
          -مستغانم  -جامعة عبد الحميد ابن باديــــــس             

 ـةالعلـوم االجتماعيـ كلية

ـيةـم العلـوم اإلنسانـقسـ    

 شعبة علوم االعالم واالتصال

 مخبر الدراسات االعالمية واالتصالية وتحليل الخطاب

 
ي علوم اإلعالم واالتصال موسومة بعنوان: دكتورا شهادةأطروحة مقدمة لنيل 

 
 ه الطور الثالث ف

 

  

 

 
 

 
اف األستـــــداد الطالبإع  اذ: ــــــة:                                                        إشر
 ةمي بوعماأ.د العربـ                                                          ـرارة حيـاةــــش      

 الأعضاء 
 
 :شةجنة المناق  ل

 

ة الدكتورة صفاح امال  رئيسا جامعة مستغانم -أ-أستاذة محاض 

ي بوعمام أ.د   فا ومؤطرا جامعة مستغانم -أستاذ التعليم العالي  ة العربر  مشر

ي حفصة ة الدكتورة كوبيبر  مناقشا جامعة مستغانم -أ-أستاذة محاض 

ة الدكتورة رايس علي ابتسام  مناقشا 1جامعة وهران  -أ-أستاذة محاض 

ة  الدكتورة بلحاج حسنية  مناقشا 2جامعة وهران -أ–أستاذة محاض 

 

2020/1202السنة الجامعية: 

ي ال المعالجة اإلعالمية
 
 قناة الجزائرية الثالثةللمضامي   الثقافية ف

امج الثقافيةلعيدراسة تحليلية   نة من البر
ة الممتدة من   2019_إل غاية  2017من الفبر



 

 شكر وعرفان

اف بالجميل نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إىل  من باب االعتر

افه لهذا العمل المتواضع، وكل ما  ي بوعمامة عىل إشر وفيسور العربر التر

ي شكل توجيهاقدمه من مساع
 
ت ومالحظات ونصائح علمية دة ف

 ومعرفية

ي 
 
 إىل جميع أساتذة علوم االعالم واالتصال ف

ً
الشكر موصول أيضا

جامعة مستغانم ومختلف جامعات الوطن الذين لم يبخلوا علينا 

 مساعداتهم ب

ي كانت لنا ناصحا وموجها 
ي هذا االطار اللجنة المناقشة التر

 
كما نشكر ف

 وناقدا

من جامعة   MATEO BUJOSA VADELLالدكتور أيضا إىللشكر تقدم بان

بص  سالمنكا بإسبانيا  ة التر لسعة قلبه واستضافته لنا طيلة فتر

ويده لنا بالمراجع المهمة  ولتر 

ي طلبة الدكتوراه بجامعة مستغانم،       
كما بودي أن أشكر زمالب 

 وجميع جامعات الوطن. 

 

 



 إهداء
ي هي أهل للمدح بكل فضيل

ةإىل التر  

ـاه أهدي ثمرة جهدي هذاإليك أم  

ي و 
ي والدي الكريإىل من رباب 

ـمعلمت   

سفيان -فاطمة الزهراء  -إىل اإلخوة  محمد   

ي إىل المرحلة الجامعية.    
ي حرفا من الطور االبتداب 

 إىل كل من علمت 

ي 
ي ولم تحملهم ورقتر ي قلتر

 
 إىل من هم ف

إليكم جميعا أهدي هذا العمل
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      الملخص : 

ي القناة الجزائرية الثالثة  إىل هذه الدراسة تهدف        
 
امج الثقافية ف استكشاف واقع التر

(A3) ي كل من برنامج قراءات المنتدى  عتر تحليل ثالثة برامج ثقافية
 
والمتمثلة ف

، ورؤى ي
 
ة الممتدة من الموسم العادي لسنة  الثقاف بالقناة الجزائرية الثالثة من الفتر

لتعرف عىل ذلك ل، و 2018/2019ف الموسم العادي إىل غاية نص 2017/2018

ي تساهم بها "
ي نشر الثقافة والمعرفة النخبة المثقفة'الكيفية التر

 
ي يتم استضافتها ف

' التر

ي عامة، وإبراز فاعليتها االجتماعية والتنظيمية  ي الجزائري خاصة والعربر
لدى المتلقر

ي 
 
ي صنع الرسالة اإلعالمية، وكذا دورها  ف

 
تعزيز القيم الثقافية للمشاهد، من المساِهمة ف

خالل ما تجود به من حوارات وإصدارات ومؤلفات لمختلف الحقول الثقافية، أين 

تمت المعاينة بصفة غتر احتمالية قصدية لمفردات البحث ولتحقيق ذلك اعتمدنا عىل 

المنهج المسحي لتحديد خصائص وطبيعة الثقافة المتداولة ضمن سياق الحصص 

ي ذلك عىل أداة تحليل المضمون لعينة مكونة من المعروضة، 
 
حصة  35معتمدين ف

ي الجزائر. وتم االستعانة أيضا بأداة 
 
تلفزيونية كمحاولة منا رصد أفاق الحياة الثقافية ف

امج.   قناة أولتكون ال  المقابلة المعمقة مع عدد من المثقفير  المختصير  ومعدي التر

ي برامجها األهمية ال
 
ي ف

 
الزمة عتر تخصيص مجموعة من الحصص للجانب الثقاف

ات الثقافية.  امج والنشر  والتر

امج الثقافية بالقناة        وقد خلصنا إىل مجموعة من النتائج تتعلق بكيفية تناول التر

ي القناة الجزائرية الثالثة من الثالثة، 
 
امج الثقافية ف بير  ما توصلت إليه الدراسة أن التر

ي تساهم به النخب المثقفة  عىل ما ومؤثر  فعالتعتمد بشكل 
 
ي ف

 
تمريرها للخطاب الثقاف

 .والفكري ضمن محتواها الذي تقدمه
امج الثقافية  –الثقافة الكلمات المفتاحية:  ي  –التر

 
 -النخبة المثقفة -االعالم الثقاف

 التلفزيون

Résumé:   

      Cette étude vise à explorer la réalité des programmes culturels de la 

troisième chaîne algérienne (A3) en analysant trois programmes culturels 

représentés dans le programme de "kiraat- montada takafi- roaa" de la 

troisième chaîne algérienne de la période s'étendant à partir de la saison 

régulière de 2017 / 2018 jusqu'à la moitié de la saison régulière 2018/2019, et 

d'identifier comment «les intellectuelles» contribuent à la diffusion de la 
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culture chez l’audience Arabe et Algérien en particulier, en soulignant leurs 

efficacité, contributions sociales et organisationnelles à la création  du 

message médiatique, ainsi que leurs rôle dans la promotion des valeurs 

culturelles chez les spectateurs à travers les dialogues et la publication de 

valeurs culturels. L’enquête été effectué de manière improbable sur 

l’échantillon de la recherche à cette fin nous avons adopté une méthode 

d'enquête pour déterminer les caractéristiques et la nature de la culture diffusé 

depuis les épisodes télévisés, en adaptant l’analyse de contenu d’un 

échantillon de 35 épisodes du programme pour tenter de suivre les 

perspectives de la vie culturelle en Algérie. L’outil d’entretien approfondi a 

également été utilisé avec un certain nombre d’intellectuels et de responsables 

du programmes le fait que la chaîne tv ait donné une importance au côté 

culturel en allouant un ensemble de programmes TV. 

      Nous avons élaboré une série de conclusions sur la façon d’aborder les 

programmes culturels de la chaîne TV,  Parmi les résultats de l'analyse, il y a 

que les initiatives culturelles de la troisième chaîne algérienne sont 

efficacement et effectivement dépendantes de l'engagement des intelligentsias 

dans la diffusion du dialogue culturel et intellectuel à l'intérieur de leur 

contenu. 

Mots clés : Culture –media culturel- Programmes culturels -intellectuelle  

  Abstract: 

      This study aims to explore the reality of the cultural programs in the third 

Algerian channel (A3) by analyzing three cultural programs represented in 

"kiraat- montada takafi- roaa" of the third Algerian channel from the period 

extending from the regular season of 2017/2018 until the half of the regular 

season 2018 / 2019, to identify how "intellectuals" contribute to spread 
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culture and knowledge among the Algerian and Arab audience by 

highlighting their effectiveness, social and organizational contributions to 

create the mediatic message, as well as their role in promoting cultural values 

among the audience, through the dialogues, publications and writings of 

various cultural fields. The survey was conducted as a non-intentional for the 

research’s sample, to achieve this we relied on a survey method to determine 

the characteristics and the nature of culture’s diffusion within The context of 

the program’s episodes, relying on the content analysis tool for a sample of 35 

television episodes  as an attempt to monitor the prospects of cultural life in 

Algeria. The in-depth interview tool was also used with a number of 

specialized intellectuals and Tv programmers. The A3 channel gave the 

cultural aspect to its Tv shows through allocating a set of programs and 

cultural leaflets.  

        We have concluded a set of results related to how the cultural programs 

dealt with the channel.   Among the analysis results is that cultural initiatives 

in the third Algerian channel are efficiently and effectively dependent on the 

commitment of intelligentsias to the dissemination of cultural and intellectual 

dialogue inside their content. 

Key words : Cultural – cultural media- TV programs ; The intelligentsia ; 

Television  
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 قائمة المحتويات

 الصفحة قائمة المحتويات

  الشكر والعرفان-

  اإلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء-

 04 ملخص باللغـــــة العربيـــة-

 05 ملخص باللغة الفرنسية-

يـة-  06 ملخص باللغة اإلنجلب  

 11 مقدمــــــة -

ي                  اإلطار المنهجر

 19 تمهيد

 20 دراسة االستطالعية/ ال1

 21 / االشكالية والتساؤالت 2

 25 / أسباب اختيار الدراسة3

 26 / أهمية الدراسة4

 26 / أهداف الدراسة5

 27 / مفاهيم الدراسة6

 38 / مجتمع الدراسة7

 39 / عينة الدراسة8

 43 / نوع الدراسة ومنهجها9

 45 / ادوات الدراسة10

 54 مشابهة/ الدراسات السابقة وال11

 63 /  الخلفيات النظرية للدراسة 12

  اإلطار النظري          

         1 . ي
 
ي سوسيولوجيا الثقافة  واإلعالم الثقاف

 
 .الفصــل األول: ف

          تمهيد

 

 79 الثقافة ايتيمولوجيا المفهوم  1.1

 81 مصادر الثقافة ومظاهرها 2.1 

 84 خصائص ومحددات الثقافة 3.1

 86 وظائف الثقافة وأنماطها 4.1

ي  5.1
 
ي توصيف اإلعالم الثقاف

 
 89 ف

ي ووظائفه 6.1
 
 103 خصائص اإلعالم الثقاف

ي  7.1
 
ي االعالم الثقاف

 
 105 أساليب المعالجة ف

 106 خالصة 
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ي 2            
 
: التلفزيون وصناعة المضمون الثقاف ي

 
  .الفصل الثاب

  تمهيد 

 107 افيةالتلفزيون والرؤية الثق 1.2

ي وسائل اإلعالم  2.2
 
 109 صناعة الثقافة ف

امج الثقافية  3.2  112 مقاربة مفاهيمية للبر

امج الثقافية  4.2 ي البر
 
 114 الشكل والمضمون ف

امجية التلفزيونية5.2 ي الخطط البر
 
امج الثقافية ف  116 البر

امج الثقافية 6.2 ي البر
 
 120 خصائص القائم باالتصال ف

 125 العالقة بي   اإلعالم والثقافةجدلية  7.2

ي التلفزيون8.2
 
امج الثقافية ف  130 قراءة نقدية للبر

  خالصة 

ي التلفزيون الجزائري ومساهمة 
 
ي ف

 
النخبة    الفصل الثالث: االعالم الثقاف

ي القنوات الفضائية
 
 المثقفة ف

 

  تمهيد        

ي الجزائر 1.3
 
ي ف

 
 144 واقع االعالم الثقاف

ي الجزائر من خالل التلفزيوناإل  2.3
 
ي ف

 
 147 عالم الثقاف

 153 البناء النظري لسوسيولوجية النخبة المثقفة 3.3

 165 النخبة المثقفة ورهانات الواقع4.3

 167 الرصاع بي   ثقافة النخبة وثقافة الجماهب   5.3

 172 النخبة المثقفة ومنصة اإلعالم 6.3

ي الجزائر 7.3
 
 179 المشهد النخبوي ف

 186 أدوار ووظائف النخبة المثقفة8.3

 190 خالصة

ي   
  اإلطار التطبيقر

  تمهيد   

 193 التعريف بالقناة الجزائرية الثالثة

ي القناة 1
 
امج الثقافية ف ي لفئة المواضيع للبر

/ التحليل الكمي والكيق 

 الجزائرية

195 

  عرض وتحليل الجداول-

ي لفئة القيم 2
امج الثقافية لقناة /التحليل الكمي والكيق  ي البر

 
المطروحة ف

 الجزائرية الثالثة

241 

  عرض وتحليل الجداول-

امج الثقافية لقناة 3 ي البر
 
ي لفئة الفاعلي   ف

 244/التحليل الكمي والكيق 
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 الجزائرية الثالثة

  عرض وتحليل الجداول-

ي ال4
 
امج الثقافية ف ي لفئة أساليب االقناع للبر

قناة / التحليل الكمي والكيق 

 الثالثة

248 

  عرض وتحليل الجداول-

ي تؤديها النخبة والمحتوى 5
ي لفئة الوظيفة البر

/ التحليل الكمي والكيق 

ي المعالج امجر  البر

262 

  عرض وتحليل الجداول-

امج 6 ي البر
 
ي لفئة األطر المرجعية المستخدمة ف

/ التحليل الكمي والكيق 

 الثقافية

268 

  عرض وتحليل الجداول-

امج الثقافية/ ا7 ي البر
 
ي لفئة  اللغة المستخدمة ف

 271 لتحليل الكمي والكيق 

  عرض وتحليل الجداول-

امج الثقافية8 ي البر
 
ي لفئة الزمن المستخدمة ف

 280 / التحليل الكمي والكيق 

  عرض وتحليل الجداول-

 279 خالصة  

 280 النتائج العامة للدراسة

 286 خاتمة الدراسة

 291 والمراجع قائمة المصادر 

     مالحق الدراسة
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 مقدمة 
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  مقدمة: 

، وضمن أي عالقة         ي بعديها التواصىلي والتفاعىلي
 
تكتسي العملية التثاقفية ف

ة داللية داخل الفضاء الذي يربط األجزاء الفاعلة  حيث تعتتر  به؛اجتماعية وجود متر 

ي بناء
 
كة ف النسيج االجتماعي الذي يعكس السمات  هذه الخاصية النواة الرئيسية المشتر

ي للمشاركة الشخصية للمجتمع رمزيا وسلوكيا 
بجانب محددات الفعل الممارسابر

اتيجية االسلوب التواصىلي بير  
ي عليها استر

ي تنبت 
المثقف، االعالم  ثالثية  التثاقفية التر

  .والمجتمع

اف بإن         أحد أسباب مشاكلنا الحديث عن أهّمية ودور الثقافة يقود إىل االعتر
ّ
أن

ي 
 
ى ومعاناتنا تكمن ف ي  قلةالكتر

 
قاف

ّ
ب عىل كّل ذلك لمجتمعاتنا الوعي الث

ّ
، وال سبيل للتغل

اتيجية ومشاريــــع واقعية  وعية الثقافية وبرسم خطط وبرامج استر
ّ
 بالتنمية والت

ّ
إال

ي دور اإلعالم لخدمة األهداف باعتباره ع
ملّية ملموسة تدرك أهمية الموضوع، وهنا يأبر

اس باألخبار والمعلومات الّسليمة والحقائق الثابتة؛ إذ تشكل وسائل االتصال 
ّ
تزويد الن

ي الحصول عىل الثقاف
 
، الوسيلة األساسية ف   ة. واإلعالم بالنسبة لماليير  البشر

 يأخذه         
ً
ا محتمال

ً
 speech of the المثقف خطابتمثل وسائل اإلعالم مسلك

intellectuel ي أن نراجع لبلوغ ال
ها المسلك الوحيد لهذا العرص، إذ يكق 

ّ
، بل إن جماهتر

 التلفزيون واألقمار    Marshall Macluhanبعض أفكار مارشال مالكوهان
ّ
عىل غرار فكرة أن

، ويضيف  ي هو ما أفرز العالم/القرية بالشكل الحاىلي
وب  الصناعية وتقنيات االتصال اإللكتر

رو واحد من أهم 
ّ
 Rogues Dupré  الفيلسوف الفرنسي روجيس دوبري أعماله  ا الذين نظ

 
ّ
ي "بأن

ذي  une media sphère عالم البشر المعارص هو أقرب ما يكون إىل فضاء ميدياب 

ي أزمنة 
 
ي سمحت بنقل األفراد وتناقل الرسائل ف

طابع خاّص صنعته التقنية التر

ه" دوبري؛  ويضيف 1"قياسية
ّ
، أي أن ي

 هذا الفضاء ذو طابع تاريح 
ّ
يخضع لقانون  بأن

ّ المستمّر  ي تحفز هذا 2"التغتر
، ومن هنا يجب االنتباه إىل وجود العديد من الفاعليات التر

ّ الذي يرت ا  The Educatedيمثل المثقف  ؛بط عىل نحو أو آخر بمسألة السلطةالتغتر
ً
واحد

من أهّم هذه الفاعليات، ومن دون التحّرك داخل هذا الفضاء ضمن ما هو متوافر له من 

ي الفاعلية سلطة، يفقد المثقف صفة  ا إىل عنرص محايد أو سلتر ، فعىل ويتحّول تدريجيًّ

                                      
1
-Graham laura, Amazonian indians and the symbolic politics of language in the Global 

puplic sphere,  Indigenous movements, self-representation, and the state in latin america, 

2002, p181 

2
- ibid, p 282 
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ي هذه اختالف الرؤى والنظريات 
 
، السيما نظرية دور النخبة ف المفشة لفواعل التغيتر

، بمثابتهما المثقف والصفوةالنقلة النوعية عىل وجه الخصوص، قد شكلت قضية 

ي للمجتمعات. المحرك الفّعال لعجلة النهوض ال
 
 ثقاف

، كانت          ي ي العربر
ي الفضاب 

مع التطورات الذي شهدها ميدان اإلنتاج والبث التلفزيوب 

ي هذه الوسيلة الشديدة التأثتر والواسعة اال   arabe lites النخب العربية
 
نتشار تجد ف

 التلفزيونفرصة للتعامل مع معطياتها، وكما حصل سابقا مع الصحافة ثم اإلذاعة فإن 

وللحوار والتأثتر المباشر لما يوفره من الفورية لألفكار التحديثية هو اآلخر يمثل رافعة 

ي مالحقة األحداث والتعبتر عنها. وقد فتح التلفزيون أبوابه 
 
المعززة بالصورة الناطقة ف

ية وتمكينه من االنتشار بير   للمبدعير  وللنخب السياسية واالجتماعية لدعم قوته التأثتر

قات وفئات المجتمع، فهو ليس وسيلة انتشار نخبوية أو متخصصة، بل هو مختلف طب

ائح المجتمعاليوم جهاز  ، لهذا بكل متطلبات الشمولية والشعبية يوجه خطابه لكل شر

اتسعت مديات التعامل بير  النخب والشاشة وأثمرت وبالتاىلي تمتر  التلفزيون عن 

ي رصد كل نواحي الح
 
ياة وتغطيتها بكل دقائقها وتفاصيلها الوسائل التواصلية األخرى ف

ي تجمع التم
 وأضح التلفزيون نقطة اللقاء التر

ّ
التقاطعات الثقافية الت الفكرية وث

cultural  intersections    ا دائم التفاعل بير  مختلف االتجاهات والمرجعيات الفكرية ومنتر

ي للتعامل مع هذه التعبتر وجذب المتل إمكانيةوالسياسية، كما عززت قوة الصورة من 
قر

 الوسيلة والتفاعل اليومي معها. 

ي مسألة  دور المثقفلكي يستقّر        
 
ه ال مناص عن الخوض ف

ّ
عىل هذا النحو، فإن

ي بلورة الفضاءات 
 
الفضاء العام. من الناحية التاريخية، كان لألدباء والفالسفة دور مهّم ف

جوازية مثلما يقول يورغن  ، إذ كانت المقاهي هي Jürgen Habermasهابرماس العامة التر

 
ّ
المكان األنسب حينها لمناقشة القضايا العامة وإيصال صوت المثقف للعامة. إن

ا 
ً
ا فحسب، بل هو أيض يسىع لبلوغ العمومية خطاب مواقف المثقف ليس دوًرا اجتماعيًّ

ي تسىع للهيمنة
 .ومنافسة بقية الخطابات التر

ي ظلت تنطوي دراستها عىل م ظاهرة النخبةعمليا؛ تعتتر       
ن الظواهر االجتماعية التر

ة  ه، وصوال إىل اآلونة األختر ي مع أفالطون وغتر
ى منذ بدايات الفكر الفلسق  أهمية كتر

ي يلفت االنتباه فيها زيادة هذه األهمية ضمن مختلف التخصصات والحقول العلمية 
التر

ور بجملة التحوالت واالنسانية واالجتماعية ولعل مرد هذا االنشغال هو الشع

ي تخطو 
االجتماعية والثقافية والسياسية والثقافية المحلية والدولية منها عىل سواء والتر
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خطوات متسارعة دون ان تتمكن المجتمعات والدول السيطرة عىل حدة تدفقها وما 

 .يالزم هذه التحوالت من دور بارز ومسؤول لهذه النخب

ي األوساط العامة  الثقافةالمثقف و طالما استخدم مفهوم        
 
بطريقة تعّسفية ليس ف

ا داخل األوساط األكاديمية. 
ً
ما أيض

ّ
وبولوجيون إىل حد ما عىل قد يتفق األنت  و فقط، وإن

ي لحظة زمنية ذات امتدادات مفهوم ا
 
لثقافة باعتبارها انعكاًسا للوضع العام للمجتمع ف

 هذا المفهوم أبعد ما يكون عن المف
ّ
هوم المتداول داخل مختلف تاريخية، غتر أن

ء نفسه يقال بخصوص مفهوم المثقف، فبالنسبة  ي
األوساط االجتماعية العامة، والسر

 
ّ
وبولوجيير  فإن

 االستخدام المتداول داخل حقول كل إنسان مثقفإىل األنت 
ّ
، غتر أن

 
ّ
علم االجتماع السياسي وعلم اجتماع المعرفة والفلسفة والسياسة واإلعالم يوحي بأن

ا، فصفة المثقف ال يمكن أن تنسب إىل كل الناسثمة  ا جوهريًّ
ً
 األمر ال يتعلق  اختالف

ّ
ألن

ي 
 
ات.  بموروث ثقاف ما بدور اجتماعي غتر واضح المعالم ويتداخل مع عدة متغتر

ّ
 وإن

اء العالقة بير  المثقف والوسيلة االعالمية، لم يفقد المثقفون        
وعىل الرغم من اهتر

ي الظهور عىل
 
ها وسائل اإلعالم وتفعيل دورهم األمل ف

ّ
، إذ ينتهزون كّل داخلها وضد

ها من أجل رفع شعارات معادية ألحادية الخطاب اإلعالمي  فرصة لبلوغ الفضاء العام عتر

ا. و
ًّ
قد يصل الرصاع ليس لمجرد اإلقصاء "المهيمن، ولكن هذه الفرص نادرة جد

اإلعالم، حيث يتحدث  فحسب، بل إىل حد جعل المثقفير  مادة دعائية من قبل

 للمثقفي   ريتشارد رووك عّما يسّميه 
ّ
ا،  anti-intellectualisme التيار المضاد ي إنجلتر

 
ف

، حيث تكّرست فكرة ذات خلفية غامضة تقول إدوارد سعيد كذلك  والذي تحدث عنه

ي حالتها العذراء، الخام والموضوعية
 
 وسائل اإلعالم تنقل الوقائع ف

ّ
فيما يحاول  بأن

وحاتهمالمث  1 "قفون تشويــهها بمواقفهم وشر

ي فضاء التدفقات الكوكبية )وهذا وصف        
 
 مانويل كاستلزإن سهولة حركة النخبة ف

للعالم الذي نقشت فيه حياة النخبة العولمية( تعتمد إىل حد كبتر عىل عجز 

ي فضاء المحليات( او عدم االستعداد للمثاقفة
 
من  ، مما يزيد 2المجتمعات )المقيدين ف

صعوبة أي محاولة جادة القامة حوار متعدد الثقافات وهو النشاط الوحيد الذي يمكنه 

                                      
1
- Richard Rooke, The contemporary debate on the role of the intellectual and the 

media. Contemporary Politics. Vol. 1. N4. 1995. P. 121 

وت، الثقافة السائلةزيجمونت باومان،  - ، بتر ، الشبكة العربية لألبحاث والنشر 2 45، ص 2018، تر: حجاج أبو جتر
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، وانتشار تلك اآلراء أدى إىل رفض النخبة  خفض شعة الهشاشة المزمنة للفكر الجمىعي

 .المثقفة المعارصة للقيام بدورها التعليمي والقيادي

ها وصوال إىل يعتتر التلفزيون من أوسع وسائل اإلعالم انتشا      ا، وأكت  را، وأقواها تأثتر

ويتعاظم دوره يوما بعد آخر، وقد أصبح البعض مدمنا عىل متابعة ما يعرض  الجمهور

ي سلوكهم 
 
من خالله، إذ يمتلك قدرة التأثتر عىل وعي المشاهدين وبالتاىلي التأثتر ف

لفزيون 
ّ
ق األمر بن  -حسب اعتقادنا -والت

ّ
ل أهّم الوسائل إذا تعل

ّ
قل الثقافة وترويجها يمث

ي ترويــــج "
 
ا ف ات تسهم إسهاما كبتر يةلما له من  متر    culture de masse"الثقافة الجماهب 

ي أتاحت للتلفزيون تبوأ 
ات التر ة الجمع بير  الصوت والّصورة تعد من أهم المتر  ولعل متر 

ية األخرى، هذا ويجمع علماء االجتم اع هذه المكانة من بير  وسائل اإلعالم الجماهتر

ي اإلخبار 
 
مجة التلفزيونية عىل فاعلية التلفزيون ف ي التر

 
ي والمتخصصون ف الجماهتر

فيه والتسلية، إذ '' يعتتر التثقيف إحدى الوظائف األساسية 
والتعليم والتثقيف والتر

لإلعالم السمىعي البرصي عموما، وإذا كانت التلفزيونات الغربية توىلي لهذا الجانب أهمية  

ي برامجها 
 
ى ف ة لتقديم الثقافة بلغة سمعية برصية مقبولةكتر   وتبذل مجهودات كبتر

ي 
لة اإلعالمية التر ي لم يجد بعد طريقها إلنزال الثقافة المت   فإن التلفزيون العربر

 1تستحقها"

ي الوصول إىل أكتر عدد ممكن من         
 
وهذا ما يعكس أهمية التلفزيون ودوره ف

ي الذي الجمهور مقارنة بوسائل إعالم أخرى إال 
 
 أن هذه الوسيلة لم تنفتح بالقدر الكاف

، وعىل الرغم من  ي تفعيل االتصال الفكري والنقد االجتماعي
 
يسمح بإقحام الجميع ف

ي الظهور عىل التلفزيون لتحقيق الذات وخدمة للمسار 
 
ذلك ترغب النخبة المثقفة ف

ي بير  النخب. 
ي ودعم الحوار والنقاش العلت 

 المهت 

يطرح إشكاليات اإلعالم الجزائري  فهوم الثقافة ضمن حقل تحليلإذا كان م        

ا أكتر وأكت  إحراًجا من األسئلة. من الناحية النظرية   مفهوم المثقف يثتر كمًّ
ّ
عديدة فإن

ي عدة حقول معرفية، وإن كانت الدراسات األوىل 
 
يحظ  مفهوم المثقف باهتمام واسع ف

االجتماع السياسي لفكرة النخبة لمفهوم المثقف قد ارتبطت بتحليالت علم 

بوصفها طبقة غايتانو موسكا و فيلفريدو باريتومثلما نجدها لدى  واألنتلجنسيا

ا ال يقدم لتحليل األدوار   النخبة مفهوًما إجرائيًّ
ّ
اجتماعية غتر واضحة المعالم، غتر أن

                                      
1

،  1975، دار النهضة العربية، القاهرة،1، تر: خليل صابات،طكيف نفهم وسائل االتصالمارشال ماكلوهان،  -

  2ص
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ي أنطونيو غرااالجتماعية والسياسية األداء نفسه لمفهوم المثقف مثلما صّوره 
ألول مشر

ي تلتها. 
 مرة، ثم التحليالت التر

ي تستجيب  أحد القنوات الجزائرية العموميةالقناة الجزائرية الثالثة تعتتر       
التر

ي 
 
امج الحوارات وأيضا تسليط  للحراك الثقاف ي غواره عن طريق الحصص والتر

 
وتخوض ف

رى وبير  التأثتر تارة الضوء عىل هذه الفئة المتأرجحة بير  الغياب وبير  التغييب أحيانا أخ

ي المحيط 
 
والتأثر تارة اخرى، كما تسىع الدراسة إىل طرق زاوية من زوايا الهامة والبارزة ف

عىل بساط البحث النخبة الثقافية وسوسيولوجيا الثقافة ألننا عندما نطرح مفهوم 

اث دراسة النخبفإننا نكون بذلك قد حاولنا إضافة مهمة أساسية  وهي تتعلق  لبر

كتر  عىل "المجال السياسي الذي ثبتته دراسات علم االجتماع بالخ
روج من دائرة التر

ي السياسي والدخول ضمن مجال 
 
 .علم االجتماع الثقاف

ي تقدمها  الوظيفة الثقافيةإن هذه الدراسة كذلك تحاول الكشف عن طبيعة        
 التر

ق تتضح أهمية دراسة ، ومن هذا المنطلبرامجها الثقافيةالقناة الجزائرية الثالثة من 

ي يمكن النظر عىل أنها عالقة وظيفية 
عالقة النخبة المثقفة بوسائل اإلعالم التر

ي حياة النخبة المثقفة إحدى 
 
، حيث تمثل وسائل اإلعالم ف واعتمادية وتبادلية التأثتر

ي المقابل تعتتر النخبة المثقفة 
 
فيه، وف قنوات الحصول عىل المعلومات والتثقيف والتر

ومحور من محاور األخبار وأحد الروافد الفعلية إلثراء مضامير  ومحتويات مصدر 

ي إطار مدخل االعتماد المتبادل الذي ينتج مجموعة من 
 
وسائل اإلعالم فكريا وذلك ف

، ومن هنا أردنا أن نؤسس دراستنا من  لمعرفية والوجدانية والسلوكية لدىاألثار ا ي
المتلقر

ي لها عالقةمنطلق نتائج بعض الدراسات الساب
ي هذا المجال والتر

 
 قة والمشابهة ف

وعالقتهم بالوسائل اإلعالمية واالتصالية من خالل معالجتها لبعض  بالثقافة والمثقف

اث النظري الذي يكشف لنا  ي التر
 
القضايا الثقافية والفكرية هذا عىل غرار التنقيب ف

لجة اإلعالمية للمضامير  طبيعة التناول والمعالجة، ومنه جاءت دراستنا المسماة "المعا

ي التلفزيون الجزائري
 
امج -الثقافية ف ي التر

 
دراسة تحليلية لمساهمة النخب المثقفة ف

ي عالقة 
 
ي والفكري، ممن لها  اإلعالم بالنخبةالثقافية لتبحث ف

 
ي المجال الثقاف

 
ف

ي 
 
ي مساهمة ف

 
بمعناه األوسع من خالل نتاجها الفكري والعقىلي بوصفها  الجهد الثقاف

تها وتطورها، من جزءا  ي مستر
 
ي تكوين ثقافتها وتؤثر ف

 
من الحضارة االنسانية، تشارك ف

ي تشكيل 
 
ي المجتمع، ويمكن تصنيفها إىل األكاديميير   القيم واالتجاهاتخالل دورها ف

 
ف

ي مجاالت الحياة الفكرية المختلفة 
 
والكتاب واألدباء والمفكرين المبدعير  والفاعلير  ف

ي تتفق من حيث قدرته
ي تعت  بالشأن العام والتر

ي اتخاذ القرارات التر
 
ا عىل التأثتر ف

 للمجتمع. 
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ي وإطار نظري وآخر       ي هذه الدراسة عىل إطار منهحر
 
وعىل هذا االساس اعتمدنا ف

ي 
ي حير  ال يمكن فصل اي اط ،تطبيقر

 
ار بحيث  يتناسب هذا التقسيم وطبيعة الدراسة ف

ي جميع الخطوات حيث يتمثل اال عن اآلخر وذلك ألهمية كل إطار  
 
ي ف طار المنهحر

ي الخطوة األوىل الدراسة 
 
ي اتضحت ف

ي اي دراسة والتر
 
ورية ف المنهجية الرص 

ي تعتتر أهم خطوة 
االستطالعية، والخطوة الثانية تحديد إشكالية الدراسة وأسئلتها والتر

ية تحديد أهمية الدراسة وأهدافها مرورا باإلجراءات المنهج ثم الخطوة الثالثة منهجية  

ي استعرضنا فيه كل من مجتمع البحث وعينته وكذا مفاهيم البحث 
للدراسة والتر

وأدوات الدراسة المعتمدة، ثم تلتها خطوة الخلفية النظرية للدراسة باعتبارها جزءا هاما 

ا خطوة عرض الدراسات  ي تعامله مع أجزاء الموضوع وأختر
 
ي تكوين خلفية الباحث ف

 
ف

ي تع
ي زوايا بحثنا، أما عن اإلطار السابقة والمشابهة والتر

 
تتر االنطالقة األوىل للغوص ف

النظري الذي انقسم إىل ثالثة فصول نظرية تبعا لما توفر لنا من معطيات وبيانات أولية 

ي هذه الدراسة 
 
من المصادر والمراجع المتوفرة من جهة وتبعا إلشكاليتنا المطروحة ف

و  ي فرضت علينا االهتمام بالستر
رة التاريخية لمفهوم الثقافة والوقوف عند وطبيعتها التر

وبولوجيأهم المقاربات التاريخية  ي موضوع  ةواألنت 
 
ي صاغته مرورا بالتفصيل ف

التر

ي جاءت  
امج الثقافية، عىل غرار بعض العنارص األخرى التر ي التر

 
ي وبناءه ف

 
االعالم الثقاف

ورة بحثية تتناسب والسياقات الزمانية والمكانية للبحث، بحي ث تم تقسيم هذه كرص 

: الفصل  ي جاءت بالشكل التاىلي
الفصول إىل عنارص بحثية حسب طبيعة كل فصل والتر

، والذي انقسم بدوره إىل كل من  ي
 
األول بعنوان سوسيولوجيا الثقافة واالعالم الثقاف

العنارص التالية : الثقافة ايتيمولوجيا المفهوم، المدلول العام والخاص للثقافة، مصادر 

ومظاهرها، مظاهر الثقافة، خصائص ومحددات الثقافة، وظائف الثقافة الثقافة 

ي ووظائفه. 
 
، خصائص اإلعالم الثقاف ي

 
ي توصيف االعالم الثقاف

 
 وأنماطها، ف

، والذي قسم إىل مجموعة  ي
 
: بعنوان التلفزيون وصناعة المضمون الثقاف ي

الفصل الثاب 

ي هذ
 
: التلفزيون والرؤية الثقافية تناولنا ف ي للتلفزيون عنارص هي

ا العنرص الدور التثقيق 

ي وسائل االعالم تناولنا فيه عنرص تصنيع 
 
ي تناولنا فيه صناعة الثقافة ف

العنرص الثاب 

امج الثقافية  ، العنرص الثالث جاء تحت عنوان التر ي
ي التلفزيوب 

 
المضمون الثقاف

امج الثقافية، أصناف ا امج الثقافية التلفزيونية وقد تناولنا فيه مقاربة مفاهيمية للتر لتر

امج الثقافية  امج الثقافية، التر ي التر
 
ي التلفزيون المواضيع الثقافية، الشكل والمضمون ف

 
ف

امج الثقافية، العنرص  ي التر
 
امجية التلفزيونية خصائص القائم باالتصال ف ي الخطط التر

 
ف

موعة الرابع تحت عنوان جدلية العالقة بير  الثقافة والتلفزيون، تناولنا فيه أيضا مج

امج  عنارص دوافع االعالم، دوافع الثقافة، العنرص الخامس تناولنا فيه قراءة نقدية للتر
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ي التلفزيون الجزائري ومساهمة 
 
ي ف

 
الثقافية.  الفصل الثالث: جاء بعنوان المشهد الثقاف

ي القنوات الفضائية، تم تقسيمه إىل 
 
ي ف

 
ي إنتاج المحتوى الثقاف

 
النخب المثقفة ف

ي بعنوان االعالم مجموعة عنارص و 
ي الجزائر، العنرص الثاب 

 
ي ف

 
هي واقع االعالم الثقاف

ي الجزائر من خالل التلفزيون، العنرص الثالث
 
ي ف

 
حول البناء النظري  الثقاف

تناولنا فيه عنرص حول تصنيفات النخبة، وعنرص حول  لسوسيولوجية النخبة المثقفة

اولنا فيه الرصاع بير  ثقافة النخبة النخبة المثقفة ورهانات الواقع، العنرص الرابع تن

، تناولنا فيه عنرص أنصار ثقافة النخبة، وعنرص حول أنصار ثقافة  وثقافة الجماهتر

، العنرص الخامس تناولنا فيه النخبة المثقفة ومنصة االعالم، العنرص السادس  الجماهتر

ي الجزائر: البوادر التاريخية وبانوراما التط
 
ورات، تناولنا فيه بعنوان المشهد النخبوي ف

عنرص المثقف الجزائري بير  التكوين والخصوصية وعنرص تصنيفات المثقف 

الجزائري، العنرص السابع يحدد أدوار ووظائف النخبة المثقفة. أما بالنسبة لإلطار 

امج الثقافية  ي تحليل مضامير  التر
 
ي ف

ي  الوصف الكمي والكيق 
ي ممثال مرحلتر

التطبيقر

ي للفئات للتلفزيون الجزائري حي
ي هذا االطار عىل التحليل الكمي والكيق 

 
ث اعتمدنا ف

ي الدراسة وبعد تقديم تعريف لقناة الجزائرية الثالثة تم تقسيم هذا االطار 
 
المستخدمة ف

ي الشكل التاىلي التحليل الكمي 
 
بناء عىل عدد الفئات المستخدمة بحيث ظهرت عنارصه ف

امج  ي مضامير  التر
 
ي لفئة المواضيع ف

الثقافية للتلفزيون يليها التحليل الكمي والكيق 

، يليها التحليل الكمي  ي لفئة الفاعلير 
ي لفئة القيم، يليها التحليل الكمي والكيق 

والكيق 

ي لفئة األساليب اإلقناعية و 
ي يؤديها الكيق 

ي لفئة الوظيفة التر
يليها التحليل الكمي والكيق 

امج وكذا وظيفة المحتوى ال ي التر
 
ي المعالج، ثم ذلك التحليل النخبة المساهمير  ف امحر تر

ي لفئة األطر المرجعية المعتمدة من طرف النخبة المثقفة. 
 الكمي والكيق 

ا تم عرض النتائج العامة للدراسة وهذا االجابة عن التساؤالت الدراسة،       وأختر

باإلضافة إىل مقارنتها بنتائج الدراسات السابقة والمشابهة، ثم تقديم خاتمة الدراسة 

احات والتوصيات باإلضافة تقديم وعرض مجموعة مصادر ا ي احتوت عىل أهم االقتر
لتر

ي بحثنا. 
 
ي األختر عرض قائمة المالحق المدرجة ف

 
ي دراستنا وف

 
 ومراجع اعتمدناها ف
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اإلطار 

ي   المنهجر
 

 

 

 

 

 

 

 



ي   اإلطار المنهجر

19 

 

 تمهيد: 

ي      
ي اتبعناها ف 

ي هذا اإلطار أهم اإلجراءات المنهجية التر
نستعرض ف 

ي  حيث قمنا ،أطروحتنا 
ي شكل عنارص تمثلت ف 

بتقسيم هذه الخطوات ف 

وطرح التساؤالت  بناء إشكالية الدراسة عرض الدراسة االستطالعية ونتائجها،

تحديد مفاهيم أهميتها كذا رصد أهداف الدراسة  و الفرعية للدراسة، تبيان 

 الدراسة،  عالوة عىل ذلك تحديد عينة الدراسة وخطواتها المفصلة متطرقير  

ي فئات 
فيه إىل مجتمع البحث الذي انحرصت فيه الدراسة، كما تم التفصيل ف 

، مرورا بعرض بعض  ي
امج الثقاف  ي تم انتقاءها أثناء تحليلنا للتر

الدراسة التر

ي استفدنا منها معرفيا 
األدبيات السابقة والمشابهة لموضوع الدراسة والتر

تم عرض الخلفيات  ومنهجيا وتوضيح أهم التعقيبات المالحقة لها، ومنه

ي 
ي كّيفناها للدراسة من خالل عرض بعض النظريات اإلعالمية التر

النظرية التر

 لها عالقة بموضوع البحث. 
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 الدراسة االستطالعية :  .1

ورية يمر عليها الباحث   Exploratory studiesتعتتر الدراسات االستطالعية        مرحلة رص 
ي دراسته، الستكش

 
وعه ف اف عنارص دراسته كونها تمثل اللبنة األوىل للبحث قبل شر

ي لنتمكن من ضبط 
النظري من حيث معرفة مدى توفر المصادر والمراجع والميداب 

ي هذه المرحلة بعملية استطالع شاملة 
 
ي للدراسة؛ لذلك قمنا ف

العينة واإلطار الزمكاب 
ي القناة الجزائرية الثالثة 

 
ي يتم بثها ف

امج التر بشكل عام، ثم حاولنا أن  (A3)لمضامير  التر
ي الجزائر، جاعلير  من هذه المرحلة 

 
ي ف

 
ي تخص الملف الثقاف

امج التر نستطلع أهم التر
ي لبعض 

خطوة أولية لقراءة مضمون القناة بحد ذاتها، وقد اعتمدنا عىل التحليل المبدب 
ن امج ذات الصلة بالموضوع، ثم اختر ا الحصص بشكل مبسط، وكانت البداية باختيار التر
ة مع النخب المثقفة سواء من ناحية التقديم أو االستضافة،  منها ما له عالقة مباشر

ي 
 
امج  المنتدى الثقاف ساعة  -ضيف الثالثة  -جسور –قراءات –ومن ضمن تلك التر

ة )  امج  فتر يوما(، لنحصل عىل ثالثة برامج  20ثقافة...إلخ، وقد أخذت منا هذه التر
ي المنتدى -ثقافية، وهي قراءات

 
ورؤى، حيث قمنا بعملية تسجيل الحلقات، ثم -الثقاف

ي لعينة من الحصص، ومنه أخذت دراستنا االستطالعية 
 
التحليل األوىلي واالستكشاف

 .2018إىل غاية نهاية شهر يناير 2017مدة زمنية انحرصت ما بير  بداية شهر سبتمتر 

ي  االستطالعية دراستنا  توصلت     
 :إىل مجموعة نتائج نوردها كاآلبر

  . ي ي الجزائري والعربر
 
ي الشأن الثقاف

 
 التمكن من معرفة أهم المواضيع المطروحة ف

  امج ي تندرج ضمن ما يسم التر
امج الثقافية التر ي معرفة وانتقاء أهم التر

 
أفادتنا ف

ي 
 
النخبوية نظرا ألنها تطرح مواضيع فكرية راهنية وتستقبل جمهور المثقفير  ف

 معالجة مواضيعها. 
 راسة من تحديد وبناء إشكالية الدراسة وتساؤالتها الفرعية. أفادتنا هذه الد 
  . ي

ي والمكاب 
 ساعدتنا الدراسة االستطالعية من ضبط عينة الدراسة وإطارها الزماب 

   ات بعد ي من خالل ضبط بعض المؤشر
تمكنا من بناء معايتر التحليل النهاب 

ي قناة ا
 
امج الثقافية ف ي التر

 
لجزائرية الثالثة، معرفة طبيعة المضامير  المطروحة ف

ي 
خاصة وأن هذه العملية تعد احد مراحل الصدق بير  نتائج التحليل المبدب 

ي للدراسة. 
 والنهاب 
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 اإلشكالية والتساؤالت:   .2

ي  التلفزيوند يجّس       
 
من  -الذي هو محور اهتمامنا  - Cultural Mediaاإلعالم الثقاف

امج الثقافية  عرض عىل شاشاته، Cultural programsخالل مجموع التر
ُ
ي ت

تيح  التر
ُ
ي ت

والتر
فرصة الحصول عىل الثقافة واالطالع عىل المعارف والتطورات ومختلف أشكال اإلبداع 

ي ي      من خالل إرسال مادة أو رسالة ثقافية معينة إىل  البشر
كما تتجّسد أهمية المتلقر

ائح عديدة وم ه باعتباره يستقطب شر ي حجم تأثتر
 
ختلفة من جمهور ودور التلفزيون ف

ي مختلف الميادين 
 
وسائل اإلعالم وكذا اهتمامه بما يحدث وَيشغل الجمهور العام ف

ص وبأساليب وأشكال  ها، بشكل أكت  تخصُّ السياسية، االقتصادية، الثقافية وغتر
ي ظّل ال

 
ّ تطوّ إعالمية مختلفة، خاصة ف ي

  رات التر
ّ
ي عرفها قطاع اإلعالم واالت

 
صال ف

ة و الّس  ي ربط المسافات بير  أجزاء العالم وفتح انوات األختر
 
ي ساهمت ف

ال لمجالتر
ها استفاد منها التلفزيون للتواصل بير  أبناء الشعوب المختلفة، هذه التطوّ  رات وغتر

 
ّ
 بشكل كبتر حيث سخ

ّ
منذ و  ها األقمار الصناعية،حديثة أهمّ  رت لخدمته وسائل جد

ي والعالم يعمل عىل تطوير 
 الخمسينات من القرن الماض 

ّ
ي  تكنولوجيات البث

الفضاب 
ة لتحقيق ما توصل إليها ليوم  .وقد قطع أشواطا كبتر

ي وسائل اإلعالم ال يمكنها االنفصال عن محددات  أنالمالحظ           
 
قاف

ّ
 الفعل الث

 لعدة أسباب أهمها 
ّ
ي صميم الوظائف ،  أن الوظيفة الت

 
ثقيفية لوسائل اإلعالم تقع ف

 ماء االتصال واإلعالم تحديد تلك الوظائف وتقنينها، ولعلّ التقليدية لإلعالم منذ بدأ عل

ي عام  Harold LASSWILالزويلأول من قام بذلك الباحث األمريكي هارولد 
 
  م1948ف

 
اث االجتماعي من جيل إىل آخر وظيفة رئيسية من وظائف اإلعالم عندما جعل نقل الترّ

ي الثالث؛ 
   أما السبب الثاب 

ّ
ي أن كل وظيفة مفيتمث

 
ن وظائف اإلعالم تتضمن ل ف

 
ال  التوجيه عدة جوانب ثقافية، ووظيفة ورة بعدا ثقافيا، فوظيفة اإلخبار تغّظي بالرص ّ

 
ّ
فيه يمكن أن تتم بمعزل عن القيم الث ي التر

ي المجتمع، كما أن وظيفتر
 
قافية السائدة ف

 
ّ
ويــــج لهما صلة عضوية بالث ورةوالتر  قافة حيث يصدران من خلفية ثقافية معينة بالرص 

 
ّ
ي الن

 
ا، فلّعل هاويستهدفان تحقيق أغراض ثقافية ف التلفزيون أهم وسائل ية. وأختر

 
ّ
ي تجسد العالقة الوثيقة بير  الث

ي تبقر عالقة النوع بالكل  اإلعالم التر
قافة واإلعالم، والتر

ي يحظ  نظرا لألهمية 
ي يتمتر  بها، وما  التر

بها بير  وسائل اإلعالم األخرى والخصائص التر

 
ّ
ا ما توافقت مضامينها مع رغبات ذه الوسيلة من أهداف تثقيفية إذيه هيمكن أن تؤد

 وحاجات الجمهور. 

ر       
َ
ت مع  للتلفزيونكان ُينظ عىل انه مؤسسة للتعليم والتثقيف، بيد أن تلك الرؤية تغتر

يقدم دوره  symbolic capitalism الرأسمال الرمزيفلم يعد ذلك   مطلع السبعينات

ي للمجتمع،  وأضح الرهان متوقف عىل التنويري والتثق
فيهيق   entertainment إنتاج البر
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production  ي كتابه اإلعالم وتفكك البنيات القيمية  عزي عبد الرحمنوالتسلية، كما ذكر
 
ف

ي الحقل 
 
ي المنطقة العربية عامة بشكل بارز ف

 
أن'' الرأسمال الرمزي حارص  وبقوة ف

فيهيةاإلعالمي عىل أكت  من مستوى ) الفض الفضائيات اإلخبارية الشبه  -ائيات التر

أن  بيب  بورديو، وقد اعتتر 1المحطات التلفزيونية األرضية الحكومية..('' -المستقلة

ل خطرا عىل 
ّ
ي التلفزيون يشك

 
من فن وأدب وعلم Cultural productionاإلنتاج الثقاف

؛ هذا ، هذا الوصف ُيحّيد األبعاد الثقافية للتلفزيون كمو 2وفلسفة..  ي
 
ضوع اجتماعي وثقاف

ي  بعد الوقد تباين موقع ومساحة 
 
ي القنوات الفضائية الجزائرية العموميةالثقاف

 
كما ف

تاج
ّ
امج العامة لهذه  تباينت مستويات التعامل معه وأساليب توظيف الن ي التر

 
ي ف

 
الثقاف

ي محاولتها الستقطاب اكتر قدر من المشاهدين وتلبية حاجات 
 
خالقنوات؛ ف

ُّ
ب الن

سواء من خالل تقديمـها للرأي العام، أو التعبتر عن انشغاالتها Cultural élites الثقافية

ي نوعية ومضمون ا، كما كان لعامل المنافسة التأثأو التعريف بنتاجاته
 
تر الواضح ف

ي التعامل مع متعلقات 
 
ي األساليب اإلعالمية ف

 
 .النتاج الثقاف

ي  اإلعالمعمليا؛ وحير  نتكلم عن       
 
ي تخصيص وسائل اإلعالم عىل  الثقاف

إنما نعت 

ي مختلف المجاالت 
 
اختالفـها وتنوعها فضاء للجوانب المعرفية واألدبية واإلبداعية ف

اتيجية ثقافية  ي مستوى Cultural strategyالثقافية، كل هذا يدخل ضمن إستر
 
تكون ف

ي توليها مثل الّرهانات الحالية، 
ة التر هذه الدراسات يجمع  وعىل ضوء األهمية الكبتر

                                      
1

ي المنطقة العربيةالرحمن، عزي عبد  -
 
ي الرواسب الثقافية -االعالم وتفكك البنيات القيمية ف

 
، الدار 1، طقراءة ف

، تونس،  .155، ص 2009المتوسطية للنشر

، طالتلفزيون وآليات التالعب بالعقولبيار بورديو،  - 2 ي  33، ص2004، دار كنعان، دمشق، 1، تر: درويش الحلوحر

 - ي الكتابات العربية ألننا نتعامل مع مصطلحات وافدة فتكت  عمليات تثار اشكالية المصطلحا
 
ت ودالالتها دائما ف

جمة ي تعود ملكيتها  -التر
فهل نقول قناة عمومية أم عامة؟ قناة خاصة أم متخصصة؟ والقناة العمومية هي تلك التر

وليس  specializeالمتخصصة باللغة الفرنسية فهي عكس générale ، أما العامة أوservice publicإىل الدولة 

ي األوىل المتخصصة أنها خاصة بموضوع ما، تستهدف فئة محددة من الجمهور عكس القناة privéالخاصة 
، وتعت 

ي تشمل جميع المواضيع لذلك أحيانا تعرف بالقناة الجامعة أو الشمولية، أما الثانية الخاصة فهي عكس 
العامة التر

ي ان ملكيتها ل
ي تعت 

ي محمد، القنوات التلفزيونية العربية العمومية التر
 
لخواص. لالطالع: العياري المنصف، عبد الكاف

اب 2006المتخصصة، اتحاد إذاعات دول العربية ، تونس،  ي حفصة، الصناعات الثقافية واالغتر . نقال عن:  كوبيتر

 61، ص 2016، االجتماعي دراسة ميدانية جامعة مستغانم، أطروحة دكتوراه غتر منشورة، جامعة مستغانم

 -  .. ، نتاج إعالمي ي
 
الكثتر ال يمتر  بير  لفظة نتاج وإنتاج إذ تستخدم لفظة نتاج لألدب الثقافة الفنون فنقول نتاج ثقاف

 وما إىل ذلك، بينما تستخدم لفظة إنتاج للمسائل المادية والصناعية والزراعية، والجمع نتاجات. 

   ي القنوات الفضائية مساهمة حولأنظر الفصل النظري الثالث
 
 .النخب المثقفة ف
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امج الثقافية أصبحت ترتبط أكت  الكثتر من المفكرين والكتاب الجزائريير  عىل ان  التر

، أما الرفيع باألزياء والغناء والفولكلور واالشتغال عىل عالم اإلبهار ال المحتوى والمضمون

ي 
 
ي تنتج المعرفة وتخوض ف

امج التر ة جدا وتطرح األسئلة فقليل المسائل الثقافيةالتر

ي نفس 
 
بات عىل رتم واحد مما يبعث عىل الملل ف

ّ
ي الغالب التوقف أو الث

 
ها ف ومصتر

ي 
 
ي ال تنطلق من وعي لتصنع وعيا تعتتر مجرد فضاء مقحم ف

، فالحصة الثقافية التر ي
المتلقر

امجية.   ي وإذا أخذنا الكتاب مثاال الشبكات التر
 
للتلفزيون الجزائري فإن  للحضور الثقاف

ي مالحظة حضوره المحتشم أو الموسمي أو الدارس أو ال
 
ا ف باحث لن يجد عناء كبتر

ي التوقيت، زيادة 
 
امجية مع استمرارية  ظلمها ف ي برامج مهمشة داخل الشبكة التر

 
الشيــــع ف

امج األخرى ة يعد نخبوي متضائل مقارنة مع التر ، وعليه عىل ذلك أن جمهور هذه األختر

ي تواجه الثقافة قمنا بإلصاق التهمة عىل التلفزيون كو 
نه المسؤول عن الصعوبات التر

امج الرياضية أو المسلسالت التلفزيونية أو برامج الفن  والسبب ال يعود إىل تلك التر

 مضمونها 
ّ
ي يعتقد أن

امج التر امجية عىل حساب التر ي غمرت شبكاته التر
والغناء التر

، بل ألنه أصبح منافسا للنشاطات الثقافية ي كبتر
 
 المختلفة.  ومحتواها الثقاف

ي       
إن  غياب الحصص الثقافية الثابتة عن القنوات التلفزيونية أو اإلذاعية الوطنية، التر

اب والمثقفير  الجزائريير  ومناقشة القضايا األدبية 
ّ
هي قادرة عىل جمع شمل األدباء والكت

 ألن أعمالهم ونشاطاتهم 
ً
ي تشغلهم جعلهم يغردون خارج الشب دائما

والفكرية التر

ي و 
رشيد فيما أكد   أمي   الزاويإصداراتهم ال تصل إىل اآلخرين، هذا ما رصح به الرواب 

ي أن  بوجدرة
 
بما تحمله الكلمة من معت  غائب تماما عن  Cultural scene المشهد الثقاف

 إىل أن يطلق عليه ثقافة
ر
ة ال يرف امج التلفزيونية الجزائرية، وما يعرض عىل هذه األختر  التر

culture بالثقافة الهجينةما يمكن أن يصطلح عليه ما يعرف وإن Hybrid culture  ي يوجد
التر

امج األدبية ، والدليل غياب التر منها الكثتر
وهنا نطرح استفهامات عميقة لهذا المشهد ، 1

هل يمكن اعتباره  فأين النخبة المثقفة والمثقف الجزائري ودوره التنويري داخل مجتمعه

ي اإلعالمي داخل المش غائب أو مغيب
 
  هد الثقاف

امج التلفزيونية  حسب بعض الدراسات االعالمية فإنه،        ا هاما  تعد التر مؤشر

للكشف عن طبيعة عمل المؤسسة االعالمية والقائم باالتصال معا، هذا وتعد الصناعة 

انيات  ي دول العالم، كما خصصت لها متر 
 
التلفزيونية أحد أكتر الصناعات االقتصادية ف

، ضخمة  ي
ز اهمية وحساسية البث التلفزيوب  ي القطاع اإلعالمي ما يتر

 
فة ف وكوادر محتر

                                      
ي المحطات التلفزيونية واالذاعية الوطنية" كتاب ومثقفون يؤكدون  -1

 
امج الثقافية ف ي فائدة التر

 
بحث ف

 .20:58عل الساعة  2017-04-25تم التصفح يوم http://www.djazairess.com/alfadjr/194767غيابها"

http://www.djazairess.com/alfadjr/194767%20%20تم%20التصفح%20يوم%2025-04-2017
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مع اختالف وتنوع القنوات التلفزيونية عمومية كانت او خاصة، سعت القناة الجزائرية و 

الثالثة )محل الدراسة( عىل حجز مكانها أمام الكم الهائل من مثيالتها وطنيا وعربيا، 

قل ما هو برنامج أقول لك من يستمع إليك "  jean pierre paulتجسيدا لمقولة: 

ي ترتيب من خالل صياغة اجندة إعالمية خاصة تساهم هي األ   1ويشاهدك"
 
خرى ف

ية لها من  ي للمضامير  الثقافية وتتنوع بذلك قوالب وأشكال المادة الختر
أولويات المتلقر

ها. برامج إخبارية وحوارية   وغتر

الدراسة، كان التلفزيون الجزائري بقناته الثالثة مجاال  وحول اإلطار التحليىلي لهذه    

ي لهذه لتحليل 
برامجها الثقافية حيث وجب الوقوف عىل خصوصية البث التلفزيوب 

ها قناة عمومية ما يدعم العالقة بير  مضامينها االعالمية الثقافية وخطها 
ِّ
القناة بعد

 .   االفتتاحي

ضمن  أبعاد الثقافةراسة هو التعرف عىل ما نحاول أن نقوم به من خالل هذه الد   

ي اإلنتاج 
 
ي يعيشها المجتمع الجزائري كأي مجتمع معارص ف

التحوالت التكنولوجية التر

، أو ما يمكن تسميته بثقافة الصورة، ي
ي التلفزيوب 

 
عد نصيب الحصص حيث ي   الثقاف

مجة التلفزيونية ضئيال جدا إذا ما قورن بعدد ا امج الثقافية من التر لقنوات والتر

التلفزيونية الجزائرية العمومية البالغ عددها خمس قنوات، وتأختر موعد بثها إىل 

ي أنها برامج نخبوية 
 
وال توجه إىل  Elite programsساعات متأخرة من الليل العتقاد راسخ ف

ي أ جميع المشاهدين،
 
نه لم يعد أحد يتحمل أديبا أو شاعرا يتحدث إلعتقاد متداول ف

 خمس دقائق. 

ي القناة الجزائرية الثالثة      
 
امج الثقافية ف ، ومساهمة (A3)والستكشاف واقع التر

امج، انطلقنا من تساؤل محوري  ي عتر تلك التر
 
ي صنع محتوى ثقاف

 
المثقف الجزائري ف

  :  جاء كالتاىلي

ضمن برامجها  النخبوية  كيف عالجت قناة الجزائرية الثالثة المضامي   الثقافية        

ة الزمنية من الموسم العادي  الثقافية ي الفبر
 
، رؤى، ف ي

 
قراءات، المنتدى الثقاف

 ؟2018/2019ونصف الموسم العادي  2017/2018

 

 تفرع عن التساؤل الرئيس مجموعة من األسئلة الفرعية : و 

  ي القناة الجزائرية الثالثة من خالل
 
امج الثقافية المعالجة ف ما طبيعة مضامير  التر

 ة فيها؟مساهمة النخب المثقف

                                      
1
، نرص الدين غراف، -  ي

ة كتق  دراسة تحليلية  –المعالجة االعالمية للمواضيع االقتصادية عبر التلفزيون سمتر

امجية لقناة الجزائرية الثالثة،   292، ص 2،2020، العدد17مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية، المجلدللشبكة البر
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 نامج عينة الدراسة عىل  فيما تتمثل ي التر
 
ي يتم استضافتهم ف

النخب الثقافية التر

 مستوى القناة؟ 

  ي قناة
 
امج عينة الدراسة ف ي ركزت عليها التر

ما عنارص القيم المطروحة والتر

 الجزائرية الثالثة؟

  ي صناعة الرسالة اإلعالمية
 
عتر  المنبثةما هي وظيفة ودور النخب المثقفة ف

 التلفزيون ؟

  امج الثقافية عينة الدراسة؟ ي التر
 
 ما هي أهم األطر المرجعية المطروحة ف

  امج عينة ي التر
 
ي وظفتها النخب المثقفة المستضافة ف

ما أساليب اإلقناع التر

 الدراسة ؟

 امج محل الدراسة؟ ي التر
 
 ما هي اللغة أو اللغات المستخدمة ف

 ي تقدمها القناة الث
امج الثقافية ضمن شبكتها ما درجة األولوية التر الثة للتر

امجية الكلية من حيث الحجم )الكم(؟  التر

 أسباب اختيار الموضوع:  .3

من المتعارف عليه أنه إلجراء أي دراسة هناك جملة من األسباب تدفع الباحث 

إىل التقصي والتعمق بهدف الوصول إىل نتائج موضوعية وعلمية، ولعل ما دفعنا 

 من هذه الزاوية مجموعة من األسباب:  إىل معالجة هذه الدراسة

  ي مجال
 
ي التخصص ف

 
ي بأشكاله المختلفة وطموحا ف

 
اهتمامنا بالجانب الثقاف

ي 
 
 اإلعالم الثقاف

  اهتمام الباحثة بالتلفزيون كرصح إعالمي وفضاء متمتر  والقناعة أنه الوسيلة
 التثقيفية األوىل والفضول لمعرفة أهمية التلفزيون الجزائري ومدى سعيه

ي عىل اختالف مجاالته. 
 
 واهتمامه بالملف الثقاف

  الخروج بنتائج تقييمية عما تقدمه القناة الثالثة من مواضيع ثقافية تخدم الفرد
 . ي
 
ي وتحافظ عىل صوته الثقاف

 
  الجزائري وتكون ثقافته األدبية ونتاجه المعرف

 

 أهمية الدراسة:  .4

ي يمثل تكتسب الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع ذاته      
 
باعتبار أن الشأن الثقاف

ي للفرد
 
فالثقافة هي المعادل للحياة، فال حياة بدون ثقافة، وال ثقافة  الزاد المعرف

ي النوع 
 
ي ومهتم بالثقافة، مع االختالف ف

خارج نطاق الحياة، وعليه فإن كل إنسان معت 
ي  TV culture االهتمام ودرجته. وتكتسب الثقافة التلفزيونية

 
 ظل أهمية خاصة  ف

العزوف الكبتر عن مطالعة الكتب، من هنا يسهل عىل الجمهور االعتماد عىل 
التلفزيون للحصول عىل الكثتر من حاجاتهم المعرفية والثقافية، كما حاجاتهم 

 
ّ
ي استخدامها لعد

 
مجة التلفزيونية ف فيهية. ولذلك "تجتهد التر

ة أساليب اإلخبارية والتر
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، وقد أثر احتضان الجزائر لعاصمة الثقافة 1هدين"لالستحواذ عىل أكتر قدر من المشا

امجية التلفزيونية الجزائرية مما جعلها تتدارك  2015العربية لسنة  عىل الخطة التر
امج الثقافية  ا، وهذا ما زاد من زخم التر ي وتخصص له وقتا معتتر

 
أهمية الملف الثقاف

ي بير  أوساط جمهور التلفزيون أيضا، مما 
 
يستحق استطالع طبيعته واالهتمام الثقاف

ي المحاولة الجادة لجعل 
 
ومضامينه وأثاره. وتكمن أهمية هذه الدراسة كذلك ف

اف أفاق تطوير ها  cultural contentالمضامير  الثقافية  محل بحث ودراسة الستشر
ي إما شكال ومضمونا، كذلك تكتسب هذه  امحر والسبل للنهوض بهذا الصنف التر

ي إلقاء 
 
ي المجتمع  وهي النخبة المثقفة الدراسة أهميتها ف

 
يحة مهمة ف الضوء عىل شر

ي 
 
ي لها دور ف

ي صنع الرسالة اإلعالمية بناء المجتمعوالتر
 
 Making ومدى مساهمتهم ف

the media message  اف البعض بغياب هذه النخب عن ي ظل اعتر
 
عتر التلفزيون ف

 تنشيط هذه الفضاءات مما ميّ 
 
 ع أهدافها وجعلها تفقد ثقتها بك
ّ
ابها ومبدعيها ت

ي غابت وغاب 
ة التر ومثقفيها الذي يحن إىل النقاشات الجريئة عىل الشاشة الصغتر

ي معها فضاء 
 
ي تمنح للمثقف النقاش الثقاف

فرصة مشاركة أفكاره مع The intellectuel التر
ي وقت تعود فيه مسؤوىلي القنوات الجزائرية العمل مع وجوه واحدة تتداول 

 
الغتر ف

تمرار فيما تغيب وجوه أخرى وتهمش مع أن بإمكانها أن تعظي دفعا عىل الظهور باس
 خاصا للحصص الثقافية. 

إن القيام بأي دراسة يكون هدفها األساسي هو محاولة  أهداف الدراسة:  .5
ي 
 
الوصول إىل تشخيص أو عالج ظاهرة معينة منبثقة عن مشكلة بحثية ما، وف

ي تتعامل بها دراستنا فإننا 
 :سىع إىل تحقيق األهداف التاليةن ضوء المشكلة التر

  ي القناة الجزائرية الثالثة من خالل
 
التعرف عىل طبيعة المضامير  الثقافية ف

امج عينة الدراسة.  ي التر
 
 مساهمة النخب المثقفة ف

  امج الثقافية عينة الدراسة.  معرفة ي التر
 
 النخب الثقافية الفاعلة والمساهمة ف

 ي ال
 
امج الثقافية التلفزيونية عينة الدراسةرصد القيم الثقافية المتضمنة ف  تر

 ي وظيفة المثقف الجزائري ا التعرف عىل
  لمرب 

ّ
اب واألدباء واألساتذة )الكت

امج عينة الدراسة والباحثير   الجامعيير   ي التر
 
ي ( ف

 
صناعة الرسالة ، ودورهم ف

بث عتر التلفزيون. 
ُ
ي ت
 اإلعالمية التر

 امج تبيان أهم األطر المرجعية المطروحة من طرف ا ي التر
 
لنخبة المساهمة ف

 الثقافية عينة الدراسة

                                      
1
  ، ي

امجيةنرص الدين العياض  مجة وإعداد الخارطة البر ، 2007، تونس، سلسلة بحوث ودراسات إذاعية،  فن البر

 .15ص
  ف عليه العديد من المهتمير  بقطاع الثقافة، التظاهرة ي حفل رسمي أشر

 
احتضنته مدينة قسنطينة لمدة عام كامل ف

أفريل احتفاال  16خيا للبلدان العربية كان حفل االنطالق يوم جعلت من عاصمة الثقافة قسنطينة قطبا ثقافيا وتاري

ي الجزائر . 
 
 بيوم العلم ف



ي   اإلطار المنهجر

27 

 

   معرفة اللغة أو اللغات المستخدمة لدى القائم باالتصال والنخبة المثقفة
امج المعالجة.  ي التر

 
 المساهمة ف

   امج الثقافية ي التر
 
ي وظفتها النخب المثقفة ف

التعرف عىل أساليب اإلقناع التر
 المعالجة. 

  امج الثقافية ضمن األولوية ا درجةالتعرف عىل ي تقدمها القناة الثالثة للتر
لتر

امجية الكلية من حيث الحجم.   شبكتها التر

:  مفاهيم دراستنا  تتمثل  :مفاهيم الدراسة .6  فيما يىلي
  : processionMediaالمعالجة اإلعالمية 6-1

ضمن الحقول  media procession المعالجة اإلعالميةدائما ما نجد مصطلح        

المية واالتصالية السيما المتعلقة بتحليل المضامير  والمحتويات اإلعالمية البحثية اإلع 

ي عرض المكتوبة والسمعية والسمعية البرصية  
 
ويقصد بها:" التكتيك المستخدم ف

قضية ما أو طرح فكرة ما أو متابعة حدث، وتجمع المعالجة اإلعالمية بير  مختلف 

إىل أنها عملية كشف االتجاهات ،وهناك من يشتر 1فنون الصحافة التلفزيونية"

اتيجيات التغطية اإلعالمية  من قبل جهة ما باتجاه media convergeوالمديات واستر

 .2قضية معينة، بحيث نجد هذا المفهوم له عالقة وطيدة بمفهوم التغطية اإلعالمية 

ي اللغة العربية مشتقة من الفعل عالج المعالجةكلمة  لغة: 
 
باللغة  treatmentف

  3ه، عالج المشكلةر أي أصلحفعندما نقول عالج األم نسية،الفر 

ي يتم من خاللها التعامل مع مختلف       
ة تامي أنها: "الكيفية التر عرفتها  الدكتورة نصتر

امج اإلخبارية"  ي التر
 
 4القضايا المطروحة وكيفية طرحها ف

ي أو :  حسب االستاذ حسن عماد مكاوي" نقل الختر أو الحدث إاصطالحا      
ىل المتلقر

الجمهور وقت حدوثه وتغطية جميع جوانبه من خالل رسائل إعالمية وبيانات وصور 
ها وتحليلها والتعليق عليها ويكون هذا عن معرفة أحوال  وحقائق، إضافة إىل تفستر

 5الناس الشخصية والبيئية والقومية والدولية

                                      
ي القنوات الفضائية العربية هالة محمد اسماعيل بغدادي،  - 1

 
ات المؤثرة عل تغطية القضايا العربية ف المتغب 

 62ص  ،2007، أطروحة دكتوراه غتر منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة ،اإلخبارية
، دار الفجر للنشر والتوزيــــع ، الموسوعة اإلعالمية،محمد منتر حجاب،   2 ي

  232،ص2003المجلد الثاب 

ي األساسي أحمد العايد وآخرون، - وت، المعجم العربر بية والثقافة، بتر
3 858، ص1989، المنظمة العربية للتر

  

، ا- 4 ة تامي ي الفضائيات اإلخبارية لمعالجة اإلعالمية لظاهرة اإلرهاب من خالأنظر: نصتر
 
امج الحوارية ف ل البر

، أطروحة دكتوراه دراسة تحليلية مقارنة بي   قناة الجزيرة القطرية وقناة العربية السعودية–العربية المتخصصة 

 29، ص 2012، 3منشورة، كلية العلوم السياسية و اإلعالم ، الجزائر

 146، ص 2009لدار المرصية اللبنانية، القاهرة، ، ا2ط اإلعالم ومعالجة األزمات،حسان عماد مكاوي، -
5
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ي يتسم بها         
التناول اإلعالمي للقضية محل فالمعالجة اإلعالمية هي الخصائص التر

صفات الشخصيات  -وسائل اإلبراز -الدراسة، من حيث الشكل )القوالب الفنية
ي  -األطر اإلعالمية الموظفة-والضيوف(، والمضمون، )القضايا الفرعية

 
القوى الفاعلة ف

ي العرض -األطر المرجعية الموظفة -المعالجة
 
أساليب اإلقناع -مدى التوازن ف

، من جهة أخرى عرفها الدكتور بن عيشة 1بهدف توصيف هذا التناولالمستخدمة( 
"مسألة تمثيل" الواقعة أو الحدث وتحويل الوقائع إىل صور ذهنية عن عبد الكريم أنها 

 2طريق استخدام الرموز
ي األساس عىل سؤال واحد مفاده: كيف تعاملت المؤسسة        

 
والمعالجة تركز ف

، وكيف عالجت اآلثار اإلعالمية مع المعلومات وا لبيانات المتعلقة بحدث معير 
تبة عىل بث أو نشر تلك البيانات أو المعلومات ؟ وال تقترص المعالجة  والتداعيات المتر

تبة  فقط عىل االهتمام فقط بالشكل الذي تناولت به المؤسسة اإلعالمية اآلثار المتر
وى نفسه، أي باألفكار والقضايا عىل نشر األخبار أو المعلومات، وإنما تهتم أيضا بالمحت

ي تم إهمالها 
ي المقابل الكشف عن القضايا واألفكار التر

 
كتر  عليها وإبرازها، ف

ي تم التر
التر

 3وتجاهلها 
ي المعالجة واالعالم           

 محل الدراسةواسقاطه عىل الموضوع  بالجمع بير  لفظ 
ي يتم من خاللها ن بالمعالجة اإلعالمية ينطلق ميمكننا ان نقر أن المقصود  

الطريقة التر
ي والموضوعي المطروح، وبذلك تكون 

ي سياقها الزمت 
 
معرض الوقائع أو األحداث ف

امج  ي تحدد الصناعة الثقافية للقضايا الثقافية للتر
مجموعة الخصائص والسمات التر

النوع للقناة الجزائرية الثالثة لهذا التأطب  اإلعالمي الحوارية التلفزيونية وذلك من خالل 
امج، ويتم تناول هذه العمليات من خالل االعتماد عىل السياسة التحريرية للقناة  من التر
حسب ما يمليه خطها االفتتاحي ومنطلقاتها الفكرية، وتظهر هذه العمليات عىل 
اتيجيات العقلية والعاطفية كتقديم  كتر  مثال عىل االستر

مستوى الشكل وذلك بالتر
ي  وجهات نظر لبعض المثقفير  

 
والنقاد حول محتوى كتاب ما، اللغة المستخدمة ف

ي تتمثل أس
ي عملية إنتاج هذه المضامير  التعبتر ....الخ  والمضمون التر

 
، وإبراز األطر اسا ف

 . ي
 
ي المجال الثقاف

 
  المرجعية الموظفة، واإلحاطة بأهم الشخصيات الفاعلة ف

امج الثقافية:  6-2  :Cultural programs التر

                                      
ي تشكيل اتجاهات الجمهور العام نشوة سليمان محمد عقل، - 1

 
لمانية ودورها ف المعالجة التلفزيونية والصحفية للقضايا البر

لمان  27، ص2006، رسالة دكتوراه منشورة، كلية اإلعالم ، جامعة القاهرة، نحو البر
ي القنوات الفضائية األجنبية الناطقة بالعربية :دراسة ن عيشة، انظر: عبد الكريم ب 2

 
صورة اإلسالم والمسلمي   ف

،أطروحة دكتوراه )غتر منشورة(،قسم علوم اإلعالم  24وصفية تحليلية عل عينة من مضامي   برامج قناة فرانس 

 48،ص 2016-2015واالتصال، جامعة مستغانم، الجزائر،
ي األهرام ونيويورك تايمز خالل المعالجة الحنان جنيد، - 3

ي صحيفبر
 
صحفية للحرب األنجلو أمريكية عل العراق ف

ة من  ، كلية اإلعالم، 19، المجلة المرصية لبحوث اإلعالم، العدد دراسة تحليلية 2003مايو  4إل 2003مارس  20الفبر

 123، ص 2003جامعة القاهرة، 
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ي اللغة العربية ال تحيل عىل الفكر أو الروح، هو لفظ ال نكاد نعت   Cultureأصل الثقافة   
 
ف

ي القديم وهو اسم مفعول من " ثقف" بمعت  حذق وقد  ي الخطاب العربر
 
له عىل أثر ف

ء ثقفا وثقافا وثقوفة: حذقه والرجل ثقف: حاذق  ي
ي لسان العرب " ثقف السر

 
جاء ف

فظ "الثقافة" فقد ورد كمصدر بمعناه فيهم، ولم يرد معت  فيه لفظ مثقف، أما ل

وهذا  -ولكن بندرة–الحذق، وثقف الرجل ثقافة: أي صار حاذقا خفيفا، وقد استعمل 

ي صنعه من الصنائع المادية والمعنوية
 
ة 1المعت  معت  الحذق ف ، وللفعل ثقف معان كثتر

:  ال  1995أوردها هندي سنة  ي
ي القواميس العربية، ومن هذه المعاب 

 
فطنة، كما هي ف

، ويقصد بها كذلك شعة اخذ العلم و فهمه، 
ً
ونقول: ثقف الرجل أي أصبح فطنا

ي سورة البقرة 
 
ي القرآن الكريم ف

 
فنقول: ثقف التلميذ المعلم أي فهمه بشعة وذكرت ف

ي اآلية الكريمة }واقتلوهم حيث ثقفتموهم{
 
ه، إن ثقف ف ي تفستر

 
ي ف حيث ذكر القرطتر

.هذا 2فيكون المعت  تأشونهم وتقدرون عليهم وتغلبونهم تدل عىل األش والظفر بالعدو 

ة والبد من  ي جاءت بها الثقافة أمر يحتاج إىل مساحة كبتر
وتعد اإلحاطة بالتعريفات التر

ي اللفظية واللغوية والمجازية
 .3استعراض المعاب 

وبولوجيا، من أبرزها ما يىلي       
ة للثقافة أوردها علماء االنت  :عرفها   هناك تعريفات كثتر

ي البيئة االجتماعية، '' كلباتريك
 
أنها كل ما صنعته يد اإلنسان وعقله من أشياء ومظاهر ف

ي العملية االجتماعية ''. أما   
 
عه اإلنسان، أو ما اكتشفه وكان له دور ف أي كل ما اختر

ي توصل إليها اإلنسان عتر التاريــــخ، 
كلكهوث فرأى أنها '' وسائل الحياة المختلفة التر

، وتكون وسائل الساف ي وقت معير 
 
ي توجد ف

، التر ر منها والمتضمن العقىلي والالعقىلي

ي المجتمع''
 
إرشاد توجه سلوك األفراد اإلنسانيير  ف

، وهي القيم والمعايتر والعادات 4

ك فيها الناس وتحدد سلوكهم، وتتكون الثقافة من الجانب المعنوي  ي يشتر
واألفكار التر

 5الفكري والجانب المادي

فّعرفها بأنها '' عبارة عن سلم من القيم تسمو أو تدنو وفق  عزي عبد الرحمنأما        
العالقة مع القيمة فالثقافة عنده: هي العادات، التقاليد المعتقدات، الحرف 

                                      
1
ي الحضارة العمحمد عابد الجابري،  -

 
، مركز دراسات الوحدة ربية اإلسالمية: حفريات استكشافيةالمثقفون ف

وت،   .40، ص 1990العربية، بتر
 -  : 191سورة البقرة اآلية 
ة، ثائر أحمد غباري،  -2 ، ط الثقافة وعناضها،خالد محمد أبو شعتر ي  17، ص2009، 1عمان، مكتبة المجتمع العربر
، 1، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيــــع، دمشق، طيةسيكولوجيا الثقافة: دراسات فلسفعيد الدرويش، - 3

 13ص ، 2003
 18المرجع نفسه، ص  - 4
 .124، ص2006، 1عمان، دار أسامة للنشر والتوزيــــع، ط ،، المعجم اإلعالمي محمد جمال الفار -5
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أنماط الحياة، الفنون، المنتجات  والصناعات، الحضارة، الطقوس، الفلكلور األساطتر 
ي شارك فيها بأنها '' ، يضيف الطيب ت1المادية والعمران''

ي إحدى الندوات التر
 
ي ف

يت  تر 
ون لكونهم نشيطير  ومنتجير   النشاط واإلنتاج الفكري والروحي الذي ينجزه أناس متمتر 

ي هذا الحقل إنهم المثقفون'' 
 
ا ما يستخدم لفظ الثقافة لإلشارة إىل المنتجات 2ف ،  فكثتر

ي المجتمع، وأ 
 
تز" أحد علماء الفكرية والموسيقية والفنية واألدبية ف كد كليفورد "جتر

" واستخدم لإلشارة إىل  وبولوجيا عىل الثقافة باعتبارها "وصفا مكثف المضامير  األنتر
زه أي ما تعلق بكل من )قيم المجتمع وممارساته ورمو  3جميع أساليب حياة المجتمع
ية(.   ومؤسساته وعالقاته البشر

مج، برمجة أي وضع ون نامج من الفعل برمج، يتر م برنامجاالتر
ّ
عبارة » ، يعّرف بأنه 4ظ

عن فكرة تجسد وتعالج باستخدام وسيلة تتوافر لها إمكانيات الوسائل اإلعالمية، تتخذ 

قالبا واضحا يعالج جميع جوانبها من خالل مدة زمنية محددة، تهدف إىل اإلعالم 

فيه، أو التوجيه أو اإلعالن وذلك لجذب انتباه المتلقير  والت أثتر فيهم، والتثقيف والتر

فيهية التعليمية، اإلخبارية، الرياضية امج منها: التر ، أما 5الدينية وهناك عدة أنواع من التر

ي 
 
ي يشغل مساحة زمنية محددة، ويقدم ف

ي ميدان اإلعالم فهو شكل فت 
 
نامج ف مفهوم التر

ة زمنية ثابتة سواء كانت يومية أو أسبوعية أو نصف أسبوعية أو نص شهرية لعرض  فتر

 .6معينة سواء كانت علمية أو ثقافية أو فنية او دينية مادة

امج الثقافية أنها:         ي تتوىل عرض وتبسيط »تعّرف التر
امج التر مجموع التر

ي شكل ومضمون مقبول يسىع إىل اإلفادة من 
 
الموضوعات والقضايا واألفكار الثقافية ف

ي الوسيلتير  )اإلذاعة والتلفزيون( وما يملكا
 
نه من عنارص الجذب، وبما اإلمكانيات ف

ي أفضل شكل ممكن، 
 
يساعد عىل تقديم ثمرات الفكر والفن عىل أوسع نطاق وف

ي توجه إىل الجمهور العام بهدف التثقيف 
امج الثقافية إذن هي التر قد يتناول  7«.فالتر

                                      
1 -  ، ي نظرية المفكر الجزائري عبد الرحمن عزينصتر بوعىلي

 
ئر، دار الهدى، ، الجزا1، طاإلعالم والقيم: قراءة ف

 .27، 24، ص ص 2005
،  رقم السلسلة  -2 ي ي الوطن العربر

 
 300، ص 1992، مركز دراسات الوحدة العربية، 10سلسلة الثقافة والمثقف ف

ي جالل ،ط  الثقافات وقيم التقدملورانس هاريزوس، صمويل هنتجتون،  - 3
ر
جمة، 2، تر: شوف ، المركز القومي للتر

 .  22،ص2009مرص ،
 147، ص2003، دار الفجر للنشر والتوزيــــع، القاهرة، 1، طالقاموس الجديد للطالب بن هادية وآخرون، عىلي  - 4
   489، ص2003، دار الفجر للنشر والتوزيــــع ، القاهرة، 1، ط1، المجلدالموسوعة االعالميةمحمد منتر حجاب،  - 5
ي التنمية الثقافية "القناة ليندة ضيف، - 6

 
األول نموذجا" دراسة ميدانية عل عينة من دور اإلذاعة الوطنية ف

، مذكرة ماجستتر منشورة، جامعة الجزائر بن يوسف بن خذة ، طلبة جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة 

 27، ص 2006\2005

7 -  ، ي
ي حلواب  امج الثقافية والتعليميةماحر ، 2001، 1، القاهرة، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، طالبر

 .155ص
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ي موضوعات تعت  أساسا بالفكر والفنون واألدب والعلوم والفلسفة، 
 
نامج الثقاف التر

ي  ويمكن لكل
 
برنامج أن يحمل مادة ثقافية أو جزءا منها أّما المادة الثقافية فنجدها ف

 مسابقات التعليمية أو األفالم الوثائقية. 

ي هذه الدراسة: مجموعة       
 
امج الثقافية ف ي تحمل نقصد بالتر

المواد والفقرات التر

ي واالفكار والمعارف االدبية والعلمية  وكذا مجمل القيم الثقاف
ي تمتر  المعاب 

ية التر

ه و  ات زمنية محددة االنسان عن غتر ي تبث عتر القناة الجزائرية الثالثة خالل فتر
 التر

ي شكل برامج حوارية،
 
وتستعير  ببعض الفئات النخبوية المثقفة  تعالج مواضيع ثقافية ف

ي المجتمع،
 
بهدف تقديم المواد األدبية والمعرفية )كتب، شعر، رواية،...الخ( من  ف

ي صورة تلفزيونية تتمتر  خالل عرض ا
 
لكتاب والتعريف بمؤلفه، وتبسيط فكرة ثقافية ف

ي والهوية الخصوصية 
 
بالتجديد واإلبداع، من خالل التعريف بالمنتج والموروث الثقاف

ي للمشاهد والثقافة الوطنية للمجتمع الجزائري، عالو 
ر
يشد ة عىل تقديم مضمون راف

 .ن ذائقته المعرفية والفكريةانتباهه ويكو  

: The educated eliteالمثقفة:  ةنخبال6-4  وتنقسم إىل مقطعير 

ء، ومن الجماعة: المنتخبون والمنتقون من الناسالنخبة لغويا      ي
، 1: المختار من السر

ي قاموسه لسان العرب بأنها اشتقت من نخب وانتخب 
 
وقد  عّرف ابن منظور النخبة ف

ء بمعت  اختاره ونخبة القوم هم خيارهم واص ي
ء بمعت  اختاره السر ي

طق  السر

ي  .2واستخلصه
 
ي اللغة العربية "صفوة" وجاء لفظ االصطفاء ف

 
وترادف كلمة نخبة ف

ي ثالث
 
ي قوله تعاىل:}القرآن الكريم بمعت  اختيار ف

 
ا موضعا كما ف  إن هللا اصطق  لكمة عشر

وقوله } إن هللا اصطق  آدم ونوحا وآل إبراهيم آل عمران عىل  3من الدين{

ي من المالئكة رسال ومن الناس{4{العالمير  
 .5وقوله أيضا} هللا يصطق 

ي اللغة الفرنسية فإن كلمة        
 
ي (Elite) النخبةأما ف

-exفإنها مشتقة من األصل الالتيت 

legree)) ي قطف واختار وجمع
ية هو 6الذي يعت  ي اللغة اإلنجلتر 

 
، أما معت  النخبة ف

                                      
ي  محمد الهادي اللحام وآخرون، -1 ي –القاموس عربر وت، دار الكتب العربية، عربر  739، ص2005، بتر
 4374 - 2468، دار المعارف ، القاهرة، ص ص 6/ج4،جلسان العرب  ابن منظور ، 2
 132سورة البقرة اآلية : 3
 03سورة آل عمران اآلية: 4
 75سورة الحج اآلية 5
ي جدلية الواقع والممارسةالنخبة الجامععبد هللا كبار ، 6

 
ي الجزائر :قراءة سوسيولوجية ف

 
ي ف

 
، ية والمجتمع المدب

 216، ص2013، جوان 11مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،عدد 
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غتر أن هذه ،1أنه األفضل واألكت  نفوذا وقدرةجماعة أو جزء منها اختتر أو نظر إليه عىل 
ي اللغة اإلسبانية فهي مشتقة من 

 
ي اللغة ومعناه مثل  Los mass selectoالمفردة ف

 
ما ف

ية الفرنسية واالنجلتر 
2. 

كلمة نخبة مشتقة من الجذع نخب الذي أعظ الفعل انتخب أي اختار أو اصطق          

، ومن هنا مفاهيم نخبة صفوة وت ي وتمتر 
 
ي تشتر إىل أحسن األفراد أو العنارص ف

متر  التر

ية وعدد من األفراد، فيشار هكذا  مجموعة من الكائنات أو األشياء ضمن مجموعة بشر

إىل نخبة الجيش أو المجتمع أو مهنة أو حرفة ..الخ وينتهي المستعملون إىل منح كلمة 

ي مجتمع 
 
ي تتمتع ف

ة محددة نخبة مفهوما خاصا بهم يدل عىل األقلية التر ي فتر
 
محدد وف

بهبة ونفوذ وامتيازات تستمدها من خصال طبيعية لها قيمة عالية لدى المجتمع مثال 

كما يمكن أن تستمدها من خصال مكتسبة: الثقافة،   .الخ.ذلك العرق، الدم. 

االستحقاق االستعدادات والكفاءات، فالعامل المحدد يدل تارة عىل الكل، الوسط 

نخبة األمة وتارة أخرى يدل عىل األفراد  –النخبة العمالية  –ة الذي تخرج منه النخب

الذين يشكلون مجموعة أقلية تحتل قمة المجتمع وتتخذ لنفسها حق تسيتر الشؤون 

وة.   3العامة وذلك بحكم المولد أو االستحقاق أو الثقافة أو الت 

ي اللغة أن أقدم استخدام لكلمة نخبة  توماس بوتوموريرى   :النخبة اصطالحا  
 
ف

ية وفقا لقاموس أكسفورد كان سنة   ، حيث أنه تم توظيف مفهوم النخبة1823اإلنجلتر 

Elite  ي القرن السابع عشر
 
، ثم اتسع هذا المفهوم لوصف السلع ذات النوعية الممتازةف

للداللة عىل الجماعات االجتماعية العليا كبعض الوحدات العسكرية أو المراتب العليا 

بالة 
َّ
 4من الن

 وحسب المعجم النقدي لعلم االجتماع فإن "  
ً
" هو الذي أعظ باريتوأما سوسيولوجيا

وط التمتر   صيتا لمصطلح النخبة فهو يرى بأن '' النخبة هم أفراد توفرت فيهم شر
ي إطار نشاط اجتما

 
ي هذا الشأن "والنجاح ف

 
لنضع إذنا طبقة من عي معير  وهو يقول ف

ات األكت   ي الفرع الذي يؤدون فيه نشاطهم ولنعد لهذ الذين يتمتعون بالمؤشر
 
ه ارتفاعا ف

ي المجتمع سواء وظيفيا أو  ،5'' الطبقة اسم النخبة
 
ة ف النخبة هي فئة من الفئات المتمتر 

ي  the responsibilityفكريا أو تعليميا مما يؤهلها للقيام بدور قيادي أو بأدوار المسؤولية 
 
ف

                                      
1
-Eugene Ehrlich, wrester dictionary, harper collionspuplichers, new York, 1993, p176 

2
ي دول العالم الثالثالجمال أبو شنب واسماعيل عىلي سعد،  -

 
، دار المعرفة صفوة العسكرية والتنمية السياسية ف

 33، ص 1998الجامعية، االسكندرية ،
3
-Busino Giovanni, élites et élitisme , paris  universitaire de  France, 1996, p 04  

ي علم االجتماع السياسي بوتومور توماس، 4
 
د الجوهري وآخرون ، دار ،تر:  محمالصفوة والمجتمع :دراسة ف

 25، ص1988، 1المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ، مرص، ط
ي علم االجتماعبودون ريمون ، بور يكو فرانسوا ، 5

 
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر مجد،  المعجم النقدي ف

وت، لبنان، ط  .553،ص 2007، 2بتر
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ي الحياة العامة وقدرة عىل اتخاذ القرارالمجتمع، وهي أكت  فئات المجتمع تأثتر 
 
 .1ا ف

ة وحسن  أيضا  هي       مجموعة مثقفة واعية من أفراد الرأي العام تتمتر  باالطالع والختر
ي 
 
ة ف ي مجاالت عديدة مما يكسبها أهمية كبتر

 
الترصف، حيث تقوم بقيادة الرأي العام ف

ي المثقفير  فقط كما يتصور  2أي مجتمع. 
البعض فالمفهوم المتداول وليست النخبة تعت 

ي والفكري، بل ويغظي أبعادا أخرى سياسية 
 
حديثا للنخبة يشمل البعدين الثقاف

ي تمتلك ثقافة 
واجتماعية واقتصادية ومن ثمة تصبح النخبة المثقفة هي تلك التر

ي أعىل  Functional organic cultureعضوية وظيفية 
 
تضع التغيتر عىل رأس اهتماماتها وف

 .3ها وأولويتهاسلم أجندت

والنخبة عىل مستوى االصطالح أيضا:'' تلك الفئة الراقية المالكة للنفوذ والقوة       

ي هذا أنها صفوة من الناس 
والمؤهالت واالمتيازات الطبيعية والمكتسبة'' ويعت 

المتعلمير  والمثقفير  والناجحير  واألذكياء والعباقرة والموهوبير  ورجال الدين 

ن وصلوا إىل مناصب مهمة من الحكم والرئاسة واإلدارة. ومن ثم، والمتفوقير  الذي

ي الدولة؛ 
 
فالنخبة هي طبقة من الناس المصطفير  األخيار الذين يتولون أعىل المناصب ف

بسبب قدراتهم العقلية والذهنية والكفائية، وأيضا بسبب ذكائهم الخارق، ومواهبهم 

." وباألخ ة، وتفوقهم السياسي والعلمي  (Gaetano Mosca) جايتانو موسكاذ بمقولة المتمتر 

تيب  ي التر
 
يجب النظر إىل أي نخبة باعتبارها تتألف من الذين يشغلون قمة المواقع ف

الهرمي للقيادة. 
4 

 :The Intellectualالمثقف:  6-4-2

ي اللغة العربية إىل الحذق والفطنة وتسوية االعوجاج   المثقف لغة: 
 
تشتر كلمة المثقف ف

شعة الفهم والمهرة والتأدب، وهي مشتقة من الفعل ثقف، ثقف وتقوية اإلدراك و 
 5الرمح بمعت  قومه وّسواه. 

ي المعاجم األجنبية وحسب قاموس
 
مشتقة من  intellectuelفكلمة  Hachette أما ف

intelligence وintellect  ي القدرة عىل فهم واكتشاف
ي العربية، وتعت 

 
ي يعدلها الذكاء ف

التر

                                      
1 ، ي تكوين تصورات النخبة حولحنان جنتر

 
، مجلة البحوث اإلعالمية ،كلية اللغة  مفهوم اإلرهاب دور اإلعالم ف

  440، ص2002، أكتوبر،18العربية، جامعة األزهر، ع
ونيةرضا عبد الواحد أمير  ، 2  142،ص  2007، 1، القاهرة ، دار الفجر للنشر والتوزيــــع ،طالصحافة اإللكبر
 146المرجع نفسه، ص 3

، سيةعلم االجتماع المفاهيم األساجون سكوت،  -  4 ، ترجمة: محمد عثمان، الشبكة العربية لألبحاث والنشر

وت، لبنان، ط  .362م، ص2013،  2بتر
ي اللغة العربية واالعالمسعيدي الصديق،  - 5

 
وت، طالمنجد ف ق، بتر  126، ص1996، 34، دار المشر
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 1ئع واألشياءالعالقات بير  الوقا

من " أعضاء الطبقة المتعلمة  المثقفُيعرف معجم علم االجتماع  المثقف اصطالحا: 
ي المجتمع الذين يشغلون غالبا وظائف مهنية وإدارية ويحفظون بدرجة معينة من 

 
ف

تشعب إن الحكم الذي يطلق المثقف انه مفهوم م 2الوعي بأنفسهم كطبقة اجتماعية"
ي خاصة عىلاإل ويسوده الكثتر من الخالف مستوى المنظومة الفكرية  بستمولوحر

لمجتمع  ، وهذا راجع إىل تعدد وظائف المثقف وتطورها فهي تتطور مع تطور االعربية
ي 
: "إن جميع الناس مفكرون ..ولكن وظيفة المثقف أو كما يقول الفيلسوف غرامسر

ي المجتمع ال يقوم بها كل الناس" 
 
 .3المفكر ف

ف ممارسة الفكر ويسيطر عىل  Larousseويشتر معجم        إىل أن المثقف هو من يحتر
استعمال الذكاء وتطويــــع ملكاته الذهنية، للتعرف عىل ما يحيط به من ظواهر وفهم ما 
ي الشغيلة الذهنيير  أساسا، أي الذيم 

 
حوله من عالقات، حيث حرص المثقفون ف

هم عن الش غيلة اليدويير  يمارسون النشاطات الفكرية والعقلية، وهو ما يمتر 
4 

فإننا   بالنخب المثقفةبعد استعراض طائفة من التعاريف والمفاهيم المتعلقة       

ي هذه الدراسة
 
ذلك الشخص المتعلم والواعي والمشارك لقضايا مجتمعه  :نقصد بها ف

والمبادر إليجاد الحلول الشيعة ألجل بناء وطنه أيا كانت طبيعة ونمط مشاركاته، 

ي صاحب النظرة ال
 
فوقية والرؤية الشاملة، والقادر عىل االبتكار وتحريك عجلة التنمية ف

: فئة الكتاب واألدباء والشعراء والفالسفة هي لنخبة المثقفة اومنه الجزائر، 

( واألساتذة الجامعيون والباحثير  )النخب Intellectual élitesوالعلماء)النخبة الفكرية

امج الثقافية أصحاب الدراسات باالضافة  (Academic elitesاألكاديمية إىل معدي التر

امج  الثقافية محل الدراسة، العليا، و  ي مختلف حلقات التر
 
الذين تمت استضافتهم ف

بمختلف إسهاماتهم العلمية والفكرية واألدبية، سواء من خالل مؤلفاتهم أو من خالل 

ي مختلف المواضيع ذات االهتمام الث
 
ي لها دور النقد والبناء والنقاش الفاعل ف

ي والتر
 
قاف

ي 
ي لدى المتلقر

 
ي والثقاف

 
ي صنع الرسالة اإلعالمية والتكوين المعرف

 
ون بمستوى   ف يتمتر 

ي المجتمعفكري وتعليمي عاىلي يؤهلهم 
 
 للقيام بأدوار ريادية ف

 :   (A3)قناة الجزائرية الثالثة 6-5

                                      
1
-DictionnaireHachette encoprétique, france,1995,p970 

2
  252،ص 1979،القاهرة ، الهيئة المصرية للكتاب،  الجتماعاقاموس علم محمد عاطف غيث ، 

3
 32، ص2006، تر: محمد عناني، القاهرة، رؤية للنشر والتوزيع،  المثقف والسلطة ادوارد سعيد،

4
-Le grand Larousse de la grand Françoise, France, 1995, PP883-894  
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امجthe channelالقناة        ي مغناطيسي لنقل التر
وب  أيضا باسم  ؛ وتعرف1:هي ممر إلكتر

، تتوجه هذه  تلفزيون الثالثة، وهي ثالث قناة انبثقت عن المؤسسة الوطنية للتلفزيون
ي وتسىع إلعطاء صورة حقيقية عن الجزائر وذلك بتوليد رابطة  القناة إىل العالم العربر
وع  ي مع موطنهم األصىلي رأى مشر ي العالم العربر

 
دائمة بير  مختلف الجاليات الجزائرية ف

ي القناة 
 
ي ديسمتر  1998النور ف

 
ي 1999وتجسد واقعيا ف

 
يوليو  5وتم افتتاحها رسميا ف

ي هذه الدراسة القناة التلفزيونية الجزائرية وهي قناة عمومية تبث  20012
 
ونقصد بها ف

 ساعة باللغة العربية ويصل بثها إىل خارج حدود الوطن.  24ساعة عىل 24برامجها 
     :مجتمع الدراسة .7

ي تنتمي إىل م            
جتمع البحث هو "جمع محدود وغتر محدود من المفردات التر

ي حير  ال يمكن للباحث اإللمام بجميع مفردات هذا المجتمع أو  .3الظاهرة المدروسة"
 
ف

وذلك من خالل المسح  4ما يطلق عليها بعملية "الحرص الشامل لمجتمع البحث"
جتمع األكتر الذي يتضمن كل أو ما يعرف بالم  الشامل لمفردات المجتمع األصىلي 

ي يستهدف الباحث اختيار بعضا منها )وهذا ما يسم بالعينة( لتحقيق 
المفردات التر

ي 
ي تم إعداد البحث لهمنتائج الدراسة، ونعت 

وعىل هذا  ،5بذلك تحديد المفردات التر
وهذا من خالل اختيارنا ألجزاء  6األساس تعير  علينا األخذ بعملية" المسح بالعينة "

 . عينة من مفردات المجتمع الكىلي للبحثم
ي جميع المضامير      

 
ي دراستنا، يتمثل ف

 
ناه ف وعليه فإن مجتمع البحث الذي اختر

ي قناة الجزائرية الثالثة من الموسم العادي 
 
ي بثت ف

امج الثقافية الحوارية التر -2017والتر
ي تعالج أهم القضايا الثقا2019-2018ونصف الموسم العادي 2018

فية، وذلك والتر
يــها المثقفير  

ي يت 
ي هذه القناة وحجم النقاشات  التر

 
ي ف

 
بهدف معرفة مكانة الملف الثقاف

ية فعالة للمشاهد ي صنع رسالة جماهتر
 
 .الجزائريير  ف

                                      
وت، ، دار الكت1، طمصطلحات اإلعالمأحمد زكي بدوي،  -1 ، بتر ي

، 1985اب المرصي، القاهرة، دار الكتاب اللبناب 

 30ص
 -  تمثل أهم جهاز إعالمي ذات طابع صناعي وتجاري بالجزائر، وهي مؤسسة عمومية لإلعالم واالتصال تضطلع

وط،  ي و هذا من اجلبمهام يحددها دفتر الشر
اب الوطت   الوصول ويضمن التلفزيون الجزائري التغطية عتر كامل التر

ائح الجزائر العميقة، إذ تركز اهتمامات التلفزيون الجزائري كقناة عمومية  بأهدافه االجتماعية والثقافية إىل كل شر

امج المتنوعة ذات ي الدرجة األوىل، و كذا المجتمع الدوىلي و مختلف قضاياه عىل التر
 
ي ف

ي  البعد الوطت 
الراهنة، التر

 ئري بشفافية,تحرص المؤسسة عىل تقدمها إىل الجمهور الجزا

 http://www.entv.dz/tvar/dossiers/index.php?id=4&voir=2انظر الرابط: موقع التلفزيون الجزائري 

 .11.46ساعة  2019\5\27يوم 
2

-/ar.wikipedia.org/wiki/%D8https:/  16:28على الساعة  2017-04-25يوم الثالثاء 

3
 - Madeléne Crawitz, Méthodes des sciences ,4éme Edition, Paris, Dalloz ,1988 , P293  

4
 (145-141أنظر على سبيل المثال،أحمد بن مرسي ، مرجع سبق ذكره ،ص  ص ) - 

5
، 2008، 1، عمان ، دار حامد للنشر والتوزيع، طمنهجية وأساليب البحث العلمي، دالل القاضي، محمود البياتي - 

 .150ص
6
 177،ص1922، القاهرة ، عالم الكتب، ئبحوث االعالم: االسس والمبادين، سمير ،محمد حس - 

http://www.entv.dz/tvar/dossiers/index.php?id=4&voir=2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8
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ي القناة     
 
ي ظهرت ف

ي النخب المثقفة التر
 
وتمثل مجتمع البحث الخاص بالمقابلة ف

سواء  2019-2018وسم العادي ونصف الم2018-2017الثالثة من الموسم العادي 
امج الثقافية  .ضيوفا أو قائمير  عىل هذه التر

 عينة الدراسة:  .8
يحة يتم اشتقاقها ع      ، ىل أساس مماثتعرف العينة أنها شر من لتها للمجتمع األصىلي

ات الرئيس ، وعليه فإن العينة هي مجموعة 1لدراسةية لحيث المكونات واألبعاد والمتغتر
 جزئية من مجتمع ال

ً
 لصفات بحث ويجب أن تكون انعكاسا

ً
بحكم ، و هوخصائص هشامال

جميع مفردات مجتمع دراسة ، أصبح الباحثون ال يستطيعون مجتمعات البحثتوسع 
ة المأخوذة من مجتمع عىل طريقة العيناعتمدوا لتجاوز هذه الصعوبة بحث، و ال

 .  البحث الكىلي
ي بحوث ت   

 
ي استخدام العينات ف

 
حليل المحتوى ترتبط بأهداف هناك حدود مبدئية ف

ي مثل هذا 
 
ي لها وتعدد المصادر وفئات التحليل، حيث يتوجب ف

الدراسة واإلطار الزمت 
ي   unit of sampleالنوع من الدراسات تحديد وحدة العينة 

 
ي دراستنا ف

 
والذي تمثل ف
ي القناة الجزائرية الثالثة، واختيارنا لهذه القناة يرجع لعد

 
امج الثقافية ف ة اعتبارات التر

مجة فيها، باإلضافة إىل ترتيبها ألعىل  ي حجم المضامير  الثقافية المتر
 
تمثلت أهمها ف

ي 2018سبة للقنوات الخمس العمومية لسنةنسبة مشاركة بالن
، وأيضا لألهمية التر
ة،  ها حسب اطالعنا طيلة السنوات الخمسة األختر امج الثقافية للمثقفير  عتر  توليها التر

ي دراستنا هذه اعتمدنا عىل إحدى العينات غتر االحتمالية و           
 
 no probabilityف

sampling  ي يشار إليها بأسماء مختلفة كقولهم العينة العمدية  القصدية العينةوهي
والتر

purposive sample  ، ي يتم انتقاء مفرداتها بشكل مقصود من
النمطية، أو الغرضية وهي التر

امج من جهة أخرى، قبل الباحث، فيما يتعلق  بمفردات البحث من جهة ونوعية التر

ةحيث تم اختيارنا لمفرد ، نظرا لتوافر بعض ات العينة بطريقة تحكمية ومباشر

ها ولكون تلك الخصائص هي من األمور الهامة  ي تلك المفردات دون غتر
 
الخصائص ف

 .بالنسبة للدراسة

ي يتم ا      
 non-randomنتقاءها بشكل عمدي تعرف العينة القصدية أنها العينة التر

fashion  وبتدخل مباشر من الباحث بناًء عىل معايتر موضوعية يحددها الباحث بنفسه

 2وفقا لمتطلبات بحثه والغرض منها

                                      
1
 - Coon, D. & Mitterer, J.O. Introduction to Psychology: Gateways to Mind and 

Behavior. 12th Edn. Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning.2010.p.36 


يوم  http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20160704/82629.htmlلالطالع انظر الرابط:  -

29/6/2019 

2
-Lavrakas, P. J. Encyclopedia of survey research methods. Thousand Oaks, CA: SAGE 

Publications.2008. Accessed 17/01/2017 

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20160704/82629.html%20يوم%2029/6/2019
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20160704/82629.html%20يوم%2029/6/2019
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ي المجال         
 
أما عن سبب اختيارنا قناة الجزائرية الثالثة كونها أحد القنوات الناشطة ف

ي الجزائر
 
ي بتغطية ومعالجة المواضيع واألخبار الثقافية باالضافة إىل  العمومي ف

انها تعت 

امجية للقناة محل  وطنية كانت او دولية، وهذا بعد االطالع عىل مضمون الشبكة التر

ضافة إىل أن هذه باإل  اصة بالجزائرالدراسة ومقارنته بمضمون القنوات التلفزيونية الخ

ة الممتدة القناة وفرت لنا إمكانية الحصول عىل أرشيف الشبكة  امجية خالل الفتر التر

من  مما مكن 2018/2019ونصف الموسم العادي 2017/2018من الموسم العادي 

sample sizeتحديد حجم العينةما عن إجراء الدراسة التحليلية أ
 ي دراستنا فقد تم

 
ف

كما أننا لم نالحظ اختالفات   اختيار عينتنا حسب طبيعة برامج القناة ومواعيد بثهم

ة  ي طبيعة المادة المعالجة كبتر
 
ي طريقة  –ف

 
وهذا راجع للتجانس والتداخل الكبتر سواء ف

كذلك من حيث دورية البث وتقارب موعد الدورية    -التقديم أو اإلخراج وحتر الضيوف

نامج رؤى، وأقرص حصة  5وكتر حجم مدة البث )ساعة و دقيقة( وقد  31دقائق لتر

دراسة تكونت ومنه تم اختيار عينة ممثلة للاختلف عدد الحصص من برنامج إىل آخر، 

امج حوارية خالل الموسم حصة تلفزيونية35من  ، قمنا كذلك بحرص أعداد  التر

ة  العادي ر اختيار 2019-2018ونصف الموسم العادي 2018-2017من الفتر وُيتر

ي تزامنت مع هذ
ة البحث التر ، األول خاضع لمسار فتر ة إىل لمبدأين أساسيير 

ه هذه الفتر

ة ) ي تلك الفتر
 
ي العاصمة ف

 
ي استقرارنا ف

 
ي تمثل ف

ة تقريبا، والثاب  ( وزيارتنا لمقر 2017الفتر

ي حسابهم عىل موقع 
 
المؤسسة اإلعالمية النتقاء العينة لتعذر تواجدها الكىلي ف

 اليوتيوب. 

ي مجموعة من المفردات ) أساتذة جامعيون وكتاب وشعراءعّينة المقابلة وتمثلت 
 
-ف

ام ( قدرت ب-ج معدي التر ي
 
ي المجال الثقاف

 
ة منهم كانوا شخصا14ناشطون ف ، عشر

                                      
 ي تحديد حجم عينتنا إىل مجموعة دراسات من أهمها

 
شدنا ف حيث قارن نتائج خمس  دراسة ستمبللقد استر

ي األحجام التالية: 
 
ي الجريدة  عددا من 48-24-18-12-6عينات ف

 
صحيفة وقارن نتائجها بمتوسط موضوع واحد ف

 12الواحدة عىل مدار العام، ووجد أن العينات الخمسة متفقة النتائج مع المتوسط العام ، وأن زيادة العينة عن 

ي تح
 
ة ف ي النتائج، ومنذ انتشار هذه الدراسة اعتمد الباحثون عىل العينات الصغتر

 
ليل عددا ال تقدم تفاوتا ملموسا ف

ي بحوث اإلعالمالمحتوى .  لالطالع أكت  أنظر: محمد عبد الحميد 
 
 .  مرجع سابق. ، تحليل المحتوى ف

 امجية يعود العتمادنا تحليل ي تبث خالل هذه الدورة التر
امج الثقافية القارة التر ان اقتصارنا عىل هذه العينة من التر

، ذلك أن الشبكتير  الصيفية والرمضانية 2019-2018ونصف موسم 2018-2017برامج الشبكة العادية لموسم 

امج المختارة.   استثنائية لكل التر
 امج ولم نتمكن من الوصول اليهم ، إال مجموعة منهم والذين تواصلوا وا التر تم البحث عن المثقفير  الذين حرص 

ة دقائق / معنا بشكل متقطع نظرا الرتباطاتهم، أجرينا مقابلة تلفونية ) المبحوث األول : ساعة و  جويلية  20عشر

2019 : ي
ة مع مقدم حصة قراءات الدكتور محمد كاديك ) مدة  45() المبحوث الثاب  دقيقة( مقابلة ثالثة كانت مباشر

نت  المبحوث الرابع تم إرسال دليل المقابلة 2018ماي 25ساعة وربــع/  ، المقر الجزائر العاصمة(  ومقابلة عتر االنتر
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امج والم امج محل الدراسة والبقية من القائمير  ومعدي هذه التر هتمير  ضيوف التر

ي الجزائر
 
ي ف

 
 بالشأن الثقاف

امج الثالثة:  ي ما يلي جدول يوضح العدد اإلجمالي لعينة الدراسة من البر
 
 وف

 
نامج نامج  عدد الحصص      ريــــخ البثتا مدة البث   اسم البر  دورية عرض البر

 

 رؤى

 

 24/9/2017  

12 

 

 

 اسبوعي 

1:01:05 17/3/2018 

55:56 31/1/2019 

58:50 4/4/2019 

59:45 25/4/2019 

1:01:33 24/1/2019 

1:03:22 30/6/2019 

1:06:08 4/7/2019 

59:51 7/2/2019 

19:58 28/3/2019 

1:06:09 19/4/2019 

1:05:54 5/5/2019 

ي 
 
  12 22/1/2019 55:34 المنتدى الثقاف

 

 

 اسبوعي 

59:39 2/4/2019 

56:06 20/12/2017 

55:24 8/5/2018 

1:00:36 12/6/2019 

55:45 30/4/2019 

55:22 16/4/2019 

57:52 13/3/2018 

55:20 15/2/2018 

                                                                                                                
ي أخذت مدة ساعة ونصف / أما اإلجابة فكانت عتر الم

ي المقابالت فكانت مع 2019جويلية  30حادثة التر
ر
(ـ أما باف

ة، لنصل إىل نتائج تفيد دراستنا وتحقق أهداف البحث   .المعدين وبقية المثقفير  بصفة مباشر
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55 :20 20 /2 /2018 

44 :08 25/2 /208 

45 :00 1 /3 /2019 

  22/11/2017 30:32 قراءات

 

 

11 

 

 

 

 اسبوعي 

41 :00 26 /11 /2017 

25 :22 31 /11 /2017 

48 :22  8 /1 /2018 

45 :00 4 /2 /2018 

17:24 27/2/2017 

32:15 13/11/2018 

32:56 6/11/2018 

19:44 5/5/2019 

28:12 3/1/2017 

33:52 8/1/2019 

  35                                                                          المجموع 

 

 نوع الدراسة ومنهجها:  .9

ورة البحث العلمي كما يقول           Maurice Angers موريس أنجرساقتضت رص 
ه:  هعّرفإذ المستعمل، Approachعريف وتوضيح المنهج تخصيص جزء منه لت

ّ
'' بأن

ي يتبناها الباحث من أجل الوصول إىل نتائج 
مجموع اإلجراءات والخطوات الدقيقة التر

ي 1معينة''
يطاب  ورة منتظمة oxford dictionary، وعّرفه قاموس أكسفورد التر من  بأنه ستر

ي تشمل المالحظة الهادفة وصياغة
 hypothesesformulationالفرضيات اإلجراءات التر

ي والتجريب اإل   measurementوالقياس 
يقر حيث يجمع المنهج العلمي experiment.2متر

بير  المظاهر اإلجرائية والمظاهر المفاهيمية، إذ أنه يؤطر مسلكية الباحث
3 

                                      
1
- Angers Maurice, Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines, 

Montréal CEC,1997, p58 
2
- Oxford Dictionaries, British and World English, Scientific method, 2016, retrieved 4 

mars2018 
3
-Boudon,Raymond.La Place du désordre.Critique des théories du changement social. 

Paris, Presses Universitaires de France.1984.p.124 
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ّ
ح من خالل التعريف، بأن

ّ
عبارة عن جملة من الخطوات  المنهجإذن يتوض

ام بتطبيق قواعد معينة تتماسر  المنظمة ي إطار االلتر 
 
ي يجب عىل الباحث إتباعها ف

التر
. من الوصول إىل النتائج المرغوبة مع طبيعة الدراسة وإشكاليتها المطروحة وتمكنه

فإن المنهج الذي نتوح  من خالله الوصول  "دراسة تحليلية" وبحكم طبيعة دراستنا
ي إىل النتائج المرجوة والمالئم لدراس

 
من Survey Methodologyالمسجي  المنهجتنا يتمثل ف

ي مجموع المضامير  اإلعالمية. المسح بالعينة خالل اعتمادنا عىل طريقة 
 
ي تظهر ف

 والتر
توثيق الوقائع والحقائق الجارية الخاصة الظاهرة لمنهج المسحي عىل "ا قومي      

أن المسح هو   Kendallأشارت الباحثة قد و  .1"المدروسة عن طريق الوصف التصويري
ي بموجبها الباحث عينة تمثيلية 

ي ينتقر
من representative sampleالعملية المتكاملة التر

بغية اإلجابة عىل أسئلة تتعلق بمواقفهم أو Target population محدد مجتمع بحث
أن من بير  خصائص  Kreamer، ويرى الباحث 2آرائهم حول مسائل أو سلوكيات بعينها

ي المسح البح
، أنه يستخدم لتحديد األبعاد الكيفية للظواهر survey research ب 

المدروسة وكذا الشبكة العالئقية واالرتباطية بير  الظواهر، كما أن المسوح تشمل جزء 
ي مجتمع البحث

ر
 3من العينة ثم تعمم النتائج بعدها عىل باف

ي من أكت  المنا Survey methodالمسجي  المنهجهذا ويعتتر           
 
هج استخداما ف

د عليه  البحوث الكشفية والوصفية والتحليلية،
ّ
حول  سمب  محمد حسي   ولعل ما أك

ي تستخدم منهج المسح منها" مجال 
تعدد المجاالت التطبيقية للدراسات اإلعالمية التر

من خالل القيام بتحليل محتوى وسائل اإلعالم من الجوانب  مسح المضمون اإلعالمي 
واتجاهات المضمون  ومصادر المادة اإلعالمية، عات،المختلفة، كالموضو 

...الخ" اإلعالمي
4  

أن المسح يستخدم لإلجابة عىل التساؤالت  Isaac, S & Michael, W   Bويرى الباحثان   
ي نريد دراستها 

اب من الظواهر التر الناشئة ولتحقيق األهداف وغايات البحث ولالقتر
ي إطار 

 
افية ولتحصيل بيانات تستخدم الحقا ف  .5دراسات مقارنة أو استشر

باعتبارها مالئمة لمقاربة  الدراسات التحليليةالدراسة تندرج ضمن  وعليه فإن هذه     
ة عىل رصد ومتابعة دقيقة لظاهرة أو حدث بطريقة   موضوعنا حيث تقوم هذه األختر

                                      
1
 118، ص1983، 4دار الشرق ،ط ، جدة ،مناهجه وتقنياته البحث العلمي محمد زيان عمر، - 

2
-Kendall Diane, Sociology in our times: the essentials, 5

th
Ed, Belmont, CA: Thomson/ 

Wadsworth, 2006, p31. 
3
-Kraemer, K.L, Introduction, paper presented at The Information systems Research 

Challenge:  survey research  Methods, 1991, p 12 
4
 .126، صسمير محمد حسين، مرجع سبق ذكره - 

5
-Isaac, S., & Michael, W. B.Handbook in research and evaluation: A collection 

ofprinciples, methods, and strategies useful in the planning, design, and evaluation of 

studies in education and the behavioral sciences. San Diego: Educational and Industrial 

Testing Services. (3rd Ed.). 1997.p.136. 
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ات من أجل التعرف عىل الظاهرة أ ة زمنية معينة أو عدة فتر ي فتر
 
و كيفية ونوعية ف

ي فهم الواقع 
 
الحدث من حيث المحتوى والمضمون والوصول إىل نتائج وتعميمها ف

ومنه تم اختيار المنهج المسحي لهذه الدراسة من خالل مسح المضامير   وتطويره. 
 الثقافية للقناة الجزائرية الثالثة. 

ي دراستنا  اعتمدنا  أدوات الدراسة:  .10
 
عىل مجموعة من األدوات  يمكن  ف

 : عرضها كالتاىلي 
 : Content Analysisالمضمون تحليل  1.10

 Survey studies  الدراسات المسحيةإن دراسات تحليل المحتوى تدخل ضمن         
ه وسائل اإلعالم من مواد إعالمية قصد التعرف  ي تقوم عىل وصف وتحليل ما تنشر

التر
ي ، ومن هنا بدأت هذه األدا1عىل ما تضمنته من معلومات مختلفة

 
 ة تنحت وجودها ف

وإنما امتدت إىل الوصف  حيث لم تقترص عىل الوصف الكمي فقط، ،البحوث الوصفية
ي تتضمنها المواد اإلعالمية،

ي والدالالت الكامنة التر
ي الكشف عن المعاب 

 
ي ف

ولعل  الكيق 
ي الكشف عن النوايا 

 
ي أوساط الباحثير  خاصة ما تعلق ف

 
ة أثارت جدال ف هذه األختر

 .2"وأبعاده المختلفة للمحتوى  Intentions of content الخفية
ي مؤلفه "لغة السياسة " الذي نشر عام  Harold lasswellيؤكد "هارولد الزويل      

 
ف

ي نفس  1949
 
ي تحليل المحتوى مع االهتمام ف

 
عىل أهمية استخدام األساليب الكمية ف

ي الوقت بالتحليل ا
ي تطوير أسلوب ت إذ  ،لكيق 

 
حليل يعتتر من األوائل الذين اهتموا ف

                                                                                                                                                                3المحتوى ومناهجه واستخدامه"
رت من بير  اإلجراءات القليلContent Analysisُيعد تحليل المضمون       

ّ
ي ُسخ

ة التر
 لدراسة األحداث االتصالية

ً
ي دراستنا أسلوب تحليل المضمون 4خصيصا

 
ونستخدم ف

"أسلوب البحث  ، حيث يعرف تحليل المحتوى عىل انه: 5اعتباره أداة وليس منهجا
ي للمحتوى الظاهر لالتصال" أما   ،6الذي يهدف إىل الوصف الكمي والموضوعي والمنهحر

ي ي و  بول هب 
 
"تحليل المضمون هو مجموعة متداخلة من التقنيات  :سارج موسكوف

                                      
1

 .101احمد بن مرسي، مرجع سبق ذكره ،ص  -

2
-Bardin Laurence, Analyse De contenu ,Presse Universitaire De France ,1997, P19  

3
     14ص 1983، 1، القاهرة ،عالم الكتب ،ط تحليل المضمون عن سمير محمد حسين، نقال - 

4
- Jean de Banville, L’analyse de contenu des médias, de la problématique au 

traitement statistique, Deboek université, 2000, P 09. 
5
، استخداماته -اسسه–محتوى في العلوم االنسانية: مفهومه تحليل الأنظر على سيل المثال: رشدي أحمد طعيمة،  - 

 تحليل المضمون في الدراسات االعالمية، عواطف عبد الرحمن وآخرون، 22،ص 1987القاهرة، دار الفكر العربي

 19،ص1982،القاهرة، العربي للنشر والتوزيع،
6

- Berelson ,Bernard ,Content Analysis in communication research the free press 

Puplischer , Glencoe Illinois ,1952,p18 
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"تحليل  يقول:  يوسف تمار، أما  1تستعمل أساسا عند تناول الوسائل اللسانية " 
ي تحليل الرموز اللغوية وغتر اللغوية 

 
المضمون هو تقنية بحث منهجية تستعمل ف
ي  شكلها ومضمونها الظاهرة دون الباطنة، الساكنة منها والمتحركة،

ي  والتر
 
تشكل ف

ي دراستنا عىل  نا عتمد، وعىل هذا األساس ا2مجملها بناء مضمون رصيــــح  وهادف" 
 
ف

طروحة بمراحلها األساسية وهذا ما يتطابق مع إشكاليتنا الم تحليل المضمونأداة 
ي هذا المنظور من 

 
امج واألسئلة الفرعية وعليه انطلقنا ف تحليل مضامير  عينة من التر

ي القناة الجزائرية الثالثةالتلفزيونية الثقافية ا
 
ي تبث ف

ي تحديدنا    (A3)لتر
 
ويتضح هذا ف

لكل من فئات المضمون وفئات الشكل المتعلقة المضمون نفسه، اعتبار أن هذه األداة 
ي سواء ما تعلق مرحلة العد والقياس )وحدات 

ي التحليلير  الكمي والكيق 
 
تساعدنا ف

ي تخ
ي والدالالت فيما يتعلق بوحدة التسجيل(، أو مرحلة التحليل والتفستر التر

ص المعاب 
ز دور السياق السياق، ات) التكرارت(داخل كل وحدة  Contextويتر ي تفستر تلك المؤشر

 
ف

عبد الرحمان د حيث يؤكتحليلها من وحدات التحليل تحت كل فئة من الفئات المراد 
ي هذا الجانب عزي

 
لنظام "أن تفستر العملية االتصالية وفق النظام اإلعالمي وا ف

الحضاري واالجتماعي الذي تنشر فيه تلك الرسائل، بحيث كل مجتمع يختلف عن 
ي أداء وسائل االتصال

 
ي ذات 3 "اآلخر وفق إيديولوجيات تتحكم ف

 
، ويمكننا أن نظيف ف

ي الصدق والثبات 
ي ما تعلق أداة تحليل المضمون وتطبيقاته خاصة مرحلتر

 
السياق ف

ي التحليل، حيث أن نقوم مرحلتير  باعتبارها خطوة هامة تزيد من الم
 
وضوعية والدقة ف

ي التحليل
 
المرحلة استخدمنا فيها نفس خطوات أداة تحليل المضمون، وقد تمت    ف

ة ما بير  شهر جوان إىل غاية شهر أكتوبر من عام  األول
ي الفتر

 
، أما المرحلة 2017ف

ة ما بير  شهر أبريل إىل غاية
ي الفتر

 
أوت من عام    الثانية من التحليل فتمت ف

ي  حيث فصل بير  المرحلتير  مدة زمنية قدرها ستة أشهر تقريبا،2018
 
وهذه المقارنة ف

ي عملية صدق وثبات التحليل،
 
باعتبارها معيار من معايتر الثبات  التحليل تساعدنا ف

ي أداة تحليل المحتوى، وعليه عمدت الدراسة إىل استخدام التحليل  4المستخدمة
 
ف
ي 
 
ي ف

 توصيف محتوى المادة الثقافية محل الدراسة .  الكمي والكيق 
  : ا كميا، بحساب التحليل الكمي هو التحليل القائم عىل تفستر البيانات تفستر

ي أشكالها المختلفة )المساحة؛ الزمن؛ الكلمة، الجملة، الموضوع( 
 
درجة تكرارها ف

ي المادة محل 
 
ي القياس العددي لظهورها ف

 
ي تستخدم كأجزاء تسجيلية ف

التر

                                      
1
- Henry Paul et serge Moscovici , problèmes de l’analyse de contenu, langage, n11, 

1998 ,p63 
2

الجزائر، طاكسيج كوم للدراسات والنشر  ، 1ط،تحليل المحتوى للباحثين والطلبة الجامعيينيوسف تمار،  -

 .11، ص2007،والتوزيع
3

-ه1431، الدار المتوسطية للنشر، تونس، بيروت،: دعوة إلى الفهماإلعالميعلم االجتماع عبد الرحمان عزي،  

 84م، ص2010
4
 .66، 65انظر على سيل المثال: يوسف تمار ، مرجع سبق ذكره ص،  ص  - 
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 .1لتحليلا
  : ي

، فهو  التحليل الكيق  ي تفستر المضامير 
 
هو تحليل ال يعتمد عىل لغة األرقام ف

ح المعطيات الرقمية  ي شر
 
يقوم عىل نقد الحقائق وهو عادة ما يستخدم ف

ي استخالص النتائج، ويتمتر  
 
ي التحليل الكمي والتعليق عليها ف

 
المتوصل إليها ف

ي بأنه يعت  أساسا بخصائص
     .2المضمون التحليل الكيق 

وتظهر هذه الخطوات  ،وىوعليه حاولنا تطبيق مراحل وخطوات أداة تحليل المحت
ي ما يىلي 

 
 :ف

 تحديد وتصنيف وضبط الفئات:  -

بمفهوم التجزئة  classification and categorizingترتبط عملية التصنيف وتحديد الفئات     
parting   ي اشكاليتنا البحثية

 
وأهداف  وكذا األسئلة الفرعية، ووفقا لما تم عرضه ف

ي باعتباره مؤشر 
 
ي واالستكشاف

البحث المسطرة، وعطفا عىل ما جاء به التحليل المبدب 
رئيسي قد أسس لنا منطلق نكتشف من خالله وجهة طرح المواضيع ونوعها وطبيعتها 

ي عىل Categoriesوالسياق الذي جاءت به، وعىل هذا األساس يمكن أن نختار الفئات
 التر

امج الثقافية، وقد اعتمدنا كل من فئات الشكل  أساسها يتم تحليل مضمون التر
والمضمون هذا لإلجابة عن األسئلة المطروحة والوصول إىل تحقيق أهداف البحث، 
امج الحوارية إىل فئات، حيث تحاول   وقد قامت الباحثة بتصنيف محتويات عينة  التر

ؤالت الدراسة  مستفيدة من الدراسات كل فئة من فئات التحليل اإلجابة عىل تسا
السابقة كذلك، وبعض الكتب المنهجية،  هذا من ناحية التصنيف باعتبار أن بعض 

أما ما تعلق بمسألة الضبط فتخص  الفئات المختارة، تندرج تحتها فئات فرعية،

ي الخاص بكل فئة
من خالل التعريف بها وتسليط الضوء عىل أهم  ،المفهوم اإلجراب 

ا ي تعكس مضامير  مؤشر
امج الثقافية للقناة الثالثة،تها التر وقد صممت عىل أساس  التر

امج الحوارية  تلك المعطيات البحثية المختارة استمارة تحليل شكل ومضمون التر
 : ي تخدم بحثنا كالتاىلي

 الثقافية وجاءت الفئات التر

ي ترتبط بمضمون ا :Secured categoriesفئات المضمون -
امج الثقافية وهي الفئات التر لتر

ي تتعلق بالفئات التالية: 
ي القناة الثالثة والتر

 
 ف

subject matterفئات الموضوع - 
 : حاولنا من خالل هذه الفئة تعداد المواضيع

                                      
1

التاريخي وبعض الجوانب التطور  -استخدامات تحليل المضمون في الدراسات اإلعالميةأحمد بن مرسلي،  -

 213، ص 1996، 14، المجلة الجزائرية لالتصال، العددالتطبيقية
2
-Thomas R. Lindlof :Qualitative Communication Research Methods, California : sage 

publications, Inc, 1995, P 21. 


 01انظر: بناء استمارة التحليل، الملحق رقم   
 فئات الموضوعsubjectmatter  ي الكشف

 
وتستهدف اإلجابة عىل السؤال عالم يدور موضوع المحتوى؟ تفيد ف

ي تتفق مع سياستها 
ي المحتوى، ذلك أن الوسيلة اإلعالمية تعظي اختماما للمواضيع التر

 
عن مراكز االهتمام ف

ي بحوث االعالم، مرجع س –التحريرية 
 
: محمد عبد الحميد، تحليل المحتوى ف  .122ابق. ص لالطالع أكت 
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ي بدورها وتنقسم إىل مواضيع رئيسية وأخرى 
ي محتوى المادة الثقافية والتر

 
األكت  بروزا ف
 :  فرعية وهي

 –المواضيع الفكرية والفلسفية:The main topicsالمواضيع الرئيسية - أ
 -المواضيع اإلعالمية الثقافية -الثقافة السياسية -المواضيع األدبية

 المواضيع المعرفية والتعليمية. 
ي تتفرع حسب كل موضوع من المواضيع Sub-topicsالمواضيع الفرعية - ب

: والتر

 الرئيسية. 
  ي وتنقسم إىل: الفكر اإلصال المواضيع الفكرية والفلسفية

 
عرض  -الجزائرحي ف

الثقافة الوطنية والتعدد  -ومناقشة كتب فكرية وثقافية وعالمية الفكر الجزائري
ي الجزائر

 
ي الجزائر وعالمية الفكر الجزائري -اللغوي ف

 
الحقيقة  -النخب الفكرية ف

ي الخطاب اإلسالمي 
 
 والقيمة وأزمة الحداثة ف

  :ي الجزائر مواضيع أدبية
 
جمة ف ي الجزائر. اإلبداع الش -التر

 
ي ف

 عري والرواب 

 الثقافة السياسية : ي المجتمع
 
ي وتشكل الثقافة الجديدة ف الحراك الشعتر

وع المجتمع-الجزائري  األمة والدولة ومشر
  :ي الجزائرمواضيع معرفية وتعليمية

 
الجامعة  والبناء -وفيها : واقع المقروئية ف

 الحضاري. 
  :ي الجزائر اإلعالم النسويمواضيع فنية وإعالمية ثقافية

 
الصحافة قبل  -ف

ي بالجزائر
 
 -المثقف المبدع والجمعيات الثقافية -االستقالل وواقع اإلعالم الثقاف

ي الجزائر
 
 واقع المشح و السينما والدراما الجزائرية -الثقافة العمرانية والمتحفية ف

ي تعلقت بموضوع :  المواضيع تحت الفرعية - ج
 :والتر

  موضوع عالمية الفكر الجزائري: عرض ومناقشة كتب فكرية وثقافية و
 موضوع طرح ومناقشة قضايا ثقافية فكرية.  -دور ومعارض دولية للكتاب

 ي المجتمع الجزائري
 
ي وتشكل الثقافة الجديدة ف : موضوع الحراك الشعبر

ي الجزائري
 
موضوع  -وتفرع إىل موضوع: موضوع الشباب والحراك الثقاف

 .  ثقافة السلم والتعايش االجتماعي

ى  مكنتنا من تصنيف المعتقدات valuesيمفئة الق - د : لهذه الفئة أهمية كتر

ي 
 
ي هذه الفئة تعداد أهم القيم المروج بها ف

 
والعادات للمثقف الجزائري، قد حاولنا ف
امج الثقافية وهي : )قيم فنية وجمالية   أخالقية وحضارية( -أدبية ومعرفية –التر

                                      
 ة الحراك السلمي أي بعد الدراسة االستطالعية، ونظرا ألهميتها كونها أصبحت هذه المواضيع تم رصدها خالل فتر

ي هذه الدراسة ألهمية ما طرحه النخبة من مواضيع ونقاشات 
 
ي أكت  من حلقة رأينا من المهم معالجتها ف

 
تتكرر ف

ي عر 
ة، والذي دخلت من خالله الجزائر منعرجا محورية حول الحراك والثورة السلمية التر ة األختر

ي الفتر
 
فتها البالد ف

 تاريخيا كون لنا ثقافة سياسية واستفهامات محورية عن المثقف الجزائري ودوره خاللها. 
 ي

 
ي يمكن أن تؤثر ف

ي حياة الجماعات واألشخاص التر
 
ي تصنيف المعتقدات واألعراف والتقاليد ف

 
تصلح هذه الفئة ف

وأفكارهم تجاه الموضوعات والقضايا المطروحة، وتتخذ أساسا لتخطيط السياسات اإلعالمية أو االستدالل سلوكهم 

 عليها من خالل المحتوى 
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ي هذه الفئة : actorفئة الفاعلي    - ه
 
ضبط أهم األنماط النخبوية الفاعلة حاولنا ف

ي تم تقسيمها إىل: القائم باالتصال)مذيع
امج الثقافية والتر ي محتوى التر

 
-مراسل(-ف

ي -دكتور أو أستاذ أو باحث جامىعي 
 -ممثل-ملحن -فنان-أديب أو كاتب أو شاعر أو رواب 

ي ومشحي 
ون -مؤسسات ودور نشر –وسائل اإلعالم -سينماب  كتاب، والذين يعتتر
امج الثقافية. مصد ي تعتمد عليها التر

 ر المادة الثقافية التر

ي تتبناها الوسائل :فئة الوظيفة - ت
تهدف هذه الفئة إىل الكشف عن الوظائف التر

ي عالقتها يبعضها البعض بما 
 
، وترتيب هذه الوظائف ف ي محتواها اإلعالمي

 
اإلعالمية ف

ي يعكس مستوى اهتمام الوسائل بهذه الوظائف، وقد حاولنا إب
 
راز هذه الوظائف  ف

، فئة تخص  ي المعالج فئتير 
 
، بوظيفة المثقف الجزائريوفئة تهتم المحتوى الثقاف

وقمنا بتصنيفها إىل الفروع التالية: وظيفة إنتاجية، وظيفة بناء الوعي واإلرشاد 
واإلصالح الوظيفة اإلعالمية واإلخبارية، وظيفة دعائية ترويجية، وظيفة تعليمية 

 ±فية، وظيفة فنية وجماليةمعرفية وتثقي

حاولنا من خالل هذه الفئة إبراز مختلف فئة األطر المرجعية المعالجة:  - ك
 : ي
 
ي تم معالجة القضايا الثقافية من خالل مصادرها وتمثلت ف

األطر المرجعية التر
مرجعية عربية تاريخية، مرجعية عربية إسالمية مدمجة مرجعية جزائرية محلية، 

 فرانكفونية. مرجعية أجنبية أو 
 : Shape Categoriesفئات الشكل -

تتعامل هذه الفئة مع الطرق والوسائل لتحقيق األهداف وتندرج   : فئة األساليب اإلقناعية-

حها وتعتتر االستماالت أو أساليب اإلقناع أو  ي اتبعت لعرض الفكرة وشر
ضمنها كافة األساليب التر

                                      
 ي تنفيذ أعمال

 
ي المحتوى عىل أنها قامت بدور ما ف

 
ي تظهر ف

ي تحديد األشخاص والجماعات التر
 
تساعد هذه الفئة ف

ي الكشف عن ال
 
ي توجيه السياسات وصانىعي معينة، ويمكن استخدامها ف

 
مراكز القيادية أو الصفوة أو القائمير  بدور ف

ي بحوث االعالم ، مرجع سابق، ص 
 
: محمد عبد الحميد ، تحليل المحتوى ف  129القرار ، لالطالع أكت 

 ي محتواها اإلعالمي وترتيب هذه
 
ي تتبناها الوسائل اإلعالمية ف

تهدف هذه الفئة للكشف عن الوظائف التر
ي عالقتها يبعضها البعض بما يعكس مستوى اهتمام الوسائل بهذه الوظائفال

 
لالطالع أنظر: محمد عبد  -وظائف ف
ي الدراسات اإلعالميةالحميد، 

 
 222، ص 200، عالم الكتب، القاهرة، 1، طالبحث العلمي ف

امج الثقافية ووظائف الن ± خبة المثقفة، لكن بتطبيقها اعتمادا عىل اإلطار النظري للدراسة الذي يبير  وظائف التر
ويجية  ، فالوظيفة اإلخبارية مثال تعت  باألخبار الثقافية، والتوعية تهتم بالتوعية والدعائية والتر ي

 
عىل المجال الثقاف

ة وهكذا.  ويــــج المؤلف وصاحبة والتسويق له بصفة غتر مباشر  تهتم بتر

ي اعتمدت عليها الوسيلة
ي معالجة القضية سواء كانت ترصيحات للمسؤولير   هي اإلحاالت المرجعية النصية التر

 
ف

ها مما يزيد من مصداقية المضمون القائم،  لالطالع  أو نصوص دينية أو قانونية أو اإلشارة إىل حقب تاريخية  وغتر
 : ي تشكيل االتجاهات  أكت 

 
لمانية ودورها ف نشوة سليمان محمد عقل ، المعالجة التلفزيونية والصحفية للقضايا التر

لمان، مرجع سابق، ص ا  28لجمهور العام نحو التر

  ي تحليل المضمون، " )سمتر محمد حسير  ورشدي
 
تعتتر فئة األساليب االقناعية ، حسب بعض الباحثير  ف

طعيمة( يصنفها ضمن فئات " ماذا قيل ، )يوسف تمار ومحمد عبد الحميد( من فئات "كيف قيل"، وهذا المنح 
ي 
 
 دراستنا. األختر هو الذي سنتبعه ف
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ي التحليل، تنوعت عنارص استخدامها، من أهم الفئات المسdeviceوسائل اإلقناع
 
تخدمة ف

اتيجيات العاطفية المتعلقة بمجموع الصور والفيديوهات الموظفة، واالنفعاالت  تفّرعت إىل: االستر
 . ي
اتيجيات العقلية المخاطبة لعقل المتلقر ، وكذا االستر ي

ي وجدان المتلقر
 
 والتأثتر ف

: تقديم أمثلة من الواقع األساليب العقلية: تم تقسيمها إىل فئات فرعية كما -  -يىلي
.  -االستشهاد بأرقام وإحصائيات  استخدام أدلة وبراهير 

استخدام األساليب  -األساليب العاطفية: تدعيم الحديث بشعارات أمثال وحكم-
 أساليب التخويف -اللغوية

امج ال :فئة اللغة المستعملة- ي التر
 
ثقافية حاولنا من خالل هذه الفئة تعداد اللغة المستخدمة ف

ي تقديم 
 
عينة الدراسة، ويستهدف تحليل اللغة المستخدمة التعرف عىل النمط اللغوي السائد ف

معلومات معينة ومدى استخدام المستويات اللغوية المناسبة لنوع الجمهور المستهدف من المادة 
جمة إىل الع ربية، اإلعالمية وانقسمت إىل األصناف التالية: فصح، عامية منقحة، أجنبية متر

ي وجدنا هناك اختالفا بير  لغة القائم باالتصال )مقدما أو مراسال( 
أجنبية، وألننا وبعد التحليل المبدب 

( فإننا قمنا بتحليل لغة كل طرف عىل  امج )ضيوف، مستجوبير  ي التر
 
وبير  لغة المتحدثير  اآلخرين ف
ي التحليل. 

 
 حدة حتر ندقق أكت  ف

ي تقيس هذه الفئة الوقت الفئة الزمن: -
 
مخصص إلذاعة او عرض مضمون معير  ف
الراديو أو التلفزيون أو السينما، حيث يشتر عنرص الوقت إىل مدى االهتمام بعرض 

 الموضوع وتقديمه، بحيث كلما زاد الوقت كان ذلك دليال عىل زيادة االهتمام. 

ي إطار تحد
 
ي أو الدقائق أو أي مقياس آخر يدخل ف

يد والزمن أو الوقت هنا يقاس بالثواب 

ي يستغرقها المحتوى
 المدة التر

ي 
امج التلفزيونية التر ي دراستنا هذه سنقوم بحساب المدة الخاصة بكل نوعية من التر

 
وف

امج التلفزيونية بصفة عامة، و  سوف تبث عىل القناة الثالثة ضمن الشبكة الكلية للتر
 نستخدم الدقيقة كوحدة للقياس

عن خطوة  unités d’analyse ات التحليلال يمكن فصل وحد   : تحديد وحدات التحليل-

ي تؤسس لوجود فئات من خالل قاعدة الجزء 
تحديد الفئات باعتبارها الوحدة األصغر حجما، والتر

 ُيكون الكل،  حيث تصنف وحدات التحليل عموما إىل وحدات التسجيل
unitésd’enregistrement لعدو القياس أو ما يعرف بوحدات العد والقياس  كونها قابلة لعملية ا

                                      
 اهير  المصطنعة، أي أساليب اإلقناع أو التصديقات كما يسميها أرسطو وتقسم إىل قسمير  التصديقات والتر

ي يحتال الخطيب لها بالكالم، كتر كية الوثيقة ، انظر : لمياء 
اهير  المستكشفة أو غتر المصطنعة والتر الجاهزة، والتر

، كرجع سابق. ص   157مرتاض نفوسي

ي تقديم معلومات معينة، ومدى يستهدف تحلي
 
ل  اللغة المستخدمة التعرف عىل النمط اللغوي السائد ف

لالطالع أكت  انظر: عاطف  -استخدام المستويات اللغوية المناسبة لنوع الجمهور المستهدف من المادة اإلعالمية

ي واستخداماته، مرجع سابق، ص
، األسلوب اإلحصاب   214عدىلي وأحمد زكي

نحسب توقيت البرامج المعادةلالشارة لم    
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Counting and measurement  ي المضمون قيد الدراسة وكذا
 
وفق عامل التكرار، أي تكرارها ف

ي سياق النص ذاته بالنسبة لكل قضية من القضايا الثقافية 
 
ي ترتبط داللة المعت  ف

وحدات السياق التر
ي السياق العام والظروف المحيطة أو ما 

 
ي داللة إنتاج النص ف

 
يعرف بظروف إنتاج المطروحة أو ف

ي تظهر من خالل ) مهرجان الكتاب، عاصمة الثقافة العربية ..(وعىل هذا األساس تم 
النص والتر

ي الجدول 
 
ي تظهر ف

اختيارنا لمجموعة من وحدات العد والقياس وسياقها حسب طبيعة كل فئة والتر
 التاىلي : 

وحدات  وحدات التسجيل)العد( الفئات

 )القياس(

 السياق

 الموضوع / العبارة –الفكرة -الجملة  عفئة الموضو 

 -تعليق -تساؤل-المبادلة-المداخلة–العبارة  االستماالت العقلية

النسب  -الكتاب-المصدر –الشخصية 

 المئوية

 الموضوع -الحوار /

 الموضوع / رموز -الفيديو –صورة ثابتة  االستماالت العاطفية 

 الموضوع / مشهد  -الجملة -العبارة القيم

 الحوار-الموضوع / الجملة -الفقرة للغةا

 موضوع -الحوار /  -الشخصية الفاعلير  

 الموضوع -الحوار /  -الجملة -العبارة الوظيفة

 الموضوع  / المصادر -كتاب  -صورة –الفكرة –الجملة  األطر المعالجة 

نامج  الدقيقة / الزمن)درجة االولوية(  التر

 
بناء استمارة التحليل خطوة من خطوات تحليل المضمون المهمة  يعتتر ل:  بناء استمارة التحلي-

، متر 
ي عملية التفريــــغ والتر

 
ي تساعدنا ف

ي يتم تحليلها وذلك بناء  والتر
وكذا ضبط ودقة المعطيات التر

عىل مجموعة من المحكمير  
الذين قاموا بتحكيم استمارتنا  مقارنة بإشكالية الدراسة وتساؤالتها

 مثل البطاقة الفنية للمادة المحللة من خالل المحاور التالية: المطروحة كما أنها ت

ذي يتضمن التعريف بموضوع بعد عرض تقديم الستمارتنا ال دليل التعاريف اإلجرائية : -

                                      
 :لجنة تحكيم استمارة تحليل المحتوى تكونت من 

موك - وفيسور عىل المنعم القضاة جامعة التر  األردن. -التر

وفيسور -  جامعة سالمنكا اسبانيا. bukhosaLorenzo mateالتر

اء األردن. -  الدكتور عزام أبو الحمام جامعة البتر

 العراق. –امعة بغداد الدكتور أكرم فرج الربيىعي ج -

 .مستغانم -الدكتورة صفاح أمال جامعة عبد الحميد ابن باديس-
  1انظر: بناء استمارة التحليل ، الملحق رقم 
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ي هذا المحور بعرض  ،الدراسة
 
وكذا الفئات المستخدمة ووحداتها بشكل عام قمنا ف

لكل فئة من هذه الفئات وعنارصها  operational definitionsدليل التعاريف اإلجرائية 
 المختلفة. 

مب   -
ي شكل هندسي مرقم : ورقة البر

 
ي هذا المحور بتقديم بطاقة فنية لمادتنا المحللة ف

 
قمنا ف

م ي تتشكل من )دائرة( أو ما يعرف بورقة التر
ي البيانات األولية للمادة  ،نقاط رئيسية 3تر  والتر

 
تتضح ف

ي 
ثم عنرص   تعكس ترمتر  الفئات المستخدمة وعنارصها،قيد التحليل وتحليل البيانات التر

 المالحظات المتعلقة بمعطيات التحليل . 

، حيث تم ترجمة المعطيات   ة: دليل االستمار - متر 
ي هذا المحور بتقديم دليل ورقة التر

 
قمنا ف

 الرقمية والرمزية إىل معطيات نوعية حتر يتست  للقارئ معرفتها. 
 عملية صدق وثبات التحليل: -

من خالل التحديد الدقيق للفئات، فضال  تتحدد عملية الصدقصدق التحليل:  –أ 
ي  عن التنفيذ الواضح لخطوات التحليل،  وبعد إجرائنا لعملية تحكيم البناء المنهحر
وخطواته المستخدمة باعتباره خطة من خطوات الصدق الداخىلي الذي يعرف بصدق 

ج دراستنا مع نتائج الدراسات السابقة والمشابهة ، قمنا بإجراء لعملية اتفاق نتائ1البناء
ي الدراسة، أو ما يعرف بصدق التوافق،

 
وبعدها القيام بعرض االستمارة  المعتمد عليها ف

 .ابقا(، وإجراء التعديالت الالزمةعىل محكمير  ذو كفاءة عالية )كما أشتر إليه س

اء ومختصير  للتأك        د من صالحية االداة وبناء وبناء عليه احتكما اىل مجموعة ختر
 عىل مالحظاتهم تم وضع الفئات وعنارصها المذكورة سابقا. 

 ثبات التحليل:  -ب

ي مستوى التحليل  أما بالنسبة لعملية الثبات       
 
فقد استخدمنا عمليتير  تمثلتا ف

ي ساعدتنا عىل بناء 
ي بالنسبة لمضامير  عينتنا باعتبارها من أهم الطرق التر

المبدب 
ي عىل اشكا

ي تضق 
ليتنا وتساؤالتنا البحثية، دون أن ننس عملية المعاودة للتحليل التر

ي  عملية التحليل المزيد من الدقة والموضوعية،
 
ولعل أهم مراحل الثبات المستخدمة ف

ي 
ي معامل الثبات لهولستر

 
ي دراستنا تمثلت ف

 
،  الذي يتأسس من 2أداة تحليل المضمون ف

فئات التحليل ووحداتها المستخدمة انطالقا من  خالل مدى اتفاق المرمزين عىل
 .معادلة حسابية

                                      
 . ي تحليل المضمون، مدى قدرة أداة استمارة تحليل المضمون، عىل قياس ما وضعت لقياسه

 
 يقصد بالصدق ف

ي بحوث اإلعالم، مرجع سابق، صللمزيد من التفصيل، انظر: محمد عبد الحمي1
 
 222 د، تحليل المحتوى ف

 يقصد بعملية الثبات إمكانية تكرار عملية التحليل والحصول عىل نتائج ثابتة، حيث تسىع هذه المرحلة إىل التأكد

 من وجود درجة عالية من االتساق . 

ي العلوم االجتماعية، جامعة خنش
 
 لة + عبد الهادي مختاري ، استاذ االحصاء ف

2
  71انظر على سبيل المثال: يوسف تمار، مرجع سابق، ص
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 1فكلما كانت درجة الثبات عالية ثبت التحليل

ي 
 
ي لقياس درجة التجانس بير  المحللير  والمتمثلة ف

 قمنا بتطبيق معادلة هولستر
 ن)االتفاق متوسط(معامل الثبات = 

 : وعل هذا االساس توصلنا إل
 2A                = AP 

     (na+nb)                                                              

3850=0.96Pa=                                

 4010 

 وهي نسبة تثبت ثبات التحليل0.96ومنه معامل الثبات هو 

فيما يخص عملية اختيارنا لفئات التحليل المستخدمة وعنارصها وكذا صالحيتها لمثل 
ذا النوع من المحتويات ه

 
 مرحلة العد والقياس ) تصميم الجداول التكميمية (:  -

ي تحليل المحتوى، من خالل تكميم       
 
مرحلة التصنيف من المراحل األساسية ف

المعطيات وعدها وقياسها وفقا لعامل التكرار للوحدات المسجلة أثناء عملية التحليل، 

وعىل هذا  ،وفقا للفئات المستخدمة الجداول حيت تمت عملية التصميم والبناء لهذه
األساس وقد تم تصنيف هذه الجداول إىل جداول عامة تتضمن كل ما تعلق بالفئات 

والمتعلقة أساسا بالمواضيع الرئيسية للمادة المحللة وجداول  الرئيسية المطروحة
 فرعية تعكس بدورها عناض تلك الفئات الرئيسية

ي وتفسب  وتأويل النتائج: مرحلة التحليل الكمي وال -
  كيق 

ي هذه الخطوة كأخر خطوات تحليل المحتوى حيث تشمل عمليتير  عملية      
تأبر

ي عملية التفريــــغ وإبراز 
 
التحليل الكمي الذي يتخذ شكل الجداول التكميمية وتساعدنا ف

ي 
ي التحليل الكيق 

 
ي تعاملنا مع األرقام ، أما العملية الثانية تتمثل ف

 
ي نوع من الدقة ف

 والتر
تعكس مرحلة الوصف الكمي من خالل عملية التحليل والتفستر والتأويل للنتائج العامة 

 لكل فئة من الفئات محل الدراسة. 

 :interview المقابلة 2.10

                                      
105وائل عبد هللا ، مرجع سابق، ص 

1
  


 3انظر: فهرسة الجداول، الملحق رقم 
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ي ييستضمرها  تعد        
ي والتصورات التر

المقابالت مفيدة بشكل خاص لفهم المعاب 
لفة، ووجهات نظرهم ودوافعهم المبحوثير  ألنشطتهم وممارستهم االجتماعية المخت

ي ال يمكن للباحث "وتجاربــهم، كما 
ي الكشف عن الجوانب التر

 
تسهم المقابالت ف
 1".مالحظتها أو االنتباه واالستدالل عليها

ة       تمكن الباحث من جمع المعطيات من Directlyوعليه فالمقابلة هي تقنية مباشر
 guideتعتمد عىل دليل المقابلة  الميدان، بطرح مجموعة من األسئلة بشكل منظم،

d’entretien 2 وهي من األدوات المهمة للوصول إىل عمق الحقائق، وعدم االكتفاء ،
ي تمثل 

ات الظاهرية والكمية،  لذلك قمنا بمقابالت مع عدد من الفئات التر بالمؤشر
اء  امج الثقافية، ) بعض و النخب المثقفة كاألدباء والكتاب وبعض ختر معدي التر

ي وانشغاالتهم الم
 
نت( وذلك للبعد الجغراف قابالت أجريت عتر الهاتف وكذا عتر االنتر

Half-face interviewعىل المقابلة نصف الموجهة حيث اعتمدنا  الدائمة
 ، '' وهي

ي يتم ال يتم تحديد أسئلتها  غتر مضبوطة ويسمح للمبحوث بالخروج 
المقابالت التر

م الباحث بطرحها ك عنها، ، وهي ذلك النوع الذي يتسم 3ما هي دون إضافات''كما ال يلتر 
كه يتناول أمور فرعية يحددها بنفسه فالمقابلة تسىع  4بالحرية للمبحوث، حيث يتر

ورات  واإلجابة عن السؤال كيف؟ من خالل الكشف عن منطق   processusإلبراز الستر
ز التحاليل السابقة أسباب اختيارنا ألداة 5الفعل ومبدأ عمله المقابلة كأداة مدعمة ، وتتر
كونها تساعد عىل إعطاء معطيات كيفية للدراسة، كما تتعلق دراستنا    لتحليل المضمون

ي من خاللها ُيختار الضيف من طرف القائم عىل الحصص 
بمحاولة فهم الكيفيات التر

 قل النقاش مع المبحوثير  بشكل معمالثقافية، ومن خال

ببناء دليل المقابلة تضمن ثالث محاور تعكس وبعد انتهاء هذه الخطوات،  قمنا     

وذلك لغرض النظر األسئلة الفرعية وإشكاليتنا المحددة، ثم قمنا بإرساله إىل التحكيم
     فيه ومعاينته. 

                                      
1
- Crotty M. The Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the 

Research Process. Thousand Oaks, California: Sage.1998.p.63 
2- ، ي العلوم االنسانيةلمياء مرتاض نفوسي

 
 132، ص 2016، 2، دار هومة، الجزائر، طديناميكية البحث ف

مجة، أو نصف حرة  .تطلق عليها عدة تسميات منها المقابلة نصف المكثفة أو غتر المقننة  أو غتر المتر
، مرجع سابق ص -3  .174 -172ص  -احمد بن مرسي
 135، مرجع سابق، ص ديناميكية البحث، لمياء مرتاض نفوسي  -4

5
-Alain BLANCHET et Anne GOTMAN, L’ENQUETE ET SES METHODES:L’ENTRETIEN 

,Paris, Nathan, coll. 128, 2001 pp 40-41 
 :األساتذة المحكمي    لدليل المقابلة 
اء األردن. - وفيسور تيستر أبو عرجة جامعة البتر  التر
وفيسور بوعمامة ا- ي جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانمالتر  لعربر
ي مختار عنابة الجزائر. -  الدكتورة بن طراد وفاء جامعة باحر
 جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم. -الدكتور بعىلي محمد-
 جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم -الدكتورة صفاح أمال -
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 الدراسات السابقة والمشابهة:   -11

تعد مرحلة  مراجعة واستعراض  األدبيات أو ما تعرف بالدراسات السابقة، خطوة       
ي الزمة 

ي البحث العلمي تمكنه من استخالص النتائج والتعميمات التر
 
عىل كل باحث ف

ي تأويل وتحديد وصياغة مشكلة بحثه 
 
توصلت إليها تلك الدراسات  لينطلق بعدها ف

ي التلفزيون الجزائري 
 
بدقة، وبالنسبة لموضوع بحثنا والذي يتناول المضامير  الثقافية ف

ي –
 
ي مساهمة النخب المثقفة ف

 
امج الثقافية  والذي يعتتر من المواضيع  دراسة ف التر

ي الجزائر  )حسب اطالعنا عىل المكتبات الوطنية( لهذا وجدنا بعض 
 
االستكشافية  ف

ي  ة إما من الجانب المنهحر ي تخدمه بطريقة غتر مباشر
ي قاربت موضوعنا والتر

األدبيات التر
ي : 

 أو الموضوعابر

 الدراسات العربية:  1.11

 ي تحليل دراسة سهب  أحمد جا
 
ي التلفزيون دراسة ف

 
امج الثقافية ف د: البر

 1المضمون تلفزيون جمهورية مرص العربية. 

انصبت إشكالية الدراسة من كون وسائل اإلعالم تشكل أدوات ممتازة لشر الثقافة 
ي المجتمع الحديث

 
 ف

امج الثقافية تؤدي هذا الدور من خالل التلفزيون كوسيلة من وسائل   فإن التر
، وتحقيق الذاتية التوصيل  ي

 
ي وابتداعه، والتبادل الثقاف

 
، وانتقاء المحتوى الثقاف ي

 
الثقاف

ي تهددها، وتحقيق الديمقراطية الثقافية عن طريق 
الثقافية، وحمايتها من المخاطر التر

توسيع نطاق انتفاع الجماهتر بمختلف رسائل تحصيل الثقافة، وإحداث التنمية 
ة ودعمها وتعزيزها، ومن خالل مالحظات الباحثة الثقافية، وحماية الثقافة الوطني

ي التلفزيون المرصي، ودراستها االستطالعية، انتهت إىل 
 
امج الثقافية ف ومشاهدتها للتر

، اعتمدت الباحثة عىل عدة مناهج، المنهج  ي
ورة دراسة مضمونها وشكلها الفت  رص 

ي جمع المادة التحليلية أسلوب
 
، ومنهج المسح، واستخدمت ف ي

تحليل  التاريح 
امج الثقافية باستخدام  ي إطار منهج المسح. أما العينة فاختارت عينة من التر

 
المضمون ف

ة الزمنية  ي الفتر
 
. أهم النتائج: أسفرت الدراسة 1984، 1981األسبوع الصناعي ف

 التحليلية عن نتائج هذه أهمها: 

 ام امج الثقافية، ومعظم التر ي إنتاج التر
 
ج الثقافية ارتفاع نسبة المصدر المرصي ف

امج  ي فيها بأسلوب غتر مباشر والنسبة األقل من التر
 
يتم عرض المضمون الثقاف

ة كالندوات والمقابلة الحوارية والمسابقات  امجية المباشر استخدمت األشكال التر
 والمجلة التلفزيونية. 

                                      
ي التلفزيون سهتر أحمد جاد،   1

 
امج الثقافية ف ي تحليل المضمون تلفزيون جمهورية مرص العربية البر

 
، دراسة ف

 .1984رسالة دكتورا، قسم اإلذاعة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 
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  امج الفيلمية المرتبة الثانية، ثم ي المرتبة األوىل، والتر
نامج الوصق  احتل شكل التر

ي وبير  الموضوع. 
 المقابلة. وهناك صلة وثيقة بير  الشكل التلفزيوب 

  امج الثقافية تستخدم فيها الدارجة، ونسبة أقل تعتمد عىل ة من التر نسبة كبتر
 الفصح. 

  ي التلفزيون تتكامل مع وسائل الثقافة والفنون وتروج لها
 
امج الثقافية ف أن التر

، الفنون ا امج. مثل: السينما، المشح، الموسيقر  لتشكيلية من خالل مضمون التر
  امج الثقافية، والسينما المرتبة الثانية يليها ي التر

 
تيب األول ف احتل الكتاب التر

 الموسيقر ثم المشح. 
  ي تتضمنها الخطة

امج الثقافية عىل تحقيق عدد من األهداف التر تقترص التر
امج اإلعالمية التحاد اإلذاعة والتلفزيون، مع تكرار هذه األهداف  ي معظم التر
 
ف

ي تتم إذاعتها، والهدف الرئيس هو الخاص بنشر الثقافة وتوسيع 
الثقافية التر

 .  قاعدة المثقفير 

  دراسة سهام بدبودي : بعنوان استخدامات النخبة المثقفة لوسائل اإلعالم
 : 1بوالية عنابة

سعت الدراسة إىل معرفة عالقة النخبة المثقفة المحلية بمختلف وسائل 
، وذلك من خالل االعتماد عىل مدخل االستخدامات واالشباعات اإلعالم

للكشف عن عادات ودوافع استخدام النخبة المثقفة المحلية لوسائل اإلعالم 
ي إثراء وسائل اإلعالم ثقافيا، اعتمدت الدراسة عىل منهج 

 
ومساهمة النخبة ف

ي فئة النخبة الجزائرية وتحديدا 
 
عىل  مسح جهور وسائل اإلعالم المتمثل ف

مستوى والية عنابة الذين تم تقسيمهم إىل فئات وذلك حسب التعريف 
ي هذه الدراسة وهم األكاديميون، الكتاب، األدباء، 

 
المستنتج للنخبة المثقفة ف

المفكرون، رجال الدين مسؤوىلي وسائل اإلعالم، الفنانون المبدعون ولهذا 
ي جمع المعلومات وق

 
امت بتوزيعها عىل استخدمت الباحثة أداة االستبيان ف

مفردة، وقد  200عينة قصدية بطريقة انتقائية ال مجال فيها للصدفة مكونة من 
 توصلت الدراسة إىل مجموعة نتائج منها: 

ي التلفزيون والصحافة المكتوبة أكت  الوسائل اإلعالمية استخداما  -
تعتتر وسيلتر

 من قبل أفراد العينة. 
ي يتعرض يفضل أغلبية أفراد العينة الموضوعات ا -

لعلمية، الثقافية، السياسية التر
 لها من خالل وسائل اإلعالم بنسب متقاربة

ي وسائل اإلعالم -
 
 أغلب أفراد العينة لم يشاركوا ف

ي شارك فيها النخبة ثم الصحافة المكتوبة.  -
 تعتتر اإلذاعة أكت  الوسائل التر

                                      
1

، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عنابة، استخدامات النخبة المثقفة لوسائل اإلعالم بوالية عنابة سهام بدبودي،-

2009 



ي   اإلطار المنهجر

53 

 

 ي للقنوات الفضا
 
ئية دراسة محمد كحط عبيد الربيعي بعنوان "الدور الثقاف

"، دراسة تحليلية وميدانية لنماذج  ي
العربية، المضامي   واألشكال والتلقر

 1مختارة من القنوات الفضائية

ي تشكيل     
 
ي القنوات الفضائية العربية ودورها ف

 
امج الثقافية ف ترصد الدراسة واقع التر

، ومعرفة مدى التأثتر الذي تفعله أو ممكن أن ي ي لدى المشاهد العربر
 
تحدثه  الوعي الثقاف

، وهل تتكامل  ي والجماىلي
ي اغناء التذوق الفت 

 
امج الثقافية، وهل تسهم ف هذه المواد والتر

مع وسائل الفنون والثقافة األخرى وتروج لها، وإن هذه الدراسة هي من الدراسات 

ي بعض القنوات الفضائية العربية، 
 
امج الثقافية ف الميدانية بالدرجة األوىل لواقع التر

امج الثقافية فيها، منهج الدراسة ينقسم إىل: منهج المسح: وتحليلية لمض امير  بعض التر

ي بعض القنوات 
 
امج الثقافية وللقائمير  عىل االتصال فيها ف بالعينات لبعض التر

ي إطار منهج المسح: وقد طبق الباحث 
 
الفضائية العربية. أسلوب تحليل المضمون ف

ي عام معظم القنوات الدراسة عىل خمسة قنوات فضائية عربية تمثل ب
 
شكل جغراف

(.بغية الوصول  ي الفضائية العربية وهي )البغدادية، المرصية السورية، التونسية وقناة دبر

ي االستدالىلي والذي 
إىل تحقيق أهداف البحث اعتمد الباحث منهج البحث الوصق 

ي تتضمنها مادة البحث. 
يستند إىل دراسة وتحليل المضامير  واألشكال واألساليب التر

ي بعض القنوات 
 
امج الثقافية ف بالنسبة لمجتمع البحث فهو يقترص عىل دراسة التر

ي لديها برامج ثابتة استمرت ألكت  من دورة برامجية  كما يحدد 
الفضائية العربية، تلك التر

ي داخل وخارج البلدان العربية 
 
ي مراكز منتخبة ف

 
الباحث مجتمع البحث للمتلقير  ف

وجمع المعلومات.، يتكون المجتمع وعينة الدراسة من ليقوم بتوزيــــع االستبيانات 

ي تعت  باإلبداعات األدبية
امج التر ،  التر المشح، السينما، التلفزيون، الرقص الموسيقر

.من النتائج:   الغناء والفن التشكيىلي

  بذلت ومؤتمرات عدة 
ً
، رغم أن جهودا ي

ي واقىعي وحقيقر ي عربر
 
وع ثقاف ال يوجد مشر

وقراطية والمؤسسات غتر الثابتة، لكنها الزالت تد   عقدت ي فلك األطر البتر
 
ور ف

ي تتغتر وفق أجندات سياسية وإدارية. 
 التر

   ،إن القنوات الفضائية العربية أصبحت اليوم مصدرا مهما لالتصال والثقافة

ي لما تملكه من مزايا، وأصبح التلفزيون أحد  وللتكوين واإلعداد الجماهتر

ي مضامينها ولذلك سمات إيجابية إذا أحسن  المكونات الثقافية، بل ويتحكم
 
ف

                                      
1

مذكرة لنيل درجة  ،دور الثقافي للقنوات الفضائية العربية، المضامين واألشكال والتلقيالمحمد كحط عبيد الربيعي،  -

 2006/2007ماجستير في علوم اإلعالم واالتصال، األكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك 
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ي إىل آفاق 
ي بالمتلقر

استثماره، وسلبية إن تم تقديم ثقافة سطحية هابطة ال ترتقر

قة.   مشر

  ي بعض
 
إن بعض القنوات الفضائية العربية رغم كل السلبيات حققت نجاحا ف

برامجها من ناحية ما تقدمه من مضمون وأشكال تتناول مختلف الثقافات 

 يديولوجيات. واإل 

  امج ي بعنوان "استخدامات الشباب الجزائري للبر
دراسة بوزيان عبد الغب 

الثقافية التلفزيونية للقناة األرضية واالشباعات المتحققة منها"، دراسة 

 : 1ميدانية

ي تبثها      
امج الثقافية التر تحاول الدراسة الوقوف عىل عالقة الشباب الجزائري بالتر

ة األرضية وطبيعة االستخدامات واالشباعات المحققة منها، وذلك القناة التلفزيوني

امج الثقافية بالقناة  من خالل استقصاء الشباب الجزائري حول استخداماتهم للتر

، ما طبيعة  ي التساؤل التاىلي
 
التلفزيونية األرضية، تمثل جوهر هذه اإلشكالية ف

ي القنا
 
امج الثقافية ف ة التلفزيونية األرضية ؟، اتبع استخدامات الشباب الجزائري للتر

ي 
الباحث منهجية لإلجابة عىل اإلشكالية، من خالل إتباعه لخطوات المنهج الوصق 

التحليىلي واختار الباحث عينة غتر احتمالية وهي العينة الحصصية، حيث بلغ عدد 

، وهذا ما فرضت400مفرداتها ) ه طبيعة الدراسة، ( مفردة، كما وظف الباحث أداتير 

 من نتائج الدراسة:  .المالحظة، واالستمارةوهما  

  ي القناة األرضية أحيانا
 
امج الثقافية ف أن كل أفراد عينة الدراسة يتعرضون للتر

ي بير  الذكور واإلناث.   مع وجود بعض التفاوت النستر

  كشفت الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية طردية قوية بير  دوافع التعرض

ي المحتو  وإشباعاتالنفعية للشباب 
 
 اإلشباعانى المتحققة لهم والمتمثلة ف

 التوجيهية. 

  كشفت الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية طردية متوسطة القوة بير  دوافع

ي 
 
التعرض الطقوسية للشباب واشباعات العملية المتحققة لهم والمتمثلة ف

 واالشباعات شبه التوجيهية. 

                                      
1

األرضية واالشباعات استخدامات الشباب الجزائري للبرامج الثقافية التلفزيونية للقناة ، دراسة بوزيان عبد الغني  -

، دراسة ميدانية، مذكرة لنيل درجة ماجستير في علوم اإلعالم واالتصال، جامعة باجي مختار عنابة، المتحققة منها

2009/2010. 
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 ي دراسة عبد الحكيم محمود نديم بعنوان" اتجاهات الصفحا
 
ت الثقافية ف

 1بعض الصحف العراقية" 

ي تطرحها 
ي المواضيع والقضايا الثقافية التر

 
تمثلت المشكلة البحثية لهذه الدراسة ف

ي من 
ر
وتتناولها الصفحات الثقافية العراقية ومدى إمكانية المتابع للشأن العراف

ي العراق قبل وبعد 
 
، شملت  2003الوقوف عىل واقع حراك الصحافة الثقافية ف

: المدى  ي حدها -االتحاد–العينة ثالث صحف تصدر  داخل العراق وهي
 
الصباح ف

ي من 
 48عدد لكل صحيفة 144، بمجموع 2008-12-31لغاية  2008- 1-1الزمت 

ي تم تحليلها )
(مادة ثقافية للصحف الثالث، 2196عدد، حيث بلغت المواد التر

ي الصح
 
ف الثالث كما اعتمد وكانت العينة عشوائية من جميع الصفحات الثقافية ف

ي دراسته، واعتمد عىل 
 
ي والمنهج التحليىلي ف

الباحث عىل كل من المنهج الوصق 

 من بي   النتائج:  تحليل المضمون كأداة مناسبة للدراسة. 

  ي الصفحات
 
ي المواد الثقافية المنشورة ف

 
عدم وجود نوع من التوازن ف

بية عىل سائر المواضيع حيث الحظ الباحث طغيان المواضيع األد الثقافية الثالث،

األخرى، كما توصل الباحث إىل نتيجة أخرى وهي سيادة مادة )المواضيع الثقافية 

ي الصحف الثالث. 
 
 العامة(  عىل سائر الجناس الثقافية واألدبية ف

 ،ي نفس  مالحظة الباحث لتكرار بعض األسماء األدبية والثقافية والفنية
 
ف

ندرة الندوات الحوارية  الباحث  إىل الصفحات وعىل أسماء مكررة، كما توصل

ي الصحف الثالث وضعف أدائها، وعدم االهتمام 
 
ي الصفحات الثقافية ف

 
الثقافية ف

ي تقوم بمناقشة القضايا الثقافية، أو إعداد ملف أو 
بعمل الطاوالت المستديرة التر

ي العراق. أو أية مسائل ثقافية حيوية أخرى 
 
ي ف

 
، يخص المشهد الثقاف ي

 
محور ثقاف

ي الساحة 
 
تستلزم رأي النخب المثقفة، وإبداء رأيهم بشأن تلك المسائل المطروحة ف

الثقافية. مع مالحظة عدم فسح المجال للمتابعير  التعليق عىل تلك الندوات 

ي يبديها 
والحواريات بحجة عدم كفاية المساحات المخصصة لنشر المالحظات التر

 متابىعي تلك الندوات والطاوالت الثقافية. 

 سة مب  احمد المرصي بعنوان "الكتاب واألدباء األردنيون واإلشباعات درا
 : 2المتحققة لهم من وسائل اإلعالم التقليدية والرقمية"

                                      
1

، رسالة ماجستير في اإلعالم اتجاهات الصفحات الثقافية في بعض الصحف العراقية عبد الحكيم محمود نديم، -

 2010لعربية المفتوحة في الدانمارك، كلية اآلداب والتربية واالتصال ، األكاديمية ا

، الكتاب واألدباء األردنيون واالشباعات المتحققة لهم من وسائل اإلعالم التقليدية والرقميةمنى احمد المصري،  -2

 . 2010رسالة ماجستير في اإلعالم  جامعة الشرق األوسط ، كلية اإلعالم،
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ي البحث عن عالقة فئة الكتاب واألدباء، وهي احد       
 
تحددت مشكلة هذه الدراسة ف

ي األردن بوسائل اإلعالم التقليدية والرقمية، وم
 
عرفة مدى تفاعلهم الفئات المثقفة ف

ي دوافع التعرض 
 
االشباعات المحققة لهم، باإلضافة إىل و    معها كما تبحث الدراسة ف

ي  هذه الوسائل
 
وتمثلت التساؤالت  مدى إستفادة  هذه الفئة من المضامير  المقدمة ف

ي :ما العادات اإلتصالية للكتاب واألدباء األردنيير  ؟ وما دوافع 
 
الرئيسية لهذه الدراسة ف

تعرض الكتاب  واألدباء االردنيير  لوسائل اإلعالم التقليدية والرقمية ؟ ما االشباعات 
ي صناعة الرسالة 

 
ي تتحقق لهم من متابعتهم لهذه الوسائل؟ وما مدى مساهمتهم ف

التر
إلعالمية، 

ّ
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل أنماط وعادات تعرض الكتاب واألدباء ا

ي تحققها لهم متابعتهم األردنيير  لوسائل اإلعالم ا
لتقليدية والرقمية واالشباعات التر

ي صناعة رسالة الثقافة 
 
لهذه الوسائل، ومعرفة مدى مساهمة الكتاب واألدباء ف

ي تبثها الوسائل اإلعالمية، وحتر تحقق الباحثة أهدافها قامت بتصميم 
ية التر الجماهتر

دراسة من الكتاب واألدباء تكون مجتمع ال إستبانة الستخدامها أداة لجمع المعلومات
عضوا منتسبا، أما العينة  243المنتسبير  التحاد الكتاب واألدباء األردنيير  وعددهم 

بالمائة وقامت بتمثيل المجتمع بعينة 25فردا من مجتمع الدراسة بنسبة  60فكانت 
 عشوائية بسيطة، من نتائج الدراسة: 

  ي يتعرض لها الكتاب واألدباء، هي
 الكتب وتليها الصحف اليومية أكت  الوسائل التر

 . ي
 والتلفاز الفضاب 

  أما فيما يخص عدد ساعات تعرض أفراد العينة للوسائل اإلعالمية، فقد حصلت قراءة
(ساعات يوميا، 6-4الكتب عىل أعىل نسبة تعرض، فأفراد العينة يطالعونها بمعدل )

نت، بينما حصلت دور السينما عىل اكتر ن ي تصفح االنتر
سبة من الوسائل وبعدها يأبر

بالمائة بير  أفراد العينة، أما التلفزيون فقناة 77.2اإلعالمية األقل متابعة إذ بلغت  
 الجزيرة الفضائية اإلخبارية حصلت عىل أعىل نسبة تفضيل من قبل الكتاب واألدباء. 

  :"ي اإلذاعة الجزائرية
 
امج الثقافية ف دراسة سهيلي نوال بعنوان : " البر

1 
امج الثقافية رصدت الباحثة  : ما مضمون التر ي التساؤل التاىلي

 
مشكلتها البحثية ف

ي القناة اإلذاعية األوىل وما شكل تقديمه؟ تفرعت عنها مجموعة تساؤالت، 
 
المقدمة ف

ي دراستها الوصفية التحليلية عىل المنهج المسحي وعىل أداة تحليل 
 
اعتمدت الباحثة ف

ي مجمو 
 
ي تبثها القناة المضمون، أما عن مجتمع البحث فكان ف

امج الثقافية التر ع التر
ي البسيط 

اإلذاعية األوىل، أما العينة فتم استخراجها عن طريق السحب العشواب 
)القرعة( وهي ثالث برامج: برنامج سبعة عىل سبعة ثقافة، برنامج الفن األصيل 

 برنامج األنيس؛ خرجت الدراسة بمجموعة نتائج من بينها: و 
  ي األنيس وسبعة عىل هناك اهتمام واضح بالمو ضوعات الفكرية بكل من برنامحر

نامجير  تختلف، حيث ركز  سبعة ثقافة غتر أن األجندة الثقافية الفكرية لكل من التر

                                      
1

، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان،األردن، 1، طافية في اإلذاعة الجزائريةالبرامج الثقسهيلي نوال، -

2018. 
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ي عىل المواضيع 
األول عىل عرض ومناقشة كتب فكرية ومعرفية متنوعة، بينما ركز الثاب 

 التاريخية
 ي االهتمام بالموضوعات األدبية ب

 
ي تبثها هناك نقص واضح ف

امج الثقافية التر التر
القناة األوىل باإلذاعة الجزائرية وما ظهر منها لم يتجاوز حدود التغطية المناسباتية 

 لألحداث األدبية. 
  .امج الثقافية ي الجماىلي بالتر

 
ي االهتمام بالجانب الثقاف

 
 هناك نقص واضح ف

  امج الثقافية الفكرية األدبية الوظيفة الدعائية و ويجيةيغلب عىل التر  التر
 الدراسات االجنبية:  11-2

 étude réalisée pour l’unesco et la commission européenne: les 
programmes culturels sur les chaines publiques de la télévision 

européen
1 

تقدم الدراسة الموقعة مع كل من اللجنة األوروبية ومنظمة اليونسكو، تحليل       
مجة التلفزيونية العامة األو مقارن من خ ي التر

 
ي ف

 
، وكيفية تطوير روبيةالل اإلنتاج الثقاف

ي  مجة،  وبالتاىلي الظروف الحالية .المشهد األوروبر ركزت الدراسة بشكل أساسي عىل التر
ي العام لدول االتحاد، وقم تم اإلشارة إىل 

ي المشهد التلفزيوب 
 
ي ف

 
لنشر اإلنتاج الثقاف

مجة الخاصة ب امج سياسات التر كات الخاصة الممولة لبعض التر بعض القنوات والشر
ي العام، ويتناول 

 
ي شكل قائمة جرد، إذا حاول هذا التقرير وصف الواقع الثقاف

 
الثقافية ف

امج  ي التلفزيون وهي التر
 
امج الصوتية المرئية المنتجة ف التقرير حرصيا نوعا واحدا من التر

، أما ال ي
 
مجال المختار فهو كل من القنوات التلفزيونية الثقافية ومعادلة المفهوم الثقاف

ي كل من النمسا، بلجيكا سويشا، ألمانيا، 
 
ي أجريت عىل البلدان والمذيعير  ف

العامة التر
تغال، تركيا ويــــج، التر

 الدنمارك إسبانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، ايطاليا، هولندا، الت 
ي عىل السويد، ايطاليا، وقد خرجت بالعديد من التوصيات لت

 
طوير برمجة اإلنتاج الثقاف

ي من بينها ي االتحاد األوروبر
 
   :القنوات التلفزيونية الحالية والمستقبلية ف

ي  -
 
امج الثقافية عىل عدد معير  من الممارسير  العامير  ف إنشاء قائمة جرد لوضع التر

ي تم مقابلتهم
  .أوروبا حسب عدد المبحوثير  التر

امج الموسيقر الكالسيكية وب - ة التر  1990رامج الفنون، العلوم والثقافة تناقص منذ فتر
ي كل من 1994إىل 

 
ة ف  ,ALLEMAGNE, DANEMARK, ESPAGNE, FRANCE وبنسبة مئوية معتتر

ITALIE et ROYAUME-UNI. 
ي تكون مؤهلة ثقافيا -

امج الثقافية والتر ي محتوى التر
 
 .صعوبة التدخل ف

ي مع ال -
 
ة الذي يظهر عدم التوافق صعوبة تحديد معادلة المفهوم الثقاف هندسة المتغتر

ي تجعل من الصعب 
امج الثقافية التر ي مجال مهنة التر

 
مع الجهات الفاعلة المتعددة ف

كة  .تحقيق أهداف مشتر

                                      
1
-l’Ionesco et la commission européenne, les programmes culturels sur les chaines publiques de 

la télévision européen, approche comparative recommandions, France, 1997       
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ام  - ي الخدمة العامة ال يتم منحها للجميع ويلزم احتر
 
إن المبادئ األساسية للبث ف

امج وهي ا ة لصناعة التر فيه التعليم، وعدم التقيد المعادلة الثالثية الشهتر لمعلومات التر
 .بهذه المعايتر تؤدي إىل انحراف التلفزيون عن مهامه األصلية

ي عىل رأسها  -  دول االتحاد األوروبر
كة و أساسية بير 

الحث عىل إنشاء برامج ثقافية مشتر
كتر  عىل القراءة والدعوة إىل الصحوة التعليمية والثقافي

ي الثقافة األكاديمية مع التر
 
ة ف

امج  .هذه التر
 
 

 Olivier Bourgois: LE LIVRE A LA TELEVISION
 

امج األدبية المقدمة عىل التلفزيون الفرنسي       جاءت الدراسة الوصفية لتقدم جردا للتر
ي عرضت قبل  2009حتر سنة  1999بير  سنة 

امج األدبية السابقة التر ومقارنتها مع التر
امج ومقارنتها كذلك مع عدد من الب1999 لدان المماثلة لفرنسا، وأشارت إىل معدل التر

اوح بير  
ي التلفزيون الفرنسية يتر

 
، 17إىل  10ف  اليومي واألسبوعي

تبدأ من  برنامج ما بير 
، برنامج كتاب يوم واحد، برنامج Le liver du jourصباحا مثل برنامج  6الساعة 

 ن لجلب الثقافة واعتتر مكتبة الجيب، برنامج قراءات للجميع..، وارتبطت بالتلفزيو 
التأثتر عىل دوران دور النشر من خالل اإلغراء، إذ شهد و  أفضل منصة ممكنة للمناقشات

تاًبا فقط من خالل تتويــــج التلفزيون
ُ
، واستمر الكثتر والدة فئة من المؤلفير  الذين كانوا ك

ي مالمح ال
حياة األدبية منها محتكرا القناة األوىل الفرنسية، وبمرور السنوات بدأت تختق 

ويــــج للكتابعىل التلفزيون  ي اعتاد عىل فكرة أن وسائل اإلعالم للتر أما  الدول والعالم األدبر
امج األدبية عىل غرار ما تم مقاطعته يطانيا عانت شح التر ، ألمانيا  القريبة من فرنسا كتر

امج األدبية مقارنة بفرنسا حيث أن أغلب برامجها األدبي ة  كذلك عانت من ندرة التر
ي إيطاليا تم بث عدة برامج محددة حول الكتاب، إسبانيا، تركز الجزء 

 
، ف كانت عتر األثتر

مجة الثقافية للتلفزيون  ة الصباحيةالرئيسي من التر ي الفتر
 
ي نهايتها   ف

 
قدمت الدراسة ف

"  منها:   مجموعة توصيات أسماها المعدون لها "االستثناء الفرنسي
ا عىل القنوات - ً ي  يبقر الكتاب حارص 

 
العامة؛ لكنه استثناء فرنسي له أصله ف

 التقاليد الثقافية. 
ة من خالل انخفاض معدل  - ي السنوات األختر

 
تم التخفيف من هذا الوجود ف

ي التلفزيون واالمتثال لقاعدة التلفزيون ال يحل محل الكتب. 
 
امج ف  التر

ي  -
 
التلفزيون عنرص من عنارص تقديم الكتاب للجمهور ويجب أن يبقر كذلك، وف
مجير  إىل إعطاء أولوية العتبارات الجمهور، تعير    إىل ميل المتر

ً
هذا الصدد ونظرا

عىل وزارة الثقافة واالتصال أن تراعي أقص درجات اليقظة لتطوير الشبكات وهو 
 . ي  الحصول عىل المكان الحاىلي لالنبعاث األدبر

                                      

-Olivier Bourgois , LE LIVRE A LA TELEVISION, Rapport pour madame la ministre de la 

culture et de la communication,16 mars2010. 
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ي قناة  -
 
ي أسبوعي كبتر ف ن تأثتر ، لما له مFR2يجب الحفاظ عىل وجود برنامج أدبر

 رمزي. 
ي  -

 
ي االعتبار FR 3 ف

 
ي أشكال مختلفة تأخذ ف

 
، وجود برامج أدبية وطنية وإقليمية ف

المزيد من الدعوة الثقافية واإلقليمية وأقرب إىل الحياة اليومية هو أيضا تمشيا 
 .مع روح القناة العامة ويجب الحفاظ عليها

ي يفتحها التلفزيو  -
ن الرقمي قد توفر فرصة فيما يتعلق بالمستقبل، فإن الفرص التر

 للتفكتر فيما يمكن أن يكون عليه التلفزيون العام ذي المهنة الثقافية. 
 

 Carl R.Bybee & mark comadena, information sources and state 
legislators, decision- making dependency, journal of broadcasting, 
vol, 28,no 3, summer, 19841 

هذه الدراسة للتعرف عىل مدى اعتماد الصفوة من متخذي القرارات من  سعت       
يعية األمريكية عىل وسائل اإلعالم المختلفة مقارنة باالتصال  األعضاء بالهيئات التشر
، كمصدر لمعلوماتهم مع ترتيب أولويات هذه الوسائل لديهم وقد أجريت  الشخصي

 أهمها:  ة نتائجمفردة، وتوصلت لعد 74الدراسة عىل عينة قوامها
ي عملية الحصول عىل المعلومات من وسائل اإلعالم  -

 
ي ف وجود استقرار نستر

 .  مقابل اعتماد أقل عىل االتصال الشخصي
ي يستخدمها أعضاء مجلس الشيوخ  -

ي مقدمة وسائل اإلعالم التر
 
جاءت الصحف ف

 والنواب كمصادر لمعلوماتهم. 
من حيث اعتماد  - متوقعةكنتيجة غتر   –تفوق الراديو عىل التلفزيون والصحف  -

يعيير  عليه كمصدر لمعلوماتهم، وذلك عىل الرغم من تعرضهم  القادة التشر
 .  للصحف بمعدالت أكتر

 Conni de boer & Aart.svel, thuijsen participation in conversation 
about the news, journal of public opinion research, vol, 13, No2, 

2001
2 

هذه الدراسة إىل معرفة العالقة بير  مدى االعتماد عىل وسائل اإلعالم   سعت     
ي النقاش حول األخبار الواردة فيها، وذلك من خالل المناقشات 

 
والمشاركة الفعالة ف

ي يتم التعرض 
ي تعمل عىل تطوير وتدعيم المعتقدات واألفكار عن المواضيع، التر

التر
وقد استخدمت الدراسة منهج المسح  إليها، من خالل متابعة الجمهور لألخبار 

ي الحوارات والتعرض 
 
ي لمعرفة العالقة بير  االعتماد عىل األخبار والمشاركة ف

الميداب 
ي الحوارات والتعرض لألخبار واالستجابة اإلدراكية لألخبار 

 
لألخبار  والمشاركة ف

                                      
1
- Carl R.Bybee & mark comadena, information sourses and state legislators,decision- 

making dedendency, journal of broadvasting, vol, 28,no 3, summer, 1984, pp 333- 339 
2
 - Conni de boer & Aart.svel, thuijsen participation in converstion about the news, journal 

of public opinion research, vol, 13, No2, 2001, pp140-155 
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مفردة وقد توصلت هذه الدراسة لعدة 176والمعرفة وذلك عىل عينة مكونة من 
 تائج: ن
ي تلك الوسائل،  -

 
وجود عالقة ايجابية بير  االعتماد عىل األخبار المقدمة ف

ي الحوارات حول تلك األخبار وكانت تلك العالقة واضحة أكت  
 
والمشاركة ف

ي االعتماد عىل الراديو. 
 
 بالنسبة لالعتماد عىل الصحف والتلفزيون وتقل ف

ي مجال العالقة ب -
 
ي أجريت ف

ير  وسائل اإلعالم والنخبة أكدت هذه الدراسات التر
المثقفة عىل أهمية األثر المباشر الذي تحدثه هذه الوسائل عىل ترتيب أولويات 
النخبة خاصة خالل األحداث الطارئة واألزمات وهذا ما تتفق فيه مع منطلق 

 دراستنا. 
 التعقيب عل الدراسات ومناقشتها: 

ق االستفادة من هذه الدراسات؛ فإنه ال شك من عم بناء عىل ما تقدم من معطيات،     

وعيتها المعرفية  النظرية والمنهجية منها، ي  كون دراستنا تستمد مشر
وكذا النتائج التر

إليها، ومن خالل قراءتنا االستقرائية واالستنباطية يمكننا أن نعظي بعض  المتوصل

قييم المالحظات حولها، عالوة عىل تقديم نظرة تحليلية مبنية أساسا عىل عملية الت

ي 
 
ي استدراكها ف

ي تشكل نقاطا رئيسية ينبىع 
والمناقشة من خالل بعض التعقيبات والتر

 :  دراستنا هذه وهي

االستفادة من الناحية المنهجية وذلك بالتعرف عىل اإلجراءات المنهجية  (1

وباألخص المناهج واألدوات المستخدمة وكيفية صياغة اإلشكالية والتساؤالت 

المعارف البحثية واألدبيات النظرية، أما تطبيقيا  البحثية، وأيضا من ناحية

فساعدتنا هذه الدراسات عىل معرفة طرق تحليل المحتوى اإلعالمي  والنتائج 

ي الدراسات الثقافية ومدى توفرها. 
 
 المتوصل إليها، التوجهات البحثية ف

وظفت أغلب الدراسات منهجية تحليل المحتوى باستثناء ثالثة دراسات  (2

ومنهم ما زاوج بير  األداتير  أو أضاف أداة المقابلة أو  أداة االستبياناعتمدت عىل 

ات الزمنية لبعض الدراسات فيما يتعلق بالعينة  المالحظة، إضافة إىل تباعد الفتر

ي تلك الدراسات مما يطرح مشكل تعميم النتائج. 
 
 المختارة ف

ي ال (3
 
ي هذا المجال عىل مستوى الدكتوراه ف

 
جزائر بشكل الحظنا ندرة الدراسات ف

ي استندنا عليها هي دراسات عربية 
خاص، العتبار أن معظم الدراسات التر

 وأجنبية. 

ي التلفزيون، عىل وظيفة  (4
 
ي تناولت المضامير  الثقافية ف

أكدت  الدراسات التر

ي تؤديها وسائل اإلعالم وباألخص 
التثقيف عىل اعتبارها من أهم الوظائف التر

امج التلفزيون، إذ تقوم ببث األفكار و  ي تحافظ عىل ثقافة المجتمع، والتر
القيم التر
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ي لوسائل اإلعالم تسىع لتكامل المجتمع 
ي ضوء هذا الفهم الوظيق 

 
الثقافية ف

 وتثبيت القيم والمبادئ وصيانتها والمحافظة عليها. 

، وما يمكن أن  (5 ي
 
نامج الثقاف ي تحديد مفهوم التر

 
قد أفادت هذه الدراسات الباحثة ف

ي هذا يعرضه هذا النوع من 
 
. وكذلك دور القائم باالتصال ف امج من مضامير  التر

نامج  امج كفاعل محوري ومهم تقع عىل عاتقه مسؤولية التر النوع من التر

 ويتطلب أن يتوفر فيه من أجل ذلك العديد من الخصائص والسمات. 

ات زمنية معينةأغلب الدراسات ركزت عىل وسائل إ (6 ، مما عالمية معينة وفتر

ي للوسائل يصعب تعميمها ع
ة الحالية، خاصة مع التطور السوسيوتقت  ىل الفتر

 اإلعالمية أبرزها التلفزيون كوسيلة بث إعالمية ثقيلة. 

، سواء من حيث سهب  جادالتقت بعض الدراسات مع دراستنا عىل غرار دراسة  (7

ي من جانب المحتوى، ورغم اختالف مجال الدراسة 
 
االهتمام بالموضوع الثقاف

ي 
 )التلفزيون المرصي والتلفزيون الجزائري( إال أنها كانت بمثابة ونطاقها الزمكاب 

ي منهجية 
 
الدليل لدراستنا، أما ما تعلق ببعض الدراسات األخرى المخالفة ف

عبد البحث فكانت االستفادة من الناحيتير  المعرفية والنظرية عىل غرار دراسة 

ي ودراسة  الحكيم محمود
الدراسات  ، وجاءت نتائج بعضبوزيان عبد الغب 

األخرى مكملة لنتائج دراستنا؛ لكونها تهتم بنفس الموضوع المطروح من زاوية 

سهيلي نوال البحث أي تحليل المادة اإلعالمية) الرسالة( عىل غرار دراسة 

،ودراسة  وعموما فإن  Olivier Bourgeoisدراسةو  محمد كحط عبيد الربيعي

ي الم
 
ي النخبة المثقفة كفاعل دراستنا ركزت عىل أهمية اإلعالم الثقاف

 
تبلور ف

ي هذه النقطة مع دراسة 
 
ي تنوير المجتمع  حيث التقت دراستنا ف

 
سهام مساهم ف

ي أشارت هي األخرى إىل أهمية التلفزيون من بير  وسائل اإلعالم  بدبودي
التر

اك  ا إلشر األخرى من حيث المتابعة، إال أن هذه الوسيلة ال تفتح المجال كثتر

ي 
 
ي النخبة المثقفة ف

 
 إثراء مضامينها، رغم الدور الهام الذي تلعبه هذه الفئة ف

تنوير الرأي العام وتشكيل آرائه واتجاهاته وسلوكياته، ولعل هذه من األسباب 

ي جعلت المثقف الجزائري متقوقع عىل ذاته دون أن يستفيد المجتمع من 
التر

 آرائه وأفكاره. 

ي الجزائر ومنه تجدر اإلشارة إىل أن الدراسات اإلع       
 
المية وبحوث االتصال ف

عموما ركزت عىل الجمهور وعالقته بوسائل اإلعالم، كما أن الدراسات قليلة نسبيا ما 

ي الوسائل اإلعالمية لمناقشة القضايا 
 
تناولت موضوع النخبة المثقفة ومساهمتها ف

ي 
 
ي القول أن جمهور النخبة المثقفة ال يزال ف

 والموضوعات المختلفة ولهذا ينبىع 
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ي عالقتها 
 
حاجة إىل مزيد من الجهود البحثية باستخدام نظريات مختلفة وف

 سائل اإلعالم التقليدية والحديثة. بمختلف و 

وانطالقا من هذه المالحظات التقييمية والمنهجية تتوضح خصوصية دراستنا        

ي 
 
ي تبدو ف

ي تمكنا من رصدها والحصول عليها، والتر
طبيعة مقارنة مع أغلب الدراسات التر

ي حسب رؤيتنا 
الوسيلة اإلعالمية إذ شمل بحثنا القناة العمومية الجزائرية الثالثة والتر

ي 
قد تناساها الباحثير  منذ ظهور القنوات الخاصة الجزائرية، رغم القيمة الثقافية التر

ي أو 
ة المختارة سواء بالسياق الموضوعابر تحتويــها معظم برامجها، وكذا  طبيعة الفتر

ي طرأت عىل اإلطار الزم
ات عىل مستوى المواضيع التر ي للعينة المختارة والتغتر

كاب 

، ما جعل مختلف األنظار تصوب نحو  نامج بعد أحداث الحراك السياسي األختر التر

ي ما يحدث، ما جعلنا نكيف موضوعنا 
 
ؤيته ف ي ور 

 
المثقف الجزائري ودوره ومساهماته ف

 مع األحداث الراهنة. 

يحاول هذا العنرص شد أهم المقاربات والمدارس  دراسة: الخلفيات النظرية لل -12

ي أمكننا من خاللها مقاربة موضوع دراستنا نظريا، رغم علمنا أن السياقات 
الفكرية التر

ي ظهرت فيها تختلف شكال ومضمونا عن السياق الجزائري،  رغم ذلك 
التاريخية التر

ورة لبناء خلفية معرفية رصين وعليه تم توظيف ثالثة      ةيبقر حاجة  البحوث لها رص 

وشملت كل من المدخل النقدي للمدرسة النقدية  لدراستنا، مداخل تؤسس

 : ، ومدخل التأطتر اإلعالمي ي
 )فرانكفورت(، المدخل الوظيق 

ي 12-1
  :Approach functionalالمدخل الوظيق 

ي يهتم مفهوم         
ام ككل بتحليل العالقات بير  النظ functionalism المنظور الوظيق 
، و'' ترجع جذور هذا المصطلح إىل العلوم organsوالوحدات المكونة لهذا النظام 

جع إىل الجذور اليونانية 1البيولوجية واالجتماعية والسلوكية"  ، أما مضمون الفكرة فتر
ابطة مفصليا ووظيفيا بحيث  المنطوية عىل رؤية األحداث االجتماعية عىل أنها متر

تالكوت ، من رواد هذا المدخل 2خر بنائيا ووظيفيا وحركيايكون كل جزء مكمل لل 
، أما من حملوا راية الوظيفية فيما بعد وجددوا براون راد كليفدور كايم،  بارسونز
تونالز فيها هم  ي مقاربة ودراسة ، إذ ارسفيلد وكاتز وروبرت مب 

 
ي ف

ساهم هذا الثالب 
نتيجة  ،Communication Phenomenonالظواهر الجديدة عىل غرار الظاهرة االتصاىلي 

ي الحقت الوسائل اإلعالمية كالسينما واإلذاعة والتلفزيون،  
التطورات التكنولوجية التر

                                      
، 1998، القاهرة 1، الدار المرصية اللبنانية، ط، االتصال ونظرياته المعاضةحسن عماد مكاوي، نوال محمد عمر-1

 . 127، 126ص ص
ي علم االجتماعمعن خليل عمر،  -2

 
وق للنشر والتوزيــــع، األردن، نظريات معاضة ف  65، ص 2005، دار الشر
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ي تجسد 
وترى الوظيفية أن النظام االجتماعي يحتوي عىل مجموعة من الوحدات التر

ي تمارس أنشطة معينة تشكل البناء العام للنظام 
كل من األفراد والمؤسسات، التر

ي تعمل عىل تحقيق عدد من الوظائف االجتم
اعي مثل المؤسسة اإلعالمية التر

ي أو 
ي حالة عدم تحقيقها لها تسبب ما يسم االختالل الوظيق 

 
الممنوحة لها، وف

 .  Disequilibriumالالتوازن

ي يعود كذلك لبداية أبحاث علم اإلنسان خاصة المتعلقة       
ظهور االتجاه الوظيق 

وبولوجية الثقافيةأو ما يعرف  بالثقافة رف هذا  Cultural Anthropologyباألنتر
َ
وهنا ع

عة أو المدرسة البنائية الوظيفية للثقافة والمجتمع  
1االتجاه بالت َّ

The Functional 

Construction School for Culture and Society إن الوظيفة كما ذكرها العلماء الوظيفيون ،
ي الك

 
 .2ل، أي النظام داخل البناء االجتماعي الشاملهي الدور الذي يمارسه الجزء ف

ي البناء       
 
ي تحقق التساند والتكامل بير  Structureإذن يقصد بالوظيفة ف

هي تلك التر
معت  إذا تم فصله عن نظام  البناء االجتماعي جميع أجزاءه بحيث ال يصبح للنسق أو 

ا ة عن الوظيفة ما ذكره رائدها متر ،  Robert Merton تون ما ومن التعريفات الشهتر
ي تؤدي إىل تحقيق 

ي يمكن مالحظتها والتر
حيث قال: '' إنها تلك النتائج واآلثار التر

'' ي نسق معير 
 
ي إرساء قواعد االتجاه  ،3التكيف والتوافق ف

 
ولعل أهم مساهمة ف

ي دراسة حملت عنوان " 
 
ي تعود إليه ، ف

"  Manifest and latent functionsالوظيق 
ة " ، ملخصها : الوظائف الظاه  4رة والوظائف المستتر

ض أنها تؤدى  - ابطة فيما بينها، ُيفتر المجتمع نظام متكامل، يتكون من أجزاء متر
 وظائف ألجل استقرار النظام ككل وبقائه. 

ابطة  - البناء االجتماعي الذي يتشكل منه المجتمع، عبارة عن مجموعة أنظمة متر
ي ارتباطاتها ومتكا

 
 بعضها ببعض ومتكاملة ف

ً
 متآلفا

ً
ي وظائفها، مكونة هيكال

 
فئة ف

ماطها لنسيج من االرتباطات الرئيسية والفرعية بير  هذه األنظمة وأنساقها وأن
 .ومغطية وظائف المجتمع كافة

-  .  مثل هذا المجتمع يميل بشكل طبيىعي نحو حالة من التوازن الديناميكي
ي المجتمـــع تســـاهم بعـــض -

 
ي اســـتق جميـــع األنشـــطة المتكـــررة ف

 
ـــء ف ي

، راره. بمعـــت  السر
ي الحفاظ عىل استقرار النظام. أن ك

 
 ف
ً
 ل األشكال القائمة من النماذج، تلعب دورا

                                      
1-  ، ي مقاربة الظاهرة اإلعالميةمختار جلوىلي

 
ي ف

ي إسهامات التيار الوظيق 
 
، مجلة المواقف للبحوث والدراسات ف

  244، ص2019، مارس 14، مجلد1مجتمع والتاريــــخ، عدد ال
ي اسماعيل زكي محمد،  -2

 
وبولوجيا والفكر االنساب كة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيــــع، جدة، األنب  ، 1982، شر

 240ص
،  دار المعارف، دس، 1، تر: محمود عودة وآخرون، طنظرية علم االجتماع طبيعتها وتطورهانيكوال تيماشيف،  -3

 331ص
، اطروحة دكتوراه منشورة،، كلية العلوم نظرية االجندة ستينغ دراسة نقدية عل ضوء الحقائقيوسف تمار، -4

 63، ص 2005\2004السياسية، جامعة الجزائر، 
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ي  -
 
ي المجتمـــع، ال غـــت  عنهـــا، عـــىل األقــــل،  ف

 
بعـــض األنشـــطة المتماثلـــة و المتكـــررة ف

ي الحاجــات الملحــة  اســتمرار وجــوده، أي أن هنــاك متطلبــات أساســية وظيفيــة تلــتر
 .ا النظام أن يعيش و بدونها ال يمكن لهذنظام لل

ي تشكل الصياغة النظرية للوظيفية وهي ستة قضايا فاندن برجوقد حرص         
 :1أهم القضايا التر

 النظرة الكلية للمجتمع باعتباره نسق يحتوي عىل مجموعة من األجزاء المتكاملة. -

حالة من تخضع لرغم أن التكامل ال يكون تاما عىل اإلطالق إال أن األنساق االجتماعية-
 التوازن الديناميكي 

ي يمكن أن يقوم داخل النسق. -
 أن التوازن واالنحرافات والقصور الوظيق 

 حدث التغيتر بصفة تدريجية تالؤمية. -ي
ي تالئم النسق وتكييفه والنمو الناتج، عن االختالف -

 
ي التغتر من مصادر ثالثة تتمثل ف

يأبر
ي والتجديد واإلبداع. 

 الوظيق 
ي االتفاق عىل القيم. العامل األساسي -

 
ي خلق التكامل االجتماعي يتمثل ف

 
 ف

ي تحديد مفهوم  مورتون تكمن مساهمة      
 
حيث ، dysfonction الالوظيفيةمن جهة أخرى، ف

ي التكيف وضبط نسق اجتماعي 
 
ي تساهم ف

يرى أن  الوظائف هي من بير  النتائج الملموسة التر
، بينما الالوظيفية فهي تعرقل التكيف و  الضبط للنسق، الالوظيفية إذن هي نشاط موجه معير 

 للوجود ولالستمرار، فانحراف األحداث يعتتر ال وظيفية لكن الخطابات والمؤسسات 
ً
سلبيا

، حيث  ي
ي معارضة دائمة لنسق القيم داخل المجتمع لها دور وظيق 

 
ي تكون ف

ها، والتر اإلجرامية وغتر
، لها دور  ي هذا النسق  أنه بالرغم من عرقلتها للضبط االجتماعي

 
، قد وجدت وظيفة تؤديها ف ي

وظيق 
ي المجتمع. 

 
، ويوجد 2االجتماعي ألن طبائعها االجتماعية سمحت لها بتحمل العقوبات والضغوط ف

ي 
ي ركز  Functional alternativesوالبدائل الوظيفية Dysfunctionارتباط بير  الخلل الوظيق 

التر
ي حالة إصابة أي 

 
ض أنه ف تون إذ يفتر ي األجزاء عليها متر

ر
، فإن باف جزء من الكيان االجتماعي

 ستستعيد هذا النشاط حتر ال يتأثر. 

ي دراسات االتصال:  -
 
ي ف

 استخدام المنظور الوظيق 

ي عالج مشكلة من المسؤول عن     
 
ي ف

تستفيد دراسات االتصال من منظور التحليل الوظيق 
ي تقدمه الوسيلة اإلعالميتحديد ذوق الجمهور، هل هو محتو 

؟ أم أن الذوق هو الذي ةى التر
يحدد محتوى وسائل اإلعالم. وهنا يبدأ التحليل بمشاهدة الوسيلة اإلعالمية بوصفها نظاما 
ي معير  )أي مجموعة الظروف الثقافية واالجتماعية(، فكيف  اجتماعيا يعمل ضمن نظام خارحر

؟ أو  ي
كيف   يمكن تفستر عمل وسائل اإلعالم داخل المجتمع من منطلق المنظور الوظيق 

ي مقاربة الظاهرة اإلعالمية واالتصالية؟
 
ي ف

 استخدم التحليل الوظيق 

                                      
ونيةمنال قدواح، -1 ، مذكرة لنيل دراسة ميدانية -اتجاهات الصحفيي   الجزائريي   نحو استخدام الصحافة االلكبر

، جا  .97، ص 2008\2007معة منتوري قسنطينة، شهادة ماجستتر
 ي ركزت عليها البنائية الوظيفية حيث يتكون المجتمع من أنساق فرعية المتبادلة

النسق االجتماعي من المفاهيم التر

، اإلعالمي .. وله مجموعة أدوار وجب القيام بها للحفاظ عىل النظام  وظيفيا  مثل النسق االقتصادي والسياسي

 االجتماعي 
  64وسف تمار، مرجع سبق ذكره، ص ي-2
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ي دراسات االتصال واإلعالم بالنماذج  
 
ي تعرف ف

لقد طرحت هذه النظرية مجموعة من النماذج التر
ي 
ي تركز عىل تحليل Functional Analysis Modelsالوظيفية أو نماذج التحليل الوظيق 

، والتر
ي تعدد من الوظائف واأله

يداف العامة التر ، كما تركز عىل قوم بها وسائل االتصال الجماهتر
التعرف بوضوح عىل مدى تحقيق األهداف أو الوظائف بصورة ايجابية أو سلبية وكذلك تحليل 

تون روبرت ي كما وضح ذلك متر
، كما جاءت أهمية النظرية الوظيفية 1مظاهر الخلل الوظيق 

Functional Theoryي دراسة وسائل ا
 
ي نظرا العتمادها عىل التحليالت ف التصال الجماهتر

النظرية من جهة وإجراء الدراسات الميدانية من جهة أخرى وذلك بهدف التعرف عىل 
، ونمو  ي وتشكيل الوعي الفردي والجماعي الخصائص والسمات العامة لوسائل االتصال الجماهتر

ي السلوك واالتجاهات الطبقية، ومفاهيم الحرية والديمقراطي
 
ها من تشكيل عنارص الرأي ف ة وغتر

ي كتابة 2الدول الغربية والنامية
 
تون ف المرافعة النظرية االجتماعية والبنية االجتماعية .ويعتتر متر

ي تكييف وتعديل نظام ما، أما االختالالت فيمثلها  
 
والذي يعتتر فيه الوظائف محصالت تساهم ف

ي تقوم بها وسائل  كل ما يؤدي إىل تعطيل هذه الوظائف، أو الحد من
فاعليتها، فالوظائف التر

 .3اإلعالم تمنع حصول االختالالت
ي استقرار وبقاء النظام         

 
ي إىل إيضاح أن لهذه الظاهرة نتائج تساهم ف

يسىع التحليل الوظيق 
ا سلبيا فيقال '' ككل  وقد  ي إذن، 4إن لها اختالال وظيفيا'' يكون لها تأثتر

،  فالتحليل الوظيق 
مة رواده وباحثيه، جعل من الوظيفية أحد أبرز الروافد الحديثة والمفشة لدراسة النظام وبمساه

 االجتماعي )النسق العام( ومكوناته )اجزاء النسق(. 
 5:( Structural functionalism )االنتقادات الموجهة للبنائية الوظيفية   

 ي تحدث ضمن التنظيم، ولم ته
ات التر ي تحدث ركزت اهتمامها عىل التغتر

ات التر تم بالتغتر
 عىل التنظيم ككل. 

  أثبتت الدراسات االجتماعية المعارصة أن كل التنظيمات االجتماعية ال تتمتع بحالة من
ي حير  تعتتر الوظيفية أن 

 
ات ف الثبات، إنما هي متحركة حافلة بما تحتويه من التغتر

ي حالة من الثبات والتوازن واالستقرار الدائم. 
 
 المجتمع ف

 تم بالفرد كحالة مستقلة ولم تعر أهمية للحالة النفسية واالقتصادية واالجتماعية م تهل
ي قد يكون عليها بل نادت بالحفاظ عىل متانة وتمسك البناء االجتماعي من خالل 

التر
ي تحدد الحقوق والواجبات

 الرضوخ للمنظومة المعيارية التر

"، إذ وقد تعرضت البنائية الوظيفية للنقد بوصفها نظ         رية "محافظة" ، أو "نظرية الرأسماىلي
ير األوضاع القائمة لمصلحة الجهات الحاكمة، ذلك أنها ال تشتر إىل مظاهر  أنها تسىع إىل تتر

ي البناء االجتماعي 
 
ة ف  .6التباينات الكثتر

                                      
1

 ، النشأة التطورية واالتجاهات الحديثة والدراساتواإلعالمسوسيولوجيا االتصال عبد هللا محمد عبد الرحمان، -

 149، ص 2006، دار المعرفة الجامعية،  الميدانية
2

 150مرجع نفسه، ص -
3

، مركز دراسات 3ن العياضي، الصادق رابح، طتر: نصر الدي تاريخ نظريات االتصال،أرمان وميشال ماتالر، -

  53، ص2005الوحدة العربية، بيروت، 
4

 128حسن عماد مكاوي، مرجع سابق، ص-
5

، 2011، 3،4، عدد27، مجلة جامعة دمشق، مجلداالتجاهات النظرية لدراسة التنظيمات االجتماعيةحسين صديق،  -

 342ص 
ي عزام ابو الحمام،  -6

 
 218، مرجع سابق، ص وتحديات جدليات-االعالم الثقاف
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، ومن تلك تقوم وسائل اإلعالم بوظائف أساسية للحفاظ عىل توازن النس        ق االجتماعي
ي التنمية الثقافية واالجتماعية'' الوظيفة التنموية''الوظائف 

 
'' لوسائل اإلعالم دور كبتر ف

1 ،
إضافة إىل  وظيفة مراقبة البيئة، بمعت  الكشف عما يمكن أن يهدد المجتمع أو ما يمكن أن 
ي من جيل 

 
يستفيد منه، والربط بير  مختلف مكونات المجتمع، وتوصيل اإلرث االجتماعي والثقاف

 .2إىل جيل
ي هذا السياق يتجه الباحثان         

 
ي حفصةف ي بوعمامة، وكوبيبر إىل ضم التلفزيون ضمن  العربر

 ، ي
ه من الوسائل اإلعالمية إىل "المنظور الوظيق  ي تغتر

ي الحياة االجتماعية التر
 
لعب أدوار مهمة ف

ا  ي مقدمتها اإلعالم بمعت  اإلخبار، التعليم، التثقيف، التنشئة االجتماعية وأختر
 
فيه، من  ف التر

ي تقدمها القنوات التلفزيونية، غتر أنه ما يالحظ اليوم هو طغيان صبغة 
امج التر خالل مختلف التر

امج التلفزيونية، وتحولت المتعة والتسلية كونهما حاجة إنسانية إىل  فيه والتسلية عىل التر
التر

كات المنتجة لهذه الثقافة يات الشر  .3"صناعات تتنافس عليها كتر
عتتر         

ُ
ي سىع إليها رواد هذه  وظيفة التثقيفت

ي وسائل اإلعالم من الوظائف التر
 
المدرسة ف

ي وهذه هي الفكرية، 
ويد الجمهور عناض االستفادة من المقاربة الوظيفية لموضوعنا البحب  فتر 

منهج عىل أساسها الوسيلة اإلعال 
ُ
ي أن ت

ي ينبىع 
مية بالمعرفة واكتساب الثقافة من بير  األولويات التر

مة
ّ
ي تقديمها للمحتوى اإلعالمي لتحقيق ُمسل

 
ي أخذها  ف

الوحدة الوظيفية للمجتمع التر
تون عن دور  ي تقوم عىل التوازن والثبات النظام  كايم ومالينووسكي متر

متأثرا بهم، والتر
ابطة فيما بينها يجعل من  ، فتصور المجتمع عىل أنه مجموعة أجزاء متر األكتر

ابط تساهم فيه وتتكيف معه عن طريق  المؤسسات اإلعالمية كجزء  من هذا التر
. تحقيق الوظيفة االتصالية  ي إطار النسق اإلعالمي

 
ية ف  لوسائل اإلعالم الجماهتر

امج الثقافية        ي التلفزيون الجزائري تقدم  فالبر
 
 وظيفة التثقيفالمقدمة ف

Education function اإلطار اإلعالمي داخل Media Frameworkك لما تقدم ويظهر ذل
ة وبأشخاص   بالمشاهد أدبيا ومعرفيا وفنيا وبمساحة زمنية معتتر

ر
ي يرف

 
محتوى ثقاف

ات يكسبها صفة  ي المجتمع وإجماعها عىل هذه المؤشر
 
 الوظيفة الظاهرةفاعلير  ف

ي ذهب إليها 
اتونالتر ي حير   مب 

 
؛  ف باعتبارها مؤسسة من مؤسسات النظام االجتماعي

صبح وسائل اإلعالم 
ُ
ي الُمقدم فيها أنه ت

 
حينما يصبح ال وظيفيا والمحتوى الثقاف

ي القيام باألنشطة اإلعالمية الثقافية، أو عدم تمكنه من 
 
ي أو القصور ف اإلشباع سلتر

فيه الذوق العاموتقديم المحتوى الهابط الذي يسىع إىل  تكييف النسق
ْ
ت
َ
، ما ت
امجية تغظي ذلك القصور أو النقص ال ي األنشطة التر

ر
ذي أصيب به النشاط يجعل باف

ها.   وتحاول كسب جماهتر

                                      
، منشورات ألفادوك، 1، طالمفاهيم والنماذج واألنظمة -مدخل إل علوم االعالم واالتصال_ فضيل دليو، 1

 36، ص 2018الجزائر، 

2
- Lucien sfez, Dictionnaire critique de la communication, Tome 02 , Paris : Presse 

universitaire de France, 1993, P1016. 

3
ي حفصة،  -  ي بوعمامة، كوبيتر اب،العربر مجلة الحقوق  الصناعات الثقافية "التلفزيونية" وثنائية الهوية / اإلغبر

، 2، مجلد24والعلوم اإلنسانية، العدد   .136، ص 2015، سبتمتر
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باعتباره جزءا The intellectual المثقفكذلك تسلط هذه النظرية  الضوء عىل       
ي حالة 

من النظام األكتر ومدى تحقيقه لوظائفه المجتمعية داخل هذا النسق، فق 
ي نقل الوعي وتنوير العقول  واألفكار، 

 
والمساهمة إنجازه لوظيفته والمتمثلة أساسا ف

ها من الوظائف فإنه  ي نشر العلوم والمعرفة، وإيجاد الحلول أوقات األزمات وغتر
 
ف

ة بذلك يحافظ عىل توازن النسق شكل الوظائف المستتر
ُ
ي ت
اتونلم، والتر ساهم ب 

ُ
، إذ ت

ي العالقة بير  األجزاء والكل 
سق وتحقق االتزان، مما يبقر

َّ
ي الن

 
ي عالقة وظيفيةف

، والتر
حه بارسونز بقوله بدورها تعمل ع

ّ
ىل الدفاع عن الكل والمحافظة عليه، وذلك ما وض

 سلوك الفرد نابع من تفاعله مع الجماعة، فالتفاعل والتكامل أمر أساسي 
ّ
أن

ي 
 
ي حالة عدم قيام النخبة المثقفة بدورها الريادي ف

 
للمحافظة عىل التوازن العام، وف

ي مجتمعاتنا العربية فإن
 
 أو المجتمع كما هو الحال ف

ْ
َوق

َ
قصور ها بذلك تسبب ع

ي 
اتون اختالال وظيفيا والالوظيفية. وظيق   أو كما سّماه متر

 
 المدخل النقدي لمدرسة فرانكفورت:  12-2

مدرسة فرانكفورتبسبب الخلفيات االجتماعية المختلفة لرواد        
Frankfurt 

School ي مسارها الطويل عدة اتجاهات ومداخل فلسفية واجت
 
عية مافإنها أخذت ف

ي دراستنا المدخل النقدي لوسائل اإلعالم وعالقتها  مختلفة، ولعل أهم ما يفيد 
 
ف

بالقوى االجتماعية والسياسية، والذي فّصل فيه عديد من الرواد عىل غرار ستيوارت 

ي إطاره األوسع للدراسات الثقافية هول
 
            Cultural Studiesالمهتم بدراسة االتصال ف

ا ي تفرزها المنتجات الثقافية عىل المجتمع ويورغن هابرماسوكذا التأثتر
 Jorgen ت التر

Habermas
 عي للمدرسة.  اإلتصاىلي صاحب نظرية الفعل

 والذي يعتتر الوريث الشر

                                      
 ي فران 1923: هو االسم الذي اطق عىل معهد العلوم االجتماعية وتم تاسيسه سنة

 
ي ألمانيا المعاد فتحه ف

 
كفورت ف

ة النازية، من الرواد المرتبطير  
ي الفتر

 
ي عىل يد ماكس هوركايمر بعد أن تم غلقه ف

ي الخمسينيات من القرن الماض 
 
ف

، نظريات  بهذه المدرسة : ماركس هوركايمر ، تيودور أدورنو، هربرت ماركيوز،. للمزيد انظر: عبد الرزاق الدليمي
ي ي القرن الواحد والعشر

 
 .2016ن، اليازوري، األردن، االتصال ف

 ي يطانية لديه العديد من  2014-1932هو عالم اجتماع وناقد أدبر ي األكاديمية التر
 
من المملكة المتحدة كان عضو ف

 . وعه األصىلي
 المؤلفات وكانت الدراسات الثقافية ضمن مشر

ي معارص يعتتر من أهم علماء االجتماع والسياس
ي عالمنا المعارص. من أهم منظري فيلسوف وعالم اجتماع ألماب 

 
ة ف

ي الفلسفة وعلم االجتماع وهو 
 
مدرسة فرانكفورت النقدية له ازيد من خمسير  مؤلفا يثحدث عن مواضيع عديدة ف

. للمزيد أطلع عىل الرابط:   صاحب نظرية الفعل التواصىلي

https://www.google.com/search?q=يورغن+هابرماس&oq= 13:24ساعة  -2019-6-23يوم 

https://www.google.com/search?q=%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%BA%D9%86+%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B3&oq=
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ي وعىل عكس      
ي  المدخل الوظيق 

 
الذي يرى أن العالقة بير  وسائل اإلعالم ف

ي المؤسسات والنظم األخرى هي عالقة مت
ر
وازنة تقوم عىل االعتماد المجتمع وباف

 النظرية النقديةالمتبادل فإن 

Critical Theory
ي ترى أن وظيفة وسائل اإلعالم هي مساعدة أصحاب ال

 
سلطة ف

والعمل عىل دعم الوضع القائم، ولذلك كانت دراستهم المجتمع عىل بسط نفوذهم 

يةالنقدية لألوضاع اإلعالمية وانتشار  بديال عن mass cultureالثقافة الجماهب 

ي بأذواق الجماهتر High-end cultureالثقافة الراقية والرفيعة 
ي ترتقر

 ، وبحسب1التر

ي الحفاظ عىل 
 
 أساسيا ف

ً
، فإن وسائل اإلعالم وكاالت إيديولوجية تؤدي دورا النقديير 

 .2السيطرة الطبقية 

ية مهد النظر          ي وتعتتر العالقة بير  وسائل اإلعالم والثقافة الجماهتر
 
يات النقدية ف

عالقتها بمختلف المشكالت االجتماعية لذلك فإنها تطرح العديد من األسئلة حول 

ي عملية التغيتر االجتماعي 
 
 .3الدور االجتماعي المثاىلي لوسائل االتصال ودورها ف

ض النظريات النقدية أن النظريات االجتماعية يجب أن تقوم عىل قاعدة          وتفتر

ف المثالية لحياة اإلنسان، تهدف هذه النظريات إىل بناء دليل من القيم واألهدا

لعمليات اإلصالح أو تجول المؤسسات االجتماعية أو النظام االجتماعي حتر تصبح 

ي حياة هذه المجتمعات
 
ي 4القيم الهامة حقيقة ف

ض النظرية تحليال للمعاب  .كما تفتر

اهتمامات الطبقة العاملة،   الرمزية للمحتوى الذي تروجه المصالح الرأسمالية لجذب

كما جاء الفرض األساسي للنظرية بأن الوظيفة األساسية لوسائل اإلعالم هي مساعدة 

                                      
 مقاله التأسيسي المشهور النظرية التقليدية  1937ظهر مصطلح النظرية النقدية عندما نشر هوركايمر سنة

فإذا كانت فهوم النقد الذي يجب أن ينصب عىل المجتمعات الغربية المعارصة،  والنظرية النقدية الذي عرض فيه م

سم المادية التاريخية، و النظرية المنبثقة من مدرسة باولو ألتو
ُ
سم    Palo Altoالنظرية المنبثقة من الماركسية ت

ُ
ت

سم النظرية النق
ُ
، فإن النظرية المنبثقة من مدرسة فرانكفورت ت ، للمزيد أنظر: دية التحليل النفسي كمال بومنتر

 ,Paul Attallah لمدرسة فرانكفورت من ماركس هوركايمر إلى أكسل هونيت، مرجع سابق./ النظرية النقدية

Théories de la communication, Sens, Sujet, savoirs. Québec : Presses universitaire du 

Québec 
1

 ) بتصرف(.195، ص2006لنهضة العربية، بيروت، لبنان، ،  دار ا1،طنظريات االتصالمي لعبدهلل ، -
2
-Judith Lazar, Sociologie de la communication de masse, Paris, Armand colin,, 1991. , P 

42. 
3

- S.J. Barran and O.K. Davis, Mass Communication Theory, Wads Publishing 

Company, California 1995,pp. 315-317. 
 196مي لعبدهلل ، مرجع سابق، ص  -4
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ي المجتمع عىل فرض نفوذهم ، وفضح أسطورة حياد الدراسات 
 
أصحاب السلطة ف

ي يمولها رجال األعمال لخدمتهم
 .1اإلعالمية األمريكية التر

للرقابة وجوب النظر إىل النسق االتصاىلي كوسيلة  ترتكز النظرية  النقدية عىل      

من منطلق التساؤالت التالية : من الذي يراقب وسائل اإلعالم ؟ و لفائدة  االجتماعية

من ؟ بهذه األسئلة، ترى النظرية النقدية أنه يجب تحليل النسق  الذي يتم فيه 

ي يحدث بها هذا الف
، كما يقوم االتصال وليس االكتفاء بدراسة الكيفية التر عل االتصاىلي

ي 
يقر ي عليها الحقل .2به أصحاب االتجاه االمتر

، تعتتر هذه األسئلة مرتكزات أساسية ُبت 

ي،  الثقافة  النقدي المنَصْب عىل مفاهيم جوهرية عىل غرار مفهوم المجتمع الجماهتر

 . ي
ي إطارنا التوثيقر

 
ي خصصنا لها جانب ف

ية والصناعات الثقافية التر  الجماهتر

ي  إذا حاولنا استكناه         
 عناض االستفادة من هذه المقاربة لموضوعنا البحب 

مدرسة فرانكفورت  المعت  الذي جاءت به المدرسة،  فنقول أنفيمكننا التحدث عن 

ت  بشكل واضح ورصيــــح عن ترويجها لجميع  ّ قافة الّرفيعةقد عتر
ّ
مثل  أشكال الث

ي مقدرة وسائل هذ السيمفونيات والفنون والكالسيكيات األدبية
 
ك ف

ّ
ا ما جعلها تشك

يها لهذه الثقافة وتقديمها، بل أن ما تقدمه هذه الوسائل هو 
ّ
محتويات اإلعالم عىل تبن

ي سياق هذا الطرح نُصب  هابطة
 
هدفها إلهاء الناس عن الحقائق المرتبطة بهم، وف

 تساؤل جوهري مفاده 
 
 ؟ر النظرية النقدية وظيفة ومكانة وسائل اإلعالمكيف تنظ

ي دراستنا. 
 
 وهذا هو عنرص االشتغال الذي نركز عليه ف

ي مؤلفـــه ومـــن جهتـــه قـــد         
 
"نظريـــات اإلعـــالم واتجاهـــات أورد محمـــد عبـــد الحميـــد ف

ي :" " التأثب  
 
عالقة وسائل اإلعالم بالقوى االجتماعية و السياسـية مـن المنظـور النقـدي ف

ي المجتمـع، و يميـل هـذا أن محتوى وسـائل اإلعـالم يـروج اهتمامـات الجماعـات ا
 
لمهنيـة ف

ي الرمزيــة 
المحتــوى إىل التغطيــة غــتر المتوازنــة للعالقــات االجتماعيــة، وكــذا تحليــل المعــاب 

 .3للمحتوى الذي تروجه المصالح الرأسمالية لجذب اهتمام الطبقات العاملة" 

يــــةاللقــــد دأب منظــــرو المدرســــة عــــىل تحليــــل        ي ســــياق منتجــــات الثقافيــــة الجماهب 
 
 ف

امج الموســيقية اإلذاعيــة 4اإلنتــاج الصــناعي  ي دراســته للــتر
 
، والبدايــة كانــت بانتقــاد أدورنــو، ف

                                      
1-  ، ي

 
، مصطق  يوسف كاف ينضال فالح الضالعير  ، االعصار للنشر 1، طنظريات االتصال واالعالم الجماهب 

 )بترصف(194، ص 2016والتوزيــــع، عمان، 
جع ، مر نظرية االجندة سيتنغ دراسة نقدية عل ضوء الحقائق االجتماعية والثقافية واإلعالميةيوسف تمار،  -2

 68سابق، ص 
3

 .148، ص1997، عالم الكتب، القاهرة، نظريات اإلعالم واتجاهات التأثيرمحمد عبد الحميد،  -
4
-Pamela F.OLIVER and Gerald MARWELL“ Whatever Happened to Critical Mass 

Theory?” A Retrospective and Assessment”, Social Theory, Vol.19,No.3 ,  2001 . 

pp.292.311 
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ي لـم تعـد إال تزيينـا للحيـاة اليوميـة، كمـا فضـح 
ي تم الحط من قدرها التر

وضع الموسيقر التر

 الفـن المـواىلي المنـدمج مـع السـعادة المغشوشـة للفـن التأييـديما أطلق عليه " 
"، بمعـت 

 1قائمةاألنساق ال

ي قد       
ي ظهرت نتيجة التطور التقت 

المالحظ أن "وسائل االستنساخ الجديدة التر

ي كانت قيمة األعمال الفنية 
ي الماض 

ي تغيتر وظيفة الفن نفسه، فق 
 
ا ف لعبت دورا كبتر

ي تفردها لذلك كان الفن نخبويا 
 
تتحدد من خالل عبقها ومدى تضمنها لهذا العبق وف

 ، ي قضت عىل هذا وبخاصة فئة المثقفير 
ي الحقل الفت 

 
ه ف ي وتأثتر

غتر أن التطور التقت 

ية، ولم تعد حكرا عىل  ي األوساط الثقافية الجماهتر
 
الشعور وانتشار األعمال الفنية ف

ولهذا فقد الفن وظيفته  2نخبة أو صفوة مثقفة ومتذوقة لوحدها لهذه األعمال" 

مارك ميه الفيلسوف الفرنسي وأصبح أقرب إىل  الّزيف من الفن األصيل.، أو كما يس

، حيث أصبح الفن بفضل la démocratisation  de l’Arte "3 بدمقرطة الفن"  جيمنب   

ه قلة  ي الذي كان يحرص 
انتشار وسائل اإلعالم االتصال متاحا للجميع، فالحفل الموسيقر

ي شاشات التلفزيون والفضاءات الرقمية الجديدة، 
 
من الناس أصبح اليوم يعرض ف

من جهة قد ساعد عىل شيوع األعمال  reproductionمكن الجزم أن االستنساخ ومنه ي

ي إطار 
 
الفنية، ولكن من جانب آخر قد حّوله إىل تجارة أنقصت من قيمته الجمالية ف

 .cultural industriesالصناعات الثقافية 

ي األصيلة والموسيقر و     
األفالم  يعتتر الفن  وما يحمله من محتويات عىل غرار األغاب 

عنارص أساسية من عنارص الثقافة ال تختلف عن األدب والشعر  والرواية والمشح، 

ي تسلعت وفقدت قيمتها هي األخرى نتيجة التقنية،  فهل يسهم هذا االنفتاح 
والتر

ي 
 
ي للوسائل اإلعالمية واالتصالية ف ي التكنولوحر

 
ي  االقتدار الثقاف

 
ي أم أنه يساهم ف

للمتلقر

؟ خصوصا وأن فكرة cultural hegemonyالثقافية  لهيمنةتكريس السيطرة وا

امج الثقافية لم تسلم من  االستنساخ لم تنتهي عند حدود الفن فقط بل حتر التر

ي المجتمعات الغربية. 
 
اد رغم اختالف المعايتر واألنماط السائدة ف  االستنساخ واالستر

                                      
 .88، مرجع سابق، ص تاريــــخ نظريات االتصالأرمان وميشال ماتالر،  -1
2-   ، ي الفكر النقدي لمدرسة فرانكفورتكمال بومنتر

 
 52، ص 2012، كنوز الحكمة ، الجزائر، 1، طقراءات ف

3- ، ، منشورات 1،طالنظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت من ماركس هوركايمر إل أكسل هونيتكمال بومنتر

 .72، ص2010اإلختالف، الدار العربية للعلوم ، دار األمان، الجزائر،  لبنان،

ية من روادها ستيوارت هول،  الهيمنة ي الدوائر األكاديمية االنجلتر 
 
ي هي اسم لنظرية سادت لحقبة من الزمن ف

وتعت 

ي لتسجيل مدى ارتباط ما تقدمه وسائل اتأثتر النفوذ أو السلطة. 
 
من خالل إلعالم بحياة الناس  تهتم بالتحليل الثقاف

ي تقدمه وسائل االعالم. 
ي التر

 
 الدور الثقاف
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ي متناول اإلنسان المعارص، " أن التقنية ليست أداة هيدغرانطالقا من هذا يرى       
 
ف

بل أصبحت التقنية نفسها تستحوذ وتسيطر عليه ولم يعد اإلنسان قادرا عىل 

ت  1االنفالت من حتميتها " من خالل  متحركة  اإلنسان دمية، بل يمكن أنها اعتتر

ي الطابع 
ر
، وربما األكت  من ذلك  فالتقنية حولت اإلنسان إىل  األداب ي

لألداء الوظيق 

ف للم  
 
 .تقنيةوظ

ية ينجح اال        حتكار الرأسماىلي عمليا، ومن خالل التجارة العالمية والثقافة الجماهتر

ي تحقيق أهدافه
 
أيضا  تسويقها و"حيث تكون السلعة هي األساس فإن الثقافة يمكن ف

عىل  Culture Industry صناعة الثقافةلتحقيق الربــح وتعمل بالتاىلي من خالل مفهوم 

خاصة بسيطرة الطبقة المالكة أو المهيمنة عىل المجتمع بمفهومه ترسيخ األفكار ال

" الرأسماىلي
من أفكار ورصيد  مدرسة فرانكفورتمن جهة أخرى، فإن ما جاءت به  2

نظرية نظري حول وسائل اإلعالم والجماهتر المضللة يمكن ربطهما جاءت به 

ي ي الخمسينيات م المجتمع الجماهب 
 
ي أسسها علماء االجتماع ف

. التر ي
 ن القرن الماض 

ي منتصف األربعينيات لمصطلح  هوركايمر وأدورنوإن استحداث        
 
الصناعة ف

ي المؤسسات اإلعالمية  الثقافية،
 
جاء عتر دراستهما النقدية للمواد الثقافية ف

ي هدفت إىل تحويل 
ي واالتصالية والتر

 
إىل سلع فالمنتجات الثقافية   اإلنتاج الثقاف

امج اإل  ذاعية والمجالت؛ تحيل عىل نفس العقالنية التقنية ونفس كاألفالم، التر

ي اإلنتاج الصناعي أو المشاريــــع 
 
الصناعة التنظيمية والتخطيط اإلداري المتبع ف

ية  .3الحرص 

قد أشار  بأصابع االتهام إىل المؤسسات اإلعالمية،  المدخل النقدي؛ إن وبذلك   

ي يسوقون لها،  حيث ال يزال السؤال مطروح حول المعايتر المهنية 
واألخالقية التر

أنا أستهلك إذن "وهو  جديد كوجيطوفالعولمة تريد ان ترجع العالم سلعة وتنتج لنا 

وجود وهو ما " وتريد لإلنسان أن يعيش من أجل وجوده وليس ألنه مأنا موجود

 انتقده الطرح النقدي. 

12-3 :  نظرية التأطب  اإلعالمي

ية؛ واحدة من الروافد النظرية " أو "نظر "التأطب  تعد نظرية       ية تحليل األطر الختر
ي دراسات اإلعالم واالتصال،News Framing Analysis  الحديثة

 
حيث تسمح بقياس  ؛ ف

ا منتظما  ي تعكسها وسائل اإلعالم، وتقدم تفستر
ي للرسائل اإلعالمية التر

المحتوى الضمت 

                                      
 58مرجع نفسه، ص -1
 105مي لعبد هللا ، مرجع سابق، ص  -2
 89، مرجع سابق، ص تاريــــخ نظريات االتصالأرمان وميشال ماتالر، -3
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ي تشكيل األفكار واالتجاهات حيال  لدور وسائل اإلعالم
 
القضايا البارزة، وعالقة ذلك ف

 . 1باستجابات الجمهور المعرفية و الوجدانية لتلك القضايا
ز أهمية"      يةتتر ا علميا منتظما، "نظرية األطر الخبر لكيفية حدوث  كونها تقدم تفستر

ات المعرفية والوجدانية لوسائل اإلعالم عىل الجمهور، بم ختلف فئاته وخصائصه التأثتر
، فوسائل اإلعالم ال يقترص دورها عىل مجرد تقديم المحتوى اإلخباري، 2الديموغرافية

ه وفق زوايا و جوانب معينة  ببناء معب  فهي تقوم أيضا  لهذا المحتوى، من خالل تأطتر
 تمكن من إبداء تقويمات و أحكام بشأنه. 

 نشأة النظرية و مراحل تطورها:  12-3-1
"، لقد أصبح مصطلح "األطر"      أكت    framesأو "اإلطار"  frameأو  framing "التأطتر

ي مجاالت بحثية عديدة مثل: اإلعالم، علم االجتماع، 
 
ة ف شيوعا خالل العقود األختر

 " العلوم السياسية ودراسة الحركات االجتماعية؛  ويقصد ب"اإلطار" أو " التأطتر

ي النص اإلعالمي 
 
كتر  واستخدام عنارص بعينها ف

، لبناء حجة أو اصطالحا االختيار والتر

 3برهان عىل المشكالت ومسبباتها وتقييمها وحلولها. 

Max McCombs & Donald Shaw لقد تم صياغة النظرية واختبارها من طرف        
4 ،

ي للرسائل اإلعالميةوذلك لما تسمح به للباحث من 
، وعليه؛ قياس المحتوى الضمب 

ي 
 
ض النظرية  أن األحداث ال تنطوي ف ، وإنما تكتسب  حد ذاتها  تفتر عىل مغزى معير 

ي 
 
ي عليها قدرا من  "إطار"مغزاها من خالل وضعها ف

، االتساقيحددها وينظمها ويضق 

اض  كتر  عىل بعض جوانب الموضوع وإغفال جوانب أخرى ويتضح هذا االفتر
وذلك بالتر

 بشكل واضح حير  القضية المعالجة مركز اهتمام الوسيلة اإلعالمية والجمهور. 

يةنظرية "نشأت       الذي  Goffman ( 1974 )  "عىل يد عالم االجتماع األطر الخبر
طور مفهوم البناء االجتماعي والتفاعل الرمزي، من خالل مناقشته لقدرة األفراد عىل 

ات يحرك مدركاتهم تكوين  اتهم مخزون من الختر ويحثهم عىل حسن استخدام ختر
ي الشخصية، وذلك عن طريق اختيار اطر إعالمية منا

عىل المضمون معت  و  سبة تضق 

                                      
  2006، مرص،6رصية اللبنانية، ط، الدار المالمعاضة االتصال ونظرياته حسن عماد مكاوي،  ليىل حسير  السيد،  -1

 348ص

2
-Pipa Norris ,  The Restless Searchlight :Net work news framing of the post cold 

warworld  ,Political Communication ,vol :12 ,N :04 ,1995 ,p.p(357-360). 

3
                223ص. ،2003مصر، ربية،دار النهضة الع نظريات االتصال،مرفت الطرابيشي، عبد العزيز السيد،  -

4
-David Demers, dictionnaire of mass communication ₰ media research (USA, 

Marquette Books, 2005), P 19. 
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ية1مغزى هو تقديم نسقا منظما حول  ، وكان الهدف من وضع "نظرية األطر الختر
طريقة استخدام التوقعات، قصد تفستر وإضفاء معت  لمواقف الحياة اليومية 
ي يتعلم من خاللها األشخاص، كيفية تفستر 

لألشخاص، وتركز النظرية عىل الطريقة التر
  تماعي بصورة نمطية متكررة، ولخلق إطار تصوري البد من األخذ باالعتباراالج عالمهم 

 :2عنرصين أساسيير  هما
، الذي يتم فيه تحديد و صياغة األطر.   أوال: المحتوى والسياق السياسي واالجتماعي

ي يتم 
ثانيا: النتائج والعواقب السياسية واالجتماعية طويلة المدى، والمتعلقة باألطر التر

 من وسائل اإلعالم. تعلمها 
ي بيئات إعالمية التأطب  اإلعالمي وتتمتر  نظرية "      

 
" بأنها نظرية مالئمة للتطبيق ف

ي صياغة الرسائل اإلعالمية، كما تساعد 
 
متنوعة، حيث تتناول دور القائم باالتصال ف

عىل تقديم تحليل علمي لمعالجة رسائل المضمون، وتكتمل أركان النظرية بإمكانية 
تأثتر المعالجة اإلعالمية عىل معارف واتجاهات الجمهور دراسة

، أو المعالجة 3
ي "تحليل األطر" عىل 

 
كتر  ف

، ولذلك فانه يتم التر ي يتمتر  بها النص اإلعالمي
اإلعالمية التر

 : ، الثقافة.  العنارص االتصالية األربعة وهي ي
 القائم باالتصال المحتوى، المتلقر

  : 4خطوات تحديد األطر
 ية وأهميتها:  حجم القصة يتم من خالل تحديد المساحة، الوقت  الختر

ة  ية، فضال عن موقعها بالصحيفة أو داخل النشر المخصص للقصة الختر
 اإلخبارية. 

 من هم األفراد الذين تقع عىل  :  الوسيلة ، ي
هل تختر الوسيلة الجمهور المتلقر

 عاتقهم مسؤولية األحداث، والتطورات المتعلقة بها؟
  مساعدة الكلمات، الجمل، الصور عىل تحديد المعت  المتضمن التحديد: مدى

ية.  ي القصة الختر
 
 ف
  :ية سواء كانت  التصنيف ويقصد به نوع الحدث الذي تتناوله القصة الختر

 أحداث سياسية أو جريمة ما أو خسائر اقتصادية. 

                                      
اتها المعرفية والوجدانية عل قراء محمد سعد أحمد إبراهيم، -1 ية لالنتفاضة الفلسطينية وتأثب  األطر الخبر

دمة للمؤتمر العلمي السنوي الثامن لكلية االعالم، جامعة القاهرة، تحت عنوان:االعالم وصورة ، دراسة مقالصحف

،  3،  ص 2002مايو  العرب والمسلمير 

2
-Stanley J.Baran ,Ph.D et Dennis K. Davis,Ph.D , Mass 

CommunicationTheory :Foundations,  Ferment and future , Thomson 

Wadsworth,fourtEdition,United states of America ,2006 ,p.285 
3
-Dietram A.Scheufele,  Framing as a Theory of Mediaeffects ,Journal of 

Communication,vol :49, N :01 ,1999 , p.103 . 
4
-Jin Yang ,  Framing the nato air stike kosovo a crosscountries , Gazette ,Vol :65 

,N.03 ,2003 ,p.332. 
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 ية عىل إدراج  التعميم ي نص القصة الختر
 
:مدى مساعدة التعليقات المتضمنة ف

ه بسهولة .  ضمن النظام العام،الحدث   مما يمكن أفراد الجمهور عىل تفستر

  مرحلة اختيار جانب من جوانب حقيقة األحداث الجارية وذلك حسب
ي تجذب وتهم 

كتر  عىل الجوانب التر
السياسة التحريرية للمؤسسة، كما يتم التر

 الجمهور. 
ي عناض االستفادة آل

 
امج الثقافية ليات التأطب  اإلعالمي للقضايا المطروحة ف  : البر

عملية تحديد اإلطار هي عبارة عن عملية تنظيم الواقع اليومي لألفراد، من خالل          
تصنيف المعلومات، وإضفاء معت  عىل األحداث، ووصف الحقيقة بشكل يتوافق مع 
أهداف القائم باالتصال والمؤسسة اإلعالمية، وهنا يتأثر الصحفيون باألطر المفروضة 

،  وهذه العملية ال تختلف عن 1م، من قبل السلطات والنخب وجماعات الضغطعليه
ي تحديد ما ينشر 

 
لون ف

ّ
ما أثبتته دراسات حارس البوابة، إذ أن '' القائمير  باالتصال يتدخ

، ومن ثم فهم يقومون بتشكيل سياقات وأطر معرفية للجمهور ولهذا تتأثر 2وما ال ينشر
ي خصائص القائم باالتصال  بمجموعة من عملية بناء اإلطار

 
ات وتتمثل ف المتغتر

 وخلفياته، الجماعات المرجعية والضغوط التنظيمية مع النخبة وجماعات الضغط. 
أن هناك ثالثة أنواع من االيديولوجيا Reese.Sheomaker ,  Beker  Murdokيرى كل من      

ي تأطتر المحتوى اإلخباري وهي اإليديولوجيا السائدة 
 
داخل المجتمع المؤثرة ف

والمهيمنة عىل ثقافته، ايديولوجيا النخبة، وهي اإليديولوجيا الخاصة بتوجه سياسي 
ي 
 
ي توظف كأحد المصادر المهمة والمؤثرة ف

، واإليديولوجية المهنية للصحفيير  التر معير 
تأطتر النصوص اإلعالمية

3. 
ي  Entman " تكمن أساسا كما حددها التأطب  اإلعالمي إن آليات        

 
" ف

وز"، االنتقاء"وأساسيير  هما:" عنرصين حيث يختار محرر من األخبار إطارا معينا  "البر
ة للختر ضمن ذلك اإلطار أكت  بروزا من  ي، ومن ثم تصبح السمات الممتر  للنص الختر

 4الموجودة خارجه األشياء
ً
وز يتحقق كأحد آليات التأطتر من خالل   ، مضيفا أن "التر

كتر  عىل معلومات
ي مواقع معينة من المؤسسة اإلعالمية  وتكرارها وربطها  التر

 
معينة ف

وزبرموز ثقافية شائعة"، وتتحقق " " من خالل الموقع والتكرار والربط بير  آلية البر
حير  أكد "أن تحديد أو تشكيل األطر « Miller » القضية وقضايا أخرى، وهذا ما أكده

ي تلك العملية
 
ية متمثلة ف ي تقوم من  الختر

خاللها وسائل اإلعالم بالتأكيد عىل بعض التر

                                      
1

االطر الخبرية لالنتفاضة الفلسطينية و تأثيراتها المعرفية و الوجدانية على قراء محمد سعد أحمد إبراهيم ، -

 4، "المرجع السابق" ص الصحف
2

 .36بن عيشة عبد الكريم، مرجع سابق، ص  -
3

، المكتبة العصرية، القاهرة، 1، طمدخل الهتمامات وسائل اإلعالم وجمهورها :نظريات اإلعالمأحمد زكرياء أحمد، -

 295، ص 2009
4
-Robert M .Entman , Robert ,M. Entman,  Framing :Toward clarification of a fractured 

paradigm ,Journal of Communication ,vol :43,N :04 ,1993 ,p. ,p.52  
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جوانب أخرى عن طريق استخدام بعض الكلمات المفتاحية  جوانب الحقيقة، وإغفال
 .1والرموز والمؤثرات المرئية

ي حددها       
آلية " هي  « Entman » أما اآللية الثانية للتأطتر اإلعالمي التر

ي عملية اختيار تتم وفق معا االنتقاء"
يتر مهنية، وذاتية، ومؤسسية، وثقافية والذي يعت 

 يقوم بها القائم باالتصال 
أو الوسيلة اإلعالمية عند تغطية أو معالجة حدث أو قضية أو شخصية ما، وذلك 

كتر  عىل جوانب معينة
ي للموضوع أو  بالتر

أو إغفال جوانب أخرى عىل المستوى البناب 
 (Exclusion)ل أو االستبعاد وهو ما يطلق عليه بمصطلح اإلغفا 2الحدث أو القضية

كتر  عىل إبراز 
أنماط لجوانب  معينة للقضايا الثقافية المعالجة، وذلك من خالل التر

 ، عىل حساب أخرى. ثقافية
ي "الحجم"، بمعت  التعظيم          

 
ويكمن جوهر تحديد اإلطار بآلية "االنتقاء" ف
كتر  عىل عنارص بعينها داخل القصة الخ

ي التر
 
ية، أو إغفال تلك العنارص أو والمبالغة ف تر

التقليل من شانها ضمن السياق اإلخباري للقصة األمر الذي يؤدي إىل وضوح اقل أو 
 .3أكت  لدى الجمهور فيما يتعلق بهذه القصة

ي أدوات R.Entman   ويرى       
 
ية تتشكل وتتجسد ف : الكلمات   أن األطر الختر محددة هي

عارات"، المفاهيم، الرموز، الصور المرئية. ويتم الرئيسية الوصف المجازي "االست
ي لقضية أو حدث ما، فمن خالل  ي سياق الشد الختر

 
كتر  عىل هذه األدوات ف

التر
"التكرار" لكلمات وصور معينة، سيتم بذلك اإلشارة إىل أفكار معينة واستبعاد أفكار 

دعيم ارتباط ويعمل التكرار والموقع وت أخرى، وجعلها مهمشة وغتر محسوسة تماما
األفكار مع بعضها البعض، عىل ترسيخ تفستر واحد للقضية أو الحدث أكت  شموال 

ات األخرى  قابلية للتذكر من قبل الجمهور من التفستر
 .4ووضوحا، وأكت 

ي اهتمت بقياس أطر المعالجة اإلعالمية للقضايا         
وقد أجريت الدراسات التر

ي دت هذه الدراسات عىل المختلفة بوسائل اإلعالم حيث اعتم
التحليل الكمي والكيق 

، غتر أن هناك  مجموعة من العوامل تكمن وراء األطر اإلعالمية، للمضمون اإلعالمي 

اتيجيات  ات وأساليب واستر ي تبت  عىل مؤشر
وطبيعة المعالجة للحدث والتر

الالت واأللفاظ الظاهرية والضمنية للنص اإلعالمي 
ّ
ولعل والسياقات المستخدمة، والد

من  تحليل اإلطار اإلعالمي للقناة الجزائرية الثالثةتبنينا لهذه النظرية من خالل 

امج الثقافية العتبارها  ي خالل معالجتها للتر
ي إدراك القضايا  بناء ذهب 

 
يسهم ف

ي الدراسات اإلعالمية 
 
واألحداث، عالوة عىل أنها من الروافد النظرية الحديثة ف

                                      
1

الخبارية االنجليزية التي تقدمها القنوات معالجة القضايا الخارجية في النشرات ا ميرال مصطفى عبد الفتاح ،-

 2007،رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم االعالم بكلية اآلداب، جامعة عين شمس بالقاهرة ، الفضائية العربية

 .66، 65،ص.ص
2
-Robert, M.Entman ,(1991) ,OP.Cit ,p.07 

3
-ibid, p08 

4
-Ibid , p.7 
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ي تسمح للب
ي للمحتوى، فواالتصالية، والتر

ي احث  بقياس المحتوى الظاهر والضمت 
ق 

امج محل دراستنا مكوناتها الثقافية، هل من عنارص ثقافية أو من  أية أطر تقدم التر

شخوص؟، وهل هي أطر إيجابية أم سلبية؟، هل هي تتالءم مع ثقافة المجتمع 

ام ي التر
 
ج  والمشار إليها الجزائري أم تعىلي من شأن أطر الغربية؟  ما القيم المتضمنة ف

ي األطر والمحتويات
 
ي عالقتها بموضوع   ؟ف

 
كلها أسئلة جوهرية تطرحها هذه المقاربة ف

 دراستنا نسىع إىل تحقيق إجابتها. 
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   تمهيد: 

اتها      ي يتسم بها ويعيش فيها كما أن لكل ثقافة ممتر 
إن لكل مجتمع ثقافته الخاصة التر

ي يستخدمها  وخصائصها 
ي تتألف من طرائق المعيشة واألدوات التر

ومقوماتها المادية التر

ي مجموع 
 
ي تتمثل ف

ي قضاء حوائجهم وللثقافة مقوماتها المعنوية التر
 
أفراد المجتمع ف

ي يتوارثها أفراده جيال بعد جيل، مثل القانون 
ي تسود المجتمع والتر

العادات والتقاليد التر

ي تحدد طبيعة العالقات بير  أو العرف الذي يحكمهم أو ا
لقيم و القواعد األخالقية التر

 بعضهم البعض.    

أقالم المفكرين منذ أن كان اإلنسان  تإشكالية الثقافة شغلت العقول واستقطب      

 
ً
 ثقافيا

ً
دشنها منظرون وفالسفة أبدعوا  عمارة معرفية، نشأت حول هذه اإلشكالية كائنا

ناهج التحليل فقدرة اإلنسان عىل إنتاج الثقافة هي نظريات وأسسوا مدارس ووضعوا م

ي يتشارك فيها أفراد 
ي المخلوقات فالعادات والتقاليد واألفكار التر

ر
ه عن باف خاصية تمتر 

 
ً
ي أعماقه ويستخدمها المجتمع جيال

 
ي يمر بها اإلنسان تستقر ف

المجتمع والتجارب التر

 .بعد جيل ويحولها إىل قيم وتراث

ي ومنه، فان         
 
يشتر إىل المفهوم  المعالجات التلفزيونيةمفهوم الثقافة المقصود ف

الفكري للثقافة الذي يربط التنمية الفكرية واكتساب المعارف واآلداب والفنون وترقية 

ي تنمي ؛ القدرة عىل التذوق والمعرفة الشاملة
فالثقافة تتضمن اكتساب المعارف التر

ي  الحس النقدي والذوق والحكم، وقد تتخصص
 
الثقافة من خالل المعرفة المتعمقة ف

  .مجال معير  كالفلسفة واآلداب أو الفنون أو العلوم عىل اختالفها

ي  هي األخرىووسائل اإلعالم        
 
ي نشر الثقافة والقيم الثقافية ف

 
 ف

ً
ا  كبتر

ً
تلعب دورا

ة تمكنها من الوصول إىل اكتر عدد ممكن م ن األفراد المجتمع نظًرا لتمتعها بإمكانات كبتر

ي مقدمة هذه الوسائل وخاصة 
 
ي التلفزيون ف

وانتشارها الواسع داخل المجتمع، ويأبر

ي تجسيد الواقع االجتماعي يتوجب  ولذلك  ،القنوات الفضائية
 
عليها القيام بدور فاعل ف

بكل مضامينه الثقافية ومواجهة إعالم العولمة ألن بمقدوره الوصول إىل كافة فئات 

امجية المناسبة ووفقا لألساليب الفنية واإلبداعية  المجتمع باستخدام القوالب التر

امج  ي مقدمتها التر
 
ي ف

القادرة عىل إيصال المضامير  الثقافية بكفاءة ونجاح وتأبر

 .التلفزيونية بأشكالها المختلفة باعتبارها وسيلة تثقيف ومرآة للقيم
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 .الثقافة: إيتيمولوجيا المفهوم: 1

 الثقافةمن الباحثير  والمفكرين مفاهيم وإضاءات لمفهوم لقد قدم الكثتر         

ها البعض نظام من القيم  ؛محاولير  نزع اللبس الذي يتضمنه هذا المفهوم فقد اعتتر

ي حير  يراها البعض ذلك االنتاج الفكري 
 
ي مجتمعه ف

 
ي تستر شؤون الفرد ف

والعادات التر

 .مثقفونلفئة من الناس يطلق عليهم 

عي المفكر      
ّ
ي عماد يد

ي التاريــــخ    عبد الغب 
 
أنه: "لم تشهد أي كلمة ازدهارا وانتشارا ف

قافة، ومع cultureككلمة ثقافة 
ّ
، وليس هناك مفهوم أكت  تداوال واستخداما كمفهوم الث

رح الموضوع للنقاش، وهناك بحوث 
ُ
ذلك يبقر الغموض وااللتباس متالزمير  كلما ط

ي رصد نشأة المفهوم وتطوره من ا
 
لناحية التاريخية وأخرى ركزت عىل تخصصت ف

وبولوجيا األمريكيان ألفريد كروبتر 
، وقد أحص عالما األنتر ي

 
، AL.KroeberKالجانب المعرف

تعريف للثقافة قاما بفرزها عىل سبعة  160ما ال يقل عن  C.Kluckhonوكاليد كلوكهان 

غتر كاملة" أصناف: وصفية، تاريخية، نفسية، سيكولوجية، بنيوية، تكوينية، جزئية
1 ،

ي النصف 
 
ي اروبا، وذلك ف

 
ولو نرجع إىل التاريــــخ نجد الكلمة قد اكتسبت معناها الفكري ف

ي القرون الوسظ الطقوس 
 
ي ف

ي من القرن الثامن عشر " فالكلمة الفرنسية كانت تعت 
الثاب 

ي القرن السابع عشر كانت تعتر عن فالحة األرض" 
 
،  ومع القرن الثامن 2الدينية لكنها ف

، وعن  Intellectual formation   التكوين الفكريشر اتخذت منح يعتر عن ع
ً
عموما

التقدم الفكري للشخص بخاصة،  وعما يتطلبه ذلك من عمل، وما ينتج عنه من 

ي المعاجم الكالسيكية
 
 .3تطبيقات، هذا هو المعت  الموجود ف

ية مفهوم الثقافة مر بتحول آخر عند انتقاله من اللغة األلماني    ة إىل اللغة اإلنجلتر 

ية، وتحديدا مع  وبولوجيا اإلنجلتر 
صاحب  تايلور"وقد قامت بهذه االستعارة األنتر

وبولوجيا االنجلتر  واألمريكان أمثال 4أشهر تعريف للثقافة" 
، والذي أخذه علماء األنتر

                                      
1
ي عماد،  -

، مركز دراسات الوحدة المفاهيم و اإلشكاليات من الحداثة إل العولمة سوسيولوجيا الثقافة: عبد الغت 

وت، ط  .43  ،ص2001، 1العربية، بتر
، صفاقس، طسوسيولوجيا الثقافةالطاهر لبيب،  - 2  6، ص1988، 5، دار محمد عىل الحامي للنشر
ي عماد، مرجع سبق ذكره، ص  - 3

 10عبد الغت 


   Edward BURNET TAYLOR(1832-1917), anthropologue Britannique  -  
4
 48المرجع نفسه، ص  - 
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"، Lowieو"لوي   malinovski"، و"مالينفسكي keller"، و"كلرsumner"سمت  

 Sapir "1"، و"سايتر  Wisslerو"ويسلر

المثقفوإذا كانت كلمة الثقافة قد مرت بهذه التطورات فإن كلمة         
The 

intellectual  هي كلمة ُمّولدة، ومعناها العقل أو الفكر، وبالتاىلي فهو يدل عندما يستعمل

ء عىل ي
 للسر

ً
ء بالعقل مثل قولنا نشاط عقىلي أو فك وصفا ي

ري أو انتماء أو ارتباط هذا السر

،  ومن خالل هذا يتضح لنا أن لفظ ثقافة قد حصد عىل 2بالروح كقولنا الحياة الروحية

ي المعارص  ي الخطاب العربر
 
ية وتوظيفه ف ة باختالف الحضارات البشر مفاهيم كثتر

، باألخص عند األوربيير  منبع الثورات  ي ي الخطاب الغربر
 
مخالف تماما لتوظيفه ف

 التحررية واألفكار التنويرية. 

متنوعة، حيث لكل منها محددات  Approachesلظاهرة الثقافة مقاربات         
وتداعيات بل حتر مناهج وتقنيات خاصة للنظر والتحليل ولعل أهم تلك المقاربات 

بولوجية:  ي كتابه الثقافة البدائية عام لالمقاربة األنت 
 
ي إدوارد تايلور  الذي قدمه ف النجلتر 

: "هي كل مركب يشتمل عىل المعارف ( والذي يذهب فيه إىل1871)  التعريف التاىلي
ي 
والمعتقدات والفن والقانون واألخالق والتقاليد وكل القابليات والعادات األخرى التر

" ي مجتمع معير 
 
ي 3يكتسبها اإلنسان كعضو ف

، ويعتتر هذا التعريف أشمل التعاريف التر
 الباحثير  وا

وبولوجيير  من بعده، وصفت الثقافة وصفا شامال ودقيقا بحسب أكت 
ألنتر

ومنذ ذلك الحير  طرحت عديد من التعاريف عىل يد علماء االجتماع المعارصين 
 والمعرفية واالجتماعية لكل باحثانطلقت أساسا من الخلفية الفكرية  

                                      
1

دراسة تحليلية سيمولوجية لعينة من األفالم االشهارية -التمثالت الثقافية في اإلشهار التلفزيونيخليفة محمد فتحي،  -

، ص 2016/2017، أطروحة دكتوراه طور ثالث في علوم اإلعالم واالتصال، جامعة مستغانم، tvفي قناة الشروق

117  
 -  ي أول منتج لألفكار  وأنماط السلوك والتعبتر ويعتتر حامل أيضا لوسائل

 
يعتتر المثقف كحامل لرأس المال الثقاف

هو المعجم الشهتر "الالند" الذي  Intellectuelرمزية لغوية فهو صاحب رسالة إنسانية، وأول معجم أشار إىل كلمة 

قدية للفلسفة ،واستعملت الكلمة آنذاك كصفة وليس كإسم،وكانت تعت  يحمل عنوان مفردات اللغة التقنية والن

مذهبا عقليا أو فكريا وأن ما هو موجود يمكن تقليصه او إنزاله عىل األقل مبدئيا إىل عنارص فكرية، أما القاموس 

ي ال Intelligenceو  Intellectمشتقة من   Intellectuelفكلمة  Hachetteالموسوعي 
 
لغة العربية الذي يعادله ف

 : ي دراستنا.   لإلطالع أكت 
 
ي القدرة عىل الفهم واالكتشاف ، وقد خصصنا له فصال كامال للتحدث عنه ف

الذكاء وتعت 

ي الجزائر
 
، المثقفون والصحافة الخاصة ف إشكالية التعبتر والكتابة ، رسالة ماجستتر غتر منشورة -حجام الجمىعي

    Dictionnaire Hachette encyclopédique, France ;1995,p970 ،أيضا41،ص2007،
2

 29 عبد الغني عماد، مرجع سبق ذكره ، ص -

3
 -Edward b Taylor, primitive culture : researches into the development of mythology, 

religion art and custom, vol 2, london,1871, p32 
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مما ال شك فيه أن نظرية تايلور مثلت تصورا شامال وجزئيا بل ثوريا لمفهوم        
وبولوجية أربعة ، إذ ارتبط مفه1الثقافة ومها باسمه،  وستكون لهذه المقاربة االنتر

 : ي
 2اتجاهات مهمة وهي عىل النحو اآلبر

ي  -أ
 
 وهرسكوفيتش( Franz Boas)بواز : ورواده مقاربة من زاوية التاريــــخ الثقاف

(Herzkowiz)  ي الثقافة ودرس خصوصا عملية
 
الذي ألح عىل االستمرارية التاريخية ف

ي فكر اإلنسان.  المثاقفة، ناهيك عن
 
 أن التاريــــخ يشكل مرجعية أساسية ف

ي أعمال مقاربة من خالل عالقتها بالشخصية:   -ب
 
 روث بيندکتويظهر هذا ف

Ewiglog (Ruth Benidict مارغريت ميد ،Herbert Magaret Mead ،لينتونو (Ralph Linton ،)
ي يتوق مجتمع حصير  إىل تر 

ي األساس عىل مجموعة القيم التر
 
ي األفراد وتركز ف

 
سيخها ف

 المنتمير  إليه. 

ي مقاربة من زاوية نظريات االتصال الحديثةج۔ 
: منطلقة أساسا من النموذج اللساب 

وس ي ستر
 Strauss Claude Levi.وأحس معتر عنه وممثل له أعمال كلود ليق 

ي د. 
:  ورائده دون منازع مالينوفسكي مقاربة من خالل التحليل الوظيق 

(Malinowskiالذي ي ،) يطانيير  الذين تحدثوا عن الثقافة، هذا  العلماء التر
عد من أكت 

ي اهتمت بالثقافة من خالل دراستها 
بولوجية األمريكية التر نتيجة تأثره بالمدرسة األنت 

ي مكونات الثقافة . 
 
 للعادات والعرف والتقاليد، وكل ما يدخل ف

ي الطبيعة       
 
ء ما هو موجود ف ي

 عتر حديثنا عن الطبيعة إال ال يمكننا أن نتحدث عن سر
ء ما إال داخل الثقافة، فكذلك ال يمكن أن ننفسها  ي

جدلية  م، وكأننا أماتحدث عن سر
(: "إن ما هو خاص هو عام، وأن ما هو عام هو خاص أيضا Frederich Hegelهيغل )

"3. 

ء يجعلنا نستنجد          ي
ي (Malinowski) بمالينوفسكي ال سر

 ، إال فكرته عن الثقافة التر
تتحدد وتتجدد بشكل ما، فهو يرى مثال أن " الثقافة حقيقة قائمة بذاتها ويجب أن 
ي وحدة عالية التنظيم مقسمة إىل ناحيتير  رئيستير  مجموعة 

 
تدرس عىل هذا األساس، ف

ات التطورية  من الفنون العلمية ونسق من العادات، كما ينظر إليها بعيدا عن التفستر
ي المهارات  واالنتشارية مركزا فيها عىل

 
طي يعمل من خالل التمرين ف

وظيفتها كجهاز شر
بية، وال يستطيع اإلنسان أن يعالج مصاعبه وحيدا بل  والمعايتر عىل إدماج الطبيعة والتر
ي أش ومجتمعات وقبائل تكون فيها السلطة والزعامة فيها منظمة 

 
من خالل انتظامه ف

                                      
1
 -  ، ي محمد أحمد بيومي

 
، ص 2009ر المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيــــع، د.ب، د.ط، ، داعلم االجتماع الثقاف

24  
ي للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، نظرية الثقافةريتشارد أليس،  - 2

، تر: عىلي سيد الصاوي، المجلس الوطت 

 103، ص1997
ي علم االجتماعتيودور أدورنو،  - 3

 
ات ف ، محاض  وت، ص، تر: جورج كتوره، مركز اإلنماء القومي  98بتر
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ي الثقافة هي أ (،Malinowski)، لذلك يرى مالينوفسكي 1ثقافيا"
 
ن الوحدات الحقيقية ف

ي هي عبارة عن مجموعات من وجوه ا
ي تنتظم حول حاجة معينةالنظم" التر

، لنشاط التر
، ومن خالل  بمعت  أوسع هي جماعات من الناس موحدين لمتابعة نشاط معير 
توحدهم المستمر ينشأ التنظيم االجتماعي والعادات والتقاليد وغتر ذلك من العنارص 

 ة الثقافي

( باعتباره أحد علماء االجتماعيير  Talcott Parsons) بارسونزيعظي              
ي ظل مجال معانها الرمزية 

 
المعارصين والمريض بداء التنظتر للثقافة دورا محوريا ف

ي 
ها مجرد فضالة متبقية، بل لها معاب  كة، فهو ال يعتتر

تمكن من االنتقال من المشتر
بح التواصل داخل المجتمع أمرا ممكنا، ولي   كان من الصعب الخاص إىل العام، وبــها يص

 مفهومي الثقافة والمجتمع ألنهما وجه لعملة واحدة أو بتعبتر 
ايفانز إحداث قطيعة بير 

ربما هذا ( "إنهما تجريدان مختلفان لوجود واقىعي واحد"، Evans Pritchard) بريتشارد
ى نظريا عىل أن المجتمع الما حدا ببارسونز ل ي توازن متحرك حيث تصبح تر

 
كائن هو ف

ي ال يؤدي   الثقافة شيئا يستحيل عزله بشكل منفصل عما حوله
 
يقول "إن أي نظام ثقاف

 .2وظائفه إال كجزء من منظومة فعل متماسكة

ستد" الثقافة والذي ظهر أوائل الستينات،       عَرف عالم االجتماع المعارص "روبرت بتر

ل المركب الذي يتألف من كل ما نفكر فيه أو نقوم بعمله أو ذلك الك" إذ  يعتتر الثقافة

ز هذا التعريف الصفة التأليفية للثقافة، لتصبح  ي المجتمع"، ويتر
 
نمتلكه كأعضاء ف

إال أن ،  3 ظاهرة مركبة، تتكون من عنارص بعضها فكري وبعضها سلوكي وبعضها مادي

 وعمقا فالثقافة عنده هي 
ً
من العنارص لها "مجموعة  تعريف دير روشيه أكت  شموال

ي  عالقة بطرق التفكتر 
ي قواعد واضحة والتر

 
والشعور والفعل وهي طرق صيغت تقريبا ف

 رمزيةاكتسبها وتعلمها وشارك فيها جمع من األشخاص تستخدم بصورة موضوعية و 

ي جماعة خاصة 
 
ة"   من أجل تكوين هؤالء األشخاص ف وممتر 

4. 

" و"          كلوكهان" الشموىلي بأبعاد جديدة فهو يعتتر أن   ويتمتر  تعريف "كروبتر

الثقافة تتكون من نماذج ظاهرة وكامنة من السلوك المكتسب والمتنقل بواسطة الرموز 

ي شكل مصنوعات 
 
ي تكون اإلنجاز الممتر  للجماعات اإلنسانية والذي يظهر ف

التر

                                      
1
ي علم االجتماعمحمد عاطف غيث،  - 

 
ي تاريــــخ التفكب  واتجاهات النظرية ف

 
، دار النهضة العربية، دراسات ف

وت،   107، ص 1975بتر
 .90، 89تيودور أدورنو، مرجع سابق، ص ص - 2

 
ي للثقافة والفنون واآلداب ، د.ط، الثقافة ،سليمان العسكري،  -3

 09ص ، 1997الكويت، المجلس الوطت 
ي عماد، مرجع سبق ذكره، ص - 4

 .32عبد الغت 
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)المتكونة  Traditional Thoughtsومنتجات، اما قلب الثقافة فيتكون من األفكار التقليدية 

 .1والمنتقاة تاريخيا( وبخاصة ما كان متصال منها بالقيم 

ي يتألف  وللثقافة مفاهيم مختلفة باختالف األزمنة والشعوب،             
والطبقات التر

منها المجتمع: " وهي تدل عىل مجموعة المعارف والمهارات التقنية والذهنية وأنماط 

ي ت
متر  شعبا عن سواه من الشعوب وهذا ما جعل الباحثير  من الترصف المخالفة التر

ية ووسائل  يدرسون خصائصها من حيث مضمونها وارتباطها بالزمن والجماعات البشر

تأمينها  وإذاعتها والتعامل بير  شتر أنواعها"
والثقافة هي تلك الوثيقة المتمثلة  2

ي وليس بالفكرة الباطنية،
ء علت  ي

كون الثقافة متعلقة   وعىل الرغم من باألفعال، عن سر

ي داخل رأس المرء، وعىل الرغم من كونها ليست شيئا 
 
بما هو فكري فهي ليست شيئا ف

ي ال نجد لها 
ماديا، فهي ليست كيانا باطنيا محجوبا، ولذلك فإنها تلك المناظرة التر

أضح التعريف اآلرنولدي للثقافة القائل أنها " منفصلة نوعا ما عن المجتمع  .3نهاية" 

ي تقول: "إن الثقافة تمثل أسلوب وف
ي التر وبولوحر وقه" مرفوض كليا لصالح الفكر اإلنت 

ي  حياة شامل"، ومن هنا نشأ
 
 Créativité culturelle  تأكيد جديد عىل أهمية اإلبداع الثقاف

ي السياق االعتيادي لغرف المعيشة ومشاغل المصنع
 
 4لألفراد ف

ي يذهب         ي كتابه المشهور مشكلة الثقافةإىل تعريف الث  *مالك ابن نبر
 
 The  قافة ف

problem of culture   ي
إىل أنها: " مجموعة من الصفات الخلقية والقيم االجتماعية التر

ي الوسط الذي ولد فيه، والثقافة عىل هذا هي 
 
يلقاها الفرد منذ والدته كرأسمال أوىلي ف

ن هذا التعريف يضم ؛ وهكذا نرى أ5المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته"

بير  دفتيه فلسفة اإلنسان، وفلسفة الجماعة، أي معطيات اإلنسان ومعطيات 

                                      
1
 - A.L.Krober and Clyde Kluchohn, culture a critical review of concepts definitions, 

with the assistance of wayneuntrained  and appendices, vintage books, vol 223,vintage 

books, new York, 1952, p357  
،  ور جبور،عبد الن -2 ي وت، المعجم األدبر ،طدار بتر  .81،ص 1984،   1العلم للماليير 
تز،   -3 ، تر:محمد بدوي، د.ب، مركز دراسات الوحدة تأويل الثقافات: مقاالت مختارة كليفورد غتر

 .91ص س،،د،1العربية،ط

ي   *
 
مة ومفكر جزائري  ولد ف

َ
ي  01عال

ي  1905جانق 
ر
ي ف

 
جزائر.تاركا وراءه أثرا بال 1973-10-31ب قسنطينة  و توف

ي شتر المجاالت. وقد وضع كتبه كلها تحت مسم مشكالت الحضارة ويعتتر  
 
ي أبدعت ف

شاهدا عىل الحضارة التر

 كتابه المشهور مشكلة الثقافة أهم إصداراته
سون،  -  4 ، جون هتر ي لألبح مدخل إل سوسيولوجيا الثقافةديفيد انجلتر  ، قطر، مركز العربر اث ، تر: لما نصتر

 .145، ص2013، 1ودراسة السياسات، ط 
5 -  ، ي ، دمشق، دار الفكر أفاق معرفة متجددة، طمشكلة الثقافةمالك ابن نتر ، 2015، 18، تر: عبد الصبور شاهير 

  20ص 
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ي كيان واحد تحدثه  المجتمع،
 
ورة انسجام هذه المعطيات ف ي االعتبار رص 

 
مع أخذنا ف

ارة الروحية عندما يسطع فجر إحدى الحضارات.  ي تجرها الشر
كيب التر  عملية التر

       ،
ً
ي حدوده اإلنسان، فيغذي إلهامه ويكيف فالثقافة هي أوال

 
محيط معير  يتحرك ف

مدى صالحيته للتأثتر عن طريق التبادل والثقافة )جو( من األلوان واألنغام والعادات 

 
ً
ي تطبع عىل حياة اإلنسان اتجاها وأسلوبا

والتقاليد واألشكال واألوزان والحركات، التر

إنها الرباط العضوي بير   1الخالقة خاصا يقوي تصوره، ويلهم عبقريته ويغذي طاقته 

 اإلنسان واإلطار الذي يحوطه. 

ي انطالقا من هذا المفهوم للثقافة ووظيفتها المجتمعية يقوم         بربطها  ابن نبر

؛ إذ ال يمكن تصور تاريخا بال ثقافة، 
ً
بية حتر تشكل الثقافة نسقا متكامال بالتاريــــخ والتر

بية كونها الجش فالشعب الذي يفقد ثقافته يفقد تاريخ ه، ومن جهة ثانية عالقتها بالتر

ي أوردها المنظرين 
ي والتمدن، ومن خالل مجمل التعاريف التر

ر
ه الناس إىل الرف الذي يعتر

هي حياة  حول مفهوم الثقافة بمحاوره المختلفة وداللته يمكن القول أن الثقافة

ي يصبح بدونها مّيتا. 
 المجتمع التر

مع أن النقاشات والدراسات لم تنتهي بشأن  :لثقافةالمدلول العام والخاص ل1-1
إال انه يمكن مالحظة حقلير  أو فضائيير  ، The meaning of culture مدلوالت الثقافة

ي هو المدلول  رئيسيير  الستخدام المصطلح
األول هو المدلول العام للثقافة والثاب 

 الخاص لها: 
ي General significanceيشمل المدلول العام       

ات والمهارات التر كل المعارف والختر
يمكن أن يحصلها الفرد من خالل إطاره االجتماعي بوسائل التحصيل المختلفة كالتجربة 

ي مؤسسات التعليم
 
والخطأ والمحاكاة والتلقير  المباشر والتعليم ف

، أما بخصوص .
ي من هذه ال للثقافة Special significance المدلول الخاص

معالجة، وهو المحور الثاب 
فإنه يمثل استكمال لنموذج الثنائية الذي قد يبدو قارصا عن معالجة أطراف الظاهرات، 
وخصوصا الظاهرة الثقافية عىل اتساعها، فالمدلول الخاص كمصطلح أو كمفهوم 

ي الواقع، التعامل مع الث
 
: انه يجري ف قافة وفق هذا تصنيف البد منه العتبارين مهمير 

ي االستخدام اإلعالمي األكاديمي لإلشارة إىل حقل أو حقول س المنظور أو المدلول 
 
واء ف

معرفية معينة، ومع كل ما يكتنف هذا االستخدام من غموض، إال أن ثمة ما يشبه 
عىل اعتبار أنماط معينة، أو مضامير  معينة من تلك الحقول المعرفية هي ما  التواطؤ،

ي ما نتج عن قريحة اإلن
ة  والذائقة يقصد به الثقافة وذلك يعت  سان بعد تراكم الختر

                                      
1-  ، ي

، المضامي   الثقافية للمجاالت االجتماعية و عالقتها بتشكيل و إعادة تشكيل هوية البطالي   ابتسام كوسر

ي علم االجتماع، جامعة ورقلةدراسة ميداني
 
الجزائر،   -ة لعينة من بطالير  والية ورقلة، مذكرة لنيل درجة ماجستتر ف

 37. ص2012/2013
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المهذبة ، وثمة منظور أو مناظتر أخرى لتعريف المدلول الخاص للثقافة، وقد استخدم 
للثقافة للداللة عىل هذا الحقل  Intellectual conceptالبعض عبارة "المفهوم الفكري" 

ي مثل هذا االستخدام بضغط من الحاج
ة الخاص أو المدلول الخاص للثقافة ويأبر

العملية لمثل هذا االستخدام، ويمكن التقرير أن وسائل اإلعالم وخصوصا المطبوعة 
ي بلورة المفهوم الخاص، وهو مفهوم أكت  ارتباطا بمفهوم التنمية 

 
منها كان لها الفضل ف

الفكرية واكتساب المعارف واآلداب والفنون وترقية القدرة عىل التذوق والمعرفة 
ي تنمي الحس الشاملة، فالثقافة تتضمن 

التقييم والمعارف والمهارات واألدوات التر
النقدي والذوق السليم والقدرة عىل التقييم وقد تتخصص الثقافة من خالل اكتساب 

ي مجال معير  كالفلسفة واآلداب، أو الفنون والعلوم عىل اختالفها
 
                    1 معرفة متعمقة ف

ي اإلعالم و       
 
يف االتصال ومختلف الحقول اإلنسانية إعادة تعر البد لنا كباحثير  ف

 The reality of عنه، والعمل عىل تشخيص واقع الثقافةمفهوم الثقافة، ونفض الغبار 

culture   ي تواجه الحركة الثقافية
ي وسائل اإلعالم واالتصال، وتحديد التحديات التر

 
ف

Cultural Movement
جدليات العالقة بير   ، لهذا فإن تشخيص واقع الثقافة، ومقاربة2

، وكذا تقييم مدى حضور المواد Media industry and culture الصناعة اإلعالمية والثقافة 
ي 
 
الثقافية داخل النظام اإلعالمي بكل أصنافه، وكيف يتم التعامل مع هذه  المواد  ف

ويــــج  وريات المتوجبة عىل كل باحث ومهتم Promotion التغطية والتر ، أضح من الرص 
ي 
 
ي القيام بها. ف

 
  الشأن الثقاف

 مصادر الثقافة ومظاهرها:  -2
ي الثقافةمصادر الثقافة:   2-1

؟ تساءل Where culture comes from من أين تأبر
ي ميدان الثقافة، فهل هي مكتسبة أو ينتجها 

 
يصدر بصفة دائمة عن أي باحث أو قارئ ف

ات والتقاليد والقيم والدين المعمول أم أنها وليدة العاد  األفراد نتيجة تفاعالتهم اليومية
ي العالم. 

 
ي كل مجتمع من المجتمعات ف

 
 بها ف
 الدين Religion: 

يمثل الدين ثقافة كاملة، فهو يعتر عن رؤية للعالم للطبيعة والوجود واإلنسان، وهو        
ي عىل نحو يغظي أدق تفاصيل 

كذلك أيضا ألنه يقدم تصورات لبناء االجتماع اإلنساب 
، فبقدر ما يقوم الدين 3جتماع اقتصادا وسياسة وأخالقا وأحواال شخصيةهذا اال 

                                      
: جدليات و تحديات ، أبو الحمام عزام -1 ي

 
، ص ص 2010،  1دار أسامة للنشر و التوزيــــع، األردن، ط، اإلعالم الثقاف

76-81 
2 -  ، ي ارة، بوعمامة العربر

ي التلفزيون الجزائريالحياة شر
 
امج الثقافية ف  الدوىلي اإلعالم دراسة حالة، -بر

الملتقر

ي الجزائر
 
، مستغانم -والصناعات الثقافية واإلبداعية ف -رهانات الواقع والتطلعات، دار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي

 2، ص 2018مارس  15و14الجزائر، يومي 
ي البدأ كانت ثقافةعبد اإلله بلقزيز،  - 3

 
ي متجدد بالمسألة الثقافية ف وت، د ط، : نحو وعي عربر ق، بتر ، افريقيا الشر

 36 ، ص1998
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ي 
 
بتشكيل الثقافة وتعبئتها يقوم أيضا بشحنها بالرموز والمضامير  والقيم ويسهم ف
ورة أن يكون دينيا  ي والذي ليس بالرص 

تشكيل حقلها الخاص داخل االجتماع المدب 
ي الواقع الموضوعي يتكون بالتف

 
اعل مع الحقل االجتماعي بما يحمله خالصا، بل هو ف

ي إىل تعبئة " 
"من ضغوط وتحديات واستجابات تفص   The المخيال الجماعي

collective imagination ي الحقل
 
برموز وقيم وعادات وتقاليد من شأن استثمارها ف

ي أن يعيد التوازن إىل الذات ويشحنها، بالتاىلي عىل األداء األفضل واألمثل، وهذا 
 
الثقاف

ى وكيف يجري استدعاؤه يف ي األزمات الكتر
 
ش كيف يلعب الدين دورا محوريا ف

ي تهدد التوازن الشخصي أو االجتماعي 
ي التحديات التر

 
ي هذه 1واالحتماء بنماذجه ف

 
. ف

ي الحالة يمثل الدين طاقة هائلة لشحن 
 
 الحقل الثقاف

 العادات واألعراف: Habits and costumes  

ثقافية تبدو العادات األكت  عمومية، فهي بطبيعتها استجابة من بير  العنارص ال        
ي الزمان والمكان لحاجة 

 
ة تبعا لذلك، ألنها تستجيب ف لحاجات ثابتة نسبيا ومتغتر

اجتماعية يمكن أن تكون مستقلة عن الزمان والمكان، فإن كان الطعام حاجة اجتماعية 
ه وكيفية صنعه وطريقة تقديمه  ، 2خاضعة لمقولة الزمان والمكانثابتة فإن عادة تحضتر

( وقد Habitudeعن ضيق مفهوم العادة  بيار بورديووقد عتر  ي كتابه )الحس العمىلي
 
، ف

، فهذا المفهوم يشتر إىل Habitusعتر عنه بمفهوم  وع الشخصي االجتماعي ، أي الت  
 .3ا عملية إنتاج األفكار االجتماعية وإعادة إنتاجها مع تغتر الظروف االجتماعية أيض

ي القانون "األعراف أما            
 
ي ف

ي تعت 
ي والتر

 
ما درج الناس إتباعه من قواعد معينة ف
ة  امها"، وقد تم استخدام معان ومصطلحات كثتر ورة احتر شؤون حياتهم وشعورهم برص 

 ، أما أشهر تعريف هو ما ذهب إليه سمت   "mores "customsللداللة عليها مثل"
sumner  ي تدل عىل المعت  الشائع أنها تلك السُّ عندما أشار إىل

ي   االجتماعية التر
لالستعماالت والعادات والتقاليد والمعتقدات واألفكار والقوانير  وما شابه وخاصة 
عندما تحوي حكما، كما أنها تحوي جانبا لما يطلق عليه الصواب أو الخطأ وذلك من 

ي 
 
ي خالل طرق السلوك المتنوعة، وهي يمكن أن تتمثل أيضا ف

 الحكم واألمثال واألغاب 
 . ي
 
اث الثقاف ي تعتتر مظهرا من مظاهر التر

، قد تختلف  4الشعبية والقصص األدبية التر
العادة عن العرف من ناحية التكوين والنشأة مقابل شدة األثر، وبذلك يكون كل عرف 

 عادة، بينما ليس كل عادة عرفا. 

                                      
، مرجع سابق، ص  - 1  .122خليفة محمد فتحي
 123المرجع نفسه، ص  - 2
ي اشكالية العالقة بي   الثقافة والدين والسياسةعاطف عطية،  - 3

 
، جروبس المجتمع، الدين والتقاليد: بحث ف

 .49ص، ،1993برس، لبنان،
، مرجع سبق ذكره، ص  - 4  125خليفة محمد فتحي
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  :التقاليد والشعائر والطقوس Rituals and rituals  
بعدا جديدا يعتر عن مدى ارتباط حارص  المجتمع بماضيه،   التقليداكتسب مفهوم      

كما يشكل أساس مستقبله، لذلك جاء هذا المفهوم ليعتر عن ارتباط اإلنسان االجتماعي 
اثه المادي ، ومحاولة بعثه من جديد عن طريق إعادة إنتاجه ماديا أو روحيا  -بتر الروحي

ي كل احتفال منها طابعا خاصا بإقامة االحتفاالت الم
 
تدي ف ة عن مناسبات معينة فتر عتر

به وأنواعا معينة من السلوك الطقسي والرمزي غالبا ما يكون غتر مفهوم أو غتر مفكر 
فيه فيأخذ طابعا شعبيا ومنح فولكلوريا ينتهي عادة بانتهاء المناسبة االحتفالية، إال أنه 

ي وعي أو ال وعي الجماع
 
ي تتناقله جيال عن جيليبقر راسخا ف

، بهذا تمثل التقاليد " 1ة التر
ي تنقل من جيل إىل جيل عتر الزمن وتتمتر  بوحدة أساسية مستمرة

 .2عنارص الثقافة التر
ية واإللزام عند الذي يحيد عنها، الطقوس والشعائر أما           فهي تتمتر  بحس الجتر

ألنه خدش أو عطل نظاما بحيث تؤخذ عليه ألنه ارتكب خطأ أو عمل غتر  مرغوب 
ي إقامة الشعائر،  

ي تقص 
ي عدم االستجابة العاطفية للمناسبة التر

 
جاريا وضايق الغتر ف

ي تنظمها قواعد 3كحالة إفطار رمضان مثال
، ويقصد بها مجموع األفعال والممارسات التر

نظامية من طبيعة مقدسة أو موقرة ذات سلطة قهرية ملزمة وضابطة لتتابع بعض 
،  وبذلك تكسب الشعائر 4الموجهة لتحقيق غايات ذات وظيفة محددةالحركات 

والطقوس صفة التنظيم والتسيتر لشؤون الحياة االجتماعية بصيغة ثابتة غتر قابلة 
، وهذه تشكل نقطة االختالف األساسية بينها وبير  التقاليد والعادات.   للتعديل والتغيتر

   : ي اث الشعبر
 البر
ي       اث الشعتر ي تمظهرات عدة منها الفولكلور والموروث tradition folk" يتمثل التر

 
" ف

، أما  ي والمعتقدات الشائعة من خرافات وأساطتر
 
فقد ظهر هذا  الفولكلورالثقاف

" بمعت  folk، ويتكون من مقطعير  "thomasتوماسمن طرف  1840المصطلح عام 
ي "معارف   "folklore" بمعت  "معرفة" أو "حكمة" وعليه كلمة" loreالناس، و"

تعت 
الناس" أو "حكمة الشعب"، وقد استخدم ليدل عىل العادات والمعتقدات واآلثار 

 .5الشعبية القديمة والمأثورة
  :القيمValue  

ي      
ي مدركة أو مستنبطة من النص القرآب 

ة  هي ما يسمو بالفرد ويرفعه من معاب  الستر
ي أنتجتها الحضارة العرب

ية اإلسالمية، عالقة اإلنسان النبوية النصوص المرجعية التر

                                      
 27عاطف عطية، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
يأحمد زكي بدوي،   - 2 ي -فرنشي -معجم مصطلحات العلوم االجتماعية: انجلب   وت، مكتبة لبنان،  د ط، عربر ، بتر

 398، ص1978
ي عماد، مرجع سابق، ص  - 3

 155عبد الغت 
4 -  ، ي علم االججالل مدبوىلي

 
 103، ص 1979،القاهرة، دار الثقافة ،د ط، تماع الثقاف

 129محمد فتحي خليفة، مرجع سابق، ص  - 5
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 ،1وهي تسبق فعله الذي يكون "مدعوا" فيه دائما إىل االرتقاء إليها  بالقيمة العضوية
بأنها " عبارة عن تصورات لما هو مرغوب بحيث يسمح  kluckhohnكلوكهوهن ويعرفها 

ة للسلوك والوسائل واألهداف الخاصة بال  2فعل" لنا باالختيار من بير  األساليب المتغتر

ي تتسم بقدر من االستمرار           
تعرف كذلك عىل أنها "مجموعة االعتقادات التر

ي تعتتر موجهات لألشخاص نحو غايات أو وسائل لتحقيقها، أو أنماط 
ي التر النستر

ها، وتنشأ هذه الموجهات عن  سلوكية يختارها ويفضلها هؤالء األشخاص بديال لغتر
ي لألفراد وهي تفصح عن تفاعل بير  الشخصية والواقع اال 

 
جتماعي واالقتصادي والثقاف

ي يكونها األفراد 
ي والفعىلي والعواطف التر

ي المواقف واالتجاهات والسلوك اللفظ 
 
نفسها ف

 . 3نحو موضوعات معينة " 

 Forms of culture :مظاهر الثقافة 2-2

متمثلة فيما يىلي الثقافة مراكز  إنCulture Centers :الثقافةمراكز 2-2-1
4: 

 الكتاب: the book   أول محل وهو الكريم واستظهاره القرآن الهدف منه تعليم
الذي أنزل اهللا يتلقر الطفل فيه الحروف الهجائية ويمثل محل حفظ كالم 

 للناس.رحمة وهدى 

  :من حيث تثقيف الثقافة الزاوية تحتل مكان الصدارة بير  مراكز  إنالزاوية
، إلى ، ومقّسمة والمعرفةالعلم  إلى زاللالمعوزين المتعطشير  و الفقراء قسمير 

الغرباء الذين غالباً الكريم ويعلم القرآن يقوم بوظيفة تحفيظ  القسم األول
ي سبق لهم تعلم الحروف الهجائية، و

 
يقوم بتدريس بعض فنون القسم الثاب

 ل(.، عقائد، أصوفقهالعرص وال سيما ما  يتعلق  بالعلوم الدينية ) 

  :المسجد The mosque اإلسالم انطلق منه شعاع الثقافة في و أول مركز هو
، وهو بيت هللا ومحل عبادته، فال يحق ألي مخلوق احتكاره، أو  للعالمير 

 تأميمه، أو فرض سلطة سياسية عليه. 

  :الناديClubsالثقافية وفي المذكرات في من إنشاء األندية يتمثل الغرض  إن
ات فيها، ووجود األند له الثقافية في الشعوب دالية إلقاء الدروس والمحارص 

 في التفكير والتعبير.حريتها على 

                                      
ارة، فاطمة الزهراء قادية عباسة،  - 1 ي حياة شر

 
وب ي تحقيق البعد القيمي للفيلم اإللكبر

 
 -المتعة البرصية وآلياتها ف

 274، ص  2018، 13، العدد ، مجلة الحكمة للدراسات اإلعالمية واالتصاليةدراسة سيمولوجية
 275المرجع نفسه، ص  - 2
، سلسلة علم االجتماع المعارص، اإلسكندرية، دار المجتمع والثقافة والشخصيةمحمد عىل محمد وآخرون،  - 3

 .356، ص1983المعرفة الجامعية ، 
 .58، ص2008،  1، طالشهابئر، دار الجزا، ومآسي رجالهاالثقافة الكريم الجزائري، عبد محمد  -4
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 :المكتبة the library  ة المكتبات إن الهدف من إنشاء يرمي إىل جمع كميات كبتر
المخطوطات والرسوم...الخ توضع وثائق والوالمجالت والصحف و من الكتب

ة تكون المطالعة حر أن ويجب القراء  جميع هذه المقروءات تحت ترصف 
 مقيدة، بقيود سياسيةعالمية غير 

 لمتحف: ا the museum  أهل الفنون لدى الثقافية إن المتحف أحب المراكز
السليمة وهو أحسن مدرسة لهم تغدي شعورهم وتنضج األذواق والجميلة 

ي تشتمل عليها الكتب، المجالت، 
أفكارهم والمتاحف تتنوع حسب األشياء التر
ومتحف خاص بالسالح، وهناك  الصحف، وهناك متحف خاص الرسوم،

 متاحف عديدة مثل النقود، األلبسة، األدوات، األوسمة، األثاث  واآلالت. 

 المدرسة: School  معناها جميع المدارس االبتدائية والثانوية وكال في يدخل
ةإلى  النوعير  يهدف  تثقيف أبناء األمة عن طريق التعليم و التعلم مباشر

  :الجامعةthe Universityالثقافة التي آخر مرحلة من مراحل هي الجامعة  إن
أثناء مسايرته  للدراسة، ونظام الجامعة  يختلف عن المراكز  يجتازها الشخص
سلك الدراسات الجامعية إال من نال شهادة في ينخرط وال السالفة الذكر 

 الباكالوريا وما يعادلها. 

  :األساتذةProfessors ا  أنإن المطلوب من األستاذ الجامىعي في يبذل جهدا كبتر
اته، كما يطلب منه  تحضتر دروسه ي بأفكار جديدة حية أن وتنظيم محارص 

يأبر
على ويعوده العلمي أسلوب مبتكر جذاب، وأن يزود الطالب بسالح البحث في 

يه.   النقد الت  
من اتصف بعقل ناضج، هو الرجل المثقف إن   Thinkers:  رجال الثقافة  2-2-2 
عمل متقن، وجميع هذه ووسلوك مستقيم، وعلم صحيح -هف شعور مر واع وقلب و

 1العلميةلحده إلى صفات مالزمة منذ مهده -لمثقف االرجل في تعتتر الصفات 
أو كل ما كتب   الثقافيبالنتاج المراد و   Cultural production : النتاج الثقافي 2-2-3

ية و توجيه جميع   مجت-األفراد سجل من أجل تثقيف جميع  معاتهم إىل ما البشر
ي الكتب والرسائل والمجالت نتاج اإلوفيه الختر والسعادة، 

 
الصحف والمكتوب ف

طة على المسجل فيصادق النتاج والوثائق، أما   إلى جميع ما يمد المتضمنة  األشر
طة الثقافة  النحت في النتاج الثقافي التلفزة واإلذاعة و يدخل  السينما كأشر

ء والرسوم والموسيقر والتألي ي
ء لم يسبق إىل تأليفه، فُيألف سر ي

ف الذي يتضمن سر
ء  ي

ح، سر لف غامضا فُيشر
ُ
ء أ ي

ي تأليفه فُيصحح، سر
 
ء أخظ  ف ي

 فيكمل سر
ً
لف ناقصا

ُ
أ

لف 
ُ
ء أ ي

 فُيخترص، سر
ً
لف مطوال

ُ
ء أ ي

لف متفرقا فُيجمع، سر
ُ
ء أ ي

لف متفرقا فُيجمع سر
ُ
أ

تب.   فترُ
ً
 منثورا
ي كافة        

 
المجتمعات المعارصة،  أصبحت حاليا، ومع التطورات الحاصلة ف

                                      
1
 .358، ص1978، 1،طدار الفكر العربي، القاهرة، األسس النظرية لنظريات اإلعالمجيهان أحمد رشتي،  - 
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ي وسائل اإلعالم المختلفة كالصحف واإلذاعات والتلفزيون 
 
الثقافة تتمظهر ف

ي حاجته المعرفية والتثقيفية، إضافة  ي وجد الفرد فيها ما يشبع ويلتر
نت، والتر واألنتر

 إىل بناء الذاتية الشخصية وزيادة الحس التوعوي والتعليمي لديه. 
 : 1 ثقافةخصائص ومحددات ال  -3

   : ي
 
، الثقافة نتاج اجتماعي إنساب ي

حيث ال وجود للثقافة دون مجتمع إنساب 

فالثقافة تنشأ عن الحياة االجتماعية وهي من اكتشاف اإلنسان والثقافة تشمل 

ي أو كل ما يمتر  الحياة االجتماعية عند  اث االجتماعي البشر جميع نواحي التر

 اإلنسان.        

  :إن الثقافة مكتسبة ،
ً
الثقافة ليست غريزية وال فطرية كما أنها ال تنتقل بيولوجيا

ة حياته بعد الميالد،  ي يكتسبها كل فرد خالل ختر
ولكنها تتكون من العادات التر

ي يتعلمها الفرد خالل عملية التنشئة 
وتتضمن الثقافة توقعات الجماعة التر

، يكتسب عمو 
ً
ميات السلوك االجتماعية، كما أنه عن طريق هذه العملية أيضا

ي تشكل الثقافة.                                                                     
 التر

   :تنتقل الثقافة من جيٍل إىل جيل عىل شكل عادات الثقافة انتقالية وتراكمية

وتقاليد ونظم وأفكار ومعارف يتوارثها الخلف عن السلف عن طريق الرموز 

نتقل من وسط اجتماعي إىل وسط آخر، وبــهذا المعت  فإنها اللغوية كما أنها ت

ي عىل أساس منجزات الجيل السابق أو األجيال 
تراكمية فاإلنسان يستطيع أن يبت 

ي كل جيل
 
ي  السابقة فهو ليس بحاجة إىل أن يبدأ من جديد ف

وتختلف الطريقة التر

ي ت
، عن الطريقة التر

ً
اكم بها خاصة ثقافية معينة كاللغة مثال اكم بها خاصة أو تتر تر

 سمة ثقافية أخرى كالتكنولوجيا عىل سبيل المثال.                                                 

  :ي تكون الثقافة عىل أنها تمثل الثقافة مثالية
ينظر إىل العادات االجتماعية التر

ي عىل أعضاء الجماعة أو المجتمع أن يمتثلوا لها، ويت
كيفوا نماذج مثالية ينبىع 

 معها.                                        

  ورة الحاجات البيولوجية األولية شباعية:  االثقافة فهي تشبع دائما وبالرص 

  ولذلك يقال أن للثقافة خاصة 
ً
وكذلك الحاجات الثانوية المشتقة منها أيضا

ت إشباعية، أما الحاجات الثانوية المشتقة فيمكن أن نطلق عليها الحاجا

                                      
1-   ، ي

ي سامية حسن الساعابر
 
ي علم االجتماع الثقاف

 
، القاهرة ، د.ط، الثقافة والشخصية: بحث ف ي ، دار الفكر العربر

 .74، 73،ص ص 1988
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، وتنتقل  االجتماعية الثقافية ألنها تظهر وتنشأ من خالل التفاعل الجمىعي

 بالطريقة نفسها.                             

  :ي بأنها عملية الثقافة تكيفية
 
، وتتمتر  عملية التغتر الثقاف إن الثقافة تتغتر

ات زمنية معينة ة إىل التكيف مع البيئ -تكيفية، وتميل الثقافات  خالل فتر

ي أن يكونوا قادرين عىل أن يأكلوا ويلبسوا ويسكنوا، 
الجغرافية، فالناس ينبىع 

ي يعيشون فيها.    
 وذلك بالتكيف لما حولهم والظروف البيئية التر

  :ي المجتمعات المنعزلة، الثقافة تكاملية
 
ي بصورة جلية ف

 
ويظهر التكامل الثقاف

ي ثقافات تلك المجتمع
 
ات، كما أن العنارص حيث يندر وجود عنارص خارجية ف

ي ثقافات المجتمعات المركبة غتر المتجانسـة 
 
األصلية ال تتغتر بشعة، أما ف

 فالتكامل ال يظهر بشكل واضح، حيث نجد أن عنارصها األصلية تتغتر باستمرار.                                                    

  :عن وعي إن انتقال الثقافة ال يتم الثقافة انتقائية 
ً
بآلية وحتمية بل يتم غالبا

ي منها 
ي بمعت  أن الجيل الذي يتلقر عنارص ثقافية ينتقر

وأدراك، فهو انتقاب 

 لظروفه وحاجاته. 
ً
 البعض ويستبعد البعض اآلخر تبعا

  :ة فالثقافة خاضعة لقانون التغتر الذي تخضع له جميع  الثقافة نامية ومتغب 

ي يحدث 
 
ي واألثاث مظاهر الكون والتغتر الثقاف

ي المباب 
 
ي العنارص المادية ف

 
ف

ها والعنارص المعنوية مثل العادات واألفكار.          والمالبس وغتر

  : لم يقف اإلنسان عاجزا أمام البيئة وإنما اخذ يفعل فيها الثقافة أفكار و أعمال

ويقيم معها عالقات آخذت أبعادا ثالثية مادية وفكرية ورمزية .ويتضح مما سبق 

سواء نظرنا إىل الثقافة كعنارص أو مركبات ونظم أو حتر قطاعات فهي ال أننا 

عها اإلنسان لسد حاجاته األولية  ي النهاية عن كونها أفكارا وأعماال اختر
 
تخرج ف

 والثانوية. 

ي الشكل-
 
ي المضمون متشابهة ف

 
ي مضمونها  : 1متباينة ف

 
تختلف الثقافات ف

،
ً
ه مجتمع ما أنه الفضيلة،فما  وتتباين إىل درجة التناقض أحيانا هو رذيلة  يعتتر

ي ثقافة أخرى ويعود التباين بير  الثقافات إىل عوامل موضوعية 
 
وربما جريمة ف

  :عديدة

ي يمكنها أن تقدم لإلنسان احتماالت عديدة لالختيار. -
 البيئة الجغرافية التر

                                      
1

 .118ه، صعبد الغني عماد، مرجع سبق ذكر -
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ي فيما لو كانت -
ي يجري فيها التفاعل اإلنساب 

ة حجم الجماعة اإلنسانية التر عشتر

تتصف ثقافتها بالبساطة، أو مدينة أو مجتمع يتصف بعالقات متشابكة تسمح 

 . ي
 
 بشعة النمو الثقاف

ي حالة عزلة  -
 
طبيعة االتصال والتعاون بير  الجماعات اإلنسانية: فالذي يعيش ف

  تذبل ثقافته. 

 وظائف الثقافة وأنماطـهــا:  -4
ي علينا أن نحدد وظائف الفع  : وظائف الثقافة 4-1

ي الذي سيكون الغاية التر
 
ل الثقاف

 :   تسىع من أجلها الثقافة، وهي

  :وظيفة اإلشباعSaturation function  بما أن اإلنسان هو الحامل األساس

ي ولما يحمله أيضا من قدرات وحاجات غريزية وفطرية 
 
والمحرض للفعل الثقاف

للفضول ن حب اإلنسان فإ واستعدادات مكتسبة تم تحصيلها من قبل المجتمع

ي تستلزم منه 
 المصادفة لتستوقفه بعض المواقف التر

ً
تدفعه الحاجة وأحيانا

ي جوانبه المختلفة، فإن هذا التفاعل مع الوسط المحيط 
 
الدراسة والتمحيص ف

اض  قوته من  لهذا الفرد ومع الطبيعة وأقرانه، بشكل عام ويستمد هذا االفتر

لية تلك الدوافع، والميول دراسات علم النفش حول البواعث واالستجابات آل

ي ترتسم مالمحها من خالل تلك التجمعات. 
 الفردية والخصائص االجتماعية التر

1 

  :وظيفة التوافقFunction compatibility  والعادات ، ي
 
إن آلية التغيتر الثقاف

، وما ينتج عنه من  والتقاليد وهذه نتيجة طبيعية يستلزمها الحراك االجتماعي
، وألن البنية التحتية تتطلب التغيتر فال بد أن يصيب حاجات جديدة وقيم

البنية الفوقية، وكالهما انعكاس للخر، فتظهر قيم وموروثات جاءت بالتناقل 
 من 

ً
ي بعض مكوناتها يضيف عليها شيئا

 
 وتشكل خليطا ف

ً
وهذه سمة للثقافة أيضا

ي المجتمع يقاس بجودة العال
 
ي ف

ي الحقيقر
 
قات بير  الخصوصية إن التكاثر الثقاف

ي يمكن أن نجعل بذورها 
أعضاءه  وجودة عالقاته مع هؤالء هذه الثقافة هي التر
ي هو   بير  الناس، وال نقف عند حد التلقير  بقدر هذا الفعل

ر
بل يجب أن يالف

 .2ذلك الفعل من أجل تنميته

                                      
 .82عيد الدرويش، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .83المرجع نفسه، ص  - 2
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من الخارج، عرص قيم ثقافية تنتجها وسائل  صناعة الثقافةونحن نعيش عرص         
ي عىل هذه الوسائل تحديد وظائفها 1واالتصال متوافقة ورؤيتها الخاصة اإلعالم

، ينبىع 
 . ي
 
  Cultural reproduction الثقافية الصحيحة وتبيان ما جاء منها بالتناقل والتكاثر الثقاف

 من أهم أنواع الثقافة نذكر: أنماط الثقافة:   4-2
 الثقافة الشعبية ( popular culture )    : 
ة ضمن قدم ال          ي الثقافة الشعبية وفروعها المختلفة أجوبة كثتر

 
مختصون ف

ي علمي االجتماع 
 
ي موضوعات الثقافة ف

 
مباحث مستقلة أو ضمن دراسات أخرى ف

عن "ثقافة  1957وعلوم المجتمع األخرى، من أهمها دراسة "دراسة ريتشارد هوغارت
 " ي تقدم تحليال مفصال ًعن ثقCulture of the poorالفقتر

ي التر
 
افة الطبقات العمالية ف
بريطانيا من خالل أسلوب الحياة والعالقات البينية واالتجاهات نحو اآلخر بما فيها 
ي حانات األحياء أو ما يعرف بالبوب، 

 
األلفاظ المستخدمة واألمثال وأحاديث الجعة ف

ي مناطق أخرى من 
 
ي المنطقة العربية، وف

 
ية وميدانية أجريت ف وهنالك دراسات تنظتر

ي الجامعات ال
 
ايدا بالثقافة الشعبية ف  متر 

ً
عالم اآلفروآسيوي، ونعلم أن هناك اهتماما

ي وزو و عنابة وتلمسان، سبقت موجة  الجزائرية، وعىل الخصوص جامعات بجاية، تتر 
أنها تتجه اليوم إىل البحث  ومواكبتها ويبدوا 1988و 1980الثقافة االحتجاجية بعد 

 من 
ً
ي والسياسي والخطاب النضاىلي  مع نظام األكاديمي المتحرر نسبيا المتوقع المذهتر

ي 
ي أو الديت 

الحكم أو ضده. وعىل الرغم مما أحاط بالثقافة الشعبية ذات البعد الروحاب 
والزوايا الطرفية بوجه عام من شكوك وأحكام قطعية ومتشعة عن عالقاتها بالسياسة 

 بعينات بعناية علماء االجتماعوالتسييس، فان الزوايا والطرق قد حظيت منذ نهاية الس
ا من أدبيات الثقافة الشعبية   كبتر

ً
الجزائريير  وهيئات أخرى محلية أو وطنية إذ أن قسما

ي متمتر  جعل من الزوايا 
ي روحاب 

الجزائرية اتسم طيلة القرنير  الماضيير  بطابع ديت 
ين  .2المعقل والمالذ والرباط حتر مستهل القرن العشر

وبولوجية للثقافة الشعبية فإننا سنجدها  وإذا ما عدنا          إىل بعض التعريفات األنتر
ي  وهو " المجتمع الذي Popular communityوقد استندت إىل تعريف المجتمع الشعتر

يحمل صفات وخصائص مجتمع تتعارض مع صفات وخصائص المجتمع الحضاري 
بولوجيير  

ي تعريف األنتر
 
لمفهوم الثقافة  الحديث قفزا عىل كل المناقشات الواسعة ف

 .3الشعبية" 

                                      
وت، دار النهضة العربية، طالثقافة الواردة عبر الفضائيات العربيةمي العبد هللا، هيثم قطب،  - 1 ، 2017، 1، بتر

 05ص 
ان المطبوعات الجامعية، د.ط، ، الجزائر، ديو المسألة الثقافية وقضايا اللسان والهويةمحمد العيد ولد خليفة،  -2

 .71، 70،ص ص 2003
 87أبو الحمام عزام، مرجع سابق، ص  - 3
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ي يتداولها عامة   Popular Cultureوالثقافة الشعبية      
تشتر إىل " مجموع العنارص التر

ي 
 
 ف
ً
الناس ويتبنونها ويحافظون عليها ويورثونها لألجيال الجديدة باعتبارها إطارا أساسيا

عنارص متوارثة من تميتر  هويتهم الوطنية أو القومية أو المحلية تتضمن هذه الثقافة 
 
ً
أبعد المراحل كبعض الفنون  والمعتقدات واآلداب والمعارف والمهارات وهي أيضا
ي أنها ثقافة 

ها، مما يعت  ها ما يحلو لها وتعظي غتر ثقافة متطورة منفتحة تأخذ من غتر
ي نقيض، 

 
حيوية وليست جامدة العنارص"، من الناحية المنهجية هناك تياران عىل طرف

فان  ي رأي ال يعتر
 
ة للثقافة الشعبية، فهي ال تمثل ف بأي حركية خاصة أو إبداعية متمتر 

ي نظرهم 
 
ي أو هوامش ثانوية للثقافة المهيمنة وهي ف

عدد من المفكرين سوى حواسر
ي واعتمادها عىل  مجرد نسخ باهتة من ثقافة النخبة، يشهد عىل ذلك فقرها التعبتر

ي تاريــــخ
 
ي فإنه  الرواية الشفهية  وهي مرحلة غابرة ف

الحضارة اإلنسانية، أّما التيار الثاب 
 منها ألنها أصيلة 

ر
يعتتر الثقافة الشعبية ثقافة كاملة مساوية لثقافة النخبة أو أرف

ء لثقافة النخبة ي
 Elite culture 1ومستقلة عن أي توجيه أو تنظيم وال تدين بسر

 ي ية )المجتمع الجماهب   (: mass culture الثقافة الجماهب 

ي وارتبط       
بدأ االهتمام بهذا النمط من الثقافة خالل الستينيات من القرن الماض 

بإنتاج السلع عىل نطاق واسع وطريقة إنتاجها والعالقة بير  اإلنسان واآللة ونظام 
ي مجال 

 
ية الهامة ف ة والمقاوالت ومن بير  الدراسات التنظتر ي المصانع الكبتر

 
العمل، ف

ي قام 
بعنوان "روح العرص" وهي  1962بها ادغار موران سنة ثقافة الجماهتر تلك التر

ي أصبح يخضع لنفس 
 
ية والحظ فيها أن المنتوج الثقاف ي الثقافة الجماهتر

 
دراسة ف

مقاييس اإلنتاج الصناعي وتطبق عليه نفس مقاييس المردود والمردودية والسوق 
 انه يجب التميتر  االستهالكية، وبالتاىلي فإن المردودية والرواج أخذت مكان اإلبداع غتر 

إذ أن  Culture for the masses وثقافة للجماهتر   Culture of the massesبير  ثقافة الجماهتر 
ة زمنية محددة، أما الثانية فهي  ي فتر

 
ي خصائص الثقافة عند جمهور معير  ف

األوىل تعت 
ي الذي تبلغه وسائل االتصال، وخاصة اإلشهار إىل قطاع و 

 
ي نوع المنتج الثقاف

اسع تعت 
ي مطاعم "ماكدونالد" 

 
ي يقدم بها األكل الشيــــع ف

من المستهلكير  بنفس الطريقة التر
ها من البلدان منذ مطلع 2 ي الجزائر وغتر

 
ي تقدم ف

مثل مسلسالت التلفزيون التر
طة وأفالم الكرتون  ين إىل جمهور يعد بالماليير   وأشر الثمانينات من القرن العشر

 .والمباريات الرياضية

 وتأثرا             
ً
تُبعية أن الطبقات الوسظ أكت  انجذابا

ّ
وقد تبير  من الدراسات الت

ض من قبل، كما أن  بالثقافات الموجهة للجمهور وليس الطبقات الشعبية كما كان مفتر
ي ال يتلقاها الجمهور بنفس  Mass consumptionالثقافة الموجهة لالستهالك الجماهتر

                                      
 88المرجع نفسه، ص  -1
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ي  الطريقة، كما كشفت عن ذلك قياسات
ي أجريت عىل طريقة تلقر

الرأي الواسعة التر
ا من الدراسات  "داالس"مسلسل  عتر القارات الخمس، والجدير بالمالحظة هو أن كثتر

ية الواسعة االنتشار عن طريق الصوت  الميدانية خلصت إىل أن الثقافة الجماهتر
ي األمد المنظور إىل عولمة ثقافية من األسفل

 
 Cultural والصورة والمكتوب لن تؤدي ف

globalization from the bottom" فالتجمعات 1، أي: عىل مستوى الجمهور الواسع ،
نتج من التماثل واالتفاق

ُ
تج من االختالف بقدر ما ت

ْ
ن
ُ
ية ت  . Symmetry and agreementالبشر

يةالثّقافة ويعرف المفكر عزي عبد الرحمن          التي :" بأنها تلك المحتويات الجماهب 
ية في المجتمع وسائل االتصال وا تبثه ي وجود الثقافة الجماهتر

 
ط ف المعارص، ويشتر
ي  ي الذي هو وليد التطور التكنولوحر وجود مجتمع جماهتر

2. 

ية           التي هي ذلك المضمون والرسائل اإلعالمية Mass Cultureفالثقافة الجماهتر
اإلعالم فهي هور وسائل ذلك ثقافة جمبعد لتصبح ، ورـــاإلعالم للجمهتبثها وسائل 

كة،للثقافة الشكل اآلخر الجمهور وهي ثقافة  وذلك الشكل  Common cultureالمشتر
ي بها الشكل األول للثقافة يتسم به ال الذي 

كة ونعت  ، تلك الثقافة الشعبيةالمشتر
ي تتصل بأعمق Spontaneous cultureالعفوية والغريزية الثقافة 

 .3طبقات المجتمعوالتر
ة خصائص أهمها: وتتصف الثقا

ّ
ية بعد  فة الجماهتر

  والثقافية تثبيت األنماط االجتماعية على أنها تعمل إذ  المثالية:ترسيخ القيم
 بإحداث التغيتر االجتماعي وال السائدة 

ً
هو بما المساس اتجاه في تسمح إال نادرا

 قائم. 

  :ك إذ  النمطية والمعيارية ، هو عامما في المجتمع وأنها تمثل القسم المشتر
 المحلية الثقافية وغيرها.تزيــــح الخصوصيات فهي بالتاىلي و

  عة االستهالكية تسويق واإلشهار على باالعتماد في المجتمع تنمية  الت  
فيه بكل أشكاله إلى المادية، وتشتر هذه المضامير  البضاعة  وإلى العروض التر

ي للمعلومات واإلعالنات  و ي تقدمها مختلف الوسائل الالبث الجماهتر
بر

 كالسينما، الصحافة، الراديو والتلفزيون. اإل
ً
 عالمية أساسا

 من الثقافة الراقية           
ً
ية مضمونها أساسا الثقافة من وتستمد الثقافة الجماهتر

ية )الراديو، األفالم، وهي ، الشعبية منتج من منتجات وسائل االتصال الجماهتر
ي باألساس مهي ، 4الكتب، التسلية والقصص التلفزيونية عدة لالستهالك الجماهتر

 The tastes of theوتتسم بالتماثل وتعمل عىل إرضاء أذواق الجماهتر 

                                      
 74مرجع نفسه، ص  -1

، 1معية،ط، ديوان المطبوعات الجاالجزائر، الحضاريالثقافة و وسائل االتصال و التحدي عبد الرحمن عزي،    -2

 .33ص ،1992
 .10 ،،ص 1998، 1، المكتبة اإلعالمية، طدمشق، دراسات تلفزيونيةأديب خضور،  -3
ي اإلعالم العرتحديات صالح اإلصبع،  -4 وق، طعمان، بر  .56،ص1999، 1، دار الشر
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masses الجماهتر .  مفروضة عىلووتوحيدها، فهي ثقافة مصنعة 
 ثقافة الصفوة( الثقافة النخبوية- high culture:) 

ي امتدحها دوتوكفيل وجورج ديهاميل وطه حس            
ير   والعقاد وهي الثقافة التر

وتشتر إىل العمل الدؤوب الذي تقدمه الموهبة العظيمة والعبقرية، أي العمل الذي 
يحاول أن يصل إىل أقص درجة أو أعىل درجة من الفن هذا العمل صنعته الصفوة 
اف تلك الصفوة الثقافية، وإذا كانت المعايتر األساسية  الثقافية أو تم صنعه تحت إشر

ي القدرات العقلية العالية، والنفوذ القوي، فهي تتسع لتشمل  لتحديد الصفوة تتمثل
 
ف

 ذات خصائص لها قيمة محددة، كالمقدرة 
ً
أي جماعة من األفراد معروفة اجتماعيا

ي تؤدي إىل  العقلية، أو الوضع اإلداري المرتفع
أو القوة العسكرية، أو القوة األخالقية التر

 لهذا التعريف قد تتماسك الصفوة  درجة عالية من الهيبة والنفوذ الواسع وطب
ً
قا

ي حاالت أخرى ال يوجد بير  أفرادها 
 
كجماعة، وقد تكون موضع تقليد العامة ولكنها ف

أي رابطة حقيقية أو واقعية مثل صفوة الفالسفة مثال أو صفوة الفنانير  التشكيليير  أو 
عليه من  الشعراء وعليه فقد غدا عمل الصفوة هو تماثل أو تقارب لما تعارف الناس

أعمال الصفوة ووفق هذا المعيار أو هذا المنظور فقد ترصف اإلعالميون والنقاد بقدر  
ي تصنيف أعمال الثقافية

 
مما سيمكنهم من التمتع بسلطة عملية  كبتر من الحرية ف

حقيقية من خالل قدرتهم عىل السماح والمنع ببث المواد ونشر المواد الثقافية 
ي حينما واإلعالمية المختلفة بل إ

 
ن هذه السلطة امتدت لتسبق عمليات اإلنتاج الثقاف

ي تمارس هذا القدر من 
سيأخذ المنتجون الثقافيون بعير  االعتبار تلك السلطة التر

ي األعمال الثقافية
ر
ي الوقت نفسه تشكل حافزا  أو دافعا للمزيد من رف

 
ية فإنها ف الجتر

 1  
ي ال           

 
ثقافة إىل االهتمام بما اصطلح عىل لقد اتجهت الدراسات الميدانية ف

ي مستهل القرن Labor culture تسميته بالثقافة العمالية
 
ونشر الباحث م.هولبويتشر  ف

ي سنة 
 
ي ف

 أثبت فيه وجود عالقة بير  عالقات اإلنتاج والحاجات  1913الماض 
ً
بحثا

ي 
 
نا إىل بعض نتائج بحثه فيما سبق، كما توصل هوغارت ف  الثقافية لألفراد وقد أشر

ي بريطانيا إىل عدة نتائج من أهمها: 
 
 دراسة شاملة عن ثقافة الطبقات العمالية ف

ي نوعية اللغة المستعملة واللباس  -
 
تتمتر  الثقافة العمالية بخصوصية تظهر ف

ي المدن و
 
ي نوعية اللباس.  وعالقات الجوار ف

 
 األحياء، وف

ألكت  من إن السمات األساسية للثقافة العمالية بقيت ثابتة عىل العموم  -
 .1957-1900نصف قرن 

ة استعمال ضمتر  -
ي كت 

 
اإلحساس باالنتماء إىل طبقة واضحة المعالم تتمثل ف

 "نحن" واإلشارة إىل الطبقات األخرى بضمتر "هم". 

                                      
 (.83،84أبو الحمام عزام، مرجع سبق ذكره، ص ص) -1



ي 
 
 الفصل األول: سوسيولوجيا الثقافة واإلعالم الثقاف

97 

 

ميل األغلبية للمحافظة عىل التقاليد الثقافية المتوارثة وخاصة منها االحتفال  -
ة  .1 باألعياد والحرص عىل طقوسها الممتر 

ي تحصلت عليها Elite culture الثقافة النخبويةإذن؛      
باألساس هي الثقافة التر

، وهي ثقافة مكتوبة  ي
 
نخبة المجتمع بواسطة عدة وسائل منها الكتاب، واالنتاج المعرف

ال يتحصل عليها إال من يعرف القراءة والكتابة، وتتضمن أعماال مثل األوبرا 
، حيث يتم 2ها يستعمل مصطلح الثقافة العالمية والسمفونيات الكالسيكية والعديد من

تلقير  هذه الثقافة عن طريق المثقفير  واألكاديميير  واألساتذة الجامعيير  ويكون إما 
بإقامة الملتقيات والمؤتمرات أو التدريس بالمعاهد والجامعات وهذا هو موضوع 

ي هذه الدراسة إذ تشكل هذه الفئة العنرص الفعال والمساهم
 
 فيها.  حديثنا ف

ي  -5
 
ي توصيف اإلعالم الثقاف

 
 :  ف
ي         

 
فهم طبيعة  ا عىل، مصطلح جديد يقوم عىل أساسCultural Mediaاإلعالم الثقاف

ك لهما وهو  العالقة بير  اإلعالم والثقافة، وهو فهم نابع من جوهر مشتر

ي وسنعرض عدة توصيفات لمفهوم  Connection"االتصال"
 
 وخصائصه.  اإلعالم الثقاف

ي يقصد          
 
ي يتم من خاللها إرسال مادة أو  Cultural Media باإلعالم الثقاف

العملية التر

ورة يتضمن  تبة عىل ذلك، وهذا بالرص  ، مع النتائج المتر ي
رسالة ثقافية معينة إىل المتلقر

ي عن طريق الرموز من المرسل 
التفاعل، وإذا كانت مهمة االتصال بأنه يقوم بنقل المعاب 

ي  إىل المرسل
 
ي عن طريق الرموز ف

 
ي هو نقل المضمون الثقاف

 
إليه، فأن اإلعالم الثقاف

ي 
 
اك ف ي هي االشتر

 
ي اإلعالم الثقاف

 
ي وسائل اإلعالم، فالفكرة الرئيسية ف

 
الذي  اإلطار الثقاف

      3يتضمن جوانب الثقافة وما يعيه منها أفراد المجتمع

األحداث والظواهر والتطورات عىل أنه "اإلعالم الذي يعالج  يعرف أيضا           

ي 
 
ي ومهتم بالشأن  ويتوجه أساسا إىل جمهور  الحياة الثقافيةالحاصلة ف

نوعي معت 

ي 
 
، ومن الطبيىعي أن تتعدد میوالت وتوجهات هذا الجمهور الذي سيخلق بدوره الثقاف

ي الطلب فالمشح والسينما والرسم والتصوير والنحت واألدب والتشكيل 
 
تنوعا ف

ها من التخصصات تعد من والموسيقر و  اث والعلوم والفلسفة والتاريــــخ وغتر التر
                                      

 .75، صمحمد العيد ولد خليفة،)بترصف( ،مرجع سبق ذكره -1

2 -  ، ي تشكيل هوية الشباب الجامعي جامعة محمد خيرص  بسكرة الخنساء تومي
 
ية ف دور الثقافة الجماهب 

ي علم االجتماع، جامعة محمد خيرص  بسكرة، نموذجا
 
، 2016/2017، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم ف

 48ص 

3 -  ، ي للقنوات الفضامحمد كحط عبيد الربيىعي
 
، دراسة الدور الثقاف ي

، األشكال والتلقر ئية العربية: المضامي  

ي علوم اإلعالم واالتصال، تحليلية وميدانية لنماذج مختارة من القنوات الفضائية
 
، مذكرة لنيل درجة ماجستتر ف

ي الدانمارك، 
 
 .26، ص2006/2007األكاديمية العربية المفتوحة ف
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ات لدى  ي تكوين المعارف والختر
 
ي تندرج تحت غطاء الثقافة ألنها تسهم ف

المجاالت التر

ي وتكوين الذوق الجماىلي   1اإلنسان
ي أداة لتهذيب السلوك البشر

 
 Theفاإلعالم الثقاف

aesthetic tasteي هذه الحياة
 
ا من واقع األفراد فهو معتر عن أحالمهم ، وإن كان جزءف

  وطموحاتهم أيضا. 

ي وسائل اإلعالم من الميادين المستقلة           
 
عمليا؛ أصبحت دراسة الثقافة ف

ي أهمية 
ي حياة الفرد والمجتمع، ومن هنا تأبر

 
والمطلوبة نظرا لما تمثله من أهمية بالغة ف

ي والذي يهدف إىل دراسة 
 
الثقافة من الوجهة اإلعالمية واالتصالية، مفهوم اإلعالم الثقاف

ي 
 
 من أهمية التوصيل الثقاف

ً
ي المجتمع، ومن حيث وظائف   Cultural connectionإدراكا

 
ف

كة  ي من حيث نشأته وعالقته مع النظم االجتماعية والموضوعات المشتر
 
اإلعالم الثقاف

 بير  اإلعالم والثقافة.            

ي وظائ      
 
 عند التخطيط لمضمون وسائل لإلعالم الثقاف

ً
ف عديدة، ما يجعله مهما

فيه  أو الستهواء غرائز Entertainmentاإلعالم فليس وظيفته مقترصة عىل التر

ي فيه المنافع 
ي المجتمع المعارص الذي تطىع 

 
المشاهدين، بل يسىع إىل رأب الصدع ف

،  Aesthetic valuesالمادية عىل حياة الناس، وكذا إشاعة القيم الجمالية بير  الجماهتر

ي بالراديو أو التلفزيون أو الصحافة وسيلة من 
 
ي إطار اإلعالم الثقاف

 
وهنا تصبح الفنون ف

ي Psychological cleansingوسائل التطهتر النفسي 
ي يعاب 

، ومواجهة األزمات النفسية التر

ي وظيفة اجتماعية،  أو كم منها اإلنسان المعارص
 
ا يذهب والوظيفة الثانية لإلعالم الثقاف

بالقياس إىل الفن أنه يخلق من مشاهديه والمعجبير  به وحدة  دوركايم  وجروس

ي الهيئات والمجتمعات.  2اجتماعية متماسكة
 
 ، فهو وسيلة لخلق التضامن بير  الناس ف

        
ُ
غفل الوظيفة كما أن له وظائف أخرى، وظيفة تربوية ووظيفة علمية وأدبية، كما ال ن

ي وهي المرتبطة باسمه كمصطلح، وهي وظيفة مشتقة من اإلعالمية لإلعالم ا
 
لثقاف

ي المجتمع الحديث، كونه يرتكز عىل مخاطبة عقول الجماهتر 
 
أهمية اإلعالم ف

ي تكوين اتجاهات الرأي العام
 
  .ووجدانهم، ويؤثر بشكل واضح ف

ي الساحة       
 
ي رصد ما  يدور ف

 
، من نشاطات ثقافيةالثقافية ويقصد باإلعالم الثقاف

ي عن طريق الوسائط اإلعالمية المعروفة المتواجدة كالصحافة المكتوبة 
وتبليغها للمتلقر

                                      
1 - ، ي ي سلم مغربر

 
ي بالتلفزيون ودوره ف

 
 .270، مجلة المقال، العدد الخامس، د.س، ص خدمة األدب اإلعالم الثقاف

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
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، حيث الثقافة  ي
والوسائل السمعية البرصية، فهو يهدف إىل توصيل  المعرفة للمتلقر

ي مخاطبة  الناس واالتصال بهم 
 
 يكاد أن يكون واحد والمتمثل ف

ً
واإلعالم هدفها تقريبا

ونية فال ثقافة بدون إبالغ وتعبتر عن طريق الصورة أو ا
وال   لصحافة المكتوبة أو االلكتر

  .1إعالم جيد دون ثقافة تؤازره

ي المتخصص 5-1
 
ي Specialized cultural media :اإلعالم الثقاف

 
اإلعالم المتخصص ف

الثقافة هو الذي يقع ضمن مجال محدد من مجاالت الحياة االقتصادية، األمنية 

 .أو الرياضية

ي هذا والذي ير 
 
تكز اهتمامه األساسي عىل معالجة األحداث والظواهر والتطورات ف

ي سياقه االجتماعي أو االقتصادي العام والذي تقوم به المؤسسات 
 
المجال المحدد ف

ي  2اإلعالمية المتخصصة 
 
 ف
ً
 ومختصة أكاديميا

ً
وتعمل بها كوادر إعالمية مؤهلة إعالميا

 هذا المجال

، كنتيجة لتطورات شيعة برز هذا التوجه نحوى       ي المجال اإلعالمي
 
التخصص ف

ة لجمهور متعدد  ي تكنولوجيا االتصال، وكذا تلبية لالحتياجات المتغتر
 
ومتالحقة ف

ي تنتهجها الصحافة الحديثة لمواجهة 
االهتمامات من جانب وكوسيلة من الوسائل التر

 العرص ومنافسة المؤسسات األخرى. 

ورية إذ أضح مطلب التخصص         ي من بير  المطالب الرص 
 
ي مجال اإلعالم الثقاف

 
ف

ي ينادي بها المختصون وحتر العامة حتر تصبح هناك خدمات 
وتلفزيونية ذاعية إالتر

*معينة تقدم مادة متخصصة لجمهور متخصص، كمثال عىل ذلك  ي ، اإلعالم األدبر

Literary Media ي وسائل اإلعالم والذي
 
أهملته الوسائل  وهو اإلعالم المنبوذ والمفقود ف

وهو شكل من أشكال الوعي اإلعالمية باألخص السمعية البرصية ومنها التلفزيون، 

 الثقافة الروحية للبشر . و  Social awarenessاالجتماعي 

 

 

 

 

 

 

                                      
، مرجع سبق ذكره، ص -1  26محمد كحط عبيد الربيىعي
  .65، ص1،2004 لتوزيــــع ،طدار الفجر للنشر وا، القاهرة، مي المعجم اإلعالمحمد منتر حجاب،  -2
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ي اتجاهير  أساسيير  هما: 
 
ي المجال الثقاف

 
 1 ويتبت  اإلعالم المتخصص ف

ي من الضيقاألول: 
ي هذا المجال تعاب 

 
أي الفن واألدب والموسيقر  ،إن الثقافة ف

والجماليات وكل ما يتصل باإلنسان ووجدانه وهذه الثقافة البد من العمل عىل تطويرها 

 ودعمها. 

: الثا ي
 
ي أن الصفوة ب

ي برعاية خاصة من جانب وسائل أن ينبىع 
 اإلعالم تحص 

ً
 ألنونظرا

. أن من شأنها الصفوة ثقافة   تطور ثقافة الجماهتر

ي -6
 
ي  ووظائفه: خصائص اإلعالم الثقاف

 
يمكن تحديد خصائص ووظائف اإلعالم الثقاف

 :  عل النحو التالي

ي  – 6-1
 
 2: خصائص اإلعالم الثقاف

ي  6-1-1
 
،  Cultural field: المجال الثقاف ي

 
ي هو المجال الثقاف

 
إن مجال اإلعالم الثقاف

ي كل ما أضافه اإلنسان إىل 
المفهوم العلمي للثقافة واسع وعريض يجعل الثقافة تعت 

، يكاد يقرص 
ً
 وانتشارا

ً
الطبيعة من فكر و علم و بناء ... لكن المفهوم األكت  استخداما

 .  الثقافة عىل فعاليات محددة مثل الفكر واألدب والفن والمشح والسينما والموسيقر

ي يعكس تطور          
 
ي المجتمع درجة تطور هذا المجتمع وتزداد أهميته  المجال الثقاف
 
ف

ي المجتمع بازد
 
ي ف

 
ياد مستوى التطور الحضاري، وهذا ما يؤكد حقيقة أن المجال الثقاف

                                      
ي قضاياه ومواضيعه ، وهو يندرج تحت هو اإلعالم الذي يجعل األدب مادة له ، وذلك م* 

 
ن خالل الخوض فيه وف

ي ألن األدب جزء من الثقافة لكونه يرتبط بشتر مجاالت الفكر والفنون، 
 
والعالقة بير  اإلعالم باب اإلعالم الثقاف

ي القرن التاسع عشر كانت الصحف 
ي التاريــــخ  فبينهما حتر  كبتر من التداخل فق 

 
هي واألدب عالقة وطيدة وضاربة ف

ي فمع النصف األول  ق العربر
ي المشر

 
ي امريكا مثال ، أما ف

 
ة ولدت مع والدة الصحافة ف ي تحمل األدب فالقصة القصتر

التر
وا فيها أعمالهم فطه حسير  . وهنا  ين بدأت بعض الجرائد بتخصیص صفحات الكتاب العرب لينشر من القرن العشر

ا  امج األدبية استطاعت أن تشغل حتر  ي بشكل عام ، كما أنها وصلت نذكر أن بعض التر
 
ي والثقاف ي الوسط األدبر

 
هاما ف

ي الثمانينيات تعرض حصة "أقالم عىل 
 
ي الجزائر مثال قد كانت التلفزة الجزائرية ف

ة من المتتبعير  فق  ألعداد كبتر
ة مما يجعلها تتوجه ألكتر شر  ي كانت تبث بعد األخبار مباشر

ي ثم أحمد منور التر يحة ممكنة ، الطريق" العبد هللا الركيتر
ي سنة 

 
ي توقف بثها ف

، كذلك برنامج "أهل الكتاب" الذي كان يقدمه 1995أيضا حصة" أقواس" األمير  الزاوي التر
ي له شهرة واسعة بير  صفوف المثقفير  واألدباء والمهتمير  . 

ي استطاع أن يبت  ي أدبر
 
ي األعرج، وهو برنامج ثقاف

واسيت 
ي 
 
التلفزيون عن أصلها األول ، ألنها ستدخل ضمن محال مختلف يحمل ومن الطبيىعي أن تختلف المادة األدبية ف

ي المكون باألساس من كلمات وتراكيب  ي تطرأ عىل الخطاب األدبر
ات ترتبط به وهذه التحوالت التر خصوصیات ومتر 

ج مع عنارص أخرى كالصور واألصوات والموسيقر والحركات واإليماءات مما يؤدي إىل تكون خطاب من نوع  ستمتر 
ر يكون مختلفا عن حالته األوىل ، ومن شأن هذا التمازج الحاصل أن يخلق فضاء متناغما ومتجانسا للتأثتر عىل آخ

، مرجع سبق ذكرهلإلطالع أكب  أنظر:  المستقبل بطريقة أكت  فاعلية،  ي محمد ، أنظر أيضا،  271ص، سلم مغربر
 ، ي زتيىلي

 
 .1985-08-21، صحيفة النرص، اإلعالم الثقاف

 16ص،2002، 1، مركز القاهرة للتعليم المفتوح، د.ب، طالصحافة المتخصصةوق أبو زيد، فار  - 1
، العلمي أديب خضور،  -2 ي

، السكاب  ي
 
، الثقاف ي

، المكتبة اإلعالمية، دمشق، اإلعالم المتخصص: االقتصادي، الرياض 

 . 67 -65، ص، ص 2005،  2ط
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ي عالقة تفاعلية بالغة التشابك 
 
)بكل ما فيه من أحداث وظواهر وتطورات( يوجد ف

ي المجتمع، إذ يبدأ 
 
والتعقيد مع المجاالت األخرى االجتماعية االقتصادية والسياسية ف

ه من الم ي التمايز عن غتر
 
ي ف

 
ي المجتمع وارتفاع المجال الثقاف

 
جاالت: بانتشار التعليم ف

المستوى المادي للفرد والمجتمع ومقدرة النظام عىل حل المشاكل المعيشة للمواطنير  

ي وتنوعها، وتوفتر مستلزمات اإلنتاج 
 
وظهور الجوانب المختلفة من اإلبداع الثقاف

ائح االجتماعية المختلفة المعنية بالشأن الث ، واتساع الشر ي
 
ي وظهور الكوادر الثقاف

 
قاف

ه  ي ونشر
 
ي وظهور وسائل نقل النتاج الثقاف

 
ي المجال الثقاف

 
اإلبداعية والفنية العاملة ف

 وترويجه. 

ي  6-1-2
 
ة،   Cultural theme: الموضوع الثقاف ي خصائص ممتر 

 
ويمتلك الموضوع الثقاف

 أبرزها: 

  . ي غتر ملموس، بل هو أقرب إىل التجريد والتنظتر
 
 الموضوع الثقاف

  ع غتر مرتبط بالهموم المعيشية المادية اليومية للفرد والمجتمع. موضو 

  .ي لدائرة المهتمير  به  موضوع نخبوي، بالرغم من االتساع النستر

  .من اإلبداع 
ً
ا  كبتر

ً
 موضوع يتضمن ويتطلب قدرا

  .موضوع مفتوح لقراءات متعددة ومختلفة 

  .ي فيه
 موضوع يتمتر  بقوة حضور العامل الذابر

 ه و تذوقه متلقيا نوعيا. موضوع يتطلب تلقي 

  ،موضوع ال يتصدر أولويات السلطة والرأي العام، ولذلك فان حساسيته أقل

 والرقابة عليه أضعف وهامش حرية التعبتر فيه أوسع. 

6-1-3  : ي
 
ي وسمات  Cultural event الحدث الثقاف

 
تنعكس خصائص المجال الثقاف

،  وتجعله مختلفا عن ن ي
 
ي عىل الحدث الثقاف

 
ي المجاالت الموضوع الثقاف

 
ه ف ظتر

 األخرى، بالمزايا التالية: 

  .ء وإيقاعه ليس شيعا ي هادئ، وتطوره بظي
 
 الحدث الثقاف

  .ي الغالب
 
ي غتر رسمية ف

 
 مصادر الحدث الثقاف

  ي هي غالبا رجال الفكر والفن والثقافة
 
ي الحدث الثقاف

 
الشخصيات الفاعلة ف

 .
ً
 عموما

 ي قد يؤدي إىل بروزه، ولكنه
 
 يفقر مضامينه الثقافية.  تسييس الحدث الثقاف

  ي البلدان النامية ( هو الذي يسىع إىل
 
ي )وخاصة ف

 
 ما يكون الحدث الثقاف

ً
غالبا

ي هو الذي يبحث عن الحدث. 
 ما يكون المتلقر

ً
، ونادرا ي

 المتلقر
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  : ي
 
 يمكن تحديد أهم سمات هذا الجمهور:  The cultural publicالجمهور الثقاف

  :
ً
ي التمايزات العميقة  القول الشائع أن الجمهور   كميا

ي ضيق ومحدود، يخق 
 
الثقاف

المتعلقة بتصنيف الثقافة، أن جمهور الثقافة المثقفة، بمعت  الثقافة الرفيعة، 

نخبوي وضيق بالتأكيد، لكن جمهور الثقافة الفرعية بمعت  الثقافة المختصة 

بمجال محدد أو بفئة عرقية أو قومية معينة داخل المجتمع، هو جمهور أوسع 

ي حير  أن جمهور الثقافة الشعبية  أو ن
 
 من جمهور الثقافة المثقفة ف

ً
سبيا

ي، هو   وسائل اإلعالم الجماهتر
ً
ي تروجها أساسا

ية، بمعت  الثقافة التر الجماهتر

ي مسألة مرتبطة 
 
بالتأكيد جمهور واسع،  كما أن التقييم الكمي للجمهور الثقاف

ي جزء منه( لل
 
فرد والمجتمع وبمستوى تطور أساسا بالمستوى الحضاري )والثقاف

ي المجتمع وبمستوى توفر وطريقة توزيــــع وسائل إنتاج 
 
وغت  الحياة الثقافية ف

ي 
 
الثقافة وترويجها، ويرتبط المعيار الكمي للجمهور أيضا بنوعية النشاط الثقاف

)جمهور األوبرا والباليه والموسيقر السنفونية يختلف عن جمهور السينما 

( كما يرتبط بمستوى الوسيلة اإلعالمية المتخصصة والتلفزيون واألغنية

 1وشخصيتها 

   :
ً
 وأرفع مستوى نوعيا

ر
، بمعت  أنه أرف ي نوعي

 
يمكن القول أن الجمهور الثقاف

 وجدية ولكن يجب عدم أخذ ذلك بالمطلق، ثمة ارتباط واسع بير  
ً
وأكت  اهتماما

عىل نوعية الثقافة، الكم و النوع كلما زاد الكم انخفض النوع وهذه مسألة تتوقف 

 . ي
 
 نوعية الوسيلة، نوعية النشاط الثقاف

    :ي والحضاري المرتفع نقدي
 
ي بمستواه التعليمي والثقاف

 
يتمتر  الجمهور الثقاف

ته االتصالية األكت  غت  وبمستوى مرتفع من االهتمام   كما يتمتر  بختر
ً
نسبيا

كتر  والنظرة الجدية. 
 والمتابعة والتر

  : ي ي بقدر كبتر من يتمتر  المبدع  مزاجر
 
ي والثقاف

ي المجال الفت 
 
 وخاصة ف

ً
عموما

ي أوساط 
 
الذاتية والمزاجية ومن المؤكد أن درجة ما من هذه السمة تسود ف

 الجمهور المثقف. 

 ي بقدر من التحتر  الذي قد يصل أحيانا إىل درجة منحاز
 
:   يتمتر  الجمهور الثقاف

لمحايدة أو غتر المنحازة التعصب، فنادرا ما تسود النظرة الموضوعية أو حتر ا

 . ي
 
ي المجال الثقاف

 
 ف

6-2  : ي
 
     وظائف اإلعالم الثقاف

                                      
،أديب خضور،  -1 ي

، العلمي  اإلعالم المتخصص: االقتصادي، الرياض  ي
، السكاب  ي

 
 . 67، مرجع سابق ص الثقاف
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         : ي عدة وظائف نوردها كالتاىلي
 
ي ف

 
 ينحرص اإلعالم الثقاف

بية والتثقيف:  6-2-1 وتتعلق هذه الوظيفة بنشر  Education and education البر

ات المعرفة، عىل أساس تفتيح األذهان، وتكوين الشخصية، وشحن الكفاء

وتنمية الذوق وتهذيبه، وتمكير  اإلنسان عىل مدى العمر من المحافظة عىل 

 مقدرة استيعاب كل ما ينمي طاقاته ويوسع آفاقه وتطلعاته. 

ي نشر   To promote intellectual productionالنهوض باإلنتاج الفكري:  6-2-2
وتعت 

مية، مجال اآلداب والفن واالبتكار الفكري واليدوي بصورة علفي اإلنتاج 

ي، بكل أوجهه الفكرية والفنية  ي إبراز اإلنتاج البشر
 
ويتمثل ذلك خاصة ف

 . ه وتوزيعه عىل أوسع نطاق من البشر   والمادية ونشر
ي األشخاص والمجموعات،  6-2-3

 
تمكينها من وتفجتر الطاقات الخالقة الكامنة ف

ي إعداد الرسالة الثقافية، وإبالغها للجمهور
 
 .1اإلسهام ف

م،  ودفع الجماهتر إىل التفاعل مع اإلنتاج الفكري، تهذيب الذوق  العا 6-2-4

 . ي
 واإلبداع الفت 

نا ويصل بير  ماضينا  6-2-5 اث بير  األجيال وجعله الشاج الذي ينتر حارص  تناول التر

 ومستقبلنا. 

ي ضمان  6-2-6
 
يكون ضحية الغزو ال للمجتمع، حتر  Cultural Securityاألمن الثقاف

ي الفكري األجنتر
2      . 

ية،  عرض يتبير  لنا أنمن هذا ال           يقترص فقط ال دور وسائل االعالم الجماهتر

ي عملية 
 
عىل نشر وترويــــج الثقافة بير  أفراد المجتمع، بل تتجاوز ذلك لتساهم ف

 االبتكار. 

تركز دول العالم الثالث عىل وسائل االعالم، وذلك ألجل تطوير ونشر الثقافة           

ي 
 
امج  المحلية بير  عموم الشعب، مستعينة ف اإلذاعية والتلفزيونية الثقافية ذلك بالتر

امج  ي تنمية الثقافية والصحافة المكتوبة، غتر أن للتر
 
ذات التوجه التنموي دورا مهما ف

ي الدول، 
تتصف بقلة المعلومات الغالبية  على اعتبار أنالوعي لدى الغالبية ومن مواطت 

، اإلذاعة والتلفزيون، و اللذي يجعل من الدور الذي تقوم به اوالثقافة األمر  دوراً سيلتير 

ي مجاالت التعليم والصحة. 
 
ي اإلخبار والمعلومات والمعارف ف

 
 ف
ً
 حيويا

امج         امج األدبية والعلمية الثقافية وهو ما تقوم به التر التنموية واإلرشادية والتر

ي تثقيف المجتمعات،
 
 والتاريخية واالجتماعية فوسائل اإلعالم أهميتها القصوى ف

                                      
 .55ص صالح اإلصبع، مرجع سبق ذكره،  - 1
 .203ص، 1985 ، 1، الكويت، عالم المعرفة ،طالنظام اإلعالمي الجديدمصطق  مصمودي،  -2
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ي طريق النمو للتأثتر الكبتر عليها
 
       1 خصوصا المجتمعات المختلفة أو النامية أو السائرة ف

7-   : ي
 
ي اإلعالم الثقاف

 
 أساليب المعالجة ف

تفرض خصوصية المجال والموضوع والحدث والكادر والجمهور استخدام            

ي تتمتر  بالخصائص التالية: 
 
ي اإلعالم الثقاف

 
 2 أساليب معالجة ف

  ي تنفذ إىل أعماق
ي الصحافة الثقافية التر

 
ية وخاصة ف التغطية اإلخبارية التفستر

ي بكم من 
ي سياقه، وتزود المتلقر

 
الحدث وتقدم الحدث كعملية، وتضعه ف

ي من امتالك 
ي تمكن المتلقر

الحقائق والمعلومات الخلفية الجوهرية والدالة التر

ي قوي، يصلح منطلقا للتفاعل مع الحدث
 
 وفهمه.  أساس معرف

  ،ح والوصف والتحليل ي تتمتر  بقدرتها عىل التفستر والشر
استخدام األساليب التر

؛ األساليب المناسبة لتقديم معالجة متوازنة تتيح تقديم مختلف اآلراء  وبالتاىلي

ووجهات النظر، وتتجنب الرؤية الواحدة والنص األوحد، إن من شأن استخدام 

ي من اإل 
طالع عىل مختلف اآلراء والتفاعل معها هذه األساليب أن يمكن المتلقر

 ومن ثم اتخاذ الموقف أو االتجاه الذي يراه سليما. 

  ي
ي مسألة بالغة األهمية، المادة   Self-attendanceالحضور الذابر

 
لإلعالمي الثقاف

اإلعالمية الثقافية هي رؤية ذاتية لواقع موضوعي بامتياز، فخصوصية الموضوع 

ي تفرض وضوح وبروز 
 
، كما أن قارئ الثقاف

ً
ي الذي يعالجه إعالميا

شخصية الصحق 

ي كما هو 
ي معير  وليس لمطلق صحق 

المادة اإلعالمية الثقافية يريد أن يقرأ لصحق 

ي مجاالت إعالمية أخرى، يتمتر  قارئ المادة اإلعالمية الثقافية بأنه أكت  
 
الحال ف

ه من القراء ويظهر الطابع الشخ ي من غتر
 
صي لإلعالمي تعلقا باإلعالمي الثقاف

ي اختيار موضوعه وجمع 
 
، يظهر ف ي جميع مراحل عملية اإلبداع اإلعالمي

 
ي ف

 
الثقاف

ي مسألة أساسية بالغة 
مواده ومعالجته، وصياغته وتقديمه ..إلخ، الطابع اإلنساب 

 . ي
 
ي اإلعالم الثقاف

 
 األهمية ف

 قوة حضور العنارص الجمالية المتعلقة باللغة وأسلوب الكتابة وطرق التقديم 

، نرى  ط البقاء ضمن اإلطار العام لإلبداع اإلعالمي
وأساليب اإلخراج، مع شر

ي عىل أن يبدع مادته اإلعالمية الثقافية 
 
ورة وأهمية مقدرة اإلعالمي الثقاف

رص 

ي تتطلبها 
بحيث يتوفر فيها قدر مناسب من هذه العنارص الجمالية التر

ي ال
ي وطبيعته وخصوصية المتلقر

 
ي ونوعيتهخصوصية الموضوع الثقاف

 
 ثقاف

                                      
ي المجلس ، الكويت، اإلعالموسائل في مفاهيم سائدة فواز الدخيل،  -1

واإلعالم، للثقافة الوطت 

 .38ص،1997د.ط،
 .82، 81مرجع سيق ذكره، ص،ص   اإلعالم المتخصصأديب خضور،  -2
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 خالصة: 

ي األختر يمكننا القول أن" ال إعالم بدون ثقافة" حيث أصبحت هذه    
وف 

ي الوسائل االعالمية عىل اختالف أنواعها 
ي حضورها ف 

ة مجاال هاما ينبىع  االختر

ولعل دراستنا تنتمي ضمن هذا المجال، وعالقتها بمساهمة النخب المثقفة 

ي بناء الوعي والتنوير ، وكخالص
ة لهذا المحور والذي جاء بعنوان ف 

ي يمكن أن نقول أن مفهوم الثقافة رغم 
سوسيولوجيا الثقافة واالعالم الثقاف 

اختالفه وتعدد تعاريفه يبقر مصطلح جذاب ومضلل، وتطرح  الثقافة نفسها  

 كمفهوم مفخخ منوم وملغم ولهذا فإن تناول وسائل اإلعالم لها يزيدها قيمة

ي شتر مناحي الحياة والنظم  كون المسألة الثقافية
مسألة متداخلة ف 

االجتماعية، بالخصوص التلفزيون بقنواته المفتوحة عىل العالم، حيث أدرك 

ي بما يمتلكه من خصائص ومؤثرات عىل الوصول 
اإلعالم مقدرة النتاج الثقاف 

ي نشر قيمها، ألن 
، وأصبح يعتتر الناقل الرئيسي للثقافة وماله من دور ف  والتأثتر

، أي ال ي
ي للدولة، وعليها أن تخدم البناء التحتر

ثقافة هي من عنارص البناء الفوفر

تطوير الناس من خالل استيعاب أفضل ما قدمته اإلنسانية من قيم جمالية 

ها بير  الناس ليتوحدوا ويسموا  ومضامير  فكرية خالقة، لتعززها وتنشر

 ويطوروا قدراتهم. 
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 تمهيد: 

امج إن          ي  فيةالثقا التر
ي  النقل وسائل من وسيلة تعد التلفزيون ف 

 
  الثقاف

 فإن ولذلك واالنتقال، االستمرار إىل الثقافة بها تتوسل وسيلة بذلك وهي 

ي  التلفزيون مسؤولية
 الثقافة لتعقد نتيجة معقدة تصبح الحارص   الوقت ف 

، وازديادها
ً
ي  التلفزيون يخصص ولذلك تشابكا

 برامج العالم دول مختلف ف 

ي  متخصصة
 القول يمكن وهنا التقدم، هذا مع يتجاوب أن له ليتست   الثقافة ف 

 .اآلخر عن أحدهما فصل يمكن ال بالجماهتر  واالتصال الثقافة أن

ي هذا الفصل النظري المسم       
التلفزيون انطالقا من هذا سنقدم ف 

ي 
 
تركيبة من العنارص والمقاربات المتعلقة بكل من  وصناعة المحتوى الثقاف

ي الوسائل اإلعالميةال
ي للتلفزيون، ومعرفة كيف تصنع الثقافة ف 

 دور التثقيق 

ي فيها باإلضافة 
امج الثقافية ومخرجات الفعل الثقاف  مرورا بقراءة مفاهيمية للتر

امج وأساليب المعالجة اإلعالمية وعالقتها  إىل التعرف عىل أشكال هذه التر

امجب  القائم باالتصال عىل هذه التر

 والرؤية الثقافية: التلفزيون  .1

، إذ سمحت له  التلفزيونيعتتر       انتشارا بير  الجماهتر
الوسيلة اإلعالمية األكت 

هذه المكانة أن يصبح المرآة العاكسة لثقافة الجمهور، وقد أثبتت جل الدراسات 

ي مقدمتها 
 
ي هذا المجال ارتباط الثقافة بالوسائل االتصالية واإلعالمية وف

 
واألبحاث ف

ي يون، وأصبح الحديث عن التلفز 
 
الفضائيات  تر ع Cultural coloringالتلوين الثقاف

التلفزيونية، واعتتر لدى البعض أساس الثقافة المعارصة وذلك إذا نظرنا إىل الوظيفة 

ي يقدمها
 والمتعلقة أساسا بنشر المعارف والعلوم وتكوين الشخصية.  التثقيفية التر

قول بأن: " الثقافة تبقر تحتفظ بأولويتها عىل إىل ال  عزي عبد الرحمنيذهب       

ي ال تشتمل إال عىل 
ة )وسائل االتصال( التر وسائل االتصال"، كونها تستوعب هذه األختر

جزء محدد منها، الجزء الذي ينتقل إىل وسائل االتصال، وهنا تراجع التساؤل حول ماذا 

                                      
 د، الذي استطاع سنة ي جون بتر

يطاب  اع التلفزيون اىل العالم التر
ي اختر

 
نقل صورة غتر واضحة  1924يعود الفضل ف

ي سنة 
 
ة معلقة عىل الحائط عن طريق أجهزة استحدثتها، وف قدمت هيئة 1929لصليب صغتر اىل شاشة صغتر

يطانية أول إذاعة تلفزيونية.  ، لالطالع أكب  أنظراإلذاعة التر ي
ي : جواد عىلي مسلماب 

 
امج التلفزيونية والدور الثقاف البر

 5، مرجع سابق، ص للقنوات الفضائية
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عل الثقافة بالوسيلة تفعل الوسيلة اإلعالمية بالثقافة إىل التساؤل عن ماذا تف

 .1اإلعالمية؟ 

ي للتلفزيون:   - 1-1
 الدور التثقيق 

إن دور التلفزيون لم يعد يقترص عىل نشر الثقافة وتوصيلها، بل أصبح يؤثر بشكل        
ي 
 
ي عملية انتقاء المحتوى الثقاف

 
ي إبداع هذا Selection of cultural contentأساسي ف

 
، وحتر ف

ي كتابه دراسات تلفزيونية إىل تحديد أهم المضمون، "إذ سىع الدك
 
تور أديب خضور ف

ي   يمكن أن ندرجها عىل النحو 
ي تقع عىل عاتق التلفزيون والتر

األدوار الثقافية التر
 :" التاىلي

2 
يواكب التلفزيون ويرصد الحياة الثقافية وينقلها Transfer of culture: نقل الثقافة -

لها ودون ان إىل الجماهتر الواسعة ويعرفها بها ويج ي مت  
 
ي متناول يدها، وف

 
علها ف

ي نقل المعلومات 
 
تبذل مقابل ذلك أي جهد أو نفقات كما يساهم التلفزيون ف

الغزيرة والمتنوعة عىل شتر مناحي الحياة، ومختلف العلوم وال توجد أي وسيلة 
ي مجال التأثتر من خالل نقل المعلومات. 

 
 إعالمية قادرة عىل منافسة التلفزيون ف

أدى نقل الثقافة بهذه الطريقة إىل توسيع Promotion of culture: ويــــج الثقافةتر  -
ها عىل   بالقضايا الثقافية، وبالتاىلي إىل ترويــــج المواد الثقافية ونشر

دائرة المهتمير 
ي تعرض مثقفير  وأدباء 

امج الثقافية التر أوسع نطاق ممكن، وهنا نأخذ مثال التر
ها والذي يعد برنامج الفهرس قيد يروجون ألعمالهم الفكرية من كتب و  أشعار وغتر

امج.   الدراسة من ضمن هذه التر
استطاع التلفزيون أن Diversification of cultural materil: تنويــــع المادة الثقافية -

يقدم مادة ثقافية غنية وغزيرة ومتنوعة، تتناسب مع درجة وعي ومستوى ثقافة 
 الجمهور. 

جعل التلفزيون Democratic character of culture: إعطاء طابع ديمقراطي للثقافة -
ي موضوعات 

 
، وأخرجها من عزلتها، ومن كونها محصورة ف الثقافة ملكا للجماهتر

يحة محددة من الناس.  ي قوالب معينة لشر
 
 معينة، وتقدم ف

ي مناسب لهذه المادة، والجمهور والتلفزيون -
 :تقديم المادة الثقافية بشكل فب 

ي ذلك عىل لغ
 
ية خاصة، األمر الذي جعل هذه المادة ومن خالل معتمدا ف ة تعبتر

ي الذي تقدم به إىل الجمهور الواسع، ليس فقط أكت  مقدرة عىل 
الشكل التلفزيوب 

.  االنتشار، بل وأكت  مقدرة عىل الوصول  وبالتاىلي عىل التأثتر
ي يمارسها التلفزيون، مكنته من تركتر   :تركب   االنتباه-

انتباه إن عملية االختيار التر
ي الوقت الذي 

 
ي يريد، وف

ي يريد، وبالكيفية التر
الجمهور الواسع عىل القضايا الثقافية التر

 يريد، وأيضا للجمهور الذي يريد. 

                                      
،عبد الرحمان عزي،  -1 ي نظرية االتصال نحو فكر إعالمي متمب  

 
وت،  دراسات ف مركز دراسات الوحدة العربية، بتر

 .101، ص 1999
  11، مرجع سابق، صدراسات تلفزيونيةأديب خضور،  -2
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ية  :إبداع مادة تلفزيونية جديدة وخاصة - حير  امتلك التلفزيون لغته التعبتر
الخاصة، أصبح يقدم مادة ثقافية خاصة به، تعالج قضايا، وتمتلك أشكاال 

ية.   ومضامير  خاصة، مناسبة للتلفزيون كتقنية وكجمهور وكلغة تعبتر
 

ي وسائل اإلعالم :   .2
 
 صناعة الثقافة ف

Cultural industriesالصناعات الثقافية تعتتر      
   أحد أهم نتائج التقاء العالقة بير

ي خصص لها الباحثون مجاال خاصا للبحث والدراسة. 
 وسائل اإلعالم والثقافة والتر

فالبعض يجعلها مقترصة   الثقافيةبالصناعات  الخاصة هناك تباين بير  التعريفات     
، أي النظر إىل مضمونها وما تنقله عنه Cultural messageالثقافيةعىل ما يعرف بالرسالة 

طة softwareاالعالم المسموعة والمكتوبة والمسماة  وسائل كالكتب واألشر
 واالسطوانات واألفالم والجرائد، بينم

ً
ا يرى البعض شموليتها لألجهزة المستعملة أيضا
ي اإلنتاج ونشر الرسالة الثقافية كالسينما 

 
إضافة لرسالتها ومضمونها والمستخدمة ف

ي والمسجالت الصوتية
 .1والتلفزيون وأجهزة االستقبال اإلذاعي والتلفزيوب 

 Frankfurtوتمت صياغته من قبل مدرسة فرانكفورت صناعة الثقافةظهر مفهوم         

School  حيث ابتدعه المنظر النقدي " تيودور أدورنو"، و" ماركس هوركايمر"، ثم تناوله
ي الفصل األختر من كتابه " جدل التنوير صناعة الثقافة: التنوير والخداع الشامل، إذ 

 
ف

قدما دراسة نقدية لإلنتاج الصناعي للمواد الثقافية باعتبارها ظاهرة شاملة تهدف إىل 
ي  تحويل

 
ي دراستنا 2إىل سلعة اإلنتاج الثقاف

 
وقد خصصنا لهذا المدخل النقدي موقعا ف

  من خالل تكييفه نظريا ومنهجيا. 
المعتمدة  بينما يرى البعض اآلخر أنها تهضم فقط تلك األعمال اإلبداعية  الفنية       

ي  المشحيات،  أو عىل العمل الفردي
 
،ورسومات  ، واألوبرا البالياتالجماعي والمتمثلة ف

، كما يرى البعض أندورها  ي بل يشمل ال مشاهتر الفنانير 
 
ينطبق فقط عىل الجانب الثقاف

                                      
 -  "ين من خالل نص معنون ي أربعينات القرن العشر

 
ز كموضوع أكاديمي إال ف مصطلح الصناعات الثقافية لم يتر

ي كتاب جدل العقل التنويري لماكس هوركايمر، وتيودور أدورنو 
 
باإلنتاج الصناعي للمواد الثقافية" الذي نجده ف

تميان لمدرسة فرانكفورت النقدية قد استخدم هذا المفرد بصيغة المفرد " الصناعة الثقافية " للداللة عىل المن
سلبية تحول الثقافة إىل قيمة تبادلية ، لكن بعدها تحول المصطلح إىل صيغة الجمع" الصناعات الثقافية بعد أن 

ي النشاط االقتصادي، وبذلك تعرف عىل أنها األن
 
ي احتل مراكز ف

 
ي هي ف

شطة التبادلية واإلنتاجية للمواد الثقافية التر
ي أربعة محاور هي :  

 
تطور مستر وتخضع للقواعد التجارية وتشمل الصناعات الثقافية أشكال عدة يتم حرصها ف

اإلعالم والصحافة وتحت هذه المحاور نجد  -السينما والسمىعي البرصي –الموسيقر المسجلة -الطباعة والكتاب
اعات الثقافية كالتلفزيون، والراديو، السينما ، ألعاب الفيديو، الصحافة المكتوبة. لإلطالع أكت  أنظر: عديد الصن

ات تخصص اتصال وعالقات عامة،  عىل الرابط:  –عالوة فوزي، مقياس الصناعات الثقافية   ملخص محارص 
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facshs 

1-  ،  .155، ص 2006، 1لجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، طا، الدوليةالثقافية  العالقاتالصادق العالىلي
2 - ، ي تشكيل هوية الشباب الجامعي الخنساء تومي

 
ية ف  -جامعة محمد خيرص  بسكرة -دور الثقافة الجماهب 

 106، مرجع سابق، ص أنموذجا
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ايدة ي تنمو بمعدالت متر 
 Know Ledgeيطلق عليها  جوانب المعرفة كلها، والتر

Industries  تشمل حسب هذا الرأي جميع أنواع المعرفة الواسعة والمتقدمة  وبالتاىلي

ي يمكن حرصها لتطوره
ايد، كما يطلق عليها البعض اآلخر الصناعات والتر ا الشيــــع والمتر 

ألن هذا التعبتر أشمل وأقدر عىل استيعاب مجال  Media industriesاإلعالمية،

جاع وإرسال المعلومات وذلك  الصناعات الواسع، لما لها من قدرة عىل حفظ واستر

ي إ
 
ي هي الصناعات اإلعالمية ف

 1يصال الرسالة الثقافية باالرتكاز عىل هذه الوسائل التر

ي نهاية السبعينيات ليتم التساؤل حولها،  الثقافيةالصناعات فرضت       
 
نفسها ف

ي 
وات التر ويوضع لها جرد،  وقد اتفق المحللون بكيفية سهلة عىل أن  يدمجوا فيها الت 

ي تسمح التكنولوجيا بإعادة إنتاجها مسلسلة 
تشكل بذلك جزءا مما ندعوه الثقافة والتر

طة الغنائية" ونشر الكتب،   ومتماثلة الصور والموسيقر المسجلة "االسطوانات، األشر

 2وكذلك المجالت تم اعتبارها بشعة ومن قبل الجميع صناعات ثقافية 

ي مفهوم الصناعة الثقافية الذي يرمز إىل إنتاج مجموعة من التنظيمات       
ُبت 

 :   3عة، النشر (. عىل ثالثة خصائص وهي الضخمة ) الصحافة، السينما التلفزيون، اإلذا

عــــد وســـائل اإلعـــالم  _
ُ
ي الـــدول الرأســــمالية  –وســــائل اإلعـــالم كصـــناعة : ت

 
 –و بخاصــــة ف

ي يقــدمها الســوق و يخضــعها إىل قوانينــه، و عليــه فــإن 
ي المنتجــات الماديــة الــتر

ر
صــناعة كبــاف

شــــياء بشــــكل وســــائل اإلعــــالم هي مؤسســــات إنتــــاج، مــــن هــــذا المنطلــــق عليهــــا أن تنــــتج األ 
ـــوط الثقافيـــة الالزمـــة، بـــل بـــالعكس فهـــو نـــوع   ال يســـمح بتســـاوي الشر

ً
، هـــذا طبعـــا تسلســـىلي

اق للديمقراطية، و هذا ما أطلق عليه ماركوس " مجتمع أحادي البعـد "   Sociétéمن اختر

unidimensionnelle .وط الصــناعة الثقافيــة ال و ، أي المجتمـع الــذي ظهــر بفضــل توحيــد شر
ي 
 
تقنيــات االتصـــال، إال وســـيلة للتالعــب، و األصـــل أن هــذا المجتمـــع يرمـــز  يــرى مـــاركوس ف

ي السـعادة الجماعيـة، إذ لـيس هنـاك أي فـرق بـير  
 
ك فيـه كـل األشـياء ف ي تشـتر

إىل الوضع التر
 تلك األشياء ما دام أنها تعمل عىل تحقيق هدف واحد و تحمل نفس الرسالة . 

ائل اإلعالم تعمـل عـىل فـرض شـكل واحـد بمعت  أن وس Broadcast modelنموذج البث :  _
مــن التفاعــل نتيجــة إىل أحاديــة  مصــدر الرســائل المبثــة، عــىل األقــل مــن حيــث البعــد الــذي 
ي هــــذه  المصــــادر أي الــــربــح ، ممــــا يزيــــد مــــن حــــدة االنعزاليــــة " كــــل فــــرد يســــتهلك 

 
يــــتحكم ف

امج التلفزيونيـــــة أو اإلذاعيـــــة أو محتـــــوى الجرائـــــد بشـــــكل فـــــردي هـــــذا يعـــــت   أن وســـــائل الـــــتر
ــــء الــــذي شــــجع عــــىل تنــــامي قليــــدي لحياتنــــا الخاصــــة "اإلعــــالم اقتحمــــت الفضــــاء الت ي

، السر
ي أي بــــــير  

االتصــــــال العمــــــومي بــــــير  الفــــــرد المعــــــزول واإلدارة المركزيــــــة، أمــــــا االتصــــــال األفــــــقر
 األشخاص فهو يخضع للبث الموّجه. 

                                      
،المرجع السابق، ص  -1  156الصادق العالىلي
 نفسه، الصفحة نفسها.  -2
3

 -Herbert Marcuse, L’Homme unidimensionnel.  نقال عن: يوسف تمار، نظرية األجندة سيتنغ، مرجع ،

 69سابق، ص 
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ـــ وســـائل اإلعـــالم الحديثـــة عـــىلAbsence of exchangeغيـــاب التبـــادل: _ ي
كـــل إمكانيـــة   تقص 

، وال يمكــــــن لمســــــتقبل الرســــــالة 
ً
 واحــــــدا

ً
لتبــــــادل االتصــــــال، إذ أن محتوياتهــــــا تتجــــــه اتجاهــــــا

ي أن تلـــك المضـــامير  مختـــارة وفـــق مـــا 
التـــدخل أو مناقشـــة مضـــمونها مـــع المرســـل هـــذا يعـــت 

 يخدم مصالح الطبقة المسيطرة. 
ي نظــر هوركــايمر و أدورنــو، نمــوذج رائــع إلفــالس ا  

 
ي الصــناعة الثقافيــة ف

 
لثقافــة وســقوطها ف

ي إىل قيمـــة تجاريـــة، (الســـلعنة أو التســـليع 
 
أي تحويلهـــا إىل ســـلعة (. إذ تحـــول الفعـــل الثقـــاف

، فالصــناعة 1فقـد عــىل إثرهــا قدرتـه النقديــة ومعــت  بصـمات التجربــة األصــلية الكامنـة فيــه 
ي 
 2الوجودي للثقافة -الثقافية هي العالمة الفاصلة عىل تراجع الدور الفلسق 

إذن، هي عملية إنتاج الثقافة باستخدام أحدث وسائل االعالم  صناعة الثقافة       

ي ساهمت فيها وسائل اإلعالم بشكل فعال 
واالتصال، كما أن عملية تصنيع الثقافة التر

فصلها وأبعد الثقافة عن مبدعها األصىلي الخالق للثقافة بمعت  أبعدها عن الفاعلية 

ي الضخمة اإلنسانية وأصبح المبدع للثقافة 
 
ي عملية اإلنتاج الثقاف

 
هو الحلقة األضعف ف

 والمعقدة. 

 Huge industryوهكذا فإن وسائل اإلعالم حولت الثقافة إىل صناعة ضخمة      

ى وهذا الوضع انعكس عىل جمهور وسائل الثقافية وأصبحت المادة  سلعة تباع وتشتر

ا وظهرت أسواق اإلعالم، حيث أصبح هذا الجمهور سوق واسعة يجب استثماره

ة وجاهزة، حيث أصبحت الثقافة سلعة يمكن تسويقها  تجارية لمحاصيل ثقافية وفتر

ا عىل الثقافة من قبل   من أجل تحقيق الربــح والمكاسب المادية، فالتأثتر كان كبتر
ً
أيضا

 .3وسائل اإلعالم وجمهورها، حيث تحول إىل سوق واسعة للصناعات الثقافية

ي ن العواأ الواقع       
تفش تغلغل وانتشار المنتجات  مل االقتصادية وحدها هي الت 

ورة االقتصادية  االتصالية الثقافية األمريكية الصنع عىل نطاق العالم بأشه أي أن  الرص 

، ي
 
ي هذا اإلطار تحتل وسائل اإلعالم مركز Cultural frameworkتخلق اإلطار الثقاف

 
"وف

ي ع
 
ي تستخدم ف

وعات التر ي  المشر
 
نت  يون، ولعل التلفزملية التغلغلالصدارة ف واالنت 

ي تكريس وتفعيل أطروحة الثقافة العالمية 
 
أكتر وسائل اإلعالم واالتصال أهمية ف

Dissertation of World Cultureالواحدة واللغة العالمية الواحدة.The universal language 

والثقافة،  واالقتصادرسم السياسة  وإعادةفمن خاللها يصنع الختر وبواسطتها يتم رسم 

ين ي قلب رهانات القرن الواحد والعشر
 
 . ذلك أن المرحلة الحالية تتمت   وهو ما يجعلها ف

، ي
 
ء ثقافيا The economyoverlaps with cultureبتداخل االقتصاد مع الثقاف ي

وأصبح  كل سر

                                      
1
 -  ، ي

، نرص الدين العياض  ي
 
 عن : متالر و بيام، ف

ً
ية و المجتمع، آراء و رؤىنقال . الجزائر: وسائل االتصال الجماهب 

 ،  .106، ص 1998دار القصبة للنشر
 90، مرجع سابق، ص تاريــــخ نظريات االتصالماتالر،  أرمان وميشال - 2
3- ، ي

يةالثقافة عن مفهوم نرص الدين العياض   .105، ص 1996، 14العدد، مجلة االتصال، الجماهب 
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ويتضمن ذلك إنتاج السلع ورؤوس األموال، كما أصبحت الثقافة ذات توجه اقتصادي 

. بأشكالها التقليدية . وقد اتسع مجال الثقافة بحيث لم تعد الثقافة تتحددسلىعي أو 

ي التسوق واألنشطة المهنية 
 
وأشكال لكنها أصبحت تستهلك خالل الحياة اليومية ف

 .1قضاء وقت الفراغ وإنتاج السوق واستهالك منتجاته" 

، إفالس الثقافةعىل  هي عالمة واضحة صناعة الثقافيةمما سبق؛ نصل إىل أن "         

The culture industryis a clearsign of the bankruptcy of culture ي الّسلعنة
 
أي سقوطها ف

ي ''التسليع''؛ أي تحويل 
 
ي عىل قوته النقدية" الفعل الثقاف

، لكن 2إىل قيمة تبادلية يقص 

ي وسائل اإلعالم هو  توظيف الوسائل الجماهتر 
 
ية ما نقصده من صناعة الثقافة ف

ات ي ويزيد من  وأهمها التلفزيون لنقل التعبتر
والمواد الثقافية بشكل يخدم المتلقر

امج الثقافيةمعرفته واستيعابه   والمعرفية محل دراستنا.  كالبر

ي هي بمثابة            Fourth Culturalالثورة الثقافية الرابعةإن وسائل اإلعالم الجماهتر

Revolutionوأصبحت الثقافة كما ذكر إدغار ا ممكنا للجماهتر علت الثقافة أمر ، ألنها ج ،

ق طرق"E.morinموران   ي " مفتر
 
ي كتابه ثقافة ا ف

 
، ، بير  الفكر والعاطفة1961لجمهور ف

. فما كان فكرا محضا )كاألعمال األدبية والعلمية( 3فهي تفتح أمام اإلنسانية أفاقا جديدة

لضخم للصوت والصورة، فالجماهتر أصبح اآلن أكت  اتساعا بالعاطفة بفضل االنتشار ا

همها الحصول عىل الثقافة عتر تكنولوجيا Cultural objects  ةكائنات ثقافيتحولت إىل 

ي االتصال الحديثة ما سبب 
 
. Cultural pollution تلوث ثقاف ي أوساط الجماهتر

 
 ف

2-1  : ي
 
ي التلفزيوب

 
 تصنيع المضمون الثقاف

أحد المسؤولير  عن مركزية المصطلح ذات Raymond Williamsذكر رايموند وليمز           

ي حوار أجري معه؛  أنه كان يتمت  لو أنه لم يسمع بكلمة الثقافة ووصفها 
 
مرة ف

ايد اآلن النظر إىل مصطلح الثقافة عند الباحثير  والدارسير    
ي –بالملعونة،  إذ يتر

 
خاصة ف

وبولوجيا والسوسيولوجيا باعتباره حجر األساس للعلوم اال  جتماعية واإلنسانية، األنتر

                                      
ي ضل الثورة االتصاليةمخلوف بوكروح،  - 1

 
، سبتمتر 2و1، مجلة الصورة واالتصال، العددين المسألة الثقافية ف

 149، ص 2012
، نرص ال - 2 ي

 : عشر أطروحات لتطليق المسلماتدين العياض 
ّ
، مجلة عالم الفكر، الهوية الوطنية والتلفزيون

 .89، 88، الكويت، ص ص 2، عدد38المجلد 
، مرجع سابق، ص  - 3  35محمد أحمد بيومي
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بير  الثقافة والمجتمع إىل البحث عن العالقة  Link analysis وقد تم تجاوز تحليل الروابط

بير  الثقافة واالتصال
1. 

ي تتوف     
ي يجسدها المشحعمليا؛ ولو نتقص المواد الثقافية التر

ي ر بالكتاب او التر
، والتر

ت معدة أصال لالستهالك تماشيا مع تنقلها الصحافة والراديو والتلفزيون هي منتجا

ي  ورة اإلبداعية للعقل البشر ي الستر
 
مرتبط Cultural consumption فاالستهالك الثقاف

ي 
 
الذي يعرض عتر تلك الوسائط  Cultural productionارتباطا وثيقا باإلنتاج الثقاف

ي تنقل  Communication and cultural media االتصالية الثقافية
ي الفعل الثالتر

 
للفرد  قاف

 المستهلك عتر أنشطة ثقافية  متعددة. 

ي  يقصد     
 
عملية تحويل األنشطة الثقافية Cultural Manufacturing بالتصنيع الثقاف

ي وفق معادلة 
ومستلزماتها أيا كانت إىل منتجات سلعية وخدمية وإيصالها إىل المتلقر

ي إىل 
 
 اقتصادية وفنية؛ بمعت  تحويل اإلنتاج الثقاف

ية، فالمنتجات الثقافية سلع بن فس منطق إنتاج السيارات ومختلف المشاريــــع الحرص 

امج اإلذاعية والمجالت تحيل عىل نفس العقالنية التقنية ونفس الصيغ  واألفالم والتر

الصناعات الثقافية فضال عن صناعة المعلومات اليوم  ، التنظيمية والتخطيط اإلداري

ات عميقة ذات الصلة بثالثة  2عوامل رئيسية :  تشهد تغتر

  .نت  نضوج التكنولوجيا الرقمية وتطور اإلنتر

  رفع القيود المفروضة وتحرير مختلف قطاعات االتصاالت 

  زيادة تمويل مجاالت الثقافة والمعلومات وبالتاىلي األعمال الثقافية )الهاتف

نت(–التلفزيون -المحمول  االنتر

ي علوم أصبحت نظرية الصناعات الثقافية واإلعالمية تدري 
 
جيا مقاربة بارزة ف

ي أرويا وأكت  من ذلك عىل نطاق واسع، ومن أبرز هذه األسماء أو  اإلعالم واالتصال،
 
ف

المصطلحات المتنوعة: الصناعات الثقافية والميدياتيكية، اإلعالمية، الصناعات 

امج، غتر أن األمريكيير  ومنذ سنة Symbolic industriesالرمزية،  صناعات المحتوى /التر

فضلوا استخدام  مفهوم آخر لتفستر عملية اقتحام الرأسمال المادي للمنتجات  1966

 Knowledgeصناعة المعرفة"" الثقافية، يبدو أكت  شموال وبراغماتية، أطلقوا عليه اسم

                                      
1-  ، ي اب االجتماعي حفصة كوبيتر ي  –الصناعات الثقافية التلفزيونية وعالقتها باإلغبر

 
أوساط دراسة ميدانية ف

، أطروحة دكتوراه ل م د، غتر منشورة،ـ جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم، طالبية بجامعة مستغانم

 97، ص  2015/2016
 103المرجع نفسه، ص - 2



 : ي
ي الفصل الثاب 

 
 التلفزيون وصناعة المضمون الثقاف

113 

 

Industry
ي يصاغ من خاللها 1

المضمون ، والذي يندرج تحتها كافة القوالب الفنية التر

ي 
ر
ي الراف

 
 High cultural contenالثقاف

امج الثقافية التلفزيونية:  .3  البر
امج الثقافية:     1- 3  مقاربة مفاهيمية للبر

امج الثقافية  ، نتعرف عىل مفهوم Cultural TV programsقبل التطرق إىل مفهوم التر

امج التلفزيونية التر
مجة التلفزيونية TV programmingبشكل عام، ومفهوم التر

 فحسب
امج التلفزيونية ال تزال تطرح الدكتور عبد القادر  بن شيخ والذي ذكر أن" تصنيف التر

ي غموض الرؤية  العديد من القضايا لدى المهنيير  والباحثير  
 
كصعوبة التعقيد تكمن ف

ي 
 
ي أهدافا ومجاالت معرفية ومحاور اهتمام... كما تكمن ف

النظرية لالتصال التلفزيوب 
ي عملية

 
ي يمكن اعتمادها ف

تسيتر المضمون، الشكل مصدر اإلنتاج   تداخل المعايتر التر
مجة التلفزيونية  ،2الوظيفة المستقبل، التقنيات المعتمدة اللغة" ويمكن تعريف التر

بأنها" ذلك الفن الخاص بالتصميم والذي يكون موضوعه إعطاء كل حصة الفرص 
رتيب الكافية للقاء الجمهور، ولذلك فهي عبارة عن منتج أو برامج من ناحية المحتوى وت

ي من ناحية خطة المواعيد وخطة البث
امج الثقافية التلفزيونية 3زمت  وعليه ظهرت التر

 : وتطورت ضمن سياق يمكن تحديد أبرز معالمه عىل النحو التاىلي
4 
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 هناك نوع من الغموض يكتنف مفهوم برامج القنوات التلفزيونية، هذا الغموض ال يرجع إىل قصور لغوي الوهن ف

ي –الرؤية حسب تعبتر 
ي أصبحت تتداخل معها أو  -نرص الدين العياض 

إنما يرجع إىل تطور المنتجات التلفزيونية التر
امج : الفيديو كليب، برامج األلعاب، برامج تلفزيون الواقع  امجية ومن أبرز هذه التر ي الشبكة التر

 
ي الوجود ف

 
تنافسها ف

ي جعلت الموسيقر والغناء والرقص مركز ثق
امج،                                                                           التر ها من التر                                                                                 لها المسلسالت واألفالم ،األخبار وغتر


ي مقارنة بمصطلح برنامج، فتاريخيا جاءت  
ي هو مصطلح غت 

ة والمطوية التر كلمة برنامج لتشتر إىل الكتب الصغتر
ي مجال اإلذاعة 

 
نامج ف ي المشح وتعرض عنوان المشحية وكاتبها وقائمة الممثلير  والمخرج، ثم اعتمد التر

 
تقدم ف

ي 
 
الصوتية والتلفزيونية ليدل عىل الحصة المقدمة '' إخبارية، ترفيهية، رياضية...إلخ" وجرت العادة أن تنشر ف

امج تشتر إىل ا ، وبالتاىلي إذا كانت شبكة التر
حة أسبوعيا عىل المشاهدين والمستمعير 

امج المقتر لصحف شبكة التر
مجة ال تقترص عىل هذا التسلسل، فهي نتيجة سياسة  امج حسب األيام والتوقيت والمواعيد فالتر تسلسل التر

امج والجم مجة التلفزيونية عبارة برامج برامجية كاملة وهي علم وفن اإللقاء والتفاعل بير  التر اهتر المستهدفة، فالتر
ي ضمن خطة البث، تشمل مواعيد معينة وتهدف إحداث التفاعل مع عادات 

تيب الزمت  من ناحية المحتوى والتر
مجة هي : محتويات ووظائف كما   مع نسق الحياة االجتماعية وبالتاىلي فالتر

المشاهدة للجمهور المستهدف وتتماسر
 وردود فعل وتوازنات بير  النوعية والوظائف المقدمة مواعيد وحصص زمنية طبقا ألوقات الجماهتر وكيفا/ جماهتر 

ي 
 
امج الثقافية الناطقة باألمازيغية ف ي التر

 
، الثقافة الشعبية ف ، أنظر:ذهيبة آيت قاسي المستهدف.للتعمق أكت 

نامج ت ي علوم اإلعالم واالتصال، التلفزيون الجزائري) القناة الرابعة( دراسة وصفية تحليلية لتر
 
ويزا، مذكرة ماجستتر ف

 .113، ص 2009/2010المدرسة الدكتورالية للعلوم االجتماعية واالنسانية، جامعة وهران، 
ي عبد القادر بن شيخ وآخرون، - 2 بوية ومسألة الهوية ،التلفزيون العربر

امج الثقافية والبر مثاال، تونس  البر
 22،ص1999،
الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية،  سات اإلعالم واالتصال الوظائف والهياكل واألدوار،مؤسجمال العيفة، - 3

 122، ص2010، 1ط
 78، مرجع سبق ذكره، ص االعالم المتخصصأديب خضور، - 4
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  وسائل االتصال والثقافة : ي
ي القرن الماض 

 
بروز الظاهرتان األساسيتان ف

ية.   الجماهتر

 ،وبروز وسائل اإلعالم كناقل أساسي للثقافة  تزايد االرتباط بير  اإلعالم والثقافة

وذلك ألنها لم  إىل حد القول أن وسائل اإلعالم هي الثورة الثقافية الرابعة،

ي بتغيتر الثقافة ذاتها وقلبها،
كما أنها  بل بدلت سبل اكتسابها وقلبتها، تكتق 

ي إضفاء طابع ديمقراطي عىل الثقافة 
 
ي تطبيق السياسات الثقافية وف

 
أسهمت ف

 وشكلت بالنسبة لماليير  الناس الوسيلة األساسية للحصول عىل الثقافة

ي 
 
ي تنظيم الذاكرة الجمعية وصياغة القالب الثقاف

 
 كبتر األهمية ف

ً
ولعبت دورا

 للمجتمع. 

  ظهور حياة ثقافية غنية ومتنوعة ومتطورة، بفعل ارتفاع مستوى المعيشة

شار التعليم، والتطور وتطور مستوى التعليم وبروز اآلثار الثقافية النت

ي مجال االتصال وتطور وسائل االتصال ذاتها 
 
ي وتطبيقاته العاصفة ف التكنولوحر

 شكال ومضمونا وكادرا. 

امج الثقافية التلفزيونية هي نوع من            عىل ضوء هذا التقديم، يمكن القول أن التر

امج الحوارية التر

Talk shows ي مست مخ

ي أتت لتواكب التطورات التر
 
تلف الميادين ف

واتساع Cultural lifeالمنطقة العربية تحديدا واستجابة منطقية إلفرازات الحياة الثقافية 

النسب المعرفية لدى الجماهتر  المعنية بالمسألة الثقافية، وتنوع الحاجات الثقافية 

ي عملية التنمية الشاملة
 
 .للمواطن وتنامي الوعي بأهمية الثقافة ف

ع            
 
ي تقدم من خالل التلفزيون، ت

امج التر ي التلفزيون أنها "التر
 
امج الثقافية ف رف التر

ي صورة تلفزيونية مقبولة، تقوم عىل اإلفادة من 
 
بهدف تبسيط موضوع أو فكرة ثقافية ف

، تتمتر   ي
 إمكانيات البث التلفزيوب 

                                      
-  هي برامج تقوم عىل قدرة الكلمات واألفكار المثارة عىل اجتذاب المشاهد بالصورة التلفزيونية، تعتمد عىل قواعد

ي جذور القضية وتطورها، دقة 
 
محددة إلجراءها من بينها تحديد الهدف، توحيد المصطلحات المستخدمة، البحث ف

امج الحوارية انطالقا  ي الكالم أو المواقف، ويمكن تصنيف التر
 
الوثائق واستشهاد مع ذكر مصادرها، عدم التناقض ف

( -ر، )الحوار الفردي وفيه ضيف واحدمن عدة معايتر وأسس  : من حيث عدد الذين يجرى معهم الحوا ي
الحوار الثناب 

ة عن  وهناك تصنيف حسب طبيعة الموضوع : وينقسم إىل )الحوار البسيط ويدور حول فكرة محددة، أو زاوية صغتر

ي حوار مركب حيث يتطرق للموضوع من مختلف جوانبه مظهرا خلفياته 
ي مدته والثاب 

 
ا ف الموضوع ويكون قصتر

حوار  -أطول من حيث المدة الزمنية، آما الحوار من حيث الهدف فيقسم إىل حوار الرأيوتداعياته ، وهي 

، دار فكر وفن للطباعة  -المعلومات : حسنير  شفيق، مهارات إدارة الحوار اإلعالمي
حوار الشخصية .لالطالع أكت 

، مرص، ، فن الكتابة لالذاعة والتلفزيون،2010والنشر ي
دار المعرفة الجامعية، مرص،  / أيضا: طارق سيد أحمد الخليق 

2010. 
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ي 
 
ي تقديم ثمرات الفكر والفن والعلم عىل أوسع نطاق وف

 
أرحب بالتجديد والتبسيط ف

 دون أن يمس ذلك  دائرة،

" ي
 
ي اإلنتاج الثقاف

 
ى ف  1المستويات ذات القيم الكتر

ي تتوجه أساسا        
امج ذات الطبيعة الخاصة التر يعرفها يونس عبد الحميد بأنها " التر

إىل الجمهور بهدف التثقيف العام والخاص، ونقصد بالخاص، الذي يتوجه إىل الصفوة 

ي من  من السياسيير  أو األدباء
 
ي طبيعة االنتشار الثقاف

 
امج الثقافية تتمثل ف أو العلماء والتر

ي حركة ديناميكية،
 
كما تقوم عىل نماذج لها قدر من العمومية وعىل  الكبار إىل الصغار ف

ي مراحل النمو المختلفة وبصورة مختلفة
 
ات، تبعا للقدرات ف  تبسيط المعارف والختر

ي تستعمل 
ي الحياة اليوميةوبعبارات مختلفة عن تلك التر

 
 2ف

ي للتلفزيون قارص        
 
لقد أجاب األستاذ سعد لبيب عىل سؤال وجه له، هل األثر الثقاف

: بعض محطات التلفزيون وليست كلها وال غالبيتها
ً
 عىل مواده الثقافية؟  فأجاب قائال

امج ي بها مجموعة التر
امج الثقافية، ونعت   نطلق عىل بعض قطاعات برامجها عبارة التر

ي والدراسات األدبية  ي تتعرض بشكل مباشر لألنشطة المتصلة باآلداب والنقد األدبر
التر

 3والفنون التشكيلية، والمشح والعلوم، والدراسات اإلنسانية، وما إىل ذلك

ي اإلذاعة أو        
 
ي تذاع سواء ف

امج التر توحي لنا هذه التعاريف المذكورة أن كل التر

ي ويتضمن التلفزيون هي برامج ثقافية 
 
أو كل محتوى يقدمه التلفزيون هو محتوى ثقاف

مادة ثقافية فالمعرفة، األخالق، العقيدة الدين وهي مفاهيم ارتبطت برائد 

وبولوجيا إدوارد تايلور لما أعظ لنا مفهوم الثقافة، وهذا ما يؤكد ما ذكرناه بأن كل  األنت 

ي هو مادة ثقافية بحد ذاتها وهذا ما يج
ي محتوى تلفزيوب 

 
نامج الثقاف عنا نفرق بير  التر

 والمادة الثقافية. 

ي التلفزيون:  3-2
 
امج الثقافية ف   أصناف البر

يعرض التلفزيون، بوصفه وسيلة اتصالية مهمة مواد ثقافية متنوعة، كما يسمح       

ة عن طريق تعريف المشاهد  بأساليب وقوالب متعددة للتقديم، سواء كان ذلك مباشر

والكتب وإعداد عرض شيــــع لها وبإقامة الندوات األدبية  بأحدث األعمال األدبية

 . ي قالب درامي
 
، يتضمن هذه األعمال ف  والفنية، أو بطريق غتر مباشر

                                      
1
ي القنوات عماد بن جاسم بن محمد الحمود، - 

 
امج المسابقات الثقافية ف تعرض الجمهور السعودي لبر

، مذكرة لنيل التلفزيونية الفضائية العربية، دراسة االستخدامات واإلشاعات عل عينة من سكان مدينة الرياض

ي اإلعالم، جامعة
 
 .     39، 38، ص،ص2004/2005الملك سعود بالمملكة العربية السعودية  درجة الماجستتر ف

 .1971يونس عبد الحميد، مجلة عالم الفكر واللغة الفنية، الكويت، د.ع، د.ت،  - 2

، مرجع سبق ذكره، ص -1  34محمد كحط عبيد الربيىعي
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ي       امحر ي البحث أن نشتر إىل الثقافة كمضمون، وبير  الوعاء التر
 
ونحاول هنا ف

ا ، من حيث الشكل والمحتوى، لذلك نحاول التعرف عىل ماهية التر ي
مج التلفزيوب 

 :  1الثقافية من عدة جوانب

  .من حيث المضمون 

  .من حيث المفهوم 

  .من حيث الهدف 

     .من حيث النواحي الفنية 

امج إىل سبعة تصنيفات عىل النحو     امجية الحديثة، فتقسم التر أما الدراسات التر

التاىلي 
2  : 

ة األخبار والتعليقات، وبرامج المناسبات، والشؤ  -1 امج اإلخبارية كنشر ون العامة التر

 والرياضية. 

 اإلعالنات بنوعيها التجارية واإلعالمية.  -2

امج التعليمية سواء التعليم الرسمي الخاص بالمدارس أو التعليم غتر الرسمي   -3 التر

امج األطفال والشباب وتعليم الكبار.   كتر

فيهية وتدخل فيها برامج الموسيقر والدراما والفكاهة والمسلسالت  -4 امج التر التر

 واأللغاز والفوازير واأللعاب المختلفة.  والمسابقات

امج األدبية والفنية والعلمية، وتشمل الرقص والغناء والموسيقر والمشح  -5 التر

 والشعر والنقد والقصص واألدب والعلم. 

امج الدينيــــــة  -6  عــــــن الـــــتر
ً
ي تمثــــــل األقليـــــات الدينيــــــة فضـــــال

امج الموجهـــــة للفئــــــات الـــــتر الـــــتر

ها.   وغتر

امج الخاصة بالجماهتر ا -7 ها. التر  لنوعية كالمرأة والطفل والشباب وغتر

امج اآلداب  امج التلفزيون هو السائد، ويشمل القسم الخاص بتر وال زال هذا التقسيم لتر

والفنون والعلوم والموسيقر والرقص، الدراما والشعر والقصة و التقويم النقدي للداب 

ي 
امج الثقافية التر  تبثها القنوات الفضائية والفنون، ومواضيع العلوم المختلفة معظم التر

 .العربية بما فيها القناة الجزائرية الثالثة

 

                                      
امجإبراهيم إمام،  -1 فيهية للبر

، العددمج، اإلذاعية والتلفزيونية االتجاهات البر ، 23، السنة85لة الفن اإلذاعي

 .20، ص1979سبتمتر 
  .21المرجع نفسه،ص  -2
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ي يمكن إنتاجها للتلفزيون عديدة  3-3
المواضيع الثقافية: إن المواضيع الثقافية التر

 : 1وتشمل مختلف مجاالت النشاطات الثقافية ومن هذه المواضيع

     :امج تخـــــتص بتقـــــدبـــــرامج الشخصـــــيات أو األعـــــالم يم مواضـــــيع لهـــــا وهـــــذه الـــــتر

ة ســــــواء عــــــىل صــــــعيد التــــــاريــــخ  عالقــــــة أو تعــــــرف بالشخصــــــيات المعروفــــــة والممــــــتر 

ي مختلـــــف المجـــــاالت 
 
ين أو المبـــــدعير  ف ي أو اإلســـــالمي وبـــــالمتمتر  ي أو العـــــربر

اإلنســـــاب 

 أو معــــدي ومقــــدمي 
امج معــــايتر خاصــــة بهــــا وعــــىل المخــــرجير  الحياتيــــة، ولهــــذِه الــــتر

امج أن يضعوها صوب أعينهم عن  د إنتاجها وهي : هذه التر

  ي ثقافة جيله أو
 
أن يقدم العلم أو الشخصية مع ما أبدعه وقدمه وأسهم به ف

نامج  ه عىل الثقافة اإلنسانية كلها، ال أن يقدم بمعزل عن ذلك مما يفقد التر تأثتر

 قيمته الثقافية. 

  وري تسليط الضوء عىل خصائص العرص والجيل والمحيط الذي عاش من الرص 

تقدير ومعرفة كافة الظروف السياسية واالجتماعية والثقافية  فيه ليكون هناك

 والتيارات الفكرية السائدة آنذاك. 

   إبراز وتوضيح مدى تأثر الشخصية بمحيطه المحىلي واإلقليمي والعالمي  

ي مجال إبداعه.    
 
 ف
ً
 خصوصا

  ي أسلوب ومستوى متوسط الثقافة، أي أن ال تعد فقط للصفوة
 
أن تنتج المادة ف

 كي تكون سهلة االستيعاب والفهم من المشاهد متوسط الثقافة أو ا
لمتخصصير 

 ولتكون فائدتها عامة. 

  ي
أن يــتم االهتمــام باإلســقاطات المعــارصة للشخصــية وإنتاجهــا، ممــا يجعــل المـــتلقر

 يهتم بالشأن المعارص المشابه.        

 ات زمنية مختلفة، قديمة وم عارصة أن يحاول هكذا برنامج شمول أعالم من فتر

أو من مدارس إبداعية مختلفة لتكون الصورة أوضح للمشاهد وليكون انطباعا 

 عن الموضوع. 
ً
 متكامال

  فقط، بل حامل فكر غرف 
ً
يتطلب عدم تناول الشخصية أو العلم بوصفه تراثا

ب من فكر من سبقوه وأنه سيؤثر عىل المستقبل، وأن فكره وإبداعه يجد  وشر

ي المدارس الثقافية
 
 ف
ً
 المعارصة.  مكانا

  امج الثقافية أن تستعير  بفالسفة ومفكرين وجغرافيير  وأدباء كما يمكن لهذه التر

ي كافة المجاالت من شعر وقصة ونقد ونت  ومشح، وسينمائيير  
 
مبدعير  ف

ي المجاالت اإلبداعية األخرى. 
 
ين ف ي عمارة ومتمتر 

 وفنانير  تشكيليير  وفناب 

                                      
1
 .168، ص1،1998، جامعة بغداد، بغداد، طالبرامج اإلذاعية والتلفزيونيةكاظم فالح المحنة، - 
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      :امج الثقافيــــبــــرامج المعــــالم ي تخــــتص أو تركــــز عــــىل مــــواد تتعلــــق وهي الــــتر
ة الــــتر

باآلثــار والرمــوز الباقيــة مــن الحضــارات والثقافــات القديمــة وكــل مــا يتعلــق بهــا، منهــا  

كآثــار الحضـــارات ومــا تـــبقر منهـــا مــن المعـــالم الدينيـــة كالمعابــد واألديـــرة والمســـاجد 

لمعــالم والمعـالم الثقافيــة كالمـدارس القديمــة والمنتـديات والصــالونات الثقافيـة. وا

التاريخيــــة كاآلثــــار والمــــدن والقصــــور والمســــارح والحمامــــات واألقــــواس والمنشــــآت 

 العمرانية المختلفة. 

     :ي تهــتم بــاألنهر والجبــال والصـــحاري بــرامج المعــالم الجغرافيــة
امج الـــتر وهي الــتر

 والوديان والسهول وما يحيط بها وما مر بها من حضارات وأحداث. 

 ي بالنشـــــــاط
ي تعـــــــب 

امج الـــــــبر ي بالنتـــــــاج ات الثقافيـــــــة:     الـــــــبر
ي تعـــــــت 

امج الـــــــتر وهي الـــــــتر

ي كمعـارض الكتـب، ومشـاكل الكتـاب والمـؤلفير  والتوزيـــــع والملكيـة 
 
والنشاط الثقـاف

األدبيـــــة، واتجاهـــــات القـــــراء نحـــــو الكتـــــب. كمـــــا تقـــــدم معلومـــــات عـــــن المهرجانـــــات 

ف الثقافيـــة والمعـــارض الفنيـــة...الخ، ويتطلـــب إبعادهـــا عـــن الطـــابع اإلخبـــاري الرـصــ 

 وأن تقدم بطريقة نوعية. 

   :ي تتنـــــــاول تـــــــاريــــخ المـشــــــح بـــــــرامج تـــــــاريــــخ األعمـــــــال اإلبداعيـــــــة
امج الـــــــتر وهي الـــــــتر

ي بــــرواد المـشـــح والســــينما وأهــــم الممثلــــير  
والســــينما محليــــا وعربيــــا وعالميــــا، وتعــــت 

ي تتنــــاول الصــــحافة ووســــائل اإلعــــالم والفنــــون اإلبداعيــــة 
امج الــــتر المعــــارصين، والــــتر

 األخرى. 

  ي باألديـــــان والتعريـــــف بتاريخهـــــا وأصـــــولها ديـــــان:   بـــــرامج األ
ي تعـــــت 

امج الـــــتر وهي الـــــتر

 ومبادئها وعاداتها وعالقتها مع األديان األخرى. 

  :امج الثقافيـــة المنوعـــة ي تتنـــاول قضـــايا مختلفـــة منهـــا: اجتماعيـــة كقضـــايا الـــبر
والـــتر

ي والتعلــيمي للمجتمــع ومناقشــة القضــايا ال
 
فكريــة، المــرأة والواقــع االجتمــاعي والثقــاف

ي 
 
ي المحاصيل والحياة اليوميـة ف

والعادات والتقاليد والفنون الشعبية واألزياء وجت 

 المدينة والريف...الخ. 

  :اث والمعـــارصة، العولمـــة، حـــوار الحضـــارات، بـــرامج تتنـــاول قضـــايا معـــاضة كـــالتر

...الخ.  ي  اإلرهاب، الحروب وأسبابها، التطور التكنولوحر

امج 3-4 ي البر
 
 الثقافية:  الشكل والمضمون ف
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، والذي تمحور حول ما الذي نقصده طرحت الدكتورة مي العبد هللا تساؤال هاما       
ي أو اإلعالم الذي يصدر الثقافة؟ ومنه نقول ما 

 
، هل هو المحتوى الثقاف ي

 
باإلعالم الثقاف

نامج الذي يقدمه التلفزيون ثقافيا ؟   الذي يجعل التر

ي حد ذاته تجربة، ولهذا فهو يقول بعض الباحثير  أن أي برن      
 
ي يشكل ف

امج تلفزيوب 
نامج يصبح تعليميا فقط حينما  تعليمي بالنسبة للمشاهد بينما يقول بعض آخر أن التر
امج  امج التعليمية، فإن التر تقدمه مؤسسة تعليمية، وإذا كان هذا هو شأن التر

ي التلفزيون حينما: الثقافية
 
 يمكن أن تكون كذلك ف

 ي األغراض تضيف إىل ما ي
 
عرفه الجمهور معلومات هامة يمكن استخدامها ف

 االجتماعية.                         
  تكسب أفراد الجمهور مهارات جديدة، وتوسع نطاق تجربتهم الثقافية، وتزيد

ي 
 1من قدرتهم عىل التذوق والتعبتر الفت 

 من ناحية المضمون:  -
ي 
ي أو إعالمي أو تعليمي  إنه من غتر المجدي أن نصف أي برنامج تلفزيوب 

 
بأنه ثقاف

نامج أو ذاك، سواء كان عىل شكل  عىل أساس الشكل الذي يقدم به هذا التر
، فالرسالة الثقافية  ي

نامج التمثيىلي الوثائقر ة أو التمثيلية أو الدرس أو التر
المحارص 

ي برنامج 
 
الشيقة ذات القيمة يمكن أن تقدم بشكل درامي أو كوميدي، أو ف

ها... والخط الفاصل هنا يجب أن يكون عىل أساس المضمون المسابقات وغ تر
ين من مجاالت  نامج، ومن ثم نصل إىل مجالير  كبتر والهدف واألثر الذي يحدثه التر
ي مفهوم الثقافة بمعناها السابق: 

 
ي التلفزيون كل منهما مندرج ف

 
امج الثقافية ف  2التر

 ي باالستنارة الفكرية المحصنة عن طري
 
ق تغذية العقول بما النشاط الثقاف

تمخضت عنه اإلنسانية من نظريات وأفكار ومناهج تمس طريق تنوير الوعي 

                                      
 

-  الدوىلي األول حول 
ي الجزائر" رهانات الواقع واالملتقر

 
بدار  لتطلعات"اإلعالم والصناعات الثقافية واإلبداعية ف

 2018مارس 14/15مستغانم وذلك يوم  –الثقافة ولد عبد الرحمان كاكي 
- امج التعليمية ترتبط بمفهوم التعليم امج ويمكن القول أن التر كثتر من الناس يخلط بير  هذين النوعير  من التر

ي موقف معير  الذي يهدف أساسا إىل تربية النشء والسلم. ويعرف التعليم عىل انه تعديل الذي يط
 
رأ عىل الفرد ف

ي المجتمع، ويقول طه حسير  أن الثقافة أشمل من 
 
ي ف

 
نتيجة للتدريب والممارسة ووظيفته الحفاظ عىل الكيان الثقاف

امج  امج الثقافية والتر التعليم وأن كل متعلم ليس مثقف بالمعت  الدقيق لهذه الكلمة وهناك خيط رفيع بير  التر
ي التلفزيون من

 
امج التعليمية أنها تقدم خدمة تعليمية حسب المناهج  التعليمية ف حيث الهدف حيث تعرف التر

ي توجه اىل 
امج الثقافية التر كتر  عىل الجمهور المستهدف بعكس التر

ي فصولهم وهنا يتم التر
 
المدرسية للتالميذ ف

، أنظر: سهتر جاد، الجمهور العام بهدف نشر الثقافة بير  فئات الشعب والنهوض بمستوى الفنون جميعا وإحياءه
 76مرجع سابق، ص

 
، مرجع سبق ذكره ،ص،ص  -1 ، أحمد عىلي  .78-71جاد سهتر
 73المرجع نفسه، ص  -2
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ي تعرض األدب 
امج التلفزيونية التر ي هذا النوع التر

 
العام منهجيا وعلميا، ويندرج ف

.  وأجناسه وعلوم الجمال، ي
 وهي ميدان النقد الفت 

  وهو ينرصف جوهر ، ي
ي فهو النشاط الفت 

، وما أما المجال الثاب  ي يا للنشاط األدبر
ي بحال خلط هذين النوعير  

يتصل به عن قرب من فنون أخرى جميلة، وال ينبىع 
ي أحدهما باآلخر،

 
 النشاط الجماىلي من أدب  من النشاط الثقاف

وأهم ما يمتر 
ي 
 
وفنون، أنه يثتر الفكر والشعور معا، فقوالبه الفنية الناضجة ذات أثر عميق ف

، وتوجيهه وجهة إيجاب ي هذا المجالالوعي
 
 .1ية، ولألدب الصدارة ف

امج الثقافية نجد أن قوالب األدب          ي التر
 
وأجناسه الفنية وبخاصة أجناسه  *ف

، ي
ة، تقوم إذا توافر لها نضجها الفت  وإذا  الموضوعية، من مشحية ورواية وقصة قصتر

لفكر أحكمت بنيتها مقام إقناع يتوجه إىل الفكر من خالل الصور فيمس مناطق ا
، ومن هذا الجانب يكون  ي

والشعور معا، فيثتر اإلرادة إىل العمل كما ينمي الوعي اإلنساب 
، ألنها فكر ووجدان   ي وخطر اجتماعي لألدب أوال ثم الفنون األخرى جانب جماهتر
، ال شك أن القوالب األدبية إذا لم تتضح فيها  ي

ي مجالها الفت 
 
وفيما يخص الثقافة ف

ز رصيحة سافرة، المقدرة الفنية، تنف صل فيها الفكرة عن قالبها وتطىع  عىل شكلها، فتتر
، ولكنه يتعدى ذلك إىل  ي

فإن خطر ذلك ال يقترص عىل الهبوط بمستوى العمل الفت 
ة، مما يخرج بها عن مجال الثقافة أوال، ثم يفقدها   ابتذال الفكرة نفسها فتصبح مباشر

ي يجب أن نحر 
ص عليه ال من أجل الفن واألدب فحسب كل تأثتر لها ثانيا فاإلحكام الفت 

ولكن نحرص عليه ألن األدب بدونه ال يكون أدبا، وألنه يهبط إىل مجرد النصائح أو 
 2اإلعالم المباشر 

ي        
ي البداية هو نقله كما هو إىل المتلقر

 
امج الثقافية بالنسبة لألدب ف لقد كان دور التر

يب دون تحوير أو تدخل، لكن شعان ما فتقرأ قصائد الشعر أو القصة كما كتبها األد
ت هذه الوظيفة حيث اتسع مجال اهتمامها إىل تقديم أخبار النشاطات األدبية،  تغتر
باإلضافة إىل تقديم نماذج مختارات من المنتجات األدبية كما أصبحت تهتم بطرحها 
ي حصص مستقلة بذاتها، وقد تلجأ إىل وضع لجان خاصة

 
 عىل المختصير  ومناقشتها ف

ي 
ي ترقية ذوق المتلقر

 
ي وتختار منه ما يساهم البث وهو ما يساهم ف تدرس اإلنتاج األدبر

3 

                                      
 .  81-79نفسه، ص  -1
وب الكتابة يبتكره اإلنسان بمساعدة اللغة ليستمع باكتشافه لتجربة الحياة، فالكاتب  -* ب من رص  يعتتر األدب رص 

ينت بثوب من الجمال بهدف أن يقودنا إىل معرفة فهمه لمعت  الوجود، وهذه الصورة األديب يقدم لنا الحقائق وقد ز 

بطبيعة الحال خيالية، فالشعر والرواية والقصة والمشحية ما هي إال صيغا للتعبتر عن تلك الصور الخيالية البديعة، 

، تر عبد الحميد الميةالفلسفة واألدب والفنون الجميلة من وجهة نظر اسللمزيد انظر : سيد حسير  نرص، 

، ط ي كة عكاظ للنشر والتوزيــــع، الرياض 1الحزيتر  34، ص1984، شر
2
 . 83-81نفسه، ص، ص  -
 . 24نفسه، ص -3
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امج الثقافية،         ي التر
 
ورة زيادة نسبة الثقافة األدبية ف وعليه، إذا كنا نذهب إىل رص 

ي أن يقوم به الراديو والتلفزيون 
فإنما نذهب إىل ذلك تأسيسا عىل الدور الذي ينبىع 

ء للكمال أو التسليةبالقياس إىل  ي
، الذي ال يعد مجرد سر ي الذوق األدبر

، فحير  يقوم 1

ي للمشاهد، نستنتج أنه يصور لنا أداة المعرفة والتهذيب،  التلفزيون بتكوين الذوق األدبر

ي مهمة الوصول 
 
ي والمتمثلة ف

 
نامج الثقاف ي يسىع إليها التر

وبــهذا تتحقق الغاية التر

 بالمشاهد إىل قراءة األدب. 

اعتادت القنوات الفضائية أن تقدم برامج ثقافية خالصة موجهة إىل الصفوة       
ي تقدمها المحطات العامة. وإذا كانت 

امج الثقافية التر ي قد ال تناسبها التر
المثقفة، التر

ي المجتمع 
 
ي وتنشئة األجيال الجديدة ف

 
اث الثقاف ي نقل التر

 
الوظيفة اإلعالمية تتمثل ف
فراده وتطوره وتنميته، حيث يكتسب الفرد ثقافة جماعته، من أجل تحقيق التآلف بير  أ

امج الثقافية هي األدب وفنونه والقضايا  ي تؤكد عليها التر
وإن أبرز المضامير  التر

ي  اث األدبر والنشاطات األدبية من شعر وقصة ورواية ونت  ومشح ومناهج النقد والتر
ي 
 
 مجال األدب حصة ضمن القديم والحديث، كما كان لدراسة تجارب الشعوب األخرى ف

امج الثقافية العديد من التر
2 

امج الثقافية،  ذلك أن نجاح         ي التر
 
عمليا؛ إن الشكل يرتبط بالمضمون ارتباطا وثيقا ف

ي تحقيق التكامل بير  الشكل والمضمون من جهة، 
ي يعت 

 
نامج الثقاف ي التر

 
تأثتر الرسالة ف

ي متمتر  بير  وسائل وبير  استغالل اإلمكانيات الفنية للتلفزيون  
كوسيلة ذات كيان فت 

 االتصال من جهة أخرى. 

ي  من ناحية الشكل:  -
 
امج التلفزيونية تصلح ف هناك مجموعة من األشكال الفنية للتر
ه من المضامير  اإلعالمية  ، كما تصلح لغتر ي

 
مجملها ألداء المضمون الثقاف

 هذه األشكال، ما يىلي 
فيهية، ومن بير 

 3والتر
  :شكل المقابلةinterview format   كا بير  برامج

يعتتر هذا الشكل قاسما مشتر
كالمنوعات والطوائف و األعالم والتثقيف ويعتمد هذا  التلفزيون عىل اختالفها

نامج أو مجري الحوار مع شخصيات مختلفة سواء   ي عىل مقدم التر امحر الشكل التر
ية عامة مشهورة، ممن يتمت   كانت هذه الشخصيات: شخصيات جماهتر

جمهور أن يراها عن قرب، ويتعرف عىل جوانبها الحياتية المتواجدة خلف ال
امج الثقافية شخصيات: توفيق الحكيم، العقاد، طه  ي التر

 
الشهرة، ومن أمثلتها ف

ي،  ، نجيب محفوظ... أو شخصيات غتر معروفة عىل النطاق الجماهتر حسير 
ي مجال معير  من المجاالت الثقافية، تستطيع

 
أن تبسط  ولكنها متخصصة ف

                                      
ي ارتولد بنيت،  -1  2، ص 1957، تر: عىل محمد الجندي، مكتبة نهضة مرص، القاهرة ، الذوق األدبر
 .76، مرجع سبق ذكره، صدراسات تلفزيونيةأديب خضور،  -2

، مرجع سبق ذكره ،ص،ص) -3  .( 143-133جاد سهتر ، سامية أحمد عىلي
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ي دورا هاما ال 
، ويلعب اإلعداد لهذا الشكل التلفزيوب  ي للجماهتر

 
المضمون الثقاف

ي 
نامج من خالل اختيار الشخصيات التر يقل عن الدور الذي يقوم به مقدم التر

، وصياغة األسئلة  نامج وانتقاء أفضل أعمالها بالنسبة للجماهتر ستقدم التر
انب شخصية الضيف ومن ذلك وترتيبها بشكل مشوق بحيث تغظي كل جو 

امج الثقافية يعتمد عىل شخصية ثقافية  ي التر
 
ي ف

يتضح أن هذا الشكل التلفزيوب 
ا عىل  ي زوايا الكامتر

 
كتر  ف

نامج يراع التر ي إخراج هذا التر
 
تتم معه المقابلة، وف

ي 
 
ي الضيف بصفة أساسية، ألنه العنرص األساسي ف

 
، أما المقدم فهو االتصال الثقاف

 الجمهور بطبيعة الحال.  مألوف لدى

ي بشعة، فإن أسلوب الحوار هو أنسب طريقة تشجع       
 
لنقل المضمون الثقاف

نامج والشخصية الثقافية، ولكي   مقدم التر
المشاهد عىل تتبع الحديث أو الحوار بير 

ي يجب أن يكون أسلوب الحوار معدا وواضحا ومنطقيا، يتسلسل 
 
يتحقق الهدف الثقاف

ي سهولة ويش، ويذهب روبرت ل.هيليارد إىل أن برامج المقابلة فيه المضمون ال
 
ي ف

 
ثقاف

 :  تنقسم إىل ثالثة أنواع رئيسية، هي

 " مقابلة الرأيOpinion." 
 " مقابلة الشخصيةPersonality." 
 " مقابلة االعالمInformation." 

ي مقابلة واحدة.                      
 
 ويمكن الربط بير  هذه األنواع جميعا ف

  :امج الفيلمية يعتمد هذا الشكل film and master of car cermoniesformatشكل التر
 عىل عنرصين أساسيير  وهما: 

نامج ويقوم بربط موضوع األفالم        عنرص الفيلم، واآلخر عنرص الذي يقدم التر
، وكلما  المعروضة بعضها ببعض ي

 
نامج الثقاف ي التر

 
من أجل تحقيق الوحدة الموضوعية ف

ي تحقيق هدفه  نجح
 
نامج ف ي تحقيق الوحدة الموضوعية نجح التر

 
نامج ف مقدم التر

 . ي
 
 الثقاف

ي عملية انتقاء األفالم وفقا       
 
ي ف امحر ي هذا الشكل التر

 
ي ف

تتلخص مهمة المعد التلفزيوب 
ح الالزم لها،  لموضوع الحلقة باإلضافة إىل أنه يقع عىل عاتقه ترتيب األفالم وإعداد الشر

 ات الربط بير  األفالم.                                  وكتابة فقر 

  :ية وبرامج المسابقات امج الجماهتر ويعتمد هذا الشكل    contest formatشكل التر
عىل تحقيق عنرص الرصاع والمشاركة والتفكتر بير  الشاشة وجمهور المشاهدين 

ة، وال سيما ح ي بشعبية كبتر
ينما يقدم بشكل ولذلك يتمتع هذا الشكل التلفزيوب 

ي 
األمر الذي يجعل المادة الثقافية تقدم بطريقة ناجحة، من   مدروس وإخراج فت 

 ، خالل تواجد مجموعة من الجماهتر داخل األستوديو تمثل عينة بشكل مباشر
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ي اإلجابة عن األسئلة عن طريق تليفون 
 
اك ف ويمكن أيضا لجماهتر المنازل االشتر

ي مركب خصيصا باألستوديو، ويكون 
ي هذا الشكل التلفزيوب 

 
نامج ف دور مقدم التر

هو دور الحكم بير  المتسابقير  ويقوم بإلقاء األسئلة وإجراء القرعة وربط 
 الفقرات.               

    :شكل المحاكمةcourt room format    امج هذا الشكل من أصلح األشكال للتر
من قضاة ومستشارين الثقافية حيث يعتمد عىل شكل المحكمة العادية بما فيها 

ي ومدع عام... ويمكن طرح الكثتر من القضايا 
ومحامير  وشهود إثبات وشهود نق 

 الثقافية. 
   :شكل المجلة التلفزيونيةtv magazine format   ي هذا الشكل استع

 
ار التلفزيون ف

ا ي الموضوعات الثقافية التر
 
ي من شكل المجالت الصحفية لما توفره من تنوع ف محر

ي 
ي ترض 

، وإن كان طابع المجلة  التر أذواق نوعيات مختلفة من الجماهتر
التلفزيونية يختلف بطبيعة الحال عن المجلة الصحفية تبعا الختالف الوسيلة 
االتصالية، ولكن هذا االختالف يجعل المجلة التلفزيونية تستفيد من خصائص 

ي تقديم أكتر قدر من المعلومات الثقافية واإلخب
 
فيهية التلفزيون الفنية ف ارية والتر
ي قالب جذاب

 
وهنا يقترص دور المقدم عىل عرض وربط الصفحات المرئية   ف

وإجراء بعض المقابالت الحوارية،   بعضها ببعض وقراءة التعليق المصور
ي الفقرات 

 
ويستحسن أن يقوم بالحوار عدد من المقدمير  تحقيقا للتنوع ف

وتوافر عنارص التشويق فيه إال  الداخلية، ورغم جاذبية قالب المجلة التلفزيونية
ي برامج الثقافة العامة فقط. 

 
 أن البعض يرى أنه ال يصلح إال ف

  :شكل المنوعاتvariety format    ي يرغبها
هذا الشكل من األشكال التلفزيونية التر

لما يتمتر  به من حركة وتنوع وحيوية، ولما يتضمن من فنون الموسيقر  المشاهد 
ت والمشاهد الدرامية، والمواقف الضاحكة، وفنون القول  والغناء، واالستعراضا

ها... فهي أقرب إىل المزيــــج من الفنون.   وغتر
 كالشعر والنت 

   :شكل المائدة المستديرةguest panel format     ي جوهره عىل
 
ويقوم هذا الشكل ف

{ حول موضوع من 05-03مناقشة جدلية بير  عدد محدود من األشخاص }
ي الندوة يتحدثون ويستمعون الموضوعات الثقا

 
كون ف ي شكل ندوة، المشتر

 
فية ف

ي 
آلراء بعضهم البعض، ويعدلون آرائهم ومالحظاتهم وفقا للحقائق و اآلراء التر

يعرضها كل منهم، وبــهذا تصبح المناقشة حية فعالة، وهدف هذه الندوة يكون 
ي ذلك أن تت

ي يحاول إثارة تفكتر المشاهد، وال يعت 
سم المناقشة دائما هدف تثقيق 

ي أن موضوع المناقشة يجب أن تكون له أهمية 
بالرصامة التامة، وإنما يعت 

ومغزى، وليس هناك ما يمنع إضفاء بعض اللمسات المرحة من حير  آلخر 
                      تحقيقا لعنرص التشويق.           

  :شكل برامج المنوعاتvariety format    سوم المتحركة  كالموسيقية، والباليه والر
كالقصص التاريخية والخيالية والتعليمية، وهذا الشكل يساعد عىل تحقيق 
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، من خالل تقديم الموسيقر الرفيعة والسيما أن الموسيقر   ي والجماىلي
التذوق الفت 

كة بير  كافة األمم. 
 كما هو معروف لغة مشتر

امج الثقافية يتطلب تخليصها من الطابع اإلخبار         ي ومعالجة نوعيتها، إن نجاح التر
وأن تطويرها يرتبط بتطوير مضمونها وتحقيق التكامل بير  الشكل والمضمون، وتحتاج 
ي وتحديد 

ي يراد توصيلها للمتلقر
نامج أن يحدد بدقة األفكار التر من مخرج ومعد التر

نامج  ي يمكن أن يستخدمها ويستفيد منها معدو التر
األهداف، وبالتاىلي تعيير  المصادر التر

ي تنقله اليوم وسائل االتصال الحديثة وخاصة الثقا
 
. وغالبية المضمون الثقاف ي

 
ف

ة، وإن  ة وغتر مباشر ي المشاهد بطرق مباشر
 
ي ف

 
امج أثرها الثقاف ك هذه التر

الفضائيات، وتتر
ي يقدمها، 

امج الثقافية التر التلفزيون اليوم أصبح يؤثر ثقافيا، ليس من خالل مضمون التر
ي للمشاهد مح

 1توى وتوجه هذه الثقافةبل أنه ينتقر

ي وهنا يؤكد أديب خضور أهمية       
 
ية  الدور الثقاف الذي تلعبه وسائل اإلعالم الجماهتر

ي الو 
 
ألن دورها لم يعد يقترص عىل توصيل ونشر الثقافة، بل أصبحت تؤثر قت ذاته   ف

ي إبداع هذا المضمون، ومرة 
 
ي عملية انتقاء محتوى الثقافة، وحتر ف

 
بشكل أساسي ف

ي ملتقر طرق مشكالت الثقافة الحديثة 
 
ية تقع ف أخرى نجد وسائل اإلعالم الجماهتر

ي التقليدية. 
 
فد طرائق التحصيل الثقاف  ألنها أتت لتر

امجية التلفزيونية:  3-5 ي الخطط البر
 
امج الثقافية ف  البر

ي تصنيف وتحديد         
 
كما هو معروف أن لكل قناة خطها االفتتاحي الخاص بها ف

تضع جميع القنوات الفضائية العربية السنوية والفصلية والشهرية، وعليه  برمجتها 

امج الثقافية ولكنها متباينة بير  فضائية وأخرى،   للتر
ً
ا امجية حتر  ضمن خططها التر

امج   محددة للتر
ً
 بذلك، بينما نجد األخرى تضع نسبا

ً
ا فبعض الفضائيات ال تهتم كثتر

امج  من بير  هذه  الثقافية المتخصصة إضافة إىل التر
ً
 ثقافيا

ً
ي تحوي مضمونا

العامة التر

 الخطط نذكر: 

خلصت العديد من الدراسات إىل أن الغالبية العظم من القنوات الفضائية تقدم       

ي بحت موجه إىل 
 
برامج ثقافية عامة باإلضافة إىل تقديم برامج قليلة لها طابع ثقاف

ي تقدم مضامير   النخبة أو الصفوة المثقفة أو لجميع المشاهدين
امج التر وكان لهذه التر

 .
ً
امجية ولكنها ضئيلة جدا ي الخطط التر

 
ولكن هنالك   2تراعي التقاليد الجمالية حصة ف

ي الجانب اآلخر العديد من القنوات الفضائية العربية ومن خالل المتابعة، نجدها تهتم 
 
ف

                                      
1

 .80مرجع سبق ذكره، ص، دراسات تلفزيونية، أديب خضور -
2
 .153،ص  2003، 1، د.ب،. دن، طالثقافة العربية: الفضائياتعبد الغني أمين سعيد،  - 
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فيهية فقط، وليس لديها أية برامج ثقافية متخصصة،  بل إن بعضها تتعمد بالجوانب التر

امج سطحية، وقد توقف البحث عند بعضها.   الثقافة الجادة وتغاىلي بتر
 االبتعاد عن نشر

مع تكاثر القنوات الفضائية العربية ظهرت الحاجة إىل التنسيق بير  هذه القنوات      

امجية وبالذات الثقافية منها، وطرح  ي الجوانب التر
 
ي النواحي التكنولوجية أو ف

 
سواء ف

ي اجتماع اللجنة الدائمة م
 
وع دراسة إمكانية إنشاء قناة فضائية ثقافية عربية ف شر

وت نهاية آب  ي بتر
 
ي بالجامعة العربية  المنعقد ف م ومن ضمن 1997لإلعالم العربر

ي تنفيذ آليات 
 
وع ف امج الثقافية والثقافة، الشر ي تخص التر

توصيات هذا االجتماع التر

ي نص عليها دليل الت
نسيق بير  القنوات الفضائية العربية، وإعداد دراسة التنسيق التر

يعات الدولية والقومية المتعلقة بحقوق التأليف وانعكاساتها عىل العمل  حول التشر

، كما أوض االجتماع القنوات الفضائية العربية بالتعامل مع األدباء  ي
اإلذاعي والتلفزيوب 

مع السىعي إىل تشجيع المواهب  والكتاب العرب ونقل الفعاليات الثقافية إىل الشاشة

ي مجال الكتابة التلفزيونية، كما وجهت الدعوة إىل الجهات المنتجة بمن فيها 
 
الواعدة ف

لكن لألسف أن الواقع وحتر ، القنوات الفضائية العربية إىل إنتاج المزيد من األعمال

ي 
امج الثقافية ليس بالمستوى المطلوب فق   إحدى الدراسات أثبتت أن االهتمام بالتر

ي قنوات عربية كعينة ممثلة للقنوات الفضائية العربية 
ي تناولت ثماب 

الدراسات التر

، هما أداة تحليل المضمون وأداة تحليل األسلوب،  وباستخدام أداتير  منهجيتير 

ي 
 
ي تكشف عن أداء هذه القنوات ف

خلصت الدراسة إىل مجموعة من الحقائق التر

فيه عىل حساب وظيفة نقل عالقتها بالثقافة العربية وأكدت أنه ا تركز عىل وظيفة التر

 1الواقع وفهمه وتحليله ونقده

امج الثقافية ال يجب علينا أن نتناس المنشط أو المذيع ودوره        حير  نتكلم عن التر

ي 
 
، إذ يجب عليه أن يمتاز بخصائص وصفات خاصة تنسحب ف ي

 
نامج الثقاف ي إنجاح التر

 
ف

امج األخرى، و  هذا راجع لقيمة الثقافة والمستوى الرفيع الذي عليه أن العديد من التر

 يخاطب به المشاهد. 

امج الثقافية:  3-6 ي البر
 
 خصائص القائم باالتصال ف

ي          ي القنوات الفضائية العربية من مخرحر
 
امج الثقافية ف ي التر

 
إن القائمير  باالتصال ف

امج يتطلب أن يكون من الكوادر اإلعال  مية المتخصصة كي ومعدي ومقدمي هذه التر

                                      
1

 .156نفسه، ص  -
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امج الثقافية إىل المتلقير  بشكل أمثل لذا يتطلب 1يتحقق الهدف المطلوب من التر

 تواجد بعض الخصائص: 

: ويقصد به أن يكون الشخص قد حصل عىل قدر معقول من المستوى التعليمي 

 . ط بعض المحطات التلفزيونية حصوله عىل مؤهل جامىعي  التعليم، وقد تشتر

ي 
 
اته العامة ودرايته بالحياة العامة : المستوى الثقاف ويقصد به معارف المشط وختر

وإدراكه الكامل لألحداث من حوله فطبيعة عمله تتطلب ثقافة موسوعية وشاملة لعدة 

 2مواضيع وهو ما يكسبه شخصية ذات قيمة عميقة الفهم

 : يعتتر الصوت الجيد من المؤهالت األساسية للمنشط. الصوت وطريقة التحدث

: ويقصد به قدرة التعامل مع المشكالت والمواقف الجديدة وشعة البديهة الذكاء

ي تتطلب مهارة وقدرة ذهنية والفطنة. 
 والمفاجئة التر

: التواضع والثقة بالنفس القدرة عىل العمل القدرة عل التخيل واالبتكار واإلبداع

 .3الجماعي والصتر والقدرة عىل اإلقناع

امج الحوارية  Interviewerالُمحاور  عىل غرار هذه الخصائص فإن    هو مقدم التر

ي المجموعة فهو الذي يستخدم األجهزة ويبحث 
 
والمناقشات إذ يعتتر العنرص الرئيسي ف

ي األمر 
ي موضوعه الذي يهم المشاهد ويناقش ضيوفه ويطرح عليهم األسئلة ويقتص 

 
ف

كتر  فيما يتح
دث فيه ضيفه والذي أن يتسلح المحاور بمهارات االتصال واإلنصات والتر

ي تجذب المشاهد
ة التر  يمكنه من التقاط األفكار المثتر

 جدلية العالقة بي   الثقافة واإلعالم:  .4

ية والذي تحول إىل أداة ثقافية، بل      يعتتر التلفزيون من وسائل االتصال الجماهتر

بداع وأصبح من الوسائل الرئيسية للحصول عىل الثقافة واالطالع عىل جميع أشكال اإل 

                                                         . ي
 اإلنساب 

ي حينما يقدم          
 
 يوصف اإلعالم بأنه ثقاف

ً
 ثقافيا

ً
، أو يقدم رسالة ثقافية مضمونا

ي هو نقل 
 
ي عن طريق الرموز، فإن اإلعالم الثقاف

معينة، وإذا كان االتصال هو نقل المعاب 

                                      
1

 33، مرجع سابق ، ص قافي للقنوات الفضائيةالبرامج التلفزيونية والدور الثجواد علي مسلماني،  -
2

 20،مكتبة التراث اإلسالمي ، القاهرة، د.ت، ص 1، طالمذيع وفن تقديم البرامج للراديو والتلفزيونكرم شلبي،  -
3

، 1999، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1، طاقترابات نظرية من األنواع الصحفيةنصر الدين العياضي،  -

 75ص 
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ي عن ط
 
ي وسائل اإلعالم،المضمون الثقاف

 
فتناول الثقافة من الوجهة  ريق الرموز ف

ي يسىع إىل إشاعة 
 
اإلعالمية يساوي تناول اإلعالم من الوجهة الثقافية فاإلعالم الثقاف

ي المجتمع ناهيك عن دوره 
 
ونشر القيم الجمالية والذوقية والحسية والوجدانية ف

 1ووظائفه االجتماعية األخرى

 اليومي للناس، الصناعة الثقيلةالثقافة هي يقال إذا كانت        
، فان اإلعالم هو الختر 

فاإلعالم ليس الوصول إىل الحقيقة وإنما دفاع عن مواقف وأهداف وغايات وأحيانا 

ائح  امج المعينة لشر ي بعض التر
 
مواقف شخصية، وما تقوم به بعض وسائل اإلعالم ف

اثية، يشكل المجتمع، وإعطاء بعض المعلومات الفكرية والسياسي ة والتاريخية والتر

ي 
 
اكم اإلعالمي يسهم ف

، وهذا التر ي طبق إعالمي
 
ي ف

 
رافدا من روافد الثقافة، وهذا منهج ثقاف

ي المسألة الثقافية عتر 
 
، وسلوك هذا المجتمع والخوض ف حركة التطور االجتماعي

تكزات وسائل اإلعالم سواء التلفزيون، الصحف، المجالت، اإلذاعة وكتب فهي من المر 

 .2األساسية للثقافة

الثقافة واإلعالم وجهان لعملة واحدة، يتجاوزان حدود المكان والزمان؛ فيكون       

ي 
 
ي جزئياته كافة والذي يعتمد عليه اإلعالم ف

 
 ف

ً
 والثقافة موضوعا

ً
اإلعالم فيه محموال

ي بعض جوانب المصطلح. 
 
ي أو ف

 
 العمل الثقاف

ي الوقت الراهن تغدو وسائل اإلعالم وما يدفعنا إىل الحديث عن         
 
اإلعالم ف

بدون محتوى مما  واالتصال وهي قنوات للثقافة وغدت الثقافة البرصية هي السائدة،

ي بلدان العالم الثالث، وإحباط  جعل العقل يحجم عن المحاكمة العقلية،
 
وبخاصة ف

 .3القدرات العقلية والذهنية

افة عالقة تبادلية، حيث تقوم وسائل اإلعالم بدور وتعتتر العالقة بير  اإلعالم والثق     
ى للعوامل  ي نشر الثقافات، كما تعظي نظريات االعالم المختلفة أهمية كتر

 
هام ف

والعالقات الثقافية، وللتدليل عىل ذلك نجد أن أشهر النظريات الشارحة للتدفق 
فيه عدة  ويحدد  Herbert schiller شيلر اإلعالمي هي التصور الذي طرحه هاربرت

                                      
 
، مرجع سبق ذكره، صم -1  .29حمد كحط عبيد الربيىعي
 .88عيد الدرويش، مرجع سبق ذكره، ص،ص -2
 89المرجع نفسه، ص  - 3
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ات " الِص  ات تحكم حجم ومضمون واتجاه التدفق، وكان ضمن هذه المتغتر الة متغتر
 1الثقافية" وهي مجموعة الصالت الفاعلة بير  الدول كاللغة والملبس والطعام. 

ي        
 
يعود االرتباط الوثيق بير  اإلعالم والثقافة إىل اعتبارات موضوعية وذاتية ف

، فرضت هذا النوع ، إذ كان لكل عنرص منهما  المجالير  من االعتماد والتفاعل المتبادلير 

 دوافعه: 

 :2دوافع اإلعالم 4-1

  ي رصد
 
إن اإلعالم المسكون باإلبداع التفاعىلي مع الواقع الموضوعي والمنهمك ف

 بالحياة الثقافية 
ً
 معنيا

ً
ات هذا الواقع ومواكبتها، وجد نفسه طرفا أساسيا متغتر

، ايدة التطور والغت  ي الذي يزداد أهمية و  المتر 
 
ي الشأن الثقاف

 
 رئيسيا ًف

ً
والعبا

 . ية وقوة تأثتر  نفوذ وجماهتر

  ي بما يمتلكه من
 
أدرك اإلعالم باعتباره فعالية غائية وهادفة، مقدرة النتاج الثقاف

ي عىل 
 
، كما أدرك مقدرة العمل الثقاف ات عىل الوصول والتأثتر خصائص وممتر 

ي تكوين األنساق المعر 
 
فية   والقيمية والسلوكية للفرد والجماعة، اإلسهام ف

ي 
 
ي بأمل مالقاته ومعالجته واالستفادة منه ف

 
فاندفع صوب المجال الثقاف

 . ي وعه الفكري واإليديولوحر  تحقيق مشر

  ي الحياة
 
، وما أدت إليه من تنوع وغت  ف ي

 
ي المجال الثقاف

 
أدت التطورات الشيعة ف

ي يتمتر  ب
 
قدر كبتر من الفاعلية الفكرية الثقافية، إىل ظهور جمهور ثقاف

ي السىعي للوصول إىل هذا 
 
ي ف

 
دد اإلعالم الثقاف والمعرفة االجتماعية، فلم يتر

 الجمهور من اجل زيادة انتشاره. 

  ي مجال اإلعالم إىل تزايد أهمية الدور الذي تلعبه
 
أدت التطورات العاصفة ف

ي مجاالت الحياة كافة وقد انعكست
 
ي ف ي  وسائل اإلعالم الجماهتر

 
هذه األهمية ف

 : ي عىل النحو التاىلي
 
 المجال الثقاف

  ي أحدثت
ي ما أصبح يعرف بالثورة الرابعة التر أحدثت وسائل اإلعالم الجماهتر

ي سبل الحصول عليها. 
 
ي الثقافة وف

 
ات جذرية ف  تغيتر

  ي ثقافة خاصة بها، هي الثقافة الشعبية أو أوجدت وسائل اإلعالم الجماهتر

ي ا
 
ية وأسهمت ف النتقال من ثقافة النخبة وفنونها وآدابها إىل ثقافة الجماهتر

 الجماهتر وفنونها وآدابها. 

                                      
ي ظل العولمةسامية جفال،  -1

 
، 8،  مجلة علوم اإلنسان والمجتمع، عاإلعالم والثقافة وجدلية العالقة ف

 336، ص 2018سبتمتر 
 .85كره، ص، مرجع سبق ذ اإلعالم المتخصصأديب خضور،  -2
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  ي الناقل الرئيسي للثقافة، ولم يعد النقاش أصبحت وسائل اإلعالم الجماهتر

ي نشر الثقافة، بل حول كيفية االستفادة من 
 
حول دور وسائل اإلعالم ف

ي خدمة الثقافة. 
 
 خصائص هذه الوسائل وتوظيفها ف

 حيث ظهر أح ، ي
ي مفهوم الجمهور والمتلقر

 
 ف
ً
 جذريا

ً
ا دثت وسائل اإلعالم تغيتر

ي المتوسط أو العادي وأصبح القارئ العادي هو السيد الجديد 
المتلقر

ي.   للمجتمع الجماهتر

 : 1دوافع الثقافة 4-2

  ي ي وسائل اإلعالم الجماهتر
 
وجدت الثقافة الباحثة عن االنتشار، ضالتها ف

. للوصول إىل أوسع ال  جماهتر

  ،ي ي وسائل اإلعالم الجماهتر
 
 ف
ً
كما وجدت الثقافة الباحثة عن التأثتر ضالتها أيضا

ي حياة الفرد والمجتمع. 
 
ي أصبحت قوية الحضور وبالغة النفوذ والتأثتر ف

 التر

  .لم تستطع الثقافة تجاهل مغزى التطورات الموضوعية الحاصلة ودالالتها 

األساس الصلب الذي قامت عليه هذه  شكلت هذه التطورات الموضوعية        

ي المتخصص 
 
ورة أن يقوم اإلعالم الثقاف العالقة الوثيقة بير  الثقافة واإلعالم، ونرى رص 

 ويمارس فعاليته، ويبلور شخصيته عىل هذا األساس وضمن إطاره. 

ي         
 
ف عليها  يونسكودراسة الف ي أشر

، حديث مستفيض عن الدور يداشون ماكبر التر

ي 
 
لوسائل االتصال، وجاء فيه أن االتصال يؤدي دور الناقل األساسي للثقافة، الثقاف

ووسائل االتصال هي أدوات ثقافية تساعد عىل دعم المواقف  أو التأثتر منها، وعىل حفز 

، وهي تلعب أو يتعير  عليها  وتعزيز ونشر األنماط السلوكية وتحقيق التكامل االجتماعي

ي تطب
 
 ف
ً
 أساسيا

ً
ي تيستر إضفاء طابع ديمقراطي أن تلعب دورا

 
يق السياسيات الثقافية وف

ي تدبتر شؤون المعرفة وتنظيم الذاكرة الجماعية 
 
عىل الثقافة، كذلك فلالتصال دور ف

 2للمجتمع

أن الصلة بير  الثقافة واإلعالم تقودنا إىل " مناقشة ما  أبو عرجةيضيف الدكتور       

ايدأشارت إليه دراسة  الثقافة ال تتطور بانغالقها عىل نفسها داخل إىل أن  شون ماكبر

قوقعتها وإنما تتطور بالتبادل الحر للثقافات األخرى والحفاظ عىل الصلة بكل قوى 

 عىل 
ً
، بيد أن التبادل الحر البد أن يكون أيضا عىل قدم المساواة وقائما ي

التقدم اإلنساب 

ام المتبادل فقد يؤدي تعدد قنوات اإلرسال الذ ي أتاحته التوابع الصناعية أساس االحتر

، بيد أنه من خالل اشتداد  للبث المباشر إىل تنوع األهداف والمشاهدين والمستمعير 

                                      
1
 . 86،  مرجع سيق ذكره،ص، اإلعالم المتخصصأديب خضور -
 .113،ص  2008، 1، دار مجدالوي، األردن، طاإلعالم والثقافة العربية: الموقف والرسالةتيستر أبو عرجه،  - 2
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المنافسة قد يؤدي هذا التعدد إىل توحيد نمط المحتوى كما قد يؤدي عىل الصعيد 

امج المستوردة الدوىلي إىل زيادة حدة التبعية الثقافية بزيادة التر
1. 

ات سابقة، قد عاب  كل واحد منهم إن               ي فتر
 
اغلب المثقفير  الذين برزوا ف

ي قبل أن يعرف 
ي مقال، أّما  بتوعرف الجوع والتعب وشقر

 
 ف
ً
ناشر أو يرى اسمه منشورا

ي حير  أن هؤالء 
 
ي تكتب وتنشر  وتذيع وتحاور ف

اليوم فال تعد وال تحص األقالم التر

، وربما نجد أن بعض اللقاءات اإلذاعية اغلبهم يفتقد كل معايتر الثقافة واإلعالم

والتلفزيونية بعيدة عن الثقافة وبعض الكتاب والنقاد الذين ال عالقة لهم بهذا أو ذاك 

ي صالح الثقافة
 
 .2مما يعظي فكرة سلبية عن اإلعالم ولن يكون ف

ي المعايتر البد أن البقاء لألصلح، فالموقف يتطلب منا      
 
ومهما كان من خلط ف

ي خدمة قضايا المجتمع واإلنسان الوقو 
 
ف واالستماع إىل ما هو ممتع وجميل وجيد ف

ي نعتر  بها كأّمة عربية والحضارة سمت باإلنسان 
وأن ال ننس خصوصيتنا الحضارية التر

ي بحر الثقافة
 
ي النهاية إىل القول أن اإلعالم زبد ف

 
 .3وهذا ش ديمومتها، ويقودنا ف

وات الفضائية وبما يملكه اليوم من إمكانيات حديثة إن التلفزيون من خالل القن     

 عىل البنية 
ً
ا  وتأثتر

ً
ها نفاذا  الوسائل اإلعالمية الثقافية، وأكت 

ر
متطورة يعد من أرف

االجتماعية والثقافية واألخالقية للمجتمع، وال شك أن ذلك يعتتر من أخطر مجاالت 

ي الحياة اإلنسانية، فالصورة والكلمة والمع
 
 من التأثتر ف

ً
 ومضمونا

ً
لومة أصبحت شكال

 عىل الرأي 
ً
ا خالل القنوات الفضائية أهم أداة فكرية تعتر القارات والدول لتشكل تأثتر

امج الثقافية والمعلومات  ه التر العام وعىل الثقافات األخرى، ضف إىل ذلك نشر

ي خلق مناخ فكر 
 
ي تسهم بقسط كبتر ف

ي االجتماعية والعلمية والتقارير المختلفة التر

ي حياتهم وسلوكهم وينظرون إىل مستقبلهم برؤى 
 
يجعل الناس أن يعيدوا النظر ف

 .4جديدة 

، بل هما مكمالن لبعضهما       موضوع الثقافة واإلعالم ليسا موضوعير  منفصلير 

البعض، وكالهما يمثل ظاهرة اجتماعية متطورة عتر العصور واألزمنة، بل وبينهما 

 ية. عالقة تفاعلية جدلية غتر منته

امج الثقافية:  .5  قراءة نقدية للبر
                                      

1
 119المرجع نفسه، ص  - 
 .89عيد الدرويش، مرجع سبق ذكره، ص -2

 .المرجع نفسه، صفحة نفسها -3
، مرجع سبق ذكره، صمح  -4  .30مد كحط عبيد الربيىعي
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ي كافة األصعدة والمجاالت من النقد سواء من 
 
امج والحصص التلفزيونية ف ال تخلو التر

ي ومن وجهة نظر الباحثة فإن 
ي أو المهتمير  والمختصير  بالمجال التلفزيوب 

قبل المتلقر

امج التلفزيونية تتعلق ب:  ي تواجه التر
 أهم المشكالت التر

امج من تحديد حاجات المشاهدين وبالتاىلي قدرة القائم - ي هذه التر
 
ير  باالتصال ف

 . ي
ي حاجة المتلقر امج ثقافية تلتر  وضع خطط لتر

ي تعرضها القنوات العربية، نجد أن  -
امج الثقافية التر من خالل المتابعة المستمرة للتر

ي 
 
ي مضمونها جميلة ف

 
ي تقديم مادة ثقافية غنية ف

 
امج قد نجح ف القليل من هذه التر

 شكلها بعيدة عن الملل والتكرار. 

ي حصلت  -
ات التر امج الثقافية التلفزيونية العربية لمجمل التغتر يالحظ عدم وعي التر

ي الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية العربية وانعكاساتها عىل اإلعالم 
 
ف

 . ي ي العربر
 
 الثقاف

  : ي
 
 1وقد أعىط الدكتور أديب خضور قراءة نقدية لها تمثلت ف

ي اس -  لإلبداع األدبر
ي هيمنة األدباء ) المنتجير 

 
تمرار التقليد القديم المتمثل ف

امج الثقافية اإلذاعية والتلفزيونية العربية ويعود ذلك  بأنواعه المختلفة( عىل التر

ي وعدم اإلدراك العميق 
 
أساسا إىل عدم توفر كادر إعالمي مختص بالشأن الثقاف

ي 
تير  تمتلك كل واحدة منها  لخصوصية اإلذاعة والتلفزيون كوسيلتر إعالم متمتر 

ة وآليات تأثتر مختلفة وربما جماهتر مختلفة إىل حد  ية مستقلة ومتمتر  لغة تعبتر

 ما

حير  انتقل األدباء من عالم اإلبداع إىل عالم اإلعالم حملوا معهم همومهم  -

هم وحرصوا عىل تكريس الطابع النخبوي للخطاب  وانشغاالتهم وأدوات تعبتر

ي 
 
امج الثقافية عىل "الثقافة الرفيعة" الدب المشح الثقاف وعىل تركتر  اهتمام التر

ي أكت  من أشكال إخراجه 
 
الفن التشكيىلي واهتموا بمضمون الخطاب الثقاف

وتقديمه وانشغلوا بإشباع الحاجات الثقافية لجمهور نخبوي نوعي محدود 

 ومتمتر  

ي االهتمام بالثقافة الرفيعة والمثقفير   -
ية ، يجب أن ال يعت   إهمال الثقافة الجماهتر

ثمة برامج ثقافية تقدم مضامير  جيدة بأشكال فنية متواضعة وثمة برامج أخرى 

تقدم مضامير  ثقافية متواضعة بأشكال فنية متطورة ، النوعان يقدمان إعالما 

ي جيد . 
ي قالب فت 

 
ي تقدم مضمونا جيدا ف

امج الثقافية الناجحة هي التر  ناقصا التر

                                      
1
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امج الثقافية مع خصائص اإلذاعة والتلفزيون من المهم جدا  - إتقان فن مالئمة التر

ي أمور قد تبدو تفصيلية مثل اختيار الوجوه واألصوات المناسبة ، فمن 
 
حتر ف

ي عالية جدا بفضل 
 
المؤكد ان قدرة التلفزيون عىل تجسيد المضمون الثقاف

 مقدرته عىل االستعانة بمختلف العنارص السمعية والبرصية . 

امج خطور  - امج الثقافية العربية حيث يتم ربط هذه التر ي التر
 
ة الموقف ف

ي بالمطلق للسياسي وخاصة السياسي 
 
بالسياسات الثقافية العامة وإخضاع الثقاف

امج بالموقف المحدد سلفا  ي والمؤقت فتتثبت الكثتر  من  هذه التر
ي واللحظ 

اآلب 

عددي أمور تتناقض وغالبا الرسمي والتحتر  الواضح عىل حساب الموضوعي والت

مع طبيعة الثقافة ومع خصوصية اإلبداع اإلعالمي كما تتناقض مع خصوصية 

، االفتقار إىل التعددية والحوار والفكر المنفتح أمور  المادة وجمهورها النوعي

امج الثقافية عن المشاهد  امج الثقافية ومن المهم ان ال تفكر التر تقتل التر

 ته وتحرمه بذلك من فرديته وخصوصي

امج الثقافية بوظيفتها وعدم انطالقها من فلسفة  - عدم وعي الكثتر من التر

واضحة وعدم تحديدها ألهداف واقعية ومفهومة وممكنة التحقيق، كذلك ال 

ي بنية 
 
امج األخرى ف ابطة مع التر

امج عىل أن تكون متر تخق  عدم حرص هذه التر

 . برامجية واحدة ومتماسكة

امج الثقاف - ة شكال ومضمونا تفتقر هذه التر ية اىل امتالك شخصية واضحة ومتمتر 

 وأساليب معالجة وإشكال التقديم . 

امج وافتقارها إىل التفستر والتحليل  - غلبة الطابع اإلخباري والحواري عىل هذه التر

امج الثقافية تحليل  ي الحياة الثقافية فعىل التر
 
لألحداث والظواهر والتطورات ف

ه ولي ي وتفستر
 
ز أهمية الواقع الثقاف س فقط متابعته وتغطيته إخباريا ومن هنا تتر

ورة استخدام جميع األنواع الصحفية وخاصة تلك األنواع ذات الطابع  ورص 

امج  امج ولذلك يتوجب عىل هذه التر ي هذه التر
 
ي ف الفكري والتحليىلي والتفستر

ام ي الحياة الثقافية إذ من المهم ان تشمل عىل تلك التر
 
ج ان تكون مساهم فاعل ف

عىل مختلف الجوانب المختلفة بحيث يكون لدينا منظومة متكاملة من هذه 

 ؛ برامج ثقافية أدبية تهتم بقضايا األدبامج تعكس تكامل الحياة الثقافيةالتر 

ة ، وبرامج فنية تعت  بقضايا المشح والسينما عموما من شعر ورواية وقصة قصتر

امج ثقافية عامة تعت  باألحداث ، بر شكيىلي والموسيقر والفنون الشعبيةوالفن الت

 والظواهر والشخصيات الفكرية والثقافية ، وأخرى متخصصة . 
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 خـالصـة: 

ي يمكن 
 
كخالصة لهذا المحور والذي جاء بعنوان التلفزيون وصناعة المضمون الثقاف

أن نقول أن مفهوم الثقافة رغم اختالفه وتعدد تعاريفه، يبقر مصطلح جذاب 

ة نفسها كمفهوم مفخخ منوم وملغم ولهذا فإن تناول وسائل ومضلل، وتطرح  الثقاف

ي شتر مناحي الحياة 
 
اإلعالم لها يزيدها قيمة، كون المسألة الثقافية مسألة متداخلة ف

والنظم االجتماعية، بالخصوص التلفزيون بقنواته المفتوحة عىل العالم، حيث أدرك 

ي بما يمتلكه من خصائص
 
،  اإلعالم مقدرة النتاج الثقاف ومؤثرات عىل الوصول والتأثتر

ي نشر قيمها،
 
ألن الثقافة هي من  وأصبح يعتتر الناقل الرئيسي للثقافة وماله من دور ف

، أي تطوير الناس من خالل  ي
ي للدولة، وعليها أن تخدم البناء التحتر

ر
عنارص البناء الفوف

، لتعززها استيعاب أفضل ما قدمته اإلنسانية من قيم جمالية ومضامير  فكرية خالقة

ها بير  الناس ليتوحدوا ويسموا ويطوروا   قدراتهم. وتنشر



ي إنتاج المحتوى 
 
ي التلفزيون الجزائري ومساهمة النخب المثقفة ف

 
ي ف

 
الفصل الثالث: المشهد الثقاف

ي القنوات الفضائية
 
ي ف

 
 الثقاف
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  تمهيـد: 
ي عىل مستوى االعالم الرسمي ويتجىل      

أدرك االعالم الجزائري مبكرا الدور التثقيق 

ي والموروث الحضاري 
ي تعتم بالشأن التثقيق 

امج اإلذاعية والتلفزيونية التر ي التر
 
ذلك ف

. للجزائر وتقديم أعمال أشه  ر الكتاب والمثقفير  الجزائريير 

ي مواكبة ورصد الحياة الثقافية ونقلها إىل الجماهتر 
 
 ف

ً
 بارزا

ً
إذ يلعب التلفزيون دورا

ي ترويــــج الثقافة من خالل تقديم مادة ثقافية غنية ومتنوعة 
 
الواسعة، كما يساهم ف

دراسة تتناسب مع درجة الوعي ومستوى ثقافة المثقفير  المساهمير  فيها، ومنه فإن 

ي المجتمعات عىل اختالفها نظرا 
 
النخبة المثقفة من أهم المسائل والقضايا الجوهرية ف

لما لهذه الفئة من مكانة وكفاءة ثقافية وسياسية واجتماعية، مرتبطة جدليا بالبناء 

 عىل إمكانياته الخاصة،   الفكري واالجتماعي 
ً
ويؤدي التلفزيون هذا الدور معتمدا

ية تلفزيونية خاصة األمر الذي جعل هذه المادة من فالتلفزيون يعتمد ع ىل لغة تعبتر

ي الذي تقدم به إىل الجمهور الواسع، ليس فقط أكت  مقدرة عىل 
خالل الشكل التلفزيوب 

، ي التلفزيون  الوصول، بل الحصول عىل التأثتر
 
ي ف

 
ي هذا اإلطار المسم المشهد الثقاف

 
وف

ي إنتا 
 
ي القنوات الفضائية، الجزائري ومساهمة النخب المثقفة ف

 
ي ف

 
ج المحتوى الثقاف

ي الجزائر حيث أن الجزائر اهتمت 
 
ي ف

 
نا فيه إىل نشأة وتطور اإلعالم الثقاف والذي أشر

ي دشنها 
ة من خالل مختلف القوانير  والمواثيق التر ي غداة االستقالل مباشر

 
بالشأن الثقاف

ي أصبحت إحدى أ
ي وسائل اإلعالم التر

 
ع الجزائري، خصوصا ف دوات التثقيف المشر

ي الجزائر من خالل التلفزيون حيث 
 
ي ف

 
ي عنرص اإلعالم الثقاف

 
نا إليه ف ي وهذا ما أشر

الذابر

ي مواكبة ورصد الحياة الثقافية ونقلها إىل الجماهتر 
 
أن هذا األختر يلعب دورا بارزا ف

ي هذا الفصل إىل سوسويولوجيا المثقف، وعالقة النخبة 
 
نا كذلك ف الواسعة، وأشر

، مرورا بالمشهد بالمجتم ع، وأيضا إىل الرصاع األزىلي بير  ثقافة النخبة وثقافة الجماهتر

ي المجتمع، وكذا 
 
ي الجزائر وخصوصية المثقف الجزائري ودوره الريادي ف

 
النخبوي ف

 النخبة المثقفة ومنصة االعالم. 
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ي الجزائر: و  .1
 
ي ف

 
 اقع االعالم الثقاف

ي من بير  وسائل اال       
تصال الحديثة والمهمة، إليصال األخبار ونقل اإلعالم المرب 

 للجماعات قويا ومرتكزا هاما دورا لعبت إذ المعلومات وتبادل الثقافات )التثاقف(

ي  الوسيلة فهي  المهمشة،
ية مساحات أتاحت التر  الجماعات.  لهذه شاسعة تعبتر

ي الذي تلعبه وس        
ائل اإلعالم، لقد أدرك اإلعالم الجزائري مبكرا الدور التثقيق 

ي إفراد الصحف بعض من صفحاتها لمتابعة الشأن الجاري، خصوصا عىل 
 
وتجىل ذلك ف

، حيث تجىل ذلك أيضا  مستوى الصحافة المكتوبة وكذلك عىل مستوى اإلعالم الرسمي
ي والموروث الحضاري للجزائر،  

 
ي تهتم بالشأن الثقاف

امج اإلذاعية والتلفزيونية التر ي التر
 
ف

نامج ألوان ومساء الختر ثقافة، وقد اهتم وتقديم أعمال  أشهر الكتاب والمثقفير  كتر
ع الجزائر غداة االستقالل باإلعالم والثقافة وتجىل ذلك من خالل إنشاء مراكز  مشر
اف وزارة اإلعالم هدفها توظيف كل الوسائل الممكنة  اإلعالم والثقافة وتكون تحت إشر

قية اإلعالم والثقافة بجميع أشكالها   وصورها. لتر
ي الجزائر الكثتر من الصعوبات والمشاكل، وأول ما متر       

 
ي ف

 
لقد عرف العمل الثقاف

ي الجزائر تبعيتها للسياسة الفرنسية من خالل سيطرة التسيتر والنظام 
 
الحياة الثقافية ف

ي عام 
 
ز العمل الثقاف ي تقلص دورها، ليتر

الموروث عن فرنسا عن المؤسسات الثقافية التر

ي انتهجتها وصيغت بعد االستقالل  من 1965
خالل المحاور السياسية الثقافية التر

ي المهام األربعة األساسية التالية: 
 
 1وظهرت ف

ي عن طريق إحياء أثاره وأعماله الفنية ومتاحفه وكذا عن  -
 
اث الثقاف تعزيز قيمة التر

جاع اللغة الوطنية وتحقيق ديمقراطية التعليم.   طريق استر

ي من أجل موائمة إعادة تنظيم البت   -
يــــع وطت   اإلدارية والثقافية وإعداد تشر

 الرسالة الثقافية الختيارات الجزائريير  

النهوض بنشر الثقافة وذلك بالقيام بأعمال ثقافية عن طريق إعطاء أهمية  -

قصوى للوسائل السمعية البرصية لضمان االنطالق الشيــــع والفعال عىل صعيد 

 اإلعالم والثقافة . 

                                      
*-  ، ليشتر إىل هذا النوع من الدراسات مع زميله رالف  1895قدم هذا المصطلح الباحث األمريكي ميلفير  هرسكوفيتر 

ي الذي ينشأ حير  ت
 
دخل جماعات األفراد الذين ينتمون إىل ثقافتير  لينتون ويتضمن هذا المفهوم التغتر الثقاف

ي األنماط الثقافية األصلية السائدة، للتعمق أكت  
 
ات ف تب عنه حدوث تغيتر ي اتصال مباشر ومستمر، ما يتر

 
مختلفتير  ف

 94أنظر :  عزام أبو الحمام، مرجع سابق، ص

1
- Mostefa boutefnouchet, la culture en algérie : mythe et realité, société natioale 

d’édition et de diffusuon, 1982, p80 
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ي  53-70ة اإلعالم والثقافة: أنشأت بموجب المرسوم إنشاء وزار  -
 
 21الصادر ف

ي المجال  1970جويلية 
 
األمر الذي أتاح فرصة تجميع االختصاصات الرئيسية ف

 . ي
 
 الثقاف

ي       
 
ع الجزائري غداة االستقالل باإلعالم والثقافة، حيث صدر ف عمليا؛ قد اهتم المشر

ذي ينص عىل إنشاء مراكز للثقافة واإلعالم ( وال68/266المرسوم رقم ) 1968نوفمتر 1

اف وزارة اإلعالم، هدفها توظيف   عتر مختلف واليات القطر الجزائري وتكون تحت إشر

قية  انطلقت من عدة اعتبارات أولها الوضع اإلعالم والثقافة كل الوسائل الممكنة لتر

اف عىل وسائل اإلعالم، ثم تعدد مصادر  التوجيه،  الشاذ الناتج عن ازدواجية اإلشر

كة وثانيها ي التر
 
ي تركها االستعمار يكمن ف

ي مجال التعليم والثقافة الثقيلة التر
 
 بشكل عام، ف

ا خلق مجال اهتمام آخر لوزارة اإلعالم عىل  يستحوذ تدريجيا عىل نشاطاتها وأختر

ي ربط اإلعالم بالثقافة  حساب الوظيفة اإلعالمية،
 
ثم نستطيع أن نالحظ ديناميكية ف

 22التعديل الجديد الذي أدخل عىل اإلدارة المركزية لوزارة اإلعالم والثقافة )من خالل 

ي 
( 06(، وقد عزز فعىل البت  الثقافية بشكل ملحوظ، إذ نص عىل وجود )1975جانق 

مديريات مركزية تتكون منها مديرية واحدة فقط تتوىل المهام المتعلقة باإلعالم، بينما 

القيام بالنشاطات الثقافية والفنية المختلفة، كما أن  تتوىل المديريات األخرى مهام 

ي اإلعالم باسم الثقافة مثل مديرية السينما 
 
ي التدخل ف

 
لبعض هذه المديريات الحق ف

ي الوسائل 
 
ي تتوىل توجيه النشاطات الثقافية عن طريق األفالم ف

والسمىعي البرصي التر

ي هذا اإلطار عىل الهيئات و 
 
ف ف المؤسسات التابعة لوزارة السمعية البرصية، وتشر

ا بير  المجالير  فجاءت تلك المديريات لتنظيم  الثقافة واإلعالم، ألن التداخل كان كبتر

ع الجزائري حدد طبيعة المؤسسات اإلعالمية الوطنية  العالقة بينهما، كما أن المشر

(، حيث نصت المادة الثامنة منه عىل 98بأنها مؤسسات ثقافية حسب قانون اإلعالم )

"أ ي
 
 1ن "أجهزة اإلعالم الوطنية مؤسسات ذات طابع اجتماعي وثقاف

ي مادته الخامسة عىل أن "عناوين 1990بينما قانون اإلعالم لسنة )     
 
( فإنه نص ف

ي مجال 
 
ي ترويــــج ما يحتاجه المواطنير  ف

 
ي ازدهار الثقافة وف

 
اإلعالم وأجهزته تشارك ف

ي والثق ي إطار القيم الوطنية وترقية اإلعالم والتطلع إىل التطور التكنولوحر
 
فيه ف ي والتر

 
اف

( عىل أن "أجهزة اإلذاعة الصوتية 13الحوار بير  ثقافات العالم"، كما نصت المادة )

ي بث الثقافات الشعبية والتكفل 
 
ي قناتها المتخصصة ف

 
المسموعة التابعة للقطاع العام ف

والقيم العربية باستعمال كل اللهجات الشعبية لتبليغ وترسيخ الوحدة الوطنية 

ي المجتمع الجزائري" كما يسهر المجلس األعىل لإلعالم )حسب المادة( 
 
واإلسالمية ف

                                      
 .18،ص1996جويلية14، وسائل اإلعالم في الجزائر بعد االستقالل صالح بن بوزة، -1
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ي 
 
عىل إتقان وتبليغ المقصد والدفاع عن الثقافة الوطنية بكل أشكالها ويروجها ال سيما ف

مجال اإلنتاج ونشر المؤلفات الوطنية وتشجيع وتدعيم النشر والبث باللغة العربية بكل 

 1سائل المالئمةالو 

ي لوسائل      
ي الجزائر اهتمت بالدور التثقيق 

 
وهكذا فإن المواثيق والقوانير  الصادرة ف

اإلعالم وألّحت عليها وحددت اإلطار العام، وهو القيم العربية واإلسالمية والتشجيع 

عىل االنفتاح عىل الثقافات األخرى، مع االهتمام بالثقافات المحلية دون المساس 

ي بالوح
 
دة الوطنية، وبالتاىلي فوسائل اإلعالم واالتصال سمحت لمواطنيها بالتعبتر عما ف

 أنفسهم بنشر الثقافة. 

ي لوسائل اإلعالم لم يكن كافيا لتحقيق        
 
غتر أن إسناد جانب كبتر من العمل الثقاف

أهداف مخطظي السياسة الثقافية، ويعود ذلك لسبب رئيسي وهو ضعف اإلنتاج كما 

ي كان محدودا جدا حيث لم يتجاوز )وكيفا 
ي الوطت 

( أفالم سنة 06، فاإلنتاج السينماب 

(1974)2 

ي ربط اإلعالم والثقافة من خالل        
 
إىل جانب ذلك؛ نستطيع أن نالحظ الديناميكية ف

التعديل الذي أدخل عىل اإلدارة المركزية لوزارة اإلعالم والثقافة، وقد عزز فعىل البت  
ل ملحوظ، إذ نص عىل وجود ست مديريات مركزية ولبعض المديريات الثقافية بشك

ي تتوىل 
ي اإلعالم باسم الثقافة، مثل مديرية السينما والسمىعي البرصي التر

 
حق التدخل ف

ع الجزائري حدد طبيعة المؤسسات اإلعالمية  توجيه النشاطات الثقافية، كما أن المشر
ير  اإلعالم الجزائريةالوطنية بأنها مؤسسات ثقافية وذلك حسب قوان

3 
ي خطواته       

 
ي الجزائر الزال ف

 
ي لإلعالم ف

 
غتر أنه ورغم كل هذا إال أن اإلنتاج الثقاف

ي هذا السياق 
 
األوىل مع تسجيل إنحرافه عن األهداف المسطرة له من األساس، وف

ي اإلعالم اإلذاعي المحىلي 
 
خلصت دراسة حول الشباب الجزائري والمضامير  الثقافية ف

ي تبثها اإلذاعات المحلية بشكل سطحي إىل
امج الثقافية التر  أن" الشباب يستخدمون التر

ي يستمعون لها 
ي األساس التر

 
عابر، وذلك يرجع إىل درجة تعرضهم اإلذاعة المحلية ف

ي ظل الوسائل اإلعالمية المتعددة المتاحة لهم "
 
بشكل كبتر ف

4 
ات لعالقة وسائل اإلع        ي سياق إعطاء تفستر

 
الم بالثقافة يتضح لنا جلّيا غياب وف

ي تغيب إنتاجا وإقباال فإننا نسجل عىل الوسيلة 
الصناعة الثقافية المرتبطة بالسينما التر

ي زاوية إحدى  -الجريدة–النخبوية 
 
ي مكان صغتر ف

 
ي توضع ف

تلك األركان الثقافية التر

                                      
.1990مارس  07(،90رقم) قانون اإلعالمعن وثيقة  - 1 

ي صالح اإلصبع- وق، عمان، ط، تحديات اإلعالم العربر .18،ص1،1999، دار الشر 2
 

3
ي الجزائر ضبط للمفاهيم وسبر للواقعلدين عبان، سيف ا-

 
ي ف

 
، مجلة الرسالة الصناعة الثقافية واإلعالم الثقاف

 7، ص2019، مارس1،ع4للدراسات والبحوث اإلنسانية، مجلد
ي اإلعالم اإلذاعي المحلي نوال بومشطة،  -4

 
،  دراسة تحليلية وميدانية -الشباب الجزائري والمضامي   الثقافية ف

لنيل درجة دكتوراه، قسم الدعوة لإلعالم واالتصال، كلية أصول الدين، جامعة األمتر عبد القادر، قسنطينة، أطروحة 

 .2018، 2017الجزائر، 
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ي مع قدوم إشهار تأخذ منه الصحيفة لتضحي 
بالركن صفحات المؤخرة وربما تختق 

ي الواقع أقرب إىل 
 
ي تدعي أنها ثقافية وهي ف

، وال حديث هنا عن معظم الجرائد التر ي
 
الثقاف

، كما نسجل محاوالت حثيثة لإلذاعات  ي
 
الصحافة الصفراء منه إىل اإلعالم الثقاف

ي تفقد جمهورها يوما بعد آخر خاصة بعد التطورات التكنولوجية الحديثة 
الجهوية التر

ي تعظي بديال 
ي التر

أكت  متعة من االستماع، ويضاف إىل هذا القنوات الفضائية الفتية التر
 يبدو أنها تغيب تماما التخطيط للصناعة الثقافية. 

ي للثقافة من          
ي تدمتر المفهوم الحقيقر

 
هذا األمر أنتج مجموعة مشاريــــع ساهمت ف

حركة جهة، ومن جهة أخرى تمكن من بناء نخب مغشوشة استطاعت قيم بعيدة عن 
 .1التاريــــخ
، من            ي

 
ي القائمير  بالفعل الثقاف

ي وسائل اإلعالم إال أنه ال يعق 
 
وهذا وإن كان عيبا ف

كتاب وروائيير  ومشحيير  لم يقدموا ما يغتر النظرة السلبية للثقافة، ولم يسهموا أو 
ي عىل

 
ي فعلهم الثقاف

 
ا إعالميا يخاطب الجمهور، مقترصين ف  فئة يطالبوا أو ينتجوا منتر

ي لعب دور الوسيط بير  
 
، وعليه فإن النخب فشلت ف ي

 
معينة تشاركهم الهم الثقاف

وبــهذا تتحقق حتمية االستعانة بالوسائل اإلعالمية لتمرير العجلة  2السلطة والناس 
الثقافية وتطويعها لصالح الثقافة الرفيعة والشعبية ما ينتج مساهمة لميالد نخب 

ي جديد 
 
 وتفتح األفاق نحو الجهود الفكرية والثقافية للمجتمع.  جديدة تعظي تراكم معرف

ي الجزائر من خالل التلفزيون .2
 
ي ف

 
 اإلعالم الثقاف

ي يوفر           ي فضاء االتصال الجماهتر
 
إن التلفزيون الذي أصبح يحتل مكانة مهيمنة ف

ي وفكري غزير، ويشكل ملتقر النقاشات عىل كافة األصعدة تشار 
 
ك اليوم مادة إلنتاج ثقاف

 فيه طائفة من المختصير  واألساتذة واإلعالميير  والفالسفة. 
عندما أنشأت  1968، وانتشر ابتداء من سنة 1956عرفت الجزائر التلفزيون سنة        

ي عدة محطات 
 
ت ف  للبالد،دار اإلذاعة والتلفزيون ب قسنطينة، وبعد ذلك انتشر

"و  ي
ي "الفضاب 

اشر منذ منتصف الثمانينات المب دخلت الجزائر ميدان البث التلفزيوب 
ي أكتوبر  TDF1جراء إطالق فرنسا لقمرها الصناعي األول 

 
، أما القنوات 1985ف
جع فكرة إنشاءها إىل  أين   1997من ديسمتر  9و 8التلفزيونية الفضائية الجزائرية،   فتر

ورة إنشاء قنوات  عقدت ندوة وطنية برياض الفتح، وخرجت بعدة توصيات أهمها رص 
ية جديدة عىل غرار الدول العربية األخرى بهدف مواكبة العرص من جهة، تلفزيون

امج وتكثيفها بما يخدم المشاهد  الجزائري األمر الذي تعجز عنه قناة  وتنويــــع التر
 3تلفزيونية أرضية واحدة

موجهة بصفة  1998سنة  Canal Algérieقناة تلفزيونية ثانية الجزائر كذلك أنشأت         

بير  وهي عابرة للحدود، وما هي إال سنوات قليلة حتر تلتها خاصة للجزا
ئريير  المغتر

                                      
ي الجزائرمحمد بغداد ، -

 
ي ف

 
، الجزائر، 1، طتقدير مشهد -حركة االعالم الثقاف 59، ص2011، دار الحكمة للنشر 1

 
2
ي،  - -4-16، 4972، صحيفة المثقف، عالنخبة وخذالن اللحظة التاريخيةاإلعالم بي   تصدير سهتر الشجتر

 http://www.almothaqaf.com/qadayaama/qadayama-09/6576عىل الرابط 2020

3
، مرجع سبق ذكره، ص  - ي  70حفصة كوبيتر

http://www.almothaqaf.com/qadayaama/qadayama-09/6576
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ي ككل سنة  A3ميالد قناة ثالثة   والوطن العربر
، لتعرف 1998والموجهة إىل الجزائريير 

ي 
 
المالحظ عىل هاتير  القناتير  أنهما مكملتير  للقناة  2002-7-5القناة ميالدها الفعىلي ف

عها، من منطلق أن التنافس أو التوازي بير  مؤسستير  األرضية األم وليس متنافستير  م

ي تحكم الخدمة العمومية 
ي من حيث الطبيعة والفلسفة التر

عموميتير  أمر غتر منطقر

امج وبالتاىلي  وثانيا ألن التنافس أو التوازي قد يؤدي إىل مزايدات تنعكس سلبا عىل التر

عىل ما  –ت الثالث سيسمح وعليه فإن اختيار التكامل بير  القنوا عىل المشاهد نفسه،

ي رغبة الجمهور من مجموعهبنوع من التخصص ال–يبدو                                                                                                                    1ذي يلتر

ي التكوين        
 
ي ساهمت ف

ي للفرد يعتتر " التلفزيون"  من بير  الوسائل التر
 
الثقاف

ي يوفر اليوم مادة إلنتاج   ،2والجماعات ي فضاء االتصال الجماهتر
 
احتل مكانة مهيمنة ف

ي وفكري غزير، ويشكل ملتقر نقاش غزير تشارك فيه طائفة من مختلف 
 
ثقاف

ي  أسهب ماوهو االختصاصات والمهن والساسة والكتاب والفنانون 
 
 الدراسات ازدياد ف

 ما الثقافية دراساتال إىل المتوجهير   السيما الباحثير   معظم طرف من حوله األكاديمية

ي الدراسات الثقافية المعارصة، إذ أن  بالثقافة التلفزيونية"،"يسم 
 
فكان لها الزاد الكبتر ف

ي » 
 
يا وتضاعفت الكتابات عنه ف االهتمام بالثقافة التلفزيونية قد أخذ يتسع جماهتر

ي الصحف كتابة وحديثا وتعليقا، وأخذ الصحافة حتر صار هو الموضوع األكت  
 
تطرقا ف

ي وخطاب الصورة يجر بعض االهتمام العلمي النقدي
، ومنه 3«نقدا للخطاب التلفزيوب 

ي المتلفزأصبح 
 
ي دراسة Televised cultural criticisme النقد الثقاف

 
أحد الحقائق الثابتة ف

ي يسىع لها النقاد بعد كل الخطابات البرص 
 ية الممررة عتر الشاشة. التلفزيون، والتر

ي نشر الثقافة والمعرفة بير  أفراد المجتمع،        
 
ي المقابل؛ يلعب التلفزيون دور ف

 
ف

 بالصوت والصورة، 
ً
ا فهو يخاطب العير  واألذن معا  األجهزة تأثتر

ويعتتر اليوم أكت 

، فالعير  تجذبها الحركة %30فاإلنسان يحصل عىل ) ( من معلوماته عن طريق العير 

ي قوالب 4 من أي حاسة أخرىأكت  
 
 للجماهتر من خالل تقديمها ف

ً
، وجعل الثقافة ملكا

يحة محددة من الناس، وهذا التأث تر تر البارز دفع الباحثان غروس وجرنمعينة لشر

، ويرى أن هذا المدخل أفضل من أشكال  ي
 
البتكار ما يسم بالتحليل للغرس الثقاف

ي هذا اإلطار نجد أن هذا التعرض التحليل األخرى وخاصة الدراسات التجري
 
بية، وف

                                      
71نفسه، ص - 1

 
ي ظل العولمة من خالل وسائل اإلعالم المرئية ة، منصور مرقوم -2

 
سؤال الهوية بي   النظرية وواقع الثقافة ف

 63، ص 2015، مارس 02، مجلة أفاق فكرية، العدد العربية والجزائرية
3-   ، ي عبد هللا الغذامي ، مؤسسة سلطان بن عىلي العويس الثقافية، الثقافة التلفزيونية سقوط النخبة وبروز الشعبر

 . 14، ص 2007، 2ارات العربية المتحدة، ط االم 

، طتكنولوجيا االتصالعبد الحميد شكري،  - ي .129، د.ت،ص1 ، القاهرة، دار الفكر العربر
4
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ي يعرضها التلفزيون تشكل مفاهيم الواقع 
المكثف لألفكار والصور الثقافية التر

االجتماعي لدى المشاهدين، وقد وصف جرنتر حصول المشاهد عىل الثقافة من خالل 

ي 
 
ي والذي يعرفه عىل أنه عملية تع Cultural implantationالتلفزيون بالغرس الثقاف

لم عرض 

ي تقدمها الدراما 
ي غتر وعي الحقائق التر

 
وغتر معتمدة حيث يكتسب مشاهد التلفزيون ف

 . ي
ي تصبح أساسا للقيم والصور الذهنية عن العالم الحقيقر

 التلفزيونية التر

ة من طرف          ي للتلفزيون غداة االستقالل بأهمية كبتر
 
ي البعد الثقاف

ولقد حظ 

خلفية أن الجزائر عانت طويال من سياسة التجهيل  وذلك عىل أصحاب وصناع القرار

وبلغت بها األمية درجة تفرض حسب ما يقتضيه التصور العرصي للثقافة، أن تسخر 

التقنيات الجديدة وخاصة السمعية البرصية القريبة من الجماهتر الشعبية لتستجيب 

ي 
 
ايدة للشعب بعد االستقالل، ولقد تجىل دور الحكومة ف  التلفزيون للحاجيات المتر 

ي المواثيق الوطنية والقوانير  الصادرة والمتعلقة بالمجال 
 
الجزائري كأداة للتثقيف ف

 . 1990وعام  1982اإلعالمي كقانون اإلعالم عام 

"عىل الصورة الناطقة أن تساهم وبشكل  1978قال الرئيس هواري بومدين سنة         

ي محاربة األمية وتوسيع نطاق الثقافة و 
 
الفنون والتوعية السياسية وفق مبادئ مباشر ف

ي 
 
اتيجية بالنسبة للدولة ف وأهداف ثوراتنا". وبالتاىلي فإن للتلفزيون دور كبتر وأهمية إستر

مجال نشر الثقافة وفق مبادئ الثورة، حيث كان الهاجس األساسي للسلطة السياسية 

ي بلغت مستو 
ي أعقبت االستقالل هي محاربة األمية التر

ة التر ي الفتر
 
ة ف ي فتر

 
يات قياسية ف

ي الذي يعزز ذلك التوجه، وقد أكد عىل أن الصحافة 
الستينات، ثم جاء الميثاق الوطت 

، ومعهم الوسائل السمعية البرصية بجميع أنواعها تعمل عىل 
ً
واإلذاعة والتلفزيون معا

، ويوضح هذا المنظور أن  نشر الثقافة مع رفع المستوى الفكري لدى المواطنير 

ية التلفزيون ي ي الجزائر ليحمل عىل عاتقه مهمة إشباع حاجيات جماهتر
 
ستخدم ف

 ثقافية وتربوية. 

ي بغية        
 
ي المجال الثقاف

 
ي إطار تخصصه ف

 
فالتلفزيون وسيلة إنتاج ثقافية أساسية ف

ي وبعض الظواهر العالقة بالسيطرة 
 
تغيتر العقليات والقضاء عىل الغزو الثقاف

ا عىل التلفزيون الجزائري للقيام بمهمة االستيطانية للجزائر، وبالتاىلي   كان الرهان كبتر

ات الثقافية   ألفراده من التأثتر
ً
نشر الثقافة الجزائرية وتعزيزها وسط المجتمع وحماية

بوي باعتباره وسيلة تعليم  الوافدة من الخارج، كما أدرج التلفزيون الجزائري النظام التر

بوي الجزائري الرب ( تبت  إدراج التلفزيون 1973-1970اعي )وتثقيف، فالمخطط التر

بوي، بعيدا عىل أنه يشكل نزعة منهجية فهو يمثل بكل تأكيد إحدى  بالنظام التر
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ية الثقافية ي إشباع الحاجيات الجماهتر
 
ي تساهم ف

 . 1المتطلبات العلمية األساسية التر

جزائري ولكن مع كل هذه النصوص القانونية والتوجيهات الرسمية للتلفزيون ال     

ي الذي يجب أن يلعبه، هل حقق التلفزيون ذلك 
 
  الغاية؟بخصوص الدور الثقاف

إن التلفزيون يعمل عىل فرض ثقافات خارجية وتذويب الثقافات المحلية         

ح عادة التلفزيون الجزائري  وتحويلها إىل فولكلور، وتزيد خطورة هذا الغزو عندما يقتر

ىعرض فيلم أمريكي خالل ساعات ا حيث تنتشر األنماط الثقافية  لمشاهدة الكتر

ي تناقضات خاصة 
 
ي عقول المشاهدين ليعيشوا بعدها ف

 
والحضارية للمجتمع األمريكي ف

 عىل مستوى شخصيتهم وهويتهم وهوية اآلخر. 

ي اليوم ومتوسط )04إن عرض الدراما بمتوسط )         
 
ي 10( ساعات ف

 
( أفالم ف

ة لعولمة القيم والحضارة الغربية بكل روافدها من األسبوع، معناه مساحة زمنية  معتتر

عادات وتقاليد، وقد يحدث التأثتر دفعة واحدة وبشكل مباشر لبعض األنماط الخاصة 

ب واللباس  2باألكل والشر

ي تحمل ثقافة        
 الدراما التلفزيونية التر

ً
ي وخصوصا

ي التلفزيوب 
ي غياب اإلنتاج الوطت 

 
ف

اث  الجزائري فإن الثقافة المهيمنة هي الثقافة الوافدة من الخارج محلية تعتر عن التر

ي 
 
ي مجرد من المحتوى الثقاف

والحاملة للقيم والثقافة الغربية، كما أن اإلنتاج الوطت 

ي الذي من شأنه أن يحدث القطيعة بير  فكر الجماهتر وواقعه بحمله أذواق 
الوطت 

النتشار الواسع ألجهزة االستقبال وأساليب سلوكية لواقع غريب مآله االندثار، ومع ا

ي وتعدد الفقرات التلفزيونية أصبح الجمهور الجزائري معرض لخطابير  
الفضاب 

ي  ي الخطاب األجنتر
ي والثاب 

ي الجزائري الوطت 
 
، األول الخطاب اإلعالمي الثقاف متناقضير 

ي الذي يتعرض له الجمهور الجزائري يؤكد حقيقة  ي اإلعالمي الغربر
 
ثابتة فهذا المد الثقاف

ي مهددان
ي والتاريح 

ي وشكل إدراكنا لواقعنا الحيابر
 
  وهي أن كياننا االجتماعي والثقاف

ي بكل 
ي اإلعالمي لتقديم الواقع الوطت 

 
وتزداد حدة التهديد أكت  كلما عجز الخطاب الثقاف

ي موقع يدفع الجمهور إىل أح
 
ان ضثرائه وتنوعه، وانجر نحو التسطيح وأصبح ف

 3الخطاب اآلخر

ي التلفزيون الجزائري فإن المدير العام السابق         
 
امج الثقافية ف وبخصوص واقع التر

ي 
 
امج الثقافية ف ف بغياب التر ي قد اعتر

ر
للتلفزيون الجزائري السيد حمراوي حبيب شوف

ي 
ي مرت بها الجزائر والتر

ة العصيبة التر ي ذلك للفتر
 
التلفزيون الجزائري، ويرجع السبب ف

ية السودا  ي تسم بالعشر
 
ي عايشتها الجزائر ف

ة اإلرهاب التر ء، إذ يعتتر حمراوي أن فتر

                                      
ي الجزائر بعد االستقالل صالح بن بوزة،-

 
.18، مرجع سبق ذكره، صوسائل اإلعالم ف

1
 

، العولمة،   - وت، دار للناألبعاد واالنعكاساتنصتر بوعىلي .143،ص2015، 1شر والتوزيــــع، ط، بتر
2
 

ي أحمد حمدي - .143، ص2002، 1، الجزائر، دار هومة، ط، الخطاب اإلعالمي العربر 3
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امج الخاصة بالثقافة حيث يقول "منذ سنوات  التسعينات كانت لها تأثتر كبتر عىل التر

فيه العتبارات، األوىل أن بالدنا مرت بظروف عصيبة وكان  ونحن نعمل عىل عامل التر

امج الثقافية هناك تشنج ورعب، والظروف الصعبة لم تكن العام ي إقصاء التر
 
ل الوحيد ف

ي من خاللها 
ي يقتص 

فيهية بل حتر غياب السوق الثقافية التر امج التر وأن تحل محلها التر

ي التلفزيون 
التلفزيون الجزائري حاجياته كما تفعل التلفزيونات األخرى، ولم يكتق 

رافقها اإلشهار بالتغطية اإلخبارية فقط للنشاطات الثقافية والفكرية الجزائرية ولكن 

ي 
 
وري دعم النشاط الثقاف ، ألننا نعتتر أنفسنا مؤسسة ثقافية ومن الرص  والدعم الماىلي

ي مجال المشح فإن التلفزيون أنتج العمل المشحي بينما كان من المفروض عليه 
 
فمثال ف

ي كل 
 
مج مشحية ف ي ال يمكن أن يتر

ي حقوق البث المشحي  ثم إن التلفزيوب  أن يشتر

 1( عمل مشحي 52ن ذلك يتطلب )أسبوع أل

ي نشر الثقافة خاصة الهادفة        
 
ومن هذا كله تتضح  لنا أن التلفزيون لديه دور كبتر ف

منها، ولكن ما نالحظه أن التلفزيون الجزائري مازال بعيدا كل البعد عن الهدف الذي 

ي وضعتها الدولة  من أجل النهوض
يعات والقوانير  التر ي التشر

 
بالمجال  سطره خاصة ف

ي 
 
ي النهج الذي يتبعه خاصة ف

 
ي لهذا عىل التلفزيون الجزائري أن يعيد النظر ف

 
الثقاف

ي خاصة  ي الذي فرضه التطور التكنولوحر
 
امج الثقافية لكي يتصدى للغزو الثقاف مجال التر

ي بث سمومها 
 
ي ال تتواب  ف

ي مجال األقمار الصناعية وبالذات القنوات الفضائية التر
 
ف

ائح ال مجتمع الجزائري خاصة فئة الشباب منهم، ومن هذا كله عىل التلفزيون وسط شر

ي ألنه السبيل الوحيد للخروج بمجتمعنا من 
 
الجزائري أن يهتم أكت  بالمجال الثقاف

 2مستنقع القنوات الفضائية

ي أنه يمكن إدراج الخصوصية الثقافية عند     
عمليا؛ وكما أوضح نرص الدين العياض 

امج التلفزيون الفرنسي ال تخلو من الحصص األدبية الحديث عن تباين  التلفزيون " فتر

ي 
 
ي ال تخلو من المزاح والروح الفكاهية حتر ف

يطاب  والثقافية، وبرامج التلفزيون التر

اللقطات اإلعالنية، كما أن برامج التلفزيون اإليطاىلي ال تخلو من اللعب، فالمادة 

ي تتغذى منها التلفزيونات ت
ي الدرامية التر

 
خضع للخصوصية الثقافية ذاتها سواء ف

ي تأطتر متلقيها"
 
 3إنتاجها أو ف

امج الثقافية للتلفزيون الفرنسي نجد الكاتب باسكال بونيفاس قد ركز         ولو نعود للتر

ي كتابه 
 
عىل " الوسائل اإلعالمية الفرنسية وبالخصوص  -المثقفون المغالطون -ف

                                      
-  ، ي

ر
ي التلفزيون الجزائريحمراوي حبيب شوف

 
امج الثقافية ف .2006.10.31، ، فروم اإلذاعة الثقافيةالبر

1 

.15، ص1996ر المكتبة، ، لبنان، دا1، ط، الصحافة العربية: نشأتها وتطورهاأديب مرة - 2
 

-  ، ي
ي نرص الدين العياض 

 
ي واالستثناء الثقاف

، مجلة اتحاد االذاعات العربية، إشكالية التلفزيون بي   االستثناء الوطب 

3 15، ص 2000، 1ع
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ي بث أفكار مثقفيها بير  المشاهدين لكونها  القنوات التلفزيونية وكيف تلعب دور 
 
ف

تسيطر عىل المنظومة المعرفية للفرنسيير  
ها، 1 ، فنجده قد تطرق لكل القنوات وتأثتر

ي تجعل مثقفيها 
ويــــج أفكارهم فحسبه فرنسا هي التر وكذا الضيوف الذين تدعوهم لتر

 ملوكا. 

ناء الدولة إىل بناء المجتمع إن اهتمام التلفزيون الجزائري بإشكالية االنتقال من ب      

،  كما أن عجزه 2جعله يخضع لمنطق تلفزيون الخطاب عوض أن يكون تلفزيون الشد

ي المجتمع للتعبتر عن ذاتها، ال 
 
عن إتاحة الفرص للتيارات الفكرية والثقافية السائدة ف

ي أن التلفزيون العمومي يعتليه القصور والوهن، وهذا ما يجب تداركه وإصالحه
عتر  يعت 

امج التلفزيون فازدهار التلفزيون ال يمكن أن يكون دون  فتح مجالس ولجان مراقبة للتر

ي وفكري من أفراد المجتمع الجزائري. 
 
 سياق ثقاف

ي الجزائر إذا تحدثنا عن     
 
ي ف

 
نجد أن وسائل اإلعالم والثقافة لديها االعالم الثقاف

ها، فاإل  ي تنفرد بها عن غتر
عالم الجزائري يعتتر من األنشطة الكثتر من الخصائص التر

ي البد من العناية بها إلحياء ثقافتنا العربية وازدهارها ورقيها، والعناية الفائقة 
التر

 .3بالثقافة العريقة

ى         من خالل ما تم التطرق إليه يتوضح أن الثقافة تدخل ضمن المسؤوليات الكتر

ط االجتماعية وتوفر آليات للدولة بصفتها خدمة عمومية تعزز بواسطتها الرواب

ا من حيث المبادرات  ، وإذا كان اإلعالم الجزائري يشهد تنوعا كبتر ي
االندماج الوطت 

الثقافية فمن المعلوم أن وسائل اإلعالم بتعدد مرتكزاتها التقنية تعتتر أداة مهمة 

لتشكيل رأي الجمهور وقيمه وفتح أفاق معرفية مستجدة، وذلك من خالل مضامير  

ونية ما المقاال  امج اإلذاعية والتلفزيونية وحتر المواقع االلكتر ت الصحفية  والتر

ز اإلبداع 
ّ
يستدعي تقديم عروض ثقافية غنية وخطابات ثقافية متنوعة تواكب وتحف

ي تنتجه تلك 
ي التر

 
، واالستغناء عن االرتباك وغموض المحتوى الثقاف ي

ي الوطت 
 
الثقاف

ي مجاالت الهندسة الوسائل اإلعالمية وااللتفاف حول الره
 
بوية والثقافية ف انات التر

ي يتوفر عىل مقتضيات الجذب 
 
والصورة والصوت والتأليف واإلنتاج لضمان إنتاج ثقاف

 . ي
 
 والتحفتر  عىل التعلم واالرتقاء بالذوق ونشر الوعي الثقاف

                                      
اء الكذب-المثقفون المغالطونباسكال بونيفاس،  -1 ، ابن 1، تر: عبد الرحمان مزيان، طاالنتصار اإلعالمي لخبر

وت، د,ت، ص  النديم   10للنشر ودار روافد الثقافية ، الجزائر، بتر

21المرجع نفسه، ص - 2
 

3-  ، ي ي والصناعات االبداعيةبوعمامة العربر
 
، مختر الدراسات االعالمية واالتصالية لجامعة مستغانم،  االعالم الثقاف

 35، ص 2020، الجزائر،1ألفا دوك ، ط
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 البناء النظري لسوسيولوجية النخبة المثقفة:  .3

ورات        تقف عند حدود مرجعية  ومنهجية  إن الحديث عن النخبة يحكمه رص 
والتقاطعات واالتجاهات النظرية والفكرية المستمرة حول هذا المفهوم، كما  التباينات

ي تشكيله، ما يجعلنا ملزمير  بتتبع ورصد هذه 
 
تقوده السياقات التاريخية المساهمة ف

ي دالالتها وفق
 
اتبية الزمنية والفكرية له، والتفصيل ف السياقات  االختالفات وفق التر

الغربية أو العربية، وحرصها لمعرفة ما ينطبق منها عىل الواقع الجزائري، وال تدعي 
الباحثة عىل هذا المستوى أنها ستفكك وتحلل المفهوم إىل عنارصه الجزئية إنما 

ي دراستنا. 
 
ي إطاره العام وفق ما نستدل به ف

 
ي بوضع المفهوم ف

 سنكتق 

ي   eliteيثتر مفهوم النخبة        
 
وداللته التباسا وجدال مستمرين، وبوجه خاص ف
عالقته بمعت  الصفوة أو جماعة السلطة أو السلطة الحاكمة، ويعود ذلك إىل جملة من 
اتبية  ي الداللة عىل التر

 
األسباب والعوامل المتصلة بالجذور الفكرية الستخدام المفردة ف

ات تؤهلها لذلك الدور. االجتماعية، أو تمركز القوة والسلطة عىل يد جماعة لها  ممتر 
1 

وبعد ترجمة النصوص الكالسيكية " لباريتو وموسكا" حول النخبة إىل  1930ومنذ 
ية  األعمال والبحوث األكاديمية حول نظرية الطبقة والنخب بل  انطلقتاللغة اإلنجلتر 

علمي  Sous-champتطرح كتخصص  سوسيولوجيا النخبوأصبحت من حينها " 
ي و

 
 2أ .م. مستقل ف

يمكن أن تستمد النخبة  من خصال مكتسبة كالثقافة ، االستحقاق ، االستعدادات       
 –فالعامل المحدد يدل تارة عىل الكل، الوسط الذي تخرج منه النخبة  والكفاءات 

نخبة األمة وتارة أخرى يدل عىل األفراد الذين يشكلون مجموعة  –النخبة العمالية 
ذ لنفسها حق تسيتر الشؤون العامة وذلك بحكم المولد أقلية تحتل قمة المجتمع وتتخ

وة ه أن مفهوم النخبة عرف تناقضات 3أو االستحقاق أو الثقافة أو الت  ، وما يمكن تفستر
إبستيمولوجية أدت إىل تعدد إشارات االستفهام حول شحن كلمات نخبة، نخب، 

ي الكثتر من  ونخبوية بمفاهيم ومعان ومحتويات، جعل استخدام اللفظة محل نقاش
 
ف

 األحيان. 

ي مقدمتهم أفالطون وأرسطو          
 
تاريخيا تحفل كتابات فالسفة اليونان القدماء وف

باإلشارات إىل مفهوم النخبة عندما تحدث بإسهاب عن مفهوم األفراد النابهير  ودورهم 

ي أوروبا اتجه نحو معان 
 
ي عرص النهضة ف

 
ي حكم اآلخرين،  إال أن مفهوم النخبة ف

 
ف

ي القرن السابع عشر لوصف السلع الجيدة الصِّ eliteتعددة فقد استخدم لفظ م
 
نعة، ، ف

                                      
1

، بيروت، مركز ن العربي تحليل للمضمون والتأثير في النخب والرأي العاماإلعالم الفضائي في الوطصباح ياسين،  -

 59، ص 2013، 1دراسات الوحدة العربية، ط
2
-William GENIEYS, Nouveaux regards sur les élites du politique, Revue française de 

science politique ,Presses de Sciences Politique , vol. 56, n° 1, février 2006.p123 
3
Busino giovanni, élites et élitisme , presses universitaire de  France, 1996, p 04  
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ي الوقت ذاته اتسع اللفظ ليشمل الوحدات العسكرية المقاتلة ذات التدريب 
 
وف

والتسليح الجيدين، وما لبث أن تطور ليشمل معت  الصفوة السياسية ثم القلة 

، ورغم أن التطورات النظرية 1اسة. المسيطرة بحسب منظور علماء االجتماع والسي

 هذه 
ّ
ي مسارات عديدة إال أن

 
ى طرأت عىل الفكر النخبوي، قد فّرعت هذه الفكرة ف الكتر

 صور 
ّ
ي يتأّسس عليها هذا الفكر، ومفادها أن

التطورات احتفظت بالفكرة الجوهرية، التر

ي 
 
حكم والضبط ف

ّ
ي المجتمعات تميل إىل تجميع مصادر الت

 
بط ف

ّ
حكم والض

ّ
 أيدي قلة الت

اس يطلق عليهم نخبة أو صفوة
ّ
 2من الن

ي المفرد والجمع         
ي عموم الكتابات بصيغتر

 
ولقد ظل مصطلح النخبة يستعمل ف

ي الرؤى والمقاصد فقد ظهرت 
 
والن اختالف استعمال هذا المصطلح أنتج اختالفا ف

 L'approcheالتعددية  والمقاربةL'approche monisteلدينا مقاربتير  هما المقاربة األحادية 

pluralisteللتميتر  بير  االمتياز  -وليس دائما–ما ظل استعمال صيغة الفرد والجمع غالبا ك

L’excellenceوالرفعةLa prééminence
3 

 نظرية النخبة باعتبارها رد فعل عىل نظرية كارل ماركس حول الطبقة       
ّ
حيث أن

ي المجتمع الحاكمة، كانت مدفوعة بالبحث عن أساس جديد 
 
لمصدر التحكم السياسي ف

غتر ملكية وسائل اإلنتاج، فيختلف تبعا لذلك منظرو النخبة مع ماركس
، ورغم اتفاق 4

اس تتمتع 
ّ
ة من الن  هناك قلة صغتر

ّ
مة أساسية مفادها أن

ّ
منظري النخبة عىل مسل

ي الجماعات والتأثتر فيها، فإن شقة الخالف 
ر
ة تخولها إىل قيادة باف تتسع بخصائص ممتر 

اتها ويتشعب هذا  بينهم حير  يعمدون إىل تحديد طبيعة هذه النخبة وخصائصها وممتر 

ي 
الرأي إىل تيارات عديدة، يشكل كل منها منظورا تحليليا يمتر  الدراسة النخبوية التر

 5تختلف عن األخرى

لدى باريتو حول توجهاته ومواقفه الفكرية The theory of elitesنظرية النخبتدور       

الية، إذ استعار عالم االجتماع اإليطاىلي باريتو  من علم  Eliteمفهوم النخبةParetoالليتر

                                      
، مرجع سابق، ص -1  .60صباح ياسير 
، النخب االجتماعية )حالة الجزائر ومرص(،أحمد زايد، -2 مركز  النخب بي   المجال السياسي والمجال االجتماعي

، القاهرة، طالبحوث العربية واالفري ي من أجل التنمية، مكتبة مدبوىلي
ي االقتصاد التطبيقر

 
، 1قية، مركز البحوث ف

 6، ص2005
3- Jacques COENEN- HUTHER , Sociologie des élites, Ed Armand Colin/SEJER, Paris, 2004, 

p.5. 

(كارل ماركس،   - ، مكتبة المعرأس المال )نقد االقتصاد السياسي ي
وت، ، تر:محمد عيتاب  125، ص1978ارف، بتر

4
 

ي وضاع األضدادمحمد جابر األنصاري،  - وت، طالفكر العربر ، بتر  ،ص196، 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر

137
5
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عىل سيطرة  االقتصاد، ليطبقه ضمن البحوث االجتماعية، حيث ال يتأسس المجتمع

كما ال تتأسس القوة فيه عىل سيطرة الطبقة االقتصادية  تها،الحياة المادية وعالقا

ي أطلق عليها م
جوازية، بل عىل أسس مختلفة للتكوينات الحاكمة التر ارکس الطبقة التر

 .  االجتماعية المتعلقة بعمليات التصنع والتحرص 

ي المجالير  االجتماعي والسياسي  يعتتر          
 
بيد أن  1أول من اهتم بمفهوم النخبة ف

" حيث عرض نظريته  ي العلم االجتماعي
 
التنظتر القوي حول النخبة حمله كتابه" مقالة ف

ي قّسمها بير  منطقيةحو 
يستخدم فيها اإلنسان وسائل مناسبة  -ل أفعال اإلنسان التر

لغاياته وغتر منطقية تختلف فيها الغاية الحادثة فعال وواقعا عن الغاية المقصودة من 

، وينطلق من التعريف العام للنخبة عىل المستوى االجتماعي العام لينتقل 2قبل الفاعل

اسية أو كما سماها النخبة الحاكمة، ومفهوم النخبة عنده إىل إىل معت  ضيق للنخبة السي

ي مجاالت عملهم المختلفة
 
المجتمع ينقسم إىل فئتير   ، أما 3أولئك الذين يتفوقون ف

ي تشكل ما 
: الفئة الدنيا من الجماهتر الشعبية وهي فئة التحكم؛ والفئة العليا التر تير  كبتر

 )(ونخبة غتر حاكمةl'élitegouvernementale)يسم بالنخبة. وهي قسمان: نخبة حاكمة 

l'élite non-gouvernementale ويشتر مصطلح النخبة الحاكمة أو الحكومية إىل ما يسميه )

 4( بالنخبة السياسية. Mosca( بنخبة السلطة وموسكا )Wright Millsرايت ميلز )

ي تحديد داللة معت  النخبة لدى اثنير  من علما       
 
اق ف ء االجتماع هما يكتشف االفتر

ي كتابة العقل والمجتمع وكتابه اآلخر صعود وسقوط النخبة، وموسكا باريتو
 
، ف

Gaetano Mosca ي كتابه نظرية الحكومة
 
لمانية، عن  Government theory، ف والحكومة التر

اضات  ات مختلفة، لقيت كل من طروحات موسكا وباريتو اعتر زوايا نظر وتفستر

ي 
وذلك استنادا إىل موارده الفكرية المرتكزة عىل الماركسية،  Gramsci×جوهرية من غرامسر

                                      
1
- Vilfredo Pareto, Trattato  di  sociologiagenerale, Firenze, G. Barbéra, 1919,p:1296 et 

suivant. 
، تر: سليم حداد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر التوزيــــع، ماع السياسي علم االجتموريس دو فرجيه،  -2

وت، ص1991  161، بتر

، القاهرة، علم االجتماع السياسي ابراهيم أبراش، - وق للطباعة والنشر 115، ص1998، دار الشر 3
 

4- C.WrightMills, L’élite du Pouvoir, Éditions Agone, coll. « L'ordre des choses », 2012.p22 
-  فيلفريدو باريتو: ال يزال يعتتر اىل اليوم كأحد مؤسسي مدرسة الرياضيات االقتصادية مع ليون والراس ابرز هذا

ي مؤلف هام 
 
وهو معروف بكونه وضع نظرية غتر مسبوقة حول النخب  1916المهندس اهتمامه بعلم االجتماع ف

ي اي مج
 
وري لنخبة ف ير الوجود الرص   .تمع وتجددها كنخبة لها خصوصيةحاول فيها تتر

×
، من المفكرين الذين كتبوا بإسهاب عن مسألة - مفكر ماركسي ايطاىلي مكانته رفيعة بير  علماء االجتماع الماركسيير 

.  1930-1929المثقف لديه عديد من الكتب منها مذكرات السجن ي ناقش فيها موضوعات المثقفير 
  ، التر



ي إنتاج المحتوى 
 
ي التلفزيون الجزائري ومساهمة النخب المثقفة ف

 
ي ف

 
الفصل الثالث: المشهد الثقاف

ي القنوات الفضائية
 
ي ف

 
 الثقاف

147 

 

ي حرص مفهوم النخبة 
 
من منظور آخر، فإن االختالفات بير  المنظرين الذي اجتهدوا ف

بالصفوة أو بالطبقة تمحورت عىل خطوط الفصل بير  معت  الحكام والمحكومير  
1. 

ي كت   millzأما ميلز     
 
، أهمية Elite powerابه قوة النخبةفقد عّزز نظريته النخبوية ف

ي تبادل الوظائف وتعزيز القناعات 
 
ي من أجل تمكير  النخبة ف

وجود نظام اتصال كق 

كة، وأعظ ميلز القدرة عىل التواصل بير  أفراد النخبة امتيازا من أجل التحكم  المشتر

، والسيطرة عىل العالقات، ومن أجل تدعيم القوة المادية بقوة التأثتر الفكري  ي
 
والثقاف

وعمليا زودت السوسيولوجيا الوظيفية لوسائل اإلعالم بإطار من العالقات الداخلية 

ي تعكس مفهوم 
ات المتبادلة التر ي توفر القدرة عىل تعزيز النظام التواصىلي بالتأثتر

التر

ي كتابيه: )نخبة ، 2التفوق والقوة
 
طور نظرياته السياسية واالجتماعية حول النخبة ف

م. ومن ثم، فهو ينتمي إىل 1951م، و)الطوق األبيض( سنة 1956السلطة ( سنة 

 3(Talcott Parsonsبرسونز ) المدرسة السوسيولوجية النقدية المعارضة لمدرسة تالكوت

يشتر هذا المفهوم إىل هؤالء الفاعلير   ومیشلزمن منظور باريتو و موسکا        
وة بفضل خصائصهم  االجتماعيير  الذين يمتلكون جزءا من مقاليد القوة و التحكم و الت 
الشخصية أعمال ماكس فيتر حول مفهومي القوة و السلطة، دعاه إىل تحديث صياغات 

ير  داخل عالقات الفاعلير  االجتماعيو  مفهوم النخبة السياسية، حيث تتشابك مصالح 
ي مقاله الشهتر بعنوان: "السياسة كمهنة" "

 
بولوجيا. أيضا، ف  وبير  تنظيمات مختلفة أنت 

Vocation   ،"Politics as     إمكانية تحول العمل السياسي إىل مهنة، تنظمها المهارة و
وقد متر  موسكا بير  المجتمعات ،  4الحذق و القدرة عىل اإلدارة و الممارسة الديمقراطية

تتناوب فيها النخب أو يتم فيها  مدة والمجتمعات المتحركة، فالمجتمعات األوىل الالجا

                                      
63، ص صباح ياسين، مرجع سابق - 1

 
2
- wright millz, the power elite , new york : oxford university press, 1956, p 2 

3
 - Wright Mills, The Power Elite (L'Élite du pouvoir), Traduction en français chez 

Agone en 2012 sous le titre L'élite au pouvoir.1956, p 177. 
- ( غايتانو موسكاGaetano Mosca( )1858-1941 من أهم المفكرين اإليطاليير  الذين اهتموا بدراسة )م

ي هذا ال
 
ي العلوم السياسية ونظرياتها. وألف كتبا عدة ف

 
مجال، النخبة، والسيما النخبة السياسية. وقد عرف بكتاباته ف

لمانية( سنة  م، و)تاريــــخ 1896م، و)عنارص العلوم السياسية( سنة 1884منها: )نظريات الحكومات والحكومات التر

Elémenti di scienzia :Gaetano Moscaم للتعمق أكت  أنظر: 1936النظريات السياسية( سنة 

,t.2,1923politica- 
( روبرت ميتشيلزRobert Michels( )1876-1936 من أهم أعضاء مدرسة النخبة اإليطالية إىل جانب باريتو)م

ا، وفرنسا، وألمانيا ، درس بإنجلتر ي
ي من أصل ألماب   وغاييتانو موسكا. وهو سوسيولوحر

4
و زين الدين زمور، حسير  بن شارف، - ي سوسيولوجية المثقف نحو سوسيولوجية أنبر

 
بولوجية لرصاع الهويات ف

اتيجيات وممارسات ، 09، مجلة المعارف للعلوم للبحوث والدراسات التاريخية ، العدد الجزائري: تمثالت اسبر
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ي 
 
الدوران بطريقة سيئة،  بينما المجتمعات الثانية تعرف تناوبا جيدا للنخب، وخاصة ف

 .1المجتمعات الديمقراطية الحديثة

ض Elitism، أوضح مفهوم Robert Dahlروبرت دال من جهته          أن القوة ، حيث افتر
ي المجتمع توزيــــع صفري أين تمتلك جماعة واحدة كل القوة وتحرم

 
منها بقية  توزع ف

ي يمكنها بدورها تشکیل نخب متعددة 
بدال من "نخبة  Plural Elitesالجماعات، التر

ي دراسة سوزان کیلر
 
المنشورة عام  Killerالقوة" أو "النخبة الحاكمة"، كما اتضح ذلك، ف

ضت  1963 ي افتر
اتيجيةوالتر ي تنظيمات Strategic Elitesفيها وجود نخب إستر

 
، تعمل ف

ورة إىل سدة الحكمة.   2مختلفة، دون أن تصل بالرص 

ي تحليله للمثقف          
 
من النشاطات الفكرية " :والنشاطات  1958أما شيلز فينطلق ف

ا النشاط هذه كما يقول تشتر إىل إنتاج، إعادة إنتاج واستهالك األعمال الفكرية ، يرجعن

ي نطلق عليه األثر النتاج الفكري هو إبداع، ابتكار 
الفكري بامتياز إىل إبداع نتاج نهاب 

ي جريدة مقالة علمية، لوحة ، معزوفة 
 
ي األثر )كتاب، مقالة ف

 
ي يبلغ أوجه ف

 
ثقاف

موسيقية ، منحوتة ( المثقفون هم هؤالء الذين ينتجون أثارا الذين يبدعون الذين 

ي المجا
 
ي إلخ ..أما إعادة إنتاج واستهالك أو يجددون ف ي الجماىلي اإليديولوحر

 
ل الثقاف

مالئمة األثر فهي عمل المستهلكير  البسطاء )القراء المستمعير  والمشاهدين أو 

المختصير  بالنشر واإلعالم المعلمير  والصحفيير   إال أن شيلز يردف ويقول أن المثقفير  

ونون أيضا من المستهلكير  ومن معيدي الخالقير  بدورهم وهم األكت  إنتاجية قد يك

ين".   3اإلنتاج / الناشر

ي هذا المجال ان يعظي رؤية مختلفة نوعا Jean Paul Sartreيحاول جون بول سارتر        
 
ف

، فهو  يدعو إىل تجاوز المفهوم التقليدي 4ما إىل دور النخب المثقفة ومفهومها

قف الجديد الذي تقع عليه مسؤولية الكالسيكي للنخبة المثقفة تحديدا ما يسميه المث

ي حقيقة العامة من الناس
 
ي  5الغوص ف

وبــهذا المفهوم فإن سارتر يفرق بير  النخبة التر

ي إطار المجال المحدد لها، وبير  
 
تمتلك مستوى تعليمي عاىلي وممن تستعمل معرفتها ف

ي إىل أبعاد فك
رية وثقافية المفكر أو الكاتب أو الشاعر الذي تتجاوز مهامه العمل الوظيق 

 وإعالمية. 

                                      
1

 - Gaetano Mosca, Elémenti di scienzia politica,t.2,1923,p.211. 
2
- ibid, p411 

45،ص 1،2008، تر: جورج كتوره، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، طفينسوسيولوجيا المثق جيرار ليكلرك، - 3
 

4
-Simone de Beauvoir, la cérémonie des Adieux, Gallimard, paris, 1983 ,pp15-16 

26، ص 2018، 1، دار الخلدونية، الجزائر، طاالعالم السياسي والنخبةفيصل فرحي، سامي اسعيداني، -
5
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ي القرن Eliteاستعمل مصطلح النخبة)       
 
، وبالضبط ف ي ي الغربر

 
ي الحقل الثقاف

 
(، ف

ة من حيث الجودة واإلنتاج،  السابع عشر الميالدي للداللة عىل السلع المتفوقة والمتمتر 
ين.  وبعد ذلك؛  أطلق المفهوم عىل الوحدات العسكرية الخاصة وفئة النبالء المتمتر 

ي قاموس أكسفورد)
 
ية، إال ف ي اللغة اإلنجلتر 

 
م 1823(سنة Oxfordولم ترد كلمة النخبة، ف

ة وخاصة؛ بيد أن استعمال الكلمة  -ميدانيا وواقعيا -للداللة عىل فئات اجتماعية متمتر 
ي بريطانيا 

 
ي أواخر القرن التاسع عشر الميالدي،  أما امتدادات المفهوم ف

 
لم يتحقق إال ف
ي سنة والواليات الم

 
 م، بعد انتشار نظريات النخبة1930تحدة األمريكية، فقد كان ف

 وقد استعار المفهوم من علم االقتصاد، 1(V.Paretoوخاصة نظرية فلفريدو باريتو)
 2ليطبقه ضمن البحوث االجتماعية

ل )      ( بقوله: " تتكون النخبة من الذين يحتلون Hanz Dreitzelويعرفها هانز دريتر 

ي منظمة أو مؤسسة، وقد وصلوا إىل هذه المواقع مواقع سامي
 
ي جماعة ما، أو ف

 
ة ف

ة والعالية بفضل انتقائهم عىل أساس قدراتهم الكفائية األساسية  "3 .المتمتر 

ي عن المشاكل العملية مشغوف بالمسائل       يعرف المثقف بفرنسا كشخص" أجنتر
الذكاء حتر أن العلماء ال النظرية بمعت  ان هذا التوضيح يتناقض أحيانا مع مفهوم 

ونهم من أدباء ومنظري الصالونات"، وهكذا  يروقهم االنتماء إىل المثقفير  الذين يعتتر
ي 
 
، ولم يكن االسم موجودا ف دخل هذا اللفظ الجديد " المثقف" إىل قاموس لغة فولتر

ي القاموس العام princeps1876منشورات  litterقاموس 
 
ي الطبعة الجديدة ف

 
، وال ف

ى)1878-1866جديد لبيتر الروس )ال ي دائرة المعارف الكتر
 
( 1902-1885( وال ف

ي علوم القواميس،  ولم تكن صفة المثقف إىل ذلك 
 
لنفس الناشر الذي تخصص دوما ف

الحير  تنتمي إىل اللغة التقنية الخاصة بالفلسفة وكانت مطابقة لمفردة العقل، المرادفة 
، اإلدراك، التفهم، عملية اإلدراك والفهم والتثقف ، وبالتاىلي كمناقضة  للصواب، التفكتر

" لإلحساس والحدس" ومن ثم الصيغة البرصية : الفهم واإلدراك العام وإدراك األنا 
ي 4والمفاهيم مثل : نظرية المعقولية ، والعقالنية.  ، ويشتر قاموس أكسفورد االنجلتر 

يطانية  للتعبتر المالئم 1652إىل استخدام المصدر ابتداء من سنة  عىل الطريقة التر
إشارة إىل " شخص له سلطة أعىل من العقل"*، ويذكر كممارسة جارية وعادية عىل 

 . 18845طريقة االنجلو سكسونية " مؤدبات نوادي المثقفير  " 

                                      
، 2، تر: جورج جحا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، طالنخبة والمجتمع توم بوتومور، -1

 5،ص1988
2

 410مرجع سبق ذكره، زين الدين زمور، حسين بن شارف،  -

3
-Jacques Coenen-Huther, Sociologie des élites , 2004 ,p:101 

58نوارة حسين، مرجع سابق ص  -
4
 

« a Person having Superior powers of intellect »    النص كما يلي في صيغته األصلية-*  

59نوارة حسين، مرجع سابق، ص 
5
 

http://recherche.fnac.com/ia326232/Jacques-Coenen-Huther
http://recherche.fnac.com/ia326232/Jacques-Coenen-Huther
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جمة الكاملة لمفهوم         ي المعاجم العربية فإن التر
 
إىل اللغة ، intellectualأما المفهوم ف

ي مفهوم مثقف وهو مفرد المثقف لكن توجد اختالفات بير  العربية، يتجسد 
 
ف

ح هذه المفردة انطالقا من  ي حاولت شر
ي مختلف القواميس التر

 
جمات الواردة ف التر

ي القاموس العمىلي لألستاذ يوسف 
 
الظرف المعاش للحضارة العربية اإلسالمية، فمثال ف

جم مفهوم  عىل انه مذهب  l’intellectualisme، عىل أنه األديبIntellectualشاللة؛  يتر

عقىلي 
ادفات لنفس المفهوم مثل  1 ي حير  ان قاموس الروس " السبيل" يعظي عدة متر
 
ف

من يملك » .   أما  قاموس اللغة واإلعالم يعّرف  المثقف عىل انه: 2مثقف مفكر، عالم 

Who owns the culture؟ «ثقافة؟
ي فيعرض نفس التعريف تقريبا 3

 ، أّما قاموس البستاب 

للمثقف أي انه ذلك المحرز عىل ثقافة ولكنه يختلف عن التعريف السابق حيث 

بية يمارسها اإلنسان عىل نفسه  لمصطلح ثقافة معت  مغاير تماما : " الثقافة نوع من التر

 .4لبلوغ المثل األعىل

 عرض األمر بصورة أخرى حيث يؤكد ان مفهومي  قاموس العلوم االجتماعيةبينما        

ال يدالن عىل حقيقة واحدة وحسبه فان مفهوم Intelligence واالنتلجنسيا المثقف

ي اللغة العربية بعبارة طبقة المتعلمير  ، والمتعلمون هم جميع 
 
جم ف االنتلجنسيا يتر

ي وظائف مهنية وإدارية مع الشعور بوجودهم  
 
هؤالء الذين يشتغلون معظم الوقت ف

ح لمفهوم المث ي يعرفها كطبقة اجتماعية، بينما يقتر
قف المرادف : لطبقة المثقفير  التر

أنهم عنارص من المجتمع يكرسون جهودهم لبلورة أفكار أصلية جديدة، ويشتغلون 

ي 
 
بنشاطات ثقافية منتجة، وتمثل هذه المجموعة أقلية ضيقة من مجموع المتعلمير  ف

    .5المجتمع 

 

 

 

 

                                      
: فرنشي يوسف شاللة،  -1 ي  -القاموس العلمي  236، ص1991، دار المعارف،  االسكندرية، عربر
ي  –قاموس الروس السبيل : فرنشي  دانيال روج، -2  -834، ص ص  1983، ط1983، مكتبة الروس، باريس، عربر

926   
وت، ط اللغة  واالعالمقاموس  -3 ق ،  بتر  71،ص  1975،1997، دار المشر
4-  ، ي

وت،ط منجد الطالبفؤاد البستاب  ق ، بتر   93ص  1986،  1، دار المشر
 210، 209، ص  ص 1979الهيئة المرصية للكتاب ، مرص ، ط ، قاموس العلوم االجتماعيةعاطف غيث ،  -5
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يقة أكت  عمقا، ويفشه كما فيعرف مفهوم المثقف بطر أما قاموس علم االجتماع         

: " ان كلمة المثقف  دريفوس، حديثة العهد، تعود إىل قضية intelligenceيىلي
Dreyfus 

ي الواقع عىل فئة اجتماعية تدع اإلنسية : يشار إليها منذ القرن 
 
 16ولكنها تدل ف

ي القرن 
 
، فان المثقفير  هم الذين ي 18باإلنسية وف قدمون بكلمة الفالسفة. وبــهذا المعت 

ي التعبتر عن قيم جديدة، أو الدفاع عن قيم 
 
سمعتهم أو سلطتهم كمبتكرين، ليساهموا ف

ي المجتمع، فكل من  ابن سينا، سارتر، هيجو، روسو.. هم ال شك 
 
ها ف قديمة ونشر

ي للكلمة لكن هذا القاموس    1أحسن األمثلة وأشهرها عن المثقف بالمعت  اإلتيمولوحر

، تستخدم بمعت  أوسع للداللة عىل جميع intelligence يوضح أيضا: ان كلمة مثقف

ها خاصة لما  ي تأكيدها ونشر
 
ي إنتاج قيم أو رؤى للعالم أو معارف، وف

 
الذين يساهمون ف

 . 2تحتوي تلك المعارف عن انعكاسات قيمية أخالقية، أو فلسفية بصورة أعم

فئة النخبة المثقفة  من جهة أخرى، لقد تركت النهضة الصناعية أثرا بالغا عىل       

بحيث ازداد عدد المنشغلير  بمجال الفكر والثقافة وازداد معهم عدد المهتمير  بشؤون 

ي النخب
ر
 3الحياة، كما حدثت تطورات بير  هذه النخبة وعالقتها بباف

                                      
-   ين من ي والعشر

ي الثاب 
ي تاريــــخ فرنسا الحديث باسم قضية دريفوس، فق 

 
ة عرفت ف قضية اجتماعية وسياسية شهتر

 alfred، أدانت إحدى المحاكم الفرنسية ضابطا فرنسيا برتبة قبطان يدع الفريد دريفوس 1894شهر كانون األول 

dreyfus  ي الوهلة األوىل
 
بتهمة تشيب معلومات عسكرية اىل ألمانيا العدو التقليدي لفرنسا وقد بدت القضية ف

ي اىل إحدى الجزر الغابرة، يقول احد أولئك الذين 
فها اإلهانة أمام المأل والنق  قضية تجسس وخيانة استحق مقتر

ي محاكمته : ليست هناك قضية اسمها قض
 
ى تحملوا مسؤولية هامة ف ية دريفوس ، مما خلق قضية سياسية كتر

عصفت بالحياة السياسية واالجتماعية الفرنسية وبالجمهورية الثالثة وقسمت الشعب الفرنسي ونخبته المثقفة اىل 

، وبمجرد اإلعالن عن محاكمته بادرت هذه الجماعات  anti dreyfusard ومعاد لهdreyfusardمنارص لدريفوس 

ي الصحف الموالية لها اىل اعتبار دريفوس نموذجا لليهودي الخائن " الذي لم المعادية لليهود عتر ح
 
ملة  مكثفة ف

ي الجيش الفرنسي اال قصد الخيانة مقابل هذا بادر بعض أصدقائه  اىل بيان براءة دريفوس والمطالبة 
 
ينخرط ف

ة وهي نزول األدباء والمفكرين بمحاكمة المجرمير  الحقيقيير  "، هنا عرفت الحياة الثقافية الفرنسية ظاهرة جديد

ي سجاالت عنيفة امتدت احيانا اىل 
 
ي حجم مشاركة مكثف وف

 
الفرنسيير  اىل حلبة الرصاع ، اىل الساحة العمومية ف

ي توقعه جماعة من رجال األدب والفكر تسمي  ي تاريــــخ الفكر الغربر
 
ساحات السوربون وهنا أيضا ظهر أول بيان ف

ي بيان المثقفير   les intellectuels   نفسها جماعة المثقفير  
 
هذا   le manifeste des intellectuelsجاء ف

ما يىلي : ان الموقعير  أسفله يحتجون ضد خرق األشكال القانونية  1898يناير14المنشور بجريدة الفجر بتاريــــخ 

ازي )احد أطراف قضية دريفوس والعقل1894لمحرص  سنة  المدبر  ويحتجون عىل التعتيمات المحيطة بقضية استر

ى كاميل زوال، أناتول فرانس  ي حق دريفوس وقع البيان أسماء كتر
 
للمحاكمة ( ويلحون عىل مراجعة الحكم الصادر ف

دراسة  المثقف والسلطة،مارسيل بروست ويعد هذا البيان شهادة ميالد المثقف. للتعمق أكت  أنظر: محمد الشيخ، 

ي الفرنسي المعارص، دار الطليعة
ي الفكر الفلسق 

 
وت، ط  ف  .17-16، ص ص  1991، 1بتر

 
1
- dictionnaire de sociologie , paris : références larousse, 1993,p321  

2
-ibid,p 327   

45اسعيداني، مرجع سابق، ص -
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ي ينظر كل فرد منها        
يضاف إىل ذلك صعوبة وضع حدود واضحة لهذه النخبة، التر

ي لألنشطة الفكرية والثقافية، كما أن عدم أنه اكتر من ان يوضع ضم ن تصنيف تراتتر

االتفاق عىل وجود تعريف واضح ومحدد لمفهوم المثقف يعتتر سبب آخر من أسباب 

ي وهناك من يحدده 
صعوبة التحديد أيضا فهناك من يحدده عىل أساس العمل الوظيق 

ورة و  ي حير  البعض يتمسك برص 
 
جود وعي عىل أساس البعد الفكري الذي ينتجه ف

 اجتماعي ومعرفة بمختلف القضايا االجتماعية. 

ووفقا لهذه التحديدات واختالف اتجاهاتها اختلفت أيضا آراء الباحثير  حول        

حدود النخبة المثقفة فحسب رأي الباحث ريمون آرون " هذه الحدود قد تضاءلت 

ين  أصبح خارج مدل ي مطلع القرن العشر
 
ي بحيث من كان يعتتر مثقفا ف

 
ول الكلمة ف

، ولهذا فهو يعتقد أن كلمة مثقف تأخذ مدلوالتها باختالف المجتمع،  الوقت الحارص 

 1وحسب درجة ازدهاره االقتصادي أو تأخره عىل وجه الخصوص

ي الثقافتير  العربية والغربية،       
 
مما يالحظ من خالل هذا االستعراض لمفهوم النخبة ف

ي كاالم 
ورة انه يحمل الكثتر من المعاب  ي ال تنطبق بالرص 

ي وهي معاب 
ر
تياز والتجسد األخالف

مع واقع النخبة العربية اليوم، وصفات ال يملكها الكثتر من المثقفير  والسياسيير  

ي  ي المفهوم ويؤدي بالمخيال العربر
 
والكوادر األكاديمية والعلمية، وهذا ما يحدث ارتباكا ف

ع األبعاد القيمية واألخالقية إىل صياغة مفهوم وفق أنساق وتصورات  جديدة ال تض

 ضمن مجال أولوياتها، وهذا ما يسميه موسكا بالحركة الدورانية للنخبة. 

 تصنيفات النخبة: 1.3

ي أن المجتمع يـتألف من نخب عدة، نخبة       
ي كل ميدان توجد نخبة؛ مما يعت 

 
إن ف

نخبة  ونخبة اقتصادية، ونخبة ثقافية، ونخبة دينية، أو  سياسية، ونخبة عسكرية

ي كل ميدان نخبا فرعية، 
 
ي المجتمع، ويمكن أن تحتوي النخبة ف

 
تمارس سلطة معنوية ف

ي إطار النخبة السياسية، يمكن الحديث عن النخبة الوزارية، 
 
عىل سبيل المثال، ف

لمانية، والنخبة الدبلوماسية، والنخبة الحزبية." والنخبة التر
وعليه؛ تتخذ النخب  2

ر تحديد نطاقها خالفا بير  الباحثير  لما تتمتر  به هذه الفئة من تصنيفات عديدة، وقد أثا

 :  3خصائص وتباينات جعلتها تتنوع ونذكرها كالتاىلي

                                      
1Simone de Beauvoir, Ibid., p172 

2
 .88-87، ص2014، 1ط،3سلسلة بدائل قانونية وسياسية، رقم  مدخل إلى علم السياسة،محمد الرضواني،  - 
3

ص  ، عمان،2020، 1، مركز الكتاب األكاديمي،طاالعالم والنخبة المثقفة في عصر الميديا الجديدةوليدة حدادي، -

 72-68ص 
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 مهمتها األساسية التنسيق بير  أنشطة المؤسسات والهياكل  النخبة السياسية

 داخل المجتمع 

 تتوىل مقاليد الحكم ويساهم الجيش فيها بالهيمنة عىل  النخبة عسكرية

ي الدولةالم
 
 ؤسسات الحيوية ف

  سيخ القيم الدينية واالجتماعية النخبة الدينية وهي نخب محافظة تسىع لتر

مات والحقائق ومن أمثلة هذه 
ّ
امها لبعض المسل تسم بالنخب التقليدية الحتر

ي مرص، نخبة ذات ملكية لما تكتسبه من عقارات 
 
النخب الشيخ األزهر ف

ي النخب األخرى ورؤوس أموال، وتمارس الضغط وتؤثر 
ر
ي باف

 
 ف

 ها يسميهم  نخبة إيديولوجية ي لديها أفكار إيديولوجية تعمل عىل نشر
والتر

 البعض المثقف المؤدلج

  ي تفيد السلطة الفعلية النخبة التكنوقراطية
ي صياغة القرارات التر

 
تشارك ف

ة والمستوى التعليمي ويطلق عليهم  يستند تعيينها بمقتص  القوانير  والختر

، الموظفون   السامون أو كبار اإلداريير 

 ي يتصف أفرادها بصفات الريادة ويتصلون بشكل رمزي   النخبة الكاريزيمة
والتر

هم عىل أعضائه  بالمجتمع من خالل تأثتر

  هي تلك الجماعة  أو النخبة الفكرية كما يعرفها "بوتومور"النخبة المثقفة

ي ا
 
ة ف ف من أولئك الذين يسهمون مباشر

ّ
ي تتأل

ة التر بتكار ونقل ونقد الصغتر

األفكار، وتضم هذه الفئة المؤلفير  والعلماء والفالسفة والمفكرين والفنانير  

، تتسم بالتمتر   ي النظريات االجتماعية والمعلقير  السياسيير 
 
والمتخصصير  ف

 .  العقىلي والريادة الفكرية والوعي

ي المجتمعات التقليدية يب     
 
دو يضيف ريموند آرون أن التعرف عىل المثقف ف

ي تركيبتها من جهة وانحصار رقعة 
 
بسيطا نظرا لبساطة هذه المجتمعات ف

 1نشاط المثقف من جهة أخرى. 

 :  2يضيف عبد هللا كبار أنواع أخرى من النخب وهي

                                      
1
-Raymond Aron, L’opium des intellectuels, Galhmard, France, 1968, P9 

2
العلوم اإلنسانية واالجتماعية، عدد خاص الهوية  ، مجلةالمثقف  األكاديمي وإشكالية الهويةكبار عبد هللا،  -

ي العلوم اإلنسانية 
 
ي المجتمع الجزائري، مجلة الباحث ف

 
ي ظل التحوالت السوسيوثقافية ف

 
والمجاالت االجتماعية ف

 ، 2011، ديسمتر 6، ع 11المجلد  واالجتماعية،
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 يعتقد البعض أن هناك نخب ال يتم إيالئها أهمية ومن بينها النخبة الرمزية :

نجوم الفن والسينما  النخب الرمزية من بينها رؤساء األحزاب السياسية ،

ون كمرجعيات لفئات عديدة من المجتمع.   والرياضة، حيث يعتتر

 هناك من الباحثير  من يرى أن نساء العالم تقودها نخب النخبة النسوية  :

ي إطار ما يسم بالحراك النسوي والدفاع عن حقوق المرأة، كما ان 
 
نسوية ف

ي االن
 
تخابات عن طريق اختيار السياسيير  يعملون عىل توظيف ورقة النساء ف

 قيادات ترمز لمطالب المرأة   

ي          
ي رافقت مفهوم النخبة والمثقف طيلة سنوات من الزمن، والتر

إن المفاهيم التر

أباحت لها صفة السيطرة والنفوذ وحتر الهيمنة، قد ألغت من جانب آخر واجبها 

ي المشاركة والتغيتر داخل
 
مجتمعاتها؛ فجعلت من  األساسي ودورها المتمثل أساسا ف

ي  ذاتها بؤرا لالهتمام أما البقية فمجرد أطراف مهمشة؛ فالنخبة بمعت  المثقف العربر

 Arabالحديث، او ما سّمته بعض األدبيات المعارصة " باألنتلجنسيا العربية" 

intelligentsia .ي وما أنتجته الحضارة الغربية ي سياق التحدي الغربر
 
 والذي ظهر ف

باريتو وموسكا ورايت والذين يروجون لفكرة وحدة النخبة، هناك تيار آخر ر عىل غرا     

دال ورايمونآرون يقوالن بتعدد النخب، فالمجتمع  يتكون من عدد   رواده كل من  روبتر

 كبتر من النخب المختلفة والمتنوعة والمندمجة والمتنافسة أحيانا أو المتضامنة أحيانا. 
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ب من النخبة )1ور جميل حمداويوقد أضاف الدكت        ( Eliteمفاهيم أخرى تقتر
والمثقف 

،والتيقنوقراط***،واألقلية****،والطبقة*****، األنتيليجينسيا**مثل:الصفوة*،و 
والخاصة ****** واألعيان*******، واألوليغارشية********، 

 والمإل*********

ي الساحة الثقافية واالجت       
 
ماعية والسياسية، بشكل لم يطرح موضوع النخبة ف

ين، عىل أساس أن النخبة تتعارض  ة من القرن العشر ي العقود األختر
 
رصيــــح وواضح، إال ف

ي تؤمن بحكم الشعب لنفسه
أما لفظة مثقف  2مع توجهات المجتمعات الديمقراطية التر

فتجمع كل األبحاث التاريخية واالجتماعية عىل ان المفهوم نشأ أول مرة بفرنسا مع 
ة.      انفجار   قضية دريفوس الشهتر

                                      
6، ص2015، 1لوكة، ط، شبكة االالنخبة المغربية أنموذجا -سوسيولوجيا النخبميل حمداوي، ج- 1

 

َوِة *الصفوة: 
ْ
. َصف اس 

َّ
َبِتِه، ِمْن ِخَيار  الن

ْ
خ
ُ
: ِمْن ن َمع 

َ
ُمْجت

ْ
 ال

( طبقة أو فئة اجتماعية تعت  باإلنتاج واإلبداع وممارسة الفكر. بمعت  L'intelligentsia**يقصد باألنتيليجينسيا )

ين، أنها طبقة من المثقفير  المتنورين.وتشمل األساتذة، والمبدع ي القرن الواحد والعشر
 
. وف ، والمفكرين، والفنانير  ير 

ي تستر حقال علميا أو أدبيا أو فنيا. ولها دور 
يطلق هذا المفهوم عىل النخبة المثقفة الوطنية القريبة من السلطة التر

 وساطي وتنويري مهم داخل المجتمع. 

ا حكومة التقنية أو حكومة الكفاءات.  ***التقنوقراط أو التقنوقراطية: شكل من أشكال الحكومة. ويقصد به

ي االقتصاد والصناعة 
 
وتتشكل هذه الحكومة األقلية من النخبة العلمية الفنية المثقفة، وهي حكومة متخصصة ف

 والتجارة واإلعالميات والهندسة. وغالبا، ما تكون غتر حزبية . 

رَ  ****ألقلية: ضد األغلبية. 
َ
َوارِصُ الق

َ
َها أ

ُ
ْرِبط

َ
 ت
 
ة
َ
، َجَماع

ً
دا
َ
د
َ
َها ع

ُ
وق
ُ
ْعٍب َيف

َ
 ش

َ
ِعيُش َوَسط

َ
، ت
ً
نا
َ
 وَوط

ً
 َوِدينا

ً
ة
َ
غ
ُ
اَبِة َواألْصِل ل

ي المغرب. 
 
 مثل: األقلية اليهودية ف

و الحرفة أو  *****الطبقة: 
َ
ي العلم أ

 
زماٍن مختلفة عىل ُمستوى واحٍد ف

َ
ي أ
 
ي زمٍن واحد أو ف

 
 من الناس ف

 
جماعة

 الصناعة. 

 ويقصد بها ما هو مقصور ومحصور عىل فئة من الناس، دون العامة كلهم.  ******الخاصة: خالف العامة. 

افها. *******أعيان  ها وأشر
ُ
 البلد: سادت

ة من المجتمع األوليغاركية(( أو )Oligarchy********األوليغارشية)  يقصد بها حكم األقلية أو هي فئة صغتر
ي القرآن لفظ تسيطر عىل مقاليد الحكم، وتتمتر  بالحسب، والنسب، والنفوذ 

 
وة، والسلطة العسكرية. ويرادفها ف ، والت 

وغالبا، ما تحكم الحكومات األوليغارشية عائالت وراثية ذات النفوذ الماىلي والسياسي والعسكري. ويعد .)المأل(
ي كتابه)الجمهورية(، عندما صنف أنظمة الحكم إىل ثالثة: الدو 

 
لة أفالطون أول من أشار إىل النخبة األوليغارشية ف

ي ذلك تلميذه أرسطو  الذي قسم الدول، 
 
المثالية )الجمهورية(، والدولة الديمقراطية، والدولة األوليغارشية. وتبعه ف

م بالقانون، ومنها حكم  م القانون وتتقيد به، وثالثة ال تلتر  ي كتابه )السياسة(، إىل ستة أصناف: ثالثة تحتر
 
ف

وة والجاه األوليغارشية. ومن ثم، فاألوليغارشية عند أرس طو هي حكومة األثرياء ؛ ألنها تتمتع بسلطة المال والت 
 والملكية الخاصة. 

، أنظرجمال  اف القوم وعليتهم الذين يمألون العيون أبهة، والّصدور هيبة.، للتعمق أكت  *********المأل: أشر

 6حمداوي، مرجع سابق، ص 
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يرى كارل منهايم عالم االجتماع المجري المتشبع بالثقافة األلمانية أن النخب      
ي تسامي الطاقات العقلية الدماغية المتصلة بالنفس 

 
الثقافية والفنية والدينية تساهم ف

ي 
 
ي يجندها المجتمع يوميا من اجل الوجود فهذه النخب تنشط ف

آن واحد االبتكارية التر
،  كل تلك  المعارف الموضوعية والميول إىل االنكفاء عىل الذات كما تحرك التفكتر

ي بدونها ال تكون المجتمعات عىل ما هي عليه 
، من هذا المنظور يؤكد  1الوظائف التر

ي الحدود المخصصة لها 
 
كارل منهايم انه بقدر ما تؤدي النخب دورها وذلك بالتعاون ف

ي حالة العكس فان توازن النظام مضم
 
، أما ف ون فهي كالجسم أو النسيج االجتماعي

 فالمجال مفتوح لالزمة. 

ي كل مجتمع بفضل ما تمتع به من         
 
تعتتر النخبة المثقفة من النخب الهامة ف

ي 
 
ي وإنتاج فكري، ما يؤهلها للقيام بدور قيادي تؤثر من خالله ف

 
مؤهالت ورصيد معرف

ي تشكيل  الحياة االجتماعية والسياسية
 
ي ف

والفكرية، إال ان ذلك يتطلب إسهام حقيقر
. وعليه؛ ومن خالل المعطيات السابقة  ي تدخل ضمن آليات التفكتر الجمىعي

األفكار التر
بأنها أقلية تتوافر لها خصائص Cultural eliteيمكن أن نحرص مفهوم النخبة الثقافية

من فرض سلطتها  وقدرات ذاتية وإمكانيات موضوعية تؤدي مجتمعة إىل تمكنها 
ي قيادة المجتمع 

 
وقيادتها للمجتمع وتؤدي من خالل ذلك التمتر  والريادة دورا أساسيا ف

 .  نحو التغيتر

ي تمتلك ثقافة عضوية وظيفية، تضع      
ومن ثم تصبح النخبة المثقفة هي تلك التر

ي أعىل سلم أجندتها وأولوياتها
 
التغيتر عىل رأس اهتماماتها وف

2 

مفاهيمية جامعة لمفهوم النخبة المثقفة نتفق مع ما جاءت به الباحثة  وكحوصلة       
الجزائرية نوارة حسير  بشكل مقتضب وضيق: "أنه ال تختلف لفظة النخبة المثقفة عن 
ي 
 
ي ألنه يتمثل ف لفظة مثقف أو االنتلجنسيا،  " أشخاص يتمتر  نشاطهم بطابع إيديولوحر

ي مواضيع عم
 
ي معت  الكتابة والتعليم والتعبتر ف

 
ي ممارسة الفنون واآلداب، وف

 
ومية وف

ة من  ي مدارس متخصصة التأهيل الالزم للقيام بختر
 
أوسع تشتر الكلمة إىل الذين تلقوا ف

مستوى عال، تؤدي إىل تأطتر المجتمع نفسه وتنشيطه وأحيانا إىل قيادته" . 
يتمتعون   3

، االست ي النطاق اإلدراكي
 
ة والكفاءة ف قاللية، القدرة عىل صنع بخصائص  واضحة كالختر

القرارات، من خالل هذا التعريف نستطيع أن نخرج بمقاربة تعريفية للمثقف ونقول أنه 
ي ميدان متصل بإنتاج المعرفة أو بتوزيعها، من خالل الدور 

 
ذلك الشخص الذي يعمل ف

ي تمثيل معالم الرؤية السليمة وتجسيد مواقف وفلسفة نحو مجتمعه.، 
 
الذي يقوم به ف

مع ذلك لم يسلم المفهوم من االنتقادات واإلنكارات باعتبارها مجرد جماعات  لكن
 فردية تعتر عن مصالحها الفردية. 

                                      
44نفسه، ص  -

1
 

، ، في2003، السنة الثانية، أكتوبر 9عزيز التميمي، النخبة المغاربية والتغيير، مجلة أقالم، ععبد ال -2

http://www.mafhoum.com/press6/171C38.htm  12:00سا  2020-3-21في 

20 نوارة حسين،مرجع سابق ، ص -
3
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 النخبة المثقفة ورهانات الواقع: 2.3

   ي يمتر
: التقليدين والعضويير  وهم   غرامشر ي مقاربته بير  بنوعير  من المثقفير 

 
ف

ي 
 :  كاآلبر

  يقدمون أنفسهم عىل أنهم مستقلون المثقفون التقليديون: هم المثقفون الذين

ي زمن 
 
ي معير  ف

 
عن الطبقات االجتماعية األخرى، ويؤكدون أنهم استمرارية لنمط ثقاف

ي واستمراريته لتشكيالت اجتماعية ماضية يحملون أمجادها وأوهامها
ي ماض 

 .1تاريح 

 ي المثقف العضوي
" هو المثقف الذي  المثقفون العضو يون: حسب غرامسر

ي تكون عالقته 
جسي الفرداب  ك فليس هو الت  مع الطبقة الثورية ينبوع تفكتر مشتر

ي ينتمي 
الملحق عىل أجنحة الفكر والذي يقيم عالقة شية مع الطبقة االجتماعية التر

إليها، فالوظيفة األساسية للمثقف العضوي داخل البنية االجتماعية هي كونه " 

ون بذلك الكتلة التاريخية، فهو يخلق إسمنت" يربط البنية التحتية بالبنية الفوقية ويك

ي يرتبط بها عضويا من 
ويوزع االيدولوجيا من جهة، ويضمن انسجامية وعي الطبقة التر

ي المثقف هو منتج الفكر ومبدع القيم الثقافية، تتحدد 
جهة أخرى، وبحسب غرامسر

ي تغتر 
ات الفكرية والعلمية واألدبية والفنية التر ي عملية إنتاجه للختر

 
 واقع مكانته ف

 3مجتمعه 

   النخبة المثقفة وفقا لمجال الثقافة والتعليم: تطرق رواد علم االجتماع إىل معت

ي يعمل بها ذلك الشخص 
النخبة المثقفة انطالقا من تأكيد درجة التعليم والمهنة، التر

" المثقف بأنه الشخص الذي تمكنه  الموسوم بالمثقف، حيث ُيعرف "ماكس فيتر

ى، كما يرى أن المثقف هو صفاته الخاصة من ال فاذ إىل ُمنجزات لها قيمة ثقافية كتر
ّ
ن

ي من الطبقة الوسظ والمختلف عمن يعمل بالصناعة 
ذلك الشخص المتعلم والمهت 

ي حير  يرى " بارسونز" أن المثقف هو الشخص 
 
والتجارة من الطبقة العليا أو الدنيا، ف

ي أمور الثقافة، الذي يضع قضاياها فوق ك
 
 .4ل اعتبار من القضايا اليوميةالمتخصص ف

  النخبة المثقفة وفقا لمجال اإلبداع واالبتكار: يرى الكثتر من الباحثير  أن عنرص

 ، ي تميتر  النخبة المثقفة عن األشخاص العاديير 
 
اإلبداع واالبتكار عنرص أساسي ف

فيعرف "محمد محفوظ" المثقف بأنه ذلك اإلنسان الذي يقبل قيم الثقافة العليا، 

، ويس ي ي الواقع الخارحر
 
ىع عتر نشاطه النظري والعلمي إىل إنجاز تطلعات الثقافة ف

ي ربط الثقافة 
 
وُيعرف " هشام جعيط" المثقف بأنه الذي يبدع ويخلق، ويمثل دور ف

                                      
.42، ص1982؟  دار الحداثة ، بيروت ،  أنتلجنسيا أم  مثقفون عمار بلحسن، -

1
 


 مفردة عضوي اي انهم اعضاء من المجتمع والطبقات االجتماعية . -
3

 40-36ص  المرجع نفسه،  ص -
4
-Busino Giovanni, Elites et élitisme, france, puf, 1996, p36 
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، حيث ال يوجد انفصال الثقافة والتعليم عن االنتاج  بالواقع الفكري أو السياسي

التصور حيث يرى أن المثقفير  هم أولئك  الفكري واإلبداع، ويؤكد "بوتومور" نفس

ي ابتكار ونقل ونقد األفكار
 
ة ف  .1الذين يسهمون مباشر

  ي للمهنة: ُيعرف القاموس الحديث لعلم
 
النخبة المثقفة وفقا لألساس الثقاف

االجتماع المثقفير  بأنهم أولئك األفراد من أعضاء المجتمع الذين ُيكّرسون أنفسهم 

ي الحقيقة فإن  لتطوير األفكار الجديدة،
 
ة، وف

ّ
والمشغولون بالممارسات الثقافية الخالق

ي المجتمع ذات صلة 
 
 المثقفير  هم جماعة من النخبة ف

ّ
ح أن

ّ
مثل هذا الوصف يوض

ون بارعير  أو مشغولير  
ّ
طبيعية اجتماعية أو تاريخية، فالمثقفون هم أولئك الذين يعد

ي بشكل فّعال بخلق وتوزيــــع وتطبيق الثقافة، وتتمثل الم
 
جموعة األصغر حجما ف

هم األساسي عىل التجديد وتطوير المعرفة  ذين ينصّب تركتر 
ّ
قير  ال

ّ
المثقفير  الخال

انير  والباحثير  
ّ
والفن وعىل الصياغة الّرمزية بشكل عام، وهذه المجموعة تضم الفن

 . ، وبعض المحررين والّصحفيير  فير 
ّ
 2والعلماء والفالسفة والمؤل

ي ذهنه، وإنما من ومنه نستخلص أن المثق      
 
ف ليس من يمتلك المعلومات المتناثرة ف

ي السياق الفعىلي 
 
يمتلك القدرة عىل التفكتر وهذه القدرة ال تتأبر إال بالمعلومات ف

ي سبيل صناعة فكرة جديدة وعليه المثقف ليس فقط من يجاري الحركة 
 
وتوظيفها ف

ما هو من يمتلك القدرة عىل الثقافية ويالحق األحداث الثقافية المحلية والعالمية، إن

 التفكتر واستنباط األفكار وإنتاج الرؤى والتصورات وتجسيدها عىل أرض الواقع. 

 الرصاع بي   ثقافة النخبة / ثقافة الجماهب  :  .4

ي كتابه : ثقافة       
 
ي حديثه عن سقوط المركزيات فّصل الباحث جمال العيفة، ف

 
ف

نخبة وثقافة العامة، حول إشكالية المفاضلة الجماهتر عن الرصاع القائم بير  ثقافة ال

ي الوقت الذي يرى أنصار الثقافة النخبوية بقيادة 
 
، إذ يرى الباحث : " ف بير  الثقافتير 

مدرسة فرانكفورت وروادها عىل وجه الخصوص)...( أن تكون لها الريادة، يرى فريق 

ها الفريق األول "دخيلة"  ي يعتتر
ية التر هي تطور طبيىعي  آخر أن الثقافة الجماهتر

للمجتمعات المعارصة )...( باعتبارها ثقافة المتوسط من الناس الذين ال يفهمون 

ف الفكري المحض ونها نوعا من التر ي يعتتر
ي خط آخر 3تعقيدات الثقافة النخبوية التر

 
، ف

ض أنها ليست نقيض للثقافة العليا، إنما هي  ي تفتر
نجد تيار الشعبوية الثقافية والتر

: نقيض للثقا  فة المهيمنة وسنعرض فيما يىلي بعض من أنصار كال الطرحير 

                                      
1
-Ibid, p65 

2
-Ibid, p66 

ثقافة الجماهيرفة، جمال العي -
 

2010منشورات جامعة باجي مخطار عنابة، الجزائر، د.ط ،  ،
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ية  1.4  :  أنصار الثقافة الجماهب 

ي تحليله لبعض اآلراء white   David  Manninيتاوجهة نظر دايفيد مانينغ و -
 
:  ف

ية، وأنصار الثقافة  ي قضية الرصاع القائم بير  أنصار الثقافة الجماهتر
 
النقدية ف

غر، اسم الناقد دايفيد مانينغ وايت بوصفه من  النخبوية، يدرج الباحث آرثر أسا بتر

ل أراء "وايت" حول التلفزيون، ويقول: 
ّ
ية، إذ حل » الدافعير  عن الثقافة الجماهتر

امج الممتازة عىل شاشة التلفزيون ويضيف أن  ا من التر يشتر  وايت إىل أن هناك كثتر

ية" سيختارون دائما ا كزوا نقاد وسائل الثقافة الجماهتر اق" لتر لمتوسط والتر

اهتمامهم عليه عندما يتعاملون مع وسائل اإلعالم والثقافة الشعبية، وبعبارة 

ء جديد، ويركزون اهتمامهم  ي
ي للغاية؛ يهملون أي سر

أخرى فإن اهتمامهم انتقاب 

ء دون المتوسط أو الستر   ي
ية ونقاد 1وسخطهم عىل أي سر ، فنقاد الثقافة الجماهتر

امج التلفزيون عامة يح اولون من خالل موقفهم،  حسب الباحث وايت اختيار التر

ي 
ر
وكافة األعمال التلفزيونية ذات المستوى الهابط، مقابل تحاشيهم عن كل جهد راف

ه وهو ما يمكن أن نسميه انتقائية النقد  Selectivity of يعرضه التلفزيون لجماهتر

criticism  .ي لدى وايت
 أو النقد االنتقاب 

:  يعد الكندي مارشال ماكلوهان من أبرز النقاد شال ماكلوهانوجهة نظر مار  -

عها  ي اختر
ية، والذي يؤكد عىل إيجابية الوسائل التر المدافعير  عن الثقافة الجماهتر

اإلنسان، فهو يرى أن هذه الوسائل هي امتداد لحواسه، ويرى أن التلفزيون وسيلة 

ة مهمة لتغيتر المجتمع، بعدما استطاعت أن تجعل العال  Globalم قرية كونية صغتر

village  ه بأنه أرجع اإلنسان إىل محيطه الطبيىعي بعد أن أبعدته الطباعة عنه كما اعتتر

. فمارشال ماكلوهان ينظر إىل الوسائل 2وجعلته يستعمل حاسة النظر فقط

ي تندرج فيما أسماه جاك دريدا "المركز 
االتصالية القديمة مثل الطباعة والكتابة والتر

ب عن الثا بت" ـ، قد قيدت المعرفة اإلنسانية لعقد من الزمن، وجعلت منه مغتر

ي 
ية الحديثة التر اعات البشر الطبيعة اإلنسانية، من جهة أخرى يرحب بكل االختر

ي استعمال الحواس األخرى عىل غرار النظر فقط. 
 
 ساهمت ف

:  يتطرق الناقد السعودي عبد  - ي رمزية النخبة عند عبد هللا الغذامي
هللا  تالسر

الغذامي إىل المثقف ضمن رؤية شاملة للنخبة ويربط بير  ما يصفه بسقوطها 

                                      
غر،  -1 ، تر: صالح أبو خليل اصبع، مجلة المعرفة ،  وسائل اإلعالم والمجتمع، وجهة نظر نقديةأرثر أسا بتر

ي للثقافة  والفنون واآلداب، عدد 
 114، ص 2012، 386المجلس الوطت 
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ويرى ان 1وتراجعها وتواريــها وابتعادها عن الواجهة وصعود الصورة التلفزيونية 
الصورة حلت محل النخبة التقليدية،  وُينظر إىل مشهد سقوط النخبة انطالقا من 

ي قيا
 
لقد سقطت » دة المجتمع ويقول أيضا : تراجع الدور الذي كانت قائمة به ف

ي تعودنا عليها فكريا واجتماعيا وسياسيا، 
النخبة الثقافية التقليدية، تلك النخب التر

 .2«وكانت تقود الناس وتؤثر عليهم وتشكل رموزا حية لهم
ي تغيتر البت  الفكرية        

 
ي العالم ساهمت ف

 
إن التطورات التكنولوجية الحاصلة ف

ي وجع
ي يتحدث للمتلقر

امج التر ي تتبع تلك التر
 
لته يشعر بالقلق فلم يعد المشاهد يرغب ف

فيها المثقف لساعات عن مواضيع مختلف فكرية أو فلسفية أو أدبية أو سياسية أو 
" ي  Media categoryاجتماعية، ما أدى إىل بروز فئة جديدة، " فئة اإلعالميير 

التر
، وكذا عتر مناقشاتهم العلنية لقضايا استطاعت عتر وجهها اإلعالمي وحضورها الملفت
) ي
المثقف النجم ،  فالمثقف الجديد أو 3المجتمع  أن تكسب رضاه واستحسانه )المتلقر

intellectual star  ي أو حتر
 
ي وقتنا الراهن أصبحت كلمة تطلق عىل كل أعالمي أو صحاف

 
ف

ي أحدى الفضائيات، مما خلق جدلية للتثاقف بير  الذات المثق
 
فة ضيف ظهر ف

ي الوسائل اإلعالمية. 
 
 والذوات األخرى ف

  أنصار ثقافة النخبة:  2.4

غ - : يعتتر برنارد، من النقاد الرافضير  للثقافة Bernard Rosenberg برنارد روزنبر

 : غر " فإن هذا األختر ية وحسب الباحث "آرثر أسا بتر يعتقد أن الثقافة » الجماهتر
ية شديدة التدمتر لسالمتنا) الثقافة الشعبية ووسائل اإلعالم، والثقافة الجماهتر 

ية، وقد أصبحت  ض أن الثقافة الجماهتر
ية(، أفرادا وجماعات، إنه يفتر التدمتر
ي جذور مشاكلنا ال شخصيتنا  –ممكنة بفضل التكنولوجيا الحديثة 

 
ي تكمن ف

هي التر
ية هي  ح جوهريا، أن الثقافة الجماهتر

الوطنية أو نظامنا االقتصادي، إنه يقتر
ورية والمنطقية لتطور التكنولوجيا الحديثةالنت فهو بهذا يقر بأن 4« يجة الرص 

ية وأن ما  ي ظهور وتطور وتحرر الثقافة الجماهتر
 
التكنولوجيا ساهمت بشكل كبتر ف

ي تتخبط فيها المجتمعات 
ية هو مركز المشاكل التر يسم اليوم بالثقافة الجماهتر

 ة وثقافية. عىل كل األصعدة، سياسية، اقتصادية، اجتماعي

اب عند كل من أدورنو و هورکهیمر - يذهب الكاتب عبد الغفار  :التشيؤ واالغبر
ة قد أنتجت  ي تحليله لفلسفة " مدرسة فرانكفورت إىل أن هذه األختر

 
مكاوي ف

اب" تمثل نواة مركزية يدور حولها الجانب األكتر  مقوالت مثل " التشيؤ" و " االغتر

                                      
ي -

، 2015، 3، مجلة اإلذاعات العربية، ع، المثقف ووسائل اإلعالم رهانات االمتاع والمؤانسةنرص الدين العياض 

88ص  1
 

، مرجع سابق، ص  - 47عبد هللا الغذامي 2 
3-  ، ي ارة حياة، بوعمامة العربر

ي الفضائيات العمومية الجزائرية وتغب  األدوار.. من مثقف شر
 
امج الثقافية ف البر

ي الجزائر" رهانات وي إل مثقف إعالمي نخب
 
 الدوىلي األول حول االعالم  والصناعات الثقافية واإلبداعية ف

، الملتقر

 .2018مارس  14/15الواقع والتطلعات"، دار الثقافة، مستغانم، 

غر،  مرجع سابق،  ص  - .114آرثر أسا بتر
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ي مناقشات نقاد هذه المدرسة، و 
 
) ف تحليالتهم للمجتمع الرأسماىلي والصناعي

ي ظل الرأسمالية مجرد جزء 
 
( الحديث، هذه المقوالت تعتتر اإلنسان ف ي

العقالب 
ضئيل من جهاز اإلنتاج الهائل، وهو قابل لالستبدال دوما. ومن بير  اللذين تتبعوا 

اب والتشيؤ( عىل الفن واإلبداع خاصة، نجد   كل مدى تأثتر هذه المقوالت ) االغتر
ي فيظل المجتمع 

من " أدورنو و هورکهیمر" واللذين أشارا إىل انحطاط العمل الفت 
ي 
ي سوق االستهالك والمزايدة، ومن األسباب التر

 
الصناعي إىل حضيض السلعة ف

وقراطية اإلدارة، وصناعة الدعاية واإلعالم ووسائطهما  يضعها الناقدان، بتر
ية الجماهتر

ية مثل ، فحسب الناقدين فإن اإلعالم و 1 كذا الوسائط الجماهتر
هما تؤثر سلبا عىل األعمال الفنية، وتجعل منها سلعة  التلفزيون والكمبيوتر وغتر

ي السوق.   قابلة لالستهالك و المزايدة
 
 مثلها مثل أية سلعة ف

ي قراءاته حول مدرسة فرانكفورت بن علي لونيسوهو ما يؤكده الناقد "        
 
" ف

ه الفن المعارص من منظور أدورنو، هو خضوعه ألسلوب ما يعاني» والذي يرى أن 
(، ويقوم هذا األسلوب عىل جعل الفن يخرج من  جديد لإلنتاج هو ) االستنساخ اآلىلي
ي يمكن نسخها بكميات 

كتر  عىل األعمال الفنية التر
دائرة الشعائر والطقوس، وأصبح التر

ي تطال األعمال ، فهو بهذا ينتقد عمليات االس 2«تتالءم مع حاجات الجماهتر 
تنساخ التر

ي دائرة 
 
الفنية جاعلة منها كأية سلعة، وهذا المنظور يضع األعمال الفنية القيمة ف

ي والذي يختار ) المنتج  ي حسب الطلب الجماهتر
الخطر ألن عملية االستنساخ تأبر

 الذي يتماسر مع أذواقه(. 

 Jürgenاس االيديولوجيا التقنية عند يورغان هابرماس: يعتتر يورغان هابرم -

Habermas من أهم نقاد مدرسة فرانكفورت، وكانت معظم آرائه النقدية منصبة ،
ي كتابه المعرفة والمصلحة" 

عىل نقد الرأسمالية ونتائجها عىل كل المستويات فق 
وبير  أنه يمثل أحد نماذج   النموذج الوضىعي السائد للمعرفة» مثال كان ينتقد 

ية القائم عىل تحقي ي 3«ق المصلحةالمعرفة البشر
 
. فالمعرفة السائدة اليوم تمتاز ف

ي 
 
ي تتصف بأنها تحمل ف

، أو ما يعرف بالتقنية، والتر ي عالقاتها مع التطور التكنولوحر
" هابرماس" وهو  طياتها أيديولوجيا معينة، وهي أيديولوجيا قمعية عىل حد تعبتر

ة ليست شيئا حيث رأى أن التقني» أول من طرح مصطلح ) االيديولوجيا التقنية(، 
ي كرست نظام عقالنية للسيطرة 

محايدة، بل هي جملة من األدوات والوسائل التر
الهيمنة؛ فقد أضحت التكنولوجيا أيديولوجيا قمعية ال تختلف عن األنظمة و 

ة أساسية أنها جعلت من العقل أداة لقمع اإلنسان. ولم يقف  الفاشية إال بمتر 
ي ن
 
قده لثقافة الجماهتر حد تطويره لنظرية "هابرماس" عند هذا الحد، بل ذهب ف

                                      
1
حوليات كلية األدب، مجلس  مهيد وتعقيب نقدي،النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، تعبد الغفار مكاوي،  -

، جامعة الكويت، ح  26-25، ص ص1993، 13النشر العلمي
مذكرة تخرج لنيل درجة مقاربة سيميائية ثقافية، –خطاب الفايسبوك وخطاب المثقففوضيل عدنان، -2

ي وزو، الجزائر،  ، جامعة تتر  ي ي األدب العربر
 
 24، ص2013ماجستتر ف
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ي حاول فيها 
ي كتابه " نظرية فعل التواصل"، والتر

 
ي علم التداول العام، وذلك ف

 
ف

، وقد كان عليه أن  وط التواصل لفهم األقوال و التعابتر يبير  إمكان » تحديد شر
ويقصد هنا بالتواصل  1«التميتر  بير  التواصل المشوه و التواصل غتر المشوه

وط الخاصة بالعملية الم شوه ذلك التواصل الذي ال تتحدد فيه كل الشر
التواصلية، فخط التواصل المعروف يتطلب وجود عىل األقل مرسل، ورسالة 
، وهو  ومرسل إليه وغياب طرف من أطراف هذه العملية يشّوه الفعل التواصىلي

ي الفعل التواصىلي الخاص بالميديا، والذي
 
ي  األمر الذي يمكن أن نجده ف

 
يدخل ف
ية، إذ أنها ال توىلي أهمية ال بالمرسل وال بالمرسل إليه، وإنما كل  الثقافة الجماهتر

ي حد ذاتها
 
 االهتمام ينصب عىل الرسالة ف

 العنف الرمزي عند بيار بورديو:  -
ي نظره  بورديو"ُيؤمن "       

 
بمقولة أو معادلة ) من يملك، يحكم ويسيطر(، وف

ث انتقلت ملكية وسائل اإلنتاج و أدوات التحكم حي تبقر هذه المعادلة صحيحة
وقراطية حلت  ائح اجتماعية بتر ها ويديرها شر ي كان يستر

والسيطرة إىل الدولة التر
محل " المالك و المسيطرين" القدماء وبدخولنا مرحلة من مراحل تطور المجتمع 
ي يطلق عليها " مجتمع المعلومات"، يطرح " بورديو" سؤال من يملك 

والتر
إن اإلجابة عن هذا  2معلومات أو المعرفة واألسس العلمية والتكنولوجيا؟. ال

ي يتحدث عنها بیار 
السؤال حتما سيدفعنا إىل البحث عن هذه المعلومات التر

بورديو نفسه، ولقد قام بدراسة حول التلفزيون، بوصفه نقطة تحول نحو امتالك 
ة من الناس ) الجمهور( للمعلومات، ويرى  التلفزيون يكشف عن خطر  » نسبة كبتر

، من فن، وأدب،  ي
 
كبتر جدا يهدد مجاالت مختلفة عىل مستوى اإلنتاج الثقاف

ي تقديمه 3«وعلم، وفلسفة، وقانون
 
التلفزيون إلمكانية  -. ويكمن هذا الخطر ف

الوصول إىل كل الناس، وهو ما يدفع بالكثتر ممن ينتمون إىل ثقافة النخبة من 
هل أنا »سؤال مهم يخص اللغة بالدرجة األوىل وهو:  أمثال " بورديو" إىل طرح

ي نوعا من الخطاب الذي يمكن أن يكون  مستعد أن أجعل من شكل خطابر
ل الخطاب )اللغة( إىل  4« مسموعة من كل الناس؟ فهو بهذا يرفض أن يت  

ي التلفزيون أنه وسيلة 
 
مستويات الفهم الموجودة لدى جميع الناس وبــهذا يرى ف

ي تشكيل " الثقافة تحمل الكثتر م
 
ة، خاصة وأنها تدخل ف ن المعلومات الخطتر

ي كل مرة بأنها تمارس نوعا من "العنف الرمزي". 
 
ية"، وبالتاىلي يصفها ف الجماهتر

ي وانحطاط الفن جراء 
فبورديو مثله مثل أنصار الثقافة النخبوية متخوف من تدب 

ي حسبه ستدفع با
انه بهذه التكنولوجيا والتقنية، والتر لفنان أو األديب إىل اقتر

                                      
25فوضيل عدنان، مرجع سبق ذكره، ص  - 1

 
، دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات التلفزيون وآليات التالعب بالعقولبيتر بورديو،  -2 ي ، تر: درويش الحلوحر

  26، ص 2004، 1اإلعالمية، دمشق، ط
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ول بلغته إىل لغة العامة، وهو األمر  ورة مسايرة العرص و مستجداته وكذا الت   رص 
ي الفن. 

 الذي سيؤدي إىل ضياع اللغة النخبوية وبالتاىلي تدب 

 متشابك بير  الثقافة       
من خالل ما تم التطرق إليه يمكن القول، أن الجدل يبقر

ي يكاد ينهي هذا النخبوية والثقافة الشعبية غتر 
وب  أن اإلعالم اليوم وخاصة االلكتر

ي  الجدل إذ يدعو من خالله منابره التواصلية والتفاعلية إىل التعايش النخبوي الجماهتر

ي.   والخروج من دائرة الرصاع النخبوي/الجماهتر

 النخبة المثقفة ومنصة اإلعالم:  .5

ي إشكالية العالقة يستند بناء التصور عن واقع النخب العربية إىل التف     
 
كتر والبحث ف

ي  Building the approach بير  النهضة وأدواتها لذا نتوح  الحذر عند بناء المقاربة
 
ف
ي البلدان العربية اختلط دائما 

 
توصيف النخبة أو النخب العربية، إذ أن مفهوم المثقف ف

ي اغلب الحاالت 
 
ي طي التجاهل ف

 
ي أحسن األحوال وسقط ف

 
األخرى، بمفهوم السياسي ف

ي صدى وذلك من خالل بعض 
وف يبعض الحاالت النادرة يصبح للمثقف الوطت 

جمة أعماله إىل لغات أجنبية وسمعته العلمية و/ أو الفنية عىل المستوى  ات كتر المؤشر
العالمي الملتقيات، الرحالت المهنية إىل الخارج، عىل هذا النحو يحرز المثقف عىل 

 ميا.    مكانة دولية ويصبح مواطنا عال
إىل كل الوسائل المتاحة منذ بداية تشكلها بداية Arab elitesلجأت النخب العربية         

ي الوقت عينه وجدت 
 
بتأسيس األحزاب والنوادي الثقافية والتجمعات العامة، كما أنها ف

ا للمطالبة بقضاياها وللتعبتر عن آرائها ونشر أنشطتها، كونها وسيلة  ي الصحافة منتر
 
ف

رائهم الفكرية والثقافية ومع مرور الوقت اتجهوا نحو المجال آال للتعبتر عن ومدخ

ين، فقد   ي ال تزال إىل اآلن منتر الكثتر
اإلعالمي فمع أن البادرة كانت الصحافة الورقية والتر

ي اإلذاعة والتلفزيون ما لم 
 
ي مواتية لهذه الفئة فوجدوا ف كانت رياح التغيتر التكنولوحر

ي الصحاف
 
ة وبذلك وجدت النخب مشحا معدا لهذه المهمة واسع االنتشار يجدوه ف

ي مسار هذه الفئة فقد كان السجل 
 
وبالغ األثر، فبدايات هذه الوسائل كانت مهمة ف

ي ممارسة الدور التوعوي. 
 
 1الفكري لتشكل ما ندعوه بالنخبة الواضحة المعالم ف

ي إطار لقد وجدت النخب العربية فرصتها للتعبتر عن أفكاره      
 
ا عتر الصحافة، وذلك ف

ي الوقت الذي وقفت النخب العربية 
 
 Arabالتثاقف عىل صعيد النخب وحواراتها، وف

elites ت بذلك عتر عىل منصة اإلعالم للمطالبة باإلصالح والتحديث، فإنها عتر

 Populist والنخب الشعبوية Cultural elitesتشكيالت مختلفة التسميات كالنخب الثقافية

                                      
، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، بيروت،  عية : الممكن والممتنع في أدوار المثقفيننهاية الداعبد الإلله بلقزيز، 

67، ص 2010
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elites   ي
 
ي تمكير  النخب من أداء دورها ف

 
ها، كما مارست الصحافة العربية دورا ف وغتر

الحياة الثقافية العربية ، فقد برزت اإلذاعة كوسيلة إعالمية لتمارس دورها بفاعلية أكتر 

، وتجاوزها لمشكلة التعامل مع القراء الذين ال  ي
 
ا بحكم سعة انتشارها الجغراف  تأثتر

وأكت 

ة والكتابة إىل جمهور المستمعير  عىل اختالف مستوياتهم الثقافية يعرفون القراء

ي ميكروفون اإلذاعة وسيلة أكت  
 
ي ذلك وجدت النخب أيضا ف

 
والتعليمية والفكرية  وف

ا بالمستمع، واستقطبت اإلذاعة كتاب الصحف وأصبحت نافدة ألفكارهم  إبهارا وتأثتر

ا إعالميا للصفوة من المجتمع، وقد حافظت  هذه الوسيلة عىل دورها بوصفها ومنتر

ي الواقع الصفوة من 
 
ية، كما أن العاملير  عىل إنتاج برامجها هم ف وسيلة الثقافة الجماهتر

ي مختلف االختصاصات، وليس صحيحا ما يقول أن الثقافة 
 
الكتاب والمثقفير  ف

ية تقصي ثقافة النخبة  ي الواقع يوجد ما يشبه التجانElite cultureالجماهتر
 
س ، بل ف

ي 
 
ي أدوار النخب بتعاملها مع وسائل اإلعالم لتحقيق  Cultural homogeneity الثقاف

 
ف

امج الثقافية والسياسية واالقتصادية هم أنفسهم كتاب  ي التر
 
أهدافها  فمثال المتحدثير  ف

ي التلفزيون
 
امج نجاحا ف  التر

 1األعمدة الصحافية األكت  شهرة  وهم أيضا من يقدم أكت 

ي معركة دائما تت       
 
جه التساؤالت نحو قدرة النخبة الصفوة عىل توظيف التلفزيون ف

؟ وتخضع العالقة بير  النخبة المثقفة ووسائل  ي
 
قضايا التغيتر أو البناء الفكري والثقاف

ات تؤثر عىل شكل ومستوى  اإلعالم عىل رأسها التلفزيون إىل مجموعة معطيات ومتغتر

 هذه العالقة. 

ي مجال إنتاج الثقافة هو : كيف أما السؤال الجو       
 
هري الذي يطرحه الباحثون ف
بعبارة أخرى كيف تساهم طبيعة 2تشكل وسائل اإلعالم الثقافة وترسم حدودها؟ 

ي تنتجها ؟
ي تحديد مضمون السلع الثقافية التر

 
 منظمات وسائل اإلعالم ف

 النظام االتصاىلي واإلعالمي بوسائل         
ي تفاعله تمثل العالقة القائمة بير 

 
ه المختلفة ف

، Collective awarenessمع البت  االجتماعية النخبوية أداة مهمة لتشكيل الوعي الجمىعي 

، "ويرى السويل  ا للحوار والجدل السياسي أن البناء االجتماعي يشبه  Lasswilومنتر

ي القاعدة 
 
بــع الحكام وهم النخبة السياسية عىل قمته وجماهتر الشعب ف

الهرم الذي يتر

                                      
.72مرجع نفسه،  بترصف، ص  - 1
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اء والمتخصصون"و  بينهما الختر
ي صنع 1

 
، وهنا ينصّب دور النخبة المثقفة كوسيط ف

 السياسات واالتجاهات والقيم السياسية. 

ي إىل القول ليس باإلعالم       
يقال " ليس بالختر  وحده يحيا اإلنسان" وذلك يفص 

، ذلك بأن النخب موجود ي
ي إىل دورها التاريح 

ي وحده يمكن أن تتشكل النخبة وتمص 
 
ة ف

ي حياتنا اليوم
 
 2الواقع فعال قبل أن يوجد اإلعالم بصورته الواسعة والمؤثرة ف

 Opinionكما تلعب مختلف النخب من خالل وسائل اإلعالم دورا هاما كقادة رأي          

leaders  ي المجتمع، وجماعات ضغط تستهدف التعبتر عن مطالب الجمهور، وصنع
 
ف

ي قرارات السلطة وسياستها، وتوجيهها بما ينسجم بدائل للممارسة السياسية والتأ
 
ثتر ف

فوسائل اإلعالم تشكل قنوات  3مع مصالح العامة للمجتمع، كأحد مستويات التفاعل

ي االتجاهير  الرأسي 
 
حيوية لتسهيل عملية االتصال بير  النخبة المثقفة والجماهتر ف

، فمن خالل وسائل اإلعالم يتم التعبتر عن مصالح الجم ي
، ووضع القضايا واألفقر اهتر

ي دائرة االهتمام 
 
ية ف حيث تمد هذه الوسائل صانىعي القرار  Circle of interestالجماهتر

بتيار مستمر من المعلومات عن األحداث المختلفة، كما توفر فرص النشر والذيوع لهذه 

ي الذي انعكس ي ظل التطور التكنولوحر
 
، خاصة ف ي

ي إطار حرية التعبتر الوظيق 
 
 القرارات ف

ية واتصالية هامة أمام النخبة  إيجابا عىل الوسائل اإلعالمية وفتح فضاءات تعبتر

ي من خالل حوارات ومناقشات عىل 
 
المثقفة بكل أنواعها لتفعيل االتصال الفكري الثقاف

نت.   التلفزيون أو الصحف أو اإلذاعات أو االنتر

اصة التلفزيون، إلحدى يمكن القول أن النخبة المثقفة تعتمد عىل وسائل االعالم خ    
ي قد ال تقدر 

األسباب اآلتية، إما ممارسة حق التعبتر عن الرأي، أو السىعي وراء الشهرة التر
هذه النخبة عىل اكتسابها بقلمها فقط أو إما للفت االنتباه حتر ال ينساها الجمهور 

 .4والنقاد

بية والفلسفية عن ال يمكن فصل المعرفة، وإن تعددت أشكالها العلمية واألد          
ي 
ي تنخرط فيها لذلك من الواجب البحث عن اإلسهام الحقيقر

األطر االجتماعية التر

                                      
1
-  ، ي

ي صناعة القراراتحمادة بسيوب 
 
، رسالة دكتوراه غتر منشورة، كلية اإلعالم، دور وسائل االتصال المرصية ف

 67، ص1991جامعة القاهرة، 

، مرجع سابق، ص  - 73نوارة حسير  2 
3
ي المجتمع سعد بن سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، -

 
ه ف ي وسائل اإلعالم وتأثب 

 
االتصال السياسي ف

ي دراسة تحليلية ميدانية عل عينة من وسائل اإلعالم وأفراد المجتمع السعودي -وديالسع
 
، رسالة دكتوراه ف

 80، ص2006اإلعالم، جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية، السعودية، 

- ، ي
، اإلمارات العربية الموسائل اإلعالم والمجتمع ظالل وأضواءنرص الدين العياض  تحدة، ، دار الكتاب الجامىعي

183، ص2004، 1ط 4
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، وضمن السمات  ي تشكيل أفكارنا ضمن اآلليات الخاصة للتفكتر الجمىعي
 
للمجتمع ف

ي المعرفة أو  ، فال يمكن االكتفاء بتوصيف المثقفير  بأنهم منتحر الخاصة للواقع الجماعي
ي إنتاج األفكار بعيدا عن السياقات  التاريخية واألوضاع الطبقية مجرد فئة مستغر 

 
قة ف

ي تزاحما بالعديد من القنوات 1والمرجعيات الثقافية للمجتمع ، إذ يشهد العالم العربر
وع القنوات  ي مشر

 
ورة التمتر  ف اإلعالمية واإلخبارية والتجارية يدفعها إىل التأكيد عىل رص 

ي مصاف القنوات الفضائية الدولية، الفضائية العربية، لكي تضمن ل
 
ها موقعا متقدما ف

ي حاجة المشاهد، وتتعدى نوعا ما برامج  وذلك عتر إيجاد دورات برامجية نوعية تلتر
ي غالب األحيان تبدوا هذه القنوات عبارة عن تقليد أعم 

 
قنوات المنافسة، لكن ف

ي برنامج القنوات للفضائيات العربية حديثنا عن الثقافة بمشاريعها وآفاقها ورم
 
وزها ف

الفضائية العربية، ال نقصد به أن تتحول القناة وكأنها أشبه ما يكون بالمجلة الثقافية، 
وإنما نحن نقصد بالثقافة عناية المؤسسات اإلعالمية بالثقافة عتر برامج متعددة 

 2وقاعدة برامجية متنوعة بتنوع المشاهد

ي جانب آخر، لكي يستقر دور الم       
 
ثقف عىل ضبط السلطة وفرض الرقابة عليها وف

ي مسألة الفضاء العام، فمن الناحية 
 
ي فإنه ال مناص عن الخوض ف ي العالم العربر

 
ف

جوازية مثلما  ي بلورة الفضاءات العامة التر
 
التاريخية، كان لألدباء والفالسفة دور مهم ف

ة وإيصال صوت يقول هابرماس، إذ كانت المقاهي هي األنسب لمناقشة القضايا العام
المثقف للعامة، ذلك أن المثقف ليس دورا اجتماعيا فحسب، بل هو أيضا خطاب 
ي تسىع للهيمنة، وتمثل 

مواقف يسىع لبلوغ العمومية ومنافسة بقية الخطابات التر
، ي أن  3وسائل اإلعالم مسلكا محتمال يأخذه خطاب المثقف لبلوغ الجماهتر

إذ يكق 
 التلفزيون واألقمار الصناعية  هانمارشال ماكلو نراجع بعض أفكار 

ّ
عىل غرار فكرة أن

، ويضيف واحد  ي هو ما أفرز العالم أو القرية بالشكل الحاىلي
وب  وتقنيات االتصال االلكتر

بأن عالم البشر المعارص  روجيس دوبريمن أهم مطوري أعماله، الفيلسوف الفرنسي 
ي 
طابع خاص صنعته  ذي une media sphèreهو أقرب ما يكون إىل فضاء ميدياب 

، أي  ي
ي أزمنة قياسية ذو طابع تاريح 

 
ي سمحت بنقل  األفراد وتناقل الرسائل ف

التقنية التر
أنه يخضع لقانون التغتر المستمر ومن هنا يجب االنتباه إىل وجود العديد من الفاعليات 
ي تحفز هذا التغتر الذي يرتبط عىل نحو أو بآخر بمسألة السلطة، ويمثل المثقف 

التر
احدا من أهم هذه الفاعليات ومن دون التحرك داخل هذا الفضاء ضمن ما هو متوافر و 

 . ي  له من سلطة يفقد المثقف صفة الفاعلية ويتحول تدريجيا إىل عنرص محايد أو سلتر

                                      
وت، حول  سوسيولوجية المثقف الجزائرينور الدرين زمام،  -1 ، مجلة اضافات، مركز دراسات الوحدة العربية، بتر

 126، ص2008، شتاء1ع
2- ، ي

ة باشوسر ي ظل اإلعالم المعاض، دراسة عل عينة من المثقفي   كت  
 
المثقف الجزائري وجدل الحضارات ف

 32-31، ص ص2008،2009اجيستتر غتر منشورة، جامعة الجزائر، ، رسالة مالجزائريي   

3
-  ، ي نور الدين هميسي

 
وب ، مؤسسة بال حدود  للدراسات المثقف واالعالم ) العداء الكالسيكي والمنعرج االلكبر

ي الرابط 
 
 2020https://www.mominoun.com/articles/-4484-3-24، بتاريــــخ واألبحاث، ف
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ي جانب أخر أشارت العديد من الدراسات والبحوث العلمية العربية إىل اهتمام        
 
ف

ها جمهور النخبة المثقفة بوسائل  ي تحديد أكت 
 
اإلعالم المختلفة إال أنها اختلفت ف

 أهمية، حيث أظهر أغلبها تفوق الصحافة المطبوعة والتلفزيون. 

حول الصفوة الثقافية  2006فقد توصلت دراسة نجالء عبد الحميد فهمي الجمال       
متخصصة المرصية) النخبة األدبية، األكاديمية واإلعالمية( وعالقتها بوسائل اإلعالم ال

وجود اهتمام بمتابعة االعالم المتخصص عتر الفضائيات ثم الصحف ثم اإلذاعات 
ي النيل الثقافية والنيل لألخبار، وقد تمثلت دوافع تعرض النخبة 

 
وتتمثل الفضائيات ف

ي الحاجة إىل فهم الواقع والتفاعل 
 
األدبية واألكاديمية واإلعالمية للمحتوى المتخصص ف

مناقشة المضامير  اإلعالمية مع األفراداالجتماعي من خالل 
1. 

أما فيما يتعلق بعالقة النخبة األكاديمية كجزء من النخبة المثقفة باإلعالم، فقد      
ي توجيه  2013أشارت دراسة عادل بن هداية 

 
إىل أن اإلعالم يمثل المحرك الفعال ف

، ح ي يث ترى النخبة اآلراء وبناء القيم، وهو ما يجب أن يكون عليه اإلعالم العربر
ي القنوات الفضائية العربية تعظي فرصا 

 
امج الحوارية ف األكاديمية السعودية أن التر

للمشاهدين للتفاعل والتواصل معها وتقويمها عىل الرغم من وجود بعض السلبيات 
 .2المتعلقة بحيادها ومصداقيتها وموضوعيتها

ي توقيت صنع القرار         
 
، 3من خالل خلق أزمة وافتعالهاقد تتحكم وسائل اإلعالم ف

بات من يملك المعلومة يمتلك  ل االعالم واالتصال، ألنهتعاظم دور وسائ فيبقر 

ي مجتمع معير  
 
ة لهربرت شيلر" إن تدفق المعلومات ف السلطة حسب المقولة الشهتر

هو مصدر لسلطة ال نظتر لها"
 Karl، ومن هنا ينسب  عالم االجتماع المجري  4

Manheim لنخب المثقفة الوظيفة اإلعالمية وظيفة تتجاوز المصالح الضيقة إىل ا

للمجموعات المتنازعة مما يوفر ظروف التعايش االجتماعي ينسب إليها أيضا مهمة 

ها وإيصالها إىل الجماهتر بطريقة  تجربة إمكانيات جديدة ووضع قيم غتر مسبوقة ونشر

 5هادئة وبعيدا عن االستبداد؟

                                      
1
دوافع استخدام الصفوة الثقافية للوسائل اإلعالمية المتخصصة نجالء عبد الحميد فهمي الجمال، --

 .2006 غتر منشورة، كلية اإلعالم، القاهرة، رسالة ماجيستتر  واالشباعات المتحققة لهم )دراسة ميدانية(،

2- ، ي
ي القنوات الفضائية عادل بن هداية الصمداب 

 
امج الحوارية ف اتجاهات النخبة األكاديمية السعودية نحو البر

ي مهارات االتصال، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية،  العربية،
 
رسالة ماجستتر غتر منشورة ف

2013 

، إبراهيم حمادة، ب - ي
ي مرصسيوب 

 
ي صناعة القرار ف

 
، رسالة دكتوراه غتر منشورة، كلية اإلعالم، دور وسائل االتصال ف

320، ص1991القاهرة،  3 
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: يمكن إدراج أهم ا    ي ما يىلي
 
ي تجمع بير  النخبة المثقفة والتلفزيون ف

ات التر لمتغتر
1 

ي تختلف عن  -
نوع النخبة المثقفة نفسها، فلكل نوع خصائصه وسماته الخاصة التر

ي تشكيل وتحديد عالقة  
 
ي تلعب دورا محوريا ف

ه من أنواع النخب المثقفة والتر غتر

 كل نخبة بوسيلة إعالمية. 

النخبة المثقفة بوسائل اإلعالم تختلف حسب نوع   نوع الوسيلة نفسها، ألن عالقة -

ي  يمكن تخدم النخبة المثقفة من خاللها، وحتر 
كل وسيلة وسماتها ووظائفها التر

ي طريقة وكفاءة أداء كل 
 
إن تشابهت بعضا من هذه الوظائف حتما هناك اختالف ف

 وظيفة من وسيلة إىل أخرى. 

حلية يم متابعتها غالبا عن طريق وسائل نوع القضية أو األزمة المثارة، فاألزمات الم -

ي نقل الحدث عىل وسائل 
 
ي تتفوق هنا بما تملكه من شعة ومصداقية ف

اإلعالم التر

 اإلعالم العربية والدولية 

ي تملك بشأنها صورة ذهنية  -
مصداقية الوسيلة لدى النخبة المثقفة، فالوسائل التر

ي أخبارها ومعلوماتها يفضلون التع
 
امل معها بشكل منتظم عكس إيجابية يثقون ف

ي ال تحظ  بنفس درجة المصداقية. 
 الوسائل التر

ي بعض األحيان أ  -
 
ات الديموغرافية بير  أفراد النخبة المثقفة يمكنها ف اختالف المتغتر

ي طريقة تعامل النخبة المثقفة مع الوسائل، وتفضيلها 
 
تخلق اختالقا ملحوظا ف

 لوسائل معينة دون أخرى. 

ي إطار ا       
 
لعالقة بير  النخب ووسائل اإلعالم تلعب النخبة المثقفة من خالل هذه وف

ي المجتمعات المتقدمة دورا مختلفا عن 
 
ي المجتمعات المتقدمة دورا مختلفا ف

 
الوسائل ف

ي المجتمعات النامية ودول العالم الثالث، وهو صناعة النخب
 
 The industry of مثيلها ف

elites  ي المجتمع
 
 2والعمل عىل نجاحهاوتدعيم مكانتها ف

أن التلفزيون عّجل من Philippe Sollersمن منظور آخر يرى الفرنسي فليب سولتر        

ي الخاص والوزير األسبق   تواري المثقف
 إدغار فورويستشهد بذلك من األرشيف المرب 

Edgar Faure ي السمىعي البرصي بفرنسا إذ ذكر أن هذا
الذي يحتفظ به المعهد الوطت 

ي ولكن بعد مرور السنوات لم يعد المثقف  
ي بداية البث التلفزيوب 

 
كان يمأل الشاشة ف

امج ي هذه التر
 
من جهته يعتقد بيار بورديو ان ظهور 3للمثقف أي دور أو حضور ف

وط االتصال المتلفز  ي ضياع استقالليته نتيجة خضوعه لشر
ي التلفزيون يعت 

 
المثقف ف
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ي تفلت من سيطرته، سواء لجهله بها أو ع
ي األستوديو، وتدخله التر

 
جزه عن مقاومتها ف

امج التلفزيونية  ي التر
 
يتعرض للرقابة الظاهرة والمبطنة، ويقول  "إن مشاركة المثقف ف

ي أستوديو 
 
ء ف ي

ي عدم عزمه عىل قول أي سر
وط االتصال يعت  وهو غتر مسيطر عىل شر

إىل دعوة التلفزيون سوى أن يظهر ويرى،  ويضيف... لهذا تسىع القنوات التلفزيونية 

" Media intellectuelsمثقفون جاهزون للخدمة أسماهم البعض "مثقفو وسائل اإلعالم 

ي الشيــــعأو الذين يقدمون وجبات fast-thinkersويسميهم كذلك 
 
 .1األكل الثقاف

لوحده، فقد ساهمت  تواري دور المثقف بالتلفزيونوقد يبدو من اإلجحاف ربط      

ي تقليص هذا الدور ، فقد الساهم وسائل اإلعالم األخرى خاصة 
 
الصحافة المكتوبة ف

، وتراجع دوره يعود إىل خضوعه  ي
ي والنشاط المشحي والموسيقر ي االنتاج األدبر

 
النقد ف

عية لبعض األنشطة الثقافية وأصبح  ي أصبحت تمنح الشر
إىل الوسائل اإلعالمية التر

ي إنتاج الثقافة واستهالكها فسقطت 
 
ي وجه التنميط السوق المتحكم الوحيد ف

 
الثقافة ف

 .  العالمي

ي الجزائر          
 
ي النخبة المثقفة من نقص القنوات الحرة لالتصال أو عدم  ف

؛  تعاب 

كفاية الفضاءات المتاحة للجدل والنقد والتعبتر عن اآلراء واألفكار وتفعيل االتصال 

ي و 
، الذي  من شأنه تنوير الرأي العام الوطت  ي

 
خلق الحراك الفكري والتواصل الثقاف

ي Social mobilityاالجتماعي 
 
، الذي يساهم ف ي

 
وتفعيل االتصال الفكري والتواصل الثقاف

ي يعيشها 
ي المجتمع، ورما ذلك يكون أحد أسباب العزلة التر

 
تحقيق المشاركة الفاعلة ف

ي مجاالت ضيقة؛ ما يعيق 
 
ي الجزائر، ويجعلها تنحرص ف

 
معظم أفراد النخبة المثقفة ف

ي عملية استثما
 
ر أفكار ورؤى هذه الفئة الهامة لتحقيق تقدم المجتمع، فالمنتج الثقاف

ها يعتتر أصال معدا  سواء كان كتابا أو مشحا أو سينما أو تلفزيون أو صحف أو غتر

ي ال يمكن أن تكتمل إال إذا تلقاها الجمهور 
 
لالستهالك، ألن عملية اإلبداع الثقاف

ي المستهدف تماما كالعملية اإلعالمية، ف
 
مرتبط Cultural consumptionاالستهالك الثقاف

، ومن ثم كان البد من توافر وسيلة للتواصل أو  ي
 
أساسا ارتباطا عضويا باإلنتاج الثقاف

التوصيل أو النشر أو البث وفقا لطبيعة كل حالة، فالوسائط الثقافية االتصالية 

Communication cultural mediaي دور تمثل البنية األساسية للنشاط ال
 
ي والمتمثلة ف

 
ثقاف

ي ومعارض الفنون التشكيلية وقاعات  النشر 
والتوزيــــع والمشح ودور العرض السينماب 

ات، إضافة إىل الراديو والتلفزيون والمجالت والصحف، فهي عكس  الندوات والمحارص 

ي تفقد قيمتها باستهالكها الن 
المنتجات المادية واإلعالمية الشيعة التلف، والتر
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ها بزيادة حجم  المنتجات الثقافية تزيد قيمتها إذا استهلكت ويتضاعف تأثتر

المستهلكير  لها
1 

ي تنص عىل حرية الرأي والتعبتر        
ي أصدرتها الجزائر، والتر

فرغم الدساتتر والقوانير  التر
كدعامة أساسية للتعددية الحقيقية، إال أن ذلك ال يزال يثتر الكثتر من الجدل 

ي أوساط ا
 
لنخبة المثقفة، بدعوى أنها لم تشبع الحاجة إىل التعبتر وحرية واالحتجاج ف

الرأي كحق طبيىعي لكل مواطن، وتشمل أهم الفضاءات بأشكالها الشفوية أو 
ات والملتقيات العلميةالكالمية ، الخطية أو الكتابية كالكتب مثل الندوات والمحارص 

ونية أو السمعية البرصية كالت لفزيون إذ يعتتر أهم أداة والصحافة المطبوعة، اإللكتر
ي 
 
ي هيكلة العالم الثقاف

 
، حيث يلعب دورا ف توجيه سلوك الفرد وقولبة التفكتر الجماعي

 للفرد الجزائري، وتعميق روابط االنتماء إىل الدولة الواحدة. 

وبناء عىل ما ورد حول عالقة لنخبة المثقفة مع منصة وسائل اإلعالم وعىل رأسها        
ن القول أن هذه المنصات تعتتر قنوات حيوية تسهل عملية التواصل التلفزيون يمك

ي المجتمع، حيث يمكن للمثقف من 
 
واالتصال بير  النظام السياسي والنخبة المثقفة ف

ي تكوين الرأي 
 
خاللها التعبتر عن مصالح واهتمامات وقضايا مجتمعه، وتلعب دورا ف

ي بناء خلفية العام من خالل تشكيل إدراكات الفرد، ومنه فإن وس
 
ائل اإلعالم تساهم ف

ي تعتمد 
معرفية يدرك من خاللها الواقع السياسي واالجتماعي وتقييم األحداث المثارة التر

ية االقناعية لجمهور النخبة المثقفة،  ي والقدرات التأثتر
 
فيها عىل الرصيد الفكري والثقاف

ي كانت  بيد أن ارتباط مخرجاتها مع السوق اإلعالمية أدى إىل تراجعها،
والجامعة التر

بير  المثقف العضوي  قتنتج المثقف أصبحت تنتج الخبتر ما أدى إىل محو الفر 
ي عتر قنوات 

والتقليدي وهذا األختر تحول إىل مثقف عضوي يمارس الفقه الفضاب 
 التلفزيون. 

ي الجزائر: البوادر التاريخية وبانوراما التطورات:  .6
 
 المشهد النخبوي ف

  التكوين والخصوصية: المثقف الجزائري بي    1.6

من المعروف أنه من الصعب وضع تعريف ألي مثقف دون الرجوع إىل سياقه الذي      
عايشه ونشأ فيه ومن هذا المنطلق استخلصنا عدة مقاربات موضعية للمثقف 
ي الجزائري، وقد اتخذت 

الجزائري وذلك انطالقا من السياق االجتماعي التاريح 
مثقفير  مجال تحليلها وذلك انطالقا من محورين اثنير  الدراسات السوسيولوجية لل

ي فعالج 
األول يغظي االنقسام بير  المثقفير  التقليديير  والمثقفير  المعارصين، أما الثاب 

ي حاولت وضع مقاربة جديدة 
عالقة هؤالء وأولئك مع السلطة، قليلة الدراسات التر

                                      
1

 +3، ع19، مجلة جامعة دمشق، المجلدحرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائرمحمد قيراط،  -

 109، ص4،2003
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ي الجزائر عىل وجه الخصوص أ
 
ي عامة وف دى ذلك إىل قلة التحاليل خاصة العالم العربر

ي المجتمع 
 
. المعالجة للمسألة األنطولوجية للمثقف ووظيفته ودوره وموقعه ف ي

 المدب 

قبل أن نرصد المنعطفات التاريخية لمسار المثقف الجزائري البد لنا تناولها من       
زاوية المثقف نفسه وكيف سىع إىل البحث عن مخارج ألزمات واقعية، ذلك ان حاجة 

ي شأن ثقافة اليوم، ما فتئت منطوية عىل مأزق الم
 
، فهم الذات الجزائريةتسائل ف

فقد شهدت الجزائر حاالت منصف وناس " وحسب المفكر وعالم االجتماع التونسي 
من التعايش المتغاير بير  سلطات ثقافية ومرجعية متنافرة ذلك أن التواصل بير  

ي حير  الثقافتير  لم يكن بالتواصل الممكن ألن الثقاف
 
ة الفرنسية هي ثقافة المهيمن ف

ي وضعية المهيمن عليها 
 
فقد كان تشكل األنتلجنسيا الجزائرية  بقيت الثقافة العربية ف

ي نفس الوقت
 
 1تشكال سياسيا وثقافيا ف

لو نتجه نحو السياق اللغوي للمثقف الجزائري، نجد أن معظم المثقفير  الجزائريير        
ن يكون متعلما الن القراءة والكتابة مالزمتان لطبيعة يلّحون عىل أن المثقف يجب ا

المثقف، يكتسب المعارف للقيام بتحليالته ونشر أفكاره وسط المجتمع، ككيان 
ي بابتكار األفكار بل عليها أن تبتكر أنظمة 

اجتماعي يجب عىل االنتلجنسيا أال تكتق 
ف للمفاهيم له انعكاس عىل الحياة االجتماعية، وقد ركز المؤرخ  الجزائري مصطق  األشر

ي تصنع المثقف بل االحتكاك المستمر 
ي هذا السياق أيضا " ليست الشهادة التر

 
ف

 . 2"بالثقافة الحديثة واكتساب معرفية حديثة مؤثرة معنويا

ي الجزائر مرت بمراحل تاريخية تشكل فيها       
 
إن معطيات ميالد تشكل النخب ف

ي للجزائر من خالله ارتب
 
ي عّمرت شمال إفريقيا الحقل الثقاف

اطه بالحضارات الفينيقية التر
كوا ورائهم  وتركوا مؤلفات عن الزراعة والهندسة وفنون التجارة والعمران، أما الرومان فتر
" ذا األصول الجزائرية، كما ال  معالم حضارية مثل أعمال القديس "سانت أوغسطير 

أسيس المساجد والكتاتيب ننس جهود الفاتحير  العرب المسلمير  الذين عملوا عىل ت
، كما ان صناعة العلماء والنخب قد عرفت   مبادئ الدين اإلسالمي

وذلك ألجل نشر
 ) ، الموحدين، المرابطير  ي )الفاطميير  ي دولة األندلس ودول المغرب العربر

 
انتشارا ف

، اما الحركة االستعمارية 3حيث عرفت علماء موسوعيير  أمثال ابن رشد، ابن خلدون، 
ي الجزائ

 
ر فكللت بظهور نخب قيادية دينية أمثال األمتر عبد القادر، عبد الحميد ابن ف

ي من النخبة فقد ساعدت عىل ظهوره المدرسة 
، أما الفصل الثاب  ي

باديس، الشيخ المقراب 
إلتقانهم اللغتير  العربية  les Médirsiensالفرنسية إبان االحتالل سميت بالمدّرسير  

                                      
1
ي الممنصف وناس،  -  ي المغرب العربر

 
ي التغيب   -سألة الثقافية ف

 
ي الجزائر دراسة ف

 
الدولة والمسألة الثقافية ف

ي واالجتماعي 
 
، طالثقاف   27، ص1، أليف للنشر

، مرجع سابق، ص  - 173نوارة حسير  2 
، تحرير: زايد أحمد، الزبتر عروس، النخب االجتماعية المدرسون مصب  النخبةعمر لرجان، -3 ي مؤلف جماعي

 
، ف

، القاهرة، مرص،ط  584- 559، ص ص 2005، 1حالة الجزائر ومرص، منشورات مكتبة مدبوىلي
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ي يمر حتما وعليه؛ فإن موقع  1والفرنسية 
ي سياقه االجتماعي التاريح 

 
المثقف الجزائري ف

ي لألمة بكاملها بل بإعادة قراءة مدققة له   باستعراض التاريــــخ السياسي اإليديولوحر
كظاهرة اجتماعية وثقافية من زاوية مستقبلية وهو العمل الذي يسمح بإعادة تمثيل 

ي تار 
 
. الدور الذي اضطلعت به النخبة المثقفة الجزائرية ف ي

 يخها الوطت 

ي       
ذمة النخبة المثقفة الجزائرية التر اتيجية الكولونيالية إىل شر لقد سعت اإلستر

تيب االجتماعي خدمة لهيمنتها الثقافية ، وبذلك عرفت 2تعكس إعادة صياغة التر
ا عىل مستوى بنية النخب المكونة للحقل  ي الجزائر انقساما خطتر

 
المسألة الثقافية ف
ي والفكري

 
ي الجزائر وذلك عتر  Cultural duplication واالزدواجية الثقافية الثقاف

 
ف

اتيجيته الكلونيالية الهادفة إىل طمس معالم الهوية الثقافية الجزائرية، كالهجوم عىل  إستر
ي تتداخل مع الهوية الثقافية الجزائرية، وقد أنتجت هذه المعطيات 

اللغة العربية التر
 3 :أربعة أنماط من المثقفير  

 مثقف من إنتاج الزوايا والمساجد والجامعات اإلسالمية )الزيتونةنمط األولال :-
ي -األزهر

 
القروين( نخبة عربية إسالمية تأثرت بدعوات النهضة واإلصالح ف
ق أحادية اللغة تمتلك معرفة دينية وأدبية كالسيكية ذات أفاق محدودة  .المشر

  : ي
 
ي بالنمط الثاب وع مثقفون من إنتاج التعليم النستر ي إطار المشر

 
المدارس ف

، فرنسيو اللغة، يميلون   اإلدارة والمجتمع المحىلي
الكولونياىلي لتكوين وسطاء بير 

عة الديمقراطية  .اتجاه الت  
  :ة لم تتح لها  النمط الثالث مثقفون بثقافة مزدوجة وهي ثقافة أقلية صغتر

لتثقيف فرصة النمو والتوسع نتيجة سيطرة اللغة الفرنسية عىل مقاليد أمور ا
ي 
 
 .وقنوات اإلنتاج الفكري والثقاف

 ي لم تصل بعد إىل مرحلة الكتابة، النمط الرابع
: مثقفون ثقافة شعبية شفهية التر

تغظي جميع المدن واألرياف وتعيش الواقع برمزية تقدم مؤلفات وإبداعات فنية 
 .تشتمل عىل أوسع نطاق

زائرية، فطبيعة اإلشكالية من هنا ظهرت معالم الرصاع وانقسام النخبة المثقفة الج
ة  ي الجزائر مرتبطة أساسا ببنية األرضية الثقافية المنقسمة ثقافيا والمتغتر

 
الثقافية ف

سياسيا، فالحالة االستعمارية أنتجت نخبا ثقافية وسياسية يغلب عليها طابع 
االنشطارية خصوصا ما تعلق بالمسألة اللغوية إذ أخذت مسألة اللغة بعدا ايديولوجيا  

، واشتدت مظاهره ك ان نقطة رصاع بير  التيارين النخبويير  المعربير  والمفرنسير 

                                      
 180زمام نور الدين، مرجع سبق ذكره، ص-1

ي 24،25مجلة عصور، ع الثورة الجزائرية وانقسامية النخبة المثقفة،سالف نعيمة، كدورىلي عبد الكريم، -
–، جانق 

181، ص2015جوان، 2 

 ، ي زمن العولمةالثقافة التأليف جماعي
 
.160، مرجع سابق، ص جزائرية ف -

3
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وتمظهرت  ،19761أبريل  16خصوصا بعد سياسة التعريب الذي أكدت عليه أمرية 
ي ما يىلي 

 
  :هذه التيارات ف

 تكوينها طبيعة : تحاكي النموذج الفرنسي المستوح منالنخب الفرونكوفونية 
ي  الرمزي العالم من مرجعيتها تستمد الفرنسية باللغة  أحسن أن وترى الغربر
فيه هو اللغة الفرنسية، اللغة العرصية الحية، لغة التفتح  لالنخراط وسيلة

ة عن تطورات العرص وتكنولوجيته إزاء عجز اللغة العربية عن امتطاء قطار  المعتر
 .2التقدم كما تزعم

  :للمدارس والمعاهد بحكم تكوين هذا التيار الذي يعود النخبة المعربة
، يركز أصحابه عىل الهوية، فيعتتر  اإلسالمية التابعة لجمعية العلماء المسلمير 

طان أساسيان للسيادة الوطنية . وقد تولد عن هذا 3ان اإلسالم والعروبة شر

ي المدارس التعليمية، واستمر الرصاع بير  التيارين 
 
ي لغة التدريس ف

 
الواقع ثنائية ف

ي عمق األزمة الثقافية لدى النخب لكافة المرافق المؤس
 
ساتية للدولة، مما زاد ف

ت لسنوات مرافق تكوين  ي اعتتر
ي الجامعات التر

 
المثقفة الجزائرية خصوصا ف

االنتلجنسيا الجزائرية ولكن يبقر السؤال مطروحا هل نجحت الجامعة الجزائرية 
ي تكوين أنتليجانسياتها؟

 
ي أن تمثل النواة الحاسمة ف

 
 .ف

ان "عطل الجامعة الجزائرية نتج عن سياسة التعريب الن هذه علي الكب   ول يق        
ة تجاوزت بكل بساطة حدودها وأدت إىل انقسام للنظام الجامىعي إىل مجموعتير   األختر
فرعيتير  تغذيهما رصاعات فئوية تمثل المجموعة األوىل بصورة إجمالية العلوم 

ي تستخدم اللغة العربية وتمثل
ي أفلتت  اإلنسانية التر

المجموعة الثانية علوم الطبيعة التر
ولو جزئيا من التعريب وأدى ذلك إىل وجود علوم ايجابية باللغة األجنبية وعلوم معيارية 

 وإيديولوجيون معربون، وتجزئة النظام نكفونيير  باللغة الوطنية أي مهندسون فرا
نقصه البعد المتوفر أنتجت بالنهاية إىل إنتاج نوعير  من أنصاف المثقفير  كل منهما ي

 .4عن اآلخر

ي أسبقنا ذكرها عىل        
ي التر

 – النخبة المثقفة الجزائريةلو أسقطنا وجهة نظر غرامسر
المثقف الجزائري تغيب لدية الخلفية السياسية والتاريخية، يمكن القول » فنقول أن: 

ي ضل غياب مؤسسة إنتاج ثق
 
ة ف ي أن والدة المثقف الجزائري شهد والدة عستر

 
ي ف

 
اف

                                      
1
-Ahmed Taleb Ibrahimi, enracinement et authenticité : de la décolonisation à la 

révolution culturelle ,1972, p25-26 

، ا- ، 2013 ،2، تر: محمد بحياتن ، دار الحكمة ، الجزائر، طلجزائريون والمسألة اللغويةخولة طالب اإلبراهيمي

-70ص
2
 

ي  أحمد ناشف ،- ي والطرح االيديولوجر
 
ي الجزائر: بي   الطرح المعرف

 
، 2011، كنوز المعرفة الجزائر، تعريب التعليم ف

3 84ص 
 

، مرجع سابق، ص  - 178نوارة حسير 
4
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 ، الجزائر قبل االحتالل، وصناعة ثقافية استعمارية أنتجت فكرين متناقضير  متصارعير 
ي متجانس  

وع وطت  واستقالل سياسي يفتقر إىل أسس ثقافية نتج عنه غياب مشر
وع تطوير المجتمع ي خانة المثقف 1«كمشر

 
ي ف

، بالتاىلي يصنف المثقف الوطت 
ي فكل مثTraditional intellectualالتقليدي،

قف محسوب عىل أحد االتجاهير  )الفرانكفوب 
والمعرب( يحاول إعادة إنتاج نفس النموذج التقليدي، بل ويمارسونه عتر الخطابات 

 .الشعبوية المتكررة

تصنيفات المثقف الجزائري: يمكن تصنيف المثقف الجزائري إل ثالثة نماذج  2.6
 2: نذكرها كما يلي 

هو مثقف يتمحور وجوده حول ذاته Existential intellectual: المثقف الوجودي . أ
ي من 

وي عىل نفسه يكبت أفكاره وانتقاداته للسلطة، يعاب  منفصل عن مجتمعه، مت  
ي اتجاه المستجدات الراهنة للمجتمع   بحياده السلتر

اب عن واقعه ويتمتر  االغتر
، حاب يمثل هذا النموذج أص الجزائري، فيما يركز انشغاالته خارج واقعه االجتماعي

 . التوجهات اليسارية

ق  intellectual The perfect:المثقف المثالي  . ب يحمل قيما ثقافية مستوردة من المشر
ي زمن غتر زمنه، تتمحور فلسفته حول إحياء 

 
ي الذي يستمد منه مرجعيته، يعيش ف العربر

ي لمرحلة معينة ويستعمل خطابا تقليديا، عالقته بالسلطة متأرجحة بير  
نمط معيسر

د ومعارض وخاضع لها بحجج الحفاظ عىل األمن واالستقرار، أو االنتقاد لعدم توفر مؤي
ي 
 .نمط وأسس معينة تقوم عليها السلطة، يمثل هذا النموذج أصحاب الفكر السلق 

ي  Employee educated:المثقف الموظف . ت
 
مثقف نجحت السلطة السياسية ف

النقدي، حيث يتسم بالتبعية  احتوائه وتطويعه وأصبح بوقا للسلطة، يفتقر للحس
والتواطؤ مع السلطة باعتباره وكيلها انتهازي يبحث عن مصالح شخصية منصب أو 
ي 
 
، يمثل هذا النموذج الشخصيات والمنخرطير  ف امتيازات، يمكن ان نسميه مثقف ريىعي
ي تعقد اجتماعات ظرفية مع النظام 

ي والتر
ي تمثل المجتمع المدب 

األحزاب والجمعيات التر
  .اسي السي

وع  الثقافة الجزائرية، والمثقف الجزائري        Algerianيلخص طالب اإلبراهيمي مشر

intellectual  ي ثالثية تتحقق عن طريق التجدر الذي يكون الجزائري نفسه، باستعادة
 
ف

ي وبعث مقوماته، وتحقيق معارصته
، األمر الذي يتطلب الغوص 3ثقافته وتراثه الوطت 

                                      
،محمد سبيال ،  - ي ي تحوالت المجتمع المغربر

 
126، 125، ص ص 2010دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب،  ف 1 

، مرجع سابق، صت- 168اليف جماعي 2
 

ي الجزائر،عمار بلحسن،  -3
 
وعية والتوترات الثقافية حول الدولة والثقافة ف ، السنة  المشر ي مجلة المستقبل العربر

 ،54، ص  1990، نوفمتر 131، العدد 13
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ي الجذور العربية ا
 
إلسالمية واستعادة اللغة، وتجديد االنتماء اإلسالمي وتأصيل االنتماء ف

ي العرص لبناء أمة 
 
ي صورته من أجل تحقيق فعالية الحداثة كحركة اندماج ف

ي وتبت  الشعتر

.  –عرصية وحديثة ، منسجمة مع الحضارة التقنية والتقدم المادي والعلمي  ي
 التقت 

المثقفير  اتخذت حقل تحليلها انطالقا من ان الدراسات السوسيولوجية  حول        

... Traditional intellectualsبير  المثقفير  التقليديير   محورين اثنير  األول يغظي االنقسام

ي فعالج عالقة هؤالء وأولئك Contemporary intellectualsوالمثقفير  المعارصين
، أما الثاب 

ي حاولت وضع مقاربة ج
ي مع السلطة وقليلة الدراسات التر ديدة خاصة العالم العربر

ي الجزائر عىل وجه الخصوص أدى ذلك إىل قلة التحاليل المعالجة للمسألة 
 
عامة وف

 . ي
ي المجتمع المدب 

 
 1االنطولوجية للمثقف ووظيفته ودوره وموقعه ف

ي الحياة        
 
ي الجزائر وحقيقة تواجدهم ومساهماتهم ف

 
ت مشكلة المثقفير  ف لقد أثتر

 Algerianحتر السياسية ونرى كيف أن إشكالية المثقف الجزائري الفكرية والثقافية و 

intellectual ي نقاشات الحركة الوطنية
 
منذ سماح   The National Movementقد ظهرت ف

ي إطار ما كان يسم 
 
السلطات الفرنسية المحتلة آنذاك تشكيل أحزاب سياسية ف

ي قام بها 
ومجموعة من المثقفير  الجزائريير   األمب  خالدبالجزائر الفرنسية، والجهود التر

كما نجد من أبرز المفكرين الذين تناولوا هذه ،  للمطالبة بحقوق الشعب الجزائري
ي القضية العالمة  وط النهضة" مالك ابن نبر ي عدة مؤلفات " كشر

 
 Conditions for theف

Renaissanceو"مشكلة الثقافةCulture problem ي البالد
 
" و"الرصاع الفكري ف

ها حيث أنه نّبه لخطورة  Intellectual conflict in the colonial countriesعمرة"المست وغتر
ورة التخلص من عقدة "القابلية لالستعمار" من أجل  ي ونادى برص 

 
ك الثقاف المعتر

ة ، النهوض بالجزائريير  خاصة والمسلمير  بصفة عامة ي فتر
 
بينما نالحظ بأنه وف

ت مسألة الثقافة والمثقفير  من طرف مجموعة ال بأس بها من  الثمانينات قد أثتر
ف.... الخ ولعل أشهر  ، مصطق  األشر المفكرين أمثال عبد القادر جغلول، عىلي الكت  
ي كتاب لألستاذ عمار بلحسن بعنوان "انتليجنسيا أم 

 
ي ظهرت ف

هذه النقاشات والتر
ي صدا واسعا لدى القراء، ولقد تمخضت نتيجة ه

ي الجزائر" والذي لقر
 
ذا مثقفون ف

ي الجزائر كفئة أو طبقة منتظمة ر عىل فكرة مؤداها بأنه ال توجد االحوا
 
نتليجانسيا ف

ومتجانسة بل يمكن باعتبارها سليم أو نتف من المثقفير  باعتبارهم إطارات وموظفير  
ي دواليب اإلدارة الجزائرية وهذا ما ذهب إليه أيضا عدي الهواري بنفيه لوجود فئة من 

 
ف

معتقدا بان هناك حامىلي شهادات عليا يقومون بتسيتر الجامعات  (Intellectuel)المثقفير  
 .  2عن طريق العمل بالتدريس ال أكت 
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تحديدا األستاذ  Academic intellectual من األمور المطالب بها المثقف األكاديمي        
 ، : التدريس والتكوين، البحث العلمي ي

 
ى وتتمثل ف الجامىعي نجد ثالثة وظائف كتر

ي النشاطات االجتماعية العامة. والم
 
 شاركة ف

ي 
 
غتر أن المالحظ لمستجدات الواقع يكتشف بأن مهنة األستاذ الجامىعي باتت تنحش ف
التدريس نتيجة لعوامل موضوعية وأخرى غتر موضوعية، وبالتاىلي أصبح هذا األستاذ 

ي الجامعات،  و 
 
بالتاىلي أداة للتدريس وتلقير  معارف فقط وهذا ما أنعكس عىل أدائه ف

ماتها وتمخض عن ذلك أن  فإن هذه الجامعات افتقدت ألهم عنرص منشط لميكانتر 

ي آخر اإلحصائيات  جامعة عالمية 500الجامعات الجزائرية صنفت من بير  أخر 
 
ف

 . ي المجال العلمي
 
 المعلنة، ويعود هذا لعدم تفرغ أساتذتها للبحوث وتقديم الجديد ف

اب معاش إن هذا الوضع أصاب المثقف        ة تحولت إىل اغتر األكاديمي بصدمة كبتر
فهذا األختر ال زال يعيش التيه وال زال يبحث عن هوية اجتماعية توفر له أفق االنتماء 
وإثبات الذات الفردية والجماعية. فالجامعة باعتبارها المعمل الذي صنع هذا اإلطار 

ي أ
عادت إنتاج هذا المثقف األكاديمي يعد بمثابة المؤسسة االجتماعية الخاصة التر

 ، ة العلمية واإلعالء من رصح العلم والبحث العلمي ي المستر
 
األكاديمي للقيام واإلسهام ف

غتر أنه ولألسف الشديد عوض أن تكون عامل جذب أصبحت تشكل مصدر طرد 
وذلك بسبب التناقضات الموجودة بير  أسوارها، فالممارسات اليومية الموجودة من 

ي 
 
ي مجال التدريس وعملية  رصاعات وتشكيك ف

 
قدرات إطاراتها خاصة العاملير  ف

اإلقصاء والتهميش الممنهج باإلضافة إىل ممارسات سلبية أخرى دفعت المثقف 

Anomieاألكاديمي الشاب تحديدا إىل اللجوء لنوع من االنسحاب واألنوميا
  واختالق
ي يجب 

أن تحوي ذلك الكل األعذار للتهرب من هذا المحيط والذي يعتتر الحاضنة التر
ي النهضة 

 
من أجل المصلحة العامة خاصة إذا علمنا أهمية وخطورة البحث العلمي ف

االقتصادية وبالتاىلي استقاللية القرار السياسي وتقدم أي دولة تسىع االزدهار والنمو. 
1 

ويبقر الدارس للنخب المثقفة الجزائرية عتر مراحل تطورها يالحظ مدى عجزها         

رة رؤية وطنية واحدة، إزاء الكثتر من المسائل الوطنية بأبعادها السياسية عن بلو 

والثقافية ، وإن دراسة النخب المثقفة الجزائرية بقصد الوقوف عىل مالمحها وأنماطها 

ورة تطورها عتر مراحل  وأدوارها تتطلب الرجوع إىل بدايات تشكلها، ومن ثم تتبع ستر
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ي ف

تعت 
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ي تاريخها المعارص
 
ذلك يبقر جيل السبعينيات من المثقفير  الجزائريير   ، مع 1حاسمة ف

ي بعض الكتابات، إال أنه يظل الجيل الذي أسس األرضية الثقافية 
 
رغم ما يقال ف

 واإلعالمية. 

صحيح أن للمثقف مهنة وله مكانة اجتماعية، لكن هذه المكانة مرتبطة بوضعية         

ينىلي فكرية، تفوق اإلرادة الشخصية وتفوق أحيانا االن ، ومن هنا يؤكد ستر تماء االجتماعي

وأوري، عىل أن ما يحدد المثقف ليس الوظيفة أو المكانة )ما هو( بقدر الموقف )ما 

ي الحقل السياسي 
 
، ومما ال شك فيه أنه مطروح علينا 2يفعل(، وأساسا التدخل ف

ي إسالمي مثل الجز  ي إطار دراسة مجتمع عربر
 
ائر التساؤل حول صالحية  هذا التعريف ف

ي   فالتعاريف السابقة نحتت للمجتمعات الديمقراطية، بينما المجتمع الجزائري والعربر

ي غياب الفرد أمام المجموعة. 
 
 عموما له خصوصياته المتمثلة ف

ي يمر حتما  إذن؛      
ي سياقها االجتماعي التاريح 

 
إن موقع النخبة المثقفة الجزائرية ف

ي  لألمة بكاملها بل بإعادة قراءة مدققة لها   باستعراض التاريــــخ السياسي اإليديولوحر

كظاهرة اجتماعية وثقافية من زاوية مستقبلية وهو العمل الذي يسمح بإعادة تمثيل 

، وتحديد مفهومها  ي
ي تاريخا الوطت 

 
الدور الذي اضطلعت به النخبة المثقفة الجزائرية ف

ي للحركية المجتمعية
ي المسار التاريح 

 
ي الجزائر والحديث  شكل إرهاصا معنويا وماديا ف

 
ف

جم مدى حيوية المجتمع بير  ماضيه وراهنه وقابليته لبلورة 
ا قويا يتر عنها يبقر مؤشر

 . ي
ي حداب 

 
وع ثقاف  مشر

 أدوار ووظائف النخبة المثقفة:      .7

ي أي مجتمع أو نظام سياسي أمرا حيويا حسب        
 
تمثل مسألة النخبة المثقفة ف

ي المجتمعات الصناعية، لكن من األدوار المنوطة لها، وهم فئة و 
 
اضحة للعيان ف

الصعب اإلحاطة بحدودها ووصف وظائفها بصورة مالئمة وما يزيد األمر تعقيدا هو ان 

ي يخصص لها المثقفون أهمية 
ي المجتمع الصناعي والتر

 
وظائف اإلعالم واالتصال ف

ي ما يىلي عرض لبعض المنظرين الذي
 
ة بصورة واسعة،  وف ن خاصة وأصبحت منتشر

  : ي الوسط االجتماعي
 
ض ف ي تحديد دور النخبة المفتر

 
 ساهموا ف

 المنظرون الذي يحددون مختلف النخب عل أساس وظائفها وأدوارها: 

                                      
1
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ختر من يمثل هذه النظرية، كما يبدو ذلك جليا  Italian schoolتعد المدرسة اإليطالية       

ي عند باريتو وموسكا، ومن ثم، يثبت هذان السوسيولوجيان 
أن األوليغارشية هي التر

ي جميع المجتمعات
 
ي تصدر القرار، وتملك   تهيمن عىل الحكم ف

بمعت  أن النخبة هي التر

، تكون الجماهتر تابعة لتلك النخبة، بل حتر  ي حير 
 
السلطة السياسية، وتتوىل الحكم. ف

ي يحكم فيها الشعب تقر بوجود نخب تمثيلية تتوىل الحكم 
األنظمة الديمقراطية التر

ي بأهمية النخبة داخل 
اف رصيــــح أو ضمت  ي هذا اعتر

ة. ويعت  ة أو غتر مباشر بطريقة مباشر

الدولة ومدى قدرتها عىل تسيتر دواليب الحكومة عىل جميع األصعدة والمستويات، 

ي هذا الصدد، يقول حسن قرنفل: " 
 
وإدارة شؤونها بطريقة فعالة وجيدة ووظيفية. وف

ي يتحدث
ة التر ي ترى أنه كي  أما النظرية األختر

، فهي النظرية الوظيفية التر ي عنها أورس ياحر

يتمكن فاعل اجتماعي معير  من أن يلعب دورا داخل النخبة، أي ينتمي إليها، البد أن 

ي الوضعية المؤسساتية المالئمة، وأن يتوفر عىل الخصائص والمقدرات 
 
يوجد ف

ورية،  ومن هنا يتضح أن األمر ال يتعلق بالنخبة السياس فقط،  The political Eliteية الرص 

وط  بل بمجموع النخب الموجودة داخل المجتمع، فاالنتماء إىل نخبة معينة مشر

باالنتماء إىل الحقل العام الذي توجد فيه النخبة )بمعت  أنه ال يمكن مثال، أن ينتمي 

لهذا  (. وتبعا Intellectual Eliteشخص بعيد عن مجال الفكر والثقافة إىل النخبة الفكرية 

التحليل، فإن النخبة السياسية تعتتر بمثابة نخبة إىل جانب النخب األخرى تقوم 

  -بير  السلطات العليا ومجموع الشعب، وهذا ُيظهر Mediationبوظيفة الوساطة
ً
أن  -إذا

ي الوظائف الممارسة داخل 
ر
العمل السياسي هو مجرد وظيفة عادية إىل جانب باف

ي المجتمع. وباختصار فإن أصحاب 
هذه النظرية يميلون إىل القول بأن المكانة التر

 بها النخبة السياسية داخل المجتمع راجع للحجم الكبتر الذي أصبح 
أصبحت تحظ 

وقراطية داخل المجتمعات الحديثة فكما أن الماركسيير  كانوا يرون بأن المجتمع  للبتر

ي أن يسلم ا
ي أغلبيته من الطبقة العاملة يقتص 

 
لحكم لهذه الطبقة، الصناعي المتشكل ف

وقراطية وازدياد حجم  وليتاريا، فإن سيادة البتر ير لمقولة ديكتاتورية التر وهذا تتر

ي أن يسلم الحكم من طرف النخبة 
الموظفير  داخل المجتمعات الحديثة يقتص 

وقراطية   Bureaucratic Elite"1.البتر

ي هذه الوظيفة كما يىلي : كل مجموعة اجتماع       
ية تظهر عىل أرضية وُيعرف غرامسر

يحة أو  ي نفس الوقت شر
 
ي عالم اإلنتاج االقتصادي إال وتبتكر ف

 
أصلية لوظيفة جوهرية ف

ي 
 
ائح من المثقفير  يمنحونها انسجامها واإلدراك لوظيفتها الخاصة بها، ليس ف شر
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 . ي الميدان االجتماعي والسياسي
 
ي ضوء هذا 1الميدان االقتصادي فحسب بل حتر ف

 
، وف

ي إنتاج يحدد دور ال
 
ي ينتمي إليها سواء ف

مثقف ومسؤوليته تجاه الطبقة االجتماعية التر

المعرفة أو المواقف، فالمثقف عنده كل إنسان يقوم خارج نطاق مهنته بنوع من أنواع 

النشاط الفكري، حيث أن للمثقف صفتير  الوعي االجتماعي الكىلي بقضايا المجتمع من 

دور االجتماعي الذي يلعبه بوعيه ونظرته، منطلق بناء فكري محكم والثانية هي ال

، فال دور سياسي أو اجتماعي دون  فالوعي االجتماعي هنا يقود إىل القيام بدور اجتماعي

 2وعي اجتماعي ووعي بالواقع المعاش

ي عملية االنتاج المادي وال بالرجوع إىل  -
 
ال يتحدد كيان االنتلجنسيا بالنظر لمكانتها ف

لريــــع العقاري أو األجر أو الربــح، وطبقا لمبدأ وجودها نمط اقتصادي بسيط مثل ا

ي عالقة اتصالية 
 
فهي ليست طبقة رغم أنها مؤلفة من مجموعة من األشخاص ف

ي مجموعة من الهيئات والسلوكيات. 
 
 متبادلة، وهي عالقة منظمة ف

كما ان االنتماء إىل االنتلجنسيا ليس وراثيا، حيث يمكن الدخول إليها والخروج  -

وهي ليست طائفة مغلقة وال مجلسا نظاميا وال نظاما داخليا بالمعت  منها، 

 الحرصي، وال احتكار إلعادة االنتاج فهي ليست نقابة أو اتحادا مهنيا. 

ي تمثيل رسالة ورؤية وموقف وفلسفة  -
 
يتمثل الدور األساسي لكل مثقف بالتحديد ف

 جله.      ورأي وتجسيد هذه المفاهيم والتعبتر عنها أمام جمهور ومن ا

 :  المثقف كفاءات واستعدادات -

ي فكر  -
 
ي يتجسد دور النخبة المثقفة ف ي  مالك ابن نبر

 
من خالل بناء عالم األفكار ف

المجتمع، وتحرير األذهان من الفوض  والبلبلة والتوفيقية والمواطنة العالمية، كما 

ي التغيتر والذي يتوقف 
 
ه عىل الطريقة أو المنهج الفعال ف عىل نجاح او نالحظ تركتر 

وع التغيتر االجتماعي   3فشل مشر

ي من تشغله قضية الحقوق  علي حربيتحقق دور النخبة المثقفة عند المفكر  -
 
ف

م الدفاع عن القيم المجتمعية أو الكونية  والحريات، وتهمه سياسة الحقيقة ويلتر 

شاعرا أو  جاالته أو كتاباته أو مواقفه فقد يكون المثقف إصالحيا أو ثوريا بفكره أو ِس 

 4كاتبا فقيها أو صاحب مهنة وأي كان نموذجه فهو من يهتم بتوجيه الرأي العام
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ي المحدد الذي ال  إدوارد سعيديتوضح دور المثقف عند المفكر  -
ي ذلك الدور العلت 

 
ف

ي ال وجود له، أو عضو كفؤ عىل مجموعة متا أو طبقة 
ه إىل مجرد مهت  يمكن تصغتر

مواقفه يطرح أسئلة محرجة علنية تجعله يحافظ ما، ال يهمه سوى أداء مهامه و 

 1عىل مهمته الفكرية

، وممارسة القهر والضبط لتفادي حاالت  - ي تحقيق النظام االجتماعي
 
تساهم النخبة ف

ي الحفاظ عىل توازن المجتمع وانسجامه 
 
ي البالد. كما للنخبة فضل كبتر ف

 
الفوض  ف

ي إدارة الرصاع ا
 
، مع التحكم، بشكل جيد ف ي

لدائر بير  القوى المعارضة الوظيق 

 2والنخب السياسية المتنافسة

 3ويضيف الدكتور محمد محفوظ عل هذه األدوار

ي مجتمعها هو  صناعة الوعي  -
 
ي أن تقوم به النخبة ف

ي الذي ينبىع  اتيحر : ان الدور االستر

، ألنه ال يمكن للمجتمع أن  ي الوسط االجتماعي
 
خلق الوعي وتعميم المعرفة ف

. يمارس دوره ويقو   م بواجباته ويتجاوز عقباته وينترص عىل مشاكله إال بالوعي

ي صناعة االنجاز -
 
: مهما يكن جسم النخبة وفعاليتها وإمكاناتها فإنها المساهمة ف

ليست بديال عن المجتمع وحركته ويخظ  من يعتقد أن النخبة بوعيها الفذ 

دور  وأنشطتها المتواصلة تشكل بديال مستمر عن حركة المجتمع لذلك فان

النخبة ليس الحلول محل المجتمع وتأدية أدواره والقيام بمهامه وإنما دور النخبة 

ي خلق 
 
ي صناعة الرأي وتوضيح سبل التقدم والمساهمة ف

 
بالدرجة األوىل يتجسد ف

ة دوره الحضاري.   العوامل الذاتية والموضوعية النطالقة المجتمع ومباشر

ي تطوير مجتمعها وسد ثغراته وإنهاء : ان النخبة الجاد المحافظة عل اإلنجاز -
 
ة ف

ي صنع المنجز 
 
ي بالمساهمة الجادة ف

ي ال تكتق 
نقاط ضعفه هي تلك النخبة التر

ي والحضاري بل تتعدى ذلك إىل بذل الجهود وتكثيف األنشطة المتجهة 
اإلنساب 

إىل المحافظة عىل تلك المنجزات، والحفاظ عليه ال يأخذ صيغة واحدة أو حالة 

الثابتة وإنما لكل تخصص نمطه المحدد وطريقة مناسبة للحفاظ عىل  من النمطية

ي يحافظ عليه عتر مؤسسته وتحويله من منجز 
 
ذلك المنجز، فالمنجز الثقاف

ي المجتمع ثقافيا ومعرفيا.   شخصي إىل عمل مؤسسي يت 

                                      
وت،  صورة المثقف،ادوارد سعيد، - ، بتر 27، ص 1996تر: غسان غصن، النهار للنشر 1
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ي إطار التفاعل       
 
وانطالقا من هذا تحدد العالقة التكاملية بير  النخبة والمجتمع ف

ي المتبادل بير  الطرفير   فالتفاعل بجميع أشكاله الفردية والجمعية هو الطريق  االيجابر

ي المجتمع، وهكذا يتم الوصل 
 
الحيوي لخلق حالة من تكامل األدوار والمهمات ف

واالتصال بير  النخبة والمجتمع الذي يشكل الوعاء الحاضن لكل عمليات التجديد 

، وبالت ي والمجتمىعي
 
يفية واإلبداع الثقاف اىلي فان االنتماء إىل إطار النخبة ليس مسألة تشر

ي تحملها 
ي الشأن العام وتطويره أحد الهموم الرئيسية التر

 
بل تكليفية تجعل التفكتر ف

ي دورها مرهون بمدى إنهاء حالة 
 
ها وبرامج عملها ونجاح النخبة ف ي تفكتر

 
النخبة ف

ي الحركة االجتماعية. 
 
 الجمود ف

، منها وعليه، فإن للنخ        ب أدوار ووظائف مهمة داخل النسق المجتمىعي والحكومي

األدوار والوظائف اإلدارية، والوظائف السياسية، والوظائف االقتصادية، والوظائف 

ية.   االجتماعية، والوظائف الدينية، والوظائف التنويرية، والوظائف التوعوية والتأطتر

النخبة، مهما كانت طبيعتها، نظرا لما وبناء عىل ما تقدم، ال يمكن االستغناء عن      

تقوم به من أدوار سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية...بل يمكن اعتبارها العمود 

ي النمو، إذا 
 
ة والسائرة ف الفقري للمجتمع، وهي أساس الدولة المتمدنة والمتحرص 

ت هذه النخب عىل أسس العلم، والكفاءة، واالستحقاق، والذكاء، ال  عىل أسس  اختتر

وة..   النسب، والحسب، والوالء، والت 
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 خالصة: 

ي الجزائري ومساهمة النخب المثقفة        
 
كحصيلة لهذا الفصل المسم المشهد الثقاف

ل لنا دور وسائل االعالم  ي عتر القنوات الفضائية " فإنه يحيَّ
 
ي إنتاج المحتوى الثقاف

 
ف

من يمتلك المعلومة يمتلك السلطة عىل حد  واالتصال كمصدر للسلطة الحقة بما أنه

ي مجتمع معير  هو مصدر لسلطة ال نظتر 
 
تعبتر هربرت شيلر: " إن تدفق المعلومات ف

ي لهذا التدفق أن يرتبط بعملية التواصل كما أفاد دوبريه " أن الوسائط 
لها"، ولطن ينبىع 

ط الذي يتيح لألفكار أن تتحول إىل قوة مادية فاعلة"، وعل يه ان اهتمام جمهور هي الشر

النخبة المثقفة بوسائل االعالم المختلفة راجع العتبارها بيئة إعالمية تتيح خدمات 

وتقنيات تفاعلية مع المجتمعات إليصال خطاباتهم للمجتمع وفتح قنوات التواصل 

والحوار بير  المثقف والمجتمع مما يجعل فعل المثاقفة يتسم بالوعي وحرية التعبتر 

ومن جهة أخرى فوسائل االعالم يمكنها التعريف باإلنتاج الفكري هذا من جهة 

ي أوساط الرأي العام مما يجعل تواجد المثقف عتر هذه 
 
والخطابات الثقافية للمثقفير  ف

ي المجتمع، لذلك يعد 
 
ية دعامة أساسية ألدوار المثقف ف الفضاءات اإلعالمية والتعبتر

وط  طا جوهريا من شر التواصل مع جمهور وسائل االعالم حضور المثقف إعالميا شر

ي تبثها وسائل 
ي نشر ثقافة الوعي باألساليب الدعائية المغرضة التر

 
وأسلوبا عمليا فعاال ف

ي بدون جدوى، فإن مساعي  ي اإليديولوحر
االعالم، فإذا كانت محاولة إلغاء الدعاب 

ي 
 
ي عالم التثقيف تبقر عىل األقل متاحة وممكنة سيما مع تعدد مصادر النهل الثقاف

 
ف

 اليوم. 
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ي 
 اإلطار التطبيقر

184 

 

 تمهيد: 

ي       
بعد استعراض الجوانب النظرية للدراسة، سوف تتطرق الباحثة فيما يأبر

ي 
ي للدراسة من خالل عملية التحليل الكمي والكيق 

إىل استعراض الجزء التطبيقر

امج الثقافية ي هذه المرحلة البحثية والمتعلقة بالتر
 لكل البيانات المجمعة ف 

ي 
ي القناة الجزائرية الثالثة، ومساهمة النخبة المثقفة الجزائرية ف 

المعالجة ف 

ي 
ي هذه الدراسة، والتر

امج ، إذ قمنا بتحليل الفئات المستخدمة ف  هذه التر

ي فئة  المواضيع، فئة 
ي كل من فئات الشكل والمحتوى وتمثلت ف 

اتضحت ف 

اتيجيات االقناعية، فئة الوظيفة، فئة اللغة ا ، االستر لمستخدمة، فئة الفاعلير 

، فئة األطر المعالجة، وبعد عملية عرض الجداول التكميمية   فئة المخاطبير 

ي نعرض فيها المعطيات البيانية الخاصة بكل فئة من فئات التحليل 
التر

المستخدمة قمنا بتحليل تلك المعطيات انطالقا من قراءتها ثم تقديم 

ها وتأويلها تب عا للسياق الذي وجدت فيه وإطارها مالحظات عليها ثم تفستر

ي ساعدتنا 
، وكذا الخلفيات النظرية والدراسات السابقة التر ي

ي والمكاب 
الزماب 

ي عملية 
ي تم االستعانة بها ف 

عىل تحليلها من جهة، وكذا الفصول النظرية التر

ا الخروج باستنتاجات شاملة لجميع الفئات انتهت  التحليل والتأويل، وأختر

 ن النتائج والتوصيات. ديم سلسلة مبتق
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 التعريف بالقناة الجزائرية الثالثة: 

، 1تعد القناة الجزائرية الثالثة أحد القنوات العمومية الخمسة للتلفزيون الجزائري     

كة إعالمية حكومية تضم إذاعة الوطنية واإلذاعة الثقافية  تنطق باللغة العربية وهي شر

ة االستعمار بينما ظهر الرسمية، انطلق البث بإذاعة ال ينيات إبان فتر جزائر أواخر العشر

ق مدينة   20وتقع برأس تمنفوست عىل بعد  1956التلفزيون بالجزائر سنة  كلم شر

 86-147الجزائر، وقد تأسست المؤسسة الوطنية للتلفزيون، بموجب مرسوم رقم 

ي 
 
ذات طابع   وهي مؤسسة عمومية.ومقرها الجزائر العاصمة 1986جويلية  1المؤرخ ف

صناعي وتجاري ولها مهمة اجتماعية وثقافية وتتمتع بالشخصية المعنوية واالستقاللية 

ي اإلعالم والتبليغ وبث .2المالية وتابعة لوصاية وزارة االتصال والثقافة
 
تتمثل مهمتها ف

امج المتعلقة بالحياة الوطنية والجهوية والمحلية والعالمية  .التحقيقات والحصص والتر

ي إدارة شؤونها عىل مجموعة من المديريات نتعرض     
 
وتعتمد التلفزة التلفزيونية ف

ألبرزها: مديرية المصالح التقنية/ مديرية التكوين والتأهيل/ مديرية األرشيف والوثائق/ 

 canal مديرية التعاون والعالقات العامة /مديرية اإلدارة العامة/مديرية قناة الجزائر

algerie/  

 جزائرية الثالثة: مديرية ال

اتيجية          ي يدخل ضمن استر إن قرار إنشاء فضائية جزائرية موجهة للعالم العربر

وقد انطلق اإلرسال عىل القمر الصناعي  .إعالمية  تهدف إىل إبراز صورة الجزائر

وكان عىل ظل إرسال بث القناة األرضية، وبناء  1998منذ نوفمتر  3ش 2عربسات ش

ي  0243عىل المقرر رقم 
 
المتضمن إنشاء مديرية مكلفة  2000-02-27المؤرخ ف

وع القناة الفضائية المبثوثة عتر القمر الصناعي عربسات، تتشكل نواة بطاقم  بمشر

وع القناة نوقشت  وع، قدم دراسة كاملة حول المشر مصغر عكف عىل دراسة المشر

المادية  خالل مجالس للمديرية، أين تحددت مالمح القناة وضبطت اإلمكانيات

 .والتقنية لإلنطالق

ي        
 
كقناة قائمة بذاتها من   2001-جويلية-05قد انطلقت القناة الجزائرية الثالثة ف

امجية ومواعيدها اإلخبارية وحصصها الثقافية والفنية وبتلبيسها  حيث شبكتها التر

                                      
نقال عن الموقع الرسمي للتلفزيون  /https://www.entv.dz/live-thalitha-a3، بتاريخ 10/26/ 2020 ساعة 14.22 

-  الجزائري
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ي الذي انطلق
ي والبث الفضاب 

منذ  وشاراتها الخاصة، هذا بعد الربط بير  البث األرض 

مجة أو المحتوى 1998نوفمتر  كما . وعرف الكثتر من النقائص سواء من ناحية التر

ي هذا الوقت لهدفير  أساسيير  أوال من اجل صورة واقعية عن 
 
انطلق بث القناة الثالثة ف

ي يعرفها المجتمع الجزائري، بمختلف مكوناته 
مجمل التحوالت التاريخية التر

ي وانشغاالته واستعادة الجزائر مك
 
انتها كدولة محورية ومركز فعال جهويا، قاريا، ودوليا ف

 . هذا الوقت الذي يتمتر  بالرصاع حول الصورة وباالنتشار الواسع للفضائيات العربية

ة  ي بثها عىل وتتر
 
امج  24/24واعتمدت القناة ف ساعة بشبكة برامجية خاصة بها وبتر

 .ثقافية وفنية
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امج الثقافية لقناة :   المو 1الجدول رقم  ي مضامي   البر
 
اضيع الرئيسية المطروحة ف

 الجزائرية الثالثة: 

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية

 %45,80 4560 مواضيع فكرية وفلسفية

 %29,00 2888 مواضيع أدبية
 %10,84 1080 مواضيع معرفية وتعليمية

 10,02 998 مواضيع  فنية إعالمية ثقافية

 %4,31 430 الثقافة السياسيةمواضيع 

 100 9956 المجموع

                   

امج الثقا ية المطروحة: يوضح المواضيع الرئيس1الشكل رقم                   ي البر
 
 فيةف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي  1قراءة وتحليل الجدول 
 
 :1والشكل البياب

ي أعال     
ي الجدول والرسم البياب 

 
 ه إىل مجموعة المواضيع تشتر البيانات الموضحة ف

ي القناة الجزائرية الثالثة ، وهو ما 
 
امج الثقافية ف الرئيسية المطروحة لمضامير  التر

ما طبيعة يستهدف اإلجابة عىل التساؤل األول للدراسة والذي تمحور حول 

ة  ي الفتر
 
امج الثقافية محل الدراسة؟ ف ي مضامير  التر

 
-2017الموضوعات المعالجة ف

 .2019-2018موسم العادي ونصف ال 2018

                                 

1er trim.

2e trim.

3e trim.

4e trim.
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من خالل قراءة االحصائيات أعاله، نجد أن المجموع الكىلي لتكرارات الموضوعات       

امج الثالثة وصل إىل  ي 9956بالتر
 
تكرار وزعت عىل خمسة مواضيع رئيسية تمثلت ف

مواضيع فكرية وفلسفية، مواضيع أدبية، مواضيع معرفية وتعليمية، مواضيع فنية 

افية، مواضيع الثقافة السياسية، وقد عادت النسبة األعىل من حيث وإعالمية ثق

، ثم %45،80االهتمام للموضوعات الفكرية والفلسفية، وذلك بنسبة مئوية قدرت ب

ة الموضوعات األدبية بنسبة مئوية قدرت ب ي %29،00تليه مباشر
ر
، ثم جاءت باف

موضوعات المعرفية بالنسبة لل 10،84الموضوعات بأقل نسبة اهتمام وذلك بنسبة 

عليمية، وتليه الموضوعات الفنية واإلعالمية الثقافية بنسبة متقاربة 
ّ
والت

، أما أدب  نسبة فكانت من نصيب موضوعات الثقافة السياسية بنسبة %10،02قدرتب

  %4,31مئوية قدرت ب

ي النتائج يمكننا الرجوع إىل أولوية طرح الم     
 
واضيع وإن أردنا تفستر هذه التباينات ف

كتر  عىل الموضوعات 
ي القناة الجزائرية الثالثة، والتر

 
امج الثقافية ف الثقافية بالنسبة للتر

الفكرية والفلسفية والموضوعات األدبية والموضوعات المعرفية والتعليمية وذلك من 

ات الموضوعات من جهة، وتخصيص حصص لها بأشكال فنية  خالل تكرار مؤشر

ي أكت  تلفزيونية، باإلضافة إىل و 
 
روده إىل أكت  من برنامج أي تعدد ظهور الموضوعات ف

ي الموضوع الرابع 
 
من موضوع، هذا باإلضافة إىل تراجع الموضوعات األخرى المتمثلة ف

الذي يهتم بالموضوعات الفنية واالعالمية الثقافية والموضوع الخامس الذي يهتم 

، وذلك بظهورها بشكل بموضوعات الثقافة السياسية من حيث التناول والمعالجة

ير هذه المفارقة يرجع إىل  ي الجزائري، كما يمكن تتر
 
ي الشأن الثقاف

 
منقطع ومتذبذب ف

امج الثقافية محل  كتر  عىل نوعية الموضوعات بالنسبة للتر
كتر   أو عدم التر

نسبة التر

الدراسة، وهذا ما تحّصلنا عليه من إجابات عينة المثقفير  الذين أجرينا عليهم 

ي كانت الموضوعات الفكرية والفلسفية لها نصيب أكتر من االهتمام  1تالمقابال 
والتر

اضافة إىل موضوعات تنموية ونهضوية وتاريخية  ويتجاوبون معها شيعا كتابة وتعليقا، 

فعملية طرحها بشكل أكت  اهتمام أو بشكل سطحي وبأقل اهتمام يرتبط دائما بمجرى 

ي تدخ
ل ضمن القضايا الثقافية الجزائرية، ومن هنا تظهر األحداث الثقافية المعالجة التر

كتر  بالنسبة لألحداث الرئيسية باعتبارها أحداث ثقافية وطنية تتعلق بالسياق 
عملية التر

ي ترتبط معها بشكل مباشر أو 
العام، إضافة إىل عملية انتقاء بالنسبة لألحداث الثانوية التر

ي جاءت سهيلي نوال  2عليه دراسة غتر مباشر لكونها أحداث محلية  وهذا ما تؤكد 
التر

                                      
2019نوفمبر 30إلى غاية  2019نوفمبر1تم اجراء المقابالت في ضرف زمني قدر بشهر واحد من تاريخ  -

1
  

2
 126مرجع سبق ذكره، ص  عة الجزائرية،البرامج الثقافية في اإلذاسهيلي نوال، -
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كتر  
ي االذاعة الثقافية الجزائرية " وذلك من خالل عملية التر

 
امج الثقافية ف حول "التر

ي 
امج االذاعية، وهذا ما يتناسب مع عملية االهتمام التر واالنتقاء للمواضيع الثقافية للتر

مجة فيها، توليها القناة الجزائرية الثالثة للقضايا والموضوعات الثقاف امج المتر ية قيد التر

ه  ولعل حصول الموضوعات الفكرية والفلسفية عىل أعىل التكرارات يمكن ارجاع تفستر

 أيضا إىل االحتماالت التالية: 

امج عىل  - أن الساحة الثقافية تشهد حركية ثقافية فكرية، وبالتاىلي حرص التر

 متابعتها وتغطيتها. 

ي جاد له من األ -
 
همية أكت  من الجوانب األخرى لدى أن الفكر كجانب ثقاف

ة   ي طياته ميادين كثتر
 
امج، فالفكر بمعناه الواسع يضم ف القائمير  عىل هذه التر

وبولوجيا والتاريــــخ والحضارة وقد يكون متعلقا  كالفلسفة وعلم االجتماع واالنتر

ها من العلوم والمعارف، وبالتاىلي اتساع النطاق الفكري  بالدين أو السياسة وغتر

امج محل الدراسة والذي انعكس بدوره عىل جعل بــع عىل اهتمامات التر ه يتر

 (2النتائج المسجلة بالجدول رقم )

ي هو الصحيح فرغم أن الساحة الثقافية قد شهدت نفس وربما االحت         
مال الثاب 

ي الفن واألدب إال أنهما لم يحظيا بالتغطية واالهتمام ذاته، ولعل تشابه البنية 
 
الحركية ف

امج ساعد عىل تقديم العديد من الموضوعات الفكرية والفلسفية  كيبية لمحتوى التر
التر

ي العدد الواحد لكل برنامج ما جعله ي
 
اوح ما بير  أربعة إىل ثمانية موضوعات ثقافية ف

تر

ي المجموع العام للموضوعات 
 
ي وهو ما سمح بتفوقها ف

ذات محتوى فكري وفلسق 

 الرئيسية. 

ي نسبة مئوية يعود إىل طبيعة الوسيلة       
إن حصول الموضوعات األدبية عىل ثاب 

ن أصبحت من ، فوسيلة التلفزيو 1)تلفزيون( وذلك حسب ما يفشه بعض الباحثير  

فباإلضافة إىل أنه وسيلة تثقيفية وترفيهية  الوسائل اإلعالمية القادرة عىل ترويــــج الكتب

ي رسالته الثقافية مكانة للكتاب والمشح والشعر
 
فهو يعتتر أبرز وسائل   فهو يخصص ف

ي 
ي تتحول فيه الصورة اىل أداة اإلعالم بالجزائر ومن المنظور الوظيق 

 
ي زمن ثقاف

 
نحن ف

، إذ يعتتر مفتاح يقودك إىل التنقيب عن تراث ية تحمل خصائص البالغة القديمةبالغ

ي حققتها 
ل عىل هذا الكالم هو تلك التكرارات التر

ّ
الثقافة الواسع ولعل ما يدل

ي الجداول الالحقة. 
 
 الموضوعات الفرعية لألدب مثل ما سنوضحه ف

 

                                      
، إذاعة الجمهورية 38؟, الفن اإلذاعي، عهل هناك أزمة كتاب في الراديو والتلفزيونأمين مسيوني،  -

12،ص1967العربية،
1
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امج الث2الجدول   ي البر
 
 قافية لقناة الجزائرية الثالثة: : المواضيع الفرعية المطروحة  ف

 

 :    2قراءة وتحليل الجدول 

ي الجدول أعاله إىل مجموع المواضيع الفرعية          
 
تشتر البيانات الموضحة ف

ة الممتدة ما  ي الفتر
 
امج الثقافية لقناة الجزائرية الثالثة ف ي مضامير  التر

 
المطروحة ف

، حيث يحتل موضوع  عرض ومناقشة كتب فكرية ومعرفية 2019ية إىل غا 2017بير  

ي %24.63المرتبة األوىل بأكتر نسبة مئوية قدرت ب
 
، يليه موضوع النخب الفكرية ف

المثقف المبدع والجمعيات ، يليه أيضا موضوع %14.82الجزائر بنسبة مئوية قدرت 

ي الجزائر الثقافة الوطنية والتعدد اللغويثم موضوع  %8.65الثقافية 
 
ثم  %8.30 ف

ي الجزائر 
 
ة  %7.61ثم واقع المشح والسنما  7.63موضوع واقع المقروئية ف يليه مباشر

 النسبة المئوية التكرار المواضيع الفرعية

 24.63% 2791 عرض ومناقشة كتب فكرية ومعرفية

 %14.82 1680 النخب الفكرية وعالمية الفكر الجزائري
ي الجزائر

 
 8.30% 941 الثقافة الوطنية والتعدد اللغوي ف

ي 
 
 %1.89 215 الجزائرالفكر االصالحي ف

ي 
 
الحقيقة والقيمة وأزمة الحداثة ف

 الخطاب اإلسالمي 
160 1.41% 

ي الجزائر االبداع
 
ي ف

 %2.28 259 الشعري والرواب 

ي الجزائر
 
جمة ف  %1.47 167 التر

ي الجزائر
 
 %5.78 655 الثقافة المتحفية  والعمرانية ف

ي الجزائر
 
 %7.61 863 واقع المشح والسينما والدراما ف

ي وتش ي الحراك الشعتر
 
كل الثقافة الجديدة ف

 المجتمع الجزائري
539 4.75% 

وع المجتمع  %3.79 430 األمة والدولة ومشر

ي الجزائر
 
 %7.63 865 واقع المقروئية ف

 %2.83 321 الجامعة والبناء الحضاري. 

ي الجزائر
 
 %1.16 132 الكتابة النسوية ف

ي بالجزائر
 
 %2.93 332 الصحافة وواقع اإلعالم الثقاف

 %8.65 981 ف المبدع والجمعيات الثقافية. المثق

 100 11331 المجموع
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ي ، يليه موضوع %5.78موضوع بنسبة مئوية قدرت 
 
الثقافة المتحفية والعمرانية ف

حيث نالحظ من خالل هذه المعطيات أن هناك تباين بير  نسب المواضيع  الجزائر 

امج الثقافية محل الدراسة، حيث الفرعية المطروح ي التر
 
ة حول المضامير  الثقافية ف

ة بير  موضوع عرض ومناقشة كتب فكرية وثقافية  ي المفارقة الكبتر
 
يظهر هذا التباين ف

امج الثالثة محل الدراسة نظرا  ل مركز اهتمام التر
ّ
والمواضيع الفرعية األخرى، كونه شك

ي 
 
ي بعد نسب المواضيع الحتالله المرتبة األوىل كما هو موضح ف

 الجدول أعاله، لتأبر

ي تنازىلي تقريبا، حيث يمكننا تفستر هذا  حر
الفرعية الباقية بأقل نسبة وبمستوى تدرُّ

التباين انطالقا من مركز اهتمام كل موضوع أي أهمية كل موضوع بالنسبة للقائمير  عىل 

امج وكذلك بالنسبة للقناة كوجه إعالمي يروج للنتاج الث ، وهذا ما هذه التر ي
ي الوطت 

 
قاف

أعظ أولوية معالجة وترتيب مواضيع أكت  من مواضيع أخرى هذا من جهة، ومن جهة 

ي تزامنت مع افتتاح 
ي طرحت فيها المواضيع والتر

أخرى تأثتر المراحل الزمنية التر

وتدشير  قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، وأهم حدث  المعرض الدوىلي للكتاب

، االنتفاضة الحراكية ا ي والدوىلي
لشعبية السلمية وتداعياتها الثقافية عىل الصعيد الوطت 

وبالتاىلي حجم الموضوع وتداولية األحداث المحيطة به فرض القائمير  معالجتها 

ي احتلت نسب مئوية قليلة مقارنة مع 
بحسب أهميتها، أما عن المواضيع الفرعية التر

ا لبعض المعطيات اآلنية مثل اليوم المواضيع الفرعية الثالثة األوىل فيتم إنتاجها وفق

، يوم الطفل، تخليد لذكرى كاتب أو مشحي أو  العالمي للصحافة وحرية التعبتر

فنان...إلخ مع إمكانية ربطها بالسياق العام وهذا ما يجعلها قليلة االهتمام من طرف 

ي تمت فيها الدرا
امج الثقافية محل الدراسة عىل مدار السنوات الثالثة التر سة، التر

وينطبق هذا الطرح خاصة عىل موضوعات الصحافة قبل االستقالل وواقع االعالم 

ها من المواضيع.  ي الجزائر وغتر
 
، واقع المشح والسينما والدراما ف ي

 
ي الثقاف

ر
 الورف

امج الثقافية لقناة الجزائرية 3الجدول ي البر
 
: المواضيع تحت الفرعية المطروحة ف

 الثالثة: 

المواضيع 
 الرئيسية 

المواضيع تحت  لمواضيع الفرعيةا
 الفرعية

 % التكرار

مواضيع 
فكرية 
 وفلسفية

عرض ومناقشة كتب 
 فكرية ومعرفية 

دور ومعارض دولية 
 للكتاب

995 36،82% 

طرح ومناقشة قضايا 
 ثقافية فكرية

890 32,93% 

مواضيع 
الثقافة 

ي وتشكل  الحراك الشعتر
ي 
 
الثقافة الجديدة ف

الشباب والحراك 
ي الجزائري

 
 الثقاف

456 16,87% 
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ثقافة السلم والتعايش  ائريالمجتمع الجز  السياسية
 االجتماعي 

361 13,36% 

 100 2702 المجمـــــوع

ي 
 
امج الثقافية2الشكل البياب ي البر

 
 : يوضح المواضيع تخت الفرعية ف
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ي  3قراءة وتحليل الجدول 
 
 :1والشكل البياب

      
ُ
ي الجدول أعاله إىل مجموع المواضيع تحت الفرعية ت

 
ظهر البيانات الموضحة ف

ة ما بير  
ي الفتر

 
امج الثقافية لقناة الجزائرية الثالثة ف ي مضامير  التر

 
إىل  2017المطروحة ف

، فبالنسبة لموضوع عرض ومناقشة كتب فكرية ومعرفية فقد احتل 2019غاية 

، ثم %36،82بة األوىل بنسبة مئوية قدرت بموضوع دور ومعارض دولية للكتاب المرت

، أما %32،93يليه موضوع طرح ومناقشة قضايا فكرية وثقافية بنسبة مئوية قدرت ب

ي المجتمع الجزائري، فقد 
 
ي وتشكل الثقافة الجديدة ف بالنسبة لموضوع الحراك الشعتر

ي الجزائري  المرتبة الثالثة بنس
 
بة مئوية احتل فيها موضوع الشباب والحراك الثقاف

ي المرتبة الرابعة %16،87قدرت ب
 
، يليه موضوع ثقافة السلم والتعايش االجتماعي ف

ي النسب المئوية لمجموع %13،36بنسبة مئوية قدرت ب
 
تيب ف ، حيث نالحظ أن التر

ل موضوع دور ومعارض دولية 
ّ
المواضيع تحت الفرعية المطروحة قد جاء متباينا إذ يمث

ا ة وبفارق قليل موضوع للكتاب مركز اهتمام التر مج الثقافية محل الدراسة، يليها مباشر

طرح ومناقشة قضايا ثقافية وفكرية حيث يتفاوت هذان الموضوعان عىل حسب 

ي الجدول أعاله، أما ما تعلق بالمواضيع تحت الفرعية الخاصة 
 
النسبة الموضحة ف

ي المجتمع الجزائر 
 
ي وتشكل الثقافة الجديدة ف ي، فتظهر بموضوع الحراك الشعتر

بمفارقة قليلة مقارنة بالمواضيع تحت الفرعية الخاصة بعرض ومناقشة كتب فكرية 
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ة من  ومعرفية  ي الجزائري نسبة معتتر
 
حيث يمثل موضوع الشباب والحراك الثقاف

االهتمام مقارنة بالذي يليه والمتعلق بثقافة السلم والتعايش االجتماعي وعىل هذا 

ي نوليها قناة الجزائرية الثالثة االساس يمكننا ان نفش هذه 
األهمية بناء عىل األهمية التر

ي 
عتر برامجها الثقافية لهذا الصنف من المواضيع، ويتضح هذا من خالل النسب التر

تعكس مراكز اهتمامها بهذه المواضيع، بحيث أن حجم االهتمام للمواضيع الرئيسية 

عىل هذا األساس يبقر مجال ينعكس عىل المواضيع الفرعية وتحت الفرعية وهكذا؛ و 

االهتمام واحد إال أنه يتوزع عىل المواضيع الجزئية، بحيث كلما كان االهتمام بالموضوع 

، وذلك  الكىلي أو الرئيسي أكتر كلما كان االهتمام بمواضيعه الفرعية وتحت الفرعية أكتر

، وهذا  ي يتشكل منها الموضوع الرئيسي
التفستر بناء عىل أن مجموع المواضيع هي التر

ي الساحة الثقافية الجزائرية وطبيعة 
 
ه ف يتماسر زمنيا مع حجم كل موضوع وتأثتر

ي تثار حوله، وهذا ما يأخذنا إىل التسليم بأهمية ودور المرحلة والمدى 
األحداث التر

ي النطالق هذه األحداث الثقافية وجذورها المتعلقة بما يجري سياسيا واجتماعيا 
الزمت 

فمثال موضوع دور ومعارض دولية للكتاب الذي يعكس أغلب ردود  واقتصاديا بالبالد،

األفعال من طرف المفكرين والنقاد عىل الساحة األدبية والفكرية والذي يتمثل خاصة 

ي 
 
ج الثقاف

َ
ي تضيفها للكاتب أو المبتكر للُمنت

ي عالقته بالجوائز األدبية، ومدى القيمة التر
 
ف

ي 1إذ أجاب الدكتور عبد القادر دعماش 
 
الجوائز االدبية وهل   مقابلته حول موضوعف

ي الجزائر؛ وإذا ما كانت تمنح قيمة إضافية  للكاتب أم أنها 
 
ي ف

 
تشكل محرك للفعل الثقاف

ي بطبيعة الحال عىل تفعيل   مناسباتية وآنية فقط؟ "أن الجوائز األدبية لها تأثتر إيجابر

ي الجزائر، ولكن يجب عىل المشر 
 
ي ف

 
ي مثل هذه الجوائز أن الحراك والنشاط الثقاف

 
فير  ف

يتم تنويعها والزيادة من قيمتها وجعلها مناسبات ثقافية هامة وبارزة وليست فقط 

ي كثتر من 
 
مساحات اللتقاط الصور وتوزيــــع الهدايا" وهو األمر الذي بات حدث متكرر ف

ي الساحة اإلعالمية عىل 
 
المناسبات والذي يقابله تكريم وجوه نمطية تكرر ظهورها ف

ي والفكري يتم تغييبها قصدا وهذا ما غ ي الحقل األدبر
 
رار وجوه شبابية مبدعة ومنتجة ف

ي القناة 
 
امج الثقافية إىل عرض هذا النوع من المضامير  وتسليط الضوء عليها ف دفع بالتر

ي الجزائر منذ عقود، لم تظهر إال بلباس 
 
الجزائرية الثالثة؛ وعليه فإن  مشكل الثقافة ف

ها لم تحتل مكانة المناسباتية وال خرجات الفرجوية، حتر أن الجوائز األدبية أو غتر

 
ً
 السيما عربيا

ً
ف بها عالميا ، وهذا ما يجعلنا نرجع ونؤكد أن الثقافة تحتاج إىل ! معتر

ي أننا نعرف 
وع ممأسس، فأن نصل إىل درجة إنتاج حركة ثقافية بالجزائر، فهذا يعت  مشر

ها ونوابتها التأسيسية وكذا م ية، ثم نزامن جذامتر صادرها المعرفية وفواعلها البشر
                                      

  1
مدة 2019نوفمبر 20لدكتور عبد القادر دعماش كاتب وفنان مدير الوكالة الوطنية لالشعاع الثقافي، يوم مقابلة مع ا- 

 دقيقة عن طريق مكالمة )اتصال فيديو(  30
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ي 
 
وع الثقاف ها عتر فعل التكوين والتعبئة والمنافسة بير  المؤسسات المتبناة المشر حارص 

، درجة التحول والتطور الذي يمكن أن تظهر عليه مثل هكذا حركة  ي األختر
 
ف ف لتستشر

ي الكون الثق
 
 وعىل صعيد األجيال المتعاقبة ف

ً
ي ثقافية زمكانيا

 
، Cultural universe اف

، كفيل بدفعه إلنتاج  ي المر واز االجتماعي
 
ام رمزية الكاتب أو موقع المثقف ف فاحتر

ي نقدي وليس تجميله 
اق القبيح من أجل تجميله كحس ابداعي وفت  األفضل، واختر

، فلطالما كنا كما قال المفكر "محمد عابد الجابري" :  بالمعت  التمويــهي والتضليىلي

نتج واجهات وال تنتج حقائق"؛ أما بالنسبة لموضوعي الشباب والحراك مجتمعات ت

ان من أهم  ي الجزائري وموضوع ثقافة السلم والتعايش االجتماعي اللذان يعتتر
 
الثقاف

ي وتشكل الثقافة الجديدة للمجتمع الجزائري حيث ظهرت نسبة  قضايا الحراك الشعتر

ي االهتمام متقاربة نوعا ما فموضوع الشباب والح
ي مرتبط بعدة مظاهر التر

 
راك الثقاف

ي بدورها كانت معيار 
تعد بمثابة معايتر شكلت ثقافة الحراك السلمي الجزائري والتر

لتشكل الجزائر الجديدة من خالل الوسائط التواصلية الجديدة كفا يسبوك والمدونات 

ي 
 
ي الحراك الثقاف

 
ي كان لها دور ف

ها التر  واليوتيوب وغتر
 Culturalوالتويتر

mobility جديدة 
ً
ي َبثت فيه قيما

خصوصا من طرف النخبة المثقفة  والشباب والتر

ي حركات 
 
 غتر الدور الذي لعبه ف

ً
استعيدت، و يمكن اعتبار هذه المواقع قد أخذت دورا

ي  والدليل عىل ذلك خروج الهوية الفردية من الحتر   2011ما يسم بالربيع العربر

ي الرقمي إىل التعبتر الوا
اض  ، االفتر

ً
، أي الكشف عن ماهية الذات وجوديا ي

قىعي الممارسابر

ويــــج للمشاركات الميدانية للحراكيير   ، الموقع الشبكي أخذ عىل عاتقه دور التر وبالتاىلي

وكذا منافسة الوسائل الميديائية التقليدية من إعالم مكتوب أو سمىعي وخاصة البرصي، 

 إىل السلطة من حيث تبنيه
ً
ا  Simulacra سلطة السيميوالكرا" الذي ظهر أنه انحاز كثتر

power  "  ي تحرير الجميع من براثن التفكتر المتحجر
 
ولهذا، كان للحراك دور ف

ية والشعارات المدرجة من طرف الشباب الذي    عتر الرسومات التعبتر
والضمتر المستتر

ي سؤال التنوير الجزائري، وال
 
ي بعث أفكار الحراك عىل أساس البحث ف

 
ي كان لهم  دور ف

تر

ي مختلف الخرجات والمشاركات اإلعالمية والشبكية، وهذا ما جعل حجم 
 
ظهرت ف

الموضوع أكت  أهمية مقارنة بموضوع ثقافة السلم والتعايش االجتماعي الذي يعتتر أحد 

ي 
 
فالسلم واألمن غاية ومطلب   نواتج وافرازات الموضوع السابق الشباب والحراك الثقاف

                                      
 السيميوالكرا هو الصورة التافهة في مقابل الحقيقة الفعلية وهو تمثيل شيء ما، من حيث إن هذا الشيء يفوض أمره

. آلخر، وهو الكذب الذي يجعلنا نستعيض عن عالمة أخرى وأخيرا هو يدل على القدوم والظهور المتأني للذات واآلخر

 .2015، ديسمبر 173337جريدة الرياض، العدد  http://www.alriyadh.com/1108965 :انظر 
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ي الح
 
، إذ تربطه عالقة طردية بالثقافة والبعد البلدان والذي تمظهر ف راك السلمي

ي تحديد اولويات 
 
 ألجندة القناة ف

ً
ي االهتمام تبعا

 
ي للفرد، ويرجع هذا التباين ف

الهويابر

ي 
ي رافقت الحراك والتر

ي التر
ي تعاملها مع الجمهور، فمثال األغاب 

 
ظهور محتويات برامجها ف

مة، كذلك التوعية ال ثقافية للشباب من ناحية االهتمام تلونت بصبغة سياسية ملتر 

ي المساحات والفضاءات العامة وتجميل صورة الحراك
 
وهذا ما   بالمحيط والرسم ف

ي تهم 
ي بعض القضايا التر

 
اك ف ي عملية تزامن األحداث من جهة، ومن خالل االشتر

 
يظهر ف

المجتمع الجزائري بصفة عامة، خاصة ما تعلق بالهتافات والشعارات الموحدة 

كة، حيث والرس ها من المسائل المشتر ديد والتغريد وغتر
ومات المؤثرة، او طريقة التر

عادة ما يرتبط هذا التفاوت عموما بالظروف المحيطة بإنتاج الموضوع بمعت  األحداث 

ي 
المحيطة والسياق العام، الذي يتحكم بمعالجة هذه المواضيع بالشكل والكيفية التر

ها الثقافية، وهنا تتضح أهداف القناة من خالل محتوى تريد بها القناة طرحها عتر برامج

 .
ً
 لمعطيات محددة سابقا

ً
 برامجها المرجوة وراء طرحها لمثل هذه المواضيع وفقا

: يوضح محتوى الموضوعات الفكرية والفلسفية بالنسبة لمضامي   4الجدول 

امج الثقافية:   البر

الموضوع 
 الرئيشي 

 %النسبة  التكرار المواضيع الفرعية

 
 
مواضيع فكرية 
 وفلسفية

 

 

 %48،22 2791 عرض ومناقشة كتب فكرية ومعرفية 

ي 
 
الثقافة الوطنية والتعدد اللغوي ف
 الجزائر

941 16,26% 

 %29,03 1680 النخب الفكرية وعالمية الفكر الجزائري

ي 
 
الحقيقة والقيمة وأزمة الحداثة ف
 الخطاب اإلسالمي 

160 2,76% 

ي 
 
 %3,71 215 الجزائرالفكر االصالحي ف

 100 5787 المجموع

 

ي 
 
امج الثقافية3الشكل البياب ي البر

 
 : يبي   محتوى الموضوعات الفكرية والفلسفية ف
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ي رقم 4قراءة وتحليل الجدول 
 
 :3والشكل البياب

ي أعاله بأن بياناتهما الرقمية متع     
لقة بنوع يتضح لنا من الجدول والشكل البياب 

ي القناة 
 
امج الثقافية محل الدراسة ف ي تتناولها التر

الموضوعات الفكرية والفلسفية التر

ة الممتدة ما بير  
ي الفتر

 
، ومن خالل قراءة  2019إىل غاية 2017الجزائرية الثالثة ف

اإلحصائيات نجد أن المجموع الكىلي لتكرارات الموضوعات الفكرية والفلسفية وصل إىل 

تحصل خاللها موضوع عرض ومناقشة كتب فكرية ومعرفية عىل أعىل تكرار، 5787

ي الجزائر %48،22نسبة مئوية قدرت ب
 
ي موضوع النخب الفكرية ف

ي المركز الثاب 
 
، جاء ف

، أما عن موضوع الثقافة %29،03وعالمية الفكر الجزائري بما يعادل نسبة قدرها 

ي الجزائر فقد احتل المرتب
 
ة الثالثة بنسبة مئوية قدرها الوطنية والتعدد اللغوي ف

ي جمعية العلماء المسلمير  الجزائريير  16،26%
 
ي بعده موضوع الفكر اإلصالحي ف

، ويأبر

ي المركز الخامس وبنسبة متقاربة موضوع %3،71بنسبة مئوية قدرت ب
 
، تالها ف

ي الخطاب اإلسالمي بنسبة مئوية قدرها
 
، أما %2،76الحقيقة والقيمة وأزمة الحداثة ف

ئنا إىل تفستر هذه البيانات فيمكن القول بأن حصول موضوع عرض ومناقشة  إذا ج

ي توليها 
كتب فكرية ومعرفية عىل أعىل نسبة راجع إىل األهمية المكثفة والواسعة التر

ي هام سواء لقصد 
 
ي وفكري وثقاف

 
لف ونتاج معرف

ً
امج الثقافية للكتاب كمؤ مضامير  التر

ويــــج له ولمحتواه وأيضا لكاتبه أو  ألهميته واإلشارة إليه خصوصا ما تعلق بالكتب  التر

ي المناسبات واألحداث والمناسبات 
 
ي يرجع االهتمام بها خصوصا ف

التاريخية والتر

ة االستعمارية إىل غاية جزائر اليوم عىل  ي تعاقبت عليها الجزائر منذ الفتر
التاريخية التر

ي الد
ي عدده المؤرخ غرار كتاب " نحو فلسفة للتاريــــخ" لصاحبه الدكتور زروح 

 
ي ف راحر
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والذي حاول أن يأخذ بعلم التاريــــخ إىل الدائرة العلمية الفلسفية ، إذ أن   15/5/2017

ي 
 
كل العلوم بانفصالها عىل الفلسفة اسست مناهج قوية ولكن هذا لم يكن مشهودا ف

ي الذي يأخذ من الفلسفة،  
ي يعتمد عىل بعض االسس كالنقد التاريح 

علم التاريــــخ اذ بقر

ي يعرض كتب تاريخية حيث جاء عىل لسان  ومنها 
ما عرض بشكل حديث تلفزيوب 

حتر عام  1830المنشط " كتاب من المقاومة إىل الحرب من أجل االستقالل من عام 

، من الحجم الكبتر لكاتبه الضابط   1962 كتاب جديد، صادر عن دار القصبة للنشر

يف ولد الحس ي محمد الشر
ي جبهة التحرير الوطت 

 
ي طياته السابق ف

 
، الكتاب يحمل ف ير 

تفاصيل المقاومات الشعبية مرورا بمقاومة األمتر عبد القادر وصوال إىل حرب التحرير، 

ي شكل مناقشات 
 
ي رصير  وموثق بالصور.."، ومنها ما جاء أيضا ف

ي عرض تاريح 
 
ف

ي  وحوارات
 
فلسفية من خالل عرض موضوعات فلسفية عىل أساتذة ومختصير  ف

ي المجال وحتر أشخاص 
 
معنيير   كعرض كتاب الفالسفة واأللوان مقاربات فلسفية ف

ي عددها الذي عرض بتاريــــخ 
 
فن الرسم من تأليف األستاذ الدكتور كمال بومنتر ف

نامج قراءات كما يدل اسمه إذ يعت  بالكتاب ومؤلفه وبالتاىلي  27/02/2017 لتر

سفية كما يجب تخصيص أكتر قد من األعداد لعرض ومناقشة كتب فكرية ومعرفية  وفل

ي بالعرض والتقديم لهذه المؤلفات، وإنما يتغلغل  اإلشارة
أن المحتوى المقدم ال يكتق 

) النخب الفكرية    بير  صفحاتها من خالل عرضها للحوار والمناقشة مع مؤلفيها

امج ومنشطيها الذي يمتلك رصيدا  واألكاديمية والمتخصصة( وهو ما يعكس اهتمام التر

ا مغايرا عىل هذه النتائج يعتقد بأس به فكريا ومعرفيا ال  ، لكن من جانب آخر  وتفستر

ي الفتور  1(مال.كاليالمبحوث )ص
ي الجزائر باتت تعاب 

 
أن مسألة الكتاب والكتابة ف

ي أو 
 
والتقهقر بحكم العالقة االنفصالية الموجودة بير  )المثقف( والجمهور الثقاف

، ومنه ال ضتر من التأكيد ا ن قضايا االهتمام لدى الكاتب والمثقف المتذوق اإلبداعي

 ) ي
ة–بات يطىع  عليها )البعد السندويسر ، مما جعلها -أي الكتابات السطحية والقصتر

ية وخاصة المزعجة  تفتقد إىل الموضوع الذي يعتر عن الحمولة المعرفية الخصبة والت 

 للمج
ً
 نقديا

ً
، عىل اعتبار أن المثقف هو الذي يمتلك وعيا

ً
 وفكريا

ً
تمع، غتر أنه ليس قيميا

من المعقول الحكم عىل جميع الكتابات بهذا الحكم وهذا ما جعل الموضوع يثار بشكل 

 . ي
ي تلفزيوب 

 
ي أكت  من برنامج ثقاف

 
 مختلف وف

                                      

ف ما ينم عن وهو ما يمكن استنباطه من طريقة حديث المنشطين وأسئلتهم ومحاوراتهم وتفاعالتهم مع  الضيو - 

  .ع الحوار الذي يكون موضوب اطالعه وتصفحه للكتا
1
أستاذ جامعي وناشط جمعوي ومدون عبر وسائط التواصل  (مال. كاليمقابلة أجريت مع االستاذ والباحث ) ص - 

إلى الساعة 13:45، تمت المقابلة في المكتبة من الساعة  2019نوفمبر2بجامعة سيدي بلعباس بتاريخ  االجتماعي

 زواال.15:00
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ء        ي
إن هذا التنوع بالموضوعات الفكرية والفلسفية وأشكال تقديمها إن دل عىل سر

امج الثقافية محل ال دراسة خصوصا والقناة الجزائرية الثالثة فإنما يدل عىل اهتمام التر

عموما بالفكر والتاريــــخ الجزائري وحرصها عىل إيصاله ألجيال المستقبل، والعمل عىل 

وهو ما دأبت القناة الجزائرية الثالثة   1جعله جزء ال يتجزأ من الهوية الثقافية الجزائرية 

ته من متابعة هذه عىل إحداثه ضمن مضامينها الثقافية، غتر أن ما يمكن مالحظ

، حيث يطىع  عىل غالبيتها طابع  المناقشات هو افتقادها للجانب النقدي التحليىلي

ف موضوع الحوار، ولعل من 
َّ
ي جاء بها المؤل

ح المعلومات التر الشد والوصف وشر

ي تطرقت إىل هذه المواضيع نذكر عىل سبيل المثال ال الحرص قراءات وهو 
األعداد التر

نامج المخصص ل ي التر
وع األركوب  عرض الكتاب ومناقشته مثل كتاب الذي تناول المشر

ي أصولها 
وع محمد أركون الحداب  لألستاذ فارح مشحي بعنوان " المرجعية الفكرية لمشر

ي العدد المؤرخ يوم
 
ي حير  تسمح بعض االعداد بمناقشة 14/10/2018وحدودها" ف

 
، ف

مما يسمح بمعرفة رصيد المكتبة  المؤلفات الفكرية والمعرفية العميقة، كما يتم عرضها 

ي هذا المجال ويعظي فرصة لالطالع عىل محتوياتها، ونشتر إىل ما ورد  من عرض 
 
ف

نامج بث ضمن ركن من أركان برنامج قراءات، كما نسجل ايضا  ومناقشة لهذه الكتب بالتر

ين الذين يتحدثون عن  بعض الموضوعات المتعلقة  باللقاءات مع  بعض الناشر

ي جديدهم 
 
ي الميدان الفكري العام، مثلما حدث مع الدكتور بشتر ربوح ف

 
ومشاريعهم ف

ي العدد المؤرخ 
 
ي المعارص ف

ي قضايا الفكر الفلسق 
 
مؤلف بعنوان " استشكاالت ودروب ف

 .27/2/2017بتاريــــخ 

ي النخب الفكرية وعالمية الفكر الجزائريأما عن حصول موضوع            
، عىل ثاب 

امج النخبوية وذلك باستضافة النخبة المثقفة  أعىل نسبة، فإنما  يعود إىل طبيعة التر

ي تباينت بير  النخبة األكاديمية والنخبة الفكرية 
الجزائرية ضمن محاورها المختلفة والتر

والنخب المتخصصة والمبدعة، فمعرفة طبيعة النخبة المثقفة وعالقتها بالوسيلة 

ي المحتو 
 
ى أو درجة التعرض والمتابعة يعتتر االعالمية من حيث درجة المساهمة ف

امج  ات المحتملة عىل قيمهم، وهذا يعتتر مؤشر لتناول التر وري لمعرفة التأثتر مدخل رص 

ي صميم المواضيع الفكرية 
 
ي تدخل ف

الثقافية موضوعات حول النخب الفكرية والتر

ي المجتمع ا
 
ي ألداء دورها القيادي ف

 
ي تؤدي إىل رفع المستوى المعرف

لذي الجادة التر

ة عىل النقاش والجدل والنقد تجعلها تتصدر الحياة االجتماعية  يتطلب قدرة كبتر

فيه  ي تهم أفراد النخبة المثقفة عىل حساب التر
والسياسية واالقتصادية والفكرية التر

                                      
، دار الفجر للطباعة والنشر، الجزائر، 1(، طي)دراسات في اإلعالم والقيماإلعالم والبعد الحضار بوعلي نصير،-

132، ص 2008
1
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ورة أن يكون عندهم  والتسلية، فوظائفهم ومراكزهم االجتماعية تحتم عليهم رص 

اذ القرارات السليمة، باطالعهم المستمر عىل كل مستوى فكري عاىلي يساعدهم عىل اتخ

ي مختلف المجاالت، وهذا ما يجعلهم  
 
ي "المعارف والمستجدات ف

 
جماعة قليلة ف

ية ، ومن خالل التحليل والتفستر 1"المجتمع رغم تعميم وسائل الثقافة الجماهتر

امج بموضوع  النخب الحتالل هذا الموضوع النسبة الثانية وهي ما تعكس اهتمام التر

ي الغالب عالقة تكاملية فالنخب تتعزز بتوفر المعلومات وهذا ال يتحقق إال 
 
ي تعتتر ف

والتر

ي التلفزيون، حيث يشتر 
 
عندما تتاح فرصة االطالع عىل المضامير  اإلعالمية خاصة ف

ي المجتمع هم األكت  احتياجا للمعلومات واألكت   «   الزارسفيلد
 
إىل أن قادة الرأي ف

فالنخبة مرتبطة بفعل االنتاج ونقصد هنا النتاج ، 2» اال بوسائل اإلعالماعتمادا واتص

الذي تنتجه من حلول لقضايا ترتبط بالقيم تؤهلها إىل أن تسود أو تقود المجتمع، أما 

امج  ي التر
 
ي للمصطلح وارتباطه بالجزائر فهذا ما كان موضع النقاش ف

 
عن التأسيس المعرف

ي األعىل، إذ يرجع  محل الدراسة ما جعله يشكل نسبة
 
ة حسب القراءة الجدولية ف معتتر

ي تحتلها ويمكن أن نفشه حسب ما دع إليه 
لحقب زمنية تتعدد بتعدد المواقع التر

ي مدينته الفاضلة مدينة يحتكم فيها الناس إىل مبادئ ومثل أساسها العقل  أفالطون
 
ف

ي علم
 
االجتماع المعارص  مبنية عىل نظرة صحيحة حول الذات والغاية من الحياة، وف

يطلق عليه باسم المجتمع التداوىلي ويقصد به المجتمع التعددي الذي ال يبت  إال عىل 

المناقشة والحوار، تتكون من نخبة تؤطر المجتمع وتصنع فنه وأدبه وقيمه وتعطيه 

يعية،  مثل ما تطرق الدكتور  ي حديثه عن النخبة الفكرية  رشيد بالعيفةحقوقه التشر
 
ف

ي الجزائري
 
ي العدد المؤرخ ف

 
من برنامج رؤى " الحديث عن النخب 5/5/2019ة ف

ي الجزائر هو حديث عن الصفوة من العلماء تركوا بصمتهم العلمية الحضارية 
 
الفكرية ف

ي قوالب تاريخية ألجل االصالح المجتمىعي والدعوة إليه منهم العالمة عبد 
 
والثقافية ف

، ال ، الحميد ابن باديس، الشيخ االبراهيمي  العمودي، والشيخ مبارك الميىلي
شيح األمير 

اتيجيتها عىل التصدي  ي بنت استر
ها من النخب التر العالمة بلقاسم نايت بلقاسم وغتر

 والتحدي"، وحسب هذا القول قد عمدت النخبة الفكرية إىل صناعة الوعي 

Awareness industry    ي كانت تالحقها بير
داخل المجتمع، رغم االزدواجية التر

قية ومرجعية غربيةمرجع وع االستقالىلي رغم   ية شر
إال أنها اشتغلت  فقط عىل المشر

ي الجزائر وجب أن 
 
الرصاع الذي كان بير  تياراتها كما ان واقع النخب الفكرية اليوم ف

                                      
L.Bodin, L’intellectuel, in  la grande Encyclopédie la rousse, Tome9, Edition la rousse, Paris, 1971, p112-

1
  

253،ص2003، 4دار المصرية اللبنانية، ط، الاالتصال ونظرياته المعاصرةحسن عماد مكاوي وليلى حسين السيد،  -
2
  


ي ومساهمة النخب المثقفة  - 

 
ي الفصل الثالث والخاص باإلعالم الثقاف

 
ي الجزائر ف

 
ٍإرجع إىل عنرص المشهد النخبوي ف

ي القنوات الفضائية، ص 
 
ي ف

 
ي إنتاج المحتوى الثقاف
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يق الذي أخذ منها، وقد دع له العديد من نخبة  وع يعيد لها التر تنهض عىل مشر

وع مجتمع وأساتذة هذا العرص من بينهم الدكت ور بدر الدين زواقة الذي يدعو إىل مشر

ي متكامل  
 
وكذا صناعة المعرفة والعمل عىل   Trust community projectثقاف

ف  اتيجيات واضحة،  فالنخبة هي تستشر تكوين نخب جديدة وفق آليات واستر

تكيف مع الواقع بدال من الرصاع أو المستقبل كما قال ابن خلدون وليست النخبة من ت

ي 
ي عداد ما يطلق عليه غرامسر

 
تضخيم ذات المثقف من الداخل عىل اساس انه يدخل ف

ي نخبويتها    Organic Cultured  بالمثقف العضوي
 
فمشكلة النخب الثقافية ف

بالذات، ذلك ان النخبوية، قد آلت إىل العزلة والهامشية، وأنتجت التفاوت واالستبداد 

جسية  ي مثال قدمه بقدر ما جسدت االصطفاء والت 
 
لدى النخب الثقافية والفكرية، وف

شاألستاذ والباحث  ي سأل أحدهم أحد رجال موس معب 
" حير  سقط االتحاد السوفيابر

ي مختلف  20الدولة: قال له يا دكتور االتحاد يملك أكت  من 
 
مليون دكتور دولة ف

ي من السقوط، فأجاب الرجل السياسي 
: الن التخصصات لم يمنع االتحاد السوفيابر

ي صنع القرار السياسي بل هي مبعدة عن التأطتر  20هذه 
 
مليون دكتور ال تساهم ف

ي المكان المناسب" وإن أسقطنا هذا المثال عىل الجزائر 
 
وتقديم الرجل المناسب ف

ي 
 
فنفش بالقول أن النخب الجزائرية بمختلف تخصصاتها مبعدة عن الدور الخوض ف

، فالسياسي يخاف من ي الحكومة النازية  الدور السياسي
 
المثقف كما قال رجل الدعاية ف

"، فالخوف من السياسي هو الذي  غوتلز " عندما أسمع كلمة ثقافة أتحسس مسدسي

، وجعلها متأخرة عن اتخاذ القرارات وال تكاد تتجاوز عطلها  منع صناعة وعي مجتمىعي

  ي يحتويــها،من طرف السياسي والذي يرجع اىل الجير  الفكري  أو العقم الفكري الذ

فحسب عىلي حرب نهاية المثقف أضحت محتمة، مما وجب عىل المثقف أن يعمل 

 "عىل تغيتر صورته عن نفسه، بحيث يعيد ابتكاره لدوره لينتج لنا "المثقف الوسيط

Mediator, educated. ، فعالقتها بالحراك االجتماعي معقد وتأخذ دورها فيه من مبدأ

ام النخبة من ا ام التر  اتيجيات بناء أو االلتر  لمجتمع الذي تولد فيه، لذلك لو نعود إىل استر

ي الجزائر فالدور ينحرص عىل الجامعة كعامل  Toast industryصناعة  النخب 
 
ف

                                      
   ي "كل جماعة اجتماعية يظهر لها وجود عىل األ

ي عالم االنتاج يقول غرامسر
 
رض األصلية لوظيفة أساسية ف

ي 
 
 من المثقفير  يمنحونها تجانسا ووعيا بوظيفتها الخاصة ليس فقط ف

االقتصادي تخلق بنفسها عضويا، طبقة او أكت 

 " ي المجال السياسي
 
ي وفوكو، جريدة   أنظرالمجال االقتصادي ولكن أيضا ف

أحمد رمضان، المثقف بي   غرامشر

ومن هذه المقولة تظهر لنا طبيعة المثقف  /https://elmahatta.com، الرابط:  2018،اوت 17المحطة، 

ي 
 
ي تجعله يساعد ويشارك ف

ي المستمدة من النواحي التقنية للوظائف االنتاجية االساسية، التر
العضوي لدى غرامسر

ي ينتمي إليها وبــهذا فمصطلح المثقف العضوي هو ذلك ا
لمثقف الذي ينتمي إىل تطوير وبناء نمط معير  بالطبقة التر

 طبقته ويمنحها وعيا بمهامها ويدافع عن مصالحها. 
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وع  ، ثم تحرص  مراحل أخرى كفضاءات توعوية يتناقش فيها  النخب حول المشر ي
تكويت 

ي الجزائري 
 
ف الفكري، فالنخب رغم االختال Civilized projectالحضاري والثقاف

القديمة كانت بعيدة بأشواط عىل سبيل المثال طروحات البشتر االبراهيمي ومالك ابن 

ي توجب العودة إليهم وإعادة قراءتهم عىل خارطة العرص والزمن واالستفادة منهم  نتر

 للتقدم بالمجتمع. 

ي الجزائرأما عن موضوع        
 
هذا  ؛ يعتتر الثقافة الوطنية والتعدد اللغوي ف

الموضوع صاحب ثالث نسبة ضمن الموضوعات الفكرية والفلسفية، ولعل أهم ما 

ي 
 
ي  Cultural heritageجاء فيه ما تعلق الموروث الثقاف

 
أو ما يعت  به الزمن الثقاف

Cultural time  ،ي المفهوم
 
ي تتحكم ف

وارتباطه بالمرجعية الفكرية والفلسفية التر

نتجت داخل زمن محدد  والتقاليد الفكرية المغروسة داخل
ُ
ي أ
الفكر، أو النصوص التر

، الكندي، وابن طفيل، وحتر  ي ، ابن رشد، الفارابر مثل نصوص أبو حامد الغزاىلي

اث هو رؤية  ي تونس، فالتر
 
النصوص القريبة منا كمجتمع مثل نصوص الطاهر حداد ف

ي التفكتر تبلورت داخل المرجعيات والتقاليد والنصوص
 
ي القراءة أو طريقة ف

 
 ف

ي صنعه، وهنا نطرح سؤال: هل 
 
ي تشكلت داخل المجتمع وما شارك ف

والرؤى التر

اث أو الموروث و رديف للهوية الثقافية؟  يمكن تفستر هذا التباين بالرجوع إىل  التر

ي وارتباطه 
 
ي ينحدر منها هذا المفهوم  كمصطلح الثقافة والثقاف

عائلة المفاهيم التر

ي عادة ما 
، فالحضارة هي امتداد يحدث الخلط بينهما بالحضارة والحضاري، والتر

ي اإلنسان، ومنه  
 
ي لإلنسان والثقافة تنتمي إىل الجانب المعنوي ف للجانب البيولوحر

ك فيه فروع متعددة كالفلسفة وعلم االجتماع  ي هو فضاء تشتر
 
الموروث الثقاف

ي و 
 
ي صميمه هو وعي ثقاف

 
ي ف

وبولوجيا وهذا يدل عىل أن الوعي اإلنساب  ليس واالنتر

ي لكل مجتمع  ”عبد الرزاق بلعفروز“ووعي مادي ،كما ذكر الدكتور 
 
" الموروث الثقاف

ي هو مثل 
 
فكل مجتمع له حاسوبه الخاص  Cultural Computer الحاسوب الثقاف

ي    به يطبع األفراد بطباعته"،
 
امج بالثقافة الوطنية والموروث الثقاف ومنه اهتمام التر

ء الذي  الجزائري يمكن ارجاعه إىل تع ي
ي الجزائر، السر

 
اقب الحضارات والعادات ف

دت أزمة تكونت 
ّ
ي هي عالقة ول

 
؛  لكن عالقتنا بالموروث الثقاف ي

جعله موروث غت 

ي ومرجعيته من 
 
ي تجديد هذا المنظور وتحديد موروثنا الثقاف

من الذات، إذ ينبىع 

ة بالرجوع خالل المفكرين الجزائريير  الذي ال نعرفهم بعد، ويمكن تفستر هذه األزم

                                      

 ، للمزيد منيمكن الرجوع إلى الفصل األولالثقافة تشير إلى الذاكرة أو الماضي بينما الحضارة تشير إلى الحاضر، و   

 .83ما رجع الفصل األول، ص التفصيل حول المفهومين وداللته
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ي الجزائري، مما 
 
ي انتهجتها فرنسا لتدمتر الموروث الثقاف

ية التر للسياسة التدمتر

توجب االستعانة بالمشارقة والغرب كوضع برامج ومناهج تعليمية، مثل موليار 

ي قراءة جديدة؟، 
 
ي طرحه هو كيف نقرأ الموروث الثقاف

من جهة وفولتار لكن ما ينبىع 

، حيث أنه يمكن للسياسي أن أخرى يمكن لاليدولوجيا أدلج ي
 
ت الموروث الثقاف

ي 
ء إنما من الزاوية التر ي

يشتغل عىل هذا الموروث ولكن ليس من زاويته وجانبه المص 

ي تحول من خصومة 
تخدم برنامجه وأهدافه،  مثال  عىل هذا الرصاع الشيىعي الست 

لفت فيه كتب مذهبية وكتب فقهية وتم انقسام المجتمع االسالمي 
ُ
 إىل سياسية وأ

اث عائقا حضاريا، وليس رائدا لتطور الشعوب؛  وهنا يرجع قسمير  وبــهذا أصبح التر

اث عتر إحياءه ومسائلته من خالل إحياء المدرسة الجزائرية عىل  المنظرون قراءة التر

سبيل المثال : الطالب الجزائري ال يعرف أن ابن رشيق هو مسيىلي جزائري، ألنه 

رف بابن رشيق الق
ُ
، لذلك فالعيب يعود إىل المناهج دائما ما ع ي التونسي

واب  تر

ي وكذا اإلعالم 
 
ي لم تلتفت إىل موروثنا الثقاف

الدراسية وكذا الكتابة اإلبداعية التر

، باعتباره أداة  ي
 
ي إحياء الموروث الثقاف

 
الجزائري يحمل المسؤولية عىل التقصتر ف

ي هو " تجديد األداة"  ووسيلة مشبعة بطبيعة الرؤية إىل العالم، لذلك الرهان الحيو 

ي شنب الجزائري فقد كان يكتب  ألن الثقافة هي أداة مقاومة كما قال محمد بن أبر

بالعربية رغم معرفته الفرنسية ويحرص  ملتقيات دولية باللباس الجزائري األصيل، 

ي تريد أن تحول 
اث الروحي كأداة لالحتجاج عىل العولمة التر ويمكن أن يستعمل التر

 لعة وتجعل العالم كائن العالم إىل س

استهالكي وتنتج لنا كوجيتو
 Cogito" وهو أنا أستهلك إذن أنا موجود" جديد

ء الذي تّصدى له  ي
رح النقديالسر

ّ
ّ  الط بشكل واضح ورصيــــح عن  الذي عتر

قافة الّرفيعة مثل السينفونيات والفنون والكالسيكيات 
ّ
ويــــج لجميع أشكال الث التر

 
ّ
يها لهذه الثقافة األدبية، هذا ما جعله يشك

ّ
ي مقدرة وسائل اإلعالم عىل تبن

 
ك ف

وتقديمها، بل أن ما تقدمه هذه الوسائل هو محتويات هابطة هدفها إلهاء الناس عن 

ي سياق االنتاج 
 
ية ف الحقائق المرتبطة، يتم تحليل هذه المحتويات الثقافية الجماهتر

، "فحيث تكون السلعة هي األساس فإن الثقافة يمك ن تسويقها أيضا الصناعي

                                      

ي   

ر إذن أنا موجود"  الكوجيتو:  لفظ يوناب 
ّ
ة "أنا أفك ر" وفيه إشارة إىل قولة الفيلسوف الفرنسي الشهتر

ّ
بمعت  "أفك

ي الفكر. وقد تّم 
 
ل ف

ّ
را واالستدالل عىل وجودها بفعلها المتمث

ّ
ومعناها إثبات وجود النفس من جهة كونها موجودا مفك

ي معان مختلفة فحمله بعضهم عىل كونه موصال بطريق الفكر إ
 
ىل معرفة موجود مفارق للفكر ورأى توظيفه ف

ه ال يثبت سوى وجود الفكر، 
ّ
يوم  /https://www.mominoun.com/articles انظر الرابط: بعضهم اآلخر أن

18/09/2020  
، ص  ي ي النظرية النقدية، يمكن الرجوع إىل الفصل المنهحر

 
   70للتفصيل أكت  ف

https://www.mominoun.com/articles/
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 Culture Industry صناعة الثقافةلتحقيق الربــح وتعمل بالتاىلي من خالل مفهوم 

عىل ترسيخ األفكار الخاصة بسيطرة الطبقة المالكة أو المهيمنة عىل المجتمع 

" بمفهومه الرأسماىلي
وبــهذا فإن العولمة تريد لإلنسان أن يعيش من أجل وجوده   1

اتيجيات الحفاظ عىل تقده الطرح النقديوليس ألنه موجود وهو ما ان ، أما عن استر

اث، ألنها تستمد  ي التر
ي من الذات، والحداثة ال يمكن أن تلىع 

ي فهي تأبر
 
اث الثقاف التر

عظمتها وقدرتها منه، واالنسان الذي ال يستطيع أن يكون حداثيا ال يكون عنده 

اث يستطيع أن يعر  اث ولكن الذي يبده إلمام بالتر اث إلمام بالتر ف أين توصل التر

ي القرن الثالث 
 
ويبدأ باإلضافة فيه، وهنا يعظي االستاذ مثاال عن المسلمون ف

العتباره المرحلة الذهبية لتأسيس العلوم والسؤال يطرح ماذا فعلوا ليأسسوا 

جمة كل علوم اليونان، ومن ناحية اللغة أخذو كل  أنفسهم حضاريا؟  اإلجابة هي بتر

 وها وتوجهوا  إىل التعريب. ألفاظ الفارسية وتمثل

ي تاريــــخ الثقافة  الثقافة واللغة الوطنيةمن جانب أخرى موضوع         
 
تعمق ف

الجزائرية المكونة أساسا من مجموعة الثوابت واالمكانيات مثل الفنون والعادات 

ي ثوب الثقافة الوطنية وأصبحت حاملة لها، وهنا 
 
ي ترجمت ف

اث واللغة التر والتر

ام السياسي للغة إذ لم تعد وسيلة فقط للتكلم بل أصبحت هي بذاتها نفش االستخد

ي 
محموال ثقافيا بذاكرة مشبعة، والذي من المفروض االختالف الحاصل يغت 

غوي قد يفّرق بير  المجتمع الجزائري 
َّ
المجتمع ولكن الحاصل أن هذا االختالف الل

ي يرفض االمازيغية  ي يرفض العربية، والعربر
هم من فنجد االمازيىع  والفرنسية وغتر

ي مقابلته بالقول "  2(بيب.حريك هللااألطراف المتشاحنة، وقد أجاب الدكتور )ب
 
ف

ي الجزائر ال يوجد لدينا تعدد لغوي وانما هناك تعدد
 
لهجات، وهو أمر مهم وفعال  ف

ي 
ي خلق مساحات للتواصل واالبداع ورسم صور التعدد اللساب 

 
،  ف ي

 
والفكري والثقاف

"وكما يقال اال  : " ال بيار بورديووهنا يقول  .ختالف رحمة، وهو الذي يصنع التمتر 

ي تضبطنا؟" فاإلنسان إذا أردنا أن نحدده نقول أنه كائن 
يمكننا أن نحدد ما الثقافة التر

مثقف، فبأّية ثقافة تتكلم اللغة الوطنية؟ وهنا نرجع لإلنسان ككينونة يمتلك الوعي 

ي يعيشها ويمتلك وعيا ب
ي كان بها سلفه، ووعيا بالمستقبل باللحظة التر

اللحظة التر

ي 
 
ات من اللغات ف ي تتكلم العشر

بأي كينونة يريد، وهنا نشتر إىل بعض القوميات التر

ي تتحدث أربــع لغات تنقسم داخل أقاليمها، من جهته 
وطنها كإسبانيا مثال التر

                                      
  105مي لعبد هللا ، مرجع سابق، ص   - 1
2
نت أجريت مع الدكتور بريك هللا حبيب، المركز الجامىعي تندوف لديه العديد من  -  مقابلة تلفونية عن طريق األنتر

ي عددين من أعداد برنامج قراءات محل الدراسة ، تاريــــخ المقابلة: من الساعة 
 
حتر  10:00المؤلفات ومشارك ف

/ 12صباحا من يوم  10:45الساعة   2019/ نوفمتر
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قال: "ما احوجنا إىل التأسيس لحركة ثقافية تتغت   1(مالكالي  الباحث )ص

ي تزخر بها الجزائر من حيث التنوع والتعدد،ب
فالمجتمعات  الفسيفساء الثقافية التر

، جعلت من ثقافة التعدد
ً
وفلسفة االختالف  الراقية والمنتجة للفكر والثقافة تاريخيا

 لشعوبــها، وأما اللغة كفكر وأداة تواصلية من شأنها أن
ً
 حضاريا

ً
ي تنوير  مهدا

 
تساهم ف

، فعالم الثقافة يسع الجميعاإلنسان المبدع والمتذو 
ً
وال يؤمن  ق لإلبداع معا

ي أطر فالشخصية الجزائرانيةبالشعبويات األحادية"، وعليه "
 
" وجب تحديدها ف

واضحة بالقول بأي لغة تكلمت الجزائر؟ إذ أن التاريــــخ يجيب بأن الجزائر تكلمت 

ات الكولونيالي كية ضمن الفتر ة إذ عَمد إليه الالتينية كالفرنسية واالسبانية والتر

المحتل الفرنسي إىل إلغاء الشخصية اللغوية الوطنية وإفراغها لغويا، ما انتجت 

ب، وهنا يمكن أن نشتر إىل  الذكاء تيارات اجتماعية اختلفت بير  المفرنس والمعرَّ

ي 
 
لدى الشخصية الجزائرية الذي استطاع أن  Cultural intelligence الثقاف

ريد منها التفكيك فأصبحت تتقن هذا يقتنص الفرصة االيجابية دا
ُ
ي أ
خل الحرب التر

طن ثقافيا،  ي معارفها وتنفتح عىل الفكر الجزائري الموَّ ( لتت  اللسان )الفرنسي

والسؤال الذي يجب أن يطرح هو  كيف نحُرص لغتنا الوطنية؟ والقصد هنا اللغة 

، حتر ال يظل كل  ي االسالمي ي العربر
شخص يقول المحددة داخل موروثنا األمازيىع 

ي تكوين لساننا الذي ندافع 
ي وحتر ال ننسحب داخل األلسنة األخرى ينبىع 

هذه لغتر

 حصانة ثقافية عن شخصيتنا الوطنية من خالله، والجزائري الذي يمتلك مناعة و

Cultural immunity  ال يخسر االنفتاح عىل ألُسن العالم كلها وهذا هو األمر الذي

ي مؤلفينا وكاتبينا 
 
حينما كتبوا  عن األدب الجزائري والثقافة الوطنية واللغوية رأيناه ف

 . اء، كاتب ياسير   بلسان فرنسي أمثال المالك حداد ومولود فرعون وياسمينة خرص 

ومنه ؛ وتأكيدا وابرازا لهوية المجتمع فالثقافة والهوية عبارة عن نظام القيم       

ي والعلمي الذي يمتلكه  والمعايتر الذي ينظم حياة الجماعة، ومنه فالرأسمال
 
الثقاف

ة المجتمع  ي مستر
 
ي تأكيد هوية المجتمع، وإبرازها ف

 
ي توظيفه وبذله ف

المثقف ينبىع 

، الذي يستوعب اإلنسان من  2المختلفة، ألن الثقافة ال تفهم  إال باعتبارها مظهرا للوعي

ي الذهن، وال يفهم أيضا 
 
باعتبارهما خالله فردا وجماعة، ويفهمه ويجعله قابال للتمثل ف

ي وعيا جماعيا أي مستقال عن وعي كل 
، بيد أن هذا الوعي الذابر استجابة لواقع موضوعي

ي واقعا تاريخيا وواقعا ذاتيا.    فرد لوحده، ويصبح الواقع الموضوعي والخارحر

                                      
.مقابلة مع االستاذ ) صالي .كمال( ، سبق ذكرها -

1
  

 88، ص 1991المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، اغتيال العقل )محنة الثقافة العربية(،  برهان غليون،-
2
  



ي 
 اإلطار التطبيقر

205 

 

ي أما عن  
 
ي ترتيب  الجزائرموضوع  الفكر االصالجي ف

 
والذي احتل المركز الرابع ف

ي الجزائر الموضوعات الفكرية وال
 
فلسفية والذي جاء االهتمام بها تزامنيا مع يوم العلم ف

أفريل من كل سنة، هذا ما جعلها أقل اهتماما كونها مواضيع تابعة،  16الذي يصادف 

ي أكت  من برنامج وأكت  من موضوع جعلها 
 
ات تكرارها واستمرارها وطرحها ف إال أن مؤشر

ي الجدول أعال
 
ه، وعليه فالحديث عن جمعية العلماء تستقل بموضوع كما هو موضح ف

ي بنيت عىل هذا  المسلمير  الجزائريير  
هو حديث عن المدرسة اإلصالحية بالجزائر التر

ي  األساس من طرف مجموعة من األعضاء عىل رأسهم عبد الحميد ابن باديس  العقتر

ئري إبان البشتر االبراهيمي  مبارك الميىلي غايتهم التنظيم واإلصالح وإرشاد الشعب الجزا

، من أجل بناء مجتمع قوي الدعائم، وعىل هذا األساس كان اإلصالح  المحتل الفرنسي

ي المساجد والكتاتيب والزوايا
 
ويمكن تفستر تعميمها بالموازاة مع  عىل عاتقها موزعا ف

ي تأسيس مجموعة من الصحائف البصائر
 
الشهاب، المنتقد،  دورها اإلعالمي الذي جاء ف

يع
نة، الشرّ ة، الرصاط، رغم المنع المتكرر من طرف فرنسا؛ والذي يعتتر ذكاء منهم السُّ

ي 
 
ل إىل المجتمع الجزائري وهو دليل قاطع إلدراكها بقوة الكلمة وقوة اإلعالم ف

ّ
بالتسل

الوعظ واإلرشاد، وكذلك النوادي وجمعيات ثقافية وتأسيس التعليم الجديد غتر 

، والبعثات الطالبية التعليم المسجدي الذي يقام بالمساجد وانت هجت التعليم المدرسي

ي ترسل إىل جامع الزيتونة بتونس والجامع االزهر بمرص وجامع فاس بالمغرب
 التر

ت المدرسة الذي تحلت بوعي قوي وفكر عميق، بدعم ماىلي من صميم الشعب  فاعتتر

ي الجزائري، ويمكن تفستر الفكر االصالحي للجمعية باعتمادها عىل العقيدة السلفية 
التر

، وتنظيم حياتهم االجتماعية وفقا  ي تدعو إىل عودة المسلمير  إىل أيام العرص الذهتر

، دون أن تتجاهل متطلبات العرص الحديث ي
 
وبذلك فقد كان لها   لمبادئ اإلسالم الصاف

ي االصالح االجتماعي 
 
بالتأكيد عىل التعليم وتحفيظ القرآن  Social reform"دور بارز ف

عض مظاهر اآلفات دعاها إىل توجيه اهتمامها إىل إصالح المجتمع الكريم ألن توجيه ب

ي عرص 
 
ي أدت إىل هذا االنحطاط الذي لحق بالمسلمير  ف

والبحث عن أسباب العلة التر

، ويقول أحد أقطاب 1ظهرت فيه المدينة الحديثة الداعية إىل التمدن الحضاري"

ي الجمعية الشيخ  سالم أن تعاليمه ال تتفق :"يقول الجاهلون بحقيقة اال  الطيب العقبر

" ي
ر
، وباطل ما يقولون بل االسالم دين كل تقدم ورف ، بدليل 2مع روح العرص الحارص 

                                      

، أما البنية  1931ماي  5ية في سنة صالحية نشأت في ظروف تاريخية متعلقة بحالة الجزائر االستعماراحركة   

 1913األولى لبذور هذه الجمعية كان بلقاء البشير االبراهيمي مع عبد الحميد ابن باديس في المدينة المنورة  سنة 

، 23، مجلد45مجلة المعيار، ع ،جمعية العلماء المسلمين الجزائريينعند اإلصالحي االجتماعي ر كالفسمية بوسعيد، -

 .667، ص2019
1
  

2- الطيب العقبي، االسالم والتمدن العصري، جريدة السنة، ع1، 8ذي الحجة1351ه1933م، ص4
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الواقع؛ ما سعت إليه الجمعية إىل تثقيف الشعب الذي غطت عىل معظمه بوادر 

الجهل واألمية، ثم عمدت إىل تطوير مجال التعليم وثارت عىل األساليب القديمة 

ثة وأسست لشعارات دائمة التوجه نحو المستقبل بعبارات " وأحدثت نهضة حدي

 . ي ي أو كتابر ي الزمت كل توجه خطابر
" التر ي

ر
 التقدم"، النهضة،" الرف

ي الخطاب اإلسالمي أما ما تعلق بموضوع  
 
، والذي الحقيقة والقيمة وأزمة الحداثة ف

ي سلسلة المواضيع الفكرية والفلسفية المطروحة فيمكن ال
 
قول أن كان آخر موضوع ف

ي 
االهتمام به كان ظرفيا تبعا لنسب النخب المساهمة والمهتمة بالشأن الفلسق 

امج محل الدراسة  ام التر  
ي مدى التر

، ولكن رغم ذلك ال ننق  ي
والعقائدي والحداب 

ي مجمل أعداده حيث 
 
ي برنامج قراءات ف

 
باستقطاب مواضيع فلسفية عىل غرار ما جاء ف

نامجير  األخرين محل الدراسة، عىل غرار العدد  ظهرت نسب االهتمام به متقاربة مع التر

الذي استضاف الدكتور بلعقروز عبد الرزاق والذي جاء   2017أكتوبر 12المؤرخ يوم

وعه حول أزمة نقد الحداثة ورهانات الخطاب االسالمي والذي وضعنا بير  الراهنية  بمشر

ي االسالمي وانشطار الت عامل مع موقف الحداثة الغربية الحداثية وبير  الخطاب العربر

ي العديد من 
 
؛ والذي تكرر لقاءه ف ي

ي والكوب 
ي ينبثق عنها األساس العقالب 

ومفرداتها والتر

ي يمتلكها هذا المفكر، والعدد المؤرخ 
األعداد نظرا للحقيبة المعرفية الهائلة التر

ي وفّصل  5/5/2019
الذي استضاف الدكتور فارح مشحي والذي طرح المنهج األركوب 

ي دعا إليه نخبة من  فيه،
ي تعالج مفهوم العقل والفكر المعارص والتر

وكذا المواضيع التر

ي محمد  العرب والمفكرين وإن اختلفت المنهجية والرؤية حوله عىل غرار المفكر المغربر

عابد الجابري  محمد أركون  وهذه العالقة بير  المواضيع المدرجة تفش لنا أهمية كل 

ي أو جزائري حيث يرى موضوع بناًء عىل مجموع ال مفاهيم لكل مفكر وفيلسوف عربر

ي بشكل أو بآخر عاجز عن االنتاج والتطور وهو عقل  أركون  أن العقل الفقهي العربر

ه إىل المرجع؛ وهو األمر الذي يعيق عىل اإلنتاج، فيما يذكر  ي تفكتر
 
قياسي يحتاج دوما ف

ي المفكر والفيلسوف الجزائري أن العقل العر ي انشغل بسفاسف األمور مالك ابن نتر بر

اك هذه  ي ربطها بعوامل عديدة، ولعل اشر
وانشغل بالمظاهر وترك أساس التحرص  التر

ي عىل معطيات عقائدية ورؤية نابعة أن أهمية هذه 
المواضيع الفلسفية والفكرية ينبت 

ي تطوير وتحفتر  العقل عىل التدبر والتنوير من خالل قضايا الحقيقة والقيمة 
 
المواضيع ف

، كما تعود نسبة االهتمام إىل وا لمنطق والنقد والفلسفة من منظورها البنيوي والدالىلي

ي تأخذ قيمتها من قيمة المواضيع الرئيسية والفرعية العتبارها 
حجم هذه المواضيع التر

ي عالقتها بالسياق الفكري والبنيوي والنقدي المقبول من 
 
تمثل مواضيع جزئية، وكذا ف

طقية والمعيارية  وما هو مرفوض وتجاوز الواقع وإصالح للسلوك، الناحية العقلية والمن
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امج الثقافية   من خالل أولوية اهتمامها  عن بناء أجندة التر
ً
ي ال يمكن فصلها أيضا

والتر

 عتر القناة الجزائرية الثالثة. 

ي : )مواضيع ادبية(:    5الجدول 
 
 : المواضيع الفرعية بالنسبة للموضوع الرئيشي الثاب

ضوع المو 
 الرئيشي 

 %النسبة التكرار المواضيع الفرعية

المواضيع 
 األدبية

ي الجزائر اإلبداع
 
ي ف

 %60،79 259 الشعري والرواب 

ي الجزائر
 
جمة ف  %39،20 167 التر

 100 426 المجموع

ي رقم       
 
ي  4شكل بياب

 
يوضح المواضيع الفرعية بالنسبة للموضوع الرئيشي الثاب

 (األدبية)المواضيع 

                      

                  

 

ي رقم  5قراءة وتحليل الجدول 
 
 :4والشكل البياب

ي أعاله إىل مجموعة المواضيع         
ي الجدول والشكل البياب 

 
تشتر األرقام الموضحة ف

ي القناة 
 
امج الثقافية ف ي مضامير  التر

 
الفرعية المطروحة بالنسبة للموضوعات األدبية ف

ي الفتر 
 
. حيث 2019-2018ونصف الموسم العادي  2018-2017ة الجزائرية الثالثة، ف

ي هذه المرحلة فيما 
 
ظهرت المواضيع بنسب متفاوتة تقريبا باعتبارها األكت  ظهورا ف

ي الجزائر 
 
ي ف

تعلق بالقضايا األدبية المطروحة، إذ احتل موضوع االبداع الشعري والرواب 

ي الجزائر بنسبة  ، يليه موضوع%60،79المرتبة األوىل بنسبة مئوية قدرت ب
 
جمة ف التر

، ومن خالل هذه المعطيات نالحظ أن موضوع االبداع %39،20مئوية قدرت ب

امج الثقافية محل الدراسة مقارنة  ي الجزائر كان مركز اهتمام التر
 
ي ف

الشعري والرواب 

ي الجزائر الذي احتل درجة اهتمام أقل، ومن هنا يمكننا تفستر هذه 
 
جمة ف بموضوع التر

امج وبالنسبة للنخب المثقفة النتائج  انطالقا من أولوية كل موضوع وأهميته بالنسبة للتر
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قليل وال يكاد يتعدى  المستضافة، لكن رغم هذا يكاد ما جاء من موضوعات األدب

ي سواء 
 
ي يشهدها الشارع الثقاف

التغطية المستمرة لبعض األحداث والفعاليات األدبية التر

ي أو حتر ال
ي المجال، عىل المستوى الوطت 

 
، خاصة ما تعلق بجديد اإلصدارات ف دوىلي

ي الجزائر يتصدر قائمة 
 
ي ف

ولعل هذا السبب هو ما جعل موضوع االبداع الشعري والرواب 

ي 
 
الموضوعات األدبية، إذ تخلل الموضوع جوانب حرصت عىل رصد جديد دور النشر ف

، مثل ي إعالمي ي قالب ختر
 
ي العدد  هذا المجال وتقديمه للمستمع والمتابع ف

 
ما ورد ف

ا عن جديد أعمال  19/4/2018المؤرخ يوم من برنامج رؤى، أين قدمت المنشطة ختر

ي 
ي حديثها نذكر: ”إسماعيل إبرير“الرواب 

 
مالئكة األبراص عنوان رواية “، ومما جاء ف

ي واإلعالمي إسماعيل إبرير الذي نزل ضيفا عىل رؤى بالقناة 
جديدة لمؤلفها الرواب 

امج محل ”لثة  هذا المساءالجزائرية الثا ، ويمكن إسناد هذه النسب إىل طبيعة التر

الدراسة وهي برامج حوارية تسمح بإجراء مقابالت  مطولة مع أصحاب األعمال الروائية 

ي والشعري، وعىل هذا 
يمكننا  األساسخصوصا ما تعلق بجديد االنتاج القصصي والرواب 

امج الثقافية لمثل هذه ان نفش هذه المعطيات بناًء عىل األهمية ا ي توليها التر
لتر

ي تعكس مراكز اهتمامها بهذه المواضيع، 
المواضيع، ويتضح هذا من خالل النسب التر

بحيث أن حجم االهتمام للمواضيع الرئيسية ينعكس عىل المواضيع الفرعية وتحت 

واضيع فرعية وهكذا، وعىل هذا األساس يبقر مجال االهتمام واحد إال أنه يتوزع عىل الم

الجزئية، بحيث كلما كان االهتمام بالموضوع الكىلي أو الرئيسي أكتر كلما كان االهتمام 

 مع دور حجم 
ً
، وهذا التفستر يتماسر مرحليا بمواضيعه الفرعية وتحت الفرعية أكتر

ي طرحت فيها هذه 
م بدور المرحلة التر

ّ
ي المواضيع الجزئية، وهذا يجعلنا نسل

 
النسب ف

ي كانت من نصيب المواضيع والمتعلق
ة بمناسبة الفوز بجائزة نوبل للداب عربيا والتر

ي فتحت األفاق نحو أمام الرواية العربية 
ي نجيب محفوظ برواية" أوالد حارتنا" التر

الرواب 

ات  ي تقام سنويا بحضور عشر
عالميا تظاهرة معرض الكتاب الدوىلي للكتاب بالجزائر التر

ي مجال ا
 
ي والكتابة عامة، صدور الشخصيات العربية والعالمية ف

إلبداع الشعري والرواب 

جديدة وطنية وعربية، ترجمة أعمال فنية مشهورة فمثال موضوع  وأعمالروايات 

امج المعالجة  ي أعداد من التر
 
ي الجزائر يظهر بشكل مكثف ف

 
ي ف

االبداع الشعري والرواب 

ي العدد المؤرخ يوم 
 
ي 22/11/2017حيث حاور مثال ف

 ”رينحميد غ ”يوم الرواب 

ي السويدي 
هنينغ “بمناسبة صدور رواية جديدة له، كما حاور بالعدد المؤرخ يوم  الرواب 

                                      
العدسة التي تصور اإلنسان بالوجود. هيمكن تعريفه أن  
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ي يتصف ”الرواية البوليسية“حول موضوع “موكل 
ة التر ، لكن عىل الرغم من هذه المتر 

نامج فإن ما يؤخذ عىل مقابالته  ي الحوار  -بصفة عامة-بها التر
 
هو عدم تعمقها ف

ح والتحليل والنقد، بل كانت تدور حول المحاور والنقاش الذي يصل إىل  حد الشر

ويــــج والدعاية لها، وهو ما أدى إىل انعدام  العامة لهذه األعمال والتعريف بها بل حتر التر

امج فيما تعلق بهذا الموضوع.  ي بالتر  نسبة النقد األدبر

الواسعة وعىل الرغم من أن الشعر يمثل جانبا مهما من أشكال التعبتر األدبية       

ي تعتمدها الخطابات الفلسفية والتاريخية 
 1االنتشار ، كما أنه يمثل اللغة المفضلة  التر

فالتغطية مناسباتية له أيضا من خالل التطرق ألهم وجديد أخباره فحسب بعض 

ي 
 
ي لم يعد له حضور واضح  وهو ف امج "الشعر كجنس أدبر ي التر

 
الشاعرين المتواجدين ف

ي أصبحت تسوق اقتصاديا أكت  ما يسوق النص الشعري تراجع عىل غرار الروا
ية التر

ي تشهدها السينما العربية 
وهذا التسويق جاء متالزما مع الموجة اإلعالمية التر

والجزائرية وفتح القنوات مما يستدعي الفرجة" من جانب آخر نفش رجوع النص 

ي أصبحت ال تفتح أبوابها للشعراء
مما أصبح الناشر  الشعري إىل عامل دور النشر التر

ي تعكس 
يمثل عقبة أمام الشاعر ما جعل الشعراء يتوجهون نحو الحلول البديلة والتر

ونية  ي والمدونات االلكتر
اض  راهن الشعر الجزائري حاليا وهو التوجه نحو الفضاء االفتر

ونيا  ي مقابل هذا أصبح هذا النص الشعري المدون إلكتر
 
ي فتحت المجال، لكن ف

التر

امج لم محل نقد لعد م وجود التوجيه ولجان قراءة، وما بث من مقاطع شعرية بالتر

تتجاوز تلك الصور السمعية المرافقة لهذه األخبار عىل غرار ما تم الحديث عنه فيما 

ا إبان الثورة التحريرية عىل لسان  ي البدوي الجزائري الذي كان حارص  تعلق بالشعر الشعتر

ي منطقة ا
 
ق الجزائري مثل" المرأة الجزائرية بالخصوص ف " قصيدة بن قيطونلشر

ت فيه عن الحالة  ، وعن  اإلنسانيةوالذي عتر والنفسية والوجدانية للثوار الجزائريير 

ي 
، وكآخرين أمثال مفدي زكرياء وإيليا أبو ماض  ي

ي تجلت للشاعر نزار قباب 
ي التر الشعر العربر

ي ومحمود درويش، آسيا جبار،  من جهة أخرى استض وش والمتنتر افة شاعرين وعمتر

امج  ي توليها التر
ي تؤكد عىل األهمية التر

ودور نشر ومؤسسة الكتاب الجزائريير  التر

جاع مكانته إيمانا منهم بأن الشعر ال و      الثقافية للشعر الجزائري ومحاولة منهم الستر

ي الذي 
ي الذوق الفت 

ّ
يعتر عن تجربته بل تجربة محيطه، وأن الشعر يكتب لكي يقرأ ويربر

                                      

الرواية البوليسية هي موضوع كتابات الروائي السويدي " هنينغ موكل" والذي نزل ضيفا على الجزائر في إطار   

  .جزائر الدولي للكتاب، وقد اغتنم برنامج قراءات الفرصة وسجل معه هذه المقابلةتظاهرة معرض ال
1
، المؤسسة العربية 1تر:سليم مكسور، ط التنمية الثقافية )تجارب إقليمية(،مجموعة من خبراء اليونيسكو ،  - 

 252، ص1983للدراسات والنشر، بيروت، 
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ي الوسائل اإلعالمية،  فاألمم تبت  يكاد يك
 
ي المدرسة الجزائرية، ومغيب ف

 
ون مفقودا ف

بشعرها وهو األمر الذي كانت قائمة عليه العرب خاصة العتباره الديوان األول ووصل 

لحد القداسة؛ فمثال معلقات العرص الجاهىلي كانت تعلق عىل ستار الكعبة بما لها من 

ي حير  يقترص ا
 
ألمر بالنسبة للجزائريير  لسياسة التيئيس  فرهان ايحاءات قدسية، ف

ي الجزائر واقف عىل المفكرين والشعراء كما هو األمر بالنسبة للدولة من خالل 
 
الشعر ف

، ريق المنابر الثقافية واإلعالميةاالعتبار للشعر عن ط وإعادةتخصيص الرعاية 

ي الوسائل اإلعالمية بالخصوص القنوات واإل 
 
ذاعات وتخصيص حصص ثابتة ف

المحلية، اهتمام الجمعيات بالشاعر والصناعة الثقافية وعدم التسويق ألسماء عىل 

غرار أخرى، فمثال هشام الجح كانت وراءه مؤسسة كاملة حرصت عىل صناعة اسمه 

ي   ي والحرص عىل انجاز ديوان شعر شعتر
المهم  واألمر باإلضافة إىل تثمير  شعر الماض 

قامة جوائز شعرية للفرص والمجهودات الشعرية من كل هذا تأسيس بيت الشعر وإ

الجزائرية، فعادة ما يرتبط هذا التفاوت عموما بالظروف المحيطة بإنتاج الموضوع 

ي معالجة هذه المواضيع 
 
بمعت  األحداث المحيطة والسياق العام، الذي يتحكم ف

ي تم طرحه بها، فالصناعة الثقافية عموما أصيبت بغلب
ة االعتبارات بالشكل والكيفية التر

ي " الثقافة تتطلب اليوم 
العلمية عىل الطرح النظري فحسب الدكتور عاشور فت 

ات مكلفة جدا، إذ تستدعي كل من التلفزيون والسينما والصحافة ونشر الكتاب  تجهتر 

 1وتوزيعه استعمال موارد ضخمة"

جمة أما عن موضوع        ي  Translationالبر
ي المركز الثاب 

 
ي قائمة ، والذي جاء ف

 
ف

ي عرص 
 
نا الموضوعات األدبية كان االهتمام بهذا الموضوع ضعيف رغم الحاجة إليها ف

،  فالتغتر الذي تشهده الجزائر  ي ي والتطور التكنولوحر
هذا ال سيما بعد االنفجار المعلومابر

جمة ولكن توظيفية تساعد المؤسسات  وانفتاحها عىل العالم يدعو إىل فتح قوات للتر

ي فرضت نفسها عىل االقتصادية وا
لحكومية والعمومية متعددة ومتخصصة باللغات التر

ي الجزائر بحسب 
 
جمة ف كية والفرنسية، فالتر ية والصينية والتر السوق كاللغة االنجلتر 

اء هي بعيدة عن التصورات مثال ترجمة األدب الجزائري يعتتر أولوية والمعروف أن  الختر

، األدب الجزائري ترجم إىل الفرنسية عىل  اء وأحالم مستغانمي غرار ياسمينة خرص 

ي تفرض مبالغ مالية وعوامل أخرى ما 
ويمكن ان نفش أسباب الركود لدور النشر التر

                                      
 11، الجزائر، ص  1،2017، منشورات الوطن اليوم،طت اإلعالميةمن الصناعات الثقافية إلى الصناعا عاشور فني،-
1
  


ي واأللفاظ واألفكار من لغة إىل لغة  

ي أيضا نقل وتحويل للمعاب 
يقصد بها النقل والتفستر والتوضيح واإلبانة، وتعت 

ال عن : جبور عبد أخرى، مع مراعاة التكافؤ وخصائص اللغة النحوية، والرصفية والصوتية والداللية والبالغية ، نق
، ط ي وت، 2النور، المعجم األدبر ، بتر  4، ص1984، دار العلم للماليير 



ي 
 اإلطار التطبيقر

211 

 

ي واألديب بالهجرة إىل دور نشر أجنبية، من جهة أخرى غياب دور النشر 
يدفع بالرواب 

ي الجزائر ألسباب سياسية واجتماعية ما زاد من حدة الع
 
زوف عن والنخبة المثقفة ف

ي الجزائر. وقد دعت 
 
ال األستاذةالثقافة ف إىل:  "زيادة األسس العملية التكوينية  شعَّ

ي أن تقوم عىل 
ي ينبىع 

جمة التر اتيجيةاالهتمام إىل طالب التر جادة تهتم بمتطلبات  إستر

جمة الشفوية أو الفورية 1التكوين ومجاالته" جمة  Interpretation، ال سيما التر والتر

ي باتت مطلب كل المؤسسات الوطنية  Written translationالتحريرية 
، التر

ي تعتمد 
ي التر ة بناًء عىل عملية اإلنتاج األدبر جمة له أهمية كبتر

والدولية، فموضوع التر

ي 
، وعىل هذا االساس تم التطرق إىل مختلف القضايا التر عىل ترجمة المصطلح العلمي

لطالب بالكتاب، وعالقة المناهج تتعلق بشؤونها المختلفة، وهنا نلتمس عالقة ا

ي عادة ما يصيبه اإلحباط نظرا لعدد الهائل للطلبة، فعملية 
التكوينية باألساتذة، والتر

دة مثل تقديم مسابقات صارمة بناًء عىل المقدرة 
ّ
وط مشد االنتقاء يجب أن تكون بشر

وط؛ من جانب آخر يذكر الدكتور عبد الرحمان زاوي م ها من الشر ن اللغوية وغتر

ي من الركود لعدم توفر الهياكل عىل المستوى 
ي الجزائر تعاب 

 
جمة ف جامعة وهران" ان التر

"، وهذا ما نجده عىل مستوى  ي
اتيجيةالوطت  ي من  اإلستر

ي تعاب 
جمير  التر

التكوينية للمتر

ضبابية وضعف ولّعل  التعامل مع هذا الركود تتدخل فيه عديد من األطراف عىل رأسها 

وينية والوزارات الوصية، إذن ما يتوجب القيام به للرفع من الجامعة كمؤسسة تك

جمة وإنشاء  ي البالد هو وضع مجلس أعىل للتر
 
ي ف

جمة كمؤهل تنموي وتثقيق  مستوى التر

، لفتح الّسوق االقتصادية  جمير 
جمة، وإنشاء معاهد إلقامة المتر ي للتر

مركز وطت 

ت أخرى كاللغة اليابانية والتجارية لهذا المجال، من جهة أخرى االنفتاح عىل لغا

ية،  خصوصا وأن  جمة عىل الفرنسية واالنجلتر 
والصينية وعدم حرص المواد المتر

ها من  ة عىل غتر ي الجزائر )العربية، الفرنسية، القبائلية( متمتر 
 
الوضعية اللسانية ف

، وهذا ما  ي
ي يتوجب استغاللها ألنها تمثل ثراء لساب 

ي البلدان األخرى التر
 
الوضعيات ف

امج الثقافية يجع ل المعالجة اإلعالمية تتكيف وبطريقة سهلة مع اهداف التر

اتيجية ي مضمونها باعتبارها اإلستر
 
آنية؛  أحداث، حيث عادة ما تستقل هذه المواضيع ف

ة تلك األحداث،  ي فتر
 
لذلك يتم ربطها مع باألحداث الرئيسية والسياق العام المتمثل ف

ب أولوياتها ضمن تلك األحداث والقضايا حيث تأخذ مجال اهتمام من خالل ترتي

 الثقافية. 

                                      
1
جمة الفورية شعال هوارية،  - ي البر

 
جمة اإلعالمية أنموذجا–إشكالية التكوين ف ، أطروحة دكتوراه منشورة، -البر

جمة، جامعة احمد بن بلة، وهران، الجزائر،   . 10، ص 2016/2017معهد التر
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: المواضيع الفرعية بالنسبة للموضوع الرئيشي الثالث )مواضيع معرفية 6الجدول 

  وتعليمية(: 

 %النسبة التكرار المواضيع الفرعية الموضوع الرئيشي 

 مواضيع معرفية    
 وتعليمية      

ي الجزائر
 
 %72،93 865 واقع المقروئية ف

 %27،06 321 جامعة والبناء الحضاريال

 100 1186 المجموع

 

ي رقم 
 
: يوضح المواضيع الفرعية بالنسبة للموضوع الرئيشي الثالث 5الشكل البياب

)المواضيع األدبية(
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Série 1

 
ي  6قراءة وتحليل الجدول 

 
 : 5والشكل البياب

ي الجدول والش    
 
ي أعاله إىل مجموعة المواضيع تشتر البيانات الموضحة ف

كل البياب 

امج  ي مضامير  التر
 
الفرعية المطروحة بالنسبة للموضوعات المعرفية والتعليمية ف

ة الزمنية ي الفتر
 
ي القناة الجزائرية الثالثة ف

 
ونصف الموسم  2018-2017 الثقافية ف

، فيما تعلق بالق .2019-2018العادي  ضايا حيث ظهرت المواضيع متفاوتة بشكل كبتر

ي الجزائر 
 
المعرفية والتعليمية المطروحة، إذ احتل الموضوع األول واقع المقروئية ف

ي جاء بها   %72،93نسبة مئوية قدرت ب
ي تشكل ضعف النسبة المئوية التر

والتر

ي الجامعة والبناء الحضاري والمقدرة ب
ومن هنا يمكن تفستر  %27،06الموضوع الثاب 

ي الجزائر لما له هذه المعطيات من ناحية تركتر  اال
 
هتمام عىل موضوع واقع المقروئية ف

امج كمحتوى يجسد واقع الساحة الثقافية والمعرفية  ة بالنسبة للتر من أهمية كبتر
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ي للفرد الجزائري، وعىل هذا األساس يتم التطرق إىل 
 
وحجم االهتمام بالرصيد المعرف

ي تتعلق بشؤونها المختلفة
إىل أولويته بالنسبة  ولعل هذا راجع مختلف القضايا التر

ي تنسب إليها 
امج تسم قراءات والتر امج المعالجة حتر أن واحدة من تلك التر للتر

مصطلحات كالمقروئية والقراءة ..إلخ، ومنه أخذ أولوية الطرح واالهتمام مما يجعل 

ي يكت  االهتمام 
ات التر ي الفتر

 
امج الثقافية تهتم بالمواضيع ذات الصلة خصوصا ف التر

لقراءة والكتاب كحدث الصالون الدوىلي للكتاب المقام سنويا الذي يستضيف بجانب ا

دوال عربية وغربية وأهم إصدارات الكتب عتر كل التخصصات والذي تخصص له 

امج الثقافية حصص حرصية وتستضيف ضيوفا مشاركير  فيه، حيث أجاب  التر

ي الرفع من ) صالي. كمال( عن تساؤلنا هل تساهم المعارض الدولية لل1الباحث
 
كتاب ف

) ي الرفع من سوق النشر )صناعة النشر
 
بأنه تمثل  المقروئية؟ و إىل أي مدى تساهم ف

أوىل مثبطات دخول العقل الجزائري إىل التاريــــخ وهو أنه تعاط مع مفهوم الحداثة 

، عندما انحرص 
ً
(، وهذا ما أثر عىل المؤسسات الثقافية عمليا ي

بمت  ع مادي )أو تحديت 

ي البعد التجاري المحض"  فصحيح أن المعارض الدولية دور "مؤسسا
 
" ف ت النشر

تاب والمثقفون 
ُ
للكتاب مهتمة بالتالقح الفكري والمحاكاة المعرفية بير  القراء كما الك

سيخ ثقافة  نامج تمهيدي سنوي لتر ي ال تتوج بتر
والمبدعون، إال أن المساهمة التر

وع مكتبة لكل بلدية باء بالفشل ألنه المعارض فهذا مدعاة للقلق، فكلنا نعلم أن مشر 

ي بير  
 
 للطفل الثقاف

ً
 ممارساتيا

ً
توقف عند كونه بناية تابعة للثقافة وفقط، فلم نرى تكوينا

فيهية، وعليه، ظاهرة  ثالوث األشة ، المدرسة والمؤسسات المدنية الثقافية والتر

وع تأسيسي تنشئوي وتعبئوي، وال يتوقف عىل حدث مناس ، فأن المقروئية مشر ي
بابر

ي والسياحة الثقافية، فهذا لن يتأبر من العدم 
 
يصل المجتمع إىل مستوى التسويق الثقاف

اتيجيةومن العبث كذلك، بل من خالل  مدروسة سوسيوثقافية؛  عىل غرار  إستر

، اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف الذي يصادف  من أبريل  23الدخول المدرسي

ي تتجدد وفقا لبعض األحداث اآلنية لبعض األحد إضافةلكل سنة، 
اث الثقافية التر

ي وعالمي من حيث ردود األفعال المختلفة،   عربر
ي وحتر

ي تلقر اهتمام وطت 
والظرفية التر

ي الجزائر لغياب الوسائل 
 
ولعل االهتمام يعود أيضا لنقص تشجيع المقروئية ف

ي تلحقها أزمة القارئ
وغالء الكتاب؛ وكذا  التحسيسية للدفع بالشباب إىل القراءة والتر

ي أسباب المقروئية، مما ُيرعب بعض 
ي أدت إىل تدب 

البيئة غتر المشجعة عىل القراءة والتر

ي يوم ستتحول فيه المكاتب إىل متاحف". ولتحقيق 
اب كما ذكر أمير  الزاوي " سيأبر

ّ
الكت

ي 
 
ّ  Cultural investmentاالستثمار الثقاف ي التلفزيون عتر

 
وابح ر  األستاذ والرفع منه ف

                                      
ة مع الباحث صالي كمال )تم التطرق لتفاصيلها( .مقابل - 1
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ي هو مهمة المؤسسات 1عبد الوهاب
 
ي العمل الثقاف

 
ي مقابلتنا له أن" االستثمار ف

 
ف

، وال يكن أبدا النجاح  ي
الرسمية  والذي يعتتر التلفزيون أحدها ثم مهمة المجتمع المدب 

ي استثمار األفكار 
 
ي ميدان االستثمار من دور الخوض ف

 
" ويقصد توظيف واإلنسانف

فيه، لذلك يجب اعتماد أساليب وآليات من طرف  النخب ومساهمتها الفاعلة

 المؤسسات الرسمية أو غتر الرسمية من أجل تدارك هذا األمر. 

ي الجزائر       
 
ي الجزائر  والبناء الحضاري بالجامعةوهنا نلتمس عالقة المقروئية ف

 
ف

والذي شكل أقل من نصف نسبة اهتمام لموضوع المقروئية والذي عادة ما تتأثر نظرا 

ي موضوع الجامعة والبناء الحضاري الذي  يبعضها رتباطها ال
 
البعض وهذا ما نجده مثال ف

ي والحضاري للعلوم وبناء المشكالت ورصد الحلول والنتائج عتر 
 
ي اإلنتاج المعرف

 
يتمثل ف

ي تنتج سنويا، باإلضافة إىل هذ
قد وصلت الجامعة  الجزائرية  ا الرسائل واألطروحات التر

ي سنة 
 
مليون طالب وهو رقم لم تتوصل إليه أي دولة من الدول، كذلك  2إىل  2019ف

يمكننا تفستر هذا التباين من خالل التوظيف والظهور فالجامعة الجزائرية تحتاج إىل 

اكة المجتمعية ما بير  الطالب  ي الشر
 
اتيجيات متمثلة ف  واألستاذ تطبيق الجودة واستر

ي يتوجب عليها أن تتماسر مع ا
لحركية والديمومة لتطوير الجامعة وحتر اإلدارة التر

،  دون أن ننس  ي ي أن ال يطىع  الجانب اإلداري عىل الجانب البيداغوحر
وعليه ينبىع 

الذي يعد أحد ركائز الجامعة وضوئها الذي  Scientific Researchالبحث العلمي 

ي العالم وحسب السيد بلطرش رابح
 
ي الجزائر2يسطع ف

 
مثله  فإن "واقع البحث العلمي ف

ل واقع كل القطاعات األخرى، فالنهضة تتصاعد بكل مقوماتها وتنحدر بكل مث

مقوماتها، وأساس النهوض حول العلم ومن أساسيات العلم هو البحث، وميدان 

ي بالدنا يحتاج إلعادة هيكلة ونظر كبتر وواسع" ومنه فإن واقع البحث العلمي 
 
البحث ف

ي الجزائر يجعلنا نعود إىل السؤال المحوري ل
 
لموضوع الذي مضمونه: أي بحث علمي ف

ي إال عتر تكوين العقل العلمي 
عىل –ألي مجتمع؟ فالفكر وأشغاله لن يرى أي بريق ضوب 

فالجامعة لم تعد تهتم باإلنتاج النوعي للنخب العلمية،  -غاستون باشالرحد تعبتر 

 ناهيك عن تصنيفاته ال
ً
 عىل مكانة البحث العلمي محليا

ً
دولية وهذا ما انعكس سلبا

                                      
1
لة تلفونية مع االستاذ روابح عبد الوهاب أستاذ اللغة العربية بجامعة قسنطينة ومشارك في العديد من الحصص مقاب- 

نوفمبر 21التلفزيونية التي تعنى بالمجال الثقافي والتي كانت حصة رؤى المعالجة في دراستنا أحدها تمت المقابلة يوم 

  لمدة نصف ساعة عن طريق الهاتف.

 
مدارس وطنية  20" مراكز جامعية و13جامعة و 50والية منها  48مؤسسة تعليمية، موزعة على  106لدى الجزائر

  https://www.mesrs.dz/universitesأنظر: ملحقة جامعية.  2مدارس عليا لألساتذة،  11تحضيرية  عليا و

 .19:21ساعة 22/9/2020يوم 
2
ة مع السيد بلطرش رابح شاعر وكاتب لديه ديوان ، ومدون في العديد من المجالت التي تعنى بالشعر تمت مقابل - 

 زواال بتوقيت الجزائر عن طريق تقنية زوم. 13:00على الساعة 2019نوفمبر  22المقابلة يوم 

https://www.mesrs.dz/universites%20%20يوم%2022/9/2020
https://www.mesrs.dz/universites%20%20يوم%2022/9/2020
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 فهو حال، يتطلب استقاللية الجامعة عن السلطة السياسية، 
ً
، إذا

ً
ف بها عالميا المعتر

ي 
 
اك المثقف والمفكر والخبتر ف ، وإشر وتوفتر المناخ والظروف المادية للبحث العلمي

اتيجيةصناعة القرارات  ي الجزائر، هي  للدولة اإلستر
 
، وغاية النهوض بالبحث العلمي ف

 منظومة الفكرية للجامعة والمجتمع عىل حد سواء. تغيتر وتنمية ال

وعىل هذا األساس فهاتان العمليتان يهدفان إىل البناء أكت  منها إىل الهدم، باعتبار أن       

ي تحيل فيما بعد أجياال إىل عالم 
الجامعة لها اختصاصات ال عالقة لها بالواقع والتر

ي 
 
ي دور النخبة المستضافة  ف

ي أغلبها مجموع البطالة، وهنا يأبر
 
ي تشكل ف

امج والتر التر

امج حوارية األساتذة الجامعيير  باختالف تخصصاتهم ومراتبهم خاصة وأن طبيعة التر
 ،

ي أنها ذات 
 
ة خاصة ف ي القناة الجزائرية الثالثة لها متر 

 
امج الثقافية محل الدراسة ف ي التر

 
ف

ي عىل االتفاق والمفاوضة واالنسجام أكت  
ي ينبت 

 منه حوار رصاعي طابع حواري نقاسر

جدىلي تطبع عليه المعرضة والرفض واالختالف، وهنا تظهر أهمية ودور النخب المثقفة 

ه من خالل اإلجابة عىل األسئلة  ي إدارته، وفرض تأطتر
 
ها للنقاش وتحكمها ف ي تسيتر

 
ف

نامج  ي الجامعة، وكذلك بالنسبة لمقدمير  التر
 
بالرجوع إىل تجربتهم العملية والبحثية ف

ة نظرا خصوصا  ي قراءات الذي يقود المحتوى ويصيغ األسئلة بمهارة كبتر
 
نامج الثقاف التر

، ومن هنا تظهر عملية التأطتر اإلعالمي بالنسبة  لمرجعيته المعرفية كونه دكتور جامىعي

ي عملية بناء دالالتها 
 
ي إدارة الحوار من خالل إضفاء المعت  عليه، وف

 
للقناة ف

األلفاظ والمصطلحات والصور المناسبة، بحيث تقوم اإليديولوجية من خالل اختيار 

ولعل هذا الدور   Recontextualisationهنا بما يسم "إعادة تجديد السياق"

ي القناة الجزائرية الثالثة  بحيث 
 
امج المعالجة ف يتناسب مع وظيفة التأطتر اإلعالمي للتر

، من خالل منح  ي
ي التأثتر عىل المتلقر

 
المعت  للحدث بتوفتر يكون له أهمية وداللة ف

المحددات المعرفية المحفزة للموقف أو الرأي. وهذا ما تفشه نظرية التأطتر المستند 

ي هذه الدراسة، وهذا ما تفشه توظيف المبادالت الحوارية االيجابية بير  
 
عليها ف

ي التعبتر عن الجامعة وبعث األمل باألخص 
 
المساهمير  من النخب الفكرية والثقافية  ف

لب المتابع لهم ولعل هذا ما يشتر إىل االتفاق حول الموضوع بير  أطراف الحوار، للطا

ير طبيعة الحوار، ويجعل نسبة  ي مما يدل عىل تتر
بينما قلت المبادالت السلبية التر

                                      

يشير هذا األخير إلى أن الحوار هو تفاوض يهدف إلى حل صراع ما، والهدف عند كل طرف هو إقناع اآلخر   

بصحة موقفه وبعكس األلعاب الشفوية التي تشكل الطاوالت المتلفزة المستديرة، فالنقاش يجب أن يفضي بالضرورة إلى 

جدلي والتعاوني، فالتفاوض الجدلي وهو شائع على قرار مشترك يترجم بالتزامات شفوية أو مكتوبة وهناك نوعان: ال

 : أنظر الشاشات.

Herve collet, communiquer, pourquoi, comment?, paris, Edition CRIDEC, 2004, p291. 
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ات االتفاق، فعىل سبيل المثال اتفق المساهمير   االنتقاد والخالف قليلة مقارنة بمؤشر

ي عىل أن الجامعة الجزائرية تش
ر
ي كل احد عوامل الرف

ويجب تطويرها باالنفتاح  اإلنساب 

عىل الخارج وتغيتر األنظمة التعليمية وابتكار الجديدة ومواكبة التكنولوجيات الحديثة 

ي الطالب قبل األستاذ
 
ي أثرت ف

ي الحوار   التر
 
ي التناوب ف

 
ومن هنا يظهر االرتباط الوثيق ف

امج بير  ترميم وتصحيح ي التر
 
اض وارتباطها كذلك  وإضافة بير  المساهمير  ف واعتر

ي تفرضها أبجديات الحوار 
بأخالقيات الحوار أو كما تسم المبادالت اإلقرارية التر

ي وحتر اإلذاعي وخاصة بير  النخب مهما كانت تصنيفها، السيما عند التقديم 
التلفزيوب 

ستر تباين أثناء االفتتاح واالختتام، وهذا ما يجعلها تنفرد بخصوصية معينة، أما عن تف

تدخالت الشخصيات المتحاورة فيعود إىل حجم الشخصية وقدرتها عىل تدعيم الحوار 

، إضافة إىل حصتها  اهير  وفرض موقفها اتجاه الموضوع من خالل مجموع الحجج والتر

ي أحد األعداد 
 
ي كما الحظناه ف

ي وقت الحوار من طرف الصحق 
 
ي تمنح لها ف

من الكالم التر

وفيسور بلعقروز عبد الرزق وتخصيص له وقت أطول  من برنامج رؤى إذ تكرر  ظهور التر

ي إثراء النقاش والتفاعل إذ قال أن الجامعة هي المكان الذي تصنع فيه 
 
من المساهمير  ف

القرارات الداخلية بل حتر القرارات الروحية للمجتمعات ككل من اللحظة األفالطونية 

ظة الجامع الذي اشتهر مع الحضارة قديما وهي لحظة األكاديمية األفالطونية إىل لح

ي كل 
 
ة الحداثة، إذ حدد وظائفها ف ي فتر

 
اإلسالمية إىل لحظة الجامعة المعروفة اليوم ف

من الوظيفة التعليمية، ووظيفة إنتاج البحوث والمعرفة العلمية وخدمة المجتمع، إذ 

ي االرتقاء به العتبا
ي الجزائر ينبىع 

 
رها منظومة قيمية أن الزخم العددي الهائل للجامعات ف

 ينسر  بها الطالب ويتخلق بها علميا وثقافيا ومعرفيا ألجل خدمة المجتمع. 

: المواضيع الفرعية بالنسبة للموضوع الرئيشي الرابع ) مواضيع فنية 7الجدول 

  وإعالمية ثقافية(: 

الموضوع 
 الرئيشي 

 %النسبة التكرار المواضيع الفرعية

 
مواضيع     

 فنية 
وإعالمية   

 قافيةث

ي الجزائر
 
 %4،45 132 الكتابة النسوية ف

ي بالجزائر
 
 %11،20 332 الصحافة وواقع اإلعالم الثقاف

 %33،10 981 المثقف المبدع والجمعيات الثقافية

ي الجزائر
 
 %22،10 655 الثقافة العمرانية والمتحفية ف

واقع المشح والسينما والدراما واألغنية 
 الجزائرية

863 29،12% 

 100 2963 المجموع
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ي رقم     
 
وضوع الرابع مواضيع يوضح المواضيع الفرعية بالنسبة للم 5الشكل البياب

 ثقافية فنية واعالمية
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ي رقم 6قراءة وتحليل الجدول رقم 
 
 :5والشكل البياب

ي أعاله إىل مج      
ي الجدول والشكل البياب 

 
موعة المواضيع تشتر البيانات الموضحة ف

امج  ي مضامير  التر
 
الفرعية المطروحة بالنسبة للموضوعات الفنية واإلعالمية الثقافية ف

ي القناة الجزائرية الثالثة ، حيث احتل موضوع المثقف المبدع والجمعيات 
 
الثقافية ف

، تاله موضوع واقع المشح %33،10الثقافية المرتبة األوىل بنسبة مئوية قدرت ب

، ثم تاله موضوع الثقافة %29،12لدراما الجزائرية بنسبة مئوية قدرت بوالسينما وا

ي المرتبة الثالثة بنسبة مئوية قدرت ب
 
ي الجزائر  ف

 
، %22،10العمرانية والمتحفية ف

ي المرتبة الرابعة وبنسبة 
 
ي بالجزائر ف

ر
ي الورف

 
ي موضوع الصحافة وواقع اإلعالم الثقاف

ليأبر

ي ا%11،20مئوية قدرت ب
 
ي ف

ي الجزائر ، ليأبر
 
ي ف ألختر موضوع اإلعالم النسوي واألدبر

ومن هنا نالحظ مدى تباين نسب  %4،45المرتبة الخامسة وبنسبة مئوية قدرت ب

ة خاصة موضوع المثقف  ظهور هذه المواضيع، بحيث شكل هذا التباين مفارقة كبتر

امج الثقافية محل ا لدراسة أكتر المبدع والجمعيات الثقافية الذي احتل مركز اهتمام التر

امج بير  أكت  أهمية  نسبة مقارنة بنسب المواضيع الفرعية األخرى، كما يتوزع اهتمام التر

ومتوسط األهمية وأقل أهمية بالنسبة لتفاوت نسب هذه المواضيع. وعىل هذا 

األساس يمكن تفستر هذه المعطيات انطالقا من أولوية كل موضوع بالنسبة ألجندة 

امج الثقافية محل  ي معالجتها لهذه المواضيع، التر
 
 الدراسة ف
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والذي تصدر قائمة المثقف المبدع والجمعيات الثقافية يرجع االهتمام بموضوع       

امج  واإلعالميةالموضوعات الفنية  ة بالتر الثقافية إىل طبيعة الموضوع وعالقته المباشر

تر أحد المنابر الثقافية ونوعية الضيوف المساهمير  فيه كون الجمعيات الثقافية تعت

ي 
ر
ي يلجأ إليها النخبة للتعبتر والنقاش والمتابعة نظرا ألن باف

االتصالية واإلعالمية التر

ي 
 
اك النخبة المثقفة ف الفضاءات االتصالية األخرى كالتلفزيون ال تفتح المجال دوما إلشر

ي تنوير الرأي العام و 
 
تشكيل إثراء مضامينها، رغم الدور الهام الذي تلعبه هذه الفئة ف

ي جعلت المثقف الجزائري 
أرائه واتجاهاته وسلوكياته  ولعل هذا من األسباب التر

متقوقع عىل ذاته، دون أن يستفيد المجتمع من آرائه وأفكاره وربما السبب عدم وجود 

اك كل المبدعير  والمثقفير   ي الجزائر تسمح بإشر
 
ومنه تجدر  قنوات تلفزيونية متعددة ف

ي يمكن  الجمعيات الثقافيةامج الثقافية عىل تناول موضوع اإلشارة إىل تركتر  التر 
التر

ي مجاالت مختلفة بشكل 
 
اك النخبة المثقفة  والمبدعير  ف ي إشر

 
القول أنها ساهمت ف

ي مناقشة القضايا والموضوعات المختلفة عتر فضاءات إعالمية واتصالية 
 
واسع ف

ها المادي والالمادي، وهذا ما متعددة، هذا باإلضافة إىل ثراء وغت  الجزائر وتنوع تراث

ي قناة الجزائرية الثالثة وعملية 
 
امج الثقافية ف ي توليها التر

يتناسب مع عملية االهتمام التر

ي لهذه الفضاءات الثقافية 
 
ي والتسيتر الثقاف

 
التغطية اإلعالمية عىل الحراك الثقاف

ي تنشط بفعلها النضاىلي وإلقاء الضوء عىل ا
لجمعيات خصوصا وتلك الجمعيات التر

ي نفس السياق طلب الدعم المعنوي من المواطن الجزائري وذلك 
 
الغائبة وغتر فاعلة، ف

ي قادر عىل العطاء والتطوع والذي هو أساس كل نشاط 
بتغيتر فكره كمجتمع مدب 

ي معزوال عن كل اتصال ونشاط 
جمعوي، دون ان ننس المثقف الجزائري الذي بقر

هناك فوارق واضحة بير  " 1(ليفة. خالميجعله يقود مجتمعه وحسب السيد )ج

ء الذي  ي
األهداف المعلنة للكثتر من الجمعيات والنشاطات الفعلية والواقعية السر

ي الوقت 
 
يدفعها إىل القيام بعدد كبتر من النشاطات ومحاولة تحقيق أهداف مختلفة ف

ية"،  عىل غرار العطب الذي بات يعانيه المثقف  وهو نفسه دون إمكانيات مادية وبشر

                                      
 

3000جمعية ثقافية وفنية عبر التراب الوطني المعتمدة رسميا، منها  6000األرقام الرسمية إلى وجود حوالي  تشفك 

الذي فصل في طابعها الثقافي، حتى وإن كانت هذه الجمعيات نشطة فعال، فإن  2012قط مطابقة لقانون جمعية ف

مواطن جزائري. معدل ضعيف جدا مقارنة  8000مردوديتها وفعاليتها ضعيفة جدا، وهو ما يعادل جمعية واحدة لكل 

 عية الجزائرية للدراسات الفلسفية، مالج لمة،الجاحظية، الكمن بين الجمعيات يوجد  ، بالدول المجاورة تونس والمغرب

الرابطة الجزائرية للفكر والثقافة، كانت بدايتها بما يسمى الزوايا والتي اختصرت على النشاط األخالقي والديني 

والتعاوني، ثم تلتها أشكال جديدة من الجمعيات نخبوية ومختلطة جزائرية وأوروبية، حضرية واندماجية وقد عرفت في 

أكثر  . الطالع أكثر:ترة األخيرة انفجارا للنشاطات الجمعوية نتيجة القرارات السياسية التي تعبر عن التحرر االجتماعيالف

 .16/8/2020يوم  massa.com/dz/-https://www.elجمعية لم تحرك الفعل الثقافي 3000من 

1 .2019نوفمبر 6يوم . مع السيد جمال خليفة عضو بجمعية الفن والثقافة لوالية مستغانممقابلة تم إجراءها  - 
  

https://www.el-massa.com/dz/
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ي 
 
ي ف

 
انكبابه عىل نفق العزلة االجتماعية والثقافية بحكم تذبذب الفضاء والمناخ الثقاف

الجزائر، وكذا هشاشة البنية التحتية للثقافة من حيث المؤسسات الثقافية والفضاءات 

ي من بينها الجمعيات الثقافية، فمنطلق الركود مفاده غياب هامش الحرية 
المدنية والتر

؛ وانطالقا من هذه النتائج يظهر التأكيد  سة الثقافية الجادة والحقيقيةالفكرية للممار 

ا نمطيا عىل  ي تنامي دور الجمعيات الثقافية وارتباطها بالمثقف المبدع بما يكل تأثتر
 
ف

ي حيث كلما زادت حركة النشاطات والعمليات التحسيسية والتطوعية  
المجتمع المدب 

ي الفرد وجهة
نظر تلك الجمعية واقتناعه بها وتمريرها ألطفاله.  كلما زادت احتماالت تبت 

ي الحياة 
 
ي كقيمة نادرة ف

ي تستدعي تفعيل وترقية العمل المبادرابر
 
فماهية النشاط الثقاف

ي الذي   العامة لإلنسان المحىلي 
 
ي العالم الثقاف

 
ك ف  عىل قيمة العيش المشتر

ً
وهذا تأكيدا

، تستدعي التحرر من يخدم مقتضيات اإلرادة العامة، فمسألة االنخراط  ي
 
ي الشأن الثقاف

 
ف

، وهذا ما ظلت تعانيه الساحة الثقافية منذ ! التفكتر السلطوي المؤدلج للثقافة

ي نهاية المطاف إىل  االستقالل
 
اع أدى ف ، فتهميش المثقف ودعاة الفكر وأصحاب التر

ي أن ينطلق 
، وبــهذا الخصوص، ينبىع 

ً
 وسلوكا

ً
ي وعيا

الفعل تشكيل عقل عنيف وغتر عقالب 

وع بتنا نعيش ظاهرة  ، فبغياب فكرة المشر وع المجتمىعي المحىلي  من المشر
ً
ي محليا

 
الثقاف

ي 
 
 Cultural lime stoneالكلس الثقاف

بالمشح والسينما والفنون الغنائية يرجع االهتمام بالمواضيع الفنية والمتعلقة         

كيبة ال والدراما امج عموما إىل كون هذا الصنف أحد عنارص التر ي توىلي التر
ثقافية التر

ي اهتمام برامجنا محل 
 
، وهذا الذي التمسناه ف ي

ا لهذا اللون الفت  الثقافية اهتماما معتتر

الدراسة بتناولهم لهذه الموضوعات وإلقاء الضوء عليها وتشخيصها من جوانبها 

ية نوعا ما متوسطة والذي أرجعه   به من متابعة جماهتر
المختلفة، نظرا لما تحظ 

حاورين إىل عوامل اجتماعية واقتصادية، ولإلشارة فقد جسدت هذه المواضيع المت

ي بثت مثل 
المرتبة الثانية حسب ما يوضحه الجدول أعاله، ولعل من بير  األعداد التر

  2018مارس  16حول المشح وتاريخانيته الذي بث يوم  العدد المؤرخهذه المواضيع 

الزقاي ونور الدين عمرون وعبد  جميلة مصطق   األستاذةحيث استضاف كل من 

ون من عمالقة المشح الجزائري، فباإلضافة إىل الحوار  ، الذي يعتتر اكي
الحليم بوشر

امج لمحة تاريخية  واقع المشح والسينما والدراما الجزائرية،الذي دار حول  قدمت التر

صة عن مسارها وواقعها وأسباب رجوعها لدى المجتمع الجزائري والشباب خاصة، خا

لو ننظر إىل ان السينما والمشح كانا سببا من أسباب النضال والكفاح ضد االستعمار 

امج  ي المحافل الفنية الدولية، ومنه فإن اهتمام التر
 
والتعريف بالقضية الجزائرية ف

ء فإنه يدل عىل  ي
ي القناة الجزائرية الثالثة بهذه الموضوعات إن دل عىل سر

 
الثقافية ف
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اه الوسيلة إدراك القناة لقدرا ، خاصة لو اعتتر ي
ت التلفزيون عىل التثقيف من جانبه الفت 

األكت  متابعة واستخداما لدى األشة الجزائرية ، وهو راجع أيضا لالنتعاش الذي تشهده 

ة  الساحة الثقافية الفنية ففيما يخص "المشح" فقد احتضنت الجزائر خالل الفتر

جزائر الدوىلي للمشح، وهو العامل الذي مهرجان ال 2015أكتوبر 25إل  14الممتدة 

ي وتجىل ذلك من خالل تشخيص متابعات 
أدى إىل ان يحتل هذا الموضوع المركز الثاب 

ي أجريناها مع الدكتور )ب
ي المقابلة التر

 
(  فقد بيب.حريك هللامستمرة ومتواصلة له. وف

ي ارجعها إىل " استق
طاب ذكر بخصوص عوامل رفع مردودية العمل المشحي والتر

الجمهور إىل المسارح  وإنشاء مدارس للنقد المشحي  وبــهذا فقط يمكن تحسير  النوع 

ي مقابلتنا له عن تساؤلنا حول ما 
 
وزيادة الكم" ، وقد ذكر الباحث  عبد القادر دعماش  ف

ي اتخاذها للنهوض بقطاع المشح؟ فقال أن " المعلوم أن المشح 
ي ينبىع 

هي اآلليات التر

ر العريض بـ "أبو الفنون" ألنه تعايش مع العقل الباطن لواقع الفرد يكت  لدى الجمهو 

، وذلك بما بحمله من ثقافات وقيم وأعراف وعادات وتقاليد ومعارف ضمنية 
ً
محليا

ي 
 عن النقد بالمعت  االجتماعي والفت 

ً
وجماليات حسية، الخ.. وهذا لم يجعله بعيدا

، ولكن بعد أن أصبح معت  النقد يمس  ي الحياة السياسية األكاديمي
 
وضعيات عميقة ف

ي "تيودور آدورنو: عندما تفشل السياسة يبدأ الفن 
انطالقا من عبارة الفيلسوف األلماب 

ير السلطوي ! بالكالم ي للمشح وبدأ يتبت  لغة التتر
ي والفت 

 
 أو " انحرف خيار المناخ الثقاف

واالرتجالية المتسمة  "بلغة الخشب"، إىل أن وصل إىل الدروشة الفنية إعالميا ما يسم 

، وعليه كل هذه العوارض بانزياحها سيعود الفن 
ً
 وفنيا وتقنيا

ً
ي أدبيا

 
بالخواء المعرف

امج الثقافية بالفنون  المشحي إىل سابق عهده"  من جانب آخر يرجع اهتمام التر

ة من شيوع عىل مستوى   به هذه األختر
مة جماليا لما تحظ  الغنائية  الجزائرية الملتر 

ي أعادت الصوت العا
، وهو ما أتاح األصيللم بفعل الوسائط التكنولوجية الحديثة التر

فرصة اكتساب ثقافة فنية وموسيقية والتعرف عىل أنواعها وطبوعها المختلفة عتر 

راقصة(، إن تداول مثل هذه  مختلف العصور ) موسيقر شعبية، حديثة، خفيفة

ي تعرف بالثقافة الغنائية 
ي و  األصيلةالحصص التر

مة هو نوع من المساهمات التر الملتر 

ي وقتنا 
 
ي ال تتالءم مع الذوق العام كالطابع الرايوي الذي بات ف

ي التر
يراد بها إبعاد األغاب 

الراهن يتسابق عىل وضع الكلمات الماجنة ضمن طابعه وهو ما قال عنه الباحث 

مة جماليا قد خشت صنف كبتر من جمهور (مال.كالي)ص ي " أن األغنية الملتر 
 
ها الثقاف

ية الحمراء"،  أما عن السينما والدراما  إفرازاتمنذ مطلع األلفية الثالثة، كإحدى  العشر

امج الثقافية أنها حضت  ي محتوى التر
 
الجزائرية  فنتبير  من خالل المعالجة المتضمنة ف

ي مرت بها 
ي هذا الحديث بالحركة الفنية التر

 
، ونستدل ف ي

هي األخرى بحضور مناسبابر

وع الجزائر  منذ انتهاء المقاومة ونيل االستقالل حيث بدأت السينما تجسد واقع المشر



ي 
 اإلطار التطبيقر

221 

 

ي ترتبط بالتاريــــخ العميق والصورة السمعية البرصية 
ي الجزائر والتر

 
ي والدرامي ف

السينماب 

ي والعناوين المستنسخة إما عربيا أو  والتقنية الجزائرية بدون استحضار للنص األجنتر

ة عمل  عالميا، وزاد االهتمام كليا  ة إىل خمسة عشر بمرور السنوات إذ وصل إىل عشر

ي السنوات 
 
ةدرامي  إذ سجلت العودة للواقع الدرامي ف هذا التفستر يتماسر مرحليا  األختر

اكة العربية  ي الجزائر وطبيعة المنهج المتبع والشر
 
مع دور وحجم الصناعة الدرامية ف

والمواضيع المعالجة وصيغة والمغاربية مع المنتجير  الذي شكل انفتاح للدراما 

للقفزة  إضافةاألحداث المتضمنة مراعية للخصوصية المجتمع الجزائري الثقافية 

ي 
 
ة األعوامالنوعية للدراما الجزائرية ف عىل غرار مسلسل مشاعر ومقام العشق،  األختر

ي تعامله مع 
 
ي هذه الدراسة ف

 
ي المعالج ف امحر وهذا ما يشتر إليه مضمون المحتوى التر

ي وغياب الدراما المحلية مع حضور  هذه
المواضيع وعالقتها بثقافة االنتاج المناسبابر

 إىل ما 
ً
اتيا ي تفتقر ماديا وختر

ي الشاشة والقناة الجزائرية الخاصة والعمومية التر
 
ي ف عربر

 تعكسه الدراما العربية. 

ي األصيلة والموسيقر        
واألفالم   يعتتر الفن  وما يحمله من محتويات عىل غرار األغاب 

عنارص أساسية من عنارص الثقافة ال تختلف عن األدب والشعر  والرواية والمشح،  

ي تسلعت وفقدت قيمتها هي األخرى نتيجة التقنية، 
ي  والتر

إن هذا النوع من األغاب 

خاصة  بعد غزو ميدانه الكلمات الماجنة غتر -1والفنون وكما يؤكد بعض المختصير  

مة والموسيقر الص اث بل عىل العكس من ذلك يسهم المحتر اخبة، ال يخدم الثقافة والتر

ي 
 
ي “ف

 
ي الثقاف

ي الفت 
ية إذ  2”التدب  ، وهو ما أكد عليه رواد التيار النقدي للثقافة الجماهتر

ي تم عمد "أدورنو"
امج الموسيقية اإلذاعية  انتقاد وضع الموسيقر التر ي دراسته للتر

 
، ف

ي لم
 ا للحياة اليومية. تعد إال تزيين الحط من قدرها التر

 الفن المواىلي ”السعادة المغشوشة للفن التأييدي “كما فضح ما أطلق عليه      
، بمعت 

ي مقابلته  3المندمج مع األنساق القائمة
 
 ، وهو األمر الذي أشار إليه الدكتور ) ب.ح( ف

                                      
، التلفزة 70الشاشة الصغيرة، مجلة شهرية، عاألغنية الجزائرية، من المسؤول عن تراجعها؟، عائشة فولاير،  - 1

  .47،  42،ص ، ص  2000الجزائرية، الجزائر، 
2
 -Eric Maigret, Sociologie de la communication et des media, 2eme éd, Armand colin, 

Paris,2007,P59 
3
 .88، مرجع سابق، ص تاريخ نظريات االتصالأرمان وميشال ماتالر،  - 


مع الدكتور بريك هللا حبيب أستاذ محاضر بالمركز الجامعي تندوف وأحد  2019نوفمبر  30مقابلة أجريت يوم  

وعدد لديه العديد من   11.5.2019ثقافي بالبرنامج التلفزيوني قراءات في قناة الجزائرية لعدد المساهمين في المحتوى ال

المؤلفات ومحقق ودارس لعديد من المخطوطات االثرية منها نصيحة قضاة البرية في منع الرشوة والهدية، شفاء 

 الصدور في فتح مسألتي المشكور.
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ي الجزائر أنه "من غتر المعقولعن 
 
أن  أسباب تعت  الصناعة الدرامية وإنتاج النجوم ف

ي ظل غياب العقل  أو نتكلم عن الصناعة الثقافية بما فيها الدرامية 
 
الفنية بشكل عام ف

ي تكتنف الفنان 
ى التر ي المنتج، عىل هامش البيئة والظروف االجتماعية الكتر

 
الثقاف

 البد أن تقوم بخلق جمهور 
ً
(، فأن تصبح نجما

ً
والمبدع والمثقف )حسب ما ذكرت آنفا

ي يعيش الحياة ال
 
ثقافية بعيدا عن "مجتمع الفرجة"، أو المناسباتية الواجهاتية، ألن ثقاف

 
ً
ي أوال

 
وع مجتمع ثقاف ي   مثل هذا التعت  يعود إىل تغييب مشر

 
ثم تغييب اإلنسان الثقاف

The cultural human   فبيئتنا لم تخلوا من إسقاط النماذج ،
ً
كنواة لهذا التأسيس ثانيا

ي وجود أعمال وأعالم المجاورة عىل الهوية الثقافية المح
، ولو أن هذا ال ينق 

ً
لية تاريخيا

ي لما 
 
صنعت االستثناء من داخل االستثناء الجزائري، ولكن انعدام مبدأ التأصيل الثقاف

ي ذلك ، كما أن غياب الكفاءة وإدراج الفواعل 
 
يسم "بالصناعة الدرامية" له دور ف

ي كفيل بأن يجعل مؤ 
ي والفت 

 
ي المشهد الثقاف

 
ي الجزائر المؤهلة ف

 
ي ف

 
سسات االنتاج الثقاف

وعليه فقد الفن وظيفته وأصبح أقرب إىل  الّزيف من الفن األصيل،   . "للرداءة عنوان"

ي حول النظرية النقدية، فالمفروض من  ي الجانب المنهحر
 
حنا ذلك ف كما سبق أن شر

وق الفن أن يكون رسالة هدفها تهدئة النفوس وتغذية العقول وزرع الحس المرهف والذ

ي 
 
ي حرص أنشطة الثقافية ف

ي عقول وقلوب األفراد والمجتمعات، وعليه ال ينبىع 
 
ي ف

ر
الراف

كتر  عليه أكت  من الفنون 
) مهرجانات وحفالت( والتر ي

ي الغناب 
 األخرىالجانب الموسيقر

ي تهميش الفنون الشعبية من شعر ملحون وأمثال وحكم وصناعات 
 
والذي يساهم ف

ها تكتسب إ ىل جانب األغنية الشعبية أهمية بالغة باعتبارها " حرفية تقليدية وغتر

 1تصور مجتمعاتنا وترسم عوائدها وتشد أخبارها وتحفظ أثارها وتبلغ حضارتها". 

ورية إلستوعاب البحث عن خطابات نقدية مضادة        زيادة عىل هذا؛ تبدو الحاجة رص 

counter- discourses  تتيح لشخصياتها الظهورappearance ،عىل  اطا وإسق

ي يوظف فيه النص ويتم مهاجمته مثل نص 
المجتمع الجزائري، فصيغة السيناريو التر

ي الجزائر واحتضنه 
 
ي قتل  عتيق رحيمي آسيا جبار الذي هوجم ف

 
فال يمكن االستمرار ف

، وهذا ما  سينمائيا صوت الجزائر  رغم الكم الهائل من األدباء واألدبيات الجزائريير 

ي تعيق ذهنية ومخيال المجتمع وعدم افتخاره يجعلنا نشتر إىل بعض ا
ات التر لتفستر

ي السينما والمشح. ما جعل بعض المنتجير  والمخرجير  
 
بإبداع المرأة خصوصا ف

                                      
، 1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1ط،بتها بالفصحىالعامية الجزائرية وصعبد المالك مرتاض، -

111ص
1
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يتوجهون إىل فنانات وممثالت من خارج الجزائر لتأدية أدوار جريئة لم يؤلفها المجتمع 

 الجزائر. 

ي الجزائرالثقافة ويمكننا تفستر االهتمام بموضوع      
 
من حيث  العمرانية والمتحفية ف

ي تركت 
ي تواكبت عىل الجزائر والتر

ي لكل حضارة من الحضارات التر
التوارث العمراب 

ي والذي يعتتر منارة سياحية تشتهر بها تلك 
ر
ي الباف

اث العمراب  ي التر
 
بصمتها متمثلة ف

عبارة عن المناطق، وكذا ما تم تشييده من عمران حديث ومعارص، ورغم أن الجزائر 

ي زواياه مختلف الحقب التاريخية تفتقد الشاشة التلفزيونية 
 
متحف مفتوح يحمل ف

الجزائرية محتوى يروج ويسوق للصورة الثقافية والسياحية للثقافة الجزائرية وخبايا 

ة، وهذا ما يفش ضعف اهتمام ووعي  ي لحظات قصتر
 
ي تخترص التاريــــخ ف

حضاراتها التر

ي الفرد الجزائري لهذه الث
ات التر قافة، وبغرض الوصول إىل استنتاجات تتصل بالمؤشر

أظهرناها وجدنا أن هناك اتفاق كبتر لدى عديد من العناوين الصحفية عىل النسب 

ي الجزائر 
 
هم من يزورونها وكمثال عىل ذلك  واألجانبالمحتشمة للسياحة المتحفية ف

ي هناك أجانب يعرفون متحف الباردو والمجاهد أكت  من الجزائ
ريير  رغم الماليتر التر

، ويمكن  ي
قية الوعي المتحق  كذلك هذا الغياب إىل قلة اهتمام   إسناد ترصف سنويا لتر

المدارس بإجراء خرجات دورية لتدريب الطفل وتنميته وتكوينه عىل حب التطلع 

امج الثقافية قيد  والمعرفة لهذه المعالم الحضارية ومن خالل تقييمنا لمحتوى التر

ي كان موضوع الثقافة العمرانية والمتحفية أحد المواضيع المعادة فيها إال الدراسة وال
تر

ي األحيان ومرتبط بعيد االستقالل أو موسم 
 
ي كثتر ف

 
أن نسبة االهتمام به تعتتر نسبية ف

ألف زائر عىل مستوى  20العطل، وعىل سبيل المثال يسجل متحف باردو ما يقارب

ول المجاورة ، وعن تساؤلنا ما هي أسباب غياب السنة وهو رقم صغتر جدا مقارنة بالد

.طويل( ي الجزائر؛ أجاب السيد )عبد العاىلي
 
" أن سؤال التاريــــخ 1الثقافة المتحفية ف

والهوية، لم تحن بعد جرأة الولوج إليهما بالبحث والنقد العلمي الجاد" وهذا التفستر 

ي الجزائر ما  1985يقودنا إىل السؤال عن تاريــــخ المتاحف كمؤسسة الذي ظهر سنة 
 
ف

بعد االستقالل  والذي ورثت بعض المتاحف المغلقة اشتهر منها خمسة هي متحف 

ل هذا الغياب أن 
ّ
تا، اآلثار القديمة واإلسالمية، زابانا الفنون الجميلة، فما ُيعل الباردو، ستر

ي مدينة، غياب تسويق الصورة الثقافية والسياحية 
الجزائري ورث مدينة ولم يبت 

ف عتر المؤسسات الرسمية وغتر الرسمية، وعىل هذا األساس ظلت قضية للمتاح

                                      
1
 2019نوفمبر 20مقابلة مع السيد عبد العالي طويل، محافظ التراث الثقافي "متحف الباردو" أجريت المقابلة بتاريخ - 

  .بالجزائر العاصمة أثناء تظاهرة الصالون الدولي للكتاب
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امج  ي أجندة التر
 
ي والثقافة المتحفية من القضايا ذات االهتمام ف

الموروث المتحق 

ي حير  أن عملية 
 
، ف

ً
ي القناة الجزائرية الثالثة عموما

 
هنا تتعلق بطبيعة  اإلقناعالثقافية ف

امج وأولويات المواضيع المعالجة، الموضوع الذي يتم استحداثه وفق استر  اتيجيات التر

ي 
 
ي الجزائر فهي مختلفة بعدد الثقافات المتواجدة ف

 
أما عن الهوية العمرانية  الثقافية ف

ي غرداية
 
اب ف ي متر 

والهوية   الجزائر القارة كمثال عن الهوية المعمارية القديمة  كبالد بت 

ي ارتبطت باألندلس وال
عثمانيون والمغرب الكبتر وكذلك المعمارية المعارصة التر

المعمارية باإلضافة إىل النمط المعماري الحاىلي شكلت لنا  اآلثار الفرنسيون فكل هذه 

ي  شكلت رافد للسياحة 
نمط هجير  تبعه  الحقبات التاريخية المتوارثة والمتنوعة التر

ي إجابته عىل التساؤل كيف يمك األستاذ العمرانية، ويقول 
 
ن للعمران عبد العاىلي طويل ف

سيخ ثقافة الجمال،  ام المجال والرصيف، وبتر أن يكون رافدا للسياحة؟  فأجاب" باحتر

ثم التحرر من النظرة البالية للسياحة أنها جوسسة، فالمعمار يقاس بالحضارة"، 

فالهندسة المعمارية هي فن وثقافة وإسقاط لصورة المجتمع الحضارية قبل أن تكون 

ي صناعة وبناًء، وهذا يجع
اتيجيات التر لنا نكشف عن بعض األدوار الخفية لهذه االستر

ي تدريجيا من األنشطة 
ويــــج للثقافة العمرانية والمتحفية يختق  جعلت مفهوم التر

امجية عىل الوسائل  من ضمنها التلفزيون بدال من التعامل مع المعطيات  اإلعالميةالتر

ي تقف عند حد الوصف من خالل نسب الظهور ف
قط، ومن هنا يمكننا األولية التر

اتيجيتهتفستر هذه المالحظات انطالقا من دور وأهمية كل موضوع  امجية   وإستر التر

اتيجيةداخل سياق هذا الموضوع باعتبار أن هذه  ي السياق  اإلستر
 
ال تؤدي معناها إال ف

ي 
 
اكها ف اتيجيات بناًء عىل اشر الذي وجدت فيه، كما ال يمكن فصل وظائف هذه االستر

ي تقاس بناًء عىل نسب المشاهدة   األهداف
امج ومحاورها التر ي التر

 
المتضمنة ف

ي واالهتمام من طرف الجمهور المتتبع. أما عن موضوع 
 
الصحافة وواقع اإلعالم الثقاف

ي المرتبة الرابعة من حيث حتر  االهتمام ضمن قائمة الموضوعات  بالجزائر
 
والذي جاء ف

ها الجانب الفنية واإلعالمية الثقافية والذي ارتب  اإلعالمي ط بعدة مظاهر وأحداث متر 

عىل غرار وفاة  المجاهد وأب االعالم واالتصال زهتر احدادن كونه واحد من المؤسسير  

لجريدة الشعب ورئيس تحريرها للنسخة الناطقة بالفرنسية، ولعل هذا االهتمام من 

رك فيها الثقافية لهذه الشخصية هو حصيلة مواقف شا برامجها طرف القناة عتر 

ي ذاكرة الشعب الجزائري، هذا ما جعل حجم الموضوع أكت  أهمية 
 
المناضل ُرّسخت ف

العربية واألجنبية  اإلصداراتاألخرى، من جانب آخر حجم  اإلعالميةمقارنة بالمواضيع 

ي تتوازن 
ت كتبه بتلك الرؤية التر ي تناولت بوادر علم االعالم واالتصال بالجزائر إذ تمتر 

التر

خصائص وقيم الهوية الثقافية الجزائرية عىل غرار كتاب مدخل لعلوم وتتجاوب و 

ي الجزائر والذي يعتتر 
 
علمي  منتجاإلعالم واالتصال، ومؤلفه تاريــــخ الصحافة األهلية ف
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ي قرص المعارض ومختلف الندوات العلمية  اإلسهاماتوأكاديمي وعديد 
 
ظمت ف

ُ
ي ن

التر

ي الجامعات الجزائرية وخارجها، والذي حاو 
 
ف ف ي أشر

ل مجاهدا عتر حواراته ورسائله التر

ي كتب فيها عن رؤيته الموضوعية المتوازنة لمجال اإلعالم 
عليها،  ومختلف الجرائد التر

كونه مؤرخ لإلعالم الجزائري  ورغم كل تلك المساعي لم تستطع   اإلعالميةوالتعددية 

ي  وخصخصة وسائل اإلعالم أن اإلعالميةالتعددية الحزبية والتعددية 
 
تغتر شيئا ف

وبة عىل الممارسة الحرة لإلعالم  وقد ذكر  الجزائر بسبب الضغوط والقيود المرص 

اط أنه: " رغم اعتماد قوانير  إعالم جديدة ورغم إنشاء نقابات وجمعيات  الدكتور قتر

ي 
 
واتحادات بقيت المؤسسة اإلعالمية ضحية السلطة والمال، فبدال من مساهمتها ف

ي العملية السياسية وصناعة القرار نجدها عملت عىل تكوين الرأي العام و 
 
اكه ف إشر

ي النخبة المثقفة من نقص القنوات الحرة 1تهميشه وتغريبه"
ي الجزائر أيضا تعاب 

،  فق 

ي الذي من شأنه تنوير الرأي العام 
 
لالتصال أو عدم كفاية الفضاءات والتواصل الثقاف

ي  وتفعيل Social mobilityوخلق الحراك االجتماعي 
 
االتصال الفكري الذي يساهم ف

ي يعيشها 
ي العزلة التر

 
ي المجتمع، وربما يكون هذا سببا ف

 
تحقيق المشاركة الفاعلة ف

ي مجاالت ضيقة ما يعيق 
 
ي الجزائر ويجعلها تنحرص ف

 
معظم أفراد النخبة المثقفة ف

ج عملية استثمار أفكار ورؤى هذه الفئة الهامة لتحقيق تقدم المجتمع ورقيه، فالمنت

ي سواء كان كتابا أو مشحا أو سينما أو راديو أو تلفزيون أو صحف يعتتر أصال معدا 
 
الثقاف

ي 
 
ال يمكن أن تكتمل إال إذا   Cultural creativityلالستهالك  ألن عملية االبداع الثقاف

ي 
 
 Culturalتلقاها الجمهور المستهدف تماما كالعملية اإلعالمية، فاالستهالك الثقاف

consumption  ي ومن ثم كان البد من توفتر
 
مرتبط أساسا ارتباطا عضويا باإلنتاج الثقاف

حول المثقفون  2وسيلة لتوصيله، هذا ما أكدته وتوصلت إليه دراسة حجام الجمىعي 

ي انطلق من ظاهرة 
 إقبالوالصحافة الخاصة بالجزائر وإشكالية التعبتر والكتابة والتر

ي 
 
ي ساهمت ف

 إبراز خلق تعددية صحفية، سعت الدراسة إىل  المثقفير   عىل الصحافة التر

طبيعة العالقة بير  المثقفير  الجزائريير  خاصة واألكاديميير  منهم والصحافة المكتوبة،  

ي رصدت دور ونشاطات 
حاول الباحث استنطاق األحداث والوقائع التاريخية التر

ي حققتها الدراسة أنه هناك 
قبل المثقفير  أن  من إجماعالمثقفير  فيها،  ومن النتائج التر

البيئة الثقافية الوطنية ليست مالئمة لإلبداع والذي يرجعونه إىل نقص االستهالك 

ي للمعرفة أو باألحرى للمقروئية، كما رصدت الدراسة أن حضور المثقف  الجماهتر

                                      
، 2003، 4+3، ع 19، مجلة جامعة دمشق، مجلدة في ظل التعددية السياسية في الجزائرحرية الصحاف محمد قيراط،-

 109ص
1
  

2
المثقفون والصحافة الخاصة في الجزائر إشكالية التعبير والكتابة )دراسة لعينة من أساتذة جامعة ، حجام جمعي -

 .2006/2007، رسالة ماجيستير غير منشورة، جامعة الجزائر، الجزائر(
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ي 
 
ية ضعيف نتيجة بعض الممارسات المتوارثة ف ي المنابر اإلعالمية التعبتر

 
الجزائري ف

ي خصوصا، ومن قطاع االعالم 
ي  أهمالمرب 

 
النتائج أن المثقفير  يكتبون بدون مقابل ف

ي الجزائر 
 
ي ف

 
ال  Cultural publishing in Algeriaالصحف وما هذا إال تأكيد ان النشر الثقاف

يوفر عائدا ماديا وال حتر معنويا عىل غرار غياب حقوق الملكية الفكرية وكذلك أهم 

ي تفش الحضور الضعي
ف للمثقفير  عتر صفحات الجرائد الوضعية غتر العوامل التر

الصحية للعناوين والربحية واالنتهازية لبعضها اآلخر؛  وقد جاءت هذه الدراسة عكس 

ي نتائج
 
وفيسور   ما ورد ف ي للتر  carol H.wessدراسة حجام الجمىعي وهو مقال أجنتر

ي تناولت عالقة القادة1  حول "ماذا يقرأ القادة األمريكيون؟
األمريكيير  بوسائل  ،  والتر

ي جاءت أهم 
اإلعالم المختلفة وترتيب هذه الوسائل اإلعالمية لديهم وفق أهميتها والتر

ي الوسائل اإلعالمية الراديو، التلفزيون( من حيث 
ر
ي تفوق الصحف عىل باف

 
نتائجها ف

ي الجزائر إذ أجاب 
 
ي ف

 
معدالت االستخدام؛  ومن هنا أيضا تضح لنا أهمية االعالم الثقاف

ي والسمىعي ا
ر
ي الورف

 
لسيد أحمد حمدي عن تساؤلنا حول ما هو واقع اإلعالم الثقاف

ونية تشكل رافد أو بديل  – اإلذاعةالبرصي ) التلفزيون(؟ وهل المواقع الثقافية االلكتر

   2؟
ً
ي ال تمتلك قناة ثقافية، مثلما نراه مثال

"أن الجزائر من بير  الدول العربية القليلة التر

امج وان كانت غتر كافية، وال تثتر قضايا محركة  عند دول الجوار كمرص مثال، ومنه التر

ي حد ذاته، ومع أن 
 
ي للدولة ف

 
وع الثقاف ي المشر

 
، ولكن المشكل يكمن ف للتفكتر المحىلي

إال  Networked communityالمجتمع ارتقر إىل التأسيس لما يسم بالمجتمع الشبكي 

ي الراهن وثبة جديدة ل
 
ي الجزائر  لفكر المعارص الما بعد هووي"أن الصورة تبقر ف

 
ولكننا ف

ي خصوضي 
 
واالرتقاء  Private cultural awareness بأمس الحاجة إىل صناعة وعي ثقاف

ي او  ى الدول المتقدمة، فاإلعالم الجماهتر به ألن يصبح أيقونة كونية، مثلما فعلت كتر

ي بات لحظة 
مم والشعوب، نحو بناء وتأثتر لدى األ  إقالعما يسم بالمجتمع الميدياب 

ونية؛ فهل هذه المواقع تؤسس  الكينونة الحضارية، إذ أسس لنا مواقع ثقافية إلكتر

؟ إذ وضح لنا  ي
وب  ي االلكتر

 
ألدب متمتر  بمعايتر جديدة تحسن نوعية المحتوى الثقاف

الباحث )صالي كمال( أنه ال يجب أن نحيد عن الحقيقة إذا ما أقررنا أن األدب يعيش 

ي و الضياع  ، فمسألة الخطاب األدبر ي
وب  ي أو االلكتر

اللغة  إنتاجمنذ ما قبل العرص التقت 

 من حيث الكتابة 
ً
ي الواقع الجزائري تحديدا

 
  واإلبداعظاهرتير  مفصليتير  ف

ً
شكال

                                      
1 -carl R.Bybee & Mark comadena, information Sourses and State legislators, Decision- making 

dedendency, journal of broadcasting , vol.28. no3, summer1984,pp333 

ؤلفات حول ، لديه العديد من المقاالت والم3مقابلة مع االستاذ أحمد حمدي، أستاذ االعالم واالتصال بجامعة الجزائر  -

 صباحا.9:00لمدة ساعة واحدة على الساعة  2019نوفمبر  23يوم  3االعالم واالتصال، تمت المقابلة بجامعة الجزائر 
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بوية  ، فماهية األدب تغتر جوهرها حسب تمظهرات اضمحالل المؤسسة التر
ً
ومضمونا

ي الجزائر، ومنه االنتقال 
 
بالهوية األدبية المتدهورة من الطابع الكالسيكي إال والثقافية ف

ي  
 من حيث النسيج الفكري والجماىلي والفت 

ً
 وتمزقا

ً
ذما ي لم يزدها إال تشر

وب  الطابع االلكتر

وترتيب البيت الداخىلي للمؤسسة  إصالح"؛  وهذا ما يجرنا للحديث عن ! كذلك

 ، ربما قد تكون للمجتمع الثقافية ورسكلة المنظومة المعرفية لإلبداع والمبدعير 

ي مأزق اللحاق بالركب 
 
، ولكن حتر ال نغرق ف ي عالم متغتر

 
ي لغته الخاصة ف

وب  االلكتر

الحضاري للمجتمعات المتقدمة تحت سمة "التبعية الثقافية" أو "الثقافة التقليدانية 

" علينا تحوير األدب والثقافة والفنون بأسس ومعايتر نقدية -أي تقليد ما هو مقلد–

سخ ومن ي تتر
 لها، ومن هنا نكشف عن الصورة التر

ً
هجية، تجعل من مفهوم الجودة عنوانا

ي القناة الجزائرية الثالثة عن 
 
امج الثقافية ف ي أذهان الجمهور انطالقا مما تقدمه التر

 
ف

ي الجزائر، لمعالجتها ألهم القضايا  واإلعالمواقع الصحافة 
 
ي ف

 
من خالل  اإلعالميةالثقاف

ي أزاحتها الحركية المتواكبة  إعادة إنتاج واقع
ي عىل القيمة والرسالة النبيلة التر

إعالمي مبت 

امج  ي التر
 
للتكنولوجيات الحديثة، وهو األمر الذي يجعل مثل هذه المواضيع تطرح ف

ي 
 
الثقافية، عطفا عن طبيعة انتقاء األسئلة واختيار المساهمير  من النخب المثقفة ف

ي الحوار والنقاش والتف
 
اعل لبناء حوار ومعطيات واقعية تتعلق بالحدث المشاركة ف

ي عىل أساسها تدرج مثل هذه المواضيع. 
 وتداعياته المختلفة التر

ي الجزائرأما ما تعلق بتفستر االهتمام بموضوع           
 
فجاء االهتمام  الكتابة النسوية ف

ي تقام وطنيا أو دو   به ضعيف نسبيا
ليا ومنه يظهر وارتبط دائما بالمناسبات النسوية  التر

ي القناة الجزائرية الثالثة عتر 
 
ي تغطية الموضوعات األدبية والفكرية ف

 
التباين الواضح ف

ي الجزائر 
 
 Feminist literatureبرامجها الثقافية، حيث يشكل موضوع األدب النسوي ف

in Algeria   ة ذاتية تصور نفسها موضوع نقاش فالمرأة ككاتبة دائما ما تكون كتابتها كستر

كمضطهدة ومستضعفة، وعىل هذا األساس دائما ما تتجىل صورة المرأة كمهزومة 

ارتبطت دائما ببيئتها فكما يقال "الكاتب ابن بيئته"، هذا ما أنتج رصاع أزىلي بير  الكتابات 

ها، فبعض الكتاب  األدبية  وخلق مصطلحات ومفاهيم كالجنوسة والجندر وغتر

لنوع من الكتابات وإعطاء ألقاب مسيئة لهذا المشارقة قاموا بتنميط وتحجيم هذا ا

ي كما أطلق األديب أنيس منصور أدب األظافر الطويلة، وإحسان عبد  الصنف األدبر

، فمثال الرجل يرى األدب النسوي عبارة عن  القدوس أطلق عليه أدب الروج والمانيكتر

تعري فكر  بكائيات، وهذا يسم الرفض المبطن الذي يحاول الرجل أن يتستر عليه فهي 

ي ال يريد الرجل للمرأة أن تعيها وتتنور 
الرجل وتزيــــح الستار عن بعض الخفايا السيئة التر

بها. ومن جانب مغاير لهذه النظرة الفوقية ما جاءت به مواقع التواصل االجتماعي من 
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ي انعكست 
ية أرجعت للمرأة سلطتها وهيبتها وكيانها النسوي والتر انفتاح وحرية تعبتر

ي ال تهزم وهنا نلتمس فاعلية دور عىل كتاب
اتها وأظهرتها بصورة البطلة والصامدة التر

 ، ي
 
ي والثقاف ي تطوير المشهد األدبر

 
المرأة ثقافيا وسياسيا واجتماعيا ومشاركتها الفعلية ف

؟ وهل يتناسب مع نسبية العددية  ي
 
ي الواقع الثقاف

 
وعن سؤالنا ما مدى فاعلية المرأة ف

ي ا
 
ي تشكلها المرأة ف

ي مقابلتنا له التر
 
لمجتمع الجزائري؟ أجاب الدكتور أحمد حمدي ف

"أنه يتفق مختلف العلماء والمفكرون أن إشكاليتير  لم يحلهما العقل  1بشكل موسع 

وط  ي بعد وهما: المرأة والسلطة؟، وعليه أرى أن الجزائر وإن كانت لها بعض الشر العربر

 لتأثتر األولية إلدخال المرأة إىل الحياة الثقافية والسي
ً
اسية ثم االقتصادية اليوم، نتاجا

ية بالجزائر،  The colonial momentاللحظة الكولونيالية  ي المجتمعات الحرص 
 
ف

ولكن تواجد المرأة وحسب منظومة القيم ما انفك حبيس الهيمنة واالحتكار التقليدي، 

Traditional monopoly لكون المجتمع الجزائري كما قال "بورديو 
ً
نظرا

P.Bourdieu "يعيش "الهيمنة الذكورية "Male dominance ؛ قد ،"  وبالتاىلي

 أنها لم 
ّ
 للدراسات واإلبداعات النسوية كموجة جديدة، إال

ً
ة زحفا ي اآلونة األختر

 
نلتمس ف

ي 
 
 لتدخل تاريــــخ االبداع الخالق، ألنها مازالت تحاول أن تدافع عن حضورها ف

ر
ترف

ي الواقع الجزائري، ما جعلها تظهر الساحة باالهتمام البالغ بوضعها وحال
 
ها ومعاشها ف

ي من مقام الدفاع عن النفس؛  زيادة عىل هذا لو قيمنا  متوجسة بهوس الخطر الخارحر

ي النسوي 
 
ي تزايد مستمر   The feminist cultural movement الحراك الثقاف

 
نجد أنه ف

ة وهذا ما يجعل رغم أن اإلعالم يعزل بعض الوجوه واألسماء، وُيظهر األسماء ال كبتر

ي 
 
امج الثقافية ف المعالجة اإلعالمية لهذا الموضوع تتكيف وبطريقة سهلة مع أهداف التر

ي مضمونها باعتبارها 
 
قناة الجزائرية الثالثة، حيث عادة ما تستقل هذه المواضيع ف

ي عيد المرأة أو و 
 
فاة أحداث مناساباتية، لذا دائما ما يتم ربطها بالسياق العام المتمثل ف

ها من األحداث والقضايا النسوية، حتر تأخذ مجال  شخصية أدبية معروفة أو غتر

 . ي
 
 اهتمام من خالل ترتيب أولوياتها ضمن خدمة الحركة الثقافية النسوية وأداءها الثقاف

: المواضيع الفرعية بالنسبة للموضوع الرئيشي الخامس) مواضيع الثقافة 8الجدول

  السياسية(: 

الموضوع 
 الرئيشي 

  %النسبة التكرار المواضيع الفرعية

ي وتشكل الثقافة الجديدة الثقافة   %73،27 543الحراك الشعتر

                                      
 مقابلة مع الدكتور أحمد حمدي)تم التطرق لتفاصيلها(. -

1
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ي المجتمع الجزائري السياسية
 
 ف

وع المجتمع  %26،72 198 األمة والدولة ومشر

 100 741 المجموع

ي رقم                
 
قافة يوضح المواضيع الفرعية بالنسبة لموضوع الث  7الشكل البياب

 السياسية
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ي رقم 8قراءة وتحليل الجدول رقم
 
 :7والشكل البياب

ي أعاله إىل مجموعة المواضيع      
ي الجدول والشكل البياب 

 
تشتر البيانات الموضحة ف

امج الثقافية  ي مضامير  التر
 
الفرعية المطروحة بالنسبة لموضوعات الثقافة السياسية ف

ي القناة
 
ي وتشكل الثقافة الجديدة  ف الجزائرية الثالثة، حيث احتل موضوع الحراك الشعتر

ي المجتمع الجزائري المركز األول بنسبة مئوية قدرت ب
 
، ليحتل موضوع %73،27ف

ي بنسبة مئوية قدرت ب
وع المجتمع المركز الثاب  ، ومن هنا %26،72األمة والدولة ومشر

ي نسبة الموضوعير  
 
امج الثقافية عىل نالحظ التباين الواضح ف ، إذ توزع مركز اهتمام التر

ي المجتمع الجزائري ويمكن تفستر 
 
ي وتشكل الثقافة الجديدة ف موضوع الحراك الشعتر

ة  هذا التباين بير  النسب إىل أولويته بالنسبة للقناة الجزائرية الثالثة وكذلك بالنسبة لفتر

ي ارتبطت باألحداث السياسية ا
ي تناول هذه المواضيع والتر

ي كانت تمر بها البالد والتر
لتر

ي قناة 
 
امج الثقافية ف انشغلت كل وسائل اإلعالم بتناولها من زاويتها الخاصة، ما جعل التر
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،  هذا  ي
 
ي المشهد الحراكي الثقاف

 
تها فاعلة ف الجزائرية الثالثة تتناولها بحضور نخب اعتتر

ي وتشكل التفستر يتماسر مرحليا مع دور حجم النسبة الفرعية لموضوع الح راك الشعتر

ي طرحت 
ي المجتمع الجزائري، هذا ما يجعلنا نسلم بدور المرحلة التر

 
الثقافة الجديدة ف

ي 
ي الجزائر والتر

 
ة المظاهرات الشعبية السلمية ف ي فتر

 
فيها هذه المواضيع والمتمثلة ف

ة أشهر كاملة،  خصوصا  2019جاءت بوادرها من فيفري  ي استمرت ما يقارب عشر
والتر

ة قد تم تصويره ضمن أطر رمزية نمطية وإن اعتتر  ي قبل هذه الفتر
 
نا المشهد الثقاف

تحتضنه الوسائل اإلعالمية  subaltern position متكلسة وجامدة وبوضعية هامشية

ة  بأشكال تقليدية وممارسات شدية تمثلها ثنائية ما وراء المركز والهامش، ولعل فتر

ي واالجتم
 
اعي قد أثرت عىل  الوسائل والتقنيات الحراك السلمي السياسي والثقاف

ي أنتجت وشكلت لنا ثقافة جديدة  وأفرزت عمليات عىل صيغة 
التكنولوجية التر

ي المجتمعات 
 
نت ف المعالجة اإلعالمية لهذه المواضيع؛ فمنذ لحظة ولوج االنتر

ي ونظري محموم اتخذ اتجاهير   الجزائرية والعالمية انبلج  تقاطب ابستمولوحر

ي techno- optimisteاه المتفائل بالتكنولوجيا ، اتجأساسيير  
 
ل ف

ّ
، والذي تمث

مات تتوفر عىل قدرات تحريرية وإمكانات دمقرطة  الوسائط االتصالية الجديدة كميكانتر 

ي زيادة أشكال  democratizing capabilitiesجوهرية 
 
ط الضوء عىل دورها ف

ّ
وسل

ورات الديمقر  ام الفردي بصتر  
 -technoاطية، واالتجاه المتشائم التعاضد الجمىعي وااللتر

pessimist   الذي ينظر للوسائط االتصالية الجديدة نظرة تشكيكية وسكونية وأن كل

 status quoما سينجرُّ عنها من تحوالت ستكون فيها الغلبة لتناقضات الواقع السائد 

لجزائري وأعطابه الوظيفية بالرغم من هذا؛  أثبتت هذه المواقع التواصلية أن الشاب ا

ي والكتابات والشعارات والشعر 
ي األغاب 

 
ي ترجمها ف

ي الفضاء األزرق التر
 
ناضج خصوصا ف

ي  برزت بشكل كبتر أثناء الحراك، 
واللوحات  الفنية المشحية المعروضة  واللباس والتر

ي 
 
ي نفت تهمة  قيلت عىل الجزائري أنه يتصف بالعقم الثقاف

أو  Cultural sterilityوالتر

ي الخواء الث
 
وعليه انعكست الحالة النفسية عىل توصيف  Cultural Emptinessقاف

ي يرغب أن يوصلها، وعن 
ة عكست الرسالة الثقافية التر تلك الشعارات بصورة متحرص 

ة بالشكل الذي  ي وهل كانت حارص  تساءلنا عن دور النخبة المثقفة أثناء الحراك الشعتر

وفسور بلقاسم  ض بها أن تكون؛ قدم لنا التر
ي يفتر

 عن  عيساب 
ً
ي هذا الشأن بعيدا

 
قراءته ف

التحليل بحكم أن الحراك ما فتر  عىل استمراريته، فقال ان" مفهوم النخبة المثقفة بدا 

ي ثنايا الحراك 
 
"، ولهذا ما جاء ف ي

أنها غتر موجودة ككتلة تاريخية حسب قول "غرامسر

                                      
   لنقدية واألدبية بجامعة يحي ناقد أكاديمي ومترجم، أستاذ الدراسات ا مع البروفسور بلقاسم عيسانيتلفونية  مقابلة

نوفمبر  20يوم  16:00فارس المدية الجزائر له عدة اصدرات أهمها شيطان النظرية، الجمالية والعالئق: ساعة المقابلة 

2019. 
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ي كحدث مولد لوثبة مجتمعية جديدة، جعل "أصحاب الشهادة" وال  سيما الشعتر

وأصحاب المهن الثقافية والفنية والفكرية"  واإلعالميون"الجامعيون" كما "المبدعون 

) ي قيمي
ر
 وخيانة الضمتر أحيانا أخرى )كموقف أخالف

ً
فالحراك   يعيشون الخيبة أحيانا

" ولكن المثقف الذي  ي ذلك "االعتقاالت الفكرية للمثقف الكالسيكي
 
حرر الجميع بما ف

اء السلم اندرج ضمن هابيتوس ا اء الذمم أو شر لنظام السياسي الشموىلي "إما عتر شر

، واالمتيازات" لم يج ، أو الرشوة الفكرية والثقافية، أو بالمنطق الريىعي د نفسه االجتماعي

"العبودية الطوعية" أو القابلية للتحجر استنادا لقول مالك  إال رهن ما يسميه إتيان ب

ي "القابلية لالستعمار"، وهكذا  ستكون النخبة المزعومة بهذا قد لعبت دور بن نتر

ي حاجة"
 بما يسم ! مشحي مفاده "شاهد ما شافسر

ً
، والتاريــــخ سيفضحهم جميعا

"أن وظيفة المثقف هي تنمية حرية  1إدوارد سعيد"لعنة الثقافة" هذا االعتقاد  يؤكده 

ي معرفته بما يحدث
 
ي الجزائر ف

 
من  اإلنسان ومعرفته" وهذا ما يغيب عن المثقف ف

ي أن هناك من النخب 
أحداث داخل المجتمع وهو واقف حائر ومتفرج؛ لكن هذا ال ينق 

ة عتر  ي التغيتر سواء عتر النقاشات المباشر
 
من شارك وخاض نضال الحراك والرغبة ف

ي كثتر من الفضاءات 
 
ة ف امج الحوارية التلفزيونية واإلذاعية وحتر المحاورات المباشر التر

شبكات الرقمية أو داخل القاعات الجامعية أو المكتبات والمراكز العامة أو حتر عتر ال

الثقافية، ولعل هذا يتعلق بمدى ارتباطها بالسياق العام الذي تمثله مرحلة تلك 

ي عادة ما تشكل 
ي بشكل متتاىلي ومتكرر تلك النقاشات الفكرية، التر

األحداث، فتأبر

ي كانت
ي كثتر من األوقات قيد الكتمان  تداعيات لتلك األحداث والقضايا الثقافية التر

 
ف

ي 
، وعىل هذا األساس يمكننا ان نفش هذه المعطيات بناء عىل األهمية التر ي

والتخق 

ي قناة الجزائرية الثالثة لمثل هذه المواضيع، ويتضح هذا من 
 
امج الثقافية ف توليها التر

ي تعكس مراكز اهتمامها  بهذه المواضيع، اما ما تعلق بمو 
األمة ضوع خالل النسب التر

وع المجتمع  امج الثقافية المعالجة هو اآلخر اهتماما  والدولة ومشر والذي أعطته التر

ي 
ات المخاض التر كون هذه المواضيع تشكل البادرة لبناء المجتمعات خصوصا بعد فتر

ات عىل عديد من المستويات والمجاالت  ة الحراك عرفت تغتر ي فتر
 
تمر عليها، والجزائر ف

الفكرية والثقافية والسياسية جعلت من هذه المواضيع مركز الحياتية خصوصا 

امج الثقافية والمتتبعير  لها، بدون أن ننس المساهمة  استقطاب واهتمام لدى التر

ي إنتاج مشاريــــع مجتمعية من شأنها زيادة الوعي 
 
الفعلية للمثقفير  ودورهم الريادي ف

امج الثقافية كافية ان والتحرص  المجتمىعي وهذه العالقة بير  النخب والمجتمع و  التر

ي 
تفش لنا أهمية الموضوع، ومما سبق تتضح عالقة المثقف والسلطة أو السياسي التر

                                      
1 28،ص1996، 2، تر:غسان غصن، دار النهار للنشر، بيروت، طصورة المثقفادوارد سعيد، -
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ي األصل عالقة تكاملية حيث " ال سياسة بدون ثقافة، وال معت  للثقافة بدون 
 
هي ف

ي الواقع العمىلي 
 
ي برامج عمله، ومن ثم ترجمتها ف

 
تجسيد عمىلي من قبل السياسي ف

ي 1لنضاله" اف ثقافة جزائرية جديدة عىل وقع الحراك الشعتر ، ومن هنا يمكن استشر

ي الذي يمكن نقله من 
 
يرغبها ويراها المثقف الجزائري من خالل سياق الحراك الثقاف

عة القيمية إىل نزعته الفكرية والثقافية ويتبلور ذلك من خالل والدة مثقف حراكي  الت  

ية للمجتمع الجزائري وهنا ذكر جديدة تعكس هذ حرا كيةجديد أو نخبة  ه الوثبة التغيتر

ي الذي بدأ يتشكل جزائريا مع 
ر
ي مقابلته: "أن البعد القيمي واألخالف

 
الباحث صالي كمال ف

ي 
 
ما يسم بالسلمية ال يمكنه أن يحدث تحوال ما لم يصبح مرجعية فكرية وأسلوبا ف

لنة إىل الفعلنة، والثقافة الحياة االجتماعية للجزائري نفسه"؛  أي بانتقاله من العق

ي 
 
وع الذي يجب أن ترعاه مؤسسات حديثة مدنيا ف الجديدة لن تتأسس خارج المشر

، ومنه  وع المجتمعإطار مؤسسات التنشئة والتعبئة االجتماعيير  ي تلك  مشر
 
يكمن ف

ي العمل بها وتكريسها لخلق مجتمعات ثقافية ذات قيمة 
ي ينبىع 

المبادرات واآلليات التر

ي تكرس لثقافة  حقيقة وال 
ي ذلك إال من خالل االستماع إىل اإلرادة العامة التر

يأبر

ي ودولة القانون، وعىل هذا 
المواطنة وثقافة الدولة األمة الجزائرية والمجتمع المدب 

ي تعد 
وع المجتمع بهذه الطريقة التر األساس يتم التعامل مع موضوع األمة والدولة ومشر

ي القناة الجزائرية الثالثة من خالل أحد طرق المعالجة اإلعالمية للتر 
 
امج الثقافية ف

ي 
 
وع ثقاف تحديدها من الزاوية الثقافية المقاسة أساس عىل طبيعة الدولة كأفق وكمشر

ض أن عملية التحول الديمقراطي  فكري، يبت  من طرف  "الفاعل االجتماعي الذي يفتر

هنا المثقف  جتماعي بالفاعل اال والمقصود  2مبنية عىل فكرة إعادة هيكلة الدولة"

ي 
 
ي دور السياق العام الذي يؤثر ف

باختالف مساراته وتوجهاته الفكرية ، كما ال ننق 

ة أحداث لحراك  امج الثقافية لمثل هذه المواضيع خالل فتر المعالجة اإلعالمية للتر

 الراهنة. 

امج الثقافية لقناة الجزائرية 9الجدول  ي البر
 
:  يوضح عناض القيم المطروحة ف

 ثالثة: ال

                                      
1
، مذكرة ماجيستير، كلية الحقوق، مصطفى األشرف نموذجا -سلطة في الجزائرالنخبة المثقفة وال، سالف نعيمة - 

 . 55، ص2012/2013وهران، الجزائر، 
2
، مجلة دراسات إنسانية واجتماعية، المثقف الجزائري والهوية السياسيةزين الدين زمور، حسين بن شارف،  - 

  2، ص 2018، جانفي 8جامعة وهران، العدد 
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 القيم
       المواضيع

قيم أدبية 
 ومعرفية

قيم أخالقية 
 وحضارية

 المجموع قيم فنية وجمالية

المواضيع 
 الرئيسية
 

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

الفكرية 
 والفلسفية

65 29.14% 21 9.90 11 5.82% 97 %15.54 

المواضيع 
 األدبية

87 39.01% / / 43 22.75% 130 20.83% 

فنية 
وإعالمية 
 ثقافية

/ / 56 %26.41 98 51.85% 154 23.23% 

معرفية 
 وتعليمية
 

45 20.17% 46 21.69% 23 12.16% 114 18.26% 

الثقافة 
 السياسية
 

26 11.65% 89 41.98% 14 7.40% 129 20.67% 

المجموع 
 الكلي 
 

223 100 212 100 189 100 624 100 

  

 

 

ي رقم الشكل البيا
 
امج الثقافية8ب ي البر

 
 يوضح عناض القيم المطروح ة ف
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ي رقم 9قراءة وتحليل الجدول رقم
 
 :8والشكل البياب

ي أعاله إىل نسب عنارص القيم        
ي الجدول والشكل البياب 

 
تشتر البيانات الموضحة ف

امج الثقافية بالنسبة لل ي مضامير  التر
 
موضوعات الرئيسية، حيث احتلت المطروحة ف

القيم األدبية والمعرفية المرتبة األوىل بأكتر نسبة توظيف بالنسبة للموضوعات الفكرية 

بالنسبة للقيم األخالقية  %9،90، وبنسبة 29،14%والفلسفية بنسبة مئوية قدرت ب

م بالنسبة للقيم الفنية والجمالية، أما بالنسبة لتوظيف القي %5،82والحضارية، و

، أما بالنسبة للقيم الفنية %39،01األدبية والمعرفية للموضوعات األدبية فقدرت ب

، ولم تسجل أي نسبة ظهور بالنسبة للقيم األخالقية %22،75والجمالية فقدرت ب

والحضارية، فيما تعلق بالموضوعات الفنية واإلعالمية الثقافية فجاء  أكتر توظيف 

، أما بخصوص القيم الحضارية %51،85وية قدرت بللقيم الفنية والجمالية بنسبة مئ

، أما بالنسبة للقيم األدبية والمعرفية فانعدمت %26.41واألخالقية فقدرت بنسبة 

النسبة، بخصوص الموضوعات المعرفية والتعليمية فجاءت نسبة توظيف القيم 

، أما القيم الحضارية واألخالقية فجاءت بنسبة %20،17األدبية والمعرفية ب

، أما ما 12،16%، وجاءت القيم الفنية والجمالية بنسبة توظيف قدرت ب21،69%

تعلق بموضوع الثقافة السياسية فجاءت فكانت أكتر نسبة توظيف لعنارص القيم من 

، تلته القيم األدبية والمعرفية %41.98نصيب القيم الحضارية واألخالقية بنسبة 

ا القيم الجمالية والفن11،65 %بنسبة . حيث نالحظ من خالل %7،40ية بنسبة ، وأختر

هذه المعطيات مدى التباين بير  نسب توظيف عنارص القيم بالنسبة لكل موضوع 
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ة بير  توظيف عنارص القيم األدبية والمعرفية  بحيث يشكل هذا التباين مفارقة كبتر

وعنارص القيم الفنية والجمالية وكذا عنارص القيم الحضارية واألخالقية؛ بحيث أن 

ي مد
 
امج الثقافية ف ى توظيف هذه القيم يرتبط بمدى أهمية كل موضوع بالنسبة للتر

القناة الجزائرية الثالثة، وهي قيم تهدف باألساس لجذب الجمهور وتقديم مستجدات 

عن األحداث الثقافية من مكان وقوعها بالصوت والصورة الذهنية مع إضفاء عنرص 

ي معالجتها، حيث ظهر 
 
ت القيم األدبية والمعرفية بالخصوص حير  اإلثارة والتشويق ف

، وكمثال عىل هذه القيم "  يتم استضافة كل من الشعراء والكتاب والنقاد والمحللير 

"  فالجزائر بلد شائع ثقافيا وجغرافيا اإلسالميةاللغة األساسية هي العربية وهي الثقافة 

ي واللغوي،  وتظهر أيضا هذه الق
: "التعدد وهذا ما أكسبها التعدد األلست  ي

 
يم مثال ف

ي 
 
ي تحمل ف

غوي"، " اللغة كائن مخلص لألمة" وهي األلسنة التر
ُ
غوي وليس التعدد الل

َ
الل

اب، الثقافة الصحراويةداخلها قصة كالتحدث حول األمازيــــغ العرب، الطوار  ي متر 
، ق، بت 

ه بارتباطها مع  الثقافة المتوسطية، ومنه فإن  توظيف قيم أدبية ومعرفية  يمكن تفستر

ي مناقشة المضامير  اإلعالمية 
 
ارتفاع المستوى التعليمي حيث كلما زادت المشاركة ف

الثقافية مع القائمير  عليها فالرتبة العلمية تكسب صاحبها الوجاهة وتحقق له السلطة 

المعنوية بالمنظور اإلعالمي إذ يستطيع بهذه الرتبة تمرير رسائل وخطابات قيمية تنفع 

ي وتزيد من ذائ
ي  قته المعرفيةالمتلقر

أما ما تعلق بتكرر ظهور القيم الجمالية والفنية التر

شكلت نسبة متفاوتة الظهور حسب كل موضوع إال وأنها تتناسب وطبيعة المواضيع 

ي المواضيع اإلعالمية والثقافية والفنية 
 
ي بشكل كبتر ف

 
المختارة حيث الحظنا تكررها ف

الجزائرية وكمثال عىل هذه القيم  عرافواأل خاصة ما تعلق بموضوع العادات والتقاليد 

"؛ " الجزائر متحف مفتوح  ي
 
نجد : "اللباس التقليدي"، "العجار"، "الجزائر كائن ثقاف

 " ،" ي  االمازيغية"، "الفن الشعتر
ي زواياه مختلف الحقب التاريخية"، "الموسيقر

 
يحمل ف

اث هو جملة المشح الفولكلور"، "الثقافة فسيقساء جمالية" وعليه فالرجوع إىل  التر

قيم حية، والثقافة هي إبداع وتجديد والنخبة كناظم للمجتمع مطالبة بإنتاج الجديد  

كما أنتج القدماء موروثهم دون أن االنغالق عنها، وهي أداة من أدوات المقاومة ضد 

ة من  ي شكلت نسبة معتتر
التشيتر   أما عن توظيف القيم األخالقية والحضارية والتر

ي " قيالظهور عىل اخ
 
ي تظهر مثال ف

م الثورة التحررية"، " تالف المواضيع الرئيسية والتر

"، " الحراك المواطنة" " العقد االجتماعي ي
"، المجتمع المدب  ي

 
، " الحراك الثقاف

"،" الحرية" والحتمية"،" االنتقال ، " قيمة السلمية"، الذي يشمل فكرة الديمقراطي

ي انعكس
ي الذي عرفته المواطنة، " الدولة األمة"،  والتر

ة بعد المنعرج التاريح  ت مباشر

الجزائر والذي جاء بقيم وثوابت رفعها الحراك وتبنتها النخبة والمجتمع حيث فتح 

ي مواضيع األمة والشعب الذي يريد أن 
 
ورة البحث ف النقاش وأدخل المجتمع ستر
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بة  يؤسس لدولة القانون، وعليه توظيف هذه القيم المحورية والهامة من طرف النخ

امج الثقافية  الجزائرية وأثناء ذلك الظرف  ي التر
 
فأثناء طرح ومعالجة تلك المواضيع ف

ي 
 
ي تعيشه البالد إنما دليل عىل رغبتها ف

وعها المجتمىعي فالنخبة  إيصالالحساس التر مشر

احات لقضايا ترتبط بالقيم تؤهلها إىل  مرتبطة بفعل اإلنتاج أي ما تنتجه من حلول واقتر

ي والعلمي الذي يمتلكه المثقف أن تسود أو 
 
تقود المجتمع، ومنه " فالرأسمال الثقاف

ة المجتمع المختلفة" ي مستر
 
ي تأكيد هوية المجتمع وإبرازها ف

 
ي توظيفه وبذله ف

 1ينبىع 

ة؛ وعىل هذا األساس يمكننا أن نصل  ي جزءا من هذه المستر
 
والذي يعتتر الحراك الثقاف

ي األختر من خالل توظيف هذه القيم 
 
ي هذه المواضيع إىل عالقة المثقف ف

 
ف

ي المثقف   بمجتمعه
 
ي قوله" أثق ف

 
ي ف

وإنتاجه للقيم واألفكار كما يذكر رشيد ميموب 

ي  اإلنسانيةكموقظ للوعي ودافع للرذائل 
والرقيب اليقظ، المستعد للتنديد بالمخاطر التر

ي  2تهدد المجتمع"
 
امج ، وهذا ما ينطبق عىل موقف النخبة المثقفة المساهمة ف التر

ي القناة الجزائرية الثالثة. 
 
 الثقافية محل الدراسة ف

ي قناة الجزائرية 10الجدول رقم 
 
امج الثقافية ف ي البر

 
: توزيــــع الفاعلي   المساهمي   ف

 :الثالثة

 النسبة المئوية التكرارات توزيــــع الفاعلي   

(-القائم باالتصال )مقدم ي
 %26,41 70 مراسل صحق 

 %33.58 89 خبتر  -مىعي طالب جا-دكتور -أستاذ-باحث

ي  -كاتب-أديب
جم -شاعر-رواب  ي -متر  %20.75 55 مكتتر

ي ومشحي  -ممثل-ملحن -فنان
 %12.83 34 سينماب 

 %6.41 17 مسؤوىلي مؤسسات وجمعيات ثقافية ودور نشر 

 100 265 المجموع

ي رقم 
 
امج الثقافية 9الشكل البياب ي البر

 
 يوضح عناض الفاعلي   ف

                                      
88، صع سبق ذكرهمرجبرهان غليون،  - 1

  

2
 -Brahim brahmi, le pouvoir, la presse et les intellectuels en Algérie, paris, harmatton, 

1986,p212 
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ي رقم 10قراءة وتحليل الجدول رقم
 
 9:والشكل البياب

ي        
 
امج الثقافية ف ي التر

 
ي الجدول أعاله إىل نسب الفاعلير  ف

 
تشتر البيانات الموضحة ف

القناة الجزائرية الثالثة محل الدراسة، ومن خالل القراءة األولية لإلحصائيات أعاله، 

امج تعتمد عىل مجموع ي المحتوى نجد بأن هذه التر
 
ة متنوعة من الفاعلير  المساهمير  ف

ي وصل مجموع تكرارهم 
 
ي وظفتها  265الثقاف

تكرار، إذ احتلت الشخصيات الفاعلة التر

امج الثقافية محل الدراسة والمتعلقة ب  ) الباحث،  طالب جامىعي  ، دكتورواألستاذ التر

( النسبة األكتر من ناحية التوظيف بنسبة تقدر ب ي المرتبة %، تال33,58خبتر
 
ها ف

الثانية الشخصيات الفاعلة الحوارية الفاعلة والمتعلقة )القائم باالتصال، مقدم، مراسل 

( بنسبة مئوية قدرت ب% ي
ي المركز الثالث احتلت الشخصيات الفاعلة 26,41صحق 

 
، ف

( بنسبة مئوية قدرها  ي جم، مكتتر
، شاعر متر ي

%، 20,75والمتعلقة )أديب، كاتب، رواب 

ة  ( تلتها مباشر ، مشحي ي
الشخصيات الفاعلة والمتعلقة ب)فنان  ملحن، ممثل، سينماب 

ي المركز األختر الشخصيات الفاعلة 12,83بنسبة توظيف قدرت ب%
 
، لتحتل ف

( بنسبة مئوية  والمتعلقة ب) مسؤوىلي مؤسسات وجمعيات ثقافية ودور نشر

ي توظيف 6،41قدرها
 
نسب %.  حيث نالحظ من خالل هذه المعطيات مدى تباين ف

نامج  امج الثقافية محل الدراسة، خاصة ما تعلق بتوظيف التر ي مضامير  التر
 
الفاعلير  ف

 ،) للشخصيات الحوارية المتعلقة ب)الباحث  واألستاذ، دكتور، طالب جامىعي خبتر

ي 
 
اء الفكري والمعرف امج النخبوية والمعرفة المسبقة بمدى الت  وهذا دليل عىل طابع التر

امج ومتابعيها لهذه الطبقة وكمية اإل  ود بها التر  
ي ستر

ضافة العلمية والمعرفية والقيمية التر

ي دور 
والذي يعود باإليجاب عىل القناة كونه يحقق أهدافها الثقافية، كما ال ننق 

ي تم توظيفها حسب طبيعة كل موضوع من المواضيع 
الشخصيات األخرى التر
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ي تأثتر األنواع المدرجة، او حسب طبيعة الحوار نفسه، وهنا يظهر الدور ال
 
ي ف

مهت 

ي إدارة الشخصيات من جهة، وذلك من خالل عملية االختيار واالنتقاء 
 
الصحفية ف

حسب طبيعة كل شخصية وخلفيتها الدينية والثقافية والسياسية واالجتماعية 

ي المضمون من خالل تناسب الشخصية مع  واإليديولوجية
 
ها، وكذا توظيفها ف وغتر

مدى عالقتها بهذا الموضوع من جهة أخرى، ولَعل هذا ما طبيعة الموضوع من جهة، و 

 ، ي
 عىل الشخصيات الحوارية الفاعلة والمتعلقة ب)أديب كاتب، رواب 

ً
ينطبق أساسا

ة التخصص  (، خاصة وأن الشخصيات الحوارية الواردة هنا لها متر  ي جم، مكتتر
شاعر، متر

ي 
 
ة واالقتدار الثقاف خاصة وأن القناة بشكل عام،  Capacité culturelle والختر

ي تتعامل مع القضايا الثقافية  
الجزائرية الثالثة تعد واحدة من بير  القنوات الجزائرية التر

ي الشخصيات أيضا له 
 
ها أكت  تخُصصية، ولعل هذا التنوع ف  والرواية وغتر

كالشعر والنت 

امج الثقافية كمعادلة حوارية  ي عادة ما تستخدمها التر
ي مستوى الرؤى التر

 
إلثبات تأثتر ف

، بحيث تستخدم العملية بنفس الطريقة تقريبا بالنسبة لكل  ي موقف معير 
أو نق 

ة مع المواضيع الثقافية، كما تستدعي القناة هذه  ي لها عالقة مباشر
المواضيع التر

دد عىل برامجها الحوارية، وهذا ما يشتر كذلك 
الشخصيات بشكل مستمر باعتبارها تتر

ات الثقافية، كما يمكننا اإلشارة هنا إىل خلفية هذا إىل عالقة القناة بهذه الشخصي

ي الكثتر من الحيادية والمصداقية  
ي الشخصيات تضق 

 
المثقف باعتبار أن عملية التنوع ف

امج الثقافية مهما كانت الخلفية  والموضوعية عىل المحتوى المقدم من طرف التر

ي حير  
 
ي ترتبط بهذا المثقف، ف

أن عملية االنتقاء تكاد تكون  السياسية أو اإليديولوجية التر

ي ترتبط إما بالجوانب الفكرية أو األدبية أو 
واضحة نظرا لطبيعة المواضيع المعالجة والتر

وحتر المعرفية وهنا تظهر لنا مدى عالقة المعرفة بالسلطة، وهنا يمكننا   اإلعالمية

ي أنطونيو "حول نظرية الهيمنة السياسي
ة والثقافية " اإلشارة إىل ما تطرق إليه غرامسر

ها أداة التوازن بير  المثقفير  والسلطة"  ي يعتتر
، حيث نالحظ أن كل األعداد من 1التر

امج الثالثة ال تكاد تنعدم من وجود مثقفير  وهذا راجع بطبيعة الحال إىل طبيعة  التر

ي وعىل هذا 
ي الوطت 

 
ي تناقش الشأن الثقاف

امج الحوارية وكذا طبيعة المواضيع التر التر

ي توجيه رسالة للمشاهد عن األساس ظ
 
ي لها دور فاعل ف

هرت بعض الشخصيات التر

وفيسور عبد الرزاق  ي نجد فيها كل من التر
طريق الرأي السديد والحجج المقنعة والتر

، عموري سعيد، فؤاد منصوري  وك دريدي، فارح مشحي ، متر  بن تومي
بلعقروز، اليمير 

توهامي وهم تقريبا بعض سفيان لوصيف، عبد القادر دعماش يحي مزاحم، طيب 

                                      
1
 - Gramsci Antonio, Letters from Prison, Edited by Frank Rosengarten, Translated by 

Raymond Rosentbal, University Press, New york, 1994 
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ي  
امج الثالثة وهذا دليل عىل أهمية الشخصية التر ي التر

 
ي تكرر ظهورها ف

الشخصيات التر

ي من 
ا ما يسلط عليها الضوء بشكل ملفت لإلنتباه كونها تؤثر بشكل كبتر عىل المتلقر كثتر

ي تمتلكها سواء اللباس أو حركات اليد أو الجلوس ال
منتظم خالل الدالالت االقناعية التر

أو الكالم المفهوم والواضح، وهي أمور ال يمكن فصلها عن طبيعة وخصوصية 

ي ممارسة فن اإلقناع
 
ة ف  L'art الشخصية المستضافة، سواء من حيث التخصص والختر

de la persuasion أو أحيانا من خالل طبع الشخصية أو نفسيتها    وهنا يظهر الدور

ي 
 
ي تأثتر األنواع الصحفية ف

 
ي ف

 إدارة الشخصيات من جهة  وذلك من خالل عملية المهت 

 واإليديولوجيةاالختيار واالنتقاء حسب طبيعة كل شخصية وخلفيتها السياسية 

ي المضمون من حيث تناسب الشخصية مع 
 
والثقافية والدينية  وكذا توظيفها ف

طها الموضوع المعالج وهذا ينطبق أيضا عىل القائم باالتصال وطبيعته الفكرية وارتبا

بقيمه الشخصية  حيث ترجع المدرسة األمريكية السبب الرئيسي النتقاء ختر أو آخر 

إىل " القيم الشخصية والمهنية للقائم باالتصال الذي يختار العمل لحساب المؤسسات 

ي يستشعر أن سياستها تتفق مع اتجاهاته األساسية"
ي تحوير   1اإلعالمية التر

 
وقيادته ف

ي حالة الحاجة بحيث من المفروض أن تتوفر فيهم مستوى األسئلة وترميمه اإلجا
 
بات ف

ي إعطاء الكلمة بير  الضيوف وعىل هذا األساس يظهر تأثتر 
 
عاىلي من الحنكة والموازنة ف

ارتباط الشخصية بطبيعة الموضوع المعالج حيث ان توظيف المثقفير  من درجة 

لمساهمة وهذا راجع )دكتور، باحث، أستاذ( قد سيطر عىل جل الشخصيات المثقفة ا

ي تعتتر 
ي تفرض حضور النخبة التر

امج الثقافية والتر ي التر
 
إىل طبيعة المضامير  المعالجة ف

ي مجال 
 
والحوار والبناء والتعبتر عن األفكار واآلراء بالشكل  اإلقناعفئة مهمة وبارزة ف

حضارة الذي يخدم أدوارها ووظائفها إزاء مجتمعها وقضاياه، وذلك باعتبارها جزء من ال

ي إنتاج 
 
تها وتطورها من خالل دورها ف ي مستر

 
ي تكوين ثقافتها وتؤثر ف

 
اإلنسانية تشارك ف

، ذلك أن  ي والسياسي
 
ها واالطالع بمسؤولية اإلصالح االجتماعي والثقاف المعرفة ونشر

ي المجتمعات المعارصة إىل عوامل مساعدة، ترتبط أساسا 
 
فعالية هذا الدور يحتاج ف

ومواقفها  وأرائها ية كافية لدى النخبة المثقفة للدفاع عن أفكارها بوجود فضاءات تعبتر 

                                      

تقسم الشخصيات الحوارية إلى مجموعات: شخصيات تحب الكالم كثيرا وتدخل في تفاصيل غير ضرورية في  -  

الحوار، أما بالنسبة للشخصية المراوغة وهي الشخصية التي تتهرب من اإلجابة عن األسئلة وتجيب بطرق ملتوية، 

فية، وهناك الشخصية المحرجة وهي الشخصية بحيث تلتمس في ذلك بعدة خيارات من أجل تقديم معلومات صريحة وكا

: أديب خضور،  أنظر التي تتقيد بأخالقيات وأبجديات الحوار وتحاول ان تلقي اتهامات أو تخرج عن موضوع الحوار ،

  125، 122، ص2009، 2: التعريف والمفهوم، دمشق، المكتبة اإلعالمية، ط الحديث التلفزيوني

1
، مجلة إتحاد الخبرية التلفزيونية العربية بين متطلبات المهنية والتوجهات السياسية المعالجةالمنصف العياري،  -  

 13، ص  2006، تونس، 58إذاعات  الدول العربية، سلسلة بحوث ودراسات إذاعية 
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اء وإيصال 
ّ
ي المجتمع، ونقل المضامير  الثقافية الكفيلة بإحداث وعي جماعي نقدي وبن

 
ف

لمجتمع مما يجعل خطاباتها ألفراد المجتمع وفتح قنوات الحوار والتواصل بينها وبير  ا

عبتر هذا من جهة ومن جهة أخرى فوسائل م بالوعي وحرية التفعل المثاقفة يتس

ية يمكنه التعريف  ي والفكرياإلعالم خاصة التلفزيون مع قوته التأثتر
 
وكذا  باإلنتاج الثقاف

ي هذه 
 
ي أوساط الرأي العام مما يجعل تواجد النخبة المثقفة ف

 
الخطابات الثقافية ف

ويــــج  ية فرصة داعمة للتر وعه بمنتجهالفضاءات التعبتر  .الريادي الفكري ومشر

امج الثقافية: 11الجدول  ي البر
 
 : يوضح األساليب االقناعية للمواضيع المطروحة ف

 األساليب      
   المواضيع

             

 المجموع الكلي  العاطفية األساليب العقلية األساليب

 % التكرار % التكرار % التكرار

الفكرية 
 والفلسفية

277 %32,17 156 33,40% 433 32,60% 

 %14,00 186 %23,12 108 %9,05 78 األدبية

المعرفية 
 والتعليمية

236 27,40% 35 7,49% 271 20,40% 

 إعالميةالفنية 
 ثقافية

56 6,50% 145 31,04% 201 15,13% 

 %17,84 237 %4,92 23 24،85 214 الثقافة السياسية
 100 1328 100 467 100 861 المجموع الكلي 

ي رقم الشكل البي           
 
امج الثقافية 10اب ي البر

 
 يوضح األساليب االقناعية ف
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ي رقم 11قراءة وتحليل الجدول 
 
 : 10والشكل البياب



ي 
 اإلطار التطبيقر

241 

 

ي الجدول والشكل        
 
ي أعاله إىل نسب األساليبتشتر البيانات الموضحة ف

 البياب 

ي مضامير  ال
 
ي القناة الجزائر االقناعية الرئيسية للمواضيع الرئيسية ف

 
امج الثقافية ف ية تر

العاطفية المرتبة األوىل بأكتر نسبة توظيف بالنسبة  الثالثة، حيث احتلت األساليب

ي قدرت ب
انت النسبة متقاربة مع وك  %33،40للموضوعات الفكرية والفلسفية والتر

 ؛ أما بالنسبة للموضوعات األدبية%32،17العقلية بنسبة توظيف قدرت ب األساليب

اتيجيات العاطفية هي األخرى المرتبة األوىل بأكتر نسبة توظيف  فقد احتلت فيها االستر

؛ 9،05 %العقلية بنسبة توظيف قدرت ب ، أما بالنسبة لألساليب%23،12قدرت ب

العقلية المرتبة  والتعليمية فقد احتلت األساليب فيما تعلق بالموضوعات المعرفية

العاطفية فبلغت  ، أَما بالنسبة لألساليب27،40%األوىل بنسبة توظيف قدرت ب  

مية الثقافية فقد ، أما بخصوص الموضوعات الفنية واإلعال 7،49 %نسبة توظيفها

، أَما بالنسبة 31،04%العاطفية عىل أكتر نسبة توظيف قدرت ب حصلت األساليب

لثقافة ؛ أما بخصوص موضوع ا6،50%العقلية فبلغت نسبة توظيفها  لألساليب

أما ، 24،85%العقلية عىل أكتر نسبة توظيف قدرت ب ية فحصدت األساليبالسياس

، حيث نالحظ من خالل %4،92العاطفية فقدرت نسبة توظيفها  ما تعلق باألساليب

بالنسبة لكل موضوع،  اين بير  نسب توظيف هذه األساليبهذه المعطيات مدى التب

ة بير  توظيف األسابحيث يشكل هذا التباين م  ليب العاطفية واألساليبفارقة كبتر

 العقلية. 

ظات انطالقا من طبيعة كل أساليب من هذه ومن هنا يمكننا تفستر هذه المالح      

يعة هذه ، وكذا وظيفتها داخل سياق هذه المواضيع، وهذا ما يتناسب وطباألساليب

 العاطفية دليل عىل ية بنسبة أكتر نوعا من األساليبالعقل موضوع؛  فظهور األساليب

ي تستوجب الكثتر من العنارص الحجاجية المختلفة وهذا 
مخاطبة عقول الجماهتر التر

ات  ي مجموع التحليالت والتفستر
 
وكذا األرقام  االستشهادات واإلثباتاتما يظهر ف

ها من  واإلحصائيات وعرض محتويات الكتب واألساليب اللغوية المتحصل عليها   وغتر

له دليل يعود إىل طبيعة وخصوصية األمثلة األخرى، هذا من جهة ومن ج هة أخرى لعَّ

ي بعض األحيان مقترصة عىل فئات 
 
ي تكون ف

امج الثقافية والتر ي تقدمها التر
المادة التر

 –معينة من المتابعير  
ً
 معينا

ً
 وتعليميا

ً
ي تمتلك رصيدا فكريا

وقد أشارت -تلك التر

ي هذا الصدد إىل أن "مخاطبة العاطفة يكون أكت  إقناع
 
ا عندما تكون الرسالة الدراسات ف

ة العدد، وعىل العكس من ذلك إذا كانت الرسالة  ي من جماعة كبتر
ي وتأبر

تدعو إىل فعل آب 
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، وهو ما يتقاطع 1تتطلب جهدا طويل المدى أو كانت الجماعة الموجهة إليها أقل عددا"

ة والحا ة بث برنامج قراءات بير  العاشر امج، فعىل سبيل المثال فتر ات بث التر دية مع فتر

ة مناسبة بالنسبة للمهتم  ة جد متأخرة بالنسبة للمتتبع العادي، لكنها فتر عشر وهي فتر

ي 
 
ي  والمتطلع لمعرفة جديد األدباء وكتاباتهم وهذا ما جاء ف

 
ي والمعرف بالمجال األدبر

ي برنامج قراءات الدكتور "محمد كاديك" 
 
خالل مقابلتنا معه إذ إجابة القائم بالتنشيط ف

لحصة مثل "قراءات"، ولقد جرب القائمون  مالئمةوقيت المتأخر هو األكت  ذكر أن "الت

ات، ولكن أداءها لم يكن كما  ة من الفتر ي فتر
 
مجة بثها عىل السابعة مساء ف عىل التر

يتوسم منه، فالحصة موجهة إىل الجمهور المهتم بالكتاب، وهذا جمهور له خصوصيته 

ة ليال  ي التعامل مع الوقت، والحادية عشر
 
تماما الحصة"، من  يالءم هي التوقيت الذي ف

العقلية والعاطفية الموزعة بير   ود االختالفات بير  نسب األساليبجانب آخر تع

المناقشة مجموع المواضيع الرئيسية إىل طبيعة كل موضوع، فنظرا لطبيعة المواضيع 

ي تحتاج إىل الكثتر من الدقة والتغطية والمتابع  الفكريةوالتحاورات 
ة، تطلبت التر

ي تساعد عىل إعمال الفكر والربط بير  
توظيف الحجة واألدلة الواقعية والمنطقية التر

األفكار والمعلومات المقدمة من طرف النخب المثقفة المتحدثة وكذا المبدعير  

ي 
 
ي مجاالت معينة، لذلك فاللجوء إىل اإلقناع العقىلي كانت النسبة  األكتر ف

 
المختصير  ف

د أغلب الباحثير  عىل أن "جمهور المستقبلير  يستجيبون التوظيف، لإلشارة ف
َّ
قد أك

ي تم بناؤها وصياغتها بطريقة جيدة"
 للمجاالت المنطقية والحقائق الواقعية التر

ً
، 2جيدا

نا عن األساليب لت هي األخرى اهتماما من حيث  أما تفستر
َّ
ي شك

العاطفية والتر

ي سي
 
اق هذه المواضيع انطالقا من التوظيف، وهذا ما يتعلق بوظيفتها عي األخرى ف

ي الذي يؤثر هو اآلخر بالجمهور، وكذا الطبيعة األدبية 
عملية التأثتر النفسي والعاطق 

ا من المستمعير  عىل اختالف طبقاتهم  ي تخاطب عددا كبتر
والفنية للمواضيع التر

ومستوياتهم االجتماعية والثقافية، وكما هو معروف أن المواضيع األدبية كالشعر 

واية وقصص األطفال غاليا ما تحتاج أجواء شاعرية وجمالية تغلب عليها األحاسيس والر 

ي للشاعر أو الملحن أو حتر 
والوجدان للتعبتر عنها وبالتاىلي ال غت  عن األسلوب العاطق 

ي الكثتر من األبيات الشعرية والقصائد 
 
الكاتب للروايات العاطفية، ولعلها تمثلت ف

                                      
1
رسالة  ،دراسة حول فعالية االعالم في وقاية الشباب من المخدرات-االتصال االجتماعي في الجزائرسهام العاقل، - 

  .129، ص1998ماجستير غير منشورة، معهد علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر، 


مقابلة تلفونية مع السيد  الدكتور محمد كاديك معد  ومقدم فكرة برنامج قراءات محل الدراسة، وأستاذ محاضر بجامعة  

 35، مدة المقابلة 2018، 4،20صب، بتاريخ البليدة في األدب العربي، لديه العديد من المؤلفات وامتهن العديد من المنا

 دقيقة،  

2
 .82، ص2004، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 1، طاإلعالم والمجتمعمنى سعيد الحديدي وسلوى إمام علي،  - 
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ي 
ي تنحرص بير  الصورة والصور والفيديوهات التر

تضمنت بدورها بعض المظاهر التر

ي التعامل مع 
 
االيجابية والسلبية من خالل توظيف أساليب التشويق وحتر التخويف ف

 بعض الموضوعات. 

ي      
ر طبيعة كل موضوع من جهة وأهميته من جهة أخرى، والتر ّ ل هذا ما يجعلنا نتر ولعَّ

ي عملية توظيف تلك 
 
، هذا عىل غرار طبيعة وخصوصية يباألسالتساهم بدورها ف

ي التعامل مع 
 
امج الثقافية العتبارها برامج حوارية ونقاشية نخبوية تساهم بدورها ف التر

المواضيع المدرجة بناًء عىل معطيات أكت  كفاءة ودقة ومستوى، وهذا ما يجعلها 

ي عىل حد سواء، وال تقترص عىل أسلوب معير  دون
اآلخر  توظف اإلقناع العقىلي والعاطق 

ء فإنما يدل عىل إدراك القائمير  باالتصال عىل مستوى هذه  ي
وإن دلَّ ذلك عىل سر

ي تخاطبهما 
الة هي التر ي ليسا منفصلير  والرسالة الفعَّ

امج بأن عقل وعاطفة المتلقر التر

 الفكر العقىلي وكل فكر 
: " إن التمتر  القطىعي الجازم بير  ي ذلك يقول أحد الباحثير 

 
، وف

ً
معا

س  ما يحتويه من مقادير نسبية من العاطفة إنما هو سخف ال طائل منه عداه عىل أسا

يولوجية وسيكولوجية، وإال  اضات تجريبية فتر  ي ذاته ثمرة افتر
 
ألن لفظ عاطفة هو ف

ة ما...فليس  فحاول مثال أن تحدد الخط الفاصل بير  العاطفة والفكر وأنت تقرأ محارص 

، بل هناك جسم بأشه كو 
ً
، وعليه؛ عملية اإلقناع 1حدة ال تتجزأ"هناك قلب يضم رأسا

ي التعامل مع
 
امج ف امج الثقافية فالقناة الحاملة لهه التر هذه  ال تخرج عن اإلطار العام للتر

 المواضيع وفق سياقها العام

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
32،  ص1999، معهد اإلذاعة والتلفزيون، 69، الفن اإلذاعي، عفن اإلقناع في الحديث اإلذاعيفؤاد كامل، - 1
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ي 12الجدول 
 
: يوضح توزيــــع محتوى األساليب االقناعية العقلية المطروحة ف

امج الثقافية:   البر

 

   األساليب  

               المواضيع

 االقناعية العقلية  األساليب

االستشهاد بأدلة 

 وبراهي   

 المجموع وإحصائيات أرقام تقديم أمثلة من الواقع

 % ت % ت % ت % ت

18,48 22 %28,71 85 %38،11 170 الفكرية والفلسفية

% 

277 32,17 

 %9,05 78 / / %11,48 34 %9,86 44 المواضيع األدبية

31,09 37 %25,67 76 %27,57 123 معرفية والتعليميةال

% 

236 27,40

% 

 6,50 56 / / %15,20 45 %2,46 11  واإلعالميةالفنية 

50,42 60 %18,91 56 %21,97 98 الثقافة السياسية

% 

214 24,85

% 

 100 861 100 119 100 296 100 446 المجموع الكلي 

 

ي رقم 
 
امج الثقافيةيوضح األساليب اال11الشكل البياب ي البر

 
 قناعية العقلية ف
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ي رقم 12قراءة وتحليل الجدول رقم
 
 :11والشكل البياب

ي الجدول أعاله إىل نسب توزيــــع         
 
االقناعية  األساليبتشتر البيانات الموضحة ف

ي القناة الجزائرية ا
 
امج الثقافية ف ي مضامير  التر

 
لثالثة بالنسبة العقلية المطروحة ف
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العقلية المتعلقة باالستشهاد باألدلة  األساليبللموضوعات الرئيسية، حيث احتلت 

اهير  بأكتر نسبة توظيف بالنسبة للموضوعات الفكرية والفلسفية  بنسبة مئوية  والتر

العقلية المتعلقة بتقديم أمثلة من الواقع فبلغت  األساليب، تليها %38،11قدرت ب

العقلية المتعلقة باألرقام واإلحصائيات بنسبة  األساليباءت ، وج28،71%نسبة 

، أما بالنسبة للموضوعات األدبية فقد احتلت فيه 18،48%توظيف قدرت ب

العقلية المتعلقة بتقديم األمثلة من الواقع المرتبة األوىل بأكتر نسبة توظيف  األساليب

اهير  العقلية المتعلقة باالست األساليب، تليها %11،48قدرت ب شهاد باألدلة والتر

ي حير  لم تسجل %9،86بنسبة 
 
أي  واإلحصائياتالعقلية المتعلقة باألرقام  األساليب، ف

ي هذا الموضوع، 
 
بالنسبة للموضوعات المعرفية والتعليمية فقد  أما نسبة ظهور ف

، %31،09العقلية المتعلقة باألرقام واإلحصائيات نسبة مئوية قدرها  األساليبسجلت 

، أما %27،57العقلية المتعلقة باالستشهاد بأدلة وبراهير  بلغت  األساليببة أما نس

، أما ما 25،67%العقلية المتعلقة بتقديم أمثلة من الواقع فسجلت نسبة   األساليب

العقلية المتعلقة  األساليبتعلق بالموضوعات الفنية واإلعالمية الثقافية فحققت 

العقلية المتعلقة باالستشهاد من  األساليبأما  ،%15،20بتقديم أدلة من الواقع نسبة 

ي حير  لم تسجل أي نسبة ظهور بالنسبة 2،46%الواقع فبلغت نسبة 
 
 لألساليب، ف

، أما بالنسبة للموضوعات الثقافة السياسية واإلحصائياتالعقلية المتعلقة باألرقام 

توظيف بنسبة أكتر نسبة  واإلحصائياتالعقلية المتعلقة باألرقام  لألساليبفسجلت 

العقلية المتعلقة باالستشهاد باألدلة  ، تلتها األساليب50،42%مئوية قدرت ب

اهير  بنسبة  ا نسبة توظيف %21،97والتر  أدلةالعقلية المتعلقة بتقديم  أساليب، وأختر

ي بلغت 
       .18،91%من الواقع التر

اب المواق        ي تتناسب ومدى اقتر
ف بير  أطراف المثقفير  انطالقا من عملية البناء التر

ي يريدها القائم باالتصال، فإنه 
ي ترميم الحوار وفق الكيفية التر

 
ي تسهم ف

أثناء الحوار، التر

، وهنا نفش  ال تتوقف هذه العملية عند المقدم فقط بل عملية ثنائية بير  الطرفير 

امج الثقافية، وهذا ما تظهره أيضا طبيعة  أهمية ي التر
 
توظيف مثل هذه الوظائف ف

ي تعكس مدى 
توظيف اإلقناع االستفهامي والتطرق ألهم  أهميةأسئلة المقدم التر

ي عادة ما ترتبط بحجم ظهور  األسئلةإىل حجم ظهور  إضافة، وإشكاالتهجوانبه 
التر

اتيجيات فيما بينها، وعليه فإن  التدخالت وهنا نكشف عن مدى عالقة وظائف االستر

ي اإلقناعي " االستشهاد بأد األسلوبحصول 
 
" عىل نسب متفوقة خاصة ف لة وبراهير 

المواضيع الفكرية والفلسفية والمواضيع المعرفية والتعليمية نظرا لطبيعة المحتوى 

ح والتحليل والتأويل عىل األحكام واآلراء  الذي يحتاج إىل دالئل وحجج قوية للشر
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ي هذه المواضيع العديد من االستشهادات خاصة ما تعلق 
 
المقدمة حيث ظهرت ف

نتائج الدراسات واألبحاث العلمية والمعرفية، كما نجد أنه غالبا ما يدعم القائم ب

ي الكتاب  أسئلتهباالتصال طرح 
 
بشواهد لمفكرين وباحثير  ونقاد فيقول " كما جاء ف

ي العدد 
 
" أو الدراسة الفالنية" أو كما ذكرت المنشطة ف ي

وهي تروي  8/1/2018الفالب 

ة التسعينيات تقول "أنه دعي ليعظي قصة التقاءها بالكاتب محمد دي ي فتر
 
ب بفرنسا ف

ي 
 
ي الجامعة األمريكية فقال لهم أنا ال أملك شهادة دكتوراه حتر أدرس ف

 
ات ف محارص 

ي مثل 
 
الجامعة فقيل له أن كتبك هي الدكتوراه" وكل هذا يوضح أهمية الحجج واألدلة ف

ي عىل 
عية هذه المواضيع، "مما يعظي للحديث مصداقية أكتر ويضق  حديثه وموقفه شر

" أكتر
ي مواضيع  اإلقناع، مما يزيد من حدة 1

 
ي حير  زادت نسبة االستشهاد ف

 
، ف والتأثتر

ي الحوار من طرف المتحدثير  الذي توضح 
 
الثقافة السياسية كدليل عىل نسبة التحكم ف

ي عادة ما تثتر اشكاالت كونها 
ة التر ي من خالل المواقف المعلنة اتجاه األحداث األختر

 
ف

ي العدد حول أ 
 
ي عملية تدويلها وكمثال عىل ذلك ما ظهر ف

 
كت  ما تميل إىل السياسة ف

ي هو مقصود،  4/6/2019الشباب والحراك 
 
" إبعاد الطالب عن االبداع الفكري والثقاف

ي 
عىل عكس ما حدث أثناء الحراك عندما وجد الحرية استطاع أن يغتر األفكار التر

زم توظيف األسئلة عموما من كونها لها تأثتر عىل سمحت له بأن يبدع"  وهنا يظهر تال

ي المواضيع الفنية   اإلقناعتركيبة الحوار وعملية 
 
اهير  ف أما عن االستشهاد بالحجج والتر

فكان قليال وربما يرجع األمر لعدم كفاية األدلة أو عدم الحاجة إىل استدراجها   واإلعالمية

ي أخذت أكتر كما يرتبط كذلك بقلة هذه المواضيع مقارنة ب
ي المواضيع األخرى التر

ر
باف

 نسبة معالجة من طرف القناة. 

ي        
 
كما أن حصول األسلوب العقىلي "إعطاء أمثلة من الواقع "عىل أعىل نسبة ف

ي المواضيع المعرفية والتعليمية راجع 
 
المواضيع األدبية والفلسفية وبنسبة متقاربة له ف

امج الثقافية أثناء عرضها و  معالجتها لهذه المواضيع تلجأ إىل توظيف هذه إىل أن التر

ي 
 
األساليب ولعل السبب يعود إىل قناعة المتحدثير  بأهمية وفعالية هذه الطريقة ف

ي خاصة وأنها مواضيع متنوعة لها عالقة 
ي ذهن المتلقر

 
توصيل الرسالة وترسيخها ف

ة بالمجتمع، وبالتاىلي نجد أن كل من المتحدث  سواء كان الضيف أو 
القائم مباشر

باالتصال كثتر ما يلجأ إىل تقديم أمثلة وحقائق من الواقع خاصة عندما يكون بصدد 

ح مواضيع آنية، ذلك ألنه عىل يقير  بأن  يبحثون دائما عما يوافق زمانهم  األفراد شر

ي العدد
 بن تومي سؤال " بأي لغة تكلمت  31/1/2019ومكانهم، فق 

طرح الدكتور يمير 
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كية،؟ االسبانية، العربية، الجزائر؟ وأجاب بنفسه:  تكلمت الالتينية، الفرنسية، التر

ي نفس العدد نجد أن الباحث عبد القادر فوضيل" لم يكتف بالقول أن" 
 
كية"، وف التر

المدرسة الجزائرية تعيش أوضاعا مزرية، بل دعم كالمه بأمثلة واقعية دالة عىل هذه 

ي التدريس مثال
 
"، أما عن توظيف هذا األسلوب األوضاع" رداءة األدوات المستعملة ف

ي كل من المواضيع األدبية، والفنية 
 
وكذا الثقافة السياسية فجاء بنسبة  اإلعالميةف

متوسطة ومتباينة ومتقاربة عموما، بحيث أن هذا التباين ال ينفصل عن مدى أهمية 

اتيجيةووظيفة كل  داخل سياق المواضيع المعروضة، باعتباره توىل اهتماما من  إستر

ي عملية 
 
اتيجيات ف ، اإلقناعطرف القناة وهذا ما ينعكس عىل نسبة توظيف تلك االستر

وهذا راجع إىل طبيعة الموضوع وتداعياته الثقافية، حيث يلجأ إىل توظيف هذا 

ي تتطرق إىل مواضيع أدبية وشعرية تحتاج إىل مثال حي  األسلوب
خاصة بتلك األركان التر

ي نفس العدد أين قد
 
رشيد بلعيفة العديد من األمثلة الواقعية  األستاذ م لنا مثل ما ورد ف

حينما تحدث عن مواصفات اللغة العربية قائال" اللغة العربية تمتاز بالشعة حيث 

ي كلمة واحدة فلما أقول عىل سبيل 
 
وجدنا أنها قادرة عىل أن تجمع بير  ثالث عنارص ف

ء  الذي بينهم، أما المثال ناولنها او أعطينها هنا أجمع بير  المتكلم والم ي
خاطب والسر

" هي ثالث  donne la moi, donne le moi باللغة الفرنسية فأنا ملزم ألن أقول 

ي العدد 
 
ي حير  أن العربية قادرة عىل تبليغ الفكرة بكلمة واحدة، وكمثال آخر ف

 
كلمات ف

ي موضوع هجرة األدمغة وعالقتها بالشباب والح  األستاذ ُيدلل 
 
راك قريقة عبد السالم ف

ي الجامعات الغربية، وهناك 
 
" هناك طاقة شبانية رهيبة مهمشة فرضت نفسها ف ي

 
الثقاف

تقول أن مشكل الحرقة نقص بداية من المسار الحراكي الجديد"  وإحصائياتأرقام 

ي القناة 
 
امج الثقافية ف ولعل هذا الجدال المطروح ينعكس هو اآلخر عىل نقاشات التر

ي تنتج من الثالثة من خالل التعامل مع 
ي تعالجها والتر

جميع القضايا الفرعية التر

ة  ي الذي عاشته وتعيشه الجزائر قبل فتر
 
تداعيات الوضع السياسي واالجتماعي والثقاف

،  وعىل الرغم من أن أسلوب إعطاء األمثلة من الواقع كانت نسبته قليلة  الحراك السلمي

ي المواضيع الفنية 
 
وذلك الن  اإلقناعي  األسلوب إال أنه لم يخل من هذا واإلعالميةف

ي  األمثلةإىل تدعيم حديثهم ببعض  يلجؤونضيوفه كانوا 
 
ي صادفتهم ف

الواقعية التر

حياتهم الشخصية أو الفنية حيث نجد بعض المبدعير  والممثلير  يعرضون مشاركتهم 

ي المهرجانات والحفالت العالمية كما أشار البعض إىل تتويجهم بالجوائز األدبية 
 
ف

 ة. واألوسم

امج الثقافية محل الدراسة تستخدم أسلوبا  األرقاموكما دلت           أعاله، فإن التر

ي تعتر  األساليبعقالنيا آخر ال يقل أهمية عن 
السابقة وهو تقديم أرقام وإحصائيات التر
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عن مدى اتفاق وانسجام وتفاهم بير  الحوار وربطه بمعطيات كمية، فهي أيضا ظهرت 

ي تتناسب وموقف المثقف اتجاه الموضوع  بالشكل الذي يوضح لن
ا هذه العملية التر

تقدم مفارقات ومقارنات معينة بالرغم من انعدام  األرقامالذي يطرحه، ومنه فإن هذه 

ي كل من المواضيع الفكرية 
 
ي بعض المواضيع، إال أنها ظهرت بشكل متفوق ف

 
ظهورها ف

ي  والفلسفية، المعرفية والتعليمية، والثقافة السياسية
 
وعىل سبيل المثال  ف

ي  8/1/2018العدد
 
وتعقيبا للمقدم عىل كالم الحضور ضمن موضوع عن " المقروئية ف

" وزارة الثقافة مثال لمن ال يعلم  حتر  –الجزائر" وظفت من خالله لغة األرقام كما يىلي

نثمن الجوانب االيجابية بالرغم من المالحظات نتاع كل إنسان تقول أنو حواىلي 

نامج الخماسي الحاىلي موجهة لدعم الكتاب والنهوض ملي11800 ي التر
 
ار دينار ف

منها موجهة إلنشاء المكتبات البلدية   % 30بالمقروئية والمطالعة العمومية، حواىلي 

ي العدد   األسلوبوالعمومية.." ويظهر توظيف هذا 
 
أحص   30/10/2018كذلك ف

ي 
ي طبعته المسؤول عن تظاهرة المعرض الدوىلي للكتاب يوسف شنيتر

 
 عدد الزوار ف

 من مليونير  زائر  بمعدل 
ين  " أنه يزور معرض الكتاب أكت  دار نشر   970الثالثة والعشر

ناشر جزائري  1000دار نشر جزائرية،  وبمشاركة ما يقارب  271دولة، منهم  40من 

ي وبمشاركة  ية"، وبرز هذا األسلوب بشك 3000وأجنتر ل  عنوان باللغتير  العربية واالنجلتر 

كبتر جدا ضمن موضوع الثقافة السياسية والذي يعلل ربما لراهنيته وآنيته الزمكانية 

ي العدد 
 
ي حيث ذكر ف

 
وك  2/4/2019والمرتبطة بالحراك السلمي والثقاف الدكتور متر

ي " تواجد أكت  من 
 
ي السيميائيات ف

 
ي جمعة واحدة من  100دريدي المتخصص ف

 
شعار ف

ي ظرف ساعتير  الجمعات الحراكية الشعبية" إض
 
افة إىل تواجد ما يقارب مليون فرد ف

ة واحدة  ي مستر
 
ي نفس العدد يضيف األستاذ فيصل األحمر" ف

 
من انطالق الحراك" ف

ة، ولعل  30تجد أكت  من  ي بغية إعطاءه كثافة معتتر
اليف" وهو بحسبه فعل فت 

ار ومن توظيف هذه األساليب يساعد عىل بناء الموقف، وبالتاىلي تحقيق أهداف الحو 

ي القناة عموما، وعليه فإن هذه النسبة من 
 
امج الثقافية ف ثم تحقيق أهداف التر

ي يؤديها كل عنرص عىل الجمهور  اإلقناعالتوظيف لها تأثتر من خالل عملية 
التر

اتيجيات االقناعية المتعلقة بعرض محتوى  والمشاهد، هذا عىل غرار ظهور بعض االستر

ي تتعلق بطبيعة النق
 اش والمثقف أيضا. الكتب التر
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ي 13الجدول
 
: يوضح توزيــــع محتوى األساليب االقناعية العاطفية المطروحة ف

امج الثقافية:   البر

محتوى  

 االستماالت   

      

 المواضيع    

 االستماالت االقناعية العاطفية

تدعيم الحديث بشعارات 

 وحكم

استخدام االساليب 

 اللغوية

 المجموع أساليب التخويف

تكرارال النسبة  

 المئوية

التكرا النسبة  التكرار

 ر

التكرا النسبة

 ر

 النسبة

الفكرية 

 والفلسفية

65 25,89% 79 61,24% 12 13,79% 156 33,40% 

 %23,12 108 / / %9,30 12 %38,24 96 المواضيع األدبية

المعرفية 

 والتعليمية

26 10,35% 09 6,97% / / 35 7,49% 

فنية واعالمية 

 ثقافية

55 21,91% 29 22,48% 61 70،11% 145 31,04% 

 %4,92 23 %16,09 14 / / %3,58 09 الثقافة السياسية

 100 467 100 87 100 129 100 251 المجموع الكلي 

 

ي رقم 
 
امج الثقافية 12الشكل البياب ي البر

 
   يوضح االساليب العاطفية ف

 الفكرية والفلسفية
 المعرفية والتعليمية
 الثقافة السياسية
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ي رقم 13 قراءة وتحليل الجدول رقم
 
 :12والشكل البياب

ي الجدول أعاله إىل نسب توزيــــع       
 
االقناعية  األساليبتشتر البيانات الموضحة ف

ي القناة الجزائرية الثالثة بالنسبة 
 
امج الثقافية ف ي مضامير  التر

 
العاطفية المطروحة ف

 يباألسالالعاطفية المتعلقة باستخدام  األساليبللموضوعات الرئيسية، حيث احتلت 

اللغوية بأكتر نسبة توظيف بالنسبة للموضوعات الفكرية والفلسفية  بنسبة مئوية 

العاطفية المتعلقة بتدعيم الحديث بشعارات  األساليب، تليها 61،24%قدرت ب

العاطفية المتعلقة بأساليب  األساليب، تليها %25،89وحكم بنسبة مئوية بلغت

عات األدبية فبلغت نسبة توظيف ، أما بالنسبة للموضو 13،79%التخويف بنسبة 

العاطفية المتعلقة بتدعيم الحديث بشعارات وحكم أكتر نسبة قدرت  األساليب

اللغوية بنسبة  األساليبالعاطفية المتعلقة باستخدام  األساليب، تليها 38،24%ب

ي حير  لم تظهر أي نسبة ظهور بالنسبة   %9،30
 
العاطفية المتعلقة  لألساليبف

ف، أما بخصوص الموضوعات المعرفية والتعليمية فبلغت نسبة بأساليب التخوي

، تليها 10،35%العاطفية المتعلقة بتدعيم الحديث بشعارات وحكم  األساليبتوظيف 

، 6،97%العاطفية المتعلقة باستخدام األساليب اللغوية بنسبة األساليبنسبة توظيف 

بأساليب التخويف، أما ما  العاطفية المتعلقة األساليببينما انعدمت النسبة بخصوص 

 األساليبتعلق بالموضوعات الفنية واإلعالمية الثقافية فبلغت نسبة توظيف 

العاطفية المتعلقة  األساليب، تليها 70،11%العاطفية المتعلقة بأساليب التخويف 

العاطفية المتعلقة  األساليب، تليها 22،48%باستخدام األساليب اللغوية بنسبة

ا ما تعلق بموضوع الثقافة %21،91شعارات وحكم بنسبةبتدعيم الحديث ب ، وأختر

العاطفية المتعلقة بأساليب التخويف المرتبة  األساليبالسياسية حيث احتلت فيه 

العاطفية المتعلقة بتدعيم  األساليب، تليها 16،09%األوىل بنسبة توظيف بلغت

ي حير  لم تسجل أي نسبة ت%3،58الحديث بشعارات وحكم بنسبة
 
وظيف بالنسبة ، ف

االقناعية العاطفية المتعلقة باستخدام األساليب اللغوية لهذه المواضيع. لألساليب 

 ألساليبحيث نالحظ من خالل هذه المعطيات مدى التباين بير  نسب توظيف ا

حيث تذبذبت النسب من  األساليباالقناعية العاطفية من خالل توظيف تلك 

ي حير  سجلت هذه األسا
 
 حسب حجم كل موضوع، عىل موضوع آلخر، ف

ً
ليب حضورا

ي انحصار 
 
ي بعض المواضيع، حيث يتضح هذا التباين ف

 
غرار غياب بعض األساليب ف

ي بعض المواضيع وغيابها من مواضيع  األساليبتلك 
 
ي لم تسجل أي نسبة  أخرىف

التر

ظهور لهذه األساليب العاطفية، ومن هنا يمكننا تفستر هذه المالحظات انطالقا من 

ي كل موضوع، فبالنسبة ألساليب تدعيم الحديث  فرصة
 
ظهور لكل من األساليب ف
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ي كل من 
 
ي كل المواضيع حيث ظهرت ف

 
ت بقوة تقريبا ف ي حرص 

بشعارات وحكم والتر

الثقافية ولعل  واإلعالميةالمواضيع الفكرية والفلسفية  واألدبية وكذا المواضيع الفنية 

الدراسات أكدت أن الفرد يميل إىل "  خاصة وان األسلوبهذا يرجع إىل أهمية هذا 

ي يعتقد بأنها تصدر من 
اقة  األشخاصاالقتناع باإليحاءات التر ذوو المكانة االجتماعية التر

prestige figures "ي يعتقد أنها تمثل رأي األغلبية
ي  1أو التر

 
مثل ما ذكر ف

ي يصف فيها  24/9/2017العدد
ار قباب  حال الشاعر بليلطة عبد الحكيم قصيدة لت  

ي يا صديقة من أنا ما عدت أعرف حير  أكتب ما أريد 
ي قائال :"ال تسأليت  الشعر العربر

ي أخباره 
ي العيون السود، ال الياسمير  تجيئت 

رحلت عباءات غسلت خيوطها وتململت مت 

ي بير  حروفه  ي ضيع شعره وشعوره والكاتب العربر يد فلم يعد ثم بريد العالم العربر أما التر

ي عادة ما  مفقود" فتوظيف هذه
االستعارات تتماسر ومحتوى الموضوع المطروح التر

ا مقارنة بالمحتوى خاصة الصور الكتب المرصوصة   تأثتر
تعتتر تدعيما له، إال أنها أكت 

ي يتم توظيفها عند تقديم أي ضيف من الضيوف بغية التعريف 
فوق طاولة الحوار والتر

ي كل األعداد 
 
ة وغالبا ف ي تداولت بكت 

نامج قراءات مثال والذي  بمؤلفه والتر المعالجة لتر

ي موازية مما يحول ذهن الجمهور المشاهد إىل تلك الصور وهو 
هدف إىل نقل معاب 

ي القناة الثالثة اإلثارةيعتتر أسلوب من أساليب 
 
امج الثقافية ف ي تعتمدها التر

أما   التر

ي مواضيع الفنية 
 
ز  واإلعالميةبالنسبة ألسلوب تدعيم الشعارات والحكم ف والثقافية فتر

اث  بشكل واضح حينما نجد المتحدثير  يدعمون كالمهم بشعارات مستسقاة من التر

المحىلي أو حتر العالمي وذلك نظرا لما لها آثار طيبة عىل النفوس "وكذلك قدرات عىل 

ي صيغ مؤثرة بشكل يسهل حفظها"
 
مثال ما جاءت به الممثلة نواز  2تلخيص األهداف ف

ي العدد الذي 
 
ام الوالدين" زعتر ف ورة احتر ي الجزائر عن رص 

 
دار موضوعه حول السينما ف

بعد يما وبابا الناس كامل كذابا"؛ أما عن موضوع الثقافة السياسية والذي لم يخىل هو 

ي العدد حول 
 
ي مثل ما ذكر ف

ي تثتر ذائقة المتلقر
اآلخر من توظيف هذه األساليب التر

ي 
اض  ي الفضاء االفتر

 
ي ترمز موضوع الشباب  والحراك ف

 عبارات مثل " خاوة خاوة"، التر

ي ضمنيا إىل االتحاد بير  كل األعراق سواء أ
ي أو إباض 

ر
ي أو ترف ي أو عربر

هذا باإلضافة  مازيىع 

ة  ي إبان فتر
 
ي تحليلهم للواقع الثقاف

 
ي وظفها النخبة ف

إىل الكثتر من الشعارات والحكم التر

، أما بالنسبة الستخدام األساليب اللغو  ي وردت بنسب متفاوتة الحراك السلمي
ية والتر

راجع إىل طبيعة  األسلوبهي األخرى بسبب طبيعة كل موضوع ولعل استخدام هذا 

ي يتوجب عىل 
التلفزيون الذي يعتمد عىل خاصية الصوت والصورة لنقل األفكار، والتر

                                      
90، ص2002، دار النهضة العربية، بيروت،1، طالدعاية وأساليب االقناعمي عبد هللا، -

1
  

2
- Henry Jenkins, Convergence culture: Where old and new media collide. New York 

University Press. New York. 2006. P. 4. 
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ي ذهن
 
 ناقل هذه األفكار انتقاء األلفاظ والعبارات القادرة عىل إثارة مناظر حية بأكملها ف

ي 
 
ي ظهرت بشكل معتتر ف

المتتبع مثل توظيف التعبتر المجازي، التشبيه والكناية والتر

المواضيع األدبية والفكرية الفلسفية وحتر المعرفية والتعليمية  عىل غرار الفنية 

والثقافة اإلعالمية بينما غابت عن موضوع الثقافة السياسية، حيث يساعد عىل بناء 

ي األفكار والمواقف وتقريب ا
ي والتأويالت وهذا راجع دائما لطبيعة النوع الصحق 

لمعاب 

ي شكل  األسلوبالذي يتضمن الموضوع، حيث يتعلق هذا 
 
ي ف

ي تأبر
بالحوارات التر

مقابالت تلفزيونية من خالل تعاملها مع مثقفير  لهم كتابات وكذا إطالع حول تلك 

ي 
 
تشهتر بكتاب أو مؤلف المواضيع والقضايا الثقافية وممكن تظهر هذه األساليب مثال ف

ها بهذا الشأن وإلحاقها باألسلوب اللغوي كعبارة "   جديد من طرف المنشط تم نشر

اللغوي يقترص عىل مدى إشهار صورة الكتب الجديدة  األسلوبكتاب لذيذ" ولعل هذا 

ويــــج رؤية  ي ترتبط بتر
ويــــج التر ها بهذا الشأن ضف إىل ذلك مجانية التر ي يتم نشر

التر

امج  ي العدد وموقف التر
 
ي القناة الثالثة بحد ذاتها  يظهر كذلك هذا التوظيف ف

 
الثقافية ف

الذي استضيف فيه الباحث فوزي مصمودي قائال" هل شقك متحف المجاهد عن 

دار الخلدونية وهنا نجد استعارة مكنية وظفها الباحث لالستفسار عما إذا كان المتحف 

ي كل من عن توظيف أسلوب ا أما قد شغل كل وقت الباحث، 
 
لتخويف فظهر جليا ف

الثقافية وموضوع الثقافة  واإلعالميةالمواضيع الفكرية والفلسفية وكذا الفنية 

السياسية بينما اختفت من المواضيع األخرى ولعل هذا التباين دليل عىل أهمية كل 

موضوع من المواضيع ودوره داخل النقاش وطريقة تحويره بحيث عملية التخويف 

ي الداخىلي وكذا الممارسات تتماسر وطبيع
 
ي تتعلق بالشأن الثقاف

ة هذه المواضيع التر

 اإلثارةالثقافية المتداولة وهي أقرب لإلقناع والتأثتر عىل الجماهتر المتتبعة، عىل غرار  

ي 
ي تخضع لعملية االنتقاء التر

ي للجمهور التر
ي تخرج عن إطار التأثتر النفسي والعاطق 

التر

ي القناة الثالثة؛  إضافة إىل طريقة توظيفها فتارة تتماسر واإلطار العام للتر 
 
امج الثقافية ف

ي العدد 
 
يعد محتواها داعما للموضوع، وتارة موازية له كمثال عىل ذلك ما ذكره الباحث ف

ي من زيادة عقوبة إهمال األمانة 
اث المادي والالمادي أنه " ينبىع  الذي تحدث حول التر

ي قوله البد أن
 
( ف ي

اث الموسيقر اث الذي خلفه لنا  )التر ي الحفاظ عليه وإال هذا التر
 
نشع ف

ي أكت  من 
 
سنة مضت سيذهب، وسنتحمل نحن المسؤولية أمام هللا 5000األجداد ف

ي تعتتر 
ر عدم اعتباطية استخدام هذه األساليب التر وأمام األجيال القادمة"  وهذا ما يتر

اتيجيات االقناعية العاطفية للمواضيع المختارة  ي أحد استر
 
امج الثقافية ف ضمن التر

ي حصول هذه األساليب عىل أدب  نسبة، ويرجع 
القناة الجزائرية الثالثة، لكن هذا ال ينق 

ي تتطلب 
امج محل الدراسة وكذلك طبيعة موضوعاتها التر  اإلقناعاألمر إىل طبيعة التر

ي مواضيع الث
 
، فنجد أنه استعمل بشكل مبالغ فيه ف ي

قافة العقىلي بدرجة أكتر من العاطق 
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ي العدد 
 
حيث ذكر الدكتور عمار عبد الرحمان " أن  25/4/2019السياسية مثال ف

ي يصحوها الشباب الجزائريير  حاليا هي ليست آنية ولكن الفكرة موجودة 
الصحوة التر

ي هذه 
 
ي لم تتحكم أبدا ف

ّحمل المسؤولية السلطات التر
ُ
والحراك نتيجة للمكبوتات، ون

ي نفس العدد أضاف  التكنولوجية حيث أنها  اآلليات
 
ي للشباب" وف

 األستاذ لم تصىع 

ي " نحن كل يوم منذ بدأ الحراك نشاهد راية انقسامية" ولعل هذا مرتبط  جمال بلعربر

ها، ومن هنا نكشف عن عالقة توظيف هذه  ببعض مالمح الحرية والتعايش وغتر

ي ال تخرج ع
امج الثقافية والتر  اإلطار ن األساليب بموضوع الثقافة السياسية ضمن التر

ي العام للقناة وتوجهها  ي وهي  اإليديولوحر
 
ي تأطتر المحتوى الثقاف

 
السائدة  االيديولوجيا ف

، وكذا واإليديولوجية المثقفة النخبة فإيديولوجيا داخل المجتمع والمهيمنة عىل ثقافته 

ي تأطتر النصوص اإلعالمية
 
امج  كانت سببا مؤثرا ف ي هذه التر

 
 المهنية للقائمير  باالتصال ف

امج من خالل استعمال  ي هذه التر
 
وهو االتجاه الذي ركز عليه المثقف المساهم ف

ي تعتتر إحدى 
أساليب انتقائية وإبرازية أثناء مما يشتر إىل وظيفتها داخل السياق، والتر

ي هذه الدراسة
 
ي نظرية التأطتر اإلعالمي المعتمدة ف

 
 .آليات المعتمدة ف

ي : يوضح توزيــــع نوع الوظائف ا14الجدول 
 
ي تؤديها النخبة المثقفة المساهمة ف

لبر
ي القناة الجزائرية الثالثة: 

 
ي المعالج ف امجر امج الثقافية والمحتوى البر  البر

                                      

ية حددناها هنا في مجال إنتاج الكتب أو المقاالت أو أي أعمال للشخص الواحد والتي تزيد من ثراء اإلنتاج الوظيفة  

 .المكتبة الجزائرية

 فئة  الوظيفة            
 

 نوع الوظيفة

وظيفة محتوى  وظيفة النخبة
امج   البر

 المجموع

 % ت % ت % ت

        254 28,57% 45 7،08% 299 18،57%وظيفة إنتاجية 

بناء الوعي واإلرشاد 
 واالصالح

205 23,05% / / 205 12.73% 
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ي رقم 
 
ي يؤديها النخبة المثقفة ووظيفة المحتوى 13الشكل البياب

يوضح الوظيفة البر

ي  امجر  البر

 إنتاجية
 وظيفة فنية جمالية
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ي رقم  14قراءة وتحليل الجدول رقم    
 
 : 13والشكل البياب

ي      
 
ي أعاله إىل توزيــــع نوع الوظيفة  تشتر البيانات الموضحة ف

 الجدول والشكل البياب 

ي المعالج  وكذا وظيفة النخبة المثقفة المساهمة  امحر ي يؤديها كل من المحتوى التر
التر

ي القناة الجزائرية الثالثة، حيث تصدرت الوظيفة اإلنتاجية المرتبة األوىل بالنسبة 
 
فيه ف

ي تؤديها النخبة المثقفة 
امج الثقافية محل الدراسة لنوع الوظائف التر ي التر

 
المساهمة ف

                                      
الوظيفة الفنية والجمالية حددناها هنا في تلك  التي تهدف إلى الرفع من الذوق العام والرقي به،   

  


وظيفة نقل التراث والموروث الثقافي من جيل إلى جيل، التي حددها أساسا الوظيفة التثقيفية هنا حددناها في مجال  

 اآلباء المؤسسين لوظائف اإلعالم واالتصال 

 

 

 

 %9,31 150 %14,64 93 %6,41 57 وظيفة إعالمية وإخبارية

 وظيفة فنية جمالية 
 

87 9,78% 76 11،96 163 10,12% 

 %11.55 186 15،74% 100 %9،67 86 وظيفة دعائية وترويجية

تعليمية معرفية 

 وتثقيفية

200 22،49% 321 50,55% 607 37.70% 

 100 1610 100 635 100 889 المجمـــوع
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ي وظيفة بناء الوعي واإلرشاد 28،57%بنسبة مئوية قدرت ب
ي المركز الثاب 

 
، تلتها ف

ي المركز الثالث وبفارق ضئيل %23،05واإلصالح بنسبة مئوية قدرت ب
 
ة ف ، تلتها مباشر

ي 22،49%الوظيفة التعليمية والمعرفية والتثقيفية بنسبة مئوية قدرت ب
 
ي ف

، ليأبر

، ثم احتلت 9،78 %المركز الرابع الوظيفة الفنية والجمالية بنسبة مئوية قدرت ب

ويجية المركز الخامس بنسبة مئوية قدرت ب ي 9،67%الوظيفة الدعائية والتر
 
ي ف

، لتأبر

ما ارتبط بوظيفة  .%6،41األختر الوظيفة اإلعالمية واإلخبارية بنسبة مئوية قدرها 

امج الثق افية فقد احتلت فيها الوظيفة التعليمية والمعرفية والتثقيفية أكتر محتوى التر

ويجية بالمرتبة الثانية بنسبة مئوية 50،55نسبة قدرت ب ، تلتها وظيفة الدعائية والتر

، بينما 14،64بنسبة مئوية قدرت ب واإلخبارية، تلتها الوظيفة اإلعالمية 15،74قدرها

، 11،96كز ما قبل األختر بنسبة مئوية قدرها احتلت الوظيفة الفنية والجمالية المر 

ي األختر وظيفة بناء الوعي واإلرشاد 
 
ي ف

، إذ لم 7،08بنسبة مئوية قدرها  واإلصالحليأبر

امج الثقافية محل  نالحظ أي ظهور للوظيفة اإلنتاجية ضمن وظائف محتوى التر

التوضيحي الدراسة. وعليه ومن خالل القراءة األولية إلحصائيات الجدول والرسم 

ي قناة الجزائرية 
 
امج الثقافية والنخب المساهمة فيها ف أعاله، فقد تبير   لنا بأن التر

الثالثة يقومون بالعديد من الوظائف والوظيفة كما ذكرها العلماء الوظيفيون هي الدور 

ي حرصناها
، والتر ي الكل، أي النظام داخل البناء االجتماعي

 
كما يىلي     الذي يمارسه الجزء ف

ويجية والدعائية :  اإلنتاجية، والتعليمية والمعرفية والتثقيفية، والفنية والجمالية، والتر

 واإلصالح وبناء الوعي وقد تباينت نسب وتكرارات توظيفها.  واإلرشاد 

ومن هنا يمكننا تفستر هذه المالحظات انطالقا من مرجعية هذه الوظائف؛        

ي عىل المركز فحصول الوظيفة اإلنتاجية لدى النخب ال امحر ي المحتوى التر
 
مساهمة ف

ي 
 
األول دليل عىل مدى فكر وإطالع هذه النخب ووعيها بأهمية اإلنتاج المعرف

ي الرفع من المستوى الفكري لدى الباحث والطالب والقارئ والمهتم 
 
ومساهمته ف

امج  باكتساب المعرفة والعلم، هذا ما جعل التلفزيون الجزائري يخصص أحد  التر

ئريير  أسبوعيا الستعراض الباحثير  واألكاديميير  والمفكرين الجزا ية  تهتم بإنتاجالثقاف

، حيث الحظنا من وإشكاالتهجوانبه  ألهموتناقشها مع مؤلفيها، والتطرق  إنتاجهم

ي الطروحات بير  التاريــــخ والحضارة والفكر والفلسفة والفن 
 
خالل التحليل مدى التنوع ف

وبولوجيا و  هذا دليل عىل ان المكتبة الجزائرية غنية ومتنوعة معرفيا، واالجتماع واالنتر

من جانب آخر حضور هذه النخب والتحاور والتفاعل معها وممارسة النقد هو إنتاج 

معنوي من نوع آخر إنتاج ألفكار جديدة ورؤية تطلعية مستحدثة، عىل عكس وظيفة 

امج الذي انحرصت فيه النسبة غىل نسبة إنتاج الحص ي بحد محتوى التر
 
ة كوعاء ثقاف
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ي هذا الخصوص ذكر الجزائري 
 
ذاته ال يكتمل إال بالمساهمير  فيه من النخبة،  وف

ي  وبولوحر الذي الحظ أن وظائف المثقفير  االجتماعية والثقافية  محفوظ بنوناالنتر

هم عىل ممارسة النقد سواء للدفاع عن الحقيقة أو الكتشافها أو للتأثتر  والسياسية تجتر

لما  مولود معمريالقرار أو لتصحيحها وتحسينها؛ نفس السياق ذهب إليه عىل اتخاذ 

ء مبتكر ي
مبتكر لعالم أكت  تماشيا مع متطلباتنا العميقة … قال أن الكاتب هو قبل كل سر

ي عزمي بشارة، وهذا إ .1
ضافة إىل إنتاج الفكر، ثمة مكون آخر نبه إليه المفكر الفلسطيت 

ط مفهوم المثقف بطبقة اجتماعية أو مهنية أو ثقافية المكون يفش لنا لماذا ال يرتب

ا، وأفضل توصيف لهذا سيكون 
ً
ا معين  فكرة المقاومة تتضمن توجًها سياسيًّ

ّ
بعينها. "إن

" فبعض المثقفير  قد ال ينتجون معارف وأفكاًرا  2االستعانة بمفهوم "الموقف العمومي

ا متخصصة بقضايا السلطة داخل الجماعة، ولكنهم يتخذون م واقف معلنة عموميًّ

 الوظيفة الرمزية تصبح مفهوًما أوسع يتضمن إنتاج 
ّ
تجاه هذه القضايا، وبذلك فإن

ا ما قصده عزمي بشارة
ً
حينما تحدث عن فضاء  3األفكار وكذا المواقف، وهذا تحديد

 . ي بإمكانه استيعاب وظيفة المثقف العمومي
 تواصىلي عقالب 

ي من بير  قائمة  واإلرشاد أما عن حصول وظيفة بناء الوعي       
واإلصالح المركز الثاب 

امج الثقافية محل الدراسة، إنما  ي التر
 
ي يقوم بها النخب المساهمة ف

الوظائف األخرى التر

تب  دليل عىل إدراك المثقف ألهميتها، فبفضل الوعي تعرف مغزى األحداث، وما يتر

 الدور المنوط به، بينما ، وهو ما يساعد المجتمع عىل التعرف عىلعليها من نتائج وآثار 

ي نظرا ألن هذه الوظيفة تنحرص عىل المثقف   امحر ي المحتوى التر
 
غابت هذه الوظيفة ف

ي مجتمعه،   ويمكن هنا أن نعود إىل تصورات المدرسة النقدية 
 
كمساهم فاعل ف

 هذه التيارات تعالج مسألة
ّ
. إن ي

ي ما بعد الحداب 
 
 األلمانية وكذا تصورات أتباع النقد الثقاف

الثقافة من زوايا عديدة، إذ هي تطرح إشكاليات عميقة تتعلق بطبيعة الثقافة والثقافات 

المنتجة والمتداولة داخل الحتر  االجتماعي وطرق استهالكها ومقاصد السلطة الكامنة 

ورة إنتاجها، توزيعها وتطبيقها، وهنا يمكن العودة إىل قراءات ميشال فوكو  ضمن ستر

البنيوية الكامنة بير  المعرفة والسلطة. وكمثال عىل توظيف هذا العميقة حول العالقة 

ورة الوعي  ي العدد عىل لسان الباحث بوزيد عمار متحدثا عن رص 
 
الوظيفة ما جاء ف

ي المعاهد الموسيقية الجزائرية 
 
ي ف

اث الموسيقر بأهمية مسؤولية الحفاظ عىل التر

ي ؟ هل لنا أرشيف الموسيقية آالتنا وتساؤالته هل يعرف التلميذ الجزائري 
؟ وتراثنا الفت 

                                      
168تأليف جماعي، مرجع سابق ، ص   -1

  

. 2013. 4. مجلة تبين. المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات. الدوحة. العدد عن المثقف والثورة ،عزمي بشارة-

- 128ص  2
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 ،" ي
اث الجزائري الموسيقر ي شامل للتر

امج الثقافية  وطت   جاء من هذه الوظيفة بالتر
ويبقر

ي 
 
اث الثقاف ال يخرج عن إطار تقديم نصائح وتنبيه الجمهور بمخاطر نسيان الثقافة والتر

ي األوساط التعلي
 
مية وكذا الفضاءات وكذا التغافل عن اللغة العربية ونقص التعامل بها ف

ورة التعامل بها والدفاع عنها، الحفاظ عىل التاريــــخ وتقديمه لألطفال  ية ورص  التعبتر

ي تخلد ذكرى الجزائر عىل مر 
خصوصا وذلك بالحث عىل الزيارات المتحفية التر

السنوات، كما شملت كذلك عملية اإلرشاد من خالل عرض حقائق ومفاهيم للمحافظة 

ي الذي يعيشه العالم.  عىل الهوية والشخصية
ي ظل الزيف الهويابر

 
 الوطنية ف

امج الثقافية عملت           ي التر
 
باإلضافة إىل هذه الوظائف نجد أن النخبة المساهمة ف

عىل تحقيق وظيفة أخرى وهي الوظيفة المعرفية والتثقيفية السيما وأن الدرس 

ة، فإذا أخذنا بعير  االعتبار المعياري لمسألة الثقافة يرتبط بجملة من المفاهيم األساسي

 ذلك 
ّ
ك إنتاج األفكار والرموز، فإن ي كما قال بودون وبوريكو وكذا لوكلتر

 الثقافة تعت 
ّ
أن

ي إنتاج الرمز؟ ثم ما هو 
 
تبع بجملة من التساؤالت الجوهرية: من يملك الحق ف

َ
ُيست

مدرسة الهدف السياسي غتر المعلن من هذه الوظيفة الرمزية؟. كما نجده عند رواد 

ي ضوء 
 
ي غالًبا ما كانت مختلف المسائل تعالج بالنسبة إىل المدرسة  ف

فرانكفورت التر

هذه الثنائية: السلطة أو القوة من جهة، والعقالنية واألداتية من جهة ثانية. ومنه 

فالمثقف "هو الذي يقف ككيان مستقل عن مجتمعه مستقال عن الخط العام الذي 

خارج نطاق  األشياءثقف الطليىعي الذي يحتوي عىل رؤية يحكم المجتمع، وهو ذلك الم

ي الذي يحكم المجتمع
 
ة 1النسق الثقاف حيث تحققت هذه الوظيفة كذلك بنسبة كبتر

ي 
ي وسائل االعالم من الوظائف التر

 
عتتر وظيفة التثقيف ف

ُ
ي إذ ت امحر لدى المحتوى التر

ي دراستنا 
 
ي أدرجناها ف

ويد الجمهور بالمعرفة سىع إليها رواد المدرسة الوظيفية التر فتر 

منهج عىل 
ُ
ي أن ت

ي ينبىع 
 اإلعالميةالوسيلة  أساسها واكتساب الثقافة من بير  األولويات التر

ي تقديمها للمحتوى 
 
ي أخذها االعالمف

مة الوحدة الوظيفية للمجتمع التر
ّ
، لتحقيق ُمسل

تون عن دور كايم ومالينووسكي  ي تقوم عىل التوازن والثبا متأثرا بهم مب 
ت النظام والتر

ي مواجهة حقيقة 
 
اد يغماألكتر ، عطفا عىل هذا؛ فإن وظيفة المثقف تجد نفسها ف  التر

ي تتحقق من خاللها المصالح 
" فاإلعالم يبقر جزءا من منظومة السلطة التر ي

الصحق 

ي  اإلقصاءالخاصة، ومن ثم فقد واجه المثقفون 
من الظهور عىل وسائل اإلعالم التر

السلطة  وقد نجم عن ذلك حالة عداء رصيحة بير  المثقف بقيت حكرا عىل من يمتلك 

                                      
  1

، سلسلة تصدر المثقف والمجتمع وإشكالية الهوية : المثقف والمجتمع من القطيعة إلى التواصلهاني إدريس،  - 

  79، ص1995، 1عن منتدى الكلمة للدراسات واألبحاث، بيروت، ط
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ي العديد من اآلراء، من كارل بوبر ووصفه للتلفزيون بأنه  ووسائل اإلعالم
 
يمكن تلمسها ف

ي منح كامل األولوية  بيتر وسيلة فاشلة للتعليم إىل 
 
بورديو و تهكمه عىل المبالغة ف

ية1لألوديمات" من قبل عدد معتتر من مفكري  ، ووصوال إىل نقد الثقافة الجماهتر

ي المواضيع 
 
مدرسة فرانكفورت ومعهد برمنغهام.  وكمثال عىل ذلك نجد ما ذكر ف

ي عدد آخر عرف 
 
وبولوجيا، وف حا للثقافة واالنتر  األستاذ المعالجة، حيث قدم األستاذ شر

ي والجريمة
 المواطنة وقضايا هجرة األدمغة والثقافة المرورية وكذا قضية العنف اللفظ 

ي 
 
ي المجتمع، كذلك ترتبط الوظيفة التثقيفية بالمثقف وانتماءه حيث يساهم ف

 
والتنمر ف

، وخدمة المجتمع هذه الوظائف تتحدد بها هوية المجتمع، أما عن األفكار إنتاج 

ويجية سواء كان ذلك لمنتجات أو ألفكار أو غتر ذلك،  توظيف الوظيفة الدعائية والتر

ة بالنسبة للنخبة يرجع إىل اكتفاء المثقف بإثراء حيث أن حصولها عىل نسبة قليل

النقاش ومحاولة تقديمه ألفكاره وترك المجال للجمهور أن يقرر، عىل عكس توظيفها 

نامج بالكتب  امج الثقافية  حيث ربما راجع لالهتمام الذي يوليه التر ي محتوى التر
 
ف

ات وأصحابها نلمس نوعا والمؤلفات، وبالتاىلي فإنه باإلضافة إىل التعريف بهذه المؤلف

ي حديث المنشط خاصة هذا األختر يكرر عنوان 
 
ويــــج لها ويتجىل ذلك ف من الدعاية والتر

ي بإعطاء معلومات 
المؤلف واسم صاحبه لعدة مرات بالعدد الواحد فهو هنا ال يكتق 

لف وصاحبه، بل يذهب إىل محاولة جعل المشاهد يقبل هذا المنتج 
ً
محايدة عن المؤ

ه،   كما تظهر هذه الوظيفة جلية عند إجراء المقابالت مع أصحاب دور النشر دون غتر

ويــــج  ي كما يقومون بالتر
الذين يعملون عىل تحسير  صورة مؤسساتهم أمام المتلقر

لمنتجات هذه الدور. أما عن الوظيفة الفنية والجمالية فكان توظيفها متوسط بشكل 

، وربما يعود ذلك إ ي متقارب نوعا ما لكال الجانبير 
 
ىل طبيعة المحتويات المقدمة ف

ي انحرصت فيها المواضيع الفنية والجمالية عىل نسبة ضئيلة 
امج الثقافية والتر التر

ي  امحر ي المحتوى التر
 
ي المواضيع ولكن هذا ال يغفل حقيقة توظيفها ف

ر
مقارنة بباف

فالتلفزيون بحاجة ماسة إىل هذه الوظيفة الستكناه فكر المشاهد وتحقق ذلك عتر 

وكذا الخلفية المتواجدة لدى كل متدخل   األلوانسيقر الخفيفة و الصور وكذا المو 

ي نوع من الجمالية 
بالذوق العام للفرد أو  واالرتقاءكخزانة كتب مما يعظي داللة تضق 

ي عىل جمال اللغة العربية مثال أو الجزائر أو  من طرف المثقف كعنرص استدالىلي تعبتر

؛ وعىل حتر سلمية الحراك، فبالذوق الج ي ي العقول عىل حد تعبتر مالك ابن نتر
ميل ترتقر

                                      
1
 - Thomas McCarthy, Practical discours: On the relations of morality to politics. In. 

Craig Calhoun (ed). Habermas and the public sphere. The MIT Press. Camridge. 1996. P. 
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امج المقدم  هذا االساس يمكننا تفستر وظيفة كل من النخبة المثقفة والمحتوى التر

ي القناة الجزائرية الثالثة. 
 
امج الثقافية ف  ضمن مضامير  التر
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ي مضامي   البر 15الجدول 
 
ي تبنتها النخبة المثقفة ف

امج : توزيــــع األطر المرجعية  البر

ي القناة الجزائرية الثالثة: 
 
 الثقافية ف

 النسبة المئوية     التكرار        االطر المرجعية          

 %30،07 154 مرجعية عربية تاريخية

مرجعية عربية إسالمية 
 مدمجة

 87 16،99% 

 %16،40 84 مرجعية جزائرية محلية

مرجعية أجنبية أو 
 فرانكفونية. 

187 36،52% 

 100 512 المجموع

 

ي رقم 
 
امج 14الشكل البياب ي البر

 
ي تبنتها النخبة المثقفة ف

يوضح األطر المرجعية البر

   الثقافية

 األطر المرجعية
0

20

40

       
      
       

        
      
       

     

       
        
     

       
          
           

             

             

 

ي رقم 15قراءة وتحليل الجدول رقم
 
 : 14والشكل البياب

ي  أعاله إىل توزيــــع األطر          
ي الجدول والشكل البياب 

 
تشتر البيانات الموضحة ف

ي القناة الجزائرية الثالثة، حيث احتلت األطر 
 
امج الثقافية ف ي مضامير  التر

 
المرجعية ف

المرجعية المتعلقة بالمرجعية األجنبية أو الفرانكفونية المرتبة األوىل وبأكتر نسبة 

ي وبفارق قليل األطر المرجعية المتعلقة %36،52توظيف بلغت 
ي المركز الثاب 

 
، تالها ف

ي المرتبة الثالثة األطر  %30،07التاريخية بنسبة توظيف بلغت بالمرجعية العربية
 
جاء ف

، ثم 16،40%المرجعية المتعلقة بالمرجعية الجزائرية المحلية بنسبة توظيف بلغت 
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ي المرتبة الرابعة األطر المرجعية المتعلقة بالمرجعية عربية اسالمية مدمجة 
 
تاله ف

  %99’16بنسبة توظيف بلغت 

هذه المعطيات يتوضح لنا مدى التباين بير  نسب توزيــــع األطر ومن خالل        

 
ً
ي حير  سجلت هذه األطر المرجعية حضورا

 
امج الثقافية قيد الدراسة، ف ي التر

 
المرجعية ف

ي بعض المواضيع. 
 
 حسب حجم كل موضوع، عىل غرار غياب بعض المرجعيات ف

ي توظي        
 
ف األطر المرجعية حيث نالحظ من خالل هذه المعطيات مدى التباين ف

ة  ي وبمفارقة كبتر
 
امج الثقافية محل الدراسة، حيث يظهر هذا التباين واضحا ف ي التر

 
ف

ي أغلب األعداد 
 
بالنسبة لتوظيف األطر األجنبية الفرانكفونية تقريبا واالستناد بها ف

المعالجة ومنه يمكننا تفستر هذه المالحظات انطالقا من نسبة توظيف هذه 

يرتبط توظيفها إىل أهمية الموضوع وكذا إىل مرجعية المثقف الذاتية  المرجعيات بحيث

ي 
واتجاهاته البحثية واالطالعية وكذا مواقفه اتجاه بعض المصادر والشخصيات والتر

ي 
عىل أساسها يتم اسقاط التشابه او قياس الكم أو رسم صورة ذهنية للموضوع والتر

ي  عادة ما تكون هذه المرجعيات أساس الدراسات أو 
 
ي زمان آخر ومكان آخر، ف

 
العلوم ف

حير  هناك بعض المرجعيات المستخدمة والغرض منها فقط المعرفة أو ربطها بمجتمع 

ما بغرض المقارنة أو الموازنة، وعليه بمكننا تبيان بعض المرجعيات كتوظيف المرجعية 

ي 
تستقر منها  األجنبية والفرانكفونية دليل عىل المصادر البحثية والمراجع المعرفية التر

ي ترجع باألساس إىل مدارس 
ي الجامعة الجزائرية والتر

 
البحوث وتتبلور منها األفكار ف

ي بحيث وجدنا أن أغلب المثقفير  
 
ي تشكيل وبلورة ذلك اإلنتاج المعرف

 
ساهمت ف

يرجعون ويستدلون بالمدارس الغربية واآلباء المؤسسير  للعلوم والفلسفة وعلم 

وبولوجيا  ة االجتماع واألنتر ي اسقاطه عن فتر
 
وفيسور بلعقروز ف ها حيث ربط التر وغتر

ي يعيشها المجتمع الجزائري منذ بدأ الحراك السلمي بمدرسة فرانكفورت  
التسارع التر

ي نفس السياق ربط الباحث   عالقة 
 
وقال أن الجيل األختر منها يدرس التسارع، ف

تابه " روح الجماهتر " الحراك بحرية التعبتر إذ استند بغوستاف لوبون وتحدث عن ك

ي ولكن تشعر  ي حراك جماهتر شعتر
 
ي الجماعة " وقال )أنت ف

 
وكيف أن  الفرد يذوب ف

بحريتك ألن كل فرد يعتر عن حريتيه بتوليفته الخاصة  الشعور بالذات والفردانية وفق 

ي فريديريك 
ي مثال آخر ذكر األستاذ فارح مشحي الفيلسوف االلماب 

 
منطق الجماعة(  ف

ا عنها بل  نيتشه الذي اعتتر أنه "ليس الفيلسوف هو من يكون ممجدا لقيم عرص أو معتر

ي ذلك يتحدث أن دور المثقف 
 
ع لقيم جديدة" وهو ف الذي يفكر ضد قيم العرص ويشر

ي 
 
ند عىل هذه المرجعية أثناء  بناء مواقف جديدة داخل المجتمعف

ُ
، عطفا عىل ذلك است

ة ال يمكننا ول المفكر بيتر ذكر األستاذ عباس كحتعريف الثقافة ف  بورديو ومقولته الشهتر
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ي تحددنا" عىل غرار كانط، هيقل، وفيختا، وكيف يتحدثون عن 
أن نحدد الثقافة التر

ي خضم نهاية 
 
؛ أما بالنسبة إىل توظيف األطر المرجعية األخالقعمق الثقافة واألخالق ف

ي مختلف أعداد 
 
امج الثقافية المعالجة العربية التاريخية فتوضح بشكل كبتر كذلك ف التر

والتقاليد الفكرية  األصيلةوالذي يدل كذلك عىل تمسك المثقفير  بهويتهم العربية 

هم  المغروسة داخل الفكر وكذلك درجة االطالع عىل النصوص الفكرية المرتبطة بحتر 

ي عىل سبيل ما تم الرجوع إليه من الشخصيات العربية التاريخانية " ابن رشد 
 
الثقاف

ي أن يولد عىل وأقو 
وكيف أن  أخالقاله حول األخالق) عىل الفرد أن يضبط سلوكه فينبىع 

"، "حي بن طفيل) حي بن يقضان("  األخالق ي هي الجزء النظري لعلم السياسة"، الفارابر

ي شلب ومؤلفاته"، " أبا حيان  "، " الطاهر بن حداد"، " محمد ابن أبر ي ي الموروث العربر
 
ف

ي  والمؤانسة" اإلمتاعوكتابه 
 
امج المعالجة ف ابن خلدون"، "مسكويه". كما استندت التر

توظيف أطر مرجعية دينية وإسالمية سواء كشخصيات رمزية وداللية لتعظي داللة 

وأن القرآن صالح لكل زمان ومكان حيث استدعيت  اإلسالمي قيمية عىل عمق الفكر 

ي الكثتر من االستشهادات منها ما ذكره 
 
ي  األستاذ هذه المرجعيات ف

 
محمد بغداد ف

يل عليه السالم عن"  "،  اإلحسانحديثه عن التصوف حيث ربطه بحديث سيدنا جتر

ي موضوع 
 
ي نفس السياق  االستدالل برسول محمد عليه الصالة والسالم ف

 
وكذلك ف

يف " إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق "، وشخصيات أخرى أبن  األخالق بحديثه الشر

ي كتابهما "الص
 
حاح" ولم يقترص األمر فقط عىل الشخصيات بل حتر مسعود وأنس ف

يف، إذ تقوم بأدوار  ي تعود إىل الزمن النبوي الشر
أماكن العبادة كالمساجد والزوايا التر

، من جهتها المرجعية الجزائرية المحلية   مجتمعية وعلمية كاإلصالح بير  المتنازعير 

ي الم
 
ة كذلك وتنوعت حسب المواضيع والمساهمير  ف ي كانت حارص 

حتوى والتر

باألساس صممت بعض المواضيع ألجل تقييمها وذكرها والتقيد بها وعدم إهمال 

، ومن هذه  ي واقعنا الحاىلي
 
أفكارها ضف عىل ذلك الحث عىل إعادة ممارستها ف

تها وطرق  المرجعيات " الحايك" ، والقندورة  مثال كرمز قيمي ودالىلي لعفة المرأة وستر

جاعه مثل ما  ي ذكرى  التفي   فيه واستر
 
حينما خرجت  2020مارس  8حدث ف

جاع الثقافة النائمة بأناشيد من  الجزائريات يرتدينه مع العلم الجزائري، أيضا  استر

مرحلة الطفولة )من جبالنا طلع صوت األحرار ينادينا...( وهي عبارة عن سينوغرافيا 

ي مبهر، وإبداعفنية للعمل المشحي  مية بلباسه الذي كان يحرص  ملتقيات عال تعبتر

ي حديث  اإلسالميةللتعريف بمرجعتيه الثقافية 
 
 األستاذ الجزائرية من جانب آخر وف

فارح مشحي عن عالمية الفكر الجزائري وعن الطبقات الواسعة من المفكرين وهل 

لدينا دراية بالفكر الجزائري سواء األدب والرواية والعلوم فيقول أنه يجب أن تكون 

والمفكر الجزائري وذكر "محمد أركون" صاحب فكر وفلسفة  هناك مصالحة مع الفكر 
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ي سمحت كتبه للعقل بالغوص والكشف عن األشياء دون 
دينية ورؤية متجددة التر

المساس بالعقائد الثابتة وهل هناك اتفاق عىل أفكاره  واهتماماته أم فقط الفكر بالمولد 

ي " ويقول أنها  ي والنشأة، وشخصيات أخرى مثل "مالك بن نتر
 
ي ترعرعت ف

شخصية التر

ي كل جامعات أ
 
روبا و جو ظالىلي هو مفكر جزائري ألف كتبا هي اليوم منارات تدرس ف

ي الحديث عن التمازج بير  الحضارة 
 
؛ ومن هذا اإلسالميةوالحضارة  اإلنسانيةوالعالم" ف

ي تؤ يمكننا أن نصل إىل أن توظيف هذه المرجعي
طر ات يرجع إىل مجموعة مواقف التر

ي تغلب عىل المثقف  والذي يريد  بناء هذه
 إىل المشاهد.  إيصالها الصورة الذهنية التر

امج : 16الجدول  يوضح توزيــــع اللغة عند القائم باالتصال والمتحدث المضاف بالبر

 الثقافية: 

 توزيــــع اللغة       
 نوع اللغة   

المتحدث  باالتصالالقائم 
 المضاف

المجموع              

 % ار  التكر  %    التكرار
 

 % التكرار

 %65،51 944 %65،12 577 66،12% 367 فصح

 %16،03 231 %8،69 77 %27،74 154 عامية منقحة

 %3،74 54 6،09 % 54 / / أجنبية

جمة إىل  أجنبية متر
 العربية

34 6،12% 178 20،09% 212 14،71% 

 100 1441 100 886 100 555 المجموع

ي رقم 
 
امج الثقافية توضح اللغة 15الشكل البياب ي البر
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ي رقم  16قراءة وتحليل الجدول
 
 :15رقم والشكل البياب

ي أعاله يتضح ان بياناتهما تتعلق  إىل بنوع اللغة       
من خالل الجدول والشكل البياب 

امج الث ي يستخدمها كل من القائم باالتصال والضيف المتحدث بالتر
ي القناة التر

 
قافية ف

الجزائرية محل الدراسة، ومن خالل القراءة األولية لإلحصائيات أعاله نجد أن القائم 

امج يستعملون عددا من المستويات اللغوية،  ي التر
 
باالتصال  والضيوف المستضيفير  ف

جمة إىل العربية، وأجنبية،  ي تراوحت بير  الفصح ، العامية المنقحة  أجنبية متر
والتر

: وقد دل  ت النتائج الكمية كما يىلي

امج( فقد احتلت عنده مستوى  اللغة الفصح  بالنسبة للقائم باالتصال )مقدم/ة التر

، تاله مستوى توظيف العامية المنقحة بنسبة 66،12 %بأكتر نسبة توظيف بلغت

جمة إىل العربية 27،74%مئوية قدرت ب ، ثم تاله مستوى استعماله لألجنبية المتر

بينما لم نالحظ أي ظهور بالنسبة الستعماله اللغة األجنبية، أما ما  ،%6،12بنسبة 

، فقد كانت أعىل نسبة  تعلق بنسب توظيف مستويات اللغة بالنسبة للمتحدثير 

، تاله مستوى 65،12%توظيف لمستوى اللغة الفصح بنسبة مئوية قدرت ب

تاله استعمال  ،20،09%استعمال األجنبية ترجمة إىل العربية بنسبة مئوية قدرت ب

ا جاء توظيف األجنبية بأقل %8،69العامية المنقحة بنسبة مئوية قدرت ب  ، وأختر

،  حيث نالحظ من خالل هذه المعطيات مدى %6،09نسبة توظيف بلغت نسبة 

ي  النسب الخاصة باللغة المستعملة  من طرف القائمير  باالتصال والضيوف 
 
التباين ف

امج الثقافية، وذلك كل حسب حاجات المتحدثير   غتر القائمير  باالت ي التر
 
صال ف

 وطبيعة وخصائص كل من القائم باالتصال والضيف. 

استعمل القائم باالتصال مستويات لغوية عديدة كالفصح والعامية المنقحة       

ي 
جمة إىل العربية ويعود ذلك إىل الطبيعة الحوارية لهما والنقاشات التر واألجنبية متر

ي تتناسب مع الموقف الحواري   أو  توجب عىل المقدم
المنشط استعمال تلك اللغة التر

ي يحاورها )شخصية فرانكفونية
  ككل، ومع الموضوع المعالج ومع الشخصية التر

معربة(، فالمستوى اللغوي المستخدم مع أحد المسؤولير  يختلف مع ذلك المستخدم 

ي مستواه اللغوي عن  والحوار مع أحد األدباء يختلف أيضا   مع الفنانير  والمطربير  
 
ف

، كما ان الموضوع المطروح للنقاش  الحوار مع احد األساتذة والباحثير  المختصير 

يفرض مستوى معينا للغة المستخدمة، فمناقشة الجوانب التنظيمية لمعرض الكتاب 

ي الفكر أو الفلسفة أو 
 
ي مستواه اللغوي عن الموضوع الخاص بمناقشة كتاب ف

 
يختلف ف

امج الثقافية  "سهب  جاد"وهو ما ذهبت إليه الباحثة التاريــــخ مثال،  ي دراستها حول التر
 
ف
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ي وبير  
 
ي التلفزيون المرصي، حيث أثبتت أن هناك عالقة بير  نوعية الموضوع الثقاف

 
ف

امج الثقافية.  ي التر
 
 مستويات التعبتر اللغوي ف

غم من تجانس الحصص المحللة إال ان لكل قائم باالت       ي من جانب آخر فتر
 
صال ف

ه وطريقة حوار مع المتحدث فهناك من يميل إىل العامية  ي أسلوب يمتر 
 
برنامج ثقاف

ي بالفصح، وربما يعود إىل مستوى 
المنقحة مع خليط من الفصح وهناك من يكتق 

التعليمي لكل منهما وتخصصاته فعىل سبيل المثال القائم باالتصال عىل برنامج قراءات 

ي الفصح ويتالعب " يتقلد شهادة محمد كاديك"
 
ي األدب ما يجعله يتفي   ف

 
الدكتوراه ف

ي وحتر 
ي ذائقة المتلقر

 
ك صدى ف بالكلمات ويتقمص الدور بشكل ملفت وجذاب ما يتر

أما عن استعمال العامية  ؛ الضيف الذي يحاوره إضافة إىل شعة االبتكار للمفردات

ي تعتتر اللغة األقرب إىل الفصح فهي متأثرة 
بها وبالحضارة المعارصة غتر المنقحة والتر

ومن بعض مظاهر النطق الصحيح لألصوات فربما يرجع إىل  اإلعرابأنها تحررت من 

ي تستضيف من هم عىل قدر من الثقافة والمعرفة والتخصص ونخص بالذكر 
تلك التر

، منسقير  المعرض الدوىلي للكتاب  بية، مدراء لدور نشر هنا )مسؤولير  بقطاع التر

هم( والذين  ي حواراتهم مع بعض من العامية وغتر
 
يجيدون الفرنسية أكت  ويستعملونها ف

المنقحة وهو الذي فرض عىل القائم باالتصال أن يتناقش معهم بنفس المستوى 

اللغوي الذي يجيدونه، ولعل ما يفش استخدام القائمير  باالتصال لهذا المستوى 

ي قدر اإلمكان، خاصة واألدبي اللغوي هو محاولة منهم لتبسيط المادة الفكرية
ة للمتلقر

وأنها مادة دسمة تتضمن مصطلحات ومفاهيم منبثقة عن دراسات ونظريات علمية 

ي استيعابها إذا قدمت باللغة األصلية لها، كما أن اللجوء 
وأكاديمية، يصعب عىل المتلقر

إىل العامية المنقحة من طرف القائم باالتصال، أما عن استعمال القائم باالتصال 

جمة إىل العربية فربما يرجع إىل محاولة لمس ي التبسيط  اإلسهابتوى األجنبية متر
 
ف

ي تتناول كتبا أجنبية وبالتاىلي يضطر إىل المزج بير  
ح، خاصة لتلك الموضوعات التر والشر

ي جاءت بها، كما ال يفوتنا اإلشارة  العربية والفرنسية
ي التر

حتر تحافظ نوعا ما عىل المعاب 

باللغة الفرنسية وذلك بطبيعة الحال يعود  -بشكل كبتر  -ائرية متأثرةإىل أن اللهجة الجز 

إىل األسباب التاريخية واالجتماعية. وكمثال عىل استعماله لهذه اللغة ما جاء بالعدد 

ي 
ي الحديث عن بعض القيم المحلية الريفية التر

 
ي و) ف

 
الذي تحدث عن الموروث الثقاف

ي تعتتر  تكاد تندثر
ي تحديثها(،  modalisationمرجعية محلية وذكر" الوزيعة التر

ينبىع 

غتر أن استعمال خليط من المستويات اللغوية قد يعظي انطباعا لدى المشاهد بأن 

هناك عجز لغوي  لدى المقدم، مما قد يقلل من ثقة المشاهد ليس بالقدرات اللغوية 

                                      


133ص ، خصائص القائم باالتصال في البرامج الثقافية  يمكن العودة إلى الفصل الثاني، في عنصر 
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قة بير  للمرسل فحسب وإنما بالقدرات المعرفية له أيضا، ألنه  "هناك عالقة وثي

ي هي القالب الذي تظهر به المعرفة"
، وعليه يمكن القول ان لغة 1المعرفة واللغة التر

امج الثقافية قد تنوعت وتباينت ولكنها لم تخرج عن نطاق  ي التر
 
القائمير  باالتصال ف

ي كل الوسائل 
 
ي ينصح بها أغلب الباحثير  ف

اللغة الفصح المخففة إذ "تعتتر اللغة التر

ي كل ما يقدم ويذاع، ، إ2اإلعالمية"
 
ذ يعتقدون  أنه إذا عم استعمال هذه اللغة ف

ي بلغة المتتبع  أصبحت اللغة العربية الفصح مألوفة لدى الجميع وهو
ر
ي الرف

 
ما يسهم ف

ة.   واالرتقاء بها إىل مستوى الفصيحة السهلة والمعتر

ثير  فيمكن أما عن تفستر تباين المعطيات المتعلقة باالستعمال اللغوي للمتحد      

ه إىل طبيعة وخ امج الثقافية مائص المتصتفستر حل الدراسة هي حدث، فبما أن التر

ي األساس تقوم عىل استدعاء النخبة المثقفة عىل اختالف تخصصاتها 
 
برامج نخبوية ف

األكاديمية أو المتخصصة أو المبدعة فإن اغلب الضيوف باحثير  وأساتذة لذلك 

عن توظيفه البعض  أما ية عىل تدخالتهم ونقاشاتهم، فمستوى الفصح هو السمة الغال

ح المقدم من طرف هؤالء  منهم اللغة العامية المنقحة فيعود إىل استعمال أسلوب الشر

ي محاولة منهم لتبسيط أفكارهم ومعارفهم للمشاهد، أما ما جاء من 
 
النخبة، وذلك ف

جمة إىل العربي ة فيمكن رده إىل ان توظيف لمستوى اللغوي المتعلق باألجنبية المتر

ي الذي تتلمذ عىل يد المدرسة الفرنسية ولديه 
 أعمالالمتحدث  من التيار الفرانكفوب 

من الفصح، وربما  أكت  ومؤلفات فرنسية لذلك فاألجنبية بالنسبة له سهلة عىل اللسان 

ح الفكرة بأصلها ثم ترجمتها للعربية حتر   يعود أيضا إىل التمكن من اللغتير  ومحاولة شر

جع كما  أما يفهم المستمع،  تردد بعض المتحدثير  عىل استعمال العامية المنقحة فتر

 اإلداريةأسلفنا الذكر سابقا إىل طبيعة هؤالء الضيوف، حيث أن معظمهم ذوي المهن 

أعداد أو  أو  إحصائياتوالذين يشكلون نسبة قليلة من مجموع الضيوف إما لتقديم 

ي ما  اإلداريحلول عىل المستوى 
 
حول المقروئية  إحصائيات آوتعلق بمعرض الكتاب ف

هم  ي الجزائر أو عدد دور النشر المحلية والوطنية ومنسقير  مع دور نشر أجنبية وغتر
 
ف

ي ككل. 
 
 ممن لهم صلة بالمجال الثقاف

ي القناة الثالثةيوضح توزيــــع  المساحة  17الجدول رقم
 
امج الثقافية ف  الزمنية للبر

 

                                      
310سهام العاقل، مرجع سبق ذكره،  -

1
  

، اتحاد االذاعة والتلفزيون، 137، الفن اإلذاعي، عدور اإلعالم في تنمية الثقافة للمجتمعات النامية ، سامي شريف -

32، ص2004
2
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النسبة 

 المئوية

مجموع 

 لمدةا

 )د(

مجموع 

امج  البر

مرتان عل االقل  اسبوعي  نصف شهري شهري

ي االسبوع 
 
 ف

مدة دورية  يومي 

 البث

 

امج     نوع البر

 العدد المدة )د( العدد )المدة( العدد المدة العدد المدة العدد المدة

 اخبارية  06 5700 00 00 07 1680 03 576 01 120 17 8076 25.19

 ثقافية 01 5400 06 3608 03 960 01 60 00 00 11 10028 31.28

 اجتماعية 00 00 02 2716 10 2288 03 344 00 00 15 5348 16.68

تربوية  00 00 01 768 02 1240 01 120 00 00 08 2128 6.63

 تعليمية

 دينية 01 450 00 00 03 864 00 00 00 00 04 1314 4.09

ترفيهية  00 00 02 1044 10 2648 04 448 04 448 20 4588 14.31

 ومنوعة

 رياضية 00 00 00 00 03 568 00 00 00 00 03 568 1.77

 

 المجموع 08 11550 11 8136 38 10248 12 1548 05 568 78 32050 100

امج  امج كما يلي : عدد البر عددها شهريا×مدة كل برنامج ×الوحدة هنا هي الشهر وقد تم حساب مدة كل نوعية من البر
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ي رقم الشكل ال
 
امجية 16بياب ي الشبكة البر

 
امج الثقافية ف  يوضح المساحة الزمنية للبر
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ي  17قراءة وتحليل الجدول 
 
 :16والشكل البياب

ي رقم  17من خالل الجدول رقم       
يتضح لنا بأن بياناتهما الرقمية  16والشكل البياب 

ي المخصص للتر 
للموسم  امج التلفزيونية بالقناة الجزائرية الثالثةمتعلقة بالحجم الزمت 

امج  2018/2019ونصف الموسم العادي  2017/2018العادي ي من بينها التر
والتر

ي تقدمها نا، وذلك لإل الثقافية محل دراست
: ما درجة االولوية التر جابة عن التساؤل التاىلي

امجية من  امج الثقافية ضمن شبكتها التر ي )الكم(؟القناة الثالثة للتر
 حيث الحجم الزمت 

ي     
ي الحجم الزمت 

 
ومن خالل قراءتنا الرقمية للبيانات أعاله يتبير  لنا أن هناك اختالف ف

ة الزمنية للموسم  ي تقدمها القناة الثالثة خالل الفتر
امج التر لكل نوعية من أنواع التر

امج 2018/2019ونصف الموسم العادي  2018/ 2017العادي   ، فبالنسبة للتر

من مجموع زمن البث  31.28الثقافية وجدنا أنها شكلت أعىل نسبة مئوية قدرت ب

امج االخبارية بنسبة مئوية قدرها  ي المركز 25.19الشهري، جاء بعدها التر
 
، ثم جاء ف

امج االجتماعية بنسبة مئوية قدرها  امج 16.68الثالث التر ي المركز الرابع التر
 
، تلتها ف

فيهية والمنوعات بنسب بوية والتعليمية  14.31ة مئوية قدرت بالتر امج التر لتحتل التر

امج الدينية بمنسبة قدرها  6.63المركز الخامس بنسبة مئوية قدرها  ي بعدها التر
لتأبر

امج الرياضية بنسبة مئوية قدرها 4.09 ة جاءت التر ي المرتبة الختر
 
    1.77، ثم ف
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امج الثق      امجية للقناة يرجع احتالل المركز االول من طرف التر افية ضمن الشبكة التر

ي إىل مجموعة معطيات وأرقام كما أكدته 
الجزائرية الثالثة، من حيث الحجم الزمت 

ي مكانة هامة ضمن محاورها وهو ما 
 
ي األعىل كون القناة أولت للجانب الثقاف

 
البيانات ف

امج ما يعادل  ي  20أظهرته احصائيات مجموع السنوي لهده التر
 
عود وي برنامج ثقاف

ره، خاصة وأن الدوار  فيه والمنوعات واألخبار له ما يتر امج التر اهتمام القناة الثالثة للتر

فيه  األساسية للتلفزيون منذ نشأته كانت موجهة إىل تحقيق هاتير  الوظيفتير  )التر

ي 
ي أصبحت من بير  اهم الوظائف التر

واإلعالم(، باإلضافة إىل الوظيفة االجتماعية التر

ة، نظرا لتوفرها عىل خصائص جعلتها تؤديها التلفز  ة الجزائرية عىل مر السنوات األختر

 . ي بيوت الجزائريير 
 
 تنفرد  بها وتأخذ مكانه هامة ف

ويمكن تفستر هذه المعطيات بأن القناة الجزائرية الثالثة منذ نشأتها إىل غاية اليوم      

ي قامت عليها منذ بداياتها االوىل
كتر  عىل الوظائف  قد حافظت عىل مبادئها  التر

أي التر

ي توصلت اليهم الدكتورة 
فيه واالعالم والتثقيف( وهي نفس النتائج التر التقليدية )التر

ي دراستها المعنونة  سهب  جاد
 
امج الثقافية واالعالمف حيث توصلت إىل  ،االذاعي  بالبر

نامج العام  ي التر
 
امج الثقافية ف ي صوت العرب أقل مقارنة مع الأن نسبة التر

 
امج وف تر

فيهية واالعالمية، كما أن هذه النتائج تتفق مع ما أكدته بعض الدراسات حيث "تبير   التر

ي اذاعات 
 
امج االذاعية المقدمة ف فيهية قد احتلت المرتبة االوىل ضمن التر امج التر أن التر

ة بير  
ي الفتر

 
وهذا ما أشادت به الدراسة التحليلية  1"1985/1990أحد عشر بلدا عربيا ف

امج الثقافية أخذت حصة األسد  لكل من ي  حيث الحظت ان التر
ة كتق  الباحثة سمتر

امجية لهذه القناة ضمن الشبكة التر
2  

ة،     ي السنوات االختر
 
امج الثقافية بالقناة الجزائرية الثالثة مرتفع ف  االهتمام بالتر

ويبقر

امج، ذات االشكال المتعددة والمضامير  ا لمتنوعة وهو ما يعكسه هذا العدد من التر

وذلك راجع إىل أن القناة قد أدركت أهمية العملية التثقيفية فالتلفزيون يعتتر حاليا جهاز 

ي يبثها.، لكن 
امج الثقافية التر ي التنمية الثقافية من خالل التر

 
ي يمكن أن يساهم ف

 
ثقاف

ي اهتمامات واولويات القناة 
ي تبقر

رغم كل ما قيل تبقر هناك العديد من المحددات التر

ي سبيل ما يحقق السبق والفورية الث
 
ي وجوانب أخرى ف

 
الثة، قد تتجاوز الجانب الثقاف

 وكذلك الكسب الشيــــع. 

                                      
30، ص 2003، 5المعيار، العدد العولمة وأثرها في الخصوصية الثقافية )الجزائر نموذجا(،عبد هللا بوجالل، - 1

  

 296، مرجع سابق، ص مية للمواضيع االقتصادية عبر التلفزيون المعالجة االعال سميرة كتفي، نصر الدين غراف، _
2
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 خالصة: 

ي نهاية       
ي وبعدما قمنا بتحليل فئات الشكل والمضمون  اإلطار ف 

التطبيقر

ي هذه الدراسة، تبير  لنا مساهمة النخبة المثقفة الجزائرية 
المستخدمة ف 

ام ج الثقافية لقناة الجزائرية الثالثة وذلك من خالل معالجة ضمن مضامير  التر

ة الزمنية  ونصف  2018-2017 للموسم العاديالمضامير  الثقافية أثناء الفتر

.بحيث لكل فئة من هذه الفئات طبيعتها من 2019-2018الموسم العادي 

ي تحلل بها مضامير  ومحتويات 
خالل انفرادها بزاوية تحليل خاصة بها، والتر

ي هذا السياق لم تخرج  تلك
ي القناة الثالثة، وعملية التحليل ف 

امج الثقافية ف  التر

ي أفرزتها تلك الحوارات بير  النخبة المثقفة 
عن إطار المعطيات الكمية التر

ي البالد وكذا 
ي تم استنباطها من السياق العام لألحداث الواقعية الراهنة ف 

والتر

ي تؤطر كل م
ناسبة فكرية أو أدبية معينة، هذا من خالل القضايا الفكرية التر

ي تكييف هذه  اإلعالميةباإلضافة إىل الخلفيات النظرية 
ي ساعدتنا ف 

التر

العملية، خاصة ما تعلق بعملية تأطتر هذه المضامير  ومعالجتها وفق 

ي عادة 
توجهات القناة الجزائرية الثالثة وكيفية تغطيتها لألحداث الثقافية التر

ي األختر إىل ما تكشف عن طبيعة المعا
لجة لمثل هذه القضايا، ومنه نصل ف 

ي 
ي تمكننا من توضيح الكيفية التر

عملية استخالص نتائج هذا التحليل التر

ي القناة الجزائرية الثالثة مضامينها الثقافية ومدى 
امج الثقافية ف  عالجت التر

امج.  ي قدمها المثقف الجزائري بهذه التر
 حجم المساهمة التر
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 النتائج العامة: 

ي القناة الجزائرية الثالثة من خالل  بعد         
 
امج الثقافية ف تحليلنا لمضامير  التر

مساهمة النخبة المثقفة فيها ظهرت مجموعة من النتائج حسب طبيعة الفئات 

 : ي
 المستخدمة لها نذكرها كاآلبر

امج الثقافية بالقناة الجزائرية الثالثة موضو  .1 اوح تتناول التر عات ثقافية متنوعة تتر

بير  الفكرية والفلسفية واألدبية، والفنية االعالمية الثقافية، والمواضيع المعرفية 

والتعليمية وكذا الثقافة السياسية حيث أن هناك اهتمام بالمواضيع الفكرية 

ي تحتويــها  %45.80بنسبة  والفلسفية
وهذا راجع لألجندة الثقافية الفكرية التر

امج وعال . التر  قتها بالمثقفير 

هناك نقص واضح باالهتمام بالمواضيع الفنية االعالمية الثقافية كالمشح  .2

ي الشعبية ومواضيع الثقافة السياسية وما ظهر بها لم يتجاوز 
والسينما واألغاب 

امنة مع السياق  مجرد التغطية المناسباتية لألحداث والفعاليات المتر 

ي لألحداث.   الكرونولوحر

ي مجموعة تمثل نمط الفا .3
 
امج الثقافية عينة الدراسة ف ي التر

 
علير  المستضافير  ف

نخب صنفت إىل نخب أكاديمية ونخب إبداعية ونخب فكرية، حيث كانت 

 33.58نسبة الحضور والتفاعل بير  المثقفير  لنصيب النخب األكاديمية بنسبة 

ي القناة ا .4
 
امج الثقافية المعالجة ف ي مضامير  التر

 
لجزائرية إن عملية توظيف القيم ف

الثالثة، عادة ما يرجع لطبيعة المواضيع المعالجة وسياق األحداث الذي شكلت 

ي تكشف عن 
تلك المواضيع وكذا المرجعية الفكرية والخلفية القَيمية التر

مستوى االنخراط االجتماعي للمثقف المنتج لهذه القيمة، حيث شكلت القيم 

، وشكلت %39.01بنسبة  األدبية األدبية والمعرفية مركز اهتمام كبتر المواضيع

االخالقية والحضارية مركز اهتمام بالنسبة لمواضيع الثقافة  أيضا القيم

، بينما شكلت القيم الفنية والجمالية مركز اهتمام %41.98بنسبة  السياسية

 .%51.85بنسبة  المواضيع الفنية االعالمية الثقافية

امج الثقافية .5 ي القناة الجزائرية الثالثة بوظائف  تقوم كل من النخب المثقفة والتر
 
ف

عديدة، االنتاجية والتثقيفية والمعرفية، بناء الوعي واالرشاد واالصالح، 

ويجية، حيث أن أهم وظيفة تقوم بها النخبة المثقفة  والوظيفة الدعائية والتر

كما تعمل عىل تحقيق وظائف أخرى   %28.57بنسبة  هي الوظيفة االنتاجية
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يعة الموضوعات المقدمة، بينما أهم وظيفة لدى محتوى تختلف باختالف طب

امج هي الوظيفة المعرفية والتثقيفية  .%50.55التر

ي   .6
 
ي القناة الثالثة ف

 
ي المضامير  الثقافية ف

 
تعتمد النخبة المثقفة المساهمة ف

امج المعالجة عىل أطر مرجعية تباينت بير  األطر الم رجعية األجنبية أو التر

طر المرجعية العربية االسالمية المدمجة، واألطر المرجعية ، واأل الفرانكفورتية

المحلية الجزائرية، حيث ترتبط اهمية إدراج أي نوع من هذه األطر بأهمية 

ي المضمون بمدى وظيفتها داخل سياق القضية 
 
الشخصية او المصدر ف

 المعالجة، إذ أن النخبة المثقفة أظهرت تسليطها الضوء عىل األطر الفرانكفونية

من خالل تشخيص صورتها  %36.52بنسبة  واألجنبية بشكل ملفت لالنتباه

ي بتلك الشخصية، من 
، والرتباطها الوظيق  ي

ا عىل المتلقر  تأثتر
وفق دالالت أكت 

ي عادة ما ترتبط أسمائهم بمجموعة من 
جهة أخرى توظيف بعض الفاعلير  التر

والقيمة واألدب، إذ  التسميات والمفاهيم النمطية، المتعلقة بالفلسفة واألخالق

أن التداول المفاهيمي المفرط بالنسبة لهذه التسميات والمفاهيم والعبارات 

ي تمنح لهذه 
ي عملية تبلد الذهن عىل غرار القيمة المضافة التر

 
يساهم ف

الشخصيات. وعىل هذا االساس تتضح عملية انتقاء هذه الشخصيات وتوظيفها 

ي تخدم موقف المثقف اتجا
 ه الموضوع. بالطريقة التر

نامج مع طبيعة المادة المقدمة  .7 ي التر
 
تتناسب طرق التقديم )شكل الديكور( ف

 وخصوصيتها. 

اتيجية التنوع  .8 ها للمواضيع المعالجة عىل استر ي تأطتر
 
امج عىل ف عادة ما تعتمد التر

 . ي المعت 
 
 بير  الصور المعروضة وازدواجية ف

امج الث .9 ي التر
 
قافية بالقناة الجزائرية الثالثة أظهرت الدراسة أن المثقف المساهم ف

اوح بير  
ي وهي تتر

 
يستخدم أساليب إلقناع الجمهور بموقفه اتجاه الحدث الثقاف

كتر  عىل 
ي التر

 
األساليب العقلية واألساليب العاطفية، غتر ان هناك تفاوت ف

أساليب معينة، بحيث أن طبيعة االقناع تأخذ شكلها وحجمها من أهمية 

ي من خالل الموضوع بالنسبة لموق
ه الزمت  عه ضمن برامج القناة وكذا حتر 

امج، حيث تركز الموضوعات الفكرية والفلسفية   مساحته الزمنية ضمن هذه التر

وكذا الموضوعات المعرفية والتعليمية وأيضا موضوعات  %32.17بنسبة 

الثقافة السياسية عىل األساليب االقناعية، بينما طغت األساليب العاطفية عىل  

بنسبة  الموضوعات األدبية والموضوعات الفنية اإلعالمية والثقافيةكل من 

33.40%. 
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ي  .10
 
بينت الدراسة أن كل من القائم باالتصال والمتحدث الضيف استعانا ف

بالنسبة للقائم باالتصال، و نسبة   %65.61بنسبة  حديثهما عىل الفصح

فظهر بتفوق لدى  ، بينما االعتماد عىل االجنبية وترجمتها إىل العربيةللمتحدث

امج الثقافية استخدام   انزالق مقدمي التر
ً
المتحدث الضيف، وقد الحظنا أحيانا

ورة.  ي الحوار وبدون وجود رص 
 
 المصطلحات العامية المنقحة ف

ي حوار .11
روبورتاج حول  –تقرير -بينت الدراسة ان طبيعة النوع الصحق 

امج الحوارية نفسها )مقا بلة تلفزيونية_ نقاش الموضوع المعالج، بل طبيعة التر

(عادة ما تؤثر عىل أسلوب االقناع المدرج للقضايا الثقافية المعالجة وذلك 

ي عملية بناء الموضوع من جهة وكيفية 
 
ي تؤثر ف

ي التر
لخصوصية كل نوع صحق 

يرا للوصول إىل أكتر تأثتر وإقناع   تتر
تقديمه من جهة أخرى، مما يجعلها أكت 

فصل هذه المعطيات عن السياق العام الذي للجمهور المشاهد حيث ال يمكن 

ي إنتاج القضية أو الموضوع. 
 
 ساهم ف

امج  .12 ي تفرض معالجة الحدث بالتر
إن طبيعة القضية والحدث هي التر

الثقافية بالقناة الجزائرية حيث ال تخرج هذه األحداث الثقافية عن موقف 

ي ُيبث فيها من تلك األحداث
نامج وسياسة القناة التر  .التر

لية التأطتر اإلعالمي بالنسبة للقنوات العمومية الجزائرية وقناة إن عم .13

ي معالجتها مع األحداث مع قضايا ثقافية 
 
الجزائرية الثالثة عادة ما تتشابه ف

ي سياقات مغايرة، بحيث أن جميع التحوالت االجتماعية 
 
سابقة انتجت ف

ي تحدث عىل مستوى المجتمعات ليست عملية
آنية  والبنيوية الثقافية التر

ة بما تقدمه القناة، بقدر ما هي عملية متواصلة تتداخل فيها  مرتبطة مباشر

عوامل وتوجهات أخرى ولعل هذا ما يشتر إىل عملية إعادة إنتاج الخطاب 

نامج المناسبة.   والقدرة عىل ترتيب أولويات المواضيع المعالجة بحسب رؤية التر

امجية لقناة الجزائرية الثال .14 ثة مساحة زمنية قدرت خصصت الشبكة التر

امجية لمعالجة المواضيع الثقافية 5.5ب ي ظهرت  اسبوعيا ضمن شبكتها التر
التر

وقد تنوعت هذه المواضيع حسب معطيات البيئة الثقافية   %31.88بنسبة 

ز أهمية هذه سو  ة نوعا ما يتر اء كانت وطنية او عربية أو دولية، وهي  مساحة كبتر

امج لدى القناة   التر

ي نفس مالحظة  .15
 
الباحثة تكرار بعض األسماء األدبية والثقافية والفنية، ف

ي 
 
ة قريبة جدا. أو إعادة استضافة الفاعلير  المثقفير  ف

ي فتر
 
امجية ف األعداد التر
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تاب اآلخرين عن الظهور فيها. 
ُ
ها عىل تحجيم الك اعداد برامجية أخرى، وتأثتر

 . ي عىل مصداقية األداء لدى المتابعير  امج  وانعكاسه السلتر باعتبار هذه التر

 واجهة تعترّ عن جوانب مضيئة من الثقافة الجزائرية. 

ية السمعية  .16 هناك اهتمام قليل من طرف المثقفير  بالفضاءات التعبتر

البرصية، حيث يظهر ذلك من تكرار بعض األوجه المثقفة ألكت  من عددين، 

سات هذه الحقيقة قد تغذي تصور عام وهو أن المثقف الجزائري يخسر عد

ا والذي قد يرتبط باستمرار مقاطعة التلفزيون من طرف بعض المثقفير   الكامتر

ي ورثها 
ذو اتجاهات فكرية مغايرة، حيث ال يزال يحتفظ ببعض الممارسات التر

ة األحادية  .عن فتر

امج الثقافية عىل الشخصيات المتخصصة سواء عىل المستوى  .17 تعتمد التر

ي أو االجتماعي أو 
 
ي أو  الثقاف ها من  والفكري أو االعالمي أ األدبر ي وغتر

القانوب 

ي تؤثر عىل مستويات التحليل والمعالجة للمضامير  المطروحة. 
 التخصصات التر

امج الثقافية المثقفير  الفرانكفونيير  أو الذي تلقوا  .18 نادرا ما تستدعي التر

ي فرنسا أو الدول األوروبية أو المثقفير  أصحاب التوجهات المعاكسة 
 
تعليمهم ف

اسية االيديولوجية للقناة، وهذا ما يوحي بانعدام العالقة بير  هذه الفئة للسي

والمجتمع العتباره أحد المكونات األساسية للدولة وربما هذا يمثل نوع من 

امج إىل عملية التوازن  امج، وعليه تلجأ التر الهيمنة وفق الخطاب الذي توجهه التر

ي انتقاء مثقفيها ورؤيتهم للسلطة الحاكمة و 
 
وفقا لخلفياتهم السياسية والفكرية ف

 لهذه الطبقة المثقفة. 

ي قناة الجزائرية مع طبيعة  .19
 
امج الثقافية ف عادة ما تتناسب طبيعة اتجاه التر

ي  ي المضامير  الثقافية المطروحة، بحيث كلما كان التصور ايجابر
 
الصورة السائدة ف

ثقفير  حول ذلك حول المحتوى المعالج أكتر كلما كان ظهور االتجاه المؤيد للم

ي أكت  كلما كان التوجه معارض من طرف  ، وكلما كان التصور سلتر المحتوى أكتر

 المثقفير  حول ذلك المحتوى المعالج. 

الحظت الباحثة من خالل الدراسة  تسليط الضوء عىل األسماء الالمعة  .20

من خالل استغالل شهرتهم، وصدى اسمائهم وحرص النشر عليهم فقط  من 

اب 
ّ
والفنانير  الواعدين اآلخرين، الذين يتطلعون اىل تعريف القراء دون  الكت

ي تحمل بصماتها اإلبداعية إلغناء 
بنتاجاتهم الثقافية واألدبية المتنوعة، التر

ي تنويــــع سيماته. 
 
ي ف

 
 الواقع الثقاف
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امج  .21 من خالل دراسة الباحثة المواد الثقافية واألدبية المعروضة عتر التر

ي القن
 
ي فيها. الثقافية الثالثة ف اة الجزائرية الثالثة، الحظت غياب الربورتاج األدبر

ي من 
 
ي والثقاف امج الثقافية ما للربورتاج األدبر وكما هو معلوم لدي مسؤوىلي التر

، عند  ي عىل آراء المثقفير  واألدباء والمفكرين واألكاديميير 
ي إطالع المتلقر

 
أهمية ف

ي الجزائري. ورصدهم أخر المس
 
تجدات الثقافية واألدبية قراءتهم للمشهد الثقاف

ي دول العالم. 
 
ي تقوم بها المراكز والمنتديات، ودور النشر العالمية ف

 التر

ي هذه النقاشات بدون مقابل، وما هذا إال  .22
 
معظم المثقفير  يساهمون ف

ي الجزائر ال يوفر عائدا ماديا، بل عىل 
 
ي ف

 
تأكيد وتدعيم الحقيقة أن االعالم الثقاف

ويــــج لمؤلفاته العكس من ذلك يوفر عائ ة من خالل التر دا معنويا بصفة كبتر

 وألفكاره ومواقفه. 

ي  .23
 
ي التلفزيون الجزائري بعدالة ف

 
امج الثقافية ف إىل حد بعيد حضت التر

تمرير خطابات المثقفير  حيث يتم اختيار المضامير  بالمنظور النفىعي للمجتمع 

ي البالد،  
 
كما أن درجات وبصفة تزامنية مواكبة لألحداث الثقافية الجارية ف

ة المهنية  ي سلم ترتيب الوظيفة األكاديمية وطول الختر
 
مية والصعود ف المحتر

ي موقع لتمرير خطابا
 
 تهم والتعبتر عن آرائهم وأفكارهمتجعل أصحابها ف

يربط مثقفون جفاء البيئة الثقافية والفكرية الوطنية وعدم مالئمتها  .24

كن يرجعون ذلك أساسا إىل لإلبداع وتفجتر الطاقات الكامنة بعدة عوامل، ل

ي للمعرفة أو باألحرى للمقروئية مع تحرر  نقص أو غياب االستهالك الجماهتر

ي من الضغوطات الرقابية عىل اإلبداع الفكري.   نستر

امج الثقافية لقناة الجزائرية  .25 ي التر
 
ساهمت النخبة المثقفة المستضافة ف

ي المحتوى المعالج كمحاولة 
 
منها لتوصيل الفعل الثالثة بشكل قوي وفعال ف

ي لدى الجمهور بالشكل الذي يليق بالثقافة الحقة لكونها تتمتر  بما يسميه 
 
الثقاف

" وهي تخص هذه فئة المثقفير  والمنتجير  لألفكار.  ي
 
 البعض "االقتدار الثقاف

26.  
ً
ا بالثقافة خاصة أولت قناة الجزائرية الثالثة من خالل برامجها اهتماما كبتر

بعد الركود الناتج عن الوضع الصعب الذي عاشته الجزائر الجزائرية منها، وهذا 

ا، إذ تبث برامج  ي معتتر
 
قبل التعددية االعالمية، حيث كان االهتمام بالشأن الثقاف

ومنوعات وأخبار ثقافية طيلة أيام االسبوع  ولكن ما يعاب عليها قلة اللقاءات 

ي ما مثل مع المؤلفير  والكتاب..الخ، حيث تظهر موسمية لمواكبة حدث 
 
ثقاف

 معارض الكتب والتظاهرات الثقافية...الخ. 
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عدم وجود تخطيط مدروس أو خطط بعيدة المدى " خطط  .27

ي القنوات 
 
امج الثقافية ف ي من خالل التر

 
اتيجية" لتطوير الواقع الثقاف إستر

الفضائية العمومية، فالتخطيط ال يستند عىل أسس منهجية عند وضع برامج 

امج وأهدافها وموضوعاتها الدورات التلفزيونية، و  ال تحدد طبيعة التر

 ومضامينها، بل يعتمد عىل ما يقدمه المعدون من أفكار.   

 

 

كت مع نتائج           ي اشبر
انطالقا من هذه النتائج نستطيع أن نلخص أهم النقاط البر

ي تظهر من خالل: 
 دراساتنا السابقة والمشابهة والبر

ع نتيجة العالقة بير  الثقافة ووسائل االعالم إن جل الدراسات السابقة توافقت م .1

 وأن كالهما يكمل اآلخر

بالرغم من أن القنوات الفضائية أصبحت اليوم مصدرا مهما لالتصال والثقافة  .2

، إذ نالحظ التقليد والتكرار  ي
ي جزائري واقىعي وحقيقر

 
وع ثقاف إال أنه ال يوجد مشر

امج الثقافية والمواضيع المطروح ي التر
 
ة، وهذا ما يتناسب مع دراسة واإلعادة ف

 .  محمد كحط عبيد الربيىعي

امج الثقافية  عملت عىل تحقيق القيم  .3 دلت نتائج دراستنا التحليلية عىل أن التر

ي مجال الكتابة واألدب 
 
المعرفية وكذا الحضارية بهدف رفع المستوى اإلبداع ف

نامج ون ي يطرحها التر
وعية القائم عامة ووجود عالقة بير  طبيعة الموضوعات التر

امج( كون بعضهم مثقفير   وهذا توصلت إليه أيضا  باالتصال )معدي ومقدمي التر

 نتائج دراسة سهتر سيد احمد جاد. 

ي إدراج المواضيع حيث  .4
 
كشفت الدراسة عىل عدم وجود نوع من التوازن ف

كتر  عليه وهذه 
ي تدخل تحت فئة الثقافة ولم يتم التر

أهملت بعض المواضيع التر

 اءت متناسبة مع دراسة عبد الحكيم محمود نديم. النتيجة ج

عىل غرار وجود  Olivier Bourgoisلقد تشابهت دراستنا بمعظم نتائج دراسة  .5

ي التقاليد الثقافية ضمن 
 
اهتمام كبتر بعرض حياة الكتاب وصاحبه واستثناء ف

امج الثقافية الجزائرية حيث يتوضح من خالل هذا أن مجمل   محتوى التر

امج ال تها الفرنسية عىل مستوى التر تلفزيونية الجزائرية مستنسخة من نظتر

 الشكل. 
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 الخاتمة: 

ي التلفزيون          
 
امج الثقافية ف ي دراسة موضوع التر

 
لقد انطلق بحثنا من رغبة ذاتية ف

ي إشكالية بحثية انبثق عنها 
 
ومساهمة النخبة المثقفة فيها، ثم تبلورت هذه الرغبة ف

امج الثقافية، وسعينا منا لإلجابة عن مجمو  عة من األسئلة المتعلقة بشكل ومضمون التر

ي حدود الوقت 
 
نا بمقتضاه عينة الدراسة ف التساؤالت اتبعنا المنهج المسحي والذي اختر

واإلمكانيات المتاحير  لنا، واعتمدنا عىل أسلوب تحليل المضمون كتقنية علمية 

ي 
 .للتحليل الكمي والكيق 

ي يمررها بعض المثقفير   إ      
ن االيهامات التفاعلية واالنتاجية للفعل والمعرفة  التر

ي مؤلفه  الجابري كشفت لنا سوسيولوجيا عن ما يسميه
 
ي ف عن  بنية العقل العربر

ي بي   البنيات، 
ه عن شخص آخر التداخل التلفيقر ء يمتر  ي

ما أصبح ينظر له أنه ال سر

وع مجتمعفاليوم ال يكاد يوجد نموذج  ي ما يسم  لمشر
 
ي الجزائر كوننا دخلنا ف

 
ف

ي 
تتغلب الفردانية عىل الجوانب  المجتمعات االستهالكيةبالرأسمالية االستهالكية فق 

ب المصالح الفردية 
ّ
االجتماعية، ويصبح الفرد مهما كانت مكانته مثقف أو أديب ُيغل

ي تد ايهامات االنتاجعىل المصالح الفكرية للمجتمعات، ونخص بالذكر 
ي التر

ل عىل تبت 

ية والمفاهيم االبستمولوجية وتكت  فيها لغة  أطروحات تغيب عنها المرجعيات التنظتر

 التهجير  والخطابات الشعبوية الناجمة عن مخزونات الفكر الطابوي.  

عىل الرغم من االستخدام الواسع الزالت القنوات الفضائية العربية يمكن القول أنه      

ة سواء ي  تواجه تحديات كبتر
 
من حيث االنتاج أو مضمونه،  واألهم عالقة هذا المنتج ف

 عالقة المثقف باإلعالم 
ّ
ي حاجة ألن نؤكد بأن

 
؛ إال أننا ف برامج ثقافية مع المتلقير 

ي بالدرجة األوىل 
وبالفضاء العمومي هي عالقة تالزم، فالدور المناط بالمثقفير  يقتص 

ي الشأن العام، إذ ال مثقف غائب عن ال
 
نقاش حول القضايا العامة، وهذا التورط ف

وز نمط جديد يطلق  ي الزمن الحاىلي سيجد منافذ أفضل وسيفتح المجال لتر
 
التورط ف

"عليه عزمي بشارة اسم  ، وهذا النمط من المثقفير  Educateur public "المثقف العمومي

ي 
ة عىل بلوغ الفضاء العام من خالل توسل آليات اإلعالم الجديد التر له قدرة كبتر

يصعب عىل األنظمة السياسية مراقبتها، إذا ما وقعت المقارنة بحالة اإلعالم التقليدي 

 حيث تتسم العالقة بير  الطرفير  بنوع من اإلقصاء والمعاداة. 

تشكل النخبة محورا أساسيا لمعظم أخبار وسائل اإلعالم لما تتمتر  به من مستوى        

ي رفيع يؤهلها للقيام بأدوار 
 
ي تعليمي وثقاف

 
ية ف ي المجتمع، ويمنحها قوة تأثتر

 
المسؤولية ف

دوائر صنع القرار والرأي العام ومن ثم تصبح هذه الفئة هدفا أساسيا لكل وسائل 

ي تهتم بنوعية الجمهور، إلثراء المضامير  والمحتويات اإلعالمية 
اإلعالم خاصة تلك التر
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ت الحياة باالعتماد بما تقدمه من أفكار وتحليالت وكتابات وتعليقات ف كافة مجاال 

عىل إسهاماتها العلمية والفكرية إلضفاء الجدية والمصداقية عىل مضامينها وبالتاىلي 

ت عتر التلفزيون  ي الساحة اإلعالمية، إال أن النخبة الجزائرية تمتر 
 
تدعيم موقعها ف

بحضورها الضعيف والمحتشم عىل ساحة األحداث الوطنية، الذي لم تجسده المرحلة 

ه بالمشاركة غتر المعارصة  ي لتمتر  ي الوطن العربر
 
والذي يعكس واقع النخبة المثقفة ف

ي تمس ثوابته وثقافته رغم قدرة المجتمعات 
ي مناهضة األحداث المعارصة التر

 
الفعالة ف

العربية عىل إنتاج النماذج الفردية ذات المستوى العاىلي الذي يؤهلها إىل مستويات 

الجزائرية عىل سبيل المثال باعتبارها الحضن  عالمية وهذا ما برهنت عليه الجامعة

األساسي لصناعة النخب وتوجيهها إال أنها لم تتمكن من تحويل هذه الطاقة  اإلفرازية 

ي الجزائر موجودة، لكن السلطة 
 
إىل طاقة استثمارية بشكل كاف، فالنخبة المثقفة ف

ي حالة خوف من إبداء الرأي 
 
ي جعلها مهمشة أو مغيبة أو ف

 
واتخاذ المواقف نجحت ف

ي تنوير الرأي 
 
ي النقاش وف

 
ي تراها صحيحة، حيث لم توضع آليات كافية للمشاركة ف

التر

العام حول القضايا الوطنية العديدة المطروحة عىل الساحة السياسية عىل وجه 

ي الرأي العام بحكم امتالكها قدرا من 
 
الخصوص عىل الرغم من قدرتها عىل التأثتر ف

ي إنتاج المعرفة  المعرفة يمكنها من
 
صياغة المفاهيم العامة ودورها المؤثر والفعال ف

ي والسياسي ذلك أن البيئة 
 
ها واالضطالع بمسؤولية اإلصالح االجتماعي والثقاف ونشر

الثقافية الوطنية ال تشجع عىل اإلبداع واإلنتاج الفكريير  باعتبار ان للفكر ظروف 

ي تغذية العمليات ال
 
ذهنية وتشجع السلوك االبتكاري داخل موضوعية تنتجه وتساهم ف

المجتمع ويعود ذلك أساسا إىل غياب االنفتاح والممارسة الديمقراطية، ذلك أن حرية 

وري لتحقيق  ط رص  التعبتر تعتتر دعامة أساسية لتكريس الممارسة الديمقراطية كشر

ي 
 
ي ينتمي إليها المثقف خاصة ف

جوانبها وجود المثقف واستقالله، فالبيئة الثقافية التر

ي نفس الوقت قد تكون عامل 
 
اإلعالمية والفكرية عامل أساسي لإلبداع واالبتكار وف

ي ظل وجود رقابة عىل حرية ا
 
. سكون وخضوع وتبعية ف ي

 
 لفكر من االنتاج الفكري والثقاف

احات       ي هذا اإلطار بعض التوصيات واالقبر
 
وعل هذا األساس يمكننا أن نقدم ف

 : ي
ر
ي اآلب

 
ي تظهر ف

 البر

امجية اليومية واألسبوعية للقنوات،  - امج الثقافية عىل الشبكة التر زيادة عدد التر

 واختيار التوقيت المناسب. 

نت وزيادة خطوط الهاتف إلتاحة إمكانية  - تسهيل استخدام التكنولوجيا مثل االنتر

امج الثقافية.  ي التر
 
 مشاركة المشاهد ف

امج الثقافية من - حيث الشكل والمضمون، فمن  الحرص عىل التطوير المستمر للتر

امج الثقافية مثل االهتمام بالديكور  حيث الشكل يمكن تنويــــع أشكال عرض التر
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امج الثقافية  وتنويــــع زوايا التصوير، ومن حيث المضمون يمكن استقاء مضامير  التر

ي حلقات 
 
يحة الشباب واإلعداد الجيد لها وتقديمها ف من أراء الجمهور وخصوصا شر

 متتالية. 

ن بمناسبات ثقافية، قد ال  - ي القنوات الجزائرية تقتر
 
امج الثقافية ف حظنا أن جل التر

ي 
 
وتنتهي بانتهاء تلك التظاهرات الثقافية، لذا وجب إعداد برامج تتسم بالديمومة ف

 . ي
 
 معالجة وطرح القضايا الثقافية حتر يكون لها جمهورها الوف

امج الثقافية واختيار مقد - مير  يكونون عىل ثقافة عالية االهتمام بتكوين منشظي التر

اختيار شخصيات مثقفة ومن الرموز الثقافية  ويــهتمون بالحياة الثقافية العامة، أو 

ف عليها..   المعروفة لتقدم أو تعد أو تشر

امج الثقافية مما يتيح حرية تعبتر أكتر خصوصا عىل  - المرونة وتقليل الرقابة عىل التر

ي تستهدف الفئات النخبوية 
امج التر  .التر

ام الرأي اآلخر وتتمتع بالروح  - استضافة األقالم الثقافية الواعية الهادفة إىل احتر

ي 
 
ي سبقتنا ف

الديمقراطية الهادفة إىل بناء اإلنسان الواعي لنكون بمستوى الدول التر

ام حقوق اإلنسان.   مجال التقدم واحتر

ي الثقافة، مستقل -
 
ي يجب إنشاء قناة جزائرية متخصصة ف اتيحر ة وبمصادر وكخيار استر

تمويل جزائرية ويكون مقرها داخل الجزائر، حتر تهتم أكت  بالثقافة المحلية 

ي غتر الخاضع   وبموضوعات وقضايا تمس المجتمع
 
وتؤكد عىل الخطاب الثقاف

ي واالجتماعي وبكادر تخصصي سواء اإلداري  أو اإلعدادي  
للتابوت السياسي والديت 

ف عليها عينة من النخب ، تشر ي
إذ أن ة المثقفة والمبدعة الجزائرية،  أو الفت 

امج الثقافية  ي معالجة وطرح القضايا والموضوعات الثقافية يعظي للتر
 
التخصص ف

 .   فعالية ونجاح أكت 

ي توزيــــع،  -
 
امج الثقافية مسألة التوازن ف ي التر

 
فير  الثقافيير  ف ورة مراعاة المشر رص 

تعلقِة باألخبار والفعاليات وتنويــــع مصادر موادهم الثقافية المعروضة، والسّيما الم

ي الجزائر وخارجها. حيث أشارت هذه الدراسة اىل عدم 
 
ي تقام ف

الثقافية والفنية التر

ي المواد المنشورة
 
ي ف

 
 .وجود التوازن والتنويــــع الكاف

ي الساحة  -
 
اب الكبار والكتاب الجدد غتر المعروفير  ف

ّ
ها للكت ورة المراوحة ما بير  نشر رص 

ي اال
كتفاء بنشر إبداعهم وحسب، بل نقد أعمالهم اإلبداعية بموضوعية،  الثقافية. وال ينبىع 

ي تطوير قابلياتهم الثقافية
 
  .كي تسهم ف

، من أجل  -
ً
 ومعنويا

ً
توضي الباحثة تكريم الكتاب واألدباء والمثقفير  ومكافاتهم ماديا

امج الثقافية بنتاجاتهم األ  ي رفد التر
 
. وتشجيعهم ف ي

 
دبية مواصلة الكتابة واإلنتاج الثقاف
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اب والمثقفير  الذين تتمتر  كتاباتهم بالرصانة، واإلبداع 
ّ
والثقافية، وباألخص بعض الكت

اء الفكري  .والت 
وبما أن الثقافة تجمع تحت مظلتها الواسعة كل المعارف والفنون وفروع األدب. ال يمكن   -

ي يهمه أي
امج الثقافية عىل القضايا والمسائل األدبية. فالمتلقر  متابعة حرص مجال التر

ً
ضا

ي اىل جانب الفنون األدبية األخرى، ومن منطلق شمولية 
، أو البحث الفلسق  الفن التشكيىلي

امج  عىل نوع معير  من الموضوعات   .المعرفة الثقافية، ال يحبذ تأطتر وحرص هذه التر
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 : قائمة المصادر والمراجع

 باللغة العربية:  (1

 القرآن الكريم 

 /الموسوعات والمعاجم والقواميس1-1
1.  ، ي

ي  البستاب 
وت،ط منجد الطالبالبستاب  ق ، بتر  1986،  1، دار المشر

 2006، 1، عمان، دار أسامة للنشر والتوزيــــع،طالمعجم اإلعالمي الفار محمد جمال ،  .2

ي اللغة العربية واالعالمالصديق سعيدي ،  .3
 
وت، طالمنجد ف ق، بتر  1996، 34، دار المشر

ي مد الهادي وآخرون، اللحام مح .4 ي –القاموس عربر وت، دار الكتب العربية،  عربر  2005، بتر

5.  ، ، عبد الكريم شير  ي المفاهيم الحديثة لإلعالم واالتصالالعبد هللا مي
 
، دار النهضة المعجم ف

وت، ط  2014،  1العربية، بتر

ي األساسي أحمد العايد وآخرون،   .6 بية والثقالمعجم العربر افة، ، المنظمة العربية للتر

وت،  1989بتر

 ، دار المعارف ، القاهرة6/ج4،ج لسان العربابن منظور ،  .7

يبدوي أحمد زكي  .8 ي -فرنشي -،  معجم مصطلحات العلوم االجتماعية: انجلب   وت، عربر ، بتر

 1978مكتبة لبنان،  د ط، 

، دار الفجر للنشر والتوزيــــع، القاهرة، 1، طالقاموس الجديد للطالببن هادية عىلي  وآخرون،  .9

2003  

ي  جبور عبد النور، .10 وت، 2، طالمعجم األدبر ، بتر  1984، دار العلم للماليير 

، تر:محمد الجوهري، المجلس العىل للثقافة، موسوعة علم االجتماعجوردون مارشال،  .11

 2000، 1القاهرة، ط

، دار الفجر للنشر والتوزيــــع الموسوعة اإلعالميةحجاب محمد منتر ،  .12 ي
، المجلد الثاب 

،2003 

، دار الفجر للنشر والتوزيــــع ، 1، ط1، المجلدالموسوعة االعالميةمنتر ، محمد  حجاب .13

  2003القاهرة، 

، –قاموس الروس السبيل : فرنشي دانيال روج،  .14 ي ، 1983مكتبة الروس، باريس،  عربر

 1983ط

 1979، الهيئة المرصية للكتاب ، مرص ، ط قاموس العلوم االجتماعيةعاطف غيث ،  .15

وت، ط  ،اللغة  واالعالمقاموس  .16 ق ،  بتر  1975،1997دار المشر

 2001، 1لتوزيــــع ،ط دار الفجر للنشر وا، القاهرة، مي المعجم اإلعالمحمد منتر حجاب،  .17

 1979،القاهرة ، الهيئة المرصية للكتاب، قاموس علم اإلجتماعمحمد عاطف غيث ،  .18

ي علم االجتماعبودون ريمون ، بور يكو فرانسوا ،  .19
 
لجامعية ، المؤسسة ا المعجم النقدي ف

وت، لبنان، ط  2007، 2للدراسات والنشر مجد، بتر

: فرنشي يوسف شاللة،  .20 ي  -القاموس العلمي  1991، دار المعارف،  االسكندرية، عربر

21.  

  الكتب:  1-2
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1.  ، لجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ،د.ط، ا، الدوليةالثقافية العالقات الصادق العالىلي

2006 

ي بوعمامة،  .2 ي العربر
 
، مختر الدراسات االعالمية والصناعات االبداعية االعالم الثقاف

 .2020، الجزائر،1واالتصالية لجامعة مستغانم،  ألفا دوك ، ط
: جدليات و تحدياتأبو الحمام عزام، " .3 ي

 
، دار أسامة للنشر و التوزيــــع،  اإلعالم الثقاف

 2010،  1األردن، ط

ي العلوم االنسانية: مفأحمد  رشدي طعيمة،  .4
 
 -اسسه–هومه تحليل المحتوى ف

، القاهرة، ي  1987استخداماته، دار الفكر العربر

، دار الكتاب المرصي، القاهرة، دار الكتاب 1، طمصطلحات اإلعالمأحمد زكي بدوي،   .5

وت،  ، بتر ي
 1985اللبناب 

، 1، طنظريات اإلعالم، مدخل الهتمامات وسائل اإلعالم وجمهورهاأحمد زكرياء أحمد،  .6

 2009المكتبة العرصية، القاهرة، 

7.  ، ، الجزائر، الورسم للنشر  1، ط األسس العلمية لبحوث اإلعالم واالتصالأحمد بن مرسي

 2013والتوزيــــع،

ي العلوم اإلنسانيةأحمد عبد الهادي نبيل ،  .8
 
، عمان، األهلية للنشر منهجية البحث ف

 2006، 1والتوزيــــع، ط

ي أحمد حمدي،  .9     2002،  1، الجزائر، دار هومة،طالخطاب اإلعالمي العربر

، النخب االجتماعية )حالة أحمد زايد،  .10 النخب بي   المجال السياسي والمجال االجتماعي

ي من أجل  الجزائر ومرص(،
ي االقتصاد التطبيقر

 
مركز البحوث العربية واالفريقية، مركز البحوث ف

، القاهرة، ط  2005، 1التنمية، مكتبة مدبوىلي

ي الجزائر: بي   الطأحمد ناشف ،  .11
 
ي تعريب التعليم ف ي والطرح االيديولوجر

 
، كنوز رح المعرف

 2011المعرفة الجزائر، 

، أديب خضور،  .12 ي
 
، السكاب ي

 
، الثقاف ي

اإلعالم المتخصص: االقتصادي، الرياض 

 ،2005،  2،المكتبة اإلعالمية، دمشق، طالعلمي 

ي : التعريف والمفهومأديب خضور،  .13
 
، 2، دمشق، المكتبة اإلعالمية، طالحديث التلفزيوب

2009 

 1998، 1"، دمشق، المكتبة اإلعالمية، طدراسات تلفزيونيةضور، "أديب خ .14

    1996، لبنان، دار المكتبة، 1، طالصحافة العربية: نشأتها وتطورهاأديب مرة،  .15

، الصادق رابح،  تاريــــخ نظريات االتصال،أرمان وميشال ماتالر،  .16 ي
تر: نرص الدين العياض 

وت، 3ط  2005، مركز دراسات الوحدة العربية، بتر

، القاهرة، علم االجتماع السياسي ابراهيم أبراش،  .17 وق للطباعة والنشر  1998، دار الشر

ي مالك،  .18  1984، دار الفكر،  دمشق،4، ط مشكلة الثقافةابن نتر

ي ارتولد بنيت،   .19  1957، تر: عىل محمد الجندي، مكتبة نهضة مرص، القاهرة ، الذوق األدبر

، القاهرة، رؤية للنشر والتوزيــــع، ، تر: محمد عن المثقف والسلطةادوارد سعيد،  .20 ي
   2006اب 

وت، طصورة المثقفادوارد سعيد،  .21 ، بتر  1996، 2، تر:غسان غصن، دار النهار للنشر
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ي اسماعيل زكي محمد،  .22
 
وبولوجيا والفكر االنساب كة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيــــع، األنب  ، شر

 1982جدة، 

سون،  .23 ، قطر، مركز  لثقافةمدخل إل سوسيولوجيا اانجلتر  ديفيد ، جون هتر ، تر: لما نصتر

ي لألبحاث ودراسة السياسات، ط   2013، 1العربر

اء الكذب-المثقفون المغالطونباسكال بونيفاس،  .24 ، تر: عبد الرحمان االنتصار اإلعالمي لخبر

وت، 1مزيان، ط  2015، ابن النديم للنشر ودار روافد الثقافية ، الجزائر، بتر

، ائلةالثقافة السباومان زيجمونت،  .25 ، الشبكة العربية لألبحاث والنشر ، تر: حجاج أبو جتر

وت،   2018بتر
المؤسسة الوطنية للفنون  اغتيال العقل )محنة الثقافة العربية(،برهان غليون،   .26

   1991المطبعية، الجزائر، 

، طالتلفزيون وآليات التالعب بالعقولبيار بورديو،   .27 ي ، دار كنعان، 1، تر: درويش الحلوحر

 2004دمشق، 

ي بيومي محمد أحمد ،   .28
 
، دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيــــع، علم االجتماع الثقاف

 2009د.ب، د.ط، 

، 1، دار مجدالوي، األردن، طاإلعالم والثقافة العربية: الموقف والرسالةتيستر أبو عرجه،  .29

2008 

ي علم االجتماع السياسي توماس بوتومور ،  .30
 
،تر:  محمد  الصفوة والمجتمع :دراسة ف

 1988، 1الجوهري وآخرون ، دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ، مرص، ط

، النخبة والمجتمعتوم بوتومور،  .31 ، تر: جورج جحا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر

وت، لبنان، ط  1988، 2بتر

ي علم االجتماعتيودور أدورنو،  .32
 
ات ف ، بتر محاض   وت، تر: جورج كتوره، مركز اإلنماء القومي

، تر: محمود عودة وآخرون، نظرية علم االجتماع طبيعتها وتطورهاتيماشيف نيكوال،   .33

 ،  دار المعارف، دس،1ط

ي دول جمال أبو شنب واسماعيل عىلي سعد،  .34
 
الصفوة العسكرية والتنمية السياسية ف

 1998، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية ،العالم الثالث

35.  ، ي علم االجتماع الجالل مدبوىلي
 
 1979،القاهرة، دار الثقافة ،د ط، ثقاف

يةجمال العيفة،  .36 ي مختار ، عنابة،  الثقافة الجماهب   2003، منشورات جامعة باحر

ي مخطار عنابة، الجزائر،ط ثقافة الجماهب  جمال العيفة،  .37 ،  1، منشورات جامعة باحر

2010 

،ديوان  لجزائرمؤسسات اإلعالم واالتصال الوظائف والهياكل واألدوار، اجمال العيفة،  .38

 2010، 1المطبوعات الجامعية، ط

، 1، شبكة االلوكة، طالنخبة المغربية أنموذجا -سوسيولوجيا النخبجميل حمداوي،  .39

2015   

، ترجمة: محمد عثمان، الشبكة العربية علم االجتماع المفاهيم األساسيةجون سكوت،  .40

وت، لبنان، ط ، بتر  2013،  2لألبحاث والنشر
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41. ، ي
 1،طدار الفكر العربي، القاهرة"، األسس النظرية لنظريات اإلعالم" جيهان أحمد رشتر

،1978 

ار ليكلرك،  .42 ، تر: جورج كتوره، دار الكتاب الجديد المتحدة، سوسيولوجيا المثقفي   جتر

وت، ط  2008، 1بتر

، الدار المرصية اللبنانية، االتصال ونظرياته المعاضةحسن عماد مكاوي، نوال محمد عمر،  .43

 1998ة ، القاهر 1ط

، الدار المرصية االتصال ونظرياته المعاضةحسن عماد مكاوي وليىل حسير  السيد،  .44

  2003، مرص4اللبنانية، ط

، الدار المرصية االتصال ونظرياته المعاضةحسن عماد مكاوي، ليىل حسير  السيد،  .45

 2006،مرص، 6اللبنانية، ط

، القاهرة، 2ية اللبنانية،ط، الدار المرص  اإلعالم ومعالجة األزماتحسان عماد مكاوي،  .46

2009 
 1992، 1:األسس والمبادئ، القاهرة ،عالم الكتب ، ط ، بحوث اإلعالمحسير  سمتر محمد .47

ي والنخبة السياسية إقصاء أم تكاملحسن قرنفل،  .48
 
ق، الدار المجتمع المدب ؟ أفريقيا الشر

 1997، 1البيضاء، المغرب،ط

، مرص،، مهارات إدارة الحوار اإلعالمي حسنير  شفيق،  .49  2010دار فكر وفن للطباعة والنشر

50.  ، ي ي ماحر
امج الثقافية والتعليميةحلواب  ، القاهرة، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، البر

 2001، 1ط

ة، ثائر أحمد غباري،  .51 ، عمان، مكتبة المجتمع الثقافة وعناضهاخالد محمد أبو شعتر

، ط ي  2009، 1العربر

52.  ، ، تر: محمد بحياتن ، دار الحكمة ، ون والمسألة اللغويةالجزائريخولة طالب اإلبراهيمي

 2013، 2الجزائر، ط

53.  ، ي
، محمود البيابر ي

، عمان ، دار حامد للنشر منهجية وأساليب البحث العلمي دالل القاض 

 2008، 1والتوزيــــع، ط

، جون هيوسون،  .54 ي مدخل إل سوسيولوجيا الثقافةديفيد انغلتر  ، المركز العربر ، تر: لما نصتر

وت، 1اث ودراسة السياسات، طلألبح  2013، بتر

ي اإلعالم العرتحديات صالح اإلصبع، " .55 وق، طعمان"، بر  1999، 1، دار الشر

ي الجزائر بعد االستقاللصالح بن بوزة،  .56
 
 1996جويلية 14، وسائل اإلعالم ف

57.  ، ي النخب صباح ياسير 
 
ي تحليل للمضمون والتأثب  ف ي الوطن العربر

 
ي ف

 
اإلعالم الفضاب

وت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط ،والرأي العام  2013، 1بتر

ي  .58
دار المعرفة الجامعية، مرص،  ، فن الكتابة لالذاعة والتلفزيون،طارق سيد أحمد الخليق 

2010. 

59.  ، ي
، 1، منشورات الوطن اليوم،طمن الصناعات الثقافية إل الصناعات اإلعالميةعاشور فت 

 .2017الجزائر ، 

، عاطف عدىلي العبد وزكي أحمد عز  .60 ي واستخداماتهمي
 
ي بحوث الرأي األسلوب االحصاب

 
، ف

، مرص، 1العام واإلعالم، ط ي  1993، دار الفكر العربر
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ي اشكالية العالقة بي   الثقافة والدين عاطف عطية،  .61
 
المجتمع، الدين والتقاليد: بحث ف

 1993، جروبس برس، لبنان،والسياسة

: دعوة إلعبد الرحمان عزي،   .62 ، الفهم علم االجتماع االعالمي ، الدار المتوسطية للنشر

وت،  2010 -1431تونس، بتر

ي أدوار المثقفي   عبد الإلله بلقزيز،  .63
 
، الشبكة العربية  نهاية الداعية : الممكن والممتنع ف

وت،  ، بتر  2010لألبحاث والنشر

ي المنطقة العربيةعبد الرحمن عزي ،  .64
 
ي  -االعالم وتفكك البنيات القيمية ف

 
قراءة ف

، تونس،1، طافيةالرواسب الثق  2009، الدار المتوسطية للنشر

ي نظرية االتصال نحو فكر إعالمي متمب   عبد الرحمان عزي،  .65
 
، مركز دراسات دراسات ف

وت،   1999الوحدة العربية، بتر

ي الدراسات االعالميةعبد الحميد محمد،  .66
 
، عالم الكتب، القاهرة، 1، طالبحث العلمي ف

2009 

ي بحوث اإلعالمتحليل المحعبد الحميد محمد،  .67
 
،عالم الكتب، القاهرة،  1، ط توى ف

2010 

ي الدراسات اإلعالميةعبد الحميد محمد،  .68
 
، 2، القاهرة ، عالم الكتب، ط.  البحث العلمي ف

2004 

 .1997، عالم الكتب، القاهرة، نظريات اإلعالم واتجاهات التأثب  عبد الحميد محمد،   .69

ونعبد الواحد أمير  رضا ،   .70 ، 1، القاهرة ، دار الفجر للنشر والتوزيــــع ،طيةالصحافة اإللكبر

2007 

ي الدراسات االعالميةعبد الرحمن عواطف وآخرون،  .71
 
ي  تحليل المضمون ف ،القاهرة، العربر

  1982للنشر والتوزيــــع،

72.   ، ينعبد الرزاق الدليمي ي القرن الواحد والعشر
 
، اليازوري، األردن، نظريات االتصال ف

2016. 

سوسيولوجيا االتصال واالعالم، النشأة التطورية حمان، عبد هللا محمد عبد الر   .73

 2006، دار المعرفة الجامعية،  واالتجاهات الحديثة والدراسات الميدانية

ي عماد،  .74
، سوسيولوجيا الثقافة: المفاهيم و اإلشكاليات من الحداثة إل العولمةعبد الغت 

وت، ط  2001، 1مركز دراسات الوحدة العربية، بتر

ي متجدد بالمسألة الثقافيةلقزيز، عبد اإلله ب .75 ي البدأ كانت ثقافة : نحو وعي عربر
 
، افريقيا ف

وت، د ط،  ق، بتر  1998الشر

، ديوان الجزائر"، الحضاريالثقافة ووسائل االتصال والتحدي عبد الرحمن عزي، "  .76

 1992المطبوعات الجامعية، 

بوية ومسألعبد القادر بن شيخ وآخرون،  .77 امج الثقافية والبر ي  ة الهويةالبر ،التلفزيون العربر

 1999مثاال،تونس ،

ي أمير  سعيد،  .78
  2003، 1، د.ب، د.، طالثقافة العربية: الفضائياتعبد الغت 

،طتكنولوجيا االتصالعبد الحميد شكري،  .79 ي  .  129، د.ت، ص01، القاهرة، دار الفكر العربر
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80.  ، ي عبد هللا الغذامي مؤسسة سلطان بن ، الثقافة التلفزيونية سقوط النخبة وبروز الشعبر

 2007، 2عىلي العويس الثقافية، االمارات العربية المتحدة، ط 

وت ،  أنتلجنسيا أم  مثقفونعمار بلحسن،  .81    1982؟  دار الحداثة ، بتر

: مناهجه وتقنياته،عمر محمد زيان ،  .82 ق ،ط البحث العلمي  1983، 4جدة ،دار الشر

ي مؤلف جماعي عمر لرجان، " .83
 
، تحرير: زايد أحمد، الزبتر المدرسون مصب  النخبة، ف

، القاهرة، مرص،ط عروس، النخب االجتماعية حالة الجزائر ومرص، ، 1منشورات مكتبة مدبوىلي

2005 

 2008، منشورات االختالف، توافد األضداد اآللهة الجدد وخراب العالمعىلي الحرب،  .84

نشر ، دار الفرقد للطباعة والسيكولوجيا الثقافة: دراسات فلسفيةعيد الدرويش، .85

  2003، 1والتوزيــــع،دمشق، ط

ي للثقافة والفنون  نظرية الثقافة،ريتشارد أليس،   .86
تر: عىلي سيد الصاوي، المجلس الوطت 

 1997واألداب، الكويت، 

،ديوان المطبوعات الجامعية  مدخل عل علوم اإلعالم واالتصالزهتر إحدادن ،   .87

 2002،الجزائر،

88.  "، ي
ي الثقافة والشخصية: سامية حسن الساعابر

 
ي علم االجتماع الثقاف

 
"،دار الفكر بحث ف

، القاهرة ،  ي  1988العربر

ي سلسلة   .89 ي الوطن العربر
 
، مركز دراسات الوحدة 10،  رقم السلسلة الثقافة والمثقف ف

 1992العربية، 

ي للثقافة والفنون واآلداب ،  الثقافة"،سليمان العسكري، " .90
الكويت،المجلس الوطت 

 1997د.ط،

امج اسهيىلي نوال،  .91 ي اإلذاعة الجزائريةالبر
 
، دار اليازوري العلمية للنشر 1، طلثقافية ف

 .2018والتوزيــــع، عمان، األردن، 

، تر عبد الفلسفة واألدب والفنون الجميلة من وجهة نظر االسالميةسيد حسير  نرص،  .92

، ط ي كة عكاظ للنشر والتوزيــــع، الرياض 1الحميد الحزيتر  1984، شر

 2002مركز القاهرة للتعليم المفتوح،د.ب،  د.ط،  ،الصحافة المتخصصةفاروق أبو زيد،  .93

، 1، طالمفاهيم والنماذج واألنظمة -مدخل إل علوم االعالم واالتصالفضيل دليو،  .94

 2010منشورات ألفادوك، الجزائر، 

ي المجلس ، الكويت، اإلعالموسائل في مفاهيم سائدة فواز الدخيل،  .95
للثقافة الوطت 

 1997واإلعالم، د.ط،

ي الحديث اإلذاعي  فنفؤاد كامل،  .96
 
، عاإلقناع ف ، معهد اإلذاعة والتلفزيون، 69، الفن اإلذاعي

1999  

97.  ، ي
، سامي اسعيداب  ، 1دار الخلدونية، الجزائر، ط االعالم السياسي والنخبة،فيصل فرحي

2018 

(،كارل ماركس،  .98 ، مكتبة المعارف،  رأس المال )نقد االقتصاد السياسي ي
تر:محمد عيتاب 

وت،   1978بتر
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امج اإلذاعية والتلفزيونيةفالح المحنة،  كاظم   .99 ، 1998، 1، جامعة بغداد، بغداد، طالبر

 .168ص

100.  ، ي امج للراديو والتلفزيونكرم شلتر اث 1، طالمذيع وفن تقديم البر ،مكتبة التر

 االسالمي ، القاهرة، دت

101.  ، ي الفكر النقدي لمدرسة فرانكفورتكمال بومنتر
 
، كنوز الحكمة ، 1، طقراءات ف

 .2012الجزائر، 

102.  ، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت من ماركس هوركايمر إل أكسل كمال بومنتر

 .2010، منشورات اإلختالف، الدار العربية للعلوم ، دار األمان، الجزائر،  لبنان،1،طهونيت

تز، " .103 "، تر:محمد بدوي، د.ب،مركز دراسات تأويل الثقافات: مقاالت مختارةكليفورد غتر

 ،د،س1،طالوحدة العربية

104.  ، ي العلوم االنسانيةمياء مرتاض نفوسي
 
، 2، دار هومة، الجزائر، طديناميكية البحث ف

2016 

105.  ، ي ، دمشق، دار الفكر أفاق معرفة  مشكلة الثقافة،مالك ابن نتر تر: عبد الصبور شاهير 

 2015، 18متجددة، ط

ة ، دار النهض1، تر: خليل صابات،طكيف نفهم وسائل االتصالمارشال ماكلوهان،  .106

 1975العربية، القاهرة،

ي عرص العوالم الثالثمايكل دينينغ،  .107
 
ي الثقافة ف

، المجلس الوطت  ، تر:أسامة الغز وىلي

 2013للثقافة والفنون واآلداب،الكويت،

اء اليونيسكو ،  .108 تر:سليم مكسور،  التنمية الثقافية )تجارب إقليمية(،مجموعة من ختر

و 1ط ، بتر  1983ت،، المؤسسة العربية للدراسات والنشر

ي اإلعالممحمد وهي صحر،  .109
 
، 1، القاهرة ،دار الفجر للنشر والتوزيــــع،طبحوث جامعية ف

1996 

،  1"، الجزائر، دار الشهاب، طومآسي رجالهاالثقافة محمد عبد الكريم الجزائري، " .110

2008 

ي وضاع األضدادمحمد جابر األنصاري،  .111 ، المؤسسة العربية للدراسات الفكر العربر

وت، ، بتر  196، 1ط والنشر

ي علم االجتماعمحمد عاطف غيث،  .112
 
ــخ التفكب  واتجاهات النظرية ف ي تاريــ

 
، دار دراسات ف

وت،   1975النهضة العربية، بتر

ي الفرنشي المعاضمحمد الشيخ،  .113
ي الفكر الفلسق 

 
، دار المثقف والسلطة، دراسة ف

وت، ط   1991، 1الطليعة بتر

114.  ، ي
رقم  ائل قانونية وسياسية،مدخل إل علم السياسة، سلسلة بدمحمد الرضواب 

 2014، 1،ط3

، سلسلة علم االجتماع المجتمع والثقافة والشخصيةمحمد عىل محمد وآخرون،  .115

 1983المعارص، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية ، 

ي محمد سبيال ،  .116 ي تحوالت المجتمع المغربر
 
 2010، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، ف
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"، الجزائر، ديوان المسألة الثقافية وقضايا اللسان والهويةمحمد العيد ولد خليفة، " .117

 2003المطبوعات الجامعية،د.ط، 

ي وتحديات العولمة، -الحضور والمثاقفة،محمد محفوظ،  .118 ، المركز 1ط المثقف العربر

، دار البيضاء، ي ي العربر
 
 2000الثقاف

ي الجزائرمحمد بغداد ،  .119
 
ي ف

 
،  ، دار 1، طتقدير مشهد -حركة االعالم الثقاف الحكمة للنشر

 2011الجزائر، 

، عبد العزيز السيد،  .120 ي
 .2003، دار النهضة العربية، مرص،نظريات االتصالمرفت الطرابيسر

 1985، الكويت، عالم المعرفة ،د.ط،  النظام اإلعالمي الجديدمصطق  مصمودي،  .121

ي علم االجتماعمعن خليل عمر،  .122
 
وق للنشر والتوزيــــع، األر نظريات معاضة ف دن، ، دار الشر

2005   

، تر: سليم حداد، المؤسسة الجامعية علم االجتماع السياسي موريس دو فرجيه،  .123

وت   1991للدراسات والنشر التوزيــــع، بتر

وت،1ط الدعاية وأساليب االقناع،مي عبد هللا،  .124  2002، دار النهضة العربية، بتر

وت، لبنان1،طنظريات االتصالمي العبدهلل ،  .125   2006، ،  دار النهضة العربية، بتر

وت، دار النهضة الثقافة الواردة عبر الفضائيات العربيةمي العبد هللا، هيثم قطب،  .126 ، بتر

 2017، 1العربية، ط

127.  ،  سعيد الحديدي وسلوى إمام عىلي
، الدار المرصية اللبنانية، 1، طاإلعالم والمجتمعمت 

 2004القاهرة، 

128.  ، ي اإلعالم و نصتر بوعىلي
 
، دار الفجر 1، طالقيم(اإلعالم والبعد الحضاري)دراسات ف

، الجزائر،   2008للطباعة والنشر

129.  ، ي الجزائر نصتر بوعىلي
 
ي وأثره عل الشباب ف

 
، دار دراسة ميدانية–التلفزيون الفضاب

 2005الهدى ،الجزائر ،

130.  ، ي نظرية المفكر الجزائري عبد الرحمن عزينصتر بوعىلي
 
، 1،طاإلعالم والقيم: قراءة ف

 2005الجزائر، دار الهدى، 

، نص .131 وت، دار للنشر والتوزيــــع، طالعولمة: األبعاد واالنعكاساتتر بوعىلي   2015، 1، بتر

132.  ، ي
ية و المجتمع، آراء و رؤىنرص الدين العياض  . الجزائر: دار وسائل االتصال الجماهب 

 ،  .1998القصبة للنشر

133.  ، ي
ابات نظرية من األنواع الصحفيةنرص الدين العياض  ، ديوان المطبوعات 1، طاقبر

 1999عية، الجزائر، الجام

134.  ، ي
، وسائل اإلعالم والمجتمع ظالل وأضواءنرص الدين العياض  ، دار الكتاب الجامىعي

 2004، 1اإلمارات العربية المتحدة، ط

135.  ، ي
 
، مصطق  يوسف كاف ينضال فالح الضالعير  ، 1،طنظريات االتصال واالعالم الجماهب 

 2016االعصار للنشر والتوزيــــع، عمان، 

، صفاقس، طيولوجيا الثقافةسوسلبيب الطاهر،   .136 ، 5، دار محمد عىل الحامي للنشر

1988 
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ي جالل ،ط  الثقافات وقيم التقدملورانس هاريزوس، صمويل هنتجتون،  .137
ر
، 2، تر: شوف

جمة، مرص ،  .2009المركز القومي للتر

ي وناس منصف،  .138 ي المغرب العربر
 
ي الجزائر  -المسألة الثقافية ف

 
الدولة والمسألة الثقافية ف

،دراسة  ي واالجتماعي
 
ي التغيب  الثقاف

 
، ط ف  ، ب.س. 1أليف للنشر

ي عرص الميديا الجديدةوليدة حدادي،  .139
 
، مركز الكتاب االعالم والنخبة المثقفة ف

،ط  2020، عمان،1األكاديمي

،  الجزائر، طاكسيج  1، طتحليل المحتوى للباحثي   والطلبة الجامعيي   يوسف تمار،  .140

 2007كوم للدراسات والنشر والتوزيــــع،

 الرسائل الجامعية:  1-3

1.  ، ي تشكيل هوية الشباب الجامعي جامعة محمد الخنساء تومي
 
ية ف دور الثقافة الجماهب 

ي علم االجتماع، خيرص  بسكرة نموذجا
 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم ف

 2016/2017جامعة محمد خيرص  بسكرة، 

2.  ، وة الثقافية للوسائل اإلعالمية دوافع استخدام الصفالجمال نجالء عبد الحميد فهمي

رسالة ماجيستتر غتر منشورة،   المتخصصة واالشباعات المتحققة لهم )دراسة ميدانية(،

 2006كلية اإلعالم، القاهرة، 

ي للقنوات الفضائية العربية، المضامي   الربيىعي محمد كحط عبيد ، "  .3
 
الدور الثقاف

ي 
ي عواألشكال والتلقر

 
لوم اإلعالم واالتصال، األكاديمية العربية ، مذكرة لنيل درجة ماجستتر ف

ي الدانمارك 
 
 2006/2007المفتوحة ف

ي عادل بن هداية،  .4
ي الصمداب 

 
امج الحوارية ف اتجاهات النخبة األكاديمية السعودية نحو البر

ي مهارات االتصال، جامعة الملك القنوات الفضائية العربية
 
، رسالة ماجستتر غتر منشورة ف

 2013ة العربية السعودية، عبد العزيز، المملك

ي الجزائرالعاقل سهام،  .5
 
ي وقاية الشباب -االتصال االجتماعي ف

 
دراسة حول فعالية االعالم ف

، رسالة ماجستتر غتر منشورة، معهد علوم اإلعالم واالتصال، جامعة من المخدرات

 1998الجزائر، 

ة لهم من وسائل الكتاب واألدباء األردنيون واالشباعات المتحققالمرصي مت  احمد،  .6

ق األوسط ، كلية اإلعالم التقليدية والرقمية ي اإلعالم ، جامعة الشر
 
، رسالة ماجستتر ف

 .2010اإلعالم،

ة،  .7 ي كت  
ي ظل اإلعالم المعاض، دراسة عل باشوسر

 
المثقف الجزائري وجدل الحضارات ف

 ، رسالة ماجيستتر غتر منشورة، جامعة الجزائر،عينة من المثقفي   الجزائريي   

2008،2009 

، رسالة دكتوراه استخدامات النخبة المثقفة لوسائل اإلعالم بوالية عنابة بدبودي سهام، .8

 2009غتر منشورة، جامعة عنابة، 

ي القنوات بغدادي هالة محمد اسماعيل،  .9
 
ات المؤثرة عل تغطية القضايا العربية ف المتغب 

، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة أطروحة دكتوراه غتر منشورة الفضائية العربية االخبارية،

،2007 
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ي حمادة ابراهيم،  .10
ي صناعة القراراتبسيوب 

 
، رسالة دكتوراه دور وسائل االتصال المرصية ف

 1991غتر منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 

ي القنوات الفضائية األجنبية الناطقة بن عيشة عبد الكريم ،  .11
 
صورة اإلسالم والمسلمي   ف

،أطروحة  24اسة وصفية تحليلية عل عينة من مضامي   برامج قناة فرانس بالعربية :در 

-2015دكتوراه )غتر منشورة( ،قسم علوم اإلعالم واإلتصال، جامعة مستغانم،الجزائر،

2016  

ي بعنوان " .12
امج الثقافية التلفزيونية بوزيان عبد الغت  استخدامات الشباب الجزائري للبر

، مذكرة لنيل درجة ماجستتر تحققة منها"، دراسة ميدانيةللقناة األرضية واالشباعات الم

ي مختار عنابة،  ي علوم اإلعالم واالتصال، جامعة باحر
 
 .2009/2010ف

ي اإلعالم اإلذاعي المحلي نوال بومشطة،   .13
 
دراسة  -الشباب الجزائري والمضامي   الثقافية ف

م واالتصال، كلية ، أطروحة لنيل درجة دكتوراه، قسم الدعوة لإلعال  تحليلية وميدانية

 .2018، 2017أصول الدين، جامعة األمتر عبد القادر، قسنطينة، الجزائر، 

ة ،  .14 ي تامي نصتر
 
امج الحوارية ف المعالجة اإلعالمية لظاهرة اإلرهاب من خالل البر

دراسة تحليلية مقارنة بي   قناة الجزيرة –الفضائيات اإلخبارية العربية المتخصصة 

، أطروحة دكتوراه منشورة، كلية العلوم السياسية و ة السعوديةالقطرية وقناة العربي

 2012، 3اإلعالم ، الجزائر

، اطروحة دكتوراه نظرية االجندة ستينغ دراسة نقدية عل ضوء الحقائقتمار يوسف،  .15

 2005\2004منشورة،، كلية العلوم السياسية، جامعة الجزائر، 

16.  ، ي الجحجام جمىعي
 
زائر إشكالية التعبب  والكتابة )دراسة المثقفون والصحافة الخاصة ف

رسالة ماجيستتر غتر منشورة، جامعة الجزائر، لعينة من أساتذة جامعة الجزائر(، 

2006/2007. 

17.  ، ي خليفة محمد فتحي
 
ي اإلشهار التلفزيوب

 
دراسة تحليلية سيمولوجية -التمثالت الثقافية ف

وق ي قناة الشر
 
ي علوم ، أطروحة د tvلعينة من األفالم االشهارية ف

 
كتوراه طور ثالث ف

 2016/2017اإلعالم واالتصال، جامعة مستغانم، 

، ال .18 ي التلفزيون ذهيبة آيت قاسي
 
امج الثقافية الناطقة باألمازيغية ف ي البر

 
ثقافة الشعبية ف

نامج تويزا ي علوم الجزائري) القناة الرابعة( دراسة وصفية تحليلية لبر
 
، مذكرة ماجستتر ف

درسة الدكتورالية للعلوم االجتماعية واالنسانية، جامعة وهران، اإلعالم واالتصال، الم

2009/2010 

ي وسائل اإلعالم سعد بن سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، ا .19
 
التصال السياسي ف

ي المجتمع السعودي
 
ه ف دراسة تحليلية ميدانية عل عينة من وسائل اإلعالم  -وتأثب 

ي اإلعالم، جامعة اإلمام محمد بن سعود رسالة دكتو  -وأفراد المجتمع السعودي
 
راه ف

 2006االسالمية، السعودية، 

ي تحليل المضمون تلفزيون سهتر أحمد جاد، ا .20
 
ي التلفزيون دراسة ف

 
امج الثقافية ف لبر

ي 
ر
ب ، رسالة دكتورا، قسم اإلذاعة، كلية 1984\1981جمهورية مرص العربية خالل فبر

 1984اإلعالم، جامعة القاهرة، 
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ي ح  .21 اب االجتماعي دراسة ميدانية جامعة فصة، كوبيتر الصناعات الثقافية واالغبر

 .2016، أطروحة دكتوراه غتر منشورة، جامعة مستغانم، مستغانم

ي التنمية الثقافية "القناة األول نموذجا" دراسة ليندة ضيف،  .22
 
دور اإلذاعة الوطنية ف

مذكرة ماجستتر ، ميدانية عل عينة من طلبة جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة 

 2006\2005منشورة، جامعة الجزائر بن يوسف بن خذة ، 

ونيةمنال قدواح،  .23 دراسة  -اتجاهات الصحفيي   الجزائريي   نحو استخدام الصحافة االلكبر

، جامعة منتوري قسنطينة،  ميدانية،  2008\2007مذكرة لنيل شهادة ماجستتر

ال مصطق  عبد الفتاح ،" .24 ية معالجة القضايا الخارجيمتر ات االخبارية االنجلب   ي النشر
 
ة ف

ي تقدمها القنوات الفضائية العربية
"،رسالة ماجستتر غتر منشورة ، قسم االعالم بكلية  البر

 2007اآلداب، جامعة عير  شمس بالقاهرة ،

ي الجزائرسالف نعيمة،  .25
 
ف نموذجا، -النخبة المثقفة والسلطة ف مذكرة  مصطق  األشر

، كلية الحقوق، وهرا    2012/2013ن، الجزائر، ماجيستتر

جمة الفورية شعال هوارية،  .26 ي البر
 
جمة اإلعالمية أنموذجا–إشكالية التكوين ف ، -البر

جمة، جامعة احمد بن بلة، وهران، الجزائر،  أطروحة دكتوراه منشورة، معهد التر

2016/2017 

ي بعض الصحف العراقية"عبد الحكيم محمود نديم، "  .27
 
 ،اتجاهات الصفحات الثقافية ف

ي الدانمارك، كلية اآلداب 
 
ي اإلعالم واالتصال  األكاديمية العربية المفتوحة ف

 
رسالة ماجستتر ف

بية   2010والتر

مذكرة  مقاربة سيميائية ثقافية،–خطاب الفايسبوك وخطاب المثقف عدنان فوضيل،  .28

ي وزو،الجزائر،  ، جامعة تتر  ي ي األدب العربر
 
 2013تخرج لنيل درجة ماجستتر ف

امج المسابقات الثقافية م بن محمد الحمود، عماد بن جاس .29 تعرض الجمهور السعودي لبر

ي القنوات التلفزيونية الفضائية العربية، دراسة االستخدامات واإلشاعات عل عينة من 
 
ف

ي اإلعالم، جامعة الملك سعود سكان مدينة الرياض
 
، مذكرة لنيل درجة الماجستتر ف

 2004/2005بالمملكة العربية السعودية 

ي ابتسام ، "   .30
المضامي   الثقافية للمجاالت االجتماعية و عالقتها بتشكيل و إعادة كوسر

"، دراسة ميدانية لعينة من بطالير  والية ورقلة، مذكرة لنيل درجة تشكيل هوية البطالي   

ي علم االجتماع، جامعة ورقلة
 
 2012/2013الجزائر،   -ماجستتر ف

ي المعالجة التلفزينشوة سليمان محمد عقل،  .31
 
لمانية ودورها ف ونية والصحفية للقضايا البر

لمان ، رسالة دكتوراه منشورة، كلية اإلعالم ، تشكيل اتجاهات الجمهور العام نحو البر

 2006جامعة القاهرة، 

 والقواني   :  الدوريات والمجالت والجرائد 1-4

ي الحضارة العربية االسالمية: حفريات استكشاالجابري محمد عابد،  .1
 
، فيةالمثقفون ف

وت،   1990مركز دراسات الوحدة العربية، بتر

2.  ، ي ذي 8، 1، جريدة السنة، عاالسالم والتمدن العرصيالطيب العقتر

 م1933ه1351الحجة



 قائمة المصادر و المراجع

303 

 

ي   .3
امجيةنرص الدين،  العياض  مجة وإعداد الخارطة البر ، تونس، سلسلة بحوث  فن البر

 .2007ودراسات إذاعية، 

ي نرص الدين،  .4
يةالجالثقافة عن مفهوم العياض   1996، 14العدد ، مجلة االتصال، ماهب 

ي نرص الدين،  .5
 : عشر أطروحات لتطليق العياض 

ّ
الهوية الوطنية والتلفزيون

 ، الكويت2، عدد38، مجلة عالم الفكر، المجلد المسلمات

ي نرص الدين ،  .6
ي العياض 

 
ي واالستثناء الثقاف

، إشكالية التلفزيون بي   االستثناء الوطب 

 2000، 1لعربية، عمجلة اتحاد االذاعات ا

ي نرص الدين،  .7
، مجلة المثقف ووسائل اإلعالم رهانات االمتاع والمؤانسةالعياض 

 2015، 3اإلذاعات العربية، ع

ي حفصة،  .8 ي بوعمامة، كوبيتر الصناعات الثقافية "التلفزيونية" وثنائية الهوية / العربر

اب، ، ، سبتم2، مجلد24مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، العدد  اإلغبر  2015تر

ية التلفزيونية العربية بي   متطلبات المهنية المنصف العياري،  .9 المعالجة الخبر

، مجلة إتحاد إذاعات  الدول العربية، سلسلة بحوث ودراسات والتوجهات السياسية

 .2006، تونس، 58إذاعية 

غر،  .10 تر: صالح أبو خليل  وسائل اإلعالم والمجتمع، وجهة نظر نقدية ،أرثر أسا بتر

ي للثقافة  والفنون واآلداب، عدد اصب
 2012، 386ع، مجلة المعرفة ، المجلس الوطت 

امج اإلذاعية والتلفزيونيةإبراهيم إمام،  .11 فيهية للبر
، االتجاهات البر ، مجلة الفن اإلذاعي

 1979، سبتمتر 23، السنة85العدد

12.  ، ي
ة المثقف والمجتمع وإشكالية الهوية : المثقف والمجتمع من القطيعإدريس هاب 

وت، طإل التواصل ، 1، سلسلة تصدر عن منتدى الكلمة للدراسات واألبحاث، بتر

1995 

13.  ، ي لألبحاث ودراسة عن المثقف والثورةبشارة عزمي . المركز العربر
. مجلة تبير 

 .2013. 4السياسات. الدوحة. العدد 

ي الجزائربلحسن عمار،   .14
 
وعية والتوترات الثقافية حول الدولة والثقافة ف جلة ، مالمشر

، السنة  ي  1990، نوفمتر 131، العدد 13المستقبل العربر

ي الدراسات اإلعالميةبن مرسىلي أحمد،  .15
 
التطور  -استخدامات تحليل المضمون ف

ي وبعض الجوانب التطبيقية
 1996،  14، المجلة الجزائرية لالتصال، العددالتاريج 

مسلمي   الفكر االجتماعي اإلصالجي عند جمعية العلماء البوسعيد سمية،   .16

  2019، 23، مجلد45، مجلة المعيار، عالجزائريي   

ي ضل الثورة االتصاليةبوكروح مخلوف،   .17
 
، مجلة الصورة المسألة الثقافية ف

 2012، سبتمتر 2و1واالتصال، العددين 

ي الخصوصية الثقافية )الجزائر نموذجا(،بوجالل عبد هللا،  .18
 
 العولمة وأثرها ف

  5،2003المعيار، العدد
ي ظل العولمةية، جفال سام .19

 
،  مجلة علوم اإلنسان اإلعالم والثقافة وجدلية العالقة ف

  2018، سبتمتر 8والمجتمع، ع
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ي مقاربة الظاهرة اإلعالميةجلوىلي مختار،  .20
 
ي ف

، مجلة المواقف إسهامات التيار الوظيق 

ي المجتمع والتاريــــخ، عدد 
 
 2019، مارس 14، مجلد1للبحوث والدراسات ف

ي  المعالجةجنيد حنان،  .21
ي صحيفبر

 
الصحفية للحرب األنجلو أمريكية عل العراق ف

ة من  دراسة  2003مايو  4إل 2003مارس  20األهرام ونيويورك تايمز خالل الفبر

، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 19المجلة المرصية لبحوث اإلعالم، العدد  تحليلية،

2003 

ي تكوين تصورات النخبة حولجنتر حنان،  .22
 
، مجلة  مفهوم اإلرهاب دور اإلعالم ف

 2002، أكتوبر،18البحوث اإلعالمية ،كلية اللغة العربية، جامعة األزهر ، ع

، مجلة جامعة االتجاهات النظرية لدراسة التنظيمات االجتماعيةحسير  صديق،  .23

 2011، 3،4، عدد27دمشق، مجلد

ارة، فاطمة الزهراء قادية عباسة،  .24 ي تححياة شر
 
قيق البعد المتعة البرصية وآلياتها ف

ي 
 
وب ، مجلة الحكمة للدراسات اإلعالمية دراسة سيمولوجية -القيمي للفيلم اإللكبر

 2018، 13واالتصالية، العدد 

وبولوجية لرصاع زمور زين الدين، حسير  بن شارف،     .25 نحو سوسيولوجية أنبر

اتيجيات وممارسات ي سوسيولوجية المثقف الجزائري: تمثالت اسبر
 
، الهويات ف

 09رف للعلوم للبحوث والدراسات التاريخية ، العدد مجلة المعا

مجلة  المثقف الجزائري والهوية السياسية،زمور زين الدين، حسير  بن شارف،  .26

ي 8دراسات إنسانية واجتماعية، جامعة وهران، العدد 
 2018، جانق 

، المجلة العربية لعلم االجتماع حول سوسيولوجية المثقف الجزائريزمام نور الدين،  .27

وت، لبنان، عاضا  2008، 1فات، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، بتر

يف،  .28 ي تنمية الثقافة للمجتمعات الناميةسامي شر
 
،  دور اإلعالم ف ، الفن اإلذاعي

 2004، اتحاد االذاعة والتلفزيون، 137ع

، مجلة الثورة الجزائرية وانقسامية النخبة المثقفةسالف نعيمة، كدورىلي عبد الكريم،  .29

ي 24،25ور، ععص
 2015جوان،–، جانق 

، نرص الدين غراف،  .30 ي
ة كتق  المعالجة االعالمية للمواضيع االقتصادية عبر سمتر

امجية لقناة الجزائرية الثالثة،  –التلفزيون  مجلة اآلداب دراسة تحليلية للشبكة البر

 2،2020، العدد17والعلوم االجتماعية، المجلد
ي النخبة الجامعية واعبد هللا كبار ،  .31

 
ي الجزائر :قراءة سوسيولوجية ف

 
ي ف

 
لمجتمع المدب

 2013، جوان 11، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،عدد جدلية الواقع والممارسة

كة الوطنية للنشر 1،طالعامية الجزائرية وصبتها بالفصجعبد المالك مرتاض،  .32 ، الشر

 1981والتوزيــــع، الجزائر، 

ي الجزائر..ضبط للمفاهيم الصناعة الثقافية عبان سيف الدين،  .33
 
ي ف

 
واإلعالم الثقاف

 2019، مارس1،ع4مجلة الرسالة للدراسات والبحوث اإلنسانية، مجلد وسبر للواقع،

ة،  األغنية الجزائرية، من المسؤول عن تراجعها؟،عائشة فوريال،  .34 الشاشة الصغتر

 .   2000، التلفزة الجزائرية، الجزائر، 70مجلة شهرية، ع
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اط محمد،  .35 ي الجزائرحر قتر
 
ي ظل التعددية السياسية ف

 
، مجلة جامعة ية الصحافة ف

 2003، 4+3، ع 19دمشق، مجلد

، الفضائيات الجزائرية الخاصة بي   الواقع والتحدياتمراح سعيد، محمد قارش،  .36

 2017، 39مجلة الحقيقة، ع

ي ظل العولمة من خالل مرقومة منصور،  .37
 
سؤال الهوية بي   النظرية وواقع الثقافة ف

 2015، مارس 02، مجلة أفاق فكرية، العدد ئل اإلعالم المرئية العربية والجزائريةوسا

ي سلم،  .38 ي خدمة األدبمغربر
 
ي بالتلفزيون ودوره ف

 
، مجلة المقال، العدد اإلعالم الثقاف

 الخامس، د.س

39.  ، ي أمير 
ي الراديو والتلفزيونمسيوب 

 
، عهل هناك أزمة كتاب ف ، إذاعة 38؟, الفن األذاعي

 1967العربية الجمهورية

، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، تمهيد وتعقيب نقديمكاوي عبد الغفار،  .40

، جامعة الكويت، ح  1993، 13حوليات كلية األدب، مجلس النشر العلمي

 .  1990مارس  07(،90وثيقة قانون اإلعالم رقم ) .41

 .1971، ، مجلة عالم الفكر ، الكويت، د.ع، د.تاللغة الفنية يونس عبد الحميد، .42

المثقف  األكاديمي وإشكالية الهوية، مجلة العلوم اإلنسانية كبار عبد هللا،  .43

ي ظل التحوالت واالجتماعية
 
، عدد خاص الهوية والمجاالت االجتماعية ف

ي العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 
 
ي المجتمع الجزائري، مجلة الباحث ف

 
السوسيوثقافية ف

 2011، ديسمتر 6، ع 11المجلد 

امج:  1-5  المؤتمرات و الملتقيات والندوات والبر
 الدوىلي األول حول  .1

ي الجزائر" الملتقر
 
اإلعالم والصناعات الثقافية واإلبداعية ف

مستغانم وذلك يوم  –" بدار الثقافة ولد عبد الرحمان كاكي رهانات الواقع والتطلعات

 2018مارس 14/15

ية لالنتفاضةمحمد سعد أحمد إبراهيم ، .2 اتها المعرفية  األطر الخبر الفلسطينية وتأثب 

، دراسة مقدمة للمؤتمر العلمي السنوي الثامن لكلية والوجدانية عل قراء الصحف

، ماي   2002االعالم، جامعة القاهرة، تحت عنوان: االعالم وصورة العرب  والمسلمير 

3.  ، ي ارة، بوعمامة العربر
ي التلفزيون الجزائريحياة شر

 
امج الثقافية ف ، الةدراسة ح-البر

ي الجزائر" رهانات الواقع 
 
 الدوىلي اإلعالم والصناعات الثقافية واإلبداعية ف

الملتقر

، مستغانم مارس  15و14الجزائر، يومي -والتطلعات، دار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي

2018 

، ا .4 ي ارة، بوعمامة العربر
ي الفضائيات العمومية الجزائرية وتغب  حياة شر

 
امج الثقافية ف لبر

 الدوىلي األول حول االعالم  .. من مثقف نخبوي إل مثقف إعالمي األدوار 
، الملتقر

ي الجزائر" رهانات الواقع والتطلعات"، دار الثقافة، 
 
والصناعات الثقافية واإلبداعية ف

 .2018مارس  14/15مستغانم، 

ي التلفزيون الجزائري، فروم اإلذاعة الثقافية،  .5
 
امج الثقافية ف ، التر ي

ر
حمراوي حبيب شوف

2006.10.31 

 باللغة الفرنسية:  (2
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1.  https://www.mesrs.dz/universites ي الجزائر  يوم
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4.   massa.com/dz/-https://www.el  ي الجزائريوم
 
 16/8/2020الجمعيات الثقافية ف
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https://elmahatta.com 

ساعة  2020/ 26/10الموقع الرسمي للتلفزيون الجزائري، بتاريــــخ  .6

14.22a3/-thalitha-ww.entv.dz/livehttps://w 

 

ي المحطات التلفزيونية واالذاعية الوطنية" كتاب ومثقفون  .7
 
امج الثقافية ف ي فائدة التر

 
بحث ف

-04-25تم التصفح يوم  "  http://www.djazairess.com/alfadjr/194767يؤكدون غيابها

 .20:58عىل الساعة  2017
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 12:00http://www.mafhoum.com/press6/171C38.htmسا  2020-3-21ف
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ي العلوم االجتمــاعية : "حالة عدم اإلستقرار  . 18
 
ي ف

 :"تعت 

 ogle.com/search?q7https://www.goسا13:42-2020-3-17يوم 
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http://www.entv.dz/tvar/dossiers/index.php?id=4&voir=2
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20160704/82629.html
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20160704/82629.html
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facshs
http://www.mafhoum.com/press6/171C38.htm
http://www.mafhoum.com/press6/171C38.htm
https://www.mominoun.com/articles/-4484
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 : بناء استمارة التحليل01الملحق رقم 

  -مستغانم–جامعة عبد الحميد ابن باديس 

 كلية العلـوم االجتماعيـة

 قسـم العلــوم اإلنسانية 

 شعبة علوم االعالم واالتصال

 استمارة تحليل رقم.... 

ي إطار إ     
 
ي علوم اإلعالم تقوم الباحثة بإعداد دراسة ف

 
نجاز أطروحة دكتوراه الطور الثالث ل م د  ف

ي التلفزيون الجزائريواالتصال تحت عنوان:  " 
 
دراسة  -المعالجة اإلعالمية للمضامي   الثقافية ف

امج الثقافية ي البر
 
ي تحليلية لمساهمة النخب المثقفة ف

 
" وهذه استمارة تحليل نقدمها  معتمدين ف

حتوى ومقابلة، لتحليل عينة من مضامير  ثالثة برامج حوارية إذ اقترص ذلك عىل أداة تحليل الم

ي كل من الفئات التالية: الموضوع
 
ي تمثلت ف

 -القيم -اختيارنا فيها عىل فئات الشكل والمضمون، والتر

اتيجيات االقناع -الوظيفة -االطر المرجعية المعالجة -الفاعلير   المساحة  -اللغة المستخدمة -استر

ما تم االعتماد عىل وحدات تحليل اختلفت طبيعتها حسب طبيعة الفئات المستخدمة، كالزمنية،  

 -الشخصية -تساؤل)فقرة( تعليق)فقرة( -المداخلة -العبارة -الجملة -ومنه نجد كل من وحدة، الفكرة

ي سياق الموضوع هذا بالنسبة لوحدات العد، اما  -الصورة-الكتاب -المصدر
 
وقد تم حرصها ف

 .الثانية –دات القياس فقد اعتمدنا عىل وحدة الدقيقة بالنسبة لوح

ومن خالل هذا يمكننا تقديم دليل التعاريف االجرائية للفئات المستخدمة وعنارصها، وكذا        

: لذا نطلب من سيادتكم:  ي
 
 النظر ف

ي دليل التعاريف االجرائ -
 
ي بير  أيديكم، وااللمام بعنارصها مع التمعن ف

 .يةقراءة الوثيقة التر

 .قراءة مدى توافق فئات التحليل مع العينة الممثلة للدراسة وكذا أسئلتنا البحثية -

ي ترونها مناسبة ووضع عالمة ))×( وضع عالمة  -
ي ترون أنها -أمام التعاريف التر

( للتعاريف التر

 .تحتاج التعديل

ورية لهذه التعريفات، فالرجاء منكم كتا - ي المكان اذا وجدتم أن هناك اضافات غتر رص 
 
بتها ف

ي ورقة منفصلة
 
  . المناسب أو ف

 مع خالص التقدير والشكر

ف:                                                                              اسم ولقب الباحثة  اسم ولقب المشر

ارة حياة                                                                      ي بوعمامة                  شر  أ. د العربر

 

 

 2020/2021السنة الجامعية 

 :دليل التعاريف االجرائية. 1

ي تجيب عل سؤال ماذا قيل؟-
 فئات المضمون)فئات البر
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ي فئة الموضوعأوال: 
 
امج عينة الدراسة ف ي التر

 
ي تم طرحها ف

: تمثل هذه الفئة مجموع المواضيع التر

امج.)وحدة الفكرةمعالجتها للمضامير  الثقافي ي هذه التر
 
 -ة ومساهمة النخب المثقفة وفاعليتها ف

ي محتوى المادة الثقافية–العبارة 
 
ي سياق الفقرة وتمثل المواضيع االكت  بروزا ف

 
ومن هنا يمكننا  .( ف

ي بدورها 
ة والتر ي هذه الفتر

 
ي طرحت ف

تتفرع أيضا إل مواضيع فرعية عرض المواضيع الرئيسية التر

ي  وتحت فرعية،
ر
  :وهي كاآلب

  :يتناول هذا الموضوع أهم القضايا الفكرية تنمي العقل  المواضيع الفكرية والفلسفية

ي والنقدي وتفرعت إل
  :وتحييه والفلسفية ذات الطابع الفلسق 

  ي
 
يتناول هذا الموضوع قضية االفكار االصالحية وتاريخانية الفكر  الجزائرالفكر االصالجي ف

ي دعت إليه
  .ا النخب الفكرية الجزائرية وتطلعاتها المستقبليةاالصالحي التر

  :وقد تناول هذا الموضوع بعرض أهم النقاشات عرض ومناقشة كتب فكرية  ومعرفية

والحوارات لكتب فكرية وثقافية وفلسفية وذلك بالتحليل والنقاش لمحتوى الكتب ومؤلفيها عن 

تصير  وكذلك كتاب وشعراء. طريق استضافة نخب ومثقفير  وباحثير  وأساتذة جامعيون مخ

  وتفرع هو األخر إل : 

 ويشتر إىل أهمية الصالون الدوىلي عند الكاتب اليوم، وعند دور المعارض الدولية للكتاب :

، وما الذي يمتر  كل طبعة،  ، وتثمير  جهود المبدعير  الجزائريير  القارئ، واصدارات الصالون الدوىلي

ي الجزائر وعالقتها با
 
 لقيمة المضافة للكاتب واالديب. والجوائز االدبية ف

  ي صميم طرح ومناقشة قضايا ثقافية فكرية
 
: وتشتر إىل أهم القضايا الفكرية المطروحة ف

ي الطرح والتحليل وتأخذ موضع النقاش والتفاعل من طرف 
 
 معها ف

ر
ي تتالف

المواضيع الرئيسية والتر

امج الثقافية.  ي التر
 
 المثقفير  المساهمير  ف

 ي الجزائر: الثقافة الوطنية وا
 
ي  لتعدد اللغوي ف

 
وتناول هذا الموضوع عرض تاريخانية اللغة ف

ي تشكل معالم الهوية الثقافية الوطنية وبالثقافة اللغوية 
، التر ي

الجزائر والتعدد اللغوي واللهجابر

 ، ي والتاريــــخ الكولنياىلي والثقافة واللهجات، اللباس التقليدي القبائىلي الصحراوي، الطعام الشعتر

 .الطرب، احتفاالت يناير ورمزياته وتكريس الثقافة والهوية األمازيغيةالغناء و 

  :ي الجزائر وعالمية الفكر الجزائري
 
ويشتر هذا الموضوع إىل مفهوم النخبة  النخب الفكرية ف

ي الجزائر، وكذا مكانة واسهامات العلماء 
 
اتيجيات بناء النخبة ف وواقع النخب الفكرية واستر

لخصوصية العالمية للفكر الجزائري تطوير الفكر الجزائري وتثمير  جهود الجزائريير  عالميا، وا

ي الجزائري. 
، إعادة قراءة الموروث الفكري االنساب  ي  العلماء والمفكرين كالمفكر مالك بن نتر

  ي الخطاب اإلسالمي
 
: وتشتر إىل الفقرات واألفكار المتعلقة الحقيقة والقيمة وأزمة الحداثة ف

، وكذا براهنية الخطاب الفكر  ي المعارص، وعالقته بالخطاب التمجيدي االسالمي ي الغربر
ي الحداب 

 المسائل االرتيابية لقيمة المعرفة، وفلسفة التغيتر ومفهومه ومسألة نسبية الوجودية. 

o ي تم تقسيمها إل
ي والبر  :مواضيع أدبية: ونقصد بها المواضيع المتعلقة بالسياق األدبر
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o  :ي الجزائر
 
جمة ف جمة، وكذا تكوين ويشتر إىل ك البر اتيجيات المخصصة لقطاع التر مية االستر

جمة الجزائرية، ومدى  اهتمام الناشر الجزائري بالكتب  جمير  المتخرجير  من معاهد التر
المتر

جمة  .المتر

o  :ي الجزائر
 
ي والشعري ف

 
ويشتر إىل موضوع الرواية والشعر وواقعها اليوم، ومكانتها  اإلبداع الرواب

ي وعالقة الفن وكيف يمكن استعادة و 
ي حتر ينتج لنا قيمة مضافة بالمجال الرواب 

رد االعتبار للرواب 

باألدب وانسجاميته ليصنع لنا نصا نسمعه ونشاهده، إضافة إىل حقيقة التعويل عىل المواقع 

ي الوطن عتر تأسيس بيت 
 
اتيجيات إعادة إحياء الشعر ف ي نشر األبيات الشعرية، واستر

 
ونية ف االلكتر

 ئري واالستفادة من المدارس الشعرية. الشعر الجزا

 ي تشتر إىل الثقافة العلمية وستر مواضيع معرفية وتعليمية
:  ويقصد بها المواضيع التر

ي أو 
بوية للجيل الثاب  المؤسسات التعليمية بالجزائر سواء ما تعلق بالمدرسة وتكييف المناهج التر

  :الجامعة والبحث العلمي وتفرع اىل الفئات التالية

 ي الجزائرواق
 
: ويشتر إىل موضوع واقع المقروئية ومكانة فعل القراءة وعالقته ع المقروئية ف

ونية وأفاق المقروئية وعالقتها بالشهادة الجامعية بالجزائر نت وانتاج الكتب البديلة االلكتر  باالنتر

  :كب الحضاري الجامعة والبناء الحضاري ي ضل الرَّ
 
 وتشتر إىل واقع الجامعة الجزائرية ف

اتيجيات تحديث الجامعة كونها واجهة المعرفة والحضارة.وواقع ي بناء األمة واستر
 
 ودورها ف

ي تحول اىل 
ي بالجزائر وطرق اكتساب الثقافة العلمية، واألسباب التر

 
البحث العلمي واالنتاج المعرف

، وتحديد الخلل د ي
 
ي اتخاذها للنهوض بالقطاع العلمي والمعرف

ي ينبىع 
اخل تراجعه واالليات التر

ي 
 
بوية ومحاولة تقديم النماذج والمشاريــــع البديلة، وكذا واقع المجتمع الجزائري ف المنظومات التر

 ظل مجتمع المعرفة. 

  :ي واالبداعي  مواضيع فنية اعالمية ثقافية
ونقصد بها المواضيع المتعلقة بالنشاط الفت 

ي تشتر إىل المواضيع
ا من الحصص المعالجة والتر ي أخذت نصيب معتتر

ي  والتر
االعالمية التر

ي 
 
  :تندرج تحت مظلة الثقافة وتمثلت ف

 ي الجزائر
 
: ويشتر إىل موضوع الهوية العمرانية بالجزائر، الثقافة العمرانية  والمتحفية ف

ي تحديد هذه الهوية وكيفية كسبها لتكون 
 
وأليات الحفاظ عليها وتثبيتها ودور المجتمع ف

، وأيضا و  ي الجزائر عتر مختلف الحقب محركا للنشاط االقتصادي والسياحي
 
اقع المتاحف ف

ي 
ي ينبىع 

، وأهم المسائل التر التاريخية ومدى االهتمام بالثقافة المتحفية لدى الجزائريير 

 وضعها لزرع هذه الثقافة. 

 ي الجزائر واقع
 
: وتشتر إىل موضوع تاريخانية المشح المشح والسينما واألغنية والدراما ف

ي أضاءت المشح وارتباطه بالفعل المقاوم لدى الجزائري وحداثة نشأته وأهم 
المحطات التر

ي هذا القطاع
 
ي نشر وتوعية األمم، وفقدان التكوين والتخصصات ف

 
 األمتر خالد وأهميته ف

ي والراي   ائها وتنوعها كاألندلسي والشعتر ي تشتهر بت 
ويشتر أيضا إىل االغنية الجزائرية التر

، وواقع االغنية والشاوي والصحراوية والبدوية والقناوي ي ، الفولكلور الشعتر ة والقبائىلي

مة جماليا وكيف وصلت االغنية الجزائرية إىل العالمية وتاريخانية االغنية، عىل غرار  الملتر 
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ي  
وع السينماب  ، وأجندة المشر ي

االشارة إىل واقع السينما والدراما الجزائرية، الفيلم التاريح 

ي الجزائر ومكانة الصناعة ال
 
ي تبنيها والدرامي ف

ي ينبىع 
سينمائية والدرامية، واألليات  التر

ي الرفع من 
 
ي مضمار المنافسات اإلقليمية والعربية وكذا إنتاج النجوم للمساهمة ف

 
للخوض ف

ي والدرامي 
 .المستوى السينماب 

  :ي الجزائر
 
يشتر إىل موضوع اشكالية الكتابة النسوية، وحرية الكتابة عند  الكتابة النسوية ف

 .ئقها وجماليات اإلبداع عند هذه الفئة، اإلعالم النسوي والصورة النمطيةالمرأة وعوا

 ي بالجزائر
 
ي يمكن انتهاجها لتحسير  الصحافة وواقع اإلعالم الثقاف

: يشتر إىل األليات التر

ي أسباب الغياب وحرصها 
 
ي من غياب حركيته والبحث ف

ي تعاب 
نوعية الصحافة المكتوبة التر

ي 
 
ي المناسبات والنشاطات، ف

 
 وقت كان الزم عىل اإلعالم أن يكون وسيلة للتثاقف، وتشتر ف

اىل موضوع الصحافة واالعالم بالجزائر والمخصص للراحل أب الصحافة الجزائرية زهتر 

 .احدادن والمؤسسير  لجريدة المجاهد، وتشكل الصحافة

  :لثقافية ويشتر إىل عالقة المثقف المبدع بالجمعيات ا المثقف المبدع والجمعيات الثقافية

ض أن تعود له، وسياق المشهد  ي تفتر
ي تعيش نوعا من االنسحاب والركود من المهام التر

والتر

ي بالجزائر ومسألة المثقف وكينونته وهل ينسحب المفهوم إىل من يدرس 
ي الجمعيابر

 
الثقاف

ي الهيئات الثقافية ومسألة النفور من الجمعيات، 
 
داخل أسوار الجامعة أم المشارك ف

ي الساحة الثقافية. واالدوار 
 
ي تقدمها ف

 التر

  :ي تعلقت بالساحة السياسية منذ بداية  الثقافة السياسية
ونقصد بها جميع المواضيع التر

ي تحليل وتشخيص 
 
ي الجزائري وكان فيها المثقف الجزائري طرفا فعاال ف الحراك الشعتر

ة المستجدة وقد زواياها، وكذا تناول مستويات االزمة الحضارية المتعلقة بالظواهر الفكري

  :انقسم  إىل المواضيع الفرعية التالية

  :وع المجتمع ويشتر اىل موضوع المفاهيم والمكونات لمفهومي االمة  االمة والدولة ومشر

ات الحاصلة  وع المجتمع واهم الثوابت والمتغتر ي تحقق مشر
والدولة واهم الممارسات التر

ي الذي ال يزال قيد التكو 
وع الجنيت  ي هذا المشر

 
 .ين والتأسيسف

 ي المجتمع الجزائري
 
ي وتشكل الثقافة الجديدة ف :  ويشتر إىل موضوع الحراك الشعبر

ي الذي أفرزته الساحات الحراكية الشعبية  الذي ينم عن طاقات فكرية فنية 
 
الحراك الثقاف

سواء عىل مستوى الشعارات المرفوعة والطاقات الفنية االحرى كالشعر والرسم والغناء 

ي جديد أم طفرة، واللوحات 
 
المشحية المعروضة، وطبيعة هذا الحراك هل هو نتاج ثقاف

  :والذي تفرع بدوره إلوهل هو شكل جديد للثقافة وللمثقف 

  :ي الجزائري
 
ي ظل  الشباب والحراك الثقاف

 
ويشتر هذا الموضوع إىل واقع الشباب الجزائري ف

ي يناضل ألجلها ل
ي والطموحات التر

 
ي يحلم بها الشباب، الحراك السلمي الثقاف

صنع الجزائر التر

اف ثقافة جديدة للمجتمع الجزائري  واستشر
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  وتشتر إىل مقاربات المصطلح والمفهوم الذي يشتر إليه ثقافة السلم والتعايش االجتماعي :

ي التطور والتنمية الوطنية 
 
ي الجزائريير  ودورها ف

 
التعايش وكذا الثقافات السلمية المغروسة ف

ي ا
 
ي السلمي من أجل بناء وطن آمن، االخالق والمجتمع والذي تجسد ف لحراك الشعتر

  والمبادئ وانتاج السلوكيات السلبية وتقييم الذات واالنفتاح عىل االخر

ونقصد بها  تلك المعايتر والعادات والمعتقدات ورموز ومعالم الثقافة ثانيا: فئة القيم

ى  مكن تنا من تصنيف المعتقدات والعادات وسلوكيات المثقف الوطنية حيث لهذه الفئة أهمية كتر

نامج) وحدة العبارة  ي التر
 
ي هذه الفئة تعداد أهم القيم المروج بها ف

 
 -جملة –الجزائري، قد حاولنا ف

ي 
 
ي سياق الفقرة(وتمثلت ف

 
 : المشهد ف

  :ي استخدمها المقدم والمتقيم فنية جمالية
حدث وتشتر إىل العبارات  الفنية والجمالية التر

ها،  ي أو مكتبة، والجوائز االبداعية  غتر
 
وع ثقاف ي وصف الظاهرة الثقافية سواء كتاب أو مشر

 
ف

ي توحي بالجوانب الفنية كالطرب والّسنفونيات والمدارس الفنية كالتكعيبية ، 
وكذا الجمل التر

والمشاركة باللباس التقليدي واالطعمة الشعبية، الموسيقر االندلسية واالمازيغية، 

ي والفولكلور والمشح. الص  حراوية، الفن الشعتر

  :ي ذكرها المقدم قيم معرفية وأدبية
وتشتر إىل العبارات والجمل االدبية والمعرفية التر

والمتحدث كاألقوال واالستعارات المجازية  واالبيات الشعرية، وكذلك القيم االدبية  

لوم، وكذا العبارات والجمل وكذا جميع أنواع المعارف والع كالجوائز االدبية ، بيت الشعر

ي استدّل بها المقدم أو المتحدث من المصادر األجنبية أو العربية. 
 التر

   : ي تستظهر الثقافة السلمية قيم أخالقية وحضارية
وتشتر إىل العبارات والجمل التر

، القيم الحضارية للثورة  ، والحراك السلمي والحضارية واألمنية واالخالقية  كالسلم المجتمىعي

ي الخالفة الراشدية لسيدنا ا
 
لتحريرية، الجوامع والعمارة االسالمية و نظام الحسبة والرشد  ف

ي هللا عنه وتكييفها عىل مجتمعات المعارصة
 .عمر رض 

نامج من مثقفير  : actor ثالثا : فئة الفاعلي    تمثل هذه الفئة مجموعة من الشخصيات الفاعلة التر

، هم وقد حاولنا ضبط األنماط   وأكاديميير  أساتذة وباحثير  محامير  كتاب وشعراء وناقدين وغتر

ي 
 
ي تخص الشأن الثقاف

ي تستضيفهم الحصص الثقافية لمعالجة أهم القضايا التر
النخبوية الفاعلة والتر

 الجزائري، )وحدة الشخصية(

ي تندرج ضمن الوسيل :رابعا: فئة الوظيفة
ة حاولنا من خالل هذه الفئة إبراز الوظائف التثقيفية التر

ي ووظيفة 
 
ي وما يقدمه من محتوى ثقاف

 
نامج الثقاف ي التر

 
ي والمتمثل ف امحر اإلعالمية عتر القالب التر

، )العبارة  ي
 
المثقف الجزائري الذي يعتتر أحد الفئات المنتجة والتنويرية نظرا لدوره التوعوي والثقاف

ي سياق الفقرة(تفرعت اىل فئتير  هما: 
 
   الجملة الفكرة ف

: فئة وظيفة محتوى   ي
 
امج الثقافية وتمثلت ف وظيفة معرفية  -وظيفة دعائية وترويجيةالبر

 وظيفة فنية جمالية،  وظيفة إنتاجية.  -وظيفة إعالمية إخبارية -تثقيفية
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-وظيفة بناء الوعي واالرشاد واالصالح -الوظيفة االنتاجيةفئة وظيفة النخبة المثقفة:  

 ثقيفية. الوظيفة المعرفية والت -وظيفة اخبارية واعالمية

حاولنا من خالل هذه الفئة إبراز مختلف األطر المرجعية  :خامسا: فئة األطر المرجعية المعالجة

ي المصادر وحيثياتها التاريخية )وحدة 
 
ي تمثلت ف

ي تم معالجة القضايا الثقافية من خاللها والتر
التر

ي  -عالم -كتاب  -صورة –الفكرة  –الجملة 
 
ي سياق الفقرة( وتمثلت ف

 
  :المصادر ف

ي مرجعية عربية تاريخية :   -
 
ي المضمون الثقاف

 
مثل الشخصيات التاريخية الفاعلة ف

 والوثائق والكتب والمصادر والتواريــــخ مثل حي بن يقضان

ي مرجعية عربية إسالمية مدمجة :  -
 
ي المضمون الثقاف

 
مثل الشخصيات التاريخية الفاعلة ف

يفة، والوثائق والكتب والمصادر والتواريــــخ مثل القرآن ال كريم واألحاديث النبوية الشر

 والمصادر والمرجعيات األساسية للعلوم والمعارف مثل مقدمة ابن خلدون، والصحاح. 

، مرجعية جزائرية محلية  - ي مثل الشخصيات الجزائرية األصيلة والفاعلة مثل مالك ابن نتر

-يةأول صحيفة جزائر -محمد أركون، وبعض المصادر والتواريــــخ مثل اتفاقيات ايفيان

 -1962ديسمتر 11مظاهرات

ي مرجعية أجنبية أو فرانكفونية:  -
 
ي المضمون الثقاف

 
مثل الشخصيات التاريخية الفاعلة ف

مثل أرسطو أو سقراط والوثائق والكتب والمصادر والتواريــــخ مثل كتاب حقيقة الفن لدى 

 جاك دريدا

   :فئات الشكل -

 ستماالت أو أساليب اإلقناع أو وسائل اإلقناعتعتتر اال  :  appeals أوال: فئة االستماالت االقناعية 

 devise ي يعالج من
ي التحليل، ونقصد بها الخطوط التوجيهية التر

 
من أهم الفئات المستخدمة ف

ي تنوعت عنارص استخدامها بير  األساليب العقلية واألساليب العاطفية 
 
خاللها المضمون الثقاف

-المبادلة-المداخلة– التلفزيون، )وحدة العبارة وذلك قصد إقناع الجمهور بالرسالة الثقافية عتر 

ي سياق  -رموز -الفيديو –صورة ثابتة - -المصدر  –النسبة -الشخصية -تعليق -تساؤل
 
ف

 :الفقرة(تفّرعت إىل

  :اتيجيات واألساليب المخاطبة للعاطفة والمتمثلة  االساليب العاطفية ويشار بها إىل االستر

ي االحاسيس والمشاعر كتلك المت
 
علقة بمجموع العنارص التصويرية والفيديوهات ف

ي وحتر االستماالت التخويفية وتنقسم إىل
ي وجدان المتلقر

 
  :الموظفة، واالنفعاالت المأثرة ف

  :ي إطار األمثال والحكم تدعيم  الحديث بشعارات وأمثال وحكم
 
ونقصد بها كل ما يندرج ف

ي مواضيع األدبية والشعرية وح
 
ي غالبا ما تغلب ف

 تر السياسية. والتر

  :ونقصد به استخدام أساليب الجناس والطباق والكناية استخدام االساليب اللغوية

ي سياقه الصحيح
 
 لتمكير  المعت  وبلورته ف
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  :ي اندرجت والمراد بها التخويف إما استخدام أساليب التخويف
وهي جميع االستماالت التر

ي الجامعةالدولة أو المجتمع عىل مستوى المقروئية أو البحث العل
 
 مي أو المسار التعليمي ف

 تمرر األساليب العقلية ، ي
اتيجيات المخاطبة لعقل ومنطق المتلقر : ويشار بها إىل تلك االستر

ي 
 
ة وتمثلت ف ة وغتر مباشر  :بطرق مباشر

    اهي ي  االستشهادات باألدلة والحجج والبر
: وتشتر إىل مجموع العنارص الحجاجية التر

امج و  يفة، األقوال يستند إليها مضمون التر ي تأخذ من القرآن الكريم والسنة النبوية الشر
التر

، األبيات الشعرية، وكذا من خالل عرض محتوى كتب  والحكم الخالدة للكتاب والمؤرخير 

من طرف مؤلفه، باإلضافة اىل عرض المصطلحات وترجمتها سواء ما تعلق بالحقول  

 .العلمية أو االدبية أو االعالمية أو االنسانية

  ويقصد بها تقديم النسب المئوية  والمعطيات البيانية ستشهاد باألرقام وإحصائياتاال :

ي الصالون الدوىلي للكتاب، تقديم 
 
ي يقدمها المتحاورين مثل  نسبة  اقتناء الكتب ف

التر

ي الجامعات، وكذلك التقسيمات البيداغوجية للجامعات 
 
ي ف

 
احصائيات حول االنتاج المعرف

هاوالمعاهد والمدارس ال ي الجزائر مشحية جحا وغتر
 
ين ألول مشحية ف  .عليا، عدد الحارص 

  :ويقصد بها تقديم أمثلة تقريبية عن الحديث أو القضية المعالجة تقديم أمثلة من الواقع

 وتكون من الواقع المعاش

امج عينة الدراسة، حاولنا من  :ثانيا: فئة اللغة المستعملة ي البر
 
نقصد بها اللغة المستخدمة ف

 :ل هذه الفئة تعداد اللغة، واقسمت إل األصناف التاليةخال

 وهي اللغة السليمة الخالصة من أي عيبالفصج :. 

   :وهي اللغة المستخدمة بشكل يومي خليط من الفصح المخففة والعامية  عامية منقحة

 .واللهجات االخرى

 جمة إل العربية ي يتم ترجمتها من طرف الم أجنبية مبر
قدم أو الضيوف :وهي الجمل التر

 .لتفستر وتوضيح المعت  

  ية، )وحدة العبارة  اجنبية الجملة  –فقط وتشتر إىل اللغة غتر العربية كالفرنسية أو االنجلتر 

ي سياق الفقرة(   –
 
 :تفرعت إل فئتي   ف

  :امج الثقافية عينة الدراسة وكذا  فئة لغة القائم باالتصال وتشتر إىل المقدم أو القائم بالتر

 .أو المعلقالمراسل 

  :امج عينة الدراسة أو المستجوبير   فئة لغة المتحدث ي التر
 
ين ف  وتشتر إىل الضيوف الحارص 

امج ثالثا: فئة الزمن:  ي اعطتها القناة الثالثة للتر
نقصد به درجة األولوية  او المساحة الزمنية التر

امجية . وانقسمت اىل:  وتعليمية، دينية، رياضية ثقافية، اخبارية، تربوية  الثقافية ضمن شبكتها التر

 اجتماعية، ترفيهية ومنوعات. 
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  5/1                  5/2                     4/3                 5/4                  5/5 

                                  
5/1/1                5/1/2                  5/1/3              5/1/4                5/1/5 

     
5/1/2/1               5/1/2/2                    

                 
                                    

5/2/1  5/2/2 

  
 
5/3 /1                   5/3/2          5/3/3          5/3/4        5/3/5 

            
5/4/1            5/4/2                5/4/2/1                5/4/2/2 

                                 
5/5/1 5/5/2 

                    
  فئة القيم: 

    6/1                      6/2                6/3 
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 :  فئة الفاعلي  

7/1            7/2              7/3            7/4               7/5 

                                  
 فئة الوظيفة: 

    8/1       8/1/1         8/1/2          8/1 /3         8/1/4          8/1/5 

                                  
8/2             8/2/1           8/2/2       8/2/3      8/2/4   8/2/5  8/2/6 

                                     
 

  
 فئة األطر المرجعية : 

9/1 9/2               9/3               9/4 

                                   
 فئة أساليب االقناع: 

10/1              10/1/1       10/1/2 10/1/3 

                             
10/2               10/2/1 10/2/2             10/2/3 

   

                      
 فئة اللغة المستخدمة: 

11/1             11/1/1         11/1/2        11/1/3          11/1/4 

                                
 
11/2               11/2/1            11/2/2 11/2/3               11/2/4 

                         
 فئة المساحة الزمنية: 

12/1         12/2        12/3       12/4         12/5        12/6       12/7 

                     
 . دليل استمارة التحليل: 3

 :. البيانات األولية1
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ي قناة الجزائرية الثالثة1الرقم  
 
نامج ف  .: يشتر إىل اسم التر

نامج2الرقم   : يشتر إىل يوم بث التر

نامج3الرقم  : يشتر إىل شهر بث التر

نامج4الرقم  : يشتر إىل سنة بث التر

  :فئات التحليل وعناضها /2

 الموضوع: يشتر إىل فئة 5الرقم

 : يشتر إىل فئة القيم6الرقم

 : يشتر إىل فئة الفاعلير  7الرقم 

 : يشتر إىل فئة الوظيفة8الرقم 

 : يشتر إىل فئة األطر المرجعية المعالجة9الرقم 

 : يشتر إىل فئة اساليب االقناع10الرقم 

 : يشتر إىل فئة اللغة المستخدمة11الرقم

 : يشتر إىل فئة المساحة الزمنية12الرقم

 :اوال فئة الموضوع

 .مواضيع فكرية وفلسفية 5/1الرقم

 مواضيع أدبية 5/2الرقم

 مواضيع فنية اعالمية ثقافية 5/3الرقم

 مواضيع الثقافة السياسية 5/4الرقم

 مواضيع تعليمية ومعرفية 5/5الرقم 

ي جمعية العلماء المسلمير  الجزائريير   5/1/1الرقم 
 
 الفكر االصالحي ف

 شة كتب فكرية عرض ومناق5/1/2الرقم

 دور المعارض الدولية للكتاب5/1/2/1الرقم

 طرح ومناقشة قضايا ثقافية فكرية5/1/2/2الرقم

ي الجزائر5/1/3الرقم
 
 الثقافة الوطنية والتعدد اللغوي ف

ي الجزائر وعالمية الفكر الجزائري 5/1/4الرقم
 
 .النخب الفكرية ف

ي الخط 5/1/5الرقم
 
 اب اإلسالمي الحقيقة والقيمة وأزمة الحداثة ف

ي الجزائري 5/2/1الرقم 
 
ي ف

 االبداع الشعري والرواب 

ي الجزائر 5/2/2الرقم
 
جمة ف  التر

ي الجزائر5/3/1الرقم
 
 الثقافة المتحفية والعمرانية ف

ي الجزائر 5/3/2الرقم
 
 واقع المشح والسينما واألغنية والدراما ف

ي الجزائر 5/3/3الرقم
 
 الكتابة النسوية ف

ي الجزائر الصحافة 5/3/4الرقم
 
ي ف

 
 وواقع االعالم الثقاف

 المثقف المبدع والجمعيات الثقافية5/3/5الرقم

وع بناء المجتمع5/4/1الرقم  األمة والدولة ومشر

ي المجتمع الجزائري 5/4/2الرقم
 
ي وتشكل الثقافة الجديدة ف  الحراك الشعتر

ي الجزائري 5/4/2/1الرقم
 
 الشباب والحراك الثقاف
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 م والتعايش االجتماعي ثقافة السل 5/4/2/2الرقم

ي الجزائر 5/5/1الرقم
 
 واقع المقروئية ف

 الجامعة والبناء الحضاري5/5/2الرقم

  ثانيا: فئة القيم

 قيم فنية وجمالية. 6/1الرقم

 قيم أدبية ومعرفية. 6/2الرقم

 قيم أخالقية وحضارية. 6/3الرقم

 :ثالثا فئة الفاعلي   

 مراسل(-القائم باالتصال) مذيع 7/1الرقم

 دكتور أو أستاذ أو باحث جامىعي  7/2الرقم

ي  7/3الرقم
 أديب أو كاتب أو شاعر أو رواب 

 فنان أو مخرج أو مشحي أو ملحن.  7/4الرقم

 مسؤوىلي مؤسسات وجمعيات ثقافية ودور نشر  7/5الرقم

 :رابعا فئة الوظيفة

امج الثقافية 8/1الرقم  وظيفة محتوى التر

 وظيفة انتاجية8/1/1الرقم

 عالمية اخباريةوظيفة إ8/1/2الرقم

 وظيفة فنية جمالية8/1/3الرقم

 وظيفة دعائية وترويجية8/1/4الرقم

 وظيفة معرفية وتثقيفية8/1/5الرقم 

  وظيفة النخب المثقفة8/2الرقم

 وظيفة انتاجية8/2/1الرقم

 وظيفة بناء الوعي واالرشاد واالصالح8/2/2الرقم

 وظيفة اخبارية وإعالمية8/2/3الرقم

 عرفية والتثقيفيةوظيفة م8/2/4الرقم

 وظيفة فنية وجمالية 8/2/5الرقم

 وظيفة دعائية وترويجية8/2/6الرقم

 :خامسا فئة األطر المرجعية المعالجة

 مرجعية عربية تاريخية9/1الرقم

 مرجعية عربية إسالمية مدمجة9/2الرقم

 مرجعية محلية جزائرية9/3الرقم

 مرجعية أجنبية أو فرانكفونية 9/4الرقم

 :اليب االقناعسادسا فئة اس

 اساليب عقلية10/1الرقم

 تقديم أمثلة من الواقع 10/1/1الرقم

 االستشهاد بأرقام وإحصائيات10/1/2الرقم
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 استخدام أدلة وبراهير  10/1/3الرقم

 اساليب عاطفية10/2الرقم

 تدعيم الحديث بشعارات أمثال وحكم 10/2/1الرقم

 استخدام االساليب اللغوية 10/2/2الرقم

 ساليب التخويفأ10/2/3الرقم

 :سابعا اللغة المستخدمة
 لغة القائم باالتصال 11/1الرقم

 فصح11/1/1الرقم

 عامية منقحة11/1/2الرقم

 أجنبية11/1/3الرقم

جمة إىل العربية11/1/4الرقم  اجنبية متر

 لغة الضيف المتحدث11/2الرقم

 فصح11/2/1الرقم

 عامية منقحة11/2/2الرقم

 أجنبية11/2/3الرقم

جمة إىل العربية11/2/4الرقم  أجنبية متر

 ثامنا: المساحة الزمنية: 

 برامج ثقافية 12/1

 برامج اخبارية 12/2

 برامج دينية12/3

 برامج رياضية12/4

 برامج اجتماعية12/5

 برامج تربوية وتعليمية12/6

 برامج ترفيهية ومنوعات12/7

 .المالحظات: 

 

 : 2الملحق رقم 

 :دليل المقابلة

  تعال وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا

ي علوم االعالم واالتصال، بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم، 
 
ارة حياة طالبة دكتوراه ف شر

 .تخصص االتصال، تكنولوجيا وسائل اإلعالم والمجتمع

  :تحية طيبة وبعد
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ي نحن بصدد تحضتر أطروحة دكتوراه حول        
 
"المعالجة اإلعالمية للمضامي   الثقافية ف

امج الثقافية" -زيون الجزائريالتلف ي البر
 
، ونرجو من دراسة تحليلية لمساهمة النخب المثقفة ف

سيادتكم التكرم باإلجابة  عىل أسئلة المقابلة لغرض جمع المعطيات العلمية الالزمة حول موضوع 

، العلمي للطالبة، وكما تقتضيه المعارف ال ي ، األدبر ي
 
علمية دراستنا، وذلك قصد إثراء الجانب المعرف

 . فإن المعلومات المقدمة  ستستخدم ألغراض علمية

ارة حياة                                                                       مع خالص التحية والتقدير  الباحثة شر

 :محور السمات العامة

 :الجنس

 :المستوى الدراسي 

 :التخصص

 الدرجة العلمية: 

 عدد المؤلفات المنشورة: 

 األدوار الفكرية واألدبية والفنية للمثقف                المحور األول:       

 :الفكرية واألدبية

ي الكتابة  عنها؟ -1
 
ي يهتم المثقف الجزائري اليوم ف

 ما هي الموضوعات التر

ي كيف تنظرون لعالقة المثقف مع الجمعيات  -2
 
ي المشهد الثقاف

 
أنتم كمثقفير  فاعلير  ف

 الثقافية؟

ي تشكلها المرأة  ما  -3
؟ وهل يتناسب مع نسبية العددية التر ي

 
ي الواقع الثقاف

 
مدى فاعلية المرأة ف

ي المجتمع الجزائري؟
 
 ف

ي وتحقيق االستثمار  والرفع من  -4
 
ي االرتكاز عليها لتفعيل النشاط الثقاف

ي ينبىع 
ما هي االسس التر

؟  الناتج المحىلي

ي الجزائر؟ وما هي  -5
 
ي تحول دون النهوض بالبحث ما هو واقع البحث العلمي ف

 االسباب التر

 العلمي ؟

ي الرفع  -6
 
ي الرفع من المقروئية؟ و إىل أي مدى تساهم ف

 
هل تساهم المعارض الدولية للكتاب ف

(؟  من سوق النشر )صناعة النشر

ي والسمىعي البرصي )االذاعة  -7
ر
ي الورف

 
التلفزيون(؟ وهل المواقع  –ما هو واقع اإلعالم الثقاف

ونية تشكل رافد أو بديل ؟ الثقافية ونية أن تؤسس ألدب   االلكتر وهل يمكن للمواقع الثقافية االلكتر

ي هذه المواقع 
 
ي اتخاذها لتحسير  نوعية المحتوى ف

ي ينبىع 
متمتر  بمعايتر جديدة؟ وما هي اآلليات التر

ونية؟  االلكتر
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ي ؟ وهل تمنح ل -9
 
ي الجزائر هي محرك للفعل الثقاف

 
لكاتب قيمة إضافية أم هل الجوائز االدبية ف

  أنها مناسباتية وآنية فقط؟

ي الجزائر ُيشكل اختالفا أو ائتالفا؟ -10
 
غوي ف

َّ
غوي والتعدد الل

ُّ
  هل التعدد الل

 :الفنية والجمالية

مة جماليا؟ -1  ما هو واقع األغنية الملتر 

ي الجزائر لدى الشباب؟  -2
 
 ما أسباب غياب الثقافة المتحفية  ف

 عمران )الهوية العمرانية( أن تكون رافدا للسياحة؟كيف يمكن لل -3

ي اتخاذها للنهوض بقطاع المشح؟ -4
ي ينبىع 

  ما هي اآلليات التر

 ما هي أسباب تعت  الصناعة الدرامية وإنتاج النجوم؟ -5

 : ي
 
 األدوار والوظائف السياسية  للمثقف الجزائري داخل المجتمع المحور الثاب

ي الحر  -1
 
؟ما هو دور المثقف ف ي  اك الشعتر

ي ؟ -2  ما تحليلكم حول غياب النخبة المثقفة أثناء الحراك الشعتر

؟ وما هي معالم الثقافة  -3 ي اف ثقافة جزائرية جديدة عىل وقع الحراك الشعتر هل يمكن استشر

ي يرغبها ويراها المثقف الجزائري؟
 الجزائرية الجديدة التر

ي العمل علي -4
ي ينبىع 

ها وتكريسها لخلق مجتمعات ثقافية ذات ما هي اآلليات والمبادرات التر

 قيمة حقيقية ؟

؟ وهل ساهمتم من خالل مواقعكم  -5 ي ي الحراك الشعتر
 
ما هو دور مواقع التواصل االجتماعي ف

 خول الموضوع ؟

امج الثقافية التلفزيونية؟ ي رد االعتبار للتر
 
 كيف يساهم المثقف ف

: خاصة بالضيوف أسئلة إضافية  

نا  -1 امج الثقافية بالتلفزيون الجزائري كونكم دعيتم لتر  من التر
هل تم حرصكم لإلجابة  –مج أو أكت 

 عىل مواضيع دون أخرى أم كانت لكم حرية النقاش؟

نامج؟-2 ي التر
 
ي ستقدمها ف

ي ؟ ما هي المواضيع التر
 
اذا طلب منكم تقديم برنامج ثقاف  

 ما هي رسالتكم للمستمع والمشاهد؟-3

امج المعالجةدلالمحور الثالث:             يل المقابلة الخاص بالقائمي   عل البر

 محور البيانات : 

 :السمات العامة

 :الجنس

 :المستوى التعليمي 

 :التخصص

ي جانب الصحافة: 
 
 األقدمية المهنية ف

ي مؤسسة التلفزيون الجزائري: 
 
 األقدمية المهنية ف

امج:  ي للتر
 أسئلة تخص الجانب التقت 

ي  -
 
امج الثقافية؟ما هي المعايتر المعتمدة ف ي التر

 
 اختيار المثقفير  الفاعلير  ف

طون لغة معينة للضيف ؟ -  هل تشتر
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امج ؟ -  اىل من ترجع فكرة اعداد التر

 هناك أسماء مثقفير  جزائريير  غائبير  عن الساحة اإلعالمية .. لما ال تتم استضافتهم؟ -

نامج اىل ما يرجع ذلك ؟ - ي التر
 
 هناك ضيوف مكررين ف

ن -  امج أرشيف؟هل لدى التر

ي النقاش حول المواضيع المختارة وهل يأخذ    -
 
هل تساهم مالحظات وانتقادات الجمهور ف

 بتلك المالحظات؟
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 البيانية: فهرس الجدوال واالشكال  03الملحق رقم 

 فهرس الجداول

 الصفحة عنوان الجدول الرقم
امج الثقافية  1 ي التر

 
 191 يوضح  المواضيع الرئيسية المطروحة ف

امج الثقافية  2 ي التر
 
 194 يوضح المواضيع الفرعية المطروحة ف

امج  3 ي التر
 
يوضح المواضيع تحت الفرعية المطروحة ف

 الثقافية 
196 

يوضح المواضيع الفرعية بالنسبة للموضوع )الفكرية  4
 والفلسفية(

200 

 211 يوضح المواضيع الفرعية بالنسبة للموضوع) األدبية( 5
ع الفرعية بالنسبة للموضوع )المعرفية يوضح المواضي 6

 والتعليمية(
216 

يوضح المواضيع الفرعية بالنسبة للموضوع)الفنية  7
 االعالمية الثقافية(

221 

يوضح المواضيع الفرعية بالنسبة للموضوع )الثقافة  8
 السياسية(

233 

امج الثقافية 9 ي التر
 
 237 يوضح عنارص القيم المطروحة ف

امج الثقافيةيوضح توزيــــع  10 ي التر
 
 240 الشخصيات الفاعلة ف

امج الثقافية 11 ي التر
 
 244 يوضح توزيــــع أساليب االقناعية ف

ي  12
 
يوضح محتوى االساليب االقناعية العقلية المطروحة ف

امج الثقافية  التر
248 

يوضح محتوى االساليب االقناعية العاطفية المطروحة  13
امج الثقافية ي التر

 
 ف

253 

ي تؤديها النخبة المثقفة والمحتوى  يوضح 14
توزيــــع نوع الوظيفة التر

ي المعالج امحر  التر
258 

يوضح األطر المرجعية المستخدمة لدى النخبة المثقفة  15
امج الثقافية ي التر

 
 ف

264 

يوضح توزيــــع اللغة المستخدمة بالنسبة للقائم باالتصال  16
 والمتحدث

267 

امج الثقافية ضمن يوضح توزيــــع المساحة الزمنية للتر  17
امجية  الشبكة التر

271 

( 49 يوضح الفئات المختارة وسياقها مع وحدات العد والقياس  18 ي  )االطار المنهحر

امج الثالثة ومدة بثها وتواريــــخ  19 ي التر
 
يوضح العينة المختارة ف

 بثها
58) ي  )االطار المنهحر
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 فهرس االشكال البيانية: 

ي  الرقم
 ةالصفح عنوان الشكل البياب 

امج الثقافية   1 ي التر
 
 191 يوضح  المواضيع الرئيسية المطروحة ف

امج  2 ي التر
 
يوضح المواضيع تحت الفرعية المطروحة ف

 الثقافية 
194 

يوضح المواضيع الفرعية بالنسبة للموضوع )الفكرية  3
 والفلسفية(

196 

 200 يوضح المواضيع الفرعية بالنسبة للموضوع )األدبية( 4

لمواضيع الفرعية بالنسبة للموضوع )المعرفية يوضح ا 5
 والتعليمية(

212 

يوضح المواضيع الفرعية بالنسبة للموضوع)الفنية  6
 االعالمية الثقافية(

217 

يوضح المواضيع الفرعية بالنسبة للموضوع)الثقافة  7
 السياسية(

221 

امج الثقافية 8 ي التر
 
 233 يوضح عنارص القيم المطروحة ف

امج الثقافيةيوضح تو  9 ي التر
 
 237 زيــــع الشخصيات الفاعلة ف

امج الثقافية 10 ي التر
 
 241 يوضح توزيــــع أساليب االقناعية ف

ي  11
 
يوضح محتوى االساليب االقناعية العقلية المطروحة ف

امج الثقافية  التر
244 

يوضح محتوى االساليب االقناعية العاطفية المطروحة  12
امج الثقافية ي التر

 
 ف

248 

ي تؤديها النخبة المثقفة  13
يوضح توزيــــع نوع الوظيفة التر
ي المعالج امحر  والمحتوى التر

253 

يوضح األطر المرجعية المستخدمة لدى النخبة المثقفة  14
امج الثقافية ي التر

 
 ف

258 

يوضح توزيــــع اللغة المستخدمة بالنسبة للقائم باالتصال  15
 والمتحدث

265 

امج يوضح توزيــــع المساحة الزمنية  15 المستخدمة للتر
 الثقافية 

272 
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 : 4الملحق رقم

ي الدراسة: 
 
امج المستخدمة ف  بطاقة فنية للبر

ي  حواري أسبوعي يقدمه الدكتور محمد كاديك، يعرض طوال   _ قراءات: 1
 
برنامج ثقاف

ي القناة الجزائرية الثالثة عىل الساعة 
 
توقيت الشتوي وعىل الساعة  21:00السنة ف

ي وعىل الساعةتوقيت  11:00
ي شهر رمضان المبارك انطالقة األوىل  13:00الصيق 

 
ف

نامج كانت سنة  ي ثابتا  2006للتر
ي الحاالت النادرة وبقر

 
نامج توقف إال ف ولم يعرف التر

ي بامتياز  يستضيف مجموعة من النخب والمثقفير  ذوات  2019حتر نهاية سنة  أدبر

ي مجاالت الفكر والفلسفة وا
 
ألدب والشعر يتعرض لمضمون اإلنتاجات الفكرية ف

ة لمحتواه من  الكتاب  ويقدم دعاية للكتاب من خالل صورته وعرض فقرات صغتر

طرف القائم باالتصال، وتوجه للضيف أسئلة بحثية حول الكتاب وفكرته، مدته بير  

دقيقة مع االشارة إىل وجود فواصل موسيقية وعرض تجربة المؤلف  35دقيقة إىل  30

 للضيف حتر يستطيع الجمهور اإللمام بالمثقف ومعرفته. أو بورتري شامل 

ي حواري أسبوعي تقدمه اإلعالمية غنية بن عثمان يعت  بالمواضيع  رؤى:  -2
 
برنامج ثقاف

الفكرية والثقافية والفلسفية والفنية واالجتماعية واالعالمية والسياسية يستضيف 

اوح مدة عرضه بير  مجموعة من المثقفير  والنخبة )بير  أربعة إىل خمسة مثقف
( تتر ير 

 ويعرض عىل القناة الجزائرية الثالثة وهو  1:00:05دقيقة إىل  55:00

نامج روبورتاجات وتقارير أولية عن المواضيع  ي القناة، يقدم التر
 
امج  الثابتة ف من التر

ي عمق األحداث الثقافية ويعرض المواضيع وفقا 
 
المعالجة وفقرات تحليلية تدخل ف

ي تعيشها البالد. لألحداث الراه
 نة التر

3-  : ي
 
ي القناة الجزائرية الثالثة  المنتدى الثقاف

 
ي حواري يعرض ف

 
برنامج أسبوعي ثقاف

مساًء تقدمه اإلعالمية ابتسام عميور يناقش موضوعات ثقافية  22:00عىل الساعة 

وفكرية يرمي إىل إقامة جسور الحوار والنقاش مع جملة من االساتذة والمفكرين 

امن والمهتمير   ي إما تتر 
ي كل المواضيع واألحداث الثقافية التر

 
ي ف  بالمجال اإلبداعي والكتابر

نا به ويستعرض كذلك مقاطع موسيقية وتقارير عن  ي معير  أو تذكتر
 
مع حدث ثقاف

امج الثابتة طوال سنوات عديدة.   المواضيع المعالجة وهو من التر
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