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 املستخلص 
كال  بعد التطور الذي حصل في القنوات الفضائية التلفزيونية ومنها القنوات العراقية ، شهدت البرامج الحوارية استخدام اساليب جديدة ، واش

  اساليب تقديم البرامج الحوارية فنية جديدة في التقديم ، ساهمت بشكل أو باخر بجذب المتلقي إلى هذه البرامج.  في هذا البحث تمت دراسة 
عن طريق   2022-10-1وإلى    2022- 9- 1، للمدة من    utvدراسة تحليلية لبرنامج الحق يقال في قناة    في القنوات الفضائية العراقية

 ، وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أبرزها :  داة تحليل المضمون استخدام أ
دقائق أو أكثر والتي    5البرنامج والتي يقرأها المقدم ويتراوح وقتها بحدود  منها البدء بمقدمة    جديدة  اعتمد برنامج الحق يقال على أساليب تقديم .1

 . المشاهدين انتباه لجذب عالية ومؤثرات موسيقية ضربات تلخص المشهد في العراق ويقرأها المقدم باللهجة العراقية مع استخدام
  في   األطراف  من  طرف  كل  آراء   تبنيه  وطريقة  البرنامج  دممق  يطرحها  التي   األسئلة  عبر  الضيوف  بين  اإلثارة   أسلوب  البرنامج  اعتمد.2 

 . البرنامج في  المطروحة القضايا  حول المتلقي وشد الضيوف بين الخالف بتوسيع ساهمت والتي اآلخر  الطرف مواجهة
Abstract 
Satellite channels have witnessed a great development in recent times, and one of the aspects of 
development that took place in television talk shows through the use of new presentation methods that 
contribute to attracting the receiver to satellite channels and drawing his attention to follow these 
programs.In this research, the methods of presenting talk shows on Iraqi satellite channels are studied, 
an analytical study of the Haq Said program on UTV channel for the period from 1-9-2022 to 1-10-
2022. The research is a descriptive research that used the content analysis method for a sample of 
television talk shows.The researcher reached a set of results, including: 
1.Al-Haqq Yaqul program relied on new presentation methods, including the introduction of the program’s 
presenter, whose time ranges approximately 5 minutes, which summarizes the political scene and which 
the presenter reads in the Iraqi dialect with the use of loud musical beats to attract the attention of the 
viewers. 
2.The program adopted the method of excitement among the guests through the questions posed by the 
program presenter and the method of adopting the opinions of each of the parties vis-à-vis the other, 
which contributed to expanding the dispute between the guests and tightening the recipient on the issues 
raised in the program. 

 املبحث االول : منهجية البحث:
خطوة اختيار مشكلة البحث واحدة من أهم الخطوات الرئيسة في البحوث العلمية ، فكل مشروع بحث يبدأ من    تمثل:ًمشكلةًالبحث:اولًا

ب الظاهرةالاإلحساس  هذه  لدارسة  الحاجة  مدى  وبيان  حيثياتها  في  للخوض  الباحث  قبل  من  المؤشرات    ،  مشكلة  استخراج  إلى  للوصول 
الب الهدف من  إلى تحقيق  عنها وصواًل  الرئيسة حول  .حث كلهوالمعلومات  البحث  البرامج أ وتدور مشكلة  في  التي تستخدم  التقديم  ساليب 

ساليب أما    وتتمثلًمشكلةًالبحثًالرئيسةًبالتساؤلًالرئيس:عينة الدراسة.  utvالحوارية في القنوات الفضائية العراقية ومن هذه القنوات قناة  
ًتيةًً:ويتفرعًإلىًمجموعةًمنًالتساؤلتًاًلً؟ تقديم البرامج الحوارية في القنوات الفضائية العراقية

 هم االساليب التي تستخدم في تقديم البرامج الحوارية في القنوات الفضائية العراقية؟ أ ما  .1
 شكال الحوار التي تستخدم في البرامج الحوارية التلفزيونية ؟أما هي  .2
 التلفزيونية؟ما القوالب الفنية التي تقدم فيها البرامج الحوارية   .3
 براز المستخدمة في البرامج الحوارية التلفزيونية ؟ما عناصر اإل .4
ًانياً:ًأهميةًالبحثث
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يشكل البحث أهمية علمية بسبب تناوله اساليب تقديم البرامج الحوارية في القنوات الفضائية العراقية واختار الباحث   األهمية العلمية : .1
 ساليب التي تستخدم في هذا البرنامج.هم األأ العراقية واستخدم الباحث طريقة تحليل المضمون لمعرفة   utvفي قناة  (الحق يقال)برنامج 

د هذا البحث بمثابة المرشد للمجتمع العراقي في معرفة الطريقة التي تقدم بها الفضائيات العراقية البرامج الحوارية األهمية المجتمعية : يع .2
 خرى. غفال األإ مور و أ وفقا لسياسات وأيدولوجيات هذه القنوات في التركيز على قضايا و 

ًثالثاً:ًأهدافًالبحثً:
 ساليب التي تستخدم في تقديم البرامج الحوارية في القنوات الفضائية العراقية. الكشف عن األ .1
 شكال الحوار التي تستخدم في البرامج الحوارية التلفزيونية .أتحديد  .2
 معرفة القوالب الفنية التي تقدم فيها البرامج الحوارية التلفزيونية. .3
 تلفزيونية .براز المستخدمة في البرامج الحوارية الرصد عناصر اإل .4

ًوتتمثل مجاالت البحث باآلتي:ًرابعا:ًمجالتًالبحث
والتي تضمنت عملية تحليل البرنامج الحواري الحق يقال في   2022- 10/ 1وإلى     2022- 1/9ويتحدد بالمدة من    المجال الزماني : .1

 وعملية استخراج التكرار والنسبة المئوية ووضع التفسيرات للبيانات التي توصل إليها الباحث عبر الدراسة.  utvقناة 
حق يقال والذي يحظى بمتابعة كبيرة في الساحة العراقية حتى تجاوزت حلقتاه المجال الموضوعي: وتتمثل بالبرنامج اليومي الحواري ال .2

 حداث السياسية في البالد. هم األماليين المشاهدات في اليوتيوب بسبب مناقشته أل
راج المؤشرات ألهميتها في استخ  تعد عملية اختيار عينة البحث من الخطوات الرئيسة في البحوث اإلعالمية ؛ًًخامساا:ًمجتمعًوعينةًالبحث

   utvوالدالالت الخاصة بالبحث والظاهرة موضوع الدراسة، ويعتمد هذا البحث على إجراء تحليل المضمون لبرنامج الحق يقال في قناة  
ًباستخدام طريقة الحصر الشامل لجميع الحلقات في مدة الدراسة .  2022- 1/10وإلى    2022-1/9ًالعراقية  للمدة من   

ًًثدواتًالبحأسادساا:ً
 المالحظة العلمية: استخدم الباحث المالحظة العلمية للحصول على المعلومات والبيانات التي تساهم في تحقيق أهداف الدراسية التحليلية.  .1
  utvاستخدم الباحث تحليل المضمون عبر أداة التحليل من أجل تحليل حلقات برنامج الحق يقال في قناة   استمارة تحليل المضمون : .2

 ستمارة على عدد من الخبراء ذوي االختصاص لتقييم صالحيتها في قياس مشكلة البحث. اثناء مدة البحث ، وتم عرض اإل
ًسابعاا:ًمصطلحاتًالبحًث

وب، وهو النظام أو القواعد العامة كما يشمل الخصائص الفردية ألسلوب مقدم البرنامج اثناء تقديم :  األساليب جمع أسلأساليبًالتقديم .1
وأساليب التقديم في هذه البحث يقصد فيها هي القوالب أو الطرق التي يسلكها المقدم في إدارة الكالم والحوار من خالل برامج ًً.البرنامج

 تعرض في التلفاز. 
من عّرف البرامج الحوارية بأنها شكل من أشكال البرامج التلفزيونية والتي تعتمد على الحوار حيث يلتقي فيها   هناكالبرامجًالحوارية:ًً .2

 أكثر من شخص لبحث موضوع أو قضية معينة سواء كانت القضية سياسية أو اجتماعية أو ثقافية، الخ. 
3. ًً التابعة لجهات عراقية وتتوجه برسالتها إلى الجمهور العراقي سواء تقع القنواتًالفضائيةًالعراقية: التلفزيونية  وهي جميع المحطات 

 و خارج العراق. أمقراتها الرئيسة داخل  
 املبحث الثاني : الربامج احلوارية

دين أو المستمعين مباشرة البرامج الحوارية: " وهي البرامج التي يستضاف فيها شخص متخصص أو مجموعة أشخاص تتحدث إلى المشاه
حاديث السياسية أو االقتصادية أو الدينية ، ويتوقف نجاح البرامج على شخصية المتحدث كما يتوقف على  في موضوع معين ومن ذلك األ

كثر أأو    والبرامج الحوارية " هي البرامج التي يلتقي فيها شخصان(1)حسن عرض الموضوع وطريقة التحدث للمشاهدين واللغة المستخدمة"
راء المشاركين ووجهات نظرهم أو اختلفوا فيما بينهم، وقد ال ينتهي الحوار إلى  آلبحث موضوع معين وتناوله من كافة الجوانب سواء اتفق  

حل واحد أو استنتاج أخير ، بل يمكن ترك الموضوع مفتوحًا للمشاهدين كي ينتهوا إلى آرائهم الخاصة على أساس الحقائق واآلراء التي  
ائمة على الحوار يشترك في اثرائها مقدم البرنامج مع طرفين أو اكثر .وُعرفت "هي تلك البرامج المتخصصة الق(2) تعرض اثناء المناقشة  
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رة وتسعى إلى التأثير في الرأي العام واقناعه تجاه قضايا جماهيرية ويعتمد تحقيق أهداف حلقاتها واستمرار نجاحها على جودة اإلعداد ومها
 .(3)المقدم ونوعية الضيف من جانب وحجم الجمهور بشكل خاص من جانب آخر"

 نواع احلوار يف الربامج احلوارية :أ
 تختلف طبيعة الحوار الذي يقدم في البرامج التي تعرض في الفضائيات من برنامج إلى آخر لذلك تم تصنيف أنواع الحوار إلى : 

ال .1 المجال  في  الشخصية  في مجال معين ، سواء كانت  المؤثرة  الشخصيات  الحوار مع  إلى اجراء  : ويهدف  الشخصية  أو  حوار  سياسي 
االجتماعي أو الفني أو اي مجال آخر وتقديمها إلى المشاهدين وغالبًا ما تكون الشخصية من الشخصيات العامة أو الجماهيرية التي يرغب  

 . (4)الناس التعرف عليها على قرب
موضوع محدد، ويتم عرض  حوار الرأي : ويسعى هذا النوع من الحوار إلى الحصول على المعلومات من رأي متخصص أو أكثر بشأن   .2

 . (5) اآلراء المرتبطة بموضوع الحوار مع تقديم الحجج والبراهين التي تؤيد اثبات صحتها
السياسي أو  الجانب  الجمهور سواء كانت في  اهتمام  التي تثير  الموضوعات  الرأي رأي شخصية معينة في موضوع من  ويستطلع حوار 

 .(6)االجتماعي أو الرياضي أو غيره 
عطاء المعلومات عن موضوع معين إلى المشاهدين ألهميته السياسية أو االجتماعية أو إ حوار المعلومات: ويسعى هذا النوع من الحوار إلى   .3

ار  االقتصادية أو غير ذلك من األمور التي ترى القناة من واجبها تقديم تلك المعلومات إلى الجمهور لالطالع عليها ومساعدتهم في اتخاذ قر 
 وقف ازائهاـأو م

ثارته لألسئلة التي تراود الجمهور بشأن الموضوع إويعد حوار المعلومات األكثر جاذبية نظرًا لتعدد المعلومات فيه والتلقائية في االجابات و 
تى التي  حداث السابقة والحالية أو حالمعروض ويختص هذا الحوار بالمسؤولين والشخصيات المشهورة الذين يمتلكون المعلومات بشان األ

 . (7)يمكن ان تحدث في المستقبل
 عناصر احلوار يف الربامج احلوارية:

الحوار   إدارة  الشكل والمضمون وطريقة  أو حتى  الفني  القالب  حيث  التلفزيونية وتختلف من  بالبرامج  الفضائيات  في  الحوارات  تتنوع 
 ن جميع الحوارات في البرامج التي تعرض في القنوات الفضائية تستلزم وجود مجموعة من العناصر منها :أال إاإلعالمي ، 

ن يقع ضمن اهتمام أشترك بين كل من المحاَور )مقدم البرنامج( والضيف فالحوار الذي يحدث بينهما يجب  موضوع الحوار: وهو المحور الم  .1
ي  أن يرتبط الحوار في األحداث الجارية ويجب ان يكون موضوع الحوار مرتبطًا بأحداث الزمن الذي يبث فيه وال يمكن إجراء أالمشاهدين و 

 . (8) حوار دون وجود موضوع حوار
 .(9)ن عملية إدارة الحوار ونجاحه يعتمد على المحاور والمهارات التي يمتلكها إلدارة الحوارإر : وهو قائد الحوار  والمسؤول عنه و المحاو   .2

وااللتزام التام  ن يمتلك المحاور الثقافة العامة والخبرة والمهنية في عملية إدارة الحوار  أهم العناصر في نجاح الحوار ويجب  أ والمحاور من  
 . (10)بالموضوعية وعدم االنحياز في عملية طرح االسئلة

ن عملية تحديد الضيف مرتبطة بمعرفة الهدف من الحوار التلفزيوني واختياره يتوقف على ما يقدمه للجمهور من  إو المحاَور:  أالضيف   .3
 .(11) معلومات بشأن موضوع الحوار

ا في الحوار اإلعالمي يجب دراستها قبل إجراء الحوار ، ولذلك يجب معرفة أهمية الشخصية  وعند اختيار الشخصية التي يتم استضافته
 .(12) ومدى صدقها 

سئلة ن تكون األأاالسئلة : وتعد األسئلة هي المفتاح الرئيس للحصول على المعلومات لذلك يتوجب اعدادها وصياغتها بدقة عالية وينبغي   .4
قل عدد من الكلمات المعبرة عن الموضوع والواضحة في  أن  تصاغ االسئلة بأو الخلط، ويجب  واضحة وضوح كامل وال تحتمل اللبس أ

 ساسية لصياغة أسئلة الحوار وهي: وهناك مجموعة من القواعد األ.(13) الصياغة 
 سئلة إلى الموضوع وتدخل إلى صميمه.ن توجه األأ .أ

 االسئلة على الضيف أو الجمهور.ن تحدد االسئلة وتكون مفهومة القصد فال تختلط أ .ب
ن تعطي توضيحات واسعة للموضوعات التي أجابة ال يمكن  و ال، الن هذه اإلأعليها بنعم    اإلجابةسئلة المغلقة التي تكون  تجنب األ .ت

 يحتاجها الجمهور. 
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 . (14)سئلة تسبب التشتت وعدم التركيزن مثل هذه األجابة في نفس الوقت ألإسئلة االزدواجية واالبتعاد عنها ألنها تحمل أكثر من  ترك األ .ث
الحوار: من   .ج عملية أوقت  في  الضيف  الحوار مع  المناسب إلجراء  الوقت  اختيار  الفضائيات يجب  في  الحوار اإلعالمي  جل نجاح 

 . (15)اختيار الوقت المالئم لبث الحوار التلفزيونيالتصوير أو حتى في  
راء معينة أو تعديلها أو تغيرها، آجراء الحوار اإلعالمي بقصد زيادة معرفتهم ومعلوماتهم لتعزيز  إالجمهور: وهو المستهدف األول من   .ح

لى شكل الندوات اإلعالمية أو مشاركة عبر  وقد يشارك الجمهور في البرامج الحواية كما يحدث في بعض البرامج التي تشرك الجمهور ع
 .(16)الهاتف أو بالوسائل األخرى 

 : (17) أسس احلوار الفعال يف الربامج احلوارية
يساء لفاظ المبهمة والغريبة التي قدتبسيط اللغة المستخدمة في البرامج الحوارية وتوحيد المصطلحات المستخدمة فيه وتجنب استخدام األ.أ

 فهمها. 
سئلة  سئلة المطروحة بين األسئلة في البرامج الحوارية كل ما يدور في ذهن المشاهد فضاًل عن التنوع في نوعية األن تحتوي األأجب  ي .ب

 القصيرة والمركزة. 
 هداف يتحاور فيها الجانبان مقدم الحوار والضيف.ن تكون هناك قضية محددة في العناصر واألأيجب  .ت
مشاهدين لم يتابعوا البرنامج الحواري من البداية لذلك يجب تذكيرهم بموضوع الحوار الرئيسي وتذكيرهم بما تم تناوله من  مراعاة وجود   .ث

 قبل الضيوف في البرنامج.
مطروحة  يجب ان يوزع مقدم البرنامج الحواري الوقت الزمن بالتساوي لكل طرف في الحوار واالبتعاد عن تبني المقدم احد وجهات النظر ال .ج

 في البرنامج. 
 : (18) همهاأوهناك جمموعة من الوظائف اليت تؤديها الربامج احلوارية التلفزيونية 

 توضيح فكرة أو ظاهرة أو تقييم تجربة. .أ
 تفنيد بعض الشائعات واألفكار المطروحة. .ب
 تعميق فهم لقضية لم تكن مفهومة للجمهور أو شرح موقف غامض. .ت
 ين. راء جمهور المشاهدآالتأثير في  .ث
 التعريف بالشخصيات المستضافة وإبراز افكارها وتجاربها. .ج
 عطاء المعلومات حول موضوعات مختلفة وتهم شريحة كبيرة من المجتمع. إ كشف بعض الحقائق و  .ح

 ن الربامج احلوارية يف القنوات الفضائية هلا أهمية بالنسبة إىل اجلمهور املستقبل :أويرى الباحث 
 تزود الجمهور بالمعلومات التي توسع مداركهم وتزيد من خبراتهم في الشؤون المختلفة للحياة. .أ

 اتخاذ القرارات.بداء اآلراء واحترام حرية الرأي وتساعدهم على  إتساعد الجمهور في فهم الديمقراطية و  .ب
 شخاص أو القضايا التي يتم تناولها في الفضائيات. تساعد البرامج الحوارية على رسم الصور الذهنية عن األ .ت
 تشبع الكثير من حاجات الجمهور منها حاجتهم إلى المعرفة والحصول على المعلومات.  .ث
 من القضايا السياسية وغيرها.تعمل البرامج على تشكيل الرأي العام للجمهور حول العديد  .ج
 تساعد على تزويد السياسيين والحكومات بالمعلومات الضرورية عن أهم األحداث الجارية.  .ح

ًوهناكًمجموعةًمنًالنتقاداتًالتيًتوجهًإلىًالبرامجًومنهاًالبرامجًالحواريةًالتيًتعرضًفيًالقنواتًالفضائيةًومنًهذهًالنتقاداتًً:
والمحلية وتبتعد البرامج في الفضائيات تعتمد على اللهجات العامية    فبعض ،    الحوارية هبوط مستواها اللغوي على بعض البرامج    شريؤ  .أ

 وبعض الضيوف يعتدون على المناظرين لهم وقد يؤدي ذلك إلى التطاول باأللفاظ بينهم. عن اللغة العربية الفصحى 
 .(19) طويلة والكالم الكثير ومقاطعة الضيوف لمرات كثيرة بعض المقدمين في البرامج الحوارية يلجؤون إلى المقدمات ال .ب
 ثارة والمتعة إلى الجمهور.سئلة المحرجة لزيادة اإليلجأ بعض مقدمي البرامج الحوارية إلى األ .ت
 . (20)أصبحت بعض البرامج الحوارية التلفزيونية مسرحًا إلبراز انجازات الضيوف وبطوالتهم وابداعهم ونجاحاتهم  .ث
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 املبحث الثالث: الدراسة التحليلية
ًالمستخدمةًمنًقبلًالمقدمًإلقناعًالجمهورًفيًالبرامجًالحواريًةًساليب(ًيبينًًال1جدولً)

ًالنسبةًالمئويًة ًالتكرار ًت ساليبًالمستخدمًةال

 1 تقديم أدلة وبراهين 9 % 16

 2 رقام واحصائياتأتقديم  14 % 26

 3 االستشهاد بالوقائع  32 % 58

  المجموع 55 % 100

حيث اعتمدت برنامج الحق يقال   %58وبنسبة مئوية بلغت    32جاءت  فئة االستشهاد بالوقائع بالمرتبة االولى وبعدد تكرارات    (1)  في جدول
ثناء مدة الدراسة.وفي المرتبة الثانية أغلب الحلقات  أ خرى في  أالعراقية على االستشهاد بالوقائع ومقارنة وقائع حدثت بوقائع    utvفي قناة  

خيرة تقديم أدلة وبراهين في برنامج  بينما جاءت في المرتبة األ  %26وبنسبة مئوية بلغت    14ام واحصائيات بعدد تكرارات  رقأجاءت تقديم  
(ًيبينًالشكلًالفنيًللحوارًوفقاًلعددًالضيوفًفيًالبرامج2ًًجدولً).%16وبنسبة تكرارات بلغت    9الحق يقال وبنسبة تكرارات بلغت   

 الحوارية
ًالنسبةًالمئويًةًالتكرارًالبرنامجعددًالضيوفًفيًًت

 صفر صفر حوار مع شخصية واحدة 1

 % 35 7 حوار مع شخصيتين 2

 % 65 13 حوار مع ثالث شخصيات 3

 % 100 20 المجموع 
حيث يستضيف برنامج الحق    %35وبنسبة    13ولى وبعدد تكرارات بلغ   فئة الحوار مع ثالث شخصيات بالمرتبة األ   ( 2)جاءت في جدول  

حد  ألى  إو ال يميل  أشخصيات اثنان منها حزبية ومتعارضة في اآلراء وواحدة محلل سياسي يكون رأيه شبه محايد    3غلب حلقاته  أ يقال في  
والدكتور    القانون   دولة  ائتالف  عضووائل الركابي  السيد  كل من  البرنامج    ضيفكان    9-4طراف المتصارعة مثال لذلك حلقة البرنامج ليوم  األ

والدكتور اياد العنبر استاذ العلوم السياسية.بينما جاءت في المرتبة الثانية حوار مع شخصين بعدد    الصدري   التيار  من  المقربفتاح الشيخ  
ة بصفر حيث لم تتضمن حلقات البرنامج استضافة  ، في حين جاءت في المرتبة األخيرة حوار مع شخصية واحد%35وبنسبة مئوية    7تكرارات  

 (ًيبينًأنواعًالسئلةًالمستخدمةًمنًقبلًالمقدمًفيًالبرامجًالحوارية3جدولً)شخص واحد في جميع حلقات اثناء مدة البحث.
ًالنسبةًالمئويًة ًالتكرار ًانواعًالسئلًة ًت

 1 أسئلة مفتوحة 112 % 50

 2 أسئلة مغلقة  44 % 20

 3 أسئلة مغلقة مفتوحة 67 % 30

  المجموع 223 % 100
حيث كانت أغلب االسئلة التي تطرح   %50وبنسبة مئوية بلغت    112اسئلة مفتوحة وبعدد تكرارات بلغ    3جاءت في المرتبة األولى بجدول  

و مختصرة ، وفي المرتبة أجابات معمقة وغير قصيرة  إسئلة مفتوحة تتطلب  أمن قبل مقدم البرنامج عدنان الطائي في برنامج الحق يقال هي  
سئلة مغلقة وبعدد أ، كما وجاءت في المرتبة األخيرة    %30وبنسبة مئوية    67سئلة مغلقة مفتوحة وبعدد تكرارات بلغ  أفئة    الثانية جاءت
ً(ًيبينًتدخلًمقدمًالبرنامجًفيًالبرنامجًالحوارًي4جدولً).%20وبنسبة مئوية بلغت  44تكرارات بلغ 
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ًالنسبةًالمئويًة ًالتكرار ًتدخلًالمحاوًر ًت
 1 يجابيإاتجاه  73 % 43
 2 اتجاه سلبي 98 % 57

  المجموع 171 % 100
الثانية فئة اتجاه ايجابي وبعدد   % 57وبنسبة مئوية    98فئة اتجاه سلبي وبعدد تكرارات بلغت اتجاه سلبي    4جاءت في جدول   وبالمرتبة 

 (ًيبينًفئةًالشخصياتًالمستضافةًفيًالبرنامجًالحوارًي5جدولً).%43وبنسبة مئوية  73تكرارات بلغت 
ًالنسبةًالمئويًةًالتكرارًفئةًالشخصياتًالمستضافًةًت
 % 4 4 مسؤول حكومي  1
 % 22 21 نائب برلماني  2
 % 35 33 شخصية حزبية 3
 % 19 17 محلل سياسي 4
 % 17 15 شخصية اكاديمية 5
 % 1 1 شخصية دينية 6
 % 2 2 خبير أمني  7

 % 100 93 المجموع 
حيث اعتمد البرنامج بالدرجة األولى على    %35وبنسبة مئوية بلغت    33جاءت في المرتبة األولى فئة شخصية حزبية بعدد تكرارات بلغت  

السياسية و الكتل  أحزاب  الشخصيات الحزبية كون البرنامج حواري سياسي يستضيف يوميا عدد من الشخصيات السياسية الممثلة لعدد من األ
ول لمجلس حداث سياسية مهمة في فترة ما قبل تشكيل الحكومة منها انتخاب النائب األأن فترة البحث تضمنت عدة  أ   في العراق خصوصاً 

وبنسبة مئوية   21النواب واالتفاق على اختيار رئيس لجمهورية الجديد ، وفي المرتبة الثانية جاءت فئة نائب برلماني بعدد تكرارات بلغت  
و تحالف السيادة او من التحالف أطار التنسيقي  من النواب من جميع الجهات السياسية سواء في اإلحيث استضاف البرنامج عدد  %22غت  بل

وبنسئة مئوية بلغت   17و من الجهات السياسية األخرى،  وفي المرتبة الثالثة جاءت فئة محلل سياسي وبعدد تكرارات بلغت  أالكردستاني  
، وفي المرتبة الخامسة مسؤول    %17وبنسبة مئوية بلغت    15رتبة الرابعة جاءت فئة شخصية اكاديمية وبعدد تكرارات بلغت  وفي الم19%

وبنسبة مئوية بلغت   2، وفي المرتبة السادسة جاءت فئة خبير أمني بعدد تكرارات بلغت  %4وبنسبة مئوية بلغت    4حكومي بعدد تكرارات بلغ  
(ًيبينًاتجاهاتًالضيوفًنحوًالقضية6ًجدولً).%1وبنسبة مئوية بلغت    1جاءت فئة شخصية دينية وبعدد تكرارات    وفي المرتبة األخيرة2%

ًالمطروحةًفيًالبرامجًالحواريًة
ًالنسبةًالمئويًة ًالتكرار ًاتجاهاتًالضيوًف ًت

 1 اتجاهات متقاربة صفر صفر
 2 اتجاهات متعارضة 18 % 90
 3 االتجاه المحايد 2 % 10

  المجموع 20 % 100
كبر لحلقات البرنامج وهي النسبة األ  % 90وبنسبة مئوية بلغت    18جاءت في المرتبة األولى فئة اتجاهات متعارضة وبعدد تكرارات بلغت  

اه الذي يعتمد على طرح قضية أو أكثر يتم التباحث والتحاور حولها بين مقدم البرنامج وضيوفه ، بينما جاءت في المرتبة الثانية فئة االتج
حلقة من حلقات ي  أ، وجاءت في المرتبة األخيرة اتجاهات متقاربة بصفر حيث لم تتضمن  %10وبنسبة مئوية    2المحايد بعدد تكرارات بلغت  

(ًيبينًًطريقةًالتواصلًمع7ًًجدولً)برنامج الحق يقال وجود اتجاهات متقاربة بين الضيوف بل كانت متعارضة في اآلراء والطروحات.
 الضيوفًفيًالبرامجًالحوارية

ًالنسبةًالمئويًةًالتكرارًطريقةًالتواصلًمعًالضيوفًت
 % 44 20 داخل االستوديو 1
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 % 38 17 الصناعية عبر االقمار  2
 % skype 8 18عبر  3

 % 100 45 المجموع 
حيث اعتمد البرنامج في أكثر   %44وبنسبة مئوية بلغت    20جاءت في المرتبة األولى فئة التواصل داخل االستوديو بعدد تكرارات بلغت  

وبنسبة    17قمار الصناعية بعدد تكرارات بلغت  حلقاته تواجد الضيوف في داخل االستوديو ، بينما جاءت في المرتبة الثانية التواصل عبر األ
 %.  18وبنسبة مئوية بلغت  8بعدد تكرارات بلغت  skype، وفي المرتبة األخيرة جاءت فئة التواصل عبر  %38ت مئوية بلغ

ً(ًيبينًفئةًالعناصرًالفنيةًالمستخدمةًفيًالبرامجًالحواريًة8جدولً)
ًالنسبةًالمئويًةًالتكرارًالعناصرًالفنيةًت
 صفر صفر انفوغرافيك 1
 % CG 144 59استخدام  2
 % 33 79 شخصيةصورة  3
4 Voice over 20 8 % 
 % 100 243 المجموع 

ثناء كالم أالسيجي     utvحيث تستخدم قناة  % 59وبنسبة مئوية بلغت  144بعدد تكرارات بلغت  CGجاءت في المرتبة األولى فئة استخدام 
الثانية جاءت فئة صور شخصية بعدد تكرارات بلغت الضيوف في البرنامج ووضعه على الشاشة وتغيره اثناء كالم الضيوف ، وفي المرتبة  

السيد  السيد مقتدى الصدر وصور رئيس البرلمان  سماحة  حيث استخدمت عدد من صور الشخصيات السياسية مثل  ًً% 33وبنسبة مئوية    79
عن عدد من    اظمي فضالً نوري المالكي ورئيس الوزراء في تلك المرحلة مصطفى الكالسيد  محمد الحلبوسي وزعيم ائتالف دولة القانون  

 .%8وبنسبة مئوية بلغت  20بعدد تكرارات بلغت  Voice overاألخرى، بينما جاءت في المرتبة الثالثة لشخصيات الصور  
ً(ًيبينًًمكانًوجودًالشخصياتًالمستضافةًفيًالبرنامجًالحوارًي9جدولً)

ًالنسبةًالمئويًة ًالتكرار ًفئةًمكانًوجودًالشخصيات ًت
 1 العراقداخل  42 % 69
 2 خارج العراق 19 % 31

  المجموع 61 % 100
بينما جاءت في المرتبة الثانية فئة خارج    %69وبنسبة مئوية بلغت    42جاءت في المرتبة األولى فئة داخل العراق حيث بلغت عدد التكرارات  

 . %31وبنسبة  19العراق بعدد تكرارات 
 االستنتاجات:

دقائق أو أكثر والتي    5منها البدء بمقدمة البرنامج والتي يقرأها المقدم ويتراوح وقتها بحدود    جديدة  أساليب تقديماعتمد برنامج الحق يقال على   .1
 . المشاهدين انتباه لجذب عالية ومؤثرات موسيقية ضربات تلخص المشهد في العراق ويقرأها المقدم باللهجة العراقية مع استخدام

  في   األطراف  من  طرف  كل  آراء   تبنيه  وطريقة  البرنامج  مقدم  يطرحها  التي   األسئلة  عبر  الضيوف  بين  اإلثارة   أسلوب  البرنامج  اعتمد.2 
 . البرنامج في  المطروحة القضايا  حول المتلقي وشد الضيوف بين الخالف بتوسيع ساهمت والتي اآلخر  الطرف مواجهة
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