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 أثر اإلعالن التلفزيوني على قيم وسلوكيات الشباب الجزائري

  
  محاضر أستاذ، محمد الفاتح حمدي

 ، الجزائر جامعة األغواط

 
 مقدمة .1

يالحظ بأنَّ حصة  فضائي العريب يف السنوات األخريةال املشهد لتطو املتتبع 
ي املدة الزمنية اإلعالنات اليت تبث يف العديد من القنوات الفضائية العربية، تكاد تساو 

مما جيعل املشاهد مكرهًا على متابعتها واليت قد حتمل  ة لبعض الربامج اليوميةاملخصص
ل جمتمعاتنا يف أغلبها إحياءات تتناىف مع قيمنا وعاداتنا وأعرافنا، واملعايري السائدة داخ

رك وحي والشهوات، ظيف املرأة بشكل يثري االنفعاالتمن خالل تو اإلسالمية والعربية،
وهذا ما أكدته العديد .مثال  حمتشم دى اجلمهور بعرضها بلباس غريالغرائز اجلنسية ل

اإلعالن يف القنوات الفضائية العربية واألجنبية "من الدراسات العربية اليت ترى بأنَّ 
ا املوديالت  خياطب الغرائز اجلنسية، من خالل الرقص والغناء واحلركات اليت تقدم 

عالنية، وما حيققه املنتج من انتعاش وقيت، وسعادة حلظية مبجرد داخل الومضات اإل
تناول بعض السلع االستهالكية مثل املشروبات الغازية، وهو بذلك مل يركز على املنتج 
أو قيمته وفائدته وإمنا أعطى صورة أبعد ما تكون عن قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا، من 

يرض عنها الكثري من أفراد اجملتمع العريب بني اجلنسني بصورة مستفزة، مل  االختالط
و يف ظل سيطرة راقبة من قبل السلطات املعنية، هذا يف ظل غياب امل. 1واإلسالمي

أصحاب املال واألعمال على خمتلف وسائل اإلعالم واألسواق التجارية، حيث ال 
يهمهم سوى احلصول على أرباح كبرية، من خالل الوصول إىل أكرب عدد من 
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والعادات  أما مراعاة القيم.دمة يف القنوات الفضائيةدين للومضات اإلعالنية املقشاهامل
 بالنسبة هلم فهي يف آخر سالمية،والتقاليد السائدة داخل اجملتمعات العربية واإل

دام اهلدف األمسى هو حتقيق الربح والكسب ،ماإطالقاغري موجودة  االهتمامات أو
  . يعات حىت ولو كان على حساب منظومتنا القيميةالكثري، وحتقيق حجم أكرب من املب

ويف ظل تزايد الفرتات اإلعالنية يف القنوات الفضائية العربية وخصوصاً 
أصبح شبابنا يف ظلها تائهًا قد يقلد كل ما اإلعالنات املستوردة من الدول األجنبية، 

زمنية للومضة غم من قصر املدة اليشاهده عرب هذه الومضات اإلعالنية واليت على الر 
اإلعالنية التلفزيونية إال أن أثرها قد يكون عميقاً، خاصة عندما يتكرر عرضها أكثر 

ما يؤكده املفكر اجلزائري عزي عبد  وهذا صبح مطبوعة يف ذهن املتلقي،من مرة حيث ت
إن التأثري يكون إجيابيًا إذا كانت حمتويات الرسائل اإلعالنية وثيقة الصلة :"الرمحن قائالً 

بالقيم، وكلما كانت الوثائق أشد كان التأثري إجيابياً، وباملقابل يكون التأثري سلبيًا إذا  
كانت احملتويات ال تتقيد بأي قّيم أو تتناقض مع القّيم، وكلما كان االبتعاد عن القّيم 

وقد يكتسب الشباب من مشاهدته لتلك اإلعالنات ،1"أكرب كان التأثري السليب أكثر
فرتات متعددة العديد من السلوكيات والعادات الغريبة عن جمتمعنا، سواء  املختلفة ويف

 املوضة والتفتح على اآلخر مضرة بالنسبة له، وذلك حتت شعار أكانت مفيدة أو
ومواكبة تطورات العصر، وما نشاهده يوميًا يف واقعنا احلاضر من مظاهر غري اعتيادية 

جتماعية، خري دليل على التغريات والتحوالت والعالقات االكالم وال ألكليف اللباس وا
احلاصلة داخل اجملتمع اجلزائري واليت قد يكون لربامج اإلعالنات التلفزيونية دور كبري يف 

  . هذا التغيري السلوكي والقيمي سواء على مستوى األسرة أو اجملتمع
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ئري لقد جعلت القنوات الفضائية مبختلف براجمها نسبة كبرية من الشباب اجلزا
ال يدرك ماذا يفعل فيه، يفكر دومًا يف  خيايل بعيدًا عن جمتمعه وأسرتـه يعيش يف عامل

حماولة الوصول إىل هذا العامل املثايل الذي صورته وزرعته وسائل اإلعالم واالتصال 
ولد لدى شبابنا مرض اإلحباط والقنوط واليأس من واقعه "املختلفة يف خميلته، مما 
 حالة عدم قدرته عن امتالك ما تسعى القنوات الفضائية العربية املعيش، وخصوصًا يف

قتصادية الصعبة واال االجتماعية، قد يعود ذلك لظروفهلرتوجيه من خدمات متنوعة، و 
يف هذه املرحلة يكون مرهف احلس شديد  -الشباب-ألن أغلبيتهاليت يتخبط فيها،

غرق يف أحالم اليقظة وحيّقق عن طريقها احلساسية ويتأثّر تأثّرًا بالغًا بنقد اآلخرين ويست
، وهذا ما جيعله يشكل صورة منطية حلياة جديدة 1"ما مل يستطع حتقيقه يف الواقع

صنعتها برامج اإلعالنات الفضائية يف خميلته ويف حالة عدم قدرته على حتقيق ذلك قد 
  .يتصرف تصرفات تسيء ألسرته وجمتمعه وحىت لشخصه

ئية العربية على اإلعالنات كمورد اقتصادي أساسي، إن تركيز القنوات الفضا
مل املبدأ الذي وجدت من أجله، وهو تلبية رغبات ومتطلبات الشباب،  جيعلها 
الذي يأمل دومًا ملشاهدة برامج وحصص تلفزيونية تعرب عن رغباته وتطلعاته، ولكن يف 

األساسية  الغالب جيد نفسه يشاهد ومضات إعالنية متنوعة ال تعرب عن حاجاته
ا ترويج للثقافة الغربية االستهالكية القائمة  وطموحاته املستقبلية، أقل ما يُقال عنها أ

ا، تؤدي يذهب بعض الشباب لشراء وفعل أشياء ال لزوم هل"على مبدأ املاديات، لذا 
وتضييع احلدود، وتكثر التناقضات يف صفوف هذا اجليل الفيت  إىل االحنراف يف السلوك

                                                            
دار الشروق للنشر والتوزيع : جدة( النمو النفسي للطفل واملراهق ونظريات الشخصية،: حممد مصطفي زيدان 1
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ا الذي يص ولوعلى حساب بو إىل جماراة صيحات العصر واملوضة، واملبالغة يف جمارا
   .1لحياةل القضايا األساسيةحىت  أو باقي أفراد أسرته

إنَّ ما تسعى له القنوات الفضائية العربية واألجنبية وغريها من وسائل االتصال 
يشعر مبا يقوم  واإلعالم، من خالل براجمها، هو تكوين جيل من الشباب ال يدرك وال

به من سلوكيات يف حياته اليومية، وكأنه خمدر مبا يصله يوميًا من برامج مسمومة، 
والت "وذلك من خالل ترويج إلعالنات أجنبية تقوم على معادلة توضح كيفية جناح 

" بن يامني بوربار"يف غزو الثقافة العاملية اليت وضحها " املاكدونالدز"و" ديزين
)Benjamin Borber"( يف أنَّ سبب جناح استعمار والت ديزين للثقافة العاملية يكُمن

يف  ظاهرة قدمية قدم احلضارة اإلنسانية، وهي املنافسة بني الشاق والسهل، والبطيء 
فكل أول من هذه األزواج يرتبط بنتاج ثقايف يدعو . والسريع، وبني املعقد والبسيط

إّن . ج يتالءم مع هلونا وتعبنا ومخولـنالإلعجاب واإلكبار، وكل ثاٍن من هـذه األزوا 
، وهذا ما يؤّدي إىل 2تروج ملا هو سهل وسريع وبسيط mtvو" وماكدونالد" ديزنـي"

إحداث زعزعة يف قيَّم الشباب اجلزائري والعريب،كما يؤدي ذلك إىل حدوث 
م اليت منبعها اضطرابات يف سلوكياته وأفكاره من خالل تنازله عن العديد من القي

وتشربه مجلة من القيم اليت تُبث من خالل الفواصل اإلعالنية  لثقافة اإلسالميةا
 -عرب نافذة البّث الفضائي املباشر-املستوردة، حتت شعار التقدم والعصرنة واملوضة 

يطبعها اإلغراء واإلغواء، وإظهار  د من القيم املادية واالستهالكيةواليت تروج للعدي
والعالقات  باإلضافة إىل إظهار اخلمور ني النساء والرجالاء واالختالط بمفاتن النس

                                                            
املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر :بريوت(،الطموح االنتاجي والسلوك االستهالكي الشباب بني: مصطفى عبد القادر 1

 84.،ص)2004، 1والتوزيع، ط
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 حذف بعض املشاهد املثرية للشهواتالغرامية واملمارسات اجلنسية على املباشر، دون 
مما يؤدى به إىل الوقوع يف احملرمات من خالل املشاهدة املتكررة لتلك املشاهد اإلباحية 

زامية    .اليت تزرع يف نفوس الشباب الروح اال
تلك الومضات اإلعالنية بشكل كثيف عرب الربامج التلفزيونية خطراً  يعد تكرار

ا  ختاطب قلب الشباب املولع باستخدام كل شيء جديد إذا "على شبابنا من حيث أ
فالسيارة اجلديدة تستأثر الشاب وخاصة عند عرضها يف اإلعالنات، . أمكن له ذلك

ألن لإلعالن قوة تأثريية  معظم الشباب، ات احلديثة اليت تسيطر على تفكريواملوض
حيث حيرك الدوافع   -مرحلة الشباب-على هذه املرحلة املهمة من حياة اإلنسان

الكامنة داخله، فيلجأ الشباب إىل تلبية هذه الدوافع عرب السؤال عن موضوع اإلعالن 
عدم قدرته  أو عن السلعة أو اخلدمة املعلن عنها مث يذهب ويفكر باجلواب ملياً، وعند

على شراء السلعة، أو اخلدمة، يتبادر إىل ذهنه الشراء بالتقسيط أو بقرض من 
املصرف، وهكذا يصبح مداناً، يسدد كل شهر أقساطاً، وتصبح حياته بالتقسيط، وال 
يستطيع حتقيق التوازن املايل يف حياته، ألن مصاريفه أكثر من دخله، ومن املؤسف أن 

 .1ب العريب تعيش هذه احلالة السلوكية االستهالكية غري الرشيدةفئة غري قليلة من الشبا
إنَّ املستهلكني " "التحليل اآليت لالستهالك" يف كتابه"ماركوس"يقول يف هذا الشأن 

م، و  م يف سيارا ا، حيث جيدون نشو يف حجم يرون أنفسهم يف السلع اليت يستعملو
اوشكل منازهلم،  فامليكانيزمات اليت تربط الفرد مبجتمعه  .ويف األجهزة اليت يستعملو

. فلم يعد األفراد داخل اجملتمع يولون مكانة للصدق واألمانة والصرب 2قد تغريت
برمان "فاإلنسان الناجح اليوم يقّوم على أساس ما ميلكه؟ وهذه الفكرة أّكدها 

                                                            
 .بتصرف.82.،مرجع سابق،صلسلوك االستهالكيالشباب بني الطموح االنتاجي وا :مصطفى عبد القادر 1
سلسلة علم االجتماع املعاصر : القاهرة(،"أساليب االتصال والتغري االجتماعي، دراسة ميدانية يف قرية مصرية: "حممود عودى 2
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ا حيث توصل إىل أن حياة األفراد " ماركوس اليوم  يزتتممن خالل الدراسات اليت قام 
  1.أن بعض املمتلكات هلا معاٍن قوية ورمزية وباالمتالك 

واملقصود أّن كثرة الومضات اإلعالنية اليت حتتوى على مشاهد غري أخالقية يف 
بعض الفضائيات العربية اليت دخلت بيوتنا من دون استشراف مّنا، تشكل هذه 

خطرًا كبريًا على قيم  - الومضات اإلعالنية اليت حتتوى على لقطات خليعة-األخرية
شبابنا وحنن نعاينها ُدون أن حنرك ساكنًا ِقَبلها، بدعوى التحضر واالنفتاح والتعرف 
على ثقافات اآلخرين، ومن دون أن نقوم بتوجيه وإرشاد شبابنا فيما خيتارونه من أفالم 

يشون ومسلسالت وأخبار وأفالم كارتونية تناسب مرحلة منوهم مع مراعاة البيئة اليت يع
باحلوار مع أبنائنا يف العديد من ) بصفتنا أولياء(فيها، كما أننا أصبحنا غري مهتمني 

، ممنوع احلديث فيها مع القضايا اليت أصبحت تشكل حاجزًا داخل األسرة اجلزائرية
مثل العالقات اجلنسية والزواج والعالقات الغرامية، والصداقة والتعارف واحلب  األبناء،

تيار القدوة مات، والغرية على اللغة العربية، وطريقة اختيار األصدقاء واخوتبادل املعلو 
وطريقة التفكري واحلوار، والقناعة يف العيش مبا منلك من قدرات  الصاحلة يف اجملتمع،

مادية تناسب مكانتنا االجتماعية، كما جتنبنا اإلسراف والتبذير وطريقة اللباس واألكل 
فيها بشكل مستمر، وهذا ما يدفع  ب علينا فتح احلوارادات، اليت جيوغريها من الع

من الوسائل اإلعالمية بشبابنا خالل مراحل منوهم إىل اللجوء للبث الفضائي وغريه 
ملعرفة بعض املسائل اليت تـَُعد من املمنوعات، حبكم حب االطالع  واالتصالية

ل فيها الشاب إىل حماولة خصوصًا يف مرحلة املراهقة اليت ميي زادة يف هذا اجملال،واالست
وكيفية الظهور ه املرتبطة بشخصيته،ومراحل منو  اكتشاف ومعرفة العديد من القضايا

                                                            
1Berman, Ronald : « Advertising and social chang », sage publications, Beverly Hilles, 1992, P 
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وإثبات وجوده داخل اجلماعة اليت يعيش معها، ومن أجل إشباع رغباته وحاجاته يف 
اخل األسرة، وذلك يف ظل هذا اجملال الذي كان يصنف بالنسبة له من املمنوعات د

ا الدين اإلسالمي، واليت ا غياب دور ألولياء يف تلقني أبنائهم هلذه األمور اليت جاء 
حث على احلديث فيها ومناقشتها، واحلوار خبصوصها مع األبناء، حىت ال تبدو غريبة 
وجديدة عنهم يف الوقت ذاته، مما يدفعهم للبحث عنها يف قنوات أخرى تزيف احلقيقة 

  .السامية، داخل األسرة واجملتمع على حدَّ سواء وحتطم العادات والتقاليد واملبادئ
إن ما يشاهده الشباب اجلزائري من ومضات إعالنية متنوعة عرب بعض برامج 
القنوات الفضائية العربية، واليت يغلب عليها طابع الرتفيه والتسلية املبالغ فيهما، واإلغراء 

لرجال يف أفالم إعالنية واإلغواء من خالل إظهار مفاتن النساء، وظهور النساء مع ا
خليعة تروج للممارسات اجلنسية، وتروجيها للمسابقات من خالل القدرة على دخول 
عامل الشهرة والنجومية أو الربح السريع، وذلك باملشاركة يف تلك الربامج والتفاعل 
معها، ويف ظل تزايد بث هذا النوع من الربامج املغرية قد يكون لذلك انعكاس خطري 

اة الشباب يدفع بالكثري منهم إىل االنفصال التدرجيي عن الـواقع الذي يعيش على حي
أن احلياة جتري علـى أساس النمـط اليت  -اإلعالنات التلفزيونية-فيه فقد ُتَصور للشباب

ا دومًا هادئة وملونة، وهذا يف حقيقة األمر  يشاهدونه يف األفالم واملسلسالت، وأ
وانطالقا مما تقدم ميكن لنا . ع احلياة كلها بكل ما فيهاعزل اصطناعي للشباب عن واق

  :أن نتساءل
  ما أثر اإلعالن التلفزيوين على قيم وسلوكيات الشباب اجلزائري؟

   نوع الدراسة ومنهجها: أوالً 
أنسب املناهج "املنهج املالئم هلذه الدراسة هو منهج املسح الوصفي، ويعد من      

دف وصف وبناء وتركيب مجهور وسائل اإلعالم وأمناط العلمية للدراسات اليت تسته
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سلوكه بصفة خاصة، من خالل تسجيل وحتليل وتفسري الظاهرة يف وضعها الراهن بعد 
مجع البيانات الالزمة، والكافية عنها وعن مصدرها، عن طريق جمموعة من اإلجراءات 

ما نستخدمه يف ك  .1املنظمة اليت حتدد نوع البيانات ومصدرها وطرق احلصول عليها
اربات العلمية اليت وذلك لعرض أهم املقاث العلمي النظري هلذه الدراسة،مسح الرت 

قاط اليت وصل اليت جيب أن يعود إليها الباحث، حىت يتعرف على الن تشكل األرضية
يستطيع أن يربط بني النتائج املتوصل إليها وصياغة مشكلة وبالتايل  إليها الباحثون
أحد فروع منهج -ونستعمل هنا منهج مسح مجهور وسائل اإلعالم. ادراسته وفرضيا

ا مجهور املشاهدين -املسح ، )الشباب(للتعرف على اخلصائص األساسية اليت يتميز 
م يف املشاهدة، اليت تفيد يف التعرف  وأمناط املشاهدة وسلوكهم االستهالكي وتفضيال

اإلعالنية، لدى جمموعة من اجلماهري  على سلوك اجلمهور فيما يتعلق باستقبال الرسالة
، باإلضافة إىل التعرف على أثر مشاهدة الومضات اإلعالنية )الشباب(املستهلكة

  .يونية على قيم وسلوكيات األفرادالتلفز 
  مفاهيم ومصطلحات الدراسة: ثانياً 

حتديد املفاهيم واملصطلحات العلمية أمرًا البد منه يف الدراسات والبحوث  يعترب
مية ويرجع ذلك إىل أن املفاهيم تتعدد يف البحوث االجتماعية واإلعالمية والنفسية العل

تبعاً لتلك اجملتمعات وخصائصها وكما أن الباحثني أنفسهم اختلفوا حول إعطاء مفهوم 
واحد لظاهرة معينة، وبذلك اختلفت املفاهيم من باحث إىل آلخر، ويف دراستنا هذه 

  : سنتطرق إىل املفاهيم اآلتية

                                                            
 122، ص،) 1993، 1عامل الكتب، ط: القاهرة(، دراسة اجلمهور يف حبوث اإلعالم: حممد عبد احلميد 1
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ملطروحة من قبل الباحثني لقد تعددت التعريفات ا: تعريف اإلعالن:  1- 2
من بني و  .يبقى واحداً ورغم تعدد هذه التعريفات فإن اإلطار الفكري هلا  ،لإلعالن

دف إىل عملية اتص"الذي عرفه على أنه  "  اكسيتفلد"هذه التعريفات، تعريف  ال 
ا المن خالل إجراءات  ،التأثري على املشرتي بائع، حيث ووسائل غري شخصية يقوم 

وعرفه  "ل من خالل وسائل االتصال العامةويتم االتصا، يفصح املعلن عن شخصيته
وعرفته جلنة  .1فن إغراء األفراد على السلوك بطريقة معينة"بأنه " كروفورد"أيضا 

يدفع عنها اليت  ،غري شخصيةالاجلهود "ق األمريكية بـالتعاريف التابعة جلمعية التسوي
ويكيبيديا "وجاء يف موسوعة  .2لعرض األفكار والسلع واخلدمات وتروجيها ،مقابل

ة من على أنه أحد األنشطة اإلعالمية اليت ال غىن عنها يف األنشطة االقتصادي"
 وكذلك بالنسبة. وجتارة، وخدمات، وغريها من األنشطة االقتصادية األخرىصناعة،

ا فلن  غريللمؤسسات واجلمعيات اخلريية  الرحبية واليت بدون اإلعالن عن جمهودا
حتصل على الدعم اجملتمعي والتمويل املادي الالزم الستمرارها يف عملها وأدائها 

 ،نشاط اتصايل غري شخصي"على أنه  "فضل الشعراوي"وعرفه أيضا الدكتور . لرسالتها
، قابل ماديجهات معلنة تقوم بدفع ممن قبل  ،يتم بواسطة وسائل اتصال عامة

وعرفه  3"سواء كانوا مستهلكني أو عامة الناس ،املعلومات إىل من يعنيهم األمر إليصال
على أنه منط يؤدي إىل خلق ثقافة " A.cadet et B.cathelat"أيضا كل من الكاتبان 

عرف . "معينة توجه الفرد حنو استهالك ما، أو تؤدي إىل تغيري طريقة تفكريه وتصرفاته

                                                            
 .17، ص،)دار وائل للنشر والتوزيع، دس: عمان(، اإلعالن: طاهر حمسن الغاليب 1
 .13، ص، 2005اجلامعية، دار املعرفة: األسكندرية الدعاية واإلعالن،: أشرف حممد خوجة 2
 15،ص،2006للطباعة والنشر، اجلامعية الدار:،بريوتوالعالقات العامة اإلعالن :فضل الشعراوي عايد 3
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لق أنه مؤسسة اجتماعية تعمل على خ"احية االجتماعية من طرفهما علىمن الن أيضا
  1.فهو إذن تقنية لالندماج االجتماعيانسجام بني املنتج واملستهلك،

كما ) Adolescence(أو املراهقة) Youth(تبدأ مرحلة الشباب : الشباب:02-2
النضج أو اكتمال ) Puberty(بتخطي مرحلة بلوغ احللم،تسمى يف بعض الكتابات

وحيدث ذلك عند سن .)لى التناسل وتيقظ احلاجة اجلنسيةبلوغ القدرة ع(اجلنسي
سنوات تقريبًا فتنتهي  وتغطي مرحلة الشباب مدة عشر. ليلأو قبلها بقاخلامسة عشرة،

فمصطلح بلوغ احللم يشري إىل الناحية اجلنسية من . يف اخلامسة والعشرين أو ما حوهلا
واحليض  تساب القدرة على القذف عند الذكريت تتمثل يف اكوال 2االرتقاءالنضوج، أو 

تشهد بداية مرحلة الشباب . عند األنثى، باإلضافة إىل اخلصائص اجلنسية الثانوية
ومن الناحية النفسية يكاد . اقرتاب شكل اجلسم، ووظائفه من آخر درجات النضج

يعد صغرياً،  ويتيقظ إحساس الشخص بأنه مل. عمر الفرد العقلي يصل إىل قمته
ومن الناحية االجتماعية يتأكد اعرتاف  .الب بتوقف معاملته على أنه صغريويط

وبداية . اآلخرين بأن الشخص مل يعد طفًال، وإن كانوا يرتددون يف االعرتاف به كرجل
ذا نقطة حتول    3.الشباب هي 

                                                            
1 André Cadet, Bernard Cathelat: la publicité de l'instrument économique à l'institution 

sociale, Paris, édition Payot,1968,p.157. 
وختتلف اليقظة اليت . والكيفي اليت تطرأ على الكائن احلي منذ احلمل حىت اكتمال النضج عملية التغري الكمي: االرتقاء 2

يكتمل النضج . تتحقق عندها النضج باختالف األعضاء والوظائف ففي حني يتحقق النضج اجلنسي قبل سن اخلامسة عشرة
أما التغري يف االجتاهات فليست له  .العقلي حول سن السادسة عشرة ويصل النمو اجلسمي آخر مراحله حول سن العشرين

  .فيما يبدو حدود زمنية
 .28.27،ص، ص، )1985عامل املعرفة، : الكويت(،الشباب العريب ومشكالته: عزت حجازي 3
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 مرحلة الشباب،لقد حصل اختالف كبري بني الدارسني والكتاب حول حتديد   
 سن الواحدة حىت( ويطلقون عليها بسن الثالثة عشرة،فثمة من حيددون بدايتها 

ا وهناك من يبدأها بالرابعة عشرة وحيدد فرت . مرحلة املراهقة)والعشرين على األقل
ا الثانية األوىل بنهاية الثامنة عشرة، إىل سن السابعة  )أو املتأخرة( ويصل بفرت

الفرتة من سن السابعة عشرة حىت السابعة والعشرين ويرى آخرون أن تغطي . والعشرين
ا عند اخلامسة عشرة(بل إن بعض الباحثني . و ما بعدهاأ يصلون -الذين يبدؤون 

ايتها  آخرونويراها . بنهايتها إىل حدود الثالثني عصية على التحديد، ختتلف بدايتها و
   1.من فرد إىل فرد، ومن جنس إىل جنس، ومن ثقافة إىل ثقافة

ويرجع بعض هذه الفروق إىل اختالف النقاط املرجعية، أو املعايري اليت يعتمد   
عليها الباحثون املختلفون عليها يف التحديد، من جهة، وإىل اختالف السياقات أو 

ي جهة أخرى، فالبعض يهتم بالنمو اجلسم الظاهرة منالظروف اليت ترى فيها 
ى تغري الوضع عل فريق ثالث يركزالنفسي،و  واجلنسي، وآخرون يهتمون بالنمو

السياقات باختالف الطابع احلضاري والنظام وختتلف  .االجتماعية االجتماعي واألدوار
بعض الدول اليت حتصر أعمار "وهناك . واملستوى االقتصادي االجتماعي االجتماعي

ا أو انطال) سنة 35و 12( عشرة ومخسة وثالثون اثينالشباب بني سن  قاً وفقًا لتشريعا
  2.من مسؤولية الشباب االقتصادية واالجتماعية

إىل  19(اليت تبدأ من بالفرتةباحث السعيد بومعيزة يف أحباثه مرحلة الشباب دد الحي  
عامًا قد تطغى عليها خصائص املراهقة أكثر، وأن فرتة  19سنة ألن فرتة ما قبل ) 29

                                                            
 .29املرجع السابق، ص، : الشباب العريب ومشكالته: عزت حجازي 1
كلية : ، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة اجلزائرلشبابأثر وسائل اإلعالم على القيم والسلوكيات لدى ا: السعيد بومعيزة 2

 .176.175، ص، ص،2006- 2005العلوم السياسية واإلعالم، 
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لذي يبلغ الثالثني سنة عامًا قد حتمل عواقب نفسية بالنسبة للشباب ا 29ما بعد 
  1.ويعترب نفسه أنه أصبح من عامل الكهول

ا  حث عبد اهللا بوجالل يف أحباثه مرحلة الشبابدد البايف حني حي املرحلة بكو
مرحلة : وقسم هذه املرحلة نفسها إىل ثالثة مراحـل) سنة 26و15(اليت متتد بني سن 

 23(ومرحلة ثالثة بني ) سنة 22و 19(ومرحلة ثانية بني ) سنة 18و 15(أولية وتقع بني 

  ). سنة 26و
إىل  15(أن الشباب هم كل من يدخل يف السن من فريون علماء االجتماع أما 

أو العضوي الفسيولوجي،، ويبنون رأيهم على أساس أن أولئك قد مت منوهم )سنة 25
ة وسط بني م يف مرحلبينما مل يكتمل منوهم النفسي والعقلي اكتماًال تاماً، وبالتايل فه

بدأ يف والشباب ليس جمرد مرحلة زمنية ت. املراهقة وبني الرجولة الكاملةالطفولة و 
ما قبلها بقليل بعدد آخر من سنوات، حيث يكتمل النمو  اخلامسة عشر والعشرين، أو

اجلسمي والعقلي على حنو جيعل املرء قادراً على أداء وظيفته املختلفة، وإمنا هو جمموعة 
واملواصفات اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار عند نظرنا إىل مرحلة من اخلصائص 

وخاصة مرحلة  لة ال تنفصل عن بقية مراحل العمرالشباب، وهي يف كل األحوال مرح
لعملية التنشئة  رحلة منو مفاجئ وإمنا هو استمرارالطفولة واملراهقة، فالشباب ال ميثل م

    2.املبكرة وتستمر خالل مراحل كل احلياةاالجتماعية اليت تبدأ من مرحلة الطفولة 
اختلف املفكرون حول حتديد مفهوم القيم، فهناك من أرجع : تعريف القيم: 02-3

مصدرها للدين ومنهم من أرجعها للمجتمع، وتضاربت الرؤى بينهم، مما تطلب منا أن 

                                                            
  176املرجع السابق ، ص، : السعيد بومعيزة1
 150-147مرجع سابق، ص، ص، ): وآخرون(عبد اهللا بوجالل،  2
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غري القيم نقدم تعريفات خمتلفة حىت نستطيع حتديد التعريف اإلجرائي لدراستنا، ألن مت
  .يعد من أصعب املتغريات قياساً يف الواقع

مها مادي حدأاس االعتقاد يف وجود عاملني، املثايل على أس تقوم القيم يف الفكر
واآلخر معنوي، وأنَّ اإلنسان الكامل يستمد من عامل السماء قيمه، وهي مطلقة كاملة 

أما القيم يف نظر الفالسفة . يريفهي غري قابلة للتغمن عامل املثل،) ، احلق، اجلمالاخلري(
الواقعيني فهي حقيقة موجودة يف عاملنا املادي، وليست خياًال أو تصوراً، وأن كل شيء 

عن (له قيمة، وأن اإلنسان يستطيع أن يكتشف القيم باستخدام األسلوب العلمي 
ليها وتقديرها عن طريق فالقيم عندهم مطلقة، ولكن ميكن احلصول ع). طريق الفعل

وأيضًا يرون بأن لوجودنا قيمًا غنية كافية وشاملة ممثلة للناس، وكل القيم  ملشاهدة،ا
بالتايل هي قيم اجتماعية حتقق لإلنسان سعادة ولذة ومنفعة، ومن مث حتفزه على 

م يؤمنون بعدم وجود قيم ): النفعيني(أما القيم عند الربمجاتيني.العمل تتمثل يف أ
ول القيم القابلة للتغيري وبالتايل فالقيم واألخالق عندهم أخالقية مطلقة، فأحكامنا ح

واجملتمع يف  مبا يعود فيها باخلري على الفردنسبية فالقيم عندهم تقاس بنتيجتها أي 
م يرون ضرورة أن تعتمد األحكام  املواقف اليت تطبق فيها وأيضا القيم لديهم ذاتية، أل

  1.اليت تصدرها على شيء ما
ا اإلنسان ويعتنقها وجتعل منه إنسانًا أو مواطنًا صاحلاً  القيمة فكرة ي   عتقد 

ومتكيفًا مع مجاعته أو جمتمعه، ولذلك يطلق على هذه القيم تعبري القيم االجتماعية، 
ا تنشأ من احتكاك األفراد بعضهم البعض واتصاهلم يف مجاعة أو جمتمع فالقيم هي . أل

فيها الناس يف ثقافة معينة، وهلذا كانت الصفات الشخصية اليت يفضلها أو يرغب 
عراف القيم هي اليت تتصل اتصاًال مباشرًا بثقافة اجملتمع، فالعادات والتقاليد واأل

                                                            
 .62-59ص، .، ص)2003للنشر والتوزيع، دار فرحة : السودان(، القيم الغالبة يف اإلعالم: مىن كشيك 1
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وكلما كانت القيم ذات  هنا كانت القيم  مكتسبةومن تصنعها القيم يف أي جمتمع،
ا دون وعي، وتصبح من موجهات السلوك دون إحساس  عمق واضح، مت اكتسا

ا 1عور بهمش فيه الفرد أو اجلماعة املرغوب فيه، أو ما يرغب : "وهناك من عرفها بأ
أويف اجلوانب املادية االجتماعية وقد تتمثل الرغبة يف األفكارأويف العالقات االجتماعية،

  2.وكل ما يتعلق مبتطلبات اجملتمع
عية تعريف  جتماومن أهم التعاريف اليت نالت اتفاق معظم املنظرين يف العلوم اال

ا " كلوكهوهن"إذ يعرف  "روكايتش"تعريف و "كلوكهوهن"كل من  مفهوم "القيمة بأ
ضمين أو صريح، مميز من مميزات الفرد أو خاصية من خصائص اجلماعة حول ما هو 

" روكايتش"أما . مرغوب فيه، والذي يؤثر على اختيار أمناط ووسائل وأهداف الفعل
وع األول هو القيم الغائية، واألهداف النهائية اليت يسعى مييز بني نوعني من القيم، الن
القيم الوسائلية  الحرتام الذايت واحلياة املرحية،والنوع الثاين هوالفرد إىل حتقيقها كاحلرية وا

. والشجاعة والطاعة لتحقيق األهداف الغائية كاجلدارةأو األمناط السلوكية املتبعة 
القيم " الدروف"و" توملان"و" نيوكمب"و" مرييف"وعرف كثري من علماء النفس أمثال 

تعريفات خمتلفة تكمل بعضها البعض، ومن خالل هذه التعريفات نقدم هذا التعريف 
القيم عبارة عن نظام معقد يتضمن أحكامًا تقوميية إجيابية وسلبية تبدأ من : "للقيم

ياة املختلفة القبول إىل الرفض ذات طابع فكري ومزاجي حنو األشياء وموضوعات احل
بل حنو األشخاص، وتعكس القيم أهدافنا واهتماماتنا وحاجاتنا والنظام االجتماعي 

                                                            
كلية : قسنطينة( ، جملة املعيار،  أثر مشاهدة التلفزيون على القيم الثقافية واالجتماعية لدى األطفال: عبد اهللا بوجالل 1

 36.، ص)2003، ديسمرب، 07الشريعة، األمري عبد القادر، العدد ،

دار هجر للطباعة : قطر(، دراسة ميدانية ملدينة الدوحة، اجملتمع القطري التغري االجتماعي والثقايف يف: أمينة علي كاظم 2 
 .46.،ص)1993، 1والنشر واإلعالن والتوزيع، ط
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وعرفها املفكر  .1والثقافة اليت تنشأ فيها مبا تتضمنه من نواحي دينية واقتصادية وعلمية
ا:"القيمية احلتمية"نظريته يف" عزي عبد الرمحن"اجلزائري  لة تفع بالفرد إىل املنز ما ير "بأ
ويكون مصدر القيم يف األساس الدين، فاإلنسان ال يكون مصدر القيم وإمنا  املعنوية

   2.أداة ميكن أن تتجسد فيه القيم
ومن خالل التعريفات املقدمة ملفهوم القيم، ميكن أن نستخلص أن حتديد 

ك مفهوم القيم خيتلف باختالف املفكرين ومرجعيتهم الفكرية والبيئية اليت تطبق فيها تل
القيم، فهناك من أرجع مصدرها للدين يف شكل أفكار خالدة، أو مطلقة أو إهلية، غري 

قها يف البيئة اليت قابلة للتغيري وعلى الفرد أن خيضع لتلك القيم وأن حيرتمها ويتصرف وف
والعادات واألعراف والتقاليد  هناك من أرجع مصدر القيم للمجتمعو يتفاعل فيها،

القيم على أساس  هناك من يفسراالجتماعية، باإلضافة لذلك  السائدة داخل األنظمة
الرغبات واحلاجات واإلشباعات اليت تتجسد يف سلوكيات األفراد والنشاطات اليت 

م ا يومياً يف حيا   .يقومون 
  أدوات جمع البيانات: ثالثاً 
البحث ى أداتني من أدوات تطلب منا االعتماد علفانه  انطالقًا من طبيعة حبثنا     

االستمارة  :ل إىل نتائج دقيقة وموضوعية وهيدف الوصو  وهذا العلمي،
 .باإلضافة إىل املالحظة كأداة مساعدة إىل جانب االستبيان كأداة أساسية،)االستبيان(

  :احملاور اآلتيةعلى وقد اشتملت االستمارة املصممة هلذا الغرض 
ة من األسئلة تشتمل على جمموع أسئلة احلقائق،ويتضمن ما يعرف ب :احملور األول

اجلنس، والوضعية (للمبحوثني مثل) البيانات الشخصية( بالسمات العامةاخلاصة 
                                                            

 .37.38.ص.، مرجع سابق، صأثر مشاهدة التلفزيون على القيم الثقافية واالجتماعية لدى األطفال: عبد اهللا بوجالل 1
، سبتمرب، 295، العدد  26، جملة املستقبل العريب السنةل نظرة قيميةالثقافة وحتمية االتصا: عزي عبد الرمحن  2

 .15.،ص2003
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ويعد هذا احملور ضروريًا يف تصميم استمارة أي حبث ...) االقتصادية، مكان اإلقامة
من أجل التعرف على اخللفية الثقافية واالجتماعية للمبحوثني، أي التعرف على 

لعامة للمبحوثني، ويتكون هذا احملور من أربعة أسئلة يف حبثنا من السؤال السمات ا
  ).04(إىل السؤال رقم) 01(رقم

دف إىل الكشف عن دوافع : احملور الثاين وحيتوي على جمموعة من األسئلة، اليت 
يف القنوات  معي اجلزائري للومضات اإلعالنية،عادات وأمناط مشاهدة الشباب اجلاو 

إىل السؤال ) 05(سؤاًال، من السؤال رقم) 18(ويتكون هذا احملور من  لعربية،الفضائية ا
  ).22(رقم 

التأثريات اليت حتدثها ويعد من أهم حماور االستبيان ألنه يركز على : احملور الثالث
اإلعالنات يف القنوات الفضائية العربية على قيم وسلوك الشباب اجلامعي مشاهدة 
إىل السؤال رقم ) 23(من السؤال رقم. سؤاالً ) 14(حملور من ، ويتكون هذا ااجلزائري

)36.(  
أسئلة خاصة بعادات وأمناط مشاهدة الشباب اجلزائري للقنوات الفضائية العربية،  -

  ).09(إىل السؤال رقم) 05(أسئلة، من السؤال رقم ) 05(وعددها
النية يف أسئلة خاصة بعادات وأمناط مشاهدة الشباب اجلزائري للومضات اإلع -

) 10(سؤاًال، من السؤال رقم) 13(القنوات الفضائية العربية ودوافعهم لذلك، وعددها
  ).22(إىل السؤال رقم

أسئلة خاصة بأثر اإلعالنات التلفزيونية على سلوكيات الشباب اجلامعي اجلزائري -
البعد : ومشلت عدة أبعاد منها)33(إىل السؤال رقم) 22(من السؤال رقم) 09(وعددها

  .والبعد الديين والبعد االقتصادي والبعد النفسي واالجتماعي ريفالثقايف واملع
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أسئلة خاصة بتأثري مشاهدة اإلعالنات على قيم الشباب اجلامعي اجلزائري -
قيمة لإلجابة ) 21(واليت حددها الباحث يف شكل قائمة تتكون من ) 01(وعددها

  .likert عليها وفق درجات مقياس 
  الدراسة وعينته مجتمع: رابعاً 
زائري يتضح لنا من الوهلة األوىل أّن جمتمع الدراسة يتمثل يف الشباب اجلامعي اجل      

 واملقدر )ورقلة وهران، العاصمة، باتنة، اجلزائر:(اآلتية على مستوى جامعات اجلزائر
حسب احصاءات مقدمة ) 2013-2012(مفردة ملوسم) 7188(عدده يوم الدراسة بـ

بعد حتديد جمتمع الدراسة، قمنا . ة اجلامعات احملددة يف عينة الدراسةمن قبل إدار 
، وهي اليت يتم )العنقودية(بتحديد عينة الدراسة باستخدام العينة املتعددة املراحل 

ا على أكثر من مرحلة، فيتم اختيار وحدات العينة من اجملموع الكلي  اختيار مفردا
ع الكلي أوًال إىل جمموعة من الوحدات، وهي لوحدات اجملتمع، على أن يقسم اجملتم

خنتار منها عينة وهذه هي املرحلة األوىل، مث يعاد تقسيم الوحدات  ابتدائيةوحدات 
يف العينة اليت أختريت إىل وحدات ثانوية خنتار من بينها عينة جديدة، وهذه  االبتدائية

ينة الدراسة على عدة من هذا املنطلق مت اختيار ع...". هي املرحلة الثانية وهكذا
 380: ( موزعة كاآليت) مفردة 718(وقدر العدد النهائي لعينة الدراسة بـ . مراحل

) مفردة 146(و). قسم علوم االتصال واإلعالم( 03اجلزائرّمت اختيارها من جامعة ) مفردة
ا ّمت اختياره) مفردة 92(، و)قسم علوم االتصال واإلعالم(ّمت اختيارها من جامعة باتنة 

ّمت اختيارها من جامعة ) مفردة 100(، و)قسم علوم اإلنسانية(من جامعة ورقلة 
  ).قسم العلوم اإلنسانية(وهران

  : نتائج الدراسة امليدانية: خامساً 
   أثر مشاهدة اإلعالنات التلفزيونية على قيم الشباب اجلامعي
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يوافقون على أنَّ  من املبحوثني ال )%34.13(كشفت نتائج الدراسة امليدانية أنَّ -01
م اليومية من حيث اإلنفاق وترشيد االستهالك، وهذا  اإلعالن التلفزيوين ينظم حيا
راجع إىل نقص تركيز أغلبية الشباب عند متابعة اإلعالنات التلفزيونية وانشغاهلم مبتابعة 

شراء الربامج املفضلة، باإلضافة إىل الوضعية االقتصادية املتوسطة واليت ال تسمح هلم ب
م، ألنَّ ما يروج له  السلع واخلدمات املعلن عنها، وخصوصًا اليت تعد مهمة يف حيا

كما تعترب نقص ثقافة . من خدمات وسلع يصنف يف أغلبه ضمن كماليات احلياة
التعامل مع اإلعالن لدى نسبة كبرية من األسر سببًا وجيهًا يف عدم االعتماد على ما 

م يقدمه اإلعالن هلم من معلوم ات يومية عن السلع أو اخلدمات اليت تنظم حيا
م   .اليومية، وتعينهم على كيفية توجيه سلوكيا

أظهرت نتائج الدراسة امليدانية بأنَّ أغلبية املبحوثني يوافقون بشدة على أنَّ أغلبية -02
بة اإلعالنات اليت تقدمها القنوات العربية تسيء ملكانة املرأة العربية املسلمة وذلك بنس

الكثري من املرأة متربجة وعارية يف  وميكن تفسري ذلك بكثرة ظهور )74.11%(
ع الرجال يف مواقف باإلضافة إىل كثرة املشاهد اليت جتمعها م اإلعالنات التلفزيونية

ا واختزاًال لدورها الفعال يف بناء . والشهوات مثرية للغرائز وهذا يعد تشويهًا لصور
  .ألجيالمؤسسات اجملتمع وتربية ا

من الشباب اجلامعي املبحوث  )%85.60(كشفت بيانات الدراسة امليدانية، أنَّ -03
يوافقون بشدة على أنَّ اإلعالنات التلفزيونية تزعجهم كثرياً عند متابعتها داخل براجمهم 
املفضلة، وهذا من خالل قطع فرتات املشاهدة وإدراج فقرات خاصة باإلعالنات تتكرر 

اوى مع إذ تتساوز مدة اإلعالنات احلد املعقول،بعض األحيان تتج لعدة مرات، ويف
ية اليت تنظم وهذا مرفوض يف أغلب التشريعات والقوانني العرب مدة الربامج التلفزيونية،

ويعود سبب اعتماد وكاالت اإلعالن على أسلوب إدراج الفواصل  .العملية اإلعالنية
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سب مزيدًا من املشاهدين من أجل ك نية،ويات الربامج التلفزيو اإلعالنية داخل حمت
  .اخلدمة املعلن عنهاأو للسلعة 

بينت نتائج الدراسة امليدانية أنَّ أغلبية املبحوثني الشباب يوافقون على أنَّ -04
م وبيئتهم احمللية وذلك بنسبة  اإلعالنات التلفزيونية ال تعكس أسلوب حيا

ختتلف متامًا عن ما هو موجود يف ، إذ تصور هلم حياة افرتاضية جديدة )66.62%(
واقعهم احلقيقي، ويعد ذلك حسبهم تروجيًا حلياة الرفاهية واملستويات العالية من 
املعيشة، ألنَّ أغلبية السلع واخلدمات املعلن عنها تندرج يف خانة السلع الكمالية، وهذا 

م االقتصادية   .يتجاوز قدر
أغلبية املبحوثني الشباب يوافقون على أنَّ أظهرت بيانات الدراسة امليدانية بأّن -05

أغلب اإلعالنات اليت تقدمها القنوات العربية ال ترقى إىل املستوى والشكل الفين 
، إذ جند أغلب احلمالت اإلعالنية اليت تقدمها )%43.12( املطلوب وذلك بنسبة 

تمد يف نية اليت تعالوكاالت اإلعالنية احمللية، ال ختضع للمقاييس واملعايري التقنية والف
إذ جند الوكاالت اإلعالنية األجنبية ختصص ميزانيات مالية تصميم اإلعالنات الدولية،

ضخمة من أجل تنفيذ محلة إعالنية حول سلعة أو خدمة  معينة، إذ تقسم هذه 
طريقة كتابة سيناريو اإلعالن، وطريقة إخراجه وتصويره، : امليزانية على العناصر اآلتية

شخصيات املقدمة له، ونوعية املؤثرات الصوتية املعتمدة، وهذا من أجل إنتاج ونوعية ال
يثري انتباه اجلماهري املستهدفة  - ال يتعدى ثواين أو دقائق معدودة-فيلم إعالين قصري 

أما .من اإلعالن، وحيدث األثر املطلوب واملخطط له من قبل املؤسسات املنتجة واملعلنة
  .ضع لالرجتالية يف التصميم واإلخراج والتصويراإلعالن احمللي فأغلبه خي

كشفت نتائج الدراسة امليدانية بأنَّ أغلبية املبحوثني يوافقون على أنَّ اإلعالنات -06
املقدمة يف القنوات الفضائية العربية ال تروج حبجم كبري للمنتجات احمللية وال تشجع 
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ات والسلع املستوردة هو وإمنا الرتويج للمنتج )%69.92(على شرائها وذلك بنسبة
وهذا نظرًا لكثرة املؤسسات والشركات املتعددة الب على شاشات التلفزيون العريب،الغ

باإلضافة إىل نقص املنافسة من قبل املنتوج ت وفروعها داخل البلدان العربية،اجلنسيا
  .احمللي يف األسواق احمللية والدولية

بية أفراد عينة الدراسة يوافقون على أنَّ بينت نتائج الدراسة امليدانية بأّن أغل-07
م اليومية وذلك بنسبة  الشخصيات اليت تقدم اإلعالنات التلفزيونية ال متثلهم يف حيا

، إذ تروج أغلب هذه الشخصيات لسلوكيات غريبة عن عاداتنا وتقاليدنا، )67.82%(
لك يف نظر إذ يعد ذوأعرافنا وقيمنا االجتماعية، أثناء اإلعالن عن السلعة أو اخلدمة، 

ودفعه حنو سلوك  استماالت إلثارة انتباه اجلمهور عبارة عن املعلنني االقتصاديني،
  .الشراء

وافق أغلبية الشباب اجلامعي املبحوث على أّن اإلعالن التلفزيوين املقدم يف -08
، وهذا )%63.32(القنوات العربية يف تطور مستمر شكًال ومضمونًا وذلك بنسبة 

ملنافسة الكبرية اليت فرضها اإلعالن الدويل عرب شاشات التلفزيون العريب أو نتيجة ا
على مستوى  -اإلعالن الدويل-الدويل، ألنَّ التطور الكبري الذي شهده هذا األخري

 .والرموز مبختلف األشكال والصور التقنية واحملتوى جعله يصل إىل مجيع أحناء العامل
إلعالنات احمللية خصوصًا من اجلانب التقين وهذا يعد دافعًا لتحسني مستوى ا

  .واحملتوى
كشفت نتائج الدراسة امليدانية أّن أغلبية املبحوثني يوافقون على أّن أغلب -09

اإلعالنات املقدمة يف القنوات العربية سامهت حبجم كبري يف الرتويج للثقافة الغربية 
افة العاملية النظام ، حيث غريت هذه الثق)%75.62(االستهالكية، وذلك بنسبة 

م حنو تناول الوجبات السريعة واجلاهزة،  لغذائي للكثري من األسر واألفرادا ودفعت 
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فقد يكون هلا أضرار كثرية أكثر من منافعها، حيث سامهت يف انتشار أمراض مزمنة 
 السكري، مشاكل القلب، لسمنة والبدانة، انسداد الشراينيا(بني فئات اجملتمع مثل 

وهذا نتيجة لتناول كميات كبرية من  )إخل...لدموي،داء القولون العصيب، الضغط ا
املثقلة ر، وغريها من األطعمة السريعة املأكوالت املقلية يف الزيوت والشحوم واهلمبورغ

  .يةالتلفزيونت عالنااإل تروج هلادهون والسعرات احلرارية اليت بال
شباب املبحوث يوافق على أّن بينت نتائج الدراسة امليدانية بأّن أغلب ال-10

اإلعالنات اليت تعرضها القنوات العربية ال تعرب مضامينها عن قيم اجملتمع العريب 
، حيث أصبح اإلعالن وسيلة لرتويج قيم )%79.64(واإلسالمي، وذلك بنسبة 

عن طريق اإلعالن عن منتوجاته وثقافته، واليت حتمل معها الكثري من ) الغرب(اآلخر
يبة عن جمتمعاتنا، واملتعارضة يف أغلبها مع قيمنا وعاداتنا، لوكيات الغر القيم والس

فما نالحظه من إعالنات مستوردة عرب القنوات العربية . وتقاليدنا وأعرافنا االجتماعية
حيمل يف طياته العديد من الرسائل اليت قد تكون خطرية على مستقبل أبنائنا املشاهدين 

الط، كثرة العالقات غري الشرعية بني اجلنسني، السفور والفجور، العري واالخت(هلا مثل 
املبالغة يف عرض أمناط احلياة، اخليال املبالغ فيه، التبذير واإلسراف، املبالغة يف عرض 

  ).إخل....الواقع، الرتويج للثقافة املادية
كشفت نتائج الدراسة امليدانية بأّن أغلبية الشباب املبحوث يوافق على االجتاه -11

اإلعالن التلفزيوين يشجع على التبذير واإلسراف يف اإلنفاق وذلك بنسبة  القائل بأنّ 
ألنَّ التنوع والتعدد يف السلع واخلدمات املعلن عنها قد يدفع املشاهد إىل  .)59.74%(

الوقوع يف تشوش ذهين عند عملية اإلنفاق، وهذا نتيجة كثرة االستماالت اإلقناعية 
 الت اإلعالن تعتمد سياسة التكرارجند الكثري من وكاإذ . املرافقة للسلعة أو اخلدمة

واإلعادة أثناء بث اإلعالنات، وخصوصًا السلع واملواد اليت تعترب من الكماليات يف 
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ذهنية إجيابية عن هذه السلع املعلن  ان، إذ تتشكل يف ذهن املشاهد صورحياة اإلنس
حياة الفرد، حىت وإن كانت عنها، وقد يقتنع بشرائها نظرًا للفوائد اليت حتققها يف 

قدرته االقتصادية ال تسمح بذلك، وهذا السلوك قد جير صاحبه إىل الوقوع يف مشاكل  
كثرية نتيجة تبذير املال على السلع الكمالية، وإمهال بعض ضروريات احلياة، وقد يدفع 
 به ذلك إىل اقرتاض األموال من جهات معينة، وإذا استمر الوضع على حاله فقد ينجم
عن هذه احلاالت مشاكل كثرية داخل األسرة سواء كانت مشاكل اقتصادية، أو 

  .مشاكل اجتماعية
من اإلعالنات  بحوثني يوافقون على أنَّ الكثريبينت الدراسة امليدانية بأنَّ أغلبية امل-12

ا  َّ اليت تقدمها القنوات العربية تظهر االختالط والتربج والعالقات غري الشرعية على أ
، فالكثري من القنوات )%51.49(ور عادية ومن احلريات الشخصية وذلك بنسبة أم

العربية تعمد إىل بث الكثري من اإلعالنات اليت تظهر املرأة متربجة ويف ثياب تكشف  
كل أطراف جسدها وهذا بغية لفت انتباه اجلمهور املستهدف من السلعة، كما أن 

مثرية للشهوات والغرائز ال يف مواقف بعض املشاهد تظهر املرأة خمتلطة مع الرج
فما يهم وكاالت اإلعالن والقنوات الفضائية هو تعريف اجلمهور بالسلعة أو اجلنسية،

  . اخلدمة املعلن عنها دون مراعاة للمعايري واملنظومة القيمية السائدة داخل اجملتمع
جتاه القائل بأنَّ كشفت نتائج الدراسة امليدانية بأّن أغلبية املبحوثني يعارضون اال-13

اإلعالنات التلفزيونية تدعم عملية انتشار اللغة العربية وتساعد أفراد اجملتمع على 
ا وذلك بنسبة  إذ يعتقد املبحوثني أنَّ اللغة العربية مهمشة كثرياً ،)%39.80(التمسك 

إذ تستخدم وكاالت اإلعالن اللهجات احمللية واللغات  ت اإلعالن،داخل حمتويا
بية حبجم كبري، يف حني جند أّن اللغة العربية نصيبها قليل جداً، وهذا نتيجة األجن

ا و  ؤولون عن إذ يعتقد املسكاالت اإلعالن والقنوات العربية،أسباب واهية تتحجج 
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تداولة بني بأنَّ اللهجات العربية لغة مفهومة وبسيطة وم هذه املؤسسات اإلعالمية
عكس اللغة العربية الفصحى يف عرض اإلعالنات، أغلبية فئات اجملتمع،وتعد األنسب

ا يت تتطلب مستوى علمي وثقايف كبريال وقد أدى استعمال . لفهم معانيها ومفردا
مفردات  رإىل انتشابية داخل اإلعالنات التلفزيونية،اللهجات احمللية واللغات األجن

نعكاس خطري على وعبارات وتراكيب لغوية غريبة جدًا عن لغتنا األم، قد يكون هلا ا
  .  مستقبل أبنائنا يف حتصيل لغتهم الوطنية

أظهرت نتائج الدراسة امليدانية بأنَّ أغلبية املبحوثني يوافقون على أنَّ الكثري من -14
املشاركة يف برامج األلعاب  خالل اإلعالنات التلفزيونية تشجع على الربح السريع، من

ت مثل هذه املسابقات يف إشاعة الكثري إذ سامه،)%54.49(واملسابقات وذلك بنسبة 
اخلمول (مثل العربية واإلسالمية بني شبابنا، من السلوكيات والقيم الغريبة عن جمتمعاتنا

 والكسل، حب الربح السريع، حب التواكل، النفور من العمل، االختالط بني
 تبذير املال والوقت واجلهد، وامليسر،حب الكسب احلرام، اجلنسني،حب القمار

  ).إخل...نة بالقدرات العقلية للمشاهديناالستها
كشفت نتائج الدراسة امليدانية بأنَّ أغلبية املبحوثني الشباب يوافقون بدرجات -15

القنوات الفضائية متفاوتة على استخدام القيم اآلتية داخل اإلعالنات اليت تبثها 
، )%82.31(طن بنسبة ، وقيمة حب الو )%76.05(قّيم الطفولة واألسرة بنسبة  :العربية

وقيمة العادات والتقاليد احمللية بنسبة  ،)%75.76(وقيمة الشباب واملرح بنسبة 
، وقيمة اجلمال واألناقة )%48.06(، وقيمة اخليال واالستعراض بنسبة )77.85%(

، وقيمة )%69.76(بنسبة  العادية من املعيشة ،وقيمة املستويات)%72.31(بنسبة
وهي كلها قيم إجيابية . )%44.77(املعيشة بدرجة أقل بنسبة  املستويات العالية من

تؤكد على أنَّ أغلبية املبحوثني حريصون على مشاهدة قيمهم الثقافية، واالجتماعية، 
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والدينية، واجلمالية، والنفسية، جمسدة داخل احملتويات اإلعالنية اليت تبثها القنوات 
واملعايري االجتماعية اليت تقوم عليها  العربية، وهذا حفاظًا على املنظومة القيمية

مؤسسات اجملتمع، ولكن ما نشاهده من إعالنات عرب القنوات العربية قد ال يرتجم 
هيم سلبية تفضيالت الشباب اجلزائري، إذ جند أنَّ قيمة اجلمال واألناقة استخدمت مبفا

عارية مع  إذ احنصرت هذه القيمة يف تربج املرأة وظهورهاداخل حمتويات اإلعالن،
الرجال، ويف مواقف مثرية للرغبات والغرائز اجلنسية وهذا يتعارض كلية مع قيمنا اليت 

ا الدين اإلسالمي كما أّن استخدام الطفولة واألسرة يف الكثري من اإلعالنات . جاء 
مها إطالقاً  . التلفزيونية فيه تالعب مبشاعر الرباءة، من خالل إدراجها يف إعالنات ال 

قيمة اخليال واالستعراض فهناك مبالغة يف استخدامها أثناء عرض بعض السلع أما 
أما قيمة . واخلدمات، مما قد ينعكس سلبًا على املستهلك عند شراء السلعة أو اخلدمة

املستويات العادية والعالية من املعيشة، فنجد بأنًّ اإلعالن التلفزيوين يروج كثرياً 
، ويتجسد ذلك يف عرض السلع واخلدمات الكمالية للمستويات العالية من املعيشة

واليت تناسب العائالت ذات الدخل املرتفع، أما املستويات العادية من املعيشة فقليال ما 
  . يعتمد عليها

ام أيضًا بأنَّ أغلبية املبحوثني يعارضون بشدة استخد كشفتالدراسة    
قيمة اإلغراء  :ا القنوات العربيةات اليت تعرضهاإلعالنليت تروج هلا السلوكيات والقيم ا

، وقيم )%61.09(، والقيم والسلوكيات الغربية بنسبة )%74.26( واإلثارة اجلنسية بنسبة
ولكن ما نشاهده عرب القنوات العربية عكس ذلك . )%45.5(املادة والربح بنسبة 

ة من خالل متاماً، إذ أصبحت املواد اإلعالنية فضاًء لنشر قيم اإلغراء واإلثارة اجلنسي
إظهار املرأة يف مواقف مثرية للرغبات والشهوات اجلنسية، باإلضافة إىل ظهورها عارية 

، أما القيم )أنظر املالحق(أثناء عرض السلع واخلدمات، وهذا ما أثبتته املالحظة العلمية
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والسلوكيات الغربية فقد أصبح اإلعالن الدويل وسيلة لرتويج قيم وسلوكيات احلضارة 
واليت السلع واخلدمات املستوردة،ة داخل البيئة احمللية اليت نعيش فيها عن طريق الغربي

أما برامج . تسوق عن طريق الشركات املتعددة اجلنسيات وفروعها داخل البيئة احمللية
املسابقات واأللعاب اليت تسعى الكثري من الشركات احمللية والدولية إىل دعمها ونشرها 

قد سامهت يف نشر قيم املادة وحب الربح السريع  بني شبابنا، من عرب القنوات العربية ف
خالل إغرائه واستمالته باجلوائز املالية واملادية، واليت تشرتيها من اتصاالت املشاركني يف 

  .هذا النوع من الربامج
م -16 كشفت نتائج الدراسة امليدانية بأنَّ أغلبية املبحوثني يعتقدون أّن مشاهد

لتلفزيونية عرب القنوات العربية ساعداهم على أن يرتبطوا بالقيم اليت اختارها لإلعالنات ا
ومن بني القيم  ).% 80و 60(الباحث يف دراسته إذ ترتاوح نسب اإلجابة املوجبة بني 

م لإلعالنات التلفزيونية أدى إىل زيادة  اليت يعتقد أغلبية املبحوثني أّن مشاهدا
ا جند ، قيمة التضامن االجتماعي )%76.2(ام الذات بنسبة قيمة احرت : ارتباطهم 

، قيمة اجلمال بنسبة )%73.95(، قيمة التنوع الثقايف بنسبة )%76.2(بنسبة 
أما القيم اليت يعتقد أفراد عينة . وتعترب فئة اإلناث األكثر اعتقادًا بذلك. )70.21%(

م اليومية لإلعالنات التلفزيونية تساعد ا الدراسة أنًّ متابعا هم نوعا ما على التمسك 
احرتام املرأة، ضبط النفس، األمانة، االلتزام الديين، النزاهة والصدق، (قيمة : فنجد

حفظ النفس، النزاهة والصدق، حفظ النفس واألخالق، الصرب، وذلك بنسبة موجبة 
ويعتقد أغلبية املبحوثني بأنَّ عادات وأمناط مشاهدة . )%65و 59(تنحصر بني 

احرتام الذات،ضبط (النفسي ذات البعد التلفزيوين مكنتهم من االرتباط  بالقيماإلعالن 
  .أكثر من األبعاد القيمية األخرى) حفظ النفس واألخالق، املتعةالنفس،
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الوالء للسلعة احمللية، (أما القيم اليت تكتسي أمهية متوسطة لدى املبحوثني فنجد       
إذ ) احلياء واحلشمة االدخار، ذايت، الرضا والقناعة،التوجيه الترشيد االستهالك، املتعة، 

ذه القيم أما القيم . يعتقدون بأنَّ اإلعالن التلفزيوين ال يساعدهم كثريًا على االرتباط 
قيمة الرقابة الذاتية، حفظ (اليت مل يعط هلا أفراد عينة الدراسة أمهية كبرية فتتمثل يف 

ذه  إذ يعتقدون بأنّ ) املال، حتقيق الثروة اإلعالن التلفزيوين ال يساعدهم على االرتباط 
  .القيم

ومما تقدم من نتائج ميكن القول بأنَّ اإلعالنات اليت تقدمها القنوات العربية   
الفضائية ال تؤثر سلبًا على قّيم الشباب اجلزائري وإمنا تعززها وهذا يعود إىل عدة 

  :أسباب منها
زمات نفسية واجتماعية وثقافية جتعلهم يستعملون يأنَّ الشباب اجلزائري مزود مبكان-01

  .وسائل اإلعالم بصفة انتقائية
عدم تعرض أغلبية الشباب اجلامعي إىل املواد اإلعالنية اليت تتعارض مع أخالقهم -02

م وتقاليدهم   .وقيمهم وعادا
ع رفض أغلبية الشباب مشاهدة املواد اإلعالمية واإلعالنية اليت تشكل له حرجًا م-03

ألنه كلما شاهد الشباب براجمه . أفراد عائلته، وهذا يعد محاية وضبط لسلوك املشاهدة
املفضلة مع العائلة أدى ذلك إىل االبتعاد عن الربامج التلفزيونية اليت تروج للقيم الغربية 

  .  والسلوكيات اخلطرية املنافية ألخالقه وقيمه
يعتقدون بأنَّ هناك تزاوج كبري يف الدراسة إىل أّن أغلبية املبحوثني توصلت  -17

استخدام االستماالت العاطفية والعقيلة أثناء عرض احلمالت اإلعالنية التلفزيونية، مع 
تغليب األوىل على الثانية، ومن بني االستماالت العاطفية األكثر توظيفًا يف الرسالة 

هية، النكهة، اجلنس، الش(: اإلعالنية، وتأثرياً يف سلوكيات األفراد حسب املبحوثني جند
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لية أما االستماالت العق،)%75.60و %42.36(إذ ترتاوح نسبتها بني ،)املوضة،الصحة
 %38.18( إذ ترتاوح نسبتها بني ،)السهولة،التعدد واالختيار،االقتصاد(فنجد 

أما االستماالت اليت يعتقد الشباب املبحوث بأّن توظيفها وتأثريها على  ).%48.20و
م حمد استمالة اخلوف، التعاون، قدرة التحمل، الشعور :(ود فقد متثلت يفسلوكيا

   ).%31.74و %07.78(، وذلك بنسبة تنحصر بني )بالذنب االجتماعي
يعتقد بأنَّ من  ثاملبحو من كشفت الدراسة امليدانية بأنَّ أغلبية الشباب اجلامعي   -18

ات التلفزيونية على قيمهم بني العوامل األساسية اليت قد تؤدي إىل زيادة أثر اإلعالن
م بالدرجة األوىل هي، حب الشباب مسايرة عصر تكنولوجيا  وأخالقهم وسلوكيا

اللباس واحلالقة، واألكل االتصال، واالنبهار الكبري مبا تقدمه هلم من موضة وعصرنة يف 
 إذ تعترب أغلبيتها غريبة من السلوكيات املستوردة من الغرب والتفكري،وغريها واحلوار

اإلناث األكثر تأكيدًا على  وتعترب فئة )%30.41(وشاذة عن جمتمعاتنا، وذلك بنسبة 
  .ذلك

يعد وقت الفراغ من بني العوامل اليت قد تؤدي بالكثري من الشباب إىل اإلدمان         
ممن  )%23.82(على مشاهدة الربامج التلفزيونية وتصفح اإلنرتنت، وذلك بنسبة 

شبكي بالسلب وقد تنعكس كثرة املشاهدة، والتصفح ال ثنييعتقدون ذلك من املبحو 
م ذلك إىل تعلى سلوكيات الشباب، والقنوات اإلباحية  صفح املواقعفقد يدفع 

  .همأخالقدمان عليها، مما يؤدي إىل فساد واإل
أما العامل الثالث الذي يعتقد الشباب املبحوث أنه ميكن أن يكون سببًا يف 

لتلفزيونية على املنظومة القيمية اإلسالمية، فيتمثل يف كثرة وتنوع زيادة أثر اإلعالنات ا
، وتعترب )%16.30(اإلعالنات التلفزيونية عرب القنوات الفضائية العربية، وذلك بنسبة 

  .فئة الذكور األكثر تأكيداً على ذلك
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ا -19  يعتقد أغلبية املبحوثني أّن من أهم املعايري واملبادئ اليت جيب أن يلتزم 
املسؤولون على القنوات الفضائية العربية أو وكاالت اإلعالن حلماية املنظومة القيمية 
اإلسالمية من الغزو الثقايف الغريب، احرتام عادات وتقاليد اجملتمعات العربية واإلسالمية، 

 واحرتام اللغة العربية والدعوة إىل توظيفها أثناء تقدمي ).%27.52(وذلك بنسبة 
، باإلضافة إىل حذف مشاهد )%25.28(وذلك بنسبة القنوات العربية،اإلعالنات يف 

اجلنس واإلثارة من اإلعالنات التلفزيونية، حلماية ثقافتنا احمللية من الذوبان يف ثقافة 
  ).%16.90(اآلخر، وذلك بنسبة 

أثناء  إذا كان من الضروري احملافظة على اللغة العربية، والعادات والتقاليد
ومراقبة حمتوياته، فكل ذلك يتطلب من املسؤولني داخل التلفزيوين عرض اإلعالن 

اجلهات احلكومية فرض قوانني رادعة على من يسيء للمنظومة القيمية اليت مصدرها 
وهذا ما أكد عليه الشباب املبحوث بنسبة دين اإلسالمي، والعرف االجتماعي،ال
)16.12%.(  
  الخـاتمــــة  .2

وهذا اً على مستوى الرسالة والتقنية،خرية تطوراً كبري شهد اإلعالن يف السنوات األ
 لوجيا االتصال واإلعالم احلديثة،نتيجة استفادته من التطورات احلاصلة يف جمال تكنو 

باإلضافة إىل استفادته من التطورات احلاصلة يف جمال الدراسات واألحباث املتعلقة 
 ال اإلعالن إىل زيادة االهتمامولقد أدى هذا التطور يف جم .ببحوث اإلعالن والتسويق

 ل الوكاالت اإلعالنية،واملؤسسات التجارية،من قب به كنشاط جتاري بالدرجة األوىل،
  .اخلدماتية، وخمتلف مؤسسات اإلعالم و واالقتصادية،
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ويعد اإلعالن التلفزيوين من أكثر األشكال اإلعالنية تطورًا واستفادة من 
ة الصورة ة، ويتضح ذلك جليًا على مستوى جودالتحوالت الكبرية يف عامل التقني

مما جعله يعد املورد املايل األول، الذي . الصناعية املختلفة قماراأل اإلعالنية املنقولة عرب
تعتمد عليه كل القنوات الفضائية التلفزيونية يف متويل مشاريعها واستمرار بثها عرب 

  .الفضاء اخلارجي
اليت استفادت من  ن بني املؤسسات اإلعالميةعربية موتعد القنوات الفضائية ال

عائدات اإلعالنات حبجم كبري، إذ أصبحت معظم القنوات التلفزيونية تبحث عن 
م، مقابل مبالغ مالية ضخمة،  املعلنني االقتصاديني من أجل عرض سلعهم وخدما
ج حتددها يف الغالب نوعية الربامج اليت تقدمها هذه القنوات، فكلما كانت الربام

 ور املستهدفالتلفزيونية اليت تعرضها هذه القنوات ذات مصداقية وشهرة لدى اجلمه
وخصوصًا الربامج  اإلعالنية عرب الشبكات الرباجميةأدى ذلك إىل ارتفاع مثن الساعات 

  .اليت تستقطب حجم كبري من فئات اجملتمع
دفها هتعد فئة الشباب من أكثر الفئات داخل اجملتمع اجلزائري، اليت تست

القنوات العربية، إذ تعرض عليهم خدمات وسلع ومتنوعة يف  اإلعالنات التلفزيونية عرب
نات اليت إذ تفضل هذه الفئة مشاهدة اإلعالغلبها تندرج ضمن السلع الكمالية،أ

مثل وتتماشي مع موضة العصر والتقدم احلاصل يف العامل،  تواكب مرحلتهم العمرية
واهلواتف احملمولة اجملهزة  الفاخرة، ،ومواد التجميل والعطورإعالنات السيارات والعقارات

فهذه السلع واخلدمات تشعر أغلبية الشباب . بأحدث التكنولوجيا، وأجهزة احلاسوب
ا عرب التلفزيون، وهناك منهم  اجلزائري بنوع من الراحة النفسية والسعادة عند مشاهد

ا وعدم قدرته على شرائها،ألنَّ من يتأمل   .تسمح له بذلك حالته االقتصادية ال لفقدا
فتعدد وتنوع الرسائل اإلعالنية عرب شاشات التلفزيون العريب، جعل منها نعمة، ونقمة 
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ا تقطع عليهم متعة أل ة على الكثري من الشباب اجلزائرييف الوقت نفسه، نقم َّ
ألنَّ سياسة وجهة فضائية جديدة، لكثري منهم إىل تغيري القناة حنووتدفع بااملشاهدة،

ع من التعدي على فيه نو لديهم،عرض اإلعالنات وتكرارها داخل الربامج املفضلة 
سمح به أخالقيات العمل وخصوصا عند جتاوز احلد الذي تأذواق املشاهدة،

كما أّن عرضها داخل الربامج يعد نعمة على أصحاب الوكاالت اإلعالنية .اإلعالين
عدد من املشاهدين للسلع واخلدمات  أكربات الفضائية، وذلك بغية كسب والقنو 

  .  املعلن عنها
فقط، تتم بني املعلن واملستهلك،وإمنا  إنَّ اإلعالن التلفزيوين ليس جمرد عملية جتارية

ات والعادات إذ أصبح اإلعالن التلفزيون وسيلة لرتويج القيم والثقاف، ذلك جتاوز
ؤسسات اإلعالنية من خالل من امل له الكثريوهذا ما تسعى والتقاليد واألعراف،

  .الشركات االقتصادية والتجارية
الشركات األجنبية املتعددة اجلنسيات داخل البيئة العربية، من بني وتعد

املؤسسات اليت تعتمد على اإلعالن التلفزيوين لرتويج الثقافات الغربية، وقيمها داخل 
من القيم والسلوكيات  رييف نقل وزرع الكث عات العربية، إذ سامهت حبجم كبرياجملتم

الغريبة عن ثقافتنا احمللية بني شبابنا وأسرنا، منها نشر ما يسمى بالثقافة االستهالكية 
وأمناطها الغريبة، وأيضا إظهار املرأة يف مواقف كثرية متربجة وخمتلطة مع الرجال، كما مت 

ا جسد أنثوي يستخدمتصوير امل َّ واإلغواء فقط، وهذا إلثارة الغرائز اجلنسية  رأة على أ
ا، ولدورها الفعال يف بناء اجملتمعات كما أنَّ الكثري من إعالنات .يعد تشويهًا لصور

املسابقات واأللعاب، سامهت يف نشر قيم الكسب والربح السريع، وإظهار احلياة على 
ا ماديات ورفاهية فقط، كما جسدت الواقع املعيش يف صورة ذهنية مجيلة، خيلو من  ّ أ

شاكل والعراقيل، وال يتطلب بذل جهد عضلي وفكري من أجل احلصول على ما امل
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يطمح له الشباب من تغريات وحتوالت جديدة على مستواه الشخصي، وهذا يعد 
 اعي، واالستهانة بقدراته العقليةالفكري واإلبد جيعًا على الكسل واخلمول والركودتش

م يفضلون ك وقد ثرياً مشاهدة اإلعالنات التلفزيونية اليت أكد أغلبية الشباب اجلامعي أ
ونشر وكذلك قيم حب الوطن واالعتزاز به، الطفولة واألسرة من جهة، تروج لقيم

وتظهره  الواقع املعيش افة التمسك باإلعالنات اليت تصورباإلضالعادات والتقاليد احمللية،
كانة املرأة العربية مل يف صورة مجيلة وأنيقة، ويف املقابل يرفضون اإلعالنات اليت تسئ

وأيضا رفض اإلعالنات اليت تروج للثقافات الغربية وقيمها، باإلضافة إىل  املسلمة،
  .رفض إظهار املستويات العالية من املعيشة، اليت تدعو هلا اإلعالنات الدولية

ولكن ما نشاهده يوميًا من إعالنات عرب القنوات العربية، قد ال يعكس كل طموحات 
نَّ الكثري من اإلعالنات التلفزيونية تروج للثقافات والقيم الغربية، من خالل الشباب، أل

إظهار العالقات اجلنسية املتحررة بني اجلنسني أثناء اإلعالن عن السلع والربامج، 
باإلضافة إىل أنَّ قيم اجلمال واألناقة اليت تسعى خمتلف الوكاالت اإلعالنية إىل إظهارها 

عايري القيمية السائدة داخل البيئة العربية املسلمة، فاجلمال ليس يف أغلبها ال تلتزم بامل
ظهور املرأة شبه عارية من الثياب عرب شاشات التلفزيون، واألناقة ليست يف كثرة 

باإلضافة إىل ذلك جند أنَّ . احلركات اليت تثري الشهوات وتغوي الكثري من املشاهدين
األسر اجلزائرية يعد منطًا غذائيًا جديدًا تسعى انتشار الثقافة االستهالكية يف أوساط 

  .لرتسيخه الشركات املتعددة اجلنسيات مبختلف فروعها داخل البيئة احمللية
إنَّ االستماالت الظاهرة يف اإلعالنات اليت تبثها القنوات العربية، أغلبها ال يتوافق مع 

واإلسالمية، ألنَّ ما يهم القيم والعادات والتقاليد السائدة داخل اجملتمعات العربية 
الوصول الوكاالت اإلعالنية هو حتقيق املزيد من األرباح وفتح أكرب عدد من األسواق، و 
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بالسلعة املعلن عنها،  وذلك على حساب أذواق  اجلماهري املهتمةإىل أكرب عدد من 
  .وأخالق املشاهدين

ت العربية، يعود إنَّ زيادة انتشار اإلعالنات التلفزيونية الدولية عرب القنوا
باألساس إىل تراجع املنتوجات واخلدمات احمللية يف األسواق الوطنية والدولية، ألنَّ 

ا،العجز الذي تعاين منه املؤسسات العربية استغلته الشرك  ات األجنبية للرتويج ملنتوجا
ذه املنتوجات وتفضيلها على ما يصنع وينتج يف  مما أدى إىل متسك الشباب احمللي 

ورغم كثرة احلمالت اإلعالنية التلفزيونية اليت تروج للقيم الغربية عرب القنوات  .طنهو 
العربية إّال أنَّ تأثريها على املنظومة القيمية للشباب اجلزائري، يظل حمدودًا يف ظل توفر 

م وتقال يدهم من الذوبان يف ثقافة عدة عناصر قادرة على محاية قيمهم وعادا
  :وهي كاآليتاآلخر،

زمات نفسية واجتماعية وثقافية جتعلهم يستعملون يأنَّ الشباب اجلزائري مزود مبكان-01
  .وسائل اإلعالم بصفة انتقائية

عدم تعرض أغلبية الشباب إىل املواد اإلعالنية اليت تتعارض مع أخالقهم وقيمهم -02
م وتقاليدهم   .وعادا

عالنية اليت تشكل له حرجًا مع اإلعالمية واإل رفض أغلبية الشباب مشاهدة املواد-03
ألنه كلما شاهد الشباب براجمه . أفراد عائلته، وهذا يعد محاية وضبط لسلوك املشاهدة

عن الربامج التلفزيونية اليت تروج للقيم الغربية  مع العائلة أدى ذلك إىل االبتعاداملفضلة 
  .  والسلوكيات اخلطرية املنافية ألخالقه وقيمه

إنَّ عامل الصورة اإلعالنية التلفزيونية، يندرج ضمن حرب " رجييس دوبريه"وخنتم مبا قاله 
اقتصادية ضاربة ال هوادة فيها، فحركة الصورة تتعلق أساسًا حبركة جتارية وتباشر صناعة 

اإلعالنية  ائلة، وهو الوضع الذي حيول الصورمهمة تتحكم فيها مصاحل هائلة وأموال ط
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ولذلك فإذا كانت  جمرد منتوج جتاري بقيمة مادية،إىلمن حتف فنية ذات قيمة مجالية 
تصريف  رب استمرار للسياسة بوسائل أخرى،فاالقتصاد السمعي البصري هواحل

للسياسة الدولية بوسائل أخرى، فالصراع الذي ختوضه الواليات املتحدة األمريكية منذ 
فيلم أمريكي  حني ميرينما بشكل أساسي، ألنَّه احلرب العاملية الثانية، اعتمد على الس

متر معه السيارة األمريكية وغريها من منتوجات االقتصاد األمريكي، إن صناعة احللم 
يقول رجييس –حددت يف هذا السياق كأداة أساسية للهيمنة والتحكم، فمن املؤكد 

أنَّ الصورة تتضمن قدرة هائلة على االستحواذ على وعي الناس وانتباههم : -دوبريه
م و  ا اجتياح حلميميتنا الفرديةوأذها   ".تنفذ إىل زمانيتنا اخلاصة، إ
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