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To my daughter Yasmine 
Whose presence in my mind has never waned 

 

 إلى الزوجة سعاد 
ها و دعمها صبرعلىا عرفان. 
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 مقدمة
   ه يف جلِّ بلدان العامل تقريبا،حول الشباب حيثما مسعناه أو قرأناالسائد و النافذ إن اخلطاب 

 هلا هلذه الفئة االجتماعية نظرا ملا متثِّدجممما إ جنده  أكثر يف البلدان االنتقالية بالتحديد، بصفةو لكن
 من اامال، أو ملوحا باملخاطر اليت تترصد  ك ما استغل استغالاللَّ قَ يف اتمعمن رأمسال بشري

 الذي يتحدث لغة لخطابل  نسيب يف غياب،و هذا. تهامِركل اجلهات، و بالتايل ديد األمة ِب
يف منعدمو شبه   يف قضايا حمددة، نادر، بالفعل،م مشاكلهم، فهوالشباب و يستمع إليهم و يتفه 

 ا أو استيعاا عترافحدى العقبات الرئيسة، اليت ال يراد االو مثل هذا اخلطاب ذاته ميثل إ. خرىأ
        ، مؤسسات يفترض فيها التكفل مبشاكل الشباب من أجل تكوين مواطين املستقبلمن طرف 

  .و إعطائهم فرصة لكي يعيشوا مرحلتهم العمرية و زمنهم
لقدرا، حسب االعتقاد يف ثنايا هذا اخلطاب يالحظ إلقاء بالالئمة على وسائل اإلعالم 

و كأم جثة هامدة ال تفكر و ال تعقل و ال حتسن قلوم   والسائد، على التأثري يف عقول الشباب
، هذا، يف والوقت الذي أصبحت فيه وسائل اإلعالم ختترق مجيع التفاعل مع املنبهات احمليطة ا

 هذا ،مثلف. فضلة لدى الشبابجماالت احلياة، و تكنولوجيات االتصال أضحت من املمارسات امل
اخلطاب يصدقو ي هضتمع كاألسرة و املدرسة و املسجدممن طرف املؤسسات الفاعلة يف ا .     
 تزاح املسؤولية عن نفس املؤسسات املسؤولة عن تنشئة الشباب منذ الصغر و فق متطلبات ،و بالتايل

ال يستغرب كثريا يف أن تتقبل هذه اجلهات مثل و إذا كان املرء . أصالتهم و عصرهم و حاجام
 وسط الباحثني األكادمييني الذينمقبوال هذا اخلطاب، فالتساؤل مشروع عندما يصبح ذات اخلطاب 

و وسائل اإلعالم و أثر تلك العالقة على الشباب،  كرسوا جهدا يف البحث عن العالقة بني العنف
 .كر فعال الشبابأكثر مما وظفوا قدرام يف معرفة ماذا يف

اليت تغوي الشباب أكثر من  و لقد زاد اخلطاب حدة مع تطور تكنولوجيات االتصال 
هم، إن مبقدورعن احمليط اخلارجي  يف أكثر البلدان انغالقا ، حىتغريهم، و أصبح بإمكان الشباب

لفزيون أو  التعرض إىل سيل من الرسائل اإلعالمية سواء على شاشات التتوفرت لديهم اإلمكانيات،
 . )االنترنات(احلاسوب 

 اليت لُقِّبت باجلديدة، هي سنةٌ من سنِن احلياة، و إقبال الشباب على تكتولوجيات االتصال
 و من خصائص تكنولوجيات االتصال ما . إىل كل ما هو جديد، أكثر من غريهم،فهم يتطلعون
 ، أصبح و هلذا.ظار لكي يقرر الكبار فهم غري صابورين و ميقتون االنت، أي السرعة،يروق الشباب
الشباب اليوم ينعتعكس عالقتهم بكل وسيلة اتصالية جديدة ، باألمس كانوا يسمون  بعدة نعوٍتت 

تلميحا " اجليل الرقمي"إشارة إىل اهلاتف النقال، أو " جيل اإلام"يقال عنهم فجبيل التلفزيون، اليوم 
 .إىل االنترنات

 
أ 



 بقاع أخرى من العامل يعتربون من مبتكري هذه التكنولوجيا اجلديدة    و إذا كان الشباب يف
و صناعها، فإن الشباب اجلزائري يبقون مستهلكني هلا و حسب، النعدام فرص اختبار مهارام        

جهد تفريغهم من احملتوى و الدفع م إىل و قدرام اإلبداعية، على العكس من ذلك ما يالحظ هو 
و ثقافة التسطيح هذه، مل يسبق و إن توفرت ذا الشكل و التنوع، .  ثقافة التسطيحاالنغماس يف

فما على املرء إال أن يشاهد ما يعرب الفضائيات األجنبية، و حتديدا العربية، لكي يالحظ مدى ثُّب 
 . مغريات التفريغ، و املنتوج احمللي املقلِّد ليس مبنآى عن شبهات التفريغ هذه

نسخة مسموعة لصيغة األفالم تمع إىل اإلذاعة يكتشف كيف أا أصبحت و الذي يس
اهلندية، دون أدىن نية استنقاص من قيمة الثقافة اهلندية، املعروفة بكثرة األغاين فيها على حساب 

فاإلذاعة اليت كانت باألمس وسيلة تربية و تثقيف، أصبحت اليوم أداة ترفيه و تفريغ  .السرد الدرامي
 .اكبة التطور و االستجابة لرغبات الشباببتعلة مو

كتب من طرف و نفس املالحظة ميكن إسقاطها على اجلرائد اليت حىت و إن كانت ت
كوا أو  من طرف الكبار الذين يتملَّأَرقْتالشباب إال أا ليست موجهة إليهم، و إمنا موجهة ِل

يولوجية أكثر مما تستجيب لتطلعات هؤالء ورؤاهم اإليدتعكس قناعات و يسامهون يف متويلها، 
 .الشباب، و هلذا فقدت مصداقيتها عندهم، و هم عنها عازفون

و عليه، تبقى االنترنات مالذًا للشباب، بالنسبة للذين حيسنون قراءا و كتابتها، و فيها 
ون يستطيعون التعبري بكل حرية عما يشغل باهلم و ينسجون عالقات اجتماعية شبهية اليت ال يقدر

 .عليها يف بيئتهم الواقعية
 البيئة الرمزية اليت تقدمها وسائل اإلعالممن هذا املنظور، و بالنسبة للشباب اجلزائري، فإن 

كل و .  الشباب من رؤية أنفسهم فيهانمنقوصة، و األجنبية غريبة، فكالمها مرآة ال متكِّتبقى  احمللية
و غالء املعيشة و تكاثر مصادر ب املدرسي ر التسو  يف ظل تزايد أوقات فراغهم بسبب البطالة،هذا

 .، وغلق احلدود يف وجوههماالستهالك
 أصبح مثل هذا الوضع مثار قلق و انشغال لدى العديد من املؤسسات و على  عليه،و

خمتلف املستويات، مما ولَّد هاجس التخوف من التأثريات السلبية على الشباب فيما يتعلق ويتهم 
مهم و سلوكيام، اليت يفترض فيها أا فوق كل الشبهات قبل جميء تكنولوجيات الثقافية و قي
 .االتصال

اليت تتمحور حول مدى أثر وسائل اإلعالم على دراستنا  تندرج إشكالية ، يف هذا السياق
و لقد اخترنا هذا املوضوع و حنن ). اجلزائر(القيم و السلوكيات لدى الشباب، مبنطقة البليدة 

 لسنا مقتنعني خبطابات ، و ألننادهللنقص الكبري لألحباث يف هذا امليدان رغم أمهيته و تعقُّمدركني 
 و لذلك فضلنا .طاب الرمسيعلى صعيد اخلتأثريات وسائل اإلعالم سواء على املستوى األكادميي أو 
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د أن  ألننا نري،كثر موضوعية و ال يتضمن أي حكم مسبقأ و هو  بدل التأثري،احلديث عن األثر
، قبل أن نصدر عليهم األحكام أو نقفز إىل خالصات انطالقا من نعرف ماذا يفكر الشباب أوال

  . غري سليمة إىل حد بعيدافتراضاتبيانات ناجتة عن 
 فإننا نعتقد بأن الشباب ليسوا جثثا هامدة يتلقون بكل سلبية زاوية وجهة النظر هذه، من 

بية، و إمنا نفترض بأم يتفاعلون معها، مبعىن أم ينتقون ما ما يرد إليهم من رسائل حملية أو أجن
يتالءم و خصائصهم، ويطرحون جانبا ما ال يليق م، و إن تعرضوا إىل رسائل منافية ملا يؤمنون به 

ألن الشباب، يف رأينا، مستوعبون للتوجهات القيمية املوجودة يف البيئة . فهم ال يستوعبوا
    اليت تنعكس يف استعدادات شخصيتهم النفسية و يف اكتمال أناهم و ذوام االجتماعيةاالجتماعية

           املدرسة و هذا بفضل عوامل التنشئة املختلفة و على اخلصوص األسرة و و بنائهم الدافعي،
أي ، فكل هذه العوامل تشكل مكرتمات دفاع أمام و املسجد و اجلماعات األولية، و الشارع أيضا

 .تأثريات مفترضة لوسائل اإلعالم
 راسخة فيهم، إن شعوريا  هي نعتقد أن القيم اليت اكتسبها الشباب منذ صغرهم، إنناو عليه

، دحتد ، فهي بفعل البيئة االجتماعيةأو الشعوريا، و قد يكون البعض منها نائما و لكن معظمها يقظ
       يستعملون وسائل اإلعالم س متلي عليهم كيف فهي اليت. بالتايل، و توجه سلوكيام و تراقبها

  .ستسيغونه أو ينفرون منه ما سيمتلي و ليست وسائل اإلعالم هي اليت ،و يستوعبون رسائلها
د على الوضع القائم و عدم االستقرار أن من خصائص الشباب التمر لكن، نعرف، أيضا،

ل ما هو جديد و االنغماس يف احملاكاة و التقليد ملا النفسي و الرتعة إىل االستقاللية و اإلقبال على ك
 هو وافد، و هم أكثر الشرائح االجتماعية ديناميكية و حيوية و خلقا و إبداعا، وهلذا يشار إىل

 .و ال ننسى أن االنترنات ابتكرا و طورا ثقافة الشباب". الثقافة املضادة"إنتاجام الفكرية بِـ 
ضون للسلوكيات غري السوية و االحنراف أكثر  فهم معر،ة آنفاو بسبب اخلصائص املذكور

 فالكبار أيضا ،من أي شرحية اجتماعية أخرى، و هذا برغم أم ليسوا الوحيدين الذين ينحرفون
وجه إىل الشباب ألم ميثلون ثروة األمة و مستقبلها و هم  األنظار ت،لكن .ارسون االحنرافمي

 .ليه فهم حمل اهتمام و دراسةاألغلبية يف اتمع، و ع
و من األحباث و الدراسات ما يركز على دور وسائل اإلعالم يف التأثري السليب على قيم        

 نظرية واحدة  اليوم جتدر اإلشارة إىل أنه، و حسب علمنا، ال توجد،و لكن. و سلوكيام الشباب
فما يوجد هو  .الشباب بصفة خاصةشرح تأثري وسائل اإلعالم على اجلمهور عامة و على قادرة 

             . أجزاء، بعضها مشوه، لصورة غري مكتملة عن تأثري وسائل اإلعالم
املتمثلة يف نظريات االمربيالية    " التصدي" فبدًء بالنظريات املتمركزة عرقيا و مرورا بأدبيات 

 من تفسريات مدما قُ لَّجد أن و التبعية و وصوال إىل خطابات دور وسائل اإلعالم يف التنمية، جن

 
ج 



وشروحات و توصيات مل تِدجيف فهم العالقة بني وسائل اإلعالم و اجلمهورإىل حد كبري ا  نفع 
 بسبب  و تعقيداو زادت الظاهرة غموضا. ا الئقا فهم، يف البلدان االنتقاليةو الشباب خاصة عموما،

 .ة التعقيدعمليات العوملة املتسارعة الوترية و املتزايد
 فإننا نعتقد أن مسألة تأثري وسائل اإلعالم هي أعقد و أمشل من أن تفسر بعامل ، و عليه

ألن وسائل اإلعالم ليست . واحد، مهما كان على درجة كبرية من األمهية مثل وسائل اإلعالم
 أخرى ملمع أو لدى الشباب من ظواهر سلبية، فهناك عوت املسؤولة عن كل ما حيدث يف ااوحده

فهي، أي وسائل اإلعالم، تعمل ضمن سياق . ا و استقرائه)العوامل (اتلعب دورا جيب البحث عنه
متعدد اجلوانب املفعمة بالديناميات و التفاعالت املتناسجة، و بالتايل ينبغي أن يتم التمييز بني األهم 

 . ثري وسائل اإلعالمو املهم و األقل أمهية حىت نتمكن من رسم صورة متكاملة و غري مشوهة لتأ
لَو بسبب ما سقصد به، تركِّز هذه الدراسة على األثر  ذكرهفعكس التأثري الذي و ي ،

يوحي باخلطية، التفاعل مبعىن تفاعل الشباب مع وسائل اإلعالم و أثر هذا التفاعل على قيمهم 
ذا يفضلون فيها، كل فهل هذا التفاعل مع وسائل اإلعالم و التعرض حملتوياا و ما. وسلوكيام

 جتاوز  ويفترض أا مستدجمة فيهم،و  ساعدهم على االرتباط أكثر بالقيم املعروضة عليهم، ذلك
 ابة على مثل هذا التساؤل قسمنا الدراسة إىلإلجو ل. بعض السلوكيات السلبية إن وجدت لديهم

  : تغطي اإلطار النظري و اجلانب امليداين، وهي على هذا النحو فصولستة
        ، و خيص اإلطار املنهجي للدراسة و شرحنا فيه املوضوع مربزين أمهية اإلشكاليةالفصل األول -

ن التساؤل اجلوهري لذات اإلشكالية ع ع، و تفر من خالل إبراز سياقاا املختلفةو على ماذا تدور
نفسية -و السوسيوعالقة اخلصائص الدميغرافية : سبع فرضيات تعرب عن حماور الدراسة الرئيسة

باستعمال الشباب لوسائل اإلعالم و التعرض حملتوياا، و التلفزيون مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى، 
        و القنوات التلفزيونية اليت يتعرض هلا الشباب أكثر، و طبيعة احملتويات اليت يفضلها، و القيم، 

 . و السلوكيات
املقتربات النظرية ظري للدراسة، و يعاجل يف أربعة حماور رئيسة الفصل الثاين، و يتضمن اإلطار الن -

تيارنا خإشكالية التأثري و حناول من خالله تربير ا: يلااليت هلا عالقة بإشكالية الدراسة، و هي كالت
كيف يستعمل الشباب فهم ملفهوم األثر؛ مقترب االستعماالت و إشباع الرغبات الذي يساعدنا يف 

و املقترب املعريف و له عالقة بطبيعة احملتويات اليت يتعرض هلا الشباب يف وسائل وسائل اإلعالم؛ 
اإلعالم من جهة و من جهة ثانية يفيد يف فهم السلوكيات من زاوية التعلُّم و النمذجة؛ و أخريا دور 

 .وسائل اإلعالم يف التنمية إلبراز عدم جناعتها يف ظل احلداثة و العوملة
 يشتمل على ثالثة حماور يعاجل األول إشكالية القيم و الغموض الذي ما زال الفصل الثالث، و -

من أجل إبراز العالقة الوطيدة بني القيم و السلوكيات، ألن هذه  السلوكيات  ويلف املفهوم؛

 
د 



           حمددة بالقيم يف املقام األول و ليس بوسائل اإلعالم؛ و أخريا حمور الشباب إلظهار أمهيتهم األخرية
 .و خصائصهم اليت تفيد يف حتليل نتائج الدراسة

يتعلق الفصل الرابع من الدراسة بتحليل نتائج . و اإلطار امليداين للدراسة و يضم ثالثة فصول
الفصل السادس خيص حتليل  و االستعمال و التعرض؛ و الفصل اخلامس يتناول حتليل نتائج القيم؛

  .عامة و خامتة، مث االستنتاجات النتائج السلوكيات
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 املوضوع و أمهيته

 
إن اتمع اجلزائري، على غرار اتمعات االنامية، عرف حتوالت هامة على عدة مستويات 

ركات بفضل ما كان يسمى بسياسة التنمية على امتداد العقود األربعة املاضية، و كان من بني احمل
الرئيسة يف هذه التحوالت هي عملية استرياد التكنولوجيا و األفكار االستحداثاتية بكل ما تتضمنه 
من حمتويات أجنبية و اليت كانت، على ما يبدو، ترمي كلها إىل ما مت اعتباره حتديث اتمع من 

ها أا تشكل عائقا أمام خالل حتويل البنيات االقتصادية و االجتماعية و الثقافية اليت كان يعتقد في
 .تنمية مستدامة، و إرساء أخرى بديلة أكثر مالءمة

و لقد ركزت التنمية يف اجلزائر بعد االستقالل على التصنيع املكثف، على حساب الزراعة، 
         مما أدى إىل زيادة وترية اهلجرة من الريف إىل املدينة بسبب قوى دافعة متثلت يف البحث عن العمل

تعليم و الصحة، و ليس بسبب قوى جاذبة مثل الصناعات الصغرية و املتوسطة اليت تستقطب اليد و ال
" بأريفة املدينة"و نتج عن هذه العملية ما مسي .  كما كان احلال يف تاريخ اتمعات الغربية،العاملة

(ruralization)و أشكال  لة ظواهر اجتماعية عديدة و متنوعة أبرزها البطاا تولدت عنهيت و ال
 و منذ االستقالل نسبة تراوحت ما بني وا شكلن، و خاصة يف أوساط الشباب الذي االحنراف املختلفة

؛ و من جهة أخرى، تطلبت عملية التنمية توسيع شبكة التعليم و التكوين و الصحة مما %70 إىل 65
 .حد كبريأدى إىل ارتفاع نسبة املتعلمني و املتمهنني و تراجعت نسبة األمية إىل 

و ما  و باملوازاة مع هذه التحوالت، و يف إطار سعي املؤسسة الرمسية إىل نشر سياساا،
تتطلبه من آليات التوعية و التعبئة للسكان، مت توسيع شبكة البث اإلذاعي و التلفزي لضمان تغطية 

            السياسية  شاملة تقريبا يف جمال السمعي البصري، و توظيف اإلذاعة و التلفزيون يف الدعاية
و اإليديولوجية منذ السبعينيات من القرن املاضي، و يف ذات الوقت مت إمهال قطاع اإلنتاج السمعي 

 .البصري و ميش املكتوب، و بالتحديد الصحافة و الكتاب
من هذا املنطلق، فإن التكنولوجيا و األفكار االستحداثاتية اليت وفدت ضمن عمليات 

، يف الواقع، قناة لنقل أمناط ذهنية و سلوكية مغايرة للسياق الثقايف اجلزائري؛ و هذا التنمية، كانت
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          أدى إىل إحداث تغيريات على أنساق القيم و البنيات الثقافية -  ضمن عوامل أخرى-التباين
 .ةو السلوكيات على مستوى أفراد اتمع اجلزائري بصفة عامة، و الشباب اجلزائري بصفة خاص

فاإلعالم احمللي .  إننا نفترض أن من بني عوامل هذا التباين هو عامل وسائل اإلعالم عامة
ظِّيكون قد ساهم بشكل أو بآخر يف إحداث التأثري على القيم و السلوكيات منذ أن ويف ما ف 

ي ـــرجو اإلعالم  اخلا. رف مبشروع التنمية ابتداء من مرحلة ما بعد االستقالل إىل يومنا هذاع
يكون هو اآلخر قد ساعد على إحداث هذه التأثريات، وهذا منذ اية الثمانينيات ) عريب و غريب ( 

من القرن املاضي، أي بعد بدء البث التلفزيوين املباشر ، و حترير القيود اإلدارية إىل حد كبري ِليسمح 
لعاب االلكترونية و حمالت أشرطة و كتب، و بإقامة قاعات األ و جمالت باسترياد املكتوب من جرائد

 و اليت أصبح املراهقون و الشباب من  و املقاهي االفتراضية، الفيديو و أألغاين و األقراص املضغوطة
 .روادها الرئيسني

يف نفس الفترة الزمنية بدأ احلديث عن العوملة و ما تنطوي عليه عملياا املعقدة و املتسارعة 
و من أبرز مظاهر العوملة فيما يعين دراستنا . يد و ضرورة التأقلم معهامن تضمينات على أكثر من صع

التطور احلاصل يف تكنولوجيات االتصال احلديثة، الذي أصبح يسمح للشباب اجلزائري بأن يتلقى 
عشرات القنوات التلفزيونية و اإلذاعية الوافدة من اخلارج و صار معروضا أمامه العديد من عناوين 

و لو بدرجة حمدودة، و كل هذا ) االنترنت(الت و الكتب، باإلضافة إىل الشبكة الدولية و ا اجلرائد
 من معتربالتدفق اإلعالمي أصبح ينافس بقوة وسائل اإلعالم احمللية اليت تكون قد تراجعت إىل حد 

 .حيث االستعمال
إلعالم على نشر يف هذا السياق، تندرج دراستنا اليت حتاول أن تتناول إشكالية أثر وسائل ا

القيم أو تعزيزها و تغيري السلوكيات لدى الشباب اجلزائري عامة، و هذا من خالل طرح سؤال 
و مثل  ما هو أثر وسائل اإلعالم على القيم و السلوكيات لدى الشباب اجلزائري؟: جوهري مفاده

 .ة أكثرحىت تتضح اإلشكالي) من السياق ( هذا التساؤل حيتاج إىل تفكيك و سيقَنة 
و يف هذه .  من اتمعات االنتقالية اليت حتاول أن ترتقي إىل مرحلة أفضلعترب تاجلزائرإن 

العملية، ظهرت حركية متعددة األبعاد و طالت ميادين عدة، و من دون شك تكون وسائل اإلعالم 
 الشباب تفاعلو ال ندري كيف . بعد القيم: و من بني هذه األبعاد. قد لعبت دورا يف هذه احلركية

و بالرغم من وجود بعض األحباث األولية اليت تقر بتأثري التلفزيون خاصة يف . اجلزائري مع هذه القيم
إال أنه، و رغم أمهية هذه . اجلوانب اإلدراكية و الوجدانية و السلوكية عند بعض الفئات االجتماعية

ا ترتقي إىل مستوى يسمح لنا باليقنياألحباث، ال نعتقد، بسبب الصعوبات املنهجية و النظرية، أ     
فمثل هذه احملاوالت مهمة و مفيدة من حيث البيانات يف انتظار دراسات . و التأكد من نتائجها

    و عليه، نعتقد أننا مازلنا يف مرحلة طرح األسئلة. أخرى قد تتجاوز الصعوبات اليت ذكرناها سابقا
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، املفضية إىل التراكم املعريف، و هذه )بد الرمحن عزيع(و مجع البيانات، على حد قول األستاذ 
 بالتايل، يطرح التساؤل، يف هذا السياق، عن مدى ارتباط )1(.الدراسة ال خترج عن هذا النطاق

ية الوافدة عن طريق وسائل اإلعالم بصفة اتالشباب اجلزائري بالقيم و تأثرهم باألفكار االستحداث
    ية اتاألصلية؟ هل ختلوا عنها؟ هل تبنوا بعض األفكار االستحداثفهل حافظوا على قيمهم . رئيسة

و السلوكيات اليت أبعدم عن القيم أو حققت هلم بعض الغايات النفعية وفقا لبعض أشكال 
 االستجابة و التفاعل؟

إن الشباب كفئة اجتماعية تكتسي أمهية خاصة لدى املؤسسات املختلفة و على أكثر من 
نت عملية تنشئتهم سليمة و حتصيلهم التربوي و التعليمي و التكويين جيدا و وفق صعيد، فإذا كا

 هامني يف رصيد األمة؛ و إذا كان هناك ا بشريو ثقافتهم، ميكن أن يكونوا ثروة و رأمساال قيمهم
            قصور يف عمليات التنشئة و التعليم و التكوين فإن ذلك ينعكس ال حمالة على قيم الشباب

 . سلوكيامو
     من هذا املنظور، فإننا نرى بأن هناك عالقة ترابطية بني أمناط القيم على اختالف أنواعها

و أنه كلما كانت تلك املؤسسات قادرة أو . و مؤسسات التنشئة االجتماعية و منها وسائل اإلعالم
و تنمية قيم تتماشى   إىل آخرمهيأة أو تسري يف االجتاه املرسوم هلا من أجل نقل القيم األصيلة من جيل

و متطلبات العصر، إال و كانت األجيال الصاعدة مذه القيم؛ أما إذا كانت تلك املؤسسات شب عة
وسائل كغري قادرة أو غري مهيأة أو منسحبة من الساحة و تاركة اال أمام مصادر تنشئة أخرى 

لتلقائية و اانية، إن صح التعبري، أي كل غربية و شرقية، أو أمام التنشئة ا: اإلعالم اخلارجية
للضبط االجتماعي أو اليت تفلت من مراقبة السلوكيات السلبية اليت تظهر يف الفضاءات غري اخلاضعة 

القانون لسبب أو آلخر، إال و كانت هذه األجيال حاملة ألمناط ذهنية و سلوكية تتناقض و القيم 
 .السائدة

السائدة ختضع لصريورة تارخيية و اجتماعية و حضارية متميزة القيم من هذا املنظور، فإن 
ن القيم السائدة تنبع من عامل ، جيدر التوكيد على أيف حال اجلزائر. بتمايز اتمعات و الثقافات

و هي اليت تضمن انسجام اتمع و متاسكه و وحدته، لكنها ال   أي من املعتقد الديين،)2(.ارد
            إىل اسد، و ال ميكن احملافظة عليها و معايشتها بالكيفية اليت تتماشىتتحولتتأسس، مبعىن 

و مقتضايات العصر احلديث، إالَّ إذا كانت هناك سياسة بعيدة املدى لدى اهليئات املسؤولة مبنية على 
 .استراتيجية تدرس بواقعية اإلمكانات و ترسم اخلطة و تسخر األدوات لبلوغ اهلدف

 اتمع قد ال يعيش القيم اليت ينتمي إليها يف واقعه لظروف تارخيية و سياسية، م أنمع العل
و بالتايل، فإن معايشة هذه القيم قد ختتلف . بالرغم من أن القيم هذه تكون حاضرة يف ذات اتمع

و هناك عالقة  .من فرد إىل آخر، و من فئة اجتماعية إىل أخرى وفقا لظروف كل فرد و كل فئة
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فترضة بني القيم و السلوكيات و وسائل اإلعالم، فمن جهة ميكن أن تكون القيم مرجعية لوسائل م
اإلعالم و متكنها من صناعة مضامني بشكل جيعلها مقبولة لدى أفراد اتمع و تسمح هلم بالتماهي 

و من و ال يشعرون باغتراب؛  و بنمذجة سلوكيام و بالتكيف مع حميطهم معها و بتعزيز قيمهم
جهة ثانية، ميكن أن تعمل وسائل اإلعالم على ترسيخ القيم على مستوى األفراد من خالل عملية 

ربط القيم مبتطلبات العصر و تقوم بإثرائها بعناصر القيم العاملية حىت يشعر تالتنشئة، و يف ذات الوقت 
إال أننا نفترض أن مثل . احمللياألفراد أن لديهم ما يتقامسونه مع اآلخر، و بعناصر اإلبداع و االبتكار 

ألن مضامني . و وسائل اإلعالم يف السياق اجلزائري مفقودة إىل حد ما هذه العالقة الترابطية بني القيم
وسائل اإلعالم احمللية بعيدة عن القيم لكوا تركز على اخلطابات السياسية أو ألا مستوردة أو مقلدة 

إلعالم اخلارجية فيمكن أن تعكس أفكارا مغايرة لقيم اتمع ملا هو مستورد؛ أما مضامني وسائل ا
 .اجلزائري

و جتدر اإلشارة إىل أن أمهية دراسة القيم و السلوكيات و عالقتها بدور وسائل اإلعالم 
تتجلى بصفة أكثر يف اتمعات النامية كاتمع اجلزائري الذي ما زال يطرح بعض التساؤالت حول 

لشخصية الثقافية لعوامل تارخيية، و اليت تكون فيها، أي هذه اتمعات، املؤسسات مكونات اهلوية و ا
و الترفيهية بصفة  املختلفة غري قادرة على إنتاج ما يشبع حاجات أفراد اتمع الثقافية و التعليمية

تليب هذه لكي ) وسائل اإلعالم ( مالئمة، و تلجأ إىل االسترياد أو تترك اال إىل مؤسسات أجنبية 
 .احلاجات الظرفية

من هذه الزاوية، نالحظ أنه منذ إقرار التعددية السياسية يف اجلزائر بدأت تطفو على السطح 
صراعات و نزاعات، و البعض منها يعود إىل غياب إمجاع حىت فيما خيص املواد الثالث األوىل من 

حيث ظهرت . لعربية كلغة رمسيةالطابع اجلمهوري للدولة، و اإلسالم دين الدولة، و ا: الدستور
تيارات متنوعة لتقدم تصورات متباينة، مما أدى إىل تعريض الدولة و اتمع إىل اهتزازات منذ 
  .التسعينيات من القرن املاضي، و انعكس ذلك الصراع و تلك الرتاعات على التماسك االجتماعي

اعات إىل الفضاء العمومي و غذا الرتلصراع و هذه او لعبت وسائل اإلعالم دورا يف نقل هذا 
 أصبحت مكونات اهلوية الثقافية اجلزائرية موضوع صراع بني تيارات ،و بالتايل .بالنقاش و اجلدال

فكرية متنوعة، بغض النظر عن اخلطاب الرمسي، مما أدى إىل تكوين ما يشبه الضبابية خبصوص املعامل 
 .الذهنية اليت ميكن أن يهتدي ا الشباب

 أثناء هذه املرحلة احلامسة كان الشباب عرضة لتأثريات متنوعة و ضغوطات متعددة، و يف
من بينها و فيما يتعلق مبوضوع دراستنا تراجع دور الدولة احلاضنة و عجز مؤسسات التنشئة مثل 

و املدرسة، مما أدى إىل ارتفاع نسبة البطالة سواء عند األولياء أو الشباب و حىت يف أوساط  األسرة
 .اجلامعيني، و التسرب املدرسي و قلة هياكل استقبال التكوين و قضاء أوقات الفراغ
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       إىل أن2004 تقرير الس الوطين االقتصادي و االجتماعي لسنة  يشرييف هذا السياق،
التراجع التدرجيي للدولة كمستخدم كبري و االصالحات املوصى ا لرفع املنافسة الدولية للبالد يف " 
طار االخنراط التدرجيي ضمن االقتصاد العاملي أدى إىل نزع طابع الدوام للشغل و الذي أدى بدوره إ

إىل زيادة حجم البطالة سيما عند الشباب حتت تأثري تقليص عرض مناصب الشغل و تسريح 
 بطالةنسبة ال أن رغم التراجع يف البطالة خالل السنوات األخرية، يالحظ ذات التقرير،  و)3(".العمال
، إال أن  مسألة التشغيل تطرح نفسها 2003 سنة % 24 إىل حوايل 2001 عام %27.3 من انتقلت

 و يف نفس )4(.أكثر فأكثر كأحد االنشغاالت الرئيسة للسلطات العمومية و الشركاء االجتماعيني
الذكور  من البطالني هم من جنس %82 أن 2004االجتاه سجل حتقيق الديوان الوطين لإلحصاء لسنة 

و تصادف هذه الفئة .  عاما30 من البطالني ال يتجاوز عمرهم %73 من اإلناث، و أن %18و 
قلة التكوين و التأهيل للفئات املقصية من املدرسة " االجتماعية صعوبة اإلدماج يف سوق العمل بسبب

   ) 5(". د سنةو كذلك نقص التجربة لدى الفئات احلاملة للشهادات القادمني إىل سوق العمل سنة بع

تفاقم ظاهريت " يتجلى يف   ماو من سوء عواقب البطالة لدى الشباب، يف رأي حمرري التقرير،
االحنراف و اإلجرام إىل درجة أما تثريان قلقا بالغا لدى كل املواطنني و السلطات العمومية اليت 

 )6(". أدركت خطورة الوضع
       اخلارجية مضامني بعيدة عن قيم الشباب وسائل اإلعالم تنشر  ، مثل هذه الوضعيةفيف

و تظهر أمناط حياة و أساليب استهالك من شأا أن حتدث لديهم تطلعات صاعدة و هم يف أغلبيتهم 
 يف اهلجرة هروبا من الواقع، أو ون يرغبمو بالتايل، أصبح الشباب يف معظمه. يفتقدون املؤهالت

 أمامه مظاهر الثروات املكتسبة بطرق غري مشروعة ون يرم، و ه الكسب املادي بأية طريقةونحياول
 الثقة  الشبابأفقديكون قد يف أغلب األحيان و ال يستند تراكمها املضطرد إىل املهارة و املعرفة، مما 

، و البعض اآلخر دخل عامل االحنراف بسبب الفقر أو بسبب   كوسيلة حراك اجتماعييف قيمة التعليم
 .الثراء السريع أيضا

يف هذا السياق، تندرج دراستنا يف حماولة معرفة أثر وسائل اإلعالم على القيم و السلوكيات 
لدى الشباب اجلزائري من خالل القيام بتوزيع استمارة على عينة من الشباب اجلزائري مبنطقة 

    .لو تأخذ هذه الدراسة القيم و السلوكيات كمتغري تابع، و وسائل اإلعالم كمتغري مستق. البليدة
     و حتاول عن طريق مقترب وصفي حتليلي أن تفصل املتغريات الرئيسة اليت تؤثر على املتغري التابع، 

 .و تبحث يف العالقة فيما بني املتغريات و دالالا بالنسبة إلشكالية الدراسة و فرضياا
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 فرضيات الدراسة

 ؛ات استعمال وسائل اإلعالمحمور خيص عاد) أ: تنقسم فرضيات الدراسة إىل أربعة حماور
 العالقة بني استعمال تناولحمور ي)  جاملضامني اليت تنال اهتمام الشباب أكثر؛ب تعلقحمور ي) ب

العالقة بني استعمال وسائل اإلعالم و القدرة على حمور خيص )  دوسائل اإلعالم و االرتباط بالقيم؛
 .جتاوز بعض السلوكيات السلبية

 :ستعمالحمور عادات اال: أوال

أن استعمال وسائل اإلعالم، من حيث العادات و طرائق التعرض و املدة :  الفرضية األوىل-
 ؛الدميغرافيةتغريات املالزمنية، من طرف الشباب خيتلف باختالف 

 األخرى سواء احمللية أو أن الشباب يستعملون التلفزيون أكثر من وسائل اإلعالم:  الفرضية الثانية-
 .األجنبية

أن الشباب يستعملون القنوات الفضائية األجنبية أكثر مما يستعملون التلفزيون : لفرضية الثالثة ا-
 اجلزائري

 إىل ون إىل مضامني اخليال يف التلفزيون أكثر مما يتعرضونأن الشباب يتعرض:  الفرضية الرابعة-
 . الواقعحمتويات

 :حمور أثر وسائل اإلعالم على القيم: ثانيا

، نظرا لكون مضامني تساعد على ارتباط الشباب بالقيم أن وسائل اإلعالم ال :امسة الفرضية اخل-
هذه الوسائل اإلعالمية متيل أكثر إىل الترفيه و االستهالك و اخلطاب السياسي، باستثناء بعض 

 املضامني احملدودة مثل الوثائقيات و الربامج الدينية و التعليمية؛

 : على السلوكياتحمور أثر وسائل اإلعالم: ثالثا

أن وسائل اإلعالم تساعد الشباب على جتاوز بعض السلوكيات : الفرضية السادسة -
 .السلبية
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 :حمور ارتباط الشباب بالقيم أو االبتعاد عنها و مدى جتاوزهم لبعض السلوكيات: رابعا

لسلوكيات  أن ارتباط الشباب بالقيم أو االبتعاد عنها و مدى جتاوزهم لبعض ا:الفرضية السابعة-
 .ثقافية و االقتصادية-يتوقفان على خصائصهم الدميوغرافية و السوسيو

 الدراسات السابقة
 )7(دراسة بدر أمحد كرمي -1

من بينها، على اخلصوص، أا تتناول إحدى . تعترب هذه الدراسة مهمة ألسباب عديدة
حيث يتم التركيز بصفة رئيسة الوسائل اإلعالمية املهمشة نوعا ما يف حبوث اإلعالم و هي اإلذاعة، 

الكايف من على التلفزيون؛ كما أا تدور حول القيم و العادات و هو جمال آخر مل حيظ باالهتمام 
أيضا، أن الدراسة ميزت بني القيم، اليت ربطها الباحث . )الثمانينيات (طرف الباحثني، يف تلك الفترة

م و وسائل اإلعالم، و بني العادات اليت هي مرتبطة باملعتقد الشيء الذي ال تفعله معظم دراسات القي
 .أكثر بالثقافة و التقاليد و تؤدي إىل بعض السلوكيات السلبية

ما هو دور اإلذاعة يف تغيري : و متحورت إشكالية الدراسة حول تساؤل جوهري مفاده
 )203.ص(ية؟ العادات الضارة و إحالل عادات مفيدة و تثبيت القيم املرغوبة يف القرية السعود

و كان هدف الدراسة أساسا يتمثل يف التعرف على مدى االرتباط بالقيم، و قياس مداه بني 
      اإلذاعة املسموعة، يف اململكة العربية السعودية من جهة، و بني اتمع السعودي الذي ختدمه، 

كن أن حيققها هذا  من جهة أخرى، التعرف على الفائدة اليت مي؛و الذي يتلقى رسائلها العديدة
 .االرتباط بني الطرفني

 :و لتحقيق هذا اهلدف قام الباحث بصياغة بعض الفروض من بني أمهها
 لإلذاعة السعودية دور هام، يف إحداث التغيريات املقصودة، يف جمتمع البحث، و من ذلك -

تأصيل و تثبيت القيم مسامهتها يف تغيري نظرة األفراد، حنو مفهومهم لبعض العادات غري املرغوبة، و 
 املرغوبة؛

 إن الربامج و املواد الدينية، اليت تقدمها اإلذاعة السعودية، هي اإلطار املناسب، لتغيري العادات -
 )207.ص. (الضارة، و تدعيم العادات املفيدة، و تثبيت القيم املرغوبة

االجتماعي من و لإلجابة عن فروض الدراسة و تساؤالا، جلأ الباحث إىل عملية املسح 
و من بني أدوات البحث اليت .  فردا248خالل استخدام عينة عشوائية بسيطة كان عدد أفرادها 

استعملها هي املالحظة البسيطة اليت تتضمن املالحظة باملشاركة اليت مسحت له مبعايشة أهل القرية 
 .موضوع الدراسة، كما استخدم املقابلة و االستبيان

 )350-344.ص: (ة نتائج هامة نذكر من بينهاو توصل الباحث إىل عد
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 أن فئات العمر األصغر سنا تقبل على االستماع إىل اإلذاعة أكثر من فئات العمر األكرب سنا، -1
قات الفراغ عند األوىل، و بالتايل يقول الباحث أنه كلما تقدم الفرد يف السن قل وبسبب تزايد أ

 .استماعه إىل اإلذاعة
اع إىل اإلذاعة نشاط شائع عند كل فئات عينة البحث، لكون اإلذاعة وسيلة إعالمية  أن االستم-2

 .سهلة و ميسورة
القرآن :  أن الربامج املفضلة لدى أفراد عينة البحث و بدرجات متفاوتة هي حسب الترتيب التايل-3

ربامج الدينية، و نشرات الكرمي و التمثيليات و املسلسالت و الربامج الترفيهية و الربامج الثقافية و ال
 .األخبار و الرياضة

 . االستماع إىل الربامج الدينية نال النسبة العالية عند النوعني من أفراد البحث- 4
 أن نسبة عالية من أفراد البحث ترى أن برامج اإلذاعة السعودية جنحت يف تغيري العادات غري -5

 .املرغوب فيها
امج اليت يرى أفراد العينة أا جنحت يف تغيري العادات غري املرغوب  تصدر القرآن الكرمي قائمة الرب-6

 .فيها
 أن أغلبية أفراد العينة ترى أن براج التمثيلية و الوعظ و اإلرشاد الديين و احلديث الديين على -7

ابط النظافة و االدخار و زيادة التر: التوايل هي أجنح أساليب اإلذاعة السعودية لتثبيت القيم التالية
      و االنتماء للوطن و املشاركة يف بناء اتمع؛ و أن برامج الوعظ و اإلرشاد الديين  االجتماعي

 .و العلماء و التمثيلية على التوايل هي األجنح فيما خيص تثبيت قيم الصدق و األمانة و تقدير العلم
قت مل يكن فيه ما يالحظ من هذه الدراسة اجلادة على أكثر من صعيد أا أجريت يف و

و بالتايل  البث التلفزيوين املباشر قد بدأ، و مل تكن هناك منافسة من قبل القنوات التلفزيونية األجنبية،
حظيت اإلذاعة السعودية مبرتبة االحتكار، و عليه يكون من املفيد إعادة مثل هذه الدراسة يف الوقت 

 . املرغوب فيها يف زمن الوفرة اإلعالميةاحلايل ملعرفة مدى جناح اإلذاعة يف تغيري العادات غري
من جهة أخرى، رغم أمهية النتائج اليت توصل إليها الباحث فيما يتعلق بالقيم إال أن البعض 

الوعي بأمهية الزراعة و احترام العمل : مما أطلق عليه اسم قيم هي يف الواقع جمرد اجتاهات على غرار
ر عنها أفراد العينة هي يف الواقع يع، و عليه اآلراء اليت عباليدوي و زيادة الوعي بالصناعة و التصن

 .تعبري عن اجتاهام حنو ممارسات حمددة و ليس عن قيمهم
 )8(دراسة خرية بغدادي -2

تكمن أمهية هذه الدراسة حول اإلذاعة اجلزائرية يف أا مقترب سوسيولوجي للظاهرة 
و هي . ا هو معهود يف الدراسات اإلعالمية اجلزائريةاإلذاعية، مما يرشحها لتقدمي نظرة مغايرة مل

 )14.ص: (تنطلق من إشكالية ملخصة يف سؤالني جوهريني
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 إىل أي مدى تعكس برامج القناتني األوىل و الثالثة واقع اتمع اجلزائري و قضاياه من خالل -1
 برنامج األسرة و التربية؟

2-تمع اجلزائري إىل تغيُّرات على املستوى الثقايف ؟ و هل  هل أدت التغريات السياسية اليت عرفها ا
 وجود قناتني بلغتني خمتلفتني يعين وجود ثقافتني يف جمتمع واحد؟

 :و لإلجابة على هذه اإلشكالية صاغت الباحثة فرضية عامة جاءت على النحو التايل
            العوامل النفسيةتتحدد فعالية الربامج املذاعة يف القناتني األوىل و الثالثة جبملة من 

و االجتماعية و الثقافية منها ما يرتبط باجتاهات املستمعني و أذواقهم و تطلعام، و منها ما يرتبط 
و مدى متاشيه مع  و كيفية إيصال احملتوى املطروح باإلضافة إىل طبيعة هذا احملتوى بكيفية التنشيط

 .لسياسيالواقع و التغريات، إضافة إىل طبيعة النسق ا
 :و من بني الفرضيات الفرعية يف الدراسة نذكر

 . يلعب التنشيط و اللغة دورا يف فعالية الرسالة اإلذاعية و وصوهلا إىل املستمع-1
          تزداد نسبة االستماع إىل برامج القناتني كلما كانت مواضيعها تعكس واقع اتمع اجلزائري-2

 .و قضاياه
 مرتبط بطبيعة احملتوى يف كل قناة، فإذا كانت قريبة من الواقع زاد ذاعة اإل أن االستماع إىل-3

 .االهتمام ا أكثر
و لإلجابة على هذه الفرضيات اعتمدت الباحثة على عينة عشوائية منظمة من الطلبة 

ا  فرد96 فردا بالنسبة للقناة األوىل و 155اجلامعيني الذين يستمعون فعال إىل القناتني و كان عددهم 
و مت توزيع استمارة استبيان على أفراد العينة تتضمن أسئلة مفتوحة و أخرى . بالنسبة للقناة الثالثة

مغلقة حول عادات االستماع و الربامج املفضلة و تقييم التنشيط و أسلوب اللغة و مدى ارتباط 
 .الربامج املستمع إليها بالواقع و االقتراحات لتحسني الربامج

حثة على أسلوب حتليل املضمون الظاهر و الضمين للمحتويات املقدمة يف كما اعتمدت البا
و من بني النتائج اليت توصلت إليها . بعض برامج القناتني، و أيضا أداة املقابلة مع بعض اإلعالميني

 )174-172.ص: (هذه الدراسة، هي كما يلي
اك أقلية من أحادي اللغة أو  أن اللغة حمدد رئيسي يف اختيار القناة اإلذاعية، و لو أن هن-1

 .مزدوجيها الذين قد يستمعون إىل القناتني األوىل و الثالثة بصفة متبادلة
 أن أغلبية أفراد العينة يستمعون إىل اإلذاعة من أجل كسب املعلومات و التثقيف و التسلية؛ إال -2

ومات و التثقيف، و التسلية أن االجتاه أكثر بالنسبة ملستمعي القناة األوىل فيما يتعلق بكسب املعل
 .فيما خيص مستمعي القناة الثالثة
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 و يرى مستمعو القناة األوىل أن براجمها تتميز بالسطحية و بعدها عن الواقع، بينما يرى -3
مستمعو القناة الثالثة أن براجمها تتسم بالعمق و القرب من الواقع ألا تتطرق إىل مواضيع املمنوعات 

 .وىلأكثر من القناة األ
 أن اإلذاعة اجلزائرية تعمل من خالل براجمها إىل إعادة إنتاج خطاب سياسوي و احلفاظ على -4

 .الوضع القائم، و ال حتاول التغيري، بصفة خاصة القناة األوىل
يتضح من نتائج الدراسة، اليت تعاين من عدم اإلملام باألدبيات اإلعالمية، أا مل جتب على 

       اسية و اكتفت باإلجابة على الفرضيات الفرعية املتمثلة يف عادات االستماعفرضيات الدراسة األس
و من جهة أخرى فإن حتليل املضمون الذي قالت عنه الباحثة أنه سيحلل . و تفضيالت اجلمهور

و بالتايل، ال ميكن  . احملتوى الظاهر و الكامن يف الربامج اكتفى بوصف عناوين الشبكة الرباجمية
 .فكرة حول مدى عكس برامج القناتني للواقع اجلزائريتكوين 

Elihu KATZ, Hadssah HASS, and Michael GUREVITCH                     (9) دراسة -

لقد قام الباحثون بفحص تغري االجتاهات يف القيم و املمارسات الثقافية لالسرائليني اليهود 
لإلجابة . كن إرجاع هذه التغريات إىل التلفزيون سنة و يفترضون إىل أي مدى مي20على امتداد 

 :على هذا االفتراض قام الباحثون بعدة خطوات تتمثل يف ما يلي
  دراسه أمناط مشاهدة التلفزيون؛-
  حبث التغريات الرئيسة يف أمناط استهالك الثقافة و الفنون مبا فيها القراءة؛-
رجع إىل وسائل اإلعالم، اجلديدة و القدمية، فيما  دراسة التغريات يف الوظائف و اإلشباعات اليت ت-

 يتعلق ذه القيم؛
 . تقييم اآلثار احملتملة على املدى البعيد-

       و انطالقا من منظور االستعماالت و اإلشباعات، توصل أصحاب الدراسة إىل الكثري من النتائج، 
 :و أمهها يتمثل يف اآليت

 الربط االجتماعي
ن االهتمام بوسائل اإلعالم األخرى، و ميكن أن يكون التغيري يف عادات مشاهدة التلفزيو قلص –أ 

 التلفزيون نتيجة و ليس سببا؛
  تراجع يف العضوية املهنية و السياسية و عدم الثقة يف القادة؛-ب
  قضاء وقت الفراغ مع األصدقاء؛– ازدادت التنشئة غري الرمسية -ج
 ارسات الثقافيةمامل
 مشاهدة العروض السينمائية و املسرحية و احلفالت - يف ما أمساه الباحثون املشهد  هناك تراجع-أ

  و تزايد النشاطات اليت هي محيمية و تفاعلية و ناشطة و إبداعية؛–املوسيقية و الذهاب إىل املسرح 
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الكتب و املسرح و الرسم؛ ألن التلفزيون صار :  تراجع املقروئية و استهالك الفنون األخرى-ب
 .يقدم كل هذه احملتويات

 التغريات يف القيم
 يعتقد الباحثون أن هناك قليال من الناس الذين جيازفون بفكرة أن التلفزيون، قوي مبا فيه الكفاية -أ

 .يف حد ذاته، لكي حيدث تغيريات يف القيم املتجذرة يف األفراد
ون و عادات املشاهدة اليت  أن هذه التغيريات قد تأيت من نواحي أخرى، و أن تأسيس التلفزي-ب

 .ينشئها تشكل عامال من بني عوامل أخرى
و باملقارنة مع .  أن اتمع اإلسرائلي اليهودي يعترب، على العموم، جمتمعا تقليديا إىل حد بعيد-ج

     فاألعياد الدينية. جمتمعات ما بعد احلداثة فإن العائلة و األمة و اجلماعة و الربط بالتقاليد كلها مهمة
    و التغري حيدث، إال أنه حيدث ببطء . و املدنية م كل واحد تقريبا، و أن اهلروبية منخفضة جدا

 .و لكن بتأين
  و فيما يتعلق باألمهية اليت يوليها اإلسرائليون إىل الذات، و العائلة، و األصدقاء، و الدولة، 

 :و الشخصية اليهودية، فكانت النتائج على النحو التايل
 لى العموم يوجد تزايد يف االنشغال بالذات و تراجع االنشغال باتمع و الدولة و نزعة حنو ع-

 األنانية أكثر؛
  االنشغال باملستقبل موجود و لكن باحلاضر أيضا؛-
-؛ لقضاء أوقات الفراغ مقارنة بالعمل، مبعىن آخر أن هناك ارتفاعا يف املتعة و الفردانية تثمني 
   التوجه حنو اجلماعة الذي ميكن أن يستنتج من شعور االنتماء إىل اتمع الواسع  تراجع يف قيمة -
 ؛"الشعور باالعتزاز بدولتنا " و " الشعور بأنين أشارك يف الشؤون العامة "و " الثقة يف قادتنا " 
اء الوقت  العضوية التنظيمية و السياسية تراجعت، إال أ ن العائلة حتتل املرتبة األعلى، وكذالك قض-

 ؛مع األصدقاء
      أن التلفزيون مل يكن السبب يف الرتعة الفردانية و املتعة التعددية، باألحرى، قد قيدها أو كبحها، -

 ؛و عزز مشاعر االنتماء إىل اال األهلي و احلنني إىل اجلماعة
 إعادة تطبيقه إن هذه الدراسة متثل منوذجا مثاليا، من حيث النظرية و املنهجية، الذي ميكن

يف جمتمعات أخرى من منظور االستعماالت و اإلشباعات يف تناول عالقة التلفزيون بالقيم يف اتمع 
على املدى البعيد، و لو أن هذه مهمة صعبة بالنسبة للباحث الفرد، إذ حتتاج إىل مؤسسات أو فرق 

 .حبث و إمكانيات معتربة
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 )10(نيدراسة عبد اهللا بوجالل و آخر -4
، خالل )قسنطينة (إن هذه الدراسة أجنزت يف إطار مشروع حبث، جبامعة األمري عبد القادر

: ، و هي دراسة نظرية و ميدانية، حيث تناول اجلانب النظري احملاور التالية1998-1997الفترة 
امية، و طبيعة سيطرة اإلعالم الغريب، و اآلثار السلبية لتقدمي الربامج األجنبية يف تلفزيونات البلدان الن

هذه الربامج يف التلفزيون اجلزائري، و الصراع بني الثقافات احمللية و الثقافات املضمنة يف برامج 
التلفزيون األجنبية، و نظريات الثقافة من منظور االنثروبولوجيا و علم االجتماع، و البث التلفزيوين 

 .املباشر، و األفالم عرب الفضائيات الفرنسية
ة البحث على دراسة ظاهرة الفجوة اليت تفصل بني بلدان الشمال و بلدان و ركزت مشكل

اجلنوب فيما يتعلق بإنتاج الربامج التلفزيونية و توزيعها و عرضها يف البلدان النامية، و ضعف وسائل 
ط إعالم هذه األخرية، و تأثريات الربامج التلفزيونية الغربية على القيم االجتماعية و الثقافية و أمنا

السلوك االجتماعي و املعيشي لدى أفراد جمتمعات البلدان النامية و من بينهم أفراد اتمع اجلزائري، 
و خصوصا التأثريات، كما يشري أصحاب الدراسة، التأثريات اليت حتدثها الربامج و املضامني الثقافية 

الثقافية و السلوكية لدى و  و اإلعالمية و الترفيهية و اإلشهارية على أنساق القيم االجتماعية
 ).132.ص. (الشباب اجلزائري

 )133.ص:(و من بني األهداف اليت أراد اصحاب الدراسة حتقيقها، هي كما يلي
 معرفة منط و حجم املواد و الربامج األجنبية املقدمة يف القناة الوطنية و القنوات األجنبية و العربية -1

 .ن طريق جهاز البارابول أو بطريقة مباشرةالفضائية األكثر استقباال يف اجلزائر ع
 معرفة أمناط و عادات مشاهدة أفراد عينة البحث من الشباب هلذه الربامج األجنبية املختلفة -2

 .املقدمة يف القنوات السالفة الذكر
ى  معرفة التأثريات اليت حتدثها تلك الربامج على أنساق القيم االجتماعية و الثقافية و السلوكية لد-3

 .الشباب اجلزائري
 معرفة العوامل الذاتية و االجتماعية و الثقافية الداخلية و اخلارجية اليت لعبت دورا فعاال يف التأثر -4

 .بتلك الربامج األجنبية املشاهدة
 )134.ص: (و لتحقيق هذه األهداف مت طرح عدد من التساؤالت على النحو التايل

       إلعالمية و الثقافية و الترفيهية املقدمة يف القنوات األجنبية  ما هي أمناط املواد و املضامني ا-1
 و العربية الفضائية املستقبلة يف اجلزائر و الربامج األجنبية املقدمة يف القناة الوطنية؟

  ما هي عادات و أمناط مشاهدة الشباب اجلزائري للربامج األجنبية؟-2
  ما هي تفضيالت أفراد البحث الرباجمية؟-3
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         ما هي التأثريات اليت حتدثها مشاهدة الربامج األجنبية على قيم الشباب اجلزائري االجتماعية -4
 و الثقافية و السلوكية؟

  ما هي املتغريات الذاتية و االجتماعية و الثقافية اليت هلا عالقة ذه التأثريات؟-5
      راث العلمي املتعلق بالبحث،و اعتمدت الدراسة على املنهج املسحي الوصفي يف مسح الت

و املنهج السبيب املقارن يف الدراسة امليدانية لتحليل و تقدمي و تفسري نتائج الدراسة امليدانية، كما 
 )150.ص. (استخدمت استمارة املقابلة و استمارة االستبيان كأداتني جلمع بيانات الدراسة امليدانية

     قسنطينة و ورقلة و املسيلة و تيزي وزو : والياتأما نطاق الدراسة اجلغرايف فشمل مخس 
        و وهران، و حرص الباحثون على أن تشمل املناطق احلضرية و شبه حضرية، و املناطق السهلية 

    لبيئات االجتماعية املختلفة نوعيا يف اجلوانب الثقافيةاو السهبية و الصحراوية و الساحلية و اجلبلية و 
 )151.ص.(و اللغوية

           سنة، 25 و 15 شابا ممن تتراوح أعمارهم بني 1196و تضمنت عينة الدراسة امليدانية 
. البارابولو يتعرضون لربامج القنوات التلفزيونية الفضائية األجنبية و العربية و الوطنية مباشرة أو عرب 

ية و املعاهد و املؤسسات كما مشلت العينة شبابا من اجلنسني يدرسون يف خمتلف الثانويات الوطن
 )152.ص. (اجلامعية، و مت اختيار مفردات العينة بالطريقة احلصصية

   و الثقافية  و من بني أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة فيما يتعلق بالقيم االجتماعية
 )203. 177.ص: (و من زاوية الرتعة العامة، فكانت على النحو التايل

     كشفت الدراسة عن عدم وجود عالقة بني مشاهدة براج القنوات الفضائية: ين طاعة الوالد-1
 .و الرأي بالطاعة املطلقة لدى أفراد العينة

     أسفرت الدراسة عن أن املشاهدة كثريا جدا :  املوافقة على وجود عالقة تعارف قبل الزواج-2
و أن  د تعارف بني الزوجني قبل الزواج،و كثريا لدى أفراد العينة ترتبط أكثر باملوافقة على وجو

 .اخنفاض يف مشاهدة البارابول ترتبط بعدم املوافقة على تلك العالقة
وجدت الدراسة أن األغلبية الساحقة من أفراد عينة :  الرأي يف تعليم الفتاة تعليما جامعيا و عاليا-3

و أنه ال توجد عالقة ترابطية . لالبحث ترى أن التعليم اجلامعي و العايل للفتاة جيدا جدا و مقبو
 .قوية بني مشاهدة برامج البارابول و املوقف من تعليم الفتاة تعليما عاليا و جامعيا

اتضح من نتائج الدراسة أن أغلبية أفراد :  املوقف من االلتزام بتعاليم اإلسالم يف احلياة اليومية-4
و أن كثافة مشاهدة البارابول ال . اليومية مهم جداالعينة ترى بأن االلتزام بتعاليم اإلسالم يف احلياة 

مبعىن أن مشاهدة . ترتبط ارتباطا إجيابيا بقوة املوقف من االلتزام بتعاليم اإلسالم يف احلياة اليومية
القنوات األجنبية ترتبط ارتباطا عكسيا بقوة املوقف من االلتزام بتعاليم اإلسالم يف احلياة اليومية، 
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شاهدة الضعيفة باملوقف القوي من هذا املوضوع، أيضا، أن مشاهدة القنوات الفضائية بينما ترتبط امل
 .العربية ترتبط ذا املوقف القوي من املوضوع

و فيما يتعلق باألهداف و الغايات املصنفة كقيم اجتماعية يف الدراسة، فالنتائج كانت على 
 )211-212.ص:(النحو التايل

رضا اهللا، و احترام تعاليم :  لدى أفراد العينة و ترتيبها على التوايل هيأن القيم اليت هلا أمهية -1
و تبين من نتائج . اإلسالم، و احلرية، و تأمني املستقبل، و االحترام االجتماعي، و العالقات اجليدة

و كثافة مشاهدة برامج ) القيم(الدراسة عدم وجود عالقة ترابطية قوية بني ترتيب تلك األهداف 
 .قنوات الفضائيةال
 كما تبين أن ألفراد عينة البحث إدراك إجيايب بالصفات و اخلصائص احلميدة الضرورية حلياة -2

           اإلخالص، و االنضباط، و الطاعة، و الطموح، : األفراد و جناحهم يف حيام اليومية، مثل
ت و اخلصائص السلبية يف املراتب ؛ بينما جاءت الصفا.و التضحية، و املسؤولية، و التسامح، اخل

 )212.ص. (املغامرات، و االحتيال، و الزعامة: الدنيا، مثل
             و كخالصة، تشري نتائج الدراسة إىل ارتفاع مستوى وعي أفراد البحث الشباب
دى و امتالكهم قيما اجتماعية و ثقافية إجيابية، كما ترتبط املشاهدة عموما بذلك الوعي اإلجيايب ل

 )213.ص. (الشباب، و ترتبط حبيازم تلك القيم االجتماعية و الثقافية و السلوكية اإلجيابية
      إن هذه الدراسة تكتسي أمهية خاصة بالنسبة لدارسي اإلعالم و املربيني و السياسيني 

 يرجع و رجاالت اإلعالم على حد سواء من أجل رسم السياسة، و نعتقد أا ستبقى مرجعا أساسيا
إليه الباحثون عند القيام مبثل هذه الدراسات، و هذا بسبب البيانات املتحصل عليها يف هذه الدراسة 

كما ميكن . و اليت تكتسي نوعا من التمثيل فيما خيص الشباب اجلزائري نظرا لنطاق العينة اجلغرايف
 .أن تكون مرجعا للمقارنة بالنسبة للدراسات السابقة

ن الدراسة املنشورة جاءت خالية من استمارة االستبيان اليت تسمح  أجتدر املالحظة إىل
كما جاءت . بتكوين فكرة دقيقة حول كيفية قياس القيم االجتماعية و الثقافية و السلوكية فيها

   .الدراسة خالية من تعريف القيم اخلاص بأصحاب الدراسة حىت نعرف ما يقصدونه بالضبط بالقيم
ية اختيار هذه القيم دون سواها، كما مل يشريوا إىل مصدر قائمة هذه القيم أم و مل يشريوا إىل كيف

من جهة أخرى، فعلى خالف ما هو . هي من ابتكارهم، و إذا كانت من ابتكارهم فعلى أي أساس
و اليت تأيت كلها بالصيغة اإلجيابية، فإن هذه الدراسة استعملت ما  معروف يف دراسة القيم و قياسها

و عليه، ميكن أن نتساءل، مثال، حول ما إذا كان االحتيال و املغامرات يعتربان . قيم السلبيةأمسته ال
 .من بني القيم؟
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 )11( دراسة نصري بوعلي-5
) أو التأثريات(معرفة األثر :  حماولة حوليف هذه الدراسة الباحث لقد متحورت إشكالية

 و لإلجابة )9.ص(.باشر على الشباب اجلزائريامل" الفضائي" الذي ميكن أن حيدثه البث التلفزيوين 
 :على هذه اإلشكالية، طرح عدة تساؤالت من بينها

أو السلبية اليت تفرزها عينة من األفالم املقدمة يف الفضائيات / ما هي أنواع القيم اإلجيابية و-
 الفرنسية؟

 مل املؤدية إىل ذلك؟ ما هي نوعية الربامج أو احملتويات اليت تشدُّ إليها املشاهد و العوا-
 )15 .ص( ما هي جماالت التأثري اليت تنعكس على األنساق القيمية و هوية املتلقي الثقافية؟ -

األوىل و الثانية تتعلقان باإلرسال، أي ثالث . و اختار الباحث عينات ثالث إلجناز الدراسة
الثالثة خاصة بالتلقي مكونة من و العينة .  فيلما دراميا36و ) tf.1,M6,F2(قنوات تلفزيونية فرنسية 

 )17 .ص(.  من والية أم البواقي250من والية قسنطينة و فردا  250  ، فرد500
و اعتمد الباحث على استعمال أسلوب حتليل املضمون و اختيار فئة القيم كأساس لتحليل 

 )18 .ص(. األفالم للتعرف على ما تعكسه ملشاهديها من قيم ثقافية إجيابية و قيم سلبية
 قيمة سلبية، قال عنها أا 15 قيمة إجيابية و 15كما صمم هلذا الغرض استمارة حصر فيها 
 و حدد القيم اإلجيابية على النحو )18 .ص(. من القيم الثقافية اإلنسانية الشائعة يف معظم اتمعات

، الكفاح من األمانة، الشجاعة، التسامح، حب السلم، حب اخلري، حب الوطن، التضحية: التايل 
أجل هدف سامي، التعقل، الثقافة و العلم، احملافظة على النظام، احترام القانون، اإلميان باهللا، احترام 

الغش، اجلنب، التعصب، امليل إىل احلرب، : و متثلت القيم السلبية عند الباحث يف. العمل، االنضباط
ن، اجلهل و التواكل، االنتهازية، الفردانية، حب الشر، اخليانة، الكذب، اجلنس و اإلثارة، خمافة القانو

 .اإلميان بأن الغاية تربر الوسيلة، السرقة، االختطاف
    و اهلدف من هذه القيم هو التعرف على مدى ما تعكسه األفالم من قيم إجيابية و قيم سلبية 

ين الكامنة وراء هذه و نسبة كل منها و مدى تطابقها أو عدم تطابقها مع ثقافة اتمع املعين و املعا
 )19 .ص(. القيم

كما استعمل الباحث طريقة املسح و أداة االستمارة جلمع البيانات، و غطت أسئلة 
أمناط استعمال التلفزيون و عالقة الفضائيات بالتعرض لوسائل : االستمارة عدة انشغاالت أمهها

و كشفت الدراسة عن العديد . افيةإعالم أخرى و أثر الفضائيات على األنساق القيمية و اهلوية الثق
 :من النتائج من بينها
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 فيما يتعلق بتحليل األفالم، اتضح اهتمام األفالم و تركيزها على عرض املوضوعات السلبية أو -1
ذات األثر السليب أكثر من املوضوعات اإلجيابية أو ذات األثر اإلجيايب حيث بلغت نسبة القيم السلبية 

 . كل القيم يف عينة الدراسة، و الباقي قيم إجيابية من إمجايل%68.8فيها 
 تبين أن الذين يشاهدون يوميا برامج الفضائيات هم أكثر عرضة لآلثار االجتماعية و السلوكية -2

         و كلما ارتفع عدد الساعات اليت يقضيها الشباب يف اليوم مع الفضائيات ازدادت اآلثار. السلبية
 . عليهمو السلوكيات السلبية

 توضح النتائج أن غالبية أفراد العينة مييلون نسبيا إىل الثقافة الغربية يف أغلب املتغريات الثقافية، -3
 .كما أن هلم ميال حنو ثقافتهم األصلية

إن هذه الدراسة تعترب مسامهة جدية، على غرار دراسات عزي عبد الرمحان و بوجالل عبد 
وث القيم و وسائل اإلعالم يف اجلزائر، و هو ميدان ما زال يف اهللا و بلقاسم بروان، يف ميدان حب

 .حاجة إىل استكشاف أكثر
و ما ميكن مالحظته على هذه الدراسة هو أن الباحث قسم القيم إىل إجيابية و أخرى 

ألن املعروف، أن القيم، سواء من حيث مصدرها . سلبية، و هذا غري معهود يف دراسات القيم
 الدراسات اليت قام ا الرواد األوائل و من أتى بعدهم، تأيت دائما بصيغة أو من حيث) الدين(

على سبيل املثال هل ميكن أن نطلق اسم القيم، كما . اإلجيابية، فال توجد قيم إجيابية و أخرى سلبية
   ورد يف الدراسة، على الغش و الكذب و السرقة و التعصب؟ فهذه، يف رأينا سلوكيات و ذهنيات

 . قيماو ليست
 )12( دراسة بنت طاع اهللا بكار-6

هل قراءة الصحف اليومية مرتبطة بالقيم :  مفاده إشكالية الباحثة يف سؤال أساسلقد جاءت
أن القيم اعتقادات راسخة : لت طرح مثل هذا السؤال بقوهلاو علَّ) 44.ص(الشخصية للفرد؟

و مغاير لكثري من املفاهيم تنعكس يف شكل من التصرف أو هدٍف يف الوجود مفضل عن اآلخر 
و مل تطرح الباحثة . كاحلاجة و العادات االجتماعية، و هي متثل عوامل أساسية يف حتليل السلوك

 :تساؤالت، و إمنا اكتفت بالقول أن الدراسة دف إىل حتقيق ما يلي
  تبيان وجود سلوك متنوع يف قراءة الصحف اليومية ؛-
 . مالحظة العالقة اليت تكمن بني قراءة الصحف اليومية و القيم الشخصية للقارئ-
 مفردة اختريت بطريقة قصدية يف مدينة 280و اعتمدت الباحثة على عينة مكونة من   

و استعملت أسلوب حتليل املضمون لدراسة حمتويات اجلرائد اليومية و كذلك املقابلة  األغواط،
    سؤاال حول قراءة الصحف 26كما محلت استمارة االستبيان . ن أفراد العينةاملتعمقة مع البعض م

غري هام "يف شكل مقياس متدرج ذي مخس درجات من ) Schwartz قائمة( سؤاال عن القيم 56و 
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كما اختصرت قائمة القيم يف .  أسئلة عن البيانات الشخصيةسبعة، باإلضافة إىل " متامامتاما إىل هام
و من . حتسني الذات و التحفظ و االنفتاح حنو التغيري و جتاوز الذات:  أو أبعاد كالتايلأربعة عوامل
:  قسمت أفراد العينة إىل ثالثة جمموعات انطالقا من نوعية اختاذ قرار القراءة كم يلي،جهة ثانية
مرتبط رار الق( و احلدث ) قرار شخصي(و احلازمة  ) عوامل متعددة تتدخل يف اختاذ القرار(املختلطة 

و كانت النتائج فيما يتعلق بقرار قراءة . ، و هي متثل اجتاهات رئيسة يف الدراسة)باحلدث يف الصحف
 )92-83.ص:(الصحف و عالقته بالقيم املذكورة سلفا، على هذا النحو

        و أفرادها من اإلطارات)  %22.86( سنة 50-25 اموعة املختلطة و تتكون من الفئة العمرية -1
و غري و فية يف قراءة  و املوظفني و مزدوجي اللغة، و تتدخل عوامل خارجية يف قرار قراءا للصحف

 .الصحف، و مرتبطة أكثر بقيمة حتسني الذات
و أفرادها من نفس صنف )  %26.43( سنة 40-25 اموعة احلازمة و تتكون من الفئة العمرية -2

و هم أوفياء يف   أفرادها قرارات شخصية يف قراءة الصحفاموعة األوىل و لكنها معربة، و يتخذ
 .قراءة الصحف و مرتبطني أكثر بقيمة التحفظ

         و أفرادها من فئة الطالب)  %50.71( سنة 30-15 جمموعة احلدث و تتكون من الفئة العمرية -3
 شخصية يف قراءة و أرباب العمل و األعمال احلرة و لكنها معربة، و يتخذ أفرادها قرارات غري
 .الصحف و هم غري أوفياء يف قراءة الصحف و مرتبطني أكثر بقيمة التفتح حنو التغيري

إن هذه الدراسة تعترب تدريبا هاما يف توظيف تقنيات البحث اخلاصة بدراسات السوق نظرا 
ل مضمون مثل إقحام حتلي. لتوظيفها عدة تقنيات، و لو أن هذه التقنيات غري مرتبطة ببعضها البعض

الصحف يف الدراسة و هي تدرس أساسا قيم القراء، مما أضفى عبء على كاهل الباحثة، و جعلها 
ال تتعمق يف حتليل قيم القراء، و اكتفت بالتركيز على العوامل املختلفة اليت تتدخل يف اختاذ قرار 

 .القراءة 
 )13( دراسة حممد لعقاب-7

ما هي طبيعة التحوالت اليت : ساس مفادهمتحورت إشكالية هذه الدراسة حول سؤال أ
أحدثتها التكنولوجيا احلديثة لإلعالم و املعلومات على اتمع البشري؟ و لإلجابة على هذه 

 :اإلشكالية طرح الباحث عدة أسئلة من بينها
  ما هي وضعية االنترنات يف اجلزائر؟-
  من هم مستخدمو االنترنات يف اجلزائر؟-
 ليت تعترض االنترناتيني اجلزائريني؟ ما هي الصعوبات ا-
  ما مدى تفاعل االنترناتيني اجلزائريني مع االنترنات؟-
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    فردا من بني رواد املقاهي االفتراضية176و اختار الباحث عينة غري احتمالية تتكون من 
. رى مفتوحةو امليدياتيك باجلزائر العاصمة، و وزع عليهم استمارة استبيان تتضمن أسئلة مغلقة و أخ

 :و من بني النتائج اليت توصلت إليها الدراسة هي على النحو التايل
و كلما أدرك الناس . %100 أن استعمال اجلزائريني لالنترنات يتزايد بنسبة مرتفعة كل سنة تعادل -

و أعمال  أمهية االنترنات كوسيلة إعالم و اتصال و حبث علمي و ترفيه و تسلية و وسيلة مال
 )333.ص. (إلقبال عليهاتضاعف ا

 أن املقهى االفتراضي و امليدياتيك و مقر العمل و البيوت هي األمكنة الرئيسة اليت يستخدم منها -
و هناك غياب تام للجامعات و املعاهد و مراكز التكوين اليت توفر . االنترناتيون اجلزائريون االنترنات

 )337.ص(. هذه الفضاءات للطلبة و الباحثني بالشكل الالئق
 يستخدمون االنترنات من أجل البحث العلمي الذي %38.68 و اإلناث %23.53 أن الذكور بنسبة -

احتل املرتبة األوىل يف ترتيب املبحوثني، مث مطالعة الصحف و االستماع إىل املوسيقى على التوايل 
.  بالنسبة لإلناثبالنسبة للذكور، و االستماع إىل املوسيقى و الربيد االلكتروين على التوايل

 )337.ص(
و املواقع   أن االنترناتيني اجلزائريني يستخدمون إىل جانب احملركات الغربية القوية حمركات البحث-

العربية و اجلزائرية و اإلسالمية، و الذكور أكثر استخداما للمحركات و املواقع اإلسالمية أكثر من 
 )364. ص. (اإلناث

 :ة اليت سجلها الباحث لدى أفراد العينة، ميكن ذكر ما يليو من بني التأثريات اإلجيابي
         سرعة إرسال الرسائل و الدراسة و النقاش و االطالع على آخر األخبار و اكتشاف عامل جديد-

 )371.ص. (و الترفيه
 :أما على مستوى العالقة مع األسرة، فوجد الباحث أن الذي يستعمل االنترنات

 . كثري التفكري،مع األسرة أصبح قليل الكالم -
 . أصبحت األسرة توافق على خروج بعض أبنائها ليال إىل فضاءات االنترنات-
 )371. ص. ( تطور مضمون النقاش داخل األسرة، و أدركت األسرة أمهية شراء حاسوب آيل-

 :أما فيما يتعلق بالعالقة مع األصدقاء، فإن مستعمل االنترنات
 . و مل يعد متعصبا لرأيه بل مياال للمناقشة اهلادئة أصبح مؤدبا مع أصدقائه،-
 . رفع مستوى النقاش إىل مواضيع أهم-
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 أصبح البعض قليلي اللقاء مع أصدقائهم القدامى و اكتسبوا أصدقاء جددا يف أماكن استخدام -
 .االنترنات

 )372. ص (. و البعض أصبحوا يشعرون بأم أفضل من أصدقائهم الذين ال يستخدمون االنترنات-
إن هذه الدراسة تكتسي أمهية على أكثر من صعيد، و أبرزها أا أول دراسة تتطرق إىل 
مثل هذا املوضوع اجلديد، يف ذلك الوقت و يف السياق اجلزائري، و حىت األحباث حول هذه الوسيلة 

 املعريف أو اجلديدة يف البلدان املتقدمة تكنولوجيا مل تكن متطورة آنذاك، سواء من حيث التراكم
 .اجلانب املنهجي

و النتائج املتوصل إليها يف هذه الدراسة تعكس املرحلة اليت أجريت فيها الدراسة و حداثة 
. االنترنات يف اجلزائر و اليت كانت تتميز بالصورة العامة لالنترنات كوسيلة علم و معرفة و معلومات

 .أيضافمثل هذه الصورة تغريت و أصبحث مقرونة جبوانب سلبية 
     و ما يالحظ على هذه الدراسة هو عدم التوافق فيما بني عنوان الدراسة و تساؤل اإلشكالية

 فهل ميكن احلديث عن جمتمع اإلعالم و املعلومات يف السياق اجلزائري؟. و النتائج املتوصل إليها
يعة ما هي طب: و هل ميكن اإلجابة على مثل التساؤل الذي طرحه الباحث يف اإلشكالية

التحوالت اليت أحدثتها التكنولوجيا احلديثة لإلعالم و املعلومات على اتمع البشري؟ نعتقد أن 
اإلجابة على مثل هذا التساؤل حتتاج إىل مؤسسة مثل اليونسكو لكي جتيب عنه، إال إذا كان 

 .الباحث يقصد باتمع البشري شيئا آخر
 )14(روانن دراسة بلقاسم ب -8

إىل أي :  سؤال جوهري طرحه الباحث كما يليعلىالية هذه الدراسة  إشكلقد ركزت
   اجتماعية و ثقافية و دينية و سياسية(مدى تساهم املنظومة اإلعالمية مع بقية املؤسسات اتمعية 

يف ترسيخ و بناء و حتديد قيم األفراد على املدى الطويل؟ و انطالقا من هذه اإلشكالية ) و مهنية
 :رضيتني أساسيتني على النحو التايلصاغ الباحث ف

 تعتمد املنظومة اإلعالمية يف بناء خطاا، و حتديد حمتواه، و ترسيخه على املدى الطويل، على -1
 .ترسانة ضخمة من العناصر الثقافية اليت توفرها املنظومة القيمية

ائها و حتديديها وسائل  قيم األفراد و اجتاهام و مواقفهم و سلوكيام تساهم يف ترسيخها وبن-2
 .اإلعالم من خالل سريورة تارخيية

و يف حماولة اإلجابة على إشكالية الدراسة قام الباحث بدراسة ميدانية متثلت يف توزيع 
استمارات استبيان على أفراد عينة البحث لتحديد أهم القيم املعتمدة يف املنظومة القيمية اجلزائرية 

 .ات يف ميدان قياس القيمموظفا عدة أنواع من االختبار
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 فردا من بني 76 و عليه، فمن أجل حتديد الصورة الذهنية، اختار الباحث عينة قصدية مكونة من -1
األساتذة اجلامعيني من خمتلف كليات جامعة اجلزائر، و استعمل االختبار االسقاطي يف شكل استبيان 

شفت عنه نتائج الدراسة و فيما يتعلق مبحاور و أهم ما ك.  مجلة ناقصة ليكملها أفراد العينة45مشل 
 )313-200. ص: (حمددة، هي كالتايل

 : الصورة الذهنية للجزائر و اجلزائريني-أ
ال تزال القيم املستمدة من العادات و التقاليد، و الفهم اخلاطئ للدين هي مصدر حكم :  املرأة-

 .األفراد السليب على املرأة
ة بالدونية و االحباط و احلزن بسبب األزمة اليت عرفتها اجلزائر، و هذا شعور أفراد العين:  املزاج-

 .جعل اجلزائري يتسم مبزاج عصيب و متوتر
اعترب أفراد العينة أن احلاضر ال يبعث على مثل هذا الشعور و إمنا ميكن أن :  الكربياء و االفتخار-

 .يستمد من املاضي
شاؤمية خبصوص املستقبل بسبب الوضع الذي عاشته كشف أفراد العينة عن نظرة ت:  املستقبل-

 .اجلزائر
اعتربها املبحوثون مهددة بسبب عوامل قيم السوق االستهالكية لكنها مازالت تقاوم :  األسرة-

 .التفكك
 : العالقة بالسلطة-ب
 .يرى أفراد العينة أن متغري السن يبقى عامال حمددا يف احتالل املكانة االجتماعية:  كبار السن-
يرى املبحوثون أن الطاعة هي هللا أوال و أخريا، و طاعة أويل األمر مرهونة مبدى التزام :  الطاعة-

 .احلكام بالقيم الدينية و االخالقية و االنسانية
 : السلطة-ج
 . توجد قطيعة، يف رأي املبحوثني، بني احلكام و احملكومني بسبب مدة توليهم احلكم-
 .لقدسية للدين و للوطن املقدس، ينسب املبحوثون ا-
 . الدميقراطية، اعتربها املبحوثون شكال من أشكال حتايل السلطة، و ال تعكس املمارسة الفعلية-
 : البعد الديين-د
 يرى املبحوثون أن اإلسالم هو القاسم املشترك بني كل اجلزائريني، و ضرورة انعكاس القيم الدينية -

 .يف السلوكيات
 .ى املبحوثون أن لكل واحد جماله، و جيب فصل الدين عن السياسة الدين و السياسة، ير-
                  األنا و األسرة:  من جهة أخرى، حاول الباحث قياس قيمة الوالء يف تفاعلها مع-2

و هلذا الغرض اختار عينة ). الدين(و العقيدة ) إنسانية/وطن(و اإلنسانية ) عروبة/وطن( و العائلة
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       اجلزائر و باب الزوار، : ساتذة اجلامعيني و طلبة التدرج و ما بعده يف جامعاتقصدية من األ
و وزعت على أفراد العينة استمارة استبيان تضم .  فردا391و البليدة و بومرداس، و هي متكونة من 

ال أوافق "إىل "أوافق بشدة"، أي من  Likert عبارة لكي يعربوا عن رأيهم وفق درجات مقياس40
 )415-313.ص: (و أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث، كانت كما يلي. "بشدة

أن والء املبحوثني هو لألنا و الذات قبل الوطن؛ و الوالء لألسرة قبل الوطن؛ و الوالء للعائلة 
عند املبحوثني كان قبل الوالء للوطن؛ ) إنسانية/وطن(كان متكافئا؛ و الوالء لإلنسانية ) عروبة/وطن(
 .أوال مث الوطن) الدين(ما عربوا عن والئهم للعقيدة ك
 كما حاول الباحث أن خيترب القيم الغائية و القيم الوسائلية، و يف مسعاه اختار عينة قصدية من -3

و فيما يتعلق بالقيم الغائية استبدل الباحث بعض .  فردا195مؤسسات وطنية خمتلفة و مكونة من 
و كانت القائمة اليت قدمها إىل املبحوثني . م أخرى و عددها أربعة بقيRockeachالقيم من قائمة 

و كانت النتيجة على النحو .  قيمة و طلب منهم ترتيبها حسب أمهيتها عندهم20حتتوي على 
 : التايل
 احتلت قيم التقوى و االستقرار العائلي و العدل و األمن الوطين و احلكمة املراتب األوىل و على -

 .الذكورالتوايل عند 
 احتلت قيم األمن الوطين و االستقرار العائلي و احترام الذات و الراحة النفسية و التقوى املراتب -

 )473-449.ص( .األوىل و على التوايل عند اإلناث
      قيمة،20، فكان عددها )Rockeach(أم فيما يتعلق بالقيم الوسائلية، و اليت استبدل البعض من قائمة 

 : الدراسة على هذا النحوو جاءت نتائج
       مل تكشف الدراسة عن فروق دالة بني الذكور و اإلناث، حيث أعطوا نفس الترتيب للقيم التالية -

  جـــالتدين و األمانة و اخليايل املبتكر و الشخص الذي يوثق به و الشخص املبته: و على التوايل
 .و الشخص املتعاون

         االقتصادية و النظرية و االجتماعية و الدينية : القيم املعروفة التالية أخريا، قام الباحث باختبار -4
و هذا من خالل اختيار عينة من خمتلف املؤسسات اإلعالمية و من اجلامعيني . و اجلمالية و السياسية

و قدم ألفراد البحث االختبار يف شكل مخسة عشر سؤاال يتضمن كل .  فردا87فقط، و عددها 
  و كانت النتائج، من حيث األمهية املعطاة لكل قيمة . ربعة بدائل لريتبوها حسب أفضليتهمسؤال أ

 :و على ضوء التكرار، كما يلي
، و القيم 6، و القيم النظرية 9، و القيم االجتماعية 12، و القيم الدينية 24القيم السياسية 

 )554-500.ص. (4، و القيم االقتصادية 5اجلمالية 
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، من خالل استعراض إشكالية هذه الدراسة و افتراضاا و نتائجها ميكن أن هكذا، إذًا
نقول بأن هذه الدراسة مهمة من حيث أا األوىل يف ميدان حبوث اإلعالم باجلزائر، حسب علمنا، 

و اإلعالم، و كشفت عن طبيعة القيم  (Rockeach) اليت حاولت أن تدرس العالقة بني القيم عند
ض اجلزائريني و اليت تبقى مرتبطة أساسا باملعتقد و هذا يؤكد، يف رأينا، الدين اليت حيملها بع

 .كمصدر أول للقيم
إن ما يالحظ على هذه الدراسة هو عدم حتديد مفهوم املنظومة اإلعالمية يف الدراسة ، 

تتمثل فهل . و أن اإلشكالية تدور حول مدى مسامهة املنظومة اإلعالمية يف ترسيخ قيم األفراد خاصة
و اجتاهام أم يف  املنظومة اإلعالمية يف املؤسسة اإلعالمية كتنظيم اجتماعي أم يف قيم اإلعالميني

و ال نعتقد أن طرح أسئلة على بعض اإلعالميني يكشف لنا عن دور املنظومة . احملتويات اإلعالمية
مية، سواء يف القطاع اإلعالمية، فآراء هؤالء تبقى خاصة و ال تعكس بالضرورة املمارسة اإلعال

 .العمومي أو اخلاص
ما نستخلصه من هذه الدراسة هو طبيعة القيم و االجتاهات اليت حيملها أفراد عينة حمددة من 
اجلزائريني و حسب، أما دور املنظومة اإلعالمية يف حتديد قيم األفراد و ترسيخها، كما جاء يف 

 .فرضية الدراسة، فهذا غري واضح
 أدواامنهج الدراسة و 

مسح األدبيات : لقد اعتمدنا يف هذه الدراسة على املنهج املسحي الوصفي دف، أوال
اخلاصة بكل مفهوم من مفاهيم الدراسة كالتأثري و األثر و االستعمال و التعرض و اإلدراك و التغري 

 و السلوك و الشباب، و هذا ميثل إحدى اخلطوات الرئيسة اليت تقتضيها مثل هذه و القيم
 )15(.الدراسة

 و ثانيا، معرفة الوضع احلايل بظروفه و اجتاهاته فيما يتعلق باستعمال الشباب لوسائل 
و بالتحديد على سبيل املثال، ما هي الوسيلة اإلعالمية اليت يستعملوا أكثر، و هل هي . اإلعالم

إىل اإلذاعة؟ و ما هي حملية أم أجنبية؟ و ما هي األوقات املفضلة ملشاهدة التلفزيون و االستماع 
براجمهم املفضلة؟ و هل يطالعون اجلرائد و االت احمللية و األجنبية و ما هي املواضيع املفضلة 

 لديهم؟ و هل يستعملون االنترنات و ألية أغراض؟
كما استخدمنا املنهج املسحي التحليلي الذي حياول أن يصف و يشرح ملاذا توجد اجتاهات 

 و هذا من أجل اختبار فرضيات الدراسة من خالل حتليل العالقة بني )16(.حمددة يف وضع ما
وعليه، حناول يف هذه الدراسة فحص العالقة بني املتغري املستقل املتمثل يف وسائل اإلعالم . املتغريات

و املتغريات  و كذلك حتليل العالقة بني هذه املتغريات. القيم و السلوكيات: و املتغريين التابعني
 .وغرافيةالدمي
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و ال تفوتنا اإلشارة إىل إجيابيات البحوث املسحية و سلبياا كما الحظها بعض 
 إذ تكمن إجيابيات البحوث املسحية يف أا تستخدم لدراسة املشكالت يف ظروفها )17(.الباحثني

ن املتغريات؛ الطبيعية، و تمكِّن من مجع كمٍّ معترب من املعطيات يف يسٍر نسيب، و اختبار عدد كبري م
و أخريا، توفُّر البيانات إلجراء هذا النوع من البحوث، و لو أن هذا األخري ينطبق أكثر على البلدان 

أما من حيث السلبيات يف البحوث املسحية فتتمثل يف عدم قدرة السيطرة على املتغريات . املتقدمة
يف هذه الدراسة، على سبيل املثال، ال . عبااملستقلة مما جيعل أمر التأكد من العالقات بني املتغريات ص

نستطيع أن جنزم بأن وسائل اإلعالم هي العامل األساس و احلاسم يف ارتباط أفراد عينة البحث بالقيم 
أو ابتعادهم عنها، كما أنه إذا كانت العينة غري ممثلة، بغض النظر عن حجمها، فإن النتائج لن تقدم 

ملة للظاهرة قيد الدراسة، و بالتايل تبقى نسبية و غري قابلة سوى صورة جزئية من الصورة الكا
و برغم هذه العيوب إال أن البحوث املسحية تبقى مفيدة يف مجع البيانات حول الظواهر . للتعميم
 .املختلفة
 العينة

إن اختيار العينة يف الدراسات امليدانية العلمية باجلزائر يطرح إشكاال معقدا يقف كحاجز 
و يتمثل هذا احلاجز يف . م الباحثني الذين يصبون إىل القيام بدراسات علمية بأمت املعىنأساسي أما

عدم توفر قاعدة بيانات موثوق فيها على مستوى اهليئات املختلفة اليت ميكن أن يعتمد عليها 
ى و هلذا، نعتقد، و يف حدود علمنا، ال توجد دراسات مت االعتماد فيها عل. الباحثون يف دراسام

العينات االحتمالية، فكلها تلجأ إىل العينات غري االحتمالية بسبب املشكل املشار إليه أعاله، و هذه 
 .الدراسة ال خترج عن هذا اإلطار

، إالَّ أننا حاولنا أن جنعلها ممثلة تمع االحتمايلإذًا، فَعينةُ هذه الدراسة هي من النوع غري 
     بعض اإلجراءات املعمول ا يف مثل هذا النوع من العينات،البحث قدر اإلمكان و ذلك باتباع

 :و هي كما يلي
أوال، على مستوى التمثيل اجلغرايف اعتمدنا على املساحات أو املناطق و مراعني يف ذلك 

 :الكثافة السكانية، و هذا على النحو التايل
 :موزاية،  مفردة30: الصومعة، ة مفرد70: بوفاريك،  مفردة70: أوالد يعيش،  مفردة160:  البليدة-

 . مفردة40: بين مراد،  مفردة30: الشفة،  مفردة50 :موزاية ، مفردة50
، إال  إناثا%50 ذكورا و %50ثانيا، اعتمدنا على العينة احلصصية فيما يتعلق باجلنس، مبعىن 

يت تفوق نسبة  مفردة و هذا يتوافق مع نسبتهن يف اتمع ال215أن عدد اإلناث يف النهاية بلغ 
 .على الطريقة احلصصيةكثريا ؤثر ت ال زيادة القليلة جدا اله هذ نفترض أن، والذكور
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ثالثا، حرصنا على أن تكون مجيع مستويات التعليم حاضرة يف العينة، و كذلك أمناط مكان 
 .السكن

          رابعا، نظرا لصعوبات توزيع استمارات االستبيان بصفة شخصية من حيث الوقت
 و تتمثل يف توزيع االستمارات )18(.و التكلفة، فضلنا االعتماد على طريقة ما يسمى بالكرة الثلجية

 الذين سلمناهم االستمارة  وعلى نواة صغرية من املبحوثني و من املساحات اجلغرافية املذكورة سلفا
مث طلبنا . ى االستمارةعلى أسئلتها أمامنا و إتاحة الفرصة هلم لطرح أي تساؤالت بشأن حمتو ليجيبوا

منهم توزيع االستمارات على أفراد العينة يف املنطقة اليت يسكنون ا، و االتصال بأشخاص آخرين 
 .للقيام بنفس العملية
 أدوات البحث

املقابلة ، و لقد اعتمدنا على أداة  و استمارة االستبيان املقابلة املقننةيتمتثلت أدوات البحث يف أدا
و الذين ) ابتدائي(رصنا على أن يكون حاضرا يف العينة ذوو املستويات التعليمية الدنيا بسبب حاملقننة 

 ،و عليه. و السلوكيات قد جيدون صعوبة يف فهم أسئلة االستمارة و بصفة خاصة ما يتعلق بالقيم
ة قمنا بإجراء مقابالت بصفة شخصية مع هذه الفئة من املبحوثني من أجل تقدمي األسئلة بصفة مبسط

 مفردة و توزعت على 30مع اإلشارة أن املقابالت أجريت بصفة قصدية، و كان عددها . و واضحة
 ).5(، و بين مراد)5(، بوفاريك)5(، أوالد يعيش)15(البليدة: النحو التايل

 استمارة االستبيان
      لقد قمنا بتصميم استمارة أولية تغطي حماور استعمال وسائل اإلعالم من طرف املبحوثني 

 حول ما إذا كانت وسائل اإلعالم Likertو سؤاال متعلقا باإلفصاح عن آرائهم وفق درجات مقياس 
تساعدهم على االرتباط أكثر بقائمة من القيم، و سؤاال آخر حول ما إذا كانت وسائل اإلعالم 

 .تساعدهم على جتاوز بعض السلوكيات، باإلضافة إىل أسئلة البيانات الشخصية
بتوزيع   كما قمنا*. االستمارة األولية إىل جمموعة من األساتذة احملكمني للتقييمو سلمنا هذه

و على ضوء مالحظات . عشرين استمارة بصفة قصدية على بعض الشباب الذكور و اإلناث
األساتذة احملكمني و اقتراحام اليت كانت متقاربة و يف صميم انشغال هذه الدراسة و، أيضا، الردود 

 .ا االستمارات، قمنا بالتعديالت الالزمة لتتخذ االستمارة شكلها النهائياليت محلته
 ـــــــــــــــــ

 .عبد الرمحن عزي، أستاذ علوم اإلعالم و االتصال، جامعة العني، اإلمارات العربية املتحدة. د.أ - *
 .)قسنطينة (در أستاذ علوم اإلعالم و االتصال، جامعة األمري عبد القا،عبد اهللا بوجالل. د. أ-
 .) قسنطينة(نصري بوعلي، أستاذ علوم اإلعالم و االتصال، جامعة األمري عبد القادر.  د-
 .يوسف متار، أستاذ علوم اإلعالم و االتصال، جامعة اجلزائر.  د-
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و تشتمل استمارة االستبيان على أربعة حماور أساسية، تتكون من أربعة و عشرين سؤاال 
ئل اإلعالم و سؤاال واحدا يتعلق بالقيم و سؤاال آخر حول السلوكيات تدور حول استعمال وسا

انية أسئلة عن البيانات الشخصية؛ و بالتايل، فإن جمموع األسئلة بلغ أربعة و ثالثني  مثباإلضافة إىل
 .سؤاال

و طرائق   استعمال أفراد العينة لوسائل اإلعالم املختلفةأمناطو حتاول هذه األسئلة أن تعرف 
ضهم هلا و نوع تفضيالم حملتويات إعالمية حمددة، و فحص العالقة بني استعمال املبحوثني تعر

لوسائل اإلعالم و مدى ارتباطهم بالقيم أو االبتعاد عنها، و كذلك مدى جتاوزهم لبعض 
 .السلوكيات السلبية

 : حمور استعمال وسائل اإلعالم-أ 
بعة ذات النهاية املغلقة إال أن سؤالني تضمنا أربعة  أسئلة خاصة باستعمال التلفزيون و عددها س-1

 .بدائل ذات النهاية املفتوحة
 أسئلة خاصة باستعمال اإلذاعة و عددها سبعة أسئلة ذات النهاية املغلقة و لكن سؤالني تضمنا -2

 .أربعة بدائل ذات النهاية املفتوحة
ة املغلقة مع سؤال واحد تضمن ثالثة  أسئلة خاصة باستعمال اجلرائد و عددها ثالثة ذات النهاي-3

 .بدائل ذات النهاية املفتوحة
 أسئلة خاصة باستعمال االت و عددها ثالثة ذات النهاية املغلقة مع سؤال واحد تضمن ثالثة -4

 .بدائل ذات النهاية املفتوحة
حد تضمن  أسئلة خاصة باستعمال االنترنات و عددها أربعة ذات النهاية املغلقة مع سؤال وا-5

 . النهاية املفتوحةيبديال ذ
 : حمور القيم-ب 

تضمن هذا احملور سؤاال واحدا لإلجابة على كل قيمة من القيم الثمانية عشر وفق درجات 
و من املفيد أن نوضح كيف أعددنا هذه . "عدم املوافقة جدا" إىل "املوافقة جدا"، من Likertمقياس 
     ت يف ميدان قياس القيم وجدنا أن الطرائق األكثر استعماال فعلى ضوء مراجعتنا لألدبيا. القائمة

 :و شيوعا عند الباحثني تتمثل فيما يلي
 .استخدام نفس قائمة القيم بدون تعديل و تطبيق نفس املقياس -1
 .االقتصار على بعض القيم فقط و تطبيق نفس املقياس -2
 .Likertاصة مقياس وضع جممع من القيم و استخدام أحد املقاييس املوجودة و خ -3
 .حتديد جمموعة من القيم و ابتكار مقياس خاص بالباحث -4
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و عليه و نظرا لظروف البحث يف اجلزائر و طبيعة الدراسة، جلأنا إىل الطريقة الثالثة، أي 
    ، سهالMunton لكون هذا األخري، كما يالحظ Likertوضع مجمٍع من القيم و تطبيق مقياس 

 ذات الطريقة اليت طبقها ي و ه)19(.و يوفر الوقت و ال يؤثر على دقة القياسو سريع االستعمال 
        Rockeach اليت وضعت جممعا ضم قيما من قوائم Braithwaiteالكثري من الباحثني من بينهم 

 و لكن اقتدينا أساسا ببعض الدراسات اليت أجنزت يف البلدان النامية اليت )Scott.)20 و  Morrisو 
 )21(.حاولت تكييف قوائم القيم مع سياق كل بلد باحلذف و إضافة بعض القيم من الثقافة األصلية

من الضروري : "يقولحني ) السعيد لوصيف ( و هذا ما أشار إليه الكثري من الباحثني على غرار 
ف عن البيئة ه يف أطر بيئية و جماالت ثقافية يفترض أا ختتلتو صحته و صدق التأكد من بنية املقياس

  )22(".و اال الثقايف الذين صمم من أجلهما
و عليه، حددنا قائمة تتكون من مثانية عشر قيمة مستعارة من دراسات خمتلفة نفترض أا 

 :األكثر تالؤما مع طبيعة املبحوثني و خصائصهم، و هي على النحو التايل
ن العائلي، األمن الوطين، املرتبة االجتماعية، احترام ، األم)قيم وسائلية (  الطموح، الرتاهة، التفتح -أ

 )23 (. Rockeach.1974:، و هي من قائمة)قيم غائية (الذات، املسؤولية 
)Kahl.1986.)24:  حس االنتماء، عالقات شخصية مرِضية مع اآلخرين، و هي من قائمة-ب

)Schwartz.1992.)25:  السلطة، إثبات الذات، و هي من قائمة-ج

 )Braithwaite & Law.1985.) 26: املوقف جتاه اآلخرين، االلتزام الديين، و هي من قائمة-د
 )Sapna et al.2004).27:  التقوى، العدل، و هي من قائمة-ه
 )28(.1986.بدر أمحد كرمي:  تقدير العلم و العلماء، و هي من قائمة-و
 )29(.2004.مسري خطاب:  الدميقراطية، و هي من قائمة-ز

و لتسهيل مهمة التحليل، قمنا بتقسيم القيم إىل عوامل أو أبعاد على النحو  ن جهة أخرى،م
 :التايل

الطموح، الرتاهة، احترام الذات، التفتح، املرتبة االجتماعية، إثبات :  الشخصي-البعد النفسي -1
 )11،18، 7، 4، 3، 2، 1. (الذات، السلطة

طين، عالقات شخصية مرِضية مع اآلخرين، املوقف األمن العائلي، األمن الو: البعد االجتماعي -2
 )17، 16، 13، 12، 9، 6، 5. ( جتاه اآلخرين، حس االنتماء، املسؤولية، العدل

 )14، 10، 8. (التقوى، االلتزام الديين، العلم و العلماء: البعد الديين -3
 )15. (الدميقراطية:  البعد السياسي-4
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 :حمور السلوكيات -ج 
ئمة تتضمن عشرين منط سلوك من أمناط السلوكيات اليت نفترض أا سلبية لقد وضعنا قا

من حيث أا غري موجهة بالقيم من جهة، و من جهة ثانية ال تتوافق و املعايري االجتماعية السائدة 
 :كما حرصنا على أن تعكس هذه السلوكيات بعض األبعاد احملددة، على النحو التايل. يف اجلزائر

اإلمهال يف العمل، اللجوء إىل احملسوبية، التوتر الداخلي، عدم االهتمام : الشخصي-يالبعد النفس -1
     .بالدراسة، التدخني، اإلعجاب بالنجوم التلفزيونية و الرياضية، تضييع الوقت، عدم إتقان العمل

 )1 ،4 ،5 ،7 ،9 ،12 ،13 ،16(  
اء إىل الوطن، الزواج من األقارب، عدم احترام األهل، عدم اإلحساس باالنتم: البعد االجتماعي -2

مصاحبة رفاق السوء، عدم احترام ملكية الغري، عدم احترام اجلريان، عدم مساعدة احملتاجني، 
 ) 20، 19، 18، 17، 15، 10، 6، 2. ( عدم العناية بالبيئة

 )14، 8. ( عدم تقدير العلم و العلماء، إمهال الفرائض الدينية:  البعد الديين-3
 )11، 3. (اإلسراف و التبذير، املبالغة يف حب املال:  االقتصادي البعد-4
 : حمور البيانات الشخصية-د

اجلنس، : و اشتمل هذا احملور على األسئلة التقليدية اليت تطرح يف مثل هذه األحباث، أي
 .السن، احلالة املدنية، املستوى التعليمي، نوع السكن، مكان السكن، املهنة، الدخل الشهري

 ود الدراسةحد
إن أي حبث يرسم هدفا حمددا من أجل حتقيقه ضمن حدود معينة تكون يف متناول 
      .إمكانيات الباحث النظرية و املنهجية و املادية، و هذه الدراسة ال خترج عن نطاق هذا التقليد

 :و بالتايل، سنحاول رسم حدود هذه الدراسة من خالل اإلشارة إىل النقاط التالية
 الدراسة متت يف نطاق جغرايف حمدد و يتمثل يف منطقة والية البليدة، و اقتصر إن هذه

البحث على املناطق احلضرية دون املناطق الريفية، فهذه األخرية لو مشلتها الدراسة لكانت النتائج أكثر 
و عليه فإن هذه الدراسة هي حول الشباب . داللة، إال أن إمكانيات الباحث مل تكن تسمح بذلك

 .لقاطن باملناطق احلضرية و حسبا
       و االت  التلفزيون و اإلذاعة و اجلرائد: اقتصرت الدراسة على الوسائل اإلعالمية التالية

ألننا نفترض أن هذه الوسائل اإلعالمية ميكن أن تكون األكثر استعماال من طرف . و االنترنات
   اسة وسائل إعالمية أخرى، مثل الكتاب و املسرحو عليه، استثنينا من الدر. الشباب مبنطقة البليدة

فبخصوص إقصاء الكتاب يرجع إىل طبيعة العينة اليت اشتملت على مجيع املستويات . و السينما
التعليمية كاجلامعي و األمي، باإلضافة إىل افتراضنا أن القراءة بصفة عامة ضعيفة جدا يف اجلزائر؛ أما 
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عدد نطقة البليدة و العروض املسرحية ا نادرة للغاية، كما أن املسرح فال توجد فرقة مسرحية مب
 .قاعات السينما بوالية البليدة حمدود جدا

   إن هذه الدراسة حتاول معرفة ما إذا كانت وسائل اإلعالم تعزز قيم الشباب أم ال تعززها
رء أن جيزم بأن إال أنه و مهما كانت طبيعة هذه الردود ال يستطيع امل .و هذا من خالل ردودهم

وسائل اإلعالم هي الوحيدة اليت تعزز قيم الشباب أو ال تعززها، فنتائج الدراسة لن تكون سوى 
صورة جزئية من صورة أكرب عن العوامل اليت تساهم بدرجات متفاوتة يف تعزيز القيم أو تعديلها أو 

 .هدمها
ة ما إذا كانت وسائل نفس القول على السلوكيات، فهذه الدراسة حتاول معرفينطبق و 

اإلعالم اليت يتعرض إىل حمتوياا الشباب تساعدهم عل جتاوز بعض السلوكيات أم ال تساعدهم على 
و عليه فإن جتاوز السلوك السليب من عدمه ال ميكن عزوه إىل وسائل اإلعالم وحدها ألن هناك . ذلك

 .عوامل أخرى قد يكون هلا دور يف هذا اال
 دراسةحتديد مفاهيم ال

نتناول فيما يلي التحديد اإلجرائي للمفاهيم اليت سنستعملها يف هذه الدراسة، و هذا بعد 
مراجعة األدبيات يف ميدان العالقة بني وسائل اإلعالم و قيم الشباب و سلوكيام و االطالع على 

أو التقارب أو املفاهيم املستعملة يف دراسات هذه األدبيات بصفة صرحية أو ضمنية، و مدى االتفاق 
فمراجعة هذه األدبيات مسحت لنا بتوضيح املفاهيم اليت سنستعملها من . االختالف فيما بني الباحثني

  . جهة، و من جهة ثانية، ستمكن من ربط نتائج هذه الدراسة مبا توصلت إليه األحباث يف هذا امليدان
و كيف وظفها بعض الباحثني فهذا و جتدر اإلشارة إىل أننا لن نستعرض خمتلف حتديدات املفاهيم 

يتم يف مقام آخر، و إمنا حناول أن نقدم حتديدنا اخلاص بكل مفهوم و الذي نعتمد عليه يف هذه 
 .الدراسة

 :ألثرا -1
إننا نستعمل مفهوم األثر على خالف التأثري الذي مازال يطرح مشاكل يف ميدان حبوث 

د مصدره بالضبط، و هذا برغم أدبيات التأثري اليت اإلعالم نظرا لصعوبة قياس طبيعته و درجته و حتدي
      و عليه،. و الوسيلة تغطي مدة زمنية طويلة جدا و نطاقا واسعا و متنوعا من البلدان و اجلمهور

 .و وعيا ذه الصعوبة، خاصة يف سياق بلد نامي، فضلنا احلديث عن األثر
مهور و وسائل اإلعالم، و تتميز هذه و نقصد باألثر تلك العالقة التفاعلية بني أفراد اجل

العالقة من جانب وسائل اإلعالم مبحاولة تكييف رسائلها مع خصائص اجلمهور الذي تتوجه إليه 
دف استمالتهم لكي يتعرضوا حملتوياا، و ليس بالضرورة التأثري عليهم لكي يغريوا شيئا ما على 

انب أفراد اجلمهور فهم يستعملون وسائل اإلعالم ، و من جالسلوكياملستوى املعريف أو الوجداين أو 

 29



 اإلطار املنهجي: الفصل األول

و يتعرضون حملتوياا ألسباب خمتلفة باختالف سياقام االجتماعية و النفسية و االقتصادية و الثقافية، 
و هذا وفقا للقيمة اليت حتملها هذه احملتويات و ما متثله بالنسبة إليهم و مدى قدرا على إشباع 

 .حاجام املختلفة
 :االستعمال -2

إننا نعين مبفهوم االستعمال ذلك الفعل املتمثل يف اختيار أفراد اجلمهور لوسيلة إعالمية دون 
      .نفسية و االقتصادية و الثقافية-أخرى، و أن اختيارهم حمدد خبلفيام الدميوغرافية و السوسيو

وا أكثر من الوسائل و هذه اخللفيات هي اليت ستحدد نوع الوسيلة اإلعالمية اليت سيستعمل
األخرى، و تتكون لديهم عادات استعمال متمايزة بتمايز خلفيام، مثل الوقت املفضل الستعمال 
تلك الوسيلة أو الوسائل اإلعالمية و املدة الزمنية اليت سيخصصوا لتلك الوسيلة و سياق 

 .االستعمال، و منط احملتوى الذي سيتعرضون له
 : التعرض-3

فعل استهالك حمتوى إعالمي معني من طرف فرد من أفراد اجلمهور، و قد يكون هذا و نقصد به 
و التعرض قد ينطوي على عملية التعلّم، اليت تستدعي جهدا فكريا . التعرض خمطط له أو غري ذلك

  من جانب الفرد املستهلك أو قد ال ينطوي على ، التمثيل الصاعد و التمثيل النازلمن خالل آلييت
 . عليه، فإن جمرد التعرض حملتوى إعالمي حمدد ال يعد مؤشرا كافيا لقياس تأثري وسائل اإلعالمو .ذلك

 : االنتباه-4
إننا نعين باالنتباه ذلك اجلهد الفكري الذي يبذله فرد من أفراد اجلمهور أثناء استعمال وسيلة إعالمية 

      .مال و التعرض املخططة أساساحمددة و التعرض حملتوياا، و هو مظهر من مظاهر عملية االستع
و االنتباه هو عملية مقرونة بالتعلُّم الذي يقتضي من الفرد يف هذه احلالة استحضار معارفه السابقة من 
أجل فهم ما يتعرض له و ينتبه إليه، و كذلك توظيف أدواته اإلدراكية لكي يستوعب معلومات 

 .احملتويات اليت يتعرض هلا
 : التغري-5

التغري يف هذه الدراسة تلك التغيريات اليت حتدث على مستوى القيم و السلوكيات نقصد ب
السائدة نتيجة استجابة األفراد إىل منبهات خارجية يف البيئة اليت يعيشون فيها، و تتمثل يف الرسائل 

تراكم و هذه التغريات مهما كانت طفيفة فهي ت. اإلعالمية اليت يتعرضون هلا و يتقبلوا ويتعلموا
و قد تكون هذه . على املدى البعيد و تصبح جزء من أمناط التفكري و السلوك االعتيادية للفرد

   التغريات سريعة أو بطيئة حسب خصائص الفرد، إال أا تؤثر يف اية املطاف على مرتبته وظيفته 
 .و دوره يف اتمع
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  :القيم -6

         بالتايل فهي إجيابية و ال ميكن أن تكون سلبية،إننا نعترب القيم مصدرها املعتقد الديين، و 
) يف اتمعات العربية و اإلسالمية ( و قواعد و معايري تنظم حياة الفرد و الناس  و تعكسها مبادئ

و يتم تعلُّمها عن طريق مؤسسات . وفق الطريق املستقيم الذي نص عليه القرآن الكرمي و السنة
    فردعند الو سلوكي و وجداين معريف القيمة هي استعداد أيضا، فإن . ختلفةالتنشئة االجتماعية امل

 .و األشخاص و اجلماعات جتاه األشياء و املوضوعات

 :السلوك -7
ميكن أن نعرف السلوك على أنه يعين تفاعل الفرد مع بيئته االجتماعية يف وضعية ما من 

العقلية، و الذي يكون دائما بدافع سواء شعر به خالل استجاباته العضوية و احلركية و الوجدانية و 
 .الفرد أم مل يشعر، و ميكن مالحظته بصفة مباشرة أو مالحظة النتائج اليت تترتب عنه

و السلوك الذي نعنيه يف هذه الدراسة هو السلوك غري السوي الذي ال يكون موجه من طرف 
القيم أو من بعض املمارسات اليت تنقلها وسائل و إمنا نابع من العادات و التقاليد البعيدة عن  القيم،
و يف كليت احلالتني ال يعاقب القانون على مثل هذه السلوكيات، و إمنا ال تتوافق مع املعايري  .اإلعالم

 .االجتماعية السائدة و املرتبطة بالقيم
 :الشباب -8

عمرية حمددة و متتد إن مفهوم الشباب يف هذه الدراسة نعين به فئة اجتماعية توجد يف مرحلة 
       و يتميز أفراد هذه الفئة ببعض املميزات و اخلصائص النفسية و االجتماعية.  سنة29 إىل 19من 

و من أبرز ما مييز الشباب هي . و الثقافية اليت جتعلهم خيتلفون عن الفئات االجتماعية األخرى
  ديد و الثورة على كل ما هو قدمي، حيويتهم و حركيتهم يف احلياة و التطلع دوما إىل كل ما هو ج

و من . و لو أن هذه امليزات قد جندها عند الذكور بصفة أكثر من اإلناث. و ميلهم حنو تغيري الواقع
و التوتر و عدم االستقرار، و لكن مبجرد ما يتحملون املسؤولية كالزواج  مسات الشباب، أيضا، القلق

 .نة و الثباتأو العمل فإن معظمهم خيلدون إىل الطمأني
هكذا بعد أن حاولنا إبراز أمهية املوضوع و إشكاليته املتعددة األبعاد، وقدمنا اخلطوات املنهجية 
اليت ستتبعها هذه الدراسة، سنتعرض يف الفصل الثاين إىل االطار النظري الذي يشتمل على إشكالية 

عريف يف حبوث  و املقترب املالستعماالت و اإلشباعاتالتأثري يف حبوث وسائل اإلعالم و مقترب ا
 . و أخريا حبوث دور وسائل اإلعالم يف التنميةوسائل اإلعالم
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 اهلوامش

حنو تأسيس فكر إعالمي حضاري :  عبد الرمحن عزي، الواقع و اخليال يف الثنائية اإلعالمية   -1
 1994أفريل/، مارس183، العدد16متميز، املستقبل العريب، السنة

إعادة النظر يف منط السويل، الة اجلزائرية : عزي، مسألة البحث يف منهجية حبثعبد الرمحن   -2
 1988، خريف 2لالتصال، العدد 

         الس الوطين االقتصادي و االجتماعي، مشروع التقرير التمهيدي حول الظرف االقتصادي -3
، 2004ة و العشرين، ديسمرب، الدورة العادية اخلامس2004و االجتماعي للسداسي الثاين من سنة 

 110.ص
         الس الوطين االقتصادي و االجتماعي، مشروع التقرير التمهيدي حول الظرف االقتصادي -4

، 2004، الدورة العادية اخلامسة و العشرين، ديسمرب2004و االجتماعي للسداسي األول من سنة 
 115.ص

 111. نفس املرجع، ص -5
 113.مرجع سبق ذكره، ص..قتصادي و االجتماعي، مشروع التقريرالس الوطين اال - 6
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 إشكالية التأثري يف حبوث وسائل اإلعالم: الفصل الثاين

 التأثري يف حبوث وسائل اإلعالمإشكالية  -1
 

   متهيد
جتدر املالحظة يف املستهل إىل أننا سنحاول استعراض أهم احملطات يف تاريخ حبوث تأثري 

مريكية بالدرجة وسائل اإلعالم على اجلمهور أساسا، و معظم األدبيات اليت سنشري إليها هي أ
األوىل، ألن يف الواليات املتحدة ظهرت أحباث التأثري باملصطلح العلمي و تطورت بشكل يصعب 
    حصره، و النسبة الكبرية من األحباث العلمية يف هذا اال و ما تتميز به من نظريات و منهجية 

و هذا ال ينفي . بلدان العاملو أدوات حبث كلها مت ابتكارها يف ذلك البلد، و مت نقلها إىل بقية 
اإلشارة إىل التقليد النقدي األورويب الذي ظهر متأخرا نسبيا و الذي يتميز عن التقليد األمريكي 

 يف معظمها -أما البحوث يف البلدان العربية يف املدة األخرية أساسا، فهي. على أكثر من صعيد
املنهجية و التقنية يف البحث املطبقة يف  تعترب حبوث امربيقية تطبق نفس النظرية و -حسب علمنا

التقليد االمربيقي األمريكي، هذا إذا وضعنا بني قوسني مرحلة توظيف وسائل اإلعالم يف التنمية اليت 
 وسائل  دوركانت تنجز وفق برادغم التحديث و الذي سنتعرض له يف الفصل املخصص ألدبيات

ث العربية مل تسفر إىل حد اآلن عن نظرية متميزة و عليه، و ما دامت البحو. يف التنميةاإلعالم 
سوف لن نتحدث عنها ألن ما سنقوله بشأن حبوث التأثري يف الواليات املتحدة أو يف أوروبا ينطبق 

و عليه، سنستعرض فيما يلي إشكالية التأثري و ما يكتنفها من صعوبات؛ و تقاليد حبوث . عليها
 باإلضافة إىل مقترب ث التأثري؛ و التقليد النقدي يف حبوث التأثريو التقليد االمربيقي يف حبو التأثري؛

 .  التلقي و منظور االقتصاد السياسي
 

  اإلعالموسائل إشكالية التأثري يف حبوث
 

      حتتل وسائل اإلعالم مرتبة هامة يف اتمع و ختترق مجيع جماالت احلياة اليومية مبختلف أنواعها 
جزء كبري من أوقات فراغ الناس، و لو أن األمر خيتلف من جمتمع إىل آخر تقريبا، و تستحوذ على 

 لكن، على العموم، يقضي الناس عددا معتربا من الساعات أسبوعيا ؛و التباين فيما بني األفراد وارد
       اإلذاعة : يف مشاهدة التلفزيون، و منهم من جيد الوقت الستعمال وسائل إعالمية أخرى مثل

 .  نما و املسرح و الكتاب و االنترناتية املكتوبة و السو الصحاف
       و بسبب هذا التواجد الكلي لوسائل اإلعالم، و قدرا على نشر حمتويات ثرية و متنوعة، 
أصبح الكثري من الناس منشغلني بوسائل اإلعالم و بالتأثريات اليت ميكن أن حتدثها على عقول األفراد 

م و سلوكيااو وجداو عليه فإن قوة وسائل اإلعالم . م، و بصفة خاصة على الشرائح األقل سن 
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ها، يف و تأثريها املفترضني، و على امتداد السبعني سنة املاضية، أديا إىل القيام بدراسات، يصعب عد
   جماالت متنوعة كاحلمالت االنتخابية و نشر االستحداثات و تصوير العنف و الشبقية و العنصرية 
و النساء، اخل؛ و يف جماالت التعليم و الصحة و التنمية السياسية و االقتصادية و قضايا اهلوية و القيم 

  و ما مييز هذه الدراسات هو ضمها لالدعات . الثقافية يف البلدان االنتقالية يف مرحلة متأخرة نسبيا
 و لكن التأثري - حد سواءو االدعات املضادة حول تأثري وسائل اإلعالم اإلجيايب و السليب على

 )1(.السليب يف معظمها

فوسائل اإلعالم مل تترك العديد من املؤسسات االجتماعية على احلياد، و النقد و القلق  
 نما و الرسوم املتحركةياللذان مت التعبري عنهما بشأن التلفزيون، مثال، كانا من قبل قد وجها إىل الس

أجندة " نشغال بتأثريات وسائل اإلعالم ظهر بصفة ملحة نتيجة و عليه فإن اال. و الصحافة الشعبية
 )2(".عمومية بدال من أجندة أكادميية و ببساطة تعتبر غري مالئمة لتعقد املسألة

و يتجلى انشغال األجندة العمومية من خالل ردود أفعال املؤسسات االجتماعية على غرار  
م من أجل كسب والء األطفال، و أظهرت قلقا عبر األسرة اليت أصبحت تتنافس مع وسائل اإلعال

املعلمون قلقون بشأن املدة و  )3(".إن األولياء اجلدد هم وسائل اإلعالم : " عنه أحد الباحثني بقوله
الزمنية اليت يقضيها التالميذ أمام شاشة التلفزيون و أثر ذلك على األداء املدرسي، و من بني 

 )4(". نسبة الذكاء  تقل كلما ازدادت مدة املشاهدة " نالتأثريات السلبية، أيضا، أ

      .كما ركزت احلكومات و األحزاب السياسية على وسائل اإلعالم كمصادر للتأثري القوي 
و يف السنوات األخرية، أدركت املنظمات و األعمال أمهية وسائل اإلعالم و اعتربا القنوات 

مهية وسائل اإلعالم بالنسبة هلذه اجلهات تكمن أيضا يف الوحيدة لإلشهار بدون منازع، و لكن أ
 .حمتواها االفتتاحي

يف هذا السياق، يشري أحد الباحثني إىل أن احملتوى االفتتاحي يف وسائل اإلعالم الرائدة أثبت  
   املسؤولني، قدرته على التأثري يف أسعار البورصة و إفالس الشركات و تدهور املبيعات و استقالة 

 )6(. و ميكن أن نضيف، أيضا، قدرا على كسب احلروب)5 (. إسقاط الرؤساءو حىت
و بالرغم من االعتقاد السائد يف قوة وسائل اإلعالم و فعاليتها غري أن تأثرياا مازالت غري 
   . مفهومة بصفة الئقة، و ما زال اجلدل قائما بشأا و ال توجد نظرية واحدة تفسر كل التأثريات

االعتقاد بأن وسائل اإلعالم : "  بقولهJames CURRAN يؤكده أحد الباحثني البارزين و هذا ما
لكن، الطرق اليت متارس  ا وسائل اإلعالم التأثري . هي أجهزة تأثري هامة هو صحيح على العموم

  )7(".معقدة و مشروطة 
          دارس اإلعالمتعترب مسألة تأثري وسائل اإلعالم إشكالية معقدة بالنسبة مل يف الواقع، 

و من بني العوامل املسامهة يف التعقيد الذي تتصف به إشكالية تأثريات وسائل . و مقترباا املختلفة
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 يشار عادة إىل عامل الضعف النظري يف ميدان علوم اإلعالم نظرا لتبعيته إىل فروع ، فإنهاإلعالم
ه، باإلضافة إىل تعدد الوسائل و اختالف معرفية أخرى و عدم مالءمة البعض من تقنيات البحث في

عالوة على هذا، فإن وسائل اإلعالم كانت يف السابق موضوعا وطنيا، لكن . اتمعات و الثقافات
 . تطورها على امتداد العقود املاضية أصبح يتعدى احلدود الوطنية

ن عليها الشركات فوسائل اإلعالم اليوم تنقل املنتجات احمللية إىل ما وراء احلدود و يم 
و هلذا يرى البعض بأن الثورة املستمرة يف إرسال املعلومات و االتصال هلا تأثري معترب . العرب وطنية

  )8(.على البيئة اليت يعيش فيها الناس و على التعليم و الشغل و أوقات الفراغ
ل إعالم  من جهة أخرى، إذا كانت إشكالية تأثري وسائل اإلعالم معقدة بالنسبة لوسائ 

تقليدية مثل األفالم و اإلذاعة و التلفزيون و الصحافة املكتوبة، فإا اليوم أصبحت أكثر تعقيدا عما 
على سبيل املثال، .  و املعرفةكانت عليه، ألا تشمل وسائل اتصال جديدة خاصة مبجتمع املعلومات
 ايد مطرد و ال ختلو من اجلدلتأثري االنترنات أصبح يشغل بال العديد من اجلهات و األحباث يف تز

 . ، كما سنرى يف مقام آخر من هذه الدراسةأيضا
و من مظاهر تعقد إشكالية التأثري، أيضا، صعوبة اإلملام بأحباث متتد على مرحلة زمنية  

فحجم هذه األحباث و تنوعها و اختالف جنسياا جتعل . معتربة، منذ العشرينيات من القرن املاضي
و ينضاف إىل املرحلة الزمنية، صعوبة تعدد أبعاد دراسات .  بينها مهمة صعبة للغايةاملقارنة فيما

 -و الترابطي املخربي( التصميم االمربيقي : التأثري اليت على أساسها تتميز، و اليت تتمثل أساسا يف
طويلة املدى، التأثريات قصرية أو ( و منط التأثري املدروس .)  و امليداين، اخل-العالقة بني املتغريات

التغري الذي حتدثه وسائل اإلعالم أو تأثريات التعزيز، و التأثريات على االجتاهات و املعتقدات أو 
     األطفال و املراهقون ( ، و الدريئة موضوع الدراسة .)السلوك، و على املعرفة أو العواطف، اخل

م  و عنف الرسوم املتحركة و اإلشهار األفال( و منط الوسيلة املدروسة .) اخل. و األحداث املنحرفون
 )9().أو التقارير اإلخبارية 

 وسائل اإلعالم أصبحت  سياق البلدان االنتقالية، فهل إىل ما سبق ذكره ميكن أن نضيف
و هل تعرض النظام السياسيافيها مجاهريية أم مازال يطغى الطابع الشفوي على ثقافة جمتمعا ،     

مقرطة أم ال، و هل هذه البلدان تنتج ما تستهلكه من منتجات إعالمية أم و اإلعالمي إىل عملية د
ال، وهل مواضيع البحث ختتلف عما جيري يف البلدان املتقدمة، و هل منهجيات البحث و أدواته 
مالئمة أم ال، فهناك الكثري من األسئلة اليت ميكن طرحها يف هذا اال، لكن يكفي القول أننا 

 و السائدين يف البلدان رئيسنيالربادغمني الاإلعالم يف البلدان االنتقالية تنجز وفق أن حبوث بنفترض 
 النظرية الوظيفية و النظرية النقدية، : الغربية اساسا، أي
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 تقاليد حبوث التأثري 
            جيدر التوكيد يف املستهل على أن وسائل اإلعالم هي انعكاس للبنيات السياسية 

و أن وسائل اإلعالم و تأثرياا احملتملة ال . و االقتصادية و الثقافية السائدة يف جمتمع ماو االجتماعية 
ميكن دراستها مبعزل عن السياق االجتماعي املالئم من جهة، و من جهة ثانية، فإن حبوث اإلعالم ال 

      اخله فهي تعكس النظام الذي تنتظم بد. يتم تصورها و تصميمها و إجنازها يف فراغ اجتماعي
أيضا، أنه عند معاجلة نتائج األحباث و توصيات السياسة و النقاشات النامجة عنها فال ينبغي . و تعمل

  )10(".البحث هو وسيلة للضبط االجتماعي"أن يغيب عن ذهننا أن  P.Attallahكما يقول 
التقليد : نيو يف الواقع، عندما نتحدث عن تقاليد حبوث التأثري فإننا نقصد تقليدين رئيسي

االمربيقي، أو البحث اإلداري كما يسمى أحيانا، و التقليد النقدي اللذين، رغم تعارضهما، كانا 
على اتفاق خبصوص قوة وسائل اإلعالم و تأثرياا على اتمع و لكن ألسباب خمتلفة و عواقب 

قليد حول اتمع و الدولة و هذا العتبارات املسلمات الفلسفية و النظرية اليت حيملها كل ت. متباينة
 .و الفرد و مؤسسات اإلعالم

و يفسر هذا االتفاق بني تيارين فكريني متناقضني بطبيعة خصائص اتمع اجلماهريي 
اجلديد الذي بدأ مييز البلدان الغربية و بصفة خاصة الواليات املتحدة مع مطلع القرن املاضي، و اليت 

 )11(:هي على النحو التايل
شكيل مجاهري على نطاق واسع مل يسبق له مثيل يف التاريخ عن طريق تطبيق تكنولوجيا  ت-1

  الطابعة الدوارة و الفيلم و الراديو؛-جديدة
2- أدى التحضو مستأصل و مستلب و قابل للتالعب ر و التصنيع إىل إنشاء جمتمع متقلب غري قار 
 به؛
دة سهلة للدمياغوجيني و املتالعبني بالعقول عن طريق أصبح الفرد يف اتمع اجلديد أعزال و طري -3

وسائل اإلعالم، ألنه مل يعد متجذرا يف شبكة العالقات االجتماعية للمجتمعات احمللية الريفية املتميزة 
 باالستقرار و القيم املتوارثة؛

ها يف ظهور  دور وسائل اإلعالم يف عملية غسل مخ الناس أثناء احلرب العاملية األوىل و مسامهت-4
 . النازية و الفاشية بأوروبا يف مرحلة مابني احلربني العامليتني

فهذه اخللفية شجعت على تكوين فكرة مبسطة حول وسائل اإلعالم كأجهزة دعاية 
 "رصاصات كالمية"و مفاد الفكرة هو أن وسائل اإلعالم تطلق . تتالعب بعقول الناس العزل
 ما كان يلزم فعله هو قياس عمق االختراق و حجمه بواسطة و كل. لتخترق يف عمق ضحايا سلبيني

 ما هو أثر وسائل اإلعالم على اتمع؟ و هو: ؤلاست التبلور ،و بالتايل. تقنيات علمية حديثة
 الذي كان وراء القيام ببعض الدراسات العلمية األوىل يف حبوث اإلعالم بدًء من اية التساؤل
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 الشهرية حول أثر األفالم PAYNE FUNDعلى غرار دراسات العشرينيات من القرن املاضي 
      إذ أنه. مراهقني و شباب، و اليت زعم أصحاا أن التأثري قائم: السينمائية على مجهورها أساسا

و باإلضافة إىل الترفيه، تعلّم الشباب قدرا كبريا من املعلومات حول احلياة االجتماعية و مظاهر 
        كانت تستعمل من أجل اهلروب من الواقعافاألفالم وفرت مواد. ط مأخرى عن العامل احملي

يف نفس املرحلة، أصبح الراديو صناعة ترفيهية مدعما بالرسائل . و أحالم اليقظة و اإلثارة العاطفية
و تزايد استعماله من طرف السياسيني مما أثار االنشغال بقوة تأثريه على اجلمهور، و زاد  اإلشهارية

" حرب العوامل " ، الذي أحدثته التمثيلية اإلذاعية 1938العتقاد بقوته أكثر جراء االرتباك العام، يف ا
         على مجاهري سلسلة الرسوم اهلزليةالتأثريكما كانت هناك دراسات )12(."الغزو من مارس"أو 

د افتراض اإلبرة و الروايات الوردية و املسلسالت اإلذاعية، و اليت كانت جلها تؤكو اجلاز 
 .لكل منبه استجابة: و بالتايل، أصبحت املعادلة الرئيسة لدراسات التأثري تتمثل يف أن .التحجلدية

االستجابة، / القائمة على املنبهPavlovفهذا النموذج، أو النظرة اخلطية، ينحدر من جتارب 
و االنعكاس  الغريزةالذي كان يعمل وفقه املقترب السلوكي و نظرياته القائمة على مفاهيم 

) من الذرة ( حيث كان املقترب السلوكي يعتقد أن األفراد يف اتمع يتصفون بالتذرية  . الشرطي
و مبا أن وسائل اإلعالم على ذلك . و بالضعف، و أن وسائل اإلعالم قوية و تتالعب بالعقول

      رقابتها و كذا ملكيتها النحو، وفق املنظور السلوكي، فينبغي تنظيم حمتويات وسائل اإلعالم و
 .و الولوج إليها من طرف اجلمهور

لكن مثل هذه الدعوة إىل التدخل من طرف الدولة أو أية جهة أخرى تتعارض و اخالقيات 
 ترك ،يف النظام الرأمسايل حيث ينبغي،.  األمريكي و مبدأ املنشأة احلرالليربالية الرأمسالية يف السياق

للنفوس "  و الولوج إليها و ملكيتها إىل السوق و املسريين، و ليس للدولة أوحمتويات وسائل اإلعالم
    ألن كل تدخل من طرف الدولة أو أية جهة أخرى سيؤدي حتما إىل خلل يف السوق)13(".الطيبة 

من جهة أخرى، فإن أي تنظيم يناقض املصاحل االقتصادية للمجمعات . و اإلشباع احلر للحاجات
 مل تكن ،و بالتايل. رئيسة، و عليه مل تكن هذه األخرية راضية ببحوث املقترب السلوكياإلعالمية ال

و إمنا كانت يف حاجة إىل حبوث . مستعدة لتمويل أحباث من شأا تشجيع تدخل الدولة يف ممارساا
 شجعت ختدم مصاحلها، أي ليس االهتمام بتأثريات حمتوياا، و إمنا االهتمام مبستهلكيها، و من مثة

األحباث و مولتها لتدرس أذواق املستهلكني و اجتاهام و سلوكيام، و النتائج ستسمح فيما بعد 
 و بناء على هذه اخللفية )14(.بتطوير استراتيجيات التسويق للوصول إىل أكرب عدد ممكن من اجلمهور
ات اإلعالمية و حبوث التأثري جاءت البحوث االمربيقية أو اإلدارية و اليت متثل اجلزء األكرب يف الدراس

 . و سنتعرض إىل أهم املسامهات يف هذه البحوث. أساسا
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  اإلعالم وسائلالتقليد االمربيقي يف حبوث
قبل التعرض إىل أهم املسامهات يف هذا التقليد جيدر بنا أن نوضح مدلول الرتعة االمربيقية 

اطة املقترب الذي يؤكد على أمهية الدليل إن مصطلح الرتعة االمربيقية يعين ببس. يف حبوث اإلعالم
افتراض وجود ) أ :و يقوم على أساس ثالثة افتراضات أساسية. القابل للمالحظة و القياس و العد

افتراض أن البشر قادرون على ابتكار طرائق لدراسة هذا ) واقع عام و موضوعي قابل للقياس؛ ب
أما مصطلح . فسر هذا الواقع ميكن إثباا أو نفيهاافتراض أن الفرضيات اليت ت) الواقع مبوضوعية؛ ج

البحوث اإلدارية فأطلقه الباحثون النقاد على هذا النوع من األحباث ازدراء و ألا ممولة من طرف 
  )15(.املؤسسات اإلعالمية أو التجارية أو احلكومية

بعدها، و كانت إن دراسة تأثري وسائل اإلعالم تواصلت أثناء احلرب العاملية الثانية و 
 1940 يف (The People’s Choice)و هذا بدًء بدراسة . نتائجها مغايرة متاما للدراسات السابقة

حول االنتخابات الرئاسية األمريكية اليت وجد فيها الباحثون أن وسائل اإلعالم املستعملة يف احلملة 
حيث . ريا حمدودا على الناخبني مل يكن هلا سوى تأثـ اجلرائد و الراديو و االت ـاالنتخابية 

كشفت نتائج الدراسة عن أن عددا قليال من الناس فقط مت إقناعهم بتغيري والئهم من حزب إىل آخر 
    مث جاءت دراسة شاملة ثانية لتفند التأثري القوي لوسائل اإلعالم،. و من مترشح إىل مترشح ثاين

حيث . ي و استعمال الفيلم إلعالمهم و إقناعهمو هي دراسة التجارب اخلاصة بأفراد اجليش األمريك
 )16(. اكتسب اجلنود بعض املعلومات إال أن اجتاهام العامة و التزامام الدافعية مل تتغري بقدر معترب

و بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية و على ضوء نتائج الدراسات اليت أجريت، بدأت تتشكل 
و تتمثل هذه الصورة يف أن اعتقادات الناس حول طبيعة . عالمصورة أخرى عن تأثريات وسائل اإل

املصدر و نواياه ، و اإلغراءات املبنية يف الرسائل ، و بنية الرسائل، و االجتاهات األولية ألفراد 
بعبارة أخرى، . اجلمهور، و الشخصية الكلية للمتلقي، كل هذه األمور تقيم فرقا عند دراسة التأثري

     و عوامل اليت كانت مرتبطة على حنو ما بعملية تغيري الناس آلرائهم و اجتاهاممتغريات " هناك 
و كان لزاما التخلي عن الفكرة القدمية اليت مفادها أن الناس ميكن أن يتم إقناعهم . و سلوكهم

 )17(".مبحتوى اتصايل فردي بطريقة متماثلة على حنو ما 
رة املعقدة لتأثريات وسائل اإلعالم هو اكتشاف و مما ساهم و بصفة معتربة يف ظهور الصو

ألن يف السابق كان التركيز على . الدور الذي تلعبه العالقات الشخصية فيما بني أعضاء اجلمهور
و هذا . الفرد العضو يف اجلمهور و استجابته للمنبه، و مت إغفال العالقات فيما بني أعضاء اجلمهور

 اليت حاولت البحث يف الدور الذي يلعبه الناس يف (Personal Influence)ما ركزت عليه دراسة 
و كانت النتيجة ما يعرف بتدفق . و التأثري حركة املعلومات من وسائل اإلعالم إىل اجلمهور
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مبعىن أن املعلومات تتدفق من وسائل اإلعالم إىل قادة الرأي و منهم إىل . االتصال على مرحلتني
 . تتعرض املعلومات إىل التحوير و التحريف قدنتقالو أثناء هذا اال. أعضاء اجلمهور

و هكذا، على إثر الدراسات اليت أجريت يف األربعينيات و اخلمسينيات من القرن املاضي 
أدت كلها إىل قرب فكرة الرصاصة السحرية، و معها التأثري املباشر و القوي و أصبح حديث الباحثني 

 ينظرون إىل مسألة تأثريات لدارسونو عليه، بدأ ا. إلعالميدور حول التأثريات احملدودة لوسائل ا
يف هذا السياق، لعب . وسائل اإلعالم مبنظار آخر و يوجهون أحباثهم يف اجتاهات أخرى مغايرة متاما

    : 1955 الذي  قال يف Katz Elihuمنهم . بعض الباحثني دورا أساسيا يف تغيري اجتاه أحباث التأثري
ليس ماذا تفعل وسائل اإلعالم يف اجلمهور و إمنا ماذا يفعل : كي نطرح السؤالأنه حان الوقت ل" 

 و هو ذات القول الذي ساهم كثريا يف إعطاء بعد آخر لبحوث )18(".اجلمهور بوسائل اإلعالم 
 نتائج klapper Joseph خلَّص 1960اإلعالم و تطوير مقترب االستعماالت و اإلشباعات؛ و يف 

و رسم بعض اآلفاق اليت كان ينبغي على الباحثني استكشافها، و هذا على النحو األحباث السابقة 
 )19 (:التايل

 أن و سائل اإلعالم عادة ما ال تعمل كسبب ضروري و كايف للتأثري على اجلمهور، باألحرى -
 فهي تعمل ضمن و من خالل سلسلة من العوامل الوسيطية و التأثريات؛

على حنو جيعل وسائل اإلعالم عامال مسامها، و لكن ليس السبب  هذه العوامل الوسيطية هي -
و هذا بغض النظر عما إذا كان األمر يتعلق بنوايا . الوحيد، يف عملية لتعزيز الظروف القائمة

            اجلمهور يف التصويت أو ميلهم حنو االحنراف أو االبتعاد عنه أو توجههم العام حنو احلياة
النظر عن التأثري موضوع االهتمام و هل هو اجتماعي أم فردي، فإن وسائل و مشاكلها، و بغض 
 ري؛يتغ ليس بالز ويتعز تقوم بالاإلعالم على األرجح أن

 و وسائل اإلعالم تعمل يف صاحل التغيري، فإن أحد هذين الشرطني سيوجد ظروف يف مثل هذه ال-
 و يكون تأثري وسائل اإلعالم مباشرا؛ أو تكون العوامل الوسيطية غري فعالة) سواء، أ. على األرجح

ستكون العوامل الوسيطية، اليت من املفروض أن تكون يف صاحل التعزيز، هي نفسها دافعة إىل ) ب
 التغيري؛

غري  هناك بعض الوضعيات املتبقية اليت تبدو وسائل اإلعالم فيها سببا يف تأثريات مباشرة، أو -
 الوظائف النفسية و الفيزيقية؛مباشرة ومن تلقاء نفسها ختدم بعض 

 أخريا، فإن فعالية وسائل اإلعالم، سواء كعامل مساهم أو كعامل للتأثري املباشر، تتأثر مبظاهر -
مظاهر : متنوعة من وسائل اإلعالم و حمتوياا ذاا أو بوضع وسائل اإلعالم مبا فيه على سبيل املثال

 .ذاتنظيم النص و مناخ الرأي العام السائد و هك
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 klapperفمثل هذه النظرة، اليت عرفت باسم التأثريات احملدودة، وقت صدور كتاب 

اعتربت فتحا جديدا آخر و هاما يف ميدان البحوث اإلعالمية و فتحت آفاقا جديدة للباحثني الذين 
 يف و من أبرز التطورات. راحوا يستكشفون هذه العوامل الوسيطية و املعرفية اليت أشار إليها الكاتب

 هي حبوث املقترب املعريف الذي و إىل جانب klapperحبوث اإلعالم و اليت هلا عالقة مبسامهة 
املقترب النفسي أو االستعماالت و اإلشباعات فضلنا تناوهلما بشيء من التفصيل يف مقام آخر، نظرا 

 .ألمهيتهما بالنسبة هلذه الدراسة
    يون الوسيلة السائدة يف اتمعات الغربية  و يف الستينيات من القرن املاضي أصبح التلفز

و أثار انشغاال عاما حول تأثرياته احملتملة، يف الواليات املتحدة و ابريطانيا أساسا، و بالتايل استحوذ 
من بني املواضيع اليت كانت تدرس هي السياسة و كيف تغري  .على اجلزء األكرب من الدراسات
     ألحزاب و القضايا و املترشحني و أثر هذه التأثريات على االجتاهوسائل اإلعالم االجتاهات حنو ا

 .و السلوك االنتخايب؛ و مشاهدة األطفال للتلفزيون

و جتدر اإلشارة إىل أن سنوات الستينيات من القرن املاضي متيزت، أيضا، بتكثيف البحوث 
 Friedrich and Steinو  Bandura  على التوايلاليت من بني روادهاو الدراسات امليدانية املخربية 

اليت كانت قد بدأت يف اخلمسينيات يف حماولة لتحديد تأثريات عنف وسائل اإلعالم  بصفة خاصة،
 . يف جمال السلوك العدواين عند األطفال

: دمت يف السبعينيات ميكن تقسيمها إىل ميداننيو يشري بعض الكتاب إىل أن األعمال اليت قُ
-على سبيل املثال، أثر املتغريات الدميوغرافية. العمليات املعرفية) ب( و مشاهدة األطفال،) أ(

و إدراك األطفال . االجتماعية املتنوعة على استعمال التلفزيون من قبل األطفال و املراهقني
 وكيف يعاجل األفراد معرفيا املعلومات )20 (.للشخوص، وكيف يؤثر التلفزيون على السلوك العدواين

وكيف يتذكر األفراد اإلعالن الذي يوضع يف أجزاء .  طريق أخبار التلفزيون و حيولوااملقدمة عن
 يف السبعينيات ركزت األحباث على السياسة و التلفزيون ،إذن.  الرسالة السمعية البصريةمنخمتلفة 

 لقد ازدادت حبوث مشاهدة األطفال للتلفزيون يف  و.و الطفل و أمهلت القضايا االجتماعية
ات من القرن املاضي، بينما بقيت حبوث دور وسائل اإلعالم يف السياسة ثابتة أي يف نفس يمانينالث

و هكذا بالرغم من ظهور قنوات إعالمية متعددة و اخليارات املتاحة إال أن . املستوى و الوترية
 .االهتمام استمر بالتركيز على التلفزيون

           تجابات األطفال العاطفية اخلائفة،كما أن أحباثا كثرية أجنزت يف جمال تقليص اس
و التأثريات السلبية ملشاهدة التلفزيون املفرطة على اإلجناز املدرسي، ودور اللغة املستعملة يف برامج 

، و غياب تأثري التلفزيون و اإلذاعة )أنثى / ذكر( األطفال ذات الشعبية و عالقتها بقولبة دور النوع 
 .إلضافة إىل أمهية تورط األولياء يف فهم األطفال للتلفزيونبا. على إبداع األطفال
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      اخلوف ك الدراسات يف الثمانينات أساسا مبسائل اإلثارة السلبية ، اهتمت إذن،هكذا
دراسة التأثريات العصبية لإلثارة اإلجيابية الناجتة عن لقطات التلفزيون، مثل و ،  و احلرية و القلق

بب تصوير العنف جتاه النساء، و الرجال الذين يشاهدون احملتويات الشبقية اإلثارة السيكولوجية بس
 )21 (.يستمتعون بأفالم العنف اليت تصور فيها النساء كضحاياو 

   :يف الثمانينات، ظهرت أيضا أحباث تم باملسلسالت اليومية أو األسبوعية الليلية مثل
Dallas  و Dinasty.  ات االجتماعية الشبهية و تورط اجلمهور مع انصب اهتمامها على العالقو

و من بني حماور هذه األحباث يشار إىل العالقة بني التفاعالت . الشخوص املعروفة و املشهورة
يف هذا االجتاه، أجنزت أحباث عكفت على دراسة . الشبهية و الوحدانية و أخبار التلفزيون احمللية
و من بني . لسلوكي وسط مستعملي األوبرا الصابونيةمسألة أثر االجتاهات و الدوافع و التورط ا

نتائج هذه األحباث أن التفاعالت الشبهية و التفكري حول احملتوى و مناقشته هي من مظاهر السلوك 
 ) 22 (.التورطي

و جتدر املالحظة إىل أنَّ من بني ااالت اليت استأثرت باهتمام الباحثني بدرجة كبرية هو 
يف هذا السياق، . شاهدة التلفزيون و العنف أو العدوان سواء املادي أو اللفظيجمال العالقة بني م

يشري أحد الباحثني إىل أنَّ علماء االجتماع حاولوا على امتداد عقود من الزمن ليجيبوا على سؤالني 
هل ما نشاهده على شاشة التلفزيون يؤثر علينا؟، و هل ما نشاهده  : خيصان مشاهدة التلفزيون

و كان جواب الدراسات األولية اليت ركزت على قياس السلوك العدواين عند . أن يؤذينا؟ميكن 
لكن نتائج .  أن التلفزيون مفيد أو على األقل غري مؤذي:األطفال الذين شاهدوا التلفزيون مفاده

 -و التقليد احملاكاة أ-هذه الدراسات فندا دراسات الحقة، نظريا و امربيقيا، مفترضة تأثريا منْذَِجيا
(modeling effect) م علىقيملشاهدة التلفزيون أي أن األفعال اليت تؤدى على شاشة التلفزيون و ت 

 )23(.أا سلبية تؤدي باملشاهدين إىل القيام ذه األفعال بنسبة أعلى من الذين ال يشاهدون التلفزيون
بنتيجة مفادها أن التعرض  و خرج 1986 قام مبراجعة معظم األدبيات يف Hearoldإال أن 

     )24(.للعدوان املتلفز مترابط إجيابيا، و لكن بصفة معتدلة، مع السلوك العدواين الالحق للمشاهدين
 

 ، مازال جاريا مع عدد معترب من الباحثني الذين حياجون يف Hogbenو بالتايل فإن النقاش، يف رأي 
          جات حول تأثريات مشاهدة التلفزيون عامةصاحل أو ضد النظريات و املنهجيات و االستنتا

 )25 (.و العدوان املتلفز خاصة، على السلوك الالحق
 يف الستينيات من القرن املاضي قد درسوا أثر Gerbner et alيف هذا السياق، كان 

لهم حنو  عمGerbner et alر و فيما بعد طو. التلفزيون على زيادة وترية العنف يف اتمع األمريكي
ما يعرف بنظرية التثقيف أو التأثريات التثقيفية، أي االهتمام بدور التلفزيون يف تشكيل معتقدات 
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 مدلوله على Gerbnerو الذي يشرح ". بناء الواقع االجتماعي"الناس من منظور ما يسمى بِـ 
إننا نتعلم .  هي بيئة الرموزإن البيئة اليت تعزز املظاهر األكثر متيزا من الوجود اإلنساين: " النحو التايل

 و لبحث هذه العالقات قام بدراسة دور )26(".و نتقاسم و نعمل وفق معاين تنحدر من تلك البيئة
        و أطلقوا مصطلح . التلفزيون يف التأثري على معتقدات الناس و خاصة معتقدام حول العنف

إن : "  عن هذا الدور للتلفزيونGerbner et alإذ يقول . على هذا الدور‘ التأثريات التثقيفية’
التلفزيون من احملتمل أن يبقى ملدة طويلة املصدر الرئيسي ألنساق الرموز املتكررة و الطقوساوية 

 جتدر )27(".صاقال الوعي اجلماعي جلماهري تعترب األكثر اتساعا و تغايرا يف اخلواص على مر التاريخ 
      هم هذه، كانوا مهتمني أساسا بالعنف الذي يظهره التلفزيوناملالحظة إىل أن الباحثني يف دراست

 . و كيف يبالغ يف خماوف الناس حول اجلرمية يف جواريتهم
كما ركز، منذ الثمانينات من القرن املاضي على اخلصوص، علماء النفس على ظاهرة 

و اإلدمان على التلفزيون، . اإلدمان على التلفزيون أو ما يعرف بالتبعية أو االعتماد على التلفزيون
        : ، يعين1990حسب التعريف الذي قدمته مجعية علماء النفس األمريكيني يف مؤمتر عقد عام 

مشاهدة التلفزيون الكثيفة اليت يعيشها الفرد بصفة ال إرادية إىل حد ما، و تعوض نشاطات أكثر " 
صورة العامة اليت تكونت حسب العديد من  و ال)28(".إنتاجية و هي صعبة التوقيف أو التقليل منها

 مفادها أن نتائج الدراسات اليت أجنزت يف هذا Mcllwraithاألحباث حول هذه الظاهرة يف رأي 
اال، بالواليات املتحدة، كشفت عن أن املبحوثني الذين اعتربوا أنفسهم مدمنني على التلفزيون 

يني أكثر من املشاهدين اآلخرين الذين استعملوا كانوا، على العموم، غري سعيدين و قلقني و منطو
و من بني . التلفزيون لريفهوا عن أنفسهم و يقضوا على املزاج السليب و احلرية و اخلوف و امللل

تأثريات التلفزيون، حسب هذا املنظور، هي تأثريات املشاهدة املكثفة و املمتدة يف الزمن و اليت 
    )29(. األطفالندع و بصفة خاصة، فهي تعوض اللعب اخليايل تعوض النشاطات التروحيية األخرى،

            و مع حلول التسعينيات من القرن املاضي بدأت االنترنات تنتشر يف اتمعات الغربية
و ختص أحباث التأثري حول االنترنات . و أصبحت تنافس التلفزيون يف االستئثار باهتمام الباحثني

ا، ألم من الفئات األكثر استعماال لالنترنات حيث تظهر دراسة من األطفال و الشباب أساس
من إمجايل مستعملي االنترنات،   %75 قدرت بِـ – سنة 16 إىل 7 من –ابريطانيا أن نسبة األطفال 

 و من بني التأثريات اليت أحدثتها االنترنات أا أعادت )30(.%30، أي راشدينوضعف املستعملني ال
 اليت تربط بني عدة جهات كاملرتل و املدرسة، و التعليم الرمسي و التعليم غري الرمسي، تشكيل العالقة

حيث أصبحت تطرح عدة تساؤالت يف هذا اال و اإلجابات عنها مازالت . و األولياء و املعلمني
ة على سبيل املثال، أن مجيع العائالت يف العامل تقر بالقيمة التعليمي. غري موجودة بصفة كاملة

لالنترنات و لكن قلة خربا ا جتعل مراقبة كيف يستعمل األبناء هذه الوسيلة أمرا صعبا؛ من ناحية 
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املرتل مكانا أصبح أخرى، أصبح املرتل مكانا إلنتاج احملتوى و لكن أي نوع من احملتويات؟ أيضا، 
        و التعليم أصبح متعةلتلقي التعليم، و لكن ما أثر هذا النوع من التعليم على التعليم التقليدي؟

و الدردشة على . و مزحا و لعبا، و اللعب ميكن أن يتوفر على قيمة تعليمية و قد ال يتوفر على ذلك
 )31 (. على أا مشاركة مدنية، كما ميكن أن تكون انسحابا من اتمع احمللي تؤخذاخلط ميكن أن

بني تأثريات االنترنات هي الفجوة  إىل أن من ، يف هذا السياق،كما يشري أحد الباحثني
اليموغرافية -الرقمية و الالمساواة اليت أحدثتها فيما بني الفئات االجتماعية ذات اخللفية السوسيو

   و هذه الالمساواة ال تظهر على مستوى االستعماالت و اإلشباعات املختلفة و حسب،  .املختلفة
إشباع بال االنترنات بالطرق اليت تسمح هلم و إمنا تتجلى من خالل قدرة األفراد على استعم

 )32 (.حاجام األساسية
 

 التقليد النقدي يف حبوث تأثري وسائل اإلعالم 
يرجع أصل التقليد النقدي يف حبوث وسائل اإلعالم إىل مدرسة فراكفورت اليت دشنت 

تصاد السياسي لوسائل دراسات االتصال النقدية يف الثالثينيات من القرن املاضي و قامت بتوليف االق
و االيديولوجية  اإلعالم و التحليل الثقايف للنصوص و دراسات تلقي اجلمهور للتأثريات االجتماعية

و دأب منظرو هذه املدرسة على حتليل منتجات الثقافة اجلماهريية يف . للثقافة اجلماهريية و االتصال
 تظهر نفس خصائص املنتجات سياق اإلنتاج الصناعي، حيث كانت سلع الصناعات الثقافية

الصناعات الثقافية و كان ملنتجات . التسليع و املعيارية و اجلمهرة: األخرى لإلنتاج اجلماهريي
وظيفة حمددة تتمثل يف إعطاء الشرعية االيديولوجية للمجتمعات الرأمسالية القائمة و إدماج األفراد يف 

 )33(. إطار اتمع و الثقافة اجلماهرييني
        للموسيقى الشعبية،Adornoحتليالت : أبرز أعمال هذا التيار الفكري النقديو من 

 حول األوبرا الصابونية Herzog لألدب الشعيب و االت، و دراسات Lowenthalو دراسات 
 بدراساما النقدية للثقافة اجلماهريية يف مؤلفهما الصناعات Horkheimer مع Adornoاإلذاعية، و 

، فكل هؤالء الكتاب )اإلنسان ذو البعد الواحد (  مبسامهته النقدية يف كتابه Marcuse، و الثقافية
كانوا األوائل الذين قاموا بتحليل متسق ملنتجات وسائل اإلعالم و انتقادها يف إطار النظرية 

 .االجتماعية النقدية
يف حبوث تأثري وانبثق من أعمال مدرسة فرانكفورت ما يسمى مبنظور الدراسات الثقافية 

مركز الدراسات الثقافية (و عبارة الدراسات الثقافية هي إشارة إىل أعمال . وسائل اإلعالم
.  بابريطانيا1963 و أنشئ عام Richard Hoggart و الذي كان يديره Birmingham بِـ )املعاصرة

 . تحليل األديب و حسبالو الذي كان أصال يهتم ب
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 أصبح املركز منشغال بالتحليل Stuart Hall املاضي و بريادة لكن منذ السبعينيات من القرن
 - أو الدراسات الثقافية-و يتميز حتليل املنظور الثقايف  لوسائل اإلعالم. املُسيِس للثقافة الرأمسالية

و السوسيولوجية  بتالقيات متتالية للخطابات املؤسسية املتنوعة، و خاصة خطابات الدراسات األدبية
          .يخ، و إىل حد أقل باللسانيات و االنتروبولوجيا و السيمنطقا و علم النفس التحليليو التار

و يشكل يف جانب منه النتيجة و يف جانب آخر منه استجابة للثوران الفكري و السياسي لسنوات 
ظور و يضم املن. 1968 حرب الفيتنام و انتفاضة الطالب بفرنسا يف -الستينيات من القرن املاضي

جتديد : الثقايف لوسائل اإلعالم جمموعة من التيارات املختلفة، إال أا تعمل ضمن منظور واحد
و هذا من خالل رفض منوذج النظرية النقدية . الربادغم النقدي يف دراسة االتصال اجلماهريي

رسة التقليدية و بصفة خاصة السيمة االغترابية للثقافة اجلماهريية اليت ندد ا منظرو مد
 )34(.فرانكفورت

     و متيزت الدراسات الثقافية يف السبعينيات من القرن املاضي بتحليل وسائل اإلعالم من خالل 
إعادة صياغة تصور طبيعة الثقافة و دورها يف اتمع، و كانت دف إىل فهم كيف ينبغي حتديد 

         )اإلنتاج (   عالقتها باالقتصاد يف حد ذاا و يف) اإلنتاج االجتماعي للمعىن و الوعي( الثقافة 
  صرحية و للقيام ذه املهمة، استلزم األمر صياغة مناذج نظرية ). العالقات االجتماعية ( و السياسة 

       الطبقة و االيديولوجية : مثال( و متجذرة يف التاريخ و إعادة الصياغة لبعض املفاهيم الرئيسية 
 )35(). و الوعي كمصدر للفعل و املعىن و ليس نتاجا له-تيةو اهليمنة و اللغة و الذا

           من هذا املنظور، تم الدراسات الثقافية بواقع أن إنتاج املعرفة يتم دائما سواء يف صاحل 
كما ركزت على الصلة فيما . أولئك الذين بيدهم السلطة أو أولئك الذين يعارضون تلك السلطة

   . حتديدا على طريقة إضفاء املعاين على االنقسامات االجتماعية-ية و املعاينبني العالقات االجتماع
        و تعترب الثقافة، بصفة عامة، اال حيث تطَبع الطبقة و النوع و العرق أو الالمساواة األخرى

اجلهة و يف . و تقدم يف أشكال تقطع الربط ما بني الالمساواة هذه و الالمساواة االقتصادية
املعاكسة، فإن الثقافة هي الوسيلة، أيضا، اليت من خالهلا و ا تعيش و تقاوم اجلماعات التابعة 

الثقافة، إذن، هي امليدان الذي يتم فيه الصراع على اهليمنة و تأسيسها، و بالتايل ف. املتنوعة تبعيتها
 )36(".الصراعات الثقافية" فهي مسرح 

راسات الثقافية تسعى إىل حتليل التمايزات الثقافية و املمارسات   من جهة أخرى، فإن الد     
و إمنا باإلشارة إىل اخلريطة ) كم هي جيدة ( ليس على أساس اإلشارة إىل قيم داخلية و أبدية 

و حتاول  تركز على إنتاج الثقافة اجلماهرييةفهي ). يف مصلحة من؟( الشاملة للعالقات االجتماعية 
  )37 (.قافة الشعبية و مكانتها يف التجربة الكلية للمجتمعأن تشرح داللة الث

 46



 إشكالية التأثري يف حبوث وسائل اإلعالم: الفصل الثاين

و حتاول أن   أيضا، تم بعض مقتربات املنظور الثقايف بالرسالة و اجلمهور يف ذات الوقت،    
تشرح مناذج اخليارات و االستجابات املتعلقة بوسائل اإلعالم من خالل حتليل متعمق ملا هو معاش 

كيف أن الثقافة اجلماهريية و حياول أن يشرح . ت الفرعية يف اتمعاجتماعيا من طرف اجلماعا
عترب و بعبارة وجيزة ي )38(.تلعب دورا يف إدماج و إخضاع العناصر املنحرفة أو املعارضة يف اتمع

اليت  أشكال هذه األخرية و معانيها تتجلى من خالل مسألة تأثري وسائل اإلعالم أنهذا املنظور 
ادة إنتاج االيديولوجية و من مثة تعزيز عالقات الالمساواة و القهر الذين يعتمد عليهما تساهم يف إع

 ميكن أن نشري إىل بعض املسامهات األصيلة املتفرعة عن ،يف هذا السياق. النظام االقتصادي الرأمسايل
 .الدراسات الثقافية و كيف تنظر إىل مسألة تأثري وسائل اإلعالم

 
 وث تأثري وسائل اإلعالممقترب التلقي يف حب

مع بداية الثمانينات ظهرت مقتربات جديدة منحدرة من الدراسات الثقافية تبحث يف 
الطريقة اليت يولِّد ا أفراد اجلمهور معانيهم اخلاصة من قراءام لنصوص وسائل اإلعالم، و كيف 

 يشار إىل هذا التوجه اجلديد و. أم غالبا ما يقاومون القراءات املفضلة اليت تقترحها هذه النصوص
، و لكنها تعرف على العموم باسم دراسات أو "حبوث اجلمهور اجلديدة " يف حبوث التأثري باسم 

و يف واقع األمر، هناك من الباحثني الذين ينفون صفة اجلديدة . (reception studies)حبوث التلقي 
أن يدرك اجلمهور معاين وسائل اإلعالم : "  بقولهCurranعلى هذه املقتربات، مثلما يشري إىل ذلك 

و يستشهد ". فإن ذلك كان نتيجة رئيسة يف حبوث التأثري منذ نصف قرن تقريبا ...بطريقة خمتلفة
الكاتب باالستنتاجات اليت توصلت إليها بعض البحوث يف األربعينيات من القرن املاضي، و مفادها 

 وسائل اإلعالم و أن املعاين اليت يستخلصوا تتأثر أن اجلمهور يتعرض بصفة انتقائية إىل رسائل
 )39 (.باجتاهام و جتارم و مجاعام األولية و بثقافام الفرعية، اخل

ألن ما من دراسة . و لقد أصبح حتليل التلقي قسما ضروريا يف حبوث اإلعالم املعاصرة
امج التلفزيونية السياسية أو الوثائقيات حول تأثري وسائل اإلعالم ، سواء كانت تعىن باإلشهار أو الرب

الدرامية أو األوبرا الصابونية تستطيع أن تتجاهل ذلك التوثيق الدقيق لعملية التأويل و االستجابة 
 فدراسات التلقي أحدثت حتوال معتربا يف دراسات التأثري، و السبب 41.مثلما تقدمه دراسات التلقي

           أي»Roland Barthes :»death of the authorيف ذلك هو تأثري مفهوم رئيسي لِـ 
أي أن النصوص قد تعين أشياء خمتلفة .  الذي نقل التركيز من الكاتب إىل القارئ"موت الكاتب"

 )40(.ألناس خمتلفني يف أوضاع خمتلفة
فدراسات التلقي تركز على كيف أن أفراد اجلمهور يبنون بفعالية معاين من نصوص وسائل 

و كشفت أحباث هذا املقترب .  بدال من أن يستوعبوا معاين حمددة مسبقا مفروضة عليهماإلعالم،
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على أن اجلمهور يستخلص معاين متعددة من رسائل وسائل اإلعالم اليت يستهلكها و أن هناك 
 . تناقضات يف كيفية استهالك هذه الرسائل من طرف أفراد اجلمهور

 الذي David Morley، تلك اليت تتمثل يف أعمال و من أبرز املسامهات يف دراسات التلقي
أعطى دفعا معتربا لنظرية اجلمهور القوي من خالل التركيز على املعىن النصي ليس كرسائل مزروعة 
من طرف منتجي اإلعالم أو مؤسسات نافذة كما كانت تقول به النظريات املاركسية و املاركسية 

و التوكيد على  عال للمتلقي الذي يبين املعىن من الرسائلاجلديدة، و إمنا بالتركيز على الدور الف
كما كانت تقوم به الدراسات –املدونة و التدوين و فك املدونة : سياق التلقي، و التخلي عن حتليل

و عليه، فإن إعادة اكتشاف قوة اجلمهور يف دراسات . الثقافية من قبل، لصاحل سياق املشاهدة 
 يف هذا Morley و نظرا ألمهية مسامهة )41(. نظرية تأثري وسائل اإلعالمالتلقي يعترب حتوال هاما يف

 )42(.اال يكون من املفيد أن نستعرض البعض من أفكاره
أوال، من حيث املنهجية فهو يطبق طرائق البحوث االثنوغرافية من أجل البحث يف 

العامل : بيعي لتلقي التلفزيونالتفاعالت فيما بني أفراد العائلة أمام شاشة التلفزيون، يف سياق ط
 و هذا عن طريق املالحظة باملشاركة املباشرة و النقاش اجلماعي ؛ . العائلي

ثانيا، السياق العائلي و يشري إىل أن مشاهدة التلفزيون تتم يف سياق أوسع لنطاق 
 مكاا يف املمارسات العائلية، و االهتمام بالتماثل و االختالف فيما بني العائالت و ضرورة فهم

اتمع و الثقافة الواسعني حيث تحدد قضايا الطبقة و االثنية و االيديولوجية و السلطة ماديات عامل 
 احلياة اليومية ؛

ثالثا، التلفزيون و ينبغي النظر إليه على أنه واحد من بني عدد من تكنولوجيات االتصال 
ب و اهلاتف و، أيضا، املسجلة اجلوالة و جهاز الذي حيتل وقتا و فضاء إىل جانب الفيديو و احلاسو

 الرد اآليل و الراديو؛
رابعا، احلركية العائلية و تعين أن التركيز ليس على الفرد املشاهد و إمنا على اجلماعة 

املشاهدة، و بالتايل أصبحت الوحدة القاعدية ليس الفرد و إمنا األسرة؛ فهذه األخرية هلا ) العائلة(
ر، أو األفراد الذين يكونوا، هي سداا التقليدية و أساطريها و أسرارها، و هذه اُألتارخيها و معتق

موضوع تأثريات خارجية على حنو كثري أو قليل، و قد تكون قابلة أو غري قابلة لالختراق من قبل 
شمل متغريات و احلركية العائلية ت. إغراءات املعلنني و املربيني و املسليني لتشتري أو تتعلم أو تتسلى

فروقات السن و النوع و عالقتها باستعمال التكنولوجيات املختلفة، و نوع القرارات اليت يتم 
 .اختاذها و من يتخذها خبصوص اختيار الربامج و كيف تناقش داخل العائلة

هكذا، كما يبدو من هذا العرض أن هذا املقترب يتميز عن حبوث التأثري السابقة 
و هذا من خالل االبتعاد عن .  خاصة عن تقليد الدراسات الثقافية اليت انبثق منهاللثمانينيات و بصفة
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 و أتباعه اليت مفادها أن تأثري وسائل Stuart Hallأطروحة املاركسية اجلديدة املمثلة يف كتابات 
ا ة أساسا، و هذاإلعالم يظهر من خالل نشر ثقافة حصرية نوعا ما و اليت ختدم مصاحل النخبة احلاكم

 )43(".سياسات التدليل أو بناء املعىن " ، أي(The politics of Signification) بِـ Hall عرب عنه ما 
بينما يركز مقترب التلقي، أوال، على اجلمهور و ليس على النصوص، و ليس على الفرد 

 مبا فيها املشاهد و إمنا على العائلة كلها، و كيف تتخذ القرارات املختلفة الستعمال التكنولوجيا
و أن أفراد العائلة الذين يشاهدون الربامج . التلفزيون و حمتوياته و تدجمها يف روتينها اليومي

التلفزيونية ينشئون املعاين اليت ليست بالضرورة تلك اليت يريد أصحاب النصوص تبليغها و أن هذا 
. و االيديولوجية ثنية و الطبقةاإلنشاء للمعاين يتوقف على متغريات العالقات التفاعلية و اجلنس و اال

 فإن تأثري وسائل اإلعالم يبدو عملية معقدة و إحدى طرائق فهمها تتمثل يف األخذ بعني ،و بالتايل
 .االعتبار السياق العائلي و املشاهدة اجلماعية

 جتدر اإلشارة إىل أن هذه النظرة اجلديدة القت قبوال عند العديد من املهتمني بدراسة 
 تأثريات وسائل اإلعالم، إال أن هذا املقترب يؤخذ عليه من اجلانب املنهجي الدور الذي اجلمهور و

ميكن أن يلعبه الباحث يف التأثري على تأويالت املبحوثني أو قدرة هؤالء عن كشف كل التأويالت 
ن أحباث اجلمهور ال تستطيع أبدا أن تكشف ع: " كما يشري إىل ذلك أحد الباحثني بقوله. املمكنة

اليت تستعمل عندما يشاهد شخص ما ) أو النصوص خارج السياقات ( طول و عرض أنساق املعىن 
فهذه تتضمن فرضيات متنوعة، من معىن لقطات الكامرا إىل التصورات العامة حول . برناجما تلفزيونيا

 )44(".كيف يعمل العامل " 
       ى بِـ ــر مقترب ما يسمو من املسامهات اهلامة، أيضا، يف ميدان التلقي ميكن أن نذك

  بعنوان Justin Lewisو هذا من خالل دراسة Information)  (The Publicأو " اإلعالم العام " 
(decoding television news)حيث ركز هذا الباحث على عمليات .  أو فك مدونات األخبار

ليت تنقلها التقارير اإلخبارية صنع املعىن من التلفزيون بدال من التركيز على القضايا و القيم ا
مث قام مبقارنة ذلك باخلصائص احملددة . إجراء مقابالت فردية مع مخسني مبحوثابالتلفزيونية، و هذا 
تقدميات مقدم النشرة ـ  )  ITNنشرة العاشرة مساء يف القناة التجارية الربيطانية ( للنشرة اإلخبارية 

ات و مواقع تقارير الصحفيني املوفدين و كيف ختتم القصة و مزجها للكالم و الصورة و تتايل اللقط
و بالتايل فهو يبدأ بعملية املشاهدة و تأويالت املشاهدين ملا مسعوا و شاهدوا و لكنه . اإلخبارية، اخل

 )45(.يعود إىل بنية النص
 Barthesلِـ   وظف مصطلحني استعارمها من النقد األديبLewisو جتدر املالحظة إىل أن 

        و يشري إىل وحدة من املعىن الذي يدركه املشاهد) الكلمة أو العبارة  ( lexieمصطلح : ا ومه
و ليس وحدة حمددة من قبل حتليل الباحث و اليت قد ختتلف من مشاهد إىل آخر بسبب االختالف 
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             )ئيو هي مسألة انتباه و إدراك انتقا( يف العناصر البصرية و اللفظية اليت يسجلها املشاهد 
لقطات تظهر عماال أمام : و االختالفات يف املعىن اليت يعزوها املشاهد إىل ما يسمعه و يشاهده، مثال

 lexiaمن طرف كل املشاهدين لكن البعض قد يبين  بوابة املصنع قد يتم تسجليها على أا مهمة
تشري إىل نقابة ؛ أما املصطلح  lexiaو البعض اآلخر قد يبين ‘ عمال عاديني’) كلمات أو عبارات(

      .  أو املُشبه و يشري إىل فئة من املعىن تقع على مستوى أعلى من الكلمة أو العبارةthemeاآلخر 
و يولِّد املشاهدون املشهات من األقسام املختلفة من القصة اإلخبارية من خالل توليف بlexia –  أي
يف شكل اقتراحات فيما يتعلق باملفردة و ما تدور حوله، و مبا  إلنتاج معاين -الكلمات أو العبارات
و نتائج هذه الدراسة تكشف عن أن املعاين اليت يكوا املشاهدون من األخبار . حدث أو مل حيدث

جتدر املالحظة إىل أن . ليست دائما تلك اليت يقصدها منتجو النصوص، إذ قد تتوافق أو ال تتوافق
 .حتليل مزدوج للنصوص و تأويالت اجلمهور املشاهدهذا املقترب يقوم على 

 مقترب االقتصاد السياسي و تأثري وسائل اإلعالم
دراسة العالقات االجتماعية و خاصة "  االقتصاد السياسي على أنه (Mosco.1995)يعرف 

فعلى ". العالقات السلطة اليت تؤثر على إنتاج املوارد و توزيعها و استهالكها، مبا فيها موارد االتص
إىل أن التقليد الراديكايل لالقتصاد السياسي استمر يف Curran غرار املنظرين املاركسيني، يشري 

احملاجة مبا مفاده أن وسائل اإلعالم مشكَّلَة بقوة بتنظيمها السياسي و االقتصادي، و أن النقاش العام 
ة خارج جمال اخلطاب العام و تأثريات للسياسة و الثقافة يف وسائل اإلعالم تتحكم فيه القوى املادي

  )46(.هذا اخلطاب على اتمع يعزز هيمنة القوى املادية
 سؤاال Graham Murdoch and Peter Goldingو يطرح صاحبا نظرية االقتصاد السياسي  

     كيف يتم تقدمي الالمساواة الصارخة يف توزيع الثروات على أا طبيعية و حمتومة : جوهريا مفاده
   )47(و كيف أا مفهومة على النحو ذلك من طرف الذين يستفيدون األقل من هذا التوزيع؟

من هذا املنطلق فهما يهتمان بعامل االقتصاد على حساب احملتوى االيديولوجي يف حتليل 
و يركزان، بصفة خاصة، . وسائل اإلعالم، مبعىن ال يهتمان بتحليل النصوص و ال بتأويالت اجلمهور

 .ى حتليل بنية ملكية وسائل اإلعالم و على كيفية عملهاعل
 يف هذا السياق، يؤكد هذا املنظور على أنه ينبغي اعتبار وسائل اإلعالم كجزء من النظام      

و ينظر إىل االتصال اجلماهريي على أساس أنه . االقتصادي الذي من خالله ترتبط بالنظام السياسي
ألن معظم الناس تتلقى .  االقتصادي و احملافظة عليه-االجتماعيوسيلة لشرعنة التدرج الطبقي 

معلوماا حول البناء االجتماعي من وسائل اإلعالم، و أن الرقابة على هذا التدفق احليوي للمخيال 
 .االجتماعي يتركَّز بأيدي اجلماعات املوجودة يف قمة البناء االجتماعي
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ة بني املالك الرأمساليني و وسائل االتصال          و حياول هذا املنظور أن يثبت بأن العالق
و ثقافة املوضوعية ". ثقافة املوضوعية"تتوسطها ) الصحفيون ( و املمارسة اليومية للقائمني باالتصال 

هذه تسمح بالبعض من االستقاللية، و لكنها تتطلب يف نفس الوقت بعض الوالء إىل إطار إمجاع 
 .الرأمسالية الليربالية

تجلى التركيز يف وسائل اإلعالم بيد بعض الشركات الكربى من خالل الربط التنظيمي و ي
، و بالتايل فهناك تركيز للسلطة بداخل عامل .اخل..بني قناة تلفزيونية أو جريدة أو دار نشر أو إذاعة

 ويمن عليها بالبحث عن الربح من طرف املالكني و من عمليات وسائل اإلعالم. وسائل اإلعالم
 .املدجمة عموديا و أفقيا

 و تتمثل عواقب هذه الظاهرة يف تقليص مصادر اإلعالم، و تقييد تعددية الرأي و اإلعالم   
      و يتم إنتاج معرفة اتمع و املعرفة من أجل اتمع حتت ضغوطات عوامل االقتصاد. املعرب عنه
    ة، أدى إىل إمهال القطاعات الصغرية و التركيز على السوق الواسعة و جتنب املخاطر. و السوق

      و يزعم أصحاب هذا املقترب أن وسائل اإلعالم تنتج اجلمهور. و الفقرية من اجلمهور الكامن
قوة هذه النظرية تكمن يف . ات اجلمهور على حنو مايو تبيعه ألصحاب اإلعالن، و تشكِّل سلوك

ط ضعفها هي أا ال تتحدث عن وسائل اإلعالم املعطيات االمربيقية للتدليل على حججها، و نقا
 )48(.ذات امللكية العمومية

         يف ختام هذا االستعراض ألهم اخلطوط العريضة ملسار حبوث التأثري و من منظورات
و مقتربات عديدة، و الذي ركزنا فيه على إشكالية التأثري و ما تتميز به من صعوبات و عدم اتفاق 

م وجودها و التباين يف املسلمات النظرية و املنهجية و أدوات البحث اليت غالبا حول وجودها أو عد
ما تؤدي إىل نتائج متباينة، ينبغي التوكيد على أنه من غري املمكن اإلملام بكل التنوعات املوجودة يف 

قول يكفي ال. و املنهجي حبوث اإلعالم نظرا المتدادها يف الزمن و املكان و كذلك تنوعها النظري
     بأن مسألة تأثري و سائل اإلعالم على اجلمهور ما زالت موضوع جدل و ال يوجد اتفاق بشأا،
و رمبا يعود السبب يف ذلك إىل أنه و إىل حد اليوم ال يوجد مقياس علمي مالئم لقياس ما حتدثه 

عقد إشكالية التأثري و مما ي.  و املعرفة وسائل اإلعالم من تأثريات على اآلراء و السلوكيات و القيم
هو أن وسائل اإلعالم و يف أي جمتمع ال توجد يف فراغ، فهي توجد و تعمل إىل جنب مؤسسات 
أخرى ال تقل أمهية عند احلديث عن التغيري، و بالتايل يصبح من الصعب الفصل بني التغريات اليت 

 .  عمليات أخرىميكن أن تكون وسائل اإلعالم السبب فيها و تلك اليت ميكن إرجاعها إىل
من جهة أخرى، جتدر املالحظة إىل أننا ال تم يف هذه الدراسة مبسألة تأثري وسائل اإلعالم 

فهذا االنشغال خارج عن نطاق . على الشباب من حيث اجلوانب املعرفية و الوجدانية و السلوكية
         لى قيم الشبابو إمنا اهتمامنا ينصب أساسا على مسألة أثر وسائل اإلعالم ع. هذه الدراسة
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و هناك الكثري من الدراسات و األحباث اليت ختلط بني مفهومي التأثري و األثر أو . و سلوكيام
 .تستعملهما بصفة متبادلة و كأما يفيدان نفس املعىن، برغم من الفرق الواضح بينهما

        كل واحد منهماو ميكن أن منيز التأثري و األثر يف هذا املقام من خالل تقدمي تعريف 
ففيما يتعلق بتعريف التأثري نكتفي باإلشارة إىل التعريف الذي . و سيتجلى، بعدئذ، الفرق بينهما

التأثري هو بعض التغري الذي حيدث على مستقبل الرسالة " و مفاده أن ) عبد اهللا بوجالل(قدمه 
 معلوماته معلومات جديدة، و قد اإلعالمية، فقد تلفت الرسالة انتباهه و يدركها، و قد تضيف إىل

جتعله يكون اجتاهات جديدة أو يعدل من اجتاهاته القدمية، و قد جتعله يتصرف بطريقة جديدة أو 
 فمثل هذا التعريف، حىت و إن صيغ بصيغة االحتمال، و الذي قد )49(." يعدل سلوكه السابق

ثري، فهو ينطوي على فكرة اعتبار يعكس تعريفات جلّ األدبيات اإلعالمية يف ميدان حبوث التأ
الرسائل اإلعالمية كمنبهات حتدث تأثريا مباشرا يف أفراد اجلمهور الذين يتعرضون هلا، و بالتايل فإن 
اجلمهور سليب، بدرجة كبرية أو قليلة، و أن العالقة بني االثنني خطية و يف اجتاه واحد، أي من 

سائل اإلعالم قد تؤثر يف مستقبلي رسائلها، إال أن و برغم من أن و. وسائل اإلعالم إىل اجلمهور
و نظرا لصعوبة . هناك صعوبة يف حتديد طبيعة هذا التأثري و حجمه و هذا حمل جدل إىل يومنا هذا

 .دراسة التأثري فضلنا التركيز على األثر و الذي سنحاول شرحه
لية بني أفراد  يشري أساسا إىل عالقة تفاعFrankling FEARINGإن مفهوم األثر حسب 

اجلمهور و وسائل اإلعالم، و هذا عكس التأثري الذي يعين عالقة خطية؛ مبعىن أن أفراد اجلمهور 
  يستعملون حمتويات وسائل اإلعالم ألسباب متعددة ختتلف باختالف سياقام االجتماعية و النفسية

 و ما متثله بالنسبة إليهم و مدى و االقتصادية و الثقافية، و وفق القيمة اليت تتضمنها هذه احملتويات
يتضح  من هذا التعريف الذي نتبناه يف هذه ) 50(.قدرا على إشباع حاجام االجتماعية و النفسية

و ال بد من التوضيح بأننا إذا كنا . الدراسة أنه يندرج ضمن مقترب االستعماالت و اإلشباعات
االستعمال و حسب، و ال نبحث يف جانب نتبىن مثل هذا التعريف لألثر، فإننا نتقيد جبانب 

 . اإلشباعات ألن طبيعة دراستنا تفرض علينا مثل هذا التقيد
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  مقترب االستعماالت و اإلشباعات-2
 

   متهيد        
    تمع الواسع تإن دراسات وسائل اإلعالم و مجهورها أو ام عادة إىل نوعني خمتلفني من قس

و هذه األخرية . دراسات التأثري ودراسات ما يسمى باالستعماالت و إشباع الرغبات: الدراسات
 .عادة ما تتضمن مقتربا وظيفيا

وسائل اإلعالم يعترب تقليدا من بني    يف حبوثاالستعماالت و اإلشباعات ا أن مقتربكم
التقاليد املهمة يف الدراسات اإلعالمية، فتارخيه يعود إىل أزيد من ستة عقود من الزمن كاملة، بدءا من 

لعدد اهلائل األربعينيات من القرن املاضي، و تأثريه على الباحثني يف خمتلف البلدان جلي من خالل ا
للدراسات و األحباث، و الذي يصعب إحصاؤها، و اليت طبقت نفس اخلطوات أو أعادت النظر يف 

 .البعض من مسلماته
و مسامهات هذا املنظور يف فهم العملية اإلعالمية ال ميكن إنكارها، بالرغم من االنتقادات 

 فضله يبقى قائما يف نقل  تركيز اهتمام العديدة اليت توجه له و اليت سنذكر األهم منها الحقا، إال أن
الذي يستعمل هذه الرسائل ) ملن ( كمنبه إىل اجلمهور أو املتلقي ) يقول ماذا ( الباحثني من الرسائل 

 .وفق شروط معينة و يف ظل ظروف حمددة
يف       إن عوامل االمتداد الزمين و النطاق اجلغرايف و الكم جتعل من الصعوبة جدا تقدمي عرض وا

هلذا املنظور، و هلذا سنقتصر يف هذا املقام على عرض أهم اإلسهامات األصيلة اليت أسست هلذا 
      و هذه اإلسهامات الرئيسة جاءت من الواليات املتحدة . املنظور و تلك اليت أثرته بطرق خمتلفة

ث فيها حتاول أن تطبق و السويد أما االنتقادات فمن ابريطانيا، أما يف البلدان األخرى فكانت األحبا
 .افتراضات املنظور يف سياقات أخرى مغايرة

 و عليه، سنقسم هذه اإلسهامات وفق مراحل تارخيية متعاقبة ألن كل مرحلة تتميز 
كاملفاهيم املبتكرة و املنهجية املستعملة و أدواا و نوع الوسيلة و الظروف العامة : خبصائص معينة

 املستعملة و النتائج املتوصل إليها يف كل مرحلة، و االنتقادات املوجهة للمجتمع، ونربز أهم املفاهيم
و عليه . هلذا املقترب، مث حناول استخالص البعض من مفاهيم هذا املقترب لتوظيفها يف دراستنا

     سنتناول بداية ظهور حبوث االستعماالت و اإلشباعات؛ و التقليد احلديث ملنظور االستعماالت 
ت؛ و أهم االنتقادات اليت وجهت إليه؛ و كيف ستوظف بعض مفاهيم هذا املقترب يف و اإلشباعا
 . الدراسة
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 ظهور حبوث االستعماالت و اإلشباعات
إن حبوث االستعماالت و إشباع الرغبات، بكل بساطة حتاول أن تشرح كيف يستعمل   

من هذا اجلانب،  فهي . لالناس وسائل اإلعالم، و كيف يشبعون رغبام من خالل هذا االستعما
و هلذا تعترب . االستجابة/ختتلف عن حبوث التأثري اليت كانت تنظر إىل العملية اإلعالمية من زاوية املنبه

و لكن هذا املنظور مل ينب على فراغ، و إمنا كانت هناك حماوالت . حتوال نوعيا يف البحوث اإلعالمية
 .مهدت له، و متثِّلُ األساس الذي بين عليه

 و زمالؤه يف األربعينيات من Lazarsfeld     من بني احملاوالت هذه، نذكر البحوث اليت قام ا 
القرن املاضي اليت مهدت الطريق و حددت االجتاهات و طورت أساليب البحث و أدواته يف ميدان 

           يف نفس املرحلة ازدهرت البحوث اإلعالمية بسبب دوافع سياسية و جتارية. وسائل اإلعالم
          . و كانت هذه البحوث تكشف عن نتائج مل تكن متضمنة يف فرضيات الباحثني. و أكادميية

و بالتايل، أصبحت هذه النتائج نفسها موضوع فرضيات أحباث الحقة توصلت كلها إىل تفنيد 
 . على اجلمهوراالعتقاد السائد آنذاك و الذي مفاده أن وسائل اإلعالم هلا قوة وفاعلية يف التأثري

يف هذا السياق، تندرج حبوث االستعماالت و اإلشباعات و اليت يرجع أصلها إىل عدة حبوث 
متت يف األربعينيات و اخلمسينيات من القرن املاضي، و من بني البحوث الرائدة يف هذا اال دراسة 

Herzog نامج ألعاب حول مسألة إشباع الرغبات اليت كان يتحصل عليه مجهور بر1940 يف)quiz( 
و اليت مازالت تؤخذ بعني   و من بني نتائجها، أي الرغبات اليت أفصح عنها املستجوبون،)1(.إذاعي

 : االعتبار يف حبوث االستعماالت و إشباع الرغبات يف يومنا هذا، هي
الربنامج  التنافس، ويعين أن املستمع للربنامج يشارك عن بعد و حياول أن يتبارى مع املتنافسني يف -

 من خالل حماولته اإلجابة على األسئلة اليت يطرحها منشط الربنامج؛
 التربية، أي من خالل االستماع إىل األسئلة اليت تطرح يف الربنامج و األجوبة الصحيحة عليها، -

 يكتسب املستمع معلومات جديدة؛      
 من جهة، و من جهة ثانية يقيم نفسه  التقييم الذايت، ويقصد به أن املستمع يقارن نفسه باملتنافسني-

و هكذا، استخلصت الباحثة أن الربنامج اإلذاعي يتيح . من خالل األجوبة الصحيحة اليت يقدمها
 . الفرصة ملستمعيه لكي يشبعوا بعض الرغبات النفسية

ماذا نعرف حقيقة عن مستمعي املسلسالت :  لنفس الباحثة بعنوان1942و يف دراسة ثانية 
 مستمع حول أنواع 2500قامت باستقصاء رأي عينة مكونة من كانت قد  )2(عية اليومية؟اإلذا

وكشفت دراستها عن أن الرغبات اليت . الرغبات اليت يتحصلون عليها من املسلسالت اإلذاعية اليومية
 : أفصح عنها املستقصون متثلت يف
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ق، ــــــن التوترات و القل التنفيس العاطفي، و معناه التخلص من الشحنات العاطفية و م-
 ؛Freudحسب تعبري  )  abreaction(" إزالة العقَد"أو 
 االستغراق يف أحالم اليقظة، ويعين أن املستمع يتخيل نفسه يف و ضعيات أو أماكن أو أدوار -

  و يتحدث عنها؛املسلسل اليومي يصورها
ت و مواقف يتحدث عنها املسلسل  السلوك االجتماعي الالئق، و يقصد به تبين املستمع لسلوكيا-

 . اليومي و يتم التعبري عنها وفق قيم اتمع و قواعده و معايريه
و من مثة أطلقت مصطلح اإلستعماالت و اإلشباعات، و هو ذات املصطلح الذي مازال 

 .يستعمل يف حبوث هذا امليدان إىل يومنا هذا
 حول الرغبات اليت 1948 يف  Warner and Henryو يف دراسة مماثلة قام ا الباحثان

يتحصل عليها املستمعون من املسلسالت اإلذاعية اليومية، اليت أكدت نتائجها ما توصلت إليه دراسة 
Herzogو كشفت دراستهما ع ،مبعىن أن املستمعني "جتاوز النقائص االجتماعية" ا أمساه الباحثان م ،

على بعض القيم و املواقف و املعايري و السلوكيات من خالل متابعتهم للمسلسالت اليومية يتعرفون 
اليت يتقبلوا و يتبنوا و يستدجموا و قد يطبقوا يف تفاعالم اليومية، و حتديدا أظهرت دراسة 

و تكافئها، و تقلص من شعورها بعدم  الباحثني أن املسلسالت اإلذاعية يب بالزوجة و األم
 )3(. باألمان و قبول وضعها يف اتمعهاإحساسجدواها، و تزيد يف كل من 

 حول سلسلة الرسوم اهلزلية اخلاصة 1949 و يف دراسة هلما عام Wolf and Fiskأما 
تقدمي البطل الذي ال يقهر، و فرصة للتماهي : باألطفال، فالحظ الباحثان أا تؤدي ثالثة وظائف
     يفة تتطابق مع مراحل متتالية من النموو كل وظ. بالبطل، و توفري املعلومات حول العامل احلقيقي

، و أن االستعمال املفرط لسلسلة الرسوم اهلزلية مرتبط اجات النمو احملددة عند األطفالو مرتبطة حب
 )4(.برتعات عصبية و إعاقات فيزيقية

 و جتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن مع اية األربعينيات من القرن املاضي، كان 
Lasswellو  Wrightعدم من بالرغم  و . قد أرسيا دعائم الوظيفية البنائية يف البحوث اإلعالمية

 كانإالَّ أنه خذ بعني االعتبار من طرف بعض الباحثني، ؤاالتفاق حول هذه الوظائف أو أا ال ت
   .تقريب ميكن أن يؤدي إىل أي منط من الوظائفبالهناك اتفاق عام مفاده أن أي منط حمتوى 

 قد ميز بني ثالثة وظائف أساسية لوسائل اإلعالم، على النحو Lasswell كان و لقد
 )5(:التايل

 حراسة احمليط، مبعىن أن وسائل اإلعالم تقوم بوظيفة مراقبة ما جيري على الساحة من أحداث -
ية تدق سياسية و اجتماعية و اقتصادية، و تقوم بنقلها إىل اجلمهور العريض من ناحية، و من ناحية ثان

 ناقوس اخلطر كلما كانت هناك جتاوزات أو نقائص، على مستوى املؤسسات املختلفة؛
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      ربط أجزاء اتمع يف استجابته للمحيط، و هي وظيفة حتقق االندماج و االنسجام يف اتمع -
 ن األفراد و املؤسسات من الشعور باالنتماء إىل جمتمع واحد؛و متكِّ

اعي، و هذا له صلة بدور التنشئة االجتماعية الذي تقوم به وسائل اإلعالم يف  نقل التراث االجتم-
  اتمع من خالل نقل التقاليد و القيم و املعايري من جيل إىل آخر، وهي وظيفة حتقق انسجام اتمع 

 .و متاسكه
 و بعدما شهدت وسائل اإلعالم تطورا هائال بالواليات املتحدة، و بصفة خاصة انتشار  

:  الثالث، و هيLasswell وظيفة رابعة لوظائف Wrightالتلفزيون و استعماله املعمم، أضاف 
و هذه النظرة الوظيفية لوسائل اإلعالم، مبعىن أن وسائل اإلعالم تقوم ببعض الوظائف، اليت ) 6(.الترفيه

سياق الفكري جانب منها يليب حاجات املؤسسات و األفراد يف جماالت متنوعة و متعددة، تعترب ال
 .  الذي يندرج فيه منظور االستعماالت و اإلشباعات

 عن أن األمناط املختلفة حملتويات وسائل Rileys (1951)، كشفت دراسة ضماريف نفس امل
 فوجد أن إحباط Maccoby(1954) أما )7(.اإلعالم تتنوع مبدى االرتباط بالعائلة و باجلماعة األولية

 و يف )8(. الطبقة املتوسطة أدى إىل مستويات أعلى من مشاهدة التلفزيوناحلياة املرتلية وسط أطفال
 الحظ الكاتبان أن حمتويات اخليال يف وسائل Katz and Lazarsfeld (1955)الدراسة املرجع لِـ 

اإلعالم تليب حاجات مرتبطة بالثقافة الفرعية للجماعات ذات املراتب االجتماعية األدىن و مبستويات 
و يف ذات الدراسة طرح الكاتبان السؤال . لنشاط االجتماعي و بعناصر القلق يف الشخصيةأدىن من ا

ال خيلو مرجع يف أدبيات التأثري و االستعمال من اإلشارة إليه، ألنه ساعد كثريا  األساس الذي يكاد
ا السؤال  و مؤدى هذ.االستجابة إىل االستعماالت و اإلشباعات/على تغيري اجتاه األحباث، من املنبه

 )9(ليس ماذا تفعل وسائل اإلعالم يف اجلمهور، و إمنا ماذا يفعل اجلمهور بوسائل اإلعالم؟: هو
 بأحد املفاهيم الرئيسة و الذي يشرحان به 1956 يف عام Horton and Wohlو لقد ساهم 

  مـــــومظهرا من مظاهر إشباع الرغبات، ما زال يستعمل يف أحباث هذا املنظور، و هو مفه
   و يقصدان به ذلك التفاعل، أو األخذ(para-social interaction)" التفاعل االجتماعي الشبهي " 

    ) فيلم أو متثيلية ( أو اخليالية ) ن برنامج ألعاب أو املعِل( و الرد الذي يتم بني الشخوص احلقيقية 
فيهية من التكيف املسبق مع و يتجلى التفاعل من جانب الذين يقدمون حمتويات تر. و أفراد اجلمهور

االستجابة املفترضة ألفراد اجلمهور ، و من جانب هؤالء  حيدث التفاعل من خالل القيام باالستجابة 
 )10(.املفترضة

 إىل عدد من خصائص اخللفية و ارتباطها باالستعمال العايل لألفالم Bailyn (1959)و أشار 
 من األطفال حنو البحث عن اهلروب من خلفية املرتل السينمائية، و بصفة خاصة ميل أمناط حمددة
 قد حاولوا حتليل Schramm et al (1961) و كان )11(.املقيدة و التماهي مع حمتوى البطل العدواين
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، و ميزوا بني نوعني رئيسيني من "الواقع " و " املتعة  "Freudمفهوم اهلروبية، اعتمادا على ما أمساه 
     على العموم، فإن أفالم رعاة البقر و اجلرمية: "  من خالل اإلشارة إىل أنهمحمتويات وسائل اإلعال

    و املوسيقى الشعبية و االستعراضات الغنائية هي أساسا حمتويات أحالم اليقظة، و ألن الوثائقيات 
 )12(".و احلوارات و برامج الشؤون العامة و التلفزيون التربوي هي أساسا حمتويات الواقع 

 فلها fantasyحتويات الواقع تؤدي وظيفة اإلشباع اآلين للرغبات، أما حمتويات أحالم اليقظة فم
وظيفة اإلشباع املؤجل للرغبات، و أن كال من االستعمال و اإلشباع مرتبطان مبعايري الطبقة 

 . االجتماعية
 يف عام Katz and Foulkesو من بني هذه املسامهات األوىل، نشري إىل الدراسة اليت قام ا 

 و اليت قدما فيها سلسلة من املفاهيم لشرح العملية اإلعالمية على ضوء االنتقادات اليت وجهت 1962
. ، بصفة رئيسة'اهلروبية'و أرادا أن يدققا يف مفهوم ) حمتويات وسائل اإلعالم ( إىل الثقافة الشعبية 

تمع العصري " ا بأن حيث أقرِدثُ توترات أو أدوار احلياة اليومية يف احكل التوكيدات يف - دوافعت
 لوسائل اإلعالم التعرض العايلاليت تقود إىل ) ناجتة عن االغتراب أو الشعور باحلرمان  ( -األصل
الذي، و من ) أحالم اليقظة : مثال(  املميز حمتواهاو ) قاعة العرض السينمائي : مثال(  املُميِز بسياقها
 كعاقبةالتماهي، يستطيع الفرد أن يتحصل على إشباع تعويضي و، رمبا  ك-عمليات نفسية خالل 

 )13 (".لاللتزامات الدور اآلخر' ختدير' غري متوقعة، 
إن هذه الفكرة يف غاية األمهية من وجهة نظر دراستنا، و سنحاول شرحها ، ألننا نسعى إىل 

  األدوار و الدوافع: م األساسية، هييتضح من االقتباس أن املفاهي. اختبار بعض االفتراضات املماثلة
و ميكن تقدمي ). النتيجة ( و التعرض و السياق و العمليات النفسية و اإلشباع التعويضي و العاقبة 

 :هذه السلسلة من املفاهيم على النحو التايل
 
 عاقبة←عمليات نفسية←حمتوى←سياق←التعرض العايل←دوافع←أدوار                  

 
هوم هو الدور أو األدوار، اليت تستعمل سوسيولوجيا كوحدات و على أساسها إن أول مف
 .  مثال املدرسة كمؤسسة اجتماعية، تتكون من جموعة أدوار املعلمني و التالميذ)14(.تبىن املؤسسات

و عندما حيتل الناس مراتب اجتماعية فإن سلوكهم يتحدد أساسا مبا يتوقَّع من تلك املرتبة بدال من 
الذي حيمل معه بعض السلوكيات ' املعلم ' مثال، معلم مدرسة كفرد يؤدي دور . خصائصهم الفردية

املنتظرة بغض النظر عن مشاعره الشخصية يف أي وقت، و بالتايل ميكن تعميم الدور املهين لسلوك 
عمال وسائل  فإن است،عليهو .  اخلصائص الفردية للناس الذين حيتلون هذه املراتبدون اعتباراملعلم 

 . اإلعالم من طرف الناس هي يف الواقع انعكاس ألدوارهم يف اتمع
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 املصطلحان يستعمالن بصفة متبادلة من طرف -و املفهوم الثاين هو الدوافع أو احلاجات 
     اليت توجد على مستوى األفراد و تتحدد بعوامل بيولوجية -الباحثني يف هذا التقليد من األحباث 

 اجتماعية و اليت يشبعها األفراد تبعا لظروفهم عن طريق الوسائل الطبيعية كالدافع إىل و نفسية و
التفاعل االجتماعي ميكن أن يتم بصفة طبيعية من خالل االتصال يف وضعية الوجه لوجه، لكن إذا 

مثلما تعذرت الوسائل الطبيعية يلجأ األفراد إىل إشباعها عن طريق التعرض حملتويات وسائل اإلعالم، 
 . أشرنا سابقا إىل مفهوم التفاعل االجتماعي الشبهي

 و عليه، إننا نفترض أن دور الفرد من اجلمهور و الظروف اليت يعيشها ختلق لديه دوافع 
حمددة، يشبع البعض منها عن طريق الوسائل الطبيعية و البعض اآلخر عن طريق التعرض إىل وسائل 

ن لدى هذا الفرد الدافع إىل املعرفة لكن قدرته الشرائية ال تسمح على سبيل املثال، نفترض أ. اإلعالم
. له باقتناء ما حيتاجه إلشباع هذه احلاجة و بالتايل، سيتعرض إىل وسائل اإلعالم إلشباع هذه احلاجة

و نفترض أيضا أن الدافع إىل التفاعل االجتماعي ميكن أن يشبع بالسبل الطبيعية و ليس عن طريق 
م، ألن الفرد يعيش يف سياق اجتماعي انتقايل ما زالت الروابط التقليدية اليت تربط فيما وسائل اإلعال

و بالتايل ميكن أن ال يكون لديه الدافع أو . بني األفراد هي السائدة حىت و إن طرأ عليها بعض التحول
 . يةو هو دافع يوجد أساسا يف اتمعات اجلماهري. احلاجة إىل التفاعل االجتماعي الشبهي

           و مفهوم التعرض يعين جممل الوقت الذي يقضيه الفرد يف استعمال وسائل اإلعالم
هنا أيضا، ميكن أن نضارب بأن وقت الشاب قد يكون حمدودا بسبب احلجم . و استهالكه حملتوياا

    عية مثال، الساعي الذي يقضيه يف الدراسة و التحضري بالبيت، أو يف العمل و يف تفاعالته االجتما
و هذا، نفترض أنه سينعكس على منط استعماله لوسائل اإلعالم و حىت على احملتويات اليت يتعرض 

 .إليها أو احلاجات اليت يريد إشباعها
أما السياق فيقصد به الظروف و الشروط اليت يتم فيها استعمال وسائل اإلعالم و نعتقد أا 

 .تتنوع بتنوع األفراد
رتبة اخلامسة من سلسلة املفاهيم مفهوم احملتوى و الذي يشار به إىل مدى قرب و يأيت يف امل

). األفالم اخليالية و العروض الترفيهية املختلفة (و ابتعاده ..) األخبار و الوثائقيات( احملتوى من الواقع 
تويات و هنا أيضا حناول أن نعرف إىل أية جهة مييل الشاب، هل أن دوره يدفعه إىل التعرض للمح

 .القريبة من الواقع، أم أن ظروف احلياة و مشقاا جتعله خيتار تلك اليت تبتعد عن الواقع
  . مث العمليات النفسية اليت تعين مدى تورط األفراد يف استهالكهم حملتويات وسائل اإلعالم

ع و رمبا حىت و من مظاهر التورط التماهي و أحالم اليقظة جراء التعرض للمحتويات البعيدة عن الواق
القريبة منه، بعبارة أخرى مدى ختيل الفرد أو تصوره لنفسه يف و ضعيات و أماكن و أدوار يكون قد 
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إال أن هذا املفهوم . تعرض هلا يف احملتويات اإلعالمية و هي حالة تنطبق أكثر على السينما و التلفزيون
 .إشكالية هذه الدراسةال يعنينا ألنه له صلة باإلشباعات اليت ال تشكل متغريا يف 

اإلشباع التعويضي، و هو مفهوم آخر من سلسلة املفاهيم هذه، و يشري إىل مدى إشباع 
ية أو وجدانية و اليت ال يستطيع أفراد اجلمهور إشباعها معرفالدوافع و احلاجات سواء كانت 

عالم اليت تؤدي يف بالوسائل الطبيعية و عليه فهم يلجأون إىل إشباعها بوسائل بديلة، أي وسائل اإل
 .و هذا املفهوم ال يعنينا أيضا. هذه احلالة وظائف بديلة

و أخريا مفهوم العواقب و هذا يعين العواقب أو النتائج اليت تترتب عن  استعمال وسائل 
اإلعالم على مستوى األفراد، و هو حوصلة كل املراحل السابقة، و العواقب ميكن أن تكون إجيابية، 

 كأن يزداد اجلمهور الذي يتعرض لوسائل اإلعالم معرفة أو يكتسب بعض ملعريفستوى امثال على امل
و بعضها اآلخر قد يكون سليب . السلوكيات اليت تساعده على االندماج يف اجلماعات و اتمع ككل

اد  و يعرب عن احلالة اليت يسعى فيها األفر  (narcotization) 'ختدير' و يكون، كما وصفه الباحثان، 
و فيما يتعلق بدراستنا فإن العواقب هي من بني املؤشرات األساسية . إىل إشباع احلاجة إىل اهلروبية

 .اليت حناول من خالهلا معرفة أثر استعمال وسائل اإلعالم على قيم و سلوكيات أفراد العينة
ر هكذا بعد أن حاولنا استعراض أهم األفكار و املفاهيم يف األحباث اليت أسست منظو

االستعماالت و اإلشباعات، سنتعرض فيما يلي إىل هذا املنظور يف شكله احلديث ، و الذي هو يف 
يهتم بنفس الظاهرة و يستعمل نفس املفاهيم و لكن بتعبريات  و هو الواقع امتداد للمقترب التقليدي، 

لوجيات ، و يف سياق تكنوامغايرة يف بعض األحيان حسب الباحثني، و بتحليالت أكثر تعقيد
 .االتصال احلديثة

 
 املقترب احلديث يف حبوث االستعماالت و اإلشباعات

  
مع بداية السبعينات من القرن املاضي، بدأت الرؤى تتضح أكثر خبصوص افتراضات مقترب 
االستعماالت و اإلشباعات، و الدراسات اليت أجنزت يف هذه املرحلة حاولت أن تتجاوز حمدودية 

 الذي كان يقول به نقاد الثقافة الشعبية و كان مفهوما حموريا يف أحباث املرحلة 'اهلروبية ' مفهوم 
 ةـــــو يندرج يف سياق هذه احملاوالت دراس. التقليدية، بالذهاب أبعد من هذا املفهوم

McQUAIL et al (1972)  وصف أفراد اجلمهور لتجربتهم الذاتية مع  " حول و متحورت دراستهم
و هذه ) 15(".ما هي بالضبط الوظائف اليت تؤديها حمتويات معينة يف ظروف حمددةوسائل اإلعالم و 

و انطلق أصحاب هذه الدراسة من افتراضات رئيسة هي . الدراسة ركزت على التلفزيون حصريا
 :على النحو التايل
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  أن مشاهدة التلفزيون موجهة حنو هدف؛-
 الهتمامات و الدوافع؛ املشاهدون وحدهم يستطيعون الكشف عن األهداف و ا-
  هناك أمناط متنوعة للدوافع و إشباع الرغبات؛-
 إشباع الرغبات و الدوافع و االهتمامات و الوظائف ميكن معاجلتها كوحدات مفاهيمية خمتلفة -

 للتحليل؛
      استعمال وسائل اإلعالم ميكن وصفه كعملية تفاعلية تربط احملتوى و احلاجات و االدراكات -

وار و القيم بالسياق حيث يوجد الفرد و أن التجربة االجتماعية ختلق بعض احلاجات اليت و األد
 .بعضها موجه حنو وسائل اإلعالم لإلشباع

نالحظ من خالل هذه العناصر أن استعمال التلفزيون من طرف اجلمهور ليس عرضيا و إمنا 
الفرد للتلفزيون بصفة غري خمطط له لتحقيق هدف، و هذا ال حيدث دائما حيث ميكن أن يتعرض 

مث أن أمناط الدوافع و إشباع الرغبات ختتلف باختالف التجربة و األفراد و السياق الذي .  مقصودة
يتم فيه التعرض، و إذا كان هذا صحيحا، فإن السؤال يبقى مطروحا خبصوص األفراد و مدى قدرم 

 تقنياته اليت ال تستطيع يف الوقت احلايل على اإلفصاح عن دوافعهم مثال، و هذا يتعلق بطرق البحث و
اإلجابة عن مثل هذا االنشغال، و من ناحية ثانية فإن مسألة التعرض ال نعتقد أا ختضع للتخطيط يف 
اتمعات االنتقالية حيث منط العائلة املمتدة هو السائد باإلضافة إىل أزمة السكن اليت تقلص احلميمية 

ار استعمال التلفزيون كعملية تفاعلية تتدخل فيها عدة عوامل نقطة مهمة و اعتب. إىل أدىن درجاا 
     بالنسبة لدراستنا من زاوية القيم و املواقف اليت نفترض فيها أا تتدخل كعامل يؤثر على التعرض

 .و االستعمال، و هذا من بني ما حناول الكشف عنه
 أربعة تصنيفات رئيسة على النحو و توصلت هذه الدراسة إىل نتائج هامة متت صياغتها يف

 )16(:التايل
 التحويل و يقابل مفهوم اهلروبية الذي أشرنا إليه سابقا، و فككه أصحاب الدراسة إىل ثالثة      -1

 :عناصر
 . اهلروب من مشقات الروتني اليومي-
 . اهلروب من أعباء احلياة-
 . التنفيس العاطفي-
 : التفاعل االجتماعي الشبهي الذي سبق و أن ذكرناه، و تعين العالقات الشخصية و يقابل مفهوم-2
 املرافقة، مبعىن أن الفرد يعيش افتراضيا مع الشخوص و الوضعيات اليت يشاهدها يف احملتويات -

 .اإلعالمية

 63



باعاتمقترب االستعماالت و اإلش: الفصل الثاين  

 املنفعة االجتماعية، و تعين أن األفراد يتحصلون على معلومات و صور يستعملوا يف تفاعالم -
 .و سلوكيام املختلفةاالجتماعية 

 : اهلوية الشخصية، و يقابلها العمليات النفسية اليت حتدثنا عنها أيضا، و تشري إىل ثالثة عناصر-3
 مرجعية شخصية، و تعين أن األفراد حياولون أثناء االستعمال لوسائل اإلعالم أن يتعرضوا إىل -

 .احملتويات اليت تتوافق مع ميوالم و مواقفهم وقيمهم
 استشفاف الواقع، و هذا يتم من خالل احملتويات القريبة من الواقع كاألخبار، أو حىت من تلك -

 .البعيدة من الواقع كاملسلسالت لالطالع على ما هو جديد يف ميادين عدة
 . تعزيز القيم، وهذا حيدث من خالل التعرض ملا يتوافق و قيمهم، وجتنب ما يتنافر و قيمهم-
 .أي االطالع على ما جيري من أحداث سياسية و اقتصادية و ثقافية حراسة احمليط، -4

إذن، و على ضوء هذه التصنيفات فإن أفراد اجلمهور يتعرضون لوسائل اإلعالم وفق 
اختيارات شخصية من أجل حتقيق بعض األهداف النفسية و االجتماعية اليت حتددها جتربتهم 

 .االجتماعية و السياق الذي يتم فيه التعرض
و يف نفس املرحلة التارخيية، يف السويد،  ظهرت دراسة هامة سامهت مسامهة معتربة يف 

و اليت صدرت يف عام  Rosengren and Windhal تقليد االستعماالت و اإلشباعات، و هي للباحثني
 إذ قدم )17(. و متيزت بتحليل خمتلف وسائل اإلعالم و مل تركز على التلفزيون و حسب1972

، و حمتوى وسائل اإلعالم )وسائل اإلعالم ( سلسلة من التصنيفات لسلوك األفراد اإلعالمي الباحثان 
و يستعمالن نفس مفاهيم اهلروبية و أحالم اليقظة و التفاعل . و الوظائف و إقامة الربط فيما بينها

  و ثقافية و يقران بأن لألفراد دوافع أو حاجات بيولوجية و نفسية و اجتماعية . االجتماعي الشبهي
و منها ما هو وظيفة ) خارج وسائل اإلعالم ( و اليت تشبع بوظائف بديلة، منها ما هو وظيفة طبيعية 

 .بديلة تتمثل يف وسائل اإلعالم، أي أن األفراد يقصدون و سائل اإلعالم من أجل إشباع حاجام
    :نشري إىلمن بني أهم األفكار يف هذه الدراسة ميكن أن 

االهتمام مبا هو : تتوقف على بعض القدرات الشخصيةاليت  و: ىل التفاعل االجتماعياحلاجة إ -
خارج الذات والتعاطف أو التقمص العاطفي أو التواصل مع اآلخر؛ وكذلك على الوقت املتوفر لدى 

تمتع و عليه، فإذا كان الفرد ي. الفرد و البيئة احمليطة به، و يعنيان بالبيئة كل ما هو خارج ذات الفرد
بقدرات شخصية و مادية و البيئة احمليطة به مالئمة، فهو يشبع حاجاته بالطريقة الطبيعية، أي التفاعل 
مع الناس احلقيقيني يف وضعية الوجه لوجه، لكن يستطيع، أيضا، أن يفعل ذلك بقراءة كتاب أو 

 .بالتعرض للراديو أو التلفزيون أو كتابة رسائل ، وهذه تسمى وظائف بديلة
     إذن، كلما كان الفرد يتمتع ذه القدرات الشخصية و املادية و ببيئته مالئمة سوف لن يبحث  

إال أن الباحثني يوضحان أن الوظيفة البديلة ميكن أن . عن و ظائف بديلة و العكس بالعكس صحيح
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عية و لكن تكون يف شكل ملحق، أي تكملة ملا هو كامال نسبيا، الفرد يشبع حاجاته بالطريقة الطبي
يكمل هذا اإلشباع، مثال، عن طريق وسائل اإلعالم؛ كما ميكن أن تكون تعويضا، أي أن الفرد ال 

 .يستطيع أن يشبع حاجاته بالطريقة الطبيعة، فيلجأ إىل وسائل اإلعالم إلشباعها
 يتم و  تشرح العالقة بني حاجات األفراد و اإلشباع الذي:  درجة االعتماد على الوظائف البديلة-

و إشباع هذه احلاجات يتوقف على ما أمساه الباحثان بقدرات الفرد . عن طريق الوظائف البديلة
مبعىن أن درجة اعتماد الفرد على وسائل اإلعالم إلشباع . الشخصية و املادية و على البيئة احمليطة به

 .عيةحاجاته تزداد أو تقل وفقا ملدى قدرته على إشباع هذه احلاجات بالسبل الطبي
يقر الباحثان بأن هناك ترابطا إجيابيا بني درجة التورط و حجم االستهالك،  :  حجم االستهالك-

و يف كليت احلالتني . فكلما كانت درجة التورط عالية كان استهالك حمتويات وسائل اإلعالم كبريا
 .ميكن أن تكون العالقة متبادلة أو مترابطة

  على نفس قدرات (involvment)و يتوقف التورط : عالم درجة التورط يف حمتويات وسائل اإل-
فإذا كان الفرد يفتقد إىل تلك القدرات سيميل إىل البحث عن وظائف . الفرد الشخصية و اخلارجية

و هذا التعرض ميكن أن يسفر عن بعض . بديلة و اليت تتمثل يف تعرضه إىل حمتويات وسائل اإلعالم
اهي، و يعين قدرة الفرد على أن يرى نفسه مكان شخص آخر، و لو العمليات النفسية من بينها التم

أن التماهي قد يدوم دوام اللقطة يف التلفزيون أو حلظات إذاعية، إال أن التماهي قد يكون يف شكل 
 :أربعة احتماالت

 أو التجرد ، و يعين غياب عالقة، أي احلالة اليت ال يتماهى  فيها الفرد detachmentاالنعزال  .1
 . ع أي ممثل حملتوى وسائل اإلعالم الذي هو بصدد استهالكهم

، و هو املصطلح الذي أشرنا إليه  para-social interaction الشبهي-التفاعل االجتماعي .2
يا، فعلسابقا،  و يعين التفاعل مع أحد الشخوص من عامل وسائل اإلعالم و كأنه موجود 

 .بدون فقدان هوية الفرد املتفاعل و لو للحظة
، و يعين التفاعل مع العروض اليت يقدمها  solitary identificationالتماهي االنفرادي .3

 .شخص و احد
4.  راألسcapture و يعين احلالة اليت يتفاعل فيها الفرد افتراضيا سواء مع واحد من املمثلني أو 

ر من وسيلة أكثر يف وسيلة إعالمية واحدة ، أو يتفاعل مع واحد من املمثلني أو أكثر يف أكث
    .من وسائل اإلعالم اليت يتعرض هلا

و هناك ترابط   أمناط العالقة هذه كلها يشار إليها بدرجة التورط ،و جتدر املالحظة إىل أن    
مبعىن، كلما كان الفرد معتِمدا أكثر  . إجيايب، يف رأي الباحثني، بني درجة االعتماد و درجة التورط
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ئل اإلعالمية كمتعهدة لتقدمي الوظائف البديلة للتفاعل احلقيقي، كانت  أو أكثر من الوساةعلى واحد
 .درجة التورط للفرد أعلى

و عليه يفترض الباحثان أن الدرجة العالية لالعتماد على وسائل اإلعالم و التورط يف 
دىن استهالك حمتوياا مييالن إىل أن يتماشى معا بتفضيل احملتوى الترفيهي و استهالكه و بدرجة أ

تفضيل حمتوى الواقع لوسائل اإلعالم، و التماهي و التفاعل االجتماعي الشبهي  يكونان سهل الوقوع 
 .مع منط حمتوى الربامج اخليالية

هلذا بتلخيص Windhal ) 1979(  قاماإلشباعاتو يف نفس اجتاه أحباث االستعماالت و 
حجر الزاوية يف هذه الدراسة اعتقادا منه  و كان مفهوم االستعمال هو )18(. و منوذج التأثرياملقترب

       أن معرفة طبيعة استعمال وسائل اإلعالم و جذورها املتنوعة ستمكن من فهم العملية اإلعالمية 
 .و توقع آثارها

. من وجهة النظر هذه، فإن استعمال وسائل اإلعالم عند هذا الباحث حيمل دالالت متعددة
. و لكن يف سياقات أخرى قد يعين عملية أكثر تعقيدا. عل اإلدراكمنها، التعرض الذي يعين جمرد ف

حيث يتم استهالك حمتوى ما يف ظل شروط حمددة، و يؤدي بعض الوظائف اليت تقرن ا بعض 
احملتوى حجم و جمرد فعل االستعمال هذا ميكن أن يوصف على أساس . التوقعات من أجل اإلشباع

كأن حتقق التماهي للفرد (  مع وسائل اإلعالم املستعملة العالقة، و  احملتوى املستعملمنطاملستعمل، و 
 .و طرق استعماله، على سبيل املثال إذا ما كان االستهالك نشاطا أوليا أو ثانويا) املستعمل 

و إذا كانت الدوافع أو احلاجات يف منظور االستعماالت و اإلشباعات حتدد استعمال الفرد 
 العوامل اليت تؤدي إىل االستعمال، ليس واحدا من بني يعترب الدافع Windhalلوسائل اإلعالم، فإن 

و يف رأيه، فإن خصائص الفرد و ما يترقبه من وسائل اإلعالم و إدراكه هلا و درجة ولوجه إليها، . إالَّ
     . يستعمل حمتوى وسائل اإلعالم أم الس  كانسوف تقود إىل قرارات يتخذها الفرد بشأن ما إذا

كل نشاطات وسائل اإلعالم توجد وظائف بديلة، مثال، التفاعل احلقيقي بدال من التفاعل الشبهي و ل
 .عن طريق التلفزيون

و الفكرة الثانية األساس، يف دراسة الباحث، هلا صلة بنتائج أو عواقب عملية اإلعالم 
 النتيجة أشكاال متنوعة، -إذ تتخذ العالقة االستعمال. اجلماهريي و عالقاا باستعمال وسائل اإلعالم

 :و على النحو التايل
يف مثل هذه .  يف معظم حبوث التأثري، فإن خصائص حمتوى وسائل اإلعالم حتدد معظم النتائج-أ

و نتيجة مثل .  عامل وسطي و حسبهاحلاالت، ميكن أن ينظر إىل استعمال وسائل اإلعالم على أن
لتايل، تلعب عملية االستعماالت و اإلشباعات دور و با. 'تأثريا ' سمى تهذه العملية ميكن أن 

 . الوسيط، أي تعزز تأثريات احملتوى أو تضعفه
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. كثر مما تعود إىل خصائص احملتوىأ يف العديد من العمليات، فإن النتائج ترجع إىل االستعمال -ب
 أن يكون كما ميكن. ها أو يقلصهاأو مينع فاستعمال وسائل اإلعالم ميكن أن يقصي نشاطات أخرى

و عندما يكون االستعمال السبب الرئيسي يف . له عواقب مثل االعتماد على وسائل إعالم معينة
 . 'عاقبة ' النتيجة، فيسمى هذا األخري 

و يف ، )أي وساطة االستعمال ( مبحتوى وسائل اإلعالميف جانب منها و هناك نتائج اليت تتحدد -ج
ك عمليتني تعمالن بصفة متزامنة، و تتسببان فيما ميكن و عليه، فإن هنا.  باالستعمالجانب آخر

    النتيجة، أيو العمليات التربوية كثري ما تسفر عن مثل هذه . conseffects'  التأثري-العاقبة' وصفه 
و قسم  ،)تأثري ( م و هناك قسم من النتيجة يتسبب فيه احملتوى املساعد على التعلُّ. ' التأثري -العاقبة' 

تيجة العملية اليت من خالهلا يؤدي استعمال وسائل اإلعالم آليا إىل اكتساب بعض املعلومات منه هو ن
 .و ختزينها

 و اليت يقول فيها أن مثل هذه النتائج  Windhalهذه هي أهم األفكار اليت جاءت يف مسامهة
ة، كما يشري و أهم ما مييز هذه املسامه. ميكن أن توجد على مستوى الفرد أو اتمع على حد سواء

 هي أا حاولت أن جتمع بني تقليدين يف الدراسات اإلعالمية،  McQuail and Windhalإىل ذلك
  حبوث التأثري و حبوث االستعماالت و اإلشباعات، باإلضافة إىل التحليل الدقيق ملفهوم االستعمال، 

 )19(.هاو سبب أتائجو التمييز ما بني األنواع املختلفة للنتائج بالرجوع إىل أصل هذه الن

يوضح ما استعرضناه من املسامهات األصيلة يف مقترب االستعماالت و اإلشباعات الذي 
و شهد هذا املقترب . أصبح تقليدا قويا و نافذا يف ميدان حبوث اإلعالم و طبق يف مجيع البلدان تقريبا

  تكنولوجيات االتصال احلديثة ات من القرن املاضي جراء التقدم احلاصل يف يتطورا أكثر منذ الثمانين
و ما متيزت به من ثراء يف احملتويات، و لو أن معظم الدراسات يف هذا امليدان ركزت على التلفزيون 
أساسا، و منذ ظهور االنترنات أصبحت هذه األخرية تستأثر باهتمام الباحثني أكثر فأكثر إىل جانب 

 .التلفزيون
 اليت أشار Zillmannات دراسة ييت أجنزت يف الثمانينعلى سبيل املثال من بني الدراسات ال

فامللل يساعد على اختيار احملتوى املثري و التوتر . فيها إىل تأثري مزاج الفرد على اختيار وسائل اإلعالم
و أن نفس احملتوى ميكن أن يشبع حاجات خمتلفة بالنسبة . يشجع على اختيار حمتوى االسترخاء

   اجات املختلفة مرتبطة بالشخصية الفردية، و مبراحل النضج، و باخللفياتو أن احل. ألفراد متنوعني
  )20(.و األدوار االجتماعية

 األسباب العامة النمطية الستعمال التلفزيون McQuail(1987)و مع اية الثمانينيات، قدم 
  )21(:على النحو التايل
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 :اإلعالم -1
  احمليط القريب، و يف اتمع و العامل؛االطالع على األحداث و الظروف اهلامة يف 
 البحث عن النصيحة حول مسائل عملية، أو عن الرأي و خيارات اختاذ القرار؛ 
 إشباع الفضول و االهتمام العام؛ 

 :التربية، التعليم الذايت -2
 احلصول على األمن عن طريق املعرفة؛

 : اهلوية الشخصية-3
 البحث عن تعزيز للقيم الشخصية؛ 
  عن مناذج للسلوك؛البحث 
 ؛)يف وسائل اإلعالم(التماهي مع اآلخر ذي قيمة  
 .اكتساب تبصريات حول الذات 

 :االندماج و التفاعل -4
 قمص االجتماعي؛تاكتساب تبصريات حول ظروف اآلخرين، ال 
 التماهي مع اآلخرين و اكتساب حس االنتماء؛ 
 البحث عن أرضية للمحادثة و التفاعل االجتماعي؛ 
 ل عن املرافقة يف احلياة احلقيقية؛نيل بدي 
 املساعدة يف أداء األدوار االجتماعية؛ 
 .متكني املرء من الربط بالعائلة و األصدقاء و اتمع 

 :التسلية -5 
 اهلروب، أو التسلي، من املشاكل؛ 
 االسترخاء؛ 
 احلصول على املتعة الثقافية و اجلمالية؛ 
 ملء وقت الفراغ؛ 
 التنفيس العاطفي؛ 
 .ة اجلنسيةاإلثار 

             ج النمطي لدراسات االستعماالت و اإلشباعات أن اجلمهور فعالذيتضح من هذا النمو
و أن الظروف الشخصية و االستعدادات النفسية للشخص تؤثر . و يقوم باختيارات وفق دوافع حمددة

ة بالفوائد اليت على عادات استعمال وسائل اإلعالم و، أيضا، على املعتقدات و التوقعات اخلاص
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و كل هذا . تقدمها وسائل اإلعالم، و اليت تشكل بدورها أفعال اختيار وسائل اإلعالم و استهالكها
 .ية و وجدانية و سلوكيةمعرفله عواقب 

و جتدر اإلشارة إىل أن الثمانينيات عرفت ظاهرة املسلسالت األمريكية الناجحة يف مجيع 
و بالتايل، كان موضوع مشاهدة األوبرا الصابونية حمل . Dinasty  وDallasأحناء العامل تقريبا، مثل 

و عليه و كما )  22(.اهتمام الكثري من الباحثني و خاصة من منظور االستعماالت و اإلشباعات
 )23(:، فإن األسباب العامة وراء مشاهدة األوبرا الصابونية تتمثل فيما يليKilbornتوضحه دراسة 

  اليومي و مكافأة مسلية عن العمل؛ جزء منتظم من الروتني-
  أرضية للتفاعل االجتماعي و الشخصي؛-
 طريقة الختيار الوحدانية أو لتحمل الفردانية القصرية؛ :  إشباع حاجات فردية-
 ؛)رمبا التنفيس العاطفي( التماهي مع الشخوص و التورط فيهم -
  أحالم اليقظة و اهلروبية؛-
  حول األحداث اجلارية؛ إثارة االهتمام و النقاش-
 . و اصطالحاا) االوبرا الصابونية( شكل من اللعبة الناقدة و تتضمن املعرفة بقواعد النوع -

من جهة أخرى، فإن أحباث هذا املنظور كشفت عن االرتباط املوجود بني الدوافع املختلفة 
 و عليه، فإن عوامل النمو .و الشخصيات الفردية و مراحل النمو و اخللفيات و األدوار االجتماعية

 إىل أنه من احملتمل أن يشاهد Evraمن هذه الزاوية، تشري . مرتبطة ببعض الدوافع للمشاهدة املقصودة
 ) 24(.األطفال التلفزيون حبثا عن املعلومات و بالتايل يكونون قابلني للتأثري

نات أجنزت دراسات و مع التطور احلاصل يف تكنولوجيات االتصال احلديثة و حتديدا االنتر
كثرية من منظور االستعماالت و اإلشباعات يف حماولة ملعرفة ما حيققه مستعملو االنترنات من 
إشباعات، و خاصة عند األطفال و الشباب الذين يعدون الفئة االجتماعية األكثر استعماال 

الذين )  سنة16 إىل7(لالنترنات، حيث تشري إحدى الدراسات بابريطانيا إىل أن نسبة عدد األطفال 
 و من بني ) 25(. )% 38( ، هي ضعف نسبة عدد املستعملني من البالغني)% 75 (يستعملون االنترنات 

 حول استعمال االنترنات من  Valkenburg Soetersالدراسات اهلامة يف هذا امليدان نذكر دراسة
   فع يف استعمال االنترناتحيث كشفت هذه الدراسة عن الدوا. طرف األطفال و املراهقني ولندا

 )26(:و منها
        اكتشاف الذات، مبعىن البحث عن كيف يكون رد فعل اآلخرين، خاصة عند اإلناث  .1

و كيف يظهرن يف عيون الناس، و هذا بفضل السرية اليت يتميز ا استعمال االنترنات مما 
هذا الكشف منعدمة أو يدفع املستعملني إىل الكشف عن بعض مظاهر ذوام و ألن عواقب 

 حمدودة؛
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التعويض االجتماعي، أي جتاوز اخلجل و نقائص الشخصية على العموم، و بصفة خاصة  .2
 عند اإلناث و املنطوين نفسانيا؛

   التيسري االجتماعي، و يشري إىل أن استعمال االنترنات يسهل تكوين العالقات االجتماعية، .3
ألن املعروف هو أنه كلما تقدم املراهق يف السن و بصفة خاصة عند املراهقني األكرب سنا، 

 .قل عدد أصدقائه
 إىل أن املراهقني األكرب ِسنا يستعملون Livingstone and Bober يف نفس السياق يشري 

االنترنات يف غالب األحيان من أجل االتصال بشبكتهم الشخصية القائمة، بينما املراهقون األقل سنا 
ن أجل االتصال بالغرباء و يلعبون ويام، مبعىن أم قد يؤدون أدوار هويات فيستعملون االنترنات م

إىل أن الباحثني يف جمال اهلوية يشريون إىل أن الذات   جتدر اإلشارة) 27(.متعددة أثناء التفاعل مع اآلخر
    واحدة،و يؤكدون على أن لألفراد ذات. و اهلوية شيئان خمتلفان، و مع ذلك فهما بناءان مترابطان

    العائلة و اجلماعة األولية : و لكن هلم هويات متعددة، و هذه اهلويات تتنوع بتنوع السياقات مثل
 )28(.و املدرسة

 عن أن النشاط املفضل لدى األطفال Livingstoneيف نفس االجتاه كشفت دراسة 
و من بني الدوافع . ئل الفوريةالدردشة و الربيد االلكتروين و الرسا: املستعملني لالنترنات يتمثل يف 

وراء استعمال االنترنات ذكرت الباحثة اهلوية حيث يقوم األطفال بتمثيل أو جتريب عدة هويات وفقا 
للطرف اآلخر، كما أن األطفال يشاركون يف النسيج االجتماعي و هذا من خالل التفاعل و املناقشة 

لية أكثر مما هي بعيدة ، كما أن األطفال من عرب اخلط للقضايا اليت تطرح و هذه املشاركة هي حم
 ) 29(.خالل االستعمال جيربون مواضيع اجلنس و السياسة و الذاتية

هكذا بعد أن استعرضنا املسامهات األصيلة وفق تطورها التارخيي و نتائج عينة من األحباث 
ليت وجهت إىل منظور األخرية حول االنترنات، من املفيد أن نقدم البعض من االنتقادات الكثرية ا

االستعماالت و اإلشباعات مع اإلشارة إىل أن هذه االنتقادات مبنية على أسس ايديولوجية أو 
اختالف املقترب يف دراسة الظواهر االجتماعية و هي انتقادات من خارج املنظور، أي تلك اليت 

 . يف املفاهيم و املصطلحاتترفض افتراضاته؛ و ليس من داخله، مبعىن اليت حتاول التوضيح و التدقيق
 

 نقد منظور االستعماالت و اإلشباعات
منذ مدة أي بعد صياغة  Elliott إن أول انتقاد جاد خارج املنظور هو ذلك الذي قدمه

 )30(:النظرية بصفة صرحية يف بداية السبعينيات من القرن املاضي، و ميكن إجياز انتقاده يف النقاط التالية

 اخلصائص السيكولوجية على حساب األبعاد االجتماعية؛ اهتمام النظرية ب-
  االعتماد على استجوابات أفراد اجلمهور و نتائجها كأدلة على احلاجات األساسية؛-
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  ليس هناك اتفاق حول هذه احلاجات حيث تتعدد بتعدد الباحثني؛-
 لية عرضية و غري خمططة؛ االعتقاد بأن مشاهدة التلفزيون، مثال، هي عملية خمططة و هي يف الواقع عم-
  مشاهدة برامج معينة قد تعود إىل العادة أو إىل شعبيتها؛- 
  مل النظرية البنيات و العمليات االتصالية؛-
 . تعترب النظرية اجلمهور فعاال و بإمكانه اإلفصاح عن رغباته و دوافعه-

 إىل أن Chandler و من بني االنتقادات احلديثة ملنظور االستعماالت و اإلشباعات يشري
و أن . املشاهدين ميكن أن ال يعرفوا ملاذا اختاروا ما اختاروه، أو قد ال يستطيعون شرحه بالكامل

و أن الناس قد يقدمون أسبابا نقال . األسباب اليت تذكر من طرف املشاهدين قد تكون األقل أمهية
هدة التلفزيون ليست دائما  أن مشاBarwise and Ehrenberg أيضا، يالحظ )31(.عن أناس آخرين

      خمططة و إمنا قد تكون غاية يف حد ذاا، و هناك أدلة عن أن استعمال وسائل اإلعالم هو عادة 
و أن هذا املنظور مييل إىل مبالغة االختيار الواعي و الفعال ألفراد اجلمهور، . و طقوسي و غري انتقائي

   .اة بعض أفراد اجلمهور بدال من أن خيتاروها بكل حريةبينما ميكن لوسائل اإلعالم أن تقحم يف حي
و أخريا، يشري الباحثان إىل االجتاه الوظيفي يف املنظور من حيث أنه حمافظ سياسيا، مبعىن أنه إذا زعمنا 
بأن الناس سوف جيدون دائما بعض اإلشباعات يف أي استعمال لوسائل اإلعالم، نكون بعدئذ قد 

  )32(.ناقد جتاه ما تقدمه وسائل اإلعالمتبنينا موقفا غري 
، فيمكن أن نشري إىل التقييم الذي قدمه االستعماالت و اإلشباعاتأما من داخل مقترب 

Blumler and Gurivitch (1996)مقترب ال ينظر إىل العالقة بني اجلمهور و وسائل  هذا و مفاده أن 
ألفراد يبدو جامدا من خالل تركيزه على و أن خطابه حول حاجات ا. اإلعالم من منظور العملية

كما يهمل مسألة هامة و مؤداها أنه ميكن أن يتوجه أفراد . التوقعات و اإلشباعات اآلنية و حسب
و عليه، يتساءل . اجلمهور إىل بيئة كثريا ما هي متغرية باستمرار، و غالبا ما هي غامضة و أحيانا حمرية

هذه البيئة جزء من توقعات اجلمهور اإلعالمية، و كيف صبحت فيه أالكاتبان حول املدى الذي 
   )33(.يعربون عن ذلك و كيف يتم تلقي وسائل اإلعالم و تستعمل من أجل إشباع بعض احلاجات

بالرغم من هذه االنتقادات الوجيهة و غريها، إال أن مقترب االستعماالت و اإلشباعات يبقى من 
اإلعالم، و أمهيته األكرب تكمن يف أنه نقل التركيز يف حبوث اإلعالم التقاليد النافذة و املؤثرة يف حبوث 

 . من املصدر و الرسالة إىل املتلقي و هذه مسامهة جد مهمة
جتدر اإلشارة إىل أننا نعتمد على توظيف البعض من افتراضات هذا املنظور و أساسا مفهوم  

و ميكن أن . ر االستعماالت و اإلشباعاتو هو مفهوم حموري و ذا أمهية معتربة يف منظو. االستعمال
ميكن أن يكون االستعمال هو التعرض نفسه، و الذي يعين جمرد فعل . يشري إىل أشياء كثرية و متنوعة
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    كما ميكن، يف سياق آخر، أن يعرب عن عملية معقدة حيث يتم استهالك بعض احملتويات. اإلدراك
 .اليت ترتبط ا بعض التوقعات من أجل اإلشباعو يف ظل بعض الظروف، و يؤدي  بعض الوظائف 

 و عليه، إذا كان استعمال وسائل اإلعالم يف هذا املقترب يتحدد حباجات الفرد األساسية، 
فدراستنا ال تم حباجات أفراد العينة أو الدوافع اليت حتدد استعماهلم ملختلف وسائل اإلعالم، فهذا 

 إننا نوظف مفهوم االستعمال من زاوية التعرض إىل وسائل .االنشغال خارج عن نطاق هذه الدراسة
اإلعالم، مبعىن الوسيلة اليت يتعرض هلا أفراد العينة أكثر؛ و كذلك منط احملتوى املستعمل الذي ميكن أن 
تكون له عواقب على املستوى املعريف أو الوجداين أو السلوكي؛ و أخريا حجم احملتوى املستعمل 

الذي يقضيه أفراد العينة يف التعرض لوسائل اإلعالم، و هذا رمبا يدلنا عما إذا كان املعرب عنه بالوقت 
استعمال وسائل اإلعالم له عالقة ترابطية مبدى ارتباط الشباب بالقيم أو االبتعاد عنها من جهة، و من 

 .  جهة ثانية، هل استعمال وسائل اإلعالم يساعد على تفادي بعض السلوكيات غري السوية أم ال
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  املعريف يف حبوث وسائل اإلعالمقتربامل -3
 

 متهيد
إن ما يربر تناولنا للمنظور املعريف يف حبوث وسائل اإلعالم هو أن معظم الدراسات، كما 
سيتضح من عرضنا الحقا، تؤكد على أن اجلمهور ليس كيانا سلبيا، كما كان االعتقاد يف السابق، 

كانزمات نفسية و معرفية تتحكم إىل حد بعيد فيما يستعمله و إمنا فعال نظرا ملا هو مزود به من مي
من هذه . من وسائل اإلعالم، و ما يتعرض له من حمتويات و ما يدركه و يستوعبه و ما يتذكره

الزاوية، فإن الفرد يوظف أدواته املعرفية عندما يتعرض إىل حمتويات وسائل اإلعالم و يتفاعل معها 
 .باعات املعرفية و الوجدانية و مناذج السلوكمن أجل احلصول على بعض اإلش

و من جهة ثانية، تعترب وسائل اإلعالم بصفة عامة، و التلفزيون بصفة خاصة، مصدر 
و بالتايل، فما . املعلومات األساس بالنسبة للكثري من الناس، و رمبا املصدر الوحيد للبعض منهم

نواع و ثراء يف احملتوى قد يكون له أثر على أفراد تقدمه وسائل اإلعالم و ما تتميز به من تنوع يف األ
 .اجلمهور على املستويات املعرفية و الوجدانية و السلوكية

واملعرفة باصطالح علم النفس عنصر رئيسي يف القيم و السلوكيات، ألن القيم هي معايري 
. للفعل كما نفعلمتعلَّمة عن طريق مؤسسات التنشئة املختلفة و منها وسائل اإلعالم، لتهيئنا 

والعالقة بني املعرفة و القيم جدلية، مبعىن أن املعرفة اليت يكتسبها الفرد من وسائل اإلعالم قد تعزز 
القيم أو تعدهلا أو تغريها، و القيم قد تقف كحارس بوابة للسماح للمعلومات باملرور أو بعدم 

لية معرفية معقدة أساسا، كما و عملية اكتساب املعلومات من وسائل اإلعالم، هي عم. املرور
تؤكده نظرية علم النفس التربوي، و مرتبطة مبسألة التعلم الذي هو عملية عقلية داخلية نستدل على 

ملستوى اوقوعها من خالل العواقب املترتبة عليها، كأن يطرأ تعديل على سلوك الفرد سواء على 
ربات اليت تعاجل مسألة تأثري وسائل اإلعالم من و هذا له عالقة باملقت). املعريف(الوجداين أو العقلي 

 .منظور معريف
و عليه، و انطالقا من هذا التصور، ظهرت مقتربات عديدة أثْرت املنظور املعريف و وسعت 

و هي ميادين يتم التركيز فيها "املعرفة االجتماعية"و " علم املعرفة" آفاقه، و هناك ما يسمى اآلن ِبـ 
و إذ تركز هذه املقتربات العديدة .  و كيف يتفاعل مع خمتلف وسائل األعالمعلى دراسة اجلمهور

على عنصر املعرفة، إال أن ما مييزها هو التباين من حيث زاوية التركيز و نقطة االهتمام و أسلوب 
الدراسة؛ و هي ذات املقتربات اليت سنعرضها مربزين أهم مسامهاا على مستوى املفاهيم اليت 

 . و اليت سنوظف البعض منها يف دراستنا، كما أشرنا سلفاابتكرا،
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معاجلة ( و التوازن املعريف و متثيل املعلومات  و تتمثل هذه املقتربات يف التنافر و التناغم
 فكل هذه . و فرضية لولب الصمتاألجندة بشكليها التقليدي و احلديث،-و حتديد) املعلومات

توى املعريف لدى الفرد الذي يتعرض إىل حمتويات وسائل املقتربات اهتمت مبا حيدث على املس
اإلعالم و هل تؤثر فيه هذه احملتويات، و هي على صلة وثيقة بالقيم و السلوكيات و أثر وسائل 

و فيما يلي سنقدم أهم األفكار و املفاهيم يف كل مقترب من هذه املقتربات اليت ختدم . اإلعالم
األجندة و ما قدمه من مسامهة، بصفة خاصة -ثر على مقترب حتديدإشكالية الدراسة، مع التركيز أك

 .متييزه بني التعرض و االنتباه
 

 التنافر و التناغم املعريف
 

   اكتساب الفرد للمعلومات و تطبيقها؛ " جتدر املالحظة يف املستهل إىل أن املعرفة تشري إىل 
و تنظيمها حول األحداث و العالقات، حىت و هي العملية اليت يتم من خالهلا استيعابنا للمعلومات 

 إن داللة مثل هذا التعريف و أبعاده )1 (".عن العامل‘ نعرف’نتمكن من القول من أننا، على العموم، 
 الذي من بني أبرز أشكال مسامهته هي تأسيس  ومن زاوية علم النفس كشفت عن ظهور تقليد جديد

طفرة هامة يف ميدان علم النفس، الذي جلب اهتمام املعرفة كمنطقة حبث رئيسة، و اليت اعتربت 
 أمهية بالغة على تر و التفكري و اللغة، و تعترب املعرفة ذامنظرين عكفوا على دراسة املعرفة و التذكُّ

أكثر من صعيد، سيما يف حبوث االتصال و اإلعالم؛ و جتدر املالحظة، إىل أنه غالبا ما تقارن املعرفة، 
 الذي يشمل ليس فقط االجتاه مثلما هو احلال يف تعريف -نصر العاطفة و األحاسيسكفعل معرفة، بع

 .املعرفة حول حدث ما، و إمنا العاطفة أيضا جتاهه، باإلجياب أو بالسلب
ر حدا فاصال بني تقليدين يف التطور التارخيي لعلم ِبو تأسيس املعرفة كمنطقة حبث رئيسة، أعت

دم ـتقليدي قائما على االستنباط، و بالتايل كان يتسم بالذاتية و عحيث كان علم النفس ال. النفس
ة ـات من القرن املاضي ظهر اجتاه جديد يف علم النفس اعترب طريقيالعلمية؛ و عليه، مع بداية الثالثين

و أسس . سابقه غري مالئمة، رافضا أية تأويالت أو استنباط ألية عمليات أو أحداث داخلية يف الفرد
ته على التجارب امليدانية و االمربيقة، و هو ما يعرف بعلم النفس السلوكي الذي كان يتعامل افتراضا

الوعي و االنتباه أو معىن السلوك : مع السلوك املالحظ و يهمل املظاهر الذاتية يف النشاط اإلنساين، مثل
 اتضح قصور منظورات ات من القرن املاضييإالَّ أنه و مع بداية الستين. بالنسبة لألفراد املعنيني

 )2(. السلوكيني لتحليل السلوك اإلنساين املعقد، و بالتايل أفوهلا
 يف هذا السياق جيدر بنا أن نشري، أيضا، إىل عامل آخر كان له تأثري معترب على تأسيس   

تقليد علم النفس املعريف، و هو عامل التقدم احلاصل يف االتصاالت و تكنولوجية املعلوماتية الذي 
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و بالتحديد احلاسوب اآليل و ما . شجع على تطبيق مناذج متثيل املعلومات على النشاط املعريف
كما أن املعلوماتية منحت، أيضا، املقترب  ،simulationاحلساب و التمثيل يسمح به من إمكانيات 

يها املعرفة  مبا ف–و تتمثل املقارنة يف فرضية مفادها أن املعرفة . املعريف العلماوية و املصداقية
بعبارة أخرى، املعرفة هي متثيل ذهين . التالعب بالرموز على طريقة احلواسب الرقميةي  ه-اإلنسانية

 )3(.لبعض مالمح العامل أو العامل كله
 الذي كان Heider.1946و متتد جذور تأسيس املنظور املعريف إىل أعمال العامل النفساين 

الذي ميكن أن يوجد بني شخصني يف عالقتهما بشخص ثالث منشغال مبدى االتساق أو عدم االتساق 
و مفاد نظريته أنه يف حالة الشخصني الذين هلما موقف احملبة أو الكراهية جتاه بعضهما . أو بشيء ما

عندما يِكن شخصان : البعض و إزاء شيء خارجي، فإن بعض أشكال العالقة ستصبح متوازنة، مثال
أيضا حنو شيء خارجي، أما  البعض اآلخر من أشكال العالقة ستصبح املودة جتاه بعضهما البعض و 

عندما يكن شخصان املودة لبعضهما البعض و واحد منهما يكره الشيء اخلارجي : غري متوازنة، مثال
و زيادة على ذلك، حيثما يكون التوازن، سيقاوم كل مشارك التغيري، و حيثما . و اآلخر ال يكرهه

)4(.تبذل جهود من أجل إعادة التوازن املعريفيوجد عدم التوازن ، س

، من جهته، تطبيق النظرية على االتصال بني شخصني أو Newcombs.1959و لقد حاول 
 و افترض أن االتصال يؤدي وظيفة رئيسة يف متكني شخصني أو مجاعة من األشخاص للحفاظ ،أكثر

و يقر بأننا جند نشاطا اتصاليا .  اخلارجيةعلى توجهات متواقتة حنو بعضهم البعض، و جتاه أشياء البيئة
و يتضح من خالل . يف ظل ظروف االرتياب و عدم التوازن) تقدمي املعلومات و البحث عنها ( أكثر 

، اليت أصبحت تعرف بنظرية التوازن، أنه فيما يتعلق بوسائل اإلعالم، Newcombsما سبق أن فرضية  
إىل املصادر اليت تتوافق و وضعيام القائمة و يبحثون عن فإن النظرية تفيد بأن الناس سوف تتعرض 

إال أن . و بالتايل، فهي تعطي قيمة للمعرفة االنتقائية. املعلومات اليت تدعم و تؤكد سلوكهم القائم
Denis McQuail و زميله يشريان إىل أنه إذا كانت هذه النظرية تنطوي على قدر كبري من الصحة 
حملدودي العدد يف حماوالم إلجياد توازن و توافق حلاالت االرتياب و القلق بسبب فيما يتعلق باألفراد ا

التناقض املعريف عن طريق تكوين عالقات جديدة أو إجياد و جهات النظر اليت تؤكد آراءهم ؛ فإا ال 
تنطبق على اتمع الواسع، لسبب بسيط يتمثل يف أننا ال نستطيع أن نعمم عمليات ختص مجاعات 

اتمعات ليست لديها نفس " ألن . صغرية على وضعيات واسعة النطاق، سيما على مستوى اتمع
احلاجة من أجل اإلمجاع مثلما هو حال األفراد و اجلماعات الصغرية و ميكن أن نقول عنها بأا يف 

   )5(".حاجة إىل صراع و تنوع لفائدة التطور
 طور مفهوم التنافر املعريف الذي يشري إىل قدLeon Festinger.1957  يف هذا السياق، كان   

حالة غياب التناغم و االتساق أو الصراع بني املواقف و املعتقدات و القيم املنظمة داخل النسق " 

 78



 رب املعريفاملقت: الفصل الثاين

      من هذه الزاوية فإن نظرية التنافر املعريف تفترض، أن القرارات و االختيارات )6(." للفرداملعريف
ة هلا القدرة على خلق الشعور بعدم التناغم لدى الفرد و أن هذا التنافر مقلق و املعلومات اجلديد

مبعىن . نفسانيا و سوف حيفز الفرد املعين على البحث عن املعلومات اليت تدعم االختيار الذي قام به
آخر، أن الناس سيكولوجيا يسعون جاهدين إىل احلفاظ على توجه فعال و متوازن بصفة جيدة حنو 

من أجل تقليص التنافر الذي  أن الناس Carlesmith.1959 and Festinger أي، و كما يشري .العامل
حيدث بسبب عدم التناغم يف املعتقدات و األحكام و األفعال، يبحثون عن املعلومات اليت هي يف 

رون توافق مع آرائهم و تصرفام و ينغلقون يف وجه املعلومات األخرى، و أكثر من هذا فهم قد يرب
أفعاهلم حىت إذا كانت تبدو غري منطقية، ليضفوا عليها الطابع املنطقي، و قد يتبعون يف مسعاهم ذلك 

  )7(.عدة استراجيات
على سبيل املثال و لتوضيح الفكرة، فإن املدخن بإفراط الذي يقرأ تقريرا طبيا حول العالقة 

نه يستمتع بالتدخني، و لكنه بفعله ذلك بني التدخني و السرطان، يفْترض أن ينتابه قلق و توتر، أل
فنظرية التنافر تتوقع أن مثل هذا الصراع سريغم الفرد املدخن على تقليص التوتر . جيازف حبياته

 )8(:  على النحو التايلالذي أنتجته التجربة املتناقضة، و ذلك باتباع  عدد من االستراتيجيات احملتملة
ميكن أن يقرأ تقارير أخرى ال تقيم عالقة بني ( واقف القائمة البحث عن املعلومات اليت تدعم امل .1

 ؛)التدخني و السرطان
التوكيد على األخطاء املتكررة ( النفي الكامل أو التقليل من قيمة املعلومات املتناقضة و اجلديدة  .2

 ؛)يف املهنة الطبية
مثال، القول (  حول العامل تقليص أمهية مسألة التنافر الكامل بإعادة النظر يف املعتقدات و القيم .3

 ؛)بأن املوت هو واحد بغض النظر عن األسباب و هو قدر حمتوم، إذن أين هو املشكل مع السرطان
 العملية اليت ميكن أن تكون - لتلك املسألةملعريفقبول املعلومات التنافرية و رفض التوجه ا .4

 ).مثال، التوقف عن التدخني( مركزية يف التغيري احملتمل للموقف 
و نعتقد أن مثل هذا االفتراض فيه قدر كبري من الصحة خبصوص دراستنا فيما يتعلق 

إننا نفترض أن األفراد ال يشترون إالَّ اجلرائد و ال . باستعمال وسائل اإلعالم و التعرض إىل حمتوياا
ءم أو تتناغم مع يشاهدون القنوات التلفزيونية و ال يستمعون إىل احملطات اإلذاعية إالَّ إذا كانت تتال

معتقدام و مواقفهم؛ و إذا حدث و أن تعرضوا إىل حمتوى يتنافر و قيمهم فهم قد يتبعون 
يف غياب وسائل اإلعالم اليت أفضلها، سأقضي وقيت مع : استراتيجية التربير، كأن يقول أحدهم أنه

 . معتقداتههذه الوسيلة أو تلك و ال ضرر يف ذلك، حىت و إن كانت حمتوياا تتنافر و
من هذا املنظور ميكن أن نستخلص تضمينا له عالقة مبدى تأثري حمتويات الربامج التلفزيونية 
          الواردة من الغرب عامة على قيم و مواقف أفراد اجلمهور، فإذا صح افترا ض نظرية التنافر
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أفراد اجلمهور احملتويات و التناغم، سوف لن تكون هناك أية تأثريات معتربة ألنه و ببساطة سيتجنب 
 . اليت تتناىف و معتقدام و قيمهم
      قد الحظ أن نظريات التناغم املعريف قلبت برادغمJohn Martinيف هذا الصدد، كان 

Lasswell .و إمنا، من يقول ماذا و ملن؟: يف الوقت احلايل السؤال الذي يطرحه الباحثون هو ليس ،
 فالتوكيد اآلن، يف هذا التقليد من حبوث اإلعالم، هو على مسألة )9(؟من حيتاج إىل تلقي رسالة من

البحث عن املعلومات أو تفاديها، بدال من التركيز على إرسال تعليمات أو القيام بضغوطات من 
 .أجل تغيري اآلراء

. ية اخلاصة يف متثيل املعلوماتملعرفو من هنا جاء التركيز عل املتلقي الذي يستعمل أدواته ا
 يسمح األخذ بعني االعتبار بصفة أفضل ملعرفةعليه، يف حقل نظريات االتصال، فإن االهتمام باو 

بينما يف هذا . املتلقي، الذي خيصص له، يف منوذج املدونة، سوى دور التلقي للمدونة و تفكيكها
 هذا التوجه، مت و بناء على. املنظور يرفع املتلقي إىل مرتبة الفاعل، املزود باملعرفة و ملكات التأويل

يف ) الدعاية و اإلشهار و احلمالت العمومية ( التفريق بني االتصال اإلعالمي و االتصال اإلقناعي 
 .احلديث عن تأثريات االتصال اجلماهريي

 يف ميدان البحوث اإلعالمية ميكن تلخيصها يف ملعريفو عليه، فإن أبرز مسامهات املنظور ا
 ، يف ميدان االتصال اإلقناعي،McGuire، و اليت أشار إليها عملية تتكون من مراحل متتالية

 )10(:علىالنحو التايل
مشاهدة :  مرحلة التعرض إىل الرسالة، لكي يتمثل الفرد املعلومة البد أن يتعرض إليها أوال .1

 التلفزيون و االستماع إىل اإلذاعة و قراءة اجلرائد؛
  أمر ضروري؛مرحلة االنتباه الذي يكرسه الفرد للرسالة و هو .2
 مرحلة الفهم و ختص الفترة اليت يقوم فيها الفرد بتفكيك داللة الرسالة اليت كرس هلا انتباهه؛ .3
 املنشورة أو رفضها؛/مرحلة التفكري و هي فترة قبول الرسالة املبثة .4
 مرحلة التخزين يف الذاكرة أو احلفظ و تأيت بعد تبين الرسالة من طرف الفرد؛ .5
 .  التغري يف السلوك وفق الرأي اجلديد مرحلة التغيري و تعين .6

و جتدر املالحظة يف هذا السياق إىل أن ما مل يشري إليه الكاتب املذكور أعاله يف حتديده   
     )11(.ية، هو عامل االنتقاء و ال نعتقد أنه غافل عنه، ألنه يشري إليه يف موضع آخرملعرفللعمليات ا

         املثال، أن عناصر احلدث اليت تتمتع مبوقف قبلي موايت ، على سبيل ملعريفو يفترض االنتقاء ا
حتظى بفرصة أكرب لكي تترسخ يف ذاكرة الفرد املشاهد أو القارئ أو املستمع من ) استنتاج موايت ( 

من جانب آخر، فإن الفرد هذا سيبين، إذا أمكنه ذلك، . تلك اليت تعاين من حكم مسبق غري موايت
مثال، عندما يشاهد املشاهد اجلزائري . فية جتعله يتوافق مع مواقفه املوجودة مسبقا بكيرسالةتأويله لل
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األخبار يف قناة فرنسية حول أعمال املقاومة الفلسطينية فإنه، وهو حيمل مواقف معينة سواء جتاه 
القضية الفلسطينية أو اإلعالم الفرنسي، ال يستوعب الصور و املعلومات اليت حتكم على تلك 

مال على أا غري شرعية، و إمنا يؤوهلا وفق مواقفه القبلية، أي أنه يضفي عليها طابع الشرعية األع
 . مهما كانت طبيعتها

. اإلصغاء االنتقائي و احلفظ االنتقائي: ملعريفو هناك ميدانان آخران مماثالن مليدان االنتقاء ا
خبارية يف قناة تلفزيونية معينة بدال من د بعض األشخاص على متابعة النشرة اإلعلى سبيل املثال، تعو

و البعض من الناس يتجنبون قصدا املواضيع اليت . قناة أخرى، و قراءة جريدة حمددة عوض أخرى
و لقد . يعرفون أا غري ممتعة بالنسبة إليهم أو ميكن أن ختلق عندهم قلقا و توترا، أي تنافرا معرفيا

نتاج مفاده أن احلفظ االنتقائي يلعب دورا يف فعالية حماوالت توصلت األحباث يف هذا اال إىل است
 .ألن الناس تتذكر ما تريد تذكره.  عن طريق احلمالت اإلعالميةاالجتاهاتتغيري 

يف . ية ميكن أن يتم التالعب بعقول الناسملعرفو عليه انطالقا من الفهم الدقيق للعمليات ا
 و اآلراء عن طريق و سائل اإلعالم اليت من الجتاهات اهذا املضمار، يشري بعض الباحثني إىل تغيري

اليت حيملها أفراد اجلمهور  الجتاهاتاخالهلا تنشر أفكار و معلومات متناقضة مع تلك اآلراء و 
 أو من خالل بث أو نشر معلومات و أفكار جديدة متكن )12(.املستهدف خللق التشويش يف عقوهلم
    . ازن من اخلروج منها، و بالتايل حتقيق أهداف مصدر الرسائلاجلمهور الذي يعيش حالة عدم تو

 أو أمراء الدعاية و احلرب النفسية من نتائج (spin doctors)و لقد استفاد املتالعبون بالصحافة 
  ية و وظفوها يف بناء استراتيجيات حمددة من أجل حتقيق التدمري السيكولوجيملعرفأحباث العمليات ا
  )13(.)غزو العراق مثال ( األزمات و الصراعات ذات الكثافة احلادةأثناء احلروب و

 
  متثيل املعلومات

 و اليت ارتبطت هي األخرى ملعرفةإن متثيل املعلومات هي منطقة ثانية من مناطق علم ا
فبناء على تشبيه ذاكرة اإلنسان بذاكرة احلاسوب اآليل ظهرت مناذج للذاكرة و تنقسم . باملعلوماتية

  )14(: نوعني رئيسيني، لإلشارة و حسبإىل 
و منوذج  منوذج الذاكرة الداللية،:  منوذج الذاكرة كنسق ميرر املعلومات من مكان حفظ إىل آخر-أ

 الذاكرة الطويلة املدى، و منوذج الذاكرة املترابطة؛
من و عمل،  مناذج الذاكرة كعملية مستمرة حتلل املعلومات و ختزا تبعا ملستوى التمثيل املست-ب

 .منوذج املستويات املتدرجة، أي البنائي و االسترجاعي و التمييزي: أبرزها
إن ما يهمنا يف هذه النظرية ليس شرحها لكيفية عمل ذاكرة الفرد، و إمنا التبصريات اليت 
       تقدمها يف عمليات املعرفة اليت متيز تعلُّم املعلومات من القصص اإلخبارية يف التلفزيون أساسا،
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: هــــكما يشري إىل ذلك أحد املسامهني يف هذا امليدان بقول. و بصفة أقل يف الصحافة املكتوبة
إنه البحث : هناك أفضلية أبعد يف البحث التجرييب الذي أجنز فيما خيص فهم أخبار التلفزيون" 

 و يالحظ )15(". علوماتاملرتبط مبجموعة املعارف املتزايدة و الواعدة اليت يشار إليها بنظرية متثيل امل
الباحثني و املنظرين يف علم النفس املعريف و متثيل : " نفس الكاتب أنه من املهم اإلشارة إىل أن

الذي هو ") املعرفة االجتماعية( "و ") علم املعرفة("املعلومات يرون اآلن ظهور ميدان حبث أوسع 
متثيل املعلومات اليومية اليت حتدث يف و منشغل أكثر مبهام ... مرتبط بالبحث التقليدي بصفة أقل

 )16(". العامل احلقيقي"
يف هذا السياق، تؤكد معظم أدبيات متثيل املعلومات على عاملي مستوى معارف املشاهد 

 عامل ملاذا؟ أو Findhal and Höijerبينما أضاف . القبلية و مستوى االنتباه املكرس للقصة اخلربية
خلربية اليت هلا أكرب تأثري يف املشاهدين، حسب رأي الباحثَين، ألا تسمح العناصر السببية يف القصة ا

 و عامل ملاذا؟ هو ما يعرف )17(. يا، يف املوضوع الكلي للقصة اخلربيةمعرفبإدماج عناصر أخرى، 
بالسياق يف أدبيات أخرى، و غيابه يف معظم التغطيات اإلخبارية خاصة التلفزيون بسبب ضغوطات 

   لتكلفة، يبقى من بني أهم االنتقادات اليت توجه إىل وسائل اإلعالم من طرف األكادمينيالوقت و ا
   . على سبيل املثال، هناك أدبيات كثرية حول ظاهرة نزع السياق عن األحداث. و جهات أخرى

 .  تلعب هذه العملية دورا معتربا يف تشويه الواقع و الوقائعحيث
ا نظرية متثيل املعلومات بالعالقة مع أخبار التلفزيون هي على و من بني املفاهيم اليت قدمته

 )18(: النحو التايل
يتميز على األقل ) مشاهدة األخبار يف التلفزيون (أن االنتباه، كمرحلة أولية يف متثيل املعلومات  .1

، حيث تتدفق املعلومات من (bottom-up processing)أسلوب التمثيل الصاعد : بأسلوبني
       اليت تعمل كبؤرة إثارة االنتباه، (input information)املدركة ملدخالت املعلومات السيمات 

و تؤدي إىل بناء وحدات معلومات أكرب، كأن يشاهد الشخص خربا حول اكتشاف ما يف ميدان ال 
 يعرف عنه شيئا؛

        االنتباههجو ما ت، حيث أن بنية معرفٍة(top-down processing)و أسلوب التمثيل النازل  .2
د تأويل السيمات املدركة ذات املستوى املنخفض، كأن يشاهد املشاهد حتقيقا حول خماطر و حتد

التدخني، يف مثل هذه احلالة ميكن أن يكون للمشاهد معارف حول عالقة التدخني بالسرطان 
ن باألسلوبني، و هذا ال و ميكن أن تتميز مشاهدة أخبار التلفزيو. فيوظفها لفهم ما جاء يف التحقيق

 . يقوم به سوى الذين هلم  مستوى تعليمي معني
و يزعم الباحث أن هذه النظرة لالنتباه ختتلف عن النظرة السابقة يف علم النفس املعريف 
حيث ينظر إىل االنتباه على أنه انتقائي و ضيق و حمدود يف استيعاب املعلومات، و جزء من تدفق 
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بينما، يف رأيه، االنتباه هو مرحلة . احد، و الذي يؤدي من االنتباه إىل الفهماملعلومات يف اجتاه و
مرنة لتمثيل املعلومات، و الذي ميكن أن يكون الدافع وراءه إما مدخالت املعلومات أو املعارف 

 .القبلية، أي األسلوبني املشار إليهما أعاله
ثيل املعلومات، التذكر أساسا، من كما أشار باحثون إىل بعض العوامل اليت تلعب دورا يف مت

:  وهي كما يلي)20(،أو يف مشاهدة أخبار التلفزيون )19(؛خالل جتارب يف املخرب
و نظرا ألمهية هذه . (link) و الربط (concreteness) و امللموسية  (vivedness)االشراقية

 .املصطلحات، من حيث اجلدة و احلينية، نقدم شرحا وجيزا هلا
ة األخبار اخلصائص اليت جترب االنتباه و تشجع على إنشاء صور ذهنية قوية اليت ميكن تعين اشراقي 

، و هذا مطبق بصفة أكثر يف التلفزيون و الذي يعرب عنه باملشهدية استعماهلا يف تأويل املعلومات
 ؛أحيانا
ت  يقصد هبا درجة التفاصيل املقدمة حول الفاعلني و األفعال و سياقا وملموسية األخبار 

 ؛، و هذا ما ينقص التلفزيون أساسا و تتميز به الصحافة املكتوبة أكثرالوضعيات
، وهذا ما حياول تطبيقه أما الربط فيشري إىل مدى اقتران املعلومات البصرية مبحتوى األخبار 

 .التلفزيون لدرجة أنه و يف حال تعذر احلصول على الصور يتم اللجوء إىل األرشيف
و مجيع تلفزيونات .  تؤثر على االنتباه و التذكُّر يف عملية متثيل املعلوماتفهذه العوامل كلها  

  ،  كما أشرنا سابقاالعامل تعمل وفق هذا املبدأ الذي يشكل، أيضا، جزءا من املشهدية يف التلفزيون
 باإلضافة إىل مسامهات أخرى تعرف )21(.ه القاعدةو احملررون يف التلفزيون واعون بأمهية هذ

 ال تعين دراستنا بالرغم من أمهيتها يف ها لكن)23(؛ و مقترب حتليل اخلطاب)22 (؛ب النصوصمبقتر
 .إشكاليات أخرى

 يف جمال متثيل Ortonyأما ما يعين دراستنا بصفة مباشرة، هي املسامهة األصيلة اليت قدمها 
عرفية يقول الباحث و مها عمليات م' فهم املعلومات'و ' تذكُّر املعلومات'املعلومات و بالتحديد 

 أي أن عمليات الذاكرة تنطوي على )24(.بأا عمليات خمتلفة و منفصلة عن بعضها البعض: عنها
احلفظ أو التخزين و االسترجاع و الولوج إىل معلومات قبلية؛ بينما الفهم يتضمن الربط ما بني 

تم استخدام املعلومات القبلية املعلومات اجلديدة و املعلومات القبلية احملفوظة يف الذاكرة، حىت ي
 .احملفوظة للقيام مبجموعة من التأويالت اليت تذهب أبعد من املعلومات اجلديدة

من جهة أخرى، فإن احلديث عن التأثري املعريف لوسائل اإلعالم يقود، أيضا، إىل اإلشارة إىل 
خاصة و أن موضوع . جتماعيعالقة مسائل التنافر و التناغم و متثيل املعلومات بنظرية التعلُّم اال

 Willnat et alإذ يقول يف هذا الصدد.  و عالقتها بوسائل اإلعالمالسلوكياتدراستنا يتعلق بالقيم و 
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معظم الدراسات السابقة اليت حللت تأثري وسائل اإلعالم على تشكيل املقلوبات االجتماعية : "  أن
  )Gerbner.")25نظرية التثقيف ِلـ و Banduraترتكز على نظرية التعلُّم االجتماعي لِـ 

      يف هذا الصدد، تؤكد نظرية التعلم االجتماعي أمهية مالحظة و منذجة سلوك اآلخرين
إذ كان .  و استجابام العاطفية يف تشكيل القيم و املعتقدات و املقلوبات الشخصيةاجتاهامو 

Banduraمن : مه باملالحظة عن طريق النمذجةمعظم السلوك اإلنساين يتم تعل: "  قد أشار إىل أن
ات اجلديدة، و يف مناسبات يخالل مالحظة اآلخرين يكون الفرد فكرة عن كيف تؤدى السلوك

 مبعىن آخر، أن التفاعل املتبادل و املستمر بني )26(".الحقة تعمل هذه املعلومة املدونة كدليل للفعل
كِّن األفراد من اكتساب مهارات معرفية و مناذج سلوك التأثريات املعرفية و السلوكية و البيئية مت

التعلُّم باملالحظة أو : Banduraجديدة مبالحظة أداء اآلخرين يف سياق اجتماعي ما، و الذي أمساه 
 .النمذجة

  إىل مقترب نظري ثالث متجذر يف تقليد علم النفس االجتماعي  Willnat et alكما يشري 
و يشرح . ات كأنساق معتقدات اليت ميكن أن توجه متثيل املعلوماتينظر إىل املقولب: " و الذي

 ، الذي يشري إىل أنه كثريا ما (categorization)" التصنيف"تكوين املقولبات بالعملية املعرفية ِلـ 
ر يرى الناس اآلخرين ليس كأشخاص أفراد ، باألحرى، كأعضاء مجاعات اجتماعية الذين طو

 )27(". معارف و معتقدات بفضل جتاربه السابقة و تعلمه االجتماعيبشأم الفرد املدرك  
و من هذه الزاوية، نستطيع طرح السؤال حول ما إذا كان التعرض املستمر، على سبيل 
املثال، للربامج التلفزيونية الغربية و املشرقية، و يف غياب االحتكاك بشعوب مصدر هذه املنتجات 

ائري، يساهم يف تشكيل صوره الذهنية خبصوص تلك الشعوب، الثقافية من طرف اجلمهور اجلز
فمثل . وهل من خالل املالحظة و النمذجة ميكن أن يكتسب بعض القيم و يتبىن بعض السلوكيات

هذا التساؤل، يف واقع األمر، كان حمل انشغال أطروحات نظريات االمربيالية الثقافية و التبعية 
م، و اليت بقيت ناجحة على املستوى التضاريب اإليديولوجي دون الثقافية و امربيالية وسائل اإلعال

وسائل دور سوف نتعرض بشيء من التفصيل إىل هذه اإلشكالية يف الفصل اخلاص ب و. سند امربيقي
 . يف التنميةاإلعالم

     و رمبا اإلجابة على التساؤل السابق ميكن أن تأيت عن طريق األحباث على املدى البعيد 
ة  ــتتكفل هبا فرق متعددة التخصصات، أما يف هذا املقام فيكفي أن نشري، أيضا، إىل فرضيو اليت 

 Gerbner خبصوص عدم تناغم رسائل احملتويات اإلعالمية يف التلفزيون مع الواقع، و الذي له
تضمينات عدة فيما يتعلق باجلمهور و معتقداته يف اتمع األمريكي، ناهيك عن معظم اتمعات 

النتقالية اليت تستهلك نسبة كبرية من الربامج التلفزيونية األمريكية، وغريها و بصفة خاصة برامج ا
 .الترفيه
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 أن الناس ينشأون يف بيئة رمزية تنمي فيها مناذج Gerbnerإذ تفترض نظرية التثقيف ِلـ 
ون ــــــلفزيو أن التناقض بني حمتوى الت. التلفزيون املتكررة صورا قارة عن العامل و الناس

و أي واحد من . يسفر عن مصدرين للمعلومات غري املتماثلة حول طبيعة العامل" العامل احلقيقي"و 
و بالتايل، . جم التعرض إىل التلفزيونحل تبعاالفرد حنو العامل اجتاه يوجه ) مصدرا املعلومات(النوعني 

مي فيهم وجهات نظر غري دقيقة عن من بني الذين يستعملون التلفزيون بكثافة، فإن هذا األخري ين
  )28(.العامل عن طريق تراكم املدى البعيد للتجربة الوسطية

هذه هي إذن بعض األفكار الرئيسية حول منظور متثيل املعلومات و اليت هلا صلة مباشرة 
مبوضوع دراستنا و اليت تساعدنا يف فهم تفاعل أفراد العينة مع وسائل اإلعالم، و بصفة خاصة 

و هذا رمبا يسمح لنا بالوقوف على العالقة بني . لفزيون، من خالل أمناط االستعمال و التعرض الت
و ننتقل . استعمال وسائل اإلعالم و التعرض حملتوياا من جهة، و من جهة ثانية القيم و السلوكيات
       دراستنا، اآلن إىل ميدان آخر من ميادين البحوث املعرفية و اليت تتصل اتصاال مباشرا مبوضوع

 .   حبوث حتديد األجندةأي
 

   مقترب حتديد األجندة التقليدي
إن مقترب حتديد األجندة يعد األكثر ثراء من حيث عدد الدراسات و األحباث اليت أجنزت 

و إذا كان معظم الناس ينسبون نظرية حتديد . و كذلك عدد البلدان اليت أعيد فيها اختبار افتراضاته
لفضلهما يف ابتكار التسمية و حتليل الظاهرة بطريقة وبأدوات أكثر دقة؛ يف   باحثني إثننياألجندة إىل

 ات من القرن املاضي كما سنوضحه الحقا؛ يواقع األمر، فإن جذور هذه النظرية تعود إىل العشرين
ا، وكل ات من القرن املاضي و ما بعدهيما قبل الثمانين: و كذلك هناك مرحلتان متيزان هذا املقترب

مرحلة تعكس السياقات السياسية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و التكنولوجية اليت سادت 
    دميوقراطية و مفتوحة آنذاك، و أبرز مظاهرها أن دراسات حتديد األجندة متت يف أنظمة سياسية

ات ين مرحلة الثمانينو زيادة على ذلك، فإ. الثورة الرقمية يف قطاع اإلعالم  قبل  عهد ما و يف 
       أتت مبفاهيم جديدة سامهت يف إثراء املنظور ككل، على غرار التأطري و االستهاللية و االنتباه 

 .و السمة البارزة يف اخلرب 
 

 خلفية تارخيية لتحديد األجندة
إن االفتراض األساس ملقترب حتديد األجندة بكل بساطة مفاده أنه أثناء عملية صنع األخبار 

باختيار بعض القضايا من بني الكم ) الصحافة املكتوبة و التلفزيون و اإلذاعة( تقوم وسائل اإلعالم 
اهلائل املوجود على الساحة لتضعها يف مستهل األخبار، يف الوقت الذي ال تكتسي فيه أمهية يف 
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مهمة يف أذهان اجلمهور، و تصبح هذه القضايا، مع مرور الوقت و التوكيد عليها و تكرارها، 
ألنه (بعبارة أخرى، حتديد األجندة التقليدية . أذهان اجلمهور و جزء ال يتجزأ من أجندته القائمة

يعين أن تأثري وسائل اإلعالم يف جمال تكوين الرأي العام يتم بتركيز انتباه ) يوجد شكل حديث هلا
 اجلمهور على من؟ و ماذا يفكر؟

 يف زمان عدم و جود التلفزيون، كان قد أشار إليها يف الواقع، هذه الظاهرة أو ما شاهبا، و
Lippmann W. يف كتابه املشهور Public Opinionهــــــ، من خالل عنوان أحد فصول :

، و الذي أفترض فيه أن أخبار وسائل اإلعالم هي املصدر "العامل اخلارجي و الصور يف أذهاننا" 
اليت هي ليست يف متناولنا، " للعامل اخلارجي الرئيس للصور يف أذهاننا حول الشؤون اخلارجية 

 من خالل ما سبق، يظهر كيف أن جوهر نظرية حتديد )29(".وبعيدة عن أنظارنا، و عن عقولنا
 منذ ما يقارب القرن، مبعىن أن عناصر السمات البارزة يف Lippmannاألجنده يكمن يف ما قاله 

وبلغة . ناصر الصور املوجودة يف أذهان اجلمهورصور وسائل اإلعالم حول العامل، يتم نقلها إىل ع
 .حتديد األجندة هذا يعين أن أولويات وسائل اإلعالم تصبح أولويات اجلمهور

بالرغم من أن حتديد األجندة مهتمة بالسمات " إىل أنه Tankard et alيف هذا السياق يشري 
راء املعارضة الذي كان نقطة التركيز  للقضايا بدال من توزيع اآلراء املوالية و اآلsaliencyالبارزة 

 الشؤون العامة السائدة يف وقت -التقليدي بالنسبة لبحوث الرأي العام، فإن جوهر امليدان هو نفسه
 لكي يربط العامل اخلارجي بالصور يف أذهاننا Lippmanو الضالة املنشودة اليت حبث عنها . حاضر ما

خالل البحوث الكيفية و االمربيقية لتحديد عن طريق أخبار وسائل اإلعالم، حتققت من 
   )30(.األجندة

 و عالقتها بوسائل اإلعالم، نشري  القيم و السلوكياتو فيما يتعلق جبانب من دراستنا، أي
 و معظم )31(. كان قد الحظ كيف أن وسائل اإلعالم تساهم يف تكوين املقولباتLippmanإىل أن 

قسما : "  بقوهلما أن  Becker and McCombsمهة كما يوضحهاألدبيات اإلعالمية تؤكد هذه املسا
 و اآلراء اليت الجتاهاته، هو جمموع امعارفأساسيا من التجربة املعاشة لكل فرد، الذي يؤثر على 

 أي الصور -حارسا على احلدود بني معارفنا) أو الصور النمطية(و متثل املقولبات . كان قد اكتسبها
 أي أحاسيسنا و األحكام اليت نصدرها - العاطفيةاالجتاهات و بني -ل العاملالذهنية اليت حنملها حو

)32(".بشأن األشخاص و القضايا و الوضعيات يف العامل الذي نعيش فيه

من جهة أخرى، جتدر املالحظة إىل أن أحد مواطن قوة نظرية حتديد األجندة و الذي 
 )33(.جتماعية و مفاهيمها و التكامل معهاساعدها على التطور هو تكيفها مع نظريات العلوم اال

 من قبل و سنالحظه الحقا، أما اآلن فسنبني أحد مظاهر هذا التكامل و التكيف  ذلككما الحظنا
 .من خالل التعرض إىل مصطلح حارس البوابة و عالقته بنظرية حتديد األجندة
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ذي تقوم به وسائل اإلعالم إن أحد املفاهيم الرئيسة يف نظرية حتديد األجندة هو االختيار ال
 Kurt Lewinيف عملية قبول أو رفض مفردة من املفردات اإلخبارية، و هذا املفهوم كان قد ابتكره 

 حول قرارات ربات البيوت خبصوص شراء مواد غذائية، حيث الحظ أن املعلومات تتدفق 1947يف 
لقرارات ، سواء طبقا لقواعد ، أين تتخذ ا' مناطق بوابات' عرب بعض القنوات اليت حتتوي على 

حيادية، أو شخصية من طرف حراس البوابة ، خبصوص ما إذا كان يسمح للمعلومات أو السلع 
 )34(. بالدخول، أو تواصل، يف القناة

 يف دراسة قرارات حمرر القصص الربقية اخلربية يف جريدة White .1950هذه الفكرة طبقها 
النشاط األهم يف حراسة ) القرارات(ها، و اليت اعتربها أمريكية بشأن قبول الربقيات أو رفض

 شكَّل األرضية اليت انطلقت منها األحباث الالحقة يف عملية  White و عليه، فإن منوذج )35(.البوابة
و بالرغم من االنتقادات اليت وجهت إىل هذا . اختيار األخبار من الربقيات اخلربية لوكاالت األنباء

ه جتاهل العوامل البنائية و التنظيمية يف عملية اختيار األخبار و اعترب املسألة النموذج من حيث أن
  يف مدرسة ساهم باسٍم"  كما يقول أحد الباحثني White إالّ أن -التركيز على احملرر-شخصية 

 قد صرح منذ مدة بعبارة  ميكن اعتبارها أصل Cohen  كما كان )36(". كاملة حول املبلغنيحبٍث
بينما وسائل اإلعالم ال تقول : "  يف نظرية حتديد األجندة دون أن يسميها كذلك، حني قالالصياغة

37(". تكون ناجحة بصفة مذهلة يف حتديد ما نفكر حولهالنا ما نفكر، فإ(

هكذا، بعد أن عرضنا املسامهات النظرية التارخيية لتحديد األجندة، نتناول فيما يلي ما 
 McCombs and Shaw.1972: تقليدية أو النظرية اليت صاغها الباحثانيسمى بتحديد األجندة ال

ات، ي فابتداء من السبعين)38(.1968 على خلفية دراستهما حول االنتخابات الرئاسية األمريكية يف
      شرعا يف نشر سلسلة من الدراسات اليت تناولت قوة تأثري وسائل اإلعالم املباشر يف اجلمهور، 

أن وسائل اإلعالم من خالل تركيز االهتمام على بعض القضايا : ستنتاج مفاده ببساطةو توصال إىل ا
و إمهال البعض اآلخر سيؤثر على الرأي العام، فمن خالل التغطيات املتواصلة عرب األيام و األسابيع، 
تستطيع وسائل اإلعالم أن توحي بأن هؤالء الناس و هذه األحداث و القضايا مهمون أكثر من 

إذ سيميل الناس إىل التفكري حول األشياء اليت تعاجلها وسائل اإلعالم و يتبنون . ذين مل تتم تغطيتهمال
 . للقضايا املختلفةةترتيب األولوية املخصص

 الباحثان يف هذا الصدد، على ضوء نتائج دراستهما حول االنتخابات األمريكية، الحظ يو
 العامة و املواضيع األخرى عن طريق وسائل اإلعالم أفراد اجلمهور ال يطلعون حول الشؤون: " أن

و حسب، فهم يتعلمون كيف يعلقون أمهية على قضية أو موضوع ما من خالل التوكيد الذي 
يقول املترشحون أثناء احلملة االنتخابية، حتدد وسائل مثال، بعكسها ما . تضعه وسائل اإلعالم عليه
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فهذه القدرة . احلملة" أجندة"بعبارة أخرى، حتدد وسائل اإلعالم . اإلعالم يف الظاهر أمهية القضايا
)39 (".يف األفراد هي أكثر املظاهر أمهية لقوة وسائل اإلعالممعريف على إحداث تغيري 

ميكن أن ال متلك وسائل اإلعالم القوة من أجل : ئلني أنهمن هذه الزاوية حاجج الباحثان قا
مبعىن تغيري آرائهم خبصوص القضايا املطروحة، لكنها تستطيع أن تؤثر على " ما يفكر الناس"تغيري 

 .     أن القضايا املطروحة للنقاش تصبح مهمة يف نظرهم، أي"ما يفكر فيه الناس"
 أن هذه النظرية ختتلف عن األحباث McQuail and Windahlيتضح مما سبق، كما يشري 

.  أو تغيري الرأي بصفة مباشرة االجتاهالسابقة من حيث أا تعاجل أساسا مسألة التعلُّم و ليس تغيري
حيث أن الدراسات األمربيقية حول تأثري وسائل اإلعالم أكدت أن معظم التأثريات احملتملة تقع 

جندة متنح طريقة لربط هذه النتيجة باحتمال التأثري على و فرضية حتديد األ. حول مسألة املعلومات
الناس تتعلم ما هي القضايا . األفكار، حيث أن ما هو مقترح هي وظيفة تعلُّم من وسائل اإلعالم

 )40 (.املطروحة و كيف هي مرتبة من حيث األمهية
 إحصائية بني ختبار فرضيتهما، و جدا ترابطاتمن أجل او يف دراسة أخرى لنفس الباحثَين 

حجم تغطية القضايا أثناء احلمالت االنتخابية يف الصحافة املكتوبة و ترتيب هذه القضايا من طرف 
 الذي Patterson.1980 وهذا ما أكده )41(.الناخبني، أكثر مما وجداه خبصوص أخبار التلفزيون

. زيون يف ترتيب القضاياسنشري إليه الحقا، يف مقام آخر و لكن حول دور الصحافة املكتوبة و التلف
نعتقد أن مثل هذه النتيجة متوقعة، ألن الذين يطالعون الصحافة املكتوبة، عادة ما خيتارون اجلريدة أو 

لتلفزيون إىل التواثب، مبعىن ا و مشاهدقد يلجأ اجلرائد اليت تتناغم و ميوالم االيديولوجية، بينما
 .االنتقال من قناة إىل أخرى
جتدر اإلشارة إىل أن نظرية حتديد األجندة تدرس التأثريات املعرفية لوسائل يف هذا السياق، 

لكنها تقترح مىت تكون املواضيع مهمة مبا فيه الكفاية . االجتاهاتاإلعالم بدال من األحاسيس و 
و بالتايل وسائل اإلعالم تعمل كمصدر رئيسي للمعلومات . اجتاهاتبالنسبة للناس لكي يشكلوا 

 الناجتة ميكن أن ال تكون مراقبة بصفة مباشرة من الجتاهاتو بالرغم من أن ا. واضيعحول هذه امل
 )42(.طرف وسائل اإلعالم، إال أن تأثريا معتربا يكون قد حدث

إن فرضية حتديد األجندة عرفت جناحا معتربا يف وقتها، و ما زالت إىل حد اآلن، و اختربت 
تائج كانت متباينة من مكان إىل آخر وفق السياق الذي يف شكلها التقليدي يف بلدان كثرية و الن

و من بني الدراسات املهمة من حيث كوا أول دراسة ختترب فرضية حتديد األجندة يف . اختربت فيه
العالقة بني اجلمهور اجلزائري و الصحافة املكتوبة : " حول)يوسف متار(اجلزائر، هي دراسة 

     )43(".جندة ستينغاأل يف اجلزائر، خبلفية فرضية 2004ة لرئاسيات اجلزائرية، أثناء احلملة االنتخابي
 :و من بني النتائج اليت توصل إليها، و اليت تلغي كلها الفرضية، ميكن حصر األهم منها فيما يلي
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1. مازلنا يف إطار البحث عن : "...رجع الباحث عدم صحة الفرضية إىل طبيعة اجلمهور، يف رأيهي
هذا االستنتاج ." ، و يف طور التشكيل من الناحية النظرية..]هكذا[ديد إشكاليته هذا اجلمهور و حت

  ميثل مفارقة ألن معظم األحباث و على امتداد ربع قرن من الزمن على مستوى معهد علوم اإلعالم
و االتصال مث قسم علوم اإلعالم و االتصال، سواء تعلق األمر مبذكرات الليسانس و املاجستر أو 

، و هل ميكن لوسائل إعالم جزائرية أن توجد ات الدكتوراه تدور حول اجلمهور يف اجلزائرأطروح
 .بدون مجهور

أن الفرد اجلزائري مل يتحرر بعد من االحتكار : "  السبب اآلخر هو اختالف السياق املتمثل يف .2
يضا، و بغض و هنا أ." خارج احلدود اليت يرمسها احلزب... السلطوي الذي كان مينعه من التعبري

النظر عن بعض االعتبارات اليت ميكن ذكرها خبصوص هذا االستنتاج، إال أنه يكفي أن نشري إىل أنَّ 
 عاما 16ثلثي أفراد العينة يف الدراسة مل يعيشوا ما أشار إليه الباحث، ألن، ببساطة، كان عمرهم 

يانات؟ و نعتقد أن هناك فرقا بني عند إقرار التعددية السياسية، و رغم ذلك مل تظهر اجتاهام يف الب
 . التعبري يف الفضاء العمومي و التعبري يف إطار استمارة استبيان حبث

عدم و جود املناخ املالئم للصحافة املكتوبة لكي تزود اجلمهور "كما  يرجع السبب أيضا إىل  .3
الصحافة ( ممارساا و التضمني هو أن الصحافة اجلزائرية مل تكن تتمتع حبرية، و لكن ". باملعلومات
 .أثناء نفس الفترة اليت متيزت بالتضليل و الدعاية تنفي مثل هذا االستنتاج) اخلاصة

و تبقى أمهية هذه . هذا، باإلضافة إىل استنتاجات أخرى تصب كلها يف اجتاه نفي الفرضية  
ة مبنهجية و بأدوات الدراسة قائمة، يف رأينا، ألا فتحت آفاقا أمام الباحثني لكي خيتربوا الفرضي

 .أكثر دقة و من منظور حتديد األجندة احلديث و ليس التقليدي و حسب
 اللذان  اهتما بالبحث يف العالقة بني وسائل  Brigman et Missika ِلـو الدراسة الثانية 

و هذا بناء . اإلعالم و األحزاب و الرأي العام، بصفتها األطراف األهم يف تشكيل الفضاء العمومي
، و حتديد العالقة بني املتغريات السابقة 1986على جمرايات احلملة االنتخابية التشريعية يف فرنسا عام 

هل لوسائل اإلعالم دور تأثري على :  و السؤال األساس املطروح هو)44(.الذكر و دور كل متغري
 :الت فرعية كما يليالسلوك االنتخايب أثناء احلمالت االنتخابية؟ و مت تفكيك هذا السؤال إىل تساؤ

  كيف يبدو ترتيب انشغاالت الرأي العام حسب األمهية أثناء احلملة االنتخابية؟ -1
  ما هي املواضيع ذات األمهية األكرب يف أجندة وسائل اإلعالم أثناء احلملة؟-2
  ما هي املواضيع ذات األولوية يف برامج األحزاب؟-3

 :فاوتة، و من بني أمهها، نذكرو أسفرت الدراسة عن نتائج ذات أمهية مت
أن الناخبني مل تعرض عليهم خيارات كثرية من أجل االختيار، خبصوص بعض املواضيع املبنية  

 على معلومات وسائل اإلعالم أو األحزاب السياسية؛
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 .و بالنسبة ملواضيع أخرى فلم يوجد خيار أصال 
 يف سياق االنتخابات Polsby and Wildavsky الفكرة كان قد عاجلها الباحثان ه      و هذ

ري جمدي يف فرز غيف االنتخابات األولية عندما يكون الوالء احلزيب : " األمريكية، و أشارا إىل أنه
و يف االنتخابات العامة، عندما . اخليارات، ميكن أن تكون التلميحات يف أخبار وسائل اإلعالم مهمة

 )45(". سائل اإلعالم أقل تأثرياتكون اخليارات مبنية بصفة أفضل، تكون أخبار و
و املالحظة اليت ميكن تقدميها بشأن هذه الدراسة هو أا مل تبني سبب غياب االختيار 

هل املؤسسات هي اليت حتدد أجندة وسائل اإلعالم و من مثة أجندة الرأي العام؟ . بالنسبة للجمهور
  أجندة الرأي العام؟ أم أن وسائل اإلعالم هي اليت حتدد أجندة املؤسسات و كذلك

من خالل هذا العرض لنظرية حتديد األجندة، يف شكلها التقليدي، يتضح أا ركزت، كما 
املدى الذي تؤثر به وسائل : على مظهر واحد من حتديد األجندة ،Davis and Robinsonيشري 

. ثلة جديرة بالدراسةة ممامعرفي بينما هناك نطاق واسع لتأثريات )46(.اإلعالم فيما يفكر الناس حوله
و ميكن تفصيل هذه النقطة، نظرا ألمهيتها يف فتح آفاق جديدة أمام أحباث حتديد األجندة يف شكلها 

 :احلديث الذي سنتعرض له الحقا، و اليت يبينها الباحثان السابق ذكرمها على النحو التايل
 اجلماعات يف القصص اخلربية،  و يعين أن الدرجة اليت يتم هبا تغطية بعض األفراد ويف من نفكر؟ 

 تساهم يف تضخيم أمهيتهم و تضفى عليهم مرتبة اجتماعية؛
 فاملكان الذي يقع فيه احلدث ميكن أن يؤثر أيضا يف إدراك أمهيته كخرب إىل أين يتجه تفكرينا؟ 
فإذا كان هذا املكان تقع فيه الكثري من الصراعات و ااعات و الكوارث، فاملشاهدون . حملي
و التأثري املباشر على اجلمهور هلذا . عرون بالرغبة يف عدم التواجد أنفسهم يف مثل ذالك املكانيش

النمط قد يكون متعلقا مبا إذا كان اجلمهور يرى األحداث احمللية أو األجنبية على أا تستحق 
 تني؛اهتماما أكثر أم ال، فهذا يتوقف على تغطيات وسائل اإلعالم لكليت القصتني اإلخباري

 هنا أيضا يعري اجلمهور االهتمام للقصص اإلخبارية يف الوقت الذي مىت نفكر يف قصة إخبارية؟ 
     فالكثري من القصص اإلخبارية تتوفر على عنصر املومسية القوي. حتظى فيه باهتمام وسائل اإلعالم

    ءات احلكومية تقدمي اإلحصا( و الدورية ) العطل و االحتفاءات بالذكرى و األحداث الرئيسة( 
 الذي يؤثر يف مىت يفكر اجلمهور يف هذه املسائل؛) و االنتخابات و تقارير املداخيل

 القدر الذي يبلَّغ به هذا العنصر يف القصص اخلربية، فهذا ؟)القصة اخلربية(ملاذا نفكر حول  
أي أن هل  .ةأيضا ينبغي أن يكون مقرونا مبا يفكره اجلمهور حول القصص اخلربية بدرجة مقبول

ا تعكس تغريا واسعا و مهما بسبب خرقها لبعض يف ا حيدث القصة اخلربية مت نقلها ألتمع، أم أا
 االفتراضات و القيم املشتركة حول احلياة؟ 
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إن مثل هذه االنشغاالت اليت تلخص على حنو ما قصورات نظرية حتديد األجندة، هي اليت 
   البحوث يف إطار هذه النظرية و كشفت عن تبصريات ذات أمهيةكانت الدافع وراء توسيع آفاق 

و هذا ما سنعرضه يف حديثنا عن التقليد . وسائل اإلعالمل املعريف تأثريالو داللة أكثر خبصوص 
 .احلديث لتحديد األجندة

  
 املقترب احلديث لتحديد األجندة 

ر حديث، هو يف الواقع، تقسيم      إن تقسيم أحباث حتديد األجندة إىل مقترب تقليدي و آخ
املستوى األول، و الذي استعرضناه سابقا خيص الصياغة األوىل : ملستويين من التركيز و االهتمام

، و جل األحباث اليت حاولت McCombs and Shawلفرضية حتديد األجندة من طرف الباحثني 
اإلجابة على األسئلة التقليدية و كان يهتم ب. اختبار الفرضية يف أماكن عدة و سياقات متباينة

         من؟ و ماذا؟ و بأية وسيلة؟ و ملن؟ و بأي تأثري؟ و اإلجابة على هذه األسئلة : اخلمسة، أي
و حسب، أظهرت حمدودية فرضية حتديد األجندة، بالرغم من التبصريات املهمة اليت سامهت هبا يف 

    .فهم عملية تأثري وسائل اإلعالم على الرأي العام
ات من القرن املاضي، ظهرت أحباث تركز على املستوى الثاين من حتديد ي     و عليه بدًء من الثمانين

األجندة و توسيع نطاق البحث ليشمل، أيضا، اإلجابة على أسئلة مىت؟ و أين؟ و لكن تركز على 
 صياغة مفاهيم و توصلت أحباث هذا التقليد احلديث لنظرية حتديد األجندة إىل. كيف؟، بصفة أكثر

جديدة تعترب إجنازا هاما و مسامهة نوعية يف فهم ظاهرة حتديد األجندة و جتاوز قصورات املقترب 
 و السمة (framing)التأطري : من بني هذه املفاهيم اليت سنستعرضها هي. التقليدي يف هذا امليدان

 و التعرض (priming)ستهاللية  و اال(characteristic saliency in the object)البارزة يف املوضوع 
 . (exposure and attention)و االنتباه 

 Gaye Tuchman إن تطبيق مفهوم التأطري يف حبوث حتديد األجندة مأخوذ من أعمال :التأطري -أ
 و استعماله ينطوي على )47(.حول البناء االجتماعي للواقع الذي يتم عن طريق التغطيات اإلخبارية

 اإلعالم بسبب تغطياا غري املالئمة للقضايا املختلفة و بالتايل عجزها يف إعالم  لوسائلانتقاٍد
 .اجلمهور

و يشري مفهوم التأطري يف هذا السياق إىل اختيار بعض مظاهر التجربة و األفكار و توكيدها 
باختيار " ، يقوم الصحفيون Entmanو حيدث التأطري عندما، كما يشري . على حساب أخرى

ن مظهر واقع مدرك و جعله أكثر بروزا يف نص إعالمي بطريقة تروج لتحديٍد معيٍن ملشكل البعض م
أو التوصية اخلاصة مبعاجلة هذا /ما، و الوصف املقدم للتأويالت السببية و التقييم االخالقي و

     و تظهر التأطريات يف وسائل اإلعالم من خالل حضور أو غياب كلمات مفتاحية)48(".املشكل
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أن التأطري " و يضيف نفس الباحث . و مصادر األخبار و اجلمل اليت تشكل جمموعات موضوعاتية
 فهو يسجل هوية الفاعلني و املصاحل اليت - (imprint of power)يف األخبار هو فعال بصمة السلطة 
كون له أثر  إذن التأطري، ببساطة، يعين أن األخبار ميكن أن ي)49(".تنافست لكي يمن على النص

على اجلمهور بفعل عملية االختيار و التوكيد و اإللغاء و الصياغة، و كل هذا يساهم يف رسم 
 .الصور اليت حيملها أفراد اجلمهور يف أذهام

و لقد ناقش بعض الباحثني و منذ مدة مسألة التأطري هذه و اعتربوها مهمة لفهم الكيفيات 
ضايا ، ألن مثل هذا التأطري يؤثر على فهم اجلمهور، و بالتايل اليت يستخدمها الصحفيون ليؤطروا الق
طري هذه هلا عالقة، أيضا، بالصور اليت يكوا أ إن فكرة الت)50(.رسم السياسة أو قرارات التصويت

 إىل أن أخبار الصحافة  Pattersonيف هذا السياق، يشري. اجلمهور عن املترشحني يف االنتخابات
 متزايدة حنو تأطري املترشحني السياسني بكيفية سلبية، و الصحافة املكتوبة أكثر األمريكية متيل بصفة

االنطباعات تنشأ أساسا بالكلمات : " و هذا ينطوي على تضمني مفاده أن. فعالية يف تشكيل الصور
 .   بطبيعة احلال، هذا االستنتاج قد ينطبق أكثر على البلدان املتقدمة تكنولوجيا)51(".بدال من الصور

 هو ما ركزت  (object saliency)البارز  لقد كان تبليغ املوضوع:السمة البارزة يف املوضوع -ب
، اليت 1988 يف  Weaverعليه األحباث يف املقترب التقليدي لتحديد األجندة، على غرار دراسة

 امليزانية عجز( بارزة ) موضوع(ما إذا كان معرفة اجلمهور ملسألة : " حاول فيها تسليط الضوء على
مرتبطة بصفة دالة حبجم املعرفة العامة حول ذات املسألة، و شدة ذلك الرأي، و السلوك )الفيدرالية 

، و املسألة هذه كانت آنذاك من .السياسي مثل كتابة الرسائل، و توقيع العرائض، و التصويت، اخل
و كشفت نتائجه عن تطابق . بني املواضيع اخلمسة الرئيسة يف تغطيات الصحافة املكتوبة األمريكية

    مع نتائج الدراسات السابقة اليت تؤكد العالقة الترابطية بني بروز املسائل و اجتاه اآلراء و شدا 
:  تقترح- عجز امليزانية–و عليه فهو يقر بأن نتائج دراسته حول مسألة فردية . و السلوك االنتخايب

قا بزيادة يف املعرفة عن أسباهبا و حلوهلا املمكنة، و آراء أن الربوز املتزايد ملسألة ما يكون مرفَ" 
شديدة، و احتمال ضعيف الختاذ موقف حمايد، و احتمال أكرب للمشاركة يف السلوك السياسي 

 )52(".كتوقيع العرائض و التصويت و حضور االجتماعات و كتابة الرسائل
بر عنه باملستوى األول يف حتديد  و ما شاهبها يف نقطة تركيز التحليل، يعWeaver فدراسة 

هو ما تركز عليه أحباث املقترب احلديث يف حتديد فاألجندة؛ أما تبليغ السمات البارزة يف املوضوع 
 . األجندة، و يعرب عنه باملستوى الثاين، و الذي يعين كيف نفكر يف املواضيع

يف مجيع : "  أنه، أحد واضعي نظرية حتديد األجندة،McCombsيف هذا السياق، يقول 
إال أن . حبوث األجندة التقليدية كانت وحدة التحليل حول كل أجندة هي املوضوع، قضية عامة
فاالتصال . القضايا العامة ليست هي املواضيع وحدها اليت ميكن دراستها من منظور حتديد األجندة
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 تتنافس من أجل - أو حىت موضوع فردي-هو عملية، ميكن أن يدور حول أي جمموعة من املواضيع
و عليه، يف رأيه، فإن وراء أجندة املواضيع يوجد  )53 (."االنتباه وسط املبلغني و أفراد اجلمهور

 .   مستوى آخر من التحليل لألخذ بعني االعتبار
 فكل موضوع من هذه املواضيع له مساته املتعددة، تلك اخلصائص و املميزات اليت متأل     

   . ا تتنوع املواضيع من حيث الربوز، تتنوع أيضا مسات كل موضوعو مثلم. صورة كل موضوع
يف و كل من االختيار جللب االنتباه و اختيار السمات من أجل التفكري حول هذه املواضيع، مها 

 )54(".أدوار قوية يف حتديد األجندة" الواقع 
عالم ال يتم من خالل إذن، يفيد حتليل املستوى الثاين من حتديد األجندة أن تأثري وسائل اإل

التركيز على موضوع ما و حسب، و إمنا، أيضا، عن طريق إبراز بعض مسات املوضوع و التركيز 
أي أن السمات اليت تركز عليها وسائل اإلعالم يف املواضيع و األشخاص و الوضعيات هي . عليها

ما يفكر الناس : " ايلكما يوضحه بعض الباحثني، على النحو الت. اليت تترسخ يف أذهان اجلمهور
. ميكن أن ال يفصل بسهولة عما يفكرون حوله، مثلما تضمنته الصياغات السابقة لتحديد األجندة

على العكس من ذلك، العديد من االختالفات يف الرأي تنتج عن األمهيات املختلفة اليت يوليها الناس 
  )55(".لعناصر ما يف وضعية معقدة

السمات البارزة يف املواضيع، ميكن أن نشري إىل ما قاله   على ضوء ما سبق خبصوص 
McCombs et alمثلما يرسم الرسام األلوان و األشكال من : "  لتوكيد هذه النقطة املهمة، و قوهلم

الواقع لينشئ متثيال الذي مل يعد واقعا يف حد ذاته، و إمنا صورة عنه، ختتار أخبار وسائل اإلعالم 
 صورا مالئمة للقصص اإلخبارية حول االنتخابات بينما األحزاب ختتار صفات املترشحني لتبين

         )56(".صفات املترشحني لتبين صورا يف إشهارها السياسي اهلادف إىل كسب أصوات الناخبني
ميكن أن ال متلي وسائل : " و  من حتليل هذه العملية املعقدة يصلون إىل استنتاج أساس، فيقولون

ناخبني ما سيكون رأيهم حول املترشحني السياسيني، و لكن قد ترِشد و تقود، أو اإلعالم على ال
   ) 57(".توجه حمتوى ما يعتربه اجلمهور جديرا بقوله بشأم إىل درجة معتربة

 يف تركيزها على مشاكل – ضمن أشياء أخرى -إذن، تأثري أخبار وسائل اإلعالم، يكمن 
سباب هذه املشاكل و إمهال أخرى، و اقتراح احللول حلل هذه حمددة دون أخرى، و يف إبراز بعض أ

 .املشاكل؛ و هذا أسلوب غري مباشر ال جيعلها تبدو أا متلي أو توجه الناس بصفة صرحية و دعائية
    و هي عناصر هلا صلة باملستوى الثاين من حتديد األجندة،:االستهاللية و التعرض و االنتباه -ج

سلبية آراء أفراد   حول مدى إجيابية أوHolli et al الدراسات، و هي دراسة و اليت عاجلتها إحدى
من اجلمهور األمريكي حول بعض البلدان األجنبية، و هذا من خالل أخبار التلفزيون و الربقيات 

  )58( .اإلخبارية لبعض وكاالت األنباء و بعض اجلرائد اليومية
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 كأحد مظاهر التعرض )priming(ستهاللية يف هذه الدراسة يشري أصحاب الدراسة إىل اال
ألخبار التلفزيون ، و الذي ميثل عملية نفسية؛ و تعين االستهاللية، أساسا، أن توكيد التلفزيون على 

يوقظ يف املشاهدين ذكرايات "و حسب، و إمنا ) بروز متزايد ( مسائل حمددة ال يضفي مرتبة عليها 
و أن هذه املعلومات كثريا ما تستعمل يف . ول هذه املسائلاملعلومات اليت حتصلوا عليها سابقا ح

 و هذا ميكن أن )59(".تكوين اآلراء حول األشخاص و اجلماعات و املؤسسات املرتبطة هبذه املسائل
نربطه مبفهوم التمثيل النازل يف نظرية متثيل املعلومات، الذي شرحناه سابقا، مبعىن استرجاع 

ا خبصوص بعض املواضيع و األشخاص و الوضعيات لتمكنهم من معلومات كان اجلمهور قد خز
و لقد حاول الباحثون أن جييبوا على ثالثة أسئلة . فهم ما يعرض عليهم من حمتويات إعالمية

 :جوهرية،  و مؤداها
 بلد أجنيب يف أخبار وسائل اإلعالم األمريكية و الرأي العام  visibilityمرئية ما هي العالقة بني -1

 ذلك البلد؟حول 
 هل التلفزيون و اجلرائد على مستوى واحد من األمهية كقنوات للتأثري على الرأي العام حول -2 

 ذلك البلد؟
 أن االنتباه، بدال من جمرد التعرض ألخبار التلفزيون، أقدر على توقع مدى التفضيل العام لبلد -3

 . أجنيب
 :ه الدراسة، فكانت على النحو التايلو من بني النتائج اليت توصل إليها الباحثون يف هذ

لعبت أخبار التلفزيون دورا أكرب من دور اجلرائد يف تكوين الرأي العام جتاه البلدان  
 األجنبية، و االجتاهات اليت يشكلها األفراد حنوها؛ 

االنتباه األكرب ألخبار الشؤون اخلارجية يف التلفزيون حيدد اجتاهات اجلمهور حنو البلدان  
 ية أكثر من الصحافة املكتوبة؛األجنب

كلما كان البلد ذا مرئية أكثر يف أخبار التلفزيون، إال و كان االنتباه و التعرض مؤشرين  
 عن اآلراء حول ذلك البلد؛

 .أن االنتباه األكرب ألخبار التلفزيون له عالقة ترابطية باآلراء اإلجيابية 
       ة السالفة الذكر، هو التمييز بنيإن ما يهم يف املقترب احلديث، كما توضحه الدراس 
حيث أن جمرد .  التعرض و االنتباه يف عملية قياس تأثري وسائل اإلعالمـ ضمن أشياء أخرى ـ

        التعرض لوسائل اإلعالم و الذي يف بعض األحيان، إن مل يكن يف معظمها، يكون عرضيا 
كه الفرد حسب مقترب االستعماالت و ليس خمططا، ال ينطوي على عملية التورط فيما يستهل

و اإلشباعات؛ و أهم من ذلك و من زاوية املقترب املعريف قد ال ينطوي على عملية التعلُّم اليت 
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و بالتايل فإن جمرد . تستدعي جهدا فكريا من خالل آلييت التمثيل الصاعد و التمثيل النازل
 . التعرض ليس مؤشرا كافيا لقياس تأثري و سائل اإلعالم

جتدر املالحظة إىل أن دراسات مقترب األجندة بشكليها التقليدي و احلديث هي   
يف الواقع عودة إىل فكرة التأثري القوي لوسائل اإلعالم و لكن بصفة أكثر تعقيدا؛ و هذا إىل 

أيضا، . Tuchman و  Gerbnerجانب دراسات ما يسمى ببناء الواقع االجتماعي و أبرز ممثليها
و ما دمنا بصدد .  و من اتبع جهKlapperثريات احملدودة اليت كان يقول هبا هي تفنيد للتأ

احلديث عن العودة إىل التأثريات القوية لوسائل اإلعالم جيدر بنا عرض إحدى األطروحات 
 و مسألة تشكيل الرأي العام لعاملة االجتماع "لولب الصمت"ية نظراهلامة يف هذا اال، و هي 

 )Noëlle-Neumann.)60  األملانية

 

 نظرية لولب الصمت
       ة هذه الباحثة تتمثل يف مسألة التفاعل بني وسائل اإلعالمنظريإن الفكرة األساس يف   

من جهة أخرى، . و االتصال الشخصي و إدراك الفرد آلرائه اخلاصة و عالقتها باآلخرين يف اتمع
لنفس االجتماعي و مفاده أن رأي الفرد يتوقف ترتكز فرضية الباحثة على ما كان معروفا يف علم ا

و جوهر  .إىل حد بعيد على ما يفكر اآلخرون، أو باألحرى ما يدركه الفرد كرأي اآلخرين
 مبعىن أم ال يريدون أن يكونوا الوحيدين يف تبين بعض ،الفرضية هو أن الناس يتجنبون العزلة

ظ أوال بيئته ليعرف طبيعة اآلراء السائدة أو هي يف و عليه، فإن الفرد يالح. االجتاهات و االعتقادات
و إذا ما شعر الفرد بأن . يف تراجعهي طريق اكتساب قوة، و تلك اآلراء اليت هي ليست سائدة أو 

 .آراءه تقع ضمن هذه األخرية، فسوف حيجم عن التعبري عن آرائه خوفا من العزلة
      ليس العامل الوحيد يف هذه املسألة،و من جهة أخرى، فإن إدراك الفرد آلراء اآلخرين  

ألن وجهة النظر السائدة يف يوم ما هي تلك اليت حتددها . و إمنا وسائل اإلعالم تعترب عامال آخر
كما أن هناك عامال ثالثا يف العملية و يتمثل يف درجة الدعم الذي يلقاه الفرد من . وسائل اإلعالم

     .  صامتا فإن الناس من حوله سوف يلتزمون الصمت أيضاو بالقدر الذي يبقى فيه الفرد. بيئته
و بالتايل، فإن حتديدات وسائل اإلعالم و غياب الدعم للرأي اخلاص للفرد يف االتصال الشخصي 

 .و من هنا يظهر تأثري وسائل اإلعالم و بصفة خاصة على املدى البعيد. حيدث اللولب
ة كبرية إذا ما حاولنا تطبيقها مثال على اجلزائر إبان  إننا نعتقد أن هذه النظرية صائبة بدرج  

مرحلة أوائل التسعينيات من القرن املاضي و مرحلة أواخر التسعينيات؛ من جهة : مرحلتني متمايزتني
أخرى، ميكن إجياد تطبيقا هلا يف الرأي العام الغريب و اجتاهاته حنو قضايا الشرق األوسط و عالقة هذا 
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   قائمة على مستوى املنهجية تبقى إالَّ أن الصعوبة. لصهيوين على اإلعالم الدويلبسيطرة الرأمسال ا
 .و كيفية قياس آراء الناس احلقيقية

 لقد حاولنا استعراض أهم مقتربات املنظور املعريف يف حبوث وسائل اإلعالم على غرار   
 التمثيل الصاعد و التمثيل النازل،  و نظرية التعلم و بصفة خاصة آلييتة التناغم و التنافر املعريفينظر

     كما استعرضنا أفكار مقترب األجندة بشكليها التقليدي و احلديث و أمهية الفرق بني التعرض 
 .و االنتباه و أخريا فرضية لولب الصمت و أمهيتها يف فهم كيف يتكون الرأي العام

عالم عامة و التلفزيون و ما يهمنا من خالل هذا الفصل هو أننا نفترض بأن وسائل اإل  
و بالتايل، فإن . خاصة تعترب أحد املصادر األساسية للمعلومات بالنسبة للشباب موضوع دراستنا

استعمال وسائل اإلعالم و التعرض حملتوياا من طرف أفراد العينة قد يشكل عملية تعلم بالنسبة 
تمثيل الصاعد و التمثيل النازل سيكون إليهم سواء بصفة مباشرة أو غري مباشرة، و نتوقع أن آلييت ال

؛ أيضا، نفترض أن استعمال .كاجلنس و املستوى التعليمي و السن، اخل: هلما دور تبعا لعوامل اخللفية
أفراد العينة لوسائل اإلعالم و التعرض حملتوياا سيكونان، رمبا، دالة قيمهم و معتقدام كما هو 

 كما أن التمييز بني التعرض و االنتباه سيكون مهما يف حتليلنا معروف، مبعىن أن هناك عملية انتقاء؛
 . و هذا من خالل ترتيب أفراد العينة للمحتويات اليت يتعرضون هلا و تنال اهتمامهم أكثر
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 متهيد
 بال املفكرين و مازالت تسترعي اهتمام  الثقايف- ظاهرة التغري االجتماعيلقد شغلت
إال أن التغريات االقتصادية و االجتماعية و السياسية اليت اجتاحت أوروبا بدًء . العلماء إىل يومنا هذا

   ة الرئيسة اليت بنيت عليها أسس نظريات التغري االجتماعي من القرن السابع عشر، شكلت األرضي
و دراساته، و ما أبدعته من مفاهيم، مازال البعض منها يستعمل إىل يومنا هذا، إذ عكف العلماء 
االجتماعيون يف تلك الفترة، على دراسة و حتليل أسباب و عوامل ظهور الرأمسالية يف اتمعات 

يف مسعاهم ذلك، راحوا . ثقافية -ها من بناءات و عالقات وقيم سوسيواألوروبية، و ما ترتب عن
يصنفون اتمعات اإلنسانية، و يصوغون مفاهيم جديدة، و يقدمون تصنيفات ثنائية ومتعددة، 
ليفرقوا بني نوعني من اتمعات، ينفرد كل واحد منها خبصائص معينة ومميزة، أي اتمعات احلديثة 

 .ةة، و اتمعات التقليدية غري املصنعة اليت تقع يف إفريقيا و آسيا و أمريكا الالتينياملصنعة األوروبي
 التراث التقليدي الذي ينبين عليه  الثقايف-و شكلت هذه الدراسات حول التغري االجتماعي

و على إثر استقالل معظم البلدان املستعمرة بعد احلرب الكونية . الفكر السوسيولوجي احلديث
لخروج من حالة التخلف االقتصادي، راح لية و شروعها يف رسم استراتيجيات وطنية للتنمية الثان

العلماء االجتماعيون يهتمون بدراسة خصائص هذه البلدان و حتديد أسباب و عوامل ختلفها، و يف 
 .ذات الوقت يقترحون نظريات لالنتقال من حالة التقليد إىل حالة احلداثة

 يف خدمة التنمية الوطنية ل ما يتعلق بتوظيف وسائل االتصا، فهناكاتمن بني هذه النظريو 
يف البلدان النامية، انطالقا من اعتقاد راسخ يف قدرة و فعالية هذه الوسائل على التأثري يف عقول 

ذه العالقة بني االتصال و التغري االجتماعي. مالناس و سلوكيا مل يربز الثقايف-و لكن االهتمام    
تبلور إال ابتداء من منتصف القرن املاضي، بعدما أصبحت وسائل االتصال ظاهرة تكنولوجية و ي

يهتمون من خمتلف االختصاصات و عليه بدأ الباحثون . وثقافية مجاهريية يف بعض اتمعات الغربية
 ، بعد أن أصبحت هذه الوسائلعبدور وسائل االتصال يف جماالت السياسة و االقتصاد و االجتما

 .أحد املصادر األساسية لإلعالم و الترفيه و التربية بالنسبة لشرائح عريضة من اتمع
من هذا املنظور، فإن علماء االجتماع و علم النفس و السياسة نظروا إىل العالقة بني التغري 

ثقافة، وسائل االتصال على أا عالقة جدلية، ألن البناء االجتماعي يؤثر يف ال  والثقايف-االجتماعي
         أردنا أن نفهم البناء االجتماعي كتغري اجتماعي، ذا إ،هذا. والثقافة تؤثر يف البناء االجتماعي

 .و الثقافة كوسائل اتصال
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     و مبا أن أي تقدم، بغض النظر عن اتمعات اليت حيدث فيها، يصحبه ال حمال تغريات 
        ت هلا صلة مباشرة مبجال القيم السياسية و صعوبات، فإن عددا من هذه الصعوبات و التغريا

و االقتصادية و الدينية و اجلمالية اليت تؤثر يف األدوار االجتماعية و التفاعل االجتماعي، إىل جانب 
        يف هذا اإلطار كان منظرو االتصال. وسائل اإلعالم بصفتها جزء من الثقافة مبفهومها الواسع

نموذج املهيمن يف التحديث، قد اعتربوا أن القيم السائدة يف جمتمعات البلدان و التنمية، على غرار ال
ا مبثابة معوقات رئيسة يف سبيل التحديث، و بالتايل شددوا على النامية، و اخلصائص النفسية لسكا

 .   دور وسائل االتصال يف تغيري هذه القيم وزرع أخرى أكثر تالؤما مع التحديث
ه، سعت حكومات البلدان النامية، من خالل براجمها التنموية منذ و يف نفس االجتا

اخلمسينيات و الستينيات و إىل غاية منتصف الثمانينيات من القرن املاضي، إىل حتديث جمتمعاا 
و من بني هذه اجلهود ما . باالعتماد على اخلربة و التكنولوجيا و الربامج التعليمية و التمهينية الغربية

وسيع أنظمة وسائل اإلعالم بالتركيز على جانب التوزيع و إمهال جانب اإلنتاج يف كثري من يتعلق بت
  .األحيان و احلاالت

و لكن مع حلول سنوات السبعينيات بدأت األحباث يف خمتلف ااالت تكشف عن نتائج 
أي أن . تناقض طموحات احلكومات الوطنية، و كذا أطروحات منظري التحديث و االتصال

م و أمناط  قي عربهارمت قناة ، على األحرى، كانتألاسائل اإلعالم مل تلعب الدور املنشود، و
 إال عامال آخر من عوامل عرقلة اإلنتاج و تشجيع الرتعة ، يف معظمهامل تكن،استهالكية غربية، 

 .االستهالكية، باإلضافة إىل ديدها خلصوصيات ثقافة البلدان النامية و هويتها
ع حلول الثمانينيات من القرن املاضي، دم جدار برلني رمز احلرب الباردة بني املعسكر و م 

الرأمسايل و املعسكر الشيوعي، و حبلول التسعينيات أصبح العامل أحادي القطب تقوده الواليات 
، و أضحى احلديث يدور حول العوملة مبختلف ملعسكر الشيوعياملتحدة منفردة، جراء زوال ا

          الدميقراطية و حقوق اإلنسان و اقتصاد السوق : ا، و الترويج إلديولوجيتها األساسأبعاده
. و عليه، أصبح هم البلدان النامية يتمحور حول إمكانية ولوج العوملة و التكيف معها. و اخلوصصة

ية لنموذج نظرية التحديث، و االجتاهات النظر:  نستعرض النقاط التاليةالسياق، سنحاول أنيف هذا 
املقترب النقدي لدور وسائل و نظرية االتصال و التنمية، و   و نقد نظرية التحديث،،التحديث

 .تصال و انعكاساا على البلدان الناميةالعوملة ا و اإلعالم يف التنمية،
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 اجلذور الفكرية: نظرية التحديث
اليت أصبحت تعرف بالنموذج  جذور نظرية التحديث من املفيد، يف اعتقادنا، أن نتعرض إىل

 حىت ات،يات و الستيني، و الذي كان مهيمنا يف اخلمسين*The Dominant Paradigmأو  سائدال
 Einsenstadt يرجع يف األصل كما يشري فهذا النموذج السائد. يتسىن لنا فهم فلسفة هذه النظرية

النظريات السوسيولوجية يف القرن  مييز معظم  كانإىل التصور الثنائي للتقليد مقابل التحديث الذي
 بدراسة التغريات االجتماعية و االقتصادية و السياسية اليت عاشتها أوروبا الغربية  املهتمةلتاسع عشرا

 . ابتداء من القرن السادس عشر إىل القرن التاسع عشر
لتضامن ، و اMaineو تتجلى هذه الثنائية على اخلصوص يف التمييز بني املرتبة و العقد عند  

، و اتمع احمللي التقليدي، مقابل اتمع احلديث Durkheim ىدلاآليل مقابل التضامن العضوي 
 ظهرت معظم املفاهيم و النظريات السوسيولوجية اليت لتاسع عشرا، فأثناء القرن  Toënnisعند

باالنتقال من  اخلاصة Weber و Marxباإلضافة إىل مفاهيم . مازال يزخر ا علم االجتماع اليوم
   )1(.اإلقطاع إىل الرأمسالية

كانت هذه النظريات مهتمة أساسا بدراسة ظهور الرأمسالية الصناعية يف البلدان و لقد 
 مل حتظ  يف حني، و بإبراز خصائص اتمع احلديث باملقارنة مع اتمع التقليدي، و طبيعتهاالغربية

 املذكورة باالهتمام إال من قبل علماء األنثروبولوجية  اجلغرافيةالبلدان اخلارجة عن نطاق املنطقة
 )2(.الذين ركزوا على قطاعات معينة من هذه اتمعات و مل يدرسوها يف مشوليتها

سياسيا و نالت معظم البلدان -و لكن بعد احلرب العاملية الثانية،  أعيد تشكيل العامل جيو
ن من بني أوىل أولوياا معاجلة املشاكل اليت املستعمرة استقالهلا، كما ظهرت منظمات دولية كا

واجه البلدان ت تكانتلك اليت ة يف ذلك الوقت حِلاملشاكل املٌ و من بني. تواجه اإلنسانيةكانت 
و كانت هذه . ة و أمريكا الالتينياالنامية من جماعة و فقر وأمراض و أمية يف كل من آسيا و إفريقي

ثروا ميدان دراسة التخلف و التنمية أماء االجتماعيني الذين املشاكل موضوع حبث، أيضا، للعل
 بعضو كانت فرضيات هذه الدراسات تدور حول اإلجابة عن . بأحباثهم يف السنوات الالحقة

 )3(:خلصها أحد الباحثني كالتايل   اليتالتساؤالت
تطاعت ما هي األسباب و العوامل الكامنة وراء ظاهريت التخلف و التنمية، و ملاذا اس )1

 جمتمعات معينة أن تنمو بشكل أسرع من جمتمعات أخرى؟
الثقايف، و هل -ما هي االجتاهات اليت تتخذها عملية التنمية االقتصادية و التغري االجتماعي )2

 ميكن القول أن مثة مراحل تنموية متتالية؟
 ثقايف؟-إىل أي مدى تتطلب التنمية االقتصادية حدوث حتول اجتماعي )3
 ول النامية للمؤشرات املختلفة اليت تتلقاها من اتمع الدويل؟كيف تستجيب الد )4
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و جاءت اإلجابة عن مثل هذه التساؤالت يف شكل تصور عام للتنمية و التحديث يهدف 
التصور مستلهم يف بعض جوانبه : أوال: و يتميز مبيزتني رئيسيتني. أساسا إىل حتقيق النمو االقتصادي
عادة بناء أوروبا الذي حقق جناحا كبريا يف وقت قصري، و هذا إل  *من مساعدات مشروع مارشال

جعلهم يعتقدون أن تبادل السلع يف ظل حرية التجارة و انتقال الرساميل سيؤديان إىل حتقيق النمو 
صورة البلدان النامية هي صورة جمتمعات تقليدية :  ثانيا)4(.االقتصادي يف اجلهات املتخلفة عن العامل

     ة من التنمية نتيجة عوامل العزلة و مقاومة سكاا للتغري ألم متشبثون بعادام يف مرحلة مبكر
   ر و التباين البنائي و هلذا، إذا ما انطلقت عملية التصنيع و التحض. و تقاليدهم و مؤسسام البالية

يعة احلال إال ذلك سيؤدي إىل حدوث النمو االقتصادي، و هذا ال يتأتى بطبإن كل و العلمانية، ف
عن طريق املساعدات الغربية يف شكل املعارف التقنية والتكنولوجيا و الرساميل، و هذا هو السبيل 

  فماذا يعين مصطلحا التنمية و التحديث؟)5(.الوحيد لتحقيق التنمية و التحديث
 التنمية و التحديث 

دية و االجتماعية اليت يعود استعمال مصطلح التنمية يف األصل إىل شرح التغريات االقتصا
         ات يحدثت يف أوروبا الغربية إبان القرنني الثامن عشر و التاسع عشر، و لكن منذ اخلمسين

 أصبح املفهوم يستعمل لإلشارة إىل األوضاع السائدة يف البلدان  من القرن املاضياتيو الستين
           رفع اإلنتاج الزراعي أيصادي،النامية، و كان تصور التنمية آنذاك يغلب عليه الطابع االقت

التقدم "   التنمية على أاDos Santos و يعّرف .و الصناعي و معدل االستثمار و التوفري و التشغيل
وجد فيه معظم تحنو أهداف عامة حمددة جيدا تتناسب مع الظرف اخلاص باإلنسان و اتمع الذي 

اتمع  و النموذج معروف على أنه اتمع احلديث،اتمعات املتقدمة من العامل احلديث، و 
      :فيعرفها على أا  تعين بصورة جوهرية) الزعيب( أما )6(."اخل ..اتمع اجلماهرييو الصناعي، 

، و من مث )املتخلف و الراكد(، تفتيح كل الطاقات املادية و الروحية الكامنة يف اتمع املعين "تفتح" 
ها يف سبيل حترير الفرد و اتمع من سيطرة القوى توجيه هذه الطاقات و صب) و من خالل أيضا(

الطبيعية و االجتماعية، أي ما يؤدي إىل تبديل احلالة االجتماعية الراهنة املتسمة بالتخلف أو 
        ، إىل حالة تتسم باألخوة و العدل و املساواة)اختالل النسق االجتماعي(االستغالل أو ما معا 

 إىل Phillipsشري ي كما )7()".النسق االجتماعي املتوازن(رض و بالتايل اخللو من الفقر و اجلهل و امل
ن اتمع املعاصر سيطرته على البيئة بوسائل التكنولوجيا حسالعملية اليت من خالهلا ي" أن التنمية هي 

  )8(".قيد املتزايدة الفعالية و املطبقة من قبل األنظمة املتزايدة التع
يتجلى من التعاريف السابقة أن التنمية دف إىل التغيري على مستوى اتمع، و هي عملية  

 حكم قيمي ألن االفتراض هو نطوي على ت، و بالتايل.مستمرة و معقدة و تنطوي على هدف
 إليه وصول اتمع إىل مرحلة أحسن من املرحلة اليت يعيشها اآلن، و منوذج اتمع الذي دف
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التنمية ضمنيا هو اتمع الرأمسايل الغريب، و يتم ذلك عن طريق سيطرة اإلنسان على بيئته بفضل 
 فإن ،و يف واقع األمر .  البلدان الغربيةمنالوسائل التكنولوجية و األنظمة املعقدة املتوفرة لالسترياد 

جلوانب األخرى أصبح غري مثل هذا التعريف للتنمية الذي يقتصر على اجلانب االقتصادي دون ا
ية  باجلوانب االجتماعية و السياسية و الثقافية و العلمية و الصحمقبول و لذلك أصبحت التنمية تعىن

 كما أن سريورة التنمية مل تكن تفضي دائما إىل حتقيق ما هو )9(.إىل جانب اجلوانب االقتصادية
ف أبعادها و انعدام املساواة يف االستفادة من إجيايب، و إمنا هناك جوانب سلبية كمظاهر التبعية مبختل

 .اخل...املشاريع التنموية
 فيشري أساسا إىل التغري الفردي باملقارنة مع )modernization(أما عن مفهوم التحديث  

العملية اليت من خالهلا يتغري "  على أنه Rogers and Svenningsو يعرفه ) التنمية(التغري يف اتمع 
       )10(." منط حياة تقليدي إىل منط حياة أكثر تقدما تكنولوجيا و أكثر سرعة يف التغري األفراد من

التحديث هو العملية اليت يغري فيها الفرد أمناطا سلوكية و تتغري " أن Robinو بصفة أكثر دقة يقول 
 و تعقيدا الثقافة من منط حياة تقليدي موجه حنو املاضي و احلاضر، إىل منط حياة أكثر تركيبا

 و تتمثل سوابق هذه العملية يف كون الفرد )11(".كثر سرعة يف التغري حنو املستقبلتكنولوجيا و أ
 : يتعرض إىل أو يتماثل مع

 األرض )commercialization( تتجري -3 تعليم رمسي، -2اإلقامة و العيش يف املناطق احلضرية،  -1
   االتصاالت و العالقات و املشاركة االجتماعية  توسيع نطاق-4و الشغل و البضائع و اخلدمات، 

 انتشار وسائل -6، )زيارة األماكن احلضرية الكربى( و الكومسوبوليتانية -5و الثقافية، 
 يتجلى من  هكذا،. انتشار االستحداثات التكنولوجية الصغرية و الكبرية احلجم-7ال، ــاالتص

   ى عمليات حتدث عرب الزمن يف سياقات واسعة خالل التعريفني السابقني أن التحديث ينطوي عل
و متنوعة، و هو شامل و حيدث يف معظم البلدان املختلفة من العامل، و متعدد األبعاد حبيث ال ميكن 

، و يقع بوتائر خمتلفة يمالسلوكيات و املواقف و الق: شرحه بعوامل فردية و لكن العديد من العوامل
 .كانية على حد سواءفيما بني أو داخل اجلماعات الس

 أما التحديث فيعىن) اتمع(فالتنمية إذن تم بالتغري على مستوى اجلماعات االجتماعية  
بالتغري على مستوى الفرد، و لكن متيل االجتاهات النظرية يف هذا اال إىل اجلمع بني املصطلحني يف 

 .اميةاالقتصادي يف البلدان الن-تفسريها لعمليات التغري االجتماعي
 

 االجتاهات النظرية لنموذج التحديث
يقسم الكتاب عادة منوذج التحديث إىل أربع اجتاهات نظرية أساسية للتمييز بني خاصيات  

 )12(.كل اجتاه من حيث جمال االهتمام و نوع األسئلة املطروحة و كذا منهج الدراسة و االستنتاج
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و شائع لدى الوكاالت الدولية اليت تم جبمع إن هذا االجتاه اقتصادي أساسا : االجتاه الكمي -
املعطيات اإلحصائية عن التقدم زاعمة بأن بعض املؤشرات الدميغرافية و االقتصادية من شأا تفسري 

متوسط الدخل الفردي، و النسبة املئوية : و من بني املؤشرات العديدة املستخدمة. مدى تقدم بلد ما
   النسبة املئوية للمتمدرسني و احلضريني باإلضافة إىل عدد اجلرائد للسكان العاملني يف الصناعة، و 

 فهذه املؤشرات متثل املقياس املعياري الذي يقاس به تقدم بلد أو )13(..اخل، و التلفزيون و اهلاتف
ختلفه، و بطبيعة احلال أن مثل هذه املؤشرات املفروغة من األبعاد التارخيية و احلضارية و البنيوية غري 
قادرة على تفسري عملية التنمية و التقدم، ألن بعض البلدان النفطية اخلليجية يتجاوز الدخل الفردي 
فيها املستويات املوجودة يف بعض البلدان املتقدمة و مع ذلك تصنف ضمن البلدان النامية و نفس 

ان النامية حىت إىل الشيء بالنسبة لعدد األطباء أو نسبة التحضر، مث أن يف بعض احلاالت تفتقد البلد
 .هذه املعطيات اإلحصائية

 الذي صاغ نظرية يف التنمية االقتصادية قال Rostow ميثل هذا االجتاه  و:االجتاه التطوري احملدث -
ميكن حتديد مجيع اتمعات من حيث "فهو يقول . عنها أا تتصف بالشمولية و الواقعية و الوضوح

اتمع التقليدي، و التهيؤ : حد من األصناف اخلمسة التالية أبعادها االقتصادية بوصفها يف وا
 و تعترب نظرية  )14(".لالنطالق، و االنطالق، و التهيؤ حنو النضج، و االستهالك اجلماهريي

Rostowلتطورية التقليدية يف صيغة جديدة، و أهم مرحلة يف نظريته هي مرحلة االنطالق ل  إحياًء
قليد و التحديث، و فيها يتم القضاء على القوى و العقبات اليت تقف يف ألا اخلط الفاصل بني الت

طريق النمو املضطرد، حيث ترتفع نسبة االستثمار و االدخار و يتكاثر فيها املقاولون يف اتمع إىل 
لية أي الرأمسالية بعينها، مع اإلشارة إىل أن تراكم الرأمسالية وروح املقاو: نقطة يصبح فيها النمو آليا 

)Entrepreuneurship( حيتالن الصدارة يف نظريته لتحقيق النمو االقتصادي مستخلصا إيامها من 
)15(.جتربة الثورة الصناعية الربيطانية و معتقدا أن البلدان النامية بإمكاا تكرار نفس التجربة

ة ألفراد  يركز أصحاب هذا االجتاه على طبيعة اخلصائص السيكولوجي:االجتاه السيكولوجي -
اتمعات النامية لشرح عمليات التنمية و التحديث، و يعتقدون أن سبب ختلف هذه البلدان يرجع 

 جذور التغري إىل Hagen يف هذا السياق، يرجع .السائدة املتميزة بالتسلط" الشخصية النمطية"إىل 
روريتان للنمو كتسب قيمتان اجتماعيتان ضعمليات اجتماعية نفسية لنمو شخصية الطفل حيث ت

جناز، و تظهر القيمتان، يف رأيه، عندما يفقد البعض من مجاعة إلاالقتصادي، و مها االستقاللية و ا
و تبعا لفترة . الصفوة يف اتمع التقليدي االحترام و املرتبة و السلطة نتيجة ازامهم أو قهرهم

رجة عالية من االستقاللية و الدوافع إىل االنزواء و الدونية فإن أبناء هذه الصفوة املغلوبة يطورون د
 اإلستحداثية و النمو جناز، كنتيجة لتربيتهم غري السلطوية، و يكون هدا اجليل يف طليعة النشاطاتإلا

كمتغري رئيسي يف التغري االجتماعي، " جنازإلالدافع إىل ا "McCLellandقترح كما ا )16(.االقتصادي
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". نع األشياء بطريقة أفضل و بالتفوق الشخصي و حتقيق الذاتانشغال عقلي يص" و يعرفه على أنه 
  و يف اعتقاده أن مثل هذه اخلاصية ال توجد عند الفالحني يف اتمعات النامية بسبب انسداد األفق 

 )17(.جنازإلو االستغالل، و تقدم هذه البلدان يتم عن طريق خلق الدافع إىل ا
اه ـا االجتاه كما يشري السيد احلسيين و آخرون يف سياق اجتو يندرج هذ:  االجتاه السوسيولوجي -
  ) 18 (:على النحو التايل و يعتمد على منهجية *" النماذج املثالية " 
 1-حتديد ما ي عحتديد -2 ؛"مناذج مثالية" اخلصائص العامة للمجتمع املتقدم بوصفها مؤشرات أو د 

االقتصادي املراد إحداثه -خلف، و عملية التغري االجتماعيأو ما يعتقد اخلصائص العامة للمجتمع املت
  .صياغة منوذج يعرب عن حتول اتمع من حالة التخلف إىل حالة التقدم -3 ؛أو الذي حيدث بالفعل

لَو يميكننا عزل السمات النموذجية " ص أحد الكتاب اإلجراءات اليت يتبعها هذا االجتاه بقوله خ
عن تلك املعربة عن التقدم، حبيث تتبقى لنا السمات اليت هي حباجة إىل تنميةرة عن التخلف املعب    

 الذي حاول تطبيق Hoselitz و ميثل هذا االجتاه )19(."و اليت من أجلها جيب أن ختطط املشروعات
 و من ضمن )20(.االقتصادي- من أجل دراسة عملية التغري االجتماعيParsonsِ لاملتغريات النمطية 

   العمومية، و التوجه حنو اإلجناز،:  أا من خاصيات البلدان املتقدمةHoselitz غريات اليت يزعماملت
: أي و على التوايل. و ختصيص الدور؛ بينما تتميز البلدان املتخلفة بعكس هذه املتغريات النمطية

 .اخلصوصية، والعزو، وتشتيت الدور
قليدي إىل اتمع احلديث يتطلب القضاء على  التحول من اتمع الت أنHoselitz عتقدو ي 

املتغريات النمطية التقليدية و استبداهلا باملتغريات النمطية احلديثة، أي أن هذا التحول يتضمن حتوال 
إىل األدوار ) اليت ترتبط باألدوار الدينية و السياسية و االقتصادية(بنائيا من األدوار االقتصادية املشتتة 

 تعمل بغض النظر عن صنف الشخص الذي يتم التفاعل معه، فالتحديث إذن هو التخصيصية اليت
       هكذا، فإن البلدان النامية بالنسبة )Smesler.)21عملية التباين البنائي، أساسا، اليت حتدث عنها 

تبدو كبنيات بسيطة و األدوار فيها غري متخصصة و املؤسسات مترابطة ببعضها Hoselitz ِلِـ 
        أن تتخلى عن وظيفة اإلنتاج يف صاحل املصنع، ، مثال،و لكي تتقدم البد على األسرة. البعض

 . و الثقافة تصبح علمانية أكثر، و أن تسود األدوار التخصيصية يف التعليم و االقتصاد و السياسة
إن الغاية من عرض االجتاهات النظرية للتحديث ليس التقييم أو النقد، سواء على مستوى  

األطر املفاهيمية أو املستوى األمبرييقي، ألن ذلك خارج نطاق هذا البحث، و إمنا اهلدف هو تبيان 
         نوع األرضية الفكرية اليت على أساسها تشكلت املفاهيم و املنهجية و اختيار تقنيات البحث

ان النامية، و مع ذلك  يف البلدالثقايف-و جماالت البحث بالنسبة لنظرية االتصال و التغري االجتماعي
 النظرية و عدم الدقة األمربيقية لنموذج نظرية التحديث من جهة، صال تفوتنا اإلشارة إىل أن النقائ
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و من جهة ثانية، فشل منوذج التنمية يف البلدان النامية، دفعت عددا من العلماء االجتماعيني إىل 
 .بلدانالبحث عن إطار بديل لدراسة املشاكل اليت تواجه هذه ال

 نقد نظرية التحديث
و بغض .  هذا اإلطار البديل هو ما أصبح يعرف بنظرية التخلف و املاركسية اجلديدةإن

النظر عن اجلدل الواقع بني االجتاهني النظريني، فإن املفاهيم اجلديدة هلذا اإلطار البديل تتمثل يف 
امشية، و التنمية الالمتساوية و االقتصاد التبعية و اإلمربيالية و تنمية التخلف و أسلوب اإلنتاج و اهل

 و كلها مفاهيم حتاول أن جتيب عن سؤال ملاذا ،اخل..الدويل الرأمسايل و التراكم على الصعيد العاملي
 و تتمحور انتقادات هذا االجتاه لنظرية التحديث حول املسائل )22(تقدمت بلدان و ختلفت أخرى؟ 

 )23(: التالية
و هو اإلطار الذي يقوم على ) العامل(اسة العامل يف إطار وحدة واحدة  ضرورة در:الشمولية -

وجود اقتصاد متحد موضوعيا و ذي طابع مجاعي، يتميز بوجود سلسلة من العالقات تربط البلدان 
 ).التوابع(بالبلدان املتخلفة ) املركز(املتقدمة 

هي أن البلدان املتقدمة : براز نقطتنيلبلدان النامية إلل ضرورة دراسة التجارب التارخيية :التاريخ -
اليت كانت و مازالت السبب الرئيسي يف تكوين التخلف يف البلدان النامية، ثانيا، ال ميكن للبلدان 
النامية تكرار جتربة أو إتباع الطريق الذي سارت عليه البلدان املتقدمة يف تنميتها الرأمسالية اليت 

 .ن املتخلفةاعتمدت على ب و سلب خريات البلدا
ر ـ غي عن عن قصد أو- حماولة كشف االحنياز اإليديولوجي و التمركز العرقي:اإليديولوجية -

أن بدعاء ال لنظرية التحديث خلدمة مصاحل الغرب االقتصادية و احلضارية و هذا من خالل ا- قصد
 .النموذج الرأمسايل الغريب، هو النموذج األمثل و ليس هناك بديل

ض التدرجيية و التطورية يف التنمية، ألن التغريات احلامسة يف التاريخ حدثت عن طريق رف: الثورة -
الثورة، و هلذا ال ميكن القضاء على عالقات االستغالل و التبعية ائيا، إال باالنسحاب من النظام 

 .االقتصادي الدويل الرأمسايل عن طريق الثورة
ري البديل لنظرية التحديث كما ظهر مع هذه هي أهم خصائص و أطروحات اإلطار النظ  

و لقد كانت أطروحاته جذابة خاصة حلكومات البلدان النامية ألا وجدت فيها . اتيبداية السبعين
حججا مالئمة للدفاع عن سياساا و إلقاء اللوم على الطرف اآلخر فيما خيص فشل مشاريعها 

ت هذا االجتاه سوف تظهر بصفة أكثر وضوحا و جتدر اإلشارة يف األخري إىل أن أطروحا. التنموية
 يف البلدان النامية الرتباط نظريات االتصال و التغري الثقايف-يف جمال االتصال و التغري االجتماعي

 .بنظرية التحديث و كذلك بنظرية التخلف و املاركسية اجلديدة
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  الثقايف يف البلدان النامية- و التغري االجتماعيإلعالموسائل ا
الثقايف يف -ر اإلشارة يف املستهل إىل أن نظريات االتصال يف جمال التغري االجتماعيجتد 

 هي امتداد  من القرن املاضياتي يف اخلمسينيات، و ازدهرت يف الستينتالبلدان النامية اليت ظهر
 و السبب يعود إىل أن علم االتصال كفرع معريف يف. لنظرية التحديث و مرتبطة ارتباطا وثيقا ا

تلك الفترة كان ال يزال يف طور التكوين و يبحث عن إرساء دعائمه كعلم مستقل مثله مثل بقية 
العلوم، و هلذا كان الرواد األوائل يف جمال البحوث االتصالية من أقسام علم االجتماع و علم النفس 

قة بني وسائل و هذا أثر على نظرم إىل العال. ، كما سبقت اإلشارة من قبلو علم السياسة أساسا
االتصال و التغري االجتماعي، كما أن موضة األحباث األكادميية و املؤسساتية يف تلك الفترة كانت 
    تتمثل يف كيفية حتقيق التنمية يف البلدان النامية، و كان علماء االقتصاد، من خالل مراكز النفوذ 

و اقتصرت مهمة علماء . و اختاذ القرار، قد حددوا إشكالية التنمية و سطروا األهداف
يضاف إىل هذا، . االختصاصات األخرى يف مسايرة التيار و تطويع معارفهم خلدمة النمو االقتصادي

تأثري اليونسكو من خالل توظيف علماء االتصال للمسامهة يف وضع برامج و سياسات اتصالية 
رية االتصال يف التغري تعكس أهدافها، و هكذا نشأت العالقة الوثيقة بني نظرية التحديث و نظ

 .الثقايف-االجتماعي
 مل ،بسبب تركيزها على النمو االقتصادي، و و جيب التذكري، أيضا، أن نظرية التحديث 
و عندما يتم التعرض إىل الثقافة يكون ذلك من .  كافيا للجانب الثقايف يف عملية التنميةاتول اهتمام

تمعات النامية، اليت اعتربت يف جمملها ات أفراد سكان ايباب مواقف و معتقدات و سلوك
أما وسائل االتصال و هي . نفسية يستلزم القضاء عليها لتحقيق النمو االقتصادي-كحواجز سوسيو

جزء من الثقافة فلم يكن هلا من وجود يف أدبيات التحديث إال إشارات عابرة إما ألغراض إحصائية 
 . لنقل املعرفة جبميع أشكاهلااقتصادية أو إلظهارها كمظهر األجهزة القوية

و لكي نفهم فهما الئقا نظريات االتصال و كذا فلسفة و سياسة حكومات البلدان النامية  
يف جمال توظيف وسائل االتصال خلدمة التنمية، يتعني علينا إبراز بعض خصائص السياق الفكري 

لخيص ملا ورد يف نظرية الذي ظهر فيه الوعي بدور وسائل االتصال، و بعض هذه اخلصائص هي ت
 و تتمثل خصائص السياق ،التحديث و البعض اآلخر يتعلق باألوضاع الداخلية للبلدان النامية

 : فيما يلي هذاالفكري
أن التنمية من منظور االقتصاديني اجلدد كانت تعين النمو االقتصادي الذي يعقب الزيادة يف  -1

 على التنافس و االستثمار و االدخار و كذا حرية إمجال السلع و اخلدمات يف إطار السوق املبين
التجارة و انتقال الرساميل، و حيدث النمو االقتصادي بفضل عملية التصنيع اليت تتطلب تغريات 
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   بنيوية و مؤسساتية يف اتمعات التقليدية لتغيري دور األسرة و الدين و الثقافة يف صاحل التخصيص 
)24(.أشياء ضرورية القتصاد السوق و النموو احلراك و العقالنية و هي 

يف سياق التنمية أعطى منظرو التحديث أمهية خاصة لقطاع الصناعة الذي اعتربوه رائد عملية  -2
 و ختلف العامل الريفي. فتكمن أمهيته فقط يف تزويد اليد العاملة و الغذاءزراعي أما القطاع ال. التنمية
افة التقليدية و يف عدم استجابة الفالح للحوافز االقتصادية و جهله ، يف نظرهم، يرجع إىل الثقو فقره
ن يف استئصال اتمع م التغري و كذا كسله و مقاومته للتغري، و حل مشاكل العامل الريفي يكصلفر

 و هذا قد حيدث عرب الزمن بفعل قوى التصنيع، و لكن ميكن التعجيل ذه العملية بفضل .التقليدي
)25(. و املعتقداتاالجتاهات توسيع أنظمة وسائل االتصال لقدرا على تغيري نشر التعليم و

 اتمع املتحول بسرعة حيتاج إىل  أنمن ناحية املعلومات و دورها يف عملية التنمية كان يعتقد -3
معلومات يف مجيع جماالت التعليم و الصحة و الزراعة واملهارات الصناعية و حمو األمية، و ميكن 

عفة املعارف و املهارات بصفة سريعة و غري مكلفة عن طريق توسيع أنظمة وسائل االتصال مضا
)26(.لتعويض املدارس و املعلمني و األطباء

          على املستوى السياسي تعترب السلطة والعالقات فيما بني اجلماعات املختلفة يف اتمع  -4
و عليه، فإن صفوات البلدان املعصرنة ينبغي .  التنميةو الصفوات و القيادة عوامل أساسية يف عملية

 )27(.أن تكون حممية و معززة النفوذ من خالل السياسات االتصالية

 يف نقل املعلومات خلدمة أغراض التنمية سهلة  و فعاليتهاكانت فكرة قوة وسائل االتصال -5
الذين عايشوا جتربة الصحافة  خاصة أولئك ، و بصفةاالقتناع ا من طرف قادة البلدان النامية

و تعبئتها من  النضالية و الثورية أثناء الكفاح من أجل االستقالل الوطين و جناحها يف توعية اجلماهري
  )28(.أجل طرد املستعمر
 برزت وسائل االتصال مرشحة كأداة ضرورية ، ضمن السياق املشار إليه أعاله و،هكذا

 اليونسكو  منظمة النامية السترياد تكنولوجيتها، خاصة وأن حمفز للبلدانلعامكخلدمة التنمية و 
 أن يكانت قد وضعت معايري للنهوض بأنظمة االتصال يف البلدان النامية، أي أن على كل بلد نام

 نسخ من اجلرائد اليومية، 10 نسمة 100 أدىن من التجهيزات االتصالية ليتوفر لكل يعمل لتوفري حدٍّ
ن القليل أل .و، و مقعدين يف قاعة العروض السينمائية، و جهازي تلفزيون أجهزة استقبال رادي5و 

 كما قدمت أثناء انعقاد مجعيتها العامة يف . ذلك احلد األدىنحققمن البلدان النامية يف ذلك الوقت 
 توصية تدعو فيها احلكومات إىل إدماج تطوير وسائل االتصال الوطنية يف خمططاا 1962ديسمرب 
 من سكان العامل يفتقرون إىل %70املسح يكشف عن أن " الحظت يف نفس اجلمعية أن  و ،التنموية

 و كان إميان ) 29(".التجهيزات اإلعالمية الالئقة و بالتايل فهم حمرومون من التمتع حبقهم يف اإلعالم 
ف عن ما و أن الدراسات و األحباث بدأت تكش سي،خارستاليونسكو بقوة وسائل االتصال يزداد 
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مدى الترابط الوثيق بني وسائل االتصال و التنمية يف كثري من بلدان إفريقيا وآسيا و أمريكا الالتينية 
 )30(.1961كما جاء يف تقرير هلا عام 

 
 هيمنة منوذج:  و التنميةإلعالمنظريات ا
 قبل أن نتعرض إىل بعض نظريات االتصال اليت شكلت منوذجا متميزا يف جمال دور االتصال 

الثقايف، حيث كان له األثر البالغ يف أوساط دارسي االتصال الذين حاولوا -يف التغري االجتماعي
تطبيق فرضياته و إعادة اختبارها يف البلدان النامية، إبان عقد الستينيات، يلزم أن نشري إىل ثالثة 

 )31(.ميةمستويات من التحليل تشكل مقتربات متمايزة ليزداد اتضاح عالقة االتصال بالتن
يتعلق املستوى األول باملقترب الذي يركز على تنمية اتمع ككل،  كيف تستطيع وسائل  -1

اإلعالم أن تساهم يف مثل هذا اجلهد، و هنا تكون سياسات ووظائف وسائل االتصال بصفة عامة 
      ئل اإلعالم، حمل الدراسة، و كذلك املشاكل املتعلقة بالبنيات التنظيمية و امللكية و الرقابة لوسا

و تهذا النوع من الدراسات و هذا املقترب هو أكثر صطلحص اليوم عبارة السياسة اإلعالمية كملخ 
 .  عمومية و مشولية وقليل من األحباث أجنزت بشأنه

     . و خيص املستوى الثاين املقترب الذي حياول أن يفهم دور وسائل اإلعالم يف التنمية الوطنية -2
أن وسائل ب األمر هنا  يتعلقو. ه أكثر حتديدا، إذ ينظر إىل وسائل اإلعالم كمعلم و كمريبو لكن

علم الناس تقنيات خمتلفة للتأثري على السلوك و املواقف و تستعمل تاإلعالم ميكن أن تستعمل ِل
 : مفادهاحلمالت املنسقة يف هذا اال لتحقيق مثل هذا اهلدف، و السؤال األساس يف هذه الدراسات

 ؟كيف ميكن استعمال وسائل اإلعالم بفعالية أكثر إلعطاء بعض املعارف للناس يف اتمع
أما املستوى الثالث فيتوجه باالهتمام حنو التغري يف اتمع احمللي أو القرية و يركز على إدخال  -3

 قصدحمللية، و يأفكار جديدة، و منتوجات و ممارسات حديثة و نشرها يف القرية أو يف املنطقة ا
مبظاهر االتصال يف مثل هذه الدراسات اإلشارة إىل السؤال التايل الذي هو أساسي يف دراسات 

 قبوال واسعا لألفكار و املنتجات ززعت كيف ميكن ألنشطة االتصال أن تستعمل ِل:اإلستحداثات
 ؟اجلديدة

ها البعض و تشترك يف و جتدر اإلشارة إىل أن املقتربات الثالث ليست منفصلة عن بعض
نفس الفلسفة اخلاصة بتصور مهام ووظائف االتصال، و من جهة ثانية، فإن بعض النظريات اليت 

 . سنتناوهلا هلا صلة باملقتربني الثاين و الثالث
 من أهم الرواد األوائل الذين اهتموا بدراسة العالقة بني D.Lernerيعترب يف هذا السياق،  

، بدراسة  من القرن املاضياتيإذ قام، مع بداية اخلمسين. الثقايف-ري االجتماعيوسائل اإلعالم و التغ
أوسطية و صاغ نتائج دراسته يف شكل نظرية حول دور اإلعالم يف - بلدان شرقتسميدانية ِل

 111



حبوث دور وسائل اإلعالم يف التنمية: الفصل الثاين   

الثقايف تتم حسب -و مفادها أن عملية التغري االجتماعي. الثقايف-التحديث أو التغري االجتماعي
 )32(:ة وفق النموذج التايلمراحل حمدد

 
 معرفة القراءة و الكتابة

Literacy 
 المشارآة السياسية و االقتصادية

political and economic 
 participation     

 التعرض إلى وسائل اإلعالم
media exposure 

 
 التحضر

urbanization 

 
 
 
 
 

نزع التحضر املتزايد إىل الزيادة .. يف كل مكان:  هذا النموذج بقولهLernerو يشرح لنا 
يف معرفة القراءة و الكتابة، و الزيادة يف هذه األخرية نزعت إىل الزيادة يف التعرض إىل وسائل 

، و يف )الدخل الفردي(واسعة يف االقتصاد اإلعالم و هذه األخرية أدت إىل زيادة يف املشاركة ال
ن هذا النموذج األساسي نفسه يظهر من جديد يف مجيع اتمعات أ، و يقول ب)التصويت(السياسة 

 .العصرية تقريبا و يف كل قارات العامل
، أن التحضر، من خالل النموذج، حيدث أوال، ألن املدن Lerner  رأينالحظ، حسب

من املهارات و الثروات اليت متيز االقتصاد الصناعي، و التحضر املتزايد وحدها طورت نوعا مركبا 
و العالقة بني هذين املتغريين . ىل تطور وسائل اإلعالمإيؤدي إىل زيادة معرفة القراءة و الكتابة و 

         متبادلة، ألن الذين يعرفون القراءة و الكتابة يطورون وسائل اإلعالم من خالل اقتناء موادها
       و التعرض إليها، و هذه األخرية تعمل بدورها على نشر التعليم، و التعرض إىل وسائل اإلعالم 

و التعليم مينحان األفراد أفكارا جديدة و يفتح هلم اآلفاق مما يسمح هلم باملشاركة االقتصادية من  
 .نتخاباتخالل ارتفاع الدخل الفردي و باملشاركة السياسية من خالل التصويت يف اال

على االستعدادات السيكولوجية ألفراد اتمعات ، أيضا، Lerner يف هذه العملية يركز
        أو" االستشعار بالغري"  كما يقترح ،جنازإلالنامية، إذ يعطي أمهية خاصة إىل مفهوم الدافع إىل ا

، أي "ية احلركيةالشخص" نفسية تعيشها -، الذي يعين حالة ذهنية)empathy(" التقمص العاطفي" 
قدرة الشخص على رؤية نفسه يف وضعيات اآلخرين، كأن يرى قروي، مثال، نفسه مالكا لدكان 

 فتعين القدرة mobile prsonality" الشخصية احلراكية " أما . كبري يف املدينة أو ساكنا مرتال فخما
 ضرورة القيام مبجهود لتحقيق العالية على التغري و التوجه حنو املستقبل و العقالنية و االعتقاد يف

و انتشارها يف أوساط أفراد " االستشعار بالغري " أن اكتساب خاصية  Lernerالطموحات، و يعتقد 
ؤدي إىل عصرنتها، و يف رأيه وسائل اإلعالم قادرة على خلق هذه تاتمعات النامية من شأا أن 
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    ،mobility multiplier" ف احلراك عض م"اخلاصية السلوكية، كما أا قادرة على تأدية وظيفة 
 بني ثالث فئات اجتماعية يف البلدان Lerner يف األخري مييز). التحديث(و بعدئذ حتدث التنمية 

ا خلصائص لَّالنامية على سا أو عدم اكتسالتحديث، و هيام اكتسا: 
 بفعالية يف وسائل ، و هم سكان املدن املتعلمني و املشاركنيmodernizers: احلديثون .1

 .اإلعالم و هلم أفكار و آراء متنوعة
، و هم غري متعلمني و لكن يتوفرون على بعض أو كل transitionals: االنتقاليون .2

 .هم يف طريقهم إىل التحديثو عليه فخصائص احلديثني، 
 ، و هم الذين تنعدم فيهم القدرة على التقمص العاطفي، خاصةtraditionals: التقليديون .3

 .سكان الريف
أن هناك ترابطا وثيقا بني وسائل اإلعالم و بعض عتقد ب يLerner يتجلى مما سبق أن

العمليات االجتماعية األخرى، حيث تظهر وسائل اإلعالم، من خالل التعرض إليها، عامال أساسيا 
 . التحديثيف مساعدة األفراد على اكتساب بعض اخلصائص النفسية الالزمة لالنتقال من التقليد إىل

  Schramm، فإنLerner يف مقابل الطموحات املبالغ فيها اليت تنطوي عليها نظريةو  
يتناول مسألة دور وسائل اإلعالم يف التنمية الوطنية بشيء من احلذر و الواقعية، و لعل السبب يف 

امة مع اية ذلك يعود إىل أن األحباث اإلعالمية يف وقت كتابة مؤلفه كانت قد توصلت إىل نتيجة ه
 )33(.، كما سبق ذكرها يف مقام آخرKlapper و Katz من القرن املاضي، و على يد اتياخلمسين

أي أن تأثري وسائل اإلعالم ال يتم بصفة مباشرة وإمنا عن طريق ما يسمى بقادة الرأي و اجلماعات 
كانيزمات و استعدادات األولية و الثانوية و أن اجلمهور يتعرض إىل وسائل اإلعالم و هو مزود مبي

 .نفسية حبيث خيتار ما يتعرض إليه مث ينتقي من الرسائل ما يتوافق مع استعداداته النفسية
، إذا كان يقر هو أيضا بأن نوع التغري الذي تطمح إليه الدول Schrammو على هذا، فإن  

   عي تغريا يف السلوكالنامية هو االنتقال إىل عادات و ممارسات جديدة، و إىل عالقات حديثة تستد
و املعتقدات و املهارات، فهو يشري بشيء من التوكيد إىل أن وسائل اإلعالم تستطيع أن تؤدي بعض 
املهام دون البعض اآلخر، كما تستطيع أن تؤدي البعض أحسن مما تؤدي البعض اآلخر، ألن، يف 

 كلما كانت ص فعاليتها تتناق، وسائل اإلعالم قليلة التأثري و klapperرأيه، و هو على اتفاق مع
 الراسخة، و هلذا، فهو يرى بأن ما تستطيع وسائل اإلعالم الجتاهاتموجهة إىل تغيري املعتقدات و ا

بعبارة أخرى، تستطيع وسائل اإلعالم أن . القيام به هو توفري املعلومات التقنية و الصحية و التربوية
لكن لكي تقوم وسائل اإلعالم ذه . اخل...س الزراعيتقوم بدور املعلم و املريب و الطبيب و املهند

 )34(: املهمة البد من مراعاة بعض الشروط اليت نعتقدها مازالت صاحلة إىل حد اآلن و هي
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و يعين اإلملام بالثقافة احمللية أي ينبغي أن تنبثق الربامج اإلعالمية من الثقافة اليت  :الربط الثقايف .1
 .بسبب سوء تقدير املوقف احمللييفشل االتصال رية ن يف حاالت كثألختاطبها 

يدعو الكاتب إىل فهم ديناميكيات العالقات االجتماعية املتناسجة، ألن : العالقات االجتماعية .2
القيم و املعتقدات هي أمور مشتركة تفرضها احلياة االجتماعية و يصعب على الفرد أن يقف يف 

تعانة بقادة الرأي يف عملية نشر املعلومات نظرا ملرتبتهم و هلذا، يستوجب االس. وجه معتقد قوي
 .االجتماعية اليت تسمح هلم بالتأثري على اآلخرين

الثقايف تسهل -و تعين أن مهمة وسائل اإلعالم يف التغري االجتماعي: املشاركة يف اختاذ القرارات.3
ا يسمح لألفراد بتكوين آراء عندما يتوسع مسرح املناقشة السياسية و املخططات االقتصادية، و هذ

هكذا، إذا ما أخذت هذه الشروط . و بالتايل اختاذ قرارات واعية بالتايل يكونون أكثر تقبال للتغيري
تقدمي : بعني االعتبار فيمكن آنئذ لوسائل اإلعالم أن تساهم يف عملية التنمية الوطنية من خالل

كة الذكية يف اختاذ القرارات، تعليم املهارات، معلومات عن التنمية الوطنية، إتاحة الفرصة للمشار
 من أن جمرد استرياد Schrammو أخريا حيذر . توسيع اآلفاق عاليا، توسيع التطلعات، دور املعلم

الثقايف، إذا ما كانت الزيادة -تكنولوجيا االتصال ال يؤدي بالضرورة إىل إحداث التغري االجتماعي
و كذلك، إذا ما متيزت . نتشار األمية وضعف يف القدرة الشرائيةالعددية لوسائل اإلعالم يقابلها ا

 .وسائل اإلعالم يف املناطق احلضرية و كانت وسائلها خنبوية
 الذي يظهر حتيزا مكشوفا يف صاحل النخبة احلاكمة يف Pyeو يف نفس االجتاه، و بالنسبة لِـ 
أن العالقة بني وسائل اإلعالم و التنمية  حيث يعتقد Lernerالبلدان النامية، و هو على اتفاق تام مع 

و يقول يف هذا املضمار أن ضغط وسائل اإلعالم )35 (. الثانيةثُحِدهي عالقة سببية أي أن األوىل ت 
تدفق االتصال حيدد اجتاه و وترية ديناميكية " هو الذي كان وراء احنسار اتمعات التقليدية ألن 

ق ـ حتليل كل العمليات االجتماعية بلغة البنية و حمتوى و تدفو على هذا ميكن. التطور االجتماعي
م أساسا بالعالقة بني وسائل اإلعالم و مظاهر التغري السياسي ت يهPyeو مبا أن  )36(". االتصال 

الذي هو أساس مشاكل بناء األمة املعاصرة، فريى يف جمال السياسة أنه تصبح لعملية االتصال وظيفة 
 : يليأساسية تتمثل فيما

أن الناس يعتمدون على العمليات االتصالية لتزودهم بالقدرة على فهم جوهر السياسة يف  .1
 .أي وقت حمدد

أن عملية االتصال تؤدي وظيفة تضخيمية بتكبري أفعال األفراد ليتم التحسس ا يف كل  .2
اصة جمتمع، أي حتويل أفعال حبجم الشخص إىل أفعال حبجم اتمع، و الفرق بني احلياة اخل

 .و العامة هو من وضع عملية االتصال
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أي أن الناس ال ميكنهم مناقشة أفعاهلم املشتركة إال إذا : تزويد السياسة اجلماهريية بالعقالنية .3
 .كان لديهم رصيد مشترك من املعرفة و املعلومات

لة دوافع ءحتيط عمليات االتصال أعضاء اتمع علما و تكسبهم القدرة على ضرورة مسا .4
 . ئك الذين يبادرون باألعمال السياسيةأول

 أن وسائل اإلعالم أداة أساسية يف عملية التنمية، نظرا لقدرا على ربط Pyeإذن يعتقد 
احلكام باحملكومني، فتسهل مهمة احلكام ليحكموا و تساعد احملكومني على املشاركة الذكية يف 

       حنو مفيد عمليات العصرنة السياسية ميكن أن نفهم على  " Pyeألن يف رأي . احلياة السياسية
 )37(". و التنمية الوطنية األساسية كمشاكل يف االتصال

    هكذا بعد أن استعرضنا ثالثة أعمال شكلت ركائز النموذج املهيمن يف وسائل اإلعالم 
عرض اآلن نت. الثقايف، و اليت اهتمت بالتنمية الوطنية على مستوى اتمع ككل-و التغري االجتماعي

و هي األحباث . الثقايف على املستوى احمللي أو الريف-إىل األحباث اليت اهتمت بالتغري االجتماعي
 ظهر على إثر لو النموذج الرائد لالنتشار يف جمال االتصا. اليت يطلق عليها اسم حبوث االنتشار

 ) Iowa(الحني بوالية دراسة قام ا باحثان أمريكيان حول انتشار الذرة اجلديدة يف أوساط الف
      يف نفس االجتاه و املرحلة الزمنية بدأت تظهر ما يسمى مبسوح املعرفة) 38(.1943األمريكية عام 

 اليت كانت دف إىل معرفة مدى أثر االتصال )K.A.P SURVEYS( واملمارسة أو االجتاهاتو
ة، كاحلمالت اإلعالمية من أجل  و املمارسة يف األوساط الريفياالجتاهاتعلى مستويات املعرفة و 

يف الريف أو محالت حتديد النسل يف اتمعات اليت ) استحداث تكنولوجي(إدخال تقنيات جديدة 
 )39(.تعاين من االنفجار السكاين

 : للتحديثRogers منوذج
 هألن. البلدان الناميةب اإلعالم  من النماذج اليت أثَّرت كثريا يف أحباثRogers يعترب منوذج  

   .يعترب من الرواد األوائل يف ميدان حبوث انتشار االستحداث يف اتمعات الريفية بأمريكا الالتينية
 حسب ، ألن)40(". التحديث هي عملية اتصالية أساسا  " : من اعتقاد مفاده أنRogers و ينطلق
تقليدية خاصة  القدرة على مضاعفة اجلهد من أجل حتديث الشعوب ال متلك  وسائل اإلعالم،رأيه

عندما يدعم باالتصال فيما بني األفراد يف شكل مجاعات صغرية تتنافس فيما بينها مضامني الرسائل 
 و صاحبه منوذجا عاما للمنظور االتصايل يف دراسة Rogersيف هذا السياق يقدم لنا . اإلعالمية
 )41(.منوذج حيتل فيه التعرض إىل وسائل اإلعالم املكان الرئيسي. التحديث
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 منوذج التعرض إىل وسائل اإلعالم
 العواقب العملية 

يالتقمص العاطف  

زراعي منزلي واستحداث   

 المعرفة السياسية

 حافز اإلنتاج

 التعليم و التطلع المهني

 
 الدخل  

 التعليم 

 المركز االجتماعي 

 
 

 السوابق

 معرفة القراءة و الكتابة

 العمر

 الكوسموبوليتانية

 
 
 

التعرض إلى وسائل 
 اإلعالم

يتضح من هذا النموذج أن التعرض إىل وسائل اإلعالم يساعد على اكتساب بعض 
اخلصائص السيكولوجية و املعلومات عند األفراد اليت تساعدهم على االنتقال من حالة التقليد إىل 

يعتمد على بعض املتغريات املستقلة اليت حالة التحديث، و لكن العملية ليست مباشرة ألن التعرض 
    كلما كانت قيمتها أكرب سهل التعرض بالتايل التحديث، بعبارة أخرى كلما كان اإلنسان متعلما
و له دخل و مركز اجتماعي و غري طاعن يف السن و يزور املدينة الكبرية، كان تعرضه إىل وسائل 

الم ـنطبق على اإلعالم املكتوب أكثر من اإلعس بالعكس، و لو أن هذا يكاإلعالم أكرب و الع
و من جهة أخرى، عندما يتم التعرض و تكون السوابق عالية القيمة يؤدي ذلك إىل . السمعي-املرئي

ومبا أن التعرض إىل وسائل . عواقب متثل اخلصائص الالزمة حلدوث التغري االجتماعي أو التحديث
ين االستحداثات يف اتمعات الريفية خيتلف من فئة إىل اإلعالم يرتبط مبا يسمى بالسوابق، فإن تب

 .أخرى، و بنسب متفاوتة كما يوضحه هذا التوزيع
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 البطيئون
16%  

ية المتأخرةاألغلب
34%  

األغلبية المبكرة
34%  

 المتبنون المبكرون
13,5%  

 المستحدثون
2,5%  

 Rogers and Sevenning.1969: املصدر
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و هم أول من يتبىن االستحداث ألم على درجة عالية من التعرض إىل العامل : املستحدثون .1

لية للمخاطرة، و كذا القدرة على فهم املعارف التقنية هلم ثروات معتربة و قاب اخلارجي،
 .املركبة

و هم أفراد حيظون باالحترام من طرف أفراد مجاعتهم و هلم مصاحل : املتبنون املبكرون .2
خاصة يف الثقافة التقليدية أكثر من املستحدثني و يتجه إليهم األفراد اآلخرون من أجل 

 .النصيحة قبل تبين املمارسة اجلديدة
هناك احتمال ضئيل يف أن يكون هؤالء من بني القادة ألم يقضون وقتا : ألغلبية املبكرةا .3

 . طويال يف التفكري يف عواقب االستحداث قبل تبنيه
   تتبىن االستحداث بعد الفرد العادي، ألن هذه األغلبية نزاعة إىل الشك : األغلبية املتأخرة .4

 . لكي تساير بقية أفراد اتمعها و نفوذمجاعاا األولية قرارو تنتظر 
و هم أكثر أفراد اتمع تقليدا، مييلون إىل الشك يف كل تغيري جديد، و هم كذلك : البطيئون.5

 .حمافظون، و يفضلون احملافظة على األوضاع القائمة
و يتضح من خالل النموذج أن التعرض إىل وسائل االتصال خيلق لدى األفراد الذين يعتقد فيهم 

ما حافز االجناز و التقمص العاطفي، و لكن  تقليديون، البعض من مستلزمات التحديث سيأم
دميغرافية، حبيث أنه كلما كانت قيمة هذه املتغريات -التعرض تتحكم فيه بعض املتغريات السوسيو

و بعبارة أخرى كلما كان . ل التعرض إىل وسائل االتصال و بالتايل التحديثاملستقلة أكرب سه
إلنسان متعلما و له دخل مرتفع نسبيا و مركز اجتماعي و غري طاعن يف السن و يزور املدن ا

و بطبيعة احلال هذا ينطبق . الكربى، كان تعرضه إىل وسائل االتصال أكرب و يصبح مؤهال للتحديث
 .على االتصال املكتوب أكثر من االتصال االلكتروين

 ساسية يف جمال دور وسائل االتصال يف التحديث نا إىل األعمال األِضهكذا من خالل تعر
اليت شكلت منوذجا مهيمنا بدورها، مثله مثل منوذج التحديث، يتضح لنا أن االفتراض القائم يف هذه 
النظريات هو أن مسألة التنمية بصفة عامة هي يف األساس عملية اتصالية، حيث حيتل فيها التعرض 

 يؤدي إىل عواقب معرفية و وجدانية و سلوكية على مستوى الفرد إىل وسائل االتصال املكانة البارزة
و اليت هي مصدر الفعل االجتماعي، و هذا التصور لدور وسائل االتصال كان جزء من التصور 

اإليديولوجية العاملية لالتصال " Balle ات بالبلدان الغربية و الذي أمساه يالعام الذي ساد يف الستين
و لقد تعرض هذا  )Libératrice Communication  L’Idéologie de la .)42 أو "التحريري

و بغض النظر عن . النموذج املهيمن إىل عدة انتقادات من خارجه، و كذا إعادة النظر من داخله
هذه االنتقادات و سلبيات النموذج إال أن فضله يبقى قائما لتوجيه االهتمام إىل أحد جوانب الثقافة 
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عالقتها بالتحديث يف الوقت الذي كانت تسيطر فيه الرتعة االقتصادية على و ) وسائل االتصال(
 .أدبيات التنمية

و من املفيد أن نتعرض إىل أثر هذا النموذج على الباحثني و كذا على السياسات االتصالية  
ق، راح يف هذا السيا.  من القرن املاضييف البلدان النامية، وهذا طيلة اية اخلمسينيات و الستينيات

      طلبة البلدان النامية يعدون أطروحات يف اجلامعات الغربية حول دور وسائل االتصال يف التنمية
     فعلى سبيل املثال. و مطبقني نفس املنهجية هو تعميماتو منطلقني من فرضيات النموذج املهيمن 

تقرير دراسة : تماعيدور اإلعالم االقتصادي و االج"  حول )Rao.1963(و ليس احلصر، أطروحة 
       البحث عن اإلعالم "  حول ).1966Bordaneuve( ، و أطروحة"ميدانية يف قريتني هنديتني 

يضاف إىل هذا دراسات الباحثني الغربيني بالبلدان النامية مثل  ".  وسط املزارعني الربازيلينييالوسائل
 .بكولومبيا) Rogers.1965( بتركيا و )Frey.1964(دراسة 

 إىل أن الباحثني يف أمريكا الالتينية يفتقدون إىل أطر Beltran  يف جمال املنهجية يشريو 
اجلهات األكثر تأثرا " و يضيف قائال أن. مفاهيمية خاصة م، و تبنيهم بدون نقد مناهج خارجية

ل بصفة مباشرة بالتوجه األمريكي هي انتشار املستحدثات الزراعية، بنية و وظيفة وسائل االتصا
 و لقد كانت حبوث االنتشار قد نالت اهتماما كبريا من قبل دارسي البلدان )43( ."االلكترونية 

 54 إىل أن عدد حبوث االنتشار يف البلدان النامية كان حوايل Rogersيف هذا السياق، يشري . النامية
 331غت ، و لكن ارتفعت بشكل كبري و بل) من جمموع كل دراسات االنتشار%13 أي (1960يف 
، بينما كان نصف هذه 1975 يف 800 ، و إىل أكثر من) من اموع العام%30 أي (1968يف 

ن البلد النامي الرئيسي موضوع الدراسة هو و أ. األحباث يتم يف أمريكا الالتينية و إفريقيا و آسيا
 و لقد )44(.ة يف البلدان الناميي حبث جار800 حبثا من جمموع 450اهلند، الذي كان فيه أكثر من 

ة ــــ و املمارساالجتاهاتتصادف االهتمام ببحوث االنتشار ظهور مسوح املعرفة و 
)Surveys K.A.P ( أوknowledge, attitudes, practice ات بالبلدان النامية اهلادفة إىل ي يف الستين

 .م النسلحتديد النسل، و هلذا كانت حبوث االنتشار االتصالية تنسجم للغاية مع محالت تنظي
خبصوص ) فاروق أبو زيد(أما على مستوى السياسات اإلعالمية يف البلدان النامية فيالحظ  

      أن النظريات األكثر تأثريا بني املسؤولني عن اإلعالم يف الوطن العريب نظرية" البلدان العربية 
Lerner  عن التحضر و نظريةRogersعن نشر األفكار املستحدثة، و نظرية Schramm  عن دور 

 و هذا القول فيه الكثري من الصحة ألن مثل هذه النظريات كانت تعكس )45(".وسائل االتصال 
 و مل تكن تطرح تساؤالت خبصوص السياسة و املمارسة وجهات نظر املمارسني و السياسيني

 مت عن طريق و لكن إن كان هناك تأثري هلذه النظريات فالبد و أنه. اإلعالمية ذه البلدان النامية
 ات، ياليونسكو اليت جعلت من هذه النظريات برامج عملية لسياساا االتصالية إىل غاية اية الستين
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و هو الشيء الذي .  باقتناء املزيد من التكنولوجيا االتصالية دف خدمة التنميةىنو اليت كانت تع
الشهرة،  (Katz and Wedell ذلك ت خمتلفة كما يشري إىلفعلته البلدان النامية و لو أنه بتعالَّ

 )46().اخل...االحتفاء بذكرى، اعتالء العرش، انعقاد مؤمتر سياسي، أو تنومي الشعب
رغم أن بلدان القارات الثالث قد حققت تطورا معتربا يف اجلانب الكمي لوسائل االتصال 

 البلد الواحد، و بني الريف إال أن هذا التطور الكمي يضمر إختالالت يف التوزيع فيما بني األفراد يف
و املدينة، و كذلك فيما بني البلدان النامية، و لكن ال نستطيع أن نستخلص أن الرسائل اإلعالمية 

   . ما و أن األحباث تؤكد عكس ذلك سي، تسمح بإحداث التنميةلكيكانت مالئمة مبا فيه الكفاية 
 مىت ظهر و ماذا يعين؟: م التنموياملالحظة إىل احلديث عن مفهوم اإلعالهذه و تقودنا 

 مفهوم اإلعالم التنموي 
يعترب مفهوم اإلعالم التنموي وليد النموذج املهيمن أيضا الهتمامه بدور وسائل االتصال يف 

 هو أم األوائل الذين حاولوا ،لكن الشيء اإلجيايب الذي ينبغي أن يسجل يف رصيد رواده. التنمية
عرض إىل رسائل االتصال اجلماهريي إىل منتجي هذه الرسائل و كذا ن التمتركيز االهتمام نقل 

ات من خالل يإال أم يف ذات الوقت ساروا مع تيار الرتعة االقتصادية السائدة يف الستين. حمتوياا
 .تركيزهم على احملتوى االقتصادي للرسائل اإلعالمية

ضل جهود بعض رجاالت االتصال ات و بفييعود تاريخ ظهور هذا املفهوم إىل بداية الستين 
        ،)1963( و إىل جانب بعض املنظمات بالفليبني)47(. بالفليبنيMurcado and Chalklyأمثال 

و نظرا لفكرة املدلول االقتصادي للتنمية تولد اإلحساس . )1967( و مؤسسة الصحف بآسيا
ضمان إمكانية تواجد قصة " من أجل بضرورة وجود ضمن هيئة التحرير خمتصني يف جمال االقتصاد 

  و يف نفس االجتاه يقول)48(".تنموية مغطاة بعمق و مبسطة مبا فيه الكفاية لالستهالك اجلماهريي 
Chalkly إن عملك ال يكمن يف إعطاء وقائع احلياة "... : حول مهمة الصحفي بالبلدان النامية

تشجعها، أن جتلبها إىل قرائك، و جيب أن جتعل االقتصادية و تفسري هذه الوقائع و حسب، و إمنا أن 
قراءك يدركون بوضوح و جدية مشاكل التنمية، و أن يفكروا حول املشاكل، و أن تفتح أعينهم 

  )49(".و أن خترق الدائرة املغلقة ... على احللول املمكنة
   . بيةهكذا، ظهرت مهمة الصحفيني و االتصال خمتلفة عن تلك املوجودة يف البلدان الغر 

أنه من املتوقع "  :و هذا يرجع أساسا، حسب رأي أحد الباحثني، إىل وظيفة االتصال حيث يقول
بالنسبة لوسائل اإلعالم يف معظم دول العامل الثالث أن تكون مبثابة جزء من اجلهد الوطين املبذول يف 

تنموي خيتلف نوعيا عن  يتضح مما سبق أن اإلعالم ال)50(".إطار املهمة اهلائلة اخلاصة بالتحديث
      . و يرتبط باجلهد الوطين و احلكومة و باملضمون االقتصادي أساسا) الغريب(اإلعالم التقليدي 
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 و لو أا ختتلف من McQuailقوم عليها حسبما صنفها يو لتوضيح املفهوم أكثر نذكر املبادئ اليت 
 )51(:اختالف ظروف كل بلدببلد إىل آخر 

االتصال أن تقبل و تقوم مبهام تنموية إجيابية متاشيا مع السياسة الوطنية ينبغي على وسائل  .1
 .القائمة

        أن تكون عرضة للتقييد طبقا لألولويات االقتصاديةلينبغي على حرية وسائل االتصا .2
 .و الحتياجات اتمع التنموي

 .ثقافة الوطنيتنيينبغي على وسائل االتصال أن تعطي األولوية يف حمتواها إىل اللغة و ال .3
ينبغي على وسائل االتصال أن تعطي األولوية يف أخبارها إىل الروابط مع البلدان النامية  .4

 .األخرى القريبة منها جغرافيا و ثقافيا و سياسيا
ينبغي أن تكون للصحفيني و رجاالت اإلعالم اآلخرين مسؤوليات و كذلك حريات يف  .5

 .مجع األخبار و نشرها
التدخل، أو تقييد العمليات االتصالية و أن أساليب الرقابة و احلذف املباشر للدولة احلق يف  .6

 .ميكن تربيرها يف صاحل أغراض التنمية
 بغض النظر عن النوايا احلسنة لرواده األوائل و بعض اجلوانب ،إن مفهوم اإلعالم التنموي

ثبيت سيطرة احلكومات على اإلجيابية اليت يكون قد حققها يف بعض البلدان النامية، كان شعارا لت
 إىل أن البلدان النامية Katzإذ يشري يف هذا السياق . اإلعالم أكثر مما كان سياسة منسجمة و منسقة

 )52(". بأهداف التنمية لاستثمرت جهدا قليال يف صياغة سياسات صرحية تربط وسائل االتصا" 
يون يف األردن كانت يف أن املعلومات اليت كان يتحصل عليها الريف) برغويت(و يؤكد 
 و التركيز على اإلعالم )53(.، أما املعلومات عن الزراعة فكانت قليلة%)85( معظمها سياسية

صحافة : "  مؤداهLentالسياسي هي مسة من مسات اإلعالم يف البلدان النامية ليصبح كما يشري 
ما كان ينقل من أخبار " إىل أنه) قرياط( و يف نفس السياق يشري )54(". تقول هكذا -احلكومة

فالقصص اإلخبارية مل تقم إال ...ا و وصفيا و ال يتضمن أي نقد أو تقييميتنموية كان وجيزا و تقريب
قليال باملقارنة بني حصيلة التنمية و األهداف األصلية، و بني املشكل و املشاكل املشاة يف البلدان 

 مهما يكن )55(".تنمية و ادعاءات احلكومة بالنجاح النامية األخرى، و بني النجاح النسيب لربنامج ال
 من جهة و من جهة ي يتوقف على جتربة كل بلد ناميفإن احلكم على فشل أو جناح اإلعالم التنمو

  ثانية، فإننا ال نستطيع أن نتحدث عن اإلعالم مبعزل عن البنيات السياسية االقتصادية و االجتماعية 
إذا كانت التنمية ناجحة البد و أن يكون اإلعالم التنموي ناجحا أيضا ف. و عن التنمية الوطنية ككل
 .و هذا ما سنتعرض له يف القسم املوايل من هذا البحث. و العكس بالعكس صحيح
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 املقترب النقدي لوسائل اإلعالم و التنموية
لقد حاولنا من خالل التعرض إىل نظريات التحديث و نظريات االتصال و التحديث أن 

     من حيث اشتراكها يف نفس التصورات و املفاهيم و كذا الفرضيات. ز مدى االرتباط بينهمانرب
و التعميمات، و لذا عندما ظهر اجتاه نظري بديل للنموذج املهيمن، كما سبقت اإلشارة، تضمن أن 

ات ي جيب أن يتغري أيضا، خاصة بعد أن بدأت أصوات ترتفع مع بداية السبعينلدور وسائل االتصا
تنتقد الرتعة االقتصادية للنموذج التنموي، فعلى املستوى الرمسي، ألول مرة مت التعبري بصفة صرحية 
عن فكرة التنمية الثقافية أثناء انعقاد املؤمتر الدويل حول السياسات الثقافية الذي نظمته اليونسكو 

التخلف و التبعية، ظهر اجتاه  و على املستوى األكادميي، و على غرار منظري )56(.1970بالبندقية يف 
نظري جديد ينتقد النموذج املهيمن يف االتصال و يستعمل مفاهيم جديدة مل تستعمل من قبل 

 .اخل.. و التدفق الدويل لالتصال و الغزو الثقايفلكالتبعية الثقافية و امربيالية وسائل االتصا
و أطروحات   نقد فرضياتو كان من بني اهتمامات هذا املنظور النقدي اجلديد دراسة و 

النموذج املهيمن، و مبا أن حبوث االنتشار تشكل اجلانب األكرب من دراسات النموذج كما أشرنا 
 *:سابقا، فكان من الطبيعي أن تنال القدر األكرب من االنتقادات اليت جاءت على النحو التايل

االتصال و التنمية من منظور ينتقد أصحاب االجتاه النقدي حبوث االنتشار ألا ال تنظر إىل  
. العملية اليت تتداخل فيها عوامل تارخيية و متتد على مدى زمين يشمل املاضي و احلاضر و املستقبل

 إىل أا Goldingو هلذا يشري . ألا تركز على احلاضر فهي تغفل املاضي و أثره على احلاضرو 
ية كأا يف عزلة ستاتيكية، حتتاج فقط إىل حافز تتصف يف جمملها بالالتارخيية و تعترب البلدان النام

كما متيل إىل تصور . ليدفع ا إىل اللحاق بالقرن العشرين) األفكار و التقنيات الغربية(خارجي 
 )57(.مستقبل البلدان النامية مبثابة صيغة مصغرة أكرب حلاضرها

 مصدر الفعل  الفردية هيالجتاهاتيفترض أصحاب حبوث االنتشار أن املعتقدات و ا
و يغفلون أا النتاج و ليست السبب يف خلق الظروف االقتصادية و عالقات القوة  االجتماعي،

 مييلون إىل إغفال البنيات االجتماعية و دور اجلماعات ،و بالتايل .السائدة يف البلدان النامية
العملية االتصالية، فهي االجتماعية السائدة، معتقدين أا ال متثل أية إشكالية و ليست هلا صلة ب

    و يتناسون أن الفرد ال يوجد يف فراغ اجتماعي ". لوم النظام " بدل " اللوم على الفرد " تلقى 
)58( .و إمنا داخل نظام اجتماعي يرتبط أفراده بقنوات اتصال و بعالقات اجتماعية

أمسدة، بذور، ( تؤكد حبوث االنتشار على االستحداثات التكنولوجية و هي أشياء مادية
 طريق إقناع الفالحني بتبين هذه االستحداثات و بعدئذ ينشأ اتمع عنو حيدث التغري ). تقنيات
إىل أن هذا يتوافق مع التوسع التكنولوجي األمريكي، مع بداية  Hartmanو يشري  اجلديد،
د ــ كما يعتق)59(.و هو تطبيق للتقنيات االشهارية و الدعاية األمريكية يف التنمية. اتيالستين
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   أن حبوث االنتشار جتاهلت األفكار و اإليديولوجيات اجلديدة، مثل انتشار االشتراكية)رحيم سيد(
)60(.و هي فكرة أوروبية و هذا يكشف احنياز حبوث االنتشار إىل جانب النموذج الرأمسايل الغريب

و املتبنني  )initiators(ن إن معظم حبوث االنتشار يف دراستها لعالقة االتصال بني املبادري
)adopters(لالستحداث تفترض وجود عالقة تبعية ذات اجتاه واحد : 
 إىل مستقبلي االستحداث أي البلدان -أرفع مرتلة- يصدر االستحداث من البلدان املتقدمة صناعيا -

 ؛-أدىن مرتلة- النامية
ر ــ أو املتبين املبك)innovator(كما يصدر االستحداث على املستوى احمللي من املستحدث  -
)early adopter(اقتصادية أعلى من املستقبل أو املتبين البطيء - و له مرتبة سوسيو)laggard( و له 

 .مرتبة أدىن
ر ـيف هذا السياق، يشي. ز يف صاحل التدفق يف اجتاه واحداحنيا عن مفمثل هذا املنظور يِن

 أو منع الباحث من رؤية االجتاه املعاكس لتدفق  إىل أن املنظور هذا أدى إىل حبس)رحيم سيد(
األفكار و االستحداث الذي حيدث أحيانا سواء بني البلدان النامية و البلدان املتقدمة، أو من الفقراء 

)61(.إىل الفنيني و اإلداريني و العلماء داخل البلد الواحد

دة الرأي يف العملية  حبوث االنتشار لكوا تؤكد دائما على دور قاBeltranو ينتقد 
االتصالية، ألنه يعتقد أن معظم احلمالت اإلعالمية قد تفيد الشرائح االجتماعية احملظوظة يف اتمع 

مدعمة يف ذلك " هوة إعالمية " أكثر مما تفيد الفقراء، فعوض أن ختدم اتمع ككل، فهي ختلق 
 احلمالت اإلعالمية يف اهلند مل تؤد بقوله أن Beltran  رأي Hartman  و يدعم)62(.مراكز النخبة

حتما إىل إحداث التغري بسبب البنيات املؤسساتية من جهة، و من جهة ثانية، فإن خنبة القرية كثريا 
ما تستعمل مراكزها االجتماعية الحتكار اإلعالم، و بعبارة أخرى، فإن ما سبق يكشف عن احنياز 

 .يف صاحل النخبة
نية أجراها بالفليبني على أنه إذا كانت فعالية وسائل اإلعالم  يف دراسة ميداHartman يؤكد

 لقد حظيت إىل حد كبري بالدراسة و التحليل، فإنه مازلنا نعرف إال القليل حول أثر وسائل االتصا
مل حتظ باالهتمام الذي تستحقه، رغم ما هلذه املضامني من قيم تضمينية، اليت و يف البلدان النامية، 
   )63(. تكون منسجمة مع التنميةقد تكون أو ال

هذه هي أهم االنتقادات اليت وجهت إىل حبوث االنتشار من قبل أصحاب املنظور النقدي 
 الباحثني بعيدا عن اخلصائص تالذين سامهوا كثريا يف زوال النموذج املهيمن و توجيه اهتماما

و يف واقع األمر، فإن سبب . ةالسيكولوجية للفرد إىل مسائل أمشل و أعمق و لو أا أصعب للدراس
زوال النموذج املهيمن يكمن أساسا كما يشري عزي عبد الرمحن إىل أن دراساته ال متثل تصورا 
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نظريا متكامال بقدر ما توفر بعض املعرفة األمربيقية ازأة يف عدد من البلدان اليت تناولتها مثل هذه 
 )64(.الدراسات

 بعض التعميمات و الفرضيات اليت يصعب يف بعض و ينطلق أصحاب االجتاه النقدي من
األحيان إثباا من خالل الدراسة اإلمربيقية، نظرا لفقدان األطر النظرية و املفاهيمية القادرة على 

إبراز تفاعالا من جهة، و من جهة ثانية، و تفسري العالقات فيما بني أجزاء الظاهرة املدروسة 
ألنه إذا كان من السهل مجع البيانات . يت تدعم هذه التعميماتصعوبة مجع املعطيات الدقيقة ال

         خبصوص عدد اجلرائد و االت و حمطات اإلذاعة و التلفزيون، و كذا عدد ساعات الربامج اإلذاعية 
 فإن حجج ،و مع ذلك. ، إال أن حتديد تأثرياا أمر أصعبو التلفزيونية املستوردة من البلدان الغربية

مث أن هذه احلجج مستمدة أساسا من جتربة بلدان . اه مبنية كلها تقريبا على هذه التأثرياتاالجت
أمريكا الالتينية نظرا للتغلغل األمريكي من حيث التكنولوجيا و امللكية و الربامج و اإلشهار، وهذا 

 .فزيون فيما خيص برامج التل، رمبا،تعميم ال ينطبق على مجيع بلدان العامل الثالث ما عدا
و هكذا يركز االجتاه النقدي على البناء الشامل للنظام الرأمسايل الدويل الذي يتمثل عموده  

   ) املدنية و العسكرية(الفقري يف شركات االتصال عرب الوطنية، و التكنولوجيا و األقمار الصناعية 
 هذه الشركات، املوجودة و يف رأي هذا االجتاه فإن. اخل...و أجهزة الكومبيوتر و برامج التلفزيون

أساسا يف الواليات املتحدة، دف إىل حتقيق التراكم على الصعيد العاملي عن طريق امتصاص 
الفائض االقتصادي من البلدان النامية و تعمل على تزييف و تشويه واقع هذه البلدان و تبقيها حتت 

اإلمربيالية العاملية نفسها يف أى  و يف نفس الوقت تصور )65(.سيطرة و هيمنة البلدان الرأمسالية
أي أن منط احلياة األمريكية هو النموذج األمثل، و هذه ) سكان البلدان النامية(صورة لضحاياها 

      على أاSchillerاألفكار و أخرى هي ما يعرب عنه عادة بالتبعية و اإلمربيالية الثقافية اليت يعرفها 
         يتم إدماج جمتمع ما يف النظام الدويل اجلديد، و كيفية اجلذب جماع العملية اليت من خالهلا " 

و الضغط على الشرحية االجتماعية املهيمنة يف هذا البلد و إرغامها لكي تكيف و توظف مؤسساا 
 و يتجلى من خالل هذا )66(.ناالجتماعية لكي تتوافق مع و تعزز قيم و بنيات مركز النظام املهيم

اتساع و مشولية مقترب هذا االجتاه، و هلذا، هناك بعض الكتاب األكثر واقعية الذين التعريف مدى 
                  الباحث و حمتوياا، يف هذا السياق، يفضل ليدعون إىل حصر الظاهرة يف مظاهر وسائل االتصا

Boyd-Barrettعن إمربيالية وسائل االتصال عوض اإلمربيالية الثقافية احلديث   . 
العملية اليت بواسطتها يكون بناء و ملكية و توزيع أو حمتوى " و يعرف األوىل على أا  

وسائل االتصال لبلد ما على انفراد أو مع بلدان أخرى موضوع ضغوط فعلية من طرف مصاحل 
وسائل االتصال ألي بلد أو بلدان أخرى بدون أن تكون هناك تأثريات متبادلة متناسبة من طرف 
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 جماالت أساسية إلمربيالية ة و يتضمن هذا التعريف أربع)67(". أو البلدان املعرضة هلذه الضغوط البلد
 :وسائل االتصال

      نقل النماذج اإلذاعية و التلفزيونية من حيث الفلسفة و املؤسسة و التنظيم و املمارسة  .1
بريطانية، ا فرنسية و و هي مناذج أمريكية و. و حىت احملتوى إىل معظم بلدان العامل الثالث
 .سواء أثناء وقت االستعمار أو بعد االستقالل

ملكية و رقابة النظم االتصالية، و قد تكون مباشرة عن طريق االستثمار أو غري مباشرة من  .2
و لو أن هذا اال ينطبق أكثر على بلدان أمريكا الالتينية و بعض . خالل اإلشهار مثال

 .بلدان آسيا
 ات الثقافية و يشمل جماال واسعا كالكتب و الصحف و االت و اإلشهار استرياد املنتوج .3

و هذه األخرية تأيت أساسا من الواليات املتحدة كما . و الربامج اإلذاعية و التلفزيونية
 )68 (.أوضح ذلك بعض الكتاب، من خالل حتليل التدفق الدويل لالتصال

ترب هذا اال من أكثر ااالت اليت تثري و يع. تأثريات منتوجات وسائل االتصال الغربية .4
و معظم . و هذا يرجع إىل صعوبة قياس التأثريات بالدرجة األوىل. اجلدل فيما بني الباحثني

األطروحات و التعميمات اليت تتعلق ذا اال ناجتة عن الدراسات اليت أجريت بأمريكا 
 .الالتينية

رباط الوثيق بني شركات التلفزيون و الشركات  إىل أن الWells ففي هذا السياق، يشري 
إىل االعتقاد بأن ) خاصة أمريكا الالتينية(عرب الوطنية أدى إىل دفع احلكومات يف البلدان النامية 

و بالتايل متت . التلفزيون التجاري ال يكلف أمواال كثرية بينما يكلف التلفزيون التربوي أمواال باهظة
غراض تنموية كمحو األمية و الصحة و تدريب املهارات و نشر عرقلة استعمال التلفزيون أل

    )69 (.املعلومات
و ما ترتب عن ذلك حسب الكاتب هو أن الربامج التلفزيونية األمريكية عوض أن تشجع 

، فهي تعمل على نشر الرتعة االستهالكية )producerism(الناس على الرتعة اإلنتاجية 
)consumerism(ةـو األلبس ق التغري الذي حيدث على مستوى أذواق األطعمة، و ذلك عن طري     
ك ــيف هذا السياق، يشري كذل. ل نوع معني من العالقات اإلنسانيةي و التذوق اجلمايل و تفض 

Chin C.Lee-إىل أنه يف بعض الثقافات اآلسيوية أصبح شرب كوكا- و هو ليس من هذا االجتاه - 
ملكانة االجتماعية يف وسط السكان احلضريني، مما جعل شرب  رمز اNescaféكوال و القهوة 

 أكثر مما POPكما يفضل الشبان موسيقى الروك و . مشروب الشاي احمللي يكتسي مرتبة أدىن
 )70(.يفضلون األغاين احمللية
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 أن املنتوجات الثقافية الغربية يف كثري من األحيان تكون متناقضة مع Hartmanو يقول  
وية، ألن، و يف حالة الفيليبني، جند الربامج التنموية حتث على االدخار بينما تدفع رسائل اجلهود التنم

و من األمثلة الشائعة مثال اإلعالن . اإلشهار اجلمهور على االستهالك و اقتناء املزيد من الكماليات
ائل اإلشهار بينما حتث رس) ثدي األم(الصحي الذي يدعو األمهات إىل استعمال الرضاعة التقليدية 

 )71(.على استعمال زجاجة الرضاعة كطريقة عصرية
 إىل التأثريات على الطاقات اإلبداعية و الفنية يف البلدان هكما يشري أصحاب هذا االجتا 

املستقلة حيث يكون اجلمهور قد شب على مشاهدة املنتوجات األمريكية اليت تتفوق مبيكانيزمات 
 باجلمهور إىل مقارنة كل إنتاج حملي بتلك املنتوجات، و هو ما اإلغراء و اجلذب الشيء الذي أدى

       دفع أيضا الفنانني و املبلغني إىل تقليد و حماكاة املنتوجات الغربية دون أن تتوفر هلم اإلمكانيات
و يف حاالت أخرى، أدى إىل هجرة املبدعني يف هذا اال بسبب نقص . و بنتائج غري مرضية
كما  أن التأثري على الثقافات و اهلويات الوطنية اليت هي مهددة . اب حرية التعبرياإلمكانيات و غي

بسبب من جهة، عملية التصنيع، و من جهة ثانية، بفعل تأثري املنتوجات االتصالية و خاصة منها 
التلفزيونية و اإلشهارية، الشيء الذي يساهم يف عملية معرية الثقافة، العاملية، و هذا يؤدي إىل 

 .االستالب و االغتراب
يتجلى مما سبق، أن االجتاه النقدي يركز على أحد ااالت ملا يسميه باإلمربيالية االتصالية  

ن أليدعم أطروحاته و لو أنه جمال ال خيضع دائما للقياس بسبب غياب التقنيات الالزمة لذلك، و لو 
 يرفضون الرتعة ،)أصحاب االجتاه ( أو على األقل معظمهم،ألم. هذا ال يعترب عندهم عامل نقص
و لكن فضلهم يكمن يف حتسيس املعنيني باالتصال يف البلدان النامية . اإلمربيقية يف البحوث االتصالية

مبخاطر وسائل االتصال الغربية و أمهية اجلوانب الثقافية يف عملية التنمية، و لكنهم يتجاهلون يف نفس 
. كالدولة و السياسات االتصالية.  وسائل االتصالةرة إمربياليالوقت دور العوامل الداخلية يف ظاه

و يف . فالدولة مثال تستطيع أن توقف استرياد املنتوجات الثقافية و االتصالية اليت تتعارض مع ثقافتها
واقع األمر فهم يتجاهلون أيضا التقييدات اليت تفرضها الدولة من خالل الرسوم اجلمركية و الرقابة 

كما أن حتليالم تتصف بطابع التعميم الذي يقلل من مصداقيتها، ألننا ال . صوصعلى وجه اخل
نستطيع أن ننظر إىل البلدان النامية على أساس أا كتلة متجانسة من الثقافات و الشعوب، فهناك 

ملناطق باإلضافة إىل تعميم التأثري على مستوى ا. فرق مثال بني مصر و اجلزائر أو بني الفيليبني و اهلند
و أخريا أن أصحاب االجتاه يتجاهلون إبراز إمكانية وجود تأثريات إجيابية للمنتوجات . احلضرية فقط
 .  الغربية الثقافية

مؤيدون و معارضون على حد ) التحديث و التبعية ( على أية حال ، لقد كان للربادغمين 
و مع منتصف .  من القرن املاضيسواء يف البلدان النامية إبان عقدي الستينيات و السبعينيات
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الثمانينيات من القرن املاضي، أصبح كالمها غري الئقني لتفسري أسباب و عوامل التخلف يف البلدان 
النامية من جهة، و من جهة ثانية، فشل الوصفة اليت قدماها من أجل حتقيق التحديث يف تلك 

التنمية اليت ينبغي أن تصل إليها كل ألن برادغم التحديث حيدد نقطة وحيدة على طريق . البلدان
البلدان النامية لكي تصبح متقدمة على غرار النموذج الغريب بغض النظر عن خصوصيتها؛ و برادغم 
   التبعية و االمربياية الثقافية و االمربيالية اإلعالمية ركز كثريا على العوامل اخلارجية لظاهرة التخلف 

 .داخلية، باإلضافة إىل دعوته غري العملية للقطيعة مع النظام الرأمسايلو مل يعط أمهية كبرية للعوامل ال
    و لقد ساهم، إىل حد كبري، يف زوال الربادغمني عامل التحوالت العميقة يف الثمانينيات 
و بداية التسعينيات من القرن املاضي، و  أبرزها ثورة تكنولوجيات االتصال احلديثة و اندثار املعسكر 

و هبوب رياح الدميقراطية على كافة بلدان العامل، مما جعل املنظرين و املهتمني يبحثون عن الشيوعي 
و عليه، ظهرت، منذ الثمانينيات من القرن املاضي، نظريات . تفسريات بديلة هلذه الظاهرة اجلديدة

تفسري ما يسمى ما بعد احلداثة و ما بعد الرأمسالية و العوملة يف حماولة ل: تستعمل مفاهيم جديدة مثل
و هذا ما سنحاول استعراضه يف خامتة هذا اجلزء من . بظاهرة جمتمع املعلومات و جمتمع املعرفة

 .الدراسة
 

 عوملة االتصال و البلدان النامية
    لقد ساعدت وسائل اإلعالم كثريا على انتشار اصطالح العوملة، و أصبح يستعمله العام 

و اهتمام دارسي االتصال ذا . بصفة جيدة من طرف األخريو اخلاص، حىت إذا كان غري مفهوم 
املصطلح ناتج عن املزيج احلاصل ما بني التكنولوجيا و قضايا تدفق اإلعالم و املعلومات و مسائل 
         تلقي اجلمهور لتلك الرسائل و فهمها و طبيعة التأثريات اليت ميكن أن حتدثها على قيم الناس

 .دان الناميةو سلوكيام يف البل
و اصطالح أو مفهوم العوملة جامع شامل لدرجة أنه يعاين من عدم الدقة أحيانا، فهو ميكن 
          أن يشري إىل التجارة احلرة و عوملة الرساميل و االستثمار و تقاسم األحداث اإلعالمية املثرية

و عليه، فإن اصطالح . املوسيقىو الدرامية و أخبار النجوم الفنية و الرياضية و االستماع إىل نفس 
العوملة أصبح يستعمل يف خطابات السياسيني و اإلعالميني و رجاالت املال و األعمال لإلشارة إىل 

 )72(.حمددات اقتصادية و تكنولوجية و مؤسستية يف النظام العاملي
لدولة يف و مع العوملة ختلت معظم البلدان النامية عن فلسفتها القدمية املبنية على تدخل ا

كافة جماالت احلياة و عن التخطيط و عن دور الدولة احلاضنة و صارت تنتهج جا مملى عليها 
أساسا من طرف املؤسسات الدولية؛ ففتحت أسواقها لالستثمار األجنيب و خصخصة مؤسساا 

و يف جمال . داالقتصادية و لينت من القيود املفروضة على العملية السياسية و احلقوق األساسية لألفرا
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توظيف وسائل اإلعالم يف التنمية كما كان احلال من قبل، أصبح دور احلكومات يتمثل يف االتصال 
العمومي املوجه للوقاية من بعض األمراض، و يف بعض البلدان صارت الدولة تدفع مقابل استعمال 

 .محالا اإلعالمية من أجل الفائدة العامة
 - اجلزء األخري من وسائل االتصال و التغري االجتماعييف هذا السياق سنتعرض يف هذا

    عوملة االتصال و أبعادها، جمتمع ما بعد احلداثة، زوال برادغم االتصال : الثقايف إىل النقاط التالية
الثقايف يف البلدان النامية يف ظل العوملة، و أخريا -و التنمية، و وسائل اإلعالم و التغري االجتماعي

 .صال و التغري االجتماعي الثقايف يف البلدان النامية يف ظل العوملةنظرية االت
 عوملة االتصال و أبعادها

    إن عوملة االتصال تنطوي على بعض األبعاد احملددة، و هي األبعاد التكنولوجية و امللكية 
          ت من القرن املاضي  التنظيمية و العوملة، وهي أبعاد عرفتها البلدان املتقدمة منذ الثمانينيا القواننيو

و اجتاحت الكثري من البلدان النامية بداية من التسعينيات من القرن املاضي و ما زالت العملية 
     يف أربعة أبعاد أساسية، Haminlinkتمثل عوملة االتصال حسب رأي تو .مستمرة إىل يومنا هذا
 )73(.و هي على النحو التايل

 تكنولوجيات االستغالل و اإلرسال يف ميدان املعلومات أصبحت تستعمل و تشري إىل أن:  الرقمية-
 ظهور طرق سيارة لنقل  إىللغة واحدة، هي لغة احلاسوب اآليل ذات املدونة الثنائية، مما أدى

و املستثمر و املستغل و املستفيد هي الشركات عرب . املعلومات بسرعة و ليونة و تكلفة منخفضة
حدى نتائج هذا التطور هو أننا أصبحنا نشاهد على سبيل املثال وقائع احلروب و من بني إ. وطنيةال

 .كما جتري يف وقتها، بالصوت و الصورة
و يعين عمليات الشراء و االستحواذ على وحدات اتصالية و إعالمية غري قادرة على : اإلدماج -

دي عدد قليل من الشركات املنافسة، مما أدى إىل تركيز ملكية وسائل اإلعالم و االتصال يف أي
كما . املتكتلة يف السوق، و اليت هي يف الواقع إمرباطوريات أخطبوطية تغطي فروعها املعمورة كلها

          عقدت حتالفات مع قطاعات أخرى، كالبنوك conglomeratsعات اإلعالمية أن هذه اّم
، و النتيجة هي أن هذه الشركات ..و التأمينات و الصناعة الصيدالنية و العقار و البترول، اخل

العمالقة أصبحت جتمع بني إنتاج الربامج و أنظمة التوزيع و أجهزة التلقي، و هذا له أثر كبري على 
 .السياسة و االقتصاد و الثقافة يف مجيع أحناء  العامل

 التكنولوجية و تعين ضرورة التكّيف مع الوضع اجلديد الناتج عن التحوالت: حترير القيود االدارية -
بفعل الضغوطات السياسية، أن تعيد النظر يف بنياا , و االقتصادية، و أصبحت معظم البلدان جمربة

 .  سوق أكثر، دولة أقل: االتصالية و اإلعالمية مطبقة  عقيدة  الشركات عرب الوطنية 
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ف الشركات  من طر السلعي أو اخلدمايتو تشري، ببساطة مفرطة، إىل أن اإلنتاج: العوملة -
و من بني  .العمالقة، سواء على املستوى احمللي أو اخلارجي، أصبح موجها حنو أسواق معوملة

 ". عوملة احمللي  و إضفاء طابع احمللي على املعومل"؛ أو "فكر حمليا، و اعمل عامليا: "مبادئها
 يف البلدان فمثل هذه االجتاهات الرئيسة يف البنيات االقتصادية و االجتماعية و الثقافية

املتقدمة، و اليت هي عملية تعود إىل اخلمسينيات من القرن املاضي إال أا بلغت أوجها مع بداية 
و مت تعريف اتمع الذي شهد هذه التحوالت، من . الثمانينيات و التسعينيات من القرن املاضي
مع املعلومات أو جمتمع جمتمع ما بعد الرأمسالية، أو جمت: طرف علماء االقتصاد أساسا، على أنه

املعرفة، و جمتمع االتصال، و أبرزها جمتمع ما بعد احلداثة، ألن هذا املصطلح األخري مستعمل أكثر 
 . من طرف علماء االجتماع و االتصال، و الذي سنحاول شرح مدلوله

 داللة مفهوم جمتمع ما بعد احلداثة
 أنه ظهر نتيجة حتول تارخيي بقولهجمتمع ما بعد احلداثة مدلول ) عبد الرمحن عزي (شرحي

و القطاع االقتصادي . من صناعة إنتاج السلع إىل صناعة إنتاج اخلدمات: يف البنية االقتصادية
 السائد هلذا اتمع هو االقتصاد الثالث املنظم حول املعلومات و اخلدمات، مبعىن املؤسسات املالية 

و السلعة الرئيسة يف هذا اتمع ال . صال، اخلو املواصالت و التعليم و الصحة و وسائل االت
و بالتايل، فإن املعرفة أصبحت املكون للتدرج . تشتمل على املواد األولية و إمنا على املعلومات

و املعلومات تنقل عرب التكنولوجيا اجلديدة . و خارجيا على حد سواء االجتماعي داخليا
ماعيا، فإن الطبقة املتوسطة هي السائدة يف هذا و اجت. للحاسوب اآليل و اتصاالت على اخلط

و سياسيا، تراجع . اتمع واملكونة من العمال املؤهلني و شبه املؤهلني من ذوي اليافطة البيضاء
دور األحزاب السياسية و بالتايل نفوذ النقابات العمالية، و صعود بدال من ذلك مجاعات املصلحة 

و يوصف هذا اتمع أيضا بأنه توافقي . تصادية و ثقافية خمتلفةاليت تعكس مصاحل اجتماعية و اق
و عليه، أصبحت أدبيات التنمية )74(.أي أن فض الصراعات يتم عن طريق االنتخابات الدميقراطية

تتحدث، يف متييزها بني اتمعات، ليس فقط عن من ميلك املعلومات و من ال ميلكها، و إمنا عن 
 . ال ميلكهامن ميلك املعرفة و من

 الثقايف-عوملة االتصال و التغري االجتماعي
إن التحوالت الكربى و اجلذرية اليت اشرنا إليها سابقا أدت إىل إحداث تغيريات اجتماعية 
       و ثقافية يف جمتمعات ما بعد احلداثة، و أعادت تشكيل املؤسسات اإلعالمية و التكنولوجيات

و تنطوي هذه . ضا الظروف اتمعية جلماهري وسائل اإلعالمو األسواق و املوارد؛ و حولت أي
    التحوالت على بعض الرتعات الرئيسة، و هي نزعات ميكن أن توجد يف العديد من البلدان النامية

  )75(:و بصفة خاصة يف املناطق احلضرية، و حددها باحثان على النحو التايل
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الءام، مثل وت هويات الكثري من الناس و  تالشي مؤسسات السلطة التقليدية، اليت جسد-
األحزاب السياسية و النقابات العمالية و اجلماعات احمللية مع ازدياد الشك يف القادة و أوجه 

 السلطة؛
 مرتبط مبا سبق إضعاف ألجهزة التنشئة و النظام العام مثل العائلة و املدرسة، و حتول دور التنشئة -

 وارع املدينة؛ إىل اجلماعات األولية و ش
 ازدياد الفردانية و أمناط احلياة االستهالكية املرتبطة بتوقعات الزيادة يف املداخيل و املستويات -

 التعليمية، و اإلشهار التجاري العدواين و صعود فلسفات تعىن بالسكان املوجهني حنو االستهالك؛ 
، و إمنا النفسي أيضا، مع هويات  ارتفاع احلراك، ليس اجلغرايف و املهين و االجتماعي و حسب-

 أكثر لالنتحال، و رؤى ثقافية لإلجناز؛
 مثل النساء و األقليات و الشباب؛  تغري يف مرتبة بعض اجلماعات، و لو أنه ال يوجد اتفاق حوله،-
            اخنفاض يف اليقني االخالقي و اإلمجاع، و بالتايل طمس احلدود الواضحة سابقا للذائقة-
 قبولية، و حمدثا صراعا أكرب حول حدود ما هو مباح و ما هو حمظور؛ و امل

د تطلعات اجتماعية فهي تولِّ. و يالحظ نفس الكاتبني بأن هذه الرتعات مليئة باملفارقات
فهي تتطلب املزيد من السلطات اليت تقلصت قدراا يف . عالية و يف ذات الوقت آفاقا أكثر سوادا

و لقد أنشأت هذه جمتمعا تابعا اتصاليا أكثر يف ذات الوقت الذي مت فيه . التعامل مع هذه األوضاع
      إضعاف سلطات اتمع و وسائله التنظيمية على وسائل االتصال، بسبب قوى الرتعة التجارية 

 .و انتشار وسائل اإلعالم و العوملة
نامية و لو أا قد تتباين إن العديد من هذه الرتعات املشار إليها أعاله تنطبق على البلدان ال

يف النطاق و احلدة، و ختتلف من سياق إىل آخر، و إىل حد اآلن، و نظرا حلداثة التحوالت، مل يظهر 
بعد برادغم جديد يفسر هذه التحوالت الشاملة يف البلدان النامية، برادغم يكون بديال للربادغمات 

اثة إال أن قصوراا من جهة، و تسارع اليت سبقت و اليت حاولت تفسري ظاهرة التخلف و احلد
و ما يوجد اآلن هي إرهاصات، هنا و هناك، ميكن أن . التحوالت من جهة ثانية سامها يف زواهلما

و جيدر . تتأسس كربادغم جديد لشرح هذه التحوالت يف البلدان النامية من وجهة النظر االتصالية
 مصاغة من خارج البلدان النامية قد ال تكون التوكيد على أن أية نظرية، و التاريخ يوضح ذلك،

ناجحة بالكامل لشرح ما حيدث يف البلدان النامية، فهناك حاجة ملحة لنظرية من الداخل و هي 
إذًا كيف ميكن نظريا مواجهة ظاهرة عوملة االتصال يف . الوحيدة القادرة على تقدمي تفسريات مقنعة

 البلدان النامية؟
    الصدد إىل بعض احملاوالت يف سبيل صياغة نظرية لعوملة االتصال  ميكن أن نشري يف هذا 

األوىل يف شكل مقترحات، و هي من خارج البلدان النامية؛ و الثانية . الثقايف-و التغري االجتماعي
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من داخل البلدان النامية و نعتقد أا متثل أرضية صلبة لصياغة نظرية جديدة لفهم احلداثة و ما بعد 
 .احلداثة

 الثقايف يف ظل العوملة-نظرية االتصال و التغري االجتماعي
 Blumler and Gurivitchمن وجهة نظر احملاوالت من خارج البلدان النامية، يقدم لنا 

بعض املقترحات جتاه صياغة نظرية جديدة لتفسري التحوالت اجلارية يف البلدان النامية بناء على 
 )76(:  على هذا النحواملقتربات االتصالية القائمة، و هي

 برغم من أن نظرية االمربيالية الثقافية و االتصالية مل تعد تذكر كثريا يف السنوات األخرية إال أا -
ميكن أن تقدم بعض االفتراضات املفيدة خبصوص عملية تدفق املنتجات الثقافية من البلدان الغربية إىل 

 ون املُعولَِم و عواقبه؛ البلدان النامية، و بصفة خاصة عمليات التلفزي
    أن نظرية االقتصاد السياسي لوسائل اإلعالم و تركيزها على بنيات ملكية املؤسسات اإلعالمية -

معات اإلعالمية و تركيز الرقابة يف أيدي عدد و رقابتها تبدو كنقيض يف عهد تتزايد فيه ظاهرة ا
 تصالية العمالقة؛ القليل من الشركات ا

 نظريات فك املدونة و إنتاج املعىن اليت تقترح كيفية االقتراب من حتليل احملتويات و املعاين يف -          
  يف بلدان خمتلفة ذات الثقافات املتماثلة أو املختلفة؛ثِّبالقصص اإلخبارية لنفس احلدث املُ

نشاء املعىن وسط  حتليل تلقي اجلمهور و الذي له أمهية فيما يتعلق بعمليات فك املدونات و إ-
أعضاء اجلمهور، نظرا لتعددية املعاين املستخلصة من أخبار التلفزيون من طرف مشاهدي التلفزيون 

 املوجودين يف ثقافات خمتلفة عن طريق التعرض إىل األخبار املبثة على نطاق معولٍَم؛   
علق بدور القوى اليت  نظريات التكنولوجا و اتمع تستطيع أن تقدم بعض التبصريات فيما يت-

            و العالقة التفاعلية بني التطور التكنولوجي و االستحداث . تشكل النظام االتصايل املُعولَِم
 و السياقات االجتماعية و السياسية اليت تيسر أو تعيق تطوير و إدماج تكنولوجيات االتصال؛

قدم بعض التبصريات حول توقعات اجلمهور  أخريا ميكن ملقترب االستعماالت و اإلشباعات أن ي-
خبصوص إشباع حاجام من خالل التعرض لوسائل اإلعالم شريطة أن يأخذ بعني االعتبار عامل 

 .العملية يف التحليل، أي ال يركز على ما يقوله أفراد اجلمهور و حسب
 جديدة إذًا، هذه هي أهم املقترحات يف رأي الكاتبني اليت ميكن أن تشكل أساس نظرية

لتفسري التغريات اليت حتدث يف البلدان النامية، و هي على ما يبدو دعوة إىل تكييف املقتربات القدمية 
مع الظاهرة اجلديدة و حسب، و ال نعتقد أا ستثمر إذا مل تكن هناك قطيعة ابستمولوجية مع 

) عبد الرمحن عزي(' ةنظري'و هذا ما سنحاول شرحه من خالل التعرض إىل . التقليد النظري القدمي
ا لواقع البلدان حول وسائل اإلعالم و احلداثة، و اليت هي حماولة من الداخل و بالتايل أكثر فهم

 .النامية، و بصفة خاصة اتمعات العربية و اإلسالمية
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ينطلق الكاتب من فرضية رئيسة مفادها أن نشر الثقافة و التكنولوجيا هو شرط ضروري 
، غري أن الوضع احلايل لتنمية موضوعية يف )مالك بن نيب(لدالة كما أشار إىل ذلك من أجل التنمية ا

السياق اإلسالمي يظهر أن التنمية و بالتايل احلداثة تتحرك يف مجيع االجتاهات بغض النظر عن 
مته أي أن التقاليد و الدين ال ميثالن حواجز أمام التنمية كما كانت قد زع. التقاليد السائدة أو الدين

نظريات التنمية األوىل لسنوات عديدة، و ال مها حاليا يشكالن حمركات لتوليد الطاقة الالزمة للتنمية 
و هذا ال يستثين . مبعىن أن التقاليد و الدين يف الواقع احلايل مها عامالن حمايدان. الدالة و احلضارة

 )77(.فعل أن يصبحا عاملني رئيسيني يف التغري و التنمية احلضارية
ذه الفرضية اليت يعاجلها حبجج و أرقام من واقع البلدان العربية و اإلسالمية يفند ادعاءات 

 اليت كانت ترى، يف اخلمسينيات من القرن املاضي، Lernerنظريات التحديث و يف مقدمتها نظرية 
 .بأن التقاليد و الدين ميثالن عقبة أمام حتقيق التنمية يف البلدان اإلسالمية

ه ـاليت وردت يف كتاب) مالك بن نيب( الكاتب نظريته انطالقا من بعض أفكار املفكر و يبين
 :، و من بني أمهها بإجياز شديد) لنهضة شروط ا(
  أن أية أزمة جمتمع إنساين هي يف األساس أزمة حضارة؛-
 حركية لبناء  أن احلضارة هي حالة ذهنية اليت ميكن أن تحول اإلنسان و األرض و الزمن يف عملية-

 احلضارة؛
يربز أن املكونات الثالثة للحضارة يف ركود، أي ) يف وقته (  أن وضع اتمع اإلسالمي احلايل -

 اإلنسان و األرض و الزمن؛
 كود عند املسلم خلقت ميال حنو اعتبار التنمية كاستهالك ألشياء أنتجتها حضارة أخرى؛ر حالة ال-
  أشياءها املادية؛ أن احلضارة هي تلك اليت تنتج-
  أن ختلف اتمع اإلسالمي يعود إىل ختليه عن أخالق اإلسالم األساسية؛-
 اإلنسان و األرض و الزمن هو األساس األخالقي ة اتمعية اليت ميكن أن تفَعلَ و أن الطاق-

 .للمجتمع
ة  نظريته و مفادها أن احلضار)عبد الرمحن عزي(و على أساس هذه األفكار يقدم 

و أن سيادة الرتعة التقنية .  التقنية كمعيار رئيسي يف التنميةلكفاءةالتكنولوجية احلديثة تؤكد على ا
و أن هذه الروح التقنية هي ظاهرة جديدة و نتاج . اجتاحت كل مؤسسة و كل مظهر من احلياة

التنمية، إال أن الذهنية و إذا كانت التكنولوجيا يف حد ذاا عامال حمايدا يف . التجربة الغربية احلديثة
التقنية هي توجه فكري و الذي معياره ال يستند إىل التوجه القيمي و إمنا إىل الفعالية، مبعىن حتقيق 

و يضيف الكاتب قائال بأن التقنيات و الثقافة على . أكرب قدر ممكن من األرباح االقتصادية و السلطة
 .يات و ليس حتويل الثقافة إىل تقنياتو هذا يستلزم حقن الثقافة يف التقن. صلة وثيقة
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 و عليه، يرى الكاتب بأن عدم قدرة العديد من اتمعات اإلسالمية على اإلبداع و تطوير 
و أن ما مت من تنمية يف بعض . أسلوب تنمية متميز مرتبط يف جانب منه بفصل التقنية عن الثقافة

فر موارد داخلية كالبترول، و أن التنمية حتققت البلدان اإلسالمية يعود إىل عوامل خارجية أو إىل تو
سواء يف بلدان ذات توجه إسالمي كماليزيا و إيران من جهة، أو يف تركيا ذات التوجه العلماين من 

و بالتايل، فإن التنمية تتحقق يف مجيع االجتاهات بقدر ما يتم حتييد التقاليد و الثقافة . جهة أخرى
 .عامة أو جعلها غري فعالة

إذ . 'األخالقية لكفاءة ا' يقدم الكاتب أحد املفاهيم الرئيسة يف نظريته، و هو مفهوم  و
    و هي القدرة على أن يتحكم الفرد يف ثقافتهاألخالقية لكفاءةايقول أن إدماج التقنيات حيتاج إىل 

 فاءةلكاو عملية اكتساب هذه .  يف أوضاع جديدة أو البيئةلكفاءةاو نسق معتقده و يتبىن هذه 
و هذا .  العديد من املؤسسات كاألسرة و املدرسةااألخالقية هي عملية طويلة املدى و تتدخل فيه

و املظهر الثاين من . ما يفسر تكريس عدد من اتمعات موارد بشرية و مادية هلذا الرأمسال الثقايف
      صوصيام الثقافية األخالقية يرتكز على قدرة األفراد على اخللق و اإلبداع يف سياق خلكفاءةا

 لكفاءةاو خيتم قوله مشريا إىل أن روح اإلدماج و التركيب هو جوهر . و التوجه األخالقي
و أن التحدي الرئيسي . األخالقية اليت هي مكسب أساسي يف عهد االنفجار اإلعالمي و التقين
 مع شخصية التقنية ءةلكفااللمجتمع اإلسالمي هو السعي من أجل تنمية أفراد قادرين على توليف 

 .و غياب هذه املعادلة املتوازنة هو جزء من أزمة حضارتنا احلالية .أخالقية قوية
ميكن أن نقول يف عبارات ) عبد الرمحن عزي(و إذا ما أردنا إعادة شرح ما ورد يف نظرية 

 و هذه وجيزة بأن سبب ختلف اتمعات اإلسالمية يعود أساسا إىل ختليهم عن قيمهم اإلسالمية
عملية ترجع، يف رأينا، إىل زمن بعيد نسبيا يف التاريخ و هي إحدى أسباب االستعمار الذي عاشته 
الكثري من البلدان العربية و اإلسالمية، و السبب يف عدم حتقيق التنمية املبتغاة يكمن يف عدم قدرم 

 لكفاءةام هو ضرورة اكتساب هم، و شروط حتقيق التنمية اليودعلى التوليف بني التقنية و قيم معتق
 أو التحلي ا مبعىن االرتباط بالقيم و يف ذات الوقت االستفادة من تكنولوجية اتمعات االخالقية
           يربايللو عليه فهناك قطيعة يف نظرية عبد الرمحن عزي مع التفكري التنموي بشقيه ال. املتقدمة

 .و املاركسي اجلديد
الثقايف موضوع شاسع و متشعب -ل اإلعالم و التغري االجتماعيإن العالقة بني وسائ

     باألمس، و اليوم أصبح أكثر تعقيدا ويطرح عدة إشكاليات بفعل عوامل كثرية و أبرزها العوملة 
و لقد حاولنا يف هذا اجلزء من الدراسة . و عوملة االتصال و ما يتضمنانه من عواقب متعددة األبعاد

 عدة كالتغري و التقدم و الثقافة؛ كما حاولنا مراجعة األدبيات املختلفة يف هذا شرح دالالت مفاهيم
امليدان بتنوعاا املختلفة و على امتداد أكثر من نصف قرن من الزمن وصوال عند بعض احملاوالت 
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ليت احلالية اليت دف إىل حتليل العالقة بني وسائل اإلعالم و التنمية أو احلداثة يف ظل التغريات ا
 و الغرض من استعراض املقتربات املختلفة .شهدها النظام العاملي منذ الثمانينيات من القرن املاضي

يف ميدان توظيف وسائل اإلعالم يف التنمية يتمثل يف اإلشارة إىل عدم جدواها يف السياق احلايل     
  .و التوكيد على ضرورة البحث عن مقترب جديد بديل

        احملاوالت اجلادة و اليت هي من الداخل أي من البلدان الناميةكما توقفنا عند إحدى 
و حتديدا البلدان العربية و اإلسالمية و اليت ختتلف اختالفا جذريا عن خطابات التنمية و احلداثة 
الغربية، و هي حماولة أصيلة حتتاج إىل تدقيق و متحيص و اختبار افتراضها و بعدئذ، رمبا، تتوفر 

تأسيس نظرية اتصالية بديلة تشرح اتمعات العربية و اإلسالمية من الداخل و ليس من الشروط ل
 . اخلارج كما تعودنا على ذلك منذ زمن طويل
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 الفصل الثالث
 
 

 إشكالية دراسة القيم  -1
 متهيد

 اليت حتاول أن تظهر العالقة بينها و بني استعمال هذه الدراسةإن القيم متغري رئيسي يف 
بالرغم إىل أنه   جتدر اإلشارة، يف املستهل،و.  لدى الشبابوسائل اإلعالم و التعرض إىل حمتوياا

األفراد و اجلماعات،  فهم يف، حتديد مدلوهلا حتديدا دقيقاكنا من من األمهية املعتربة للقيم، إذا ما مت
، إال أا مل حتظ بالدراسة كميا و نوعيا يف حبوث لكوا تعمل كقواعد أو كمعايري للسلوك اإلنساين

االهتمام املتزايد يف بلدان أخرى بالقيم لكوا متثل عناصر و هذا على خالف  .اإلعالم باجلزائر
 مكونات أساسية يف شخصية ، أيضا،هيو ، ة أي جمتمع مهما كانت درجة تطورهيف ثقافرئيسة 
يف هذا اال ميدانيا إىل حد اآلن، حسب علمنا، يدخل يف إطار إجنازه من دراسات  مت  ماو. الفرد

زء ، و اليت أشرنا إىل البعض منها يف اجلاحملاوالت االستطالعية القليلة جدا اليت ال تسمح بالتعميم
 ،مع ذلك تبقى هذه األحباث ريادية ألا مهدت الطريق أمام الباحثنيو . اخلاص بالدراسات السابقة

يف  فهي مسامهات مفيدة ،و بالتايل. و وسائل اإلعالمء على إشكالية القيم اضو األت بعضسلطو 
 .اصة التأسيس املعريف مليدان القيم بصفة عامة، و القيم و وسائل اإلعالم بصفة خسبيل

و هذا النقص يف الدراسات رمبا يعود، يف رأينا، إىل عدة أسباب، و من بني أمهها صعوبة  
دراسة القيم يف حد ذاا و اليت سنتعرض هلا الحقا، و قلة اهتمام الباحثني، إالَّ ما ندر، يف جمال 

ا يف ظل التحوالت اإلعالم ذا امليدان نظرا للصعوبات النظرية و املنهجية، أو ألنه ال يشكل هاجس
العميقة اليت عرفتها اجلزائر على أكثر من صعيد و اليت من بني نتائجها، يف رأينا،  طغيان القيم املادية 
على حساب القيم الروحية، و اعتبار األوىل حتمية أو مظهرا من مظاهر التقدم، أو شرطا ضروريا 

 .لولوج العوملة
 اليت تتحدث  يف اجلزائرك العديد من اخلطاباتو مقابل هذا النقص يف البحث العلمي، هنا

سياسية و إعالمية و دينية و تعكس هواجس خمتلفة و تتلون بتلوينات : عددةعن القيم يف منابر مت
تعترب مؤشرا عن دور القيم يف حركية فمثل هذه اخلطابات مهمة من حيث أا . إيديولوجية متباينة

طابات و يدقق فيها مبقدوره أن يستشف منها اإلشارة إىل و الذي يتمحص يف مثل هذه اخل. اتمع
 أن يالحظو عليه،   .يف اتمع اجلزائري" الصراع على القيم"أو " أزمة قيم"ما ميكن تسميته وجود 
       نقصا يف الدراسات حول طبيعة القيم السائدة يف اتمع اجلزائري و مدى ارتباط األفرادهناك 
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 إىل أن هناك أحباثا تتم على مستوى أقسام علم مع اإلشارةطاعات خمتلفة، و اجلماعات ا يف ق
 لكنها تم أساسا باملؤسسة كتنظيم اجتماعي، و التركيز على القيم ،االجتماع باجلامعة اجلزائرية

، أو االجتماعية بسبب التخصص، مثل قيم العمال أو قيم املسريين و أثرها على العمل أو التسيري
ليت تتم على مستوى أقسام علم النفس و بالتحديد علم النفس االجتماعي و دور القيم يف األحباث ا

و ما يهمنا بالدرجة األوىل هي القيم و عالقتها بوسائل اإلعالم والنقص . الشخصية أو األسرة
 .على أكثر من مستوىبسبب الصعوبات  ،املسجل يف هذا اال

، خاص بالقيم   يوجد جرد عام، حسب علمنا تكمن يف أنه ال،و إحدى هذه الصعوبات 
، هذا بالرغم ذي ميكن أن يشكل دليال للباحثني يف دراسام للقيمالسائدة يف اتمع اجلزائري و ال

من أن، على املستوى النظري، القيم السائدة يف اتمع اجلزائري هي تلك املستمدة من الدين 
 صورة أخرى ظهريلكن الواقع صدر القيم األساس،  هذا إذا سلمنا بأن الدين هو ماإلسالمي،
     تكمن ، أيضا، يف أن اجلرد الذي قام به الرواد يف ميدان دراسة القيم ،و الصعوبة الثانية. مغايرة

و جعله معيارا عامليا يعتمد عليه جل الباحثني، تقريبا، قد ال يكون مالئما لتطبيقه يف سياقات غري 
 ، ن القيم هي وليدة سياقات حضارية و ثقافية و سياسية و تارخيية معينةالسياق الذي ظهر فيه، أل

كما أن املقاييس املبتكرة يف ميدان دراسة القيم، هي األخرى . هذا ال ينفي عاملية بعض القيملكن 
    ،وليدة سياقات ثقافية حمددة و تطبيقها يف سياق اتمعات االنتقالية قد ال تكون هلا نفس الفعالية

 هذا يستوجب إعادة االختبار من خالل األحباث و الدراسات حىت تتأكد صحتها أو يتم تكييفها و
 و الصعوبة األخرية تتمثل يف غياب االتفاق فيما بني الباحثني .أو ابتكار قياسات جديدة مغايرة

و عليه يف هذا اجلزء من . حول مدلول القيم و كذلك الغموض الذي مازال يلف هذا املفهوم
القيم، و نشري إىل بعض التعاريف اخلاصة بلدراسة سنتعرض إىل صعوبة دراسة القيم، ونقدم ا

 .لقيماخلاص باا ن مفهومميقدت  حناولمثالغموض الذي ما زال حييط مبفهوم القيم، 
 

 صعوبة دراسة القيم
 يعود إىل يدان،، حسب األدبيات يف هذا املجتدر املالحظة، يف املستهل، إىل أن االنشغال بأمهية القيم

 حىت و لو مل  ) أفالطون(زمن قدمي جدا، بدًء باليونانيني من خالل كتابات بعض الفالسفة مثل 
: يسموها كذلك، إذ كانت املصطلحات املستعملة، يف سياق فلسفي، تشري إىل القيمة على أا

      ديانات السماوية  ذا املصطلح جند كل ال،.، اخل"اجلمال"، و "احلق"، و "الكمال" و " اخلري"
و تذكر بعض الدراسات أن األملان هم أول  .و احلضارات و الثقافات قائمة على القيم، يف األساس

 شاع  Νιετζσχηε باملعىن الفلسفي، و بفضل كتابات الفيلسوف(Ωερτ) من استعمل مصطلح القيم
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حت نظريات القيمة من و مع حلول القرن العشرين أصب. استعمال مصطلح القيمة وسط أهل الفكر
 )1(.املنظور الفلسفي متداولة يف أملانيا أساسا و العامل الغريب بصفة عامة

إال أن االهتمام بالقيم من طرف علماء االجتماع ظل مهمال ملدة طويلة باملقارنة مع ما كان 
ساهم ، و هذا  و علم االقتصادحيدث يف الفروع املعرفية األخرى و خاصة علم النفس االجتماعي

:  هذا العزوف عن دراسة القيم بقولهΕ.Χ.ϑυνδψو يفسر  .يف عدم تذليل الصعوبة أمام دراسة القيم
من شأن الفالسفة » القيم «كان علماء االجتماع حىت عهد قريب يعتقدون أن دراسة موضوع  " 

وبيا و واضح أننا مصابون بف... ي اهتمام و تركوها للفالسفةأو لذلك مل يعريوها   وحدهم، 
 من ناحية القيم، سببها األساس اعتقادنا أن دراسة القيم ال ميكن (σοχιολογιχαλ πηοβια)اجتماعية 
  )2(".مبعىن الكلمة» علمية «أن تكون 

 كان، مع بداية القرن املاضي، أحد الباحثني، كما يشري  Μαξ Ωεβερ هذا بالرغم من أن 
      للعلوم االجتماعية ي و حاول إقامة بناء موضوعالعلمي،قد  انشغل بأثر القيم يف توجيه البحث 

، و أشار إىل "اللياقة القيمية"و نادى بالفصل فيما بني العلم و الوظيفة املعيارية، كما ابتكر مصطلح 
 )3( .أن قيمنا حتدد موضوعات البحث اليت نقوم ا

 بعض  كما يوضحه، االجتماعيما كان حيدث يف علم النفس فعلى خالف و هكذا، 
ني على مر رساد، حيث حظيت دراسة القيم اإلنسانية بقدر كبري من االهتمام من طرف ال الباحثني

السنوات، نظرا العتقاد مفاده أن القيم جزء ال يتجزأ من مفهوم الذات و هي من احملددات األولية 
ري مهتمني ، بقي علماء االجتماع غد أو كمعايري سلوكع، ألا تعمل كقواللسلوك اإلنساين

، مل حيظ بالعناية و االهتمام يف دوائر Μιλτον Ροχκεαχη حسب،  موضوع القيم،  فإن)4(.بالقيم
ر ـــعلم االجتماع الذي يفترض فيه دراسة العالقات اإلنسانية يف اتمع و ما تتسم به من ظواه

يه علماء االجتماع من و يرِجع السبب إىل املناخ الثقايف و التنظيمي الذي كان يعمل ف. و مشكالت
ث دحُ فيما بينهم حول إطار تصوري و الذي ميكن أن يالتفاقجهة، و من جهة ثانية إىل غياب ا

 )5(. حول القيمةبداخله حبث تراكمي

ففيما يتعلق باملناخ الثقايف و التنظيمي الذي كان يعمل فيه علماء االجتماع، يزعم الكاتب  
 و هي ذات . ممكنالدراسة املوضوعية لواقع اجتماعي ثابتن مفادها أأنه كانت هناك أسطورة 

و ذه املالحظة، فإن الكاتب . األسطورة اليت آمن ا علماء االجتماع من أجل حتقيق املرتبة العلمية
إذا كان قد بدا من العلوم : " قائال أنهΛ⎡ϖι−Στραυσσيؤكد مرة ثانية ما كان قد أشار إليه 

وف أو التردد أو التقصري و التباطؤ يف معاجلة القيم، فمرد ذلك إىل أنه االجتماعية شيء من العز
و مبا أن  .عندما نتكلم عن القيم، إمنا نتكلم عن االنفعاالت، و العواطف، و الظواهر غري املنطقية

 عن - علميا-مهمة أي علم هي أن يعرب عن الظاهرة بأسلوب منطقي، فإننا خنشى أن يفضي الكالم 
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فهذا من شأنه أن يهدم هذه .  التناقض احلادث يف تفسري بيانات غري منطقية بعبارات منطقيةالقيم إىل
 )6( ".البيانات و يشوه طبيعة القيم

الصعوبات اليت تواجه دارس القيم هو أن من بني Rockeach من جهة أخرى، يالحظ 
بني الباحثني و الذي  و الضعف يعود إىل غياب االتفاق فيما  .الضعف املسجل يف نظرية القيمة

هل هو . و يتعلق املستوى األول بعدم القدرة على حتديد مصدر القيمة .يظهر على عدة مستويات
العامل االمربيقي أم العامل الروحي؟ و رمبا هذا العجز يكمن سببه يف التأثري الذي خلفته كتابات 

Τ.Παρσονσ 1958« و بالتحديد ورقته بعنوان.Ρελιγιουσ Οργανιζατιον ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ« 
أما .  فيها ضمنيا باجلذور األساسية الدينية للقيمو اليت يقر "املنظمة الدينية يف الواليات املتحدة "أو 

املستوى اآلخر، فيتعلق بالتوكيد املفرط على النظرة إىل القيم كمعايري، و بالتايل التركيز يف نظرية 
 االجتماعية، و التقليل املتطابق من أدوار اإلدراك االنتقائي و العقل القيمة على فكرة االمتثال للمعايري

 )7(.يف الفعل اإلنساين
         خلط بني القيمة كمفهوم و القيمة كعملية تقومي من جهة، و بني القيمةو عليه وقع 

 هذه و سوف نتعرض الحقا إىل )8(.و االجتاهات، من جهة ثانية و املفاهيم املتصلة ا كاملعايري
و ينضاف إىل هذه الصعوبات صعوبة عدم وجود  .النقطة عند حديثنا عن الغموض يف مفهوم القيمة

أن العقل " Τηοµασ Χοωαν  .1948 الحظ يف هذا الصدد إذ. ، يف وقت مبكرمقياس لقياس القيم
د مدة من حيث مل يتسن ذلك إال بع )9(".البشري اخلالق للقيم مل يستطع ابتكار وسيلة لقياس القيم 

 يطبق ، منذ ذلك التاريخ، و الذي أصبح)1968( يف مقياسه الشهري Rockeach ابتكر حني  الزمن
 كما ساعد باحثني آخرين على لدراسات القيم، او ساهم كثريا يف  إعطاء دفع على نطاق واسع

      Σχηωαρτζ  و Καηλεعلى غرار مقاييس ،Rockeach أو تعديل مقياس صياغة مقاييس أخرى
  )10(.، و غريها كثريΠολλαψ  و

 وصفا يلخص الصعوبة  يصفهاΤοφφλερ أية حال، فإن صعوبة دراسة  القيم جعلت على 
الطفل غري السعيد الذي يعاين بؤس و شقاء عدم : " يف كلمات حمدودة عندما قال أن القيم مثل

ا قصدنا بكلمة قيمة، فإن إننا مهم " : بقولهαϖιδ Αβερελε∆و يؤكد هذه الصعوبة  )11(".علمنا به
        )12(."ميدان القيم، على ما يبدو عليه، عصي اإلملام به كل اإلملام و اإلحاطة به من مجيع اجلوانب

مل يستثن هذه الصعوبة، و هو الذي كتب الكثري يف هذا امليدان، حني الحظ بأن  Rockeachو حىت 
ر هذه الصعوبة يف حد ذاا عن قيمة و قد تعب )13(".دراسة القيم مازالت يف مرحلة ما قبل التطور"

ضمنية توجه تفكري الباحث و مواقفه، و جتعل الباحثني يقدمون تعاريف خمتلفة للقيمة، و لكنها تشري 
      من جهة أخرى، فإن كل باحث حياول أن يعرف القيمة وفق ما يراه . كلها إىل نفس الظاهرة

و مما يزيد يف التعقيد و الغموض يف دراسة . لظاهرة اليت يدرسهاو يعتقده، و حسب ما خيدم غرض ا
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القيمة، أا ليست حصرا على فرع معريف واحد و إمنا هي موضوع دراسة من طرف عدة فروع 
و يف ذات الفروع . معرفية كالفلسفة و علوم االجتماع و النفس و االقتصاد و السياسة و اجلمال

 .ص مفهوم القيمةاملعرفية توجد رؤى خمتلفة خبصو
 
  القيمةداللة مفهوم

 و هذا يعكس الضعف يف نظرية القيمة كما إن تعاريف القيمة تكاد تتعدد بتعدد الكتاب،
         لصعوبة اليت يشري إليها خمتلف الباحثني يف ميدان دراسة القيمة، و كذلك اRockeach أشار 

 و عدم االتفاق فيما بني الباحثني حول مصدر و بالتحديد الغموض الذي مازال يلف مفهوم القيمة
طاره إل يف م اال املعريف الذي يعو ختتلف التعاريف باختالف. القيمة، و بالتايل نظرية القيمة ككل

 Αδλευρ هاحصر مقتربات أربعة إطارإال أن معظم التعاريف ال خترج عن . ه نقطة تركيزالباحث و
 )14(:على النحو التايل

 الذي ينظر إىل القيم يف جوهرها كاألفكار اخلالدة أو كاملطلق أو كجزء إهلي؛املقترب  -أ

   املقترب الذي يرى القيم كقوى مالزمة للحاجات اليت نسعى إىل حتقيقها أو الرغبات اليت نود  -ب
 تلبيتها؛

 املقترب الذي يعترب القيم سوى جمموعة من التفضيالت املوروثة أو تعلمها الفرد؛ -ج

 .قترب الذي يربط القيم بالنشاط و حتديد قيم األفراد يتم عن طريق حتليل النشاطامل -د

    و ميكن أن ندرج ضمن املقترب األول الكتاب الذين يرون أن مصدر القيم ليس اتمع
 الذي أشرنا إىل مؤلفه و الذي يرى فيه أن Παρσονσو من بني هؤالء . ، و إمنا الدينو ال األفراد

هذا األخري كان قد أرجع تطور الرأمسالية يف ف ،Μ.Ωεβερو  األساسية هو الدين،مصدر القيم 
ثري لتأ، و أكد على أن القيم الدينية متارس نوعا من انتيةاالبلدان الغربية إىل بعض القيم الربوتست

أن كل نسق قيمي للدين أو األخالق، ال ميكن أن " وضح أاملستقل على جمرى التغيري االجتماعي، و 
يستمد أصوله و جذوره من اعتبارات اقتصادية أو سيكولوجية، و إمنا يستمد تلك اجلذور من 

 يف الواقع  أو اعتباره مصدر القيم، يف هذا السياق، أي ربط القيم بالدين،)15(".مصادر دينية حبتة 
أن ) يةمراد بوقطا(بني  يكل الديانات السماوية تؤكد على القيم، و بصفة خاصة الدين اإلسالمي،

 )16(ورد يف القرآن الكرمي يف مثانية مواضيع على النحو التايل) القيمة(لفظ 
1. » 36( آية )9( سورة التوبة » م فال تظلموا فيهن أنفسكمذلك الدين القي(. 
2. » أمر أال تعبدوا إالَّ أي40( آية )12( يوسف سورة »ماه ذلك الدين القي(. 
 .)30( آية )30( سورة التوبة »ناس ال يعلمونم و لكن أكثر ال القيدين ذلك ال« .3
4. » فأقم وجهك للدين القي43(  آية)30( سورة الروم »هللا له من ام من قبل أن يأيت يوم ال مرد(. 
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5. » 2 و 1( آية )18( سورة الكهف »ما لينذر بأسا شديدا من لدنهو مل جيعل له عوجا قي(. 
 .)3( آية )98( سورة البينة »مة يتلو صحفا مطهرة، فيها كتب قيهللارسول من ا « .6
7. » 5( آية )98( سورة البينة »مةو ذلك دين القي(. 
8. » قل إنين هداين رب161( آية )6(  سورة األنعام»ما إىل صراط مستقيم دينا قي(. 

اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري ( و حسب أشهر تفاسري القرآن الكرمي عن 
فإن لفظ القيمة  ) 1981 و اإلمام حممد علي الصابوين، 1981م ابن الكثري،  و اإلما1967القرطيب، 

)17(.قصد به الدين املستقيم ، أي اإلسالمم ي، أي أن الدين القي» املستقيم «يف اآليات السابقة يعين 

         و هو يتحدث عن الثقافة ) عزي عبد الرمحن( التعريف الذي قدمه األستاذ يندرجو 
،  من خالل تقدمي هرم حتتل فيه القيم أعاله ضمن التعاريف اليت تعترب الدين مصدر القيم،صال،و االت

. ما يرتفع بالفرد إىل املرتلة املعنوية، و يكون مصدر القيم يف األساس الدين و القيمة : "حيث يقول
مقام آخر يشري إىل و يف  )18(."فاإلنسان ال يكون مصدر القيم و إمنا أداة ميكن أن تتجسد فيه القيم

 أما انعكاس هذه القيم يف أفعال و سلوكيات الناس ؛"ارد " القيم و ارتباطها بالدين مبصطلح عامل 
 )19(".اسد "  الواقع فيسميه عامل على أرض

 ال ، و بالتايل. أن القيم تكون دائما إجيابية هو من هذا التعريفهنستخلص ما  و أهمإن أول 
، سيما ن قيم إجيابية و أخرى سلبية مثل ما هو شائع حىت يف الكتابات األكادمييةميكن أن نتحدث ع

و إمنا، و وفق هذا التعريف ميكن أن      . تلك اليت تتحدث عن تأثري وسائل اإلعالم على القيم
و ما ميكن أن يشار إليه بالسليب يف   ؛ نتحدث عن التأثري من زاوية مدى االرتباط من عدمه بالقيم

و من جهة ثانية، فإنه . كون عادات أو سلوكيات بعيدة عن القيميعدو أن ياحلياة االجتماعية ال 
  قد تكون سائدة يف اتمع إال أن هذا ال يعين أن كل األفرادمن هذا املنظور، ،بالرغم من أن القيم
  عوامل أخرى سياسيةو املكاين و  و إمنا االرتباط ا مشروط بالسياق الزمين  . ايكونون مرتبطني

و اجتماعية و اقتصادية، و عليه فإن االرتباط بالقيم خيتلف من فرد إىل آخر و من مجاعة إىل 
 )20(.أخرى

 املظلة دعأن اإلسالم أكثر من أي دين آخر، ي) " د أمحد بيوميمحم(يف نفس االجتاه، يرى 
 )21(".تقاد و بني الواقع االجتماعيللنظام االجتماعي، و أن هناك عالقة وثقى بني القيم و االع

أن القيم هي اليت حتدد سلوكيات يتضح من هذا التعريف أن الكاتب يربط القيم بالدين ، و يعتقد ب
، و إمنا قد تكون هناك تباينات إال أن هذا قد ال ينطبق على أغلبية الناس. الناس يف احلياة االجتماعية

 بالنسبة  و.عات فيما يتعلق بانعكاس القيم يف الواقع االجتماعيو اجلماعات و اتم فيما بني األفراد
فيعترب القيم مصدرها الدين اإلسالمي فيما يتعلق باتمعات ) السيد الشحات أمحد حسن(لِـ 

القيمة حكم يصدره اإلنسان على شيء ما مهتديا مبجموعة من : " العربية و اإلسالمية، إذ يقول

 144



 إشكالية دراسة القيم: الفصل الثالث

 و هذا )22(".رتضاها الشرع حمددا املرغوب فيه و املرغوب عنه من السلوكاملبادئ و املعايري اليت ا
املفهوم، يف اعتقاده، يتوافق مع نظرة اإلسالم لألشياء أي أنه حيكم من خالله على السلوكيات 

القيم املطلقة مفهوما و مصدرا " إذ أن . املطروحة يف اإلطار العملي من وجهة نظر التربية اإلسالمية
  )23(".من الشرع كما يقول أهل السنةإمنا هي 

إذن، مثل هذه التعاريف اليت تنسب القيم إىل الدين تتعارض و التصنيف الذي  
          و االجتماعية و السياسية النظرية و االقتصادية و اجلمالية: املتمثل يف القيم Σπρανγερ قدمه

     )24(. الباحثني تقريبا يف هذا امليدانو هو ذات التصنيف الذي شاع و أصبح دليال جلل. و الدينية
  ليست قيماو،  جهة نظر التعاريف السابقة تصبح عناصر التصنيف السابق جمرد أبعاد للقيموو من 

 .يف حد ذاا
، أي عندما يكون الدين هو مصدر القيم، فإن هذه األخرية ، حسب التعاريف السابقةاًإذ

    :) و آخرون امساعيلحممد عماد الدين(عنها  يقول اليتية، تدخل يف إطار ما يسمى بالقيم اإللزام
هي القيم ذات القدسية اليت تلزم الثقافة ا أفرادها، و يرعى اتمع تنفيذها بقوة و حزم سواء عن " 

 هذه الزاوية فإن القيم  من)25(."طريق العرف و قوة الرأي العام أو عن طريق القانون و العرف معا
، ألنه ينظر إليها على أا ضابطة و شرعية، و لكن ني االجتماعي و االنسجام التماسكتلعب دورا يف

ال ميكن أن تكون كذلك إال إذا كان هناك ربط بني النظام االجتماعي و النظام الشخصي الذي 
 .يتحقق باستدماج القيم عن طريق عملية التنشئة

ليت تقع على املستوى العام و ارد هناك من التعاريف او دائما يف إطار املقترب األول، 
جمموعة من : "  أن القيم هي و مؤداه)حسني حممد علوي( على غرار التعريف الذي يقدمه

الفلسفات و املعتقدات و االفتراضات و املبادئ، و التوقعات و االجتهادات و قواعد السلوك اليت 
ف، أيضا، أن القيم تقع على مستوى  يتضح من هذا التعري)26(".تربط أي جمتمع يف وحدة متماسكة

 معريفمعني من التجريد الذي يعطي الفرد و اجلماعات رؤية خاصة للعامل، كما تقع على مستوى 
) أي القيم (  فهي اليت ،ام؛ و عالوة على هذايجيعلها تضبط طموحام و آماهلم و توجه سلوك

 أيضا، .جام و التماسك يف وحدة متكاملةتربط األفراد و اجلماعات فيما بينهم و ختلق فيهم االنس
القيم جتمع املُثُلَ اليت ينخرط فيها أفراد ميكن أن نقول، بعبارة أخرى و على ضوء هذا التعريف، أن 

، سواء كانوا متمسكني ا  فيه يف عيون مجيع الناسا و مرغوبافقيم جمتمع ما متثل ما هو مثين. جمتمع
يف حديثه عن الثقافة، اليت من هذا ) مالك بن نيب (  عنه املفكر  و هذا ما عرب.أو غري متمسكني ا

أن الثقافة ليست علما خاصا لطبقة من الشعب دون " حني قال ، املنظور تكون انعكاسا للقيم
فإن الثقافة تشتمل يف معناها العام على إطار حياة واحدة جيمع بني راعي الغنم و العاِلِم ...أخرى
 )27(".مجعا 

 145



 إشكالية دراسة القيم: الفصل الثالث

 أن القيم تتوفر على عنصر العمومية مبعىن أا ختص جمموع هذه النظرة،نستخلص من  ،اًإذ
   الناس و ليس فردا بعينه، و االشتراك يفهم على أساس أن كل أفراد اتمع يتقامسون نفس القيم، 

  دة،  بنفس الدرجة و احل أو يطبقوا يف سلوكيامو لكن هذا ال يعين أم حيملوا أو يؤمنون ا
و إمنا قد يكون هناك تفاوت فيما بني األفراد و الفئات و اجلماعات االجتماعية يف جعل القيم معيارا 

و هذه العمومية و هذا االشتراك و التفاوت احملتمل، كل هذا يعود إىل التنشئة  .يوجه أفعاهلم
     األسرة و املدرسة االجتماعية مبفهومها الواسع، و إىل مدى فعالية مؤسسات التنشئة، و خباصة 

 نقول أنه كلما كانت مؤسسات التنشئة بعبارة أخرى، نستطيع أن. و املسجد و وسائل اإلعالم
، كما يوضحه لكن هذا ال يعين. فعالة و قائمة بدورها إال وعمت القيم مجيع األفراد و تقامسوها

Wirth،تمعات ال بد أن يكون هناك اتفاق حول  لكي توجد  " أنهالقيم، فهي توجد رغم ذلك، ا
 )28( ."و من جهة أخرى قد يقبل الناس القيم على أساس براغمايت و ليس على أساس صوري

و املعيار اآلخر يف حتديد مفهوم القيم، حسب النظرة السابقة دائما، و الذي نعتقده على 
ضارية اليت متيز كل درجة كبرية من األمهية هو الشرعية اليت هي نتيجة الصريورة التارخيية و احل

 كما املوجود بني األفراد حول القيم و الذي و يعبر، يف الغالب عن هذه الشرعية ، اإلمجاع. جمتمع
العالقات املتبادلة و الثقافة  حافظ عليه ليس فقط بواسطة روابط و يمعديΩιρτη:  "يالحظ 

 ما تتضمنه من معايري و قواعد و تفرضها، و جمموعة املؤسسات اليت جتسد تقاليد الناس واملشتركة، 
ليس فقط من أجل العيش معا و التعامل فيما بني بعضهم البعض، و لكن أيضا، باالجتاهات العامة 
لوسائل االتصال املستمرة، و اليت بدورها تقوم على وجود قبلي لنوع معني من اتمع لكي تكون 

و تعبئته من أجل الفعل املشترك   اتمعو اليت حتافظ على متاسك  ذات داللة و فعالة،
  )29(."املتواصل

، أي أا رؤية جتريدية معايشته، إذن،  تشكل ما هو مثايل و يرغب فيه و يطمح إىل القيمف 
على سبيل املثال، فإن احترام . اليت تفرض نفسها على اجلميع كمسلمة و اليت يتم احترامها بشدة

طاعة أويل األمر و التعاضد و التكاتف و االبتعاد عن  و احترام اجلاربذوي القرىب و املسن و التكفل 
 . بالنسبة ملعظم أفراد اتمع اجلزائري كلها قيما أساسية، يف رأينا،،  متثِّلُ..، اخلو املعاصي  املظامل

ركز على ما يهناك من التعاريف من منظور املقترب الثاين، أي احلاجات و الرغبات، و 
لصاحبها  األشياء و يدخل يف هذا اإلطار ما يسمى بالنظرية العامة و أاملوضوعات

Ραλφ Βαρτον Περρψ،أن أي شيء  " :و يقول  الذي يفسر القيمة على أساس مدى االهتمام باألشياء
يكون موضوع اهتمام فإنه حتما ميعترب شيء ذا قيمة إذا اتصف بفعل " و يضيف ". ل بالقيمة حم

و أي . و هذا االهتمام هو نزوعي و سلوكي و دافعي، أي يرمي إىل حتقيق هدف )30(".فيه اهتمام 
من فهذه النظرية تؤكد أن القيمة نابعة من الذات املقومة و . ىل تغيري يف القيمةإتغيري يف الشيء يؤدي 
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جدير القيمة تشري إىل ما هو  " : بأنرِق فيΩολµαν أما  .و ليس من القيمة يف حد ذاا االهتمام
باالحترام و التقدير من الفرد أو اجلماعة يف البيئة االجتماعية، و خيتلف هذا التقدير باختالف 

و تشري إىل أهداف و غايات حمددة يسعى الفرد أو اجلماعات لتحقيقها يف ... موضوع القيمة
 الكاتب هو  من هذا التعريف نالحظ، أيضا، أن ما يشكل قيمة يف رأي)31(".جماالت احلياة املختلفة

و الوضعيات لدى األفراد و اجلماعات، لكن هذا  التقدير الذي حيظى به الفاعلون و املوضوعات
التقدير و االحترام، بطبيعة احلال، يتوقف على مدى األمهية اليت ميثلوا بالنسبة للفرد و اجلماعات، 

ال قد يسهل حتقيقها يف احلياة  و عن آمٍلثُو من جهة ثانية، فإن القيم حسب هذا التعريف تعرب عن م
 .و قد يتعسر

 أمهية أو رغبة يأي شيء ذ " تعرب عنأن القيمة ) حممد أحد بيومي (قوليف نفس االجتاه ي
مبعىن أن القيمة كامنة يف املوضوع و ليست مستقلة عنه، و تعرب عن أي شيء قابل   )32(".للذات

إال أن هناك من الباحثني الذين يرون بأن . يه و غري مرغوب فاللتقييم، و الذي حيدد ما هو مرغوب
فطبيعة القيم ختتلف عن طابع االهتمامات الظرفية . القيم ال ميكن انتقاصها أو شرحها باالهتمامات

فمثل هذا التعريف يرتع عن القيم . أو اآلنية اليت قد توجد لدى األفراد و تزول بزوال تلك الظروف
د ـ و هذا ما يؤك.تكن مطلقة فهي أكثر دواما من املوضوعاتطابع الدميومة اليت حىت و إن مل 

يف أن مفهوم القيم ينحصر يف تلك الفئة يكمن الفرق أن " : بقوهلما Βραιτηωαιτε ανδ Λοωعليه 
اخلاصة من املعتقدات املستدمية املتعلقة بأشكال التصرف و احلاالت الغائية من الوجود اليت تتجاوز 

 )33(.  "نوعية و اليت تكون مفضلة من الناحية الشخصية و االجتماعيةاملوضوعات و املواقف ال

 و من بني التعاريف األوىل يف هذا اال أي املقترب الثالث،أما من حيث التفضيالت، 
و يقول " علم السلوك التفضيلي" الذي يضع دراسة القيم يف خانة Χηαρλεσ Μορρισنذكر تعريف 

و املسلك املختار هو األحسن و األكثر . ضيال ملسلك على اآلخركل فعل لكل فرد ميثل تف: " أن
فبالقياس . قبوال، و األكثر أمهية يف نظر الفرد، و طبقا لتقديره و إدراكه للظروف القائمة يف املوقف

إىل املسالك تعبر القيم دائما عن خري أحكامه و أفضلها و أحسنها يف العمل يف مواقف احلياة 
يستعملها كلما اختار مسلكا معينا من .  ذلك، أن الفرد يستعمل قيمه طوال الوقتو معىن. السيارة

بني عدة بدائل، ألن خمتارات أحكامه و موازناته من عدة ممكنات، و قراراته للعمل، مسائل دائمة 
 يتضح من هذا التعريف أن )34(".وقت يف كل خربة من خربات حياتهتواجهه باستمرار، يف كل 

 يطرح مشكل مدى هلكن.  و بصفة مستمرة مواقف حرجة تتمثل يف اختيار ما هو أفضلالفرد يواجه
ئما صائبا يف اختاذ صواب القرار وصالحيته بالنسبة للفرد، ألن املعروف أن اإلنسان ال يكون دا

قراراته، فهو خيطئ من حني إىل آخر، و هنا ميكن أن نتساءل عما إذا كان اخلطأ، إذا ما وقع، يعود 
 .لسوء تقدير الفرد، أم يعود لعيب يف القيمة اليت وجهت االختيار؟ فهذا غري واضح من التعريف
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    فعال الناس االجتماعيةالقيم هي أنساق تفضيالت مجاعية اليت توجه أ بأنو هناك من يرى 
         و الصراعات فهي ليست تفضيالت فردية ألا تتكون و تتحول من خالل املناقشات. و تربرها

 و يكتسب  فمن خالل احلياة االجتماعية يكتشف الفرد. و التسويات و التعاونات بني الفاعلني
فهي توجه األفعال االجتماعية و تربرها  .رالقيم اليت يستعملها لتوجيه أفعاله و تربيرها بالنسبة لآلخ

و الناس تقوم بأفعال بالرجوع إىل القيم اليت تسمح هلم باالختيار . ألا تضفي الشرعية على املعايري
و لكن ميكن استعماهلا من أجل تربير فعل . فالقيم هي اخالقيات توجه الفعل. ما بني األفعال البديلة

 أنساق تفضيالت  التعريف،ا، حسب هذ تشكل القيم و)35(. فهي توظف لشرعنة الفعل،بعدي
إذن هناك . و يوجد سلم قيم ألا ال متلك كلها نفس الوزن. و منسجمة و مفتوحة سلمية تراتبية
، حسب هذا أخريا، فإن النسق مفتوح. كما هي منسجمة و إال كان هناك تنافر معريف. سلم تراتيب
عندما يكون هناك عدم تكيف ما بني القيم و الوضعية، إال إذا  ألن القيم ميكن أن تتغري املقترب،

  .كان الفاعلون ال خيتارون تعديل الوضعية

و عليه، فإن القيم يف األساس هي مسألة تفضيالت يقوم ا الفرد ليميز بني أمور عديدة، 
ن هذا الفرد، هلذا مبعىن أنه يعطي مراتب متنوعة هلذه األمور اليت قد حتتل مرتبة عليا أو دنيا يف ذه

 هذا ليس مطلقا و ال فريدا و ال هو ثابتا ال يتغري، لقيماسلم ، و لكن. يوجد ما يسمى بسلم القيم
ان ــ املنظور، فإن اإلنسمن هذا .و إمنا قد يكون للفرد الواحد عدة أنواع من سلم القيم  
 أو كائن »موجود القيم« حبق الكائن الوحيد احلامل لكل القيم، كما يعترب"  و هو ".حيوان مقوم"

  )36(".ال من خالل عالقته بالقيم إالذي ال يتحدد وجوده تقييمي، فضال عن أنه الكائن االخالقي 
        . و املوضوعات و الفاعلني مبعىن أن له تفضيالت و يصدر أحكاما تفضيلية بشأن الوضعيات

      حسب الزمنتلف من شخص إىل آخر،  خت ون القيمة هي مسألة شخصية و ذاتيةفإ و بالتايل، 
 .، حسب هذه النظرةو املكان و الثقافة

أا جمموعة من األحكام "  القيم على أساس )عبد اللطيف خليفة(  يعرف يف نفس االجتاه 
اليت يصدرها الفرد بالتفضيل أو عدم التفضيل للموضوعات أو األشياء و ذلك يف ضوء تقديره هلذه 

شياء، و تتم هذه العملية من خالل التفاعل بني الفرد ومبعارفه و خرباته و بني املوضوعات أو األ
ما  )37(. "ممثلي اإلطار احلضاري الذي يعيش فيه و يكتسب من خالله هذه اخلربات و املعارف

يضيفه هذا التعريف هو دور التنشئة يف التفضيالت اليت يقوم ا الفرد، و عليه ميكن أن نقول أنه 
نت أجهزة التنشئة االجتماعية فعالة إال و كانت قرارات الفرد صائبة، و العكس بالعكس كلما كا
 .صحيح

مفاهيم ختتص بغايات يسعى "  :فإن القيم هي) حمي الدين أمحد حسني ( أما بالنسبة لِـ
       الفرد إليها كغايات جديرة بالرغبة، سواء كانت هذه الغايات تطلب لذاا أم لغاية أبعد منها،
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و تظهر من خالل التفاعل بني الفرد مبحدداته اخلاصة و بني نوع معني من أنواع اخلربة، و تتكشف 
داللة هذه القيم فيما متليه على حمتضنيها ـ من اختيار توجه معني يف احلياة، يراه جديرا بتوظيف 

رة إىل أن القيم، يف فهذا التعريف يتميز باإلشا )38(. "إمكاناته املعرفية و الوجدانية و السلوكية
 االختيار هو األساس، جتعل الفرد يقوم بعملية مفاضلة فيما بني املوضوعات اليت يصادفها يف حياته،

 و أصبحت )أي القيم ( و هذا بطبيعة احلال بعد أن يكون الفرد قد استدجمهاتفضيل شيء على آخر،
ذكر البعد احلضاري يف القيم و الذي مكونا رئيسا لشخصيته؛ و العنصر املهم يف هذا التعريف هو 

تقييمات األفراد و اجلماعات و اخلربات املختلفة، و هذا ما جيعل  يشمل التاريخ و الدين و الثقافة
. عترب إجيايب يف ثقافة معينة، ينظر إليه نظرة سلبية يف ثقافة أخرىيتلف باختالف الثقافات، و ما خت

، وفق املنظور هاو تربر  اليت توجه أفعال الناس االجتماعيةفالقيم، إذن، هي أنساق تفضيالت مجاعية
 .السابق

ميكن أن نذكر،   أي وفق املقترب األخري،،و من بني التعاريف اليت تقرن القيم بالسلوك
القيمة تتضمن و : "ن يقوالانذلال  Kluckhon and Murrayتعريف بعض الرواد يف هذا امليدان،  أي

من الثبات على مر الزمن، أو بعبارة أعم تتضمن دستورا ينظم نسق األفعال قانونا أو مقياسا له شيء 
للمرغوب ) ظاهر أو ضمين، مييز الفرد أو اجلماعة ( القيمة مفهوم جتريدي : "أيضا، أن". و السلوك

إذن بالنسبة  )39(".فيه الذي يؤثر على اختياراتنا من عدة بدائل، لطرق و وسائل و أهداف السلوك
كاتب و بالرغم من أن هناك معايري حتدد السلوك إال أنه و يف اية املطاف ميكن التعرف على هلذا ال

 إىل Ροχκεαχηمن نفس املنظور، التركيز يف التعريف على السلوك، يشري  .القيم من خالل السلوك
 )40(".القيم ميكن استنتاجها من السلوك و حسب" أن 

، فهذه األخرية )نفعية(و وسائلية ) ائية(غائية و يظهر يف جزء من تقسيمه للقيم إىل  
   حيددها على أا أساليب السلوك، و هي متثل، أي القيم، معتقدات فردية اليت هي مفضلة شخصيا
و اجتماعيا يف مجيع الوضعيات بالنسبة لكل املوضوعات؛ أما القيم الغائية فهي معتقدات فردية اليت 

نالحظ كيف أن . ستحق أن يكافح من أجله شخصيا و اجتماعيامتثل اهلدف يف احلياة و الذي ي
    الكاتب يركز على عنصر السلوك يف تعريفه للقيم، ألنه يفرق بني ما يصرح به الفرد من معايري،
و اليت حيكم ا على املوضوعات و الوضعيات و الفاعلني و اليت قد تعطينا فكرة عن قيمه، إال أا ال 

ات الفعلية للفرد اليت، يف رأي الكاتب، تستطيع، وحدها، يم ا، و بني السلوكتظهر مدى االلتزا
 .و سوف يتم توضيح هذه الفكرة أكثر الحقا. عند القياس، أن تعرب عن قيم الفرد

القيم كعناصر امربيقية يف : " فيعرب بوضوح يف تعريفه للقيمة قائال أنΡοβιν Ωιλλιαµσأما         
 و يتضح من هذا التعريف أن الكاتب )41(".هر بالتأكيد من التجربة اإلنسانيةالسلوك اإلنساين تظ

   يركز بالدرجة األوىل على السلوك، على خالف بعض الباحثني الذين حىت و إن ربطوا بني القيم 
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يف نفس السياق، تعرف . و السلوك فهم ال يستثنون عناصر أخرى كاملعايري أو االهتمام أو احلاجات
مبدأ جمرد و عام للسلوك، يشعر أعضاء اجلماعة حنوه باالرتباط : "الباحثني القيم على أاخنبة من 

و لذلك، تضع . االنفعايل القوي، كما أنه يوفر هلم مستوى للحكم على األفعال و األهداف اخلاصة
ضح و امللموس هلا، القيم جمموعة املستويات العامة للسلوك اليت تكون املعايري االجتماعية التعبري الوا

على أن الطبيعة العامة اليت تتميز ا القيم من املمكن لألفراد الذين يشتركون يف نفس القيم، أن 
أن القيم هي اليت ما هو مهم يف هذا التعريف هو  )42(".خيتلفوا على بعض املعايري املندرجة حتتها

، فاعل االجتماعي و حتليل السلوكتوجه السلوك، و أن حتديد طبيعة القيم يتم عن طريق فهم الت
أيضا، أن القيم ميكن مالحظتها من خالل املعايري االجتماعية اليت جتعل األفراد خيتلفون يف سلوكيام 

 .و املوضوعات باختالف حكمهم على الفاعلني و املواقف
      فكار معيارية توجه السلوك أ"  إىل أن القيم هي  Καρινε Οωενσو من جهتها تشري  

و تزود السلوك باألساس . و تزوده مبعايري خارجية و داخلية على حنو ما يكافح الناس من أجله
و مبعىن أ. أن يسلكه الفرد و اجلماعات  هذا التعريف على ما جيب و ما الجيبيقوم )43(".االخالقي

 السابقةعاريف يتجلى من خالل الت و .آخر متثل القيم نسقا من املعايري اليت تضبط سلوكيات األفراد
الذي السلوك هو احملك الفعلي للقيم فأمهية عنصر السلوك يف تعريف القيم بالنسبة لبعض الباحثني، 

بعبارة أخرى، السلوك الظاهر هو تعبري عن القيمة، أو هو . صرحية و ليست ضمنيةيسمح بأن تكون 
 .كأحكام القيمة الداخلية اليت ال تبدو للعيان إال إذا جتسدت يف السلو

و هكذا، و من خالل خمتلف بعض التعاريف اليت استعرضناها، يتبني لنا عدم االتفاق فيما 
نظريه عامة تكون صاحلة . بني الدارسني حول مفهوم القيم، و هذا بسبب غياب نظرية عامة للقيمة

قيم ظاهرة الللشرح و التفسري يف مجيع السياقات مبعىن تكون غري خاضعة للثقافة اليت حتاول شرح 
فيها، و إمنا تكون مستقلة عن أي سياق ثقايف معني، و هو الشرط األساس الذي جيعل منها نظرية 

و هذا االختالف يف تعريف مفهوم القيمة ميكن إرجاعه إىل التباين يف . عامة و صاحلة لكل سياق
ي قبِلية من خالل النظر إىل مصدر القيم، هل هو الدين أم الفرد أم اتمع؛ و كيفيات جتلياا، هل ه

أيضا، سبب االختالف . هيالت اليت يقوم ا الفرد أم هي بعِدية عن طريق سلوكياتضاألحكام و التف
، و إمنا يف الغموض الذي ما زال يلف مفهوم القيم، و هذا  و حسبال يكمن يف اختالف املدارس
 .ما سنحاول شرحه فيما يلي

 
  القيمالغموض يف مفهوم

            الروادلذي يعترب من أبرزا Ροχκεαχηوض على مفهوم القيم هو لِـ إن احلكم بالغم
 الدارسني للقيم بفضل كتاباته العديدة يف هذا امليدان، و بالتايل رمبا هو مؤهل إلصدار مثل هذا و
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 تتسم بنوع من الغموض يف  الحظ أاد من الدراسات اليتيعدلل تهجعارماحلكم، و هذا انطالقا من 
 نظرا ألمهية الدراسة اليت قدمها الكاتب من حيث أننا نرى بأا ميكن أن و. ماهلا ملفهوم القيمةاستع

 البعض من اللبس عن مفهوم القيم، نستعرض أهم األفكار اليت جاءت يف إزالة علىتساعد كثريا 
 )44(.هذه الدراسة و بشيء من التفصيل

الذي يلف مفهوم القيم يظهر بداية من خالل  الغموض أن Ροχκεαχη الحظي   : القيم كمعايري-1
ات من القرن املاضي على األقل، ي أنه و إىل غاية الستينهافي يِقر يف دراسة له Κολβ ما أشار إليه 

يف حقل معايري اجلماعة القيمة ملفهوم  الثابت ترسيخالكان اإلجناز األهم يف دراسة القيمة هو 
أن مظاهر  Ροχκεαχη و يف واقع األمر، يقول ..لوجية للقيمنظرة سوسيو مبعىن  )45(.املوضوعية

     ات من القرن املاضي، يكانت قد متت دراستها منذ العشرين ) اجتاهاتاحملددة ك( القيمة الذاتية 
و ما زال، و إىل حد اليوم، . و لكن هذه أصبحت تعترب كموضوع دراسة خاص بعلم النفس وحده

، كشرط الجتاهاتهذا التقسيم من خالل توضيح العالقة بني القيم و احياول علماء االجتماع جتسري 
 .أساسي لتطور نظرية القيمة

و يتجلى فأحد مظاهر الغموض يكمن يف عدم التفريق بني القيم و االجتاهات،  و عليه، 
يتم قياس القيم عن طريق استعمال مقياس درجات   عندما ، يف رأي الكاتب، التمييز أكثرمعد

 إذا مل يتم حتديد مبعىن أنه. ة على العبارة اليت يعتقد فيها أا ترمز إىل القيمة أو عدم املوافقةاملوافق
 يف الوقت الذي يعتقد فيه الباحث أنه: ن النتيجةوالقيمة اليت يراد قياسها حتديدا دقيقا، فيمكن أن تك

على طريقة قياس القيم  إذا كان احلكم ،لكن. الجتاهأنه يقيس القيمة، يكون يف الواقع يقيس ا
من حيث أنه ال يعرب تعبريا حقيقيا عن قيم األفراد، فإن نفس  صحيحا   Λικερτباستعمال مقياس

الذي يطلب فيه من املبحوثني أن جييبوا مبا إذا كانت  Ροχκεαχη احلكم ميكن أن ينطبق على مقياس
 .القيم املقترحة عليهم توجه سلوكيام أم ال

قد اقترح بأن القيم ختتلف عن أنه كان  Ροχκεαχη يقول  الصدد يف هذا:قافية القيم كغايات ث-2
 الوضعيات احملددة و هلا صلة بأساليب السلوك املعممة (τρανσχενδ)تتعاىل ) القيم( ألا االجتاهات

 و من خالل هذا التقسيم حاول الكاتب )46(.)القيم النهائية ( و بغايات الوجود ) القيم الوسائلية(
ن يقيس االلتزام النسيب و املعلن عنه من طرف املبحوثني جتاه أي هدف أو مبدإ حيمل داللة رمزية أ

.). اخل..كاملساواة و احلرية( أن يرتبها ) املبحوث(بالنسبة إليه من طرف العبارات اليت طُِلب منه 
 .فية،  النظر إليها كغايات ثقاΡοχκεαχηفهذه العبارات رمبا من األفضل، يف رأي 

، و هي Λανδεσ إىل الغموض الذي جاء يف دراسة نفس الكاتبيشري :  القيم كتقييم للفعل-3
الدراسة اليت حاول فيها أن يقوم بقياس ما اعتربه ِقيما من خالل جعل املبحوثني يرتبون مخسني 

 أن ما ه و يف رأي)47(". إىل األسوإ من األقل سوًء" اس ذي عشر درجات مفردة سلوكية على مقي
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 هو إما أنه حيدد القيم كمجرد أحكام اخالقية، أو أنه يستعمل أحكاما اخالقية Λανδεσقام به  
و بالتايل، فإن الغموض الذي يكتنف مفهوم  .كمؤشرات قيم، بدون توضيح اإلجراء الذي طبقه

ذات القيمة، ناتج عن عدم التمييز بني التصريح كمؤشر عن القيمة و االلتزام ب Λανδεσالقيمة عند 
 .ألن جمرد التصريح ال يعين االلتزام، و هذه عقبة ينبغي أن يتم جتاوزها باختيار مقياس مالئم

لقيمة ل Μιλτον Αλβρεχητ  عدم الوضوح يف املفهوم الذي حددهالكاتبينتقد :  القيم كمعتقدات-4
دب القيم هل يعكس األ "مبعىن  ςαλυεσ?≈ Λιτερατυρε Ρεφλεχτ Χοµµον ↔∆οεσ: يف مقاله
   إىل Ροχκεαχηحيث يشري  .الذي قدم فيه قائمة  باسم قيم احلياة العائلية األمريكية و "املشتركة؟

، و أوصاف ما )معايري؟(هي مزيج من التصرحيات اليت تصف قواعد سلوك  Αλβρεχητأن قائمة " 
ات حول معتقد( ، و أوصاف ملا هو موجود )؟"جيد"معتقدات حول ما هو ( هو مرغوب فيه 

 . مل يقدم مفهوما للقيمهو بالتايل فإن)." ؟"الواقعي"
  أن هناك البعض من الكتاب على غرارالكاتب يقول  يف هذا املضمار: القيم كموضوعات-5

Ραλπη Τυρνερ هذا حسب  الذين حيددون القيم كموضوعات و اليت ينظر إليها إجيابيا أو سلبيا، و
 قد الكاتب هذا التعريف الشامل للقيم كموضوعات، يف رأي  و مثل)48(.االهتمام الذي حتظى به

 .جيعل املصطلح عدمي القوة كمفهوم ترتييب

من طرف  "قيم االجتاهات"بأن استعمال مصطلح  Ροχκεαχηيقر  :القيم كقيم اجتاهات -6
Κλυχκηον ديات متجذر بعمق يف جمموعة من االستجابات الثقافية املنمطة و املنظمة للتح" يظهر أنه

و مكان، و ميكن حتديدها على مستوى النسق  البيئية الرئيسية اليت تواجه البشر يف كل زمن
اكتسب شعبية بصفة سريعة أكثر مما " قيم االجتاهات" و عليه فهو يالحظ بأن مصطلح )49(".الثقايف

   . و غامضة بصفة متبادلة الجتاهاتو ا" قيم االجتاهات"اكتسبها املفهوم، و اآلن يستعمل مصطلحا 
و بطبيعة احلال، هناك فرق، حسب رأيه، بني القيم من جهة، و قيم االجتاهات أو    

: األخري يعين بالنسبة إليهف و من املفيد توضيح الفرق بني القيمة و االجتاه، . من جهة ثانيةالجتاهاتا
يهيئ املرء ) تماعيافيزيقيا أم اج( تنظيم يضم العديد من املعتقدات اليت تتركز حول موضوع حمدد 

      و بعض هذه املعتقدات عن املوضوع أو املوقف تتعلق مبسألة الوقائع، . لالستجابة بطريقة معينة
 هو جمموعة من املعتقدات اليت تتكون من تأكيدات ، يف رأيه،و االجتاه. و األخرى تتعلق بالتقييم

 موقف حمدد من حيث كوا حقيقية أو مرتبطة فيما بينها، ِتؤثر يف أشياء معينة خاصة مبوضوع أو
 أما القيم فتلزم املرء ،زائفة، و على أشياء أخرى ذا املوضوع أو املوقف من حيث كوا مرغوبة

 .بالعمل وفق صيغ معينة من السلوك

 أنه نظرا للتقدم الذي حصل يف قياس الكاتب يقول، يف هذا اال:  معممةاجتاهات القيم ك-7
، يبدو غريبا أن العالقة بني ـ اتيعينتس ال بداية كتب املقال يفـربعة عقود املاضية  إبان األجتاهالا
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 يتجه يف  هو نفسهو قائال بأنه.  مل حتظ باهتمام أكثر من طرف العلوم السلوكيةالجتاهاتالقيم و ا
ي هي استعدادات للفعل، فه) الجتاهاتمثل ا( الرغم من أن القيم  علىنفس االجتاه، زاعما بأنه

 .عن املوضوعات و الوضعيات احملددة) أي القيم( بسبب تعاليها االجتاهاتختتلف عن 
             و عليه، نستخلص من هذا العرض أن هناك فرقا بني القيم من جهة، و بني املثل

أيضا، . و املوضوعات املرغوب فيها و املعتقدات حول ما هو جيد أو مجيل، من جهة ثانية و املعايري
لقيم ليست قابلة ال للمالحظة و ال للقياس املباشرين، و إمنا ميكن استنتاجها من اخليارات أن ا

و حسب، و ليس مما يقوله األفراد أم يعتقدونه، أو ما ينبغي أن يفعلوه، أو يرغبون فيه  السلوكية
ها بسوابقها مبعىن آخر،  هناك نزعة يف الدراسات حول القيم إىل موازنت. كأهداف ائية يف حيام

القيم : " كما يلي، للقيممن خالل تعريفه  منوذجا لدراسة القيم،  Ροχκεαχηو يقدم . أو بعواقبها
و تتولد من نسق املعتقد املعريف و النسق الوجداين كزوج . هي معايري متعلَّمة يؤنا للفعل كما نفعل
ال السطح، أو أكثر حتديدا، جتليات  ما هي إاالجتاهاتو . مترابطني ال ميكن فصل بعضهما عن بعض

 )57(".هذه القيم الضمنية

 عالقة مع تصرحيات املعتقد اليت تذكر كإجابة ، بالضرورة،و يقر بأن هذه القيم ليست هلا
و ال هي متماثلة مع املعايري و املُثُل اليت تنشرها ثقافة الفرد، و ال األهداف اليت . عن األسئلة املباشرة
. ام االخالقية اليت يصدرها بشأن سلوك اآلخرين، و ال املوضوعات اليت يرغب فيهايعتنقها و األحك

و بعد هذا  .فكل هذه إما هي تلك األمور اليت تتكون منها القيم، أو هي جتليات رمزية للقيم
ما هي، إذن، عالقة كل هذه :  السؤال األساس على النحو التايلالكاتبالتوضيح اهلام، يطرح 

أن املشكل الذي يصادف الباحث هو كيف يستحث : اإلجابة قائاليقدم ية التقييم؟ و الظواهر بعمل
 .ات البديلةيوضعيات حياة حقيقية يجبر فيها املبحوثون على االختيار من بني جمموعة السلوك

 ما يف سياق معني إىل تقييم اجتاهعندما يتم االنتقال من حتديد :  يف منوذجه، يقول أنهو
بأن منطا حمددا من الفعل سيحدث يف عدد من الوضعيات، آنذاك فقط نكون قد ملسنا االحتمال 

     و إحدى الطرق للقيام ذا، تتمثل يف توريط فاعل يف مشاكل حمددة و عديدة، . القيم الضمنية
و يطرح خبصوص كل مشكل السؤال حول عدد من احللول احملتملة القائمة على افتراضات متنوعة 

و احللول البديلة عن االقتراح األول سيستوجب بناؤها بدقة حىت . جيد بالنسبة لإلنسانيةعما هو 
 .ميكن استنتاج قيم املبحوثني من منط القيم اليت تظهر من خالل اختيارام

 بالغ األمهية من حيث أنه يزيل جزء كبريا Ροχκεαχη إننا تعتقد بأن التوضيح الذي قدمه
هوم القيم يف بعض الدراسات السابقة، و الطريقة اليت يقترحها لقياس من الغموض الذي يكتنف مف

      .مالئمة لتجاوز الصعوبات اليت تقف أمام التحديد الدقيق و العلمي للقيم) احلل الثاين (  القيم
 لقياس القيم يتطلب جهودا معتربة و يتجاوز مقدرات الباحث الفردي، الكاتبو لكن، ما يقترحه 

 153



 إشكالية دراسة القيم: الفصل الثالث

أيضا، . تم ذلك على مستوى املؤسسات أو فرق البحث و على املدى املتوسط أو البعيدو ميكن أن ي
 يندرج ضمن ما يشبه البحوث املخربية و اليت يتم فيها عن طريق مجاعة ، يف الواقعإن ما يقترحه

ال (استحثاث ردود أفعاهلا و استجاباا وفق أهداف البحث، و األخرى مستقلة ) يف خمرب(مقيدة 
فمثل . و تطرح عليها أسئلة ملعرفة ردود األفعال و االستجابات، مث تتم املقاربة بينهما) للمخربختضع 

و حىت إن توفر ذلك، فإا ليست . هذه الدراسات صعبة للغاية من حيث املنهجية و االمكانات
 .فعل باملادةننا ال نستطيع عزل اإلنسان يف خمرب مثلما نأو ببساطة  مبنآى عن االنتقادات و بالتحديد

 
 فهوم القيممل  إجرائيحتديد

 
هكذا، بعد أن حاولنا رسم صورة بسيطة إلشكالية القيم يف اجلزائر، و استعرضنا خمتلف 
     الصعوبات اليت تواجه دراسة القيم، و قدمنا بعض التعاريف موضحني البعد الذي تركز عليه، 

 ميكن أن نقدم تعريفا للقيم على .م القيمة يلف مفهوي ما زالذو انتهينا إىل مسألة الغموض ال 
إننا نعترب القيم مصدرها املعتقد الديين و بالتايل فهي إجيابية و ال ميكن أن تكون سلبية، : النحو التايل

 )و اإلسالمية  يف اتمعات العربية (  لتنظيم حياة الفرد و الناسو قواعد و معايري تعكسها مبادئو 
عن طريق مؤسسات يتم تعلمها  و   . عليه القرآن الكرمي و السنةلذي نصوفق الطريق املستقيم ا

      و وجداين عند الشخص معريف القيمة هي استعداد   إجرائيا فإنو  .املختلفةاالجتماعية التنشئة 
 .و املوضوعات و األشخاص و اجلماعات جتاه األشياء 

 يتم تعلمها عن طريق مؤسسات التنشئة بناء على هذا التعريف، و انطالقا من فكرة أن القيم
م كاألسرة و املدرسة و املسجد و وسائل اإلعالم، فإننا نفترض أن أغلبية الشباب تعرضوا لعملية تعلُّ

 ما إذا كان الشباب من خالل استعماهلمعالقيم النابعة من املعتقد الديين، و عليه، فإننا نتساءل 
 همبكل تنوعها و ثرائها، يعتقدون بأن وسائل اإلعالم تساعد  و التعرض حملتوياالوسائل اإلعالم

 .ذلك على هم، أم أا ال تساعداالرتباط بالقيمعلى 
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 السلوكيات -2
 

 متهيد
 

إن سلوك الشاب يف أي جمتمع من اتمعات و يف العديد من الفضاءات، كاألسرة املدرسة 
دائما موضوع مالحظة و تقييم باإلجياب أو بالسلب من طرف الذين هم ليسوا  و الشارع، هو

كان يف بعض و هذا لعدة أسباب منها عددهم حبيث يشكلون النسبة األكرب من جمموع الس. شبابا
، و عدم شعورهم  الفكريالبلدان و بصفة خاصة البلدان االنتقالية مثل اجلزائر، و عدم نضجهم

باملسؤولية بالقدر الذي يرضاه الكبار، و ميلهم إىل التمرد عن األوضاع القائمة، و ألم ميثلون 
بب ما يصدر عنهم ، و األهم بس بوصفهم الرأمسال البشري الثابت،مستقبل األمة يف أي بلد كان

 من هذا املنظور، .خالقيةألمن احنرافات سواء كان ذلك من وجهة النظر القانونية أو االجتماعية أو ا
فإن سلوكيات الشباب أضحت من املواضيع األكثر دراسة و حبثا يف جل البلدان، كما يالحظ أحد 

قبولة يف تمع، تأخذ من خالل أن قطيعة الشباب اليومية مع القيم االجتماعية امل: " الكتاب بقوله
   )1(".الظاهرة العاملية: األمهية اليت تعطيها هلا خمتلف املقتربات مرتبة

   و عليه، أصبح سلوك الشباب من املواضيع اليت تشغل بال املؤسسات السياسية و التربوية 
فة لدى الشباب من و األكادميية، و هذا االنشغال يركز أساسا على السلوكيات السلبية أو املنحر

و حتصر معظم الدراسات و البحوث .  و إجياد العالج هلااملتسببة فيهاأجل فهم األسباب و العوامل 
البطالة و التسيب املدرسي و الفقر و عالوة أسباب السلوكيات السلبية أو املنحرفة لدى الشباب يف 

لوقوع يف مغريات السلوك على ذلك فشل مؤسسات التنشئة االجتماعية يف حتصني الشباب من ا
و أحد مظاهر هذا الفشل هو عدم توفري وسائل و هياكل مالئمة لتمضية أوقات الفراغ . االحنرايف

فالشباب، وبصفة خاصة يف املناطق الريفية .  و مهاراتهم و إمكانام طاقافيها لكي يستثمر الشباب
على منط تنظيم أوقات فراغهم برغم من ه لتمضية أوقات الفراغ، و هذا ينعكس ون ما يفعلونال جيد

 . هياكل مالئمة الستثمارهاون هوايات و مهارات و لكن ال جيدونأن الكثري منهم رمبا ميتلك
    .يف هذا السياق، تتناول دراستنا موضوع السلوكيات لدى الشباب مبنطقة والية البليدة

  أو غري السوية و اليت يعاقب عليها القانون ال بد أن نشري إىل أننا ال تم بالسلوكيات الشاذة،و لكن
، و إمنا نركز على السلوكيات السلبية اليت تدينها القيم كاجلرمية و السرقة و اإلدمان على املخدرات

 من زاوية ،.اخل،، مثل التدخني و عدم احترام اجلريانو املعايري االجتماعية السائدة يف اتمع اجلزائري
 كما أننا ال ينبغي أن نعمم احلديث عن الشباب اجلزائري، فدراستنا . عنهاملرغوب فيه و املرغوب
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تم بشباب املناطق احلضرية و حسب، ألن البنية االجتماعية و الثقافية يف املناطق احلضرية ختتلف 
عن تلك السائدة يف املناطق الريفية، و بالتايل فإن املعايري و السلوكيات االجتماعية ميكن أن تكون 

 .تلفة عن تلك املوجودة يف املدنخم
 حتاول أن تسلط الضوء على العالقة بني سلوكيات الشباب و استعمال وسائل تناإن دراس

تدفق للرسائل املتنوعة عرب هذا يف زمن عوملة االتصال و ما اجنر عنه من  .اإلعالم و التعرض حملتوياا
    النترنات وافدة من بلدان أجنبية و عربية، وسائل اإلعالم املتعددة، و بصفة خاصة التلفزيون و ا

من جهة .  الثقايف اجلزائري-و اليت قد تكون ناقلة لقيم و مناذج سلوكية تتناىف و السياق احلضاري
 النصيب األكرب من اأخرى، يف وقت، أيضا، مرت فيه اجلزائر مبرحلة صعبة للغاية و دفع الشباب فيه

تصادي مسح بإغراق السوق باملواد االستهالكية اليت ال يقدر على  و يف ظل انفتاح اقالثمن الغايل،
ه ونو بالتايل، قد يؤدي ما يالحظه الشاب على شاشة التلفزيون و ما ير. اقتنائها األغلبية من الشباب

 -)ولرب شرام( على حد تعبري - طموحات صاعدةميف احملالت من منتوجات استهالكية إىل زرع فيه
 من الشباب  بالطرق املشروعة و البعض اآلخر بطرق غري مشروعة، و البقية منهاضاليت قد حيقق البع

    .إن إجيابا أو سلبام ة و كل هذا ينعكس يف سلوكياي إىل متزقات و إحباطات نفسونتعرضقد ي
استعمال وسائل اإلعالم و التعرض و  سلوكيات الشباب نوع العالقة بنيو للوقوف على 

 :وضع مفهوم السلوك يف إطاره النظري من خالل تناول النقاط التالية علينا حملتوياا، يستوجب
          السلوك و املقتربات النظرية؛ داللة مفهوم السلوك؛ السلوك السوي و السلوك غري السوي؛ 

 .و السلوك و القيم و املعايري االجتماعية؛ و السلوك و وسائل اإلعالم
 

   السلوكاملقتربات النظرية و
 

إن سلوك اإلنسان كان و مازال حمل اهتمام و انشغال منذ القدم، و لكن اليوم أصبح سلوك 
و علم السلوك هو نظام علمي . مبعىن أن هناك علم سلوك قائم بذاته. اإلنسان خيضع للدراسة العلمية

وم و غالبا ما يشتمل هذا االصطالح على عل. يهتم بتطوير مبادئ تسهم يف فهم السلوك اإلنساين
  .  االجتماع و علم النفس و االنثروبولوجيا الثقافية و بعض جوانب االقتصاد و السياسةعلم: مثل

و يشيع استخدام هذا االصطالح بني علماء اإلدارة بالذات، الذين أخذوا يستعينون أكثر فأكثر 
ات اختاذ القرارات بالعلوم االجتماعية يف دراسة املظاهر البنائية و السلوكية لتنظيمات العمل و عملي

 )2(.التنظيمية، و معوقات األداء الوظيفي و إجناز األهداف
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 املقترب السلوكي
إن املقترب السلوكي هو مدرسة يف علم النفس احلديث، تدرس السلوك املالحظ و تتجاهل 

 و ترى .لسلوكاملظاهر الذاتية للنشاط اإلنساين مثل الوعي و اإلرادة أو املعىن بالنسبة للناس املعنيني با
 )3(.بأن العامل ميكن أن يكون مالحظا امبرييقيا مبقارنة تكرار االستجابات و حدا مع املنبه

أحد ممثلي هذا املقترب األساسيني إذ يرى  .يتبىن املقترب السلوكي موقفا وضعيا متطرفاو 
Skinner ، أي التوكيد كل سلوكيات الناس حمددة، و نتاج، بعوامل خارجية عنهم يف بيئتهمأن ،

 ،بالتايل و )4(.السلوكية للناس) أو االستجابات(يف حتديد األمناط ) أو املنبه(على أمهية متغريات البيئة 
بإنكاره لدور  يتميز هذا املقترب  و.التعلم من البيئات يصبح أمهية مركزية بالنسبة للسلوكينيفإن 

قل الفرد أو حالته الذهنية ال ميكن أن تفهم  أن ع ذات املقتربعمز ي و)5(.اجلهاز العصيب يف السلوك
      فكل حاالته الذهنية املتضمنة لالعتقادات و القيم و الدوافع:  أفعالهنععلى أن هلا تأثري مستقل 

و بالتايل كما يشري بعض الباحثني، فإن موقف  .و األسباب ميكن حتديدها وفق السلوك املالحظ
Skinnerليس : " ، حيث يقول'فلسفته املتمثلة يف الالشخص' خالل  الوجودي و املعريف واضح من

 )6( ."التحدث هو مثال آخر عن السلوك الشرطي... رأسي يفهناك شيء حيدث
من هذا املنظور، فإن العديد من السلوكيني انتقدوا الطرائق التأويلية و الذاتية ألا قيمية، 

ذلك، على أمهية االتصال القابل للقياس بني و يؤكدون، بدال من . غري علمية و مفتوحة على التحيز
لت مقولة املؤثر و االستجابة، ن سلوكية اليوم عدفإ ، و مما هو جدير بالذكر)7(.الكائن و البيئة

إال أن كل ذلك مل . بإدخال ما يسمى باملتغريات الوسيطة مثل املهارة و احلاجة و الكامن و الكف
 )8(.يكانيكية و املثالية للسلوكية عامةيغري يف اية األمر من الطبيعة امل

و رغم حمدودية االجتاه السلوكي إال أن السلوكية املعتدلة اليت استفادت كثريا من أدوات 
 و سامهت كثريا يف علم )9(.البحث احلديثة، أحدثت تأثريات ملموسة يف تطور علم االجتماع ذاته

، و يف )بالتعارض مع التفاوض( اللغة، ‘ باكتسا’النفس التأويلي لالتصال يف سياق التنشئة، و 
 )10(.اجلماعات

على أن هناك عوامل خارجية اليت  و برغم أن عددا من املقتربات السوسيولوجية تؤكد
ميكن أن حتدد السلوك إال أنه ما من واحد منها يتقاسم وجهة نظر السلوكيني للفعل بكونه جمرد 

واقع، بسبب فجاجة نظرة السلوكيني للفعل مل حيظ هذا يف ال. استجابة آلية بسيطة للمنبه اخلارجي
     و فكرة أن السلوك منفصل عن معانيه االجتماعية. املقترب بأية مصداقية لدى علماء االجتماع

و الذاتية كحقل حبث مؤسس يرفضها علماء االجتماع، الذين يستعملون اصطالح الفعل لتمييز 
  )11(.النشاط الدال عن جمرد السلوك
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 ملقترب الغشطليتا
. ن معظم علماء النفس يقتربون من مشكلة فهم الطبيعة اإلنسانية من وجهة النظر العلميةإ

جهة النظر هذه قد خيطئ من وو . فهم يرون أن سلوك اإلنسان حتدده قوانني طبيعية ميكن اكتشافها
طة، و بالتايل يسلبه يف فهمه هؤالء الذين يشعرون أن السسيكولوجي ينظر لإلنسان على أنه آلة بسي

و حملاولة فهم اإلنسان من وجهة النظر العلمية الطبيعية يعترف معظم . خصائصه اإلنسانية األساسية
سلوكه على أساس تفكريه من علماء النفس بأن اإلنسان كائن حي بالغ التعقيد، قادر على أن يغري 

     أفعال و الوصول إىل أفكار غامضة من السلوك ، و لديه القدرة على القيام بردود جديدة و أمناط
و لكن مهما يكن من تعقد اإلنسان، فإن دراسته و دراسة القوانني اليت حتكم سلوكه إمنا . و معقدة
 )12(.هي علم

و من أبرز املقتربات السيكولوجية من وجهة نظر دراستنا هو املقترب الغشطليت أو املعريف 
       . يأخذ بعني االعتبار البعد االجتماعي يف سلوك الفردالذي برغم أنه اجتاه سيكولوجي إال أنه

و حجته هي أن سلوك الفرد . و الذي ينطلق يف دراسة السلوك من البيئة االجتماعية ال الفرد نفسه
بعبارة أخرى، أن الفرد  )13(.حدد و يتخذ صفاته املميزة من التنظيم العام للجماعةيتيف مجاعة ما 

ماعة اليت ينتمي إليها و اليت تضبطها معايري معينة و اليت ميتثل إليها ينمذج سلوكه حسب اجل
وسلوك الفرد العضو يف هذه اجلماعة يكون نتيجة إلدراكه للمعايري الضابطة للنظام . األعضاء

 )14().اجلماعة(االجتماعي 
ساين  ملختلف أمناط السلوك اإلنا سابق و يعتربهاإلدراكفإن هذا املقترب يركز على  ،اإذً

خر، فهو يعطي أمهية كبرية للعمليات املعرفية اليت هي آ عىنمب. سواء كان سلوكا معرفيا أو حركيا
         و التعلم، وفق هذا املنظور، يتضمن زيادة يف الفهم أو منو املعرفة . من قبيل الفهم و االستبار

      . للوصول إىل احللو قد تستخدم عادات الفرد القدمية. و اكتشاف لعالقات أو حلول جديدة
و عليه و إذا ما أردنا تغيري السلوك . و لكن احلل نفسه هو عبارة عن معرفة جديدة أو فهم جديد

 ) 15(.ه إىل املستوى املعريف يف الفردفعلينا التوج

 املقترب السوسيولوجي
إن علماء االجتماع ال يستخدمون مصطلح السلوك كما يستخدمه علماء النفس، فهم 

 خيتلف عن السلوك حسب وجهة نظر علماء االجتماع ألنه لو الفع. ون احلديث عن الفعلفضلي
   . هي حتليل الفعل بداية بالفرد الفاعل فإن نظرية الفعل ،و عليه .يتضمن املعىن أو اإلبداع) الفعل(

    ات و ينطلق التحليل من فاعلني منطيني يف وضعيات منطية بتحديد الفاعلني و األهداف و التوقع
و القيم و وسائل حتقيق هذه األهداف، و طبيعة الوضعية و معرفة الفاعلني بالوضعية، ضمن أشياء 

  )16(.أخرى
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، و كالمها على و هناك شكالن رئيسان لنظرية الفعل، النظرية التأويلية و النظرية الوضعية
قيقة عامل احلياة ليست مكانا ح  "فبالنسبة للنظرية التأويلية فإن .عالقة وطيدة بالتفاعالت الرمزية

      )17(".خاصا يف العقل كما يلمح إىل ذلك بعض املنظرين، و لكنها جتربة الفرد يف احلياة اليومية
عادة ما اليتخذ التعاريف الثقافية " ألن الفرد ."  فهم املعىن الذايت للفرد" و هذه التجربة قائمة على 

يعدل القيم و املعايري الثقافية بكيفية تنسجم مع جاهزة لفعله، و لكنه ) أو كصفة(كطبعة 
 )18(".جتربته

 الذي يقول أن الفعل هو سلوك T.Parsonsبرز ممثليها أ النظرية الوضعية، و أما فيما خيص
. ن الوسائل املناسبةوو للفاعلني أهداف و خيتار. موجه باملعاين اليت يعطيها الفاعلون لألشياء و الناس

و الفئة األهم هي التفاعل، مبعىن .  مقيدة بالوضع و موجهة بالقيم و الرموزو أن مسارات الفعل
و عندما يكون التفاعل بني جهتني معتادا، فإن التوقعات املتبادلة . الفعل املوجه حنو الفاعلني اآلخرين

و يتوجب على اجلهتني أن تعدال كال من توقعاا و سلوكها لتتطابق مع توقعات . سوف تظهر
و عندما تتأسس التوقعات كمؤشرات عن السلوك فإا تصبح معايري . األخرى و سلوكهااجلهة 

 و هذا ما أدى بأصحاب هذا االجتاه النظري إىل استعمال اصطالح الفعل حتاشيا )19(.تضبط التفاعل
 )20(.الستخدام اصطالح السلوك

 
 داللة مفهوم السلوك

االستجابة الكلية، "  السلوك على أنه زية،، باللغة االجنليف أحد قواميس علم النفسيعرِّ
)21(."  يواجهها وضعية أية يف حياحلركية و الغددية، اليت يقوم ا كائن

 ميكن ليتيعنون بالسلوك اإلشارة إىل خمتلف نواحي النشاط ا"، )عبد الستار ابراهيم(يقول و 
 يصدر عن الفرد من  أو مالحظة نتائجها، بعبارة أخرى فالسلوك يشري إىل كل مامالحظتها

  )22(".استجابات حركية أو عقلية، أو اجتماعية عندما تواجه الكائن أي منبهات
و غرضي،  كل سلوك يصدر عن الفرد إمنا هو مدفوع" فترى بأن ) سهري كامل أمحد(أما 

و لكي نفهم . ف على مظاهر السلوك اإلنساين إال إذا عرفنا الدوافع اليت وراءهارو ال ميكن التع
 )23(". الناس ال بد من معرفة دوافعهم، و ما يرمون إليه من أهداف

أي استجابة أو رد فعل للفرد، ال يتضمن فقط "  يعرف بعض الباحثني السلوك على أنه كما
و قد يعين . االستجابات و احلركات اجلسمية، بل يشتمل على العبارات اللفظية و اخلربات الذاتية

لية أو اآللية اليت تتدخل فيها إفرازات الغدد حني يواجه الكائن العضوي هذا املصطلح االستجابة الك
فعل و سلوك مبعىن واحد، : و على الرغم من أن بعض الباحثني يستخدمون مصطلحي. أي موقف
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إال أن اصطالح السلوك أعم من الفعل، ألنه يشتمل على كل ما ميارسه الفرد، و يفكر فيه، و يشعر 
 )24(".لقصد و املعىن الذي ينطوي عليه السلوك بالنسبة للفردبه، بغض النظر عن ا

أن السلوك االجتماعي للفرد يتحدد نتيجة للتفاعل بينه و بني " ، )صبحي السيد  (يقولو 
البيئة اليت يعيش فيها و بصفة خاصة البيئة االجتماعية، و يتجلى أثر هذا التفاعل فيما نالحظه من 

 )25(".ذين ينتمون إىل مجاعات خمتلفة، أو ثقافات و حضارات متباينةاختالف بني سلوك األفراد ال
أن السلوك االجتماعي للشباب ال يعدو أن يكون  " )عمر حممد التومي الشيباين(و يرى 
 العضوية املزاجية و الوجدانية و العقلية مع مؤثرات البيئة و الثقافة اليت يعيش منتاجا لتفاعل قواه

      ة هي األسرة  و احلياة املدرسية و رفاق السن و مؤسسات الوسط الثالث  و عوامل البيئ."فيها
تمع و تقاليده و توقعامو عادات ام عن العامل اخلارجي و عن عاداته و تقاليدهم و قراءا          

  )26(. املباشر ذه العناصر الثقافية و حياة العاملم و تفاعلهمفيه أو احتكاكهو أساليب احلياة 
يتضح من خالل هذه التعاريف أا متقاربة يف الداللة و لكنها ختتلف فقط حول إحدى 

 يعين على أنه السلوكميكن أن نعرف إذًا، . نقاط التركيز اليت تعتربها أساسية يف تعريف السلوك
جدانية استجاباته العضوية و احلركية و الو تفاعل الفرد مع بيئته االجتماعية يف وضعية ما من خالل

 سواء شعر به الفرد أم مل يشعر، و ميكن مالحظته بصفة مباشرة أو و العقلية، و الذي يكون بدافٍع
 .  مالحظة النتائج اليت تترتب عنه

 
 السلوك السوي و السلوك غري السوي

للقيام ) بيئية(و خارجية ) نفسية(إن األفراد يف حيام يكونون مدفوعني بدوافع داخلية 
      ددة قصد حتقيق بعض األهداف املتنوعة و املتعددة، و هذه األهداف قد تتحقق بسلوكيات حم

و بالتايل يعيشون نوعا من االستقرار النفسي و التوافق االجتماعي، و قد ال يتحقق هلم ذلك 
 .فيتعرضون إىل ضرب من الصراع النفسي و عدم التوازن و التوافق

ن، يلجأ األفراد إىل استخدام أساليب التوافق و يف حالة الصراع النفسي و عدم التواز
املتنوعة للخروج من حالة الصراع النفسي و هذه األساليب قد حتظى برضا اتمع و بالتايل تكون 

تمع عن مسلوكياا متماشية مع القيم و املعايري االجتماعية السائدة، و قد ال يرضى اسوية أل 
 .ح من صنف السلوكيات غري السويةمثل هذه السلوكيات و بالتايل تصب

 إىل أن املعيار الفاصل بني السلوكيات السوية و السلوكيات غري )انتصار يونس(شري ت و 
و خيتلف السلوك السوي عن السلوك الشاذ أو . السوية يتوقف على ثقافة اتمع و قيمه و أخالقه

ي و له معايري، على النحو املنحرف بقدر ما حيققه من توافق و تكيف، و هذا االختالف كم
  )27(:التايل
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و يتوقف مقدار عدم . يعترب السلوك غري السوي احنرافا عن الكمال أو املثل األعلى:  املعيار املثايل-1
و يعتمد عادة على هذا املعيار يف إصدار . السواء على مدى القرب أو البعد عن املثل األعلى

و هو معيار  قيمي اعتباري ال يساعد كثريا، يف . مجيع األدياناألحكام اخللقية، مثل ما هو احلال يف 
 . رأي الباحثة، يف تقدير عدم السواء

يعترب السلوك سويا إذا اتفق مع مقاييس و أهداف اجلماعة اليت يعيش فيها :  املعيار االجتماعي-2
 الفرد غري سوي من الناحية املرضية فحسب، بل يعترب سلوكو هو ال ينظر إىل عدم السواء . الفرد

و بذلك يتميز هذا املعيار بالشمول، كما أنه نسيب مبعىن أن . إذا مل يتفق مع ما يتوقعه منه اتمع
      .السلوك غري السوي يف مجاعة قد يكون غري سوي يف مجاعة أخرى

سلوك غري و هو يستند إىل األصول الطبية يف قياس السواء، مبعىن أنه ينظر إىل ال: ملرضي املعيار ا-3
و يعتمد هذا . السوي من حيث إذا كان حالة مرضية فيها خطر على الفرد نفسه أو على اتمع

و االحنراف يف السلوك، بناء على هذا املعيار قد . املعيار على القياس املوضوعي من الناحية املرضية
 .يتطلب التدخل حلماية الفرد و محاية اتمع

 بالسلوكيات السوية و تعتربها حتصيل او مبا أن املؤسسات و الناس ال تركز و ال تم كثري
و لكن النظرة إىل .  فهم ينشغلون بالسلوكيات الشاذة أو غري السوية من ذلكى العكسلحاصل، فع

 خليل(و يشري . ىل أخرىإالسلوكيات غري السوية أو املنحرفة و حتديدها ختتلف من مدرسة نظرية 
 )28(:إىل هذا االختالف على النحو التايل)شكور 

ينظر رجال القانون إىل السلوك االجتماعي املنحرف بأنه سلوك متمرد عدواين :  املدرسة القانونية-
و يعتقدون أن العقاب ال بد منه . يعود بالضرر على الفرد و على اتمع  و هو خارج على القانون

 .ة التربيةدف التقومي و اإلصالح و إعاد
سباب االحنراف االجتماعي تكمن يف سوء احلالة أو يرى رجال االقتصاد أن :  املدرسة االقتصادية-

االقتصادية املتمثلة يف مشكالت تعود إىل الفقر و البطالة و الفشل املتالحق الناتج عن سوء التوافق 
 .املهين

اعمة للتوتر و القلق الناجم عن استمرار  ترى أن االحنراف هو استجابة منطية د:املدرسة السلوكية -
و هو ناتج أيضا عن سوء عملية التنشئة االجتماعية و الفشل يف تعلم القيم و عيب يف منو . اإلحباط
 .الضمري

 السلوك املتناقض مع قيم ون السلوك املنحرف هأعلم النفس االجتماعي  يرى  : املدرسة النفسية-
و التقومي االجتماعي للسلوك .  املتوافق مع مفاهيم اتمع السائدةاتمع و معايريه أي السلوك غري
        . يستند إىل السلوك املعياري املرتضى من أغلبية األفراد يف اتمع يف كونه سويا أو غري سوي
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ي اضطراب أو خلل يف عمليات التنشئة االجتماعية يف دفع الفرد حنو السلوك املنحرف أو يسهم 
 .  معايريه وعلماء النفس االجتماعي على أنه يعين التمرد العلين على قيم اتمعالذي يفسره 

 ترى أن املنحرفني هم بصورة عامة من البؤساء و احملرومني و أنه : مدرسة اخلدمات االجتماعية-
باتساع التناقض بني مستوى الطموح و الواقع، بني اإلنسان و اإلحباطات املتالحقة يف حتقيق 

 يندفع ، بوجود هذا الشرخ بني اإلنسان و عدم حتقيق الذات وفق امليول و الرغبات،هطموحات
و يطلق بعض العلماء على هذا االجتاه نظرية  .اإلنسان يف طريق االحنراف و بشىت الوسائل املتاحة

الدفاع االجتماعي ألا تضع اتمع ككل يف قفص االام باعتباره املسؤول األول عن األمراض 
 )29(.الجتماعية و االحنرافات السلوكية و املشكالت النفسيةا

رى بأن االحنراف يتحقق يف حالة جهل الفرد خبرباته احلقيقية و منو ت: مدرسة مفهوم الذات -
السلوك غري املتوافق مع بنية الذات، و وجود خربات غري متطابقة مع تكوين الذات و يدرك الفرد 

. مهددات لذاته فيتعرض للقلق و اإلحباط الذي يؤدي به إىل االحنرافتاليا هذه اخلربات على أا 
 رأي هذه املدرسة إىل اإلدراك اخلاطئ للقيم و املعايري االجتماعية أو إىل يفكما يرجع االحنراف 

تكوين مفهوم سليب للذات غري متوافق مع الذات الواقعية أو الذات املثالية و اختيار أساليب سلوكية 
 .ع مفهوم الذاتال تتفق م

 التطوري و الطب النفسي و التحليل ودارس النم هناك ما يسمى مبأنو جتدر اإلشارة إىل 
 )30(.تفسريات لالحنراف، ال داعي لذكرها يف هذا املقاملالعاملي و التحليل النفسي 

  
 تعلم السلوك

 التغريات اليت تطرأ م فيما يتعلق بالسلوك يكتسي أمهية معتربة، فبواسطته ميكن تفسريإن التعلُّ
و هو يف الواقع، حسب رأي بعض الباحثني،  أحد عاملني كبريين يفسران التغريات . على السلوك

 عندما تظهرفالكثري من أشكال السلوك و املهارات . عامال النضج و التعلم: السلوكية، أال و مها
 )31(.لكالم و غري ذلكا يف نفس الوقت املران و التعلم، من أمثلة ذلك املشي و ايتاح هل

العملية اليت ا ينشأ أحد األنشطة أو يتغري من خالل "  التعلم بأنه E.Hilgardو يعرف 
خصائص التغري ال ميكن تفسريها على أساس ميول   مواجهة، بشرط أن تكونلوضعاالستجابة 

              )32( "..)قاقري، اخلمثل التعب و الع( أو احلاالت املؤقتة للكائن احلي االستجابة الفطرية أو النضج
 يف السلوك أو ظهور سلوك جديد مل يكن ٍليوضح هذا التعريف أن التعلم يتجلى يف شكل تبدو 

ل أو التغري راجع ألسباب أخرىموجودا من قبل لكن بشرط أن ال يكون ذلك التبد. 
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وك الفرد ينشأ نتيجة عملية تغري شبه دائم يف سل"  هو )سيد عثمان(  إىلو التعلم بالنسبة
 و هذا يعين، بعبارة أخرى، أن التعلم )33(."املمارسة، و يظهر يف تغري األداء لدى الكائن احلي

 . السلوكي املراد تعلمهوضعيستوجب شرط التعرض لل
 الذي) نيسسيد خري اهللا ح(و هناك من التعاريف اليت تركز على اجلانب املعريف على غرار 

و عملية عقلية داخلية نستدل على حدوثها عن طريق آثارها أو النتائج املترتبة التعلم ه: "  أنيقول
عليها، و ذلك يف صورة تعديل يطرأ على سلوك الفرد سواء من الناحية االنفعالية مثل اكتساب 
اجتاهات و قيم و عواطف و ميول جديدة، أو من الناحية العقلية مثل اكتساب معلومات أو مهارات 

 ا عند التفكري يف مواقف معينة يف حماولة الوصول إىل هدف معني أو حل بعض لالستعانة
           يشتمل على عناصر اإلدراك م نستخلص من هذا التعريف أن التعلُّ)34(."املشكالت احملددة
     جتدر اإلشارة إىل أنه لكي يكون هناك تعلم ينبغي أن تتوفر شروط حمددة،. و الوجدان و الفعل

  )35(:على النحو التايلو هي 
 . وجود دافع عند املتعلم يدفعه حنو املوضوع أو الوصول إىل حل بالنسبة له-1
حيدد إمكانيات سلوك الفرد، و حيدد بالتايل   يعترب النضج من العوامل املؤثرة التعلم ألنه-2

 .مدى ما يستطيع أن يقوم به من نشاط تعليمي و ما يصيبه من مهارات و خربة
مارسة و هي شرط من شروط التعلم، فما يتعلم جيب أن ميارس و ليس املقصود امل -3

باملمارسة جمرد تكرار املادة املتعلمة و إمنا املقصود هو التكرار املوجه لغرض معني و الذي يؤدي إىل 
 .حتسني األداء

إذاً، نستخلص مما سبق أن التعلم شرط أساس يف اكتساب السلوكيات، و الذي هو نفسه 
و مبا أن  .خيضع لقواعد معينة، و هو يف اية املطاف حصيلة لعملية التنشئة االجتماعية) التعلم(

إحدى وظائف التنشئة االجتماعية تتمثل يف نقل القيم من جيل إىل آخر، فمن املفيد أن نتعرض إىل 
 . مدى ارتباط السلوكيات بالقيم

 
 السلوكيات و القيم

   يات و القيم، ألن هذه األخرية هي اليت توجه سلوك الفرد هناك عالقة وثيقة بني السلوك
و بقدر ما يكون الفرد مشبعا بالقيم و متمسكا ا تكون سلوكياته سليمة، و بقدر ما يكون الفرد 
غري مشبع بالقيم أو غري متمسك ا يتعرض إىل خطر الوقوع يف السلوكيات غري السوية، هذا ال 

على هذه الصورة غري السوية و إمنا البعض أو معظم سلوكياته تكون يعين أن كل سلوكياته تكون 
 .كذلك
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إن نظام القيم السائد يف كل جمتمع و القائم يف كل : "يف هذا السياق، يقول أحد الباحثني
و مىت اضطربت أولويات هذا النظام و اختلفت . بيت و عند كل شخص هو احملرك لسلوك اإلنسان

مقت اهلوة بينهما يصبح الوقوع يف السلوك املريض أو يف املرض االجتماعي مع أولويات اتمع و تع
 )36(."أمرا حمتمال

و عليه، ميكن أن حيدث اختالل التوازن لدى الشباب عندما يالحظون أن هناك هوة تفصل 
ما جيري يف الواقع من  و  عن طريق األسرة و املدرسة و املسجدبني ما تعلموه من قيم طيلة حيام

 )37(.اقضات و تدهور يف القيمتن
على سبيل املثال، يتعلم الطفل منذ صغره أنه بالعمل و التعليم يستطيع أن حيقق طموحاته يف 
احلياة، لكن ما يراه يف حميطه يتمثل يف أن البعض من الناس اعتلوا مراتب اجتماعية بدون عمل و ال 

   . ديه املفاهيم و يصاب باالضطراب النفسيو بالتايل، يفقد الثقة يف كل ما تعلمه و ختتلط ل. علم
حني جيد نفسه يف فجوة بني القيم العالية املثالية : "و يصبح يعيش يف مأزق حسب قول أحد الباحثني

فهو يتعلم شيئا عن األمانة و يرى يف . اليت يتعلمها و بني الواقع املرير املتناقض ملا يقال له و يتعلمه
. و تطلب منه االستقامة و جيد االحنراف قائما يف كل مكان يف جمتمعه. صورا عديدة للخيانةالواقع 

و حني ختتل أمامه املوازين و تز القيم يتسرب الشك يف كل شيء إليه و تنهار ثقته و تتكون لديه 
 )38( ."مشاعر النقمة و العدوان

من  ما عاناه على الشباب اجلزائري يف معظمه وأن ينطبق و نعتقد أن مثل هذا القول ميكن 
 و ما زال يعاين منها ، من القرن املاضي األحداث األليمة اليت عاشتها اجلزائر إبان التسعينياتخالل

الشباب بعض و عليه، صار .  و ضعف العالقات االجتماعية التقليديةو من تبعات األزمة االقتصادية
  حتقيق الربح بأي طرق كانت، مههم الوحيد اهلجرة إىل بلدان الشمال، و البعض اآلخر يسعى إىل 

 ، مبختلف أطوارها،و آخرين من األطفال و الشباب يصرون على النجاح يف املؤسسات التربوية
 .بوسيلة احملسوبية و الغش

 فكل هذه السلوكيات هلا عالقة بتدهور القيم ليس فقط عند الشباب و إمنا على مستوى 
   يف األطفال لىامعة اليت يفترض فيها غرس القيم املثاملؤسسات املختلفة، كاألسرة و املدرسة و اجل

ؤسسة  املة وجودلَّ ِعو الشباب، و بالتايل أصبح صعبا، رمبا، تسمية هذه التنظيمات باملؤسسات، ألن
 يف هذا السياق، و دون الوقوع يف التعميم و املبالغة، ميكن أن نشري إىل أن الكثري من .هي القيم

الوظيفة البيولوجية هي السائدة على بقية الوظائف و حتديدا الوظيفة  الديهاألسر اجلزائرية أصبحت 
           عندها أصبح قيمة اجتماعية و ثقافية أكثر منه قيمة روحية الديينحبيث أن الوازع. التربوية
كل ) " صلعم(، و هذا ينعكس على تربية األطفال ال حمالة، ألن و كما قال الرسول حممد و شرعية
ففي حال ختلي ). رواه مسلم" (د يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانهمولو
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     األسرة عن وظيفتها التربوية أو تتهاون فيها، فمعىن ذلك أا تسلم األطفال إىل مؤسسة أخرى 
تماعيا أصبح يتدخل يف عملية تنشئة األفراد اجالشارع كمؤسسة اجتماعية " ألن . و حتديدا الشارع

 )39(."و يلقنهم سلوكيات غري اليت تلقنها املؤسسات األخرى كاألسرة و املدرسة
داخل األسرة بسبب حماولة جيال ، يف كثري من األحيان حيدث صراع أ من جهة أخرى

األولياء تربية أبنائهم و تنشئتهم على ما تعودوا عليه، يف مثل هذه احلالة و يف حال تراجع الوازع 
    عن األسرة  ن األبناء يصبحون غري مقتنعني مبا يقوله الكبار و بالتايل يرتعون إىل التمردالديين، فإ

 )40(.و الوقوع يف فخ السلوكيات غري السوية
و عليه، و عندما يسود مثل احلال السالف الذكر، فإن الفرد الذي يعيش يف حميط تطغى 

 و املعايري االجتماعية األخالقية، سيقع يف رأي ىل القيم الدينيةإعليه املصاحل املادية و ال يستند 
  )41(:يف صراع يولِّد واحدا من احللول التالية) عطوف ياسني(

، و هذا ما عرفته اجلزائر على مستوى "أو اهلجرةاالنسحاب الكامل للعزلة و االنطواء " 
 يف  الشباب بعض مثل رغبة، وبصفة خاصة فئة الشبابفئات اجتماعية و ثقافية خمتلفة

 ؛السلوكيات غري السوية، و امليول حنو اهلجرة بأي طريقة
االجنراف اخلضوعي و االستسالم للماديات بكل ما فيها من شراسة سلوكية و تكالب " 

، و هذا زاد، يف حال اجلزائر، يف التمزقات االجتماعية و تراجع العالقات "حمموم
لدى الشباب، بصفة  ت الصاعدةالطموحايف ذات الوقت ظهور االجتماعية التقليدية، و 

، و بالتايل حتقيق الكسب املادي بأي طريقة و يف أسرع خاصة، امللبس و املأكل و األسفار 
 ؛وقت

و نضيف أنه يف حالة عدم حتقيق الشباب ألهدافهم أو إذا مل يعيدوا النظر فيها و مل يكونوا  
 م ذلك إىل اجلناح، خاصة إذا كانت واقعيني، فإنه على األرجح بأن يصابوا باإلحباط و قد يؤدي

  .القيم و املعايري االجتماعية غري قادرة على حفظ توازم
هكذا بعد أن حاولنا تقدمي عرض للسلوك مبختلف جوانبه تقريبا، أي من حيث اإلشكالية اليت 
  يطرحها خبصوص الشباب، و السلوك من وجهة نظر املقتربات النظرية، و دالالت مفهوم السلوك، 
  و معىن السلوك السوي و السلوك غري السوي، و تعلم السلوك و شروطه، و عالقة السلوك بالقيم 

ال بد من التذكري أن ما يهم دراستنا من الناحية اإلجرائية هي . و ما ينجر عن تدهور القيم
اقب عليها  املنحرفة اليت يعتالسلوكيات غري السوية من زاوية املعايري االجتماعية و ليس السلوكيا

 و هذا ما حتاول دراستنا معرفته أي العالقة بني استعمال وسائل اإلعالم و التعرض حملتوياا .القانون
   .من طرف الشباب و السلوكيات غري السوية إن توفرت لديهم
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 الشباب -3
 

 متهيد
حيتل الشباب مكانة هامة بسبب املرتبة اليت يتبوؤوا داخل األسرة و املدرسة و اتمع، 
        أيضا، عند علماء االجتماع و علماء النفس و السياسيني، نظرا ملا ميثلونه من طاقة و حركية 

 حقيقيا جلميع األمم، بسبب  و فعالية، و رأمسال بشري ثابت، و يف ذات الوقت فهم ميثلون حتديا
تطلعام اجلاحمة و آماهلم العريضة و ميلهم  حنو كل ما هو جديد، مما جيعلهم يرتعون إىل التمرد عن 

 .  الوضع القائم و التقاليد و العادات
لكن الشباب جيسدون، أيضا، حاضر األمة و مستقبلها، و التاريخ يشهد على الدور الذي 

ثورات و النهوض ضد الظلم و الطغيان، و خري دليل على ذلك دور الشباب لعبوه يف احلروب و ال
بفرنسا أو مناهضة احلرب بالفيتنام  1968 يف الثورة التحريرية اجلزائرية، و يف انتفاضة الطالب عام

 .، يف الواليات املتحدةأوائل السبعينيات من القرن املاضي
 ا الشباب إالَّ أن البعض منهم قد ينحرفون و بالرغم من هذه الصفات احلميدة اليت يتصف

مع العلم أن . عن الطريق و يسلكون سلوكيات يدينها القانون، أو تنبذها املعايري االجتماعية السائدة
مشاكل االحنراف لدى الشباب ال ختص بلدا بعينه، و إمنا مجيع بلدان العامل تعاين من ظاهرة 

 و املدرسة، أساسا، يف أداء الدور التربوي و التعليمي أو االحنراف لدى الشباب عندما تفشل األسرة
و لو أن االحنراف ال خيص فئة الشباب و حسب، و إمنا قد يوجد حىت عند الفئات . فهم مشاكلهم

 . االجتماعية األخرى، إال أن الشباب هم الذين جيلبون اهتمام املؤسسات املختلفة بصفة أكثر
وكيات غري السوية لدى الشباب، فإن اللوم ال يقع و مهما يكون من أسباب وراء السل

عليهم وحدهم، و إمنا املسؤولية ترجع، يف املقام األول، إىل اتمع مبختلف هيئاته املكلفة بالتنشئة 
االجتماعية و الثقافية و السياسية للشباب اليت، رمبا، مل تقم بدورها كما ينبغي يف جمال التربية بصفة 

   سائل و هياكل مالئمة لتمضية أوقات الفراغ لكي تستوعب طاقات الشباب خاصة، و مل يئ و
على سبيل املثال، فإن معظم الشباب اجلزائري وبصفة خاصة يف املناطق . و إمكانام و مهارام

الريفية ال جيدون ما يفعلونه لتمضية أوقات الفراغ، و هذا ينعكس على منط تنظيم وقتهم، برغم من 
        .نهم رمبا ميتلكون هوايات و مهارات و لكن ال جيدون هياكل مالئمة الستثمارهاأن الكثري م

و عليه، فإن الشباب و بسبب تكوينهم الفيزيولوجي و الفكري و ِسنهم و قلة جتربتهم يف احلياة قد 
 .يكونون عرضة للسلوكيات السلبية و االحنراف
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، 'اجليل الرقمي'و ' جيل اإلام'ن ِبـ من جهة أخرى، فإن الشباب اليوم أصبحوا يوصفو
نظرا إلقباهلم على تكنولوجيات االتصال احلديثة و حتكُّمهم فيها، و األطفال أصبحوا يتفوقون على 
         كبار السن يف هذا اال، لكن هذه التكنولوجيا من حواسب آلية وألعاب فيديو و انترنات 

، حتمل معها قيما و معايري و مناذج سلوكية تعكس يف .و تلفزيون و أقراص مرئية مضغوطة، اخل
الغالب الثقافة اليت أنتجت فيها، و رمبا تكون منافية لقيم الشباب اجلزائري و ثقافتهم، و بصفة 

 أصبح من الصعب مشاهدة  اليتخاصة، القنوات التلفزيونية، مبا فيها العربية، و ما تبثه من برامج
التلفزيون يعترب مصدر معلومات و مناذج سلوك بدون منازع، و ميكن ف. البعض منها يف سياق عائلي

 .أن يكون حملتوياته أثر على قيم الشباب اجلزائري و سلوكيام
يف هذا السياق، تندرج إشكالية الشباب يف دراستنا و اليت سنحاول تأطريها نظريا من 

ة مفهوم الشباب، و خصائص حتديد مرحلة الشباب، و دالل: خالل التعرض إىل النقاط التالية
  .الشباب، و الشباب و قضايا القيم و الثقافة

 
 حتديد مرحلة الشباب

 
جتدر اإلشارة يف املستهل إىل أن معظم األدبيات حول الشباب تشري إىل غياب االتفاق 
خبصوص حتديد مرحلة الشباب، و عليه ُيكيَّف التحديد يف أغلب األحيان حسب طبيعة املشكل 

  عالوة على هذا، فإن حتديد من هو طفال. أو وفق أهداف املؤسسة املعنية بقضايا الشباباملدروس 
لكن املؤكد هو أن موضوع الشباب حيظى . و من هو شابا خيتلف باختالف اتمعات و الثقافات

 1985و لذا كان قد خصص عام . البالغة يف حياة الشعوبباإلمجاع الشبه عام من حيث األمهية 
 . يل للشبابكعام دو

و لعلَّ من أبرز احملاوالت و اليت ميكن أن تنال القبول من طرف الباحثني تتمثل يف التحديد 
يف هذا الصدد، يشري أحد الباحثني إىل أن . الذي قدمته األمم املتحدة فيما يتعلق مبرحلة الشباب

م شباب دون  سنة بأ24 و 15األمم املتحدة و ألغراض إحصائية، حتدد من هم بني عمري 
ن ـ إال أن هناك بعض الدول اليت حتصر أعمار الشباب بي)1(.اإلخالل بتحديد الدول األعضاء هلم

 )2(. سنة وفقا لتشريعاا أو انطالقا من مسؤولية الشباب االقتصادية و االجتماعية35  و12
سن و يف رأي باحثني آخرين فإن مرحلة الشباب تبدأ بعد سن البلوغ، برغم عدم وجود 

  و عليه، فهناك من حيدد بدايتها بسن الثالثة عشرة و حىت سن احلادية. حمدد يتم فيه البلوغ اجلنسي
كما يرى . ون ا عند اخلامسة عشرة و يصلون بنهايتها عند الثالثنيأو العشرين، و مثة من يبد

 )3(.آخرون أا تغطي الفترة من سن السابعة عشرة حىت السابعة و العشرين
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         أن مرحلة الشباب متتد من اخلامسة عشرة إىل السادسة ) عبد اهللا بوجالل(ى  و ير
. و العشرين، إال أنه و عند الضرورة اإلجرائية ميكن أن تقسم هذه املرحلة إىل مراحل متدرجة

      سنة؛18-15مرحلة الشباب األوىل و تقع بني : كالتقسيم الذي ورد يف دراسته على النحو التايل
 )4(. سنة26 -23 سنة؛ و مرحلة الشباب الثالثة و تقع بني 22-19 مرحلة الشباب الثانية و تقع بني و

 سنة، ألن 24 إىل 15فيقول أنه يف الغالب يتم حتديد مرحلة الشباب من ) نصري بوعلي(أما 
  سنة فيكونون يف سن املراهقة، و بعد15أما يف مرحلة ما قبل . الشباب يكونون فيها ناضجني

 )5(. سنة يكونون قد بدأوا يبتعدون عن الدينامية و احلركية اليت متيز الشباب24مرحلة 
 سنة و هي الفترة اليت 25 حىت 16و بالنسبة لباحث آخر فإن مرحلة الشباب تبدأ من 

 )6(.يكتمل فيها النمو اجلسمي و العقلي على حنو جيعل املرء قادرا على أداء وظائفه املختلفة
اليت ) سن البلوغ(الباحثني يعتربون بداية مرحلة الشباب هي بداية فترة املراهقة و البعض من 

تصحبها دائما توترات و مشاكل، و تنتهي فترة الشباب ببلوغ الفرد الثالثني عاما على أساس أن 
 )7(.الفرد يف هذه السن يكون قد أى حتصيله األكادميي و استقر وظيفيا و حقق بعض طموحاته

ن خالل هذه العينة من اآلراء حول حتديد مرحلة الشباب و تبايناا و عدم االتفاق إذاً، م 
حول فترة حمددة، يتضح لنا أن ختوم الطفولة و الشباب من جهة، و الشباب و الكهولة، من جهة 

ألنه ميكن أن جند أطفاال حبيوية . ثانية، غري واضحة و قد تتداخل و بالتايل يصعب حتديدها بدقة
و هذا . ب و نضجهم الفكري، كما قد جند شبابا بعقلية أطفال، أو كهوال بعقلية شبابالشبا

و عليه، تبقى مسألة حتديد . االختالف يعكس على حنو ما النظرة البيولوجية أو النفسية أو التوفيقية
و بدورنا . مرحلة الشباب مسألة ختضع العتبارات الباحث أو املؤسسة و طبيعة املشكل املدروس

 عاما قد 19ألننا نفترض أن فترة ما قبل .  سنة29 إىل 19دد مرحلة الشباب يف هذه الدراسة من حن
 عاما قد حتمل عواقب نفسية بالنسبة 29تطغى عليها خصائص املراهقة أكثر؛ و أن فترة ما بعد 

 .للشاب الذي يبلغ الثالثني سنة و يعترب نفسه أنه أصبح من عامل الكهول
 

 بابداللة مفهوم الش
 

يف الواقع، مثلما ال يوجد اتفاق حول حتديد مرحلة الشباب، فإنه ال يوجد، أيضا، إمجاع 
و هذا يعود، يف جانب منه، إىل االختالف يف حتديد مرحلة . فيما بني الباحثني حول مفهوم الشباب

الف الشباب كما أوضحناه سابقا، من جهة، و من جهة ثانية، إىل أن داللة املفهوم ختتلف باخت
الثقافات و اتمعات، و بصفة خاصة ما بني البلدان املتقدمة و البلدان النامية، و كذلك، باختالف 
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و عليه، سنحاول استعراض العناصر اليت يعتمد عليه كل جمال ختصص يف . جمال ختصص الباحثني
 .تعريفه للشباب

تقدمي حتديد ملفهوم يف هذا السياق يشري باحثون إىل أن علماء السكان هم أول من حاول 
 و يستندون يف حتديدهم ملفهوم الشباب إىل العمر الذي يقضيه الفرد يف التفاعل )8(.الشباب

. إال أم خيتلفون أنفسهم خبصوص نقطة البداية و نقطة النهاية هلذا العمر الشبايب. االجتماعي
على من هم حتت سن فالبعض يقول بأن الشباب هم من حتت سن العشرين؛ و البعض اآلخر يؤكد 

و هذا االختالف يعكس طبيعة السياق بالنسبة لعامل السكان و الشباب على . اخلامسة و العشرين
مثال، فإن املدى العمري الذي تقع فيه الفئة الشبانية يف البلدان النامية خيتلف عن نظريه يف . حد سواء

خرية عنها يف األوىل، و أن احلد األقصى البلدان املتقدمة، حيث متتد فترة الشباب و املراهقة يف األ
 .لسن الشباب ينتهي يف األوىل مبكرا عن الثانية

أما بالنسبة لعلماء النفس االجتماعي فإن بداية مرحلة الشباب و ايتها مرتبطتان مبدى 
و امتالك الشخص للبناء الدافعي هذا، يتم عن طريق مؤسسات التنشئة . اكتمال البناء الدافعي

فة اليت متكنه من استيعاب التوجيهات القيمية املوجودة يف النسيج االجتماعي، و هذا ما ميكنه املختل
إذًا، حتديد مفهوم الشباب من وجهة نظر علم النفس االجتماعي يتم . من التفاعل السوي يف جمتمعه

بكرة، حىت على أساس بيولوجي و نفسي و ثقايف، و فترة الشباب تبدأ من اية مرحلة املراهقة امل
 )9(.الرجولة املبكرة كذلك، حيث يكتمل معه منو األنا و حتقيق الذات

و من وجهة نظر علم االجتماع، فإن فترة الشباب تبدأ حني حياول بناء اتمع تأهيل 
الشخص الذي ميثل مكانة اجتماعية و يؤدي دورا أو أدوارا يف بنائه، و تنتهي عندما يتمكن 

         . ه و دوره يف السياق االجتماعي، وفقا ملعايري اللعبة االجتماعيةالشخص من احتالل مكانت
   .  أن الشخصية تبقى شابة طاملا أن صياغتها النسقية مل تكتمل بعدماء االجتماع علىو يؤكد عل
يف حتديدهم لفئة الشباب على الطبيعة و املدى الكتمال األدوار اليت تؤديها ون  يعتمد، فهمو بالتايل

    )10(.شخصية الشابةال
أما علماء البيولوجيا فيؤكدون على أن نقطة البداية يف فترة بداية الشباب هي تلك اليت 

  إذ تتالشى عندها الرهافة . حتدث فيها حتوالت واسعة و عميقة و سريعة يف مالمح جسم الشباب
من اختالف نسب أعضاء و دقة القسمات املميزة للطفولة، و حتل حملها الفظاظة النسبية الناجتة 

 )11(.و كل هذا يكون له تأثري على جوانب فيزيولوجية عديدة يف جسم الشاب. اجلسم و أطرافه
إذًا، يتجلى من خالل ما سبق أن كل ختصص معريف يتجاهل العناصر اليت يأخذ ا 

بعدون التخصص املعريف اآلخر، فعلماء النفس يهملون العناصر الفيزيولوجية، و البيولوجيون ي
 . العناصر النفسية من اهتمامهم، و علماء االجتماع يغفلون كل ما هو بيولوجي أو نفسي، و هكذا
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و إذا كان هذا هو رأي املقتربات النظرية يف حتديد مفهوم الشباب، فهناك من التعريفات 
أن حني يقول ) حممد علي حممد(ملفهوم الشباب اليت تلخص املقتربات املذكورة، مثلما يفعله 

ظاهرة اجتماعية تشري إىل مرحلة من العمر تعقب مرحلة املراهقة، و تبدو خالهلا " الشباب هم 
 )12(".عالمات النضج االجتماعي و النفسي و البيولوجي واضحة

الشباب فترة يسودها الكثري من القلق " إىل أن ) حممد مصطفى زيدان(يف نفس االجتاه يشري 
ج عن التغريات النفسية و اجلسمية اليت حتدث يف هذه الفترة، فهو االنفعايل و هذا القلق هو نات

مل يعد ذلك الطفل الذي ال يهتم به الناس، بل أصبح رجال يف طريقه إىل الرجولة و النمو ) الشاب(
 )13(".املتكامل

الشباب يشكلون فئة اجتماعية هلا مميزاا و خصائصها اليت " أن ) عبد اهللا بوجالل(و يعترب 
و يأيت يف مقدمة تلك السمات، باإلضافة إىل عامل . د ا عن بقية الفئات العمرية األخرىتنفر
اجلرأة و الديناميكية و حب االطالع و الرغبة يف التغيري و القلق على املستقبل و حب الظهور : السن

 )14(".و غريها ...و رفض الواقع و اإلقبال على اجلديد من األفكار و القيم و أمناط السلوك
 و هناك من ال حيدد مفهوم الشباب على أساس عدد سنوات مرحلة معينة من حياة الفرد، 

 مفهوم D.Mortonو إمنا يعتربها حالة نفسية ليس هلا عالقة بالعمر الزمين، من هذا املنظور حيدد 
 يستطيع أن مبقدار ما يشعر الفرد بأنه يتمتع باحليوية و الشباب و مبقدار ما" الشباب على أساس أنه 

و حني خيفق يف ذلك يشعر باليأس و اإلحباط و الرغبة . ُيولِّد يف اآلخرين الرغبة يف احلياة يكون شابا
 )15(".يف اهلروب من احلياة، و هذه بدايات مرحلة الشيخوخة

 من خالل ما سبق أنه برغم أمهية الشباب على أكثر من صعيد، و االهتمام م ضح يت
و اقتصادية و ثقافية، إال أن هناك صعوبة يف حتديد مفهوم الشباب، أو باألحرى، كظاهرة اجتماعية 

و رمبا، يتضح مفهوم الشباب أكثر من خالل التعرف على . غياب االتفاق حول تعريف االشباب
 .خصائصهم
 

 الشباب خصائص  
  

تتميز إن مرحلة الشباب توصف بأوصاف متضاربة من طرف الباحثني و املهتمني، نظرا ملا 
  و من بني هذه املميزات ، بالنسبة للبعض، أا مرحلة اخللق و اإلبداع و االبتكار، . به من مميزات

و هذه األوصاف، ختتلف، بطبيعة . و برأي آخرين أا مرحلة الشك و احلرية و املشكالت الصعبة
      الثقافية و االقتصادية احلال، باختالف البيئة اليت يعيش فيها الشاب و تباين اخللفية االجتماعية 

و لكن الثابت هو أن مرحلة الشباب تعترب مدة طويلة نسبيا إذ قد تتعدى العشر . و اخللقية لألسرة
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و ميكن أن . سنوات، و عليه، و من الطبيعي أن خيتلف الشباب يف خصائصهم و مالحمهم اجلسمية
 :ى النحو التايلنذكر بعض اخلصائص اليت أشار إليها العديد من الباحثني عل

و يتميز النمو اجلسمي يف مرحلة الشباب بالسرعة و بعدم االنتظام، كالزيادة يف :  النمو اجلسمي-1
   . و عليه، تبدأ مالمح الطفولة تتغري فيزول تناسق الوجه و يأخذ شكال جديدا. الطول و يف الوزن

حنو جسمه أو ذاته، ألن جسم و تتسبب هذه التغريات السريعة و املفاجئة يف حساسية املراهق 
اإلنسان من املقومات األساسية يف تكوين شخصيته، و هذه التغريات ليست مهمة يف حد ذاا بقدر 

و املراهق إزاء . ما هي مهمة من حيث تأثريها غري املباشر على شخصية املراهق و قدراته و سلوكه
لتكيف و التوافق السريع مع جسمه هذه التغريات ال يدري ماذا يفعل و كثريا ما ال يستطيع ا

  )16(.اجلديد
من النمو الفيزيولوجي تبدأ اخلصائص اجلنسية األولية و الثانوية يف الظهور :  اخلصائص اجلنسية-2

اليت جتعل الشاب قادرا على التناسل، و حيدث أثرا عليه من حيث احلالة املزاجية و النفسية، و تتجلى 
         ما يصاحبها من توترات داخلية نتيجة الصراع بني األشكال حاجاته اجلنسية بإحلاح مع كل

 و إىل أي حد ،و املؤسسات اليت تتيح له إشباعها، و هل يشبعها عن طريق الزواج أو عن طريق آخر
و عليه، فإن هذه الصراعات و االضطرابات اليت . تسمح له القيم السائدة باختاذ هذا احلل أو ذاك

             يف هذه املرحلة تتباين من حيث الشدة و العنف باختالف اتمعات يعاين منها الشاب 
 )17(.و الثقافات

يف مرحلة الشباب تبلغ القدرات العقلية عندهم ذروا و تصبح أكثر دقة يف :  القدرات العقلية-3
ت و امليوالت اخلاصة التعبري مثل القدرة على التعبري اللفظي و القدرة العددية، و من هنا تبدأ اهلوايا

يف الظهور، و ينمو التذكر و االنتباه معتمدا على الفهم و استنتاج العالقات و املتعلقات، و تنمو 
معه القدرة على االستدعاء و التعرف، و عند الذروة تزداد القدرة على التخيل ارد غري احملصور يف 

القدرة على االستدالل و االستنتاج و احلكم كما ينمو التفكري ارد و تزيد . نطاق الصور احلسية
 . على األشياء و حل املشكالت و القدرة على التحليل و التركيب

    يف هذه الفترة بالذات تزداد قدرة الشاب على النقد و يتوقف عن تقبل األفكار كما أنه 
ا و يناقشها و ينقدها و قد و املبادئ و القيم اليت يقدمها له عامل الكبار على عالا، و إمنا يفكر فيه

     ينتهي إىل رفض بعضها، و قد يصل األمر ببعضهم إىل تكوين أفكار و آراء عن الكون و القيم 
 )18(.و التقاليد قد تتعارض مع ما تقدمها هلم املؤسسات املسؤولة عن التنشئة االجتماعية

دايتها جيتاح الشاب ثورة من يف مرحلة الشباب و بصفة خاصة يف ب:  عدم االستقراراالنفعايل-4
القلق و الضيق و التربم و يصبح ثائرا على األوضاع متمردا على الكبار، و يكون مرهف احلس 
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شديد احلساسية و يتأثر تأثرا بالغا بنقد اآلخرين، و يستغرق يف أحالم اليقظة و حيقق عن طريقها ما 
  )19(.مل يستطيع حتقيقه يف الواقع

و ال ميكن ) عدم االستقرار االنفعايل( إىل أن هذه الظاهرة معقدة )خليل معوض( و يشري 
إرجاعها إىل عامل واحد فقط، و إمنا يدخل ضمنها التغريات اجلسمية و الفسيولوجية و منو القدرات 

 بعضهم  فيما بنيالعقلية و نوع العالقات األسرية القائمة بني األبوين و اإلخوة و األقارب و اإلخوة
          اية املرحلة يتجه الشاب حنو الثبات االنفعايل و القدرة على األخذ و العطاء و يف. بعضال

و التسامح و تقبل تأجيل اإلشباع من أجل حتقيق أهداف أهم يف املستقبل، و كذلك التحكم يف 
املشاعر و السلوك مبا يتفق مع كل ظرف على حده و مطابقة السلوك الفردي مع املعايري 

 )20(.اعيةاالجتم
   يف املرحلة األخرية من الشباب يرتع الشباب إىل االستقالل االجتماعي :  الرتعة إىل االستقالل-5

و االنتقال من االعتماد على غريه إىل االعتماد على نفسه و التطلع إىل حتمل بعض املسؤوليات 
   ضج اجلسمي و العقلي، مع اية مرحلة الشباب يبلغ الشاب آخر درجات الن،و هكذا. االجتماعية

   و من الناحية االجتماعية ينمي الشاب اجتاهات جديدة متيز فكرته عن نفسه و اجتاهاته حنو والديه
و زمالئه و من يكربونه، وينتقل من عالقات حمدودة باألسرة إىل حياة اجتماعية خارجية على نطاق 

 ) 21(. و األنانيةأوسع فيزداد اهتمامه باآلخرين و يتحرر من نزعته الفردية
نالحظ من خالل اخلصائص املذكورة أعاله أن مرحلة الشباب و برغم قصر مدا، عشر 
سنوات على التقريب، إال أا ظاهرة بيلوجية و نفسية و اجتماعية معقدة و تتميز بكوا عملية ذات 

، و خارجية تتمثل يف دينامية مستمرة و تتداخل فيها عدة عوامل داخلية يف الفرد الشاب أو املراهق
و تربز أمهية دور العوامل اخلارجية أثناء مرحلة . البيئة و املؤسسات االجتماعية اليت حتيط ذا الفرد

الشباب يف عملية التنشئة االجتماعية، و اليت إذا كانت فعالة و تقوم بدورها كما جيب، فإن ذلك 
 .ملراهق و الشابسينعكس حتما على النمو املتوازن و املنسجم للطفل و ا

 
 الشباب و مؤسسات التنشئة

 
إن وظيفة تنشئة الشباب تتوالها مؤسسات عديدة مثل األسرة و املدرسة و وسائل اإلعالم 

و بقدر ما تتكامل . و املسجد و اجلماعة األولية و العمل و اجلمعيات املختلفة، و الشارع أيضا
عملية التنشئة االجتماعية ناجحة، و بالتايل أدوار هذه املؤسسات فيما تقدمه إىل الشباب تكون 

يسهل اندماج الشاب يف جمتمعه، و بقدر ما تكون أفعال هذه املؤسسات متعارضة أو متناقضة 
 .يتعرض الشاب إىل اضطرابات نفسية و إىل إحباطات تدفع به إىل السلوكيات غري السوية

 180



 الشباب: الفصل الثالث

ة االجتماعية اليت يصبح الفرد العملي: " و التنشئة االجتماعية يعرفها البعض على أا 
بفضلها مندجما يف مجاعة اجتماعية من خالل تعلم ثقافتها، و معرفة دوره فيها، و هي عملية مستمرة 

ا ـــكم.  و هذا حيدث بصفة خاصة يف السنوات املبكرة من عمر الفرد)22(".على مدى احلياة
وك االجتماعي للفرد و إدخال ثقافة عمليات تعلم و تعليم و تربية تؤدي إىل تشكيل السل"  أا

اتمع يف بناء شخصيته و ُتحوله من كائن بيولوجي إىل كائن اجتماعي و تكسبه صفة 
 ) 23(.اإلنسانية

و إذا كانت التنشئة االجتماعية هي عملية مستمرة يف حياة الفرد و تنتهي بانتهائها، إال أا 
و من بني أهم . ياة، أي الطفولة و املراهقة و الشبابتكتسي أمهية خاصة يف املراحل األوىل من احل

  . األسرة و املدرسة و الشارع و العمل و املسجد و وسائل اإلعالم: مؤسسات التنشئة االجتماعية
 .و ميكن أن نستعرض دور البعض من هذه املؤسسات و إبراز أمهيته يف تنشئة الشباب

ر الذي حييط بالطفل ليوفر له ما يشبع حاجاته و حيميه و تعترب السياق االجتماعي املباش: األسرة -
     معامل شخصيته مبا تغرسه فيه من قيمنُوكَو هي اليت ُت. من البيئة احمليطة به و ما حتمله من خماطر
و يرى االنتروبولوجيون احملدثون يف األسرة أا الوسيط . و سلوكيات تدعم الذات االجتماعية فيه

بينما ينظر علماء االجتماع إىل . حقق دور احلضارة يف تشكيل الشخصية اإلنسانيةالذي من خالله يت
  )24(.األسرة كأحد الوسائط االجتماعية يف تشكيل الشخصية

و تتجلى خصائص التنشئة بالنسبة لألسرة يف اتمعات النامية، كاألسرة اجلزائرية، يف أن 
زائرية، مثال، ال تتوىل ذه األبعاد، أن األسرة اجلو من بني ه. عملية التنشئة تكتسي أبعادا حمددة

إشباع حاجات األطفال، من حيث التعليم و أشياء أخرى، حىت يبلغوا سن البلوغ و حسب، و إمنا 
و يف الكثري من األحيان، تبقى األسرة، حىت بعد . قد تتواصل عملية إشباع احلاجات حىت بعد البلوغ

، و بصفة خاصة اإلناث، إن ماديا أو الزواج، هي امللجأ األول و األخري بالنسبة لألبناء املتزوجني
     . و يتمثل البعد اآلخر يف الطاعة و الوالء الذين يتوجب على األبناء إظهارمها للوالدين. عاطفيا

و عليه، فإن األبناء حىت و إن حققوا االستقاللية املادية و االنفصال عن والديهم من حيث املسكن، 
و بالتايل، ميكن القول أن عملية التنشئة . ط العائلة املمتدةفإن صلتهم بوالديهم تبقى يف إطار من

من هنا تتجلى أمهية . االجتماعية بالنسبة لألسرة اجلزائرية يف معظمها، هي عملية مستمرة و متواصلة
األسرة يف حياة الشباب، فإذا كانت األسرة صاحلة و تقوم بدورها كما ينبغي، فإن الشباب يكونون 

بات النفسية و اإلحباطات و ال يقعون ضحية السلوكيات غري السوية أو مبنآى عن االضطرا
 .  املنحرفة

هي اخللية األوىل اليت تندمج فيها شخصية الطفل الفكرية و الثقافية و االجتماعية، ألن : املدرسة -
تلقى و يقضي الطفل وقتا معتربا يف املدرسة و ي. املدرسة تلعب دورا أساسيا يف التنشئة االجتماعية
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من هنا نستطيع القول بأن املدرسة ميكن أن . املعرفة و التربية الالئقة و يتأثر باملعلم لكونه قدوة
فهذا األخري مرتبط بالفشل الدراسي . تكون طريقا للنجاح، كما ميكن أن تكون بوابة لالحنراف

ىل سوء التوافق املدرسي الذي قد ال يعود إىل عوامل كامنة يف الطفل مثل الذكاء و املواظبة، و إمنا إ
 .كدور املعلم و طبيعة العالقة مع التالميذ و املقررات الدراسية و العالقة بني األسرة و املدرسة

 و اجلدير بالذكر هو أن الفشل الدراسي يسبقه يف العادة التسرب الدراسي الذي تعرفه 
كفاءته و ناتج عن عاملي ترك ما حيدث لنظام تعليمي يف قُطر ما مؤثرا يف " على أنه ) اليونسكو(

     و من أكرب املشكالت اليت تؤدي إىل اهلروب و الغياب)25(".املدرسة مبكرا أو الرسوب أو اإلعادة
       و التسرب من املؤسسات التعليمية و عدم االستقرار يف احلياة باجلزائر، هي تلك اليت توجد يف

قط إىل األب املتوىف أو املنفصل عن عائلته بالطالق أو املرتل الذي خيلو من اآلباء، و لسنا نشري ف" 
املرض الطويل، بل نود أن نشري أيضا إىل األب الذي يطغى عليه عمله أو مقهاه أو أصحابه أو منتداه 
و ما إىل ذلك من طغيان حيرم عائلته من حضوره أو األنس معه، فيعتمد األطفال يف هذه الوضعيات 

  )26(."كل االعتماد على أمهام
 و من هنا تتجلى أمهية العالقة بني األسرة و املدرسة و دورها يف النجاح أو الفشل 

 فينتج عنه االغتراب عن املدرسة الذي يؤدي إىل اإلقالع عن ،و خبصوص هذا األخري. الدراسي
لفشل  و يأيت السلوك االحنرايف كعملية تكيفية ملواجهة ا)27(.الدراسة و من مث سلوك طريق االحنراف

   الدراسي الذي أدى إىل اإلحباط مما يدفع بالتلميذ الفاشل إىل تشكيل اجتاهات سلبية جتاه املدرسة
  )28(.و جتاه كل ما ترمز إليه و من مث تبين سلوكا بديال خيدم هذه االجتاهات

و عليه، فإن أمهية املدرسة أو باألحرى النظام التعليمي ال حتتاج إىل توكيد، ألن األمهية 
    تظهر كذلك من خالل عملية إعداد الشباب و تنشئتهم عن طريق تزويدهم باملهارات األساسية 

و تنمية قدرام . و مساعدم على حتسني فهمهم للقضايا املعاصرة و مسؤوليام االجتماعية جتاهها
  )29(.تطوراتهو مفاهيمهم لتأصيل ثقة أكرب و اتصاال أمشل حبالة العمل يف املستقبل و مستجداته و 

تظهر أمهية العمل كمؤسسة تنشئة اجتماعية من خالل ما يوفره من فرص االندماج يف : العمل -
فهو يكتسي قيمة اجتماعية رمزية باإلضافة إىل كونه وسيلة لولوج عامل املسؤولية و القيام . اتمع

النفسي، و هو  فرصة إلثبات فبالعمل حيقق الشاب االستقالل املادي و االستقرار . بدور يف اتمع
الذات على املستوى العالئقي من خالل تفاعله مع البيئة االجتماعية و تتكون لديه فضاءات متنوعة 
كفضاء األسرة و فضاء العمل و الفضاء الزمين الشخصي مما يؤدي إىل شكل جديد لآلنتماء، أي 

  )30(.هوية مهنية خمتلفة عن اهلوية األسرية
    سيلة لتجنب أحد املشاكل اليت يعاين منها الشباب يف كل البلدان تقريبا كما أن العمل و

و جتدر املالحظة إىل أن . و هو مشكل اإلقصاء، و بصفة خاصة عن طريق البطالة مبختلف أشكاهلا
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و اإلقصاء . العمل، كما يشري أحد الباحثني، أصبح يف السنوات األخرية عامال أساسيا يف اإلقصاء
قصاء من العمل و خيص البطالني، و اإلقصاء بالعمل و له صلة بكل من ميارس عمال غري اإل: نوعان

ثابت و مؤقت و جزئي و غري خاضع التفاقيات العمل، أي العمل الذي ال يدمج متاما يف اتمعات 
  )31(.العمالية يف املؤسسات

ل يف وضعية الوجه لوجه، و هلا و هي مجاعة صغرية العدد و تتحدد أساسا بالتفاع: اجلماعة األولية -
و من بني هذا النوع من . قواعد سلوك و متضامنة و اليت تعترب احملدد الرئيسي لسلوك الفرد

و تساهم بدرجة كبرية يف تشكيل شخصية الفرد و أمناطه السلوكية، . اجلماعات مجاعة األصدقاء
و تتجلى أمهية اجلماعة . و البنائيمن خالل املكتسبات الثقافية اليت تفرزها يف حميطه االجتماعي 

األولية من خالل فكرة أن السلوكيات املنحرفة ليست موروثة و إمنا مكتسبة من اتمع الذي يعيش 
 )32(.فيه الفرد و اجلماعات األولية اليت خيالطها، و منها مجاعة األصدقاء و الرفاق

فالشارع . أمهية الشارع يف هذا االعندما تفشل بقية مؤسسات التنشئة الرمسية تربز : الشارع -
يشكل مجاعته عندما يلتقي أطفال من أسر خمتلفة يف مكان معني، فجماعة الرفاق تنشأ بطريقة 

و بسبب تشابه امليول و احلاجات العامة . تلقائية مبعىن أا ال تتكون على أساس التخطيط الشعوري
إذ متارس مجاعة .  خطرا على اتمع ككلو غريها، قد تتحول هذه اجلماعة إىل عصابات تكون

 و ما نالحظه يف السنوات )33(.الرفاق ضغطا على أفرادها لكي يسلكوا سلوكا يتماشى و معايريها
األخرية يف اجلزائر هو تزايد أمهية الشارع كمؤسسة تنشئة و هذا بسبب عوامل عديدة كالنمو 

و بالتايل، رمبا . هياكل قضاء أوقات الفراغالدميوغرايف و أزمة السكن و الفقر و اجلهل و نقص 
يكون الشارع قد عوض دور مؤسسات التنشئة و أصبح مصدرا أساسيا يف تعلم السلوكيات غري 

 .السوية
إىل جانب األسرة و املدرسة فإن وسائل اإلعالم هي األخرى تلعب دورا أساسيا : وسائل اإلعالم -

 معلومات و آراء و أفكار و صور و اجتاهات بالنسبة يف عملية التنشئة االجتماعية، ألا مصدر
و بالنظر للمدة الزمنية اليت يقضوا يف . للكثري من األطفال و الشباب الذين يستهلكون منتوجاا

مشاهدة التلفزيون، بصفة خاصة، و اإلحبار عرب مواقع الشبكة العاملية بالنسبة للبعض، أو استعمال 
دة على ذلك، فهي أداة قوية للضبط االجتماعي، و حتافظ على الوضع و زيا. وسائط إعالمية أخرى

 .القائم أو تتحداه
  باخللق و اإلبداع و التربية ) الشباب(ميكن أن تثري حيام " و عليه، فإن وسائل اإلعالم 

و الترفيه، أو أن تؤثر يف مواقفهم السلوكية إذا اتسمت بطروحات و أفكار و مشاهد فجة و دنيئة، 
 و مثل هاذين )34(".ما ما تعلق منها باجلنس و العنف و اجلشع و الكسب غري املشروعسيَّ

االحتمالني يتوقف أمرمها على ظروف كل بلد و مستوى تطور وسائل اإلعالم فيه، و هل تقوم 
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فعلى خالف الشاب . بدور التنشئة االجتماعية حصريا أم تشاركها فيه وسائل إعالم أجنبية
الذي يتعرض إىل التنشئة االجتماعية عن طريق مصدر واحد هو وسائل اإلعالم األمريكي مثال 

األمريكية، فإن معظم البلدان األخرى إن مل تكن جلها، و لو بدرجات متفاوتة، تتعرض إىل مصادر 
 .و تساهم يف تنشئة الشباب اجتماعيا إعالمية متعددة

ر وسائل اإلعالم احمللية أمام اإلعالم  و هذا ينطبق أكثر على البلدان النامية حيث تراجع دو
و أصبح الشباب، يف ظل عوملة االتصال، يقبل على الرسائل . األجنيب و خاصة األمريكي و األورويب

اإلعالمية األجنبية اليت هي يف الواقع حتمل قيما و اجتاهات و آراء و سلوكيات يعكس معظمها 
ملية اليت حتملها، إال أن أغلبيتها هي قيم استهالكية السياق الذي أنتجت فيه، و برغم بعض القيم العا

   و من بني عالمات هذه الرتعة االستهالكية . أساسا و تتوجه إىل الغرائز أكثر مما تتوجه إىل العقل
و أثرها على الشباب يف البلدان النامية، عالمة تقليد بعض الشباب لكل ما هو غريب أساسا من 

مة األخرى، تتمثل يف أن وسائل اإلعالم يف البلدان النامية ذاا و العال. ملبس و مأكل و ذوق
أصبحت مقلدة لإلعالم الغريب و بالتايل فإن دورها يف عملية التنشئة االجتماعية رمبا أصبح مكمال 

 . لدور وسائل اإلعالم الغربية
الشباب كما أن وسائل اإلعالم ميكن أن تساهم يف خلق ثقافة بديلة أو ثقافة مضادة لدى 
خاصة . جتعلهم يثورون و يتمردون على ما هو قائم من عالقات اجتماعية و قيم و معايري اجتماعية

مييلون إىل تطوير نسق ثقايف خاص م عبَّر " و أن الشباب معروف عنهم أم يف مجيع اتمعات 
يت تعبر يف احملل األول عن عنه مفهوم ثقافة الشباب، أي تلك العناصر الثقافية اليت انبثقت تارخييا و ال

  )35(."مصاحل الشباب و احتياجام و رغبتهم يف التغيري و التجديد و رفض كل ما هو تقليدي
و مسامهة وسائل اإلعالم، و بصفة خاصة التلفزيون، يف خلق ثقافة مضادة لدى الشباب 

التنشئة يتوقف على مدى فعالية مؤسسات التنشئة من عدمه، ففي حال إخفاق مؤسسات 
االجتماعية املختلفة يف توفري منط حياة مقبول من طرف الشباب، فإن ثقافة الشباب ميكن أن تتحول 
إىل ثقافة مضادة و االنسحاب للعيش بأساليب بديلة بكل ما تنطوي عليه هذه األساليب من خماطر 

    تصال احلديثة االنزالق حنو اجلرمية اليت أصبحت عرب وطنية بفضل تطور تكنولوجيات وسائل اال
 .و االجتار باملخدرات و إىل ما ذلك من السلوكيات الشاذة

من جهة أخرى فهي تتوقف، أيضا، على مدى وعي الشباب من عدمه، إذ يشري يف هذا 
كلها على ارتفاع مستوى تدل  ،يف دراسته، إىل أن إجابات املبحوثني) عبد اهللا بوجالل(الصدد 

بط بذلك الوعي اإلجيايب لدى ت قيما إجيابية، و أن املشاهدة عموما تروعي أفراد البحث و امتالكهم
 و إذا كانت )36( .أفراد عينة البحث و ترتبط بامتالكهم تلك القيم االجتماعية و الثقافية اإلجيابية

مثل هذه النتيجة مستخلصة من اختيار معظم أفراد البحث يف الدراسة للربامج الوطنية و العربية، 
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 كايف ليعطينا صورة حقيقية عن مدى ارتباط الفرد بقيمه و ثقافته و هل تنعكس يف فهذا غري
من جهة أخرى، فإن برامج التلفزيون اجلزائري أو العريب أصبحت تقلد برامج . سلوكياته اليومية

التلفزيون الغريب عموما، و رمبا ال تعكس السياق احمللي، و بالتايل قد تكون هلا بعض اآلثار غري 
 .جيابيةاإل

إىل وجود عالقة بني اآلثار االجتماعية و السلوكية ) نصري بوعلي(يف نفس السياق يشري 
إذ تبيَّن يف . السلبية، و استخدام الشباب للفضائيات من حيث كيفية عدد أيام و ساعات املشاهدة

السلوكية دراسته أن الذين يشاهدون يوميا برامج الفضائيات هم أكثر عرضة لآلثار االجتماعية و 
    و كلما ارتفع عدد الساعات اليت يقضيها الشاب يف اليوم مع الفضائيات ازدادت اآلثار . السلبية

   ) 37(.و السلوكيات السلبية لديهم
 

 الشباب وقضايا القيم و الثقافة
 

      إن القيم، كمجموعة مبادئ و قواعد توجه التفاعل داخل اتمع و تضبط سلوكياته،
و عالقة الشباب بالقيم و الثقافة ختضع لعملية التنشئة .  رئيسي يف الثقافة يف أي جمتمعو هي عنصر

قبل احلديث عن أمهية التنشئة الثقافية بالنسبة للشباب، جيدر بنا اإلشارة إىل الروافد اليت . الثقافية
  )38(:تتمثل يف التايل) علي ليلة(تنهل منها الثقافة، و هي أساسا، برأي 

    الدين الرافد األول للثقافة، الذي يلعب دورا يف دعم الثقافة مبجموعة من املبادئ و القيم  يعترب-
و األفكار اليت تضبط سلوكيات اإلنسان جتاه عامل ما وراء الطبيعة و ما حيتوي من عناصر، و تعطي 

غي أن يتسق معه هذه القيم و املبادئ النابعة من الدين إطارا إلضفاء معىن على احلياة و تصورا ينب
 . فهذه الفكرة تنسجم مع حتديدنا للقيم و اعتبار الدين مصدرا هلا. التنظيم االجتماعي الواقعي

 و ميثل التراث الرافد الثاين للثقافة اليت تشري إىل اخلربة املتراكمة لدى األجيال املتعاقبة، و تضم -
رة من املاضي و إذا كان الوحي الديين هو العادات و التقاليد و األعراف و القيم و املعايري املنحد

. أساس شرعية القيم املتولدة عن الرافد األول، فإن املاضي هو أساس شرعية القيم املنتمية إىل التراث
     و هذه نقطة مهمة، أيضا، من حيث أن الثقافة اجلزائرية يف تنوعها تستمد شرعيتها من التاريخ 

 .  األمازيغي فيها دعامة أساسيةو التراث، و بالتايل يعترب البعد
 و يشكل التفاعل االجتماعي الرافد الثالث للثقافة و اليت على أساس قيمها و معايريها يتفاعل -

   إال أنه حيدث و أن يكون هناك عدم اتساق بني تفاعالت األفراد و سلوكيام يف الواقع . األفراد
من حيث أن األفراد قد ال ) عبد الرمحان عزي (و هذا ما كان قد أشار إليه. و متطلبات الثقافة

 .يعيشون قيمهم يف الواقع
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على أا ) أمحد بن نعمان(و متثل هذه الروافد يف جمملها جوهر التنشئة الثقافية اليت حيددها 
عملية تشكيل لإلنسان عن طريق التعليم و التدريب حىت يصري شخصا قابال للتكيف مع البيئة " 

 يف جمتمعه، و هذه العملية تتم بكيفية شعورية أحيانا، و بكيفية ال شعورية يف غالب الثقافية السائدة
األحيان، ذلك أن الطفل يولد و هو خاضع خضوعا كليا لدوافعه الغريزية احليوانية، و عندما يبدأ يف 

   من األعمال الكرب شيئا فشيئا يتواله اتمع و يلقنه تقاليده و عاداته و مترينه على القيام مبجموعة 
 )39(".و السلوكيات اليت تتطلبها احلياة

و ترمي التنشئة الثقافية، فيما يتعلق بالشباب، و يف أي جمتمع كان، إىل حتقيق بعض الغايات 
 )40(:الصرحية أو الكامنة، و اليت من بينها أساسا

جتماعيا، و ألا أسلوب  أن يتعلم الشباب ثقافة جمتمعهم و يستوعبوها إذا ما رغبوا يف قبوهلم ا-   
 .احلياة املتبع يف اتمع

 . على احلفاظ على هوية اتمع قائمة و مستمرة– من خالل شباا – تعمل اتمعات -
 أن اتمعات تسعى إىل احلصول على تأييد الشباب لألبنية القائمة، و من مثة تعبئتهم ملقاومة -

 .  التغري
ن هنا يتولد ما يسمى بصراع األجيال، و كل جيل حيمل إىل أنه م) علي ليلة(و يشري 
        فالكبار ينظرون إىل الصراع على أنه يرمي إىل استالب األرض اليت كسبوها . مركب نقص

و استقروا عليها طويال، و أن سلوك الشباب ميثل إدانة صرحية ألهدافهم و قيمهم و أساليب 
يف مقابل ذلك يعاين الشباب من غموض هويتهم، و . عملهم، بل وتشكيك يف جدوى مشروعام

ينكرون أم صغار و يصرون على أم جتاوزوا مرحلة الطفولة، و لكن جيدون أم غري مسموح هلم 
  )41(.بعضوية عامل الكبار بعد، فهم هامشيون من وجهة نظرهم و غري مؤهلني ملعترك احلياة بعد

 جيل الشباب يعرب عنه بوضوح تصريح أحد و هذه الصورة عن الصراع بني جيل الكبار و
أنين أعجب : " ..  قالالشباب القَطَِريني املستجوبني حول هذه الظاهرة، و يلخص إشكاليتها، حني
أنين أتساءل حول . ملاذا ينظر والداي إيل كطفل، و يعامالين على هذا النحو بينما أنا كربت

أعرف .  أجنرف إىل أحالم اليقظة حبثا عن إجابةمستقبلي يف العمل أو الزواج، و يف غالب األحيان
أنين . أن من حقي معرفة األشياء اليت ختصين غري أين غري قادر على طرح هذه القضايا مع والدي

. أجد إجابايت على هذه القضايا، و أفكاري و خواطري عن احلياة و البشر، تتغري بصورة مستمرة
 أكثر مما جيب، و يف غالب األحيان أنظر إىل أعرف أن مشاعري و أحاسيسي تؤثر على سلوكي
و برغم شكي و حبثي الدائم عن إجابة فإين . األشياء من خالل مصلحيت أو من وجهة نظر ذاتية

أكره دائما أي شخص حياول التأثري على أفكاري أو يقترح إجابات على تساؤاليت، حىت و لو 
ال أعطيهم احلق لنصحي أو . لى باطلكانت صحيحة، أشعر دائما أنين على حق، و أن أسريت ع
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ح ــأعتقد أنه ينبغي أن مين. و أناقشه قبل اخلضوع ملطالبه. ال أطيع والدي بصورة عمياء. قيادي
 إن مثل )42(". قدرا من حرية السلوك أكرب من أي فترة أخرى يف احلياة– خالل فترة املراهقة –املرء 

را للشرخ القائم بني اآلباء و األبناء، و الذي يعود هذا التصريح يكاد ينطبق على أي شاب عريب نظ
 تكون اجتاهات و آراء األمس هي ذاا اليوم، و يف نيف جانب منه إىل ُسنَّة احلياة، مبعىن ال ميكن أ

جانب آخر إىل القطيعة املوجودة بني الكبار و الشباب ألسباب عدة كالتغريات املتنوعة و املتسارعة 
 .ات العربية و إخفاق مؤسسات التنشئة يف أداء دورهااليت عرفتها اتمع

 
 حاولنا من خالل هذا العرض إبراز أمهية الشباب كشرحية اجتماعية هلا مكانتها اخلاصة لقد

و هذا، قد تنجر عنه . يف كل اتمعات، و لو أن هذه املكانة قد ال تنال االعتبار و االهتمام الكافيني
شرنا إىل إشكالية حتديد  أشباب و إمنا على كافة اتمع، و لقدعواقب سلبية ليس فقط على ال

مرحلة الشباب و استعرضنا بعض مفاهيم الشباب و كيف ختتلف من مقترب إىل آخر و أيضا 
     خصائص الشباب و ضرورة فهمها فهما الئقا إذا ما أريد التعامل مع هذه الشرحية بطريقة فعالة،

، باإلضافة إىل أمهية مؤسسات التنشئة االجتماعية بالنسبة للشباب، و كذلك قضايا الشباب و القيم
 . و اليت ال يصلح الشباب إال بصالحها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 187



 الشباب: الفصل الثالث

 اهلوامش
. 1996صاحل السعد، املخدرات و اتمع، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، األردن،  -1

 121.ص
  نفس املرجع-2
اهتماماته و قضاياه، مركز الوثائق و الدراسات الشبانية، : باب القطري علي ليلة و آخرون، الش-3

 67.ص. 1991جامعة قطر، 
 150.، مرجع سابق، ص..، القنوات الفضائية)حتت إشراف( عبد اهللا بوجالل و آخرون -4
 15.، مرجع سابق، ص.. نصري بوعلي، التلفزيون الفضائي-5
 6.ص. 1985 االجتماعي، دار النهضة العربية، بريوت،  حممد علي حممد، الشباب العريب و التغري-6
  68-67. ص. علي ليلة و آخرون، مرجع سابق -7
  7.ص. نفس املرجع -8
  8.ص.  نفس املرجع-9

 8.ص.  نفس املرجع-10
  9.ص.  نفس املرجع-11
 20.ص. حممد علي حممد، مرجع سابق -12
هق و نظريات الشخصية، دار الشروق للنشر  حممد مصطفى زيدان، النمو النفسي للطفل و املرا-13

  53. ص. 1990، ."و التوزيع و الطباعة، جدة، ط
  150. ص.  عبد اهللا بوجالل و آخرون، مرجع سابق-14

15- D.MORTON (1973): The Resolution of Conflict, London, York University Press, 
pp.15-17 

 68. ص. علي ليلة و آخرون، مرجع سابق -16
عمل األبناء الشباب و عالقته باالتصال مع اآلباء يف األسرة، دراسة مقارنة لعينة  سامية قطوش، -17

من الشباب يف اجلزائر العاصمة و ضواحيها، مذكرة ماجستر، قسم علم االجتماع، جامعة اجلزائر، 
 150.ص. 2002

لس الوطين للثقافة و الفنون  ، الشباب العريب و مشكالته، سلسلة عامل املعرفة، ا عزت حجاز-18
 87.ص. 1985و اآلداب، الكويت،

 53.ص.  حممد مصطفى زيدان، مرجع سابق-19
 306.ص. 1983 خليل معوض، سيكولوجية النمو، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، -20
  70. سامية قطوش، مرجع سابق، ص-21

 188



 الشباب: الفصل الثالث

22- Robin McCRON (1976): “ Changing Perspectives in the Study of Mass Media 
and Socialisation”, in James HALLORAN (ed), International Association for Mass 
Communication Research, University of Leicester(GB), pp.1-14 

 338.ص. 1971 حامد زهران، علم نفس النمو، عامل الكتب، القاهرة، -23
  91. ص. بقعلي ليلة و آخرون، مرجع سا -24
عوامله، نتئجه، و طرق عالجه، يف عروض األيام الوطنية الثالثة : حممد أرزقي بركان، التسرب -25

 387 -369. ص. 1998لعلم النفس و علوم التربية، قسم علم النفس و علوم التربية، جامعة اجلزائر، 
  نفس املرجع-26
، بريوت، 83.رمية، يف الفكر العريب، عدد عمر عسوس، دور األسرة و املدرسة يف الوقاية من اجل-27

 227.، ص1996معهد اإلمناء العريب، 
 34.ص.  خليل شكور، مرجع سابق-28
 126.ص.  صاحل السعد، مرجع سابق-29
 159.ص.  سامية قطوش، مرجع سابق-30
دراسة سوسيولوجية لدى الشباب البطال يف الوسط احلضري :  زكي سيت، البطالة عند الشباب-31
ر، ـرسالة ماجستر، قسم علم االجتماع، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اجلزائ. ينة اجلزائرملد

  164. ص. 2000-2001
 180-128.ص.  صاحل السعد، مرجع سابق-32
 99.ص.  سامية قطوش، مرجع سابق-33
 127.ص.  صاحل السعد، مرجع سابق-34
 30.ص. حممد علي حممد، مرجع سابق -35
 206.جالل و آخرون، مرجع سابق، ص عبد اهللا بو-36
 258.مرجع سابق، ص.. نصري بوعلي، التلفزيون الفضائي-37
، الشركة الفنية للنشر و التوزيع، 1.علي ليلة، النظرية االجتماعية و نشأة النظام الرأمسايل،ط -38

 399-392.ص. 1988بريوت، 
 225.ص. 1996ر، ، دار األمة، اجلزائ1.أمحد بن نعمان، هذه هي الثقافة، ط -39
 99-98.ص . علي ليلة و آخرون، مرجع سابق-40
  99. نفس املرجع، ص-41
 100. نفس املرجع، ص-42
 
 

 189



 الشباب: الفصل الثالث

 

 190



 
 
 
 
 

 اإلطار امليداين للدراسة
 حتليل نتائج االستعمال و التعرض: الفصل الرابع -1
 حتليل نتائج القيم: الفصل اخلامس -2
 حتليل نتائج السلوكيات: الفصل السادس -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



حتليل نتائج االستعمال و التعرض: الفصل الرابع  
 

 
 ضالتعرحتليل نتائج االستعمال و  :الفصل الرابع

 
 جمتمع البحث و خصائصه

 
 مفردة و اليت مت تشكيلها بصفة غري عشوائية و عن 415جيدر التذكري حبجم العينة الذي هو 

           ، 2005و لقد بدأنا يف توزيع استمارات االستبيان مع بداية شهر جويلية . طريق الكرة الثلجية
كما أجرينا .  استمارة428 استمارة و استرجعنا 450و لقد وزعنا . رجعناها بعد أسبوعنيو است

 استمارة لعدم صالحيتها بسبب 13و بعد عملية الفرز، استبعدنا . يف نفس الفترة) مقابلة 40(املقابالت 
ارات، أو عدم اإلجابة على كل األسئلة و خاصة ما تعلق بالقيم و السلوكيات و كان عددها تسع استم

 عاما، و كان عدد هذه األخرية أربع 29 إىل 19ألن سن املبحوثني جتاوز السن احملددة أي من 
و عليه بلغ عدد . و جتدر اإلشارة إىل أن االستمارات امللغاة كانت كلها للذكور. استمارات

 . استمارة415االستمارات الصاحلة لالستغالل يف الدراسة 
 SPSS و ترميزها وفق الترميز الذي مت بنظام 415 إىل 01رات من و بعد عملية ترقيم االستما
و من خالل فحص البيانات نستطيع تقدمي صورة عن خصائص . قمنا بإدخال البيانات يف احلاسوب

 : جمتمع البحث وفق املتغريات الدميغرافية، و هذا على النحو التايل
  

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب اجلنس) 1(جدول رقم 
 التوزيع      

 النوع
 النسبة العدد

 48.2 200 ذكور

 51.8 215 إناث

 100 415 اموع

 

يتضح من اجلدول أن توزيع أفراد العينة حسب النوع جاء وفق الطريقة احلصصية كما أردناها 
عدد  مقارنة ب، و الزيادة يف عدد اإلناث يربرها عددهن املرتفعا إناث215 ذكورا و 200تقريبا، أي 

 .لذكور يف اتمع اجلزائريا
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 يوضح توزيع العينة حسب السن) 2(جدول 
       التوزيع

 السن
 النسبة العدد

19 45 10.8 
20 40 9.6 
21 40 9.6 
22 33 8.0 
23 42 10.0 
24 25 6.0 
25 35 8.4 
26 34 8.2 
27 35 8.4 
28 36 8.7 
29 50 12.0 

 100 415 اموع

 
 سنة مت بطريقة متكافئة تقريبا، 29 و 19ول أن توزيع سن أفراد العينة بني يتضح من هذا اجلد

 50، أي 29، و متثل نصف نسبة فئة سن %6.0 و بنسبة 25 اليت بلغ عدد أفرادها 24ما عدا فئة سن 
و عليه ميكن أن نقول بأن توزيع أفراد العينة حسب السن جاء ممثال إىل حد ما . %12 و بنسبة   فردا

و لكي يسهل التحليل قمنا بتقسيم هذه املرحلة العمرية إىل مرحلتني .  سنة29 و 19: النهايتنيلنطاق 
 :رئيستني على النحو التايل

 .يوضح تقسيم املرحلة العمرية إىل مرحلتني) 3(جدول 
 التوزيع 
 السن

 النسبةالعدد

19-24 22554.2  
25-29 19045.8  

 415100 اموع

 
 باملائة، أما فئـة 54.2 عاما متثل أكثر من نصف العينة أي بنسبة 24-19 فئة و بالتايل تصبح

و هذا التقسيم ميكن أن تكون له داللة يف تفسري نتائج الدراسة، من .  باملائة45.8 عاما فنسبتها 25-29
 أحالم حيث أن الفئة األوىل قد يكون بعض أفرادها مل خيرجوا بعد من مرحلة املراهقة و ما تتميز به من

يقظة املرتبطة ارتباطا وثيقا مبحتويات وسائل اإلعالم، أو يزاولون دراستهم يف الثانوية و يعيشون مع 
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ذويهم؛ أما الفئة الثانية تكون قد خرجت من فترة املراهقة و قد تكون مستقلة ماديا و و جدانيا و ال 

 . سائل اإلعالم و التعرض حملتويااتعيش مع األهل و كل هذا يؤثر حتما على كيفية استعمال الشباب لو
 يوضح توزيع العينة حسب املستوى التعليمي) 4(جدول 

        التوزيع
 املستوى التعليمي

 النسبة العدد

 4.6 19 ابتدائي

 21.0 87 أساسي

 37.3 155 ثانوي

 37.1 154 جامعي

 100 415 اموع

 ممثلون ملستوى التعليمي اجلامعيو االثانوي ذوي املستوى التعليمي يتضح من اجلدول أن 
ي ـاالبتدائي و األساسالتعليمي أعلى من نسبيت ذوي املستوى و مها ) %37.1 و %37.3(بنسبتني 

و هذا التمثيل غري املتكافئ يفسر بطبيعة أسئلة االستمارة اليت حتتاج إىل مستوى ). %21.0 و 4.6%(
يضا، قمنا بتقسيم املستويات التعليمة، لتسهيل التحليل، إىل و هنا أ. تعليمي مقبول لكي تفهم فهما الئقا

 :ثالث مستويات بعد إدماج االبتدائي يف األساسي نظرا لتقارب املستوى، على النحو التايل
 يوضح تقسيم املستويات التعليمية) 5(جدول رقم 

  التوزيع        
 املستوى التعليمي

 النسبة العدد

 25.6 106 أساسي

 37.3 155 ثانوي

 37.1 154 جامعي

 100 415 اموع

 
و عليه، يصبح لدينا ثالث فئات رئيسة من مستويات التعليم، حيث أن فئة املستوى التعليمي 

و بالتايل، ميكن أن تكون هلا .  باملائة25.6األساسي أصبحت متثل ربع جمموع العينة تقريبا، أي بنسبة 
 .داللة إحصائية عند حتليل النتائج
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 يوضح توزيع العينة حسب احلالة املدنية) 6(جدول 
        التوزيع
 احلالة املدنية

 النسبة العدد

 80.2 333 أعزب

 18.1 75 متزوج

 1.7 7 مطلق

 100 415 اموع

 مفردة 333يتضح من اجلدول أن نسبة العزاب هي األعلى يف جمتمع البحث، حيث بلغ عددهم 
 نظرا للمرحلة العمرية قيد الدراسة باإلضافة إىل ظاهرة التأخر يف امنطقي، و هذا يعترب %80.2و بنسبة 

و عليه، فسوف لن نأخذ بعني االعتبار متغري احلالة املدنية يف حتليل . الزواج عند الشباب حاليا باجلزائر
     .النتائج

 يوضح توزيع العينة حسب نوع السكن) 7(جدول 
          التوزيع
 نوع السكن

 لنسبةا العدد

 81.4 338 مع األولياء

 18.6 77 مستقل عن األولياء

 100 415 اموع

 يسكنون مع أوليائهم، و نسبة قليلة %81.4 يتبني من اجلدول أن األغلبية من أفراد العينة
و هذا ميكن تفسريه بالعزوبية من جهة، و من جهة ثانية .  تسكن بصفة مستقلة عن األولياء18.6%

 و هنا أيضا سوف مل متغري نوع السكن، ألننا نفترض أن هذا املتغري لن . اجلزائربأزمة السكن يف
 .تكون له دالالت إحصائية معتربة يف حتليل النتائج

 يوضح توزيع العينة حسب مكان السكن) 8(جدول 
       التوزيع
 مكان السكن

 النسبة العدد

 15.2 63 حي راقي

 49.4 205 حي متوسط

 35.4 147 حي متواضع

 100 415 اموع
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يظهر من خالل اجلدول أن النسبة الكبرية من أفراد العينة تسكن يف احلي املتوسط أي بنسبة 
 تسكن يف %15.2 من الذين يسكنون يف احلي املتواضع، و نسبة ضئيلة %35.4 و تليها نسبة 49.4%

ناطق احلضرية و على األحياء و تعكس هذه النسب طبيعة اختيار العينة اليت ركزت على امل. حي راقي
 و لو أن الفرق بني احلي املتوسط و احلي املتواضع هو فرق نسيب و قد خيضع .املتميزة ببناء العمارات

 .العتبارات ذاتية خاصة بأفراد العينة
 

 يوضح توزيع العينة حسب املهنة) 9(جدول 
       التوزيع

 السن
 النسبة العدد

 14.5 60 عمل حر

 26.3 109 موظف

 22.7 94 بطال

 7.5 31 عامل يدوي

 29.2 121 طالب

 100 415 اموع

 
  ، هي العالية و تليها نسبة املوظفني%29.2يبني لنا توزيع هذا اجلدول أن نسبة الطلبة، 

 تأيت فئة العمل %14.5، و يف املرتبة الرابعة و بنسبة %22.7، و يف املرتبة الثالثة نسبة البطالني 26.3%
 . فئة العمال اليدويني%7.5، و يف املرتبة األخرية و بنسبة احلر

 و هذا التوزيع يتناسب إىل حد ما مع املرحلة العمرية لشرحية الشباب، حيث أن الذين مل 
 عاما يلتحقون بوظيفة ما أو 25و الذين جتاوزوا سن   عاما يكونون يف مرحلة الدراسة،24يبلغوا سن 

 .شاطا حمددايكونون بطالني أو ميارسون ن
و عليه نفترض أن هذا التوزيع اخلاص بالسن سيخدم أغراض الدراسة من زاوية التمثيل، حيث 
نالحظ أن نطاق املهن هذه كايف لتغطية جماالت النشاطات اليت ميكن أن ميارسها الشباب عموما و يف 

 .اجلزائر و هذا الظرف حتديدا
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 لشهرييوضح توزيع العينة حسب الدخل ا) 10(جدول 
                     التوزيع

 السن
 النسبة العدد

 22.6 94 ال شيء

 35.9 149  دج5000 <

 17.6 73دج         10.000دج إىل 5.001من 

 12.3 51دج       15.000دج إىل 10.001من 

 7.7 32دج        20.000دج إىل 15.001من

 3.9 16 دج20.001 >

 100 415 اموع

 
 من أفراد العينة هلا دخل أقل من %35.9تجلى من خالل هذا اجلدول أن النسبة الكبرية ي

دج، و هم أساسا من فئة الشباب الذين يعملون يف إطار ما يعرف بتشغيل الشباب و قد يعتربون 5000
ل و بنسبة و تأيت يف املرتبة الثانية، من حيث النسب، فئة البطالني الذين ليس هلم دخ. أنفسهم موظفني

.  من جمموع أفراد العينة يتقاضون أجرا دون احلد األدىن أو ال يتقاضونه أصال%58.5أي أن . 22.6%
 .دج20.000  هلا دخل شهري يفوق %3.9كما أن هناك نسبة ضئيلة جدا 

 
 يبني فئتني من الدخل) 11(جدول رقم 
 التكرار و النسبة

 الدخل
النسبةالتكرار

 76.1 316دج10.000أقل من 

 23.9 99دج10.000أكثر من 

 100 415 اموع

 
ن األغلبية من أفراد العينة يقعون يف فئة الدخل األقل من أنالحظ من خالل هذا اجلدول 

و هذا ميكن أن تكون له دالالت . دج10.000دج، و أقل من الثلث منهم هلم دخل أكثر من 10.000
 .إحصائية يف التحليل
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 ماستعمال وسائل اإلعال
 استعمال التلفزيون

 
و بداية . نتعرض فيما يلي إىل استعمال وسائل اإلعالم من طرف أفراد العينة و أمناطه و عاداته

نعطي فكرة عامة عن االستعمال من خالل حتليل اجلداول البسيطة، و يف مرحلة الحقة نقدم قراءات 
 . ألفضل إلشكالية الدراسةوفق بعض املتغريات اليت نعتقد أا مهمة و تساعد على الفهم ا

 يبني مشاهدة التلفزيون) 12(جدول رقم 
          العدد و النسبة

 مشاهدة التلفزيون
 النسبةالعدد

 94.9 394      نعم

 5.1 21       ال

 100 415 اموع

 
 من أفراد العينة تشاهد التلفزيون، ونسبة ضئيلة %94.9يتضح من اجلدول أعاله أن األغلبية 

و هذا يدل على أن التلفزيون يبقى الوسيلة اإلعالمية األكثر استعماال بدون .  ال تشاهده%5.1ا جد
 .                   منازع من طرف املبحوثني

 يبني عادة مشاهدة التلفزيون ) 13(جدول رقم 
           التلفزيون و التكرار   التلفزيون

 النسبةالتكرار عادة املشاهدة
 41.6 164 دائما

 47.2 186 أحيانا

 11.2 44 نادرا

 100 394 اموع

       
يقدم لنا صورة مغايرة متاما و اليت تظهر أن ) 13(ادة املشاهدة فإن اجلدول رقم و فيما يتعلق بع   

 فقط من أفراد العينة يشاهدون التلفزيون بصفة دائمة، أما الذين يشاهدونه أحيانا فبلغت %41.6نسبة 
و عليه، ميكن أن نستخلص بأن مشاهدة التلفزيون . ، أي ما يقارب نصف أفراد العينة%47.2 نسبتهم
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بالنسبة لثلثي أفراد العينة ال تعترب نشاطا أوليا يف قضاء أوقات فراغهم، و إمنا هي نشاط عرضي أو 

 .ثانوي و حسب
 يبني التلفزيونات اليت تشاهد أكثر) 14(جدول رقم 

        العدد و النسبة
 التلفزيون

 النسبةالعدد

 70.5 278 التلفزيون اجلزائري

 60.1 237 التلفزيون العريب

 43.1 170 التلفزيون الفرنسي

التلفزيونات األكثر مشاهدة من طرف أفراد العينة، ) 14(يظهر اجلدول رقم     
 و هذا يناقض االعتقاد %70.5و من خالله نكتشف بأن التلفزيون اجلزائري يأيت يف املرتبة األوىل بنسبة 

و تأيت القنوات . السائد بأن القنوات الفضائية األجنبية هي األكثر مشاهدة من طرف اجلمهور اجلزائري
، أما القنوات الفرنسية فتأيت يف املرتبة األخرية و بنسبة %60.1الفضائية العربية يف املرتبة الثانية بنسبة 

 .  فقط43.1%
 مشاهدة التلفزيونيوضح كيفية ) 15(جدول رقم 

 التلفزيـــــــــون

 الفرنسي العريب اجلزائري

     
 

 اموع

   التلفزيونات و 
التكرارات

 
النسبةالتكرار النسبةالتكرار النسبةالتكرار النسبةالتكرار كيفية املشاهدة

 63.1 249 31.2 123 17.0 67 14.9 59 مبفردك

 93.4 368 21.8 86 40.9 161 30.7 121بعض أفراد األسرة

 63.2 249 7.1 28 15.2 60 40.9 161 مع األسرة

إن اجلدول أعاله يبني لنا السياق االجتماعي الذي تتم فيه مشاهدة التلفزيون، حيث أن 
  التلفزيون اجلزائري يشاهد يف سياق األسرة أساسا سواء مع بعض أفراد األسرة كالزوجني أو اإلخوة 

، و عليه ميكن أن نقول عن %40.9، أو مع األولياء و هي النسبة األعلى %30.7نسبة ب و األخوات
أما القنوات التلفزيونية العربية فتشاهد أساسا مع . التلفزيون اجلزائري بأنه تلفزيون العائلة بدون منازع

نوات الفضائية ، و هذا يفسر باحملتويات اجلريئة نوعا ما يف الق%40.9بعض أفراد األسرة و بنسبة 
العربية، سواء يف األفالم و املسلسالت أو األغاين املصورة القصرية اليت رمبا تتسبب يف نوع من احلرج 

و نفس الشيء ينطبق على القنوات الفرنسية اليت تشاهد أساسا بصفة انفرادية و بنسبة . وسط األسرة
31.2%.    
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 يبني مدة مشاهدة التلفزيون) 16(جدول رقم 

 التلفزيـــــــــون

 الفرنسي العريب اجلزائري

  التلفزيونات و التكرار    
 
النسبـةالتكرار النسبـةالتكرارالنسبـةالتكرار املشاهدة مدة 

 22.6 89 16.2 64 29.9 118 ساعة

 12.9 51 18.8 74 29.4 116 ساعتان

 23.9 94 34.8 137 26.1 103 أكثر من ساعتني

 40.6 160 30.2 119 14.6 57 ال يشاهدون

 100 394 100 394 100 394 اموع

أن األغلبية من أفراد العينة يشاهدون التلفزيون اجلزائري ملدة ) 16(يتضح من اجلدول رقم 
 من املبحوثني %26.1و لكن  %29.4 و %29.9 ساعة و الساعتني أي و على التوايلتتراوح بني ال

 من املبحوثني فيشاهدون القنوات %34.8أما النسبة األعلى أي . يشاهدونه ملدة أكثر من الساعتني
 ملدة ساعتني، مما يعين أن نصف أفراد العينة %18.8الفضائية العربية ملدة تفوق الساعتني، ويشاهدها 
بينما الذين يشاهدون القنوات التلفزيونية الفرنسية . يقضون وقتهم يف مشاهدة القنوات الفضائية العربية

مبعىن أن التلفزيون الفرنسي يعترب .  ملدة ساعتني%22.7 و %22.6ة واحدة فكانت نسبتهم ملدة ساع
األقل مشاهدة من طرف أفراد العينة سواء بسبب عدم القدرة على اقتناء التكنولوجيا أو اللغة أو عدم 

 . االهتمام ا أصال
 يوضح أوقات مشاهدة التلفزيون) 17(جدول رقم 

 التلفزيـــــــــون

 الفرنسي العريب اجلزائري

 التكرار      التلفزيونات و 
 

النسبـةالتكرار النسبـةالتكرارالنسبـةالتكرار أوقات املشاهدة
 4.8 19 7.6 30  7.6 30 يف الصباح

 0.25 16 9.4 37 13.4 53 يف الظهرية

 11.4 45 17.2 68 13.9 55 يف املساء

 23.3 92 22.5 89 23.8 94 يف السهرة

 26.6 105  28.4 112 37.8 149 ليس لدي وقت مفضل
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نكتشف من خالل اجلدول أعاله أن أغلبية أفراد العينة ليس لديها وقت مفضل ملشاهدة 

 %23.8حيث تشاهد نسبة . التلفزيون بصفة عامة، و يشاهده املبحوثون و بنسب متقاربة يف السهرة
أما التلفزيون العريب فيشاهده املبحوثون يف . األسرةالتلفزيون اجلزائري يف السهرة و هذا يعين مع 

لكن هذه النتائج ال تعين .  التلفزيون الفرنسي يف السهرة%23.3، وتشاهد نسبة %22.5السهرة بنسبة 
أن أفراد العينة يشاهدون تلفزيونا واحدا يف كل وقت، و إمنا ميكن أن يشاهد أكثر من تلفزيون يف ذات 

 تتطابق مع االجتاه العام يف مشاهدة التلفزيون أي أن املشاهدة تتم بصفة عرضية و هذه النتائج. الوقت
من ناحية، و من ناحية ثانية يعترب وقت السهرة هو الوقت املستعمل أكثر من طرف اجلمهور ملشاهدة 

 .التلفزيون
 استعمال اإلذاعة

  إىل اإلذاعةاالستماعيبني ) 18(جدول رقم 
 نسبة                 العدد و ال
 االستماع إىل اإلذاعة

 النسبة العدد

 80.5 334 نعم

 19.5 81 ال

 100 415 اموع

إن أول ما نكتشفه من خالل اجلدول أعاله هي النسبة املرتفعة نسبيا من املبحوثني الذين 
ام ، و هذا يناقض االعتقاد السائد بأن دور اإلذاعة تراجع أم%80.5يستعملون اإلذاعة و اليت بلغت 

، %94.9و تدل هذه النتائج على أنه إذا كان أفراد العينة يستعملون التلفزيون بصفة رئيسة . التلفزيون
 .، و لكنها تبقى معتربة%80.5فهم يستعملون اإلذاعة، أيضا، بنسبة أقل 

 يبني االستماع إىل اإلذاعات املختلفة) 19(جدول رقم 
 التكرار و النسبة
 االستماع إىل اإلذاعات

 النسبة كرارالت

 97.0 324 اإلذاعة اجلزائرية

 16.7 56 اإلذاعة العربية

 17.9 60 اإلذاعة الفرنسية

نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن اإلذاعة اجلزائرية هي األكثر استعماال من طرف املبحوثني، 
ى خالف و عل.  من جمموع العينة%78.1 من جمموع الذين يستمعون إىل اإلذاعة و %97.0أي بنسبة 
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، أما %17.9التلفزيون فإن اإلذاعات الفرنسية تأيت يف املرتبة الثانية و لكن بنسبة ضئيلة نوعا ما 
 .%16.7اإلذاعات العربية فتأيت يف املرتبة األخرية و بنسبة 

 يبني عادة االستماع إىل اإلذاعة) 20(جدول رقم 
               التكرار و النسبة   

 عادة االستماع
 النسبةرالتكرا

 34.4 115 دائما

 49.4 165 أحيانا

 16.2 54 نادرا

 100 334 اموع

، % 49.4أن أغلبية املبحوثني يستمعون إىل اإلذاعة أحيانا و بنسبة ) 20(يتضح من اجلدول رقم 
و هذا يعين أن اإلذاعة مل تفقد مكانتها . %34.4أما الذين يستمعون إليها بصفة دائمة فبلغت نسبتهم 

لية بسبب التلفزيون، و بالنظر، أيضا، إىل عامل الزمكانية، أي أنه ميكن االستماع إىل اإلذاعة يف أي ك
 .كالسيارة أو اجلهاز اجلوال: وقت من اليوم و يف أي مكان

 يبني مدة االستماع إىل اإلذاعة) 21(جدول رقم 
 اإلذاعـــــــــــــــة

 الفرنسية العربية جلزائريةا
     اإلذاعات و التكرار

 
النسبـةالتكرارالنسبـةالتكرارالنسبـةالتكرار مدة االستماع
 26.6 89 20.4 68 39.5 132 ساعة واحدة

 24.0 80 9.9 33 24.0 80 ساعتان

 6.9 23  5.6 19 31.1 104 أكثر من ساعتني

 42.5 142 64.1 214 5.4 18 مل خيتاروا

 100 334 100 334 100 334 اموع

        
  يظهر من اجلدول أعاله أن النسب األعلى ملدة االستماع إىل اإلذاعة هي ساعة واحدة بالنسبة 

و هذا يعين أن أكثر من نصف . %25.1، و أكثر من ساعتني بنسبة %31.8لإلذاعة اجلزائرية بنسبة 
العربية فيستمع إليها أما اإلذاعات . املبحوثني يستمعون إىل اإلذاعة ما بني الساعة و أكثر من ساعتني

و هذا يعين أن أفراد .  لنفس املدة%21.4، و اإلذاعات الفرنسية بنسبة %16.4ملدة ساعة واحدة بنسبة 
 .          العينة يستمعون إىل اإلذاعة اجلزائرية أساسا
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 يبني كيفية االستماع إىل اإلذاعة) 22(جدول رقم 
        اإلذاعـــــــــــــــة  

 الفرنسية العربية اجلزائرية
      اإلذاعات و التكرار

 
النسبـةالتكرارالنسبـةالتكرارالنسبـةالتكرار كيفية االستماع

 19.8 66 14.3 48 47.0 157 مبفردك

 10.8 36 11.7 39 32.3 108 مع بعض أفراد األسرة

 7.5 25 9.6 32 17.1 57 مع األسرة

 60.8 203 64.4 215 3.6 12 مل خيتاروا

 100 334 100 334 100 334 اموع

يكشف اجلدول أعاله أن االستماع إىل اإلذاعة يتم بصفة فردية أساسا و بالنسبة جلميع 
، و حوايل %37.8إذ يستمع حوايل ثلث املبحوثني إىل اإلذاعة اجلزائرية على انفراد أي بنسبة . اإلذاعات

و هذه النتائج تنسجم . %26.0راد األسرة، أي بنسبة الربع من أفراد العينة يستمعون إليها مع بعض أف
 .مع طبيعة الوسيلة على خالف التلفزيون الذي هو ما زال  مقيدا زمكانيا بالنسبة ألغلبية اجلمهور

 يبني أوقات االستماع إىل اإلذاعة) 23(جدول رقم 
 اإلذاعـــــــــــــــة

 الفرنسية العربية ئريةاجلزا
اإلذاعات و التكرار      

 
النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار أوقات االستماع

 6.6 22 4.5 15 36.8 123 يف الصباح

 2.1 7 3.3 11 6.9 23 يف الظهرية

 6.3 21 9.3 31 15.8 53 يف املساء

 6.9 23 5.4 18 27.2 91 يف السهرة

 18.3 61 15.5 52 31.4 105ليس لديهم وقت مفضل

    خالل هذا اجلدول أن األغلبية من املبحوثني يستمعون إىل اإلذاعة إما يف الصباحيتضح من 
و لكن . %31.4 فيما خيص اإلذاعة اجلزائرية، أو أن ليس لديهم وقت مفضل بنسبة %36.8و بنسبة 

ة أما الذين يستمعون إىل اإلذاعات العربية أو الفرنسي.  تستمع إليها يف السهرة%27.2هناك نسبة أقل 
و تعكس هذه النتائج، أيضا، . فتعترب نسبهم قليلة باملقارنة و يستمعون إليها أساسا يف أوقات غري حمددة

طبيعة الوسيلة اليت تستعمل كمنبه يف الصباح أو كمساعد على النوم يف الليل أو كخلفية أثناء القيام 
 . ببعض األعمال
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 استعمال اجلرائد
 يوضح قراءة اجلرائد) 24(جدول رقم 

               العدد و النسبة   
 قراءة اجلرائد

 النسبة العدد

 77.3 321 نعم

 22.7 94 ال

 100 415 اموع

 
   . %77.3أن أغلبية املبحوثني يطالعون اجلرائد أي بنسبة ) 24(يتجلى من خالل اجلدول رقم 

 ،   وئية اجلرائد ضعيفة بصفة عامة تناقض اعتقادا سائدا مؤداه أن مقر تبدو يف الظاهر أاو هذه النتائج
هذا، برغم من أن هناك فرقا بني اإلعالن عن قراءة اجلرائد و قراءا . و لدى الشباب على اخلصوص

 . )25(رقم ، كما سنالحظه يف اجلدول الفعلية أو الدوام عليها
 

 .يوضح عادات قراءة اجلرائد) 25(جدول رقم 
 اجلرائـــــــــــــد

 الفرنسية العربية اجلزائرية
  اجلرائد و التكرار   
 

النسبـةالتكرارالنسبـةالتكرارالنسبـةالتكرار ءةعادات القرا
 4.7 15 2.2 7 36.8 118 دائما

 7.8 25 10.6 34 20.8 67 أحيانا

 31.5 101 29.6 95 40.8 131 نادرا

 56.0 180 57.6 185 1.6 5 مل خيتاروا

 100 321 100 321 100 321 اموع

 
 من املبحوثني أجابوا بأم يقرؤون %77.3يبني لنا اجلدول أعاله أنه بالرغم من أن نسبة 

 أحيانا، %20.9 فقط، و بنسبة %36.8اجلرائد، إال أن الذين يقرؤون اجلرائد اجلزائرية بصفة دائمة ميثلون 
 . من املبحوثني يقرؤوها نادرا %40.8و نسبة معتربة 

ن بصفة دائمة سواء اجلرائد العربية أو الفرنسية فتعترب نسبهم ضئيلة جدا، و هي أما الذين يقرؤو
      %10.6 و الذين يقرأوا أحيانا فبلغت النسبة خبصوص اجلرائد العربية .%4.7 و %2.2على التوايل 
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 يقرأون ، و فيما يتعلق بالذين%7.8و هي أعلى من النسبة عند الذين يقرأون اجلرائد الفرنسية و كانت 
ون اجلرائد أ و لكنها أقل من نسبة الذين يقر%29.6اجلرائد العربية نادرا فكانت نسبتهم عالية و بلغت 

 و ميكن تفسري هذه النتائج بعدم توفر هذه اجلرائد يف أماكن السوق %31.5الفرنسية نادرا و كانت 
أو عائق اللغة بالنسبة للجرائد املختلفة من ناحية، و من ناحية ثانية بالقدرة الشرائية للمبحوثني 

 .الفرنسية
 
  االتاستعمال

 يوضح قراءة االت) 26(جدول رقم 
               العدد و النسبة   

 قراءة االت
 النسبة العدد

 51.8 215 نعم

 48.2 200 ال

 100 415 اموع

األقل استعماال من طرف يظهر من خالل هذا اجلدول أعاله أن االت هي الوسيلة اإلعالمية 
 صرحوا %51.8حيث أن نصف املبحوثني فقط . أفراد العينة و هذا مقارنة بالوسائل اإلعالمية األخرى

 .بأم يطالعون االت
 يوضح عادات قراءة االت) 27(جدول رقم 

 اـــــــــــالت
 سيةالفرن العربية اجلزائرية

  االت و التكرار    
 

النسبـةالتكرارالنسبـةالتكرارالنسبـةالتكرار عادات القراءة
 6.0 13 2.8 6 7.9 17 دائما

 15.3 33 16.7 36 29.2 63 أحيانا

 48.1 104 46.8 101 54.6 118 نادرا

 30.6 66 17.6 73 8.3 18 مل خيتاروا

 100 216 100 216 100 216 اموع

 
 تقرأ االت اجلزائرية بصفة %7.9 قليلة جدا أن نسبة) 27( ويتجلى من خالل اجلدول رقم 

. %2.8 تقرأ االت الفرنسية و يف املرتبة األخرية االت العربية و بنسبة %6.0دائمة، وتليها نسبة أقل 
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و لكن النسبة ترتفع بصفة معتربة بالنسبة للذين يقرأون االت اجلزائرية أحيانا حيث بلغت نسبتهم 

لمجالت األجنبية فنالحظ أن الذين يقرأون االت العربية أحيانا كانت نسبتهم و بالنسبة ل .29.2%
و لكن ترتفع نسبة القراءة .  من املبحوثني%15.3، و خبصوص االت الفرنسية فتقرأها نسبة 16.7%

       %46.8 و %54.6: النادرة للمجالت اجلزائرية و العربية و الفرنسية بصفة معتربة و هي على التوايل
  .%48.1و 

و هذا ميكن تفسريه بندرة االت اجلزائرية يف السوق و ما هو موجود منها مرتفع الثمن 
بالنسبة لقدرة الشباب الشرائية، و تنطبق نفس املالحظة على االت الفرنسية و العربية من حيث السعر 

 وبالتايل سنهمل حتليل نتائج قراءة .املرتفع و الوفرة أيضا يف السوق خاصة فيما يتعلق باالت العربية
 .لعدم داللتها اإلحصائية الكبريةمن طرف أفراد العينة نظرا االت 

 
 استعمال االنترنات

 يوضح استعمال االنترنات) 28(جدول رقم 

               العدد و النسبة   
 استعمال االنترنات

 النسبة العدد

 52.5 218 نعم

 47.5 197 ال

 100 415 اموع

أن أكثر من نصف أفراد العينة يستعملون االنترنات أي بنسبة ) 27(يبني لنا اجلدول رقم 
، و هذا قد يفسر بنسبة الطلبة املرتفعة نسبيا يف العينة من ناحية و من ناحية ثانية بطبيعة الوسيلة 52.5%

 .  االتصالية و ما توفره من خدمات للتسلية و للتعليم و اإلعالم
 يوضح مكان استعمال االنترنات) 29(قم جدول ر
  التكرار و النسبة        

 مكان االستعمال
 النسبةالتكرار

 15.1 33 املرتل

 78.3 170 املقهى االفتراضي

 9.7 21 مؤسسة تعليمية

 7.8 17 مركز تسلية علمية

 13.8 30 مكان العمل
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 تستعمل االنترنات يف املقاهي %78.3  أن أغلبية املبحوثني)29(رقمجلدول يتضح من ا
االفتراضية و هذا يرجع أساسا إىل أن معظم األسر اجلزائرية غري جمهزة بالتكنولوجيا الضرورية 
الستعمال االنترنات كاحلاسوب و اهلاتف الثابت؛ و من ناحية ثانية قد يفسر هذا بغرض االستعمال 

كما أن التحرر من رقابة األولياء، و خاصة فيما يتعلق .ل التسلية، أي األلعاب و املوسيقىمث
 .باإلناث، قد يكون عامال آخر وراء هذا النمط من االستعمال

 
   يوضح أوقات استعمال االنترنات)30(جدول رقم 

 التكرار و النسبة     
  االستعمالوقت

 النسبة التكرار

 26.3 57يف الصباح

 19.4 42يف الظهرية

 32.5 135يف املساء

 30.4 66يف السهرة

 
تستعمل االنترنات يف املساء أو  % 30.4  و%  32.5 لنا هذا اجلدول أن أغلبية أفراد العينة يبني

يف السهرة، ويفسر هذا بأن يف هذه الفترة من الوقت يكون الشباب قد عادوا إىل البيت من الدراسة 
من ناحية أخرى تعترب هذه الفترة وقتا خاصا للتفاعل االجتماعي . وقت فراغهمأو العمل كما هو 

 .بني األقران و اجلماعات األولية
  يوضح أغراض استعمال االنترنات)31(جدول رقم 

       التكرار و النسبة    
  االستعمالغرض

النسبة التكرار

 56.2 122البحث العلمي 

 60.4 131 الدردشة 

 53.0 115لكتروينالربيد اال 

 28.6 62األلعاب 

 36.4 79املوسيقى 

 19.8 43األخبار 
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   أن هناك ثالثة أغراض أساسية يف استعمال أفراد العينة لالنترنات،السابق يتضح من اجلدول 
          %56.2و هي على التوايل و بنسب متقاربة البحث العلمي و الدردشة و الربيد االلكتروين 

هذه هي الشائعة لدى الشباب بصفة عامة و يف مجيع  االستعمال مناطأ و .% 53.0 و  %53.0و 
أما الدردشة و الربيد االلكتروين .  و لو أن البحث العلمي خيص أساسا الطلبة و الثانويني،البلدان

 .فضةنظرا للتكلفة املنخفيستعمالن من أجل التفاعل االجتماعي الشبهي أو املراسلة بشكلها احلديث 
 

  يف وسائل اإلعالمفضلةالربامج و املوضوعات امل
  يف التلفزيونفضلةالربامج امل

تتعرض هلا    ما هي الربامج اليت : سنحاول فيما يلي حتليل نتائج إجابات املبحوثني عن سؤال
بة تنال اهتمامك أكثر يف القنوات التلفزيونية؟ و طلبنا من املبحوثني ترتيبها وفق األمهية بالنسو 
و هذا يف حماولة ملعرفة درجة انتباه املبحوثني إىل احملتويات اليت يتعرضون إليها، حبيث نفترض . إليهم

 اليت تأيت يف املرتبة األوىل هي اليت ينتبه إليها املبحوثون أكثر، و هذا لتمييزها عن تلك اتعوأن املوض
        كن أن يفسر العالقة بني القيم اليت يتعرضون إليها بصفة عرضية، و نفترض أا متثل مؤشرا مي

 . من ناحية ثانيةو السلوكيات من ناحية و وسائل اإلعالم
 . يبني الربامج اليت نالت اهتمام املبحوثني يف التلفزيون و ترتيبهم هلا)32(جدول رقم 

 التلفزيـــــــــــون
ي الفرنس العريب اجلزائري

      التلفزيون و الترتيب  
 

االحنرافاملتوسط االحنرافاملتوسط االحنراف املتوسط الربامج
 3,707 8,60 3,529 8,84 4,072 7,53 الرياضية

 5764,551, 4264,355, 1054,103, األفالم

 3,340 8,88 3,400 8,66 3,732 7,76 الثقافية

 2,862 9,46 3,053 9,16 3,058 8,90 السياسية

 3,386 8,92 0874,164, 8364,134, املسلسالت

   3,970 7,38 9963,948, الدينية

 3,591 8,60 3,277 8,66 3,496 8,08 العلمية

 5083,647, 3,637 8,11 3,715 7,61 اإلخبارية

 4083,706, 9964,116, 9963,873, املنوعات

 3,574 8,51 2,841 9,17 3,052 8,65 األلعاب
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ملفضلة يف التلفزيون لدى املبحوثني هي األفالم يف يتضح من خالل هذا اجلدول أن الربامج ا

 يف التلفزيون 6,57 يف التلفزيون العريب و 6,42 يف التلفزيون اجلزائري، و 5,10املرتبة األوىل مبتوسط 
 يف التلفزيون اجلزائري و املنوعات 6,83و تأيت يف املرتبة الثانية املسلسالت مبتوسط . الفرنسي
 إىل تداأما املرتبة الثالثة فع. يف التلفزيون الفرنسي8,40يون العريب و مبتوسط  يف التلفز6,99مبتوسط 

 يف التلفزيون العريب و الربامج 7,08 يف التلفزيون اجلزائري و مبتوسط 6,99الربامج الدينية مبتوسط 
ن نستخلص من هذه النتائج أن املبحوثني يستعملو. 8,50اإلخبارية يف التلفزيون الفرنسي مبتوسط 

التلفزيون من أجل الترفيه و التسلية بالدرجة األوىل، و ذلك من خالل اختيارهم لربامج اخليال 
املتمثلة يف األفالم و املنوعات، و تأيت بعدها حمتويات الواقع املتمثلة يف الربامج الدينية بالنسبة 

 .التلفزيون الفرنسيللتلفزيون اجلزائري و التلفزيون العريب و الربامج اإلخبارية فيما يتعلق ب
 

  يف اإلذاعةفضلةالربامج امل
 

   يبني ترتيب الربامج يف اإلذاعة)33 (جدول رقم
 اإلذاعــــــــة

 الفرنسية العربية اجلزائرية
      اإلذاعة و الترتيب    

 
االحنراف املتوسط االحنرافاملتوسط االحنرافاملتوسط الربامج
 2,757 9,89 2,142 10,25 3,021 9,16 السياسية

 2,999 9,56 7292,775, 3,884 7,32 الثقافية

 5293,045, 2,748 9,73 3,416 8,40 العلمية

 2,682 9,90 2,477 10.02 3,783 8,13 الرياضية

 2,940 9,66 2,347 10,2 3,205 8,85 األلعاب

 3493,264, 2,557 9,88 2373,916, اإلخبارية

غاين  3984,023, 5184,045, 3333,596,أل ا

   1073,672, 1074,092, الدينية

 2,444 9,95 2,444 9,96 3,556 8,07 االجتماعية

 2,937 9,66 2,910 9,69 3,989 7,50 الطبخ و شؤون املرتل
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يظهر لنا من خالل هذا اجلدول أن الربامج املفضلة يف اإلذاعة بالنسبة للمبحوثني و اليت 
 7,10 يف اإلذاعة اجلزائرية، و الربامج الدينية مبتوسط 3,33ي األغاين مبتوسط احتلت املرتبة األوىل ه

أما املرتبة الثانية فعادت للربامج .  يف اإلذاعة الفرنسية8,39يف اإلذاعة العربية و األغاين مبتوسط 
اإلذاعة  يف 8,51 يف اإلذاعة اجلزائرية و نفس املرتبة احتلتها األغاين مبتوسط 7,10مبتوسط  الدينية

و يف املرتبة . 9,34العربية، بينما جاءت الربامج اإلخبارية يف املرتبة الثانية يف اإلذاعة الفرنسية مبتوسط 
 يف اإلذاعة 9,72 يف اإلذاعة اجلزائرية و الربامج الثقافية مبتوسط 7,23الثالثة الربامج اإلخبارية مبتوسط 

 .9,52ة مبتوسط العربية و الربامج العلمية يف اإلذاعة الفرنسي
و نستنتج مما سلف ذكره أن اإلذاعة تستعمل أساسا لسماع األغاين فيما يتعلق باإلذاعة 

        و تأيت يف الدرجة الثانية برامج الواقع املتمثلة يف الربامج الدينية . اجلزائرية و اإلذاعة الفرنسية
 .و اإلخبارية و الثقافية و العلمية فيما خيص اإلذاعات الثالث

 
  يف اجلرائدفضلةاملوضوعات امل

 
  يبني ترتيب املواضيع يف اجلرائد)34(جدول رقم 

 اجلرائــــــــــــد
 الفرنسية العربية اجلزائرية

      اجلرائد و الترتيب   
 

االحنرافاملتوسطاالحنراف املتوسط االحنراف املتوسط املواضيع
 3,202 9,40 2,892 9,70 5964,270, السياسية

 0593,360, 1993,285, 3,923 6,75 الثقافية

 0793,385, 3,168 9,24 3,925 7,49 العلمية

 3,133 9,51 2,900 9,68 3,925 7,60 الرياضية

   8883,635, 3,847 7,24 الدينية

 0693,524, 3,204 9,31 5954,143, اإلخبارية

 3,064 9,45 1593,504, 3,928 7,22 الفنانني

 3,194 9,21 2,998 9,34 6163,705, تسليةال

 2,867 9,55 2,743 9,66 3,653 7,31 االجتماعية

 2,583 9,87 3,041 9,48 3,487 8,26 الطبخ و شؤون املرتل

 3,439 9,19     شؤون املغتربني
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 يوضح لنا اجلدول أعاله أن املوضوعات اليت احتلت املرتبة األوىل لدى املبحوثني يف اجلرائد

 و املوضوعات الدينية يف اجلرائد العربية مبتوسط 5,59اجلزائرية هي املوضوعات اإلخبارية و مبتوسط 
أما املرتبة الثانية فعادت للموضوعات . 9,05 و املوضوعات الثقافية يف اجلرائد الفرنسية مبتوسط 8,88

      9,15رائد العربية مبتوسط  و موضوعات الفنانني يف اجل6,59السياسية يف اجلرائد اجلزائرية مبتوسط 
و جاءت يف املرتبة الثالثة موضوعات . 9,06و املوضوعات اإلخبارية يف اجلرائد الفرنسية مبتوسط 

 و املوضوعات العلمية 9,19 و املوضوعات العلمية يف اجلرائد العربية مبتوسط 6,61التسلية مبتوسط 
     .9,07يف اجلرائد الفرنسية مبتوسط 

 هذه النتائج أن اجلرائد اجلزائرية تقرأ أساسا من أجل االطالع على ما جيري نستخلص من
من أحداث داخل الوطن و رمبا خارجه و كذلك متابعة العملية السياسية يف املقام الثاين، أما اجلرائد 
     العربية فتستعمل بالدرجة األوىل من أجل التثقيف الديين و تنفرد اجلرائد الفرنسية بغرض اإلعالم

 .و التحصيل العلمي و هذا قد يعود أساسا إىل عامل اللغة
 

 أغراض استعمال االنترنات
على غرار ما قمنا به خبصوص وسائل اإلعالم األخرى اليت أردنا أن نعرف، من خالل 
التعرض حملتوياا، املوضوعات اليت يفضلها املبحوثون، حناول معرفة أغراض أفراد العينة اليت تدفعهم 

تتوفر على نفس خصائص وسائل اإلعالم األخرى فيما ) االنترنات( يستعملوا االنترنات و اليت لكي
 .يتعلق باإلعالم و التثقيف و التسلية و الترفيه

  يوضح أغراض استعمال االنترنات )35(جدول رقم 
النسبة التكرار و         

 
ر االستعمال

 
ر

 
النسبة

اض  أغ
 التكرا

 56.2 122 البحث  العلمي

دشة  60.4 131 لدرا

 53.0 115 الربيد االلكتروين

 28.6 62 األلعاب

 36.4 79 املوسيقى

 19.8 43 األخبار
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يتبني لنا من خالل اجلدول أعاله أن هناك ثالث اجتاهات رئيسة يف استعمال االنترنات     
 أغلبية املبحوثني و لكنها متفاوتة النسب، ويتمثل االجتاه األول يف غرض الدردشة الذي عربت عنه

الغرض األساس من استعمال االنترنات هو التفاعل و التواصل مع  أن  و هذا يدل على% 60.4بنسبة 
 .اآلخرين

لكن مثل هذا الغرض قد ال يعين أن املبحوثني يعانون من فقر يف العالقات االجتماعية و إمنا 
خلجل و خاصة عند اإلناث و كذلك يعين فقط أن االنترنات تسمح هلم بتجاوز بعض النقائص مثل ا

 .االتصال يف جمهولية بني النوعني، و بالتايل ميكن التالعب باهلوية يف سرية تامة
هذا يفسر بكون الطلبة سواء ثانويني أو  و %56.2و االجتاه الثاين هو البحث العلمي 

ن أجل التحصيل الدراسي  جامعيني  ميثلون نسبة معتربة يف العينة، و عليه فهم يستعملون االنترنات م
 .و بنسبة أقل و لكن أكثر من نصف العينة

و نفترض أن أفراد العينة  % 53.0 يتمثل يف االجتاه الثالث و هو الربيد االلكتروين بنسبة 
األكرب سنا أو املوظفني أو اجلامعيني هم الذين يتواصلون عرب الربيد االلكتروين، ألن هذا الغرض 

مثل القدرة على الكتابة الكترونيا أو التقنيات اللغوية اليت قد ال تتوفر عند يتطلب بعض املهارات 
بعض أفراد العينة خاصة ذوي املستوى التعليمي األساسي أو حىت الثانوي إن كانوا من فئة األصغر 

 لغرض %28.6من الذين يستعملوا من أجل مساع املوسيقى، و  % 36.4و لكن هناك نسبة . سنا
 .%19.8أخريا األخبار بأدىن نسبة بلغت األلعاب و 

ية حال تؤكد هذه النتائج ما هو واقع يف بقاع أخرى من العامل حيث تنتشر أعلى 
 و كشفت عنه دراسات كثرية ،كما سنرى يف جزء الحق من هذه الدراسة، من أن االنترنات

االلكتروين، و بصفة املراهقني و الشباب يستعملون االنترنات أساسا من أجل الدردشة و الربيد 
خاصة اإلناث، و األلعاب بالدرجة األوىل، و يأيت البحث عن املواد التثقيفية و التعليمية يف املرتبة 

 . الثانية
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 التحليل الكيفي لنتائج الدراسة
 مشاهدة التلفزيون

  اليت نفترض أا ميكن أنسنحاول فيما يلي حتليل نتائج الدراسة وفق بعض املتغريات
تتسبب يف فروقات إحصائية ذات داللة و هي تتمثل يف النوع و السن و املستوى التعليمي و سنلجأ 

  الضرورة، ألننا الحظنا من خالل النتائج العامة للدراسة أنهما اقتضتكلإىل إدخال متغريات أخرى 
  . متغريات البيانات الشخصية ليست كلها على نفس الدرجة من األمهية

 
  يبني مشاهدة التلفزيون حسب النوع)36(جدول رقم 

 التلفزيون
الفرنسيالعريباجلزائري    

         التلفزيون
 

النوع
             

النسبةالتكرارالنسبةرةالتكرار   التكرا النسب
1 ن  52.5 95 53.0 96 65.7 119 81=الذكور

2 ن  35.2 75 66.2 141 74.6 159 13=اإلناث

 43.1 170 60.2 237 70.6 278 394=اموع

 
نالحظ من خالل هذا اجلدول أن نسبة الذكور الذين يشاهدون التلفزيون اجلزائري         

بالنسبة للتلفزيون %  74.6 هي أقل من نسبة اإلناث اليت هي % 53.0و التلفزيون العريب  % 65.7
ئي يشاهدن التلفزيون لكن نسبة اإلناث الال فيما خيص التلفزيون العريب، و%  66.2اجلزائري و 

  %.52.5فهي أقل من نسبة الذكور اليت بلغت  % 35.2الفرنسي 
   أطول مما يقضيه الذكور، وقتا و ميكن تفسري هذه النتائج بكون اإلناث يقضني يف البيت 

و هذا حبكم التقاليد اليت ما زالت متارس الضبط االجتماعي على اإلناث، من ناحية، و من ناحية 
إن اإلناث ليس لديهن يف الوقت احلايل، حىت و إن حتررنا من التقاليد، وسائل قضاء أوقات ثانية، ف

 .الفراغ اليت يعاين منها الشباب بصفة عامة و عنصر اإلناث بصفة خاصة
فسر هذا بنوع الربامج اليت تعرض على شاشة التلفزيونات اجلزائرية و العربية كما ميكن أن ي  
ث أكثر مما تعجب الذكور، مثل املسلسالت و املنوعات الغنائية و األفالم و اليت قد تروق اإلنا

 و لكنها تبث أساسا  يف التلفزيون اجلزائريأما الذكور فإن برامج الرياضة تستهويهم أكثر. العربية
 . يف فترات حمدودة
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ربة أما إقبال الذكور على التلفزيون الفرنسي الذي هو أكثر من إقبال اإلناث و بصفة معت
إلناث أو لكون لدى اسببه من إحراج ت  ميكن أنفقد يفسر بنوع الربامج اليت تعرض فيه و ما

 .ا تروق اإلناث مثل الرياضة أو األخبارهم أكثر ممالذكور يتعرضون إىل برامج تروق
  يبني مشاهدة التلفزيون حسب السن)37(جدول رقم 

التلفزيون 
يالعريباجلزائري  الفرنس  

      
   

ــــنس

التكرارات   التلفزيون و
             
النسبةالتكرارةالتكرارةالتكرار ال    النسب  النسب 

ن 1 9-24       =219 156 71.2 121 55.3 94 42.9 

ن 2 5-29      =175 122 69.7 116 66.3 76 43.4 

 43.1 170 60.2 237 70.6 278 394         = اموع

 فيما يتعلق ن متغري السن ليست له داللة إحصائية كبرية،يظهر من خالل هذا اجلدول أ
تشاهد ) عاما  24 -19( حيث أن الفئة العمرية مبشاهدة التلفزيون اجلزائري و التلفزيون الفرنسي 

مع جدا  تان متقاربتان نسبا، و مه% 42.9 بنسبةتشاهد الثاين   و% 71.2بنسبة األول أغلبية أفرادها 
 .% 43.4  و% 69.7  على التوايلاو مه)  عاما 29 -25(  الفئة العمريةيتنسب

 حيث تشاهده الفئة األوىل بنسبة   فيما يتعلق مبشاهدة التلفزيون العريبالكن هناك فرقا معترب
ا  و عليه، ميكن القول بأن أفراد العينة األكرب سن.% 66.3 و تشاهده الفئة الثانية بنسبة%  55.3

ىل عامل  إا و هذا قد يعود أساسازيون العريب أكثر من املبحوثني األقل سنيقِبلون على مشاهدة التلف
الوقت حيث أن الفئة األصغر سنا متمِردلنوع الربامج املعروضة  أو )ثانويون و جامعيون (ةس

كاملسلسالت اليت تروق املاكثات يف البيت أو األخبار اليت قد يقبل عليها الذين لديهم وظيفة من 
  .ورالذك

  يبني مشاهدة التلفزيون حسب املستوى التعليمي)38(جدول رقم 
التلفزيون 

الفرنسييبي   العر اجلزائر
التلفزيون      

 
ي التعليمامل
             

النسبةالتكرارالنسبةرالنسبةر ستوى    التكرا  التكرا
9 ن  27.8 27 52.6 51 73.2 71 7= أساسي

1 ن  45.9 68 69.6 103 70.3 104 48= ثانوي

1ن  50.3 75 55.7 83 69.1 103 49=جامعي 

3ع  43.1 170 60.2 237 70.6 278 94 = امو
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فيما خيص  معتربة  لكن غريمي له داللة إحصائيةيتضح من هذا اجلدول أن املستوى التعلي
 أكثر من %73.2حيث يشاهده ذوو املستوى التعليمي األساسي مشاهدة التلفزيون اجلزائري 

، و لكن ال يوجد فرق كبري بني الثانويني و اجلامعيني يف % 69.6 و اجلامعيني %70.3انويني الث
 %55.7و اجلامعيني % 69.1من جهة أخرى، يتضح أن الثانويني . مشاهدة التلفزيون اجلزائري

  و فيما يتعلق.%52.6 املستوى التعليمي األساسي ويشاهدون التلفزيون العريب أكثر مما يشاهده ذو
  أكثر من و كذلك%45.9 يشاهدونه أكثر من الثانويني %50.3بالتلفزيون الفرنسي فإن اجلامعيني 
  %.45.9 سبة ضئيلة باملقارنةن الذين يشاهدونه بذوي املستوى التعليمي األساسي

و عليه ميكن أن نستنتج بأن متغري املستوى التعليمي له عالقة ترابطية مع مشاهدة 
هلم ية بصفة عامة و التلفزيون الفرنسي بصفة خاصة، و هذا يفسر بكون الذين التلفزيونات األجنب

 قدرات فكرية تسمح هلم بتشكيل اهتمامات و حاجات، لديهممستوى تعليمي ثانوي أو جامعي 
أكثر من ذوي املستوى التعليمي األساسي، و بالتايل يسعون إىل إشباعها عن طريق التعرض إىل 

 ميكن أن يكون عامل اللغة سببا آخر يف اإلقبال على ،ألجنبية؛ و من جهة أخرىالقنوات التلفزيونية ا
فة خاصة التلفزيون الفرنسي و هذا ينطبق أكثر على اجلامعيني الذين رمبا صالقنوات األجنبية و ب

حيسنون فهم هذه اللغة أكثر من املستويني التعليميني اآلخرين، كما قد يتدخل عامل السياق العائلي 
 الذي تشكل ء من حيث قدرات اقتناء التكنولوجيا الضرورية أو من حيث التوجه الثقايف لألبوينسوا

 .اللغة أحد عناصره األساسية
 

 االستماع إىل اإلذاعة
 

  يبني االستماع إىل اإلذاعة حسب النوع)39(جدول رقم 
اإلذاعة 

نسيةالفرالعربيةاجلزائرية    
           اإلذاعة
 

النوع
             

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار       
 15.3 23 14.0 21 96.0 1144نذكور 50=     

1=  نإناث     84 180 97.3 35 18.9 37 20.0 

3 اموع     = 34 324 96.7 56 16.7 60 17.9 

 
ىل اإلذاعة حوا بأم يستمعون إيتضح من خالل هذا اجلدول أن األغلبية من أفراد العينة صرَّ

 %. 97.3 أو اإلناث الالئي يستمعن إليها بنسبة%  96.0 سواء الذكور الذين بلغت نسبتهم ،اجلزائرية
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و لو أن عدد اإلناث الالئي يستمعن إىل اإلذاعة اجلزائرية أكرب من عدد الذكور، كما يظهر أن 
 و مها % 20.0 و % 18.9اإلناث يستمعن إىل اإلذاعات العربية و الفرنسية بنسبتني على التوايل 

، و هذا برغم من أن عدد الذين يستمعون إىل اإلذاعات % 16.2 و % 14.0أعلى من نسبيت الذكور 
و قد . العربية و اإلذاعات الفرنسية يعترب ضئيال باملقارنة مع الذين يستمعون إىل اإلذاعة اجلزائرية

 يف البيت أكثر من  بكون ميكثنوراإلناث إىل اإلذاعة اجلزائرية أكثر من الذكيفسر استماع 
 .الذكور

طبيعة الوسيلة اإلعالمية يف حد ذاا اليت تستطيع إىل قد يرجع السبب  و من جهة أخرى، 
 باإلضافة إىل أنأن تتكيف مع أذواق اجلمهور احمللي أكثر مما يستطيعه التلفزيون على سبيل املثال، 

ى أن أغلبية أفراد العينة عالوة علهذا .  و التكنولوجيا بسيطةاالستماع إىل اإلذاعة غري مقيَّد زمكانيا
، باإلضافة إىل انفتاح يستمعون إىل األغاين أساسا يف اإلذاعة و بالتايل ال يطرح مشكل االختيار

 املنشطات الالئي رمبا ، أيضا، و املتنوعةاإلذاعة اجلزائرية على عنصر اإلناث من خالل الربامج
و االستنتاج الدال على ضوء هذه . ة أكثر مما يدركها املنشطون الذكورأريدركن احتياجات امل
 التلفزيون، و هلا مجهور معترب من الشباب و هذا يناقض غري مهددة من طرفالنتائج هو أن اإلذاعة 

 .  بعض اخلطابات اليت تتخوف من منافسة التلفزيون لإلذاعة
 

  السن يبني االستماع إىل اإلذاعة حسب)40(جدول رقم 
اإلذاعـــــة 

الفرنسيةالعربيةة    اجلزائري
التكرارات        اإلذاعة و

 
الســـن

             
النسبةالتكرارةالتكرارالنسبةالتكرار   النسب 

 16.2 31 15.7 30 97.4 1186 ن 91= 19-24

 20.0 29 18.2 26 95.8 1137ن  43= 25-29

 17.9 60 16.7 56 96.7 3323 34=  اموع

 
يظهر من خالل هذا اجلدول أن متغري السن ال ينطوي على أية داللة إحصائية معتربة فيما 

      % 97.4بلغت ) عاما 24-19(يتعلق باالستماع إىل اإلذاعة اجلزائرية حيث أن نسبة الفئة العمرية 

و لكن . ان و مها نسبتنا متقاربت%95.8عند حدود ) عاما 29 -25(و كانت نسبة الفئة العمرية 
توجد فروقات بسيطة جدا فيما يتعلق باالستماع إىل اإلذاعات العربية و اإلذاعات الفرنسية، حيث 

             %18.2 و عند الفئة الثانية% 16.2 و %15.7كانت النسبتان عند الفئة األوىل و على التوايل 

 .% 20.0 و
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 االثانية رمبا متلك إمكانات ال متلكهو قد تفسر هذه الفروقات البسيطة بكون الفئة العمرية 
، و بالتايل ميكن القول  مثل املستوى املعريف أو القدرات املادية أو حىت االهتمام،الفئة العمرية األوىل

 و توجهوا إىل االستماع إىل اإلذاعات األجنبية أكثر من الشباب أنه كلما كان الشباب أكرب سنا إالَّ
 .األصغر سنا

 
 يبني االستماع إىل اإلذاعة حسب املستوى التعليمي )41 (جدول رقم

اإلذاعة 
الفرنسيةةاجلزائرية   العربي 

التكرار        اإلذاعة و
 

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار املستوى التعليمي       
8أساسي      ن =2 81 98.8 11 13.3 3 3.6 

1ثانوي       ن =31 127 96.9 26 19.8 23 17.6 

ن 2جامعي       =11 116 54.9 19 15.7 34 28.1 

3اموع  =         34 324 97.0 56 16.7 60 17.9 

 
يظهر هذا اجلدول أن متغري املستوى التعليمي يلعب دورا يف االستماع إىل اإلذاعة و هذا 

ة نالحظ أنه إذا كانت نسبة الذين يستمعون إىل اإلذاع. يتجلى من خالل الفروقات املسجلة
متقاربة، إال أن اجلامعيني % 96.9و الثانوي % 98.8اجلزائرية من ذوي املستوى التعليمي األساسي 

 نالحظ فروقات ،و من جهة ثانية.  و هي أقل بكثري من النسبتني السابقتني% 54.9كانت نسبتهم 
ي األساسي معتربة فيما خيص االستماع إىل اإلذاعات األجنبية، حيث جند أن ذوي املستوى التعليم

، و مها نسبتان أقل من % 3.6 و اإلذاعة الفرنسية بنسبة % 13.3يستمعون إىل اإلذاعة العربية بنسبة 
بينما جند النسبة مرتفعة بصفة  .% 17.6 و % 19.8بلغتا على التوايل   مهانسبيت الثانويني اللتني

، و لكنهم ال يستمعون إىل الذين يستمعون إىل اإلذاعة الفرنسية%  28.1 عند اجلامعيني معتربة
 . %15.7اإلذاعة العربية إال بنسبة 

 املختلفةو نستنتج من هذه النتائج أن مستوى التعليم يلعب دورا يف االستماع إىل اإلذاعات 
 املستوى التعليمي األساسي قد ال يتوفرون القدرات املعرفية ووذو قد يفسر هذا بعوامل خمتلفة، ف

األجنبية أو أم يفتقدون القدرات املادية أو سياقهم العائلي ال يسمح ذلك، لالستماع إىل اإلذاعات 
 ،و نفس املالحظة تنطبق على الثانويني، أما اجلامعيون فال يستمعون كثريا إىل اإلذاعة اجلزائرية ألم

 ،لفرنسية ال يعيشون السياق العائلي خبصوص اإلذاعة اجلزائرية، و يعيشونه فيما يتعلق باإلذاعة ا،رمبا
إقباهلم على اإلذاعات األجنبية يفسر بالقدرات اليت يفتقدها  فإن  من جهة و من جهة ثانية،مثال
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قبلون على اإلذاعات األجنبية من أجل إشباع حاجات حمددة املبحوثون اآلخرون، فهذا قد جيعلهم ي
كن أن نستنتج أنه كلما كان  مي،و بالتايل. توفرها برامج الواقع كاإلخبارية أو الثقافية أو الدينية 

 . إال و اجتهوا إىل االستماع إىل اإلذاعات األجنبية الشباباملستوى التعليمي أعلى عند أفراد اجلمهور
 

 قراءة اجلرائد
 

  يبني قراءة اجلرائد حسب النوع)42(جدول رقم 
3د ن  21= اجلرائ   

الفرنسيةالعربيةة اجلزائري   
التكرار اجلرائد و        

 
لنوع

             
النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار ا           

1 ن 56=  ذكـــــــــور

 5.1 8 6. 1 44.9 70 دائما

 9.6 15 11.5 18 22.4 35 أحيانا

 26.9 42 23.7 37 30.8 48 نادرا

ا خيتارو   58.3 91 64.1 100 1.9 3 مل

111111ع  00 56 00 56 00 56 امو

نإنــــــــ 1ـاث    =65 
 4.2 7 3.6 6 29.1 48 دائما

 6.1 10 9.7 16 19.4 32 أحيانا

 35.8 59 35.2 58 50.3 83 نادرا

ن خيتر   53.9 89 51.5 85 6. 2 مل

111ع  00 165 00 165 00 165 امو

 
ون قرأفقط من جمموع املبحوثني الذكور ي% 44.9نالحظ من خالل هذا اجلدول أن 

 أي و على التوايل بنسبة ،ا إما أحيانا أو نادراوقرأيصفة دائمة، و األغلبية منهم اجلرائد اجلزائرية ب
 اجلرائد العربية أو الفرنسية بصفة قرأو من جهة أخرى، فإن نسبة قليلة منهم ت. %30.8 و 22.4%

 .%5.1 و %60.دائمة، أي 
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 و األغلبية منهن %29.1 اجلرائد اجلزائرية بصفة دائمة بنسبة قرأنو فيما يتعلق باإلناث في
ن يقرأونسبة قليلة جدا من اإلناث . %50.3  و%19.4ن نفس اجلرائد إما أحيانا أو نادرا أي قرأي

 %.4.2 و% 3.6اجلرائد العربية و الفرنسية بصفة دائمة، أي 

لدى قراء اجلرائد  نزعة عامة و عاملية ر عنعبِّتنتائج هذه الدراسة جتدر املالحظة إىل أن 
مقروئية اجلرائد تراجعت بصفة معتربة بسبب عاملني  تشري خمتلف الدراسات إىل أن إذالشباب 
 يتمثل األول يف منافسة و سائل اإلعالم األخرى و بالدرجة األوىل التلفزيون و االنترنات، ،أساسيني

  كما ميكن أن.و يكمن العامل الثاين يف أن مصداقية اجلرائد يف جل بقاع العامل أصبحت حمل شك
نضيف بأن اجلرائد اجلزائرية ما زالت بعيدة عن املهنية و تفتقر إىل التنوع يف العناوين و احملتويات اليت 

  .  طابع التسيس الطاغي فيهاباإلضافة إىلميكن أن جتلب الشباب إليها، 
ر عزوف الشباب اجلزائري عن قراءة اجلرائد وفق متغري السن بعدة إال أننا ميكن أن نفسِّ

حمدود و ميكثن يف البيت أكثر و هذا جيعلهن ال يتعرفن على ما يوجد  ل منها أن فضاء اإلناثعوام
 مهتمات بقراءة اجلرائد، و من ناحية ثانية فإن اجلرائد اليت تم بعنصر اإلناث نَّيف السوق إذا ما كُ
 إذا ما رغبنا اقتناء اجلرائد ب باإلضافة إىل قدرن الشرائية اليت رمبا ال تسمح هلن،يف اجلزائر نادرة جدا

، و املالحظ هو أن اإلناث يف اجلزائر يبحثن عن الصحافة الوظيفية، حىت و إن كانت قدمية، يف ذلك
 .   من أجل ترقية منط معيشتهنعلَّهنَّ جيدن فيها ما يشبع حاجان إىل تعلُّم بعض احلرف أو الفنون

 بسبب ضيق الوقت أو ضعف ، رمبا،ائدأما الذكور فهم أيضا غري مهتمني بقراءة اجلر
 ال يهتمون كثريا بالسياسة و ال جيدون يف اجلرائد ، أيضا،القدرات الفكرية و الشرائية، و هم

 .اجلزائرية ما يشبع حاجام إىل حتسني مستواهم يف مناحي خمتلفة من احلياة
 

  يبني قراءة اجلرائد حسب السن)43(جدول رقم 
3د    نئ  21= ـــاجلرا

الفرنسيةالعربيةاجلزائرية    
التكرار اجلرائد و        

 النسبة 
لسن

 و             
النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار ا           

1  1 العمرية  68= ن 24-9: الفئة
 4.8 8 3.0 5 29.8 50 دائما

 11.3 19 11.9 20 20.2 34 أحيانا

 31.5 53 32.7 55 49.4 83 نادرا

تاروا خي  52.4 88 52.4 88 6. 1 مل

111ع  00 168 00 168 00 168 امو
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العمرية 1   ن2  53= 29-5:الفئة

 4.6 7 1.3 2 44.4 68 دائما

 3.9 6 9.2 14 21.6 33 أحيانا

 31.4 48 26.1 40 31.4 48 نادرا

خيت  60.1 92 63.4 97 2.6 4ار  وامل

111ع  00 153 00 153 00 153 امو

 متغري السن له عالقة ترابطية مع قراءة اجلرائد، حيث الل هذا اجلدول أننالحظ من خ
 %20.2و % 29.8بنسبة ا ن اجلرائد اجلزائرية دائمقرأوي) عاما 24-19( أفراد الفئة العمرية نالحظ أن

فة اجلرائد اجلزائرية بصيقرأون ف)  عاما29-25(الفئة العمرية الثانية أفراد  أما .نادرا% 49.4 و أحيانا
 .نادرا% 21.6 و أحيانا%  31.4  و%44.4دائمة بنسبة 

 حيث جند أن ،و لكن كليت الفئتني يقرأ أفرادها اجلرائد األجنبية بنسب منخفضة جدا
 يقرأون دائما اجلرائد العربية و اجلرائد الفرنسية بنسبتني مها على )عاما 24-19(مبحوثي الفئة األوىل 

 .%4.6و %1.3 الفئة الثانية فيقرأون نفس اجلرائد و على التوايل ، أما أفراد%4.8و % 3.0التوايل 
و عليه ميكن أن نستنتج أن املبحوثني األكرب سنا يقرأون اجلرائد اجلزائرية أكثر بكثري من 
املبحوثني األصغر سنا، و هذا يفسر بطبيعة احلال بعدة عوامل مثل املستوى التعليمي أو الدخل أو 

ضمن أسرة هلا عادات قراءة اجلرائد ن ون املبحوثني الذين يوجدأ األخري يعين السياق العائلي، فهذا
 .اسيتنشأون على قراء

أما عدم اإلقبال على اجلرائد األجنبية سواء العربية أو الفرنسية فهذا رمبا يعود أساسا إىل أا 
عيفة أو  الشرائية الضغري موجودة يف السوق أو ألن أفراد العينة ال يستطيعون شراءها بسبب قدرم

  . األجنبية يف اجلزائر أو الرتفاع مثن اجلرائداملنعدمة
  يبني قراءة اجلرائد حسب مستوى التعليم)44 (جدول رقم

3ن  21= اجلرائد 
الفرنسيةالعربيةة    اجلزائري

اجلرائد و    
               و

التعلي  ستوى  

     التكرار 
 النسبة   

مامل ةرالنسبةالتكرارالنسبةالتكراري   النسب التكرا   
6 نـــأس  8=اسي

 3.0 2 3.0 2 38.2 26 دائما

 8.8 6 10.3 7 13.2 9 أحيانا

ا رد  19.1 13 17.6 12 47.1 32 نا
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 69.1 47 69.1 47 1.5 1 مل خيتاروا

 100 68 100 68 100 68 اموع

1نـــثان  24= وي 
 7.3 9 3.2 4 29.8 37 دائما

 7.3 9 13.7 17 30.6 38 أحيانا

ا رد  30.6 38 29.8 37 38.0 47 نا

 54.8 68 32.3 40 1.6 2 مل خيتاروا

 100 124 100 124 100 124 اموع

1= نـــجام  29عي 
 3.1 4 8. 1 42.6 55 دائما

 7.8 10 7.7 10 15.5 20 أحيانا

ا رد  38.7 50 35.7 46 15.5 52 نا

 50.4 65 55.8 72 1.6 2 مل خيتاروا

 100 129 100 129 100 129 وعام

يظهر لنا من خالل هذا اجلدول أن املبحوثني من املستوى التعليمي األساسي يقرؤون 
، أما اجلرائد %47.1 و %13.2و يقرؤوا أحيانا و نادرا بنسبة % 38.2اجلرائد اجلزائرية دائما بنسبة 

 %. 3.1 و  %80.على التوايل ا دائما بنسبة ضئيلة جدا، أي و قرأوالعربية و الفرنسية في
اجلرائد العربية و الفرنسية  و %29.8 فيقرؤون اجلرائد اجلزائرية دائما بنسبة أما الثانويون

   % 30.6 ون اجلرائد اجلزائرية أحيانا و نادرا بنسبةقرأوي. على التوايل %7.3 و % .3 2  دائما بنسبة

 .% 38.0و 
 و اجلرائد العربية% 42.6جلرائد اجلزائرية دائما بنسبة ن اقرأو ي فهماجلامعينيفيما يتعلق بو 

    و بلغت النسبة عند الذين يقرؤون اجلرائد اجلزائرية أحيانا  ، % 3.1 و%  80. يتو الفرنسية بنسب
 .%15.5 و %15.5و نادرا على التوايل 

ئرية أكثر و القراءة األوىل تظهر أن ذوي املستوى التعليمي األساسي يقرأون اجلرائد اجلزا
من الثانويني و يقتربون من نسبة اجلامعيني، و هذا ميكن تفسريه بعدة عوامل، منها أن أفراد هذه 

  عنالفئة انقطعوا عن الدراسة و أدركوا قيمة التعليم، و بالتايل، فهم يبحثون من خالل اجلرائد
اقتناء اجلرائد أو إشباع ما حرموا منه و لو بشكل ضئيل، أو ألن لديهم دخل شهري ميكنهم من 
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أما عدم إقباهلم على قراءة اجلرائد . يتواجدون ضمن أسر تقرأ اجلرائد، أو لديهم الوقت الكايف
 .األجنبية فتعود إىل عوامل القدرات الفكرية أو الشرائية

أما الثانويون الذين يقرأون اجلرائد اجلزائرية بنسبة قليلة باملقارنة قد يعود السبب يف ذلك إىل 
 يفتقدون إىل الوقت بسبب الدراسة أو القدرة الشرائية أو عدم االهتمام أصال باجلرائد، و رمبا أم

و خبصوص اجلرائد األجنبية فتنطبق عليهم نفس املالحظة اليت . اجلرائدأ يتواجدون يف أسر ال تقر
 .يف حق مبحوثي املستوى التعليم األساسيأوردناها 

دهم أكثر قراءة للجرائد اجلزائرية و السبب يكمن، رمبا، يف و فيما يتعلق بفئة اجلامعيني فنج
قدرام الفكرية و قدرم الشرائية، لكن و بالنسبة للذين ال يقرأون اجلرائد األجنبية قد يعود ذلك 

و عليه ميكن االستنتاج بأنه كلما كان . ون إىل الوقت الكايفدىل عدم توفرها أو غالئها أو أم يفتقإ
   .عليمي أعلى لدى الشباب إال و كان هناك إقبال على اجلرائد اجلزائريةاملستوى الت

 أردنا ،فنا على دور متغريات النوع و السن و املستوى التعليمي يف قراءة اجلرائدبعد أن تعرَّ
و هذا اعتقادا . إدخال متغري الدخل يف التحليل ملعرفة ما إذا كانت له عالقة ترابطية مع قراءة اجلرائد

 بأن اجلرائد ختتلف عن وسائل اإلعالم األخرى مثل التلفزيون و اإلذاعة اللتني يكون التعرض منا
، هذا إذا مل توجد الطالع عليهاكي يتم ا أساسا لاقتنائهاجمانيا عكس اجلرائد اليت حتتاج إىل إليهما 

 لديهم دخل ؛ و لكن هذا ال يعين، بأي حال من األحوال، أن الذينيف األسرة أو يف مكان العمل
يقرأون اجلرائد بالضرورة، ألن القراءة، بصفة عامة و قراءة اجلرائد بصفة خاصة، هي عادة يكتسبها 
الفرد منذ الصغر عندما يالحظ والديه أو أحدمها يقرأ اجلريدة فيحاكيه و بالتايل تتكون لديه عادة 

 .القراءة
 يبني قراءة اجلرائد حسب الدخل) 45( جدول رقم 

3د    نئ  21= ــــاجلرا
الفرنسيةالعربيةاجلزائرية    

 التكرار اجلر
 

ل

ائد و    
             

النسبةالتكرارةالتكرارالنسبةالتكرار الدخ   النسب   
من أقل ج5   د000 فئة

 4.4 8 3.3 6 33.0 60 دائما

 9.9 18 9.9 18 17.6 32 أحيانا

 30.2 55 29.7 54 47.8 87 نادرا

ا خيتارو   55.5 101 57.1 104 1.6 3 مل

 100 182 100 182 100 182 اموع

من دج1 5  0.000إىل دج001 فئة
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دائما 1.9 1   31.5 17 
 11.1 6 13.0 7 37.0 20 أحيانا

 27.8 15 27.8 15 31.5 17 نادرا

ا خيتارو   59.3 32 59.3 32   مل

 100 54 100 54 100 54 اموع

من 5.000 إىل دج0.001 فئة  دج11 
 2.3 1   44.2 19 ائماد

   14.0 6 14.0 6 أحيانا

 34.9 15 27.9 12 41.9 18 نادرا

ا خيتارو   62.8 27 58.1 25   مل

 100 43 100 43 100 43 اموع

من 21.000 إىل دج5.001 فئة  جد1 
 10.0 3 3.3 1 53.3 16 دائما

   6.7 2 20.0 6 أحيانا

 30.0 9 26.7 8 23.3 7 نادرا

ا خيتارو   60.0 18 63.3 19 3.3 1 مل

 100 30 100 30 100 30 اموع

من أكثر ج2    د1.000فئة
 2.3 1   44.2 19 دائما

   14.0 6 14.0 6 أحيانا

 34.9 15 27.9 12 41.9 18 نادرا

ا خيتارو   62.8 27 58.1 25   مل

 100 43 100 43 100 43 اموع

 
ن البيانات الكثرية اليت حيملها هذا اجلدول إال أن جتدر املالحظة يف املستهل إىل أنه بالرغم م

ذلك ال يعين أا حتمل كلها دالالت إحصائية بالنسبة ملوضوعنا، و عليه سوف نركز على الذين 
  .يقرؤون اجلرائد املتنوعة بصفة دائمة و حسب
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ن اجلرائد قرأو يدج5000أقل من : فئة من% 33.0نالحظ من خالل هذا اجلدول أن 
و يقرأ أفراد .  اجلرائد العربية و الفرنسية على التوايليقرأون %4.4و % 3.3ية بصفة دائمة و اجلزائر
و ال تقرأ اجلرائد الفرنسية إال % 531. اجلرائد اجلزائرية دائما بنسبة دج10.000 إىل دج5001 من: فئة

 إىل دج10.001 من: أما فيما يتعلق بفئة.  بينما ال تطالع اجلرائد العربية أصال،%91.بنسبة 

إطالقا،   بينما ال تطالع اجلرائد العربية،%244. فيقرأ أفرادها اجلرائد اجلزائرية دائما بنسبة دج15.000
 تطالع دج21.000 إىل دج15.001 من: و جند فئة. فقط % 32. و لكنها تقرأ اجلرائد الفرنسية بنسبة

            %3.3 بنسبة اجلرائد الفرنسية عربية و، و تطالع اجلرائد ال%53.3اجلرائد اجلزائرية دائما بنسبة 

          %050. تطالع اجلرائد اجلزائرية دائما بنسبة دج21.000 أكثر من: و أخريا فإن فئة. %010. و
 .لكن أفرادها ال يطالعون اجلرائد العربية إطالقا%  16.7 و الفرنسية بنسبة

عالقة ترابطية مع قراءة اجلرائد بصفة عامة يظهر من خالل هذه البيانات أن متغري الدخل له 
إذ نالحظ أن الثلث تقريبا فقط من الذين لديهم دخل أقل . و اجلرائد اجلزائرية بصفة خاصة

و يقرأون اجلرائد األجنبية بنسبة تفوق نسبة بعض دج يقرأون اجلرائد اجلزائرية بصفة دائمة 5000
ن على قراءة اجلرائد ي يفسر بكوم متعودميكن أن و هذا، ربالفئات األخرى و من ذوي الدخل األك

 .و بالتايل ال يستطيعون االستغناء عنها أو أم يقرأوا يف البيت أو يف مكان العمل
    ، دائمادج يقرأون اجلرائد اجلزائرية10.000 إىل دج5001 و الثلث فقط من أفراد فئة من

و هذا . بة ضئيلة للغاية فيما خيص اجلرائد الفرنسيةو لكنهم ال يقرأون اجلرائد العربية إطالقا و بنس
 الذين يقرأون اجلرائد اجلزائرية دائما بنسبة أعلى     دج15.000 إىل دج10.001 فئة منعكس أفراد 

و ميكن تفسري هذا بكوم لديهم دخل يسمح هلم باقتناء اجلريدة أو ألم جيدوا يف مكان العمل، 
 .جنبية بنسبة ضئيلة جداو لكنهم يقرأون اجلرائد األ

         دج فيقرأ نصف أفرادها اجلرائد اجلزائرية دائما، 21.000 إىل دج15.001 أما فئة من
      ، %10.0و يقرأون اجلرائد األجنبية بنسبة أعلى و خاصة اجلرائد الفرنسية حيث بلغت النسبة 

 أن عدد أفرادها القليلني جدا، يقردج هي األخرى، و على الرغم م21.000 و أخريا فإن فئة أكثر من
 . اجلرائد العربيةوننصف أفرادها اجلرائد اجلزائرية دائما و بنسبة أعلى اجلرائد الفرنسية و ال يقرأ

و عليه ميكن أن نستنتج أن قراءة اجلرائد اجلزائرية و اجلرائد األجنبية مرتبطة بالدخل، أي 
ب على قراءة اجلرائد اجلزائرية بصفة عامة و اجلرائد أنه كلما كان الدخل مرتفعا إال و أقبل الشبا

 .الفرنسية بصفة خاصة
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  يوضح أغراض استعمال االنترنات حسب السن)46(جدول رقم 
الســـــــــــن 

اموع9  ن 12ن1-2 94    = 27 5-29   =1  

التكرار         السن و
 

النسبةكرارالتالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار اضأغر االستعمال       
يا العلم    56.2 122 52.2 47 59.1 75 لبحث

دشة  60.4 131 66.7 60 55.9 71 لدرا

 53.0 115 58.9 53 48.8 62 الربيد االلكتروين

 28.6 62 26.7 24 29.9 38 األلعاب

 36.4 79 30.0 27 40.9 52 املوسيقى

 19.8 43 26.7 24 15.0 19 األخبار

أن نسبة استعمال االنترنات لغرض البحث العلمي مرتفعة يتضح من خالل هذا اجلدول 
اليت بلغت نسبتها ) عاما 29-25(، و هذا باملقارنة مع فئة %59.1 و هي) عاما 24-19(عند فئة 

لدى % 55.9 مقابل% 66.7خبصوص الدردشة ) عاما 29-25(لكن النسبة مرتفعة عند فئة . % 52.2
ة ــــة للربيد االلكتروين حيث بلغت النسبة عند فئو نفس احلال بالنسب).  عاما24-19 (فئة
و املوسيقى  أما خبصوص غرض األلعاب). عاما 24-19(عند فئة  %48.8  و%58.9) عاما 25-29(

ة ـفئ على التوايل باملقارنة مع% 40.9 و %29.9أي ) عاما 24-19(فنجد النسبة مرتفعة عند فئة 
ألخبار يف املرتبة األخرية بالنسبة للفئتني و على التوايل و تأيت ا. %30.0 و %26.7 أي) عاما 25-29(

 . %19.8 و%  15.0
ا يستعملون االنترنات لغرض و ميكن أن نستخلص من هذه النتائج أن الشباب األصغر سن

؛ و أن ساساأىل عامل الدراسة إا و قد يعود هذا  سنربكثر من فئة الشباب األكأالبحث العلمي 
ا و هذا الشباب األكرب سنا يستعملون االنترنات من أجل الدردشة أكثر من فئة الشباب األصغر سن

يعود رمبا إىل نضجهم و رغبتهم يف الدخول يف عالقات اجتماعية شبهية إلشباع بعض احلاجات اليت 
ال يستطيعون إشباعها يف احلياة االجتماعية بسبب التقاليد و الثقافة السائدة، و بسبب قدرام 

. كرية، أيضا، و بصفة خاصة، اللغة اليت هي عامل أساسي يف نسج عالقات شبهية عرب االنترنات الف
كما أنه كلما كان الشباب أصغر سنا إال و استعمل االنترنات من أجل أغراض األلعاب و مساع 

م  رمبا أل،املوسيقى، بينما تبقى نسبة الشباب الذين يستعملون االنترنات لغرض األخبار ضئيلة
 . يستقون األخبار من مصادر أخرى

 

 224



حتليل نتائج االستعمال و التعرض: الفصل الرابع  

  يوضح أغراض استعمال االنترنات حسب مستوى التعليم)47(جدول رقم 
 املستوى التعليــــمي

اموع1ن8نثانوي2 نأساسي  14=   جامعي 2=    2=   

التعليمي       املستوى
  

 
ر االستعمال

التكرار            و

اض التكرارالنسبةالتكرارةاالتكرارالنسبةالتكرار أغ
النس
بة

  لنسب 
 

 56.2 122 71.1 81 44.4 36 22.7 5 لبحث  العلميا

دشة  60.4 131 54.4 62 65.4 53 72.2 16 لدرا

 53.0 115 51.8 59 56.8 46 45.5 10 الربيد االلكتروين

 28.6 62 27.2 31 32.1 26 22.7 5 األلعاب

 36.4 79 33.3 38 42.0 34 31.8 7 املوسيقى

 19.8 43 22.8 26 18.5 15 9.1 2 األخبار

 )        مفردة22(يظهر من اجلدول أعاله أن عدد ذوي املستوى التعليمي األساسي قليل 
 ذوي و عليه فإن. ني االعتبار و التركيز على الثانويني و اجلامعينيعو بالتايل ميكن عدم أخذهم ب

و هي أقل من نسبة % 44.4 بحث العلمي بنسبة يستعملون االنترنات لغرض الاملستوى الثانوي
 خبصوص غرض الدردشة أكرب %65.4 املستوى الثانوي، لكن نسبة %56.2 اجلامعيني اليت بلغت
     %56.8  و نفس الشيء بالنسبة للربيد االلكتروين و هي على التوايل%60.4 منها عند اجلامعيني

 . %53.0 و
صدون االنترنات من أجل األلعاب و املوسيقى بنسبة  يقذوي املستوى الثانويكما أننا جند 

و تأيت األخبار يف املرتبة األخرية . %36.4 و% 28.6هي أكرب من نسبة اجلامعيني  %42.0و % 32.1
 . %19.8 و% 15.0يني و على التوايل مستوبالنسبة لل

 استعمال إن أول ما نستنتجه من خالل هذه النتائج هو أن متغري املستوى التعليمي مهم يف
 و أن ذوي املستوى الثانوي يستعملون .االنترنات ألا حتتاج إىل معرفة القراءة و الكتابة االلكترونية

االنترنات لغرض الدردشة يف املقام األول و هذا رمبا إلشباع حاجتهم إىل عالقات اجتماعية بديلة، 
بحوثني املتمدرسني أو الذين يريدون مث الربيد االلكتروين فالبحث العلمي و قد يعين هذا األخري امل

استكمال تكوينهم، لكن أفراد هذه الفئة يستعملون االنترنات من أجل غرض األلعاب و مساع 
 .املوسيقى أكثر من فئة اجلامعيني و هذا حبثا، رمبا، عن التسلية و الترفيه

    بحث العلمي  من أجل غرض ال يف املقام األولأما اجلامعيون فإم يستعملون االنترنات
، مث غرض الدردشة و الربيد االلكتروين من أجل و هذا يفسر حبكم دراستهم اليت تتطلب ذلك
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الدخول يف عالقات اجتماعية شبهية أو رد التسلية و الترفيه، و لكنهم ال يستعملون االنترنات من 
  .وى الثانويأجل األلعاب و مساع املوسيقى إال بنسبة قليلة باملقارنة مع فئة املست

و عليه ميكن القول بأنه كلما كان مستوى التعليم أعلى إال و اجته الشباب إىل استعمال 
االنترنات من أجل البحث العلمي أوال، و التواصل االلكتروين ثانيا، كما أن االنترنات ال تعترب 

 . مصدر أخبار معترب بالنسبة للشباب
 سب املهنةيبني استعمال االنترنات ح) 48(جدول رقم 

       التكرار
  املهنة
النسبةالتكرار        و

النسبةر    التكرا
62ن حر     46.7 8 0=           عمل

 63.3 69 109=  ن         موظف    

ن         بطال         =94 22 23.4 

 38.7 12 31=        عامل ن يدوي

نطالب                =121 87 71.9 

421اموع                  15 18 00 

يظهر من خالل هذا اجلدول أن املوظفني و الطلبة الذين ميثلون أكثر من نصف العينة هم 
 و هذا يتماشى و متغري املهنة حبيث %71.9و % 63.3 أكثر استعماال لالنترنات و هذا على التوايل

 أو يف مكان نترنات بالبيتأن املوظفني لديهم القدرة الشرائية القتناء حاسوب آيل أو استعمال اال
، أما الطلبة فبحكم دراستهم قد يستعملون االنترنات من أجل البحث العلمي باملؤسسات العمل

يستعملون االنترنات بنسبة ) عمل حر( كما أن فئة .، أو يف البيت أو يف املقاهي االفتراضيةالتعليمية
تسمح هلم باقتناء التكنولوجيا الضرورية أو  اليت  و هذا يفسر بقدرم الشرائية أساسا% 46.7معتربة

 .استعماهلا يف مكان العمل أو بالبيت
، أي أنه كلما كانت أن متغري املهنة عامل مهم يف استعمال االنترنات، ميكن القول بو عليه

 أكثر من غري للشباب مهنة كمصدر دخل شهري أو كدراسة إال و أقبلوا على استعمال االنترنات
 . م مهنةالذين ليست هل

 
 ترتيب الربامج يف التلفزيون

إننا سنحاول حتليل نتائج الدراسة خبصوص ترتيب أفراد العينة للربامج التلفزيونية حسب 
بعض املتغريات افتراضا منا بأنه قد تكون هلا عالقة ترابطية مع منط التعرض و االنتباه الذين يشكالن 

استعمال و سائل اإلعالم و االرتباط بالقيم و جتاوز مؤشرا هاما يف حماولة الكشف عن العالقة بني 
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 و هذا ما سنقوم به خبصوص كل وسيلة إعالمية من الوسائل اليت .بعض السلوكيات لدى الشباب
وقع االختيار عليها يف هذه الدراسة و هذا باستثناء االت اليت أظهرت النتائج أن املبحوثني ال 

لعالقة الشباب بوسائل  يف رسم الصورة اإلمجالية كثرياا تفيديقبلون عليها كثريا و ال نعتقد أ 
 . اإلعالم من جهة، و من جهة  ثانية بالقيم و السلوكيات
 

  يبني ترتيب الربامج يف التلفزيون حسب النوع)49(جدول رقم 
 181=ذكور ن

 التلفزيون
 213= إناث  ن

 التلفزيون
 الفرنسي العريباجلزائريالفرنسي العريبياجلزائر

 النوع و املتوسط       
 
 

 املتوسطاملتوسطاملتوسطاملتوسطاملتوسطاملتوسط الربامج
 9.73 10.09 435.377.2879.32. الرياضية

605.247.206.684.725.886. األفالم

 8.73 8.29 7.25 9.04 9.10 8.37 الثقافية

 9.44 9.15 9.01 9.49 9.17 8.76 السياسية

 215.4358.46. 9.46 9.02 8.74 لسالتاملس

 326.856. 787.018. الدينية

 8.63 8.67 5688.00. 8.66 8.18 العلمية

398. 8.16 457.058.6287.75. اإلخبارية

وعات 985.905.068. 8.80 8.28 8.18ملن ا

308. 9.02 8.40 8.76 9.35 8.95 األلعاب

 
حظ أن الذكور اختاروا الرياضة يف املرتبة األوىل يف من خالل قراءة هذا اجلدول نال

و األفالم يف التلفزيون العريب و التلفزيون الفرنسي على التوايل  5.43التلفزيون اجلزائري مبتوسط 
 و الرياضة 5.60كما اختاروا يف املرتبة الثانية يف التلفزيون اجلزائري األفالم مبتوسط . 6.20و  7.24

أما املرتبة الثالثة يف . 7.28 و يف التلفزيون الفرنسي أيضا مبتوسط 7.37 يب مبتوسطيف التلفزيون العر
    8.01 و يف التلفزيون العريب أيضا مبتوسط 7.78التلفزيون اجلزائري فعادت للربامج الدينية مبتوسط 

بارية يف و يف املرتبة الرابعة جاءت الربامج اإلخ. 8.56 و العلمية يف التلفزيون الفرنسي مبتوسط
 .8.62و التلفزيون الفرنسي  8.05و كذلك يف التلفزيون العريب . 7.45التلفزيون اجلزائري مبتوسط 
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يف التلفزيون  4.68 فيما يتعلق باإلناث فلقد اخترن يف املرتبة األوىل األفالم مبتوسط و
.   5.43 مبتوسط  و املسلسالت يف التلفزيون العريب6.88اجلزائري و يف التلفزيون الفرنسي مبتوسط 

و األفالم يف التلفزيون العريب  5.21و عادت املرتبة الثانية يف التلفزيون اجلزائري للمسلسالت مبتوسط 
 .8.06و املنوعات يف التلفزيون الفرنسي مبتوسط  5.72مبتوسط 

يف  و املنوعات 5.98أما املرتبة الثالثة فكانت للمنوعات يف التلفزيون اجلزائري مبتوسط 
و يف املرتبة الرابعة . 8.30 و األلعاب يف التلفزيون الفرنسي مبتوسط 5.90تلفزيون العريب مبتوسط ال

 6.85و التلفزيون العريب مبتوسط  6.32اختارت اإلناث الربامج الدينية يف التلفزيون اجلزائري مبتوسط 

 .8.39و الربامج اإلخبارية يف التلفزيون الفرنسي مبتوسط 
لنتائج أن الذكور و اإلناث يستعملون التلفزيون من أجل الترفيه يف املقام نستنتج من هذه ا

 و يهتمون )األفالم و الرياضة و املسلسالت و املنوعات (األول مبعىن أم يتعرضون إىل برامج اخليال
يت يف فهذه األخرية تأ ،)الربامج الدينية و اإلخبارية و الثقافية و العلمية (ا أكثر من برامج الواقع

 .املقام الثاين
و أن الذكور يقبلون على برامج الرياضة أكثر من اإلناث، و يفضل اإلناث املسلسالت 

و أن الذكور و اإلناث على حد سواء يتعرضون إىل الربامج الدينية و اإلخبارية . أكثر من الذكور
 . يف التلفزيون اجلزائري أساسا

الشباب الذكور بصفة خاصة حيث احتلت املرتبة كما أن الربامج الدينية هلا شعبيتها لدى 
 رمبا يفسر مبحاولة ،و هذا. ، و املرتبة الرابعة بالنسبة لإلناثالثالثة قبل األخبار يف التلفزيون اجلزائري

التلفزيون اجلزائري حتسني الربامج الدينية و تشبيبها من خالل املتدخلني الشباب و املواضيع اليت 
و نعتقد أن إقبال الشباب على الربامج الدينية يناقض حماوالت التخويف من . ترتبط بواقع الشباب

 .الصحوة اإلسالمية و جهود إغراء الشباب بثقافة اهلروبية من الواقع الذي يعيشه
 ؛        مصدرا للترفيه أساسا للذكور و اإلناثو تبقى القنوات األجنبية، عربية و فرنسية،

فيما  التثقيف الديين بالنسبة للتلفزيون العريب، و التحصيل العلمي بدرجة أقل مصدرا لإلعالم وو 
 . للتلفزيون الفرنسيخيص
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  يبني ترتيب الربامج يف التلفزيون حسب السـن)50(جدول رقم 
ن-=ن- 219       1924

 التلفزيون
2529       =175 

 التلفزيون
الفرنسي العريبرياجلزائالفرنسي العريباجلزائري

     السن
 
 

املتوسطاملتوسطاملتوسطاملتوسطاملتوسطاملتوسط الربامج
578. 8.96 6387.71. 3978.96. الرياضية

025.476.736.205.356.376. األفالم

 8.57 8.46 7.67 9.12 8.83 7.84 الثقافية

 9.21 9.03 8.97 9.67 9.26 8.84 السياسية

 0.37.2279.14 466.9668.75. املسلسالت

 786.057. 167.657. الدينية

398. 8.50 7.99 8.77 8.79 8.16 العلمية

028. 1677.71. 8.88 8.43 7.97 اإلخبارية

وعات  6678.58. 466.2687.34. 8.61ملن ا

 8.64 9.38 4088.71. 9.00 8.96 األلعاب

 
اختارت األفالم يف املرتبة ) عاما 24-19(يظهر من خالل هذا اجلدول أن الفئة العمرية 

        6.35 و املنوعات يف التلفزيون العريب مبتوسط 5.20األوىل بالنسبة للتلفزيون اجلزائري مبتوسط 

 يف املسلسالتأما يف املرتبة الثانية فاختارت . 6.73و األفالم يف التلفزيون الفرنسي مبتوسط 
 و املنوعات يف 6.47التلفزيون العريب مبتوسط األفالم يف   و6.46التلفزيون اجلزائري مبتوسط 

 . 8.26التلفزيون الفرنسي مبتوسط 
و اختار أفراد هذه الفئة العمرية يف املرتبة الثالثة الربامج الدينية يف التلفزيون اجلزائري 

 و األلعاب يف التلفزيون الفرنسي 6.96 و املسلسالت يف التلفزيون العريب مبتوسط 7.16مبتوسط 
 يف التلفزيون 7.39و يف املرتبة الرابعة اختارت هذه الفئة العمرية الرياضة مبتوسط . 8.40ط مبتوس

 يف التلفزيون العريب و الرياضة يف التلفزيون الفرنسي 7.65اجلزائري و الربامج الدينية مبتوسط 
 .8.63مبتوسط 

ن األوىل بالنسبة للتلفزيوفاختارت األفالم يف املرتبة ) عاما 29-25(أما الفئة العمرية الثانية 
. 6.37يف التلفزيون الفرنسي مبتوسطو  6.35 يف التلفزيون العريب مبتوسط ، و5.20اجلزائري مبتوسط 
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 هذه الفئة الربامج الدينية بالنسبة للتلفزيون اجلزائري و التلفزيون العريب أفراد و يف املرتبة الثانية اختار
 .8.02 األخبار يف التلفزيون الفرنسي مبتوسط و 7.05 و 6.78 على التوايل مبتوسطني 

 يف التلفزيون 7.16 واحتلت الربامج اإلخبارية بالنسبة هلذه الفئة املرتبة الثالثة مبتوسط 
 و الربامج العلمية التلفزيون 7.22اجلزائري و يف نفس املرتبة املسلسالت يف التلفزيون العريب مبتوسط 

 .8.39الفرنسي مبتوسط 
 و املنوعات يف 7.30بة الرابعة فرجعت للمسلسالت يف التلفزيون اجلزائري مبتوسط  أما املرت

 . يف التلفزيون الفرنسي8.57 و الرياضة مبتوسط 7.66يب مبتوسط رالتلفزيون الع
 أن متغري السن ليست له داللة إحصائية فيما يتعلق ه النتائجو ميكن أن نستخلص من هذ 

، كما توضحه ، ألن أفراد كليت الفئتني العمريتنيترتيبها يف املرتبة األوىلو باختيار الربامج الترفيهية 
بكون الشباب يتوجهون إىل التلفزيون  ميكن تفسريه  و هذا،املقام األول اختاروا األفالم يف النتائج،
ل الترفيه و التسلية بالدرجة األوىل بسبب ، رمبا، غياب هياكل قضاء أوقات الفراغ خاصة جمن أ
 ،ذاــــو ينطبق ه، خارج البيتفيه رقدون االمكانيات اليت تسمح هلم بالتتفم ي أو أل،م

 . على الشباب األصغر سنا،بصفة خاصة
 التلفزيون، حيث أن الواقع يف التعرض إىل برامج و لكن يصبح متغري السن مهما يف 

 الدينية و اإلخبارية و العلمية يف الربامجيف املقام الثاين،  ،مبحوثي الفئة العمرية الثانية اختاروا
عتربون أكثر نضجا فكريا         و يفسر هذا بكون أفراد هذه الفئة من العينة ي.التلفزيونات الثالث

أيضا، قد . و عاطفيا و رمبا هم مستقرون عائليا أي متزوجني و بالتايل هلم مسؤوليات جتاه أبنائهم
عاب رسائل برامج الواقع أكثر مما هي عند أفراد الفئة تكون لديهم قدرات فكرية تسمح هلم باستي

 . العمرية األصغر سنا
ىل حمتويات إ إىل التعرض واا إال و اجته ميكن القول أنه كلما كان الشباب أكرب سن،و عليه

، انصغر سأكثر من الشباب األاملتمثلة يف الربامج الدينية و اإلخبارية و العلمية  يف التلفزيون و الواقع 
  .نظرا ملا يتميزون به من قدرات فكرية و مادية
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 يبني ترتيب املواضيع يف التلفزيون حسب املستوى التعليمي) 51(جدول رقم 

 

   ن

التلفزيون
 =  ن

التلفزيون
 = جامعي ن

التلفزيون
97=أساسي

 
148ثانوي

 
 149

 
ييبجزائريييبجزائريرنسيفيبيجزائر فرنس عرفرنس عر عر 

  
ملتوسط ا

 
الربامج

التعليمياملستوى
        و

متوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط     
 8.07 8.58 2287.24. 8.47 7.23 10.01 9.80 8.44 الرياضية

444.426.737.015.715.236.625.117.156. األفالم

 8.00 7368.21. 8.76 8.11 7.77 10.40 10.20 9.34 الثقافية

 8.90 8.46 7.90 9.33 9.19 9.02 10.53 10.20 10.25 السياسية

 8.72 7.64 7.00 786.097.689.706.5168.63. املسلسالت

 196.247. 027.207. 188.897. الدينية

447. 8.03 6.99 8.63 8.51 8.01 10.34 9.87 9.89 العلمية

586.337.467. 8.43 7.79 7.59 10.19 9.79 9.24 اإلخبارية

عات  5178.21. 376.117.239.806.396.0487.58. ملنوا

917. 9.03 3088.58. 8.78 8.39 9.74 9.99 9.18 األلعاب

 األساسي اختارت األفالم يف املرتبة يستوى التعليماملنالحظ من خالل هذا اجلدول أن فئة 
 6.42 و 4.44مبتوسطات على التوايل عريب و الفرنسي  اجلزائري و الاألوىل يف التلفزيونات الثالث

         5.71 و 5.01 و مبتوسطات ستوى التعليمي الثانوي، و نفس الشيء فيما خيص فئة امل7.73و
 . 6.15  و 7.11 و 5.62، و أيضا فئة اجلامعيني ومبتوسطات 6.23و 

    عات يف التلفزيون اجلزائريو يف املرتبة الثانية اختارت فئة مستوى التعليم األساسي املنو
أما . 7.09،و املسلسالت يف التلفزيون العريب مبتوسط 9.23 و 6.37و التلفزيون الفرنسي مبتوسطني 
 لنفس املرتبة املسلسالت يف التلفزيون اجلزائري مبتوسط رت فاختافئة املستوى التعليمي الثانوي

و اجلامعيون . 8.04 و 6.39 الفرنسي مبتوسطني ، و املنوعات يف التلفزيون العريب و التلفزيون6.78
   ،7.24 و 6.19اختاروا الربامج الدينية يف كل من التلفزيون اجلزائري و التلفزيون العريب مبتوسطني 

 . يف التلفزيون الفرنسي 7.24و الربامج العلمية مبتوسط 
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يون الفرنسي فيما كما عادت املرتبة الثالثة للمسلسالت يف التلفزيون اجلزائري و التلفز
 و املنوعات يف التلفزيون 9.68 و 6.78 األساسي مبتوسطني على التوايل يستوى التعليماملخيص فئة 

 .   7.11العريب مبتوسط 
 املنوعات لنفس املرتبة يف التلفزيون اجلزائري  اختارت فئة املستوى التعليمي الثانويو 

 6.51  6.80التلفزيون الفرنسي مبتوسطات على التوايل املسلسالت يف التلفزيون العريب و الرياضة يف 
، أما اجلامعيون فاختاروا الربامج اإلخبارية يف التلفزيونات الثالث و مبتوسطات على التوايل 8.22و 

 . 7.46 و 7.33 و 6.58
ئة و احتلت املرتبة الرابعة الربامج الدينية يف التلفزيون اجلزائري و التلفزيون العريب بالنسبة لف

و املسلسالت يف التلفزيون الفرنسي مبتوسط   7.89  و  8.18 األساسي و مبتوسطني يستوى التعليمامل
 الربامج الدينية لنفس املرتبة يف كل من  التلفزيون ت فاختارفئة املستوى التعليمي الثانويأما . 9.68

فزيون الفرنسي مبتوسط  و األلعاب يف التل7.20 و 7.02اجلزائري و التلفزيون العريب مبتوسطني 
 و املنوعات يف 6.73أما اجلامعيون فاختاروا الربامج الثقافية يف التلفزيون اجلزائري مبتوسط . 8.30

 .  7.91 و األلعاب يف التلفزيون الفرنسي مبتوسط 7.51التلفزيون العريب مبتوسط 
 توى التعليمياملسإن االستنتاج الذي ميكن أن نستخلصه من هذه البيانات هو أن متغري 

ليست له داللة إحصائية كبرية يف ترتيب أفراد العينة لربامج اخليال يف التلفزيونات الثالث، حيث أن 
اختاروا األفالم و املسلسالت و املنوعات و الرياضة يف املقام  أفراد املستويات التعليمية الثالث

  .األول
ية يف التعرض لربامج الواقع، حيث  تصبح له داللة إحصائستوى التعليميإال أن متغري امل

إال و كان تعرضهم إىل ) أساسي و ثانوي(نستنتج أنه كلما كان املستوى التعليمي للشباب أدىن 
إال و تعرضوا لربامج ) جامعي(برامج الواقع أقل،   و كلما كان املستوى التعليمي للشباب أعلى 

 .الواقع أكثر، و هذا بغض النظر عن جنسية التلفزيون
 

 ترتيب الربامج يف اإلذاعة اجلزائرية
 
بحوثني لإلذاعات األجنبية اليت جتدر املالحظة يف املستهل إىل أنه و نظرا لنسب استعمال امل  

ال تنطوي على دالالت إحصائية كبرية، فضلنا إمهاهلا و التركيز على التعرض إىل برامج اإلذاعة 
  .عمال اإلذاعة اجلزائرية من طرف الشباب بواقع استا و هو أكثر داللة و تبصرياجلزائرية
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 يبني ترتيب الربامج يف اإلذاعة اجلزائرية حسب النوع) 52(جدول رقم 
 اإلذاعة اجلزائرية

185= إناث ن150= ذكور ن

      النوع و املتوسط
 

 املتوسط املتوسط املواضيع
 9.29 9.00 السياسية

807.936. الثقافية

 8.26 8.57 العلمية

 2169.68. الرياضية

 8.75 8.97 األلعاب

 1577.30. اإلخبارية

723.013. األغاين

226. 8.20 الدينية

 7.46 8.83 االجتماعية

195. 10.5 الطبخ و شؤون املرتل

 
 يظهر من خالل اجلدول أن الذكور يستمعون إىل األغاين بالدرجة األوىل يف اإلذاعة

 و يف املرتبة الثالثة 6.21 مث احلصص الرياضية يف املرتبة الثانية مبتوسط 3.72 و ذلك مبتوسط اجلزائرية
 كما جتدر اإلشارة إىل أن . يف املرتبة الرابعة7.80 و احلصص الثقافية مبتوسط 7.15األخبار مبتوسط 

الء بالنسبة هلؤ 8.20 امسة و احلصص الدينية املرتبة اخل9.00 احلصص السياسية احتلت املرتبة التاسعة
 .املبحوثني

 و حصص 3.01 بالدرجة األوىل مبتوسط  اجلزائرية اإلناث األغاين يف اإلذاعةت أيضا، اختار
 و يف املرتبة الثالثة اخترن احلصص الدينية 5.19 و شؤون املرتل يف املرتبة الثانية مبتوسط  الطبخ

 ، و احلصص السياسية6.93 و احتلت احلصص الثقافية لديهن املرتبة الرابعة مبتوسط 6.22 مبتوسط 

 .رتبة األخرية، و الرياضة يف امل9.29 مبتوسط  سعةاملرتبة التايف 
  املبحوثنياختيارأن متغري النوع ليست له داللة إحصائية خبصوص نستخلص مما سبق إذن، 

       . ألول، حيث أن كال من الذكور و اإلناث اختاروا األغاين يف املقام الربامج اخليال يف املرتبة األوىل
 من طرف إلذاعة تستعمل أساسا من أجل مساع األغايناو بالتايل ميكننا، أيضا، أن نستنتج بأن 

 .الذكور و اإلناث على حد سواء
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ذاا اليت ال حتتاج إىل جهد يذكر لالستماع و تفسري هذه النتيجة تكمن يف طبيعة الوسيلة 
كن االستماع إليها و القيام بعمل ما يف نفس الوقت    إليها عندما يتعلق األمر بربامج اخليال اليت مي

و هي غري مقيدة باملكان، و أيضا، بتوجه اإلذاعة يف مجيع بلدان العامل تقريبا حنو املزيد من األغاين 
اخلفيفة جللب الشباب أساسا، و هذا ما حذت حذوه اإلذاعة اجلزائرية، سواء القنوات الوطنية أو 

 .  احمللية
ح ملتغري النوع داللة إحصائية عندما يتعلق األمر بربامج الواقع حيث تتعرض لكن تصب

اإلناث إىل برامج الواقع يف اإلذاعة أكثر من الذكور، ويظهر هذا من خالل اختيار اإلناث لربامج 
،  و هذا رمبا يعود.الطبخ و شؤون املرتل يف املرتبة الثانية بينما اختار الذكور الرياضة لنفس املرتبة

 إىل حتسني ظروف حياا و ضمان ، دائما،ضمن عوامل أخرى، إىل أن املرأة يف اجلزائر تطمح
 من خالل التحصيل املعريف كما هو احلال يف التعليم أو التكوين املهين، على خالف مستقبلها

 .الشباب الذكور الذين، رمبا، فقدوا الثقة يف التحصيل املعريف كوسيلة للحراك االجتماعي
 يف اإلذاعة أكثر )املرتبة الثالثة (ينيةدىل الربامج اليتعرضن إ ميكن أن نقول بأن اإلناث كما
يف املعتقد ملجأ  ، و هذا قد يفسر بأن اإلناث، أكثر من الذكور، جيدن)املرتبة اخلامسة (من الذكور

 .و حصانة من احمليط العدواين الذي حييط ن
 السياسية ال تستأثر باهتمام املبحوثني حيث احتلت  أيضا، من املفيد أن نشري بأن الربامج

املرتبة ما قبل األخرية عند الذكور كما عند اإلناث و بالتايل ميكن القول بأن الشباب عازف عن 
، و هذا قد يفسر بالظروف اليت مرت ا اجلزائر مما جعل الشباب يفقد السياسة يف اإلذاعة اجلزائرية
    ني، و من جهة أخرى فعزوف الشباب عن السياسة هي ظاهرة عاملية الثقة يف السياسة و السياسي

  .و ال تقتصر على الشباب اجلزائري
  يبني ترتيب املواضيع يف اإلذاعة  حسب السـن)53(جدول رقم 

 اإلذاعة اجلزائرية
1924  =150 نن- 25-29  =185

       السن و املتوسط
 

 املتوسط املتوسط املواضيع
 9.17 9.16 السياسية

577.996. الثقافية

 8.25 8.51 العلمية

 8.33 7.98 الرياضية

 9.41 8.43 األلعاب

456. 7.82 اإلخبارية
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غاين 752.104.أل ا

247.926. الدينية

 8.34 7.88 االجتماعية

 5977.38. الطبخ و شؤون املرتل

 
يستمع أفرادها إىل ) عاما 24-19(يتضح من خالل قراءة اجلدول أعاله أن الفئة العمرية 

 مث احلصص الدينية يف املرتبة الثانية مبتوسط 2.75األغاين بالدرجة األوىل يف اإلذاعة و ذلك مبتوسط 
 و حصص الطبخ و شؤون املرتل مبتوسط 7.57 و يف املرتبة الثالثة احلصص الثقافية مبتوسط 7.24
 . يف املرتبة الرابعة7.59

 األغاين يف اإلذاعة وااختارلقد ف) عاما 29-25(ئة العمرية الثانية  الفو فيما يتعلق بأفراد
 و يف املرتبة الثالثة 6.45 و احلصص اإلخبارية يف املرتبة الثانية مبتوسط 4.10بالدرجة األوىل مبتوسط 

و احتلت احلصص الثقافية لديها املرتبة  6.92 احلصص الدينية  مبتوسط ذه الفئة العمريةه اختار أفراد
 .6.99لرابعة مبتوسط ا

و عليه ميكن القول بأن متغري السن ليست له داللة إحصائية خبصوص اختيار برامج اخليال 
و لكن متغري السن يتدخل    . يف اإلذاعة حيث أن أغلبية املبحوثني اختاروا األغاين يف املرتبة األوىل

قبلون ث أن املبحوثني األصغر سنا يو تصبح له داللة إحصائية عندما يتعلق األمر بربامج الواقع، حي
اعلى الربامج الدينية و الثقافية أكثر مما يقبل عليها املبحوثون األكرب سن .قبل املبحوثون األكرب كما ي

ًاسنا على الربامج اإلخبارية يف اإلذاعة أكثر مما يقبل عليها املبحوثون األصغر سن . 
 

 ج يف اإلذاعة اجلزائرية حسب املستوى التعليمييبني ترتيب الربام) 54(جدول رقم 
 اإلذاعــــــــة

نن  121= جامعي  131= ثانوي ن 83= أساسي 

     املستوى التعليمي
             و املتوسط

 
 املتوسط املتوسط املتوسط املواضيع
 8.15 9.18 10.60 السياسية

157.406. 8.93 الثقافية

 7.71 8.13 9.83 العلمية

 7.98 5987.98. لرياضيةا

 8.40 8.85 9.51 األلعاب
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588.187.366. اإلخبارية

غاين 083.023.833.أل ا

187. 4777.36. الدينية

 7.55 7.83 9.20 االجتماعية

 517.2477.78. الطبخ و شؤون املرتل

 
يستمعون  ثإن ما يالحظ يف هذا اجلدول هو أن أغلبية مبحوثي املستويات التعليمية الثال

     3.02  الثانوي و3.08 األساسي: إىل األغاين يف اإلذاعة يف املقام األول و مبتوسطات على التوايل
تأيت احلصص الدينية بالنسبة ألفراد املستوى التعليمي األساسي   و يف املرتبة الثانية .3.83اجلامعي و 

 و احلصص اإلخبارية 7.15 مبتوسط انويستوى التعليمي الث و احلصص الثقافية عند امل7.47مبتوسط 
 .6.36لدى اجلامعيني مبتوسط 

 ني التعليميبالنسبة ألفراد املستويني أما املرتبة الثالثة فعادت حلصص الطبخ و شؤون املرتل 
. 6.40 خيص اجلامعيني مبتوسط ا و احلصص الثقافية فيم7.51 و 7.51األساسي و الثانوي مبتوسطني 

رابعة احلصص الرياضية لدى املبحوثني من ذوي املستوى التعليمي األساسي و احتلت املرتبة ال
و احلصص الدينية  7.18 مبتوسط املستوى التعليمي الثانوي  و احلصص اإلخبارية عند8.59مبتوسط 

 .7.18بالنسبة للجامعيني مبتوسط 
ة ملستويات و ما هو جدير بالذكر هو أن احلصص السياسية جاءت يف املرتبة األخرية بالنسب

 . بالسياسة يف اإلذاعةاالعليم الثالث مما يدل على أن الشباب يف هذه الدراسة ال يهتم إطالق
 أية داللة إحصائية  ليست لهأن متغري املستوى التعليميمن خالل نتائج الدراسة و يظهر 

ألغاين يف املقام  حيث أن أغلبية املبحوثني اختاروا ا، يف اإلذاعةفيما يتعلق باختيار برامج الواقع
 لكن يصبح ملتغري السن داللة إحصائية عند التعرض لربامج الواقع حيث أن املبحوثني من .األول

أكثر من املستوين ) املرتبة الثانية(ذوي املستوى التعليمي األساسي يقبلون على الربامج الدينية 
أكثر ) املرتبة الثانية( الربامج الثقافية ىل إو يستمع أفراد املستوى التعليمي الثانوي. التعليميني اآلخرين

أكثر ) املرتبة الثانية(أما اجلامعيون فيقبلون على الربامج اإلخبارية . من املستوين التعليميني اآلخرين
 .من املستوين التعليميني اآلخرين

ى و بالتايل نستنتج أنه كلما كان املستوى التعليمي أدىن عند الشباب إال و أقبلوا أكثر عل
ه كلما كان و أن. الربامج الدينية و هذا يفسر، رمبا، برغبتهم يف تعويض ما فام من تعليم ديين

املستوى التعليمي عند الشباب أعلى إال وأقبلوا أكثر على األخبار و هذا يفسر بقدرام املعرفية 
  . أساسا
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  يف اجلرائد اجلزائريةضوعاتترتيب املو
  يف اجلرائد اجلزائرية حسب النوعضوعات يبني ترتيب املو)55(جدول رقم 

 اجلرائد اجلزائرية
185= إناث ن150= ذكور ن

      النوع و املتوسط
 

 املتوسط املتوسط     املواضيع
 6057.53. السياسية

 6.27 7.24 الثقافية

 7.23 7.77 العلمية

 4259.66. الرياضية

106. 8.44 الدينية

225.935. ريةاإلخبا

845. 8.62 الفنانني

 1576.10. التسلية

 6.50 8.17 االجتماعية

056. 10.58 الطبخ و شؤون املرتل

 
 اليت احتلت املراتب األربع األوىل لدى ضوعاتيظهر من خالل هذا اجلدول أن املو

       5.22توسطات املبحوثني الذكور هي على التوايل األخبار و الرياضة و السياسة و التسلية و مب
         الفنانني : التاليةضوعات أما اإلناث فلقد اخترنا لنفس املراتب املو. 5.60 و 5.60 و 5.42و 

 . 6.10 و 6.05 و 5.93 و5.84و األخبار و الطبخ وشؤون املرتل و الدينية و مبتوسطات على التوايل 
 ضوعات يف اختيار املبحوثني للمويوضح لنا هذا اجلدول أن متغري النوع له داللة إحصائية

حيث نالحظ أن الذكور يفضلون برامج الواقع بالدرجة األوىل كاألخبار،    . اليت تنال اهتمامهم أكثر
أما اإلناث فلقد اخترن برامج اخليال يف املرتبة األوىل، . و يف املقام الثاين برامج اخليال مثل الرياضة
و هذا قد  .ني، و يف املرتبة الثانية برامج الواقع، أي األخبارأي املوضوعات اليت تتحدث عن الفنان

يفسر بكون الذكور يقرأون اجلرائد اليومية اليت تعترب أكثر جدية، بينما، رمبا، تقرأ اإلناث 
و بالتايل نستنتج أن الذكور .  األسبوعيات اجلزائرية اليت تم بالفن و حبياة الفنانني و تعترب أقل جدية

  . ضوعات الواقع أكثر من اإلناث الالئي ميلن أكثر إىل موضوعات اخلياليقرأون مو
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 يف اجلرائد اجلزائرية حسب السنضوعات  يبني ترتيب املو)56(جدول رقم 
 اجلرائد اجلزائرية

19-24  =167 ن-ن 2529  =153

     النوع و املتوسط
 

 املتوسط املتوسط املواضيع
906.256. السياسية

656.866. ةالثقافي

 7.44 7.53 العلمية

 7.39 7.78 الرياضية

 7.27 7.21 الدينية

106.035. اإلخبارية

 7.59 6.88 الفنانني

296.956. التسلية

 7.30 7.32 االجتماعية

 8.53 8.02الطبخ و شؤون املرتل

       )عاما 24-19(نقرأ يف هذا اجلدول أن األخبار احتلت املرتبة األوىل عند الفئة العمرية 
 و جاءت يف املرتبة الثانية 5.03و  6.10مبتوسطني ) عاما 29-25(و كذلك الفئة العمرية الثانية 

أما املرتبة الثالثة فعادت . 6.25 و 6.29بالنسبة للفئتني و على التوايل التسلية و السياسية مبتوسطني 
ضوعات  و احتلت املرتبة الرابعة املو.6.86 و 6.65 الثقافية خبصوص الفئتني مبتوسطني ضوعاتللمو

 التسلية فيما يتعلق بالفئة الثانية مبتوسط ضوعات و مو6.90السياسية بالنسبة لفئة األوىل مبتوسط 
6.95. 

و بالتايل، يظهر أن متغري السن ليست له داللة إحصائية خبصوص اختيار موضوعات الواقع 
و نفس الشيء فيما .  من أجل األخبار بالدرجة األوىليف اجلرائد حيث أن أغلبية املبحوثني يقرأوا

.    يتعلق مبوضوعات اخليال إذ أن أغلبية أفراد العينة يقرأون اجلرائد من أجل التسلية يف املقام الثاين
و عليه نستنتج أن الشباب و بغض النظر عن سنه يقرأ اجلرائد من أجل االطالع على األخبار 

 . أساسا
 
 
 

 238



حتليل نتائج االستعمال و التعرض: الفصل الرابع  

  يف اجلرائد اجلزائرية حسب املستوى التعليميضوعاتيبني ترتيب املو )57(جدول رقم 
 اجلرائــــــــــد

نن  128= جامعي  123= ثانوي ن 68= أساسي 

         املستوى التعليمي
             و املتوسط

 
 املتوسط املتوسط املتوسط املواضيع
515. 8777.02. السياسية

375. 7.07 8.76 الثقافية

046. 7.86 9.57 لعلميةا

 7.91 1677.51. الرياضية

 7.05 7.24 7.59 الدينية

257.335.964. اإلخبارية

 107.8067.70. الفنانني

 0366.59. 7.69 التسلية

 8967.07. 8.53 االجتماعية

 8.56 8.14 7.93 الطبخ و شؤون املرتل

 
ت املراتب األربع األوىل عند فئة مستوى يتضح من خالل هذا اجلدول أن املواضيع اليت احتل

 7.16 و 7.10خبار و السياسة، مبتوسطات ألالفنانني و الرياضة و ا: التعليم األساسي هي على التوايل
 اليت احتلت نفس املراتب ضوعات جند املواملستوى التعليمي الثانوي  أفرادو عند. 7.87 و 7.25و 

        6.80 و 6.03 و 5.33انني و االجتماعية، و مبتوسطات األخبار و التسلية و الفن: كالتايلهي 
    اإلخبارية و الثقافية :  اآلتيةضوعاتأما اجلامعيون فاختاروا، حسب نفس الترتيب، املو. 6.89و 

 . 6.04 و 5.51 و 5.37 و 4.96و السياسية و العلمية، و مبتوسطات 
 

 أغراض استعمال االنترنات
 

على أغراض استعمال االنترنات من طرف أفراد العينة بصفتها وسيلة إننا ارتأينا التركيز 
ىل استعماهلا، و حماولة البحث عما إذا كانت هناك إإعالمية للوقوف على الدوافع اليت حتدو الشباب 
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عالقة ترابطية بني أغراض استعمال االنترنات مع القيم و السلوكيات، و هذا على غرار ما قمنا به 
 .لوسائل اإلعالمية األخرى من خالل الربامج و املوضوعاتفيما يتعلق با

 يوضح أغراض استعمال االنترنات حسب النوع) 58(جدول رقم 
 النـــــــوع

 اموع 95 = ن   إناث 122 =ن    ذكور

       النوع و التكرار
 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار أغراض االستعمال
 56.2 122 69.5 66 45.9 56 لمي البحث الع

460. 131 47.4 57045. 86 الدردشة

 53.0 115 42.1 40 61.5 75 الربيد االلكتروين

 28.6 62 20.0 19 35.2 43 األلعاب

 36.4 79 30.5 29 41.0 50 املوسيقى

 19.8 43 14.7 14 23.8 29 األخبار

 
 الدردشة بالنسبة للذكور تأيت يف يظهر من خالل اجلدول أن استمعال االنترنات من أجل

،      %47.4، لكنها جاءت يف املرتبة الثانية بالنسبة لإلناث و بنسبة %70.5املرتبة األوىل و بنسبة 
 ، أي يف املرتبة الثانية، بينما%61.5و يستعمل الذكور االنترنات من أجل الربيد االلكتروين بنسبة 

إال أن اإلناث يستعملن االنترنات . %42 ثة بالنسبة لإلناث و بنسبةاحتل الربيد االلكتروين املرتبة الثال
، و هذا عكس الذكور الذين يستعملون %69.5من أجل البحث العلمي بالدرجة األوىل و بنسبة 

 .أي يف املرتبة الثالثة% 45.9 االنترنات ألغراض البحث العلمي بنسبة
ن أجل األلعاب أو االستماع إىل كما أن نسبة الذكور الذين يستعملون االنترنات م 
و تأيت . %30.5 و% 20.0 على التوايل هي أعلى من النسبة عند اإلناث% 41.0 و %35.2 املوسيقى

 .%14.7 و %23.8األخبار يف املرتبة األخرية بالنسبة للنوعني و على التوايل 
اسا يظهر من خالل هذه النتائج أن االنترنات تستعمل من طرف الشباب الذكور أس

للدخول يف عالقات اجتماعية شبهية بالرغم من قوة العالقات االجتماعية التقليدية يف اتمع 
اجلزائري، و قد يفسر هذا بكون الذكور يبحثون عن عالقات مع اإلناث سواء يف الداخل أو يف 

ثون عن اخلراج نظرا لصعوبة إنشاء عالقات فيما بني اجلنسني يف العامل احلقيقي، أو ألم يبح
عالقات تعارف مع شباب من بلدان أخرى، و بصفة خاصة أولئك الذين يتقنون اللغات األجنبية، 
كما يستعملون الربيد االلكتروين للحفاظ على العالقات اليت أنشأوها سواء يف الداخل أو يف 

 .رساخلارج، و يف املرتبة الثالثة يأيت غرض البحث العلمي و هذا خيص أساسا الشباب املتمد
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و إذا كان اإلناث يستعملن االنترنات يف املقام األول لغرض البحث العلمي و قد ينطبق 
هذا، أساسا، على املتمدرسات يف الثانوية أو يف اجلامعة، إال أن يستعملنها و بنسبة معتربة من أجل 

ة إليها الدردشة و رمبا يكون السبب، أيضا، الدخول يف عالقات اجتماعية شبهية، و هن يف حاج
أكثر من الذكور نظرا للسياق االجتماعي الذي يعشن فيه و ما يفرضه من قيود خبصوص االحتكاك 
بني اجلنسني، أو أن يبحن، هن أيضا، عن عالقات تعارف مع شباب ذكورا و إناثا من جنسيات 

الذكور فيما و نفس املالحظة اليت أوردناها خبصوص . أخرى سيما إذا كنَّ يتقنَّ اللغات األجنبية
 .يتعلق بالربيد االلكتروين تنطبق على اإلناث

فإن متغري النوع ليست له أية داللة إحصائية خبصوص استعمال االنترنات من و عليه، 
 وسيلة ، الذكور و اإلناث،متثل االنترنات بالنسبة للشبابإذ . طرف الشباب من أجل الدردشة

لكن متغري النوع يصبح ذي داللة  إحصائية فيما يتعلق ، للتفاعل االجتماعي الشبهي يف املقام األول
 تستعمل من طرف اإلناث أكثر من الذكورباستعمال االنترنات لغرض البحث العلمي، حيث أا 

 .خبار مهم بالنسبة للشباب أمصدرال تعترب االنرنات فإن   أخريا، و. لغرض البحث العلمي
 نات حسبيوضح أغراض استعمال االنتر) 59(جدول رقم 

 الســــــــن
 اموع90=  ن29-12725= ن19-24

 السن و التكرار     
 

النسبةالتكرارالنسبةالتكرار النسبةالتكرار أغراض االستعمال
 56.2 122 52.2 47 159. 75 البحث العلمي

 460. 131 66.7 60 55.9 71 الدردشة

 53.0 115 58.9 53 48.8 62 الربيد االلكتروين

 28.6 62 26.7 24 29.9 38 األلعاب

 36.4 79 30.0 27 40.9 52 املوسيقى

 19.8 43 26.7 24 15.0 19 األخبار

 
يستعملون  )عاما 24-19 ( أفراد الفئة العمرية األغلبية منيظهر من خالل هذا اجلدول أن

ردشة و أكثر من النصف منهم من أجل الد 59.1%االنترنات لغرض البحث العلمي و بنسبة 
و نسبة  48.8%أجل الربيد االلكتروين  و أقل من نصف أفراد هذه الفئة يستعملوا من %55.9

أيضا، لغرض  و لكنهم يقصدون االنترنات، 40.9%معتربة منهم يستعملوا لسماع املوسيقى
 .29.9%ث منهم لو لو بنسبة تقل عن الثاأللعاب 
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ىل و استعماهلا لالنترنات من أجل البحث و التفسري الذي ميكن تقدميه خبصوص الفئة األو
العلمي يف املقام األول هو قد يكون معظم أفرادها من املتمدرسني يف الثانوية أو اجلامعة، و نظرا 

لتقاليد االجتماعية و ما تفرضها من قيود من جهة، و من جهة ثانية عدم اكتمال نضجهم الفكري ل
نسج عالقات شبهية مع اجلنس اآلخر أساسا أو رد و العاطفي قد يستعملون االنترنات من أجل 

كما أن نقص وسائل قضاء أوقات .  إن يف داخل البلد أو خارجه،التفاعل فيما بينهم ذكورا و إناثا
 .الفراغ جتعلهم يتوجهون إىل االنترنات من أجل مساع املوسيقى أو األلعاب

ترنات من أجل الدردشة يف املقام  فيستعمل أفرادها االن)عاما 29-25(الفئة العمرية أما 
. 53.0% مث الربيد االلكتروين 56.2% و يف املرتبة الثانية البحث العلمي بنسبة 60.4%األول و بنسبة 

، و قليل منهم 36.4%و أكثر من ثلث هذه الفئة يستعمل االنترنات لغرض مساع املوسيقى و بنسبة 
 .19.8% و 28.6%ايل يستعملوا من أجل األلعاب و األخبار على التو

و فيما يتعلق بتأويل أغراض الفئة الثانية فنستطيع القول بأن أفرادها يستعملون االنترنات 
بالدرجة األوىل لغرض الدردشة ألم يكونون قد أوا دراستهم من جهة، و من جهة ثانية فهم أكثر 

 شبهية للتفاعل مع أقرام، إن نضجا فكريا و عاطفيا و بالتايل مؤهلني للدخول يف عالقات اجتماعية
 .يف داخل البلد أو يف خارجه، إذا ما كانوا حيسنون اللغات األجنبية

 أما فيما يتعلق باستعماهلم لالنترنات لغرض البحث العلمي فهذا قد يعين أن حيام املهنية 
نات من كما ميكن تفسري عدم استعمال االنتر. ، أو ألم يريدون مواصلة تكوينهمتتطلب ذلك

طرف أفراد هذه الفئة من أجل الترفيه و التسلية بنسبة كبرية بكوم ، رمبا ، يتوفرون على قدرات 
 .مادية تسمح هلم بإشباع هذه احلاجة بالوسائل التقليدية، أو ببساطة، لضيق وقتهم

 كلما كان الشباب  متغري السن له داللة إحصائية، حبيث أنهو عليه، ميكن أن نستنتج بأن
صغر سنا إال و استعمل االنترنات من أجل البحث العلمي و يف املرتبة الثانية لغرض الدردشة؛ و أنه أ

 االنترنات لغرض الدردشة أوال و من أجل البحث واكلما كان الشباب أكرب سنا إال و استعمل
 .ثانيا العلمي

.    من الشباب األكرب سناو أن الشباب األصغر سنا أكثر استعماال لالنترنات كوسيلة ترفيه  
    . لألخبار االنترنات كمصدٍرون ال يستعملم، فهم و بغض النظر عن سنِّه،و أخريا، فإن الشباب

و هذا راجع كما يبدو لعدم اهتمامهم بالسياسة أو األحداث الدولية بصفة عامة، أو أن إمكانيتهم 
  . الفكرية و املادية ال تسمح هلم بذلك
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 املستوى التعليمييوضح أغراض استعمال االنترنات حسب ) 60(جدول رقم 

 املستوى التعليمي

 اموع114= ن  جامعي 81= ثانوي   ن22= أساسي   ن
 املستوى التعليمي      

  و التكرار              
 النسبةالتكرار النسبةالتكرار النسبةالتكرار النسبةالتكرار أغراض االستعمال

 56.2 171122. 81 44.4 36 22.7 5 حث العلمي الب

 60.4 131 54.4 46562. 77253. 16 الدردشة

 53.0 115 51.8 59 56.8 46 45.5 10 الربيد االلكتروين

 28.6 62 27.2 31 32.1 26 22.7 5 األلعاب

 36.4 79 33.3 38 42.0 34 31.8 7 املوسيقى

 19.8 43 22.8 26 18.5 15 9.1 2 األخبار

 
                 جتدر املالحظة يف بداية حتليل هذا اجلدول إىل أن عدد الذين هلم مستوى تعليمي أساسي

 سنهمل هذهو عليه، و ال ينطوي على داللة إحصائية كبرية، هو قليل جدا و يستعملون االنترنات 
ات لغرض البحث العلمي  االنترنونستعملي ا و تكفي اإلشارة إىل أن أغلبية أفراده، يف التحليلالفئة

 . أولئك الذين يريدون استكمال دراستهم أو تكوينهمص خي، رمبا، و هذا72.7% و بنسبة
 له داللة إحصائية فيما يتعلق بفئيت املستويني اآلخرين، ستوى التعليميلكن يبدو أن متغري امل

 يف 65.4%لدردشة حيث نالحظ أن ذوي املستوى التعليمي الثانوي يستعملون االنترنات من أجل ا
 يف املرتبة 44.4% يف املرتبة الثانية و يليها البحث العلمي 56.8%املقام األول، و الربيد االلكتروين 

مساع   و42.0% األلعاب سبتني معتربتني االنترنات لغرضنفراد هذه الفئة و بأكما يستعمل . الثالثة
 .32.1% املوسيقى

لون االنترنات لغرض مأفرادها يستع، نالحظ أن امعيأما بالنسبة لفئة املستوى التعليمي اجل
، و يف املرتبة الثانية الدردشة بنسبة 71.1%البحث العلمي بالدرجة األوىل حيث بلغت نسبته

 أقل من ثلثهم  يستعملون االنترنات من لكن، و 53.0و الربيد االلكتروين يف املرتبة الثالثة  ،%60.4
و لكن نسبة اجلامعيني الذين . 36.4 الث لغرض مساع املوسيقىو أكثر من الث 28.6أجل األلعاب 

 . 18.5متقاربة مع نسبة ذوي املستوى الثانوي 19.8يستعملون االنترنات من أجل األخبار 
  أن أغراض استعمال االنترنات ترتبط باملستوى التعليمي ارتباطا وثيقا، أيو عليه، نستنتج

  و استعملوا االنترنات من أجل البحث العلميإال  أعلىبأنه كلما كان املستوى التعليمي للشبا
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و ال يستعمل الشباب ذوو املستوى التعليمي . بالدرجة األوىل مث لغرض الدردشة و الربيد االلكتروين
  . األعلى  االنترنات كوسيلة ترفيه مثلما يستعملها ذوو املستوى التعليمي األدىن

 نترنات حسب املهنة يبني أغراض استعمال اال)61(جدول رقم 

 املهنــــــــــــة
 اموع طالبعامل يدوي بطال موظفعمل حر

 املهنة و لتكرار        

 % ك % ك % ك %ك %ك %ك أغراض االستعمال

44.312256.2 3.354 4 4234.4119.0 119.0 البحث العلمي

36.613160.4 5.348 7 2015.34332.8139.9 الدردشة

48.311553.0 3.542 4 1815.74034.8119.6 الربيد االلكتروين

28.6 43.562 3.527 4 11.34034.8119.6 7 األلعاب

36.4 43.079 1.634 10.12 1113.92430.48 املوسيقى

19.8 13.843 2.312 11.61 14.01944.25 6 األخبار

 
تغري املهنة داللة إحصائية معتربة، حيث نالحظ أن هناك ملأن يظهر من خالل هذا اجلدول 

و يتضح أن املوظفني .  و الطلبةني من املهن األكثر استعماال لالنترنات و أصحاا من املوظفنينوع
 من جمموع الذين  %44.2أكثر استعماال لالنترنات لغرض األخبار حيث بلغت نسبتهم هم 

يبدو أن أكثر من الثلث من مستعملي االنترنات هم من املوظفني أيضا، . هلذا الغرض ايستعملو
ة ـو البحث العلمي بنسب %34.8الربيد االلكتروين و األلعاب بنسبة متساوية فيما يتعلق بأغراض 

و ميكن تفسري هذه . %30.4و املوسيقى  %32.8الدردشة بنسبة أقل من الثلث خبصوص و  34.4%
 بسنهم و نضجهم الفكري و كذلك قدرام املادية، و كذلك النمط من االستعمال و األغراض

 .إمكانية استعمال االنترنات يف أماكن العمل
نوع الثاين من املهن يتعلق بالطلبة الذين يستعملون االنترنات أكثر من أصحاب املهن و ال

ن ما حيث ميثلو.  األخباري الدردشة واألخرى خبصوص أغلبية أغراض االستعمال باستثناء غرض
و هم أيضا أكثر استعماال  %48.3الربيد االلكتروين يقارب النصف من مستعملي االنترنات لغرض 

              %43.5و األلعاب  %44.3من أصحاب املهن األخرى لالنترنات من أجل البحث العلمي 

و األخبار  %36.6، و لكنهم أقل استعماال من فئة املوظفني فيما يتعلق بالدردشة %43.0و املوسيقى 
13.8% . 
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و بالتايل ميكن أن نستنتج أن أغراض استعمال االنترنات مرتبطة ارتباطا وثيقا مبتغري املهنة، 
حيث أنه كلما كان الشباب مستعملو االنترنات موظفني إال و أقبلوا على االنترنات من أجل غرض 

ية و األحداث اجلارية و إمنا قد األخبار بالدرجة األوىل و هذا ال يعين بالضرورة األخبار السياس
 .، و يف املرتبة الثانية من أجل البحث العلمي و الدردشة أساسايتعلق األمر مبجاالت عدة من احلياة

أما الطلبة فهم أكثر الفئات املهنية استعماال لالنترنات من أجل الربيد االلكتروين بالدرجة 
 أم يستعملون االنترنات أكثر من أصحاب املهن األوىل و البحث العلمي يف املرتبة الثانية، كما

األخرى لغرض األلعاب و مساع املوسيقى، و لكنهم ال يستعملون االنترنات لالطالع على األخبار 
 .إال بنسبة قليلة

 

 مناقشة النتائج
 االستعمال -1

  :التلفزيون
ستعملون التلفزيون أكثر أن الشباب ي: جيدر بنا التذكري بالفرضية الثانية للدراسة اليت مفادها

 .من وسائل اإلعالم األخرى، سواء احمللية أو األجنبية
يتضح من و عليه، فإن نتائج الدراسة كما سبق عرضها و حتليلها تؤكد الفرضية أعاله، إذ 

هو الوسيلة األكثر استعماال من طرف املبحوثني الذين خالل نتائج هذه الدراسة أن التلفزيون 
ففي .  و هذه النتيجة تتطابق مع نتائج اجتاه معظم األحباث يف بلدان العامل%94.9يشاهدونه بنسبة 

أحيانا      يشاهدون البارابول %82.75حول الشباب أن ) بوجالل و آخرين(اجلزائركشفت دراسة 
 من املبحوثني %80.4 وجدت أن )2005.بوعلينصري (كما أن دراسة  )1(.و كثريا و كثريا جدا

مشاهدة التلفزيون ميكن أن يتحكم فيها متغري  إال أن. ن برامج الفضائيات يومياالشباب يشاهدو
 فقط من الطلبة يشاهدون %47.71إىل أن ) العيفة مجال(املهنة على سبيل املثال تشري دراسة 

 يف )2(.التلفزيون و هذه النسبة املنخفضة نسبيا تفسر بكون الطلبة يكرسون معظم وقتهم للدراسة
 عن أن Fayad Kazanكشفت دراسات ه و فيما يتعلق باألحباث يف البلدان العربية نفس االجتا

 البحريــن    يف%80التلفزيون يشاهد من طرف الطلبة و الفئات املهنية املختلفة بنسبة قدرت بِـ 
 الكويت و قطركل من و عمان و اململكة العربية السعودية، و بنسبة تفوق الثمانني باملائة بقليل يف  

 )3(.و اإلمارات العربية املتحدة

أن نتائج هذه الدراسة كشفت عن أن أغلبية املبحوثني يشاهدون و جتدر املالحظة إىل 
 كانت أم فرنسية )%60.1( أكثر مما يشاهدون القنوات األجنبية، عربية )%70.5(التلفزيون اجلزائري 

نسبة اليت كشفت عنها دراسة و نسبة الذين يشاهدون التلفزيون اجلزائري تفوق ال. )43.1%(
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 و هذا ال ميكن أن يفسر بإمكانات املبحوثني و حسب .)%61.2(و اليت قدرت بِـ ) 2005.بوعلي(
كاقتناء التكنولوجيا أو اللغة، و إمنا رمبا يرجع أيضا إىل أن التلفزيون اجلزائري شرع منذ مدة و بفعل 

رغبات اجلمهور و خاصة الشباب و هذا من املنافسة و االنفتاح السياسي يف تكييف براجمه مع 
املنوعات     : خالل برامج متنوعة و جديدة، حىت و لو كانت مقلدة ملا جيري يف أماكن أخرى مثل

 .و الرياضة و األلعاب و املسلسالت
من جهة أخرى، فإن القنوات الفضائية جتاوزت فترة االكتشاف و الفضول من طرف أفراد 

التايل، فعندما تتاح هلم فرصة االختيار ما بني نفس الصيغة من الربامج، و ب. اجلمهور اجلزائري
 .كاأللعاب أو الرياضة أو املسلسالت، فيفضلون مشاهدا يف التلفزيون اجلزائري

من جهة أخرى كشفت نتائج الدراسة عن أن التلفزيون مازال وسيلة عائلية أكثر مما هو 
الذين يشاهدون براجمه يف التلفزيون اجلزائري أو يف وسيلة فردية و هذا يتضح من خالل نسبة 

، بينما يبقى )%56.1( و )%71.6(القنوات العربية مع بعض أفراد األسرة أو مع األسرة على التوايل 
نه مع ومقابل نسبة الذين يشاهد )%31.0(عندما يتعلق األمر مبشاهدة القنوات الفرنسية وسيلة فردية 

 النتائج تكشف عن الدور الذي يلعبه السياق االجتماعي يف اختيار و مثل هذه. )%7.1(األسرة 
ألن قيم أسرة املشاهد و ثقافتها و تقاليدها تتدخل . القناة التلفزيونية و يف مشاهدة الربامج التلفزيونية

كعوامل تؤثر على منط املشاهدة نظرا ملا تسببه بعض برامج التلفزيون من إحراج، و هذا ميكن أن 
ىت على برامج التلفزيون اجلزائري فيما يتعلق، على سبيل املثال، باملنوعات أو املسلسالت أو ينطبق ح

األفالم و تعرضها لقضايا الغرام و احلب و اخليانة الزوجية و العري يف اللباس، باإلضافة إىل ظروف 
 .تلفزيوناملعيشة اليت تتجلى أكثر يف طبيعة السكن الذي ال يسمح باحلميمية يف مشاهدة ال

و عليه، فنتائج هذه الدراسة تؤكد ما توصلت إليه نتائج األحباث يف اجلزائر كدراسة 
 من أفراد العينة أجابوا بأن مشاهدة )%73.91(اليت نقرأ فيها أن ) 165.بوجالل و آخرين، ص(

اه،       و يشري يف هذا املضمار، مؤكدا هذا االجت. البارابول تتسبب يف إحراج هلم مع أفراد األسرة
إىل أن اخلربة االتصالية ملشاهد التلفزيون توجه مشاهدته، فإذا الحظ بأن ) 2005.نصري بوعلي( 

املضمون يتضمن لقطات خملة باحلياء سوف يقلع عن املشاهدة اجلماعية، و كشفت دراسته عن أن 
، يشاهدون  فقط من أفراد العينة، يف أم البواقي و قسنطينة و مها منطقتني حمافظتني)6.4%(

 .الفضائيات مع األب و األم

تكشف هذه الدراسة، و نظرا لطبيعة العينة اليت تضم غري ومن حيث حجم املشاهدة 
 بالنسبة للذين يشاهدون التلفزيون دائما    %39.5املتمدرسني، عن أن حجم املشاهدة معترب إذ بلغ 

حيث بلغت نسبة الذين ) 2005.علينصري بو(  أحيانا، و هذه النتيجة تؤكد نتائج دراسة %44.8و 
جند أن ) 158.بوجالل و آخرين، ص(و باملقارنة مع دراسة . %80.4يشاهدون التلفزيون يوميا 
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كما  .أحيانا %34.05 و  %25.5النسب أقل حيث بلغت نسبة الذين يشاهدون الربابول كثريا جدا 
ن التلفزيون بلغت نسبتهم فالذين يشاهدو) 185.مجال العيفة، ص(هو احلال بالنسبة لدراسة 

و هذا يفسر بكون املتمدرسني سواء يف الثانوية أو يف . حسب الظروف %32.49و هذا  18.78%
 .اجلامعة ليس لديهم الوقت ملشاهدة التلفزيون

إال أن متغري النوع له عالقة ترابطية مبشاهدة التلفزيون يف هذه الدراسة حيث أن اإلناث 
، و هذا يفسر %65.7و  %74.6:  الذكور و النسبة هي على التوايليشاهدن التلفزيون أكثر من

لكن .  أكثر من الذكور سواء كن عاطالت أو عامالت أو متمدرساتيتبن بالثبكون اإلناث ميك
عندما يتدخل عامل التمدرس، فإن مشاهدة التلفزيون قد تكون متماثلة بني النوعني مثلما كشفت 

إذ تبني للباحثني عدم وجود فروق جوهرية بني اإلناث    ) 158.بوجالل و آخرين، ص( عنه دراسة
بينما مل توجد عالقة ترابطية معتربة بني متغريي السن و املستوى التعليمي، حيث كانت . و الذكور

 .النسب متقاربة
و فيما يتعلق بأوقات املشاهدة فإن نتائج هذه الدراسة تؤكد ما توصلت إليه الدراسات 

 %37.7أي أن أوقات املشاهدة بالنسبة ملعظم أفراد العينة تتم يف املساء و يف السهرة املذكورة سلفا، 

 خبصوص 28.4% و %39.7بالنسبة للتلفزيون اجلزائري و  %37.8أو ليس هناك وقت مفضل 
و هذا يفسر أساسا مبا هو .  فيما يتعلق بالتلفزيون الفرنسي%26.6 و 34.7%التلفزيون العريب و 

ع بلدان العامل حيث تتم مشاهدة التلفزيون يف أوقات املشاهدة القصوى اليت هي موجود يف مجي
 .املساء و السهرة

 
 اإلذاعة

إن حتليل نتائج هذه الدراسة اخلاصة باستعمال اإلذاعة كشفت عن أن معظم أفراد العينة 
عملون اإلذاعات بينما ال يست )% 97.0( و بصفة رئيسة اإلذاعة اجلزائرية )%80.5(يستعملون اإلذاعة 

و هذه ). %17.9 ( و اإلذاعات الفرنسية)%16.7(سب ضئيلة كاإلذاعات العربية ناألجنبية إال ب
و من جهة . النتائج تدل على أنه عكس بعض اخلطابات اليت أشارت إىل ديد التلفزيون لإلذاعة

.    خرية بغـــدادي(ثانية فإن هذه النتائج تؤكد نتائج بعض الدراسات السابقة على غرار دراسة 
من الطلبة املعربني يستمعون إىل القناة األوىل            %85.72اليت أشارت إىل أن ) 2001-2002(

كما تدعم . من الطلبة املفرنسني يفضلون االستماع إىل القناة الثالثة الناطقة بالفرنسية %86.36و 
إىل أن املبحوثني يستمعون أساسا إىل ر  أشاالذي Fayad Kazan, p.345)(النتائج اليت توصل إليها 

 يف بلدان اخلليج الستة %90 و %80اإلذاعات الوطنية بالدرجة األوىل و هذا بنسبة قدرت ما بني 
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املشار إليها سابقا مث اإلذاعات العربية ااورة كاإلذاعات املصرية و العراقية و يف املرتبة الثالثة 
 .و صوت أمريكا سي.يب . اإلذاعات الغربية مثــل يب

اليت قالت ) 2002-2001 .خرية بغدادي( كما تؤكد نتائج هذه الدراسة ما توصلت إليه 
بأن أغلبية أفراد العينة يستمعون إىل القناتني اجلزائريتني األوىل الناطقة بالعربية و الثالثة الناطقة 

عن دور اإلذاعة يف ) 1986.بدر أمحد كرمي(إال أن النتائج اليت توصل إليها الباحث . بالفرنسية
اتمع السعودي تفيد أن املبحوثني يستمعون إىل اإلذاعة مائة باملائة و هذا مربر نظرا للنظام 

 . اإلعالمي السعودي املتميز باالحتكار آنذاك و غياب البث التلفزيوين املباشر
ات و يظهر من خالل هذه النتائج، أيضا، غياب الفروقات اإلحصائية بسبب املتغري

الدميغرافية كالنوع و السن و املستوى التعليمي حيث جاءت النسب كلها متقاربة، باستثناء 
. على سبيل املثال %96.0 باملقارنة مع الثانويني %54.9اجلامعيني الذين يستمعون إىل اإلذاعة بنسبة 

 مثل و هذا قد يفسر بأن اجلامعيني رمبا يستعملون وسائط إعالمية أخرى لسماع املوسيقى
 .املسجالت اجلوالة و األقراص املضغوطة اليت توفر نوعا من احلميمية اكثر من املذياع

لكن اإلقبال على االستماع إىل اإلذاعة و برغم من شيوعه، ال يعين أن هناك استماعا 
مكثفا و إمنا هو عرضي يف عمومه و حسب الظروف نظرا لسهولة االستماع إىل اإلذاعة على 

حيث أن نسبة املبحوثني الذين يستمعون إىل اإلذاعة بصفة دائمة ال تتجاوز . نخالف التلفزيو
 . أحيانا%49.4 و %34.4

و مع ذلك، فإن تصريح املبحوثني يف أغلبيتهم باالستماع إىل اإلذاعة ميكن اعتباره مؤشرا 
أصبح قريبا على التطور الذي أحرزته اإلذاعة اجلزائرية بصفة عامة سواء على مستوى املضمون الذي 

أكثر من واقع املستمعني أو من حيث االجتاه حنو املوضوعاتية اليت تستهدف إشباع رغبات مجهور 
معني كإذاعة القرآن الكرمي و اإلذاعة الثقافية، أو اإلذاعات احمللية اليت تستهوي اجلمهور احمللي أكثر 

 . مما جتلبه اإلذاعات الوطنية
 
 اجلرائد

طرف الشباب و قراءا يعتربان متدنيني للغاية و إىل درجة أما  استعمال اجلرائد من إن
أصبحا ظاهرة عاملية، حيث أنه يف مجيع بلدان العامل ال يطالع الشباب اجلرائد بنسبة كبرية، كما 

 .يوضحه اجلدول التايل عل سبيل املثال
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 ألورويبجدول يبني قراءة اجلرائد من طرف الشباب يف بلدان بعض بلدان االحتاد ا
     السن و النسبة  السن

 عاما 34-25 عاما 24-15 دلبلا

 13,7 13,1 فرنسا

 16,3 13,6 السويد 

 17,9 14 اململكة املتحدة

 17 14 هولندا

 16,2 14,1 الدامنارك

 19,9 15,3 إيطاليا

 22,2 15,7 اسبانيا

 18,5 20 ملانياأ

 20,4 20,3 إرلندا

 14,4 22 بلجيكا

 20,7 24,4 لربتغالا

 2003اجلمعية الدولية للجرائد : املصدر
ن اجلرائد قليلة يف كل بلدان قرأوإذ نالحظ من خالل هذا اجلدول أن نسبة الشباب الذين ي

 فئة عند % 22.2 و عاما 24-15بالربتغال لدى فئة  %24.4و أعلى نسبة هي. قائمة اجلدول أعاله
    عاما 24-15 خبصوص فئة %13.1ب مسجلة بفرنسا حيث جند و أدىن النس.  باسبانياعاما 25-34

 )4(.عاما 34-25 فيما يتعلق بفئة %13.7 و
فهذه النسب ختتلف كثريا عن النسبة املسجلة يف هذه الدراسة حيث أن نسبة الذين يقرأون 

     %36.8و لو أن الذين يقرأوا بصفة دائمة مل تتعد  %77.3اجلرائد عند الشباب اجلزائري بلغت 

 .، و رغم ذلك فهي تبقى نسب مرتفعة باملقارنة%20.8 و أحيانا
اليت تشري إىل ) 182.ص.مجال العيفة(و نتائج هذه الدراسة متقاربة نسبيا مع نتائج دراسة 

.  يقرأوا بعنايةمن نفس النسبة %47.62 ، و 31.98%م يقرأون اجلرائد بنسبة  بأأن الطلبة صرحوا
 الوقت مف على قراءة اجلرائد ميكن تفسريه خبصوص املتمدرسني أنه ليس لديهإن اإلقبال الضعي

الكايف لقراءة اجلرائد حىت و إن كانوا يبحثون عن التسلية، ألنه ميكنهم أن يتسلوا بوسائل أخرى 
لكن هناك عامال أهم يتمثل يف افتقادهم القدرة الشرائية اليت تسمح هلم . كالتلفزيون أو االنترنات

إذ كشفت . ة اجلرائد، حيث أن متغري الدخل يف هذه الدراسة له عالقة ترابطية مع قراءة اجلرائدبقراء
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النتائج عن أن الذين هلم دخل شهري يقرأون اجلرائد أكثر من الذين ليس هلم دخل أو هلم دخل 
و فئــــة  %44.2دج تقرأ اجلرائد بنسبة 15.000-10.001فئة الدخل من : حمدود، فمثال

عند الذين هلم دخل أقل من  %33.0بينما بلغت النسبة  %53.3دج تقرأها بنسبة 15.001-20.000
 . دج5000

إال أن الدخل ليس هو العامل الوحيد يف تفسري عدم إقبال الشباب على قراءة اجلرائد الذي 
ئري هو ظاهرة عاملية كما أشرنا سابقا، إذ ميكننا أن نضيف بأن عادات القراءة يف اتمع اجلزا

ضعيفة بصفة عامة و األسرة اجلزائرية يف غالبيتها ال تنمي مثل هذه العادة يف أطفاهلا، باإلضافة إىل 
أن اجلرائد يف جل بلدان العامل فقدت مصداقيتها، و يف اجلزائر نفترض أن الدرجة أكرب، و بالتايل مل 

 الشباب، أيضا، أصبح ال يثق يعد الكبار يقرأون اجلرائد كما كان احلال يف السابق و حسب، و إمنا
 .  يف اجلرائد

 االنترنات
و هذا يفسر  %52.5ن أغلبية املبحوثني يستعملون االنترنات أيظهر من نتائج هذه الدراسة 

 الذين رمبا تسمح هلم إمكانيام املادية )%26.26(من العينة هم من املوظفني  %55.42بكون أساسا 
الذين تفرض الدراسة عليهم القيام ) %29.16( عملهم، و الطلبة بذلك أو أم يستعملوا يف أماكن

باستعمال االنترنات من أجل البحث العلمي أو أن لديهم القدرات اللغوية و غريها الستعماهلا من 
يستعملون االنترنات يف املقهى  %78.3كما أن أغلبية املبحوثني . أجل الدردشة و الربيد االلكتروين

يعود أساسا إىل أن أغلبية األسر اجلزائرية ال متلك جهاز حاسوب نظرا الرتفاع االفتراضني و هذا 
 .التكلفة أو أا غري واعية بأمهيته

 و تؤكد نتائج هذه الدراسة ما هو جاري يف بلدان أخرى سواء متقدمة أو نامية على حد 
نترنات هم من من الذين يستعملون اال %75حيث تشري إحدى الدراسات إىل أن أكثر من . سواء

 ، يف دراسة حول الطلبة و االنترنات بالكويت للباحثـة)Livingstone.2003 (الشباب باجنلترا

(Deborah Wheeler.2002) و ذات  االنترنات بالكويت ونستعملالطلبة يمن  %70 أن  جدت و ،
اليت   Moussa ELmazidi and Ibrahim Ismailاالجتاه أكدته أحباث أخرى على غرار  دراسة 

 )5(. من الطلبة يستعملون االنترنات%69أشارت إىل أن 

نستخلص من هذا أن االنترنات كتكنولوجيا و كوسيلة إعالمية و على خالف التكنولوجيا 
و الوسائل اإلعالمية التقليدية تبقى من اهتمامات الشباب و األطفال بصفة عامة و الطلبة بصورة 

به من خصائص كالفضول و حب اجلديد و التفاعل يف و هي تناسب سنهم و ما يتميز . خاصة
جمهولية تامة و تغيري اهلويات الشيء الذي ال يستطيع الشباب القيام به يف احلياة احلقيقية، و كذلك 

 . خصائص االنترنات و ما توفره من فرص التسلية
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 ملفضلة اضوعاتالربامج و املو -2 

 
 الربامج التلفزيونية

اسة عن أن أغلبية أفراد العينة اختاروا حمتويات اخليال املتمثلة يف لقد كشفت نتائج الدر
األفالم و املسلسالت و الرياضة يف املقام األول كربامج يتعرضون هلا و تنال اهتمامهم، و تليها بعض 
برامج الواقع مثل الربامج الدينية و اإلخبارية و العلمية، و هذا يدل على أن أغلبية املبحوثني 

 . ن التلفزيون أساسا من أجل الترفيهيستعملو
حيث اختار أغلبية أفراد العينة يف املرتبة األوىل األفالم يف التلفزيون اجلزائري و ذلك مبتوسط 

من خالل هذه النتائج نالحظ أا .  يف التلفزيون الفرنسي6.57 يف التلفزيون العريب و 6.42 و 5.10
كشفت عن ) Katz et al (1987. ابقة، إذ أن دراسةجاءت متطابقة مع نتائج بعض الدراسات الس

         الوجدانيةأن أغلبية أفراد العينة و ضعوا التلفزيون يف املرتبة األوىل خبصوص إشباع حاجام 
اليت كشفت عن أن أغلبية ) 173.عبد اهللا بوجالل و آخرين، ص( دراسة  و.و اهلروبية و املعرفية

 األوىل األفالم و املنوعات الغنائية يف املرتبة الثانية مث األلعاب يف املرتبة املبحوثني اختاروا يف املرتبة
اليت ) 2005.نصري بوعلي( دراسة هعلى عكس ما توصلت إلي. الثالثة و هذا يف القنوات الفضائية

ات أشارت إىل أن أغلبية أفراد عينة الدراسة اختاروا يف املرتبة األوىل الربامج اإلعالمية يف الفضائي
تتطابق إىل حد بعيد خبصوص القنوات الفرنسية  العربية و األفالم يف املرتبة الثانية، و لكن النتائج 

اختاروا يف املراتب األوىل برامج اخليال املتمثلة يف ) نصري بوعلي(حيث أن أغلبية املبحوثني يف دراسة 
 . األلعاب و املنوعات الغنائية و الرياضة

حسب بعض املتغريات نالحظ أن هناك بعض الفروقات الدالة، حيث و عندما حنلل النتائج 
 و هذا يتطابق 5.43جند أن الذكور اختاروا الرياضة يف املرتبة األوىل يف التلفزيون اجلزائري مبتوسط 

من  %17.74اليت ذكر فيها ) 174.عبد اهللا بوجالل و آخرين، ص(مع ما توصلت إليه دراسة 
و اختار الذكور األفالم يف املرتبة األوىل بالنسبة للتلفزيون العريب   . اضةالذكور أم يشاهدون الري

، بينما احتلت الرياضة املرتبة األوىل عند 7.28 و 7.24و التلفزيون الفرنسي مبتوسطني على التوايل 
 ، يف دراســــــــة%15.80الذكور يف البارابول يف الدراسة السالفة الذكر و بنسبة 

، و نفس املرتبة عادت إىل الرياضة يف الفضائيات العربية و األجنبية )164.رين، صبوجالل و آخ(
 ). 174.بوعلي، ص(عند الذكور يف دراسة 

 و فيما يتعلق باإلناث فلقد اخترنا يف املرتبة األوىل األفالم يف التلفزيون اجلزائري مبتوسط  
، 6.88فالم يف التلفزيون الفرنسي مبتوسط  و األ5.43 و املسلسالت يف لتلفزيون العريب مبتوسط 4.68
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إذن، تشاهد اإلناث، يف هذه الدراسة، يف املقام األول األفالم يف التلفزيون، و هذه النتيجة ختالف ما 
اليت كشفت عن أن اإلناث يشاهدن بالدرجة ) 164.ص.بوجالل و آخرين(توصلت إليه دراسة 

 و، أيضا، تتباين مع نتائج دراسة ،%14.80ارابول بنسبة األوىل املنوعات املوسيقية و الغنائية يف الب
اليت احتلت فيها األفالم املرتبة األوىل خبصوص القنوات األجنبية عند ) 179-175.بوعلي، ص(

اإلناث يف القنوات العربية و األجنبية على حد سواء، و احتلت املسلسالت املرتبة الثالثة يف 
 .سعة يف الفضائيات األجنبية الفضائيات العربية و املرتبة التا

ة و بالنسبة للذكور فعادت لألفالم يأما املرتبة الثانية يف ترتيب أفراد العينة للربامج التلفزيون
و الرياضة يف كل من التلفزيون العريب و التلفزيون الفرنسي  5.60يف التلفزيون اجلزائري مبتوسط 

 حيث عادت )175.بوعلي، ص(نتائج دراسة و هذه النتائج ختتلف عن  ،7.28 و 7.37مبتوسطني 
خبصوص مشاهدة الفضائيات العربية و األلعاب يف الفضائيات املرتبة الثانية إىل األفالم عند الذكور 

نفس املرتبة بالنسبة للذكور و اإلناث على حد سواء يف دراسة  األجنبية، بينما احتلت األفالم
  ).164.بوجالل و آخرين، ص(

اإلناث، يف هذه الدراسة، فإن املرتبة الثانية عادت إىل املسلسالت يف و فيما يتعلق ب
 و املنوعات يف 5.72 و األفالم يف التلفزيون العريب مبتوسط 5.21التلفزيون اجلزائري مبتوسط 

بينما احتلت املسلسالت ذات املرتبة يف الفضائيات العربية بالنسبة . 8.06التلفزيون الفرنسي مبتوسط 
، و ال يوجد فرق بني الذكور و اإلناث خبصوص هذه املرتبة )175.بوعلي، ص( دراسة لإلناث يف
و ما نالحظه، أيضا، هو أن الذكور . ، كما سبقت اإلشارة)164.بوجالل و آخرين، ص(يف دراسة 

  و اإلناث مل خيتاروا برامج الواقع يف املراتب األوىل و إمنا احتلت الربامج اإلخبارية و السياسية     
و الثقافية مراتب أدىن و هذا باستثناء الربامج الدينية اليت جاءت يف املرتبة الرابعة عند الذكور         

 يف التلفزيون اجلزائري، و املرتبة الثالثة بالنسبة للذكور 6.32 و 7.78و اإلناث على حد سواء، أي 
، أما عند اإلناث 8.05عة مبتوسط  و اإلخبارية يف املرتبة الراب8.01يف التلفزيون العريب مبتوسط 

 . يف ذات التلفزيون 6.85فاحتلت الربامج الدينية املرتبة الرابعة مبتوسط 
 قد وضعت يف عاما 24-19و عند حتليل النتائج حسب متغري السن فإننا نالحظ أن فئة 

و األفالم و الرياضة  يف التلفزيون اجلزائري، 5.60 و 5.43املرتبني األوىل و الثانية الرياضة و األفالم 
؛ أما 7.28 و 6.20، و األفالم و الرياضة يف التلفزيون الفرنسي 7.37 و 7.24يف التلفزيون العريب 

 فقد اختارت لذات املرتبتني األفالم و املسلسالت يف التلفزيون اجلزائري عاما 29-25بالنسبة لفئة 
، و األفالم و املنوعات يف 5.72 و 5.43 ، و املسلسالت و األفالم يف التلفزيون العريب5.21 و 4.68

و هكذا نالحظ أن متغري السن ليس له تأثري كبري يف ترتيب . 8.06 و 6.88التلفزيون الفرنسي 
الربامج التلفزيونية، و الفرق الوحيد هو أن الفئة األوىل اختارت الرياضة و الفئة الثانية اختارت 
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كن أن يكون سبب اختيارهم للمنوعات يف التلفزيون املنوعات، حبيث أن أفراد الفئة الثانية مي
 برامج او لكن ما نستنتجه أن كليت الفئتني اختارت. ىل أم حيسنون اللغة الفرنسيةإالفرنسي يعود 

 . اخليال يف املقام األول و مل خيتار أفرادها برامج الواقع
راتب األوىل، و لكن أفراد الفئة و عليه فإن أفراد كليت الفئتني مل خيتاروا برامج الواقع يف امل

 و الثقافية و اإلخبارية يف املرتبة اخلامسة 7.16األوىل اختاروا الربامج الدينية يف املرتبة الثالثة مبتوسط 
 يف التلفزيون اجلزائري، و الربامج الدينية يف املرتبة الرابعة يف التلفزيون 7.97 و 7.84و السادسة 

 فإن أفراد الفئة الثانية اختاروا الربامج الدينية يف املرتبة الثالثة          ؛ و كذلك7.65العريب مبتوسط 
 7.05 و يف التلفزيون اجلزائري، و الربامج الدينية يف املرتبة الثانية 6.78و اإلخبارية يف املرتبة الرابعة 

 8.02ة يف التلفزيون الفرنسي يف التلفزيون العريب، الربامج العلمية و اإلخبارية يف املرتبة الثانية و الثالث
 .8.39و 

و خبصوص متغري املستوى التعليمي، فنالحظ أن املرتبتني األوىل و الثانية عند ذوي املستوى 
، و يف 6.37 و 4.44التعليمي األساسي قد عادتا يف التلفزيون اجلزائري إىل ألفالم و املنوعات 

؛ 9.23 و 7.73، و إىل األفالم و املنوعات 7.09  و6.42التلفزيون العريب إىل األفالم و املسلسالت 
 و الربامج السياسية يف املرتبة العشرة و األخرية 8.18كما اختاروا الربامج الدينية يف املرتبة الرابعة 

 9.79 و 7.89 يف التلفزيون اجلزائري، و الربامج الدينية و اإلخبارية يف املرتبة الثالثة و الرابعة 10.25
 يف 10.34 و 10.19 العريب، و الربامج اإلخبارية و العلمية يف املرتبة اخلامسة و السادسة يف التلفزيون

 .  التلفزيون الفرنسي
أما فيما يتعلق بفئة الثانويني، فلقد عادت املرتبتان األوىل و الثانية يف التلفزيون اجلزائري إىل 

      6.39 و 5.71ىل األفالم و املنوعات ، و يف التلفزيون العريب إ6.70 و 5.01األفالم و املسلسالت 

، و يف يف التلفزيون العريب 7.79 و 7.20 إىل الربامج الدينية و اإلخبارية املرتبتان الرابعة و اخلامسة و
و اإلخبارية  8.04 و 6.23احتلت األفالم و املنوعات املرتبتني األوىل و الثانية  التلفزيون الفرنسي
 . 8.43 املرتبة اخلامسة

و عند فئة اجلامعيني نالحظ أم، خبصوص التلفزيون اجلزائري، اختاروا األفالم يف املرتبة 
    ،6.58 و 6.19 و لكنهم اختاروا الربامج الدينية و اإلخبارية يف املرتبة الثانية و الثالثة 5.62األوىل 

 الدينية و اإلخبارية يف املرتبتني  و الربامج7.11و يف التلفزيون العريب اختاروا األفالم يف املرتبة األوىل 
 و املرتبتان 6.15، أما يف التلفزيون فعادت املرتبة األوىل إىل األفالم 7.37 و 7.24الثانية و الثالثة 

 .7.46 و 7.44الثانية و الثالثة إىل الربامج العلمية و اإلخبارية 
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ضة بالدرجة األوىل يف إن هذا الفرق فيما بني النتائج اخلاصة بالذكور و اختيارهم للريا
الفضائيات األجنبية و عدم احتالهلا ذات املرتبة يف هذه الدراسة قد يعود أساسا إىل التحسن الذي 

 .حدث يف برامج التلفزيون اجلزائري من حيث التنشيط و التنوع احلجم
 الربامج اإلذاعية

ىل اإلذاعة اجلزائرية    جتدر املالحظة يف املستهل إىل أننا سنكتفي بتحليل نتائج االستماع إ
و حسب، ألن نسبة املبحوثني الذين يستمعون إىل اإلذاعات العربية و الفرنسية ليست معتربة و ال 

نالحظ أن األغاين ) 49(قراءتنا جلدول رقم من خالل هي ذات داللة إحصائية كبرية، و عليه 
 أما املرتبتني الثالثة و الرابعة 6.21ثانية  و الرياضة يف املرتبة ال3.72احتلت املرتبة األوىل عند الذكور 

؛ و نفس الشيء عند اإلناث حيث 7.80 و 7.15فعادتا إىل الربامج اإلخبارية و الثقافية على التوايل 
 و عادت 5.19، لكن الطبخ و شؤون املرتل جاء يف املرتبة الثانية 3.01احتلت األغاين املرتبة األوىل 

و هذه النتائج ال . 6.93 و 6.22 إىل الربامج الدينية و الثقافية على التوايل املرتبتان الثالثة و الرابعة
احلصص اليت ) 1986.بدر أمحد كرمي(تتطابق مع نتائج الدراسات السابقة، حيث أنه يف دراسة 

) 2002-2001.خرية بغدادي(يستمع إليها أكثر املستمعون هي احلصص الدينية، و كذلك دراسة 
 . الطلبة يستمعون أكثر إىل احلصص الثقافية و اإلخباريةاليت قالت فيها أن

 عاما تستمع 24-19أن فئة ) 50(و فيما يتعلق مبتغري السن نستخلص من اجلدول رقم 
 و عادت املرتبتان الثالثة       7.24 و يف املرتبة الثانية الربامج الدينية 2.75بالدرجة األوىل إىل األغاين 
 29-25، أم فئة 7.59 و 7.57قافية و الطبخ و شؤون املرتل على التوايل و الرابعة إىل احلصص الث

             6.45 و األخبار يف املرتبة الثانية 4.10عاما فهي األخرى تستمع إىل اإلذاعة يف املقام األول 
 .6.99 و و عادت املرتبة الرابعة إىل الربامج الثقافية 6.92و احلصص الدينية يف املرتبة الثالثة 

اخلاص باملستوى التعليمي نالحظ نفس االجتاه مبعىن أن ) 51(و عند قراءة اجلدول رقم 
 يف املرتبة 3.08ذوي املستوى التعليمي األساسي يستمعون إىل األغاين يف اإلذاعة بالدرجة األوىل

.     8.59 و 7.51 و يف املرتبتني الثالثة و الرابعة الطبخ و شؤون املرتل 7.47الثانية احلصص الدينية 
 7.15 و يف املرتبة الثانية احلصص الثقافية 3.02و الثانويون، كذلك، اختاروا األغاين يف املرتبة األوىل 

أيضا، . 7.24 و 7.18و األخبار و الطبخ و شؤون املرتل يف املرتبتني الثالثة و الرابعة على التوايل 
 يف املراتب التالية احلصص اإلخبارية و الثقافية     و3.83اجلامعيون اختاروا األغاين يف املرتبة األوىل 

 .7.18 و 6.40 و 6.36و الدينية 
و عليه نستنتج أن الشباب يستمعون يف اإلذاعة إىل حصص اخليال يف الدرجة األوىل        

 .و حصص الواقع يف املرتبة الثانية
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 يف اجلرائدفضلة وعات املاملوض
اإلذاعة تنطبق على حتليل نتائج قراءة اجلرائد مبعىن أننا نكتفي إن املالحظة اليت أبديناها بشأن 

أن الذكور يقرأون يف اجلرائد بالدرجة ) 52(باجلرائد اجلزائرية، و عليه فإننا نقرأ يف اجلدول رقم 
:  و يف املراتب التالية مواضيع الرياضة و السياسية و التسلية على التوايل5.22األوىل مواضيع األخبار 

 و يف 5.84، أما اإلناث فيقرأن يف املرتبة األوىل املواضيع اخلاصة بالفنانني 7.15 و 5.60و  5.42
 .6.10 و 6.05 و 5.93: املراتب املوالية األخبار و الطبخ وشؤون املرتل و التسلية على التوايل

اضيع عاما اختارت يف املرتبة األوىل مو 24-19و فيما يتعلق مبتغري السن فإننا جند أن فئة 
 و يف املرتبتني الثالثة و الرابعة املواضيع الثقافية 6.29 و يف املرتبة الثانية مواضيع التسلية 6.10األخبار 

 عاما فإا تقرأ بالدرجة األوىل مواضيع األخبار 29-25، و بالنسبة لفئة 6.90 و 6.65و السياسية 
 املرتبتان الثالثة و الرابعة إىل مواضيع  و عادت6.25 و يف املرتبة الثانية املواضيع السياسية 5.03

 .6.95 و 6.86الثقافة و التسلية 
و عندما نقرأ اجلدول من زاوية متغري املستوى التعليمي فنالحظ أن ذوي املستوى التعليمي 

 و عادت 7.16 و يف املرتبة الثانية الرياضة 7.10األساسي اختاروا يف املرتبة األوىل مواضيع الفنانني 
، أما الثانويون فاختاروا أوال األخبار 7.87 و 7.25تان الثالثة و الرابعة إىل األخبار و السياسية املرتب

      6.03:  و يف املراتب املوالية مواضيع التسلية و الفنانني و املواضيع االجتماعية على التوايل5.33
 و املواضيع 4.96ىل األخبار و أخريا فإن فئة اجلامعيني اختاروا يف املرتبة األو. 6.89 و 6.80و 

 .6.04 و 5.51 و 5.37: الثقافية و السياسية و العلمية يف املراتب املوالية و على التوايل
 إىل قراءة والشباب أدىن إال و اجتهالتعليمي لستوى امل نستنتج أنه كلما كان ،و بالتايل

 . موضوعات الواقع أكثرواالعموضوعات اخليال أكثر، و كلما كان املستوى التعليمي أعلى إال و ط
 أغراض استعمال االنترنات

فمثلما حاولنا أن نعرف اجتاهات املبحوثني خبوص الربامج و املواضيع اليت يتعرضون إليها يف 
، أردنا أن نعرف، أيضا، اجتاهام فيما يتعلق بالغرض من استعمال التلفزيون و اإلذاعة و اجلرائد

عدنا يف حتليل العالقة بني القيم و السلوكيات من جهة، و وسائل االنترنات كمؤشر آخر رمبا يسا
املتعلق بالنوع يتضح لنا أن ) 42(و عليه من خالل قراءة اجلدول رقم . من جهة ثانية اإلعالم املختلفة

 مث 61.5% و الربيد االلكتروين بنسبة %70.5أغلبية الذكور يستعملون االنترنات لغرض الدردشة 
      %60.4، أما اإلناث فيستعملن االنترنات من أجل الدردشة بنسبة %45.9نسبة البحث العلمي ب

 .%53.0 مث الربيد االلكتروين %56.2و بنسبة أقل البحث العلمي 
 عاما 24-19فإننا نالحظ أن أفراد فئة ) 43(و عندما نقرأ اجلدول حسب متغري السن 

 مث الربيد %55.9 و الدردشة بنسبة %59.1ستعملون االنترنات من أجل البحث العلمي بنسبة ي
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 من أجل %60.4 عاما فيستعمل أفرادها االنترنات بنسبة 29-25أما فئة . 48.8%االلكتوين بنسبة 
 . الربيد االلكتروين%53.0 مث و بنسبة أقل %56.2الدردشة و البحث العلمي بنسبة 

 نالحظ أن ذوي ،)44(و عندما ندخل متغري املستوى التعليمي يف التحليل، جدول رقم 
   %72.2املستوى التعليمي األساسي يستعملون يف معظمهم االنترنات من أجل غرض الدردشة بنسبة 

، أما الثانويون فيستعملون االنترنات %31.8 للربيد االلكتروين مث األلعاب بنسبة %45.5و بنسبة 
و أقل من النصف من أجل  و نسبة أقل من أجل الربيد االلكتروين %65.4لغرض الدردشة بنسبة 

، و نالحظ أن اجلامعيني يستعملون يف أغلبيتهم االنترنات من أجل الدردشة %44.4البحث العلمي 
 مث و بنسبة أقل الربيد االلكتروين %56.2 و لغرض البحث العلمي بنسبة %60.4و ذلك بنسبة 

53.0%. 
ة ــــــــــبقو عليه فإن نتائج هذه الدراسة تتطابق مع نتائج الدراسة السا

 .(S.Livingstine.2003)باجلزائر، و كذلك نتائج دراسة ) 2001-2000.حممد لعقاب(ِلـ 

 ، بأغراض استعمال االنترنات من طرف الشباب يتمثل يف أم اخلاص االستنتاج،إذن
  الدرجة األوىل، مث البحث العلمي بالتفاعل االجتماعي الشبهي  ألغراض ا يستعملواذكورا و إناث

 .و التسلية يف املرتبة الثانية
 

 االستنتاجات األولية للدراسة
 استعمال وسائل اإلعالم
ج ــ الكيفي لنتائ الكمي ولي بعض االستنتاجات األولية على ضوء التحليل ينقدم فيما

 . من طرفهموسائل اإلعالم و الربامج و املوضوعات املختارةل املبحوثنيسة اخلاصة باستعمال االدر
، و يرجع هذا إىل ناث يف عينة هذه الدراسة يشاهدن التلفزيون أكثر مما يشاهده الذكورإن اإل -

متربتهن يف اتمع اجلزائري اليت تقضي مبكوثهن يف البيت وقتا أطول من الذكور، و كذلك 
غياب وسائل قضاء أوقات الفراغ املالئمة، باإلضافة إىل أن برامج التلفزيون، و بصفة خاصة 

قبلون على مشاهدة و أن الذكور ي.  و العريب، تناسبهن أكثر مما تناسب الذكوراجلزائري
التلفزيون الفرنسي أكثر من اإلناث، و السبب يعود إىل برامج الرياضة و األخبار اليت ال تروق 

 .كثريا اإلناث
    ا، نا يقبلون على مشاهدة التلفزيون العريب أكثر من الشباب األصغر سأن الشباب األكرب سنَّ -

 للفئة األوىل أكثر مما هو متاح للفئة الثانية بسبب و يعود هذا إىل عوامل الوقت املتاح
إال أن السن ال يتدخل فيما يتعلق مبشاهدة التلفزيون . التمدرس، و كذلك إىل نوعية الربامج

 .اجلزائري و التلفزيون الفرنسي
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ذوي املستوى الشباب تلفزيون، حيث أن أن متغري املستوى التعليمي يلعب دورا يف مشاهدة ال -
التعليمي األساسي يشاهدون التلفزيون اجلزائري أكثر من غريهم، و هم أقل مشاهدة للتلفزيون 

و يشاهد ذوو املستوى التعليمي الثانوي التلفزيون . األجنيب و بصفة خاصة التلفزيون الفرنسي
يمي جامعي التلفزيون الفرنسي أكثر بينما يشاهد من هلم مستوى تعل. العريب أكثر من غريهم

 . ، و هذا يعود أساسا إىل عامل اللغة و السياق العائليمن غريهم
أن أغلبية املبحوثني الشباب يستمعون إىل اإلذاعة اجلزائرية أساسا، و ال يستمعون إىل اإلذاعات  -

ة اجلزائرية أكثر و لكن اإلناث يستمعن إىل اإلذاع. األجنبية، عربية و فرنسية، إال بنسب قليلة
. مها اإلذاعة اجلزائريةدمن الذكور، بسبب بقائهن يف البيت أوقاتا أطول و نوعية الربامج اليت تق

 .لكن الذكور يستمعون إىل إلذاعات األجنبية، عربية و فرنسية، أكثر من اإلناث
 أكرب سنا أن متغري السن ال يتدخل كثريا يف االستماع إىل اإلذاعة، و لكن كلما كان الشباب -

إال و أقبلوا على االستماع إىل اإلذاعات األجنبية، عربية و فرنسية، إلشباع بعض احلاجات اليت 
  .ال تشبعها اإلذاعة اجلزائرية

أن متغري السن غري مهم يف االستماع إىل اإلذاعة اجلزائرية، و لكنه عامل أساسي يف االستماع  -
 . الفرنسيةةإىل اإلذاع

على قراءة اجلرائد يعترب ضعيفا فيما يتعلق بالصحافة اجلزائرية، و ضعيف للغاية إن إقبال الشباب  -
 .لكن الذكور أكثر قراءة للجرائد من اإلناث. خبصوص اجلرائد العربية و اجلرائد الفرنسية

توجد عالقة ترابطية بني السن و قراءة اجلرائد، حبيث أن الشباب األكرب سنَّا يقبلون على قراءة  -
 ، بصفة تستحق الذكر، ال يقبلونؤالءه، لكن. اجلزائرية أكثر من الشباب األصغر سنااجلرائد 

  ، ألسباب كثرية منها ندرا يف السوق و غالئها على قراءة اجلرائد األجنبية، عربية و فرنسية
 .و عائق اللغة و عدم اهتمام الشباب أصال بالصحافة املكتوبة

بل كثريا على قراءة اجلرائد بصفة عامة، و لكن الذين هلم أن الشباب يف هذه الدراسة ال يق  -
مستوى تعليمي أعلى يقرأون اجلرائد اجلزائرية بالدرجة األوىل، و اجلرائد األجنبية، العربية       

 . و الفرنسية بنسبة ضئيلة جدا
د  أن الدخل يؤثر يف قراءة الشباب للجرائد، حبيث أن الذين هلم دخل شهري يقرأون اجلرائ -

 .أكثر من الذين ليس لديهم دخل شهري أو هو حمدود
أن االنترنات تستعمل من طرف الشباب، أساسا، لغرض الدردشة و البحث العلمي و الربيد  -

فالشباب الذكور يستعملوا لغرض الدردشة و الربيد االلكتروين بالدرجة األوىل، . االلكتروين
 و يف املقام األول مث للدردشة  أكثر من الذكورأما  اإلناث فيستعملنها من أجل البحث العلمي

 .و للربيد االلكتروين
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أن الشباب األصغر سنا يستعملون االنترنات من أجل البحث العلمي أكثر من الشباب األكرب  -
و يستعمل الشباب األكرب سنا االنترنات ألغراض الدردشة و الربيد االلكتروين أكثر من . سنا

ا أكثر لأللعاب و مساع املوسيقىالشباب األصغر سنو أغلبية . ا، لكن هؤالء يستعملو
 . املبحوثني كباراً و صغارا ال يستعملون االنترنات إال بنسبة ضئيلة جدا ألغراض األخبار

أن استعمال االنترنات من طرف الشباب يقترن مبعرفة قراءا و كتابتها، مبعىن أن الشباب  -
دىن ال يستعملون االنترنات بصفة تستحق الذكر، و لكن الذين هلم الذين هلم مستوى تعليمي أ

الربيد ف من أجل البحث العلمي بالدرجة األوىل مث الدردشة امستوى تعليمي أعلى يستعملو
 .االلكتروين

 يف وسائل اإلعالم فضلةاملالربامج و املوضوعات 
اخليال يف التلفزيون و يهتمون ا  يتعرضون إىل برامج ميف أغلبيته ، ذكورا و إناثا،أن الشباب -

  .اجلزائري و العريب و الفرنسي: أكثر من برامج الواقع، و هذا ينطبق على التلفزيونات الثالثة
، و اإلعالم و الثقافة يف املرتبة و ميثل التلفزيون بالنسبة للشباب مصدرا للترفيه بالدرجة األوىل

 .الثانية
رض الشباب إىل برامج التلفزيون، فأغلبيتهم، كبارا و صغارا،  أن متغري السن ال يؤثر يف منط تع  -

 منهم  األكرب سنايتعرضون إىل برامج اخليال يف املقام األول و هذا يف التلفزيونات الثالثة، إال أن
 . الربامج الدينية و اإلخبارية و الثقافية و العلميةةىل برامج الواقع و بصفة خاصإكثر  أيتعرضون

، أساسا، إىل برامج اخليال يف ونعلى اختالف مستويام التعليمية يتعرضأن الشباب  -
التلفزيونات الثالثة، و لكن الذين هلم مستوى تعليمي أعلى يتعرضون إىل برامج الواقع أكثر ممن 

 .هلم مستوى تعليمي أدىن
 الواقع باب اإلذاعة اجلزائرية من أجل مساع األغاين بالدرجة األوىل، و إىل حصصشيستعمل ال -

لكن اإلناث ميلن إىل االستماع إىل برامج الواقع، و بصفة خاصة احلصص . يف املرتبة الثانية
 باحلصص السياسية اليت ون ال يهتم، ذكورا و إناثا،كما أن الشباب. الدينية، أكثر من الذكور

 .احتلت املرتبة ما قبل األخرية يف ترتيب املوضوعات
      يستمعون يف اإلذاعة إىل برامج اخليال يف املرتبة األوىل، ه،صغرأو لسن ا  كبار،و الشباب -

و لكن الشباب األكرب سنا أكثر استماعا إىل حصص الواقع و منها اإلخبارية و الثقافية، بينما 
 . أكثر من الشباب األكرب سنا و الثقافية إىل احلصص الدينيةيستمع  الشباب األصغر سنا

ىل حصص اخليال يف  إمستويام التعليمية يستمعون بالدرجة األوىلإن الشباب على اختالف  -
لكن الشباب الذين هلم مستوى تعليمي أدىن يقبلون على احلصص الدينية أكثر من . اإلذاعة

 .الذين هلم مستوى تعليمي أعلى، فهؤالء يقبلون أكثر على احلصص اإلخبارية
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ائد أكثر من اإلناث الالئي يفضلن يقبل الشباب الذكور على موضوعات الواقع يف اجلر -
و ال حتظى موضوعات السياسة يف اجلرائد بأدىن اهتمام . موضوعات اخليال يف املرتبة األوىل

 .لدى الذكور كما عند اإلناث
يف اجلرائد بالدرجة األوىل، بغض النظر عن متغري السن فإن الشباب يقرأ املوضوعات اإلخبارية  -

 .م الثاينو موضوعات التسلية يف املقا
يقبل الشباب الذين هلم مستوى تعليمي أدىن على موضوعات التسلية يف املرتبة األوىل، بينما  -

 .الذين هلم مستوى تعليمي أعلى يفضلون موضوعات األخبار و الثقافة
يستعمل الشباب الذكور االنترنات ألغراض الدردشة و الربيد االلكتروين مث البحث العلمي يف  -

 البحث العلمي، بدرجة أقل، و الربيد  وبينما تستعملها اإلناث من أجل الدردشةاملقام األول، 
 .االلكتروين يف املرتبة الثانية

إن الشباب األصغر سنا يستعملون االنترنات ألغراض البحث العلمي يف املرتبة األوىل مث  -
أما .  و األلعابالدردشة يف املرتبة الثانية و لكنهم يستعملوا أيضا من أجل مساع املوسيقى

الشباب األكرب سنا فيستعملون االنترنات من أجل الدردشة أوال، و ثانيا ألغرض البحث 
 يف أغلبيتهم ال يستعملون االنترنات كمصدر ه،صغرأ و لسنا  كبار،و أن الشباب. العلمي
 .أخبار

م ، حيث أالشباب الذين هلم مستوى تعليمي أعلى هم أكثر استعماال لالنترنات أن -
مستوى تعليمي ثانوي حتدوهم الدردشة و الربيد  يستعملوا ملختلف األغراض، فالذين هلم

 بصفة ثانوية، بينما الذين هلم مستوى تعليمي ةااللكتروين يف املقام األول و أغراض التسلي
جامعي فيستعملون االنترنات من أجل البحث العلمي بالدرجة األوىل، مث الربيد االلكتروين 

 . ردشة، و ال يستعملوا كثريا من أجل التسليةفالد
 لالنترنات من أجل األخبار بالدرجة األوىل، و البحث الاستعمأكثر اأن الشباب املوظفني  -

عماال من غريهم تكما أن الطلبة الشباب هم أكثر اس. العلمي و الدردشة يف املرتبة الثانية
 . يقى و األلعابلالنترنات لغرض الربيد االلكتروين و مساع املوس

 استنتاجات مناقشة نتائج االستعمال 
           %94.9هو الوسيلة األكثر استعماال من طرف املبحوثني الذين يشاهدونه بنسبة أن التلفزيون  -

 .و هذه النتيجة تتطابق مع نتائج اجتاه معظم األحباث يف بلدان أخرى
 أكثر مما يشاهدون القنوات األجنبية، )%70.5(ري  أن أغلبية املبحوثني يشاهدون التلفزيون اجلزائ-

ألن التلفزيون اجلزائري شرع منذ مدة و بفعل املنافسة      .)%43.1( كانت أم فرنسية )%60.1(عربية 
و االنفتاح السياسي يف تكييف براجمه مع رغبات اجلمهور و خاصة الشباب و هذا من خالل برامج 
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املنوعات و الرياضة           : قلدة ملا جيري يف أماكن أخرى مثلمتنوعة و جديدة، حىت و لو كانت م
من جهة أخرى، فإن القنوات الفضائية جتاوزت فترة االكتشاف           . و األلعاب و املسلسالت

 . و الفضول من طرف أفراد اجلمهور اجلزائري
تضح من خالل نسبة الذين  أن التلفزيون مازال وسيلة عائلية أكثر مما هو وسيلة فردية و هذا ي-

يشاهدون براجمه يف التلفزيون اجلزائري أو يف القنوات العربية مع بعض أفراد األسرة أو مع األسرة 
عندما يتعلق األمر مبشاهدة القنوات ، بينما يبقى وسيلة فردية )%56.1( و )%71.6(على التوايل 

 .)%7.1(نه مع األسرة ومقابل نسبة الذين يشاهد )%31.0(الفرنسية 
 بالنسبة للذين %39.5  أن حجم املشاهدة معترب لدى الشباب املبحوثني، إذ بلغت النسبة -

 أحيانا، و متغري النوع له عالقة ترابطية مبشاهدة التلفزيون يف %44.8يشاهدون التلفزيون دائما و 
: التوايلهذه الدراسة حيث أن اإلناث يشاهدن التلفزيون أكثر من الذكور و النسبة هي على 

  أكثر من الذكور سواء كن عاطالتيتبن بالث، و هذا يفسر بكون اإلناث ميك%65.7و  74.6%
 . أو عامالت أو متمدرساتعن العمل

أو ليس هناك  ،%37.7 أن أوقات املشاهدة بالنسبة ملعظم أفراد العينة تتم يف املساء و يف السهرة -
 خبصوص التلفزيون العريب    28.4% و %39.7و بالنسبة للتلفزيون اجلزائري  %37.8وقت مفضل 

 . فيما يتعلق بالتلفزيون الفرنسي%26.6 و 34.7%و 
إن حتليل نتائج هذه الدراسة اخلاصة باستعمال اإلذاعة كشفت عن أن معظم أفراد العينة  -

ذاعات بينما ال يستعملون اإل )% 97.0( و بصفة رئيسة اإلذاعة اجلزائرية )%80.5(يستعملون اإلذاعة 
و هذه ). %17.9 ( و اإلذاعات الفرنسية)%16.7(سب ضئيلة كاإلذاعات العربية ناألجنبية إال ب

 .النتائج تدل على أنه عكس بعض اخلطابات اليت أشارت إىل ديد التلفزيون لإلذاعة
يث  غياب الفروقات اإلحصائية بسبب املتغريات الدميغرافية كالنوع و السن و املستوى التعليمي ح-

 باملقارنة %54.9جاءت النسب كلها متقاربة، باستثناء اجلامعيني الذين يستمعون إىل اإلذاعة بنسبة 
 .على سبيل املثال %96.0مع الثانويني 

 إن اإلقبال على االستماع إىل اإلذاعة ال يعين أن هناك استماعا مكثفا و إمنا هو عرضي يف عمومه     -
حيث أن نسبة . تماع إىل اإلذاعة على خالف التلفزيونو حسب الظروف نظرا لسهولة االس

 . أحيانا%49.4 و 34.4%املبحوثني الذين يستمعون إىل اإلذاعة بصفة دائمة ال تتجاوز 
 إن تصريح املبحوثني يف أغلبيتهم باالستماع إىل اإلذاعة ميكن اعتباره مؤشرا على التطور الذي -

ء على مستوى املضمون الذي أصبح قريبا أكثر من واقع أحرزته اإلذاعة اجلزائرية بصفة عامة سوا
ن ــاملستمعني أو من حيث االجتاه حنو املوضوعاتية اليت تستهدف إشباع رغبات مجهور معي
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كإذاعة القرآن الكرمي و اإلذاعة الثقافية، أو اإلذاعات احمللية اليت تستهوي اجلمهور احمللي أكثر مما 
 .جتلبه اإلذاعات الوطنية

و لو أن الذين يقرأوا بصفة  %77.3نسبة الذين يقرأون اجلرائد عند الشباب اجلزائري بلغت  أن -
 .، و رغم ذلك فهي تبقى نسب مرتفعة باملقارنة%20.8 و أحيانا  %36.8دائمة مل تتعد 

          . أن الذين هلم دخل شهري يقرأون اجلرائد أكثر من الذين ليس هلم دخل أو هلم دخل حمدود-
 الدخل ليس هو العامل الوحيد يف تفسري عدم إقبال الشباب على قراءة اجلرائد الذي هو ظاهرة و

عاملية كما أشرنا سابقا، إذ ميكننا أن نضيف بأن عادات القراءة يف اتمع اجلزائري ضعيفة بصفة 
 إىل أن اجلرائد يف عامة و األسرة اجلزائرية يف غالبيتها ال تنمي مثل هذه العادة يف أطفاهلا، باإلضافة

  .جل بلدان العامل فقدت مصداقيتها، و يف اجلزائر نفترض أن الدرجة أكرب
من العينة هم  %55.42بكون و هذا يفسر أساسا  %52.5ن أغلبية املبحوثني يستعملون االنترنات  أ-

عملوا يف  الذين رمبا تسمح هلم إمكانيام املادية بذلك أو أم يست)%26.26(من املوظفني إما 
الذين تفرض الدراسة عليهم القيام باستعمال االنترنات من ) %29.16(الطلبة من و أأماكن عملهم، 

أجل البحث العلمي أو أن لديهم القدرات اللغوية و غريها الستعماهلا من أجل الدردشة و الربيد 
 . هى االفتراضييستعملون االنترنات يف املق %78.3كما أن أغلبية املبحوثني . االلكتروين

 
 الربامج و املوضوعات املفضلةاستنتاجات مناقشة 

 
 أن أغلبية أفراد العينة اختاروا حمتويات اخليال املتمثلة يف األفالم و املسلسالت و الرياضة يف املقام -

  األول كربامج يتعرضون هلا و تنال اهتمامهم، و تليها بعض برامج الواقع مثل الربامج الدينية        
و اإلخبارية و العلمية، و هذا يدل على أن أغلبية املبحوثني يستعملون التلفزيون أساسا من أجل 

 .الترفيه
 أن الذكور و اإلناث مل خيتاروا برامج الواقع يف املراتب األوىل، حيث احتلت الربامج اإلخبارية           -

ج الدينية اليت جاءت يف املرتبة الرابعة عند و السياسية و الثقافية مراتب أدىن و هذا باستثناء الربام
 .الذكور و اإلناث على حد سواء، و الربامج السياسية يف املرتبة ما قبل األخرية

 . لكن كليت الفئتني اختارتا برامج اخليال يف املقام األول و مل خيتار أفرادها برامج الواقع-
 و الرياضة يف املرتبة الثانية 3.72ر مبتوسط  نالحظ أن األغاين احتلت املرتبة األوىل عند الذكو-

         7.15، أما املرتبتان الثالثة و الرابعة فعادتا إىل الربامج اإلخبارية و الثقافية على التوايل 6.21مبتوسط
و جاء الطبخ       ،3.01؛ و نفس الشيء عند اإلناث حيث احتلت األغاين املرتبة األوىل مبتوسط 7.80و 
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 و عادت املرتبتان الثالثة و الرابعة إىل الربامج الدينية        5.19رتل يف املرتبة الثانية مبتوسط و شؤون امل
 .6.93 و 6.22و الثقافية على التوايل 

ثقافية يستمعون يف - أن الشباب ذكورا و إناثا و بغض النظر عن املتغريات الدميغرافية و السوسيو-
 .نيةواقع يف املرتبة الثا األوىل و حصص الاإلذاعة إىل حصص اخليال يف الدرجة

 و يف املراتب التالية 5.22 الذكور يقرأون يف اجلرائد بالدرجة األوىل مواضيع األخبار مبتوسط -
 . الرياضة و السياسية و التسليةاتعوموض

ملوالية  و يف املراتب ا5.84 اخلاصة بالفنانني مبتوسط اتعو  اإلناث يقرأن يف املرتبة األوىل املوض-
 6.10 و 6.05 و 5.93: األخبار و الطبخ وشؤون املرتل و التسلية على التوايل

 إىل قراءة موضوعات اخليال أكثر، و العكس وا أنه كلما كان مستوى الشباب أدىن إال و اجته-
 . موضوعات الواقع أكثرواكلما كان املستوى التعليمي أعلى إال و طالع

التفاعل  يستعملون االنترنات و ألغراضف الشباب ذكورا و إناثا  أن أغلبية أفراد العينة من-
 .الدرجة األوىل، مث البحث العلمي و التسلية يف املرتبة الثانيةباالجتماعي الشبهي 

 تستعمل اإلناث االنترنات ألغراض البحث العلمي أكثر من الذكور حيث بلغت النسبة عندهن     -
 الذكور يستعملون االنترنات ألغراض الدردشة أكثر من و. لدى الذكور %45.9 مقابل 69.5%

 .%47.4 و لدى اإلناث %70.5اإلناث إذ كانت النسبة عند الذكور 
 أن كبار السن من الشباب يستعملون االنترنات ألجل البحث العلمي أقل من صغار السن، - 

لون االنترنات لغرض و الطلبة و املوظفون يستعم. %59.1 و %52.2: حسب النسبتني املتواليتني
                 %44.3: البحث العلمي أكثر من الفئات املهنية األخرى ، حيث بلغت النسبتان عندهم على التوايل

 .%34.4و 
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 نتائج القيم حتليل: الفصل اخلامس
 التحليل الكمي و الكيفي لنتائج القيم

حور القيم و ذلك وفق بعض املتغريات اليت نراها مبحناول فيما يلي حتليل النتائج اخلاصة  
حصائية، وهي النوع و السن و املستوى التعليمي، سببا يف الفروقات اإلذات داللة و ميكن أن تكون 

 .تغري آخر حسب احلاجة و الداللةو قد نقحم أي م
أننا ال ب ،ر خبصوص األبعاد القيميةح و نذكِّ قبل القيام ذه العملية ال بد من أن نوض،لكن

نعترب ، و إمنا ه اخلاصة و منفصل عن البعد اآلخر أن كل بعد ينفرد بقيم من وراء هذا التقسيمنقصد
ا تنتمي إىل عائلة واحدة و تنحدر من مصدر مبعىن أ  هي واحدةأن قائمة القيم موضوع الدراسة

 . ، حسب املفهوم اإلجرائي للدراسة)اإلسالم(واحد هو املعتقد الديين 
ال أو املستوى الذي تأو تنعكس فيه ليس القيم مارس فيه و أن ما نعنيه بالبعد القيمي هو ا

، كاستحالة مهمة  لوفرة املعطيات نظرا و التفسريتيسري التحليل  يهدف بالدرجة األوىل إىل و،إالَّ
 ألننا و من ناحية أخرى من أجل تأويل الفروقات حتليل كل قيمة حسب متغريات معينة من جهة؛

نفترض بأن متظْهر القيمة من عدمه، ميكن أن يرجع إىل عوامل نفسية كنمط الشخصية لكل فرد من 
تتدخل يف مسألة  أن  كلها ميكن، فهذه العواملأفراد املبحوثني و اخللفية االجتماعية و االلتزام الديين
 من ناحية، و قد تؤثر على  بفضل وسائل اإلعالممدى ارتباط كل فرد من املبحوثني الشباب بالقيم

  .منط استعمال وسائل اإلعالم و التعرض حملتوياا من جهة ثانية
يل، ذات أمهية قصوى يف كما سنحاول أن منيز بني القيم ذات الرتعة املركزية و تعترب، بالتا

إجابات املبحوثني، و القيم  اليت تكتسي أمهية و حسب، و األخرى اليت تنعدم فيها األمهية، ليس يف 
ض إبراز ر بغ،و هذا. حد ذاا، و إمنا يف عالقتها مع استعمال وسائل اإلعالم و التعرض حملتوياا

 .سائل اإلعالم من طرف الشبابنوع القيم اليت ميكن أن تكون ذات داللة يف استعمال و
كما جيدر التوضيح، أيضا، بأن مسعانا يف حتليل نتائج القيم خيتلف عما اتبعناه يف حتليل 

 الذي اعتمدنا فيه على حتليل كمي أوال، مث حتليال  و التعرض حملتوياا،استعمال وسائل اإلعالمنتائج 
و نظرا لطبيعة إجابات ليلنا للقيم فتح. كيفيا كخطوة منهجية ضرورية يف مثل هذه األحباث

املبحوثني، املوافقة باألغلبية على أن وسائل اإلعالم و التعرض حملتوياا يساعدان على االرتباط 
بالقيم، جعلنا منيل إىل تقدمي جدول عام عن إجابات املبحوثني لنعطي صورة كاملة عن توجه 

 .ات اليت نفترض أا ذات داللة معتربةتحليل النتائج وفق بعض املتغريباإلجابات، مث نقوم 
و من املفيد التذكري، أيضا، أننا نفترض بأن املبحوثني حيملون القيم موضوع الدراسة،          

معرفة ما إذا كان استعماهلم لوسائل اإلعالم و التعرض حملتوياا يساعدام على  فقط و حناول
 . االرتباط بذات القيم
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هل استعمالك لوسائل اإلعالم و التعرض :  املبحوثني على سؤالاتجابإ  يبني)62 (جدول رقم
 حملتوياا ساعداك على أن ترتبط بالقيم التالية؟
 االجتاهات

 موافق جدا
5 

 موافق
4 

 غري متأكد
3 

 غري موافق
2 

   جدا. م.غ
1 

  االجتاهات و التكرارات      
                     و النسبة

%    ك%     ك%     ك %    ك القيـــــم %    ك   

 اموع
 لنسبةا

 164            الطموح )1
.539

157 
.837

48 
11.6 

16 
3.9 

30 
7.2 

415 
100 

 97                          الرتاهة )2
.423 

170 
.041 

76 
18.3 

37 
8.9 

35 
8.4 

415 
100 

 138             احترام الذات) 3
.333 

163 
.339 

55 
13.3 

29 
7.0 

30 
7.2 

415 
100 

 131                     التفتح )4
.631 

150 
.136 

67 
16.1 

38 
9.2 

29 
7.0 

415 
100 

 94      األمن العائلي )5
.722 

149 
.935 

76 
18.3 

54 
13.0 

42 
10.1 

415 
100 

 142      األمن الوطين) 6
.234 

158 
.138 

53 
12.8 

33 
8.0 

29 
7.0 

415 
100 

 87    تماعيةاملرتبة االج) 7
.021 

133 
.932 

66 
15.9 

79 
19.0 

50 
12.0 

415 
100 

 217                  التقوى) 8
.352 

96 
.123 

39 
9.4 

33 
8.0 

30 
7.2 

415 
100 

9 (عالقات شخصية مِضر98     ةي 
.623 

163 
.339 

73 
17.6 

47 
11.3 

34 
8.2 

415 
100 

 183            االلتزام الديين )10
.144 

91 
.921 

56 
13.5 

43 
10.4 

42 
10.1 

415 
100 

 103        ثبات الذاتإ) 11
.824 

163 
.339 

101 
.324 

28 
6.7 

20 
4.8 

415 
100 

 95     املوقف جتاه اآلخرين) 12
.922 

165 
.839 

96 
.123 

32 
7.7 

27 
6.5 

415 
100 

 145             حس االنتماء) 13
.934 

135 
.532 

64 
15.4 

28 
6.7 

43 
10.4 

415 
100 

 163       العلم و العلماء تقدير )14
.339 

149 
.935 

53 
12.8 

35 
8.4 

15 
3.6 

415 
100 

 72 الدميقراطية )15
.317 

135 
.532 

101 
.324 

56 
13.5 

51 
12.3 

415 
100 

 96        املسؤولية) 16
.123 

153 
.936 

101 
.324 

26 
6.3 

39 
9.4 

415 
100 

 134         العدل )17
.332 

814 
.735 

78 
18.8 

25 
6.0 

30 
7.2 

415 
100 

 65 لسلطة ا )18
.715 

79 
.019 

85 
.520 

84 
20.2 

102 
24.6 

415 
100 

 

 265



حتليل نتائج القيم:امسالفصل اخل  

 أن أغلبية ،"موافق"و " موافق جدا"يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أنه و عند مجع نسبيت 
 داهم على أن يرتبطوا لوسائل اإلعالم و التعرض حملتوياا ساعم أن استعماهلونعتقديأفراد العينة 

إالَّ أن البعد . باملائة 70 و 50و تتراوح معظم نسب اإلجابة املوجبة بني  . بالقيم املذكورة سلفاأكثر
، و يليه البعد الديين بنسبة %37.8 و %39.5النفسي املتمثل يف قيمة الطموح سجل أعلى نسبة أي 

 بالنسبة لتقدير %35.9 و %39.3بيت   فيما خيص التقوى، و نس%23.1 و %52.3عالية أيضا، أي 
         %17.3و من جهة أخرى سجلت أدىن نسبة فيما يتعلق بقيمة الدميقراطية  . العلم و العلماء

، و كذلك فيما خيص قيمة السلطة فإن نسبة الذين أجابوا بالسالب تعترب %50 أي أقل من %32.5و 
    ، بعبارة أخرى%19.0 و %15.7 يف مقابل %24.6 و %20.2أعلى من الذين أجابوا باملوجب أي 

 ."غري موافق " %39.5 مقابل "موافق" %44.8و املوافقة     و عند مجع النسبتني باملوافقة جدا 
و من جهة أخرى، نالحظ أن البعض من أفراد العينة كانوا غري متأكدين فيما خيص بعض 

                  ،%23.1ف جتاه اآلخرين ، و املوق%24.3القيم و بنسب معتربة و هي إثبات الذات 
 .%20.5، و السلطة % 24.5 و املسؤولية   ،% 24.5و الدميقراطية

الرتاهة : و هي" موافق"كما جتدر اإلشارة إىل أن بعض القيم أجاب املبحوثون بشأا بعبارة 
ِضية مع الناس و عالقات شخصية مر %32.9 و املرتبة االجتماعية %35.9 و األمن العائلي 41.0%
و هذه النسب أعلى من نسب عبارة . %32.5 و الدميقراطية %39.8 و املوقف جتاه اآلخرين 39.3%

         %52.3التقوى : فهي" موافق جدا"أما القيم اليت صرح بشأا املبحوثون بعبارة ". موافق جدا"

 .%39.3 تقدير العلم و العلماء %44.1و االلتزام الديين 
ت االنتباه إىل أن إجابات املبحوثني تتجاوز يف أغلبيتها باملوافقة جدا و املوافقة و جيدر لف

اخلمسني باملائة أي أكثر من نصف جمموع أفراد العينة، باستثناء قيمة الدميقراطية اليت تقارب نصف 
 .%34.7 حيث بلغت %50.0 اليت هي أقل من و قيمة السلطة) %49.8(أفراد العينة 

          " موافق جدا"م فكانت اإلجابات عنها من طرف أغلبية املبحوثني بعباريت أما بقية القي
 .متقاربة إىل حد بعيد" موافق"و 

 و إمنا وميكن تفسري هذه النتائج مبدئيا بأن وسائل اإلعالم ال تؤثر سلبا على قيم الشباب
     مبكانزمات نفسية و اجتماعية د وز، و هذا ميكن أن يعود إىل عدة أسباب منها أن الشباب متعززها

تتناىف مع يتعرضون إىل احملتويات اليت  ال بصفة انتقائية و وسائل اإلعالم ون يستعملمو ثقافية جتعله
و من ناحية ثانية، فإن معظم أفراد العينة يستعملون وسائل اإلعالم يف سياق .  الراسخةممعتقدا

وسائل اإلعالم اليت ميكن أن يستعملوها  تماعي علىضبط االجاجتماعي يفرض نوعا من العائلي و 
 .  هلاواعلى احملتويات اليت ميكن أن يتعرضو    الشباب 
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و فيما يتعلق بقيمة السلطة و النسبة الضعيفة اليت أجاب ا املبحوثون مقارنة مع النسب 
 كاألسرة ،تماعية مؤسسات التنشئة االج ذلك قد يرجع إىلنفإاليت صرحوا ا بشأن القيم األخرى، 

و نفترض على العكس من . مل تغرس هذه القيمة مبا فيه الكفاية يف نفوس الشباب، اليت و املدرسة
ذلك أن هاتني املؤسستني بالتحديد تنشئ األطفال على قيم الطاعة و اخلنوع و االتكال أكثر مما 

 .تغرس فيهم روح القيادة و املسؤولية و االستقاللية
 قد ا كأن يكونو، يكون املبحوثون قد فهموا مدلول السلطة فهما ضيقاأيضا، ميكن أن

حصروه يف السلطة السياسية و ال يتعداها إىل مجيع مناحي احلياة املختلفة؛ و إذا ثبت هذا التأويل 
تكون إجابام منطقية نظرا للشك و االرتياب جتاه السلطة السياسية حكومة و معارضة، و عدم 

 .ة على العموماهتمامهم بالسياس
 
 

 . مدى ارتباطهم بالقيم حسب النوعويبني إجابات املبحوثني ) 63(جدول رقم 
 النــــــــــــوع

 215=  ن اإلناث 200=  ن الذكور
  و االجتاه          النوع

 النسبة و ا              
%   4 %   5 القيم  3   %  2   %  1   %  5   %  4   %  3   %  2   %  1  %  

            الطموح )1
*.033
*.915

.539 

.019
14.0 
6.7 

6.0 
2.9 

7.5 
3.6 

.645 

.623
.336 
.818

9.3 
4.8 

1.9 
1.0 

7.0 
3.6 

 021.                      الرتاهة) 2
.110

.542

.520
17.0 
8.2 

7.5 
3.6 

12.0 
5.8 

.625 

.313
.539 
.520

.519
10.1

10.2 
5.3 

5.1 
2.7 

 527.             احترام الذات) 3
.313

.044 

.221
13.0 
6.3 

6.0 
2.9 

9.5 
4.6 

.638 

.020
.934 
.118

13.5 
7.0 

7.9 
4.1 

5.1 
2.7 

 528.                     التفتح) 4
.713

.041 

.819
12.5 
6.0 

8.5 
4.1 

9.5 
4.6 

.434 

.817
.631 
.416

.519 
10.1

9.8 
5.1 

4.7 
2.4 

 023.      األمن العائلي) 5
.111

.036 

.317
17.0 
8.2 

10.0 
4.8 

14.0 
6.7 

.322 

.611
.835 
.618

.519 
10.1

15.8 
8.2 

6.5 
3.4 

 531.      األمن الوطين) 6
.215

.037 

.817
13.0 
6.3 

8.5 
4.1 

10.0 
4.8 

.736 

.019
.739 
.220

12.6 
6.5 

7.4 
3.9 

4.2 
2.2 

 520.    املرتبة االجتماعية) 7
.99 

.034 

.416
16.5 
8.0 

18.0 
8.7 

11.0 
5.3 

.421 

.111
.230 
.715

15.3 
8.0 

20.0 
10.4

13.0 
6.7 

 545.                  التقوى) 8
.921

.025 

.012
10.0 
4.8 

9.5 
4.6 

10.0 
4.8 

.658 

.430
.421 
.111

8.8 
4.6 

6.5 
3.4 

4.7 
2.4 

9 (عالقات شخصية مِضر522.   ةي 
.810

.041 

.819
15.5 
7.5 

9.5 
4.6 

11.5 
5.5 

.724 

.812
.737 
.519

.519 
10.1

13.0 
6.7 

5.1 
2.7 

 536.           االلتزام الديين) 10
.617

.025 

.012
14.0 
6.7 

11.0 
5.3 

13.5 
6.5 

.251 

.526
.119 
.99 

13.0 
6.7 

9.8 
5.1 

7.0 
3.6 

 521.        ثبات الذات إ)11
.410

.041 

.819
.523 

11.3
7.5 
3.6 

6.5 
3.1 

.927 

.514
.737 
.591

.125 
13.0

6.0 
3.1 

3.3 
1.7 

 021.    املوقف جتاه اآلخرين) 12
.110

.043 

.720
.021 

10.1
6.0 
2.9 

9.0 
4.3 

.724 

.812
.736 
.019

.125 
13.0

9.3 
4.8 

4.2 
2.2 
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 529.            حس االنتماء) 13
.214

.032 

.415
17.0 
8.2 

7.0 
3.4 

14.5 
7.0 

.040 

.720
.033 
.117

14.0 
7.2 

6.5 
3.4 

6.5 
3.4 

 530.     العلم و العلماءتقدير ) 14
.714

.035 

.916
17.5 
8.4 

12.0 
5.8 

5.0 
2.4 

.447 

.624
.736 
.019

8.4 
4.3 

5.1 
2.7 

2.3 
1.2 

 014. الدميقراطية) 15
.76 

.533 

.116
.522 

10.8
14.5 
7.0 

15.5 
7.5 

.520 

.610
.631 
.416

.026 
13.5

12.6 
6.5 

9.3 
4.8 

 019.        سؤوليةامل) 16
.29 

.536 

.617
.024 

11.6
8.5 
4.1 

12.0 
5.8 

.027 

.014
.237 
.319

.724 
12.8

4.2 
2.2 

7.0 
3.6 

 523.         العدل) 17
.311

.035 

.916
.519 

9.4 
10.0 
4.8 

12.0 
5.8 

.540 

.021
.336
.818

.118 
9.4 

2.3 
1.2 

2.8 
1.4 

 514. لسلطة ا) 18
.07 

.518 
.98 

.022 
10.6

15.5 
7.5 

29.5 
14.2

.716 
.78 

.519 

.110
.119 

9.9 
24.7 
12.8

20.0 
10.4

 
جتدر اإلشارة يف البداية إىل أن كل خانة من هذا اجلدول تتضمن نسبتني، فالنسبة املوجودة 

 أن  أعالهيبني لنا اجلدولو . يف األعلى تشري إىل النوع و النسبة يف األسفل إىل جمموع أفراد العينة
املشار " موافق" و "موافق جدا" أغلبية الذكور و اإلناث من أفراد العينة، عند مجع نسبيت إجابات

، ما عدا بعض  و ال توجد فروق ذات داللة كبرية،، متقاربة إىل حد بعيد)4 (و) 5(إليهما باألرقام 
 . و هذا سواء تعلق األمر بالنوع يف حد ذاته أو بالنسبة للعينة ككل    ، القيم احملدودة

 بقيمة الطموح اليت جند نسبة هلا عالقة ات املسجلة يف إجابات املبحوثنيفروقو البعض من ال
 يرجع ، رمبا، و هذا،%72أكرب من تلك عند الذكور  %81.9عند اإلناث " موافق"و " موافق جدا"

دوار املرأة  و أن أ، جتعلها تطمح إىل ما هو أفضل اجلزائري يف اتمعها ظروف و املرأة مرتبةإىل أن
قد اليت تتعرض هلا فئة اإلناث من العينة بصفة رئيسة لوسائل اإلعالم يف اإلنتاج اخليايل املصورة 

تكون عامال مساعدا على أن ترى اإلناث أنفسهن يف وضعيات غري الوضعية اليت يعشنها يف البيت  
 . و يف اتمع على حد سواء

لعلماء عند اإلناث مرتفعة باملقارنة مع نسبتها عند  نسبة قيمة تقدير العلم و انالحظ أنكما 
، و هذا أيضا قد يعود إىل عوامل التنشئة و البيئة احملافظة %65.5 و %84.0 على التوايل االذكور و مه

 هذه القيمة العتبارها وسيلة للتدرج االجتماعي أو نترمحي ، رمبا،عيش فيها اإلناث و اليتتاليت 
 .  االجتماعية اليت هي بعيدة عن القيم الدينيةاليد من قيود التقنهالنعتاق

 أن نسبة قيمة الدميقراطية مرتفعة عند اإلناث مقارنة بنسبتها تظهر النتائج  من جهة أخرى،
و هنا أيضا ميكن أن نفسر هذا الفرق باعتقاد  ،%47.5 و %52.1عند الذكور و مها على التوايل 

و متنحهن حقوقا على خالف ما يعتقده الذكور  ن جماالتاإلناث أن الدميقراطية ميكن أن تفتح هل
و العملية السياسية يف البالد و رمبا يكونون قد فقدوا الثقة يف  الذين قد يربطون بني قيمة الدميقراطية

 .  من خالل ما يالحظونه يف الواقع أكثر مما تالحظه اإلناثالعملية الدميقراطية
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مقارنة بنسبتها لدى الذكور  %76.8لى عند اإلناث كما أن قيمة العدل كانت نسبتها أع
 و هذا قد يفسر بوضع املرأة و دورها يف اتمع اجلزائري، مما جيعلها تشعر بغياب هذه .69.0%

القيمة، فيما خيص املرأة أساسا، سواء على مستوى األسرة أو اتمع ككل، و بالتايل فإن املرأة تتوق 
 . وق إليه الرجلإىل حتقيق العدل أكثر مما يت

من جهة أخرى، يظهر أن أفراد كليت الفئتني صرحوا بعدم املوافقة فيما خيص قيمة السلطة، 
باملوافقة،  %33.0مقابل  %45.0حيث، عند مجع النسبتني،كانت نسبة عدم املوافقة عند الذكور 

قات كبرية بني و بالتايل، ال توجد فرو. باملوافقة %36.2 بعدم املوافقة و %44.7وعند اإلناث 
الذكور و اإلناث خبصوص قيمة السلطة، و قد يفسر هذا بطبيعة شخصية املبحوثني اليت صقلتها 
مؤسسات التنشئة اليت نفترض أا تعلِّم الطاعة و اخلضوع ألويل األمر أكثر مما تعلِّم الروح القيادية؛ 

قًا و ربطوها بالسلطة السياسية اليت أو أن أفراد العينة، ذكورا و إناثا، فهموا السلطة فهما ضي
 . يكونون، رمبا، قد فقدوا الثقة فيها و بالتايل ال تغويهم

 القيم باسنثناء قيمة  جمملت اخلمسني باملائة فيما خيصزمع العلم أن إجابات الذكور جتاو
 وسائل  أي أقل من نصف املبحوثني الذكور الذين يعتقدون أن%48.5العدل اليت أجابوا عنها بنسبة 

اإلعالم تساعدم على االرتباط ذه القيمة، و هذا عكس اإلناث كما أشرنا سابقا، و القيمة األخرى 
 .اليت مل يوافق عليها الذكور هي قيمة السلطة و تعرضنا هلا من قبل

و ميكن مالحظة من خالل قراءة اجلدول أن نسبة اإلناث الالئي كن غري متأكدات بشأن 
          %19.5 و التفتح %19.5الرتاهة : على منها لدى الذكور على النحو التايلبعض القيم كانت أ

 و املوقف جتاه % 25.1و إثبات الذات  %19.5 و عالقات مرِضية مع الناس %19.5و األمن العائلي 
، باملقارنة مع الذكور %19.1 و السلطة %24.0 و املسؤولية %26.0و الدميقراطية  %25.1اآلخرين 

 و املوقف جتاه اآلخريـن %23.5إثبات الذات : ذين كانوا غري متأكدين خبصوص القيم التاليةال
و ميكن أن يرجع السبب يف . %22.0 و السلطة %24 و املسؤولية %22.5 و الدميقراطية % 21.0

رى هذا االختالف إىل ما قدمناه من تفسريات كدور املرأة يف اتمع، لكنه قد يعود إىل متغريات أخ
 .مثل السن و املستوى التعليمي، أو إىل صعوبة إدراك داللة مفهوم القيمة يف حد ذاته

و عليه، نستنتج أن الشباب يف أغلبيته ذكورا و إناثا يوافقون على أن وسائل اإلعالم 
و لكن اإلناث، و بسبب مرتبتهن و دورهن يف اتمع، أكثر اعتقادا . تساعدهم على االرتباط بالقيم

  درة وسائل اإلعالم على جعلهن يرتبطن أكثر بقيم الطموح و التقوى و تقدير العلم و العلماء يف ق
يضا، يف نوع الربامج و املوضوعات اليت تتعرض هلا أو السبب يكمن، . و الدميقراطية و العدل

ملرتبة اإلناث حيث أن يقبلن أساسا على برامج اخليال كاألفالم و املسلسالت و املنوعات، و يف ا
 .الثانية على الربامج و املوضوعات الدينية
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و أن الشباب يف أغلبيتهم ال يوافقون على أن وسائل اإلعالم تساعدهم على االرتباط بقيمة 
 إىل ربطها ، رمبا،و لكن الذكور ال يوافقون على هذه القيمة أكثر من اإلناث و هذا يعود. السلطة

ا الثقة فيها، و إىل دور املؤسسات االجتماعية اليت مل تغرس و هم ال يهتمون ا و فقدو بالسياسة 
 .هذه القيمة فيهم

 . مدى ارتباطهم بالقيم حسب السنو يبني إجابات املبحوثني )64(جدول رقم 
 الســــــــــــــــن

19-24 25-29 
سن و االجتاه ال       

                    و النسبة
%   1%   2%   3%   4%   5%   1%   2%   3%   4 %      5 القيم

            الطموح )1
**.837

20.5***
.337 
.220

11.6 
6.3 

3.6 
1.9 

9.8 
5.3 

.641 

.019
.438 
.617

11.6 
6.3 

3.6 
1.9 

9.8 
5.3 

 424.                      الرتاهة )2
.313 

.940 

.222
19.1 
10.4

6.7 
3.6 

8.9 
4.8 

.122 

.110
.141 
.818

17.4 
8.0 

11.6 
5.3 

7.9 
3.6 

 730.             احترام الذات )3
.616 

.440 

.921
14.7 
8.0 

5.3 
2.9 

8.9 
4.8 

.336 

.616
.937 
.317

11.6 
5.3 

8.9 
4.1 

5.3 
2.4 

 932.                     التفتح )4
.817 

.436 

.819
15.6 
8.4 

9.8 
5.3 

5.3 
2.9 

.030 

.713
.835 
.416

16.8 
7.7 

8.4 
3.9 

8.9 
4.1 

 718.      األمن العائلي )5
.110 

.639 

.421
19.6 
10.6

12.9 
7.0 

9.3 
5.1 

.427 

.512
.631 
.514

16.8 
7.7 

13.2 
6.0 

11.1 
5.1 

 135.      األمن الوطين )6
.019 

.940 

.222
11.1 
6.0 

5.8 
3.1 

7.1 
3.9 

.233 

.215
.734 
.915

14.7 
6.7 

10.5 
4.8 

6.8 
3.1 

 024.    ة االجتماعيةاملرتب )7
.013 

.230 

.416
16.0 
8.7 

18.2 
9.9 

11.6 
6.3 

.417 
.08 

.234 

.715
15.8 
7.2 

20.0 
9.2 

12.6 
5.6 

 254.                  التقوى )8
.429 

.623 

.812
10.2 
5.5 

8.0 
4.3 

4.0 
2.2 

.050 

.922
.622 
.410

8.4 
3.9 

7.9 
3.6 

11.1 
5.1 

9( عالقات شخصية مِضر424.   ةي 
.313 

.337 

.220
18.7 
10.1

11.1 
6.0 

8.4 
4.6 

.622 

.410
.641 
.019

16.3 
7.5 

11.6 
5.3 

7.9 
3.6 

 742.            االلتزام الديين )10
.123 

.123 

.512
15.6 
8.4 

10.7 
5.8 

8.0 
4.3 

.845 

.021
.520 
.49 

11.1 
5.1 

10.0 
4.6 

12.6 
5.8 

 226.        ثبات الذات إ)11
.214 

4.40 
.921

20.9 
11.3

5.8 
3.1 

6.7 
3.6 

.223 

.610
.937 
.317

28.4 
13.0

7.9 
3.6 

2.6 
1.2 

 020.    املوقف جتاه اآلخرين )12
.810 

.242 

.922
26.2 
14.2

6.7 
3.6 

4.9 
2.7 

.326 

.012
.836 
.916

19.5 
8.9 

8.9 
4.1 

8.4 
3.9 

 135.            حس االنتماء )13
.019 

.036 

.519
14.7 
8.0 

6.2 
3.4 

8.0 
4.3 

.734 

.915
.428 
.013

16.3 
7.5 

7.4 
3.4 

13.2 
6.0 

 337.     العلم و العلماءتقدير ) 14
.220 

.738 

.021
12.0 
6.5 

8.0 
4.3 

4.0 
2.2 

.641 

.019
.632 
.914

13.7 
6.3 

8.9 
4.1 

3.2 
1.4 

 416. الدميقراطية )15
.98 

.135 

.019
21.3 
11.6

12.0 
6.5 

15.1 
8.2 

.818 
.48 

.529 

.513
27.9 
12.8

15.3 
7.0 

8.9 
4.1 

 222.        املسؤولية )16
.012 

.040 

.721
25.8 
14.0

4.0 
2.2 

8.0 
4.3 

.224 

.111
.233 
.215

22.6 
10.4

8.9 
4.1 

11.1 
5.1 

 333.         العدل )17
.118 

.135 

.019
19.1 
10.4

6.2 
3.4 

6.2 
3.4 

.131 

.214
.336 
.616

18.4 
8.4 

5.8 
2.7 

8.4 
3.9 

 416. لسلطة ا )18
.98 

.218 
.99 

19.1 
10.4

22.2 
12.0

24.0 
13.0

.714 
.76 

.020 
.29 

22.1 
10.1

17.9 
8.2 

25.3 
11.6
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 ذات داللة كبرية تيتجلى من خالل هذا اجلدول أن النتائج على العموم ال تظهر فروقا
، و تفوق اخلمسني ربة إىل حد مافيما يتعلق مبجمل القيم و بالنسبة لفئيت السن، ألا جاءت متقا

و منها قيمة .  درجة مائوية12 و 5إال أن هناك بعض الفروقات اليت تتراوح بني . باملائة عند الفئتني
 29-25 ( بينما نسبة فئة%75.1 أي )عاما 24-19 (الطموح حيث أن النسبة أدىن نسبيا عند فئة

 ردمن الوطين اليت سجلت فارقا معتربا قُ، و نفس الشيء خبصوص قيمة األ%80.0قد بلغت ف) عاما
 بينما كانت عند %76.0 بلغت )عاما 24-19( ىلبتسع درجات مائوية، إذ أن النسبة عند الفئة األو

 إذ ،كما سجل فارق كبري نسبيا بني الفئتني فيما يتعلق بقيمة حس االنتماء. %67.9الفئة الثانية 
و نفس املالحظة تنطبق على قيمة  .%63.1 عند الثانية  و%71.1كانت النسبة عند الفئة األوىل 

 .%57.4  الفئة الثانية لدى و%62.2املسؤولية حيث كانت النسبة أعلى عند الفئة األوىل 
ه الفروقات فيما يتعلق بالطموح، أنه بالرغم أن هذه القيمة ال تنتظر عدد  هذريفستو ميكن 

ل عنها أن أفرادها ما زال مل تتبلور لديهم إمكانيات ميكن القو) عاما 24-19(السنني، إال أن فئة 
الطموح بعد، بسبب الدراسة أو البطالة أو انسداد اآلفاق أمامهم، أو ألم ال يتعرضون إال إىل 
احملتويات اإلعالمية اليت ال تعكس هذه القيمة، هذا برغم ما يعرف عن وسائل اإلعالم من القدرة 

اليت قد يكون ) عاما 29-25(فئة  اجلمهور؛ و هذا على خالف على خلق التطلعات الصاعدة لدى
 أفرادها أوا دراستهم أو لديهم عمل و بالتايل تتوفر لديهم إمكانيات الطموح أكثر، زيادة على أم 

الطموح، و رمبا أكثر، أيضا، تعرضا حملتويات وسائل اإلعالم اليت  و وعيا بقيمة    أكثر إدراكا
 . تعكس هذه القيمة

تربط هذه القيمة ) عاما 24-19(و فيما يتعلق بقيمة األمن الوطين ميكن أن نفترض بأن فئة 
مبشاعر الوطنية و ال تدرك بعد أبعاد هذه القيمة السياسية و االجتماعية و االقتصادية، مثلما قد 

ق على قيمة و هذا ينطب. يدركه أفراد الفئة العمرية الثانية بفضل تكوينهم أو معارفهم أو جتارم
حس االنتماء اليت ينتظر أفراد الفئة العمرية األوىل من وسائل اإلعالم أن تعززها و قد يكونون من 
بني الذين يتعرضون إىل وسائل اإلعالم اجلزائرية أكثر و لكن قد ال حيسنون قراءا، مثلما، رمبا، 

 . حيسن أفراد الفئة الثانية
املسؤولية من الفئة الثانية بسبب  إحساسا بقيمة أكثر وعيا و)عاما 29-25(فئة كما أن 

م كونوا أُدخوهلم عامل الشغل أو أسا، و بالتايل فهم ال يعتقدون أن استعماهلم لوسائل اإلعالم ر    
 .و التعرض حملتوياا يساعدام على حتمل املسؤولية أكثر

 من طرف املبحوثني هي السلطة، و نالحظ، أخريا، أن القيمة الوحيدة اليت مل حتظ باملوافقة
 عند مجع النسبتني مقابل الذين % 46.2بنسبة ) عاما 24-19(حيث مل يتفق مع هذه القيمة أفراد فئة 

 مقابل %43.2فلم يتفقوا بنسبة ) عاما 29-25(، أما أفراد فئة % 34.6صرحوا باملوافقة و بنسبة 
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ق ميكن أن تفسر خبصوص الفئة األوىل أن و هذه الفرو. بالنسبة للذين صرحوا باملوافقة 34.7%
أفرادها مل ينضجوا بعد لكي يدركوا متام اإلدراك مدلول السلطة، و من ناحية ثانية فما قلناه فيما 
يتعلق بدور مؤسسات التنشئة ينطبق عليهم، مبعىن أا ال تغرس فيهم هذه القيمة، باإلضافة إىل أن 

سياسية و هم غري مهتمني ا؛ أما فيما يتعلق بالفئة الثانية، مفهومهم للسلطة قد يتجه حنو السلطة ال
و برغم أن أفرادها ميكن القول بشأم أم ناضجون فكريا، إال أم بدورهم مل يوافقوا على هذه 

 .القيمة ألسباب التنشئة االجتماعية، أو ألم غري مهتمني بالسياسة وفق ما فهموا مدلول السلطة
 . مدى ارتباطهم بالقيم حسب املستوى التعليميو إجابات املبحوثني يبني) 65(جدول رقم 

 يــوى التعليمــاملست
 أساســـي ابتدائـــي

     املستوى التعليمي و االجتاه 
و النسبة

%   1%   2%   3%   4 %   5%   1%   2%   3%   4 %  5 القيم

 631.            الطموح )1
1.4 

,142 
.91 

10.5 
0.5 

 15.8 
0.7 

.635 
.57 

.441 
.78 

12.6 
2.7 

5.7 
1.2 

4.6 
1.0 

 510.                          الرتاهة )2
.50 

.263 
.92 

5.3 
0.2 

10.5 
0.5 

10.5 
0.5 

.023 
.84 

.147 
.99 

14.9 
3.1 

8.0 
1.7 

6.9 
1.4 

 121.             احترام الذات )3
.01 

.142 
.91 

.121 
1.0 

5.3 
0.2 

10.5 
0.5 

.124 
.15 

.952 

.111
13.8 
2.9 

4.6 
1.0 

4.6 
1.0 

 121.                     التفتح )4
.01 

.836 
.71 

10.5 
0.5 

10.5 
0.5 

21.1 
1.0 

.426 
.55

.844 
.49 

17.2 
3.6 

5.7 
1.2 

5.7 
1.2 

 836.      األمن العائلي) 5
.71 

.836 
.71 

10.5 
0.5 

 15.8 
0.7 

.418 
.93 

.743 
.29 

19.5 
4.1 

13.8 
2.9 

4.6 
1.0 

 142.      األمن الوطين )6
.91 

.836 
.71 

5.3 
0.2 

 15.8 
0.7 

.728 
.06 

.542 

.418
18.4 
3.9 

6.9 
1.4 

3.4 
0.7 

 326.    املرتبة االجتماعية )7
.21 

.631 
.41 

10.5 
0.5 

21.1 
1.0 

10.5 
0.5 

.519 
.14 

.240 
.48 

16.1 
3.4 

16.1 
3.4 

8.0 
1.7 

 447.                  التقوى )8
.22 

.836 
.71 

  15.8 
0.7 

.650 

.610
.023 
.84 

9.2 
1.9 

12.6 
2.7 

4.6 
1.0 

9( عالقات شخصية مِضر326.     ةي 
.21 

.836 
.71 

15.8 
0.7 

10.5 
0.5 

10.5 
0.5 

.426 
.55 

.441 
.78 

17.2 
3.6 

11.5 
2.4 

3.4 
0.7 

 142.            االلتزام الديين )10
.91 

.836 
.71 

5.3 
0.2 

 15.8 
0.5 

.449 

.410
.511 
.42 

13.8 
2.9 

16.1 
3.4 

9.2 
1.9 

 815.        ثبات الذات إ)11
.70 

.447 
.22 

.631 
1.4 

 5.3 
0.2 

.116 
.43 

.441 
.78 

.333 
7.0 

4.6 
1.0 

4.6 
1.0 

 121.     املوقف جتاه اآلخرين )12
.01 

.447 
.22 

15.8 
0.7 

10.5 
0.5 

5.3 
0.2 

.519 
.14 

.937 
.08 

.325 
5.3 

11.5 
2.4 

5.7 
1.2 

 142.             حس االنتماء )13
.91 

.631 
.41 

15.8 
0.7 

5.3 
0.2 

5.3 
0.2 

.929 
.36 

.232 
.76 

18.4 
3.9 

5.7 
1.2 

13.8 
2.9 

 631.       العلم و العلماء تقدير )14
.41 

.326 
.21 

.326 
1.2 

5.3 
0.2 

10.5 
0.5 

.627 
.85 

.844 
.49 

17.2 
3.6 

8.0 
1.7 

2.3 
0.5 

 35. الدميقراطية )15
.20 

.836 
.71 

.326 
1.2 

10.5 
0.5 

21.1 
1.0 

.914 
.13 

.635 
.57 

.627 
5.8 

13.8 
2.9 

8.0 
1.7 

 326.        املسؤولية )16
.21 

.836 
.71 

.121 
1.0 

 15.8 
0.7 

.519 
.14 

.937 
.08 

.325 
5.3 

11.5 
2.4 

5.7 
1.2 
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 326.         العدل )17
.21 

.836 
.71 

.326 
1.2 

 10.5 
0.5 

.627 
.85 

.542 
.98 

16.1 
3.4 

8.0 
1.7 

5.7 
1.2 

 815. لسلطة ا )18
.70 

.510 
.50 

21.1 
1.0 

.815 
0.7 

.836 
1.7 

.217 
.63 

.116 
.43 

21.8 
4.6 

.217 
3.6 

.627 
5.6 

  التعليميستوىجتدر اإلشارة يف مستهل حتليل هذا اجلدول إىل أن نسبة املبحوثني ذوي امل
مما جيعل مقارنتها مبستويات التعليم األخرى غري من جمموع العينة  %4.6االبتدائي منخفضة جدا 

 من األفضل إدماج هذه الفئة يف فئة ذوي نهو هلذا، ارتأينا أ. كبريةإحصائية  و ال حتمل داللة   جمدية
 ال توجد فروق ذات داللة كبرية  ميكن أن نشري إىل أنه،و رغم ذلك. املستوى التعليمي األساسي

، و أجاب أكثر من مخسني باملائة باملوافقة باستثاء فيما بني املستويني، فالنسب متقاربة إىل حد بعيد
لكنها أكرب من  %42.1قيمة الدميقراطية اليت وافق عليها أفراد فئة املستوى التعليمي االبتدائي بنسبة 

نسبة قيمة بعض القيم اليت سجلت فروقات مهمة، مثل و ، %36.8 مل يوافقوا عليها نسبة الذين
 يو أعلى عند ذوي املستوى التعليم مستوى التعليم االبتدائيأفراد التفتح اليت كانت منخفضة عند 

 كلما كان املستوى هو هذه النتيجة تعترب منطقية ألن. %71.2 و %57.9 أي و على التوايل ،األساسي
د عليه و ال يتقبل بسهولة األفكار  مبا تعواسكتم كان حمافظا أكثر و مإالَّ وأدىن التعليمي للشخص 

 .اجلديدة
 %63.2أيضا، فإن نسبة قيمة احترام الذات، عند مجع النسبتني، لدى فئة املستوى االبتدائي 

 و نفترض أن الفرق يكمن يف ،%77.0هي أقل من النسبة عند ذوي املستوى التعليمي األساسي 
ه القيمة لدى الفئة األوىل من ناحية ، و من ناحية ثانية يف االستعدادات النفسية غموض مفهوم هذ

 . لشخصية املبحوثني، أيضا، و اليت تتشكَّل و تتبلور أكثر  كلما كان التحصيل املعريف أكرب
كما يظهر الفرق جليا فيما يتعلق بقيمة التقوى اليت بلغت نسبتها عند فئة املستوى االبتدائي 

، أيضا، فإن قيمة االلتزام الديين نسبتها %73.6 و لدى فئة املستوى التعليمي األساسي 84.2%
و ميكن تفسري هذا الفرق بكون . %60.9عند الفئة األوىل و هي أعلى من نسبة الفئة الثانية  78.9%

ستوى ذوي املستوى االبتدائي يرون يف وسائل اإلعالم مصدرا للتثقيف الديين أكثر مما يراه ذوو امل
 .التعليمي األساسي

من جهة أخرى، فإن هناك فرقا ملحوظا خبصوص قيمة الدميقراطية حيث كانت النسبة 
     ،%42.1و لدى فئة املستوى التعليمي االبتدائي  %50.5أعلى عند فئة املستوى التعليمي األساسي 

 و لدى الفئة %70.2بشأن قيمة العدل حيث كانت النسبة عند الفئة األوىل و نفس الفرق جنده 
    و ميكن تأويل هذين الفرقني بكون القيمتني تقعان على مستوى أعلى من التجريد .%63.1الثانية 

     و قد يصعب على أفراد املستوى التعليمي االبتدائي إدراك مدلوهلما الواسع يف احلياة االجتماعية،
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عالم و عدم قدرم على قراءة مثل و قد يرجع هذا إىل منط تعرض هؤالء املبحوثني إىل وسائل اإل
 . هاتني القيمتني يف مضامينها

مع العلم أن القيمة الوحيدة اليت مل يوافق عليها كل من ذوي املستوى االبتدائي و األساسي 
" غري موافق جـدا: "هي قيمة السلطة إذ عربوا عن عدم موافقتهم على التوايل بالنسب التالية

  .%17.2 و %27.6 عند أفراد مستوى التعليم األساسيمن جهة، و  %15.8" غري موافق"و  36.8%
  ملبحوثني ملدلول السلطة فهما ضيقًا كأن يفهم من ورائه السلطة السياسية، و قد يفسر هذا بفهم ا

و بالتايل الذين ال مهم السياسة قد ال يرغبون يف السلطة، ومل يفهموها على أا تعين أكثر من هذا 
و من جهة أخرى، رمبا يعتقد . ن للفرد سلطة على أقرانه أو يف العمل أو حىت يف البيتكأن يكو

 .املبحوثون أم ال ميتلكون القدرات الفكرية و املؤهالت الضرورية لكي تكون هلم سلطة
بشأا متأكدين املستوى االبتدائي أم غري  عدد القيم اليت قال عنها املبحوثون ذوون أكما 
احترام مثل  ن تلك عند املستوى التعليمي األساسي و لو أن نسبة غري املتأكدين متقاربة،هي أكثر م

             %26.3 الدميقراطيةو  %26.3 العلم و العلماءو تقدير  %31.6 ثبات الذاتو إ %21.1 الذات

ليمي  و عند املستوى التع.، فيما خيص املستوى االبتدائي%26.3 دلـالع و %21.1 املسؤوليةو 
 الدميقراطيةو  %25.3املوقف جتاه اآلخرين  و%33.3 ثبات الذاتإ: األساسي فكانت القيم التالية

و عدم التأكد هذا ميكن تأويله، رمبا، بتجرد مفهوم هذه القيم عند    .%25.3 املسؤولية  و27.6%
احثون يف ميدان القيم املستويني و أكثر عند ذوي املستوى االبتدائي، و هلذا السبب بالذات يلجأ الب

 .و بصفة خاصة الطلبة اجلامعيني إىل اختبارها لدى الفئات املتعلمة أكثر 
و عليه، ميكن أن نقول بأنه كلما كان املستوى التعليمي أدىن لدى الشباب إال و اعتربوا 

قاليد و البيئة وسائل اإلعالم مصدرا لتعزيز القيم عندهم، و هذا باستثناء بعض القيم اليت هلا عالقة بالت
االجتماعية اليت تقاوم بعض القيم مثل قيمة التفتح، أو اليت هي بعيدة عن إدراك املبحوثني الشباب 

 . ألا جمردة و حتتاج إىل قدرات معرفية لفهمها
 

 . يبني إجابات املبحوثني حول مدى ارتباطهم بالقيم حسب املستوى التعليمي)66(جدول رقم 
 وى التعليميـــــاملست
 اجلـــــامعي الثـــــانوي

االجتاه مستوى التعليم و     
و النسبة

%   1%   2%   3%   4%   5%   1%   2%   3%   4 %   5 القيم 

 544.            الطموح )1
16.6 

.439 

.714
9.0 
3.4 

1.3 
0.5 

5.8 
2.2 

.737 

.014
.833 
.512

13.6 
5.1 

5.8 
2.2 

9.1 
3.4 

 530.                        الرتاهة )2
.311 

.834 

.013
.321 

8.0 
5.8 
2.2 

7.7 
2.9 

.218 
.76 

.940 

.215
18.8 
7.0 

12.3 
4.6 

9.7 
3.6 

 138.             احترام الذات )3
.214 

.437 

.014
11.6 
4.3 

8.4 
3.1 

4.5 
1.7 

.135 

.013
.133 
.312

13.6 
5.1 

7.1 
2.7 

11.0 
4.1 
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 535.                     التفتح )4
.313 

.834 

.013
16.1 
6.0 

7.7 
2.9 

5.8 
2.2 

.631 

.811
.532 
.012

16.2 
6.0 

12.3 
4.6 

7.1 
2.7 

 526.      األمن العائلي) 5
.99 

.631 

.811
.020 

7.5 
11.6 
4.3 

10.3 
3.9 

.519 
.27 

.735 

.313
16.9 
6.3 

15.6 
5.8 

12.3 
4.6 

 439.      األمن الوطين )6
.714 

.332 

.012
14.8 
5.5 

7.1 
2.7 

6.5 
2.4 

.231 

.611
.641 
.415

8.4 
3.1 

10.4 
3.9 

8.4 
3.1 

 223.    املرتبة االجتماعية )7
.78 

.631 

.811
14.8 
5.5 

18.7 
7.0 

11.6 
4.3 

.818 
.07 

.927 

.410
17.5 
6.5 

20.8 
7.7 

14.9 
5.5 

 158.                  التقوى )8
.721 

.118 
.76 

7.1 
2.7 

9.7 
3.6 

7.1 
2.7 

.148 

.817
.626 
.99 

13.0 
4.8 

4.5 
1.7 

7.8 
2.9 

9( عالقات شخصية مِضر825.    ةي 
.69 

.941 

.715
13.5 
5.1 

12.3 
4.6 

6.5 
2.4 

.519 
.27 

.735 

.313
.122 

8.2 
10.4 
3.9 

12.3 
4.6 

 5.46            االلتزام الديين )10
.317 

.620 
.77 

14.2 
5.3 

10.3 
3.9 

8.4 
3.1 

.039 

.514
.327 
.110

13.6 
5.1 

8.4 
3.1 

11.7 
4.3 

 428.        ثبات الذات إ)11
.610 

.738 

.514
.921 

8.2 
7.1 
2.7 

3.9 
1.4 

.327 

.110
.737 
.014

.620 
7.7 

8.4 
3.1 

5.8 
2.2 

 428.     املوقف جتاه اآلخرين )12
.610 

.138 

.214
23.2 
8.7 

6.5 
2.4 

3.9 
1.4 

.519 
.27 

.641 

.415
.722 

8.4 
6.5 
2.4 

9.7 
3.6 

 439.             حس االنتماء )13
.714 

.932 

.312
12.3 
4.6 

5.2 
1.9 

10.3 
3.9 

.532 

.012
.532 
.012

16.9 
6.3 

9.1 
3.4 

9.1 
3.4 

 439.      العلم و العلماء تقدير )14
.714 

.836 

.713
12.3 
4.6 

9.0 
3.4 

2.6 
1.0 

.846 

.317
.231 
.611

9.1 
3.4 

8.4 
3.1 

4.5 
1.7 

 321. الدميقراطية )15
.08 

.332 

.012
.620 

7.7 
15.5 
5.8 

10.3 
3.9 

.216 
.06 

.530 

.311
.026 

9.6 
11.7 
4.3 

15.6 
5.8 

 225.        املسؤولية )16
.49 

.834 

.013
.526 

9.9 
4.5 
1.7 

9.0 
3.4 

.722 
.48 

.338 

.214
.122 

8.2 
5.8 
2.2 

11.0
4.1 

 729.         العدل )17
.111 

.631 

.811
.526 

9.9 
5.2 
1.9 

7.1 
2.7 

.338 

.214
.735 
.313

11.7 
4.3 

6.5 
2.4 

7.8 
2.9 

 116. لسلطة ا )18
.06 

.622 
.48 

20.6 
7.7 

23.9 
8.9 

16.8 
6.3 

.314 
.35 

.218 
.76 

19.5 
7.2 

18.8 
7.0 

29.2 
10.8

 
 أغلبية املبحوثني من املستوى التعليمي الثانوي أجابوا نتوضح لنا نتائج هذا اجلدول أ 

     ، باملوافقة بنسبة تفوق اخلمسني باملائة، )%38.7السلطة (باملوافقة على مجيع القيم، عدا واحدة 
    ، %46.7 و الدميقراطية بنفس النسبة %46.7و اجلامعيون كذلك باستثناء قيميت املرتبة االجتماعية 

      "املوافقني جدا" إذ أن نسبة . القيمالعديد من الفئتني فيما يتعلق ب أفرادبنيدالة  تهناك فروقاو 
 القيم املتصلة باالستعدادات النفسية للشخصية اليت جند نسبها أعلى عند فئة خبصوص" املوافقني"و 

احترام   قيمةو %65.3قيمة الرتاهة  و %83.9 قيمة الطموح املستوى التعليمي الثانوي، على غرار
، و اليت جندها على التوايل %54.8  قيمة املرتبة االجتماعية و %70.3 قيمة التفتح و %75.5 الذات

     %59.1 قيمة الرتاهةو  %71.5قيمة الطموح  :عند فئة املستوى التعليمي اجلامعي على النحو التايل

 .% 46.7  الجتماعيةقيمة املرتبة او  % 64.1قيمة التفتح  و %68.6 احترام الذات و قيمة
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لفئتني تعتقدان أن ابرغم من أن كليت و ميكن أن نفسر هذه الفروقات بني أفراد الفئتني،  
استعماهلما لوسائل اإلعالم و التعرض حملتوياا ساعداهم على االرتباط بالقيم املذكورة آنفا، بكون 

، أو أن البعض منهم جتاوزوا راهقة مل خيرجوا بعد من مرحلة املأن أفراد املستوى التعليمي الثانوي
مرحلة املراهقة و لكن مل يكملوا دراستهم، و لكل واحد من هذين الصنفني قد متثل، بالنسبة إليهم، 

و تكون لديهم طموحات و يكتسبوا منها  أحالم اليقظة ايعيشو وسيلة لوسائل اإلعالمحمتويات 
فتقارها إىل مؤهالت جتعلهم يستغنون عن بعض التجارب نظرا لعدم اكتمال شخصيتهم النفسية أو ال

 . وسائل اإلعالم
أما فيما يتعلق بفئة املستوى التعليمي اجلامعي، فإم يرون، رمبا، يف وسائل اإلعالم وسيلة 

خرجوا من مرحلة املراهقة و اكتسبوا بعض املعارف اليت لتعزيز هذه القيم و لكنها غري كافية، ألم 
لديهم  أكثر، كما يكونون قد اصطدموا بالعامل احلقيقي للحياة و بالتايل تؤهلهم ليكونوا واقعيني

 . معقولية قوة و أكثراستعدادات نفسية شخصية
و نالحظ، أيضا، فروقات دالة فيما يتعلق ببعض القيم ذات البعد االجتماعي اليت كانت 

وعالقات شخصية  %58.1األمن العائلي : نسبها عند أفراد املستوى التعليمي الثانوي أعلى مثل
بينما كانت . %72.2 و حس االنتماء %66.5 و املوقف جتاه اآلخرين %67.1مرِضية مع الناس 

وعالقات شخصية  %55.2األمن العائلي : النسب عند فئة املستوى التعليمي اجلامعي أدىن على التوايل
 . %65.0 و حس االنتماء %61.1 و املوقف جتاه اآلخرين %55.2مرضية مع الناس 

و عليه، برغم أن أفراد الفئتني موافقون يف أغلبيتهم على أن وسائل اإلعالم تساعدهم على 
و ميكن تأويل هذه . االرتباط ذه القيم إال أن درجة املوافقة ختتلف و هي أعلى عند الفئة األوىل
مدرسون، فما زالوا الفروقات بعدة عوامل منها أن أفراد فئة املستوى التعليمي الثانوي، إذا هم مت

حمدودين يف تفاعالم و أدوارهم االجتماعية ومل يكتسبوا بعض التجارب و املعارف و املؤهالت 
اليت تقوي فيهم هذه القيم إىل الدرجة اليت يستغنون فيها عن وسائل اإلعالم، و إذا كانوا قد أوا 

 لتعزيز هذه القيم لديهم الفتقارهم، دراستهم فهم، رمبا، ينظرون إىل وسائل اإلعالم على أا وسيلة
  .أيضا، إىل نفس التجارب و املؤهالت النفسية و املعرفية

أما فئة املستوى التعليمي اجلامعي، فهم يعتقدون بدرجة أقل يف أن وسائل اإلعالم تساعدهم 
الجتماعية  حققوا نوعا من االستقاللية يف تفاعالم ام، رمبا،كوعلى االرتباط أكثر بذات القيم ل

 .اليومية و دخلوا معترك احلياة حيث تلعب فيه الشخصية دورا مهما
و جتدر املالحظة إىل أن أغلبية املبحوثني من املستويني التعليميني كانوا على اتفاق و بنسب 

املستوى  متقاربة جدا خبصوص البعد الديين للقيم املتمثلة يف قيمة التقوى اليت وافق عليها أفراد فئة
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 %66.3 و %74.7مقابل النسبتني  %67.1 وقيمة االلتزام الديين بنسبة %76.2عليمي الثانوي بنسبة الت

 . املستوى التعليمي اجلامعي على التوايل لدى فئة
و هذه النتيجة تدل على أن املبحوثني متشبعون اتني القيمتني منذ الصغر و بفعل 

و املسجد من ناحية، و من ناحية ثانية فهم قد مؤسسات التنشئة االجتماعية كاألسرة و املدرسة 
يعتقدون أن تعرضهم االنتقائي لنمط معني من حمتويات وسائل اإلعالم سيساعدهم على االرتباط 
أكثر بالقيمتني السالفتني، و هذا االعتقاد يتجلى من ترتيبهم للربامج و املوضوعات الدينية من بني 

 .  املراتب األوىل
 اليت قيمة الدميقراطيةجل خبصوص البعد السياسي للقيم املتمثل يف و هناك فرق آخر مس

 .املستوى التعليمي اجلامعي  بالنسبة لفئة%46.7 و %53.6كانت عند فئة املستوى التعليمي الثانوي 
أفراد فئة املستوى التعليمي إىل أن فئة اجلامعيني تعترب أكثر وعيا من  هذا الفرق ميكن إرجاعو 

 و بصفة خاصة بسبب ، مدلول الدميقراطية سواء على املستوى الفردي أو السياسي خبصوصالثانوي
، و بالتايل فهم أكثر  و على مستوى املمارسات اإلعالمية حتديداما يسودها من نقائص يف اجلزائر

 الذين مل جيربوا بعد احلياة الدميقراطية إن على املستوى الفردي أو فئة األوىل ال أفرادحتفظا من
 .ياسيالس

قيمة الفئتني من املبحوثني هي أفراد  فإن القيمة الوحيدة اليت سجلت عدم اتفاق ،و أخريا
 فئة املستوى التعليمي الثانويعند " غري موافق جدا"و " غري موافق"السلطة حيث بلغت نسبة 

نشئة و ميكن تفسري هذه النتيجة بإرجاعها إىل أن مؤسسات الت.  لدى اجلامعيني% 44.5و    40.0%
، و من ناحية ثانية و املسؤوليةال تنمي يف الطفل روح القيادة ،  كاألسرة و املدرسة،االجتماعية

ياسة كما سبقت اإلشارة فيما يتعلق مببحوثي املستوى ميكن إرجاعها إىل تأويل املبحوثني ملدلول الس
 . و األساسي   التعليمي االبتدائي

عتربة من املبحوثني و من املستويني التعليميني الذين كما جتدر املالحظة إىل أن هناك نسبة م
فيما يتعلق ببعض القيم و هي عل النحو التايل خبصوص فئة املستوى التعليمي " بغري متأكد"أجابوا 
               %20.6 الدميقراطيةو  %21.9 ثبات الذاتو إ %20.0 األمن العائلي و %21.3 الرتاهة: الثانوي

خبصوص القيم " غري متأكد" أما اجلامعيون فصرحوا بعبارة .%26.5 العدل و % 26.5 املسؤوليةو 
 املوقف جتاه اآلخرينو  %20.6 ثبات الذات و إ% 22.1  مع الناسةيِضرشخصية م عالقات :التالية

إال أن هذه النتائج ال تؤثر على االجتاه العام . %22.1 املسؤولية و %26.0 الدميقراطية و       22.7%
 .املوجب لدور وسائل اإلعالم يف تعزيز القيم لدى املبحوثني

و التفسري الذي ميكن أن نعطيه ملثل هذه النتائج هو على مستويني، يتمثل األول يف أن مثل 
      هذه القيم قد تكون جمردة لدرجة يصعب إدراك مدلوهلا من طرف الذين أجابوا ذه الكيفية، 
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 صلة بطبيعة استعمال هؤالء املبحوثني لوسائل اإلعالم، مبعىن قد و املستوى الثاين قد تكون له
يكونون من الذين ال يتعرضون كثريا إىل احملتويات اإلعالمية، و بالتايل يصعب عليهم إقامة الربط بني 

 .   وسائل اإلعالم و القيم

يؤثر كثريا خالل هذا التحليل هو أن متغري املستوى التعليمي ال و ما ميكن أن نستنتجه من  
على اعتقاد أفراد العينة بأن استعمال وسائل اإلعالم و التعرض حملتوياا يساعدام على االرتباط 
بالقيم، حيث أن أغلبية املبحوثني و على اختالف مستويام قالوا بأن وسائل اإلعالم تساعدهم على 

 .االرتباط مبجمل القيم عدا قيمة واحدة و هي قيمة السلطة
دخل متغري املستوى التعليمي يف إحداث بعض الفروقات و اليت هي دالة إحصائيا لكن يت 

على . فيما بني أفراد املستويات التعليمية األربعة عند ما يتعلق األمر ببعض القيم ذات األبعاد املتباينة
مية سبيل املثال، كلما كانت القيمة مرتبطة بالشخصية النفسية إال و صرح ذوو املستويات التعلي

لى، أي املستوى االبتدائي األدىن باملوافقة و بنسب أعلى من نسب ذوي املستويات التعليمية األع
أكثر من املستوى األساسي و هذا األخري أكثر من املستوى التعليمي الثانوي و اجلامعيني بأقل 

و لكن أغلبية . النسب، و نفس الشيء ينطبق على القيم ذات البعد االجتماعي إىل حد بعيد
اربة جدا خبصوص القيم ذات املبحوثني و بغض النظر عن مستويام التعليمية موافقون و بنسب متق

إذن، متغري املستوى . البعد الديين، و هم أيضا غري متفقني فيما يتعلق بالقيم ذات البعد السياسي
التعليمي ال يؤثر كثريا يف اعتقاد املبحوثني بقدرة وسائل اإلعالم على جعلهم يرتبطون أكثر بالقيم   

 . و أن قمنا مبحاولة تأويلهاو حسب، اليت سبق  و لكن يتسبب يف بعض الفروقات 

 
  يةبعاد القيماألحسب الدراسة حتليل نتائج 

   
جتدر املالحظة يف املستهل إىل أننا سنحاول حتليل نتائج الدراسة حسب أبعاد أربعة لتيسري عملية 

النفسي و االجتماعي        ( التحليل و الوضوح أكثر من ناحية، و من ناحية ثانية فإن هذه األبعاد 
مع . تعترب ااالت الرئيسة اليت تتدخل فيها القيم يف حياة األفراد و اتمعات) و الديين و السياسي

العلم، أن األرقام الواردة أدىن كل بتشري إىل القيم كما جاءت يف استمارة االستبيانٍدع . 
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  القيمبعادأ يبني االجتاهات حسب )67(جدول رقم 
 اهـــــــاالجت

 اموع سليب موجب

رارات      و التك  االجتاه        
 
 النسبةاموعالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار  القيمبعادأ

 البعد النفسي
)1 ،2 ،3 ،4،7 ، 11 ،18 ( 

355 85.5 60 14.5 415 100 

 البعد االجتماعي
)5 ،6 ،9 ،12 ،13 ،16 ،17( 

349 84.5 66 15.9 415 100 

 البعد الديين
 ) 8 ،10 ،14(  

349 84.1 66 15.9 415 100 

  البعد السياسي
)15(  

308 74.2 107 25.8 415 100 

 
يتضح لنا من خالل نتائج هذا اجلدول اليت تؤكد ما تعرضنا له سابقا، مبعىن أن أغلبية 

جعالهم يرتبطون بالقيم املبحوثني يوافقون على أن استعماهلم لوسائل اإلعالم و التعرض حملتوياا 
، و يليه البعد االجتماعي بنسبة %85.5و لقد سجل البعد النفسي أعلى نسبة و اليت بلغت . أكثر
 .%74.2، و أخريا بنسبة أقل بكثري البعد السياسي بنسبة %84.1 بنسبة ، مث البعد الديين84.5%

بحوثني أجابوا باملوافقة على أن إذًا، فإن االستنتاج اخلاص ذا اجلدول العام هو أن أغلبية امل 
      استعماهلم لوسائل اإلعالم و التعرض حملتوياا جعالهم يرتبطون أكثر بالقيم موضوع الدراسة، 

و لكنها  و بنسبة أقل) شخصية و اجتماعية و دينية(و بنسب مرتفعة جدا فيما يتعلق بثالثة أبعاد 
 ). السياسي(ما يتعلق بالبعد الرابع و تقارب ثالثة أرباع أفراد العينة في مرتفعة

        و هذه النتائج متثل، إذًا، صورة عن االجتاه العام للمبحوثني، و لكنها صورة جزئية   
و حسب، إذ ستتضح الصورة أكثر عند ما نقوم بتحليل نتائج هذه األبعاد القيمية وفق بعض 

 . ئيةاملتغريات اليت نفترض أنه ميكن أن تكون هلا داللة إحصا
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  ينب اجتاهات األبعاد القيمية حسب النوع)68(جدول رقم 

 

  و األبعاد القيميةهاالجتا
 سليب موجب

       األبعادو جتاه ال ا      
والتكرارات                 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النوع

 
اموع

 
 النسبة

 البعد النفسي
 48.2 200 14.0 28 086. 172 ذكور

 51.8 215 14.9 32 185. 183 إناث

 100 415 14.5 60 585. 355 اموع

 البعد االجتماعي

 48.2 200 18.5 37 581. 163 ذكور

 51.8 215 13.5 29 586. 186 إناث

 100 415 15.9 66 184. 349 اموع

 البعد الديين

 48.2 200 20.0 40 080. 160 ذكور

 51.8 215 12.1 26 987. 189 إناث

 100 415 15.9 66 184. 349 اموع

  السياسيالبعد

 48.2 200 30.0 60 770. 140 ذكور

 51.8 215 21.9 47 178. 168 إناث

 100 415 25.8 107 74.2 308 اموع

لية يتضح لنا من خالل هذا اجلدول أن الشباب، ذكورا و إناثا، صرحوا باملوافقة و بنسبة عا 
،  عند مجع نسبة الذكور و اإلناث، بأن وسائل اإلعالم تساعدهم على االرتباط بالقيم ذات 85.5%

و ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية حيث أن النسبتني متقاربتان جدا، فهي عند . البعد النفسي
لنوع ال يؤثر و ميكن تأويل هذه النتيجة بالقول أن متغري ا . %85.1 و لدى اإلناث %86.0الذكور 

 .يف ارتباط الشباب بالقيم بفضل استعماهلم لوسائل اإلعالم
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 و نالحظ أنه فيما يتعلق بالبعد االجتماعي للقيم أن الذكور و اإلناث معا قالوا بأم  
. لدى اإلناث %86.5، بينما بلغت %81.5و لقد بلغت النسبة عند الذكور . %84.1موافقون بنسبة 

و قد يفسر هذا الفارق بكون الذكور أقل . ك فرقا برغم من أنه ليس كبرياو عليه نالحظ أن هنا
استعماال لوسائل اإلعالم و تعرضا للمحتويات اليت تعزز البعد االجتماعي للقيم، أو ألم أكثر 

و هذا، عكس اإلناث الالئي قد يكن أقل . اندماجا يف احلياة االجتماعية بسبب تفاعالم اليومية
    احلياة االجتماعية و تفاعالن االجتماعية يف احلياة اليومية حمدودة باملقارنة مع الذكور،اندماجا يف

و لكن عند استعمال وسائل اإلعالم يتعرضن أساسا إىل احملتويات اليت تعكس البعد االجتماعي للقيم 
 . كاملسلسالت مثال

، جند أن الذكور %84.1اث بنسبة و فيما يتعلق بالعد الديين الذي وافق عليه الذكور و اإلن  
حيث صرحوا . أقل اعتقادا من اإلناث يف أن وسائل اإلعالم تساعدهم على االرتباط بقيم هذا البعد

     .، و عليه نالحظ أن هناك فرقا بني الفئتني%86.5بينما بلغت النسبة لدى اإلناث  %81.5بنسبة 
ل تعرضا للمحتويات اإلعالمية يف وسائل و ميكن تأويل هذه النتيجة بكون الشباب الذكور أق

اإلعالم اليت تتناول القيم الدينية أو تعكسها، ألن، رمبا ثقافتهم الدينية جتعلهم يف غىن عن وسائل 
بينما قد تتعرض اإلناث أكثر إىل احملتويات الدينية يف وسائل . اإلعالم أو ليست هلم ميوالت دينية
 .قافتهن الدينية أو لكون أكثر تدينا من الذكوراإلعالم و يعتربا وسيلة لتعميق ث

و بالنسبة للبعد السياسي نالحظ أنه سجل أدىن نسبة من بني نسب األبعاد األخرى إذ عرب 
 %70.7وكانت النسبة عن الذكور .  فقط%74.2الشباب ذكورا و إناثا عن موافقتهم بنسبة بلغت 

ه، نالحظ أن هناك فرقا فيما بني الفئتني خبصوص قيمة و علي. %78.1بينما  النسبة عند اإلناث أعلى 
و ميكن تفسري هذا الفارق بكون الذكور، رمبا، . البعد السياسي الذي ينحصر يف قيمة الدميقراطية

ربطوا الدميقراطية بالسياسة حصرا، و هم غري مهتمني بالسياسة كثريا، بينما قد تكون اإلناث، برغم 
سياسة، إال أن فهمن الدميقراطية مبفهومها الواسع الذي يشمل العالقات من عدم اهتماممهن أيضا بال

 . و األسرية، و هن يطمحن إىل أن يتشبعن ذه القيمة الفردية
و يفسر هذا أيضا بنمط استعمال املبحوثني لوسائل اإلعالم و نوع الربامج و املوضوعات 

زيون أساسا و تتعرض أكثر إىل برامج اخليال حيث أن األغلبية منهم تستعمل التلف. اليت يهتمون ا
). الدينية و اإلخبارية و الثقافية( و يف املرتبة الثانية برامج الواقع ) األفالم و املسلسالت و املنوعات(

     و معظمهم يستمع إىل اإلذاعة و لكن إىل األغاين بالدرجة األوىل، و نسبة أقل تستعمل اجلرائد 
 . األخبار و املوضوعات اإلخبارية و الثقافيةو البعض فقط يفضل فيها
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  يوضح اجتاهات األبعاد القيمية حسب الســن)69(جدول رقم 

 

  و األبعاد القيميةهاالجتا
 سليبموجب

 
 اموع

 و األبعاد   االجتاه   
             و التكرار

 النسبة عددال النسبةالتكرارالنسبةالتكرار السن
 البعد النفسي

19-24 194 .286 31 13.8 225 100 

25-29 161 .784 29 15.3 190 100 

 100 415 14.6 58580. 355 اموع

 البعد االجتماعي

19-24 196 .187 29 12.9 225 100 

25-29 153 .580 37 19.5 190 100 

 100 415 16.2 88366. 349 اموع

 البعد الديين

19-24 198 .088 27 12.0 225 100 

25-29 151 .579 39 20.5 190 100 

 100 415 16.3 78368. 349 اموع

  الساسيالبعد
19-24 164 .972 61 27.1 225 100 

25-29 144 .875 46 24.2 190 100 

 100 415 25.7 474107. 308 اموع

 مع املوافقة يظهر من خالل نتائج هذا اجلدول أن متغري السن ليست له داللة إحصائية كبرية 
. من عدمها على أن وسائل اإلعالم تساعد الشباب على االرتباط باألبعاد القيمية موضوع الدراسة

لكن تصبح له داللة خبصوص درجة املوافقة اليت ختتلف من فئة عمرية إىل أخرى و من بعد قيمي إىل 
 .آخر

شأن البعد النفسي و ذلك إذ نالحظ أن أغلبية أفراد الفئتني العمريتني صرحوا باملوافقة ب 
و لكن هناك فارقا ضئيال بني الفئتني العمريتينن حيث وافقت الفئة العمرية األوىل . %85.5بنسبة 
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إذن، . %84.7 )عاما 29-25( يف حني كانت النسبة عند الفئة الثانية %86.2 بنسبة )عاما 19-24(
لق بالقيم اليت هلا صلة بتعزيز قيم الشخصية      فأغلبية أفراد الفئتني العمريتني عربوا باملوافقة فيما يتع

 .و االستعدادات النفسية للفرد
و فيما يتعلق بالبعد القيمي االجتماعي، نالحظ أن أغلبية أفراد الفئتني العمريتني صرحوا  

و لكن هناك فرقا فيما بني أفراد .  و هي أدىن بقليل من نسبة البعد النفسي%83.8باملوافقة و بنسبة 
 و هي أعلى من نسبة أفراد الفئة الثانية اليت بلغت %87.7فئتني حيث عرب أفراد الفئة األوىل بنسبة ال

و ميكن تفسري هذا الفارق البسيط يف أن أفراد الفئة العمرية الثانية أكثر اندماجا يف احلياة . 80.5%
ائل اإلعالم بسبب اكتمال االجتماعية و أكثر تفاعال يف احلياة اليومية و رمبا يتعرضون أقل إىل وس

ديناميات شخصيتهم، سيما و أن نسبة كبرية منهم جامعيون، بينما أفراد الفئة العمرية األوىل ميكن 
أن يكونوا أقل اندماجا يف احلياة االجتماعية و تفاعالم اليومية حمدودة نظرا لعدم اكتمال ديناميات 

 . شخصيتهم
 من مبحوثي الفئتني العمريتني و لكن سجل هو %83.7أما البعد الديين فلقد وافق عليه  

 و هي أعلى من %88.7اآلخر فارقا معتربا نوعا ما، حيث بلغت النسبة عند الفئة العمرية األوىل 
و قد يعود هذا الفارق إىل عوامل عدة منها على اخلصوص . %79.5النسبة عند أفراد الفئة الثانية 

لدى األصغر سنا و تعرضهم إىل احملتويات اإلعالمية اليت تنقل القيم التنشئة الدينية اليت رمبا هي أقوى 
الدينية، أما أفراد الفئة الثانية فال يعين األمر بالنسبة إليهم أم أقل تنشئة دينية من أفراد الفئة األوىل، 

قنوات  حتمل مضامني دينية كال الو إمنا قد يكمن السبب يف أم يتعرضون إىل وسائل اإلعالم اليت
، أو ألم ليسوا يف حاجة إىل وسائل اإلعالم لكي جتعلهم يرتبطون أكثر الفرنسية على سبيل املثال

 .بالقيم العتمادهم على مصادر أخرى أو ألم، أيضا، رمبا، ليست لديهم ميوالت دينية 
ىن سجلت بشأنه أد) الدميقراطية(و أخريا فإن البعد السياسي الذي يتمثل يف قيمة واحدة  

و يوجد فارق بني أفراد .  فقط%74.4نسبة حيث قال أفراد الفئتني العمريتني أم يوافقون بنسبة 
 و عند الفئة %72.9حيث بلغت نسبة املوافقة عند الفئة األوىل . الفئتني لكنه ال حيمل داللة كبرية

وم الدميقراطية يف و ميكن تفسري إمجاع املبحوثني حول هذه القيمة حبصرهم مفه   . %75.8الثانية 
السياسة و هم غري مهتمني بالسياسة، أو أم ال يعتقدون أن املمارسات اإلعالمية سواء حملية أو 

 . خارجية تعكس القيم الدميقراطية 
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  يوضح اجتاهات األبعاد القيمية حسب مستوى التعليم)70(جدول رقم 
  و األبعاد القيميةهاالجتا
 سليب موجب

 اموع
األبعاد و   االجتاه  

               و التكرار
النسبة لعدداالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار يى التعليمستوامل

 البعد النفسي
 100 106 13.2 14 886. 92 أساسي

 100 155 11.0 17 089. 138 ثانوي

 100 154 18.8 29 281. 125 جامعي

 100 415 14.5 84.160 355 اموع

 جتماعيالبعد اال
 100 106 14.2 15 885. 91 أساسي

 100 155 13.5 21 586. 134 ثانوي

 100 154 19.5 30 580. 124 جامعي

 100 415 15.9 84.166 349 اموع

 البعد الديين
 100 106 19.8 21 280. 85 أساسي

 100 155 16.8 26 283. 129 ثانوي

 100 154 12.3 19 787. 135 جامعي

 100 415 15.9 84.166 349 اموع

  السياسيالبعد
 100 106 23.6 25 476. 81 أساسي

 100 155 25.8 40 274. 115 ثانوي

 100 154 27.3 42 772. 112 جامعي

 100 415 25.8 74.2107 308 اموع

 
 متغري املستوى التعليمي ليست له داللة إحصائية خبصوص يوضح لنا اجلدول أعاله أن 
أو عدم املوافقة لدى أفراد العينة، حيث أجاب أغلبيتهم باملوافقة و بنسب عالية نسبيا على أن املوافقة 

وسائل اإلعالم تساعدهم على االرتباط باألبعاد القيمية، و كانت معدالت النسب بالنسبة لألبعاد 
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 أدىن و بلغت ، بينما كانت نسبة البعد السياسي%84.1النفسية و االجتماعية و الدينية متساوية، أي 
74.2%. 

و لكن عند النظر يف نسبة كل فئة على حده جند أم متغري املستوى التعليمي أحدث بعض 
ففيما يتعلق بالبعد الديين جند أن أفراد املستوى . ىل خصائص أفراد كل فئةإالفروقات اليت ترجع 

 فئة املستوى التعليمي  و هي ليست بعيدة عن نسبة%86.8التعليمي األساسي عربوا باملوافقة بنسبة 
 . %81.2 و هي أعلى نسبة، بينما أجاب اجلامعيون باملوافقة بنسبة أدىن %89.0الثانوي اليت بلغت 

    و فيما يتعلق بالبعد االجتماعي نالحظ أن النسبتني عند أفراد املستوى التعليمي األساسي
، بينما جند النسبة %86.5و  %85.8 و املستوى التعليمي الثانوي متقاربتان جدا و مها على التوايل

 .%80.5لدى فئة املستوى التعليمي اجلامعي أدىن و بلغت 
 و أفراد %80.2أما البعد الديين فأجاب خبصوصه ذوو املستوى التعليمي األساسي بنسبة 

 ، و فئة املستوى التعليمي اجلامعي أجابوا بنسبة%83.2املستوى التعليمي الثانوي بنسبة أعلى بقليل 
 .%87.7أعلى من النسبتني السابقتني و بلغت 

و أخريا، فإن البعد السياسي سجل أدىن النسب عند فئات املستويات التعليمية الثالثة، حيث 
 النسب يف هذا لبعد، و تليها  أعلى و هي%76.4بلغت النسبة عند ذوي املستوى التعليمي األساسي

 فئة املستوى التعليمي اجلامعي بنسبة أدىن بلغت ، مث%74.2نسبة فئة املستوى التعليمي الثانوي 
72.7%. 

و عليه نستنتج من هذه النتائج أن ذوي املستوى التعليمي األدىن أكثر اعتقادا يف قدرة 
و أن ذوي . وسائل اإلعالم على تعزيز قيم األبعاد النفسية و االجتماعية و بصفة خاصة الدينية

 يف قدرة وسائل اإلعالم على تعزيز القيم ذات البعدين املستوى التعليمي األعلى أقل اعتقادا
و لكن مجيع أفراد العينة من الشباب أقل اعتقادا يف قدرة وسائل اإلعالم على . االجتماعي و الديين

 .تعزيز قيم البعد السياسي
و بالتايل فإن دور وسائل اإلعالم يف تعزيز القيم لدى الشباب يبقى مكمال لدور مؤسسات   

ئة االجتماعية كاألسرة و املدرسة و اجلماعات األولية و املسجد، و كلما كان دور هذه التنش
      املؤسسات قويا إال و قل شأن وسائل اإلعالم يف تعزيز القيم، و بصفة خاصة قيم األبعاد النفسية   

 .و االجتماعية و الدينية
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 عمال وسائل اإلعالميوضح اجتاهات أبعاد القيم حسب است) 71(جدول رقم 

 االجتاه و األبعاد القيمية
 اموع

 موجب سليب
 التكرار النسبة التكرار النسبة العدد النسبة

  األبعاد القيمية االجتاه و   
  التكرار                 و
  وسائل اإلعالم

 البعد النفسي
100 394 14.2 56 85.8  مشاهدة التلفزيون 338
100 334 12.3 41 87.7  االستماع إىل اإلذاعة 293
100 321 14.6 47 85.4  قراءة اجلرائد 274
100 218 13.3 29 86.7  استعمال االنترنات 189

 البعد االجتماعي
100 394 15.5 61 84.5  مشاهدة التلفزيون 333
100 334 12.6 42 87.4  االستماع إىل اإلذاعة 292
100 321 14.0 45 86.0  رائدقراءة اجل 276
100 218 13.1 33 84.9  استعمال االنترنات 185

 البعد الديين
100 394 16.0 63 84.0  مشاهدة التلفزيون 331
100 334 15.8 46 86.2  االستماع إىل اإلذاعة 288
100 321 13.7 44 86.3  قراءة اجلرائد 277
100 218 14.2 31 85.8  استعمال االنترنات 187

 البعد السياسي
 مشاهدة التلفزيون 293 94.4 101 25.6 394 100
 االستماع إىل اإلذاعة 247 73.9 87 25.1 334 100
 قراءة اجلرائد 237 73.8 84 26.2 321 100
 استعمال االنترنات 160 73.4 58 26.6 218 100

 
إجيابية  أن هناك عالقة ترابطية اجلدول أعالهالقراءة األولية و العامة هلذا يتضح لنا من خالل 

حيث أن أغلبية املبحوثني . بني استعمال وسائل اإلعالم و التعرض حملتوياا و االرتباط بالقيم
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صرحوا باملوافقة على أن وسائل اإلعالم تساعدهم على االرتباط بالقيم و بنسب عالية بصفة معتربة 
بالبعد النفسي، و أدىن  من الذين يستمعون إىل اإلذاعة فيما يتعلق %87.7و تتراوح بني أعلى نسبة 

و تقع بقية النسب املتعلقة .  من الذين يستعملون االنترنات فيما يتعلق بالبعد السياسي%73.4نسبة 
 .بكل بعٍد بني هاتني النسبتني

 من الذين يشاهدون %85.8  أنو عليه، نقرأ يف اجلدول أنه فيما خيص البعد النفسي
، %87.7ين يستمعون إىل اإلذاعة هي أعلى بقليل و بلغت التلفزيون أجابوا باملوافقة، و نسبة الذ

 .%86.7 و وافق مستعملو االنترنات بنسبة %85.4كما أن الذين يقرأون اجلرائد أجابوا بنسبة 
         و عليه نستنتج أن املبحوثني يعتقدون، يف أغلبيتهم، بأن استعماهلم لوسائل اإلعالم 

ن بقيم البعد النفسي الذي له عالقة باالستعدادات النفسية و التعرض حملتوياا جعالهم يرتبطو
و ميكن أن نفسر هذه النتيجة بالقول أن قيم األفراد ذات البعد النفسي راسخة فيهم . للشخصية

بفعل عوامل التنشئة كاألسرة و املدرسة و املسجد، و هي متثل بالنسبة لشخصية كل مفردة من 
صفية، فهي تتصدى لكل ما يهددها و تنتقي إال ما يتناغم مع ات دفاع و تنزممفردات البحث ميكا
 .معتقدات الشخصية

    و بالتايل فإن أفراد العينة خيتارون وسائل اإلعالم اليت ال تتناقض و معتقدات شخصيتهم 
         و ال يتعرضون إال إىل احملتويات اليت تعزز قيمهم، و إذا ما تصادف و أن استعملوا وسيلة إعالمية ما

م يقومون بعملية انتقاء حيث يقبم، فإلون ما ينسجم مع و تعرضوا حملتويات ال تنسجم و معتقدا
 . معتقدام و بالتايل تعزيز قيمهم و يرفضون ما ال يتالءم معها و عليه فال تؤثر فيهم

لربامج و اجلدير بالذكر هو أن هذه النتائج تتطابق مع منط استعمال املبحوثني للتلفزيون و ا
اليت يتعرضون إليها، حيث كشفت النتائج اخلاصة باالستعمال أن املبحوثني ال يستعملون التلفزيون 
بكيفية خمططة و إمنا هي عرضية و املشاهدة تتم أساسا يف سياق اجتماعي و يتعرضون بالدرجة 

 يستعملون ، و هذا يدل أساسا على أم..)األفالم و املسلسالت(األوىل إىل حمتويات اخليال 
 . التلفزيون من أجل الترفيه الذي قد ينطوي على احلاجة إىل اهلروب من الواقع و أحالم اليقظة

و يتجلى من خالل نتائج البعد االجتماعي أن أغلبية املبحوثني أجابوا باملوافقة على أن 
 %84.5لك بنسبة وسائل اإلعالم و التعرض حملتوياا يساعدام على االرتباط بقيم هذا البعد، و ذ

 و هي %87.4بالنسبة للذين يشاهدون التلفزيون، و كانت النسبة عند الذين يستمعون إىل اإلذاعة 
    و هي أدىن النسب يف هذا البعد،%85.4أعلى نسبة، بينما بلغت النسبة عند الذين يقرأون اجلرائد 

 .%86.7و الذين يستعملون االنترنات وافقوا بنسبة 
شأن هذه النتائج أن املبحوثني متشبعون بالقيم ذات البعد االجتماعي اليت و ميكن القول ب

بفعل عوامل التنشئة االجتماعية و اليت تضبط تفاعالم اليومية و جتعلهم، يف و استدجموها موها تعلَّ
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سياق جمتمع انتقايل مثل اتمع اجلزائري، موجهني حنو اخلارج أكثر مما هم موجهني حنو الداخل، 
مبعىن أم يعطون أمهية لآلخر يف تفاعالم ، )David Riseman. La Foule Solitaire(ب تعبري حس

و عليه فإن قيمهم هذه . اليومية و ما سيصدره من أحكام بشأن أفعاهلم و سلوكيام و أفكارهم
 .اممتارس عليهم نوعا من الضبط االجتماعي و تؤثر على تفضيالم و قرارام اليومية و سلوكي

يف مثل هذا السياق االجتماعي يستعمل املبحوثون الشباب وسائل اإلعالم و يتعرضون إىل 
حمتوياا و فق ما يتماشى و قيم البعد االجتماعي و كل ما يتنافر و هذه القيم يتحاشونه أو ال 

ن طريق منط و يتم هذا ع. يستدجمونه، و ال يتقبلون إال ما يتناغم و قيم البعد االجتماعي و يعززها
االستعمال لوسائل اإلعالم الذي يتم يف عمومه وسط األسرة أو مع بعض أفراد األسرة يف حال 
التلفزيون و اإلذاعة، و كذلك من خالل حمتويات اخليال اليت ال دد مثل هذه القيم ألا تستعمل 

 .لغرض الترفيه أساسا
عينة الذين يستعملون وسائل اإلعالم و فيما يتعلق بقيم البعد الديين فإن أغلبية أفراد ال

. و يتعرضون حملتوياا صرحوا باملوافقة على أا تساعدهم على االرتباط بقيم هذا البعد املختلفة 
 لدى الذين يستمعون إىل %86.2 و %84.0حيث بلغت النسبة عند الذين يشاهدون التلفزيون 

خريا فإن مستعملي االنترنات وافقوا بنسبة  بالنسبة للذين يقرأون اجلرائد، و أ%86.3اإلذاعة و 
85.8% . 

و أول ما يالحظ على نتائج البعد الديين للقيم هو أا جاءت أدىن بقليل من قيم البعدين 
 بافتراض أن قيم البعد الديين )الذين مل يوافقوا ( و ميكن تأويل هذه النتيجة. النفسي و االجتماعي

د ما يستعملونه من  من قيم األبعاد األخرى، و بالتايل فهي قد تقيأكثر جتذُّرا يف شخصية املبحوثني
وسائل اإلعالم من جهة، و من جهة ثانية، رمبا، ال حيتاج املبحوثون إىل وسائل اإلعالم لكي جتعلهم 

 .يرتبطون أكثر بقيم هذا البعد
اا يساعدام و لكن، بالنسبة للذين صرحوا بأن استعماهلم لوسائل اإلعالم و التعرض حملتوي

على االرتباط بقيم البعد الديين فيمكن إرجاعه إىل أم يتعرضون أكثر من غريهم إىل احملتويات 
             الدينية يف وسائل اإلعالم و اليت جاءت ضمن املراتب األوىل يف ترتيب املبحوثني للربامج 

 . ة اإلناث من املبحوثنيو املوضوعات اليت يتعرضون هلا و تنال اهتمامهم، و بصفة خاص
  و أخريا فإن إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بقيم البعد السياسي، و اليت جيدر التذكري بأا 
تتمثل يف قيمة واحدة و هي الدميقراطية، كانت باملوجب و لكن بنسبة أقل من نسب األبعاد 

      %74.4 التلفزيون بلغت و عليه، نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة الذين يستعملون. األخرى
 فيما %73.4 بالنسبة للذين يقرأون اجلرائد، و %73.8 لدى الذين يستمعون إىل اإلذاعة و %73.9و 

 ،%25.7و هذه النتائج تدل أيضا على أن الذين مل يوافقوا يف املتوسط . يتعلق مبستعملي االنترنات
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ائل اإلعالم تساعدهم على االرتباط بقيم البعد ون أن وسد أن ربع أفراد العينة ال يعتق،بعبارة أخرى
 .السياسي

و ميكن تفسري هذه النتائج أساسا بعدم اهتمام أفراد العينة بالسياسة و اإلناث من املبحوثني 
أساسا، و الدليل على ذلك أن الربامج و املوضوعات السياسية احتلت يف ترتيب املبحوثني هلا املرتبة 

 . ةما قبل األخرية و األخري
هكذا، بعد أن حاولنا ربط النتائج بنتائج بعض الدراسات السابقة برغم من أا ذات   

إشكاليات متباينة، من املفيد حماولة إبراز، لكي تتضح الصورة أكثر، القيم اليت نالت موافقة املبحوثني 
ليت ميكن القول بدرجة أكرب من أخرى، مبعىن القيم ذات الرتعة املركزية و األمهية القصوى و تلك ا

عنها أا مهمة و حسب، و أخريا القيم اليت مل تكون مهمة بالنسبة للمبحوثني يف عالقتهم بوسائل 
و لكن هذا ال يعين أن هناك قيما أمسى من أخرى، و إمنا حناول فقط أن نربز كيف يفكر . اإلعالم

 . سائل اإلعالم مع وم يف األبعاد املذكورة أثناء تفاعلهمالشباب و كيف تنعكس قيمه
      الطموح:  و تتكون من 3.898القيم ذات الرتعة املركزية كان متوسطها عليه، فإن و 

: و األمن الوطين و التقوى و االلتزام الديين و العدل؛ و القيم اليت تعترب مهمة و حسب تتألف مما يلي
         و تقدير العلم و العلماء احترام الذات و التفتح و حس االنتماء و االلتزام بالفرائض الدينية 

 و القيم اليت ال تعترب مهمة يف رأي املبحوثني يف ؛3.705و املسؤولية و كان متوسطها  و الدميقراطية
     املوقف جتاه اآلخرين و الرتاهة و األمن العائلي و املرتبة االجتماعية: تفاعلهم مع سائل اإلعالم هي
 .3.354ثبات الذات و السلطة و احترام الذات و كان متوسطها و عالقات مرِضية مع الناس و إ

 
  مناقشة نتائج التحليل الكيفي اخلاص بالقيم

على ضوء هذه النتائج سنحاول أن نربطها مبا توصلت إليه دراسات أخرى، مع العلم أن   
جنزت يف إشكالية هذه الدراسة و قائمة القيم فيها ختتلف متاما عن انشغاالت الدراسات اليت أ

اجلزائر، و مل نستطيع العثور على دراسة مشاة يف األدبيات الغربية أو يف البلدان العربية حىت نتمكن 
 .من املقارنة املستوفية، إذ أن كل دراسة تنفرد بقائمة قيمها اليت سعت إىل قياسها أو ترتيبها

 أعلى نسبة باملقارنة مع إذن، من خالل حتليل نتائج الدراسة نالحظ أن البعد النفسي سجل  
 )Furnham.1984(األبعاد األخرى و يؤكد نتائج بعض الدراسات يف سياقات أخرى حيث أن 

  وجد يف دراسته أن القيم هلا عالقة بنمط الشخصية، مبعىن أنه كلما كان الفرد غري مستقر عاطفيا 
 سبيل املثال الذين يعانون من  على)1(.و منطويا على النفس إال و مثَّن عاليا بعض القيم دون أخرى

ا الوئام الداخلي و حياة مرحية، بينما الذين ال يعانون من هذه احلالة النفسية العنون عاليثمصاب ي
و الذين يثمنون . و االعتراف االجتماعي و عالقات مرِضية مع الناس يثمنون عاليا احترام الذات
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     هم من منط الشخصية القوية)Braithwaite and Law.1985(التقوى و األمن الوطين يف دراسة 
 . و الصارمة

حول الطلبة أن املستقرين نفسانيا ال يوافقون على  يف دراسته Heaven .1984كما وجد   
       )2(.قيم االلتزام الديين و عالقات مرِضية مع الناس، ألم غري متأثرين باملرغوبية االجتماعية للقيم

مهية منط الشخصية اليت تشكلها عوامل التنشئة االجتماعية املختلفة من خالل إجابات و تتجلى أ
املبحوثني يف هذه الدراسة، كما أن الذين مل يوافقوا على القيمة الوحيدة و هي السلطة، يف هذه 

 . Sapna et al.2004الدراسة،فاحتلت ذات القيمة املرتبة األوىل عند الطلبة باهلند يف دراسة 
 جهة أخرى، فإن منط الشخصية يتدخل يف ترتيب أمهية القيم و خيتلف من فئة من

اجتماعية إىل أخرى و من موضوع إشكالية إىل آخر و ما إذا كان السؤال يتعلق بالترتيب أو 
باملوافقة، على سبيل املثال قيمة الطموح جاءت ضمن املراتب األوىل من حيث موافقة املبحوثني يف 

      ، )205.عبد اهللا بوجالل و آخرين، ص(ينما احتلت املرتبة السادسة يف دراسة هذه الدراسة، ب
املرتبة السابعة عند أفراد املستوى اجلامعي و السادسة  عند مستوى ما بعد التدرج يف دراسة  و
     ).495. بلقاسم بن روان، ص(
حيث النسبة ميكن أن نقدم و فيما يتعلق بالبعد االجتماعي الذي احتل املرتبة الثانية من   .

، مرغوبة اجتماعيا Braithwaite and Law.1985تأويال مفاده أنه كلما كانت القيم، حسب رأي
(social desirability)ا، مثلما هو إال و أظهر الناس موافقة    أكثر يف الفضاء االجتماعيبشأ

 .  هذه الدراسةنتائجواضح من 
أن القيم اليت احتلت املراتب ) 455.قاسم بن روان، صبال(على سبيل املثال، يف دراسة   

: التقوى و االستقرار العائلي و العدل؛ و عند اإلناث: الثالث األوىل عند الذكور هي على التوايل
) 200.بوجالل و آخرين، ص(بينما يف دراسة . األمن الوطين و االستقرار العائلي و احترام الذات

و إذا . ي و العالقات اجليدة باملرتبتني اخلامسة و السادسة على التوايلحظيت قيمتا االحترام االجتماع
فقط، فإا احتلت  %68.0كانت ، مثال، قيمة العدل يف هذه الدراسة وافق عليها املبحوثون بنسبة 

 .Sapna et al.2004املرتبة األوىل يف دراسة 
ها مرتبطة مبتغري املستوى  و نفس الشيء خبصوص قيمة املسؤولية فإن درجة املوافقة علي  

 و عند املستوى االبتدائي %61.0التعليمي حيث بلغت النسبة يف هذه الدراسة بالنسبة للجامعيني 
نتيجة هذه الدراسة  احتلت املرتبة السابعة، و) 205.بوجالل و آخرين، ص(و يف دراسة ، 53.0%

ئة من جهة و املستوى اليت كشفت عن أن عوامل التنش) 175.خطاب، ص( تتطابق مع دراسة 
 .من جهة ثانية تؤثر يف مدى تشبع الشباب ذه القيمة) لغات أجنبية و فين(التعليمي و نوعه 
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و خبصوص البعد الديين للقيم الذي جاء يف املرتبة الثالثة و اليت ال تعين أن املبحوثني حيملون   
بأن الذين مل يوافقوا ال يعتقدون أن القيم الدينية بدرجة أقل، فعلى العكس من ذلك نستطيع القول 

وسائل اإلعالم تساعدهم على االرتباط بالقيم ألم متشبعون ا أساسا، و املوافقة تعين فقط أن 
و لقد . وسائل اإلعالم ميكن أن تعمق معارفهم الدينية و هذا بدرجات متفاوتة من متغري إىل آخر

ة ـقة يف هذا اال، حيث كشفت دراسجاءت نتائج هذه الدراسة مؤكدة للدراسات الساب
احتلت املرتبة األوىل يف ترتيب املبحوثني الذين " رضا اهللا"أن قيمة ) 193.بوجالل و آخرين، ص(

   ؛ و تصريح آخر مهم%76مهما جدا بنسبة " االلتزام بالتعاليم اإلسالمية يف احلياة اليومية" اعتربوا 
تنا يتمثل يف قول املبحوثني يف الدراسة املذكورة أم ال و له داللة و الذي يتطابق و استنتاجا

 ).197.بوجالل و آخرين، ص(يشاهدون الربامج اليت تتعارض مع القيم االخالقية اإلسالمية 
تؤكد هذا االجتاه ) 538 و 522.بالقاسم بن روان، ص( و يف نفس السياق، جند دراسة   

 - أفراد عينة هذه الدراسة ليسوا كلهم من الشباب  مع العلم أن-حيث صرح املبحوثون يف دراسته 
 و هذا من بني عدة اختيارات،  يف املرتبة األوىل ،" رجاالت دين"بأم يفضلون أن يكونوا من بني 

و هكذا نالحظ كيف أن البعد الذي . املرتبة األوىل" يسري اإلنسان حسب عقيدته" و احتلت قيمة  
 . ق اجلزائري يتكرر تأكيده من طرف خمتلف الدراساتتتمظهر فيه القيم أكثر يف السيا

و أخريا، فإن البعد السياسي للقيم و الذي جاء يف املرتبة األخرية بعد األبعاد الثالثة   
األخرى، تؤكد نسبته الضعيفة واقع املمارسة الدميقراطية يف اجلزائر، و لكن ميكن أن تكون متغريات 

. خطاب، ص(التحليل السابق، و هذا ما توصلت إليه دراسة أخرى ذات داللة، كما الحظناه يف 
اليت يقول فيها الباحث بأن قيمة الدميقراطية مرتبطة باخللفية األسرية حبيث أبناء الطبقة ) 202

 .الوسطى يف مصر يؤمنون ذه القيمة أكثر مما يؤمن ا أبناء الطبقة الدنيا
ينة أجابوا باملوافقة على قدرة وسائل اإلعالم يف هذه الدراسة، أقل بقليل من نصف أفراد الع

    يف جعلهم يرتبطون بقيمة الدميقراطية، على الرغم من أمهية هذه القيمة يف الوقت احلايل بالذات،
         و برغم، أيضا، اخلطابات السياسية و اإلعالمية اليت ال تكف عن احلديث حول الدميقراطية 

و هذا يؤكد دور التنشئة املبكرة يف . ية يف حياة األفراد و اتمعاتو متجيدها كقيمة إنسانية ضرور
        حياة األفراد، ألن أغلبية أفراد العينة قضوا طفولتهم يف غياب احلديث عن الثقافة الدميقراطية، 

و االستنتاج الذي ميكن . و البعض اآلخر عاش طفولته يف ظل مساوئ ممارسة الدميقراطية باجلزائر
 يف هذا اال، حيث تشري دراسة ئة االجتماعية و السياسية مقَصرةه هو أن مؤسسات التنشتقدمي

إىل أنه يف ترتيب مصادر التنشئة السياسية، يف مصر، جاءت األسرة يف املرتبة ) 131.خطاب، ص(
 .%5.39 و اجلرائد %24.16 و التلفزيون %45.13األوىل 
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ن أن نقدم مالحظة عامة فيما خيص مسألة التعرض لربامج و أخريا يف اية هذا التحليل، ميك
التلفزيون خاصة، ألنه األكثر استعماال من طرف عينة الدراسة هذه، و األكثر حتميال مسؤولية التأثري 
يف دراسات أخرى، و املالحظة مفادها أن هناك عملية انتقاء يف تعرض املبحوثني حملتويات وسائل 

 .الءم و قيمهم، و يف حالة تعرضهم ملا يتعارض و قيمهم فهم ال يستوعبونهاإلعالم و خيتارون ما يت
 .Mcguire.1995 و Klapper.1960و هذا يؤكد افتراضات 

أن املبحوثني صرحوا بعدم ) 197.ن، صوبوجالل و آخر(إذ يشري يف هذا السياق، 
       ةــــــــمشاهدم للربامج اليت تتعارض مع القيم االخالقية اإلسالمية؛ و يف دراس

كان للمبحوثني موقف نقدي جتاه حمتويات الفضائيات األجنبية حيث )263.نصري بوعلي، ص(
 قالوا بأا %73.2بحوثني أن برامج البارابول تزرع عادات و تقاليد دخيلة، و من امل %62.2صرح 

 .تساعد على ظاهرة التقليد األعمى
الذي ) 212.بوجالل و آخرين، ص(استنتاج و مثل هذه النتائج تدفعنا إىل االتفاق مع 

تبين أن أفراد عينة البحث لديهم إدراك إجيايب بالصفات و اخلصائص الضرورية حلياة " : مفاده 
و هذا ما كان قد ". األفراد و جناحهم يف حيام اليومية مما يعكس توفر قيم اجتماعية إجيابية لديهم

 مضمون الدراما التلفزيونية ال يغير القيم، ففي أحسن أن: "  منذ مدة حني قالBlumerاستنتجه 
ينطبق على الشباب  Gerbnerو ال نعتقد أن ما قاله  )3(".األحوال يدخل الشكوك يف بعض املفاهيم

أن الواقع الذي تصوره وسائل اإلعالم ميكن أن يؤثر يف سلوك : " ... ، و قولهيف هذه الدراسة
فة أساسية يقوم بتثقيف معتقدات الناس و هذا عن طريق الرموز اللغوية اإلنسان، و أن التلفزيون بص

  )4(". عليها وسائل اإلعالم و الوطنية اليت تضفيها
فمثل هذه الفكرة قد تنطبق على اتمع األمريكي الذي تراجع فيه دور مؤسسات التنشئة 

ألن يف جمتمع مثل . االجتماعية و أصبحت وسائل اإلعالم بديال وظيفيا يف عملية التنشئة التقليدية
 و برغم ما تقدمه البيئة الرمزية اإلعالمية ، داخلية و خارجية، فال نعتقد أا تؤثر ،اتمع اجلزائري

ألن ما نالحظه من مظاهر استهالكية و سلوكيات و حماكاة قد ال تكون يف األساس . يف الشباب
 حيث .اعات األولية، فهي القادرة على التأثري أكثرمن فعل وسائل اإلعالم و إمنا تعود إىل دور اجلم

سلوك أو ( فإن هناك من األفراد الذين يتبنون االستحداثات  Rogers.1962أنه، و حسب منوذج 
  بصفة مبكرة قبل األفراد اآلخرين و الذين قد يكونون قد شاهدوها يف التلفزيون ) فكرة أو ملبس 

و بعد التجريب، إىل أفراد آخرين و بوتائر متباينة حسب و تنتقل هذه االستحداثات من عندهم، 
 و هذا ما فشلت فيه أدبيات التنمية و دور .منط شخصية كل فرد و سياقه االجتماعي و الثقايف

وسائل اإلعالم اليت كانت تعتقد بأن وسائل اإلعالم قادرة على إحداث تغيريات يف اتمع مبعزل عن 
 .و السياقات املختلفة) ،.لتحضر و التكنولوجيا، اخلالتصنيع و ا(العوامل األخرى 
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إذن، نعتقد أن مسألة التغريات اليت حتدث على مستوى األفراد و اجلماعات هي على درجة 
من األمهية و التعقد مما جيعل إسنادها إىل عامل واحد كوسائل اإلعالم أمرا غري واقعي و ال 

مل و األسباب اليت تؤدي إىل تغرات بعضها ميكن و عليه ينبغي البحث عن تظافر العوا. موضوعي
 .مالحظته بالعني اردة و البعض اآلخر تتعسر رؤيته و حتتاج إىل تدقيق كبري

    
 استنتاجات

حتليل نتائج الدراسة اخلاصة بالقيم ميكن تقدمي بعض االستنتاجات األولية، على على ضوء 
 :النحو التايل

يعتقدون أن استعماهلم لوسائل اإلعالم و التعرض حملتوياا ساعداهم  إن أغلبية املبحوثني الشباب -
و هذا ينفي فرضية الدراسة اليت تقول بأن وسائل اإلعالم ال تقوم بنشر . على االرتباط أكثر بالقيم

 .القيم و ال تعززها لدى الشباب
ساعدهم على االرتباط  أن الشباب يف أغلبيتهم، ذكورا و إناثا، يوافقون على أن وسائل اإلعالم ت-

و لكن اإلناث، و بسبب مرتبتهن و دورهن يف اتمع، أكثر اعتقادا يف قدرة وسائل اإلعالم . بالقيم
       .على جعلهن يرتبطن أكثر بقيم الطموح و التقوى و تقدير العلم و العلماء و الدميقراطية و العدل

ليت تتعرض هلا اإلناث حيث أن يقبلن و السبب يكمن، أيضا، يف نوع الربامج و املوضوعات ا
       أساسا على برامج اخليال كاألفالم و املسلسالت و املنوعات، و يف املرتبة الثانية على الربامج 

 .و املوضوعات الدينية
       .  الشباب يف أغلبيتهم ال يوافقون على أن وسائل اإلعالم تساعدهم على االرتباط بقيمة السلطة-

ذكور ال يوافقون على هذه القيمة أكثر من اإلناث و هذا يعود إىل ربطها بالسياسة و هم و لكن ال
 .ال يهتمون ا و فقدوا الثقة فيها، و إىل دور املؤسسات االجتماعية اليت ال تغرس هذه القيمة فيهم

        بالقيم  أن الشباب األصغر سنا أكثر اعتقادا يف قدرة وسائل اإلعالم على جعلهم يرتبطون أكثر -
بينما الشباب األكرب ِسنا . و بصفة خاصة القيم ذات الصلة بالشخصية و البيئة االجتماعية و املعتقد

إال أن الشباب، صغار السن و كباره، ال . برغم من محلهم لنفس االعتقاد إال أنه بدرجة أقل
 . السياسييتعقدون بأن وسائل اإلعالم تساعدهم على االرتباط بقيم ذات البعد 

 أنه كلما كان املستوى التعليمي أدىن لدى الشباب إال و اعتربوا وسائل اإلعالم مصدرا لتعزيز -
القيم عندهم، و هذا باستثناء بعض القيم اليت هلا عالقة بالتقاليد و البيئة االجتماعية اليت تقاوم بعض 

الشباب ألا جمردة و حتتاج إىل قدرات القيم مثل قيمة التفتح، أو اليت هي بعيدة عن إدراك املبحوثني 
كلما كان املستوى التعليمي . معرفية لفهمها مثل احترام الذات و إثبات الذات و الدميقراطية

 .للشباب أعلى إال و كان اعتقادهم أقل يف قدرة وسائل اإلعالم على جعلهم يرتبطون بالقيم أكثر
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    م تساعدهم على االرتباط أكثر بقيم البعد النفسي أن الذكور و اإلناث يعتقدون بأن وسائل اإلعال-
 .و ال توجد فروقات دالة فيما بينهم

 أن الذكور أقل اعتقادا من اإلناث يف قدرة وسائل اإلعالم على جعلهم يرتبطون بقيم البعد -
 اعتقادا و اإلناث أكثر. ألم أكثر اندماجا يف احلياة االجتماعية بسبب تفاعالم اليومية. االجتماعي

من الذكور يف قدرة وسائل اإلعالم على جعلهن يرتبطن أكثر بقيم البعد االجتماعي، ألنأقل هن 
 .اندماجا يف احلياة االجتماعية و تفاعالن االجتماعية يف احلياة اليومية حمدودة باملقارنة مع الذكور

م على جعلهم يرتبطون بقيم  أن الشباب الذكور أقل اعتقادا من اإلناث يف قدرة وسائل اإلعال-
البعد الديين، ألم أقل تعرضا للمحتويات اإلعالمية يف وسائل اإلعالم اليت تتناول القيم الدينية أو 

. ألن ثقافتهم الدينية جتعلهم يف غىن عن وسائل اإلعالم أو ليست هلم ميوالت دينيةأو تعكسها، 
     ن أكثر إىل احملتويات الدينية يف وسائل اإلعالمبينما نفس االعتقاد أكرب عند اإلناث الالئي يتعرض

 . و يعتربا وسيلة لتعميق ثقافتهن الدينية و لالندماج االجتماعي و االنعتاق من التقاليد
   أن الذكور فهموا املدلول السياسي لقيمة الدميقراطية و حسب، و هم غري مهتمني بالسياسة كثريا، -

د اإلناث يف أن وسائل اإلعالم قادرة على مساعدم يف االرتباط و كان اعتقادهم أقل من اعتقا
مهن، أيضا، بالسياسة، فهمن بينما اإلناث، برغم من عدم اهتما. أكثر بقيم البعد السياسي

الدميقراطية مبفهومها الواسع الذي يشمل العالقات الفردية و األسرية، و هن يطمحن إىل أن يتشبعن 
 كان اعتقادهن أكثر يف قدرة وسائل اإلعالم على جعلهن يرتبطن أكثر بقيم و بالتايل ذه القيمة، 
 . البعد السياسي

 أن ذوي املستوى التعليمي األدىن أكثر اعتقادا يف قدرة وسائل اإلعالم على تعزيز قيم األبعاد -
قادا يف و أن ذوي املستوى التعليمي األعلى أقل اعت. النفسية و االجتماعية و بصفة خاصة الدينية

و لكن مجيع أفراد العينة من . قدرة وسائل اإلعالم على تعزيز القيم ذات البعدين االجتماعي و الديين
 .الشباب أقل اعتقادا يف قدرة وسائل اإلعالم على تعزيز قيم البعد السياسي

 إن دور وسائل اإلعالم يف تعزيز القيم لدى الشباب يبقى مكمال لدور مؤسسات التنشئة -  
جتماعية كاألسرة و املدرسة و اجلماعات األولية و املسجد، و كلما كان دور هذه املؤسسات اال

قويا إال و قل شأن وسائل اإلعالم يف تعزيز القيم، و بصفة خاصة قيم األبعاد النفسية و االجتماعية 
 .و الدينية

ستدجموها بفعل عوامل التنشئة موها و ا أن املبحوثني متشبعون بالقيم ذات البعد االجتماعي اليت تعلَّ-
االجتماعية و اليت تضبط تفاعالم اليومية و جتعلهم، يف سياق جمتمع انتقايل مثل اتمع اجلزائري، 

مبعىن أم يعطون أمهية لآلخر يف تفاعالم  موجهني حنو اخلارج أكثر مما هم موجهني حنو الداخل،
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و عليه فإن قيمهم هذه . و سلوكيام و أفكارهماليومية و ما سيصدره من أحكام بشأن أفعاهلم 
 .متارس عليهم نوعا من الضبط االجتماعي و تؤثر على تفضيالم و قرارام اليومية و سلوكيام

  يف مثل هذا السياق االجتماعي يستعمل املبحوثون الشباب وسائل اإلعالم و يتعرضون إىل حمتوياا 
   تماعي و كل ما يتنافر و هذه القيم يتحاشونه أو ال يستدجمونه، و فق ما يتماشى و قيم البعد االج

و يتم هذا عن طريق منط االستعمال . و ال يتقبلون إال ما يتناغم و قيم البعد االجتماعي و يعززها
     لوسائل اإلعالم الذي يتم يف عمومه وسط األسرة أو مع بعض أفراد األسرة يف حال التلفزيون 

ذلك من خالل حمتويات اخليال اليت ال دد مثل هذه القيم ألا تستعمل لغرض و اإلذاعة، و ك
 .الترفيه أساسا

و بالتايل فهي قد ، يف شخصية املبحوثني من قيم األبعاد األخرىمتظهرا  أن قيم البعد الديين أكثر -
املبحوثون إىل د ما يستعملونه من وسائل اإلعالم من جهة، و من جهة ثانية، رمبا، ال حيتاج تقي

ألم يتعرضون أكثر من غريهم إىل . وسائل اإلعالم لكي جتعلهم يرتبطون أكثر بقيم هذا البعد
  احملتويات الدينية يف وسائل اإلعالم و اليت جاءت ضمن املراتب األوىل يف ترتيب املبحوثني للربامج 

 .ناث من املبحوثنيو املوضوعات اليت يتعرضون هلا و تنال اهتمامهم، و بصفة خاصة اإل
 إن وسائل اإلعالم ال تقوم بتغيري قيم الشباب مثلما يعتقده البعض، و إمنا تقوم بدوٍر مكمٍل لدور -

و أنه، كلما كان . مؤسسات التنشئة االجتماعية كاألسرة و املدرسة و اجلماعات األولية و املسجد
االجتماعية و األنا مكتمال عندهم و الذات الشباب مستوعبا للتوجيهات القيمية املوجودة يف البيئة 

 . هم إىل وسائل اإلعالم لتعزيز قيمهمؤ جلواالجتماعية حمققة لديهم، إال و قلَّ
 أن دور وسائل اإلعالم يف تعزيز القيم خيتلف من بعد قيمي إىل آخر، باختالف حمتوياا إن كانت -

قدر على تعزيز القيم لدى الشباب من من نسج اخليال أو مستمدة من الواقع، و هذه األخرية أ
 . األوىل
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حتليل نتائج السلوكيات: الفصل السادس  
 

 التحليل الكمي و الكيفي لنتائج الدراسة اخلاصة بالسلوكيات
 

 و قدمنا على ضوئه بعض  كيفي للجزء اخلاص بالقيم كمي وبعد أن قمنا بعملية حتليل
وافق هل ت:  املبحوثني حول سؤالاتحتليل نتائج الدراسة اخلاصة بإجاب، سنشرع يف االستنتاجات

م القيام مبثل هذه دعلى أن استعمالك لوسائل اإلعالم و التعرض حملتوياا ساعداك على ع
جداول  تقدمي جدول عام حول اجتاهات املبحوثني مث ا من خاللو هذ ؟)التصرفات (  السلوكيات

  . اليت نفترض أن هلا داللةات األساسيةريحسب بعض املتغ
لبيانات ارتأينا ضرورة تقدمي، فيما يتعلق بالنوع، نظرا لكثافة اجتدر املالحظة إىل أنه و 

جدول خاص بالذكور و آخر باإلناث و هذا من أجل تسهيل قراءا، ونفس الشيء نقوم به فيما 
، وفق أبعاد السلوكيات لكي يتيسر لنا التحليلو املستوى التعليمي، مث نقدم جداول   خيص السن 

ضوء  و نقدم يف اخلتام بعض االستنتاجات األولية على .على غرار ما قمنا به فيما يتعلق بالقيم
 .البيانات و حتليلها

و ال بد من التذكري مبالحظة أوردناها يف سياق حتليل القيم وفق بعض األبعاد و اليت مفادها 
أن تقسيمنا للسلوكيات وفق أبعاد أربعة من بينها البعد الديين نقصد به ااالت اليت تظهر فيها 

و ال ينبغي أن تفهم على أا منفصلة عن بعضها . ت و حسب، أي مظاهر احلياة املختلفةالسلوكيا
 . البعض و إمنا هي مترابطة و ختضع يف رأينا إىل القيم اليت حتددها و توجهها يف املقام األول
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  السلبيةمدى جتاوز املبحوثني القيام ببعض السلوكيات) 72 (رقم جدول
 االجتاهات

5 4 3 2 1 

 ات و التكرارات االجتاه      
 و النسبة                         
  %  ك  %  ك  %  ك %  ك %  ك السلوكيات

 اموع
% 

 53 اإلمهال يف العمل) 1
12.8 

86 
20.7 

80 
19.3 

119 
.728 

77 
.618 

415 
100 

 23 عدم احترام األهل) 2
5.5 

68 
16.4 

63 
15.2 

111 
.726 

150 
.136 

415 
100 

 35 اإلسراف و التبذير) 3
8.4 

73 
17.6 

66 
15.9 

139 
.533 

102 
.624 

415 
100 

 35 اللجوء إىل احملسوبية) 4
8.4 

79 
19.0 

97 
.423 

79 
.019 

125 
.130 

415 
100 

 71 التوتر الداخلي )5
.117 

114 
.527 

79 
19.0 

83 
.020 

68 
.416 

415 
100 

 27 لوطنلعدم اإلحساس باالنتماء ) 6
6.5 

82 
19.8 

81 
19.5 

118 
28.4 

107 
25.8 

415 
100 

 40 عدم االهتمام بالدراسة) 7
9.6 

68 
16.4 

62 
14.9 

134 
.332 

111 
.726 

415 
100 

 44 عدم تقدير العلم و العلماء) 8
10.6 

72 
17.3 

62 
14.9 

123 
.629 

114 
.527 

415 
100 

 63 التدخني )9
15.2 

63 
15.2 

96 
.123 

88 
.221 

105 
.325 

415 
100 

 31 الزواج من األقارب )10
7.5 

65 
15.7 

106 
.525 

92 
.222 

121 
.229 

415 
100 

 27 املبالغة يف حب املال) 11
6.5 

65 
15.7 

97 
.423 

120 
.928 

106 
.525 

415 
100 

 55 اإلعجاب بالنجوم) 12
13.3 

67 
16.1 

81 
.519 

95 
.922 

117 
.228 

415 
100 

 32 تضييع الوقت) 13
7.7 

66 
15.9 

90 
.721 

113 
.227 

114 
.527 

415 
100 

 60 إمهال الفرائض الدينية )14
14.5 

64 
15.4 

58 
14.0 

98 
.623 

135 
.532 

415 
100 

 65 مصاحبة رفاق السوء) 15
15.7 

60 
14.5 

75 
18.1 

106 
.525 

109 
.326 

415 
100 

 49 تقان العملإعدم ) 16
11.8 

59 
14.2 

83 
.020 

128 
.830 

96 
.123 

415 
100 

 43 عدم احترام ملكية الغري )17
10.4 

63 
15.2 

101 
.324 

108 
.026 

100 
.124 

415 
100 

 24  عدم احترام اجلريان)18
5.8 

57 
13.7 

85 
5.20 

108 
.026 

141 
.034 

415 
100 

 25 عدم مساعدة احملتاجني) 19
6.0 

57 
13.7 

81 
.519 

97 
.423 

155 
.337 

415 
100 

 62 يئةعدم العناية بالب )20
14.9 

85 
20.5 

73 
17.6 

90 
.721 

105 
.325 

415 
100 
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 مؤشرات رئيسة خبصوص مدى جتاوز املبحوثني القيام ةإن قراءة هذا اجلدول تظهر ثالث
ا و ميكن إبرازها كما يليتاء اسببعض السلوكيات جرعماهلم لوسائل اإلعالم و التعرض حملتويا: 

فيما خيص السؤال " غري موافق"أو " فق جداغري موا"أوال، أن األغلبية من املبحوثني أجابوا  -
م على جتاوز ا استعماهلم لوسائل اإلعالم و التعرض حملتوياا ال يساعد أناملطروح عليهم مبعىن
غري موافق "ة العليا، عند مجع نسبيت قيمالو لقد تراوحت النسب بني .  السلبيةبعض السلوكيات

خبصوص سلوك  %59.0سلوك عدم احترام األهل و ب  فيما يتعلق%62.8 :، مثل"و غري موافق" جدا
ة ــ سلوك عدم العناية بالبيئبشأن يتعلق بالقيم الدنيا فسجلت اأما فيم. عدم االهتمام بالدراسة

، و هذا مقابل نسبيت الذين أبدوا املوافقة جدا و املوافقة على %47.5 و اإلمهال يف العمل % 47.4
 .%33.6 و %35.4: التوايل

هو سلوك " موافق"و " موافق جدا" أن السلوك الوحيد الذي أجاب بشأنه املبحوثون ِبـ ثانيا، -
 .%36.4 مقارنة بالذين أبدوا عدم موافقتهم و بنسبة %44.6التوتر الداخلي و بنسبة 

معتربة سواء من حيث التكرارات أو عدد " غري متأكد"ثالثا، أن نسبة الذين أجابوا بِـ  -
، %24.3 ، عدم احترام ملكية الغري%25.5 الزواج من األقارب :  هذا النحوو هي على السلوكيات،

 تضييع الوقت و ،% 23.4 التدخني و %23.4  حب املال، و%23.4 شوةرو اللجوء إىل احملسوبية و ال

، و اإلعجاب بالنجوم التلفزيونية %20.0 و عدم اتقان العمل ،%20.5 عدم احترام اجلريان و ،21.7%
 .%19.5 ، و أخريا عدم مساعدة احملتاجني%19.5 ةــو الرياضي

 استعماهلم و عليه، نستنتج من خالل هذه القراءة األولية أن أغلبية املبحوثني ال يعتقدون بأن
     وز القيام بالسلوكيات موضوع الدراسة، اجت و التعرض حملتوياا يساعدام على وسائل اإلعالمل

 %44.6 سلوك التوتر الداخلي الذي وافق عليه املبحوثون بنسبة و هذا باستثناء سلوك واحد و هو
  . بالنسبة للذين مل يوافقوا%36.4 مقابل

أما موافقتهم عل أن وسائل اإلعالم تساعدهم على جتاوز سلوك التوتر الداخلي فيمكن 
اسا إىل تفسري هذا بنمط تعرضهم حملتويات وسائل اإلعالم و اليت سبق وأن عرفنا بأم يتعرضون أس

حمتويات اخليال، يف التلفزيون بالدرجة األوىل، اليت قد متكنهم من نسيان مشقات احلياة و اهلروب 
 .من الواقع

و هذه النتائج اخلاصة بالسلوكيات تناقض ما جاء يف نتائج حتليل القيم اليت كانت إجابات 
ا موجبة يف جائج يكمن يف أن السلوكيات هي و االستنتاج األويل هلذه النت. هالِّاملبحوثني بشأ
ون بأم يف حاجة إىل وسائل اإلعالم د نفترض أن املبحوثني ال يعتقناأساسا نتاج القيم، و بالتايل فإن

 من القيام ا إن كانت سلبية أو تشجعهم هممي اليت متنعهم ِق السلوكياتلكي ال يقومون مبثل هذه
 .ابيةجيعلى القيام ا إن كانت إ
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توضيح هذه الفكرة بنتائج الدراسة يف اجلدول السابق، إذ نالحظ على سبيل املثال و ميكن 
مل يوافق املبحوثون على أن ،أن السلوكيات ذات البعد االجتماعي اليت تفرضها البيئة االجتماعية

 %18.5بعدم املوافقة مقابل  %60.0وسائل اإلعالم تساعدهم على جتاوزها كعدم احترام اجلريان 
 .  باملوافقة%23.2 بعدم املوافقة مقابل %51.4 و الزواج من األقارب  فقة،باملوا

و نفس الشيء ينطبق عل السلوكيات ذات البعد الديين حيث أن سلوك إمهال الفرائض 
م و العلماء ل باملوافقة، و تقدير الع%29.9 مقابل %56.1الدينية مل يوافق عليه املبحوثون بنسبة 

 .%27.9 مقابل %57.1مل يوافق عليه ) السلوكاإلسالم حيث على هذا (
نالحظ كيف أن قيم الشباب توجه سلوكيام من خالل عدم موافقتهم من جهة أخرى، 

على بعض السلوكيات اليت تركز عليها وسائل اإلعالم بقوة أو هي ميكن أن تكون هي املصدر 
 لوسائل اإلعالم، فلم يوافق عليه املباشر هلا مثل تضييع الوقت الذي قد ينتج عن االستعمال املفرط

ن قد ينتجان اذل و اإلسراف و التبذير ال.%23.6 مقابل الذين وافقوا بنسبة %54.7املبحوثون بنسبة 
 %27.4  مقابل %58.1 بنسبة  وستحثاث املتواصل لإلشهار فلم حيظ هذا السلوك باملوافقةالعن ا

 %54.4املال مل يوافق عليه املبحوثون بنسبة  املبالغة يف حب  سلوكبالنسبة للذين وافقوا، كذلك
 .  وافقوا عليه%22.2مقابل 

و عليه، ميكن تقدمي استنتاج أويل و مفاده أن وسائل اإلعالم ال تستطيع أن تساعد الشباب 
على جتاوز بعض السلوكيات السلبية إذا كانت هذه األخرية موجهة بالقيم و حتدث يف البيئة 

فما مينع من القيام ذه السلوكيات هي . إليها الشباب و يعيشون فيهااالجتماعية اليت ينتمي 
 . و ليست وسائل اإلعالماو ثقافتها و تقاليده    املؤسسات االجتماعية 

 حسب النوع  السلبيةمدى جتاوز املبحوثني لبعض السلوكيات يبني )73(جدول رقم 

 ــوعالنــــــ

 200 = نذكور

  و النسبةالنوع و االجتاهات     

 
 السلوكيات

5      % 4      % 3      %2      %1       % 

 9.5 اإلمهال يف العمل) 1
4.6 

16.0 
7.7 

20.5 
9.9 

0.32 
15.4 

.022 
10.6 

 4.0 عدم احترام األهل) 2
1.9 

15.5 
7.5 

18.5 
8.9 

.526 
12.8 

.535 
17.1 

 6.5 اإلسراف و التبذير) 3
3.1 

16.0 
7.7 

16.5 
8.0 

.535 
17.1 

.525 
12.3 

 7.0 اللجوء إىل احملسوبية) 4
3.4 

20.5 
9.9 

22.5 
10.8 

.020 
9.6 

.030 
14.5 

 016. التوتر الداخلي )5
7.7 

.525 
12.3 

20.0 
9.6 

.518 
8.9 

.020 
9.6 
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 5.0 لوطنلعدم اإلحساس باالنتماء ) 6
2.4 

18.7 
8.7 

20.5 
9.9 

.528 
13.7 

.528 
13.5 

 6.0 عدم االهتمام بالدراسة) 7
2.9 

16.0 
7.7 

14.0 
6.7 

.036 
17.3 

.028 
13.5 

 9.5 عدم تقدير العلم و العلماء) 8
4.6 

12.5 
6.0 

16.0 
7.7 

.030 
14.5 

.032 
15.4 

 15.0 التدخني )9
7.2 

15.0 
7.2 

22.0 
10.6 

.025 
12.0 

.023 
11.1 

 7.5 الزواج من األقارب )10
3.6 

18.0 
8.7 

22.0 
10.6 

.024 
11.6 

.528 
13.7 

 6.0 بالغة يف حب املالامل) 11
2.9 

18.0 
8.7 

21.0 
10.1 

.528 
13.7 

.526 
12.8 

 13.0 اإلعجاب بالنجوم) 12
6.3 

12.5 
6.0 

17.5 
8.4 

.525 
12.3 

.531 
15.2 

 8.5 تضييع الوقت) 13
4.1 

14.5 
7.0 

18.5 
8.9 

.527 
13.3 

.031 
14.9 

 12.0 إمهال الفرائض الدينية )14
5.8 

15.5 
7.5 

.015 
7.5 

.024 
11.6 

.533 
16.1 

 13.0 مصاحبة رفاق السوء) 15
6.3 

12.5 
6.0 

17.0 
8.2 

.530 

.714 
.027 
.013 

 11.5 تقان العملإعدم ) 16
5.5 

11.5 
5.5 

22.5 
10.8 

.530 
14.7 

.024 
11.6 

 8.5 عدم احترام ملكية الغري )17
4.1 

14.5 
7.0 

.027 
13.0 

.522 
10.8 

.527 
13.3 

 5.0  عدم احترام اجلريان)18
2.4 

13.0 
6.3 

23.5 
11.3 

.025 
12.0 

.533 
16.1 

 5.0 عدم مساعدة احملتاجني) 19
2.4 

13.0 
6.3 

22.0 
10.6 

.024 
11.6 

.036 
17.3 

 14.5 يئةعدم العناية بالب )20
7.0 

21.5 
10.4 

20.0 
9.6 

.020 
9.6 

.024 
11.6 

   
 كل خانة من خانات جتدر املالحظة يف مستهل حتليل هذا اجلدول إىل أننا قدمنا نسبتني يف
 .اجلدول، وتشري األوىل إىل املتغري قيد التحليل و الثانية إىل جمموع أفراد العينة

غري موافق "أجابوا بِـ من خالل هذا اجلدول نالحظ أن أغلبية أفراد العينة من الذكور  
بة تفوق  نتحصل على نس اخلاصتني بكل سلوكحبيث أنه وعند مجع النسبتني" غري موافق"أو " جدا
م على جتاوز السلوكيات دوسائل اإلعالم ساع  بأنو هذا مقارنة بالذين أبدوا موافقتهم 50%

 .%30املذكورة إذ مل تتعد نسبة إجابام حدود 
 فإن السلوك الوحيد الذي تساعد عليه وسائل اإلعالم هو التوتر الداخلي ،من جهة أخرى 

مقارنة بالذين أبدوا عدم  %41.5 و بلغت يف اموع إذ كانت إجابة أغلبية املبحوثني باإلجياب
 . و رغم ذلك فتبقى النسبتان متقاربتني%38.5موافقتهم بنسبة 
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و هي نسب تراوحت " غري متأكد"كما ميكن أن نالحظ النسبة العالية للذين أجابوا بعبارة  
أعلى قيمة خبصوص  ك%27.0 كأدىن قيمة و  إمهال الفرائض الدينيةفيما خيص سلوك  %15.0ما بني 

      و بطبيعة احلال عدم التأكد هذا قد يعود إىل بعض العوامل منها السن .عدم احترام ملكية الغري
و املستوى التعليمي أو إىل شخصية املبحوث ذاته و مدى اكتماهلا لتؤدي دورها يف اتمع وفق 

 إىل منط استعمال املبحوث  أيضا،و لكن يعود السبب،. املطلوبة من البيئة االجتماعيةالسلوكيات 
 .لوسائل اإلعالم و نوع الربامج و املوضوعات اليت يتعرض إليها

و هذه النتائج فيما يتعلق بالذكور تؤكد افتراضنا بأن سلوكيات الشباب اجلزائري موجهة 
ى مؤسسات أساسا بالقيم و باملعايري االجتماعية اليت استدجموها بفعل عوامل التنشئة املختلفة، و تبق

التنشئة هي احملدد الرئيسي لسلوكيام يف البيئة االجتماعية و بصفة خاصة األسرة و اجلماعات 
 .األولية

 ، أي التوتر الداخلي،و ميكن القول خبصوص السلوك الذي وافق عليه املبحوثون الذكور
    الترفيه و االسترخاءأن النتيجة منطقية بالنظر إىل دور وسائل اإلعالم و بصفة خاصة التلفزيون يفب

 . أحالم اليقظة الظرفيةاليت مينحها للتداعي يف فرصة الو  و مقاومة امللل و نسيان املشاكل
 حسب النوع السلبية يبني مدى جتاوز السلوكيات  )74 ( رقمجدول

 النــــــــوع

 215=  نثاإنــــ
 النوع و االجتاهات و النسبة        

 
 %       1 %      2 %      3 %      4 %      5 السلوكيات

 815. اإلمهال يف العمل) 1
8.2 

.125 
13.0 

18.1 
9.4 

.625 
13.3 

.315 
8.0 

 7.0 عدم احترام األهل) 2
3.6 

17.2 
8.9 

12.1 
6.3 

.027 
14.0 

.736 
19.0 

 10.2 اإلسراف و التبذير) 3
5.3 

19.1 
9.9 

15.3 
8.0 

.431 
16.4 

.723 
12.3 

 9.8 احملسوبيةاللجوء إىل ) 4
5.1 

17.7 
9.2 

24.2 
12.5 

.118 
9.4 

.230 
15.7 

 118. التوتر الداخلي )5
9.4 

.329 
15.2 

18.1 
9.4 

.421 
11.1 

.013 
6.7 

 7.9 لوطنلعدم اإلحساس باالنتماء ) 6
4.1 

21.4 
11.1 

18.6 
9.6 

.428 
14.7 

.723 
12.3 

 13.0 عدم االهتمام بالدراسة) 7
6.7 

16.7 
8.7 

15.8 
8.2 

.828 
14.9 

.625 
13.3 

 11.6 عدم تقدير العلم و العلماء) 8
6.0 

21.9 
11.3 

14.0 
7.2 

.329 
15.2 

.323 
12.0 

 15.3 التدخني )9
8.0 

15.3 
8.0 

24.2 
12.5 

.717 
9.2 

.427 
14.2 

 7.4 الزواج من األقارب )10
3.9 

13.5 
7.0 

28.8 
14.9 

.520 
10.6 

.829 
13.7 
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 7.0 املبالغة يف حب املال) 11
3.6 

13.5 
7.0 

25.6 
13.3 

.329 
15.2 

.724 
12.8 

 13.5 اإلعجاب بالنجوم) 12
7.0 

19.5 
10.1 

21.4 
11.1 

.520 
10.6 

.125 
13.0 

 7.0 تضييع الوقت) 13
3.6 

17.2 
8.9 

24.7 
12.8 

.027 
14.0 

.224 
12.5 

 16.7 إمهال الفرائض الدينية )14
8.7 

15.3 
8.0 

13.0 
6.7 

.323 
12.0 

.631 
16.4 

 18.1 صاحبة رفاق السوءم) 15
9.4 

16.3 
8.4 

19.1 
9.9 

.920 

.810 
.625 
.313 

 12.1 تقان العملإعدم ) 16
6.3 

16.7 
8.7 

17.7 
9.2 

.231 
16.1 

.322 
11.6 

 12.1 عدم احترام ملكية الغري )17
6.3 

15.8 
8.2 

21.9 
11.3 

.329 
15.2 

.920 
10.8 

 6.5  عدم احترام اجلريان)18
3.4 

14.4 
7.5 

17.7 
9.2 

.027 
14.0 

.434 
16.1 

 7.0 عدم مساعدة احملتاجني) 19
3.6 

14.4 
7.5 

17.2 
8.9 

.822 
11.8 

.638 
20.0 

 15.3 يئةعدم العناية بالب )20
8.0 

19.5 
10.1 

15.3 
8.0 

.323 
12.0 

.526 
13.7 

  
 أن إجابات اإلناث متقاربة جدا مع إجابات الذكور )74( رقم  يظهر لنا من خالل اجلدول

  مع الذكورق واحد هو أن نسبة اإلناث الالئي أجنب باإلجياب و الالئي أجنب بالنفي متساويةمع فار
 باإلجياب %25.1و  %15.8فيما يتعلق بسلوك اإلمهال يف العمل حيث كانت النسبتان على التوايل 

من أكثر من بكون اإلناث يتعلَّهذا و قد يفسر ). %40.9(لنفي  با%15.3 و 25.6% ،)40.9%(
 اليت تصور مشاهد كثرية لدور املرأة يف ، خاصة التلفزيون و بالدرجة األوىل،تويات وسائل اإلعالمحم

 .أعماهلا املختلفة
، كما أن اإلناث أيضا أجنب باإلجياب فيما يتعلق بسلوك التوتر الداخلي مثلهن مثل الذكور  

أعلى من نسبة الذكور  و هي نسبة ، بعدم املوافقة%34.4 منهن أجنب باملوافقة و %47.4أي 
     و قد يفسر هذا مبرتبة املرأة يف اتمع و دورها، مما جيعلها تقضي وقتا أطول يف البيت )41.5%(

و بالتايل جتد يف حمتويات وسائل اإلعالم وسيلة لتجاوز مشقات احلياة و التغلب على امللل و القلق، 
 .و فرصة أيضا ألحالم اليقظة

 يفترض فيهن املوافقة      اليتهو أن اإلناث مل يوافقن على أحد السلوكيات و امللفت لالنتباه    
 حيث أن الالئي أجنب باملوافقة ،و هو الزواج من األقارب الذي ميكن أن يكون يف غري صاحلهن

و من جهة . %50.3 و هي أقل بكثري من نسبة الالئي اجنب بعدم املوافقة %20.5كانت نسبتهن 
     ،%33.0 مقابل نسبة املوافقة %45.6 على سلوك اإلعجاب بالنجوم بنسبة أخرى عدم موافقتهن

و مثل هذه .  ألننا نفترض أن اإلناث أكثر من الذكور ميلن إىل هذا السلوك، التساؤلو هذا يثري 
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 ال تغري سلوكيات الشباب بالدرجة اليت يعتقدها ، رمبا،النتائج تؤكد مرة أخرى أن وسائل اإلعالم
 . البعض

 و عليه نستنتج من خالل هذه النتائج أن متغري النوع ال يؤثر كثريا يف اعتقاد الشباب مبدى   
قدرة وسائل اإلعالم على مساعدم على جتاوز بعض السلوكيات السلبية، حيث جاءت النتائج 

 . بعيد حدمتقاربة إىل
 
 

  حسب النوع السلبية  يبني مدى جتاوز السلوكيات)75 (جدول رقم

 ســـــــــــــنال

 225 =ن 19-24

  و االجتاهاتلسنا          
                  و النسبة

 
 %       1 %      2  %      3 %      4 %      5 السلوكيات

   13.3 اإلمهال يف العمل) 1
7.2 

22.2 
19.6 

19.6 
10.6 

.726 
14.5 

.218 
9.9 

 4.0 عدم احترام األهل) 2
2.2 

17.8 
9.6 

11.7 
8.0 

.928 
15.7 

.734 
18.8 

 8.4 اإلسراف و التبذير) 3
4.6 

17.3 
9.4 

14.2 
7.7 

.036 
19.5 

.024 
13.0 

 6.7 اللجوء إىل احملسوبية) 4
3.6 

20.4 
11.1 

24.4 
13.3 

.718 
10.1 

.829 
16.1 

 16.9 التوتر الداخلي )5
9.2 

25.3 
13.7 

18.7 
10.1 

.722 
12.3 

.416 
8.9 

 7.1 لوطنلتماء عدم اإلحساس باالن) 6
3.9 

21.3 
11.6 

20.0 
10.8 

27.1 
14.7 

24.4 
13.3 

 10.7 عدم االهتمام بالدراسة) 7
5.8 

19.1 
10.4 

15.1 
8.2 

.329 
15.0 

.825 
14.0 

 12.0 عدم تقدير العلم و العلماء) 8
6.5 

18.2 
9.9 

15.6 
8.4 

.028 
15.2 

.226 
14.2 

 15.1 التدخني )9
8.2 

12.4 
6.7 

26.2 
14.2 

.619 
10.6 

.726 
14.5 

 8.9 الزواج من األقارب )10
4.8 

16.9 
9.2 

25.3 
13.7 

.619 
10.6 

.329 
15.9 

 6.2 املبالغة يف حب املال) 11
3.4 

14.2 
7.7 

25.3 
13.7 

.127 
14.7 

.127 
14.7 

 15.1 اإلعجاب بالنجوم) 12
8.2 

16.0 
8.7 

15.1 
8.2 

.424 
13.3 

.329 
15.9 

 8.0 تضييع الوقت) 13
4.3 

18.2 
9.9 

19.1 
10.4 

.028 
15.2 

.726 
14.5 

 17.8 إمهال الفرائض الدينية )14
9.6 

16.9 
9.2 

13.3 
7.2 

.321 
11.6 

.730 
16.6 

 15.6 مصاحبة رفاق السوء) 15
8.4 

13.8 
7.5 

19.1 
10.4 

.924 
13.5 

.726 
14.5 
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 12.0 تقان العملإعدم ) 16
6.5 

15.6 
8.4 

18.7 
10.1 

.730 
16.6 

.123 
12.5 

 9.8 احترام ملكية الغريعدم  )17
5.3 

15.1 
8.2 

24.0 
13.0 

.226 
14.2 

.924 
13.5 

 6.7  عدم احترام اجلريان)18
3.6 

13.8 
7.5 

21.8 
11.8 

.623 
12.8 

.234 
18.6 

 7.1 عدم مساعدة احملتاجني) 19
3.9 

13.3 
7.2 

19.6 
10.6 

.722 
12.3 

.337 
20.2 

 14.7 يئةعدم العناية بالب )20
8.0 

19.1 
10.4 

16.9 
9.2 

.722 
12.3 

.726 
14.5 

 
 من العينة صرحوا ) عاما24-19(يظهر من خالل هذا اجلدول أن أغلبية أفراد الفئة العمرية 

    بعدم موافقتهم خبصوص مدى مساعدم من طرف وسائل اإلعالم لتجاوز السلوكيات املذكورة
) اإلمهال يف العمل (%44.9كأعلى قيمة و ) عدم احترام األهل (%63.6و ذلك بنسب متفاوتة من 

 .  كأدىن قيمة
و لكن أفراد هذه الفئة العمرية عربوا عن موافقتهم فيما يتعلق بسلوك التوتر الداخلي وذلك 

موافقني على أن وسائل اإلعالم  )%42.2 (أي" موافق جدا "%16.9 و" موافق" %25.3بنسبة 
 . )%39.1(فقوا وا ي مقارنة بنسبة الذين مل جتاوز التوتر الداخليلىتساعدهم ع

 و من ناحية ثانية هناك نسبة معتربة، أيضا، من الذين كانوا غري متأكدين و هذا بنسب 
خاصة بإمهال  %13.3، و أدىن نسبة  اخلاصة بسلوك التدخني% 26.2متفاوتة حيث بلغت أعلى نسبة 

 وسائل اإلعالم  بأن) عاما24-19( من الفئة العمرية  الشبابيعتقد ال،إذن .الفرائض الدينية
الدرجة و يتباين من يف هذا االعتقاد خيتلف تساعدهم على جتاوز بعض السلوكيات السلبية، و لكن 

 .منوذج سلوك إىل آخر
 
 

  حسب السن السلبية  يبني مدى جتاوز السلوكيات)76 (جدول رقم

 ســـــــــــــنلا

 190= ن   25-29

 السن و االجتاهات               
  و النسبة                     
 السلوكيات

5      % 4      % 3      %  2      % 1       % 

 12.1 اإلمهال يف العمل) 1
5.5 

18.9 
8.7 

18.9 
8.7 

.131 
14.2 

.918 
8.7 

 7.4 عدم احترام األهل) 2
3.4 

14.7 
6.7 

15.8 
7.2 

.224 
11.1 

.937 
17.3 

 8.4 اإلسراف و التبذير) 3
3.9 

17.9 
8.2 

17.9 
8.2 

.530 
14.0 

.325 
11.6 
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 10.5 اللجوء إىل احملسوبية) 4
4.8 

17.4 
8.0 

22.1 
10.1 

.519 
8.9 

.530 
14.0 

 17.4 التوتر الداخلي )5
8.0 

30.0 
13.7 

19.5 
8.9 

.816 
7.7 

.316 
7.5 

 5.8 لوطنلعدم اإلحساس باالنتماء ) 6
2.7 

17.9 
8.2 

18.9 
8.7 

.030 
13.7 

.427 
12.5 

 8.4 الهتمام بالدراسةعدم ا) 7
3.9 

13.2 
6.0 

14.7 
6.7 

.835 
16.4 

.927 
12.8 

 6.9 عدم تقدير العلم و العلماء) 8
4.1 

16.3 
7.5 

14.2 
6.5 

.631 
14.5 

.028 
13.3 

 15.3 التدخني )9
7.0 

18.4 
8.4 

19.5 
8.9 

.223 
10.6 

.723 
10.8 

 5.8 الزواج من األقارب )10
2.7 

14.2 
6.5 

25.8 
11.8 

.325 
11.6 

.928 
13.3 

 6.8 املبالغة يف حب املال) 11
3.1 

17.4 
8.0 

21.1 
9.6 

.131 
14.2 

.723 
14.7 

 11.1 اإلعجاب بالنجوم) 12
8.2 

16.3 
7.5 

24.7 
11.3 

.121 
9.6 

.826 
12.3 

 7.4 تضييع الوقت) 13
3.4 

13.2 
6.0 

24.7 
11.3 

.326 
12.0 

.428 
13.0 

 10.5 إمهال الفرائض الدينية )14
4.8 

13.7 
6.3 

14.7 
6.7 

.326 
12.0 

34.7 
15.9 

 15.8 مصاحبة رفاق السوء) 15
7.2 

15.3 
7.0 

16.8 
7.7 

.326 
12.0 

.825 
11.6 

 11.6 تقان العملإعدم ) 16
5.3 

12.6 
5.8 

21.6 
9.9 

.131 
14.2 

.223 
10.6 

 11.1 عدم احترام ملكية الغري )17
5.1 

15.3 
7.0 

24.7 
11.3 

.825 
11.8 

.223 
10.6 

 4.7  احترام اجلريان عدم)18
2.2 

13.7 
6.3 

18.9 
8.7 

.928 
13.3 

.733 
18.6 

 4.7 عدم مساعدة احملتاجني) 19
2.2 

14.2 
6.5 

19.5 
8.9 

.224 
11.1 

.437 
17.1 

 15.3 يئةعدم العناية بالب )20
7.0 

22.1 
10.1 

18.4 
8.4 

.520 
9.4 

.723 
10.6 

 
ال ختتلف بصفة معتربة عن الفئة )  عاما29 -25(يتضح من هذا اجلدول أن الفئة العمرية 

األوىل حيث عرب أغلبية أفرادها عن عدم موافقتهم على أن وسائل اإلعالم تساعدهم على جتاوز 
          اخلاصة بسلوك عدم احترام األهل %62.1بعض السلوكيات و تراوحت النسب، أيضا، بني 

 .  املتعلقة بسلوك عدم العناية بالبيئة%44.2و 
وافقتهم على أن وسائل اإلعالم تساعدهم على مبد هذه الفئة العمرية، أيضا،  أفراصرحو

 .  %33.1 مقارنة بالذين مل يتفقوا و كانت نسبتهم %47.4جتاوز سلوك التوتر الداخلي و ذلك بنسبة 
و جتدر املالحظة إىل أنه برغم اخلصائص اليت تتميز ا هذه الفئة العمرية من سن و رمبا  

ي إال أن أفرادها عربوا عن عدم تأكدهم خبصوص بعض السلوكيات وبنسب معتربة مستوى تعليم
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عدم احترام ملكية ، %24.7 اإلعجاب بالنجوم، %24.7 تضييع الوقت، و %25.8الزواج من األقاربمثل 

 .% 22.1 اللجوء إىل احملسوبية ، %24.7 الغري
عالم ال تساعدهم على جتاوز إذن، ال يؤثر متغري السن يف اعتقاد الشباب بأن وسائل اإل 

بعض السلوكيات السلبية، و لكن تأثريه يبقى يف حدود التفاوت يف درجات االعتقاد و ختتلف هذه 
 .الدرجة من منوذج السلوك إىل آخر

 
 

 حسب مستوى التعليم السلبية  يبني مدى جتاوز السلوكيات )77 (جدول رقم

 مستوى التعليم

 االبتدائي

  و االجتاهاتلسنا          
   و النسبة               

 
 %       1 %      2  %      3 %      4 %      5 السلوكيات

 31.6 اإلمهال يف العمل) 1
1.4 

.815 
0.7 

.326 
1.2 

21.1 
1.0 

5.3 
0.2 

 15.8 عدم احترام األهل) 2
0.7 

15.8 
0.7 

15.8 
0.7 

.121 
1.0 

.631 
1.4 

 21.1 اإلسراف و التبذير) 3
1.0 

15.8 
0.7 

.121 
1.0 

.121 
1.0 

.121 
1.0 

 5.3 اللجوء إىل احملسوبية) 4
0.2 

26.3 
1.2 

15.8 
0.7 

.121 
1.0 

.631 
1.4 

 26.6 التوتر الداخلي )5
1.2 

42.1 
1.9 

10.5 
0.5 

5.3 
0.2 

15.8 
0.7 

 21.2 لوطنلعدم اإلحساس باالنتماء ) 6
1.0 

15.8 
0.7 

15.8 
0,7 

.121 
1.0 

.326 
1.2 

 31.6 دم االهتمام بالدراسةع) 7
1.4 

15.8 
0.7 

10.5 
0.5 

15.8 
0.7 

26.3 
1.2 

 36.8 عدم تقدير العلم و العلماء) 8
1.7 

21.1 
1.0 

10.5 
0.5 

21.1 
1.0 

10.5 
0.5 

 21.1 التدخني )9
1.0 

15.8 
0.7 

.121 
1.0 

.815 
0.7 

.326 
1.2 

 10.5 الزواج من األقارب )10
0.5 

26.3 
1.2 

5.3 
0.2 

.326 
1.2 

.631 
1.4 

 10.5 املبالغة يف حب املال) 11
0.5 

15.8 
0.7 

15.8 
0.7 

.326 
1.2 

.631 
1.4 

 5.3 اإلعجاب بالنجوم) 12
0.2 

21.1 
1.0 

10.5 
0.5 

.326 
1.2 

.836 
1.7 

 10.5 تضييع الوقت) 13
0.5 

31.6 
1.4 

.121 
1.0 

.35 
0.2 

.631 
1.4 

 21.1 إمهال الفرائض الدينية )14
1.0 

26.3 
1.2 

10.5 
0.7 

.815 
0.7 

.326 
1.2 

 31.6 مصاحبة رفاق السوء) 15
1.4 

31.6 
1.4 

15.8 
0.7 

.510 
0.5 

.510 
0.5 
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 26.3 تقان العملإعدم ) 16
1.2 

15.8 
0.7 

15.8 
0.7 

.326 
1.2 

.815 
0.7 

 15.8 عدم احترام ملكية الغري )17
0.7 

26.3 
1.2 

.326 
1.2 

.815 
0.7 

.815 
0.7 

 5.3  عدم احترام اجلريان)18
0.2 

26.3 
1.2 

10.5 
0.5 

.510 
0.5 

.447 
2.2 

 10.5 عدم مساعدة احملتاجني) 19
0.5 

21.1 
1.0 

15.8 
0.7 

.815 
0.7 

.836 
1.7 

 10.5 يئةعدم العناية بالب )20
0.5 

26.3 
1.2 

.121 
1.0 

.815 
0.7 

.326 
1.2 

 
االبتدائي جتدر املالحظة يف مستهل حتليل هذا اجلدول إىل أن عدد ذوي املستوى التعليمي 

على دالالت معتربة، إال أا ميكن، على نتائجه  و بالتايل ال تنطوي ، مفردة فقط19حمدود جدا فهو 
             ضوئها و رغم تواضعها، أن تقدم بعض التبصريات فيما خيص البحث يف إشكالية القيم 

 نتائج هذه الفئة يف أا  تكمن أمهية،و من ناحية ثانية. و السلوكيات و عالقتها بوسائل اإلعالم
ناجتة عن مقابالت شخصية و بالتايل ميكن أن يكون أفرادها أكثر فهما ملدلول القيم و السلوكيات 

 . بسبب الشرح املقدم هلم
و عليه، توضح لنا نتائج هذا اجلدول أن متغري املستوى التعليمي له داللة إحصائية معتربة 

لتعليمي االبتدائي كانوا منقسمني مناصفة بني املوافقة و عدم حبيث أن املبحوثني من ذوي املستوى ا
      املوافقة فيما يتعلق مبدى جتاوزهم للسلوكيات املقترحة عليهم بفضل استعماهلم لوسائل اإلعالم 

 . و التعرض حملتوياا
 حيث يظهر من خالل النتائج أن السلوكيات اليت يعتقد أفراد هذه الفئة أن وسائل اإلعالم 

عدم ، )%68.7(التوتر الداخلي  و )%44.4(اإلمهال يف العمل : تساعدهم على جتاوزها هي كالتايل
        )%42.1(  تضييع الوقت و)%57.9(  عدم تقدير العلم و العلماء و)%47.4( االهتمام بالدراسة

       )%42.1 ( عدم إتقان العمل و)%63.2(  مصاحبة رفاق السوء و)%47.4(  إمهال الفرائض الدينيةو
 .)%42.1(  عدم احترام ملكية الغريو

 عدم احترام األهل :هي كالتايلا، مل يبدوا موافقتهم بشأ اليت و للمقارنة فإن السلوكيات
عدم اإلحساس باالنتماء   و)%52.7( اللجوء إىل احملسوبية و )%42.2( و التبذير اإلسراف )52.7%(
   )%57.9(  املبالغة يف حب املال )%57.9( الزواج من األقارب و )%42.1( التدخني و )%47.4( لوطنل
       )%52.6( عدم مساعدة احملتاجني  و)%57.9(  عدم احترام اجلريانو )%63.1( اإلعجاب بالنجوم و
 .)%42.1( يئةعدم العناية بالب و
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 لو أن فيما خيص بعض السلوكيات و" غري متأكد"مع العلم أن أفراد هذه الفئة صرحوا بِـ 
ملكية عدم احترام "معظمها بنسب غري معتربة، و القيم العليا سجلت خبصوص عدم احترام األهل و 

 .%26.3:  بصفة متساوية"الغري
 و نستنتج من هذه النتائج انه كلما كان املستوى التعليمي أدىن عند املبحوثني الشباب إال      

و ميكن أن يفسر هذا . وز بعض السلوكيات السلبيةو اعتربوا وسائل اإلعالم عامال مساعدا على جتا
بكون هذه الفئة تنظر إىل وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات و املعرفة نظرا حلرماا منها، و وسيلة 
للتخلص من القلق و امللل، لكن هذا ال يعين أن سلوكياا غري موجهة بالقيم و ال يعريون اهتماما 

 .للبيئة اليت يتفاعلون فيها
 يستوى التعليماملحسب  السلبية  يبني مدى جتاوز السلوكيات )78 (دول رقمج

 يستوى التعليمامل

 األساسي

  و االجتاهاتلسنا          
                  و النسبة

 
 %       1 %      2  %      3 %      4 %      5 السلوكيات

 10.3 اإلمهال يف العمل) 1
2.2 

17.2 
0.7 

20.7 
4.3 

.929 
6.3 

.821 
4.6 

 2.3 عدم احترام األهل) 2
0.5 

13.8 
2.8 

18.4 
3.3 

.325 
5.3 

.240 
8.4 

 4.6 اإلسراف و التبذير) 3
1.0 

14.9 
3.1 

19.5 
4.1 

.534 
7.2 

.426 
5.5 

 6.9 اللجوء إىل احملسوبية) 4
0.2 

13.8 
2.9 

.929 
6.3 

.821 
4.6 

.627 
5.8 

 17.2 التوتر الداخلي )5
3.6 

23.0 
4.8 

17.2 
3.6 

.720 
4.3 

.821 
4.6 

 8.0 لوطنلعدم اإلحساس باالنتماء ) 6
1.7 

16.1 
3.4 

19.5 
4.1 

.728 
6.0 

.627 
5.8 

 11.5 عدم االهتمام بالدراسة) 7
2.4 

3.2 
1.9 

21.8 
4.6 

.627 
5.8 

.929 
6.3 

 11.5 عدم تقدير العلم و العلماء) 8
2.4 

20.7 
4.3 

13.8 
2.9 

.232 
6.7 

.821 
4.6 

 14.9 تدخنيال )9
3.1 

8.0 
1.7 

21.8 
4.6 

.333 
7.0 

.821 
4.6 

 3.4 الزواج من األقارب )10
0.7 

16.1 
3.4 

.023 
4.6 

.325 
5.3 

.232 
6.7 

 5.7 املبالغة يف حب املال) 11
1.2 

14.9 
3.1 

.627 
5.8 

.426 
5.5 

.325 
5.3 

 8.0 اإلعجاب بالنجوم) 12
1.7 

10.3 
2.2 

19.5 
4.1 

.333 
7.0 

.728 
6.0 

 3.4 تضييع الوقت )13
0.7 

12.8 
2.7 

.124 
5.1 

.124 
5.1 

.635 
7.5 

 5.7 إمهال الفرائض الدينية )14
1.2 

13.8 
2.9 

16.1 
3.4 

.023 
4.8 

.441 
8.7 
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 18.4 مصاحبة رفاق السوء) 15
3.9 

12.6 
2.7 

18.4 
3.9 

.627 
5.8 

.023 
4.8 

 13.8 تقان العملإعدم ) 16
2.9 

13.8 
2.9 

21.8 
4.6 

.728 
6.0 

8.21 
4.6 

 14.9 عدم احترام ملكية الغري )17
3.1 

14.9 
3.1 

.325 
5.3 

.325 
5.3 

.519 
4.1 

 4.6  عدم احترام اجلريان)18
1.0 

13.8 
2.9 

20.7 
4.3 

.728 
6.0 

.232 
6.7 

 2.3 عدم مساعدة احملتاجني) 19
0.5 

14.9 
3.1 

19.5 
4.1 

.821 
4.6 

.441 
8.7 

 14.9 يئةعدم العناية بالب )20
3.1 

16.1 
3.4 

21.8 
4.6 

.124 
5.1 

.326 
1.2 

 
يظهر من خالل هذا اجلدول أنه على خالف فئة املستوى التعليمي االبتدائي فإن فئة  

 باستثناء سلوك  السلوكيات،جلاملستوى التعليمي األساسي أجابت يف أغلبيتها بعدم املوافقة على 
 بعدم املوافقة و مها %42.6 مقابل %40.2التوتر الداخلي الذي وافق عليه أفراد هذه الفئة بنسبة 

 يعتقدون بأن وسائل ، هم أيضا األساسي،و بالتايل أن مبحوثي املستوى التعليمي. نسبتان متقاربتان
 . اإلعالم تساعدهم على جتاوز سلوك التوتر الداخلي

بعض النسب العالية فيما يتعلق  أفراد العينة من ذوي هذا املستوى التعليمي سجلكما 
تقدير العلم و العلماء عدم  و كأعلى قيمة % 29.9 يةاللجوء إىل احملسوب هم غري متأكدين مثل بالذين

 .%23.3 كأدىن قيمة

و عليه، ميكن أن نفترض بأن إمجاع أفراد هذه الفئة على أن وسائل اإلعالم ال تساعدهم 
 توجد تفسريات منا قدإعلى جتاوز بعض السلوكيات ال يكمن فقط يف متغري املستوى التعليمي و 

، و هلما عالقة بالنضج و الشخصية و املسؤولية و الدور يف البيئة أخرى على مستوى السن و النوع
 .االجتماعية

 
 يستوى التعليمامل حسب السلبية  يبني مدى جتاوز السلوكيات )79 (جدول رقم

 يى التعليمستوامل

 الثانوي

  و االجتاهاتلسنا          
   و النسبة                

 
 %       1 %      2  %      3 %      4 %      5 السلوكيات

 12.9 اإلمهال يف العمل) 1
4.8 

18.7 
7.0 

21.9 
8.2 

.428 
10.6 

.118 
6.7 

 5.8 عدم احترام األهل) 2
2.2 

16.8 
6.3 

12.9 
4.8 

.428 
10.6 

.136 
13.5 

 9.0 اإلسراف و التبذير) 3
3.4 

15.5 
5.8 

13.5 
5.1 

.863 
13.7 

.225 
9.4 
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 7.7 اللجوء إىل احملسوبية) 4
2.9 

21.9 
8.2 

23.2 
8.7 

.419 
7.2 

.727 
10..4 

 321. التوتر الداخلي )5
8.0 

.729 
11.1 

18.7 
7.0 

.020 
7.5 

.310 
3.9 

 7.7 لوطنلعدم اإلحساس باالنتماء ) 6
2.9 

21.9 
8.2 

20.0 
7.5 

4.28 
10.6 

.921 
8.2 

 9.0 عدم االهتمام بالدراسة) 7
3.4 

17.4 
6.5 

14.8 
5.5 

.834 
13.0 

.923 
8.9 

 9.7 عدم تقدير العلم و العلماء) 8
3.6 

14.8 
5.5 

18.7 
7.0 

.631 
11.8 

.225 
9.4 

 18.7 التدخني )9
7.0 

15.5 
5.8 

20.0 
7.5 

.417 
6.5 

.428 
10.6 

 8.4 الزواج من األقارب )10
3.1 

16.1 
6.0 

.825 
9.6 

.321 
8.0 

.428 
10.6 

 5.2 الغة يف حب املالاملب) 11
1.9 

18.1 
6.7 

.524 
9.2 

.029 
10.8 

.223 
8.7 

 17.4 اإلعجاب بالنجوم) 12
6.5 

17.4 
6.5 

19.4 
7.2 

.718 
7.0 

.127 
10.1 

 7.1 تضييع الوقت) 13
2.7 

12.3 
4.6 

.223 
8.7 

.729 
11.1 

.727 
10.4 

 13.5 إمهال الفرائض الدينية )14
5.1 

14.8 
5.5 

10.3 
3.9 

.127 
10.1 

.234 
12.8 

 14.2 مصاحبة رفاق السوء) 15
5.3 

12.3 
4.6 

19.4 
7.2 

.923 
8.9 

.330 
11.3 

 14.2 تقان العملإعدم ) 16
5.3 

13.5 
5.1 

19.4 
7.2 

.330 
11.3 

.622 
8.4 

 8.4 عدم احترام ملكية الغري )17
3.1 

16.1 
6.0 

.225 
9.4 

.727 
10.4 

.622 
8.4 

 5.2  عدم احترام اجلريان)18
1.9 

13.5 
5.1 

.524 
9.2 

.622 
8.4 

.234 
12.3 

 6.5 عدم مساعدة احملتاجني) 19
2.4 

12.9 
4.8 

21.9 
8.2 

.921 
8.2 

.836 
13.7 

 16.1 يئةعدم العناية بالب )20
6.0 

20.0 
7.5 

16.8 
6.3 

.620 
7.7 

.526 
9.9 

  
يتضح من خالل هذا اجلدول أنه و على غرار فئة املستوى التعليمي األساسي فإن فئة 

 سلوك ء باستثناتوى التعليمي الثانوي أجابت يف أغلبيتها بعدم املوافقة على مجيع السلوكيات،املس
 و سجلت هي األخرى . بعدم املوافقة%30.0 و %50.0التوتر الداخلي الذي حظي باملوافقة بنسبة 

لى كأع %25.8 الزواج من األقارببعض النسب املعتربة فيما يتعلق بالذين هم غري متأكدين مثل 
 .%10.3 إمهال الفرائض الدينية كأدىن قيمة قيمة و

 نستنتج أنه ليس هناك فرقا بني أفراد املستوى التعليمي األساسي و أفراد املستوى ،و بالتايل
التعليمي الثانوي خبصوص االعتقاد يف مدى قدرة وسائل اإلعالم على أن تساعدهم يف عدم القيام 
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يشتركون يف االعتقاد بأن وسائل اإلعالم تساعدهم على و لكنهم . ببعض السلوكيات السلبية
 .القضاء على التوتر الداخلي

 يستوى التعليماملحسب  السلبية  يبني مدى جتاوز السلوكيات )80 (جدول رقم

 يستوى التعليمامل

 اجلامعي

  و االجتاهاتلسنا          
                  و النسبة

 
 %       1 %      2  %      3 %      4 %      5 السلوكيات

 11.7 اإلمهال يف العمل) 1
4.3 

25.3 
9.4 

14.9 
5.5 

.229 
10.8 

.818 
7.0 

 5.8 عدم احترام األهل) 2
2.2 

17.5 
6.5 

15.6 
5.8 

.626 
9.9 

.434 
12.8 

 8.4 اإلسراف و التبذير) 3
3.1 

21.4 
8.0 

15.6 
5.8 

.231 
11.6 

.423 
8.7 

 10.4 ةاللجوء إىل احملسوبي) 4
3.9 

18.2 
6.7 

20.8 
7.7 

.916 
6.3 

.833 
12.5 

 11.7 التوتر الداخلي )5
4.3 

26.0 
9.6 

21.4 
8.0 

.421 
8.0 

.519 
7.2 

 2.6 لوطنلعدم اإلحساس باالنتماء ) 6
1.0 

20.1 
7.5 

19.5 
7.2 

.229 
10.8 

.628 
10.6 

 6.5 عدم االهتمام بالدراسة) 7
2.4 

19.5 
7.2 

11.7 
4.3 

.434 
12.8 

.927 
10.4 

 7.8 عدم تقدير العلم و العلماء) 8
3.6 

17.5 
6.5 

12.3 
4.6 

.327 
10.1 

.135 
13.0 

 11.0 التدخني )9
4.1 

18.8 
7.0 

.327 
10.1 

.818 
7.0 

.024 
8.9 

 8.4 الزواج من األقارب )10
3.1 

13.6 
5.1 

.229 
10.6 

.820 
7.7 

.927 
10.4 

 7.8 املبالغة يف حب املال) 11
2.9 

13.6 
5.1 

20.8 
7.7 

.530 
11.3 

.327 
10.1 

 13.0 اإلعجاب بالنجوم) 12
4.8 

17.5 
6.5 

20.8 
7.7 

.820 
7.7 

.927 
10.4 

 10.4 تضييع الوقت) 13
3.9 

13.5 
7.2 

18.8 
7.0 

.229 
10.8 

.122 
8.2 

 19.5 إمهال الفرائض الدينية )14
7.2 

15.6 
5.8 

16.9 
6.3 

.421 
8.0 

.626 
9.9 

 13.6 مصاحبة رفاق السوء) 15
5.1 

15.6 
5.8 

16.9 
6.3 

.927 
10.4 

.026 
9.6 

 6.5 تقان العملإعدم ) 16
2.4 

14.9 
5.5 

20.1 
7.5 

.133 
12.3 

.325 
9.4 

 9.1 عدم احترام ملكية الغري )17
3.4 

13.0 
4.8 

22.7 
8.4 

.026 
9.6 

.229 
10.8 

 7.1  عدم احترام اجلريان)18
2.7 

12.3 
4.6 

17.5 
6.5 

.929 
11.1 

.133 
12.3 

 7.1 م مساعدة احملتاجنيعد) 19
2.7 

13.0 
4.8 

17.5 
6.5 

.626 
9.9 

.735 
13.3 
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 14.3 يئةعدم العناية بالب )20
5.3 

22.7 
8.4 

15.6 
5.6 

.122 
8.2 

.325 
9.4 

  
حول جممل نالحظ من خالل هذا اجلدول أن فئة اجلامعيني هي األخرى أبدت عدم موافقتها  

  واحدة ما عدا يف حالة، األخرى التعليميةاد املستوياتالسلوكيات و بنسب عالية باملقارنة مع أفر
مقابل  )%37.7( التوتر الداخليهي و  نسبة املوافقة و عدم املوافقة متقاربة إىل حد ما  فيهااليت كانت

)40.9%(. 
إذن، نستنج أن متغري املستوى التعليمي ال يؤثر على مدى اعتقاد املبحوثني يف أن وسائل  

هم على جتاوز بعض السلوكيات السلبية، هذا إذا ما أخذنا بعني االعتبار العدد اإلعالم ال تساعد
، و برغم ذلك ميكن القول أنه ) مفردة19(احملدود جدا من مفردات املستوى التعليمي االبتدائي 

كلما كان املستوى التعليمي أدىن إال و اعترب الشباب وسائل اإلعالم قادرة على مساعدم على 
 . السلوكيات السلبية دون أخرى، و نظروا إليها كمصدر للمعلومات و الترفيهجتاوز بعض

 
 حتليل النتائج حسب األبعاد السلوكية

 
، لكي تتضح الصورة أكثرسنحاول فيما يلي حتليل نتائج الدراسة حسب األبعاد السلوكية  

در التذكري بأننا قسمنا خبصوص األبعاد القيمية، لكي يتيسر لنا التحليل، و جيبه على غرار ما قمنا 
نب النفسي يف املبحوثني الذي له عالقة بشخصيتهم او ميثل البعد األول اجل. ىل أربعةإهذه األبعاد 

   اليت نفترض أا عامال حمددا لسلوكيام؛ و البعد االجتماعي ألن السلوكيات تتم يف بيئة اجتماعية
دى الشباب؛ و البعد الديين الذي نعتربه  و بصفة خاصة لها،و تلعب هي األخرى دورا يف ضبط

مصدرا للقيم يف هذه الدراسة و بالتايل فهو حمدد رئيس للسلوكيات؛ و أخريا البعد االقتصادي ألنه 
    جمال له عالقة بوسائل اإلعالم و ما ميكن أن تستحثه من سلوكيات من خالل النماذج و الصور 

 .بثها أو تنشرهاو الرسائل اإلشهارية، على اخلصوص، اليت ت
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  السلبيةةبعاد السلوكياأل يبني االجتاهات حسب )81(جدول رقم 
 االجتاه

 سليب موجب
 
 اموع

  االجتاه و التكرارات      
                  و النسبة

 
النسبة العددالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار  السلوكيةاألبعــاد

 البعد النفسي
 )1 ،4 ،5 ،7 ،9 ،12 ،13 ،16(  

145 34.9 270 65.1 415 100 

 البعد االجتماعي
 )2 ،6 ،10 ،15 ،17 ،18 ،19 ،20( 

130 31.3 285 68.7 415 100 

  البعد الديين
  )8 ،14( 

175 42.2 240 57.8 415 100 

   البعد االقتصادي
)3 ،11( 

169 40.7 246 59.3 415 100 

 

 أجابوا بعدم ، الثلثان تقريبا،أفراد العينةغلبية أيظهر لنا من خالل هذا اجلدول أن  
     . بالنسبة للذين أجابوا باملوافقة%34.9 مقابل %65.1و ذلك بنسبة لق بالبعد النفسي عاملوافقة فيما يت

و هذا يؤكد مرة أخرى مدى ارتباط السلوك بالقيم اليت تلعب دورا يف شخصية األفراد و يف بنائهم 
 مرحلة  يف بفضل عوامل التنشئة االجتماعية اليت هي عملية مستمرة يف حياة اإلنسان و ليس،الدافعي

    .الشباب وحسب
و عليه، فإن عدم موافقة أفراد العينة على أن وسائل اإلعالم تساعدهم على جتاوز بعض    

مية وفق ما متليه السلوكيات السلبية اخلاصة بالبعد النفسي يدل على أم يتفاعلون يف حيام اليو
لذين  خبصوص امع اإلشارة إىل أن النسبة العالية. عليهم قيمهم و وفق ما تقتضيه البيئة االجتماعية

 بسلوك التوتر الداخلي الذي حظي مبوافقة املبحوثني وفق بعض تكون هلا عالقةأجابوا باملوافقة قد 
 .املتغريات

حوثني فيما خيص البعد االجتماعي مرتفعة  كانت نسبة عدم املوافقة عند أغلبية املب لقد و
هذا بالبيئة  ريفسميكن ت و .%31.3 مقابل نسبة الذين صرحوا باملوافقة %68.7نسبيا إذ بلغت 

        االجتماعية اليت تضبط سلوك الشباب يف التفاعالت اليومية، و جتعلهم يتفاعلون وفق الثقافة 
ويدل، أيضا، على أن سلوكيات الشباب ختضع للضبط  . و التقاليد و القيم السائدة يف اتمع

االجتماعي الذي تفرضه مؤسسات التنشئة االجتماعية كاألسرة و اجلماعات األولية بالدرجة 
 .األوىل
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مقارنة مع نسبيت البعد باملوافقة  %42.2أما البعد الديين فسجلت بشأنه نسبة مرتفعة نسبيا 
. %57.8 بلغت أعلنوا موافقتهمنسبة أغلبية املبحوثني الذين جند النفسي و البعد االحتماعي، بينما 

ستعملون بعض حمتويات وسائل اإلعالم من أجل تعميق يهذا قد يعود إىل أن الذين عربوا باملوافقة 
 و الذين أجابوا بعدم املوافقة فهم يتعقدون أم ليسوا يف حاجة إىل وسائل اإلعالم .معارفهم الدينية

ون على القيام بالفرائض الدينية و هذا برغم أا قادرة على تعميق معارفهم يف لكي جتعلهم حيافظ
 .هذا اال

و كذلك كان احلال فيما خيص البعد االقتصادي حيث أن نسبة املوافقة عند املبحوثني 
و النسبة املرتفعة اخلاصة .  اخلاصة بعدم املوافقة%59.3 مقابل %40.7كانت مرتفعة نسبيا إذ بلغت 

   ملوافقة قد يعود تفسريها إىل بعض املتغريات اليت جتعل بعض املبحوثني واعني بتضمينات اإلشهاربا
 .و طغيان اجلانب املادي على اجلانب الروحي يف احلياة اليومية للشباب

      و عليه، ميكن أن نستنتج بصفة مبدئية أن وسائل اإلعالم اليت يستعملها املبحوثون الشباب 
إىل حمتوياا ال تساعدهم على جتاوز معظم السلوكيات موضوع الدراسة باستثناء سلوك و يتعرضون 

التوتر الداخلي الذي له عالقة باجلوانب الوجدانية اليت جتد إشباعا يف بعض حمتويات وسائل اإلعالم،      
س يف و بصفة خاصة التلفزيون، و ما ميكن أن يقدمه هلم من فرص للهروب من الواقع و االنغما

 .اليقظةأحالم 
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 يبني اجتاهات أبعاد السلوكيات السلبية حسب النوع) 82(جدول رقم 

 االجتــــــاه

 سليب موجب

 
 اموع
 

 األبعادو جتاه الا      
 التكرارات و 

                
النسالتكرار نوعــــال

 بة
النسبة عددالالنسبةالتكرار

 البعد النفسي

 48.2 200 071. 29.0142 58 ذكور

 51.8 215 559. 40.5128 87 إناث

 100 415 165. 34.9270 145 اموع

 البعد االجتماعي

 48.2 200 70.5 29.5141 59 ذكور

 51.8 215 067. 33.0144 71 إناث

 100 415 768. 31.3285 130 اموع

 البعد الديين

 48.2 200 062. 38.0122 76 ذكور

 51.8 215 054. 46.0116 99 إناث

 100 415 857. 42.2240 175 اموع

 االقتصاديالبعد 

 48.2 200 061. 39.0122 78 ذكور

 51.8 215 757. 42.3124 91 إناث

 100 415 359. 40.7246 169 اموع

 
 له داللة إحصائية يف حتليل نتائج الدراسة، إذ  النوعمتغريأن دول  اجلالل هذاخنالحظ من 

 :حول األبعاد األربعة على التوايلنسبة الذكور الذين صرحوا يف أغلبيتهم بعدم املوافقة نالحظ أن 
 %61.0 البعد االقتصاديو  %62.0 البعد الديين و %70.5 البعد االجتماعي  و%70.5 البعد النفسي
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 %59.5:  و على التوايلبالنسبة لنفس األبعاد على هذا النحو أعلى من نسبة اإلناث يف أغلبيتهن هي
 . %57.7 و %54.0 و           %67.0و 

 و عندما نتمعن يف نتائج هذا اجلدول جند أن الفروقات املسجلة بني الذكور و اإلناث تعود 
 مبا فيه الكفاية األنثى للتفاعل االجتماعي يف احلياة  تؤهل الأساسا إىل عوامل التنشئة االجتماعية اليت

صبح اإلناث يف عمومهن يف حاجة إىل استعمال و وسائل اإلعالم من أجل تاليومية و بالتايل 
 .لغرض الوقاية أو التكيف أو حىت الفضولاالطالع على بعض النماذج من السلوكيات 

ونت بفعل التنشئة قد ال تسمح هلن منط الشخصية عند اإلناث اليت تكمن جهة أخرى فإن 
بعض السلوكيات بأمهية أكثر مما يفعله مبعايشة البيئة االجتماعية كما قد يرغنب أو أن ينظرن إىل 

  السلبيةبحث اإلناث من خالل وسائل اإلعالم عن النماذج السلوكيةت و بالتايل، رمبا، الذكور،
 .هااالجتماعية و حياولن جتاوز يف البيئة  السائدة

 و سبق و أن عرفنا ،و قد يكمن العامل اآلخر يف نوع احملتويات اليت تتعرض إليها اإلناث
 جيدن يف وسائل اإلعالم فرصة لتجاوز ما يطرحه ، و بالتايل.بأن أكثر تعرضا إىل حمتويات اخليال
 .مشكل املكوث باليت ألوقات طويلة
م و استعدادام النفسية تساعدهم االجتماعية فإن شخصيته أما الذكور و بسبب تنشئتهم

على التفاعل بشكل أفضل يف البيئة االجتماعية اليت هم واعون مبا جيري فيها من سلوكيات سلبية 
و قد جند عندهم احلاجة إىل اهلروب من الواقع أقل حدة من تلك املوجودة عند . أكثر من اإلناث

 .اإلناث
، أن اإلناث أكثر اعتقادا من الذكور خبصوص و فيما يتعلق بالبعد االجتماعي نالحظ، أيضا

عملية نا أيضا تتدخل هو . قدرة وسائل اإلعالم على مساعدن يف جتاوز بعض السلوكيات السلبية
تعترب أقل  يف احلياة االجتماعية نحبيث أن تفاعال التنشئة االجتماعية و الشخصية النفسية لإلناث،

ليدية للبيئة االجتماعية احمليطة ن، و بالتايل فهن جيدن يف وسائل عوقات الثقافية و التقااملبسبب حدة 
م كذلك السلوكيات اإلعالم فرصة للتعرف على ما جيري يف ذات البيئة من سلوكيات سلبية و تعلُّ

باإلضافة إىل البحث عن إشباع بعض احلاجات اليت قد ال . هام ألن ليس لديهن فرصا لتعلُّ،اإلجيابية
 بينما الذكور قد جيدن ما يليب حاجام يف البيئة االجتماعية اليت .ها يف احلياة احلقيقيةتستطعن إشباع

 .م أكثر مما هي مواتية لإلناثهل ةهي مواتي
ا يف أن وسائل اإلعالم تساعدهن على جتاوز بعض و يظهر أن اإلناث أكثر اعتتقاد

أكثر إقباال على احملتويات الدينية يف كون بالسلوكيات السلبية ذات الصلة باملعتقد و هذا يفسر 
لالندماج بأن جيدن يف العقيدة وسيلة  نا ذلكلْليه من قبل، و علَّإوسائل اإلعالم كما أشرنا 

بينما تسمح البيئة . التقاليد اليت ال متت بصلة إىل الدينتلك االجتماعي و االنعتاق من قيود 
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 شاؤوا أو أن حيتكوا مايف أي وقتأن يذهبوا إىل املسجد االجتماعية للذكور لالرتباط أكثر باملعتقد ك
   .مبن هم على قدر من املعرفة يف اال أو حىت ينهلون من مصادر عدة

و فيما يتعلق بالبعد االقتصادي جند أن اإلناث أكثر اعتقادا من الذكور يف أن وسائل 
 ، رمبا،لبعد االقتصادي وهذا يفسراإلعالم تساعدهن على جتاوز بعض السلوكيات السلبية املرتبطة با

بأن اإلناث أكثر شعورا باملسؤولية و االنشغال باملستقبل، فهن قد ِميلْن إىل عدم تبذير املال من 
و هذا على . ما بالنسبة لالئي هلن ميوالت دينيةناحية، من ناحية ثانية، ال يبالغن يف حب املال سي

ني عن األولياء و بالتايل ال يشعرون باملسؤولية، أو هم خالف الذكور الذين قد يكونون غري مستقل
، و كذلك فهم ال يتعرضون إىل احملتويات مستقلني ماديا و من مثة ال يبالون باألمور االقتصادية
 . اإلعالمية اليت قد تستحث االستهالك مثل املسلسالت

ن وسائل اإلعالم  الشباب، ذكورا و إناثا،  ال يستعملوإذن، نستنتج من هذه النتائج أن
 اإلناث أكثر من الذكور اعتقادا يف أن وسائل اإلعالم و لكن. وز بعض السلوكيات السلبيةالتج

تساعدهن على جتاوز بعض السلوكيات السلبية، و السبب يرجع إىل عوامل التنشئة االجتماعية اليت 
أقل جتربة و خربة أدت إىل تكوين الشخصية و االستعدادات النفسية لدى اإلناث مما جيعلهن 

خبصوص ما حيدث من سلوكيات سلبية يف البيئة االجتماعية احمليطة ن، و كذلك و بسبب ذات 
التنشئة االجتماعية لديهن حاجات أكثر مما لدى الذكور لتجاوز السلوكيات السلبية عن طريق 

  .وسائل اإلعالم
لسلوكيات عن طريق و الذكور أقل حاجة إىل استعمال وسائل اإلعالم لتجاوز بعض ا

يف البيئة االجتماعية بصفة وسائل اإلعالم بسبب عوامل التنشئة االجتماعية اليت تؤهلهم للتفاعل 
أفضل من اإلناث، و ال توجد لديهم احلاجة بنفس احلدة اليت هي عند اإلناث سواء للتعرف على ما 

 . جيري يف البيئة االجتماعية من سلوكيات أو لتجاوز عقباا
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  حسب السن السلبية يبني اجتاهات األبعاد السلوكية)83 (جدول رقم

 االجتاه

 سليب موجب

 
 اموع
 

 االجتاه و األبعاد     
  و التكرارات          

 
 النسبة عددال النسبةالتكرارالنسبةالتكرار السن

 البعد النفسي

19-24 82 36.4 143 63.6 225 100 

25-29 63 33.2 127 66.8 190 100 

 100 415 165. 270 34.9 145 اموع

 البعد االجتماعي

19-24 74 32.9 151 67.0 225 100 

25-29 56 29.5 134 70.5 190 100 

 100 415 768. 285 31.3 130 اموع

 البعد الديين

19-24 106 47.1 119 52.9 225 100 

25-29 69 36.3 121 63.7 190 100 

 100 415 857. 240 42.2 175 اموع

 البعد االقتصادي

19-24 90 40.0 135 60.0 225 100 

25-29 79 41.6 111 58.4 190 100 

 100 415 359. 246 40.7 169 اموع

 

ل بعض الفروقات البسيطة فيما يتعلق نالحظ من خالل هذا اجلدول أن متغري السن سج
السلبية   وسائل اإلعالم تساعد على جتاوز بعض السلوكيات أنمبدى املوافقة أو عدم املوافقة على

البعد  : ثالثة أبعاد خبصوص) عاما24-19 (حيث أن نسبة عدم املوافقة عند أغلبية أفراد الفئة العمرية
 الفئة هي أدىن من النسبة عند %52.9 البعد الديين  و%67.0 البعد االجتماعي و %63.6 النفسي
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الفئة العمرية األوىل سجلت نسبة  إال أن .%63.7و  %70.5و  %66.8: ) عاما29-25(العمرية 
 .عند الفئة العمرية الثانية  %58.4 مقابل   %60.0 أعلى فيما يتعلق بالبعد االقتصادي

عد االجتماعي حيث كانت بو ميكن تفسري هذا الفارق ذي الداللة بني الفئتني فيما يتعلق بال
كوا  بأحد قوانني التنشئة االجتماعية اليت برغم)  عاما24-19(عمرية نسبة املوافقة أكرب عند الفئة ال

ال إ  السن إال أنه كلما كان الفرد صغري،اعملية متواصلة طيلة حياة الفرد مهما بلغ من العمر عتي    
     االجتماعية  و كان يف حاجة إىل تنشئة أكثر و هذا بسبب عدم اكتمال منو األنا و حتقيق الذات

، و يكون غري مستقر ماديا و نفسانيا، و بالتايل قد يبحث من خالل استعماله امتالك البناء الدافعيو 
   لوسائل اإلعالم عن اكتشاف ما حيدث يف البيئة االجتماعية من سلوكيات سواء سلبية أو إجيابية 

 .و حياول تكييف سلوكياته مع ذات البيئة و مع مجاعته األولية بالتحديد
أقل موافقة على أن وسائل اإلعالم تساعدهم )  عاما29-25(د أفراد الفئة العمرية بينما جن

 يفسر باكتمال منو األنا و حتقيق الذات  قدعلى جتاوز سلوكيات البعد االجتماعي، و هذا
       و صاروا يؤدون دورا يف احلياة االجتماعية و هلم مسؤولية يف اتمع ، نسبياعندهم االجتماعية

ركني إىل حد ما لظروف البيئة االجتماعية احمليطة م، و قد يكونون قد حققوا االستقالل و مد
 فهم أقل حاجة إىل وسائل اإلعالم ه،و علي. املادي و النفسي و أصبحت لديهم مسؤولية يف اتمع

 . مهم كيف ينبغي أن تكون سلوكياملكي تعلِّ
ن وسائل اإلعالم أ أصغره، ال يوافقون على  ميكن القول بأن الشباب، كبار السن وأخريا،

خبصوص   له تأثري كبري السن ليسمتغريبالتايل تساعدهم على جتاوز بعض السلوكيات السلبية، و 
     . األبعاد السلوكية النفسية و الدينية و االقتصادية، و لكن له تأثري على البعد االجتماعي للسلوك

 يف حاجة إىل استعمال وسائل وا إال و كاناان الشباب أصغر سن كلما كهأنبنستنتج هلذا ميكن أن و 
 بعض السلوكيات و هذا بسبب عدم اكتمال األنا و الذات االجتماعية واوزااإلعالم لكي يتج

و كلما كان الشباب أكرب سنا إال و كانوا أقل حاجة إىل وسائل اإلعالم لكي يتجاوزوا . همدعن
  .  أكثر إدراكا لظروف البيئة االجتماعية اليت حتيط ممألبعض السلوكيات السلبية 
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 حسب مستوى التعليم السلبية سلوكية يوضح اجتاهات األبعاد ال)84(جدول رقم 
  و األبعاد السلوكيةهاالجتا
 سليب موجب

 اموع
األبعاد و   االجتاه  

               و التكرار
النسبة لعدداالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار يستوى التعليمامل

 البعد النفسي
 100 106 263. 67 36.8 39 أساسي

 100 155 865. 102 34.2 53 ثانوي

 100 154 665. 101 34.4 53 جامعي

 البعد االجتماعي
 100 106 067. 71 33.0 35 أساسي

 100 155 370. 109 29.7 46 ثانوي

 100 154 268. 105 31.8 49 جامعي

  الديينالبعد
 100 106 853. 57 46.2 49 أساسي

 100 155 660. 94 39.4 61 ثانوي

 100 154 857. 89 42.2 65 جامعي

  االقتصاديالبعد
 100 106 557. 61 42.5 45 أساسي

 100 155 060. 93 40.0 62 ثانوي

 100 154 759. 92 40.3 62 جامعي

 
من ذوي املستويات التعليمية راد العينة يتجلى من خالل نتائج هذا اجلدول أن أغلبية أف

املعروضة أمامهم السلبية الثالث قد صرحوا بعدم املوافقة فيما يتعلق مبدى جتاوزهم السلوكيات 
حيث كانت النسب اخلاصة بالبعد النفسي . بفضل استعماهلم لوسائل اإلعالم و التعرض حملتوياا

املستوى التعليمي  و ملستوى التعليمي الثانويبيت او هي أدىن بقليل من نس %63.2عند فئة األساسي 
 .%65.6  و% 65.8 :على التوايلاجلامعي، 

     و فيما يتعلق بالبعد االجتماعي فإن النسب املسجلة بعدم املوافقة هي أعلى من نسب البعد النفسي 
     %67.0ي ـساسباملقارنة مع نسبة فئة األ %70.3و بصفة خاصة عند الثانويني الذين بلغت نسبتهم 
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و عليه، يظهر أن فئة اجلامعيني أكثر تأهيال للتفاعل يف احلياة االجتماعية  .%68.2و نسبة اجلامعيني 
        بسبب ما ميتلكونه من خصائص اكتمال الشخصية و الذات االجتماعية و االستقالل املادي 

  . الفئات األخرىسو النفسي على عك
  أدىن من البعدين السالفني و بصفة معتربة عند فئة األساسيةنسبأما البعد الديين فقد سجل 

 مقابل نسبة الذين %57.8 اجلامعيني  عندو، %46.2ابل نسبة الذين وافقوا قمبعدم املوافقة  53.8%
نسبتهم أعلى كانت  فأفراد املستوى التعليمي الثانويأما ، % 42.2أبدوا موافقتهم من نفس الفئة 

 نب يف جا،و هذا يدل. %39.4 نسبة الذين صرحوا باملوافقة من نفس الفئة  مقابل%60.6 بقليل
لمعلومات اخلاصة ذا البعد وسائل اإلعالم كمصدر ل على أن خمتلف الفئات التعليمية تستعمل ،منه
 . معارفهم، و لكن بدرجات متفاوتةتعميقو 

            نة مع البعدين النفسيا أدىن باملقارسبخر سجل ِنآلو أخريا فإن البعد االقتصادي هو ا
    ة عربوا عن عدم موافقتهمو االجتماعي، حيث أن أغلبية أفراد العينة من املستويات التعليمية الثالث

 و اجلامعي %60.0 يو الثانو %57.5إذ كانت النسب على التوايل فئة األساسي . و لكن بنسب أقل
افقتهم تعترب مرتفعة نسبيا حيث بلغت على و يف املقابل فإن نسبة الذين أبدوا مو 59.7%

 و هنا أيضا قد تصبح وسائل اإلعالم مصدرا للنماذج .%40.3 و %40.0و    %42.5: التــوايل
 . السلوكية اليت ليس هلا عالقة وطيدة باملعتقد أو تبدو كذلك

ي ال  ميكن أن نستنتج بأن الشباب يف أغلبيتهم و بغض النظر عن مستواهم التعليم،و عليه
يوافقون على أن وسائل اإلعالم تساعدهم يف جتاوز بعض السلوكيات السلبية و بصفة خاصة ذات 

لكن البعض منهم و بنسبة أقل و من املستويات التعليمية الثالثة يوافقون خبصوص . البعد االجتماعي
تثقيف الديين البعد النفسي و الشخصي و االقتصادي و هذا من أجل التنشئة النفسية للشخصية أو لل

 .أو لعقلنة اإلنفاق
 

 وسائل اإلعالم ل نتائج األبعاد السلوكية وفق استعماحتليل 
إننا سنحاول من خالل اجلدول أدناه أن نعرف إذا ما كانت هناك عالقة ترابطية بني 

 متكينهم من علىا استعمال املبحوثني لكل وسيلة إعالمية و مدى موافقتهم من عدمها حول قدر
  .لقيام ببعض السلوكيات السلبيةعدم ا

زنا على الوسائل اليت يستعملها أغلبية املبحوثني أو يستعملوا شارة إىل أننا ركَّإلو جتدر ا  
   . تنطوي على دالالت إحصائية، و هي التلفزيون و اإلذاعة و اجلرائد و االنترناتو بنسبة معتربة 

   ا ــــ و افترضنا أن استعماهل، من طرف املبحوثني أمهلنا االت نظرا لضعف استعماهلا،ذاو هل
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 فيما يتعلق بتحليل نتائج األبعاد  به و هذا ما سبق و أن قمنا.ال ينطوي على أية دالالت إحصائية
 .القيمية و عالقتها باستعمال وسائل اإلعالم

 المحسب استعمال وسائل اإلع السلبيةسلوكية بعاد الاأليوضح اجتاهات ) 85(جدول رقم 
سلوكيةاالجتاه و األبعاد ال  

 اموع
 موجب سليب

 التكرار النسبة التكرار النسبة العدد النسبة

  األبعاد السلوكيةاالجتاه و     
  التكرارو                   
 وسائل اإلعالم

 البعد النفسي
100 394 .764  394= ن    :مشاهدة التلفزيون 139 35.3 255
100 334 .764  334= ن: االستماع إىل اإلذاعة 118 35.3 216
100 321 .365  320= ن         :قراءة اجلرائد 111 34.7 209
100 218 .862  218= ن  :استعمال االنترنات 81 37.2 137

 البعد االجتماعي
100 394 .068  394= ن  : مشاهدة التلفزيون 126 32.0 268
100 334 .167  334= ن: ع إىل اإلذاعةاالستما 110 32.9 224
100 321 .670  321= ن         : قراءة اجلرائد 94 29.4 226
100 218 .665  218= ن   :استعمال االنترنات 75 34.4 143

 البعد الديين
100 394 .657  394=  ن    :مشاهدة التلفزيون 167 42.4 227
100 334 .758  334=  ن :االستماع إىل اإلذاعة 138 41.3 196
100 321 .459  320= ن         : قراءة اجلرائد 130 40.6 190
100 218 .456  218= ن  : استعمال االنترنات 95 43.6 123

 البعد االقتصادي
100 394 .159  394= ن    :مشاهدة التلفزيون 161 40.9 233
100 334 .059  334= ن: االستماع إىل اإلذاعة 137 41.0 197
100 321 6.60  320= ن        : قراءة اجلرائد 126 39.4 194
100 218 .259  218= ن  :استعمال االنترنات 89 40.8 129

 
أن أغلبية املبحوثني أجابوا يتضح من خالل هذا اجلدول أنه و فيما يتعلق بالبعد النفسي   

     سلوكيات السلبية بعدم املوافقة، مبعىن أن وسائل اإلعالم األربع ال تساعدهم على جتاوز بعض ال
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: حيث كانت نسب الذين يستعملون الوسائل اإلعالمية على النحو التايل. و جاءت النسب متقاربة
 .%62.8 و االنترنات %65.3 و اجلرائد %64.7 و اإلذاعة %64.7التلفزيون 

    لكن جتدر اإلشارة إىل أن نسب الذين أجابوا باملوافقة تعترب هي األخرى مهمة حيث بلغت  
 و الفرق املسجل خبصوص اجلرائد فهذا .%37.2و  %34.7 و %35.3 و %35.3: و على التوايل

 وعيا ذه  نضجا فكريا و نفسانيا و الذين يقرأون اجلرائد هم أكثر الشبابرمبا يعود إىل أن
، و النسبة املرتفعة خبصوص الذين يستعملون االنترنات فهي منطقية ألم السلوكيات السلبية

   .جل التفاعل االجتماعي الشبهيأ من استعملوا أساسي
 هو أن وسائل اإلعالم على اختالفها ال  الذي ميكن تقدميه فإن االستنتاج األويل،و عليه  

تساعد أغلبية املبحوثني الشباب على جتاوز بعض السلوكيات السلبية اخلاصة بالبعد النفسي، لكنها 
 ،و عليه.  يكمن يف االستعدادات النفسية و الشخصية للمبحوثني و التفسري،قد تساعد البعض اآلخر

قادرة على ميكن القول أنه كلما كانت االستعدادات النفسية و الشخصية لدى املبحوثني الشباب 
السماح هلم بالتفاعل االجتماعي و االندماج يف مجاعام األولية إال و استغنوا عن وسائل اإلعالم 

م سنمذجكبديل وظيفي يلوكيا. 
باملقارنة، حيث كانت نسبة عد االجتماعي فنجده قد سجل أعلى النسب بأما فيما يتعلق بال  

          %70.0 و اجلرائد %67.1 و اإلذاعة %68.0التلفزيون :  إعالمية على هذا النحوةليكل وس
ا يقدمه ممو ميكن تسجيل مالحظة مهمة خبصوص التلفزيون حيث أنه برغم . %65.6و االنترنات 

       . من مناذج للسلوك إال أن املبحوثني مل يوافقوا بشأنه كمساعد على جتاوز السلوكيات السلبية
الذين  مها التلفزيون ال تؤثر يف املبحوثني الشباب،دو عليه، ميكن القول بأن البيئة الرمزية اليت يق

ة تتعلق بالنسبة اخلاصة باجلرائد و اليت هي و املالحظة الثاني. يتأثرون أكثر ببيئتهم االجتماعية احلقيقية
 أكثر إدراكا ملا جيري من سلوكيات  الشبابىل أن قراء اجلرائدإمرتفعة ، أيضا، و هذا يعود أساسا 

  .يف البيئة االجتماعية
جاءت أدىن من نسب األبعاد عدم املوافقة و عند النظر يف نتائج البعد الديين جند أن نسب    

          %59.4 و اجلرائد %58.7 و اإلذاعة %57.6التلفزيون : ت على التوايلاألخرى حيث كان
ويل هذه النتيجة بكون سلوكيات املبحوثني حتددها قيمهم و على أو ميكن ت. %56.4و االنترنات 

  .اخلصوص يف بعدها الديين
 ، حيث      ولعتربة كما هو واضح يف اجلدامل نسب املوافقة  املوافقة عدمو لكن تقابل نسب   

و التفسري الذي ميكن أن نقدمه خبصوص هذه النتائج هو أن وسائل اإلعالم تستعمل  .%40.0فاقت 
بالنسبة للذين خاصة صفة بمن أجل التثقيف الديين لتكييف السلوكيات مع ما يقتضيه الشرع و 

 . و املوضوعات الدينية يف املراتب األوىل اختاروا الربامج
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عالم ال تساعد الشباب على جتاوز السلوكيات ذات البعد إلل أن وسائل او عليه ميكن القو
 و اهلدف هو التثقيف الديين لكييف  اآلخر،، و لكنها قد تساعد على البعضالديين الرتباطهم بالقيم

 .السلوكيات حسب املعتقد
       وافقة املبحوثون يف أغلبيتهم بعدم امل بشأنهصرحن البعد االقتصادي هو اآلخر إو أخريا، ف

و  %60.6و اجلرائد  %59.0 و اإلذاعة %59.1نسبة التلفزيون كانت حيث . عاليةو بنسب 
 غرست يف نفوس هؤالء اليتو هذه النتائج رمبا تفسر بعوامل التنشئة االجتماعية  .%59.2 االنترنات

ايل فهم ليسوا يف حاجة الذين أجابوا على هذا النحو ِقيما حتث على عدم حب املال و التبذير، و بالت
هذا برغم مما تبثه وسائل اإلعالم من . إىل وسائل اإلعالم لكي توجه سلوكيام يف هذا اال

د املادةحمتويات حتث على االستهالك و متج. 
و لكن، من جهة أخرى فهناك نسبة معتربة من املبحوثني الذين أجابوا باملوافقة على أن 

 و قد يعود .ى جتاوز بعض السلوكيات السلبية ذات البعد االقتصاديوسائل اإلعالم تساعدهم عل
 .هذا إىل عوامل تنشئتهم أيضا، و إىل طبيعة شخصيتهم و ظروفهم االجتماعية

 
 السلوكياتنتائج مناقشة حتليل 

 
 أننا مل نتمكن من االطالع على أية دراسة إن أول ما نستهل به هذه املناقشة هي اإلشارة إىل

     .فيما بني النتائجمقارنة عملية ذه الدراسة يف جزئها املتعلق بالسلوكيات لكي نقوم بإجراء مشاة هل
و غياب مثل هذه الدراسات، و ال نفترض أا غري موجودة، ميكن تفسريه بطبيعة اإلشكالية اليت 

، يف اث هو التركيزحاولنا معاجلتها و املتمثلة يف إسناد دور إجيايب لوسائل اإلعالم، و العادة يف األحب
 . على الدور السليب لوسائل اإلعالمالغالب،

حدودية هذه الدراسة يف معاجلتها ملسألة السلوكيات، مبعىن أن و املالحظة الثانية هلا صلة مب
و السبب يكمن يف تقنية البحث اليت . ر عن واقع السلوكيات لدى الشبابالنتائج ميكن أن ال تعب

         على طرح سؤال للحصول على إجابة من لدن الشباب املبحوثني،، كما هو جاريت،اعتمد
 فإننا ، هذا من جهة و من جهة ثانية؛و نفترض أن هذا غري كايف لرسم صورة متكاملة عن الظاهرة

رألن.، بدرجة عالية من الثقة، حول ما يفكرون فيه فعليانعتقد أن إجابات املبحوثني ال تعب ،        
ما زال يطرح إشكالية،  ، يف اجلزائر،مفهوم الرأي اخلاص، و ثقافية  نفسية -سوسيوو ألسباب 

فالناس عموما تريد أن تقدم صورة لآلخر وفق ما هو منتظر منهم، أو من أجل إرضاء اآلخر أو 
اره، و هذا ليس مقتصرا على املبحوثني اجلزائريني، يف بلدان كثرية يدإون يشاهدمعي البعض أ ،

 .ا أبداو ال يشاهدم، برامج فكرية و همثال
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     الفرد من اجلمهور و عالقته بربنامج ما، و عليه، فإن اجتاه األحباث اآلن هو عدم النظرة إىل
    . و إمنا حتاول أن تدرس السلوكيات وفق عمليات متنوعة و حسب السياقات و ممارسات التلقي

ة األولية و ما يدور من نقاشات أثناء مشاهدة برنامج و هذا يعين التركيز على العائلة و اجلماع
  و أصبحت املنهجية أكثر تعقيدا . ، كما أشرنا إليه يف اجلزء النظري من هذه الدراسةتلفزيوين مثال

    و الكيفي يف آن واحد، عالوة على حبوث االستبيانات و نقاشات اجلماعة  و تعتمد على الكمي
    األولياء كابالت املسجلة صوتا أو صورة، و هذا كله مع عدة أطراف و املالحظة املباشرة و املق

  )1(.و الشباب و املعلمني و األقران، و النتيجة هي معطيات متقاطعة ذات داللة عميقة
كما أن دراسة سلوكيات الشباب يف عالقتهم بوسائل اإلعالم تبقى مبتورة إذا مل يتزود 

عند  " Heaven.1984ألن و كما يشري . ماعي و علم االجتماعالباحث مبفاهيم علم النفس االجت
دراسة السلوكيات ينبغي أن نأخذ بعني االعتبار التمايزات فيما بني األفراد اليت جتعلهم يرتبطون 

و هذه التمايزات هلا صلة مبفهوم الذات و األنا و منط الشخصية و كلها ) 2(".بالقيم بدرجات متفاوتة
 . السلوك اإلنساينتلعب دورا يف حتديد

 و من الناحية السوسيولوجية ينبغي أن نكون واعني ببعض املفاهيم اليت تلعب هي األخرى 
  و الدور و املرتبة ) الشبهي-مبا فيه التفاعل( دورا يف فهم السلوك اإلنساين، مثل السياق و التفاعل 

امل تتفاعل فيما بينها و ما بني فكل هذه العو. و الذات االجتماعية و البيئة االجتماعية و الرموز
 . العالقة مع وسائل اإلعالم لتحديد السلوك االتصايل للفرد

، ألا  يف هذه الدراسة ال تقلل من قيمة النتائج اخلاصة بالسلوكياتاتلكن هذه املالحظ
حية  و من نا؛ كون القيم هي اليت حتدد و توجه السلوكياتتبدو منطقية إذا ما أخذنا بعني االعتبار

      .مينع من اإلشارة إىل نتائج بعض الدراسات اليت أشارت إىل الظاهرة من زاوية أخرىثانية، ال 
و هذا ما كشفت عنه . الظاهرة املدروسةصوص  خب أفراد العينة وعيو نبدأ بعدم التقليل من

و تدل هذه : "  حني يقول الباحث)206.عبد اهللا بوجالل و آخرين، ص(ة ــــــدراس
جيابية، كما  إابات مجيعها على ارتفاع مستوى وعي أفراد البحث و امتالكهم قيما اجتماعيةاإلج
 على أن املشاهدة عموما ترتبط بذلك الوعي اإلجيايب لدى أفراد عينة البحث و ترتبط تدلُّ

د و عليه، نفترض أن مثل هذا الوعي موجو". بامتالكهم تلك القيم االجتماعية و الثقافية اإلجيابية 
لدى املبحوثني يف هذه الدراسة، و لو أننا ال منلك أدلة حول هذا الوعي، و بالتايل، يبقى االستنتاج 

 .يف مستوى التأويل و حسب
يقول مؤكدا ما سلف و خبصوص ) 259.، ص2005نصري بوعلي، (من جهة أخرى، فإن 

اد يبدو أقل بشكل واضح       التأثري يف سلوكيات األفر: " ...مشاهدة القنوات الفضائية الفرنسية، أن
و يرتبط بنوعية الربامج ال بعدد الساعات اليت تصرو مثل هذا ".  يف مشاهدة هذه القنواتف
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االستنتاج يؤكد إجابات املبحوثني يف هذه الدراسة حيث أن أغلبيتهم تفضل مشاهدة التلفزيون 
و الرياضة  ساسا هي األفالم،أشاهدة  و التلفزيون الفرنسي هو أقل مشاهدة و الربامج امل،اجلزائري

 .بالنسبة للذكور
بإحدى إجابات املبحوثني يف ) 508. بلقاسم بن روان، ص(و تؤكد هذا االجتاه دراسة 

قضاء عطلة اية األسبوع يف مشاهدة "اليت أعطت املرتبة األوىل، من بني عدة خيارات، إىل دراسته 
منح املال إىل اهليئات الدينية ملساعدا يف " فس املرتبة إجابة و يف مقام آ خر و يف ن" الربامج الدينية

فمثل هذه اإلجابات تدل على وعي املبحوثني يف الدراسة املذكورة من جهة، و من جهة ". عملها 
 .ثانية على ارتباطهم بالقيم اليت أساسها املعتقد

ى جتاوز بعض فإن فرضية الدراسة اليت مفادها أن وسائل اإلعالم تساعد علهكذا، 
بعد هذه املناقشة احملدودة جدا بسبب غياب الدراسات املشاة فيما و . السلوكيات السلبية مل تتأكد

لنا مي بعض االستنتاجات على ضوء البيانات اليت حتصديتعلق بالظاهرة قيد الدراسة، سنحاول تق
 . عليها

 
 استنتاجات أولية

 و التعرض حملتوياا يساعدام وسائل اإلعالمستعماهلم ل اأن أغلبية املبحوثني ال يعتقدون بأن -
وز القيام بالسلوكيات موضوع الدراسة، و هذا باستثناء سلوك واحد و هو سلوك التوتر اجتعلى 

 . فقط %44.6الداخلي الذي وافق عليه املبحوثون بنسبة 
إىل  يرجع لتوتر الداخلي عل أن وسائل اإلعالم تساعدهم على جتاوز سلوك اة املبحوثنيموافق أن -

 إىل حمتويات اخليال، يف التلفزيون بالدرجة األوىل، اليت قد أي ،منط تعرضهم حملتويات وسائل اإلعالم
 .متكنهم من نسيان مشقات احلياة و اهلروب من الواقع

النتائج اخلاصة بالسلوكيات تناقض ما جاء يف نتائج حتليل القيم اليت كانت إجابات املبحوثني  -
و االستنتاج األويل هلذه النتائج يكمن يف أن السلوكيات هي أساسا نتاج . بشأا موجبة يف جلِّها

القيم، و بالتايل فإننا نفترض أن املبحوثني ال يعتقدون بأم يف حاجة إىل وسائل اإلعالم لكي ال 
بية أو تشجعهم على يقومون مبثل هذه السلوكيات اليت متنعهم ِقيمهم من القيام ا إن كانت سل

 .ابيةجيالقيام ا إن كانت إ
أن وسائل اإلعالم ال تستطيع أن تساعد الشباب على جتاوز بعض السلوكيات السلبية إذا كانت  -

. هذه األخرية موجهة بالقيم و حتدث يف البيئة االجتماعية اليت ينتمي إليها الشباب و يعيشون فيها
 و ليست وسائل ات هي املؤسسات االجتماعية و ثقافتها و تقاليدهفما مينع من القيام ذه السلوكيا

 اليت مصدرها  افتراضنا بأن سلوكيات الشباب اجلزائري موجهة أساسا بالقيم و هذا يؤكد.اإلعالم

 328



حتليل نتائج السلوكيات: سادسالفصل ال  

 و باملعايري االجتماعية اليت استدجموها بفعل عوامل التنشئة املختلفة، و تبقى مؤسسات التنشئة املعتقد
 .رئيسي لسلوكيام يف البيئة االجتماعية و بصفة خاصة األسرة و اجلماعات األوليةهي احملدد ال

 ميكن القول خبصوص السلوك الذي وافق عليه املبحوثون الذكور، أي التوتر الداخلي، بأن -
       النتيجة منطقية بالنظر إىل دور وسائل اإلعالم و بصفة خاصة التلفزيون يف الترفيه و االسترخاء

 .  و نسيان املشاكل و الفرصة اليت مينحها للتداعي يف أحالم اليقظة الظرفية   مقاومة املللو 
أن متغري النوع ال يؤثر كثريا يف اعتقاد الشباب مبدى قدرة وسائل اإلعالم على مساعدم على  -

 . بعيد حدجتاوز بعض السلوكيات السلبية، حيث جاءت النتائج متقاربة إىل
سن ال يؤثر يف اعتقاد الشباب بأن وسائل اإلعالم ال تساعدهم على جتاوز بعض متغري ال  أن-

السلوكيات السلبية، و لكن تأثريه يبقى يف حدود التفاوت يف درجات االعتقاد و ختتلف هذه 
 .الدرجة من منوذج سلوك إىل آخر

وسائل اإلعالم عامال نه كلما كان املستوى التعليمي أدىن عند املبحوثني الشباب إال و اعتربوا  أ-
الفئة تنظر إىل وسائل اإلعالم كمصدر هذه ن أل. مساعدا على جتاوز بعض السلوكيات السلبية

و املعرفة نظرا حلرماا منها، و وسيلة للتخلص من القلق و امللل، لكن هذا ال يعين أن  للمعلومات
 .فاعلون فيهاسلوكياا غري موجهة بالقيم و ال يعريون اهتماما للبيئة اليت يت

بني أفراد املستوى التعليمي األساسي و أفراد املستوى التعليمي الثانوي فروقات   ال توجد-
 تساعدهم يف عدم القيام ببعض السلوكيات ااالعتقاد يف مدى قدرة وسائل اإلعالم على أ خبصوص
ء على التوتر  القضايفو لكنهم يشتركون يف االعتقاد بأن وسائل اإلعالم تساعدهم  .السلبية
 .الداخلي

 أن متغري املستوى التعليمي ال يؤثر على مدى اعتقاد املبحوثني يف أن وسائل اإلعالم ال تساعدهم -
إال و اعترب املبحوثون  كلما كان املستوى التعليمي أدىن  لكن،.على جتاوز بعض السلوكيات السلبية

 .ات السلبيةوسائل اإلعالم قادرة على مساعدم لتجاوز بعض السلوكي
 اليت تضبط سلوك الشباب يف التفاعالت اليومية، و جتعلهم يتفاعلون  هيالبيئة االجتماعيةأن  -

و أن سلوكيات الشباب ختضع للضبط االجتماعي . وفق الثقافة و التقاليد و القيم السائدة يف اتمع
 .بالدرجة األوىلالذي تفرضه مؤسسات التنشئة االجتماعية كاألسرة و اجلماعات األولية 

    باملوافقة مقارنة مع نسبيت البعد النفسي %42.2جلت بشأنه نسبة مرتفعة نسبيا س  البعد الديين-
هذا . %57.8بلغت   قد موافقتهم عدمتماعي، بينما جند نسبة املبحوثني الذين أعلنواجو البعد اال

ئل اإلعالم من أجل تعميق معارفهم يعود إىل أن الذين عربوا باملوافقة يستعملون بعض حمتويات وسا
و الذين أجابوا بعدم املوافقة يتعقدون أم ليسوا يف حاجة إىل وسائل اإلعالم لكي جتعلهم  .الدينية
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 و هذا برغم أا قادرة على تعميق معارفهم يف هذا ، مثال،حيافظون على القيام بالفرائض الدينية
 .اال

إىل حمتوياا ال تساعدهم على  املبحوثون الشباب و يتعرضون أن وسائل اإلعالم اليت يستعملها -
جتاوز معظم السلوكيات موضوع الدراسة باستثناء سلوك التوتر الداخلي الذي له عالقة باجلوانب 

يف بعض حمتويات وسائل اإلعالم، و بصفة خاصة التلفزيون، و ما ميكن هلا الوجدانية اليت جتد إشباعا 
 .  للهروب من الواقع و االنغماس يف أحالم اليقظةأن يقدمه هلم من فرص

أن الفروقات املسجلة بني الذكور و اإلناث تعود أساسا إىل عوامل التنشئة االجتماعية اليت ال تؤهل 
 و بالتايل يصبح اإلناث يف عمومهن يف ،مبا فيه الكفاية األنثى للتفاعل االجتماعي يف احلياة اليومية

يف البيئة ائل اإلعالم من أجل االطالع على بعض النماذج من السلوكيات حاجة إىل استعمال و وس
 .االجتماعية من أجل الوقاية أو التكيف أو الفضول

ن منط الشخصية عند اإلناث اليت تكونت بفعل التنشئة قد ال تسمح هلن مبعايشة البيئة  أ-
         ة أكثر مما يفعله الذكور،االجتماعية كما قد يرغنب أو أن ينظرن إىل بعض السلوكيات بأمهي

بحث اإلناث من خالل وسائل اإلعالم عن النماذج السلوكية السلبية السائدة يف تو بالتايل، رمبا، 
 .البيئة االجتماعية و حياولن جتاوزها

- ا يف أن وسائل اإلعالم تساعدهن على جتاوز بعض السلوكيات السلبية أن اإلناث أكثر اعتتقاد
ن جيدن ألكون أكثر إقباال على احملتويات الدينية يف وسائل اإلعالم ، لباملعتقد و هذا ذات الصلة 

بينما . يف العقيدة وسيلة لالندماج االجتماعي و االنعتاق من قيود التقاليد اليت ال متت بصلة إىل الدين
جد يف أي وقت شاؤوا تسمح البيئة االجتماعية للذكور لالرتباط أكثر باملعتقد كأن يذهبوا إىل املس

 .  أو أن حيتكوا مبن هم على قدر من املعرفة يف اال أو حىت ينهلون من مصادر عدة
 أن اإلناث أكثر اعتقادا من الذكور يف أن وسائل اإلعالم تساعدهن على جتاوز بعض -

النشغال ن اإلناث أكثر شعورا باملسؤولية و األ ،سلبية املرتبطة بالبعد االقتصاديالسلوكيات ال
باملستقبل، فهن قد ِميلْن إىل عدم تبذير املال من ناحية، من ناحية ثانية، ال يبالغن يف حب املال سيما 

و هذا على خالف الذكور الذين قد يكونون غري مستقلني عن .  هلن ميوالت دينيةلوايتبالنسبة ل
    ن مثة ال يبالون باألمور االقتصادية،األولياء و بالتايل ال يشعرون باملسؤولية، أو مستقلني ماديا و م

      و كذلك فهم ال يتعرضون إىل احملتويات اإلعالمية اليت قد تستحث االستهالك مثل املسلسالت
 . و اإلشهار

وا أكثر اعتقادا بأن وسائل كانإال و  ،) عاما24-19(، الفئة العمرية  كلما كان الشباب أصغر ِسنًًا-
 أكثر و هذا  متواصلة يف حاجة إىل تنشئةجتاوز السلوكيات السلبية ألماإلعالم تساعدهم على 

 غري وناالجتماعية و امتالك البناء الدافعي، و يكون بسبب عدم اكتمال منو األنا و حتقيق الذات
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 لوسائل اإلعالم عن اكتشاف ما م من خالل استعماهلون ماديا و نفسانيا، و بالتايل قد يبحثينمستقر
 مع م تكييف سلوكياونلبيئة االجتماعية من سلوكيات سواء سلبية أو إجيابية و حياولحيدث يف ا

 . األولية بالتحديدمذات البيئة و مع مجاعته
أقل موافقة على أن وسائل اإلعالم تساعدهم على جتاوز )  عاما29-25(أفراد الفئة العمرية  أن -

نسبيا   األنا و حتقيق الذات االجتماعيةسلوكيات البعد االجتماعي، و هذا يفسر باكتمال منو
و صاروا يؤدون دورا يف احلياة و مدركني لظروف البيئة االجتماعية احمليطة م، و قد  عندهم،

و عليه، فهم . يكونون قد حققوا االستقالل املادي و النفسي و أصبحت لديهم مسؤولية يف اتمع
 .  ينبغي أن تكون سلوكيامأقل حاجة إىل وسائل اإلعالم لكي تعلِّمهم كيف

أن الشباب يف أغلبيتهم و بغض النظر عن مستواهم التعليمي ال يوافقون على أن وسائل اإلعالم  -
لكن البعض .  جتاوز بعض السلوكيات السلبية و بصفة خاصة ذات البعد االجتماعي علىتساعدهم

      خبصوص البعد النفسي و الشخصيمنهم و بنسبة أقل و من املستويات التعليمية الثالثة يوافقون 
 .و االقتصادي و هذا من أجل التنشئة النفسية للشخصية أو للتثقيف الديين أو لعقلنة اإلنفاق

كلما كانت االستعدادات النفسية و الشخصية لدى املبحوثني الشباب قادرة على السماح هلم  -
 و استغنوا عن وسائل اإلعالم كبديل وظيفي بالتفاعل االجتماعي و االندماج يف مجاعام األولية إال

 .يحدد سلوكيام
 ال تؤثر يف ، و بصفة خاصة األجنبية عربية و فرنسية،أن البيئة الرمزية اليت يقدمها التلفزيون -

 بالدرجة  و مجاعام األولية يتأثرون أكثر ببيئتهم االجتماعية احلقيقيةإمنااملبحوثني الشباب، و 
 .األوىل

         ن وسائل اإلعالم تستعمل من أجل التثقيف الديين لتكييف السلوكيات مع ما يقتضيه الشرعأ -
 . و بصفة خاصة بالنسبة للذين اختاروا الربامج و املوضوعات الدينية يف املراتب األوىل

    ، قيمعالم ال تساعد الشباب على جتاوز السلوكيات ذات البعد الديين الرتباطهم بالإلأن وسائل ا -
 .و لكنها قد تساعد البعض اآلخر، و اهلدف هو التثقيف الديين لكييف السلوكيات حسب املعتقد
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 االستنتاجات العامة

 االستعمال
يشاهدونه و أن التلفزيون هو الوسيلة األكثر استعماال من طرف املبحوثني الشباب يف هذه الدراسة  -

 . أخرى يف بلدان سواء يف اجلزائر أو، و هذه النتيجة تتطابق مع نتائج اجتاه معظم األحباث%94.9بنسبة 
أن الشباب يستعمل التلفزيون أكثر مما يستعمل  أي. شأنو هذا يؤكد الفرضية اليت صغناها ذا ال

 .وسائل اإلعالم األخرى
 أن التلفزيون مازال وسيلة عائلية أكثر مما هو وسيلة فردية و هذا يتضح من خالل نسبة الذين -

 يشاهدون براجمه يف التلفزيون اجلزائري أو يف القنوات العربية مع بعض أفراد األسرة أو مع األسرة على
عندما يتعلق األمر مبشاهدة القنوات الفرنسية  بينما يبقى وسيلة فردية .)%56.1( و )%71.6(التوايل 

      و السياق العائلي له تأثري على القنوات . )%7.1(نه مع األسرة ومقابل نسبة الذين يشاهد )31.0%(
 من هنا تتولد احلاجة إىل و . الذي ميارسهجتماعي االضبطلل  نظراو الربامج اليت يشاهدها الشباب،

حبوث التلقي و االثنوغرافية ملعرفة بصفة مالئمة أكثر كيف تتم تفاعالت الشباب يف سياق املشاهدة 
العائلية، ألن طرح أسئلة على الشباب حول ما يشاهدون و ما يفضلون من برامج غري كايف لرسم 

 .صورة متكاملة عن الشباب و عالقتهم بالتلفزيون
ذات أمهية عترب ال ت املشاهدة مدة فإن،  و غري املتمدرسنييعة العينة اليت تضم املتمدرسنينظرا لطب -

 %39.5 ت نسبة الذين يشاهدون التلفزيون، جزائري و عريب و فرنسي، بصفة دائمةبلغكبرية، حيث 

ب أم و بالتايل ال ميكن أن نقول عن الشبا .%44.8  أحيانا فبلغت نسبتهم، أما الذين يشاهدونهفقط
 .مدمنون على التلفزيون

فهم يفضلون .  أن الشباب يقبل على مشاهدة التلفزيون اجلزائري أكثر مما يشاهد التلفزيون األجنيب-
، و التلفزيون الفرنسي %60.1 ، و التلفزيون العريب بنسبة %70.5مشاهدة التلفزيون اجلزائري بنسبة 

سة اخلاصة ذه املسألة، و تناقض يف نفس الوقت ما ، و بالتايل مل تتأكد فرضية الدرا%43.1بنسبة 
توصلت إليه بعض الدراسات و اليت قالت بأن الشباب اجلزائري يشاهد القنوات األجنبية أكثر مما 

     بفعل املنافسة  التلفزيون اجلزائري شرع منذ مدة، أن و السبب يكمن يف.يشاهد التلفزيون اجلزائري
يف براجمه مع رغبات اجلمهور و خاصة الشباب و هذا من خالل برامج و االنفتاح السياسي يف تكي

          املنوعات و الرياضة : متنوعة و جديدة، حىت و لو كانت مقلدة ملا جيري يف أماكن أخرى مثل
من جهة أخرى، فإن القنوات الفضائية جتاوزت فترة االكتشاف و الفضول . و األلعاب و املسلسالت

فرصة االختيار ما بني نفس الصيغة للشباب و بالتايل، فعندما تتاح . مهور اجلزائريمن طرف أفراد اجل
 .من الربامج، كاأللعاب أو الرياضة أو املسلسالت، فيفضلون مشاهدا يف التلفزيون اجلزائري
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 ديهم لأو ليس %37.7 أن أوقات املشاهدة بالنسبة ملعظم املبحوثني الشباب تتم يف املساء و يف السهرة -

فيما خيص التلفزيون اجلزائري، و يشاهدون التلفزيون العريب يف املساء بنسبة  %37.8مفضل بنسبة  وقت
:  و نفس الشيء بالنسبة للتلفزيون الفرنسي و على التوايل28.4% و حسب الظروف بنسبة 39.7%

يست عملية  فإن مشاهدة التلفزيون من طرف الشباب يف هذه الدراسة ل، عليهو. %26.6 و %34.7
خمططة و ال هي منتظمة، و هذا يناقض ما ذهبت إليه أدبيات االستعماالت اليت تفترض بأن مشاهدة 

 .  التلفزيون إلشباع بعض الرغباتدالتلفزيون ميكن اعتبارها عملية خمططة ألن اجلمهور يقص
         %74.6: وايل النسبة هي على الت و أن اإلناث من الشباب يشاهدن التلفزيون أكثر من الذكور،-

أو عامالت   عاطالت أكثر من الذكور سواء كنيتبن بالث و هذا يفسر بكون اإلناث ميك.%65.7و 
 و يشاهد ذوو املستويات التعليمية أكثر من املستويات التعليمة األعلى و هذا يؤكد .أو متمدرسات

.  كان املستوى التعليمي للفرد منخفضااالعتقاد السائد يف األدبيات بأن مشاهدة التلفزيون ترتفع كلما
 . كشفت الدراسة عن أن متغري السن ليست له عالقة ترابطية كبرية مع مشاهدة التلفزيونكما

 و بصفة رئيسة اإلذاعة %80.5 حيث بلغت النسبة يستعملون اإلذاعة أن معظم املبحوثني الشباب -
 %16.7سب ضئيلة كاإلذاعات العربية نجنبية إال ببينما ال يستعملون اإلذاعات األ .)% 97.0(اجلزائرية 

و هذه النتائج تناقض بعض اخلطابات اليت أشارت إىل ديد التلفزيون . %17.9 و اإلذاعات الفرنسية
و تصريح املبحوثني يف أغلبيتهم باالستماع إىل اإلذاعة ميكن اعتباره مؤشرا على التطور الذي . لإلذاعة

 سواء على مستوى املضمون الذي أصبح قريبا أكثر من واقع ، بصفة عامةأحرزته اإلذاعة اجلزائرية
كإذاعة ة،معين دريئة املستمعني أو من حيث االجتاه حنو املوضوعاتية اليت تستهدف إشباع رغبات مجهور

به ذالقرآن الكرمي و اإلذاعة الثقافية، أو اإلذاعات احمللية اليت تستهوي اجلمهور احمللي أكثر مما جت
 .ذاعات الوطنيةاإل
 اإلقبال على االستماع إىل اإلذاعة برغم من شيوعه، إال أنه ال يعين أن هناك استماعا مكثفا، و إمنا هو -

حيث . عرضي يف عمومه و حسب الظروف، نظرا لسهولة االستماع إىل اإلذاعة على خالف التلفزيون
 . أحيانا%49.4 و 34.4% تتجاوز أن نسبة املبحوثني الذين يستمعون إىل اإلذاعة بصفة دائمة ال

الدالة اليت ميكن أن تتسبب فروقات  الغيابنتائج هذه الدراسة اخلاصة باستعمال اإلذاعة عن كشفت  -
كالنوع و السن و املستوى التعليمي حيث جاءت النسب ثقافية -و السوسيو املتغريات الدميغرافية فيها

ذوي املستوى  باملقارنة مع %54.9معون إىل اإلذاعة بنسبة كلها متقاربة، باستثناء اجلامعيني الذين يست
  .على سبيل املثال %96.0التعليمي الثانوي الذين بلغت نسبتهم 

 و يقرأون بالتحديد اجلرائد ،%77.3 الذين صرحوا بأم يقرأون اجلرائد بلغت  الشباب أن نسبة-
 %4.7 فيما يتعلق باجلرائد العربية، و %2.2، مقابل بصفة دائمةفقط  %36.8اجلزائرية، و ذلك بنسبة 
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 نظرا ملا هو . بالنسبة للجرائد اجلزائريةمعتربة ة فهي تبقى نسب،و رغم ذلك .وص اجلرائد الفرنسيةصخب
 . معروف يف مجيع أحناء العامل عن عدم إقبال الشباب على قراءة اجلرائد

اث، حيث بلغت النسبة عند الذكور  أن الذكور من الشباب يقرأون اجلرائد أكثر مما تقرأها اإلن-
، و غياب و هذا راجع إىل مرتبة و دور اإلناث يف اتمع. %29.1و لدى اإلناث  بصفة دائمة 44.9%

 فئة د فالنسبة عن، و الشباب كبار السن يقرأون اجلرائد أكثر من صغار السن.الصحافة اليت تتوجه للنساء
كما أن املستوى التعليمي يؤثر . %44.4 عاما 29-25ة  فئلدى بينما كانت %29.8 عاما بلغت 19-24

 حيث أن ذوي املستوى التعليمي اجلامعي هم أكثر قراءة للجرائد و بلغت نسبتهم ،على قراءة اجلرائد
و الدخل، أيضا، له عالقة . %38.2 و املستوى األساسي %29.8 املستوى الثانوي د و عن42.6%

 .كلما كان الدخل مرتفعا إال و كانت قراءة اجلرائد أكثرترابطية مع قراءة اجلرائد حيث أنه 
 عدم إقبال الشباب على قراءة اجلرائد، و هي ظاهرة عاملية كما أشرنا سابقا، يرجع أساسا إىل و        

 و األسرة اجلزائرية يف غالبيتها ال تنمي مثل ،أن عادات القراءة يف اتمع اجلزائري ضعيفة بصفة عامة
 يف أطفاهلا، باإلضافة إىل أن اجلرائد يف جل بلدان العامل فقدت مصداقيتها، و يف اجلزائر هذه العادة

لم يعد الكبار يقرأون اجلرائد كما كان احلال يف السابق و حسب، ف ، و بالتايل.نفترض أن الدرجة أكرب
  . السابقةو هذا ما أشارت إليه بعض الدراسات. و إمنا الشباب، أيضا، أصبح ال يثق يف اجلرائد

الذين من  %55.42بكون و هذا يفسر أساسا  %52.5ن أغلبية املبحوثني يستعملون االنترنات إ-
 الذين رمبا تسمح هلم إمكانيام املادية )%26.26(املوظفني فئة  :يستعملون االنترنات يتوزعون كالتايل

ذين تفرض الدراسة عليهم ال) %29.16( الطلبة  فئةبذلك أو أم يستعملوا يف أماكن عملهم، و
استعمال االنترنات من أجل البحث العلمي أو أن لديهم القدرات اللغوية و غريها الستعماهلا من أجل 

يستعملون االنترنات يف املقهى االفتراضي  %78.3كما أن أغلبية املبحوثني . الدردشة و الربيد االلكتروين
رية ال متلك جهاز حاسوب نظرا الرتفاع التكلفة أو أا ىل أن اغلبية األسر اجلزائإساسا أو هذا يعود 

 .غري واعية بأمهيته
 و نسبة %60.0إذ بلغت نسبة الذكور .  أن عدد الذكور الذين يستعملون االنترنات أكثر من اإلناث-

ويات تملون االنترنات أكثر من املسعكما أن ذوي املستوى التعليمي اجلامعي يست. فقط %44.9اإلناث 
 .ر من الذين ليس هلم دخل شهريثكأليمية األخرى، و الذين هلم دخل شهري التع
أن االنترنات كتكنولوجيا و كوسيلة إعالمية و على خالف التكنولوجيا و الوسائل اإلعالمية  -

و هي تناسب . التقليدية تبقى من اهتمامات الشباب و األطفال بصفة عامة و الطلبة بصورة خاصة
ه من خصائص كالفضول و حب اجلديد و التفاعل يف جمهولية تامة و تغيري اهلويات سنهم و ما يتميز ب

الشيء الذي ال يستطيع الشباب القيام به يف احلياة احلقيقية، و كذلك خصائص االنترنات و ما توفره 
 . من فرص التسلية
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 فضلةالربامج و املوضوعات امل
 
 املتمثلة يف األفالم و املسلسالت و الرياضة يف املقام أن أغلبية أفراد العينة اختاروا حمتويات اخليال -

         الدينية مثل الربامج األول كربامج يتعرضون هلا و تنال اهتمامهم، و تليها بعض برامج الواقع
و اإلخبارية و العلمية، و هذا يدل على أن أغلبية املبحوثني يستعملون التلفزيون أساسا من أجل 

 .يجة أكدت الفرضية اخلاصة ذه النقطة و هذه النت.الترفيه
 يف %6.4 يف التلفزيون اجلزائري، و %5.10أن املبحوثني أختاروا يف املرتبة األوىل األفالم مبتوسط  -

  %6.88و يف املرتبة الثانية املسلسالت مبتوسط . يف التلفزيون الفرنسي%6.57التلفزيون العريب، و 
و عادت . يف التلفزيون الفرنسي %8.40التلفزيون العريب، و يف %6.99يف التلفزيون اجلزائري، و 

 يف التلفزيون العريب، 7.08%، و %6.99املرتبة الثالثة للربامج الدينية يف التلفزيون اجلزائري مبتوسط 
 . يف التلفزيون الفرنسي%8.50و الربامج اإلخبارية مبتوسط 

 حيث اختار الذكور الرياضة يف ،اتب األوىلأن الذكور و اإلناث مل خيتاروا برامج الواقع يف املر -
   7.24%فالم يف التلفزيون العريب مبتوسط أل ا يف التلفزيون اجلزائري، و%5.43املقام األول مبتوسط 

بينما اختارت اإلناث يف املرتبة األوىل األفالم يف . %6.20و كذلك يف التلفزيون الفرنسي مبتوسط 
 و املسلسالت يف %6.88 و التلفزيون الفرنسي مبتوسط %4.68التلفزيون اجلزائري مبتوسط 

       و احتلت الربامج اإلخبارية و السياسية و الثقافية مراتب أدىن.%5.43التلفزيون العريب مبتوسط 
   .و هذا باستثناء الربامج الدينية اليت جاءت يف املرتبة الرابعة عند الذكور و اإلناث على حد سواء

د ما توصلت إليه بعض الدراسات من جهة و من جهة ثانية هلا تضمينات نظرية و هذه النتائج تؤك
 .و بالتحديد فيما يتعلق بتكوين الرأي العام أو االتصال السياسي

ثقافية األخرى ليست هلا عالقة ترابطية -كشفت الدراسة عن أن املتغريات الدميغرافية و السوسيو -
 .املرتبة األوىل و برامج الواقع يف املرتبة الثانيةكبرية بالنسبة الختيار برامج اخليال يف 

أن املبحوثني الشباب يستمعون أساسا إىل برامج اخليال أي األغاين يف اإلذاعة اجلزائرية يف املقام  -
األول، و يف املرتبة الثانية احلصص الدينية و التدبري املرتيل بالنسبة لإلناث، و الرياضة و األخبار 

 . بالنسبة للذكور
 أما 6.21مبوسط  و الرياضة يف املرتبة الثانية 3.72  مبتوسطاحتلت األغاين املرتبة األوىل عند الذكور -

؛ و نفس 7.80 و 7.15املرتبتني الثالثة و الرابعة فعادتا إىل الربامج اإلخبارية و الثقافية على التوايل 
، لكن الطبخ و شؤون املرتل 3.01  مبتوسطالشيء عند اإلناث حيث احتلت األغاين املرتبة األوىل

 و عادت املرتبتان الثالثة و الرابعة إىل الربامج الدينية و الثقافية 5.19  مبتوسطجاء يف املرتبة الثانية
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 اإلذاعة هي مستعملة أساسا لسماع األغاين، و بدرجة أدىن ،إذن. 6.93 و 6.22على التوايل 
 .حصص الواقع

 احتلت املرتبة األوىل يف قراءة اجلرائد اجلزائرية لدى املبحوثني  ظهر من الدراسة أن املوضوعات اليت-
يف املرتبة  %6.59و املوضوعات السياسية مبتوسط  %5.59الشباب هي ااملوضوعات اإلخبارية مبتوسط 

ساسا من أو بالتايل فإن اجلرائد تستعمل . %6.61الثانية و موضوعات التسلية يف املرتبة الثالثة مبتوسط 
 .وعات الواقعأجل موض

لون إىل قراءة موضوعات الواقع يف اجلرائد اجلزائرية يف املرتبة األوىل أكثر من اإلناث، ي و الذكور مي-
 يف املرتبة األوىل و الرياضة يف املرتبة الثانية مبتوسط %5.22حيث اختار الذكور األخبار مبتوسط 

           و الطبخ%5.84ن الفنانني مبتوسط عات عو، بينما اإلناث اخترن يف املرتبة األوىل موض5.42%
      و كلما كان املستوى التعليمي للشباب أدىن إال  .%5.93و شؤون املرتل يف املرتبة الثانية مبتوسط 

     و اجتهوا إىل قراءة موضوعات اخليال أكثر، و العكس كلما كان املستوى التعليمي للشباب أعلى إال
 .أكثرو طالعوا موضوعات الواقع 

التفاعل   يستعملون االنترنات ألغراض، ذكورا و إناثا، أن أكثر من نصف أفراد العينة من الشباب-
 .االجتماعي الشبهي يف الدرجة األوىل، مث البحث العلمي و التسلية يف املرتبة الثانية

    دهن  اإلناث االنترنات ألغراض البحث العلمي أكثر من الذكور حيث بلغت النسبة عنتستعمل -
و الذكور يستعملون االنترنات ألغراض الدردشة أكثر من اإلناث . لدى الذكور %45.9 مقابل 5.69%.

كما أن كبار السن من الشباب . %47.4اث ن و لدى اإل%70.5إذ كانت النسبة عند الذكور 
       %52.2 :حسب النسبتني املتواليتني يستعملون االنترنات ألجل البحث العلمي أقل من صغار السن،

 .%59.1و 
 

 القيم
 إن أغلبية املبحوثني الشباب يعتقدون أن استعماهلم لوسائل اإلعالم و التعرض حملتوياا ساعداهم على -

و هذا ينفي فرضية الدراسة اليت تقول بأن وسائل اإلعالم ال تقوم بنشر القيم و ال . االرتباط أكثر بالقيم
 .بتعزيزها لدى الشباب

ب يف أغلبيتهم، ذكورا و إناثا، يوافقون على أن وسائل اإلعالم تساعدهم على االرتباط  أن الشبا-
و لكن اإلناث، و بسبب مرتبتهن و دورهن يف اتمع، أكثر اعتقادا يف قدرة وسائل اإلعالم . بالقيم

.       لعدلعلى جعلهن يرتبطن أكثر بقيم الطموح و التقوى و تقدير العلم و العلماء و الدميقراطية و ا
و السبب يكمن، أيضا، يف نوع الربامج و املوضوعات اليت تتعرض هلا اإلناث حيث أن يقبلن أساسا 
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على برامج اخليال كاألفالم و املسلسالت و املنوعات، و يف املرتبة الثانية على الربامج و املوضوعات 
 .الدينية

.    عالم تساعدهم على االرتباط بقيمة السلطة أن الشباب يف أغلبيتهم ال يوافقون على أن وسائل اإل-
و لكن الذكور ال يوافقون على هذه القيمة أكثر من اإلناث و هذا يعود إىل ربطها بالسياسة و هم ال 

 .يهتمون ا و فقدوا الثقة فيها، و إىل دور املؤسسات االجتماعية اليت ال تغرس هذه القيمة فيهم
       عتقادا يف قدرة وسائل اإلعالم على جعلهم يرتبطون أكثر بالقيمأن الشباب األصغر سنا أكثر ا -

بينما الشباب األكرب ِسنا . و بصفة خاصة القيم ذات الصلة بالشخصية و البيئة االجتماعية و املعتقد
الشباب، صغار السن و كباره، ال لكن.  بدرجة أقل وافقوامبرغم من محلهم لنفس االعتقاد إال أ 

 . باط بقيم ذات البعد السياسيت بأن وسائل اإلعالم تساعدهم على االريتعقدون
أنه كلما كان املستوى التعليمي أدىن لدى الشباب إال و اعتربوا وسائل اإلعالم مصدرا لتعزيز القيم  -

م مثل عندهم، و هذا باستثناء بعض القيم اليت هلا عالقة بالتقاليد و البيئة االجتماعية اليت تقاوم بعض القي
قيمة التفتح، أو اليت هي بعيدة عن إدراك املبحوثني الشباب ألا جمردة و حتتاج إىل قدرات معرفية 

كلما كان املستوى التعليمي للشباب عليه،و . لفهمها مثل احترام الذات و إثبات الذات و الدميقراطية
 .القيم أكثربعض طون بأعلى إال و كان اعتقادهم أقل يف قدرة وسائل اإلعالم على جعلهم يرتب

    باط أكثر بقيم البعد النفسيتأن الذكور و اإلناث يعتقدون بأن وسائل اإلعالم تساعدهم على االر -
 .و ال توجد فروقات دالة فيما بينهم

أن الذكور أقل اعتقادا من اإلناث يف قدرة وسائل اإلعالم على جعلهم يرتبطون بقيم البعد  -
و اإلناث أكثر اعتقادا . اندماجا يف احلياة االجتماعية بسبب تفاعالم اليوميةألم أكثر . االجتماعي

أقل هنمن الذكور يف قدرة وسائل اإلعالم على جعلهن يرتبطن أكثر بقيم البعد االجتماعي، ألن 
 .كوراندماجا يف احلياة االجتماعية و تفاعالن االجتماعية يف احلياة اليومية حمدودة باملقارنة مع الذ

أن الشباب الذكور أقل اعتقادا من اإلناث يف قدرة وسائل اإلعالم على جعلهم يرتبطون بقيم البعد  -
  الديين، ألم أقل تعرضا للمحتويات اإلعالمية يف وسائل اإلعالم اليت تتناول القيم الدينية أو تعكسها، 

بينما نفس . هم ميوالت دينيةلديت ألن ثقافتهم الدينية جتعلهم يف غىن عن وسائل اإلعالم أو ليسو 
االعتقاد أكرب عند اإلناث الالئي يتعرضن أكثر إىل احملتويات الدينية يف وسائل اإلعالم و يعتربا وسيلة 

 . لتعميق ثقافتهن الدينية و لالندماج االجتماعي و االنعتاق من التقاليد
  سب، و هم غري مهتمني بالسياسة كثريا، أن الذكور فهموا املدلول السياسي لقيمة الدميقراطية و ح -

و كان اعتقادهم أقل من اعتقاد اإلناث يف أن وسائل اإلعالم قادرة على مساعدم يف االرتباط أكثر 
 الدميقراطية نمبينما اإلناث، برغم من عدم اهتمامهن، أيضا، بالسياسة، فِه.  البعد السياسيةبقيم
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  ت الفردية و األسرية، و هن يطمحن إىل أن يتشبعن ذه القيمة، مبفهومها الواسع الذي يشمل العالقا
 . علهن يرتبطن أكثر بقيم البعد السياسيجو بالتايل كان اعتقادهن أكثر يف قدرة وسائل اإلعالم على 

    أن ذوي املستوى التعليمي األدىن أكثر اعتقادا يف قدرة وسائل اإلعالم على تعزيز قيم األبعاد النفسية  -
و أن ذوي املستوى التعليمي األعلى أقل اعتقادا يف قدرة وسائل . و االجتماعية و بصفة خاصة الدينية

 و بغض و لكن مجيع أفراد العينة من الشباب. اإلعالم على تعزيز القيم ذات البعدين االجتماعي و الديين
 .يز قيم البعد السياسي أقل اعتقادا يف قدرة وسائل اإلعالم على تعزالنظر عن املستوى التعليمي

ن دور وسائل اإلعالم يف تعزيز القيم لدى الشباب يبقى مكمال لدور مؤسسات التنشئة االجتماعية  أ-  
كاألسرة و املدرسة و اجلماعات األولية و املسجد، و كلما كان دور هذه املؤسسات قويا إال و قل 

 .بعاد النفسية و االجتماعية و الدينيةشأن وسائل اإلعالم يف تعزيز القيم، و بصفة خاصة قيم األ
أن املبحوثني متشبعون بالقيم ذات البعد االجتماعي اليت تعلموها و استدجموها بفعل عوامل التنشئة  -

االجتماعية و اليت تضبط تفاعالم اليومية و جتعلهم، يف سياق جمتمع انتقايل مثل اتمع اجلزائري، 
 موجهني حنو الداخل، مبعىن أم يعطون أمهية لآلخر يف تفاعالم موجهني حنو اخلارج أكثر مما هم

و عليه فإن قيمهم هذه متارس . اليومية و ما سيصدره من أحكام بشأن أفعاهلم و سلوكيام و أفكارهم
 .عليهم نوعا من الضبط االجتماعي و تؤثر على تفضيالم و قرارام اليومية و سلوكيام

 يستعمل املبحوثون الشباب وسائل اإلعالم و يتعرضون  املشار إليه أعاله،جتماعييف مثل السياق اال -
إىل حمتوياا و فق ما يتماشى و قيم البعد االجتماعي و كل ما يتنافر و هذه القيم يتحاشونه أو ال 

ط و يتم هذا عن طريق من. يستدجمونه، و ال يتقبلون إال ما يتناغم و قيم البعد االجتماعي و يعززها
االستعمال لوسائل اإلعالم الذي يتم يف عمومه وسط األسرة أو مع بعض أفراد األسرة يف حال 
التلفزيون و اإلذاعة، و كذلك من خالل حمتويات اخليال اليت ال دد مثل هذه القيم ألا تستعمل 

 . و هذا يتماشى و نظريات التنافر و التناغم املعريف.لغرض الترفيه أساسا
د يقَرا يف شخصية املبحوثني من قيم األبعاد األخرى، و بالتايل فهي قد تمتظهالبعد الديين أكثر أن قيم  -

ما يستعملونه من وسائل اإلعالم من جهة، و من جهة ثانية، رمبا، ال حيتاج املبحوثون إىل وسائل 
 التفريغ من احملتوى جهودادعاءات ب  و هذا يكذِّ.اإلعالم لكي جتعلهم يرتبطون أكثر بقيم هذا البعد

 . ، و يؤكد حتديدنا اإلجرائي ملفهوم القيم على أا نابعة من املعتقدفيما يتعلق بالشباب
ن وسائل اإلعالم ال تقوم بتغيري قيم الشباب مثلما يعتقده البعض، و إمنا تقوم بدوٍر مكمٍل لدور  إ-

و أنه، كلما كان .  األولية و املسجدمؤسسات التنشئة االجتماعية كاألسرة و املدرسة و اجلماعات
 مكتمال و الذات  عندهمالشباب مستوعبا للتوجيهات القيمية املوجودة يف البيئة االجتماعية و األنا

 . هم إىل وسائل اإلعالم لتعزيز قيمهمؤاالجتماعية حمققة لديهم، إال و قل جلو
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كزية لدى املبحوثني مبعىن أا تكتسي  اتضح من الدراسة أن هناك البعض من القيم ذات الرتعة املر-
الطموح و األمن الوطين و التقوى و االلتزام الديين و العدل؛ :  و تتمثل يف3.898أمهية قصوى مبتوسط 

احترام الذات و التفتح و حس االنتماء : و القيم اليت تعترب مهمة عند املبحوثني و حسب تتألف مما يلي
 ؛3.705قدير العلم و العلماء و الدميقراطية و املسؤولية و كان متوسطها و االلتزام بالفرائض الدينية و ت

املوقف جتاه اآلخرين     : و القيم اليت ال تعترب مهمة يف رأي املبحوثني يف تفاعلهم مع سائل اإلعالم هي
 السلطة    و الرتاهة و األمن العائلي و املرتبة االجتماعية و عالقات مرِضية مع الناس و إثبات الذات و

 .3.354و احترام الذات و كان متوسطها 
 أن دور وسائل اإلعالم يف تعزيز القيم خيتلف من بعد قيمي إىل آخر، باختالف حمتوياا إن كانت من -

 .نسج اخليال أو مستمدة من الواقع، و هذه األخرية أقدر على تعزيز القيم لدى الشباب من األوىل
  السلوكيات

 و التعرض حملتوياا يساعدام على وسائل اإلعالم استعماهلم لبحوثني ال يعتقدون بأنأن أغلبية امل -
وز القيام بالسلوكيات موضوع الدراسة، و هذا باستثناء سلوك واحد و هو سلوك التوتر الداخلي اجت

 . و هذا يلغي الفرضية اخلاصة مبحور السلوكيات. %44.6الذي وافق عليه املبحوثون بنسبة 
 منط ترجع إىل موافقة الشباب على أن وسائل اإلعالم تساعدهم على جتاوز سلوك التوتر الداخلي  إن-

 حمتويات خيال، يف التلفزيون بالدرجة األوىل، هي يف األساستعرضهم حملتويات وسائل اإلعالم و اليت 
 .اليت قد متكنهم من نسيان مشقات احلياة و اهلروب من الواقع

ت تناقض ما جاء يف نتائج حتليل القيم اليت كانت إجابات املبحوثني بشأا موجبة  إن نتائج السلوكيا-
و هذا يرجع إىل أن السلوكيات هي أساسا نتاج القيم، و بالتايل فإننا نفترض أن املبحوثني ال . يف جلِّها

عهم ِقيمهم من يعتقدون بأم يف حاجة إىل وسائل اإلعالم لكي ال يقومون مبثل هذه السلوكيات اليت متن
 .ابيةجيالقيام ا إن كانت سلبية أو تشجعهم على القيام ا إن كانت إ

 أن وسائل اإلعالم ال تستطيع أن تساعد الشباب على جتاوز بعض السلوكيات السلبية إذا كانت هذه -
فما مينع . فيهااألخرية موجهة بالقيم و حتدث يف البيئة االجتماعية اليت ينتمي إليها الشباب و يعيشون 

   .من القيام ذه السلوكيات هي املؤسسات االجتماعية و ثقافتها و تقاليدها و ليست وسائل اإلعالم
و هذا يؤكد أن سلوكيات الشباب اجلزائري موجهة أساسا بالقيم و باملعايري االجتماعية اليت استدجموها 

 احملدد الرئيسي لسلوكيام يف البيئة بفعل عوامل التنشئة املختلفة، و تبقى مؤسسات التنشئة هي
 .االجتماعية و بصفة خاصة األسرة و اجلماعات األولية

 أن متغري النوع ال يؤثر كثريا يف اعتقاد الشباب مبدى قدرة وسائل اإلعالم على مساعدم على جتاوز -
يبقى يف حدود و لكن تأثريه . بعض السلوكيات السلبية، حيث جاءت النتائج متقاربة إىل حد بعيد

 .سلوك إىل آخر التفاوت يف درجات االعتقاد و ختتلف هذه الدرجة من منوذج
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 و اعتربوا وسائل اإلعالم عامال مساعدا كلما كان املستوى التعليمي أدىن عند املبحوثني الشباب إال -
الم كمصدر  الفئة تنظر إىل وسائل اإلعجع إىل أن هذهارو هذا . على جتاوز بعض السلوكيات السلبية

للمعلومات و املعرفة نظرا حلرماا منها، و وسيلة للتخلص من القلق و امللل، لكن هذا ال يعين أن 
 . اليت يتفاعلون فيها االجتماعيةسلوكياا غري موجهة بالقيم و ال يعريون اهتماما للبيئة

ليمي الثانوي خبصوص بني أفراد املستوى التعليمي األساسي و أفراد املستوى التع فرقال يوجد  -
     .االعتقاد يف مدى قدرة وسائل اإلعالم على أن تساعدهم يف عدم القيام ببعض السلوكيات السلبية

 . القضاء على التوتر الداخلييفو لكنهم يشتركون يف االعتقاد بأن وسائل اإلعالم تساعدهم 

 يف أن وسائل اإلعالم ال تساعدهم  أن متغري املستوى التعليمي ال يؤثر على مدى اعتقاد املبحوثني -
 كلما كان املستوى التعليمي أدىن إال و اعترب الشباب لكنوعلى جتاوز بعض السلوكيات السلبية، 

وسائل اإلعالم قادرة على مساعدم على جتاوز بعض السلوكيات السلبية دون أخرى، و نظروا إليها 
 .كمصدر للمعلومات و الترفيه

 اليت تضبط سلوك الشباب يف التفاعالت اليومية، و جتعلهم يتفاعلون وفق  هييةالبيئة االجتماع إن -
 ختضع للضبط االجتماعي الذي تفرضه مؤسسات  هي و،و التقاليد و القيم السائدة يف اتمع الثقافة

 .التنشئة االجتماعية كاألسرة و اجلماعات األولية بالدرجة األوىل
       باملوافقة مقارنة مع نسبيت البعد النفسي%42.2سبة مرتفعة نسبيا جلت بشأنه ن البعد الديين س أن-

هذا قد . %57.8بلغت   موافقتهم عدمو البعد االحتماعي، بينما جند نسبة أغلبية املبحوثني الذين أعلنوا
يعود إىل أن الذين عربوا باملوافقة يستعملون بعض حمتويات وسائل اإلعالم من أجل تعميق معارفهم 

و الذين أجابوا بعدم املوافقة فهم يتعقدون أم ليسوا يف حاجة إىل وسائل اإلعالم لكي جتعلهم . ينيةالد
 أا قادرة على تعميق معارفهم يف هذا  من و هذا برغم مثال، القيام بالفرائض الدينيةسلوكحيافظون
 .اال

ىل حمتوياا ال تساعدهم على جتاوز إن وسائل اإلعالم اليت يستعملها املبحوثون الشباب و يتعرضون  إ-
معظم السلوكيات موضوع الدراسة باستثناء سلوك التوتر الداخلي الذي له عالقة باجلوانب الوجدانية 
اليت جتد إشباعا يف بعض حمتويات وسائل اإلعالم، و بصفة خاصة التلفزيون، و ما ميكن أن يقدمه هلم 

 و هذا يؤكد افتراضات االستعماالت        .حالم اليقظةمن فرص للهروب من الواقع و االنغماس يف أ
  و اإلشباعات

أن الفروقات املسجلة بني الذكور و اإلناث تعود أساسا إىل عوامل التنشئة االجتماعية اليت ال تؤهل  -
جة صبح اإلناث يف عمومهن يف حاتمبا فيه الكفاية األنثى للتفاعل االجتماعي يف احلياة اليومية و بالتايل 

جل املعرفة أو أمن إىل استعمال وسائل اإلعالم من أجل االطالع على بعض النماذج من السلوكيات 
 .التكيف أو الفضول
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 أن اإلناث أكثر اعتقادا من الذكور خبصوص قدرة وسائل اإلعالم على مساعدن يف جتاوز بعض  -
 و الشخصية النفسية لإلناث، حبيث و هنا أيضا تتدخل عملية التنشئة االجتماعية. السلوكيات السلبية

أن تفاعالن يف احلياة االجتماعية تعترب أقل حدة بسبب املعوقات الثقافية و التقاليدية للبيئة االجتماعية 
احمليطة ن، و بالتايل فهن جيدن يف وسائل اإلعالم فرصة للتعرف على ما جيري يف ذات البيئة من 

 لتعلُّم تلك  أخرىوكيات اإلجيابية، ألن ليس لديهن فرصا كذلك السلنتعلمتسلوكيات سلبية و 
باإلضافة إىل البحث عن إشباع بعض احلاجات اليت قد ال تستطعن إشباعها يف احلياة . السلوكيات
م أكثر مما هي هل ةبينما الذكور قد جيدن ما يليب حاجام يف البيئة االجتماعية اليت هي مواتي. احلقيقية

 .مواتية لإلناث
أن اإلناث أكثر اعتتقادا يف أن وسائل اإلعالم تساعدهن على جتاوز بعض السلوكيات السلبية ذات  -

ن جيدن يف ألكون أكثر إقباال على احملتويات الدينية يف وسائل اإلعالم بالصلة باملعتقد و هذا يفسر 
بينما . ت بصلة إىل الدينالعقيدة وسيلة لالندماج االجتماعي و االنعتاق من قيود التقاليد اليت ال مت

الرتباط أكثر باملعتقد كأن يذهبوا إىل املسجد يف أي وقت شاؤوا أو باتسمح البيئة االجتماعية للذكور 
 .  حيتكوا مبن هم على قدر من املعرفة يف اال أو حىت ينهلون من مصادر عدة

 على جتاوز بعض السلوكيات  أن اإلناث أكثر اعتقادا من الذكور يف أن وسائل اإلعالم تساعدهن -
ن اإلناث أكثر شعورا باملسؤولية و االنشغال باملستقبل، فهن قد أل ،السلبية املرتبطة بالبعد االقتصادي

 هلن للوايتِميلْن إىل عدم تبذير املال من ناحية، من ناحية ثانية، ال يبالغن يف حب املال سيما بالنسبة 
كور الذين قد يكونون غري مستقلني عن األولياء و بالتايل ال و هذا على خالف الذ. ميوالت دينية

يشعرون باملسؤولية، أو هم مستقلني ماديا و من مثة ال يبالون باألمور االقتصادية، و كذلك فهم ال 
 . يتعرضون إىل احملتويات اإلعالمية اليت قد تستحث االستهالك مثل املسلسالت

 قوانني التنشئة االجتماعية و هذا راجع إىل )  عاما24-19(لعمرية  نسبة املوافقة أكرب عند الفئة ا أن-
من العمر عتيا، إال أنه كلما كان الفرد الفرد اليت برغم كوا عملية متواصلة طيلة حياة الفرد مهما بلغ 

  و هذا بسبب عدم اكتمال منو األنا و حتقيق الذات،صغريا إال و كان يف حاجة إىل تنشئة أكثر
و امتالك البناء الدافعي، و يكون غري مستقر ماديا و نفسانيا، و بالتايل قد يبحث من خالل  عيةاالجتما

استعماله لوسائل اإلعالم عن اكتشاف ما حيدث يف البيئة االجتماعية من سلوكيات سواء سلبية أو 
 .إجيابية و حياول تكييف سلوكياته مع ذات البيئة و مع مجاعته األولية بالتحديد

أقل موافقة على أن وسائل اإلعالم تساعدهم على جتاوز )  عاما29-25(أفراد الفئة العمرية   أن-
نسبيا  سلوكيات البعد االجتماعي، و هذا يفسر باكتمال منو األنا عندهم و حتقيق الذات االجتماعية

جتماعية هم، و صاروا يؤدون دورا يف احلياة االجتماعية و مدركني إىل حد ما لظروف البيئة االلدي

 342



 االستنتاجات العامة

. احمليطة م، و قد يكونون قد حققوا االستقالل املادي و النفسي و أصبحت لديهم مسؤولية يف اتمع
 . و عليه، فهم أقل حاجة إىل وسائل اإلعالم لكي تعلِّمهم كيف ينبغي أن تكون سلوكيام

 على جتاوز بعض ره، ال يوافقون على أن وسائل اإلعالم تساعدهماأن الشباب، كبار السن و صغ -
السلوكيات السلبية، و بالتايل متغري السن ليس له تأثري كبري خبصوص األبعاد السلوكية النفسية و الدينية 

و هلذا ميكن أن نستنتج بأنه كلما كان . و االقتصادية، و لكن له تأثري على البعد االجتماعي للسلوك
 وسائل اإلعالم لكي يتجاوزوا بعض السلوكيات الشباب أصغر سنا إال و كانوا يف حاجة إىل استعمال

        و كلما كان الشباب أكرب سنا إال. و هذا بسبب عدم اكتمال األنا و الذات االجتماعية عندهم
هم أكثر إدراكا ألو كانوا أقل حاجة إىل وسائل اإلعالم لكي يتجاوزوا بعض السلوكيات السلبية 

 .   ملظروف البيئة االجتماعية اليت حتيط

أن الشباب يف أغلبيتهم و بغض النظر عن مستواهم التعليمي ال يوافقون على أن وسائل اإلعالم  -
لكن البعض منهم . تساعدهم يف جتاوز بعض السلوكيات السلبية و بصفة خاصة ذات البعد االجتماعي

 الشخصي و االقتصادي و بنسبة أقل و من املستويات التعليمية الثالثة يوافقون خبصوص البعد النفسي و
 .و هذا من أجل التنشئة النفسية للشخصية أو للتثقيف الديين أو لعقلنة اإلنفاق

كلما كانت االستعدادات النفسية و الشخصية لدى املبحوثني الشباب قادرة على السماح هلم  -
م كبديل وظيفي بالتفاعل االجتماعي و االندماج يف مجاعام األولية إال و استغنوا عن وسائل اإلعال

 .يحدد سلوكيام
 اليت تبقى بعيدة عن واقعهم أن البيئة الرمزية اليت يقدمها التلفزيون ال تؤثر يف املبحوثني الشباب -

ألن ، االجتماعي و هذا ينطبق إىل حد ما على التلفزيون اجلزائري و إىل حد كبري على التلفزيون األجنيب
 .االجتماعية احلقيقية يتأثرون أكثر ببيئتهم الشباب

         أن وسائل اإلعالم تستعمل من أجل التثقيف الديين لتكييف السلوكيات مع ما يقتضيه الشرع -
لكنها قد ال  ،و بصفة خاصة بالنسبة للذين اختاروا الربامج و املوضوعات الدينية يف املراتب األوىل

 . نية و االستقرار النفسيتساعد البعض اآلخر، إذا ما توفرت لديهم الثقافة الدي
 أن نتائج هذه الدراسة تؤكد أن الشباب، و عكس ما هو شائع يف بعض اخلطابات، ينمون عن وعي -

و بالتايل، تؤكد نتائج . بتوجهام القيمية أثناء التفاعل مع وسائل اإلعالم و ال ميكن اعتبارهم سلبيني
 .ةهذه الدراسة ما توصلت إليه بعض الدراسات السابق

أن نتائج هذه الدراسة حمدودة و ال تقدم صورة متكاملة عن الظاهرة، و هذا بسبب التقنية املستعملة  -
 لدراسة هفما حنن يف حاجة إلي. مهيتهما أيف البحث، استمارة استبيان و مقابلة، و مها غري كافيتني رغم

ا، ا و كيفيتلقي و تقنياته كميمقترب المثل منهجية ب يف عالقته مع وسائل اإلعالم هي منهجية الشبا
 من نقاشات أثناء مشاهدة برنامج تلفزيوين  فيها التركيز على العائلة و اجلماعة األولية و ما يدورأي
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 االستنتاجات العامة

املالحظة املباشرة و املقابالت املسجلة صوتا أو صورة، مع عدة أطراف كاألولياء و هذا عن طريق . مثال
 . متقاطعة ذات داللة عميقةا يؤدي إىل نتائجمم و الشباب و املعلمني و األقران،

عند دراسة السلوكيات ينبغي أن نأخذ بعني االعتبار التمايزات فيما بني األفراد اليت جتعلهم يرتبطون  -
و هذه التمايزات هلا صلة مبفهوم الذات و األنا و منط الشخصية و كلها تلعب ، بالقيم بدرجات متفاوتة
 .نسايندورا يف حتديد السلوك اإل

 و من الناحية السوسيولوجية ينبغي أن نكون واعني ببعض املفاهيم اليت تلعب هي األخرى دورا يف -
و الدور و املرتبة ) الشبهي-مبا فيه التفاعل(  السلوك اإلنساين، مثل السياق و التفاعل  القيم و بالتايلفهم

 العوامل تتفاعل فيما بينها و ما بني العالقة فكل هذه. و الذات االجتماعية و البيئة االجتماعية و الرموز
 . مع وسائل اإلعالم لتحديد السلوك االتصايل للفرد

 يف جمال تكوين الرأي العام، يبدو من نتائج هذه الدراسة أن مقترب األجندة ستينغ غري الئق لفهم -
ائل اإلعالم و بصفة الظاهرة لدى الشباب، لقلة تعرض أغلبيتهم إىل الرسائل اإلخبارية يف خمتلف وس

و عليه، إذا ما أريد دراسة ظاهرة الرأي العام لدى الشباب، لفائدة االتصال السياسي . خاصة التلفزيون
 . ايكون أجنعقد  مفهوم قادة الرأيمثال، فينبغي البحث عن مقترب آخر، و لعل 

 االجتماعية تقريبا اليت  أخريا، فإن أدبيات التنمية، و بفعل انسحاب الدولة من جل جماالت اخلدمة-
ة، و هناك استثناءات مثل نظرية االستحداثات اليت ميكن أن جمديكانت ترعاها يف السابق، أصبحت غري 

 و أكثر من .غري السوية على حد سواء تفسر ملاذا بعض الشباب يتبنون بعض السلوكيات السوية و
 اليت ترتكز على التوليف بني التقنية        هذا، فإن شروط التنمية تكمن يف اكتساب املهارة األخالقية

 .و الثقافة، مما يسمح لألفراد باخللق و اإلبداع يف سياق خصوصيام الثقافية و التوجه األخالقي
أخريا، ينبغي البحث يف مثل هذه الدراسات عن تقنية تتجاوز معوقات إمكانية عدم التعبري عن الرأي -

 بعض مقاييس االختبارات غري املباشرة املطبقة يف علم النفس  و لعلَّاخلاص الفعلي من طرف املبحوثني،
 .)ليكرت(االجتماعي تكون ذات فائدة و تفي بالغرض أفضل من مقياس 
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 خامتة

لقد حاولنا من خالل هذه الدراسة معاجلة إحدى الظواهر الرئيسة يف جل اتمعات و هي 
و بالتايل فهم موضوع سياسات  الشباب، نظرا ملا ميثلونه دميغرافيا و إبداعيا و اقتصاديا و اجتماعيا،

السوية اليت تنتج السلوكيات غري  و االنشغال بقضايا الشباب مثاره. غلب البلدانأو انشغاالت يف 
و يف الكثري من األحيان، تنسب هذه السلوكيات غري . رةوعنهم من حني إىل آخر و متفاوتة اخلط

. السوية أو املنحرفة  إىل فقدان الشباب لقيمهم و معايريهم االجتماعية و التنصل من هويتهم األصيلة
لتقليدية كاألسرة و املدرسة عن الدور و تارة أخرى إىل تراجع دور مؤسسات التنشئة االجتماعية ا

 .الذي يعتقد أا كانت تؤديه يف السابق
لكن كل اجلهات تلوم وسائل اإلعالم على ما أصبح عليه الشباب، األولياء يشتكون من و 

الوقت الذي يقضيه أبناؤهم أمام التلفزيون أو يف قاعات األلعاب االكترونية و االنترنات و نزعتهم 
ما يشاهدونه و املعلمون و األساتذة ينتقدون األسرة على عدم القيام بدورها لتحسني أداء إىل تقليد 

بعض الشباب من سلوكيات يعاقب عليها به أبنائها البيداغوجي، و السلطات العمومية قلقة مما يقوم 
 . القانون

يات لدى  معاجلة أثر وسائل اإلعالم على القيم و السلوكامن منظور هذه اإلشكالية حاولن
ناس ئلكي يتسىن االستو مثل هذا املوضوع الشائك كان يف حاجة إىل سيقَنٍة . الشباب مبنطقة البليدة

 به هو تفكيك هذا التساؤل اجلوهري إىل فرضيات متعددة مستلهمة من ابه، و بالتايل أول ما قمن
 .السياقات املختلفة لإلشكالية قيد الدراسة

كل مفهوم ورد يف تساؤل اإلشكالية من خالل الرجوع إىل كما حاولنا أن نؤطر نظريا 
و أول هذه احملاوالت تتمثل يف إثارة . األدبيات و الدراسات السابقة لكي نستبصر ا يف مسعانا هذا

إشكالية التأثري و عدم جدواه إىل حد بعيد يف فهم العالقة بني الشباب و وسائل اإلعالم، و من مثة 
ر الذي يفسر مبنهجية أفضل العالقة السابقة مستنريين مبقترب االستعماالت، فضلنا احلديث عن األث

ألننا ال نستطيع فهم عالقة الشباب بوسائل اإلعالم دون طرح السؤال عليهم أوال حول كيف 
 و بفضل هذا املقترب اطلعنا على بعض .يستعملون وسائل اإلعالم و ماذا يفضلون يف حمتوياا

 .بعض من فرضيات الدراسة و االعتقادات السائدةاألمور اليت فندت ال
     إىل احملتويات اليت تدفع إىل اهلروبية، ون أيضا، هو أن الشباب مييل يف األدبيات،و الشائع

هذا جزء من الصورة فقط، ألن اجلزء اآلخر هو أن الشباب أثناء تعرضهم لوسائل اإلعالم و لكن 
ن حمتويات وسائل اإلعالم سواء املعلومات أو النماذج يوظفون قدرام اإلدراكية و يتعلمون م

ننا من اكتشاف أمر مهم و عليه استعرضنا املقترب املعريف مبختلف أفكاره، و هذا مكَّ. السلوكية
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ر تفسريا الئقا عالقة الشباب بوسائل اإلعالم يتمثل يف أن البعض من نظريات هذا املقترب ال تفس  
لرأي العام، حيث اكتشفنا أن أغلبية الشباب يف هذه الدراسة غري مهتمني و حتديدا يف جمال تكوين ا

و هذا له تضمني بالنسبة لالتصال . باحملتويات اإلخبارية بصفة عامة و السياسية بصفة خاصة
 .السياسي و احلمالت العمومية املوجهة إىل الشباب

 فيها ما بِت اليت كُالتنمية يف ومل يكن بوسعنا عدم التعرض إىل أدبيات دور وسائل اإلعالم
ال يعو ال حيصى، و يف النهاية أصبحت بدون جدوى يف ظل زوال الدولة احلاضنة و استبداهلا د 

 .بدولة احلكامة الرشيدة
فمثل هذه املقتربات النظرية كانت لنا ضرورية ملعاجلة إحدى اإلشكاليات الصعبة يف خمتلف 

 يف فرع اإلعالم و االتصال، و نعين ا إشكالية القيم و هي الفروع املعرفية، و بالدرجة األوىل
ألن موضوع القيم، وبشهادة الرواد يف هذا امليدان، . الصعوبة األساس اليت واجهتنا يف هذه الدراسة

 بعض األمور اجلوهرية مثل مصدر القيم هل هو املعتقد أم مل حتسم فيه بعد مازال يلفه الغموض و
و الصعوبة الثانية ندرة الدراسات حىت يف البلدان املتطورة حول العالقة بني وسائل . اتمع أم األفراد

كما هي الندرة يف . اإلعالم و القيم، رمبا ألن املشكل ال يطرح إال بالنسبة لبعض البلدان القليلة
و هي يف طور  على أصابع اليد الواحدة، اهدد الدراسات من هذا املنظور ميكن عداجلزائر حيث ع

 .طرح األسئلة و استحثاث فرضيات و حسب، و هذه الدراسة ال تتدعي االستثناء إطالقا
 حاولنا معاجلة الغموض يف مفهوم القيم الذي أثاره الرواد لكي يتسىن لنا توظيفه ،و عليه

 يف اتمعات العربية و اإلسالمية هدراسة، و بالتايل وصلنا توكيد قناعتنا بأنبصفة تالئم إشكالية ال
نعكست قناعتنا يف وضع قائمة للقيم يف امصدر القيم هو الدين و ليس اتمع و ال األفراد، و لقد 

 استمارة االستبيان بالصيغة املوجبة و ليس السالبة كما هو شائع عند البعض، و جتسدت هذه القناعة
من خالل نتائج الدراسة و على عدة مستويات، منها أن الشباب يف هذه الدراسة يعتقدون بأن 

الشيئ الذي يعين أم مستوعبون . هم على االرتباط بالقيم موضوع الدراسةدوسائل اإلعالم تساع
جانبا ما و يطرحون  للتوجهات القيمية املوجودة يف البيئة االجتماعية و خيتارون ما يتالءم و قيمهم،

و يتمثل املستوى الثاين يف أن الشباب يف أغلبيتهم يوظفون وسائل اإلعالم لتعميق . يتعارض معها
 .معارفهم الدينية

و استنتجنا من نتائج الدراسة أن احملدد األول لقيم الشباب ليس وسائل اإلعالم، و إمنا هي 
غرست فيهم هذه اليت جلماعة األولية مؤسسات التنشئة االجتماعية كاألسرة و املدرسة و املسجد و ا

 عالقام  يف أن الشباب يتفاعلون،مبعىن آخر. القيم يف املقام األول و تواصل تعزيزها يوميا
 . البيئة االجتماعية اليت يعيشون فيهاعليهم االجتماعية وفق ما متليه 
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 القيم  على خالف،و مستوى ثالث يف سياق حديثنا عن القيم مرتبط بالسلوكيات اليت
تقبلها املؤسسات االجتماعية، و اكتشفنا من ال أوردناها بصيغة السالب أي تلك السلوكيات اليت 

خالل نتائج الدراسة أن الشباب يف هذه الدراسة ال يعتقدون بأن وسائل اإلعالم تساعدهم على 
كيات و هذا لسبب بسيط يتمثل يف أن احملدد الرئيسي لسلو. جتاوز بعض السلوكيات السلبية

الشباب هي قيمهم، و إذا ما حدث و أن تبادر من بعض الفئات الشبانية سلوكيات غري سوية فمرد 
قرام وينمذجون أ و إمنا قد يتأثرون ب،ذلك ليس وسائل اإلعالم و ما يستهلكونه من حمتويات

ة و بالتحديد سلوكيام يف امللبس و التحدث و االستهالك وفق ما يالحظونه يف بيئتهم االجتماعي
 .أو أسرهم أو مؤسسام التعليمية أقرام

 استعرضنا أدبيات الشباب و الدراسات اليت تناولت الظاهرة خاصة او اجلدير بالذكر هو أنن
نفسية للشباب و ما هي -تلك املماثلة للبيئة اجلزائرية لكي نتعرف أساسا على اخلصائص السوسيو

، بعبارة أخرى أردنا أن ندخل يف عقول تشغل باهلما اليت  تعترضهم و القضاينوع املشاكل اليت
  .الشباب ملعرفة ما يفكرون، لكي حيق لنا احلديث عنهم

و لقد توصلنا من خالل هذه الدراسة إىل عدة استنتاجات نأمل أن تكون بداية لصياغة 
 مازال يعاين فرضيات من أجل القيام بدراسات أخرى يف سبيل التأسيس هلذا اال من البحث الذي

  .من نقص شديد من حيث حنت املفاهيم و التنظري و التقنيات املنهجية
 عن السؤال الكبري ناا أجبعي أنندنو ال تفوتنا اإلشارة إىل أن هلذه الدراسة حدود، و ال 

م و الصلة مع وسائل اإلعالم، و ال نعتقد أبدرفة ا أننا توصلنا إىل معاملتعلق بقيم الشباب و سلوكيا
ونا من معرفة جزء فقط مما يفكركل ما يفكر فيه الشباب حقيقيا، و إمنا ميكن أن نكون قد متكن 

 .د الظاهرةجدا مقارنة بتعقُّ و قد يكون ضئيال ،فيه
   .و اهللا أعلم
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 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي
 جامعــة اجلزائــر

 كلية العلوم السياسية و اإلعـال م
 قسم علوم اإلعالم و االتصال

 
 
 

                                       استمارة استبيان
 

 بعد التحية و التقدير،
   :حول موضوع دولة شهادة دكتوراه تحضري ل      هذه االستمارة خاصة ببحث علمي ميداين

، ».دراسة استطالعية مبنطقة البليدة: أثر و سائل اإلعالم على القيم و السلوكيات لدى الشباب « 

املعلومات املقدمة من طرفك لن تستعمل . فالرجاء منك القراءة املتأنية لألسئلة و اإلجابة عنها حسب رأيك اخلاص
 .إالَّ ألغراض البحث العلمي

 

 .                                                   شكرا جزيال على تعاونك               
 السعيد بومعيزة/                                                             صاحب البحث

 
 :مالحظة
 .داخل مربع اإلجابة الصحيحة ] √[ ي عالمة /ضع 
 .ي امسك/ال تذكر 
 ِجبسئلة اليت تعنيك بصفة مباشرةييب إالَّ على األ/ال ت. 
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 استبيان   استمارة                          

 التلفزيون باستعمال أسئلة خاصة
   ال.2نعم                      .  1                  هل تشاهد برامج التلفزيون؟ -1

  :إذا كان اجلواب نعم، يسأل   
 ن؟     هل تشاهد التلفزيو -2

               نادرا   .3                    أحيانا.  2                دائما . 1                            

 )ار أكثر من إجابة يختا كميكن ( ما هي القنوات التلفزيونية اليت تشاهدها أكثر؟ -3
     الفرنسية      التلفزيونية القنوات- العربية        نية التلفزيوالقنوات - التلفزة اجلزائرية          -

 

 ؟يف القنوات التلفزيونية   تنال اهتمامك أكثراهدها و
 2ىل، و رقم  للربنامج الذي ينال اهتمامك يف املرتبة األو1 حسب األولوية، تعطي رقم ط

 .. )انية، و هكذا

  
 ملسلسالتا        السياسية  -         يةثقافال -         الم 
      األلعاب   -      الغنائية     املنوعات -      اإلخبارية -     ية

... 

  :لعربية
  املسلسالت -       السياسية -         ثقافيةال -         الم 
  األلعاب-     املنوعات الغنائية -        اإلخبارية -           ة

                     

 الفرنسية؟
    املسلسالت-           السياسية -         ثقافيةال -         
  األلعاب        -       املنوعات الغنائية -        ية

 : يف مشاهدة يومياذي تقضيه
 ساعتني أكثر من .3       حوايل ساعتني  .2         ساعة   .1   :

 ساعتني أكثر من . 3      حوايل ساعتني   . 2     ساعة    .1 :العربية 

 ساعتني أكثر من .3 حوايل ساعتني    . 2 ساعة   . 1  :الفرنسية

  ؟ملشاهدة القنوات التلفزيونية 

 II
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القنوا -ب
  
  
القنوا -ج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ما هي أو  -6



 ائري؟التلفزيون اجلز  -أ

 ليس يل وقت مفضل. 5      يف السهرة.  4يف املساء      . 3      يف الظهرية .2يف الصباح     .1

 لعربية ؟ازيونية 
 ليس يل وقت مفضل. 5 يف السهرة   .  4    يف املساء. 3يف الظهرية      .2    

  فرنسية؟اليونية 
ليس يل وقت مفضل. 5 يف السهرة    . 4يف املساء      . 3يف الظهرية      .2 

  

 مع األسرة .3     مع بعض أفراد األسرة   . 2       لوحدك    .1   :زائري

  مع األسرة.3    مع بعض أفراد األسرة   .2   لوحدك .1 : العربيةزيونية

  مع األسرة.3   مع بعض أفراد األسرة  .2  لوحدك   .1 ؟الفرنسيةفزيونية 

 عمال اإلذاعة
  ال.2    نعم                  .  1 ؟    ىل اإلذاعة
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يف الصباح    .1

التلفز  القنوات-ج
يف الصباح    .1
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 ؟يةفرنس احملطات اإلذاعية ال -ج 
 األلعاب -      الرياضية  -      العلمية    -      ثقافيةال -    السياسية    -
  الطبخ و شؤون املرتل-       الجتماعيةا -       ألغاين ا-  اإلخبارية     -
 ):  .....أذكرها( أخرى -

 :االستماع إىليف يوميا ما هو مقدار الوقت الذي تقضيه  -12
 ساعتني أكثر من   .3     حوايل ساعتني .2          ساعة.1 :اجلزائرية احملطات اإلذاعية - أ

 ساعتني أكثر من . 3   حوايل ساعتني   . 2 

 ساعتني أكثر من .3  حوايل ساعتني    . 2 

 ليس يل وقت مفضل. 5   يف السهرة  .  4ساء    

ليس يل وقت مفضل. 5يف السهرة     . 4   

 ليس يل وقت مفضل. 5يف السهرة    . 4   

 مع األسرة . 3    مع بعض أفراد األسرة  

  مع األسرة.3   ألسرة  مع بعض أفراد ا

  مع األسرة.3   مع بعض أفراد األسرة 

 ال.2               

 عندما تكون أمامي .3         أحيانا       

 عندما تكون أمامي .3 أحيانا    .2   

 عندما تكون أمامي .3  أحيانا   .2  

 : ك أكثر يف
 2و رقم   للموضوع الذي ينال اهتمامك يف املرتبة األوىل، 1 رقم 

 IV
  
  
    ساعة     .1 :العربية يةاحملطات اإلذاع -ب
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 ساعة    . 1 :الفرنسيةاحملطات اإلذاعية  -ج
  
  
 إىل؟لالستماع ما هي أوقاتك املفضلة  -13
 :ة اجلزائريةياإلذاعاحملطات  -أ

يف امل. 3يف الظهرية      .2    يف الصباح    .1

 :العربية ة
يف املساء. 3     يف الظهرية.2 

 : الفرنسيةة
يف املساء . 3يف الظهرية    .2 

:   

 2    لوحدك .1  :اجلزائرية

.2   لوحدك   .1  : العربيةة

2    لوحدك .1 : الفرنسيةة

 اجلرائد اليوميةمال 
    نعم.  1   ؟ائد اليومية 
 :عم، يسأل

2        دائما.1      :جلزائرية

   ادائم.1 : العربيةمن البلدان

ادائم.1 :)من فرنسا( لفرنسية

 تنال اهتمام تطالعها وع اليت
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