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  العجيلي عصمان سركز. د.أ

  الزاوية -كلية اآلداب -قسم التربية وعلم النفس 
  جامعة الزاوية 

  :تها اشكالياخلفية الدراسة و
تأخـذ عـدة   إن ما تفرضه طبيعة القنوات الفضائية في إيصال الرسائل إلى مشـاهديها  
 ،لمشـاهدين أشكال من بينها الحوار السياسي الذي قد يفضي إلى إشكالية تواصلية لدى جمهور ا

                                     
في الفترة من  -دراسة مقدمة إلى المؤتمر السنوي الثامن عشر للجمعية العربية األمريكية ألساتذة االتصال بمدينة طنجة بالمغرب(*) 

 .شعار اآلفاق الجديدة للتواصل في زمن األزمات تحت  2013نوفمبر  11-15
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فالمشهد السياسي الليبي يعاني من تضارب في القـيم واالتجاهـات    ؛وبخاصة في وقت األزمات
ومن عدم المصداقية في اإلفصاح عـن الحقـائق والمعلومـات، وأضـحى رهينـة الحتـواء       

ت البشـرية  امكانياإلتروج لها بعض القنوات الفضائية التي ما لبثت وأن وظفت لها  تأيديولوجيا
  .ومعلنة خفيةوفق رؤى وتوجهات سياسية  وقولبتهلتأثير على الرأي العام لوالمادية 

سيطرت الدولة على فضـائها السـمعي والبصـري    لهذه الظاهرة تزداد تعقيداً في ليبيا، 
األمر الذي انعكس سـلباً   ،ة في ذلك تجهيل الرأي العام وتسطيحهمستهدفألكثر من أربعة عقود 

قراطية والحريـة  رون إلى معرفة أبسط مفاهيم الديمعلى عقلية أفراد المجتمع الذي أصبحوا يفتق
  .وثقافة الحوار السياسي
يقـدم  الفضائية القنوات تعج بالعشرات من في ليبيا أصبحت سماؤها ثورة الوبعد انتصار 

يـؤثر علـى   قد ولوجي الممنهج الذي يغلب عليها الطابع االيديمن خاللها برامج حوارية سياسية 
  .المشاهدسيكولوجية 

هـل  : يمكن عرض إشكالية هذه الدراسة في تساؤل عام مفـاده   ،وتأسيساً على ما سبق
  تؤثر البرامج الحوارية السياسية على سلوك المشاهد؟

  :أهمية الدراسة 
ية هذه الدراسة في محاولتها تسليط الضوء على دور القنوات الفضائية الليبيـة  تكمن أهم

نفسية تعـزز  ارية سياسية للخروج بمقاربة تربوفي المشهد السياسي من خالل تقديمها لبرامج حو
  .اإليجابي لدى متتبعي هذه البرامجبدورها السلوك 
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  :محددات الدراسة
  :اقتصرت هذه الدراسة على

ليبيا خالل العـام الجـامعي    -عينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزاويةاستطالع  -
تجاه البرامج الحوارية السياسية التي تبثهـا القنـوات الفضـائية الليبيـة      2013-2014

باعتبارهـا  ) ليبيا األحـرار  –ليبيا الحرة  –ليبيا أوالً  –العاصمة  –الوطنية  –الرسمية (
 .تقدم هذه البرامج

 .انعكاسات وتأثيرات البرامج الحوارية السياسية على المشاهد الليبي معرفة مدى -

  :أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق هدف عام يتبلور فحواه في الخروج بمقاربـة تربونفسـية   
تكون في شكل إستراتيجية لعلها تسهم في التخفيف من حدة التوترات التي يواجهها المشاهد أثناء 

ج الحوارية السياسية في القنوات الفضائية الليبية والتي قد تسهم في إعادة بناء البعـد  تتبعه للبرام
  .والوجداني له النفسي

  :تساؤالت الدراسة
  :لتحقيق الهدف الرئيس المشار إليه آنفا يتطلب األمر اإلجابة عن التساؤالت التالية

 ؟ما أكثر القنوات الفضائية متابعة من قبل أفراد عينة الدراسة -1

 هل القنوات الفضائية ملتزمة بقواعد الحوار؟ -2

 معرفة الهدف من وراء هذه البرامج ؟ -3

هذه التساؤالت تقودنا على فرضية عامة مفادها تؤثر البرامج الحوارية التـي تبثهـا    -4
 .القنوات الفضائية الليبية على سيكولوجية المشاهد
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  :الدراسات السابقة 
  :لسابقة، وهذا عرض مختصر لبعض منها تم االطالع على مجموعة من الدراسات ا

حول دور البرامج الحواريـة   )م2010(دراسة راضي رشيد حسن ، وإيثار طارق جليل  -
في تشكيل اتجاهات الرأي العام من وجهة نظر عينة عشوائية من طلبة قسـم اإلعـالم   

تقريبـاً مـن   %) 25(طالباً وطالبة وشكلوا نسـبة  ) 225(بالجامعة العراقية بلغ قوامها 
طالب وطالبة مستخدمين في ذلك اسـتبانة احتـوت   ) 1200(مجتمع البحث البالغ عدده 

فقرة بعد أن تم التحقق من صدقها وثباتها، وقد توصـال مـن خاللهـا إلـى     ) 88(على 
رية الفضـائية  ماستنتاج عام مفاده أن البرامج الحوارية السياسية التي تبثها القنـاة السـو  

تسهم اسهاماً فاعالً في تشكيل اتجاهات الرأي العام وذلك لما لها من تـأثير بـارز فـي    
 .)1(المجتمع العراقي

حول الدور الفعال لوسائل االتصال فـي تضـييق فجـوة     )م2001(إيمان جمعة دراسة  -
بنيت هذه الدراسة وجود ارتبـاط بـين حجـم    ، وقد المعرفة واإللمام بالقضايا السياسية 

 .)2(التعرض لوسائل اإلعالم ومستوى المعرفة السياسية لدى الشباب المصري

ي تشكيل وعـي الطـالب بمـا    حول دور اإلعالم ف) م2001(دراسة إيناس أبو سيف  -
يسمى بثقافة المشاركة في الحياة الجامعية والعمل العام والحياة السياسـية وتصـوراتهم   

ومن بين ما كشفت عنه الدراسة ، أن أحـزاب  . تجاه األداء السياسي الحزبي في مصر 
المعارضة تعطي أولويات للكشف عن األداء السياسي للحكومة، وبخاصة فيمـا يتعلـق   

ألحـزاب رؤى بديلـة   لب الفساد واالرتباك، واإلخالل داخل هـذا النظـام، وأن   بجوان
 .)3(للمشاكل التي تواجه المجتمع المصري
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حول االتصال والميديا وواقع الثقافة ) م2010(دراسة بوحنية قوى، محمد الطيب زاوي  -
طالب من  107من  تأجريت هذه الدراسة على عينة تكون، وقد لدى الطالب الجزائري 

من طلبة قسم العلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح مستخدمين في ذلـك  ) 667(أصل 
ومن بين ما توصلت إليـه هـذه الدراسـة، أن التلفزيـون      ،استبانة ضمت عشرة أسئلة

بين طالب الجامعـة بنسـبة   %) 92.5(الجزائري الزال يحافظ على نسبة مشاهدة عالية 
االهتمام األكبر لدى الطالب تلقى ذات الطابع الوطني هي التي وأن القضايا %) 56.57(

 .)4(الجامعي

  :إجراءات الدراسة
  :منهج الدراسة: أوالً

أعتمد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي لتحقيق أهدافها كون هـذا المـنهج مالئـم    
قدراً كبيراً مـن   لطبيعتها وأهدافها حيث أنه ال يقتصر على جمع البيانات وتبويبها، وإنما يتضمن

  .)5(التفسير والتحليل
  :عينة الدراسة: ثانياً

أعضاء هيئة  بين اختيارهم بطريقة عشوائية من تمأستاذ ) 83(تكونت عينة الدراسة من 
م، 2014-2013التدريس بجامعة الزاوية، ومن مختلف التخصصات، خـالل العـام الجـامعي    

  :والجدول التالي يوضح ذلك
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  ) 1(جدول رقم 

  ضع توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مؤهالتهم العلميةيو

  %  العدد  التخصص

  42.2  35  ماجستير
  57.8  48  دكتوراه
  100.0  83  اإلجمالي

%) 57.8(يالحظ من بيانات الجدول السابق أن النسبة األكبر من حملة الدكتوراه ويشكلون نسبة 
  %).42.2(في حين كانت نسبة الحاصلين على درجة الماجستير 
  )2(جدول رقم 

  يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب تخصصاتهم العلمية

  %  العدد  التخصص

  51.8  43  علوم إنسانية
  48.2  40  علوم تطبيقية

  100.0  83  اإلجمالي
من تخصص العلوم ) عينة الدراسة(يالحظ من بيانات الجدول السابق أن غالبية األساتذة 

%) 48.2(يشكل أساتذة في العلوم التطبيقية نسـبته  في حين %) 51.8(اإلنسانية ويشكلون نسبة 
  .متقاربة جداً التخصصينوبالمقارنة نجد أن نسبة األساتذة في 

  :أداة الدراسة
تصميم استبانه،  تملتحقيق أهداف الدراسة والحصول على إجابات محددة عن تساؤالتها، 

) 15(أسـتاذ و ) 15(طالـب و ) 20(روعي في بنائها آراء عينة استطالعية عشوائية مكونة من 
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ما رأيك في البرامج الحوارية السياسية : موظف بجامعة الزاوية، وطرح عليهم تساؤل عام مفاده
ضوء إجاباتهم، وعلى ما أطلـع عليـه الباحـث مـن     وفي لقنوات الفضائية الليبية؟ التي تبثها ا

احتوت علـى ثالثـة    أوليةتصميم استمارة  تمدراسات وأبحاث ذات العالقة بموضوع الدراسة، 
حول مؤهل المستجوب، وتخصصه ودرجه العلمية،  على بيانات أوليةاحتوى أقسام؛ القسم األول 

الحوارية السياسية، واحتوى القسم الثاني من اإلستبانة على أسماء القنوات للبرامج  ومدى متابعته
تؤديه من خالل تقـديمها لهـذه البـرامج،    الفضائية، ومدى التزامها بقواعد الحوار والدور الذي 

بنداً تحدد مدى إسهامات القنوات الفضائية فـي إثـارة   ) 40(وجاء القسم الثالث في بنود عددها 
  .مشاهدوتعزيز سلوك ال

االهتمـام والمتتبعـين للبـرامج     ذويمـن   المحكمينوقد عرضت األداة على لجنة من 
الحوارية السياسية التي تبثها القنوات الفضائية الليبية بلغ عددهم تسعة محكمين، وطلـب مـنهم   
الحكم على مدى وضوح فقرات األداة من الناحية اللغوية وارتباطها بالمجال لتحديد مالءمة قياس 

فقرة وبالشكل الـذي   )28(، وتم تعديلها إلى التسعةوضعت لقياسه وقد درست آراء المحكمين  ما
الـداخلي لمجـاالت   تساق االوقد تم التحقق من صدق المحكمين أو أكثر، أجمع عليه خمسة من 

مجال الكلي للفقرات، والتي تراوحـت  الاألداة وذلك بإيجاد معامل االرتباط بين معدل كل مجال و
وبالتالي تم التأكد من صدق الفقرات حيث كانت قيمـة المعامـل   ) 0.849 -0.683(ا بين قيمته

  .عالية ودالة إحصائياً

  :المعالجة اإلحصائية
لتحليل نتائج الدراسة حيث تـم  ) SPSS(استخدمت الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

النسب المئوية، الوسط الحسابي، المتوسط النظـري، الوسـيط االنحـراف المعيـاري،      توظيف
  .tاختبار
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  :تحليل النتائج
  .فيما يلي تحليل للنتائج في ضوء أسئلة الدراسة وفرضيتها

  : اإلجابة عن السؤال األول: أوالً
سـاب  وبح ؟ما القنوات الفضائية التي يتابعونهـا أفـراد عينـة الدراسـة    : "والذي مفاده
يتـابعون  %) 22.9(نجد أن النسبة الكبرى من المسـتجوبين وهـي   المئوية التكرارات والنسب 

ثـم ليبيـا الحـرة بنسـبة      )%19.3(البرامج الحوارية في قناة ليبيا أوالً، يليها العاصمة بنسبة 
بـين  لمن يتابعون قناة ليبيا األحرار، والجدول التالي ي%) 8.4(، بينما كانت أقل بنسبة %)18.1(

  :ذلك
  )3(جدول رقم 

  تصنيف المشاركين في الدراسة حسب القنوات الليبية التي يتابعون فيها البرامج الحوارية
 % العدد القنوات الفضائية

  9.6  8  الوطنية
  22.9  19  ليبيا أوالً

  18.1  15  ليبيا الحرة
  19.3  16  العاصمة
  12.0  10  الرسمية
  8.4  7  حرارليبيا األ

  TV 8  9.6ليبيا 
  100.0  83  اإلجمالي
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  :السؤال الثاني اإلجابة عن: ثانياً
ولإلجابة عن هذا السؤال حددت  ؟هل القنوات الليبية ملتزمة بقواعد الحوار: والذي مفاده

عدم التسرع في  –إخالص النية، عدم االستطراد : (قواعد الحوار للمستجوبين في نقاط من بينها
والتـي بموجبهـا   ) إصدار األحكام، البعد عن التعصب للرأي، تجنب الجدل، االحترام المتبـادل 

  :جاءت اإلجابة موضحة في الجدول التالي
  )4(جدول رقم 

  التزام البرامج الحوارية بقواعد الحوار يوضح مدى

 % العدد مدى االلتزام بقواعد الحوار

  18.1  15  بشكل قليل جداً
  28.9  24  بشكل قليل
  33.7  28  غير متأكد
  19.3  16  بشكل كبير

  0  0  بشكل كبير جداً
  100.0  83  اإلجمالي

  

 التـزام البـرامج   تصنيفاً للمستجوبين حسب رأيهم بمدى) 4(تظهر بيانات الجدول رقم 
الحوارية السياسية بقواعد الحوارية، ومنها نالحظ أن النسبة الكبرى مـن المسـتجوبين    بالقواعد

في حين شكل غير المتأكدين بنسبة ) بشكل قليل وقليل جداً(وهذه النسبة حصيلة االلتزام %) 47(
بينما ال يوجد احد من المستجوبين يرى أن البرامج الحوارية السياسية تلـزم بقواعـد   %) 33.7(

  .ر بشكل كبير جداًالحوا
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  :اإلجابة عن السؤال الثالث: ثالثاً
والذي يتعلق بتحديد أهداف البرامج الحوارية السياسية، فكانت آراء عينة الدراسـة كمـا   

  :هي مبينة في الجدول التالي
  ) 5(جدول رقم 

  آراء عينة الدراسة في أهداف البرامج الحوارية

 % العدد أهداف البرامج الحوارية

  62.7  52  الحقيقةإظهار 
  34.9  29  الترويج ألجندة معينة

  2.4  2  "ضيق البرنامج"إحراج المحاور 
  0.0  0  الصدق في الطرح

  100.0  83  اإلجمالي
  

تصنيفاً للمستجوبين حسب رأيهـم فـي أهـداف البـرامج     ) 5(تظهر بيانات جدول رقم 
يرون الهدف %) 62.7(وهي الحوارية السياسية، حيث نالحظ أن النسبة الكبرى من المستجوبين 

من ذلك هو إظهار الحقيقة، بينما يأتي هدف الترويج ألجندة معينة في المرتبة الثانية أي بنسـبة  
، في حين ال يوجد أحد من المستجوبين يرى أن البرامج الحوارية هدفها الصدق فـي  %)34.9(

  %).0.0(الطرح أي بنسبة 
أفراد عينة الدراسة، جاء موضحاً في أما عن هدف ضيف البرامج الحوارية حسب رأي 

  :الجدول التالي
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  )6(جدول رقم 

  تصنيف المشاركين في الدراسة حسب رأيهم فيما يهدف إليه ضيف البرامج الحوارية

 % العدد األهداف

  31.3  26  إظهار الحقيقة
  45.8  38  الترويج ألجندة معينة

  15.7  13  امتصاص الغضب
  7.2  6  در الرماد في العيون

  100.0  83  اإلجمالي
 %)45.8(يالحظ من بيانات الجدول السابق، أن النسبة األكبر من المسـتجوبين وهـي   

مـن  %) 31.3(يرون أن ضيف البرامج الحوارية هدفه الترويج ألجندة معينة، بينما يرى نسـبة  
  .المستجوبين أن الضيف هدفه إظهار الحقيقة

  :اختبار فرضية الدراسة: رابعاً
تؤثر البـرامج  تها وأهدافها وتساؤالتها ومفادها، انطلقت من مشكلة الدراسة وأهميوالتي 

  . ة الليبية على سيكولوجية المشاهداإلعالمية الحوارية التي تبث عبر القنوات الفضائي
للفقرات الخاصة بتأثير البرامج اإلعالمية الحواريـة   األهمية النسبيةفي البداية تم حساب 

  : الجدول التالي وفقاءت األهمية الليبية على سيكولوجية المشاهد، فجفي القنوات الفضائية 
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  )7(جدول رقم 

  .البرامج على سيكولوجية المشاهد وأثريوضح األهمية النسبية للفقرات 

  الفقرات
  المتوسط
  المرجح

الوزن 
  المئوي

  الترتيب

  2  80.00 4.00  برامج محبطة. 1
  22  40.60 2.03  برامج استعراضية لقدرات بعض المتحدثين. 2
  15  61.20 3.06  إيصال حقائق ومعلومات. 3
  21  42.40 2.12  تقديم حلول واقتراحات. 4
  18  48.60 2.43  تقديم مبررات للسلطة. 5
  9  73.80 3.69  تبني اتجاه معين. 6
  1  82.80 4.14  وتوجيه للرأي العامتشكيل . 7
  16  60.60 3.03  تبادل االتهامات. 8
  20  44.20 2.21  مساءلة. 9

  19  48.40 2.42  انعكاس للرأي األخر. 10
  3  78.60 3.93  برامج مثيرة للسلوك االنفعالي. 11
  6  75.40 3.77  تعبئة للرأي العام. 12
  27  35.00 1.75  مضيعة للوقت. 13
  17  51.20 2.56  توعويةبرامج . 14
 8  74.20 3.71  برامج مسيسة. 15

 10  73.00 3.65  برامج ناقدة لسياسات الحكومة. 16

 11  69.00 3.45  برامج تفاعلية. 17

 4  77.20 3.86  قضايا خالفية. 18

 12  68.00 3.40  برامج تجدر االنتماءات الوطنية. 19

 26  35.80 1.79  برامج تجدر االنتماءات المناطقية. 20
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  الفقرات
  المتوسط
  المرجح

الوزن 
  المئوي

  الترتيب

 28  33.00 1.65  برامج تجدر االنتماءات القبلية. 21

 14  63.20 3.16  برامج تؤثر علي الهوية الوطنية. 22

 24  38.20 1.91  برامج تؤثر علي الهوية الثقافية. 23

 13  64.20 3.21  "التشبث بالرأي"برامج دوغماتية . 24

 5  76.80 3.84  برامج تهتم بمناقشة القضايا الوطنية. 25

 23  39.40 1.97  برامج تهتم بقضايا ومستقبل الشباب. 26

 25  37.40 1.87  برامج تركز علي القضايا الحياتية للمواطن. 27

 7 75.40 3.77  برامج تؤدي إلي تضارب في االتجاهات. 28

الترتيب التنازلي حسـب األهميـة النسـبية للفقـرات     ) 7(رقم السابق من الجدول  يتبين
الخاصة بمدى تأثير القنوات الفضائية الليبية على سيكولوجية المشاهد، وذلك من خالل استجابات 

أهم  حيث تشيرالمبحوثين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزاوية على الفقرات الخاصة بذلك، 
  :النتائج إلى ما يلي

تشكيل وتوجيه الـرأي  (التي تنص على البرامج الحوارية السياسية تعمل على إن الفقرة  -
 %).82.80(احتلت الترتيب األول لحصولها على أكبر وزن مئوي ) العام

احتلت الترتيب الثاني لحصـولها علـى   ) برامج محبطة(إن الفقرة التي تنص على أنها  -
 %).80(وزن مئوي 

فـي المرتبـة   ) تثير السلوك االنفعـالي (الحوارية جاءت الفقرة التي تنص على البرامج  -
 %).78.60(الثالثة لحصولها على وزن مئوي 

) قضـايا خالفيـة  (احتلت الفقرة التي تنص على أن البرامج الحوارية السياسية تنـاقش   -
 %).77.10(المرتبة الرابعة لحصولها على وزن مئوي 



 )مقاربة تربونفسية(البرامج الحوارية السياسية في القنوات الفضائية الليبية ــــــــــــــــ 

  

  م2014 -أبريل -الثانيالمجلد  -العدد السادس عشر –المجلة الجامعة   -  78 -
  
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 

) تهتم بمناقشة قضايا وطنية(سية جاءت الفقرة التي تنص على أن البرامج الحوارية السيا -
 %).76.80(في المرتبة الخامسة لحصولها على وزن مئوي 

جاءت الفقرة التي تنص على أن البرامج الحوارية تعمل على تعبئة للـرأي العـام فـي     -
 %).75.40(المرتبة السادسة لحصولها على وزن مئوي قدره 

مل على تجدير االنتمـاءات القبليـة   الفقرة التي تنص على البرامج الحوارية السياسية تع -
 %).33.00(لحصولها على أقل وزن مئوي  ) 28(جاء ترتيبها آخر الفقرات 

ومن المالحظ أن األوزان المئوية التي تحصلت عليها فقرات هذا المقياس تباينـت فـي   
%) 82.80-33.00(تأثيرها على سيكولوجية المشاهد حيث تراوحـت األوزان المئويـة بـين    

  ).4.14-1.65(الوسط المرجح بين وتراوح 
 Oneللعينة األحادية ) t(، فقد تم استخدام اختبار فرضية هذه الدراسةمن صدق  وللتحقق

Sample test بين المتوسط الحسابي والمتوسط النظري، فأظهرت نتيجة التحليل الجدول التالي:  
  ) 8(جدول رقم 

  لمدى تأثير البرامج اإلعالمية الحوارية على سيكولوجية المشاهدبين المتوسط الحسابي والمتوسط النظري ) t(اختبار 

  حجم
  العينة

  المتوسط
  النظري 

  المتوسط
  الحسابي 

  االنحراف
  )t(قيمة   المعياري 

درجات 
 dfالحرية 

مستوى المعنوية 
  للمشاهد

P-Value 
83  3  2.93  0.152  3.985 -  82  0.000  

يتضح من نتائج الجدول السابق، أن المتوسط الحسابي لمدى تـأثير البـرامج اإلعالميـة    
الليبية على سيكولوجية المشاهد بحسـب وجهـة نظـر    الفضائية عبر القنوات  تبثالحوارية التي 

المحسـوبة  ) t(كانت قيمـة   ولما) 0.152(وبانحراف معياري ) 2.93) (عينة الدراسة(المبحوثين 
، وحيث أن قيمة مسـتوى  )82(وهي معنوية ودالة إحصائياً وذلك بدرجة حرية ) -3.985(تساوي 

يـدل علـى أن    فإن ذلـك ) 0.01(وهي أصغر من مستوى الداللة ) 0.0(المعنوية للمشاهد تساوي 
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غالبيـة   وتعكسـه البرامج الحوارية لها تأثير سلبي على سيكولوجية المشاهد، وهذا يرجع لما تمثله 
اهدين الليبيين من أنها برامج محبطة، ومثيرة للسلوك االنفعـالي، ويـؤدي إلـى    البرامج على المش

ماتيـة، وتـؤثر علـى الهويـة     لـرأي العـام، ودوغ  وتعمل على تعبئة اتضارب في االتجاهات، 
  .إلخ....الوطنية

 لـدى السلوك السلبي  تعززومن ثم يمكن أن نخلص إلى أن هذه البرامج لها تأثيرات سلبية 
  .القضايا المطروحةالمشاهد نحو 

تتحدد مالمحها في  نفسية –يمكن الخروج بمقاربة تربوية وفي ضوء نتائج هذه الدراسة ، 
  :استراتيجية تستند إلى األبعاد التالية 

  :البعد االنفعالي
يستند هذا البعد إلى ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج، ومن التنظير المعرفي في هـذا  

ينبغي أن تبتعد البرامج الحوارية السياسية عن إثارة السلوك االنفعالي، إذ يرى الكثيـر  المجال، لذا 
من المتخصصين أن وسائل اإلعالم، وبخاصة البصرية منها تستثير االنفعاالت النفسية فتزيد مـن  
مستوى التوتر لدى المشاهد فتؤدي إلى ظهور استجابات سلوكية متوترة قد تفضي إلـى مشـكالت   

  .لدى متتبعي هذه البرامجبات سيكولوجية واضطرا
  ":بعد القيم الموجبة"البعد القيمي 

 ،سهم في تشكيل ثقافة المشاهدي من حوار سياسيالبرامج هذه تقدمه  ما هذا البعد يعتمد على
الوطني بعيداً عن االنتماءات القبلية أو المناطقية فضالً عـن تعزيـز القـيم     إنتمائهعزز مكونات يو

الديمقراطية، والعدالة، والحرية والقيم المدنية القائمة على التحضـر وعلـى التعلـيم     ثلمالموجبة 
  .والثقافة

  :بعد االستقرار والتوازن النفسي
اإلنسان بطبعه مدعاة لإلحساس بالطمأنينة واألمان، وهذا ما ذهـب إليـه   بطبيعة الحال 
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في المنزلة الثانية في هرم الحاجـات،   ترتيبهاللحاجات اإلنسانية، حيث جاء  تصنيفهفي ) ماسلو(
وأن إشباعها أمراَ ضرورياً لالستقرار والتوازن النفسي للفرد، وإال قد تؤدي بـه إلـى الشـعور    

  .حادة نفسيهله آالم باإلحباط والتوترات الحادة والتي قد تسبب 
يؤدي النفسي مما وتوازنه  نتكاسة في استقرارهفترة األزمات يتعرض اإلنسان إلى اففي 

والميكانزمات  الحيلإلى تشتت حياته النفسية محاوالً إعادة توازنه من جديداً معتمداً في ذلك على 
النفسـية التـي    هوصـراعات  هالدفاعية التي تنمو مع الشخص منذ طفولته ويلجأ إليها لحل أزمات

  .يتعرض إليها 
كافحون لتحقيـق  ومن هذا المنطلق تبدو لنا الصورة واضحة في أن البشر بصفة عامة ي

حاالت من االتزان النفسي والثبات النسبي، للمحافظة على بقائهم السيكولوجي، فاالتزان النفسـي  
ضروري جداً لبقاء الكائن الحي من أجل تكامله النفسي، لذا هناك عدد من الحاجات السيكولوجية 

ألمن والكفايـة األهليـة   التي البد من إشباعها حتى يتحقق البقاء السيكولوجي ومن بينها حاجات ا
  .)6(ليشعر الفرد باألمن واألمان وأن ال يكون مهدداً في بقائه

  ":اتجاهات الرأي العام"بعد االتجاهات 
نظراً لما تمثله برامج القنوات الفضائية في التأثير على اتجاهات المشـاهدين وتشـكيل   

المحموم بين القنـوات الفضـائية   الرأي العام، وبخاصة البرامج السياسية، إال أنه يالحظ السباق 
قـد  الليبية في تناولها لقضايا سياسية يغلب عليها سيطرة البعد األحادي ومناقشتها من قبل عقلية 

  .تروج ألجندات معينة 
رأي  صـناعة لذا ينبغي أن يكون تناول القضايا والموضوعات السياسية بشكل يسهم في 

ثمرة من ثمار االتصال الجماهيري بواسطة وسائل اإلعـالم  " هو عبارة عن  ؛عام فالرأي العام
المختلفة، وأن ما يمارسه الرأي العام من تأثيرات هي بعيدة المدى إلى الحد الذي جعل الجميـع  

  . )7("صانعة للرأي العاميسلم بأن أجهزة اإلعالم تعد 
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بيين أثنـاء  فرسالة القنوات الفضائية لها تأثير مباشر على المشـاهدين باعتبـارهم سـل   
  .تعرضهم للبرامج الحوارية ، ولهم االستعداد لتقبل اآلراء واألفكار بمجرد االستماع إليها 

  :بعد فاعلية االتصال 
تعد فاعلية االتصال عنصراً مهماً في إنجاح البرامج الحوارية السياسية وهـذا يتوقـف   

ين رئيسـيين لعمليـة االتصـال    باعتبارهما مكون"على القائم باالتصال والمشاهد مستقبل الرسالة 
المرسـل،  : الجماهيري ونظراً ألن الحوار السياسي موقف اتصالي يتضمن أربعة عناصر هـي  

يجب أن تؤخـذ   محددةوالمستقبل وقناة االتصال، والرسالة فلكل عنصر من هذه العناصر شروط 
تمكناً من موضـوع  ويمكن إجمالها في أن يكون المرسل م ،بعين االعتبار أثناء الحوار السياسي

  .بشأنه وملتزماً بقواعد الحوار المتحاورالحوار وأن يكون المستقبل محايداً تجاه الموضوع 
تكتسب الرسالة الحوارية السياسية أهمية كبيرة في عملية االتصال ال بسبب مـا تحملـه   

ـ    ن من مضامين معينة وحسب، بل لصلتها الوثيقة بالمحاور والمشاهد وما يترتب علـى ذلـك م
  .)8(تأثير متبادل بينهما

إن نجاح فاعلية االتصال من وراء البرامج الحوارية السياسية يتوقـف علـى حياديـة    
  .المحاور، ونزاهته، وشفافيته وتقبل وجهات نظر اآلخرين واالبتعاد عن نزواته الشخصية
الفضـائية  إن مالمح هذه اإلستراتيجية بأبعادها السالفة الذكر إذا ما أخذت بها القنـوات  

الليبية سوف تخفف من حدة ووطأة التطورات التي يشـاهدها المشـاهد أثنـاء تتبعـه للبـرامج      
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