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 الملخص
ُتعد ميارات التأثير واإلقناع مف أكثر الطرؽ وأنفعيا في إدارة البرامج الحوارية وكسب ثقة     

رساء القبوؿ عمييـ مف دوف الحاجة إلى ممارسة الضغوط غير المرغوبة لتحقيق ىدٍؼ  اآلخريف وا 
ـ بفكرِة أو معيف، إذ يستيدؼ اإلقناع استقباؿ النَّاس التَّواصمي واالجتماعّي ليؤثِّر في مستوػ قبولي

أمٍر معيٍَّف وتبنِّيو والرِّضا بو، وُيعالُج التأثير باآلخريف مسألة حدوث صداماٍت ناتجة عف االختالؼ 
قناعيـ باآللية والفكرة  في الرأؼ والتفكير عبر توطيف الكممات واآلراء والمواقف في نفوس اآلخريف وا 

قناعيـ واألسموب دوف المجوء لمسمطة، فيتبنى اآلخر فكرة األشخا ص القادريف عمى التأثير فييـ وا 
مطة الُمحاِور أف يختار  ويتطمب اإلقناع مف .بسيولة ويسٍر وحبٍّ بعيدًا عف الترغيب والترىيِب والسُّ

ألفاظو وتعابيره وكمماتو بعناية، وأف يحافع عمى إرساؿ الُجَمِل بصيغة التشويق واإلثارة بعيدًا عف 
مطة و  الرأؼ، إذ إفَّ تمؾ االليات تخضع الجتيادات وسموكيات مختمفة التخويف والضغط وفرض السُّ

بيف مقدمي البرامج الحوارية، فضال عف المحافظة عمى استمرار االتصاؿ الجيِّد بالُمستقِبل، وربط 
ـِ مف  نياياِت تعميقو ومداخالتو ببدايات حديث الُمحاِور؛ ما يضمف تولُّد الّشعور باالحتراـ واالىتما

 .األفكار والطروحات يقبل، فيسيِّل عمميَّة استقباؿ المعمومات وتبنِّ ِقَبل المست
Abstract 

     The skills of influencing and persuasion are one of the most effective 

ways of managing dialogue programs and gaining the trust and acceptance 

of others without the need to exert undesirable pressures to achieve a certain 

goal. The persuasion aims at receiving social and communication people to 

influence the acceptance, acceptance and satisfaction of an idea or 

something. The influence of others is the issue of clashes resulting from the 

difference of opinion and thinking through the settlement of words and 

opinions and attitudes in the hearts of others and convince them mechanism 

and idea and style without resorting to power, the other adopts the idea of 

people who can influence them and To convince them easily and easily and 

love away from the temptation, intimidation and power.The persuasion 

requires the axes to choose their words, expressions and words carefully, and 

to maintain the transmission of sentences in the form of suspense and 

excitement away from intimidation and pressure and impose power and 

opinion, as these mechanisms subject to different jurisprudence and behavior 

among the providers of dialogue programs, as well as maintaining good 

communication with the future, The end of his comments and interventions 

at the beginning of the talk of the axes; which ensures the generation of a 
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sense of respect and attention by the future, facilitates the process of 

receiving information and the adoption of ideas and propositions. 
 تمهيد: 

وكسب ثقة اآلخريف  البرامج الحوارية إدارةمف أكثر الطرؽ وأنفعيا في  قناعُتعد ميارات التأثير واإل  
رساء القبوؿ عمييـ  إذ  ،ممارسة الضغوط غير المرغوبة لتحقيق ىدٍؼ معيف إلىدوف الحاجة مف وا 

ستوػ قبوليـ بفكرِة أو أمٍر معيٍَّف استقباؿ النَّاس التَّواصمي واالجتماعّي ليؤثِّر في م قناعيستيدؼ اإل
 وتبنِّيو والرِّضا بو، وُيعالُج التأثير باآلخريف مسألة حدوث صداماٍت ناتجة عف االختالؼ في الرأؼ

قناعوالتفكير عبر توطيف الكممات واآلراء والمواقف في نفوس اآلخريف و   سموبيـ باآللية والفكرة واألا 
قناعكرة األشخاص القادريف عمى التأثير فييـ و دوف المجوء لمسمطة، فيتبنى اآلخر ف يـ بسيولة ويسٍر ا 

مطة  .وحبٍّ بعيدًا عف الترغيب والترىيِب والسُّ
الُمحاِور أف يختار ألفاظو وتعابيره وكمماتو بعناية، وأف يحافع عمى إرساؿ  مف  قناعويتطمب اإل  

مطة والرأؼويف والضغط وفالُجَمِل بصيغة التشويق واإلثارة بعيدًا عف التخ تمؾ  إذ إفَّ ، رض السُّ
المحافظة  فضال عف ،االليات تخضع الجتيادات وسموكيات مختمفة بيف مقدمي البرامج الحوارية

عمى استمرار االتصاؿ الجيِّد بالُمستقِبل، وربط نياياِت تعميقو ومداخالتو ببدايات حديث الُمحاِور؛ ما 
ـِ م ف ِقَبل المستقبل، فيسيِّل عمميَّة استقباؿ المعمومات وتبنِّي يضمف تولُّد الّشعور باالحتراـ واالىتما

 .األفكار والطروحات
 اإلطعر الماهجي: األول مبحثال
 علمية دنقيقة عن  إجعبعتتتلخص مشكلة البحث في عدم وجود  :مشكلة البحث :أولا 

 :اآلتيةالتسعؤلت       
 ؟ يقناعالحوار اإل إدارةفي  االساليب التي يعتمد عمييا مقدمي البرامج الحواريةما  -9
 ي ؟قناعالحوار اإل إدارةاالليات التي يعتمد عمييا مقدمي البرامج الحوارية في ما  -2
 ي ؟قناعالحوار اإل إدارةالطرؽ التي يعتمد عمييا مقدمي البرامج الحوارية في ما   -3
 ي ؟قناعالحوار اإل إدارةالصفات التي يعتمد عمييا مقدمي البرامج في ما  -4
 ي؟قناعالحوار اإل إدارةصوات التي يعتمد عمييا مقدمي البرامج الحوارية في ما األ -5
 ي؟قناعالحوار اإل إدارةفي  قناعما خطوات اإل -6
 ية ؟قناعالعمميات النفسية المضمنة لمرسائل اإل ما -7
 ؟ي قناعالحوار اإل إدارةما آليات معالجة الفكرة في  -8
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 حثية ذات صمة نو يتناوؿ موضوعة بالبحث مف كو  أىمية تأتي :البحث أىمية: انياً ث
 الحوارية برامجلم إدارتيـأثناء في التمفزيونية  مقدمي البرامج باىتماماتكثيرا ما تتحكـ   قناعاإلبعممية 
، ترتبط بطبيعة شخصية المحاور وانعكاسات البيئة المجتمعية عمى سموكو االتصالي والتي المختمفة
 قناعيات اإلشخيص الفي ت النفسية  –اإلعالميةالدراسات  مف اإلفادةالذؼ ٌيمكف البحث مف  األمر
متمبز في ايصاؿ انجاز سعيا لتحقيق  اإلعالمية ـميماتي أداءفي  يعتمدىا مقدمو البرامج التي

  أساليب متعددة.عمى  باالعتمادلمجميور  اإلعالميةلموضوعات ا
 :اآلتية العلمية األهدافتحقيق  إلىيسعى البحث  :ثعلثع.. أهداف البحث

  .يقناعاإلالحوار  إدارةلبرامج الحوارية في االساليب التي يعتمد عمييا مقدمي االتعرؼ عمى   -9
 .يقناعالحوار اإل إدارةاالليات التي يعتمد عمييا مقدمي البرامج الحوارية في  الكشف عف  -2
 الحوار  إدارةالطرؽ التي يعتمد عمييا مقدمي البرامج الحوارية في  معرفة  -3

 .ي ناعقاإل 
 .ي قناعاإل الحوار إدارةالصفات التي يعتمد عمييا مقدمي البرامج في  الكشف عف  -4
 .يقناعالحوار اإل إدارةاألصوات التي يعتمد عمييا مقدمي البرامج الحوارية في  التعرؼ عمى  -5
 . يقناعالحوار اإل إدارةفي  قناعخطوات اإل معرفة  -6
  . يةقناعئل اإلالعمميات النفسية المضمنة لمرسا الكشف عف  -7
  . يقناعالحوار اإل إدارةآليات معالجة الفكرة في  التعرؼ عمى   -8

الراىنة المتعمقة  اعتمد البحث المنيج الوصفي الذؼ يعنى بدراسة الحقائق :رابعا.. منيج البحث
 ، عفمحاولة تفسيرىا وتحميميا أواستبصارات جديدة بشأنيا  إلىبقصد التوصل  ،اإلعالميةبالظاىرة 

 . قناعالسايكولوجية المرتبطة باإل والظواىر اإلعالميةريق التعشيق العممي بيف الظاىرة ط
التي تمثل  األسئمة مف ااستمارة استبياف تضمنت عدد بإعداد افقاـ الباحث :خامسا.. إجراءات البحث

 . البرامج التمفزيونية في الفضائيات العراقية مقدمي عمى ووزعت ،تساؤالت البحث
 حدود البحث: سعدسع..

 :بواقع و المجاؿ البشرؼ: مقدمو البرامج الحوارية التمفزيونية في الفضائيات العراقية -9
 في قناة العراقية. يفمبحوث (92)  -أ 
 في قناة المسار. يفمبحوث (7) -ب 
 .في قناة الرشيد يفمبحوث (9) -ج 



 أ.م.د. حسين دبي حسعن الزوياي         لة آداب الفراهيدي    مج     في البرامج الحوارية التلفزيواية نقاع اإل
 م.د. أسيل وليد عبد اللطيف ة         في القاوات الفضعئية العرانقيالحوارية دراسة ميدااية لمقدمي البرامج  

 م8102ل ( أيلو53العدد )                                                                               
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

962 

 في قناة بالدؼ. يفمبحوث (6)  -د  
 .آفاؽفي قناة  يفثمبحو  (8) -ىػ  
 لمجاؿ المكاني:ا  -2

 الفضائية. قناة العراقية  - أ
 الفضائية. قناة المسار  - ب
 الفضائية. قناة الرشيد  - ت
 قناة بالدؼ الفضائية.  - ث
 قناة آفاؽ الفضائية.  - ج

تـ في  إذلمبحث،  زمانيامجاال  39/7/2198لغاية 9/5/2198تمثل المدة مف  :المجاؿ الزماني -3
 النتائج.  ت االستبياف وتحميلتوزيع استمارا أثنائيا
 ـ اإلجرائية:التعريفعت  سعبعع..

اليدؼ  إلىلموصوؿ  ويقصد بو االليات التي يعتمد عمييا مقدمو البرامج الحوارية :قناعاإل -9
 . الحوار إدارةالمقصود في 

  .وضيوفو ىي البرامج التي تعتمد عمى الحوار بيف مقدـ البرنامجػ :البرامج الحوارية -2
 في البرامج الحوارية التلفزيواية نقاع اإل: لثعايالمبحث ا

وأنما  ،بالقوانيف او الموائح واالوامر قناعليس عممية قير او إجبار مباشر،فال يحدث اإل قناعإف اإل   
بالتأثير عمى االخريف  ،يتـ عف طريق ميارة خاصة تستيدؼ استعماؿ العقل او العاطفة او كالىما

النو يتطمب  ،ليس فعل ميكانيكي قناعوىذا يعني اف اإل ،العامة عمى وجو معيف يحقق المصمحة
التخطيط المسبق والوقت والجيد لمتغمب عمى كافة العوائق التي تقف في سبيل تحقيق أىداؼ العممية 

 . (9)يةقناعاإل
فالموقف ىو حصيمة  ،تشكيميا لتكويف االراء واالتجاىات والمواقف ويعد آلية  قناعوبذلؾ فإف اإل  
ويعتمد مقدمو البرامج الحوارية عمى  .(2)لتجارب والتعامالت اليومية في رصد العالقة مع االخريف ا

المباشر الذؼ يكوف عادة بشكل تمقائي بدوف  سموبأوليما األ ،يقناعالحوار اإل إدارةيف في أسموب
نفسية ينتج مما يجعمو يبدؼ مقاومة  استثارة دفاعات الضيف وعقمو،مواربة والذؼ يتـ عف طريقو 
غير  سموباالخر ىو األ سموبواأل ،المطروحة في الحوار االعالميعنيا عدـ قبوؿ وجية النظر 

 إلىاستنتاج االمور بنفسو ومف ثـ يعمد  إلىالمباشر الذؼ يكوف في العادة متواريا يدفع الضيف 
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 .(3)ية اتخاذ القرارات بنفسو بخصوص الموضوع المطروح مما يشعره بالرضا والراحة النفس
برنامج اف ارتجالية،بل انو اتصاؿ واع مقصود ومخطط لو،يجب عمى مقدـ الال يتـ بطريقة  قناعفاإل  

وىذا ما يتطمب  ،(4)أىدافو إلىوضع االستراتيجيات التي تمكنو مف الوصوؿ يمـ بعمميات التخطيط و 
 :(5)منو االلتزاـ بما يأتي 

 لمصالح الذاتية والرأؼ الشخصي.االبتعاد عف االحكاـ المسبقة والتنحي عف ا  -9
 الحوار ليس أداة لمتشيير وليس أداة لمدعاية.  -2
 اليدؼ االساسي مصمحة الجميور.  -3
 الحوار. إدارةبالمعمومات المتعمقة بموضوع الحوار والضيف لمتمكف مف األلماـ   -4
 المبالغة في ؼ عدـ، االجمع بحرص وميارة بيف األدب واالعتداؿ في التعامل مع الضيف  -5

 غير الئق. وعدـ االسراؼ في مقاطعتو وانتقاده عمى نحو الترحيب والتبجيل،
الف  والمواقف عرض االراء واالفكار إلىالسعي لمحصوؿ عمى معمومات أكثر بدوف المجوء   -6

 الضيف ىو الذؼ جاء ليعرض ويشرح ما ىو مطروح.
 يقاؿ.التحمي بالصبر والقدرة عمى االستماع رغـ االختالؼ مع الرأؼ الذؼ   -7
 الخروج عف وعدـ ضرورة توجيو االسئمة التي يرغب المشاىديف في توجيييا لمضيف،  -8

 اىتماماتيـ.
 صالحيتو. ضرورة االلتزاـ بتوجيو االسئمة ضمف دائرة اختصاص الضيف وحدود  -9

 :(6)توافر مميزات او صفات معينة في مقدـ البرنامج منيا والبد مف     
 ثقافة.اف يكوف عمى مستوػ عاؿ مف ال  -9
 أخذ قسطا وافرا مف التدريب االعالمي.  -2
 اف يكوف أمينا في عرضو لالحداث والوقائع.  -3
 الجميور. إلىاف يكوف أمينا في توصيل االحداث والوقائع   -4
 الحوار التمفزيوني. اف يكوف نافذ البصيرة مدركا لمسؤولية وخطورة الكممة المطروحة في  -5
 حداث ذات االىمية الخاصة.اف تكوف لديو القدرة عمى اختيار اال  -6

 فاألمر نسبي لدػ الجميور، البرنامج الجذابة، تحديد صفات معينة لشخصية مقدـيمكف  وال   
ولكف المعوؿ عميو ىو رأؼ  فمنيـ مف يرػ في ىذا الشخص جاذبية قد اليراىا شخصا آخر،

 ،ىو االكثر جاذبية –غير الحاد وغير العريض جدا  –الصوت الرخيـ الغالبية،وفي كل االحواؿ فإف 
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 .(7)االيقاع والبناء ىو االكثر جذبا واف التنويع في
 .قناعنجاح مقدـ البرامج الحوارية في اإل

عمى عوامل عديدة تتصل بالقضية والفكرة موضوع  قناعيتوقف نجاح مقدـ البرامج الحوارية في اإل   
ية التي يطرحيا مقدـ قناعة اإلوطبيعة الجميور المستيدؼ وطريقة عرض المضموف لمرسال قناعاإل

ثقة الجميور فيو،وعمى الرغـ مف اىمية االدلة البرنامج وكذلؾ شخصية مقدـ البرنامج ودرجة 
اليدؼ مف البرنامج اال انيما ال يكفياف لتحقيق  المنطقية واثارة المشاعر في اتماـ ذلؾ النجاح،

 .(8)تمؾ العوامل مجتمعة ية يتوقف عمى كل قناعنجاح الرسالة اإل إذ إفَّ  ،الحوارؼ 
التركيز عمى  قناعوينبغي عمى مقدـ البرامج الحوارية الذؼ يبحث عف النجاح في طريق اإل  

 :(9)االتي
ينيغي عميؾ  لذلؾ ما اذا لـ يرغبوا ىـ بالقياـ بو،الجميع بفعل شيء  إقناعتأكد انو اليمكنؾ   -9

 تغيير موقفؾ.
االقتراب مف  ذا لـ يريدوا، اه مف وجية نظرىـاو اف ترا  ربما يتوجب عميؾ تحسيف عرضؾ،  -2

 وجية نظرؾ وتغيير موقفيـ.
العناد  إلى يدفعيـحاف الوقت لتضع نفسؾ مكاف ضيوفؾ في البرنامج لتكتشف ما الذؼ   -3

 اتجاه المسألة او القضية المطروحة لمنقاش.
 امتالؾ القدرة عمى االصغاء والمساومة.  -4

 :(91)والتأثير عمى االخريف اىميا  قناعإلعدة خطوات متعرؼ عمييا في اوىناؾ 
البدء بمقدمة منطقية،وذلؾ بتوضيح البيانات والحقائق لمطرؼ االخر والتي تؤيد وتدعـ  - أ

 الفكرة التي تريد طرحيا في البرنامج الحوارؼ.
اليادػء في التحدث  سموباالبتعاد عف الجدؿ العقيـ والمعقد،ويتـ ذلؾ باستخداـ األ - ب

ألف العناد والصوت المرتفع مستوػ الصوت واالبتعاد عف العناد،وذلؾ  واالبتعاد عف رفع
 خصاـ بيف الطرفيف. إلىيؤدياف بال شؾ 

إلقاء االوامر،فاالشخاص يكرىوف اف يمقى عمييـ أمر،بل يجب طرح  أسموباالبتعاد عف  - ت
 المناقشة وا عطاء الطرؼ االخر القدرة عمى التحدث وربما الرفض. أسموبالفكرة ب

فقد يؤدؼ  الكذب مرة واحدة، أسموباد عف الكذب واستخداـ االشاعات،فإذا استخدـ االبتع - ث
ويصبح مف الصعب تصديق اؼ فكرة تطرح منو مرة  فقداف مصداقية المتحدث، إلىذلؾ 
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 اخرػ حتى ولو كاف صادقا.
استخداـ لغة الجسد والتواصل البصرؼ،وذلؾ بالتركيز في عيوف الطرؼ االخر اثناء طرح  - ج

 فذلؾ يجعل مقدـ البرنامج اكثر تأثيرا. والتحدث عنيا،الفكرة 
 المناقشة عف طريق اعطاء فرصة لالخريف لطرح فكرتيـ والتحدث عنيا، أسموباستخداـ  - ح

 وذلؾ سيضمف الرد بالمثل وقناعة ضيوفؾ برأيؾ وفكرتؾ.
 نقاع دوافع مقدمو البرامج وتحفيز آليعت اإل

تؤثر في سموؾ مقدمي البرامج والتي يحاوؿ عف طريقيا  مف العمميات الداخمية التي قناعيعد اإل   
التمفزيوني التأثير في مجموعة مف المفاىيـ والدوافع المحفزة لمسموؾ االنساني لدػ ضيوؼ البرنامج 

أوليما تكوف دوافع فطرية او موروثة  ،وتكوف تمؾ االليات عف طريق مجموعتيف مف الدوافع الحوارؼ،
برامج بغض النظر عف خصائصيـ الفردية ومستوياتيـ الثقافية وطبيعة يشترؾ فييا جميع مقدمي ال

وثانييما دوافع مف خصائص مكتسبة تميز مقدمي البرامج عف بعضيـ البعض  ،تكوينيـ الذاتي
وتعتمد التأثيرات االتصالية لوسائل االتصاؿ عمى مقدار االتثار التي تؤثر فييا عمى تمؾ  ،االخر

 إدارةية في قناعالسموؾ االنساني باالتجاه الذؼ تيدؼ اليو العممية اإل الخصائص والدوافع لتحريؾ
 .(99)البرامج الحوارية التمفزيونية 

ىي عممية متكاممة ال تتحقق عند حد تقديـ وجيات النظر واالفكار  قناعوبيذا فإف عممية اإل  
ل نحو افكار الطرؼ بل يتطمب مف الطرؼ الثاني اف يتفيـ ويرحب ويمي والقناعات لمطرؼ االخر،

اف يكوف مستعدا لالستماع او االنصات لمطرؼ االوؿ،مف اجل فيـ ما يرغب ومف ثـ  ،االوؿ
 ،حققت اىدافيا قناععممية اإلويمكف القوؿ بإف  ،ومف ثـ التعاطي مع الفكرة وتبنييا ،بتوصيمو اليو

بل انيا تتطمب ايماف  ،اريةليست باالمر السيل بالنسبة لمقدـ البرامج الحو  قناعىذا واف عممية اإل
الذؼ  ،ال تقع عمى مسؤولية المرسل فقط بل عمى المستقبل ايضا قناعفميمة اإل ،العقل والقمب معا

 .(92)عميو ابداء االستعداد النفسي لذلؾ وتقبل االراء وممحوظات االخريف 
واف المفاىيـ  ،لبرامجوفقا إلستراتيجية انشاء المعاني فإف المعرفة تساىـ في تشكيل سموؾ مقدـ او   

اعتقد اف فاذا  ،الداخمية لمقدـ البرامج ىي التي تزوده بتصرفات لممواقف والتي يتصرؼ عمى اساسيا
التي تؤثر في واف رسائل االتصاؿ تنشئ المعاني  ،فانو سوؼ يتصرؼ وكإنو حقيقي ،موقفا ما حقيقيا

 .(93)ا وتستبدليا وتثبتيا االستجابة لالشياء والمسائل التي يطمق عمييا أسماء وتوسعي
 :(94)وىناؾ ثالثة امور يجب اف يضعيا مقدـ البرنامج نصب عينيو وىي 
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 وىي مادة البرنامج الحوارؼ التي يختارىا مقدـ  المعنى او مضموف البرنامج الحوارؼ:  -9
 البرنامج لمتعبير عف أىدافو.

يصبح ليا مغزػ  وىي مجموعة الرموز التي اذا وضعناىا في ترتيب معيفالمغة او الرموز:   -2
مف العناصر )مفردات المغة(  طبعا ىي رموز طالما بيا مجموعةاو اؼ لغة  ،عند المتمقي

 و معنى.تكويف ل العناصر فيومجموعة مف االساليب لجمع تمؾ 
مقدـ  التي يتخذىا القرارات إلىمعالجة فكرة البرنامج او ترتيبيا: تشير المعالجة او الترتيب   -3

معمومة معينة  فالمقدـ قد يختار ،البرنامج بالنسبة لمطريقة التي سيقدـ بيا الرموز والفكرة
وقد يمخص ما يقولو في  ،الذؼ يثبت بو الرأؼ وقد يكرر الدليل ،ويتجاىل معمومة اخرػ 
وقد يترؾ  ،ئق في رسالتومقدـ البرنامج اف يذكر كل الحقا  ويستطيع البداية او في النياية،

 ية الموجية عبر برنامجو قناعتكممة الجوانب التي لـ يذكرىا في رسالتو اإل ميمةلممتمقي 
 الحوارؼ التمفزيوني. 

 الدراسة الميدااية: المبحث الثعلث
 ينقاععالحوار اإل إدارةاسعليب  .. أولا 
( 42مف مجموع ) ( تكرارا31ا )بمغ عددى إذ، األولىالمرتبة  المباشر(  سموباألاحتمت فئة )  

بمغ عددىا  إذ، غير المباشر( سموبة )األ%( تمتيا بالمرتبة الثانية فئ79.42) تكرارا ونسبة
   (.9أنظر جدوؿ رقـ ) .%(28.57( تكرارا ونسبة بمغت )42مف مجموع ) ( تكرارا92)

 يقناعار اإلالحو  إدارةاساليب اعتماد مقدمي البرامج الحوارية في ( يبيف 9وؿ رقـ )جد
 النسبة المئوية التكرار سموباأل
 79.42 31 المباشر)التمقائي( سموباأل
 28.57 92 )المواربة( غير المباشر سموباأل

 911 42 المجموع
 ينقاععالحوار اإل إدارة.. آليعت  ثعايعا 
رتبة ( احتمت المدفاعات ضيوؼ البرنامجفئة )استثارة  إف( يتبيف لنا 2رقـ ) في ضوء الجدوؿ  

المرتبة الثانية تمتيا ب ،%(47.69( تكرارا ونسبة )42مف مجموع ) ( تكرارا21بمغ عددىا ) إذ، األولى
مف  ( تكرارا95بمغ عددىا ) إذ ،(فئة )االعتماد عمى المقاومة النفسية في اجابات ضيوؼ البرنامج

االسترخاء توفير أجواء  في حيف جاءت فئة ) ،%(35.79( تكرارا ونسبة بمغت )42مجموع )
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( تكرارا 42( تكرارات مف مجموع )7اذ بمغ عددىا ) ،بالمرتبة الثالثة (واالطمئناف لضيوؼ البرنامج
 %(.96.66ونسبة بمغت )

 يقناعالحوار اإل إدارةاالليات التي يعتمد عمييا مقدمي البرامج الحوارية في  يبيف (2دوؿ رقـ )ج
 المئويةالنسبة  التكرار يقناعالحوار اإل إدارةآليات 

 47.69 21 تثارة دفاعات ضيوؼ البرنامجاس
االعتماد عمى المقاومة النفسية في اجابات ضيوؼ 

 البرنامج
95 35.79 

 96.66 7 توفير أجواء االسترخاء واالطمئناف لضيوؼ البرنامج
 911 42 المجموع

 ينقاععالحوار اإل إدارةطرق  .. ثعلثعا 
( 22بمغ عددىا ) ، إذاألولى( المرتبة مسبقة والمصالح الذاتيةاحتمت فئة )االبتعاد عف األحكاـ ال  

فئة )االبتعاد عف التشيير ا بالمرتبة الثانية %(، تمتي52.38( تكرارا ونسبة )42مف مجموع ) تكرارا
( تكرارا ونسبة بمغت 42مف مجموع ) ( تكرارا 99ا )بمغ عددى إذ ،الحوار( إدارةوالتضميل في 

فئة )االبتعاد عف المبالغة والتبجيل والمقاطعة لضيوؼ البرنامج(  ، في حيف جاءت%(26.99)
أنظر %(.29.42( تكرارا ونسبة بمغت )42( تكرارات مف مجموع )9بالمرتبة الثالثة، اذ بمغ عددىا )

 (.3جدوؿ رقـ )
 يقناعالحوار اإل إدارةالطرؽ التي يعتمد عمييا مقدمي البرامج الحوارية في ( يبيف 3جدوؿ رقـ )

 النسبة المئوية التكرار يقناعالحوار اإل إدارةؽ طر 
 52.38 22 االبتعاد عف األحكاـ المسبقة والمصالح الذاتية

 26.99 99 الحوار إدارةاالبتعاد عف التشيير والتضميل في 
 29.42 9 االبتعاد عف المبالغة والتبجيل والمقاطعة لضيوؼ البرنامج

 911 42 المجموع
 الحوار العالمي رةإداصفعت  .. رابععا 
اذ بمغ عددىا  ،األولى( احتمت المرتبة فئة )الثقافة الموسوعية إفيتبيف لنا  (4مف الجدوؿ رقـ )    

اإلحتراؼ %( تمتيا بالمرتبة الثانية فئة )42.85( تكرارا ونسبة بمغت )42( تكرارا مف مجموع )98)
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في  ،%(23.81رارا ونسبة بمغت )( تك42( تكرارات مف مجموع )91بمغ عددىا ) إذ ،(االعالمي
ونسبة بمغت  ( تكرارات8بػ) ( بالمرتبة الثالثةحيف جاءت فئة )االمانة في عرض الوقائع واالحداث

تمتيا بالمرتبة الرابعة فئة )المسؤولية في ادراؾ خطورة الكممة وتأثيرات العرض  ،%(99.14)
 .%(94.28( تكرارات وبنسبة )6اذ بمغ عددىا ) ،المرئي(

 يقناعالحوار اإل إدارة( يبيف الصفات التي يعتمد عمييا مقدمي البرامج في 4جدوؿ رقـ )      
 النسبة المئوية التكرار صفاتال

 42.85 98 الثقافة الموسوعية
 23.81 91 اإلحتراؼ االعالمي

 99.14 8 االمانة في عرض الوقائع واالحداث
عرض خطورة الكممة وتأثيرات ال المسؤولية في ادراؾ

 المرئي
6 94.28 

 911 42 المجموع
 األصوات التي يعتمد عليهع مقدمي البرامج الحوارية .. خعمسعا 
( تكرارا 42( تكرارا مف مجموع )23بمغ عددىا ) إذ ،األولى( المرتبة حتمت فئة )الصوت الرخيـا    

 ( تكرارا 99ا )ددىبمغ ع إذ ،ية فئة )الصوت العريض(%( تمتيا بالمرتبة الثان54.76) ونسبة بمغت
اذ بمغ  ،في حيف جاءت فئة )التنويع في االيقاع والبناء( بالمرتبة الثالثة ،%(26.99ونسبة بمغت )

 (.5.أنظر جدوؿ رقـ )%(99.14( تكرارات وبنسبة )8عددىا )
 األصوات التي يعتمد عمييا مقدمي البرامج الحوارية( يبيف 5جدوؿ رقـ )

 يةالنسبة المئو  التكرار االصوات
 54.76 23 الصوت الرخيـ )غير الحاد(

 26.99 99 الصوت العريض
 99.14 8 التنويع في االيقاع والبناء

 911 42 المجموع
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 نقاع .. اليعت اجعح مقدم البرامج الحوارية في اإل دسعا سع
 إلىلموصوؿ فئة )امتالؾ القدرة عمى االصغاء والمساومة  إفيتبيف لنا ( 6مف الجدوؿ رقـ )    

( تكرارا ونسبة بمغت 42( تكرارا مف مجموع )25بمغ عددىا ) إذ ،األولى( احتمت المرتبة لحقائقا
بمغ  إذ ،(لمرتبة الثانية فئة )االعتماد عمى مجسات تبادؿ االدوار مع الضيوؼ%( تمتيا با59.52)

بتعاد ئة )اال%(، في حيف جاءت ف26.99( تكرارا ونسبة بمغت )42) مف مجموع ( تكرارا99عددىا )
 %(.94.28) بمغت ونسبة ( تكرارات6بػ) ( بالمرتبة الثالثةعف الجدؿ العقيـ والمعقد

 قناعاليات نجاح مقدـ البرامج الحوارية في اإل ( يبيف6جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية التكرار اليات نجاح مقدـ البرامج الحوارية

 59.52 25 الحقائق إلىامتالؾ القدرة عمى االصغاء والمساومة لموصوؿ 
 26.99 99 االعتماد عمى )مجسات( تبادؿ االدوار مع الضيوؼ

 94.28 6 االبتعاد عف الجدؿ العقيـ والمعقد
 911 42 المجموع
 ينقاععالحوار اإل إدارةفي  نقاع خطوات اإل..  سعبععا 
( 42وع )مف مجم ( تكرارا26بمغ عددىا ) إذ ،األولى( المرتبة احتمت فئة )البدء بمقدمة منطقية    

 ،()استخداـ لغة الجسد والتواصل البصرؼ %( تمتيا بالمرتبة الثانية فئة 69.91تكرارا ونسبة بمغت )
في حيف جاءت فئة  ،%(28.57( تكرارا ونسبة بمغت )42مف مجموع ) ( تكرارا92بمغ عددىا ) إذ

( تكرارات 4دىا )بمغ عد إذ ،( بالمرتبة الثالثة)استخداـ الصوت اليادػء والمنخفض في طرح االراء
 (.7أنظر جدوؿ رقـ ) . %(9.52( تكرارا ونسبة بمغت )42مف مجموع )

 يقناعالحوار اإل إدارةفي  قناع( يبيف خطوات اإل7جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية التكرار قناعخطوات اإل

 69.91 26 البدء بمقدمة منطقية
 28.57 92 استخداـ لغة الجسد والتواصل البصرؼ 

 9.52 4 صوت اليادغ والمنخفض في طرح االراء استخداـ ال
 911 42 المجموع
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 يةنقاععلعمليعت الافسية المضماة للرسعئل اإلا .. ثعماعا 
بمغ  إذ ،األولى( احتمت المرتبة فئة )جذب االنتباه والحفاظ عميو إفيتبيف لنا  (8مف الجدوؿ رقـ )    

( تمتيا بالمرتبة الثانية فئة %41.47ت )( تكرارا ونسبة بمغ42( تكرارا مف مجموع )97عددىا )
( تكرارا ونسبة بمغت 42مف مجموع ) ( تكرارا96بمغ عددىا ) إذ ،()تحشيد الكممات والرموز والصور

 ( تكرارات9الثالثة بػ) ( بالمرتبةفئة )استثارة الرغبات الموجية لمدوافع في حيف جاءت ،%(38.19)
 %(.29.42ونسبة بمغت )

 يةقناعالعمميات النفسية المضمنة لمرسائل اإل ( يبيف8جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية التكرار يةقناعالعمميات النفسية المضمنة لمرسائل اإل

 41.47 97 جذب االنتباه والحفاظ عميو
 38.19 96 الكممات والرموز والصورتحشيد 

 29.42 9 استثارة الرغبات الموجية لمدوافع
 911 42 المجموع

 ينقاععالحوار اإل إدارةعت مععلجة الفكرة في آلي .. تعسععا 
ا مبمغ عددى إذ ،األولىالمرتبة  ()التركيز عمى معمومة معينة وتجاىل معمومة اخرػ  فئةاحتمت     

ة الثانية فئة )تكرار %( تمتيا بالمرتب66.66( تكرارا ونسبة بمغت )42مف مجموع ) ( تكرارا 28)
 ،%(29.42( تكرارا ونسبة بمغت )42( تكرارات مف مجموع )9إذ بمغ عددىا ) ،(الدليل إلثبات الرأؼ

اذ بمغ  ،ية(قناعتحفيز ذىنية المتمقي الستكماؿ الجوانب الخفية في الرسالة اإل في حيف جاءت فئة )
 (.9أنظر جدوؿ رقـ )  %(99.91( تكرارات وبنسبة )5عددىا )

 يقناعالحوار اإل إدارة( يبيف اليات معالجة الفكرة في 9دوؿ رقـ )ج          
 النسبة المئوية التكرار آليات معالجة الفكرة
 66.66 28 معينة وتجاىل معمومة اخرػ  التركيز عمى معمومة

 29.42 9 تكرار الدليل إلثبات الرأؼ
تحفيز ذىنية المتمقي الستكماؿ الجوانب الخفية في الرسالة 

 يةقناعاإل
5 99.91 

 911 42 المجموع
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 الستاتعجعت
الحوار  إدارة المباشر )التمقائي( في سموبتماد مقدمي البرامج الحوارية عمى األاف اع -9

ثـ  البرامج الستدراج الضيوؼ يا مقدـتبط بتكتيكات منطقية يسعى عف طريقر ي ،يقناعاإل
 .الحقة "المواربة" كخطوة أسموباالعتماد عمى 

أبرزىا  االليات مجموعة مفي عمى قناعالحوار اإل إدارةالبرامج الحوارية في  ويعتمد مقدم  -2
مف الممفات  الذؼ يعترؼ الكثير لغرض كشف الغموض ،استثارة دفاعات ضيوؼ البرنامج

 منطقية. الحقيقة المرتبطة بسياقات يستطيع ضيوؼ البرنامج تقديـوالقضايا التي 
ي أبرزىا قناعاإل الحوار إدارةعمى مجموعة مف الطرؽ في يعتمد مقدمو البرامج الحوارية   -3

التعميمات ستبعدىـ عف المينية  إذ إفَّ  ،االبتعاد عف االحكاـ المسبقة والمصالح الذاتية
 ادارتيـ لمبرامج الحوارية. واالحترافية التي يطمحوف الييا في سمسمة

الثقافة  ابرزىا عمى مجموعة مف الصفاتي قناعالحوار اإل إدارةالبرامج في  مقدمويعتمد   -4
المداخل واالنتقاالت مع الضيوؼ  ف اىميتيا وانعكاساتيا عمىيـ يدركو إذ إنَّ  ،الموسوعية

 .الحوار  إدارةاثناء 
ابرزىا  يقناععمى عدة اصوات في ادارتيـ لمحوار اإلالبرامج الحوارية  مقدمويعتمد   -5

ومحاولة انتزاع  الطمأنينة لمضيوؼ أجواءوذلؾ إلشاعة  ،الصوت الرخيـ )غير الحاد(
 .التجاه المعاكسالمعمومات بعيدا عف ضجيج ا

البدء  اىميا يقناعاإل الحوار إدارةيعتمد مقدمو البرامج الحوارية عمى مجموعة خطوات في   -6
المبالغة  صحيحة بعيدا عف المقدمات الصحيحة تعطي نتائج إذ إفَّ  ،بمقدمة منطقية

 .والتضخيـ
والحفاظ  ميورالج نتباهركزت عمى جذب ا ية قناعالعمميات النفسية المضمنة لمرسائل اإلاف   -7

النجاح ىو اليدؼ االساسي لممقدـ  ولكف االستمرار في ،النجاح وحده ال يكفي إذ إفَّ  ،عميو
 .المحترؼ

الحوار  إدارة معالجة الفكرة فيلليات يعتمد مقدمو البرامج الحوارية عمى مجموعة مف اال -8
جراء جزء مف وىذا اال ،اخرػ  التركيز عمى معمومة معينة وتجاىل معمومة ابرزىا يقناعاإل

 عف طريقو لتحقيق اىداؼ البرنامج الحوارؼ. التكتيؾ المرحمي الذؼ يسعى مقدـ البرنامج
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