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  اإلهداء

  
  إلى أمي الكریمة أطال هللا في عمرھا ,التي أدین لھا باالمتنان 

 والشكر والعرفان .

 إلى كل أفراد عائلتي واألصدقاء دون استثناء .

  إلى كل من ساعدني من قریب أو بعید إلتمام ھدا العمل .

  لى كل ھؤالءإ  ,اھدي ھدا العمل وأرجو من هللا العلي القدیر أن

  یوقني مستقبال

  

  

  

  

  

  

  

  

 نجمة بلقیس



  

                  

  اإلهداء

  
  إلى والدي العزیزین حفضھما هللا وأطال في عمرھما على الصحة والطاعة ،فلھما 

  "رب ارحمھما كما ربیاني صغیرا"  مني محبة ودعاء أن

 إلى إخوتي وأخواتي :شعیب ،سیف الدین ،مھا ،سمیة ،ولید

  ''عدنان'' إلى زوجي العزیز

  إلى جمیع أصدقائي الدین كانوا عونا لي ،قریب أو من بعید من

 في تشجیعي ونصحي ولو بكلمة طیبة
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  :ملخص الدراسة

إن هدف الدراسة الحالیة إلى البحث عن األثر الذي تخلفه االشهارات التلفزیونیة على 
  الطلبة خالل متابعة البرامج الحواریة التي تبث في القنوات الفضائیة 

التلفزیونیة على الطلبة خالل متابعة البرامج الحواریة في  ى تأثیر االشهاراتمد ما -
  ؟العربیة القنوات الفضائیة 

  :               وقد تفرغ عن التساؤل الرئیسي تساؤالت فرعیة وهي كالتالي 

   ؟أنماط تعرض جمهور الطلبة إلى البرامج   التلفزیونیة الحواریة هي ما -
  ؟التي یتحصل علیها الطلبة من خالل متابعة االشهارات التلفزیونیةاالشباعات  هي ما  -

شهارات القنوات الفضائیة ة التي تناولنها في معرفة تأثیر االتكمن أهمیة الدراس
التلفزیونیة على سلوكیات الطلبة الجامعین وكذا طبیعة االتجاهات المترتبة عن هذا التعرض 

عرفة أنماط مشاهدتهم للتلفزیون ملمشاهد لإلعالنات و ي معرفة وعي اوتتمثل أهداف الدراسة ف
 العینة فيثل في عینة البحث تمثلت أما في ما یتم تعرضهم للبرامج التلفزیونیة الحواریة،و 

االتصال فقد وقع اختیارنا للعینة العمدیة لب وطالبة من قسم علوم اإلعالم و طا 120
     القصدیة

حث من جهة یما یتعلق في مفردات البالن طریقة االختیار تمت بصفة عمدیة ف
یهتم بوصف  ، وقد اعتمدنا على المنهج المسحي الوصفي الذيوالتخصص من جهة ثانیة

تطلبت منا الدراسة وصفا و  ،الدراسة وصفا دقیقا ومعبر عنها كیفیا بوصفها وبیان خصائصها
عمال أسالیب وتطلبت منا الدراسة است ،دقیقا ومعبر عنها كیفیا بوصفها وبیان خصائصها

  المركبة والنسب المئویة والجداول التكراریة البسیطة و  إحصائیة

  ومن أهم النتائج التي توصلنا إلیها إن االشهارات التلفزیونیة 
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تخلق نوع من تلفزیونیة الحواریة بصفة غالبة و أن الطلبة یتعرضون إلى مشاهدة البرامج ال -
 التواصل من خالل النقاشات حول مواضیعها 

االنزعاج في ت الفضائیة العربیة تخلق الملل و شهارات التلفزیونیة التي تبث في القنوااال -
 نفسیة المبحوثین خالل متابعة البرامج الحواریة 

تؤثر االشهارات التلفزیونیة التي تبث في القنوات الفضائیة العربیة على عملیة متابعة  -
   .بشكل متقطع الطلبة للبرامج الحواریة مما یؤدي بهم إلى المشاهدة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  :................................................................................المقدمة

 د 
 

Résumé : 

Le but de cette études est de connaitre l’impact des publicité 
télévisée sur l’attitudes des étudiants mais aussi l’impact des 
organisations d’information et de presse ainsi que les chaines de 
télévision sur les étudiants ,et de connaitre l’influence laissé des 
publicité sur l’attitudes des étudiants universitaires Et le but de 
principale de cette étude porte sur la conscience sur les publicité et de 
connaitre les différents mode et fréquence de visionnage des 
programmes télévisés et de leur influence des émissions télévisé 

Cette études de recherches apporter sur une prévalence selon 120 
personne étudiante des classes scientifique de télécommunication cette 
catégorie a été spécialement choisie page 2d : 

Dune manière individuelle dune part  

Et dune façon plus sélective d’autre part  

On a pu copter sur la méthode descriptif 

Sur la méthode descriptive qui porte sur la description de l’étude 
dune manière très précise ainsi que lavis spécialité de cette 
dernière ,cette méthodes a été perfectionné a laide de statistiques et de 
pourcentages bien précis Et parmi les résultats de cette recherches les 
plus importants depuis les publicité télévisée 

Les étudiants suivent les émissions télévisées et de débats dune 
fréquence très élevé et permet de crée un certain débat sociale et 
relationnel sur leur différents programmes créer les émissions 
télévisées  des chaines arabes créer une certaine frustrations et des 
sentiments dignoise sur la personnalité des étudiants l’influence des 
publicités télévise sur les chaines arabes sur le visionnage des 
étudiants ,ce qui crée un suivi coupant  
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ویعتبر احد  ،فه مجاالت عدیدة وقطاعات مختلفةبحكم طبیعته ووظائ اإلشهاریمس 
فأصبح جزء الیتجزء من حیاتهم  ،في سلوك الناس وتغییر نمط عیشهم العوامل التي تؤثر

توجد آي وسیلة  ، حیث الیخاطبهم في كل وقت وشتى الطرقو یرافقهم و االجتماعیة فه
االشهار اعتمد  ،م من تستغني عن االشهارات التلفزیونیةدولة من دول العال إيإعالمیة في 

ة االتصال الجماهیري الحدیثة كوسیط لنقل رسالته ومخاطبة اكبر فئعلى وسائل  اإلعالم و 
وتعتبر الرسالة االشهاریة عبر شاشة التلفزیون األكثر  ،ممكنة من الجماهیر المشاهدة له

لتي الحركة اتجمع بین الصوت والصورة و  ك من میزات حیثتأثیرا على الجماهیر لما تمل
كما استفاد  ،رض السلعة بصورة اقرب إلى الواقعوتع ،تؤثر على شعور وسلوك المشاهد

من التطور التكنولوجي الحالي في مجال االتصال الذي ساعده على إیداع طرق  اإلشهار
ثیر في الجمهور المستفزة للمشاعر على التأحسین رسالته االشهاریة المشبعة و جدیدة في ت

التلفزیوني خاصة خالل عرض البرامج  اإلشهارالمشاهد ،حیث یزداد زمن بث وقطع 
یخلق الخلیج حیث بیة التابعة لدول الشرق األوسط و الحواریة في القنوات الفضائیة العر 

الملل لبعض أو كل من محتوى البرنامج على عكس االشهارات للمشاهد  حالة من النسیان و 
في قنوات المغرب العربي خاصة في الجزائر یكون زمن بث االشهارات قصیرة التي تذاع 

هذا ما جعل المشاهد ا و ازداد وقت عرضهي السنوات األخیرة غیرت مسارها و المدة ولكن ف
د یؤدي إلى لذلك فاءن وجود آي مؤثر ق ،بمتابعة برنامجه الحواري المفضل ینسجملیتمتع و 

  .تشویش عملیة المتابعة
حنا الجانب ا بتقسیم موضوع البحث إلى أربع فصول ،في الفصل األول وضلقد قمن

تمت معالجة موضوع البحث في اإلطار الخطوات المنهجیة المتبعة و المنهجي في الدراسة و 
   .الثالثفي شكل فصلین هما الفصل الثاني و النظري حیث قسمناه 

للفصل المیداني و ذلك من التلفزیوني كتمهید  اإلشهار إلىفالفصل الثاني تطرقنا فیه 
التلفزیوني  اإلشهارأهدافه باإلضافة إلى مراحل وأهمیته و  اإلشهارخالل محاولة تحدید مفهوم 
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الحواریة وتحدثنا عن مفهوم اولنا فیه البرامج التلفزیونیة و وانعكاساته إما الفصل الثالث تن
خصصنا مبحث زیوني و شكال ووظائف الحوار التلفالبرامج التلفزیونیة بصفة عامة وعن أ

  .ا نماذج عن بعض البرامج الحواریةعرضنالبرامج التلفزیونیة الحواریة و  تصنیفاتو  لمكونات
األخیر اإلطار التطبیقي للدراسة جاء في شكل ثالث محاور وفي الفصل الرابع و 

الكیفي ألنماط لشخصیة  لمجتمع البحث وخصائصه والتحلیل الكمي و أساسیة بعد البیانات ا
التي یتحصل علیها   لبة إلى البرامج التلفزیونیة لالشباعاتدات تعرض جمهور الطوعا

لتلفزیونیة على عملیة وكذا اثر الفواصل االشهاریة ا ،من متابعة االشهارات التلفزیونیةالطلبة 
ن خالل تحلیل البیانات في األخیر استعرضنا النتائج التي توصلت إلیها الدراسة مالمتابعة و 

  .ةالمیدانی
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  اإلشكالیة
باتت التكنولوجیا بكل  ،ده العالم في مجال االلكترونیاتبعد التطور الهائل الذي شه

تقنیاتها وتطبیقاتها عنصر مهم وفعال في حیاة اإلنسان، لمل تتمیز به من سرعة وسهولة في 
لتقدم الطارئ على المجتمعات، ورغم التحكم، حیث أصبح امتالكها أمر أساسي لمواكبة ا

تعدد الوسائل یبقى التلفزیون یشغل حیز كبیر من الوقت كوسیلة ال یمكن االستغناء عنها 
وعن خدماتها باعتبارها أكثر وسائل االتصال مشاهدة مقارنة بالوسائل األخرى ألنه یحمل 

لتزاید الهائل للقنوات رسائل إعالمیة مختلفة للمشاهد من أخبار محلیة وعالمیة، وفي ظل ا
الفضائیة العربیة التي أصبحت تحتل مراتب أولى في نسبة المشاهدة، لما تحتویه من برامج 
عالنات عدیدة ومختلفة ،إذ یكتسح اإلشهار مساحة واسعة من زمن بث المحطات  ٕ متنوعة وا

ج الومضات التلفزیونیة المتنوعة، حیث ال یكاد یبث برنامج إال ویقطعه عدة مرات بسبب إدرا
االشهاریة، وحتى تنال هذه الومضات رضى الجمهور یتبع المعلن عدد من الخطوات في 
تصمیم حملته االشهاریة التلفزیونیة لتظهر بالصورة الالئقة التي نراها على الشاشة في بعض 
األحیان ال تراعي ادني حد من الرقابة وعرضها على المشاهد، فاإلشهار نشاط تقوم به أي 

إعالمیة ألنها تعتبره كمورد أساسي لها ،حیث یدرجه المعلن خالل العدید من البرامج  مؤسسة
للفت انتباه المشاهد وجذبه ،ومن بینهم البرامج الحواریة التي تعتبر من ابرز أنواع البرامج 

تمع عن متابعة ،حیث تعتبر احد أشكال التعبیر التلفزیوني األساسیة المستخدمة إلخبار المج
لالستفادة من جوهر األحداث والتطورات التي تعم و تمس شرائح اجتماعیة واسعة و حقیقة 

تجارب األشخاص، حیث ال تخلو قنواتها الفضائیة العربیة من االشهارات، لهذا خبرات و 
أصبح استخدام المضامین االشهاریة أمرا ضروري خالل البرامج الحواریة، ونظرا لعدم 

ار التلفزیوني أثناء البرامج الحواریة، ارتأینا إلى إجراء وضوح الرؤیة حول مدى بث اإلشه
دراسة میدانیة باستخدام االستمارة وأدوات جمع البیانات، على عینة من الطلبة علوم اإلعالم 

 .قالمة بغرض اإلجابة على التساؤل الرئیسي للدراسة 1945ماي 8واالتصال بجامعة 
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    :ؤلومن هنا تتلخص إشكالیة بحثنا في هدا التسا
ما هو اثر االشهارات التلفزیونیة على الطلبة أثناء متابعة البرامج الحواریة في القنوات 

 الفضائیة العربیة؟
  :التساؤالت

  ما هي أنماط تعرض جمهور الطلبة إلى البرامج التلفزیونیة الحواریة؟  
 ونیة؟ما هي االشباعات التي یتحصل علیها الطلبة من خالل متابعة االشهارات التلفزی   
 هل یؤثر اإلشهار التلفزیوني على تذكر الطلبة للبرنامج المشاهد؟  

  :أسباب اختیار الموضوع
 :األسباب الموضوعیة  . أ
 .معرفة كیفیة تعامل الطلبة عند بث الفواصل االشهاریة في الفضائیات العربیة -
نا إن موضوع االشهار لقى اهتمام أكبر عند أغلب الباحثین في مجال االشهار مما دفع -

 .إلنجاز مذكرة بحث لكشف العالقة التي تربط االشهار التلفزیوني بالطلبة
العدد الهائل والمتزاید للبرامج التلفزیونیة في القنوات التي تتخللها الفواصل االشهاریة بین  -

 .كل فترة التي تتنافس على استقطاب المشاهد والجمهور العربي بشتى الوسائل
 .البرامج الحواریة التلفزیونیة على عملیة المتابعة أثر االشهار التلفزیوني عبر -

 :االسباب الذاتیة  . ب
 المیول لدراسة االشهار وعالقته باإلعالم -
الفضول هو احد االسباب الذي دفعنا الى محاولة معرفة اثر االشهار التلفزیوني على  -

تلفة المتلقي، وهذا من خالل تسلیط الضوء على دوافع وأنماط العرض، واالشباعات المخ
 .المحققة من متابعة االشهارات التلفزیونیة



  :......................................................................اإلطار المنهجي 

7 
 

اهتمامنا الشخصي بموضوع االشهار وتقنیاته الذي أخذ مكانة هامة في المجتمع  -
العربي، إلضافة إلى كون االشهار فنا قائما بذاته وبالتالي نشأة رغبتنا في كشف قواعد 

 هذا العلم والفن
اءت لغرض دراسة أثر االشهار التلفزیوني من خالل هذه الدراسة والتي ج :أهداف الدراسة

على متابعة البرامج الحواریة في القنوات الفضائیة العربیة، نسعى لتحقیق مجموعة من 
  :األهداف وهي كالتالي

معرفة وعي المشاهد لإلعالنات ومعرفة أنماط مشاهدتهم للتلفزیون وتعرضهم للبرامج  -
 .التلفزیونیة الحواریة

طلبة الجامعیین لإلشهار التلفزیوني وخاصة مع العدد الهائل الكشف عن مدى تعرض ال -
 .من البرامج التلفزیونیة التي یتعرض لها ویشاهدها واتجاهاتهم نحوها

 .الوقوف على الجوانب االیجابیة والسلبیة الذي یتركه االشهار التلفزیوني في المشاهد -
 .ة البحثمعرفة مدى تحقیق البرامج التلفزیونیة للمتعة والحاجة لعین -
 .التعرف على البرامج الحواریة التلفزیونیة األكثر مشاهدة من طرف الطلبة -
التعرف على أنماط مشاهدة وتلقي الجمهور للبرامج الحواریة التي تعتبر من أهم أنواع  -

 .البرامج التلفزیونیة
  : أهمیة الدراسة

 .معرفة تأثیر اعالنات القنوات التلفزیونیة على سلوكات الطلبة -
ة الطلبة على التكیف السریع مع وسائل االعالم، ودور هذه األخیرة في احداث قدر  -

التغییر االجتماعي من جهة والتغییر الفردي من جهة أخرى، خاصة وأن وسائل االعالم 
 .بصفة عامة أصبحت في الوقت الراهن المرجعیة االساسیة في تكوین شخصیة األفراد

اسات وسائل االعالم والبرامج التلفزیونیة على كما تكمن أهمیة هذه الرسالة في انعك -
م افراد المجتمع واألكثر  %70الطلبة الشباب، وهي في نفس الوقت الفئة التي تمثل 
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استخداما وتفاعال مع وسائل االعالم نظرا لفضولها بالمستجدات من مختلف االشهارات 
ذا كان الشباب وخاصة طال ٕ ب الجامعات وهم فئة وتبنیها ألفكار جدیدة ودخیلة منها، وا

وشریحة اجتماعیة تستطیع أن تلعب دورا هاما في التنمیة ) 27 -18(عمریة ما بین 
 .المنشودة بما یملكون من حیویة ونشاط وطاقات ابداعیة خالقة

معرفة االثر الذي یتركه االشهار التلفزیوني على سلوكات الطلبة الجامعیین، وكذا طبیعة  -
ا التعرض، وهذا ما یركز علیه االعالم الجدید، واقتصرنا االتجاهات المترتبة عن هذ

على دراسة جمهور طلبة الجامعة دون الشباب العام العتقادنا أنه لیس جمهورا سلبیا وال 
یتلقى أو یبحث عن كل شيء، فهم یأخذ ما یریده من وسیلة ویرفض ماال یشبع رغباته 

نم ٕ ا تتشكل على ضوء االنتماءات وتوقعاته واستجاباته، تلك ال تتم دون تفكیر، وا
االجتماعیة التي ینتمي إلیها وما عرفه في الجامعة من تكوین في االخالق والسلوك 

 .خاصة طلبة االعالم واالتصال
بصفة خاصة من  TVالدور المهم الذي تلعبه االعالنات بصفة عامة، واإلعالنات  -

منتجات وكیفیة وطریقة خالل توفیر المعلومات الالزمة للمشاهد حول مكان تواجد ال
 .استعمالها وأسعارها وتوفیر بدائل االختیار لهم

األهمیة الكبیرة لإلشهار من خالل قدرة رسالته على التأثیر في الجمهور من جهة  -
 .وباعتباره الممول االساسي لوسائل االعالم من جهة أخرى

أنفسهم أمام وصالت  یعتبر التلفزیون وسیلة إعالمیة وتثقیفیة إال أن األفراد قد یجدون -
اشهاریة تذاع فجأة واحدة تلوى األخرى مما قد یؤدي إلى عرقلة عملیة التلقي، فقد تسبب 
ازعاجا أو استراحة عندهم، لذا البد من المعلن من معرفة خصوصیات الجمهور 

 .المستهدف حتى یضمن نجاح اشهاره
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 :تحدید المصطلحات
  :تعریف األثر

والمفعول مؤثر به ترك  ،یؤثر،تأثیر فهو مؤثر/ أثر في /على أثر/أثر ب-)فعل(أثر  :لغة
  )1(فیه أثرا، استمالة وتأثر عمل فیه وترك فیه األثر

ال یخرج استعمال األثر على المعاني اللغویة للداللة على بقیة الشئ أو ما یترتب : اصطالحا
ثر واستجابة على الشيء والتأثیر فیه، فهو تغیر اآلراء واالتجاهات من خالل حدوث أ

مستهدفة من عملیة االتصال، والتي تتفق مع الهدف من االتصال أو وظیفة االتصال وعادة 
ما یكون الهدف من الوعي المرسل أو القائم باالتصال بتوقع تحقیقه من طرف المستقبل 

  .)2(المتلقي 
    :التعریف اإلجرائي لألثر

جمهور ووسائل اإلعالم إذ أن جوهر یقصد باألثر تلك العالقة التفاعلیة بین أفراد ال
هذه العالقة ال یتمثل في التأثیر الحتمي على سلوكیات واتجاهات المتلقي، حیث أن المتلقي 
یتفاعل مع هذه الرسائل انطالقا من خصائصه ومكوناته النفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة 

شهاریة من خالل رد فعل والثقافیة المختلفة، فاألثر یطرأ على سلوك المتلقي للفواصل اإل
 .سواءا ایجابیا أو سلبیا نتیجة تأثیره

 :تعریف اإلشهار
، أي إعالن شيء ما إظهاره إشهار أمر إظهار شهیراإشهار، شهر مصدر أشهر،  :لغة

  .                                               )3(،فیصیر معروفا فیقال أشهر أي أعلنه

  
                                                             

  . 120،ص7،2004لعرب،دار هادر،بیروت،مجلدأبي العقل جمال الدین محمد مكرم،ابن منظور لسان ا) 1(
تسعدین قدوار،اثر تكنولوجیا االتصال على اإلذاعة وجمهورها دراسة مسحیة في االستخدامات واالشباعات لدى ) 2(

  .25،ص 2010الشباب،رسالة ماجستیر في علوم االعالم و االتصال ،كلیة العلوم السیاسیة و االعالم ،جامعة الجزائر ، 
  , 75،ص2003 لبنان، دار الشرق بیروت ، ،40ط د في اللغة واالعالم،المنج) 3(
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ع الجمهور لشراء سلعة ما أو االنتفاع بها بخدمة معینة أو هو وسیلة إلقنا :اصطالحا
حضور مناسبة ما، كالفعالیات الجماهیریة، أو الندوات أو النشاطات التي یقوم بها 
المؤسسات فهو عملیة  اتصال غیر مباشرة بین ثالثة أطراف هي المنتج وجهة اإلعالن أو 

  .)1( كون هذه الخدمة مقابل مبلغ ماليالوسیط اإلعالني والمستهلك الذي یبحث عن سلعة وت
  :التعریف اإلجرائي اإلشهار

هي ذلك الزمن اإلعالني الذي یتخلل برنامج تلفزیوني معین سواء كانت حصة أو فلم 
أو مسلسل من أجل التشهیر والترویج للمنتوج ما، وهي مساحات زمنیة مخصصة لإلعالنات 

اصل اإلشهاریة هي تلك الوصالت التي تذاع وتذاع متفرقة في البرنامج الواحد ،إذن الفو 
ر من المستهلكین عن ضمن البرنامج المشاهد من فترة ألخرى وتسعى إلى جذب عدد أكب

حیث أن المعلن یختار أوقات  ذروة المشاهد التي تكون عادة أثناء المشاهدة  ،طریق إقناعهم
ضات االشهاریة خالل البرنامج حیث ثبت الوم ،برامج التلفزیونیة منها الجواریةالمسلسالت وال

   .)2(دقیقة في البرنامج الواحد وبالتالي قد یكون لها أثر على عملیة التبلیغ 15أو 08كل 
  :تعریف التلفزیون

جهاز الستقبال الصور واألصوات المذاعة باألمواج : تلفزیون اسم لجمع تلفزیونات :لغة
  .)3(  الكهرومغناطیسیة، أو المواج الهرتزیة

  :ااصطالح
التلفاز أو الرائي هو تحویل مشهد متحرك وما یرافقه من أصوات إلى إشارات كهربائیة 
ثم نقل اإلشارات أعادة تحویلها بجهاز استقبال إلى صورة مرئیة متحركة مرفقة بصوت حیث 

  
                                                             

(1)htt://mawdo3.com/ 
 50, ،ص1،2008ط,اسالیب االشهار التلفزیوني ابو جمال المقري،) 2(
  80المنجد في اللغة واإلعالم ،نفس المرجع ،ص) 3(
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ولكن نراها متحركة لنتابعها بسرعة تظل فیها العین محتفظة بالصورة  یعرض صورا ثابتة 
  .)1(ل على هذا االنطباع الحركي تعرض على السارة ثالثون صورة متتالیة السابقة وللحصو 

  :  التعریف اإلجرائي للتلفاز
یعد التلفاز أكثر الوسائل االتصالیة أهمیة وتأثیرا على المتلقي ،لما یتمتع به من 
خصائص وممیزات یتفوق بها عن غیره من وسائل االتصال الجماهیریة وله دور في صناعة 

للشعوب وأحدى االستخدامات األساسیة بالنسبة للمشاهدة هو التسلیة وتمضیة ووقت الرأي 
الفراغ باإلضافة إلى الحصول على بعض من المعلومات  ومشاهدة البرامج الجواریة وأخر  

  . األخبار
  : تعریف المتابعة

للمتعدي     متابعة اسم تابع متابعة وتباعا فهو متابع والمفعول متابع والمفعول متابع  :لغة
                 2تابع األمر تتبعه وراقبه وتقصاه وواصله واستمر فیه وحافظ علي حسن سیاقه

تعني كلمة متابعة أي متابعة شيء ما وتتبعه ومراقبته من خالل التعرض : اصطالحا  
  .   )3(األفراد للتلفزیون وكیفیة المتابعة والمشاهدة  

  :التعریف اإلجرائي للمتابعة
ي عملیة المتابعة ذلك التفاعل بین الجمهور ورسائل القائمین باالتصال كمرسلین وهي تعن

  ذلك التعرض اإلعالمي للبرامج المختلفة                                               
  
  
  

  
                                                             

 اإلعالمامعي الجزائري ،أطروحة دكتوراه في علوم دور لتلفزیون في تشكیل القیم الجمالیة لدى الشباب الج سمیر لعرج،) 1(
   77ص  ، 2007جامعة الجزائر ، كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة، قسم علوم االعالم واالتصال، واالتصال،

  . 60مرجع سابق ،ص العقل جمال الدین محمد مكرم، 2
  .25ص ،2010،والنشر والتوزیع ،القاهرة بتراك للطباعة  الفضائیات العربیة في عصر العولمة، حسن نیازي،) 3(
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  :تعریف البرامج الحواریة
  :         البرنامج لغة

لها كل یوم عمل ما أي وقائعها  برنامج اسم جمع برامج وهو عبارة عن خطة مرسومة
  .  )1(وما سیقدم فیها من معلومات

  :اصطالحا
هو عبارة عن مادة تلفزیونیة  تبث مسجلة على الهواء  ویتشغل مساحة زمنیة محددة 
من ساعات البث التلفزیوني ألیة قناة فالبرنامج یمكن أن یكون تسجیال سیاسیا أو وثائقیا أو 

  محددة من المشاهدین أو عموم المشاهدین منوعات أودیني وموجه لفئة
البرامج التلفزیونیة من العنصر األساسي الذي نعتمد علیه أي محطة تلفزیون فمجموع البرامج 

  .)2(المبثة یغطى المحطة
  :        تعریف الحوار

وهو مجموعة یتحاورون أي یتراجعون الكالم وهو مراجعة الكالم وتداوله بین : الحوار :لغة
  .)3(  .مختلفینطرفین 

یعتبر الحوار من وسائل االتصال الفعالة حیث  یتعاون المتحاورون على معرفة : اصطالحا
الحقیقة والتواصل إلیها لیكشف كل طرف منهم مخفي على صاحبه منها أو السیر بطریق 
االستضالل الصحیح للوصول إلى الحق والحوار مطلب إنساني تتمثل أهمیته باستخدام 

  .)4(وارأسالیب الح
  
  
  

                                                             
 45المنجد في اللغة واإلعالم ،مرجع سابق ،ص) 1(
 13،ص3،2002 عدد مجلة االداعات العربیة ، تونس، محمد معوض إبراهیم ،برامج الحوار في القنوات،) 2(
 49أبي العقل جمال الدین محمد مكرم،مرجع سابق ،ص) 3(
 19ص ،2003دار القومیة العربیة الثقافیة ، القاهرة، البرامج التلفزیونیة، إنتاج عبد الدائم عمر الحسن،) 4(



  :......................................................................اإلطار المنهجي 

13 
 

  :التعریف اإلجرائي للبرامج الحواریة
یعد البرنامج الحواري هو برنامج تلفزیوني عبارة عن حوار بین إعالمي وضیف وأكثر 
حول مواضیع محددة ،منذ األیام األولي النطالق التلفزیون ظهر البرنامج الحواري ویطلق 

  معر ویناقش كافة مشاكل المجتوهو حوار یأخذ الطابع الساخن في الحوا علیه اسم التوك شو
  :                                                                تعریف الطالب الجامعي

  : الطالب لغة
طلبة وطالب وطلب وهو التلمیذ والطالب من یطلب العلم ، ویطلق علیه التلمیذ في 

  .)1(المرحلتین الثانویة والعالیة ومن یسعى في التحصیل في شئ
  :    اصطالحا

یعتبر الطلبة شریحة من المثقفین في المجتمع بصفة عامة إذ تتركز المئات واآلالف 
ن نسبة مفي نطاق من الشباب في نطاق المؤسسة التعلیمیة التي ینتمي إلیها أكثر 

  .)2(الدراسة
  :    تعریف الجامعة

  .هي معهد علمي یشمل عددا من الكلیات حسب الفروع والتخصص :لغة
الجامعة هي معقل الفكر اإلنساني في أرفع مستویاته ومصدر االستثمار وتنمیة : اصطالحا

سة البشریة وبعض الحضارات والتراث التاریخي ،فهي تؤدي وظیفة ایجابیة وهي مؤس. الثروة
                . )3( األساسین داخلها هم الطلبة والمدرسین واإلداریین والفاعلین

  
  

  
                                                             

 56ص مرجع سابق، عبد الدائم الحسن،) 1(
  65، ص 1987، اإلسكندریة، ةمحمد علي محمد، الشباب العربي والتغییر االجتماعي، دار المعرفة الجامعی) 2(
، 2001جامعي المعاصر وأسالیب تدریسه، دار الكتب، القاهرة، محمد منیر مرسي، االتجاهات الحدیثة في التعلم ال) 3(

   29ص 
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  :للطالب الجامعي التعریف اإلجرائي
هو ذلك الشخص الذي سمحت له قدراته العلمیة أن یواصل  تعلیمه في الجامعة وهو 
یعیش جزء من حیاته الیومیة في الجامعة كمؤسسة تعلیمیة رسمیة یعتبر العلم أسمى 
أهدافها، وهو في تفاعل یومي مباشرة مع أقرانه ویتفاعل أیضا مع وسائل االتصال وخاصة 

   .ن خالل االشهارات التي تؤثر في تلقي الرسائل اإلعالميالتلفزیون م
 :تعریف القنوات الفضائیة

         :لغة
القناة من قنى والقناة  الرمح األجوف وكل عصا مستویة أو معوجة  والقناة مجرى 

تحفر في األرض تحفر في األرض تجري بها المیاه الماء ضیق وواسع وقیل القناة كظیمة 
  .()ویسبح على وجه األرض وتجمع على قناة یستخرج ماؤها.

  :  تعریف الفضاء
  :لغة

الفضاء من فضو وهو ما اتسع من األرض ، والخالي من األرض ومن الدار  ما اتسع 
من األرض أمامها ومابین النجوم من مسافات ال یعلمها إال اهللا والفعل فضا یفضو،فضوا 

  وفضاء هو فاض أي واسع  والجمع أفضیة
 :قنوات الفضائیةتعریف ال

، بواسطة األقمار الصناعیة ویتبع بذلك بواسطة البرامج التلفزیونیة واستقبالها هي إرسال
شبكات أرضیة ترسل وتستقبل من أجد األقمار الصناعیة وفق تنسیق تكنولوجي خاص أو 
هي عبارة عن برامج یتم بثها من األستودیو ویتم عب محطات أرضیة إلى القمر الصناعي 

  بإرسالها بعد تقویتها إلى أجهزة االستقبال الرضیة یقوم
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  :التعریف اإلجرائي للقنوات الفضائیة
من خالل هذین التعریفین تظهر العالقة بین المعنى اللغوي والمعنى االصطالحي 
،فالقناة مجرى والفضاء المسافات الواسعة والبرامج التلفزیونیة عبارة عن إشارات یتم إرسالها 

جراها الواسع في فضاء إلى األقمار الصناعیة ثم تقود في مجرها أیضا إلى حیث تجري م
 أجهزة االستقبال األرضیة ولذلك سمیت بالقنوات الفضائیة

  : منهج الدراسة
یعد المنهج في البحث العلمي العمود الفقري لكل دراسة، فهو الضابط والموجه 

واإلشكالیة العلمیة المعالجة، ویعد األساسي لكل باحث ،یتحدد استعماله حسب هذه الدراسة 
اختیار الباحث المنهج المناسب لدراسة الموضوع بحث خطوة أساسیة وضروریة یلجأ إلیها 
لتحدید أسالیب وأدوات البحث وجمع المعلومات ألن معظم البحث في العلوم اإلنسانیة تعتمد 

ل بها مع موضوع الدراسة على منهج  معین من المناهج العلمیة والطریقة المثلى الذي یتعام
بالوصف والتحلیل للوصول إلى نتائج مضبوطة حیث یغطي االختیار الدقیق للمنهج 

 dictionarie en cylopediqueمصداقیة للنتائج المتوصل إلیها، ویعرفها المنجد الفرنسي

ائج بأنه مجموعة من القواعد والمبادئ والمراحل المنظمة التي تنتج للباحث بلوغ النت" 2000
 .)1("واألهداف

الذي یعتمد على دراسة : ولقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج المسحي الوصفي
الظاهرة كما توجد في الواقع ،ویهتم بوصفها وصفا دقیقا ویعبر عنها كیفیا بوصفها وبیان 
خصائصها، وكمیا باءعطائها وصفا رقمیا من خالل أرقام وجداول توضح مقدار هذه 

  .)2(و حجمها أو درجة ارتباطها مع الظواهرالظاهرة أ

  
                                                             

في علوم اإلعالم،  هسمیر لعرج، دور التلفزیون في تشكیل الخیم الجمالیة لدى الشباب الجامعي الجزائري، شهادة دكتورا) 1(
  .، دراسة منشورة2006كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم، جامعة الجزائر، 

  .31، ص 2008، 1د صادق، مناهج البحث وطرق التحلیل األخصائي والتربویة واالجتماعیة، طأبو حطب فؤا) 2(
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بأنه الطریقة العلمیة التي تمكن الباحث من التعرف على الظاهرة "ویعرفه أحمد مرسلي
المدروسة من حیث العوامل المكونة لها والعالقات السائدة داخلها، كما هي في الخیر 

والبیانات المحققة  الواقعي وضمن ظروفها الطبیعیة غیر المصطنعة خالل جمع المعلومات
  .)1(لذلك

فقد اعتمدنا المنهج المسحي والذي یعتمد علیه اعتمادا كبیرا في البحوث الكشفیة 
والوصفیة والتحلیلیة وفي الوقت الحاضر، ویعتبر من أفضل المناهج التي تبحث في 

  .اتجاهات الجمهور وخصائصه وكذا احتیاجاته في بحوث اإلعالم
  :سماتویتمیز هذا المنهج بعدة 

یمكن استخدام أسلوب المسح في دراسة المشكالت والظواهر في وضعها الراهن وكذلك 
  وصف سمات الجمهور ونماذج سلوكه

  :عینة البحث
تعرف العینة بأنها اختیار عدد محدد من المفردات أو الوحدات یكون ممثال في 

لدراسة في حدود خصائصه وسماته لمجموع أفراد مجتمع البحث وهذا بما یتفق مع أهداف ا
الوقت واإلمكانیات المتاحة ،أما المجتمع األكبر الذي یتضمن المفردات الذي یستهدف 

  .لتحقیق نتائج  الدراسة) وهذا ما یسمى بالعینة(الباحث اختیار بعض  منها
أهم شریحة شبابیة داخل المجتمع ) الطلبة الجامعیین( یعتبر الشباب الجامعي 

ت تمیزها عن باقي الشرائح األخرى كاستعدادها لتحمل المسؤولیات الجزائري لما لها من صفا
المهنیة بعد فترة التخرج ،إضافة إلى كونها فئة قد أخذت مجموعة من الخبرات والقیم أثناء 
تكوینها الجامعي وعلیه فان مجتمع البحث الذي اخترناه في دراستنا یتمثل في جمهور الطلبة 

مفردة أي ما یعادل  120علما أن حجم العینة بلغ  االتصالالجامعیین فرع علوم اإلعالم و 

  
                                                             

، ص 2004أحمد مرسي، مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، ) 1(
105.  
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من العدد الكلي للطلبة حیث یبلغ العدد الكلي لطلبة اإلعالم  واالتصال لجامعة قالمة ) 25(
 طالب وطالبة القاطنین والیة قالمة تم توزیع االستمارة في الفترة) 458( 1945ماي  8

 . 2017ماي  16إلى  01الممتدة ما بین  
ألن طریقة ) القصدیة(ا فیما یتعلق بعینة البحث، فقد وقع اختیارنا للعینة العمدیة أم

االختیار تمت بصفة عمدیة فیما یتعلق بمفردات البحث من جهة والتخصص من جهة ثانیة، 
وركزنا على جمهور هذا الفرع ألنه أهل ولدیه خلفیة لدراسات التلقي واإلشهار، وتم اختیارنا 

  بطریقة مباشرة ،  لمفردات العینة
  :مجال الدراسة

 08یتحدد المجال الجغرافي والمكاني للدراسة بوالیة قالمة وبالتحدید جامعة : المجال المكاني
  قالمة كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة تخص إعالم واتصال 1945ماي

المراجع في البدایة اقتصر وعملنا على الفصل النظري وذلك للبحث على : المجال الزماني
ومحاولة اإلجابة على اإلشكالیة ،وكان هذا خالل الفترة الممتدة ما بین شهر جانفي إلى 
نهایة شهر أفریل أما بالنسبة للجانب التطبیقي ،كان في الفترة الممتدة من شهر أفریل إلى 

  نهایة شهر ماي
  :أدوات جمع البیانات

اسة یبحث عنها الباحث فیضع ال یمكن نفي إذ أي بحث علمي عبارة في البدایة عن در 
لها فرضیات مؤقتة وتنحكم في اختیار األدوات طبیعة الفرضیات التي وضعها الباحث 
وتكون هذه األدوات بأعداد قلیلة أو كبیرة وتسمح هذه الوسائل بجمع المعلومات وتقصي 

  الحقائق التي تهمه إلنجاز بحثه
الستمارة االستبیانیة كأداة رئیسیة أما عن األدوات المستعملة فقد تم االعتماد على ا

  .لجمع البیانات والمعلومات المستخدمة في البحث
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  :االستمارة
اخترنا االستمارة كأداة أساسیة في دراستنا هذه نظرا لما توفره من سهولة جمع 
المعلومات والبیانات عن الظاهرة موضوع الدراسة كما تعد هذه التقنیة من أكثر التقنیات 

المنهج المسحي والذي تعتبر وسیلة تقصي مالئمة تسمح باالتصال بعدد كبیر من المرتبطة ب
األفراد في وقت قصیر بهدف الحصول على معلومات دقیقة فغالبا ما تكون غیر قابلة 

  للمالحظة كما أنها تمتاز بسرعة التنفیذ وقلة التكلفة
نات تستهدف االستمارة على أنها أسلوب لجمع البیا "محمد عبدا لحمید " یعرف

األفراد بطریقة منهجیة، ومقننة لتقدیم حقائق وأراء وأفكار معینة في إطار البیانات  استثارت
،ویتم تنفیذها عن طریق المقابلة الشخصیة أو إرسالها إلى المبحوثین عن طریق البرید 

  .العادي أو عبر االنترنت
كلنا نسجل األسئلة من لقد مرت عملیة إعداد االستمارة االستبیان بمراحل عدة حیث 

حین إلى أخر وننظر الى مدى صحتها ووضوحها ومدى قدرتها على اإلجابة عن اإلشكالیة 
الدراسة وتساؤالتها ومدى صالحیتها ولقد قمنا أولى الستمارة االستبیان بمراحل عدة حیث 
 كلنا نسجل األسئلة من حین إلى أخر وننظر إلى مدى صحتها ووضوحها ومدى قدرتها على
اإلجابة عن إشكالیة الدراسة وتساؤالتها ومدى صالحیتها ولقد قمنا بتصمیم أولى الستمارة 
االستبیان ،وتم عرضها على اّألستاذ المشرف بحیث قدم مالحظاته المنهجیة والمعرفیة حول 

طالب وطالبة بقسم علوم اإلعالم  120محتواها واعدت وفق هذه المالحظات فوزعه على 
  .ة قالمة وبناء على ذلك طبعت االستمارة في شكلها النهائىواالتصال بجامع

تضمنت االستمارة التي قمنا بتصمیمها ثالثة محاور والتي تتضمن بدورها ستة 
حرصنا على ترتیب األسئلة وتوضیحها  ،سؤاال من جهة لمجتمع البحث) 26(نوعشرو 

عطائها الصیغة المباشرة دون وضع الفرد المستوجب في حالة من ا ٕ   .لغموض أو الحرجوا
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الجنس،السن ، :وتضمنت أسئلة متعلقة بین المبحوثین والمتغیرات التالیة: البیانات الشخصیة
  .المستوى التعیلمي

عادات وأنماط تعرض جمهور الطلبة إلى البرامج (وهي أسئلة عامة حول : المحور األول
  .أسئلة) 09(التلفزیونیة وشمل المحور علي تسعة 

هي أسئلة متعلقة باإلشباعات التي یتحصل علیها الطلبة من متابعة و : المحور الثاني
تضمن أسئلة حول أثر الفواصل اإلشهاریة على عملیة : المحور الثالثاالشهارات التلفزیونیة 

  .المتابعة
 دراسة علي قسایسیة 

المنطلقان النظریة والمنهجیة لدراسات التلقي دراسات نقدیة لألبحاث : عنوان الدراسة
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه دولة في علوم 2002-1990هور في الجزائرالجم

اإلعالم واالتصال ،قسم علوم اإلعالم واالتصال ،كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم، جامعة 
  .دراسة منشورة– 2008الجزائر ،
به من  مامدى االنسجام بین واقع الجمهور وسائل اإلعالم والدراسات المتعلقة: اإلشكالیة

جهة، وبینهما وبین المنطلقان النظریة والمنهجیة التي تستند إلیها والتي توصلت إلیها أبحاث 
  الجمهور في المجتمعات المرجعیة؟

المنهج التاریخي والمنهج المقارن والمنهج المسحي، فاألول استعمله للعودة : المنهج المتبع
مقارنة مختلف الوسائل ،والثالث لمسح إلى تاریخ ظهور وتطور دراسات الجمهور، والثاني ل

 .مختلف األدبیات الموجودة حول الموضوع
  العینة القصدیة غیر االحتمالیة 
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  :العینة البحث
تعتبر هذه الدراسة دراسة نقدیة لمختلف الدراسات التي كان موضوعها حول دراسة 

یل مختلف الرسائل الجمهور ووسائل اإلعالم ،حیث اعتمد الباحث في هذه الدراسة إلى تحل
أهم  2002الى 1995األكادیمیة التي أنجزت على مستوى معهد على إعالم واتصال من

  :النتائج التي توصل إلیها
یزعم الباحث أن تقنیة المالحظة بالمشاركة هي أكثر األدوات مالئمة لمقاربة جمهور  -

  .لكترونیةوسائل اإلعالم الجزائري كونه جمهور تغلب علیه األمیة التقلیدیة واإل
  ضعف كمي ونوعي من حیث األبحاث المنجزة                -
إن المنطلقات النظریة لبعض الدراسات هي عبارة عن جرد شامل لمجمل النظریات  -

  المتعلقة بالعملیة اإلتصالیة باإلعالم والمجتمع ودوره في المجتمع عموما
تعتبر جد مهمة حیث استطعنا على رغم من أن هذه الدراسة دراسة نقدیة لكنها : لتعلیقا

االستعانة منها وبشكل كبیر فیما یتعلق بالجانب النظري ،وتعتبر هذه الدراسة مرجعا أكادیمیا 
حیث سمحت لنا بفهم ظاهرة الجمهور وغطت على النقص الكبیر في مجال دراسات 

  الجمهور وعالقة بوسائل اإلعالم
 دراسة محمد أیت میهوب:  

  الطلبة نحو اإلشهارات التجاریة في التلفزیون الجزائري إتجاهات: عنوان الدراسة
تناول الباحث في هذه الدراسة أراء واتجاهات الطلبة بكلیة العلوم االجتماعیة نحو ما 
یعرض علیهم من رسائل تلفزیونیة ،ومعرفة مختلف العوامل واألسباب التي تتدخل في تشكیل 

تقبل أو عدم تقبلهم لما تعكسه الرسالة مختلف اآلراء واالتجاهات والسلوكات من خالل 
  .اإلشهاریة
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حیث إعتمد الباحث في دراسة طریقة العینة العشوائیة المنتظمة ،كما إعتمد الباحث 
على المنهج الوصفي ،وتقنیة المالحظة دون المشاركة ،وذلك بالمتابعة لمختلف الومضات 

  .اإلشهاریة بالتلفزیون الجزائري
  :إلیهاأهم النتائج التي توصل 

غالبا ما تشیر طرق العروض اإلشهاریة وسیاقاتها ،ومشاهدها إلى خلق حالة من  -
الرفاهیة والحیاة العصریة البعیدة عن أنماط الحیاة التقلیدیة ،والحیاة الواقعیة التي تمیز 

 .المجتمع الجزائري ،أنها ال تعكس خصوصیة الدیمغرافیة
تباین بلورة الطلب التجاهاتهم نحو  یلعب المستوى المادي لألسرة دورا كبیرا في -

الومضات االشهاریة، وكلما تواضع المستوى المادي لألسرة اتسم اتجاه الطلبة 
  .بالمعارضة والسلبیة

  :دراسة مخنان شعبان
أثر الفواصل اإلشهاریة التلفزیونیة على عملیة التلقي ،دراسة استطالعیة : عنوان الدراسة

ماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال ،قسم علوم اإلعالم جمهور الطلبة الجامعیین رسالة 
  .جامعة لجزائر، دراسة منشورة ،ل، كلیة  العلوم سیاسیة واإلعالمواالتصا

ما هو األثر الذي تحدثه الفواصل اإلشهاریة التلفزیونیة على عملیة التلقى لدى : اإلشكالیة
  الجمهور المشاهدین من الطلبة الجامعین؟

المنهج المسحي من أجل معالجة اإلشكالیة والتساؤالت المطروحة حول  :المنهج المتبع
الموضوع المدروس وذلك من أجل معرفة والحصول على إجابات ومواقف وردود فعل 

  الجمهور المبحوث حول اإلشكالیة المطروحة 
المنهج المسحي من أجل معرفة اإلشكالیة والتساؤالت المطروحة حول  : المنهج المتبع

ح وذلك من أجل معرفة والحصول على إجابات ومواقف وردود أفعال الجمهور المطرو 
  .المبحوث حول اإلشكالیة المطروحة
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  العینة القصدیة: عینة البحث
  یتمثل في جمهور الطلبة الجامعیین وطریقة االختیار تمت بصفة عمدیة

  :أهم النتائج التي توصل إلیها
یستعملون التلفزیون وذلك من خالل إجماعهم  استثناءیستنتج الباحث أن المبحوثین دون  -

بأنهم یشاهدون  برامج التلفزیون وهذه المشاهدة تتراوح بین سلوك یومي وسلوك یتصف 
  بأنه نادرا ما یشاهد التلفزیون

أن أغلبیة المبحوثین یشاهدون الفواصل اإلشهاریة التي تعرض خالل البرنامج المشاهد   -
  .نوع ،إذ أن الذكور یشاهدونها أقل من اإلناث،لكن االختالف یكمن في متغیر ال

یساهم متغیر الدخل الشهري لألولیاء في تحدید درجة مشاهدة أو عدم مشاهدة الجمهور  -
المبحوث لإلشهار التلفزیوني ،إذ كان الهدف األساسي من وراء مشاهدة الجمهور 

  وفر في السوق المبحوث له یتمثل في تحقیق وظیفة إعالمیة تتعلق بمعرفتهم لما هو مت
  :التعلیق

تعتبر هده الدراسة مهمة خاصة ما تعلق بذكرها لبعض النتائج التي توصل إلیها الباحث 
التي توصل إلیها الباحث لكن على الرغم من إن أهداف الباحث تختلف عن أهداف دراستنا 

للنا من خالله إال أننا استطعنا االستفادة من نتائج دراسة الباحث بقدر كبیر واعتبارها كسند ح
   بعض النتائج التي توصلنا إلیها في الجانب التطبیقي لدراستنا
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 :مفهوم اإلشهار التلفزیوني .1
یعرف اإلشهار على أنه وسیلة إلیجاد حالة من الرضى والقبول النفسي في الجمهور 

ى قبول فكرة أو توجیه جهة لغرض المساعدة على بیع سلعة أو خدمة بموافقة الجمهور عل
  .)1(بذاتها

  "على سلوك بطریقة معینة األفرادإغراء "على أنه " Graw walter"ویعرفه 
أداة لبیع األفكار أو السلع أو الخدمات لمجموعة من الناس، "على أنه  أیضاویعرفه 

ویستخدم في ذلك مساحات من الملصقات أو المجالت أو أوقات اإلرسال الرادیو أو 
  .أجر معین) مقابل(لفزیون أو دور العرض السینمائیة نظیر الت

أو هو وسیلة غیر شخصیة لتقدیم األفكار والترویج عن سلع بواسطة جهة معلومة مقابل 
      .)2(أجر مدفوع

 :أهمیة وأهدافاإلشهار التلفزیوني .2
ي حین یعتبر اإلشهار من المفاهیم ذات األهمیة البالغة على المستوى األكادیم :األهمیة  . أ

كان موضوعا لدراسات وبحوث في مختلف التخصصات أو حتى حین الممارسات 
باعتباره نشاط بین منتج السلعة أو خدمة وبین مستهلك یرید تحصیل هذه الخدمة أو 

 .السلعة قصد الحصول على قیمتها االستعمالیة أو النفعیة
م اهمیة بالغة وهما اإلشهار بالنسبة إلیه لقد حددنا هنا نوعین من الجماهیر یكتسب

المنتج والمستهلك أما بالنسبة لهذا األخیر یعد اإلشهار ضرورة ملحة لتحقیق غایته في 
  .اإلشباع ألنه هو الذي یزوده بالمعلومات

كما زادت أهمیة اإلشهار بظهور التسویق بمفهومه الحدیث الذي یركز على احتیاجات 
من خالل منتجات وخدمات  عهااإشباولة المستهلكین ورغباتهم من أجل االستجابة لها مح

  
                                                             

 .13، ص 2008عمان، األردن، إدارة اإلعالن التجاري، دار اسامة للنشر والتوزیع، : محمد ابو سمرة) 1(
 .23اإلعالن التلفزیوني واالسس والمبادئ، دار الوزان للطباعة والنشر، بدون تاریخ، ص ): د(سامي الشریف ) 2(
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تسعى إلى إرضاء الجمهور الذي یتطلب اقناعه بصفة ما یدعیه المنتج أن تقدم له معلومات 
  .)1(صادقة وكافیة عن كل ما یقدمه من سلع وخدمات

وخالصة القول یعد اإلشهار منتوجا اجتماعیا یؤثر في المجتمع ویتأثر به فهو یوفر لألفراد 
حول حاجاتهم االستهالكیة والخدمیة حامال قیم وثقافة هذا المجتمع عن طریق المعلومات 

استخدام العدید من الوسائل المتخصصة لذلك سواء المكتوبة أو المسموعة أو المرئیة أین 
أصبح بإمكان المعلن اختیار الوسیلة التي تتحاسب مع طبیعة منتجاته وتحقیق أهدافه 

  .)2(اإلشهاریة
 :األهداف  . ب

داف االشهار في أي منشأة یرتبط ارتباطا مباشرا وهاما باألهدافالعامة للمنشأة، إن أه
ولذلك فإنه من الضروري تحدید األهداف من اإلعالن التجاري ألن ذلك یحقق أغراضا 
رئیسیة هامة ویرى البعض أن الهدف األساسي ألي منشأة هو تحقیق أعلى عائد أو ربح 

الهدف األساسي للمنشأة یكمن في تحقیق التوازن بین  ممكن، بینما یرى البعض اآلخر أن
والقائمین على إدارتها وتنظیمها والمستهلكین للسلع أو  )3(أصحاب المنشأة والعاملین فیها

  :الخدمات التي تقدمها، وبناءا علیه فإن أهداف اإلشهار تتصف بـ
 .إن أهداف اإلشهار یمكن التعبیر عنها في صورة أهداف لعملیة االتصال -1
 .)4(إن أهداف اإلشهار تستمد من أهداف المشروع بشكل عام، وتفاصیل هذه األهداف -2
 :إن األهداف من الناحیة الزمنیة یمكن تصنیفها إلى -3

  
                                                             

دراسة سیمیولوجیة لإلشهار التلفزیوني الومضة اإلشهاریة نجمة للهاتف النقال، شهادة لیسانس، : المیة شهبي مونة) 1(
 .66، ص 2010التصال، جامعة المدیة، كلیة علوم اإلعالم وا

 .73اإلشهار التلفزیوني، وكالة األهرام لإلعالن، القاهرة، بدون تاریخ، ص : مجدي سمعان) 2(
هادف لیندة خدیجة، داللة العناصر السردیة في اإلشهار التلفزیوني، شهادة ماجستیر، كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم، ) 3(

 .87، ص 2007الجزائر،  قسم إعالم واتصال، جامعة
 .14مرجع سابق، ص : هادف لیندة) 4(
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فهي أهداف عاجلة أي ترید المنشأة أن : short term goals أهداف قصیرة األجل -
مشكلة في  تحقق من هذا اإلشهار أهدافا سریعة على مدى زمني قصیر، كأن تواجه

المخزون السلعي أو زیادة اإلنتاج أو قلة الطلب على السلع والخدمات فیكون هدف 
 .اإلشهار قصیر األجل على إزالة هذه المشاكل التي تعرضت لهذه المنشأة

فقد تسعى إلى خلق مركز متمیز : Intermediate goalsأهداف متوسطة األجل  -
عطاء صورة مناسبة عن المنشأة  للعالمات التجاریة للمنشأة أي لسلعتها أو ٕ لخدمتها وا

بشكل عام، والعمل على زیادة تقبل المستهلك للسلعة المعلن عنها أو الخدمة المعلن 
 .عنها للمنشأة

فهي تعني أن : long termadiatirtsing goalsلإلشهار  األجلأهداف طویلة  -
اإلنتاج وزیادة الطلب اإلشهار یجب أن یساهم مساهمة فاعلة في زیادة المبیعات وزیادة 

على سلع وخدمات المنشأة وزیادة األرباح التي یسعى لها المشروع وكل ذلك من خالل 
التأثیر في سلوك المستهلكین، بحیث تحرك دوافعهم وغرائزهم تجاه الطلب على سلع 

 .)1(المنشأة أو خدماتها المعلن عنها
لة مقنعة یسعى من خاللها المعلن یعتبر اإلشهار بمثابة رسا: اإلشهار التلفزیوني مراحل .3

إلى تعریف بالسلعة ومزایاها، لكن بطریقة عرض هذه الرسائل تخضع آللیات ومراحل 
 :مختلفة ربما تضمن له تحقیق هدفه، وتتمثل هذه المراحل في

یتعرض المشاهد اثناء متابعته لبرامج التلفزیون إلى عدد وفیر من : جذب االنتباه -1
تختلف في تصمیمها ومضمونها حسب هدف المعلن لذلك تعتبر  اإلشهارات التلفزیونیة

عملیة جذب انتباه المستهلك ومحاولة االحتفاظ به إحدى أهم المشاكل التي تواجه عملیة 
 .االتصال اإلشهاري

  
                                                             

بكري إكرام، واقع االشهار التلفزیوني وتأثیره على الطلبة الجامعیین، دراسة میدانیة لطلبة جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ) 1(
 .   44، ص 2013قلة، مذكرة لیسانس، قسم علوم  اإلعالم واالتصال، كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة، جامعة ور 
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یتعلق اإلدراك بتكوین صورة االشیاء الموجودة في البیئة في ذهن : التأثیر في اإلدراك -2
صور من خالل إضفاء المعاني، ویتم ذلك اساسا باالعتماد الفرد ویقوم بتكوین هذه ال

نما یشتري المعاني التي  ٕ على الخبرات المكتسبة لدیه فالجمهور ال یشتري السلع فقط وا
تحملها السلعة وذلك من خالل الصورة الذهنیة التي یعمل المعلنین على ترسیخها لدى 

 .)1(جمهور المستهدف
إذا كان الهدف االساسي في االتصال اإلشهاري هو : تسهیل عملیة الحفظ أو التذكر -3

التأثیر على السلوك الشرائي للجمهور المستهدف فالبد من معرفة وفهم العملیات التي 
تؤثر في تغییر السلوك والتقنیة التي یتم بها تدعیم سلوك المتغیر وترتبط هذه العملیة 

وخصائص الجمهور المستهدف  ارتباطا وثیقا بطبیعة السلعة ونوعیة الرسالة اإلشهاریة
 .ومدى صعوبة الرسالة المطلوبة نذكرها

عندما یتلقى المستهلك الرسالة اإلشهاریة فتخلق له هذه األخیرة استجابة تتعلق : اإلقناع -4
إما بتدعیم سلوكه الشرائي أو بتغییر اتجاهه نحو السلعة المشتهر عنها وتمر عملیة 

ثارة إقناع الجمهور المستهدف بدءا من خلق  ٕ الوعي ومرورا بغرس الصورة الذهنیة وا
 .)2(واالنتباه لدى المتلقي تمهیدا إلنجاز القرار االهتمام

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .95، ص 1999، ، مصر3تاریخه، أسسه، وقواعده، مكتبة األنجلو المصریة، ط -اإلعالن: صابات خلیل) 1(
، عمان، 1اإلعالن الجدید والمفاهیم والوسائل والتطبیقات، دار الشروق للنشر والتوزیع، ط: صادق عباس مصطفى) 2(

 .156، ص 2008األردن، 
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  :مراحل تصمیم الرسالة االشهاریة): 1(مخطط 
  دراسة المستهلكین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  توزیع الرسائل اإلشهاریة

  .2004اإلعالن، مركز جامعة القاهرة، مصر،  عبد العزیز سامي وآخرون، فن
یلخص هذا المخطط المراحل التي یعتمدها االشهاریون في تهيء الرسالة االشهاریة وتقدم 

  .ضمنیا حلوال للمشاكل التي قد تعترض العاملین في حقل اإلشهار أو تواجههم
  
  
 

 القیام باإلشھار

 المبدعون الھدف

 مقیاس اإلبداع

 مفھوم الدعایة

 الوعد اإلشھاري

 ھدف موضوعي

السوق                      
                          



   مدخل إل اإلشهار التلفزیوني ......................:........................الثانيالفصل 

29 
 

 :اإلشهار بالتلفزیون والفضائیات .4
الوسائل عنه في الوسائل المطبوعة فالمستهلك  وهنا یختلف إخراج اإلشهار في هذه

یتلقى الرسائل اإلشهار عن االستثمار بالوسائل المطبوعة فاالستثمار في الوسائل المطبوعة 
  .یعتمد على حاسة النظر واإلمعان والتدقیق

بینما في اإلذاعة یعتمد على حاسة السمع ودى المؤثرات الصوتیة على المستمع أما اإلشهار 
زیون والفضائیات یعتمد على حاسة السمع والنظر والتمعن والموسیقى المصاحبة بالتلف

  .لإلشهار وطریقة الحركة ووصف االستعمال واالستخدام
ویتمیز االستثمار اإلذاعي والتلفزیوني بإمكانیة التحكم في سرعة الرسالة اإلشهاریة ففي 

ریدها من اإلشهار حسب رغبته سواء اإلعالنات المطبوع یستطیع القارئ أن یقرأ الفترة التي ی
یبدأ من العنوان أو من الرمز واإلشارة أو من الرسائل اإلشهاریة أو من الصور والرسوم وقد 

  .)1(یركز لوقت أطول فالمادة ثابتة أمامه
بینما االستثمار في الرادیوا والتلفزیون هو الذي یفرض على السمع أو المشاهد  أن یتلقى 

  .لوقت محدود حسب ما تقدمه اإلذاعة أو یقدمه التلفزیون الرسالة اإلشهاریة
قطة تكرار اإلشهار لعدة مرات في الیوم الواحد، مما یجعل المشاهد أو وربما یعوض هذه الن

  .المستمع یختار أین یركز
  :ومن أنواع اإلشهار بواسطة اإلذاعة نذكر

 .اإلشهار بالكلمة والموسیقى معا حیث تصاحب الموسیقى الكلمة -1
 .اإلشهار الدقیقة الواحدة، حیث یتم نشر اإلشهار بدقیقة واحدة -2
 .حیث یلقى شخص الفكرة اإلشهاریة على شكل خبر: اإلشهار المباشر -3

  
                                                             

 .80، ص 1997سعید، اإلعالن، الشركة العربیة للنشر، مصر،  هناء عبد الحلیم) 1(
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والتي تعتمد على مساعدة شخصیات معرفیة مثل نحجوم الفن : اإلشهارات الشخصیة -4
لعة المعلن واآلداب أو السیاسة أو السنما في شرح الرسالة اإلشهاریة وتفصیلیة للس

 .)1(عنها
  : أما أنواع اإلشهار بواسطة التلفزیون أو الفضائیات فنذكر

حیث یقتصر اإلشهار على ظهور شخص یتكلم إلى المشاهدین : اإلشهار المباشر-1
فاعلیة هذا اإلشهار على جاذبیة الشخص الذي یقرأ اإلشهار رة عن سلعة معینة و مباش

 .ومدى مالئمة وسهولة الرسالة اإلشهاریة
كأن یظهر العب كرة القدم یدعوا إلى استخدام ماركة تجاریة محددة من سلعة محددة من 

  .)2(مالبس الریاضة
ویعتمد هذا النوع على فرض السلعة والخدمة مع كیفیة استخدامها : إشهار العرض -2

وفوائد استخدامها، إن اإلشهار في التلفزیون بطریقة العرض تشبه استخدام الرسومات 
 .األلوان في الصحف والمجالتوالصور و 

أي توظیف شخصیة مهمة لالستثمار عن السلعة وتعبیره : اإلشهار بواسطة الشهادة-3
 .فیها وفوائدها والشخص الفهم قد یكون في الوسط الفن أو السینمائي أو الریاضي وغیره

ة یعتمد هذا اإلقبال على عرض قمة درامیة تو ضیح الفرق بین حال: اإلشهارات الدرامیة-4
شخص قبل وبعد استخدام السلعة المعلن عنها، وكیف أنه استفاد من جزاء استخدامه 

 .السلعة المعلم عنها وتخلص من سلبیات ومشاكل كثیرة قبل معرفته بالسلعة المعلم عنها
وهي اإلشهارات التي تستند في عرض الرسائل اإلشهاریة على : اإلشهارات التسجیلیة-5

ت ومعلومات لها عالقة بالسلعة أو الخدمة المعلن عرض مستندات وسجالت وبیانا
 .)3(نشر تقاریر طبیة، أو شهادات تقدیر وتمیز للسلعة عن غیرها: عنها، مثل

  
                                                             

(1) 
، ص 2002محمود مصطفى، اإلعالن الفعال، تجارب محلیة ودولیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ) 2(

104. 
 .105محمد محمود مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص ) 3(
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الذي یقوم بإجراء حوارین أشخاص یظهرون من خالل جوارهم مزایا : اإلشهار الحواري-6
 .السلعة أو الخدمة عن غیرها من السلع أو الخدمات

: أي إشهار یذكر المشاهدین أو المستمع أو القارئ بسلعة سابقة مثل: االشهار التذكیري-7
 .تلفزیونات شارب أو سجائر مالبورو وغیرها من السلع

فهي تعتمد على الرسوم : اشهارات الرسوم المتحركة أو ما نسمیها بأفالم الكرتون-8
ایاها المتحركة مع الحوار والصوت والموسیقى وشكل ونوع السلعة وطرق استخدامها ومز 

 .)1(ولهذا النوع من اإلشهار فنیون مختصون ویسمى فن المایا
 :انعكاسات اإلشهار التلفزیوني .5

یمر اإلشهار التلفزیوني لنصوص وتشریعات وضوابط تهدف إلى حمایة المستهلك وعدم 
تضلیله، وقد احتل أسلوب وطریقة عرض وتقدیم لإلشهار ضمن مختلف البرامج التلفزیونیة 

خیرة مواقع مهمة ومختلفة ویعكس إیرادات هذه اإلشهارات مدى تسللها في في اآلونة اال
  .)2(التلفزیون مما قد یؤدي إلى التأثیر على استمتاع المشاهد

وبالتالي تظهر أهمیة سن قوانین تحدد بدقة الكثافة االشهاریة المالئمة والمسموح بها على 
بد من التفرقة بین أوضاع التلفزیون مدى وقت وساعة اإلرسال وفي الیوم الواحد، وهنا ال

التجاریة الخاصة والقنوات العامة، هذا باإلضافة إلى مشكالت اصحاب الشركات وتمویلهم 
لبعض البرامج حیث أن صنع البرنامج المكفولة تماما ال یتفق مع األوضاع الراهنة وظروف 

تطویر امكانیاتها الفنیة والتقنیة المنافسة الشدیدة بین القنوات، واالحتیاجات المتزایدة للقنوات ل
وتحدیثها بما یتفق مع تطور تكنولوجیا االتصال، إال أن ترك هذا االسلوب للبرامج المكفولة 

  .)3(بال قید أو شرط یمثل خطرا كبیرا على أداء التلفزیون لمهامه وخاصة في الدول النامیة
  

                                                             
، 2002التلیفزیوني، مركز جامعة القاهرة للتعلیم المفتوح، القاهرة،  اإلعالن اإلذاعي: منى الحدیدي، عدلي سید رضا) 1(

 .18ص 
 .66 -65، ص ص 2010اإلعالم الفضائي، مطبعة الجالل، اإلسكندریة، : محمد جاد أحمد) 2(
 .85، ص 2009اإلعالم، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، : محمد أحمد جاد) 3(
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حددا في تقدیم النص التلفزیوني فیجب أن یتبع بث اإلشهار في القنوات التلفزیونیة اسلوب م
إذ یتفق بدایة مع المؤلف والمخرج على تحدید أماكن ووقفات معینة تستخدم لعرض الفترة 
االشهاریة ضمن البرنامج بحیث ال تضر بسیاق البرنامج المعروض، أو على االقل تخفف 

  .)1(عملیة البتر واإلقحام إلى أقل وقت ممكن من االزعاج للمشاهد
د القنوات التلفزیونیة قوتها من خالل جودة برامجها مما تجذب إلیها مستثمرین حیث تستم

لإلشهار لدیها، ومن ثم زیادة مداخیلها وأرباحها، هذا ما یقع في واقع القنوات الفضائیة 
الخاصة، أي التي قامت بتمویل من شركات أو أشخاص، أما ما كان من تمویل حكومي فال 

كون المستثمرین من الشركات الوطنیة ومشاركتهم بالفواصل تهتم فیه الجودة كثیرا، 
  .)2(االشهاریة مسألة مفروغ منها، لذلك نرى ما نرى من إشهارات بعیدة جدا عن الجودة والقیم

  :ومن بین بعض االنعكاسات السلبیة لهذه الفواصل مثال
الخلط عدم مراعاة بعض األخالق والعادات الحسنة خاصة في مجال الطفل، حیث یتم  -

بین األكل واللعب بآالت حادة ووسخة، فیما یتم توصیة األطفال بالنظافة قبل األكل، أو 
؟ ....تشجعهم على العراك تحت غطاء اللعب، فقم بتوسیخ مالبسك وال علیك، الحل مع 

أو تمرر مشروعها التجاري بكذبة كما حدث یوما بأن یجیب الطفل في الهاتف لیقول 
وهو بجانبه یشیر له بذلك، ربما تبدو أمور بسیطة لكنها مؤثرة " أبي لیس هنا"للمتصل 

جدا في سلوك الطفل، حتى یصل لدرجة انكارها هو بنفسه ومالحظة ما نعجز عنه نحن 
 .الكبار حین مشاهدتنا، فیبادر بأسئلة بریئة لكنها تحمل معان دقیقة وعمیقة

م المشاهد من مشاهدتها في المرأة المتبرجة عالمة مسجلة في اإلعالنات، فبعدما شئ -
إعالنات تخصها وتتعلق بها نجدها اآلن في كل مجال بداعي عالقتها بها، فاألكلة 

  
                                                             

، تونس، 1اإلعالن عبر المسلسالت ومقاطعة المشاهدة، مجلة اإلذاعات العربیة، العدد : عبد القادر بن الشیخ) 1(
 .183 - 182، ص ص 2005

 .29، ص 1985، القاهرة، 2اإلعالن اإلذاعي والتلفزیوني، دار الفكر، ط: إمام إبراهیم) 2(
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تحضرها هي، والصابون تغسل به، والهاتف تستعمله مع زوجها، وهذا ما یجسد التقلید 
 .)1(وعدم تكییف الواقع والظروف حسب مقتضیاتها

یصبح مزعجا، أو یأتي في وسط لقطة مهمة فعندما یتكرر اإلشهار مرات ومرات، حتى 
لیقطع معناها ویذهب قیمتها فهذا االمر یؤدي لعملیة عكسیة وتجعل المشاهد یسارع لتغییر 
القناة ریثما ینتهي اإلعالن، ومن الطریف ان یقول المذیع في أكثر من قناة لما یشیر لوجود 

علم بذهاب المشاهد في فترة  فهو على" ال تذهبوا بعیدا"فاصل إشهاري عبارته الشهیرة 
  .)2(الفاصل، إما أن یقوم بفعل أمر ثم یعود أو یغیر القناة مؤقتا

  :ومن بین بعض االنعكاسات اإلیجابیة لهذه الفواصل مثال
حیث توجد افكار إشهاریة حقیقة تأسر المشاهد وتجعله یتمنى تكراره في كل مرة، كبعض  -

ة وبوقت قصیر جدا، تجدون بعض من هي تلمیحات ذكی: إشهارات السیارات مثال
األمثلة في موقع الیوتیوب فما على الفرد هنا سوى البحث فیه واالستمتاع بروعة اإلبداع 
في االفكار فقط، أما القیم التي تبثها ففیها ما یحسب علیها بالنسبة لواقعنا ویمكن أن 

 .)3(یمیز الفرد بین النافع والضار منها
في ضخها ال یمكنها أن تخدم أهداف المكلفین في تسویق سلعهم، فهذه الشراهة المتمادیة 

بل على العكس هي تعطي هذه السلع الصدمة في ذهن المشاهد الذي یرى فیها تبدید 
، وال یرتبط بصلة حمیمة مع حدث یقضیه .....للحظاته المؤثرة، فالمنطقي أال یجد المرء

  .عن حالة انسجام یعیشها

  
                                                             

 .59ص  ،2008، دار الفكر، عمان، 4أثر وسائل اإلعالم على الطفل، ط: صالح ذباب هندي) 1(
الجمهور الجزائري والقنوات الفضائیة االستقبال والمشاهدة ودورها في تحقیق اإلشاعات، أطروحة : بوسعدة عمر) 2(

 .253، ص 2009دكتوراه، كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم، جامعة الجزائر، 
 .125صفوت محمد العالم، مرجع سبق ذكره، ص : سامي عبد العزیز صفوت) 3(
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اح على الصنف نفسه من االعالنات، فقد یكون األمر مقبوال أن إن أشد ما یزعج هو االلح
تعرض اعالنات مختلفة وجدیدة، أما أن یجري التركیز على أربعة أصناف أو خمسة دون 

  .)1(سواها وتطویق المشاهد بها، فذلك تعذیب یقع تحت طائل القانون، ولیس إبداعا إعالنیا
عنها لترویج السلع والحفاظ على مكانتها في  وال یمكن االنكار أن اإلشهار ضرورة ال غنى

أذهان الجمهور فتضجر المشاهد من الضخ اإلعالني عالي الوتیرة یرجع إلى ثغرات في 
اإلعالن نفسه ولیس في وتیرة عرضه، فالبد لإلشهار أن یتضمن بعدا ترفیهیا یجعله قریبا 

متعة للمشاهد،  من قلب المشاهد، إذا تحقق هذا الشرط صار تكرار االشهار مصدر
واستراحة من جدیة ما یفترضها العمل التلفزیوني، أي أن اإلشهار في أساسه هو حاجة 

  .)2(ولیس ترفا
ووجود إعالنات تلفزیونیة ال تستوفي الشروط المشار إلیها، وهي تعید األمر إلى 

خراجها من ضوابطها العلمیة، األمر الذي ی ٕ نتج متسللین للمهنة یستسهلون خوض غمارها وا
إعالنات مثیرة للملل من شأن تكرارها أن یفاقم المشكلة، أما تلك المدروسة والمستوفیة 

 .)3(لشروطها الكلیة فلیست موضع شكوى بأي حال
إن المتتبع للقنوات الفضائیة العربیة یالحظ بأن حصة اإلعالنات التي تبث في العدید  

مج الیومیة مما یجعل المشاهد مكرها منها تكاد تساوي المدة الزمنیة المخصصة لبعض البرا
على تتبعها والتي قد تحمل في بعض االحیان إیحاءات تتنافى مع قیمنا وعاداتنا وأعرافنا 

  
                                                             

، 1991، مصر، دار الفكر العربي، "الوظیفة اإلخباریة لوسائل اإلعالم"وظائف االتصال الجماهیري : نحمدي حس) 1(
 .83ص 

جمهور التلفزیون ونظریة االستعماالت واإلشباعات، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم السیاسیة واالعالم، : نصیرة عقبي) 2(
 .111، ص 2003جامعة الجزائر، 

رضوان بوجمعة، الوسیط في الدراسات االعالمیة، الجزء : االجتماعي لوسائل االعالم، ترجمة االثر: الزر حوریة) 3(
 .7، الجزائر، دار هومة للنشر والتوزیع، ص 2004الثامن، 
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والمعاییر السائدة داخل  مجتمعاتنا اإلسالمیة والعربیة، من خالل تجسید المرأة بشكل یثیر 
  .)1(بعرضها بلباس غیر محتشماالنفعاالت والشهوات، ویحرك الغرائز الجنسیة لدى الجمهور 

وخصوصا االعالنات المستوردة من الدول االجنبیة أصبح شبابنا في ظلها تائها قد یقلد كل 
ما یشاهده عبر هذه الومضات الغشهاریة والتي على الرغم من قصر المدة الزمنیة للومضة 

ها أكثر من مرة اإلشهاریة التلفزیونیة فإن اثرها قد یكون عمیقا، خاصة عندما یتكرر عرض
حیث تصبح مطبوعة في ذهن المتلقي، وهذا ما یؤكده المفكر الجزائري عزي عبد الرحمان 

إن التاثیر یكون إیجابیا إذا كانت محتویات الرسائل اإلشهاریة وثیقة الصلة بالقیم : "قائال
انت وكلما كانت الوثائق أشد كان التأثیر إیجابیا وبالمقابل یكون التأثیر سلبیا إذا ك

  .)2(المحتویات ال تتقید بأي قیم
لقد جعلت القنوات الفضائیة بمختلف برامجها نسبة كبیرة من الشباب العربي في عالم 
خیالي بعیدا عن مجتمعه واسرته، ال یدرك ماذا یفعل فیه، یفكر دوما في محاولة الوصول 

المختلفة في مخیلته، إلى هذا العالم المثالي الذي صورته ووزعته وسائل اإلعالم واالتصال 
مما ولد لدى شبابنا مرض االحباط والقنوط والیاس من واقعة المعیشة وخصوصا في حالة 

الفضائیة العربیة لترویجه من خدمات متنوعة،  )3(عدم قدرته على امتالك ما تسعى القنوات 
ة الشباب وقد یعود ذلك لظروفه االجتماعیة واالقتصادیة الصعبة التي یتخبط فیه، ألن أغلبی

تأثیرا بالغا بنقد اآلخرین، ویغرق  في هذه المرحلة یكون مرهف الحس شدید الحساسیة، ویتأثر
في أحالم الیقظة ویحقق عن طریقها ماال یستطیع تحقیقه في الواقع وهذا ما یجعله یشكل 

  .)4(صورة نمطیة لحیاة جدیدة، صنعتها برامج اإلعالنات الفضائیة في مخیلته

  
                                                             

 .87محمد جاد أحمد، مرجع سبق ذكره، ص ) 1(
 .156، ص 2012ان، صالح خلیل الصقور، اإلعالم والتنشئة االجتماعیة، دار اسامة للنشر والتوزیع، عم) 2(
عبد الوهاب بن عبد اهللا البغدادي، مصداقیة اإلعالن التلفزیوني، قسم اإلعالم، كلیة اآلداب، جامعة الملك عبد العزیز، ) 3(

 .133جدة، السعودیة، ص 
 .134بن عبد اهللا بغدادي، مرجع سبق ذكره، ص  )4(
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قدرته على تحقیق ذلك قد یتصرف تصرفات تسيء ألسرتهومجتمعه  وفي حالة عدم
وحتى لشخصه، حیث ما یشهده الشباب العربي من ومضات متنوعة عبر بعض القنوات 
الفضائیة العربیة، والتي یغلب علیها طابع الترفیه والتسلیة المبالغ فیها واإلغراء واإلغواء من 

ع الرجال، وفي ظل تزاید بث البرامج المغریة قد خالل إظهار مفاتن النساء وظهور النساء م
  .)1(یكون انعكاس الرجال مع النساء

وفي ظل تزاید البرامج المغریة قد یكون انعكاس خطیر على حیاة الشباب یدفع للكثیر 
منهم إلى االنفصال التدریجي عن الواقع فقد تصور الشباب أن اإلعالنات التلفزیونیة أن 

أنماط التي یرونه ویشاهدونه في مختلف البرامج، وهذا في الحقیقة  الحیاة تجري على اساس
  .)2(كله عزل اصطناعي للشباب عن واقع الحیاة بكل ما فیها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

                                                             
، ص 2010إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،  حسن بن نازي الصیفي، الفضائیات العربیة في ظل العولمة،) 1(

 .35 - 34ص 
 .195، ص 2012سؤود فؤاد األلوسي، العنف ووسائل اإلعالم، دار اسامة للنشر والتوزیع، عمان، ) 2(
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 :مفهوم البرامج التلفزیونیة الحواریة -1
ستخدمة إلخبار التعبیر التلفزیوني األساسیة الم أشكالیعرف الحوار التلفزیوني بأنه أحد 

المجتمع عن حقیقة جوهر األحداث والتطورات التي تعم وتمس شرائح اجتماعیة واسعة 
بعض الناس وآرائهم في مسألة بعینها أو  أفكارعلى أنه عرض " یوسف مرزوق"ویعرفه 

أعضاء معلومات معینة للناس في موضوع ما أو تقدیم شخصیة للمتلقي مثیرة الهتماماته 
  .)1(بشكل أو بآخر

في  األساسالبرامجیة وهو  األشكالویعد الحوار عنصر مشترك في العدید من 
الحصول على المعلومات من ضیوف، ویتألف من عدة عناصر متداخلة، وهم مقدم البرنامج 

واللغة المستخدمة فیه واألجهزة والمعدات التي  هى اهتمام المشاهدین بوضیوفه المطروح ومد
 .)2(إجراء الحوار یتطلبها ووقت وزمان ومكان

 :أشكال ووظائف الحوار التلفزیوني-2
 : للحوار التلفزیوني أشكال متعددة منها: أشكال الحوار التلفزیوني  . أ

 .ویهدف إلى الحصول على المعلومات الهامة من الضیف: حوار المعلومات -
حدث أو موضوع  أوالضیف في قصة  رأيیهدف إلى الحصول على : الرأيحوار  -

 .معین
تقدیم شخصیة معینة لجمهور المستمعین والمشاهدین تثیر  علىویهدف : یةحوار شخص -

  .)3(انتباههم بشكل أو بآخر
  
 
  

                                                             
یة بوعلي نصیر، أثر البث التلفزیوني المباشر الفضائي على الشباب الجامعي، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم السیاس) 1(

 .95، ص 2002واإلعالم، جامعة الجزائر، 
 .37، ص 2010، عمان، األردن، 1عبد النبي سلیم، اإلعالم التلفزیوني، دار أسامة للنشر والتوزیع، ط) 2(
 26صادق عباس مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص ) 3(
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 :وظائف الحوار التلفزیوني  . ب
خباروتعني تقدیم الحوار كل ما هو جدید من معلومات : خبارواإلوظیفة اإلعالم  - ٕ عن  وا

 .والریاضیةاألحداث المهمة في الجوانب السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة 
وأمور في جوانب  أحداثوتعني شرح وتفسیر ما یحدث من : وظیفة الشرح والتفسیر -

 .الحیاة المختلفة
وتعني كل ما یقدمه من معلومات وأفكار جدیدة تؤدي إلى زیادة معلومات : وظیفة التعلیم -

 .المشاهدین
واألدباء وتعني تثقیف المشاهدین عن طریق الحوار مع قادة الفكر : وظیفة التثقیف -

 .والفنانین
وتعني توعیة وتنمیة المشاهدین في مجاالت تخصصهم : وظیفة خدمة المجتمع وتنمیته -

 .)1(عن طریق الحوار مع المختصین في المجاالت كافة
  :وهناك وظائف أخرى للحوار أهمها

 .توضیح فكرة أو ظاهرة أو قانون أو تقییم تجربة -
براز أفكارها وتجار  - ٕ  .بهاالتعریف بالشخصیات وا
 .في جمهور المشاهدین التأثیر -
 .المعارضة األفراد رأيإبراز  -
 .تعمیق فم لقضیة أو شرح موقف غامض -
 .الشائعات واألفكار المسبقة....  -
عطاء المعلومات حول موضوعات مختلفة تهم أكبر شریحة من  - ٕ كشف الحقائق وا

 .المجتمع

  
                                                             

 .157، ص 3عربیة، عدد محمد معوض إبراهیم، برامج الحوار في القنوات الفضائیة، تونس، مجلة اإلذاعات ال) 1(
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مصداقیة من اجل تحقیق االستفادة من الشخصیات المهمة وما تتمتع به من جماهیریة و  -
 .)1(أهداف معینة

 .مكونات وتصنیفات البرامج التلفزیونیة الحواریة-3
 :تتشكل مكونات البرامج الحواریة من :البرامج الحواریة مكونات  . أ
 ).أو المحاور(مدیر الحوار  -
 .الضیف أو الضیوف -
 وغیرها أأي الدیكور، یجلس الجمیع خلف طاولة مستدیرة أو مثلثة أو  األستودیو -

 ).الصورة الخلفیة أو الشعار(الدیكور وأهمیته أحیانا 
 ).األستودیوفي  أساسیالیس (الجمهور  -
 .الموضوع المحدد -

تبث في أوقات تحدد وتبدى  اجتماعیةالبرامج الحواریة التي قد تكون سیاسیة أو ثقافیة أو 
لمحطات مصدر منافسة بین ا أیضاللجمهور المستهدف ولنسب المشاهدة المتوقفة وتشكل 

 .)2(الستقطاب اكبر قدر ممكن من المشاهدین
 :تصنیفات البرامج الحواریة  . ب

 .كما یطلق علیها الفرنسیونالحواریة  یتفق الجمیع على أن أنواع البرامج: لجهة النوع .1
 :من الحوارات أنواع 3ترتكز على 

 .حوار المعلومات لتقدیم شروحات علمیة أو عرض وتحلیل أحداث ملفات معینة -
 .الرأي لإلضاءة على رأي الضیف في مواضیع وقضایا محددة حوار -
 .-الضیف والتعرف علیه–حوار الشخصیة لإلضاءة على الشخصیة  -

 .الثالثة معا األنواعبالطبع قد تجمع البرامج 
  

                                                             
 .196صادق عباس، مرجع سبق ذكره، ص ) 1(
، ص 2006، األردن، دار المناهج للنشر والتوزیع، 1الهاشمي مجد ألهاشم، اإلعالم المعاصر وتقنیاته الحدیثة، ط) 2(

97. 
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 ):وفي غالبیتها الساحقة هنا سیاسیة(وقد تستضیف البرامج الحواریة :لجهة الضیف .2
 .شخصیة واحدة -
كل شخصیة تمثل أو تنتمي إلى طرف أو شخصیة سیاسیة شخصیتین سیاسیتین  -

 .وصحافي
عدة شخصیات سیاسیة أو سیاسیین وصحافیین وأشخاص في المجتمع المدني أو  -

 .إلخ...الخبراء، أو مواطنین 
البرامج بغالبیتها تبث مباشرة وبعضها قد یكون مسجال لكنها بشكل عام تبث  :جهة البث .3

لسباب (منزل الضیف  أوعینة من خارجه، من مكتب ، إال في حاالت ماألستودیومن 
 )كما مع الحراك المدني(، أو في ساحات العاصمة )أو كون الشخصیة خارج البلد أمنیة

 :لجهة حضور أو ال حضور الجمهور مباشرة .4
 .فیها أخرى من دون جمهور األستودیوهناك برامج مع جمهور حاضر في  -
الجمهور أو فقط رسائل إلكترونیة ومنها من  وهناك برامج حواریة تستقبل اتصاالت في -

 .)1(.ال یستقبل
  
  
  
  
  
  
 
  

                                                             
ات االستماع حجاب عزة، الدراسات اإلعالمیة الجدیدة في مجال تفاعل الجماهیر مع وسائل اإلعالم، مع عاد) 1(

، ص 1992والمشاهدة لوسائل اإلعالم، وأثرها على المجتمع المعاصر، تونس، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، 
108. 
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 :نماذج عن بعض البرامج الحواریة -4
  ''اهةتالم''

  شعار البرنامج  التعلیق
  حواري  النوع

  عماد عبود  إخراج
  وفاء الكیالني  تقدیم
  الوطن العربي  البلد

  العربیة  لغة العمل
  "1"  عدد المواسم
  حلقة 30  عدد الحلقات

  اإلنتاج
  مدة العرض

  
  دقیقة 50 -60

  األم بي سي  اإلنتاجشركة 
  اإلصدار

  عرض لول مرة في 
  

  MBCمصر 1أم بي سي 
  2015سبتمبر 29  برامج متعلقة به

  )برنامج(نوت   
 نهألهو برنامج حواري جدید یشكل نقطة تحول جدیدة في عالم البرامج الحواریة : المتاهة

م ومتاهة للفنانین الضیوف ویعرض البرنامج على قناة أم بي سي مبني على الحیاة بشكل عا
  .)1( )1أم بي سي (مصر وقناة 

  
  

                                                             
 .14، ص 2002، 3محمد معوض إبراهیم، برامج الحوار في القنوات الفضائیة، تونس، مجلة اإلذاعات العربیة، عدد  )1(
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  :فترة البرنامج
المخضرمین ومنهم  والسینماتحاول مقدمة البرنامج وفاء الكیالني نجوم اإلعالم والغناء 

 الشباب وذلك في إطار برنامج حواري وضعت فكرته بنفسها وتوجه فیه لضیوفها وعلى
امتداد ساعة ونصف أسئلة تتنوع على جمیع المجاالت والمحاور كالفن والتمثیل والغناء 

 أخر وبین شخص هرة بینوغیره من المواضیع كما تضیف ایجابیات وسلبیات إذ تختلف النظ
  .وبهدف البرنامج على تقدیم حوار ممتع وصادق

  :دیكور البرنامج
في البرامج  األوسطللمرة األولى في الشرق  یتمیز البرنامج بدیكور وتقنیة جدیدة تقدمه

 ألوف و وقد استعملت التقنیة من قبل برنامج حروف  األبعادالحواریة مبنیة على التقنیة ثالثیة 
ویعتمد الدیكور على الجرافیك والكمبیوتر وتستخدم تكنولوجیا جدیدة غیر مستعملة سابقا في 

ع أو خمس دیكورات وهي دیكورات متخیلة تعتمد أحد البرامج الحواریة فتنقل الكامیرا بین أرب
  .)1(على مخیلة المشاهد خالل الحوار

  ''برنامج أوبراشو''
بدأ  2010قناة فضائیة وفي عام  112في  1999مرة عام  ألول  عرض البرنامج

بمشاهدة واسعة من قبل  یحضهو من البرامج الحواریة الذي  MBC4عرضه في قناة 
ومثیرة للجمهور كما یطرح البرامج قضایا لكثیر من الهموم التي الجمهور متنوعة وبسیطة 

وهي الشخصیات ) أوبرا وبنفري(یعرضها المشاركون في البرنامج یقدم البرنامج من قبل 
عام  25اإلعالمیة المشهورة بأسلوبها المثیر والمجتمع تقدیم البرنامج استمر عرض البرنامج 

استضاف البرنامج خالل هذه  2013ار من عام حلقة إلى توقف في شهر آب 5000بمعدل 
 وعقیلتهكلینتون  یبل''الفترة شخصیات سیاسیة زمنیة وریاضیة مشهورة ورجال أعمال أمثال 

  
                                                             

 .192بق ذكره، ص حمادة بسیوني، مرجع س) 1(
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زوجة  فلایرومایكل جاكسون وكوندالیزارایس والملكة  عقیلته اوأوبا م وعقیلتهوجورج بوش 
  .)1(الملك عبد اهللا الثاني

خصیات زاد من عدد المشاهدین، فارتفع معه كلفة إن استضافة البرنامج هكذا ش
قدرت كلفة اإلعالن الواحد في الحلقة األخیرة من " اإلعالن الذي یقدم خالل البرنامج حیث

بحسب تقریر نشرته شركة هواد یزن میدي عبر موقع أبوبرا ) ملیون دوالر(بـ ) أبواشو(برنامج 
  .)2(اإللكتروني

  ''برنامج جاك المرسول''
  ملصق دكاني -  ق التعلی -
  برنامج حواري اجتماعي  -  النوع  -
  طیب قاسي عبد اهللا -  تقدیم -
  العالم العربي -  البلد -
  العربیة -  لغة العمل -
  5 -  عدد المواسم -
  نسمة -  القناة –اإلصدار -
  المسامح كریم –موقع برنامج  -  الموقع الرسمي -

  
كل جاك المرسول حصة تعرض على قناة نسمة، تهدف إلى تقریب كل بعید وتكریم 

الحصة المتواجد في تونس والبرنامج یسجل بحضور  هبالتو حبیب من خالل دعوته إلى 
  .)3(الجمهور ویقدم بتقدیم البرنامج مقدم جزائري طیب قاسي عبد اهللا

  
                                                             

 .250عدلي سید محمد رضا، البناء الدرامي في الرادیو والتلفزیون، مصر، دار الفكر العربي، دون سنة النشر، ص ) 1(
 .251عدلي سید محمد رضا، مرجع سبق ذكره، ص ) 2(
، متوفر 2010ني سنة اإلعالم السمعي البصري العربي سند حوار الشباب، مجلة اتحاد اإلذاعات العربیة، العدد الثا) 3(

 : ...................على الرابط اإللكتروني التالي
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جاك ''فكرة البرنامج بسیطة في مبدأها والذي هو واضح من خالل العنوان : فكرة البرنامج
یود دعوة شخص ما علیه إال االتصال بالحصة أو وكلمة جاك تعني أتاك فمن '' المرسول

إرسال رسالة نصیة قصیرة یشرح فیها سبب دعوة الشخص المراد تسلیمه الرسالة بعد 
استقبال صاحب الدعوة في بالتو الحصة یبدأ في شرح أولى وسیط لسبب الدعوة بعدها یتم 

ومتجه لعنوان  عرض ساعي البرید یركب دراجة هوائیة وهو یحمل المرسول على الشاة
البیت والشخص المدعو وهو المتلقي للمرسول بعدها تتم دعوته لحضور الحصة في 

  .)1(تونس
  ''كالم نواعم''

  .2011شعار البرنامج عام   التعلیق
  برنامج حواري  النوع
 منى أبو سلیمان–فوزیة سالمة  -  تقدیم

  نصر أكتفي -راني برغوت -
  اإلمارات العربیة المتحدة  البلد
  عربي  لعمللغة ا

  دقیقة 60  مدة العرض
  4أم بي سي   القناة

ى یومنا إل 2002منذ عام  MBC4كالم نواعم برنامج حواري نسائي یعرض على قناة 
األمریكي حیث فكرته أیضا '' The View''هذا یعتبر البرنامج النسخة العربیة من برنامج 

المجتمع، ویناقش هذا البرنامج  تقوم على برنامج تخدمه أربع مذیعات نساء یناقشن القضایا
الكثیر من قاضیا التي تهتم بالعائلة والقضایا االجتماعیة وقضایا المرأة والشباب العربي وهو 

  
                                                             

فاطمة، اإلعالم والمجتمع دراس تقني علم االجتماع اإلعالمي، مصر، دار المعرفة الجامعیة، محمد، البشیر الجوهري ) 1(
 .167، ص 1998
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برنامج ذو شعبیة كبیرة في الوطن العربي، حیث یستضیف الكثیر من الشخصیات البارزة 
المؤثرة في الوطن  مثل، وزیرة الخارجیة هیالري كلینتون وغیرهم من الشخصیات العربیة

  .)1(العربي

  ''الشعب یرید''
  حواري  النوع
  طوني خلیفة  تقدیم

  العدنیة  لغة العمل
  1  عدد المواسم

  30  قاتالحلعدد 
  القاهرة والناس  القناة

  2017أغسطس  26و 2010أغسطس  1  بث األول مرة وألخره 
  وصالت خارجیة  

 http//tavrnour.Tv/Tonyco/  الموقع الرسمي 

لشعب یرید هو برنامج تلفزیوني حوار أذاعه المقدم اللبناني طوني خلیفة على قناة ا
القاهرة والناس واستضاف فیه مشاهیر السیاسة والفن  الضیوف من شخصیات عربیة 

العربیة واألسباب والقضایا  وراتالثن ثم التركیز في الحوارات على مشهورة، أو مصریی
  .)2(وریینالعربیة مثل قضیة الالجئین الس

وینقسم البرنامج إلى ثالث فقرات متتالیة یبث یومیا على الساعة الثامنة واإلعادة على 
  .)3(الساعة الثالثة صباحا

  
                                                             

 .13، ص 1986و المصریة، ، القاهرة، ألنجل1محمد علي العویني، دراسات في اإلعالم الحدیث، ط)1(
 .323، ص 1985، القاهرة، 2إمام إبراهیم، اإلعالم اإلذاعي والتلفزیوني، دار الفكر، ط) 2(
 . 233إمام إبراهیم، مرجع سبق ذكره، ص ) 3(
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  ''برنامج المسامح كریم''
  ملصق دعائي -  التقنین -
  برنامج حواري اجتماعي  -  النوع  -
  عبد الرزاق الشابي -  تقدیم -
  المغرب العربي -  البلد -
  العربیة -  لغة العمل -
  4 -  دد المواسمع -
  حنبعل -  القناة –اإلصدار -
  المسامح كریم –موقع برنامج  -  الموقع الرسمي -

المسامح كریم هو برنامج اجتماعي حواري یبث حالیا في قناة حنبعل وتتلخص فكرة 
البرنامج بأنه یقوم على أساس التسامح والمحبة والترفع، وهو عبارة عن مسابقة مع الذات 

فرق بینهما الزمن والظروف الحیاة، حیث یعمل البرنامج على  وتحذ للتوفیق بین شخصین
الجمع بین الشخصین المتخاصمین لسبب ما، من جمیع أنحاء الوطن العربي من أجل لم 

عادة  واألصدقاءشملهما من جدید، فهو یجمع أفراد العائلة  ٕ ومصالحهم وتدفئة األجواء بینهم وا
الت المتصلة بالبرنامج من المعوزین اللح إلى طبیعتها وكذلك تقدیم المساعدة األمور

والمعوقین من خالل نداءات الرحمة لتقدیم المساعدة، یسعى البرنامج غلى الحث على 
  .)1(وذلك من خالل البحث في اإلشكالیات المطروحة األسريوالتماسك  والتحببالتضامن 

  
  
  

  
                                                             

 .220، ص 2004عبد الدائم الحسن، إنتاج البرامج التلفزیونیة، القاهرة، دار القومیة العربیة للثقافة، ) 1(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  الفصل الرابع
 البرامج التلفزیونیة
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  .البیانات الشخصیة
  .ل النسبة المئویة للذكور واإلناثیمث: 01الجدول رقم 

  %النسبة المئویة  التكرار   التكرار الجنس
  35  42  ذكور
  65  78  إناث

  100  120  المجموع

والذكور  78من افراد العینة إناث بتكرار % 65نالحظ أن  1من خالل الجدول رقم 
ن عینة حیث نالحظ أن اإلناث أكثر من الذكور وهذا أل%. 35مفردة بنسبة  42بتكرار 

الدراسة طلبة االعالم واالتصال حیث یفوق عدد اإلناث على الذكور ألن أكثر طالب قسم 
  .االعالم واالتصال إناث لهذا نجد التباین واضح بین الذكور واالناث

  .یبین توزیع أفراد العینة حسب السنة الدراسیة: 2جدول رقم 

  التكرار        
  الجنس 

النسبة   التكرار 
  %المئویة

  25  30  لسنة الثانیة اعالم واتصالا
  25  30  السنة الثالثة اعالم واتصال

  25  30  اتصال 1ماستر 
  25  30  اتصال 2ماستر 
  100  120  المجموع

نالحظ أن أفراد العینة كانوا موزعین على المستویات األربع  2من خالل جدول رقم 
% 25تحصل على  بشكل متساوي هذا ألن عینة دراستنا قصدیة، حیث أن كل مستوى

  .مفردة، حیث في اختیارنا للعینة كان عرضنا أن یتساوى بین حجم المستویات 30بتكرار 
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  .أنماط وعادات تعرض جمهور الطلبة إلى البرامج التلفزیونیة: المحور الثاني

  .یبین عادات وأنماط تعرض جمهور الطلبة إلى البرامج التلفزیونیة: 3جدول رقم 

التكرار         
  جاباتاال

  %النسبة المئویة  التكرار 

  5  6  صباحا
  95  114  مساءا

  100  120  المجموع

من مشاهدي التلفزیون من المبحوثین % 95أن  3نالحظ من خالل الجدول رقم 
فقط یشاهدون % 5مفردة فیما تبقى أقلیة منهم بنسبة  114یشاهدون التلفزیون مساءا بتكرار 

  .التلفزیون صباحا
نتائج نستنتج أن الفترة المسائیة تعد الفترة األفضل للمبحوثین لمشاهدة من خالل هذه ال

التلفزیون وذلك راجع كون المبحوثین لدیهم ارتباطاتهم الدراسیة، التي تمنعهم من القیام 
بالنشاطات األخرى فیما تبقى فترة المساء االمثل في مشاهدة التلفزیون، ألنها فترة الراحة بعد 

الدراسة أو العمل وایضا معظم البرامج التلفزیونیة تبث مساءا لكي  مرور یوم طویل من
  .تستقطب أكبر نسبة مشاهدة

  .یبین توزیع عینة البحث حسب وقت مشاهدة التلفزیون: 4جدول رقم 

  %النسبة المئویة  التكرار   اإلجاباتالتكرار 

  40  48  أقل من ساعة
  45  54  من ساعة إلى أقل من ساعتین

  15  18  نأكثر من ساعتی
  100  120  المجموع
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الحجم الساعي الذي یقطنه المبحوثین في مشاهدة التلفزیون،  4یبین لنا الجدول رقم 
بتكرار % 45حیث بلغت نسبة المشاهدة التلفزیونیة من ساعة غلى اقل من ساعتین نسبة 

زیون مفردة أقل من ساعة، فیما تأتي مشاهدة التلف 48بتكرار % 40مفردة، تلیها نسبة  54
  .مفردة في المرتبة األخیرة 18بتكرار % 15ألكثر من ساعتین بنسبة 

من خالل النتائج نستنتج أن التباین الموجود في سلوك التعرض لمشاهدة التلفزیون، من 
خالل أعلى نسبة من المبحوثین یفضلون المشاهدة من ساعة إلى أقل من ساعتین وهذا 

ذا مرتبط بقنوات المشاهدة ألنهم اختاروا فترة المساء وقت برنامج أو برنامجین فقط، وكذلك ه
التي یكون فیها الحجم الساعي قلیل أي قلة وقت المشاهدة، أما األقلیة الذین یفضلون 
مشاهدة التلفزیون ألقل من ساعة واحدة وهذا ربما راجع غلى التطور التكنولوجي الموجود 

لتراجع قلیل في نسبة مشاهدة التلفزیون، من وغزو الشبكة العنكبوتیة عقل األفراد مما یؤدي ا
  .جهة أخرى فقد یلبي التلفزیون جزء قلیل من احتیاجات المبحوثین

  .یبین توزیع افراد العینة حسب مشاهدة البرامج الحواریة: 5جدول رقم 

  %النسبة المئویة  التكرار   االجابات التكرار 

  40  48  دائما
  10  12  غالبا
  40  48  أحیانا
  10  12  نادرا

  100  120  المجموع

الذي یبین لنا نسبة مشاهدة الطلبة للبرامج الحواریة،  5نالحظ من خالل جدول رقم 
فیما تساوت كل % 40مفرد ونسبة  48بتكرار " أحیانا"و" دائما"حیث تساوت اإلجابات بین 

  .مفردة 12وبتكرار % 10من اجابتهم على غالبا ونادرا بنسبة 
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المحصلة نستنتج أن نسبة مشاهدة البرامج الحواریة من طرف من خالل هذه النتائج 
المبحوثین نسبة جیدة نوعا ما، تبین أن المبحوثینمن متتبعي البرامج الحواریة بشكل دائم 

أنها تسهم عموما في اثراء النقاش االجتماعي والسیاسي "حیث تعرف البرامج الحواریة 
تهتم بمختلف المواضیع أي أن قضایاها تهم  واالقتصادي والدیني حول مختلف القضایا التي

  ".جمیع شرائح المجتمع

  . توزیع افراد العینة حسب كیفیة مشاهدة البرامج الحواریة: 6جدول رقم 

  %النسبة المئویة  التكرار   اإلجابات                   التكرار 

  20  24  تشاهد كل البرنامج
  35  42  تشاهد جزء من البرنامج

  45  54  مج بشكل متقطعتشاهد البرنا
  100  120  المجموع

الذي یبین لنا كیفیة مشاهدة المبحوثین للبرامج  6نالحظ من خالل جدول رقم 
مفردة على مشاهدة البرامج بشكل متقطع، وتلیها  54بتكرار % 45الحواریة، حیث أجابوا 

البرنامج بنسبة تشاهد جزء من البرامج، فیما تبقى األقلیة تشاهد كل % 35مفردة، بنسبة  42
  .مفردة 24وبتكرار 20%

من خالل هذه النسبة نستنتج أن معظم المبحوثین یشاهدون البرنامج بشكل متقطع، 
وهذا یعود إلى تعدد القنوات وبالتالي تعدد البرامج، حیث یبحث المبحوث دائما إلى البرامج 

لق نوع من الملل التي تشبع حاجاته، أو ربما یرجع هذا إلى طول وقت البرنامج مما یخ
  .یؤدي بالمبحوث إلى تغییر القناة ومعاودة الرجوع إلیها
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  .یبین توزیع أفراد العینة حسب نوع البرنامج الحواري: 7جدول رقم 

  %النسبة المئویة  التكرار   االجابات            التكرار 
  50  60  اجتماعي

  25  30  ثقافي
  10  12  سیاسي
  15  18  ریاضي
  100  120  المجموع

الذي یبین لنا نوعیة البرامج المفضلة لدى المبحوثین، احتلت  :7من خالل جدول رقم 
وتلیها البرامج الحواریة الثقافیة بنسبة % 50البرامج الحواریة االجتماعیة المرتبة األولى بنسبة 

تأتي أخیرا البرامج السیاسیة % 15باإلضافة إلى البرامج الحواریة الریاضیة بنسبة % 25
  %.10بة بنس

إذن نستخلص أن المبحوثین یلجؤون الحصول على المعلومات إلى البرامج الحواریة 
االجتماعیة التي تتناول في مضامینها قضایا وقصص تخص شرائح المجتمع وتؤثر فیهم، 
باإلضافة إلى استضافة أخصائیین اجتماعیین ونفسانیین لمحاولة تحلیل القضایا والمواضع 

جود حلول لها، حیث أن المبحوثین یلجأ ون لهاته البرامج إلشباع المطروحة وفهمها وو 
  .حاجاتهم وألخذ العبر وتطبیقها في حیاتهم الیومیة، باإلضافة إلى جمع المعلومات
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  .یبین توزیع افراد العینة حسب البرنامج األكثر تفضیال: 8جدول رقم 

  %النسبة المئویة  التكرار   االجابات            التكرار 

  Nessma 42  35جاك المرسول
  MBC  12  10المتاهةمصر

  MBC 4  6  5 أوبراشو
  Hanibal  36  30المسامح كریم
  10  12  "قناة النهار والناس"الشعب یرید 
  MBC 1  12  10 كالم نواعم

  100  120  المجموع

الذي یبین البرنامج األكثر تفضیال لدى المبحوثین حیث اختار  8من خالل جدول 
أما بالنسبة للبرامج % 30ج جاك المرسول وتلیه برنامج المسامح كریم بنسبة برنام% 35

ویأتي % 10المتبقیة فقد تساوت نسبة تفضیلهم المتاهة والشعب یرید وكالم نواعم بنسبة 
  %.5برنامج أوبراشو في المرتبة األخیرة بنسبة 

العربي كون  من خالل هذه النسب نستنتج أن معظم المبحوثین یفضلون برامج المغرب
المبحوثین من المغرب العربي، حیث نتائج هذا الجدول یفید الجدول السابق من حیث میل 
الطلبة للبرامج االجتماعیة بالدرجة األولى ألنها تطرح قضایا حقیقیة تجعل المشاهد تعیشها 

  .وتستفید منها في حیاته الیومیة
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  .ة مواضیع البرامج الحواریةیبین توزیع أفراد العینة حسب مناقش: 9جدول رقم 

التكرار         
  االجابات

  %النسبة المئویة  التكرار 

  60  72  نعم
  40  48  ال

  100  120  المجموع

مفرد ال یناقشون مواضیع البرامج  72تكرار % 60نرى أن  9من خالل جدول 
ا ما حیث مفردة هي نتائج مقاربة نوع 48أجابوا بنعم بتكرار %40الحواریة مع الغیر بینما 

أن اغلبیة المبحوثین الذین ال یناقشون البرامج الحواریة االجتماعیة كما سبق في نتائج 
الجداول السابقة، والبرامج الحواریة االجتماعیة مفهومه ومكشوفة ولیست غامضة، حیث انها 

  .ال یحتاج إلى تفسیرات ومناقشات حول محتواها والقضایا التي تتناولها

  ن توزیع افراد العینة حسب دافع مشاهدة البرامج الحواریةیبی: 10جدول رقم 

  %النسبة المئویة  التكرار   التكرار               االجابات       
  30  36  التخلص من روتین الحیاة الیومیة

  70  84  االستفادة والمتعة والتفاعل مع البرنامج
  100  120  المجموع

% 70من مشاهدة البرامج الحواریة أن نسبة الذي یبین الدافع  10من خالل جدول رقم 
مفردة دافعهم األول هو االستفادة والمتعة والتفاعل مع البرنامج فیما یرجع بعض  84بتكرار 

  .إلى مشاهدة البرامج الحواریة بدافع التخلص من روتین الحیاة%30المبحوثین بنسبة 
لحواریة هو االستفادة من محتوى لمشاهدة البرامج ا األولمن هذه النتائج نستنتج أن الدافع 

هذه البرامج من جمع معلومات تهم المبحوثین باإلضافة إلى المتعة والتفاعل نتیجة اختالف 
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أنواع القضایا حیث أن البرامج الحواریة تتمتع بعدة أنواع منها االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة 
المعلومات بمختلف األنواع، ومن والریاضیة حتى الدینیة أي أنها تحتوي على عدد كبیر من 

جهة أخرى یجد المبحوثین البرامج الحواریة ملجأ للتخلص من روتین الحیاة الیومیة قصد مأل 
  .فراغهم

توزیع أفراد العینة حسب ماذا كانت تشبع البرامج الحواریة حاجات ": 1" 11جدول رقم 
  .المشاهد

  %نسبة المئویةال  التكرار   اإلجابات                   التكرار 

  25  18  تكتسب معارف جدیدة
  41.66  30  تستفید من تجارب وخبرات اآلخرین

  33.33  24  تكوین اتجاه حول قضایا معینة
  100  120  المجموع

یستفیدون من تجارب  مفردة 30بتكرار % 41.66أن  11نالحظ من خالل الجدول 
 18بتكرار % 25بنسبة وخبرات اآلخرین، وجاءت إجابتهم حول تكتسب معارف جدیدة 

أجابوا على أن البرامج الحواریة تكون لهم اتجاهات % 33.33مفردة بنسبة  24مفردة، بینما 
  .حول قضایا معینة

من خالل النتائج نستخلص أن المبحوثین یشبعون حاجاتهم من المعلومات التي 
وهذا من خالل  تحتویها البرامج الحواریة من خالل االستفادة من تجارب وخبرات اآلخرین،

  .والمواضیع في البرامج الحواریة تعدد القضایا
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  البرامج الحواریة لحاجات المشاهد إشباعیبین توزیع أفراد العینة حسب : 11جدول 

  %النسبة المئویة  التكرار   التكرار               االجابات         

  60  72  نعم
  40  48  ال

  100  120  المجموع

الذي یبین االشباعات المحققة من اختیار البرامج الحواریة  11 من خالل جدول رقم
مفردة یشبع البرامج الحواریة حاجاتهم من المعلومات  72بتكرار % 40یتبین لنا أن نسبة 

  .من المبحوثین ال تشبع هذه البرامج حاجاتهم من المعلومات% 40وتبقى نسبة 
المعلومات التي تحتویه البرامج وهذا إن دل على شيء فهو یدل على الكم الهائل من 

الحواریة، من خالل تنوعها وتنوع محتواها مما یجعل المبحوثین یختارون ما یقنعهم وما 
  .یشبع حاجاتهم
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  .االشباعات التي یتحصل علیها الطلبة من متابعة االشهارات التلفزیونیة: المحور الثالث

  .اإلشهارحسب ما یتحقق عند مشاهدة یبین توزیع أفراد العینة : 12الجدول رقم 

  التكرار                  
  االحتماالت

  %النسبة المئویة  التكرار 

  20  24  اقتناء منتوج
  00  00  النفور من منتوج

  25  30  نقد الرسالة االشهاریة
  55  66  الشعور بالملل

  100  120  المجموع

التلفزیوني، حیث أجاب  راإلشهایحمل هذا الجدول عن الشعور المحقق عند مشاهدة 
سالة االشهاریة وتلیها في االخیر اقتناء منتوج ر اجابوا بنقد ال% 25بالشعور بالملل و% 55

  %20مفردة بنسبة  24بتكرار 
حیث یشیر هذا الجدول إلى أن االشهارات التلفزیونیة تصیب معظم المبحوثین بالملل نتیجة 

نفس االشهارات مما تخلق الشعور باالستیاء،  االنقطاعات التي تحدثها باإلضافة إلى تكرار
ومن جهة أخرى فإن معظم االشهارات أو الرسالة االشهاریة یقوم المبحوثین بنقدها، نتیجة 
لردائه محتواها وفقدان مصداقیتها لدى الجمهور باإلضافة إلى اقناع فئة قلیلة ببعض 

الحظ أن هناك أسباب عدة یتركها المنتجات المقدمة التي تلبي حاجاتهم الشرائیة، ومن هنا ن
  .االشهار التلفزیوني في نفسیة المبحوثین
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  .یبین توزیع أفراد العینة حسب انتباه وجذب الفواصل االشهاریة للمشاهد: 13جدول رقم 
  %النسبة المئویة  التكرار   االجابات                   التكرار 

  25  30  نعم
  75  90  ال

  100  120  المجموع

نالحظ ان معظم المبحوثین ال تلفت انتباههم الفواصل االشهاریة  12خالل جدول رقم من 
مفردة، فیما تبقى أقلیة من المبحوثین تلفت انتباههم االشهارات  90بتكرار % 75بنسبة 
  .مفردة 30بتكرار % 25بنسبة 

لملل واالشیاء من هنا نستنتج أن االشهارات التلفزیونیة ال تذب المبحوثین لمشاهدتها نتیجة ا
  .والشعور السلبي الذي تركه كما سبق ذكره في الجدول السابق

  .یبین توزیع أفراد العینة حسب أسباب مشاهدة الفواصل االشهاریة": 1" 13جدول 

  %النسبة المئویة  التكرار   اإلجابات                   التكرار 

  80  24  معرفة السلع والخدمات
  20  6  زیادة االقتناع بالمنتوج

  00  00  جاذبیة المادة االشهاریة
    30  المجموع

مفردة من الذین أجابوا بنعم تلفت  24بتكرار % 80نالحظ من خالل هذا الجدول أن 
بتكرار % 20انتباههم الفواصل االشهاریة من خالل معرفة السلع والخدمات، فیما تبقى نسبة 

  .منتوجمفردات تجد االشهارات من خالل زیادة االقناع بال 6

نرى من خالل النتائج المحصلة أن االشهارات غرضها األول هو االشهار والتسویق 
لمنتجاتها من خالل التعریف بها على أكمل وجه هذا یدفع المبحوثین إلى مشاهدة االشهارات 
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من خالل معرفة السلع والخدمات المقدمة فیما یرى البعض اآلخر أن الفواصل االشهاریة 
  .بالمنتوج، لكثرة تكرارها والهدف من اقناع المشاهدین ألغراض تسویقیةتزید االقتناع 

یبین توزیع أفراد العینة حسب ماذا كانت العوامل االشهاریة ال تجذب ": 2" 13جدول رقم 
  .المشاهد

  %النسبة المئویة  التكرار   اإلجابات                   التكرار 
  40  36  تشویش البرامج على المشاهد

  20  18  ها یفتقد للمصداقیةمحتوا
  40  36  ال تعجبك طریقة عرضها

  100  90  المجموع

ال یعجبك "و" تشویش البرامج على المشاهد"أن عبارتي  13نالحظ من خالل جدول 
من % 20مفردة أو تبقى  36بتكرار % 40تحصال على نفس النسبة ب " طریقة عرضها

  .قیةالمبحوثین یرجعون إلى افتقاد االشهارات للمصدا
التي ال تلفت المبحوثین لمشاهدة االشهارات  األسبابمن خالل هذه النتائج نستنتج أن 

هي التشویش على البرنامج المشاهد حیث تفقده التركیز في البرنامج باإلضافة إلى قطع 
ال تعجبه طریقة عرضها ألن معظم االشهارات تبث في  وأیضاالبرنامج مما یشعر باالستیاء، 

مج وتتكرر باستمرار وهناك استمارات غامضة وسخیفة، ال تجذب المشاهد، منتصف البرا
وأیضا فقدت الكثیر من االشهارات مصداقیتها نتیجة استیاء المبحوثین من بعض المنتجات 
التي تبثها االشهارات بطریقة مثالیة لكن عند شرائها فغنها ال تعكس الصورة المقدمة بها في 

  .ل على المستهلكاإلشهار فهذا یعتبر التظلی
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یبین توزیع أفراد العینة حسب شعور المشاهد بعد مشاهدة الفواصل : 14جدول رقم 
  .االشهاریة التلفزیونیة من خالل القنوات الفضائیة العربیة

  %النسبة المئویة  التكرار   اإلجابات                   التكرار 
  15  18  مرتاح
  25  30  راض

  60  72  منزعج
  100  120  المجموع

% 25مفردة اجابوا بمنزعج و 72بتكرار % 60نالحظ من خالل هذا الجدول أن 
أجابوا براض حول الشعور بعد مشاهدة الفواصل االشهاریة فیما أجاب االقلیة بمرتاح عند 

  %15مشاهدة الفواصل االشهاریة بنسبة 
ا أن الشعور الذي تتركه الفواصل االشهاریة في من خالل هاته النتائج تبین لن

المبحوثین هو االنزعاج واإلنشاء  حیث أنها تشوش تفكیر وتفقده التركیز في مشاهدة 
برنامجه، خاصة محتوى االشهارات العربیة التي یوجد فرق شاسع بینها وبین االشهارات 

  األجنبیة من حیث المضمون وطریقة الغرض
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ین حسب توزیع أفراد العینة حسب قطع الفواصل االشهاریة للبرنامج یب: 15جدول رقم 
  الحواري ومنعه من متابعته كامال 

  %النسبة المئویة  التكرار   اإلجابات                   التكرار 

  80  96  نعم
  20  24  ال

  100  120  المجموع

فیما '' نعم''مفردة جاوبوا بأنهم  96بتكرار %50أن  15نالحظ من خالل الجدول رقم 
نتیجة بث  الفواصل االشهاریة خالل البرنامج %20بنسبة '' ال''أجاب أقلیة من المبحثین بـ 

الحواري وهذا یدل على أن الفواصل االشهاریة تعیق عملیة متابعة المبحوثین للبرامج 
ذه الحواریة كاملة، حیث أنها تفقده فهمه للبرامج باإلضافة إلى التشویش الذي یحدثه بین ه

  .الفواصل
یبین توزیع أفراد العینة حسب السلوك الذي یقوم به المشاهد أثناء : 16جدول رقم 

  .التعرض للفواصل اإلشهاریة
  %النسبة المئویة  التكرار   اإلجابات                   التكرار 

تعتبر القناة وتعود لمواصلة متابعة 
  البرنامج الحواري

78  65  

  5  6  تكمل المتابعة
  10  12  ر مكان الغرفة التلفزیونتغاد

  20  24  تغیر الحیاة ومتابعة برنامج آخر
  100  120  المجموع
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مفردة تغیر القناة وبتابع برنامج  78بتكرار % 65أن   16نالحظ خالل جدول رقم 
نغیر القناة ویتابع برنامج آخر بتكرار % 20آخر أثناء عرض الفاصل األشهاري للبرنامج و 

  مفردات اختاروا مغادرة مكان الغرفة 12 بتكرار% 10و  29

إذن نستنتج أن معظم %5مفردات بنسبة  6باإلضافة إلى تكملة المتابعة وأجابوا 
المبحوثین یغیر القناة ویعود لمواصلة متابعة البرنامج الحواري، وهذا لعدم مشاهدة الفاصل 

نتیجة تعدد وتنافس اإلشهاري وتمسكه بمتابعة برنامجه الحواري أو یغیر البعض القناة 
  .القنوات لجذب أكبر عدد من المشاهدین

یبین توزیع أفراد العینة حسب اثر اإلشهار التلفزیوني على السلوك : 17جدول رقم 
  .الشرائي

  %النسبة المئویة  التكرار   اإلجابات                   التكرار 
  5  6  نعم
  45  54  ال

  50  60  أحیانا
  100  120  المجموع

أي یؤثر االشهار '' أحیانا''أجابوا بـ % 50أن  17من خالل جدول رقم نالحظ 
% 5و '' ال''أجابوا بـ  54ویتكرر % 45و 60التلفزیوني في سلوكهم الشرائي بتكرار یقدر 

هي نسبة محایدة في حد ذاتها ولهذا نجع إلى أن '' أحیانا''فقط أجابو بنعم إذن أجابه 
  .ئي للمشاهد بنسبة كبیرة مألنهم ال یعجبهمال یؤثر في السلوك الشرا اإلشهار
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  : أثر الفواصل اإلشهاریة المختلفة على متابعتك للبرامج الحواریة: المبحث الرابع

  .یبین توزیع أفراد العینة حسب األثر الذي تحدثه  بث الفواصل اإلشهاریة: 18جدول رقم 

  %لمئویةالنسبة ا  التكرار   اإلجابات                   التكرار 

  30  36  نعم
  20  24  ال

  50  60  أحیانا
  100  120  المجموع

أجابوا بأحیانا بث الفواصل اإلشهاریة % 50أن  18نالحظ من خالل جدول رقم 
وأحیانا '' بنعم''مفردة أما الذین أجابوا  60المختلفة على متابعة البرنامج الحواریة بتكرار 

ردة آي أن المشاهد یزعج من الفاصل مف 60بتكرار %50تحصل كل واحدة منهم على 
االشهاري لكن هذا ال یصل به ألن یؤثر علیه في متابعة البرنامج وقد یغیر القناة ویعود 

  .لمتابعة ال یعني أن الفاصل یعمل كعامل سلیم على باقي البرامج على نفسه فقط

  ''المتلقي''توضیح الفواصل االشهاریة مقصدها للمتابع أي : 19جدول رقم 
  %النسبة المئویة  التكرار   إلجابات                   التكرار ا

  00  00  دائما 
  30  36  غالبا 
  55  66  أحیانا
  00  00  نادرا 
  15  18  مطلقا

  100  120  المجموع
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أجابو بـ %30و'' أحیانا''من المبحوثین أجابو بـ % 55أن '' 19''نالحظ خالل جدول 
  .مطلقا%15غالبا فیما أجاب 
هاته النتائج نستنتج أن معظم المبحوثین یرون أن الفواصل اإلشهاریة لیست  من خالل

كلها صورة واضحة عن ما یقدمه ولیس كل من یشاهد اإلشهار یستطیع أن یفهم ویحل 
الرسالة اإلشهاریة إلى معلومات وبیانات منهما في تكوین صورة  واضحة تصل فكرتها 

مبهمة تحمل الكثیر من عالمات االستفهام  لجمیع المشاهدین ومنها في تكون غامضة و
  .للمشاهد فال یفهم المتابع مقصدها

  المناسب لعرض الفواصل اإلشهاریة توزیع أفراد العینة حسب الوقت : 20جدول رقم 

  %النسبة المئویة  التكرار   اإلجابات                   التكرار 
  15  18  مع بدایة البرنامج

  20  24  خالل عرض البرنامج
  65  78  بعد انتهاء البرنامج

  100  120  المجموع

یظهر من خالل بیانات هذا الجدول أن المدة المفضلة لبث الفواصل اإلشهاریة هي 
مفردة، في حین أوالئك الذین یفضلون أن تبث  78بتكرار % 65عند انتهاء البرنامج بنسبة 

ا الذین یفضلون أن یكون أم% 20الفواصل اإلشهاریة خالل عرض البرنامج بلغت نسبتهم بـ
  %.15بثها مع بدایة البرنامج فبلغت نسبتهم 

إذن نستنتج أن المدة المفضلة عند الجمهور لعرض اإلشهارات تتمثل في الفترة التي 
تلي عرض البرنامج المشاهد وهذا بطبیعة الحال ال یخدم المعلن ومن ثمة  ال یحقق مبتغاه 

لشراء، فهذه فترة المفضلة للمبحوثین عند مشاهدة الذي یهدف إلیه من خالل تبني سلوك ا
  .البرنامج تفقده تركیزه وفهمه للبرنامج

  



  البرامج التلفزیونیة الحواریة:...............................................الرابعالفصل 

66 
 

   :توزیع أفراد العینة حسب استغالل فترة الفواصل اإلشهاریة: 21جدول رقم 
  %النسبة المئویة  التكرار   اإلجابات                   التكرار 

  30  00  اكتساب معلومات 
ي القیام بأعمال تمنحك بعض الوقت ف

  أخرى
96  20  

  50  24  أحیانا معرفة ما هو متوفر في السوق
  100  120  المجموع

مفردة أجابوا على عبارة تنحك بعض  96بتكرار % 80نالحظ من خالل الجدول أن 
مفردة أجابوا معرفة ما هو متوفر في السوق بنسبة  24الوقت في القیام بأعمال أخرى بعدها 

  .00اكتساب معلومات بنتیجة  ، وألغیت عبارة24%
من خالل نتائج الجدول نستنتج أن معظم المبحوثین، یشغلون فترة بث الفواصل 
اإلشهاریة في القیام بأعمال أخرى نتیجة الملل الذي تخلقه الفواصل اإلشهاریة حیث یفضلون 

ضلون ملء تلك الفترة بقیام بأعمال أخرى، وال یشاهدون اإلشهار، فیما تبقى األقلیة یف
  .مشاهدة اإلشهار لفرض معرفة ما هو متوفر في السوق أي بغرض الفضول فقط

یبین توزیع أفراد العینة حسب زیادة رغبتهم في المتابعة للبرامج الحواریة : 22جدول رقم 
  من خالل بث الفواصل اإلشهاریة

  %النسبة المئویة  التكرار   اإلجابات                   التكرار 
  5  6  نعم
  65  78  ال

  30  36  أحیانا
  100  120  المجموع
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جاءت إجابة معظم المبحوثین بأن الفواصل اإلشهاریة ال  22من خالل جدول رقم 
مفردة  78موزعة عل % 65تساعدهم في زیادة رغبتهم في متابعة البرنامج الحواري بنسبة 

تبرة من البحوثین  تزید مفردة، فیما تبقى أقلیة مع 36بتكرار % 30وتلیها عبارة أحیانا بنسبة 
  .مفردات 6بتكرار % 5الفواصل اإلشهاریة من رغبتهم في متابعة البرامج  الحواري بنسبة 

من خالل هاته النتائج نستنتج أن الفواصل اإلشهاریة تعیق عملیة متابعتهم لبرامج الحواریة، 
حثین تؤثر فیهم هذه حیث تبقى اإلشهارات دائما محط إزعاج للمشاهد فیما تبقى أقلیة من المب

  .الفواصل بل بالعكس تزید من رغبتهم في المشاهدة، نتیجة تعلقهم بالبرنامج الحواري

یبین توزیع أفراد العینة حسب استغاللهم لفترة الفواصل اإلشهاریة في : 23جدول رقم 
  .التعلیق عل البرنامج

  %النسبة المئویة  التكرار   اإلجابات                   التكرار 

  40  48  نعم
  20  24  ال

  40  48  أحیانا
  100  120  المجموع

جاءت النسبة حول استغالل الطلبة لفترة الفواصل اإلشهاریة في  23من خالل جدول 
مفردة، واجاب أقلیة  48بتكرار % 40التعلیق، حي أجاب معظم الطلبة بنعم وأحیانا بنسبة 

أي ال یشغلون فترة بث الفواصل  مفردة 24بتكرار % 20بنسبة ' ال''من المبحوثین بـ 
  .االشهاریة في التعلیق عل البرنامج

من خالل هاته النتائج نستنتج أن المبحوثین یمیلون إلى التعلیق على البرنامج الحواري 
هذا یعكس فهم وتركیزهم مع البرنامج كون البرامج الحواریة تخلق الفضول لدى المبحوثین 

فة إلى استضافة الضیوف المحلیة، فیضل المبحوثین مناقشة نتیجة القضایا المتناولة باإلضا
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محتوى البرنامج سواء من حیث التقدیم، والموضوع أو الدیكور والضیوف فیما ال تكترث 
  .األقلیة من المبحثین في مناقشة البرنامج الحواري الشتغاله بمشاهدة االشهارات

ركه فیه الفواصل اإلشهاریة أثناء توزیع أفراد العینة حسب الشعور الذي تت: 24جدول رقم 
  متابعة البرامج الحواریة 

  %النسبة المئویة  التكرار   اإلجابات                   التكرار 

  30  84  سلبي 
  20  36  إیجابي

  100  120  المجموع

أجابوا أن الشعور الذي  88أكبر نسبة بتكرار % 70أن  24نالحظ من خالل جدول 
مفردة أجابوا أن شعور الذي تتركه  36بتكرار % 30هاریة سلبي وتتركه فیه الفواصل اإلش

  .الفواصل اإلشهاریة إیجابي
تبین نتائج الجدول أن أكثر المشاهدین ومتتبعي البرامج الحواریة ینزعج من الفواصل 
اإلشهاریة حیث تترك داخلهم شعور سلبي أثناء مشاهدتها قد تكون ألسباب عدیدة منها 

المادة اإلشهاریة أو مقاطعة الفاصل اإلشهاري لتركیز المشاهد في مصداقیة اإلشهار و 
  البرامج الحواریة یجعله ینفرد في اإلشهار وال یحبده

  .یبین توزیع أفراد العینة حسب متابعة تسلسل أحداث البرنامج المتابع: 25جدول رقم 
  %النسبة المئویة  التكرار   اإلجابات                   التكرار 

  70  84  نعم
  30  36  ال

  100  120  المجموع
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 30بتكرار % 36و'' نعم''مفردة أجابوا  78بتكرار % 65نالحظ أن  25من خالل جدول 
  .''ال''مفردة أجابوا بـ 

یبین الجدول أن معظم فراد العینة یستطیعون متابعة تسلسل أحداث البرنامج التي 
یدل على أن المشاهد الیشتت  یتابعها أثناء مقاطعة الفواصل اإلشهاریة للعرض وهذا

اإلشهار تركیزه  في البرامج الحواري المتبع، ومتابع بتعامل مع اإلشهار كفترة راحة ال یشغل 
  .  انتباهه أو عقله مع هاته الفواصل بل یضل في انتظار مجارات أحداث البرنامج

سب یبین كم من الوقت یقضي جمهور الطلبة عند شاشة التلفزیون ح: 04جدول رقم 
  متغیر الجنس

  الجنس
  اإلجابات

  المجموع  انثى  ذكر
  %  ك  %  ك  %  ك

  40  48  35  42  05  06  اقل من ساعة
  45  54  30  36  15  18  من ساعة إلى أقل من ساعتین

  15  18  00  0  15  18  أكثر من ساعة 
  100  120  65  78  35  42  المجموع

ون بكثافة تقدم بحوالي یتبین لنا أن الذكور یشاهدون التلفزی): 4(من خالل جدول رقم 
ألكثر من ساعة ونفسها النسبة من ساعة إلى أقل من ساعتین، أما اإلناث فیقضین % 15

وتلیها من % 35وقتا أقل من الذكور في مشاهدة التلفزیون وذلك بأقل من ساعة بنسبة 
بالنسبة للذكور % 5لإلناث، فمنثم تأتي نسبة % 30ساعة إلى أقل من ساعتین بنسبة 

  .عند اإلناث ألكثر من ساعة وتعدم

ومن خالل هذه النسب نستنتج أنه من الرغم أن مشاهدة التلفزیون هو سلوك  یومي 
یقوم به الجمهور المبحوث إال أن هناك أخالق في كثافة المشاهدة یمكن تفسیر نتائج هذه 

ن ساعة الدراسة بربطها بعادات المجتمع الجزائري حیث تظهر أكبر نسبة تشاهد التلفزیون م
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إلى أقل من ساعة تحتل اإلناث فیها الثلثین في حین أن الذكور یشاهدون التلفزیون أكثر من 
ساعتین بینما تنعدم اإلناث قد تعود هذه االختالفات في النسب للقیم التي یقوم علیها 
المجتمع الجزائري وعاداته خاصة حیث أن الذكور متفرغین لمشاهدة التلفزیون في المنزل 

  ت والذكور یستغلون المنزل للراحةإلناث تربطهم ثقافة أن األنثى تعمل على مهام البیعكس ا

  یبین كیفیة مشاهدة جمهور الطلبة للبرامج الحواریة حسب متغیر الجنس: 06جدول رقم 

  الجنس                            
  اإلجابات

  المجموع  انثى  ذكر
  %  ك  %  ك  %  ك

  20  24  5  6  15  18  تشاهد كل البرامج
  35  42  25  30  10  12  تشاهد جزء من البرنامج

  45  54  35  42  10  12  تشاهد البرنامج بشكل متقطع
  100  120  65  78  35  42  المجموع

الذي یبین كیفیة مشاهدة المبحوثین من اإلناث والذكور ): 06(من خالل جدول رقم 
هد الذكور كل البرنامج للبرامج الحواریة، حیث یوجد اختالف وتباین في النسب، حیث یشا

، فیما یشاهد الذكور %35فیما یشاهد اإلناث البرنامج بشكل مقطع بنسبة % 15بنسبة 
  %.10البرنامج بشكل متقطع بنسبة 

من خالل نتائج الجدول یتبین لنا أن الذكور یشاهدون البرنامج دون انقطاع عكس 
ث یستطیعون التركیز في أمور اإلناث الذین یشاهدون البرنامج بشكل متقطع ذلك كون اإلنا

  عدیدة عكس الذكور الذین یركزون في شيء واحد
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یبین نوع البرامج الحواریة التي یعتمد علیها جمهور الطلبة في تالحصول : 07جدول رقم 
  على معلومات حسب متغیر الجنس

  الجنس                          
  اإلجابات

  المجموع  انثى  ذكر
  %  ك  %  ك  %  ك

  45  54  35  42  10  12  تماعي اج
  25  30  20  24  5  6  ثقافي 

  10  12  10  12  00  0  سیاسي  
  20  24  00  0  20  24  ریاضي 
  100  120  100  78  100  42  المجموع

الذي یبین لنا نوع البرنامج الحواري الذي یعتمد علیه ) 08(من خالل جدول رقم 
تتالیة بالنسبة للذكور المبحوثین في الحصول على المعلومات، حیث جاءت النسب م

والبنات، حیث یفضل معظم الذكور باالعتماد على البرامج الریاضیة لجمع المعلومات بنسبة 
، باختالف اإلناث الذین فظلوا االعتماد على البرامج االجتماعیة في جمع المعلومات 20%

 14.29بنسبة فیما تبقى البرامج الثقافیة ال تولي اهتمام بین البث للمبحوثین % 35بنسبة 
بالنسبة لإلناث، وتنعدم أهمیة البرامج الریاضیة لدى اإلناث وعلى غرارها  30.77للذكور و 

  .البرامج السیاسیة عند الذكور

من خالل هذه النتائج نستنتج أن الذكور یعتمدون بشكل كبیر على مشاهدة البرامج 
ین لهم حیث تبقى الریاضة الریاضیة لجمع المعلومات عن فریقهم المفضل والالعبین المفضل

حكرا على الذكور دون البنات، حي ینشأ الذكور منذ الصغر على حب متبعة الریاضة من 
خالل مناقشة األخبار الریاضیة مع األصدقاء، أما بالنسبة لإلناث فتبقى البرامج الریاضیة 

إلناث جمع الحواریة ال تستهویهن إطالقا، كون الریاضة یفضلها الذكور أكثر، حیث یفضل ا
المعلومات من خالل مشاهدة البرامج الحواریة االجتماعیة، كون اإلناث یمیلون إلى االنتقال، 
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لمواضیع االجتماعیة وخاصة المواضیع التي تخص المرأة، هذا إن دل على شيء فهو یدل 
  .على أن اإلناث یحتكون بمواضیع ومسائل المجتمع أكثر من الذكور

  مج األكثر تفضیال لجمهور الطلبة حسب متغیر الجنس یبین البرا: 08جدول رقم 

  الجنس                          
  اإلجابات

  المجموع  انثى  ذكر
  %  ك  %  ك  %  ك

  35  42  15  18  20  24  جاك المر سول
  10  12  05  06  5  06  المتاهة
  05  06  05  06  00  00  أوبراتو

  30  36  15  18  15  18  المسامح كریم
  10  12  10  12  00  00  كالم نواعم
  10  12  11  00  10  12  الشعب یرید

  100  120          المجموع

من خالل الجدول  أعاله یتضح أن معظم المبحوثین من كل الجنسین یفضلون البرامج 
 42موزعین على % 30، %35بنسبة '' المسامح كریم''، ''جاك المر سول''االجتماعیة 

بالنسبة للذكور % 15لجاك المر سول و بالنسبة لإلناث% 18بالنسبة للذكور و% 20مفردة 
واإلناث لبرنامج المسامح كریم فیما یتساوا ترتیب برنامج المتاهة وكالم نواعم والشعب یرید 

وتتقدم عند % 10مفردة، حیث یفضل الذكور برنامج الشعب یرید بـ  12موزعة على % 10
ذكور وتتساوى النسب في وتنعدم عند ال% 10اإلناث فیما یفضل اإلناث برنامج كالم نواعم 

% 5من كل من الذكور واإلناث وتأتي برنامج أوبراشو بنسبة % 5برنامج المتاهة بنسبة 
  .مفردات من اإلناث فقط 6موزعة على 

من خالل نتائج الجدول نستنتج أن معظم المبحوثین سواء ذكورا أو إناث یفصلون 
الواقع وتأتي بقضایا وموضوعات البرامج االجتماعیة المقارنة، كون هذه البرامج نعكس 
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اجتماعیة معاشة باإلضافة كون مقدم جاك المرسول جزائري، وتأتي هاته البرامج بقصص 
واقعیة سواء من الجزائر وتونس أو المغرب، أي لهم نفس النطاق بالنسبة للمبحوثین، ویمیل 

ن البرامج الخاصة الذكور إلى متابعة البرامج السیاسیة الشعب یرید عكس اإلناث الذین یقضو 
بالخصوص، بینما یأتي  بالمرأة مثل كالم نواعم ألنه یتناول قضایا اجتماعیة تخص المرأة

یتناول عادات وتقالید غربیة ال تتناسب  آيبرنامج أوبراشو في األخیر كون البرنامج عربي 
  .مجتمعنا

هور یبین اختیار محتوى برنامج حواري یشبع حاجات ومعلومات جم: 12جدول رقم 
  الطلبة حسب متغیر الجنس

  الجنس                          
  اإلجابات

  المجموع  انثى  ذكر
  %  ك  %  ك  %  ك

  60  72  40  48  20  24  نعم 
  40  48  25  30  15  18  ال

  100  120  100  78  100  42  المجموع

منها  72بتكرار یقدر بـ % 60نالحظ خالل الجدول أن نسبة الذین أجابوا بنعم تقدر بـ 
ویتبین من خالل الجدول أن نسبة  30للذكور بتكرار  % 25و 48لإلناث بتكرار % 40

اإلجابات لدى اإلناث أكثر منها لدى الذكور وهذا ما یدل على أن اإلناث یقضون وقت أكبر 
في مشاهدة التلفزیون مقارنة بالذكور وخاصة البرامج الحواریة منها وهذا یعود للتركیبة 

  .ر واإلناث بحیث أن الذكور یتابعون البرامج الریاضیة بشكل كبیرالمختلفة بین الذكو 
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یبین ما إذا كانت إجابة جمهور الطلبة بنعم حول اتباع حاجاتهم : 13جدول رقم 
  ومعلوماتهم حسب متغیر الجنس

  الجنس                          
  اإلجابات

  المجموع  انثى  ذكر
  %  ك  %  ك  %  ك

  25  18  16.67  12  8.33  6  تكسب معرف جدیدة
  41.67  30  25  18  16.67  12  اآلخرینتستفید من تجارب وخبرات 

  33.33  24  25  18  8.33  6  تكوین اتجاه حول قضایا معینة
  100  78  100  48  100  42  المجموع

یبین الجدول أن عبارة تستفید من تجارب وخبرات اآلخرین تحصد أعلى نسبة تقدر بـ 
نسبة % 16.67و % 25مفردة إناث بنسبة تقدر بـ  18 مفردة منها 30بتكرر % 41.67

مفردة  24بتكرار %33.33تلیها عبارة تكوین حول قضایا معینة بنسبة  12الذكور بتكرار 
بتكرار وزعت على اإلناث بتكرار % 25تلیها عبارة تكوین اتجاه حول قضایا معینة بنسبة 

یر عبارة تكتسب معارف جدیدة مفردة للذكور، في األخ 6بتكرار %8.33مفردة ونسبة  18
وتفاوتت التكرارات % 25تحصلت على نسب متكافئة بین الذكور واإلناث والمجموع بنسبة 

  .مفردة لإلناث 12مفردة للذكور و 6

من خالل هذه النتائج نالحظ أن كل الجنسین موافقین بشدة على أن البرامج الحواریة 
رب وخبرات اآلخرین وهذا ألن مجتمع الدراسة التي یختارونها یشبعون حاجاتهم باكتساب تجا

من الطلبة الشباب وهو في مقتبل العمر ویعمل على جمع معلومات من التجاري والخبرات 
  .لتفادي الخطاء
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یبین تفاعل جمهور الطلبة عند مشاهدة اإلشهار التلفزیوني حسب متغیر : 14جدول رقم 
  الجنس

  الجنس                          
  باتاإلجا

  المجموع  انثى  ذكر
  %  ك  %  ك  %  ك

  20  24  15  18  5  6  اقتناء منتوج
  00  00  00  00  00  0  النفور من منتوج

  25  30  10  12  15  18  نقد الرسالة االشهاریة
  55  66  40  48  15  18  الشعور بالملل

  100  120  100  78  100  42  المجموع

هار التلفزیوني، فحسب تفاعل جمهور الطلبة عند مشاهدة اإلش 13یوضح جدول رقم 
 %15بیانات الجدول نرى أنا كال الجنسین یشعرون بالملل حین مشاهدة اإلشهار بنسبة 

للذكور و   بالنسبة%15بالنسبة لإلناث و تلیها نقد الرسالة االشهاریة بنسبة  %40للذكور و 
 %5ذكور بـ وتأتي في المرتبة األخیرة اقتناء متوج بالنسبة لل  %10تقل بالنسبة لإلناث ب 

ومن هده النتائج نستنتج أن االشهارات  %15إما اإلناث ترتفع نسبة اقتنائهم للمنتوج ب 
تترك الشعور بالملل نتیجة االنقطاع المتكررة، مما یؤدي بهم إلى النفور ،ففي معظم األحیان 
تبث اشهارات غامضة ال یستطیع المشاهد فهمها بسرعة باإلضافة الى غیاب المصداقیة 

لنسبة للكثیر من االشهارات، فما یبث في اإلشهار عكس ما یقتنیه المستهلك في الواقع هدا  با
ما یؤدي بالمبحوثین إلى نقد الرسالة االشهاریة التي خلقت الوعي لدى المبحوثین لما تبثه 
من إغراءات كاذبة عن بعض المنتجات، وبالتالي ما هو موجود في االشهارات لیعكسه ما 

ي الواقع ،الن العنصر التنفیدي في اإلشهار یتمثل في قدرته عل إثارة ردود هو موجود ف
أفعال تقییمیه تتضمن تقدیر قیمة المعلومات الموجودة في اإلشهار وهدا  یتوقف على مدى 
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حجج تتمتع بالدقة والمصداقیة لهدا یبقى دائما اب االشهاري على تقدیم معلومات و قدرة الخط
  . الواقع مزیف فيضلل و اإلشهار م

یبین شعور الطلبة بعد مشاهدة الفواصل اإلشهاریة التلفزیونیة خالل : 16جدول رقم 
  القنوات الفضائیة العربیة حسب متغیر الجنس

  الجنس                          
  اإلجابات

  المجموع  انثى  ذكر
  %  ك  %  ك  %  ك

  15  18  15  18  0  0  مرتاح
  25  30  20  24  5  6  راض

  60  72  30  36  30  36  منزعج
  100  120  100  78  100  42  المجموع

هي منزعج وكانت اعلي نسبة  72بتكرار   %60نالحظ من خالل الجدول أن نسبة 
وتكرار  %20مفردة لكال الجنسین بعدها عبارة راض بنسبة 36و   %30للذكور ب 

ت الذكور بتكرار، في األخیر عبارة مرتاح التي تنعدم تكرارا %5مفردة و الذكور بنسبة 20
  مفردة  18بتكرار %15فیها ونسبة اإلناث 

تبین من خالل النتائج أن معظم الجماهیر تنزعج من الفواصل االشهاریة بعد 
مشاهدتها خاصة فئة الذكور وهدا یعود لطبیعة الجزائري بأنه متعصب وكذلك ردائه نوع 

رغم عدم رضاهم على  االشهارات المعروضة بینما اإلناث لدیهم صبر على المادة االشهاریة
  اإلشهار   
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یبین سلوك الطلبة أثناء التعرض للفواصل اإلشهاریة حسب متغیر : 18الجدول رقم 
  :الجنس

  الجنس                          
  اإلجابات

  المجموع  انثى  ذكر
  %  ك  %  ك  %  ك

تغییر القناة وتعود بمواصلة متابعة 
  البرنامج الحواري 

18  15  06  05  78  65  

  5  6  50  60  0  0  تكمل المتابعة
  10  12  10  12  0  0  تغادر مكان غرفة التلفزیون

  20  24  0  0  20  24  تغیر القناة ومتابعة برنامج آخر
  100  120  100  78  100  42  المجموع

من الذكور یقومون بتغییر القناة و متابعة برنامج ،فیما  %20یبین الجدول أعاله أن نسبة 
من اإلناث یكمل المتابعة وتنعدم بالنسبة للذكور،  % 50ها نسبة تنعدم عند اإلناث، وتلی

  یغیر القناة ویعود لمواصلة البرنامج بالنسبة للذكور %15وتلیها نسبة

من خالل نتائج الجدول نستنتج أن معظم المبحوثین یستغلون فترة االشهارات لتصفح قنوات 
ا لالطالع على مایدور في باقي أخرى ،في حین یعود لمتابعة البرنامج خاصة لإلناث وهد

القنوات ،فیما یفضل الذكور تغیر القناة ،ومتابعة برنامج أخر ،وهدا یدل على أن االشهارات 
  تقوم بتشویش البرنامج على المشاهد 
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یبین ما إذا كان بث الفواصل اإلشهاریة المختلفة یؤثر على متابعة الطلبة : 20جدول رقم 
  غیر الجنسللبرامج الحواریة حسب مت

  الجنس                          
  اإلجابات

  المجموع  انثى  ذكر
  %  ك  %  ك  %  ك

  30  36  20  24  10  12  نعم
  20  24  15  18  05  6  ال

  50  60  30  36  20  24  أحیانا
  100  120  100  78  100  42  المجموع

 وزعت بین 60بتكرار % 50نالحظ من خالل الجدول أن الذین أجابوا أحیانا بنسبة 
ثم النسبة التي تلیها  36بتكرار % 30وعلى اإلناث % 24بتكرار % 20الذكور بنسبة 

 12للذكور بتكرار % 10و 24لإلناث بتكرار  20مفردة منها  36بتكرار %  30أجابوا بنعم 
مفردة كانت % 24بتكرار % 20في أجابوا بال يءثر على متابعة البرامج الحواریة بنسبة 

  .مفردات 6بتكرار % 5والذكور بنسبة  18ار بتكر % 15لإلناث بنسبة 
یبین الجدول أن اعلى نسبة من المبحوثین أجابوا أحیانا وهي إجابة غیر كاملة بعدها 

إذن فإجابة تؤول إلى نعم الفواصل اإلشهاریة تؤثر '' ال''أجابوا بنعم أكثر من الذین أجابوا 
جداول السابقة بأن ینزعج من مقاطعة على متابعة الطالب للبرامج الحواریة وهذا ما أثبته ال

الفواصل اإلشهاریة للبرامج بشكل كبیر فهي تقطع التركیز في المشاهدة وتشویش أفكار 
  .البرنامج
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یبین ما إذا تصاعد فترة بث الفواصل اإلشهاریة للطلبة حسب متغیر : 23جدول رقم 
  الجنس

  الجنس                          
  اإلجابات

  لمجموعا  انثى  ذكر
  %  ك  %  ك  %  ك

  0  0  0  0  0  0  اكتساب معلومات
تمنحك بعض من الوقت للقیام 

  بأعمال أخر
36  30  60  50  96  870  

  20  24  15  18  5  6  معرفة ما هو متوفر في السوق
  100  120  100  78  100  42  المجموع

سجم الفواصل االشهاریة التن رة أجابوا بأن فت% 80ول أعلى نسبة نالحظ من خالل الجد
ذكور بتكرار یقدر % 30و 6إناث بتكرار % 50بأعمال أخرى منها  للقیامبعض الوقت 

 24وتكرار یقدر % 20مفردة بعدها أجابوا على عبارة معرفة ما هو متوفر في السوق بنسبة 
حیث انعدمت عبارة اكتساب % 5مفردات ذكور بنسبة  6و% 15أنثا بنسبة  18مفردة منها 

  .معلومات جدیدة

الجدول أن المشاهد ال یتابع الفواصل االشهاریة بنسبة كبیرة بل یستغل فترتها في القیام یبین 
ذلك نتیجة المهام العدید التي تقوم %  50بأعمال  أخرى خاصة اإلناث منها وتشغل نسبة 

بها األنثى بالمنزل رغم ذلك تتابع البرامج التي تفضلها، فتكون فترة بث الفواصل اإلشهاریة 
  . لقیام بأشغال البیتكفرصة ل
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یبین الشعور الذي تتركه مشاهدة الفواصل االشهاریة على الطالب أثناء : 24جدول رقم 
  متابعة البرامج الحواریة حسب متغیر الجنس

  الجنس                          
  اإلجابات

  المجموع  انثى  ذكر
  %  ك  %  ك  %  ك

  70  84  45  54  25  30  سلبي 
  30  36  20  24  10  12  إیجابي

  100  120  100  78  100  42  المجموع
الشعور الذي یتركه الفواصل اإلشهاریة أثناء  متابعة  25یوضح لنا الجدول رقم 

البرامج الحواریة حین جاءت النسب  متماثلة من كال الجنسین أجابوا أن الفواصل االشهاریة 
أما أجابت األقلیة  بالنسبة لإلناث،% 45للذكور و % 25تترك فیهم شعور سلبي بنسبة 
  .بالنسبة لإلناث% 20و% 10بترك شعور إیجابي لدى الذكور 

من خالل هاته النتائج نرى أن الفواصل اإلشهاریة تترك في نفسیة المبحوثین شعور 
سلبي  أثناء  متابعة البرنامج الحواري، نتیجة االنقطاعات التي تحدثها وكون محتویات 

افة إلى عدم القدرة على المنتجات المعروضة التي تكون في اإلشهار ال تعكس الواقع، باإلض
غالب األحیان منتجات لیست في متناول المبحوثین ننتیجة عالئها حیث أن المبحوثینن 
لدیهم وعي  كبیر بالهدف األساسي لإلشهار هو إثارة سلوك االستهالك هذا ما یدفعهم إلى 

المبحثین یشعرون بالقلق، أما األقلیة  عدم مشاهدة اإلشهار الذي  یخلق سلوك سلبي یجعل
التي تترك لهم الفواصل االشهاریة سلوك إیحابي هذا راجع إلبداع اإلشهاري الذي یهدف إلى 
إغراء المشاهدین من خالل عرض منتجات تعكس احتیاجاتهم، ومن جهة أخرى ومن جهة 

و اكتشاف ما هو جدید أخرى فإن فترة الفواصل االشهاریة تعني لهم اخذ القلیل من الراحة أ
  في السوق من خالل االشهارات الجدیدة
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  التلفزیونیةأنماك وعادات تعرض جمهور الطلبة إلى البرامج : المحور األول

یبین توزیع عینة البحث حسب وقت مشاهدة التلفزیون وفق متغیر : 4جدول رقم 
  المستوى التعلیمي

المستوى             
  العلمي

  اإلجابات

  المجموع  2ماستر   1ماستر   السنة الثالثة  انیةالسنة الث
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  40  48  10  12  10  12  10  12  10  12  أقل من ساعة
أقل من ساعىة إلى أقل 

  من ساعتین 
12  10  18  15  6  5  18  15  54  45  

  15  18  00  00  10  12  00  00  5  6  أكثر من ساعتین 
12                المجموع

0  
10
0  

مفردة  45من أفراد العینة بتكرار یقدر بـ % 45حظ من خالل الجدول أن نال: 4الجدول رقم 
مفردة من السنة  18أجابوا أنهم یشاهدون التلفزیون من ساعة إلى أقل من ساعتین منها 

مفردة من السنة  18و% 15بنسبة   2مفردة من السنة ماستر 18و% 15الثانیة بنسبة 
  %.5بنسبة  1لسنة ماسترمفردات من ا 6و% 10الثانیة جامعي بنسبة 

مفردة  12منها % 40مفردة بنسبة  48أما من یشاهدون التلفزیون أقل من ساعة فهم 
بالتساوي وأخیرا من % 10بنسبة  2وماستر 1جامعي وماستر 3جامعي و 2لكل سنة من 

مفردة  12مننها % 15مفردة بنسبة  18أجابوا بنعم یشاهدون التلفزیون أكثر من ساعتین 
  %.5جامعي بنسبة 2مفردات من السنة  6و% 10بنسبة  1من ماستر

من خالل نتائج الجدول نجد أن معظم الجمهور یشاهد التلفزیون من ساعة إلى 
وهي أطوار نهائیة لو الحظنا  2ساعتین خاصة بكثافة كبیرة طلبة الثالثة جامعي وماستر
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تویات ویعود لضیق لوجدنا أن في عبارة أكثر من ساعتین تنعدم اإلجابات في هذه المس
الوقت بالنسبة لطلبة هذه المستویات، تمدد مشاهدتهم للتلفزیون تكون قلیلة مقارنة ببقیة 

فیها یشاهد التلفزیون أكثر من  1المستویات حیث نجد في النسبة الثالثة جامعي وماستر
  .ساعتین فهم غیر مربوطین بمذكرات تخرج تحصر وقتهم

العینة حسب كیفیة مشاهدة البرامج الحواریة حسب متغیر یبین توزیع أفراد : 6جدول رقم 
  المستوى التعلیمي 

المستوى             
  العلمي

  اإلجابات

  المجموع  2ماستر   1ماستر   السنة الثالثة  السنة الثانیة
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  20  24  05  06  05  06  05  06  05  06  نشاهد كل البرنامج
  35  42  10  12  05  06  10  12  10  12  نشاهد جزء من البرنامج 

نشاهد البرنامج بشكل 
  متقطع 

12  10  12  10  18  15  12  10  54  45  

12                المجموع
0  

10
0  

یتبین لن أن معظم المبحوثین یشاهدون البرنامج بشكل متقطع : 6من خالل جدول  
 1مفردة، حیث جاءت نسب لسنة الثانیة والثالثة وماالستر 54موزعة عل % 45بنسبة 

، فیما تلیها %15بنسبة  1مفردة، وتفوقهم نسبة ماستر 12موزعة عل % 10تساویة بنسبة م
مفردة، حیث تساوت إجابات  42موزعة عل % 35تشاهد جزء من البرنامج بنسبة ''عبارة 

% 5بـ  1مفردة وتلیها نسبة ماستر 12بتكرار % 10بنسبة  2السنة لثانیة والثالثة وماستر
موزعین عل % 20ى أقلیة من المبحثین یشاهدون كل البرنامج بنسبة مفردات، وتبق 6بتكرار 

  مفردات  6بتكرار % 5مفردة حیث جاءت النسب متساویة في جمیع مستویات بنسبة  24
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من خالل النتائج المحصلة نستنتج  أن معظم المبحوثین تؤدي بهم بث الفواصل اإلشهاریة 
إلشهارات مما تؤدي إلى تغییر للقناة التي تبث إل مشاهدة البرنامج بشكل متقطع نتیجة كثرة ا

البرنامج أي ال تفارقهم أداة التحكم عن بعد نظرا لكثرة اإلشهارات التي تمنع عملیة المتابعة، 
فیما تبقى األقلیة من المبحوثین تشاهد البرنامج ككل، ربما لمعرفة كل جدید ع لمنتجات، 

  .اكتساب بعض المعلومات ع طریق بعض اإلشهارات

یمثل توزیع أفراد العینة حسب نوعیة البرنامج األكثر تفضیل حسب متغیر : 7جدول رقم 
  المستوى التعلیم

المستوى             
  العلمي

  اإلجابات

  المجموع  2ماستر   1ماستر   السنة الثالثة  السنة الثانیة
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  50  60  10  12  15  18  10  12  15  18  اجتماعي 
  25  30  5  6  5  6  10  12  5  6  ثقافي  

  10  10  10  12  00  00  00  00  00  00  سیاسي  
  15  18  00  00  5  6  5  6  5  6  ریاضي 
12                المجموع

0  
10
0  

توزیع أفراد العینة حسب نوعیة البرنامج األكثر تفضیال حسب  07یمثل الجدول رقم 
 60بتكرار قدر بـ من أفراد العینة % 50متغیر المستوى التعلیمي، نالحظ من خالله أن 

مفردة من السنة  18: مفردة كانت إجابتهم أنهم یفضلون البرامج االجتماعیة موزعین كالتالي
مفردة من السنة  18و% 10مفردة من السنة الثالثة بنسبة  12و% 15الثانیة جامعي بنسبة 

  %.10بنسبة  2مفردة من الماستر 12وأخیرا % 15بنسبة  1ماستر
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من أفراد العینة یفضلون البرامج الثقافیة % 25الثقافیة فنالحظ أن  أما بالنسبة للبرامج
مفردة من  12و% 5مفردات من السنة الثانیة بنسبة  6: مفردة منهم 30بتكرار یقدر بـ 

وكذلك % 5بنسبة  1مفردة من نسبة ماستر 6إضافة إلى % 10السنة الثالثة جامعي بنسبة 
  .ردةمف 6و% 5بـ  2نفس التعداد للسنة ماستر

أما عن نسبة تفضیل البرامج السیاسیة فهي ضئیلة مقاربة بنوعیة البرامج األخرى 
كانوا كلهم من المستوى : مفردة منهم 12فقط من توزیع أفراد العینة بتكرار %  10وتمثل 
فال یفضلون البرامج السیاسیة  1جامعي أما باقي المستویات الثالثة والثانیة والماستر 2ماستر
  إطالقا 

 18من توزیع أفراد العینة بتكرار % 15ما عن البرامج الریاضیة فیفضلها األفراد نسبة أ
% 0أفراد بنسبة  6بتكرار  1لكل من المستویات الثانیة والثالثة والماستر% 5مفردة بتوزیع 

  .2مفردة للمستوى ماستر 0بتكرار 

أنهم یتابعون  نستنتج من خالل الجدول أن فئة الطلبة في مرحلة تطویر حیاتهم حیث
بشكل كبیر البرامج االجتماعیة التي تساعدهم على كسب الخبرات من التجارب االجتماعي، 
والتصرف الحسن في حالة ما دفعتهم حاالت مشابه فالطالب في حد ذاته ال یزال في بدایات 

  . تكوین حیاته ویعمل على جمع كم هائل من المعلومات لمواجهة ومجابهة الحیاة
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یبین توزیع افراد العینة حسب البرنامج االكثر تفضیال حسب متغیر المستوى :8رقم جدول 
  التعلیمي 

المستوى             
  العلمي

  اإلجابات

  المجموع  2ماستر   1ماستر   السنة الثالثة  السنة الثانیة
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  35  42  10  12  10  12  10  12  5  06  جاك المرسول
  10  12  00  00  5  06  00  00  5  06  المتاهة

  05  06  05  06  00  00  00  00  00  00  أوبراشو  
  30  56  05  06  00  00  10  12  15  18  المسامح كریم 

  10  12  05  06  05  06  00  00  00  00  كالم نواعم
  10  12  00  00  05  06 50  06  00  00  الشعب یرید

12                المجموع
0  

10
0  

أجابوا من برنامج جاك  120من مفردة في أصل  42نالحظ من خالل الجدول أن 
 3والسنة % 5جامعي بنسبة  2مفردات في السنة  6وزعن كالتالي % 35المرسول بنسبة 
، %10مفردة لكل مستوى منهم بالتساوي بنسبة  12أجابوا  2وماستر 1جامعي وماستر

من السنة  18منها  36من األفراد أجابوا عل برنامج المسامح كریم بتكرار قدره % 30بعدها 
 2مفردات من ماستد 6و% 10جامعي بنسبة  3مفردة من  12و% 15جامعي بنسبة  2

  %5بنسبة 

مفردة  12لكل منهم بـ % 10برنامج المتاهة وكالم نواعم والشعب یرید تحصلوا على 
جاء هذا الجدول بنتائج % 5بنسبة  2مفردات من الماستر 6كتكرار وبرنامج أوبراشو بـ 

على حسب البرامج التي یتابعها حیث تصدرت البرامج  تعكس شخصیة الطالب الجامعي
االجتماعي العربیة أعلى النتائج ووزعت تقریبا على جمیع المستویات بفراغات فلیلة تتحكم 
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في هذه الخیارات نفسیة الطالب ال غیر ذلك فهو یعمل على تلبیة رغباته الداخلیة من خالل 
ائج الجدول السابق باعتباره لبرامج اجتماعیة متابعة ما یشبع حاجاته وفندفي هذا الجدول نت

  مهمة 

یبین توزیع أفراد العینة حسب إتباع البرامج الحواریة لحاجات المشاهد : 12جدول رقم 
  .حسب متغیر المستوى التعلیمي

المستوى             
  العلمي

  اإلجابات

  المجموع  2ماستر   1ماستر   السنة الثالثة  السنة الثانیة
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  60  72  20  24  10  12  10  12  20  24  نعم
  40  48  05  06  15  18  15  18  5  06  ال

12                المجموع
0  

10
0  

مفردة یتحقق اللهم الشعور بالملل  66بتكرار % 55أن : 12نالحظ من خالل الجدول 
جامعي  3مفردة واحدة من مستویات السنة  18عند مشاهدة اإلشهار التفزیوني توزعت بـ 

، عبارة اقتناء %10مفردة ونسبة  12،  2ومستوى ماستر% 15بنسبة  2وماستر 1ماسترو 
مفردة للسنة  12مستویات فقط  3مفردة توزعت على  24بتكرار % 20منتوج تحصلت على 

بال إجابات وألغیت عبارة  2وألغیت ماستر 1جامعي وماستر 3مفردات للسنة  6جامعي و 2
جابة واحدة یعود هذا الشعور الذي یتحقق للطالب بعد مشاهدة إ'' ال''التلفزیوني منتوج  بـ 

اإلشهار التلفزیوني لعدة احتماالت من األسباب أولها هو التكرار المستمر لإلشهار الذي 
یجعل المشاهد یراه ویراه حتى یرسخ في تكون اسباب أخرى كعدم مصداقیة اإلشهار في 

للبرانامج المشاهد بعد عملیة التركیز لكبیرة  فعالیة أو صعوبة الوصول إلیه أو قطع اإلشهار
  في قبل المتابع



  البرامج التلفزیونیة الحواریة:...............................................الرابعالفصل 

87 
 

توزیع أفراد العینة حسب ما إذا كانت البرامج الحواریة تشبع حاجات المشاهد : 13جدول 
  .حسب متغیر المستوى التعلیمي

المستوى             
  العلمي

  اإلجابات

  المجموع  2ماستر   1ماستر   السنة الثالثة  السنة الثانیة
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  25  18  8.33  6  00  00  00  00  16.67  12  تكتسب معارف جدیدة
تستفید من تجارب 

  اآلخرین
06  8.33  06  8.33  06  8.33  12  16.67  30  41.67  

تكوین اتجاه حول 
  قضیة معینة

06  8.33  06  8.33  06  8.33  6  8.33  24  33.33  

  100  72                المجموع

راد العینة حسب ما إذا كانت البرامج الحواریة تشبع حاجات یمثل توزیع ف: 13لجدول ا
منهم %25المشاهد حسب مغیر المستوى التعلیمي حیث نالحظ من إجابات أفراد العینة أن 

منهم من %16.67كان رأیهم أنهم یتابعون البرامج الحواریة بهدف اكتساب معارف حدیثة، 
مفردات  6بتكرار  2للمستوى ماسترمنهم % 8.33مفردة و  12المستوى الثاني بتكرار 

  .لم نسجل أي إجابات لهم عن متابعة البرامج الحواریة 1وباقي المستویین الثالث والماستر

من تجارب اآلخرین فكانوا  لیستفادأما عن الذین أجابوا أنهم یتابعون البرامج الحواریة 
فردات لكل من م 6بتكرار % 8.33: مفردة موزعین كاآلتي 30بتكرار % 41.67بنسبة 

  .2مفردة للمستوى الماستر 12بتكرار % 16.67و 1المستویات الثالثة والثانیة والماستر

بالنسبة لألفراد الذین كانت إجابتهم أنهم حول إذا كانت البرامج الحواریة تكون لهم 
: مفردة موزعین كاآلتي 24بتكرار % 33.33تجارب حول قضیة معینة وكانوا بنسبة 

  .مفردة لجمیع المستویات الدراسیة 6بتكرار % 8.33
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نتائج البرامج المفضلة هي االجتماعیة لتثبت نتائج هذا الجدول  7ظهرت في الجدول رقم 
النتیجة بأغلبیة الطلبة یجبون أنهم یستفیدون من تجارب اآلخرین وخبراتهم عندما یشاهدون 

تماعیة والمجتمع ال یرحم من البرامج الحواریة، یعود هذا لنقص الطالب من ناحیة الحیاة االج
الخبرة له لهذا نجد أغلبیة الطالب یلجؤون لوسائل جدیدة لجم المعلومات كما ذكرنا في 

  .الجدول السابق، وتكوین خبرات شخصیة تتمنى بها النفس مستقبال
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  نیةاالشباعات التي یتحصل علیها الطلبة من متابعة االشهارات التلفیزیو : المحور الثاني

یبین توزیع أفراد العینة حسب ما یحقق عند مشاهدة اإلشهار حسب : 14جدول رقم 
  متغیر المستوى التعلیمي

المستوى             
  العلمي

  اإلجابات

  المجموع  2ماستر   1ماستر   السنة الثالثة  السنة الثانیة
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  20  24  00  00  05  06  05  6  10  12  اقتناء منتوج
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  فور من منتوجالن
  25  30  10  12  05  06  05  06  05  06  الرسالة اإلشهاریة...

  55  66  15  18  15  18  15  18  10  12  الشعور بالملل
12                المجموع

0  
10
0  

من الطالب تشبع البرامج الحواریة التي یختارونها  % 60أن : 14یبین الجدول 
 2مفردة في السنة  24و 2مفردة في ماستر 24مفردة منها  72یقدر حاجاتهم وذلك بتكرار 

مفردة ونسبة  12تحصلتا عل تكرار  1لكل منهما ود جامعي وماسر% 20جامعي بنسبة 
مفردة ال تشبع البرامج التي  48لكل منهما عل جدا، بینما من أجابوا عكس ذلك فهم % 10

% 15جامعي بنسبة  3مفردة للسنة  18كانت موزعة بـ % 40یختارونها حاجاتهم بنسبة 
  .وله مثل ذلك 2والماستر% 5جامعي بنسبة  2مفردات من لسنة  6مثل ذلك و 1والماستر

نستنتج من نتائج الجدول أن الطالب یعرف ما یختار إلرضاء نفسه ویشبع حاجاته من 
ى المعلومات التي یجمعها من خالل البرامج الحواریة التي یشاهدها الطالب ذو مستو 

وتخصص یعود علیه بالخبرة في انتهاء المادة التلیفزیونیة التي یتعرض لها ویفضلها لتوزن 
  .المرجع لجمع معلوماته الحیاتیة
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بین توزیع فراد العینة حسب شعور المشاهد بعد مشاهدة افواصل : 16جدول رقم 
  .اإلشهاریة التلفزیونیة حسب متغیر المستوى التعلیمي

المستوى             
  العلمي

  اإلجابات

  المجموع  2ماستر   1ماستر   السنة الثالثة  السنة الثانیة
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  15  10  10  12  00  00  00  00  05  06  مرتاح
  25  30  05  06  05  06  05  06  10  12  راض

  60  72  10  12  20  24  20  24  10  12  منزعج
12                المجموع

0  
10
0  

باالنزعاج بعد مشاهدة الفواصل اإلشهاریة  یشعرون% 60من خالل الجدول نرى أن 
تحصلتا على  1جامعي وماستر 3ت كالتالي نسبة عمفردة توز  72التلیفزیونیة وذلك بتكرار 

مفردة لكل مستوى من  12بتكرار % 10مفردة لكل مستوى وكذلك  24وتكرار % 20نسبة  
  .2جامعي وماستر 2

 1جامعي وماستر 3ال مستوى تحم% 25مفردة بنسبة  30أما من أجابوا براض هم 
  12بتكرار % 10جامعي عل  2لكل مستوى و% 5ونسبة  6عل تكرار  2وماستر

جامعي  2في 6و 2منها من الماستر 12، %15مفردة أجابوا بمرتاح بنسبة  18أخیرا  
  إجابة 0بـ  1جامعي وماستر 3وألغیت مستویات 

لنا انزعاج التام بعد مشاهدة  بعد الشعور بالملل عند مشاهدة اإلشهار التلفزیوني ظهر
الفواصل اإلشهاریة التلفزیونیة بتطویر شعور المشاهد من ملل إل إنزعاج حسب الحالة 
النفسیة في تلك اللحظة ویقتصر هذا أیضا على الفاصل اإلشهاري في أوقات عرض ومدة 
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هدین عرضه، فاإلشهار یزعج المشاهدین في حالة قاطع علیه برنامج المفضل ویزعج المشا
في حالة ما كان وقت الفاصل طویل مایطور الشعور في ملل النزعاج یتحكم كذلك جودة 
أوة الخبرة التي یعتمد علیها الفاصل لتأثیر على المشاهد فهي ال تترك شعور سلبي إذا كانت 
فواصل فعالة وجیدة والعنصر المؤثر المصداقیة التي تكسب ثقة ومحبة مشاهد للمادة 

  .اإلعالمیة

توزیع فراد العینة حسب سلوك الذي یقوم به المشاهد أثناء التعرض : 18ل رقم جدو
  .للفواصل اإلشهاریة حسب متغیر المستوى التعلیمي

المستوى             
  العلمي

  اإلجابات

  المجموع  2ماستر   1ماستر   السنة الثالثة  السنة الثانیة
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

تغیر القناة وتعود 
ابعة البرنامج لمواصلة مت

  الحواري

18  15  18  15  18  15  24  20  78  65  

  05  06  00  00  00  00  00  00  05  06  تكمل المتابعة
تغادر مكان غرفة 

  التلفزیون 
00  00  00  00  06  05  06  05  12  10  

تغیر القناة ومتابعة 
  برنامج آخر 

06  12  12  10  06  05  00  00  24  20  

12                المجموع
0  

10
0  

نغیر القناة ثم تعود لمواصلة متابعة ''أن في عبارة  06جدول رقم  نالحظ من خالل
% 45بنسبة  1تساوي في معظم المستویات السنة الثانیة والثالثة وماستر''البرنامج الحواري 

مفردة اختارو تعبیر  24وبـ % 20بنسبة  2مفردة بینما كانت نسبة طلبة الماستر 54وتكرار 
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مفردة في  20بتكرار % 24القناة ومتابعة برنامج آخر سجلت  القناة والعودة في عبارة تعبر
نتیجة معدومة في عبارة تغادر مكان الغرفة،  2مستوى الثالثة جامعي أما في مستوى ماستر

مفردات  6واحتاروا  2وماستر 1جامعي وفي مستوى ماستر3و 2انعدام التكرار في المستوى 
% 20ال المتابعة  إكمال المتابعة بنسبة مفردات اختاروا إكم 6و% 20لكل واحدة بنسبة 

  .وذلك في مستوى الثالثة جامعي فقط
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  .أثر الفواصل اإلشهاریة التلفزیونیة عل عملیة المتابعة: المحور الثالث

توزیع أفراد العینة حسب األثر الذي تحدثه الفواصل اإلشهاریة حسب  20جدول رقم 
  المستوى التعلیمي 

لمستوى ا            
  العلمي

  اإلجابات

  المجموع  2ماستر   1ماستر   السنة الثالثة  السنة الثانیة
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  30  36  10  12  10  12  10  12  00  00  نعم
  20  24  00  00  00  00  05  06  15  18  ال

  50  60  15  18  15  18  10  12  10  12  أحیانا
12                المجموع

0  
10
0  

م المبحوثین أجابوا أحیانا یؤثر ترتیب الفواصل فإن معظ 18من خالل جدول رقم 
حیث جاءت نسبة : اإلشهاریة على متابعة البرامج الحواریة، حیث جاءت النتائج كاآلتي

مفردات و تلیها سنة ثالثة بنسبة  8وبتكرار % 15متساویة بنسبة  2والماستر 1طلبة الماستر
  انیة بنفس النتیجة مفردة، وتساویها أیضا طلبة السنة الث 10موزعة عل  12

والسن الثالثة وتؤثر  2وماستر 1من خالل هذه النتائج المبینة نستنتج أن طلبة ماستر
فیهم، بث الفواصل اإلشهاریة عل تسلسل أحداث البرامج وذلك كون الفواصل اإلشهاریة 
تخلق في نفسهم االنزعاج وتفقدهم التركیز فیما تبقى األقلیة ال تؤثر فیهم بث الفواصل 

إلشهاریة نتیجة شغفهم لمتابعة تلك الفواصل، وتفصلهم بمتابعة تسلسل أحداث البرنامج دون ا
  إزعاج
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  توزیع أفراد العینة حسب استغالل فترة الفواصل االشهاریة : 23جدول رقم 

المستوى             
  العلمي

  اإلجابات

  المجموع  2ماستر   1ماستر   السنة الثالثة  السنة الثانیة
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  اكتساب معلومات
تمنحك بعض الوقت 

  للقیام بأعمال أخرى
24  20  30  25  24  20  18  15  96  80  

معرفة ما هو متوفر في 
  السوق

06  05  00  00  06  05  12  10  24  20  

12                المجموع
0  

10
0  

طلبة متساویة في عبارة الذي كانت إجابات معظم ال 23من خالل نتائج جدول رقم
مفردة جاءت  96موزعة عل % 80جاءت نسبة ''تمنحك هض الوقت للقیام بأعمال أخرى ''

% 20والسنة الثالثة بنسبة  1بالنسبة للسنة الثالثة وتلیها ماستر% 25: اإلجابات كاآلتي
 أما عبارة معرفة ما هو متوفر في السوق بنسبتها% 15بنسبة  2وتأتي في األخیر ماستر

مفردة  12بتكرار % 10بـ  2مفردة حیث جاءت نسبة ماستر 24موزعین على % 20
  %5بنسبة  1وتناوب نسبة السنة الثانیة والثالثة وماستر

من خالل هذه النتائج نستنتج أن معظم الطلبة في جمیع المستویات یفضلون القیام 
شهارات ألنها تنعهم بإعمال أخرى، بسبب االشهارات المنزعجة، حیث یهربون من مشاهد اال

نما یستغلوها في  ٕ من متعة المشاهدة باإلضافة إلى الملل الذي تحتویه بعض االشهارات، وا
معرفة ما هو متوفر في السوق، هذا یدل كون طلبة اإلعالم واالتصال یملكون إل حب على 

  التعرف على كل ما هو جدید  
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  حداث البرنامج المتابع توزیع أفراد العینة حسب متابعة تسلسل أ: 24جدول رقم 

المستوى             
  العلمي

  اإلجابات

  المجموع  2ماستر   1ماستر   السنة الثالثة  السنة الثانیة
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  60  72  10  12  10  12  20  24  20  24  سلبي 
  40  48  15  18  15  18  05  06  05  06  إیجابي 
12                المجموع

0  
10
0  

أجابوا بأن الشعور الذي تركه بث الفواصل % 60أ  24نالحظ من خالل الجدول 
مفردة، حیث جاءت عینة السنة الثانیة  والثالثة متساویة بنسبة  72اإلشهاریة سلبي على 

موزعین % 10متساویة بـ  2وماستر 1مفردة وجاءت نسبة ماستر 24موزعین عل  % 20
ي تركه بث فواصل اإلشهاریة مفردة فیما تبقى األقلیة الذین أجابو بأن الشعور الذ 12عل 

مفردة، حیث متساویة مستوى السنة الثانیة  48موزعین على % 48یكون إیجابي بنسبة 
  مفردة  18موزعة على % 15بـ  2وماستر 1فیما ترتفع نسبة الماستر% 05والثالثة بنسبة 

نستنتج كما سبق  24نستنتج كما سبق ذكره في الجدول  24من خالل نتائج جدول 
ي الجداول السابقة أن معظم المبحوثین تترك فیهم بث الفواصل االشهاریة شعور ذكره ف

سلبي نتیجة االنقطاع وكثرة االشهارات ذات المضمون الركیك، باإلضافة كون اإلعالم 
واالتصال یحكم تخصصهم یفهمون مبتغي اإلشهارات والرسالة المقدمة من طرق كل إشهار 

منتجاتها لسبب إال، فیما تبقى األقلیة الذین تترك فیهم  ویعرفون االشهارات  غرضها تسویق
اإلشهارات شعور إیجابي خاص طلبة الماستر نتیجة حب اكتسابهم المعلومات حول أحد 

  المنتجات أو فضلوله حول فهم الرسالة التي بهدف إلیها كل إشهار 
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  :نتائج الدراسة
ت خالل مشاهدة البرامج الحواریة انطالقا من أهمیة دراسة االثر الذي تتركه االشهارا

أثر االشهار التلفزیوني على متابعة البرامج "حیث قمنا بدراسة هذا الموضوع والمتمثل في 
حیث اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج المسحي " الحواریة في القنوات الفضائیة العربیة

فها وصفا دقیقا، أما الوصفي الذي یعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع، ووص
ألن طریقة االختیار تكون بصفة عمدیة فیما " العمدیة القصدیة"العینة المختارة فهي العینة 

 .یتعلق بمفردات البحث
  :نتائج متعلقة باالستبیان

 :یبین أنماط وعادات تعرض جمهور الطلبة إلى البرامج التلفزیونیة: األولالمحور  -
  معظم الطلبة اختاروا الفترة المسائیة لمشاهدة التلفاز أن " 03"تأكد من خالل جدول رقم

 .یشاهدون التلفاز صباحا% 5، فیما تبقى نسبة %95بنسبة 
  أن أغلبیة المبحوثین یتعرضون للتلفاز من ساعة غلى اقل " 04"وتأكد من الجدول رقم

 .ن وذلك راجع كون المبحوثین وقتهم محصور%45من ساعتین بنسبة 
 لتراد هذه البرامج %40ین إلى مشاهدة البرامج الحواریة دائما بنسبة یمیل معظم المبحوث

 .بالنقاشات االجتماعیة حول مخزون القضایا
  ویرجع ذلك لكثرة % 45یشاهد معظم المبحوثین البرامج الحواریة بشكل متقطع بنسبة

 .االشهارات التلفزیونیة التي تتخلل البرامج الحواریة
  أن معظم المبحوثین یفضلون البرامج االجتماعیة بنسبة  "07"تأكد من خالل جدول رقم

 .ألنها برامج تعكس الواقع المعاش% 50
  كون % 35یفضل المبحوثین مشاهدة برنامج جاك المرسول على قناة نسمة بنسبة

 .برنامج اجتماعي مغاربي البرنامج جاك المرسول
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  منهم ال % 40قى نسبة فیما تب% (60یناقش معظم المبحوثین البرامج الحواریة بنسبة
كون البرامج الحواریة تسهم بدورها في اثراء النقاش ) یناقشون البرامج الحواریة

 .االجتماعي لتبنیها لقضایا ومشكالت واقعیة
  أجاب معظم المبحوثین إلى أن الدافع األول الذي یجعلهم یشاهدون البرامج الحواریة هو

كون البرامج الحواریة تخلق التفاعل % 70نسبة االستفادة والمتعة والتفاعل مع البرنامج ب
من خالل القضایا التي تأتي بها، ضف إلى ذلك تنوع األخبار واحتوائها على أخبار 

 .متفرقة
  وهذا % 60تشبع معظم المبحوثین حاجاتهم من خالل محتوى البرامج الحواریة بنسبة

حیث یشبع معظم  راجع كون البرامج الحواریة تحتوي على كم هائل من المعلومات
وهذا % 41المبحوثین حاجاتهم من خالل االستفادة من خبرات وتجارب اآلخرین بنسبة 

إن دل على شيء فهو یدل على أن المواضیع والقضایا التي تحتویها البرامج الحواریة 
 .یستفید منها المبحوثین بدرجة كبیرة

طلبة من متابعة االشهارات الذي یبین االشباعات التي یتحصل علیها ال: المحور الثاني -
 :التلفزیونیة

  یشعرون بالملل عند % 55أن معظم الطلبة بنسبة " 12"ما أكد من خالل جدول رقم
 .مشاهدة االشهارات التلفزیونیة نتیجة كثرة التكرارات

  كون االشهارات %75ال تلفت الفواصل االشهاریة انتباه المبحوثین لمشاهدتها بنسبة
اإلشهارات  حیث یشاهد المبحوثین. ها في كثیر من األحیانأصبحت تفتقد مصداقیت

أي بغرض الفضول وجمع المعلومات عن %80بغرض معرفة السلع والخدمات بنسبة 
 .منتجاتهم
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  أن االشهار یترك شعور مزعج لدى معظم المبحوثین " 14"تأكد من خالل جدول رقم
تعتمد اعتماد كبیر على  وهذا ما یدل على أن القنوات الفضائیة العربیة% 60بنسبة 

 .االشهارات وتهمل شعور المشاهد الذي یصیب بالملل
  أن بث الفواصل االشهاریة التلفزیونیة خالل البرامج الحواریة " 15"تأكد من خالل جدول

نتیجة كثرة االنقطاعات حیث انها تفقد % 80تمنع المبحوثین من متابعته كامال بنسبة 
 .مج الحواريالمشاهد تركیزه وفهمه للبرنا

  أن أغلب المبحوثین یقومون بتغییر القناة ومعاودة " 16"تأكد من خالل جدول رقم
نتیجة نفوره من مشاهدة االشهارات وتعلقه بمتابعة %65مواصلة البرنامج الحواري بنسبة 

 .برنامجه الحواري
  أن االشهار التلفزیوني یؤثر أحیانا في السلوك " 17"تأكد من خالل جدول

یرجع ذلك لألسلوب اإلقناعي الذي تتبناه معظم % 50یللمبحوثین بنسبة الشرائ
 .االشهارات للوصول إلى غرضها التسویقي

 :أثر الفواصل االشهاریة التلفزیونیة على عملیة المتابعة: المحور الثالث -
  أن الفواصل االشهاریة تؤثر أحیانا على متابعة البرامج " 18"تأكد من خالل جدول رقم

 .حیث أن المبحوثین یفضلون تغییر القناة على أن یشاهد االشهار% 50ة بنسبة الحواری
  أن الفواصل االشهاریة تنجح احیانا في توضیح مقصدها " 19"تأكد من خالل جدول رقم

كون الرسائل االشهاریة تكون بسیطة ألنها موجهة لجمیع فئات % 55للمتابع بنسبة 
یان بغض النظر على بعض االشهارات المجتمع لهذا تكون سهلة في معظم األح

 .المبهمة
  أجاب أغلبیة المبحوثین أن الوقت المناسب لعرض االشهارات بعد انتهاء البرنامج بنسبة

وهذا یدل على أن المبحوثین یفضلونمتابعة البرنامج دون انقطاع اي یتسلسل ألن % 65
 .االشهارات تفقدهم التركیز
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  ن المبحوثین یستغلون بث االشهارات في القیام أ" 21"تبین لنا من خالل جدول رقم
هذا یبین عدم مشاهدة االشهارات وتفضیلهم القیام %80ببعض االعمال االخرى بنسبة 

 .بأعمال أخرى كونها تزعجهم
  أن أغلبیة المبحوثین ال تزید االشهارات من رغبتهم في " 22"تأكد من خالل جدول

لى العكس االشهارات تؤدي بهم إلى مشاهدة بل ع% 65متابعة البرامج الحواریة بنسبة 
 .البرنامج بشكل متقطع كونها تشوش عملیة المتابعة

  أن المبحوثین یستغلون فترة بث االشهارات في التعلیق " 23"تأكد من خالل جدول رقم
وهذا راجع أوال كون البرامج الحواریة تخلق التفاعل % 40بنسبة " أحیانا"على البرنامج 

ایا والموضوعات التي تعالجها ومن جهة ثانیة كون المبحوثین ال عن طریق القض
 .للتعلیق على البرنامج الحواري فیلجوایفضلون مشاهدة االشهارات 

  أن االشهارات تترك شعور سلبي اثناء متابعة البرامج " 24"تأكد من خالل جدول
صداقیتها ألسباب عدیدة عدیدة حیث فقدت االشهارات مؤخرا م% 70الحواریة بنسبة 

لدى المشاهد، ضف إلى ذلك االزعاج الذي تتركه نتیجة االنقطاعات المتكررة، حیث ال 
االستغناء عن مورد االشهارات لذلك تهمل شعور متتبعي  اإلعالمیةتستطیع المؤسسات 

 .البرنامج وغیرها
  أن معظم المبحوثین ال یستطیعون تتبع تسلسل أحداث " 25"تأكد من خالل جدول

وهذا راجع كون االشهارات تعمل على تشویش % 70ج الحواري المتابع بنسبة البرنام
  .البرنامج المتابع كما ذكرناه سابقا لذلك یمیل
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تبین من خالل دراستنا وبعد عرضنا لمختلف فصوله أن التلفزیون من أكثر الوسائل 
لة ال یمكن االتصالیة مشاهدة من قبل المبحوثین، حیث أكبر جذبا للجمهور، فهو وسی

االستغناء عنها وعن خدماتها التي تقدمها، وفي ظل االنتشار الواسع للقنوات الفضائیة 
العربیة، التي تحتل فیها البرامج الحواریة مكانة مهمة، لما تحمله وتحتویه البرامج الحواریة 
، من أفكار وآراء حقیقیة للناس وتفرض التطورات التي تهم وتمس شرائح اجتماعیة واسعة

حیث تعتبر البرامج الحواریة من أكثر البرامج متابعة من قبل المبحوثین، لكن في أغلب 
االحیان ما تتخلل هذه البرامج اشهارات التي تعتبر المورد األول لجمیع المؤسسات االعالمیة 
حیث تركز القنوات العربیة الفضائیة على االشهارات كمورد اساسي یجعلها تهمل المبدأ الذي 

من أجله، وهو تلبیة رغبات ومتطلبات المشاهد، الذي یأمل دائما إلى مشاهدة برامج  وجدت
تلفزیونیة تعبر عن رغباته ودون أي تخلالت لإلشهار حیث أن حصة االشهارات التي تبث 
في العدید من القنوات الفضائیة العربیة وخاصة قنوات الشرق االوسط والخلیج تساوي المدة 

لحواري مما یجعل المشاهد مكرها على متابعتها في بعض االحیان المخصصة للبرنامج ا
وذلك من باب الفضول أو معرفة الجدید في السوق أو المعلومات حول بعض المنتجات هذا 

  .ما جاءت به دراستنا
الذي تخلفه كثرة االشهارات التلفزیونیة، خالل مشاهدة  األثرحیث تبین لنا من خالل دراستنا 

التي تغیر القناة عن طریق أداة  األحیانالحواریة مما یؤدي بهم في كثیر من  الطلبة للبرامج
التحكم عن بعد، ومشاهدة برنامج آخر، ألن معظم االشهارات تخلق الملل وتترك شعور 

واالتصال فهم  اإلعالمسلبي، نتیجة االنقطاعات المتكررة، وكون مجتمع دراستنا من طلبة 
بعض االشهارات، والهدف الذي عرضت من أجله خاصة وأن على درایة بالرسالة الخفیة ل

  .جمهور هذا الفرع أهل لدراسات االشهار
وختاما لدراستنا یمكن القول أن رغم الشعور الذي تتركه االشهارات في نفسیة المشاهدین إال 
انها تبقى جزء ال یتجزأ من اي مؤسسة اعالمیة وال یمكن االستغناء عنها باعتبارها المورد 

 .الول لهذا یبقى المشاهد مرغما على مشاهدتها رغما عنها
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