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-الشباب اجلامعي لتلمسان أمنوذجا -





ي  ِ ِ ا ِ الَْحْمُد 
اُت  َ اِل الص ِبِنْعَمِتِه تَِمت



 

هعظميىلٔسامؤهوتقدستثناؤهعزالشكر قه ال جنام هذه زوعطائه ورمه وعونه وتوف
ة. طرو

امحلد والشكر من ف ٔخرة و امحلد والشكر يف ا ٔوىل و امحلد والشكر يف ا لهم  ل وا ق
ٔبداً  ني ودامئًا و هنار ويف لك  ٔطراف ا لیل و ء ا ٔ .امحلد والشكر من بعد و

ي رافقين يف  ستاذ املرشف " سعیدي محمد"  ا ر اىل  ٔمسى معاين الشكر والتقد كام اتقدم ب
رشاد . جفزاه لنصح و يل  ل  ة خطوة خبطوة  ومل یب طرو ركاجلزاءريهللاهذه  و

لمه.يف

ىل امتام هذا العمل . دوين  ن سا ساتذة والزمالء ا لشكر اجلزیل اىل لك  ه كذ ٔتو

ٔستا اص اىل ا شكر  ع االتصال جبامعة ن لباد الغايلذٔتقدم  مل اج س مرشوع دكتوراه  رئ
عة البحث العلمي  تلمسان، ن تقامست معهام م ستاذ  قدوري عبد القادر ا و

لكفوا عناء قراءة هذه ك ن  لجنة املناقشة وا ر  اىل السادة اعضاء ا لشكر والتقد ٔتقدم  ام 
اقشهتا . ة وم طرو

ٔو من بعید يف اجناز هذا العمل واىل لك من سامه من قریب 



 

 

ٔيب  ٔيم و ٔهدیه اىل  ي  ىل امتام هذا العمل ا ي قدرين  ا ٔطال يف معرهام، امحلد  حفظهام هللا و
ٔخيت الكرمية . العزز و ٔ ٔهدیه اىل   امئ يل ، كام  ىل صربهام ودمعهام ا

اء اخلري يف الرس والعالنیة ،  يل بد ل  ٔطال يف معرها، واليت مل تب ديت حفظها هللا و ىس  ٔ وال 
ولكامهتا اليت اكنت دامئا بلسم شفاء  .

ة  ح صدقاء و اىل لك 

رمه قلمي. رمه قليب ومل یذ واىل من ذ
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:

تعرف تكنولوجيا االتصال واإلعالم تطورا هائال ومتسارعا  منذ بداية القرن الواحد والعشرين ، 
حيث شهدت دجما  بني وسائل االتصال التقليدية  وتقنيات املعلومات مما صنع  ما يعرف 

نكن نعرفها بتكنولوجيا االتصال التفاعلي واالتصال املتعدد الوسائط وقدم لنا مصطلحات جديدة مل 
سابقا مثل امليديا اجلديدة ومواقع التواصل االجتماعي ، األمر الذي  غري مفهوم املكان والزمان 
ال للتواصل والتفاعل  تمعات والثقافات املختلفة وفتح ا واختصر املسافات وقرب بني  الشعوب وا

بني أفرادها .

استخدامها جعلها تضطلع بأدوار أكرب إن سرعة انتشار تكنولوجيا االعالم واالتصال وسهولة 
تمعات األصلية  تمعات اإلنسانية، من خالل نقل أمناط وقيم وسلوكيات جديدة اىل أفراد ا داخل ا
، سواءا عن طريق األخبار واحلصص والربامج واملواد اململوكة للمؤسسات االعالمية الكبرية املسيطرة 

اصل األفراد  وتفاعلهم داخل الفضاء االفرتاضي الذي توفره على اإلعالم العاملي  ، أو عن طريق  تو 
األنرتنيت ومواقع التواصل االجتماعي ، مما خلق نوعا من التوجس والقلق من هذه املضامني وأثرها 

تمعات ،  وهذا يف ظل ظاهرة العوملة ، اليت غريت من على السلوكيات والقيم األصيلة لتلك ا
واملكان، وجعلت من العامل قرية صغرية، تنتقل فيها املعلومة بسرعة هائلة ، التقليدية للزمن املفاهيم

وداخل العالقات بني االفراد،ثريها على طبيعةمنظومة تكنولوجية متطورة، يتجلى تأوهذا بفضل 
وهذا عن طريق التخلي عن القيم التقليدية ،وتبين قيم جديدة تعمل على تشكيل امناط اجلماعات،

دد البنية القيمية للمجتمعات خصوصا منها تفكري وسلوك يات  خمتلفة معرفيا ووجدانيا واخالقيا ، 
.  التقليدية واحملافظة.

ا أصبحت تعيش يف عامل مفتوح  يف ظل هذا التطور املذهل  يف  تمعات العربية أ املالحظ يف ا
العادات والتقاليد والعلوم تكنولوجيا االتصال ووسائطها، األمر الذي أدى اىل امتزاج الثقافات و 

تمع اجلزائري ليس مبنأى عن  والفنون يف إطار ما يعرف حبوار احلضارات والثقافات بني الشعوب ، وا
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ذلك التغري من خالل تبنيه هلذه التكنولوجيا ، فلم يعد بيت جزائري خيلو من الربط بشبكة األنرتنيت 
،وصار  معظم الشباب ميتلكون هاتفا ذكيا أو اكثر مرتبطا مع شبكات HDومن أجهزة التلفزيون 

تمع استعماال هلذه  التدفق من اجليل الثالث واجليل الرابع ، حيث أن الشباب هم أكثر شرائح ا
م اليومية  من حراك  التقنيات االتصالية وتعرضا ملوادها اإلعالمية  ، خصوصا مع ما تشهده حيا

والت  يف البنية االجتماعية والثقافية واالقتصادية  للمجتمع اجلزائري ، وما يرتتب عن وتغري بفعل التح
ذلك من سلوكيات متردية على املنظومة االجتماعية واألنساق القيمية والثقافية اليت تنظم وحتكم  

تمع ،  ني حيث جيد الشاب اجلزائري نفسه حماصرا من قبل مضامسلوك االفراد واجلماعات داخل ا
اعالمية حملية ال تناسب تطلعاته، ويف نفس الوقت مستهلكا ملضامني اعالمية أجنبية ترفيهية ال 

تمعات الغربية، باإلتعكس الواقع ا ضافة اىل الفراغ واالزمات اليت يعانيها الشباب، مما ملعيش يف ا
جيعله يلوذ اىل االنرتنيت كبيئة افرتاضية يعرب فيها بكل حرية .

تمع اجلزائري  حماصرا بني فئتني  خمتلفتني ، فئة منفتحة على ثقافة االخر تعتمد لقد صار و  اقع ا
، إلشباع رغبات معينة  وبالتايل انتاج قيم ثيف لتكنولوجيا االعالم واالتصالعلى  االستخدام الك

شر جديدة ، وفئة أخرى حمافظة تنظر بعني التوجس لكل ما هو قادم من وراء البحار، هذا ما يؤ 
لتداخل نسيب بني قيم التقليد واحلداثة يتميز بالتعايش تارة ، وبالتصادم تارة اخرى، مما جيعلنا نتساءل 
حول طبيعة املنظومة القيمية للمجتمع اجلزائري يف ظل تعرضها الدائم لتأثريات للتقنيات االتصالية 

لتقليدية للمجتمع ، وهل ميكن احلديثة، وكيف تتم صياغة املمارسات اجلديدة لألفراد يف ظل القيم ا
تمع أم هي جمرد منظومة واحدة خاضعة  القول بوجود منظومتني قيميتني متضادتني يف نفس ا

لصريورة وقوانني التغري االجتماعي. 
، من خالل اشتغاهلم على العناصر د شغلت عموما بال علماء االجتماعإن مسالة اهلوية والقيم ق

ت ، كما معات. تلمس اوال موضوع اندماج الشباب ومترير القيم وامناط احلياةاليت تساهم يف تغري ا
.جيال السابقة حمل الدراسة تضع التجارب التارخيية لأل
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يعترب التغري القيمي من املواضيع اهلامة اليت حظيت بالتحليل والدراسة ،وهذا بسبب التأثري الذي 
تمع ،  تمع، حيث ان هذا  التغيري ميس مجيع فئات ا تقوم به على مجيع املستويات داخل ا

م ، وهذا ب م واجتاها اعتبار أن بدرجات متفاوتة ،ولكنه يظهر جليا على فئة الشباب يف سلوكيا
تمع تأثرا باألفكار اليت  القيم هي احملدد االول للسلوك ، خصوصا وأن الشباب هو اكثر شرائح ا
ا يف مراحل تكوينهم املختلفة من خمتلف مؤسسات التنشئة االجتماعية ،وبالتايل فإن الرهان  يتلقو

تمع وإحداث التغيري فيه .  يكون عليهم من اجل  بناء ا
افراد كالت االجتماعية  اليت يتخبط فيها الشباب اجلزائري الذي ميثل حوايل ثلثي ويف ظل املش

تمع وجب علينا رصد التغري يف القيم من خالل انسحاب مؤسسات التنشئة االجتماعية التقليدية ،ا
ا على منافسة فاعلني جدد يتمثلون يف وسائل االعالم واالتصال املرتبطة بالتكنولوجيا  وعدم قدر

احلديثة واليت تسوق ملواد ومضامني اعالمية وقيم جديدة يف ظل العوملة واالقتصاد احلر.
نقسم توجهات الشباب خبصوص القراءات و املالحظات االولية ميكن أنمن خالل بعض 

، اىل توجه حمافظ وتقليدي  يقدس بالقيم احمللية والتقليدية، ال يتقبل أي تغيريات اجتماعية القيم
ادمة من الثقافات االجنبية. جند كذلك توجه معتدل ، مرتبط بالرتاث احمللي والقيم األصيلة وقيمية ق

للمجتمع، ولكنه ال ميانه تبين قيم جديدة قادمة من احلضارة الغربية يراها إجيابية واضافة مفيدة 
اجيابية على للمجتمع احمللي، واخريا جند توجه منفتح ، ومتصاحل مع الثقافة الغربية ، حيث يعتربها
العموم ويتجلى ذلك يف منط حياته املختلف متاما عن حياة باقي االفراد يف جمتمعه احمللي.

ا، اءت هذه الدراسة مقسمة اىل مقدمةيف ضوء ماسبق ج ، مث  تتناول إشكالية الدراسة وفرضيا
ت السابقة اليت ، باإلضافة اىل الدراساواألهداف املتوخاة من هذا العملودوافع اختيار املوضوع

تناولت املوضوع او جزءا منه ، مث يتبعها منهج الدراسة املعتمد وجمتمع البحث باإلضافة اىل العينة 
املستخدمة يف الدراسة واألدوات املنهجية املعتمدة من اجل مجع وحتليل وتفسري البيانات.

يمي للبحث، حيث يعرف املفاهحتديد االطار املعريف و بعد ذلك يأيت الفصل االول الذي يتناول 
مجيع املفاهيم واملصطلحات املوجودة يف الدراسة ، يليه الفصل الثاين الذي تناول تكنولوجيات 
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تمع اجلزائرياالعالم واالتصال املستخدمة حاليا وكيفية تطورها وكذلك مستويات ، استخدامها يف ا
ملنظومة القيمية من حيث ااما الفصل الثالث الذي تناول القيمة يف خمتلف الدراسات حيث درس 

النظريات املفسرة للتغري التصنيف والرتتيب واألمهية، مث الفصل الرابع الذي وضح خمتلفاملصدر و 
وحتليل، أما الفصل اخلامس واألخري فيتناول اجلانب امليداين من الدراسة من خالل عرضالقيمي

الدراسة،  كما يشتمل على النتائج العامة والنتائج النهائية للدراسة. حملاخلاصة باملتغرياتالبيانات
وأخريا استنتاجات عامة وخامتة.

:إشكالية البحث-1

تعد القيم حمددا هاما من حمددات السلوك االنساين، من خالل تأثريها على طبيعة العالقات 
صحيح لسلوكيات ودوافع االفراد.االنسانية  بالضبط والت

ا مؤسسات  تمع من اعقد العمليات اليت تقوم  وتعترب عملية تشكيل القيم وتكوينها داخل ا
التنشئة االجتماعية. من حيث املصدر األساسي هلذه القيم ومن حيث حماولة حصرها وضبطها 

من خالل ارتباطها باملعتقد الديين والتصحيح  للضبطقابلةغريهنا ثابتة والقيموتصنيفها وتبدو
الصلب والرتاكمات الثقافية من عادات وتقاليد صامدة منذ عدة حقب تارخيية واليت تستوعب هذه 
القيم عرب الزمان واملكان وتقدمها يف منوذج مقدس حيدد نوعية العالقات بني األفراد واجلماعات 

تمع مع التأكيد على ثنا م داخل ا ، واملقدس يح واخلاطئ، واملمنوع واملقبولئية الصحوطبيعة سلوكيا
ا، والذي  واملدنس، وعلى هذا األساس يتولد املرجع النظري لتصنيف القيم حسب املوضوع اخلاص 

بدوره حيدد طرق نقلها من فرد اىل فرد و من جيل اىل أخر. 

سة والزاوية يف عملية ورغم امهية  الدور الذي تقوم به املؤسسات التقليدية مثل األسرة واملدر 
التنشئة واحملافظة على النسق القيمي للمجتمع اال أنه دخلت على اخلط مؤسسات أخرى منافسة هلا 
تتمثل يف وسائل االعالم واالتصال، واملطعمة بالتقنيات التكنولوجية احلديثة واليت مل يقتصر دورها يف 
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بل وحىت حتطيم القيم األصيلة والدعوة اىل النقل فقط وإمنا تعداها اىل تشكيل وصناعة قيم جديدة، 
التمرد عليها.

تمع اجلزائري بني واقعني خمتلفني قيم تقليدية أصيلة متثلها مؤسسات  تعيش القيم داخل ا
، وقيم حداثية ترعاها وسائل االعالم واالتصال يدية كاألسرة والزوايا واملساجدالتنشئة االجتماعية التقل

ا األكثر استقطابا وتبنيا  للتكنولوجيا ثوامليديا اجلديدة، حي يتجلى ذلك يف شرحية الشباب حيث أ
تمع اجلزائري. احلديثة واالكثر تفاعال مع  للثقافات اجلديدة  و قبوال للقيم الغريبة يف ا

يف الربط بني متغري التكنولوجيا احلديثة لإلعالم واالتصال، الدراسةإشكاليةهنا تتحددمن
تشكيل القيم، ومدى تأثري االول يف الثاين من خالل حتديد القيم الثابتة واملتحولة عند ومتغري 

تمع اجلزائري. الشباب يف ا

:يف ضوء ما سبق نطرح السؤال التايل

هو مدى انعكاس وتأثير تكنولوجيا االعالم واالتصال وما تحمله من قيم على الشباب ما
؟في المجتمع الجزائري 

:البحثفرضيات-2

بعد طرح سؤال البحث، كمرحلة أوىل من مراحل حتديد املشكلة ، "يبقى االنتقال اىل  عملياتية 
ا تسمح  هذه  االشكالية العلمية ،عن طريق حتويل سؤال البحث اىل فرضية ، حيث أن سريور

ا باالنتقال من سؤال البحث الذي يتميز بالعمومية والتجريد اىل السلوكيات واملمارسات  يف حد ذا
رد اىل اجلانب امللموس للبحث" ، 1واليت نسعى اىل مالحظتها يف الواقع ،وهكذا ننتقل من اجلانب ا

وهذا من خالل الربط بني متغري تكنولوجيا االعالم واالتصال، ومتغري النسق القيمي للشباب، ودراسة 

، ترمجة :بوزيد صحراوي و آخرون ، دار -تدريبات عملية–منهجية البحث في العلوم اإلنسانيةموريس أجنرس ، ، -1
.150، ص02،2004للنشر ، حيدرة ، اجلزائر ،طالقصبة 
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القيم الثابتة واألصيلة والتقليدية وكذلك تأثري املتغري االول يف املتغري الثاين وحماولة استخراج وحتديد
القيم اجلديدة احلداثية .

:يف ضوء االشكالية املقرتحة جاءت الفرضيات التالية

إن استخدام االفراد لتكنولوجيا االعالم واالتصال يؤدي اىل حتويل وتغيري يف :الفرضية االولى
القيم االصيلة للمجتمع اجلزائري.

ضعف عملية التواصل بني االجيال تولد تفاعل ضعيف املستوى من حيث :الفرضية الثانية
نقل القيم من جيل اىل اخر.

إن استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال تؤدي اىل اشباع حاجات ورغبات :الفرضية الثالثة
االفراد النفسية واالجتماعية مقارنة مع مؤسسات التنشئة االجتماعية التقليدية.

:يار الموضوعدوافع اخت-3

:يعود اختيار املوضوع لعدة أسباب ذاتية وموضوعية ميكن أن خنتصرها بالشكل التايل

:أسباب موضوعية-1.4

 تمع موضوع يالمس الواقع اجلزائري ، وهذا من خالل استخدام األغلبية الساحقة من افراد ا
اجلزائري لتكنولوجيا االعالم واالتصال ولو بدرجات متفاوتة.

واسع ومتشعب يف الطرح واملعاجلة من عدة اوجه وهو قابل لتوليد األفكار.موضوع

.ميدان البحث يف جمال القيم هو ميدان خصب وغين، يقبل الطرح على عدة اوجه

 تعدد املؤشرات واملتغريات واالبعاد اخلاصة بالعالقة ما بني تكنولوجيات االتصال واألمناط
السلوكية اجلديدة.
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تمع اجلزائري.إشكالية التغري القيمي وحماولة معرفة القيم الثابتة و القيم املتحولة يف ا

:أسباب ذاتية-2.4

.املوضوع  يف صميم ختصص  علم إجتماع االتصال، وقد أثار فضولنا العلمي للبحث فيه

 ،إن التغري القيمي هو واقع اجتماعي نعيشه يوميا، ويتم بتسارع كبري يف السنوات األخرية
جعل اجلميع يطرح تساؤالت ، من قبل، ملاذا ؟وكيف ؟وهذا دليل على تغري كبري يف املنظومة القيمية 

، حاولنا أن اجد هلا مقاربة علمية من خالل معاجلتها ميدانيا .

:ثالمنهج المعتمد في البح-4

"مهما كان موضوع البحث، فإن قيمة النتائج تتوقف على نوعية املناهج املستخدمة ، لذا على 
الباحث يف ميدان العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية أن يتصور حبثه بالتفكري يف الوسائل والتقنيات 

وحتديد مشكلة املنهجية اليت سيستعملها يف كل مرحلة من مراحل الدراسة ، وذلك من خالل ضبط
البحث والذي على أساسه يتحدد املنهج املناسب ملواصلة الدراسة .

حيث أن الباحث بعد ضبطه للموضوع من خالل صياغة االشكالية و الفرضيات ، وحتديد 
املعلومات الواجب مجعها، يبقى عليه هنا حتديد املنهج املؤدي اىل هذه املعلومات، وكذا االداة اليت 

ها، اىل جانب ضبط تقدميها اىل القارئ.متكنه من مجع

إن اول شرط جيب اخذه بعني االعتبار يف حتديد املنهج ، او املناهج املالئمة يتمثل يف حتديد 
باالضافة اىل طبيعة املوضوع..1السياق الزمين ، الذي تنتمي اليه اشكالية البحث"

،04،2010طاجلزائر،، ديوان املطبوعات اجلامعية،مناهج البحث العلمي في علوم االعالم واالتصالامحد بن مرسلي، -1
.96ص
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تمع من خالل الوظائف اليت وقد اعتمدنا يف هذه الدراسة على املنهج الوظيفي ، الذي يرى ا
يؤديها كل جزء منه، وهذا من خالل تفاعله مع بقية االجزاء االخرى. وهذا ما يناسب دراستنا من 

تمع. خالل حماولة فهم وظيفة القيمة يف حتديد سلوكيات االفراد داخل ا

استخدامهم يسعى حبثنا اىل التعرف على مدى تأثر قيم الشباب اجلامعي اجلزائري من خالل
املستمر لوسائل االعالم واالتصال احلديثة ،وهذا  من خالل رصد التغيري الكمي والكيفي احلاصل 

م وقيمهم االجتماعية والثقافية والدينية يف السياق االجتماعي الذي يعيشون فيه. على سلوكيا

:األدوات المعتمدة في البحث-5

املسح الوصفي بالعينة من أنسب التقنيات العلمية انطالقا من طبيعة حبثنا ، اعتربنا ان تقنية
للدراسات اليت" تستهدف وصف وبناء وتركيب مجهور وسائل اإلعالم واالتصال وامناط سلوكه بصفة 
خاصة، من خالل تسجيل وحتليل وتفسري الظاهرة يف وضعها الراهن بعد مجع البيانات الالزمة 

االجراءات املنظمة اليت حتدد نوع البيانات ومصدرها والكافية عنها وعن مصدرها من خالل جمموعة 
.1وطرق احلصول عليها" 

اعتمدنا على ثالث أدوات تقنية مهمة من ادوات البحث العلمي، أداة االستمارة كأداة 
:أساسية، اداة املقابلة كأداة مساعدة، باإلضافة  أداة املالحظة اليت ال ختلوا من أي حبث علمي

وتسمى كذلك االستبيان ، واليت تعرف يف شكلها االكثر شيوعا :ة" أداة االستمار -1.6
بسرب االراء ، حيث سنستخدمها كتقنية أساسية هلذا البحث ،وهي تقنية مباشرة لطرح األسئلة على 
األفراد بطريقة موجهة ، ذلك ألن صيغ االجابات حتدد مسبقا  يف األسئلة املغلقة، هذا ما يسمح 

دف اكتشاف عالقات رياضية واقامة مقارنات كمية من اجل فهم الظاهرة بالقيام مبعاجلة كمية
املدروسة .إن االستمارة هي وسيلة للدخول يف اتصال باملبحوثني بواسطة طرح األسئلة عليهم واحدا 

مركز دراسات 64سلسلة كتب املستقبل العريب،الجزائر، إشكالية الواقع ورؤى المستقبلحممد الفاتح محدي واخرون ، -1
.122ص ،2013لبنان بريوت،،1طالوحدة العربية،
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دف استخالص اجتاهات وسلوكيات جمموعة كبرية من األفراد" ، وهذا ما 1واحدا وبنفس الطريقة، 
حناول رصده يف حبثنا من خالل حتديد املنظومة القيمية احلالية للشباب اجلامعي ومعرفة مستويات 
تغيريها قياسا على االستعمال الدائم لتكنولوجيات االعالم واالتصال كما قمنا بوضع العديد من 

ة التحليل الكيفي ألفكار االسئلة املفتوحة ، حىت حنيط بكل االجابات املمكنة اليت تساعدنا يف عملي
وتصورات املبحوثني.

مبحوث من خمتلف التخصصات جبامعة أيب بكر بلقايد 100وقد قمنا بتوزيع االستمارات على 
:سؤاال مشلت  ثالث حماور أساسية61بتلمسان، وحتتوي استمارة دراستنا على 

أسئلة.7مشلت تتضمن اسئلة خاصة مبعلومات املبحوث العامة ، وقد :احملور االول

سؤاال 50وتتضمن ، استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصالعادات  وأمناط:احملور الثاين
:مقسمة على ثالث فروع

عادات   مشاهدة الفضائيات التلفزيونية.-

عادات وامناط  استخدام اهلاتف النقال.-

عادات استخدام شبكة االنرتنيت.-

صة بأثر تكنولوجيا االعالم واالتصال على انساق القيم والسلوكيات اسئلة خا:احملور الثالث
سؤاال.11وقد مشلت لدى االفراد.

تدخل املقابلة ضمن أدوات البحث العلمي ، حيث نستخدمها يف :" أداة المقابلة-2.6
، مجع املعلومات من االشخاص الذين ميلكون هذه املعلومات والبيانات غري املوثقة يف اغلب االحيان

واملقابلة مشتقة من الفعل قابل ، مبعىن واجه، وهي بذلك املواجهة من حيث قيامها على مواجهة 

.204موريس أجنرس ،مرجع سابق، ص-1
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املبحوث وجها لوجه ، من اجل التحدث اليه يف شكل حوار يتكون من اسئلة واجوبة حول موضوع 
.1البحث"

وقد ساعدتنا املقابلة غري املوجهة يف اجناز دراستنا وذلك اثناء توزيع استمارتنا ، حيث حاولنا 
م من خالل احملادثة على هامش ملئهم لالستمارة، من  االستئناس باملبحوثني واالحتكاك املباشر 

جب والغضب اجل احلصول على ثقتهم ومنحهم جماال اكرب للتعبري ، مع رصد تعابري الوجه مثل التع
والضحك اثناء طرح بعض االسئلة احلساسة. 

وهي اداة هامة مساعدة ومرافقة لبقية االدوات التقنية االخرى، :أداة المالحظة-3.6
نعتمدها يف حبثنا بداية من الدراسة االستطالعية ، ونواصل اعتمادها يف مجع املعطيات من ميدان 

نا بفرز ما يستحق مالحظتنا ،من مجلة البحث ، وهذا من خالل ضبط إطار مالحظة يسمح ل
األشياء الكثرية االخرى. من البديهي أن يكون أطار املالحظة هذا معتمدا على التعريف العمليايت 
للمشكلة املطروحة للدراسة .هلذا الغرض جيب ان يكون هذا االطار متضمنا بشكل أو باخر 

.2يل املفهومي وإقامة نظام تسجيل املالحظاتللمفاهيم واألبعاد واملؤشرات املتولدة عن عملية التحل

:تحديد مجتمع البحث-7

:للبحثالمكانيةالحدود-1.7

ا احلدود املكانية هلذه الدراسة3متثل جامعة أيب بكر بلقايد بتلمسان اختيارمتوقد،جبميع كليا
:لعدة أسباب موضوعية وكذلك ذاتيةهذا

من خالل معرفيت اجليدة باقسام وكليات جامعة فيه،والتحكمالبحثحصريفالرغبة-
تلمسان .

.213أمحد بن مرسلي، مرجع سابق، ص- 1
234موريس أجنرس ،مرجع سابق، ص-2
التعريف جبامعة تلمسان، أنظر املالحق.- 3



مقدمة 

12

اعتبار الطلبة اجلامعيني من فئة الشباب االكثر استخداما لتكنولوجيات االعالم واالتصال، -
وبالتايل احلصول على معلومات وافكار مهمة الجناز الدراسة.

:للبحث الزمنيةالحدود-2.7

ضافة اىل اىل اليوم ، باإل2013-2012السنة اجلامعية يرتبط هذا البحث زمانيا بداية من 
املعلومات والتجارب الشخصية اخلاصة، من خالل التعامل مع مستخدمي االنرتنيت ، منذ بداية 

.1999انتشارها باجلزائر وهذا يف حدود سنة 

،هو احلد الزمين الذي جيري فيه البحث امليداين من خالل2017-2016ميثل املوسم اجلامعي 
توزيع االستمارات على العينة املختارة من طلبة جامعة تلمسان.

:الدراسةعينة-8

يعتمد الباحثون يف اجراء حبوثهم امليدانية، وغريها من االحباث االخرى على طريقة العينة 
املأخوذة من جمتمع البحث، للوصول اىل املعلومات واحلقائق، اليت تفي بالغرض النهائي للدراسة، 

النتائج املتوصل اليها من حيث التمثيل على كل جمتمع حبث.وتسري هذه

إن الباحث يف دراسته املختلفة للظواهر املتنوعة يواجه صعوبة ضخامة جمتمع البحث، وشساعته، 
لدرجة يصعب عليه القيام بدراسة كل الوحدات املكونة له، نظرا الرتباط هذا االجناز بآجال حمددة ، 

ذا البحث بصفة مفردة، لذا يلجا الباحث اىل البد من احرتامها، باإل ضافة اىل صعوبة القيام 
اسلوب العينة ، حيث يقوم باختيار جزء صغري من وحدات جمتمع البحث اختيارا عشوائيا او 

منتظما، أو حتكميا قصديا، ليشكل هذا اجلزء من وحدات جمتمع البحث املادة االساسية للدراسة.

ول تأثري تكنولوجيا االعالم واالتصال على الشباب اجلامعي ملدينة باعتبار ان موضوعنا يتنا
تمع  تلمسان، حيث اعتمدنا  العينة العشوائية  واليت ميكن تعميم نتائج دراستها الحقا على بقية ا

اجلزائري.
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"والعينة العشوائية البسيطة هي اجراء اساسي يف عملية البحث امليداين ، يعتمد على الصدفة يف 
يار العناصر املبحوثة ، إن الصدفة اليت نعنيها هنا هي صدفة مراقبة. للداللة على أننا سنعمل اخت

بالصدفة املقصودة وليس بالصدفة الفجائية، حيث ان العمل من خالل الصدفة الفجائية يرجع بنا اىل 
يعين اختاذ القول اننا سنعمل بأية طريقة كانت، يف حني أن اللجوء اىل استخدام الصدفة املقصودة

احتياطات خاصة أثناء السحب بإعطائه ميزة علمية، وذلك مبنح كل عنصر من عناصر جمتمع 
.1البحث إمكانية معروفة للظهور من بني العناصر املختارة، من خالل التوزيع بدون منط حمدد"

استمارة سؤاال ، مت توزيع 61وبعد االنتهاء من التصميم النهائي لالستمارة اليت احتوى على 
البحث على جمموع الطلبة بطريقة عشوائية من خالل استهداف املبحوثني يف مكتبة املطالعة اخلاصة 
بكل كلية يف اجلامعة باإلضافة اىل املكتبة املركزية ، وقد ساعدنا ذلك يف احلصول على عينة مكونة 

ة مبجموعة من جذوع مشرتكة . وقد متيزت العين6ختصصا جامعيا ، قمنا حبصرهم يف 14من 
اخلصائص نتطرق هلا الحقا.

:الدراسات السابقة-9

ال، ولكنها اختلفت يف تناولت العديد من الدراسات  موضوع القيم و تكنولوجيا االعالم واالتص
ضافة اىل إشكالية  حتديد مفهوم القيم، حيث جاء هذا املفهوم واسعا ومتغريا من دراسة الطرح، باإل

ال جنداىل اخرى ، ومن بني  :الدراسات اليت وجدناها مهمة يف هذا ا

لعيساني رحيمة وهي اطروحة دكتوراه مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في :الدراسة االولى
، وهذا بعنوان "االثار االجتماعية 2006علوم االعالم واالتصال، بجامعة الجزائر سنة 

الشباب الجامعي بالجزائر ات األجنبية،والثقافية للعولمة االعالمية على جمهور الفضائي
أنموذجا.

.304موريس اجنرس ، مرجع سابق،ص- 1
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القنوات الفضائية لبرامجالمحتملةاآلثار"ماهيحيث طرحت الباحثة االشكالية التالية 
تشكل) والثقافيةلبنية  االجتماعية(والثقافية؟ وهياالجتماعيةاآلثاروتخصيصااالجنبية؛

والسياق المحدد لمنظومة السلوكياتتركيبات التجمع البشري، فيالفقريالعمود
حدوثبالجزائر؟ وما عواملالجامعيالشبابالظاهرة والباطنة على حد سواء على المعرفية

؟"1وثقافيااجتماعيالهاوالتصديمواجهتهاالتأثيرات؟ وكيفيةهذه

رية حيث قامت الباحثة بإجراء هذه الدراسة على على عينة من الطلبة من خمتلف اجلامعات اجلزائ
) استمارة745فردا ،ليصل عدد االستمارات القابلة للتفريغ إىل((769)الكلي العينةحجمبلغ 

والتحليل.للتفريغصاحلة

ا الدراسة :ومن اهم النتائج اليت جاءت 

اجلامعيالشبابمنمشاهديهاعلىاألجنبيةالفضائياتأحدثتهااليتلآلثار" بالنسبة
ا إجيابيةأفرادأغلب(فيعتقد العاملعلىالتعرف:يفأكثرمنهااإلجيابيةمعا، متثلتوسلبيةالعينة ا
االتيفواملعلوماتاملعارف بذلك، زيادةالقائلنيمن(30.22%)بنسبةاخلارجي وبطرقشىت ا

االتيفوالعمليةالعلميةاملهارات، تنمية(19.79%)بنسبةخمتلفة (13.295%)بنسبة شىت ا
أكثرمنهاالسلبية )، ومتثلت(12.24%بنسبة  األخرىواحلضاراتالثقافاتعلىاالطالع، 
الثقافةمتجيدعلى،العمل(  50.22 %)بنسبةالسيئةللسلوكياتاألعمىالتقليدبابفتح:يف

إباحيةأفالممنتقدمهمباالغرائزوإثارةوالعدوانيةالعنفعلى،التشجيع(8.58 %)بنسبةالغربية
.2منهم"(7.17%)بنسبةوانتمائهموأصالتهمهويتهمعنالشباب،تبعد(7.87% )بنسبةوعنيفة

( 48.29% )نسبةأجابتاألجنبية، فقدبالفضائياتالعينةأفرادتأثرلدرجةوبالنسبة
ترتكأنتستطعملالربامجهذهبأن( 26.58% )نسبةأكدت،فيما"مانوعا"ا بتأثرهممنهم

.10رحيمة، مرجع سابق، صعيساين-1
.520، صنفسهمرجع -2
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م(9.79%)نسبةأقرتفيهم، وباملقابلآثارها .الفضائيات األجنبيةبربامج"كبريةبنسبة"تأثروابأ
منهم، وطرق التفكري%42.59بنسبةاألفضلحنووالتطلعاتخاصة يف جوانب الطموحات

.منهم10.59 %بنسبةاإلجيابيةوالقيمواألخالق،(% 29.41 )بنسبةاإلجيايب

علىاألجنبيةالفضائياتبرامجتركتهاومداها اليتا االجتماعية ومستويالآلثار"بالنسبة
الغربيةوالتقاليدللعاداتمنظر أنالعينةأفرادإجاباتمنتبنياجلامعي، فقدشبابنامنمجهورها
وتقاليدناعاداتناأنالعينةأفرادأغلبجدا، فيعتقدقليلةحاالتيفإالتتأثرسلبية، وملمازالت
اإلسالمي، وأنالدينمناستمدادهاحبكم(67.52%)بنسبةالغربيةوالتقاليدالعاداتمنأحسن
قيممتجدماديةثقافةعلىوتنبيناإلنسانيةوالقيماألخالقمعتتناىفالغربيةالعاداتبعض

اإلنسان.يفالروحياجلانبويهملاجلسدرفاهيةمنيعززالذياملاديواالمتالكاالستهالك

يفيرغبونموأ،اأوطاداخلباالغرتابتشعراأ(52.48%)منهمكبريةنسبةعربتفيما
التعرضأنمنالصدديفأجريتاليتامليدانيةالدراساتإليهما أشارتوهو.الوطن خارجاهلجرة

لدىباالغرتابالشعوراحتماالتمنيزيدقد.الصناعيةاألقمارعربالوافدةاملستمر للربامج
.1الشباب"

الدراسة الثانية لسعيد بومعيزة، وهي اطروحة دكتوراه مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة في 
، بعنوان " أثر وسائل االعالم على القيم 2006علوم االعالم واالتصال، بجامعة الجزائر سنة 

دراسة استطالعية بمنطقة البليدة".والسلوكيات لدى الشباب،

.521عيساين رحيمة، مرجع سابق، ص-1
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ذه الدراسة إشكالية أثر وسائل االعالم على نشر القيم وتعزيزها وتغيري السلوكيات لدى تتناول ه
ماهو أثر وسائل االعالم على ":الشباب اجلزائري عامة، وهذا من خالل طرح سؤال جوهري مفاده

؟1القيم والسلوكيات لدى الشباب الجزائري"

مشلت هذه الدراسة عينة من الشباب من اجلنسني من مدينة البليدة حيث اعتمد الباحث على 
:أداة االستمارة وقام بتوزيعها على املبحوثني  ، ومن اهم النتائج اليت استخلصها الباحث

 ا "إن أغلبية املبحوثني الشباب يعتقدون أن استعماهلم لوسائل االعالم والتعرض حملتويا
على االرتباط أكثر بالقيم، وهذا ينفي فرضية الدراسة اليت تقول بأن وسائل االعالم ال تقوم ساعدهم 

.2بنشر القيم وال بتعزيزها لدى الشباب"

 إن ذوي املستوى التعليمي األدىن أكثر اعتقادا يف قدرة وسائل االعالم على تعزيز قيم
ذوي املستوى التعليمي االعلى أقل اعتقادا يف االبعاد النفسية واالجتماعية وبصفة خاصة الدينية ،وأن

قدرة وسائل االعالم على تعزيز القيم ذات البعدين االجتماعي والديين، ولكن مجيع أفراد العينة من 
الشباب وبغض النظر على املستوى التعليمي أقل اعتقادا يف قدرة وسائل االعالم على تعزيز قيم البعد 

السياسي .

 إن دور وسائل االعالم يف تعزيز القيم لدى الشباب يبقى مكمال لدور مؤسسات التنئشة
االجتماعية كاألسرة واملدرسة واجلماعات األولية واملسجد، وكلما كان دور هذه املؤسسات قويا اال 

نية.وقل شأن وسائل االعالم يف تعزيز القيم ،وبصفة خاصة قيم االبعاد النفسية واالجتماعية والدي

 إن املبحوثني متشبعون بالقيم ذات البعد اإلجتماعي اليت تعلموها واستدجموها بفعل عوامل
تمع ئالتنش م اليومية وجتعلهم ،يف سياق جمتمع انتقايل مثل ا ة االجتماعية واليت تضبط تفاعال

م يعطون أ مهية لالخر يف اجلزائري، موجهني حنو اخلارج أكثر مما هم موجهني حنو الداخل، مبعىن أ

.03ص مرجع سابق،السعيد بومعيزة ،-1
.337، ص نفس املرجع-2
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م وأفكارهم، وعليه فإن قيمهم  م اليومية وما سيصدره من أحكام بشأن أفعاهلم وسلوكيا تفاعال
م. م اليومية وسلوكيا م وقرارا هذه متارس عليهم نوعا من الضبط االجتماعي وتؤثر على تفضيال

د االخرى وبالتايل فهي إن قيم البعد الديين أكثر متظهرا يف شخصية املبحوثني من قيم األبعا
قيد تفيد ما يتعملونه من وسائل االعالم من جهة ،ومن جهة ثانية رمبا ال حيتاج املبحوثون اىل وسائل 

االعالم لكي جتعلهم يرتبطون أكثر بقيم هذا البعد . 

 أن وسائل االعالم ال تقوم بتغيري قيم الشباب مثلما يعتقد البعض ،وامنا تقوم بدور مكمل
سسات التنشئة االجتماعية كاالسرة واملدرسة واجلماعات االولية واملسجد، و أنه كلما كان لدور مؤ 

الشباب مستوعبا للتوجيهات القيمية املوجودة يف البيئة االجتماعية واالنا عندهم مكتمال والذات 
. 1اال وقل جلوؤهم اىل وسائل االعالم لتعزيز قيمهم"االجتماعية حمققة لديهم،

بعنوان "القيم االجتماعية 2011لثريا تيجاني وهو مؤلف صادر  سنة :لثالثةالدراسة ا
والتلفزيون في المجتمع الجزائري".

تدخل هذه الدراسة يف اطار البحوث اليت تدرس التغري االجتماعي، من خالل تأثري وسائل 
التلفزيون وانشغال االعالم يف السلوك االجتماعي لألفراد ،حيث أن الباحثة تتساءل عن سر جاذبية 

االفراد به عن اهم أشغاهلم كالدراسة والعمل وشغل البيت، مما جعلها حتاول دراسة التفاعل بني 
تمع اجلزائري. وتقصد من وراء  التلفزيون كأداة اعالمية والقيم االجتماعية اليت يقدرها وجيلها افراد ا

الناس حنو هذه القيم سلبا او اجيابا ،حيث ذلك معرفة أسباب التأثري اليت ادت اىل تغيري اجتاهات 
تمع اجلزائري لتغيريات :قامت الباحثة بطرح املوضوع من خالل وضع إشكالية تتمثل يف يتعرض ا

يف القيم االجتماعية السائدة منذ سنني طويلة، وتلعب وسائل االعالم والتلفزيون على اخلصوص دورا  
حيث القيم املدروسة. كبريا يف ذلك، ويبدو التغيري واضحا من

.339ص " املرجع السابق،السعيد بومعيزة ،-1
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وجاءت فرضيات الدراسة أوال بأن مشاهدة التلفزيون عامل من عوامل التغري، كذلك حلول 
التلفزيون حمل األسرة يف القيام بوظيفة التنشئة االجتماعية، اما الفرضية االخرية فهي مسامهة البث 

األفراد عن مواصلة الدراسة.املكثف للمسلسالت واالفالم ذات الصبغة املادية الصرفة يف انصراف

من خمتلف واليات اجلزائر، حيث أسرة602اعتمدت الباحثة على عينة عنقودية تتكون من
.1ركزت على مقابلة واستجواب أحد أفراد األسرة مهما كان جنسه ومهما كان سنه

:من النتائج اليت خلصت هلا هذه الدراسة

ا أدخلت عادات أن ملشاهدة التلفزيون عوامل معينة جعلته ا عامال للتغري االجتماعي أل
تمع اجلزائري قبل  جديدة مثل عادة السهر اىل مابعد منتصف الليل ،وهذا مامل يتعود عليه أفراد ا
م جتمع بني أفراد  انتشار التلفزيون بينهم، ألن معظم الناس كانوا ينامون باكرا ، وإن سهروا فأن سهرا

أما االن فصارت خاصة مبشاهدة التلفزيون مما جيعل أن الفرضية االوىل االسرة للسمر فيما بينهم،
.2للدراسة حتققت

 تأثري التلفزيون يف أحداث تغيري يف القيم األسرية املدروسة، وذلك من خالل االجابات اليت
تمع اجلزائري صارت مغلوبة  على أبرزت العالقة بينها وبني الفرضية الثانية، حيث أن االسرة يف ا

تمع مبا فيها كيان االسرة الذي أصبح  امرها من خالل السرعة الفائقة لتهاطل املعلومات على أفراد ا
مهددا بالزوال بسبب تدخل مؤسسات أخرى يف القيام ببعض وظائفها خاصة التلفزيون الذي صار 

ن القول أن عالقة يتدخل يف تربية األطفال والراشدين، ويتحكم يف تنشئتهم االجتماعية ، وهكذا ميك
السؤال بالفرضية ،تكمن يف حتقيق جزء منها يتمثل يف تأثري التلفزيون يف تغيري القيم األسرية املدروسة 

سلبا واجيابا.

دار اهلدى للطباعة والنشر، عني مليلة ،الجزائري""القيم االجتماعية والتلفزيون في المجتمع ثريا تيجاين ، -1
.157،154،ص2011اجلزائر،

.274نفسه، مرجع -2
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 عدم حتقق الفرضية الثالثة واملتعلقة يف انصراف االفراد عن مواصلة دراستهم اجلامعية بسبب
،حيث ترى مجيع الفئات أن التعليم من الواجبات ابيت تأثري األفالم واملسلسالت ذات الصبغة املادية

تمع،ال وهذا بدوره جعل الباحثة تستنتج بان التعليم ميكن التخلي عنها، ألنه عصب احلياة للفرد وا
تمع اجلزائري .1اجلامعي قيمة يفضلها وجيلها أفراد ا

مقدمة بجامعة باتنة سنة ر  لمحمد الفاتح حمدي  وهي اطروحة ماجستي:الدراسة الرابعة
بعنوان" استخدام الشباب الجزائري لوسائل االتصال واالعالم الحديثة وأثرها في ،2009

قيمهم وسلوكياتهم اليومية".

إن اهلدف من هذه الدراسة هو حماولة فهم وظائف استخدام وسائل االتصال واالعالم احلديثة 
باب اجلامعي يف ظل موجة الغزو الثقايف الغري داخل وأثرها االجيايب والسليب يف قيم وسلوكيات الش

النسق االجتماعي الذي ينتمي اليه ،واستشراف افاقها املمكنة ووضع مجلة من االليات والوسائل اليت 
يتخذها الشباب اجلامعي كغطاء حلماية قيمهم وافكارهم من الذوبان يف ثقافة االخر من خالل ما 

ن ثقافات مغايرة للثقافة احمللية ،  ومن قيم جديدة ومغايرة متاما للقيم حتمله وسائل االتصال احلديثة م
السائدة داخل السياق االجتماعي.

هو أثر استخدام وسائل االعالم واالتصال احلديثة يف ما:وقد جاءت إشكالية الدراسة
سلوكيات وقيم الشباب اجلزائري؟

:من النتائج اليت توصل اليها الباحث

بحوثني يرون أن ما يعرض عرب مواقع القنوات الفضائية العربية من برامج وحصص أن أغلبية امل
تمع، وذلك بنسبة  يتناىف مع قيمنا واخالقنا االجتماعية والدينية والثقافية السائدة داخل ا

97.32%.

.362،303،ص2011ثريا تيجاين ، املرجع نفسه ،-1
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 كشفت الدراسة ان ما يعرض عرب مواقع االنرتنيت من معلومات وصور خمتلفة يتناىف مع قيمنا
.%99،11ئدة داخل االسرة اجلزائرية يف نظر الشباب اجلامعي وذلك السا

 من بني االسباب اليت ادت اىل تأثري وسائل االعالم واالتصال يف حياة الشباب اجلامعي
م، كذلك كثرة املضامني  م وحاجا م اىل احلياة انطالقا من هذه الوسائل هو تلبية رغبا وتغيري نظر

، باالضافة اىل أن الفراغ الذي يعانيه الشباب اليت توفرها هذه الوسائللرفيعة والتقنيات العالية وا
.1اجلامعي هو السبب يف زيادة تأثر وسائل االعالم واالتصال عليهم

2011مطبوعة سنة لمصطفى مجاهدي وهي أطروحة دكتوراه:الدراسة الخامسة
برامج التلفزيون الفضائي وتأثيرها في الجمهور، شباب مدينة وهران أنموذجا".بعنوان"

اهتمت هذه الدراسة بتأثري برامج التلفزيون الفضائي يف الشباب، مع االخذ بعني االعتبار أن 
تلقي برامج التلفزيون الفضائي ،استطاعت أن تنتشر بوترية سريعة وبشكل منقطع النظري، ال ميكن 

ط بالعدد اهلائل من االقمار الصناعية ، بل كذلك بإقبال اجلمهور اجلزائري على برامج هذه تفسريه فق
35و18شاب من مدينة وهران يرتواح اعمارهم ما بني 500الفضائيات ،وقد مشلت عينة الدراسة 

.2سؤاال88سنة مت توزيع استمارة عليهم تضم 

:من بني نتائج اليت خلصت هلا هذه الدراسة

املعطيات االحصائية املتعلقة بالوقت الذي خيصصه الشباب ملشاهدة الربامج التلفزيونية، بينت
وعلى رأسها برامج الفضائيات مدى االمهية البالغة اليت يؤديها هذا النشاط يف حياة الشباب ، يتزامن 

هذا مع غياب هذه الفئة عن النشاط الثقايف.

.297،296صمرجع سابق،،خرونآحممد الفاتح محدي و -1
سلسلة اطروحات برامج التلفزيون الفضائي وتأثيرها في الجمهور، شباب مدينة وهران أنموذجا".،"مصطفى جماهدي- 2

.32،ص2011،بريوت لبنان، 01،مركز دراسات الوحدة العربية،ط94الدكتوراه
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جتماعي للشباب ،إذ أن الشباب ال يولون امهية  تزايد حجم املشاهدة قد اثر يف السلوك اال
كبرية ملمارسات اجتماعية اخرى مثل زيارة األقارب ،مثلما جند ذلك عند الفئات العمرية املتقدمة، 
ذه املمارسة االجتماعية، وتويل امهية أقل للمشاهدة التلفزيونية  فهذه االخرية تلتزم اىل حد ما 

.،مقارنة بالفئة العمرية الشابة

 ان تشتت وحدة املشاهدة العائلية ،يرتافق مع انزياح الشباب اكثر فأكثر حنو االنفرادية فيما
يتصل باملشاهدة التلفزيونية ،ويرتتب على هذه املمارسة أثار على املستويني االجتماعي والثقايف، 

م ، مثل العالق ا مهمة حبيا ات العاطفية، ويف حيث تدفع الشباب اىل احلديث عن االشياء اليت يرو
م ، وهذا اجلو ال يتوفر يف  تقديرهم ان أصدقائهم لديهم قدرات أوفر يف استيعاب مع خيتلج قلو

.1العائلة ،حبيث ينحصر احلوار داخل اجليل الواحد بدون ان ميتد اىل أفراد اجليل السابق

علومفيدكتوراهشهادةلنيللسمير لعرج وهي اطروحة دكتوراه مقّدمة:الدراسة السادسة
،  بعنوان "دور التلفزيون في تشكيل 2007/ 2006اإلعالم واالتصال بجامعة الجزائر سنة

الشباب الجامعي الجزائري".القيم الجمالية لدى

معرفة طبيعة عادات وأمناط املشاهدة التلفزيونية لدى أفراد عينة البحث ، دف هذه الدراسة اىل 
يل القيم اجلمالية و خصائصها لدى الشباب اجلامعي.   معرفة دور التلفزيون يف تشك

باإلضافة اىل معرفة طبيعة العالقة بني األلوان املوجودة يف الربامج التلفزيونية، وتفضيالت، 
واجنذاب الشباب اجلامعي هلذه األلوان، معرفة القيم اجلمالية اليت تشكلها الربامج التلفزيونية لدى عينة 

البحث.

ما طبيعة الدور الذي يلعبه التلفزيون في تشكيل :كالية الدراسة كااليتوقد جاءت إش
وصياغة القيم الجمالية لدى فئة الشباب الجامعي الجزائري ؟

.159،160مصطفى جماهدي مرجع سابق ،ص-1
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:أما نتائج الدراسة فنلخصها يف

 تمع يف احلكم على اجلميل أمهية لدى الذكور، بينما تعطي اإلناث أمهية ال تشكل معايري ا
حكمهن على اجلميل.هلذه املعايري يف

 تمع يف حكمهم على القبيح، بينما ركزت اإلناث على هذه مل يركز الذكور على معايري ا
املعايري يف حكمهن على القبيح.

 أمجع الشباب املبحوث على أن القيمة اجلمالية األكثر تشكيال لديهم؛ نتيجة مشاهدة برامج
يدل على الدور الذي يقوم به التلفزيون يف جمال التلفزيون هي قيمة الفكاهي واملضحك، وهذا 

الفكاهة والضحك.

 كان دور التلفزيون دورا إجيابيا يف تشكيل القيم اجلمالية لدى الشباب اجلامعي املبحوث؛
وهذا يلتقي مع الدراسات اإلعالمية اجلزائرية اليت توصلت إىل أن وسائل اإلعالم تؤثر يف قيم 

اجلمهور.

لعربية اجلماليات املتعلقة باللباس، وترتيب أثاث املنزل، ومزاوجة األلوان شكلت الفضائيات ا
لدى الذكور، أكثر من اإلناث، وشكلت هذه الفضائيات مجالية طرق التزيني، وتقليد املوضة لدى 

اإلناث أكثر من الذكور.

اللباس شكلت الفضائيات الغربية اجلماليات اخلاصة بطرق التزيني واجلماليات اخلاصة بطرق 
واستعمال األلوان؛ ومجاليات قص الشعر لدى مبحوثي الريف، وشكلت مجاليات ترتيب أثاث املنزل 

ومجاليات تقليد املوضة .

لقد ساعدتنا هذه الدراسات السابقة في بلورة مجموعة من االفكار والتساؤالت، كما ساهمت 
.ي معالجتها إلشكالية القيمفي توجيهنا اثناء ، من خالل المقاربات المختلفة لكل دراسة ف
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تعترب عملية حتديد املفاهيم ضرورية يف أي حبث علمي ، حيث ان ضبطها  لغويا واصطالحيا 
يساعد على ضبط التصور اخلاص بالبحث باعتبار أن كل دراسة ختتلف عن الدراسات االخرى حىت 
لو تداولت نفس املصطلحات ، حيث ان دراستنا تتناول جمموعة من املفاهيم نقدمها على الشكل 

:االيت

مفهوم  تكنولوجيا االعالم واالتصال.-1

:تعريف التكنولوجيا1.1

إن احلتمية التكنولوجية اليت نعيشها حاليا، تعين بأن التكنولوجيا شكل من اشكال التطور 
البشري، حيث ان العديد من الباحثني يعرتفون بأن التكنولوجيا مل تعد فقط شرطا من شروط احلضارة 

الدفع املتسارع من االخرتاعات التكنولوجية اىل تغيري النظم الثقافية التقليدية املتقدمة ،بل تعدى ذلك
:1مع نتائج وعواقب اجتماعية غري متوقعة

:التكنولوجيا لغة1.1.1

Teck"وهي مشتقة من كلمتني(Technologie)يوناين االصل "تكنولوجيا"لفظ 
Ne" وكلمة "تقنية او فن"وتعينLogis) أو(Ligos تعين علم+ دراسة، وعلى هذا األساس

تشري التكنولوجيا اىل الدراسة الرشيدة للفنون ،إن اصطالح التكنولوجيا يعين تفسري األلفاظ اخلاصة 
.2للفنون واملهن العديدة"

1- Marcel Danesi, Dictionary of media and communication,
M.E.Sharpe,Armonk,Newyork,2009 , p28

اجلزائر،، دار كنوز احلكمة،ثيرأاالعالم الحديثة، االستخدام والتتكنولوجيا االتصال و حممد الفاتح محدي واخرون، -2
.02، ص2011، 01ط
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»" إن أول ظهور ملصطلح التكنولوجيا  Technology م ،وهو 1770ان يف أملانيا عام «
(logy)و "صناعة يدوية"أو "فن"ين يف اللغة اليونانية وتع)techno(مركب من مقطعني

"العلم التطبيقي"أو "علم الصناعة اليدوية"وتعين علم او  نظرية وينتج عن تركيب املقطعني معىن 
.1وليس لديها مقابل اصيل يف اللغة العربية بل عربت بنسخ لفظها حرفيا" 

االغريقية اىل  (tekhnologia)من كلمة "تعكس التغيريات الواضحة يف معىن التكنولوجيا 
الالتينية ،ظهور التصنيع وانطالق التصور االقتصادي املرتبط )(technologiaكلمة 

باالبتكارات القائمة على العلم، يف بواكري القرن السابع عشر، كانت "التكنولوجيا" تستخدم لوصف 
املعاجلة النسقية، مثال، يف دراسة الفنون، والسيما الفنون النافعة او االلية، كما يوحي جذر الكلمة 

الذي يعين الفن او اتقان صنعة معينة. ويف أواسط القرن التاسع عشر، كان )tekhne(االغريقي 
استعماهلا الرئيس يرتبط مباشرة باحلرف الصناعية، وتطابقت هذه املهارات والتقنيات التطبيقية مع 
صناعة املعامل والتجارة، وصارت تتميز عن الفروع االكثر نظرية يف املعرفة العلمية، وحني صار 

ف البحث العلمي باستمرار حاجيات الدولة او الشركات، تأكد التمييز بني العلم توظي
.  2والتكنولوجيا"

:التكنولوجيا اصطالحا2.1.1

ا :يعرفها املعجم الشامل با

التكنولوجيا هي مجلة املعرفة اليت تتعلق بعمليات التصنيع و االستخراج.-

ن العلم الذي يطبق على الصناعة.التكنولوجيا هي  القطاع العام او املنظم م-

.13،ص1،2014، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،اجلزائر،طتكنولوجيا االعالم واالتصال الجديدةفضيل دليو، -1
، ترمجة سعيد الغامني، مركز دراسات الوحدة معجم مصطلحات الثقافة والمجتمعواخرون، طوين بينيت- 2

.208،209،ص2010،بريوت لبنان،01العربية،ط
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دف - التكنولوجيا هي جمموعة من التقنيات(الطرق الفنية أو الوسائل املستخدمة) يف جمتمع 
اىل احلصول على مقومات املعيشة(أو وسائل العيش).

التكنولوجيا هي منط التطبيقات مجيعا الستغالل املوارد يف السعي وراء املنافع.-

ة فنية لتحقيق غرض علمي.التكنولوجيا هي طريق-

تمعات الرشيدة.- التكنولوجيا هي دراسة القواعد العلمية للفنون والصناعات املستعملة يف ا

دف كلها اىل غاية واحدة - التكنولوجيا هي نسق من معارف تقنية مستمدة من علوم خمتلفة و
.1من مسات العصر احلايلوهي تطوير االنتاج وتنويع وسائله وحتديد دور االنسان فيه وهي مسة 

ا معجم مصطلحات المكتبات والمعلوماتيف عبد الغفور عبد الفتاح قاريكما يعرفها  با
مصطلح عام يشري اىل استخدام التقنية االستخدام األمثل يف خمتلف جماالت العلم واملعرفة من خالل 

.  2معرفتها وتطبيقها وتطويعها خلدمة االنسان ورفاهيته"

ف اخر التكنولوجيا هي جمموعة من النظم والقواعد التطبيقية وأساليب العمل اليت يف تعري
تستقر لتطبيق املعطيات املستخدمة لبحوث ودراسات مبتكرة يف جمال االنتاج واخلدمات.

 ،أما املفهوم احلديث للتكنولوجيا فيشمل االبداع باإلضافة اىل االقتباس واالستيعاب
عن مجيع االخرتاعات واالبداعات الالزمة لعملية التطور االقتصادي فالتكنولوجيا هي عبارة 

.3واالجتماعي ،واليت تتم من خالله مراحل النمو املختلفة

دار عامل الكتب، اململكة قاموس الشامل، قاموس مصطلحات العلوم االجتماعية، انجليزي عربي ،مصلح الصاحل، -1
.554،ص1999العربية السعودية ،الطبعة االوىل ،

مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية ، السلسلة معجم مصطلحات المكتبات والمعلومات،عبد الغفور عبد الفتاح قاري، -2
.279، ص2000)، الرياض، اململكة العربية السعودية ، 40الثالثة(

.02مرجع سبق ذكره ، ص تكنولوجيا االتصال واالعالم الحديثة، االستخدام والتاثير،دي واخرون،حممد الفاتح مح-3
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تعريف االعالم.-2

أي أخربه به.:ع ل م ) ـ أعلم فالنا اخلرب:"(مادة:االعالم لغة1.2

شعر به وادركه.عرفه وتيقنه، والشيءَ أي حصلت له حقيقة الِعلم، والشيءَ :َعِلَم ِعلًما الرُجلُ 

أطلعه عليه، وأعتلم الشيء أي علمه.:األمر و أعلم باألمرأعلم

.1هو مجع علوم وهو إدراك الشيء حبقيقته"أي استخربه إياه ، و العلمستعلمه اخلربا

:االعالم اصطالحا2.2

ر األخبار واملعلومات هو تلك العملية اليت يرتتب عنها نش(Information)"االعالم
الدقيقة اليت ترتكز على الصدق والصراحة وخماطبة عقول اجلماهري وعواطفهم السامية، واالرتقاء 
مبستوى الرأي ،ويقوم االعالم عل التنوير والتثقيف، مستخدما أسلوب الشرح والتفسري واجلدل 

.2املنطقي"

تستهدف تزويد اجلمهور جبميع احلقائق و االعالم يشري اىل مجيع أوجه النشاط االتصالية اليت
واألخبار الصحيحة، واملعلومات السليمة، عن القضايا واملعلومات واملشكالت وجمريات األمور 
بطريقة موضوعية وبدون حتديد، مما يؤدي اىل خلق أكرب درجة ممكنة من املعرفة والوعي واإلدراك، 

ة االعالمية، جلميع احلقائق واملعلومات الصحيحة واإلحاطة الشاملة لدى فئات مجهور املتلقني للماد
عن هذه القضايا واملوضوعات ومبا يسهم يف تطري الرأي العام وتكوين الرأي الصائب لدى اجلمهور 

.3يف الوقائع واملوضوعات واملشكالت املطروحة 

.527،526، ص1988، دار املشرق بريوت لبنان، الطبعة الثالثون، المنجد في اللغة واألعالم-1
.03مرجع سبق ذكره ، ص، تاثيرتكنولوجيا االتصال واالعالم الحديثة، االستخدام والحممد الفاتح محدي واخرون،-2
.31مصلح الصاحل ، مرجع سابق،ص-3
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تعريف االتصال.-3

اشتقت كلمة اتصال لغويا من مصدر الفعل وصل، الذي يعين الربط بني  :االتصال لغة1.3
.1كائنني أو شخصني، وورد يف لسان العرب الوصل ضد اهلجران، و خالف الفصل

أي ألمه ومجعه، ،واصل وصاال ومواصلة الشيء وصل يصل وصال وصلة وصلة الشيء بالشيء
ويف الشيء داومه وواظب عليه من غري انقطاع.

.2بالشيء أي ألتأم به ، وأليه بلغ وانتهى، أتصل يب خرب فالن أي علمتهاتصل 

:االتصال اصطالحا2.3

هو العملية أو الطريقة اليت يتم عن طريقها انتقال (communication)االتصال
املعرفة من شخص اىل اخر حىت تصبح مشاعا بينهما وتؤدي اىل التفاهم بني هاذين الشخصني أو 

ك يصبح هلذه العملية عناصر ومكونات واجتاه تسري فيه واجتاه تسعى اىل حتقيقه وجمال اكثر، وبذل
تعمل فيه ويؤثر فيها.

تمع"، أو "بناء الفهم املتبادل :يتضمن االتصال عدة تعريفات "عملية حتويل املعاين بني أفراد ا
ومات، أو "صريورة إشراك يف إطار التفاعل بني شخصني او اكثر"، "تبادل املعاين عرب نقل املعل

املعلومات واملشاعر بني الناس عرب تبادل الرسائل اللفظية ،أو " إنشاء فهم مشرتك من خالل التفاعل 
بني شخصني أو اكثر" اخل.. ويعرفه البعض ببساطة على أنه "قضايا اجتماعية اساسا"، وعامة ، فإن 

ا يعترب شكال من القدرة على االتصال مع االخرين يعزز فرصة الفرد يف احل ياة يف حني أن غيا
.3أشكال الشخصية املرضية

.15ثريا تيجاين، مرجع سابق ،ص-1
.903املنجد يف اللغة واألعالم، مرجع سابق، ص-2
.11، ص01،2011، الدار املتوسطية للنشر،طالمصطلحات الحديثة في االعالم واالتصالعبد الرمحن عزي، -3
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الذي من "هو ذلك الميكانيزم:تشارلز كولي يف تعريف  يقول ياسر عبده محريي نقال عن
خالله توجد العالقات االنسانية وتنمو وتتطور الرموز العقلية بواسطة رسائل نشر هذه الرموز 
عبر المكان واستمرارها عبر الزمان، وهي تتضمن تعبيرات الوجه وااليماءات واالشارات 
ونغمات الصوت والكلمات والطباعة والخطوط الحديدية والبرق وكل التدابير التي تعمل 

ة كفاءة على قهر بعدي الزمان والمكان"بسرع

" بانه العملية التي يتم من خاللها تبادل :"شرام"ويضيف ياسر عبده حيمري تعريف  
المعلومات واالفكار والمشاعر واالتجاهات بين فرد واخر او مجموعة افراد والمشاركة فيها. 

.1ي الحياة"وهو االتصال الذي يتم عن طريق الرموز ، والرمز الى أي شيء ف

بين االعالم واالتصال.-4

يعين باإلعالم أساسا اخلرب والوسيلة واجلمهرة والتدفق االحادي نسبيا، ينطبق ذلك على 
لة واالذاعة والتلفزيون، وتغيب اجلمهرة يف وسائل اهلاتف والفاكس والتلكس ومن مث  الصحيفة وا

مبيوتر) والشبكات املعلوماتية فهي وسائل اتصال وليست وسائل اعالم ،أما احلاسب (الك
(االنرتنيت) فهي جتمع االتصال واالعالم ،إذ توجد وسائل االعالم يف هذه الوسيلة ومن مث مسيت 

أي انه وسيلة اتصال واعالم. اما كلمة االتصال فيتضمن (Multimedia)باإلعالم املتعدد 
لالتيين لكلمةالتدفق املتبادل ال األحادي النسيب، وهذا ما جنده يف األصل ا

(Communication) اي(Communis) أي االشرتاك مث اشتقت كلمة
(Commun) تمع مث كلمة أي (Community)أي املشرتك وما يشرتك فيه أفراد ا

تمع من (Communication)اجلماعة فكلمة  اي االتصال . وعليه، فم يدور بني أفراد ا

،  ماجستير دراسة لبعض مهارات االتصال االساسية لدى المرشدين الزراعيين المحليين بمحافظة حيمريياسر عبده -1
.15، ص2002/2003مصر ،جامعة املنيا،،سوهاج
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تفاعل هو اتصال إذ يتضمن التبادل املشرتك . ويف هذه احلالة، يكون احملتوى أمشل من اخلري وتغيب 
الوسيلة التقنية و اجلمهرة والتدفق النسيب. أما الرتادف اجلزئي بني االعالم و االتصال فيكمن يف قول 

إدخال كلمة البعض ان كل اعالم هو اتصال وليس كل اتصال اعالم. وميكن يف هذا املستوى 
االبالغ وهي اقدم وبلغ كما تشري الكلمة من االعالم واالتصال، أي يف االبالغ بالغة، وقد ارتبط 
االبالغ بالقيم وليس باخلرب ضرورة ،فيقال أعلمته باخلرب وأبلغته بالرسالة، ويشتق من االبالغ حمتوى 

دعوة واالعالم ألن االبالغ خيص القني أي البالغ املبني. واالصح القول الدعوة واالبالغ وليس ال
حمتوى غري حمدد بالزمان واملكان بينما خيص االعالم اخلرب الذي يتحول اىل التاريخ فور فقدانه عنصر 
الت واالذاعة والتلفزيون يف ابالغ اجلمهور  االنية. وميكن أن تستخدم الدعوة يف الصحف وا

ا يف ذلك شان الرتبويني الذي يستخد مون التلفزيون واحلاسب يف التعليم ويسمون ذلك بالرسالة شا
.(Educational Technology)بتكنولوجيا التعليم 

وقد سامهت اللغات االجنبية أيضا يف احداث هذا الرتادف أو اخللط بني االعالم واالتصال 
باللغة االجنليزية تشري اىل االعالم واالتصال معا كالقول  (Communication)فكلمة 

Personal Communication)( واالتصال الشخصيCommunication)Mass(

) (Communicationعلى كلمة Sأي االتصال أو االعالم اجلماهريي، ويضاف حرف 
ويقصد بذلك وسائل االتصال مثل اهلاتف واألقمار (Communications)فتصبح  

الصناعية (والبعض يسميها البصرية) واحلاسب وليس وسائل االعالم مثل الصحيفة واالذاعة 
اىل كلمة (Information)والتلفزيون. اما باللغة  الفرنسية فتضاف كلمة 

(Communication)الم واالتصال للتمييز بني اإلعالم واالتصال كالقول علوم اإلع
(Sciences de l’information et de la communication)  غري أن

ال تعين بالضرورة االعالم بل املعلومة كما يف تعبريات اللغة االجنليزية (Information)كلمة
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(Information Technology)اي تكنولوجيا املعلومات و(Information

Society)1اي جمتمع املعلومات.

:مفهوم  تكنولوجيا االعالم واالتصال-5

جيب االشارة اىل ان مفهوم تكنولوجيا االعالم واالتصال ورمزه:المعنى اللغوي1.5
(TIC/ICTs)الرياضيات، االعالم :ليس مفهوما وحيد املعىن، فهو من اهتمام عدة ختصصات

االيل، االتصال، االدب، علم االجتماع ،علم النفس ، الفلسفة، هندسة االتصاالت...ولقد ظهر 
مفهومه يف مثانينيات القرن املاضي يف الواليات املتحدة االمريكية باسم مصطلح "تكنولوجيا االعالم" 

(Information Technologies)أوITخلطوط الناتج عن دمج احلواسيب با
،computer) &(communicationاهلاتفية، مث يف اليابان باسم الكمبيوتر واالتصال

Télécommunication et)، و(Télématique)والحقا يف أوربا باسم 

Informatique) أي االتصاالت عن بعد واالعالم االيل، وأخريا وبعد تأثري من علوم االعالم ،
.(TIC/CIT)واالتصال، شاع يف أوربا املصطلح احلايل 

:المفهوم االصطالحي2.5

مفهوم تكنولوجيا االعالم واالتصال بالنسبة للمقاربات الرمسية ممثلة يف املنظمتني الدوليتني /األمم 
، هي عبارة عن وسائل (ONU,OCDE)لتعاون والتنمية االقتصادية املتحدة ومنظمة ا

الكرتونية تنقل وختزن وتعاجل وتنشر املعلومات. وتتمثل الداعمة املادية هلذه التكنولوجيات بالنسبة 
االلكرتونيك والفوتونيك، يف الكهرباء،(Lorente, Bernete, Becerril)للمؤلفني

ا فتشمل االتصاالت عن بعد (Software)الربجمياتودعامتها الفكرية واملعرفية يف أما تطبيقا

..14,15,16صمرجع سبق ذكره،،المصطلحات الحديثة في االعالم واالتصالعبد الرمحن عزي، -1
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(Multimedia)،االعالم االيل، صناعة حمتويات السمعي بصري والوسائط املتعددة    
. 1تكنولوجيا املعلومات هي التكنولوجيا املستعملة يف جتميع وختزين، واسرتجاع ومعاجلة املعلومات

ا جمموعة  التكنولوجيا املتقدمة اليت اتاحتها احلاسبات االلكرتونية الدقيقة تعرف كذلك با
واالتصاالت السلكية و الالسلكية املتطورة بواسطة االقمار الصناعية وبغريها واالستثمار من بعد 
واحملطات االرضية والبحرية لالتصاالت وشبكات بنوك املعلومات االلكرتونية وما تستخدمه من 

مباشرة وغري مباشرة وتعين أيضا اكتساب ومعاجلة وختزين واسرتجاع ونشر وسائل اتصال متطورة
املعلومات عن طريق التكامل بني أجهزة احلاسبات االلكرتونية ونظم االتصاالت احلديثة.

كما تعين تكنولوجيا املعلومات جمموعة من املكونات املادية (االجهزة واملعدات) 
(hardware)سب االيل املختلفة وشبكات املتمثلة يف اجهزة احلا( Networks)

واملتمثلة يف برامج )،Software(البرامج ووحدات االدخال واالخراج، واملكونات غري املادية
التشغيل والربامج التطبيقية، باإلضافة اىل األفراد املتخصصني يف تشغيل وبرجمة وصيانة وتدريس 

دف مجع وخت . 2زين ومعاجلة واسرتجاع ونقل وحتديث املعلوماتوتطوير وحتليل هذه التكنولوجيا 

(NTICs/NICTs)المفهوم االجرائي لتكنولوجيا االعالم واالتصال الجديدة3.5

بتخصيصنا ملفهوم تكنولوجيا االعالم واالتصال وربطه مبصطلح اجلديدة ،نصبح اما موضوع 
اتصايل معلومايت أكثر حداثة يرتبط بثورة معلوماتية جديدة يف عصر جديد، معومل االبعاد وقوامه 

ا. أدوات وتقنيات اتصالية الكرتونية جديدة يتميز 

.554مصلح الصاحل، مرجع سابق، ص-1
، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، معجم مصطلحات التربية لفظا واصطالحافاروق عبده فلية،أمحد عبد الفتاح الزكي، -2

.127،128،ص2004االسكندرية، مصر ، 
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ني يف علوم االعالم من يفرق بني تكنولوجيا ولذلك فليس من الغريب أن جند من املتخصص
الت، وراديو والتلفزيون يف  االعالم واالتصال، اليت تشمل الوسائل ما قبل االلكرتونية كالصحف وا
شكلهما امليكانيكي، وبني تكنولوجيا االعالم واالتصال اجلديدة اليت ختص الوسائل 

ون االخذ بعني االعتبار أن صفة "اجلديدة" نسبية االلكرتونية(راديو، تلفزيون، انرتنيت...) ولكن د
ا مرنة ،دائمة التغيري وغري صحيحة دائما ،ألن لكل عصر مستجداته، ومع  من الناحية الزمنية ،أي ا
ا الدعامة  ذلك يبقى أن تكنولوجيا االعالم واالتصال اجلديدة مبعناها املعاصر يفرتض يف مكونا

.1اإللكرتونية والكهرباء

"هي تلك الوسائل واالدوات اليت :ضوء ما سبق سنعتمد يف دراستنا على التعريف التايليف 
تمعات اإلنسانية نتيجة التطورات احلاصلة يف ميدان االتصال  ظهرت اىل الوجود واىل حياة ا
واالعالم ،وهذا نتيجة زيادة حاجيات االنسان ومتطلباته اليومية، فنحن نعيش كل دقيقة وكل ثانية 

.2بتكرات جديدة ويف جل امليادين"م

"إن التحدي الذي يرفعه االتصال ليس تقنيا، ولكنه متعلق بفهم العالقات بني االفراد نفسهم ، 
تمع الذي ينتمون اليه، إنه اخليار بني أنسنة التقنية واعطائها الصبغة االجتماعية، أو  وبني االفراد وا

ال التقين  .3"جتريد االتصال وحصره يف ا

لذا نركز في دراستنا  على وسائل االعالم واالتصال التي تتميز بارتباط دائم بالتكنولوجيا 
والهاتف وتتطور بتطورها ونخص بالذكر التلفزيونات الفضائية الرقمية، واألقمار الصناعية،

النقال، وشبكة االنترنيت التي تعد األكثر استخداما وتأثيرا في أفراد المجتمع .

، 01والتوزيع،اجلزائر،ط، دار هومة للنشر تكنولوجيا االعالم واالتصاالت لجديدة، بعض تطبيقاتها التقنيةفضيل دليو، -1
.17،16،15،ص2014

.04مرجع سبق ذكره ،  ص، تكنولوجيا االتصال واالعالم الحديثة، االستخدام والتاثيرحممد الفاتح محدي واخرون،-2
3 - Dominique Wolton ,Internet et apré ?, une theorie critique des nouveaux
médias, Edition Flammarion, France , 2000, p197.
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:التأثيرمفهوم-6

"من أثر أثرا أثارة وأثرة احلديث  أي نقله ، فاحلديث مأثور أي منقول قرن :لغةالتأثير 1.6
عن قرن، ومنه السيف املأثور أي القدمي املتوارث .

.1أثر فيه أي ترك فيه أثرا ،وائتثر منه وبه أي حصل فيه أثر منه فهو متأثر"

:صطالحاالتأثير اإل2.6

" عالقة تفاعلية بني أفراد اجلمهور ووسائل االعالم"، إذ إن جوهر هذه العالقة :بأنهيعرف األثر 
ال يتمثل بالتأثري احلتمي(اخلطي) يف سلوكيات واجتاهات املتلقي، وإمنا يتفاعل مع هذه الرسائل 

ب انطالقا من خصائصه ومكوناته النفسية واالجتماعية واالقتصادية و الثقافية املختلفة، وهذا حس
احلاجات والرغبات اليت تشبعها له هذه الرسائل. ففي االطار العلمي ألثار وسائل االعالم اجلماهريية 
عند املتلقني، مت حتديد مفهوم االثر من طرف الباحثني على انه تغيري االراء واالجتاهات وتعديل 

لة االعالمية، فقد تلت سلوكيات املتلقني، وهو يعين ذلك التغيري الذي يطرأ على سلوك مستقبل الرسا
انتباهه ويدركها ويتعلم منها شيئا، أو أنه قد يغري من اجتاهه ويكون اجتاها جديدا ،أو يعدل من 
ا. فاألثر، إذا، هو "نتيجة االتصال وهو يقع على املرسل  سلوكه القدمي، أو أنه ال يويل أي اهتمام 

عيا، ويتحقق أثر وسائل االعالم من خالل واملتلقي على السواء، فقد يكون األثر نفسيا أو اجتما
.2تقدمي االخبار واملعلومات والرتفيه واالقناع وحتسني الصورة الذهنية"

و نقصد باألثر تلك العالقة التفاعلية بني اجلمهور ووسائل اإلعالم، وتتميز هذه العالقة من 
دف جانب وسائل اإلعالم مبحاولة تكييف رسائلها مع خصائص اجلمهور الذي ت توجه اليه 

ا، وليس بالضرورة التأثري عليهم لكي يغريوا شيئا ما على املستوى  استمالتهم لكي يتعرضوا حملتويا

.03املنجد يف اللغة واألعالم، مرجع سابق، ص-1
.03، صنفسهمرجع -2
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املعريف او الوجداين أو السلوكي، ومن جانب أفراد اجلمهور فهم يستعملون وسائل االعالم ويتعرضون 
م  االجتماعية وا ا، ألسباب خمتلفة باختالف سياقا لنفسية واالقتصادية والثقافية، وهذا وفقا حملتويا

م  ا على اشباع حاجا للقيمة اليت حتملها هذه احملتويات، وما متثله بالنسبة اليهم، ومدى قدر
.1املختلفة

مفهوم القيم.-7

ا اللغوية .:القيمة في اللغة1.7 وردت مبعاين متعددة يف اشتقاقا

وقياما وقامة أي انتصب.من الفعل قوم و قام يقوم  قوما وقومة -

و قوم الشيء أي أزال اعوجاجه، واملائل أو املعوج أي عدله، ويقال يف التعجب "ما أقومه" -
أي ما أكثر اعتداله.

استقامة أي اعتدال، استقام له األمر أي اعتدل له.و استقام-

املستقيمة ،ويقال ذلك القيمة وهي مجع قيم ، أمر قيم أي مستقيم ، يقال الديانة القيمة أي -
دين القيمة أي دين االمة القيمة .

نسبة اىل القيمة على لفظها ، القيم  :والقيمة أي مثن الشيء الذي يعادل املتاع ، والقيمي-
.2كل ذي قيمة ،يقال "كتاب قيم" أي ذو قيمة

:النحو االيتأشار اليها ابن منظور يف لسان العرب، أذ ترجع اىل الفعل قوم وادرجها على -

.284مرجع سبق ذكره، ص،الجزائر، إشكالية الواقع ورؤى المستقبلحممد الفاتح محدي واخرون ، - 1
.663,664املنجد يف اللغة واألعالم، مرجع سابق، ص-2
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وفعلها قوم من القيام وهو نقيض اجللوس، فهو مأخوذ من قام يقوم قوما :نقيض اجللوس
وقياما وقومة وقامة ، والقومة املرة الواحدة، ورجل قائم من رجال ،قوم وقيم وقيام ، ونساء قيم 

.1وقائمات

أي عزموا فقالوا.14:(الكهف}إذ قاموا فقالو ربنا رب السماوات واالرض{:وقوله تعال (

الرجال قوامون على {:وقد جييء القيام مبعىن احملافظة واالصالح ومنه قوله تعاىل
ومن اهل الكتاب {وقوله تعاىل )34:(النساء}النساء  مبا فضل ا بعضهم على بعض

من غن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت عليه 
، إال ما دمت عليه قائما أي مالزما حمافظا.)75:ال عمران(}قائما

 واملقام موضوع القدمني واملقام واملقامة املوضع الذي تقيم فيه واملقامة بالضم االقامة واملقامة

لس واجلماعة من الناس، قال تعاىل }وإذا قالت طائفة منهم يا اهل يثرب ال مقام{:بالفتح ا
أي ال موضع لك وقرئ ال مقام لكم بالضم أي ال إقامة لكم وحسنت مستقرا )13:(األحزاب

) وزروع ومقام 25كم تركوا من جنات وعيون({:ومقاما أي موضعا ،وقوله عز وجل
)، قيل املقام الكرمي هو املنرب وقيل املنزلة احلسنة، وقامت املرأة تنوح 25,26:(الدخان})26كريم(

. 2ه ضد القعود ألن اكثر نوائح العرب قيامأي جعلت تنوح وقد يعين ب

.496، ص 2005، 1، ط12بريوت، دار الكتاب العلمية، جملد ،  لسان العربابن منظور، -1
.498، ص مصدر نفسه-2
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قل إمنا انا بشر مثلكم يوحى {:يقال استقام له األمر، وقوله تعاىل:االستقامة واالعتدال
) ، أي التوجه اليه دون االهلة 06:(فصلت}إيل امنا اهلكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه

إن الذين قالو ربنا ا ثم استقاموا {:وقوله تعاىل،وقام الشيء واستقام أي اعتدل واستوى، 
) ، معىن قوله استقاموا أي عملوا 13:(سورة االحقاف}فال خوف عليهم وال هم حيزنون

بطاعته ولزموا سنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم ،وقال األسود بن مالك مث استقاموا أي مل يشركوا به 
مث استقم" فسر على وجهني، قيل هو االستقامة على شيئا، ويف احلديث الشريف "قل أمنت باهللا

الطاعة وقيل هو ترك الشرك ،واالستقامة هي اعتدال الشيء واستواؤه، واستقام فالن بفالن أي مدحه 

والذين غذا أنفقوا مل {:واثىن عليه، وقام ميزان النهار أذا انتصف، والقوام العدل، قال تعاىل
"ان هذا القران :) وقوله تعاىل67:(الفرقان}ذلك قوامايسرفوا ومل يقرتوا وكان بني 

)، قال الزجاج معناه للحالة اليت هي أقوم احلاالت 9:( االسراء}يهدي لليت هي اقوم

وهي توحيد اهللا تعاىل وشهادة ان ال اله اال اهللا واالميان برسله والعمل بطاعته، واستقام الشعر اتزن ، 
وقوم دراه اي أزال اعوجاجه.

) أي دين 03:(البينة}فيها كتب قيمة{:وقيم االمر مقيمه وامر قيم مستقيم، كقوله تعاىل

االمة القيمة باحلق ،وجيوز أن يكون دين امللة املستقيمة.

و ما امروا إال ليعبدوا ا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا {:ويف قوله تعاىل
قل غنين {:ويف أية أخرى يقول عز وجل)05:(سورة البينة}الزكاة وذلك دين القيمة



حتديد االطار املعريف و املفاهيمي للبحثولالفصل األ

38

هداني ربي اىل صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من 
) وقال اللحياين وقد قريء دينا قيما اي مستقيما، وقيل القيم هو 161:(االنعام}املشركني

املستقيم .

عهما قوام، وقوام الرجل قامته وحسن طوله.ورجل قومي وقوام حسن القامة ومج:حسن القامة

ويقال فالن ذو قومية على ماله وامره، وتقول هذا االمر ال قومية له أي ال قوام :املسؤولية
له.

والقوم القصد وتقاوموا يف احلرب اي قام بعضهم لبعض.:القصد

هل بيته، وقيام أهل بيته وقوام االمر نظامه وعماده، قال أبو عبيدة هو قوام ا:النظام والعماد

م من قوله تعاىل }وال تؤتوا السفهاء اموالكم اليت جعل ا لكم قيما{:وهو الذي يقيم شا
)، ويقال هذا قوام األمر هذا قوام االمر ومالكه الذي يقوم به، ومعىن اآلية جعلها اهللا 5:(النساء

. 1قيمة األشياء فبها تقوم أموركم

االصطالحي للقيمة.التعريف2.7

:تنوعت املفاهيم حول القيمة لدى املفكرين، وميكن وضع عدة تعاريف هلا

تمعات من خالل مؤشرات، حالة عقلية ووجدانية ،ميكن تعرفها يف األفراد واجلماعات وا
ة وهي املعتقدات واالجتاهات وامليول والطموحات والسلوك العملي، وتدفع احلالة العقلية والوجداني

صاحبها اىل ان يصطفي بإرادة حرة واعية وبصورة متكررة نشاطا انسانيا يتسق فيه الفكر والقول 

.500مرجع سابق، ص لسان العرب،ابن منظور، -1
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والفعل ،يرجحه على ما عداه من انشطة بديلة متاحة فيستغرق فيه، ويسعد به ،وحيتمل فيه ومن 
اجله اكثر مما حيتمل يف غريه دون انتظار ملنفعة ذاتية.

ا الفرد من انفعاله، وتفاعله هي جمموعة من االحكام املعياري ة املتصلة مبضامني واقعية، يتشر
مع املواقف واخلربات املختلفة، ويشرتط ان تنال هذه االحكام قبوال من مجاعة اجتماعية معينة، حىت 

يتجسد يف السياقات الفرد السلوكية.

ء أو املفهوم هي تقدير معنوي لشيء حمسوس أو مفهوم جمرد يولد يف املرء رغبة يف ذلك الشي
أو رغبة عنه، ويعتمد على عوامل ذاتية واخرى خارجية.

.هي معايري عقلية للفن والعلم واالخالق للحكم او التفضيالت

 هي حكم يصدره االنسان على شيء ما مهتديا مبعايري اجتماعية حتدد املرغوب فيه واملرغوب
شيء ما مهتديا مبعايري شرعية حتدد عنه ، اما يف االسالم فهي حكم يصدره االنسان املسلم على 

املرغوب فيه واملرغوب عنه من منطلق القران والسنة ، ومن هنا فإن العقيدة االسالمية منبع القيم وهي 
ا، اما يف الغرب فهي مرتبطة بالواقع ومتغرية بتغريه. ثابتة بثبا

ة السلوك هي حمددات ترسم وجهة السلوك وحتدد إمكانات التفاعل فهي مكمن قوة وشد
السوي ، وهي تطبع االنسان على عناصر احلضارة، فاحلضارة ال تنطلق اال وحتددها جمموعة القيم.

 أميان وقناعات االنسان بأهداف مقدسة (أو مشروعة) تعطيه معايري للحكم على االشياء
واألفعال باحلسن والقبح او باألمر والنهي.

 تمع.هي جمموعة من املبادئ واالهداف واملعايري ا ا املقبولة من الفرد ويتمسك 

 ا كل ما يعترب جديرا باهتمام الفرد وعنايته العتبارات اجتماعية واقتصادية هناك من يعرفها با
او نفسية.
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ا وحتدد جماالت تفكريه يرت هي احكام مكتسبة من الظروف االجتماعية يش ها الفرد وحيكم 
وحتدد سلوكه وتؤثر يف تعلمه.

تمع، كما ميكن أن هي معتقدا ت عما هو مرغوب فيه ومرغوب عنه، وهي انعكاس لثقافة ا
تصبح هدفا لديه.

 ا وحيرص عليها ، ولذلك فهي ذات صفة تمع ويعتز  ا ا هي املبادئ اجلماعية اليت يؤمن 
.1مجاعية بعكس االجتاهات اليت هلا صفة شخصية

.القيمة في مختلف العلوم3.7

 تعرف القيمة من وجهة نظر أنثروبولوجية يف كون ان لكل ثقافة جمموعة من القيم،   يتقبلها
ا،  ا ويتقيدون  يتقبلها الناس دون سؤال أو شك، وتكون مدعومة بعواطف الناس الذين يتقبلو
وتكون هذه القيم من مركبات الشخصية عند االنسان، والقيم يف أية ثقافة حتدد أهداف تلك 

افة، وتقوم حبفز الناس للسعي حنو حتقيق تلك االهداف.الثق

 ،تعرف القيمة فلسفيا يف ضوء الفكر املثايل بأن هناك عاملني احدمها مادي واالخر معنوي
وان االنسان يستمد قيمه من السماء ،وأن قيم االنسان مطلقة مثل احلق واخلري واجلمال، يف حني 

ا تعتمد على فكرة مؤداها ان القيم حقيقة موجودة يف عاملنا املادي، وأن كل يراها الفكر الواقعي بأ
شيء فيه قيمته ، وأن االنسان يستطيع ان يكتشف القيم باستخدام االسلوب العلمي، اما الفكر 
الربمجايت فال يؤمن بعدم وجود قيم مطلقة، فاألحكام حول القيم غري قابلة للتغيري، وبالتايل فالقيم 

بية.واالخالق عموما نس

18،17، ص 01،2015، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع،طالصراع القيمي وأثره في التربيةسعاد جرب سعيد، -1
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 تعرف القيمة من وجهة نظر العلوم االجتماعية، فإن القيم واملعتقدات واملثاليات إمنا هي
ا الفرد واجلماعة، واملظاهر القيمية تتواجد فعال كحقيقة علمية، فالقيم  عواطف ومشاعر يتمسك 

نظور ميكن متييزها وحتديدها ووصلها وتصنيفها ومقارنتها باستخدام طرق علمية، ومن هذا امل
ا املعلومات الفعلية للعلوم االجتماعية. بالتحديد ميكن النظر اىل املعلومات القيمية على ا

ا معيار احلكم على األشياء، او منط من أمناط احلياة، وقد تكون مفهوما واسعا أو  وتعرف با
طريقة يف حمدودا او اعتقادا قويا او ضعيفا، هدفا او وسيلة ، صفة شخصية او ميزة اجتماعية، 

التفكري او ممارسة وعمال وتطبيقا، وقد تكون القيمة طريقة تنظيمية أو ادارية ،موقفا ومبدأ يتقبله الفرد 
تمع، والقيمة، قد تكون مرغوبا عنها أو ما شابه ذلك .1ويتمسك به ا

التعريف االجرائي للقيمة .4.7

:في دراستنا نعتمد التعريف التالي

ع المبادئ والقناعات واالهداف والمحددات التي تحكم المجتمع، وهي "القيم هي مجمو 
التي تحدد طبيعة العالقات االنسانية بين االفراد ، وإمكانيات التفاعل فيما بينهم".

:مفهوم الشباب-8

تعد مرحلة املراهقة العبور ،من الطفولة اىل سن النضج وهي اليفاعة ،وحيصل يف هذه املرحلة 
جسمية و غريزية، وتؤثر األوضاع االقتصادية و االجتماعية يف منو املراهقني، ويرى علماء حتوالت 

سنة) ويبنون رأيهم على أساس ان اولئك قد مت 25سنة اىل15االجتماع أن الشباب هم كل من (
يف منوهم الفيسيولوجي او العضوي بينما مل يكتمل منوهم النفسي والعقلي اكتماال تاما ،وبالتايل فهم 

مرحلة وسط بني الطفولة واملراهقة والرجولة الكاملة.

.19، ص جرب سعيد، مرجع سابقسعاد-1
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كما عين النفس بوصف هذه املرحلة واهتموا بفرتة املراهقة وتأكيدا ما يطرا على الفرد يف تغيريات 
:جنسية وعقلية ونفسية. وقسم علماء النفس فرتة املراهقة اىل ثالثة أقسام وهي

العاشرة وتنتهي يف سن الثانية عشرة.مرحلة ما قبل املراهقة وتبدأ عادة من سن

 سنة.16و13مرحلة املراهقة وتكون ما بني

 سنة.21و 17مرحلة املراهقة املتأخرة وتكون ما بني

وقد اثبتت البحوث االنثروبولوجية عن هذه املرحلة أنه ال تكاد توجد خصائص عامة وثابتة 
أثر باجتاهات العصر والثقافة احمليطة، وثقافة لسلوك مجيع املراهقني، وامنا هناك ظواهر سلوكية تت

جمموعات املراهقني اخلاصة، اىل جانب عوامل أخرى، خيتص بعضها باملراهق نفسه، ويتصل بعضها 
االخر بظروفه وعالقته االجتماعية.

ذه الفرتة على عوامل  إن املراهقة فرتة هامة من فرتات الشباب. وتعتمد السمات اخلاصة 
عضها باملراهق، ويتصل بعضها االخر بظروفه وعالقته االجتماعية.اخرى، خيتص ب

والشباب ليس جمرد مرحلة زمنية تبدا يف اخلامسة عشر والعشرين أو ما قبلها بقليل بعدد اخر من 
السنوات، حيث يكتمل النمو اجلسمي والعقلي على حنو جيعل املرء قادرا على أداء وظيفته املختلفة، 

ا اىل مرحلة وإمنا هو جمموعة من اخلصائص واملواصفات اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار عند نظرن
الشباب وهي يف كل األحوال مرحلة ال تنفصل عن بقية مراحل العمر وخباصة مرحلة الطفولة 
واملراهقة. فالشباب ال ميثل مرحلة منو مفاجيء وامنا هو استمرار لعملية التنشئة االجتماعية اليت تبدأ 

. 1من مرحلة الطفولة املبكرة وتستمر خالل مراحل احلياة

سلسلة كتب ،الجزائر، إشكالية الواقع ورؤى المستقبلحممد الفاتح محدي واخرون، حممد الفاتح محدي واخرون ، -1
.288،289، ص2013،بريوت،لبنان 1مركز دراسات الوحدة العربية،ط64املستقبل العريب
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مع.مفهوم المجت-9

:التعريف اللغوي1.9

مشتق من الفعل مجع، ونقول مجع مجعا املتفرق أي ضمه وألفه ،يقال مجعت اجلمعة أي أقيمت 
صالة اجلمعة، وأمجع القوم على كذا أي اتفقوا عليه، وجتمع القوم أي اتوا وانضموا، واجتمع القوم اي 

احلالة احلاصلة على اجتماع قوم هلم جتمعوا، واجلامع مجع جوامع وهو املسجد ،واالجتماعية وهي 
مصاحل مشرتكة.

تمع وهو ما يهمنا يف هذه الدراسة وهو مكان االجتماع ويطلق جمازا على جمموعة من :وا
تمع االنساين تمع القومي وا .1الناس خاضعني لقوانني ونظم عامة، مثال ذك ا

التعريف االصطالحي.2.9

تمع هو جمموعة من االفراد واجلماعات تعيش يف موقع جغرايف واحد وتربط بينها عالقات ا
تمع تتمثل يف :اجتماعية وثقافية ودينية، ومن ذلك جند ان العناصر اليت تكون ا

.م يكونون وحدة واحدة تمع وشعورهم با إدراك افراد ا

.تمع ومجاعاته نطاق جغرايف جيمع أفراد ا

 تمع بالتعبري عن آرائهم.وجود نظام يسمح ألعضاء ا

.تمع من اشباع االحتياجات االساسية ألفراده ال حد ما متكن ا

.وجود سلوكيات اجتماعية داخله مثل التعاون، التكافل والصراع

. بناء اجتماعي خاص به

.102،101املنجد يف اللغة واألعالم، مرجع سابق، ص-1
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تمع، ألن االستخدامات الثالثة الشائعة له تشري  ليس هناك تعريف موحد ومقبول ملصطلح ا
ة من احلياة االجتماعية، فاملعىن العام يعين جمموع العالقات االجتماعية بني الناس، او اىل جوانب هام

هو كل جتمع للكائنات االنسانية، من اجلنسني ومن كل املستويات العمرية، يرتبطون معا داخل 
ند مجاعة مجاعة اجتماعية هلا كيان ذايت ونظمها وثقافتها املتميزة، او هو النظم والثقافة اليت تتحقق ع

من الناس، وهذا التعريف وثيق الصلة بالتعريف السابق، ومها بشريان اىل عنصرين أساسي ينفي 
التحليل السوسيولوجي، إن االنسان يعيش يف مجاعات، وإن سلوك الناس يتأثر باملعايري والقيم .

تمع يعترب جتمعا من االفراد يستمد طبيعته اجلمعية من طبيعة االن أن الإسان، ولقد كان ا
تمع ليس جمرد اسم مجعي يطلق على عدد من االفراد، ولكنه وحدة   "كونت و سبنسر" أكدا أن ا
كلية متميزة تفوق الوجود الفردي، وقد اكتسبت وجهة النظر هذه ذيوعا يف البحث السوسيولوجي، 

تمع احيانا لإلشارة اىل االنسانية او النوع البشري ككل او ظاهرة التجمع ويستخدم مصطلح ا
االنساين.

تمع مجاعة من الناس هلم ثقافة مشرتكة ومتميزة حتتل اقليما حمددا، وتتمتع  وهناك من يرى أن ا
تمع كل اجلماعات االخرى يف اشتماله على  ا ككيان متميز. ويشبه ا بشعور الوحدة، وتنظر اىل ذا

تمع يعترب منوذجا بناء من أدوار مرتابطة، وسلوك حمدد تفرضه املعايري اال جتماعية. ومع ذلك، فا
خاصا جلماعة تتميز بنسق اجتماعي شامل ينطوي على مجيع املؤسسات االجتماعية الالزمة ملواجهة 
تمع كذلك باستقالله، وليس مبعىن انه مكتف بذاته من  احلاجات االنسانية الضرورية، ويتميز ا

مبعىن انطوائه على مجيع اشكال التنظيم الالزمة لبقائه الناحية االقتصادية اكتفاء ضروريا، وامنا 
. 1واستمراره فرتة طويلة من الزمان

تمع اجلزائري خبصوصياته ومفارقاته االجتماعية والثقافية ميدانا خصبا ملختلف  ويبقى ا
الدراسات االجتماعية ، ودراسات التأثري يف حبوث االعالم واالتصال.

.68،66،ص2015، دار اسامة للنشر والتوزيع، عمان االردن، طبعة مزيدة ومنقحة،االعالم والمجتمععزام أبو احلمام، -1
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تكنولوجيا االتصال عن بعد .-11
شهدت احلضارة االنسانية تطورات تارخيية يف جمال االتصاالت، حيث دعت ضرورة التنقل 
وازدياد احلاجات اىل البحث عن وسائل لنقل املعلومات والرسائل ، بدل التواصل املباشر بني الناس. 

تتطور مع مرور الزمن ، وتطور املعارف حيث اختذت يف البداية أشكاال بدائية وتقليدية بدأت 
االنسانية. وبقيت االمور ثابتة نسبيا حىت القرن التاسع عشر ، الذي عرف بداية الثورة السلكية من 
خالل اخرتاع التلغراف السلكي، تبعه اهلاتف الذي وفر خاصية التواصل بالصوت عن بعد، اعقبها 

الها اخرتاع االذاعة مث التلفزيون ، وصوال يف وقتنا اخرتاعات كبرية يف جمال االتصال الالسلكي، ت
احلايل اىل الوسائط املتعددة ،من هواتف حممولة، حواسيب الكرتونية، الواح ذكية متواصلة مباشرة 

بالصوت والصورة عرب شبكة االنرتنيت .

ت لذا سنحاول خالل هذا الفصل أن نستعرض بعض التكنولوجيات االتصالية اليت اثرت وال زال
:تؤثر يف امناط سلوك االفراد ،من خالل انتاج ممارسات جديدة مل تكن تعرفها االجيال السابقة

تكنولوجيا االتصال الالسلكي.-1

أدت ثورة املعلومات اىل تطورات هائلة يف جمال تكنولوجيا االتصال عن بعد ، مع امكانية 
طريق وسائط خاصة سلكية او ال الوصول اىل املعلومة واسرتجاعها يف وقت قياسي ، وهذا عن 

:سلكية ، نستعرضها كالتايل

:تعريف االتصال الالسلكي-1.1
)  Wireless comm /Comm sans fil("الالسلكي""يستخدم االتصال 

كمصطلح لنقل املعلومات عن بعد دون استخدام موصالت فيزيقية كهربائية او ضوئية (أسالك،  
برتدداته االذاعية الطيف الكهرومغناطيسياليت يتيحها كوابل أو الياف)،بل بعض أشكال الطاقة 

، باإلضافة اىل ضوء االشعة )Phase(أو يف الطورFM)او يف الرتدد()AMاملعدلة يف السعة(
حتت احلمراء، ضوء الليزر، الضوء املرئي العادي و الطاقة الصوتية.
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جهاز التحكم عن بعد يف وقد تكون املسافة املغطاة قصرية(بضعة أمتار كما هو احلال يف
.1"التلفزيون)، او يف اجتاهني (مثل اهلواتف احملمولة)

ويشمل جمال االتصال هذا عددا متزايدا من التكنولوجيات اجلديدة الثابتة، املتنقلة واحملمولة، مثل 
أجهزة الراديو، اهلواتف اخللوية و الالسلكية، شبكات العمل الالسلكية، وحدات نظام حتديد املواقع 

GPSفاتيح السماعات ، مفاتيح أبواب املرائب، ملحقات الكمبيوتر الالسلكية( الفأرة، لوحة امل
الطابعات). وعموما ، فنظام االتصاالت الالسلكية يتكون من جهاز ارسال وجهاز استقبال وعناصر 

االشعاع الكهرومغناطيسي واهلوائيات او أشعة ليزر ومعدات استشعار بصرية.

أما من الناحية التارخيية، فاملعروف أن مصطلح الالسلكي استخدم يف يف وقت مبكر يف جمال 
ا الالسلكية املرسلة اال براق أو التلغراف ، ليدخل بعد ذلك عامل االتصاالت االذاعية بأجهز

واملستقبلة. أما االن فهذا املصطلح يستخدم لوصف وصالت السلكية كما هو احلال يف اخلليوي 
وشبكات االنرتنيت ذات النطاق العريض.

"االجهزة والتصاالت الالسلكية""ايف االخري جتدر االشارة اىل عدم اخللط بني مصطلحي 
فاألول يشري اىل السلكية التواصل، اما الثاين فيستخدم عادة لإلشارة اىل أجهزة تعمل الالسلكية"، 

بالطاقة الكهربائية أو االلكرتونية وتكون قادرة على العمل من مصدر طاقة حممول كالبطارية ومن 
عض االجهزة الالسلكية اليت تدخل يف نطاق  دون كابل أو سلك قد حيد من تنقلها، ولكن هناك ب

ا السلكية أيضا ويف نفس الوقت متتلك بطارية،  كال املصطلحني مثل اهلواتف اليت تكون اتصاال
.2تلقي المعلومات"" وكذلك اىل "االمداد بالطاقةإذن مصطلح الالسلكية يشري اىل "

ا احلديثة، دار هومة - 1 ، 2014، 01للنشر، اجلزائر،طفضيل دليو، تكنولوجيا االعالم واالتصال اجلديدة، بعض تقنيا
.53،54ص
.55ص،نفسهمرجع - 2
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:نظرة تاريخية عن االتصاالت الالسلكية-2.1

اصات ثورة االتصال الرابعة خالل القرن التاسع عشر، الذي شهد ظهور العديد من " بدأت اره
االخرتاعات املذهلة يف جمال االتصال، وذلك استجابة للحاجات املتزايدة والنامجة عن الثورة 
الصناعية، فقد أدى التصنيع املكثف اىل احلاجة للمواد االولية، وكذلك ضرورة توسيع جماالت 

بادالت التجارية اىل مناطق جغرافية بعيدة، حيث صارت أساليب االتصال التقليدية ال االسواق والت
تمع الصناعي، مما ادى اىل ضرورة اكتشاف طرق اتصال جديدة من خالل  تساير متطلبات ا

.1االعتماد على الكهرباء كاكتشاف ثوري ، غري مفاهيم االتصال اىل االبد. "

) املوجات Sturgonاالجنليزي وليم سرتجون (اكتشف العامل 1824"ففي عام 
، وابتكر 1837)اخرتاع التلغراف يف عام Morseالكهرومغناطيسية، واستطاع صمويل مورس (

)، وقد مت مد خطوط Dots & Dashes("النقط والشرط"طريقة للكتابة تعتمد على 
.2شرالتلغراف السلكية عرب كامل أوربا وأمريكا واهلند خالل القرن التاسع ع

من ارسال اشارات السلكية على مدى بضع مئات من "هيوز"متكن 1880"ويف سنة 
هزات مغناطيس حلث انتقال االشارات ، مث "توماس ايديسون"استخدم 1885االمتار. ويف عام 

1891نظام االشارات على خط السكة احلديدية، ليتحصل بعدها يف عام 1888وضع يف عام 
.3على براءة اخرتاع االتصال الالسلكي باستخدام أسلوب احملاثة"

، 01ط، الدار العربية للنشر والتوزيع، مصر، تكنولوجيا المعلومات واالتصالحسن عماد مكاوي، حممود علم الدين، -1
.66،ص2009

.66ص،املرجع نفسه- 2
.70فضيل دليو، املرجع السابق، ص- 3
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ظرية كما يذكر تاريخ تكنولوجيا الالسلكية، امهية أعمال هرتز الذي أجرى عدة جتارب تثبت ن
املوجات الكهرومغناطيسية، حيث أثبت إمكانية انتقاهلا عرب اهلواء يف خطوط مستقيمة واستقباهلا من 

طرف جهاز جترييب. 

من اخرتاع الالسلكي يف عام Marconi"ومتكن العامل االيطايل  "جوليلمو ماركوين" 
دة نسبيا بدون استخدام ، وكانت تلك املرة االوىل اليت ينتقل فيها الصوت اىل مسافات بعي1986

االسالك.

، مث 1919وكان االملان والكنديون أول من بدأ يف توجيه خدمات الراديو املنتظمة منذ عام 
.1920تبعتهما الواليات املتحدة االمريكية يف عام 

كذلك بدأت جتارب التلفزيون يف الواليات املتحدة االمريكية منذ اواخر العشرينيات مستفيدة مبا 
من جتارب عملية يف جماالت الكهرباء، والتصوير الفوتوغرايف، واالتصاالت السلكية سبقها

.1والالسلكية"

:الطيف الكهرومغناطيسي-3.1
" تعتمد االتصاالت الالسلكية على الطيف الكهرومغناطيسي، والذي يعين الرتددات 

وء، والرتددات ، الكهرومغناطيسية املوجودة يف اهلواء، واليت متتلك خاصية نقل الصوت والض
واالشعاعات.

ويوجد نوعان من االشعاعات يف الطيف الكهرومغناطيسي، اشعاع ذو موجات قصرية ، مثل 
الضوء املرئي، واالشعة السينية، واشعة غاما واشعة ما حتت احلمراء ، وما فوق البنفسجية. واشعاع ذو 

.68لم الدين، مرجع سابق، صحسن عماد مكاوي، حممود ع- 1
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ائلة تقدر باالف موجات طويلة، مثل موجات الراديو القادرة على تغطية مساحات ه
.1الكيلوميرتات"

"وتتمثل أهم أنواع اشعاعات الطيف الكهرومغناطيسي من اطوهلا اىل أقصرها موجة على التوايل
:يف

، اشعاعات تراهرتز (Microwaves)، املوجات القصرية جدا (RF)الرتددات االذاعية
)TeraHertz ،(الضوء)االشعة فوق البنفسجية، )، االشعاعات حتت احلمراء، االشعة املرئية

االشعة السينية، أشعة غاما واالشعة الكونية.

الرتددات االذاعية واملوجات القصرية جدا واالشعة :وامهها بالنسبة لالتصاالت ونقل البيانات
املرئية، حيث تستخدم موجات الراديو عموما من قبل هوائيات ذات حجم مناسب وفقا ملبدأ الرنني،  

البيانات، عن طريق التعديل . إن أجهزة التلفزيون واهلواتف احملمولة والشبكات وهي تستخدم لنقل
الالسلكية وراديو اهلواة كلها تستخدم موجات الراديو وينظم استخدام الطيف الرتددي االذاعي من 
قبل العديد من احلكومات عن طريق ختصيص الرتددات ملختلف مستخدميها. ويف االخري جتدر 

ان الرتددات االذاعية تقسم تبعا ملدى علوها واخنفاضها اىل مخسة ترددات منخفضة اإلشارة اىل 
.2وتردد واحد متوسط ومخسة ترددات عالية"

:التطبيقات الحديثة لتكنولوجيا االتصال الالسلكي-4.1

:"نستعرض فيما يلي أهم االجهزة واالنظمة التكنولوجية استخداما يف الشبكات الالسلكية

وتتم هذه العملية باالعتماد على مصدر طاقة مدمج من دون :اقة السلكيانقل الط
استخدام روابط سلكية .  

.55،56فضيل دليو، املرجع السابق ،ص- 1
.72ص،فسهناملرجع - 2
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حيث تعتمد على موجات الراديو من اجل التمكن :و اهلاتف احملمولاجهزة املودم
من اجراء املكاملات اهلاتفية من خمتلف املناطق اجلغرافية اليت متتلك التغطية الالزمة، من 

ت الرسال واستقبال االشارة اليت تنقل معها املعلومات الضرورية واحملادثات الصوتية.معدا
وتستخدم يف  التلفزيونات احلديثة والذكية، :اجهزة التحكم عن بعد يف التلفزيون

أجهزة حتكم عن بعد تعتمد على االشعة حتت احلمراء .
 شبكة الواي فايWi-Fi كن أجهزة متLANوهي شبكة حملية السلكية :

الكمبيوتر احملمولة من االتصال بسهولة بشبكة االنرتنيت. ولقد أصبحت سرعتها مؤخرا 
تضاهي بعض أنواع الشبكات السلكية.

أجهزة احلاسوب الوسيطة:Interface Devices ا من وقد جاءت ضرور
نيع  أجهل التخلص من الفوضى اليت حيدثها االعتماد على االسالك واخلطوط، حيث مت تص

بعض طرفيات الكمبيوتر كالفأرة ولوحة املفاتيح ، اليت تعتمد على تقنية البلوتوث الذي ألغى 
.1االعتماد على االجهزة الطرفية السلكية. "

تكنولوجيا االتصال السلكي-2
:االتصال الكابلي-1.2

الكهرباء، "يعترب كابل االتصاالت، من اهم وسائط نقل البيانات املسموعة واملرئية (باإلضافة اىل
اشارات الضوء...) يف شكل اشارات وبكميات ضخمة، وهو عبارة عن جمموعة من االسالك املعزولة 

عن بعضها البعض واملغلفة مبواد عازلة أو واقية مثل البالستيك.

ويعتمد على النحاس او االملنيوم يف صناعته وهذا لتقليص التكلفة ، حيث تكون الكوابل مغلفة 
وازل البالستيكية ، خيتلف مسكها باختالف جمال االستخدام.مبجموعة من الع

.71فضيل دليو، مرجع سابق ،ص-1
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عرف منتصف القرن التاسع عشر أول استخدام لكابالت االتصاالت ، من خالل الربط بني 
فرنسا وبريطانيا بواسطة كابل اتصال حبري ، أما يف الواليات املتحدة االمريكية فقد عرفت بناء اول 

قامت جلنة االتصاالت الفيديرالية 1965، ويف عام 1946" عام نظام كابلي يف والية "بنسيلفانيا
FCC ا اىل باعتبار شركات الكابل حمطات تلفزيونية حملية  وكان حمظورا عليها ان متد نشاطا

حمدودا للغاية. ويف سنة 1972و1965مسافات بعيدة ولذلك كان منو خدمة الكابل بني عامي 
، مما ادى اىل تطور كبري يف خدمات الكابل، من خالل أسقطت مجيع القيود السابقة1980

1حتسني النقل التلفزيوين ، وتوفري االتصال بشبكة االنرتنيت."

" عرفت بعد ذلك عدة اجيال جديدة من الكابالت لنقل حركة اهلاتف مث لنقل حركة املعلومات 
. وعلى الرغم من أن اقمار عموما (التلفزيون، االنرتنيت) وهذا باستخدام تقنية االلياف البصرية

االتصاالت تغطي جزءا معتربا من الطلب على نقل املعلومات، وخاصة لصاحل التلفزيون واالنرتنيت، 
2003فإن االلياف الضوئية البصرية تظل هي االساس يف شبكة االتصاالت العاملية، فمنذ سنة 

.2ربطت الكابالت البحرية كل العامل ما عدا القطب اجلنويب"

:واع كابالت االتصاالتأن-2.2
 الكابالت المزدوجة والمجدولة)Twisted-pair cables/ Cables

à paire torsadée(:
لنقل االتصال التلغرايف البحري، وهي تتكون من 1852"عرف استخدامها بداية من عام 

ذات مسك يرتاوح جمموعة من ثنائيات من االسالك امللتوية واملكونة من املواد النحاسية الناقلة وهي 
ملم، ومغطاة بطبقة من البالستيك الواقي، وهناك كابالت متعددة االزواج، أي 03و0.3بني 

مم، 25تتألف من عدد كبري من ألسالك النحاسية املزدوجة، وعادة ما يكون مسكها من مضاعفات 

.144حسن عماد مكاوي، حممود علم الدين ، مرجع سابق ، ص- 1
.85فضيل دليو، املرجع السابق ،ص- 2
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مثل الشبكات وتستخدم الكابالت املزدوجة يف إجراء االتصاالت اهلاتفية ويف شبكات البيانات، 
احمللية ذات الفضاء احملدود مكانيا مثل امليكروفون، شبكات احلواسيب، واليت تستعمل فيها أيضا 
أزواج النحاس امللتوية غري احملصنة معدنيا، كما تستعمل ثنائيات النحاس امللتوية احملصنة معدنيا لتأمني 

التدخل ، سواءا من البيئة اىل العزل الكهرومغناطيسي وتفادي الضجيج العايل وغريه من أشكال
.1الكابل أو من الكابل اىل البيئة"

 الكابالت المحورية(Coxial):
اجل نقل االشارات الكهربائية ذات الرتددات "مت استخدامها منذ ثالثينيات القرن املاضي،من

65العالية، وخاصة يف اتصاالت اهلاتف والتلفزيون الكابلي، ترتاوح سرعة نقلها للبيانات ما بني 
مليون ميغا بت يف الثانية. وتتكون من ناقل حناسي مركزي يدعى النواة واخر 200ألف كيلو بت و 

موعة الكاملة عادة حممية بواسطة غطاء عازل من معدين حتصيين يعمل كعازل كهربائي،  وت كون ا
Teflon".2أو من التفلون PVCاملطاط، واحيانا من كلوريد البوليفينيل 

(البصرية) تكنولوجيا االلياف الضوئية:
"مت اللجوء اىل استخدام االشارة الضوئية من أجل تامني سرعات عالية لنقل البيانات على 

ا بعدما تأكد عدم فعالية الكابالت النحاسية ، حيث ان سرعة الضوء العالية ال مسافات كبرية، وهذ
تتأثر باحلقول املغناطيسية ، مما تسمح لاللياف الضوئية بسرعة وكفاءة عاليتني.

) من أحدث Optics fiber/ Fibres optiquesوتعترب االلياف الضوئية أو البصرية(
رة عرب خط متواصل وذي سعة كبرية ، فبدال من نقل اشارات التقنيات لنقل البيانات والصوت والصو 

االتصاالت السلكية والالسلكية بالشكل الكهربائي التقليدي، تستخدم هذه التكنولوجيا سلسلة من 
نبضات ضوئية تسري بسرعة عالية لنقل معلومات مرمزة داخل شعريات رفيعة ومرنة من الزجاج ال 

اية املسار يتم حتويل النبضات يفوق حجمها شعرة رأس االنسان، و  تدعى االلياف البصرية . ويف 

.79فضيل دليو، املرجع السابق ، ص- 1
.82صنفس املرجع،- 2
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املستقلة بواسطة االلكرتونيات من حالتها الصلبة اىل اشارات كهربائية لكي يتم معاجلتها معلوماتيا 
بغية حتويلها اىل شكلها االصلي. وتستعمل االلياف الضوئية يف االتصاالت السلكية والالسلكية  

ا تتيح ارسال كمية هائلة من البيانات وبسرعة عالية.كذلك ، ويف الربط ا لشبكي للمعلومات، أل
اىل العامل "كاباين" )  Fiber opticsويرجع  مصطلح "االلياف الضوئية" (

)N.SKapany( ن وهو يعرف 1956الذي وضع هذا التعبري يف كتاب بنفس االسم يف عام
ا " فن االرشاد الفعال لل ضوء يف مناطق فوق بنفسجية والضوء املرئي وحتت االلياف الضوئية با

عن قوائم  احلمراء للطيف عرب ألياف شفافة خالل مسارات حمددة مسبقا" وااللياف الضوئية عبارة 
Stands من اخليوط الزجاجية اليت مير الضوء خالهلا عرب ترددات عالية جدا وميكن هلذه االلياف أن

.1حتمل االشارات الصوتية واملرئية والبيانات"
ا اخف  "لقد احدثت االلياف الضوئية ثورة يف عامل االتصاالت، وذلك لتوفرها بسبب كو

نوع من احلقول الكهربائية واملغناطيسية وأسرع ، واكثر حصانة ضد الضجيج، حيث ال  تتأثر بأي
ا ، مقارنة مع االسالك العادية، وتتعدد جماالت استخدام االلياف الضوئية كاالتصاالت  احمليطة 
اهلاتفية ، ونقل االشارات التلفزيونية ، وصناعة الكامريات الرقمية اخلاصة بالتصوير الطيب، اىل جانب 

2استخدامها يف صناعة الطائرات"

تكنولوجيا االتصاالت الرقمية .-2
مفهوم االتصال الرقمي-1

الذي يقوم على حتويل االشارات Analog"اعتمدت وسائل االتصال على النظام التناظري 
والرموز اىل اشارات كهربائية  تناظر االشارات والرموز االصلية يف شكل مستمر، لكنها ال حتمل 
ا من خالل اخلصائص والصفات وتتحول  وصفا دقيقا لإلشارات االصلية اليت ميكن ختزينها واستعاد

سافات اىل الضوضاء والتشويش الذي اىل اشارات كهربائية تتعرض خالل البث واالرسال عرب امل

.157حسن عماد مكاوي، حممود علم الدين ، مرجع سابق ، ص- 1
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يقوى كلما بعدت مسافة االرسال وهو ما حاولت النظم التناظرية القضاء عليه خالل املوجات 
.Micro Waves "1القصرية 

" تعتمد عملية نقل الصوت اىل مسافات بعيدة  على حتويل االشارة الصوتية اىل اشارة كهربائية 
AnalogElecricalام االشارات الكهربائية املتماثلة (مناظرة لشدة الصوت، ولكن استخد

Signals ( يصاحبه بعض العيوب، مثل تعرض املعلومات للتشويش أثناء وصول االشارة، وبالتايل
تصبح املعلومات املنقولة ناقصة ومشوهة ، ويتضح ذلك اكثر يف حالة استقبال اشارات الراديو 

ل ذات املسافات الطويلة.والتلفزيون التقليدية و يف نظم االتصا
هذه النقائص أدت اىل ضرورة التفكري يف نظم اتصال اكثر أمان، وهو ما حدث سنوات 
الثمانينيات من القرن املاضي ، من خالل ظهور تكنولوجيا جديدة تعتمد على نقل مواد االتصال 

شارات حيث  يستمد هذا النظام أسلوبه من استخدام اال، Digital Transmissionرقميا 
. On/Off2التلغرافية بطريقة التشغيل وااليقاف

"هو العملية االجتماعية اليت يتم فيها االتصال عن بعد،:وميكننا تعريف االتصال الرقمي كااليت
بني أطراف يتبادلون االدوار يف بث الرسائل االتصالية املتنوعة واستقباهلا من خالل النظم الرقمية 

.3أهداف معينة"ووسائلها، لتحقيق 
ويتصف هذا النوع من االتصاالت باجلودة العالية بالقوة مقارنة باالتصاالت التناظرية، اليت قد 
تتأثر أكثر مبا يسمى بالضوضاء الكهرومغناطيسية املتواجدة يف الطبيعة، ومعروف أن مزايا استخدام 

ة االلكرتونية، واحلواسيب هذا النظام الذي دخل مؤخرا يف البث االرضي أيضا ويف معظم االجهز 
التلفزيون اهلاتف ، حتافظ على قوة االشارة وتقاوم التشويش والتداخل بني املوجات ، وزيادة امكانية 
حجم البث والتخزين واملعاجلة، كما يتميز االتصال الرقمي بقدر عال من الذكاء االصطناعي. حيث 

.04،ص01،2007، عامل الكتب للنشر، مصر، طاالتصال واالعالم على شبكة االنترنيتحممد عبد احلميد، - 1
.162صحسن عماد مكاوي، حممود علم الدين ، مرجع سابق ،- 2
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موعة من املعدات املختلفة ترتبط يف ما يعتمد على شبكات االتصاالت الرقمية وهي عبارة عن جم
LANبينها بطرق واشكال خمتلفة ، ومن امهها "الشبكات احمللية" ( : Local Area

Network) "و"الشبكات الواسعة ، (Wan : wide Area Network و"شبكة ، (
ها املستقبل  االنرتنيت"، وكلها تعمل على نقل املعلومات الرقمية املرسلة من مصدرها املرسل اىل هدف

كما ميكنها باإلضافة اىل ذلك نقل املعلومات تناظريا وبالطبع ميكن أن تكون هذه املعلومات أرقاما 
او معطيات برامج أو معلومات EBCDICأو ASCIIاو احرفا مرمزة ثنائيا بشكل نظام 

.1قاعدة بيانات
:مزايا االتصال الرقمي-2

:حناول أن نلخص مزايا االتصال الرقمي مقارنة باالتصال التماثلي يف النقاط التاليةسوف

يف حالة االتصال التماثلي يعمل نظام االرسال بشكل مستقل عن نظام :"أوال
أحوال لتشويش ، حيث تؤثر ظروف البيئة و االستقبال، ويؤدي ذلك اىل وجود قدر عال من ا

أثناء ارساهلا، وعلى النقيض من ذلك يتخذ االتصال الرقمي الطقس على اشارة التماثلية 
شكل الشبكة الرقمية من بداية االرسال اىل منفذ االستقبال وتكون مراحل االرسال والقناة 
واالستقبال عملية واحدة متكاملة، وميكن التحكم يف عناصر النظام والسيطرة عليها يف دائرة 

لرقمية بأي قدر من التشويش او التداخل يف كل رقمية موحدة، وال تسمح هذه الشبكة ا
مرحلة من مراحلها  فهي جتسد نظاما متكامال من املعاجلات يقوم بتوجيه احملتوى االصلي 
ويتحكم يف عملية االرسال ، والقناة وفك كود الرسائل على مراحل خمتلفة مما حيقق مزايا اكرب 

من االتصال التماثلي، وحيل مكانه تدرجييا.
يتسم نظام االتصال الرقمي بالنشاط والقوة ، اليت جتعل االتصال مؤسسا :اثاني

ومصانا كوحدة متكاملة عالية اجلودة وخاصة يف البيئات اليت يكون فيها أسلوب االشارات 

.102،104فضيل دليو، املرجع السابق ،ص- 1



وسائل االعالم واالتصال والتكنولوجيات احلديثة.الفصل الثاني

57

التماثلية مكلفا وغري فعال، فكلما كانت وصلة االتصال صعبة بسبب ظروف البيئة تفوق 
ومات اىل مسافات بعيدة من خالل استخدام وصالت االلياف االتصال الرقمي يف نقل املعل

الضوئية اليت حتافظ على قوة االتصال من البداية اىل النهاية، وذلك على عكس االتصال 
التماثلي الذي يضعف كلما طالت املسافة اليت يقطعها، وتكمن قوة االتصال الرقمي وفعاليته 

اومة التداخل يف احلديث، وتصحيح االخطاء من خالل عدة أبعاد مثل مقاومة التشويش ومق
الكرتونيا، واحلفاظ على قوة االشارة على طول خط االتصال.

يتسم الشبكة الرقمية بقدر عال من الذكاء ، حيث ميكن ان يصمم النظام :ثالثا
الرقمي لكي يراقب تغري أوضاع القناة بصفة مستمرة ويصحح مسارها، بينما ال ميكن حتقيق 

.1الة استخدام االتصال التماثلي"ذلك يف ح
تتسم الشبكة الرقمية باملرونة حيث ختضع النظم الرقمية عادة للتحكم من :"رابعا

جانب برامج باحلاسب االلكرتوين مما يسمح بتحقيق قدر عال من جودة االستخدام.
يتسم االتصال بالشمول، حيث يسمح النظام الرقمي بنقل البيانات يف :خامسا

صوص وصوت وصورة ورسوم بقدر عال من الدقة ،وتتم كل اشكال االتصاالت شكل ن
السابقة عن طريق استخدام االشارات الرقمية، كما ميكن ان تنقل الشبكة الرقمية العديد من 

احملادثات او االصوات املركبة يف وقت واحد.
ق يتسم االتصال الرقمي بتحقيق قدر عال من تأمني االتصال حيث سب:سادسا

استخدام نظم االتصال الرقمي لألغراض العسكرية ونقل البيانات السرية للحكومات، قبل ان 
يصبح هذا النوع من االتصاالت متاحا على املستوى التجاري، كذلك يستخدم االتصال 
الرقمي يف شبكات البنوك، والنقل االلكرتوين للبيانات، ونقل املعلومات احلساسة اليت تتسم 

.2من السرية"بدرجة عالية 

.168حسن عماد مكاوي، حممود علم الدين ، مرجع سابق ، ص- 1
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.تكنولوجيا االقمار الصناعية-3
نشأة وتطور االقمار الصناعية-1

لقد مت تداول فكرة وجود وتصور قمر صناعي يوضع يف مدار االرض يف روايات اخليال العلمي، 
4منذ سبعينيات القرن التاسع عشر، ولكنها مل تصبح واقعا وفعال اال مع تطوير اول قمر صناعي يف 

، حيث حتول هذا احلمل اىل حقيقة ،حني اطلق االحتاد السوفيايت اول قمر صناعي 1957أكتور
، حيث صار حدثا فارقا يف تاريخ تكنولوجيا االعالم واالتصال ، واعترب من اهم Sputnikبإسم 

.1اخرتاعات العصر احلديث اىل جانب احلواسيب االلكرتونية
وإذا اعتربنا ان اكتشاف الطاقة البخارية هو أساس انطالق الثورة الصناعية ، فإن اخرتاع االقمار 
الصناعية واحلواسيب االلكرتونية ،يعد احملرك الرئيس ملرحلة ما بعد الثورة الصناعية ، من خالل ظهور 

االقتصاد، وموردا جمتمع املعلومات ، والذي تشكل فيه صناعة املعلومات أساس الدخل القومي يف
هاما ومتجددا ، يشغل نسبة كبرية من اليد العاملة.

عبارة عن جهاز استقبال وارسال، يسير في مدار :"" وميكننا ان نعرف القمر الصناعي بانه
الفضاء الخارجي، خارج الجاذبية االرضية و يسير مع دوران االرض وهو قادر على اعادة نقل 

ى سطح االرض اذ يعتبر نوعا من سفن الفضاء يدور مع دوران االشارات الى نقطة أخرى عل
.2االرض، أو أي جسم سماوي اخر"

ا 58، عبارة عن كرة من االملنيوم قطرها 1"كان سبوتنيك كلغ، استغرق دورانه 83سم ووز
كلم ونقطته 946دقيقة شكل خالهلا مدارا بيضاويا بلغ ذروته على ارتفاع 96.2حول االرض 

يوم لألرض حول االشعاعات 21كلم. كان حيمل على متنه أجهزة بيانات ملدة 227ند الدنيا ع
يوما من الدوران 57الكونية، والنيازك، وكثافة ودرجة حرارة الطبقات العليا من الغالف اجلوي، وبعد 

حول االرض دخل الغالف اجلوي لألرض واحرتق بفعل احتكاكه به.

.133فضيل دليو، املرجع السابق ،ص- 1
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ارسلت الواليات املتحدة االمريكية أول ساتل 1958انفي ج31ويف مطلع العام املوايل يف 
ا  لألحباث الفضائية. يف نفس الوقت كان يف املدار "نازا"كما أنشأت وكالة Explorerخاص 

عبارة عن Explorerيوما يف الفضاء، وكان 162الذي استمر ملدة 2القمر الصناعي سبوتنيك
طوله مرتين، قام بإرسال قياسات لألشعة الكونية سم و 15كلغ، قطره 14وعاء اسطواين وزنه 

.1يوما"112واجلسيمات النيزكية الدقيقة ملدة 
. حيث 1962جويلية 10"إن أول استخدام لألقمار الصناعية ألغراض االتصاالت فيعود اىل 

وفرنسا متت مساء  ذلك اليوم مشاهدة برنامج تلفزيوين يف كل الواليات املتحدة االمريكية، وبريطانيا 
. Telstarتلستار"يف نفس الوقت وذلك بعد بث اول قمر صناعي مستقر يف الفضاء باسم" 

ال امام انتشار التلفزيون الدويل من خالل امتزاج تكنولوجيا االقمار الصناعية  وقد فتح ذلك فتح ا
بتكنولوجيا االذاعة.

خالل عقد الستينيات استغلت صناعة التلفزيون تكنولوجيا االقمار الصناعية من اجل عرض 
الربامج املختلفة ، وبث االحداث اهلامة على املباشر، حيث أمكن مشاهدة املؤمتر االقتصادي الذي 

االتصال،  عقد يف مدينة روما على اهلواء مباشرة يف كل أوربا والواليات املتحدة االمريكية عرب أقمار 
تعترب اول بث كبري ومباشر 1964كما أن االلعاب االوملبية لطوكيو  اليت أقيمت يف طوكيو عام

وبالتايل بدأ عصر جديد للتلفزيون تلستارومتواصل  اىل كل أحناء العامل عرب القمر الصناعي 
.2الدويل"

بنجاح فوق 1963يف سنة 1سينكوم بعد فشل القمر 2سينكوم"بعد ذلك مت اطالق القمر 
التابعة لألسطول Kings Portمنطقة احمليط االطلسي وخط االستواء، واستطاعت السفينة 

االمريكي من التقاط االشارات املرتدة من هذا القمر عرب رسالة واضحة متاما ن وكان هذا ايذانا ببدء 
صول اخلطب السياسية اجليل الثاين من االذاعة عرب االقمار الصناعية، ومل يعد هناك حائل دون و 

.134فضيل دليو، املرجع السابق ،ص- 1
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واحلفالت املوسيقية واملسابقات الرياضية واالرسال اهلاتفي، بشكل مستمر وبدون توقف اىل أي 
وافق الكونغرس االمريكي على انشاء هيئة 1962مكان على سطح الكرة االرضية. يذكر انه سنة 

املوافقة على ، كما متت Comsatشبه حكومية لالتصال عرب االقمار الصناعية عرفت باسم 
.، كذلك مت انشاء املنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية 1962قانون االتصاالت الفضائية لعام 

Intelsat وهي عبارة عن جهود دولية مشرتكة للسيطرة على االتصاالت الفضائية وتطوير
اربع عشرة االتصاالت الدولية، وقد تأسست هذه املنظمة بعد توقيع اتفاقيتني دوليتني من جانب 

EARLYدولة ، وأطلقت هذه املنظمة القمر الصناعي  54دولة زادت بعد ذلك اىل 
BIRD مث تبعه سلسلة من انتلساتكأول قمر صناعي مداري تطلقه منظمة 1965يف افريل

.1االقمار الصناعية اليت تدور حول الكرة االرضية بشكل متزامن"
دولية واسعة النطاق ليس يف جمال التلفزيون فقط اتصاالتانتلسات"وقد أتاحت سلسلة أقمار 

، وامنا امتدت لتشمل نقل بيانات احلاسب االلكرتوين، واالتصاالت اهلاتفية، والراديو ذو االجتاهني 
ومراقبة الطقس واستخدامات عديدة أخرى.

، فوق احمليطني اهلادي واالطلسيانتلساتمت اطالق اجليل الثاين من أقمار 1967ويف عام 
وقد حقق هذا اجليل الثاين امكانية االتصال الفوري حبوايل ثلثي الكرة االرضية، وقد حقق هذا اجليل 

بني انتلساتامكانية االتصال الفوري حبوايل ثلثي الكرة االرضية، مث بدأ اجليل الثالث من أقمار
بني عامي تانتلساالدويل بكل الكرة االرضية، وظهر اجليل الرابع من أقمار 1971عامي 
وتعين Beam Separationوأضاف تكنولوجيا جديدة يطلق عليها 1971-1973

زيادة مقدرة أقمار االتصال على نقل املعلومات الصناعية واليها، كما أدى تطوير هوائيات االرسال 
مس اىل جعل الرتددات تتوجه مباشرة اىل الكرة االرضية. أما خالل الثمانينات مث اطالق اجليل اخلا

.2انتلسات"االكثر تطورا من أقمار 

.116حسن عماد مكاوي، حممود علم الدين ، مرجع سابق ، ص- 1
.116نفس املرجع،- 2
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، هناك اقمار صناعية تعمل على مستوى ضافة اىل االتصال الدويل عرب اقمار انتلسات"باإل
، وكذلك اقمار اقليمية اخرى يف  1985اقليمي مثل القمر الصناعي  العريب الذي مت اطالقه عام 

كندا واهلند وفرنسا، كذلك يوجد يف الواليات املتحدة االمريكية جمموعة من االقمار الصناعية الوطنية 
ومت اطالقه يف ديسمرب RCA SATCOMSويسمى RCAمثل القمر التابع لشبكة 

وقمر تابع لشركة Westerيسمى Westernunion، وقمر تابع لشبكة 1973
General Telephone Electronic وهو يغطي مجيع أرجاء الواليات املتحدة من
.1"1981خالل ست عشرة قناة تليفزيونية وبدأ العمل منذ عام 

االقمار الصناعية في المنطقة العربية.-2
لقد التحقت الدول العربية متأخرة نوعا ما بالركب التكنولوجي لألقمار الصناعية ، احيانا 

لغياب االراد السياسية وأحيانا اخرى بعدم جدوى القيمة االقتصادية وارتفاع التكاليف.
يف ، اىل مؤمتر وزراء االعالم العرب الذي انعقد الدول العربية باالتصال الفضائي"يعود اهتمام 

بعد مؤمتر القمة العربية الذي انعقد يف اخلرطوم سنة 1967سبتمرب 27مدينة بنزرت التونسية يف 
، حيث متت الدعوة اىل وضع هيكل اعالمي عريب جديد ، يعتمد على تطوير قطاع االعالم 1967

حد من والسمعي البصري يف الدول العربية، حيث خرجت قرارات هذا املؤمتر اىل ضرورة العمل املو 
أجل االستفادة من التكنولوجيات املتوفرة ، وخاصة االقمار الصناعية .

"عربسات"الشبكة العربية لالتصاالت الفضائيةتنفيذ مشروعأبد1981ويف سنة 
ARABSAT ،الفرنسية لصناعة ثالث اقمار ايرو سباسيالعقد مع شركة من خالل توقيع

ليليها اطالق اجليل الثاين ". C1و"عربسات B1" و"عربسات "A1عربسات صناعية  وهي "
2." 1996من اقمار عربسات ابتداء من سنة 

.117صحسن عماد مكاوي، حممود علم الدين ، مرجع سابق ، - 1
.234،240، ص 01،2014،دار أسامة للنشر والتوزيع، االردن، طاالعالم الفضائي والتغريب الثقافيملياء طالة، - 2
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شركة مسامهة تعمل مبوجب "نايل سات"، لشركة املصرية لالقمار الصناعية "كما مت تأسيس ا
قانون املنطقة احلرة مبدينة السادس من اكتوبر، وهى اسم لسلسلة من األقمار الصناعية املصرية. مت 

دف تشغيل اقمار صناعية مصرية وحمطات التحكم األرضية التابعة هلا 1996تأسيسها يف عام 
.والوصالت الصاعدة

درجات غربا (نايل سات 7وقد قامت بإطالق قمريني صناعني عند الوضع املدارى 
.2010) يف أغسطس 201) وأطلقت جيلها الثاين من االقمار الصناعية نايل سات(102و101

قناه 100قناه تليفزيونيه وما يزيد عن 700، قامت نايل سات ببث حنو 2013وفمرب وىف ن
اذاعيه رقميه واليت يتم بثها إما من القاهرة أو ديب أو عمان أو الدوحة أو الرياض أو بريوت وبتغطية 

فرة اىل تشمل مشال إفريقيا والشرق األوسط ومنطقة اخلليج. وتصل نسبة القنوات التليفزيونية غري املش
.% من أمجايل عدد القنوات بينما يتم تشفري النسبة املتبقية76حواىل 

وقد شهد معدل تزايد مشاهدي النايل سات يف منطقة مشال افريقيا والشرق االوسط تزايدا ثابتا 
، 2013مليون مشاهد يف عام 43اىل اكثر من 2003مليون مشاهد يف عام 11ليصل من 

، تتمتع النايل سات بأعلى نسبة مشاهده يف منطقة مشال 2013عاموطبقا ألحدث التقديرات 
% من أمجايل مشاهدي النايل سات ىف منطقة 95افريقيا والشرق االوسط واليت تصل اىل حواىل 

.1مشال افريقيا والشروق االوسط"
االقمار الصناعية الجزائرية-3
حتت مسمى 2002جانفي 16بقرار رئاسي يف الوكالة الفضائية الجزائرية"مت تأسيس 

مؤسسة وطنية عمومية  ذات طابع خاص ، هدفها تطوير االحباث الفضائية يف اجلزائر من اجل 
املسامهة يف تعزيز االقتصاد الوطين ودعم التمية املستدامة وتعزيز السيادة الوطنية ، وقد جنحت الوكالة 

املوقع الرمسي لشركة نايل سات،- 1
Aspxعامة/نبذهالشركةعننبذة/http://nilesat.com.eg/aspxerrorpath=/arabicتاريخ الزيارة،:

.2017جانفي 23
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الذي اعتمدته احلكومة يف ALSATالفضائية حلد االن ويف اطار مشروع القمر الصناعي اجلزائري 
) مع مراجعة كل مخس سنوات  2020-2006عاما (15والذي ميتد على 2006نوفمرب 28

) مشروعا. دعوا أساسا إىل استخدام 86يف اطالق عدة أقمار صناعية ، وقد مت اختيار ستة ومثانني (
خدمات االتصاالت GPS)األقمار الصناعية من اجل حتديد املواقع واالستشعار عن بعد (

، وتوفري القطاعات الوطنية املختلفة أدوات قوية لدعم (GIS)الفضائية، ونظم املعلومات اجلغرافية
:وتستند هذه املشاريع على.اختاذ القرار

الكفاءات الوطنية.-
النظم الفضائية والوطنية ومقدمي صورة الدويل.-
.1الكيانات التشغيلية يف وكالة الفضاء اجلزائرية"-

نوفمرب 28، يف (AlSat1)1آلسات" قامت اجلزائر بارسال اول قمر صناعي حتت اسم
بروسيا ،  ولقد مت تصميمه  بالتعاون مع اململكة Plesetskپِلستسكمن قاعدة 2002

وهو .(CNTSS)زائري للتقنيات  الفضائيةاملتحدة   يف إطار برنامج تعاوين مع املركز الوطين اجل
، وهدفه  2010، من اهلند سنة 22AlSatالسات مصمم لرصد الكوارث. تلى ذلك اطالق 

كذلك  مراقبة االرض وارسال صور ذات جودة ودقة عالية تساهم يف ادارة الزراعة ومراقبة املوارد 
.2املائية ورصد التغريات املناخية"

مت إطالق ثالثة أقمار اصطناعية جزائرية "بنجاح"، من منصة 2016سبتمرب 26ويف "
مبقاطعة شيناي باهلند، وهي على التوايل "ساتيش دهاون"للمركز الفضائي سريهاريكوطا" "

24:الزيارة،تاريخhttp://www.asal.dz/psn.php-موقع وكالة الفضاء اجلزائرية، الربنامج الفضائي اجلزائري، -1
.2017جانفي 

، earth observation portalAlSat-2 (Algeria Satellite-2),موقع -2
2-missions/a/alsat-rtal/satellitehttps://directory.eoportal.org/web/eopo : 24تاريخ الزيارة

.2017جانفي 
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PSLVC-35على منت الصاروخ اهلندين)1-ب وألسات2-ب،ألسات1-(ألسات
مبقاطعة شيناي باجلنوب ساتيش دهاون"" للمركز الفضائي "سريهاريكوطاانطالقا من منصة "

الشرقي للهند".
) أقمار اصطناعية مبا فيها األقمار 08وقد مشلت "عملية اإلطالق والوضع يف املدار  مثانية(

االصطناعية اجلزائرية الثالثة. حيث ان اطالق هذه االقمار   االصطناعية اجلزائرية الثالثة ووضعها يف 
ا مهندسون جزائريون على مستوى مركز تطوير املدار، بعد عمليات االدما  ج والتجارب اليت قام 

2020- األقمار االصطناعية ببئر اجلري وهران ،يدخل يف اطار تفعيل الربنامج الفضائي الوطين أفاق
عرب هذه االداة االسرتاتيجية اىل ، والذي يهدف2006الذي اعتمده جملس احلكومة يف سنة 

يما يتعلق برصد األرض خلدمة التنمية املستدامة وتعزيز السيادة الوطنية" .تقوية قدرات اجلزائر ف
ب، هو ثاين قمر اصطناعي بدقة تصويرية متوسطة أطلقته 1-ويعترب القمر الصناعي   "ألسات

حيث يسمح هذا 2002الذي مت اطالقه سنة 1- اجلزائر لرصد األرض ومراقبتها بعد ألسات
كلم يف الوضعية املتعددة االطياف، حيث ان هذه الصور  670ارتفاع   القمر بالتقاط صور من 

االت التنموية احليوية، السيما محاية البيئة 1-"ألسات ب ستستغل يف تلبية األهداف املتعلقة با
وخمتلف النظم االيكولوجية الطبيعية، ورصد ظاهرة التصحر ورسم خريطة هلا وكذا رصد خرائط لشغل 

ي ئة األقاليم والساحل والوقاية من املخاطر الطبيعية وتسيريها".األراضي و
كلم 670ب ثاين قمر اصطناعي بدقة تصويرية عالية وضع يف مدار ارتفاع 2-ويعد ألسات

ب يف الوضعية 2- و ستزيد صور ألسات2010أ الذي مت إطالقه يف جويلية 2-على ألسات 
مراء) والبانكروماتية من تردد التقاط الصور وتعزز من املتعددة األطياف (املرئية واألشعة حتت احل

قدرات تغطية االقليم الوطين" .
م يف 2ر5حيث أن هذا القمر االصطناعي "يسمح باستغالل هذه الصور ذات الدقة التصورية 

الوضعية البانكروماتية والوضعية امللونة املطورة وباستعماالت موضوعاتية واقتصادية هامة، كالتخيط 
والتهيئة العمرانية والفالحية لألقاليم والساحل، ورسم اخلرائط ومتابعة البنيات التحتية واملنشآت 



وسائل االعالم واالتصال والتكنولوجيات احلديثة.الفصل الثاني

65

الفنية، وإعداد مسح لألراضي السهبية والصحراوية وحتيينه والوقاية من املخاطر الطبيعية وتسيريها 
(فيضانات وحرائق غابات...)".

) وكذا استقبال الصور 03ناعية الثالثة (إن عمليات التحكم واملراقبة لألقمار االصط
.1والبيانات الفضائية سيتم انطالقا من احملطات الوطنية لالستقبال و التحكم"

أنواع االقمار الصناعية حسب وظائفها.-4

:"ميكن تصنيف االقمار الصناعية حسب الغرض من انشائها اىل
كية، وهي عادة تستخدم يف االتصاالت السلكية والالسل:أقمار االتصاالت-1

ما توضع يف املدارات التزامنية، البيضاوية او االرضية املنخفضة، وهي نوعان . نشطة 
تعمل على تقوية االشارة املستقبلة ، وسلبية  تكتفي بعكس االشارات االذاعية اىل 

االرض دون تقويتها .

رات واالجسام الفلكية :االقمار الفلكية-2 تستخدم لرصد الكواكب وا
.Hubbleخرى ومن أمهها املنظار الفلكي اال

املعروفة أيضا بأقمار التجسس وهي سواتل املراقبة :أقمار االستطالع-3
واالتصاالت املستخدمة من طرف اهليئات العسكرية واالستعالمية وتتميز طبعا بسرية 

ا. ا ومعلوما وجودها، استخداما

اجلوية ورسم اخلرائط، تستخدم لرصد البيئة واالرصاد :أقمار رصد االرض-4
ولكن ليس ألغراض عسكرية ، ويقتصر بعضها على خدمة االرصاد اجلوية فتستخدم 

أقمار صناعية ألغراض التنمية، 3الجزائر تطلق من الهند موقع قناة روسيا اليوم، نقال عن وكالة االنباء اجلزائرية،- 1
/ 842670-الهند -جزائرية-اصطناعية-أقمار-3-/إطالق:،على الرابط التايل2016سبتمرب27

https://arabic.rt.com/news2017جانفي24:، تاريخ الزيارة
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اساسا لتسجيل الطقس واملناخ على االرض، وحينها تدعى السواتل املستخدمة يف 
االرصاد اجلوية.

تستخدم االشارات لتحديد موقع املستقبل على االرض، :أقمار املالحة-5
ورصد حركة املرور واملواصالت، وذلك بدقة تقارب املرت الواحد وامهها جمموعة أقمار 

.1االورويبGalileoاالمريكي و GPSنظامي حتديد املواقع 

تستخدم هذه االقمار املدارات العالية لكي ترسل :أقمار الطاقة الشمسية-6
الطاقة الشمسية اليت جتمعها هلوائيات على االرض كمصدر للطاقة.

وامليكرو Miniاملعروفة ايضا بالسواتل الصغرية :االقمار الدقيقة-7
Micro والنانوNano. ا ، وهي تتميز بصغر حجمها  وخفة وز

ممة لكي يتمكن االنسان من العيش وهي هياكل مص:احملطات الفضائية-8
ا على  يف الفضاء اخلارجي وهي تتميز عن غريها من املركبات الفضائية املأهولة بعدم قدر

.2الدوليةISSالدفع او اهلبوط ، ومن امهها مشروع حمطة  

تكنولوجيا الحاسبات االلكترونية.-4

يعترب احلاسب االلكرتوين وسيلة مهمة لتفعيل ممارسة االتصال العاملي وخاصة بواسطة شبكة 
املعلوماتية بعد املزاوجة بينها وبني وسائل االعالم السمعية االنرتنيت واالمكانات اهلائلة اليت تتيحها

البصرية واالتصاالت السلكية والالسلكية عن بعد.

.148فضيل دليو، املرجع السابق ،ص- 1
.148ص،نفسهاملرجع - 2
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لقد جعلت املعلوماتية من وسائل االتصال اجلماهريي وسائل تقليدية وخاصة بعدما أدت اىل 
ة وحجم التفاعل املباشر شخصنة االتصال ، جمردة اياه تدرجييا من صفته اجلماهريية بفضل ازدياد وتري 

وتنوع وختصيص وكثرة اخليارات واخلدمات االتصالية.

ومعروف ان االنرتنيت كأشهر وسيلة معلوماتية تفاعلية، عبارة عن شبكة تواصل ضخمة تضم 
بداخلها جمموعة كبرية من الشبكات املعلوماتية العمومية واخلاصة واملتصلة ببعضها البعض وهي 

هزة مقدمة للخدمات على رأسها احلواسيب االلية  والكابالت واالقمار تتكون اساسا من اج
.1الصناعية

تكنولوجيا الكمبيوتر (المفهوم والتطور)-4-1
"يلعب  الكمبيوتر أو احلاسب االلكرتوين دورا مهما يف تصميم وبناء نظم املعلومات احلديثة فهو 

ويرتتب عليها مجيعا الكفاءة العالية يف االداء،  حيقق لنظام املعلومات مزايا السرعة والدقة والصالحية
كما يقوم الكمبيوتر بإجراء العمليات احلسابية املعقدة واليت يصعب تنفيذها يدويان باإلضافة اىل 
القدرة الفائقة على ختزين كم هائل من املعلومات بطريقة منظمة حبيث يسهل اسرتجاعها يف أوقات 

ب اإللكرتوين اجناز كافة املهام االخرى اليت يقوم بتنفيذها نظام ضئيلة للغاية، كما يستطيع احلاس
املعلومات، ومنها حتقيق أمن والمة البيانات، واالضمان الكامل ضد فقدها او تلفها من خالل 

املستفيدين.

ا ولكن ميكن رؤية Softwareويتكون الكمبيوتر من جتهيزات فكرية برجمية  ال ميكن مشاهد
ا كالفارة ولوحة املفاتيح ، تأثريها، برامج  تشغيل كالويندوز باإلضافة مكونات صلبة ميكن مشاهد

2شاشة العرض ، طابعة ...

.235صفضيل دليو، املرجع السابق ،- 1
.119، صمرجعنفس - 2
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استعماله يف بداياته يقتصر على احلكومات واملؤسسات الضخمة نظرا لكلفة تشغيله "كان
وصيانته املرتفعة وأصبح منذ الثمانينيات يف متناول عامة الناس وذلك بعدما صغر حجمه وقل مثنه 

وسهل تشغيله وتعددت استعماالته.
العلمية الطويلة املعقدة قبل ومعروف انه كان يف البداية جمرد ألة حسابية تستعمل يف التطبيقات

اية الستينيات يف تسيري املؤسسات ، ويف الثمانينيات وبعد اخرتاع احلاسب  أن يستعان به مع 
الشخصي، حتول اىل اداة مكتبية فعالة يف ثالثة جماالت أساسية وهي معاجلة النصوص، اداة امللفات 

شخصي نفسه كوسيلة اعالم واتصال تعاجل واجلدولة، أم يف العشرية املوالية فقد فرض احلاسب ال
الصورة والصوت ايضا وتتصل حباسبات اخرى وبقواعد بيانات من خالل شبكات معلوماتية خاصة 

وعامة.
فهو يتيح حاليا خدمة تصميم وبناء نظم املعلومات احلديثة من نصوص وصور وحسابات من 

االداء من خالل حتقيقه ملزايا السرعة خالل املعاجلة وختزين واالسرتجاع، وذلك بكفاءة عالية يف
والدقة والسعة والثقة والصالحية. وقد يصبح استعماله أسهل بفضل وسائط جديدة وختصيص متزايد 

1لتطبيقاته عن طريق برامج جمزأة ومتعددة اخلدمات جتمع وتركب حسب الطلب".

العمليات احلسابية من لقد حاول االنسان منذ أقدم العصور احلصول على دعم مادي يف اجراء
تطورت ببطء من خالل صناعة االت ميكانيكية تساعد يف عملية خالل صناعة ادوات بسيطة ،

اجلمع والطرح.
"اما يف القرن العشرين ، وقبيل احلرب العاملية الثانية ، أصبح الكمبيوتر واقعا ملموسا ، من 

الذي اخرتع  عدة االت )Konrad Zuse(خالل اعمال املهندس االملاين "كونراد زوس"
اليت تعترب اول الة حاسبة متحكم فيها Z3اخرتع 1941، ويف العام 1936حاسبة منذ العام 

ا كانت تتضمن كافة مكونات  بواسطة برنامج، على الرغم من ان هذه االلة كانت كبرية جدا اال ا
اج. اجهزة الكمبيوتر احلديثة من معاجل للبيانات والذاكرة ووحدة االخر 
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قام  العامل نيومان بتطوير عمل احلاسوب حيث أصبح يقوم بالتخزين الداخلي 1945يف عام 
للبيانات واستخدام النظام الرقمي الثنائي، ومنذ ذلك احلني بدأت امهية احلاسوب تزداد يف حياة 

.1البشر ، فعملوا  على حتديثه وتطوير اجياله"
:ورها باملراحل التاليةوقد مرت احلواسيب  اإللكرتونية خالل تط

جون من خالل العلماء 1946"ظهر اجليل االول من احلاسبات عام -1
، مث تكونت اول شركة النتاج Eniacوهو احلاسب جولد شياني وموشلي وايكارت

.Univacاحلاسبات على املستوى التجاري باسم 

ظهر اجليل الثاين من احلاسبات اإلليكرتونية يف اوائل الستينيات بعد استخدام -2
عناصر الرتانزستور يف بناء دوائر االجهزة احلاسبة كبديل الستخدام الصمامات املفرغة 

Vaccum Tube.
Integratedأدى ظهور استخدام الدوائر اإللكرتونية املتكاملة -3

circuits 1969من احلاسبات اإلليكرتونية يف عام اىل ظهور اجليل الثالث.
ظهر اجليل الرابع من احلاسبات خالل عقد السبعينيات بعد تطور الدوائر -4

اإللكرتونية املتكاملة بشرعة كبرية، وبعد تطويع املواد فوق املوصلة، واشباه املوصالت 
.Semiconductor"2احلرارية 
عليه احلاسب الشخصي "ظهر اجليل اخلامس يف بداية الثمانينيات ويطلق-5

Personal Computer وهو  يتمتع بصغر احلجم وسهولة التشغيل ، والربط من
خالل وسائل االتصال العادية مثل التلفون والتلفزيون.

Microprocessorوقد ظهرت يف هذا اجليل رقاقة الكرتونية تعرف باملعاجل الدقيق 

استخدمت هذه الرقاقة للتعامل مع الذاكرة واملنطق يف احلواسيب الصغرية ويف االجهزة االلكرتونية.  

.123فضيل دليو، مرجع سابق ص- 1
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جولت هذه الرقاقة احلواسيب اىل كمبيوتورات شخصية منخفضة التكاليف ومجاهريية ن حيث صنع 
SteveWozniak كمبيتورا صغريا وقابال لالستخدامApple1 مثApple2 ويف عام

، بعد ذلك عرفت PCاول حاسوب شخصي شهري باسم IBMشركة قدمت 1981
.1الكمبيوترات تطورات سريعة لتنتج اجياال أرقى حسب حاجة املستخدمني"

استخدامات الحاسب االلكتروني في االتصال الشخصي والجماهيري.-4-2
االت ،  للكمبيوتر أمهية كبرية يف االتصال الشخصي واجلماهريي ويستخدم يف العديد من ا

من املبحوثني ليس لديهم منط %38،حيث جند بان نسبة 01وهذا ما نالحظه يف اجلدول رقم 
م %26حمدد يف استخدام تكنولوجيا الكمبيوتر أو اهلاتف النقال ، يف حني أن  أكدوا با

كمبيوتر ألنه أفضل عمليا يف حاالت الدراسة أو اجراء البحوث املختلفة، اما اهلاتف يستخدمون ال
.%36النقال الذكي  فيستخدم عموما من أجل الرتفيه والدردشة وهذا بنسبة 

) يمثل توزيع عينة المبحوثين  حسب نوعية الوسيلة التكنولوجية المستخدمة 01الجدول رقم (
:ترنيتمن أجل االبحار في شبكة االن

النسبة المئويةالتكرارنوع الوسيلة
26%26الكمبيوتر

36%36اهلاتف احملمول
38%38كالمها
موع 100%100ا

.126فضيل دليو، املرجع السابق ،ص- 1
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ويستعمل الكمبيوتر كوسيلة للشبكات املعلوماتية يف جمال االتصال الشخصي واجلماهريي من 
:يف العناصر التاليةسنحاول تلخيصها خالل العديد من التطبيقات االلكرتونية

"احلساب واملعاجلة السريعني للبيانات الرقمية والرموز واملعادالت.-1
حفظ واسرتجاع املعلومات احلرفية والرقمية بسرعة كبرية وبكميات هائلة.-2
معاجلة الكلمات والنصوص مع اتاحة متابعة مرئية مباشرة وواضحة هلا امكانية التعديل -3

جلزئي او الكلي للمادة وكذا ختزينها بسهولة كبرية.والتصحيح واعادة الرتتيب ا
تصميم الرسوم وحتسني أدائها باستخدام نظم معلوماتية تسمح بتخزين رسوم جاهزة -4

وسهولة معاجلتها والتصرف فيها.
راديو :اعمال الرتكيب والتشغيل الذاتيني لربامج وسائل االتصال اجلماهريية االخرى-5

سينما تلفزيون.
االجهزة االلكرتونية االخرى مثل الفيديو التلفزيون اهلاتف الفاكس.حماكاة بعض-6
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تستخدم احلواسيب العمالقة يف مراكز البحث من أجل حتديد مواقع الثروات الباطنية، -7
.1والرصد اجلوي، والفلكي"

"االتصال املباشر بشبكات املعلومات مما يتيح توفري خدمات عديدة من املعلومات مثل -8
، الرياضة ، خدمات السياحة والسفر، البيع والشراء ، التعليم اىل غري ذلك اخبار الطقس
من اخلدمات.

استخدام الكمبيوتر يف املساعدة على اعمال التدريس ، من خالل بث احملاضرات ، -9
.2وتوفري املراجع االلكرتونية وتوفريها للطلبة"

"استخدام الكمبيوتر يف عملية التوزيع، وذلك من خالل اعطاء بيانات كاملة عن -10
املشرتكني، مما يفيد ادراة التوزيع يف التعامل مع املوزعني و شركات االشهار.

استخدام الكمبيوتر يف اعداد املقاالت ومعاجلتها وتصميم صفحات اجلرائد ، وتسريع -11
.3الطباعة وحتسني نوعيتها"

والميديا الجديدة.االنترنيتشبكة -5

اإلنرتنت ظاهرةشبكةأصبحتاآلن،العامليعيشهااليتاجلديدةاالتصاليةالثورةظل"يف
وتتميزالبعض،العامل بعضهمسكانتربطومؤثرة،جديدةوإعالماتصالووسيلةاالنتشار،واسعة

وتضغطالتفكري،علىقدراتناوتوسعحياتنا،جوانب كلوتعماملتناهية،والضخامةالفائقة،بالسرعة
ا،اليتالطريقةوتغريالزمن،مقاييس نقولهومابلاآلخرين،معانتحادثاليتوالطريقةنفكر 

ثقافته،ويصوغوناجلديد،العامليالنظاميقودونومطوريهاالشبكةصانعي هذهجعلماوهوهلم،
طبيعة تأثرياتحولالتساؤالتمنالعديديثريممااقتصادياته،يفويتحكمونويوجهون سياساته،

.129فضيل دليو، املرجع السابق ،ص- 1
.45ص،مرجع سبق ذكره، ثيرأواالعالم الحديثة، االستخدام والتتكنولوجيا االتصال ، حممد الفاتح محدي واخرون- 2
، 01طدار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر،،تاريخ وسائل االتصال وتكنولوجياته الحديثة، فؤاد شعبان، عبيدة صبطي-3
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تمعات،األفرادعلىللمعلومات،السريعالطريقأواإلنرتنتشبكة اإلعالموسائلبل وعلىوا
االتقليدية اومناهجذا منأمهيةأكثرواالجتماعيةفالتأثريات اإلنسانيةحتليلها،وطرقدراسا
ا"حديفالوسيلة .1ذا

يعترب احلاسب االيل وسيلة مهمة لتفعيل ممارسة االتصال العاملي وخاصة بواسطة شبكة 
االنرتنيت واالمكانيات اهلائلة اليت تتيحها املعلوماتية بعد املزاوجة بينها وبني وسائل االعالم السمعية 

البصرية واالتصاالت السلكية والالسلكية عن بعد.
:شأة والتطور)(النشبكة االنترنيت-5-1

تعترب االنرتنيت اليوم وسيلة اتصال مجاهريية خلقت بعدا جديدا يف منظومة االعالم الدويل، 
وميكن تشبيه امهيتها بالنسبة لعصر املعلومات ، مبثل أمهية ومكانة اخرتاع  احملرك البخاري يف عصر 

الثورة الصناعية.
Inetrمن جزأين  ، اجلزء االول هي كلمة أجنليزية تتكون Inernet"كلمة انرتنيت 

" الشبكة وتعين شبكة ، وبالتايل تكون الرتمجة اللغوية لكلمة االنرتنيت هو Netوتعين بني والثاين 
البينية .

متثل االنرتنيت من وجهة نظر علم االجتماع  جمتمعا  افرتاضيا جديدا حيتوي العديد من 
، ومن هنا ميكن تعريف االنرتنيت باعتبارها جمموع النشاطات اليومية مثل العمل والتعليم والبيع 

الشبكات املتداخلة اليت متثل منتدى عامليا لكل الثقافات والنشاطات املختلفة واليت تقوم على فكرة 
.2تفاعل وتبادل املعلومات  بني طرفني يعترب كل منها مرسال يف الوقت نفسه"

ة،  وهي عبارة عن شبكة تواصل ضخمة، "ان االنرتنيت  هو أشهر وسيلة معلوماتية تفاعلي
تضم بداخلها جمموعة كبرية من الشبكات الفرعية املعلوماتية العمومية واخلاصة، اليت تتصل ببعضها 

.15، ص 02،2010، طاالمارات، دار الكتاب اجلامعي،االنترنيت كوسيلة اتصال جديدةالسيد خبيت، -1

،العالقات االجتماعية للشباب بين دردشة االنترنيت والفيس بوكحممد السيد حالوة، رجاء علي عبد العاطي العشماوي، - 2
.34ص،01،2011مصر، طدار املعرفة اجلامعية،
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البعض، وهي تتكون  من معدات  تقنية تتمثل يف خطوط االتصال اهلاتفي  وخطوط الكابل 
لربجميات التواصلية من ويب وبريد ، دون أن ننسى اف الضوئية و كذلك األقمار صناعيةواالليا

الكرتوين، باإلضافة اىل العامل البشري الذي يتمثل يف مديري الشبكات ومنتجي اخلدمات 
.1االلكرتونية"

قد بدأ تطوير نظام االنرتنيت خالل مخسينيات القرن املاضي ، لدعم احلاجة اىل نظام 
ان احلرب الباردة.معلومايت خاص وحممي، يليب احتياجات اجليش االمريكي إب

AdvancedResearch(وكالة مشاريع البحث المتطورة"تأسيس  ""مت
Projects Agency ( لتسهم ببحوث ودراسات ،من قبل احلكومة االمريكية1958عام

مميزة يف جمال الكمبيوتر والقضايا املرتبطة باالتصال عن بعد . وكان هدفها هو التحكم يف استخدام 
تكنولوجي الكمبيوتر يف جمال االنشطة العسكرية، حيث تبعه انشاء اول شبكة توزيع  عرفت باسم 

تعمل بنظام التحكم ، ويشمل عددا من االنظمة اليت1969وذلك سنة Arbanet"اربانت"
عن بعد ، ويتحكم كل واحد من تلك األنظمة يف بعض املعلومات االساسية.

ال اىل "1987ويف سنة  المؤسسة العلمية الوطنيةنقلت وزارة الدفاع مسؤولية متابعة هذا ا
NSF يف ذلك أربانت" وذلك بسبب التكلفة العالية لنظام االنرتنيت الذي حل مكان وكالة
". 2الوقت

شهد االنرتنيت استخداما واقباال مجاهرييا استثنائيا من قبل أفراد لديهم 1990"ويف عام 
كما ساعد اخنفاض اسعار الكمبيوتر الشخصي على انتشار خربات كبرية يف جمال برامج الكمبيوتر،

التجارية . ومنذ ذلك الوقت االنرتنيت عامليا بشكل كبري واستخدامه يف املنازل واملدارس واملؤسسات 

.235فضيل دليو، املرجع السابق ،ص- 1
االعالم الدويل، النظريات ،االجتاهات، امللكية، دار الكتاب اجلامعي، االمارات،عبد اهللا الكندي،حسين حممد نصر،- 2
..445مرجع سابق ،ص02،2011ط
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أصبح هذا النظام االتصايل شبكة عاملية ال ميكن اغفال الفوائد االقتصادية االساسية له ، حيث ينمو 
اقتصاد االنرتنيت اليوم بشكل سريع يفوق كل القطاعات االساسية االخرى.

ا مت ثل نظام لقد أصبحت األنرتنيت اليوم مصدرا أساسيا لصناعة اخلرب ونقله، حيث أ
ا ، حيث توفر كل خدمات املعلومات  اتصال على مدار الساعة ووسيلة اتصال مجاهريية يف تأثريا
االلكرتونية ومواقع االخبار ، وخدمات تكنولوجية خاصة ، واجلدير باالهتمام أنه مل يعد هناك رقابة 

خب االعالمية التدخل على االعالم يف ظل  شبكة االنرتنيت ، ومل يعد باستطاعة السياسيني والن
للسيطرة على املعلومات او مراقبتها او فرض وجهات نظرهم اخلاصة بشأن خمتلف االحداث، مما 

.1أدى بالراي العام ان يصبح أكثر معرفة مبا يدور حوله"

"وقد أفرزت هذه الثورة االتصالية بعض الظواهر منها: ظاهرة التفاعلية يف العملية االتصالية، 
ستقبل واملرسل، حيث مل يعد االتصال عملية أحادية االجتاه بل عملية تفاعلية، ومل يعد أي بني امل

املستقبل متلقًيا سلبًيا بل يلعب دورًا إجيابًيا ومؤثرًا يف الفعل االتصايل، كما أصبح مبقدوره، التحكم يف 
على عملية العملية االتصالية، من خالل عمليات االنتقاء واالختيار، مما يعطيه سيطرة أكرب

االتصال، وهو ما ميكن إن يساعده على التكيف مع انفجار املعلومات والسيطرة عليه، كًما وكيًفا. 
ما أثرت هذه التكنولوجيا احلديثة يف زيادة مساحة املشاركة والتبادل، والقابلية للتحرك، والتوصيل، 

فقد أفرزت هذه وختطى احلدود والشيوع، واالنتشار، والقابلية للتحويل. وباإلضافة إىل ما سبق،
الثورة االتصالية، ظاهرة العوملة أو الكونية السيادة القومية، Globalizationالوطنية أو

تمعات الغربية، كما  تمعات الصغرية لصاحل اكتساح ثقافة وتقاليد ا وهددت هويات العديد من ا
ا يف التعبري األصلي-أدت إىل اختزال املسافات عدت يف حترير اإلنسان من قيود حجمه ،وسا-مو

وإيقاع زمنه، بشكل جيعله قادرًا على التفاعل مع إيقاعات زمنية ختتلف نوعًيا عن إيقاعه البيولوجي.

االعالم الدويل، النظريات ،االجتاهات، امللكية، دار الكتاب اجلامعي، االمارات،عبد اهللا الكندي،حسين حممد نصر،- 1
.459ص ،مرجع سابق02،2011ط
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دراسي جديد، ،كحقلباإلنرتنتاالهتمامإطاريفظهرتاليتاالتصاليةاملفاهيمومن
اإلعالمي املتدفق  ، والبثConvergance، واالندماج Interactivityالتفاعليةمفاهيم

Straming media،املتعددةوالوسائطMultimediaالنشط  ، واجلمهور
ActiveAudience  والتبادلية ،Interchangebilityبني املرسل واملستقبل، ملعرفة

االيتاألدوار والتحكموالتبادلاملشاركةمساحةزيادةحيثمناالتصاليةالعمليةيفاجلمهوريقوم 
يكفىإذ ليساحلديثة،التكنولوجيةالوسائلهذهإزاءاجلمهوراجتاهاتومعرفةاالتصايل،يف العمل

هلذهاجلمهورإدراك وتصورمعرفةأيًضااملهمومنبلاحلديثة،التكنولوجيةالوسائلمعاملمعرفة
وطبيعةوالتكنولوجيا،اجلمهور،جماالت فاعليةيفجديدةمفاهيمتطرحعامةبصفةفاإلنرتنت.املعامل

منلكثريوالتأصيلالتنظريإعادةعلىواإلعالمباحثي االتصالجتربسوفالصدى،ورجعاملضمون
.1واإلعالمية السائدة"االتصاليةاملفاهيم

:إنتشار شبكة االنترنيت بالجزائر-5-2

، عن طريق مركز البحث ي االعالم 1993"ارتبطت اجلزائر بشبكة االنرتنيت ألول مرة سنة 
ومت هذا االرتباط يف إطار اتفاقية التعاون Dialupالعلمي والتقين بواسطة خط هاتفي متخصص 

املربجمة مع اليونيسكو، حيث اقامت اجلزائر الربط الكامل مباشرة من إيطاليا عرب البحر خبط تقدر 
يف الثانية ويندرج ذلك ضمن إقامة مشروع يف إطار إقامة شبكة معلوماتية 9600ptsسرعته ب 

يف إفريقيا تكون فيها اجلزائر ممثلة املركز أو النقطة احملورية، وبطبيعة احلال فإن استخدامها أنذاك كان 
.2مرتكزا على املختصني والباحثني العلميني فقط عن طريق االتصال مبنافذ خاصة"

، لني بغية تعميم انتشارها تدرجييامت توسيع  رقعة االستخدام للمستعم1995"ويف عام 
واستمر الرفع من قدرات اخلط 256000ptsاىل 9600ptsفارتفعت بذلك سرعة اخلط من 

.15، ص 02،2010االمارات ، ط، دار الكتاب اجلامعي،االنترنيت كوسيلة اتصال جديدةالسيد خبيت، - 1
.61ص ،حممد الفاتح محدي ، مرجع سابق-2
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ومبوجب اتفاقية بني 1998التساع عدد االفراد واملؤسسات الراغبني يف خدمات االنرتنيت، ويف عام 
االمريكية لربط هذا املركز بشبكة االنرتنيت NetSatيف االعالم العلمي والتقين وهيئة مركز البحث

بصفة مباشرة وذلك بتشغيل حمطة اتصال جديدة عن طريق االقمار الصناعية، ونظرا الزدياد عدد 
اىل تطوير هذا الربط لتبلغ 1999املشرتكني ي شبكة االنرتنيت عمد مسؤولو هذا املركز يف عام 

ميجابايت يف الثانية وبفضل هذا اخلط اجلديد مت ربط كل من ورقلة تلمسان عنابة مث باتنة 2قته طا
Pts".1ماليني 5فقد وصلت سعة اخلط اىل 2000وقسنطينة، اما يف عام 

، حيث يتطلب ذلك امتالك 2004وعرف اجلزائريون خدمت االنرتنيت املنزيل بداية من سنة 
ات الوصية ليتحصل على اشرتاك شهري أو سنوي بشبكة خط هاتفي أرضي، وطلب للجه

االنرتنيت.

هيئة  لريتفع ذلك 130يف اجلزائر حبوايل 1996"وقدر عدد اهليئات املشرتكة يف االنرتنيت سنة 
يف 500يف القطاع الطيب و 50يف القطاع اجلامعي، 100منها 1999هيئة سنة 800اىل 

ت االخرى.يف القطاعا150القطاع االقتصادي و

وتعمل اجلزائر جاهدة لتدارك تأخرها ، فاجلهة الوصية أي وزارة الربيد واملواصالت وفرت خط 
كل ميغابايت /ثانية حبيث تستهدف34اتصال اساسي لألنرتنيت من االلياف الضوئية قدرته ب 

، هذه الشبكة تتميز بضمها ملختلف اخلدمات اليت يوفرهامشرتك100000واليات الوطن ب 
.2الويب باإلضافة اىل اخلدمات اليت تتطلبها التجارة االلكرتونية"

.62ص،بقحممد الفاتح محدي ، مرجع سا- 1
.62ص ، رجعنفس امل- 2
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:) يمثل توزيع عينة المبحوثين  حسب  تاريخ الربط مع شبكة االنترنيت02و الجدول رقم (

النسبة المئويةالتكرارتاريخ ربط المنزل بشبكة االنترنيت
14%14سنوات10منذ اكثر من 

42%42سنوات10الى5من 
44%44سنوات5منذ اقل من 
%000.0ال يوجد ربط

100%100المجموع
منذ بدايته االوىل  يف ) نالحظ بان االنرتنيت عرف بيوت املبحوثني02من خالل اجلدول رقم (

10اىل 5سنوات ، وزادت نسبة الربط باألنرتنيت يف الفرتة املمتدة ما بني 10اجلزائر قبل أكثر من 
من املبحوثني ، لتبلغ  عملية الربط بشبكة األنرتنيت بقية املبحوثني يف %42سنوات وهذا بنسبة 

بحوثني ال ميتلكون اشرتاك أنرتنيت ، حيث نالحظ انعدام وجود م%44سنوات  وهذا بنسبة 5اخر 
مبنازهلم.

إن ثقافة االنرتنيت حديثة نسبيا يف اجلزائر، حيث عرفت ظاهرة مقاهي االنرتنيت واليت مل يتجاوز 
مما ادى اىل ارتفاع 2004ناد سنة 4000بينما قفز عددها اىل 2000ناد سنة 100عددها 

، كما 2004مرتاد سنة 700000اىل 2000مرتاد سنة 10000عدد مرتادي االنرتنيت من 
يف الوقت الذي ارتفع 2004موقع سنة 2000موقع اىل  20ارتفع مؤشر املواقع االلكرتونية من 

.1موزعا يف نفس الفرتة95فيه عدد موزعي االنرتنيت من اثنني اىل 

.74ص السابق، ،حممد الفاتح محدي، نفس املرجع- 1
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واملهارات ، وتقدم مقاهي االنرتنيت خدمات كبرية لالفراد حبيث تزودهم باملعلومات واالخبار 
ا الذين ينشطون يف اخلدمات االضافية لالنرتنيت كنسخ الرسائل  وتوفر موردا ماديا لكثري من أصحا

وتوفري املواد املوسيقية واالفالم .، واملذكرات و وخدمات الربجميات

:المستخدمة) يمثل توزيع عينة المبحوثين  حسب  نوعية شبكة االنترنيت03الجدول رقم (

النسبة المئويةالتكرارشبكة االنترنيتنوعية  
wifi47%47الربط العادي 

3G10%10
43%43كالهما

100%100المجموع
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من املبحوثني يفضلون استخدام الربط %47من خالل معطيات اجلدول ، جند بأن نسبة 
كما ان 3Gبشبكة االنرتنيت ، ألنه يوفر هلم تدفقا أكرب من املوجود يف اشرتاك Wifiالعادي 

الذي جاء G3معظم الطلبة ال ميتلكون امكانيات مادية تسمح هلم االستفادة الدائمة من اشرتاك 
اءا يف البيت أو فقط ،لذا فهم يفضلون الربط العادي والذي يكون جماين عادة سو %10متثيله ب 

م يستخدمون كال النوعني من الربط وهذا حسب الظروف .%43يف حني عرب ،اجلامعة بأ

:الميديا الجديدة-5-3

ت اخلفية اليت "تكتسي عملية توصيف امليديا اجلديدة امهية كربى ، إذ تكشف لنا عن التمثال
أحادية وحتمية تنظر اىل امليديا اجلديدة من منظور تعدد العوامل اليت ، متثالتحترك رؤى الباحثني

تشكلها باعتبارها انتاجا مشرتكا للتكنولوجيا وللسياق االجتماعي والثقايف من جهة اخرى. كما تتأتى 
ا و تنوع املصطلحات اليت تطمح اىل االمام  امهية توصيف امليديا اجلديدة من تعدد الظواهر املتصلة 
ا املاما شامال. فنحن امام  ختمة من املصطلحات املتداخلة واملتجاورة نتداوهلا يف كثري من االحيان 

دون وعي حبمولتها املفهومية وخبصوصية الظواهر اليت حتيل عنها.

كما نتداول باستمرار مفاهيم عديدة مثل جمتمع املعلومات وجمتمع املعرفة وامليديا اجلديدة 
نية والفضاء السيربنيطيقي، ولكل هذه املصطلحات مسارات خمصوصة تشكلت والصحافة االلكرتو 

ا" ا حتمل رهانات متعددة ، اضافة اىل تغري مدلوال .1فيها كما ا

"فمصطلح الفضاء السيربنيطيقي على سبيل املثال، وهو االكثر قربا من مصطلح امليديا اجلديدة، 
االنظمة العصبية اليت تصل بشبكة معلوماتية كبرية مصطلح واسع وإن كان يشري يف البدء اىل تلك

Matrix وبتجربة واقع افرتاضي ومتخيل أخذ معىن عاما باعتباره ذلك الفضاء الذي تشكله كل
املمارسات القائمة على وساطة الكمبيوتر والتكنولوجيات اجلديدة ، فالفضاء السيربنيطيقي من هذا 

،01احلمامي، امليديا اجلديدة ، االبستمولوجيا و االشكاليات والسياقات، املنشورات اجلامعية مبنوبة، تونس ، طالصادق -1
.17، ص2010
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والعالقات االنسانية واملعطيات والثروات والسلطة عرب املنطلق فضاء ذهين تتجلى فيه الكلمات
وساطة التكنولوجيا.

وإذا كان الفضاء االلكرتوين جماال للتفاعل فإن ما ينتج عن هذا التفاعل ميثل جمموعة من 
اليت تتكون من القيم واالخالقيات Cybercultureاملمارسات حتيل على الثقافة االلكرتونية 

Counterاو املضادة Subcultureواملمارسات والتفاعالت والثقافات اهلامشية culture

اليت تتشكل يف الشبكة . حتيل الثقافة السيربنيطيقية على كل أشكال االتصال بواسطة 
ن الطقوس واالعراف وبالتفاعالت الشبكية وبأشكال جديدة من اللغة ومن الرموز ومالكمبيوتر

والقوانني والقيم.

"وامليديا اجلديدة كذلك جمال متعدد االبعاد تشكله التكنولوجيات اجلديدة من انرتنيت وهاتف 
ال الواسع  جوال واجهزة العاب فيديو ، فامليديا اجلديدة تشمل كذلك يف احدى معانيها ذلك ا

القات بني االفراد وجتارب جديدة على مستوى املتشكل من جتارب جديدة ويف جماالت خمتلفة يف الع
اهلوية واجلماعة وحتقيق الذات وقواعد جديدة يف التنظيم واالنتاج يف جمال صناعات االعالم والثقافة.

كما ان للميديا اجلديدة معاين اخرى كاليت حتيل ، من منظور تارخيي ، على التمييز بني وسائط  
ويتعلق االمر هنا بالطابع اجلديد لإلعالم كظاهرة ، مبا أنه كالسيكية وتقليدية ووسائط جديدة ، 

جمال تعمل بداخله مؤسسات ومنظمات كالصحافة، السينما ، التلفزيون ودور النشر ، داخل فئات 
.1متنوعة من اجلماهري"

إن ظهور مصطلح امليديا اجلديدة ، مرتبط عموما بالتطورات الكبرية اليت طرأت يف جمال االعالم 
بعد احلداثي، خصوصا مع الثورة تصال، وخروجها من منطها التقليدي اىل احلداثي واىل ماواال

التكنولوجية اهلائلة مطلع التسعينات، واليت نقلتنا من االقتصاد الصناعي اىل االقتصاد املعلومايت ، يف 

.18الصادق احلمامي ، مرجع سابق ،ص- 1
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كوسيلة للتطور ظل عامل حتكمه قوانني العوملة ، حيث يركز مفهوم امليديا احلديثة اىل التكنولوجيا
االجتماعي والرقي احلضاري.

Soniaو LeahA.Lievrouw"ويقرتح الصادق احلمامي تعريف الباحثتان 
Livingstone ما ترفضان ، حيث يعتربه من أكثر التعريفات دقة للميديا اجلديدة، ذلك ا

تعريف امليديا اجلديدة من منطلقات تقنية أو تكنولوجية أو حىت من  منطلق الوسائل واملضامني، 
" تكنولوجيات المعلومات واالتصال والعوالم االجتماعية فامليديا اجلديدة من منظورمها هي

مييزان امليديا اجلديدة عن الوسائط االعالمية الكالسيكية أو فثمة مستويان اثنانالمرتبطة بها". 
ا نتاج للفعل االنساين الراهن، إذ  القدمية حسب هذا التعريف، فامليديا اجلديدة يف جتدد دائم مبا ا

ديد ختضع استخدامات التكنولوجيا للتفاوت بني منطلق االبتكار ومنطق االستخدام، فهناك دائما ج
الن املستخدم فاعل ال يكتفي باالستعمال بل يفعل يف التكنولوجيا من خالل اعادة االبتكار واعادة 
التشكيل والتخريب والقرصنة واالمهال. ومن جهة أخرى فإن اجلديد يف بعض االحيان هو اعادة 

ة اليت كانت تشكيل القدمي كالتلفزيون والصحافة واالنرتنيت. وعلى عكس وسائط االعالم الكالسيكي
مستقرة نسبيا فإن وسائط امليديا اجلديدة تتطور باستمرار ، فهي ختضع لعملية االندماج واالنفصال، 
وعلى هذا النحو خيضع االعالم الكالسيكي ملا تسميه الباحثتان إعادة تشكيل وسائطي واليت حتيل 

.1على تشكل اجلديد وإعادة تشكيل القدمي

.19ص،السابقاملرجع الصادق احلمامي، - 1
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:وزيع عينة المبحوثين حسب فترات االستخدام اليومي لالنترنيت) يمثل ت04الجدول رقم (

ماهي اوقاتك المفضلة في اليوم من 
اجل االبحار على شبكة االنترنيت؟

كم هو الوقت الذي تقضيه يوميا
في االبحار عبر شبكة االنترنيت ؟

منتصف صباحا
النهار

بعد مساءا
منتصف 

الليل

المجموع

11518التكرارمن ساعةاقل
%100.0%12.5%62.5%12.5%12.5النسبة المئوية

4121935التكرارمن ساعة الى
%100.0%25.7%60.0%2.9%11.4النسبة المئويةساعتين

26351457التكرارمن ساعتينأكثر
%100.0%24.6%61.4%10.5%3.5النسبة المئوية

786124100التكرارالمجموع
%100.0%24.0%61.0%8.0%7.0النسبة المئوية
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) نالحظ بان اكثر من نصف املبحوثني يستخدمون األنرتنيت 04من خالل اجلدول رقم (
الذين اكدوا من املبحوثني%35، حيث تليها نسبة %57كثر من ساعتني يوميا وهذا بنسبة أل

م يستخدمون االنرتنيت حلوايل ساعة اىل ساعتني يوميا، يف حني أن  م يستخدمون %8با قالو با
االنرتنيت  ملدة اقل من ساعة واحدة يوميا.

، مث فرتة %61حيث ان فرتات االحبار على شبكة االنرتنيت املفضلة كانت الفرتة املسائية ب
على %8و%7الصباحية ومنتصف النهار فجاءت بنسبة ، أما الفرتة%24منتصف الليل ب 

التوايل. ، وهذا يدل على منط االستخدام املرتفع  لالنرتنيت لدى فئة الشباب حيث تؤكده نتائج 
اجلدول السابق خبصوص طبيعة  استخدامات  املبحوثني لالنرتنيت واليت تراوحت بني الدراسة 

والرتفيه.

،أظهرت بان 2008الفرنسية حول املمارسات الثقافية يف "وهذا ما أكدته إحدى الدراسات
، وان ثلثي املبحوثني رتنيت على االقل مرة واحدة شهريامن الفرنسيني يستخدمون االن54%

.1يستخدمون االنرتنيت بصفة يومية"

لقد عملت االنرتنيت على تغيري املفاهيم التقليدية لالتصال، حيث صارت ممارسة يومية من قبل 
فراد، خصوصا مع ظهور وانتشار شبكات التواصل االجتماعي، واليت سامهت يف تغيري طريقة اال

م. م واهتماما تواصل الناس وتفاعلهم يف بيئة افرتاضية، جتمعهم وفقا مليوال

موقع شبكات اجتماعية، وتتمثل اهم تلك 400ويوجد حاليا على االنرتنيت اكثر من 
ات واملنتديات، باإلضافة اىل التطبيقات اليت قدمتها بعض الشركات الشبكات االجتماعية يف املدون

الكربى مثل جوجل وياهو من خالل توفري خدمات التحرير والكتابة وختزين الصور وارساهلا مثل موقع 
fliker.ونشر املقاطع مثل يوتيوب

1 -Pierre Mercklé, Sociologie des réseaux sociaux, Edition la Découverte,
Paris ; 2013, p 79.
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م الفكر لقد احدثت هذه املواقع انعكاسات كبرية على قواعد حرية النشر والتعبري وتدعي
الدميوقراطي وحقوق االنسان وغريها من مفاهيم سياسية واجتماعية وجتارية انتشرت وتكونت حوهلا 

. 1اجلماعات مستفيدة من سهولة استخدامها واملشاركة فيها دون خربات تقنية او تكاليف مادية"

موقع فيسبوك:
تمعات االفرتاضية أو التخيلية اليت نشأت على االنرتنيت والذي  "يعترب موقع فيسبوك احد اهم ا
جيمع ماليني املشرتكني من خمتلف بالد العامل ، والفيسبوك يعد عامل ختيلي حبق، فهو حيتوي على 

لطرق و ان الدردشة، أضافة اىل العديد من التطبيقات اليت تتيح للفرد ان يعرب عن نفسه بشىت ا
م، كذلك ميكنه ان يضع صوره وصور افراد  يتعرف على حياة االخرين والبيانات الشخصية املتعلقة 
موعات واليت جيتمع افرادها على فكرة  عائلته، كما يتيح فيسبوك الفرصة لالشرتاك يف العديد من ا

ما او هدف ما.

حني كان Mark Zuckerbergعلى يد 2004فرباير 4مت انشاء موقع فيسبوك يف 
طالبا جبامعة هارفرد االمريكية ، كان هدفه إقامة شبكات تضم طلبة اجلامعة يف موقع واحد، وسرعان 
ما انتشرت أصداء الفكرة يف جامعات أخرى ويعترب إنشاءه هلذا املوقع من إحدى املشاريع اليت قام 

ساعدته يف بعض النواحي احلسابية أثناء ا أثناء دراسته، وقد قام طالبان من أصدقاءه باجلامعة يف م
، ويف البداية كان مقتصرا  على طالب جامعة هارفرد فقط أندرو وإدواردإنشاءه هلذا املوقع ومها 

وبعد حوايل شهر واحد من انشاؤه كان اكثر من نصف طلبة اجلامعة لديهم عضوية على املوقع 
لديه بريد الكرتوين ان يقوم بعمل عضوية به.ي فرد يف العامل يح ألأت2006سبتمرب 11وبداية من 

لقد تربع موقع فيسبوك على صدارة مواقع التواصل االجتماعي، رغم انه مل مير على تأسيسه اال 
سنوات قليلة، ويعود ذلك اىل سهولة استخدامه واحتواءه على مزايا وخدمات توافق ميول معظم 

املستخدمني.

ص170 علي عبد الفتاح كنعان، االعالم والمجتمع، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،االردن ، ط01،2014 -1
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أن فيسبوك هو حركة اجتماعية وليس جمرد أداة تواصل ، رغمارك زوكربي"ويرى خمرتع الفيسبوك 
وأنه سوف يزيح الربيد االلكرتوين وحيل حمله ، وسوف يسيطر على كل نواحي النشاط البشري على 
شبكة االنرتنيت، وبالتايل فإنه يوصف بكونه موقع يتيح لألفراد العاديني ان يصنعوا من انفسهم كيان 

م ومشاعرهم عام من خالل االدالء وامل شاركة مبا يريدون من معلومات حول انفسهم واهتماما
م، ولذلك فإن اهلدف من هذا االخرتاع هو جعل  وصورهم الشخصية ولقطات الفيديو اخلاصة 

ذا الصدد " أقول دائما، لم يكن هدفي أبدا ان اؤسس :العامل مكانا اكثر انفتاحا. حيث يقول 
الناس يعتقدون ذلك ، ولكني لن أتوقف هنا ،  سأواصل بعيدا شركة وأتوقف بعدها. العديد من

1" جذريامن اجل تكوين شيء سيغير العالم 

موقع تويتر:
"تويرت هو عبارة عن موقع شبكات اجتماعية مصغر يسمح ملستخدمه بإرسال وقراءة تعليقات ال 

حرف وهذه التعليقات تعرف باسم تغريدات.140تتجاوز 
، مث مت اطالقه يف شهر جويلية جاك دورسيبواسطة االمريكي 2006مت انشاءه يف مارس تويرت

مليون 200من ذلك العام. وقد اشتهر تويرت بشكل سريع عامليا حىت وصلت عدد تغريداته يوميا 
تغريدة ، و مع هذا النمو حتول تويرت اىل وسيلة تدوين مصغر متعددة االستخدامات من التسويق اىل 

.2عجاب باملشاهري ونشر وتوزيع االخبار"اال
من مميزات تويرت أنه يسمح ملستخدميه مبتابعة مايقوم به املشاهري من نشاطات يومية،كما يسهل 
التواصل الفوري مع االصدقاء، كما انه كذلك يتيح للمستخدمني متابعة االحداث العاملية اوال باول، 

ملا حيدث يف العامل.مما جيعل املستخدم على اضطالع دائم واين

1 - Fabien Benoit, Facebook , le monde expliqué aux vieux, Edition10/18,
Département d’univers Poche , France , 2013 , p09.

.175علي عبد الفتاح كنعان، مرجع سابق، ص- 2
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 موقع ماي سبيسMy space :
هذا كتابةوقتاليهمومالألصدقاء"من أكرب مواقع التواصل االجتماعي على شبكة االنرتنيت

ممنحملاتلتقدميخاصةأركاناهلميقدموهوالنص، م،الشخصية،حيا م، وجمموعا ومدونا
االيتالفيديوومقاطعوموسيقاهموصورهم، حبثحمركعلىماي سبيسوحيتوياملوقع،يفيعرضو

ملفاتصنعالعاملمجيع أحناءمنالناسويستطيعداخلي،الكرتوينبريدونظامبعرضخاص
م،علنالكرتونية والرتويجاملهين،والتشابكمواعيد اللتقاء،وحتديدخاصمبجتمعوااللتحاقحيا

املوقعميدكماواألصحاب،القدامىأصدقاء الدراسةعلىوالعثوراالهتمامات،ومشاركةلألعمال،
خاله،مناإلعالممعالشبابماينالثقايف ويتحاورواالندماجللخصوصيةمبساحةمستخدميه

1".االجتماعيةسبيسمايشبكةخاللمنوالثقافيةالشخصيةقيمهمعلنويعربون

المدونات:
على نصبطبعتسمحبسيطةبرامجبواسطةيتم ادراجهاالشبكةعلىشخصيةيوميات"هي
عمدًا بنيمتزجوهي-املعيناملوقعصفحةعلىليظهربالشبكةاالتصالفوروارسالهاحلاسوب
ا كاتبينصحمبقالةأوأخرىمبفكرةأوأصيلمبصدرربطمعترتافقكماواآلراءاملعلومات
إىلمنسوبةوهي1994أكتوبر7إىلترجعالصنفهذامنمدونةوأولعليها،يعلقأواليوميات

.2مانيالاسمومطوره، حتتشيوعااألكثرااللكرتونيةالربامجأحدمربمجوينر،دايف
ا"وتعرف  املدونة ويفاحملتوى،إدارةنظاممن خاليعملاإلنرتنت،تطبيقاتمنتطبيقبأ

ترتيباومرتبةتدوينات مؤرخةتظهر علليهااإلنرتنتشبكةعلىويبصفحةعلنعبارةصورهأبسط
آليةالنظاميتضمنكمااملدونة،ناشرأوفيه مديريتحكمحمددعددمنهاينشرتصاعديازمنيا

ميكننشرهاحلظةمنذيتغريالدائممسارمدخلة منهالكلويكونالقدمية،املدخالتألرشفة

:. على الرابط05. ص2014مارس16،االعالم الجديد ، المفهوم والوسائل والخصائص والوظائف، نسرين حسونة-1
http://www.alukah.net/culture/0/67973/2016أكتوبر18:، تاريخ الزيارة.

.09ص،السابقاملرجع ، نسرين حسونة- 2
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للمدونة،األوىلالصفحةيفمتاحةتعودالعندماوقت الحقيفمعينةتدوينةإىلالرجوعمنالقارئ
دون حتللها.وحيولالروابطثباتيضمنكما

أو Blogالبلوغ  هواجلديداإلعالمتطبيقاتأهممنواحداً تعترباإلنرتنتمدوناتإن
يستخدم   اإلنرتنتعلىموقععنعبارةوهياملدونةعربياعليهأطلقماWeblogويب بلوغ 

أو السياسةمثلمعني،موضوععلىوتركزصاحبهاتعرب عنفرديةإلكرتونيةيومياتكصحيفة
والصور والفيديوبالنصوص،تنشروهييومية،مذكراتعنعبارةتكونأنوميكناحمللية،األخبار

.1متعلقة باملقالة"أخرىوسائطأوإنرتنتمواقعأخرى،ملدوناتوصاتوحتملوالصوتيات
 الويكيwiki :

حيث منها،املوجودوتعديلحمتوياتبإضافةللمستخدمنيتسمحويبمواقععلنعبارةهي
وهو  Wikipediaموقع ،املواقعهذهأشهرمجاعية،مشرتكةبياناتقاعدةدورتلعب

.العامللغاتمبعظمماليني املقاالتتضماليتاملوسوعة
التكنولوجيابلغةأمابسرعة،:تعيناألصلينيهاوايجزرشعببلغةWikiالويكيكلمة

كل قامم1995عامويف.االنرتنتشبكةيفتعملاليتالبياناتقواعدمنبسيطنوعتعينفهي
شكلوالذيWikiWikiWebوهو ويكيموقعأولبإنشاءوبوليوفكننغهامواردمن من

املوقع، حمتوياتوزيادةتطويريفيشاركأنشخصأليميكنحيثللجميع،مفتوحاً جمتمعاً متعاوناً 
هذه الربامجعلىاملواقعمنالكثريواعتمدتكثريةويكيبرامجظهرتاليوموحىتالوقتذلكمنذ

.حد ممكنأقصىإىلاحملتوياتتطويريفوالتعاوناملشاركةعمليةتبسيطهوواهلدف
المنتديات:

خاص،طابعذاتأخرىمواقعأيأواإلعالمياملوقععلىتعملخاصةبرامجعلنعبارة"هي
القضايايفو اآلراءاألفكاربعرضوتسمح-املتخصصةاملواقعمثل-االنرتنتشبكةعلىعالمأو

.06ص،السابقاملرجع ، نسرين حسونة- 1
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الرديفاملشاركنيأوللمستخدمنيالفرصةواتاحةاملوقع،علىللمناقشةاملطروحةاملوضوعاتأو
علىقيوددوناملطروحة،األفكارأواآلراءضدأومعذلككانسواءفورياً،ومناقشتهاعلليها

علىاملقاموالتحكمالضبطنظامخاللمناملنتدىمسئولويضعهااليتباستثناء القيوداملشاركني
الربنامج.

حيققمباالشبكةاجاءتاليتالبديلواإلعالموالتفاعلاملشاركةتطبيقاتمنواحدةوهي
م،امساعللجميع هذاتطبيقعلىتعملاملختلفةالربامجمنجمموعةنفسهالوقتيفوهيأصوا

العام1995عالمحوايلإىليعودنشاطوهياالنرتنت،علىللتجمعاتاحليالتواجدمنالنوع
BBSالنشرات االلكرتونية منتطوريةأوانتقاليةمرحلةومتثلالظهور،يفاملنتدياتفيهبدأتالذي

تمعاتمن،  نوعالتخلقالتسعينيات،وبدايةالثمانينياتيفسادتاليتاألخباروجمموعات ا
1.املوضوعات"منجمموعةأوبلدأومعنيموضوعحولغالباً تدوراالفرتاضية اليت

يوتيوبموقع:
إرفاقإمكانيةعلىاملوقعفكرةوتقوم،اإلنرتنتشبكةعلىاإللكرتونيةاملواقعأشهرأحد"هو

يقومأنفبمجردمالية،تكلفةأيدوناإلنرتنتشبكةعلىالفيديومقاطعمنتتكونملفاتأي
لرياها ماليني األشخاصامللفاتهذهمنعددأيإرفاقمنيتمكناملوقعيفبالتسجيلاملستخدم

إضافةخالمنالفيديومقطعحولمجاعيحوارإدارةمناملشاهدونيتمكنكماالعامل،حول
مخسمنمكونةنسبيةقيمةإعطائهخالمنالفيديوملفتقييمعنفضالاملصاحبة،التعليقات
لتصنيفوطبقا.املوقعمستخدمينظروجهةمنالفيديوملفأمهيةمدىعلنلتعربدرجات
بعدمشاهدة،العامليةاملواقعأكثرحيثمنالثالثاملركزيفيأيتيوتيوبموقعفإنالعامليأليكسا

.وجوجل،ياهو:منكل

.07ص، مرجع سبق ذكره،االعالم الجديد ، المفهوم والوسائل والخصائص والوظائف، نسرين حسونة- 1
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 موقعFlicker :
املتمثلبعدهايفاجلمهورصحافةتطبيقاتأهممنلواحدةمنوذجاً Flickerموقع " يعترب

مثلمااألنباءلوكاالتحياً بدياً يكونأنيفخمتلفةمناسباتيفاملوقعأسهموقدالصور،توزيعيف
الصور،ملشاركةموقعفهو.تسوناميأحداثويفلندنيفاالنفاققطارات تفجريات أيامحدث

مشهوراً موقعاً كونهإىلباإلضافةاالنرتنت،علىالتصويرهلواةمجعيةأيضاً وهووتنظيمها،وحفظها
استخداممن خالل اعادة املدوننيقبلمناملوقعاستخداميتمالشخصية،الصوريفللتشارك
.1التعليقات من قبل الزائرين"كإضافةابتكاراتهخالمنشهرتهاملوقعأخذفيه،املوجودةالصور

:وظائف الميديا الجديدة-5-4

تمعات،يفلإلعالموالفرعيةالرئيسةالوظائفعددا منشرام والزويل" حدد  ولبرووجدا
مراقبة:وهياجلماهريياالتصاللوسائلفرعيةأورئيسةمهمةأووظيفةعشرةأربعهناكشرام
الناس،معنويةرفعواالهتمام،الرتكيزتوسيعالعامل،علىالتعرفآفاقتوسعمنهم،والتعلمالناس
االتصالقنواتيغذياالجتاه،تغيريعلىمباشرةغريبصورةيساعدللتنمية،املالئمةاألجواءخلق
االجتماعية،املعايريتقويةالسياسي،احلوارنطاقتوسيعاالجتماعية،احلالةتدعيماألشخاص،بني

يفويساعدمدرساويقويها، يعملالضعيفةاالجتاهاتيفيؤثرواألديب،الفينالتذوقأشكالتنمية
املختلفة للمجتمعاتواالقتصاديةوالسياسيةاالجتماعيةاحلاجاتتطورّولدوقدالتعليم،أنواعمجيع

:منهااملعاصراجلديدلإلعالموظائف

لساعاتالفرديتعاملحيثالرقمي،االتصاليفرضهااليتالعزلةقيودجتاوز-1
وجتاوزاحلقيقي،الواقعيفباآلخريناالتصالعلنبعيداً الشخصيمع احلاسبطويلة
اطاريفالشبكاتأواحلاسوببرامجخاللمنباآلخرينباالتصالهذه يتمالعزلةقيود
ولكنلوجه،وجهاً االتصاليتمالحيثاالتصال،أطرافيرسمافرتاضيأو ومهيواقع

.08ص، مرجع سبق ذكره،والخصائص والوظائفاالعالم الجديد ، المفهوم والوسائل ، نسرين حسونة- 1
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والالبعضبعضهميعرفآخرينومعااللكرتوين،والربيدرتاواحلواخال احملادثاتمن
.وحاجاتهالواقعهذايفرضهماسوىخاصةجتمعهم مسات

مناآلالفتتوافرحيثاإلعالم،وفوريةاالخباريةباملواقعاالتصالسهولة-2
بقاعيفتتماليتواألحداثالوقائعوتنشراالخبارية،الوظيفةتقدماليتاملواقع اإلعالمية

.وقوعهاحلظةيفمن العاملكثرية
منغريهاومناهضةا،تنادياليتاألفكارلتأييدبالتعبئةالقيامعلىالقدرة-3
املواقفحنوعامليأواقليميعالمريأتكوينيفتسهمأنحبث ميكناألفكار
وبصفةاالنرتنتلشبكةاملستخدمنيفئاتمنيتكونوقت معني،يفواألفرادوالقضايا

الرقميةاملواقع"املواقعهذهعلىنطلقجيعلناممافيها،اإلعالمية، املنتشرةاملواقعخاصة
تمعاتيفاملتاحةالتنظيميةواألشكالالنظمكلمبعزل عنتعملاليت"التعوبية ا
.املشاركة الدميقراطيةتنميةيفتسهموبالتايل
تسهماليتالدعايةوظيفةتدعيميفتسهماملصداقيةوحترياملصادرغياب-4

.1الثقافيةوالتبعيةالثقافيةواهليمنةالثقايفالغزوحتقيقيفجانبها السليبيف
مسبوق،غريبشكلبالضخامةتتميزاليتواملتنوعةاملتعددةاملعلومات"تقدمي-5

التخزينسعةوأمههاواملعلومات،االتصالتكنولوجياامتيزتاليتنتيجة اخلصائص
.وسهولة االتاحة

ففيالتعليم،يفاجلديداإلعالموسائلاستخداميفتوسعاً هناكأنجند-6
يفاالنرتنتشبكةمنالستفادةملموساً تقدماً العاملدولحققتعلن بعدالتعليمجمال
واالسرتاتيجياتاملفاهيموانتشرتاملختلفة،التعليميةالتعليمية للمستوياتاخلدمةتقدمي

اليتوغريهااالفرتاضيوالتعليمالشبكاتخالمنبعد، والتعلمعلنبالتعليماخلاصة
.التعليميفوالشبكاتاحلواسبوظيفةإىلتشري

.13مرجع سبق ذكره.ص،االعالم الجديد ، المفهوم والوسائل والخصائص والوظائف، نسرين حسونة- 1
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وخصوصاً املعلننيلدىكبرياصدىجتدواالعالنالتسويقوظيفةأصبحت-7
اعلليها،والدخولاالستخداميفأكربنسبةحتققللمواقع اليتبالنسبة ذلكيفشأ

إىلدلياً املتلقنيجلمهوربالنسبةالوظيفةهذهحتقيقويعترباألخرى،اإلعالموسائلشأن
االشرائية جبانبالقراراتاختاذ اخلدماتتقدماليتالشركاتو املواقعهلذهمتويالً حتققأ

".مدفوعةأوجمانيةكانتسواءاملتعددة
يفأواالنرتنتشبكةمواقععلىواأللعاباملسابقاتبرامجانتشارمع-8
أسهمعديدة،علميةمستوياتفئاتوتناسبالغرضهلذاتعداليتالرقميةالربامج
مستوياتجتذبأصبحتاليتوالرتفيهالتسليةوظيفةبتحقيقذلكيفاجلديداإلعالم
يفتسهماليتاإلعالميةللموادإذاعةمناإلعالميةاملواقعتقدمهماجبانبخمتلفة،عمرية
.1منهااملستخدمنيمجهورالوظيفة وحاجاتهذهحتقيق

التلفزيون.-6
يف ميدان "يعد التلفزيون من بني وسائل االعالم اجلماهريية اليت استفادت من الثورة التكنولوجية 

االتصال واالعالم، وذلك ملا هلذه الوسيلة من قدرة على التأثري والتغيري للمواقف واالجتاهات وملا تنفرد 
به من قدرة على االستحواذ على قطاع واسع من اجلمهور، إن ما تشهده هذه الوسيلة من تغريات 

، وقد يعود ذلك لكون هذا وتطورات على املستوى التقين ، مل تشهده الوسائل االعالمية االخرى 
العمالق، قد اكتسح خمتلف جماالت احلياة، واصبحت جمتمعات هذا القرن تدين للتلفزيون يف كونه 
إحدى اهم مصادر الثقافة واملعرفة، هذا باإلضافة اىل تلك القدرات اليت متتلكها الوسيلة يف نقل 

املعلومات من حيث الرتكيبة الثالثية ، نص وصوت وصورة.
شهد التلفزيون تغريات جديدة وجذرية يف ظل تكنولوجيا االتصال واالعالم ولقد استفاد لقد

هذا اجلهاز من هذه التكنولوجيات احلديثة سواءا من ناحية الشكل أو احملتوى، حيث جند ان 
، اال انه يف تخدام االلوان يف منتصف الستيناتالتلفزيون مل يشهد تغريات منذ نشأته باستثناء اس

.14ص،مرجع سبق ذكره،االعالم الجديد ، المفهوم والوسائل والخصائص والوظائف، نسرين حسونة- 1
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شرية االخرية أخذ يشهد تطورات كبرية يف ميدان االعالم واالتصال أدت اىل ظهور ما يعرف الع
.1وأيضا التلفزيون الكابلي والتفاعلي والرقمي"HDبالتلفزيون علي الدقة 

:تعريف التلفزيون-6-1
مل يعد خيلو أي بيت يف العامل من جهاز التلفزيون ، حيث صار من االولويات والضروريات ، 

وتنوع من حيث اخلدمات اليت يقدمها سواءا يف الصوت والصورة، او يف احلجم ، ومنط الشاشة.
ومعناه عن Téléمن الناحية اللغوية كلمة مركبة من مقطعني Télévision"و التلفزيون 

ذا يكون معىن كلمة التلفزيون هو الرؤية عن بعد. استعملت هذه Visionبعد و ومعناه الرؤية ، و
. أما من الناحية الفنية فيمكن تعريف نظام التلفزيون بانه طريقة ارسال 1900الكلمة الول مرة عام 

ة واستقبال الصورة والصوت بامانة، عن بعد وبواسطة املوجات الكهرومغناطيسية واالسالك النحاسي
.2وااللياف البصرية واالقمار الصناعية "

:ة وتطور التلفزيونأنش-6-2
عرف التلفزيون عدة مراحل من التطور قبل أن يصل لشكله احلايل، وذلك من خالل تضافر 
يئة االرضية وتسهيل  عوامل وفرت له ، مثل تقنية الراديو والرتددات اهلوائية، الذي عمل على 

لية امامه.العقبات التقنية واملا

" ولعل اهم االحباث والدراسات اليت ساعدت على ظهور وتطور التلفزيون هي اعمال االمريكي 
ن واعمال االملاين 1897ايدسون، اليت أمنت حتويل الطاقة املضيئة اىل صورة كهربائية والعكس منذ 

ي مير من أسطوانة مثقوبة لرتكيب الصورة ن ميكن للضوء الذ1884نيبكوف الذي اخرتع عام 
خالهلا أن يقسم االجسام املصورة كهربائيا اىل عناصر خطية تكون يف جمموعتها صورة من الصور. 
اية العشرينيات هو الذي مكن الحقا على املدى املتوسط  ومع ظهور تكنولوجيا االلكرتونيات مع 

.27ص ،تكنولوجيا االتصال واالعالم احلديثة، مرجع سبق ذكرهحممد الفاتح محدي واخرون، - 1
.133ص ،  2013، 04دار اخللدونية، اجلزائر، طفضيل دليو ، تاريخ وسائل االعالم واالتصال،- 2
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خابر وتاريخ اول موعد ظهور التلفزيون يف امل1927والعيد من حل املشاكل اليت كانت تعرتض سنة 
ارسال لربنامج تلفزيوين على اهلواء مباشرة بني والييت نيويورك وواشنطن".

ا ، تعكس تطور الصناعة يف جمال  تاله يف السنوات الالحقة ، عدة مناذج أكثر تطورا من سابقا
التلفزيون.

حيث 1939"أما فيما خيص البث التلفزيوين املنتظم نسبيا فقد بدأ كما هو معروف سنة 
متكنت بريطانيا واملانيا من تغطية اربع ساعات من البث اليومي. أما يف الواليات املتحدة االمريكية 
فلم يتم انتشار التلفزيون مجاهرييا اال بعدما مسحت جلنة االتصاالت الفيديرالية االمريكية باستخدام 

من البيوت االمريكية %90قبال حىت عمت اجهزة االست1970التلفزيون يف املنازل. ومل حيل عام 
.1وعم االرسال التلفزيوين معظم بالد العامل ومل يعد حكرا على الدول املتقدمة"

:طريقة عمل التلفزيون-6-3
"عندما تشاهد التلفزيون فإنك تقوم بعمليتني جتميعيتني متتاليتني، جتميع النقاط املختلفة 

لكل صورة ثابتة لتكون منها صورة كاملة، مث جتميع الصور الثابتة املتالحقة Pixelsواملسماة ب 
لتكون منها مشهدا متحركا. ومعروف علميا أن صور أجهزة السمعي البصري صور ثابتة يف االصل 
ا متحركة وذلك بسبب سرعتها الكبرية. وتوجد ثالث انواع من  لكنها تتحرك او تبدو لإلنسان كأ

:زيونية وهيالشاشات التلف
وهي شاشات عرض فسفورية ومن مكونات الكرتونية :الشاشات التقليدية

وكهربائية متنوعة تتكون اساسا من انبوب أشعة املهبط امللفوف بالنحاس حيث عند اصطدام 
ا مكونة الصورة. االلكرتونات بالنقاط على الشاشة يعطي ضوءا بلو

د عملي هلذا النوع من الشاشات اىل سنة "يعود تاريخ اول جتسي:شاشات البالزما
حيث استخدمت يف الكمبيوتر واآلالت احلاسبة واالت الصرف البنكية واجهزة 1964

.137ص ، مرجع سابق فضيل دليو، تكنولوجيا االعالم واالتصال اجلديدة،- 1
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املالحة اجلوية ، ولكن تأخر استعماهلا التلفزيوين بسبب كلفتها املرتفعة ومل يتم تسويق أول 
.1"1997تلفزيون بالزمي مسطح لعامة الناس اال يف سنة 

بلورات السائلة شاشات الLCD وLED:
"ختتلف شاشات العرض باختالف فكرة عملها الفيزيائية وتتميز شاشات البلورات السائلة 

Liquid Crystal Display على غرار شاشات البالزما، بصغر مسكها وسرعة انتشارها
ا اقل استهالكا للطاقة م ن شاشة البالزما.واستعماهلا يف العديد من التطبيقات التكنولوجية، كما ا

وتعترب شاشة البلورات السائلة اهم نوع من انواع الشاشات املسطحة، ولكن استخدامها بدا 
ينتشر يف اواخر تسعينيات القرن املاضي وذلك يف اهلواتف احملمولة واحلواسيب الشخصية واحلواسيب 

فس مبدا عمل البالزما الشخصية واجهزة التلفزيون وكمبيوترات الطائرات والسيارات. وهي تعمل بن
ولكنها ختتلف عنها يف نوعية االضاءة  والسمك االقل باإلضافة  اىل تباين أفضل يف االلوان من تقنية 

ا أقل حساسية للضوء وبالتايل تباين يف االلوان وزيادة يف نوعيته" .2البلورات التقليدية ، أل
:البث الفضائي في العالم-6-4

التقين ألجهزة التلفزيون ، عرف العامل البث التلفزيوين عن طريق االقمار موازاة مع التطور 
الصناعية  وكان من أكرب النجاحات يف جمال تطوير وسائل االتصال اجلماهريي، وقد ساعد هذا 

ونشهد ميالد قناة التطور على ظهور عشرات القنوات التلفزيونية الفضائية ، فال يكاد مير يوم اال
، أو اعالن الشروع يف البث عرب االقمار الصناعية اجلديدة، وحتديد كيفية التقاط البث فضائية جديدة

هلذه القنوات ومشاهدة براجمها.
االنطالقة االوىل يف مشروع قمر صناعي للبث التلفزيوين املباشر 1976وقد شهدت سنة "

فزيونية االوربية ميدان دخلت العديد من الشبكات التل1987بالقارة االوربية، وانطالقا من سنة 

.176ص ،مرجع سابقفضيل دليو، - 1
181ص نفسه، مرجع - 2
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البث التلفزيوين املباشر، وأصبحت ساعتها مساحة البث متتد من اسبانيا والربتغال اىل دول اوربا 
.1الشرقية ومن بريطانيا والدول االسكندنافية اىل دول الشمال االفريقي

الصناعية احلديثة .ليغطي حاليا كل احناء العامل من خالل ترسانة هائلة من الفضائيات واالقمار 
:القنوات الفضائية في المنطقة العربية-6-5

،العراق 1951"عرف التلفزيون دخوله املنطقة العربية بداية من سنوات اخلمسينيات ، مصر 
،السودان 1961،الكويت 1960،سوريا 1956،لبنان 1956،اجلزائر 1954، املغرب 1953
، االمارات العربية املتحدة 1968،ليبيا 1968،االردن 1966، تونس 1965،السعودية 1962
.19942، فلسطني "1964، اليمن 1974،عمان 1970،قطر 1969

، ايد من القنوات والباقات العربيةلقد عرفت الفضائيات العربية انتشارا كبريا، من خالل العدد املتز 
واليت تعرف منافسة كبرية فيما بينها، من اجل جلب أكرب عدد ممكن من املشاهدين، وهذا من خالل 
حتقيق خمتلف الرغبات وامليوالت بني السياسة واالخبار والرتفيه، حيث أصبح للمشاهد العريب حرية 

.التجول بني خمتلف هذه القنوات
، اي بعد مخس سنوات 1990ة تعود اىل العام "إن جذور االتصاالت الفضائية يف املنطقة العربي

أول قناة فضائية عربية ESCعلى اطالق القمر الصناعي عرب سات، وتعد القناة الفضائية املصرية 
، واصبحت تغطية 1990ديسمرب 12حكومية منتظمة االرسال ن وقد بدأت يف البث املنتظم يف 

ساعة.24اس العامل وعلى مدى القناة الفضائية املصرية تشمل ما يعادل أربعة أمخ
شرع بعض املستثمرين السعوديني يف بث قنوات مركز إذاعة الشرق االوسط 1991ويف عام 

mbc من لندن ، واليت وفرت خدمة اخبارية وبرامج حوارية للمشاهدين لعرب على النسق الشائع

، 2011، 01طاجلزائر،دار كنوز احلكمة،،القنوات الفضائية وأثرها على القيم االسرية لدى الشبابنسيمة طبشوش،- 1
.09ص
تمع، مرجع سابق ص - 2 .196عزام أبو احلمام، االعالم وا
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شبكات فضائية شرع مستثمرون سعوديون اخرون يف اطالق 1993يف الغرب عموما .  ويف عام 
".Orbite1وشبكة ARTعربية ذات مضامني غربية مسلية مثل تلفزيون العرب 

قد تزامن هذا التحول مع زيادة كبرية يف استخدام اهلوائيات املقعرة يف املنطقة، رغما ان بعض ل
الدول العربية كانت حتظر دخول مثل هذه االطباق واستخدامها.  

:عدد من الدعائم هيوقد استندت هذه الثورة على 
"التكنولوجيا اجلديدة اليت مسحت باستقبال ارسال االقمار الصناعية عرب -1

أطباق صغرية وبكلفة مالية بسيطة بالنسبة لألفراد والوسطاء الذين يوزعون البث الفضائي 
على املنازل .

حتسن مستوى الربامج يف تلفزيونات دول الشرق االوسط بفضل التطورات -2
التكنولوجية اليت زادت من جودة االرسال واالستقبال وحسنت أيضا حمتوى الربامج.

جزءا فاعال يف عامل اسالمي بروز رغبة عربية حقيقية يف ان يكون العرب-3
، وقد أدت هذه الرغبة يف دمج مفاهيم القومية العربية واالسالمية يف مفهوم االمة أكرب

ات االعالمية ملواجهة اجلماهري املتزايدة.وقد تطلب هذا تقدمي املزيد من اخلدم
والتغطية على مدار الساعة اليت قدمتها شبكة سي 1991حرب اخلليج سنة -4

ان ان وهيئة االذاعة الربيطانية واليت أثرت على االذاعيني العرب وأكدت هلم أن بث 
من االخبار على مدار اليوم ميكن ان يدعم التضامن العريب وحيمي املشاهدين العرب

التغطية االعالمية املنحازة ثقافيا وسياسيا ضد العامل العريب واليت تقدمها الشبكات 
االخبارية الغربية.

ا التلفزيونية الفضائية بوصفها نوع  من الفخر وخالل فرتة قصرية أصبح لكل دولة عربية قنا
، وقد برز من بني هذه القنوات ثالث قنوات اخبارية هي قناة اجلزيرة يف قطر الوطين والتضامن العريب

.13مرجع سابق، صنسيمة طبشوش،- 1
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، وقناة العربية  من اململكة العربية السعودية 1997وقناة شبكة االخبار العربية من لندن 1996
1".2003سنة 

:البث التلفزيوني الفضائي في الجزائر-6-6
أبان الفرتة االستعمارية حيث أقيمت مصلحة 1956"مل تظهر التلفزة يف اجلزائر اال يف ديسمرب

تم باجلالية الفرنسية املتواجدة باجلزائر  بث حمدودة االرسال كانت تعمل ضمن املقاييس الفرنسية أي 
آنذاك فكانت الربامج التلفزية تركز على اجيابيات احملتل مربزة مشاهده الثقافية ، ويف الوقت ذاته تعمل 

تمع اجلزائري مشوهة يف أغلب االحيان نضاله السياسي ورصيده على ابراز عالقة  اهليمنة على ا
احلضاري.

قامت بتأميم مقر التلفزيون بواسطة  جمموعة من االطارات 1962بعد استقالل اجلزائر سنة 
للمحافظة على سري املؤسسة. بعدها شهدت التلفزة 1962أكتوبر 28والنقابيني والعمال يف 

تأسست االذاعة والتلفزيون اجلزائري حيث 1963عدة حتوالت ، ويف الفاتح من اوت سنة اجلزائرية 
مليون دينار مليزانية جتهيز االذاعة 310ركزت الدولة على جتهيز القطاع، فخصصت أكثر من 

.2مليون دينار جزائري"560اىل 1982والتلفزة اجلزائرية ، مث ارتفعت سنة 

تطوير القطاع السمعي البصري على مدى السنوات اليت تلت عملت الدولة اجلزائرية على
من خالل ختصيص ميزانية هامة لتجهيز ومتويل التلفزيون اجلزائري.االستقالل.

كامل القسم 1966على توسيع شبكاته لتغطي ابتداء من سنة كذلك حرصت الدولة  "
هازا لإلرسال يف الفرتة ما ج11الشمايل من الوطن بشبكة تلفزيونية قوية ، حيث قامت بتنصيب 

، دار الكتاب االعالم الدولي، النظريات، االتجاه ، الملكيةترمجة  حسين حممد نصر، عبد اهللا الكندي، توماس ماكفايل- 1
.324،ص 2011، 02اجلامعي، االمارات ،ط

، 2012، 01، اجلزائرط، دار اخللدونيةتاريخ وسائل االتصال وتكنولوجياته الحديثة، ، عبيدة صبطيفؤاد شعبان- 2
.144،145ص
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بتوحيد الشبكة الوطنية بربطها 1970جوان 19، وقد حتقق ذلك يف 1969و 1966بني عامي 
من املواطنني من متابعة %80مبراكز البث الثالثة ، اجلزائر، وهران وقسنطينة، وهكذا متكنت نسبة 

وي أصبحت مدينة بشار اول مدينة وعمال بسياسة التوازن اجله1973الربامج التلفزيونية، ويف سنة 
ى مبحطة للتلفزيون ، ومت توصيل هذه احملطة بالشبكة الوطنية للمواصالت بواسطة القمر ظجنوبية حت

سوى املناطق أقصى اجلنوب اجلزائري كبين ونيف آنذاكومل يبق 1975فرباير 29الصناعي يف 
تلفزيوين مبدينة بين عباس متكن املواطنون يف وادرار وتندوف، و بتدشني احملطة الرابعة عشر لإلرسال ال

اقصى نقطة من أرض الوطن الشاسعة من تتبع االحداث الوطنية والدولية، وجعل حتقيق هذا االجناز 
من اجلزائر حتتل املرتبة الرابعة يف العامل بعد الواليات املتحدة االمريكية وكندا واالحتاد السوفيايت يف 

تابع للمنظمة الدولية للمواصالت السلكية والالسلكية  يف االتصاالت استخدام القمر الصناعي ال
. 1الداخلية" 

،ولكنه ظل يف نطاق ضيق نظرا للتكلفة 1985دخلت اجلزائر جمال البث الفضائي املباشر سنة 
الكبرية للهوائيات املقعرة .

ئية فإن ذلك قد قلص إال أنه مع تنامي تصنيع وتطوير االقمار الصناعية وتعاظم القنوات الفضا"
جييا من حجم تكلفة اهلوائيات وضاعف اعداد مجهورها وخاصة بعد إدخال النظام الرقمي الذي ر تد

اتاح للمشاهد اجلزائري فرصة اختيار لربامج التلفزيونية ضمن الباقات املتنوعة ، وهكذا أصبح املواطن 
.2دون رقابة او وسيط"اجلزائري بإمكانه التقاط مئات القنوات الفضائية العاملية ب

.41ثريا تيجاين، مرجع سابق، ص - 1
.12ص ، مرجع سابق ،وسيلة طبشوش - 2
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)  يمثل توزيع عينة المبحوثين حسب تاريخ استقبالهم للبث الفضائي 05الجدول رقم (
:بالبيت

النسبة المئويةالتكرارنوع الوسيلة
77%77سنة15منأكثرمنذ
20%20سنوات10الى5من
3%3سنوات5منأقلمنذ

100%100المجموع
من خالل معطيات اجلدول ، نالحظ  أن أغلبية املبحوثني عرفوا البث الفضائي منذ أكثر من 

اىل 5ة ممتدة ما بني رت عرفوا البث الفضائي يف ف%20، وان نسبة %77سنة ، وهذا بنسبة 15
سنوات، مقارنتنا تاريخ استقبال البث 5أقل من 3فقط من%3سنوات، يف حني أن 10

سنة  ، جند بأن معظم أفراد العينة   30سنة و 18ار املبحوثني املرتاوحة ما بني الفضائي مع أعم
كربوا و ترعرعوا على ثقافة مشاهدة الربامج الفضائية ملختلف القنوات التلفزيونية.

) يمثل توزيع عينة المبحوثين  حسب عادات مشاهدتهم للبرامج الفضائية 06الجدول رقم (
:أثناء االسبوع
النسبة المئويةالتكرارلمشاهدةعادات ا

41%41يوميا
59%59نهاية االسبوع

100%100المجموع
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من الطلبة يفضلون مشاهدة الربامج %59، جند أن نسبة )06(من خالل بيانات اجلدول
اية االسبوع وهذا يعود اىل تفرغهم من النشاطات اليومية املتعلقة بالدراسة او العمل  الفضائية يف 

م يداومون  بصفة منتظمة على %41بالنسبة للطلبة العاملني، يف حني أن نسبة  أكدوا على ا
مشاهدة الربامج يوميا .

:وزيع عينة المبحوثين  فترات مشاهدتهم اليومية للبرامج الفضائية) يمثل ت07الجدول رقم (

المجموعاإلناثالذكورالجنس
فترات المشاهدة 

اليومية
التكرار

النسبة 
المئوية

التكرار
النسبة 
المئوية

التكرار
النسبة 
المئوية

4%6.84%4%00.0الفترة الصباحية
7%10.37%6%10.4بعد الزوال

40%3140%28.518%12المساء
34%3134%18%1638السهرة

%13.71818%8%1023.8بعد منتصف الليل
11%6.87%7.14%3كل الفترات

100%58100%4258%42المجموع
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يوضح اجلدول أن االجتاه العام للمشاهدة يكون عموما يف فرتيت املساء والسهرة وهذا بنسبة 
من املبحوثني ان بعد منتصف الليل هي الفرتة %18على التوايل ، يف حني ذكر %34و 40%

بالنسبة للفرتة الصباحية.%4املفضلة لديهم للمشاهدة، لتنخفض اىل نسبة 

ة بني الذكور واالناث  ، حيث تبلغ نسبة  للذكور، %28.5نالحظ بان امناط املشاهدة متشا
لالناث وهذا يف فرتة السهرة، %31للذكور و %38ساء ، وبنسبة لالناث وهذا يف فرتة امل%31و

لالناث وهذا يف فرتة بعد منتصف الليل. وميكن %6.8للذكور %23.8لتنخفض بعد ذلك اىل 
أن ننسب  التفاوت يف النسب بني الذكور واالناث اىل  طقوس وعادات احلياة اليومية عند الشباب 

امش  حرية اكرب يف اخلروج والدخول اىل املنزل مقارنة بالفتاة ، وبالتايل فإن اجلزائري، فالشاب يتمتع 
املرأة تستثمر وقتها يف البيت بني الدراسة و أشغال املنزل ، أما يف فرتة املساء والليل فتشاهد التلفزيون 
أو تقوم باالحبار على شبكة االنرتنيت، يف حني اننا جند بان الشاب  ، يشاهد التلفزيون بعد 
منتصف الليل وفق عاداته اليومية سواءا بالدخول متأخرا، أو القدرة على السهر خارج املنزل ، حيث 
أن مشاهدة التلفزيون ال تقتصر على البيت وإمنا توفر هذه اخلدمة  يف مجيع الفضاءات اخلارجية  

كاملقاهي واملطاعم واحملالت ودور احلالقة.
حوثين  حسب معدل مشاهدتهم اليومية للبرامج ) يمثل توزيع عينة المب08الجدول رقم (

:الفضائية
المجموعاإلناثالذكورالجنس

فترات المشاهدة 
اليومية

التكرار
النسبة 
المئوية

التكرار
النسبة 
المئوية

التكرار
النسبة 
المئوية

%2323%813.7%1535.7أقل من ساعة
3من ساعتين الى 

ساعات
1842.8%1831%3636%

%55.13939%21.432%9ساعات3أكثر من 
%100100%5858%4242المجموع
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ساعات وهذا بنسبة 3، يتبني أن معدل املشاهدة اليومية للطلبة يتجاوز 08من خالل اجلدول 
م ما بني ساعتني اىل %36من نسبة املبحوثني ، يليهم 39% 3ممن تراوحت فرتات مشاهد

من املبحوثني.%23ساعات، يف حني أن من يشاهدون ألقل من ساعة واحدة يوميا ، متثل يف 

ميكن ان نستخلص كذلك من بيانات اجلدول ، أن االناث ميثلن النسبة االكرب يف املشاهدة 
للفرتة املمتدة من ساعتني اىل %31بة و بنس%55.1ساعات وهذا بنسبة 3اليومية ألكثر من 

ساعات ويعود هذا لنمط احلياة اليومي للطالبة واملرأة اجلزائرية بصفة عامة ، حيث ان الوقت الذي 3
تقضيه بالبيت أو داخل االقامة اجلامعية ، اكرب من الوقت الذي تقضيه يف الدراسة أو الشارع وبالتايل 

يون. فهي متأل امسيتها مبشاهدة التلفز 

يف حني ان الذكور هم أقل مكوثا بالبيت ولديهم القدرة للقيام بنشاطات عديدة خارجه ، ولكن 
، %42ساعات وهذا بنسبة 3رغم ذلك جند ان فرتات املشاهدة لديهم ترتاوح بني ساعتني و

ا مباريات كرة القدم واليت يفضلون متابعتها خارج البيت أو  باملقهى خصوصا يف االيام اليت تربمج 
مع مجاعة الرفاق ملا يف ذلك من حرية ومتعة اكرب.

الهاتف النقال.- 7

:تعريف الهاتف لنقال-7-1
كلمة أجنبية يونانية االصل وهي مركبة من Téléphone"لغويا فاهلاتف أو التلفون 

الصوت عن وتعين صوت ، وبالتايل فهي تعين Phoneوتعين عن بعد ،Téléمقطعني ، 
.1بعد"

.253فضيل دليو، مرجع سابق، ص - 1



وسائل االعالم واالتصال والتكنولوجيات احلديثة.الفصل الثاني

104

واهلاتف النقال هو جهاز اتصال خيتلف حجمه من نوع الخر، يسمح ببث واستقبال خمتلف 
املكاملات اهلاتفية والرسائل النصية والصور، بسرعة كبرية، وهذا عن طريق شرحية الكرتونية مرتبطة 

بشبكة االتصاالت الرقمية .

:التطور التاريخي للهاتف النقال-7-2
"إن احلديث عن  تطور اهلاتف النقال يتطلب االحاطة بتاريخ اهلاتف التقليدي ، حيث يبقى 

هاتفا كهرومغناطيسيا قادرا على غراهم بيلحيث ركب 1872الشائع أن اخرتاعه يعود اىل عام 
ليحوز نقل الكالم سلكيا عرب مسافات طويلة بدال من نقل االشارة املورسية املرمزة بالنقاط واخلطوط، 

بعد ذلك على براءة اخرتاعه، مث قدم الحقا هاتفه الصندوقي للجمهور من خالل اختباره على مسافة 
تقارب مثانية كيلومرتات. اما مبدا املبدأ الفين االساسي الذي عمل به ذلك اجلهاز فيتم تطبيقه حىت 

يهتز بطريقة تتفق متاما اليوم ، حيث هناك غشاء رقيق من الفوالذ ميتص املوجات الصوتية للكلمات و 
مع ترددات هذه املوجات ، بعد ذلك حيول الغشاء منط موجات الصوت اىل ذبذبات كهربائية مماثلة، 
ختتلف كثافتها باختالف التعديل االصلي يف جهاز االستقبال، يتم التقاط نبضات كهربائية من قبل 

ري املوجات الصوتية اليت يتلقاها مكون كهربائي يؤدي اىل ذبذبة غشاء اخر، لتنبعث من هذا االخ
.1الشخص على اجلانب االخر من خالل االذن"

جنح العلماء بعد ذلك يف اقامة اتصاالت هاتفية عرب مسافات طويلة،مما ساهم يف مد الكابالت 
البحرية بني الدول.

بعدما ، 1942فرباير 20باملوازاة مع تطور اهلاتف السلكي ، أصبح اهلاتف احملمول واقعا يف "
قدم االمريكي دونالد م.ميتشل براءة اخرتاع هلاتفه النقال " الراديو احملمول لالرسال واالستقبال" ، 

كلغ.2.5يقوم جهازه باالرسال باستخدام املوجات القصرية، وكان مداه حمدودا ووزنه ال يقل عن 

.254ص مرجع سابق،فضيل دليو،- 1
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ص ، مث مت اكتشاف طريقة جديدة يسرت االتصال بكل من لديه جهاز خا1948ويف عام 
طورت أنظمة هاتفية وطنية تسمح لعدد حمدود من املواطنني االغنياء االنتفاع خبدماته، وذلك قبل أن 

تنخفض أسعاره وينتشر مجاهرييا.

GSMأعلن رمسيا عن ظهور النظام االوريب الشامل لالتصاالت املتحركة 1991"ويف عام 
بعدما جهزت شبكته العاملية بأنظمة راديو 1998الذي القى رواجا كبريا يف خمتلف احناء العامل منذ 

قمرا تغطي مجيع مناطق العامل، ونتيجة لذلك انتشرت اهلواتف النقالة بكثرة 66رسالية بفضل 
ليتجاوز عددها احلايل املليار وحدة موزعة بشكل متفاوت بني خمتلف دول العامل وتأيت يف مقدمتها 

.1"الصني وامريكا واليابان

ئر قاعدة مشرتكني واسعة من خالل اخلدمات  اليت يوفرها ثالث متعاملني  يف جمال ومتتلك اجلزا
اهلاتف النقال وهم شركة موبيليس ، شركة جازي وشركة أوريدو.

:) يمثل توزيع عينة المبحوثين حسب نوع الهاتف المحمول الذي يمتلكونه09الجدول رقم (
النسبة المئويةالتكرارنوع الهاتف المحمول

79%79هاتف ذكي
17%17هاتف عادي

4%4كالمها
موع 100%100ا

.256،259،فضيل دليو، مرجع سابق- 1
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من  الطلبة ميتلكون هاتف ذكي متطور ، %79من خالل بيانات اجلدول نالحظ بأن نسبة 
ميتلكون هاتني من املبحوثني%4ميتلكون هاتف ذو نوعية عادية ، ويبقى %17يف حني ان نسبة 

نقالني احدمها ذكي واالخر عادي .

:تاريخ امتالكهم  لهاتف المحمول  ) يمثل توزيع عينة المبحوثين حسب 10الجدول رقم (
النسبة المئويةالتكرارتاريخ امتالك الهاتف المحمول

30%30سنوات10منذ اكثر من 
35%35سنوات10اىل 5من

35%35سنوات5أقل من 
موع 100%100ا
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من املبحوثني ميتلكون هاتف نقال يف  فرتة %35من خالل معطيات اجلدول ، نالحظ بأن 
سنوات، يف حني ان 10و5سنوات، وجند نفس النسبة خبصوص الرتة املمتدة ما بني 5من أقل 

سنوات.10متالكهم للهاتف النقال منذ فرتة تتعدى الامن نسبة املبحوثني أقروا ب30%
، وإذا قمنا مبقارنة سريعة بني أعمار املبحوثني وتاريخ امتالكهم 26و25من خالل الجدولين 

هلاتف نقال ، جند بان معظم املبحوثني تعرفوا على تقنية احملمول منذ طفولتهم ، وأنه صار ضمن 
االنتاج مما جعل التكنولوجيا املستعملة يوميا ، ويعود ذلك لكثرة الشركات املتنافسة واخنفاض تكلفة

دينار جزائري ، يف حني أن اهلاتف النقال 10.000هاتف نقال متوسط التكنولوجيا ال يتجاوز 
دينار جزائري ، وهي مبالغ يف متناول اجلميع، وهذا ما يفسر 2000العادي القدمي ال يتجاوز أحيانا 

امتالك اغلبية املبحوثني هلاتف ذكي او هاتفني ذكي وعادي. 
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:التي يستخدمونها Sim) يمثل توزيع عينة المبحوثين حسب عدد شرائح 11ل رقم (الجدو 
النسبة المئويةالتكرارSimعدد شرائح 

63%63شريحة
31%31شريحتين

4%4شرائح3
2%2شرائح3أكثر من 
100%100المجموع

ميتلكون سرحية واحدة ، يف من املبحوثني%63) نالحظ ان نسبة 11من خالل اجلدول رقم (
شرائح ، 3من املبحوثني ميتلكون %4من املبحوثني ميتلكون شرحيتني ، مث جند أن %31حني أن 

م ميتلكون أكثر من %2يف حني اقر  شرائح. ويعود امتالك املبحوثني ألكثر من شرحية 3با
من يضع شرحية خاصة ، حيث ان هناك من املبحوثنيسباب شخصية واخرى اقتصاديةواحدة أل
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بافراد العائلة فقط ، وأخرى باألصدقاء، او تقسيم املتصلني حسب الدور االجتماعي ، حىت ال خيلط 
" أفضل أن أستخدم شريحة مع :اة العملية، تقول احدى املبحوثاتبني احلياة االجتماعية واحلي

. 1اصدقائي في الجامعة وشريحة لألهل واالقارب"

ب اكثر من شرحية بسبب اختالف اخلدمات املقدمة من قبل متعاملي هناك أيضا من يكتس
اهلاتف النقال، فبعض املتعاملني  يوفرون اتصاال جيدا باألنرتنيت مقابل مبلغ معقول   يف مقابل 
شرحية أخرى توفر اتصاال جمانيا مع أرقام معينة طيلة الشهر  وفق صيغة خدماتية أخرى، ويف هذا 

" شريحة مخصصة لالنترنيت، وأخرى لالتصال".:خرى متتلك شرحيتنيالصدد تقول مبحوثة ا
:النقالالهاتفاستخدامات-7-3

البديل أصبحإذوالعشرين،الواحدالقرنجمتمعاتداخلاألوىلاالتصالوسيلةهواليومالنقال
عوائق  والحواجزدونمنباآلخرالفردتربطاليتنظرا ملميزاتهمع االفراد واجلماعات،التفاعليف

اإلطار،هذايفكثريا استخدامهلذا شاعالناس،بنياملباشرةواملواجهاتالزياراتحملحيلفأصبح
.االجتماعيةالعالقاتجمالعليهنطلقأنميكنماأو

) يمثل توزيع عينة المبحوثين حسب معدل االنفاق الشهري على خدمات 12الجدول رقم (
:الهاتف النقال

النسبة المئويةالتكرارمعدل االنفاق
34%34دينار200
36%36دينار500

18%18دينار1000
12%12دينار1000اكثر من 
100%100المجموع

سنة، سنة ثانية لغة اسبانية.22، انثى 34استمارة رقم - 1
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دينار جزائري شهريا على 500ينفقون %36) نالحظ أن 20من خالل بيانات اجلدول (
دينار جزائري، يف حني ان 200املبحوثني مبعدل إنفاق من %32خدمات اهلاتف النقال، يليهم 

م ينفقون اكثر %12دينار شهريا ، فيما أقر 1000من املبحوثني ينفقون 18% من املبحوثني با
من املبحوثني ينفقون %70دينار شهريا على خدمات اهلاتف النقال. نالحظ إذن ان 1000من 

النقال وهذا يعود بسبب ظروفهم املادية كطلبة دينار شهريا على خدمات اهلاتف500أقل من 
اليزالون حتت وصاية الوالدين ، وبالتايل ال ميكنهم االسراف يف املكاملات لذا يعتمدون على اخلدمة 

دينار جزائري واكثر وهذا يعود 1000الباقة تنفق من %30، يف حني ان Flexyمقابل الدفع 
كذلك طبيعة االشرتاك مع املتعامل النقال والذي يكون شهري اىل ظروفهم االقتصادية املرحية ، او   

بالفاتورة.

مبناءإىليتجهوناألفرادجعلالنقالاستخدامإن كثرة والبقاءاآلخرمعاالجتماعيةعالقا
وارسالاألهلعلىباالطمئنانتسمحاليتالوسيلةفهواجلهاز،هذاخاللمنبهاتصال دائمعلى

األسرةأفرادبنيالدائمبالتواصلتسمحكما-ومضامينهاأنواعهااختالفعلى –الرسائل
واقامةاآلخر،اجلنسمعللتواصلوسيلةالنقالأصبحأنإىلاألمر ذلكتعدىبلواألصدقاء،
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االجتماعيةالعالقاتتقويةأوربطآلياتفإنوبالتايلتتوج بالزواج ،قداليتالعاطفيةالعالقات
بالربيدالرتاسلطريقعنأولوجهوجهااملباشراالتصالذلكإىلالسبيلأن كانفبعدتغريت،
بينهامناليتالتكنولوجيامنتجاتبواسطةالكرتونيايتماألمراألوضاع وأصبحتغريتالعادي،
اإلطار.هذابكثرة يفيستخدموالذيالنقال،اهلاتف

:المبحوثين حسب معدل المكالمات اليومية) يمثل توزيع عينة 13الجدول رقم (

النسبة المئويةالتكرارمعدل المكالمات
56%56دقائق10أقل من 

24%24من نصف ساعة إلى ساعة
20%20أكثر من ساعة

100%100المجموع
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يقومون مبكاملات يومية مبعدل من املبحوثني%56) ، جند بان 13من خالل بيانات اجلدول (
تتميز هذه املكاملات بقصرها وهي غالبا عبارة عن سؤال وجواب قصريين هدفها دقائق10أقل من 

من املبحوثني %24معرفة مكان املبحوث او وقت رجوعه للمنزل او حتديد موعد ما، يف حني أن 
من بقية %20ة، مث جند نسبة يستهلكون وقتا أطول مبعدل يرتواح ما بني نصف ساعة وساعة واحد

م يتحدثون يوميا مبعدل يزيد عن الساعة الواحدة يوميا، وهب مكاملات تتم  املبحوثني الذي أقروا بأ
غالبا مع افراد العائلة املقيمني بعيدا او يف حالة وجود عالقات عاطفية .

أوالنصيةالقصريةائلالرسطريقأو عنصوتياإمايتمالنقالاهلاتفطريقعناليوم"فاالتصال
الربيدخدماتإىلباإلضافةبالصوت والصورة،االتصالوحىتاملتعددةالوسائطذاتأواملصورة

يشتدالتنافسجعلاألخري، هذااالنرتنتخاللمناالجتماعيالتواصلمبواقعوالربطااللكرتوين
مصممةجوالةاليت حتاول تطوير تطبيقاتGoogleوYahooمثل االنرتنتشركاتبني

.1املعلومات والبيانات"إىلالوصولتسهيلإىلباألساسدف،النقالأجهزةعلىللعمل

) يمثل توزيع عينة المبحوثين حسب توفر االنترنيت على الهاتف 14الجدول رقم (
:المحمول  

توفر االنترنيت على الهاتف 
المحمول

المئويةالنسبة التكرار

81%81نعم
19%19ال

موع 100%100ا

الهاتف النقال على انماط االتصال االجتماعي لدى الطالب الجامعي ، طلبة جامعة قسنطينة تاثيراتمرمي ماضوي، -- 1
السنة ، جامعة باتنة ،الحديثةاالتصالتكنولوجياواإلعالم:تخصص*الماجستيرشهادةلنيلمكملةانموذجا، مذكرة

111.ص2012،2013اجلامعية،
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من املبحوثني تتوفر هواتفهم النقالة على %81) نالحظ بأن نسبة 14من خالل اجلدول رقم (
ال ميتلكون هذه امليزة ، وهذا يعود اىل توفري متعاملي اهلاتف النقال %19انرتنيت، يف حني أن 

االتصاالتوالربيدضبطسلطةحيث أن3Gخلدمة انرتنيتموبيليسجازي، اوريدو و باجلزائر 
الرتابكاملعربالثالثاجليلتقنيةموافقتهانشرعلىوافقتقدكانتالالسلكيةوالسلكية
1. 2013منذ الوطين

بعدما قام متعاملوا اهلاتف النقال مبختلف واليات الوطن 4G" وحاليا يتم نشر اجليل الرابع 
حيث سيكونون جمربون على تغطية .ثة بسحب دفرت الشروط اخلاص خبدمة اجليل الرابع،  الثال
% من الرتاب الوطين خبدمة اجليل الرابع خالل األربع سنوات األوىل من إطالق اخلدمة يف 10

1 - http://www.3galgerien.com/3g12628.html
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اجلزائر، حيث خيتار كل متعامل الواليات اليت يرغب يف تغطيتها باخلدمة مع هدف توفري خدمة اجليل 
.1"2020والية قبل عام 16رابع يف ال

لقد دخلت العديد من التغيريات على اهلواتف الذكية ، وذلك اعتمادا على التكنولوجيات 
احلديثة ، حيث باتت هذه اهلواتف متصلة بشبكة االنرتنيت ،حيث تعدى استخدامها النمط 

إدارة االعمال، دون العودة اىل النمط التقليدي من املكاملات ، بل تعداه اىل اعتباره وسيلة ضرورية يف 
املكتيب والتقيد باحلاجز اجلغرايف، مما صنع ممارسات ومصطلحات جديدة مثل التجارة االلكرتونية، 
اليت توفر خدمات البيع والشراء من اي مكان ويف اي وقت، مما دفع الشركات الصناعية الكربى اىل 

ذا القطاع االقتصادي الناشئ عن  تكنولوجيا املعلومات ، ملا فيه من مردودية رحبية.االهتمام 

لقد صار اهلاتف النقال أو اهلاتف الذكي ، مكانا مالئما للكثري من املواقع االعالمية املتصلة 
على شبكة االنرتنيت ، مما خلق بينها املنافسة القوية من أجل جلب أكرب عدد من املتابعني ، فصار 

يريد من املعلومات واالخبار احمللية والعاملية، يف جماالت السياسة بإمكان الفرد ان حيصل على ما 
واالقتصاد والفن والدين والثقافة.

.2016جانفي 4G ،14ماهي الواليات المعنية بم.عالء الدين،- 1
02:تاريخ الزيارةالر/-اجليل- خبدمة-املعنية-الواليات-هي-/ماdz.com/ar-http://www.android:على الرابط،

.2017فيفري 
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) يمثل توزيع عينة المبحوثين  حسب  التطبيقات األكثر استخداما على 15الجدول رقم (
:الهاتف النقال

المئويةالنسبةالتكرارماهي التطبيقات التي تستخدمها اكثر على الهاتف النقال
%4646.0فايسبوك ماسنجر

%1212.0فايبر
%1212.0انستغرام

%1212.0واتس اب
%66.0تويتر

%1212.0يوتيوب
%100100.0المجموع

نالحظ ان تطبيق فيسبوك ماسنجر حل يف الرتبة االوىل كأكثر التطبيقات املستخدمة من قبل 
حيث يتيح هلم هذا التطبيق بتبادل الرسائل النصية والصور وحىت املكاملات %46الطلبة وهذا بنسبة 

اهلاتفية ، وهذا يعود ايضا اىل جمانيته وسهولة استخدامه، فيكفي أن ميتلك الطالب ربطا مع شبكة 
االنرتنيت حىت تتوفر له مجيع هذه امليزات.

لكل تطبيق ، وهي %12بنسبة يليها بعد ذلك تطبيقات واتس اب وفايرب وانستغرام ويوتيوب 
انستغرام تطبيقات أقل شهرة ولكنها تقدم نفس اخلدمات ، مع التذكري بان تطبيق واتس أب و

من نسبة  استخدام املبحوثني.%6مملوكان لنفس الشركة االم فيسبوك. اما تويرت فلم ميثل اال 

إمكانيةللجمهورتتيحاليتالتلفزيونحمطاتخاللمنللنقالاإلعالميةالتطبيقات"تظهر
ماوكثريامتعددة،مضامنيوحتملالشاشةعلىتظهراليتالقصرية،الرسائلطريقعنالتواصل

خدمةاستغالليتمكمابينهم،فيماعالقاتوربطالبعضعلى بعضهمبالتعرفتسمح لألشخاص
وهيالفضائية،القنواتبعضتنظمهااليتواالستفتاءاتالتصويت عملياتيفالقصريةالرسائل
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أموالمنالكثريتستنزفنفسهالوقتويفالقنواتهلذهكبريةمبداخيلترجعاليتالعملية
.1املشاهدين"

:المخاطر النفسية واالجتماعية للهاتف النقال-7-4
نفسية رغم االجيابيات اليت أضافها اهلاتف النقال حلياة االفراد إال انه ميكن أن يؤدي اىل خماطر 

:واجتماعية من خالل االستعمال السيء له. ومن هذه املخاطر نذكر

تمعات أحدث -1 "إن االنتشار املفاجئ والسريع للهاتف احملمول يف كثري من ا
تغيريات سلبية يف طبيعة العالقات االجتماعية ويف بعض القيم واملبادئ ، وادى اىل سلوكيات 

االستغناء عن التنقل والتعامل مع اكثر من قناة معرفية جديدة كالعزلة والتشتت الذهين نتيجة
يف وقت واحد.

أشارت العديد من الدراسات اىل ان معظم حوادث املرور تقع أثناء انشغال -2
السائقني باستخدام اهلاتف النقال أثناء القيادة.

م ال يستطيعون -3 احلياة بدون نقال وهي دالة يشعر الكثري من الشباب با
ادمان خطري ، وقد زادت شعبية اهلاتف النقال عند االمهات مما ادى اىل انتشاره على سلوك 

:. وميكن ان نالحظ ذلك ي اجلدول التايل2بني االطفال الصغار"

113مرمي ماضوي، مرجع سابق.ص- 1
.106حممد الفاتح محدي واخرون، تكنولوجيا االتصال واالعالم احلديثة  االستخدام والتأثري، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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) يمثل توزيع عينة المبحوثين  حسب درجة تعلقهم باستخدام الهاتف 16الجدول رقم (
:النقال  

النسبة المئويةالتكراراالستغناء عن الهاتف المحمول
20%20نعم
80%80ال

100%100المجموع

م ال يستطيعون االستغناء عن %80) ، أقر 16من خالل نتائج اجلدول ( من الطلبة با
بأن اهلاتف النقال %20اهلاتف النقال ، وانه أصبح جزءا يوميا من التقاليد اليومية، يف حني يعترب 

هو أمر ثانوي ميكن االستغناء عنه.



وسائل االعالم واالتصال والتكنولوجيات احلديثة.الفصل الثاني

118

يصعب االستغناء عنها، بل صار جزءا حديثةاتصالوسيلةجمردالنقالاهلاتفيعد"مل
وأسلوب من منط احلياة، واستطاع يف فرتات زمنية قليلة، فرض ثقافته على جمتمعاتنا، وذلك عن طريق 

. 1رية من الكلمات والرموز واالرقام"الغزو اجلديد الذي حتمله شاشاته الصغ

لقد سهل اهلاتف النقال االتصال باألخرين من خالل اختصار املسافات والوقت، ولكنه -4
أدى اىل اضعاف العالقات االجتماعية، واستبداهلا بالسلوكيات االلية مما أفرغها من حمتواها 

االنساين.
فاالندماجاالجتماعي،االغرتابدرجةمنو زاداالجتماعيةوالعزلةالوحدةتكريسإىلأدى-5

منعزال،عاملاويدخلبه،احمليطةاجلماعةعنينسلخالفردجيعلالنقالاهلاتفيف استخدام
الفردأصبححيثاآلخرين،معالعالقاتوضعفاالجتماعيالتواصلوبالتايل انقطاع

معالتواصلعلىنقالالوتطبيقاتاأللعابأوللموسيقىيف االستماعاالستغراقيفضل
اجللساتونكهةاحلوارثقافةواختفاءاألسريةالعالقاتإىل ضعفأدىماوهوبه،احمليطني

ماالقائمةاهلوةويوسعاألسرةداخلاملشاكلمنالوضع العديدهذايسببوقداالجتماعية،
2.واآلباء"األبناءبني

الصحية احملتملة، اليت ميكن أن يتسبب فيها اهلاتف هناك بعض التحذيرات اخلاصة باالضرار-6
النقال، من خالل الرتددات االشعاعية الصادرة عنه ، باالضافة اىل موجات الراديو اليت 
يتعرض هلا الدماغ بشكل دائم ، ميكن أن يؤدي اىل اضرار كبرية على املستخدمني وهذا على 

املدى البعيد.

.317عبد الوهاب جودة عبد الوهاب، مرجع سابق،ص- 1
118مرمي ماضوي، مرجع سابق.ص- 2
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نسبية دراسة القيم .-1

ا ، حيث نقبل التغريات اليت كلما تقدمنا يف العمر ، ازدادت أمهية القيم اخلاصة بنا واشتد ثبا
تعزز قيمنا الشخصية، ونتجاهل تلك اليت تتناقض معها. إذ أن القيم متثل جوهر السلوك ،  من 
خالل تأصيلها يف عقائدنا األساسية مثل اميانا مبا هو صائب وما هو خاطئ و ما هو هام وما هو 

.1يم وما هو ال قيمة له، وما اىل ذلكتافه أو ما هو ق

ا، وهي اليت حتدد نوعية لان الس وكات اليومية لالفراد، ماهي اال انعكاس للقيم اليت حيملو
العالقات بينهم، من حيث التوافق أو التنافر.

م، بالنثر أسلوبا، ميارس الناس كافة القيم سلوكا، وال  "مثلما يتكلم الناس كافة، يف مجيع لغا
م العملية مبستوى ما يفعلون. ففي وسعنا أن نستشف حي سن جلهم ممارستهم، بل يكتفون يف حيا

املمارسة القيمية يف واقع احلياة بإلقاء نظرات سريعة على أساليب السلوك والعادات اليت يتبعها 
تغذية األفراد، أو تفرضها اجلماعات، وهي مجلة امناط التصرف يف خمتلف شؤون احلياة والفكر من 

ودفء وسكن اىل عقائد ومعامالت وعالقات أسرية ومهنية و إقتصادية وفنية وانسانية...ومن خالل 
ا،  ذلك كله تنساب تعاليم قيمية يعتنقها صاحبها إما مببادهة عفوية قد ال حيسن الذود عن مسوغا

تمع و وإذا شعر بنبوها اعتربها هو نفسه هفوة أو شذوذا، أو أنه يعتنقها استجابة، مل ا يفرضه ا
تقتضيه التقاليد، و مبا تغرسه البيئة يف نفوس النشء منذ نعومة اظفارهم، وتنقل اليهم اوامر ونواه 
تمع حيمل  مؤيدة بضروب املكافأة والثواب لدى الطاعة، وضروب اجلزاء والعقاب لدى املخالفة، وا

والوعظ واالرشاد والتلقني واالحياء اىل ما حيمل اىل أعضائه بطريق اللغة واالمثال والقصص واالغاين

دار الكتاب اجلامعي، غزة ترمجة فايد رباح،""الكتابة للعالقات العامة، الشكل واالسلوب، دوغ نيوسوم، بول كاريل-1
.91ص،01،2003طفلسطني،
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أن يتم اندماج الفرد يف اجلماعة اندماجا اليا بسائق التكرار او كسبيا (من االكتساب) بالرتبية 
ا" . 1والتعليم والتنشئة اهلادفة على اختالف أنواعها وتباين مستويا

دة من التأثري على سلوكيات االعالم واالتصال وما أفرزته من امناط جديتكنولوجياأو من خالل 
وممارسات لالفراد. 

"لقد تعلمنا مبكرا أن القيم هي احلقائق االبدية، ولكن إذا ما شاهدناها تنتهك مرارا دون 
عقوبات رادعة، يبدأ الشك يسارونا فيما إذا كانت فعال حقائق ناصعة او أبدية، تذكر بان االخالق 

الثقافات، االمر الذي حيتم أن تكون حساسا عندما حيدث لك املستندة على القيم تتباين تبعا لتباين
تمعات، فعندما  موقفا اتصاليا مع جمتمعات اخرى وأن تكون على دراية بالثقافات املتنوعة لتلك ا
تصبح حدود ما ميكن للجمهور حتمله أضيق من حدود منظومتك أو جمموعتك أو حدودك 

. 2تقاد و احلرمان والعقاب"شخصيا، فإن تصرفك االخالقي سيتعرض لالن

ا ، وتدارسوها ، مما  إن اهتمام الفالسفة بدراسة القيم ،يعود اىل عصور قدمية، حيث اهتموا 
ال، وقد اعتمد كل فيلسوف يف دراسته على املبادي اليت يعتنقها. أعطى اراء عديدة يف هذا ا

سيا حيث أن الفالسفة أول من ظهرت فلسفة القيم أو نظريتها اليت جعلت منها موضوعا رئي"
ائي عن االسئلة الكثرية اليت ما فتئت  حاولوا  معاجلته من جوانبه كلها طلبا للوصول  فيه اىل جواب 
ا بدون انقطاع ألن  تالحق االنسان عن وضعه يف الوجود منذ فجر التاريخ. ولقد وقع االهتمام 

.3مة املعرفة حني جتعل منها موضوع حبثها"الفلسفة مهما كانت، قيمية الروح فهي تتساءل عن قي

.10،،ص1986،دمشق ،لبنان، ،01، دار أطلس للدراسات والرتمجة والنشر، طالعمدة في فلسفة القيمعادل العوا، -1
.50دوغ نيوسوم، بول كاريل، مرجع سابق ص-2
اجلزائر،،01، بني النسبية و املطلقية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، طنظرية القيم في الفكر المعاصرالربيع ميمون،-3

.63ص،1980



بني التنظري واملمارسة و القياسالقيمالفصل الثالث

122

إن التصور القيمي يف الفلسفة اليونانية يتصل بتصور مثايل اعلى ، حيث وجد الفالسفة بان 
االنسان حييا حبسب الطبيعة ، وان الفلسفة تعمل على ضبط منزلة االنسان داخل الكون، وتعمل 

على استقراره من االضطراب الناجم عن مجوح االهواء.

"وقد ذهب "بروتاغوراس" اىل ان االحساس هو الطريقة الوحيدة للمعرفة، وأن أحكامنا ليست 
سوى صياغة إلحساساتنا وهي حقيقة اذا كانت االحساسات حقيقية، ولكن كل شيء يتبدل وال 
يبقى أمر على حال واحدة ابدا. ولذا فال وجود حلقيقة مطلقة، وأن ما يدعوه االنسان "حقيقة" ليس 

ما يظهر له انه احلق يف الوقت الذي يتكلم فيه وحسب، أو حينما يسمع غريه يتحدث عن سوى
هذا املوضوع فقط، ولذا فإن "االنسان مقياس االشياء كلها، مقياس وجود ما يوجد، ومقياس الوجود 
ما ال يوجد". وعلى هذا فإن االنسان مقياس ذاته أيضا. وهو كذلك مبدأ سيطرته على نفسه. 

تمع على وينجم  عن معيار االتزان واالعتدال اتساق اجلسد والروح لدى الفرد، وتعاون االفراد يف ا
تنظيم املدينة وانتظامها. مبعىن "ان لكل انسان حقيقته" وان هذه احلقيقة البد أن ختضع لقيمة هي 

لقيمة، مقياس قيمة احلقيقة، وقد خالفه يف ذلك أفالطون الذي يرى أن املثل االعلى ،أو اهللا، او ا
.1االشياء كلها"

إن املثل العليا يف الفكر االغريقي تقوم على االعتدال وضبط النفس ، يف حني ان الفكر 
املسيحي جعل املثل االعلى متعاليا عن النفس البشرية ، متماهيا يف املدينة السماوية خاضعا لقوانني 

احملبة ومتشوقا ملنزلة القداسة .

االسالمية فقد اعتىن علماء االسالم بالقضية القيمية عناية واضحة، وخباصة عند "أما يف احلضارة 
حديثهم وتناوهلم للقيم اخللقية املتعلقة بتهذيب النفس والسمو والروح، وقد اتسعت دائرة البحث 

ال لتشمل موضوعات متعددة منها شعب االميان، و االداب، والفضائل ، :عندهم يف هذا ا

.57صعادل العوا، مرجع سابق،- 1
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االخالق، ولعل اكرب شاهد على عناية علماء االسالم بالقيم تلك املصنفات الفريدة اليت والكبائر، و 
سطرت حوهلا واليت انضوت حتت جمموعة من العلوم االسالمية.

وقد ارتبط التصور القائم للقيم لدى العلماء املسلمني بشمولية االسالم وأثره يف عملية التنشئة 
ل يف "علم السلوك" من خالل ربط السلوك الصحيح بالشريعة والرتبية للفرد، وقد جتلى ذلك ا

االسالمية، واعتبارها املعيار االول واملرجع األوحد ألي عمل يقوم به االنسان يف حياته.

"ويتمثل هذا التصور االساس الذي تبىن عليه نظرية القيم يف املنهج الرتبوي االسالمي، وهي 
ميشه عند ختتلف يف جوهرها عن الفلسفات واملدا رس الوضعية اليت تعمل على الغاء دور الدين و

احلديث عن القيم وتربط مصادرها باألحكام العقلية، واالمناط االجتماعية اليت تقوم على ما تعارف 
تمع من احكام قيمية، يف حني  يتخذ املنهج الرتبوي االسالمي طريقا مغايرا إذ يقر  عليه أفراد ا

ه يف الوقت ذاته يؤصل مرجعية عليا حتكم القيم هي مرجعية الشرع، ففي إطار املصادر السابقة ولكن
مرجعية الشرع تتحدد منظومة القيم ويتأطر منهج التعامل معها يف ضوء مصدري التأسيس يف 

القران الكرمي واحلديث النبوي الشريف اليت تتميز باملثل السامية والقيم االنسانية العليا اليت :االسالم
بالربانية والشمول والثبات والتوازن توضح لإلنسان سبل السلوك االنساين السوي، فكل حكم تتسم

شرعي حيمل قيمة حمدد إما مرغوبا فيها وإما مرغوبا عنها، قياسا على ما اوجبه اهللا عزل وجل يعد 
ى عنها فهي قيمة سلبية ينبغي االبتعاد عنها وجتنبها .1"قيمة إجيابية مرغوبا فيها ، وما 

تظهر صعوبة دراسة القيم من خالل عدم قدرة املختصني على التفاهم و االتفاق على ضبط 
ويتضح ذلك جليا يف العديد من الدراسات اليت تناولت موضوع القيم وحتديدها،مفاهيم القيم 

مبقاربات نسبية ومعايري تصنيف وقياس خمتلفة، خاضعة للتخصص العلمي الذي يتناوهلا بالدراسة.

.54صعادل العوا، مرجع سابق،-1
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االهتمام من قبل الفلسفة وعلم النفس وعلم النفس االجتماعي مبوضوع القيم ، قابله نوع إن
من الربود  من طرف علماء علم االجتماع حيث ظل مهمال ملدة طويلة باملقارنة مع ما كان حيدث 
يف الفروع املعرفية االخرى .ويذكر السعيد بومعيزة سبب هذا العزوف عن دراسة القيم  نقال عن  

E.C.Jundy " كان علماء االجتماع حتى عهد قريب يعتقدون أن دراسة موضوع بقوله
القيم من شان الفالسفة وحدهم، ولذلك لم يعيروها أي اهتمام وتركوها للفالسفة ... و واضح 

من ناحية القيم، سببها االساس )Sociological phobia(اننا مصابون بفوبيا اجتماعية
.1اعتقادنا ان دراسة القيم ال يمكن ان تكون علمي بمعنى الكلمة"

الذي حاول (ماكس فيبر)Max Weberولكن تبقى هناك جمموعة من احملاوالت، مثل 
وضع القيم كموضوع  من موضوعات  الدراسات االجتماعية. 

، أن دراسة القيم مل حتظ بالعناية Milton Rockeach"يقول السعيد بومعيزة نقال عن   
تمع وما تتسم به  واالهتمام يف دوائر علم االجتماع الذي يفرتض فيه دراسة العالقات االنسانية يف ا
من ظواهر ومشكالت. ويرجع السبب اىل املناخ الثقايف والتنظيمي الذي كان يعمل فيه علماء 

االتفاق فيما بينهم حول إطار تصوري والذي ميكن االجتماع من جهة، ومن جهة ثانية اىل غياب
ان حيدث حبث تراكمي بداخله حول القيمة.

"إذا  :قائال انهLevi-Straussكلود ليفي ستروسويضيف  يف هذا الصدد على لسان 
كان قد بدا من العلوم االجتماعية شيء من العزوف أو التردد او التقصير والتباطؤ في معالجة 
القيم، فمرد ذلك الى انه عندما نتكلم عن القيم، انما نتكلم عن االنفعاالت، والعواطف، 
ا والظواهر غير المنطقية. وبما ان مهمة أي علم هي ان يعبر عن الظاهرة بأسلوب منطقي، فإنن

.141السعيد بومعيزة، مرجع سابق، ص -1
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عن القيم الى التناقض الحادث في تفسير بيانات غير - علميا-نخشى ان يفضي الكالم
.1منطقية بعبارات منطقية، فهذا من شأنه ان يهدم هذه البيانات ويشوه القيم"

ان من الصعوبات اليت تواجه دارس القيم هو Rockeachومن جهة اخرى ،يالحظ 
يعود اىل غياب االتفاق فيما بني الباحثني والذي يظهر الضعف املسجل يف نظرية القيمة. والضعف 

على عدة مستويات. ويتعلق املستوى االول بعدم القدرة على حتديد مصدر القيمة. هل هو العامل 
االمربيقي ام العامل الروحي؟  . وعليه وقع خلط بني القيمة كمفهوم والقيمة كعملية تقومي من جهة، 

ا كاملعايري واالجتاهات من جهة ثانية. يضاف اىل ذلك صعوبة عدم وبني القيمة واملفاهيم املتص لة 
توماس كوانوجود مقياس لقياس القيم يف وقت مبكر. إذ يقول  يف هذا الصدد  

:ThomasCowan."أن العقل البشري اخلالق للقيم مل يستطع ابتكار وسيلة لقياس القيم"

إننا مهما " :David Abereleقيم عرب قوليضيف السعيد بومعيزة خبصوص نسبية دراسة ال
قصدنا بكلمة قيمة، فإن ميدان القيم، على ما يبدو عليه، عصي االلمام به كل االمام واالحاطة 

لم يستثن هذه الصعوبة، وهو الذي كتب Rocheachبه من جميع الجوانب". وحتى 
.2"رحلة ما قبل التطورالكثير في هذا الميدان، حين الحظ بأن " دراسة القيم مازالت في م

ا يف األ خري يبقى كل باحث مرتبط بتعريف معني للقيمة ، وفق ما خيدم الدراسة اليت يقوم 
يف علم ووفق ما يراه مناسبا هلا ، بغض النظر عن العلم الذي يتناول القيمة كموضوع دراسة ، سواءا

النفس أو علم االجتماع او الفلسفة ، اىل غري ذلك من التخصصات العلمية االخرى.

.141ص ، مرجع سابق، السعيد بومعيزة-1
.142، ص مرجعنفس -2
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مكونات القيم ومستويات اكتسابها- 2

:مكونات القيم1.2

تمعات وامناط السلوك، مما يفرض علينا أن حنيط مبكونات القيم، واليت  ختتلف القيم باختالف ا
للمجتمع ، وحتافظ على استقراره ومتاسكه.بدورها تكون النسق القيمي 

:"ويرى بارسونز ان القيمة تتكون من عناصر ثالثة وهي

."املكون العقلي املعريف "االختيار
."املكون الوجداين النفسي "التقدير
."1املكون السلوكي االرشادي اخللقي "الفعل

املفاهيمي والوظيفي، حيث تتجلى من خالل هذه العناصر ،نستطيع حتديد القيمة من جانبها 
تمع من قبل الفرد الفاعل واملتبين هلذه القيمة.القيم يف الواقع على أساس السلوكات املمارسة يف ا

مستويات اكتساب القيم.2.2
يعتمد الفرد يف تكوينه شخصيته وذاته على الوالدين يف بداية األمر، حيث تبدأ عملية اكتساب 

م املكتسبة لألبناء قي، وذلك من خالل عملية التنشئة االجتماعية. وقد ختتلف الالقيم منذ الوالدة
باختالف الوسط االجتماعي الذي ينتمي اليه ابائهم، والذين بدورهم حياولن أن ميرروا جمموعة من 
القيم تكرس واقعا اجتماعيا معينا، بغض النظر عن الدوافع أو املنطلقات من مترير هذه القيم ، أو من

إجيابيها وسلبيتها.
فالفرد يكتسب الكثري من القيم السائدة يف وسطه الثقايف واالجتماعي الذي يعيش فيه، "

وميكن عن  طريق التفاعل داخل اجلماعة تعديل واكتساب القيم واالجتاهات، وخنلص من ذلك أن 

.36ايهاب عيسى املصري، طارق عبد الرؤوف حممد، .مرجع سابق،ص-1
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ا الفرد داخل اجل ماعات االجتماعية عملية اكتساب القيم هي نتاج اخلربات االجتماعية ليت مير 
:املختلفة. وبذلك تنقسم العوامل اليت تؤثر يف اكتساب نسق القيم للفرج اىل 

.العوامل البيئية االجتماعية
.العوامل النفسية
".1العوامل البيولوجية

:مخسة مستويات هي كالتايلمن خالل فهي حتدث اكتساب القيمأما 
:مستوى االستقبال" -1

اىل مرحلة وعي املتعلم، واحساسه باملثريات احمليطة به ورغبته يف استقباهلا يشري هذا املستوى
وضبط انتباهه وتوجيهه حنو مثريات معينة دون غريها ألمهيتها.

:مستوى االستجابة-2
يتعدى املتعلم يف هذا املستوى جمرد االنتباه اىل االندماج يف املوضوع او يف الظاهرة او النشاط 

ياح لذلك.مع الشعور باالرت
:مستوى التقييم-3

يعطي الفرد يف هذ املستوى قيمة او تقدير لالشياء أو الظواهر مع الشعور باالرتياح لذلك.
:مستوى تنظيم القيم-4

مستوى تنظيم القيم يقف فيه املتعلم على العالقات املتبادلة بني خمتلف القيم ويعيد تنظيمها يف 
.2ترتيب وسيادة كل قيمة على بقية القيم االخرى"منظومته القيمية مبينا هذه القيم ومدى

.109نورهان منري حسن فهمي، مرجع سابق، ص -1
.37ايهاب عيسى املصري، طارق عبد الرؤوف حممد، .مرجع سابق،ص-2
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:مستوى الرسم بالقيمة-5

وبه تنتهي عملية التذويب حيث يستجيب فيه الفرد استجابة تامة للمواقف املشحونة بالقيم ، 
وفقا للقيم اليت يتبناها و يعتقدها ، ويف هذا املستوى يتم إصدار السلوك دون استثارة لالنفعاالت 

يمة تدل على منط سلوكه وحياته، كأن يوصف بالتعاون أو االندفاع نتيجة للتوافق بني قيمه ويرسم بق
وسلوكه أو بني أعماله وما يؤمن به.

مصادر القيمة-3

مصادر القيمة كثرية ومتنوعة حسب انتشارها واختالفها، ونسبيتها من فئة اىل أخرى ومن جمتمع 
تمع ، وختتلف مصادر القيمة حسب اختالف اىل اخر، تبعا للمجاالت واالنظمة اليت  يتكون منها ا

ردة كالفالسفة، الذي  ا. فمنهم من يرى ان مصدرها االفكار العقلية ا جماالت العلماء الذين يدرسو
تمع واخلربات، ومنهم من يرى أن  يرون ان القيمة ثابتة ال تتغري. ومنهم من يرى أن مصدرها ا

:ز يف دراستنا على ثالث مصادر رئيسةمصدرها الفرد، لذا سنرك

:الثقافة مصدر للقيم1.3

تعترب القيمة احدى املكونات االساسية للثقافة، حيث أن الثقافة حسب تايلور عبارة عن اناء 
ا، إذن فالثقافة  حيمل كل ما هو مادي وروحي، إضافة اىل انه يشمل املعرفة بكل سعتها وجماال

تمع العريب املعاصرحليم بركات الباحثمصدر مهم للقيم، وهو ما يؤكد " ليست :يف كتبه ا
الثقافة مكونات ثابتة جامدة، مطلقة منغلقة ساكنة تصلح لكل مكان وزمان، بل هي متطورة 
ومتغيرة مرنة نسبية منفتحة، ديناميكية، متحولة باستمرار نتيجة لعوامل وقوى عديدة داخلية 

رد التمسك باألصول فقط ، بل تعني الثبات والديمومة معا، وخارجية. لذلك ال تعني الثقافة مج
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وتشمل التجديد واالبتكار، وبذلك ال تكون ثقافة المجتمع وليدة بيئة ذلك المجتمع وحده، 
.1لكنها تكون وليدة البيئة واحتكاكها بثقافات بيئات اخرى"

يتميز كل جمتمع بثقافته " :ويؤكد بركات بان القيم من املكونات االساسية للثقافة يف قوله
:اخلاصة، اليت تتضمن طرق وأساليب حياته املشتملة على ثالثة مكونات متداخلة فيما يلي

 القيم والرموز واالخالق والسجايا واملعتقدات واملفاهيم واالمثال واملعايري والتقاليد واالعراف
مع بيئته.والعادات والوسائل واملهارات اليت يستخدمها الفرد يف  التعامل 

.االبداعات والتغيريات الفنية من ادب وموسيقى وفن
"2الفكر من علوم وفلسفة ومذاهب وعقائد ونظريات.

:الدين كمصدر للقيم2.3

يعترب الدين من أهم مصادر القيمة ، حيث يتجسد ذلك يف نسق اجتماعي مبين على 
واحملرمة من جهة أخرى، وهذا يف سيلق السلوكات املرغوبة واحملمودة من جهة ، واالفعال املذمومة 

ثابت ومتوازن بني املثالية والواقع، وهذا بالتأكيد على العالقة بني الفرد واهللا (أو أي قوة عليا يعتقد 
فيها هذا الفرد).

وبذلك يكون مصدرا للقيم االنسانية املتعلقة باألسلوب االجتماعي كالتعاون والتسامح "
والتواضع والرتاحم وااللفة واالمر باملعروف والنهي عن املنكر  وقيم احلب والوطنية والقومية وغريها من 

تمع متوازنا، حىت و  تباط الدين من ن كانت تعطينا فكرة عن ار إالقيم االخالقية اليت حتاول جعل ا
هذه الناحية بعلم االخالق الذي يبحث يف الصورة املثالية اليت جيب أن يكون عليها السلوك االنساين 

321صحليم بركات، مرجع سابق ،-1
321صاملرجع،نفس - 2
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ويهتم مبوضوع اخلري االمسى لإلنسانية واحلق والواجب والصواب واخلطأ واملشاكل اليت يثريها االلتزام 
.1االخالقي ومعىن للفضائل ويبني لنا اخلري والشر"

مصدر للقيم االعالم واالتصالوسائل 3.3
ا  تعترب كذلك وسائل االعالم واالتصال من مصادر القيم، حيث تساهم من خالل تكنولوجيا
ا  موع القيم اخلاصة باألفراد، وذلك من خالل حمتويا احلديثة يف ترسيخ وصناعة وتغيري والغاء 

ونية أو من خالل االنرتنيت ووسائل وموادها االعالمية املنشورة سواءا على الفضائيات التلفزي
التواصل االجتماعي.

تصنيف القيم -4

أثارت مسألة تصنيف القيم العديد من من املشكالت نظرا لتنوع وجهات النظر أو التوجهات 
ا وتنوعها وتشعبها، يرى الكثري من الباحثني  اليت يتبناها الباحثون، ونظرا لصعوبة دراسة القيم لكثر

"سورلي تماع أنه من الصعب تصنيفها تصنيفا شامال ودقيقا. وذلك حسب وجهة نظر وعلماء االج
Sorly" الذي يرى انه من املستحيل وجود قاعدة حتدد على أساسها مجيع انواع القيم. ورأي

"حنن مل نكتشف بعد تصنيفا شامال للقيم. لكن يف الواقع :الذي قالكالكهونالباحث األمريكي 
مهما كانت لتسهيل دراستها وتعميقها. وذلك على حد قول عامل الكيمياء جيب تصنيف القيم 

"فما دمنا يف جمال البحث العلمي فإن أي تصنيف خري من :"Hendersonالعضوية هندرسون"
.2عدم التصنيف"

.84ثريا تيجياين ،مرجع سابق،ص-1
.68رجع ،صنفس امل-2
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:تصنيف فشتر1.4

تمع Fichterفشتر اعتمد  على ثالثة تصنيفات أساسية هي الشخصية االجتماعية وا
والثقافة.

:تصنيف ريشر2.4

:تصنيفه للقيم على أساس عدة ابعاد نذكرها كالتايلN.Reschorيقدم نيكوالس ريشرت 
ويرتكز االهتمام يف هذا التصنيف على االشخاص الذين يتبنون قيمة :محتضني القيم
معينة.
ا حسب:موضوعات القيمة :وتصنف طبقا ملوضوعا
قيم األشياء.-
البيئية.القيم-
القيم الفردية.-
القيم اجلماعية.-
القيم االجتماعية.-
ويشري هذا التصنيف اىل مدى حتقيق القيم للفائدة ملن يتبناها.:قيم الفائدة او المنفعة
.تصنيف القيم على أساس األغراض
.تصنيف القيم على أساس العالقة بين محتضني القيم والفائدة
1تصنيف القيم على أساس العالقة بين القيم ذاتها.

يعتمد هذا التصنيف على الوظائف االجتماعية :التصنيف على أساس الوظائف3.4
للقيم ، مثل القيم السياسية واالقتصادية والدينية والرتبوية والثقافية... اخل ، مبعىن ربط كل قيمة بنظام 

، 01، املكتب اجلامعي احلديث ،طالقيم الدينية للشباب من منظور الخدمة االجتماعيةنورهان منري حسن فهمي،-1
.131،ص 1999االسكندرية مصر، 
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وغريمها من انصار االجتاه البنائي الوظيفي D.readerاجتماعي معني كما فعل دوركامي، و د.ريدر 
يف علم االجتماع.

، حيث والذي  اعتمدته فوزية ذياب يف دراستهاKluckhonتصنيف كلوكهن 4.4
ترى تصنيفات القيم قد اختلفت وتعددت ولكنها ال تفي بالغرض لذلك فقد اعتمدت على تصنيف  

والذي صنفها على أساس أبعاد بارسونز وشيلر"الذي ورد يف كتاب "Kluckhonكلوكهن 
:القيمة من حيث

:تصنيف القيم من حيث بعد المحتوى (مضمون القيمة)1.4.4

" سبرينجر تقسم القيم من حيث احملتوى اىل ستة امناط ، وقد فصل يف هذا الصدد
Spranger" انماط الرجال  يف كتابه"Types of Men"وهي:

الجمالية القيم و)economie(االقتصادية القيم ، و )theoretical(القيم النظرية 
(aeshetic)االجتماعية القيم ، و(social) السياسية والقيم(political)القيم و

.. (religious)الدينية

:وميكننا شرحها كالتايل

"ويعرب عنها اهتمام الفرد وميله اىل اكتشاف احلقيقة فيتخذ اجتاها معرفيا من :القيمة النظرية
العامل احمليط به ويسعى وراء القوانني اليت حتكم هذه االشياء ، بقصد معرفتها ويتميز األشخاص الذين 
تسود عندهم هذه القيمة بنظرة موضوعية نقدية، معرفية، ويكونون عادة من الفالسفة والعلماء ، 

.1هذه القيم تشمل املعرفة والعلم والبحث والتفكريف
ا من خالل :القيم االقتصادية وهي كل قيمة تعمل على حتصيل الثروة والعمل على زياد

التجارة واالنتاج واالسثمار واالستهالك .

.132نورهان منري حسن فهمي، مرجع سابق، ص-1
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تمع واعطاءه تقديرا اجيابيا من خالل :القيم الجمالية وهي االهتمام بكل ماهو مجيل يف ا
االت االبداعية كالرسم واملوسيقى ،والشعر، أو االهتمام جبمال الشكل تذ وق خمتلف الفنون ، وا

والطبيعة من ناحية التكوين والتوافق.
دف على السيطرة واحلصول على :القيم السياسية نستطيع حتديدها يف القيم اليت تعمل و

م، وتوجيههم يف خمتلف القضايا القوة والسلطة من اجل احلكم والتحكم يف األشخاص وقيا د
املهمة.
"ا اهتمام الفرد وميله اىل معرفة ما وراء العامل الظاهري فهو يرغب :القيم الدينية فيقصد 

يف معرفة أصل االنسان ومصريه ويرى ان هناك قوة تسيطر على العامل الذي يعيش فيه ، وهو حياول 
ذه القيم هم من النساك  ذه القوة بصورة ما، وال يعين ذلك أن الذين ميتازون  أن يربط نفسه 

ا الزاهدين ، فبعض الناس جيدون اشباع هذه القيمة يف طلب الرزق والسعي وراء احلياة الدنيا باعتبار ا
.1عمل ديين

من خالل هذا التصنيف ، جند ان لكل فرد ، سلما للقيم ترتتب فيه قيمه ترتيبا هرميا ، مبعىن 
يمن على باقي القيم عنده ، وحتتل الدرجة االوىل وقمة السلم ، وتكون يف مركز ان قيمة ما، 

ا القيمة العليا من وجهة نظره اخلاصة وعلى حسب فلسفته لألمور وتقوميه  الصدارة يف حياته أل
ا عليه تكون عامال من عوامل تكامل سلوكه، مبعىن  لألشياء، والقيمة العليا عند الفرد بسبب سيطر

ا توجه باقي قيمه األخرى ، اليت ال تعمل اال مرؤوسة هلا ، و مؤمترة بأوامرها.ا
بعد المقصد (هدف القيمة)2.4.4

وهدفية Instrumental Valuesوسائلية :"تنقسم القيم من ناحية مقصدها اىل قسمني
..Ultimate Values، وهي ما تعرف احيانا بالقيم النهائية Goal Valuesأو غائية 

.75فوزية ذياب، مرجع سابق ، ص -1
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ا وسائل لغايات   القيم الوسيلية هي تلك القيم اليت ينظر اليها االفراد واجلماعات على ا
ابعد. 
أو اهلدفية فهي االهداف والفضائل اليت تضعها اجلماعات واالفراد ال القيم الغائية
. 1نفسها"

فقد تكون كل منهما يكمل االخر ، الميكن الفصل بينهما،القيم الوسيلية والغائيةنالحظ بان 
العبادات وسيلة وغاية يف نفس الوقت، لذا فإن الفصل بينهما مصطنع، فبينما تداخل وترابط، مبعىن 

ان القيمة الغائية ليست نتيجة مرتتبة على القيمة الوسيلية.

إن التمييز بني القيم الوسيلية والغائية هو متييز نسيب غري واقعي ،خيضع لوجهات النظر املختلفة، 
عترب القيمة هدفا ، جند من يعاكسه ويعتربها جمرد وسية لتحقيق قيمة أمسى منها، ولكن رغم فمن ي

ذلك فإن مثل هذا التصنيف يساعدنا يف  الدراسات التحليلية. 

بعد الشدة ( شدة القيمة)

ا تفاوتا واضحا، وتقدر شدة القيمة بدرجة االلتزام اليت تفرضها، تتفاوت القيم من حيث شد
وكذلك بنوع اجلزاء الذي تقدره، وتوقعه على من خيالفها ، فهناك القيم امللزمة او االمرة الناهية 

(Categorical Values) وهناك القيم التفضيلية ،(Preferential Values) وهناك القيم
Utopian or Hypothenticalاملثالية أو الطوبائية  Values)(نذكرها بالتفصيل:

ا افرادها :ميةالقيم االلزا وهي القيم ذات القدسية مثل العقيدة والعبادات اليت تلزم الثقافة 
تمع تنفيذها بقوة وحزم سواءا عن طريق العرف وقوة الراي العام أو عن طريق القانون  ويراعي ا

على اليت تساعد ئوالعرف معا ، وهذه القيم متس املصلحة العامة واليت تتصل اتصاال وثيقا باملباد
حتقيق األمناط املرغوب فيها اليت تصطلح عليها مجاعة اجلماعة يف تنظيم سلوك أفرادها من الناحية 
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ى هذا النحو نعد وسيلة فعالة للعمل على ادماج الفرد يف لاالجتماعية واخللقية والعقائدية، وهي ع
وية تأثري هذا النوع جمتمعه، وتكسب اجلماعة التضامن والتجانس واالستقرار ، وتعمل جاهدة على تق

ا ، وكذلك عن طريق تزويدها بقوى وعناصر جزائية  من القيم يف أعضائها، وذلك عن طريق الزامهم 
ا  من طبيعة حلقية او دينية او تشريعية، فالقيم امللزمة هي القيم ذات القدسية اليت تلزم الثقافة 

تمع تنفيذها بقوة وحزم سواءا عن طري ق العرف وقوة الرأي العام، او عن طريق أفرادها، ويرعى ا
القانون والعرف معا.

القيم التفضيلية:

ا الزاما يتطلب  ا ولكنه ال يلزمهم مراعا تمع أفراده على التمسك  هي القيم اليت يشجع ا
العقاب الصارم احلاسم الصريح ملن خيالفها، إذ ليس هلا من القدسية واالتصال العميق باملصلحة 

إذن فالقيم التفضيلية تتصل اتصاال مباشرا ووثيقا بسلوك العامة للجماعة ما للقيم االمرة الناهية.
ا ضعيفة االثر يف حياة  االفراد. الناس ، ولكن هذا ال يعين ا

وهذه القيم حتدد ما يفضل أن يكون، فهي قد تبلغ مبلغا عظيما من شدة االثر يف توجيه 
. 1عن طرق أساليب الثواب والعقاب الثقافية والعرفية غري الرمسيةالسلوك وتكتسب هذا االثر 

تمع بصورة ":القيم المثالية ويطلق عليها الطوبائية اليت يراها الناس استحالة حتقيقها يف ا
ا تلك القيم اليت تتطلب أتامة، ولكنها كثريا ما تؤثر يف ت ثريا بالغا يف توجيه سلوك األفراد ، كما ا

، فقد يعجز باإلحسانيف امور الدين والدنيا، وذلك مثل القيم اليت تدعو مقابلة االساءة الكمال
ا، ولكنه مع ذلك إذا تبناها عدل كثريا من سلوكه حيال من يعتدون  الفرد يف واقع االمر عن االلتزام 

عليه او يسيئون اليه".
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بعد العمومية(انتشار القيمة).4.4.4

.الشيوع واالنتشار اىل قسمني، قيم عامة  واخرى خاصة"تنقسم تلك القيم من حيث 

تمع الواحد مع اختالف ظروفه االقتصادية :القيم العامة وهي تلك القيم اليت تنتشر يف ا
واالجتماعية والدينية والسياسية، مثل امهية التمسك بالدين والعقيدة والعبادات، قيم النظام واحرتام 

ضي، كذلك إكرام الضيف ،وصلة الرحم، والرتبية احلسنة ، وهذه القيم الوقت والتمسك بتقاليد املا
تمع ومتاسكه" .1تعمل على وحدة ا

إن ثبات القيم مرتبط  بثبات  الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية للمجتمع، أما يف 
اصة.حالة العكس فإنه حيدث خلل وفقدان للتوازن ينجم عنه تعصب كل جمموعة اىل قيمها اخل

القيم الخاصة:

هي القيم املتعلقة مبواقف أو مبناسبات اجتماعية معينة، او مبناطق حمدودة او بطبقة او جبماعة 
واالعياد الدينية واملومسية.خاصة كاخلطبة والزواج والوالدة واخلتان، ومراسيم الدفن،

يف الرتكيب االجتماعي، حتمل " إن املكانة :" يف كتابه االيديولوجية والطوبائية:"يقول منهامي
. 2معها الزام من حيتلها او يشغلها أن يفكر بطريقة خاصة"

:تنقسم القيم اىل ثالثة أنواع وهي":بعد الوضوح5.4.4

اليت تستخلص ويستدل عليها من خالل مالحظة االختيارات واالجتاهات اليت :القيم الضمنية
عشوائية. فإذا الحظنا يف سلوك الفرد اجتاها معينا او تتكرر يف سلوك االفراد بصفة منمطة، ال بصفة 

اختيارا معينا يتكرر بصفة منطية، مبعىن ان امليزان الصحيح للقيم هو السلوك نفسه، ويظهر لنا ذلك 
من خالل وجهة النظر النفسية اليت ترى ان القيم مقاسا للسلوك او للعمل او اجتاهات يف السلوك او 
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م كما يدركون أنفسه من وهم يؤدونه يف العمل ، او هي السلوك ا لفعلي لألفراد يف تفاعلهم مع بيئا
م . والعربة يف القيم ليست بالكالم بل بالعمل والسلوك الفعلي.  مواقف حيا

وهي القيم املعلنة، فليست دائما قيما حقيقية، بل كثريا ما تكون زائفة. فكثريا :القيم الصريحة
ة بقيم معينة، لكن ما يبدو عمليا يف سلوك هذا الفرد او هذه اجلماعة ما ينطق الشخص او اجلماع
اىل شيء هام يتمثل يف انه من السمات املميزة للقيم املنطوقة او البييريتناىف مع هذه القيم، وينبهنا 

دف اىل  ا غريية ولرفاهية االخرين، اي تبدو سطحيا كأمنا  الصرحية ، خاصة ما كان منها مزيفا ا
صلحة العامة، لكنها يف احلقيقة ختفي وراءها قيما انانية.امل

وهي القيم اليت يستند اليها االنسان يف عمليات املفاضلة بني االشياء :القيم التقويمية
تمع". 1وا

بعد الدوام (رسوخ القيمة)6.4.4
، وقيم دائمة Transientتنقسم القيم من ناحية دوامها اىل قسمني، قيم عابرة 

Permanant.وسنورد فيما يلي تفصيال لكل من هذين القسمني:
وهي القيم الوقتية العارضة سريعة الزوال، مثل القيم املرتبطة باملوضة :القيم العابرة

Fashionsيف البيير، وطرق زخرفة البناء وتأثيث البيوت.  تقول فوزية ذياب نقال عن الباحث
الزوال، وهذه القيم، تتمثل في تلك القيم التي تلتصق "بعض القيم بطبيعتها سريعة :ذلك

مؤقتا الى حين ببعض االشياء او االعمال، كاالهتمام بأحدث لعبة الكترونية او نوع معين من 
ا هي قيم . "اللباس، ويروج للشيء نتيجة لذلك ويصبح بدعة او موضة لذلك فإن القيم املرتبطة 

يف البيير واهلبوط والصعود يف ذوق الناس ومزاجهم، ويضيف عابرة عارضة تعرب عن التذبذب والتغري
" وبعض  بطبيعتها سريعة الزوال، وهذه القيم هي التي تلتصق وقتيا و الى حين، :هذا الصدد

ببعض االشياء او بعض االعمال. فهي تلتصق مثال بأحدث نوع من انواع الزينة، او بأحدث نوع 

.73صثريا تيجاين ،مرجع سابق،-1



بني التنظري واملمارسة و القياسالقيمالفصل الثالث

138

يم من هذا النوع تأتي وتذهب في صورة نزوات ال يمكن التنبؤ من انواع االزياء . وبالتالي فالق
بها ، وتعتبر قيمة الموضة للفرد قيمة وسيلية أي وسيلة لغاية ما ، فقيمتها في انها تجذب وقتيا 

1.انتباه االخرين الى الفرد، وتستجلب رضاهم عنه"

وعا ما ويرتشخ يف أذهان والدوام يف هذه احلالة هو دوام نسيب ولكنه يطول ن:القيم الدائمة
الناس، من خالل انتقاله من جيل الخر ، كالعادات االجتماعية والعادات والتقاليد ، حيث تستمد 
جذورها من ممارسات االجداد ، وتتميز بنوع من القداسة واالحرتام عكس القيم العابرة ، وقد تتعدى 

ذلك اىل اجلمود وعدم قبول التغري.

الطبيعي (القيمة من حيث الطبيعة)البعد7.4.4

قسم الفالسفة القيم حسب طبيعتها اىل قسمني ، وهذا على اساس عالقة كل قيمة مبا هو 
:مادي وحسي ، او معنوي وروحي

وتتمثل يف القـيم املتعلقـة باجلوانـب املاديـة كاملـال والثـروة ، وغريهـا مـن امللـذات :القيم المادية
قولـــه يفاحلســـية املختلفـــة، املتعلقـــة بشـــهوات الفـــرد وميولـــه ، وقـــد وردت هـــذه القـــيم يف القـــران الكـــرمي

ــا{:تعــاىل ــوا أَنَّملَماعــاةياالْحنْيالــدــبلَعــو لَهــةٌو زِينورتَفَــاخوكُمــن يبتَكَــاثُرــيوالِفوــأَم الْ
لَادالْأَوثَلِ، وكَمبجأَع ثغَيالْكُفَّاراتُهنَبثُمهِيجياهافَتَرفَرصمثُمكُونايطَاميحفو  ،

ةرالْآخذَابعيددشةرغْفمونم اللَّهانرِضْواومو ،اةياالْحنْيإِلَّاالد تَـاعورِ مسـورة (}الْغُـر

وكــل هــذه القــيم هــي قــيم ضــرورية ال ميكــن االســتغناء عنهــا ، ولكــن جيــب حتقيقهــا ،)20يــة اآلاحلديــد 
أن سـيطرتنا علـى هـذه الباحث سـورليباعتدال ووسطية واال كانت سببا يف الفوضى والفساد . ويرى 

املاديـــات هـــي ســـيطرة غـــري مضـــمونة. ويعـــين بـــذلك أنـــه لـــيس هنـــاك أســـهل علـــى االنســـان مـــن مســـايرة 
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الرغبات، وطلب اشباع احلاجات العاجلة. حيـث يكـون املـال ضـروريا لسـد حاجـات املعيشـة، واشـباع 
، والتكفـل باخلــدمات الرغبـات ، كمـا ميكـن اسـتخدامه يف توثيـق الصـالت بـني النـاس بالزكـاة والصـدقة 

لكنــه غالبــا مــا خيــرج عــن ســيطرة صــاحبه، ممــا يــؤدي اىل املغــاالة يف االجتماعيــة لألفــراد واجلماعــات.
االنانيــة ويبتعــد عــن االيثــار واملصــلحة العامــة فينفــق املــال العــام علــى شــهوات شخصــية، ويصــبح بــذلك 

تمع اىل .1افسادهمفسدة لضمائر الناس. وهكذا تتغري وظيفته من خدمة ا
القيم الروحية:

تكمن أمهية القيم الروحية يف دورها القائم على توحيد االفراد واجلماعات والعمل على متاسكم داخل 
تمع الواحد ، وخري مثال على ذلك القيم الروحية املستمدة من الدين االسالمي ، واليت كانت  ا

وميكن فسيفساء عرقية وثقافية متنوعة .عامال أساسيا يف تكوين جمتمع اسالمي موحد ضمن 
والسالم والصرب والصدق والتعاون وااليثار كالعدل عامة   لقيم املنبثقة من االديان حتديدها يف ا
. واالبتعاد عن كل ماهو مضر اخالقيا ، كالكذب واخليانة والظلم.والطاعة واحملبة

أنواع القيم.(مؤشرات)-5

:من خالل التصنيفات السابقة ميكن استخراج القيم حسب النوع، وحنددها يف الرتتيب األيت

قيم روحية ودينية:

"فالدين من وجهة نظر علماء االجتماع و االنرتوبولوجيا  ميثل ظاهرة اجتماعية الزمت االنسانية 
تمعات اال وقام على أساس ديين يساعد على اجياد منذ ظهورها  حيث ال يوجد جمتمع من ا

التجانس يف العقيدة بني أفراده و يرسي أساسا من املعايري االخالقية، كما يستهدف تعود األفراد على 
الطاعة واخلضوع لنظام اجتماعي معني، والتدين هو تعبري مناسب يوضح حمتوى السلوك الديين 
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رتاكه يف ممارسة العبادات وحتقيقه مبفهومه الواسع ، من خالل تقبل الفرد لقيم واخالقيات الدين ، واش
. 1للواجبات اليت يفرضها عليه الدين"

ا القيم ،تلعب التنشئة الدينية دورا هاما يف  ترسيخ االميان تمع اجلزائري نقصد  ويف ا
:اإلسالمية املستمدة من عناصر التشريع أي القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، نوجزها كالتايل

االميان باهللا، ومالئكته و كتبه ورسله وباليوم االخر وبالقدر خريه وشره.:الميانقيمة ا-1
قيمة االستقامة.-2
شكر اهللا عز وجل على نعمه.:قيمة الشكر-3
التعفف واالبتعاد عن الشهوات واملال احلرام. :قيمة العفة-4
.التوكل على اهللا عز وجل واالميان بأن التوفيق من عنده:قيمة التوكل-5
احرتام األديان السماوية، إحرتام الصحابة واهل العلم، احرتام :االحرتامقيمة-6

األخرين.
وتعاونوا على الرب والتقوى.:قيمة التعاون-7
يف القول والفعل.:قيمة الصدق-8
:قيمة التضامن-9

قيمة العمل.-10
(العلمية ) وتعين قيم املعرفة أو اخلربات املعرفية املتنوعة اليت تشبع حب :القيم النظرية"

االستطالع وتنمي القدرات العقلية املتفتحة اىل التجديد واالبتكار ، واليت ترتجم يف عدة افعال 
.2وسلوكيات كفعل القراءة والكتابة واحلساب"

:وميكن ان نستخرج منها القيم التالية
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قيمة التفكري.-1
قيمة البحث.-2
قيمة النقد.-3
قيمة االحرتام.-4
قيمة التخطيط.-5
قيمة احلرية.-6
قيمة الطموح.-7
قيمة التنمية.-8
قيمة احلقيقة.-9
القيم األخالقية:

"وهي جمموع القيم اليت تعمل على احرتام االنسان لنفسه ولألخرين، وتكون الوازع النفسي الذي 
مينعه من االحنراف عن الصالح، وذلك لصياغة سلوكه وتصرفاته يف اطار حمدد يتفق وينسجم مع 

تمع" ا بقية أفراد ا . 1املباديء والقواعد اليت يؤمن 

:ميكن ان نلخصها يف

قامة.قيمة االست-1
قيمة الصدق.-2
قيمة التواضع.-3
قيمة الصفح.-4

التربية على القيم األخالقية في مدرسة المستقبل، االسس والمتطلبات،من وجهة نظر حسن بن مهدي عبيد العيايف،-1
رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، ضاء هيئة التدريس في أقسام أصول التربية والتربية االسالمية بالجامعات السعودية،اع

53، ص2012/2013اململكة العربية السعودية، 
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قيمة الوفاء.-5
قيمة الشرف-6
قيمة التسامح.-7
قيمة االلتزام.-8
قيمة الشجاعة.-9

قيمة التضحية.-10
تمع:القيم االقتصادية .1وتتضمن االهتمام باملنفعة االقتصادية واملادية يف ا
وميكن ان خنتصرها يف:
قيمة االنتاج.-1
قيمة العمل .-2
قيمة االلتزام.-3
قيمة االتقان.-4
قيمة اجلدية.-5
قيمة االستهالك.-6
جتماعيةالقيم اال:

تمع بصورة واضحة وصرحية، واليت ميكن ان نتوقعها يف أقوال  "وهي القيم اليت تنتشر بني افراد ا
تمع ، وهذه القيم موجودة على مستوى كل املستويات ، وتكون موضوع مناقشةمن يتحدثون باسم ا

، بل ميكن ان تكون وهي ليست بالضرورة اجيابية،االجتماعية من املستوى االعلى اىل املستوى األدىن
.2سلبية يف ممارسات عديدة"

.48ماجد زكي اجلالد ، مرجع سابق،ص-1
.62ثريا تيجاين ، مرجع سابق،ص-2
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:وميكن ان حنصرها يف

قيمة املواطنة.-1
قيمة االنتماء-2
قيمة املسؤولية.-3
قيمة املساواة.-4
قيمة العدل.-5
قيمة االحرتام.-6
قيمة املساعدة.-7
قيمة التطوع.-8
قيمة العمل.-9

قيمة االجيابية.-10
وتتضمن عناية الفرد بالقوة والسلطة والتحكم يف االشياء واألشخاص، :القيم السياسية

:وتتمثل يف القيم التالية
قيمة القيادة.-1
قيمة التوجيه.-2
قيمة التأثري.-3
قيمة الوالء.-4
قيمة التحفيز.-5
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القيم الجمالية:
"وهي القيم اليت تعرب عن االهتمام باجلمال وبالشكل وبالتناسق، وهي تسم الشخص ذا 

.1االهتمامات الفنية واجلمالية"
:وميكن أن نعرب عنها يف

قيمة الفن.-1
قيمة اجلمال.-2
قيمة االبداع.-3
قيمة احلب. -4
قيمة الذوق.-5
قيمة االتزان.-6

واخر ، وهذا ما يدل على التداخل مما سبق يتضح لنا تكرر العديد من القيم بني تصنيف
والتقارب بني القيم ، ويعيدنا اىل فكرة نسبية القيم ، حيث ان النسق القيمي للفرد يتكون من 
جمموعة متكاملة من القيم تنعكس على أرض الواقع من خالل سلوكياته املختلفة جتاه القضايا 

املختلفة للمجتمع
خصائص القيم.-6

املتعددة ووجهات النظر املتنوعة ملفهوم ومعىن القيم وعالقتها باملفاهيم رغم االختالفات واآلراء
:2االخرى، اال ان هناك جمموعة من اخلصائص تشرتك فيها القيم ميكن حتديدها على الوجه التايل

.48مرجع سابق،صماجد زكي اجلالد ،-1
.100نورهان منري حسن فهمي، مرجع سابق، ص -2
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:القيم نسبية1.6

ا ختتلف باختالف الزمن واملكان واالنسان، فتقديرها وبيان  امهيتها وجدواها "تعين نسبية القيم ا
ختتلف من انسان اىل اخر، ومن مكان اىل مكان، ومن زمان اىل زمان، ومن ثقافة اىل ثقافة، وهي 
بذلك تتبع ملعتقدات االنسان وتصوراته كما حيددها يف زمن معني ومكان معني، وبالتايل فالقيم 

.1ي مير به كل جمتمع"ليست ثابتة، حيث تتغري تبعا لتطور احلياة، وضرورة التغري الثقايف الذ

:القيم تجريدية (موضوعية)2.6
إن القيم تتميز باملوضوعية ، وتتجلى يف السلوك املمارس على الواقع، فالقيمة حتمل معىن ذهين 

غري حمسوس، ولكنه من خالل ترمجتها كسلوك نستطيع االحساس به ، وتقديرها.

تمع ، "ال يوجد جمال لفهم القيم اال يف السلوك الذي ميثل امل ؤشر الذي يظهره الفرد جتاه ا
حيث أن القيمة ترتبط بالزمان واملكان ، ولكن ميكنها كذلك أن جتمع بني الثنائيات املتضادة ، 
ا مستمدة من جوهر الدين، وتكون كذلك ذاتية نتيجة الختالف  فالقيم اخللقية تكون موضوعية أل

. 2خر"د غالبا الختالف البيئة الثقافية من جمتمع آلمستويات ادراكها من قبل املفسرين هلا، وهذا يعو 

:القيم ذاتية (شخصية)3.6

إن القيمة مرتبطة بشخصية الفرد ، حيث تتمثل لديه يف امناط خمتلفة من االجتاهات 
واالهتمامات واالهداف والدوافع واالحكام، مما يعطيها صبغة الذاتية والشخصية ، ختتلف نسبيا من 

خر.آفرد اىل 

"وهي بذلك تؤثر وتتأثر بذاتية الفرد واهتماماته وميوله ورغباته وتأمالته وطبيعته وذوقه، فتفاوت 
م  الناس واختالفهم يف احلكم على االشياء امنا جاء نتيجة الختالف بنائهم الشخصي ، وملعتقدا

.37صماجد زكي اجلالد ، مرجع سابق،-1
.16،17ص،المرجع السابقايهاب عيسى املصري، طارق عبد الرؤوف حممد، -2
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ء واعتقاده فيه، اذ حوهلا، فاحلسن والقبح، والقبول والرفض لشيء ما، يبىن على تصور الفرد هلذا الشي
. 1ال يوجد شيء حسن وقبيح يف حد ذاته بل تصور االنسان عنه هو  الذي يعطيه هذه الصفة"

إن وجود أساس عقدي متني، يساهم يف ترسيخ التصورات الصحيحة عند تشكيل القيمة 
ا تتعلق بالطبيعة الذاتية والنفسية للفرد ، فيجب على القيم ان  تليب رغباته وبنائها، ويعين ذلك ا

وتشبع حاجاته.

ا قيمتها، وهي  "فغرس التصورات واملعتقدات هو منبع إصدار األحكام على االشياء وإكسا
قضية ذاتية يكتسبها الفرد من خالل عملية الرتبية والتنشئة، فاذا كانت معتقداته صحيحة، وتصوراته 

معتقداته فاسدة وتصوراته سليمة، تكونت لديه منظومة قيمية صحيحة وسليمة، أما اذا كانت
مشوهة ألن ذلك سينعكس على منظومته القيمية اليت حيملها فيفسدها ويشوهها، ومن هنا تأيت امهية 

.2املعتقدات والتصورات يف تشكيل املنظومة القيمية وحتديد السلوك الناتج عنها"

:القيم ثابتة نسبيا4.6

ولكن استقرار اىل التاريخ البعيد حلياة االنسان .تتجلى صعوبة تغيري القيم يف أصوهلا املمتدة 
ا   يظل امرا نسبيا. "فالقيم بكل انواعها ليست ثابتة بنفس القدر، ألن القيم ختضع  القيم وثبا

. وهذا ما يتجلى يف التغري االجتماعي ألنه انعكاس لطبيعة 3لسنة التغيري واحلركة والتطور"
اصل والتفاعل فيما بينهم .العالقات بني االفراد واساليب التو 

.35ماجد زكي اجلالد ، مرجع سابق،ص-1
.36صاملرجع نفسه، -2
.101نورهان منري حسن فهمي، مرجع سابق، ص -3
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:القيم إنسانية5.6

يف اعتبار بارسونز" فالقيم تدخل ضمن االنساق الكربى  للفعل االنساين، ويعود الفضل اىل 
تمع والثقافة" .1القيم كمتغريات يف انساق الشخصية وا

فاالهتمام واللذة واالمل واالفكار والسعادة واحلزن  مجيعها قيم ترتبط بالفرد واالنسان.

:القيم اجتماعية6.6

ا تنال  " فهي تنطلق من إطار اجتماعي حمدد وعلى أساسها يتم احلكم على سلوك االفراد أل
تمع، وتلعب القيم دورا اجيابيا يف حتديد األدوار االجتماعية  .2وكيفية ادائها"قبوال من ا

وهلذا فان هناك تساندا وظيفيا بني االدوار والقيم، فاألدوار تؤثر يف القيم، ويف نفس الوقت جند 
أن القيم بدورها تعدل االدوار ، لذا  فهي بالغة االمهية يف احلفاظ على البناء االجتماعي ومحاية ، من 

تمع .  خالل  تدخلها بطريقة مباشرة يف حل املشاكل االجتماعي ة والتحديات اليت تواجه افراد ا

تمع الذي حيميها من خالل تنظيماته ومجاعاته املختلفة، كما  تمع ، وهذا ا "فالقيم هي نتاج ا
أن هذه القيم هلا من املوضوعية ما جيعلها تؤثر يف السلوك فتعمل على توجيهه مبا يتفق مع السلوكيات 

.3االجيابية للمجتمع"

تمع الذي تسود فيه، وهي تعمل بصورة متكاملة، "بعبارة ا خرى، القيم هي موجهات لسلوك ا
فقيمة التعاون يف جمتمع اسالمي، ترتبط بالعبادة وبسائر القيم االسالمية االخرى، وهلذا امر املسلم 

ى عن التعاون مع غريه على ارتكاب املعاصي، أما مف هوم بالتعاون مع االخرين على الرب والتقوى، و

،01،2013اجلزائر، ط، املكتب اجلامعي احلديث،انحراف االحداث من منظور قيمي اخالقيبوفولة بومخيس، -1
.202ص
.17ايهاب عيسى املصري، طارق عبد الرؤوف حممد، .مرجع سابق،ص- 2
.103نورهان منري حسن فهمي، مرجع سابق، ص -3
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التعاون يف جمتمع يؤمن بالفلسفة الرباغماتية يتصرف على حنو مغاير، فهو مستعد للتعاون مع أفراد 
تمعات االخرى، فالقيمة ال  تمع، حىت لو كان ذلك على حساب ا جمتمعه لتحقيق ما يفيد ذلك ا

تمع بل هي منظومة .1متكاملة "تعمل بصورة منعزلة عن غريها من القيم اليت تسود يف ذلك ا

ومن هذا نستنتج بان السلوك االجتماعي يقوم على ثالثة عناصر مهمة ، وهي  دور الفرد  
كفاعل اجتماعي ، واحلالة االجتماعية للفرد، وأثر القيم يف السلوك االجتماعي.

"ويربز لنا ذلك أن القيمة تربط بني االجتاه و السلوك. مثال على ذلك ، ان الفرد الذي يتبىن 
ا معينة كاالنضباط والصرامة والدفاع عن الوطن وخدمته، فهذه القيم حتدد لديه االجتاه الوطين قيم

.2الذي حيدد بدوره سلوكه االجتماعي حنو االخرين"

:القيم عمومية7.6

ا مفاهيم تصورية تصاغ يف ألفاظ مطلقة ولكنها تطبق يف حدود موقفية عامة، إن "أي ا
الصياغة املطلقة للقيمة متثل رمزا او تصورا غري كامل يعرب عن جمموعة من إدراكات خاصة بالقيمة. 
والقيم عبارة عن تعميمات من خالهلا تتصل باألفعال املختلفة، ومن خالهلا ميكن فهم فعل معني بأن 

.3له معىن، حبيث تشكل طابعا قوميا عاما ومشرتكا بني مجيع الطبقات"

:القيم هرمية8.6
ا تتخذ ترتيبا حبسب االمهية لدى كل فرد ، حيث أن لكل فرد نظاما قيميا خاصا به ،  مبعىن ا
تمع  ليست على نفس  خاضع لتكوينه النفسي وموجه لسلوكه. "وهذا نظرا الن حاجات الفرد من ا

.36صسعاد جرب سعيد، مرجع سابق،-1
.67ثريا تيجياين ،مرجع سابق،ص-2
.202،صبوفولة بومخيس، مرجع سابق-3
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فرعية تنضوي حتتها، الدرجة من االمهية، فإن القيم ذات طبيعة متدرجة، فهناك قيم أساسية، وقيم
ا ال تكون على نفس الدرجة من األمهية" .1وحىت القيم االنسانية فإ

مل حقيقة أن القيم مرتابطة تساند بعضها بعضا . "وهي يف هذا الرتابط تأخذ  دون ان  
ا دينامية" . 2شكل البناء اهلرمي او ما يطلق سلم القيم أو اإلطار القيمي، وهي تتحرك وتتغري أي أ

تمع املراد دراسته. هلذا وجب معرفة التنظيم اهلرمي للقيم الذي يسود ا
:كثرة القيم9.6

ا وتنوعها اىل كثرة احلاجات االنسانية، مبعىن أن وجود القيم بكافة  "يرجع تعدد القيم وكثر
واالجتماعية اىل أنواعها، إمنا هو استجابة حلاجات الطبيعة االنسانية، وميوهلا العاطفية، واالقتصادية، 

ا، فإن هناك انسجاما بينها واحتادا ال ينفصل، ألن  غري ذلك ، و على الرغم من  تنوع القيم وكثر
. Values System" (3القيم تندمج وسط منظومة متكاملة تسمى بنسق القيم(

:القيم قطبية10.6

ا تعتمد الثنائيات املتضادة، إما على حق او باطل، خري ا و شر، اىل غري ذلك، يالحظ فيها، أ
:حيث ان القيم تتمتع باخلصائص التالية

.ا عناصر توجيه يف احلياة، تعكس توجها معينا، حل نوع معني من اخلربة "أ
.ا حتمل صفة االنتقائية ا
. أن االختيار الذي تفرضه القيمة على الفرد يف جمال التعامل، يعد أفضل اختياراته

ا يف فعل أصيل هو :"القيم تجربة11.6 فوجودها ال يكون اال بشخص، والشخص مير 
فعل التقدير، ولكل نوع منها تقدير خاص.

.37صسعاد جرب سعيد، مرجع سابق ،-1
.103نورهان منري حسن فهمي، مرجع سابق، ص -2
.103نفس املرجع، ص -3
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.1تتضمن القيمة الوعي مبظاهره االدراكية والوجدانية ":القيم وعي12.6
تتضمن القيم نوعا من الراي ، أو احلكم على شخص او شيء :"القيم حكمية13.6

معني.
ا :القيم مثالية14.6 ليست شيئا بأي حال وإن كانت االشياء اليت حتملها.أل
2االحساس بعلو القيم، وارتفاع قدرها ومسوها.":علو القيمة15.6

وظائف القيم .-7

تمع كالتوجيه واشباع احلاجات املادية والروحية، واالختيار بني  "تؤدي القيمة عدة وظائف يف ا
تمع . وكذلك وظيفة التواصل والتفاعل االجتماعي، اليت تضمن هلا الرسوخ واالستمرار مدى وجود ا

" تعتبر القيم مجموعة من المعتقدات التي تتسم بقدر من :ويقول الباحث خاطر يف ذلك
االستمرار النسبي والتي تمثل موجهات االشخاص نحو غايات او وسائل لتحقيقها، أو انماط 

وتنشا هذه الموجهات واالتجاهات، سلوكية يختارها ويفضلها هؤالء االشخاص بديال لغيرها،
.3والسلوك اللفظي والسلوك الفعلي والعواطف  التي يكونها االفراد نحو موضوعات معينة"

يظهر لنا مما سبق أن القيم تقوم بدور املنظم للمجتمع بواسطة اختيارها بني بدائل حسب 
تمع، من اجل احملافظة على استق راره، كما تعمل على اشباع مالئمتها للوضع الذي يكون فيه ا

تمع. :نلخصها يف  الوظائف التاليةاحلاجات املادية واملعنوية ألفراد ا

:الوظيفة االجتماعية للقيمة1.7

تمع نظرا لنسبيتها، وذلك نتيجة لتفاعل الفرد مع احمليط  "تتغري القيمة حسب تغري ظروف ا
للفرد. والتطور احلاصل يف احمليط االجتماعي الذي يعيش فيه. وترتبط القيمة باحلاجات االساسية 

.18.مرجع سابق،صايهاب عيسى املصري، طارق عبد الرؤوف حممد، -1
.18ص،نفسهمرجع -2
.77صثريا تيجياين ،مرجع سابق،-3
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جيعل القيمة تقوم بوظيفة اجتماعية، حىت وان اصبحت ال ختدم حاجات الناس أو ضعف أدائها يف 
تمع بفعل ظهور قيم اخرى حلت حمل القيم السابقة" . مثال على ذلك قيمة العمل نقص ادائها 1ا

تمع ، لكن وظيفتها االجتماعية باقية، حىت يف حالة فتور االقبال عليها، لكنها تبقى قيمة يف ا
تمع حىت يف حالة تعذر الوصول اليها.  حمبذة يتمناها الكثريون من افراد ا

إن القيمة تؤدي وظيفة اجتماعية، حسبما يذهب اليه ":امينة كاظم"تقول الباحثة 
تمع أيضا. مالينوفسكي، وان هذه الوظيفة االجتماعية تكون على مستوى الفرد  وعلى مستوى ا

تمع حسبما يذهب اليه  وهي اليت تتوىل تنظيم واشباع احلاجات البيولوجية االساسية للفرد داخل ا
تمع حسبما يذهب اليه دوركامي" . 2مالينوفسكي او هي تتوىل تنظيم التفاعل يف ا

:الوظيفة التوجيهية للقيمة2.7
اشباعات ورغبات االفراد واجلماعات املادية والروحية ، إن الوظيفة االساسية للقيمة هي حتقيق 

من خالل القيام بتأطريهم حنو اجتاهات معينة تكفل هلم حدوث هذا االرضاء، وفق معايري يفرضها  
تمع. ا :تقول نفس الباحثة يف ذلكويضبطها ا " عرفت القيمة من وجهة النظر السيكولوجية با

ي يشري اىل املعايري الشخصية والثقافية ، او هي التوجيه االختياري حنو ذلك اجلانب من الدافعية الذ
التجربة والذي حيتوي التزاما عميقا، او هي املعايري اليت تشكل وحتقق االرضاء القوي لرغبات 

. 3وحاجات الفرد امللحة"
من خالل هذا القول ، جند بان النسق القيمي للمجتمع ، يرفض كل من خيالفه ، من اجل
احلفاظ على وجوده وخصوصيته، لذا فهو يعمل على توجيه سلوكيات االفراد حنو االهداف العامة 
تمع. "ولذلك جند أن النسق  للمجتمع ، وجند كذلك مسامهة القيم يف احملافظة على خصوصية ا

.77صثريا تيجياين ،مرجع سابق،-1
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اين القيمي عند علماء االجتماع يتضمن أحكاما قيمية انفعالية عامة حنو االفراد واالشياء واملع
ا نتاج اجتماعي يكتسب من خالل التنشئة  والنشاطات املختلفة، هذا باإلضافة اىل أ

.1االجتماعية"
:الوظيفة التفضيلية للقيمة3.7

تمع ، يتيح النسق القيمي  لالفراد فرصة اختيار القيم اليت يراها صاحلة للحفاظ على متاسك ا
وهذا من خالل الكم الكبري من القيم املتضمنة فيه، ويكون ذلك على أساس جمموعة من القواعد 
ا على السلوكات املرتتبة عن االفراد او اجلماعات ، وهلا  واملقاييس ، وفق معايري اجتماعية حيكم 

و رفضه . ويعتمد يف ذلك وفق ما ميتلكه النسق القيمي من سلطة معنوية على افراد احلق يف قبوله أ
تمع جتعلهم خاضعني له . "حيث تقول ثريا التيجاين نقال عن امينة علي الكاظم يف هذا  ا

"... وقد تناولت دراسة الباحث الربت فرنون القيم وقياسها عن طريق االختيار، وظهرت :الصدد
ك بعض املهارات تعكس افكار الناس وأفعاهلم وقيمهم. وصمم موريس مقياسا للقيمة بناء على ذل

وبناءا عليه قسم القيمة اىل ثالث عشرة فقرة،  كل فقرة تصف  طريقة للحياة او قيمة من القيم، مث 
.2يطلب من الشخص ترتيب هذه الفقرات حبسب أمهيتها ودرجة تفضيله هلا"

تقوم بوظيفتها التفضيلية، من خالل حرية االختيار بني البدائل اليت مما سبق نستنتج بان القيمة 
تمع ومتاسكه. تساهم يف صالبة ا

:وظيفة التماسك االجتماعي للقيمة4.7

تمع، والعوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية اليت  من خالل الثقافة املوجودة با
عب القيم دورا هاما يف احلفاظ على التماسك االجتماعي، تساهم يف عملية التغري االجتماعي ، تل

79صثريا تيجياين ،مرجع سابق،- 1
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دد البناء االجتماعي وتفرق بني اهداف  وهذا بواسطة وظيفة ضبط وتصحيح  الدوافع وامليول اليت 
تمع ، وادخاله يف عصبية اجلماعة وفق القيم  االفراد ، حيث تعمل على اعادة ادماج الفرد يف ا

تمع . " وهذا ما يؤكده سليمان مظهر الذي يرى بان النسق القيمي يفرض نفسه السائدة يف ذلك ا
على كل واحد كمرجع ال ينتهك، ويصلح لتوجيه التفاعالت االجتماعية والتخفيف من حدة 

.1الصراعات . كما يعمل على متاسك اجلماعات والدفاع عنها يف حالة العدوان"

:الوظيفة التنظيمية للقيمة5.7

تمع .  وهذا  يعين ان كل قيمة تنتمي اىل نسق قيمي   تؤدي القيمة وظيفة تنظيمية وترتيبية يف  ا
معني، وهذا ما خيوهلا تنظيم أفكار وسلوكات االفراد واجلماعات . كما تنتمي القيمة اىل سلم معني 

ا ال تعرف  التنظيم وتعيش يف يعرف بسلم القيم. وهذا يعين أن اجلماعة اليت تعيش دون قيم خاصة 
تمع الذي تنتمي له اىل التحضر واالزدهار  ا، وال امل يف الدفع  با فوضى تامة وبالتايل ال معىن حليا
والرقي. "حيث ان وجود وجود سلم للقيم تفضل أو تقدم فيه اجلماعة او الفرد اشياء على أخرى، 

ماعة هلا، ما يكسب القيمة الصفة حيث تكتسب هذه االشياء أمهيتها من خالل تفضيل الفرد أو اجل
االجيابية لدى الفرد واجلماعة. ونستخلص مما سبق ان وظائف القيمة جتعلها إحدى مقومات التكامل 

.2الثقايف"

أهمية القيم-8
"تتفق كلمة الناس بصفة عامة واهل االختصاص بصفة خاصة على امهية القيم، وخطورة دورها 

تمع ا، وتقع القضية يف بناء االنسان وتكوين ا ا وعقائدها وثقافا ات االنسانية على اختالف مشار
م، و قدميا مل تظهر فلسفة تشكك  القيمية يف صلب اهتمام املنظرين واملثقفني على اختالف مشار
تمعات، سوى الفلسفة السفسطائية، اليت كانت تؤمن بان الفرد  يف  القيم وامهيتها يف حياة األفراد وا

.80صثريا تيجياين ،مرجع سابق،-1
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م أنكروا معيار األ م مالحدة القيم، ال خالق، فكل ما يناسبه يعد ذا قيمة، وقد وصف هؤالء با
م ال  وجودها. ويف العصر احلديث توجد مجاعات فوضوية يسريون على طريقة السفسطائية، بيد أ
ا، ا، ولكل فلسفة قيم تبشر  يشكلون تيارا فكريا فاعال، وهكذا أن لك جمتمع قيمه اليت يسرتشد 

وتدافع عنها، حيث أن كل جمتمع لديه قناعات ،ان قيمه ومعتقداته خري من سائر الفلسفات 
ا غريه" . 1واملعتقدات اليت يؤمن 

اذن رغم وجود العديد من التصورات اخلاصة بالقيمة، اال أن امهيتها يف حتديد السلوك االنساين 
الفرد وبناء شخصيته وذاته. نستعرض واضح وصريح ، إذ يتفق اجلميع على أمهية وجودها يف حياة

تمع :بعض القضايا اليت توضح امهية القيم للفرد وا
:أهمية القيم للفرد1.8

القيم جوهر الكينونة االنسانية:

" تضرب القيم جذورها يف النفس البشرية لتمتد اىل جوهرها وخفاياها واسرارها، وهي تشكل 
ركنا أساسيا يف بناء االنسان وتكوينه، وحقيقة االنسان، كما يظهرها االدب االنساين كانت مثار 
ا ويبحثون فيها، حيث تعددت فيها االقوال و اختلفت  خالف، وحمور جدال، عند من يهتمون 

.2ا االراء، وطرحت األسئلة العميقة حول االنسان وحقيقته، وهل هو خري أم شرير؟"فيه

وهنا جاءت امهية القيم لإلنسان الذي متيز اىل جانب تكوينه املادي ، بعنصر "الروح" الذي 
يسموا بعيدا عن نزوات اجلسد وشهواته، وعن املادة وضيقها ، اىل حقيقة املعرفة ، ومتعة الفكر 

م ومجال التأمل، وسعادة النفس، و طمأنينة القلب، وهذه التجليات كلها يعيشها يف ظالل القي
ا يفقد انسانيته، هذه القيم هي اليت تعطي للتقدم  السامية، اليت متثل جوهر االنسان احلقيقي ، وبدو

املادي واحلضاري معناه احلقيقي. 

.30صسعاد جرب سعيد، مرجع سابق ،-1
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القيم تحدد مسارات الفرد وسلوكياته في الحياة:

االنسان "ينبع السلوك االنساين من القيم، اليت بدورها تنشا عن التصور واملعتقد والفكر، فتفكري
يف االشياء واملواقف اليت تدور حوله وبناء تصوراته عنها هو الذي حيدد منظومته القيمية، ومن مث 
تصدر امناط السلوك وفق هذه املنظومة، وبناءا على ذلك تأيت أمهية القيم كمنظمات لسلوك االفراد 

. 1فيما ينبغي فعله والتحلي به، وفيما ينبغي تركه واالبتعاد عنه"

ىت يكسب الفرد السلوكيات احلسنة ويبتعد عن السلوكيات السيئة، فينبغي ان يعزز لديه وح
املنظومة القيمية الصحيحة واملبنية على القناعات والقدوات الفاعلة ، وبذلك تعيد توجيه الفرد اىل 

الزاد املسارات واالجتاهات املختلفة يف احلياة، مما يساعده على مواجهة املشاكل االجتماعية وفق
القيمي الراسخ لديه . إن امهال بناء املنظومة القيمية الصحيحة ، يؤدي اىل ترسيخ القيم السلبية  مما 

تمع . يؤثر على السلوكيات ، وخيلق الفوضى يف ا

القيم حماية للفرد من االنحراف واالنجرار وراء شهوات النفس وغرائزها:
عه بعيدا عن مسوه اخللقي والروحي، وكلما حول االنفالت "تلقي املادة بثقلها على االنسان، وتدف

ا، فيفقد الفرد اتزانه ويبتعد عن الطريق  من قيودها جاءته بشكل جديد، فتحفز غرائز النفس وشهوا
يت دور النظم القيمية لتسيطر وتنظم تلك الغرائز ، فتكون خادمة لإلنسان ال سيدة أالصحيح، وهنا ي

" 2الذي حيفظ االنسان من االحنراف النفسي واجلسدي واالجتماعي.عليه . إنه سياج القيم 
تزود القيم االنسان بالطاقات الفاعلة في الحياة وتبعده عن السلبية:

ان القيم الفاضلة جتعل معىن للحياة، يتجلى يف العمل والنجاح، بواسطتها حيدد الفرد اهدافه يف 
وتبعد عنه االحباط، وتعزز لديه الثقة بالنفس وتكسبه احلياة ، وهي اليت تبعث يف نفسه السعادة 

تقدير الذات.

.42صماجد زكي اجلالد ، مرجع سابق،- 1
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"فالقيم الفاضلة تعزز لدى االنسان الطاقات الفاعلة ومتكنه من التفاعل االجيايب مع خمتلف 
مواقف احلياة، فأهدافه واضحة، ومساراته بينة، وقناعاته مبصرة، ومنظومته القيمية مسيطرة وهو ينتقل 

الفرد اىل العجز ، وبعكس ذلك فالقيم السلبية تؤدي باح، ومن اجناز اىل اجنازح اىل جنمن جنا 
،  وتلك قصة الفاشلني العاجزين اىل فقدان احرتام الذات والتعاسة، مما يؤدي والضعف، والفشل
العاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على ":رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمالذين  قال فيهم 

.1اهللا"
ما سبق نستطيع ان نحدد أهمية القيم في النقاط التالية"إذن م:
تعترب القيم مرجع احلكم على سلوك االفراد.-أ

تعترب القيم هدفا يسعى اىل حتقيقها االفراد.- ب
تعترب القيم باعثا على العمل وبالتايل فهي تصنف باعتبارها دوافع اجتماعية.- ج
على املؤثرات املعوقة او املساعدة على حتقيق حتدد القيم للفرد أهدافه من ميادين كثرية وتدله -د

هذه االهداف.
متكن الفرد من معرفة ما يتوقعه من االخرين وماهية ردود افعاهلم.- ه
تساعد الفرد على حتمل مسؤوليته جتاه حياته ليكون قادرا على تفهم كيانه الشخصي -و

مه وتؤدي اىل االحساس بالرضا" .2والتمعن يف قضايا احلياة اليت 
:همية القيم للمجتمعأ2.8

تمع حمكوم مبنظومة قيمية توضح طبيعة  تمعات، فا للقيم أمهية كبرية يف حياة االفراد وا
ا  العالقات اليت تربط بني أفراده، حيث تضع القيم جمموعة من املعايري الصارمة اليت يفرض التعامل 

تمع،  من اجل تعزيز حياة اال فراد ورقيهم واحلفاظ على متاسكهم اىل كل من ينتمي اىل ذلك ا
:ووجودهم، وتتضح امهية القيم يف النقاط التالية

.44صماجد زكي اجلالد ، مرجع سابق،- 1
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:القيم تحفظ للمجتمع بقاؤه واستمراريته

تمعات وضعفها ال تتحدد باملعايري املادية ، بل إن بقاءها  "تشهد احلقيقة التارخيية أن قوة ا
قيمية وخلقية ، فهي االسس واملوجهات السلوكية ووجودها واستمراريتها مرهون مبا متتلكه من معايري

تمعات ورقيها، واليت يف إطارها يتم حتديد املسارات احلضارية واالنسانية،  اليت يبين عليها تقدم ا
ورسم معامل التطور والتمدن البشري، ويف حالة اختالل املوازين وفقدان البناء القيمي السليم فإن 

يار، وتلك سنة بشرية أثبتها التاريخ عواقب ذلك وخيمة تؤول با تمع اىل الضعف والتفكك واال
االنساين، حيث زالت حضارات بشرية كانت مثاال يف القوة والسيطرة واهليمنة، وجتاوزها الزمن ملا 

ا القيم السلبية من ظلم وفساد يف االخالق" .1ساد

اية جمتمعات،  ركنت وقد وضح القرأن الكرمي ذلك يف العديد من آياته اليت جاءت تعقيبا على 
اىل معايري فاسدة يسودها الظلم ،  واالحنالل االخالقي، واالجتماعي ،و رفضت معايري القيم 
الفاضلة،   فحق عليها حكم اهللا ، وعقابه  بالفناء، واالضمحالل ، قال

مكَانٍمن كُلِّرغَدارِزْقُهايأْتيهامطْمئنةًآمنةًكَانَتقَريةًمثَلًااللَّهوضَرب{:تعاىل
تفَكَفَرا اللَّهفَأَذَاقَه مِ اللَّهبِأَنْعاسبوعِلالْجفالْخَواوكَانُوابِم{ونعنصسورة 112ية آلا"ي ،

النحل".

القيم تحفظ للمجتمع هويته وتميزه:

تمع، وهي الشكل البني من هذه الثقافة  اليت "ذلك أن القيم تشكل حمورا رئيسا من ثقافة ا
تعكس أمناط السلوك االنساين املمارس فيه، ونظرا لتغلغل القيم يف جوانب احلياة كافة فإن هوية 

تمع تتشكل وفقا للمنظومة القيمية السائدة يف تفاعالت أفراده االجتماعية. ا
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تمعات تتمايز وختتلف عن بعضها البعض، مبا ت تبناه من اصول ثقافية ومعايري قيمية تشمل فا
تمعات عن بعضها،  نواحي احلياة املختلفة، وتظهر القيم كعالمات فارقة، وشواهد واضحة، لتمييز ا
تمع تنبع من احملافظة على معايريه القيمية املتأصلة لدى أفراده،  ومن هنا فإن احلفاظ على هوية ا

ية، فإن زعزعت هذه القيم او اضمحلت فإن ذلك يكون مؤشرا واليت هي جزء من عمومياته الثقاف
داال على ضعف اهلوية املميزة للمجتمع.

ذه القضية ضرورة وعي االفراد واملؤسسات وقادة الفكر والرتبية،  ذه القضية  ومما يرتبط 
وافدة، طبيعتها ومدى انسجامها مع منظومة القيم ال:وانتباههم ملنظومات القيم الوافدة من حيث

والتعرف على التغيريات احلادثة ورصدها، وتقدمي احللول واالختيارات الصحيحة اليت تسهل على 
م، وحتميمهم من التشتت والصراع بني القيم املختلفة، مما حيفظ لالفراد هويتهم الثقافية،  االفراد حيا

.1وحيقق للمجتمع االستقرار والتميز"

االجتماعية واالخالقية الفاسدةالقيم تحفظ المجتمع من السلوكيات:
تؤمن القيم  للمجتمع حصنا راسخا من السلوكيات والقيم واالخالق اليت حتفظ له سالمته من " 

املظاهر السلوكية الفاسدة، مما جيعله جمتمعا قويا بقيمه ومثله، تسوده قيم احلق والفضيلة واالحسان، 
وحتارب فيه قيم الشر والفساد.

تمع صحيا ونظيفا من السلوكيات السلبية ومما يزيد من  امهية القيم وأثرها يف احملافظة على بناء ا
تمع البشري اليوم وحتوله اىل قرية صغرية" .  2ما نشهده من حتول ا

واهلاتف احملمول، والتلفزيون الرقمي،  إن تعدد وسائل االتصال والتكنولوجيات احلديثة كاالنرتنيت
رفع احلواجز عن وصول املعلومة ، وبالتايل نقلها لالجيايب والسليب واملفيد والصار، مما يؤدي اىل دخول 

.45صماجد زكي اجلالد ، مرجع سابق،-1
.46،صنفس املرجع- 2
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تمع احمللي ، حتمل مضامني مغايرة وخطرية ومرفوضة اخالقيا واجتماعيا تؤثر سليا  قيم غريبة عن ا
على البناء القيمي للمجتمع.  

مما سبق نلخص أمهية القيم على املستوى االجتماعي يف":
تمع وتدعم التماسك االجتماعي والثبات -أ حتافظ على املثل العليا واملبادئ املستقرة يف ا

النسيب ملمارسة احلياة االجتماعية السليمة.
تمع من االنانية املفرطة والنزاعات والشهوات الطائشة.- ب تنقي ا
تمع الذي- ج حيمل أفراده قيما وأخالقيات جمتمع يتنبأ له حبضارة ورقي وازدهار.ا
تمع زاد متاسكه -د تمع ومتاسكه فكلما زادت وحدة القيم داخل ا تعمل القيم على وحدة ا

تمع. وارتباطه، وكلما قل ارتباطها ببنية النظام االجتماعي زاد تفكك ا
واالرشاد النفسي ويف انتقاء االفراد الصاحلني لبعض ميكن استخدام القيم يف جمال التوجيه - ه

.1املهتمني مثل علماء الدين ورجال الرتبية واالخصائيني النفسيني واملصلحني االجتماعيني وغريهم"
.القيم وعالقتها بالمفاهيم االخرى-9

حىت نضبط جيدا طبيعة القيم، من اجليد أن نستعرض العالقة بينها وبني بقية املفاهيم 
:صطلحات االخرىوامل

:القيم واالخالق

"يف جمال املقاربة بني القيم واالخالق، فإن مصطلح االخالق يستخدم للداللة على القيم فهما 
هذه ذات أخالق فاضلة، فان ذلك يعين أن لديها قيما :يتطابقان يف حاالت كثرية، وعندما يقال

طيبة، بيد ان املصطلحني ال يتطابقان، فعندما يقال أن لألمساك قيمة غذائية عايل، فإنه ال يفهم على 

.20ايهاب عيسى املصري، طارق عبد الرؤوف حممد، .مرجع سابق،ص-1
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ا اخالقية وهلذا قال قدامى الفالسفة ا خلق ، الن االمساك ال توصف با أن علم القيم يتضمن :أ
. 1وعلى هذا تكون االخالق أقل مشولية من القيم"علم االخالق وعلم اجلمال

:القيم والمعايير2.9

"ان التصور الذي ساد حول القيم واملعايري يف تراث علم االجتماع كان مييل اىل ربط ملصطلحني 
هو مرغوب ، وقد ببعضهما، فقد استخدما للداللة على تلك التصورات الثقافية املشرتكة حول ما

يف مؤلفه السلوك اجلمعي، التفرقة بني مفهومي القيم "سملر"لفعل وخباصةحاول علماء نظرية ا
واملعايري، فالقيم هي تصورات عما هو مرغوب فيه على مستوى اكثر عمومية، على حني ان املعايري 
هي تصورات عما هو مرغوب فيه على مستوى اكثر أكثر عمومية ، على حني أن املعايري هي 

فإن التمييز الذي بارسونزء ولكن على مستوى اخلصوصية، يف حني ان التصورات حول نفس الشي
أقامه بني القيم واملعايري يعتمد أساسا على خصوصية او عمومية املمارسة، فما يعد مرغوبا فيه من 
تمع وحيدد على أساس مقوالت عامة يدخل يف نطاق القيم، وما حيدد يف ضوء مقوالت  أعضاء ا

يف نطاق القيم، وما حيدد على أساس مقوالت عامة يدخل ضمن فئة املعايري، خاصة أو نوعية يدخل 
وميكن القول أنه اذا كانت القيم واملعايري ختتلطان على املستوى الواقعي، فأنه من الضروري أن نكون 

:.  ومن املمكن ان حندد الفارق بني القيم واملعايري فيما يأيت2على وعي بالفارق التحليلي بينهما"

املعايري تشري اىل منط سلوكي فقط بينما القيم تشري اىل منط سلوكي مفضل.-أ
املعيار اخلارجي بالنسبة للفرد ، بينما القيم شخصية وداخلية.- ب

املعايري حتدد القواعد وااللتزامات االجتماعية بينما القيم حتدد التفضيالت االجتماعية.- ج

.21سعاد جرب سعيد، مرجع سابق ، ص-1
.95نورهان منري حسن فهمي، مرجع سابق، ص - 2
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. 1القيم مستويات عمومية للتفضيل"املعايري هي قواعد خصوصية للسلوك بينما -د

:القيم والسلوك3.9

"تعترب القيم قواعد عامة حتدد وتصنف السلوك املناسب يف املواقف املختلفة، وتفرق بني السلوك 
املقبول وبني السلوك غري املقبول.

ومن مث كما توضح القيم واملعايري واملبادئ واالفكار املقبولة واالجتاهات املشروعة للمجتمع،
توضحان الطرق والوسائل املختلفة اليت جيب أن يسلكها االنسان وصوال لتحقيق االهداف.

وتعترب القيم واملعايري جهازا متكامال يغطي مجيع االنشطة واالفعال اليت يؤديها االفراد يف املواقف 
ذا الوضع تنظم وتضبط سلوك االفراد الذي جيب علي هم التوافق مع االجتماعية املختلفة ، وهي 

أحكامها املكتوبة وغري املكتوبة، وهي بذلك تقبل كمحك للسلوك ، وإطار مرجعي ملراجعة سلوك 
.2االفراد"

إن العديد من امناط وعادات السلوك اليت تصدر عن الفرد اثناء مواجهته لبعض املواقف 
س السياق.  االجتماعية، تدل على ان الثقافة هي أسلوب مرغوب فيه ، وجب فهمها يف نف

:القيم واالتجاهات4.8
إن الدراسة الصحيحة للقيم ، تتطلب توضيح عالقتها باالجتاهات، وهذا بسبب اخللط الكبري 

فيما يتعلق باملفهومني، حىت ان بعض الباحثني يعترب بأن القيم حاالت خاصة من االجتاهات،

:يف تفسري القيم و عالقتها باالجتاه وهيرئيسيني جند هناك  اجتاهني

.96ص نورهان منري حسن فهمي، مرجع سابق، -1
.96ص ، املرجعنفس -2
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إن االجتاهات تعكس القيم، كما أن القيم  شكل أعق من أشكال االجتاهات :"االتجاه االول
وبعبارة اخرى ، إن القيم تعترب امتدادا طبيعيا لالجتاهات ، و ان الفارق بينهما فارق كمي .

اهات والقيم على أساس أن االجتاه ميكن ان يتحول اىل يعكس الربط بني االجت:االتجاه الثاني
قيمة يف ظل توافر شروط معيارية  معينة  ومعىن ذلك إنه ليس بالضرورة أن يتحول كل اجتاه اىل 

.1قيمة"

متتلك القيمة مكونا معرفيا واخر سلوكيا ،وهذا االخري يظهر عند ترمجة القيمة اىل سلوك يتخده 
وبعد تكوين عديد من االجتاهات حنو أشياء ومواقف معينة، فالقيمة ،الفرد خالل مواقف معينة

تعتمد على جمموعة االجتاهات.  "ومما سبق  يالحظ بان هذه الفوارق كلها تعابري عن حقيقة واحدة 
وهي ان القيمة روح االجتاه واالجتاه امنا هو اجلانب الفعلي للقيمة والقيمة من هنا أكثر مشولية و ثباتا 

ا على الشخصية وعلى معرفة االنسان، والقيمة بناء على ذلك متثل الغاية وذلك يوضح االرتباط وتأثري 
.2بني القيم واالجتاهات"

:وقد صاغ روكيش أهم الفروق بني القيم واالجتاهات على النحو التايل

ترتكز "بينما تعرب القيم عن معتقد وحيد فإن االجتاهات تشري اىل تنظيم لعدد من املعتقدات -أ
مجيعا حول موضوع معني او موقف ما.

القيمة تتسامى على املوضوعات او املواقف يف حني أن االجتاه يرتبط مبوقف حمدد أو - ب
موضوع معني .

القيمة هي مستوى يف حني ان االجتاهات ليست مستويات احلكم.- ج

.98ص نورهان منري حسن فهمي، مرجع سابق، -1
.24، صسعاد جرب سعيد، مرجع سابق-2
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تصل بغايات عدد القيم أقل من عدد االجتاهات، ألن مصدر القيم عقائد الشخص اليت ت-د
السلوك، بينما مصدر االجتاه التعامل مع االشياء واملواقف.

القيم حتتل مكانة مركزية أكثر من االجتاهات داخل التكوين الشخصي والنسق املعريف - ه
فراد، ومن مث فهي حمددات لالجتاهات وللسلوك أيضا، فاالجتاهات تعتمد على القيم االجتماعية،  لأل

وظائف للقيم.كما أن االجتاهات 

القيم مفهوم أكثر دينامية من االجتاهات نظرا الرتباطه بالدافعية بصورة مباشرة.- ه
القيم ترتبط بتحقيق الذات اكثر من االجتاه -و
تعد القيمة معيارا، بينما االجتاه ليس كذلك، الن االجتاه حرجة ، اما القيمة فهي معيار -ز

.1للحركة"
:القيم والحاجات5.8

:ة اىل احلاجات اىل نوعنيبباحثني القيم بالنس"يقسم بعض ال

تتعلق هذه القيمة باحلاجات البيولوجية.:قيم أولية-أ
.2وهي ختتص باجلانب االخالقي واالجتماعي":القيم الثانوية- ب

ماسلوحيث يعتقد بعض الباحثني بان هناك تطابقا بني القيم واحلاجات ، مثلما يشري اىل ذلك 
Maslow فرنش وكاهنيف ان مفهوم القيمة مكايفء ملفهوم احلاجة ، ويذهب ابعد من ذلك

Frensh & Kahen،اللذان قاال بوجود تطابق بني القيم واحلاجات.

"لكن االرتباط بني القيم واحلاجات على هذا النحو يطمس اخلط الفاصل بني االنسان وباقي 
ي ميكن القول بانه حيتضن قيما معينة توجه سلوكه، ذلك احليوانات االخرى، فاإلنسان هو الوحيد الذ

98نورهان منري حسن فهمي، مرجع سابق، ص - 1
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أن القيم هي التعبريات املعرفية للحاجات، ال على مستوى الفردي  فحسب وامنا على املستوى 
تمعي كذلك ، واالنسان هو الكائن الوحيد الذي ميكنه عمل ذلك ، وهنا يكمن الفرق بني القيم  ا

.1واحلاجات"

:القيم واالهداف6.9

إن االهداف يف حقيقتها مصطلح يتقاطع مع القيم، ذلك ان القيم أهداف يسعى الفرد 
ا، واملؤسسات الرتبوية تصمم مناهج دراسية، وتقوم بتطويرها من حني اىل اخر ، حىت  الكتسا
تكسب الطالب أهدافا تنسجم مع سياسة الدولة الرتبوية، ويصنف علماء الرتبية االهداف يف ثالث 

دف اىل تزويد الطالب مبعارف جماالت ،يف ال الوجداين، فالرتبية  ال املهاري وا ال املعريف، وا ا
ا ليست هي  عن انفسهم، والبيئة اليت يعيشون فيها ، ومع ان املعرفة تدخل يف نسيج القيم، اال ا

ال الوجداين ، فكل مؤسسة القيم، والشيء ذاته ينطبق على االهداف يف اجلانب املهاري، واما ا
. 2تربوية ترغب يف غرس قيم التعاون، والتعلم الذايت، واحرتام االخرين

:القيمة والمعتقد7.9

تتمثل العالقة بني القيمة واملعتقد يف ثالث نقاط مشرتكة بني القيمة واملعتقد ، وهي يف القدرة 
يف بعض االفعال على متييز احلق عن الباطل ، وحتديد ماهو حسن عن ماهو سيء ، والرتغيب 

والتحذير من البعض االخر." غري أن القيمة تعترب جزءا من االعتقاد، فالقيم تتمثل يف جمموعة من 
موعة الواحدة، بعبارة اخرى ، القيم هي نظام يتضمن جمموعة من  املعتقدات اليت تربط بني اعضاء ا

.3جتماعية املختلفة"االحكام تتمايز بني القبول والرفض ، حنو القضايا والتحديات اال

.98ص، سابقسعاد جرب سعيد، مرجع -1
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:القيمة والدافع

 الدوافع هي انفعال مؤقت ومتنوع يهدف اىل حتقيق هدف معني، أم القيم فهي احد جوانب"
مفهوم أمشل هو الدافعية. 

.عندما  تؤثر القيم على سلوك الفرد وتؤدي به اىل اختيار جمموعة بدائل  فهي هنا تعترب دافع
لق ويتسم بالوجوب، أما يف الدوافع فاهلدف ليس مطلق وال اهلدف من القيمة هو هدف مط

.1وجوب فيه"

.40بوفولة بومخيس، مرجع سابق ، ص-1
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النظرية أو املقرتب عبارة عن جمموعة من التصورات والقواعد واملبادئ ، تستعمل إلثبات وتفسري 
حقائق معينة ، وفق منهج حمدد ، وحتتوي النظرية على جمموعة من الدعاوى والبديهيات اليت يتكون 

القضايا اليت هيكلها من جمموعة من الروابط املنطقية تقبل التحقيق التجرييب . لذا ميكن النظر اىل
ا قوانني علمية ، مادامت قد خضعت لتحقيق علمي دقيق، ميكن قبوله  تكون أي نظرية على أ

وتأكيده بعد ذلك ، أو ميكن النظر اليها كفروض إذا مل توضع موضع التحقيق واالختبار الكايف. 

الختبار "ومع ذلك فسوآءا تأيدت القضايا أو عوملت كفرضيات، فإن النظرية عموما عرضة ل
االمربيقي املتكرر وللمراجعة املستمرة ، وميكن للنظرية فضال عن ذلك أن توفر فروضا  للبحث من 
ا من خالل عملية االستقراء تستطيع ان توجه مادة البحث اىل  خالل عملية القياس، كما ا

.1تعليمات تضيف اىل النظرية"

اولت تفسري أدوار وسائل االعالم، خالل القرن املاضي، شهدت العديد من النظريات اليت ح
تغريات مهمة على مستوى أحباث وسائل االتصال اجلماهريي، بسرعة يصعب معها حتديد تلك 

التغريات.

، تقف وراء تلك Mirounودورينا ميرون"Brayantجينين برايانت ""وعلى حد تعبري 
، حيث أن مجيع  تكنولوجيا الصعوبة عوامل عدة ، بعضها مرتبط بوسائل االعالم ارتباطا وجيها 

االعالم واالتصال تشهد تغيريات جذرية يف الشكل واملضمون، فنجد أن االشكال اجلديدة لوسائل 
االتصال التفاعلية، مثل شبكة االنرتنيت اليت تغري مناذج االتصال التقليدية القائمة على االتصال من 

موعة"فرد واحد اىل جمموعة من االفراد اىل االتصال من ا .2موعة اىل ا

.253،ص 2010، 01، مصر،طنظريات االتصال، دار الفجر للنشر والتوزيعحممد منري حجاب، - 1
،01ط، مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان،االعالم وتشكيل الرأي العام وصناعة القيمعبد االله بلقزيز واخرون، - 2

21،22ص ،2013
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إن تعدد املقرتبات املنهجية ، يؤدي اىل وجود كم كبري من املعارف اخلاصة بوسائل االتصال يف 
خمتلف ختصصات العلوم االجتماعية ،لذا سنحاول يف هذا الفصل  عرض بعض نظريات اليت تشرح 

تمعات  وتساعدنا على حتليل تأثري تكنولوجيات االعالم واالتصال على التغيري القيمي لالفراد وا
:وفهم هذه الدراسة

نظرية الحتمية لتكنولوجية لمارشال مكلوهان.-1

إننا نعيش يف افاق ال حدود هلا ، نتيجة التزاوج بني ظاهريت املعلوماتية وثورة االتصال عن بعد، 
املعلومات واليت فتحت الباب أمام االتصال االنساين أن ينمو ويتطور حىت صار الفصل بني دور 

وتكنولوجيا االتصال امرا مستحيال . وتعد النظرية التكنولوجية لوسائل االعالم من النظريات احلديثة 
تمعات . اليت ظهرت عن دور وسائل االعالم وطبيعة تأثريها على خمتلف ا

الذي"مارشالماكلوهان"طرف مؤسس النظرية منالتحوالتهذهعلىالتأكيدمتوقد
النصف الثاين من القرن العشرين . يفأشهر الباحثني يف ميدان االتصال نميعترب

بكندا،إيدموننتمدينةيفم1911سنةجويلية21يف"ماكلوهانمارشالألربت"ولد" 
"مانيتوربا "مدينةإىلالعائلةرحلتم1916سنةيفعقارات،تاجروأبوهممثلةكانتوالدته

(Alberta)درسلكنهاهلندسةدراسةينويكانالبكالوريا،شهادةعلىوحصلدراستهتابعأين
. أكمل1934سنةاملاجستريعلىوحتصل"مانيتوبا"جبامعة(Manitoba)اإلجنليزياألدب

األدب يفم1943سنة الدكتوراهعلىوحصلبإجنلرتاكامربج"جبامعةدراسته"ماكلوهانمارشال"
حىتWindsorويندسور "كليةيفودرسكنداإىل"ماكلوهان"عادم1944سنة.اإلجنليزي

سان"معهديفاإلجنليزياألدبلتدريس"Torontoتورينتو رحل إىلمثم،1946سنة
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."تورنتو"باالتصالمدرسةيفعضواوأصبح،"تورنتو"التابع جلامعةSt. Michaelميشال 
.1بعد معاناة مع املرض"1980تويف سنة 

قام  مارشال ماكلوهان بالتأسيس للنظرية التكنولوجية لوسائل االعالم ، وهي من النظريات 
تمعات، حيث تاكد على  احلديثة اليت ظهرت عن دور وسائل االعالم وطبيعة تأثريها على خمتلف ا

هل:ان"ماكلوهعليهجييبالذياألهمالسؤالامهية الوسيلة يف حتديد نوعية االتصال وتاثريه، ولكن
تمع؟"،مشاكلاإلعالموسائلتعاجلأنميكن تمعيستخدمهااليتاإلعالموسائلأنفيوضحا ا

تمعأي(طبيعتهستحدداستخدامهاإىليضطرأو امتدادأووسيلةوأيمشاكله،معاجلةوكيفية)ا
بنيماكلوهاننظريةوتربط.هلاوفقاويعملايفكراليتالطريقةعلىتؤثرظروفاتشكللإلنسان
هيالوسيلةأناإلعالمينيالباحثنيبعضفيهيرىالذيالوقتففياإلعالمية،والوسيلةالرسالة
مضمونأنمبينا-الرسالةهيالوسيلةأنيرىماكلوهانفإنوتأثريها،االتصاللنوعيةاحملددة
واجلمهور –فاملوضوعاتاإلعالمية،الوسائلتقنياتعنمستقالإليهالنظرميكنالاإلعالموسائل
تشكلاإلنسانايتصلاليتاإلعالموسائلطبيعةولكنالوسائل،تلكتقولهماعلىيؤثران

تمعات قبلمناملطروحةاألربعاملراحلإىلتطرقناواذا.االتصالمضمونيشكلهاماأكثرا
الطباعة،وعصرالنسخأووالكتابةالتعلم،قبلماالشفوية:اإلنساينالتاريختطورحولماكلوهان

كليفاملستخدمةاإلعالموسائلطبيعةأنإىلماكلوهانفيشرياإللكرتونية،اإلعالموسائلوعصر
تمعتشكيلعلىتساعدمرحلة .2التشكيلعلىالوسائلتلكمضمونيساعدمماأكثرا

، جملة العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة مارشال، قراءة في نظرياته بين االمس واليومماكلوهانتوايت نور الدين، - 1
.178،ص 2013، العدد العاشر،  مارس 03اجلزائر

العددالواديجامعة-االجتماعيةوالبحوثالدراسات، جملةالرحمنعبدعزيقيميةلفهمماكلوهانحتميةبداين فؤاد، - 2
.115، ص2014جانفي-الرابع
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" إن مظاهر التقدم :فكرته بعبارة مقتبسة من العامل أ.هوايتهيد، يقول فيهايبدأ ماكلوهان
". مث الرئيسية في الحضارة ليست سوى عمليات تقوم بتحطيم المجتمعات التي تحدث فيها

-" إن وسيلة او عملية االتصال في عصرنا:تلى هذه العبارة املثرية مقدمة اكثر إثارة يستهلها بقوله
تعيد تشكيل أنماط االعتماد االجتماعي على الغير، كما تعيد -االلكترونيةأي لتكنولوجيا

تشكيل وترتيب كل مظهر من مظاهر حياتنا الشخصية ، إنها تجبرنا على إعادة التأمل والتقييم، 
بصورة عملية، لكل فكرة وكل تصرف وكل مؤسسة سبق لنا التسليم بها. غن كل شيء في حالة 

يرانك ، تعليمك، وظيفتك ، حكومتك، عالقتك بالغير، كل ذلك تغير، انت، اسرتك ن ج
" كانت المجتمعات تتشكل دائما تبعا :وميضي ماكلوهان قائال. 1يتغير بطريقة درامية مؤثرة"

للوسائل التي يتصل بها الناس أكثر مما تتشكل تبعا لمضمون االتصال، فاالبجدية مثال هي 
طريقة ال واعية تماما، والكلمات ومعانيها تجعل الطفل تكنولوجيا يستوعبها الطفل الصغير ب

مياال الى التفكير والتصرف تلقائيا بطريقة معينة. أما تكنولوجيا االبجدية والطباعة فقد تبنت 
وشجعت عملية التجزئة والتخصص واالنفصال، واما التكنولوجيا االلكترونية فتتبنى وتشجع 

مستحيل ان نفهم التغيرات االجتماعية والثقافية بدون االتحاد والمشاركة والمساهمة، ومن ال
فماكلوهان يؤمن بوجود صلة وثيقة بني االتصال .مل وسائل االتصال وطريقة ادائها"أن نعرف ع

التكنولوجي والتغري االجتماعي، ويؤمن أيضا بان أي حتول أساسي يف االتصال التكنولوجي يكون 
تمع وحواس االنسان على مبثابة إشارة البدء بالنسبة للتحوالت الكربى اليت تأيت بعد ذلك يف بنية ا

تمع أو يضطر اىل استخدامها هي اليت  السواء، كما يؤمن بان وسائل االتصال اليت يستخدمها ا
تمع وطريقة سلوكه .2حتدد هذا ا

،01طاجلزائر،دار اهلدى،،قراءة في نظرية المفكر الجزائري عبد الرحمن عزياالعالم والقيم،نصري بوعلي،- 1
.43ص،2005

.44نصري بوعلي، مرجع سابق،ص- 2
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عود اىل إن الثقافة تتشكل من تراكمات حضارية متوارثة ومتشاركة بني جمموعة من االفراد، ت
اعماق التاريخ، حيث أن كل حضارة تصقل وتبني الصفات االتصالية لكل جمموعة بشرية.

إن افكار ماكلوهان ميكن اعتبارها اختبارات اكثر منها نظريات، وإذا مل تكن الوسيلة هي "
ا اخطر من جمرد اداة لزيادة عدد اجلماهري من القراء واملستمعني واملش اهدين، الرسالة فمن الواضح أ

ا على االقل جتعلنا  وغذا كان من الصعب اجياد دليل قوي إلثبات هذه االفكار او رفضها ن فإ
.1"نتساءل عما إذا كانت وسائل االعالم هلا القدرة على تغيري االنسان

ليصف بناء وسيلة االتصال، او التجربة اليت يتم الساخن والباردابتكر مكلوهان مصطلحات 
ك بالقدرة على التخيل الذي يعترب حمور فكرته عن الساخن والبارد، فالوسيلة نقلها، اهتم كذل

الساخنة هي الوسيلة اليت ال حتافظ على استخدام التوازن يف احلواس، او الوسيلة اليت تقدم املعىن 
تثري مصطنعا وجاهزا مما يقلل احتياج الفرد للخيال ، اما الوسيلة الباردة فهي اليت حتافظ على التوازن و 

خيال الفرد باستمرار.

ا  وسائل ساخنة ، ألن كل منها تعتمد  ويصنف ماكلوهان  الوسائل املطبوعة والراديو على ا
بذل املتلقيمنحيتاجفالعلى استخدام حاسة واحدة فقط وال حتتاج سوى لقدر بسيط من اخليال 

، يف حني يرى السينما والتلفزيون من الوسائل الباردة اليت حتتاج معايشةأوكبري او مشاركةجهد
ممارسة جهد كبري يف التخيل واملشاركة واملعايشة واالندماج فيها من جانب املشاهدين. 

ويرى ماكلوهان أن مد جهازنا العصيب تكنولوجيا ، سوف ميكن االنسان من إدماج البشرية كلها 
نية سوف جتعلنا نعود اىل الرتابط مرة اخرى، فالتلفزيون سوف يعود داخله، وان الوسائل االلكرتو 

بالفرد مرة اخرى اىل التجارب اجلماعية للثقافة الشفهية، وسوف يشجع املسامهة بدال من االنسحاب 

.264ص ،2010، 01ط، مصر،نظريات االتصال، دار الفجر للنشر والتوزيعحممد منري حجاب، - 1
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والعزلة، والعمل بدال من االقتصار على التفكري. ويعتقد ماكلوهان أن التلفزيون يغري كمن نسيج 
تمع وان الت تمع.حول عموما من وسيلة ألا خرى خيلق ضغطا شديدا على ا

ا مل نظرية ماكلوهانأنتقد ريتشارد بالكغري أن  وخصوصا فكرة القرية العاملية حيث جيد با
تعد تناسب العصر، وخاصة مع تزايد استخدام هذا املصطلح من جانب العديد من الباحثني 

ة ، "حيث أن القرية اليت زعم ماكوهان وجودها يف الستينيات مل واملنظرين واملنظمات الدولية واالقليمي
عقد التسعينيات ويضيف بالك أن التطور التكنولوجي الذي استند اليه ماكلوهان يفيعد وجود هلا 

، وأن عند وصفه للقرية العاملية استمر يف مزيد من التطور، مما ادى اىل حتطيم هذه القرية العاملية 
ما يكون اىل شكل بناية ضخمة تضم عشرات الشقق السكنية ولكن كل ساكن يعيش العامل أقرب 

يف عزلة وال يدري شيئا عن جريانه الذين يعيشون معه يف نفس البناية.

وبدال من ان حيدث االندماج الثقايف بني الشعوب ليتحول العامل اىل قرية كونية ، جند أنفسنا 
ة ، وبالتايل تزداد الفروق بني االفراد بدا من ترسيخ التماسك مستقطبني اىل االف املقاطعات املنعزل

.1والدمج يف االمة الواحدة"

و خيالف ماكلوهان يف طرحه كذلك    الدكتور عزي عبد الرمحن صاحب نظرية احلتمية القيمية 
تمعيفالسائدةالقيمأنيف االعالم الذي يرى  عنتعربوالقناةأوالوسيلةنوعحتدداليتهيا

تمع الذي يستخدمهاأصل .2ا

، 2003، 04، الدار املصرية اللبنانية، مصر، طاالتصال ونظرياته المعاصرةمكاوي ، ليلى حسني السيد، حسن عماد- 1
. 278ص 

.115بداين فؤاد، مرجع سابق ص - 2
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شباعات.نظرية االستخدامات واإل-2

يوجد نوعان خمتلفان من دراسات وسائل االعالم واجلمهور ، النوع االول يعرف بدراسات 
التأثري، اما النوع الثاين فيسمى باالستعماالت واشباعات الرغبات، وهذه االخرية سنتطرق هلا يف هذا 

املبحث .

"وما يشار اليه باالستعماالت واالشباعات هو يف الواقع تقليد فرعي لبحوث تأثري وسائل 
االعالم، وقد مت منذ مدة يف تاريخ حبوث االتصال مت تطوير مقرتب لدراسة االشباعات اليت جتذب 

ية اجلمهور اىل انواع معينة من وسائل االعالم وامناط حمددة من احملتوى الذي يشبع حاجات اجتماع
ونفسية . حيث تعترب هذه النظرية من بني التقاليد املهمة يف الدراسات االعالمية ، فتارخيه يعود اىل 
ازيد من سبعة عقود من الزمن كاملة، بدءا من االربعينيات من القرن املاضي، وتأثريه على الباحثني يف 

يت يصعب احصاؤها، واليت خمتلف البلدان جلي من خالل العدد اهلائل من الدراسات واالحباث، ال
طبقت نفس اخلطوات .

االشباعات عن نظريات التأثري املباشرة، وحاولت جتاوز قد ابتعدت إشكالية االستخدامات و ل
. 1نظريات التأثري غري املباشر أو التأثري احملدود  وال سيما نظرية وضع االجندة"

:ة هيوحيقق منظور االستخدامات و االشباعات ثالثة اهداف رئيسي

السعي اىل اكتشاف كيف يستخدم االفراد وسائل االتصال، وذلك بغض -1
النظر اىل اجلمهور النشط الذي يستطيع أن خيتار ويستخدم الوسائل اليت تشبع حاجاته 

وتوقعاته.

،01ط، ترمجة نصر الدين لعياضي والصادق رابح، املنظمة العربية للرتمجة،تاريخ نظريات االتصالماتالر، أرمان وميشال و - 1
.166ص ،2005
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شرح دوافع التعرض لوسيلة معينة من وسائل االتصال، والتفاعل الذي حيدث -2
نتيجة هذا التعرض.

دف فهم عملية االتصال التأكيد على نتائ-3 ج استخدام وسائل االتصال 
.1اجلماهريي

"على الرغم من االنتقادات العديدة اليت وجهت هلذه النظرية اال ان هلا فضال كبريا يف فهم 
العملية االعالمية، حيث سامهت يف نقل تركيز اهتمام الباحثني من الرسائل كمنبه اىل اجلمهور أو 

.2ه الرسائل وفق شروط معينة ويف ظل ظروف حمددة"املتلقي الذي يستعمل هذ

:ظهور بحوث االستخدامات واالشباعات1.2
يستخدم اجلمهور وسائل االعالم واالتصال املختلفة، حيث تعمل نظرية االستخدامات 
م، من خالل استخدام هذه التكنولوجيات  واالشباعات على شرح كيفية اشباع االفراد  لرغبا

املستخدمني  .
"من هذا اجلانب ختتلف عن حبوث التأثري اليت كانت تنظر اىل العملية االعالمية من زاوية ثنائية 
املنبه واالستجابة، وهلذا تعترب حتوال نوعيا يف البحوث االعالمية. ولكن هذا املنظور مل ينب على فراغ، 

وامنا كانت هناك حماوالت مهدت له، ومتثل االساس الذي بين عليه.
ا الزرفيلد من بني  وزمالؤه يف Lazarfeldهذه احملاوالت ، نذكر البحوث اليت قام 

االربعينيات من القرن املاضي اليت مهدت الطريق وحددت االجتاهات وطورت اساليب البحث وادواته 
يف ميدان حبوث وسائل االعالم. ويف نفس املرحلة ازدهرت البحوث االعالمية بسبب دوافع سياسية 

أكادميية، وكانت هذه البحوث تكشف عن نتائج مل تكن متضمنة يف فرضيات الباحثني، وجتارية و 

.241حسن عماد مكاوي ، ليلى حسني السيد، مرجع سابق ص - 1
.59عبد الرمحن عزي، السعيد بومعيزة، مرجع سابق،ص - 2
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وبالتايل أصبحت تلك النتائج نفسها موضوع فرضيات أحباث الحقة توصلت جلها اىل تفنيد 
.1االعتقاد السائد آنذاك والذي مفاده أن وسائل االعالم هلا قوة وفاعلية يف التأثري على اجلمهور"

لسياق ، تندرج حبوث االستعماالت واالشباعات واليت يرجع أصلها اىل عدة حبوث "يف هذا ا
ال دراسة  متت يف االربعينيات واخلمسينيات من القرن املاضي، ومن بني البحوث الرائدة يف هذا ا

Herog حول مسألة اشباع الرغبات اليت كان يتحصل عليه مجهور برنامج العاب 1940يف
QUIZ بني نتائجها ، أي الرغبات اليت أفصح عنها املستجوبون واليت مازالت تؤخذ أذاعي، ومن

:بعني االعتبار  يف حبوق االستعماالت واشباع الرغبات يف يومنا هذا ، هي كالتايل

ويعين أن املستمع للربنامج يشارك عن بعد وحياول ان يتبارى مع املتنافسني :التنافس
يف الربنامج، من خالل حماولته االجابة على االسئلة اليت يطرحها منشط الربنامج.

أي من خالل االستماع اىل االسئلة اليت تطرح يف الربنامج واالجوبة :التربية
جديدة.الصحيحة عليها، يكتسب املستمع معلومات

ويقصد به أن املستمع يقارن نفسه باملتنافسني من جهة، ومن جهة :التقييم الذاتي
ثانية يقيم نفسه من خالل االجوبة الصحيحة اليت يقدمها وهكذا استخلصت الباحثة أن 

.2الربنامج االذاعي يتيح الفرصة ملستمعيه لكي يشبعوا بعض الرغبات النفسية"
" ماذا نعرف حقيقة عن مستمعي لنفس الباحثة بعنوان 1942"ويف دراسة ثانية عام 

مستمع 2500كانت قد قامت  باستقصاء رأي عينة مكونة من المسلسالت االذاعية اليومية؟" 
حول انواع الرغبات اليت يتحصلون عليها من املسلسالت االذاعية اليومية. وكشفت دراستها عن ان 

:ثلت يفالرغبات اليت أفصح عنها املستقصون مت

.60عبد الرمحن عزي، السعيد بومعيزة، مرجع سابق، ص - 1
.61ص ،املرجعنفس - 2
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ومعناه التخلص من الشحنات العاطفية ومن التوترات والقلق او :التنفيس العاطفي
.Freudحسب تعبري Abreactionإزالة العقد 

ويعين أن املستمع يتخيل نفسه يف وضعيات او اماكن :االستغراق يف احالم اليقظة
او ادوار يصورها املسلسل اليومي ويتحدث عنها.

ويقصد به تبين املستمع لسلوكيات ومواقف يتحدث :االجتماعي الالئقالسلوك
تمع وقواعده ومعايريه. عنها املسلسل اليومي ويتم التعبري عنها وفق قيم ا

، او االستخدامات مصطلح االستعماالت واالشباعاتمت اعتمادهاتني الدراستني ، من خالل
ءت بعد ذلك.واالشباعات ، يف خمتلف الدراسات اليت جا

:عملية االشباع حسب نظرية االستعماالت واالشباعات وفق جمموعة من املراحل نذكرهاوتأيت

"إن اول مفهوم هو الدور او االدوار ، اليت تستعملها السوسيولوجيا كوحدات على -
اساسها تبين املؤسسات. وعندما حيتل الناس مراتب اجتماعية فإن سلوكهم يتحد اساسا مبا 

من تلك املرتبة بدال من خصائصهم الفردية.يتوقع
املفهوم الثاين هو الدوافع أو احلاجات اليت توجد على مستوى االفراد وتتحدد بعوامل -

بيولوجية ونفسية واجتماعية واليت يشبعها االفراد تبعا لظروفهم عن طريق الوسائل الطبيعية  
ية من خالل االتصال يف وضعية كالدافع اىل التفاعل االجتماعي ميكن ان يتم بصفة طبيع

الوجه لوجه، لكن إذا تعذرت الوسائل الطبيعية يلجأ االفراد اىل اشباعها عن طريق التعرض 
حملتويات وسائل االعالم.

اما املفهوم الثالث وهو مفهوم التعرض يعين جممل الوقت الذي قضيه الفرد يف -
ا، مما ين عكس على منط استعماله هلذه الوسائل .استعمال وسائل االعالم واستهالكه حملتويا

املفهوم الرابع وهو السياق فيقصد به الظروف والشروط اليت يتم فيها استعمال وسائل -
االعالم وهي بطبيعة احلال تتنوع بتنوع االفراد.
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يت يف املرتبة اخلامسة من سلسلة املفاهيم مفهوم احملتوى والذي يشار به اىل مدى أي-
عاده من الواقع ، وقد تلعب ظروف احلياة االجتماعية للفرد دورا يف اختيار قرب احملتوى او ابت

طبيعة احملتوى.
املفهوم السادس هو العمليات النفسية اليت تعين مدى تورط االفراد يف استهالكهم -

للمحتويات االعالمية، ومن مظاهر هذا التورط نذكر التماهي واحالم اليقظة جراء التعرض 
دة عن الواقع.للمحتويات البعي

يت املفهوم السابع واالخري وهو مفهوم العواقب وهذا يعين النتائج اليت ترتتب عن أي-
. 1استعمال وسائل االعالم على مستوى االفراد ، وهو حوصلة كل املراحل السابقة

:التأسيس لنظري لمقترب االستعماالت واالشباعات2.2

القيمية ، مل تتضح اال يف سبعينيات القرن العشرين ، إن االفرتاضات اخلاصة بنظرية احلتمية 
ال حاولت ان تتجاوز مفهوم "اهلروبية" ، الذي كان  حيث ان معظم الدراسات اليت اجنزت يف هذا ا

مفهوما حموريا يف الدراسات اليت سبقت تلك املرحلة.

ذا الصدد اىل  رئيسة على النحو اربعة تصنيفاتوقد متت صياغة نتائج الدراسات املتعلقة 
:التايل

التحويل ويقابل مفهوم اهلروبية.-1
العالقات الشخصية ويقابل مفهوم التفاعل االجتماعي.-2
اهلوية الشخصية ويقابلها العمليات النفسية .-3

، سوسيولوجية مع تطبيقات على المنطقة العربية واالسالميةاالعالم والمجتمع، رؤية عبد الرمحن عزي، السعيد بومعيزة،- 1
.69،ص 01،2010دار الورسم للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط
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حراسة احمليط ، اي االطالع على ما جيري من احداث سياسية واقتصادية -4
.1وثقافية يف بيئة الفرد"

:المقترب الحديث لنظرية االستخدامات واالشباعات2.3

مع بداية مثانينيات القرن العشرين، بدأت نظرية االستخدامات واالشباعات تتخذ بعدا حديثا ، 
من خالل االهتمام أكثر بتكنولوجيات االتصال احلديثة خصوصا شبكة االنرتنيت واهلاتف احملمول، 

مع تراجع نسيب للتلفزيون.

اليت Zillmannالدراسات اليت اجنزت يف الثمانينيات من القرن املاضي جند دراسة "من بني
اشار فيها اىل تأثري مزاج الفرد على اختيار وسائل وسائل االعالم، فامللل يساعد على اختيار احملتوى 
املثري ، والتوتر يشجع على اختيار حمتوى االسرتخاء، وان نفس احملتوى ميكن ان يشبع حاجات

فراد متنوعني ، وان احلاجات املختلفة  مرتبطة بالشخصية الفردية ، ومبراحل النضج خمتلفة بالنسبة أل
وباخللفيات واالدوار االجتماعية.

ت أيضا، ظاهرة املسلسالت التلفزيونية فوجتدر االشارة اىل ان الثمانينيات من القرن الفارط عر 
، وبالتايل Dinastyبدرجة كبرية و Dallasريبا، مثل االمريكية الناجحة يف مجيع بلدان العامل تق

حمل اهتمام الكثري من الباحثني وخاصة من منظور 2االوبرا الصابونيةكان موضوع مشاهدة 
فإن االسباب العامة وراء ،Kilbornاالستخدامات واالشباعات، وعليه وكما توضحه دراسة 

:مشاهدة االوبرا الصابونية تتمثل فيما يلي

.جزء منتظم من الروتني اليومي ومكافأة مسلية عن العمل

االعالم والمجتمع، رؤية سوسيولوجية مع تطبيقات على المنطقة العربية عبد الرمحن عزي، السعيد بومعيزة،- 1
.71،72ص ،السابقاملرجع ، واالسالمية

، تتناول حياة العديد من الراديوأوالتلفزيونهي مسلسالت درامية تعرض على شاشةأوبرا الصابونأومسلسالت الصابون- 2
.امليلودراماالشخصيات، مع الرتكيز عادة على العالقات العاطفية إىل حدود
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.أرضية للتفاعل االجتماعي والشخصي
.إشباع حاجات فردية ، طريقة الختيار الوحدانية أو لتحمل الفردانية القصرية
(رمبا التنفيس العاطفي) التماهي مع الشخوص والتورط فيهم
.احالم اليقظة واهلروبية
1ش حول االحداث اجلارية"اثارة االهتمام والنقا.

ومنذ تسعينيات القرن املاضي برزت شبكة االنرتنيت كوسيلة اتصالية ذات امهية بالغة مما جعلها 
تستأثر باهتمام الباحثني ي ميدان االستخدامات و االشباعات، وتتجلى امهية االنرتنيت من خالل 

ما تتميز مبيزة التفاعلية عن طريق توليفها بني عناصر االتصال الشخصي واالتصال اجلماهريي ، ك
مجاعات النقاش ، الربيد االلكرتوين، والتسوق املباشر ، اخل.

إن حاجات الفرد تتشكل بسبب الثقافة والقيم والشروط االجتماعية املتنوعة ، فهي ليست 
تكون مرتبطة دائما بالفرد نفسه ، حيث تتوقف حاجات االفراد ودوافعهم على القيم اخلارجية واليت 

غالبا مبنأى عن الرقابة اجلمعية للمجتمع.

:االنتقادات الموجهة لنظرية االستخدامات واالشباعات4.2

جمموعة من االنتقادات ، بعضها ايديولوجي ، لقد واجهت نظرية االستخدامات واالشباعات
وبعضها االخر اختالف نظري، يف مقاربة الظاهر االجتماعية املدروسة ، وبالتايل فهي انتقادات من 

ا :، ميكن ان نوجز بعضها يفخارج النظرية أي ترفض من االول افرتاضا

ماكويل يستخدم "االنتقاد املوجه اىل مفهوم الوظيفة، فهو كما يرى دينيس -1
مبعىن اهلدف او النتيجة او املطلب، أو التوقع. ومرد هذا االختالف اىل اخللط بني اهلدف 
او النتيجة او املطلب . فاالخبار مثال قد يفسر على أنه هدف تسعى وسائل االعالم اىل 

.81،79عبد الرمحن عزي، السعيد بومعيزة، نفس املرجع ،ص - 1
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حتقيقه، وقد يكون مطلبا وظيفيا تؤديه الوسيلة، وقد يكون رغبة اجلمهور من الوسيلة 
يصبح مبعىن التوقع او النتيجة.ف

ا اسرتاتيجية جلمع املعلومات من -2 يرى بعض الباحثني ان النظرية ال تعدو كو
خالل التقارير الذاتية للحالة العقلية اليت يكون عليها الفرد وقت التعامل مع االستقصاء ، 

وضع الفئات خاصة مع اخلالف يف حتديد مفهوم احلاجة، واالمر يف هذه احلالة حيتاج اىل 
االجتماعية جبانب الدوافع، واحلاجات ، وفئات احملتوى ، حىت يصل الباحث اىل نتائج 

مفيدة.
إلنتاجيركز دينيس ماكويل على أن نتائج هذه البحوث ميكن أن تتخذ ذريعة -3

.1تلبية حلاجات اجلمهور يف جماالت التسلية والرتفيه"ألنه،احملتوى اهلابط
صائص السيكولوجية على حساب االبعاد االجتماعية، "اهتمام النظرية باخل-4

وفرداين بصفة مفرطة وال يأخذ بعني االعتبار اال االشباع السيكولوجي الفردي املنجر عن 
االستعمال لفردي لوسائل االعالم ويتم امهال السياق االجتماعي الستعمال وسائل 

ميكن ال يكون له أية االعالم وهذا يتجاهل فكرة ان بعض استعمال وسائل االعالم 
عالقة بالبحث عن االشباع.

االعتماد على استجوابات أفراد اجلمهور ونتائجها كأدلة على احلاجات -5
االساسية.

يبدأ املقرتب من فكرة مفادها أن وسائل االعالم هي دائما وظيفية بالنسبة -6
.2حاليا"للناس وميكن بالتايل وضمنيا منحهم التربير لكيفية تنظيم وسائل االعالم 

.301حممد منري حجاب ، مرجع سابق ص- 1
.89عبد الرمحن عزي، مرجع سابق- 2
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أخريا، ميكننا ان نقول بأن هذه النظرية، حصلت على اهتمام كبري من خمتلف دراسات وسائل 
االعالم واالتصال احلديثة، من خالل تقسيمها لدوافع االستخدام لثالث عناصر مهمة وهي صفات 

الوسيلة املستخدمة، ومواقف التعرض هلذه الوسائل، وإمكانية الوصول.
ستطيع استخالص توجهات نظرية وليدة يف حبوث استخدامات و اشباعات " وإذا كنا ال  ن

وسائل اإلعالم اجلديدة فمن املمكن أن نشري اىل  توجهات حبثية جديدة ميكن أن ينتج عتها 
إضافات نظرية يف املستقبل، مثل حبوث استخدامات واشباعات شبكات التواصل االجتماعي اليت 

كشف اهلوية وسلوكيات الصداقة واخلصوصية علي هذه الشبكات، أصبحت أكثر تركيزا علي قضايا ب
وبذلك ظاهرة استخدام عدد من التكنولوجيات الرقمية  يف  نفس الوقت، ومدى تعبري جمتمعات 
تمعات اإلنسانية، والعالقة بين رأس املال االجتماعي وبني  هذه الشبكات عن التنوع احلقيقي يف ا

.1استخدام هذه الشبكات"

نظرية الحتمية القيمية في االعالم .-3

ا الثقافية  إن نشأة ختصص االعالم واالتصال وتطوره كان يف بيئة غربية ختتلف يف خصوصيا
واحلضارية عن لبيئة العربية االسالمية، ولذلك كان من الضروري ان تكون هناك اجتهادات تتصدى 

2لتأصيل هذا التخصص املعريف اهلام يف واقعنا املعاصر .

لقد متيزت البحوث العربية عموما يف ميدان دراسات االعالم باستقدام النظريات الغربية وتطبيقيا 
ا الدينية والثقافية، ومن دون  تمعات العربية احمللية ،دون األخذ بعني االعتبار خصوصيا حرفيا على ا

الرجوع اىل تراثها التارخيي .

العلمي املنشور يف ، دراسة حتليلية لالنتاجاتجاهات البحث والتنظير في وسائل االعالم الجديدةحسين حممد نصر، - 1
دوريات حمكمة، حبث مقدم اىل مؤمتر وسائل التواصل االجتماعي، االشكاالت واملنهجية، جامعة  االمام حممد بن سعود 

https://units.imamu.edu.sa/Conferences.   37ص2015مارس 11و10االسالمية، الرياض السعودية 
،04العدد، جملة الدراسات االعالمية القيمية املعاصرة، دار الورسم، اجلزائر،يةقراءة في نظرية الحتمية القيمأحسن خشة، - 2

.144ص ،2012
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م بكثري من اجلمود واخلجل من املبادرات العلمية احلقيقية، و يف ظل هذا الواقع االكادميي الذي اتس
ر االحباث العربية االسالمية يف -جاء املفكر اجلزائري " عبد الرمحن عزي" ليحرك املياه الراكدة يف 

جمال االتصال، مبجموعة من الدراسات العلمية الرصينة ، أما الرابط بينها فهي استنادها اىل متغري 
ي القيم اليت مصدرها الدين، ما انتج نظرية جديدة يف علوم االعالم واالتصال هي رئيسي واحد ه

1.نظرية الحتمية القيمية في االعالم

يتميز طرح عبد الرمحن عزي بالعمق يف تناوله للظواهر اليت تشخص للواقع االعالمي، حيث متثل 
ا وقيمتها يف حبوث االعالم معيار القيمة ،من خالل تسليطها الضوء على قضايا معينة هلا  وز

واالتصال.

value media"ينبغي عـنـد تـنـاول جـوهـر مـفـاهـيـم نـظـريـة الـحـتـمـيـة الـقـيـمـيـة فـي اإلعــالم

determinism theory ـ الـتـي أصـبـحـت فـي الـسـنـوات األخـيـرة تـنـتـسـب إلــى ثـلـة كـبـيـرة من
ـجـزائـر والـوطـن الـعـربـي بـقـيـادة عـبـد الـرحـمـن عــزي واملبادئ واملرجعيات اخللفية اليت ِّ الـبـاحـثـيـن مـن ال

.تؤطر ِّ وتوجه هذه النظرية يف مقاربتها للظاهرة االتصالية واإلعالمية

فالنسق الفكري عند أصحاب هذه النظرية تنصهر فيه أربعةّ  مكونات رئيسية:

 اإلسالمي .أوال الرتاث العريب و
.ثانيا ابستيمولوجيا االتصال واإلعـالم
 ثالثا الفكر الفلسفي واالجتماعي الغريب املعاصر باملدارس االجتماعية التالية: املدرسة

البنيوية، واملدرسة املعاصر يف القرن العشرين متمثال  باملدارس االجتماعية التالية: املدرسة 
مدرسة التفاعالت الرمزية، واملدرسة التأويلية النقدية.البنيوية، واملدرسة الظاهراتية ، و 

جملة الدراسات االعالمية القيمية، نظرية الحتمية القيمية في االعالم، نحو براديغم اعالمي متميزباديس لونيس، - 1
.79ص ،04،2012العدداملعاصرة، دار الورسم، اجلزائر،
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 رابعا الفكر اإلعالمي القيمي من خـالل بعض احلفريات يف الفكر احلضاري ملالك
بن نيب، و التواصل القيمي يف مذكرات الشيخ سيدي احلسني الورتالين واألخالقيات 

.اإلعالمية يف الرؤية النورانية النورسية
الــمــكــونــات األربــعــة، بــاإلضــافــة إلــى فــروع مـعـرفـيـة أخــرى ومـعـرفـة الــديــن، تـشـكـل فــي وهـــذهّ  

جمموعها مرجعية فكرية للنص عند عبد الرمحن عـزي وتصوغ إشكالية طرحه للظاهرة اإلعالمية. 
يكون مبتورا ما مل تكن هناك لذلك، يف اعتقادي، إن فهم الظاهرة اإلعالمية عند عبد الرمحن عزي 

معرفة ِّ متمكنة مبرتكزات فهمه أو نظريته، أي مبعىنّ  االطــالع، على األقـل، على مـوارد الـتـأسـيـس 
حيانا هي مفاهيم أوهــيّ  مـتـنـوعـة. فـمـفـاهـيـم عـبـد الـرحـمـن عـزي وليدة النسق الذي ينتمي اليه. ف

الداللةمنمستّلةمفاهيماإلعالمي ومفهوم الرأي العام والعصبية) أوبلباس فلسفي تـراثـي (كاملخيال 
تمع حقليفمتخصصةمفاهيماإلميانية) أووالكتلة(كاإلبالغالقرآنية اإلعالم واالتصال(كا

تمع املعلومايت أو جمتمع اخلدمات...)، أو مفاهيم مشتقة من أطروحات بعض  اجلماهريي وا
الك بن نيب (الزمن اإلعالمي واملكان اإلعالمي واخلوف اإلعالمي والرأمسال الشخصيات الفكرية كم

اإلعالمي الرمزي...). لكن آلية ضبط مفاهيم نظرية احلتمية القيمية فـي اإلعـالم تتمثل بالقيمة اليت 
ها، أو تدفع هـذه املفاهيم إىل معاجلة الظاهرة اإلعالمية واالتصالية ضمن السياقات احلضارية القريبة من

إن مفاهيم .هي املعيار الذي يقيس ويقّيمّ  ويفسر هذه املفاهيم من خالل جتليات الظاهرة اإلعالمية
نظرية احلتمية القيمية فـي اإلعـالم ولـيـدة البيئة ومنسجمة مـع احلضارة اليت ينتمي إليها أصحاب هذه 

فهمها يشكل نقطة ارتكاز يف فهم النظرية.ّ  ولعل حماولة اكتشاف هذه املفاهيم والتوغل الصحيح يف
.1نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم"

، جملة املستقبل العريب، نقديةمقاربة:عزيالرحمنعبداإلعالم عندفيالقيميةالحتميةنظرية، مفاهيمنصري بوعلي- 1
.87،88ص،2014، لبنان 422العدد 
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:تعريف عبد الرحمن عزي1.3
بقرية بين ورثيالن،1954عبد الرمحن عزي أكادميي و باحث إعالمي جزائري ، من مواليد 

، وشهاديت 1977حيمل االستاذ عبد الرمحن عزي شهادة ليسانس يف الصحافة من جامعة اجلزائر 
على التوايل يف الصحافة وسوسيولوجية االعالم من جامعة 1985و 1980ماجستري ودكتوراه يف 

North Texas state University 20، وتتجاوز خربته يف التدريس والبحث واالشراف
مث استاذا Ntsuسنوات يف جامعة 3ملدة Teaching Fellowمدرسا سنة ، إذ عمل 

سنة مبعهد علوم االعالم واالتصال جبامعة 11مساعدا إلاستاذا مشاركا فأستاذا للتعليم العلي ملدة 
4سنوات بقسم االتصال باجلامعة االسالمية ماليزيا ن مث أستاذا ملدة 3اجلزائر، مث أستاذا ملدة 

تصال جبامعة امللك سعود، مث استاذا بقسم االتصال اجلماهريي جبامعة االمارات سنوات بقسم اال
، وقد 2006سنوات، مث أستاذا بكلية االتصال، جبامعة الشارقة بدءا من سنة 4العربية املتحدة ملدة 

لس العلمي ملعهد علوم االعالم  شغل االستاذ خالل هذه املدة عدة مناصب علمية منها رئيس ا
الت االكادميية التاليةواال لة اجلزائرية لالتصال، حوليات :تصال جبامعة اجلزائر، رئيس حترير ا ا

جامعة اجلزائر وجملة حبوث، نائب رئيس جامعة اجلزائر للدراسات العليا والبحث العلمي، رئيس قيم 
االمارات العربية االتصال باجلامعة االسالمية مباليزيا، ورئيس قسم االتصال اجلماهريي جبامعة 

كتابا يف االعالم 30املتحدة، وعميد كلية االتصال، جبامعة الشارقة، نشر االستاذ عبد الرمحن عزي 
دراسة اعالمية يف جمالت 50ما بني كتاب فردي وكتب مع مؤلفني اخرين، كما نشر اكثر من 

عبد الرمحن عزي بعدة جوائز متخصصة يف عدة بلدان باللغتني العربية واالجنليزية، وقد فاز االستاذ 
، جائزة النوى من جامعة 1985أكادميية منها جائزة البحث العلمي من جامعة اجلزائر سنة 

، ووسام الشيخ عبد اجلميد بن باديس من جامعة مستغامن سنة 2008االمارات العربية املتحدة سنة 
.1يمية يف االعالم، ويعرف االستاذ عبد الرمحن عزي انه صاحب نظرية احلتمية الق2012

.75،ص 01،2014، دار الورسم ، اجلزائر، طقيم وسلوكيات من وحي أسوار اكاديميةعبد الرمحن عزي ، - 1
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:التعريف بنظرية الحتمية القيمية في االعالم2.3

:التاليةالثالثةاأللفاظاإلعالميفالقيميةاحلتميةتعبرييشمل

احلتمية مسمىأطُلق:"الحتمية(Determinism)علىعشرالتاسعالقرنمنذ
أوبالنسقالشعورإالباحلتميالشعوروما.مستقلةعلومإىلحتولتاليتالنظرياتكل

ويتضح.للكونفيزيائيةوأخرىرياضيةحتميةالواقع،يففثمة،.يقالكمااألساسيالنظام
علىأساساً مبنيةفيزيائيةحتميةعلىتنطبقالالنتائجعلىاملبنيةالرياضيةاحلتميةأن

اتربهناليتالكيمياءعلمعن حتميةاحلديثميكنوكذلك.األسباب .منتقاةأجساميفذا
واملتغري.ظاهرةأيفهمأوتفسرييفاألساساحملركأنهواحدمتغرياعتباراحلتميةمنويقصد
اإلعالمفتخصالظاهرة" أما"القيمة(Value)النظرية هذهيفاألساس،أوالرئيس،

أوقربهحيثمنيُفهمأويُفسرظاهرة إعالميةأوعنصرأيأنذلكيعين.واالتصال
واالقتصادياالجتماعيالفعلمثلاألخرىاملتغرياتأماالقيمة .منبُعدهأوتناقضه

عنالقيميةاحلتميةمييزالنهجوهذا.تابعةمتغرياتأيفمكمِّلةوالسياسيوالتارخيي
هيالوسيلةأناليت تعتربلوهانماكإىلاملنتسبةالتكنولوجيةاحلتميةمثلاألخرىاحلتميات
إىلالقيمية املنتسبةاحلتميةتعترببينماThe Medium is the Messageالرسالة 

.The Message is the Value"1القيمة هيالرسالةأنالرمحنعبدعزي
يسموماأياالرتقاء،اإلعالميفالقيميةاحلتميةنظريةيفبالقيمةيقصد:القيمية

(سلوكياته)بفعلهارتفعكّلماعملياً لتجسيدهااإلنسانيسعىوقدمعنويةوالقيمة.املعىنيف
وقفمبعىنقياماً،يقومقامالفعلمنالنوعاسماللغةيفالقيمةوتعين.أعلىمنزلةإىلوعقله

الكامنةباملعاينويرتبطالشيءعنيعلوماالقيمةفإنعزيالرمحنعبدمنظورويف.واستوى
.الدينيف

.88صبوعلي، مرجع سابق،نصري- 1
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:تعاىلوقوله)40:(يوسف﴾القيمالدينذلك﴿:تعاىلاهللاقوليفاألمرهذايتجلى

منظوريفتتمالاإلعالموسائلتأثرياتأواألثردراسةفإنوإعالمياً،)٣:(البيّنة﴾قيمةفيها كتب﴿

عزي . 

مرجعيةدونعزي  منمنظوريفتتمالاإلعالموسائلتأثرياتأواألثردراسةفإنوإعالمياً،
حمتوياتإجيابيًا إذا كانتيكونالتأثريإن" :بالقيمة. يقول عزياإلعالموسائلحمتوياتتربط

يكونوباملقابل،.إجيابياً التأثريكانأشدّ الوثائقكانتوكلمابالقيمة،الصلةوثيقةاإلعالموسائل
كانوكلماالقيمة،تتناقض معأوقيمةبأيةتتقيدالاإلعالموسائلحمتوياتكانتإذاسلبياً التأثري

.1أكرب"السليبالتأثريكانأكربالقيمةعناالبتعاد

االعالم:
الت،لصحف،(ااملختلفةبوسائلهاالتصالالنظريةهذهيفباإلعالميقصد اإلذاعة ا
االتصالأدبياتأنيتضح).إخل...االجتماعيالتواصلوشبكاتاإلنرتنت(واجلديدةوالتلفزيون)

عصريفبأنناالقولويرتدداملعاصرة،الثقافةأساساالتصالوسائلوأنالوسيلة،علىتركزاحلديثة
اإلعالم، فالثقافةوسائلعلىالثقافةأولويةعلىتشّددالقيميةاحلتميةنظريةمقاربةإن"إال.الوسيلة

منظورويف.الثقافةمنوحمدوداً حمدداً جزءاً اإلعالموسائلتشملبينمااإلعالموسائلتستوعب
وليسبوسائل  اإلعالم؛الثقافةتفعلماذا:التساؤلاألَوىلفإنعزيالرمحنعبدالنظريةصاحب
الرسالةالقيمية فإناحلتميةنظريةوحسببالثقافة؟اإلعالموسائلتفعلماذا:أيالعكس،

(Message)الوسيلة أنرغماالتصالعمليةأساسMediumشكالً طبيعة الرسالةيفتؤثر
.اإلعالمووسائلالثقافةبنيالعالقةضبطيفاملرجعمتثلالرسالة.ومضموناً 

.89.90صنصري بوعلي، مرجع سابق،- 1



النظريات االتصالية املفسرة للتغري القيميالفصل الرابع

187

فضاءيفتولدتفقدالوسيلةأما.واملمارسةبالفعلوتتجددالتاريخيفثابتةمرجعيةفالثقافة
ماأنتجتقداالتصالوسائلكانتوإذا.األخريةهذهمظاهربعضعنالتعبريإىلوسعتالثقافة
ااجلماهرييةالثقافةيسمى ا،حديفالثقافةتصبحملفإ تمعاجلماهريية وليدةالثقافةأنكماذا ا

.1العكس"وليساجلماهريي

إن التفاعل االجيايب بني االفراد يتم من خالل التفاعل بني االعالم كوسيلة ، والفكر كمنطلق، مما 
منظومة قيمية تنتمي للمجتمع ، وهذا من خالل اعتماد التوعية واالرشاد يضبط االعالم وفق 

والتوجيه ن من خالل عملية االتصال اليت تتم مع اجلمهور املتابع واليت تؤدي اىل تشكيل قناعات  
جديدة لديهم ، وتغيري مواقفهم جتاه بعض القضايا وبالتايل انشاء منظومة قيمية تضمن االستقرار يف 

تمع .2ا

:التأسيس النظري للحتمية القيمية في االعالم3.3

" قد :بدأت رحلة التأسيس والتنظري للحتمية القيمية على لسان عبد الرمحن عزي حيث يقول
دخلت الى مجال التنظير في االتصال متأثرا ببعض أدوات المنهجية الغربية، وقد يبدو ذلك 

دو عاديا إذا اعتبرنا ان المنهجية تولد ادوات من المفارقات للوهلة األولى، ولكن االمر يب
عقالنية أو واقعية في الوصول الى مجموعة من الحقائق النسبية، فاالدوات تملك مجاال 

" وقد بدات رحلتي الى نظريتنا لالتصال بقراءة :، ويضيف قائال" 3مستقال ، اي محايدا نسبيا
امعية بأمريكا، فوجدت العديد من تلك متأنية لنظريات االتصال السائدة أثناء دراستي الج

النظريات ، كنظرية التدفق االعالمي ، ونظرية تحديد االولويات، ونظرية االستخدامات 

.90نصري بوعلي، مرجع سابق،ص- 1
.15ص ،املرجع نفسه- 2
، 03، مركز دراسات الوحدة العربية، ط دراسات في نظرية االتصال ، نحو فكر اعالمي متميزعبد الرمحن عزي، - 3

.08ص،2013
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واالشباعات، تفيد في تفسير بعض الجوانب الجزئية في االعالم واالتصال، ولكنها ال تتضمن 
.1أبعادا فكرية أو فلسفية واضحة"

، بتوجيه عزي اىل دراسة Van Dyckاالعالم  فان دايك"وقد قام استاذ  سوسيولوجيا
اخللفية النظرية الفلسفية واالجتماعية يف دراسة االتصال كظاهرة ذات ابعاد متعددة، ذلك أن العديد 
من مؤسسي علوم االعالم واالتصال انتموا أصال اىل منظور سوسيولوجية االعالم ، وهكذا بدا عبد 

ة النظرية االجتماعية الغربية احلديثة ، حيث ان سنوات دراسته بالواليات الرمحن عزي مع املرجعي
املتحدة االمريكية مسحت له باالحتكاك املباشر مع اتباع النظريات  االتصالية االخرى ومدارس الفكر 
االجتماعي املعاصر كالتفاعلية الرمزية ، والظاهراتية والبنيوية أزال عنه الغموض،  الذي يتصاحب مع 

االحتكاك مع بنيات ثقافية أخرى .

ويعزو عبد الرمحن عزي استقالله التدرجيي عن البنية النظرية االجتماعية الغربية، اىل عودته املؤقتة 
اىل اجلزائر واحمليط الثقايف الذي كان جزءا من ازمتها الفكرية واهلويتية ، ولكنه رغم ذلك حافظ على 

ا يف مقاربته ، حيث مكنته من  النظر اىل الذات والثقافة من زاوية خارجيه وكانه يكتشف هذه ادوا
الذات والثقافة من جديد، فكان ذلك حافزا أساسيا للنبش يف الرتاث، فكتب عن النظرية االجتماعية 
الغربية احلديثة وابن خلدون ، كما استوقفته اسهامات مالك بن نيب يف دراسة املشكلة احلضارية وابراز 

ي بني االنسان و الرتاب والزمان، فأضاف يف دراسة اخرى عامل االعالم يف نظريته وبني الرتابط البنيو 
.2مفهوم "االهلية القيمية" يف دراسة جمتمع املعلومات"

" يمكن تسمية نظريتنا مجازيا بالحتمية النظرية القيمية، وفي ذلك :يقول عبد الرمحن عزي
او التقنية او غيرها، فإذا كان مصدر قوة نظريات تباين جلي مع الحتمية النظرية االجتماعية

االتصال الغربية المرجعية االجتماعية المتغايرة، فغن ثقل نظريتنا وتميزها يكمن في المرجعية 

.09ص، السابقرجع امل، نظرية االتصال ، نحو فكر اعالمي متميزدراسات في عبد الرمحن عزي، - 1
.11ص ، رجعنفس امل- 2
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القيمية غير المباشرة. فالقيمة تؤسس االنسان وال يكون هذا االخير مصدر القيمة بل أداة 
تصال األخرى بل تدفع الى دراستها وتبيان تجزؤها لها.... ان نظريتنا ال تستثني نظريات اال

ونظرتها الجزئية ، وتوفر إطارا ينتقدها ، لكن هم نظريتنا ليس نقد الغير أو مراجعته فذلك 
أسهل ، وإنما التعبير عن الذات والتميز الثقافي بغض النظر عن هذا االخر ، واحيانا، يمكن 

بعض المستويات الواقعية والمنطقية، ثم تنفصل أن تتعايش نظريتنا مع تلك النظريات على  
.1عنها على مستوى القيمة او ما سميناه بالنظرية الحتمية القيمية"

جا فكريا مستقال ورمبا جديدا يسعى فيه اىل كسر تلك  و يرمي عبد الرمحن عزي اىل ان ينهج 
البعيدة عن املعاصرة، واحلداثية الثنائية اليت عابت الباحثني يف املنطقة لزمن طويل، وهي التقليدية 

البعيدة عن االنتماء، فقد ظل املفكرون املسلمون والعرب يقسمون أنفسهم بني هذين القطبني ، 
قطب احملدثني الذين يرون يف امناط الفكر والتفكري الغري، ويف مناهجه وادواته عني العصرنة، وسبيل 

رتاثيني الذين طلبوا أن تكون العودة اىل التقليدي االمساك بأسباب التقدم والنهضة والتطور، وقطب ال
املوروث مصحوبة بالرفض واالقصاء للحديث واجلديد القادم من لدن الفكر الغريب.

" والحاصل أن موضع الجدل الذي يصلني في شان الحتمية :حيث يقول عبد الرمحن عزي
مصدرها ، فالقيمة ما يسمو القيمية االعالمية ال يخص المنظور ذاته، ولكن مفهوم القيمة و 

بالفرد ويرفعه من معاني يمكن ادراكها او استنباطها من النص القرآني والسيرة النبوية 
والنصوص المرجعية التي انتجتها الحضارة العربية االسالمية، أضافة الى النصوص النهضوية 

رأ في االية القرانية الحديثة... فالقيمة سبقت فعل االنسان، في البدء كانت الكلمة، وكلمة اق
.2اتبعت "باسم ربك" أي تكون القراءة في سياق تعاليم الهية وليست قراءة من دون مرجعية"

.13ص ، املرجع السابق، دراسات في نظرية االتصال ، نحو فكر اعالمي متميزعبد الرمحن عزي، - 1
.14ص، رجعنفس امل- 2
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ويف ذات السياق يطرح عبد الرمحن عزي رؤاه للصلة الوثيقة بني القيم والدين وبني اخلالق 
:واملخلوق، يقول يف هذا الصدد

واالنسان لو دققنا يف معىن واشتقاقات كلمة (اخللق) "وميكن فهم العالقة بني القيمة واملعتقد 
باللغة العربية، فاخلالق تعاىل هو االول واالخر،" واليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه"،

ومنها االنسان من صنع اخلالق تعاىل "منه خلقناكم ومنها نعيدكم" ... اما اخللق بضم اخلاء والالم 
.1"(االخالق بوصفها بابا من ابواب القيمة)فتشري اىل القيمة و 

ا  ا من متيز املرجعية القيمية اليت تستند إليها، ومن نظر تستمد "احلتمية القيمية االعالمية" قو
ذا :اىل الثقافة اليت تعين سلما ميثل مستواه االعلى القيم، ويكون مصدرها يف االساس الدين" و

أبعادا ثالثة هي القيم واملنطق والفعل ، فتكون القيم هي املرجعية فالثقافة ليست اال سلما يتضمن 
"2والفعل هو السلوك واملنطق هو وسيلة حتقيق الرتابط بني القيمة والسلوك

ن عبد الرمحن عزي  خيالفه يف هذا الصدد ، ، إال أ"الرسالة هي الوسيلة"يقول ماكلوهان  بأن 
يم"."الرسالة هي القمن خالل اعتماده مقولة 

المفاهيم  االساسية في نظرية الحتمية القيمية في االعالم:4.3

لقد اوىل عبد الرمحن عزي أمهية كبرية للمفكر ابن خلدون ، ومالك بن نيب ، حيث نستشرف 
بصمتهما يف معظم اعماله ،حيث يالزمانه دائما يف صياغة مفاهيم الظاهرة االعالمية لنظرية احلتمية 

:نوجزها كااليتالقيمية، حناول ان

،01،2009ط، منشورات مكتبة إقرأ، اجلزائر،قراءات في نظرية الحتمية القيمية في االعالمنصري بوعلي، واخرون، - 1
.21.،20ص
.62صنصري بوعلي، واخرون، قراءات يف نظرية احلتمية القيمية يف االعالم، مرجع سبق ذكره،- 2
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:الثقافة:أوال

إن الثقافة عبارة عن سلم من القيم تسمو أو تدنو وفق العالقة مع القيمة، كما ان الثقافة يف 
أصلها ظاهرة دينية أخذت بعدا اجتماعيا باملمارسة إما يف العالقة مع القيمة الدينية االصلية اقرتابا 

لرمحن عزي  يف سياق دراسته امليدانية عن ثقافة الطلبة منها او ابتعادا عنها، حيث يعرفها عبد ا
تمع املاضي وما :والوعي احلضاري ووسائل االتصال حيث يقول " إن الثقافة هي كل ما حيمله ا

ينتجه يف احلاضر واملستقبل من قيم ورموز معنوية أو مادية، وذلك يف تفاعله مع الزمان(التاريخ) 
بعض االسس (القيم) اليت تشكل ثوابت االمة واصوهلا (البعد واملكان (احمليط) انطالقا من

." 1احلضاري)

:العولمة:ثانيا

يشري عبد الرمحن عزي بطريقة غري مباشرة يف أحباثه واسهاماته منذ منتصف الثمانينات اىل ظاهرة 
وتتجلى أكثر العوملة ، فهو فلم يسميها باالسم وإمنا يف كل مرة يشري اليها كحالة بدأت تستفحل 

" ينذر تفجر الظاهرة المعلوماتية :فأكثر مع تنامي وتطور تكنولوجيا االتصال، ولنتأمل العبارة التالية
االتصالية بتقلص ثقافات افريقيا واسيا وأمريكا الالتينية والعالم االسالمي وانحصارها في شكل  

ء الحضاري... وتنذر هذه الثورة كيانات فلكلورية هشة ال مكانة لها في المسار التاريخي والبنا
االتصالية التي لم تعد تتقيد بعوائق الوقت والجغرافيا بتحول العالم الى ما سماه ماكلوهان الى 

2وحدة قبلية او قرية واحدة.."

جتدر االشارة اىل أن عزي عبد الرمحن من القالئل يف العامل العريب ممن استشرفوا حدوث ظاهرة 
.1990و 1985جليا خالل جمموعة احباثه ما بني سنيت العوملة ، ويظهر ذلك

.134صنصري بوعلي، واخرون، قراءات يف نظرية احلتمية القيمية يف االعالم، مرجع سبق ذكره،- 1
.135،136ص رجع ،نفس امل- 2
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:المخيال االعالمي:ثالثا

يشكل هذا املفهوم قطيعة ابستمولوجية مع مفهوم الرأي العام، فإشكالية املخيال االعالمي 
خيتلف عن اشكالية الرأي العام، اليت يرى فيها عبد الرمحن عزي أنه ال ميتلك الكثري من تراث االنا 

تمع الغريب ابتداءا من الفرتة املسماة فرتة النهضة بأوربا أواخر على  اعتبار أنه ارتبط تارخييا بتجربة ا
م، حيث يعيد صياغة، مفهوم الرأي العام من جديد من خالل ربطه مع عدد من املفاهيم 15القرن 

عال من اجلمهور العريب املقرتنة بتطور فكر احلضارة العربية االسالمية كمفهومي العصبية والشورى. جا
واالسالمي معاصرا لنفسه على صعيد حركية مفهوم املخيال االعالمي وحمتواه االيديولوجي، أي اننا 

هو متعصب، منها ما هو جتنيدي ومنها هو مستنري ومنها مامنتلك خمياالت اعالمية كثرية، منها ما
.1اثي للجمهورما هو متنوع ومتحرر نسبيا ، ويرتبط كل ذلك باملخزون الرت 

:الزمن االعالمي:رابعا

ال الذي يربط بني املضمون الذي تقدمه وسائل االعالم واالتصال من يعترب الزمن االعالمي ا
جهة، وفاعليتها من خالل ضمان سريورة براجمها من جهة أخرى ، حيث ان استخدام وسائل 
اإلعالم هو استهالك للوقت، اي ان هذا الوقت يتحدد عرب فرتات االستخدام املتواصل ، إذن 

فحركية وسائل االعالم ، هي يف دميومة حركيتها الزمنية.

زمن القراءة، زمن االستماع، زمن :الزمنة التالية"إن الزمن االعالمي املعاصر تنصهر فيه ا
املشاهدة وزمن التصفح او االحبار ، وهذه كلها عبارة عن ازمنة اعالمية تتنافس فيما بينها حىت حتتل 

.2مكانة الئقة لدى الفرد املستخدم"

.140نصري بوعلي، واخرون، ، مرجع سبق ذكره.، ص -1
.141نفس املرجع ص - 2
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إن ظهور او تطور اي وسيلة اعالمية ، يؤدي اىل تقليص الوقت املستهلك يف العالقات 
خر اىل تماعية، فاخرتاع االذاعة مثال أدى اىل حتول منط االستخدام من االستماع املباشر  لآلاالج

االستماع التقين، كذلك ظهور التلفزيون اقتطع جزءا كبريا من الزمن الذي كان اجلمهور يستخدمون 
ردة . فيه الوعي واالدراك ، بدل املشاهدة بالعني ا

ما تبقى من الزمن االجتماعي املفقود يف الوسائل االعالمية "وسامهت االنرتنيت يف استهالك 
االخرى، وصارت العالقة بني الزمنني االعالمي واالجتماعي غري متكافئة بنيويا. حيث أن الزمن 
االعالمي يفرض شكليا وترية أسرع من تلك اليت يقوم عليها التحول االجتماعي ،الشيء الذي جيعل 

.1ازن وعدم استقرار على املستوى الفردي واالجتماعي"هذا االخري يف حالة عدم تو 

:المكان االعالمي:خامسا

، أي البيئة الفيزيقية الذي يعيش فيه االفراد ، جزاء من التكوين الذايت واالجتماعي يعترب املكان
والتارخيي يف اي جمتمع، وكل عنصر من هذه البيئة ، أي املكان والقيم والعمران، يلعب دورا يف 

أسيس ذهنية الفرد وما حيمله من شخصيته وذاكرته ، وكذا نظرته اىل احمليط االجتماعي والفيزيقي، ت
واحلاصل أن املكان والقيم والعمران عناصر ضرورية تنبين عليها الرتبية والتنشئة والعالقات االجتماعية 

ا املخزون الثقايف كالعادات والتقاليد والتجارب وامل عاناة والطموحات واحلراك  اليت يتحرك يف دائر
خل، فاملكان إ...السياسي والعالقة مع الدوائر اجلغرافية االخرى احمليطة وامناط االتصال املتعددة ،

متازج بني الطبيعة والقيم والثقافة وأمناط التعامل مع البيئة واالخر والعمران، يضاف اىل ذلك تدخل 
الت والصحف  واالنرتنيت يف تكوين امناط من وسائل االعالم واالتصال كالتلفزيون والسين ما وا

الصور املكانية اليت تكون خارج دائرة الواقع املعاش للفرد فتدخل عليه مكانا رمزيا متباعدا ومألوفا مع 

، الدار االعالم وتفكك البنيات القيمية في المنطقة العربية، قراءة معرفية في الرواسب الثقافيةعبد الرمحن عزي ، - 1
.27،29ص، 2009، 01طتونس،املتوسطية للنشر ،
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ذه الوسائل اليت تؤدي اىل نوع من االغرتاب عن املكان املعايش والتعلق باملكان  تزايد االرتباط 
.1ذي تعرضه هذه الوسائل يف صور االفالم واملسلسالت واالعالنات عامةاملألوف اجلديد ال

ان من نتائج العوملة املكانية ، احتالل  املكان الرمزي حمل املكان احلقيقي، غابت فيه احلدود 
بني الواقع واالفرتاضي، وغابت فيه اخلصوصيات التقليدية، وصار املكان الرمزي فضاءا يعرب عن نوع 

قيم والعالقات االجتماعية وامناط االستهالك واجلوانب الثقافية والنفسية واالقتصادية. جديد من ال

:الرأسمال االعالمي الرمزي:سادسا

إن االعالم ليس واقعا وغنما هو تعبري عن الواقع ، حيث ميثل مستوى مغاير من احلقيقة سواءا
ال الرمزي. يف السياسة او الدين او االقتصاد أو الثقافة ، حيث أن االعالم ينتمي اىل ا

معناه اننا ننظر اىل االعالم نظرة اكثر عمقا ، 2كرأسمال رمزي"عندما نتكلم عن االعالم 
ليس فاإلعالم ليس هو الشيء وإمنا هو  ماهية هذا الشيء من خالل املقاربة الظاهرياتية، واالعالم 

منا هو املدلول من خالل املقاربة السيميولوجية، واالعالم ليس هو املبىن وامنا هو املعىن إهو الدال و 
وما بعد املعىن من خالل النظرة البنيوية، واالعالم هو الرمز وفق التفاعلية الرمزية ، كما أن االعالم هو 

.3الفروع املعرفية "اللغة وفق املقاربة اللسانية ، فاإلعالم ككل تتحكم فيه هذه

ال الرمزي ، إذ يعرب عن الواقع  "من خالل ما سبق نستطيع القول بأن االعالم ينتمي اىل ا
باللغة والصورة والصوت ، فاإلعالم ليس الواقع ذاته وإمنا تعبري عنه، وهو ميثل مستوى اخر من 

ف عن رمزية االعالم وعالقته بالواقع، املقصود هنا التوققافية أو السياسية او االجتماعية، و احلقيقة الث

، مرجع سبق وتفكك البنيات القيمية في المنطقة العربية، قراءة معرفية في الرواسب الثقافيةاالعالم عبد الرمحن عزي ، - 1
.47،48ذكره، ص

عالم عامة وبالفضائيات على وجه التحديد لرمزيتها ونفوذها اىل عقول االفراد وبنيتهم الذهنية يتعلق الرأمسال الرمزي باإل- 2
والثقافية .

.144.ص140، مرجع سبق ذكره.، ص ءات في نظرية الحتمية القيمية في االعالمقرانصري بوعلي، واخرون، - 3
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الرأسمال و 1الرأسمال الماديوإمنا اهلدف هو النظر اىل االعالم بوصفه رأمسال رمزيا يضاهي 
، اخل، ويكون هذا االمر االساس يف جعل الرأمسال الرمزي جمال استقطاب أو السياسي والثقافي

تنافس او صراع جديد على املستوى احمللي او الدويل ، ويتم مقاربة الرأس مال الرمزي يف أبعاده 
القيمية والسوسيولوجية، فالقيمي يكمن يف دراسة رأمسال الرمزي يف ضوء العالقة مع االنواع االخرى 

أي املعاين اليت تشكل نظريا أساس احلراك الثقايف واالجتماعي 2الرأسمال القيميأمسال وامهها من الر 
واليت تستمد أصوهلا املرجعية واملعرفية من املعتقد واملمارسات التارخيية املرتتبة عن ذلك، وأما 

علقت بالنص أو السوسيولوجي فيخص االبعاد االجتماعية اليت يتأسس عليها الرأمسال الرمزي سواءا ت
.3باملتلقي"

يعترب بيار بورديو من اوائل من سعى اىل إعطاء الرأمسال الرمزي بعدا سوسيولوجيا يف سياق 
تمعات الرأمسالية الغربية، وقد  نظريته املسماة بنظرية احلقل، واليت عنيت بظاهرة االنتاج الثقايف يف ا

ربه فرعا من الرامسال الثقايف ،، من خالل وصفه بانه استخدم بورديو مفهوم الرأمسال الرمزي جزئيا واعت
ظاهرة إجتماعية ترتبط بالسمعة والشرف يف سياق ثقايف معني.

ميكن اختاذ الرأمسال الرمزي اجلديد اداة يف مقاربة الفضائيات الرتفيهية يف املنطقة العربية 
العالمية، فتم إدراج الرأمسال القيمي بالتحديد. وقد مت استنباط هذه االداة من نظرية احلتمية القيمية ا

بوصفه اجلزء الذي دونه تصعب قراءة الرأمسال الرمزي . ومتت االستعانة بتقدميات بورديو يف ربط 
، على اعتبار ان الرمزي جتماعيالرأمسال الثقايف بالرأمسال االقتصادي وعالقة هذه االطراف بالبعد اإل

أي املال يف حد ذاته حيث ميثل البنية االقتصادية اليت يقوم عليها االعالم، ويكون شرطا ضروريا يف تأسيسه الرأمسال املادي ،- 1
ملا تتطلبه وسائل االعالم احلديثة من أمكانيات تقنية و بشرية ضخمة .

تمع ومعانيه الثقافية اليت تشكل هويته وانتماءه اىل بيئة حضارية ذات أبعاد انسانية عاملية  - 2 يتعلق الرأمسال القيمي بقيم ا
ضمن احلراك االجتماعي والتارخيي.

مرجع سبق االعالم وتفكك البنيات القيمية في المنطقة العربية، قراءة معرفية في الرواسب الثقافية عبد الرمحن عزي ، - 3
.143،144ص9ذكره 
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مسال الرمزي يف املنطقة أكن بدون صعوبات على اعتبار أن ر تجزء من الثقايف ، وهذه االستعانة مل 
العربية ليس بالضرورة ناجتا اجتماعيا حبتا وإمنا حيوي الكثري من املكونات الوافدة او املنقولة، أو 
املدبلجة إضافة اىل التشوهات التارخيية اليت أشرنا اليها ، يضاف اىل ذلك البعد االجتماعي مل يتبلور 

يسمح بتصنيفه اىل فئات اجتماعية ذات ثبات نسيب من الناحية التارخيية على اعتبار بالشكل الذي
أن الصبغة الشعبية الزمت الرتكيبة االجتماعية يف املنطقة العربية واالسالمية باستثناء منطقة اخلليج 

لشعبية جتماعية استهالكية مل تعد تتصف بصفة البداوة أو اااليت وبفعل ثروة النفط اوجدت شرائح 
.1على النحو الذي كان سائدا اىل عهد قريب

خالصة حول النظرية الحتمية القيمية في االعالم 5.3

:"إن اهم الركائز اليت تقوم عليها نظرية احلتمية القيمية  حسب عبد الرمحن عزي نوجزها كالتايل

تمع.أن يكون االتصال نابعا ومنبثقا من االبعاد الثقافية واحلضارية اليت ينت مي اليها ا

 أن يكون االتصال تكامليا ، فيتضمن االتصال السمعي البصري، واملكتوب والشفوي
نه من اسس  قيام احلضارات.الشخصي، مع الرتكيز على املكتوب أل

 أن يكون االتصال قائما على مشاركة واعية من طرف اجلمهور املستقبل ال ان يكون
احاديا متسلطا.

 تمع اىل ان يكون االتصال دائما حامال للقيم الثقافية والروحية اليت تدفع االنسان وا
.2االرتقاء والسمو"

مرجع سبق االعالم وتفكك البنيات القيمية في المنطقة العربية، قراءة معرفية في الرواسب الثقافيةعبد الرمحن عزي ، - 1
.148.150ذكره ص

.97ص ع سابق،باديس لونيس، مرج- 2
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نظرية الغرس الثقافي-4

:الغرس الثقافية وتطور النظريةأنش1.4

حيث قام بدراسات نظرية الغرس الثقافي، هو مؤسسجورج جورنبرج يعترب العامل األمريكي 
االتصال اجلماهريية على البيئة الثقافية يف أطار مشروع  خاص بدراسة  تأثري وسائل عديدة حول

باملؤشرات الثقافية.

فكار اخلاصة بعمليات تصويرا تطبيقيا لألCultivation Theoryو"تعترب نظرية الغرس 
ا  ئل وسابناء املعىن، وتشكيل احلقائق االجتماعية ، والتعلم من خالل املالحظة، واالدوار اليت تقوم 

االت،  يث تؤكد الفكرة العامة اليت جتتمع حوهلا النظريات السابقة وهي قدرة حاالعالم يف هذه ا
م، خصوصا بالنسبة لأل فراد وسائل االعالم يف التأثري على معرفة االفراد وادراكهم للعوامل احمليطة 

.1الذين يتعرضون اىل هذه الوسائل بكثافة كبرية"

يف جمتمع معني يعرب عن عملية الغرس أو االمناء حسب تعبري جورج "إن ما تفعله الثقافة 
، حيث ان هذه االخرية تتكون دم الثقافة كوسيلة للعيش والتعلمجورنربج، فاحلضارة االنسانية تستخ

من جمموع الفنون والعلوم والدين والقانون واملهارات والصور الذهنية واحلكايات واملوسيقى اىل غري 
.2التلفزيون لدى االفراد من خالل عرض صور ذهنية من خالل بناء رمزي"ذلك، يعكسها 

اخلاصة بعمليات بناء املعىن وتشكيل لألفكار"ولذلك تعترب نظرية الغرس الثقايف تصورا تطبيقيا 
ا وسائل االعالم يف هذه  احلقائق االجتماعية، والتعلم من خالل املالحظة ، واالدوار اليت تقوم 

االت،  حيث تؤكد الفكرة العامة اليت جتتمع حوهلا النظريات االخرى وهي قدرة وسائل االعالم يف ا

.262حممد عبد احلميد، مرجع سابق ص- 1
.301حسن عماد مكاوي ، ليلى السيد ، مرجع سابق ص- 2
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م ، خصوصا بالنسبة  الذين يتعرضون اىل لألفرادالتأثري على معرفة االفراد وادراكهم للعوامل احمليطة 
.1هذه الوسائل بكثافة كبرية"

فزيون خاصة واكتساب املعاين واملعتقدات تربط  نظرية الغرس الثقايف بني كثافة التعرض للتل
واالفكار والصور الرمزية حول العامل الذي تقدمه وسائل االعالم بعيدا عن العامل الواقعي او احلقيقي، 
وترى النظرية أن مشاهدة التلفزيون تقود اىل تبين اعتقاد حول طبيعة العامل االجتماعي، يؤكد الصور 

خبار واالعمال التلفزيونية. وتتمثل قوة التلفزيون يف الصور الرمزية اليت النمطية اليت يتم وضعها يف اال
ا  طويلة، مما يؤدي اىل تأثري ألوقاتيقدمها يف حمتويات براجمه عن احلياة الواقعية ، واليت يتم مشاهد

متواصل و غري مباشر على وجهات نظر اجلمهور املتابع ، خبصوص القضايا االجتماعية احلساسة ، 
خالل خلق عملية تفاعل بني املضمون(الرسالة) واملتلقي (اجلمهور).من

البدايات االوىل هلذه االفكار عندما قال أن G.Gerbner"ويعود اىل جورج جورنربج 
تمع احلديث، وكانت هذه االفكار نتيجة للجهود اليت قام  التلفزيون يعترب قوة مسيطرة يف تشكيل ا

تمع االمريكي، عندما اجتاحت ا هو وجمموعة من الباحثني يف حبث تأثريات التلفزيون على ا
اية الستينات. الواليات املتحدة االمريكية موجة من العنف واالضطرابات واجلرائم واالغتياالت يف 

وربط الناس العاديون بني ارتفاع معدالت اجلرمية والعنف والتغري يف القيم اليت حدثت يف هذه 
انتشار التلفزيون يف اخلمسينيات والستينيات، وضغط االهتمام الشعيب على الكونغرس الفرتة وبني 

االمريكي ليفعل شيئا ، وفعال مت اعتماد التمويل الالزم من بعض املؤسسات واملعاهد القومية 
60االمريكية لتمويل حبوث حول تأثريات التلفزيون يف جماالت الصحة والتعليم ، ومت طباعة حوايل 

حتت عنوان التلفزيون والسلوك االجتماعي.1971سة يف مخسة جملدات عام درا

.306حممد منري حجاب ، مرجع سابق ص - 1
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وكانت نتائج هذه الدراسات هي اليت صاغت الفكرة اخلاصة بالغرس كنتيجة للتعرض املكثف 
واملستمر للتلفزيون، وقيام العالقة بني كثافة املشاهدة وإدراك الواقع االجتماعي بالصور اليت يعرضها 

التلفزيون".

ضع غرينربج من خالل هذه الدراسات مشروعه اخلاص باملؤشرات أو املعامل الثقافية وو 
Cultural Indicator من قيام هذه العالقة من خالل دراسة ثالثة التأكدالذي يهدف اىل

:عناصر أساسية

.العمليات املؤسسية الكامنة وراء انتاج حمتوى االعالم
العالم.الصور الذهنية اليت ترمسها وسائل ا
"1العالقة بني التعرض اىل الوسائل التلفزيونية ومعتقدات اجلمهور وامناط سلوكه.

مما سبق ميكن تعريف الغرس الثقايف على أنه" عملية اكتساب املعرفة أو السلوك من خالل 
الوسيط الثقايف الذي يعيش فيه االنسان. فالثقافة كبيئة حاضنة تقوم بعملية االكساب والبناء 

تمع، ومن بني االدوات اليت تستخدمها الثقافة ، والت شكيل ملختلف املفاهيم و الرموز الثقافية يف ا
.2جند وسائل االعالم اليت احتلت مكانا هاما يف عملية التأثري واالمناء الثقايف"

ايا إن عملية التأثري خاضعة ملدى تكرار املواد االعالمية املنشورة ،حيث أن موقف االفراد ازاء قض
م مع تراكم وتكرار نفس املعلومات ،  معينة سواءا بالقبول او بالرفض يعود باألساس اىل مدى جتاو
ونستشف ذلك من خالل الدراسات اليت تناولت ظاهرة العنف ، حيث أن التعرض املكثف لألفالم 

ها كفكر وكفعل العنيفة جعل املشاهدين أكثر قبوال لقيم العنف والتخريب، واكثر تعاطفا مع من يتبنا
على أرض الواقع .

.263حممد عبد احلميد، مرجع سابق ص - 1
.264ص املرجع نفسه، - 2
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"إن عملية الغرس الثقايف ليست عبارة عن تدفق موجة من التأثريات من التلفزيون اىل مجهور 
املتلقني ولكنها جزء من عملية مستمرة وديناميكية للتفاعل بني الرسائل والسياقات . وميكن وصف 

ا نوع من التعلم العرضي  Incidentalعملية الغرس با Learning الذي ينتج عن تراكم
التعرض للتلفزيون، حيث يتعرف مشاهد التلفزيون بدون وعي على حقائق الواقع االجتماعي 
واخلصائص السكانية، وتكون هذه احلقائق بصفة تدرجيية أساسا للصور الذهنية ، والقيم اليت 

.1"يكتسبها املشاهد احلقيقي

:يالقضايا المعالجة في الغرس الثقاف2.4

:ميكن ان نصنفها اىل ست قضايا او أسئلة رئيسية تعاجلها نظرية الغرس الثقايف

:كيف تحدث عملية الغرس-1
"تشكل بعض االسئلة حتديا لبحوث الغرس، ومنها مادور العمليات السيكولوجية يف ادماج 

ي؟ وماهي حمتوى التلفزيون ضمن مفاهيم املداومني على املشاهدة الكثيفة عن الواقع االجتماع
مباديء التعلم املناسبة ؟ ال يزال معظم الباحثني ال يعرفون كيف حتدث هذه العالقات، كذلك ما 
يزال معظم االثبات لعملية االمناء يتم من خالل حبوث املسح فقط ، وهذه البحوث تغفل غالبا 

ية او امجالية عامة االثار الرتاكمية لوسائل االعالم، ونظرا ألن رسائل التلفزيون تعرب عن صورة كل
ا تكون بعيدة االمد وتستغرق  شهورا او سنوات. تنعكس مبرور الوقت، فإن العمليات املرتبطة 

:نوع الجمهور الذي تحدث له عملية الغرس-2
موحدة عرب كل اجلماعات ت الدراسات السابقة اىل أن امناط الغرس(االمناء) نادرا ماتكونأشار 

السكانية، فهناك العديد من حاالت االختالف داخل اجلماعة الواحدة، وهناك دراسات اخرى تقرتح 
ويقصد به اخلربة املباشرة لقضية ذات بروز خاص لدى مجاعة ما Resonanceما يسمى بالرنني 

.302حسن عماد مكاوي ، ليلى السيد ، مرجع سابق ص- 1
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توى التلفزيوين نتيجة اهتمامها من السكان، حبيث تكون زروف هذه اجلماعة اكثر قابلية للتأثري باحمل
ا اجلرميةاملواطنون الذين يع:، ومن امثلة ذلكاخلاص بتلك القضية ، ونتيجة يشون يف اماكن تنتشر 

هذه الظروف يصبحون اكثر خوفا من الوقوع ضحايا للجرائم، وبالتايل يتأثرون مبحتوى العنف 
.1التلفزيوين بقدر اكرب من اجلماعات السكانية االخرى"

:مستويات عملية الغرس-3
"تفرتض نظرية الغرس الثقايف وجود فروق هامة بني معتقدات االفراد عن واقع التلفزيون والواقع 
االجتماعي . وتكمن املشكلة يف وجود فروق حمتملة بني املعتقدات على املستوى الشخصي، 

تمع ميكن تمعي، فتوقع حجم العنف يف ا ان ينتج عن خربات ذاتية واملعتقدات على املستوى ا
لبعض االفراد الذين سبق هلم املعاناة من اعمال العنف ، او نتيجة الشعور بالعزلة ، وبالتايل فإن 

مفاهيم إدراك الواقع قد تعرب عن اجتاهات خمتلقة ، وحتتاج اىل دراسات اكثر عمقا.

:دور الخبرة الشخصية في عملية الغرس الثقافي-4
ا ، أزيادة أثر وسائل االعالم يف القضايا اليت تقل خرباتنا الشخصية بشمن احلقائق الثابتة 

ولكن ليس من الضروري ان تكون تلك حاجة كل فرد، فقد يزعم بعض االفراد ان اخلربات اليت 
م الذاتية، كذلك فإن مشاهدة التلفزيون تتم غاليا يف  يتحصلون عليها من التلفزيون تتطابق مع خربا

، ويؤثر أفراد االسرة يف بعضهم بعضا عند تفسريهم للمحتوى التلفزيوين سواءا اكان سياق االسرة 
ذلك بشكل مباشر ام غري مباشر ن وميكن ان يؤثر ذلك يف علية الغرس.

:فزيونيلتوجهات المشاهدين نحو أثر الغرس الت-5
يقصد بذلك دراسة ظواهر مثل املشاهد النشط مقابل املشاهد السلبني وعوامل االنتقائية، 
والتفسري الواعي للمحتوى التلفزيوين كواقع اجتماعي. بعض هذه القضايا يف حاجة اىل مزيد من 
البحث يف إطار املفاهيم املستخدمة لالمناء والعمليات االجرائية، وهي تستخدم يف معظم االحوال  

.311.312، ص سابقحسن عماد مكاوي ، ليلى السيد ، مرجع - 1
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كمتغريات مستقلة جبانب كثافة املشاهدة، ولكنها ميكن ان تساعد على فهم عملية الغرس حني 
.1تستخدم كمتغريات وسيطة لكشف االرتباطات الناجتة يف إطار اجلماعات اليت يتم دراستها"

:دور البرامج المتخصصة في عملية الغرس الثقافي-6
غض النظر عن نوع الربامج اليت يشاهدها "يركز حتليل الغرس على احلجم الكلي للمشاهدة ب

اجلمهور، ولذلك يكون حجم املشاهدة الكلية أكثر امهية يف عملية االمناء من نوعيات احملتوى الذي 
يتعرض له املشاهد. وهناك الكثري من الباحثني يسعون اىل دراسة الغرس احملتمل الناتج عن التعرض 

سرة،  رغم أنه ال ينبغي امهال املشاهدة الكلية كبناء للمسلسالت ، والغرس الناتج عن برامج اال
.2نظري وكمقياس أمربيقي أيضا"

:االنتقادات الموجهة لنظرية الغرس الثقافي3.4

"إن من اهم االنتقادات اليت وجهت لنظرية الغرس الثقايف،  يعود اىل ارتباط العالقة السببية بني 
تب عن ة تفسري الرسائل اليت حتتويها تلك املضامني، مما يرت عملية مشاهدة الربامج التلفزيونية، وعملي

نه مل يثبت حىت االن تعطيل العمليات النفسية اخلاصة رفة االدراكية ذلك تشكيل أفكار واراء، أل
وتأثري العوامل الوسيطة واالكتفاء باملشاهدة وحدها عند بعض الفئات او غريها، وكذلك ال توجد 

عدم اكتساب املعاين واالفكار واحلقائق التلفزيونية رغم تشابه كثافة إجابة قاطعة حول أسباب 
ضافة اىل عدم  باإل،املشاهدة يف داخل الفئة او اجلماعة الواحدة مثل االطفال يف مرحلة عمرية معينة

كفاية االدلة اخلاصة باحملتوى ذاته وحدوث الغرس الناتج عن اركم التعرض اىل هذا احملتوى.

ليت تثريها العديد من البحوث والدراسات توضح ان عملية الغرس من خالل هذه القضايا ا
التلفزيون او وسائل االعالم بصفة عامة مل تكتمل معاملها، وإن كان قد مت اختبارها يف جماالت العنف 
واجلرمية داخل الواليات املتحدة االمريكية ، اال انه ال ميكن تعميم نتائجها على كل اجلماعات أو 

.312،313حسن عماد مكاوي ، ليلى السيد ، مرجع سابق ص- 1
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افات ، ومل حتدد هلا أطر نظرية أو منهجية خاصة أكثر مما ميكن أن نسوقه من فروض مستسقاة الثق
من لنظرة الكلية لدور وسائل االعالم يف البناء االفكار واملعاين كأداة من ادوات التفاعل الرمزي 

تمعات . وما زال العديد من اخلرباء ينظرون بالشك اىل العالقة السببية بني  متغري كثافة داخل ا
املشاهدة وحدوث الغرس ، مما يتطلب التعمق يف دراسة جوانب عديدة والتوسع يف االجابة على 

.1تساؤالت متعددة مثل اليت سبق ذكرها الستكمال االطار النظري واملنهجي لنظرية الغرس الثقايف"

نظرية دوامة الصمت.-5

:لنشأة والتطور.ا1.5

، حيث دعت سنوات املؤسس االول لنظرية دوامة الصمتتعترب إليزابيث نوميان، هي 
ثريا على أالسبعينيات من القرن املاضي، اىل اعتبار التلفزيون من اهم الوسائل االتصالية احلديثة ت

اجلماهري من خالل تشكيل الراي العام.

ني ، وميكن "تعترب هذه النظرية من النظريات اليت تؤكد قوة وسائل االعالم يف تأثريها على املتلق
تم أيضا بالتأثري على املستوى اجلمعي  تصنيفها يف إطار واحد مع نظرية وضع االجندة، حيث 
وتشكيل الرأي العام، وإن كانت تسري يف االجتاه العكسي من حيث الكشف عن نوع التأثري 

.2وشدته"

و ايديولوجية تقوم نظرية على فكرة، أن تبين وسائل االعالم واالتصال خلط حتريري معني ، ا
معينة، سيدفع باجلمهور املتابع اىل تبين نفس االجتاه الذي تدعمه هذه الوسائل االعالمية، مما يسمح 

بتشكيل رأي عام خيدم أفكار هذه املؤسسات االعالمية.

.269،272ص ،حممد عبد احلميد، مرجع سابق- 1
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راء السائدة يف ة ، لذلك فهم مييلون اىل تبين اآلتفرتض هذه النظرية ان االفراد يتجنبون العزل
م ال يريدون ان يكونوا الوحيدين يف تبين بعض االجتاهات واالعتقادات. وإذا ما ، مبتمعا عىن ا

رائه خوفا من العزلة.آالخرية فسوف حيجم عن التعبري عن شعر الفرد بان اراءه ال تقع ضمن هذه ا

راء االخرين ليس العامل الوحيد يف هذه املسالة ، وإمنا "ومن جهة اخرى فأن ادراك الفرد آل
وسائل االعالم تعترب عامال اخر، الن وجهة النظر السائدة يف يوم ما هي تلك اليت حتددها وسائل 

، الدعم الذي يلقاه الفرد من بيئتهاالعالم، كما أن هناك عامال ثالثا يف العملية ويتمثل يف درجة 
الفرد صامتا فإن الناس من حوله سوف يلتزمون الصمت أيضا، وبالتايل فإن وبالقدر الذي يبقى فيه 

، د يف االتصال الشخصي حيدث اللولبحتديدات وسائل االعالم وغياب الدعم بربأي اخلاص للفر 
.1ومن هنا يظهر تأثري وسائل االعالم ، وبصفة خاصة على املدى البعيد"

املدى من خالل البحث يف ثالث عناصر أساسية دعت إليزابيث نيومان اىل اجراء حبوث طويلة
:وهيتساهم يف عملية التأثري

:من خالل التكرار"التأثري الرتاكمي-1
ة ومتكررة حول موضوعات او شخصيات او  حيث متيل وسائل االعالم اىل تقدمي رسائل متشا

لبعيد.قضايا، ويؤدي هذا العرض الرتاكمي اىل تأثريات على املتلقني على املدى ا

:الشمولية-2
يمن على بيئة املعلومات املتاحة،  تسيطر وسائل االعالم على االنسان وحتاصره يف كل مكان، و

مما ينتج عنه تأثريات شاملة على الفرد يصعب اهلروب من رسائلها.

.129عبد الرمحن عزي ، السعيد بومعيزة ، مرجع سابق، ص- 1
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:التجانس-3
مما يؤدي اىل ويعين ان بني القائمني باالتصال اتفاقا وانسجاما مع املؤسسات اليت ينتمون اليها 

م والقيم االعالمية اليت حتكمهم ، ويؤدي ذلك اىل ان الرسائل اليت تتناقلها وسائل  تشابه توجها
ة ومتناسقة، مما يزيد من قوة تأثريها على املتلقني. االعالم املختلفة تبدو متشا

ستقال حول تؤدي هذه العوامل السابقة اىل تقليل فرصة الفرد املتلقي يف ان يكون له رايا م
القضايا املثارة، وبالتايل تزداد فرصة وسائل االعالم يف تكوين االفكار واالجتاهات املؤثرة يف الراي 

.1العام"

:فيلخص نظرية دوامة الصمت ي األفكار التاليةاليهوكاتز أما  

.كل االفراد هلم اراء"
اذا ما ادركوا ان هذه رائهم آاعية جيعل االفراد ال يعلنون عن اخلوف من العزلة االجتم

راء ال حتظى بتأييد االخرين.اآل
 يقوم كل فرد بعمل استطالعات سريعة ملعرفة مدى التأييد أو املعارضة للرأي الذي
يتبناه.
راء ونقل مناخ تعد وسائل االعالم  من املصادر الرئيسية لنشر املعلومات وعرض اآل

التأييد او املعارضة.
 راء مما يؤدي اىل تشويه الراي  العام.التحيز يف عرض اآلمتيل وسائل االعالم اىل
 م خمتلفون وغري مسايرين لراي االغلبية  مما يدرك بعض االفراد أو اجلماعات أ

جيعلهم إما يغريون اراءهم لتتسق مع راي وسائل االعالم، او يؤثرون الصمت جتنبا للضغوط 
.2االجتماعية"

280ص،سن عماد مكاوي ، ليلى السيد ، مرجع سابقح- 1
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:االنتقادات الموجهة للنظرية2.5
"هناك جمموعة من االنتقادات اليت وجهت لنظرية لولب الصمت ، فهناك تساؤالت جول التزام 
ا مل حتدد بالضبط تفسريا هلذا االلتزام بالصمت الذي قد  ا ، اال ا الصمت فرغم مشول النظرية وفائد

ميكن هلم يكون استجابة من البعض شانه شان  االخرين  الذين يرون أنفسهم أغلبية ن ولكن كيف 
م يف الرأي. م يتبنون فعال راي االقلية، وكالمها يعتقد أن أناسا كثريون يشاركو أن يقتنعوا با

باإلضافة اىل ذلك فإن هناك افرادا من الصامتني ال خيافون من العزلة ألن السبب قد يكون هو 
م يستمرون يف املشاركة وابداء الرأي سوآءا كانوا مقتن .1عني او من قبيل العناد"اليأس ، وبذلك فإ

وحترتم إن انتقاد بعض الباحثني هلذه النظرية يأيت يف سياق البيئة الدميوقراطية الغربية اليت حتمي
، وبالتايل يصعب على وسائل االعالم تبين اجتاه واحد وثابت ازاء بعض أراء االفراد واالقليات

مستوى املعلومات املقدمة يف املضامني القضايا، حيث ان تشكيل الراي العام ال يتم فقط على 
ة ئاالعالمية وامنا يتعداها اىل املعلومات ايل حيصل عليها الفرد يف البيئة الثقافية اليت يعيش فيها والتنش

االجتماعية اليت يتلقاها .
"وقد أقرت إليزابيث نيومان ببعض االنتقادات السابقة، واشارت اىل ان هذه النظرية مازالت يف 

.2اىل التحقق من صحتها من خالل اجراء املزيد من البحوث يف بيئات خمتلفة"حاجة 

.292حممد عبد احلميد، مرجع سابق ص - 1
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.خصائص العينة-1

) يمثل توزيع عينة المبحوثين حسب متغير الجنس17الجدول رقم (:

النسبة المئوية التكرار الجنس
42% 42 ذكور

58% 58 إناث
100% 100 المجموع

) طريقــــــة توزيــــــع العينــــــة حســــــب اجلــــــنس ، حيــــــث نالحــــــظ زيــــــادة 17ميثــــــل اجلــــــدول  رقــــــم (
للـــــــذكور ، وهـــــــذه الزيـــــــادة ميكـــــــن ان نرجعهـــــــا لتجـــــــاوب %42مقابـــــــل %58طفيفـــــــة لإلنـــــــاث ب 

الطالبات أكثر من الطلبة ، أثناء توزيع أسئلة االستمارة .
) يمثل توزيع عينة المبحوثين حسب متغير السن18الجدول رقم (:

النسبة المئوية التكرار السن
73% 73 (18-23)
27% 27 (30-24)

100% 100 المجموع
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ســـــــــــنة ، مت 30ســــــــــنة اىل 18املبحــــــــــوثني خمتلــــــــــف األعمـــــــــــار مــــــــــن لقــــــــــد ضــــــــــمت عينـــــــــــة 
ـــــا ستســـــاعدنا أثنـــــاء القيـــــام بالتحليـــــل، حيـــــث متثـــــل الفئـــــة  تقســـــيمها اىل فئتـــــني رئيســـــيتني ، ارتأينـــــا ا

اىل 24مــــــن املبحــــــوثني  ، يف حــــــني متثــــــل الفئــــــة الثانيــــــة مــــــن (%73ســــــنة) نســــــبة 23اىل18مــــــن (
ســـــنة ، 23لـــــى أســـــاس أن الطلبـــــة أقـــــل مـــــن ،وقـــــد جـــــاء هـــــذا التقســـــيم ع%27ســـــنة) نســـــبة 30

ال يزالــــــــون يف مرحلــــــــة املراهقــــــــة املتــــــــأخرة الــــــــيت تتميــــــــز بأمنــــــــاط ســــــــلوك تتميــــــــز بالعاطفــــــــة واالنــــــــدفاع  
واالســـــــتخدام الكبـــــــري ملختلـــــــف تكنولوجيـــــــات االعـــــــالم واالتصـــــــال، مقارنـــــــة بالطلبـــــــة  األكـــــــرب ســـــــنا 

م اىل تكنولوجيـــــات الـــــذين يعتـــــربون اكثـــــر نضـــــجا مـــــن حيـــــث االهـــــداف املســـــطرة يف احليـــــا ة ونظـــــر
االعالم واالتصال وطريقة استخدامها. 

) ـــــــة المبحـــــــوثين حســـــــب متغيـــــــر المســـــــتوى 19الجـــــــدول رقـــــــم ـــــــل توزيـــــــع عين ) يمث
:الجامعي

النسبة المئوية التكرار المستوى الجامعي
77% 77 ليسانس
19% 19 ماستر
04% 04 دكتوراه

100% 100 المجموع

73%

27%

التكرار
18-23 24-30
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، جنــــــد ان أعلــــــى نســــــبة مــــــن الطلبــــــة يدرســــــون يف 19اجلــــــدول رقــــــم مــــــن خــــــالل معطيــــــات 
ــــــــيهم طلبــــــــة املاســــــــرت بنســــــــبة %77مرحلــــــــة الليســــــــانس ، وهــــــــذا بنســــــــبة  ، يف حــــــــني ان %19، يل

فقط من جمموع الطلبة.%4طلبة الدكتوراه ميثلون نسبة 

) ـــــــر التخصـــــــص 20الجـــــــدول رقـــــــم ـــــــة المبحـــــــوثين حســـــــب متغي ـــــــع عين ـــــــل توزي ) يمث
:الجامعي

النسبة المئويةالتكرارالجامعيالتخصص
30%30علوم انسانية و اجتماعية

24%24علوم اقتصادية
18%18لغات اجنبية
10%10علوم تقنية
9%9علوم طبية

9%9علوم الشريعة
100%100المجموع
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6علـــــــى ، يتضـــــــح لنـــــــا توزيـــــــع عينـــــــة املبحـــــــوثني20مـــــــن خـــــــالل معطيـــــــات اجلـــــــدول  رقـــــــم 
ـــــة  ـــــوم االجتماعي ـــــوم االنســـــانية والعل ـــــة العل ـــــل طلب ـــــث مث ـــــة عامـــــة ، حي مـــــن %30ختصصـــــات جامعي

، مث طلبــــــــة اللغــــــــات %24نســــــــبة املبحــــــــوثني ، يلــــــــيهم بعــــــــد ذلــــــــك طلبــــــــة العلــــــــوم االقتصــــــــادية ب 
، يليهــــــا بعــــــد ذلــــــك طلبــــــة الطــــــب وطلبــــــة %10، مث طلبــــــة العلــــــوم التقنيــــــة ب %18األجنبيــــــة ب
نهما.لكل م%9الشريعة ب 

ويعــــــود االخــــــتالف يف نســــــب التمثيــــــل اىل التوزيــــــع العشــــــوائي ألســــــئلة االســــــتمارة ، وكــــــذلك 
اىل عدد االستمارات املسرتجعة من كل ختصص.

) يمثل توزيع عينة المبحوثين حسب متغير مكان االقامة21الجدول رقم (:

النسبة المئويةالتكرارمكان االقامة
20%20منطقة حضرية

80%80ريفيةمنطقة
100%100المجموع
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مــــن عينــــة املبحــــوثني يقطنــــون %80، يتضــــح لنــــا بــــأن نســــبة 21مــــن خــــالل اجلــــدول رقــــم 
تعـــــــــيش يف منـــــــــاطق ريفيـــــــــة ، حيـــــــــث ميكـــــــــن أن %20يف وســـــــــط حضـــــــــري ، يف حـــــــــني ان نســـــــــبة 

يكــــــــون اخــــــــتالف مكــــــــان االقامــــــــة أثــــــــر علــــــــى امنــــــــاط اســــــــتخدام تكنولوجيــــــــا االعــــــــالم واالتصــــــــال 
والتصور العام حوهلا.

) ـــــــة المبحـــــــوثين حســـــــب متغيـــــــر المســـــــتوى 22الجـــــــدول رقـــــــم ـــــــل توزيـــــــع عين ) يمث
:التعليمي لألب

النسبة المئويةالتكرارالمستوى التعليمي لألب
30%30امي

24%24ابتدائي
12%12متوسط
18%18ثانوي
16%16جامعي

100%100المجموع
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، جنـــــد ان  األميـــــة يف وســـــط االبـــــاء متثـــــل أعلـــــى نســـــبة 22مـــــن خـــــالل أرقـــــام اجلـــــدول رقـــــم 
،  امــــــا املتحصــــــلون%24، ويلــــــيهم بعــــــد ذلــــــك  املتحصــــــلون علــــــى تعلــــــيم ابتــــــدائي ب %30ب 

من نسبة أباء املبحوثني.%16على تعليم جامعي فال ميثلون اال 

:) يمثل توزيع عينة المبحوثين حسب متغير المستوى التعليمي لألم23الجدول رقم (

النسبة المئويةالتكرارالمستوى التعليمي لألم
35%35امي

15%15ابتدائي
13%13متوسط
28%28ثانوي
9%9جامعي

100%100المجموع
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بالنســــــبة اىل أمهــــــات املبحــــــوثني جنــــــد أن أعلــــــى نســــــبة األميــــــة جــــــاءت كــــــذلك  اوال بنســــــبة 
حتصــــــلن علــــــى تعلــــــيم ثــــــانوي ، يف حــــــني أن التعلــــــيم اجلــــــامعي مل ميثــــــل %28، يف حــــــني أن 35%
من نسبة املبحوثني.%9اال 

اســـــــتخدام تكنولوجيـــــــا وقــــــد قمنـــــــا باســـــــتخدام هـــــــذه املعلومـــــــات، بغـــــــرض فهـــــــم العالقـــــــة بـــــــني تقبـــــــل 
االعالم واالتصال دخل املنزل من جهة ، واملستوى التعليمي لألولياء من جهة أخرى.

ـــــة اســـــتخدام كـــــل وســـــيلة 24الجـــــدول رقـــــم ( ـــــة المبحـــــوثين حســـــب أهمي ـــــع عين ـــــل توزي ) يمث
:تكنولوجية

النسبة المئويةالتكرارالوسيلة
5%05االذاعة
18%18التلفزيون

34%34الهاتف النقال
43%43االنترنيت
100%100المجموع
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، ان االنرتنيـــــت هـــــو الوســـــيلة الـــــيت متثـــــل أكثـــــر امهيـــــة  بالنســـــبة 24مـــــن خـــــالل اجلـــــدول رقـــــم 
، وبعـــــد ذلـــــك جنـــــد %34، يليهـــــا بعـــــد ذلـــــك اهلـــــاتف النقـــــال ب %43للمبحـــــوثني وهـــــذا بنســـــبة 

.%5، يف حني أن اإلذاعة مل متثل اال %18التلفزيون ب 

وانماط استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال لدى أفراد العينةعادات -2
) يمثـــــل توزيـــــع عينـــــة المبحـــــوثين  حســـــب  طريقـــــة  مشـــــاهدتهم للبـــــرامج 25الجـــــدول رقـــــم (

:الفضائية
النسبة المئويةالتكرارالمشاهدة منفردا

54%54دائما
18%18غالبا
18%18أحيانا
10%10أبدا

100%100المجموع
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يفضــــــــلون مــــــــن عينــــــــة الطلبــــــــة%54، نالحــــــــظ أن نســــــــبة 25مــــــــن خــــــــالل اجلــــــــدول رقــــــــم 
مشــــاهدة الــــربامج التلفزيونيــــة  بصــــفة منفــــردة ، وهــــذا مــــن اجــــل االســــرتخاء واحيانــــا جتنــــب االحــــراج 

"أحــــــب المشــــــاهدة بمفــــــردي ، ألننــــــي أفضــــــل :مــــــع االهــــــل، حيــــــث تقــــــول إحــــــدى املبحوثــــــات
تامــــــة، وبــــــدون ضــــــجيج، وخاصــــــة إذا كــــــان مسلســــــل مشــــــاهدة فــــــيلم او مسلســــــل باريحيــــــة

مفضــــل لــــدي، وأســــتحيي مــــن والــــدي مــــن مشــــاهدته بســــبب طريقــــة اللبــــاس، او مــــن بعــــض 
.1المشاهد"

م غالبـــــا مـــــا يشـــــاهدون علـــــى انفـــــراد لتجنـــــب اجلـــــدال %18يف حـــــني أن نســـــبة  أقـــــروا بـــــأ
فـــــي اغلـــــب االحيـــــان ":حـــــول الربنـــــامج املـــــراد متابعتـــــه، وهـــــذا مـــــا اكدتـــــه مبحوثـــــة اخـــــرى بقوهلـــــا

ـــــــاة المـــــــراد  ـــــــار القن ـــــــرا مـــــــا يقـــــــع نقـــــــاش حـــــــول اختي أفضـــــــل المشـــــــاهدة بمفـــــــردي، ألن كثي
مشـــــاهدتها، وأيضـــــا نـــــوع البـــــرامج، مـــــثال أنـــــا احـــــب البـــــرامج العصـــــرية، امـــــا الوالـــــد يحـــــب 

.2األخبار"

ذكـــــروا بانـــــه ال يوجـــــد منـــــط مشـــــاهدة حمـــــدد لـــــديهم .  وتـــــأيت يف %18وجنـــــد كـــــذلك نســـــبة 
فقــــــط مــــــن نســــــبة املبحــــــوثني ممــــــن يفضــــــلون املشــــــاهدة بصــــــفة مجاعيــــــة حيــــــث %10االخــــــري نســــــبة 

ــــا فرصــــة للجلــــوس مــــع العائلــــة، تقــــول احــــدى املبحوثــــات "أفضــــل :جيــــدون متعــــة يف ذلــــك ويعتربو
.3مشاهدة القنوات الفضائية مع عائلتي، يكون نوع من النقاش، وتبادل االراء وغيرها"

ـــــة علـــــى املســـــتوى االجتمـــــاعي خلـــــق  "تســـــتدعي ممارســـــة الشـــــباب لنمـــــوذج املشـــــاهدة االنفرادي
ـــــــدا عـــــــن االجـــــــواء العائليـــــــة، فالشـــــــباب  طقـــــــوس جديـــــــدة للحـــــــوار، مبعـــــــىن ان احلـــــــوار ســـــــيمارس بعي
الــــــــذين يشــــــــاهدون الربنــــــــامج بشــــــــكل فــــــــردي ال يســــــــتطيعون يف اغلــــــــب االحيــــــــان ، تقاســــــــم جتربــــــــة 

اجتماع اعالم واتصال.سنة ، ثانية ماسرت علم 24، أنثى ، 10االستمارة رقم - 1
سنة، سنة ثانية لغة إجنليزية.20، انثى ،56االستمارة رقم - 2
سنة، سنة ثانية أسبانية.20، أنثى، 33االستمارة رقم - 3
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ـــــــراد العائلـــــــة  . يبقـــــــى تقاســـــــم هـــــــذه التجربـــــــة بالنســـــــبة اىل الشـــــــاب حمكومـــــــا املشـــــــاهدة مـــــــع كـــــــل أف
بالعالقــــــة الــــــيت تربطــــــه بكــــــل عضــــــو داخــــــل االســــــرة ، حســــــب تــــــوزع االمكنــــــة االجتماعيــــــة لألفــــــراد، 
ــــيت يصــــبو أفــــراد االســــرة احملافظــــة عليهــــا، ومــــن  ــــة ال ــــة حتــــاط هــــي االخــــرى بالوقــــار واهليب وهــــذه االمكن

حــــــول الــــــربامج الــــــيت شــــــاهدوها بصــــــفة فرديــــــة هنــــــا فــــــإن دخــــــول الشــــــباب يف حــــــوارات مــــــع العائلــــــة
ا" .1سيصطدم مبقتضيات النسق القيمي، مبا ميليه من اخالق وجيرب االفراد على االلتزام 

ــــم ( ــــة 26الجــــدول رق ــــي حال ــــة  المفضــــلة ف ــــة المبحــــوثين  حســــب  الطريق ــــع عين ــــل توزي ) يمث
:المشاهدة الجماعية للبرامج الفضائية

؟تفضل المشاهدةاذكر مع من
هل تتناقش معهم

حول البرامج المشاهدة؟

المجموعالكلاألصدقاءاألخواتاإلخوةالوالدين

1082720873التكرارنعم

%100.0%11.0%27.3%36.9%11.0%13.7النسبة المئوية

5288123التكرارال

%100.0%4.3%30.4%30.4%8.7%21.7النسبة المئوية

201014التكرارأحيانا

%100.0%25.0%0.0%25.0%0.0%50.0النسبة المئوية

1710352810100التكرارالمجموع

%100.0%10.0%28.0%35.0%10.0%17.0النسبة المئوية

) الـــــذي يضـــــم متغـــــري طريقـــــة املشـــــاهدة اجلماعيـــــة 26مـــــن خـــــالل معطيـــــات اجلـــــدول رقـــــم (
ـــــــربامج  ـــــــوى ال ـــــــة او االصـــــــدقاء، باالضـــــــافة اىل متغـــــــري النقـــــــاش حـــــــول حمت املفضـــــــلة  مـــــــع أفـــــــراد العائل

مـــــــن الطلبـــــــة  يفضـــــــلون  املشـــــــاهدة مـــــــع األخـــــــوات، ونســـــــبة %35املشـــــــاهدة، جنـــــــد بـــــــأن نســـــــبة 
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ـــــم %17مـــــن الطلبـــــة يفضـــــلون املشـــــاهدة مـــــع االصـــــدقاء ، يف حـــــني اقـــــر 28% مـــــن املبحـــــوثني ا
فقط مع االخوة. %10يفضلون املشاهدة مع الوالدين، و

حيبـــــون التنـــــاقش مـــــع %73امـــــا خبصـــــوص النقـــــاش حـــــول الـــــربامج املشـــــاهدة فلـــــدينا نســـــبة 
ـــــــث ترتفـــــــع هـــــــذه النســـــــبة اىل  ة لألخـــــــوات، وب بالنســـــــب%36.9مـــــــن يشـــــــاهدون التلفزيـــــــون ، حي

بالنســـــــــبة اىل التنـــــــــاقش مــــــــــع %13.7بالنســـــــــبة لألصـــــــــدقاء، يف حـــــــــني تـــــــــنخفض اىل 27.3%
من نسبة املبحوثني .%11االولياء ، اما مع االخوة فالنسبة مل تتعد 

ــــــربامج املشــــــاهدة فكــــــانوا بنســــــبة  مــــــن الطلبــــــة %23أمــــــا بالنســــــبة ملــــــن ال يفضــــــل احلــــــديث عــــــن ال
الباقني.

االقـــــــران حـــــــول الـــــــربامج البـــــــديل االخـــــــر الـــــــذي يلجـــــــأ اليـــــــه الشـــــــبابن "وميثـــــــل التحـــــــاور مـــــــع 
م احلـــــديث عنهـــــا يف الفضـــــاء العـــــائلي، وال شـــــك أن هـــــذا  للحـــــديث يف االمـــــور الـــــيت لـــــيس بإمكـــــا

.1التقارب من خالل التحاور حول االمور اخلاصة يكرس الظاهرة اجليلية"

فزيــــــــــون ، كانــــــــــت أنــــــــــه خــــــــــالل البــــــــــدايات االوىل لظهــــــــــور التلBogart"يــــــــــرى بوغــــــــــارت 
املشــــــاهدة تســــــتجلب الرتكيــــــز ، امــــــا احلــــــوارات اجلانبيــــــة فلــــــم تكــــــن جتــــــري ســــــوى بصــــــوت مــــــنخفض 
وباهـــــت ، بشـــــكل يســـــمح لالخـــــرين بالبقـــــاء مشـــــدودين اىل الشاشـــــة، بينمـــــا كـــــان أعضـــــاء االســـــرة، 

وقت الغذاء ، وقبل جميء التلفزيون، يتبادلون احلديث حلظة ما شاؤوا.

و مـــــاري فـــــرانس البـــــريج Serge Proulxريج بريلـــــوويف املنحـــــى نفســـــه ، يـــــويل ســـــ
Marie-France Laberge أمهيـــــة للحـــــوارات الـــــيت تنشـــــا بـــــني أفـــــراد االســـــرة يف حمـــــيط

التلفزيـــــــون، حيـــــــث يقـــــــوالن إن " االســـــــتعمال العـــــــائلي لوســـــــائل االعـــــــالم يســـــــاهم يف بنـــــــاء وتـــــــدعيم 

ا يف اجلمهور ، شباب مدينة وهران منوذ- 1 جا،مركز دراسات الوحدة العربية، جماهدي مصطفى، برامج التلفزيون الفضائي وتاثريا
.117،ص01،2011لبنان ، ط



حتليل ومناقشة البيانات االحصائية الفصل اخلامس

219

ئلية"...وعليـــــه، فــــــإن املمارســــــة النشـــــاط العــــــائلي، ممـــــا يــــــؤدي نوعـــــا مــــــا اىل بنــــــاء وتـــــدعيم اهلويــــــة العا
ـــــــيت  ـــــــيت يطورهـــــــا أعضـــــــاء عائلـــــــة معينـــــــة، ال تنفضـــــــل عمـــــــا تعرضـــــــه وســـــــائل االعـــــــالم ال االتصـــــــالية ال
ـــــون ســـــببا يف الرتاجـــــع النســـــيب لالتصـــــال  متلكهـــــا العائلـــــة... بينمـــــا يف بعـــــض العـــــائالت يكـــــون التلفزي

.1داخل االسرة"

تغيــــر  التســــاهل مــــع المشــــاهد ) يمثــــل توزيــــع عينــــة المبحــــوثين  حســــب م27الجــــدول رقــــم (
:مع متغير جنس المبحوثينغير الالئقة  للبرامج الفضائية

اباحية )إذا كنت مع العائلة ، هل تتساهل مع المشاهد غير الالئقة 
الواردة في هذه البرامج ؟(، عنيفة

الجنس

نعم ،أواصل 
المتابعة

المجموعاغادر الغرفةال ،أغير القناة

4241442التكرارذكر

%100.0%33.3%57.1%9.5النسبة المئوية

4272758التكرارأنثى

%100.0%46.6%46.6%6.9النسبة المئوية

85141100التكرارالمجموع

%100.0%41.0%51.0%8.0النسبة المئوية
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ــــــذي يضــــــم متغــــــري التســــــاهل مــــــع املشــــــاهد غــــــري 27مــــــن خــــــالل معطيــــــات اجلــــــدول رقــــــم ( ) ال
ـــــاه مـــــع متغـــــري جـــــنس املبحـــــوثني ، حيـــــث جنـــــد ان نســـــبة  مـــــن الطلبـــــة يقومـــــون %51الالئقـــــة وربطن

يغـــــــــادرون الغرفـــــــــة متامـــــــــا، حيـــــــــث رصـــــــــدنا نفـــــــــس ردة الفعـــــــــل ســـــــــواءا %46.6بتغـــــــــري القنـــــــــاة  و 
م ال يبـــــــالون ويوواصـــــــلون %8قـــــــر بالنســـــــبة للـــــــذكور أو االنـــــــاث ، يف حـــــــني أ مـــــــن املبحـــــــوثني بـــــــا

لكال اجلنسني.%4عملية املشاهدة حىت حبضور العائلة وهذا بنسبة 

ــــــرأي الــــــذي اجــــــراه فريــــــق البحــــــث التــــــابع للمركــــــز الــــــوطين  "مــــــن املالحــــــظ اوال أن اســــــتطالع ال
ئلـــــة مـــــا تـــــزال متثـــــل للبحـــــث يف االنثروبولوجيـــــا االجتماعيـــــة والثقافيـــــة يف مدينـــــة وهـــــران، يـــــنب "ان العا

.1من الشباب"%94.4قيمة مهمة جدا بالنسبة اىل 
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ــــــــا  إن هــــــــذا مــــــــا يــــــــدعونا اىل القــــــــول إن القــــــــيم أصــــــــبحت تلعــــــــب الــــــــدور العكســــــــي، مبعــــــــىن أ
أصـــــــبحت الســـــــبب الـــــــذي ســـــــيفرق افـــــــراد العائلـــــــة حفاظـــــــا علـــــــى احليـــــــاء والوقـــــــار، ورمبـــــــا القـــــــول إن 

تمـــــــع" حتتـــــــاج اىل ظـــــــاهرة ممارســـــــة مشـــــــاهدة التلفزيـــــــون الفضـــــــائي "تســـــــاعد علـــــــى تفكـــــــك قـــــــيم ا
ـــــالقيم  ولكـــــن املســـــتجدات تطـــــرح حتـــــديات امـــــا القـــــيم  ـــــر، كـــــون الشـــــباب يتمســـــكون ب ـــــدقيق أكث الت

ا االفراد .1اليت يتمسك 

) يمثـــــــل توزيـــــــع عينـــــــة المبحـــــــوثين حســـــــب نوعيـــــــة البـــــــرامج الفضـــــــائية 28الجـــــــدول رقـــــــم (
:مع متغير التخصص الجامعيالمفضلة

التي تفضلما نوع البرامج 
مشاهدتها غالبا؟

الجامعيالتخصص

برامج 
اخبارية

برامج ترفيهيةبرامج دينيةاشرطة وثائقيةبرامج رياضية
المجموع

8764530التكرارعلوم انسانية
%100.0%16.7%13.3%20.0%23.3%26.7النسبة المئويةو اجتماعية

2577324التكرارعلوم اقتصادية
%100.0%12.5%29.2%29.2%20.8%8.3النسبة المئوية

3530718التكرارلغات اجنبية
%100.0%38.9%0.0%16.7%27.8%16.7النسبة المئوية

1230410التكرارعلوم تقنية
%100.0%40.0%0.0%30.0%20.0%10.0النسبة المئوية

313029التكرارعلوم طبية
%100.0%22.2%0.0%33.3%11.1%33.3النسبة المئوية

400059التكرارعلوم الشريعة
%100.0%55.6%0.0%0.0%0.0%44.4النسبة المئوية

2120221126100التكرارالمجموع
%100.0%26.0%11.0%22.0%20.0%21.0النسبة المئوية

.116صجماهدي مصطفى، مرجع سابق،- 1
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)، يتضــــــح لنــــــا أن االجتــــــاه العــــــام يف نوعيــــــة الــــــربامج 28(مــــــن خــــــالل بيانــــــات اجلــــــدول رقــــــم 
ــــــربامج الرتفيهيــــــة بنســــــبة  ــــــادة طفيفــــــة لل ــــــربامج، مــــــع زي ــــــف انــــــواع ال ــــــا بــــــني خمتل املشــــــاهدة جــــــاء متوازن

ــــــربامج مــــــن الطلبــــــة26% ــــــربامج االخباريــــــة   وال ــــــك بــــــرامج االشــــــرطة الوثائقيــــــة وال ، يليهــــــا بعــــــد ذل
ـــــــــــــنخفض اىل %20و%21و %22رياضـــــــــــــية بنســـــــــــــب  ـــــــــــــى التـــــــــــــوايل ، لت بالنســـــــــــــبة %11عل

للربامج الدينية .

مـــــــن طلبـــــــة الشـــــــريعة %55.6واملفارقـــــــة كانـــــــت بالنســـــــبة لطلبـــــــة الشـــــــريعة حيـــــــث جنـــــــد ان 
يتــــــابعون الــــــربامج االخباريــــــة يف حــــــني تنعــــــدم لــــــديهم متابعــــــة %44.4يتــــــابعون الــــــربامج الرتفيهيــــــة و

التخصصـــــــات فقـــــــد جــــــــاءت نوعيـــــــة الــــــــربامج ، امـــــــا بالنســـــــبة لبقيــــــــة%0الـــــــربامج الدينيـــــــة بنســــــــبة 
املتابعـــــة متوازنـــــة بـــــني الـــــربامج االخباريـــــة والرياضـــــية والوثائقيـــــة ، مـــــع تســـــجيل انعـــــدام متابعـــــة الـــــربامج 

الدينية لدى ختصصات اللغات االجنبية والعلوم التقنية والعلوم الطبية.
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اضـــــــة، وهـــــــذا وهكـــــــذا نالحـــــــظ توجـــــــه الشـــــــباب اكثـــــــر حنـــــــو الـــــــربامج الرتفيـــــــه والتســـــــلية والري
ـــــــا علـــــــى القـــــــيم االجتماعيـــــــة  ماتؤكــــــده دراســـــــة عبـــــــد اهللا بـــــــوجالل حـــــــول القنـــــــوات الفضـــــــائية وتأثريا
والثقافيــــــة والســــــلوكية لــــــدى الشــــــباب اجلزائــــــري، "حيــــــث مت تأكيــــــد اقبــــــال الشــــــباب اجلزائــــــري علــــــى 

ــــــــاة MBCفضــــــــائية  ــــــــات املبحــــــــوثني يف دراســــــــتنا 1وغريهــــــــا"M6وقن ــــــــى يف اجاب . وهــــــــو مــــــــا جتل
ــــر متابعــــة ، BEin sportsوباقــــةMBCباقــــة حيــــث جــــاءت  ــــوات االكث علــــى راس القن

وهي قنوات ترفيهية ورياضية بالدرجة االوىل.

) يمثــــــل توزيــــــع عينــــــة المبحــــــوثين حســــــب أســــــباب متــــــابعتهم للقنــــــوات 29الجــــــدول رقــــــم (
:الجزائرية

ماهي االسباب التي تدفعك
لمتابعة القنوات الجزائرية

الجامعيالتخصص

من الواقعقربها
المعيشي

اهتمامها بالقيم
والعادات المحلية

القدرة على متابعة 
برامجها عائليا
بدون حرج

عدم الثقة في 
البرامج 
واالخبار 
األجنبية

الكل

المجموع

90711330التكرارعلوم انسانية
%100.0%43.3%3.3%23.3%0.0%30.0النسبة المئويةو اجتماعية

80401224التكراراقتصاديةعلوم
%100.0%50.0%0.0%16.7%0.0%33.3النسبة المئوية

10040418التكرارلغات اجنبية
%100.0%22.2%0.0%22.2%0.0%55.6النسبة المئوية

3100610التكرارعلوم تقنية
%100.0%60.0%0.0%0.0%10.0%30.0النسبة المئوية

114039التكرارعلوم طبية
%100.0%33.3%0.0%44.4%11.1%11.1النسبة المئوية

101079التكرارعلوم الشريعة
%100.0%77.8%0.0%11.1%0.0%11.1النسبة المئوية

32220145100التكرارالمجموع
%100.0%45.0%1.0%20.0%2.0%32.0النسبة المئوية

191عبد االله بلقزيز و اخرون، مرجع سابق، ص- 1
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ــــــات اجلــــــدول ( ــــــابعون %45)، نالحــــــظ بــــــان 29مــــــن خــــــالل معطي مــــــن نســــــبة املبحــــــوثني يت
مــــــن املبحــــــوثني %32القنــــــوات اجلزائريــــــة جلميــــــع األســــــباب املــــــذكورة يف الســــــؤال، يف حــــــني اجــــــاب 

ـــــا مـــــن الواقـــــع املعيشــــي هلـــــم  كجزائـــــريني، يف حـــــني أقـــــر  م يتـــــابعون القنـــــوات اجلزائريـــــة بســــبب قر بــــا
م يفضـــــــلون متابعــــــة القنــــــوات اجلزائريــــــة بســـــــبب نوعيــــــة براجمهــــــا احملرتمـــــــة مــــــن 20% املبحــــــوثني بــــــا

واحملافظة واليت يستطيعون متابعتها عائليا بدون حتفظ او مفاجئات.

أمـــــــا بالنســـــــبة ألســـــــباب املشـــــــاهدة بعـــــــد إضـــــــافتنا ملتغـــــــري التخصـــــــص اجلـــــــامعي ، فـــــــنالحظ  أن 
يــــــة  عاكســــــة للقــــــيم والعــــــادات احملليــــــة ، حيــــــث معظــــــم التخصصــــــات ال تعتــــــرب بــــــان القنــــــوات اجلزائر 

انعــــــدمت النســــــبة لــــــدى ختصصــــــات العلــــــوم االنســــــانية واالجتماعيــــــة والعلــــــوم االقتصــــــادية واللغــــــات 
ــــــة وكــــــذلك لــــــدى طلبــــــة الشــــــريعة ، ونفــــــس الشــــــيء تكــــــرر بالنســــــبة لعنصــــــر عــــــدم  يف الثقــــــةاالجنبي

ــــــــ ــــــــرتة متــــــــاخرة فقــــــــط االنفت ــــــــد عرفــــــــت اجلزائــــــــر يف ف ــــــــار االجنبيــــــــة. ق اح االعالمــــــــي الســــــــمعي االخب
موعـــــــة مـــــــن اجلرائـــــــد اجلزائريـــــــة  ـــــــا امتـــــــداد  البصـــــــري، وقـــــــد متيـــــــزت القنـــــــوات الفضـــــــائية اجلزائريـــــــة با
والـــــيت بـــــدورها اســـــتفادت مـــــن االنفتـــــاح السياســـــي يف بدايـــــة التســـــعينات، ونـــــذكر مـــــن هـــــذه القنـــــوات 

، باالضــــافة samira tv، قنــــاة الشــــروق ، قنــــاة النهــــار ، قنــــاة اجلزائريــــة ، دزايــــر نيــــوز، اهلــــداف  
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، canal algerieاىل القنـــــوات الوطنيـــــة التابعـــــة للتلفزيـــــون اجلزائـــــري مثـــــل الفضـــــائية الثالثـــــة، و
حــــــظ يف الشــــــبكة الرباجميــــــة هلــــــذه الفضــــــائيات ، ان القنــــــوات العموميــــــة وقنــــــاة القــــــران الكــــــرمي. واملــــــال

مــــن قبلهــــا والــــيت حتــــرتم اكثــــر حرصــــا علــــى القــــيم احملليــــة ويتجلــــى ذلــــك مــــن خــــالل الــــربامج املنتجــــة 
خصوصــــــــيات االســــــــرة اجلزائريــــــــة ، يف حــــــــني أن القنــــــــوات اخلاصــــــــة اجلزائريــــــــة اكثــــــــر انفتاحــــــــا   مــــــــن 
ــــل حصــــة خــــط  ــــري مث تمــــع اجلزائ ــــيت تــــدخل يف طابوهــــات ا ــــرية للجــــدل وال ــــربامج املث خــــالل بــــض ال

اكل العائليــــة امحــــر علــــى قنــــاة الشــــروق وحصــــة مــــا وراء اجلــــدران علــــى قنــــاة النهــــار  الــــيت تتنــــاول املشــــ
ـــــاة خاصـــــة مـــــن  ـــــة . واملؤكـــــد ان جلـــــب االثـــــارة واجلـــــدل يـــــدخل ضـــــمن خمطـــــط أي قن لالســـــرة اجلزائري

اجل جلب أكرب عدد من املشاهدين.
) يمثــــــل توزيــــــع عينــــــة المبحــــــوثين حســــــب أســــــباب متــــــابعتهم للقنــــــوات 30الجــــــدول رقــــــم (

:العربية
ماهي االسباب التي تدفعك
لمتابعة القنوات العربية؟

الجامعيالتخصص

عامل اللغة 
المشتركة

البرامج الغربية 
المترجمة للعربية

القيم الدينية واالخالقية 
المشتركة

طبيعة االخبار 
المعالجة

المجموعالكل

0612080430التكرارعلوم انسانية
%100.0%13.3%0.0%26.6%40%20النسبة املئويةو اجتماعية

02893224التكرارعلوم اقتصادية
%100.0%8.33%12.5%37.5%33.3%8.33النسبة املئوية

3662118التكرارلغات اجنبية
%100.0%1.0%11.1%33.3%33.3%16.66النسبة املئوية

1250210التكرارعلوم تقنية
%100.0%20.0%0.0%50.0%20.0%10.0النسبة املئوية

023139التكرارطبيةعلوم
%100.0%33.3%11.1%33.3%22.2%0.0النسبة املئوية

205209التكرارعلوم الشريعة
%100.0%0.0%22.2%55.5%0.0%22.2النسبة املئوية

موع 143036812100التكرارا
%100.0%12.0%8.0%36.0%30.0%14.0النسبة املئوية

) ، نالحـــــــظ بـــــــأن االجتـــــــاه العـــــــام هـــــــو متابعـــــــة القنـــــــوات العربيـــــــة  30خـــــــالل اجلـــــــدول (مـــــــن
، يف حـــــــني أن %36بســـــــبب احتـــــــواء براجمهـــــــا علـــــــى قـــــــيم دينيـــــــة وأخالقيـــــــة مشـــــــرتكة وهـــــــذا بنســـــــبة 
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مـــــــن املبحـــــــوثني يفضـــــــلون متابعـــــــة القنـــــــوات العربيـــــــة بســـــــبب الـــــــربامج الغربيـــــــة املقدمـــــــة علـــــــى 30%
رتمجـــــة اىل اللغـــــة العربيـــــة ، وهـــــذا عامـــــل مـــــؤثر وخطـــــري يف تغيـــــري هـــــذه القنـــــوات والـــــيت تكـــــون عـــــادة م

القــــــيم وحتويلهــــــا حيــــــث أن اللغــــــة املســــــتخدمة هـــــــي الــــــيت حتــــــدد امنــــــاط التفكــــــري والســــــلوك الحقـــــــا. 
مهبولــت وهلــامل"األملــاينالفيلســوفعنهــا قــالالــيتاللغويــةالحتميــةلنظريــةوفقــاوذلــك"

W.Houmboldtسـابريإدوارد"األمريكـياللغـويأثارهـامثESapirهـذهتـرىحيـث
مومشــاعرهموإحساســهمتفكــريهميفتبــعهــمإمنــاالنــاسأنالنظريــة الكــون،إىلونظــر

.1قومهم"للغةممارستهمخاللمناكتسبوهااليتللعادات

م بيتـــــــابعون%14يف حــــــني أن  القنــــــوات العربيـــــــة بســــــبب عامـــــــل اللغــــــة العربيـــــــة أقـــــــرو بــــــا
ـــــل  املشـــــرتكة والـــــيت تســـــهل علـــــيهم عمليـــــة املشـــــاهدة، أمـــــا بالنســـــبة لطبيعـــــة االخبـــــار املعاجلـــــة فلـــــم متث

مـــــن نســـــبة املبحـــــوثني. حيـــــث أن القنـــــوات االكثـــــر متابعـــــة مـــــن خـــــالل االجابـــــات املتداولـــــة %8اال 
املتابعـــــة  خصوصـــــا مـــــن قبـــــل االنـــــاث، جـــــاءت يف صـــــدارة القنـــــوات العربيـــــةMbcجنـــــد بـــــان باقـــــة 

ابــــو ظــــيب، National geoghraphiqueالرياضــــية ، و Bein sportsتليهــــا باقــــة 
الناطقة بالعربية.France 24ضافة اىل قنوات اخبارية مثل اجلزيرة والعربية و باإل

ــــــــــث الفضــــــــــائي العــــــــــريب، ان التوجــــــــــه العــــــــــام  املالحــــــــــظ مــــــــــن خــــــــــالل اخلريطــــــــــة الراهنــــــــــة للب
:مهايسري ضمن منظورينللفضائيات 

ذي الطـــــــابع العمـــــــومي ، مل خيـــــــرج عـــــــن تصـــــــنيفات االعـــــــالم :"منظـــــــور االعـــــــالم احلكـــــــومي
الســـــــلطوي واحلـــــــزيب والتعبـــــــوي أو االعـــــــالم التحـــــــرري والثـــــــوري ، ولكنـــــــه يتميـــــــز رغـــــــم ذلـــــــك 

بطابع احملافظة واالهتمام بالثقافات احمللية للبلدان العربية .

.227صعيساين رحيمة، مرجع سابق،- 1
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املســـــتثمرين اخلـــــواص الـــــذي ينظـــــرون اىل العمليـــــة االعالميـــــة ميثـــــل قطـــــاع:االعـــــالم اخلـــــاص
ــــــا اســــــتثمار مــــــربح، والــــــربامج عبــــــارة عــــــن ســــــلع، واالعالنــــــات هــــــي دأب القــــــائمني  علــــــى ا
علــــى االتصــــال ملــــا تعــــود بــــه مــــن أربــــاح  علــــى مــــالكي الفضــــائيات، مــــا يــــدعو اىل الدهشــــة 

عربيةـــــــ، حتــــــاول يهــــــا تقليــــــد أن نســــــبة كبــــــرية مــــــن الــــــربامج الــــــيت تقــــــدمها القنــــــوات الفضــــــائية ال
ـــــا منقولــــة متامـــــا مـــــن بــــرامج أجنبيـــــة ، حيــــث اقتصـــــرت هـــــذه  الغــــرب، إذ أن نســـــبة ال بــــأس 
القنـــــوات علـــــى االقتبـــــاس وإعـــــادة انتـــــاج مـــــا مت ابداعـــــه مـــــن قبـــــل الغـــــرب وهـــــذا بغـــــض النظـــــر 
عــــــن موافقتهــــــا او خمالفتهــــــا  للقــــــيم احملليــــــة جلمهورهــــــا املتــــــابع، حيــــــث غلــــــب علــــــى انتاجهــــــا 

.1جمي الطابع الرتفيهي"الربا

:) يمثل توزيع عينة المبحوثين حسب أسباب متابعتهم للقنوات الغربية31الجدول رقم (

ماهي االسباب التي تدفعك
لمتابعة القنوات الغربية؟

الجامعيالتخصص

االعجاب 
باللغات االجنبية

القيم العصرية 
والحداثية الموجودة 

في برامجها

جودة واحترافية 
البرامج المقدمة

مأل الفراغ 
االعالمي

المجموعالكل

47100930التكرارعلوم انسانية
%100.0%30.0%0.0%33.3%23.3%13.3النسبة المئويةو اجتماعية

علوم 
0593724التكراراقتصادية

%100.0%29.2%12.5%37.5%20.8%0.0النسبة المئوية
4662018التكرارلغات اجنبية

%100.0%0.0%11.1%33.3%33.3%22.2النسبة المئوية
1110710التكرارعلوم تقنية

%100.0%70.0%0.0%10.0%10.0%10.0النسبة المئوية
023139التكرارعلوم طبية

%100.0%33.3%11.1%33.3%22.2%0.0النسبة المئوية
112329التكرارالشريعةعلوم 

%100.0%22.2%33.3%22.2%11.1%11.1النسبة المئوية
102231928100التكرارالمجموع

%100.0%28.0%9.0%31.0%22.0%10.0النسبة المئوية

.79عبد االله بلقزيز واخرون، مرجع سابق،ص- 1
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يتــــــابعون القنــــــوات مــــــن املبحــــــوثني%31) نالحــــــظ بــــــان نســــــبة 31مــــــن خــــــالل اجلــــــدول (
م %28الغربيـــــــة بســـــــبب جـــــــودة براجمهـــــــا وطريقـــــــة تقـــــــدميها ، يف حـــــــني أكـــــــد  ـــــــا مـــــــن املبحـــــــوثني ب

مـــــــن املبحـــــــوثني يـــــــرون بـــــــان %22يتـــــــابعون القنـــــــوات الغربيـــــــة بـــــــدون ســـــــبب حمـــــــدد ، يف حـــــــني أن 
القنــــوات الغربيـــــة تقــــدم بـــــرامج ذات حمتــــوى مـــــن القــــيم احلداثيـــــة والعصــــرية ، جنـــــد كــــذلك بـــــان نســـــبة 

ترجــــــــع أســـــــــباب املتابعـــــــــة اىل االعجـــــــــاب باللغــــــــات االجنبيـــــــــة املوجـــــــــودة يف هـــــــــذه القنـــــــــوات 10%
مـــــــــن بقيـــــــــة %9مـــــــــن طلبـــــــــة اللغـــــــــات االجنبيـــــــــة بـــــــــذلك ، يف حـــــــــني أقـــــــــر %22.2حيـــــــــث أقـــــــــر 

املبحــــــوثني بــــــان متــــــابعتهم للقنــــــوات الغربيــــــة يــــــايت يف إطــــــار مــــــأل الفــــــراغ االعالمــــــي ال غــــــري. وجتســــــد 
ـــــّة،  ـــــدفق االعالمـــــي لصـــــاحل الغـــــرب، القنـــــوات الفضـــــائية االجنبي ـــــل يف الت احـــــد مظـــــاهر وأشـــــكال اخلل

ويؤكـــــــــد تواجـــــــــدها أولويـــــــــة التكنولوجيـــــــــا علـــــــــى املضـــــــــمون االعالمـــــــــي والثقـــــــــايف، حيـــــــــث تتفـــــــــوق يف 
.1املضمون والكم واجلودة على القنوات احمللية والعربية، وكل هذا يتم يف إطار العوملة
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ــــم ( ــــة المبحــــوثين 32الجــــدول رق ــــع عين ــــر اللبــــاس حســــب الطريقــــة ) يمثــــل توزي حســــب متغي
:الغربية

النسبة المئويةالتكراراللباس على الطريقة الغربية
67%67نعم
33%33ال

100%100المجموع

ــــــى %67) نالحــــــظ بــــــان 32مــــــن خــــــالل اجلــــــدول رقــــــم ( ــــــة  حيبــــــون اللبــــــاس عل مــــــن الطلب
رتــــــداء املالبــــــس علــــــى الطريقــــــة احملليــــــة . "ويعــــــد احتبــــــذ %37الطريقــــــة الغربيــــــة، يف حــــــني ان نســــــبة 

ــــيهم  ــــذي يرغــــب فيــــه الشــــباب مــــن اجــــل ان ينظــــر ال ا احــــد عوامــــل التميــــز ال اتبــــاع املوضــــة وصــــيحا
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ـــــ م واســـــتقالهلم عـــــن جي ـــــا ـــــار، حيـــــث حيـــــرص الشـــــباب االخـــــرون نظـــــرة تقـــــدير واعـــــرتاف بكي ل الكب
.1البس"كيد متيزهم من خالل رموز ثقافية خاصة مثل موديالت املأعلى ت

ــــــــأثير االفــــــــالم 33الجــــــــدول رقــــــــم ( ــــــــر ت ــــــــة المبحــــــــوثين حســــــــب متغي ــــــــل توزيــــــــع عين )  يمث
:والمسلسالت وبرامج الموضة في تحديد طريقة الملبس

النسبة المئويةالتكرارتأثير البرامج على طريقة الملبس
44%44نعم
56%56ال

100%100المجموع

مـــــــن خـــــــالل معطيـــــــات اجلـــــــدول  جنـــــــد  بـــــــان النســـــــب جـــــــاءت متكافئـــــــة اىل حـــــــد مـــــــا بـــــــني 
مــــــن الطلبـــــة بــــــأن بـــــرامج املوضــــــة واملسلســـــالت واالفــــــالم مل تــــــؤثر %56االجـــــابتني ، حيــــــث قـــــال 

م خبصــــــوص طريقــــــة امللــــــبس. يف حــــــني أقــــــر  مــــــن الطلبــــــة بــــــان هلــــــذه النوعيــــــة مــــــن %44يف خيــــــارا
م وطريقة حتديدهم ألسلوب ملبسهم. الربامج تأثري على خيارا

"لقـــــــــــد ســـــــــــامهت االعالنـــــــــــات التلفزيونيـــــــــــة يف إدمـــــــــــاج املســـــــــــتهلك  اجلزائـــــــــــري ، يف امنـــــــــــاط 
ســـــلوكية جديـــــدة تغلـــــب فيهـــــا الرؤيـــــة الســـــائدة لكـــــربى الشـــــركات العامليـــــة، حيـــــث تـــــروج لإلعالنـــــات 

ـــــــيت تبثهـــــــا جـــــــل ا ـــــــدة لالســـــــتهالك،  وهـــــــذا مـــــــا يســـــــاهم يف تغيـــــــري ال ـــــــة جدي لقنـــــــوات الفضـــــــائية لرؤي
.  2أســــــاليب النــــــاس يف احليــــــاة، وفــــــرض اعبــــــاء اســــــتهالكية قــــــد تتجــــــاوز القــــــدرة الشــــــرائية للمشــــــاهد

وقــــــد يســــــتقي الشــــــاب  صــــــورة الــــــذات املثاليــــــة مــــــن صــــــور أبطــــــال الفــــــن وجنــــــوم  الســــــينما ومشــــــاهري 
تمــــــع الرياضــــــة والــــــيت تــــــروج هلــــــا معظــــــم القنــــــو  ات الفضــــــائية، ويعــــــد الشــــــباب مــــــن اكثــــــر  فئــــــات ا

،237ص ،نسيمة طبشوش، مرجع سابق- 1
،230ص نفسه، مرجع - 2
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حرصـــــــا علـــــــى حســـــــن املظهـــــــر واهليئـــــــة، ذلـــــــك ان النمـــــــو اجلســـــــمي الـــــــذي يطـــــــرا علـــــــيهم يف مرحلـــــــة 
املراهقــــــــة يــــــــدفعهم اىل االهتمــــــــام مبظهــــــــرهم، وصــــــــحتهم ،ومييــــــــل الــــــــذكور غالبــــــــا اىل صــــــــورة الرجــــــــل 

ن باناقــــــــة الرياضــــــــي صــــــــاحب العضــــــــالت املفتولــــــــة والبنيــــــــة القويــــــــة، امــــــــا الفتيــــــــ ات فيبــــــــدين اعجــــــــا
بطــــــالت االفــــــالم واملسلســــــالت وبرشــــــاقة حســــــناوات الفيــــــديو كليــــــب وعارضــــــات االزيــــــاء وبطــــــالت 

.1املسلسالت التلفزيونية"

ـــــم ( ـــــا 34الجـــــدول رق ـــــس عكـــــس م ـــــداء المالب ـــــة المبحـــــوثين حســـــب ارت ـــــع عين ـــــل توزي ) يمث
:يفرضه المجتمع

النسبة المئويةالتكراراللباس عكس المجتمع
30%30نعم
70%70ال

100%100المجموع

ــــــــأن 34يوضــــــــح اجلــــــــدول  ــــــــا %70ب ــــــــديهم حيــــــــث يعتربو راضــــــــون عــــــــن طريقــــــــة امللــــــــبس ل
تمــــــــع ،  يف حــــــــني أن  يتمنــــــــون ارتــــــــداء منــــــــط اخــــــــر مــــــــن املالبــــــــس ، %30متناغمــــــــة مــــــــع قــــــــيم ا

.237نسيمة طبشوش ، مرجع سابق، ص - 1
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تمـــــع حيـــــث ال يريـــــدون الوقـــــوع يف صـــــدام مـــــع بـــــاقي االفـــــراد ، أو  ولكـــــنهم خيـــــافون مـــــن ردة فعـــــل ا
ـــــــــــة واالنتقـــــــــــاص مـــــــــــن حضـــــــــــورهم  ـــــــــــم اىل العزل يف التعـــــــــــرض اىل احكـــــــــــام مطلقـــــــــــة رمبـــــــــــا تـــــــــــؤدي 
ــــــيت يتمنــــــون  االجتمــــــاعي، ونالحــــــظ ذلــــــك مــــــن خــــــالل اجابــــــات املبحــــــوثني حــــــول نوعيــــــة البــــــاس ال

بــــــس القصــــــرية و الســــــراويل الضــــــيقة وفســــــاتني الســــــهرة  بالنســــــبة لبســــــه ، فنجــــــد إجابــــــات مثــــــل املال
لالنــــــاث و ســــــراويل اجلينــــــز املمزقــــــة وااللــــــوان الزاهيــــــة  بالنســــــبة للــــــذكور وهــــــي مالبــــــس غــــــري مقبولــــــة 

ـــــــات تمـــــــع التلمســـــــاين ، حيـــــــث تقـــــــول احـــــــدى املبحوث ـــــــورة :اخالقيـــــــا يف ا ـــــــداء التن " أحـــــــب ارت
"أحـــــب ارتـــــداء مالبـــــس بـــــألوان :اخـــــر القصـــــيرة والقبعـــــات الكالســـــيكية" ويضـــــيف مبحـــــوث

.1غريبة، ولكنها تدفع المجتمع لالستهزاء"

ــــــــل يف املالبــــــــس ذات  تمــــــــع ال يتمث ــــــــة تكمــــــــن يف ان اخلــــــــوف مــــــــن ردة فعــــــــل ا اال أن املفارق
ـــــــديين مل تســـــــلم مـــــــن  ـــــــس ذات الطـــــــابع ال ـــــــس التقليديـــــــة واملالب ـــــــنمط الغـــــــريب ، ولكـــــــن حـــــــىت املالب ال

دل علـــــى ان تصـــــور االفـــــراد للقـــــيم الدينيـــــة خيتلـــــف عـــــن املاضـــــي وان الســـــخرية واالســـــتهزاء، وهـــــذا يـــــ
ــــــف والرجعيــــــة والتطــــــرف،  مــــــا كــــــان يعــــــرب عــــــن احلشــــــمة والوقــــــار يف املاضــــــي صــــــار يعــــــرب عــــــن التخل
حيـــــــث وجـــــــدنا العديـــــــد مـــــــن االجابـــــــات الـــــــيت ذكـــــــرت فيهـــــــا الرغبـــــــة بارتـــــــداء احلجـــــــاب الشـــــــرعي ، 

ـــــــــــن خيفـــــــــــن مـــــــــــن التعليقـــــــــــات الســـــــــــاخرة يف  ـــــــــــث تقـــــــــــول احـــــــــــدى واحلايـــــــــــك، اال أ الشـــــــــــارع، حي
" أحــــب ارتــــداء الجلبــــاب ، لكــــن اخــــاف مــــن ردة المجتمــــع، إذ انهــــم أصــــبحوا :املبحوثــــات

.2ينظرون بنظرة احتقارية للمرأة المتجلببة، وينادونها داعش"

سنة ، سنة ثانية علم االجتماع.20، ذكر،69استمارة رقم - 1
سنة، سنة ثانية لغة فرنسية.19، أنثى 79رقماستمارة- 2
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) يمثـــــــل توزيـــــــع عينـــــــة المبحـــــــوثين وفـــــــق اختيـــــــارهم لتســـــــريحة الشـــــــعر 35الجـــــــدول رقـــــــم (
:يرالمناسبة حسب طريقة تسريح المشاه

النسبة المئويةالتكرارتسريحة الشعر حسب المشاهير
39%39نعم
61%61ال

100%100المجموع

%61بالنســــــبة لطريقــــــة تســــــريح الشــــــعر ، نالحــــــظ مــــــن خــــــالل معطيــــــات اجلــــــدول أن نســــــبة 
ـــــتم كثـــــريا  بطريقـــــة تســـــريح املشـــــاهري يف اعتمـــــادهم علـــــى طريقـــــة التســـــريح اخلاصـــــة مـــــن املبحـــــوثني

ـــــى علـــــى %41ـــــم ، يف حـــــني أن نســـــبة  ـــــأثري عل ـــــري للمشـــــاهري يف الت ـــــه ال يوجـــــد دور كب أقـــــرت بان
م يف نوعية تسرحية الشعر. خيارا

ذ حيـــــرص معظمهـــــم علـــــى إ"وتســـــرحية الشـــــعر امـــــر ضـــــروري مـــــن اجـــــل إطهـــــار هويـــــة الشـــــباب، 
أكيـــــــد متيـــــــزهم مـــــــن خـــــــالل رمـــــــوز خاصـــــــة، منهـــــــا مـــــــوديالت املالبـــــــس وقصـــــــات الشـــــــعر املتميـــــــزة، ت

واملوســـــيقى الصـــــاخبة، وهـــــذه االزيـــــاء واملظـــــاهر والســـــلوكات قـــــد تبـــــدوا غريبـــــة بالنســـــبة للكبـــــار وغـــــري 
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ــــــا تعتــــــرب تعبــــــريا عــــــن قــــــيم جديــــــدة يكرســــــها الشــــــباب يف حمــــــاولتهم  تمــــــع، اال ا متفقــــــة مــــــع قــــــيم ا
.1اليت تفصل بني اجليلني"لتدعيم اهلوة 

ــــي يســــتمعون 36الجــــدول رقــــم ( ــــوع الموســــيقى الت ــــة المبحــــوثين حســــب ن ــــع عين ــــل توزي ) يمث
:اليها

النسبة المئويةالتكرارنوع الموسيقى
23%23الجزائرية
10%10العربية
19%19الغربية

34%34كل االنواع

14%14ال أستمع مطلقا

100%100المجموع
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ــــــأن 36مــــــن خــــــالل اجلــــــدول ( ــــــوع حمــــــدد مــــــن %34) جنــــــد ب ــــــديهم ن ــــــيس ل مــــــن املبحــــــوثني ل
املوســـــيقى وإمنـــــا منفتحـــــون علـــــى مجيـــــع الطبـــــوع  وذلـــــك حســـــب الظـــــروف النفســـــية واملزاجيـــــة حيـــــث 

" لــــــيس لــــــدي نــــــوع معــــــني اســــــتمعه وهلــــــذا أمســــــع مجيــــــع االذواق املوســــــيقية،  :يقــــــول أحــــــد املبحــــــوثني
ــــــة الــــــيت اكــــــون فيهــــــا"كمــــــا اين اســــــتمع حســــــب ظــــــروف الــــــيت امــــــ ، يف حــــــني قــــــال 1ر فيهــــــا، واحلال

م يفضـــــلون املوســـــيقى اجلزائريـــــة ، رغـــــم اننـــــا مل نتعمـــــق يف انـــــواع الطبـــــوع 23% ـــــا مـــــن املبحـــــوثني ب
املوســــــــيقية حيــــــــث ان املوســــــــيقى اجلزائريــــــــة تعتــــــــرب فسيفســــــــاء متنوعــــــــة ، حيــــــــث ان كــــــــل منطقــــــــة يف 

رى ويف نفـــــــس الوقـــــــت يعكـــــــس القـــــــيم اجلزائـــــــر تتميـــــــز بطـــــــابع موســـــــيقي متميـــــــز عـــــــن املنـــــــاطق االخـــــــ
يفضـــــلون املوســـــيقى الغربيـــــة ، بســـــبب الرغبـــــة يف تطـــــوير %19احملليـــــة لتلـــــك املنطقـــــة ، جنـــــد كـــــذلك 

سنة ثانية علوم الرتبية.سنة،19، ذكر،22استمارة رقم - 1
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ــــة، خصوصــــا :مســــتوى اللغــــات االجنبيــــة ، تقــــول احــــدى املبحوثــــات ــــى تطــــوير اللغ " تســــاعد عل
ى " وهـــــــــي كـــــــــذلك تتنـــــــــوع بتنـــــــــوع الثقافـــــــــات ، رغـــــــــم ان املوســـــــــيق1لشـــــــــعب اللغـــــــــات االجنبيـــــــــة

Xاالستعراضــــية تبقــــى هــــي احلاضــــرة بقــــوة خصوصــــا مــــن خــــالل الــــربامج الرتفيهيــــة العامليــــة مثــــل 
FactorوThe voice والـــــيت تـــــنعكس شـــــعبيتها يف العـــــدد اهلائـــــل  للرســـــائل النصـــــية

ـــــــــنخفض اىل  ـــــــــيت رغـــــــــم %10املصـــــــــوتة للمرتشـــــــــحني ، لت ممـــــــــن يفضـــــــــلون املوســـــــــيقى العربيـــــــــة ، وال
ـــــا صـــــارت تعتمـــــد نفـــــس  تنوعهـــــا ولكنهـــــا تبقـــــى ذات تواجـــــد أقـــــل يف الوســـــط الطـــــاليب خصوصـــــا وا
االيقاعــــــات الغربيــــــة ، ومــــــا ســــــاعد يف تــــــدهور وضــــــع االغنيــــــة العربيــــــة جلــــــوء معظــــــم ملحــــــين االغنيــــــة 

ــــــب اخلفيــــــف هروبــــــا مــــــن قوا ــــــب الغنــــــاء العــــــريب الــــــذي قــــــام الركيكــــــة نظمــــــا وحلنــــــا واداءا علــــــى القال ل
عليهــــــا اصــــــال فــــــن الطــــــرب  مثــــــل القصــــــائد واملوشــــــحات، واالغنيــــــة الشــــــعبية الرتاثيــــــة. أمــــــا بالنســــــبة 

، وهـــــذا يعـــــود للقناعـــــات %14للطلبـــــة الـــــذين ال يســـــتمعون مطلقـــــا للموســـــيقى قـــــد جـــــاؤوا بنســـــبة 
الدينية اليت تعترب بأن االستماع للموسيقى من املعاصي.

الختيـــــــارات واالجتاهـــــــات مهمـــــــة يف حتديـــــــد ثقافـــــــة الـــــــذوق املوســـــــيقي الشـــــــائعة تعتـــــــرب القـــــــيم وا
لــــدى مجهـــــور معــــني فنـــــوع املوســــيقى املســـــتمعة لــــدى املبحـــــوث ميكــــن أن تعطينـــــا فكــــرة عـــــن توجهـــــه 
القيمــــــي والثقــــــايف، حيــــــث أن كــــــل نــــــوع مــــــن املوســــــيقى يعــــــرب عــــــن منــــــط حيــــــاة قــــــائم بذاتــــــه وثقافتــــــه 

غــــــري لغــــــة الكلمــــــات، تعتــــــرب تلخيصــــــا للنشــــــاط اخلــــــاص وقيمــــــه، "فاملوســــــيقى لغــــــة انســــــانية اخــــــرى
ذه القيم من ثبات وتغري" .2بالتعبري عن القيم االجتماعية السائدة وعلى ما يتصل 

سنة، سنة ثانية اجنليزية.20، انثى، 66االستمارة رقم - 1
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ــــع عينــــة المبحــــوثين حســــب اســــتخدامهم للهــــاتف المحمــــول 37الجــــدول رقــــم ( ) يمثــــل توزي
:من اجل الدردشة

النسبة المئويةالتكرارالدردشة
78%78نعم
22%22ال

100%100المجموع
يســـــتخدمون اهلـــــاتف احملمـــــول مـــــن %78) ، جنـــــد بـــــأن نســـــبة 37مـــــن خـــــالل اجلـــــدول رقـــــم (

قـــــــاموا بنفـــــــي ذلـــــــك، حيـــــــث ان الدردشـــــــة %22أجـــــــل الدردشـــــــة االلكرتونيـــــــة، يف حـــــــني ان نســـــــبة 
علــــــى جــــــزء مهــــــم مــــــن عمليــــــة التواصــــــل االفرتاضــــــي،  حيــــــث أن لــــــديها انعكاســــــات متعــــــددة علــــــى 
ــــاة بشــــكل عــــام، حيــــث ميكــــنهم  ــــأثر علــــى املســــتخدمني انفســــهم وعلــــى منــــط احلي ــــة، في ــــاة الواقعي احلي

كمـــــا ان الشـــــاب مـــــن استكشـــــاف الغـــــري ومعرفـــــة االفكـــــار والقـــــيم واالجتاهـــــات اجلديـــــدة لألخـــــرين."  
يشـــــــــعر بطاقتـــــــــه مـــــــــن خـــــــــالل الشـــــــــات وخيـــــــــف شـــــــــعوره بـــــــــاحلرج اثنـــــــــاء التحـــــــــدث مـــــــــع اصـــــــــدقائه 

.1االفرتاضيني، وجيعله يبدي حرية أكرب سواءا يف احلديث او يف اختيار مع من يتحدث"

حســـــب عـــــادات اســـــتخدامهم للهـــــاتف ) يمثـــــل توزيـــــع عينـــــة المبحــــوثين38الجــــدول رقـــــم (
:المحمول أثناء الجلوس مع العائلة أو االصدقاء

النسبة المئويةالتكرارواالصدقاءاالستخدام بحضور العائلة
73%73نعم
27%27ال

100%100المجموع

.79حممد السيد حالوة، مرجع سابق،ص- 1
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ـــــــر  ـــــــراد امـــــــن املبحـــــــوثني ب%83لقـــــــد أق ـــــــاء جلوســـــــهم مـــــــع أف ســـــــتخدامهم للهـــــــاتف النقـــــــال أثن
العائلـــــة. حيـــــث  طـــــوروا منطـــــا مـــــن التواصـــــل غـــــري املباشـــــر يف الفضـــــاء الـــــواقعي، وهـــــذا مؤشـــــر علـــــى 
تغــــــري أولويــــــات الشــــــباب ومــــــيلهم اىل االنعــــــزال عــــــن الوســــــط االســــــري ، حــــــىت أثنــــــاء تواجــــــدهم مــــــع 

وختليهـــــــا عـــــــن دورهـــــــا التقليـــــــدي يف  بـــــــاقي افـــــــراد العائلـــــــة ، ممـــــــا يـــــــؤدي اىل ضـــــــعف روابـــــــط االســـــــرة 
التنشــــــــئة االجتماعيــــــــة عــــــــن طريــــــــق احلــــــــوار والتنــــــــاقش  لصــــــــاحل تكنولوجيــــــــات االتصــــــــال واالعــــــــالم 

تمـــــع اجل زائـــــري. لقـــــد أدت وبالتـــــايل ضـــــياع القـــــيم التقليديـــــة   واســـــتبداهلم مبنظومـــــة قيميـــــة ال متثـــــل ا
طفيـــــا واجتماعيــــــا يف مكــــــان نســـــان أن يتواجــــــد جســــــديا يف مكـــــان ، وفكريــــــا وعاهـــــذه الوســــــائل باإل

.1اخر. لقد فصلت احليز املادي لالنسان عن احليز اخلاص باملشاعر والقيم

.129، صالقيم الغربية وأثرها على كيان االسرة المسلمةى قاطرجي، - 1
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=6&book=111242017فيفري 20:، تاريخ الزيارة.
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مـــــــن املبحـــــــوثني ال يزالـــــــون حمـــــــافظني علـــــــى الـــــــنمط التقليـــــــدي يف التواصـــــــل %17يف حـــــــني أن 
االســــــري، حيــــــث يعتــــــربون بــــــان وقــــــت اجللــــــوس مــــــع العائلــــــة جيــــــب ان يكــــــون منفصــــــال عــــــن وقــــــت 

ت ويعتربون بان االسرة  شيء مقدس جيب إعطاءه االمهية الالزمة .اجللوس يف االنرتني

ــــة المبحــــوثين  حســــب مصــــداقية المعلومــــات المقدمــــة  39الجــــدول رقــــم ( ــــع عين ــــل توزي ) يمث
:أثناء استخدام  الهاتف المحمول

النسبة المئويةالتكرارإعطاء معلومات خاطئة
37%37نعم
63%63ال

100%100المجموع
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م ال يكـــــــذبون %63) بـــــــأن نســـــــبة 39مــــــن خـــــــالل اجلــــــدول ( مــــــن املبحـــــــوثني اكــــــدوا بـــــــا
حيـــــث ان قيمـــــة الصـــــدق  أساســـــية بشـــــأن مكـــــان تواجـــــدهم أثنـــــاء اســـــتخدامهم للهـــــاتف النقـــــال ، 

ــــــــــــــديهم ، وأن الكــــــــــــــذب ســــــــــــــيجلب مشــــــــــــــاكل أكــــــــــــــرب ، ويف هــــــــــــــذا الصــــــــــــــدد تقــــــــــــــول احــــــــــــــدى ل
ـــــات ـــــاس ، أل":المبحوث ـــــي للن ـــــات خاطئـــــة عن نـــــي افضـــــل الصـــــراحة، ال أحـــــب اعطـــــاء معلوم

مــــن املبحــــوثني بانــــه ســــبق هلــــم و ان  %37يف حــــني أقــــر " 1وفــــي مــــاذا يفيــــد الكــــذب الشــــخص؟
كــــذبوا بشــــان مكــــان تواجــــدهم اثنــــاء حتــــدهم يف اهلــــاتف النقــــال مــــع أفــــراد اخــــرين وهــــذا مــــن بــــاب 
ــــاخر عــــن موعــــد مــــا ، حيــــث ان قيمــــة الصــــدق  ــــم او مــــن اجــــل تربيــــر الت عــــدم الرغبــــة يف االلتقــــاء 

د نســــــــــبية ، حــــــــــىت وان صــــــــــنفوها حتــــــــــت بــــــــــاب (الكذبــــــــــة البيضــــــــــاء) ، حيــــــــــث يــــــــــذكر أحــــــــــد تعــــــــــ
ــــأخر عــــن صــــديق ولتقليــــل مــــن غضــــبه ، اعطيــــه معلومــــات خاطئــــة :املبحــــوثني ــــي احيانــــا أت "ألن

.2عن مكان تواجدي لكي ينتظرني"

ـــــم ( ـــــة المبحـــــوثين40الجـــــدول رق ـــــع عين ـــــل توزي ـــــى ) يمث ـــــال عل ـــــأثير الهـــــاتف النق حســـــب ت
:العالقات بين االفراد

النسبة المئويةالتكرارالعالقات فاترة
80%80نعم
20%20ال

100%100المجموع

سنة ، سنة ثانية اجنليزية.20، انثى، 65استمارة رقم - 1
، ذكر ،  سنة ثانية، اقتصاد نقدي وبنكي .87استمارة رقم - 2
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ـــــــات اجلـــــــدول ( ـــــــان مـــــــن املبحـــــــوثني%80) نالحـــــــظ بـــــــان 40مـــــــن خـــــــالل بيان يعتـــــــربون ب
للهـــــــاتف النقـــــــال تـــــــأثري علـــــــى العالقـــــــات بـــــــني االفـــــــراد وجيعلهـــــــا أكثـــــــر فتـــــــورا حيـــــــث أن املكاملـــــــات 

وبالتــــايل تغيــــري اهلاتفيــــة والرســــائل النصــــية القصــــرية صــــارت بــــديال عــــن التواصــــل املباشــــر بــــني االفــــراد
ـــــــة و اختصـــــــارها با ـــــــتم بطريقـــــــة الي ـــــــت ت ـــــــيت كان ـــــــارات العائليـــــــة ال لصـــــــوت أو عـــــــادات التواصـــــــل والزي

ـــــنص فقـــــط حيـــــث يقـــــول أحـــــد املبحـــــوثني ـــــة مـــــع املقـــــربني كالعمـــــات :ال " أكتفـــــي باملكاملـــــات اهلاتفي
ــــــي يف العمــــــل واجلامعــــــة بالرســــــائل  ــــــاؤهم وأصــــــدقائي وزمالئ واخلــــــاالت واالعمــــــام واالخــــــوال، امــــــا ابن

مــــــن املبحــــــوثني يعتــــــربون بانــــــه ال يوجــــــد تــــــأثري كبــــــري للهــــــاتف %20يف حــــــني ان نســــــبة ،1القصــــــرية"
نقــــال علــــى العالقــــات بــــني االفــــراد، وأن اهلــــاتف النقــــال ال ميثــــل بــــديال عــــن التواصــــل املباشــــر بــــني ال

االهــــــل واالصــــــدقاء كمــــــا انــــــه واجــــــب ديــــــين حيــــــث ان صــــــلة الــــــرحم أمــــــر ضــــــروري ، حيــــــث تقــــــول 

، لغة فرنسية.2سنة، ماسرت29، ذكر،14استمارة رقم - 1
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"نعــــم، اقــــوم بزيــــارة االقــــارب فــــي المناســــبات وااليــــام العاديــــة، وال أكتفــــي :احــــدى املبحوثــــات
فية والرسائل القصيرة"بالمكالمات الهات

ـــــم ( ـــــى 41الجـــــدول رق ـــــال عل ـــــأثير الهـــــاتف النق ـــــة المبحـــــوثين  حســـــب ت ـــــع عين ـــــل توزي ) يمث
:خصوصية االفراد

النسبة المئويةالتكرارثير على الخصوصيةأت
62%62نعم
38%38ال

100%100المجموع
بــــــأن دخــــــول مــــــن املبحــــــوثني%62) ، يعتقــــــد  41مــــــن خــــــالل  معطيــــــات اجلــــــدول رقــــــم (

م الشخصــــــية ، يف  اهلــــــاتف النقــــــال اىل احليــــــاة اليوميــــــة لــــــه تــــــاثري علــــــى خصوصــــــيات االفــــــراد وحيــــــا
ــــــاة %38حــــــني أن نســــــبة  ــــــى احلي ــــــؤثر عل ــــــأن اهلــــــاتف النقــــــال ال ي ــــــرى ب ــــــك ، وت تعتقــــــد عكــــــس ذل

اخلاصة ما دام يتم استعماله وفق ضوابط معينة .

ن الــــــبعض مــــــن الشــــــباب ، اىل أ2005) يف Ito Mizuko"وقــــــد أشــــــارت (دراســــــة 
اليابـــــــاين، قـــــــد رفـــــــض اقتنـــــــاء التقنيـــــــة اهلـــــــاتف احملمـــــــول ، حـــــــىت ال يضـــــــعوا أنفســـــــهم حتـــــــت تصـــــــرف 

.1االخرين، وسهولة الوصول اليهم"

.296عبد الوهاب جودة عبد الوهاب، مرجع سابق، ص- 1
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ـــــة المبحـــــوثين  حســـــب درجـــــة تســـــامحهم فـــــي اعـــــارة 42الجـــــدول رقـــــم ( ـــــل توزيـــــع عين ) يمث
:هاتفهم المحمول  

المئويةالنسبة التكراراعارة الهاتف النقال
67%33نعم
80%67ال

100%100المجموع

مـــــــن الطلبـــــــة املبحـــــــوثني ال يتســــــــاحمون %67) علـــــــى أن نســـــــبة 42تـــــــدل نتـــــــائج اجلـــــــدول (
م هلـــــواتفهم النقالـــــة ، ملـــــا حتتويـــــه علـــــى معلومـــــات ورســـــائل خاصـــــة باإل ضـــــافة اىل الصـــــور إزاء اعـــــار
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مــــــــن خصوصــــــــياتي، وال أعطيــــــــه نــــــــه " أل:الشخصـــــــية ، وهــــــــذا مــــــــا أكدتــــــــه إحــــــــدى املبحوثــــــــات
كــــــانوا أكثــــــر تســــــاحما %33. يف حــــــني أن نســــــبة 1الحــــــد، حتــــــى ال اســــــمح ألي احــــــد بلمســــــه"

خبصــــــوص إعــــــارة اهلــــــاتف النقــــــال اىل أشــــــخاص أخــــــرين ولكــــــن بــــــتحفظ وهــــــذا مــــــا أكدتــــــه مبحوثــــــة 
2"بس لصديقاتي المقربات":اخرى

التعامــلكيفيــةعـناآلبــاءفكثــريا مـا يســألباخلصوصـية أمــر ضــروري،يتعلــقمــا"إن
مأطفــاهلم املــراهقنيمــع مومنهــاوخصوصــيا مــاغالبــاً الــيتالشخصــيةوحواســيبهمأجهــز

بشـكلتغيريهـاإىلومييـل املراهقـون اآلبـاء،يعلمهـاالقـدسـريةمـروربكلمـةحمميـةتكـون
وبـنياألجهـزةحمتويـاتعلـىاالطـالعيفاألهـلرغبـةبـنيمـاجديـدةمشـكلةلتبـدأدوري

الطـرفنيبـنيالثقـةعـدممـنمشـكلةلتبـدأعليهـا؛والتعـديخصوصـيتهخبـرقاملراهـق إحسـاس
بـنيعنيفـةوســلوكاتوتصــرفاتبســيطةخالفــاتبــنيتــرتاوحأسـريةمشـكالتإىلتـؤدي

.3االثنني"

سنة، سنة ثانية فرنسية.20، أنثى 25استمارة رقم - 1
سنة ، سنة ثانية ماسرت ، علم اجتماع اعالم واتصال.23، انثى 42أستمارة- 2
ومديريالتربويينالمرشديننظروجهةمنالطلبةسلوكاتعلىالذكيةللهواتفالسلبيةاآلثار"مسري سليمان اجلمل،- 3

يوم ،"نشأة الطفلمؤتمر علمي بعنوان: "تأثير األجهزة الذكية فيالخليل، دراسة مقدمة في  الجنوبفيالمدارس
.  2015مارس 23

http://www.qou.edu/arabic/conferences/isdcrConf/researches/drSamirAlj
amal.pdf2017مارس02:تاريخ الزيارة.
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طبيعــــــة المكالمــــــات التــــــي ) يمثــــــل توزيــــــع عينــــــة المبحــــــوثين  حســــــب43الجــــــدول رقــــــم (
:يجرونها مرتبطة مع متغير التخصص الجامعي

مانوع المكالمات التي  تجريها غالبا 

الجامعيالتخصص

مكالمات يومية مع 
االهل واالصدقاء

مكالمات خاصة 
بالعمل والدراسة

مكالمات 
مناسباتية أعياد 

ومناسبات

مكالمات 
المجموععاطفية

1870530التكرارعلوم انسانية
%100.0%16.7%0.0%23.3%60.0النسبة المئويةو اجتماعية

1472124التكرارعلوم اقتصادية
%100.0%4.2%8.3%29.2%58.3النسبة المئوية

1411218التكرارلغات اجنبية
%100.0%11.1%5.6%5.6%77.8النسبة المئوية

161210التكرارعلوم تقنية
%100.0%20.0%10.0%60.0%10.0النسبة المئوية

52119التكرارعلوم طبية
%100.0%11.1%11.1%22.2%55.6النسبة المئوية

41049التكرارعلوم الشريعة
%100.0%44.4%0.0%11.1%44.4النسبة المئوية

5624515100التكرارالمجموع
%100.0%15.0%5.0%24.0%56.0المئويةالنسبة 
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) نالحــــــظ ان االجتــــــاه العــــــام  لطبيعــــــة املكاملــــــات اهلاتفيــــــة للمبحــــــوثني يتجــــــه 43مــــــن خــــــالل اجلــــــدول رقــــــم (
ــــــة مــــــع األهــــــل واالصــــــدقاء وهــــــذا بنســــــبة  ــــــر %56حنــــــو املكاملــــــات اليومي ــــــث أق ــــــة اللغــــــات %77، حي مــــــن طلب

ـــــــة العلـــــــوم  ـــــــة مـــــــع االهـــــــل واالصـــــــدقاء ، و نفـــــــس الشـــــــيء بالنســـــــبة لطلب م يتواصـــــــلون بصـــــــفة يومي ـــــــا االجنبيـــــــة ب
ـــــــــة بنســـــــــبة  ـــــــــوم االجتماعي ، %24. تليهـــــــــا املكاملـــــــــات اخلاصـــــــــة بالعمـــــــــل والدراســـــــــة ب %60االنســـــــــانية والعل

ـــــث أقـــــر  ـــــى التصـــــال الســـــبا%60حي ـــــى مـــــداومتهم عل ـــــوم التقنيـــــة عل ب عمليـــــة ،  يف حـــــني أقـــــر مـــــن طلبـــــة العل
م يســـــتخدمون اهلـــــاتف النقـــــال مـــــن اجـــــل إجـــــراء مكاملـــــات عاطفيـــــة ، حيـــــث ترتفــــــع 15% مـــــن املبحـــــوثني بـــــا

يف طلبــــــة الشــــــريعة، امــــــا املكاملــــــات املناســــــباتية اخلاصــــــة باالعيــــــاد واملناســــــبات فلــــــم %44.4هــــــذه النســــــبة اىل 
.%5تتجاوز نسبة 

عـــــزي حـــــول اســـــتخدام الشـــــباب للهـــــاتف احملمـــــول ، حيـــــث أن "وهـــــذا مـــــا يتوافـــــق مـــــع دراســـــة عبـــــد الـــــرمحن 
ـــــه وســـــيلة اتصـــــال مـــــع االصـــــدقاء  ـــــا عـــــن اهلـــــاتف احملمـــــول، حبيـــــث يعتربون ـــــة املبحـــــوثني حيملـــــون تصـــــورا اجيابي اغلبي
يف املرتبـــــــة االوىل ، مث كجهــــــــاز اتصــــــــال عــــــــائلي ، واعتــــــــرب حــــــــوايل ثلثــــــــي املبحــــــــوثني ان اهلــــــــاتف احملمــــــــول وســــــــيلة 

.1نسبة لالناث والذكور، على حد سواء"لالتصال العاطفي بال

:) يمثل توزيع عينة المبحوثين  حسب الهدف من أرسال الرسائل القصيرة44الجدول رقم (

النسبة المئويةالتكرارنوع الرسائل

46%46االتصال المناسباتي مع االهل واالصدقاء

40%40تبادل أخبار الدراسة والعمل

%1414تبادل المشاعر العاطفية

100%100المجموع

يســــــــتخدمون الرســــــــائل القصــــــــرية مــــــــن %46)، نالحــــــــظ بــــــــان 44مــــــــن خــــــــالل اجلــــــــدول (
مـــــــن الطلبـــــــة يرتاســـــــلون %40اجـــــــل التواصـــــــل املناســـــــبايت مـــــــع االهـــــــل واالصـــــــدقاء، جنـــــــد كـــــــذلك 

.320عبد الرمحن عزي ، السعيد بومعيزة، مرجع سابق ص - 1
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ـــــــة عـــــــرب  ـــــــادل املشـــــــاعر العاطفي ـــــــار الدراســـــــة والعمـــــــل، امـــــــا خبصـــــــوص تب ـــــــدف احلـــــــديث عـــــــن أخب
فقــــــط مــــــن نســــــبة ملبحــــــوثني. فممارســــــة الرســــــائل القصــــــرية تعتــــــرب  %14فتمثــــــل الرســــــائل القصــــــرية 

كتابــــــة معاصـــــــرة خاصـــــــة بالشـــــــباب، وقـــــــد أصــــــبحت ثقافـــــــة جديـــــــة تكتســـــــي اســـــــتخدامات متباينـــــــة 
ـــــــا  ـــــــدى خمتلـــــــف املســـــــتخدمني وهـــــــي تتجـــــــاوز وظـــــــائف االتصـــــــال لتصـــــــبح مكان ، وهـــــــي لألبـــــــداعل

ـــــدف اىل ترســـــل اىل الـــــذين توجـــــد بيـــــنهم عالقـــــة اساســـــا، وحتتـــــوي إمـــــا  اخبـــــارا أو نكتـــــا أو تســـــلية و
.1حتديد املواعيد، وحتافظ على العالقات الشخصية القائمة  وتعزيز الروابط اكثر

إن اســــــــتخدامات الشــــــــباب للهــــــــاتف النقــــــــال، هــــــــي إعــــــــادة لصــــــــياغة العالقــــــــات االنســــــــانية 
تمع، من خالل احالل نوع جديد من التواصل االجتماعي. داخل ا

أصــــــــــبحت واقعــــــــــا مييــــــــــز الغالبيــــــــــة العظمــــــــــى مــــــــــن االفــــــــــراد ، ال ســــــــــيما SMS"إن ثقافــــــــــة 
وتعكـــــــس املالحظـــــــات املباشــــــــرة للســـــــلوك البشـــــــري اليـــــــومي، ال ســـــــيما عنــــــــد الشـــــــباب واملـــــــراهقني،

م، وتشـــــري االحصـــــائيات،  الشـــــباب، ســـــيطرة ثقافـــــة الرســـــائل النصـــــية القصـــــرية، علـــــى اســـــلوب حيـــــا
.2وهذا العدد سيتضاعف مستقبال"انه يتم إرسال ملياري رسالة نصية قصرية يوميا

.318صعبد الرمحن عزي ، السعيد بومعيزة، - 1
.317نفس املرجع ص - 2
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ـــــــة المبحـــــــوثين  حســـــــب الهـــــــدف مـــــــن اســـــــتخدام  45الجـــــــدول رقـــــــم ( ـــــــع عين ـــــــل توزي ) يمث
:االنترنيت

الجامعيالتخصص

هل تستخدم االنترنيت من اجل ؟

علوم انسانية 
واجتماعية

علوم 
اقتصادية

علوم علوم تقنيةلغات اجنبية
طبية

علوم 
الشريعة

المجموع

138613637التكرارالدراسة
%100.0%16.2%8.1%2.7%16.2%21.6%35.1النسبة المئوية

17161296363التكرارالترفيه(األلعاب،
%100.0%4.8%9.5%14.3%19.0%25.4%27.0النسبة المئويةاالفالم)موسيقى

3024181099100التكرارالمجموع
%100.0%9.0%9.0%10.0%18.0%24.0%30.0المئويةالنسبة 

) أمنــــــاط اســــــتخدام املبحــــــوثني لشــــــبكة االنرتنيــــــت، حيــــــث نالحــــــظ بــــــان 45ميثــــــل اجلــــــدول (
مــــــن املبحــــــوثني يســــــتخدمون االنرتنيــــــت مــــــن أجــــــل الرتفيــــــه ،  مثــــــل ومشــــــاهدة األفــــــالم عــــــرب 63%

ــــــــة  ــــــــادل ضــــــــافة اىل ارســــــــالواالســــــــتماع للموســــــــيقى، باإلStreamingتقني الرســــــــائل النصــــــــية وتب
مـــــن املبحـــــوثني بـــــأن هـــــدف اســـــتخدامهم لالنرتنيـــــت يقتصـــــر علـــــى %37الصـــــور ، يف حـــــني عـــــرب 
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اجـــــراء البحــــــوث العلميـــــة اخلاصــــــة بدراســـــتهم . والنتــــــائج املرتبطـــــة بالتخصــــــص اجلـــــامعي تظهــــــر بــــــان 
هناك نفس منط االستخدام  بني خمتلف الطلبة رغم اختالف التخصصات.  

ـــــــدوا الشـــــــبكا ت االجتماعيـــــــة علـــــــى االنرتنيـــــــت ذات فوائـــــــد غـــــــري قابلـــــــة للنقـــــــاش بالنســـــــبة "تب
لتواصــــــل مــــــع للمســــــتخدمني، التســــــويق املباشــــــر للمســــــتهلك ، ومواقــــــع املواعــــــدة، وبنــــــاء الوظيفــــــة، وا

لعـــــاب االلكرتونيـــــة، ففـــــي منتصـــــف الثمانينـــــات كـــــان ضـــــافة اىل ممارســـــة االاالصـــــدقاء القـــــدامى، باإل
عقــــــد إىلات يف االســــــبوع، لكــــــن لــــــو انتقلنــــــا ســــــاع4كيني هــــــو طفــــــال  االمــــــريمتوســــــط اللعــــــب لأل

ــــــديو صــــــارت جــــــزء ــــــزمن بعــــــد ذلــــــك، فســــــنجد ان العــــــاب الفي ا ال يتجــــــزا مــــــن احليــــــاة واحــــــد مــــــن ال
ابــــــأن املــــــراهقني كــــــانو 2012طفــــــال واملــــــراهقني ، حيــــــث أفــــــادت دراســــــة امريكيــــــة عــــــام اليوميــــــة لأل

.1احلاسوب" يقضون فرتة ثالث واربعني ساعة اسبوعيا امام شاشات 

عاطفيـــةعالقـــاتقامـــةزيـــع عينـــة المبحـــوثين حســـب نظـــرتهم إل) تو )46الجـــدول رقـــم (
االنترنيتعبر

النسبة المئويةالتكراراقامة عالقات عاطفية عبر االنترنيت
2020نعم
8080ال

100100المجموع
بـــــــان االنرتنيـــــــت ال يعـــــــد مكانـــــــا مـــــــن املبحـــــــوثني%80) يعتـــــــرب 46مـــــــن خـــــــالل اجلـــــــدول (

جيــــــدا إلقامــــــة عالقــــــات عاطفيــــــة، حيــــــث انــــــه خيــــــالف قــــــيم وتعــــــاليم الــــــدين االســــــالمي ويعتــــــرب امــــــرا 
تمــــع اجلزائــــري، حيــــث يقــــول أحــــد املبحــــوثني " فــــي رأيــــي أن العالقــــات العاطفيــــة :منبــــوذا يف ا

ــــــا  ــــــت، هــــــي مجــــــرد عالقــــــات عــــــابرة وال تتناســــــب مــــــع مجتمعنــــــا كونن مجتمــــــع عبــــــر االنترني

لس الوطين كيف تترك التقنيات الرقمية بصماتها على ادمغتناسوزان غرينفيلد ، - 1 ،  ترمجة ايهاب عبد الرحيم علي، ا
.57ص2017الكويت،للثقافة والفنون واالداب، 
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ــــى باطــــل فهــــو باطــــل":ويضــــيف أخــــر1مســــلم" ــــابني عل . "باالضــــافة اىل خــــوف املبحــــوثني" م
مــــــن  التعــــــرض لالحتيــــــال  عــــــرب االنرتنيــــــت، او مــــــا يعــــــرف باالحتيــــــال الرومانســــــي، حيــــــث يعتمــــــد 
لصــــــوص النــــــت بفــــــتح حســــــابات ومهيــــــة علــــــى مواقــــــع التعــــــارف، ويســــــتخدمون بيانــــــات مســــــروقة او 
مــــــزورة مــــــن اجــــــل االيقــــــاع بالبــــــاحثني عــــــن احلــــــب والرومنســــــية، ويســــــتمرون يف خــــــداعهم بقصــــــص 

ــــم حباجــــة اىل املــــال للطــــارئ مفــــاجئ، مث احلــــب الومهيــــة ملــــدة أســــابيع، وب ــــدعون فجــــأة ا عــــد ذلــــك ي
يطلبــــــون املســــــاعدة مــــــن الشــــــريك اجلديــــــد، وإذا مل يــــــدفع املســــــتخدم فإنــــــه يــــــتم قطــــــع العالقــــــة علــــــى 
الفــــــــور ، وال شــــــــك بــــــــان هــــــــذا النــــــــوع مــــــــن االحتيــــــــال يــــــــؤدي اىل التــــــــأثري علــــــــى مشــــــــاعر الضــــــــحية 

.   2سر"ضافة اىل اشعال املشاكل داخل االونفسيتها باإل

مـــــــن املبحـــــــوثني يثقـــــــون يف أن االنرتنيـــــــت وســـــــط يصـــــــلح القامـــــــة %20يف حـــــــني ان نســـــــبة 
عالقــــــــات عاطفيــــــــة ناجحــــــــة والنجــــــــاح يف تصــــــــور املبحــــــــوث هــــــــو التتــــــــويج بــــــــالزواج. حيــــــــث تقــــــــول 

ــــديهم " أل:إحــــدى املبحوثــــات ــــا هنــــاك العديــــد مــــن النــــاس ل ــــا تكــــون صــــادقة، واحيان نهــــا احيان
.3تجربة ناجحة انتهت بالزواج"

يعتـــــرب الشـــــات هـــــو الســـــبيل الوحيـــــد للعديـــــد مـــــن الشـــــباب للـــــدخول يف عالقـــــات عاطفيـــــة "
تمع احملافظ الذي ال يشجع مثل تلك العالقات" .4خاصة يف ا

سنة، سنة ثانية ماسرت علوم اقتصادية.24، ذكر 35استمارة رقم - 1
، جملة الدراسات االعالمية القيمية ، تاثير مواقع التواصل االجتماعي على العالقات االجتماعيةرضا عبد الواجد أمني- 2

.82، ص2012املعاصرة،  العدد السادس، اجلزائر 
سنة ، سنة ثانية ماسرت لغة فرنسية.23نثى ،، أ52استمارة رقم - 3
.306ص السيد حالوة الشات،- 4



حتليل ومناقشة البيانات االحصائية الفصل اخلامس

251

ـــــم ( ـــــدة 47الجـــــدول رق ـــــت كوســـــيلة جي ـــــة المبحـــــوثين حســـــب نظـــــرتهم لألنترني ـــــع عين )  توزي
إليجاد شريك الحياة

المئويةالنسبة التكرارايجاد شريك الحياة
1919نعم
8181ال

100100المجموع
ــــــــائج هــــــــذا اجلــــــــدول ( ) ، حيــــــــث جنــــــــد بــــــــان 47) نتــــــــائج اجلــــــــدول الســــــــابق (47تؤكــــــــد نت

ال يثقـــــون يف االنرتنيــــــت كوســـــيلة جيــــــدة الجيــــــاد شـــــريك احليــــــاة ، ويفضـــــلون طــــــرق التعــــــارف 81%
م يســـــــــتطيعون تكـــــــــوين عالقـــــــــات مـــــــــن املبحـــــــــوثني%19التقليديـــــــــة، يف حـــــــــني أن  يعتقـــــــــدون بـــــــــا

عاطفيــــــــة ناجحــــــــة بواســــــــطة االنرتنيــــــــت تنتهــــــــي بــــــــالزواج مســــــــتقبال ، وهــــــــذا مــــــــا أكدتــــــــه اجابــــــــات 
.47املبحوثني يف اجلدول 

" إن االنرتنيـــــت والدردشـــــة االلكرتونيـــــة تتـــــيح فرصـــــة للبحـــــث عـــــن شـــــريك احليـــــاة بعيـــــدا عـــــن 
ــــــيح فرصــــــة الت ــــــة ، كمــــــا ان الشــــــات يت ــــــى الواقــــــع ، رغــــــم مــــــا الطــــــرق التقليدي عــــــارف أكــــــرب منهــــــا عل

يشـــــكله مـــــن خمـــــاطر فهـــــو يتميـــــز كـــــذلك بوجـــــود الكـــــذب واخلـــــداع وتزييـــــف احلقـــــائق، وميكـــــن ألي 
فـــــــرد أن ينخـــــــدع يف االخـــــــر ويف حقيقـــــــة مشـــــــاعره جتاهـــــــه ويف طبيعـــــــة مـــــــا يظهـــــــره لـــــــه مـــــــن تعـــــــاطف 

.1وصدق ومحاسة وبالتايل يؤدي ذلك اىل فشل العالقة يف الواقع"

.310حممد السيد حالوة، مرجع سابق، ص - 1
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ـــــراد -2 ـــــدى أف ـــــيم والســـــلوكيات ل ـــــى انســـــاق الق ـــــا االعـــــالم واالتصـــــال عل ـــــأثيرات تكنولوجي ت
العينة  

) يمثــــل توزيــــع عينــــة المبحــــوثين حســــب اعتقــــادهم بوجــــود تبــــادل للصــــور 48الجــــدول رقــــم (
:االباحية على مواقع النواصل االجتماعي بين االصدقاء 

في حالة نعم ، لماذا؟؟

هل تعتقد أن هناك من
صور اباحية مع اصدقائهيتبادل

على مواقع التواصل االجتماعي ؟

اشباع 
الفضول

تلبية 
حاجات 

نفسية

المجموعبدون اجابةالكلالتسلية

14213212079التكرارنعم
%100.0%0.0%15.2%40.5%26.6%17.7النسبة المئوية

05101521التكرارال
%100.0%71.4%0.0%4.8%23.8%0.0النسبة المئوية

1426331215100التكرارالمجموع
%100.0%15.0%12.0%33.0%26.0%14.0النسبة المئوية
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) نالحــــــــظ بــــــــأن طــــــــابو اجلــــــــنس حاضــــــــر بقــــــــوة داخــــــــل العــــــــامل 48مــــــــن خــــــــالل اجلــــــــدول (
ان هنــــــاك تبــــــادل لصــــــور إباحيــــــة بــــــني االصــــــدقاء مــــــن املبحــــــوثني%79االفرتاضــــــي، حيــــــث يعتقــــــد 

بواســـــطة مواقـــــع التواســـــط االجتمـــــاعي ، حيـــــث جنـــــد أن هنـــــاك اعـــــرتاف ضـــــمين بتعرضـــــهم ملثـــــل هـــــذا 
النـــــوع مـــــن الصـــــور حـــــىت وإن مل يتشـــــاركوها فقـــــد بعثـــــت هلـــــم مـــــن قبـــــل أفـــــراد أخـــــرين، يف حـــــني يـــــرى 

ـــــة ، وهـــــذا ي21% ـــــادل للصـــــور االباحي عـــــود رمبـــــا اىل ضـــــيق شـــــبكة مـــــن املبحـــــوثني انـــــه ال يوجـــــد تب
العالقــــــات االجتماعيــــــة مــــــع بــــــاقي االصــــــدقاء أو اىل الرقابــــــة املنزليــــــة علــــــى االنرتنيــــــت حيــــــث توجــــــد 

برامج حلماية الكمبيوتر من املواد االباحية .

ــــادل مثــــل هــــذه الصــــور هــــو مــــن اجــــل %33يــــرى  ــــان الســــبب الرئيســــي لتب مــــن املبحــــوثني ب
حـــــوثني بــــأن هـــــذا النـــــوع مــــن االســـــتخدام هـــــو اشـــــباع مـــــن املب%26التســــلية فقـــــط ، يف حـــــني يــــرى 

وتلبيــــــــة حلاجــــــــات نفســــــــية يف ظــــــــل اعتبــــــــار اجلــــــــنس مــــــــن  املواضــــــــيع الشــــــــائكة وغــــــــري املطروحــــــــة يف 
مـــــن املبحـــــوثني أن اهلـــــدف مـــــن تبـــــادل مثـــــل هـــــذه %14النقـــــاش واحلـــــديث العلـــــين ، حيـــــث يعتقـــــد 

تمع اجلزائري (احملافظ).الصور يكون من اجل اشباع الفضول حنو هذا الطابو املدنس يف ا

مـــــــــن خـــــــــالل احلـــــــــوارات اجلانبيـــــــــة مـــــــــع بعـــــــــض املبحـــــــــوثني الـــــــــيت أخـــــــــذت منحـــــــــى اكثـــــــــر 
م جــــــزء مــــــن منظومــــــة التعــــــرض اىل االباحيــــــة يف العــــــامل االفرتاضــــــي . حيــــــث   خصوصــــــية، يتبــــــني بــــــأ
خيضــــــع حــــــديث الشــــــباب عــــــن مشــــــاهدة مضــــــامني وصــــــور اباحيــــــة اىل مســــــتويني،" مســــــتوى "االنــــــا 

تمـــــع، و"االنـــــا الفـــــردي" الـــــذي ميارســـــه االعلـــــى" الـــــذي ي رغمـــــه علـــــى تبـــــين املواقـــــف الـــــيت ترضـــــي ا
هــــــذه الصــــــور ينــــــزه املبحــــــوث مــــــن خــــــالل طــــــرق ال يريــــــد هلــــــا ان تنكشــــــف. فــــــالنفي بعــــــدم مشــــــاركة

. 1وجيلب له االحرتام وفق النسق القيمي للمجتمع"

.143ص مصطفى جماهدي ، مرجع سابق،-1
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ـــــم ( ـــــة المبحـــــوثين حســـــب نظـــــرتهم  فـــــي مســـــاهمة49الجـــــدول رق ـــــع عين ـــــل توزي ) يمث
والمعرفيةالفكريةقدرات رفع الفياالنترنيت

النسبة المئويةالتكراررفع القدرات الفكرية والمعرفية
%82.082.0نعم
%18.018.0ال

%100.0100.0المجموع
يعتــــــربون بــــــان االنرتنيــــــت مــــــن املبحــــــوثني%82) ، جنــــــد بــــــان 49مــــــن خــــــالل اجلــــــدول رقــــــم (

ـــــال للتعـــــرف علـــــى  م الفكريـــــة واملعرفيـــــة ، حيـــــث فـــــتح هلـــــم ا والواقـــــع االفرتاضـــــي قـــــد زاد مـــــن قـــــدرا
حضــــارات وثقافــــات أخــــرى ، وكــــذلك خمتلــــف االخبــــار العامليــــة الــــيت مسحــــت هلــــم بتوســــيع افــــاقهم، 

صصــــــــــات دون ان ننســــــــــى إمكانيــــــــــة حتميــــــــــل االالف مــــــــــن الكتــــــــــب االلكرتونيــــــــــة يف خمتلــــــــــف التخ
الدراسية واليت تسمح باالضطالع على معلومات أكثر يف جمال الدراسة. 

وقــــــد أصــــــبحت الكثــــــري مــــــن احملتويــــــات واملراجــــــع واملوروثــــــات شــــــائعة علــــــى االنرتنيــــــت، وســــــرعة 
ــــــا، ولــــــو بشــــــكل تصــــــفح ولــــــيس قــــــراءة متانيــــــة ، واحلاصــــــل أن  الوصـــــول اليهــــــا يشــــــجع االحتكــــــاك 

ليميـــــــة أكثـــــــر اســـــــتفادة يف هـــــــذا اجلانـــــــب، إذ مل يعـــــــد التشـــــــكي الشـــــــباب يف اجلامعـــــــات واملراكـــــــز التع
. 1من قلة املراجع قائما على النحو الذي ساد يف عهد ما قبل االنرتنيت

بطبيعــــــة احلــــــال إن مفهــــــوم املعرفــــــة والتكــــــوين خيتلــــــف تصــــــوره مــــــن فــــــرد اىل اخــــــر ، حيــــــث ان 
ملصـــــــادر االلكرتونيـــــــة ، العديـــــــد يـــــــربط االنرتنيـــــــت بســـــــهولة اجنـــــــاز البحـــــــوث اجلـــــــاهزة مباشـــــــرة مـــــــن  ا

دون اللجــــــــوء اىل الطــــــــرق التقليديــــــــة يف البحــــــــث العلمــــــــي وبالتــــــــايل فنجــــــــد ان الطالــــــــب يفتقــــــــر اىل 
التدريب وال ميتلك اخلطوات املنهجية الكالسيكية واالساسية اليت متكنه من تطوير نفسه.

.284عبد الرمحن عزي، السعيد بومعيزة ، مرجع سابق ،ص- 1
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م مـــــن املبحـــــوثني بـــــأن االنرتنيـــــت مل يكـــــن هلـــــا أثـــــر كبـــــري يف زيـــــادة قـــــ%21يف حـــــني يـــــرى  درا
م مــــــن خــــــالل الطــــــرق التقليديــــــة    ــــــم يعتمــــــدون علــــــى تطــــــوير مهــــــارا الفكريــــــة واملعرفيــــــة ، حيــــــث ا
ـــــــــد أظهـــــــــرت الدراســـــــــات اخلاصـــــــــة بوســـــــــائل االعـــــــــالم  كاملطالعـــــــــة و دورات التكـــــــــوين اخلاصـــــــــة. وق
التقليديـــــة أن كثـــــرة مشـــــاهدة التلفزيـــــون تـــــؤثر ســـــلبا علـــــى التحصـــــيل الدراســـــي، كمـــــا أن ذلـــــك يعـــــود 

لكســـــــل الـــــــذهين واجلســـــــدين واحلاصـــــــل ان االنرتنيـــــــت تســـــــتقطع زمنـــــــا اكثـــــــر بفعـــــــل أن الفـــــــرد علـــــــى ا
ـــــــب  الفـــــــرد يتفاعـــــــل مـــــــع الشـــــــبكة ويفقـــــــد االحســـــــاس بالوقـــــــت، ويبـــــــدو ان اســـــــتفادة الشـــــــاب الطال
اكادمييــــا حمـــــدود  لضـــــالة املـــــادة املعرفيــــة بالعربيـــــة باملقارنـــــة مـــــع للغــــات االخـــــرى، وعـــــدم الـــــتمكن مـــــن 

يل فالشـــــــــاب ال يضـــــــــع حـــــــــدودا بـــــــــني التعلـــــــــيم والرتفيـــــــــه  واضـــــــــحة عنـــــــــد اللغـــــــــة االجنليزيـــــــــة ، وبالتـــــــــا
.1استخدامه  لشبكة االنرتنيت

ــــع عينــــة المبحــــوثين حســــب 50الجــــدول رقــــم ( دوره وســــائل االعــــالم واالتصــــال ) يمثــــل توزي
التكنولوجية   في اضعاف التواصل االسري في المجتمع ؟

النسبة المئويةالتكراراضعاف التواصل االسري

%8888نعم

%1212ال

100%100المجموع

يــــــرون بــــــأن اســــــتخدام مــــــن املبحــــــوثني%88) ، نالحــــــظ بــــــان 50مــــــن خــــــالل اجلــــــدول (
ــــــــروابط االســــــــرية واالنقــــــــاص مــــــــن  ــــــــوجي االعــــــــالم واالتصــــــــال ســــــــاهم يف اضــــــــعاف ال الكبــــــــري لتكنول
التواصـــــل بــــــني أفـــــراد العائلــــــة الواحـــــدة ، حيــــــث أن اخنفــــــاض مثـــــن هــــــذه التكنولوجيـــــا جعلهــــــا متــــــوفرة 
بشــــــكل شخصــــــي ،  حيــــــث أن كــــــل منــــــزل ميتلــــــك جهــــــازي تلفزيــــــون علــــــى االقــــــل ، باإلضــــــافة اىل 

تمع، مرجع سابق ص عبد الرمحن عزي، السعيد بومعيزة، االعالم - 1 .283وا
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فـــــرد مـــــن العائلـــــة ميتلـــــك هاتفـــــه الـــــذكي اخلـــــاص بـــــه والـــــذي يســـــتخدمه حـــــىت اثنـــــاء اجللـــــوس أن كـــــل 
مع العائلة ، وبالتايل فهذه التكنولوجيا قربت البعيد وعرفته وبعدت القريب وغربته .

"ممـــــا جعـــــل االســـــرة اجلزائريـــــة تقـــــف حـــــائرة إزاء احملافظـــــة علـــــى الثقافـــــة املوروثـــــة املســـــتقرة منـــــذ 
قافــــــة الوافــــــدة الناجتــــــة عــــــن العوملــــــة واملعلوماتيــــــة، الــــــيت اقتحمــــــت البيــــــوت دون زمــــــن بعيــــــد ، وبــــــني الث

اســــــتئذان مبــــــا متلكــــــه مــــــن تقنيــــــات متطــــــورة، متحديــــــة بــــــذلك مجيــــــع القــــــيم واخلصوصــــــيات الثقافيــــــة. 
وتشـــــهد االســـــرة العربيـــــة بصـــــفة عامـــــة واجلزائريـــــة باخلصـــــوص، نوعـــــا مـــــن التفكـــــك االســـــري بســـــبب 

تقنيـــــــات، حيـــــــث يقضـــــــي االبنـــــــاء ســـــــاعات طـــــــوال يف متابعـــــــة تراجـــــــع ســـــــلطة الوالـــــــدين يف عصـــــــر ال
.1برامج القنوات الفضائية املتنوعة، أو تصفح مواقع االنرتنيت"

) يمثـــــل توزيـــــع عينـــــة المبحـــــوثين  حســـــب اعتقـــــادهم فـــــي إيجابيـــــة القـــــيم 51الجـــــدول رقـــــم (
:الغربية المنفتحة

النسبة المئويةالتكرارالقيم الغربية إيجابية

36%36نعم

64%64ال

100%100المجموع
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ال تثــــــق يف القــــــيم الغربيــــــة مــــــن املبحــــــوثني%64) ، جنــــــد نســــــبة 51مــــــن خــــــالل اجلــــــدول (
ـــــى جمتمعنـــــا جيـــــب عـــــدم تبنيهـــــا ، او التفاعـــــل معهـــــا وهـــــذا بســـــبب  وتعتربهـــــا قـــــيم ســـــلبية ودخيلـــــة عل
ـــــــا قـــــــيم هدامـــــــة للمجتمـــــــع مـــــــن خـــــــالل  اخـــــــتالف الثقافـــــــة والـــــــدين خصوصـــــــا، حيـــــــث يعتـــــــربون با

وتكــــــريس الــــــدعوة للتحــــــرر مــــــن مجيــــــع القيــــــود الدينيــــــة والثقافيــــــة والقفــــــز علــــــى القــــــوانني االخالقيــــــة،
الفرديـــــة الـــــيت صـــــارت حتكـــــم العالقـــــات االســـــرية ، حيـــــث أخـــــذ التنـــــافس بـــــني االفـــــراد يتنـــــامى علـــــى 
حســـــاب الـــــرتابط االســـــري، وحســـــب املنطـــــق الرأمســـــايل صـــــار االطفـــــال ميثلـــــون حمـــــور التكـــــاليف بـــــدل 

ــــــربح ســــــابقا، باإل ــــــرتا مــــــثال حمــــــور ال ــــــة أبنــــــائهم ، ففــــــي اجنل ــــــدين يف تربي ضــــــافة اىل تقييــــــد ســــــلطة الوال
تهمــــــة القســــــوة فيمــــــا لــــــو حــــــاول تأديــــــب  أطفالــــــه  ، وكــــــان مــــــن نتــــــائج بيتعــــــرض االب للمحاكمــــــة 



حتليل ومناقشة البيانات االحصائية الفصل اخلامس

258

ـــــم وتعلــــيمهم مـــــا  هــــذه الفردانيــــة، ان بـــــدات الــــدول تتـــــدخل يف عمليــــة تربيــــة االطفـــــال، واالهتمــــام 
ا، .1حىت ان مل تتناسب مع عقدة الوالدينتراه منائبا لسياسا

رون بــــــأن القــــــيم الغربيــــــة هــــــي قــــــيم اجيابيــــــة إذا مــــــن املبحــــــوثني يــــــ%36يف حــــــني أن نســــــبة 
أحســـــــنا اختيارهـــــــا وتطبيقهـــــــا علـــــــى أرض الواقـــــــع ، ويـــــــربرون ذلـــــــك بتقـــــــدم الـــــــدول الغربيـــــــة يف شـــــــىت 
ــــــــاالت العلميــــــــة واالقتصــــــــادية والثقافيــــــــة ، مــــــــن خــــــــالل تطبــــــــيقهم للقــــــــوانني واحــــــــرتامهم للقـــــــــيم  ا

ـــــــزام ، مقابـــــــل االزمـــــــات املوجـــــــو  ـــــــيت االنســـــــانية واملســـــــؤولية وااللت ـــــــة واالســـــــالمية ال ـــــــدول العربي دة يف ال
تتبىن بعض القيم املشرتكة . 

"ونــــذكر يف هــــذا اخلصــــوص بيــــان الســــتني مثقفــــا ومفكــــرا امريكيــــا الــــذي محــــل عنــــوان " مــــن 
ـــــــرز املـــــــوقعني عليـــــــه فرانســـــــيس فوكويامـــــــا  اجـــــــل مـــــــاذا حنـــــــارب؟ رســـــــالة مـــــــن امريكـــــــا" وكـــــــان مـــــــن اب

كــــــــوهلر ونيــــــــل جلــــــــربت وهــــــــاريف مانســــــــفيلد وصــــــــاموئيل هنتغتــــــــون وصــــــــاموئيل فريــــــــدمان وتومــــــــاس  
وروبـــــــرت بومتـــــــان وغـــــــريهم، ورعـــــــاه بشـــــــكل رئيســـــــي معهـــــــد القـــــــيم االمريكيـــــــة الـــــــذي يراســـــــه ديفيـــــــد 
تمـــــع واالســـــرة والـــــدين واالقتصـــــاد،  بالنكنهـــــورن ويـــــدافع بشـــــكل رئيســـــي عـــــن القـــــيم االمريكيـــــة يف ا

مريكية والعامل.ويقود حوارا مهما حول مجيع هذه القضايا يف الواليات املتحدة اال

وبغــــض النظــــر عــــن صــــدق النيــــة واالميــــان مبــــا قيــــل يف هــــذا البيــــان مــــن عدمــــه، بيــــد انــــه جيــــب 
أن نـــــــــذكر ويف الوقـــــــــت نفســـــــــه أيضـــــــــا أن رؤيـــــــــة هـــــــــؤالء املثقفـــــــــني االمـــــــــريكيني بغـــــــــض النظـــــــــر عـــــــــن 
ـــــــم االكـــــــادميي واملعـــــــريف، تفـــــــتح بابـــــــا كبـــــــريا للجـــــــدال حـــــــول كونيـــــــة القـــــــيم الغربيـــــــة  حضـــــــورهم ووز

ذه القيم ، وهي :وعامليتها، حيث اننا نرصد مخس حقائق أساسية تتصل 

.إن البشر يولدون متساوين يف الكرامة كما يف احلقوق

.124ى قاطرجي ، مرجع سابق ص - 1
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 تمــــــع، وتكمــــــن شــــــرعية دور احلكــــــم يف الشخصــــــية االنســــــانية هــــــي العنصــــــر االساســــــي يف ا
محاية هذه الشخصية واملساعدة يف تامني فرص التفتح االنساين هلا.

 البشر بطبيعتهم يف البحث عن غاية احلياة و مقاصدها.يرغب

 حريـــــــــة الضـــــــــمري واحلريـــــــــة الدينيـــــــــة مـــــــــن احلقـــــــــوق الـــــــــيت ال ميكـــــــــن انتهاكهـــــــــا يف الشخصـــــــــية
االنسانية.

 القتـــــــل باســـــــم اهللا خمــــــــالف لالميـــــــان بــــــــاهللا، وهـــــــو يشــــــــكل خيانـــــــة عظمــــــــى لكونيـــــــة االميــــــــان
.1الديين"

:حسب نظرتهم للمجتمع الجزائري) يمثل توزيع عينة المبحوثين 52الجدول رقم (

النسبة المئويةالتكرارطبيعة المجتمع الجزائري

6%4منفتح

%7979منفتح نسبيا

8%8منغلق

9%9منغلق جدا

100%100المجموع

.75،76، ص 01،2010، دار الفكر ، دمشق، طصراع القيم بين االسالم والغربرضوان زيادة، كيفني جيه اوتول، - 1
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ـــــــل مـــــــن املبحـــــــوثني%77يعتـــــــرب  تمـــــــع اجلزائـــــــري هـــــــو جمتمـــــــع منفـــــــتح نســـــــبيا ، يقب بـــــــان ا
ــــيت خيتلــــف تقييمهــــا مــــن ناحيــــة  خمتلــــف الثقافــــات ، مــــع حتفــــظ علــــى جمموعــــة مــــن القــــيم الوافــــدة وال
القبـــــول او الـــــرفض علـــــى املســـــتوى اجلزئـــــي أي علـــــى مســـــتوى االســـــرة الواحـــــدة ، ولـــــيس علىمســـــتوى 

تمــــــع ككــــــل ، يف حــــــني أن  تمــــــع اجلزائــــــري جمتمــــــع مقيــــــد ، مــــــن املبحــــــوثني يعتــــــرب %8ا ون بــــــأن ا
م اىل جمموعـــــــة مـــــــن القضـــــــايا كتحـــــــرر املـــــــرأة وعملهـــــــا وطريقـــــــة  وهـــــــذا يعـــــــود أساســـــــا بســـــــبب نظـــــــر
لباســـــها ، ونوعيـــــة العالقـــــات االجتماعيـــــة املكونـــــة بـــــني اجلنســـــني  والـــــيت تعتـــــرب مـــــن احملظـــــورات علـــــى 

ــــــك حيــــــد مــــــن احلريــــــات املســــــتوى القيمــــــي واالخالقــــــي وكــــــذلك القــــــانوين ، حيــــــث يعتــــــربون بــــــا ن ذل
ـــــــــك نســـــــــبة  ـــــــــوافقهم يف ذل تمـــــــــع %9الشخصـــــــــية ، وي ـــــــــرون يف ا ـــــــــذين ي ـــــــــة املبحـــــــــوثني ال مـــــــــن بقي

اجلزائري بانه منغلق جدا. 
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ـــــــاح علـــــــى احلضـــــــارات  ـــــــني قـــــــيم االنفت ـــــــة صـــــــراعا ب ـــــــة ومنهـــــــا اجلزائري نشـــــــهد يف الثقافـــــــة العربي
يف نزعــــــــات الســــــــلفية االخــــــــرى وقــــــــيم االنغــــــــالق والعــــــــودة(كردة فعــــــــل) اىل االصــــــــول كمــــــــا يتجلــــــــى

واالصـــــــولية الدينيـــــــة . ومتيـــــــل هـــــــذه النزعـــــــات  أحيانـــــــا اىل املبالغـــــــة يف  التأكيـــــــد  علـــــــى الشخصـــــــية 
ا مستوردة .1االسالمية العربية، أي على رفض االفكار واملبادي العصرية حبجة ا

إن نزعـــــــــــــات االنفتـــــــــــــاح واالنغـــــــــــــالق واملوازنـــــــــــــة بينهمـــــــــــــا، متصـــــــــــــلة مبصـــــــــــــاحل اجلماعـــــــــــــات 
والسياســـــية وهـــــي الـــــيت حتـــــدد االجتـــــاه العـــــام للمجتمـــــع، ولكـــــن حاليـــــا تلعـــــب تكنولوجيـــــا االقتصـــــادية

االعالم واالتصال الدور االكرب يف عملية االنفتاح على الغري وكل ذلك يف إطار العوملة .

تمــــــــع 53مــــــــن خــــــــالل الســــــــؤال  مــــــــن االســــــــتمارة رصــــــــدنا تصــــــــور املبحــــــــوثني للقــــــــيم يف ا
بــــات متكــــررة وبعضــــها االخــــر خمتلفــــة مــــن مبحــــوث اىل اخــــر، اجلزائــــري، ولقــــد جــــاءت بعــــض االجا

غــــري أن العديــــد مــــن افــــراد العينــــة مل جييبــــوا عــــن قــــيم بعينهــــا وامنــــا اجــــابوا مبؤشــــرات تعــــرب عنهــــا ونراهــــا 
ــــــى شــــــكل جــــــدولني ، االول ضــــــم  ــــــات عل ــــــا بتصــــــنيف االجاب ــــــذا قمن تمــــــع اجلزائــــــري، ل ــــــا يف ا يومي

شرات اليت تعرب عنها.القيم املباشرة واجلدول الثاين ضم املؤ 

مـــــن املالحـــــظ مـــــن إجابـــــات املبحـــــوثني ، جنـــــد بـــــان هنـــــاك اختالفـــــا كبـــــريا يف وجهـــــات النظـــــر 
حيـــــث جنـــــد القيمـــــة االجيابيـــــة وعكســـــها  يف اجلانـــــب الســـــليب ، وهـــــذا ان دل علـــــى التناقضـــــات الـــــيت 

ـــــ ـــــاملطلق او التعمـــــيم علي ـــــب احلكـــــم ب ـــــا ان نتجن ـــــري ، ممـــــا يفـــــرض علين تمـــــع اجلزائ ه ، ويف يعيشـــــها ا
هــــــذا اجلانــــــب يتضــــــح بــــــان الفــــــرد اجلزائــــــري يتميــــــز (دائمــــــا حســــــب نظــــــرة املبحــــــوث) بتبنيــــــه لقــــــيم 

-الشــــــــــرف-االحــــــــــرتام-االحســــــــــان–الكــــــــــرم -الشــــــــــجاعة-احملبــــــــــة-التعــــــــــاون:اجيابيــــــــــة مثــــــــــل
التكافل.-املروءة-صلة الرحم-احملبة -االخالص الصدق 

، 06، مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان الطبعةاجتماعيالمجتمع العربي المعاصر بحث استطالعي حليم بركات، - 1
.353ص1998
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-التكـــــــرب-الوقاحـــــــة-االنانيـــــــة-عنـــــــفال-الكســـــــل-اخلمـــــــول-احلســـــــد-التحـــــــرش:قـــــــيم ســـــــلبية
الكبت. -الكذب-النفاق-العنصرية

ـــــــأثير وســـــــائل االعـــــــالم 53الجـــــــدول رقـــــــم ( ـــــــة المبحـــــــوثين حســـــــب نظـــــــرتهم لت ـــــــع عين )توزي
:واالتصال على القيم الدينية في المجتمع

النسبة المئويةالتكراراالنحالل الخلقي وضعف القيم الدينية

7979نعم

2121ال

100100المجموع

ـــــد مـــــن الشـــــعوب اإلســـــالمية ميـــــر مبرحلــــــة حتــــــول كبـــــرية يف املفـــــاهيم إن تمـــــع اجلزائـــــري وكالعدي ا
تمــــــع وبنســــــب أقــــــل الرتبيــــــة  والقــــــيم األخالقيــــــة والثقافيــــــة، ســــــامهت فـــــــي توجيـــــــه الفـــــــرد واألســـــــرة وا
ــــــارات  ــــــة تنازعــــــت فيهــــــا تي ــــــدين أســــــاس هــــــذا التغيــــــري، يف مرحل والتعلــــــيم وحــــــىت السياســــــة. ويعتــــــرب ال

دة على إستغالل املخزون الثقايف الشعيب يف خدمة مشاريعها الثقافية.عدي

"إن للــــــــدين دورا أساســــــــيا يف تشــــــــكيل شخصــــــــية الفــــــــرد وقيمــــــــه ، ووعيــــــــه وتفكيـــــــــره وعبادتـــــــــه 
وعاداتـــــه ومواقفـــــه وســـــلوكاته وتصـــــوراته جلوانـــــب احليـــــاة املختلفـــــة، ويف هـــــذا يقـــــول املفكــــــر مالـــــك بـــــن 

ن حــــــــني يتــــــــدخل يف الرتكيــــــــب االجتمــــــــاعي يف شــــــــكل قــــــــيم نــــــــيب  :" الــــــــدور الــــــــذي يؤديــــــــه الــــــــدي
1"...أخالقية، متجسدة يف العرف والعادات والتقاليـد والقواعـد اإلداريـة واملبـادئ التشريعية

، عدد خاص امللتقى الدويل األول التحوالت السوسيوثقافية في المجتمع الجزائري وإشكالية الهويةالعماري الطيب، - 1
تمع اجلزائري، االت اإلجتماعية يف ظل التحوالت السوسيوثقافية يف ا جملة العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة حـول اهلوية وا

.440، ص  05،2011العددورقلة،
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حتيـــــــل مســـــــألة التـــــــدين اىل رؤى ومواقـــــــف الشـــــــباب، فيمـــــــا يـــــــرتبط بثنائيـــــــة املقـــــــدس واملـــــــدنس، 
ات علـــــى اخـــــتالف براجمهـــــا، خصوصـــــا مـــــع احلــــالل واحلـــــرام، وقـــــد تـــــزامن ذلـــــك مـــــع دخـــــول الفضـــــائي

ا علــــــــى املســــــــتويات االجتماعيــــــــة والثقافيــــــــة  بــــــــروز مســــــــالة التــــــــدين كظــــــــاهرة قيميــــــــة هلــــــــا انعكاســــــــا
والسياســـــــية. "وقـــــــد بينـــــــت دراســـــــة مـــــــراد مـــــــوالي احلـــــــاج حـــــــول الشـــــــباب اجلزائـــــــري بـــــــني االنـــــــدماج 

.1والتهميش، ان الشباب ميلكون اجتاهات جد اجيابية جتاه الدين"

مـــــــــن املبحـــــــــوثني بـــــــــأن %79حيـــــــــث  يعتـــــــــرب 55ا يقودنـــــــــا اىل معطيـــــــــات اجلـــــــــدولوهـــــــــذا مـــــــــ
لتكنولوجيــــــا االعــــــالم واالتصــــــال تــــــأثريا كبــــــريا علــــــى املنظومــــــة القيميــــــة للمجتمــــــع اجلزائــــــري ، حيــــــث 
يعتـــــربون بـــــان املـــــواد املعروضـــــة علـــــى القنـــــوات الفضـــــائية تســـــاهم يف إضـــــعاف الـــــوازع الـــــديين حيـــــث 

ـــــــدائم للمسلســـــــالت ا ملرتمجـــــــة واالفـــــــالم الغربيـــــــة يســـــــاهم يف تغيـــــــري النظـــــــرة اىل بعـــــــض أن التعـــــــرض ال
العـــــادات والقـــــيم الدخيلـــــة وجيعلهـــــا اكثـــــر قبـــــوال مـــــع مـــــرور الوقـــــت ،بـــــل وجيعـــــل مـــــن التصـــــور اخلـــــاص 

تمع وختلفه. ا قيم سلبية تساهم يف انغالق ا بالقيم الدينية التقليدية على ا

حتـــــاول ان تبـــــث ثقافـــــة بديلـــــة، تنظـــــر وترســـــخ إن املـــــواد الـــــيت تبثهـــــا وســـــائل االعـــــالم واالتصـــــال
ــــــداع والفــــــن، مــــــن  ــــــع بــــــدعاوى االب ــــــة وابطــــــال كــــــل املوان ــــــة الفكري ــــــى فكــــــرة احلري للتغريــــــب، تقــــــوم عل
خـــــــالل اخـــــــرتاق النقـــــــاط احملرمـــــــة يف الـــــــدين واالخـــــــالق والقـــــــيم، مـــــــن خـــــــالل التشـــــــكيك يف الـــــــدين 

اق الثقـــــــايف يســـــــتهدف " ...إن االخـــــــرت :والـــــــرتاث االســـــــالمي، حيـــــــث يقـــــــول حممـــــــد عابـــــــد اجلـــــــابري
العقــــــــل والــــــــنفس ووســــــــيلتهما يف التعامــــــــل مــــــــع العــــــــامل، االدراك، فهــــــــو يهــــــــدف اىل الســــــــيطرة عليــــــــه 
واختطافـــــه، وتوجيهـــــه مـــــن خـــــالل الصـــــورة الســـــمعية البصـــــرية، ومنـــــه اىل تســـــطيح الـــــوعي، أي جعلـــــه 

دراك، يـــــرتبط مبـــــا جيـــــري علـــــى الســـــطح مـــــن صـــــور ومشـــــاهد ذات طـــــابع اعالمـــــي اشـــــهاري مثـــــري لـــــإل
ســــــتفز لالنفعــــــال، حاجــــــب للعقــــــل، ومــــــع الســــــيطرة علــــــى االدراك، يــــــتم اخضــــــاع النفــــــوس مبعــــــىن، م

تعطيـــــــــل فاعليـــــــــة العقـــــــــل، تكييـــــــــف املنطـــــــــق والقــــــــــيم، وتوجيـــــــــه اخليـــــــــال، تنمـــــــــيط الـــــــــذوق وقولبــــــــــة 
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الســــــلوك... واهلــــــدف تكــــــريس نــــــوع معــــــني مــــــن املعــــــارف والســــــلع و البضــــــائع... انــــــه منــــــط احليــــــاة 
.1نب االستهالكي منه"االمريكية، ولكن فقط يف اجلا

مــــــن املبحــــــوثني يعتقــــــدون بــــــان تكنولوجيــــــا االعــــــالم واالتصــــــال مل تــــــؤثر يف %21يف حــــــني أن 
القـــــيم الدينيـــــة ، بـــــل هـــــي عامـــــل مســـــاعد علـــــى االلتـــــزام بالـــــدين مـــــن خـــــالل متابعـــــة الـــــربامج الدينيـــــة 

نرتنيـــــــت واختيـــــــار الـــــــربامج الـــــــيت تتوافـــــــق مـــــــع القـــــــيم احملليـــــــة للمجتمـــــــع ، مـــــــع فـــــــرض رقابـــــــة علـــــــى اال
تمـــــع يف حـــــد ذاتــــــه  وحصـــــرها يف اجلانـــــب العلمـــــي واالكــــــادميي فقـــــط، بـــــل ويرجعـــــون الســــــبب اىل ا
ـــــاالة وانســـــحاب  ـــــي عـــــن قيمـــــه عـــــن طريـــــق الالمســـــوؤلية والالمب ـــــث قابليتـــــه لالحنـــــالل والتخل مـــــن حي

" هـــــذا أكبـــــر دليـــــل :مؤسســــة االســـــرة عـــــن دورهـــــا يف التنشـــــئة االجتماعيـــــة. يقـــــول أحـــــد املبحـــــوثني
ـــذي أن األســـر  ـــف ال ـــاب الني ـــى رأســـها غي ـــل بفعـــل عـــدة عوامـــل، وعل ـــوم تتحل ـــة كـــل ي ة الجزائري

حــــورب باســــم الحريــــة الشخصــــية، وانهيــــار المنظومــــة األخالقيــــة للمجتمــــع لــــيس فقــــط بفعــــل 
االنترنـــات ووســـائل التواصـــل وانمـــا منـــا نحـــن المجتمـــع فـــنحن أعـــداء ألنفســـنا ومعـــاول هـــدم 

"2ألخالق أبنائنا وبناتنا

)توزيـــــع عينـــــة المبحـــــوثين حســـــب نظـــــرتهم   لتـــــأثير وســـــائل االعـــــالم 54الجـــــدول رقـــــم (
:واالتصال على قيم المواطنة والديموقراطية واالنتماء وحس النقد االيجابي لالفراد

النسبة المئويةالتكرارتعزيز قيم المواطنة والديموقراطية واالنتماء
%5559نعم
%4541ال

%100100المجموع
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مــــــن املبحــــــوثني يــــــرون %55جــــــاءت معطيــــــات  هــــــذا اجلــــــدول متوازنــــــة اىل حــــــد مــــــا ، فنســــــبة 
ــــوعي السياســــي واملــــدين لالفــــراد، وهــــذا مــــن  بــــأن حمتــــوى وســــائل االعــــالم يســــاهم يف رفــــع مســــتوى ال
خـــــــــالل الـــــــــربامج السياســـــــــية والثقافيـــــــــة املختلفـــــــــة واملقدمـــــــــة يف التلفزيـــــــــون، باالضـــــــــافة اىل أن ثقافـــــــــة 

االجتماعي تعطي نوع من التدريب واملمارسة على اساليب احلوار البناء .مواقع التواصل

مـــــن نســـــبة املبحـــــوثني يـــــرون عكـــــس ذلـــــك ، بـــــل يتهمـــــون وســـــائل االعـــــالم %45يف حـــــني ان 
ــــــا ســــــبب رئيســــــي يف غيــــــاب الــــــوعي والتحضــــــر ، ويضــــــربون األمثلــــــة بــــــالربيع العــــــريب  واالتصــــــال با

ـــــاب االســـــتقرار عـــــن ال ـــــذي ســـــبب اخلـــــراب وغي ـــــة الـــــيت نتشـــــارك معهـــــا يف ال كثـــــري مـــــن البلـــــدان العربي
ــــــث كــــــان ملواقــــــع التواصــــــل االجتمــــــاعي دور كبــــــري  ــــــد مــــــن القــــــيم والعــــــادات االجتماعيــــــة ، حي العدي

خلروج اجلماهري ومتردهم على االنظمة السياسية احلاكمة .

تمــــــع مـــــــرئيني، وبنشـــــــرها االعـــــــالم والتحلـــــــيالت ، إن وســــــائل االعـــــــالم ، جبعلهـــــــا السياســـــــية وا
وبعرضــــــــــها منتــــــــــديات للنقــــــــــاش، تغــــــــــذي الثقافــــــــــة املدنيــــــــــة املشــــــــــرتكة، وتشــــــــــارك بقــــــــــوة يف الفضــــــــــاء 
العمـــــــومي، وتســـــــاهم بطريقـــــــة حامســـــــة يف نشـــــــر الرؤيـــــــة املعياريـــــــة للدميوقراطيـــــــة، هلـــــــذا الســـــــبب كـــــــان 
ــــــى  ــــــا موضــــــع مــــــديح ، وأحيانــــــا اخــــــرى موضــــــع نقــــــد ، إمنــــــا مهمــــــا يكــــــن احلكــــــم عل االعــــــالم أحيان

ــــــا أصــــــبحت جــــــزءا ال يتجــــــزأ مــــــن حقيقتنــــــا وســــــائل االعــــــالم وتكنو  ــــــا، فانــــــه ميكــــــن القــــــول إ لوجيا
ـــــــك حيـــــــث  املعاصـــــــرة، علـــــــى خمتلـــــــف مســـــــتويات احليـــــــاة ، ولألنرتنيـــــــت خصوصـــــــا دور كبـــــــري يف  ذل
وســــــــعت امــــــــام مســــــــتخدميها اهلــــــــوامش السياســــــــية للفضــــــــاء العمــــــــومي، فــــــــأدت  هــــــــذه االشــــــــكال 

ي، واوجـــــــــدت فرصـــــــــا جديـــــــــدة يف اجلديـــــــــدة مـــــــــن االتصـــــــــال اىل توســـــــــع كمـــــــــي يف الـــــــــدفق االعالمـــــــــ
االنكبـــــــاب علـــــــى التضـــــــليل الرمـــــــزي ، مكنـــــــت أولئـــــــك الـــــــذين يـــــــديرون ويراقبـــــــون وســـــــائل االنتـــــــاج 
الرمزيـــــــة أن يســـــــتغلوا ســـــــلطتهم يف قولبـــــــة االدوات الرمزيـــــــة لتحقيـــــــق اهـــــــدافهم ومصـــــــاحلهم اخلاصـــــــة، 
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ــــــــة املصــــــــاحب للعوملــــــــة  وخلخلــــــــة  االنظمــــــــة ممــــــــا ادى اىل ظهــــــــور مصــــــــطلح الدميوقراطيــــــــة االلكرتوني
.1السياسية

ـــــــم ( ـــــــي دور 55الجـــــــدول رق ـــــــادهم ف ـــــــة المبحـــــــوثين  حســـــــب اعتق ـــــــع عين ـــــــل توزي ) يمث
:في زيادة العنف والتطرف في المجتمع الجزائريتكنولوجيا االعالم واالتصال

النسبة المئويةالتكرارزيادة العنف والتطرف
71%71نعم
29%29ال

100%100المجموع

املسؤولية االجتماعية، النموذج اللبناين، مركز دراسات الوحدة العربية، ود القادري عيسى، االستثمار يف االعالم وحتديات - 1
77ص،01،2013لبنان، ك
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املبحـــــــــوثني بـــــــــأن لتكنولوجيــــــــا االعـــــــــالم واالتصـــــــــال دور يف زيـــــــــادة العنـــــــــف مـــــــــن %71يعتــــــــرب 
تمــــــع اجلزائــــــري، وهــــــذا مــــــن خــــــالل بعــــــض الــــــربامج الدينيــــــة الفضــــــائية الــــــيت ختــــــالف  والتطــــــرف يف ا
املرجعيـــــة الدينيـــــة احملليـــــة ، باإلضـــــافة اىل الشـــــبكات املتطرفـــــة املوجـــــودة علـــــى االنرتنيـــــت والـــــيت تعمـــــل 

ـــــــم يف قضـــــــايا خطـــــــرية ، ويضـــــــربون املثـــــــل كـــــــذلك بـــــــالقنوات علـــــــى غســـــــيل مـــــــخ الشـــــــباب والـــــــ زج 
ـــــاطق الصـــــراع  ـــــدين وهـــــذا يف من ـــــرداء االيـــــديولوجيا و ال ـــــة السياســـــية واملغلفـــــة ب التحريضـــــية ذات اخللفي

داخل دول الربيع العريب. 

Wolinيـــــــرى فـــــــولن ـــــــذي يلجـــــــا اىل : " إن االنســـــــان هـــــــو املمثـــــــل الوحيـــــــد لعـــــــامل احليـــــــوان ال
د الـــــذي ابتكـــــر جمموعـــــة كبـــــرية مـــــن منـــــاهج  ووســـــائل العنـــــف  وكـــــذلك نظامـــــا العنـــــف، لكنـــــه الوحيـــــ

ـــــى االخـــــرين وضـــــبط ســـــلوكهم االجتمـــــاعي. كمـــــا اســـــتطاع  ـــــدف الســـــيطرة عل بارعـــــا الســـــتخدامها 
االنســـــــان ابتكـــــــار نظـــــــام بـــــــارع مـــــــن القـــــــيم الدينيـــــــة واملبـــــــاديء السياســـــــية واخلرافـــــــات الـــــــيت شـــــــرعت 

لــــــــى مــــــــر العصــــــــور ومبســــــــاعدة االميــــــــان واالفكــــــــار العنــــــــف وبــــــــررت اســــــــتعماله بشــــــــىت الوســــــــائل، وع
املســـــبقة التقليديـــــة واملعتقـــــدات املنطقيـــــة ســـــائرة برباعـــــة كـــــل اجلوانـــــب املظلمـــــة واخلســـــارة النامجـــــة عـــــن 

.1استعمال العنف"

مـــــل الـــــدور الـــــذي تلعبـــــه وســـــائل االعـــــالم يف دعـــــم وتغذيـــــة االرهـــــاب والتطـــــرف  ال ميكننـــــا ان 
يفــــــرض علينــــــا أن نعيــــــد ائــــــل يف جمــــــال تكنولوجيــــــا االتصـــــال،حيــــــث أن التطـــــور اهلجبميـــــع اشــــــكاله.

النظر يف طبيعة استخدامه.

م "حيــــــــث يقــــــــوم االرهــــــــابيون باســــــــتغالل هــــــــذه التكنولوجيــــــــا فـــــــــي تســـــــــويق أغراضـــــــــهم وغايـــــــــا
وتوظيفهــــــا فــــــي تضــــــليل األجهـــــزة األمنيــــــة واكتســــــاب الســــــيطرة علـــــى الـــــرأي العـــــام عـــــن طريـــــق نشـــــر 
ـــــيت  ــــــى اعتبــــــار أن احلمــــــالت اإلعالميــــــة   ال ــــــة التــــــي يقومــــــون بتنفيــــــذها عل أخبـــــار العمليـــــات اإلرهابي

تمع اجلزائري، جامعة باجي خمتار عنابة اجلزائر، يف علي سموك، - 1 ،2017مارس01ظاهرة العنف يف ا
2017مارس14، تاريخ الزيارة www.aranthropos.com تمع-العنف-/ظاهرة ائري/اجلز -ا
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هـــــــدافهم، حيـــــــث يـــــــرون فـــــــي التغطيـــــــة تغطــــــي هــــــذه العمليــــــات تســـــــاعد علـــــــى حتقيـــــــق واســـــــتكمال أ
اإلعالميــــــة جلــــــرائمهم معيــــــارا هامـــــاً لقيـــــاس مـــــدى جنـــــاح فعلهـــــم اإلرهـــــايب، لدرجـــــة أن الـــــبعض مـــــنهم 

.1أعترب العمـل اإلرهـايب الـذي ال ترافقـه تغطيـة إعالميـة عمال فاشًال"
ـــــة خدمـــــة كبـــــرية للتنظيمـــــات االرهابيـــــة، والـــــيت قامـــــت لقـــــد قـــــدم تطـــــور وســـــائل االتصـــــال احلديث

ـــــا االجراميـــــة، مـــــن خـــــالل نقـــــل االفكـــــار والقـــــرارات بعيـــــدا عـــــن مصـــــاحل  باســـــتغالهلا جيـــــدا يف عمليا
ا. االمن، وضمان تدفق املعلومات الالزمة الستمرار نشاطا

حيـــــــث اســــــــتخدم أربــــــــاب الفكــــــــر الضــــــــال واإلرهــــــــاب اإلنرتنــــــــت للعمــــــــل اإلرهــــــــايب التقليــــــــدي "
امههـــــــا يتمثـــــــل يف اســـــــتخدام اإلنرتنـــــــت إلحـــــــداث أثـــــــار مســـــــاعدا يف معـــــــركتهم علـــــــى عـــــــدة حمـــــــاور و 

نفســــية مــــن خــــالل التحــــريض علــــى بــــث الكراهيــــة واحلقــــد وحــــرب األفكــــار؛ حيــــث خيــــدم اإلنرتنــــت 
اخلليـــــة اإلرهابيـــــة مـــــن حيـــــث تضـــــخيم الصـــــورة الذهنيـــــة لقـــــوة وحجـــــم تلـــــك اخلاليـــــا ، وبـــــث رســـــائل 

.2ألهدافها وأنشطتهاإعالمية ختدم أهدافهم لشن حرب نفسية ضد مستهدفيها والدعاية
ــــــــديين او الثقــــــــايف ، حيــــــــث أن للرياضــــــــة جانبــــــــا  ــــــــال ال إن العنــــــــف والتطــــــــرف ال يقتصــــــــر يف ا
مهمــــا يف نشــــر العنــــف وهــــذا عنــــد احنرافهــــا عــــن فلســــفتها القائمــــة علــــى التنــــافس الشــــريف والســــمو 

ورقة عمل دور وسائل اإلعالم في مكافحة ظاهرة اإلرهاب والتطرف (دراسة ميدانية)،حتسني حممد أنيس شرادقة ، - 1
دور الشريعة والقانون واإلعالم يف مكافحة اإلرهاب حتت شعار: عامل بال إرهاب، :مقدمة للمؤمتر الدويل احملكم حتت عنوان

.05،ص 30،31/03/2016األردن، –جامعة الزرقاء 
http://zu.edu.jo/MainFile/Profile_Dr_UploadFile/Conferences/Files/ConferenceFi

le_3711_19_21.pdf2017مارس 14:تاريخ الزيارة.
دراسة "جدلية العالقة بين االعالم الجديد والممارسات االرهابية :إميان عبد الرحيم السيد الشرقاوي، ورقة حبثية بعنوان- 2

جامعة ، مـــــؤمتـــــــــــــــــر دور اإلعالم العريب يف التصدي لظاهرة االرهاب:مقدمة إىل"تطبيقية على شبكات التواصل االجتماعي
:. على الرابط16،ص 2014ديسمرب 18و 16، اململكة العربية السعودية-الرياض- منية نايف للعلوم اال

http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/60015%العالقة%20/جدلية
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2017.
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، خصوصــــــــا بعــــــــد ان صــــــــارت قطاعــــــــا رحبيـــــــــا هامــــــــا تتنــــــــافس عليــــــــه خمتلــــــــف الوســـــــــائل بــــــــاألخالق
ميـــــة، وتتقــــــاطع فيــــــه املصــــــاحل االقتصــــــادية مــــــع املصــــــاحل السياســــــية." حيــــــث ان تنــــــامي العنــــــف االعال

ــــــني اجلمهــــــور وخباصــــــة الناشــــــئني والشــــــباب، يرجــــــع بشــــــكل مباشــــــر واساســــــي  ــــــال الرياضــــــي ب يف ا
اىل تعرضــــــه اىل وســــــائل اعالميــــــة رياضــــــية ســــــلبية ، كمباريــــــات كــــــرة القــــــدم الــــــيت تتضــــــمن كثــــــريا مــــــن 

واجلســــــدي، والــــــذي يتمثــــــل يف اعتــــــداء بعــــــض الالعبــــــني علــــــى منافســــــيهم مواقــــــف العنــــــف اللفظــــــي 
ـــــــدائم اىل مواقـــــــف العنـــــــف يف  ـــــــاراة ، وهـــــــذا مـــــــن خـــــــالل التعـــــــرض ال ـــــــى حكـــــــم املب ـــــــدائهم عل او اعت
الــــــربامج الرياضــــــية بشــــــكل متكــــــرر ، ممــــــا يــــــؤدي اىل رفــــــع مســــــتوى االثــــــارة النفســــــية والعاطفيــــــة عنــــــد 

ــــــؤدي اىل حــــــدوث الســــــلوك العــــــدو  ــــــر 1اين"اجلمهــــــور، ممــــــا ي ــــــاراة اجلزائ ــــــك مب ــــــى ذل ــــــل عل . وخــــــري دلي
مصر الشهرية.

مــــــن املبحـــــــوثني ختتلـــــــف معهـــــــم يف الـــــــراي %29بــــــالعودة اىل نتـــــــائج اجلـــــــدول جنـــــــد أن  نســـــــبة 
وتعتــــــرب بــــــان االســـــــتخدام االمــــــن واملراقــــــب لتكنولوجيـــــــات االعــــــالم واالتصــــــال هـــــــو صــــــمام االمـــــــان 

تمــــــع اجلزائــــــري ، وأن منــــــع هــــــذه التكنولوجيــــــا لــــــيس هــــــو احلـــــــل ضــــــد التطــــــرف والعنــــــف داخــــــل ا
برأيهم.

جـــــــــاءت ورشــــــــــة العمـــــــــــل  بـــــــــاألردن حــــــــــول دور االعــــــــــالم واالجهــــــــــزة األمنيــــــــــة فــــــــــي "حيـــــــــث 
ــــــــة اإلرهــــــــاب ( ) للتعــــــــرف إلــــــــىً   اجلهـــــــود االعالميــــــــة املبذولــــــــة للوقــــــــوف والتصــــــــدي 2015مكافحـ

ن والتكامــــــــــل األمنــــــــــي لظــــــــــاهرة اإلرهــــــــــاب بكافــــــــــة أشــــــــــكاله مــــــــــن خــــــــــالل وضــــــــــع أســــــــــس التعــــــــــاو 
واإلعالمـــــــــي ملواجهـــــــــة اإلرهـــــــــاب والتصـــــــــدي لـــــــــه، الفتــــــــــاً لـــــــــدور اإلعـــــــــالم الواضـــــــــح والبـــــــــارز فــــــــــي 
مكافحـــــــة اإلرهـــــــاب ثقافيـــــــاً و إشــــــاعة ثقافــــــة النزاهــــــة والشــــــفافية ويف خلـــــــق بيئـــــــة اجتماعيــــــة رافضـــــــة 

.2لكافـة أنـواع الفسـاد واإلرهـاب"

.108نسيمة طبشوش، مرجع سابق ص- 1
.09حتسني حممد أنيس شرادقة، مرجع سابق، ص- 2
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م اىل تـــــأثري تكنولوجيـــــا االعـــــالم )  56لجـــــدول رقـــــم (ا توزيـــــع عينـــــة املبحـــــوثني حســـــب نظـــــر
:واالتصال على الذوق الفين واجلمايل لالفراد

النسبة المئويةالتكرارتحسين الذوق الفني والجمالي

%8181نعم

%1919ال

%100100المجموع

يوافقــــــون بــــــان لتكنولوجيــــــا االعــــــالم واالتصــــــال أثــــــر اجيــــــايب يف مــــــن املبحــــــوثني%81جنــــــد بــــــان 
حتســــــني القــــــيم اجلماليــــــة لالفــــــراد وهــــــذا مــــــن خــــــالل الــــــربامج الثقافيــــــة واملوســــــيقية الــــــيت تبــــــث علــــــى 

ـــــــا أفســـــــدت الـــــــذوق العـــــــام مـــــــن خـــــــالل الـــــــرتويج لثقافـــــــة %19الفضـــــــائيات ، يف حـــــــني أن  يعتربو
ظة .الشارع وملشاهري منبوذين يف االوساط احملاف

تشـــــكل جتربـــــة املشـــــاهدة التلفزيونيـــــة لـــــدى املتلقـــــي صـــــورا عـــــن الشخصـــــيات املفضـــــلة؛ منهـــــا مـــــا 
ـــــا علـــــى  ـــــدو أن لكـــــل مشـــــاهد معـــــايري مجاليـــــة حيكـــــم  ـــــت يف املخيـــــال؛ ومنهـــــا مـــــا تنمحـــــي؛ ويب تثب
ـــــذا يكـــــون هلـــــذا املشـــــاهد منـــــوذج مـــــن شخصـــــية أو منـــــاذج  مجـــــال شخصـــــية تلفزيونيـــــة دون أخـــــرى؛ و

التلفزيـــونلعـــرج يف دراســـته حـــول  دورونيـــة مجيلـــة ، وهـــذا مـــا يؤكـــده مســـريمـــن شخصـــيات تلفزي
ان" حيــث جــاءت يف نتائجــهاجلزائــري ،اجلــامعيالشــبابلــدىاجلماليــةالقــيمتشــكيليف

الفضـــــائيات العربيـــــة شـــــكلت اجلماليـــــات املتعلقـــــة باللبـــــاس، وترتيـــــب أثـــــاث املنـــــزل، ومزاوجـــــة األلـــــوان 
لـــــــدى الـــــــذكور، أكثـــــــر مـــــــن اإلنـــــــاث، وشـــــــكلت هـــــــذه الفضـــــــائيات مجاليـــــــة طـــــــرق التـــــــزيني، وتقليـــــــد 
املوضــــــة لــــــدى اإلنــــــاث أكثــــــر مــــــن الــــــذكور. كمــــــا شــــــكلت الفضــــــائيات الغربيــــــة اجلماليــــــات املتعلقــــــة 

ان وتنســــــيقها، وترتيــــــب أثــــــاث املنــــــزل لــــــدى الــــــذكور أكثــــــر مــــــن اإلنــــــاث، و شــــــكلت مبزاوجــــــة األلــــــو 
هـــــذه الفضـــــائيات اجلماليـــــات املتعلقــــــة بطـــــرق التـــــزيني، واللبـــــاس لــــــدى اإلنـــــاث أكثـــــر مـــــن الــــــذكور.
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ــــــشكل التلفزيـــــون اجلزائـــــري اجلماليـــــات املتعلقـــــة باللبـــــاس وطـــــرق ترتيـــــب أثـــــاث املنـــــزل لـــــدى مبحـــــوثي 
فزيــــــون مجاليــــــات تقليــــــد املوضــــــة ومزاوجــــــة األلــــــوان وتنســــــيقها وطــــــرق الريــــــف، كمــــــا شــــــكل هــــــذا التل

.1قص الشعر لدى مبحوثي املدينة"

ــــل57لجــــدول رقــــم (ا ــــا )  يمث ــــأثير تكنولوجي ــــى ت ــــة المبحــــوثين  حســــب نظــــرتهم ال ــــع عين توزي
:االعالم واالتصال  على تحسين ذوق المستهلك

النسبة المئويةالتكرارتحسين ذوق المستهلك

8787نعم

1313ال

100100المجموع

مــــــن املبحــــــوثني بــــــان لتكنولوجيــــــا االعــــــالم واالتصــــــال دور اجيــــــايب علــــــى حتســــــني %87يعتــــــرب 
للتنــــــافس االشــــــهاري علــــــى الســــــلع ذوق املســــــتهلك، حيــــــث ان هــــــذه التكنولوجيــــــا صــــــارت فضــــــاءا

واخلــــــــدمات ملختلــــــــف الشــــــــركات العامليــــــــة ، كمــــــــا انــــــــه توجــــــــد العديــــــــد مــــــــن املواقــــــــع الــــــــيت تنصــــــــح 
املســــــتهلكني بأحســــــن املنتوجــــــات ، ومبزايــــــا وعيــــــوب كــــــل منــــــتج ، وهكــــــذا صــــــار بإمكــــــان الفــــــرد أن 
يســــــــتعلم حــــــــول أي ســــــــلعة أو خدمــــــــة يريــــــــد احلصــــــــول عليهــــــــا ، كمــــــــا متكــــــــن مــــــــن تكــــــــوين ثقافــــــــة 

تهالكية مــــــن خــــــالل خمتلــــــف الــــــربامج املقدمــــــة والــــــيت تتنــــــاول مواضــــــيع مثــــــل الصــــــحة والرياضــــــة اســــــ
واملوضة .
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يعتــــــربون بــــــان مــــــا يعــــــرض يف خمتلــــــف وســــــائل االعــــــالم واالتصــــــال ال يعــــــرب %13يف حــــــني أن 
حقيقــــــة عــــــن جــــــودة املنتــــــوج ، بــــــالعكس صــــــارت تــــــروج لثقافــــــة اســــــتهالكية هــــــدفها رحبــــــي وجتــــــاري 

قافته وقيمه احمللية.ثعتبار مصاحل املستهلك ، و خذ بعني االأفقط ال ي

ـــــت"لقـــــد درس كـــــل مـــــن  ـــــة ارن (Habermas)وهبرمـــــاسHanna Arendt)(حن
تمـــــــع املعاصـــــــر وثقافتـــــــه ، واجـــــــدين أن الثقافـــــــة أصـــــــبحت عبـــــــارة عـــــــن اوقـــــــات فـــــــراغ واســـــــتهالك  ا

جــــة ورغبــــة يف املعرفــــة، فصــــار متلــــك الســــلع أهــــم مــــن الرتبيــــة اجليــــدة ، ومل تعــــد القــــيم أكثــــر ممــــا هــــي 
ـــــا . كـــــذلك توقفـــــت  مطـــــوال امـــــام االزمـــــة الغربيـــــة ، مـــــن منظـــــور متشـــــائم مبـــــين حنـــــة أرنـــــتهــــي ذا

علـــــــى رؤيـــــــة عاملـــــــة وراقيـــــــة للثقافـــــــة، قائلـــــــة " إن حضـــــــارتنا ال تنـــــــتج جديـــــــدا، بـــــــل هـــــــي تســـــــتهلك، 
تشــــــكل ، وتعيـــــــد التشـــــــكل ألمنــــــاط متتاليـــــــة مـــــــن خـــــــالل مكتســــــبات تعيـــــــد جتميلهـــــــا" . يف املقابـــــــل 

أن الرهـــــان النهـــــائي لالتصـــــال الثقـــــايف يبقـــــى يف اعطـــــاء معـــــىن لالشـــــياء، ولالفعـــــال، هابرمـــــاسيـــــرى
ولالنســـــان، ويف رأيـــــه، تولـــــد الســـــلطة احلقيقيـــــة مـــــن املعـــــىن املعطـــــى لالشـــــياء، وإذا مل تكـــــن املؤسســـــة 
ــــل  ــــا تــــدخل يف منافســــة مــــع معرتضــــني ينتجــــون معــــاين مغــــايرة". ففــــي مقاب هــــي املنتجــــة للمعــــىن، فإ

.1االستهالك البد أن تظهر ثورة مضادة شعارها هجران املوضة ، والعودة اىل البيئة"فورة 

ـــــــــنمط واالســـــــــلوب  "لقـــــــــد روجـــــــــت العوملـــــــــة يف شـــــــــقيها االقتصـــــــــادي واالعالمـــــــــي، ألحاديـــــــــة ال
واملعـــــىن مـــــن ناحيـــــة، وأشـــــعلت املنافســـــة وعـــــززت االختالفـــــات مـــــن ناحيـــــة اخـــــرى. فـــــاهلوة مل تكـــــف 
عــــــن االتســــــاع منــــــذ فجــــــر القــــــرن الواحــــــد والعشــــــرين بــــــني االمتثــــــاليني الــــــذين ال حييــــــون اال يف مــــــاهو 

يــــــــة الــــــــذي يتمســــــــكون بتقاليــــــــد وخصوصــــــــيات االمكنــــــــة الــــــــيت حييــــــــون عصــــــــري ، وأصــــــــحاب اهلويات
فيهـــــا. حيـــــث يـــــدعي الصـــــنف االول انـــــه جيســـــد احلداثـــــة وحـــــده ، يريـــــد ان يكـــــون حـــــديثا بـــــاملطلق ، 
أســــــــري احلاضــــــــر ، ال يريــــــــد أن يعــــــــرف املاضــــــــي، وال يهمــــــــه املســــــــتقبل، إذ يعــــــــيش ضــــــــحايا املوضــــــــة 

م، يطيعــــون ويتبعــــون قــــادة امليــــديا ا لكــــربى العامليــــة، فهــــم عنــــدهم يف كــــل مكــــان ، هــــؤالء مــــع زمــــا
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حتــــــت ضــــــغط ان ال يعــــــودوا موجـــــــودين يف اي مكــــــان ، يف املقابــــــل ، جيـــــــد انصــــــار الصــــــنف الثـــــــاين 
م، ويف االنتمـــــاء اىل ثقافـــــة بلـــــدهم، غـــــري مبــــــالني  ملجـــــأ او عـــــزاء هلـــــم يف االرتبـــــاط احلصـــــري بعـــــادا

.1باملوضة اليت يف رأيهم متر زائلة"

توزيع  عينة المبحوثين حسب نظرتهم الى الهجرة)  58لجدول رقم (ا

النسبة المئويةالتكرارالهجرة الى الخارج

%7474نعم

%2626ال

100100المجموع

مـــــن أفـــــراد العينـــــة بـــــأن اهلجـــــرة خيـــــار مغـــــري ، حيـــــث يعتقـــــدون بـــــأن العـــــيش يف %74يعتقـــــد  
ــــــي واالجتمــــــاعي ، وهــــــذا التعليــــــل  ــــــى املســــــتوى العمل ــــــدة عل ــــــوفر هلــــــم فرصــــــا جي اخلــــــارج ميكــــــن أن ي
مبــــــين علــــــى مــــــا يشــــــاهدونه يف خمتلــــــف الــــــربامج الفضــــــائية حــــــول البلــــــدان االجنبيــــــة ومــــــا حتملــــــه مــــــن 

االلكرتونيـــــة مـــــع أفـــــراد مـــــن بلـــــدان وثقافـــــات أخـــــرى ، دون ان منـــــط حيـــــاة ، باالضـــــافة اىل الدردشـــــة
" :ننســـــى الواقـــــع االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي للمجتمـــــع اجلزائـــــري، حيـــــث تقـــــول إحـــــدى املبحوثـــــات

ــــدة، والتعــــرف علــــى العــــالم ،  ــــدة، واكتســــاب ثقافــــة جدي لتحقيــــق حلمــــي، تعلــــم عــــادات جدي
ـــــــم والعمـــــــل" تمـــــــع احمللـــــــي وعـــــــدم . كمـــــــا أن االحســـــــاس بـــــــاالغرتاب2لتطـــــــوير نفســـــــي للعل يف ا

تمـــــع اجلزائـــــري ، وزد علـــــى ذلـــــك التصـــــور املســـــبق  القـــــدرة علـــــى التعـــــايش مـــــع القـــــيم املوجـــــودة يف ا
حـــــول احليـــــاة اجلميلـــــة واملمارســـــات االجيابيـــــة املوجـــــودة يف اخلـــــارج،  جتعـــــل مـــــن اهلجـــــرة أحـــــد احللـــــول 

ـــــي " نعـــــم، ألجـــــل كـــــل :املقرتحـــــة ، ويف هـــــذا الصـــــدد يقـــــول احـــــد املبحـــــوثني القـــــيم الســـــلبية والت
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ـــــدان  ـــــب البل ـــــي أغل ـــــة الموجـــــودة ف ـــــيم االيجابي ـــــا الق ســـــبق وأن ذكرتهـــــا ســـــابقا، وأضـــــف اليه
.1االجنبية، ليس فقط الغربية"

مـــــــن املبحـــــــوثني هـــــــم ضـــــــد فكـــــــرة اهلجـــــــرة ، باعتبـــــــار أن منـــــــط احليـــــــاة يف %26لـــــــدينا كـــــــذلك 
رهم بــــبعض النقــــائص علــــى اجلزائــــر مبــــا حتملــــه مــــن قــــيم وعــــادات وتقاليــــد هــــو منــــط مرضــــي رغــــم اقــــرا

ــــــــم أكــــــــدوا تشــــــــبثهم بــــــــالعيش يف  مســــــــتوى التســــــــيري واخلــــــــدمات وخصوصــــــــا يف العقليــــــــات ، اال أ
تمــــع احمللــــي حيـــــث يــــوفر هلـــــم احملــــيط االمـــــن بــــدل جتربــــة االغـــــرتاب الــــيت ال تـــــروق هلــــم، باإلضـــــافة  ا

العديـــــد اىل وجـــــود مظـــــاهر لقـــــيم املواطنـــــة مثـــــل حـــــب الـــــوطن و االفتخـــــار بـــــه وهـــــذا مـــــا وجـــــدناه يف
مـــــن االجابـــــات ، وكـــــان اهلجـــــرة اىل اخلـــــارج تعـــــين عـــــدم حـــــب الـــــوطن "املواطنـــــة العاطفيـــــة" ، حيـــــث 

" ألن بلـــــدي هـــــو الجزائـــــر، والجزائـــــر هـــــي مـــــن اوصـــــلتني، ووفـــــرت :يقـــــول احـــــد املبحـــــوثني
.2لي كل الوسائل ،حتى اتوصل الى ما انا عليه"

ــــــى اهلجــــــرة هــــــو  ــــــيت تشــــــجع عل ــــــني أهــــــم العوامــــــل ال ــــــذي "أن مــــــن ب ــــــداخلي ال ــــــك الصــــــراع ال ذل
يعيشــــــه الشــــــاب اجلزائــــــري خاصــــــة بعــــــدما يالحــــــظ التنــــــاقض بــــــني طموحاتــــــه وإشــــــباع حاجاتــــــه مــــــن 
جهــــــة والظــــــروف البيئيــــــة ومــــــا تقتضــــــيه مــــــن جهــــــة أخــــــرى جتعلــــــه يبحــــــث عــــــن ذاتــــــه يف جمتمعــــــات 

صــــــــورة النجــــــــاح االجتمــــــــاعي الــــــــذي يظهــــــــره املهــــــــاجر عنــــــــد عودتــــــــه إىل بلــــــــده أخــــــــرى. حيــــــــث أن 
ة، حيــــــث يتفــــــاىن يف إبــــــراز مظــــــاهر الغــــــىن (ســــــيارة، هــــــدايا، اســــــتثمار يف العقــــــار اخل) لقضــــــاء العطلــــــ

فـــــــالثورة اإلعالميـــــــة الـــــــيت يعرفهـــــــا العـــــــامل جعلـــــــت وكلهـــــــا مظـــــــاهر تغـــــــذيها وســـــــائل اإلعـــــــالم املرئيـــــــة.

سنة، سنة اوىل ماسرت، علوم اقتصادية.29، ذكر ،43االستمارة رقم - 1
سنة ، سنة ثالثة بيولوجيا.21، ذكر 38االستمارة رقم - 2
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الســــــكان حــــــىت الفقــــــراء مــــــنهم يســــــتطيعون اقتنــــــاء اهلوائيــــــات الــــــيت متكــــــنهم مــــــن العــــــيش عــــــرب مئــــــات 
.1يف عامل سحري يزرع فيهم الرغبة يف اهلجرة"القنوات

وتربوية،نفسيةدراساتجملة،إجتماعيةنفسيةتحليلية"دراسةالجزائر،فيالشرعيةغيرالهجرةكركوش،فتيحة- 1
.50،ص04العدد،2010ورقلة،مرباحقاصديجامعة
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:

حاولنــــــا خــــــالل هــــــذه الدراســــــة الكشــــــف عــــــن بعــــــض الظــــــواهر املســــــببة للتغــــــري االجتمــــــاعي يف 
اجلزائــــر، وهــــذا مــــن خــــالل رصــــد التحــــوالت والتغــــريات يف القــــيم لــــدى الشــــباب الــــذي ميثــــل أغلبيــــة 

ـــــر اســـــتخداما وتـــــأثرا بالتكنولوجيـــــات  تمـــــع اجلزائـــــري، وباعتبـــــاره كـــــذلك الشـــــرحية االكث احلديثـــــة يف ا
لألعــــالم واالتصـــــال، والــــيت مسحـــــت للفــــرد بتكـــــوين وتطـــــوير ســــلوكيات جديـــــدة تعكــــس فيمـــــا وافـــــدة 
ـــــه  ـــــل خلقـــــت نوعـــــا مـــــن اجلـــــدال والصـــــدام مـــــع الثقافـــــة احملليـــــة، مبـــــا متثل مـــــن ثقافـــــة االخـــــر، ويف املقاب
مـــــن رأمســـــال قيمـــــي، مســـــتمد مـــــن الـــــدين واالخـــــالق واالعـــــراف والعـــــادات والتقاليـــــد، الرتاكميـــــة الـــــيت

تمع اجلزائري. شكلت لنا خصوصية 

ــــــــــا ن توصــــــــــلنا اىل جمموعــــــــــة مــــــــــن  ــــــــــا وخطوا إذن مــــــــــن خــــــــــالل هــــــــــذه الدراســــــــــة وعــــــــــرب حمطا
:االجابات واحلقائق ميكن أن نلخصها كالتايل

 ،تكنولوجيـــــا االعـــــالم واالتصـــــال صـــــارت جـــــزءا ال يتجـــــزأ مـــــن احليـــــاة اليوميـــــة للفـــــرد اجلزائـــــري
رت متتلـــــك التقنيـــــة وتســـــتخدمها بغـــــض النظـــــر عـــــن املســـــتوى حيـــــث ان معظـــــم االســـــر اجلزائريـــــة صـــــا

ا. التعليمي لألولياء أو املنطقة اليت يقطنون 
 تــــــــــأيت تكنولوجيــــــــــا االنرتنيــــــــــت علــــــــــى راس التكنولوجيــــــــــات االكثــــــــــر اســــــــــتخداما مــــــــــن قبــــــــــل

الشـــــباب اجلـــــامعي، وقـــــد ازاحـــــت بعـــــض الشـــــيء التلفزيـــــون عـــــن مكانتـــــه ، خصوصـــــا وان االنرتنيـــــت 
اهلــــاتف النقــــال ممــــا اتــــاح اســــتخدامها علــــى مــــدار اليــــوم، يف حــــني أن االذاعــــة صــــارت متــــوفرة علــــى

تراجعت كثري كوسيلة اعالم فاعلة لدى الشباب.
 ختتلــــــف فــــــرتات مشــــــاهدة الــــــربامج الفضــــــائية لــــــدى الشــــــباب اجلــــــامعي، حيــــــث ترتفــــــع لــــــدى

ري، حيــــث تعتــــرب تمــــع اجلزائــــاالنــــاث مقارنــــة بالــــذكور وهــــذا اعتمــــادا علــــى منــــط احليــــاة اليوميــــة يف ا
ة أكثر مكوثا بالبيت من الرجل.أاملر 
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 انفراديـــــة ن وهـــــذا لتجنـــــب االحـــــراج يلجـــــا معظـــــم الشـــــباب ملتابعـــــة الـــــربامج الفضـــــائية بصـــــفة
ممـــــا يـــــدل علـــــى حضـــــور كبـــــري لقيمـــــة نـــــاء بـــــث حمتويـــــات ختـــــالف القـــــيم احملليـــــة لالســـــرة اجلزائريـــــة،ثأ

ضــــعف عمليــــة احلــــوار والتواصــــل بــــني أفــــراد العائلــــة عنــــد الشــــباب اجلزائــــري، وهــــذا بغــــض النظــــر عــــن 
االســــــرة الواحــــــدة ، خصوصــــــا حــــــول بــــــرامج التلفزيــــــون، واللجــــــوء اىل احلــــــوارات البديلــــــة مــــــع مجاعــــــة 

الرفاق واليت تضمن للشاب حرية اكرب يف مناقشة خمتلف املواضيع العادية واحلساسة منها .
علــــــــى حســــــــاب الــــــــربامج مييــــــــل الشــــــــباب اجلــــــــامعي ملشــــــــاهدة الــــــــربامج الرتفيهيــــــــة والرياضــــــــية

م اجلامعيــــــة، وهــــــذا مؤشــــــر علــــــى تــــــأثرهم  الدينيــــــة والسياســــــية، وهــــــذا بغــــــض النظــــــر عــــــن ختصصــــــا
ا أثناء الدراسة. بالقيم املرصودة يف برامج التلفزيون اكثر من تأثرهم بالقيم اليت يتلقو

هامــــــــــــــا يف تشــــــــــــــكيل القــــــــــــــيم اجلماليــــــــــــــة تلعــــــــــــــب تكنولوجيــــــــــــــا االعــــــــــــــالم واالتصــــــــــــــال دورا
ـــــا االعالميـــــة، ويتجلـــــى ذلـــــك يف عـــــدة مظـــــاهر  االســـــتهال و  كية للشـــــباب اجلـــــامعي مـــــن خـــــالل حمتويا

كطريقة اختيار املالبس وتسرحية الشعر والذوق املوسيقى .
 يتــــــــابع الشــــــــباب القنــــــــوات الغربيــــــــة بســــــــبب جــــــــودة براجمهــــــــا واحرتافيتهــــــــا، وكــــــــذلك بســــــــبب

م باللغــــــات االجنبيــــــة ، واعتبارهــــــا وســــــيلة الكتســــــاب والــــــتمكن  مــــــن االجنليزيــــــة والفرنســــــية، اعجــــــا
ــــــرب جمــــــرد  ــــــا تعت ــــــا وســــــهولتها لغويــــــا رغــــــم ان حمتويا ــــــة بســــــبب قر ــــــابعون القنــــــوات العربي يف حــــــني يت
تقليــــــد لــــــربامج القنــــــوات الغربيــــــة وخصوصــــــا املسلســــــالت املرتمجــــــة وبــــــرامج الرتفيــــــه العامليــــــة، يف حــــــني 

مجتمــــــع اجلزائــــــري وميكــــــن متابعتهــــــا يعتــــــربون أن بــــــرامج  القنــــــوات اجلزائريــــــة حتــــــرتم القــــــيم احملافظــــــة لل
عائليـــــــا دون احـــــــراج ، اال يف حـــــــاالت قليلـــــــة مـــــــن خـــــــالل بـــــــرامج لقنـــــــوات خاصـــــــة حتـــــــاول صـــــــناعة 

تمــــــع اجلزائــــــري، يف حــــــني يبقــــــى التلفزيــــــون    االثــــــارة مــــــن خــــــالل طــــــرح مواضــــــيع حساســــــة حــــــول ا
اجلزائري العمومي  صمام االمان للقيم والعادات والتقاليد اجلزائرية.

 تمــــــع اجلزائــــــري، ولكــــــنهم مييــــــل بعــــــض الشــــــباب اىل تبــــــين منــــــط حيــــــاة يتماشــــــى مــــــع قــــــيم ا
تمــــــع، ولكــــــنهم يتجنبــــــون  داخليــــــا يشــــــعرون بنــــــوع مــــــن االغــــــرتاب وعــــــدم التنــــــاغم واالنتمــــــاء هلــــــذا ا
م النفســـــــية واالجتماعيــــــة مـــــــن خـــــــالل  الصــــــدام املباشـــــــر معــــــه ، ويفضـــــــلون اشـــــــباع فضــــــوهلم ورغبـــــــا
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ــــــــع التواصــــــــل يف العــــــــامل االفرتاضــــــــ ــــــــة واســــــــتخدام مواق ي خصوصــــــــا عــــــــن طريــــــــق الدردشــــــــة االلكرتوني
ــــــــف  التواصــــــــل االجتمــــــــاعي، ســــــــواءا علــــــــى شــــــــبكة االنرتنيــــــــت، او التطبيقــــــــات املتــــــــوفرة علــــــــى اهلوات

الذكية.
 لقــــــــد أثــــــــرت تكنولوجيــــــــا االتصــــــــال علــــــــى التواصــــــــل االســــــــرين حيــــــــث ان معظــــــــم الشــــــــباب

ـــــة، أي أن التفاعـــــل والتواصـــــل  يســـــتخدمون احـــــد الوســـــائل التقنيـــــة، خـــــالل اجللـــــوس مـــــع افـــــراد العائل
املباشـــــر صـــــار هشـــــا ومييـــــل لالنعزاليـــــة والفردانيـــــة  ممـــــا يـــــؤدي اىل ضـــــعف نقـــــل القـــــيم بـــــني االجيـــــال. 

ــــــــث ان اخنفــــــــاض ســــــــعر التك ــــــــع ، ممــــــــا شــــــــجع االســــــــتخدام حي ــــــــاول اجلمي ــــــــا وجعلهــــــــا يف متن نولوجي
االنفرادي سواءا أثناء املشاهدة او االحبار عرب شبكة االنرتنيت.

 نالحـــــظ ثبـــــات قيمـــــة الصـــــدق بـــــني املبحـــــوثني ، حيـــــث اقـــــر معظمهـــــم بقـــــول احلقيقـــــة ونقـــــل
معلومات صحيحة للطرف االخر اثناء استخدام وسائل االتصال احلديثة.

م املبحـــــوثني علـــــى اســـــتحالة اســـــتغنائهم عـــــن اهلـــــاتف النقـــــال، حيـــــث ان اعارتـــــه جيمـــــع معظـــــ
م جـــــراء  يتعــــرب مــــن االمـــــور احملرمــــة ، ولكــــنهم يشـــــتكون يف نفــــس الوقــــت مـــــن تراجــــع يف خصوصــــيا
االســــــتخدام املكثــــــف للهــــــاتف النقــــــال ، والــــــذي يشــــــتمل علــــــى لتواصــــــل الــــــدائم ســــــواءا باملكاملــــــات 

الدردشة االلكرتونية.او الرسائل  النصية القصرية أو 
 مييـــــل املبحوثـــــون يف اســـــتخدام  االنرتنيـــــت علـــــى جمـــــاالت الرتفيـــــه ومتضـــــية الوقـــــت، اكثـــــر مـــــن

ــــــا فضــــــاءا للتنفــــــيس عــــــن الــــــروتني اليــــــومي الــــــذي  اســــــتخدامها يف التحصــــــيل العلمــــــي، حيــــــث يعتربو
م النفســـــــــــية  م و احتياجـــــــــــا ـــــــــــة رغبـــــــــــا ـــــــــــيت تســـــــــــمح للشـــــــــــباب بتلبي ـــــــــــة الفضـــــــــــاءات ال ـــــــــــز بقل يتمي

جتماعية.واال
 مييــــــل الشــــــباب العتبــــــار مواقــــــع التواصــــــل االجتمــــــاعي فضــــــاءات افرتاضــــــية القامــــــة عالقــــــات

عاطفيــــــــة عــــــــابرة، يف ســــــــبيل التعــــــــرف علــــــــى اجلــــــــنس االخــــــــر، مــــــــع الــــــــتحفظ يف صــــــــحة املعلومــــــــات 
املنشـــــورة عـــــن الشـــــريك االفرتاضـــــي، اال ان الـــــبعض االخـــــر يعتـــــرب هـــــذه املواقـــــع فرصـــــة جيـــــدة القامـــــة 
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جحـــــة تكـــــرس بـــــالزواج كمرحلـــــة اخـــــرية ، وهـــــذا بنـــــاءا علـــــى منـــــاذج كثـــــرية بـــــدأت عالقـــــات عاطفيـــــة نا
يف العامل االفرتاضي وتوجت يف العامل الواقعي.

 يعتـــــرب اجلـــــنس واالباحيـــــة حاضـــــرين بقـــــوة داخـــــل العـــــامل االفرتاضـــــي، حيـــــث يعـــــرتف العديـــــد
مــــــــن املبحــــــــوثني بتــــــــداول حمتويــــــــات ذات طــــــــابع إبــــــــاحي ، وهــــــــذا علــــــــى مســــــــتوى مواقــــــــع التواصــــــــل

االجتمـــــاعي ، ويـــــتم ذلـــــك بصـــــفة فرديـــــة او علـــــى مســـــتوى مجاعـــــة الرفـــــاق  أو مـــــن خـــــالل الدردشـــــة 
مــــع افــــراد افرتاضــــيني مــــن اجلــــنس االخــــر، ســــواءا مــــن اجــــل التســــلية او الفضــــول او مــــن اجــــل اشــــباع 
رغبـــــــــات نفســـــــــية ال ميكـــــــــن حتقيقهـــــــــا يف العـــــــــامل الـــــــــواقعي . ولكـــــــــن الوضـــــــــعية ختتلـــــــــف ملـــــــــا تتعلـــــــــق 

ــــة ــــة بــــث باملشــــاهدة اجلماعي مــــع افــــراد العائلــــة حيــــث ينســــحب الشــــاب مباشــــرة مــــن اجللســــة يف حال
لقطـــــات خالعيـــــة اثنـــــاء عـــــرض االفـــــالم او املسلســــــالت، مبعـــــىن اخـــــر ان القـــــيم الدينيـــــة واالخالقيــــــة 

حضارة بقوة يف النسق االجتماعي، وتضعف يف حاالت االستخدام االنفرادي.
م الفكريـــــــة يعتـــــــرب الشـــــــباب أن تكنولوجيـــــــا االعـــــــالم واالتصـــــــال د ور كبـــــــري يف زيـــــــادة قـــــــدرا

ودة يف الصــــــــحافة واملعرفيــــــــة، مــــــــن خــــــــالل التصــــــــفح اليــــــــومي ملختلــــــــف االخبــــــــار واملقــــــــاالت املوجــــــــ
ضافة اىل مشاهدة االشرطة العلمية والوثائقية.االلكرتونية، باإل

 ، إن التصــــــور العــــــام للمبحــــــوثني جتــــــاه القــــــيم الغربيــــــة هــــــو تصــــــور مــــــتحفظ ومطبــــــوع باحلــــــذر
ــــــــا قــــــــيم هدامــــــــة وخطــــــــرية ، خصوصــــــــا يف االمــــــــور املتعلقــــــــة باألســــــــرة والتنشــــــــئة حيــــــــث يعتــــــــرب  ون ا

ــــــة واملســــــؤولية  ــــــة فيمــــــا خيــــــص قــــــيم احلري ــــــرون فيهــــــا بعــــــض االجيابي االجتماعيــــــة، ويف نفــــــس الوقــــــت ي
والشــــــــفافية وتكــــــــافؤ الفــــــــرص ، وهــــــــذا مــــــــا جيعــــــــل تصــــــــور الشــــــــباب يف مســــــــالة اهلجــــــــرة اىل اخلــــــــارج 

ش يف اجلزائـــــــر، يـــــــوفر هلـــــــم نوعـــــــا مـــــــن الطمأنينـــــــة واحلمايـــــــة ينقســـــــم بـــــــني مـــــــوقفني، حيـــــــث ان العـــــــي
ـــــــــال  االجتماعيــــــــة والدينيــــــــة واالســــــــتقرار النفســـــــــي، يف حــــــــني ان اهلجــــــــرة اىل اخلـــــــــارج تــــــــوفر هلــــــــم ا
تمـــــع احمللـــــي. وقـــــد  ـــــا مفقـــــودة يف ا م ، والعـــــيش وفـــــق قـــــيم يعتربو لتكـــــوين انفســـــهم وتطـــــوير مهـــــارا

غيـــــاب قـــــيم املســـــؤولية واالجتهـــــاد واالحـــــرتام والنزاهـــــة عـــــرب العديـــــد مـــــن املبحـــــوثني عـــــن ضـــــيقهم مـــــن 
وانتشــــــــار قــــــــيم العنــــــــف والعنصــــــــرية والنفــــــــاق والكبــــــــت،، مــــــــع االشــــــــادة بقــــــــيم الكــــــــرم والشــــــــجاعة 
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ـــــري، باإلضـــــافة اىل بعـــــض املكتســـــبات املدنيـــــة كتكـــــافؤ الفـــــرص  تمـــــع اجلزائ والتضـــــامن املوجـــــود يف ا
اجلمــــــــع بــــــــني االصــــــــالة واملعاصــــــــرة وهــــــــذا يف بــــــــني اجلنســــــــني يف العمــــــــل والدراســــــــة، باإلضــــــــافة   اىل 

االت . العديد من ا
 وعـــــــــي املبحـــــــــوثني خبطـــــــــورة اســـــــــتخدام تكنولوجيـــــــــات االعـــــــــالم واالتصـــــــــال احلديثـــــــــة واملـــــــــواد

ـــــــة الـــــــيت تقـــــــدمها ، ودورهـــــــا يف نشـــــــر العنـــــــف والتطـــــــرف مـــــــن جهـــــــة ، واالحنـــــــالل اخللقـــــــي  االعالمي
وضعف الوازع الديين من جهة اخرى.

 الدراســـــــــة ومــــــــن خـــــــــالل الدراســــــــة ، ومــــــــن خـــــــــالل النتــــــــائج الســـــــــابقة خبصــــــــوص فرضــــــــيات
ــــــــاج  نســــــــتخلص بــــــــان اســــــــتخدام االفــــــــراد لتكنولوجيــــــــات االعــــــــالم واالتصــــــــال احلديثــــــــة ، ادة اىل انت
ســـــلوكيات جديـــــدة ، مرتبطـــــة مبحتـــــوى وســـــائل االعـــــالم وتكـــــريس تقاليـــــد جديـــــدة  تظهـــــر بقـــــوة يف 

حملافظــــة علــــى النســــق العــــام للقـــــيم ، أي أن امنــــاط االســــتهالك والتواصــــل مــــع االخــــرين، ولكــــن مــــع ا
الفرضية االوىل حتققت بصفة جزئية.

 فيمــــــا خيــــــض الفرضــــــية الثانيــــــة، فنســــــتخلص كــــــذلك ضــــــعفا يف عمليــــــة التواصــــــل بــــــني أفــــــراد
ــــــث طغــــــى اســــــتخدام اهلــــــاتف النقــــــال  تمــــــع، حي تمــــــع ا االســــــرة الواحــــــدة ، او مــــــع بــــــاقي أفــــــراد ا

ــــــى معظــــــم عــــــادات االتصــــــال التقليديــــــة  ، باالضــــــافة اىل املشــــــاهدة االنفراديــــــة ن وبالتــــــايل وضــــــع عل
حــــــواجز افرتاضــــــية بــــــني االجيــــــال، يــــــؤدي  مــــــع مــــــرور الوقــــــت اىل فقــــــدان بعــــــض القــــــيم ، وبالتــــــايل 

ميكن القول بتحقق الفرضية الثانية.
 نــــــأيت للفرضــــــية الثالثــــــة، حيــــــث أن تكنولوجيــــــا االعــــــالم واالتصــــــال وفــــــرت للشــــــباب متنفســــــا

االخـــــــر الغريـــــــب، ومسحـــــــت لـــــــه بـــــــالتعرف علـــــــى ثقافـــــــات وعـــــــادات خمتلفـــــــة، وجمـــــــاال للتواصـــــــل مـــــــع 
ــــــه خيــــــرج بعــــــض الشــــــيء مــــــن واقعــــــه االجتمــــــاعي اىل واقــــــع افرتاضــــــي بــــــراق، يســــــمح لــــــه ولــــــو  جعلت
ـــــة ، وهـــــذا يف انتظـــــار حتســـــن واقعـــــه املعـــــاش، ومـــــن هـــــذا  ـــــة حاجـــــات نفســـــية واجتماعي افرتاضـــــيا بتلبي

ميكن القول بتحقق الفرضية االخرية.
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ــــــى القــــــيم لقــــــد حاول ــــــا االعــــــالم واالتصــــــال عل ــــــا خــــــالل هــــــذه الدراســــــة معاجلــــــة أثــــــر تكنولوجي ن
لـــــدى الشـــــباب اجلـــــامعي ملدينـــــة تلمســـــان وهـــــذا مـــــن خـــــالل اتبـــــاع جمموعـــــة مـــــن اخلطـــــوات املنهجيـــــة 
والتــــــأطري النظــــــري ملختلــــــف املفــــــاهيم الــــــواردة يف هــــــذا البحــــــث، مــــــع االشــــــارة اىل جممــــــوع النظريــــــات 

استعرضــــنا خمتلـــــف النتــــائج الـــــيت توصــــلنا اليهــــا مـــــع االشــــارة اىل حـــــدود املفســــرة هلــــذه الظـــــاهرة، كمــــا
تمــــــع اجلزائــــــري الكبــــــري والفسيفســــــائي مبكوناتــــــه التارخييــــــة واحلضــــــارية  امليــــــدان وصــــــغره مقارنــــــة مــــــع ا
مـــــن قـــــيم وعـــــادات وتقاليـــــد. وعلـــــى هـــــذا االســـــاس ميكـــــن ان نقـــــول اننـــــا عاجلنـــــا جزئيـــــة صـــــغرية مـــــن 

اصلة، رمبا تكون فاحتة لطرح تساؤالت ومشاريع حبثية مستقبال.هذه الظاهرة الكبرية واملتو 
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: 

عن نافع.*القرآن الكريم برواية ورش
:كتب باللغة العربية

، ديــوان املطبوعــات منــاهج البحــث العلمــي فــي علــوم االعــالم واالتصــالامحــد بــن مرســلي، -1
.04،2010اجلامعية،اجلزائر،ط

الوطنية للنشر ، بني النسبية و املطلقية، الشركة نظرية القيم في الفكر المعاصرالربيع ميمون،-2
.1980،اجلزائر،01والتوزيع، ط

،02دار الكتاب اجلـامعي، االمـارات ، ط ، االنترنيت كوسيلة اتصال جديدة، السيد خبيت-3
2010.

القـــيم التربويـــة واألخالقيـــة، مفهومهـــا، ، طـــارق عبـــد الـــرؤوف حممـــد، ايهـــاب عيســـى املصـــري-4
.2013، 01، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع مصر،طأسسها، مصادرها

، املكتــب اجلــامعي احلــديث،انحــراف االحــداث مــن منظــور قيمــي اخالقــيبوفولــة بــومخيس، -5
.01،2013اجلزائر، ط

دار اهلــدى للطباعــة ،"القـيم االجتماعيــة والتلفزيــون فــي المجتمــع الجزائـري"ثريـا تيجــاين ، -6
.2011والنشر، عني مليلة اجلزائر ،

ــا المعلومــات واالتصــالحســن عمــاد مكــاوي، حممــود علــم الــدين، -7 ، الــدار العربيــة تكنولوجي
2009، 01طللنشر والتوزيع، مصر، 

، الدار املصرية االتصال ونظرياته المعاصرةحسن عماد مكاوي ، ليلى حسني السيد، -8
.2003، 04اللبنانية، مصر، ط
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، 01، مكتبــــة مــــدبويل، مصــــر، طفلســــفة منــــاهج البحــــث العلمــــيحســــني عقيــــل حســــني، -9
1999.

، مركـــز دراســـات المجتمـــع العربـــي المعاصـــر بحـــث اســـتطالعي اجتمـــاعيكـــات، حلـــيم بر - 10
.1998، 06الوحدة العربية ، لبنان الطبعة

ـــــةســـــعاد جـــــرب ســـــعيد، - 11 ، عـــــامل الكتـــــب احلـــــديث للنشـــــر الصـــــراع القيمـــــي وأثـــــره فـــــي التربي
.01،2015والتوزيع،ط

،02االمـارات ، ط دار الكتـاب اجلـامعي، ، االنترنيـت كوسـيلة اتصـال جديـدة، سيد خبيت- 12
2010.

، املنشـورات الميديا الجديدة ، االبستمولوجيا و االشكاليات والسـياقاتصادق احلمـامي، - 13
.2010، 01اجلامعية مبنوبة، تونس ، ط

، مركــز دراســات االعــالم وتشــكيل الــرأي العــام وصــناعة القــيمعبــد االلــه بلقزيــز واخــرون، - 14
.2013، 01الوحدة العربية ، لبنان،ط

،،دمشـق01راسات والرتمجة والنشر، ط، دار أطلس للدالعمدة في فلسفة القيمالعوا، عادل- 15
.1986لبنان، ،

االعالم والمجتمع، رؤية سوسيولوجية مع تطبيقات علـى عبد الرمحن عزي، السعيد بـومعيزة،-16
.2010، 01، دار الورسم للنشر والتوزيع، اجلزائر، طالمنطقة العربية واالسالمية

االعالم وتفكك البنيات القيمية في المنطقة العربيـة، قـراءة معرفيـة فـي عبد الرمحن عزي ، -17
.2009، 01، الدار املتوسطية للنشر ،تونس،طالرواسب الثقافية

، 01، دار الورسم ، اجلزائـر، طقيم وسلوكيات من وحي أسوار اكاديميةعبد الرمحن عزي ، -18
2014.
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، مركـز دراسـات نظرية االتصـال ، نحـو فكـر اعالمـي متميـزدراسات في عبد الرمحن عزي، -19
.2013، 03الوحدة العربية، ط 

، دار اسـامة للنشـر والتوزيـع، عمـان االردن، طبعـة مزيـدة االعـالم والمجتمـععزام أبـو احلمـام، -20
.2015ومنقحة،

، والتوزيــع،االردندار اليــازوري العلميــة للنشــر ، االعــالم والمجتمــع، علــي عبــد الفتــاح كنعــان- 21
.2014، 01ط
، دار اخللدونيــة تــاريخ وســائل االتصــال وتكنولوجياتــه الحديثــةفــؤاد شــعبان، عبيــدة صــبطي، -22

.2012، 01للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط
، دار هومـــة بعـــض تطبيقاتهـــا التقنيـــة،تكنولوجيـــا االعـــالم واالتصـــال الجديـــدةفضــيل دليـــو، - 23

.2014، 01والتوزيع،اجلزائر،طللطباعة والنشر 
ميــــــداني لــــــبعض العــــــادات "القــــــيم والعــــــادات االجتماعيــــــة مــــــع بحــــــثفوزيــــــة ذيــــــاب ، - 24

.1980دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت لبنان ،"،االجتماعية
ــق واســتراتيجيات ماجــد زكــي اجلــالد، - 25 تعلــم القــيم وتعليمهــا، تصــور نظــري وتطبيقــي لطرائ

، عمان االردن.2010، 03املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، ط، دار تدريس القيم
العالقات االجتماعية للشـباب بـين حممد السيد حالوة، رجاء علي عبد العاطي العشماوي، - 26
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.2005/ 01املنظمة العربية للرتمجة،ط
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.2014بسكرة ، العدد الثالث ، جامعة 
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.1999السعودية ،الطبعة االوىل ،دار عامل الكتب، اململكة العربية 
.1988، دار املشرق بريوت لبنان، الطبعة الثالثون، المنجد في اللغة واألعالم-6
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المواقع االلكترونية

املوقع الرمسي لشركة نايل سات ،-1
aspxنبذةعنالشركة/نبذهعامة

/http://nilesat.com.eg/aspxerrorpath=/arabicجانفي 23:،تاريخ الزيارة
2017.

،  البرنامج    الفضائي الجزائريموقع وكالة الفضاء اجلزائرية، -2
http://www.asal.dz/psn.php2017جانفي 24:الزيارةتاريخ.

أقمار 3الجزائر تطلق من الهند موقع قناة روسيا اليوم، نقال عن وكالة االنباء اجلزائرية، -3
-أقمار-3-/إطالق:،على الرابط التايل2016سبتمرب27صناعية ألغراض التنمية،

، تاريخ https://arabic.rt.com/news/ 842670- الهند - جزائرية-اصطناعية
.2017جانفي24:الزيارة

.2016جانفي 4G ،14ماهي الواليات المعنية بم.عالء الدين،-4
-خبدمة-املعنية- الواليات-هي- /ماdz.com/ar-http://www.android:على الرابط،

.2017فيفري 02:تاريخ الزيارةالر/- اجليل
،االعالم الجديد ، المفهوم والوسائل والخصائص والوظائف، نسرين حسونة-5

:. على الرابط05. ص2014مارس16
http://www.alukah.net/culture/0/67973/2016أكتوبر18:، تاريخ الزيارة.

.129، صالقيم الغربية وأثرها على كيان االسرة المسلمةى قاطرجي، -6
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=6&book=11124 تاريخ ،

.2017فيفري 20:الزيارة
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نظروجهةمنالطلبةسلوكاتعلىالذكيةللهواتفالسلبيةاآلثار"مسري سليمان اجلمل،-7
مؤتمر علمي الخليل، دراسة مقدمة في  الجنوبفيالمدارسومديريالتربويينالمرشدين

.  2015مارس 23يوم ،"بعنوان: "تأثير األجهزة الذكية في نشأة الطفل
http://www.qou.edu/arabic/conferences/isdcrConf/resear

ches/drSamirAljamal.pdf2017مارس02:تاريخ الزيارة.
، يف ظاهرة العنف في المجتمع الجزائري، جامعة باجي مختار عنابة الجزائر، علي مسوك-8

، على الرابط2017مارس01
www.aranthropos.comتمع-العنف- /ظاهرة مارس  14اجلزائري/، تاريخ الزيارة- ا

2017.

دور وســائل اإلعــالم فــي مكافحــة ظــاهرة اإلرهــاب والتطــرف حتســني حممــد أنــيس شــرادقة ، -9
دور الشـــريعة والقـــانون :ورقـــة عمـــل مقدمـــة للمـــؤمتر الـــدويل احملكـــم حتـــت عنـــوان(دراســـة ميدانيـــة)،

األردن، –ار: عــــــــامل بــــــــال إرهــــــــاب، جامعــــــــة الزرقــــــــاء واإلعــــــــالم يف مكافحــــــــة اإلرهــــــــاب حتــــــــت شــــــــع
30،31/03/2016.

http://zu.edu.jo/MainFile/Profile_Dr_UploadFile/Conferences/
_19_21.pdfFiles/ConferenceFile_37112017مارس 14:تاريخ الزيارة.

جدليـة العالقـة بـين االعـالم الجديـد :إميان عبد الرحيم السيد الشـرقاوي، ورقـة حبثيـة بعنـوان-10
مـــــؤمتـــــــــــــــــر :مقدمة إىل"دراسة تطبيقية على شبكات التواصل االجتماعي"والممارسات االرهابية 
اململكــة -الريــاض-جامعــة نــايف للعلــوم االمنيــة ، التصــدي لظــاهرة االرهــابدور اإلعــالم العــريب يف 

:. على الرابط16،ص 2014ديسمرب 18و 16، العربية السعودية
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http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/6001
االرهابيــــــة 20واملمارســــــات%20اجلديــــــد%20االعــــــالم%20بــــــني%20العالقــــــة%20/جدليــــــة5%
.pdf?sequence=12017مارس 10:، تاريخ الزيارة.

، دراسة حتليلية اتجاهات البحث والتنظير في وسائل االعالم الجديدةحسين حممد نصر، -11
لإلنتاج العلمي املنشور يف دوريات حمكمة، حبث مقدم اىل مؤمتر وسائل التواصل االجتماعي، 

مارس 11و10سعود االسالمية، الرياض السعودية االشكاالت واملنهجية، جامعة  االمام حممد بن 
22تاريخ الزيارة https://units.imamu.edu.sa/Conferences.   37ص2015

.2017فيفري
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:)01الملحق رقم (

ستمارة بحث ميدانيا

تكنولوجيا االعالم واالتصال وتأثيراتها على قيم المجتمع 
الجزائري

الشباب الجامعي لتلمسان أنموذجا

:سيديت الكرمية، سيدي الكرمي
يف إطــار إجنــاز أطروحــة دكتــوراه يف علــم اجتمــاع االتصــال ، مت حتضــري هــذه االســتمارة مــن أجــل معرفــة 
تمــع  أراء ومواقــف طلبــة جامعــة تلمســان حــول تــأثريات تكنولوجيــا االعــالم واالتصــال علــى القــيم يف ا

اجلزائري وهذا من خالل االستخدام الدائم هلذه التكنولوجيات من قبل االفراد.
لقـد مت حتضـري هـذه االسـتمارة بطريقـة تتـوخى احلفــاظ علـى سـرية هويـة املبحـوثني ، فهـي ال حتمــل أي 

مات شخصية ، و مجيع االسئلة املوجودة فيها  هدفها علمي وأكادميي حبت.معلو 
ويتعهــد الباحــث باحملافظــة علــى ســرية املعلومــات واحــرتام اراء املبحــوثني ، وعليــه نتمــىن مــنكم التعــاون 

أمـام االجابـة املناسـبة ، أو مـن خـالل التعبـري بكـل حريـة (X)معنا ملأل هذه االستمارة بوضع عالمـة 
رائكم ومواقفكم يف املكان املخصص لذلك .عن أ

تقبلوا مين فائق الشكر واالحرتام 
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A -معلومات خاصة بالمبحوثين:

ذكر                 أثىن :اجلنس
.......................:سنة30اىل18السن من 

...............................:املستوى اجلامعي
.....................................:التخصص

منطقة ريفية              منطقة حضرية:مكان االقامة
:املستوى التعليمي  لألب

:املستوى التعليمي لالم

B -استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصالعادات  وأنماط:
رتب هذه الوسائل التكنولوجية حسب أهميتها في حياتك:

اإلذاعة 
التلفزيون

اهلاتف احملمول
االنرتنيت 
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:عادات مشاهدة الفضائيات:المحور األول
:منذ متى تستقبلون البث الفضائي في بيتكم؟-1

سنة15منذ أكثر من 
سنوات10اىل 5من 

سنوات 5منذ أقل من 

؟متى تشاهد البرامج الفضائية خالل االسبوع-2
اية االسبوع يوميا                             

:ماهي الفترات التي تشاهد فيها البرامج الفضائية لمدة أطول؟-3
الفرتة الصباحية                    بعد الزوال        
املساء          السهرة           بعد منتصف الليل

:عدد الساعات التي تقضيها في مشاهدة برامج القنوات الفضائيةماهو-4
ساعات        3ساعات           أكثر من 3أقل من ساعة                  من ساعتني اىل 

:قنوات فضائية مفضلة تشاهدها5أذكر أكثر-5
1-
2-
3-
4-
5-
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:الجزائريةماهي األسباب التي تدفعك لمتابعة القنوات -6
ا من الواقع املعيشي.- قر
اهتمامها بالقيم والعادات احمللية.-
القدرة على متابعة براجمها عائليا بدون حرج-
عدم الثقة يف الربامج واالخبار األجنبية.-

:ماهي االسباب التي تدفعك لمتابعة القنوات العربية-7
عامل اللغة املشرتكة -
الغربية املرتمجة للعربيةالربامج-
القيم الدينية واالخالقية املشرتكة.-
.طبيعة االخبار املعاجلة-

:ماهي االسباب التي تدفعك لمتابعة القنوات الغربية-8
االعجاب باللغات االجنبية.-
القيم العصرية واحلداثية املوجودة يف براجمها .-
جودة واحرتافية الربامج املقدمة .-
راغ االعالمي. مأل الف-

:ما نوع البرامج التي تفضل مشاهدتها غالبا؟-9
برامج اخبارية             برامج رياضية       أشرطة وثائقية                برامج دينية        

برامج ترفيهية                   
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:هل تفضل مشاهدة القنوات الفضائية بمفردك؟
غالبا            أحيانا          أبدادائما         

 أذكر ملاذا ؟
..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
......................................................................................

اذكر مع من  تفضل المشاهدة؟-10
الوالدين      ،     االخوة       ، االخوات       االصدقاء 

:هل تتناقش معهم حول البرامج المشاهدة؟-11
نعم           ال 

إذا كنت مع العائلة ، هل تتساهل مع المشاهد غير الالئقة (اباحيـة ، عنيفـة) الـواردة  فـي هـذه -12
البرامج ؟ 

أواصل املتابعة             ال، أغري القناة               اغادر الغرفة      .نعم،
تجد بان لألفالم والمسلسالت وبرامج الموضة دور في تحديد ذوقك في الملبس ؟هل-13

نعم                     ال 
:هل تحب ارتداء المالبس على الطريقة الغربية؟-14

نعم                     ال 
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هل هناك نوع  من المالبس تتمنى ارتداؤه ولكنك تخاف من ردة فعل المجتمع؟-15
ال نعم    

................................... :أذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا اللبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس
..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
.......................................................................................

هل ترى بأن طريقة تسريح شعر المشاهير دور في اختيارك لتسريحة شعرك ؟-16
نعم                     ال 

هل تستمتع باألغاني والموسيقى ؟-17
اجلزائرية             العربية               الغربية             كل االنواع        ال أستمع مطلقا 

................................................................................:أذكر ملاذا
..........................................................................................

..........................................................................................
.......................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

........................................................................................
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النقالعادات استخدام الهاتف :المحور الثاني

:ما نوع هاتفك المحمول؟-18
هاتف ذكي                 هاتف عادي 

؟منذ متى وأنت تمتلك هاتفا محموال-19
سنوات10منذ اكثر من 

سنوات     10اىل 5من 
سنوات 5منذ اقل من 

هل يتوفر هاتفك النقال على خاصية الربط باالنترنيت؟-20
نعم                     ال 

؟التي تستخدمهاSIMما عدد الشرائح -21
شرائح  3شرائح         أكثر من 3شرحية            شرحيتني           

يف حالة أكثر من شرحية أذكر ملاذا ؟
..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

.............................................................
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ماهو معدل انفاقك الشهري على استدخدام الهاتف النقال؟-22
دينار1000دينار          ،  اكثر من 1000دينار       ، 500دينار        ، 200

ماهو معدل مكالماتك اليومية؟-23
دقائق             من نصف ساعة اىل ساعة                 أكثر من ساعة  10أقل من 

؟مانوع المكالمات التي تجريها غالبا مع الترتيب-24
مكاملات يومية مع االهل واالصدقاء. -
مكاملات خاصة بالعمل والدراسة-
مكاملات مناسباتية (اعياد ومناسبات)-
مكاملات عاطفية.-

...................................................................................:أخرى
..........................................................................................

......................................................................................
؟ما الهدف من استخدامك للرسائل القصيرة-25

االتصال املناسبايت مع االهل واالصدقاء-
تبادل أخبار الدراسة والعمل. -
تبادل املشاعر العاطفية.-



املالحق 

305

...................................................................................:أخرى
..........................................................................................

.......................................................................
ارة االقـارب دوريــا فــي المناسـبات وااليــام العاديــة ، ام تكتفـي بالمكالمــات الهاتفيــة هـل تقــوم بزيــ-26

:والرسائل القصيرة؟
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

.............................................................
؟هل تستخدم هاتفك من اجل الدردشة على مواقع التواصل االجتماعي-27

نعم                     ال 
ماهي التطبيقات التي تستخدمها اكثر على الهاتف النقال؟-28

فايسبوك ماسنجر                   واتس اب -
فايرب                                تويرت-
يوتيوبسناب شات   -
انستغرام-

...........................................................................:اخرى
؟هل تقوم باستخدام الهاتف أثناء الجلوس مع العائلة أو االصدقاء-29

نعم                     ال 
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تواجدك بواسطة   الهاتف النقال؟هل سبق لك و ان  اعطيت معلومات خاطئة عن مكان-30
نعم                     ال 

................ .. ....... .... . ........................... .......... ............:ملاذا
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

……………………………………………….........................
.........................................................................................

؟هل تعتقد بأن الهاتف النقال جعل العالقات بين االفراد أكثر فتورا-31
نعم                     ال 

الخاصة ؟هل تجد بأن الهاتف النقال انتهك خصوصيتك وحياتك-32
نعم                     ال 

؟هل يمكنك االستغناء عن الهاتف النقال-33
نعم                     ال 

هل يمكنك أن تعير هاتفك النقال لغيرك؟-34
نعم                     ال 

.....................................................................................:ملاذا
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

......................................................................................



املالحق 

307

:عادات استخدام االنترنيت:المحور الثالث
هل منزلك مربوط بشبكة االنترنيت؟ -35

نعم                     ال 
؟منذ متى تمتلك اشتراك انترنيت بمنزلك-36

سنوات 10منذ اكثر من 
سنوات10اىل 5من 

سنوات 5منذ اقل من 
؟هل تفضل استخدام االنترنيت ذات-37

كالمها wifi3Gالربط العادي 
تفضل أن تستخدم لدى ابحارك في شبكة االنترنيت ؟ماذا -38

الكمبيوتر           اهلاتف احملمول              كالمها 
أين تستخدم االنترنيت غالبا ؟-39

3Gاجلامعة             يف كل مكان مقهى االنرتنيتاملنزل 

؟االبحار عبر شبكة االنترنيتكم هو الوقت الذي تقضيه يوميا في-40
اقل من ساعة      ،        من ساعة اىل ساعتني                     أكثر  من ساعتني 

؟ماهي اوقاتك المفضلة في اليوم من اجل االبحار على شبكة االنترنيت-41
منتصف الليل صباحا                منتصف النهار               مساءا               بعد 

؟هل تستخدم االنترنيت من اجل-42
الدراسة               الدردشة على مواقع التواصل االجتماعي                االلعاب االلكرتونية

متضية الوقت        االستماع للموسيقى        مطالعة الصحف االلكرتونية           كل ما سبق
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:على شبكة االنترنيتمواقع تستخدمها5اذكر -43
1-
2-
3-
4-
5-

؟هل تعتقد أن هناك من يتبادل  صور اباحية مع اصدقائه على مواقع التواصل االجتماعي-44
نعم                         ال 

في حالة نعم ،  لماذا؟-45
اشباع الفضول.            -
تلبية حاجات نفسية-
التسلية -
؟االنترنيتهل انت مع اقامة عالقات عاطفية عبر -46

نعم                     ال                    
................................................................................:ملاذا

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
.......................................................................................

؟هل تعتقد بأن األنترنيت وسيلة جيدة اليجاد شريك الحياة-47
نعم                     ال 
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هل تعتقد ان االنترنيت قللت من تفاعلك مع افراد اسرتك؟ -48
نعم                     ال 

؟هل ترى بأن استخدامك لالنترنيت ساهم في رفع قدراتك الفكرية والمعرفية-49
نعم                     ال 

C- اســــئلة خاصــــة بــــأثر تكنولوجيــــا االعــــالم واالتصــــال علــــى انســــاق القــــيم
والسلوكيات لدى االفراد.

هل تجد ان القيم الغربية المنفتحة  شيء إيجابي؟-50
نعم                     ال 

هل ترى بأن المجتمع الجزائري ؟-51
منغلق                منغلق جدا منفتح             منفتح نسبيا

؟ماهي القيم التي تراها أكثر ايجابية في المجتمع الجزائري-52
-
-
-
-

؟ماهي القيم التي تراها أكثر سلبية في المجتمع الجزائري-53
-
-
-
-
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في االنحـالل هل تجد بان المواد  المعروضة في وسائل االعالم واالتصال التكنولوجية تساهم  -54
الخلقي وضعف القيم الدينية في المجتمع؟

نعم                     ال 
.....................................................................................:ملاذا

..........................................................................................
..........................................................................................

........................................................................................

هل ترى بان المواد المعروضة في وسائل االعالم واالتصال التكنولوجية تساهم   فـي تعزيـز قـيم -55
المواطنة والديموقراطية واالنتماء وحس النقد االيجابي لالفراد؟  

نعم                     ال 
.....................................................................................:ملاذا

..........................................................................................
..........................................................................................

........................................................................................
هــل تجــد بــان اســتخدام وســائل االعــالم واالتصــال التكنولوجيــة تســاهم   فــي اضــعاف التواصــل -56

االسري في المجتمع ؟  
ال نعم                 

.....................................................................................:ملاذا
..........................................................................................
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..........................................................................................
........................................................................................

هـل تعتقــد بـان المــواد المعروضــة فـي وســائل االعـالم واالتصــال التكنولوجيــة تسـاهم   فــي زيــادة -57
العنف وتبني الفكر المتطرف في المجتمع ؟  

ال نعم             
.....................................................................................:ملاذا

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................

هـــل تجــــد بــــان اســــتخدام وســــائل االعــــالم واالتصــــال التكنولوجيــــة ســــاهم   فــــي تحســــين ذوق -58
المستهلك ؟  

نعم                     ال 
.....................................................................................:ملاذا

..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

هل تعتقد بان استخدام وسائل االعالم واالتصال التكنولوجية ساهم   في تحسين الـذوق الفنـي -59
والجمالي لألفراد ؟  

نعم                     ال 
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.....................................................................................:ملاذا
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

:؟هل تتمنى الهجرة الى بلد أجنبي-60
نعم                     ال 

.....................................................................................:ملاذا
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

بإمكانكم إضافات او مالحظات  حول الموضوع أو أسئلة االستمارة:
..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

.........................................................
نشكركم على تعاونكم
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:)02الملحق رقم(

:نبذة عن حياة أبي بكر بلقايد

يف تلمسان.1934مارس 19ولد يف-
.1949اخنرط يف حركة انتصار احلريات الدميوقراطية، وحزب الشعب اجلزائري بداية من - 
:التحق جببهة التحرير الوطين إثر تأسيسه ، حيث تقلد عدة مسؤوليات منها- 
) عضو األمانة العامة للجمعية العامة للعمال اجلزائرينيAGTA(
موعة احملامني امل كلفني بالدفاع عن املعتقلني واملساجني.منسق 
.1962اعتقل و زج به اىل سجن بفرنسا ، مث أفرج عنه يف أفريل - 
عضو امانة حزب الثورة االشرتاكية حتت رئاسة حممد بوضياف.- 
عضو مؤسس جلبهة القوى االشرتاكية.- 
اية -  .1964مث افرج عنه يف 1963مت القبض عليه يف 
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، ونظــــــــرا لرؤيتــــــــه النضــــــــالية املســــــــتمرة وللســــــــياق الــــــــوطين لتلــــــــك املرحلــــــــة، قــــــــرر 1964بعــــــــد االفــــــــراج عنــــــــه ســــــــنة- 
ـــــه يف تشـــــييد  ـــــأنطلق شـــــانه شـــــان كثـــــري مـــــن رجـــــال جيل اســـــتبدال نضـــــاله السياســـــي بنضـــــال مـــــن اجـــــل الدولـــــة، ف

الدولة اجلزائرية احلديثة.
تغل ) بــــــــذل جهــــــــودا معتــــــــربة يف خدمــــــــة الده ممــــــــا جعلــــــــه يشــــــــ1994اىل 1964خــــــــالل الثالثــــــــني ســــــــنة (مــــــــن - 

:مناصب متعددة ومتنوعة امهها
1964.مكلف مبهمة، مث نائب مدير بوزارة الشؤون االجتماعية
1965.مدير املصاحل التقنية للتكوين املهين
1973.مدير برئاسة الدولة
1977.أمني عام لوزارة السكن و التعمري
1984.نائب وزير مكلف بالبناء
1986.وزير الشغل و التكوين املهين
1987.وزير التعليم العايل والبحث العلمي
1988 .وزير الداخلية و البيئة
1991.لس الشعيب الوطين و اجلمعيات وزير مكلف بالعالقات مع ا
1991-1992.وزير االتصال والثقافة
مخســـــة واربعـــــني ســــــنة مـــــن حياتــــــه يف خدمـــــة حتريـــــر الــــــوطن ، والتنميـــــة االقتصــــــادية لقـــــد كـــــرس ابــــــو بكـــــر بلقايــــــد- 

واالجتماعية، وترقية العلم والفنون والثقافة وخاصة الرساء دعائم الدميوقراطية واحلداثة ببالده.
.1994سبتمرب 28اغتيل يف - 

.2001منقول من دليل الجامعة لسنة 

:التعريف بالجامعة

:تقديم الجامعة

املعـــدل و املكمـــل عـــن طريـــق املرســـوم 1989أوت 01املـــؤرخ يف 138-89مبوجـــب املرســـوم رقـــم 
، مث املعـــدل عـــن طريـــق املرســـوم التنفيـــذي رقـــم 1995أوت 05املـــؤرخ يف 205-95التنفيـــذي رقـــم 
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تأسســت جامعــة أيب بكــر بلقايــد لواليــة تلمســان نتيجــة 1998ديســمرب 02املــؤرخ يف 98-391
.لتطور طويل األمد

، كــان املركــز اجلــامعي يقــدم إمكانيــة مواصــلة التعلــيم 1980-1974خــالل الفــرتة املمتــدة مــا بــني 
.العايل يف اجلذوع املشرتكة للعلوم الدقيقة و البيولوجيا فقط

مث تطــور التعلـــيم بعـــد ذلـــك ليصــبح أكثـــر تشـــعبا، وليغطـــي مــع مـــرور الســـنوات خمتلـــف االختصاصـــات 
.تابعة كل دراساته اجلامعية بتلمسانمعطيا بذلك الفرصة للطالب مل

وقــد توســع هــذا التعلــيم تــدرجييا ليشــمل قطاعــات جديــدة، مغطيــا بــذلك ســنة بعــد ســنة، سلســلة مــن 
األدوار التكوينية و معطيا الطالب الفرصة ملتابعة مجيع أطـوار دراسـتهم والتخـرج بتلمسـان. زيـادة علـى 

مل يكـــن هينـــا نظـــرا للظـــروف الصـــعبة، ميكــــن وضـــع أســـس التعلـــيم اجلـــامعي بتلمســـان ، األمـــر الــــذي
حساب لصاحل املركز اجلامعي سابقا خترج أول دفعات يف العلوم االجتماعية و اإلنسانية باللغة الوطنية 

.1984ابتداء من جوان 

، مت وضــع اخلارطــة اجلامعيــة اجلديــدة و بالتــايل تأســيس املعاهــد الوطنيــة للتعلــيم العــايل 1984يف أوت 
نــتج عنــه مــن جهــة الســماح لــبعض الشــعب الــيت كانــت متثــل أقســام بســيطة مــن أن تأخــذ األمــر الــذي

.شكل معاهد، ومن جهة أخرى ظهور شعب جديدة .

:تتميز هـذه املرحلـة أيضـا بإضـافة التعلـيم مـن املسـتوى اخلـامس (شـهادة الدراسـات اجلامعيـة التطبيقيـة
D.E.U.A)مــرة األوىل علــى مســتوى تلمســان، و و كــذا جبعــل مــا بعــد التــدرج يف كــل الشــعب لل

.1992-1991أخريا بافتتاح ما بعد التدرج للمرة الثانية ابتداء من سنة 

انــه ومــن خــالل هــذه الســنوات اخلمســة العشــر مــن التكــوين ولــدت جامعــة أيب بكــر بلقايــد تلمســان،  
.كيان جديد غنية بفرتة النضج هذه و منفتحة على التحديات اجلديدة
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) أقطــاب هــي كــاآليت: قطــب إمامــة، قطــب 05كليــات موزعــة علــى مخســة (8ة اآلن ومتتلــك اجلامعــ
شتوان، قطب الكيفان، قطب الطريق اجلانيب الذي يعرف أيضا بالقطب اجلديد و قطب ثكنة امليلود، 

.و اليت تضاف إليهم ملحقة مغنية

.كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
 والعلوم االجتماعية.كلية العلوم االنسانية
.كلية احلقوق والعلوم السياسية
.كلية االداب واللغات
 .كلية علوم الطبيعة واحلياة وعلوم االرض
.كلية التكنولوجيا
.معهد العلوم والتقنيات التطبيقية
.كلية الطب
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.2012مطوية خاصة بالجامعة لسنة :04الملحق رقم 
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: 

الصفحةرقم وعنوان اجلدول
حسب نوعية   الوسيلة التكنولوجية املستخدمة من ميثل توزيع عينة املبحوثني ) 01اجلدول رقم (

أجل االحبار يف شبكة االنرتنيت
70

78تاريخ الربط مع شبكة االنرتنيتميثل توزيع عينة املبحوثني  حسب ) 02اجلدول رقم (
79املستخدمةنوعية شبكة االنرتنيت) ميثل توزيع عينة املبحوثني  حسب 03اجلدول رقم (
83حسب فرتات االستخدام اليومي لالنرتنيت) ميثل توزيع عينة املبحوثني 04اجلدول رقم (
100حسب تاريخ استقباهلم للبث الفضائي بالبيتتوزيع عينة املبحوثني ميثل)  05(اجلدول رقم 

م للربامج الفضائية أثناء ) ميثل توزيع عينة املبحوثني 06اجلدول رقم ( حسب عادات مشاهد
االسبوع

100

م اليومية للربامج الفضائية   ) ميثل توزيع عينة املبحوثني 07اجلدول رقم ( 101فرتات مشاهد
م اليومية للربامج الفضائية) ميثل توزيع عينة املبحوثني 08اجلدول رقم ( 102حسب معدل مشاهد
105حسب نوع اهلاتف احملمول الذي ميتلكونه) ميثل توزيع عينة املبحوثني 09اجلدول رقم (
106امتالكهم  هلاتف احملمول  تاريخحسب ) ميثل توزيع عينة املبحوثني 10اجلدول رقم (
اSimحسب عدد شرائح ) ميثل توزيع عينة املبحوثني 11اجلدول رقم ( 108اليت يستخدمو
حسب معدل االنفاق الشهري على خدمات اهلاتف ) ميثل توزيع عينة املبحوثني 12اجلدول رقم (

النقال
109

111معدل املكاملات اليوميةحسب) ميثل توزيع عينة املبحوثني 13اجلدول رقم (
112حسب توفر االنرتنيت على اهلاتف احملمول  ميثل توزيع عينة املبحوثني )14(اجلدول رقم 

التطبيقات األكثر استخداما على اهلاتف ) ميثل توزيع عينة املبحوثني  حسب 15اجلدول رقم (
النقال

115

117حسب درجة تعلقهم باستخدام اهلاتف النقال  املبحوثني ) ميثل توزيع عينة 16اجلدول رقم (
208ميثل توزيع عينة املبحوثني حسب متغري اجلنس) 17اجلدول رقم (
208) ميثل توزيع عينة املبحوثني حسب متغري السن18اجلدول رقم (
209) ميثل توزيع عينة املبحوثني حسب متغري املستوى اجلامعي19اجلدول رقم (
210) ميثل توزيع عينة املبحوثني حسب متغري التخصص اجلامعي20اجلدول رقم (
211مكان االقامة) ميثل توزيع عينة املبحوثني حسب متغري 21اجلدول رقم (
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212املستوى التعليمي لألب) ميثل توزيع عينة املبحوثني حسب متغري 22اجلدول رقم (
213املستوى التعليمي لألم) ميثل توزيع عينة املبحوثني حسب متغري 23اجلدول رقم (
214أمهية استخدام كل وسيلة تكنولوجية) ميثل توزيع عينة املبحوثني حسب24اجلدول رقم (
م للربامج الفضائية) ميثل توزيع عينة املبحوثني 25اجلدول رقم ( 215حسب  طريقة  مشاهد
حسب  الطريقة  املفضلة يف حالة املشاهدة اجلماعية ) ميثل توزيع عينة املبحوثني 26اجلدول رقم (

للربامج الفضائية
217

حسب متغري  التساهل مع املشاهد غري الالئقة  للربامج ) ميثل توزيع عينة املبحوثني 27اجلدول رقم (
مع متغري جنس املبحوثنيالفضائية

219

مع متغري املفضلةالفضائيةنوعية الربامج ) ميثل توزيع عينة املبحوثني حسب 28اجلدول رقم (
التخصص اجلامعي

221

223حسب أسباب متابعتهم للقنوات اجلزائرية) ميثل توزيع عينة املبحوثني 29اجلدول رقم (
225حسب أسباب متابعتهم للقنوات العربية) ميثل توزيع عينة املبحوثني 30اجلدول رقم (
227حسب أسباب متابعتهم للقنوات الغربية) ميثل توزيع عينة املبحوثني 31اجلدول رقم (
229متغري اللباس حسب الطريقة الغربية) ميثل توزيع عينة املبحوثني حسب 32اجلدول رقم (
امج املوضة تأثري االفالم واملسلسالت وبر ميثل توزيع عينة املبحوثني حسب متغري ) 33اجلدول رقم (

يف حتديد طريقة امللبس
230

تمع) ميثل توزيع عينة املبحوثني حسب 34اجلدول رقم ( 231ارتداء املالبس عكس ما يفرضه ا
وفق اختيارهم لتسرحية الشعر املناسبة حسب طريقة ميثل توزيع عينة املبحوثني )35اجلدول رقم (

تسريح املشاهري
233

234حسب نوع املوسيقى اليت يستمعون اليها) ميثل توزيع عينة املبحوثني 36اجلدول رقم (
237حسب استخدامهم للهاتف احملمول من اجل الدردشة) ميثل توزيع عينة املبحوثني 37اجلدول رقم (
حسب عادات استخدامهم للهاتف احملمول أثناء ) ميثل توزيع عينة املبحوثني 38اجلدول رقم (

اجللوس مع العائلة أو االصدقاء
237

حسب مصداقية املعلومات املقدمة  أثناء   استخدام  ) ميثل توزيع عينة املبحوثني 39اجلدول رقم (
اهلاتف احملمول

239

240على العالقات بني االفرادحسب تأثري اهلاتف النقال) ميثل توزيع عينة املبحوثني 40اجلدول رقم (
242حسب تأثري اهلاتف النقال على خصوصية االفراد) ميثل توزيع عينة املبحوثني 41اجلدول رقم (
243حسب درجة تساحمهم يف اعارة هاتفهم احملمول  ) ميثل توزيع عينة املبحوثني 42اجلدول رقم (
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ا ) ميثل توزيع عينة 43اجلدول رقم ( 245املبحوثني  حسب طبيعة املكاملات اليت جيرو
246اهلدف من أرسال الرسائل القصرية) ميثل توزيع عينة املبحوثني  حسب 44اجلدول رقم (
248حسب اهلدف من استخدام  االنرتنيت) ميثل توزيع عينة املبحوثني 45اجلدول رقم (

م ال) توزيـــع عينـــة املبحـــوثني)46اجلـــدول رقـــم ( عـــربعاطفيـــةعالقـــاتقامـــةحســـب نظـــر
االنرتنيت

249

م لألنرتنيـــــــت)47اجلـــــــدول رقـــــــم ( إلجيـــــــادجيـــــــدةكوســـــــيلةتوزيـــــــع عينـــــــة املبحـــــــوثني حســـــــب نظـــــــر
احلياةشريك

251

حسب اعتقادهم بوجود تبادل للصور االباحية على ) ميثل توزيع عينة املبحوثني 48اجلدول رقم (
االجتماعي بني االصدقاء مواقع النواصل

252

م  يف مســـامهة ) ميثـــل توزيـــع عينـــة املبحـــوثني 49اجلـــدول رقـــم ( يفنرتنيـــتاالحســـب نظـــر
واملعرفيةالفكريةقدراتالرفع

254

دوره وسائل االعالم واالتصال التكنولوجية   يف ) ميثل توزيع عينة املبحوثني حسب 50اجلدول رقم (
تمعاضعاف التواصل االس ري يف ا

255

256حسب اعتقادهم يف إجيابية القيم الغربية املنفتحة) ميثل توزيع عينة املبحوثني 51اجلدول رقم (
م للمجتمع اجلزائري) ميثل توزيع عينة املبحوثني 52اجلدول رقم ( 259حسب نظر
م لتأثري وسائل االعالم واالتصال على القيم توزيع عينة املبحوثني)53اجلدول رقم ( حسب نظر

تمع الدينية يف ا
262

م   لتـــــــأثري وســـــــائل االعـــــــالم واالتصـــــــال )54اجلـــــــدول رقـــــــم ( توزيـــــــع عينـــــــة املبحـــــــوثني حســـــــب نظـــــــر
:على قيم املواطنة والدميوقراطية واالنتماء وحس النقد االجيايب لالفراد

264

حسب اعتقادهم يف دور تكنولوجيا االعالم ع عينة املبحوثني ميثل توزي)55اجلدول رقم (
تمع اجلزائريواالتصال يف زيادة العنف والتطرف يف ا

266

م اىل تأثري تكنولوجيا االعالم واالتصال على )56جلدول رقم (ا توزيع عينة املبحوثني حسب نظر
الذوق الفين واجلمايل لالفراد

270

م اىل تأثري تكنولوجيا االعالم واالتصال  ميثل)57جلدول رقم (ا توزيع عينة املبحوثني  حسب نظر
على حتسني ذوق املستهلك

271

م اىل اهلجرة  )58(جلدول رقم ا 273توزيع  عينة املبحوثني حسب نظر
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: 

رقم وعنوان الرسم البياني
حســب نوعيــة الوســيلة التكنولوجيــة املســتخدمة مــن ميثــل توزيــع عينــة املبحــوثني 01الرســم البيــاين رقــم

أجل االحبار يف شبكة االنرتنيت
71

ــــــــــــــاين رقــــــــــــــم  ( ــــــــــــــة املبحــــــــــــــوثني  حســــــــــــــب ) 03الرســــــــــــــم البي ــــــــــــــع عين ــــــــــــــل توزي ــــــــــــــة شــــــــــــــبكة ميث نوعي
املستخدمةاالنرتنيت

79

ــــــــل توزيــــــــع عينــــــــة املبحــــــــوثني 04(الرســــــــم البيــــــــاين رقــــــــم   حســــــــب فــــــــرتات االســــــــتخدام اليــــــــومي ) ميث
لالنرتنيت

83

م للـربامج الفضـائية أثنــاء ميثـل توزيــع عينـة املبحـوثني ) 06رقـم (الرسـم البيـاين حسـب عــادات مشـاهد
االسبوع

101

حســــــــب نــــــــوع اهلــــــــاتف احملمــــــــول الــــــــذي ميثــــــــل توزيــــــــع عينــــــــة املبحــــــــوثني ) 09رقــــــــم (الرســــــــم البيــــــــاين 
ميتلكونه

106

اهلـــاتف حســـب تـــاريخ امـــتالكهم  هلـــاتف احملمـــول ميثـــل توزيـــع عينـــة املبحـــوثني )10(رقـــم الرســـم البيـــاين 
النقال
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اSimحسب عدد شرائح ميثل توزيع عينة املبحوثني ) 11رقم (الرسم البياين 108اليت يستخدمو
خدمات حسب معدل االنفاق الشهري على ميثل توزيع عينة املبحوثني )12(رقم الرسم البياين

اهلاتف النقال
110
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113حسب توفر االنرتنيت على اهلاتف احملمول  ميثل توزيع عينة املبحوثني ) 14(رقم الرسم البياين 

117درجة تعلقهم باستخدام اهلاتف النقال  حسبميثل توزيع عينة املبحوثني ) 16الرسم البياين رقم (
208ميثل توزيع عينة املبحوثني حسب متغري اجلنس) 17(الرسم البياين رقم 

209) ميثل توزيع عينة املبحوثني حسب متغري السن18الرسم البياين رقم (
210متغري املستوى اجلامعي) ميثل توزيع عينة املبحوثني حسب19الرسم البياين رقم (
211) ميثل توزيع عينة املبحوثني حسب متغري التخصص اجلامعي20(الرسم البياين رقم 
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مع العائلة أو االصدقاء
238

مصداقية املعلومات املقدمة أثناء استخدام حسب ) ميثل توزيع عينة املبحوثني 39رقم (الرسم البياين
اهلاتف النقال

239

اعتقادهم بأن اهلاتف النقال سبب يف فتور حسب ) ميثل توزيع عينة املبحوثني 40رقم (الرسم البياين
العالقات العائلية

241

م للهاتف النقال حسب ) ميثل توزيع عينة املبحوثني 42رقم (الرسم البياين 243إعار
ا مرتبطة مع ) ميثل توزيع عينة املبحوثني  حسب43رقم (الرسم البياين 245طبيعة املكاملات اليت جيرو
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:ملخص

علـــــم اجتمــــــاع االتصــــــال ، وقــــــد حاولــــــت إدراك مــــــدى التــــــأثري يفوثحبــــــتنـــــدرج هــــــذه الدراســــــة ضــــــمن  
ـــــــك مـــــــن خـــــــالل رصـــــــد  عـــــــادات تـــــــأثريات ـــــــري ، وذل تمـــــــع اجلزائ ـــــــا االعـــــــالم واالتصـــــــال علـــــــى قـــــــيم ا تكنولوجي

ملضــــــامني تلقــــــيهماىلباإلضــــــافةاالســــــتخدام وامنــــــاط االســــــتعمال  هلــــــذه التكنولوجيــــــا لــــــدى الشــــــباب اجلــــــامعي، 
م يفيتجلـــــــى اثرهـــــــا حتملهـــــــا وســـــــائل االعـــــــالم اجلديـــــــدة ، اعالميـــــــة الســـــــلوكيات اليوميـــــــة للشـــــــباب ، وتصـــــــورا

ادراك مدى تغري وحتول القيم.جتاه العديد من القضايا االجتماعية احلساسة ، وبالتايل 

.التأثريالتكنولوجيا، االعالم، االتصال، القيم، :الكلمات المفتاحية

Résumer :

Cette étude fait partie des recherches de l’impact dans le domaine de la
sociologie de la communication. Elle tente de découvrir les effets de la nouvelle
technologie de l’information et la communication (NTIC) sur les valeurs de la
société algérienne, à travers les habitudes et les modes de l’utilisation de ces
technologie chez les jeunes universitaires, les contenus des nouveaux medias et
leurs impact sur les comportements quotidiens de ces jeunes étudiants et leurs
perceptions à l'égard des nombreux sujets sociaux sensibles, vis-à-vis au
changement des valeurs.
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Summary :

This study is part of the research of the impact in the field of the sociology
of communication. It tries to discover the effects of the new information and
communication technology (NICT) on the values of Algerian society, through
the habits and modes of use of these technologies among young academics,
Influenced by the new media and their impact on the everyday behaviors of these
young people and perceptions of the many sensitive social issues and thus realize
the magnitude of the change in values between local culture and foreign culture.
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