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ة ــدراســص الــخمل

عتماد الشباب الجامعي عمى البرامج الحكارية بقناة ليبيا الحدث في ا :وان ــة بعنـدراسـال
 .تحميمية ميدانية، دراسة الكعي بالقضايا السياسية الميبية

 . جاءت ىذه الدراسة مف خمس فصكؿ

 عتماد الشباب الجامعي عمى البرامج الحكاريةافي التعرؼ عمى مدل لمدراسة كتمثؿ اليدؼ الرئيسي 
 بقناة ليبيا الحدث في زيادة كعييـ بالقضايا السياسية الميبية التي عالجيا [برنام  الحدث  ]

. البرنامج بما يتضمنو مف معمكمات ذات صمة مباشرة بيا

ما مدل اعتماد الشباب الجامعي عمى البرامج الحكارية في متابعة : التساؤل الرئيسي لمدراسة
 القضايا السياسية الميبية كمساىمة ذلؾ في كعييـ بيا؟ 

: كما تـ كضع فرض رئيسي لمدراسة كفركض فرعية لمدراسة التحميمية كالميدانية كىي كاألتي

ىناؾ عال ة دالة إحصائيا بيف اعتماد الشباب الجامعي عمى البرامج  :الفرض الرئيسي لمدراسة
 .بقناة ليبيا الحدث كبيف زيادة كعييـ بالقضايا السياسية الميبية  [برنامج الحدث  ]الحكارية 

 لمبرامج الحكارية بقناة ليبيا الحدث اختير دراسة تحميميةالشؽ األكؿ : وأجريت الدراسة في ش ين
 حمقة 27منيا برنامج الحدث كفقا لمجمكعة مف الضكابط العممية ككانت عينة البرنامج عبارة عف 

 تمثمت في طالب جامعة بنغازم تـ تحديد  ميدانيةكفقا لألسبكع الصناعي ، أما الشؽ الثاني دراسة
  . طالب كطالبة500عينة  كاميا 

 أىم النتائ 

إف البرنامج اعتمد عمى أدكات كشكاىد عممية منطقية كالتي بدكرىا تدعـ استماالت اإل ناع مف – 
. أجؿ تحقيؽ اليدؼ الرئيسي المتمثؿ في الكعي بالقضايا السياسية الميبية 

 مجمكعة مف المعايير التي تعكس بشكؿ أك لاعتمد البرنامج في معالجتو لمقضايا الميبية عؿ– 
 .بأخر كا ع القضايا السياسية مدعكمة بعناصر إيضاحية

إف متابعة الشباب الجامعي لمبرامج الحكارية يؤدم إلى كعييـ بالقضايا المعركضة عمى اختالؼ – 
. أنكاعيا كعمى كجو الخصكص السياسية منيا 



 ع
 

إف األىداؼ كاألبعاد التي تضمنتيا المعمكمات في معالجة القضايا السياسية الميبية كاعتمادىا – 
عمى مصادر كاضحة حقؽ األبعاد السمككية الناتجة عف األبعاد المعرفية كالكجدانية مما زاد كعييـ 

 .بتمؾ القضايا 



 أ
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  :م دمة 

 المختمفة ، كىذا المرئيةتشغؿ البرامج الحكارية مكانة مميزة ضمف خريطة البرامج في القنكات 
 في تشكيؿ الكعي مف خالؿ تناكؿ القضايا السياسية ذات لمقنكات المرئيةيعكس الدكر الميـ 

االىتماـ الجماىيرم الكاسع ، كيعتبر التمفزيكف مصدرا ميما لممعمكمات كلو دكر أساسي في تككيف 
 اليكمية جزا أساسي المرئيةالكعي بالقضايا السياسية لدل الشباب ، كما أصبحت البرامج الحكارية 

مف الحياة اليكمية  لكثير مف األفراد ، كتعتبر كاحدة مف األساليب الكثيرة المتبعة إلعالـ الجميكر 
بكؿ ما ىك جديد عف تفاصيؿ حياتيـ اليكمية مف خالؿ ما يطرح مف  ضايا كمكضكعات كحكارات 

. كذلؾ لإلحاطة بكؿ ما يدكر مف أحداث 

كتبرز أىمية البرامج الحكارية في تشكيؿ الكعي لدل أفراد الجميكر بالقضايا التي تيـ الرأم العاـ 
كالتي ليا صمة كثيقة باألحداث الجارية كالتي تمس الحياة اليكمية لمناس ، كباألخص تمؾ التي 

يككف فييا خالؼ كجدؿ مما يضفي عمييا نكع مف شد االنتباه لممشاىديف ، كتعد البرامج الحكارية 
 في طرح كمعالجة القضايا السياسية المختمفة ، مف المرئيةمف األشكاؿ التي تعتمد عمييا القنكات 

خالؿ ما تقدمو مف معمكمات لممتمقي في  الب الحكارات العممية مع الشخصيات المتخصصة ، 
كذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى كجيات النظر المختمفة حكؿ بعض القضايا السياسية التي يتـ طرحيا 

.  بشكؿ عممي 

كمف خالؿ متابعة مضاميف ىذه البرامج الحكارية ، يتضح أف طرح العديد مف المكضكعات ، فييا 
صياغة الدستكر ، األمف ، حرية األعالـ ، .. يساىـ في التعريؼ بالقضايا التي تيـ األفراد مثؿ 

كغيرىا مف القضايا التي تيـ األفراد ، كتمثؿ البرامج ... حقكؽ اإلنساف ، كالتنمية السياسية 
الحكارية منبرا لمحكار كالنقاش كتبادؿ اآلراء مما يخدـ أفراد المجتمع لفيـ القضايا التي تيـ حياتيـ 

. كمستقبميـ 

كمف ىذا المنطمؽ سكؼ يقـك الباحث في ىذه الدراسة بكشؼ العال ة بيف اعتماد الشباب الجامعي 
عمى البرامج الحكارية التمفزيكنية في  ناة ليبيا الحدث كالكعي بالقضايا السياسية الميبية ، مف خالؿ 
الدراسة الميدانية التحميمية عمى عينة مف البرامج الحكارية المقدمة في  ناة ليبيا الحدث ، كعينة مف 

 .   الشباب الجامعي حتى يتمكف الباحث مف تعميـ النتائج 
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مشكمة   اإلحساس بال

 مف أىـ مقكمات اكتساب المعرفة كالكعي بالقضايا الحياتية المرئيةأصبحت البرامج الحكارية 
 لككنيا تتضمف العديد مف المعمكمات  نكات المرئيةالمجتمعية التي تزايد بيا االىتماـ عبر شاشات اؿ

ف مثؿ ىذه المكضكعات مف األشياء إكالحقائؽ التي يحتاج إلييا أفراد المجتمع ، باإلضافة إلى 
ذات األىمية في التخطيط البرامجي في مختمؼ القنكات التمفزيكنية كربما يرجع ذلؾ إلى اىتماميا  

بالمكضكعات األساسية كاليامة لمجميكر، كذلؾ لطبيعة ىذه البرامج مف حيث إثارة القضايا ، كعمى 
رأسيا القضايا السياسية التي أصبحت الشغؿ الشاغؿ لمختمؼ شرائح المجتمع كباألخص الطبقة 

كمف ىذا المنطمؽ رأل الباحث أف البرامج .  الجامعات ةالمتعممة كالمثقفة كالتي مف بينيا طمب
 مف الممكف أف تككف إحدل الكسائؿ اليامة في زيادة كعي الطالب بالقضايا المرئيةالحكارية 

. السياسية في ليبيا 

 مشكمة الدراسة

 تبمكرت فكرة إجراء دراسة عممية لمك كؼ عمى اعتماد الشباب الجامعي ر سابقا ذؾ ماتأسيسان عمى
 عيجمتعمى البرامج الحكارية في كعيو بالقضايا السياسية الميبية مف خالؿ األساليب كالطرؽ التي 

بيا القضايا السياسية كتزكيده بالمعمكمات كاعتماده عمييا ، كنظران ألىمية تحديد المشكمة البحثية 
المتعمقة بالدراسة العممية منيجيان عمى اعتبارىا خطكة أساسية مف خطكات البحث العممي كلما 

يترتب عمييا مف إجراءات أخرل ميمة جدان إلتماميا بالشكؿ العممي المطمكب أصبح مف الضركرة 
 ( 21 ، ص2002صابر ،  )  حتى يسيؿ فيميا كدراستياان  ككاضحان العممية تحديدىا تحديدان د يؽ

 :كتأسيسان عمى ذلؾ يمكف صياغة مشكمة الدراسة في العنكاف التالي 

بال  ايا  اعتماد الشباب الجامعي عمى البرام  الحوارية ب ناة ليبيا الحدث في الوعي ) 
  (السياسية الميبية 

سيتـ الك كؼ عمى مشكمة الدراسة بصكرة عممية تتناكؿ درجات االعتماد عمى كسيمة بالتالي 
التمفزيكف كنكعية المعمكمات التي تقدـ عبر البرامج الحكارية ذات المضمكف السياسي مف أجؿ 

.  الكصكؿ إلى نتائج عممية يمكف تعميميا إف ايثبت صحتيا كفقا لمضكابط كالقكاعد العممية المنيجية 
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سيتـ الك كؼ عمى ذلؾ بشكؿ عممي مف خالؿ تحميؿ مضمكف البرامج الحكارية في  ناة ليبيا حيث 
الحدث كدراسة الجميكر الجامعي لمتعرؼ عمى اعتماده عمييا في معرفتو ككعيو بالقضايا السياسية 

ككذلؾ يعتمد البناء . الميبية كىذا سيتـ بناءن عمى اإلجراءات العممية المنيجية المتعارؼ عمييا 
النظرم ليذه المشكمة البحثية عمي نظرية االعتماد عمى كسائؿ اإلعالـ مف حيث أبعادىا كتأثيراتيا 

. كالمبادئ التي تقكـ عمييا فكريان كعمميان 

 الدراسة  أىمية

 إف أم دراسة عممية البد ليا مف أىمية كفي األساس تنبع أىميتيا مف أصؿ مكضكعيا الذم 
تتناكلو عمميان كمكضكعيان ، كبالتالي فإف القضايا السياسية كتناكليا في برامج حكارية تمفزيكنية 
كتركيز الشباب عمييا في تنمية كعييـ السياسي  يعد أمران ميمان لمغاية كبالتالي فإف أىمية ىذه 

  :الدراسة تتضح مف خالؿ النقاط التالية 

 تركز عمى أحد أىـ البرامج التي تقدـ عبر التمفزيكف أال كىي البرامج الحكارية كباألخص اؿ
 .فيما يتعمؽ بالقضايا السياسية 

  التعرؼ عمى انعكاس ما يطرح في البرامج الحكارية لقناة ليبيا الحدث مف معمكمات ذات
 .العال ة بالكا ع السياسي 

 كشؼ عف فائدة البرامج الحكارية التمفزيكنية في تزكيد كاعتماد الشباب الجامعي عمييا في اؿ
 .كعيو بالقضايا السياسية لبالده 

 تركيز عمى مضمكف معيف يرتبط بكا ع الحياة اليكمية الميبية أال كىك المضمكف السياسياؿ.   

 أىداف الدراسة 

 تقكـ ىذه الدراسة عمى ىدؼ رئيسي يتمثؿ في 

بقناة ليبيا  [برنامج الحدث  ]التعرؼ عمى مدل اعتماد الشباب الجامعي عمى البرامج الحكارية 
الحدث في زيادة كعييـ بالقضايا السياسية الميبية التي عالجيا البرنامج بما يتضمنو مف معمكمات 

 .ذات صمة مباشرة بيا 
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كيتـ التحقؽ مف ىذا اليدؼ مف خالؿ األىداؼ الفرعية الخاصة بالدراسة التحميمية كالميدانية كىي 
 : -عمى النحك التالي 

 أوال األىداف الفرعية لمدراسة التحميمية 

  معرفة شكاىد مضمكف معالجة القضايا السياسية الميبية كنكعية االستماالت كاألدكات
  .المستخدمة في المعالجة بالبرنامج بيدؼ زيادة كعي الجميكر 

  التعرؼ عمى معايير معالجة القضايا السياسية بالبرنامج كعناصرىا اإليضاحية كالنتائج
 . التي يسعى البرنامج لتحقيقيا 

  الك كؼ نكعية الحكار المستخدـ كأنماط معالجة المعمكمات كطبيعة الجميكر المستيدؼ
 .بيدؼ زيادة الكعي حسب طبيعة الجميكر 

  تحديد خصائص كأدبيات الحكار التي تعكس أىمية معالجة القضايا السياسية الميبية
 .كأبعادىا 

  التعرؼ عمى مصادر معمكمات معالجة القضايا كارتباطيا بالعالـ الخارجي كمساىمتيا في
 .تحقيؽ أىداؼ البرنامج 

 ثانيا األىداف الفرعية لمدراسة الميدانية 

  معرفة معدؿ مشاىدة الشباب الجامعي لمبرنامج كأسبابيا كأىميتو في زيادة الكعي لدييـ . 

  التعرؼ عمى الفائدة التي تعكد عمى الشباب الجامعي مف متابعة برنامج الحدث كالتزامو
 .بمعايير معالجة القضايا السياسية الميبية كد ة معمكماتيا 

  تحديد أىمية مضاميف القضايا التي يعالجيا البرنامج كالنتائج المتحققة منيا في الكعي لدم
 .الشباب الجامعي 

  معرفة األساليب كمقكمات معالجة القضايا السياسية الميبية كدرجة ثقة الشباب الجامعي بيا
 .مف حيث زيادة كعييـ 
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  التعرؼ عمى مصادر مضاميف القضايا السياسية الميبية المعالجة بالبرنامج كمساىمتيا في
 . تحقيؽ األىداؼ كاألبعاد العامة كالخاصة 

لدراسة  مستعممة في ىذه االمصطمحات لجرائية ل اإلاتتعريفال

البد في أم دراسة عممية مف الضركرم تحديد مفاىيميا كمصطمحاتيا إجرائيا ، كذلؾ بما يفسر 
المعني المراد مف المفاىيـ في ىذه الدراسة عمى اعتبار إنو  د يككف ىناؾ لبس في تحديد المعنى 

لممفيـك كالمصطمح بيف المتخصصيف كعميو كاف البد مف كضع تعريفات إجرائية تدؿ عمى المعنى 
 :  المراد مف استخداميا في مشكمة الدراسة كىي عمى النحك التالي 

يقصد بو في ىذه الدراسة حصكؿ طالب الجامعة عمى المعمكمات السياسية بيدؼ  :االعتماد 
زيادة كعييـ بيا مف خالؿ البرامج الحكارية كعمى كجو التحديد برنامج الحدث بقناة ليبيا الحدث أم 
أنو ىك المصدر األساسي لمعمكماتيـ كزيادة كعييـ ، بما يعني درجة االعتماد في الحصكؿ عمى 

 .المعمكمات التي تساعد في زيادة الكعي بالقضايا السياسية الميبية 

الشباب ىك عبارة عف مرحمة سنية مف مراحؿ العمر تتميز بخصائص القدرة اإلنسانية ) : الشباب 
المنتجة في أ صى مراحميا ، كتتفاكت بداية المرحمة كنيايتيا في ضكء األكضاع االجتماعية 

  (252 ، ص2013البندارم ،  . ) ( السائدة في المجتمع 

كسيعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى التعريؼ االصطالحي لمشباب كتعريؼ إجرائي يستخدـ في 
 :ىذه الدراسة كبناء عمى ذلؾ فإف تعريؼ الشباب الجامعي كالتالي 

 سنة كىـ الطالب 26 – 18ىك كؿ طالب أك طالبة في المرحمة العمرية مف  :الشباب الجامعي 
 . المقيديف بجميع كميات جامعة بنغازم الكا عة في نطاؽ مدينة بنغازم 

  

ىي تمؾ البرامج التي تظـ أكثر مف متحدث كاحد ، لتبادؿ )   :البرام  الحوارية التمفزيونية
 لمتعبير عف أرائيـ كالدفاع ةاآلراء كلمقارنة كجيات نظر مختمفة ، عمى أف تعطى لكؿ جانب الفرص

عنيا ، كمف المفركض أف ال تككف ىذه البرامج التي تغطي المنا شات مممة لممشاىد ، كذلؾ 
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بتغيير المقطات كالزكايا كاستعماؿ المقطات المقربة أك بعرض شرائح أك لقطات أرشيفية حكؿ 
    (147 ، ص1982،   ٌن.)  (األماكف كالشخصيات التي يتحدث عنيا أحد المشاركيف

كسيعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى التعريؼ االصطالحي لمبرامج الحكارية كتعريؼ إجرائي 
 .يستخدـ في ىذه الدراسة 

الكعي ىك إدراؾ المرء لذاتو كلما يحيط بو إدراكان مباشران كىك أساس كؿ معرفة ، : ) الوعي 
 ، 2000بكار ،  )  .(كعمماء النفس يعرفكف الكعي بأنو شعكر الكائف الحي بنفسو أك ما يحيط بو 

    ( 9ص

كىذا التعريؼ االصطالحي سكؼ يعتمد عميو الباحث كتعريؼ إجرائي لمكعي كيستخدـ في ىذه 
   . الدراسة 

المسائؿ التي تضمنت الجكانب السياسية الميبية ىي جميع المكضكعات : ال  ايا السياسية 
المطركحة عمى الساحة ك ضاياىا كالتي تـ معالجتيا ضمف برنامج الحدث بقناة ليبيا الحدث مكضع 

 .  الدراسة كالتحميؿ 

يقصد بيا تحميؿ مضمكف المكضكعات كالمسائؿ كالقضايا السياسية التي تـ : الدراسة التحميمية 
 .معالجتيا مف خالؿ برنامج الحدث بقناة ليبيا الحدث 

ىي تمؾ اإلجراءات المنيجية العممية التي تـ تطبيقيا عمى عينة الدراسة : الدراسة الميدانية 
 . الميدانية بأداة القياس المحددة لذلؾ 

 : -تقكـ ىذه الدراسة عمى تساؤؿ رئيسي يتمثؿ في : تساؤالت الدراسة 

ما مدل اعتماد الشباب الجامعي عمى البرامج الحكارية في متابعة القضايا السياسية الميبية 
 كمساىمة ذلؾ في كعييـ بيا ؟ 

كسكؼ يتـ التحقؽ مف ىذا التساؤؿ مف خالؿ التساؤالت الفرعية الخاصة بالدراسة التحميمية 
 : - كالميدانية كىي عمى النحك التالي 
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 التساؤالت الفرعية لمدراسة التحميمية  : أوال 

  ما ىي الشكاىد التي تدعـ مصدا ية معالجة القضايا السياسية كاستماالت اإل ناع
 المستخدمة في البرنامج ؟

  ما ىي معايير معالجة القضايا السياسية الميبية المعالجة بالبرنامج كعناصرىا اإليضاحية
 كالنتائج المتحققة منيا ؟

 ما نكعية كأنماط الحكار المستخدمة بالبرنامج كطبيعة الجميكر المستيدؼ ؟ 

  ما ىي خصائص كأدبيات الحكار التي تميز بيا البرنامج كالتي تعكي أىمية معالجة
 القضايا السياسية الميبية ؟

  ما ىي مصادر المعمكمات التي تضمنتيا معالجة القضايا السياسية الميبية بالبرنامج كالتي
 تساىـ في تحقيؽ أىدافو ؟

 التساؤالت الفرعية لمدراسة الميدانية  : ثانيا 

  كأىميتيا  ( الحدث )ما معدؿ مشاىدة الشباب الجامعي لمقضايا السياسية المعالجة ببرنامج
 في زيادة كعييـ بيا ؟ 

  ما الفائدة التي يحققيا الشباب الجامعي مف مشاىدتو لمقضايا السياسية المعالجة ببرنامج
 الحدث مف حيث زيادة كعييـ ؟

  ما أىمية مضاميف القضايا السياسية الميبية التي يعالجيا البرنامج كنتائجيا في زيادة كعي
 الشباب الجامعي بيا ؟

  ما األساليب كالمقكمات األكثر استخداما في معالجة القضايا السياسية الميبية بيدؼ زيادة
 الكعي بيا ؟

  ما المصادر التي تعتمد عمييا مضاميف القضايا السياسية الميبية المعالجة بالبرنامج ؟ 
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ىناؾ عال ة دالة إحصائيا : تقكـ ىذه الدراسة عمى فرض رئيسي يتمثؿ في : فروض الدراسة 
بقناة ليبيا الحدث كبيف زيادة  [برنامج الحدث  ]بيف اعتماد الشباب الجامعي عمى البرامج الحكارية 

 . كعييـ بالقضايا السياسية الميبية

كسكؼ يتـ التحقؽ مف ىذا الفرض مف خالؿ الفركض الفرعية الخاصة بالدراسة التحميمية كالميدانية 
 : -كىي عمى النحك التالي 

 الفروض الفرعية لمدراسة التحميمية  : أوال 

 التي اعتمد عمييا البرنامج في معالجة ىناؾ عال ة دالة إحصائيا بيف شكاىد المضمكف 
 لزيادة الكعي بالقضايا السياسية كبيف االعتماد عمى االستماالت ، القضايا السياسية الميبية

  . ، حيث أثبتت النتائج كجكد عال ة  كية بينيا األدكات ، األنماط

  ىناؾ عال ة دالة إحصائيا بيف النتائج المتك عة في زيادة الكعي بالقضايا السياسية الميبية
  مضاميف القضايا ، شكاىد المضمكف ،  العناصر اإليضاحية معالجةكبيف استخداـ معايير

 .، حيث كانت العال ة  كية بحسب نتائج االختبار 

  عال ة دالة إحصائيا بيف أنماط الحكار كمتغيرات زيادة الكعي بمعالجة القضايا ىناؾ
السياسية الميبية كما ييعتمد مف طبيعة الجميكر ، نكعية الحكار المستخدـ ، معايير معالجة 

 .  ، حيث دلت النتائج عمى كجكد عال ة  كية بينيا المعمكمات

 خصائص الحكار كمتغيرات زيادة الكعي مف معالجة  ىناؾ عال ة دالة إحصائيا بيف
القضايا السياسية الميبية بما يتضمنو مف ، االعتبارات التي تعكس أدبيات الحكار ، األبعاد 

 . ككانت العال ة بينيا  كية بشكؿ عاـ ، األىمية التي يعكسيا مضمكف القضية

  ىناؾ عال ة دالة إحصائيا بيف نكعية القضايا مف ناحية النطاؽ الجغرافي كمتغيرات زيادة
الكعي مف معالجة القضايا السياسية الميبية في االعتماد عمى أنماط الحكار ، األىداؼ ، 

  .ر كدلت النتائج عمى  كة العال ة بينيا المصاد
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 الفروض الفرعية لمدراسة الميدانية : ثانيا 

  ىناؾ عال ة دالة إحصائيا بيف درجة اعتماد الشباب الجامعي عمى برنامج الحدث بقناة
 ليبيا الحدث كمستكل كعييـ بالقضايا السياسية الميبية 

  ىناؾ عال ة دالة إحصائيا بيف مستكل زيادة الكعي بالقضايا السياسية الميبية المعالجة
 .ببرنامج الحدث بقناة ليبيا الحدث كبيف درجة ثقة الجميكر بالمعمكمات التي تتضمنيا 

  ىناؾ عال ة دالة إحصائيا بيف درجة اعتماد الشباب الجامعي عمى برنامج الحدث بقناة
 .ليبيا الحدث كبيف اعتماده  مصدر رئيسي لممعمكمات حكؿ القضايا السياسية الميبية 

  ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا  بيف نكع الجميكر كبيف درجة اعتمادىـ عمى برنامج الحدث
بقناة ليبيا الحدث في زيادة كعييـ بالقضايا السياسية الميبية حيث أثبتت النتائج عمى عدـ 

كجكد فركؽ بيف نكع الجميكر ككاف مستكل االىتماـ بالقضايا السياسية الميبية بينيـ 
 . متقارب 

  ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بيف كميات الجامعة بشكؿ عاـ مف حيث درجة اعتماد الشباب
   .الجامعي عمى برنامج الحدث بقناة ليبيا الحدث كبيف زيادة كعييـ بالقضايا السياسية الميبية

نوع الدراسة  

تنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات الكصفية المسحية التي تعتمد عمى منيج المسح بالعينة كالذم  
يمثؿ الطريؽ أك األسمكب األمثؿ لجمع المعمكمات مف مصادرىا األكلية كعرض ىذه البيانات في 

 .     صكرة يمكف االستفادة منيا سكاءن في بناء  اعدة معرفية أك تحقيؽ فركض الدراسة أك تساؤالتيا
    (160 ، ص2000 ، عب     ٌ )

مني  الدراسة  

 مف خالؿ مسح مضمكف البرامج كالميدانيتعتمد ىذه الدراسة عمى منيج المسح بشقيو التحميمي  
الحكارية التمفزيكنية بغرض التعرؼ عمى خصائص ىذا المضمكف ، ككذلؾ مسح عينة مف الشباب 
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لدييـ  كعيبغرض تكصيؼ انعكاس ما يقدـ في البرامج الحكارية التمفزيكنية عمى مستكل اؿالجامعي 
 .بالقضايا السياسية 

  أدوات جمع البيانات 

استمارة تحميؿ المضمكف ، استمارة تعتمد ىذه الدراسة عمى ثالثة أدكات ، المسح المكتبي ، 
االستبياف ، كأدكات لجمع المعمكمات المطمكبة لإلجابة عمى تساؤالت الدراسة ، كذلؾ استنادان عمى 

: كفيما يمي تكضيح ألدكات الدراسة . أىداؼ الدراسة كمجاليا كحدكدىا 

الك كؼ عمى المصادر كالمراجع كالكتب كالدكريات العممية فيما يتعمؽ : المسح المكتبي  /أوال 
  .بجكانب الدراسة مف الناحية النظرية كذلؾ مف خالؿ المكتبات العممية كالمراكز البحثية 

يعتبر تحميؿ المضمكف األسمكب األمثؿ لفؾ رمكز الرسالة  :تحميل الم مون استمارة / ثانيا 
 ، 1994مصطفى ،  ) االتصالية بشكؿ مكضكعي منظـ ككا عي كمقصكد تحقيقان ليدؼ ما

    (310ص

بناء عمى ذلؾ تعد استمارة تحميؿ المضمكف مف األدكات األساسية لجمع المعمكمات كالحقائؽ كىي 
العمكد الفقرم لمدراسة التحميمية كنتائجيا كألىميتيا البالغة  اـ الباحث بإعداد استمارة تحميؿ 

مضمكف ليذه الدراسة بد ة متناىية لمفئات كالمؤشرات التي تتناسب عمميا مع طبيعة أىدافيا كلتأكيد 
صدؽ كثبات ىذه االستمارة كصالحيتيا إلجراء ىذه الدراسة  اـ الباحث بعرضيا عمى عدد مف 

 حيث  اـ الباحث بعد ()المحكميف المختصيف في مجاؿ البحث العممي كاإلحصاء كاإلعالـ 
                                                           

() 1–عب    الم خ ا   ز ٌ  ً،أ  اذ إلعالم   ص اف ،،  ٌ  إلعالم،جا ع ب غازي. .أ.

  الفًإ  ٌس   فا ي،أ  اذ إلعالم   ص اف ،  ٌ  إلعالم،جا ع ب غازي، ئٌس  م إلعالمباأل ا ٌ ٌ . .أ–2

.   ٌبٌ       ات  ع ٌا

.ج ع   فطٌ ً،أ  اذ إلذ ع ،  ٌ  إلعالم،جا ع ب غازي. -3

.عب   غفا ف ج    فً،أ  اذ إل صاء،  م إل صاء،  ٌ   ع  م،جا ع ب غازي. –4

.أب ب   ب  ك  غز  ً،أ  اذ  عال ات  عا  ،ع ٌ   ٌ  إلعالم،جا ع ب غازي. –5

.جابهللا   ى،عض هٌأة     ٌس،  ٌ  إلعالم،جا ع ب غازي. –6

.أ  اذ  ص اف ،  ٌ  إلعالم،جا ع ب غازي/  ٌ    نزٌ  ن،أ  اذ  اع . –7

. ب    عجاج،عض هٌأة     ٌس، ئٌس  م إلذ ع      فزٌ ن،  ٌ  إلعالم،جا ع ب غازي.أ–8

. ا م  طا ب،عض هٌأة     ٌس،  ٌ  إلعالم،جا ع ب غازي.أ-9

ز  م  عبٌ ي،عض هٌأة     ٌس،جا ع ب غازي.أ–10

.عفاف،عض هٌئ      ٌس،  م إلذ ع      فزٌ ن،  ٌ  إلعالم،جا ع ب غازي.أ–11

 .،عض هٌأة     ٌس،  م     ح،  ٌ  إلعالم،جا ع ب غازي      ٌن.أ–12
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عرضيا عمى ىؤالء المتخصصيف بتعديؿ كؿ الفئات كالمؤشرات التي استكجبت تعديميا كفقا آلرائيـ 
باإلضافة إلى االلتزاـ بتقديـ كتأخير كتعديؿ مكاضع الفئات كالمؤشرات حسب كجية نظرىـ العممية 

بحيث أصبحت ىذه االستمارة صالحة تماما إلجراء الدراسة كتطبيقيا بيدؼ الكصكؿ إلى نتائج 
 . عممية د يقة 

 وت منت استمارة تحميل الم مون  مس محاور أساسية وىي عمى النحو التالي  

شكاىد المضمكف لمعالجة القضايا السيػػاسية الميبيػػة كنكعية الحكار ك أساليبػو  : المحور األول
 .كأدكاتو كصفات الضيكؼ 

 كالعناصر اإليضاحية كطرؽ المعالجة االلتزاـ بقكاعد الحكارمعايير المعالجة ك : المحور الثاني
 .كنتائجيا المتك عة 

 .طبيعة القضايا السياسية الميبية كمقكمات معالجتيا كأنماطيا كطبيعة جميكرىا  : المحور الثالث

 .الميبية كأىميتو كأبعاده كخصائصو  السياسية أدبيات الحكار في معالجة القضايا :المحور الرابع 

أىػداؼ معػالجة القضػايا السياسية الميبيػة كنطا يا الجغرافي كمصادرىا : المحور ال امس 
   .كمرتكػزاتيا 

يعتبر االستبياف مف أكثر أدكات جمع البيانات األكلية استخدامان في :  ةاالستباناستمارة / ثالثا 
الدراسات المسحية ، إلمكانياتو في جمع بيانات كمعمكمات لـ يكف مف الممكف الحصكؿ عمييا دكف 
استطالع اآلراء كالتعرؼ عمى المكا ؼ كاالتجاىات ، لتقديـ حقائؽ أك أراء أك أفكار معينة ، حكؿ 

     (303مصطفى ، المرجع السابؽ ، ص ) .    مكضكع الدراسة كأىدافيا

كبالتالي  اـ الباحث بإعداد استمارة استبياف إلجراء الدراسة الميدانية عمى طالب جامعة بنغازم 
مؤشرا كبكا ع  (102)بالكميات الكا عة بنطاؽ المدينة تضمنت سبعة كعشركف سؤاال اشتممت عمى 

مقياسا كتـ عرض ىذه االستمارة عمى عدد مف المحكميف كالمختصيف في مجاؿ مناىج  (81)
بقاء  البحث كاإلحصاء كاإلعالـ حيث تمحكرت آرائيـ حكؿ االستمارة بحذؼ بعض األسئمة كا 
األخرل حيث أستقر رأييـ العممي عمى إبقاء االستمارة بكا ع كاحد كعشركف سؤاال كبمؤشراتيا 

 . مقياسا  (63)مؤشرا كبمقاييسيا البالغة  (72)البالغة 
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 وت منت استمارة االستبانة  مس محاور أساسية وىي كالتالي 

االلتزاـ بمعايير المعالجة اإلعالمية كد ة معمكماتيا كالفائدة التي تعكد عمى  : المحور األول
 .جميكرىا 

 .أىمية البرنامج بالنسبة لمجميكر كأسباب متابعتو لو كارتباطو بمعدؿ المشاىدة  : المحور الثاني

 .أىمية مضاميف القضايا كشكاىدىا كأنماط عرضيا كنتائجيا  : المحور الثالث

أساليب معالجة مضاميف القضايا كمقكمات تكضيحيا كدرجة ثقة الجميكر بيا  : المحور الرابع
 .كارتباطيا بنكع الضيكؼ 

أبعاد كأىداؼ كمصادر مضاميف القضايا السياسية الميبية كارتباطيا بالمساىمة  : المحور ال امس
 .  في الكعي بيا 

 :   ك اـ الباحث كذلؾ بإجراء مقياس الصدؽ ك الثبات عمى استمارة االستبانة كفؽ المعادلة اآلتية 

 :معامل الصدق والثبات 
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                       عمي أنو عدد مفردات االختبار (k)حيث يرمز      

     ( is2) تبايف درجات كؿ مفردة مف مفردات االختبار   

     (2

is    التبايف الكمي لمجمكع مفردات االختبار )

 
Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of 
Items 

.926 72 
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إف مجتمع الدراسة يعني مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث ، أم : مجتمع الدراسة والعينة 
أف مجتمع الدراسة ىك مجمكع األفراد أك األشياء الذيف يككنكف مشكمة الدراسة ، كمف ثـ يختار 

 ، 2005الدليمي ك عبد القادر ،  ) الباحث جزءن مف مجتمع الدراسة الذم يسمى عينة الدراسة
  (143ص

مجتمع األصمي لمدراسة مف شقيف ، الشؽ األكؿ يمثؿ المجتمع األصمي لمدراسة التحميمية اؿيتككف 
برنامج الحدث ، برنامج آراء ، برنامج الحدث  ]كيتمثؿ في البرامج الحكارية بقناة ليبيا الحدث كىي 

، كالشؽ الثاني يمثؿ  [في أسبكع ، برنامج أخبار البالد ، برنامج تغطية خاصة ، برنامج شنك رايؾ 
المجتمع األصمي لمشباب الجامعي بجامعة بنغازم بكمياتيا الكا عة في نطاؽ مدينة بنغازم فقط 

اال تصاد ، اليندسة ، اآلداب ، العمـك ، الطب البشرم ، الحقكؽ ،  ]كالمتمثمة في طمبة كميات 
الصيدلة ، طب األسناف ، تقنية المعمكمات ، الصحة العامة ، اإلعالـ ، التربية ، العمـك التقنية 

 . [الطبية ، التمريض 

 الباحث الختيار عينة أكنظرا لطبيعة الدراسة كالظركؼ المحيطة ببيئتيا كخصائصيا العممية يمج
مف مجتمع الدراسة األصمي بشقيو التحميمي كالميداني بما يخدـ الجكانب العممية ليذه الدراسة 

:  باإلضافة إلى االعتبارات السميمة كالصحيحة الختيار العينة 

نظرا لكبر حجـ المجتمع األصمي لمدراسة التحميمية كلبعض المعايير : عينة الدراسة التحميمية 
كالضكابط التي تعكس صالحية كفائدة البرامج الحكارية كالتي تتالءـ مع طبيعة كأىداؼ الدراسة 
كضع الباحث عدة شركط الختيار عينة مف البرامج الحكارية المعالجة بقناة ليبيا الحدث كىذه 

: - الشركط عمى النحك التالي 

  استمرارية البرنامج كعدـ االنقطاع. 

  البرنامج مختص في معالجة القضايا السياسية الميبية بكؿ أبعادىا. 

  يعتبر ك ت البرنامج مناسبا ككنو ييبث في الفترة المسائية. 

  البرنامج ييبث بشكؿ يكمي. 
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 ط ػا بالمحيػية كارتباطوػيتمحكر مضمكف البرنامج عمى القضايا السياسية الميبية الرئيس 
 .الخارجي 

كعينة لمدراسة  (الحدث  )كبناءا عمى ىذه الشركط ك ع اختيار الباحث عمى البرنامج الحكارم 
كالتي  [ 2016ديسمبر  – 31 حتى 2016يكنيك  – 1 ]التحميمية كذلؾ خالؿ الفترة الممتدة مف 

 حمقة كاعتمد الباحث عمى أسمكب األسبكع الصناعي في 140بمغ عدد حمقات البرنامج خالليا 
اختيار عينة الدراسة التحميمية مف برنامج الحدث كذلؾ بكا ع حمقة كؿ أسبكع كفقا ليـك كتاريخ كؿ 

: - حمقة حسب دكرية األسبكع الصناعي كىي كاآلتي 

اليـك األكؿ مف األسبكع األكؿ مف الشير األكؿ  

اليـك الثاني مف األسبكع الثاني مف الشير األكؿ  

اليـك الثالث مف األسبكع الثالث مف الشير األكؿ   

اليـك الرابع مف األسبكع الرابع مف الشير األكؿ  

اليـك الخامس مف األسبكع األكؿ مف الشير الثاني  

اليـك السادس مف األسبكع الثاني مف الشير الثاني  

...  اليـك السابع مف األسبكع الثالث مف الشير الثاني 

ك د بمغ حجـ عينة الدراسة التحميمية كفقا لألسبكع . كىكذا حتى انتياء الفترة الزمنية المحددة 
 كعشركف حمقة عمما بأف البرنامج ييبث فقط مف األحد إلى الخميس أم بكا ع خمس سبعةالصناعي 

. أياـ في األسبكع 

يتككف حجـ المجتمع األصمي لمدراسة الميدانية مف طالب جامعة بنغازم : عينة الدراسة الميدانية 
] طالبا كطالبة بكميات  ( 51735 )بالكميات الكا عة بنطاؽ مدينة بنغازم فقط كالبالغ عددىـ 

اال تصاد ، اليندسة ، اآلداب ، العمـك ، الطب البشرم ، الحقكؽ ، الصيدلة ، طب األسناف ، تقنية 
كنظرا لكبر  [المعمكمات ، الصحة العامة ، اإلعالـ ، التربية ، العمـك التقنية الطبية ، التمريض 

مف الكميات حسب مفردة  ( 500 ) كاميا  بسيطةحجـ المجتمع لجأ الباحث الختيار عينة عشكائية 
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القكاعد العممية حيث اعتمد الباحث عمى  اعدة الكزف النسبي الختيار العينة مف الكميات الممثمة 
: - التالية  لمجتمع الدراسة األصمي بناءا عمى المعادلة 

   عػػػػػػدد الطػالب بالكػػميػػة               
    حجػػػـ الػعيػنػػة ×          ————————————   

                 الحجػػـ الكمػػػي لممجتمػػػع 
 

:- حيث تـ تحديد عينة الدراسة الميدانية مف كؿ كمية حسب المعادلة السابقة عمى النحك التالي 

( 1)جدول رقم 

يكضح تكزيع حجـ عينة الدراسة الميدانية حسب كميات جامعة بنغازم  
نصيب كل كمية من العينة الــوزن النســـبي عـــدد الطــــالب الكميـــــــــــــــات 
 159 0.3184 16445كمية اال تصاد 
 67 0.1348 6964 كمية اليندسة
 63 0.1247 6442 كمية اآلداب
 53 0.1055 5450 كمية العمكـ

 39 0.0780 4029 كمية الطب البشرم
 23 0.0461 2383 كمية الحقكؽ
 22 0.0448 2316 كمية الصيدلة

 20 0.0397 2051 كمية طب األسناف
 18 0.0365 1885 كمية تقنية المعمكمات
 17 0.0341 1761 كمية الصحة العامة

 8 0.0162 837 كمية اإلعالـ
 6 0.0115 594 كمية التربية

 3 0.0062 324 كمية العمـك التقنية الطبية
 3 0.0049 254 كمية التمريض
 500 1.00 51735 المجموع
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بعد تحديد حجـ العينة مف كؿ كمية كفقا لما سبؽ اإلشارة إليو ، تـ تحديد حجـ عينة كؿ كمية 
حسب األ ساـ العممية بيا بمعنى تحديد نصيب كؿ  سـ مف حجـ عينة كؿ كمية كىي عمى النحك 

: - التالي 
( 2)جدول رقم 

   .يكضح تكزيع حجـ عينة الدراسة الميدانية حسب األ ساـ بكمية اال تصاد بجامعة بنغازم
نصيب كل قسم من العينة الــوزن النســـبي عـــدد الطــــالب األقسام 

 107 0.6746 11095القسـ العاـ 
 18 0.1134 1866  سـ المحاسبة
 10 0.0651 1071  سـ اإلدارة
 7 0.0423 696  سـ اال تصاد

 7 0.0406 669  سـ العمـك السياسية
 6 0.0394 648  سـ التمكيؿ كالمصارؼ

 3 0.0201 334  سـ اإلدارة العامة
 1 0.0040 66  سـ التسكيؽ
 159 1.00 16445 المجموع

  
( 3)جدول رقم 

   .يكضح تكزيع حجـ عينة الدراسة الميدانية حسب األ ساـ بكمية اليندسة بجامعة بنغازم
نصيب كل قسم من العينة الــوزن النســـبي عـــدد الطــــالب األقسام 

 42 0.6278 4372القسـ العاـ 
 7 0.1076 750 اليندسة المدنية

 4 0.0610 425اليندسة الكيربائية 
 4 0.0600 418 اليندسة الصناعية
 3 0.0482 336 اليندسة الميكانيكية
 3 0.0380 265 اليندسة الكيميائية
 2 0.0327 228 اليندسة المعمارية
 2 0.0244 170 اليندسة النفطية

 67 1.00 6964 المجموع
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( 4)جدول رقم 
   .يكضح تكزيع حجـ عينة الدراسة الميدانية حسب األ ساـ بكمية اآلداب بجامعة بنغازم

نصيب كل قسم من العينة الــوزن النســـبي عـــدد الطــــالب األقسام 
 24 0.0480 2485 سـ المغة اإلنجميزية 
 6 0.0126 653  سـ عمـ االجتماع

 5 0.0106 553  سـ التربية كعمـ النفس
 سـ التخطيط التربكم 

 كاإلدارة التعميمية
553 0.0106 5 

 5 0.0098 511  سـ التاريخ
 3 0.0059 309  سـ المغة الفرنسية
 3 0.0058 301  سـ المغة العربية

 3 0.0054 280  سـ الدراسات اإلسالمية
 2 0.0049 256  سـ الجغرافيا

 2 0.0033 173  سـ المكتبات كالمعمكمات
 2 0.0030 160  سـ التربية البدنية
 2 0.0029 153  سـ عمـ الفمسفة
 1 0.0010 52  سـ اآلثار

صفر   3  سـ المغة اإليطالية
 63 1.00 6452 المجموع

 
( 5)جدول رقم 

يكضح تكزيع حجـ عينة الدراسة الميدانية حسب األ ساـ بكمية العمـك بجامعة بنغازم  
نصيب كل قسم من العينة الــوزن النســـبي عـــدد الطــــالب األقسام 

 12 0.0232 1202 سـ النبات 
 11 0.0226 1174  سـ عمـ األرض
 10 0.0206 1070  سـ عمـ الحيكاف
 9 0.0184 957  سـ الكيمياء
 4 0.0076 398  سـ الفيزياء
 3 0.0063 330  سـ اإلحصاء
 3 0.0049 258  سـ الرياضيات
 1 0.0011 61  سـ أحياء د يقة

 53 1.00 5450 المجموع
 
 



19 
 

( 6)جدول رقم 
يكضح تكزيع حجـ عينة الدراسة الميدانية حسب األ ساـ بكمية الطب البشرم بجامعة بنغازم  

نصيب كل قسم من العينة الــوزن النســـبي عـــدد الطــــالب السنوات 
 10 0.0207 1076االعداد 

 7 0.0103 684 السنة األكلى
 4 0.0085 444 السنة الثانية
 5 0.0092 480 السنة الثالثة
 9 0.0174 905 السنة الرابعة
 4 0.0084 437 السنة الخامسة
 39 1.00 4029 المجموع

 
( 7)جدول رقم 

يكضح تكزيع حجـ عينة الدراسة الميدانية حسب األ ساـ بكمية الحقكؽ بجامعة بنغازم  
نصيب كل قسم من العينة الــوزن النســـبي عـــدد الطــــالب السنوات 
 10 0.0203 1051 السنة األكلى
 6 0.0111 577 السنة الثانية
 3 0.0067 347 السنة الثالثة
 4 0.0078 408 السنة الرابعة
 23 1.00 2383 المجموع

 
( 8)جدول رقم 

يكضح تكزيع حجـ عينة الدراسة الميدانية حسب األ ساـ بكمية الصيدلة بجامعة بنغازم  
نصيب كل قسم من العينة الــوزن النســـبي عـــدد الطــــالب السنوات 
 6 0.0118 615اإلعداد 

 2 0.0037 192 السنة األكلى
 5 0.0106 550 السنة الثانية
 4 0.0081 424 السنة الثالثة
 5 0.0103 535 السنة الرابعة
 22 1.00 2316 المجموع
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( 9)جدول رقم 
يكضح تكزيع حجـ عينة الدراسة الميدانية حسب األ ساـ بكمية طب األسناف بجامعة بنغازم  

نصيب كل قسم من العينة الــوزن النســـبي عـــدد الطــــالب السنوات 
 3 0.0058 303اإلعداد 

 3 0.0067 347 السنة األكلى
 1 0.0027 140 السنة الثانية
 3 0.0057 296 السنة الثالثة
 6 0.0111 576 السنة الرابعة
 4 0.0074 386 االمتياز
 20 1.00 2051 المجموع

 
( 10)جدول رقم 

يكضح تكزيع حجـ عينة الدراسة الميدانية حسب األ ساـ بكمية تقنية المعمكمات بجامعة بنغازم  
نصيب كل قسم من العينة الــوزن النســـبي عـــدد الطــــالب السنوات 
 10 0.0203 1053العاـ 

 2 0.0035 183 ىندسة برمجيات
 2 0.0041 214 نظاـ المعمكمات
 2 0.0035 183 عمـ الحاسكب

 1 0.0027 140 شبكات كاتصاالت
 1 0.0021 112 تصميـ نظاـ الحاسكب

 18 1.00 1885 المجموع
 

( 11)جدول رقم 
يكضح تكزيع حجـ عينة الدراسة الميدانية حسب األ ساـ بكمية الصحة العامة بجامعة بنغازم  

نصيب كل قسم من العينة الــوزن النســـبي عـــدد الطــــالب السنوات واألقسام 
 7 0.0133 690اإلعداد 

 2 0.0042 218 السنة األكلى عاـ
 1 0.0023 120 السنة الثانية عاـ

 1 0.0024 126 إدارة الخدمات الصحية
 2 0.0042 221 التغذية

 3 0.0052 272الصحة البيئية 
 1 0.0022 114 اإلدارة الصحية

 17 1.00 1761 المجموع
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( 12)جدول رقم 
يكضح تكزيع حجـ عينة الدراسة الميدانية حسب األ ساـ بكمية اإلعالـ بجامعة بنغازم  

نصيب كل قسم من العينة الــوزن النســـبي عـــدد الطــــالب األقسام 
 5 0.0098 509القسـ العاـ 

صفر  0.0005 28  سـ الصحافة كالنشر
 2 0.0033 172  سـ العال ات العامة
 1 0.0021 112  سـ اإلذاعة كالتمفزيكف
 صفر 0.0002 14  سـ المسرح كالسينما
 صفر  2 سـ اإلذاعة كالسينما 

 8 1.00 837 المجموع
 

( 13)جدول رقم 
يكضح تكزيع حجـ عينة الدراسة الميدانية حسب األ ساـ بكمية التربية بجامعة بنغازم  

نصيب كل قسم من العينة الــوزن النســـبي عـــدد الطــــالب األقسام 
 2 0.0037 196 سـ العمـك التربكية كالتقنية 

 1 0.0024 129  سـ المغة العربية
 1 0.0014 75  سـ األحياء

 1 0.0012 65  سـ المغة اإلنجميزية
 1 0.0010 56  سـ الحاسكب
صفر  0.0005 27  سـ الرياضيات
 صفر 0.0005 27  سـ التربية الفنية
 صفر 0.0003 19  سـ الفيزياء
 6 1.00 594 المجموع

 
( 14)جدول رقم 

يكضح تكزيع حجـ عينة الدراسة الميدانية حسب األ ساـ بكمية العمـك التقنية الطبية بجامعة بنغازم  
نصيب كل قسم من العينة الــوزن النســـبي عـــدد الطــــالب األقسام 
 3 0.0062 324 اإلعداد
 3 1.00 324 المجموع
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( 15)جدول رقم 
يكضح تكزيع حجـ عينة الدراسة الميدانية حسب األ ساـ بكمية التمريض بجامعة بنغازم  

نصيب كل قسم من العينة الــوزن النســـبي عـــدد الطــــالب السنوات 
 1 0.0017 93 السنة األكلى
 1 0.0009 47 السنة الثانية
صفر  0.0007 39 السنة الثالثة
 1 0.0014 75 السنة الرابعة
 3 1.00 254 المجموع

 

كبعد تحديد حجـ عينة كؿ  سـ مف أ ساـ كؿ كمية  اـ الباحث بتكزيع استمارة الدراسة الميدانية 
  . بسيطةعمى عينة الدراسة كفقا لمطريقة التي سبؽ اإلشارة إلييا باعتماد أسمكب العينة العشكائية اؿ

 :مجاالت الدراسة 

 (الشباب الجامعي  )في الجميكر الذم طيبؽ عميو االستبياف كىك جميكر  يتحدد: المجال البشري 
المتمثؿ في طمبة جامعة بنغازم بجميع الكميات الكا عة بنطاؽ مدينة بنغازم كىي الفئة المستيدفة 
مف خالؿ إجراء ىذه الدراسة كذلؾ إلعطاء اإلجابات حكؿ االعتماد عمى البرامج الحكارية التي 

مؿ مضمكنيا في الفترة الزمنية المحددة كالمتمثمة في  بقناة ليبيا الحدث فيما  (برنامج الحدث  )حي
 .يخص كعييـ بالقضايا السياسية الميبية 

طبقت الدراسة في مدينة بنغازم عمى عينة مف طالب جامعة بنغازم بجميع : المجال المكاني 
 .الكميات الكا عة داخؿ نطاؽ المدينة 

خالليا عينة الدراسة التحميمية كالميدانية حيث  يتمثؿ في الفترة الزمنية التي حيددت: المجال الزمني 
 ككذلؾ بإجراء الدراسة التحميمية 2016 ديسمبر 31 حتى 2016 يكنيك 1بدأت  في الفترة مف 

كالميدانية  باإلضافة إلى الفترة الزمنية التي  اـ فييا الباحث بتجميع الجانب النظرم كالمعرفي ليذه 
 . الدراسة كذلؾ اعتبارا مف تسجيؿ مكضكعيا بشكؿ رسمي 
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الفصل الثاني 

  والدراسات الساب ةاإلطار النظري

 

 المبحث األول 

 اإلطار النظرم لمدراسة 

 

 المبحث الثاني 

  الدراسات السابقة
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 المبحث األول 

 اإلطار النظري

  الم دمة   

 نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم    

 ال اعدة األساسية لمنظرية   

 افترا ات النظرية  

 العوامل التي تتأثر بيا عممية االعتماد   

 مراحل االعتماد عمى وسائل اإلعالم  

 أبعاد االعتماد عمى وسائل اإلعالم   

  عالقة االعتماد المتبادل بين وسائل اإلعالم والنظم المجتمعية    

 عالقة االعتماد المتبادل بين وسائل اإلعالم وبين المجتمع وبين األفراد   

 االنت ادات الموجية لمنظرية   

  توظيف النظرية في الدراسة الحالية
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نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم  

يعتمد الجميكر عمى كسائؿ اإلعالـ مف أجؿ الحصكؿ عمى المعمكمات التي تحقؽ أىدافيـ 
ؿ في ػا كتتمثػة كتفاعموػزات أساسيػة مرتؾػاد المبني عمى ثالثػكغاياتيـ ، كذلؾ مف خالؿ االعتـ

األتي  

  االعتماد عمى كسائؿ اإلعالـ فعال .

  جميكر متابع لكسائؿ اإلعالـ .

  التكافؽ مع النظـ االجتماعية السائدة إلى حد كبير .

كىذا األمر يتكافؽ مع  يمة المعمكمات التي تقدميا كسائؿ اإلعالـ لمجميكر بحيث يستطيع إدراؾ 
. الكا ع المحيط بو 

كىناؾ العديد مـ المؤثرات غير المباشرة التي ترتبط بتأثير االعتماد عمى كسائؿ اإلعالـ كىي 
 1993 ،   فٌن    ٌ ش : )متمثمة في المبادئ الستة األساسية لمنظرية كىي عمى النحك التالي

    (414، ص

  مك ع الفرد داخؿ النسؽ االجتماعي الذم يعيش فيو. 

  الطبقة التي ينتمي إلييا كمنزلتو في مجتمعو. 

  الدكر الذم يتمتع كيقـك بو الفرد داخؿ مجتمعو .

 ة التي ينتمي إلييا الفرد كالتي تشكؿ جؿ أك معظـ أفكاره كاتجاىاتو كمعتقداتوػالجماعة المرجعي. 

  النظـ االجتماعية التي تتبادؿ معيا كسائؿ اإلعالـ األدكار ، كنظـ المعتقدات ، القيـ كالعادات
 .، النظـ السياسية كاال تصادية 

  مستكل اعتماد الجميكر عمى كسائؿ اإلعالـ بمعنى مف الضركرم أف يعتمد الجميكر عمى
. كسائؿ اإلعالـ حتى يتـ  ياس التأثير 

  :-تقكـ نظرية االعتماد عمى كسائؿ اإلعالـ عمى  اعدة ثابتة كمعيار أساسي كالمتمثؿ في 
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 ال اعدة األساسية لنظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم  

 أىمية العكامؿ النفسية كاالجتماعية في درجة اعتماد الجميكر عمى كسائؿ اإلعالـ كالتأثر بيا 
 ، إب  هٌم عب   ج ٌل . )حسب مستكل كؿ منيـ ، كبالتالي تختمؼ درجات االعتماد كالتأثير

    (11 ، ص2003

 كمما زاد اعتماد الفرد عمى كسائؿ اإلعالـ في :وُتترجم ىذه ال اعدة في نص معرفي دقيق وىو 
تحقيؽ أىدافو كغاياتو كاحتياجاتو زاد أىمية الدكر الذم تؤديو الكسائؿ في حياة الفرد كاتخاذه 
القرارات بشأنيا ، كىذا مف الممكف أف ينطبؽ عمى المجتمع ككؿ عمى اعتبار أنو يتككف مف 
.       مجمكعة أفراد ، كترتبط ىذه العال ة بحسب الفركؽ الفردية لمجميكر المتابع لكسائؿ اإلعالـ

   (415  فٌن    ٌ ش،  ج  ابق،ص)

 ، 2006أبك أصبع ،  )  :ويرى أصحاب ىذه النظرية أنيا تعمل بشكل أساسي من  الل ما يمي
    (164ص

  أىداؼ الجميكر التي يريد تحقيقيا مف خالؿ اعتماده عمى كسائؿ اإلعالـ لحصكلو عمى
 .المعمكمات التي تقدميا لو عمى أسػاس أنيا مصدر مف مصادر معمكماتو 

  إف عمؿ كسائؿ اإلعالـ يقكـ عمى أساس أنو نظاـ معمكمات يتحكـ في مصدر معمكمات
األفراد التي تتحقؽ مف خالليا أىدافو بعد إعادة ترتيبيا كصياغتيا ، كىذا يشمؿ كافة الفنكف 

 .اإلعالمية كرسائميا كبالتالي تأثيرىا عمى تفكيرىـ كتصرفاتيـ مف خالليا 

: وعميو فإن النظرية ت وم عمى مجموعة من االفترا ات تتمثل في 

   (278 ، ص2003إسماعيؿ ،  ) : افترا ات النظرية

  بيف الجميكر ككسائؿ اإلعالـ كالمجتمع كذلؾ في  ( تبادلية )ىناؾ عال ة دالة إحصائيا
 .درجات التأثير بينيـ 

  كمما زاد تركيز المعمكمات التي تقدميا كسائؿ اإلعالـ تزداد درجة اعتماد الجميكر عمى ىذه
 .الكسائؿ 
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  يزيد اعتماد الجميكر عمى المعمكمات التي تقدميا كسائؿ اإلعالـ في المجتمعات األكثر تطكرا
 .في نظميا مع مراعاة مستكل الصراع كالتعبير اجتماعيا 

 تختمؼ درجة اعتماد الجميكر عمى كسائؿ اإلعالـ بناءا عمى اختالؼ األىداؼ كالغايات    
 .الحاجات الفردية ليـ ك

 2001الشامي ،  ) : - كتتأثر عممية االعتماد عمى كسائؿ اإلعالـ بعدة عكامؿ تتمثؿ فيما يمي
    (94ص 

 :العوامل التي تتأثر بيا عممية االعتماد عمى وسائل اإلعالم 

  طبيعة الجميكر كأىدافو مف االعتماد عمى كسائؿ اإلعالـ المختمفة. 

  طبيعة المجتمع كمدل تكافر المعمكمات في ىذا المجتمع كك تيا. 

  طبيعة كسائؿ اإلعالـ كتنكعيا ك درتيا عمى تقديـ المعمكمات إلى الجميكر. 

  طبيعة المعمكمات التي تقدميا كسائؿ اإلعالـ كمدل إشباعيا لحاجة الفرد كالمجتمع. 

  مراحل االعتماد عمى وسائل اإلعالم

مكاكم ك السيد ،  ): -  إف اعتماد الفرد عمى كسائؿ اإلعالـ يمر بعدة خطكات كىي كالتالي
  (225 ػػػػػػ 223 ، ص1998

إف الجميكر النشط الذم يستخدـ كسائؿ اإلعالـ سيقـك بالتعرض إلى مضمكف  :ال طوة األولى 
 .الكسائؿ مف خالؿ تك ع مسبؽ بأنو سكؼ يساعدىـ في تحقيؽ أىداؼ الفيـ أك التكجيو أك التسمية 

كمما زادت  كة االعتماد زادت االستثارة المعرفية كالعاطفية كبالتالي تزداد المشاركة   :ال طوة الثانية
. كتتمثؿ ىذه االستثارة في جذب االنتباه إلى المحتكل 

 .تختمؼ  كة االعتماد عمى كسائؿ اإلعالـ كفقا الختالؼ األىداؼ مف  بؿ األفراد   :ال طوة الثالثة

درجة المشاركة النشطة تعكس درجة االعتماد عمى كسائؿ اإلعالـ مف  بؿ األفراد : ال طوة الرابعة 
 .كدرجة تأثرىـ بالمعمكمات 
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ىناؾ رؤية كاضحة لألثيرات التي تحدث نتيجة االعتماد  :أبعاد االعتماد عمى وسائل اإلعالم 
عمى نظـ اإلعالـ ، تكضح ىذه الرؤية الخاصة بالمتمقييف مف االعتماد عمى ىذه الكسائؿ كتنعكس 

بيف درجة االعتماد عمى ىذه النظـ كالتغيير الذم يحدث في المعرفة كالكعي كالسمكؾ نتيجة ىذا 
: -  االعتماد كىذه األبعاد كما يمي 

 إزالة الغمكض ؿىك تزكيد الجميكر بالمعمكمات كالمعرفة التي يحتاجيا مف أج :البعد المعرفي 
حكؿ الك ائع كاألحداث التي تحدث حتى يتسنى لو تشكيؿ اتجاىات كآراء حكؿ المكا ؼ مف خالؿ 
نظـ المعمكمات التي تتكافؽ مع السياؽ السائد في المجتمع فيما يخص القيـ كالمعتقدات ، كبالتالي 

تككيف بعد معرفي حكؿ ما يدكر في المجتمع مف كالك ائع كاألحداث التي مف خالليا تستطيع 
   ( 62 ، ص2006يكسؼ ،  )  .كسائؿ اإلعالـ تحقيؽ التأثير المعرفي ليا

تعتمد النظرية في تأثيرىا الكجداني عمى الجميكر مف خالؿ الجانب المعرفي  :البعد الوجداني 
المتعمؽ بالمعمكمات التي تساىـ في إحداث الفتكر العاطفي كالمتمثمة في برامج العنؼ مثال ككذلؾ 
مف خالؿ المعمكمات التي تثير القمؽ كالخكؼ لدل الجميكر باإلضافة إلى المعمكمات التي تقدميا 

في الجانب المعرفي كاألخال ي لمجميكر كؿ ىذه المؤشرات تعكس البعد الكجداني لمنظرية مف 
حيث التأثير بمعنى إف الجانب المعرفي يثير ىذه المؤثرات بحيث يمكف إحداث التأثير الكجداني 

     (303، ص 2004الحديدم ،  ). كبالتالي تحقؽ النظرية ىذا البعد األساسي ليا 

تكمف فاعمية نظرية االعتماد في بعدىا األساسي كالمتمثؿ في إحداث السمكؾ لدل   :البعد السموكي
الجميكر بمعني أف يقـك الجميكر بسمكؾ ما كفقا لمجانب المعرفي الذم تـ تزكيده بو كىذا األمر 

ا يتككف البعد السمككي كاألمر ـيعد ىك نتاج النظرية في بعدييا المعرفي كالكجداني ألف مف خاللو
    (329مكاكم كالسيد ، مرجع سابؽ ص ) . ىا بالنسبة ليذا الجميكرت المعمكمات كأىمي بقيمةيتـ

الحديدم ،  ) : عالقة االعتماد المتبادل بين وسائل اإلعالم والنظم المجتمعية األ رى
     (206مرجع سابؽ ، ص

:  تتمثؿ عال ة االعتماد المتبادؿ بيف كسائؿ اإلعالـ كنظـ المجتمع السائدة في األتي 

  عال ة االعتماد المتبادلة بيف أفراد المجتمع كنظـ اإلعالـ السائدة. 
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  عال ة االعتماد المتبادلة بيف كسائؿ اإلعالـ كالنظاـ االجتماعي . 

  عال ة االعتماد المتبادلة بيف كسائؿ اإلعالـ كالنظاـ السياسي. 

  عال ة االعتماد المتبادلة بيف كسائؿ اإلعالـ كالنظاـ اال تصادم .

  وبين المجتمع وبين األفراد عالقة االعتماد المتبادل بين وسائل اإلعالم

كيتمحكر نمكذج العال ة المتبادلة بيف كسائؿ اإلعالـ كالمجتمع مف ناحية كبيف كسائؿ اإلعالـ 
: كاألفراد مف ناحية أخرل في مجمكعة مف النقاط كىي كاآلتي 

  مجتمع يتضمف مجمكعة مف النظـ االجتماعية اؿتشكيؿ عممية تدفؽ األحداث كالك ائع مف
المختمفة التي تقـك عمى الكظائؼ البنائية لو ، كعميو تحدث عال ات متبادلة بيف تمؾ النظـ 

االجتماعية المختمفة في المجتمع كبيف كسائؿ اإلعالـ كال حسب ثقافة كأنماط كسمكؾ المجتمع 
شار تفإالتي يتـ إرساليا عبر كسائؿ اإلعالـ في شكؿ رمكز لفظية كغير لفظية كبالتالي يتـ 

كتبادؿ الثقافة بشكؿ يحدث نكع مف الثبات كاالستقرار بالمجتمع كالسيطرة عمى الجماعات التي 
   (  317مكاكم ك السيد ، ص ). تسعى إلى إحداث الصراع كالتغيير 

  تتأثر العال ة المتبادلة بيف المجتمع ككسائؿ اإلعالـ كاألفراد بعناصر الثقافة كبناء المجتمع
يجابا فيما تقدمو كسائؿ اإلعالـ عمى اعتبار إنيا تدخؿ بشكؿ مباشر في تحديد سمات  سمبا كا 
كخصائص كسائؿ اإلعالـ فيما يتعمؽ بأىدافيا ككظائفيا كمكاردىا كغيرىا عمى أساس إف ىذه 
الخصائص لمكسائؿ ىي التي تسيطر عمى المعمكمات كتدفقيا كبالتالي يشكؿ ذلؾ األنشطة 

كاألعماؿ التي تقدميا كسائؿ اإلعالـ كالسياسيات التي تقكـ عمييا كفي المقابؿ تؤثر عناصر 
الثقافة عمى مستكل الفركؽ الفردية لألفراد كعال اتيـ االجتماعية كالتي مف بينيا عال اتيـ 

.  بكسائؿ اإلعالـ لتحقيؽ حاجيات النظاـ االجتماعي المتمثمة في الفيـ كالتكجيو كالتسمية

كفي مجمؿ ىذا التبادؿ يتـ تطكير الناس ابتداء مف إشباع حاجاتيـ النفسية كاالجتماعية كىذا ما 
. يعكس تنكع التأثير لمكسائؿ 
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تيبنى العال ة المتبادلة بيف كسائؿ اإلعالـ كاألفراد مف خالؿ تركيزىا عمى معالجة المكضكعات 
كالقضايا التي تدكر ضمف النظـ االجتماعية بالمجتمع كذلؾ بانتقادىا كاختيارىا  ضايا بعينيا كالتي 

( .  الجميكر )تمثؿ مضاميف الرسائؿ المكجية لألفراد 

إف العال ة المتبادلة بيف كسائؿ اإلعالـ كالنظـ االجتماعية األخرل أساسيا األفراد الذيف يشكمكف 
ـ اكتسابو مف تىكر المتمقي حيث أنيـ يتمتعكف ببناء اجتماعي متكامؿ ـجزءا أك كيال مف الج

التنشئة االجتماعية األكلى كالتعميـ كالجماعات المرجعية كالخبرة اليادفة المباشرة حيث إف 
الحديدم ، مرجع سابؽ ،  ) . قئاستخداميـ لكسائؿ اإلعالـ ىك استكماؿ الكا ع االجتماعي كبنا

 .  (204ص

  العال ة بيف كسائؿ اإلعالـ كالنظـ االجتماعية األخرل تتخذ شكؿ الدعـ في حاؿ ما يككف الفرد
منسجـ مع النظـ االجتماعية التي يعيش فييا كتمبي لو جميع احتياجاتو كبالتالي يصبح دكر 

 .كسائؿ اإلعالـ داعما ليذه االحتياجات كتنحصر العال ة في ىذا الدعـ فقط 

  عال ة االعتماد المتبادؿ بيف كسائؿ اإلعالـ كأفراد المجتمع ترتبط بالتدفؽ المشترؾ لممعمكمات
مف الكسائؿ إلى األفراد إلى كسائؿ اإلعالـ كذلؾ بمكا ؼ األفراد التي تنتج مف صراعيا 
جماعات جديدة في المجتمع تؤثر بشكؿ مباشر في أدكار كسائؿ اإلعالـ كدرجة اعتماد 

    (234ممفيف ك رككيتش ، مرجع سابؽ ، ص). الجميكر عمييا

 (1)الشكل 

 

 

 

 

  

 الوسيلة
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مكاكم ك  )يو ح عالقة االعتماد بين وسائل اإلعالم والمجتمع واألفراد  (1)الشكل رقم 
   ( 316السيد ، مرجع سابؽ ، ص

   االنت ادات الموجية لمنظرية

  المبالغة في استقالؿ محاكر نمكذج االعتماد الثالثة المتمثمة في كسائؿ اإلعالـ كالنظـ
االجتماعية بالمجتمع كالجميكر األمر الذم ييدؼ إلى تصكير كسائؿ اإلعالـ مصدر حيادم 

غير سياسي ىذا يخالؼ القكؿ الذم يرل إف كسائؿ اإلعالـ تندمج مع الييئات كالمنظمات 
إسماعيؿ ، مرجع سابؽ ،  ) . كالمؤسسات المييمنة عمى المجتمع كعمى رأسيا السياسية

    (292ص

  ضعؼ تكافؽ كاتساؽ مقاييس االعتماد بيف كسائؿ اإلعالـ المختمفة كعمى رأسيا الصحؼ
 .كالتمفزيكف كذلؾ لتنكع  ياس فترات التعرض كاختالؼ المكاد التي يتعرض ليا 

  تكصيؼ النظرية بمفاىيـ ضعيفة في إطارىا النظرم كبمقاييس غير ثابتة انعكست عمى النتائج
    (117أبك أصبع ، مرجع سابؽ ، ص ) . كعدـ ثباتيا أم بمعنى فرض النتائج

  تركز النظرية في دراستيا عمى الفرد بمعزؿ عف النظـ االجتماعية التي يعيش فييا كبالتالي
 .تركز عمى أثار االعتماد عمى مستكل الفرد فقط كىذا يعد نقصا في  ياس أثار االعتماد 

  عدـ تركيز أصحاب النظرية عمى الشبكات االجتماعية لألفراد كجماعاتيـ المرجعية لمصدر
معمكماتيـ بؿ اعتمدت عمى إف كسائؿ اإلعالـ ىي المصدر الكحيد ليـ كىذا يعد ضعفا 
 . ) لمنظرية حيث إف األفراد مف الممكف أف يستقكا معمكماتيـ مف الجماعات التي ينتمكف إلييا

      (145 ، ص2006فيمي ، 

  توظيف النظرية في الدراسة الحالية

ترتبط الدراسة بنظرية االعتماد عمى كسائؿ اإلعالـ مف  خالؿ اعتماد الشباب الجامعي عمى 
     الحدث لبرنام كسائؿ اإلعالـ في زيادة كعييـ بالقضايا السياسية الميبية مف خالؿ مشاىدتيـ 

كنمكذج لما تقدمو كسائؿ اإلعالـ مف برامج يتـ االعتماد عمييا مف  بؿ  ( بقناة ليبيا الحدث )
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الجميكر كفقا ألسس االعتماد السابؽ ذكرىا ككذلؾ االفتراضات التي يقـك عمييا االعتماد كأبعاد 
. اآلثار نتيجة لالعتماد 

كبالتالي فإف ىذه النظرية يمكف تكظيفيا في الدراسة فيما يخص اعتماد الجميكر المستيدؼ عمى 
برنامج الحدث بقناة ليبيا الحدث مف أجؿ الحصكؿ عمى المعمكمات التي تحقؽ أىدافو كغاياتو كفؽ 

مك ع كطبقة كدكر كؿ فرد مف أفراد عينة الدراسة كذلؾ يمكنيـ مف إدراؾ الكا ع المحيط بيـ مع 
مراعاة العكامؿ النفسية كاالجتماعية ليذا الجميكر عمى اعتبار إف ىذه العكامؿ تؤثر تأثيرا مباشرا 
في درجة االعتماد كمستكل النتائج ، فكمما كانت ىذه العكامؿ متزنة يككف مستكل االعتماد مقبكال 

. كبالتالي تككف اإلثارة في االتجاه المراد 

كتـ تكظيؼ النظرية أيضا في أبعادىا األساسية المتمثمة في األبعاد المعرفية كالكجدانية كالسمككية 
الشباب  )حيث إف األبعاد المعرفية لمنظرية تظير في ىذه الدراسة فيما يخص اعتماد الجميكر 

عمى برنامج الحدث في الحصكؿ عمى المعمكمات كالبيانات حكؿ القضايا السياسية  ( الجامعي
الميبية كبالتالي يتشكؿ عند الجميكر البعد المعرفي حكؿ ىذه القضايا كىذا يعكس البعد المعرفي 

لمنظرية عمى اعتبار أنو أصؿ مف أصكليا ، أما األبعاد الكجدانية تتمثؿ في ارتباط الجميكر 
ببرنامج الحدث في متابعة  ضاياه السياسية بيدؼ زيادة الكعي حكليا كىذا األمر ينتج عف مستكل 
البعد المعرفي الذم يقدـ حكؿ ىذه القضايا ، كاألبعاد السمككية ىي النتائج التي يتـ الحصكؿ عمييا 

مف خالؿ مستكل البعديف المعرفي كالكجداني فيما يخص زيادة كعي الجميكر بالقضايا كبالفعؿ 
يتضح ذلؾ في مستكل إجابات الشباب الجامعي عمى أسئمة االستبياف كدرجة االستفادة كزيادة 

. الكعي مف خالؿ المتابعات 

كفي مجمؿ تكظيؼ النظرية تـ االعتماد عمى المبادئ األساسية ليا في كضع أىداؼ الدراسة 
كبعض إجراءاتيا المنيجية ككذلؾ تـ االعتماد عمى ىذه النظرية مف خالؿ افتراضاتيا في صياغة 

. تساؤالت الدراسة كفركضيا ككيفية استخراج نتائجيا كنتائج الفركض مثال 
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 المبحث الثاني

 الدراسات السابقة
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 الدراسات الساب ة  

    (2003عبد الغني ،  ) مي عبد الغني :  دراسة –

استيدفت الدراسة التعرؼ عمى البرامج الحكارية في القناة الفضائية الفمسطينية فيما يخص التكعية 
بالقضايا كالمكضكعات ذات الصمة باالنتفاضة الفمسطينية في تمؾ الفترة كالتعرؼ عمى مضاميف 

 .البرامج الحكارية كطبيعة كنكع مكضكعاتيا كمصادرىا كأشكاليا كأساليبيا الفنية 

كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي فيما يتعمؽ بمسح المضمكف لعينة مف البرامج الحكارية التي 
  (  .2001 / 6 / 30 – 2001 / 4/ 1  )بيثت في الفترة مف 

 : كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا األتي 

 في المائة مف أجمالي البرامج التي تـ بثيا 16.129 إف البرامج الحكارية تحصمت عمى نسبة – 1
 .عبر الفضائية الفمسطينية 

 . إف القضايا السياسية تصدرت مضاميف البرامج الحكارية – 2

 . إف المكضكعات االجتماعية النفسية المحمية تصدرت مضاميف البرامج الحكارية االجتماعية – 3

   ( 2005عزالدين ،  )إيمان :  دراسة –

عالنات التكعية في التمفزيكف في ترتيب أكلكيات  تيدؼ الدراسة لمعرفة دكر برامج الحكارات كا 
عالنات التكعية   . ضايا الطفكلة لدل الرأم العاـ كذلؾ مف خالؿ تحميؿ مضاميف الحكارات كا 

حيث اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي فيما يخص تحميؿ المضمكف المتمثؿ في تحميؿ 
مضمكف البرامج الحكارية لمدة ثالثة أشير في القناتيف المصريتيف األكلى كالثانية كاستندت الدراسة 

 . مفردة 400عمى عينة طبقية عشكائية  كاميا 

 : كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا األتي 

 إف البرامج الحكارية جاءت في مقدمة البرامج التي يعتمد عمييا المبحكثيف النتقاء معمكماتيـ – 1
 .عف  ضايا الطفكلة 
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االجتماعية ػػػ التعميمية ػػػ  ) إف البرامج الحكارية ركزت عمى سبع  ضايا كالمتمثمة في القضايا – 2
  .(الثقافية ػػػ الصحية ػػػ اال تصادية ػػػ النفسية ػػػ الرياضية 

  .(الصحية ، االجتماعية ، التعميمية ، الثقافية  ) اىتمت إعالنات التكعية بالقضايا – 3

   (2008عبد ال الق ،  )وفاء :   دراسة –

تيدؼ الدراسة إلى معرفة االتجاه السائد في البرامج الحكارية في التمفزيكف المصرم في تشكيؿ 
اتجاىات الجميكر نحك التعديالت الدستكرية كمقارنتو بتأثير االتجاه السائد في البرامج الحكارية في 
القنكات الفضائية الخاصة ، كبالتأثير المجتمعي كتأثير االتصاؿ المكاجيي كتأثير دكائر المعارضة 

 .الحزبية كالمستقمة 

كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي كعمى أداة صحيفة االستبياف بالمقابمة لعينة مف الجميكر 
 . المصرم 

 : كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة األتي 

 أحتؿ التمفزيكف المصرم المرتبة األكلى كمصدر لممعمكمات حكؿ التعديالت الدستكرية بالنسبة – 1
 .لممبحكثيف عف غيره مف المصادر 

 إف اتجاىات المبحكثيف نحك التمفزيكف المصرم تؤكد تأييده لمتعديالت الدستكرية كتشير – 2
 .اتجاىاتيـ إلى إف القنكات الخاصة محايدة كالمعارضة الحزبية اتخذت اتجاىا معارضا 

 أكضحت النتائج تفكؽ القنكات الخاصة عمى التمفزيكف المصرم فيما يتعمؽ بتبني الجميكر – 3
 . ألفكارىا 

   ( 2008سامي ،  )رييام :  دراسة –

تيدؼ الدراسة إلى معرفة دكر البرامج الحكارية في القنكات الحككمية كالخاصة في ترتيب أكلكيات 
 .القضايا المجتمعية لدل الجميكر المصرم 

كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي فيما يتعمؽ بمسح المضمكف كمسح الجميكر مف خالؿ 
 (البيت بيتؾ ، العاشرة مساءا  )دراسة تحميمية كميدانية تمثمت الدراسة التحميمية في تحميؿ برنامجي 
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حيث  ( 2007 / 7 / 7 – 1007 / 5 / 12 )بأسمكب الحصر الشامؿ لمدة شيريف اعتبارا مف 
بمغت عدد حمقات البيت بيتؾ تسعة كثالثكف حمقة كبرنامج العاشرة مساءا أربعكف حمقة كأجريت 

 مفردة مف الجميكر العاـ بمحافظتي القاىرة كالجيزة مكزعة 420الدراسة الميدانية عمى عينة  كاميا 
 . بالتساكم 

 : كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة األتي 

 .  تقدـ الحكار التمفزيكني داخؿ األستكديك بالتمفزيكف المصرم عمى برنامج الحديث المباشر – 1

 استطاعت البرامج الحكارية ترتيب أكلكيات الجميكر في القضايا التعميمية كالدينية كالمرافؽ – 2
 .كالخدمات كلـ تنجح في القضايا اإلعالمية كالبيئية 

 اعتمد الجميكر عينة الدراسة في الحصكؿ عمى معمكماتو حكؿ القضايا المجتمعية عمى – 3
 .القنكات الفضائية العربية ثـ القنكات الخاصة ثـ الصحؼ القكمية ثـ التمفزيكف المصرم فاإلنترنيت 

   ( 2012الغزاوي ،  )أمال :  دراسة –

تيدؼ الدراسة إلى معرفة المسئكلية االجتماعية لمبرامج الحكارية تجاه األداء الحككمي في مصر 
تعتمد الدراسة عمى المنيج الكصفي باستخداـ  . 1947كفقا لمعايير لجنة حرية الصحافة سنة 

البيت  )مسح البرامج الحكارية بالقنكات الفضائية كذلؾ مف خالؿ التركيز عمى ثالثة برامج كىي 
حيث تـ تحميؿ مضامينيا كفقا الستمارة تحميؿ المضمكف  (بيتؾ ، العاشرة مساءا ، القاىرة اليـك 

المعدة كفقا لمعايير حرية الصحافة ك كاعد المينية في معالجة القضايا كغيرىا مف المؤشرات 
 .األخرل 

 : كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا األتي 

 أكضحت الدراسة أف ىناؾ اختالؼ في اتجاىات البرامج حكؿ معرفة المسئكلية االجتماعية – 1
لألداء الحككمي كذلؾ كفقا لممكية القنكات التي تبث ىذه البرامج فقد جاءت المسئكلية في صكرة 

كجاءت سمبية في برنامج القاىرة اليـك  % 2إيجابية لألداء الحككمي في برنامج البيت بيتؾ بنسبة 
  % .28.9كالعاشرة مساءا بنسبة  % 29.1بنسبة 
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كلـ يتـ  % 68.3 أكضحت الدراسة إف البرامج مكضع التحميؿ انتقدت األداء الحككمي بنسبة – 2
 .مف الفقرات  % 31.7انتقاد األداء الحككمي بنسبة 

 جاء في مقدمة األساليب المستخدمة بالبرامج الحكارية إليصاؿ المعمكمات لمجميكر أسمكب – 3
 .نقؿ المعمكمات كاآلراء كاالتجاه مف الصفكة إلى الجميكر 

   ( 2009عبد المطيف ،  )ممدوح :  دراسة –

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة الصكرة اإلعالمية لمحككمة المصرية كما تعكسيا البرامج الحكارية 
 .   كعال تيا بالصكرة الذىنية لدل الشباب الجامعي المصرم 

كاعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي باستخداـ أسمكب تحميؿ المضمكف عمى عينة مف 
 د يقة خالؿ فترة زمنية مداىا شيريف ، ككذلؾ بإجراء دراسة ميدانية 90برنامجي العاشرة مساءا ك 

 6 – األزىر –القاىرة  ] مبحكث مف الذككر كاإلناث مف طمبة الجامعات 400عمى عينة  كاميا 
  .[ سنة 21 – 18] مف الشباب الذيف يتراكح أعمارىـ مابيف  [أكتكبر 

 :-كأىـ النتائج التي تكصمت ألييا الدراسة 

 جاءت الصكرة الذىنية سمبية لدل المبحكثيف عف الحككمة حيث أنيـ يركف أف الحككمة تيدر – 1
 .األمكاؿ الطائمة عمى مشركعات غير مجدية 

 أظيرت الدراسة أف الصكرة الذىنية التي تقدميا البرامج الحكارية عينة الدراسة عف الحككمة – 2
 . صكرة سمبية 

   ( 2002الشيراني ،  )عمي بن ظافر :  دراسة –

   تيدؼ الدراسة إلى معرفة اتجاىات طالب الجامعة بالمممكة العربية السعكدية نحك البرامج 
 .الحكارية المباشرة بالقنكات الفضائية العربية 

كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي باستخداـ أسمكب المسح الميداني كذلؾ بإجراء دراسة 
 .  في مرحمة البكالكريكس 184ميدانية عمى عينة مف طالب الجامعة بمغ عددىـ 
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 : -كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة األتي 

 . أكضحت الدراسة أف أىـ االشباعات المتحققة ىي معرفة ما يدكر في العالـ العربي – 1

 .  إف أىـ ما يرغب الطالب في الحصكؿ عميو ىي معمكمات كمعارؼ جديدة – 2

دراؾ ما يجرم في العالـ كمعرفة – 3  إف ىناؾ رغبة كاضحة مف  بؿ طالب الجامعة لفيـ كا 
 .كجيات النظر المختمفة حكليا 

  ( 2009العبد ،  )نيى عاطف :  دراسة –

استيدفت الدراسة التعرؼ عمى اعتماد الرأم العاـ المصرم عمى البرامج الحكارية في الحصكؿ عمى 
المعمكمات مف خالؿ معالجة  ضايا اإلصالح ك درتيا عمى تقميص الفجكة المعرفية بيف الرأم العاـ 

 .المصرم كىذه القضايا 

اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي بأسمكب مسح الجميكر كتـ إجراء دراسة ميدانية عمى 
 . مبحكثا مف الجميكر المصرم العاـ 420عينة عمدية  كاميا 

 : -كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ما يمي 

 أكضحت الدراسة أف أىـ البرامج الحكارية التي يفضميا الجميكر المصرم العاـ عينة الدراسة – 1
البيت بيتؾ يميو برنامج البيت بيتؾ بنسبة % 32.6ىي برنامج العاشرة مساءا بنسبة مئكية بمغت 

 % .26.7مئكية بمغت 

 . إف أىـ المعمكمات تفضيال لدل الجميكر العاـ تمؾ المعمكمات المتعمقة باإلصالح السياسي – 2

 إف المعمكمات المتاحة خالؿ البرامج الحكارية تساىـ في إدراؾ الحقائؽ كتشكيؿ المعارؼ – 3
 . كاتخاذ القرارات السميمة حكليا 

 موقع الدراسة من الدراسات الساب ة واالستفادة منيا  

بعد االطالع عمى الدراسات السابقة كاستعراضيا يتضح أف ىناؾ بعض الفركؽ كالسمات المشتركة 
 : -كالمختمفة بينيا كبيف ىذه الدراسة كىي كما يمي 
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تقع الدراسة الحالية ضمف الدراسات الكصفية بمجاؿ اإلعالـ كعمى كجو الخصكص فيما يتعمؽ 
 .باإلذاعة المرئية ك البرامج الحكارية فييا مستندة عمى تحميؿ المضمكف كدراسة الجميكر 

 االستفادة من الدراسات الساب ة  

  استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في  تحديد مشكمة الدراسة كبمكرتيا في شكؿ عممي د يؽ
 .كتحديد أىدافيا كأبعادىا كمجاالتيا العممية كالمعرفية 

 الدراسة التي ىا كأدكات جمع بياناتيا تحديد منيج كاالستفادة منيا في ، الخطكات المنيجية 
كعمميا خاصة فيما يتعمؽ بأساليب تحميؿ  إجراءاتيا فعميان  تطبيؽفيالباحث سيعتمد عمييا 

 .المضمكف كالمسح الميداني 

  االستفادة منيا في تحديد فئات تحميؿ المضمكف كذلؾ فيما يتعمؽ بتحميؿ مضمكف البرامج
 .الحكارية 

  االستفادة منيا في تحديد تساؤالت الدراسة التحميمية كالميدانية كفركضيا كالنظرية التي تعتمد
عمييا الدراسة بما يخدـ أىدافيا بالطرؽ المنيجية التي يمكف مف خالليا الكصكؿ إلى نتائج 

 .عممية كمنطقية 

  االستفادة منيا في تصميـ استمارة تحميؿ مضمكف البرامج الحكارية التي يتـ معالجتيا ببرنامج
 .الحدث بقناة ليبيا الحدث 

  االستفادة منيا في تصميـ استمارة الدراسة الميدانية الخاصة بدراسة الشباب الجامعي لمعرفة
برنامج  )آرائيـ حكؿ مدم االستفادة مف القضايا السياسية الميبية المعالجة في البرامج الحكارية 

 .بقناة ليبيا الحدث في زيادة الكعي بيا  (الحدث 

  االستفادة منيا في تحديد المعامالت اإلحصائية التي تتالءـ مع طبيعة الدراسة كأىدافيا حيث
 .تمكف الباحث بعد االطالع عمييا مف تحديد المعامالت اإلحصائية المناسبة لمدراسة 
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الفصل الثالث  
البرام  الحوارية  

 : المبحث األول 

 ب  ٌا ها أل  ى،أ  م شاه       ،   ا   ع ٌفهامفيكميا ، 

 

 : المبحث الثاني 

 ىا كخصائصيا ، أىدافيا ، أنكاعيا ، كظائفيا سماتأىميتيا ،
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مفيوم البرام  الحوارية  

 ديما بمختمؼ الكسائؿ كالتي كانت  (البرامج الحكارية  )تعد األشكاؿ المتمثمة في األنشطة الحكارية 
التمفزيكنية  [الصكرة المتحركة  ]تعػرؼ أف ذاؾ بالرسػائؿ اإلعالميػة كعمى رأسػيا تمؾ المتمػثمة في 

كذلؾ حسب القضايا كالمكضكعات التي تمبي احتياجات الجميكر المتابع أك المتمقي بيدؼ استثارة 
الجميكر كتكعيتو بيذه القضايا كالمكضكعات كلذا اتخذت البرامج الحكارية صكرة كمصدر اجتماعي 

دراؾ القضايا األساسية لحياتيـ مف خالؿ ما تتضمنو البرامج الحكارية  كثقافي يساىـ في فيـ كا 
    (23 ، 2006حمداف ،  ) . بأشكاليا كأنكاعيا المتعددة

ككذلؾ باختالؼ الكسائؿ التي تتضمف البرامج الحكارية كعميو فإف البرامج الحكارية تختمؼ في 
أشكاليا كأنكاعيا كمضامينيا باختالؼ الكسيمة كذلؾ يرتبط أيضا بطبيعة الجميكر المتمقي ليذه 

    ( 133 ، ص2006العبد ،  ) . البرامج الحكارية مف  بؿ الكسيمة

فالبرامج الحكارية تعتمد في أساسيا عمى الكثائؽ التي تعكس مضمكف المكضكعات كالقضايا التي 
تعالجيا حيث تظير ىذه الكثائؽ في صكر متعددة مف بينيا أ كاؿ كشيادات الضيكؼ كتصريحات 

كبيانات المسئكليف ككجيات النظر المبنية عمى الحقائؽ كالمستندات الرسمية كبالتالي أصبحت 
البرامج الحكارية تعتمد ضمنػيا عمى الكثائؽ مف خػالؿ مرتكػزات القضػايا كالمكضكعػات التي 

    (14 ، ص2002إبراىيـ ،  ) . تعالجيا

َّـم  فرؽ كاضح بيف البرامج الحكارية  تشير كجيات نظر المتخصصيف في البرامج الحكارية أنو ث
الصحفية كاإلذاعية كالتمفزيكنية كغيرىا إال إننا في ىذه الدراسة نركز بالدرجة األكلى عمى البرامج 

الحكارية التمفزيكنية التي تتسـ بخصائص كمميزات التمفزيكف المتمثمة في االستثارة كاإلتاحة 
كالتعرض المستمر األمر الذم جعؿ مف البرامج الحكارية في مقدمة البرامج الحكارية التمفزيكنية مف 
حيث تناكؿ القضايا كالمكضكعات الحياتية التي تيـ الفرد كالمجتمع ككذلؾ مف حيث كا عية معالجة 
 .جكانب ىذه القضايا فضال عف ككنيا تقدـ تفصيالت د يقة متكاممة حكؿ المضاميف التي تعالجيا 

كىناؾ مف يرل أف البرامج الحكارية التمفزيكنية تقـك عمى ثالثة محاكر أساسية كذلؾ مف حيث 
    (128 ، ص2003الشيخمي ،  )ػػػػػػػػ  : ىيكميا التنظيمي كىي عمى النحك التالي
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يتمثؿ في مقدـ البرامج الحكارية كىك العمكد الفقرم في ىذه البرامج عمى اعتبار : المحور األول 
إنو الشخص الذم يستطيع أف يدير الحكار برتابة تنظيمية تتناسب كمضاميف القضايا كالمكضكعات 

المعالجة فضال عف إنو الشخصية القادرة عمى التميز في البرامج الحكارية كىك تشكيؿ اتجاىات 
 . الجميكر

األسس الفنية لمبرامج الحكارية كالتي تتمثؿ في فنكف اإلخراج كاإلعداد ككيفية  :المحور الثاني 
التنفيذ ككؿ ما يتعمؽ بالمسائؿ الفنية كاألدكات المكػممة أك التي تعكػس القيػمة الفنيػة لمبػرامج 

 .الحػكارية 

الشخصيات األساسية لقضايا كمكضكعات الحكار مف حيث طبيعة كنكعية  :المحور الثالث 
كمتطمبات ىذه القضايا كالمكضكعات كعمى رأسيا المتخصصػيف بشكػؿ مباشر في القضايا 

 .المعالجة 

كبالتالي فإف البرامج الحكارية ترتبط بطرؽ االتصاؿ عبر شاشات التمفزيكف كاالستفادة مف 
الخصائص الفنية لشاشة التمفزيكف كشغؼ المتابعيف ليا إذ إف ىذه البرامج تشكؿ صكر مباشرة 
ككا عية محسكسة بما تممسو مف ك ائع كحقائؽ فضال عف القيمة المغكية التي تتضمنيا البرامج 

. الحكارية مف أصؿ مفاىيـ كمصطمحات القضايا كالمكضكعات التي تركز عمى معالجتيا 

كىذه االعتبارات صاحبت البرامج الحكارية منذ بدايتيا إال أنيا تطكرت بتطكر التكنكلكجيا كاالتصاؿ 
كصكر كتقنيات تقديـ البرامج المباشرة كعمى رأسيا ىذه البرامج األمر الذم جعؿ البرامج الحكارية 
تتسع كتنتشر في األكساط االجتماعية كالثقافية بما تتناكلو مف  ضايا كمكضكعات تتكافؽ إلى حد 
كبير مع متطمبات النظـ السائدة التي تشكؿ جزءا كبيرا مف عقمية المتتبعيف ليذه البرامج كلذا فإنيا 

 . يفتكصؼ بالحية لككنيا تعالج  ضايا أنية تمس اىتمامات الجميكر كالمشاىد

بناءا عمى ذلؾ يمكف استعراض مفيـك البرامج الحكارية حسب رؤية الميتميف كالمتخصصيف في 
    (159 ، ص1975لبيب ،  )ػػػػػػ  : المجاؿ كىي عمى النحك التالي
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 مفيوم البرام  الحوارية من حيث إنيا مصدرية لممعمومات 

تعتبر البرامج الحكارية بمثابة المصدر الذم مف خاللو يستطيع المجتمع أف يتكصؿ إلى المفاىيـ 
. حكؿ المكضكعات كالقضايا التي تيـ كافة شرائحو المختمفة كتزيؿ المبس كالغمكض حكؿ القضايا 

  (المعالجة)مفيوم البرام  الحوارية من حيث ال  ايا المثارة 

ثارة النقاش حكليا  البرامج الحكارية تتناكؿ المكضكعات كالقضايا كاألحداث الجارية كمعالجتيا كا 
. كمعالجتيا بطرؽ كأساليب عممية منطقية 

 مفيوم البرام  الحوارية من حيث ال يوف وت صصيم   

البرامج الحكارية نكعية مف البرامج التي تنا ش  ضايا متنكعة تستند إلى حقائؽ عممية منطقية ، 
. فيي تعتمد عمى استضافة المتخصصيف الذيف يدلكف بآرائيـ في المكضكعات المطركحة 

 مفيوم البرام  الحوارية من حيث تبادل اآلراء 

تقـك البرامج الحكارية عمى إبراز الرأم كالرأم األخر فيي تستند إلى آلية الحكار العممي كالتفاعؿ 
. بيف المتخصصيف بما يحقؽ التعمؽ في المكضكعات كالقضايا محؿ الحكار 

 مفيوم البرام  الحوارية من حيث استثارة الجميور 

البرامج الحكارية تثير استجابة الجميكر في اتخاذ كتشكيؿ اآلراء كاالتجاىات مف خالؿ ما تقدمة 
. مف معمكمات حكؿ القضايا 

كبعد استعراض المحاكر التي تضمنت مفيـك البرامج الحكارية البد مف عرض تعريؼ البرامج 
.   بالمعنى المغكم ك االصطالحي لمبرامج الحكارية ةن الحكارية كذلؾ يرتبط حقيؽ

تأسيسان عمى ذلؾ نبني تعريؼ البرامج الحكارية عمى عدة محاكر تيبنى مف المعنى االصطالحي 
 :-ليذه البرامج كمف أبرز التعريفات االصطالحيػة التعريؼ القػػػائؿ 

ىي حديث بيف طرفيف أك أكثر فالبد لمحكار مف مخاطب كتبادؿ لمكالـ كمراجعتو كىك إما جداال أك 
مفاخرة أك سجاال أك أسئمة كأجكبة كغاية الحكار تكلد األفكار الجديدة في ذىف المتكمـ ال اال تصار 
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غناء لممفاىيـ يقضياف إلى تقديـ  عمى عرض األفكار القديمة كفي ىذا التجاكب تكضيح لممعاني كا 
.  الفكر 

كيتضح مف ىذا التعريؼ المحاكر األساسية التي يتـ مف خالليا تقسيـ تعريفات البرامج الحكارية 
:- كىي عمى النحك التالي 

 المحاور األساسية لتعريف البرام  الحوارية 

    (10 ، ص2011جبره ،  ) : تعريف البرام  الحوارية من حيث أنيا مصدر لممعمومات

  ىي محادثة يقدـ فييا شخص معمكمات ما كإجابة عمى أسئمة. 

  ، ىي  الب برامجي يقكـ عمى حكار متنكع المكضكع ، سياسي ، ا تصادم ، اجتماعي ، ثقافي
ترفييي أك ذات مضمكف محدد سياسي فقط أك ا تصادم فقط يقدـ إلى فئة معينة بيدؼ تقديـ 

 .كجيات نظر 

  ىي حديث منظـ مف جانب كاحد كىك المذيع كتكجيو األسئمة بطريقة تمكف الجانب األخر
مف تطكير المكضكع المحدد بصكرة تامة كمنطقية كتدريجية تعمؽ  [مصدر المعمكمات]

 .المضمكف كتكسع حجـ المعمكمات 

  ىي محادثة غير رسمية بيف الميضيؼ كالضيؼ كالجميكر أك النقاش أك طرح حمكؿ لمقضايا أك
  . إبراز شخصية كخبرتيا مف خالؿ استضافة عدد مف الشخصيات العامة أك الخاصة  

 ، 1999الحمكاني ك ميند ، ) : ( المعالجة ) ال  ايا المثارة  حيث تعريف البرام  الحوارية من 
  (147ص

  ىي مقابمة يتـ مف خالليا عرض األفكار ك اآلراء في مسالة بعينيا أك إعطاء معمكمات لمناس
 ىتماـ بشكؿ أك بأخر لالفي مكضكع ما أك تقديـ شخصية لممتمقي مثيرة 

  ىي محادثة بيف شخصيف أك أكثر حكؿ مكضكع محدد لكؿ منيـ كجية نظر خاصة بو ىدفيا
الكصكؿ إلى الحقيقة أك أكبر  در ممكف مف تطابؽ كجيات النظر بعيدا عف الخصكمة أك 

 .التعصب بطريقة تعتمد عمى العمـ كالعقؿ 
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  ىي الشكؿ البرامجي الذم يقدـ  ضية مف  ضايا الحياة المعاصرة كتيـ  در كبير مف
 .المشاىديف كيتـ طرح القضية مف خػالؿ مجمػكعة مف المتخصصػيف 

  ىي نكعية مف البرامج التي تنا ش  ضايا مختمفة كتستند إلى حقائؽ عممية كتستند إلى النظرية
كالتطبيؽ فيي تعتمد عمى استضافة المتخصص الذم يدلي برأيو في مكضكع الخبر أك النبأ 
حيث يمكف تقسيـ تمؾ البرامج كفقػا لمادتيا مادة سيػاسيػة ، ا تصػادية ، اجتمػاعيػة ، ثقافيػة ، 

 .ترفيييػة 

     (78 ، ص2006القميني ،  ) : تعريف البرام  الحوارية من حيث ال يوف وت صصيم 

  براز الرأم كالرأم األخر كتعتمد عمى ىي أحد القكالب البرامجية التي تؤثر في حرية التعبير كا 
الحكار التمقائي الذم يتـ بالتفاعؿ بيف المتخصصيف بما يحقؽ تناكؿ جميع المكضكعات 

 .كالقضايا التي تيـ المجتمع خالؿ فترة زمنية معينة 

  ىك حديث بيف طرفيف أك أكثر حكؿ  ضية معينة اليدؼ منيا الكصكؿ إلى الحقيقة بطريقة
 . ال يشترط فييا الحصكؿ عمى نتائج فكرية ة ناعيإعممية 

  ىي التعبير عف الفكرة بالكالـ المتبادؿ بيف أشخاص يجمعيـ مكاف كاحد بسؤاؿ كجكاب أك
باستدراؾ كتعقب مما يخمؽ جكا جميال أساسو الحكار الذم يعمؽ الفكرة كيغنيػيا بالحديث عف 

جكانبيا كافة كبكجيات نظر مختمفة يقكليا المتحاكركف الذيف يحرصكف عمى أنا ة لغتيـ كبراعة 
 .أساليبػيـ ك ػكة حججيـ 

  ىي برامج جماىيرية يتـ فييا استضافة المتخصصيف أك الشخصيات العامة سكاء بالحضكر
داخؿ األستكديك أك بالحكار عبر الياتؼ أك باألسمكبيف معا كتنا ش القضايا التي تيـ المجتمع 

 .

    (227ىيالد ، بدكف ، ص ) : تعريف البرام  الحوارية من حيث تبادل اآلراء

  ىي البرامج التي يمتقي فييا شخصيف أك أكثر لبحث مكضكع معيف كتناكلو مف جميع الجكانب
 .سكاء اتفقت اآلراء أك اختمفت 
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  ىي برامج جماىيرية حيث تعتمد عمى المشاركة الجماىيرية كتعتبرىا جزءا مف مضمكف
البرنامج الذم يجمع بيف الضيكؼ كالجميكر المتمقي حيث يتـ منا شة مكضكعات جماىيرية 

 .تيـ اكبر عدد مف أفراد الجميكر 

  ىي تمؾ البرامج التي تقكـ عمى حرية التعبير كتبادؿ اآلراء كاألفكار فيي تستند إلى آلية الحكار
المباشر التمقائي الذم يتسـ بالتفاعؿ بيف المتخصصيف ك ادة الرأم مف ناحية كالجماىير مف 

   .ناحية أخرم بما يحقؽ التعمؽ في المشكالت كالقضايا

  ىي أحد أشكاؿ التعبير األساسية إلخبار الناس عف حقيقة جكىر األحداث كالتطكرات التي تيـ
 . كتمس الحياة اليكمية لمناس 

     (296 ، 2003الحسف ،  ): تعريف البرام  الحوارية من حيث استثارة الجميور 

  ىي التي تعمؿ عمى التكاصؿ الفكرم كاالجتماعي كالثقافي التي تتطمبيا الحياة اليكمية لممجتمع
 .لما ليا مف أثر في تنمية األفراد كحثيـ عمى التفكير المشترؾ كالتحميؿ كاالستدالؿ 

  ىي منا شات تمفزيكنية لممناخ العاـ الذم يتـ فيو منا شة القضايا التي تيـ المجتمع ككؿ كذلؾ
 .باستخداـ المحادثات كاالفتراضات المشتركة التي تككف ضركرية لمنا شة عقالنية 

  ىي نمط مف أنماط التعبير تتحدث بو شخصيتاف أك أكثر ك د أتسـ حديثيـ بالمكضكعية
 . كاإليجاز كاإلفصاح كىك الطابع الذم يتسؽ بو الكالـ بطريقة تجعمو تثير االىتماـ باستمرار 

  ىي حديث بيف طرفيف أك أكثر عف طريؽ السؤاؿ كالجكاب بشرط كحدة المكضكع أك اليدؼ
فيتبادالف النقاش حكؿ أمر معيف ك د يصالف إلى نتيجة ك د ال يقنع أحدىما األخر كلكف 

 . السامع يأخذ العبرة كييكٌكف لنفسو مك فا 

:- كمف خالؿ التعريفات السابقػة نجد إنيا تيقدـ عمى عدة أسػس ثابتة تتمثػؿ في األتي 

  ( . دكف النظر إلى عدد كؿ طرؼ )إنيا مقابمة بيف طرفيف 

  إنيا تقكـ عمى مكضكعات تيـ الجميكر. 

  تمتـز المكضكعية كالحياد في الطرح. 
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  تقـك عمى تبادؿ اآلراء ككجيات النظر. 

  تقـك عمى عقالنية المنا شة في الحكار. 

  ذات مصادر معمكماتية مكثك ة. 

  تشترط التخصص في الضيكؼ  .

البدايات األولى لمبرام  الحوارية وتطورىا 

أف نعرج عمى الحكار لككنو الصكرة األكلية التي  إف البداية األكلى لمبرامج الحكارية تفرض عمينا
تتشكؿ منيا البرامج الحكارية عامة كالتمفزيكنية خاصة فضال عف إف الحكار بأشكالو المتعددة يعكس 

ف غاب تصكيرىا تمفزيكنيا ككذلؾ ييظير الحكار مف خالؿ مضامينو  مشاىد حكارية فاعمة كا 
كجزئياتو كأركانو الصكرة الكا عية التي تيبنى عمييا أساسا البرامج الحكارية التمفزيكنية بصفة خاصة 
كمف ىذا المنطمؽ البد أف نعرج عمى عدة صكر كأشكاؿ لمحكار لكي يتسنى لنا مد جسكر المعرفة 

. بيف ىذه الصكر كاألشكاؿ كبيف تجسيد البرامج الحكارية التمفزيكنية 

كعميو فإف الحقيقة العممية الكا عية المممكسة تشير إلى أ دـ مشاىد الحكار تمؾ المشاىد الربانية التي 
دارت في السماكات العمى إذ إنيا مكتممة األركاف كالعناصر كتعكس مشيديو مصكرة د يقة تحقؽ 
الفيـ كاإلدراؾ كالمعرفة لما تتضمنو مف دالالت كحقائؽ د يقة لمغاية كالتي تعكس بناء البرامج 

:- الحكارية كفقا لمحاكرىا التي تشكؿ مفيكميا كىي عمى النحك التالي 

 أقدم مشاىد الحوار التي تعكس بناء البرام  الحوارية 

ٍذ  ىاؿى " الحكار الرباني الذم خاطب فيو ا سبحانو كتعالى المالئكة كالمتمثؿ في  كلو تعالى -  كىاً 
نىٍحفي  يىٍسًفؾي الدِّبمىاءى كى ٍف ييٍفًسدي ًفييىا كى ًميفىةن  ىاليكا أىتىٍجعىؿي ًفييىا مى اًعؿه ًفي اأٍلىٍرًض خى ًئكىًة ًإنِّبي جى بُّؾى ًلٍممىالى رى

ـي مىا الى تىٍعمىميكفى  نيقىدِّبسي لىؾى  ىاؿى ًإنِّبي أىٍعمى ٍمًدؾى كى مىى  (30) نيسىبِّبحي ًبحى ـٍ عى يي ـى اأٍلىٍسمىاءى كيمَّميىا ثيَّـم عىرىضى مَّمـى آىدى كىعى
اًدً يفى  ًء ًإٍف كيٍنتيـٍ صى اًء ىىؤيالى ًئكىًة فىقىاؿى أىٍنًبئيكًني ًبأىٍسمى مَّمٍمتىنىا  (31)اٍلمىالى ـى لىنىا ًإالَّم مىا عى انىؾى الى ًعٍم  ىاليكا سيٍبحى

ـي  ًكي ـي اٍلحى ـٍ ًإنِّبي  (32)ًإنَّمؾى أىٍنتى اٍلعىًمي ـٍ أى يٍؿ لىكي ـٍ  ىاؿى أىلى اًئًي ـٍ ًبأىٍسمى ـٍ فىمىمَّما أىٍنبىأىىي اًئًي ـٍ ًبأىٍسمى ـي أىٍنًبٍئيي  ىاؿى يىا آىدى
ا كيٍنتيـٍ تىٍكتيميكفى  مى ا تيٍبديكفى كى ـي مى ٍذ  يٍمنىا " ك كلو تعمى  " (33)أىٍعمىـي غىٍيبى السَّممىكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىأىٍعمى كىاً 

كىافى ًمفى اٍلكىاًفًريفى  ديكا ًإالَّم ًإٍبًميسى أىبىى كىاٍستىٍكبىرى كى ـى فىسىجى ديكا آًلىدى ًئكىًة اٍسجي ـي اٍسكيٍف  (34)ًلٍممىالى كى يٍمنىا يىا آىدى
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رىةى فىتىكيكنىا ًمفى الظَّماًلًميفى  بىا ىىًذًه الشَّمجى ٍيثي ًشٍئتيمىا كىالى تىٍقرى كيالى ًمٍنيىا رىغىدنا حى نَّمةى كى ٍكجيؾى اٍلجى  ".   (35)أىٍنتى كىزى
 كسيطرتو عمى مصدر الحوار تشير اآليات القرآنية إلى صكر الحكار التي تعكس  (سورة الب رة) 

المعمكمات بشكؿ يعكس البناء المتكامؿ منقطع النظير ليذا النكع مف الحكار كلك تمعنا  ميال في 
 أبمغ التعابير كأ كل لمضامينو ككيفيتو لكجدناه يمثؿ صكرة حقيقية لمبرامج الحكارية لككنو يعتمد عؿ

كأميز الكممات التي تعكس تصكيرية المشاىد فضال عف تقسيماتو كمقاطع لغكية كتصكيرية 
لألحداث بمعمكمات مف مصدرىا الغير  ابؿ لمشؾ كىذا يؤكد االرتباط الحقيقي بيف البدايات األكلية 

. لمفيـك الحكار كالبرامج الحكارية كتطكرىا 

كىاذكير " الحكار القرآني الذم  اـ عمى استعراض  ضايا مف أعظـ  ضايا البشرية في  كلو تعالى – 
ـى ًإًذ انتىبىذىت ًمف أىىًميا مىكاننا شىرً يًّا  منا ًإلىييا  (16)ًفي الًكتاًب مىريى ذىت ًمف دكًنًيـ ًحجابنا فىأىرسى فىاتَّمخى

ثَّمؿى لىيا بىشىرنا سىًكيًّا  نا فىتىمى  اؿى ًإنَّمما أىنا  (18) الىت ًإٌني أىعكذي ًبالرَّمحمػًف ًمنؾى ًإف كينتى تىًقيًّا  (17)ركحى
ًكيًّا  بِّبًؾ أًلىىىبى لىًؾ غيالمنا زى لىـ أىؾي بىًغيًّا  (19)رىسكؿي رى لىـ يىمسىسني بىشىره كى  الىت أىٌنى يىككفي لي غيالـه كى

كافى أىمرنا مىقًضيًّا  (20) ًلنىجعىمىوي آيىةن ًلمٌناًس كىرىحمىةن ًمٌنا كى مىيَّم ىىيِّبفه كى بًُّؾ ىيكى عى    ( "21) اؿى كىذًلًؾ  اؿى رى
ـى أىأىٍنتى  يٍمتى ًلمنَّماًس اتَّمًخذيكًني كىأيمِّبيى "  ك كلو تعالى  (سورة مريم)  ٍريى ٍذ  ىاؿى المَّموي يىا ًعيسىى اٍبفى مى كىاً 

ًمٍمتىوي  ؽٍّ ًإٍف كيٍنتي  يٍمتيوي فىقىٍد عى ا لىٍيسى ًلي ًبحى ا يىكيكفي ًلي أىٍف أى يكؿى مى انىؾى مى ًإلىيىٍيًف ًمٍف ديكًف المَّمًو  ىاؿى سيٍبحى
ـي اٍلغيييكًب  ا ًفي نىٍفًسؾى ًإنَّمؾى أىٍنتى عىالَّم ـي مى ا ًفي نىٍفًسي كىالى أىٍعمى ـي مى  يعكس  (سورة المائدة ) ( "118)تىٍعمى

 االمتثاؿ ألمر ا كالسمع كالطاعة لو ق ية مف أىميا كأبرزىا ق اياىذا الحكار في مضمكنو عدة 
ك ضية اإليماف بما حكـ بو ا ك ضية العمؿ عمى نشر الحؽ كما أراده ا بكؿ سبؿ التحدم 

كاإلسرار كمشاىد اإل ناع فالمتفحص في طيات كمعاني اآليات القرآنية يكتشؼ إف منطمؽ الحكار 
 تحمؿ جكانب عدة مف بينيا الجانب التكحيدم لقدرة ا سبحانو ق يةمبني أساسا عمى إ رار 

يمانو با كؿ ىذه  كتعالى كالجانب اإلنساني كالجانب المجتمعي ككيفية إ ناعو بقيمة كجكده كا 
المشاىد تشكؿ صكرا درامية كا عية مممكسة كالتي ىي أساس البرامج الحكارية في شقيا الدرامي 

.  كىذا إثبات أخر الرتباط بدايات مفيـك الحكار كالبرامج الحكارية ق اياىاكالذم ييجٌسد مف 

الحكار الذم يقـك عمى تعدد الشخصيات أك ما يعرؼ بالضيكؼ كىذا تعكسو العديد مف اآليات – 
دىٍتوي الَّمًتي ىيكى ًفي بىٍيًتيىا " القرآنية التي ال يتسع المجاؿ لحصرىا ىنا كلكف مف بينيا  كلو تعالى  كىرىاكى

ٍثكىامى ًإنَّموي الى ييٍفًمحي الظَّماًلميكفى  بِّبي أىٍحسىفى مى مَّمقىًت اأٍلىٍبكىابى كى ىالىٍت ىىٍيتى لىؾى  ىاؿى مىعىاذى المَّمًو ًإنَّموي رى ٍف نىٍفًسًو كىغى عى
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ٍنوي السُّكءى كىاٍلفىٍحشىاءى ًإنَّموي ًمٍف  (23) بِّبًو كىذىًلؾى ًلنىٍصًرؼى عى َّـم ًبيىا لىٍكالى أىٍف رىأىل بيٍرىىافى رى لىقىٍد ىىمَّمٍت ًبًو كىىى كى
زىاءي  (24)ًعبىاًدنىا اٍلميٍخمىًصيفى  وي ًمٍف ديبيرو كىأىٍلفىيىا سىيِّبدىىىا لىدىل اٍلبىاًب  ىالىٍت مىا جى كىاٍستىبىقىا اٍلبىابى كى ىدَّمٍت  ىًميصى

فى أىٍك عىذىابه أىًليـه  ٍف أىرىادى ًبأىٍىًمؾى سيكءنا ًإالَّم أىٍف ييٍسجى شىًيدى شىاًىده ًمٍف  (25)مى ٍف نىٍفًسي كى دىٍتًني عى  ىاؿى ًىيى رىاكى
دى ىٍت كىىيكى ًمفى اٍلكىاًذًبيفى  وي  يدَّم ًمٍف  يبيؿو فىصى وي  يدَّم ًمٍف ديبيرو  (26)أىٍىًميىا ًإٍف كىافى  ىًميصي ٍف كىافى  ىًميصي كىاً 

اًدً يفى  وي  يدَّم ًمٍف ديبيرو  ىاؿى ًإنَّموي ًمٍف كىٍيًدكيفَّم ًإفَّم كىٍيدىكيفَّم عىًظيـه  (27)فىكىذىبىٍت كىىيكى ًمفى الصَّم فىمىمَّما رىأىل  ىًميصى
اؼه "  ك كلو تعالى  (سورة يوسف ) ( "28) كى ىاؿى اٍلمىًمؾي ًإنِّبي أىرىل سىٍبعى بىقىرىاتو ًسمىافو يىٍأكيميييفَّم سىٍبعه ًعجى

كفى  ٍؤيىا تىٍعبيري ٍؤيىامى ًإٍف كيٍنتيـٍ ًلمرُّ ي أىٍفتيكًني ًفي ري رى يىاًبسىاتو يىا أىيُّيىا اٍلمىألى ٍضرو كىأيخى تو خي سىٍبعى سيٍنبيالى ( 43)كى
ـً ًبعىاًلًميفى  ا نىٍحفي ًبتىٍأًكيًؿ اأٍلىٍحالى مى ـو كى ا ًمٍنييمىا كىادَّمكىرى بىٍعدى أيمَّمةو أىنىا  (44) ىاليكا أىٍضغىاثي أىٍحالى كى ىاؿى الَّمًذم نىجى

ـٍ ًبتىٍأًكيًمًو فىأىٍرًسميكًف  اؼه  (45)أينىبِّبئيكي دِّبيؽي أىٍفًتنىا ًفي سىٍبًع بىقىرىاتو ًسمىافو يىٍأكيميييفَّم سىٍبعه ًعجى ييكسيؼي أىيُّيىا الصِّب
ـٍ يىٍعمىميكفى  رى يىاًبسىاتو لىعىمِّبي أىٍرًجعي ًإلىى النَّماًس لىعىمَّميي ٍضرو كىأيخى تو خي سىٍبًع سيٍنبيالى  ىاؿى تىٍزرىعيكفى سىٍبعى  (46)كى

كهي ًفي سيٍنبيًمًو ًإالَّم  ىًميالن ًممَّما تىٍأكيميكفى  ٍدتيـٍ فىذىري ثيَّـم يىٍأًتي ًمٍف بىٍعًد ذىًلؾى سىٍبعه ًشدىاده  (47)ًسًنيفى دىأىبنا فىمىا حىصى
ا  ىدَّمٍمتيـٍ لىييفَّم ًإالَّم  ىًميالن ًممَّما تيٍحًصنيكفى  ًفيًو  (48)يىٍأكيٍمفى مى اـه ًفيًو ييغىاثي النَّماسي كى ثيَّـم يىٍأًتي ًمٍف بىٍعًد ذىًلؾى عى

كفى  ا بىاؿي النِّبٍسكىًة  (49)يىٍعًصري بِّبؾى فىاٍسأىٍلوي مى اءىهي الرَّمسيكؿي  ىاؿى اٍرًجٍع ًإلىى رى كى ىاؿى اٍلمىًمؾي اٍئتيكًني ًبًو فىمىمَّما جى
ًميـه  بِّبي ًبكىٍيًدًىفَّم عى ًتي  ىطَّمٍعفى أىٍيًديىييفَّم ًإفَّم رى ٍف نىٍفًسًو  يٍمفى  (50)الالَّم ٍدتيفَّم ييكسيؼى عى ٍطبيكيفَّم ًإٍذ رىاكى  ىاؿى مىا خى

نَّموي  ٍف نىٍفًسًو كىاً  ٍدتيوي عى ؽُّ أىنىا رىاكى ٍصحىصى اٍلحى مىٍيًو ًمٍف سيكءو  ىالىًت اٍمرىأىتي اٍلعىًزيًز اآٍلفى حى ًمٍمنىا عى اشى ًلمَّمًو مىا عى حى
اًدً يفى   التي الش صياتيتبيف مف اآليات القرآنية الكريمة  يمة  ( سورة يوسف) ( " 51)لىًمفى الصَّم

 الش صياتتشكؿ الحكار كاكتماؿ المعني مف مخاطبة العقؿ كالفكر كزيادة الكعي مف خالؿ أدكار 
لكؿ منيا دكر كأسمكب خطاب في الحكار ييدؼ في األساس إل رار معمكمات كتفسيرات إف إذ 

كشرحيا باألدلة كالبراىيف كالشكاىد كىذا ما يعكس  يمة الحكار في مفيكمو كمضامينو كأىدافو 
كالدارس كالميتـ بالبرامج الحكارية عامة كالتمفزيكنية خاصة يجد إف كؿ ما سبؽ يعد مف أىـ 
مككناتيا كمرتكزاتيا كىذا خير دليؿ عمى االرتباط القكم بيف البدايات األكلية لمحكار كبدايات 

. البرامج الحكارية كتطكرىا بمختمؼ أشكاليا 

الحكار المبني عمى الحديث المتبادؿ كتعدد اآلراء في صبغة أك في صكرة معمكمات ذات صمة – 
كىافى لىوي ثىمىره "  كا عية بما ىك مطركح بيذا الحكار ك مف بيف عديد األمثمة في ذلؾ  كلو تعالى  كى

اًكريهي أىنىا أىٍكثىري ًمٍنؾى مىاالن كىأىعىزُّ نىفىرنا  اًحًبًو كىىيكى ييحى ـه ًلنىٍفًسًو  ىاؿى مىا  (34)فىقىاؿى ًلصى نَّمتىوي كىىيكى ظىاًل ؿى جى دىخى كى
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ٍنقىمىبنا  (35)أىظيفُّ أىٍف تىًبيدى ىىًذًه أىبىدنا  ٍيرنا ًمٍنيىا مي ىًجدىفَّم خى بِّبي ألى لىًئٍف ريًدٍدتي ًإلىى رى ا أىظيفُّ السَّماعىةى  ىاًئمىةن كى مى كى
مىقىؾى ًمٍف تيرىابو ثيَّـم ًمٍف نيٍطفىةو ثيَّـم سىكَّماؾى رىجيالن  (36) اًكريهي أىكىفىٍرتى ًبالَّمًذم خى اًحبيوي كىىيكى ييحى ( 37) ىاؿى لىوي صى

دنا  بِّبي أىحى بِّبي كىالى أيٍشًرؾي ًبرى نَّمتىؾى  يٍمتى مىا شىاءى المَّموي الى  يكَّمةى ًإالَّم ًبالمَّمًو  (38)لىًكنَّما ىيكى المَّموي رى ٍمتى جى لىٍكالى ًإٍذ دىخى كى
لىدنا  كى ًف أىنىا أى ىؿَّم ًمٍنؾى مىاالن كى ٍسبىاننا ًمفى  (39)ًإٍف تىرى مىٍييىا حي ييٍرًسؿى عى نَّمًتؾى كى ٍيرنا ًمٍف جى بِّبي أىٍف ييٍؤًتيىًف خى فىعىسىى رى

لىقنا  ًعيدنا زى اًء فىتيٍصًبحى صى              ( " 41)أىٍك ييٍصًبحى مىاؤيىىا غىٍكرنا فىمىٍف تىٍستىًطيعى لىوي طىمىبنا  (40)السَّممى
ميكفى "  ك كلو تعالى  ( سورة الكيف)  اءىىىا اٍلميٍرسى ابى اٍلقىٍريىًة ًإٍذ جى ثىالن أىٍصحى ـٍ مى ًإٍذ  (13)كىاٍضًرٍب لىيي

ميكفى  ـٍ ميٍرسى ٍزنىا ًبثىاًلثو فىقىاليكا ًإنَّما ًإلىٍيكي ا فىعىزَّم ـي اٍثنىٍيًف فىكىذَّمبيكىيمى ٍمنىا ًإلىٍيًي ا أىٍنتيـٍ ًإالَّم بىشىره ًمٍثمينىا  (14)أىٍرسى  ىاليكا مى
ا أىٍنزىؿى الرَّمٍحمىفي ًمٍف شىٍيءو ًإٍف أىٍنتيـٍ ًإالَّم تىٍكًذبيكفى  مى ميكفى  (15)كى ـٍ لىميٍرسى ـي ًإنَّما ًإلىٍيكي بُّنىا يىٍعمى مىا  (16) ىاليكا رى كى

غي اٍلميًبيفي  مىٍينىا ًإالَّم اٍلبىالى ـٍ ك (17)عى نَّمكي مى ـٍ تىٍنتىييكا لىنىٍرجي ـٍ لىًئٍف لى ـٍ ًمنَّما عىذىابه أىًليـه   ىاليكا ًإنَّما تىطىيَّمٍرنىا ًبكي لىيىمىسَّمنَّمكي
ـٍ أىًئٍف ذيكِّبٍرتيـٍ بىٍؿ أىٍنتيـٍ  ىٍكـه ميٍسًرفيكفى  (18) ـٍ مىعىكي ؿه  (19) ىاليكا طىاًئريكي ًدينىًة رىجي ى اٍلمى اءى ًمٍف أىٍ صى كىجى

ًميفى  ـٍ ميٍيتىديكفى  (20)يىٍسعىى  ىاؿى يىا  ىٍكـً اتَّمًبعيكا اٍلميٍرسى ـٍ أىٍجرنا كىىي ( سورة يس)( " 21)اتَّمًبعيكا مىٍف الى يىٍسأىليكي
تبادل األفكار إف مف ركائع اآليات القرآنية السابقة إنيا تعكس  يمة النقاش كالحكار المبني عمى 

األمر الذم يجعؿ كؿ منيما ،  مف خالؿ  ناعة كؿ طرؼ مف المتحدثيف سعيا إلى اإل ناع واآلراء
ق بما لديو مف حجو كبرىاف كاالستعانة بقدرة ا سبحانو كتعالى عمى ذلؾ كىذا ئيسعى إلثبات آرا

فضال عف إف ، ما يعرؼ باالستعانة في بالبرامج الحكارية بك ائع كأحداث ثابتة معمكمة ك مممكسة 
 كاالستماع لمغير بما يخدـ المكضكع المطركح لمنقاش تبادل اآلراءىذا النكع مف الحكار يعكس  يمة 

.  كىذا أيضا مف أىـ أىداؼ البرامج الحكارية عامة كالتمفزيكنية خاصة 

الحكار الذم يقـك أساسا عمى إثارة اىتماـ الجميكر بسبؿ متعددة كعركض شتى كمف أمثمة ىذا – 
ـٍ ىيكدنا  ىاؿى يىا  ىٍكـً اٍعبيديكا " النكع مف الحكار ما جاء في القرآف الكريـ في  كلو تعالى  اىي ادو أىخى لىى عى كىاً 

كفى  ٍفتىري ٍيريهي ًإٍف أىٍنتيـٍ ًإالَّم مي ـٍ ًمٍف ًإلىوو غى ا لىكي مىى  (50)المَّموى مى مىٍيًو أىٍجرنا ًإٍف أىٍجًرمى ًإالَّم عى ـٍ عى يىا  ىٍكـً الى أىٍسأىليكي
ًني أىفىالى تىٍعًقميكفى  ـٍ ًمٍدرىارنا  (51)الَّمًذم فىطىرى مىٍيكي ـٍ ثيَّـم تيكبيكا ًإلىٍيًو ييٍرًسًؿ السَّممىاءى عى بَّمكي كا رى يىا  ىٍكـً اٍستىٍغًفري كى

لَّمٍكا ميٍجًرًميفى  ـٍ كىالى تىتىكى ًتكي ـٍ  يكَّمةن ًإلىى  يكَّم يىًزٍدكي ا نىٍحفي ًبتىاًرًكي آىًليىًتنىا  (52)كى مى ا ًجٍئتىنىا ًببىيِّبنىةو كى  ىاليكا يىا ىيكدي مى
ٍؤًمًنيفى  ا نىٍحفي لىؾى ًبمي مى ٍف  ىٍكًلؾى كى مىٍيًو " ك كلو تعالى ( سورة ىود)( " 53)عى دى عى ٍديىفى كىجى لىمَّما كىرىدى مىاءى مى كى

تَّمى ييٍصًدرى  ا  ىالىتىا الى نىٍسًقي حى ٍطبيكيمى ـي اٍمرىأتىٍيًف تىذيكدىاًف  ىاؿى مىا خى دى ًمٍف ديكًنًي أيمَّمةن ًمفى النَّماًس يىٍسقيكفى كىكىجى
ٍيرو  (23)الرِّبعىاءي كىأىبيكنىا شىٍيخه كىًبيره  ٍلتى ًإلىيَّم ًمٍف خى ا أىٍنزى لَّمى ًإلىى الظِّبؿِّب فىقىاؿى رىبِّب ًإنِّبي ًلمى ا ثيَّـم تىكى فىسىقىى لىييمى
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مىى اٍسًتٍحيىاءو  ىالىٍت ًإفَّم أىًبي يىٍدعيكؾى ًليىٍجًزيىؾى أىٍجرى مىا سىقىٍيتى لىنىا  (24)فىًقيره  ا تىٍمًشي عى اءىٍتوي ًإٍحدىاىيمى فىجى
ٍكتى ًمفى اٍلقىٍكـً الظَّماًلًميفى  ٍؼ نىجى مىٍيًو اٍلقىصىصى  ىاؿى الى تىخى اءىهي كى ىصَّم عى ا يىا أىبىًت  (25)فىمىمَّما جى  ىالىٍت ًإٍحدىاىيمى

ٍرتى اٍلقىًكمُّ اأٍلىًميفي  ًف اٍستىٍأجى ٍيرى مى مىى  (26)اٍستىٍأًجٍرهي ًإفَّم خى ؾى ًإٍحدىل اٍبنىتىيَّم ىىاتىٍيًف عى  ىاؿى ًإنِّبي أيًريدي أىٍف أيٍنًكحى
مىٍيؾى سىتىًجديًني ًإٍف شىاءى المَّموي  ا أيًريدي أىٍف أىشيؽَّم عى مى جو فىًإٍف أىٍتمىٍمتى عىٍشرنا فىًمٍف ًعٍنًدؾى كى اًنيى ًحجى ًني ثىمى رى أىٍف تىٍأجي

اًلًحيفى  ا نىقيكؿي  (27)ًمفى الصَّم مىى مى مىيَّم كىالمَّموي عى ٍيتي فىالى عيٍدكىافى عى مىٍيًف  ىضى ا اأٍلىجى بىٍينىؾى أىيَّممى  ىاؿى ذىًلؾى بىٍيًني كى
ًكيؿه  كانت رسالة الرسؿ كاألنبياء بالغة األىمية لككنيا تقـك عمى تنفيذ  ( سورة ال صص )"  (28)كى

مف ىنا سعى ، أمر ا سبحانو كتعالى كتؤكد عمى كحدانيتو كتكضح لمناس نعيـ كفضؿ ا عمييـ 
 كؿ األمـ بفضائؿ ا عمييـ مف أجؿ تنكيرىـ كىدايتيـ كىذا عكس إلثارة اىتماماألنبياء كالرسؿ 

ف  القدرة كالقكة المغكية كاألسمكبية ليؤالء الرسؿ في مخاطبة الناس كانتقاء الكممات التي تثيرىـ كا 
كانت اإلثارة أحيانا لـ تكف بالسمع كالطاعة لمرسؿ كىذا يكضح لنا القيمة الفكرية لمحكار مف حيث 

 لكؿ مف يعنييـ الحكار كىذا تماما يعد أحد أبرز األىداؼ التي تقـك عمييا البرامج إثارة االىتمام
الحكارية عامة كالتمفزيكنية خاصة مع مراعاة الفارؽ كمنزلة كطبيعة الخطاب الرباني كغيره مف أنكاع 

فالفرؽ شاسع في البنياف في األركاف في انتقاء الكممات كالعبارات في تأثير ، الخطاب األخرل 
ا " المضمكف لكؿ أصحاب العقكؿ كالدليؿ بذلؾ  كلو تعالى  ًليىٍعمىميكا أىنَّممى كا ًبًو كى ًلييٍنذىري غه ًلمنَّماًس كى ىىذىا بىالى

ًليىذَّمكَّمرى أيكليكٍا اأٍلىٍلبىاًب  (    سورة إبراىيم ( ". )52)ىيكى ًإلىوه كىاًحده كى

كعميو يمكف القكؿ إف البدايات الحقيقية لمبرامج الحكارية عامة كالبرامج الحكارية التمفزيكنية خاصة 
لـ يتـ تحديد تاريخ د يؽ لبدايتيا الحقيقية إال إنو مف المتعارؼ عميو إنيا مرت بالعديد مف المراحؿ 

جمع العديد مف البحاث عمى إف البداية أالتطكرية التي تبمكرت مف خالليا كشكمت معالميا ك
 دميتيا في النشأة حيث إنيا بدأت في منتصؼ أارتبطت بنشأة الكسائؿ اإلعالمية مف حيث 
 ، حيث أصبحت البرامج الحكارية أحد مظاىر 1923الستينيات ككاف لإلذاعة فيو حؽ السبؽ عاـ 

اإلذاعة في الكاليات المتحدة األمريكية لتغطية فجكات البث في أثناء انخفاض أك ات االستماع فيي 
 2008شاىيف ،  )  .تيدؼ إلى إ امة حكارات كمنا شات عمى اليكاء مباشرة عبر المكجات اإلذاعية

   (33، ص

كفي أكاخر الستينات أىتـ أؼ أـ الحر في كاليفكرنيا ببث برامج حكارية تتناكؿ  ضايا معاصرة كفي 
أكاخر السبعينات حذت حذكىا العديد مف المحطات في معظـ مدف الكاليات المتحدة أما في أكاخر 
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الثمانينات انتقمت البرامج الحكارية اإلذاعية مف المحمية إلى القكمية بمساعدة تكنكلكجيا األ مار 
الصناعية الحديثة مما ساعد عمى إنتاج برامج مكفكلة كذات تكمفة رخيصة ككذلؾ ساعد عمى 

نجاحيا تنكع المحاكريف كفي منتصؼ الخمسينات برز التمفزيكف لمعياف كنزحت المكىبة كالماؿ مف 
اإلذاعة إلى تمؾ الكسيمة اإلعالمية مع انتياء الحرب العالمية الثانية كالتغيرات التي طرأت مف 

انتعاش ا تصادم ك ياـ مصنعي أجيزة التمفزيكف بفتح سكؽ كبيرة لممستيمكيف ساعد ذلؾ عمى نمك 
التمفزيكف التجارم كأخذ التمفزيكف يستقي مف اإلذاعة الدراما كالككميديا كالبرامج الحكارية كاإلخبارية 

     (9 ػػػػػػ 8 ، ص 2007بجنيؿ ك أكريبار ،  ) .كغيرىا مف البرامج الناجحة 

 عبر مركز تمفزيكف الشرؽ 1990أما عربيان بدأت ىذه البرامج مع انطالؽ القنكات الفضائية العربية 
عمى  ]األكسط أـ بي سي  في لندف ، كجاءت أكؿ البرامج الحكارية عبر  ناة أكربت في برنامج 

مع عماد الديف أديب ، حيث أستطاع البرنامج لفت نظر شريحة مف المشاىديف العرب  [اليكاء 
المثقفيف أك القادريف ماديان عمى اعتبار أف مشاىدة القناة ليست بالمجاف عمى الرغـ مف أف أـ بي 
سي برزت  بؿ  ناة أكربت في برامج حكارية سياسية كانت ناجحة كبرز مف بينيا برنامج أدارتو 

يقدـ مف  [األسبكع السياسي  ]مذيعتو السابقة ليمى الشيخمي كأنطمؽ برنامج حكارم أخر تحت اسـ 
خالؿ  ناة أـ بي سي مف دبي ، كمف ضمف مقدميو المذيعة نيككؿ تنكرم ، كبعد ذلؾ أطمقت  ناة 

    (24 ، ص2002عبد الحميد ،  ).  [مكاجيو  ]أبك ظبي اإلماراتية برنامج 

كبناءا عمى الصكرة التي تـ استعراضيا لمحكار الرباني كارتباطيا بالبرامج الحكارية التمفزيكنية مف 
خالؿ ما تضمنتو مف أركاف كأشكاؿ حكارية درامية يصعب كصفيا كالنشأة التي أجمع عمييا معظـ 
المختصيف يمكف التأكيد عمى إف البرامج الحكارية تيبنى بشكؿ د يؽ عمى أىمية بالغة تعكس تمؾ 

الصكر الحكارية باإلضافة إلى ما تحتكيو مضاميف المكضكعات كالقضايا التي تركز عمييا البرامج 
الحكارية األمر الذم يستمـز تحديد أىمية البرامج الحكارية التمفزيكنية بد ة عممية كاضحة المعالـ 

:-   كالحدكد كىي عمى النحك التالي 
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أىمية البرام  الحوارية  

إف أم عمؿ ييبنى عمى أسس ك كاعد البد لو أف يعكس أىمية ما ، كالبرامج الحكارية تعد مف أىـ 
البرامج التي البد أف تيبنى عمى أسس كاستراتيجيات مخططة كمدركسة كبالتالي تكتسب أىمييا مف 
تمؾ العممية المخطط ليا فضال عف مضامينيا التي تعكس أىـ كأبرز القضايا الحياتية بيدؼ زيادة 

 :-كعي الجميكر بيا كيمكف تمخيص نقاط تعكس أىمية البرامج الحكارية 

تظير أىمية البرامج الحكارية ككنيا تمثؿ مصدرا ىاما لممعمكمات ، تمثؿ البرامج الحكارية مصدرا - 
ىاما لممعمكمات لمجميكر كالجيات الرسمية كغير الرسمية كالعامة كالخاصة لما تتضمنو مف 

معمكمات تتصؼ بالكا عية كالمكضكعية فيما يخص القضايا كالمكضكعات التي تتناكليا كتقـك 
بطرحيا بشكؿ مبني عمى األدلة كالبراىيف كالحجج كالشكاىد التي تؤكد مصدا يتيا مف ىنا اكتسبت 

   (129 ، ص2004زيرفاف ،  ). الثقة بككنيا مصدر لممعمكمات 

تنبع أىمية البرامج الحكارية مف ارتكازىا عمى القضايا كالمكضكعات التي تتعدد حكليا اآلراء – 
يغمب طابع تعدد اآلراء كاالتجاىات حكؿ القضايا التي تقـك عمييا البرامج الحكارية لككنيا تمس 

مختمؼ شرائح المجتمع كتتعمؽ بحياتيـ في مختمؼ المجاالت األمر الذم يجعميا محط كار كجداؿ 
لمكشؼ عف الحقائؽ كالمعمكمات التي تشكميا كتعكس أسبابيا كمسبباتيا األمر الذم أضفى عمييا 

 ،     2008القيعي ،  ). أىمية لدل الجميكر بالدرجة األكلى كالجيات األخرل بالدرجة الثانية 
  ( 20ص

تبرز أىمية البرامج الحكارية التمفزيكنية مف خالؿ دكرىا في تشكيؿ الرأم العاـ كزيادة الكعي لدل - 
ف إف البرامج الحكارية التمفزيكنية تساىـ بشكؿ أك بأخر كالجميكر حكؿ القضايا ، كيرل المتخصص

في معالجة القضايا ذات الصمة بالحياة اليكمية مما يترتب عمييا رؤل مستقبمية مف خالؿ 
   (599كامؿ كمكاكم كعمـ الديف ، ص ). المعمكمات الكا عية كطرح المتخصصيف ليا 

ترتبط أىمية البرامج الحكارية بتنمية تفكير الجميكر كاالرتقاء بو ، إف تنمية تفكير الجميكر – 
كاالرتقاء بو لتضييؽ الفجكة المعرفية التي تحدث بينما لدييـ المعمكمات كما تقكـ عميو القضايا 

كالمعمكمات في جانب أخر يتطمب دكر بالغ األىمية في تنمية فكر األفراد كاالرتقاء بو في مستكل 
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القضايا األمر الذم يعد مف أىـ مقكمات البرامج الحكارية كبالتالي في تحقيقيا لذلؾ تكتسب أىميتيا 
   (29 ، ص2003المبكدم ،  ). بيف أكساط جميكرىا كبالتالي بيف شرائح المجتمع 

تبرز أىمية البرامج الحكارية مف استثارتيا لمجميكر كالجيات ذات الصمة بالقضايا عمى حدو سكاء – 
، إف تناكؿ البرامج الحكارية لمقضايا كالمكضكعات الحساسة التي تمس الجميكر كذات صمة 
بمؤسسات الدكلة العامة مف شأنو أف يكسبيا أىمية ككنيا تثير الجميكر حكؿ االىتماـ بيذه 

القضايا كالتركيز عمييا كتثير حفيظة المؤسسات بالك كؼ عمى أعماليا كما يتعمؽ بيا مف مسائؿ  د 
  (  302الحسف ، مرجع سابؽ ، ص ) . تككف محرجة أحيانا كمنتقصو منيا أحيانا أخرل

تتشكؿ أىمية البرامج الحكارية مف ككنيا تفسح المجاؿ أماـ العديد مف الفنييف اإلعالمييف – 
إلظيار إبداعاتيـ الفنية في عممية التجييز كاإلعداد التي تتنكع كتتعدد حسب طبيعة كنكع كشكؿ 

البرنامج الحكارم الذم يتـ القياـ بو األمر الذم يفرز اإلبداعات اإلعالمية في مسألة اإلخراج 
   ( 146 ، ص2003شمبي ،  ). كاإلنتاج 

 تنافسية حيث إنيا تشكؿ ساحة لمتنافس بيف المتخصصيف في ةتكتسب البرامج الحكارية أىمي– 
مختمؼ المجاالت حكؿ القضايا المطركحة بشكؿ عاـ كالتنافس بيف المتخصصيف حكؿ  ضايا 

بالمجاؿ الكاحد بشكؿ خاص كذلؾ مف حيث القدرة عمى األداء كحجـ المعمكمات كنكعيتيا كطبيعتيا 
     (106 ، ص2001جاد ،  ) .كدرجات المصدا ية كااللتزاـ بأدبيات الحكار كاحتراـ الغير 

تكتسب البرامج الحكارية أىميتيا مف تعدد أشكاليا كأنكاعيا حيث اتخذت البرامج الحكارية العديد – 
مف األشكاؿ كاألنكاع التي اختمفت في طبيعتيا كنكعيتيا األمر الذم جعميا تحظى بأىمية في 

 مضاميف  القنكات الفضائية كلدل كالجيات العامة كالخاصة كلدل الجميكر المشاىد مما تحتكيو
. ات ػكعػاكؿ كالمعالجة كالمكضػة التفػالفيا في آليػتتعمؽ بكافة سبؿ كمتعمقات الحياة فضال عف اخت

    ( 112 ، ص2000عبد العزيز ،  )

تكتسب البرامج الحكارية أىمية بالغة ككنيا تشغؿ مكانة متميزة ضمف خريطة كخطط برامج – 
القنكات التمفزيكنية المختمفة حيث أصبحت العديد مف القنكات التمفزيكنية تعتمد بشكؿ مستمر 

ككاضح عمى نسبة عالية مف البرامج الحكارية في مختمؼ المجاالت كالمكضكعات ذات الصمة 
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بالحيػاة اإلنسانية بالتػالي احتمت مسػاحة ليست بالبسيػطة في خارطة البرامج العػامة لمختػمؼ 
  ( 149شمبي ، مرجع سابؽ ، ص )  .القنػكات

    ( 77 ، ص2012مالؾ ،  ): سمات و صائص البرام  الحوارية 

خراج كحركة -  البرامج الحكارية ليا سمة الدراما حيث يتضمف الحكار مكضكع كشخصيات كا 
ضاءة كديككر كتطكر الحدث  . كا 

ليا سمة العرض إذ إف ليا القدرة عمى العرض أكثر مف أف يركم أك ينقؿ أك يقص حيث أف مف - 
. الميـ أف يتميز المحاكر بنبرة صكت كحركة مف خالؿ اليديف كىك يعرض أ كالو 

تتميز البرامج الحكارية بصعكبة استخداـ النص المكتكب في جكانب األسئمة المطركحة ألنو ال - 
. يتسـ بالعفكية 

يقكده فريؽ عمؿ كامؿ خصكصا داخؿ األستكديك إذ يكاجو المحاكر المعدات كاألضكاء - 
.    كتعميمات المخرج كالمنتج كالمصكريف 

تتحدد األىداؼ األساسية لمبرامج الحكارية عامة عمى اختالؼ  : أىداف البرام  الحوارية
 :- أنكاعيا كأشكاليا بناءا عمى مجمكعة مف العكامؿ تتمثؿ في األتي 

  نكع كشكؿ البرامج الحكارية. 

  طبيعة كمضمكف البرامج الحكارية.     

  ضيكؼ البرامج الحكارية كصفاتيـ. 

 خصائص كسمات الضيكؼ كعال تيا بآداب الحكار.   

  اتجاىات المعالجة لمكضكع الحكار كمصدرىا. 

  نكعية الجميكر المستيدؼ مستكياتو .

: كبناءا عمى ذلؾ يمكف استعراض أىداؼ البرامج الحكارية في األتي 
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الحرص الشديد عمى معالجة كتناكؿ القضايا كالمكضكعات الحياتية اليكمية ذات الصمة - 
ظيار أسبابيا كمسبباتيا كعرض حمكؿ ليا كذلؾ  بالحاضر كالمستقبؿ مف كافة جكانبيا كتكضيحيا كا 

    ( 150 ، ص1991رمزم ،  ) . حسب إمكانية تكفر ذلؾ

تزكيد الجميكر بالمعمكمات كالحقائؽ ذات الصبغة الكا عية حكؿ القضايا التي تمسيـ بشكؿ – 
   ( 155المرجع السابؽ ، ص ) .مباشر كغير مباشر

إيضاح الغمكض الذم يدكر حكؿ القضايا المجتمعية المعاصرة مف خالؿ طرحيا مف مختمؼ - 
    (7 ، ص1998خضكر ،  ) . الجكانب كبشكؿ تفصيمي كشؼ نقاط الغمكض كالمبس فييا كحكليا

المساىمة في تكعية الجميكر بمخاطر القضايا المجتمعية كتنمية تفكيرىـ نحكىا ككيفية التعامؿ – 
. معيا في ضؿ الظركؼ المحيطة بالمجتمع كالنظـ السائدة بو 

الكصكؿ إلى نتائج منطقية مبنية عمى المعمكمات كالحقائؽ كالشكاىد كاألدلة كالبراىيف التي – 
تتضمنيا معالجة القضايا كالمكضكعات مف أجؿ القضاء عمى الشائعات كالفتف كالخالفات في 

. مختمؼ األكاسط 

تيدؼ البرامج الحكارية إلى تقريب كجيات النظر حكؿ القضايا المطركحة بيف مختمؼ شرائح – 
المجتمع فضال عف مؤسساتو بيدؼ تضييؽ الفجكة المعرفية لفيـ ىذه القضايا كالتعامؿ معيا 

. بصكرة سميمة 

معرفة خفايا القضايا كالمكضكعات التي تقـك عمييا البرامج الحكارية باستعراض كؿ جكانبيا – 
 .    كاالستفاضة في معمكماتيا بما يزيح الغمكض عنيا كيكسع مدارؾ الجميكر لفيميا كاستيعابيا

    (36حمداف ، مرجع سابؽ ، ص )

 أنواع البرام  الحوارية 

تعددت كتنكعت تسميات البرامج الحكارية بيف المتخصصيف كاألكاديمييف مف حيث تقسيماتيا حيث 
أف ىناؾ مف يقسميا إلى أنكاع كىناؾ مف يقسميا إلى أشكاؿ كآخركف يقسمكنيا إلى أنماط كعمى 
الرغـ مف االختالؼ في التقسيمات إال أنيا في أصميا كمفيكميا العاـ تصب في اتجاه كاحد حيث 
أنيا ترتكز جميعيا عمى أنكاع ثالثة تختمؼ فقط في أسمكب العرض كالتقديـ النظرم كلذا فإف ىذه 
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الدراسة تستعرض ىذا المكضكع تحت عنكاف أنكاع البرامج الحكارية بالتقسيػمات الثػالثة عمى النػحك 
:-  التػالي 

    (167الحمكاني ، مرجع سابؽ ، ص )  :الت سيم األول ألنواع البرام  الحوارية

 كييدؼ إلى الحصكؿ عمى المعمكمات اليامة مف الضيؼ كفي الغالب يككف :حوار المعمومات - 
.  متخصص في مكضكع الحكار ةالضيؼ في ىذه الحاؿ

ييدؼ إلى الحصكؿ عمى رأم الضيؼ في  ضية أك مكضكع أك حدث معيف  : حوار الرأي- 
كيككف ىذا النكع مف الضيكؼ يمتمؾ الخبرة كالقدرة عمى إعطاء الرأم الصائب فيما يتعمؽ بمكضكع 

. الحكار 

كييدؼ إلى تقديـ شخصية معينة لمجميكر المشاىديف تثير انتباىيـ بشكؿ أك  : حوار الش صية- 
.  بأخر 

    (14خضكر ، مرجع سابؽ ، ص ) : الت سيم الثاني ألنواع البرام  الحوارية

كييدؼ إلى تقديـ معمكمات كحقائؽ معينة حكؿ القضايا المطركحة  : حوار إعطاء المعمومات- 
.   كىك بالتالي يساىـ في كعي الجميكر بالقضايا المطركحة كمعرفة كفيـ جميع جكانبيا 

كييدؼ إلى الفيـ الد يؽ لمسار األحداث كعدـ الك كؼ عند حد المعرفة  : حوار تحميل الظواىر- 
. السطحية فقد تحتمؿ القضية أكثر مف معنى فيجب التعمؽ في تاريخ الظاىرة كأسبابيا 

ييدؼ إلى االستفادة مف المتخصصيف في مجاالت محددة :  حوار الحصول عمى اآلراء -
ىـ حكؿ القضايا المطركحة كتكظيؼ خبراتيـ لكي يتـ الحصكؿ عمى نتائج ئكالحصكؿ عمى آرا
. عممية كمكضكعية 

    (63 ، ص2006عبد النبي ،  ) : الت سيم الثالث ألنواع البرام  الحوارية

كىك ذلؾ الحكار الذم يطبؽ ضمف مساحة معينة كفي أكثر مف مكاف  د  : الحوار الميداني- 
يككف في مؤسسة أك مدينة أك في مكاف الحدث كىك يعتمد عمى د ة المالحظة كالمتابعة مف أجؿ 
.   تكثيؽ كافة األحداث كتقديـ الشركح حكليا كىذا مف شأنو أف يساىـ في فيـ جميع جكانب القضية 
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كىى المقابمة التي تجرم بيف مقدـ البرنامج كضيؼ كاحد أك مجمكعة  : حوار دا ل األستوديو- 
. مف الضيكؼ داخؿ األستكديك 

كىى المقابمة التي تجرم بيف مقدـ البرنامج كضيؼ كاحد  : حوار مباشر عبر األقمار الصناعية- 
أك مجمكعة مف الضيكؼ عف طريؽ استخداـ تقنية االتصاؿ عبر األ مار الصناعية كىذا النكع 

. يستخدـ عندما ال تتكفر إمكانية حضكر الضيكؼ داخؿ األستكديك 

كبعد استعراض ىذه التقسيمات ألنكاع البرامج الحكارية كلك أمعنا النظر فييا لكجدناىا متطابقة 
كمتشابيو بشكؿ كاضح كصريح في المضمكف كالمعنى إال إنيا تختمؼ في أسمكب العرض 

كالمعالجة كىذا ال يعد فر ا كال فاصال عمميا إنما ىي اجتيادات عامة مف المتخصصيف كفي ىذه 
.  الدراسة الستكماؿ المعنى كاستيفاء المراد تـ استعراضيا متكاممة 

: وظائف البرام  الحوارية 

تتعدد كالكظائؼ التي تؤدييا البرامج الحكارية حسب كجية نظر المتخصصيف في مجاؿ اإلذاعة 
:-  كالتمفزيكف كتقسـ ىذه كفقا لبعديف أساسييف ىما 

. كىك يعكس كظائفيا مف خالؿ الكظائؼ االتصالية ألم عممية اتصالية : البعد االتصالي – 

التي تركز عمييا البرامج الحكارية كىك يعكس كظائؼ : البعد المكضكعي المجتمعي لمقضايا – 
البرامج الحكارية في حدكد مضامينيا كمحاكر  ضاياىا ، كبناءا عمى ذلؾ تختمؼ ىذه الكظائؼ مف 

العاـ إلى الخاص ، العاـ يتمثؿ في العممية االتصالية كالخاص يتمثؿ في القضية التي يتـ 
معالجتيا كلذا نستعرض كظائؼ البرامج الحكارية في ىذه الدراسة كفقا ليذيف البعديف كذلؾ عمى 

:- النحك التالي 

    (88 ، ص1992لبيب ،  ) : وظائف البرام  الحوارية وف ًا لمبعد االتصالي

خبار عف : كظيفة اإلعالـ كاإلخبار -  كتعني تقديـ الحكار كؿ ما ىك جديد مف معمكمات كا 
. األحداث الميمة في الجكانب السيػاسية كاال تصػادية كاالجتماعية كغيرىا 
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كتعني شرح كتفسير ما يحدث مف أحداث كأمكر في شتى جكانب الحياة : كظيفة الشرح كالتفسير - 
.  الح الجميكرصالمختمفة بما يخدـ 

كتعني كؿ ما يقدمو الحكار مف معمكمات كتحميالت كأفكار جديدة كالتي تؤدم : كظيفة التعميـ - 
. إلى زيادة المعمكمات كالكعي لدل الجميكر 

كتعني تثقيؼ الجميكر عف طريقة الحكار مع  ادة الفكر كالرأم كاألدباء : كظيفة التثقيؼ - 
. كالمثقفيف 

كتعني تكعية كتنمية الجميكر في مجاالت تخصيـ كمكضكعات : كظيفة خدمة المجتمع كتنميتو - 
. الحياة اليكمية عف طريؽ الحكار مع المتخصصيف في المجاالت كافة 

خضكر ،  ) : وظائف البرام  الحوارية وف ا لمبعد المو وعي المجتمعي لم  ايا
    (252 ، ص2002

. تكضيح فكرة أك ظاىرة أك  انكف أك تقييـ تجربة ما - 

براز أفكارىا كتجاربيا -  . التعريؼ بالشخصيات كا 

. التأثير في الجميكر مف خالؿ المعالجة - 

 . كالرأم األخر إبراز الرأم - 

. تعميؽ فيـ  ضية أك شرح كتحميؿ أسبابيا ككشؼ الغمكض حكليا حتى يسيؿ فيميا - 

. دحض الشائعات كاألفكار المسبقة - 

عطاء المعمكمات حكؿ مكضكعات مختمفة تيـ شريحة أكبر مف المجتمع -  . كشؼ الحقائؽ كا 

االستفادة مف الشخصيات الميمة كما تتمتع بو مف جماىيرية كمصدا ية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ - 
   .معينة 
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 م دمة

تعد القضايا السياسية الشغؿ الشاغؿ لجميع الدكؿ كالمجتمعات كعمى كجو الخصكص تمؾ الدكؿ 
التي مرت كتمر بقضايا سياسية أثرت في مختمؼ القضايا المجتمعية األخرل المتمثمة في القضايا 

اال تصادية كاالجتماعية كالتجارية كالثقافية كالصحية كالبيئية كغيرىا مف القضايا ذات الصمة 
بالمجتمع كأفراده مما جعؿ القضايا السياسية تحتؿ مكانو في مختمؼ أكساط كشرائح المجتمع مف 

. حيث االىتماـ بيا كمتابعتيا كالتركيز عمى معرفة مختمؼ جكانبيا كما يترتب عمييا مف أثار 

كلذا فإف القضايا السياسية أصبحت في الدكؿ ذات الطبيعة غير المستقرة مف أبرز القضايا التي 
تتطمب التناكؿ كالمعالجة كالمنا شة مف أجؿ الكصكؿ إلى تشخيصيا بحيث يمكف تقديـ حمكؿ ليا 
كمف أبرز السبؿ التي يعتمد عمييا في ىذا الشأف ىي المعالجات التمفزيكنية المتمثمة في العديد مف 

. القكالب التمفزيكنية كعمى رأسيا البرامج الحكارية 

   مفيوم ال  ايا السياسية

ف بعمـ السياسة إف مفيـك القضايا السياسية يرتبط بشكؿ كاضح كف كالميتـك يرل المتخصص
عامة كىذه األحداث  [الكطف  ]كصريح باألحداث كالك ائع كالمجريات الفكرية السياسية في البالد 

كالك ائع كالمجريات ىي التي تشكؿ أبعاد مفيـك القضايا السياسة كىي ال تخرج مف إطار األنماط 
كالتفاعالت التي تحدث بيف المككنات السياسية المختمفة في االتجاه كالفكر بالمجتمع ، كبالتالي فإف 

مفيكميا يعكس نتاج ذلؾ التفاعؿ بيف األنماط كالمككنات السياسية لمدكلة كمف خالؿ  كة تفاعؿ 
القضايا السياسية مف خالؿ أنماطيا برغبات كاحتياجات مككنات المجتمع تظير مصادر  كتيا 

 ضايا تمس ؾكزيادة االىتماـ بيا كاتساع نفكذىا ك درتيا عمى زيادة كعي الجميكر بمضامينيا 
    (95 ، ص1991نافعة ،  ) . حياتيـ كمستقبميـ

كالقضايا السياسية يتسع إطارىا بشكؿ يمكف مف خاللو استقباؿ اآلراء كاالتجاىات كاألنماط 
الخارجية التي تتأثر بمضاميف القضايا مف حيث أمنيا القكمي كأكضاعيا السياسية كاال تصادية ، 

معيا التقارب الفكرم عمى أرض الكا ع نتيجة يصعب كبالتالي تتخذ القضايا السياسية أبعادان 
لتضارب المصالح كتبايف األىداؼ كالرؤل كىذا األمر يؤدم إلى نتائج محددة كذات طبيعة خاصة 
تخدـ مصمحة خاصة كشرائح معينة في المجتمع دكف غيرىا كبالتالي تصبح القضايا السياسية في 
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 ، 2005الخزرجي ،  ) . ىذه الحالة  ضايا جدلية ليس مف السيؿ الكصكؿ بيا إلى بر األماف
   ( 1983ص

ال يمكف التأكيد عمى أحقيتيا في بناء النظاـ السياسي نظرا لتعدد الخالفات حكليا إذ يتضح أنو 
عمى ككىذا ما يجعميا دائما محط حكار كنقاش كباألخص في كسائؿ اإلعالـ كبمختمؼ أدكاتيا 

. رأسيا البرامج الحكارية 

لذا يمكف بمكرت مفيـك القضايا السياسية بأنيا ظاىرة أك مسألة أك مك ؼ سياسي يرتبط بمختمؼ 
مجاالت النظاـ السياسي السائد في البالد كتتعدد االتجاىات كاآلراء نحكه كيختمؼ أنصاره بحسب 
المصمحة التي تربطيـ بيذه الظاىرة أك المك ؼ كفي العادة يظير بكضكح في أك ات األزمات كفي 

    (261 ، ص2004خشيـ ،  ) . ضعؼ سيطرة النظاـ السياسي عمى زماـ األمكر بالدكلة

كتأسيسا عمى ما سبؽ يتبيف عند إمعاف التركيز إف مفيـك القضايا السياسية ال يتضح جميا عمى 
اختالؼ مضامينو إال مف خالؿ ما أتفؽ عميو المتخصصيف في مجاؿ السياسة كتـ تحديده كتسميتو 

:- بأبعاد القضايا السياسية المتمثمة في ثالثة أبعاد رئيسية كىي 

  أبعاد ال  ايا السياسية

كىك المتمثؿ في جدلية الصراع الفكرم بيف الديمقراطية كالديكتاتكرية التي تيبنى : البعد السموكي – 
عمييا أساسا القضايا السياسية فمعظـ القضايا السياسية المطركحة تؤكد الخالؼ عمى أنظمة الحكـ 

ثارة الجدؿ كالنقاش حكؿ أساليب ترسيخيا كالعمؿ بيا كفقا  كالتعامؿ السياسي مع المكضكعات كا 
 [كما تطمؽ عمى نفسيا  ]لممنظكر السياسي الدكلي لممنظمات العالمية التي تساند حريات الشعكب 

   ( 156 ، ص1984يكسؼ ،  ).       

أم بمعنى إف بنائيا  ببنائيا الييكمي مباشر تتأثر القضايا السياسية بشكؿ: البعد الييكمي - 
كقضية سياسية أك مك ؼ سياسي ال يتككف في بنائو بمعزؿ عف القضايا األخرل كالقضايا 

 اال تصادية كالثقافية كالسياسية كغيرىا مف القضايا كبالتالي فإف بنائيا يتعدد المصادر كالرؤل
االتجاىات حتى يكاد بنائيا يتضمف المستكل اإل ميمي كالعالمي بمختمؼ تقسيماتو كشرائحو 

   (184،ص1992إب  هٌم، . ) السياسية
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تناكؿ القضايا السياسية بيدؼ الكصكؿ إلى بعدىا كييبنى الحكار كالنقاش : بعد صناع ال رار - 
األصيؿ كىك استثارة صناع القرار عمى المستكل المحمي كاإل ميمي كالعالمي كىذا األمر يرتبط 

بعمؽ مضاميف ىذه القضايا كتأثيراتيا كدرجة االىتماـ بيا عمى األصعدة السابقة كلذا يضؿ صناع 
القرار مف المسئكليف كالحككمات كالييئات كالمنظمات الدكلية أساس كميبتغى ىذه القضايا كلعؿ 
الكا ع يؤكد لنا كـ مف القضايا السياسية التي تـ الفصؿ فييا مف  بؿ صناع القرار المتمثميف في 

    (215،ص1998  بان، . ) المنظمات الدكلية كعمى رأسيا األمـ المتحدة

ـ مضػاميف مككنات ؾبالتالي فإف مفيـك القضايا السياسية يتككف في طبيعتو مف عدة اعتبارات تح
. اتسا يا بمككناتو كىذه القضػايا كارتباطيا بالنظـ السائدة في المجتمع 

:- ومن ىنا تت ذ ال  ايا السياسية إطارىا الواقعي من  الل ثالثة عناصر تتمثل في األتي 

منطقية القضية السياسية كعقالنيتيا كىذا يتضح مف خالؿ ارتباطيا بمفاصؿ الحياة السياسية – 
. كغيرىا مف المجاالت األخرل باإلضافة إلى أىميتيا بالنسبة لممجتمع كأفراده 

أف تنطمؽ القضية السياسية مف منطمؽ  انكني ك كاعد كنصكص متفؽ عمييا مف  بؿ القانكنييف – 
 عمى اعتبار إف ىذه المؤشرات جميعيا تتفاعؿ مع بعضيا البعض مف خالليا الظاىرة ييفاسمكالس

أك القضية السياسية التي تحضى باىتماـ كؿ المتخصصيف كاألكاديمييف في عمـ السياسة كالقانكف 
. كعمى المستكيات المحمية كاإل ميمية كالدكلية 

تنطمؽ القضايا السياسية مف كياف مؤسسي باختالؼ مستكيات المؤسسات بحيث تجد ىذه – 
القضايا المساندة المعمكماتية كالمساندة القانكنية المبنية عمى القكاعد كاألسس مف  بؿ العديد مف 
الشخصيات االعتبارية في ذات التخصص كالتي تساىـ في صبغتيا بصبغة القضايا السياسية 

. المؤثرة في المجتمع كأفراده 

أسباب ظيور ال  ايا السياسية  

لمبالد كما يؤثر فيو كيتأثر بو  تتشكؿ القضايا السياسية مف الكا ع السياسي: األسباب السياسية 
فيما يتعمؽ باالعتبارات السياسية المختمفة التي يتشكؿ منيا النظاـ السياسي كلذا تصبح األىمية 
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ثارة الجدؿ  السياسية لمنظاـ كمككناتو أىمية بالغة في أسباب ظيكر مختمؼ القضايا السياسية كا 
    ( 145 ، ص1994كيندم ،  ). حكليا 

 يعد اال تصاد مؤشرا ذك تأثير بالغ عمى مستكل الدكلة كأفرادىا كعمى :األسباب االقتصادية 
اختالؼ النظـ اال تصادية المتبعة كلذا فإف العكامؿ اال تصادية كالحالة اال تصادية ذات تأثير 

عمؽ بالقضايا تمباشر عمى األكضاع السياسية في البالد كعمى رأسيا األزمات كباألخص فيما م
.   (198،ص1987  ظاه ، . )السياسية التي تثار في ظؿ النظاـ السياسي كاال تصادم

 ترتبط القضايا في معظـ المجتمعات بالنظـ االجتماعية السائدة :األسباب االجتماعية والنفسية 
فييا فكمما تعددت النظـ كمما ارتبطت بمجاالت كأكضاع نفسية مختمفة يتشكؿ منيا الفكر الذم 
يعمؿ مف خاللو أفراد المجتمع كبالتالي تنعكس ىذه المؤشرات بشكؿ كاضح كمريح عمى ظيكر 

العديد مف القضايا السياسية كفي العادة تككف  ضايا ذات تأثير كتكصؼ باالستمرارية بأكثر فترة 
     ( 204المرجع سابؽ ، ص ) . ممكنة

  عوامل استمرار وانتشار ال  ايا السياسية

اتجاىات القضايا السياسية كميكليا ، يعد اتجاه كميكؿ القضية السياسية أبرز العكامؿ التي – 
تساعد عمى انتشارىا بيف األكساط السياسية كالمجتمعية فضال عف استمرارىا بشكؿ يمكف مف 

خاللو أف يكشؼ أبعادىا كسبؿ حميا كليذا فإف االتجاه كالميكؿ في القضايا السياسة مف األسس 
التي يعتمد عمييا في تداكؿ ىذه القضايا في مختمؼ األكساط كعمى رأسيا الكسط اإلعالمي 

       (103،ص1996ع م   ٌن، . ) كباألخص عبر القنكات الفضائية

 بشكؿ مباشر في تؤثرة بيف أطراؼ الصراع حكليا ، مف االعتبارات التي متنامي القضايا السياس– 
انتشار القضايا كاستمرارىا ىك تجاذب الحكار بشكؿ جاد كمستمر بيف أطرافيا حيث إف ذلؾ يعكس 

 كة كضعؼ القضايا السياسية فتزداد  كة بازدياد الصراع بيف أطرافيا كيعد مؤشرا لبقائيا عمى 
،1996  ج ٌ ً، . )ىائالساحة السياسية كاستمرارىا إلى أف تصؿ إلى النياية المرجكة مف كرا

      (85ص
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 كة التنافس كاآلثار المترتبة عمييا القضايا السياسية ، إف التنافس ك كتو يعد سمة مف سمات – 
القضايا السياسية التي تترؾ أثارا يترتب عمييا مكا ؼ تكاد تككف دائمة أحيانا كتكاد تككف لصيقة 
بالنظاـ السياسي كبالتالي تصبح أثارىا فاعمة في أدكات النظاـ السياسي مف ىنا اكتسب التنافس 

      (87المرجع السابؽ ، ص ).  كاآلثار المترتبة  يمتيما في عممية انتشار كاستمرار القضايا السياسية

ضغط الرأم العاـ المحمي كمك فو مف القضايا السياسية ، العديد مف القضايا السياسية تنتشر – 
كتستمر في التداكؿ مف خالؿ الرأم العاـ المحمي حكليا كالممارسات الضاغطة عمى أطراؼ 

الصراع في القضايا السياسية محميا يجعميا تنتشر كتستمر بيدؼ الكصكؿ إلى أىدافيا مف خالؿ 
    (187،ص1991 أل   ، . ) ما يقكـ بو  ادة الرأم العاـ المحمييف تجاىيا

التدخؿ الخارجي كمساندة أحد أطراؼ القضايا السياسية ، مف العكامؿ التي تساعد عمى انتشار – 
كاستمرار القضايا السياسية ىك أف يككف لمقضايا السياسية صمة أك تكاصؿ بالمحيط الخارجي كيقـك 

ىذا المحيط بالتدخؿ في أبعاد كمتغيرات القضايا السياسية األمر الذم يساىـ في تداكليا داخميا 
    ضا ً،) .كخارجيا كيسمح استمرارىا إلى أف يتـ االتفاؽ بيف المتغير الداخمي كالخارجي

 (  179،ص1991

  ( 115،ص1984أ   ، : ) معالجة ال  ايا السياسية

. المعرفة الكاممة بالقضايا السياسية مف حيث مككناتيا كأىدافيا ك مرتكزاتيا – 

االىتماـ بآراء كاتجاىات أفراد المجتمع كمككناتو نحك ىذه القضايا مف أجؿ ا تراح الحمكؿ – 
. المناسبة 

. المشاركة المجتمعية في تفتيت اآلثار السمبية لمقضايا كانتشارىا – 

العمؿ عمى اإللماـ بكؿ جكانب القضايا السياسية كزكاياىا كجذكرىا المجتمعية لمتخمص مف سمبية – 
. التحيز إلحداىا 

إ امة شبكات تكاصؿ اتصالي كركابط إعالمية لكشؼ سمبيات ىذه القضايا كأضرارىا عمى الفرد – 
. كالمجتمع 
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متابعة كؿ المستجدات حكؿ القضايا القائمة أك القضايا المستحدثة المصاحبة لتمؾ القائمة مف  – 
  .اجؿ التنبيو لمخاطرىا 

الكشؼ عف كؿ المعالجات السمبية لمقضايا السياسية القائمة كالمستحدثة بيدؼ إيضاحيا – 
 .لمجميكر كتنكيره لما تيدؼ إليو 

  العوامل المؤثرة في ال  ايا السياسية

العكامؿ المتعمقة بالمجاؿ العممي لمقضايا السياسية كاستقراء أبعادىا كمتغيراتيا ، تتأثر القضايا – 
السياسية في مختمؼ المجتمعات بصبغة نظاـ الحكـ السائد فضال عف العديد مف المؤشرات 

األخرل التي تتأثر بيا كلكف مف أبمغ كأشد العكامؿ  كة في درجة التأثير كما أكردىا المتخصصكف 
ىي المجاؿ العممي الذم تنتمي إلييا القضايا السياسية كيقصد بيا الجذكر المعرفية لمقضايا مف 

.       ( 126 ، ص2004محمد ،  ) . حيث تأصيميا كمفيكميا كأىميتيا كأبعادىا ك ادة الرأم حكليا

العكامؿ المادية كالمعنكية ذات الصمة بالقضايا السياسية الكا عة ، يؤثر الجانب المادم كالمعنكم – 
ىا في ساحة الجداؿ كالنقاش فضالن ئالذم تنطمؽ منو القضايا السياسية في كيانيا كاستمرارىا كبقا

عف تأثيرىا في أطراؼ القضايا السياسية عمى اعتبار إنيا تقدـ الكا ع المادم كالمعنكم لمقضايا 
.  السياسية 

العكامؿ المتعمقة بتأثيرات القضايا السياسية عمى مختمؼ القضايا األخرل ، تتأثر مختمؼ – 
مجاالت الحياة بأم مجتمع تظير فيو القضايا السياسية عمى اعتبار إنيا تتشابؾ مع القضايا 

عزؿ عف ـالسياسية في أبعادىا كمككناتيا كتأثيراتيا باإلضافة إلى عدـ كجكد أم  ضية سياسية ب
الجكانب التي ييبنى منيا المجتمع كالقضايا اال تصادية كاالجتماعية كالفكرية كالبيئية كالصحية 

       (125،ص1970    ا  ، . ) كغيرىا

العكامؿ المتعمقة بأدكار مؤسسات المجتمع المختمفة لممساىمة في حؿ مثؿ ىذه القضايا ، تمعب – 
المؤسسات العاممة بالمجتمع بشكؿ عاـ كالسياسية بشكؿ خاص دكران بارزان في التأثير عمى القضايا 
السياسية التي يتـ تداكليا كالجداؿ حكليا حيث تمثؿ ىذه المؤسسات بيت الخبرة التي يستند إلييا 

في فيـ أبعاد ىذه القضايا كبالتالي كمما كانت ىذه القضايا عاممة بشكؿ جاد كمما زاد تأثيرىا عمى 
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. ) القضايا السياسية مع مراعاة مجاؿ تخصص ىذه المؤسسات حيث أف تأثيرىا يرتبط بقكة عمميا 
    ( 7،ص1999إ     ٌجٌ إ   ة ألز  ،

ثارىا السمبية ، تتأثر القضايا آالعكامؿ المتعمقة بالحد مف تطكر كانتشار القضايا السياسية ك– 
السياسية بالعكامؿ المختمفة في النكع كالمجاؿ فيما يتعمؽ بالحد مف خطكرتيا كتأثيراتيا السمبية مف 

خالؿ ما تعتمد عميو ىذه العكامؿ التي تقؼ بالمرصاد ليذه القضايا كباألخص منيا تمؾ التي 
تحاكؿ التأثير سمبان في بناءات المجتمع كىذه العكامؿ  د تككف ا تصادية ، اجتماعية ، دينية ، 

     ( 197،ص1998  ش ٌف، . ) فكرية ، صحية ، بيئية ، إنسانية  كغيرىا

   ( 23،ص2014عب     ٌ ،  )   صائص ال  ايا السياسية

ىي حدث في نظاـ الحكـ السياسي يرتبط بكافة مجاالت الحياة كيؤثر فييا تفرضيا تحديات - 
 .يصعب التكيؼ معيا ببساطة 

تفرض كا عان مضطربان بسرعة يصعب معيا السيطرة لككنيا أ كم مف إمكانيات الكا ع المعاش – 
. الخ ... سياسيان كا تصاديان كاجتماعيان كثقافيان 

. تمنح فرصة لكؿ مف ليس لو عال ة بيذه القضايا كأسبابيا أف يخكض فييا – 

. ذات تأثير محمي كا  ميمي كدكلي يصعب الخركج مف مجرياتيا ببساطة – 

تكجد تراكمات في أحداثيا تستدعي االىتماـ بيا إعالميا مع صعكبة تك ع ك ت زمني محدد – 
. إلنيائيا إيجابيا 

إ     ٌجٌ إ   ة ألز  )   المعايير التي تتحدد من  الليا ال  ايا السياسية وأىدافيا

    (14،  ج  ابق،ص

أف تككف القضايا السياسية ذات أىمية بالغة لمجزء األكبر مف مككنات المجتمع كأفراده حتى – 
. تصبح القضية ممثمة لكؿ أطراؼ الكطف كتعني الجميع بالتالي تنعكس  يمتيا كدرجة االىتماـ بيا 

أف تتبنى القضية السياسية المطركحة الشأف الذم يعكس  كمية الكطف ككحدة الدكلة كأركاف – 
. نظاميا بحيث تجد السبؿ لتحقيقيا كمساندتيا مف كؿ مككنات كأطراؼ المجتمع 
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أف تؤثر القضية السياسية بمعمكماتيا كمككناتيا في األمف القكمي لمدكلة كأمف دكؿ الجكار بحيث – 
    .  تعكس االىتماـ بيا عمى الصعيد المحمي كاإل ميمي كالدكلي 
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 المبحث الثاني 

  الوعي السياسي

   م دمة 

 فتعريال  ،مفيومة ، النشأالوعي السياسي ، الت سيمات ، ال  ،

 األىمية ، المحددات    

 السياسي  الوعي تكوين وسائل 

 السياسي   الوعي تكوين في المؤثرة العوامل 

 السياسي الوعي رفع وسائل 
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   م دمة

يعتبر الكعي خاصية جكىرية يتميز بيا اإلنساف عف غيرة مف المخمك ات كىذا ما اتفقت عميو 
الفمسفة منذ القدـ فكؿ ما يقكـ بو اإلنساف مف أفعاؿ كما يصدر منو مف أفكار يعتبر كعي كىك ما 
يسمى بالكعي التمقائي المرتبط بالشعكر كاألحاسيس المصاحبة لإلنساف كالتي تظير في تصرفاتو 

تحدث عف كعي أخال ي ككعي سياسي مثال ، فالكعي لو عدة اؿخالؿ الحياة العممية كاليكمية ؼ
أكليد ،  )  .أشكاؿ كمظاىر كالتي تتجسد مف خالؿ األعماؿ التي يقكـ بيا اإلنساف في حياتو

    ( 31 ، ص1982

ىناؾ جدؿ بيف المتخصصيف حكؿ كجكد تعريؼ كاضح لمكعي كما أف التعريفات التي تناكليا 
بعض مف التخصصيف تعرضت لمنقد كاعتيبرت نا صة بال جدكل فالتعريفات التي تناكلت الكعي 

بأنو اإلدراؾ أك أنو صحكة الفكر أك العقؿ اعتبرىا الكثيركف أنيا تعريفات تكصيفيو ، كالتعريؼ الذم 
  -:أتفؽ عميو المتخصصكف ىك عمى النحك التالي  

الكعي ىك ناتج أساسي مف األحاسيس الخارجية المستمدة مف البيئة فالحكاس تنقؿ المعمكمات 
الحسية إلى جذع الدماغ ، كخاصة التشكؿ الشبكي كالذم بدكره ينقؿ كيكزع ىذه المعمكمات إلى 
المناطؽ المختصة في القشرة الدماغية كالتي تغذم بدكرىا كبشكؿ ارتجالي التشكؿ الشبكي الذم 

يعمؿ عمى نقؿ ردكد األفعاؿ إلى األعضاء الحركية لمتعامؿ مع المستجدات البيئية ىذا ىك التفسير 
    (35المرجع السابؽ ، ص ) . العممي لعممية أك ظاىرة الكعي

الكعي كممة تعبر عف حالة عقمية يككف فييا العقؿ بحالة إدراؾ كعمى تكاصؿ مباشر مع محيطو  )
عبد المعطي ،  ) . (الخارجي عف طريؽ منافذ الكعي التي تتمثؿ عادة بحكاس اإلنساف الخمس 

    (25 ، ص1983

كما إف الكعي يمثؿ عند العديد مف عمماء عمـ النفس الحالة العقمية التي يتميز بيا اإلنساف بممكات 
كالحكمة أك العقالنية كالقدرة  كالحالة الشعكرية  المحاكمة المنطقية ، الذاتية ، اإلحساس بالذات 

المرجع السابؽ ،  ) . عمى اإلدراؾ الحسي لمعال ة بيف الكياف الشخصي كالمحيط الطبيعي لو
    ( 29ص
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  ػػػػػػػػ : كمف خالؿ التعريفات السابقة لمكعي يمكف تقسيـ الكعي إلى ما يمي

     (73 ، ص1978أكليد ،  ) :ت سيمات الوعي السياسي 

ىك نكع مف الكعي يتمثؿ فيما يقكـ بو اإلنساف مف أنشطة معينة دكف :الوعي العفوي التم ائي – 
 . أف تتطمب منو مجيكدات ذىنية كبيرة كمف الممكف القياـ بيا أثناء مزاكلتو ألنشطة ذىنية أخرل 

ىذا النكع مف الكعي عكس النكع السابؽ تماما حيث يتطمب مجيدات ذىنية  :الوعي التأممي – 
 تشمؿ اإلدراؾ كالذكاء كالذاكرة ةكبيرة حيث أنو يعتمد عمى التركيز الذىني كيتطمب  درات عالي

 .القكية كال يمكف معو مزاكلة أنشطة أخرل 

كىك الكعي الفجائي كالمبني عمى التك ع كالذم يجعمنا ندرؾ األشياء أك  :الوعي الحدسي – 
 .نحصؿ عمى معرفة كلكف دكف كجكد أدلة تثبت ىذا اإلدراؾ كالمعرفة 

ىذا النكع مف الكعي يتحكـ بو اإلنساف مف خالؿ إصدار أحكامو  :الوعي المعياري األ القي – 
عمى األشياء مف حيث  بكليا كرفضيا بناءا عمى القناعات التي يككنيا اإلنساف حكؿ تمؾ األشياء 

 . كيعتبر ىذا النكع مف الكعي مرتبط الشعكر بالمسئكلية االجتماعية تجاه نفسو كتجاه اآلخريف 

   نشأت الوعي السياسي

إف نشأة الكعي السياسي لدل اإلنساف مرتبطة بتصرفاتو اليكمية كاحتكاكو بالمحيط الذم يعيش فيو 
كىذا االحتكاؾ مع اآلخريف ييسمى عند فالسفة كعمماء االجتماع بعممية اإلنتاج االجتماعي ليذا 
يعتبر الكعي السياسي ثمرة مف ثمار التطكر االجتماعي فعند احتكاؾ اإلنساف باآلخريف أم أثناء 
عممية اإلنتاج بالذات يعي اإلنساف كيكتشؼ خصائص كؿ المكا ؼ التي يمر بيا كيستطيع بذلؾ 

التفريؽ بينيا أيضا مف الممكف أف تظير لو العال ات االرتباطية بيف كؿ ظاىرة كأخرل بالتالي ينتج 
        (129،ص1995   اج ، . ) عف ذلؾ كعي اإلنساف كمعرفتو بالمحيط الذم يعيش فيو

إف ظيكر المغة أثر تأثيرا كبيرا عمى نشكء الكعي السياسي لدل اإلنساف بشكؿ عاـ ، كما إف 
لظيكر المغة دكر كبير في تطكر الكعي السياسي حيث إنو عف طريؽ المغة بدأ ظيكر الحكار بيف 

منذ فترات تاريخية  ديمة فكانت لمحضارات اإلنسانية القديمة باختالفيا دكر عمى إبراز الكعي 
سيامات  السياسي لدل الشعكب ، فالركماف عمى سبيؿ المثاؿ كليس الحصر كانت لدييـ تجارب كا 
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كاضحة في استثارة الناس كحثيـ عمى معرفة حقك يـ السياسية كالقانكنية ككانت ليـ تجارب أيضا 
    (41،ص1982 صطفً، . ) في تحميؿ األحداث السياسية التي مرت بيا إمبراطكريتيـ

المفاىيـ السياسية في أكركبا كذلؾ يرجع ذلؾ إلى اليكنانييف كأصبحت ىذه مف انتشرت الكثير 
المفاىيـ بمثابة  كاعد فكرية بالتالي كانت ىذه القكاعد ىي االنطال ة األكلى لمديمقراطية في أكركبا 

تساع نطاؽ الكعي السياسي كنمكه لدم األفراد كظير ذلؾ جميا في عصر النيضة األكركبية اكزاد 
حيث مثؿ ىذا العصر ردة فعؿ  كية ضد استبداد الكنيسة في تمؾ الحقبة الزمنية إذ شعر 

بيكف بأف حقك يـ ضائعة كمحتكرة مف  بؿ سمطة الكنيسة ككانت لدييـ الرغبة في إحداث كاألكر
1994إب  هٌم، . )التغيير كاالبتكار كبالفعؿ نجحكا في ذلؾ تحديدا في عصر النيضة األكركبية

         (13،ص

إف األحداث التاريخية كالمشكالت الكا عة في ذلؾ العصر كانت تشير إلى بداية نمك الكعي 
السياسي حيث كانت ىناؾ رغبة كاضحة في إحداث التغيير كتحسيف األكضاع كالقضاء عمى 

االستبداد ككاف لممفكريف الذيف ظيركا في تمؾ الحقبة تأثير ممحكظ في تنمية األفكار السياسية لدل 
صاحب كتاب األمير ، الذم ىاجـ فيو الديف المسيحي  (ميكافيمي  )العامة كمنيـ المفكر اإليطالي 

ف تعاليمو ال   المطالب تالءـك اؿ إف سبب التخمؼ كعدـ االستقرار كجكد السمطة الدينية المطمقة كا 
       (24المرجع السابؽ ، ص ) . السياسية كأىدافيا كتدعكا إلى الذؿ كاليكاف

بية عصر األنكار كما سمي آف ذاؾ ىك كإف الشغؿ الشاغؿ لدل المفكريف في عصر النيضة األكر
النيكض بالكعي السياسي كحث الناس عمى االىتماـ باألمكر السياسية باعتبار إف حركة األنكار 
ىي حركة ثقافية كاسعة المدل تسعى إلى نسؼ النظاـ القديـ مف جذكره كىذه األفكار ساعدت 

الشعكب الغربية بالتحديد عمى التخمص مف االستبداد كالسمطة المطمقة ككؿ ما يتعمؽ بالسيطرة عمى 
الفكر كحرية اإلنساف أما في الشرؽ فكاف عمى العكس تماما مما كاف عميو الحاؿ في أكركبا 
كخاصة بعد ظيكر اإلسالـ حيث عرؼ الشرؽ االستقرار السياسي ك امت الحضارة اإلسالمية 

    ( 135 ، ص2000جعيط ،  . ) كغيرت كؿ األفكار التي كانت مكجكدة في الجزيرة العربية

إدراؾ المرء لذاتو كلما يحيط بو إدراكا مباشرا كىك  ) ىك مػػػالكع  :مفيوم الوعي السياسي
   (  253 ، ص1990خكرشيد ،  )( أساس كؿ المعرفة
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 :  ( 261المرجع السابؽ ، ص ) : كيمكف تقسيـ مظاىر الكعي إلى ثالثة أ ساـ

  اإلدراؾ كالمعرفة .
  الكجداف .
  النزكع كاإلرادة .

ىنا يمكف القكؿ إف مفيـك الكعي بشكؿ عاـ يشير إلى العكامؿ التي ترتبط بالبيئة المحيطة باإلنساف 
كالتي تككف المعرفة بتمؾ البيئة بكافة جكانبيا كمف جميع النكاحي كتحدث معرفة كاعية بحيث 

. يصبح في إمكاف اإلنساف تحميميا كمعرفة النتائج المتحققة منيا 

كمع تقدـ العمـ أصبح مفيـك الكعي يتسع كيتفرع حتى دخؿ في مجاالت عدة المجاالت النفسية 
كاالجتماعية كالفكرية ، فأصبح ىناؾ الكعي االجتماعي كالكعي الطبقي كالكعي السياسي كالذم 

نحف في صدد الحديث عنو كبحسب أراء المتخصصيف إف مفيـك الكعي يختمؼ مف مجتمع ألخر 
فالمجتمع االشتراكي يختمؼ عف المجتمع الرأسمالي حيث إف المجتمع االشتراكي يركز عمى الجانب 
اال تصادم كدكر الطبقات في تفسير الكعي السياسي كفقا لمصالح الطبقات أما المجتمع الرأسمالي 
الذم انتشرت فيو السكؽ الحرة كحرية الصحافة كالتعبير حيث ساعد ذلؾ عمى خمؽ نكع مف الكعي 

     ( 79أكليد ، مرجع سابؽ ، ص. )  السياسي المؤثر عمى القضايا السياسية

بالتالي يختمؼ الكعي السياسي مف مجتمع ألخر نظرا الختالؼ الثقافات بيف الشعكب كتمسكيـ بيا 
كىك ما يؤثر عمى مستكل الكعي السياسي لدل األفراد داخميا كخارجيا ، كما إف الكعي السياسي 
معرض لمتغيير بسبب األحداث السياسية التي تمر بيا الشعكب إذ إف ىذه األحداث تفرض كا عا 

 التأثير في كعي الناس عمىجديدا يتسـ بطرح األفكار كاآلراء الجديدة كالتي تساىـ بشكؿ أك بأخر 
 ، ص 2000اليالؿ ك سعد ،  . )كتغيير اتجاىاتيـ كفقا لمنظكر األنظمة السائدة في المجتمع

150)     

استنادا لما سبؽ يمكف تعريؼ الكعي السياسي كما يمي  
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ىك الرؤية الشاممة بما تتضمنو مف معارؼ سياسية ك يـ كاتجاىات ) تعريف الوعي السياسي 
سياسية التي تتيح لإلنساف أف يدرؾ أكضاع مجتمعو كمشكالتو كيحمميا كيحكـ عمييا كيحدد مك فو 

   ( 19إبراىيـ ، مرجع سابؽ ، ص ( ) منيا كالتي تدفعو لمتحرؾ مف أجؿ تغييرىا كتطكيرىا

 :كبناءا عمى ىذا التعريؼ فإف الكعي السياسي يشتمؿ عمى أربعة محددات رئيسيػة ىي 

    (123 ، ص1988ظاىر ، ): محددات الوعي السياسي 

 كىي أف يككف اإلنساف عمى دراية كاممة بكؿ ما يدكر حكلو مف أحداث يتـ :الرؤية الشاممة - 
 . لو مف خالؿ األنظمة المجتمعية كالتي تعتبر مصدر المعمكمات بالنسبة لو اتقديمو

 إف كعي اإلنساف لما يدكر حكلو مف أحداث تخص حياتو اليكمية تجعمو ينظر :اإلدراك الناقد - 
. ليا بعيف النا د كذلؾ مف خالؿ تنكع المعمكمات التي يتـ تقديميا لو بأشكاؿ كأنكاع متعددة 

 إف المعمكمات التي يستقبميا اإلنساف مف خالؿ األنظمة المجتمعية :اإلحساس بالمسئولية -  
كالتي تسيـ في زيادة كعيو بما يدكر حكلو مف أحداث تحفزه عمى اإلحساس بمسئكلياتو االجتماعية 

. تجاه تمؾ األحداث 

تساىـ األنظمة المجتمعية المسيطرة عمى مصادر المعمكمات في تحفيز  :الرغبة في التغيير - 
. اإلنساف ك زيادة رغبتو في التغيير كخاصة في ك ت األزمات 

   أىمية الوعي السياسي

عد ضركرة إنسانية كميمة جدا كخاصة في ظؿ الظركؼ كالكا ع  تإف أىمية الكعي السياسي 
الصعب كالمرير الذم تمر بيا منطقة الشرؽ األكسط بالذات حيث يظير بكضكح التخمؼ كعدـ 

الدراية باألمكر السياسية كعرفتيا حيث إف شعكب ىذه المنطقة منغمقة داخؿ الشعارات التي ترفعيا 
األنظمة الحاكمة لذلؾ تأتي أىمية الكعي السياسي لإلنساف الرتباطو بالكا ع اإلنساني الذم يحاكي 

ىمـك كمشاكؿ اإلنسانية ، فالكعي السياسي يساىـ في فيـ األحداث كمعرفة الحقكؽ كالكاجبات 
كذلؾ فيـ البيئة الدكلية كتحميميا كمكاكبة التطكرات التي تحدث فييا كتأثير عمى الصعيد  كالكا ع 

    (342 ، ص 1987غميكاف ،  . )الحمي لمشعكب
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   ( 65 ،  ص1988األنصارم ،  ):كأبرز نقاط أىمية الكعي نمخصو فيما يمي 

يساعد الكعي السياسي في النيضة الحضارية كيتجمى ذلؾ مف خالؿ معرفة األفراد لكؿ – 
التطكرات كاألحداث التي تحدث مف حكلو كذلؾ الدكر الميـ لمتطكر التكنكلكجي الذم يساىـ في 

تزكيد األفراد بالمعمكمات ككؿ ىذا مف شأنو أف يساىـ في تطكر المجتمع كاالرتقاء بنيضتو 
. الحضارية 

إف الكعي السياسي الذم ييبنى عمى أسس عممية منطقية مف شأنو أف يساىـ في تحميؿ األحداث – 
بصكرة مكضكعية كعممية حيث يساعد الكعي السياسي العممي عمى تحميؿ األحداث مف عدة زكايا 

ثقافة بيف الناس كحثيـ عمى الحكار مف خالؿ تعدد اآلراء اؿمختمفة مما ينتج عنو نشر المعرفة ك
. ك بكؿ  األخر 

إف الكعي السياسي يؤثر بشكؿ كبير في سياسية الدكلة مف خالؿ تعامميا مع القضايا المجتمعية – 
كالحيكية حيث إف الكعي المكجكد لدل األفراد لو دكر ميـ في حركة الدكلة كال يسمح ليا باتخاذ 
القرارات بشكؿ مطمؽ سكاء عمى المستكل الداخمي أك عمى المستكل الدكلي كىك ما يعرؼ في 

. كالذم لو دكر في صياغة السياسات كالممارسات السياسية  (الرأم العاـ  )الدكؿ المتقدمة بػ 

إف لمكعي السياسي أىمية في القضاء عمى االستبداد الذم يعتبر السبب الرئيسي لمتخمؼ في – 
ف أفضؿ الطرؽ  عدة مجاالت كاالجتماعية ، كالثقافية ، كالصحية ، كاال تصادية ، كغيرىا كا 

لمتخمص مف ىذا االستبداد ىي معرفة الناس لكؿ ما يدكر مف حكليـ كمعرفة ما ليـ مف حقكؽ كما 
   .عمييـ مف كاجبات ككؿ ىذا يتحقؽ مف خالؿ نمك الكعي السياسي لدل األفراد

   (216 ، ص2000بكار ، ) وسائل تكوين الوعي السياسي 

.   التكجيو السياسي المباشر مف خالؿ  نكات رسمية كغير رسمية ـ

.   الخبرة السياسية المكتسبة مف خالؿ المشاركة السياسية ـ

.   التعميـ الذاتي عف طريؽ  راءة الصحؼ كمتابعة األحداث ـ

.   كسائؿ اإلعالـ كما تقدمو مف برامج  كاإلنترنت  ـ
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.   امتداد الخبرات في المجاؿ العاـ إلى المجاؿ السياسي ـ

    (127 ، ص1968العاني ، )  العوامل المؤثرة في تكوين الوعي السياسي

نكع الثقافة السياسية كىي ثالثة أنكاع  – 

  ثقافة المشاركة كتتضمف معمكمات مفيدة لألفراد تؤدل لتككيف اتجاىات إيجابية تجاه
 . (كعى مشارؾ  )المكضكعات كالقضايا السياسية 

  ثقافة التبعية كتتضمف معمكمات ليست مفيدة لألفراد بؿ تخدـ مصالح فئات خاصة كتؤدل
 . (كعى سمبي أك تابع  )لتككيف اتجاىات سمبية تجاه المكضكعات كالقضايا السياسية 

  ثقافة المحدكدية كتتضمف معمكمات ضعيفة حكؿ القضايا كالمكضكعات السياسية كتؤدل
 .(  كعى محدكد )لتككيف عال ة ضعيفة مع المكضكعات كالقضايا السياسية 

كجكد أحداث كبرل مثؿ التطكرات كالتغيرات السياسية كالثقافية كالمعارؾ العسكرية مما يؤدل - 
. لحدكث تغيرات ثقافية كسياسية كبرل كبالتالي تغيير في الكعي السياسي 

مستكل التعميـ حيث أف ارتفاع مستكل التعميـ يؤدم إلى كجكد كعي سياسي لدل المتعمميف عند - 
. مقارنتيـ بغير المتعمميف مع كجكد استثناءات 

تأثير الشخصيات البارزة في المجتمع باإلضافة لممتخصصيف  في مجاالت محددة مف شأنو أف – 
. يؤدل لزيادة الكعي السياسي 

. القدرات كالميارات الخاصة التي يتمتع بيا بعض األفراد - 

    (438 ، ص1990األسكد ، ): وسائل رفع الوعي السياسي 

. تيسير كصكؿ المكا ؼ السياسية إلى األفراد - 

تقديـ عركض كتحميالت شاممة لمختمؼ القضايا السياسية التي تمس الحياة اليكمية لألفراد كعمى - 
 .  (العالمية – اإل ميمية – المحمية  )عدة مستكيات 

التشجيع عمى متابعة كسائؿ اإلعالـ المختمفة كمتابعة الحصاد الذم تـ تحصيمو مف خالؿ ىذه - 
. المتابعة 



80 
 

. تككيف أرشيؼ عف بعض القضايا أك األشخاص مف  بؿ األفراد - 

كىى مرحمة متقدمة مف التربية  )تكميؼ بعض األفراد بمتابعة  ضايا معينة كالتخصص فييا - 
 . (السياسية بشكؿ عاـ 

لة لتككيف الكعي السياسي بشكؿ عاـ كذلؾ بدالن مف طريقة التمقيف كالتكجيو ػكار ككسيػاد الحػاعتـ- 
 .

االحتكاؾ بأصحاب الخبرة كالمتخصصيف في مجاالت بعينيا عف طريؽ إجراء المقاءات معيـ - 
.  لمتأثير في مستكل الكعي السياسي 

كسائؿ اإلعالـ المختمفة ك درتيا عمى نشر الكعي عف طريؽ معالجتيا لمقضايا السياسية كتقديـ - 
. المعمكمات حكليا مما يؤدم إلى زيادة كرفع مستكل الكعي 
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 الفصل ال امس

 الدراسة التحميمية والميدانية وا تبار فرو يما

 : المبحث األول 

  التحميمية والميدانية  لدراسةا

  :المبحث الثاني 

الميدانية التحميمية و  الدراسة فروضا تبار 
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 المبحث األول

  التحميمية والميدانيةلدراسةا
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 الــدراسة التحميـميـة 

شكاىد المضمكف لمعالجة القضايا السيػػاسية الميبيػػة كنكعية الحكار كأساليبػو  : المحور األول

 .كصفات الضيكؼ كأدكات تأكيد المصدا ية 

( 16)الجدول رقم 

  الشكاىد التي اعتمد عمييا البرنامج في معالجتو لمضمكف القضايا السياسية الميبية 

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي % ك الشواىد 

لم يعتمد اعتمد 

 6.745 13.48 0.00 100.00 364االستشياد بمصدر مكثكؽ 

 9.119 13.33 7.41 92.59 360ف مأ كاؿ المسئكؿ

 2.009 0.96 70.37 29.63 26أ كاؿ شاىد عياف 

 4.935 7.26 11.11 88.89 196تقارير كا عية عف الكا ع 

 27عدد الحمقات 

 

 الشكاىد التي اعتمد عمييا برنامج الحدث في معالجتو لمضمكف القضايا ؿالجدكىذا  يكضح
 )السياسية الميبية بيدؼ زيادة الكعي عند الجميكر إذ نجد إف الشكاىد التي اعتمدت عمى مؤشر

 كنسبة 13.48جاءت في الترتيب األكؿ بمتكسط حسابي  يمتو   ( االستشياد بمصدر مكثكؽ
 كبمغت نسبة 13.33بمتكسط حسابي  يمتو  ( فمأ كاؿ المسئكؿ ) يمييا% 100.00االعتماد بمغت 

 7.26بمتكسط حسابي  يمتو  (تقارير كا عية عف الكا ع)يمييا االستشياد بػػ % 92.59االعتماد 
متكسط حسابي  يمتو   (أ كاؿ شاىد العياف )كأخير االستشياد بػ % 88.89كنسبة اعتماد بمغت  

% .   29.63 بنسبة اعتماد بمغت  0.96



84 
 

تؤكد البيانات السابقة إف البرنامج اعتمد في معالجتو لمقضايا السياسية الميبية عمى الشكاىد األكثر 

مساىمة في زيادة كعي الجميكر بالقضايا السياسية لككنيا تعكس درجة المصدا ية كد ة المعمكمات 

. حكليا 

 (17)الجدول رقم 

  نكعية الحكار المستخدـ في معالجة القضايا السياسية الميبية ببرنامج الحدث 

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي % ك  الحوار نوعية

لم يست دم است دم  

 6.924 1.41 92.59 7.41 38الحكار المباشر 

 3.916 1.52 22.22 77.78 41الحكار كالمقابمة 

 4.400 1.85 90.74 9.26 50الندكة 

 1.155 0.22 96.30 3.70 6جميكر مشاركيف 

 0.00 0.00 100.00 0.00 0التحقيؽ 

 27عدد الحمقات 

 

 نكعية الحكار الذم اعتمد عميو برنامج الحدث في معالجتو لمقضايا ؿالجدكىذا بيانات  تضح مفم

في  (حوار الم ابمة )السياسية الميبية حيث نجد إف البرنامج اعتمد عمى نكعية الحكار المتمثؿ في 

.   1.41كمتكسط حسابي  يمتو % 77.78معالجتو لمقضايا السياسية الميبية كبدرجة اعتماد بمغت 

بمة السابقة عمى أف البرنامج اعتمد عمى أىـ  كالب الحكار المتمثؿ في حكار المؽلبيانات اتدؿ ا

 قكربما يرجع السبب في أف ىذا النكع مف القكالب يتناسب مع القضايا كالمكضكعات المطركحة في

.  بيدؼ زيادة الكعي عند الجميكر 
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( 18)الجدول رقم 

األساليب المستخدمة في معالجة القضايا السياسية الميبية   

المتوسط % ك األساليب 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري  عدم است دام است دام 

 4.397 19.52 0.00 100.00 527األساليب العقالنية 

 3.697 8.85 3.70 96.30 239األساليب العاطفية 

 3.162 5.67 0.00 100.00 153األساليب العقالنية كالعاطفية معا 

 2.094 2.00 37.04 62.96 54أساليب التخكيؼ مف القضايا  

 27عدد الحمقات 

 

 األساليب التي تـ استخداميا في معالجة القضايا السياسية الميبية بيدؼ ؿالجدكمف ىذا  يتبيف
عمى  ( العقالنية )تحقيؽ زيادة الكعي عند الجميكر مكضع الدراسة حيث تحصمت األساليب 

 كبنسبة استخداـ بمغت 19.52المرتبة األكلى في معالجة القضايا بمتكسط حسابي  يمتو 
بمتكسط  ( العقالنية كالعاطفية معا )كفي المرتبة الثانية جاء استخداـ األساليب % 100.00

 )أما ثالثا كاف االستخداـ لألساليب % 100.00 كنسبة االستخداـ بمغت 5.67حسابي  يمتو 
كجاء االستخداـ الرابع % 96.30 كنسبة االستخداـ بمغت 8.85بمتكسط حسابي  يمتو  ( العاطفية

 كنسبة استخدامو بمغت 2.00بمتكسط حسابي  ( التخكيؼ مف القضايا )كاألخير متمثؿ في أسمكب 
62.96  . %

الجدكؿ االستخداـ الكاضح لألساليب المتعارؼ عمييا في معالجة القضايا التحميؿ بيذا  بياناتتؤكد 
مف أجؿ زيادة الكعي عند الجميكر كىذا يدؿ عمى إف معالجة القضايا تأتي حسب الحياة المعاشة 

ف كانت ىناؾ استخدامات متباينة ليذ  كربما األساليب قكارتباطيا بالقضايا بيدؼ زيادة الكعي بيا كا 
. يرجع ذلؾ لطبيعة الضيكؼ أك طبيعة القضية أك حجـ المعمكمات المتاحة 
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 (19)الجدول رقم 

 صفات الضيكؼ التي اعتمد عمييا برنامج الحدث في معالجتو لمقضايا السياسية الميبية 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي % ك صفات ال يوف      

 لم يعتمد اعتمد

 1.591 2.07 14.8 85.2 56 المتخصصكف

 0.679 0.67 44.4 55.6 18 المسئكلكف الحككميكف

 1.34 0.89 59.3 40.7 24 الميتمكف

 0.656 0.26 81.5 18.5 7 الشخصيات العامة

 27 عدد الحمقات

 

 صفات الضيكؼ التي اعتمد عمييا برنامج الحدث مكضع التحميؿ في معالجتو ؿالجدكيبيف ىذا 
لمقضايا السياسية الميبية حيث جاء في الترتيب األكؿ االعتماد عمى الضيكؼ ذكم الصفة الحككمية 

 كيمييا جاء االعتماد عمى 2.07بقيمة متكسط حسابي % 85.2بنسبة مقدارىا  ( المتخصصكف )
كمتكسط حسابي بمغ  % 55.6بنسبة مقدارىا  ( المسئكلكف الحككميكف )الضيكؼ ذكم الصفة 

 يمييا 0.89كبمتكسط حسابي بمغ  40.7 بنسبة مقدارىا ( الميتمكف ) يمييا الضيكؼ 0.67
 .  0.26  كمتكسط حسابي بمغ18.5بنسبة بمغت  ( الشخصيات العامة )الضيكؼ ذكم صفة 

نستنتج مف خالؿ النتائج السابقة إف ضيكؼ برنامج الحدث فيما يخص معالجة القضايا السياسية 
الميبية جاء منطقيا إلى حد كبير إذ إف القضايا التي تضمنيا البرنامج فرضت صفات الضيكؼ 

بيدؼ تحقيؽ زيادة الكعي لمجميكر الميبي عامة كالشباب عمى كجو الخصكص ، إذ تكضح النتائج 
في مجمميا لصفات الضيكؼ أنيا تنعكس عمى مضاميف القضايا كما في الكا ع كما يتكافؽ مع 

.  معايشتيـ لو 
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( 20)الجدول رقم 

     السياسية ا األدكات التي اعتمد عمييا البرنامج في تأكيد مصدا ية مضمكف معالجة القضام

 

األدوات 

 

ك 

المتوسط % 

الحسابي 

االنحراف 

المعياري  لم  يعتمد اعتمد 

 3.049 8.70 0.00 100.00 235صحة المعمكمات 

 3.148 9.30 0.00 100.00 251شمكلية التغطية 

 2.928 3.96 18.52 81.48 107تنكع كجيات النظر 

 3.993 11.59 0.00 100.00 313ضيكؼ متخصصكف في مكضكع الحكار 

 2.063 2.44 18.52 81.48 66استخداـ صكر مف الكا ع 

 27عدد الحمقات 

 

ف األدكات التي اعتيمد عمييا في برنامج الحدث لمعالجتو لمقضايا السياسية أ ؿالجدكىذا  يتضح مف

ضيكؼ متخصصكف  )الميبية إذ نجد أف أىـ األدكات التي اعتمد عمييا تمثمت في مؤشر كال مف 

ك  ( تنكع كجيات النظر )ك  ( صحة المعمكمات )ك  ( شمكلية التغطية )ك  ( في مكضكع الحكار

ك  (9.30)ك  (11.59)بمتكسط حسابي مقداره عمى التكالي  ( استخداـ صكر مف الكا ع )

%( .  100.00ك % 81.48)كبدرجة اعتماد بمغت مابيف  (2.44)ك  (3.96)ك  (8.70)

اعتماد برنامج الحدث في معالجتو لمقضايا السياسية الميبية عمى جممة بيانات الجدكؿ نستنتج مف 

ف كاف ىذا االعتماد بنسب متفاكتة إال أنو يؤدم في النياية تحقيؽ  األدكات العممية إلدارة الحكار كا 

.  اليدؼ األساسي كىك زيادة كعي الجميكر بيذه القضايا 

 



88 
 

 (2)الشكل رقم 

  

ىذا الشكؿ يكضح متكسط نسب الشكاىد كاألدكات في معالجة القضايا كزيادة الكعي بيا كفقا 

شكاىد المضمكف لمعالجة القضايا السيػػاسية الميبيػػة كنكعية الحكار كأساليبػو "  لممحكر األكؿ القائؿ 

 " .كأدكاتو كصفات الضيكؼ 

 كالعناصر اإليضاحية كطرؽ المعالجة االلتزاـ بقكاعد الحكارمعايير المعالجة ك : المحور الثاني

 .كالنتائج المتك عة 
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( 21)الجدول رقم 

 معالجة مضاميف القضايا السياسية الميبية في برنامج الحدث   معاييريكضح 

المتوسط % ك  المعايير
الحسابي 

االنحراف 
المعياري  ال ت من ت من 

 5.646 17.44 0.00 100.00 471 الكا عية  معيار

 3.641 3.52 37.04 62.96 95 تبادؿ كجيات النظر  معيار

 3.887 14.48 0.00 100.00 391مسببات القضايا بالحقائؽ معيار   

 27عدد الحمقات 

 

 التي بينيت عمييا مضاميف معالجة القضايا السياسية الميبية حيث المعايير عف ىذا الجدكؿكشؼ م

تحصال عمى الترتيب األكؿ  ( مسببات القضايا بالحقائؽ  )كمعيار(  الكا عية  )معيارنجد إف 

كبنسبة تضمف بمغت لكمييما  [14.48]ك [17.44]كمعايير بمتكسط حسابي عمى التكالي 

 3.52بمتكسط حسابي  يمتو  ( تبادؿ كجيات النظر ) المتمثؿ في المعياريمييما % 100.00

% . 62.96كنسبة تضمف بمغت 

تدؿ النتائج السابقة عمى إف المعايير التي اعتمد عمييا برنامج الحدث في تشكيؿ مضاميف القضايا 

السياسية التي عالجيا كانت تعكس كا ع القضايا بشكؿ كاضح باإلضافة إلى محاكلة تحقيؽ اليدؼ 

. األساسي ليذه المعالجة كىك زيادة كعي الجميكر بيذه القضايا 
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( 22)الجدول رقم 

 ببرنامج الحدث  المعالجةالعناصر اإليضاحية المصاحبة لمضاميف القضايا السياسية الميبية

المتوسط % ك  العناصر اإلي احية
الحسابي 

االنحراف 
المعياري  غير مصاحبة مصاحبة 

 4.464 5.33 11.11 88.89 144الصكر 

 0.00 0.00 100.00 0.00 0الرسكمات البيانية 

 1.542 1.07 51.85 48.15 5مقاطع تخص القضايا 

 3.291 3.70 22.22 77.78 10المكاد الفيممية 

 1.683 1.30 48.15 51.85 6التقارير المصكرة 

 9.477 22.26 0.00 100.00 41اإلحصائيات كاألر اـ مف  بؿ الضيكؼ 

 27عدد الحمقات 

 

 العناصر اإليضاحية المصاحبة لمضاميف القضايا السياسية الميبية إذ إلى ىذا الجدكؿ بيانات شيرت
(  اإلحصائيات كاألر اـ مف  بؿ الضيكؼ )نجد إف العناصر اإليضاحية المصاحبة المتمثمة في 

كفي المرتبة % 100.00 كنسبة مصاحبة بمغت 22.26جاءت في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي 
 كنسبة بمغت 5.33كعناصر إيضاحية مصاحبة بمتكسط حسابي  يمتو  ( الصكر )الثانية جاءت 

 كنسبة مصاحبة بمغت 3.70بمتكسط حسابي  يمتو  ( المكاد الفيممية )أما ثالثا جاءت % 88.89
بمتكسط حسابي  يمتو  ( التقارير المصكرة )يمييا العناصر اإليضاحية المتمثمة في % 77.78
(  مقاطع تخص القضايا )كفي المرتبة الخامسة جاءت % 51.85 كنسبة مصاحبة بمغت 1.30

 . 48.15 كنسبة مصاحبة بمغت 51.85بمتكسط حسابي  يمتو 

تدؿ النتائج السابقة إلى أف البرنامج أعتمد عمى العناصر اإليضاحية المتفؽ عمييا مف  بؿ 
المتخصصيف كالتي تتكافؽ مع طبيعة القالب البرامجي المستخدـ بالبرنامج كذلؾ لدعـ كتأكيد 

 . المعمكمات التي يتـ معالجتيا بالبرنامج 
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( 23)الجدول رقم 

االلتزاـ بقكاعد الحكار في معالجة القضايا السياسية الميبية  

 

قواعد الحوار 

 

ك 

المتوسط % 

الحسابي 

االنحراف 

المعياري  عدم التزام التزام 

 21.204 20.19 3.70 96.30 545عدـ التسرع في إصدار األحكاـ 

 2.957 6.85 3.70 96.30 185البعد عف التعصب 

 3.538 6.85 0.00 100.00 185تجنب الجداؿ 

 3.448 4.74 25.93 74.07 128االحتراـ المتبادؿ 

 27عدد الحمقات 

 

 ) االلتزاـ بقكاعد الحكار في معالجة القضايا السياسية الميبية إذ أحتؿ مؤشر مف ىذا الجدكؿ بيفتم
يمييا % 100.00 كبدرجة التزاـ بمغت 6.85الترتيب األكؿ بمتكسط حسابي  يمتو  ( تجنب الجداؿ

 كدرجة التزاـ بمغت  20.19بمتكسط حسابي بمغ   ( عدـ التسرع في إصدار األحكاـ )مؤشر
 6.85بمتكسط حسابي بمغ   ( عصبتالبعد عف اؿ )كفي المرتبة الثالثة حاء مؤشر % 96.30

االحتراـ  )كعدـ التزاـ يمييا في المرتبة الرابعة كاألخيرة مؤشر % 96.30بنسبة التزاـ بمغت  
% . 74.07 بنسبة التزاـ بمغت  4.74بمتكسط حسابي بمغ   ( المتبادؿ

أف ىناؾ التزاـ كاضح بقكاعد المعالجة لمقضايا السياسية مف  بؿ لمجدكؿ نستنتج مف النتائج السابقة 
البرنامج ربما يرجع ذلؾ لممحافظة عمى مكضكعية طرح القضايا كذلؾ لزيادة كعي الجميكر بيا 

.  كذلؾ مف خالؿ طرح القضايا كالحقائؽ حكليا 
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( 24) الجدول رقم 

 المستخدمة في معالجة المعمكمات التي تتضمنيا القضايا السياسية ببرنامج الحدث   الطرؽ

 
 معالجة المعمومات طرق

 
ك 

المتوسط % 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري  لم تست دم است دمت  

 3.856 12.22 0.00 100.00 330الد ة في المعالجة 

 2.561 5.41 0.00 100.00 146 اإليجاز في المعالجة

 2.434 7.81 0.00 100.00 211 البساطة في المعالجة

 3.117 10.11 3.70 96.30 273 الكضكح في المعالجة

 27عدد الحمقات 

 

 المرتبة المعمكمات التي تضمنتيا القضايا السياسية في البرنامج حيث احتمتىذا الجدكؿ إلى  يشير

بقيمة في المعالجة (  اإليجاز )ك ( البساطة )ك  (  الد ة ) المتمثمة في األكلى طرؽ المعالجة

كبنسبة معالجة لكؿ منيا  (7.81)ك (5.41)ك ( 12.22 )متكسط حسابي لكؿ منيا عمى التكالي 

 كنسبة 10.11بقيمة متكسط حسابي  ( الكضكح )يمييا المعالجة بػطريقة % 100.00بمغت 

% .  96.30معالجة بمغت  

 معالجة المعمكمات بدرجات عالية مع التفاكت بطرؽتؤكد البيانات السابقة عمى إف البرنامج التـز 

. في الترتيب  ميال تحقيقا لممكضكعية التي تعد أحد أىـ المؤشرات في زيادة الكعي 
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( 25)الجدول رقم 

 النتائج المتك عة لمعالجة القضايا السياسية الميبية في برنامج الحدث  

 
النتائ  

 
ك 

المتوسط % 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري  عدم تح ق تح ق 

إ ناع الجميكر باآلراء المطركحة خالؿ 

المعالجة 

308 100.00 0.00 11.41 3.434 

تقديـ حمكؿ مقبكلة حكؿ القضايا 

المطركحة 

164 100.00 0.00 6.07 3.037 

إضافة معرفية معمكماتية مف خالؿ 

المعالجة 

180 100.00 0.00 6.67 2.527 

الكعي بأىـ القضايا التي تمس الحياة 

اليكمية 

346 100.00 0.00 12.81 4.000 

 27عدد الحمقات 

 

إلى النتائج المتك عة مف معالجة القضايا السياسية الميبية ببرنامج حيث بيانات ىذاالجدكؿ  رتشي

لكؿ منيا % 100.00جاءت جميع النتائج بنسب متساكية مف حيث التحقؽ إذ بمغت جميع النتائج 

كبمتكسطات حسابية متقاربة إلى حد كبير كتكالت النتائج المتك عة مف حيث المتكسطات الحسابية 

 12.81بمتكسط حسابي  يمتو  ( الكعي بأىـ القضايا التي تمس الحياة اليكمية )عمى ىذا النحك 

إضافة معرفية  ) يمييا 11.41بمتكسط حسابي  يمتو  ( إ ناع الجميكر باآلراء المطركحة )يمييا 

تقديـ حمكؿ مقبكلة حكؿ  ) يمييا 6.67بمتكسط حسابي  يمتو  ( معمكماتية مف خالؿ المعالجة

 . 6.07بمتكسط حسابي  يمتو  ( القضايا المطركحة
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الميبية ركز بشكؿ كاضح تؤكد النتائج السابقة عمى إف البرنامج خالؿ معالجتو لمقضايا السياسية 

ق الرئيسية التي في ػحقؽ أىداؼعمى عدة نتائج محددة يسعى إلي تحقيقيا كىي بطبيعة الحاؿ ت

. ادة الكعي عند الجميكر ممجمميا تسعى إلى تحقيؽ ز

 (3)الشكل رقم 

 

ىذا الشكؿ يكضح متكسط نسب االلتزاـ بقكاعد الحكار كاستخداـ معايير معالجة القضايا كالنتائج 

 كالعناصر اإليضاحية االلتزاـ بقكاعد الحكارمعايير المعالجة ك" المترتبة عمييا كفقا لممحكر القائؿ 

 ." كطرؽ المعالجة كالنتائج المتك عة 
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  . نكعية القضايا السياسية الميبية كمقكمات معالجتيا كأنماطيا كطبيعة جميكرىا  :المحور الثالث

 (26)  الجدول رقم 

 برنامج الحدث  اؿتـ معالجتيا ب منكعية القضايا السياسية الميبية التي

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي % ك نوعية ال  ايا 
لم يتناول تناول  

 5.949 9.81 0.00 100.00 265العسكرية 
 5.109 4.89 18.52 81.48 132اال تصػادية 
 3.320 3.89 14.81 85.19 105الدستكرية 
 4.392 6.30 14.81 85.19 170السياسية 
 3.522 2.14 37.04 62.96 65االجتمػاعػية 
 3.293 3.00 18.52 81.48 81الصحية 

 27عدد الحمقات 

 

الجدكؿ إلى نكعية القضايا السياسية الميبية التي تـ معالجتيا في برنامج الحدث ىذا بيانات  تشير
 كبنسبة معالجة 9.81في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي  يمتو  ( العسكرية )حيث جاءت القضايا 

 6.30بمتكسط حسابي  يمتو  ( السياسية )يمييا جاء معالجة القضايا % 100.00 يمتيا بمغت  
بمتكسط حسابي  ( الدستكرية ) كفي المرتبة الثالثة جاءت القضايا% 85.19كنسبة معالجة  يمتيا 

في المرتبة  ( اال تصادية )كجاءت معالجة القضايا % 85.19 كنسبة معالجة بمغت 3.89 يمتو 
(  الصحية )يمييا القضايا % 81.48 كنسبة المعالجة بمغت 4.89الرابعة بمتكسط حسابي  يمتو 

كفي المرتبة السادسة كاألخيرة جاءت % 81.48 كنسبة معالجة بمغت 3.00بمتكسط حسابي  يمتو 
% . 62.96 كنسبة معالجة  يمتيا 2.14بمتكسط حسابي  يمتو  ( االجتماعية )القضايا 

 عمى إف برنامج الحدث ركز بشكؿ كاضح عمى القضايا ذات الصمة اإلحصائيات السابقةتؤكد 
المباشر بالحياة اليكمية ألفراد المجتمع ككذلؾ ىي القضايا العالقة في المجتمع الميبي التي يدكر 
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حكليا النقاش كبالتالي استطاع البرنامج أف يحقؽ زيادة كعي الجميكر بيذه القضايا كالدليؿ بذلؾ 
 .النتائج التي ظيرت مف خالؿ دراسة الجميكر بأىـ القضػايا 

( 27)الجدول رقم 

المقكمات المستخدمة في معالجة القضايا السياسية الميبية ببرنامج الحدث   

 الوسائل 
ك 

المتوسط % 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري  ال يوجد يوجد 

 4.557 15.93 0.00 100.00 430إ ناع الجميكر بطرؽ مبسطة 

 4.577 14.78 0.00 100.00 399اإللماـ بكافة المعمكمات حكؿ مكضكع الحكار 

 2.980 6.41 25.93 74.07 173احتراـ أراء اآلخريف 

 2.774 3.19 25.93 74.07 86عرض البدائؿ في حالة تعارض اآلراء 

 27عدد الحمقات 

 

استخداـ مقكمات الحكار في معالجة القضايا السياسية الميبية ببرنامج بيانات ىذا الجدكؿ  تكضح

بمتكسط حسابي مقداره  ( إ ناع الجميكر بطرؽ مبسطة )الحدث إذ نجد المقـك المتمثؿ في 

اإللماـ بكافة المعمكمات حكؿ  )يمييا المقـك المتمثؿ في % 100.00 كبدرجة اعتماد بمغت 15.93

يمييا المقـك % 100.00 كبدرجة اعتماد بمغت 14.78بمتكسط حسابي مقداره  ( مكضكع الحكار

% 74.07 بدرجة اعتماد بمغت 6.41بمتكسط حسابي مقداره  ( احتراـ أراء اآلخريف )المتمثؿ في 

بمتكسط حسابي  ( عرض البدائؿ في حالة تعارض اآلراء )كفي المرتبة األخيرة المقـك المتمثؿ في 

% . 74.07 كدرجة اعتماد بمغت  3.19مقداره  

عمى تركيز البرنامج عمى مقكمات الحكار في معالجتو لمقضايا السياسية اإلحصائية تؤكد النتائج 

  .حسب طبيعة كنكعية القضيةكذلؾ بالميبية 
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( 28)  الجدول رقم 

تركيز برنامج الحدث خالؿ معالجتو لمقضايا السياسية الميبية عمى طبيعة الجميكر  

الجميور 

المستيدف 

 

ك 

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي % 

لم يتم التركيُز تم التركيز 

 5.625 23.41 0.00 100.00 632جميكر عاـ 

 4.764 10.19 3.7 96.3 275جميكر النخبة 

 0.869 0.3 88.9 11.1 8جميكر نكعي 

 27عدد الحمقات 

 

 تركيز برنامج الحدث بقناة ليبيا الحدث خالؿ معالجة ىذا الجدكؿتكضح البيانات الكاردة في 

(  الجميكر العاـ )القضايا عمى طبيعة الجميكر حيث نجد إف أغمب فئة تـ التركيز عمييا ىي 

بنسبة مقدارىا  ( جميكر النخبة )  كيمييا23.41كبمتكسط حسابي  يمتو % 100بنسبة بمغت  

كعدـ % 11.1بنسبة مقدارىا   ( الجميكر النكعي ) يمييا 23.41كمتكسط حسابي  يمتو % 96.3

 .  0.3ذكر بنسبة كمتكسط حسابي  يمتو  

 السابقة نجد إنيا جاءت طبيعية حيث إف كافة القضايا السياسية المعالجة اإلحصاءاتكمف خالؿ 

 أما التركيز  ، ما يعرؼ بالجميكر العاـعبالبرنامج تيـ معظـ الجميكر الميبي إف لـ يكف جمو كنك

.   عمى الجميكر النكعي يعد أيضان أمران طبيعيان لككف المجتمع ينقسـ إلى شرائح مف الجميكر 
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( 29)الجدول رقم 

أنماط الحكار المستخدمة في معالجة القضايا السياسية الميبية ببرنامج الحدث  

  الحوار نماطأ
ك 

المتوسط % 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري  لم تست دم 

تست دم 
 5.680 18.52 0.00 100.00 500الحصكؿ عمى المعمكمات اليامة مف الضيكؼ 

 5.218 13.67 0.00 100.00 369الحصكؿ عمى رأم الضيؼ حكؿ  ضية ما 

 3.309 4.11 14.81 85.19 111تقديـ شخصية تثير انتباه الجميكر 

 27عدد الحمقات 

 

الجدكؿ إلى أنماط الحكار المستخدمة في معالجة القضايا ببرنامج حيث أحتؿ النمط ىذا شير م

المرتبة األكلى بمتكسط حسابي مقداره  (الحصكؿ عمى المعمكمات اليامة مف الضيكؼ)المتمثؿ في 

الحصكؿ عمى رأم الضيؼ )يمييا النمط المتمثؿ في % 100.00 كبنسبة استخداـ بمغت 18.52

يمييا النمط %  100.00 كبنسبة استخداـ بمغت  16.67بمتكسط حسابي مقداره   (حكؿ  ضية ما

 كبنسبة استخداـ 4.11بمتكسط حسابي مقداره   (تقديـ شخصية تثير انتباه الجميكر)المتمثؿ في 

% . 85.19بمغت 

 عمى إف برنامج الحدث استخدـ أنماط الحكار المتفؽ عمييا عمميا كفقا بيانات الجدكؿ  تؤكد 

لممتخصصيف في ىذا المجاؿ في معالجتو لمقضايا السياسية الميبية بيدؼ زيادة كعي الجميكر بيا 

كىذا األمر كاضح مف خالؿ الجانب المعرفي ألنماط الحكار مف الكتب كالمراجع باإلضافة إلى إف 

. ىناؾ تكافؽ كاضح بيف نتائج الميداني كنتائج المضمكف في تحقيؽ اليدؼ 
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 (4)الشكل رقم 

 

ىذا الشكؿ يكضح متكسط النسب لمختمؼ القضايا كمقكمات معالجتيا مراعاةن لطبيعة جميكرىا 

نكعية القضايا السياسية الميبية كمقكمات معالجتيا كأنماطيا كطبيعة " كذلؾ حسب المحكر القائؿ 

  " .جميكرىا 

الميبية كأىمية المضاميف  السياسية  أدبيات الحكار كخصائصو في معالجة القضايا:المحور الرابع 
 .المعالجة  كأبعادىا 
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( 30)الجدول رقم 

 االعتبارات التي تعكس أدبيات الحكار في معالجة القضايا السياسية الميبية  

 

االعتبارات 

 

ك 

المتوسط % 

الحسابي 

االنحراف 

المعياري  ال تعكس تعكس 

 6.920 14.74 3.70 96.30 398حسف القصد 

 3.388 5.44 14.81 85.19 146التكاضع 

 4.739 8.07 0.00 100.00 218اإلصغاء 

 3.081 5.48 7.41 92.59 148اإلنصاؼ 

 2.517 2.22 44.44 55.56 60احتراـ الطرؼ األخر 

 27عدد الحمقات 

 

الجدكؿ االعتبارات التي تعكس أدبيات الحكار في معالجة القضايا ليذا تبيف البيانات اإلحصائية 
في المرتبة األكلى كبمتكسط حسابي  ( اإلصغاء )السياسية الميبية حيث جاء االعتبار المتمثؿ في 

(  حسف القصد )يمييا االعتبار المتمثؿ في % 100.00 كدرجة انعكاس بمغت  8.07مقداره 
كفي المرتبة الثالثة جاء االعتبار %96.30 كدرجة انعكاس بمغت  14.74بمتكسط حسابي مقداره  

 يمييا 92.59 كبدرجة انعكاس بمغت 5.48بمتكسط حسابي مقداره   ( اإلنصاؼ )المتمثؿ 
 85.19 كدرجة انعكاس بمغت  5.44بمتكسط حسابي مقداره  ( التكاضع )االعتبار المتمثؿ في 

بمتكسط حسابي مقداره   ( احتراـ الطرؼ األخر )كجاء في المرتبة األخيرة االعتبار المتمثؿ في 
%. 55.56 كبدرجة أىمية بمغت 2.22

 الجدكؿ عمى تقارب اعتبارات أدبيات الحكار التي تضمنتيا معالجة القضايا السياسية بياناتتؤكد 
الميبية ببرنامج الحدث كىذا يشير إلى أىمية الحكار ككافة جكانبو كعمى كجو الخصكص تحقيقو 

.   لألىداؼ المرجكة منو 
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( 31)الجدول رقم 

  خصائص الحكار المستخدمة في مضمكف معالجة القضايا السياسية الميبية 

 
ال صائص 

 
ك 

المتوسط % 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري  لم يست دم است دم 

 3.766 8.48 0.00 100.00 229العرض الجيد لممكضكع 
 5.680 12.52 0.00 100.00 338الحصكؿ عمى المعمكمات مف  المتخصصيف 

 3.140 14.37 0.00 100.00 338تحميالت الضيكؼ 
 27عدد الحمقات 

 الجدكؿ خصائص الحكار التي استخداميا برنامج الحدث في معالجتو لمقضايا السياسية ىذابيف م
الحصكؿ عمى المعمكمات  )ك  ( تحميالت الضيكؼ )الميبية إذ نجد استخدامو لكؿ مف الخصائص 

 ك 14.37بمتكسط حسابي  يمتو عمى التكالي  ( العرض الجيد لممكضكع )ك  ( مف  المتخصصيف
% .  100.00 كبنسبة استخداـ بمغت لكؿ منيا 8.48 ك 12.52

 السابقة إف البرنامج أجاد بشكؿ كاضح خصائص الحكار في معالجة القضايا البياناتنستنتج مف 
.  السياسية الميبية مما أنعكس عمى  يمة البرنامج كمكانتو المينية في أداء رسالتو 

( 32)الجدول رقم 

 األىمية التي تعكسيا مضاميف القضايا السياسية المطركحة لمحكار  

المتوسط %  كاألىمية 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري  ال تعكس تعكس 

 3.984 7.56 3.70 96.30 204أىمية تعكس  يمة الفرد كالمجتمع 
 3.381 8.74 0.00 100.00 363مة المؤسساتية في الدكلة  يتعكس اؿأىمية 

 2.979 6.22 3.70 96.30 168أىمية تعكس إرساء التشريعات كالقكانيف 
 3.596 10.37 0.00 100.00 280أىمية تعكس إعادة بناء ك  ياـ الدكلة 
 2.498 3.63 14.81 85.19 98أىمية تعكس كجيات النظر المتعددة 

 27عدد الحمقات 
 الجدكؿ األىمية التي تعكسيا مضاميف القضايا السياسية المعالجة ببرنامج ىذاتضح مف البيانات ت

أىمية تعكس  )الحدث مكضع التحميؿ حيث نجد إف أىـ المضاميف التي تعكسيا القضايا تتمثؿ في 
بمتكسط حسابي عمى التكالي  ( تعكس األىمية المؤسساتية في الدكلة )ك ( إعادة بناء ك  ياـ الدكلة
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يمييا المضاميف التي تعكسيا % 100.00كبنسبة انعكاس بمغت  [8.74]ك [10.37] يمتو 
أىمية تعكس إرساء التشريعات  )ك  ( أىمية تعكس  يمة الفرد كالمجتمع )القضايا المتمثمة في 

% 96.30بنسبة انعكاس بمغت  [6.22]ك [7.56]بمتكسط حسابي عمى التكالي  يمتو  ( كالقكانيف
 كنسبة 3.63بمتكسط حسابي  يمتو  ( أىمية تعكس كجيات النظر المتعػددة )كفي المرتبة األخيرة 

% .    85.19انعكاس بمغت 

 تسعىذات أىمية بالغة ك السابقة عمى إف المضاميف التي تـ معالجتيا في البرنامج البيانات تدؿ 
.  إلى زيادة كعي الجميكر بيا كىذه النتائج تتطابؽ مع نتائج الدراسة الميدانية في المجمؿ

( 33)الجدول رقم 

أبعاد مضمكف معالجة القضايا السياسية الميبية ببرنامج الحدث بشكؿ عاـ   

 

األبعاد 

 

ك 

المتوسط % 

الحسابي 

االنحراف 

المعياري  لم يت من ت من  

 2.510 2.07 33.33 66.67 56حؽ التعبير 
 1.344 1.04 55.56 44.44 28حرية الرأم كاالنتخاب 
 3.023 2.70 40.74 59.26 73حرية المشاركة السياسية 

 6.241 9.89 0.00 100.00 267المحافظة عمى الحقكؽ العامة 
 5.526 9.93 3.70 96.30 268الحؽ في األمف كاالستقرار 
 6.569 4.33 33.33 66.67 117ترسيخ حؽ المعرفة كالعمـ 

 3.228 5.04 11.11 88.89 136المشاركة الفاعمة في تحسيف الحياة العامة 
 27عدد الحمقات 

 

األبعاد التي يتضمنيا معالجة مضاميف القضايا السياسية الميبية إلى  الجدكؿ ىذابيانات تشير 
في الترتيب  ( المحافظة عمى الحقكؽ العامة )ببرنامج الحدث إذ تأتي البعاد التي تتمثؿ في مؤشر 

الحؽ في األمف  )يمييا مؤشر% 100.00 كتضمنيا بدرجة 9.89األكؿ بمتكسط حسابي مقداره 
المشاركة  )ثـ جاء مؤشر % 96.30 كتضمنيا بدرجة 9.93بمتكسط حسابي مقداره  ( كاالستقرار

يمييا % 88.89 كتضمنيا بدرجة  5.04بمتكسط حسابي مقداره  ( الفاعمة في تحسيف الحياة العامة
ثـ % 66.67 كتضمنيا بدرجة 4.33بمتكسط حسابي بمغ   ( ترسيخ حؽ المعرفة كالعمـ )مؤشر 
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كجاء بعد ذلؾ % 66.67 كتضمنيا بدرجة 2.07بمتكسط حسابي مقداره  ( حؽ التعبير )مؤشر
% 59.26 كبدرجة تضمف بمغت 2.70بمتكسط حسابي مقداره  ( حرية المشاركة السياسية )مؤشر 

 كدرجة 1.04بمتكسط حسابي مقداره  ( حرية الرأم كاالنتخاب )كفي المرتبة الخيرة جاء مؤشر 
 .    44.44تضمف بمغت  

 السابقة عمى إف البرنامج خالؿ معالجتو لمقضايا السياسية الميبية ركز في مضمكنيا البياناتتؤكد 
. عمى أبعاد ذات ىدؼ تكعكم يساىـ في زيادة الكعي بيذه القضايا 

( 34)الجدول رقم 

أبعاد القضايا معالجة القضايا السياسية الميبية بشكؿ خاص   

 

األبعاد ال اصة 

 

ك 

المتوسط % 

الحسابي 

االنحراف 

المعياري  لم يت من ت من 

 9.267 10.11 11.11 88.89 373االلتزاـ باحتراـ القانكف 

 4.599 3.00 55.56 44.44 81أداء الخدمة العسكرية كالكطنية 

 4.190 5.41 22.22 77.78 146المسئكلية االجتماعية لمفرد 

 22.143 20.81 0.00 100.00 562النقد البناء لمحياة السياسية 

 27عدد الحمقات 
 

المعامالت األبعاد التي تتضمنيا معالجة مضاميف القضايا السياسية الميبية ىذا الجدكؿ  يتضح مف 
النقد البناء لمحياة  )ببرنامج الحدث إذ جاءت في المرتبة األكلى األبعاد التي تتمثؿ في مؤشر 

يمييا األبعاد المتمثمة في % 100.00 كتضمنيا بدرجة 20.81بمتكسط حسابي مقداره   ( السياسية
كفي % 88.89 كتضمنيا بدرجة 10.11بمتكسط حسابي  مقداره  ( االلتزاـ باحتراـ القانكف )

 5.41بمتكسط حسابي  يمتو  ( المسئكلية االجتماعية لمفرد )المرتبة الثالثة األبعاد المتمثمة في 
(  أداء الخدمة العسكرية كالكطنية )يمييا األبعاد التي تتمثؿ في % 77.78كدرجة تضمف بمغت 

% .  44.44 كتضمنيا بدرجة  3.00بمتكسط حسابي مقداره 
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 الجدكؿ أف ىناؾ تكافؽ كاضح بيف البعاد بشكؿ عاـ كاألبعاد بشكؿ خاص بياناتيظير مف خالؿ 
حيث تركز في مضمكنيا عمى ىدؼ زيادة الكعي بيذه القضايا كىذا يتفؽ مع رأم الجميكر في 

.  األبعاد التي تحققت ليـ مف مشاىدة البرنامج 

     

 (5)الشكل رقم 

 

ىذا الشكؿ يكضح متكسط نسب أدبيات الحكار كخصائصو في معالجة القضايا كمضامينيا كأبعاد 
الميبية كأىميتو  السياسية أدبيات الحكار في معالجة القضايا" زيادة الكعي بيا حسب المحكر القائؿ 

 " .كأبعاده كخصائصو 
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 مرتكزات كمصادر معالجة القضايا السياسية الميبية كنطا يا الجغرافي :المحور ال امس 
 . كاألىداؼ المتحققة 

( 35)الجدول رقم  

   .المرتكزات اعتيمد عمييا في معالجة القضايا السياسية الميبية

 
المرتكزات 

 
ك 

المتوسط % 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري  اعُتمد 

عمييا 
لم يعتمد 
عمييا 

 3.412 8.44 7.41 92.59 228اإلعداد الجيد 

 2.276 6.56 3.70 96.30 117 درة المذيع عمى الحكار كالتفاعؿ مع الضيؼ  

 2.379 6.26 0.00 100.00 169تكفير الظركؼ إلبقاء حالة التفاعؿ 

 5.301 13.89 0.00 100.00 375اختيار الضيؼ المناسب 

 27عدد الحمقات 

 

إلى المرتكزات التي اعتيمد عمييا في معالجة القضايا السياسية الميبية في ىذا الجدكؿ تشير البيانات 
جاء في المرتبة األكلى  (اختيار الضيؼ المناسب )ببرنامج الحدث حيث نجد إف المرتكز المتمثؿ 

كفي المرتبة الثانية جاء % 100.00 كبنسبة اعتماد مقدارىا 13.89بمتكسط حسابي مقداره  
 بنسبة اعتماد 6.26بمتكسط مقداره   ( تكفير الظركؼ إلبقاء حالة التفاعؿ )المرتكز المتمثؿ في 

(   درة المذيع عمى الحكار كالتفاعؿ مع الضيؼ )يمييا المرتكز المتمثؿ في % 100.00مقدارىا  
اإلعداد )يمييا المرتكز المتمثؿ % 96.30 بنسبة اعتماد مقدارىا 6.56بمتكسط حسابي مقداره  

% . 92.59 بنسبة اعتماد بمغت  8.44بمتكسط حسابي مقداره  (الجيد

 إف برنامج الحدث في معالجتو لمقضايا السياسية الميبية اعتمد بشكؿ  يتبيفالسابقةبيانات مف اؿ
إجمالي عمى جميع مرتكزات الحكار المتفؽ عمييا بيف المتخصصيف بيدؼ زيادة الكعي مف معالجة 

. ىذه القضايا 
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( 36)الجدول رقم  

 السياسية الميبية ببرنامج الحدث  القضايا المصادر التي اعتيمد عمييا في معالجة مضمكف 

المتوسط % ك المصادر 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري  اعتمد 

عمييا 

لم يعتمد 

عمييا 
 8.014 15.93 0.00 100.00 430المصادر الرسمية 

 6.830 8.96 11.11 88.89 242ضيؼ البرنامج 

 5.362 10.30 3.70 96.30 278تقارير الييئات كالمنظمات الدكلية 

 0.267 0.07 92.59 7.41 2المصادر العامة 

 1.949 0.52 92.59 7.41 14المراسمكف 

 27عدد الحمقات 

 

الجدكؿ السابؽ عف المصادر التي اعتيمد عمييا في معالجة مضمكف القضايا ىذا بيانات  تكشؼ
في الترتيب األكؿ بمتكسط  ( المصادر الرسمية )السياسية الميبية إذ تأتي المصادر المتمثمة في 

تقارير  )يمييا المصادر المتمثمة في % 100.00 كبدرجة اعتماد بمغت 15.93حسابي مقداره 
% 96.30 كبدرجة اعتماد بمغت 10.30بمتكسط حسابي مقداره   ( الييئات كالمنظمات الدكلية
 كدرجة اعتماد بمغت  8.96بمتكسط حسابي مقداره   ( ضيؼ البرنامج )يمييا المصادر المتمثمة في 

فكانت درجة االعتماد  ( المراسمكف )  ك  ( المصادر العامة )أما المصادر المتمثمة في % 88.89
% . 7.41عمييما  د بمغت 

 اعتماد برنامج الحدث عمى مصادر أكثر ثقة كمصدا ية في المعمكمات خالؿ بيانات الجدكؿتؤكد 
معالجتو لمقضايا السياسية الميبية مما انعكس عمى  يمة ىذه القضايا عند الجميكر كىذا ما أثبتتو 

.  الدراسة الميدانية لمجميكر 
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 (37)الجدول رقم 

النطاؽ الجغرافي لمقضايا السياسية الميبية المعالجة ببرنامج الحدث بقناة ليبيا الحدث   

 النطاق الجغرافي 
ك 

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي % 

عدم تغطية تغطية 

 9.225 20.11 3.70 96.30 543نطاؽ محمي 

 5.468 5.15 40.74 59.26 139 نطاؽ  طرم

 3.512 1.78 62.96 37.04 48 نطاؽ إ ميمي

 4.344 6.52 11.11 88.89 176 نطاؽ عالمي

 27عدد الحمقات 

 

المساحة الجغرافية التي تغطييا القضايا السياسية الميبية المطركحة  ىذا الجدكؿ بيانات تكشؼ

كبمتكسط % 96.30في الترتيب األكؿ بنسبة مقدارىا  ( النطاؽ الجغرافي المحمي )لمنقاش إذ جاء 

كمتكسط حسابي % 88.89بنسبة مقدارىا   ( النطاؽ العالمي ) يمييا جاء 20.11حسابي  يمتو 

كمتكسط % 59.26بنسبة مقدارىا  ( النطاؽ القطرم ) كفي المرتبة الثالثة جاء 6.52 يمتو 

بنسبة مقدارىا  ( النطاؽ اإل ميمي ) أما المرتبة الرابعة كالخيرة تمثمت في 5.15حسابي  يمتو 

.   1.78كعدـ تناكؿ كبمتكسط حسابي  يمتو % 37.04

عمى منطؽ معالجة القضايا السياسية الميبية مف حيث نطا يا الجغرافي كىدفيا  تؤكدىذه البيانات 

في زيادة كعي الجميكر المحمي بيا ككذلؾ ارتباطيا بالعالـ الخارجي كدكؿ كمنظمات كىيئات 

. كعمى كجو الخصكص تمؾ التي تتدخؿ بشكؿ مباشر في القضايا السياسية الميبية 
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( 38)الجدول رقم 

    األىداؼ التي تتضمنيا معالجة القضايا السياسية الميبية ببرنامج الحدث 

 

أىداف البرنام  

 

ك 

المتوسط % 

الحسابي 

االنحراف 

المعياري  لم تت منيا تت منيا 

 2.617 4.67 7.41 92.59 126بناء اتجاىات معينة 
 2.157 3.96 3.70 96.30 107تككيف أراء حكؿ  ضية ما 

 1.509 1.26 40.74 59.26 34مساندة اتجاه معيف 
 3.103 9.37 0.00 100.00 253إيصاؿ الحقائؽ لمجميكر 

 2.841 5.93 7.41 92.59 160معالجة اإلشكاليات التي تمس المجتمع 
 4.368 9.19 3.70 96.30 248معرفة الحقائؽ حكؿ القضايا 
 1.690 1.63 33.33 66.67 44تبادؿ اآلراء كاألفكار كالخبرات 

 27عدد الحمقات 
 

األىداؼ التي تتضمنيا معالجة القضايا في ىذا الجدكؿ  المعامالت اإلحصائية بياناتتبيف 
جاء في المرتبة  (إيصاؿ الحقائؽ لمجميكر ) السياسية الميبية حيث نجد أف اليدؼ المتمثؿ في 

كجاء ثانيا اليدؼ المتمثؿ في % 100.00 كنسبة تضمف  يمتيا 9.37األكلى بمتكسط حسابي بمغ 
% 96.30 كنسبة تضمف مقدارىا 9.19بمتكسط حسابي  يمتو  ( معرفة الحقائؽ حكؿ القضايا )

 3.96بمتكسط حسابي  يمتو   ( تككيف أراء حكؿ  ضية ما ) أما ثالثان جاء اليدؼ المتمثؿ في
معالجة اإلشكاليات التي تمس  )يمييا في المرتبة الرابعة جاء ىدؼ % 96.30كنسبة تضمف بمغت 

 كجاء خامسا اليدؼ %92.59 كبنسبة تضمف بمغت 5.93بمتكسط حسابي  يمتو  ( المجتمع
كجاء  %92.59 كنسبة تضمف 4.67بمتكسط حسابي بمغ  ( بناء اتجاىات معينة )المتمثؿ في 
 كنسبة التضمف 1.63بمتكسط حسابي  يمت  ( تبادؿ اآلراء كاألفكار كالخبرات )سادسا ىدؼ 

حيث بمغ المتكسط  ( يفعمساندة اتجاه ـ )كفي المرتبة األخيرة جاء ىدؼ % 66.67بمغت 
. % 59.26 كنسبة التضمف بمغت 1.26الحسابي لو 
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 في مجمميا إف جميع القضايا التي تـ معالجتيا في البرنامج تضمنت أىداؼ بيانات الجدكؿتؤكد 

كاضحة تسعى إلى زيادة كعي الجميكر بيذه القضايا كىذا األمر اتفؽ تماما مع رأم الجميكر 

.  مكضع الدراسة حكؿ األىداؼ التي تحققت لو مف خالؿ المتابعة 

 (6)الشكل رقم 

 

ىذا الشكؿ يكضح متكسط نسب مرتكزات كمصادر القضايا كنطاؽ معالجتيا كاألىداؼ المتحققة 

مرتكزات كمصادر معالجة القضايا السياسية الميبية كنطا يا الجغرافي " منيا كفقا لممحكر القائؿ 

 " . كاألىداؼ المتحققة 
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 :ة ــة الميدانيــالدراس

 .  نكع عينة الدراسة كفئاتيا العمرية :        أل ل 

 (39)     ل     

 .ٌ ضحخصائصعٌ            ٌ   ٌ 

 % ك النــــــــوع

 51.6 258 ذكػػػػػػػكر
 48.4 242 إنػػػػػاث

 100.0 500 المجمــــــــوع
 

  حيث شكمكا نسبة مئكية بمغ  يمتيا 258تكضح بيانات ىذا الجدكؿ إف عدد الذككر  د بمغ 
 كشكمكا نسبة مئكية بمغت 242مف إجمالي عينة الدراسة الميدانية كبمغ عدد اإلناث % 51.6
 . مف إجمالي عينة الدراسة % 48.4 يمتيا 

 (40)الجدول رقم 

 .يكضح الفئة العمرية لعينة الدراسة الميدانية 

 % ك الفئة العمرية

 34.6 173 20 إلى أ ؿ مف 18مف 

 26.4 132 22 إلى أ ؿ مف 20مف 

 21.4 107 24 إلى أ ؿ مف 22مف 

 17.6 88 26 إلى أ ؿ مف 24مف 

 100.0 500 المجموع

 

 18يتبيف مف بيانات ىذا الجدكؿ الفئة العمرية لعينة الدراسة إذ بمغ عدد الذيف تتراكح أعمارىـ مف 

مف إجمالي عينة % 34.6 مفردة حيث شكمكا نسبة مئكية بمغت  يمتيا 173 سنة 20إلى أ ؿ مف 



111 
 

 إلى أ ؿ مف 20الدراسة بالتالي احتمت المرتبة األكلى كجاءت في المرتبة الثانية الفئة العمرية مف 

 22يمييا الفئة مف % 26.4 كبمغت  يمة النسبة المئكية ليذه الفئة 123 سنة حيث بمغ عددىا 22

كالفئة الرابعة كاألخيرة مف عينة % 21.4 كالنسبة المئكية ليا 107 سنة كعددىا 24إلى أ ؿ مف 

 % .17.4 كنسبتيا مف عينة الدراسة 88 سنة كعددىا 26 إلى أ ؿ مف 24الدراسة مف 

 

 ( 7)الشكؿ ر ـ  

 

يكضح ىذا الشكؿ المحكر األكؿ المتعمؽ بنسبة المبحكثيف كنسب فئاتيـ العمرية كما تـ إجراء 
 .الدراسة الميدانية عمييـ 

 

20إ ىأ ل ن18 ن
35%

22إ ىأ ل ن20 ن
26%

24إ ىأ ل ن22 ن
21%

26إ ىأ ل ن24 ن
18%

%48إ اث

%52ذ   
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 االلتزاـ بمعايير المعالجة اإلعالمية كمقكمات تكضيح المعمكمات كد تيا كالفائدة :         ث    
 .التي تعكد عمى جميكرىا 

 (41)جدول رقم 

معايير معالجة المعمكمات التي تتضمنيا القضايا       التزاـ البرنامج ب

 درجة االلتزام                             
  
  المعايير        

ممتزم إلى حد ممتزم بيا 
ما 

المتوسط غير ممتزم 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الوزن األىمية 
النسبي 

% ك % ك % ك 

 0.754 1 0.76913 2.204 21.4 107 36.8 184 41.8 209الد ة في المعالجة 

 0.685 3 0.70275 2.056 22.0 110 50.4 252 27.6 138 اإليجاز في المعالجة

 0.671 4 0.68902 2.014 23.0 115 52.6 263 24.4 122 البساطة في المعالجة

 0.723 2 0.71982 2.170 18.8 94 45.4 227 35.8 179 الكضكح في المعالجة

 

 معايير د ة المعمكمات التي تتضمنيا القضايا السياسية الميبية حيث نجد  ىذا الجدكؿتكضح بيانات

 2.204كاف بدرجة أىمية أكلى كمتكسط حسابي  يمتو  (الد ة في المعالجة)أف االلتزاـ بمعيار 

 أما درجة 2.170بدرجة أىمية ثانية كمتكسط حسابي  يمتو  (الكضكح في المعالجة)كمعيار 

 كفي درجة 2.056كمتكسط حسابي  يمتو  (اإليجاز في المعالجة )األىمية الثالثة كانت لمعيار 

 . 2.014بمتكسط حسابي  يمتو  (البساطة في المعالجة)األىمية الرابعة جاء معيار 

 السابقة أف البرنامج في مجمؿ معالجتو لمقضايا السياسية الميبية بيدؼ زيادة الكعي البياناتتؤكد 

بيا التـز إلى حد كبير بجميع معايير الد ة في المعمكمة مع تقارب منطقي في استخداـ كؿ معيار 

. عمى حدل 
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( 42)جدول رقم 

  المقكمات المستخدمة لتكضيح المعمكمات التي تتضمنيا القضايا السياسية الميبية   

درجة االست دام        
الم ومات    

المتوسط ال تست دم تست دم إلى حد ما تست دم 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الوزن األىمية 
النسبي  % ك % ك % ك 

 0.859 1 0.59718 2.578 5.6 28 31.0 155 63.4 317شرح أسباب القضية 

تحميؿ القضايا بطرؽ 
مبسطة 

280 56.0 204 40.8 16 3.2 2.528 0.56022 2 0.842 

 0.808 3 0.57024 2.426 4.0 20 49.4 247 46.6 233د ة المعمكمات كصحتيا 

اإللماـ بكافة 
المعمكمات حكؿ 

القضايا 

231 46.2 225 45.0 44 8.8 2.374 0.64105 4 0.791 

 

 المقكمات التي اعتمد عمييا في معالجة القضايا السياسية إفالجدكؿ بيذا بيانات الكاردة  اؿتيظير

بدرجة  ( شرح أسباب القضية )الميبية ببرنامج الحدث بيدؼ زيادة كعي الجميكر إذ جاء مقـك 

تحميؿ القضايا  ) أما درجة األىمية الثانية جاءت لمقـك 2.578أىمية أكلى كمتكسط حسابي  يمتو 

تككيف  ) كتمثمت درجة األىمية  الثالثة في مقـك 2.528بمتكسط حسابي  يمتو  ( بطرؽ مبسطة

اإللماـ  ) كجاءت درجة األىمية الرابعة لمقـك 2.426بمتكسط حسابي  يمتو  ( رأم حكؿ  ضية ما

 . 2.374بمتكسط حسابي  يمتو  ( بكافة المعمكمات حكؿ القضايا

 السابقة نجد إف برنامج الحدث اعتمد في معالجتو لمقضايا السياسية الميبية عمى البياناتبناءا عمى 

 عند الجميكر ، عمما بأف  الكعيجميع مقكمات الحكار المتفؽ عمييا بيف المتخصصيف بيدؼ زيادة

ىذا االستخداـ جاء بدرجات متفاكتة ك ربما يرجع ذلؾ لنكع القضية المطركحة أك لضيػكؼ البرنامج 

. أك لمستكل المعمكمػات التي تتضمنيا القضية 
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( 43)الجدول رقم 

    ة ببرنامج الحدثمعالجالفائدة التي تحققيا د ة المعمكمات اؿ

          الفائدة  
المعطيات                     

المتوسط ليست مفيدة مفيدة إلى حد ما  ةفيد      م
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الوزن األىمية 
النسبي  % ك % ك % ك 

التعرؼ عمى 
أعماؽ القضية 

172 34.4 283 56.6 45 9.0 2.254 0.60846 4 0.751 

تفيد بالتعريؼ بكؿ 
المعمكمات حكؿ 

القضايا 

163 32.6 303 60.6 34 6.8 2.258 0.57279 2 0.753 

تفيد بالتعرؼ عمى 
الحمكؿ الممكنة 
حكؿ القضايا 

160 32.0 307 61.4 33 6.6 2.254 0.56756 3 0.751 

تمكنني مف إبداء 
رأيي بمكضكعية 
حكؿ القضايا 

204 40.8 240 48.0 56 11.2 2.296 0.65822 1 0.765 

 

 الجدكؿ عف الفائدة التي تحققيا د ة المعمكمات التي يقدميا برنامج الحدث  ىذابيانات فياؿتكشؼ 
في مقدمة  ( تمكنني مف إبداء رأيي حكؿ القضايا )في الكعي بالقضايا السياسية ، حيث جاء مؤشر

تفيد بالتعريؼ  ) كجاء مؤشر أنيا 2.296المؤشرات بدرجة أىمية أكلى كذلؾ بمتكسط حسابي بمغ 
 كفي األىمية 2.258بدرجة أىمية ثانية كبمتكسط حسابي بمغ  ( بكؿ المعمكمات حكؿ القضايا

بمتكسط حسابي بمغ  ( تفيد بالتعرؼ عمى الحمكؿ الممكنة حكؿ القضايا )الثالثة جاءت مؤشر أنيا 
(  تفيد بالتعرؼ عمى أعماؽ القضية ) أما األىمية الرابعة كاألخيرة تمثمت في مؤشر أنيا 2.254

 . 2.254بمتكسط حسابي بمغ 

الجدكؿ أف ىناؾ اىتماـ كاضح مف الشباب الجامعي عينة الدراسة ىذا  بالبياناتنالحظ مف 
بالمعمكمات المتعمقة بالقضايا المطركحة ككف نتائج جميع المعطيات بالجدكؿ متقاربة بالتالي د ة 
المعمكمات كمعالجتيا أدت إلى الكعي بالقضايا السياسية كىذا يعكس التكافؽ بيف اختيار القضايا 

.  كمعالجتيا كبيف تحقيؽ اليدؼ منيا كىك زيادة الكعي بيا 
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 (44)جدول رقم 

  .الفائدة التي يتحصؿ عمييا الجميكر مف متابعة مضاميف القضايا المعالجة

الفائدة                               
 المعطيات    

المتوسط ليست مفيدة مفيدة إلى حد ما مفيدة 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الوزن األىمية 
النسبي  % ك % ك % ك 

 زيادة الكعي بالقضايا 
السياسية 

248 49.6 218 43.6 34 6.8 2.428 0.61772 3 0.809 

 الحصكؿ عمى 
معمكمات سياسية 

205 41.0 248 49.6 47 9.4 2.316 0.63636 4 0.772 

 متابعة األحداث 
اليكمية 

323 64.6 147 28.6 34 6.8 2.578 0.61699 1 0.859 

 0.857 2 0.63689 2.572 8.0 40 26.8 134 65.2 326معرفة كفيـ الحقائؽ 

 

الجدكؿ الفائدة التي يتحصؿ عمييا الجميكر مف متابعة مضاميف القضايا المعالجة في ىذا  يبيف

(  متابعة األحداث اليكمية )برنامج الحدث ، إذ جاءت األىمية األكلى في الفائدة المتعمقة بمؤشر 

معرفة كفيـ الحقائؽ حكؿ  ) كجاءت األىمية الثانية المتعمقة بمؤشر 2.578بمتكسط حسابي بمغ 

زيادة الكعي  )   أما األىمية الثالثة تتمثؿ في مؤشر 2.572بمتكسط حسابي بمغ  ( القضايا

الحصكؿ عمى المعمكمات  )أما األىمية الرابعة كالخيرة تمثمت في مؤشر  ( بالقضايا السياسية

 . 2.316كبمغ المتكسط الحسابي ليا  ( السياسية

 نجد أف درجة الفائدة لمجميكر مف متابعتيـ  لمقضايا المعالجة بالبرنامج البيانات ىذهاستنادا عمى 

.  كانت متقاربة في جميع المؤشرات التي في مجمميا تساعد  ي زيادة كعييـ بػيا 



116 
 

 (8)الشكل رقم 

 

ىذا الشكؿ يكضح متكسطات محكر االلتزاـ بمعايير المعالجة اإلعالمية كمقكمات تكضيح 

 .معمكماتيا كد تيا كالفائدة التي تعكد عمى جميكرىا 

 أىمية البرنامج لممبحكثيف كأسباب حرصيـ عمى متابعة القضايا المعالجة بو  :المحور الثالث

 .كارتباطو بمعدؿ المشاىدة 

 

 

2.4765

2.2655

2.4735

2.1110

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

   ق  ات     خ      ضٌح
   ع   ات   ً  ض  ها  قضاٌا

   ٌا ٌ    ٌبٌ    عا ج با ب  ا ج

  فائ ة   ً  ققها      ع   ات
   ق   بب  ا ج    ثفً   عً
با قضاٌا   ٌا ٌ   ب جه 

 ظ    ب  ثٌن

  فائ ةي   ًٌ  صلع ٌها
  ج ه   ن  ابع  ضا ٌن
  قضاٌا   عا ج فًب  ا ج

    ث

   ز م  ب  ا جب عاٌٌ  عا ج 
   ع   ات   ً  ض  ها  قضاٌا

   ٌا ٌ    ٌبٌ 
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( 45)الجدول رقم 

 .أىمية برنامج الحدث بالنسبة لمشباب الجامعي في زيادة كعييـ  درجة

أىمية البرنامج بالنسبة لمشباب الجامعي في زيادة كعييـ بالقضايا ىذا الجدكؿ إلى بيانات  تشير
في المرتبة األكلى  (ميـ بدرجة كبيرة  )السياسية الميبية حيث جاءت درجة األىمية المتمثمة في 

بنسبة  (ميـ إلى حد ما )كفي الترتيب الثاني درجة األىمية المتمثمة في % 50.0بنسبة بمغت 
بنسبة  (غير ميـ  )كفي الترتيب األخير جاءت درجة األىمية المتمثمة في % 32.0مئكية بمغت 

كىي نسبة ضئيمة كبمغ مقدار المتكسط الحسابي اإلجمالي لدرجة أىمية برنامج % 18.0بمغت 
 . 1.8600الحدث لدل الشباب الجامعي في زيادة كعييـ بالقضايا السياسية الميبية 

 عمى إف الشباب الجامعي اعتمد عمى برنامج الحدث في زيادة كعييـ بالقضايا البياناتكتدؿ ىذه 
. السياسية الميبية 

 (46)جدول رقم 

.   درجات حرص الجميكر عمى متابعة القضايا المعالجة ببرنامج الحدث 

درجات الحرص                                                                    
ال  ايا     

المتوسط ال احرص احرص إلى حد ما احرص 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الوزن األىمية 
النسبي  % ك % ك % ك 

 0.793 2 0.68450 2.380 11.6 58 38.8 194 49.6 248القضايا السياسية 
 0.804 1 0.77963 2.414 18.2 91 22.2 111 59.6 258 القضايا العسكرية

 0.751 4 0.69459 2.254 14.6 73 45.4 227 40.0 200 القضايا الدستكرية
 0.768 3 0.71597 2.304 15.0 75 39.6 198 45.4 227 القضايا اال تصادية
 0.718 6 0.77426 2.154 23.4 117 37.8 189 38.8 194 القضايا االجتماعية

 0.749 5 0.75341 2.248 19.0 95 37.2 186 43.8 219 القضايا الصحية

الجدكؿ درجات حرص الجميكر عمى متابعة القضايا المعالجة ببرنامج الحدث ىذا  تكضح بيانات
 لبدرجة أىمية أكؿ ( القضايا العسكرية )في الفترة المحددة لمدراسة ، إذ جاء الحرص عمى متابعة 

بالتالي كاف متكسط إجمالي درجات حرص الجميكر عمى المعمكمات التي يتناكليا البرنامج فيما 

 االنحراؼ لمعيارم المتكسط الحسابي% ؾ الخيارات 
  50.0 250ميـ بدرجة كبيرة 

1.8600 

 

0.69380 
 32.0 160ميـ إلى حد ما 

 18.0 90غير ميـ 
 100.0 500المجمكع 
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السياسية ،  )يمييا جاءت تكاليا القضايا  2.414يخص القضايا العسكرية بمغ متكسط حسابي 
 ػػػػػػ 2.154بمتكسطات حسابية كانت مابيف  (اال تصادية ، الدستكرية ، الصحية ، االجتماعية 

2.380  .
بالدرجة مف النتائج السابقة يمكف القكؿ أف سبب حرص الجميكر عمى متابعة القضايا العسكرية 

يرجع إلى اعتمادىـ عمى البرنامج في الحصكؿ عمى ىذه األكلى كالقضايا األخرل ذات الصمة 
المعمكمات كىذا يؤكد التكافؽ بيف درجة االعتماد كالحرص لدل الجميكر كىذا األمر مرتبط 

. باألحداث التي كانت جارية بالبالد 

 (47)جدول رقم 

. يكضح أىـ أسباب متابعة الجميكر لبرنامج الحدث 

  األىمية          
أىم األسباب    

المتوسط غير ميم ميم إلى حد ما ميم 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الوزن األىمية 
النسبي  % ك % ك % ك 

 لزيادة معارفي 
السياسية بقضايا 

الكطف 

296 59.2 160 32.0 44 8.8 2.504 0.65333 1 0.834 

 لزيادة معارفي 
العامة  

232 46.4 216 43.2 52 10.2 2.360 0.66278 2 0.786 

 لإللماـ بالثقافة 
السياسية 

198 39.6 231 46.2 71 14.2 2.254 0.68879 5 0.751 

لكشؼ الغمكض 
كالمبس حكؿ 
القضايا 

235 44.0 206 41.2 59 11.8 2.352 0.68193 3 0.784 

لكي أتمكف مف اتخاذ 
مك ؼ تجاه القضايا  

221 44.2 218 43.6 61 12.2 2.320 0.68009 4 0.773 

 

زيادة  )الجدكؿ عف أىـ أسباب متابعة الجميكر لبرنامج الحدث ، إذ جاء مؤشر ىذا تكشؼ بيانات 
 ) كجاء مؤشر 2.504بدرجة أىمية أكلى كبمتكسط حسابي بمغ  (المعارؼ السياسية بقضايا الكطف 

 أما األىمية الثالثة تمثمت 2.360بدرجة أىمية ثانية كمتكسط حسابي بمغ  ( زيادة المعارؼ العامة
 2.352حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا  ( كشؼ الغمكض كالمبس حكؿ القضايا )في مؤشر 

بمتكسط حسابي بمغ  ( تمكنيـ مف اتخاذ مك ؼ تجاه القضايا )كاألىمية الرابعة تمثمت في ككنيا 
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بدرجة األىمية الخامسة كاألخيرة كبمغ المتكسط  ( اإللماـ بالثقافة السياسية ) كجاء مؤشر 2.320
 . 2.254الحسابي 

 أىـ أسباب متابعة الجميكر لبرنامج الحدث مساىمة البرنامج في زيادة كعي البياناتأبرزت 
.  الجميكر معرفيا بالقضايا التي عالجيا كىذا يؤكد تحقيؽ البرنامج ألىدافو في زيادة الكعي 

( 48)الجدول رقم 

 .معدؿ مشاىدة الشباب الجامعي لبرنامج الحدث بقناة ليبيا الحدث 

 

عف معدؿ مشاىدة الشباب الجامعي لبرنامج الحدث بقناة ليبيا الحدث ، حيث  ىذا الجدكؿ كشؼم
 )يمييا الذيف يشاىدكنو % 45بأعمى نسبة كبمغت  (دائما  )جاء معدؿ الذيف يشاىدكف البرنامج 

كبمغ إجمالي % 18فبمغت نسبتيـ  (نادرا  )أما الذيف يشاىدكنو % 37بنسبة مئكية بمغت  (أحيانا 
.  كىذا يعد مؤشر إيجابي لمعدؿ المشاىدة 1.8100المتكسط الحسابي لمشاىدة الشباب لمبرنامج 

تدؿ النتائج السابقة عمى إف ىناؾ اىتماـ كاضح مف  بؿ الشباب الجامعية لمشاىدة البرنامج عمى 
الىتماـ لدكر البرنامج في زيادة كعييـ االرغـ مف تفاكت معدالت المشاىدة كربما يرجع ذلؾ 

.   بالقضايا السياسية الميبية التي تمس حياتيـ 

 

 

 

 

 االنحراف لمعياري المتوسط الحسابي% ك ال يارات 
  45.0 225دائما 

1.8100 

 

0.71759 
 37.0 185أحيانا 
 18.0 90نادرا 

 100.0 500المجمكع 
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 (9)الشكل رقم 

 

أىمية البرنامج لممبحكثيف كأسباب " ىذا الشكؿ يكضح المتكسط الحسابي إلجمالي تساؤالت محكر 
 "حرصيـ عمى متابعة القضايا المعالجة بو كارتباطو بمعدؿ المشاىدة 

 . أىمية مضاميف القضايا كنكعية معمكماتيا كشكاىدىا كأنماط عرضيا :المحور الرابع 

( 49)جدول رقم 

 .البرنامج مف كجية نظر الجميكر بأىمية مضاميف القضايا المطركحة 

    األىمية                                      
الم مون   

المتوسط غير ميمة ميمة إلى حد ما ميمة 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الوزن األىمية 
النسبي  % ك % ك % ك 

 0.868 1 0.55079 2.606 3.2 16 33.0 165 63.8 319ميمة لمفرد كالمجتمع 

ميمة إلرساء 
التشريعات كالقكانيف  

256 51.2 216 42.2 28 5.6 2.456 0.60065 3 0.818 

ميمة اإلعادة بناء 
ك ياـ الدكلة 

290 58.0 176 35.2 34 6.8 2.512 0.62180 2 0.837 

ميمة لعكس كجيات 
النظر المتعددة 

199 39.8 207 41.4 94 18.8 2.210 0.73688 4 0.736 

2.2923
2.3580

1.81001.8600

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

  جات  ص  ج ه  ع ى
  ابع   قضاٌا   عا ج بب  ا ج

    ث

أهمأ باب  ابع   ج ه  
 ب  ا ج    ث

 ع ل شاه ة  شباب  جا عً
 ب  ا ج    ثبق اة ٌبٌا    ث

  ج أه ٌ ب  ا ج    ث
با   ب   شباب  جا عًفًزٌا ة
 عٌهمبا قضاٌا   ٌا ٌ    ٌبٌ 
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أىمية مضمكف القضايا المطركحة لمنقاش في البرنامج مف كجية نظر   الجدكؿىذاتظير بيانات 
بدرجة أىمية أكلى كبمتكسط حسابي بمغ  ( ميمة لمفرد كالمجتمع )الجميكر ، إذ جاء مؤشر 

حيث بمغ المتكسط  (ميمة إلعادة بناء ك ياـ الدكلة  ) كبدرجة أىمية ثانية جاء مؤشر 2.606
بدرجة أىمية ثالثة بمتكسط  ( ميمة إلرساء التشريعات كالقكانيف ) كجاء مؤشر 2.512الحسابي 

ميمة لعكس كجيات النظر  ) أما األىمية الرابعة كاألخيرة تمثمت في مؤشر 2.456حسابي بمغ 
 . 2.210  كبمغ متكسطيا الحسابي  ( المتعددة

نالحظ مف بيانات الجدكؿ أف ىناؾ أىمية كبيرة لمضمكف القضايا المطركحة خالؿ البرنامج ككنيا 
رساء القكانيف كتساىـ في عكس كجيات النظر المتعددة كبالتالي زيادة الكعي  ميمة لبناء الدكلة كا 

 .   المستيدؼعند الجميكر 

( 50)جدول رقم 

     برنامج اؿدرجات اعتماد الجميكر عمى نكعية المعمكمات التي يقدميا 

    درجة االعتماد                 
       نوعية

المعمومات    

المتوسط ال يعتمد عمييا يعتمد عمييا إلى حد ما يعتمد عمييا 

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

الوزن األىمية 

النسبي  % ك % ك % ك 

معمكمات ذات صمة 
بالقضايا السياسية 

211 42.2 230 46.0 59 11.8 2.304 0.66969 2 0.768 

معمكمات ذات صمة 
 بالقضايا العسكرية

226 45.2 221 44.2 53 10.6 2.346 0.66269 1 0.782 

معمكمات ذات صمة 
 بالقضايا اال تصادية

119 23.8 269 53.8 112 22.4 2.014 0.68024 3 0.671 

معمكمات ذات صمة 
 بالقضايا الصحية

98 19.6 231 46.2 171 34.2 1.854 0.71953 5 0.618 

معمكمات ذات صمة 
 بالقضايا االجتماعية

87 17.4 209 41.8 204 40.8 1.766 0.72684 6 0.588 

معمكمات ذات صمة 
 بالقضايا الدستكرية

156 31.2 187 37.4 157 31.4 1.998 0.79199 4 0.666 

 

الجدكؿ إلى درجات اعتماد الجميكر عمى نكعية المعمكمات التي ىذا تشير البيانات الكاردة في 
(  المعمكمات العسكرية )يقدميا برنامج الحدث في زيادة كعييـ بالقضايا السياسية ، إذ جاءت 

بدرجة أىمية أكلى مف اعتماد الجميكر عمى البرنامج في الحصكؿ عمى ىذه المعمكمات بمعدؿ 
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كبدرجة عدـ اعتماد % 44.2كبدرجة اعتماد إلى حد ما بنسبة بمغت % 45.2اعتماد بمغ نسبة 
كلذا كاف متكسط إجمالي اعتماد الجميكر عمى المعمكمات التي يتناكليا برنامج % 10.6بمغت 

 . 2.346الحدث فما يخص القضايا العسكرية بمغ متكسط حسابي 

 إف المبحكثيف كاف اعتمادىـ عمى البرنامج بالدرجة األكلى في الحصكؿ ىذه البيانات مف يتبيف
عمى المعمكمات العسكرية كالسياسية أمرا طبيعيا بحكـ األحداث العسكرية كالسياسية التي شيدتيا 

.  البالد مما كاف سببا في التركيز عمييا 

 (51)جدول رقم 

الشكاىد التي يعتمد عمييا البرنامج في معالجتو لمقضايا السياسية    

درجة االعتماد                      
 

الشواىد       

المتوسط لم يعتمد اعتمد إلى حد ما اعتمد عمييا 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الوزن األىمية 
النسبي 

% ك % ك % ك 

االستشياد بمصدر 
مكثكؽ 

266 53.2 194 38.8 40 8.0 2.452 0.63915 2 0.817 

 0.750 3 0.59767 2.252 8.4 42 58.0 290 33.6 168أ كاؿ مسئكليف 

 0.732 4 0.66518 2.196 14.2 71 52.0 260 33.8 169أ كاؿ شيكد العياف 

تقارير كا عية حكؿ 
القضايا 

287 57.4 171 34.2 42 8.4 2.490 0.64710 1 0.83 

 

 الشكاىد التي اعتمد عمييا البرنامج في معالجتو لمقضايا السياسية أفالجدكؿ  ىذا بيانات ضحكت
احتمت درجة أىمية  ( تقارير كا عية حكؿ القضايا )   بيدؼ زيادة الكعي  ، حيث نجد أف مؤشر 

درجة األىمية  ( االستشياد بمصدر مكثكؽ ) كاحتؿ مؤشر 2.490أكلى بمتكسط حسابي  يمتو 
(  أ كاؿ مسئكليف )درجة األىمية الثالثة جاءت لمؤشر   ،2.452الثانية بمتكسط حسابي  يمتو 

(  أ كاؿ شيكد العياف ) كاألىمية الرابعة كاألخيرة جاءت لمؤشر 2.252بمتكسط حسابي  يمتو 
 .  2.196بمتكسط حسابي  يمتو 
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 أف برنامج الحدث استخدـ كؿ الشكاىد التي مف شانيا أف تضفي طبقا لمؤشرات ىذا الجدكؿ يتبيف
ف كاف اعتمادىا عمى  الكا عية عمى القضايا التي تـ معالجتيا بيدؼ إحداث الكعي عند الجميكر كا 

   .ىذه الشكاىد جاء بدرجات متفاكتة كلكف في مجمميا تـ تسخيرىا لتحقيؽ اليدؼ

( 52)جدول رقم 

 . برنامج باؿ المستخدمة في معالجة القضايا  كالتكعيةأنماط الحكار

درجة االست دام                     
 

أنماط الحوار    

المتوسط لم تست دم تست دم إلى حد ما تست دم 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الوزن األىمية 
النسبي  % ك % ك % ك 

الحصكؿ عمى 
المعمكمات اليامة مف 

الضيؼ 

269 53.8 177 35.4 54 10.8 2.254 0.60846 1 0.751 

تقديـ شخصيات مثيرة 
لمجدؿ 

168 33.6 267 53.4 65 13.0 2.258 0.57279 3 0.753 

الحصكؿ عمى رأم 
الضيؼ حكؿ  ضية ما 

217 43.4 173 34.6 110 22.0 2.254 0.56756 2 0.751 

 

أنماط الحكار المستخدمة في معالجة القضايا السياسية الميبية عبر إلى  الجدكؿ بيانات ىذاتشير 
بدرجة أىمية أكلى  ( الحصكؿ عمى المعمكمات اليامة مف الضيؼ )برنامج حيث جاء مؤشر نمط 

الحصكؿ عمى رأم  )    كفي درجة أىمية ثانية جاء مؤشر 2.254كبمتكسط حسابي  يمتو 
 أما في درجة األىمية الثالثة كاألخيرة جاء 2.254بمتكسط حسابي  يمتو  ( الضيؼ حكؿ  ضية ما

 . 2.258بمتكسط حسابي  يمتو  ( تقديـ شخصيات مثيرة لمجدؿ )مؤشر 

ف برنامج الحدث استخدـ أنماط الحكار المتفؽ عمييا عمميا كفقا أ بيانات ىذا الجدكؿ يتبيف حسب
لممتخصصيف في ىذا المجاؿ في معالجتو لمقضايا السياسية الميبية بيدؼ زيادة كعي الجميكر بيا 

. كىذا األمر كاضح مف خالؿ الجانب المعرفي ألنماط الحكار مف الكتب كالمراجع 
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 (10)الشكل رقم 

 

ىذا الشكؿ يكضح إجمالي متكسط المتكسطات لممحكر الرابع مف حيث أىمية المضاميف ، نكعية 
 .المعمكمات ، شكاىد المضمكف ، أنماط المعالجة 

 أساليب معالجة مضاميف القضايا كدرجة ثقة الجميكر بيا كارتباطيا بنكع :المحور ال امس 
 .الضيكؼ كالنتائج المتحققة 
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 (53)جدول رقم 

.  البرنامج  بلمعالجةالقضايا ؿالنتائج التي تحققت مف متابعة المبحكثيف 

مدى التح ق                          
النتائ      

المتوسط  تتح ق لمتح  ت إلى حد ما  تح  ت 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الوزن األىمية 
النسبي  % ك % ك % ك 

اال تناع باآلراء 
المطركحة خالؿ 

المعالجة 

193 38.6 249 49.8 58 11.6 2.270 0.65571 4 0.756 

الكصكؿ إلى حمكؿ 
مقبكلة حكؿ القضايا 

المطركحة  

197 39.4 263 52.6 40 8.0 2.314 0.61332 3 0.771 

إضافة معرفية 
معمكماتية خالؿ 

المعالجة 

254 50.6 203 40.6 43 8.6 2.422 0.4556 1 0.807 

الكعي بأىـ القضايا 
التي تمس الحياة 

اليكمية 

166 33.2 166 33.2 66 13.2 2.404 0.71119 2 0.801 

 

النتائج التي تحققت لمجميكر مف خالؿ متابعتو لمقضايا السياسية التي  الجدكؿىذا تبيف بيانات 
بدرجة أىمية أكلى كبمتكسط  ( إضافة معرفية معمكماتية )تناكليا برنامج الحدث ، إذ جاء مؤشر 

بأىـ القضايا التي تمس   )مأنيا تحقؽ الكعجاء مؤشر  كخالؿ المعالجة ك2.422حسابي  يمتو 
 كبدرجة أىمية ثالثة جاء مؤشر 2.404بدرجة أىمية ثانية بمتكسط حسابي  يمتو  ( الحياة اليكمية

 كبدرجة 2.314بمتكسط حسابي  يمتو  ( الكصكؿ إلى حمكؿ مقبكلة حكؿ القضايا المطركحة )
بمتكسط حسابي  يمتو  ( اال تناع باآلراء المطركحة خالؿ المعالجة )أىمية رابعة كأخيرة جاء مؤشر 

2.270 . 

 إف متابعة الجميكر لمقضايا السياسية التي تناكليا برنامج الجدكؿ بياناتيمكف القكؿ مف خالؿ 
الحدث كانت نتائجيا ايجابية إذ تحصؿ عمى فكائد معرفية ككجدانية كسمككية مف خالؿ مؤشرات 
. درجات النتائج بالجدكؿ كىذا يدؿ عمى إحكاـ البرنامج في اختياره لمقضايا السياسية المطركحة 
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 (54)جدول رقم 

. األساليب التي اعتمد عمييا البرنامج في عرضو لمقضايا السياسية 
درجة المساىمة                

األساليب    
المتوسط ال يساىم يساىم إلى حد ما يساىم 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

الوزن األىمية 
النسبي  % ك % ك % ك 

 0.876 1 0.51977 2.628 1.8 9 33.6 168 64.6 323 األسمكب العقالني 

 0.721 3 0.70320 2.163 18.8 94 48.8 244 32.4 162 األسمكب العاطفي  

 األسمكب العقالني 
كالعاطفي معا 

175 35.0 218 43.6 107 21.4 2.136 0.73932 4 0.712 

أسمكب شرح أسباب 
القضية 

265 53.0 189 37.8 46 9.2 2.438 0.65652 2 0.812 

 

 األساليب التي اعتمد عمييا البرنامج في معالجتو لمقضايا مف أجؿ زيادة الجدكؿ السابؽ ىذا يكضح
عمى درجة األىمية األكلى بمتكسط ( أسمكب المعالجة العقالني )كعي المبحكثيف بيا ، إذ تحصؿ 

عمى درجة  ( شرح أسباب القضية ) كتحصؿ أسمكب المعالجة المتمثؿ في 2.628حسابي بمغ 
بمتكسط  ( األسمكب العقالني ) كاألىمية الثالثة كانت 2.438األىمية الثانية بمتكسط حسابي بمغ 

معا حيث بمغ  ( األسمكب العقالني كالعاطفي ) أما األىمية الرابعة كاألخيرة 2.163حسابي بمغ 
 . 2.136المتكسط الحسابي 

 التي أظيرىا الجدكؿ أف برنامج الحدث اعتمد في معالجتو لمقضايا مف أجؿ زيادة البياناتتؤكد 
الكعي عند الجميكر عمى جميع األساليب المتعارؼ عمييا عند المعالجة كىي كما جاءت في 

الجدكؿ بدرجات متفاكتة إلى حد كبير باعتمادىا عمى األسمكب العقالني مع التقارب إلى حد ما في 
 .األساليب األخرل 
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( 55)الجدول رقم 

  التي تتضمنيا القضايا المعالجة بالبرنامج    المعمكماتدرجة ثقة الجميكر في 

 درجة الث ة                                                
   

ال  ايا         

أثق بيا إلى أثق بيا 
حد ما 

المتوسط ال أثق بيا 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الوزن األىمية 
النسبي 

% ك % ك % ك 
معمكمات تتعمؽ بالقضايا 

السياسية الميبية 
212 42.4 255 51.0 33 6.6 2.358 0.60213 1 0.786 

معمكمات تتعمؽ بالقضايا 
 السياسية الميبية العربية

107 21.4 355 71.0 38 7.6 2.138 0.52106 3 0.712 

معمكمات تتعمؽ بالقضايا 
 السياسية الميبية اإل ميمية

82 16.4 288 57.6 130 26.0 1.904 0.64468 4 0.634 

معمكمات تتعمؽ بالقضايا 
 السياسية الميبية العالمية

216 43.2 143 28.6 141 28.2 2.150 0.83240 2 0.716 

 

 درجة ثقة الجميكر في المعمكمات التي تتضمنيا القضايا السياسية المعالجة مف ىذا الجدكؿيضح 
بدرجة أىمية  ( معمكمات تتعمؽ بالقضايا السياسية الميبية )في برنامج الحدث حيث يأتي مؤشر 

معمكمات تتعمؽ بالقضايا السياسية الميبية  )  كجاء مؤشر2.358أكلى كمتكسط حسابي  يمتو 
 أما درجة األىمية الثالثة تمثمت في 2.150بدرجة األىمية الثانية بمتكسط حسابي  يمتو  ( العالمية
 كجاءت 2.13بمتكسط حسابي  يمتو  ( معمكمات تتعمؽ بالقضايا السياسية الميبية العربية )مؤشر 

بمتكسط  ( معمكمات تتعمؽ بالقضايا السياسية الميبية اإل ميمية )األىمية الرابعة كاألخيرة لمؤشر
 . 1.904حسابي  يمتو 

ف معالجة البرنامج لممعمكمات التي تتضمنيا القضايا السياسية الميبية حازت أ عمى البياناتتدؿ 

عمى ثقة الجميكر كبدرجات متفاكتة تباعا ألنكاع المعمكمات مف حيث مستكاىا المحمي كالعربي 

 باىتماـ الجميكر مف خالؿ لكاإل ميمي كالعالمي كىذا يؤكد إف القضايا السياسية الميبية تحض

. مستكل معمكماتيا 
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 (56)جدول رقم 

 .البرنامج بالمعالجة  المعمكمات التي تتضمنيا القضايابأكثر ضيكؼ أىمية ك إ ناعا 

                     األىمية               
ال يوف 

 أىميةأكثر 
قناعا  وا 

قناعا أىمية  وا 
إلى حد ما 

المتوسط      أىميةال يوجد  
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الوزن األىمية 
النسبي 

% ك % ك % ك 
 0.754 2 0.77944 2.264 20.6 103 32.4 162 47.0 235المسئكلكف الحككميكف 

 0.756 1 0.73297 2.268 17.0 85 39.2 196 43.8 219 المتخصصكف

 0.692 3 0.73280 2.078 23.2 116 45.8 229 31.0 155 الميتمكف

 0.642 4 0.80363 1.926 36.2 181 35.0 175 28.8 144 الشخصيات العامة

 

إلى الضيكؼ األكثر أىمية ك إ ناعا خالؿ المعمكمات التي بيذا الجدكؿ تشير البيانات اإلحصائية 
كاف بدرجة أىمية  ( المتخصصكف )تتضمنيا القضايا السياسية المعالجة  ،  حيث نجد أف مؤشر 

بدرجة األىمية الثانية  ( المسئكلكف الحككميكف ) كجاء مؤشر 2.268أكلى كبمتكسط حسابي  يمتو 
عمى درجة األىمية الثالثة بمتكسط  ( الميتمكف ) كتحصؿ مؤشر 2.264بمتكسط حسابي  يمتو 

بمتكسط  ( الشخصيات العامة )   أما درجة األىمية الرابعة كانت لمؤشر 2.078حسابي  يمتو 
 .   1.926حسابي  يمتو 

 نجد أف البرنامج ركز عمى المتخصصكف بشكؿ كاضح  الجدكؿاستنادا عمى البيانات التي أظيرىا
كساب الضيكؼ أىمية في معالجتو لممعمكمات التي تتضمنيا القضايا السياسية  إل ناع الجميكر كا 

. الميبية مف الكعي كجاءت فئات الضيكؼ متفاكتة  ميال في بعض المؤشرات 
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 (11)الشكؿ ر ـ 

 

أساليب " ىذا الشكؿ يكضح متكسطات أساليب معالجة مضاميف القضايا كفقا لممحكر القائؿ 
 " معالجة مضاميف القضايا كدرجة ثقة الجميكر بيا كارتباطيا بنكع الضيكؼ كالنتائج المتحققة 

 أبعاد كأىداؼ كمصادر مضاميف القضايا السياسية الميبية كارتباطيا بالمساىمة :المحور السادس 
  .في الكعي بيا

( 57)جدول رقم 

 األىداؼ التي ساىمت في تحقيؽ زيادة الكعي بالقضايا عند الجميكر 

درجة المساىمة      
 

 األىداف    

المتوسط لم تساىم ساىمت إلى حد ما ساىمت    
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الوزن األىمية 
النسبي  % ك % ك % ك 

 0.791 2 0.62842 2.374 8.0 40 46.6 233 45.4 227 بناء اتجاىات معينة 

 تككيف رأم حكؿ 
 ضية ما  

217 43.4 251 50.2 32 6.4 2.370 0.60152 3 0.79 

 تقديـ حمكؿ لمقضايا 
المختمؼ عمييا 

190 38.0 254 50.8 56 11.2 2.268 0.64886 4 0.756 

معرفة الحقائؽ حكؿ 
القضايا 

296 59.2 180 36.0 24 4.8 2.544 0.58716 1 0.848 

2.35252.3345
2.13752.1340

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

    ائج   ً  ققت نخالل
  ابع    ب  ثٌن  عا ج   قضاٌا

   ٌا ٌ فً  ب  ا ج

 أل ا ٌب   ً ع   ع ٌها
  ب  ا جفًع ضه  قضاٌا
   ٌا ٌ    ٌبٌ    اه  هافً

زٌا ة عً  ج ه  بها

  ج ثق   ج ه  فً   ع   ات
   ٌا ٌ    ً  ض  ها  قضاٌا
   ٌا ٌ    عا ج با ب  ا ج

أ ث ضٌ ف  ب  ا جأه ٌ  
إ  اعابا  ع   ات   ً  ض  ها
  قضاٌا   ٌا ٌ    عا ج فً

  ب  ا ج



130 
 

 الجدكؿ عف األىداؼ التي ساىمت في تحقيؽ زيادة الكعي بالقضايا  ىذاتكشؼ البيانات في
معرفة الحقائؽ حكؿ )السياسية الميبية التي تـ معالجتيا في برنامج الحدث ، إذ جاء مؤشر 

بناء ) كفي درجة األىمية الثانية جاء مؤشر2.544بدرجة األىمية كبمتكسط حسابي  يمتو  (القضايا
تككيف رأم  ) كجاءت درجة األىمية الثالثة لمؤشر 2.374بمتكسط حسابي  يمتو  ( اتجاىات معينة
 أما درجة األىمية الرابعة كاألخيرة كانت لمؤشر 2.370بمتكسط حسابي  يمتو  ( حكؿ  ضية ما

 . 2.268حيث أف  يمة المتكسط الحسابي ليا  ( تقديـ حمكؿ لمقضايا المختمؼ عمييا)

 إف البرنامج عمؿ تكظيؼ مجمكعة مف الكظائؼ تساىـ في تحقيؽ زيادة في الجدكؿ البياناتتؤكد 
الكعي عند الجميكر بالقضايا السياسية الميبية كبالفعؿ ىذا انعكس في مجمؿ كؿ النتائج التي 

نالحظ مف بيانات الجدكؿ أف األىداؼ المحددة مف خالؿ البرنامج ، إذ حققتيا األىداؼ المحددة 
ساىمت مف كجية نظر المبحكثيف في معرفة الحقائؽ مف خالؿ القضايا المطركحة لمنقاش بالتالي 

.  ساىـ ذلؾ في بناء اتجاىات لدل المبحكثيف كتككيف أراء حكؿ القضايا المطركحة لمنقاش 

 (58)جدول رقم 

   لقضايا ا ةلبرنامج في معالجعتمد عمييا اا التي مصادراؿ

 درجة االعتماد                            
 المصادر   

اعتمد عمييا إلى اعتمد عمييا 
حد ما 

المتوسط لم يعتمد عمييا 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الوزن األىمية 
النسبي 

% ك % ك % ك 
 0.820 1 0.64295 2.462 8.2 41 37.4 187 54.4 272المصادر الرسمية 
 0.720 4 0.59030 2.162 10.6 53 62.6 313 26.8 134مراسؿ البرنامج 
 0.735 3 0.61670 2.206 10.8 54 57.8 289 31.4 157ضيؼ البرنامج 

تقارير الييئات كالمنظمات 
الدكلية 

225 45.0 167 33.4 108 21.6 2.234 0.78260 2 0.744 

 0.710 5 0.72914 2.132 20.8 104 45.2 226 34.0 170المصادر العامة 
 

تضح مف خالؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ المصادر التي اعتمد عمييا البرنامج في معالجتو ت
(  المصادر الرسمية )لمقضايا السياسية  الميبية مف أجؿ زيادة كعي الجميكر ، حيث مثؿ مؤشر 

تقارير الييئات كالمنظمات  ) كمثؿ مؤشر 2.562درجة األىمية األكلى كبمتكسط حسابي  يمتو 
 كتمثمت درجة األىمية الثالثة في 2.234درجة األىمية الثانية كمتكسط حسابي  يمتو  ( الدكلية
بمتكسط  ( مراسؿ البرنامج )أما درجة األىمية الرابعة جاءت لمؤشر  ( ضيؼ البرنامج )مؤشر 
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(  المصادر العامة ) كفي درجة األىمية الخامسة كاألخيرة جاء مؤشر 2.162حسابي  يمتو 
 .  2.132بمتكسط حسابي  يمتو 

 عمى المصادر التي ارتبطت معمكماتيا بالقضايا السياسية الميبية التي تـ الجدكؿ بياناتتؤكد 
معالجتيا خالؿ البرنامج باإلضافة إلى تحقيقيا لزيادة الكعي عند الجميكر كبالتالي كاف االعتماد 

عمى المصادر بما يخدـ اليدؼ الرئيسي لمبرنامج كىك شرح كتفسير كتحميؿ القضايا السياسية الميبية 
 .مف أجؿ الكعي بيا 

 (59)جدول رقم 

     المعالجة األبعاد األكثر فاعمية في تكظيؼ المعمكمات التي تتضمنيا القضايا 

 درجة الفاعمية                            
  األبعاد      

المتوسط ليست فعالة   فعالة إلى حد ما فعالة       
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الوزن األىمية 
النسبي  % ك % ك % ك 

 0.805 2 0.59972 2.416 5.8 29 46.8 234 47.4 237األبعاد المعرفية 

 0.752 3 0.56489 2.256 6.4 32 61.6 308 32.0 160 األبعاد الكجدانية

 0.808 1 0.6079 2.424 5.8 29 46.0 230 48.2 241 األبعاد السمككية

 

عف األبعاد األكثر فاعمية في تكظيؼ المعمكمات التي  الجدكؿفي ىذا تكشؼ البيانات الكاردة 
تتضمنيا القضايا السياسية المعالجة بالبرنامج بيدؼ زيادة كعي الجميكر بيا ، حيث جاء مؤشر 

 كفي درجة 2.424بدرجة األىمية األكلى كبمتكسط حسابي  يمتو  ( لمبعد السمككي )التكظيؼ 
 أما درجة 2.416بمتكسط حسابي  يمتو  ( لمبعد المعرفي )األىمية الثانية جاء مؤشر التكظيؼ 

( .   لمبعد الكجداني )األىمية الرابعة كاألخيرة كانت لمؤشر التكظيؼ 

 نجد إف البرنامج  د نجح بشكؿ كاضح في تكظيؼ فاعمية المعمكمات مف ىذه البياناتاستنادا عمى 
أجؿ تحقيؽ األبعاد األساسية لو كعمى رأسيا األبعاد السمككية التي ال يمكف أف تككف مكجكدة إال 
بتكظيؼ فاعمية األبعاد المعرفية كالكجدانية لممعمكمات كىذا  د تحقؽ بالفعؿ مف خالؿ ىذه النتائج 

  .
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( 60)الجدول رقم 

. مساىمة المعمكمات التي تتضمنيا القضايا في زيادة كعي الشباب الجامعي 

 

الجدكؿ درجة مساىمة المعمكمات التي تتضمنيا القضايا السياسية المعالجة ىذا  بيانات يتبيف مف
مساىمتيا   ) ببرنامج الحدث في زيادة كعي الشباب الجامعي بيا ، حيث جاء في المرتبة األكلى

 (مساىمتيا بدرجة متكسطة  )كجاءت في المرتبة الثانية % 45.0بنسبة بمغت  (بدرجة كبيرة 
بنسبة مئكية بمغت  (مساىمتيا بدرجة ضعيفة  )كفي المرتبة األخيرة جاءت % 36.0كبمغت نسبتيا 

كجاء إجمالي المتكسط الحسابي لمساىمة المعمكمات التي تتضمنيا القضايا السياسية % 18.0
المعالجة ببرنامج الحدث في زيادة كعي الشباب الجامعي بالقضايا السياسية الميبية بقيمة بمغت 

1.8180 . 

 كالنسب المتفاكتة لدرجة مساىمة المعمكمات التي  دميا برنامج الحدث ضمف البياناتكتدؿ 
معالجتو لمقضايا السياسية الميبية عمى  درة البرنامج عمى تكظيفيا األمر الذم انعكس عمى زيادة 

.  بيا  (الشباب الجامعي)كعي الجميكر 

 

 

 

 

 االنحراف لمعياري المتوسط الحسابي% ك ال يارات 

  45 225تساىـ بدرجة كبيرة 

2.266 

 

 36 183تساىـ إلى حد ما  0.64753

 18.0 92  تساىـ ال 

 100.0 500المجمكع 
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 (12)الشكؿ ر ـ 

 

ىذا الشكؿ يكضح متكسطات أىداؼ معالجة القضايا كأبعادىا كمساىمتيا في التكعية بيا كفؽ 
أبعاد كأىداؼ كمصادر مضاميف القضايا السياسية الميبية كارتباطيا بالمساىمة في " المحكر القائؿ 

 "الكعي بيا 

 

 

 

 

2.3890

2.2392

2.3653
2.2660

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

 أله  ف   ً اه تفً  قٌق
زٌا ة   عًبا قضاٌا   ٌا ٌ 

   ٌبٌ ع    ج ه  

   صا     ً ع   ع ٌها
  ب  ا جفً عا ج ه  قضاٌا

   ٌا ٌ    ٌبٌ به فزٌا ة عً
  ج ه  

 ألبعا  أل ث فاع ٌ فً  ظٌف
   ع   ات   ً  ض  ها  قضاٌا
   ٌا ٌ    عا ج با ب  ا جبه ف

زٌا ة عً  ج ه  بها

  ج   اه     ع   ات   ً
  ض  ها  قضاٌا   ٌا ٌ فً
.زٌا ة عً  شباب  جا عًبها
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 المبحث الثاني
 

التحميمية      الدراسة فروضا تبار 
الميدانية و 
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  لمدراسةا تبار الفرض الرئيسي  
ىناؾ عال ة دالة إحصائيا بيف اعتماد الشباب الجامعي عمى البرامج الحكارية بقناة ليبيا الحدث " 

" كبيف زيادة كعييـ بالقضايا السياسية الميبية 

( 61)الجدول رقم 

درجة اال تبار                       
                                         الفرض                      

حجم 
العينة 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

قيمة 
ت 

درجات 
الحرية 

مستوى 
المعنوية 

ىناؾ عال ة دالة إحصائيا بيف اعتماد 
الشباب الجامعي عمى البرامج الحكارية 

بقناة ليبيا الحدث كبيف زيادة كعييـ 
بالقضايا السياسية الميبية 

 
500 

 
2.198 

 
0.231 

 
19.087 

 
499 

 
0.000 

 

كمقياس مستكل T) ) الجدكؿ كباستخداـ المعامؿ اإلحصائي  ىذاتكشؼ البيانات الكاردة في
المعنكية عف العال ة بيف اعتماد الشباب الجامعي عمى البرامج الحكارية بقناة ليبيا الحدث كبيف 
زيادة كعييـ بالقضايا السياسية الميبية إذ تشير النتائج إلى كجكد عال ة  كية دالة إحصائيا حيث 

 ك يمة مستكل المعنكية 19.087بمغت  (T) ك يمة معامؿ 2.198بمغت  يمة المتكسط الحسابي 
 كىي شديدة االرتباط كتدؿ عمى كجكد 0.000 بدرجة ارتباط  كية بمغت 0.005كاف أ ؿ مف 

.  عال ة بكضكح ، كبناءا عمى ذلؾ يقبؿ الفرض الرئيسي لمدراسة كما تـ عرضو كبالتالي تـ إثباتو 

 لدراسة التحميمية الفرعية لفروض الا تبار 

األول ال ائل  الفرعي ا تبار الفرض  –

زيادة الكعي بالقضايا السياسية ك كمتغيرات  ىناؾ عال ة دالة إحصائيا بيف شكاىد المضمكف 
 .االعتماد عمى االستماالت ، األدكات ، األنماط 
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 (62)الجدول رقم 

مستوى المعنوية معامل االرتباط ال انوني درجة االرتباط قيمة االرتباط المحاور 

  كية  0.779نكعية االستماالت 
0.789 

 
األدكات التي اعتمد عمييا  0.000

البرنامج 
 كية  0.768

 كية  0.755أنماط الحكار 

 

 ىناؾ عال ة دالة إحصائيا بيف شكاىد المضمكف التي اعتمد عمييا قفأ إلىتشير البيانات الكاردة 
  ،البرنامج في معالجة القضايا السياسية الميبية كبيف االستماالت التي ركز عمييا في زيادة الكعي

، ايا ػبما يحقؽ زيادة كعي الجميكر بيذه القض، كأنماط الحكار ،ككذلؾ أدكات تأكيد المصدا ية 
(  0.000 ) ، كبمسػتكل معنػكية  يمتػو ( 0.789 )انكني ػاط الؽػامؿ االرتبػت درجة معػث بمغػحي

كىذا يدؿ عمى كجكد عال ة  كية ، بالتالي يقبؿ الفرض الذم  امت عميو الدراسة كيرفض الفرض 
 بيف شكاىد المضمكف لمعالجة القضايا السياسية كبيف نكعية ةالعدمي القائؿ ال تكجد عال ة إحصائي

. االستماالت كاألدكات كاألنماط  

 الثاني ال ائل الفرعي ا تبار الفرض  –

 ماىناؾ عال ة دالة إحصائيا بيف النتائج المتك عة كمتغيرات زيادة الكعي بالقضايا السياسية الميبية ك
  .مضاميف القضايا ، شكاىد المضمكف ،  العناصر اإليضاحية معالجة معايير مف استخداـ 

( 63) الجدول رقم 

مستوى المعنوية معامل االرتباط ال انوني درجة االرتباط قيمة االرتباط المحاور 
مضاميف معالجة معايير 

القضايا 
  كية  0.815

0.860 
 

0.000 
 كية  0.719شكاىد المضمكف 

متكسطة  0.653العناصر اإليضاحية 
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تبيف البيانات الكاردة بالجدكؿ إف ىناؾ عال ة دالة إحصائيا بيف النتائج المتك عة التي يسعى 
البرنامج إلى تحقيقيا خالؿ معالجتو لمقضايا السياسية الميبية كبيف شكاىد المضمكف التي اعتمد 

عمييا في زيادة الكعي ككذلؾ معايير معالجة القضايا كالعناصر اإليضاحية بما يحقؽ زيادة الكعي 
كبمستكل معنكية (  0.860  )عند الجميكر بالقضايا حيث بمغت درجة معامؿ االرتباط القانكني

كىذا يدؿ عمى كجكد عال ة  كية ، بالتالي يقبؿ الفرض الذم  امت عميو الدراسة (  0.000  ) يمتو
كيرفض الفرض العدمي القائؿ ال تكجد عال ة دالة إحصائيا بيف النتائج المتك عة مف معالجة 
القضايا السياسية الميبية كبيف استخداـ شكاىد المضمكف كمعايير معالجة مضاميف القضايا 

  .  كالعناصر اإليضاحية 

الثالث ال ائل  الفرعي ا تبار الفرض نتيجة -  

ىناؾ عال ة دالة إحصائيا بيف أنماط الحكار كمتغيرات زيادة الكعي بمعالجة القضايا السياسية 
  .الميبية كما ييعتمد مف طبيعة الجميكر ، نكعية الحكار المستخدـ ، معايير معالجة المعمكمات 

( 64)الجدول رقم 

مستوى المعنوية معامل االرتباط ال انوني درجة االرتباط قيمة االرتباط المحاور        

  كية  0.924معايير معالجة المعمكمات 
0.947 

 
 كية  0.780طبيعة الجميكر  0.000

متكسطة  0.546كنكعية الحكار المستخدـ 
 

إف ىناؾ عال ة دالة إحصائيا بيف أنماط الحكار التي اعتمد عمييا  تدؿ البيانات الكاردة بالجدكؿ
البرنامج في معالجة القضايا السياسية الميبية كبيف طبيعة الجميكر المستيدؼ لزيادة كعيو بيا 

ككذلؾ نكعية الحكار المستخدـ في المعالجة كالمعايير المتبعة لمعالجة المعمكمات بيدؼ تحقيؽ 
كبمستكل (  0.947  )زيادة كعي الجميكر بيذه القضايا حيث بمغت درجة معامؿ االرتباط القانكني

كىذا يدؿ كجكد عال ة  كية ، بالتالي يقبؿ الفرض الذم  امت عميو (  0.000  )معنكية  يمتو
الدراسة كيرفض الفرض العدمي القائؿ  ال تكجد عال ة دالة إحصائيا بيف أنماط الحكار كالمتغيرات 
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زيادة الكعي بمعالجة القضايا السياسية الميبية كما يعتمد مف طبيعة الجميكر ، مؤشرات 
        .المكضكعية ، القكالب 

 الرابع ال ائل الفرعي ا تبار الفرض نتيجة   –

عال ة دالة إحصائيا بيف خصائص الحكار كمتغيرات زيادة الكعي مف معالجة القضايا السياسية 
الميبية بما يتضمنو مف ، االعتبارات التي تعكس أدبيات الحكار ، األبعاد بشكؿ عاـ ، األىمية التي 

 .يعكسيا مضمكف القضية 

( 65)الجدول رقم 

معامل االرتباط درجة االرتباط قيمة االرتباط المحاور               
ال انوني 

مستوى 
المعنوية 

  كية  0.750األىمية التي يعكسيا مضمكف القضية 
0.792 

 
 كية  0.722األبعاد بشكؿ عاـ  0.000

متكسطة  0.587االعتبارات التي تعكس أدبيات الحكار 
 

إف ىناؾ عال ة دالة إحصائيا بيف خصائص الحكار التي اعتمد عمييا ىذا الجدكؿ تؤكد بيانات 
البرنامج في معالجة القضايا السياسية الميبية كبيف االعتبارات التي تعكس أدبيات الحكار التي ركز 

األىمية التي يعكسيا مضمكف  عمييا في زيادة كعي الجميكر ككذلؾ أبعاد القضايا بشكؿ عاـ ك
     القضية بما يحقؽ زيادة كعي الجميكر بيذه القضايا حيث بمغت درجة معامؿ االرتباط القانكني

كىك ما يدؿ عمى كجكد عال ة  كية ، بالتالي يقبؿ (  0.000  )كبمستكل معنكية  يمتو(  0.792 )
الفرض الذم  امت عميو الدراسة كيرفض الفرض العدمي القائؿ  ال تكجد عال ة دالة إحصائيا بيف 
خصائص الحكار كمتغيرات زيادة الكعي مف معالجة القضايا السياسية الميبية كبما يتضمنيا مف 

االعتبارات التي تعكس أدبيات الحكار ، األبعاد بشكؿ عاـ ، األىمية التي يعكسيا مضمكف القضية  

 ال امس ال ائل الفرعي  الفرض نتيجة   –

ىناؾ عال ة دالة إحصائيا بيف نكعية القضايا مف ناحية النطاؽ الجغرافي كمتغيرات زيادة الكعي 
 .مف معالجة القضايا السياسية الميبية في االعتماد عمى مف أنماط الحكار ، األىداؼ ، المصادر 
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( 66)الجدول رقم 

مستوى المعنوية معامل االرتباط ال انوني درجة االرتباط قيمة االرتباط المحاور 
  كية  0.802أنماط الحكار 

0.829 
 

 كية  0.758األىداؼ  0.000
 كية  0.607المصادر 

 

نكعية القضايا المعالجة مف ناحية الجدكؿ إف ىناؾ عال ة دالة إحصائيا بيف ىذا  بيانات تظير
 كبيف أنماط الحكار المستخدمة في المعالجة مف أجؿ زيادة الكعي أيضا األىداؼ النطاؽ الجغرافي

 حيث بمغت  ،التي تتضمنيا المعالجة كمصادر المعمكمات بيدؼ زيادة كعي الجميكر بالقضايا
كىذا يدؿ عمى كجكد (  0.000  )كمستكل المعنكية بمغ(  0.829  )درجة معامؿ االرتباط القانكني

ال " عال ة  كية ، بالتالي يقبؿ الفرض الذم  امت عميو الدراسة كيرفض الفرض العدمي القائؿ 
تكجد عال ة دالة إحصائيا بيف النطاؽ الجغرافي لمقضايا المعالجة بالبرنامج كبيف متغيرات الكعي 
مف معالجة القضايا السياسية الميبية في االعتماد عمى أنماط الحكار ، األىداؼ التي تتضمنيا 

   " .المعالجة ، مصادر المعمكمات 

   الميدانيةا تبار الفروض الفرعية لمدراسة

  األول ال ائل  الفرعيا تبار الفرضنتيجة – 

ىناؾ عال ة دالة إحصائيا بيف درجة اعتماد الشباب الجامعي عمى برنامج الحدث بقناة ليبيا الحدث 
 .كمستكل كعييـ بالقضايا السياسية الميبية 

 (67)الجدول رقم 

               درجة اال تبار 
الفرض                                                    

حجم 
العينة 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

قيمة 
ت 

درجات 
الحرية 

مستوى 
المعنوية 

ىناؾ عال ة دالة إحصائيا بيف درجة 
اعتماد الشباب الجامعي عمى برنامج 

الحدث بقناة ليبيا الحدث كمستكل 
كعييـ بالقضايا السياسية الميبية 

 
500 

 
2.283 

 
0.283 

 
22.361 

 
499 

 
0.000 
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الجدكؿ عف العال ة بيف درجة اعتماد الشباب الجامعي عمى برنامج ىذا تدؿ البيانات الكاردة في 
الحدث بقناة ليبيا الحدث كمستكل كعييـ بالقضايا السياسية الميبية حيث تؤكد النتائج عمى كجكد 

 ك يمة 22.361بمغ  (T) كمعامؿ 2.283عال ة  كية دالة إحصائيا ، حيث بمغ المتكسط الحسابي 
  كتعتبر بذلؾ شديدة 0.000 بدرجة ارتباط  كية بمغت 0.005مستكل المعنكية كاف أ ؿ مف 

االرتباط كتدؿ عمى كجكد ىذه العال ة بكضكح ، كتأسيسا عمى ذلؾ يقبؿ الفرض الفرعي األكؿ 
.  لمدراسة كما عرض مسبقا بالتالي تـ إثباتو 

ا تبار الفرض الفرعي الثاني ال ائل  نتيجة – 

ىناؾ عال ة دالة إحصائيا بيف معدؿ مشاىدة كمتابعة الشباب الجامعي لبرنامج الحدث بقناة ليبيا 
 .الحدث كبيف أىمية زيادة الكعي لدييـ 

 (68)الجدول رقم 

   درجة اال تبار              
      

 الفرض                                                       

حجم 
العينة 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

قيمة 
ت 

درجات 
الحرية 

مستوى 
المعنوية 

ىناؾ عال ة دالة إحصائيا بيف معدؿ 
مشاىدة كمتابعة الشباب الجامعي 
لبرنامج الحدث بقناة ليبيا الحدث 
كبيف أىمية زيادة الكعي لدييـ 

 
500 

 
2.363 

 
0.339 

 
23.939 

 
499 

 
0.000 

 

 العال ة بيف معدؿ مشاىدة كمتابعة الشباب الجامعي  إلىالجدكؿىذا  البيانات الكاردة في تشير
لبرنامج الحدث بقناة ليبيا الحدث كبيف أىمية زيادة الكعي لدييـ حيث أثبتت النتائج كجكد عال ة 

ك يمة مستكل  (T) كبمغت  يمة معامؿ 2.339 كية دالة إحصائيا إذ بمغت  يمة المتكسط الحسابي 
 كىي تعتبر ذات ارتباط  كم 0.000 بدرجة ارتباط عالية جدا بمغت 0.005المعنكية كاف أ ؿ مف 

ثبات  كتدؿ بشكؿ كاضح عمى كجكد العال ة ، إذان يقبؿ الفرض الثاني لمدراسة كما تـ عرضو كا 
.  صحتو 
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ا تبار الفرض الفرعي الثالث ال ائل   نتيجة – 

ىناؾ عال ة دالة إحصائيا بيف مستكل زيادة الكعي بالقضايا السياسية الميبية المعالجة ببرنامج 
 .الحدث بقناة ليبيا الحدث كبيف درجة ثقة الجميكر بالمعمكمات التي تتضمنيا 

 (69)الجدول رقم 

           درجة اال تبار 
الفرض                                                   

حجم 
العينة  

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

   قيمة   
   ت   

درجات 
الحرية 

مستوى 
المعنوية 

ىناؾ عال ة دالة إحصائيا بيف مستكل 
زيادة الكعي بالقضايا السياسية الميبية 
المعالجة ببرنامج الحدث بقناة ليبيا 
الحدث كبيف درجة ثقة الجميكر 

بالمعمكمات التي تتضمنيا 

 
500         

 
2.220 

 
0.271 

 
18.149 

 
499 

 
0.000 

 

 العال ة بيف مستكل زيادة الكعي بالقضايا السياسية الميبية إلىالجدكؿ ىذا تشير البيانات الكاردة ب

المعالجة ببرنامج الحدث بقناة ليبيا الحدث كبيف درجة ثقة الجميكر بالمعمكمات التي تتضمنيا إذ 

 2.220تؤكد النتائج عمى كجكد عال ة  كية دالة إحصائيا حيث بمغت  يمة المتكسط الحسابي 

 0.000 كبدرجة ارتباط  كية بمغت 0.005 ك يمة مستكل المعنكية كاف أ ؿ مف (T)ك يمة معامؿ 

كىي بالتالي شديدة االرتباط كتدؿ عمى كجكد العال ة بكضكح ، استنادا عمى ذلؾ يقبؿ الفرض 

  .الثالث لمدراسة كما تـ عرضو كىك ما تـ إثبات صحتو

ا تبار الفرض الفرعي الرابع ال ائل  نتيجة – 

ىناؾ عال ة دالة إحصائيا بيف درجة اعتماد الشباب الجامعي عمى برنامج الحدث بقناة ليبيا الحدث 
  .كبيف اعتماده  مصدر رئيسي لممعمكمات حكؿ القضايا السياسية الميبية
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 (70)الجدول رقم 

           درجة اال تبار 
الفرض                                                        

حجم 
العينة  

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

   قيمة   
   ت   

درجات 
الحرية 

مستوى 
المعنوية 

ىناؾ عال ة دالة إحصائيا بيف درجة 
اعتماد الشباب الجامعي عمى برنامج 
الحدث بقناة ليبيا الحدث كبيف اعتماده 
مصدر رئيسي لممعمكمات حكؿ القضايا 

السياسية الميبية 

 
500         

 
1.925 

 
0.513 

 
3.265          

 
499 

 
0.001 

 العال ة بيف درجة اعتماد الشباب الجامعي عمى برنامج الحدث بقناة  إلى الجدكؿىذا بيانات تشير
ليبيا الحدث كبيف اعتماده  مصدر رئيسي لممعمكمات حكؿ القضايا السياسية الميبية حيث تشير 

 ك يمة معامؿ 1.925النتائج إلى كجكد عال ة  كية دالة إحصائيا إذ بمغت  يمة المتكسط الحسابي 
(T) 3.265 كىي  كية 0.000 بدرجة ارتباط بمغت 0.005 ك يمة مستكل المعنكية كاف أ ؿ مف 

االرتباط كتدؿ عمى كجكد لعال ة بكضكح ، اعتمادا عمى ذلؾ يقبؿ الفرض الفرعي الرابع لمدراسة 
 .كما تـ عرضو كبالتالي تـ إثبات صحتو 

  الكميات العممية، النوع :ا تبارات الفروق بين عينة الدراسة من حيث  –

   من حيث النوع –

ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا  بيف نكع الجميكر كبيف درجة اعتمادىـ عمى برنامج الحدث بقناة ليبيا 
  .الحدث في زيادة كعييـ بالقضايا السياسية الميبية

 (71)الجدول رقم 

 ار   درجة اال تب            
                        الفرض

حجم النوع 
العينة 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

قيمة 
ت 

درجات 
الحرية 

مستوى 
المعنوية 

ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا  
بيف نكع الجميكر كبيف درجة 
اعتمادىـ عمى برنامج الحدث 

بقناة ليبيا الحدث في زيادة 
كعييـ بالقضايا السياسية 

الميبية 

 
ذكر 

 
258 

 
2.1977 

 
0.23458 

 
 

0.017 

 
 

498 

 
 

0.986  
أنثى 

 
242 

 
2.1973 

 
0.22839 
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الجدكؿ عف عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف نكع الجميكر كدرجة اعتمادىـ ىذا  تتكشؼ بيا
عمى برنامج الحدث في زيادة كعييـ بالقضايا السياسية الميبية حيث بمغت  يمة المتكسط الحسابي 

 كىي غير دالة لككنيا 0.986ليما  (T) كبمغت  يمة معامؿ 2.1973 كلإلناث 2.1977لمذككر 
مف  [ ذككر ، إناث ] كىذه النتيجة تؤكد عمى عدـ كجكد فركؽ بيف نكع الجميكر 0.005أكبر مف 

حيث االعتماد كزيادة الكعي بالقضايا السياسية الميبية كربما يرجع ذلؾ لطبيعة الجميكر حيث أنو 
  تمثؿ في الشباب الجامعي كمف الطبيعي أف تككف ىذه الشريحة في مستكل اىتماـ متقارب بقضايا 

. الكطف 

   من حيث الكميات العممية–

ؽ دالة إحصائيا  بيف كميات الجامعة بشكؿ عاـ مف حيث درجة اعتماد الشباب الجامعي كىناؾ فر
   .عمى برنامج الحدث بقناة ليبيا الحدث كبيف زيادة كعييـ بالقضايا السياسية الميبية

( 72)الجدول رقم 

 درجة اال تبار                  
  الكميات                                

مجموع 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط مجموع 
المربعات 

قيمة  
ف 

مستوى 
المعنوية 

 0.001 2.68 0.137 13 1.787بيف المجمكعات 
   0.051 486 24.927داخؿ المجمكعات 
    499 26.714المجمكع الكمي 

 

 لمفركؽ بيف مجمكع الكميات عامة بالجامعة ، حيث السابؽالجدكؿ ىذا تشير البيانات الكاردة في 
 ك يمة 2.68( F)نجد إف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بينيا إذ بمغت  يمة االختبار اإلحصائي 

 كىي بالتالي تؤكد عمى كجكد فركؽ بيف الكميات ، 0.005 كىي أ ؿ مف 0.001مستكل المعنكية 
.  كربما يرجع ذلؾ لطبيعة تخصصات الشباب الجامعي التي  د تؤثر في اىتماماتيـ 
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  لدراسة ل  النيائيةنتائ ال

  والميدانيةلدراسة التحميميةل  النيائيةنتائ ال- 

 الدراسة التحميمية فروض  تبارال النتائ  النيائية- 

 والميدانية
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 : والميدانية لدراسة التحميميةل  النيائيةنتائ ال
لدراسة التحميمية  النيائية لنتائ  ال

إف البرنامج اعتمد عمى أدكات كشكاىد عممية منطقية خالؿ معالجتو لمقضايا السياسية الميبية – 
كالتي بدكرىا تدعـ استماالت اإل ناع مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ الرئيسي المتمثؿ في الكعي بالقضايا 

. السياسية الميبية 

 مجمكعة مف المعايير التي تعكس بشكؿ أك لاعتمد البرنامج في معالجتو لمقضايا الميبية عؿ– 
بأخر كا ع القضايا السياسية مدعكمة بعناصر إيضاحية حكؿ مضمكف القضايا المعالجة بيدؼ 
الكصكؿ إلى النتائج المخطط ليا كبطبيعة الحاؿ تحقيؽ أىدافو التي في مجمميا تسعى لزيادة 

. الكعي لدل الجميكر 

استخدـ البرنامج أنماط الحكار العممية التي اتفؽ عمييا المتخصصيف كالتي تتماشى كطبيعة – 
ف مف كالمسئكؿمالبرنامج الذم اعتمد عمى نكعية حكار المقابمة كذلؾ مف خالؿ استضافة المتخصص

. ف ككف إف القضايا المطركحة تيـ معظـ الجميكر الميبي مالحككمي

تؤكد أدبيات كخصائص الحكار المستخدمة في البرنامج عمى أىمية الحكار بشكؿ عاـ ك يمة – 
البرنامج في أداء رسالتو اإلعالمية بشكؿ خاص كىك ما يعكس األىمية البالغة لمضاميف القضايا 
المعالجة بالبرنامج كالتي في المجمؿ تيدؼ لتحقيؽ الكعي بأبعاد معالجة القضايا السياسية الميبية 

. عمى مستكل الكطف كالمكاطف 

تضمنت القضايا السياسية الميبية التي عالجيا البرنامج جممة مف األىداؼ الكاضحة التي تسعى – 
.       إلى زيادة الكعي لدل الجميكر كارتباطيا بالعالـ الخارجي كدكؿ كمنظمات كىيئات دكلية 

لدراسة الميدانية  لنيائية لنتائ  اال

إف متابعة الشباب الجامعي لمبرامج الحكارية يؤدم إلى كعييـ بالقضايا المعركضة عمى  – 
. اختالؼ أنكاعيا كعمى كجو الخصكص السياسية منيا 
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 لككنو يحضى بأىمية بالغة لدييـ لمساىمتو ؾارتفاع معدؿ مشاىدة الشباب الجامعي لمبرامج كذؿ– 
. في زيادة كعييـ معرفيا بالقضايا السياسية الميبية التي عالجيا

ف مإف أساليب معالجة مضاميف القضايا السياسية الميبية كمقكماتيا كاختيار الضيكؼ المناسب– 
 زيادة ثقة الشباب الجامعي في المعمكمات التي تتضمنيا ساىـ فيكالمتخصصيف كالمسئكليف 

.   القضايا السياسية الميبية المعالجة بالبرنامج 

 إف شكاىد المبحكثيفىناؾ أىمية كبيرة لمضاميف القضايا المعالجة بالبرنامج حيث يرل – 
. مستكل الكعي لدييـ لزيادة المضمكف كأنماط المعالجة أدت إلى الحصكؿ عمى فكائد 

إف األىداؼ كاألبعاد التي تضمنتيا المعمكمات في معالجة القضايا السياسية الميبية كاعتمادىا – 
عمى مصادر كاضحة حقؽ األبعاد السمككية الناتجة عف األبعاد المعرفية كالكجدانية مما زاد كعييـ 

.  بتمؾ القضايا 

  التحميمية والميدانية الدراسة فروضل لنيائيةنتائ  اال

 النتيجة النيائية لفرض الدراسة الرئيسي 

برنامج  ) بيف اعتماد الشباب الجامعي عمى البرامج الحكارية ىناؾ عال ةأكدت نتائج الدراسة أف 
  .بقناة ليبيا الحدث كبيف زيادة كعييـ بالقضايا السياسية الميبية (الحدث 

 النتائ  النيائية لمفروض الفرعية لمدراسة التحميمي

 التي اعتمد عمييا البرنامج في معالجة ىناؾ عال ة بيف شكاىد المضمكفبينت نتائج الدراسة أف – 
 لزيادة الكعي بالقضايا السياسية كبيف االعتماد عمى االستماالت ، األدكات القضايا السياسية الميبية

  . ، حيث أثبتت النتائج كجكد عال ة  كية بينيا ، األنماط

ىناؾ عال ة بيف النتائج المتك عة في زيادة الكعي بالقضايا السياسية أثبتت نتائج الدراسة أف – 
  مضاميف القضايا ، شكاىد المضمكف ،  العناصر اإليضاحية معالجةالميبية كبيف استخداـ معايير

 .، حيث كانت العال ة  كية بحسب نتائج االختبار 
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 معالجة القضايا السياسية الميبية التي اعتمد عمييا البرنامج في ىناؾ عال ة بيف أنماط الحكار -
 ، حيث دلت النتائج  طبيعة الجميكر ، نكعية الحكار المستخدـ ، معايير معالجة المعمكماتكبيف

 . عمى كجكد عال ة  كية بينيا 

 االعتبارات التي تعكس يفبكمعالجة القضايا السياسية الميبية ؿخصائص الحكار  ىناؾ عال ة بيف- 
 ، ككانت العال ة بينيا أدبيات الحكار ، األبعاد بشكؿ عاـ ، األىمية التي يعكسيا مضمكف القضية

 . كية 

 االعتماد عمى أنماط  كمف ناحية النطاؽ الجغرافيالمعالجة ىناؾ عال ة بيف نكعية القضايا - 
  .ر كدلت النتائج عمى  كة العال ة بينيا الحكار ، األىداؼ ، المصاد

 الميدانية  الفرعية لمدراسة فروضلل لنيائيةنتائ  اال

ىناؾ عال ة بيف درجة اعتماد الشباب الجامعي عمى برنامج الحدث بقناة ليبيا أف نتائج اؿأثبتت - 
. الحدث كمستكل كعييـ بالقضايا السياسية الميبية 

ىناؾ عال ة بيف مستكل زيادة الكعي بالقضايا السياسية الميبية المعالجة عمى أف نتائج اؿ كدتأ- 
. ببرنامج الحدث بقناة ليبيا الحدث كبيف درجة ثقة الجميكر بالمعمكمات التي تتضمنيا 

 بيف درجة اعتماد الشباب الجامعي عمى برنامج الحدث بقناة  عال ةىناؾأكضحت النتائج أف – 
. ليبيا الحدث كبيف اعتماده  مصدر رئيسي لممعمكمات حكؿ القضايا السياسية الميبية 

 فركؽ بيف نكع الجميكر كبيف درجة اعتمادىـ عمى برنامج الحدث النتائج عمى عدـ كجكد برىنت- 
بقناة ليبيا الحدث في زيادة كعييـ بالقضايا السياسية الميبية ككاف مستكل االىتماـ بالقضايا 

.   متقارب  الطمبة كالطالباتالسياسية الميبية بيف

ىناؾ فركؽ بيف كميات الجامعة بشكؿ عاـ مف حيث درجة اعتماد الشباب أف نتائج اؿأثبتت - 
.  الجامعي عمى برنامج الحدث بقناة ليبيا الحدث كبيف زيادة كعييـ بالقضايا السياسية الميبية 
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 تــوصـــيـــــات الــدراســـــة 
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 التوصيات  

 زيادة مستكل االىتماـ بتعدد البرامج الحكارية بكجو عاـ كالسياسية منيا بكجو خاص كبقناة –
الحدث خاصة كالقنكات الميبية عامة ، بناءا عمى اطالع الباحث خالؿ دراسة استطالعية حكؿ 

 .البرامج الحكارية بالقنكات الميبية 

االلتزاـ بخطة زمنية لمبرامج الحكارية مف حيث الكعاء الزمني لمحمقة الكاحدة كالكعاء الزمني - 
 .لمدكرة اإلذاعية لكؿ برنامج حكارم 

براز أىميتيا كخصكصا البرامج ذات –  االىتماـ باألسمكب اإلعالني عف مكاعيد البرامج الحكارية كا 
 .الصمة بمعالجة القضايا السياسية الميبية 

 التركز عمى معالجة القضايا التي تساىـ في بناء الدكلة مف حيث االرتقاء بأبنائيا كالعمؿ عمى –
تجسيد فكرة االنتماء بشكميا الصحيح كذلؾ مف خالؿ معالجة ىذه القضايا باألساليب العممية التي 

 .   تقـك عمييا البرامج الحكارية كمقكمات معالجتيا 

 االىتماـ بتطكير البرامج الحكارية كالقائميف عمى تنفيذىا بصكرة مستمرة ألنيا تعد أىـ العكامؿ –
 .  التي تساعد عمى نجاح القناة كتفاعؿ الجميكر معيا كا  ناعو بحيثيات المعمكمات التي تقدميا 

 االىتماـ بالجكانب كالمجاالت اال تصادية ، االجتماعية ، الصحية كغيرىا مف المجاالت األخرل –
ذات الصمة المباشرة بالقضايا السياسية بيدؼ بناء عقمية الفرد كالمجتمع بصكرة عممية صحيحة 

 . مبنية عمى القكاعد المعرفية السميمة 
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    ل ق  أل ل

 واستمارة تحميل الم مونرسالة المحكمين 

السادة المحترمكف   

                   المحكمكف المختصكف  

:  تحية طيبة كبعد 

يمانا مني بقدركـ عمى التقكيـ العممي كالمنيجي لممسائؿ األساسية في  لقيمتكـ العممية كالمعرفية كا 

مجاؿ البحث أمؿ منكـ إبداء مالحظاتكـ العممية حكؿ استمارة تحميؿ المضمكف لبرنامج الحدث 

بقناة ليبيا الحدث كاستمارة االستبياف الخاصة بالجميكر كذلؾ إلتماـ الدراسة العممية التي تحمؿ 

 اعتماد الشباب الجامعي عمى البرام  الحوارية ب ناة ليبيا الحدث في الوعي )عنكاف 

 الدراسة كسيتـ قكستككف مالحظاتكـ مفيدة لمغاية العممية ليذ (بال  ايا السياسية الميبية 

. اعتمادىا بشكؿ د يؽ 

ت بموا فائق االحترام 

الباحث 
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       ة   ل ل    ض  ن

الشكاىد التي اعتمد عمييا البرنامج في معالجتو لمضمكف القضايا السياسية

 ال  شها ز ن  ب  ا ج ا ٌخ    ق 
ب ص    ث ق

أ   لشاه أ   ل    ئ  ٌن
عٌان

 قا ٌ    عٌ 
عن  قضاٌا






















نكعية الحكار المستخدـ في معالجة القضايا السياسية

 ا ٌخ
    ق 

ز ن
  ب  ا ج

      
   باش 

      
    قاب  

ج ه       ة
   شا  ٌن

  قٌق
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    ٌبٌ صفات الضيكؼ التي اعتمد عمييا برنامج الحدث في معالجتو لمقضايا السياسية

شخصٌاتعا    ابع ن  خصص ن  ئ   ن    ٌ نز ن  ب  ا ج ا ٌخ    ق 




















 األساليب المستخدمة في معالجة القضايا السياسية

 ا ٌخ
    ق 

ز ن
  ب  ا ج

األساليب 
العقالنية

األساليب 
العاطفية 

األساليب العقالنية 
كالعاطفية معا 

أساليب التخكيؼ مف 
القضايا  
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 ي  أل   ت   ًٌع   ع ٌها  ب  ا جفً أ ٌ  ص   ٌ  ض  ن عا ج   قض

 ا ٌخ
    ق 

ز ن
  ب  ا ج

ص  
    ع   ات

ش   ٌ 
    غطٌ 

   ع جهات
    ظ 

 ً نضٌ ف  خصص
  ض ع      

   خ  مص   ن
       





















 معايير مضاميف معالجة القضايا السياسية

معيار مسببات القضايا  عٌا  با ل جهات   ظ معيار الكا عيةز ن  ب  ا ج ا ٌخ    ق 
بالحقائؽ 
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  ع اص  إلٌضا ٌ    صا ب   ضا ٌن  قضاٌا   ٌا ٌ با ب  ا ج

 ا ٌخ
    ق 

ز ن
  ب  ا ج

      ات  ص  
  بٌا ٌ 


  ا  
ص  ٌ 

اإلحصائيات كاألر اـ  ق ٌ  ا ةفٌ  ٌ 
مف  بؿ الضيكؼ 






















  ال  ز مبق  ع       فً عا ج   قضاٌا   ٌا ٌ 

ز ن ا ٌخ    ق 
  ب  ا ج

ع م     عفً
إص    أل  ام



 ال    م    با ل ج ب  ج  ل  بع عن   عصب
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 المستخدمة في معالجة المعمكمات التي تتضمنيا القضايا السياسيةطرؽاؿ

ز ن ا ٌخ    ق 
  ب  ا ج

 إلٌجازفً      فً   عا ج 
    عا ج 

  ب اط فً
    عا ج 

   ض حفً
    عا ج 






















    ائج      ع  ن عا ج  ضا ٌن  قضاٌا   ٌا ٌ با ب  ا ج

ز ن ا ٌخ    ق 
  ب  ا ج

    اع  ج ه  
باآل  ء   ط    

خالل   عا ج 

 ق ٌم   ل قب   
  ل  قضاٌا
   ط    

إضاف  ع فٌ 
 ع   ا ٌ  نخالل

   عا ج 

   عًبأهم  قضاٌا
   ً  س   ٌاة

 ٌ  ٌ  
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  عٌ   قضاٌا   ًٌ م  ا  ها  عا ج هافً  ب  ا ج

 ا ٌخ
    ق 

ز ن
  ب  ا ج

الصحية االجتمػاعػية السياسية الدستكرية اال تصػاديةع   ٌ 





















معالجة القضايا السياسية الميبية     خ   فً   ق  ات

 ا ٌخ
    ق 

ز ن
  ب  ا ج

إ  اع  ج ه  
 بط ق ب ط 

 إل  امب اف    ع   ات
   ل  ض ع      

     مأ  ء
  آلخ ٌن

ع ضب  ئلفً ا  
  عا ض آل  ء
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أنماط الحكار المستخدمة في معالجة القضايا السياسية الميبية

   ص لع ى   ع   اتز ن  ب  ا ج ا ٌخ    ق 
  ها   ن  ضٌف



   ص لع ى أي
  ضٌف  ل ضٌ  ا

 ق ٌمشخصٌ  ثٌ 
   باه  ج ه  























   ج ه       ه ف نخالل عا ج   قضاٌا   ٌا ٌ با ب  ا ج

ج ه  عامز ن  ب  ا ج ا ٌخ    ق 


ج ه    عًج ه     خب 
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 في معالجة القضايا السياسية الميبية   الع با  ت   ً ع سأ بٌات      

     م  ط ف ألخ  إل صاف إلصغاء     ض   ن  قص ز ن  ب  ا ج ا ٌخ    ق 





















با ب  ا جالمستخدمة في مضمكف معالجة القضايا السياسية الميبيةخصائص      

 ا ٌخ
    ق 

ز ن
  ب  ا ج

العرض الجيد 
لممكضكع

تحميالت   مف المتخصصيفالحصكؿ عمى المعمكمات 
الضيكؼ 
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  أله ٌ    ً ع  ها ضا ٌن  قضاٌا   ٌا ٌ    ط          

 ا ٌخ
    ق 

ز ن
  ب  ا ج

أه ٌ  ع س
 ٌ    ف  
    ج   

أه ٌ  ع س  قٌ  
   ؤ  ا ٌ فً

      

أه ٌ  ع سإ  اء
   ش ٌعات   ق   ٌن

أه ٌ  ع س
إعا ة  ب اء  ٌام

      

أه ٌ  ع س
 جهات   ظ 

    ع  ة
























   قضاٌا   ٌا ٌ بش لعام ض  ن عا ج أبعا 

 ا ٌخ
    ق 

ز ن
  ب  ا ج

 ق
    عبٌ 

  ٌ    أي
   ال  خاب

 ٌ  
   شا   
    ٌا ٌ 

    افظ 
ع ى   ق ق

   عا  

   قفً
 أل ن

   ال  ق   

   ٌخ ق
   ع ف 
    ع م

   شا   
  فاع  فً

   ٌن   ٌاة
   عا  
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أبعا  ض  ن عا ج   قضاٌا   ٌا ٌ بش لخاص

 ا ٌخ
    ق 

ز ن
  ب  ا ج

 ال  ز م
با    م  قا  ن

 ال  ز مب ف 
  ض  ئب

أ  ء  خ     ع   ٌ 
   ط ٌ 

    ؤ  ٌ 
 الج  اعٌ   ف  

   ق   ب اء
   ٌاة   ٌا ٌ 





















اعتيمد عمييا في معالجة القضايا السياسية الميبية        ز ت   ً

 ا ٌخ
    ق 

ز ن
  ب  ا ج

 إلع   
  جٌ 
 

   ة   ذٌ ع ى      
     فاعل    ضٌف

  فٌ   ظ  ف
 إلبقاء ا     فاعل

 خ ٌا 
  ضٌف
     ا ب
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   صا     ًٌع   ع ٌها  ب  ا جفً عا ج  ض  ن  قضاٌا   ٌا ٌ 

 ا ٌخ
    ق 

ز ن
  ب  ا ج

   صا  
 ٌ     

 صا  ص  ع
  ق ى   ٌا ٌ 

  شخصٌات   ً
         ها

  قضٌ 

  االت أل باء
   ئٌ ٌ 

        ن





















 األىداؼ التي تتضمنيا معالجة القضايا السياسية

 ا ٌخ
    ق 

ز ن
  ب  ا ج

ب اء
  جاهات
 عٌ  

   ٌنأ  ء
  ل ضٌ 

 اء

  ا  ة
  جاه عٌن

إٌصال
   قائق
  ج ه  

 عا ج 
 إلش ا ٌات
   ً  س
   ج   

 ع ف 
   قائق
  ل
  قضاٌا

 با ل
 آل  ء
  ألف ا 
   خب  ت
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برنامجاؿالنطاؽ الجغرافي لمقضايا السياسية الميبية المعالجة ب

 طاق ط ي طاق   ًز ن  ب  ا ج ا ٌخ    ق 


 طاقعا  ً طاقإ  ٌ ً
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 الممحق الثاني   

   واستمارة الدراسة الميدانيةرسالة المحكمين

السادة المحترمكف   

                   المحكمكف المختصكف  

:  تحية طيبة كبعد 

يمانا مني بقدركـ عمى التقكيـ العممي كالمنيجي لممسائؿ األساسية في  لقيمتكـ العممية كالمعرفية كا 

مجاؿ البحث أمؿ منكـ إبداء مالحظاتكـ العممية حكؿ استمارة تحميؿ المضمكف لبرنامج الحدث 

بقناة ليبيا الحدث كاستمارة االستبياف الخاصة بالجميكر كذلؾ إلتماـ الدراسة العممية التي تحمؿ 

 اعتماد الشباب الجامعي عمى البرام  الحوارية ب ناة ليبيا الحدث في الوعي )عنكاف 

 الدراسة كسيتـ قكستككف مالحظاتكـ مفيدة لمغاية العممية ليذ (بال  ايا السياسية الميبية 

. اعتمادىا بشكؿ د يؽ 

ت بموا فائق االحترام 

الباحث 
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 استمارة الدراسة الميدانية

 

كمية اإلعالم - جامعة بنغازي 

قسم اإلذاعة 

 

استمارة استبيان 

اعتماد الشباب الجامعي عمى البرام  الحوارية ب ناة  )يقـك الباحث بإجراء ىذه الدراسة بعنكاف 
 استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة (ليبيا الحدث في الوعي بال  ايا السياسية الميبية 

.  في اإلعالـ مف جامعة بنغازم (الماجستير  )اإلجازة العميا 

لذا يرجى التكـر باإلجابة عمى أسئمة اإلستبانة بد ة كمكضكعية عممان بأف المعمكمات التي سيتـ 
. الحصكؿ عمييا لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط 

 لكـ تعاكنكـ اإليجابي الصادؽ عمى ما تبذلكنو مف جيد كك ت في سبيؿ اإلجابة عمى ىذه يفشاكر
. االستمارة المرفقة 

  فائق االحترام منا ت بموا 

الباحث 

صبري محمد المغربي 

المشرف 

محمد سالم المنفي . د
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 [ال صائص الديمغرافية لمجميور  ]البيانات الش صية 

  أنثى            ذكر      :النوع 

 إلى أ ؿ مف  22    22 إلى أ ؿ مف 20     20 إلى أ ؿ مف   18 : الفئة العمرية 

24   24  26إلى أ ؿ مف 

     ....................................:الت صص  ............................ :الكمية 

 الرابعة الثالثة         الثانية    األكلى         :السنة الدراسية 

   ب ناة ليبيا الحدث ؟ (الحدث  )ما ىو معدل مشاىدتك لبرنام  - 1

   دائما   أحيانان     نادران

  أىمية البرنام  بالنسبة إليك ؟ درجةما ىي- 2

   كبيرةميـ بدرجة    ميـ إلى حد ما   ميـ   غير

 في زيادة وعيك بيا ؟   السياسية ال  اياالتي تت منياىل تساىم المعمومات - 3

  كبيرة بدرجةتساىـ    تساىـ إلى حد ما     ال تساىـ

 ما ىي فائدة دقة المعمومات التي ي دميا البرنام  في زيادة وعيك بال  ايا السياسية ؟ -  4

                          درجة الفائدة 
  المعطيات           

 ليستتفيد إلى حد ما  مفيدة
 ةفيدم

   تفيد بالتعرؼ عمى أعماؽ القضية 
   تفيد بالتعريؼ بكؿ المعمكمات حكؿ القضايا 

   تفيد بالتعرؼ عمى الحمكؿ الممكنة حكؿ القضايا 
   تمكنني مف إبداء رأم بمكضكعية حكؿ القضايا 
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نوعية المعمومات التي ت دم إليك من  الل البرنام  ؟ درجة اعتمادك عمى  ـ ما 5 

 درجة ما يقدـ                   
   نكعية المعمػكمات 

ىا يلعاعتمد  ىايلعاعتمد 
 إلى حد ما

 ال اعتمد 
 عمييا

   معمكمات ذات صمة بالقضايا السياسية 
    معمكمات ذات صمة بالقضايا العسكرية
    معمكمات ذات صمة بالقضايا الدستكرية
    معمكمات ذات صمة بالقضايا اال تصادية
    معمكمات ذات صمة بالقضايا االجتماعية
   معمكمات ذات صمة بالقضايا الصحية 

  

 ؟ المعالجة بالبرنام  ـ ما درجة حرصك عمى متابعة ال  ايا 6

                 درجات الحرص           
 القضايا                 

      ال أحرص   أحرص إلى حد ما     أحرص    

   القضايا السياسية 
   القضايا العسكرية 

   القضايا الدستكرية  
   القضايا اال تصادية  
   القضايا االجتماعية  

   القضايا الصحية 
 م امين ال  ايا المعالجة  ـ ما فائدة المعمومات التي تحصل عمييا من  الل متابعة 7
البرنام  ؟ ب

                 الفائدة 
 المعطيات       

 ليست مفيدةإلى حد ما  مفيدة  مفيدة

   زيادة الكعي بالقضايا السياسية 
   الحصكؿ عمى معمكمات سياسية 

   اليكمية  متابعة األحداث
   الحقائؽ  معرفة كفيـ
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  الميبيةىل األساليب اآلتية التي أعتمد عمييا البرنام  في عر و لم  ايا السياسية - 8 
 بيا ؟  تساىم في زيادة وعيك

المساىمة درجة             
  ساليب األ        

ساىم  ي  ال ساىم إلى حد ما ي  ساىم ي

   األسمكب العقالني 
   األسمكب العاطفي 

   األسمكب العقالني كالعاطفي معان 
   أسمكب شرح أسباب القضية 

 

؟  (الحدث  ) ـ ما درجة أىمية أسباب اىتمامك ببرنام   9

                  األىمية 
   أسباب أىـ       

              غير ميم  ميم إلى حد ما        ميم     

   لزيادة معارفي السياسية بقضايا الكطف 
   لزيادة معارفي العامة 

   لإللماـ بالثقافة السياسية 
   لكشؼ الغمكض كالمبس حكؿ القضايا 
لكي أتمكف مف اتخاذ مك ؼ تجاه 

القضايا 
   

  

ن ال  ايا المطروحة لمحوار من وجية نظرك ؟ يما ـ ما أىمية مض10

             األىمية 
  مضمكف      اؿ    

 غير ميمة  ميمة إلى حد ما ميمة        

   ميمة لمفرد كالمجتمع 
    ميمة إلرساء التشريعات كالقكانيف
    ميمة إلعادة البناء ك ياـ الدكلة

    ميمة لعكس كجيات النظر المتعددة
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متابعتك لمعالجة ال  ايا  الل  من اليةالنتائ  التتح ق  ـ من وجية نظرك ما درجة 11
البرنام  ؟ الميبية بالسياسية 

 التحقؽ مدل                        
      النػتػػػػػائج            

 تتح ق لم  إلى حد ما ت تح ق ت  تح ق

   اال تناع باآلراء المطركحة خالؿ المعالجة 
الكصكؿ إلى حمكؿ مقبكلة حكؿ القضية 

المطركحة 
   

   إضافة معرفية معمكماتية خالؿ المعالجة 
   الكعي بأىـ القضايا التي تمس الحياة اليكمية 

  

ل  ايا السياسية  ؟ ل في معالجتو الشواىد اآلتية ما درجة اعتماد البرنام  عمى ـ 12

 االعتماد               درجة 
شكاىد    اؿ   

     لم يعتمد   اعتمد إلى حد ما اعتمد عمييا

   االستشياد بمصدر مكثكؽ 
    مسئكليفاؿأ كاؿ 

    أ كاؿ شاىد عياف
   تقارير كا عية حكؿ القضايا 

  

؟ التالية في معالجة ال  ايا السياسية بالبرنام   الحوار والتوعية نماط أما درجة است دام ـ 13

                       درجة االستخداـ
   الحكار   أنماط    

 ت دملم تس تست دم إلى حد ما تست دم

الحصكؿ عمى المعمكمات اليامة مف 
الضيؼ 

   

    الحصكؿ عمى رأم الضيؼ حكؿ  ضية ما
    تقديـ شخصيات مثيرة لالنتباه
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 ـ ىل أىداف البرنام  التالية ساىمت في وعيك بال  ايا السياسية بمعدل معين ؟ 14

 المساىمة درجة              
  ىداؼ األ         

  لم تساىم  ساىمت إلى حد ما         ساىمت 

   بناء اتجاىات معينة 
    تككيف رأم حكؿ  ضية ما
          تقديـ حمكؿ لمقضايا 

 المختمؼ عمييا
   

    معرفة الحقائؽ حكؿ القضايا
  

ما درجة است دام الم ومات التالية بالبرنام  لتو يح المعمومات التي تت منيا ال  ايا  ـ 15
؟ السياسية الميبية 

 االستخداـ  درجة                   
 مقكمات اؿ          

م ت د  لم تس إلى حد ما تست دم  تست دم

   شرح أسباب القضايا 
   مبسطة  تحميؿ القضايا بطرؽ

   د ة المعمكمات كصحتيا 
    حكؿ القضايا اإللماـ بكافة المعمكمات

بيدف زيادة  المصادر التالية في معالجتو لم  ايا السياسية ما درجة اعتماد البرنام  عمىـ  16
؟ وعي الجميور

 عتماد                 درجة اال
  مصادر        اؿ 

إلى اعتمد عمييا  عتمد عميياا  
حد ما 

 عميياد عتم يلم 

   المصادر الرسمية 
    مراسؿ البرنامج
    ضيؼ البرنامج
   تكالي األحداث 

    الصراع بيف القكل السياسية 
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  ث تك في المعمومات السياسية التي يت منيا البرنام  في معالجتو لم  ايادرجة ـ ما 17
بأنواعيا ؟ 

 الثقة درجة                     
     القضايا       

 ال أثقثق إلى حد ما أ بياثق أ
 بيا

   القضايا السياسية الميبية تتعمؽ ب لكماتمع
    القضايا السياسية الميبية العربيةتتعمؽ ب لكماتمع
    القضايا السياسية الميبية اإل ميميةتتعمؽ ب لكماتمع
   القضايا السياسية الميبية العالمية تتعمؽ ب لكماتمع
  

قناعا أي  يوف البرنام  أكثر أىمية   ـ18   السياسيةال  اياالتي تت منيا  معموماتبالوا 
؟ المعالجة بالبرنام  

                األىمية 
  ضيكؼ     اؿ    

 أىميةأكثر 
قناعا  وا 

قناعا أىمية  إلى وا 
حد ما 

أىمية ال يوجد 

   حككميػكف اؿمسئكلكف اؿ
    متخصصكفاؿ

    الميتمكف
   عامة اؿشخصيات اؿ

  

السياسية   ال  ايا تي تت منيا المعمومات المعالجة  ما درجة التزام البرنام  بطرق ـ 19
؟ الميبية 

 االلتزاـ                 درجة 
 الطرؽ         

   غير ممتزم إلى حد ما      ممتزم     ممتزم بيا

   الد ة في المعالجة 
    اإليجاز في المعالجة
    البساطة في المعالجة
    الكضكح في المعالجة
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ـ ما األبعاد األكثر فاعمية في تح يق الوعي الكامل لديك بال  ايا السياسة ؟  20

 فاعمية              درجة اؿ
        األبعػػػػػػاد 

     ليست فعالةإلى حد ما      فعالة          فعالة

   األبعاد المعرفية 
    األبعاد الكجدانية
    األبعاد السمككية
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Abstract 

 

Study entitled: 

University students on the dialogue programs of the Libyan channel, the event in the 

awareness of Libyan political issues, study,field analysis. 

This study came from five chapters. 

The main objective of the study was to identify the extent to which university youth 

relied on the talk shows on the Libyan channel to increase their awareness of the Libyan 

political issues addressed by the program, including relevant information. 

The main question of the study: What is the extent to which university youth rely on 

dialogue programs to follow Libyan political issues and contribute to their awareness of 

them? 

A major study hypothesis and sub-hypotheses for analytical and field study are as 

follows: 

The main hypothesis of the study: There is a statistically significant relationship 

between the dependence of university youth on the programs of dialogue [AL_HDTH 

Program] The channel of Libya event and increased awareness of Libyan political 

issues. 

The study was conducted in two parts 

The first part : of the study was the analytical study, a sample of 27 episodes of the 

program was chosen according to the method of the industrial week. The analytical 

study period was from 1/6/2016 until 31/12/2016. 

The second part : What is related to the field study, which is the students of the 

University of Benghazi colleges located in the city of Benghazi only (51735) students, a 

sample of 500 students was determined according to the relative weight base 

The most important results 

The program is based on logical tools and scientific evidence, which in turn supports the 

persuasions of persuasion in order to achieve the main objective of awareness of Libyan 

political issues. 

In dealing with Libyan issues, the program has adopted a set of criteria that reflect, in 

one way or another, the reality of political issues supported by explanatory elements. 

The follow-up of university youth to dialogue programs leads to their awareness of 

issues of various kinds, especially political ones. 
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The objectives and dimensions included in the information in the treatment of Libyan 

political issues and their dependence on clear sources achieved the behavioral 

dimensions resulting from the cognitive and emotional dimensions, which increased 

their awareness of these issues.  
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