؼ كؿ فئة، أما في المقاـ الثالث  وىذا حسب % 13الثاني الفترة منتصؼ النيار بنسبة 

 وذلؾ راجع إلى ذىاب إلى العمؿ في الفترة الصباحية . % 6بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           إلطار التطبيقيا
 

 : توزيع أفراد مجتمع البحث وفقا للحجم الساعي واألوقات التي تبث فيها59جدول

 الوقػػػػػػػػػػػػػػػػت                  
 المػػػػػػػػػػػػػػينة

 غير كافي كافي  غير مناسبة مناسبة

موظؼ في 
 قطاع عاـ

 02      09       20     05     التكرار   
 %02      %09      %20     %05     النسبة   

 02      10       02     08     التكرار    عمؿ حر
 %02      %10       %02     %08     النسبة   

 03      02       03     09     التكرار    طالب
 % 03      % 02       % 03     % 09      النسبة   

 01      01       02     03     التكرار    ربت بيت
 % 01      % 01       % 02      % 03     النسبة   

عاطؿ عف 
 العمؿ

 01          01      06       08     التكرار   
 % 01      % 01      % 6       % 08     النسبة   

بأف نسبة فئة موظؼ في قطاع العاـ غير مناسبة أكبر مف  09ح مف خالؿ الجدوؿ رقـ يتض
عمى التوالي وذلؾ راجع بأف الوقت ال يناسب مع  % 20/05نسبة مناسبة أي ما يعادؿ 

موظؼ في القطاع العاـ، ونجد نفس الفئة في حجـ الساعيالكافي والغير الكافي بحيث نجد 
غير كافي، ويعود ىذا إلى حصوؿ أفراد مجتمع ىذه عمى رغباتيـ  % 02كافي و % 09نسبة 

أوقات التي تبث فييا الحصة  ومتطمباتيـ مف ىذه الحصة أما بالنسبة لفئة العمؿ الحر في
 % 2مناسبة وذلؾ لوقت فراغيـ مف الشغؿ أما غير مناسبة فنجد نسبة  % 08فنجدىا بنسبة 

 وىي أصغر مف فئة األخرى.



                                           إلطار التطبيقيا
 

كافي وذلؾ لتوفيرىـ عمى رغباتيـ وتربية متطمباتيـ أما نسبة % 10أما الحجـ الساعي فنجده 
ى وقت الذي تبث فيو الحصة يكوف غير فتعود إلى غير كافي وذلؾ ربما راجع إل % 02

 مناسب.

غير مناسبة ويعود إلى بموغ  % 03مناسبة و % 09إلى أما فئة الطمبة تراوحت نسبتيـ 
 المعرفة.

وذلؾ راجع لكونيـ بحاجة ماسة إلى المزيد  % 03أما الحجـ الساعي فنجد نسبة غير كافي بػ
في الحصوؿ عمى المعمومات والمواضيع الدينية التي تتعمؽ بأفراد المجتمع، أما نسبة غير كافي 

 وىي نسبة أقؿ بالمقارنة مع غير كافي. % 2نجدىا 

 ويعود إلى كونيـ % 03أما فئة ربات البيوت في الوقت فنجد النسبة األكثر تعود إلى مناسبة 
أف الحجـ الساعي كافي في بيوتيـ مما يجعميف أوقات فراغيـ أكثر، أما نسبة غير مناسبة 

 ويعود إلى أف بعض النساء عامالت ال يساعدىـ بث وقت الحصة. % 02قدرت بػ

 %01أما الحجـ الساعي الكافي وغير الكافي كانت نسبتيـ متساوية حيث قدرت 

غير مناسبة  % 06لسد فراغيـ اليومي و % 08كثر أما فئة عاطؿ عف العمؿ فنجد النسبة األ
 وىذا راجع لكونيـ ييتموف بمشاغؿ أخرى.

لتأثرىـ بالحصة وبموغ المعرفة  % 03أما الحجـ الساعي فتعود النسبة األكبر إلى كافي بنسبة 
وسبب أف بعض األشخاص لعدىـ بموغيـ  % 01الدينية أما غير كافي تراوحت النسبة 

 الدينية.المعرفة 

 

 

 



                                           إلطار التطبيقيا
 

: توزيع أفراد مجتمع البحث وفق معلومات التي يرغبون في حصول عليها من 15جدول
 خالل متابعة حصة إنصحوني

المعمومات الدينية المرغوب 
 في حصوؿ عمييا

 النسبة المئوية       التكرار      

 %23         23          أحاديث دينية
وأحواؿ قضايا األسرة 

 الشخصية
         43         43% 

 %34         34          أحكاـ المجتمع
 %100           100         المجموع
بخصوص المعمومات التي يرغب أفراد مجتمع البحث في  10نتائج الجدوؿ رقـ  جاءت

، حيث جاء في tvالحصوؿ عمييا مف خالؿ متابعة الحصة الدينية إنصحوني في قناة النيار
وىي النسبة أكبر بالمقارنة مع  % 43ترتيب األوؿ قضايا األسرة واألحواؿ الشخصية بنسبة 

النسب األخرى نظرا لطبيعة المجتمع الجزائري المجتمع المسمـ يرغب في حصوؿ عمى 
 أف نسبة  ، في حيف نجد في ترتيب الثانيإستفسارات لقضايا األسرية واألحواؿ الشخصية

مع تتعمؽ بأحكاـ المجتمع وذلؾ راجع لمتعرؼ عمى األحكاـ التي تجعمو يتواصؿ  التي 34%
مختمؼ المجتمعات األخرى وتطبيؽ الشريعة اإلسالمية في حيف نجد اف أصغر نسبة تعود إلى 

 وذلؾ راجع لممستوى التعميمي والمعرفة الدينية. % 23احاديث دينية أي نسبة 

 

 

 

 



                                           إلطار التطبيقيا
 

 البحث وفقا لألسلوب:توزيع أفراد مجتمع 11جدول 

 النسبة المئوية    التكرار    نوع األسموب
 %59        59      األسموب الجدي

     %41              41      األسموب التيكمي
   %100       100      المجموع

وذلؾ راجع إلى أنو  %59سبة األسموب الجدي تقدر بنسبة نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف ن
المناسب لمحصة الدينية وحؿ المشاكؿ المطروحة والوضوح وىو األسموب األنسب األسموب 

 لمديف كما أنو األسموب لإلستفسار الديني وىذه اإلجابات كانت مف خالؿ إجابات المبحوثيف.

ع األسموب الجدي، حيث نجد نسبتو      أما األسموب التيكمي وىو أصغر نسبة بالمقارنة م
ثيف كانت اإلجابة منيا لمبساطة لبموغ الرسالة وسيمة الفيـ وىو وحسب إجابات المبحو 41%

 أسموب ىادؼ يتناسب مع جميع شرائح المجتمع وكذا التأثير عمى المتمقي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           إلطار التطبيقيا
 

   :المحور الثاني

 : توزيع أفراد مجتمع حسب أسباب مشاهدة الحصة إنصحوني12جدول 

 النسب المئوية التكرار األسباب
معامالت تساعد عمى فيـ 
 الدينية في المجتمع

34 34% 

 %25 25 تثريؾ بالثقافة اإلسالمية
 %41 41 معرفة الواقع الديني

 %100 100 المجموع
 عمى النحو التالي: 12الجدوؿ رقـ  جاءت نتائج 

مف أفراد مجتمع البحث يرجعوف السبب الرئيسي لمشاىدة  %41في الترتيب األوؿ بنسبة 
الحصة الدينية ىي أنيا تساعدىـ عمى معرفة الواقع الديني كديف شامؿ لكؿ شؤوف الحياة، 

أف سبب مشاىدتيـ لمحصة الدينية  % 34وخاصة في مجتمعات المسممة، ثـ تمييا نسبة 
راجع إلى أخالؽ ومعامالت المسمموف  تساعدىـ عمى فيـ المعامالت الدينية في المجتمع وىذا
لممشاىديف الذيف يرغبوف بإثراء  %25وتطبيؽ أحكاميا بينيـ ، أما لترتيب الثالث كانت نسبتو 

 ثقافتيـ اإلسالمية وىذا راجع لتعمؽ بديننا الحنيؼ اإلسالـ ديف الطيبة والمعامالت.

تي تدفع مجتمع البحث نالحظ مف خالؿ ما تقدـ أف أىـ سبب مف بيف األسباب األخرى ال
لمتعرض لمحصص الدينية التي يرضيا التمفزيوف الجزائري ىو محاولة فيـ قيـ الديف اإلسالمي 
كديف حياة يغيش بو مسمـ  في كؿ حركاتو وسكناتو بؿ ويتخذ دستور حياة يسعد في الدنيا 

 وينجيو يـو القيامة.

 

 



                                           إلطار التطبيقيا
 

التي يرغبون في الحصول عليها من : توزيع أفراد مجتمع البحث وفق المعلومات 13جدول 
 خالل متابعة الحصة.

المعمومات المرغوب الحصوؿ 
 عمييا

 النسب المئوية التكرار

 %51 51 معمومات دينية
 %43 43 معمومات أخالقية 
 %6 6 معمومات ثقافية

 %100 100 المجموع
مجتمع البحث في والمتعمقة بخصوص المعمومات التي يرغب أفراد  13جاءت نتائج جدوؿ رقـ 

 الحصوؿ عمييا مف خالؿ متابعة حصة إنصحوني في القناة النيار عمى النحو التالي:

مف أفراد مجتمع البحث يرغبوف في الحصوؿ عمى معمومات  % 51نجد في الترتيب األوؿ 
 دينية وىذا راجع إلى معرفة الشريعة اإلسالمية وأصوؿ تطبيقيا ألننا مجتمع مسمـ.

تيب الثاني مف أفراد مجتمع البحث يرغبوف في الحصوؿ عمى معمومات ثـ نجد في التر 
المسمـ معروؼ بالمعامالت األخالقية مجتمع الوذلؾ راجع إلى اف  % 43األخالقية بنسبة 

 ومحاولة معرفة تطبيقيا داخؿ المجتمع مف أجؿ تماسكو.

البحث يرغبوف في مف أفراد مجتمع % 6وجاء في الترتيب الثالث معمومات ثقافية بنسبة 
 امة ةترفيو عف أنفسيـ في آف واحدالحصوؿ عمى معمومات ثقافية مف اجؿ إكتساب ثقافة ع

 

 

 



                                           إلطار التطبيقيا
 

 : توزيع أفراد مجتمع البحث وفقا لنوعية مشاهدة الحصة14جدول 

 النسب المئوية التكرار نوعية مشاىدة الحصة
 %37 37 تشاىد كؿ الحصة 

 %36 36 تشاىد جزء مف الحصة
نقاط التي تراىا  تركزعمى

 ميمة
10 10% 

حسب الموضوع المطروح في 
 الحصة

17 17% 

 %100 100 المجموع
 % 37بنسبة ت في الترتيب األوؿ يتبيف مف خالؿ ىذا الجدوؿ أف مشاىدة كؿ الحصة جائ

في حيف جاء  36ونجد في الترتيب الثاني مشاىدة جزء مف الحصة الدينية إنصحوني بنسبة 
أما  %17ة حسب الموضوع المطروح بنسبة الثالث مف حيث  مشاىدة الحصفي الترتيب 

بالنسبة لمتركيز عمى بعض النقاط التي يراىا ميمة مف خالؿ مشاىدة الحصة جاءت بنسبة 
%10  

تظير النتائج أف أفراد مجتميع البحث يشاىد الحصة الدينية حسب إىتمامات وقناعات كؿ فرد 
وفئة أخرى تشاىد جزء مف  % 37ناؾ فئة تكتفي بمشاىدة كؿ الحصة وىذا ما ترجمتو نسبة في

حيث وجدنا الفرؽ واحد بيف النسبتيف وىي نسبة متقاربةفي حيف نجد  % 36الحصة أي بنسبة 
التي نرى أنيا تخدـ إستفساراتيا وتحقؽ ليا  % 17فئة تركز عمى الموضوع المطروح بنسبة 

النقاط عمى المعرفة الدينية، بينما تفضؿ فئة األخرى التركيز عمى بعض إشباعات لمحصوؿ 
وىذا راجع لرغبتيـ في الحصوؿ عمى بعض النقاط في  %10الميمة في الحصة بنسبة 

 المواضيع التي تيميـ في حياتيـ اليومية.

 



                                           إلطار التطبيقيا
 

 : توزيع أفراد مجتمع البحث حسب العوامل التي تدفع الجمهور لمتابعة الحصة15جدول 

العوامؿ التي تدفع المشاىديف 
 لممتابعة حصة إنصحوني

 النسب المئوية التكرار

المواضيع الدينية المطروحة 
 تعكس الواقع اإلجتماعي

68 68% 

شخصية وطريقة تقديـ 
 المنشط

24 24% 

التصوير واإلخراج لمحصة 
 وطريقة تقديميا

8 8% 

 %100 100 المجموع
والمتضمف العوامؿ التي تدفع مجتمع البحث لمتابعة الحصة الدينية  15تشير نتائج الجدوؿ رقـ 

 إنصحوني حيث جاءت ىذه العوامؿ عمى النحو التالي:

 % 68بنسبةنجد في المرتبة األولى المواضيع الدينية المطروحة التي تعكس الواقع اإلجتماعي 
ثقافة دينية متنوعة يدعموف مف أجؿ زيادة الفيـ ومعرفة األحكاـ الشرعية وىذه الحصة تكسبيـ 

 بيا وجيات نظرىـ في بعض القضايا.

مف مجتمع البحث يروف أف منشط الحصة وشخصيتو في  % 24أما النسبة الثانية قدرت 
وىذا راجع إلى المواضيع التي يتطرؽ إلييا مما سيؿ عمييـ اإلستفادة أكثر وىذا يدفعيـ التقديـ 

 لمشاىدة الحصة.

وىي أصغر نسبة ويعود ذلؾ  % 8خراج لمحصة وطريقة تقديميا قدرت بػأما نسبة التصوير واإل
 إلى التصوير واإلخراج الجيد لمحصة وطريقة تقديميا.

 



                                           إلطار التطبيقيا
 

 : اللغة المفضلة في التواصل ما بين المشاهد ومنشط الحصة في قناة النهار16جدول 

 النسب المئوية التكرار نوع المغة المفضمة
 %80 80 العامية
 %20 20 العربية الفصحىالمغة 

 %100 100 المجموع
مف أفراد مجتمع البحث يفضوف المغة العامية % 80أف نسبة  16ويتضح مف الجدوؿ رقـ     

خالؿ عرض الحصة وىذا راجع لكوف مشاىديف بعضيـ ال يفيموف المغة العربية الفصحى وىذا 
خالؿ مشاىدة  %20الفصحى بػما أدى بيـ إلى تفضيؿ العامية ، أما نسبة المغة العربية 

عرض الحصة وىذا راجع إلى مستوى الرفيع لدييـ في المغة العربية كما يعتبرونيا ىي المغة 
 األنسب واألسموب الجاد الذي مف خالؿ يستطيع المنشط تبسيط المعمومة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           إلطار التطبيقيا
 

 اليوممرات في  4عادة حصة إنصحوني وزيع أفراد الجتمع حسب الهدف من إ: ت17جدول 

 المجموع كافي  غير مناسبة مناسبة المستوى التعميمي         
       14       05      17 التكرار    متوسط

       %14      %05     %17     النسبة   
       14       09     12     التكرار    ثانوي

       %14       %09     %12     النسبة   
       10       02     05     التكرار    جامعي

       % 10       % 02     % 05      النسبة   
       02       03     08     التكرار    دراسات عميا

        % 02       % 03      % 08     النسبة   
           00      00       00     التكرار    أمي

 % 100     % 00      % 0       % 00     النسبة   
مرات في  4أف اليدؼ مف إعادة الحصة الدينية إنصحوني  نالحظ مف خالؿ جدوؿ أعاله 

وىي أكبر قيمة  %17تعميمي فنجد نسبة فئة المتوسط اليـو تتبايف بيف فئات المستوى ال
ىداؼ األخرى وذلؾ راجع لحبيـ لمحصة والمواضيع التي تتناوليا وكذا رؤيتيـ بالمقارنة مع األ
عند المتوسط في اليدؼ مف تقديميا  %05عمى الحرص عمى المشاىدة أما نسبةألفراد بيئتيـ 

ة سد فراغ الشبكة مقابؿ مبمغ مالي وتعود إلى أف بعض التالميذ ألنو مجرد إقتراح في حيف نسب
وذلؾ راجع إال انو يوجد حصص وبرامج تبث عمى  %14مف نفس الفئة البرامجية فقد بمغت 

 وبذلؾ مؿء أوقاتيا بإعادة حصة إنصحوني. TVالنيار

وىي %14أما في فئة ثانوي فنجد أكبرنسبة تعود إلى سد فراغ الشبكة البرامجية التي قدرت 
ولذلؾ فيي تسعى أكبر قيمة بالمقارنة مع األىداؼ األخرى والسبب راجع إلى نقصيا لمبرامج 

 إلى إعادة حصة إنصحوني.



                                           إلطار التطبيقيا
 

مف سد فراغ الشبكة البرامجية في حيف أف نسبة  %10أما في فئة المستوى الجامعي نجد نسبة 
 تعود إلى كثرة الطمب عمييا، وذلؾ راجع إلى كثرة المشاىدة في البيئة التي يعيشوف فييا. 5%

 %8ثرة الطمب عمييا حيث بمغة نسبتيا أما فئة دراسات عميا فنجد النسبة األكبر تعود إلى ك
في حيف قدرت نسبة سد  %3بالمقارنة مع تقديميا مقابؿ مبمغ مالي الذي وصمت نسبة إلى 

وذلؾ راجع إلى النقص في البرامج وكذا وبث البرامج ذات حجـ  %2فراغ الشبكة البرامجية بػ
 ساعي قميؿ.

 قائنا باألمييف.أما فئة األمييف فنجد في كؿ الحاالت وذلؾ لعدـ إلت
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 : توزيع أفراد مجتمع البحث حسب محاولة اإلتصال بالحصة18جدول 

 النسب المئوية التكرار اإلتصاؿ بالحصة
 %1 1 نعـ
 %99 99 ال

 %100 100 المجموع
والمتضمف محاولة أفراد مجتمع البحث اإلتصاؿ بالحصة التي  18تشير نتائج الجدوؿ رقـ   

 امف أفراد مجتمع البحث أنيـ لـ يحاولو  %99تعرض عمى القناة النيار حيث أوضح أف نسبة 
اإلتصاؿ بالحصة وىذا راجع إلى اف أفراد مجتمع البحث يختمفوف في طريقة الوسيمة المستخدمة 

وىي نسبة  % 1عمى المعمومات الدينية، أما فئة التي إتصمت بالحصة قدرت بػ في الحصوؿ
ضئيمة مقارنة بالنسبة الولى وىذا راجع إلى أف الشخص أو المشاىد المتصؿ كانت لديو إىتماـ 
بالموضوع المطروح في الحصة مف أجؿ اإلستفسار أكثر وتأكد مف المعمومة التي كاف يبحث 

 عنيا.
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 : توزيع أفراد المجتمع حسب القيم السامية لديهم19جدول 

 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع ال    نعـ     الجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس
  10 39 التكرار ذكور

  %10 %39 النسبة
  14 37 التكرار إناث

  %14 %37 النسبة
 

توزيع أفراد مجتمع البحث وفؽ القيـ السامية عمى مستوى الحصة  19يوضح الجدوؿ رقـ 
وىذا راجع إلى القيـ  % 39الدينية إنصحوني وفؽ الجنس بالنسبة لمذكور نجد أعمى نسبة 

السامية ليا عالقة بالمعتقدات وذات بعد ديني نتيجة لمخوؼ وىذا بحكـ طبيعة الجزائري الذي 
 ف األمور الدينية.يتميز بالخوؼ م

أي أف بعض المشاىديف يروف أف الحصة ذات بعد  % 10أما النسبة المنخفضة قدرت بػ
 إجتماعي أكثر مف بعد الديني لذا ال تغرس أي قيـ دينية سامية لدييـ.

وىذا راجع إلى اف المشاىدات في أغمبيـ يوافقوف  % 37أما بالنسبة لإلناث أعمى نسبة قدرت بػ
ـ الديني المنشور في القنوات التمفزيونية ساعدىف عمى اإلرتباط بالقيـ السامية عمى اف اإلعال

وىذا يعود إلى المستوى التعميمي يمعب دورا في % 14أكثر، أما بالنسبة لمنسبة الضئيمة قدرت بػ
 غرس القيـ وطبيعة المشاىد.
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 : توزيع أفراد مجتمع البحث حسب اإللتزام بهذه القيم20جدول 

 القيـ               
 

 الجنس

التقوى 
واإللتزاـ 
 الديني

الطموح 
 والمسؤولية

 المجموع إحتراـ العمماء

 100 9 23 17 التكرار ذكر
 %100 %9 %23 %17 النسبة

 100 11 25 15 التكرار أنثى
 %100 %11 %25 %15 النسبة

 

بخصوص اإللتزاـ بيذه القيـ مف خالؿ التعرض حصة الدينية  20جاءت نتائج الجدوؿ رقـ 
 إنصحوني عمى النحو التالي:

ثـ تمييا  % 23بالنسبة لفئة الذكور كانت أكبر نسبة عندىـ في الطموح والشمولية حيث قدرت بػ
 % 9كانت التقوى واإللتزاـ الديني ثـ أصغر نسبة قدرت بػ %17النسبة المتوسطة قدرت بػ

وكانت المالحظات العامة ىي أف الشباب يشاىدوف الحصة مف أجؿ تعمـ المسؤولية وتحمميا 
 مف خالؿ التعاليـ الديف اإلسالمي واإلقتداء بيا ودعوة إلى إحتراـ العمـ ومف دعا إلى العمـ.

عند الطموح والمسؤولية بعدىا تمتيا التقوى  % 25أما بالنسبة لإلناث كانت أكبر نسبة قدرت بػ
وىذا راجع   %11ثـ بعدىا إحتراـ العمماء وىي أصغر نسبة قدرت بػ %15واإللتزاـ الديني بػ

إلى أف النساء الجزائريات مف طبعيـ مسؤوليف عف جميع المجاالت وقادريف عمى اإللتزاـ 
حتراـ الجميع مف مقاـ العمـ.الديني والتمسؾ بو والقيـ الدينية األصي  مة وا 
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 المحور الثالث

 : توزيع أفراد مجتمع البحث حسب اإلستشارات التي تحدثها فيهم الحصة21جدول 

اإلستشارات التي تحدثيا 
 الحصة الدينية

 النسب المئوية التكرار

الشعور بالرضا والطمأنينة 
 واألماف

10 10% 

 %21 21 حب اهلل ورسولو
 %20 20 حب الديف وعمؿ بشرائعو

 %49 49 التمسؾ بالقيـ الدينية الفضيمة
 %100 100 المجموع

 

بخصوص اإلستشارات التي تحدثيا الحصة الدينية إنصحوني في  21جاءت نتائج الجدوؿ   
 أفراد مجتمع البحث مف خالؿ التعرض لمحصة في قناة النيار عمى النحور التالي:

مف أفراد مجتمع البحث يدفعيـ مشاىدة الحصة الدينية التي تبثيا  % 49جاء في الترتيب األوؿ
التمفزيوف الجزائري في قناة النيار إلى التمسؾ بالقيـ بالديف األصيمة وىذا راجع إلى أخالؽ 

 المسمميف مف  أجؿ التمسؾ بالديف اإلسالمي في الحياة لممعامالت اليومية.

لبحث يدفعيـ مشاىدة الحصة حب اهلل ورسولو وىذا مف أفراد مجتمع ا %21أما الترتيب الثاني 
دليؿ عمى مجتمعات المسممة التي تحب رسوؿ اهلل وتعمؽ بو بأمور التي تتعمؽ بالمعامالت 

مف أفراد مجتمع البحث حب الديف والعمؿ  %20الدينية، اما الترتيب الثالث تقدر نسبة بػ
 ت وتمسؾ المسمميف بو وشرائعو.بشرائعو وىذا راجع إلى الديف اإلسالمي ديف المعامال
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مف البحث فئة الشعور بالرضا والطمأنينة  %10الترتيب الخير مف أفراد المجتمع  وجاء في
 واألماف وىذا راجع لمتأثر بيذه الحصة وقيميا.

 : توزيع أفراد البحث حول تأثير حصة إنصحوني على الجمهور22جدول

 النسبة المئوية   التكرار طبيعة المواضيع
 %15    15     دينية

    %29     29     إجتماعية
 %56      56     معا

     %100       100    المجموع
والمتعمقة بخصوص المواضيع المقدمة في الحصة التي يرغب  22جاءت نتائج الجدوؿ رقـ 

عمى أفراد مجتمع البحث في الحصوؿ عمييا مف خالؿ متابعة حصة إنصحوني في قناة النيار 
 النحو التالي:

ألف الحصة الدينية في حد ذاتيا تعالج مواضيع الدينية وىي أصغر  %15نجد في الدينية 
ألف الحصة اإلجتماعية مستمدة مف الواقع % 29نسبة ثـ بعد ذلؾ نجد إجتماعية بنسبة 

المجتمع المعاش وتيتـ بالقضايا اإلجتماعية وىي نسبة متوسطة ثـ نجد طبيعة الحصة الدينية 
اإلجتماعي وتيتـ بالديف نسبة وىي أكبر نسبة ألنيا تدرس الواقع % 56واإلجتماعية معا بنسبة 

   تماعي لممسمميفألف الديف ىو الذي يفسر مشاكؿ الحياة والواقع اإلج
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 أفراد مجتمع البحث حول تأثير الحصة على الفرد: توزيع 23جدول

 تأثير الحصة                   
 الجنس

 المجموع ال نعـ

 100 12 37 التكرار ذكر
 %100 %12 %37 النسبة

 100 5 46 التكرار أنثى
 %100 %5 %46 النسبة

 

التأثير التي تحدثو الحصة الدينية إنصحوني في أفراد بخصوص  23جاءت نتائج الجدوؿ رقـ 
 مجتمع البحث مف خالؿ التعرض ليا في قنوات التمفزيونية الجزائرية عمى النحو التالي:

اإلجابة بنعـ وذلؾ راجع إلى معرفة القيـ  % 37بالنسبة لفئة الذكور كانت نسبة عندىـ تقدر بػ
 اإلنسانية ومعامالت التي تعكس الواقع اإلجتماعي الجزائري مف خالؿ مضموف التي تناولو

أما الذيف أجابو "ال" طبيعة مواضيع التي تطرحيا الحصة ُعمجت في حصص دينية أخرى في 
 . % 12القنوات األخرى وقدرت نسبتيا بػ

وىذا راجع إلى التأثير الكبير الذي أحدث عمى  % 46ناث أكبر نسبة أما بالنسبة لفئة اإل
مستوى اإلناث وىذا مف خالؿ التمسؾ بالقيـ الدينية األصيمة ومضموف حصة فّعاؿ التأثير، أما 

وىذا راجع لعدـ التأثر بيذه الحصة ويعود ىذا الشعور  % 5أجبف بػ "ال" كانت نسبتيـ بػ المواتي
 مف خالؿ المواضيع المعالجة.والرضا ليذه الحصة 
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 .: توزيع أفراد مجتمع البحث حسب آرائهم للمستوى اللغوي المستخدم في الحصة24جدول

 النسبة المئوية التكرار المستوى
 %29 29 مقبوؿ
 %01 01 صعب
 %28 28 سيؿ
 %42 42 بسيط

 %100 100 المجموع
  

مف أفراد مجتمع البحث يروف أف المغة المستخدمة في  %42أف  24يتضح مف الجدوؿ رقـ 
الحصة الدينية إنصحوني لغة بسيطة وذلؾ ألنيا لغة يفيميا األّمي والمتعمـ حيث يكوف لفيـ 

يروف اف المغة المستعممة في حصة مقبوؿ  % 29الجميع، ثـ يمييا المستوى المقبوؿ بنسبة 
        ـ نجد المستوى المغوي السيؿ وىذا راجع لمنشط الحصة في تسيير ىذه الحصة ث

 وىذا راجع لتبسيط المعمومة لممشاىد مما ساىـ في إيصاؿ الفكرة لمجميع.% 28قدربػ

ألف منشط الحصة ال يستعمؿ مصطمحات % 1وفي األخير نجد المستوى الصعب قدرت نسبة 
 األخرىفييا غموض بؿ يتحدث بكؿ ببساطة وىي نسبة ضئيمة جّدا مقارنة مع المستويات 
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: آراء أفراد المجتمع البحث حول قدرة منشط الحصة على التواصل الجيد في تأثير 25جدول 
 على المشاهدين

 النسبة المئوية التكرار رأي أفراد مجتمع البحث
 %85 85 نعـ
 %15 15 ال

 %100 100 المجموع
مف أفراد مجتمع البحث يروف أف منشط الحصة  % 85أف نسبة  25يتضح مف الجدوؿ رقـ 

يمعب دورا فّعاؿ في تنشيط الحصة وىذا راجع إلى كيفية التواصؿ الجيد مع المشاىديف مف 
ىتماماتيـ ومما جعؿ الحصة تأتي فييـ والسبب أف  خالؿ طرح القضايا التي تمبي حاجاتيـ وا 

في التواصؿ الجّيد لتأثير في  منشطالحصة يستعمؿ أساليب إقناعية أثناء تنشيط مما ساىـ
 المشاىديف.

وىي أصغر مف نسبة األولى حيث يروف أفراد البحث  %15أما في المرتبة الثانية نجد نسبة 
بأف منشط الحصة الدينية ليست لو القدرة الكافية في التواصؿ الجيد لتأثير عمى المشاىديف وىذا 

إستعماؿ العامية والخروج عف الموضوع في راجع إلى عدـ اإلىتماـ ببعض النقاط في التنشيط ك
 بعض األسئمة.
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 : توزيع أفراد مجتمع البحث حول تأثير حصة إنصحوني على الجمهور26جدول 

 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع عالية متوسطة ضئيمة منعدمة 
  49 11 20 13 5 التكرار ذكور

100 
 

 49 11 20 13 5 النسبة
 51 30 10 9 2 التكرار إناث

 51 30 10 9 2 النسبة
الذي يمثؿ أفراد مجتمع البحث حوؿ تأثير حصة إنصحوني  26نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ 

عمى الجميور مف خالؿ النسب التي تحصمنا عمييا أف أكبر نسبة عند الذكور فكانت فئة قدرت 
وىذا راجع إلى أف الذكور ليـ إرادة في معرفة واقع الديني داخؿ المجتمع  %11عالية قدرت بػ

وىذا راجع إلى أف % 13بعدىا الضئيمة قدرت بػ% 20المسمـ ثـ تمييا الفئة المتوسطة قدرت بػ
بعض األفراد أو المشاىديف ال ييتموف كثيرا بحصة ربما لكوف بعض المشاىديف ليـ إىتمامات 

وىذا لكوف بعض المشاىديف ليست ليـ  % 5الفئة المنعدمة قدرت بػ بحصص دينية أخرى، أما
 أي إنفعاؿ أو تأثير مف خالؿ الحصة .

وىذا راجع لكوف بعض النساء ال يعمموف ربات  % 30أما بالنسبة لإلناث قدرت النسبة العالية بػ
عمييف وتمسؾ بيوت، الحجـ الساعي كافي لدييـ يشاىدونيا كثيرا وىذا ما أحدث تأثيرا كبيرا 

النساء الجزائريات بالديف اإلسالمي والمحافظة عمى العقيدة اإلسالمية مف اجؿ إنشاء أسر 
 محافظة بمعنى الكممة وتربية أوالدىـ عمى طريؽ المستقيـ عمى حسف الطاعة والديف.

مف فئة اإلناث كوف بعض النساء عامالت ال يكفييـ  % 10ثـ تمييا نسبة المتوسطة قدرت بػ
ت لمشاىدة الحصة إال في أوقات الفراغ لكف لدييـ تأثير مف خالؿ الحصة ثـ فئة الوق

وىذا راجع إلى أف بعض النساء ال يشاىدونيا بكثرة وليذا لـ يحدث تأثير  % 9الضئيمةقدرت بػ
 مف خالؿ الحصة.

 وىنا ليست لمحصة أي تأثير عمى متتبعييا. % 2ثـ النسبة الضئيمة قدرت بػ



                                           إلطار التطبيقيا
 

 تجعل الحصة ذات خدمة في المجتمع اإلقتراحات التي 
 .أف يكوف التواصؿ أوسع غير مواقع التواصؿ اإلجتماعي 
 .أف يخصص لكؿ موضوع حصة 
  تواصؿ بيف الحصة والمجتمع.أف يكوف ىناؾ عممية 
 .الزيادة في حجـ الساعي 
 .مواضيع واقعية تخص المجتمع 
 .ستخداـ المغة البسيطة  الحفاظ عمى التقدـ وا 
  المواضيع المطروحة في الحصة.عدـ الخروج عف 
 .التقميؿ مف إستخداـ األسموب التيكمي 
 .عمى المقدـ أف يكوف ليًنا أثناء رده عمى التساؤالت 
 .التركيز عمى القيـ الدينية أكثر مف اإلجتماعية 
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 إختبار الفرضيات:-3

إنصحوني وكانت مف خالؿ تحميمنا لإلستبياف نالحظ أف إقباؿ الجميور عمى مشاىدة حصة 
اإلجابات مف طرؼ المبحوثيف لمتعرؼ عمى الواقع الديني في الجزائر مف خالؿ المواضيع 
المطروحة، وعميو فالفرضية التي تقوؿ بأف إقباؿ الجميور عمى حصة إنصحوني لسي لو 

 غرض إال لمعرفة الواقع الديني فقد تحققت.

ني تحظى بمشاىدة كبيرة إذ تمعب دور أما بالنسبة لمفرضية الثانية نستنتج أف حصة إنصحو 
ميـ في ترسيخ القيـ لدى الجميور الجزائري وذلؾ مف خالؿ حصصيا المقدمة عبر التمفزيوف، 

تغيير سموكيات سمبية عديدة كما ذكر مف طرؼ المبحوثيف وذلؾ لمتفاعؿ  كما أنيا تساىـ في
ية التي تقوؿ أف تحمؿ الجميور مع المواضيع المطروحة مف خالؿ الحصة، وبالتالي الفرض

 حصة إنصحوني عدة قيـ منيا دينية، إجتماعية، أخالقية تحققت.

أما بالنسبة لمفرضية الثالثة التي تقوؿ بأف الحصة الدينية إنصحوني تأثير عمى متتبعييا، فمف 
خالؿ إجابات المبحوثيف نالحظ أف الحصة الدينية إنصحوني تأثير كبير عمى أفراد المجتمع 

المواضيع المقدمة والقضايا المطروحة وطريقة اإللقاء واألسموب وكذا المغة، وعميو مف خالؿ 
 فالفرضية الثالثة قد تحققت.
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 النتائج العامة: -4

مف خالؿ اإلطار التطبيقي تمكنا مف رسـ صورة حوؿ رأي الجميور في حصة إنصحوني 
 كونيا حصة حديثة النشأة، غنية بالمعمومات الدينية.

 أىـ النتائج التي تحصمنا عمييا مايمي:ومف 

  توجد أغمبية واضحة في رأي المبحوثيف في مشاىدة حصة إنصحوني وذلؾ مف خالؿ
نظرا إلنشغاؿ المبحوثيف بأمور أخرى بنسبة إجاباتيـ، وكانت نسبة المشاىدة بأحيانا 

وىذا نظرا لما تقدمو مف مواضيع دينية تميزىا عف باقي الحصص، أجاب أغمب  71%
أفراد العينة بأف دوافع مشاىدتيـ ليذه الحصة ىي معرفة الواقع الديني في المجتمع 

وىذا ما يثبت لنا أف اإلعالـ الجزائري  % 80ثـ يمييا عامؿ المغة بنسبة  %41بنسبة 
 .تطور وخاصة اإلعالـ السمعي البصري

  بينت النتائج بشأف الوقت الذي يمضيو أفراد مجتمع البحث في مشاىدة الحصة الدينية
عند موضؼ  %17دقائؽ بنسبة  10إنصحوني مف حيث الينة يشاىدوف مف أقؿ مف 

وذلؾ بإنشغاليف في  %1في القطاع العاـ بينما كانت األقمية عند ربات البيوت بنسبة 
 البيت.

 ضمة ألفراد مجتمع البحث في مشاىدة البرامج الدينية أف كما بينت بشأف الفترة المف
يمكف ذكر بعضيا كوف أغمب يحبذوف الفترة المسائية وىذا راجع لعدة أسباب  81%

أفراد مجتمع البحث إما يدرسوف أو يعمموف طواؿ النيار لذا ال يتسنى ليـ مشاىدة كؿ 
منتصؼ النيار، إال إذا الحصة التي تعرض في شاشة التمفزيوف في الفترة الصباحية و 

 عادوا إلى البيت.
  10كما بينت النتائج بخصوص الحجـ الساعي ألفراد مجتمع البحث نجد أف نسبة% 

مف فئة عمؿ حر بحجـ ساعي كافي وذلؾ لحصوليـ عمى معرفة دينية مقارنة بنسبة 
 .%01بات البيوت حيث قدرت النسبة بػقميمة عند ر 
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  شط، يحظى بخصوص األسموب المستخدـ مف طرؼ المنتبيف مف خالؿ نتائج الدراسة
 %41حظي بنسبة بالمقارنة مع األسموب التيكمي الذي  %59األسموب الجدي بنسبة 

 وأرجع أفراد العينة السبب لذلؾ لمبساطة وبموغ الرسالة وسيؿ الفيـ حتى عمى األمي.
  إلى يظير مف خالؿ نتائج الدراسة أف المواضيع المفضمة مف طرؼ المبحوثيف تعود

ألنيا تساىـ بشكؿ كبير في توزيع الوازع الديني  %51الدينية التي بمغت نسبتيا 
والروحي لدى أغمب المشاىديف مف خالؿ تقوية المواضيع في تتبع كؿ ما ىو ديني 

بعدىا  %43مواضيع األخالقية بنسبة عمى وجو الخصوص ثـ في المقاـ الثاني ال
 وذلؾ إلرساء المعالـ الثقافية. %6المواضيع الثقافية بنسبة 

 ألف  %37بينت نتائج بشأف نوعية مشاىدة الحصة أف نسبة مشاىدة كؿ الحصة قدرت بػ
أفراد مجتمع البحث يرغبوف في حصوؿ عمى المعرفة الدينية كما تتناوؿ الحصة 

 %36خصية لألسرة، ثـ تمييا مشاىدة جزء مف حصة بػمواضيع تخص األحواؿ الش
حسب الموضوع المطروح في الحصة  %10تركيزعمى بعض المواضيع بنسبة  بعدىا

 وىذا راجع لكوف المشاىديف مختمفوف في المشاىدة. %17ػب
  تبيف أف العنصر الذي يجذب لمشاىدة الحصة الدينية إنصحوني ىو المواضيع الدينية

في مقاـ الثاني شخصية ، يأتي  %68تعكس الواقع اإلجتماعي  بنسبة المطروحة والتي 
، وىذا يوضح حرص أفراد المجتمع عمى حب اإلطالع %8وطريقة تقديميا بنسبة 

 وزيادة المعرفة مف خالؿ التعرض لحصص التمفزيوف الجزائري.
  مف أفراد مجتمع البحث يحبذوف العامية أثناء عرض  %80أظيرت النتائج أف نسبة

الحصة الدينية بينما ىناؾ مف يطالب بإستعماؿ المغة العربية الفصحى قدرت بنسبة 
كأداة التواصؿ اإلجتماعي والفكري والثقافي أثناء عرض الحصة بمعنى آخر  20%

 تنويع إستعماؿ لغة عرض الحصة.
  بينت النتائج بشأف اليدؼ ممف إعادة حصة إنصحوني أربع مرات في اليوـ مف خالؿ

مف أفراد المجتمع وىذا يعود  %17تمع البحث مف حيث المستوى التعميمي أف أفراد مج
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إلى كثرة الطمب عمييا بالنسبة ألصحاب المستوى المتوسط وىذه النتيجة توضح أف 
ىناؾ إىتماـ مف طرؼ فئات المجتمع البحث عمى حسب مستواه المعرفي، ثـ تمييا فئة 

ثـ دراسات عميا بنسبة  %5امعي بنسبة ، ثـ الج %12أصحاب المستوى الثانوي بنسبة 
 ليس لو أي ىدؼ مف ىذه الحصة. %0بػ، ثـ األمي وىي نسبة منعدمة قدرت  8%
  بينت نتائج بشأف اإلتصاؿ والمشاركة في الحصة مف طرؼ أفراد مجتمع البحث أف

لـ يتصموا بالحصة ولـ يشاركوا فييا وىذا راجع لعدة أباب منيا عدـ توفر  %99نسبة 
الوسائؿ الالزمة إلجراء اإلتصاؿ بيا أو اإلزدحاـ اإلتصاؿ عبر الخط في حيف أف نسبة 

 إتصاؿ بالحصة. 1%
 ف خالؿ مشاىدة الحصة نجد نسبة بينت النتائج بشأف القيـ السامية لدى الفرد م

وذلؾ راجع إلى التعرؼ عمى المعتقدات الدينية والعقيدة بنعـ عند الذكور 39%
اإلجابة بال وذلؾ مف خالؿ بثيا لمواضيع  %10اإلسالمية في حيف كانت نسبة 

أكبر مقارنة مع إجابة بال التي قدرت  %37كثر أما عند اإلناث فنجد نسبة إجتماعية أ
14%. 
 ؿ المتابعة لمحصة أف نسبة بينت نتائج الدراسة مف خالؿ اإللتزاـ بيذه القيـ مف خال

مف حيث جنس الذكور الطموح والمسؤولية في حيف التقوى واإللتزاـ الديني  23%
وىذا راجع لألسباب منيا إرساء معنى المسؤولية  %9ثـ إحتراـ العمماء بػ %17بػ

والطموح وتكيؼ مع جميع أنماط المجتمع الجزائري، في حيف عند اإلناث نجد نسبة 
حتراـ العمماء بػ %15لمسؤولية ثـ التقوى و اإللتزاـ الديني بػمف طموح ا 25%  .%11وا 
  بينت نتائج بشأف إستشارات عواطؼ لدى المشاىد مف خالؿ تعرضو لمحصة أف نسبة

مف أفراد مجتمع البحث التمسؾ بالقيـ الدينية الفضيمة ألنيا تساعدىـ عمى الفيـ  49%
الصحيح لمديف اإلسالمي كديف شامؿ لكؿ شؤوف الحياة بعدىا حب الرسوؿ صمى اهلل 

بعد ذلؾ الشعور  %20ـ حب الديف وعمؿ شرائعو بنسبة ، ث %21عميو وسمـ بنسبة 
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وىذا راجع كوف المشاىديف ليـ أذواؽ مختمفة في  %10بالرضا والطمأنينة بنسبة 
 اإلنفعاؿ.

  بينت نتائج بشاف كيفية تسيير المنشط لمحصة وتبسيط المعمومة وتوصيميا لممشاىد أف
اإلجابة "بال" وذلؾ لكثرة زاده المعرفي ويمراعي كؿ  %15اإلجابة بػ"نعـ" و 85%

 مستويات المجتمع.
 بدمجيما معا)دينية،  %56ة في الحصة بنسبة بينت نتائج المتعمقة بطبيعة المقدم

 إجتماعية( بحيث ال يمكف الفصؿ الديني عف المجتمع.
  عند اإلناث تكوف اإلجابة "بنعـ" وذلؾ لتأثرىف  %46لوحظ مف نتائج الدراسة أف نسبة

عند الذكور وذلؾ مف خالؿ %37بطبيعة النصائح المقدمة في الحصة في حيف بمغت 
 ـ اإلنسانية.معرفة التعامؿ والقي

  مف أفراد مجتمع البحث يروف أف المستوى المغوي الذي تقدـ بو  %42بينت النتائج أف
، وىذه النتيجة تتبايف مف فرد إلى آخر الحصة الدينية إنصحوني في قناة النيار أنو سيؿ

 حسب الخمفية الثقافية والمعرفة لكؿ شخص.
 تعود إلى عالية عند اإلناث وذلؾ %30لنتائج النسبة األكبر ىي نسبة لوحظ مف خالؿ ا

عند الذكور بقدر متوسط  %20راجع لكثرة المشاىدة في حيف تحظى الحصة بنسبة 
 بحيث الشباب ال يتأثر بمضاميف الحصة إال فئة قميمة منيـ.

  أظيرت النتائج مف خالؿ السؤاؿ المفتوح الذي يخص اإلقتراحات التي تجعؿ الحصة
اإلجابات تتبايف مف مبحوث إلى آخر منيا عدـ السخرية ذات خدمة في المجتمع فكانت 

مف المواضيع المطروحة، التركيز عمى القيـ الدينية أكثر مف اإلجتماعية وكذا أف 
 يخصص لكؿ موضوح حصة والزيادة في الحجـ الساعي.
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 خالصة

إستطاعت أف تغطى جميع األخبار  TVالدراسة نستخمص في األخير أف قناة النيارمف خالؿ 
المحمية والعالمية بكؿ صدؽ ومصداقية مف خالؿ جمب عدد كبير مف الجماىير كمتابع ومحمؿ 
ليذه األخبار، وىذا راجع لعدة أسباب جعمتيا قادرة عمى تصوير المجتمع في أحسف الصور لما 

ىو جديد، خصوصا وأف ىذه  ويتوافؽ والحياة اإلجتماعية لمفرد الجزائري ومواكبة كؿ ماتعرضو 
لقاء الضوء عمى بعض المشاكؿ التي يعاني منيا المجتمع  القناة ذىبت بمشاىد نحوى ىمومو وا 
وباألخص المواضيع الحساسة وىذا مف خالؿ البرامج التي تعرضيا كحصة" إنصحوني" مما 

 أكسبيا إقباؿ كبير لدى الجميور.



 خاتمة
 

إستطاعت قناة النيار أن تغطي جميع األخبار المحمية والعالمية بكل صدق ومصداقية       

من خالل جمب عدد كبير من الجماىير كمتابع ومحمل من خالل برامجيا متعددة ومن بين ىذه 

البرامج حصة إنصحوني وىي حصة دينية إجتماعية ذات أىمية بالغة تعالج مواضيع حساسة 

واألسرة الجزائرية بصفة خاصة، وال يسعنا إال أن نقول أن اإلعالم الديني ىو  تيم األسرة ككل

إعالم ييدف إلى توجيو رسائل لممجتمع بمختمف شرائحو كما ييدف إلى ترسيخ قيم نبيمة 

يجابية ترمي إلى بعث الثقافة وتكريس مبادئيا، إنو رسالة ليا وزن ثقيل ومكانتيا التاريخية  وا 

دة وال يمكن ألي فرد من المجتمع سواء كان متعمم أو أمي ان ال يستغني عن ألنو متعمق بالعقي

 الرسالة ألنيا من عمق الكتاب والسنة.

إن التمفزيون الجزائري وفق إلى حد ما في مواكبة التغيرات اإلجتماعية حيث شرعت إدارة      

بفتح أجيزة افعالم  التمفزيون في بث برامج خاصة مباشرة تعالج القضايا اإلجتماعية اآلنية

المواطن ومشاكمو اليومية وذلك من أجل إسترجاع المصداقية انشغاالت رية عمى السمعية والبص

 التي فقدىا التمفزيون الجزائري كوسيمة إعالمية ثقيمة ليا وزن عمى الساحة الوطنية والدولية.

حوني عمى رفع الستار وأخيرا عممت التمفزة الجزائرية ومن خالل البرامج نموذجا حصة إنص    

عمى الحقيقة ما المجتمع الجزائري يكشف عن إنحرافات اإلختالالت ويبرز ويظير حقيقة قضايا 

غامضة ألغى لغة الكالم وأبعد المشاىد عن اخيال ليبرز الصورة ويظير العروض الواقعية 

فات لآلالحمول ليعيش المشاىد األحداث فعال يجعمو طرفا في النقاش كما يجعمو طرفا في تقديم 

 اإلجتماعية وتمرير رسالة إعالمية مفادىا توصيل معمومة صحيحة لمناس.



 فهرس الجداول
 

 الصفحة عنوان الجدول                          رقم الجدول
  توزيع أفراد المجتمع وفقا للجنس  10
  توزيع أفراد المجتمع حسب السن 10
  توزيع أفراد مجتمع البحث وفق المستوى التعليمي 10
  توزيع أفراد مجتمع البحث وفق الحالة المدنية 10
  توزيع أفراد المجتمع البحث وفق المهنة 10
  توزيع المبحوثين وفق مدى مشاهدة حصة إنصحوني 10
توزيع أفراد مجتمع البحث وفقا للوقت الذي يمضوه في مشاهدة  10

 الحصة الدينية وفقا للمهنة.
 

للفترة التي يرونها مناسبة لبث توزيع أفراد مجتمع البحث وفقا  10
 حصة إنصحوني

 

توزيع أفراد مجتمع البحث وفقا للحجم الساعي واألوقات التي  10
 تبث فيها

 

توزيع أفراد مجتمع البحث وفق معلومات التي يرغبون في  01
 حصول عليها من خالل متابعة حصة إنصحوني

 

  توزيع أفراد مجتمع البحث وفقا لألسلوب 00
  توزيع أفراد مجتمع حسب أسباب مشاهدة الحصة إنصحوني 00
توزيع أفراد مجتمع البحث وفق المعلومات التي يرغبون في  00

 الحصول عليها من خالل متابعة الحصة.
 

  توزيع أفراد مجتمع البحث وفقا لنوعية مشاهدة الحصة 00
توزيع أفراد مجتمع البحث حسب العوامل التي تدفع الجمهور  00

 متابعة الحصةل
 

اللغة المفضلة في التواصل ما بين المشاهد ومنشط الحصة في  00
 قناة النهار
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 4عادة حصة إنصحوني إوزيع أفراد الجتمع حسب الهدف من ت 00
 مرات في اليوم

 

  توزيع أفراد مجتمع البحث حسب محاولة اإلتصال بالحصة 00
  توزيع أفراد المجتمع حسب القيم السامية لديهم  00
  توزيع أفراد مجتمع البحث حسب اإللتزام بهذه القيم 01
توزيع أفراد مجتمع البحث حسب اإلستشارات التي تحدثها فيهم  00

 الحصة
 

  توزيع أفراد البحث حول تأثير حصة إنصحوني على الجمهور 00
  تأثير الحصة على الفردأفراد مجتمع البحث حول توزيع  00
توزيع أفراد مجتمع البحث حسب آرائهم للمستوى اللغوي  00

 المستخدم في الحصة
 

آراء أفراد المجتمع البحث حول قدرة منشط الحصة على  00
 التواصل الجيد في تأثير على المشاهدين

 

توزيع أفراد مجتمع البحث حول تأثير حصة إنصحوني على  00
 الجمهور
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 السمات العامة:

 :    ذكر                     أنثى       الجنس

        فما فوق 54         53-42           42-42سنة          42:  أقل من العمر

 : أمي        متوسط        ثانوي       جامعي       دراسات عميا        المستوى التعليمي

 : أعزب)ة(        متزوج)ة(       مطمق)ة(        أرمل)ة(       الحالة المدنية

 طالب)ة(        ربة بيت       موظف)ة( في القطاع العام       عمل حر        المهنة:

 ................................................مينة أخرىعاطل عن العمل        

 المحور األول: إقبال الجمهور على حصة إنصحوني.

  ىل تتابع حصة إنصحوني؟:1س

 دائما           أحيانا          نادرا                         

 وقات التي تبث فييا حصة إنصحوني: ىل األ2س

 مناسبة          غير مناسبة                

 ...........................................إذا كانت غير مناسبة، ماذا تقترح؟........

 ة الزمنية التي تقضييا لمشاىدة الحصة؟: ما ىي المد  3س

 دقيقة         32دقيقة        أكثر من  42-32دقيقة         من 32أقل من 

 : في أي فترة ترغب في مشاىدة الحصة؟ 4س

 الفترة المسائية           الصباحية         منتصف النيار الفترة  

 : ىل الحجم الساعي كافي لمحصة؟5س

 كافي            غير كافي   



[2] 
 

 ما نوعية المعمومات التي ترغب في الحصول عمييا من خالل متابعتك لمحصة؟ :6س

 أحاديث دينية        قضايا األسرة واألحوال الشخصية        أحكام المجتمع          

 .......................................مواضيع أخرى أذكرىا:....................    

 : ىل تفضمون األسموب الجدي أو األسموب الساخر التيكمي؟ 7س

 األسموب الجدي        األسموب الساخر التيكمي            

 ولماذا؟.............................................................................     

 المحور الثاني:أسباب مشاهدة حصة إنصحوني

 ما ىو السبب أو الدافع لمشاىدة حصة إنصحوني؟ :1س

 ت الدينية في المجتمع        تثريك بالثقافة اإلسالمية       تساعد عمى فيم المعامال

 معرفة الواقع الديني في المجتمع        التعرف عمى أحكام أذكرىا..............................

 ماىي المواضيع التي تفضميا من خالل متابعتك لمحصة؟ :2س

 مواضيع أخرى أذكرىا:................................دينية        أخالقية        ثقافية        

 ما نوعية مشاىدتك لمحصة؟ :3س

 تشاىد جزء من الحصة         تشاىد كل حصة            

 تركز عمى بعض النقاط التي تراىا ميمة        حسب الموضوع المطروح في الحصة       

 الدينية إنصحوني؟ ما ىو العنصر الذي يجذبك لمشاىدة الحصة :4س

 شخصية وطريقة تقديم المنشط  المواضيع الدينية المطروحة تعكس الواقع اإلجتماعي     

 لمحصة وطريقة تقديميا       التصوير واإلخراج الجيد 

 شيء آخر أذكره:............................................................................



[3] 
 

 المغة األنسب في تقديم الحصة؟ماىي  :5س

 العامية            المغة العربية الفصحى             

 ولماذا؟...................................................................................... 

 برأيك ما ىو المبتغى أو اليدف من إعادة حصة إنصحوني أربع مرات في اليوم؟ :6س

 تقديميا مقابل مبمغ مالي       ثرة الطمب عمييا من قبل الجميور        ك

 سد فراغ الشبكة البرامجية       

 رأي آخر......................................................

 من خالل مشاىدتك لمحصة، ىل سبق لك أن شاركت فييا؟ :7س

        ال نعم                   

ذا كان الجواب نعم ىل عن طريق:الياتف        الرسائل        اإليميل         وا 

 ىل يمكن لمحصة الدينية إنصحوني أن تغرس القيم السامية لديك؟ :8س

 نعم          ال        

 كيف ذلك...........................................................   

 إنصحوني عمى اإللتزام بيذه القيم؟ىل ساعدتك حصة :9س 

 إحترام العمماء        التقوى واإللتزام الديني         الطموح والمسؤولية        

 المحور الثالث:تأثير حصة إنصحوني

ن TVمن خالل متابعتك لمحصة إنصحوني التي تعرض عمى قناة النيار :1س ، ىل سبق وا 
 إستثارت عواطفك في قضية ما؟

 الشعور بالرضا والطمأنينة واألمان        حب اهلل ورسولو       حب الدين والعمل بشرائعو

 التمسك بالقيم الدينية األصيمة       



[4] 
 

 ىل  طبيعة المواضيع التي تقدميا الحصة دينية أم إجتماعية أكثر؟ :2س

 دينية         إجتماعية          ال         

 حصة إنصحوني؟ : ىل أثر عميك مضمون3س

 نعم         ال            وكيف..............................................................

 ؟ىل المستوى المغوي المستخدم في الحصة :4س

         مقبول          صعب           بسيط           سيل

 الجيد في تأثير عمى المشاىدين؟ىل يممك مقدم الحصة القدرة عمى التواصل  :5س

 نعم        ال        ولماذا....................................................................

 برأيك ما نسبة تأثير حصة إنصحوني عمى الجميور؟ :6س

 منعدمة         ضئيمة          متوسطة           عالية       

 إقتراحاتك التي من شأنيا أن تجعل ىذه الحصة ذات خدمة في المجتمع؟ماىي  :7س



 يـــــــــــــــــــم العالي و البحث العممـــــــــــــــــوزارة التعمي

 مــــــــمستغان-عبد الحميد بن باديس–جامعة 

 1ةـــوم اإلجتماعيــــــــــــــــــــــــــــة العمــــــــــــــــــــــكمي

 وم اإلعالم و اإلتصال ـــــــــــــــــــــــــقسم عم

 ل اإلعالم والمجتمعـوسائتخصص   

 

 أخي الكريم/ أختي الكريمة

ىذه إستمارة إستبيان لتحضير مذكرة ماستر في عموم اإلعالم واإلتصال تحت عنوان اإلعالم   
 .TVالديني في القنوات الخاصة دراسة لمتتبعي حصة إنصحوني عمى قناة النيار

خالص ودقة دون ذكر اإلسم، كما     لذا نرجوا منكم التعاون معنا بملء ىذه اإلستمارة بصدق وا 
أن إجابتك تبقى سرية وتستغل لغرض عممي فقط، حيث ال يطمع عمييا أحد بإستثناء الباحث، 

 ونحيطكم عمما أنو ليس ىناك إجابة صحيحة أو إجابة خاطئة، فكل إجابات تأخذ بعين اإلعتبار.

 أمام اإلجابة الصحيحة.×( ضع عالمة) حةة مال  

 

 من إعداد الطالبتين                                                  تحت إشراف األستاذ -

 بن عورة فاطمة                                                       د.لعربي بوعمامة   

 صورية شناف   

 6102/6102السنة الجامعية                          

                                                                 
1

 



 لخصم

 

خاصة في الفضائيات ، هدفت هذه الدراسة الى التعريف بواقع اإلعالم الديني في الجزائر    

الجزائرية الخاصة وقمنا بدراسة حصة إنصوني في القناة الفضائية الخاصة النهار و قد قمنا 

حيث تكون مجتمع البحث من بتوزيع إستمارة عمى المبحوثين في بمدية مديونة بوالية غميزان،

 -حصة إنصحوني -من مشاهدي الحصص الدينية في الفضائيات الجزائرية الخاصةعدد 

مفردة، وتم إختيار عينة الحصر الشامل في الفترة الممتدة من  100والبالغ عدده 

و إعتمدنا عمى المنهج الوصفي التحميمي لموصول إلى 04/04/2010إلى  15/03/2010

دينية في الفضائيات الجزائرية الخاصة تعالج ، وأظهرت نتائج الدراسة أن الحصص الالنتائج

بهذه طرق منها الحوارية واإلتصالية، من خالل تغير اإلتجاهات والمواقف إزاء قضايا المجتمع 

  كأن تؤثر فيهم من خالل سموكهم الفردي.
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