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 ملخص الدراسة

، خواطرهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على عادات وأمناط مشاهدة الشباب للربنامج التلفزيوين 
شباب والية تبسة، عن طريق االعتماد على أداة استمارة من  وأجريت الدراسة على عينة قصدية

يشاهدونه بانتظام، االستبيان، وقد خلصت الدراسة إىل أن معظم الشباب املشاهدين للربنامج 
، بينما كانت أهم اليت يشاهده الشباب من خالهلا القنواتتعترب أكثر   mbcإضافة إىل أن قناة

املواضيع اليت يفضلها الشباب هي مواضيع الرتبية واالنسان يف شرقي آسيا إضافة إىل مواضيع التطوع 
جمال من اهتمامات الشباب،  ، ليعكس بذلك الربنامج اجملال االجتماعي كأهمومساعدة احملتاجني

غاالهتم إضافة إىل حب وقد كان أهم دافع جيعل الشباب يقبل على الربنامج هو اهتمام الربنامج بانش
الشعوب األخرى، وقد لقي الربنامج كل هذا اإلقبال من الشباب قيم االستطالع والتعرف على 

يف الربامج اإلسالمية  ما ألفوهرج عألنه خي -حسب عينة الدراسة-مقارنة بباقي الربامج اإلسالمية
إضافة إىل توفره على عنصر التجديد يف طريقة التقدمي واخلروج عن قالب احلوار، هذا ويليب األخرى 

 .وخاصة املعرفية واالجتماعية منها الربنامج إشباعات أغلب الشباب، 

عنه ختتص مبعاجلة  نسخة جزائريةوقد أبدى الشباب إعجاهبم بالربنامج ومقدمه ونادوا بإنتاج 
جاب واختطاف مقرتحني عدة مواضيع هتمهم كاحل ،املشاكل االجتماعية يف اجملتمع اجلزائري

-الواقع  ن.. ليثبتوا بذلك أن إشباعات مجهور وسائل اإلعالم ال تنحصر يف برامج تلفزيو األطفال
، والعادات والتقاليد اإلسالميةوبرامج األغاين وغريها من الربامج اليت هتدم اهلوية  -الواقعالبعيدة عن 

معطني بذلك الضوء األخضر لرجال اإلعالم يف اجلزائر لالستثمار يف ميدان اإلعالم اإلسالمي،  
 وإصالح ما مت افساده. كإعالم هادف يسعى إىل توعية الشباب
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