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 "املذيع يف القنوات التلفزيونية اخلليجية   "  
 دراسة وصفية لسمات ومؤهالت ومعايري 

 اختيار وتقومي املذيعني يف القنوات الفضائية التلفزيونية اخلليجية 
  على عينة من احملطات اخلليجية ومذيعيها

  إعداد
  مساعد بن عبد اهللا احمليا/ د

 م اإلعالم كلية الدعوة واإلعالم قس
 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

 
ـ      سعت هذه الدراسة للوصول إىل طبيعة        ات اخلصائص والسـمات الـيت تشـترطها حمط

الضوابط واللـوائح   إضافة إىل   لمذيع  هم ل  وتقومي هممعايري اختيار واخلليجية يف مذيعيها    التلفزيون  
اليت تعمل القنوات التلفزيونية اخلليجية على تطبيقها و نيملذيع ؤالء ا  واخلاصةاألخالقية والتنفيذية   

  ال سيما وأن لتلك املعايري أمهية كبرية يف وجود كفاءات إذاعية متميزة ..عليهم 
داخل احملطات اإلذاعية   ومؤهالته  احملترف  مسات املذيع    وقد عملت هذه الدراسة على بيان      

األكرب يف إيصـال    مهية  وحده ميتلك األ  ال الصوت يف التقدمي مل يعد       السيما وأن مج  ،  والتلفزيونية  
 تتعـدد وتتنـوع وفقـا   وأا السمات هذه مشريا إىل أبرز ، املضامني والرسائل إىل مجهور احملطة     

عدة بعضها يتعلق باجلمهور وأخرى باحملطة وثالثة باملذيع نفسـه وإعـداده وتكوينـه      العتبارات  
 ..هنية وقدراته البيولوجية وامل

مشـكلة  مث  لدراسات السابقة   لعرضت الدراسة    نهجيةإجراءات الدراسة امل  يف  وبعد ذلك   
لتعرف على مسات املذيعني العاملني يف القنـوات التلفزيونيـة اخلليجيـة          االيت حددت ب   الدراسة  

  مدى اهتمام املـذيعني بتطـوير      واالهتمام باالحتراف يف العمل اإلذاعي        ووختصصام العلمية   
مث نسبة املذيعني اخلليجـيني إىل غريهـم   و فيها  دورام التدريبية ون األماكن اليت يتلق ومهارام  

ماهية اإلجراءات والضـوابط التنفيذيـة الداخليـة يف القنـوات        ومعايري اختيار وتقومي املذيعني     
 اخلاصـة  التسـاؤالت وقد قسمت إىل قسمني أحدمها تساؤالت الدراسة  مث    التلفزيونية اخلليجية   

التساؤالت اخلاصة باملسؤولني يف احملطات التلفزيونية اخلليجية  تساؤال والثاين    ١٨وبلغت  باملذيعني  
  أسئلة ٦وبلغت 

ـ تعد   وأا   الدراسة ومنهجها الذي تتسم به    نوع  مث عرضت الدراسة لل    وصـفية  ة  دراس



 ٢

 والـذي   ة وعينتها   جمتمع الدراس مث حتديد   على األسلوب الكمي    ة  استخدام منهج املسح معتمد   ب
ـ العينة فقد حددت لذا فقد  ومشل القنوات التلفزيونية اخلليجية واملذيعني فيها        لقنوات بـا  ةدراس

ية او املختلطة وللمذيعني فيها فقط دون التجارية أو اخلاصة مث اختيـار             التلفزيونية اخلليجية الرمس  
املسـتخدمة  داة وكانـت األ من خالل أسلوب العينة االحتمالية  عدد من املذيعني داخل كل قناة       

ن إحدامها للمـذيعني واألخـرى      ااستبانتهي االستبانة حيث صممت     لحصول على املعلومات    ل
 للمحطة نفسها ، 

السمات العامة لعينـة الدراسـة      على  املتعلقة باملذيعني   يدانية   الدراسة امل  نتائجوقد ركزت   
ووفقا للعمر كـان     كانت وفقا للجنس نسبة الذكور أكثر من اإلناث          إذلسمات الدميوغرافية   كا

من % ٧١أكثر من   كان  وفقا للمستوى التعليمي    املرتفعة  عمار  أكثر من ذوي األ    متوسطي العمر 
كانت النسبة األكرب للجنسية اخلليجية ، أما عن  لجنسية لاوفقو املذيعني عينة البحث من اجلامعيني

حيملـون ختصصـا إعالميـا      الـذين   املذيعني  فقد كانت نسبة    لدراسة  لعينة ا التخصص العلمي   
من املذيعني عينة % ٦٨،١٢نتائج أن الأظهرت فاملبحوثني طبيعة عمل ، وعن طبيعة  % ٤٣،٤٨

ر ثواألكخربة  األقل  كانت نسبة   اخلربة العملية   ويف جانب   البحث هم من احملترفني للعمل اإلذاعي       
 أكثـر مـن نصـف    فكانأخرى العمل يف حمطات قاربة ، أما عن من بني عينة املبحوثني مت    خربة  

 همحضـور ، وعن   حاليا  مل يعملوا يف حمطات أخرى سوى احملطات اليت يعملون ا           املبحوثني ممن   
وخباصة احملليـة   الدورات ، جمموعة من   منهم حضروا    % ٦٥,٢٢اتضح أن     للدورات التدريبية   

 واملستوى التعليمي   العمر  يف جانب اجلنس و    الفروق   ويف الدول العربية ، مث قدمت الدراسة بعض       
التخصص العلمي  وطبيعة العمل واخلربة العملية حضور املـذيعني للـدورات    و  وجنسية املذيعني 

 .ية هن املواإلعالميةملتغريات الدميوغرافية ا وذلك من خالل التدريبية  
اليت يهـتم ـا     " لشروطالسمات وا " عايريعلى امل بعد ذلك سعت هذه الدراسة للوقوف       

و  التلفزيونيـة حمطـام   ختيار وتقومي املـذيع يف       ال ن يف احملطات التلفزيونية اخلليجية      واملسؤول
 الضوابط واللوائح األخالقية والتنفيذية اليت تطبقها احملطات التلفزيونية اخلليجية علـى مـذيعيها            

مهـارات التعامـل مـع     و رات اللغوية   ويشمل ذلك اإلجراءات التنفيذية الداخلية املتعلقة باملها      
مهارات املذيع اخلاصة مبـدى   و ما جيب على املذيع إزاء مضمون الربامج اليت يقدمها     و   اجلمهور  

   حرصه على التجديد والتطوير
 
 


