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دور الربامج احلوارية يف التأثري علي اجتاهات اجلمهور الليبي حنو ثقافة السالم
(دراسة ميدانية)
أ.عاطف عبد اهلل مصطفي منصور

قسم االعالم ،كلية اآلداب والتربية ،جامعة صبراتة

مقدمة
تمارس وسائل اإلعالم بأشكالها المختلفة دو ارً كبي ارً في تشكيل وتكوين آراء واتجاهات الجمهور
بصورة كبيرة نحـو قضايا أو مشكـالت وربما فئـات وقطاعات داخل المجتمع ذاته.
حيث تأتى البرامج الحوارية بدور مهم وفعال للرأي العام الليبي  ،فهي تُعد م اَره وصوت الرأي
العام كافة في عرضها لمجمل األحداث والقضايا الهامة  ،كما أنها تُعد من الوسائل التي تتخذها
الدولة في معرفة اَراء واتجاهات الجمهور نحو بعض الق اررات وسيـر األحداث  ،والتي تشكل
أهمية على الساحة االجتماعية لدى الجمهور  ،وبلغ هذا النوع من البرامج ذروته في السنوات
االخيرة فقد كانت على رأس األحداث أول بأول بالتفسير والتحليل والعرض بصورة فورية ومستمرة
لكل ما يحدث في الشارع الليبي.
وتُعد البرامج الحوارية ذات أهمية كبيرة في التأثير على اتجاهات الجمهور وتحديد مواقفه إزاء
مختلف القضا يا الراهنة التي تدور حوله في المجتمع الذى يعيش فيه ؛ إذ تسهم هذه الوسائل
بدور كبير في تشكيل مفاهيم المجتمع وتحديد اتجاهاته وتطلعاته ورسم تصوره عما يجرى حوله
من مجريات األحداث وذلك فيما تقدمة من مضامين و أخبار وآراء متعددة تشمله وتتعلق به،
فلثقافة السالم قواعد كثيرة و متعددة اال انها تفرض وجود وسائل و اطر تخدم قناعة الفرد و
ترسخ في اعماقه مبادئ السالم عبر الطرح االعالمي الهادف و المتوازي فثقاقة السالم البد ان
يوازيها رفع الجهل و محاربة االمية و االبتعاد عن مبدا الغاء االخر و ارساء القواعد و اهم
االسس المتينة لثقافة السالم و ايجاد جسور لتقبل االخر و االيمان بقيمة االنسان و كرامته و
االقتناع بمستقبل حقوقه و دعم الديمقراطية و القضاء على النزاعات العرقية و الدينية و اقصاء
االخر.
فوسائل االعالم سالح ذو حدين يصنع السالم وقد يصنع الحرب والدمار الفارق فقط في الية
االستخدام لإلعالم ان تم استخدامه لنشر التسامح والتعايش والمساواة بين جميع افراد ومكونات
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المجتمع فيكون االعالم هو جسر التواصل لصناعه السالم وان تم استخدامه لنشر الكراهية
والتمييز واالقصاء لآلخر فيكون االعالم هو سالح إلشعال الحرب والدمار .قد يكون االعالم
عقبه كبيرة تمنع تحقيق السالم وقد تكون اداه مساعدة لتحقيق السالم كيفية االستخدام هو الذي
يحقق الهدف المنشود.
ومن هنا تتحدد مشكلة الدراسـة في دور البرامج الحوارية في تشكيل اتجاهات الجمهور الليبي
نحو ثقافة السالم إذ يعتبر البعض البرامج الحوارية مرآة تعكس الواقع الفعلى بما يشمل من
قضايا وأحداث جارية في المجتمع حيث تسهم في تشكيل أفكار واتجاهات الجمهور نحو قضية
ما من القضايا أو حدث من األحداث المستجدة في المجتمع  ،حيث شهدت البالد في الفترة
األخيرة العديد من التوترات والتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية أثرت تأثي اًر كبي اًر على
وضع ليبيا في مجموعة من األحداث والوقائع المهمة التي شغلت اهتمام قطاع كبير من الليبيين
والتى تناولتها وسائل اإلعالم بصورة واسعة ومنها البرامج الحوارية والتى ساهمت في توصيل
األحداث واإلطالع عليها أوالً بأول وتفنيدها ورصدها بعين الدقة مما زادت مكانتها على الساحة

اإلعالمية وثقلت ِكفتها لدى الجمهور ولعبت دو اًر كبي اًر في تغطيـات وتفسيـرات كثيرة لهذه

األحداث.
وانطالقاً من ذلك تبلورت مشكلة الدراسة التي تناولت اثر البرامج الحوارية ( )Talk Showعلي
نشر ثقافة السالم بصفه عامة إضافة إلى عدم وجود دراسات تناولـت العالقة بين البرامج
الحوارية وتشكيل اتجاهات الجمهور الليبي تجاه مختلف قضايا السالم المعاصرة في المجتمع
الليبي.
أهمية الدراسة
تتمثل الدراسة في النقاط التالية:
 -1أهمية البرامج الحوارية في تشكيل مفاهيم وأيدولوجيات الجمهور الليبي وتأثير ذلك على
اتجاهاتهم وميولهم في قضايا السالم المعاصرة ،لذا تعتبر هذه الدراسة واحدة من الدراسات
الجديدة في هذا المجال.
 -2أهمية الفترة الزمنية للدراسة حيث شملت أحداث وقضايا جديدة بالدراسة لم تتناولها دراسات
سابقة نظ اًر لتطور أحداثها بشكل مستمر.
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 -3أهمية دراسة سلوك واتجاهات واراء الجمهور الليبي ازاء ما يتم تداولة عبر وسائل االعالم
ودورها في عملية نضوجها الفكري واالكتمال المعرفي والحسى.
 -4الدور الذي تقوم به البرامج الحوارية باعتباره أحد المصادر األساسية التي يستقى منها الفرد
معلوماته والتي تساعده في تنمية ثقافته ومعارفه السياسية ،وزيادة وعيه وقيمه الفكري وادراكه لكل
ما يتعلق بحقوقه وواجباته االجتماعية والسياسية على حد سواء.
 -5تشير مراجعة أدبيات البحث العلمي إلى محدودية الدراسات البحثية في وجود رؤية نظرية
لكيفية معالجة البرامج الحوارية لقضايا السالم بأنواعه المختلفة التي تتناول قضايا وأحداث
معاصرة.
 -6تزايد االهتمام بدراسة تأثيرات البرامج الحوارية في تناولها للقضايا واألحداث المعاصرة في ليبيا
على الجمهور بشكل عام.
 -7التطور الذي حدث في المعارف والمفاهيم لدى الجمهور الليبي ،باإلضافة إلى تطور وتنامى
أنماط االتجاهات بالنسبة لهم.
 -8مساهمة البرامج الحوارية في نشر الوعي والثقافة الفكرية التي تساعد في خلق جيل متعلم
قادر على احترام نفسه والقانون ومن ثم المجتمع بأسره ،ففي ظل الظروف الراهنة البد من وجود
الوعي الكاف ليعرف المواطن كيفية احترام القانون وكيفية التعامل به الذي بدوره يؤثر في عملية
البناء الصحيح والتنمية السليمة.
أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق هدف رئيسي هو التعرف على طبيعة الدور الذي تساهم به
البرامج الحوارية لدى الجمهور الليبي في تشكيل معارف ومفاهيم ثقافتهم تجاه القضايا المعاصرة
في ليبيا ودورها في غرس قيم السالم وترسيخ تلك الثقافة في اذهانهم.
حيث ينبثق من هذا الهدف الرئيسي عدة أهداف فرعية أخرى تتمثل فيما يلي- :
 -1التعرف على الدور الذي تقوم به البرامج الحوارية كأحد مصادر تشكيل وتنمية الوعي لدى
الجمهور الليبي.
 -2التعرف على طبيعة البرامج الحوارية التي تساهم في تشكيل معارف الجمهور الليبي.
 -3التعرف على القضايا المجتمعية المعاصرة والحديثة التي تقدمها البرامج الحوارية المختلفة.
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 -4الكشف عن اهتمامات الجمهور الليبي نحو األحداث والقضايا المجتمعية المعاصرة في
المجتمع.
 -5التعرف على مدى تأثير البرامج الحوارية في الحياة االجتماعية في ليبيا ،ومدى دفعها في
اتجاهات الجمهور الليبي للمشاركة المجتمعية وقضايا السالم المختلفة.
 -6دراسة تأثير العوامل الديموغرافية للجمهور الليبي والمتمثلة في (النوع – المستوى التعليمي –
الفئة العمرية – النطاق الجغرافي) على االتجاهات التي يشكلونها عن ثقافة وقضايا السالم التي
تتناولها البرامج الحوارية.
الدراسات واالدبيات السابقة
يعتمد البحث في بنائه األساسي على دراسة الدور الذي يقوم به أثر البرامج الحوارية فى
التلفزيون الليبي على اتجاهات الجمهور نحو ثقافة السالم  ،ومدى دفعها في اتجاهات
الجمهور العام للمشاركة في قضايا السالم بشكل عام ،وتأسيساً على ذلك ،يمكن عرض
الدراسات السابقة من خالل المحاور التالية:
المحور األول- :الدراسات التي تناولت البرامج الحوارية واألحداث والقضايا المعاصرة

-

وتأثيرها على الجمهور العام.
المحور الثاني :يتناول الدراسات التي قامت بتناول عالقة وسائل االعالم المختلفة

بالسالم

 المحور األول- :الدراسات التي تناولت البرامج الحوارية واألحداث والقضايا المعاصرة
وتأثيرها على الجمهور العام.
.1

دراسة جللن وكارول واَخرون  (2016) ،Carroll &Glennبعنوان" :تأثير مشاهدة

البرامج الحوارية السياسية على الجمهور" ( :)1سعت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير
مشاهدة البرامج الحوارية على جمهورها ،وذلك باالنطالق من فروض مدخلي االعتماد ومدخل
ترتيب األولويات ،معتمدة على منهج المسح باستخدام استمارة ميدانية طبقت على عينة من
جمهور البرامج الحوارية السياسية .وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ،ومن بينها أن
مشاهدة البرامج الحوارية السياسية تؤثر في مستوى ونوعية معلومات الجمهور السياسية وتضع
1 Gylnn, Carroll and others, “When Oprah interviews: political correlation of Day Time talk show viewing”, Journal of
Broadcasting and electronic media. Vol. 51, No. 2, 2016, P.p. 228-224.
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قضاياها حول األحداث والشؤون السياسية في أولوية اهتماماتها وتشجعه على البحث والتعرض
لوسائل أخرى للتعرف على معلومات مفصلة حولها.
.2

دراسة سالح وريفيتا  :)2016( Revit،Selahبعنوان" :تأثيرات المضامين العنيفة

الواردة في البرامج الحوارية والفيديو كليب على المراهقين" ( :)2هدفت إلى التعرف على تأثيرات
المواد اإلعالمية التي تتضمن مواد عنف في البرامج الحوارية والفيديو كليب على المراهقين،
وطبقت الدراسة الميدانية على عينة قوامها  921مراهقاً مقسمين على مجموعتين األولى يتراوح

عمرها ما بين  16-15سنة ،والثانية ما بين  18-17سنة ،لمعرفة تِأثير المضامين التلفزيونية
العنيفة عليهم .وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ،ومن بينها :وجود فروق دالة بين
المراهقين على أساس النوع والمستوى التعليمي والثقافي في تقبلهم للمضامين العنيفة واستعدادهم
لمشاهدتها أكثر من مرة ،حيث يفضل الذكور من ذوي المستوى التعليمي األقل مشاهدة لهذه
المضامين العنيفة بدرجة أكبر من بقية المراهقين ،أما متغير العمر فلم يكن من المتغيرات المؤثرة
في هذه الدراسة.
.3

دراسة ماك جروا وشانون  :)2016( Shannon K،McGrawبعنوان" :البرامج

الحوارية التلفزيونية المسائية والبرامج الكوميدية السياسية" ( :)3تعد هذه الدراسة من الدراسات
الوصفية معتمدة على منهج المسح ،وأجريت على عينة من الشباب األمريكي قوامها 650
مبحوثا باستخدام استمارة ميدانية للتعرف على تأثير مشاهدتهم للبرامج الحوارية التلفزيونية التي
تعرض في فترتي المساء والسهرة وتتناول موضوعات سياسية حول المرشحين لالنتخابات
والبرامج الكوميدية السياسية والتي تساهم في إمداد هؤالء الشباب بالمعلومات .وقد توصلت
الدراسة إلى عدد من النتائج ،ومن بينها :مشاهدة هذه النوعية من المضامين ساهمت باإليجاب
في خلق صورة عن المرشحين واعطاء معلومات سياسية للمبحثين وتشجعيهم على حسم قرارهم
بخصوص االنتخابات.
.4

دراسة هشام أحمد عبد العاطي فايـد (2015م) -:بعنوان" :دور خطاب الصفوة

السياسية عبر القنوات الفضائية وشبكة اإلنترنت في تشكيل اتجاهات الجمهور المصري نحو
International journal of

2 Selah, Revital, “Impact of violence television shows and music video clip on Adolescent” ,
adolescent and youth, Vol. 13, No. 1-2, 2016, P.p. 99-112.

3 McGraw, Shannon K. “The late night television talk show and political comedy programs. A study of young voters”, PHD
Dissertation, (USA the University of Oklahoma, .2016
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تهدف هذه الدراسة في التعرف على خصائص وسمات الصفوة

السياسية عبر القنوات الفضائية وشبكة اإلنترنت  ،باإلضافة لتفسير الدور الذى يلعبه هذه
الخطاب السياسي في تشكيل اتجاهات الجمهور المصري نحو قضايا السياسة العامة في مصر
والتعرف على اآللية الذى يصدر بها الجمهور تقييماته السياسية بخصوص تلك القضايا  ،وتعد
هذه الدراسة من الدراسات التجريبية حيث تعتمد على المنهج التجريبي .وقد توصلت الدراسة إلى
عدد من النتائج ،ومن بينها :أظهرت التجربتين المطبقتين على قضية التظاهر وقضية انقطاع
التيار الكهربائي عدم تحقق الفرض القائل بأن زيادة درجة القلق تؤدى إلى زيادة التعلم حول
القضايا السياسية المطروحة ،الوعي السياسي يؤثر بشكل ضعيف على شدة العالقة بين قوة
االتجاه قبل التعرض وتقييم االطروحات السياسية بعد التعرض ،لم يؤثر الوعي السياسي على
شدة العالقة بين القلق والتعلم حول القضية السياسية المطروحة.
.5

دراسة ياسمين محمد عبد المنعم (2015م) -:5بعنوان" :عالقة الصفوة المصرية

بالبرامج الحوارية التليفزيونيـة :تهدف هذه الدراسة في التعرف على استخدامات الصفوة
المصرية للبرامج الحوارية في القنوات التليفزيونية واإلشاعات التي تتحقق لديهم نتيجة هذا
االستخدام والتأثيرات الناجمة عن هذا االستخدام ،ومن ثم تقييمهم ورؤيتهم لكيفية تطوير هذه
البرامج حتى تقدم على الوجه األمثل  ،وذلك من خالل االعتماد على مدخل االستخدامات
واإلشاعات ،واالعتماد على االتجاهات الحديثة في هذا المدخل بدراسة التأثيرات الناجمة عن
التعرض .قد كانت هذه الدراسة وصفية ،قامت الباحثة باالعتماد على منهج المسح اإلعالمي
لعينة من جمهور الصفوة في مصر؛ للتعرف على استخداماتهم للبرامج الحوارية التليفزيونية.
كذلك المسح لعينة من البرامج الحوارية التليفزيونية؛ للتعرف على محتواها اإلعالمي ،واعتمدت
على أداتي هما استمارة تحليل المضمون واستمارة االستبيان لجمع البيانات.

أجرت الباحثة

دراسة تحليلية على عينة عمدية على ثالث برامج تليفزيونية من البرامج الحوارية وهي :برنامج
(هنا العاصمة) :يتم بث هذا البرنامج عبر قناة  ،CBCوبرنامج ( :)30-25يتم بث البرنامج
عبر قناة  ،ON-TVوبرنامج (آخر النهار مع محمود سعد) :يتم بث البرنامج عبر قناة النهار.
 -4هشام أحمد عبد العاطى فايد  " ،دور خطاب الصفوة السياسية عبر القنوات الفضائية وشبكة اإلنترنت فى تشكيل اتجاهات الجمهور المصرى نحو قضايا السياسة
العامة"  ،رسالة دكتوراه غير منشورة( ،جامعة القاهرة  ،كلية اإلعالم  ،قسم اإلذاعة والتليفزيون 2015 ،م).
 -5ياسمين محمد عبد المنعم " ،عالقة الصفوة المصرية بالبرامج الحوارية التليفزيونيـة "  ،رسالة دكتوراه غير منشورة( ،جامعة القاهرة  ،كلية اإلعالم  ،قسم اإلذاعة
والتليفزيون 2015 ،م).
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أجرت الباحثة عينة عمدية على مجموعة من الصفوة المصرية قوامها ( )218مفردة ،وتم تحديد
عاما فأكثر؛ خاصةً مع ظهور ما يمكن أن نطلق عليهم
العينة في المرحلة العمرية من ً 30
(الصفوة الشبابية) .وقد اختارت الباحثة محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة ،الجيزة ،والقليوبية)

إلجراء الدراسة الميدانية بها .وقد توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج ،ومن بينها :جاء
(التليفزيون) في مقدمة الوسائل التي تعتمد عليها عينة الدراسة في متابعة قضية أو موضوع
معين بنسبة (.)%61,9بلغ (معدل المشاهدة) من قبل عينة الدراسة للبرامج الحوارية (،)%81,7
(أحيانا) في المقدمة بنسبة (.)%45,9يعتبر أهم أسباب مشاهدة البرامج
وكان نمط المشاهدة
ً
الحوارية من وجهة نظر عينة الدراسة المتابعة لهذه البرامج ،هو (نقل األحداث على الهواء

مباشرةً) وذلك بنسبة (.)%29,5تتصدر البرامج الحوارية التي تقدم من خالل (القنوات الخاصة

العامة) قائمة المتابعة من قبل عينة الدراسة بنسبة ( .)%74,1توجد عالقة ارتباطية ذات دالة

إحصائيا بين اإلشباعات المتحققة من مشاهدة البرامج الحوارية في القنوات التليفزيونية الحكومية
ً
والخاصة ،والثقة في المعلومات الواردة في هذه البرامج.

.6

دراسة زينب الحسيني رجب بالل ريحان (2014م) 6بعنوان " :االساليب اإلقناعية في

البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية المصرية في معالجة أحداث المرحلة االنتقالية:

تهدف

الدراسة الحالية الى التعرف على دور األساليب اإلقناعية في البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية
المصرية في معالجة أحداث المرحلة االنتقالية وذلك من خالل :التعرف على األساليب اإلقناعية
المستخدمة في البرامج الحوارية عينة الدراسة خالل المرحلة االنتقالية الثانية ،وكذلك التعرف على
أهم القضايا والمشكالت التي تم عرضها في البرامج الحوارية عينة الدراسة خالل المرحلة
االنتقالية الثانية .المنهج وعينة البحث- :استخدمت الباحثة المنهج الوصفي وبلغت العينة (500
مفردة) وتم استخدام صيحفة تحليل المضمون ،وصيحفة االستقصاء كأداة من أدوات جمع
البيانات .وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ،ومن بينها :التوصل الى األساليب
اإلقناعية التي تم استخدامها بالبرامج الحوارية بالقنوات الفضائية المصرية خالل أحداث المرحلة
االنتقالية .التوصل إلى أهم القضايا والمشكالت التي اهتمت البرامج الحوارية بطرحها ومناقشتها

 -6زينب الحسينى رجب بالل ريحان " ،االساليب اإلقناعية فى البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية المصرية فى معالجة أحداث المرحلة اإلنتقالية "  ،رسالة ماجستير
غير منشورة ( ،جامعة المنصورة  ،كلية التربية النوعية  ،قسم اإلعالم التربوى2014 ،م).
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خالل أحداث المرحلة االنتقالية الثانية .التوصل إلى األساليب التي استخدمت لتقديم ومعالجة
القضايا المطروحة في البرامج الحوارية عينة الدراسة خالل أحداث المرحلة االنتقالية الثانية.
 .7دراسة هبة صالح الدين قطب عبد المطلب

(2014م) -:7بعنوان " :دور البرامج

الحوارية بالقنوات الفضائية المصرية في اتجاهات الشباب الجامعي نحو بعض قضايا اإلصالح
السياسي في مصر عقب ثورة  25يناير  :دراسة تحليلية ميدانية :تهدف الدراسة الحالية إلى
التعرف على دور البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية المصرية في اتجاهات الشباب الجامعي
نحو بعض قضايا اإلصالح السياسي عقب ثورة  25يناير2011م وذلك من خالل التعرف على
حجم تعرض الشباب الجامعي للقنوات الفضائية المصرية وأيضاً على التعرف على حجم تعرض
الشباب الجامعي للبرامج الحوارية بالقنوات الفضائية المصرية إلى جانب التعرف على دوافع
تعرض الشباب الجامعي للبرامج الحوارية بالقنوات الفضائية ،وتنتمى هذه الدراسة إلى الدراسات
الوصفية وفى إطارها استخدمت الباحثة المنهج الوصفي باستخدام أسلوب المسح ،والمنهج
المقارن ،واستخدم في ذلك استمارة تحليل مضمون للبرامج الحوارية عينة الدراسة ،واستمارة
استبيان لجمع البيانات من عينة من الشباب الجامعي المصري لمعرفة حجم تعرض الشباب
الجامعي للبرامج الحوارية بالفضائيات وأهم قضايا اإلصالح السياسي التي يهتمون بها وكيفية
معرفة اتجاهاتهم نحو هذه القضايا من خالل متابعتهم لمثل هذا النوع من البرامج .واستخدمت
الباحثة في ذلك عينة عشوائية قوامها من  400طالب وطالبة من الشباب الجامعي المصري من
بين طالب جامعتي المنوفية ومصر للعلوم والتكنولوجيا .وقد توصلت الدراسة إلى عدد من
النتائج ،ومن بينها :وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس
االتجاه نحو قضايا اإلصالح السياسي تبعاً الختالف مستويات تعرض المبحوثين للبرامج
الحوارية .وجود ارتباط موجب دال إحصائية بين مستويات مشاهدة المبحوثين للقنوات الفضائية
ومستويات المشاهدة المختلفة للبرامج الحوارية .وجود ارتباط موجب دال إحصائية بين كثافة
مشاهدة المبحوثين للبرامج الحوارية بالقنوات الفضائية ومستويات االتجاه نحو قضايا اإلصالح
السياسي في مصر.

 - 7هبة صالح الدين قطب عبد المطلب" ،دور البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية المصرية في اتجاهات الشباب الجامعي نحو بعض قضايا اإلصالح السياسي في
مصر عقب ثورة  25يناير  :دراسة تحليلية ميدانية "  ،رسالة ماجستير غير منشورة ( ،جامعة المنصورة  ،كلية التربية النوعية  ،قسم اإلعالم التربوى2014 ،م).
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 .8دراسة محمد محمد على البرماوي (2013م)- :8بعنوان" :دور البرامج السياسية المقدمة
عبر راديو اإلنترنت في المشاركة السياسية للشباب الجامعي :تهدف الدراسة التعرف على دور
البرامج السياسية المقدمة عبر راديو اإلنترنت ،والمشاركة السياسية للشباب الجامعي .قد كانت
هذه الدراسة وصفية ،قام الباحث باالعتماد على منهج المسح اإلعالمي ،وأعتمد على أداتي هما
استمارة تحليل المضمون واستمارة االستبيان لجمع البيانات .أجرى الباحث دراسة تحليلية على
عينة عمدية من البرامج السياسية المقدمة عبر راديو اإلنترنت حيث بلغت  9برامج سياسية
مقدمة عبر إذاعات "حريتنا"" ،بص وطل" وبلغ اإلجمالي لعدد الحلقات  118حلقة .كما أجرى
الباحث دراسة ميدانية على عينة عشوائية من الشباب الجامعي حيث بلغ حجمها ( 300طالب
وطالبة) من ثالث جامعات مصرية (القاهرة – طنطا –  6أكتوبر) .وقد توصلت الدراسة إلى
عدد من النتائج ،ومن بينها :أن شكل برنامج الحديث المباشر في البرامج السياسية األكثر
استخداما ،وكانت اللهجة العامية األكثر استخداماً بين المذيعين .أظهر استخدام معامل االرتباط
بيرسون بوجود عالقة ارتباطية ذات دالة إحصائية بين االستماع لراديو اإلنترنت ،وبين مستوى
المشاركة السياسية للشباب الجامعي وفقاً لمتغير مشاركة الشباب في ثورة  25يناير2011م.
بلغت نسبة من يستمعون إلى اإلنترنت بشكل ثابت  ،%28.2وبشكل غير ثابت وصلت نسبتهم
إلى  .% 44.3سجلت البرامج السياسية داخل راديو اإلنترنت أعلى نسبة استماع لدى الشباب
الجامعي بنسبة تصل إلى .%34
 .9دراسة السيد محمد أبو شعيشع حسن (2012م) 9بعنوان " :دور برامج المشاركة
الجماهيرية بالفضائيات في دعم حرية التعبير  :تمثلت مشكلة الدراسة في التعرف على دور
برامج المشاركة الجماهيرية بالفضائيات في دعم حرية التعبير  ،كما تسعى إلى التعرف على
نوعية الموضوعات التي تناقش في هذه البرامج ومدى تدخل مقدمو هذه البرامج في تغيير أو
تقييد أراء المشاركين فيها من الجمهور وتعد الدراسة من الدراسات الوصفية واعتمدت على منهج
المسح لمضمون خاص لعينة من برامج المشاركة الجماهيرية  ،والتي تقدم على القنوات الفضائية
العربية والموجهة .

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها :أن برامج المشاركة

 -8محمد محمد على البرماوى" ،دور البرامج السياسية المقدمة عبر راديو اإلنترنت فى المشاركة السياسية للشباب الجامعى"  ،رسالة دكتوراه غير منشورة( ،جامعة عين
شمس ،معهد الدراسات العليا للطفولة ،قسم اإلعالم وثقافة الطفل2013 ،م).
 - 9السيد محمد أبو شعيشع حسن " ،دور برامج المشاركة الجماهيرية بالفضائيات في دعم حرية التعبير " ،رسالة ماجستير غير منشورة ( ،جامعة القاهرة  ،كلية
اإلعالم ،قسم اإلذاعة والتليفزيون2012 ،م).
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الجماهيرية تقدم على قنوات غير حكومية ،حيث تحتوي هذه البرامج على قدرة كبيرة في إتاحة
الفرصة للرأي والتعبير للمواطنين وهو األمر الذي لم تعتاده األنظمة الحكومية .أن أبعاد
المسئولية االجتماعية التي ينبغي مراجعتها من جانب اإلعالميين قد تم االلتزام بها إلى حد كبير،
حيث تم احترام حق األفراد في الخصوصية وكذلك تم التأكيد على قيم الصدق (الصدق الذاتي –
صدق القول – صدق الفعل) ،إال أنه في أحيان كثيرة كان القائم باالتصال يفتقد للموضوعية،
وكذلك كان يستخدم لغة غير محايدة في إدارة النقاش من خالل توجيه أسئلة إيحائية للضيوف
والجمهور المشارك في النقاش.
.10دراسة والء إبراهيم عقاد على (2011م)

10

بعنوان" :معالجة القضايا المقدمة في برامج

الرأي الجماهيرية في الفضائيات العربية واتجاهات النخبة المصرية نحوها  :تمثلت مشكلة
الدراسة في التعرف على القضايا التي تقدمها برامج الرأي الجماهيرية التي تقدم من خالل القنوات
الفضائية العربية على اختالف أنماط ملكيتها (حكومية –خاصة مفتوحة– خاصة مدفوعة)،
ومعالجتها للقضايا المختلفة التي تم طرحها قبل وبعد ثورة  25يناير ،وتعد الدراسة من الدراسات
الوصفية واعتمدت علي منهج المسح بشقيه  ،مسح المضمون لعينة من برامج الرأي التي تقدم
من خالل (الفضائية المصرية – دريم -2اليوم ) وهي برامج (مصر النهاردة  -العاشرة مساء-
القاهرة اليوم)  ،ومسح الجمهور على عينة من أفراد النخبة المصرية بأنواعها (الساسية -
األكاديمية  -اإلعالمية  -الدينية)  .وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها :أن نسبة
( )%66,5من أفراد النخبة يتعرضون بشكل دائم لبرامج الرأي الجماهيرية ،وأن ()%28
تتعرضون لها بشكل غير منتظم أحيانا ،بينما بلغت نسبة عدم التعرض لها ( )%5.5فقط مما
يدل على نسبة المشاهدة المرتفعة التي تحظى بها هذه النوعية من البرامج بين أفراد العينة ،والتي
تؤكد على جماهيرية تلك البرامج على مستوى فئة متميزة مثل النخبة المصرية .عدم وجود فروق
ذات دالله إحصائية بين التزام مقدمي تلك البرامج بقواعد ومعايير العمل اإلعالمي في معالجة
القضايا الواردة خاللها قبل وبعد  25يناير ،من حيث (أسلوب مقدم البرنامج ،ومدى مقاطعته
للضيوف ،ومدى استخدامه أللفاظ غير الئقة أو ألفاظ إيحائية ،أو مفردات أجنبية) في فترة الثورة
وبعدها.
 - 10والء إبراهيم عقاد على" ،معالجة القضايا المقدمة في برامج الرأي الجماهيرية في الفضائيات العربية واتجاهات النخبة المصرية نحوها " ،رسالة دكتوراه غير
منشورة( ،جامعة األزهر ،كلية الدراسات اإلسالمية والعربية  ،قسم اإلذاعة والتليفزيون  ،شعبة صحافة واعالم2011 ،م.
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 .11دراسة ياسمين سعيد محمد عبد المنعم (2010م)

العدد الثامن ( مارس )2022
11

بعنوان ":دور برامج الرأي بقناة

مصر اإلخبارية في تكوين المعرفة عن القضايا العامة لدى الجمهور المصري " :تمثلت مشكلة
الدراسة في التعرف على دور برامج الرأي بقناة مصر االختبارية في تكوين المعرفة عن القضايا
العامة لدى الجمهور المصري ،وتعد من الدراسات الوصفية والتي اعتمدت على منهج المسح
لعينة من جمهور المشاهدين لبرامج الرأي بقناة مصر اإلخبارية قوامها  400مفردة موزعة
بالتساوي على الذكور واإلناث بمحافظات القاهرة الكبرى باستخدام أداه االستبيان .وتوصلت
الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها :جاء اعتماد الجمهور المصري على برامج الرأي بقناة
مصر اإلخبارية في الحصول على معلومات حول القضايا العامة في الترتيب األول ،بعدد نقاط
( )1776بنسبة ( ،)%54.8ويمكن تفسير ذلك بأن العينة كاملة تشاهد قناة مصر اإلخبارية،
وبالتالي احتمالية اعتمادها على برامج الرأي بها .أتفق الجمهور المصري بنسبة ( )%91,4أن
برامج الرأي بقناة مصر اإلخبارية تجعل المشاهد (يتعاطف مع الشعوب المقهورة) وهي أحد
التأثيرات الوجدانية ،ويمكن تفسير ذلك بأن برامج الرأي خاصة اإلخبارية منها تتناول قضايا
الحروب والصراعات بين الدول والخسائر المادية والبشرية والنفسية الناجمة عنها.
.12دراسة نهى عاطف العبد (2009م) :بعنوان " :العالقة بين مستويات التعرض للبرامج
الحوارية في الفضائيات العربية ومستويات معرفة الرأي العام بقضايا اإلصالح السياسي في
مصر"

()12

 :سعت هذه الدراسة إلي التعرف على العالقة بين مستويات التعرض للبرامج الحوارية

في الفضائيات العربية ومستويات المعرفة لدى الرأي العام بقضايا اإلصالح السياسي ،واعتمدت
الدراسة على منهج المسح ،وتعد من الدراسات الوصفية ،وأجريت على عينة عمدية قوامها 420
مبحوثاً من الجمهور المصري العام بشرائحه الثالثة موزعة بالتساوي على متغيري :النوع
والمستوى االجتماعي واالقتصادي باستخدام استمارة ميدانية .وقد توصلت الدراسة إلى عدد من
النتائج ومن بينها :تتوزع معدالت مشاهدة البرامج الحوارية العربية على المشاهدة دائماً بنسبة
 ،%24.3والمشاهدة أحيانا بنسبة  ،%60والمشاهدة ناد اًر بنسبة .%5.7تتوزع مدى اعتمادهم
عليها للحصول على المعلومات حول اإلصالح السياسي في مصر بدرجة كبيرة بنسبة %32.6
 - 11ياسمين سعيد محمد عبد المنعم " ،دور برامج الرأى بقناة مصر اإلخبارية فى تكوين المعرفة عن القضايا العامة لدى الجمهور المصرى" ،رسالة ماجستير غير
منشورة( ،جامعة عين شمس ،كلية اآلداب ،علوم اإلتصال واإلعالم2010 ،م).
 -12نهى عاطف العبد" ،العالقة بين مستويات التعرض للبرامج الحوارية في القضائيات العربية ومستويات معرفة الرأي العام بقضايا اإلصالح السياسي في مصر" ،
(المؤتمر العلمى الدولى الخامس عشر ،اإلعالم واإلصالح ،الواقع والتحديات ،الجزء الثانى ،9-7 ،يوليو 2009م) ،ص.802
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االعتماد بدرجة متوسطة بنسبة  ،%58.1واالعتماد بدرجة قليلة بنسبة .%9.3أظهر استخدام
معامل االرتباط بيرسون لوجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين تعرض العينة للبرامج الحوارية
العربية ودرجة اعتمادهم عليها في الحصول على معلومات حول قضايا اإلصالح السياسي في
مصر .توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائية بين دافع الفهم وكل من التأثيرات المعرفية والوجدانية
والسلوكية.
.13دراسة ريهام سامي يوسف (2008م) :بعنوان " :البرامج الحوارية في القنوات الحكومية
والخاصة في ترتيب أولويات القضايا المجتمعية لدى الجمهور المصري" ( :)13سعت الدراسة
للتعرف على أجندة القضايا المجتمعية في البرامج الحوارية في القنوات المصرية الحكومية
والخاصة .وتتمني الدراسة إلي البحوث الوصفية ،معتمدة على منهج المسح بشقية التحليلي
والميداني وأجريت الدراسة التحليلية على عينة من ثالثة برامج حوارية بأسلوب الحصر الشامل
لمدة شهرين الفترة من  2007/5/12حتى  ،2007/7/7بواقع  39حلقة من برنامج (البيت
بيتك) 40 ،حلقة من برنامج العاشرة مساء) وطبقت الدراسة الميدانية على عينة عمدية من
مشاهدي البرامج

الحوارية بالقنوات المصرية الحكومية والخاصة قوامها  420مبحوث من

الجمهور العام من محافظتى القاهرة والجيزة باستخدام صحيفتى تحليل المضمون واالستقصاء.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ،ومن بينها :يعتمد  %97.8من مشاهدى البرنامج
الحواري الحكومي على برنامج (البيت بيتك) في متابعة قضايا المجتمع المصرى ،بينما يعتمد
 %96.7من مشاهدين برنامج (العاشرة مساءاً) في متابعة قضايا المجتمع .تعتمدـ عينة الدراسة
على الوسائل اإلعالمية التالية في الحصول على المعلومات عن القضايا المجتمعية المصرية
وهي كاآلتى :القنوات الفضائية العربية ،ثم القنوات المصرية الحكومية ،وأخي اًر اإلنترنت .زاد
اهتمام البرنامج الحوارى في القنوات الحكومية بالمشكالت والقضايا االجتماعية واإلعالمية ،كما
زاد اهتمامه ببعض القضايا التعليمية وقضايا المرافق والخدمات ذات أهمية كبيرة في المجتمع،
بينما زاد اهتمام البرنامج الحوارى في القنوات الخاصة بالقضايا السياسية ،والقانونية ـ وهي قضايا
الرأى العام التى تناقش في ساحات المحاكم ـ والقضايا االقتصادية.
المحور الثاني :يتناول الدراسات التي قامت بتناول عالقة وسائل االعالم المختلفة بالسالم
 -13ريهام سامى حسين يوسف" ،دور البرامج الحوارية فى القنوات الحكومية والخاصة في ترتيب أولوياتالقضايا المجتمعية لدى الجمهور المصرى"  ،رسالة ماجستير
غير منشورة ( ،جامعة القاهرة ،كلية اإلعالم ،قسم اإلذاعة والتلفزيون2008 ،م).
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 .1دراسة صابر محمد أحمد أبو بكر 14 2016المضامين المقدمة عبر موقع اليوتيوب
وعالقتها بنشر ثقافة السالم لدى المراهقين،

تهدف هذه الدراسة إلي :التعرف على

الموضوعات التى ركزت عليها مقاطع الفيديو حول مضامين ثقافة السالم .التعرف على مدى
متابعة المبحوثين لمضامين ثقافة السالم على الموقع .التوصل إلى اآلثار المترتبة على مشاهدة
المبحوثين لمضامين ثقافة السالم على موقع اليوتيوب .تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية
التي استخدمت منهج المسح اإلعالمى بشقيه التحليلى والميدانى .عينة الدراسة التحليلية :وهى
عينة عشوائية منتظمة بنسبة  %10تتمثل فى مضامين ثقافة السالم (نبذ العنف -التسامح-
التعايش السلمى مع اآلخر)بموقع اليوتيوب .عينة الدراسة الميدانية :قام الباحث بإجراء الدراسة
الميدانية على عينة عمدية من المراهقين المصريين من مستخدمى موقع اليوتيوب قوامها
(400مفردة) من جامعتى (عين شمس6 -أكتوبر) أدوات الدراسة:

أداة الدراسة التحليلية

:وتتمثل في ( صحيفة تحليل المضمون) أدوات الدراسة الميدانية:وتتمثل فى( صحيفة االستبيان)
أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج هي :-جاءت نسبة المقاطع االحترافية بموضوعات
الدراسة %87.1بينما جاءت نسبة المقاطع الجماهيرية %.12.9اللغة العربية التى تجمع بين
الفصحى والعامية جاءت كلغة مستخدمة فى خطاب مقاطع الفيديو وقد غلبت المقاطع القصيرة
(األقل من  4دقائق) على الموضوعات الثالثة .توجد فروق دالة إحصائياً بين المبحوثين على
مقياس اتجاهاتهم نحو مضامين ثقافة السالم وفقاً للمتغيرات الديموغرافية( :النوع -نوعية التعليم-
المستوى االجتماعى واالقتصادى).
 .2دراسة محمد سيد عباس  ،15 2016إتجاهات الشباب الجامعي نحو نشر ثقافة السالم
اإلجتماعي  :دراسة تحليلية لبناء برنامج من منظور خدمة الجماعة لتنمية ثقافة السالم
اإلجتماعي،

استهدفت الدراسة التعرف على اتجاهات الشباب الجامعي نحو ثقافة السالم

االجتماعي .التعرف على طبيعة اتجاهاتهم نحو ثقافة المواطنة .التعرف على طبيعة اتجاهاتهم
نحو مفهوم قبول اآلخر .التعرف على طبيعة اتجاهاتهم نحو مفهوم األمن اإلنساني .التعرف
على المعوقات التي تواجه الشباب في نشر ثقافة السالم االجتماعي التعرف على دور
 -14صابر محمد أحمد أبو بكر المضامين المقدمة عبر موقع اليوتيوب وعالقتها بنشر ثقافة السالم لدى المراهقين رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة عين شمس ،
معهد الدراسات العليا للطفولة 2016
 - 15محمد سيد عباس  2016 ،إتجاهات الشباب الجامعي نحو نشر ثقافة السالم اإلجتماعي  :دراسة تحليلية لبناء برنامج من منظور خدمة الجماعة لتنمية ثقافة
السالم اإلجتماعي  ،مجلة الخدمة األجتماعية  ( -الجمعية المصرية لألخصائيين األجتماعيين ) – مصر  ،ع484-443 ،55/
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األخصائي االجتماعي الذي يمكن من خالله الحد من المعوقات التي تواجه الشباب في نشر
ثقافة االجتماعي .تنتمي الدراسة الحالية إلى نمط الدراسات الوصفية التحليلية ،اعتمد الباحثان
على منهج المسح االجتماعي باستخدام العينة من الشباب الجامعي بكليتي الخدمة االجتماعية
جامعة أسوان وجامعة حلوان .استخدم الباحثان استمارة استبيان الفركة التي تم فيها جمع البيانات
من مجتمع البحث وهي من  2015 /4 /5إلى  1/5/2015.نتائج الدراسة حددت عينة
الدراسة مفهوم المواطنة بأنه منح أبناء الوطن حقوقًا متسا وية في كل شيء .حددت النتائج أن
من المظاهر التي تدل على المواطنة لديهم االلت ام بأداب السلوك العامة واحركام القانون
والحفاظ على الملكية العامة والحرص على القيام بالواجبات والمسؤوليات تجاه المجتمع وتعميق
قيمة العمل الجماعي بين الشباب .من أشكال عدم المساواة بين أفراد المجتمع التفرقة بين أبناء
الوطن على أساس الوضع االجتماعي واالقتصادي واستمرار الوساطة .أظهرت الدراسة أن من
حاليا هو التعبير عن الرأي دون خوف والمشاركة في
مظاهر الديم وقراطية التي توجد
ً

االنتخابات.

 .3دراسة عبدالمنعم محمد النور  ،16 2016دور راديو المجتمع في تعزيز السالم اإلجتماعي
في والية النيل األزرق  ،تهدف هذه الدارسة إلى التعرف على أداء إذاعة راديو المجتمع بوالية
النيل األزرق من حيث دورها في تعميم وانتشار مفاهيم ثقافة السالم االجتماعي ،ومعرفة ما إذا
كانت هذه اإلذاعة تسهم في نشر ثقافة السالم والوعي المعرفي بهذه المفاهيم لدى األفراد ،من
خالل رصد وتحليل خصائص المضمون المتعلق بتلك المفاهيم ،إضافة إلى التعرف على أثار
هذه المضامين ونتائجها على جمهور اإلذاعة .وتصنف هذه الدراسة ضمن البحوث التي تهتم
بدراسة مضمون البرامج التي تعنى بنشر ثقافة السالم عبر إذاعة راديو المجتمع  ،وقد أستخدم
الباحث المنهج التاريخي الوصفي ،للوصول إلى معلومات تجيب عن أسئلة الدراسة ،واستخدم
الباحث المالحظة والمقابلة واالستبانة كأدوات لجمع المعلومات والبيانات ،وللمعالجة اإلحصائية
استخدم الباحث برنامج التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية إلدخال بيانات العينة بغرض
عرضها وتفس يها وتحليلها ومعالجتها إحصائيا وعلميا  ،كشفت الدراسة أن موضوعات السالم
جاءت في المرتبة الثالثة بين الموضوعات التي م بثها عبر البرامج  -عينة الدارسة -بنسبة
 -16عبدالمنعم محمد النور  ،دور راديو المجتمع في تعزيز السالم اإلجتماعي في والية النيل األزرق  ،مجلة العلوم االنسانية  ،جامعه السودان للعلوم والتكنولوجيا ،
مج /17ع179-157 ، 2016 - 3
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بلغت  %1 ..2كما احتلت موضوعات السالم أيضا المرتبة الرابعة من حيث المساحة الزمنية
التي خصصت للمواضيع عبر البرامج المدروسة ،برامج راديو المجتمع ال تشتمل على مكونات
الموروث الشعبي وبالتالي فهو غي متسق مع التنو الثقافي لوالية النيل األزرق وأن محتوى برامج
راديو المجتمع غي مناسب لكل المستويات كما أنه ال يوجد تخطيط منهجي لتضمين ثقافة السالم
االجتماعي عبر األشكال اإلذاعية  ،أوصت الدراسة إعطاء األول وية لموضوعات ثقافة السالم،
وتوسيع نطاق البث و زياد زمن اإلذاعة ،والتخطيط اإلذاعي لبرامج تتسق مع التنو الثقافي
بالوالية واالهتمام بالتدريب والتأهيل للمؤدين باإلذاعة
 .4دراسة نسرين محمد عبد العزيز  ،17 2014دور الدراما المصرية في الفضائيات العربية
في نشر ثقافة السالم لدى طالب الجامعات  ،تهدف الدراسة معرفة الدور الذي قد يكون للدراما
التلفزيونية والسينمائية في نشر ثقافة السالم لدي طلبة الجامعات او بالعكس دورها في نشر ثقافة
العنف والحرب  ،كعرفة االبعاد الخاصة بثقافة السالم والتي تركز الدراما التلفزيونية والسينمائية
علي نشرها لدي طلبة الجامعات واكثر االبعاد ظهو ار في هذه الدراما  ،واستخدمت الدراسة نظرية
الغرس الثقافي  ،علي عينة عندية يبلغ قوامها  400مفرده من طلبة الجامعه خالل شهر رمضان
عام  2010وتوصلت الدراسة الي العديد من النتائج اهمها  :قضية التسامح الديني ظهرت في
اكثر من نصف افالم عينة الدراسة وقد كان التعاون والصداقة بين االقباط والمسلمين يغلب علي
طبيعة هذا التسامح الديني  ،قرابة نصف االفالم في العينة التي تم تحليلها تحدثت عن ثقافة
السالم بشكل غير مباشر  ،تصدرت ثقافة السالم الدولي والديني قائمة ثقافة لسالم المباشرة ،
جاء االحترام الكامل لحقوق االنسان والحريات االساسية كمفهوم ومعني ثقافة السالم من وجهة
نظر طلبة الجامعه عينة الدراسة في المرتبه االولي  ،الكتب السماوية هي المصدر االولي في
تشكيل ادراك عينة الدراسة لثقافة السالم .
 .5دراسة نجيه امتهاني  ،18 2014 Najih Imtihaniدور وسائل اإلعالم في حل النزاعات
(دراسة حالة تغطية كومباس اليومية لنزاع آتشيه  )2005-2003يناقش هذا البحث التغطية
اإلعالمية للنزاع االنفصالي في آتشيه ،الذي يشمل حركة آتشيه المستقلة والحكومة  /الجيش
 -17نسرين محمد عبد العزيز  ،دور الدراما المصرية في الفضائيات العربية في نشر ثقافة السالم لدى طالب الجامعات  ،مجلة بحوث العالقات العامة الشرق
األوسط  -الجمعية المصرية للعالقات العامة– مصر  ،ع237-233 ، 2014 ، 2/
18- Najih Imtihani, The Mass-media Role in Conflict Resolution (A Case Study of Kompas Daily Coverage on Aceh Conflict
2003 – 2005), Procedia Environmental Sciences , Volume 20, 2014, Pages 451-458
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اإلندونيسي .وقد وقع الصراع في غرب إندونيسيا لمدة  29عاما ( )2005-1979وقتل الكثير
من الضحايا ودمر العديد من الممتلكات .االسئلة الرئيسية في هذا البحث هي كيف أتاحت
وسائل االعالم تغطية هذا النزاع وبناء صورة كل من األطراف المتصارعة ؟ ،وكيف تقدم وسائل
االعالم المعلومات التي تؤدي إلى عملية السالم أو تزيد من العنف على طول النزاع؟ هذا البحث
وضع تغطية صحيفة كومباس اليومية كمصدر للبيانات .تم تطبيق طريقة تحليل المحتوى في
هذا البحث .أي بالقراءة الشاملة لكل كلمة وعبارة وجملة وفقرة واحدة في الخبر الذي يغطي
تحديث نزاع أتشيه .وستركز قراءة المقال على البيان المتعلق بتغطية العنف ومقاومة العنف،
ومفاوضات السالم (الحوار) ومكافحة الحوار ،فضال عن المصالحة ومكافحة المصالحة.
وأظهرت البيانات أن األحداث والحقائق في الميدان أثرت في الغالب على تغطية النزاع ،مثل
تغطية الحوار بشأن العنف والسالم .وعندما وقع الكثير من العنف في الميدان ،كانت التغطية
عامة عن العنف .بل على النقيض من ذلك ،عندما قرر كل من الطرفين المتنازعين إجراء حوار
للسالم ،سيطرت على تغطية وسائط اإلعالم هذه المسألة .وبعبارة أخرى ،فإن دور وسائط
اإلعالم الجماهيري في حل النزاعات تأثر في معظمه بالحاالت والحقائق التي حدثت في
الميدان .وكلما ارتفع العنف ،كلما قلت وسائل اإلعالم دورها في عمليات حل النزاعات .بل على
النقيض من ذلك ،كلما زاد عدد حوارات السالم ،كلما لعبت وسائل اإلعالم دو ار أكبر في عمليات
حل النزاعات.
 .6دراسة تيري از جوزيف  ،19 2014 Teresa Josephتوسط الحرب والسالم :وسائل
اإلعالم والصراع الدولي  ،كفلت التطورات التكنولوجية في السنوات األخيرة أن تؤدي وسائط
اإلعالم الجماهيرية الرئيسية دو ار متزايدا في العمليات االجتماعية والسياسية ،وفي تشكيل
التصورات والسياسات المتعلقة بالصراعات المحلية والدولية .مع مراعاة القدرة المحتملة لوسائل
اإلعالم اإلخبارية في حاالت النزاع وحل النزاعات ،فإن هذه المقالة توضح االتجاهات الكامنة
وراء دور وسائل اإلعالم الدولية الرئيسية في الصراعات المعاصرة ،والقضايا والتحديات التي
تميز التغطية اإلعالمية لهذه القضايا .إن تحديد بعض هذه االتجاهات هو انعكاس للخطاب
المهيمن ،وتأطير األخبار على طول الخطوط الرسمية ،ولغة الحرب غير اإلنسانية ،وادارة
19-Joseph, Teresa. (2014). Mediating War and Peace: Mass Media and International Conflict. India Quarterly: A Journal of
International Affairs. 70. 225-240.
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وسائل اإلعالم من قبل الحكومات ،واإلبالغ االنتقائي ،وشيطنة األعداء ،وما إلى ذلك  -يلقي
المقال الضوء على مفهوم من "صحافة السالم" كبديل للتغطية اإلخبارية التقليدية للصراع.
 .7دراسة ديميتري بي غاف ار & ألينا اس سافيتسكايا Dmitri P. Gavra & Alena S.
 ،20 2011 Savitskayaوسائل اإلعالم في النزاعات بين الواليات :نموذج تيبولوجيكال
حول "السالم والصراع نهج متعدد األبعاد  ،إن السمة األساسية لألزمات من نهاية القرن
العشرين إلى بداية القرن الحادي والعشرين هي تأثيرها الذي ال جدال فيه على مجال المعلومات
سواء محليا أو إقليميا أو شبه إقليمي أو حتى على الصعيد العالمي .ومن بين العناصر الفاعلة
األساسية في ميدان وسائط اإلعالم والصراعات ،ينبغي لنا أوال أن نأخذ في االعتبار وسائط
اإلعالم الجماهيري .ولذلك ،فإن دور ووظيفة وسائط اإلعالم في الصراعات الدولية أو السياسية
أو االقتصادية هو موضوع تحليلنا .يقترح المؤلفون نموذجا نظريا ،نموذجيا لوظيفة اإلعالم في
إطار الصراع .يصف هذا النموذج أربعة أنواع مثالية أساسية من وسائل اإلعالم تعمل في هيكل
الصراع )1 :وسائل اإلعالم هو فاعل في الصراع ويدعم أحد الجانبين )2 .اإلعالم هو فاعل
في الصراع ويبقي س ار حوله؛  )3ال تشارك وسائل اإلعالم في الصراع وال تبلغ إال عن ذلك؛ )4
ال تشارك وسائل اإلعالم في النزاع وال تبلغ عنها .ويستند هذا إلى النماذج المقترحة من قبل
المؤلفين الذين حللوا التغطية اإلعالمية للصراعات االقتصادية بين عامي  2006و  2009بين
روسيا وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا .وأظهرت دراسة تجريبية صحة وشرح قدرات "نهج صراع
السالم المتعدد األبعاد" المطور.
 .8دراسة سيو تينغ لي  ،21 2010 Seow Ting Leeصحافة السالم :مبادئ وقيود
هيكلية في األخبار تغطية ثالثة نزاعات  ،توسع هذه الدراسة في العمل على تفعيل تصنيف
يوهان غالتونغ للصحافة السلمية والصحافة الحربية من خالل وصف ومقارنة التغطية اإلخبارية
لثالثة صراعات آسيوية  -النزاع بين الهند وباكستان حول كشمير وحركة نمور التاميل في
سريالنكا والحروب األهلية اإلندونيسية في آتشيه ومالوكو .من خالل تضمين الصحف المحلية
في التحليل ،تضيف هذه الدراسة إلى موقع بحث تم تجاهله إلى حد كبير .ويشير تحليل المحتوى
20-Dmitri P. Gavra & Alena S. Savitskaya, Mass Media in Interstate Conflicts: Typological Model “Peace-conflict Journalism
Multidimensional Approach, Journal Russian Journal of Communication Volume 4, 2011 - Issue 3-4, Pages 251-265
21-Seow Ting Lee, Peace Journalism: Principles and Structural Limitations in the News Coverage of Three Conflicts, Journal
Mass Communication and Society Volume 13, 2010 - Issue 4, Pages 361-384

99

مجلة اإلعالم والفنون

السنة الثالثة

العدد الثامن ( مارس )2022

الذي يضم  973قصة من  16صحيفة باللغة اإلنكليزية والعامية إلى أن صحافة السالم ،كبديل
للتقارير التقليدية عن الحرب ،تخضع لمجموعة من القيود الهيكلية التي لم تعالج من قبل .والقيود
اإلعالمية والقيود المؤسسية في شكل خصائص القصة مثل اللغة ونوع القصة ومصدر اإلنتاج،
وكذلك المتغيرات السياقية مثل طول النزاع وكثافته تشكل أنماط تأطير صحافة الحرب  /السالم.
وتشير النتائج إلى أن هناك حاجة إلى تغييرات هيكلية لكي تتطور صحافة السالم لتصبح نهجا
صالحا وقابال للتطبيق للتغطية اإلخبارية للحرب والنزاعات.
 .9دراسة زينب عثمان سليمان  ،22 2007االتجاهات النفسية لدى اإلعالمي السوداني تجاه
قضايا السالم على ضوء إتفاقية السالم  ، 2005الهدف من اجراء هذه الدراسة هو معرفة
اتجاهات االعالميية السودانيين النفسية تجاه قضايا السالم وكان مجتمع عينة الدراسة عبارة عن
االعالميين  ،الصحفيين باالعتماد علي اداه االستبيان والمقابلة ومقياس اتجاهات االعالميين
تجاه قضايا السالم الذي صممته الباحثة علي حجم عينة قوامها  200مفحوصا باستخدام المنهج
الوصفي واالحصائي لتحليل نتائج هذه الدراسة وكشفت الدراسة علي العديد من النتائج اهمها
وجود ارتباط بين اتجاهات العينة النفسية وقضايا السالم  ،كذلك كشفت عن عدم وجود فروق
بين االتجاهات وفقا للنوع كذلك كشفت عن وجود فروق بين االتجاهات وفقا للمستوي التعليمي.
.10دراسة حيدر محمد زين عبدالكريم  ،23 2006مشكالت الخطاب اإلعالمي السوداني في
إرساء دعائم السالم  :دراسة وصفية تحليلية بالتطبيق على وسائل اإلعالم السوادانية في
الفترة من أغسطس  2002م  -أغسطس  2005م  ،يهدف البحث الي التعرف علي
مضامين الخطاب االعالمي في وسائط ووسائل االعالم ذات العالقة بموضوع السالم  ،الوقوف
علي اثر هذا الخطاب االعالمي ودورة في ارساء دعائم السالم  ،السعي لوضع مفاهيم واسس
لبناء خطاب اعالمي تكون له المقدره والفعالية والبعد االستراتيجي لحل كافة االزمات والمشاكل
مستقبال وعلي وجه الخصوص تلك المتعلقة بقضية السالم  ،توضيح الخطوره الكامنه في
توظيف الخطب االعالمي بغرض الدعاية في ما ينبغي فيه الحياد واثر ذلك علي الرأي العام ،
التعرف علي شكل البناء العام للخطاب االعالمي المتعلق بقضايا السالم  ،التعرف علي
 -22زينب عثمان سليمان ،االتجاهات النفسية لدى اإلعالمي السوداني تجاه قضايا السالم على ضوء إتفاقية السالم  ، 2005رسالة ماجستير  ،جامعة أم درمان
االسالمية  ،معهد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي 2007 ،
 -23حيدر محمد زين عبدالكريم  ،مشكالت الخطاب اإلعالمي السوداني في إرسا ء دعائم السالم  :دراسة وصفية تحليلية بالتطبيق على وسائل اإلعالم السوادانية في
الفترة من أغسطس  2002م  -أغسطس  2005م  ،رسالة ماجستير ،جامعة أم درمان االسالمية  ،كلية اإلعالم  ،السودان 2006 ،
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االمكانات المادية والبشرية العاملة في المؤسسات االعالمية ومدي قدرتها علي مواكبة التطور
والتقدم العالمي  ،استخدم الباحث لمنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي  ،باالعتماد اداه
تحليل المضمون وصحيفة االستبيان والمقابلة والمالحظه في الفترة الزمنية من العام -2003
 ، 2005توصلت الدراسة الي عده نتائج اهمها الخطاب االعالمي مفهوما خاصا به يرتكز في
بنائه علي الخطاب السياسي  ،الخطاب االعالمي مر بتطورات عديدة عبر التاريخ من خالل
تطور االنسان لوسائل الخطاب نفسها  ،البد لكل خطاب اعالمي من وسائل اعالمية تنقله
وتساهم في نشرة.
التعليق العام على الدراسات السابقة -:
استطاع الباحث تحديد بعض النقاط العامة التى تتضمنها الدراسـات السابقة للدراسة وهى
كاآلتى-:
 -1أظهرت معظم الدراسات العربية على اقبال الجماهير المختلفة

وخاصة الشباب على

التليفزيون والسيما الفضائيات العربية والتى جاءت بإرتفاع درجة االعتماد على التليفزيون ما بين
الوسائل اإلعالمية األخرى في الحصول على المعلومات وقدرة هذه الوسيلة الكبيرة على إمداد
الجمهور بالمعلومات اإلخبارية والسياسية فيما يدور حولهم في المجتمع.
 -2أوضحت معظم الدراسات السابقة العربية واألجنبية علي مدى اإلهتمام بالدراسات المتعلقة
ببرامج الرأى المذاعة في وسائل اإلعالم سواء علي المستوى الخارجي الداخلي .
 -3أظهرت نتائج معظم الدراسات التي تتعلق بدور وسائل اإلعالم كافة وبرامج الرأى تؤدى دو اًر
مهماً في تكوين وتشكيل اإلتجاهات وتغييرها والتأثير فيها سلباً وايجاباً .
 -4أستخدمت معظم الدراسات السابقة الدراسات الميدانية علي الجمهور .
 -5أوضحت الدراسات السابقة اإلعتماد بشكل رئيسي علي منهج المسح اإلعالمي والمقارن  ،كما
إتفق الباحثون في إستخدام أداة تحليل المضمون واستمارة اإلستبيان في جمع البيانات الخاصة
بالدراسة .
 -6قل ة الدراسات التي تناولت دور البرامج الحوارية كوسيلة لتشكيل وتكوين معارف ومفاهيم
الجمهور نحو مفهوم السالم بكافة اشكالة في الفترة المعاصرة األمر الذي يبرز أهمية البحث
الراهن باعتباره يتناول البرامج الحوارية في تشكيل اإلتجاهات لدى شريحة معينة من الجمهور
ذات تأثير مهم وملحوظ في المجتمع.
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 -7أظهرت الدراسات السابقة أهمية الدور الذى تلعبه البرامج الحوارية باعتبارها مصد اًر
للمعلومات وباعتبارها وسيلة إلدراك األفراد الواقع المجتمعي الذى يعيشون فيه  ،وسبيلهم لتكوين
وصنع اآلراء واتجاهات ومواقف األفراد تجاه القضايا المعاصرة المختلفة في فترات زمنية سابقة
ووقت األزمات.
 -8ركزت معظم الدراسات التي إهتمت بنظرية اإلعتماد علي وسائل اإلعالم بتحديد الدور المهم
الذى تقوم به وسائل اإلعالم خاصة برامج الرأى في نقل المعلومات تجاه القضايا العامة لدى
الجماهير .
 -9إستفادت الباحث من الدراسات السابقة في تحديد المناهج واألساليب المستخدمة في الدراسة
في صياغة تساؤالت وفروض الدراسة بما يحقق أهدافها وبما يتناسب مع اإلطار النظرى .
 -11الدراسات السابقة التي تتناول دراسة وسائل اإلعالم لم تتطرق إلي دراسة تأثير البرامج
الحوارية الليبية في نشر ثقافة السالم وما لها من تأثيرات في تشكيل مفاهيم الجمهور تجاه
القضايا المجتمعية المعاصرة التي شهدتها ليبيا وانما إقتصرت تلك الدراسات علي اإلستعانة باَراء
المبحوثين من الجماهير دون التعمق في معرفة تأثير هذه الوسائل علي إتجاهاتهم نحو مختلف
القضايا المعاصرة  ،مما يؤكد ضرورة دراسة البرامج الحوارية وتأثيرها علي الجمهور بشكل عام
تجاه قضايا السالم في ليبيا علي نحو أكبر .
 -11استخدمت كثير من تلك الدراسات نظريتي االعتماد على وسائل اإلعالم ونظريه
االستخدامات واإلشباعات
 -12اعتمدت معظمها أيضا على استخدام منهج المسح اإلعالمي كما اعتبرت معظمها من
الدراسات الوصفية
 -13أيضا استخدمت معظم تلك الدراسات استمارات استقصاء واستمارات مقابالت ميدانية
أوجه االستفادة من الدراسـات السابقـة -:
استفاد الباحث من الد ارسـات السابقة التي اعتمد عليها في نطاق العمل البحثي وذلك فى
تعميق مشكلة الدراسة ومكنته من تحديد أهداف دراستها بدقة  ،فمن خالل مراجعة الباحث
للدراسات السابقة تمكن من تحديد النقاط المهمة التي يمكن تناولها والتركيز عليها  ،وكيفية
صياغة فروض وتساؤالت الدراسة بشكل جيد  ،إضافة إلى إختيـار اإلطار النظري المناسب ،
واتضح للباحث أهم المتغيرات والعالقات التي يمكن أن تدعم دراسته وتضيف إليها الجديد
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ومكنته من تحديد الخطوات المنهجية العلمية المناسبة لموضوع دراسته  ،وأستفاد الباحث أيضاً
من الدراسات السابقة في تصميم استمارة االستبيان من حيث تحديد أهم النقاط التي يجب أن
تتناولها االستمارة والتركيز عليها إضافة إلى تصميم مقاييس الدراسة وتحديدها كما أفادت
الدراسات السابقة في التعليق على نتائج الد ارسـة.
فروض الدراسة
إنطالقـاَ من اإلطار النظرى ومشكلة الدراسة تتحدد فروض الدراسة كما يلي -:
 -1توجد عالقة ارتباطية دالة احصائياً بين متوسطات درجات متابعة المبحوثين للبرامج الحوارية
في التلفزيون الليبي ومستوى اتجاهاتهم نحو مضامين ثقافة السالم (نبذ العنف التسامح -التعايش
السلمي مع اآلخر).
 -2يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس اتجاهاتهم نحو
مضامين ثقافة السالم وفقاً للمتغيرات الديموغرافية :النوع -نوعية التعليم -المستوى االجتماعى
واالقتصادى.
 -3يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطات درجات تعليق المبحوثين على البرامج الحوارية في
التلفزيون الليبي حول مضامين ثقافة السالم (نبذ العنف  -التسامح -التعايش السلمي مع اآلخر)
وفقاً للمتغيرات الديموغرافية( :النوع -نوعية التعليم -المستوى االجتماعى واالقتصادى).
 -4يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطات درجات مناقشة المبحوثين البرامج الحوارية في
التلفزيون الليبي حول مضامين ثقافة السالم (نبذ العنف  -التسامح -التعايش السلمي مع اآلخر)
وفقاً للمتغيرات الديموغرافية( :النوع -نوعية التعليم -المستوى االجتماعى واالقتصادى).
 -5توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين كثافة تعرض

الجمهور الليبي للبرامج

الحوارية و بين مستوى معارفهم بقضايا السالم .
 -6توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين التعرض للبرامج الحوارية ومستوى المشاركة
في قضايا السالم .
 -7توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين التعرض للبرامج الحوارية واتجاهاتهم نحو
قضايا السالم في ليبيا .
تساؤالت الدراسة:
 -1ما مدى تعرض الجمهور الليبي للبرامج الحوارية ؟
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 -2ما مدى إدراك المبحوثين لمفهوم ثقافة السالم ؟
 -3ما درجة اعتماد الجمهور الليبي على البرامج الحوارية في الحصول على معلوماتهم تجاه
القضايا واألحداث المعاصرة والهامة في ليبيا؟
 -4ما مدى اهتمام الجمهور الليبي بقضايا السالم التي يتم مناقشتها في البرامج الحوارية ؟
 -5ما البرامج الحوارية األكثر متابعة من قبل الجمهور الليبي (مجتمع الدراسة) ؟
 -6ما مدى تأثير البرامج الحوارية في مشاركة الجمهور الليبي في تشكيل قيم السالم ؟
 -7ما اهم قيم السالم التي تناولتها البرامج الحوارية وأثرت على الجمهور في تشكيل معارفهم
وكيفية توجيه اتجاهاتهم ؟
 -8ما دور البرامج الحوارية في التغير في أنماط االتجاهات وتكوين المعارف لدى الجمهور
الليبي؟
 -9ما عادات وأنماط استخدام الجمهور الليبي للبرامج الحوارية ؟
 -10ما مظاهر اهتمام الجمهور الليبي بالموضوعات المتاحة في البرامج الحوارية ؟
-11

ما حجم تعرض الجمهور الليبي لقيم السالم المعروضة في البرامج الحوارية

نوع الدراسة
تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية والتي تسعى إلى وصف الظاهرة والتعرف على عناصرها
المختلفة من خالل جمع المعلومات والبيانات وتحليلها وتفسيرها.
منهج الدراسة
سوف يعتمد الباحث على منهج المسح االعالمي بشقيه التحليلي والميداني ففي الدراسة
التحليلية استخدم الباحث منهج المسح لعينة من البرامج الحوارية التي تناولت قضايا ومشكالت
السالم .وفي الدراسة الميدانية استخدم الباحث منهج المسح لعينة من الجمهور من مختلف
المحافظات الليبية باستخدام أسلوب المسح بالعينة.
مجتمع الدراسة -:
هو مجموعة المفردات التى يستهدف الباحث دراستها وهو بمثابة الجمهور المستهدف Target
 Populationالذى يهدف الباحث لدراسته وتعميم نتائج الدراسة على كل مفرداته إال أنه من
الصعب الوصول إليه ولهذا يتم التركيز على المجتمع المتاح Accessible Population
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الذى يمكن الوصول إليه وأخيتار العينة منه( ، )24ويتمثل مجتمع الدراسة من الجمهور الليبي
العام الذي يتابع البرامج الحوارية.
عينة الدراسـة -:
 عينة الدراسة الميدانية :تم سحب ( )400مفردة موزعه من مختلف المحافظات حيث تتمثلعينة الدراسة في عينة عشوائية طبقية بسيطة  ،وذلك باستخدام أسلوب التوزيع المتساوي من
الجمهور الليبي  ،ممثلون الذكور واإلناث ممن يتابعون البرامج الحوارية.
أداة جمع البيانات
 سوف يتم االعتماد على استمارة االستبيان على عينة من الجمهور الليبي لتحقيق اهدافالدراسة الميدانية
سوف يتم االعتماد علي اداه تحليل المضمون لعينة من البرامج الحوارية التي تناولت قضايا
ومشكالت السالم.
المفاهيم اإلجرائية للدراسة
اإلتجـاهات ( -: )Attitudes
هى حالة من اإلستعداد العقلى والعصبى ،والتى تُنظم عن طريق الخبرة ،وتباشر تأثي اًر موجهاً أو

ديناميكياً في استجابات الفرد نحو جميع الموضوعات أو المواقف المرتبطة بها(. )25

فهى بناء افتراضى  ،ويمثل درجة حب الفرد أو كرهه لموضوع معين ،واالتجاهات عموما إيجابية
أو سلبية لشخص أو مكان أو شىء أو حدث .وهذا كثي اًر ما يشار إليه كموضوع االتجاه ،
ويمكن أن يتناقض الناس أيضاً ويتصارعون تجاه موضوع معين ،مما يعنى أنهم يمتلكون
اتجاهات إيجابية أو سلبية نحو هذا الموضوع في نفس الوقت.
البرامج الحوارية
يرى "دالجرن  "Dahlgrenبأنها هى برامج رأى تعبر عن صوت الشعب Voice Pop
 Programsوأنها ليست برامج رأى صفوة .)26(Elite Talk Show
 24محمد عبد الحميد" ،البحث العلمى فى الدراسات اإلعالمية"  ،مرجع سابق  ،ص.130
 -25ضحى فتاحى ،اإلتجاهات وتعلمها (تعريف االتجاهات وأهميتها)  ،األحد 2010/4/11م  ،متاح على اإلنترنت.
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=558
(26(Nico Carpenter, “Managing audience participation the construction of participation in an audience program European”.
Journal of communication, Vol.16, No.2, 2001, P.10.
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يعرفها " "Livingstone and Luntبأنها برامج نقاش جماهيرى تسمح بمشاركة الجمهور
العادى من النشطاء  ،وتوجد برامج رأى تم تعريفها على إنها برامج ذات موضوع محدد An

 ،Issue Type Talk Showوليست برامج رأى شخصية Personality Type Talk

.)27(Show

يعرفها "خالد صالح الدين" بأنها البرامج التى تهدف إلى رصد مشكالت المجتمع ،وسبر أغوارها
وطرح حلول بشأنها ويفرق بينها وبين التحقيقات التليفزيونية ،فإن كان هناك ثمة تشابه فى

الهدف ،إال أن االختالف يمكن فى أن التحقيقات تجرى حيث يتواجد المواطنون فى أعمالهم
وأماكن تجمعاتهم  ،حيث يوجد أيضاً المسئولون فى مؤسساتهم أما برامج الرأى فتجمع بين كالً
من الضيوف والمشاهدين فى إطار مكانى وزمانى واحد(.)28

ثقافة السالم

هي مجموعه من القيم والمواقف والتقاليد وانماط السلوك واساليب الحياه التي تحترم االستقالل
السياسي للدول وااللتزام بتسوية الصراعات بالوسائل السلمية والقضاء علي الحروب واالعتراف

بحق كل فرد في الحرية وتشمل ثقافة السالم عده اشكال:

ثقافة السالم الذاتي او النفسي – ثقافة السالم االسري -ثقافة السالم المجتمعي -ثقافة السالم
الوطني -ثقافة الحرب -الحرب النفسية -الحرب علي االرهاب

29

أ -مشاهدة عينة الدراسة للقنوات الفضائية:

 -1مشاهـدة القنوات الفضائية التليفزيونية.
جـــــــــــــدول رقـــم( )1ويوضح مشاهدة القنوات الفضائية التليفزيونية من قبل الجمهور عينة
الدراسة.
مشاهدة القنوات الفضائية التليفزيونية
ذكور

المجموع

إناث

النــــــوع
نسبـة المشاهدة

ك

%

ك

%

ك

%

يشاهد أحيانا

91

56.2

71

43.8

162

40.6

يشاهد دائما

78

49.1

81

50.9

159

39.8

يشاهد نادرا

34

54.7

41

45.3

75

18.8

ال يشاهد
االجمالى

1
204

66.7
48.9

2
195

33.3
51.1

3
399

0.8
100

(27) Nica Carpenter, 2001, Op. Cit, P.210.
 -28خالد صالح الدين على" ،اإلنتاج التليفزيونى مدخل تطبيقى"( ،جامعة القاهرة ،كلية اإلعالم2000 ،م) ،ص.61
29 http://www.bipd.org/publications/Articles/179153.aspx
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من خالل اإلطالع على بيانات الجدول السابق يتضح :
جاءت نسبة ممن يشاهدون القنوات الفضائية التليفزيونية (بصفة دائمة)  %39.8من جملة
الجمهور عينة الدراسة  %49.1منهم من الذكور مقابل  %50.9من اإلناث  ،وتتفق هذه
النتيجة ما توصلت إليه دراسة عبد العزيز قبالن()30؛ وذلك فى مدى مشاهدة المجتمع المصرى
من الشباب لقنوات التليفزيون وتفوقه واحتالله مرك از متقدماً على باقى الوسائل اإلعالمية
واالتصالية فى مشاهدتهم له  ،وجاءت نسبة  %40.6من الجمهور -عينة الدراسة( -أحياناً) ما
يشاهدون القنوات الفضائية التليفزيونية منهم  %56.2من الذكور و %43.8من اإلناث  ،وتتفق
هذه النتيجة ما توصلت إليه دراسة حنان أحمد سليم

31

؛ حيث أكدت نتائج دراسته بأنه يشاهد

 %57من المبحوثين عينة الدراسة يشاهدون القنوات الفضائية أحياناً  ،ووجد أن  %18.8من
نادر ما يشاهدون القنوات الفضائية التليفزيونية منهم  %54.7من
الجمهور -عينة الدراسةً -ا
الذكور ،و %45.3من اإلناث ،في حين بلغت نسبة من (ال يشاهد) القنوات الفضائية
التليفزيونية  %0.8من الجمهور -عينة الدراسة -بواقع واحد من الذكور و ( )2من اإلناث من
الجمهور -عينة الدراسة -وبذلك يتضح ارتفاع نسبة المشاهدة الدائمة للقنوات الفضائية لدى عينة
الدراسة مما يدل على تفضيلهم للتليفزيون كمصدر للمعلومات لديهم .
وارتفاع نسبة المشاهدة يؤكد أن التليفزيون أصبح من األساسيات الحياتية التى يهتم بها المواطن
لالطالع على األخبار أو للتسلية أو لغيرها من الوظائف اإلعالمية كما أكدت النظريات
اإلعالمية المختلفة.
ب -مشاهدة عينة الدراسة للبرامج الحوارية على القنوات الفضائية:
 -2ما البرامج التى تحرص على متابعتها فى القنوات الفضائية .

 -30عبد العزيز قبالن  ،مرجع سابق .
 -31حنان أحمد سليم  ،حسام على سالمة " ،عالقة طالب الجامعات فى صعيد مصر بالقنوات الفضائية"  ،مجلة كلية اآلداب  ،العدد التاسع( ،جامعة أسيوط  ،كلية
اآلداب ،قسم اإلعالم ،يناير2002م).
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جـــــــــــــدول رقـــم ( )2ويوضح البرامج التى تحرص عينة الدراسة على متابعتها فى القنوات
الفضائية وترتيبها.
الترتيب
البرامج المفضلة
السياسية
الفنية
الرياضية
االجتماعية
الدينية
مجموع األوزان

األول
97
102
87
44
38

الثانى الثالث الرابع الخامس
78
70
77
47
82

59
45
46
79
66

79
61
45
95
59

34
46
76
56
71

الوزن المرجح
النقاط

الوزن المئوى

1186
1109
1046
907
898
5146

23
21.6
20.3
17.6
17.5

من خالل اإلطالع على بيانات الجدول يتضح :
باستخدام الوزن المرجح لألوزان الخاصة بنوعية البرامج التي يحرص الجمهور –عينة الدراسة-
على متابعتها تبين أن  %23من الجمهور –عينة الدراسة -يفضلون (البرامج السياسية) جاءوا
كالتالي 97 :في الترتيب األول 78 ،في الترتيب الثاني 79 ،في الترتيب الثالث 59 ،في الترتيب
الرابع  34 ،في الترتيب الخامس .ويعود تفضيل العينة للبرامج السياسية لطبيعة الفترة التي طبق
فيها البحث والتي تمتلئ المشكالت والقضايا السياسية منذ أحداث  25يناير وحتى اآلن.
في حين أظهرت النتائج أن  %21.6من الجمهور –عينة الدراسة -يفضلون (البرامج الفنية)
جاءوا كالتالي 102 :في الترتيب األول 70 ،في الترتيب الثاني 61 ،في الترتيب الثالث 45 ،في
الترتيب الرابع  46 ،في الترتيب الخامس.
كما أظهرت أن  %20.3من الجمهور –عينة الدراسة -يفضلون (البرامج الرياضية) جاءوا
كالتالي 87 :في الترتيب األول 77 ،في الترتيب الثاني 45 ،في الترتيب الثالث 46 ،في الترتيب
الرابع  76 ،في الترتيب الخامس .ويعود تقضيل عينة الدراسة للبرامج الفنية والرياضية لحاجة
الجمهور السيما فئة الشباب المستهدفة من الدراسة بالتسلية والترفيه التي تعد أحد الوظائف
الهامة لوسائل اإلعالم.
أما (البرامج الدينية) فكانت نسبة من يفضلونها  %17.5من الجمهور –عينة الدراسة -كانوا
كالتالي 38 :في الترتيب األول 82 ،في الترتيب الثاني 59 ،في الترتيب الثالث 66 ،في الترتيب
الرابع  71 ،في الترتيب الخامس.
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في حين أظهرت النتائج أن  %17.6من الجمهور –عينة الدراسة -يفضلون (البرامج
االجتماعية) جاءوا كالتالي 44 :في الترتيب األول 47 ،في الترتيب الثاني 95 ،في الترتيب
الثالث 79 ،في الترتيب الرابع  56 ،في الترتيب الخامس .وربما يرجع تأخر تفضيل الب ارمج
الدينية واالجتماعية إلى عدم االهتمام الكافي من وسائل اإلعالم بهذه النوع من البرامج  ،ووجود
مؤسسات أخرى تهتم بهذه الجوانب سواء كانت دور العبادة أو الجمعيات األهلية والخيرية يجعل
بها ضعف يجعل الجماهير ال تهتم كثي اًر بؤيتها في وسائل االعالم.
 -3ما مدى مشاهدتك للبرامج الحوارية السياسية فى القنوات الفضائية ؟
جـــــــــــــدول رقـــم ( )3ويوضح مدى مشاهدة عينة الدراسة للبررامج الحواريرة السياسرية فرى
القنوات الفضائية.
النــــوع
نسبة المشاهدة

مدى مشاهدة للبرامج الحوارية السياسية
ذكور

المجموع

إناث

ك

%

ك

%

ك

%

يشاهد أحيانا

85

47.8

93

52.2

178

44.9

ال يشاهد

47

50.5

46

49.5

93

23.5

يشاهد دائما

41

58.6

29

41.1

70

17.7

يشاهد نادرا

30

54.5

25

45.5

55

13.9

االجمالى

203

51.3

193

48.7

396

100

من خالل اإلطالع على بيانات الجدول السابق يتضح أن:
بلغت نسبة  %44.9من الجمهور –عينة الدراسة -ممن يشاهدوا البرامج الحوارية السياسية
(أحياناً) منهم  %47.8من الذكور ،و %52.2من اإلناث  ،وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت
32
أحيانا)
إليه دراسة ياسمين سعيد عبد المنعم ؛ والتى أكدت نتائج دراستها بأن نمط المشاهدة ( ً

جاء فى مقدمة دراستها الخاصة بمشاهدة العينة للبرامج عبر الفضائيات التليفزيونية  .بينما جائت

نسبة ممن يشاهدوا البرامج الحوارية السياسية (دائـماً)  %17.7من جملة الجمهور –عينة
الدراسة -منهم  %58.6من الذكور  ،و %41.1من اإلناث.
كما بلغت نسبة ممن يشاهدوا البرامج الحوارية السياسية بصفة (نـادره)  %13.9من الجمهور –
عينة الدراسة -منهم  %54.5من الذكور ،و %45.5من اإلناث .ويفسر الباحث بأن زيادة نسبة
المشاهدة أحياناً على البرامج الحوارية ليست بقليلة مما يتضح من ذلك أرتفاع نسبة مشاهدتهم
 - 32ياسمين محمد عبد المنعم" ،عالقة الصفوة المصرية بالبرامج الحوارية التليفزيونيـة "2015 ،م ،مرجع سـابق.
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أيضاً لهذا النوع من البرامج التليفزيونية  ،في حين وجد نسبة  %23.5من الجمهور –عينة
الدراسة -ال يشاهدون البرامج الحوارية السياسية إطالقاً.
ويفسر الباحث ارتفاع نسبة من ال يشاهدون من عينة الدراسة إلى كثرة هذه البرامج وتعارضها
في كثي اًر من األحيان على حسب األيدولوجيات واألفكار التي تتبناها القناة أو يتبناها معد ومقدم
البرنامج.
كما تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة والء إبراهيم على 33؛ حيث جاءت نسبة
( )%66,5من أفراد النخبة يتعرضون بشكل دائم لبرامج الرأى الجماهيرية  ،وأن نسبة ()%28
مما يتعرضون لها بشكل غير منتظم أحياناً  ،بينما بلغت نسبة عدم التعرض لها ( )%5.5فقط
مما يدل على نسبة المشاهدة المرتفعة التى تحظى بها هذه النوعية من البرامج بين أفراد العينة.
 -1لماذا ال تشاهد عينة الدراسة البرامج الحوارية السياسية فى القنوات الفضائية ؟
كان هناك عدداً من أفراد عينة الدراسة فى السؤال السابق أجابوا على عدم متابعتهم للبرامج
الحوارية عبر الفضائيات التليفزيونية  ،ومن خالل الجدول التالى نتعرف معاً على األسباب التى
كانت سبباً فى عدم مشاهدتهم لهذه البرامج كما يراها أفراد العينة .
جـــــــــــــدول رقـــم ( )4يوضح أسباب عدم مشراهدة البررامج الحواريرة السياسرية فرى القنروات
الفضائية.
مشاهدة القنوات الفضائية التليفزيونية

النــــــــوع والنسبة المئوية
أسـبـاب عدم المشاهـــدة

ذكـــور

المجموع

إنــاث

ك

%

ك

%

ك

%

15

40.5

22

59.5

37

38.5

16

66.7

8

33.3

24

25

55.6

4

44.4

9

9.4

ليس لدى الوقت الكافى لمتابفة هري البرامج الحوارية

3

33.3

6

66.7

9

9.4

ال أعلم بوقت عرم أو إذاعة هري البرامج

3

42.9

4

57.1

7

7.3

قلررة ببرررة مقرردموا هررري البرررامج فررى رررحهم وعرضررهم
لألحداث

2

40

3

60

5

5.2

33.3

2

66.7

3

3.1

ال يتسم مقدموا البرامج بالحيادية والموضوعية

أسررتعيع مفرفررة األحررداث واألببررار عبررر وسررائل إع ميررة
أبرى
ال أرى أهميررررة فررررى التفرررررم لهررررري البرررررامج الحواريررررة
5
ومتابفتها

تفرم هري البرامج األحداث وتناقش موضروعاتها بشركل 1
 - 33والء إبراهيم عقاد على  ،مرجـع سابـق.
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سعحى دون التفمق فى مسبباتها
تكرار الضيوف بشكل كبير

-

-

2

66.7

2

2.1

االجمالـى

45

46.9

51

53.1

96

100

من خالل اإلطالع على بيانات الجدول السابق يتضح أن :
بلغ عدد من لم يشاهد البرامج الحوارية السياسية إلى ( )96مبحوثاً من عينة الدراسة انقسموا
منهم إلى ( )45من الذكور  ،و( )51من اإلناث.
وكانت أسباب عينة الدراسة الذين لم يشاهدوا هذه البرامج كالتالي:
أجاب  %38.5من الجمهور -عينة الدراسة -الذين لم يشاهدوا البرامج الحوارية السياسية بأنهم
يروا بأن (ال يتسم مقدموا البرامج بالحيادية والموضوعية) منهم  %40.5من الذكور ،
و % 59.5من اإلناث .وتتفق مع أن هناك معايير تؤثر على عمل وسائل اإلعالم منها المعايير
المهنية تشتمل :سياسة الوسيلة اإلعالمية  ،ومصادر األخبار المتاحة

34

مما يؤثر على حيادية

مقدم البرنامج.
وأفاد  %25من المبحوثين -عينة الدراسة -الذين لم يشاهدوا البرامج الحوارية السياسية بأن
السبب (أستطيع معرفة األحداث واألخبار عبر وسائل إعالمية أخرى) ؛ منهم  %66.7من
الذكور  ،و %33.3من اإلناث .ويفسر ذلك تعدد الوسائل السيما وسائل التواصل االجتماعي
التي يميل لها الطالب عينة الدراسة وأنها تتقدم الوسائل االخرى لديهم.
وتساوت نسبة الذين لم يشاهدوا البرامج الحوارية السياسية من المبحوثين حيث كانت (ال أرى
أهمية فى التعرض لهذه البرامج الحوارية ومتابعتها) من رأى  %9.4من الجمهور -عينة
الدراسة -الذين لم يشاهدوا البرامج الحوارية السياسية؛ منهم  %55.6من الذكور  ،و%44.4
من اإلناث.
فيما جاءت (ليس لدى الوقت الكافى لمتابعة هذه البرامج الحوارية) ؛ منهم  %33.3من
الذكور  ،و %66.7من اإلناث.
بينما  %7.3من الجمهور -عينة الدراسة -الذين لم يشاهدوا البرامج الحوارية السياسية بسبب
قولهم (ال أعلم بوقت عرض أو إذاعة هذه البرامج)؛ منهم  %42.9من الذكور ،و %57.1من
اإلناث.
 -34حسن عماد مكاوى ،ليلى حسين السيد ،المعاصرة،مرجع سابق .
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وكانت (قلة خبرة مقدموا هذه البرامج فى شرحهم وعرضهم لألحداث) هي إجابة  %5.2من
الجمهور -عينة الدراسة -الذين لم يشاهدوا البرامج الحوارية السياسية؛ منهم %40من الذكور ،
 %60من اإلناث.
بينما كانت سطحية البرنامج (تعرض هذه البرامج األحداث وتناقش موضوعاتها بشكل سطحى
دون التعمق فى مسبباتها) هي السبب الذى لم يجعل  %3.1من الجمهور -عينة الدراسة-
الذين لم يشاهدوا البرامج الحوارية السياسية؛ منهم  %33.3من الذكور %66.7 ،من اإلناث.
أجاب عدد ( )2فقط من الجمهور -عينة الدراسة-الذين لم يشاهدوا البرامج الحوارية السياسية
كلهم من اإلناث .وربما كانت نسبة  %2.1من نصيب (تكرار الضيوف بشكل كبير) ،وتختلف
هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة وليد فتح اهلل بركات35؛ حيث كانت من أهم سلبيات هذه
البرامج من وجهة نظر الجمهور ،لكنها جاءت هنا من األسباب المتأخرة فى عدم مشاهدة
برنامج حوارى فى القنوات الفضائية ويرجع ذلك ألن غالباً ما تهتم اإلناث أثناء متابعتهن لهذا
النوع من البرامج والتي تستضيف شخصيات معينة ومحببة إليهن فى البرامج والقنوات المختلفة،
حيث تعد هذه ميزه وليست عيباً.
جـ -متابفرة عينرة الدراسرة للبررامج الحواريرة الترى تتنراول موضروعات سياسرية فرى الفضرائيات
الليبية ومدى االستفادة منها:
 -5مامدى متابفتك للبرامج الحوارية التى تتناول موضوعات سياسية فى الفضائيات الليبية؟
جــــــــــــرـدول رقــررـم ( )5ويوضرح مرردى متابفررة عينرة الدراسررة للبرررامج الحواريرة التررى تتنرراول
موضوعات سياسية.
النـــــوع
المتابفة

متابفة البرامج الحوارية التى تتناول موضوعات سياسية
ذكور

المجموع

إناث

ك

%

ك

%

ك

%

أحيانا

93

53.1

82

46.9

175

48.3

نادرا

47

46.5

54

53.5

101

27.9

دائما

36

63.2

21

36.8

57

15.8

ال أتابع

12

41.4

17

58.6

29

8

48.1

362

100

174 51.9
188
االجمالـى
من ب ل اإلط ع على بيانات الجدول السابق يتضح أن:

 - 35وليد فتح اهلل بركات " ،تعرض الصفوة لبرامج الرأى فى القنوات التليفزيونية العربية" ،المجلة المصرية لبحوث الرأى العام  ،العدد المزدوج ،المجلد الرابع  ،يناير-
ديسمبر .2003
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نسبة الذين (أحيا ًنا) ما يشاهدوا البرامج الحوارية على الفضائيات الليبية  %48.3من الجمهور
عينة الدراسة -؛ منهم  %53.1من الذكور  %46.9 ،من اإلناث.نادر ما يشاهدوا البرامج الحوارية على
وسجل نسبة  %27.9من الجمهور -عينة الدراسة -أنهم ًا

الفضائيات الليبية؛ منهم  %46.5من الذكور  %53.5 ،من اإلناث.

وبلغت نسبة من يشاهدوا البرامج الحوارية على الفضائيات الليبية بصفة (دائمة)  %15.8من
الجمهور -عينة الدراسة -؛ منهم  %63.2من الذكور  %36.8 ،من اإلناث.
في حين بلغت نسبة من (ال يتابعوا) القضايا السياسية فى البرامج الحوارية على الفضائيات
الليبية  %8من الجمهور -عينة الدراسة -؛ منهم  %41.4من الذكور  %58.6 ،من اإلناث.
ويفسر الباحث قلة نسبة المشاهدة الدائمة لدى عينة الدراسة يرجع إلى أن هناك بعض المبحوثين
ال تكون القضايا السياسية هو محور االهتمام الرئيسى بالنسبة لهم ولكنهم يتابعون هذه البرامج
الحوارية بشكل غير منتظم وفقاً لدرجة اهتماماتهم بها  ،أو ما يتعلق من حيث نوع القضية
المعروضة  ،أو مدى أرتباط البرامج بأحداث غير متسقه مع أولويات أهتماماتهم الشخصية.
 -6ما مدة مشاهدتك للبرامج الحوارية فى القنوات الفضائية الليبية يوميا ؟
جـــــــــــــدول رقــرـم ( )6ويوضرح مردة مشراهدة عينرة الدراسرة للبررامج الحواريرة فرى القنروات
الفضائية الليبية يوميا.
النـــــوع
مدة المشاهدة
أقل من ساعة
من ساعة وأقل من  3ساعات
أكثر من  3ساعات
االجمالى

مشاهدة البرامج الحوارية فى القنوات الفضائية الليبية يوميا
ذكور
ك
84
66
27
177

%
51.2
53.7
58.7
53.2

إناث
ك
80
57
19
156

%
48.8
46.3
41.3
46.8

المجموع
ك
164
123
46
333

%
49.2
36.9
13.8
100

من خالل اإلطالع على بيانات الجدول السابق يتضح أن :
نسبة  %49.2من الجمهور –عينة الدراسة -الذين يشاهدون البرامج الحوارية في القنوات الليبيـة
يتابعونهــا (أقــل مــن ســاعة) بصــورة يوميــة؛  %51.2مــنهم مــن الــذكور ،و %48.8مــن اإلنــاث،
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصــلت إليــه د ارســة ياســمين ســعيد عبــد المــنعم36؛ حيــث بلــغ معــدل
يوميـا (أقـل مـن سـاعة)
مشاهدة عينة الدراسة من الصفوة لدى الجمهور المصرى للبرامج الحواريـة ً
 -36ياسمين محمد عبد المنعم ،مرجع سـابق.
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فــى المقدمــة بنســبة ( ،)%47,2وكمثــل مــا وضــحنا فــي النتيجــة الســابقة أن قلــة نســبة المشــاهدة
الدائم ــة بش ــكل يتخط ــى ال ــثالث س ــاعات يوميـ ـاً ل ــدى عين ــة الد ارس ــة يرج ــع إل ــى أن هن ــاك بع ــض
المبحوثين ال تكون القضايا السياسية هو محور االهتمام الرئيسى بالنسبة لهم ولكنهم يتابعون هذه
البرامج الحوارية بشكل غيـر منـتظم وفقـاً لدرجـة اهتمامـاتهم بهـا  ،أو مـدى أرتبـاط البـرامج بأحـداث
غير متسقه مع أولويات أهتماماتهم الشخصية من خالل المقدم والمعروض لهم.
ونس ــبة  %36.9م ــن الجمه ــور –عين ــة الد ارس ــة -ال ــذين يش ــاهدون البـ ـرامج الحواري ــة ف ــي القنـ ـوات
المصرية يتابعونها (مـن سـاعة وأقـل مـن  3سـاعات) بصـورة يوميـة  %53.7مـنهم مـن الـذكور،
و %46.3من اإلناث.
بينمــا نســبة %13.8مــن الجمهــور –عينــة الد ارســة -الــذين يشــاهدون البـرامج الحواريــة فــي القنـوات
المصرية يتابعونها (أكثر من  3ساعات)؛  %58.7منهم من الذكور ،و %46.8من اإلناث.
 -7هل تفتمد على البرامج الحوارية السياسية فى الفضائيات الليبية فقط للحصول علرى األببرار
واألحداث السياسية فى ليبيا؟
جـــــــــــــدول رقـــم ( )7ويوضح مدى اعتماد عينة الدراسة على البررامج الحواريرة السياسرية
فقط للحصول على األببار واألحداث السياسية فى ليبيا.
االعتمرراد علررى البرررامج الحواريررة السياسررية فقررط للحصررول علررى األببررار
النــــوع
واألحداث فى ليبيا
االعتماد
المجموع
إناث
ذكور
على البرامج
%
ك
%
ك
%
ك
42.7
142
45.1
64
54.9
78
إلى حد ما
37.8
126
48.4
61
51.6
65
نفم
19.5
65
47.7
31
52.3
34
ال
100
333
46.8
156
53.2
177
االجمالى
من خالل اإلطالع على بيانات الجدول السابق يتضح أن :
نسبة  %37.8من الجمهور –عينة الدراسة -أجابوا بأنهم يعتمدون على البرامج الحوارية في
التليفزيون الليبي فقط للحصول على األخبار واألحداث الليبية منهم  %51.6من الذكور،
و %48.4من اإلناث ،وتتفق هذه النتيجة ما توصلت إليه دراسة رغدة محمد عيسى37؛ بزيادة

 -37رغــدة محمــد عيســي " ،معالجــة اإلذاعــة والتلفزيــون لقضــايا العمــل فــي المجتمــع المصــري ودورهــا فــي تشــكيل اتجاهــات الجمهــور"  ،رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة،
(جامعة القاهرة  ،كلية اإلعالم ،قسم اإلذاعة والتلفزيون2009 ،م).
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اعتماد الجمهور المصرى على البرامج التليفزيونية فى حصولهم على المعلومات حول مختلف
القضايا فى مصر.
بينما جاءت نسبة  %19.5من الجمهور –عينة الدراسة -أجابوا بأن البرامج الحوارية السياسية
ليست هى المصدر الوحيد لحصولهم على المعلومات عن األخبار واألحداث الليبية وأن هناك
وسائل أخرى تأتى فى المقدمة.
في حين يعتمد  %42.7من الجمهور –عينة الدراسة -على البرامج الحوارية في التليفزيون
الليبي إلى حد ما للحصول على األخبار واألحداث الليبية منهم  %54.9من الذكور ،و%45.1
من اإلناث .وتعود هذه النسبة الكبيرة إلى تفضيل الكثير من الشباب اإلطالع على البرامج
التليفزيونية على موقع يوتيوب على شبكة االنترنت ،أو عن طريق وصالت تأتي لهم عن طريق
مواقع التواصل االجتماعي األخرى أمثال الفيس بوك والتويتر ..وغيرها ،وتختلف هذه النتيجة ما
توصلت إليه دراسة ليلى حسين38؛ والتى احتل التليفزيون المصرى المركز األول باعتباره مصد اًر
رئيسياً الستقاء المعلومات عن األحداث الجارية فى مصر.
 -8مامدى اعتمادك على هري البرامج الحوارية للحصرول علرى األحرداث واألببرار السياسرية فرى
ليبيا؟
جـــــــــــــدول رقـــم ( )8ويوضح مدى اعتماد عينة الدراسرة علرى البررامج الحواريرة للحصرول
على األحداث واألببار السياسية.
مرردى اإلعتمرراد علررى البرررامج الحواريررة للحصررول علررى األحررداث
واألببار السياسية

النـــــــوع
مدى االعتماد
على البرامج الحوارية

ك

%

ك

%

ك

%

أعتمد عليها إلى حد ما

77

52.7

69

47.3

146

54.5

أعتمد عليها بشكل كبير

36

59

25

41

61

22.8

أعتمد عليها قلي ا

30

49.2

31

50.8

61

22.8

االجمالي

143

53.4

125

46.6

268

100

ذكور

المجموع

إناث

من خالل اإلطالع على بيانات الجدول السابق يتضح أن :

 -38ليلى حسين السيد  " ،دور وسائل االتصال فى إمداد طالب الجامعات المصرية بالمعلومات عن األحداث الجارية فى إطار نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم
" ،المؤتمر العلمى الرابع (،جامعة القاهرة ،كلية اإلعالم) 27-25،مايو 1998م.
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يعتمد  %54.5من الجمهور _عينة الدراسة الذين يشاهدون البرامج الحوارية على التليفزيون
الليبي_على البرامج الحوارية (إلى حد ما) للحصول على األخبار واألحداث السياسية منهم
 %52.7من الذكور ،و %47.3من اإلناث ،وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه كالً من
دراسة كاربنتيـر ونيـكـو39؛ حيث جاء بأن اعتماد الجمهور على البرامج الحوارية وذلك لتعريفهم
بما يدور حولهم في مجتمعهم  ،تتفق أيضاً مع دراسة ياسمين عبد المنعم40؛ بأنه جاءت عينة
الدراسة والتى تعتمد على البرامج الحوارية التليفزيونية حيث جاء أيضاً فى الترتيب األول إلى حد
ما.
ويتساوى عينة الدراسة الذين يشاهدون البرامج الحوارية على التليفزيون الليبي_ بين ممن يعتمدون
على البرامج الحوارية للحصول فى األخبار واألحداث السياسية (بشكل كبير) و (قليالً) لتصبح
نسبة كل منهم على حده  %22.8؛ انقسمت بواقع  %59من الذكور ،و %41من اإلناث لذوى
االعتماد الكبير بينما جاءت ممن يعتمدون بشكل قليل إلى  %49.2من الذكور ،و %50.8من
اإلناث.
 ما الفضائيات الليبيه التى تفضل متابفة هري البرامج الحوارية عليها ؟جـــــــــــــدول رقـــم ( )9ويوضح القنوات المصرية المفضرلة لردى المبحرو ين لمتابفرة البررامج
الحوارية.
الفضائيات التى تُفضل متابفة البرامج الحوارية من ب لها
النــــوع
نوع الفضائيات

ذكور
ك

الليبية
(الحكررررررررررررررررررررررررررررررـومية 106
والخــاصة)
الليبية الخاصة
52

إناث
ك

%

المجموع
%

ك

%

56.7

81

43.3

187

56.2

49.5

53

50.5

105

31.5

الليبية الحكومية

19

46.3

22

53.7

41

12.3

االجمالى

177

53.2

156

46.8

333

100

من خالل اإلطالع على بيانات الجدول السابق يتضح أن:
39 -Carpentier, Nico, Ibid.
 -40ياسمين محمد عبد المنعم " ،عالقة الصفوة المصرية بالبرامج الحوارية التليفزيونيـة "  ،رسالة دكتوراه غير منشورة( ،جامعة القاهرة  ،كلية اإلعالم  ،قسم اإلذاعة
والتليفزيون 2015 ،م).
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كانت نسبة  %56.2من الجمهور –عينة الدراسة الذين يشاهدون البرامج الحوارية على
التليفزيون الليبي-يجمعون بين مشاهدة (الفضائيات الليبيه الحكومية والخاصة)؛ منهم %56.7
من الذكور ،و %43.3من اإلناث .ويرجع ذلك إلى التشابة الكبير فى مضمون كال النوعين
الهتمامهما بالمضمون الليبي وربما يراعى كال النوعين الجمهور المستهدف  ،وأن اإلعالم الليبي
أكثر مصداقية فى تناولها للشئون واألحداث والقضايا الليبيه.
أما نسبة مشاهدة (الفضائيات الليبيه الخاصة) بلغت  %31.5من الجمهور –عينة الدراسة
الذين يشاهدون البرامج الحوارية على التليفزيون الليبي حيث منهم  %49.5من الذكور،
و %50.5من اإلناث.
في حين تراجعت نسبة مشاهدة (الفضائيات الليبيه الحكومية) إلى نسبة %12.3من الجمهور –
عينة الدراسة -الذين يشاهدون البرامج الحوارية على التليفزيون الليبي حيث منهم  %46.3من
الذكور ،و %53.7من اإلناث ،وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة ريهام سامى
يوسف41؛ حيث جاءت فيها القنوات المصرية الحكومية فى حصول الجمهور على المعلومات
حول القضايا فى مصر ،وقد يرجع ذلك إلى قله اإلحداثيات واإلمكانيات التى تمتلكها الفضائية
الحكومية حالياً عن نظيرتها الفضائية الخاصة  ،باإلضافة لما تتمتع به الفضائيات الخاصة
بحرية أكثر فى مناقشاتها للقضايا والموضوعات السياسية ذات التفاصيل المتعمقة التى قد ال
تناقشها الفضائية الحكومية نظ اًر إلمتالكها للدولة وتحيد حولها بعض الحدود نظ اًر ألنها صورة
الدولة وصوتها .
نتيـجة أختبار فروض الدراسـة :
وضع الباحث عدداً من الفروض التى قام بها بإختبارها من خالل مجموعة من األسئلة
الملحقة بإستمارة االستبيان  ،وقد تم تحليلها واخضاعها للقياس وتبين من التحليل عدد من
النتائج وفيما يلى استعراض لهذه الفروض ونتائجها :
الفرض األول:
"يسعى هذا الفرض إلى الختبار ما إذا كان هناك عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين
كثافة مشاهدة الجمهور الليبي للبرامج الحوارية السياسية ومستوى معارفهم بالقضايا
المعاصرة".
 - 41ريهام سامى يوسف  ،مرجع سابق.
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جـــــــــــــدول رقـــم ( )10ويوضح معامل االرتباط سبيرمان بين كثافة مشاهدة الجمهور الليبي
للبرامج الحوارية السياسية ومستوى معارفهم بالقضايا المعاصرة ،والذى يتضح نتائجة من
خالل الجدول التالى :
كثافة المشاهدة
الفدد
مستوى المفرفة

399

مفـررررررررررررررررررـامل نوع االرتباط
سبيرمان
طردى ضفيف

0.033

مستوى الداللة
0.517

غيرررر دالرررة عنرررد
0.05

بإستخدام معامل االرتباط سبيرمان بين معدل التعرض للبرامج الحوارية من قبل الجمهور
الليبي عينة الدراسة ومستوى المعرفة بالقضايا السياسية تبين أن معامل سبيرمان يساوي
( )0.033وهو ارتباط طردي ضعيف حقق مستوى داللة ( )0.517وهي قيمة غير دالة
إحصائية عند مستوى ( )0.05وبالرغم من أن القيمة غير دالة إحصائيا إال أنها حققت ارتباطاً
طردياً ضعف وهذا يعني أنه كلما زاد التعرض للبرامج الحوارية زاد مستوى المعرفة السياسية ؛
ويرجع ذلك إلى ما يعرض من مواد سياسية في البرامج الحوارية تعلى من مستوى معرفة الفرد
في الجانب السياسي ،أيضاً ما تمر به الساحة الليبية من أحداث قد تؤثر على مستوى المعرفة
بالنسبة لهم وذلك حول مختلف القضايا المعاصرة .
جـــــــــــــدول رقـــم ( )11ويوضح مفامل االرتباط بيرسون بين كثافة مشاهدة الجمهور الليبري
للبرامج الحوارية السياسية ومستوى مفارفهم بالقضرايا المفاصررة و والررى يتضرح نتائجره مرن
ب ل الجدول التالي :
كثافة المشاهدة
الفدد
مستوى المفرفة

399

مفـررررررررررررررررررـامل نوع االرتباط
بيرسون
طردى ضفيف

0.041

مستوى الداللة
0.426

غيرررررر دالرررررة
عند 0.05

ي حررم مررن ب ر ل الجرردول السررابق أنرره بلسررتخدام مفامررل االرتبرراط بيرسررون بررين مفرردل التفرررم
للبرامج الحوارية من قبل الجمهور الليبـي عينـة الدراسـة ومسـتوى المعرفـة بالقضـايا السياسـية
تبــين أن معامــل بيرســون يســاوي ( )0.041وهــو ارتبــاط طــردي ضــعيف حقــق مســتوى داللــة
( )0.426وهي قيمة غير دالة إحصائية عند مستوى ( ،)0.05وكما وضحنا في التعليق علـى
الجدول السابق يرجع ذلك إلى ما يعرض من مواد سياسـية فـي البـرامج الحواريـة ترفـع مـن مسـتوى
معرفة الفرد في الجانب السياسي.
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وتتفق هذه النتيجة مع العديد من الدراسات من بينهـا د ارسـة إلهـام يـونس أحمـد 42والتـى وجـدت أن
كلمــا زاد اعتمــاد الجمهــور علــى القن ـوات الفضــائية كلمــا زاد مســتوى مع ـرفتهم بالقضــايا الداخليــة ،
وتتفــق مــع د ارســة كاربنتي ــر وني ــكو

()43

والتــى وجــدت أن كلمــا زاد اعتمــاد الجمهــور علــى الب ـرامج

الحوارية السياسية كلما زاد معرفتهم بكل ما يدور فى مجتمعهم.
الفرم الثانى :
"يسفى هرا الفروم البتبار ما إذا كان هناك ع قة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين التفرم
للبرامج الحوارية ومستوى المشاركة السياسية ".
جـــــــــــــدول رقـــم ( )12ويوضرح مفامرل االرتبراط سربيرمان برين التفررم للبررامج الحواريرة
ومستوى المشاركة السياسية و والرى يتضح نتائجه من ب ل الجدول التالى :
كثافة المشاهدة

مسرررررررررتوى المشررررررررراركة
السياسية

الفدد

مفــامل

نوع االرتباط

399

0.130

طردى ضفيف

مستوى الداللة
0.009

دالرررررة عنرررررد
0.01

يالحــظ مــن خــالل الجــدول الســابق أنــه باســتخدام معامــل االرتبــاط بيرســون بــين معــدل التعــرض
للبرامج الحوارية من قبل الجمهور الليبي عينة الدراسة ومسـتوى المشـاركة السياسـية تبـين أن
معامل بيرسـون يسـاوى ( )0.130وهـو ارتبـاط طـردي ضـعيف حقـق مسـتوى داللـة ()0.009
وهي قيمة دالـة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )0.01ممـا يعنـى أنـه كلمـا زادت كثافـة المشـاهدة كلمـا
زاد معدل المشاركة السياسية.
جـــــــــــــدول رقــرـم ( )13ويوضرح مفامرل االرتبراط بيرسرون برين التفررم للبررامج الحواريرة
ومستوى المشاركة السياسيةو والرى يتضح نتائجه من ب ل الجدول التالى :
كثافة المشاهدة
الفدد
مستوى المشاركة السياسية

399

مفـررررررررررررررررررـامل نوع االرتباط
سبيرمان
طردى ضفيف

0124

مستوى الداللة
0.013

دالرررررة عنرررررد
0.05

 -42إلهــام يــونس أحمــد ،العالقــه بــين االعتمــاد علــى القن ـوات الفضــائية االخباريــة العربيــة ومســتوى المعرفــه بالقضــايا الداخليــة لــدى الجمهــور المصــرى واتجاهاتــه نحوهــا :
دراسة مسحية  ،رسالة دكتوراه غير منشورة ( ،جامعة القاهره  ،كليه االعالم  ،قسم االذاعه والتلفزيون . 2010 ،
(43) Carpentier, Nico, Ibid.
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يالحظ مـن خـالل الجـدول السـابق أنـه باسـتخدام معامـل االرتبـاط سـبيرمان بـين معـدل التعـرض
للبرامج الحوارية من قبل الجمهور الليبي عينة الدراسة ومسـتوى المشـاركة السياسـية تبـين أن
معامل سبيرمان يساوي ( )0.124وهـو ارتبـاط طـردى ضـعيف حقـق مسـتوى داللـة ()0.013
وهي قيمة دالـة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )0.05ممـا يعنـى أنـه كلمـا زادت كثافـة المشـاهدة كلمـا
زاد معدل المشاركة السياسية.
وتتفق هذه النتيجة مع العديد من الدراسات ومنها دراسة عادل فهمى البيومى ،44والتـى وجـدت أن
كلما زاد الجمهور فى االعتماد على القنوات الفضائية كلما زادت مشاركتهم الجماهيرية فـى الحيـاة
السياســية فــى المجتمــع ،كمــا تتفــق مــع د ارســة باتريســيا مــوى واَخــرون

()45

 ،والتــى وجــدت أن وجــود

هناك عالقة طردية بين معدالت التعرض واالعتماد على هذه المضـامين وزيـادة حجـم المعلومـات
السياسية لدى الجمهور وزيادة دوافعهم للمشاركة السياسية.
ويفسر الباحث النتيجة السابقة فى الجدوليين السابقيين إلـى مـدى قـوة تـأثير البـرامج الحواريـة علـى
المبح ــوثين م ــن الش ــباب الج ــامعى عين ــة الد ارس ــة  ،حي ــث أن البـ ـرامج الحواري ــة ت ــأتى م ــدى قوته ــا
وتأثيرها الكبير على الشباب وذلك ألنها هـى مصـدر المعلومـات علـى كـل مـا يطـ أر علـى المجتمـع
مــن أحــداث وقضــايا  ،وهــى الســبيل فــى الشــرح والتفســير واإليضــاح لكــل هــذه القضــايا وتفنيــدها
وتقــديمها لمشــاهديها ممــا تجعــل الشــباب أكثــر إطالع ـاً علــى الواقــع وعلــى لحيــاة السياســية بشــكل
خـاص مما تزيد من نسـبة مشـاركتهم فـى الحيـاة السياسـية وذلـك بالضـرورة كلمـا زادت بالنسـبة لهـم
كثافة تعرضهم ومشاهدتهم لها.
الفرم الثالث:
"يسفى هرا الفرم البتبار ما إذا كان هناك ع قة ارتباطيره ذات داللرة إحصرائية برين التفررم
للبرامج الحوارية واتجاهاتهم نحو قافة الس م".

 -44عادل فهمي البيومي ،دور القنوات الفضائية في زيادة المشاركة الجماهيرية  ،مجلة البحوث المصرية اإلعالمية  ،العدد السادس عشر  ،أكتوبر 2001م.
(45(Patricia Moy and Other, Ibid.
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جـــــــــــــدول رقـــم ( )14ويوضرح مفامرل االرتبراط سربيرمان برين تفررم المبحرو ين للبررامج
الحوارية واتجاهاتهم نحو قافة الس مو والرى يتضح نتائجة من ب ل الجدول التالى :
كثافة المشاهدة
الفدد
اتجاي نحو قافة الس م

399

مفـرررررـامل نوع االرتباط
سبيرمان
0.190

طردى ضفيف

مستوى الداللة
0.0.000

دالة عند 0.01

ي حررم مررن ب ر ل الجرردول السررابق أنرره باسررتخدام مفامررل االرتبرراط بيرسررون بررين مفرردل التفرررم
للبرامج الحوارية من قبل الجمهور الليبي عينة الدراسة واتجاهاتهم نحو ثقافـة السـالم تبـين أن
معامل بيرسون يساوى ( )0.041وهو ارتباط طردي ضعيف حقق مستوى داللة ( )0.01وهي
قيمة دالة إحصائية عند مستوى (.)0.01
جـــــــــــــدول رقــرـم ( )15ويوضرح مفامرل اإلرتبراط بيرسرون برين تفررم المبحرو ين للبررامج
الحوارية واتجاهاتهم نحو قافة الس مو والرى يتضح نتائجه من ب ل الجدول التالى :
كثافة المشاهدة
الفدد
اتجاي نحو قافة الس م

399

مفامررررررررررررررررررررررل نوع االرتباط
بيرسون
طردى ضفيف

0.208

مستوى الداللة
0.000

دالرررررة عنرررررد
0.01

يالحــظ مــن خــالل الجــدول الســابق أنــه بإســتخدام معامــل االرتبــاط بيرســون بــين معــدل التعــرض
للبرامج الحوارية من قبل الجمهـور الليبـي عينـة الدراسـة واتجاهـاتهم نحـو ثقافـة السـالم ،حيـث
تبــين أن معامــل بيرســون يســاوى ( )0.208وهــو ارتبــاط طــردى ضــعيف حقــق مســتوى داللــة
( )0.01وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى (.)0.01
ويفســر مــا ظهــر فــي الجــدوليين الســابقيين الباحــث تركيــز الب ـرامج الحواريــة علــى هــذا الموضــوع
وتوجيه الرأى العام إلى ذلك ،والذى جعل األفـراد يعيشـون فـي الواقـع وفـى الحيـاة السياسـية بشـكل
أكثر قرباً وتبني آراء وسائل االعالم والبرامج الحوارية خـاصة  ،ويؤكد ذلك ما توصل إليه (جورج
جربنر) من أن المعلومـات المكتسـبة مـن وسـائل اإلعـالم تـدمج فـي تصـورات الفـرد للواقـع المعـاش
وتقود بالتالي إلى التعلم وتوجه السلوك.
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الفرم الرابع:
" توجررد فررروت ذات داللررة إحصررائية بررين المبحررو ين فررى كثافررة التفرررم للبرررامج الحواريررة و
المتغيرات الديموجغرافية للمبحو ين ( النوع  -الفمر)".
ويحاول الباحث من خالل هذا المحور عرض التارا ا الصا را فرال ضون فرنن عنترا العرا را ع ر
مقناس الاعض ل بضاما الحواريا.
أ -النوع
يسفى هرا الفرم البتبار ما إذا كان هناك فروقا إحصائية لفينة الدراسة حسرب النروع (الرركور
واإلناث) على مقياس التفرم للبرامج الحوارية.
جـــــــــــــدول رقـــم ( )16ويوضح الفروت بين عينة الدراسة حسب النوع على مقيراس كثافرة
التفرم للبرامج الحوارية و والرى يتضح نتائجه من ب ل الجدول التالى :
كثافررررررررررة
درجررررة
مسرررررررررررررررررررررررررتوى
اإلنحررررراف
التفرررم
قيمة  tالحرية
المجموعات الفدد المتوسط
الداللةSIG
المفيارى
للبرررررامج
dF
الحوارية
دالررررررررررة
0.70502 1.9458 203
ذكر
 0.000 398 8.564عنررررررررررد
النوع
0.70897 1.8112 196
أنثى
0.005
تشـير نتـائج تطبيــق "ت" حسـب البيانـات الموجــودة فـي الجـدول الســابق إلـى وجـود عالقــة ذات
دالة إحصائية بين الذكور واإلناث عينة الدراسة على مقياس كثافة التعرض للبرامج الحوارية ،
حيث كانت قيمة ال "ت" ( )8.564وهي قيمة دالـة إحصـائيا عنـد مسـتوى المعنويـة ()0.005
لصـالح الـذكور .ويؤكـد ذلـك االفتـراض و قـد يعـود السـبب فـي تفـوق عـدد الـذكور عـن االنـاث فـي
كثافـ ــة التعـ ــرض إلـ ــى انشـ ــغال بعـ ــض االنـ ــاث واهتمـ ــامهم بـ ــبعض األن ـ ـواع األخـ ــرى مـ ــن الب ـ ـرامج
التليفزيونيــة االجتماعيــة منهــا والترفيهيــة  ،وتتفــق هــذه النتيجــة مــع د ارســة محمــد علــى البرمــاوى

46

حيث أظهرت الدراسة أن فئة الذكور هى الفئـة األكثـر تعرضـاً للبـرامج الحواريـة السياسـية عـن فئـة
اإلناث.
ب -العمــر
يسعى هذا الفرض الختبـار مـا إذا كـان هنـاك فروقـاً إحصـائية هنـاك فروقـاً إحصـائية فـى كثافـة
تعرض المبحوثين للبرامج الحوارية السياسية بين ذوى المراحل العمرية المختلفـة.

 -46محمد محمد على البرماوى" ،دور البرامج السياسية المقدمة عبر راديو اإلنترنت فى المشاركة السياسية للشباب الجامعى"  ،رسالة دكتوراه غير منشورة( ،جامعة
عين شمس ،معهد الدراسات العليا للطفولة ،قسم اإلعالم وثقافة الطفل2013 ،م).
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جـــــــــــــدول رقـــم ( )17ويوضرح الفرروت االحصرائية فرى كثافرة تفررم المبحرو ين للبررامج
الحوارية السياسية بين ذوى المراحل الفمرية المختلفـة .
كثافررررررررررة
درجرررة
التفرررم
مسررررررررررررررررررررررررررتوى
اإلنحررررراف
قيمة  fالحرية
للبرررررامج المجموعات الفدد المتوسط
الداللةSIG
المفياري
dF
الحوارية
( : 18أقرررررل
غيرررررررررررر
من )20
دالرررررررررررة
(0.931 398 0.071 0.72214 1.890 209 )22 : 20
الفمر
عنررررررررررررد
عام
0.05
أكثرررررر مرررررن 0.66558 1.8478 46
 22عام
تشير نتائج تطبيق " "fحسب البيانات الموجودة في الجدول السابق إلى عدم وجود عالقـة ذات
0.70834 1.8750 144

دالة إحصائية حسب العمر بين عينة الدراسـة علـى مقيـاس كثافـة التعـرض للبـرامج الحواريـة ،
حيـــث كانـــت قيمـــة ال " )0.071( "fوهـــي قيمـــة غيـــر دالـــة إحصـــائيا عنـــد مســـتوى المعنويـــة
(.)0.05
وتتف ــق ه ــذه النتيج ــة م ــع د ارس ــة محم ــود أحم ــد مزي ــد ،47والت ــى وج ــدت أن أرتف ــاع مع ــدل مش ــاهدة
المـ ـراهقين مم ــن ه ــم ب ــين فترت ــى ()21:18عامـ ـاً للقنـ ـوات الفض ــائية حي ــث مم ــن يش ــاهدها بص ــفة
منتظمة  %62وممن يشاهدها  %31.1بصفة غير منتظمة.
ويعود ذلك إلى انتماء عينة الدراسة رغم الفروق العمرية إلى فئة عمرية واحدة وهي فترة المراهقـة
المتأخرة والتي غالباً ما تتسم بصفات مشتركة بين كافة أفرادها تقل أو تزيد قليال حسب العمـر وال
تالحظ فى كثي اًر من األوقات ،ويشير ذلـك إلـى أن الشـباب مهمـا أختلفـت أعمـارهم فيمـا بيـنهم إلـى
أن كثافــة تعرضــهم للب ـرامج الحواريــة قــد ي ـرتبط بمرحلــة عمريــة محــددة حيــث تــزداد فيهــا قــوة النمــو
العقلــى والنض ــوج الفكــرى بالنس ــبة له ــم فــى ه ــذه المرحل ــة بشــكل كبي ــر مم ــا يجعلهــم أكث ــر تعرضـ ـاً
واســتيعاباً وفهمـاً لمــا تقدمــه لهــذه البـرامج مــن مضــامين إعالميــة مختلفـة تــتالئم معهــم ومــع مســتوى
فكرهم .

 -47محمود أحمد محمود مزيد  ،مرجع سابق .
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الفرم الخامس:
"يوجد فروق ذات داللة إحصـائية وفقـاَ للمتغيـرات الديموجغرافيـة للمبحـوثين ( النـوع  -العمـر)
وبين إعتمادهم على البرامج الحواريه فى إستقاء المعلومات السياسية".
ويحــاول الباحــث فــى هــذا المحــور عــرض النتــائج الخاصــة بــالفروق وفــق المتغيـرات الديموجغرافيــة
للمبحوثين (النوع  -العمر) وبين مدى إعتمادهم على البرامج الحوارية في استقاء المعلومات.
أ-

النــوع

يسعى هذا الفرض الختبار ما إذا كان هناك فروقـاً إحصـائية بـين عينـة الدراسـة حسـب النـوع
على مقياس اإلعتماد على البرامج الحوارية في استقاء المعلومات.
جـــــــــــــدول رقـــم ( )18ويوضح الفروت بين عينرة الدراسرة وفرق المتغيررات الديموجغرافيرة
للمبحررو ين ( النرروع  -الفمررر) وبررين إعتمررادهم علررى البرررامج الحواريرره فررى إسررتقا المفلومررات
السياسية.
االعتماد على
درجررررة
البرررررررررررررررامج
مسرررررررررررررررررررررررررررررتوى
اإلنحرررررررراف
قيمة  tالحرية
الحوارية فرى المجموعات الفدد المتوسط
الداللةSIG
المفياري
dF
اسررررررررررررررررتقا
المفلومات
غيرررررررررررر
0.64861 1.4523 199
ذكـــر
 0.059 387دالة عند
النــوع
1.896 0.52496 1.3651 189
أنثى
0.05
تشير نتائج تطبيـق "ت" حسـب البيانـات الموجـودة فـي الجـدول السـابق إلـى عـدم وجـود عالقـة
ذات دالة إحصائية بين الذكور واإلناث عينة الدراسة على مقياس كثافة االعتماد على البرامج
الحوارية من أجل معرفة األحداث  ،حيث كانت قيمـة ال "ت" ( )1.896-وهـى قيمـة غيـر دالـة
إحصائيا عند مستوى المعنوية (.)0.05
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصــلت إليــه مــن د ارســة محمــد هــالل ســيد 48ويعــود ذلــك إلــى ت ـوافر
التليفزيون فى وقتنا الحالى فى المنازل والمقاهى والنوادى المختلفة السيمـا أصبح متواجـداً فـى كـل
مكان بحيث يستطيع كل األفراد مشاهدته دون تمييز ،وأختلفت هذه النتيجـة مـع مـا توصـلت إليـه
د ارســة رغــدة محمــد عيســى( )49والتــى أشــارت بأنــه كلمــا زاد تعــرض المبحــوثين للبـرامج التليفزيونيــة
 -48محمد هالل محمد سيد" ،دور القنوات الفضائية فى إمداد الجاليات العربية فى مصر بالمعلومات السياسية " ،رسالة دكتوراه غير منشورة ( ،جامعة القاهرة ،كلية
اإلعالم ،قسم اإلذاعة والتلفزيون 2009 ،م).
 -49رغدة محمد عيسى  ،مرجع سابق .

124

مجلة اإلعالم والفنون

السنة الثالثة

العدد الثامن ( مارس )2022

كلمـا زادت درجـة اعتمــادهم عليهـا فـى الحصــول علـى المعلومــات حـول القضـايا فــى مصـر ،حيــث
جاءت هنا النتائج مشيرة بالمساواه بين كالً من فئة اإلناث وفئة الذكور فى مدى تعرضهم للبرامج
الحوارية فى الحصول على المعلومات واألحداث السياسية فى مصر.
ب-

العمـر

ويحاول الباحث من خالل هذه الجزئية عرض النتائج الخاصة بالفروق بين عينة الد ارسـة حسـب
العمر على مقياس اإلعتماد على البرامج الحوارية في استقاء المعلومات.
جـــــــــــــدول رقـــم ( )19ويوضح الفروت بين عينة الدراسة حسب الفمر علرى اإلعتمراد علرى
البرامج الحوارية في استقا المفلومات و والرى يتضح نتائجة من ب ل الجدول التالى :
االعتمرررررراد
علرررررررررررررررى
درجرررة
البررررررررامج
مسرررررررررررررررررررررررررررتوى
اإلنحررررراف قيمررررة
الحرية
الحواريررررة المجموعات الفدد المتوسط
الداللةSIG
المفيارى f
dF
فررررررررررررررررررري
اسرررررررررتقا
المفلومات
( : 18أقرررررل
0.56244 1.4143 140
من )20
غيرررررررررررر
( 0.949 387 0.52 0.61604 1.4020 204 )22 : 20دالة عند
الفـمــر
عام
0.05
أكثرررررر مرررررن
0.58658 1.4318 44
 22عام
تشير نتائج تطبيق " "fحسب البيانات الموجودة في الجدول السابق إلى عدم وجود عالقـة ذات
دالة إحصائية حسب العمر بين عينة الدراسة على مقياس االعتماد علـى البـرامج الحواريـة فـى
استقاء المعلومات ،حيث كانت قيمة ال " )0.52( "fوهى قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى
المعنوية (.)0.05
ربما يعود ذلك إلى انتماءهم جميعـاً إلـى مرحلـة عمريـة واحـدة فيهـا صـفات واحـدة قـد تختلـف قلـيالً
بين شخص وآخر لكنها ال تظهر.
كما يرجع الباحث النتائج الخاصة بالجدولين السابقين إلـى مـا حـدث علـى السـاحة الليبيـة فـي قبـل
وأثنــاء فتـرة تطبيــق الد ارســة والــى اآلن مــن تصــاعد األحــداث التــي تجعـل المـواطنين يراقبــون المـواد
المنتجــة عــن وســائل اإلعــالم ويقــع التليفزيــون فــي القلــب مــن ذلــك للتعــرف علــى كــل مــا هــو جديــد
إل ازل ــة الغم ــوض الح ــادث م ــن تـ ـراكم األح ــداث ،فيتك ــون الغم ــوض ف ــي ظ ــل التغيــرات االجتماعي ــة
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السريعة وتحديث المجتمعات التقليدية والناس الذين يعتمدون أكثر على وسـائل اإلعـالم هـم الـذين
يحاولون الحصول على معلومات إلزالة الغموض.
الفرض السادس :
يوجد فارق ذا داللة إحصائية وفق للمتغيرات الديموجغرافية للمبحـوثين ( النـوع  -العمـر) علـى
مقياس مستوى رؤيتهم التى يشكلونها عن البرامج الحوارية السياسية .
ويحـاول الباحـث مــن خـالل هـذا المحــور عـرض النتـائج الخاصــة بـالفروق بـين عينــة الد ارسـة علــى
مقياس مستوى رؤيتهم التي يشكلونها عن البرامج الحوارية.
أ-

النــوع

ويحاول الباحث من خالل هذه الجزئية عرض النتـائج الخاصـة بـالفروق بـين عينـة الد ارسـة حسـب
النوع على مقياس مدى رؤيتهم التي يشكلونها عن البرامج الحوارية.
جـــــــــــــدول رقـــم ( )20ويوضح الفارت وفق متغير النوع للمبحو ين علرى مقيراس مسرتوى
رؤيتهم التى يشكلونها عن البرامج الحوارية السياسية و والرى يتضح نتائجة من ب ل الجردول
التالى :
رؤيرررررررة عينرررررررة
درجرررة
مسررررررررررررررررررررررتوى
اإلنحرررررراف
الدراسررررررررررررررررررررة
الحرية
قيمة t
المجموعات الفدد المتوسط
الداللةSIG
المفياري
للبررررررررررررررررررررررامج
dF
الحوارية
دالررررررة
0.90492 2.7624 202
ذكر
 0.000 396 22.458عنررررررد
النــوع
0.92265
2.6359
195
أنثى
0.01
تشير نتائج تطبيق "ت" حسب البيانات الموجودة في الجدول السابق إلى وجود فروق ذا دااللة
إحصائية بين الذكور واإلناث عينة الدراسة على مقيـاس رؤيـتهم للبـرامج الحواريـة مـن ،حيـث
كانت قيمة ال "ت" ( )22.458وهى قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى المعنوية ()0.001
لصالح الذكور  .ويفسر الباحث هذه النتيجة النشغال اإلناث أكثر باألعمـال المنزليـة عـن الـذكور
 ،وم ــن خ ــالل م ــا اهتم ــامهم ب ــبعض األنـ ـواع األخ ــرى م ــن البـ ـرامج التليفزيوني ــة االجتماعي ــة منه ــا
والترفيهية دون البرامج الحوارية.
ب -العمـر
ويحاول الباحث من خالل هذه الجزئية عرض النتـائج الخاصـة بـالفروق بـين عينـة الد ارسـة حسـب
العمـر على مقياس رؤيتهم التي يشكلونها عن البرامج الحوارية.
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جـــــــــــــدول رقـــم ( ) 21ويوضح الفارت وفق متغيرر الفمرر للمبحرو ين علرى مقيراس رؤيرتهم
التى يشكلونها عن البرامج الحوارية السياسيةو والرى يتضح نتائجة من ب ل الجدول التالى :
رؤيررررررررررة
درجررررررة
اإلنحررررررررراف
قيمة  fالحريرررة مستوى الداللةSIG
الفدد المتوسط
عينررررررررررة المجموعات
المفياري
الدراسرررة
dF
للبرررررامج
الحوارية ( : 18أقررررررل مررررررن
0.92153 2.7708 144
)20
غيررر دالررة
0.309
396 1.178
الفمـــر
0.91401 2.6329 207
( )22 : 20عام
عند 0.05
أكثر من  22عام
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2.7826

0.89226

تشير نتائج تعبيق " "fحسب البيانات الموجودة في الجدول السابق إلى عدم وجود ع قة ذات
دالة إحصائية حسب الفمر بين عينة الدراسة على الرؤية للبرامج الحواريرة و حيرث كانرت قيمرة
ال " )0.309( "fوهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى المفنوية (.)0.05
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