
 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 كلیة العلوم االجتماعیة

 مستغانم 

 

 دلیل مقابلة 

: تحیة طیبة   

ت�أثیر القن�وات " یأتي دلیل المقابلة الذي بین أیدیكم في إطار انجاز دراسة میدانیة أكادیمی�ة تحم�ل عن�وان 

، وذل�ك م�ن أج�ل نی�ل دراسة میدانی�ة تحلیلی�ة لعین�ة م�ن الطلب�ة الج�امعیین " الفضائیة على الھویة الثقافیة 

مجتم�ع بكلی�ة العل�وم االجتماعی�ة وس�ائل اإلع�الم وال: شھادة الماس�تر عل�وم اإلع�الم واالتص�ال تخص�ص 

 .مستغانم " عبد الحمید ابن بادیس "

نرجوا منكم التعاون قدر المستطاع واإلجابة على أسئلة دلیل المقابلة ، مساھمتكم أمر ضروري من أج�ل 
 .تحقیق أھداف بحثنا 

 

: الطالبة  إعداد  

 مقري خدیجة 

:اشراف الدكتور   

 العربي بوعمامة 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : األول المحور 

 ؟" أفراد العائلة أو األصدقاء " هل تشاهد القنوات الفضائیة بصفة منفردة أم جماعیة :  السؤال األول -

و األی/ام الت/ي تش/اھد  ما ھو عدد الساعات التي تقضیھا ف/ي متابع/ة القن/وات الفض/ائیة ؟: السؤال الثاني  -
 فیھا الفضائیات ؟ 

 ؟ و أھم البرامج التي تتابعھا بكثرة ؟ تقبل على مشاھدتھافضائیة التي ما نوع القنوات ال: السؤال الثالث  -

 ماھي الدوافع والغایات من متابعتك للقنوات الفضائیة ؟ : السؤال الرابع  -

 : المحور الثاني 

 ھل تجد حرجا في مشاھدة القنوات الفضائیة خاصة مع أفراد العائلة ؟ : السؤال األول -

هــل القنــوات الفضــائیة تقــدم الثقافیــة العربیــة  مــن خــالل برامجهــا ؟ و مــا هــو رأیــك فــي  :الســؤال الثــاني  -

 مضمون القنوات الجزائریة و هل ترى أنها تعكس الثقافة الجزائریة ؟

 هل مشاهدة القنوات الفضائیة تجعلك تنبهر بنمط حیاة المجتمعات األخرى ؟: السؤال الثالث  -

 بضعف روح الوالء و االنتماء للوطن أي أنك مغترب عن الوطن ؟هل شعرت یوما : السؤال الرابع 

 :المحور الثالث 

كیف تقـیم اسـتخدام اللغـة العربیـة داخـل الجامعـة ؟ و واقـع اللهجـة العامیـة المتداولـة حالیـا بـین :  السؤال األول

 .الطلبة ؟ 

مــا رأیــك فـي الكلمــات المســتخدمة فــي  –المتداولـة اآلن الشــباب الجــامعي  علــى ذكـر لهجــة : السـؤال الثــاني

 األغاني الجزائریة ؟ وهل ترى أن الفن الجزائري یعكس ثقافتنا ؟ 

القنــوات الفضــائیة تقــدم بــرامج متنوعــة و مختلفــة و تبــرز المشــاهیر و غیرهــا هــل تــرى أن  :الســؤال الثالــث 

 الطالب الجامعي یقلد كل ما یشاهده عبر هذه القنوات ؟



هل تراعي المودة في اختیار مالبسك ؟ و ما رأیك فـي المالبـس التـي یقبـل علیهـا الطلبـة ؟  :السؤال الرابع 

. 

 :المحور الرابع 

 على الوازع الدیني على الطلبة ؟ كیف ترى تأثیر القنوات الفضائیة  :السؤال األول 

الجامعــة ؟ و كیــف مــا رأیــك فــي العالقــات التــي تقــام بــین الطلبــة و كــذا الســلوكیات داخــل  :الســؤال الثــاني 

 انعكس ذلك على الجامعة و مستوى الطالب

كیــف تــرى تــأثیر القنــوات الفضــائیة علــى القــیم االجتماعیــة والهویــة الثقافیــة علــى الشــباب  :الســؤال الثالــث 

 الجامعي ؟ 

كیــف تــرى تــأثیر القنــوات الفضــائیة علــى القــیم االجتماعیــة والهویــة الثقافیــة علــى الشــباب  : الســؤال الثالــث

 الجامعي ؟ 

 

 

 

 

 

 

 



 تقديركلمة شكر و 

 

 العربيیسرني بدایة أن أتقدم بجزیل الشكر وعظیم االمتنـان والتقـدیر، ألستـاذي الدكتور 

له توجیهاته وٕارشاداته ونصائحه لي، خاصة  ة، المشرف على هذه الدراسة، شاكر بوعمامة

 .على تواضعه ومعاملته الطیبة والحسنة، فله مني خالص الشكر واالحترام والتقدیر

بخل علي بالتوجیه والنصح، حتى وٕان كان من تلم  تي، والبن دنیا  ةكما أتوجه بشكر األستاذ

من  تانيمنح لتانوال ة بن عمار و األستاذة بخاريبعید، و جزیل الشكر كذلك إلى األستاذ

 .بالرد على استفساراتي ماوقته

مقابل سوى طلب ، والذي یعطي من علمه دون ستاذ صالح فالق شبرةل لألوالشكر موصو 

 .الدعاء

و أخص بالذكر األستاذ منصور العمل،  وأشكر كل من ساهم من قریب أو بعید إلتمام هذا

 .مرقومة ، رئیس قسم الفلسفة األستاذ عباس الشارف ، أستاذي وقدوتي الدكتور بعلي محمد 

 

 

 و جزى اهللا الجمیع عنا خیر الجزاء

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إهـــــداء

 أهدي ثمرة هذا العمل إلى من أمرني اهللا بشكرهما

 إلى من خص لهما الرحمان من قوله مكانا في قرآنه الكریم

 إلى من جعل اهللا رضاه من رضاهما

 "أمي و أبي" إلى من هم أحق الناس بحسن صحابتي، والداّي الكریمین 

 حیاة جنات النعیمویسكن من وهبتني ال، یا المولى عز في عاله أن یطیل في عمر أبي داع

 إلى إخوتي كل باسمه 

 مني كل االحترام دعمها وتشجیعها، فلها إلى أختي ورفیقة دربي شاكرة لها

والمجتمع، أخص منهم  اإلعالموسائل إلى كل زمالئي في الدراسة، خاصة منهم تخصص 

 ، فاطمة حباد ، فاطمة لعراجي امال ، ملیكة ، أسماءتي في اهللا، اخو أ

 و أستاذ و شیخ له الفضل في تعلیميإلى كل معلم 

 إلى كل طــالب عــلم

 ، محب ألمة اإلسالمنإلى كل غیور محب لهذا الوطـ

 .إلیكم جمیعا أهدي هذا العمل

 

 

 

 

 .خدیجة مقري 
 

 

 



 
 أ 

: المــقـدمــة   

تعــرف المجتمعــات الیــوم ثــورة إعالمیــة و معلوماتیــة و تحــوالت تكنولوجیــة كبیــرة، تمثــل فــي حقـــیقتها عصــر  

و  يدور الملتقـ مرها ال تتعـــدى فیـهالعولمة، حیث سیطرت فیه قوى عظمى، فیما بقیت أخرى مغـلوب على أ

، إلــى جعــل العــالم قریــة كونیــة مفتوحــة، ألغــى اإلعــالمأدى هــذا التطــور المتســارع فــي تكنولوجیــا االتصــال و 

بذلك كل المفاهیم التقلیدیة للحدود بین الدول، سـواء كانـت حـدود جغرافیـة أو سیاسـیة أو ثقافیـة أو غیرهـا، و 

تقلصــت مــع هــذا التطــور و التحــول عوائــق الزمــان و و  ا،العــالم كلــه داخــل غرفــة كــل واحــد منــأصــبح بــذلك 

 . المكان

ـــاط بعـــدد متنـــوع مـــن وســـائل    لقـــد أتاحـــت هـــذه التطـــورات فـــي تكنولوجیـــا اإلعـــالم و االتصـــال لألفـــراد االرتب

ضــافة إلــى اإلعــالم و االتصــال، و بالتــالي وفــرت لهــم الكثــرة و التنــوع فــي البــدائل المتاحــة بــین الوســائل، باإل

 . و الثقافیة  ، مما یطرح مفهوم العولمة اإلعالمیة استقبال الرسائل اإلعالمیة علىذلك القدرة 

، حیــث أخــذت تتغلغــل فــي اإلعالمیــة یــأتي البــث الفضــائي والقنــوات التلفزیونیــة فــي مقدمــة هــذه الوســائل و 

التي ظهرت عبر ، كغیرها من وسائل اإلعالم و االتصال فسها مكانة في حیاتنا الیومیة جاعلة لن تنامجتمعا

ین فـي حقـول محطات متتابعة، أثیرت حولها نقاشات علمیة كثیرة، حیث استقطبت اهتمام الباحثین و الدارسـ

دثتها هـــذه الوســـیلة فـــي المجتمـــع للوقـــوف عنـــد أهـــم األدوار و التغییـــرات و التـــأثیرات التـــي أحـــ علمیـــة مختلفـــة

ن تـأثیرات، و ال یمكـن أن ننكـر أن لظهـور أي مـ متابعـة البـرامجظهرت معها تخوفات لما یحتمل أن یؤدي ف

 .مبتكر في مجتمع ما إال و كان له اثر في حیاة األفراد، سواء من الناحیة االیجابیة أو السلبیة

 و تنـــوعت  إن البحـث فــي هــذه الوسـیلة تطــور بشــكل غیــر مسـبوق و ملفــت لالنتبــاه، بعـدما تعاظمــت قــدراتها 

و بالتــالي أصــبح لهــا قــدرة اكبــر فــي التــأثیر ، خاصــة و أنهــا آخــذة فــي التوســع یومــا بعــد یــوم فــي  برامجهــا

و كــذا التنــوع فــي  بــدمج الصــورة والصــوت معــا ، باإلضــافة إلــى طبیعــة تركیبتهــا متابعیهــااكتســاب جمهــور 



 
 ب 

ذن أو أدنــى المحتــوى و المضــمون الــذي تحملــه هــذه الوســیلة ، و الــذي أصــبح یســاق إلــى مجتمعاتنــا دون إ

الضــار مــن النــافع منــه، و قــد حــاول البــاحثون بــین  فیــه  تمییــزال برقابــة، فــي صــورة تــدفق معلومــاتي صــعَّ 

بمختلـف  المجتمـع، و معرفة كیف یمكـن أن تـؤثر فـي أفـراد جمهورها دراسة طبیعة هذا المضمون، و دراسة 

 طبقاته 

تــأثیر فــي مفاهیمــه وقیمــه وعاداتــه وتقالیــده دخلــت كــل بیــت وصــارت تلعــب دورا رئیســیا فــي وعــي المتلقــي وال

 .وطغت على المكونات األخرى كاألسرة والمجتمع 

األفـــراد  بإمكـــانصـــار ســـتقبال و تعـــدد القنـــوات الفضـــائیة فبعـــد تطـــور األقمـــار الصـــناعیة وانتشـــار أجهـــزة اال

ــتحكم الــذي یمكــن  واالطــالع علــى  مــن التجــول فــي العــالم التجــول فــي العــالم عــن طریــق اســتخدام جهــاز ال

أصـبح البــث الفضــائي   1986وبعــد دخـول الجزائــر أقمـار البــث الفضـائي منــذ  مختلـف البــرامج والمنوعـات ،

العدیــد مــن  إبــرازالعدیــد مــن القضــایا المعقــدة والمتشــابكة فــي المجــاالت الثقافیــة و أدى إلــى یطــرح المباشــر 

 .افة المجتمع الجزائري و أعرافه و أثره على ثقاالنشغاالت فیما یرتبط بتواجد البث المباشر 

األقمـــار خصصـــنا لهـــذه الدراســـة ثالثـــة فصـــول بحیـــث تناولنـــا فـــي الفصـــل األول لمحـــة تاریخیـــة عـــن ظهـــور 

و التــي أفــرزت  ،التلفزیــون و القنــوات الفضــائیة  و كــذا التطــورات الحاصــلة فــي المجــالالصــناعیة فــي العــالم 

فلـم تعـد  بواسـطة األقمـار الصـناعیة بـث القنـوات الفضـائیةها ري ، فـي مقـدمتیأشكاال جدیدة لالتصال الجمـاه

بــذلك المشـــاهدة مقتصـــرة علــى قنـــاة واحـــدة كمــا كـــان مـــن قبــل ، بـــل أتاحـــت فرصــة االختیـــار حســـب األذواق 

والمیوالت واالتجاهات والتجارب و اختیار القنوات التـي یرغـب فیهـا مـن شـتى أرجـاء المعمـورة ، وتـم التطـرق 

ألقمــار الصــناعیة و تــاریخ انطالقهــا ، إضــافة إلــى أول تجــارب البــث الفضــائي فــي العــالم أنــواع ا أیضــا إلــى

باســتقبالها تــدریجیا ، و أول  ةواســتقبال الفضــائیات الغربیــة فــي المنطقــة العربیــة و كیــف قامــت الــدول العربیــ

أصــدر میثــاق ، وأمــام هــذا التطــور الهائــل لألقمــار الصــناعیة دخــول رســمي للجزائــر میــدان البــث الفضــائي 



 
 ج 

الشـرف اإلعالمـي العربـي عریضــة مـن القـوانین التــي یجـب إتباعهـا بغیـة حمایــة السـیاق االجتمـاعي للمنطقــة 

 . العربیة و الحفاظ على خصوصیته

أمـا الفصـل الثـاني تنـاول أهـم المفـاهیم الرئیسـیة للهویـة والثقافـة ومحاولـة ضـبط تعریـف جـامع للهویـة الثقافیـة 

فــي ظــل موجــة العــزو وواقعهــا فــي المجتمــع العربــي  مصــادر الهویــة الثقافیــة العربیــة ، وٕابــراز مكوناتهــا وكــذا 

، وٕابــراز الثقافــة التــي تحــاول بشــتى الطــرق القضــاء تــدریجیا علــى مالمــح الهویــة العربیــة الثقــافي و العولمــة 

وتهـدف معظـم التي تبقى المعبر األصیل عـن خصوصـیة الهویـة ، العربیة اإلسالمیة كأساس للهویة الثقافیة 

واسـتعدادا البرامج التلفزیونیة إلى استقطاب عدد كبیر من شریحة الشباب باعتباره الفئـة العمریـة األكثـر تقـبال 

لتجریب كل ما یشاهده و تأثره بالصور النمطیة التي تبرز تفوق ونجـاح المجتمعـات األخـرى وبالتـالي تجعـل 

 . الشباب بین جدلیة رفض القیم المسوق لها أو القبول

عدة جوانب ومنها أثـر وسـائل اإلعـالم فـي النظـام االجتمـاعي والثقـافي وكـذا أثرهـا أما الفصل الثالث تضمن 

 في الثقافة باعتبار أنها تقدم كم معلوماتي هائل ،  تستطیع من خالله التأثیر على الثقافات القومیة والمحلیة 

و قمنــا بــإبراز التــأثیرات االیجابیــة لوســائل اإلعــالم علــى الثقافــة كتعزیــز القــیم  وتحقیــق االنســجام االجتمــاعي 

 .والنظر إلى المجتمع من عدة زوایا 

 

 

إلــى تنــاول أبعــاد تــأثیر القنــوات الفضــائیة علــى الهویــة الثقافیــة خاصــة عنصــر االنتمــاء ألنــه یؤكــد باإلضــافة 

وكــذا الــدور االیجــابي للقنــوات األفكــار والقــیم التــي تتغلغــل فــي أعمــاق األفــراد  حضــور مجموعــة متكاملــة مــن

 .الفضائیة على الهویة الثقافیة 



 
 د 

مبحــوث شــمل الطلبــة الجــامعیین مــن ثالثــة أقســام بكلیــة  12أمــا الجانــب التطبیقــي فقــد أجرینــا مقــابالت مــع 

عــادات وأنمــاط : ة محــاور وهـي كالتــالي العلـوم االجتماعیــة عبــد الحمیـد ابــن بــادیس ، وقــد اشـتمل علــى أربعــ

كمحـور أول ، مشاهدة القنوات الفضائیة ومدى ارتباط الطلبة بهـا و أهـم الفضـائیات والبـرامج التـي یتابعونهـا 

أمــا المحــور الثــاني بعنــوان القنــوات الفضــائیة تــؤثر علــى ثقافــة الشــباب الجــامعي وتســهم فــي انــدثار العــادات 

المحور الثالث یبرز أن متابعة القنوات الفضائیة یؤثر في استخدام اللغـة بـین الطلبـة والتقالید الجزائریة ، أما 

و  القنـوات الفضـائیة بـین إضـعاف الـوازع الـدیني : سمي و تساعد الفضائیات على التقلید ، أما أخر محور 

 .الجزائریة  الثقافیة التأثیر على سلوكیات الطلبة و طمس هویته

 

 



 : نتائج عامة _ 

لقد حاولت الدراسة منذ البدایة أن تجیب عن تساؤل رئیسي شكَّل لب المشكلة القائمة في الدراسة،      

لدى  الثقافیة واألثر المحتمل الحدوث على الهویة متابعة القنوات الفضائیةحاولت البحث في العالقة بین 

الشباب، حیث تبین أن خاصیة الهویة الثقافیة مستمرة دینامیكیة ومتغیرة باإلضافة إلى أنها متناقلة من 

جیل إلى آخر، یعي عناصرها كل جیل تناقلت إلیه، وهي تحمل التمیُّز واالنفراد عن اآلخر وتأخذ شكل 

 .المناعة كلما ظهر هناك تهدید یمس خصوصیاتها

و األقمار الصناعیة  فهي مبتكر ونتیجة تمخضت عن تطور تكنولوجیا االتصال القنوات الفضائیةأما 

، حیث لالفراد كم هائل من البرامج على مدار الیوم واألسبوع ، أتاحت وانتشار و انتشار الهوائیات المقعرة

ام في الزیادة كل یوم بشكل یصعب معه تقدیم أرق ةفي مجتمعنا آخذ ماهدة الفضائیات تبین أن ظاهرة 

كما تبین أن شبكة االنترنیت هي وسیلة اتصالیة إعالمیة متكاملة تجمع  عن عدد مستخدمي االنترنیت،

 .المكتوب والسمعي والبصري، كما أنها تحمل مغریات كثیرة

وقد رصدت الدراسة سلوك اتصالي یمارسه الشباب مع هذه التكنولوجیة، و كشفت عن مدى استفادتهم 

التي توفرها وهي كثیرة، كما تبین المكانة التي تحتلها هذه الوسیلة ضمن وسائل من الخدمات والمحتویات 

 .اإلعالم التقلیدیة

ن مثل هذا االستخدام من شأنه فة فردیة انعزالیة، وأكما تبین أن هناك استخدام كبیر لالنترنیت بص

 .عیة القائمة في المجتمعاحتواء الفرد، و من شأنه أن یكون بدیال لكل أنواع و أشكال العالقات االجتما

و قد دلت الدراسة على أن استخدام االنترنیت ذو بعدین إیجابي وسلبي، وهو یرجع إلى ما تحمله هذه 

الوسیلة من ایجابیات وسلبیات، ویبقى على الفرد أن یفرض الرقابة إال من نفسه وضمیره وأخالقه و وازعه 

 .التلفزیون، بل تتماثل معه في ذلكالدیني، و االنترنیت ال تقل تأثیراته عن تأثیر 



وتبین أن هناك مخاطر متعددة نتیجة لالستخدام السلبي والخاطئ لشبكة االنترنیت، وهي مخاطر ثقافیة 

وأخالقیة واجتماعیة ودینیة، ولكن الشباب الجامعي واعي بهذه المخاطر، وأن أهمها المواقع اإلباحیة على 

 .الشبكة

هویة الثقافیة من الخارج، ومن خالل الشبكة، إذ تعتبر هذه األخیرة أداة كما ظهر أن هناك ما یهدد ال

كما أن الشباب الجامعي مدرك لهذه األهداف الخفیة و المستترة، من خالل ما  من أدوات العولمة الثقافیة،

 .الختراق الثقافي للمجتمعأدوات اتحمله من مضامین، و اعتبارها أداة من 

كل  قویة نحو عناصر هویته الثقافیة، و الجامعي یحمل اتجاهات ایجابیة وو ظهر كذلك أن الشباب 

لم تتأثر من استخدام االنترنیت، إضافة إلى ذلك فإن طبیعة  هي راسخة عندهم و ما یمثل التمسك بها، و

 هذا االستخدام لم یرقى إلى درجة التعریف بثقافتنا ودیننا وعاداتنا وقیمنا، وهي في معظمها استخدامات

 .للتعرف على مجتمعات أخرى

و خلصت الدراسة إلى التأكید على ضرورة حمایة الهویة الثقافیة المحلیة، وهذا في إطار الهویة العربیة 

 .اإلسالمیة، وهي ضرورة تملیها مستجدات العصر، ما یفرض علینا ضرورة تحصین ثقافتنا

لدقة العلمیة، وكذا إلى أدلة امبریقیة، ن إطالق مثل هذا الحكم یحتاج إلى الكثیر من اوفي األخیر فإ

،    حتى ال نقع في مثل األبحاث التي أقیمت مع التلفزیون، والذي حمِّل الكثیر من المشكالت والظواهر

هذه المشكالت بل هناك عوامل أخرى تشترك لولكن اكتشف بعد حین أنه لیس العامل األول المسبب 

بة قطعیة لهذه المشكلة، ذلك أن العالقة بین االنترنیت و التأثیر ال تملك الدراسة إجا معه، و في الحقیقة

عقد من ذلك، خاصة و أن الدراسة لكن هي أعلى الهویة لیست عالقة سبب و نتیجة بصورة قطعیة، و 

ر، ذلك أن مثل األثعقدها، و الممثل في دراسة و الذي یعد من أ تتناول جانبا بحثیا للدراسات اإلعالمیة



تعد متشابكة و معقدة، تتداخل فیها عدة متغیرات و عوامل أخرى، مسببة في ذلك یصعب  هذه الظواهر

 .عزلها

ر أحد مكتشفي شبكة الویب أن ویمكن أن نقول أن هذه الوسیلة لن تبقى كما هي علیه الیوم، وقد عبَّ 

دراتها، ویزداد االنترنیت لم تصل بعد إلى ما كان یطمح إلیه، وأنها اآلن في بدایاتها، فسوف تتعاظم ق

 .شد قوةقادمة، و هذا ما یجعل تأثیراتها أمعها أعداد مستخدمیها في السنوات ال

 

 



 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 كلیة العلوم االجتماعیة

 مستغانم 

 

 دلیل مقابلة 

: تحیة طیبة   

ت>أثیر القن>وات " یأتي دلیل المقابلة الذي بین أیدیكم في إطار انجاز دراسة میدانیة أكادیمی>ة تحم>ل عن>وان 

، وذل>ك م>ن أج>ل نی>ل دراسة میدانی>ة تحلیلی>ة لعین>ة م>ن الطلب>ة الج>امعیین " الفضائیة على الھویة الثقافیة 

مجتم>ع بكلی>ة العل>وم االجتماعی>ة وس>ائل اإلع>الم وال: شھادة الماس>تر عل>وم اإلع>الم واالتص>ال تخص>ص 

 .مستغانم " عبد الحمید ابن بادیس "

نرجوا منكم التعاون قدر المستطاع واإلجابة على أسئلة دلیل المقابلة ، مساھمتكم أمر ضروري من أج>ل 
 .تحقیق أھداف بحثنا 

 

: الطالبة  إعداد  

 مقري خدیجة 

:اشراف الدكتور   

 العربي بوعمامة 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : األول المحور 

 ؟" أفراد العائلة أو األصدقاء " هل تشاهد القنوات الفضائیة بصفة منفردة أم جماعیة :  السؤال األول -

و األی/ام الت/ي تش/اھد  ما ھو عدد الساعات التي تقضیھا ف/ي متابع/ة القن/وات الفض/ائیة ؟: السؤال الثاني  -
 فیھا الفضائیات ؟ 

 ؟ و أھم البرامج التي تتابعھا بكثرة ؟ تقبل على مشاھدتھافضائیة التي ما نوع القنوات ال: السؤال الثالث  -

 ماھي الدوافع والغایات من متابعتك للقنوات الفضائیة ؟ : السؤال الرابع  -

 : المحور الثاني 

 ھل تجد حرجا في مشاھدة القنوات الفضائیة خاصة مع أفراد العائلة ؟ : السؤال األول -

هــل القنــوات الفضــائیة تقــدم الثقافیــة العربیــة  مــن خــالل برامجهــا ؟ و مــا هــو رأیــك فــي  :الســؤال الثــاني  -

 مضمون القنوات الجزائریة و هل ترى أنها تعكس الثقافة الجزائریة ؟

 هل مشاهدة القنوات الفضائیة تجعلك تنبهر بنمط حیاة المجتمعات األخرى ؟: السؤال الثالث  -

 بضعف روح الوالء و االنتماء للوطن أي أنك مغترب عن الوطن ؟هل شعرت یوما : السؤال الرابع 

 :المحور الثالث 

كیف تقـیم اسـتخدام اللغـة العربیـة داخـل الجامعـة ؟ و واقـع اللهجـة العامیـة المتداولـة حالیـا بـین :  السؤال األول

 .الطلبة ؟ 

مــا رأیــك فـي الكلمــات المســتخدمة فــي  –المتداولـة اآلن الشــباب الجــامعي  علــى ذكـر لهجــة : السـؤال الثــاني

 األغاني الجزائریة ؟ وهل ترى أن الفن الجزائري یعكس ثقافتنا ؟ 

القنــوات الفضــائیة تقــدم بــرامج متنوعــة و مختلفــة و تبــرز المشــاهیر و غیرهــا هــل تــرى أن  :الســؤال الثالــث 

 الطالب الجامعي یقلد كل ما یشاهده عبر هذه القنوات ؟



هل تراعي المودة في اختیار مالبسك ؟ و ما رأیك فـي المالبـس التـي یقبـل علیهـا الطلبـة ؟  :السؤال الرابع 

. 

 :المحور الرابع 

 على الوازع الدیني على الطلبة ؟ كیف ترى تأثیر القنوات الفضائیة  :السؤال األول 

الجامعــة ؟ و كیــف مــا رأیــك فــي العالقــات التــي تقــام بــین الطلبــة و كــذا الســلوكیات داخــل  :الســؤال الثــاني 

 انعكس ذلك على الجامعة و مستوى الطالب

كیــف تــرى تــأثیر القنــوات الفضــائیة علــى القــیم االجتماعیــة والهویــة الثقافیــة علــى الشــباب  :الســؤال الثالــث 

 الجامعي ؟ 

كیــف تــرى تــأثیر القنــوات الفضــائیة علــى القــیم االجتماعیــة والهویــة الثقافیــة علــى الشــباب  : الســؤال الثالــث

 الجامعي ؟ 
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: تـحـدید المـوضـوع _ 1  

تنمــي المجتمعــات العربیــة لــدى أفرادهــا نمــاذج معینــة مــن الثقافــات ، تعكــس توجهاتهــا وتصــوراتها الحیاتیــة 

األخیـــرة مجموعـــة مـــن شـــهدت  هـــذه المجتمعـــات فـــي الســـنوات ونظامهـــا وطبیعـــة الحضـــارة الســـائدة فیهـــا ، 

التغیــرات الســریعة والمتالحقــة فــي العدیــد مــن الجوانــب الثقافیــة والفكریــة واالجتماعیــة ، وكــان لهــذه التغیــرات 

 .وحتى ثقافتهم منظومة القیم الحاكمة لسلوك األفراد وتصرفاتهم  علىآثارها في الحیاة اإلنسانیة و 

هــــو ذلــــك التطــــور والجزائــــر خصوصــــا  لعربیــــة ولعــــل مــــن أهــــم التغیــــرات التــــي طــــرأت علــــى المجتمعــــات ا

التكنولــوجي الهائــل فــي مجــال اإلعــالم، وخاصــة اإلعــالم الفضــائي الــذي أصــبح عصــب الحیــاة فــي واقعنــا 

وازدحـام خریطــة  والغربیــة المعاصـر وسـمه رئیســیة ، وأسـفر عــن االنتشـار الواســع للقنـوات الفضــائیة العربیـة

البث الفضائي بكم هائل من القنوات التـي تعـددت برامجهـا وسـاعات إرسـالها، وبـدأت تتسـابق علـى إرضـاء 

تتعـارض مـع التنشـئة حتـى وان كانـت الجمهور العربي واجتـذابها لـه مـن خـالل مـا تقدمـه مـن مـواد ترفیهیـة 

وال  ، تبســة مــن بــرامج أمریكیــة وأوروبیــةاالجتماعیــة ومقوماتهــا وٕاشــاعة النمــاذج الغربیــة مــن خــالل نســخ مق

فكـان  تهم سلبًا أو إیجاباً من تأثیر على مجتمعالمستهدفة من تلك البرامج لما لها شك أن الشباب هم الفئة ا

، من خالل ما تقدمه تلك  التركیز على تشویه أفكارهم وتحریف معتقداتهم وتهمیش أدوارهم وطمس هویتهم

 .اب فرصة لالنفالت من واقعهم والرغبة في الهروب من عزلتهم البرامج التي یجد فیها الشب

مـــا تعرضـــه مـــن تلـــك فـــي تعمیـــق الغـــزو اإلعالمـــي األجنبـــي مـــن خـــالل  شـــاركت القنـــوات الفضـــائیة  وبهــذا

 قافــة جدیـدة للصــورة تطغــى علیهــا أكثــر مــن ظــاهرة ســلبیةالمقتبســة مــن البــرامج العالمیــة لتنشــر ث المضـامین

القلـــق وٕاثـــارة الغریـــزة والفردیـــة ودافعیـــة االنحـــراف، وكلهـــا مفـــردات تتأســـس فـــي إدراك تتمثـــل فـــي االغتـــراب و 

 و تقلیــدال طریــق الشــباب وســلوكهم ومعــارفهم بحیــث تتحــول مــن مجــرد صــورة ذهنیــة إلــى نشــاط عملــي عــن



:والمفـاھیــمي جي ـار المـنـھــاإلط  

 

 
3 

و القضــاء علــى العــادات  التــي تقــوم علــى إضــعاف االنتمــاء وتفكیــك بنیــة قیمنــا االجتماعیــة وتشــویه الهویــة

 .والتقالید واألعراف التي عهدتها المجتمعات العربیة 

تــأثیر القنــوات الفضــائیة علــى الهویــة الثقافیــة عنــد الشــباب الجــامعي لــذا كــان موضــوع هــذه الدراســة حــول 

یرهــا وازدادت أهمیتهــا وتعــاظم تأث اع دائــرة الجمهــور الــذي یتعــرض لهــاانتشــارها المتزایــد واتســخاصــة و أنــه 

 .على فئات الجمهور، وجمهور المراهقین والشباب بوجه خاص 

 

 

وتبــرز أهمیــة تلــك القنــوات فــي ظــل المتغیــرات المتالحقــة التــي یعیشــها العــالم حالیــًا فــي محاولــة تغییــر نمــط 

و أعطــت  ات غربیــة نافیــة للســیاق االجتمــاعيبغــرس ثقافــ تفكیــر الشــباب لمفهــوم الهویــة والعــادات والتقالیــد

اإلنسان االستهالكي المنبهر باألخر في نمط عیشه و معیشته ، وارتكزت الدراسة على فئة الشباب  نموذج

ات الطلبة الغیر مألوفة و كذا تقلیدهم لكل ما یشاهد عبر القنوات من یالجامعي لما یالحظ یومیا من سلوك

نمط الحیـاة فیه  كأن الجامعة تحولت لفضاء یظهرون ، وحتى تصرفاتهم وسلوكیاتهم لباس وقصات الشعر

والمعیشة كما تعرضه لهم الفضائیات وهذا كله قاد في وقـت قصـیر إلـى تبـدیل المسـتوى الفكـري لهـم  وكـذا 

 . الهویة  و الثقافة والقیم واألخالق
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: تـمـھید   

تواجه العدید من الدول و منها الجزائر مشاكل وأزمات خطیرة تهدد وحدتها الوطنیة باالنهیار، ومن أخطـر 

أفــراد المجتمــع هــذه األزمــات بــل وأكثرهــا جــدال أزمــة الهویــة الثقافیــة التــي تتعلــق بتكــوین شــعور مشــترك بــین 

الواحــد بــأنهم متمیــزون عــن بــاقي المجتمعــات ،  ومــن هنــا أصــبحت الهویــة الثقافیــة المحــور الرئیســي لألمــم 

 .والشعوب 

لطموحــات المســتقبلیة فــي المجتمــع فهــي التــي تجســد ا لســمات الممیــزة للمجتمــع الجزائــريفالهویــة مــن أهــم ا

علـي المبــادئ كـذلك تنطـوي  وي المجـاالت المختلفـة ، جـازاتهم فـوتبـرز معـالم التطـور فـي سـلوك األفـراد وٕان

إلي أصـول والقیم التي تدفع اإلنسان إلي تحقیق غایات معینة ، فالهویة الثقافیة لمجتمع ما البد وأن تستند 

كمـا شــغلت ،  معـاییر قیمیــة ومبـادئ أخالقیـة وضــوابط  اجتماعیـة وغایـات ســامیة ىتسـتمد منهـا قوتهــا ، وٕالـ

القنــوات البــث الفضــائي وتزایــد ، خاصــة فــي عصــر العولمــة و  بــال المفكــرین والعلمــاء الثقافیــةقضــیة الهویــة 

یـات ل أن تـؤثر فیـه هـو الهو و لعـل مـن بـین مـا یحتمـالذي ترك أثارا  نتج عنها تحول في الهویـة الفضائیة 

ا العدیـد مـن هتمـت بهـو یعـد مـدخل الهویـة الثقافیـة مـن مـداخل الدراسـات الثقافیـة العامـة ، و التـي ا الثقافیة

 .الدراسات 

وهـذا مـا أكـد علیـه  شـكیل الشخصـیة الفردیـة والمجتمعیـةإلـي أهمیـة الهویـة فـي ت" محمود العـالم "  فقد أشار

هــي حجــر الزاویــة فــي تكــوین األمــم ، ألنهــا نتیجــة تــراكم "الهویــة الثقافیــة  " إلــى أن   "محمـد عابــد الجــابري"

 ."تاریخي طویل ، فال یمكن تحقیق الوحدة الثقافیة بمجرد قرار ، حتى لو توفرت اإلرادة السیاسیة
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:مفهوم الهویة الثقافیة _ 1  

: الهـویــة  :  1_1  

األمر الذي فمسألة الهویة في الواقع ،  وهو طرح قدیم متجدد تناوالهویة یعد من أعقد القضایا مفهوم ال

یقود إلى العدید من األسئلة، فتحدید هذا المفهوم من الناحیة النظریة  یعد إشكال ذلك أنه مفهوم غیر 

نظرا القضایا المثیرة للجدل تاریخیا  تعد قضیة الهویة وما یرتبط بها من صراعات من أكثر  «واضح إذ 

قتها مع المتغیرات الثقافیة على مر العصور، بید أن ما حدث في العقدین األخیرین من تحوالت لعال

، أدى  لطرح قضیة الهویة بصورة  ، یمكن وصفها بالجذریة ، سیاسیة وثقافیة واجتماعیة عالمیة اقتصادیة

 1.»أكثر كثافة وعمقا 

                                                           
األمانة العامة لجامعة  ،132، مجلة شؤون عربیة ، العدد  "الشباب والهویة  والعولمة ، جدلیات القبول والرفض" : هویدا عدلي -1

 . 85: ، ص 2007الدول العربیة 
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رة على الحصر والتعریف فذلك تحدیدًا الهویة عسی «هذا المجال فإن  المتخصصین فيوحسب الباحثین 

 . 2»، ذلك ما یضفي علیها تعقیدها، وذلك هو أیضا ما یكسبها مرونتها تها المتعددة خاصی بسبب

ل في اآلن ذاته من حاالت لواقع اآلني مفهوم غیر واضح ینتقمفهوم الهویة  في ا «ویمكن القول أن 

 .3»مختلفة من التغیر والثبات في معظم المجتمعات الحدیثة بشكل عام 

 حیثفي األدبیات البحثیة حول الهویة ومن أجل االقتراب من هذا المفهوم یمكن استعراض بعض ما جاء 

ماعة ما أو یقصد بالهویة سواء كانت هویة جماعة أو شعب معین المالمح و القسمات التي تمیز ج «

 .4»شعبا عن الجماعات األخرى 

وهي تلك الذات المحددة  «، "اآلخر"، بالمقابل مع "األنا"فالهویة دائما متصلة بالمقابل مع اآلخر، أي أنها 

 .5»التمایزو والممیزة، بمعنى أن الهویة هي وعي المجتمع لذاته، وعي الوحدة والتماثل،  وعي االختالف  

ل هي صفات وأحاسیس، ونمط حیاة وهي في كل شيء ، في الملبس والمأك فالهویة  «وبالتالي 

الحریة والمقاومة والصمود ، یجب أن نعترف كذلك أنها نمط معیشي یتفاعل  والموسیقى والفن والثقافة ، و

 6»الهویة إذن هي احد مكونات الشخصیة الوطنیةات المحیطة به دون أن یذوب فیه ،فمع المتغیر 

                                                           
2
، ترجمة منیر السعداني، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، 1، ط"مفهوم الهویة في العلوم االجتماعیة " : دنیس كوش  - 

 . 107 :ص 2007
3
 .301: مرجع سبق ذكره، ص: الهادي  عبد عالء  - 
  86بق ذكره، ص هویدا عدلي ، مرجع س -4

5
 .37، ص 1999دار الشروق للنشر والتوزیع ، األردن،  ،1ط ، "الدولة والبحث عن الهویة": محمد سعید طالب   - 
 .75:، ص 2001، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع، القاهرة، "الثقافة العربیة في زمن العولمة"  :أحمد  محمد علي حجازي -6

 . 72، ص 2007، كیبي كوم للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  الثقافة العربیة  وتحدیات: غادة طویل   -7

، مركز دراسات الوحدة العربیة، سلسلة 1، ط  دراسات في نظریة االتصال ، نحو فكر إعالمي متمیز: عزي عبد الرحمن   -_ 8

 .106، ص 2003،  28كتب المستقبل ، بیروت ، العدد، 
 . 06، ص  2003، مصر للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة ، 3، ط مخاطر العولمة على الهویة الثقافیة: محمد عمارة   -9
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ویمكن أن توصف الهویة بأنها النواة الحیة للشخصیة الفردیة و الجماعیة والعنصر المحرك  الذي یسمح 

مع االحتفاظ بمكوناتها وممیزاتها التي تحددت بفعل التاریخ الطویل واللغة  واإلبداعلألمة بمتابعة التطور 

 .القومیة والسیكولوجیة المشتركة وطموحات الغد 

؛ أي من حیث تمیزه عن غیره فهو وعاء الضمیر الجمعي  الشيءما یكون به  إلى ویشیر مفهوم الهویة

بحیث في الحیاة والوجود  وٕارادتهاألي تكتل بشري بما یشمله من عادات وقیم ومقومات ترتبط بالجماعة 

 جاء في معجم العلوم االجتماعیة أن الهویة تحدد الممیزات الشخصیة للفرد ویعبر من خاللها عن بیئته

 .7والتعلق بالجماعة ویشعر من خاللها باالنتماء 

أن االنتماء إلى قیم المعتقد هو أعلى سلم الهویة، ویمكن القول في " عزي عبد الرحمان" و یعتبر األستاذ 

 .هذا أن الهویة بمعنى اإلحساس باالنتماء إلى كل ما یمثل مكونات الهویة

وهویة الشيء هي ثوابته التي « لمجتمعه والتماثل معه فهي التي تسمح  للفرد  أن یتعرف على انتمائه 

تتجدد وال تتغیر ، تتجلى وتفصح عن ذاتها دون أن تخلي مكانها لنقیضها،  طالما بقیت  الذات على  قید 

 . 8»الحیاة، إنها كالبصمة بالنسبة لإلنسان یتمیز بها عن غیره 

فردیة والهویة االجتماعیة ، یوجد في كل منا كائنان محلال العالقة بین الهویة ال"  ایمیل دوركایم" ویؤكد 

كائن فردي یتكون من المشاعر واألحاسیس التي تتصل بالحیاة الخاصة من ناحیة ، وكائن اجتماعي 

 یتكون من منظومة األفكار والمشاعر والعادات التي تعبر فینا عن المجموعة وان تالحم هذین الوجهین

ي ، وفي ظل الظروف الحالیة ومن خالل الحیاة المعاصرة فقد حدث هو الذي یكون الكائن االجتماع

الكثیر من التحوالت والتغیرات في بنیة المجتمع یسأل من خاللها الشباب من أنا ؟ ومن أكون ؟ أي القیم 

 . 9أتبناها في معاشي ؟ 
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 10:وتحمل الهویة ثالث مستویات

الفردیة التي تدرك على أنها فریدة بخبرات األفراد وهذه ویشیر إلى الهویات :  المستوى الشخصي للهویة  ·

 .الهویات تعد ذات صفة خاصة محددة لألفراد

ویشــیر إلـــى الهویــات لــدى األفــراد بســـبب عضــویتهم فــي الجماعــة كـــالعرق  و  المســتوى الجمــاعي للهویــة  ·

 .النوع

ط بكـل البشـر علـى أسـاس السـمات ، و تـرتب المستوى األعلى للهویة أو الهویة الجمعیة التي یعیشها األفراد ·

 .البشریة التي یشتركون فیها

 : *ویمكن تمییز معنى الهویة وفق تأویلین

فالتصـــور األول  وهـــو التأویـــل المـــاهوي، الـــذي یعتبـــر الهویـــة عبـــارة عـــن أمـــر اكتمـــل وانتهـــى وتحقـــق فـــي  -

 .الماضي على فترة زمنیة معینة

أن الهویـة شـيء یـتم اكتسـابه وتعدیلـه باسـتمرار ولـیس أبـدًا التصور التاریخي والدینامیكي للهویة الـذي یـرى  -

 .ماهیة ثابتة، أي أن الهویة قابلة للتحول والتطور

 

 11: كما یلي إلى تقاطعها في ثالثة مكونات ومفهوم الهویة بشیر 

، فالحیـــــــاة هـــــــي الوســـــــیط األساســـــــي الـــــــالزم لتحقـــــــق مفهـــــــوم ...ارتبـــــــاط الهویـــــــة باإلنســـــــانیة بكـــــــائن حـــــــي -

 .الهویة

 .، فهو مكون یمنح الحیاة فرصة االشتغال في فضاء فیزیائي مكون الثاني هو االرتباط بمكانال -

                                                           

 

 .75، ص 2001، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع، القاهرة، " العولمةالثقافة العربیة في زمن "   :أحمد  محمد علي حجازي_ 10
 .06، ص محمد عمارة ، مرجع سبق ذكره _ 11
 . 104: عزي عبد الرحمن ، مرجع سبق ذكره ، ص _ 12
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 .ارتباط الهویة  بتاریخ ما -

لــذا نجــد أنفســنا ملــزمین باســتعراض ، وموضــوع الهویــة فــي هــذه الدراســة مــرتبط بالضــرورة بــالمكون الثقــافي

 تفـع بـالفرد إلـى المنزلـة المعنویـةوالقیمـة مـا یر  سلم یمثل مسـتواه األعلـى القـیم «مصطلح الثقافة والتي تعتبر

فاإلنسـان ال یكـون مصـدر للقـیم، و إنمـا أداة یمكـن أن تتجسـد فیهـا  یكون مصدر القیم فـي األسـاس الـدینو 

 .12»القیم 

 

 

 

 

 

 : الثـقـافــة    2_1

إن الثقافة تنظم جمیع السمات الممیزة لألمة سواء كانت هذه الممیزات مادیة أو روحیة أو فكریة أو فنیة « 

وسبل السلوك والتصرف والتعبیر وطرق الحیاة  مجموعة من المعارف والقیم أو وجدانیة ، وتشمل على 

الت زات البحث الدائب عن مدلو كما تشمل تطلعات اإلنسان للمثل العلیا ومحاوالته إعادة  النظر  في منج

 . 13»مستقبلیة وٕابداء كل ما یتوقف به على حد ذاته  جدیدة لحیاته وقیمة

كما أن  ب المادیة والالمادیة في الحیاة، وهي تلك الجوان فالثقافة هي تلك الممارسات وكل أنواع السلوك

لها ، باإلضافة إلى أن الثقافة  بین كل الثقافات في مختلف المجتمعات مشتركةللثقافة خصائص عامة 

ومنه  فهو أمر ال بد منه ومطلوبرح الهویة الثقافیة في الدراسة وأما عن ط مصادر تأتي منها هذه األخیرة
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ومن هنا  تأتي أهمیة  الحدیث عن « فإن الثقافة لصیقة بالهویة وهي تحتكم إلى الحقل الثقافي بشكل كبیر

الدین، والمعتقدات، والقیم، والعادات : حقال یضم مجاالت مختلفةالهویة الثقافیة، حیث تعد الثقافة 

والتقالید، واألعراف، وغیرها من الثوابت والمتغیرات یحتفظ بها مجتمع ما، على المستوى اآلني والتعاقبي 

افي فالهویة ترتبط  بالعقل الثق«  ألساسیة للوجود االجتماعي للهویةویمكن القول أن الثقافة هي اللبنة ا 14»

وهي تتحرك في حقل تتقاطع فیه عدة مجاالت كالمجال اللغوي، واالجتماعي، و اإلثني والعقائدي وبالتالي 

 .15»تعتبر الثقافة محورا أساسیا یقوم علیه بناء هویة ما 

 : 16خـصائـص الثـقافة   3_1

عن إنسانیته ، أنها ظاهرة إنسانیة ، أي فاصل نوعي بین اإلنسان و سائر المخلوقات ألنها تعبیر  ·

 .كما أنها وسیلته المثلي لاللتقاء مع اآلخرین 

من خالل الطبیعة  و مع الطبیعة و مع وراء ات اإلنسان و عالقاته مع نظرائه أنها تحدید لذ ·

 .تفاعله معها  و عالقاته بها  في مختلف مجاالت الحیاة 

 .أنها قوام الحیاة االجتماعیة وظیفیة و حركیة  ·

 ر عنها تمثلها و تعبرائح التي ستقبلي من خالل الشتبدع الجدید و الم عیة متجددة أنها عملیة إبدا ·

 .من الوظائف الحیویة لها تكییفا أو تجاوزا نحو المستقبل فالتفاعل مع الواقع 

7
 

                                                           

 . 123: ، ص  2003 ، ایتراك للنشر و التوزیع، القاهرة،1، ط"  الثقافة العربیة الفضائیات"  : أمین سعید عبد الغني _13

 . 87: ، ص 2000، بیروت، 3، ط" العرب و العولمة" : محمد عابد الجابري _14

 .  08: محمد عمارة ، مرجع سبق ذكره ، ص _ 15

،  في ظل حوار 1، ط" خصائص الثقافة العربیة اإلسالمیة" : احمد فراج، إسماعیل سراج الدین ، علي جمعة محمد وآخرون _ 16

 . 188، ص 2006الثقافات ، دار السالم للطباعة والنشر ، القاهرة ، 

.226، ص 2008، مصر، 133شؤون عربیة ، العدد  مجلة ، " ربيهویة اإلنسان في الوطن الع ":سعید التل_ 17  
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أنها إنجاز كمي مستمر تاریخیا  فهي بقدر ما تضیف من الجدید ،تحافظ على التراث السابق و  ·

  یةالفكریة و المعنویة  و هذا هو أحد محركات الثقافة األساس دد قیمه الروحیة وتح

وت فیما یتعلق بالمصادر أولهما هي الثب: و تتسم الثقافة العربیة اإلسالمیة أساسا بسمتین  ·

مة التغییر فیما و ما جاءت به من عقائد و تشریعات و قیم و مناهج و ثانیتها هي س القطعیة

العالمیة ، و : و تتجلى هذه الخصائص في   ى المجتمعجدیدة عل یتعلق بدخول ثقافات 

 .الشمولیة ، و الوسیط ، و الواقعیة ، و الموضوعیة ، و التنوع في الوحدة 

تكون الثقافة العربیة اإلسالمیة المنطلقة أساسا من القرآن و السنة ثقافة إنسانیة متفتحة ، داعیة إلى 

 .التعایش و الحوار و التفاهم 

هذا كله أن الثقافة اإلسالمیة تختلف عن الثقافات األخرى في أن مقومات كل منها تختلف  و یستنتج من

السنة النبویة  تستمد كیانها من القرآن الكریم و عربیة اإلسالمیة إسالمیة المصدرعن األخرى ، فالثقافة ال

 متزجت عناصرها معها و اجتهادات العلماء ، و عصارة الثقافات التي اختلطت بها و ا و اللغة العربیة 

، و اللغة الالتینیة ، و  تمد مصادرها من الفكر الیونانيتس لثقافة الغربیة على وجه اإلجمالبینما نجد ا

 .17تفسیرات المسیحیة التي وصلتها 

أنها امتزجت بالثقافات األخرى التي كانت سائدة في  اصیة تتمیز بها الثقافة العربیة و بذلك تكون أهم خ

و تفتحت لعطاء األجناس و الدیانات و العقائد التي تعایشت مع المجتمع العربي  ، ىاإلسالم األول عهود

و لكنها ذات روح واحدة  رمتعددة الروافد  متنوعة المصاد فصارت بذلك ثقافة غنیة المحتوى   اإلسالمي

 ..و هویة متمیزة متفردة 

                                                                                                                                                                                     

دار الشروق ، " لتنمیة، والهیمنة الثقافیةتحدیات اإلعالم العربي، دراسة اإلعالم، المصداقیة، الحریة، ا ":صالح أبو أصبع _ 18

 .46، ص 1999 1للنشر والتوزیع، عمان، ط
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 : الهـویـة الثـقافـیة  4_1

لجماعة یاة والممارسات، والسمات األخرى تعرف الهویة الثقافیة على أساس أنها القیم الثقافیة ونمط الح «

وبالتالي األفراد ینتسبون إلى جملة من القیم والممارسات ،  18»یشترك فیها األفراد وینسبون أنفسهم إلیها 

التي  مة من األمم هي الشفرة أ ةة ألیالهویة الثقافی «وعلیه یمكن القول أن  ،والسمات ویشتركون فیها

 أو أنها القدر  اعتباره منتمیًا إلى تلك الجماعةبها اآلخرون ب) الفرد(عن طریقها أن یتعرف علیه یمكن 

الثابت و الجوهري المشترك من السمات والقسمات العامة التي تمیز حضارة األمة عن غیرها من 

 . 19 »األخرى لقومیة طابعا تتمیز به عن الشخصیات الحضارات والتي تجعل للشخصیة الوطنیة وا

ذلك الكل المركب من الذكریات والتصورات  أنهاالثقافیة على  الهویة" : محمد عابد الجابري "ویعرف 

بها جماعة بشریة وهي المعبر األصیل  والتطلعات ، التي تحتفظ واإلبداعاتوالقیم والرموز والتعبیرات 

. 20"خصوصیة التاریخیة ألمة من األمم الذي یعبر عن ال  

مجموعة السمات والخصائص التي تنفرد بها الشخصیة العربیة وتجعلها متمیزة عن غیرها من  أنهاأي   

، وتتمثل تلك الخصائص في اللغة والدین والتاریخ والتراث والعادات والتقلید  األخرىالهویات الثقافیة 

. واألعراف وغیرها من المكونات الثقافیة ذات السمة العربیة واإلسالمیة   

سواء كان  نیة ، أي ال تتشكل من عنصر واحد الهویة لیست أحادیة الب أن ": محمود أمین العالم " ویرى 

وٕانما هي  لخبرة الذاتیة أو العلمیة وحدها أو ا أو الثقافة أو الوجدان واألخالق الدین أو اللغة أو العرق 

21."ر كلها محصلة تفاعل هذه العناص
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مفهوم اجتماعي نفسي یشیر إلي كیفیة إدراك شعب ما لذاته ، وكیفیة " وأشار أحد الباحثین إلى أن الهویة 

رین ، وهي تستند إلي مسلمات ثقافیة عامة ، مرتبطة تاریخیا بقیمة اجتماعیة وسیاسیة تمایزه عن اآلخ

 . 22 "واقتصادیة للمجتمع

مجموعة من السمات الثقافیة التي " ترتبط باالنتماء  فقد عرفها البعض بأنها  الثقافیة  كما أن الهویة

لشعب تتصف بها جماعة من الناس في فترة زمنیة معینة ، والتي تولد اإلحساس لدي األفراد باالنتماء 

والتعبیر عن مشاعر االعتزاز، والفخر بالشعب الذي ینتمي إلیه هؤالء  معین  واالرتباط بوطن معین 

. 23"األفراد  

یة والذي ینص علي أن الهو " لیونسكوا" ومن المفاهیم التي قدمت للهویة الثقافیة ما تبنته منظمة 

 أننا أفراد ننتمي إلي جماعة لغویة محلیة أو إقلیمیة أو وطنیة ، بما لها یئ الثقافیة تعني أوال وقبل كل ش

ویتضمن ذلك أیضا األسلوب الذي نستوعب به تاریخ الجماعة وتقالیدها  من قیم أخالقیة وجمالیة تمیزها  

8
 

                                                           
. 228: ، مرجع سبق ذكره ، ص  سعید التل _19  

.  89: مرجع سبق ذكره ، ص ، "  العرب و العولمة" : محمد عابد الجابري_ 20  

  87: ، ص  1999ة سلطان ، تونس ، العولمة والخصوصیة الثقافیة ، جامع، رؤیة نقدیة ، ندوة " العولمة والھویة الثقافیة " محمد سكران ، _21

. 230: سعید التل ، مرجع سبق ذكره ، ص  _22  

 .  77: مرجع سبق ذكره ، ص ، " الثقافة العربیة في زمن العولمة"   :أحمد  محمد علي حجازي _23

. 56: ، ص  1999، الكویت ،  2الفكر ، المجلد الثامن والعشرین ، العدد  ، عالم" العولمة وجدلیة الھویة الثقافیة " حیدر إبراھیم ، _ 24  

، دار السالم للطباعة والنشر 1، ط" خصائص الثقافة العربیة اإلسالمیة في ظل حوار الثقافات" نادیة محفوظ مصطفى، _25

 . 07، ص 2006والتوزیع، القاهرة، 

 . 96، ص 2002ألمین للنشر والتوزیع ، ، دار ا1، ط" والثقافة اإلسالمیةالعولمة  "حمد الجوهري،  محمد الجوهري  _26
8 ، مجلة المستقبل العربي،  بیروت ، العدد " العولمة صراع الهویة والمواطنة في الخلیج العربي " باقر سلیمان  النجار ،_  27  

.  76: ص   
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 الطریقة التي تظهر فیها أنفسنا فيأو  ة فیهوعاداتها وأسلوب حیاتها ، وٕاحساسنا بالخضوع له والمشارك

 ةتقرر بطریقة إیجابیة أو سلبی ذات كلیة ، وتعد بالنسبة لكل فرد منا نوعا من المعادلة األساسیة التي

.   24 الطریقة التي ننتسب بها إلي جماعتنا والعالم بصفة عامة  

لحیة للشخصیة الفردیة النواة ا الهویة الثقافیة هي "أن  العربیة للتربیة والثقافة والعلوموذكرت المنظمة 

المحرك والعنصر ألفعال األصیلة للفرد والجماعة والعامل الذي یحدد السلوك ونوع القرارات وا والجماعیة

 قافیة الخاصة ومیزاتها الجماعیةمع االحتفاظ بمكوناتها الث الذي یسمح لألمة بمتابعة التطور واإلبداع ،

. 25 "التي تحددت بفعل التاریخ الطویل واللغة القومیة والسیكولوجیة المشتركة وطموح الغد  

تعبر عن " فقد عرفها بعض الغربیین بأنها  العرب ىفي الغرب من مفهومها لد ویتقارب مفهوم الهویة

بیئة االجتماعیة التي ینتمي الشعور بمجموعة من السمات الثقافیة للجماعة ، والمیل إلي ربط الشخص بال

.26 " األخرىوبالتالي تمیزه عن غیره من الجماعات والمجتمعات  لها   

من حیث طبیعة الشخصیة ، وطریقة الفهم  ىتمیز عن غیرها من الثقافات األخر وهذا معناه أن كل ثقافة ت

باإلضافة إلي وأسالیب الحیاة التي ینتجونها  لغة ، واألشكال المختلفة للسلوك وأسالیب االتصال وخاصة ال

. المعاییر والقیم والعالقات االجتماعیة التي تربط بین أفرادها  

لجماعة  والسمات األخرى حیاة والممارساتالقیم الثقافیة ونمط ال أنها أساسالهویة الثقافیة على تتجسد 

الممارسات ، وبالتالي األفراد ینتسبون إلى جملة من القیم و  یشترك فیها األفراد وینسبون أنفسهم إلیها

التي  مة من األمم هي الشفرة أالهویة الثقافیة ألیة  « وعلیه یمكن القول أن  والسمات ویشتركون فیها

بها اآلخرون باعتباره منتمیًا إلى تلك الجماعة، أو أنها القدر ) الفرد(ه عن طریقها أن یتعرف علی یمكن

الثابت و الجوهري المشترك من السمات والقسمات العامة التي تمیز حضارة األمة عن غیرها من 

 . 27»الحضارات والتي تجعل للشخصیة الوطنیة والقومیة طابعا تتمیز به عن الشخصیات األخرى 
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وال تغدو هویة ممتلئة  قادرة على نشدان العالمیة  الهویة الثقافیة وال تبرز خصوصیتها الحضاریةوال تكتمل 

  28:و على األخذ والعطاء إال إذا تجسدت مرجعیتها في كیان مشخص تتطابق فیه ثالث عناصر

یًا، و بوصفه الجغرافیا والتاریخ، حیث أصبحا كیانا واحدا، الجغرافیا أصبحت معطى تاریخ: الوطن -

 .التاریخ قد صار موقعًا جغرافیا

 . بوصفها النسب الروحي الذي تنسجه الثقافة المشتركة :األمة -

 .الدولة، وهذا هو المقصود بالدولةبوصفها التجسید القانوني لوحدة الوطن و  :الدولة -

و یتبعون نفس ،  عندما یتكلم أفراده نفس اللغة ثقافیة تتحقق و تتجسد في المجتمعو منه فان الهویة ال 

 یقومون بنفس األنشطة االجتماعیةو  الدین و المعتقدات

 : الثقافة العربیة اإلسالمیة كأساس للهویة الثقافیة _ 2

وهي ذات داللة بالنسبة للرابطة بین العروبة « تعتبر الثقافة العربیة اإلسالمیة كأساس  وتعبیر لهویتنا 

وهي ثقافة أخالقیة بمعنى أنها ال تفصل بین القیم وبین السیاسة واالقتصاد والبیئة والمجتمع وهي  واإلسالم

ثقافة حیویة یستمر تواصلها وعطاؤها عبر أقطار العالم اإلسالمي وعبر مراحل التاریخ ، وهي  ثقافة تعتز 

 . 29»بذاتها

فالثقافة « وهي تعتبر أساس الهویة وجوهرها وثوابتها  تنا الثقافیة أنها عربیة إسالمیةواألصل في هوی

العربیة هي الثقافة اإلسالمیة ، والثقافة العربیة هي ثقافة الشعوب التي اعتنقت اإلسالم ، وأطلق مصلح 
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الثقافة العربیة على ثقافة الشعوب اإلسالمیة التي تتكلم  العربیة فقط دون الشعوب اإلسالمیة التي لغتها 

، والصحیح هو أن الثقافة اإلسالمیة والثقافة العربیة والثقافة العربیة اإلسالمیة هي  غیر عربیة

  . 30»مصطلحات ثالثة بمعنى واحد یمكن استخدام كل منها 

 والحدیث هنا عن الهویة الثقافیة في أنها ثقافة عربیة إسالمیة ال یعني نفیا لالنتماءات الفرعیة األخرى،

بیة  ال نرى أنفسنا إال قریبا من تلك االنتماءات الدینیة والمذهبیة التي یتشكل فنحن في المنطقة العر « 

 منها 

9 

الواقع الدیني « ، وبالتالي هذا األمر تأكید على أن »الوطن العربي، فعروبة المنطقة لم تنف عنها اثنیاتها 

 . »واللغوي و االثني له آثار عمیقة في تحدید هویة اإلنسان 

العربیــة لهــا عناصــر مشــتركة بــین جمیــع أبنــاء األمــة العربیــة ، وهــي تشــمل كــال مــن اللغــة والقــیم فالثقافــة 

والعــادات والتقالیــد وغیرهــا، ولكــن هنــاك خصوصــیات واســتثناءات ثقافیــة یخــتص بهــا مجتمــع كــل إقلــیم مــن 

 .الواحد   الوطن العربي ویشترك فیها أبناء المجتمع

ها ارة العربیة اإلسالمیة عبر تاریخة التي تمیزت بها الثقافة و الحضمن الضروري توضیح المعالم الجوهری

، فالثقافــة العربیــة اإلســالمیة إنمــا هــي طریقــة الحیــاة النــي تمیــز المجتمــع العربــي عــن غیــره مــن ...الطویــل

دها جنبیـة فـیمكن تحدیـــ، أمـا هـذه المعـالم التــي تمیـز الثقافـة العربیـة اإلسـالمیة عــن الثقافـات األ المجتمعـات

 .مكوناتها 
                                                           

.101: مرجع سبق ذكره ، ص ،  حیدر إبراھیم _ 28  

. 89: ، مرجع سبق ذكره ، ص " العولمة والھویة الثقافیة " محمد سكران ، _ 29  

، الثقافة العربیة أسئلة التطور و 1، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط" الثقافة و أزمة القیم في الوطن العربي "علي وطفة، _ 30

.25، ص 2003المستقبل، بیروت، دیسمبر،   
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 : مــكونات الهــویة الثــقافـیة   _3

الثقافیــة مقوماتهــا مــن عناصــر راســخة شــكلتها ثوابــت جغرافیــة تعكــس هــذا االمتــداد الجغرافــي  تســتمد الهویــة

تكـاد تكـون قاسـما وتطلعـات نحـو المسـتقبل  أعمـق لفهـم دون عوائق ، ومتغیرات تاریخیة یتـیح الرجـوع إلیهـا

قاعدتــه الراســخة قــوة االعتقــاد ووســطیة فــي الســلوك ، تتــرجم  نــاء أمــة واحــدة ، وتراًثــا مركبــًا مشــتركا بــین أب

معاني التسامح رغم التباین في األعـراق واألنسـاب والمعتقـدات ، ولغـة عربیـة هـي بوتقـة االنصـهار الفكـري 

 .والوجداني ألمة عربیة

عناصـر مرتبطـة ببعضـها ، وأي خلـل فـي أحـدها  إذن فهذا معناه أن الهویة الثقافیة العربیة تتكون من عـدة

 :31ومن أبرز هذه المكونات  كوناتهایؤدي إلي خلل في باقي م

 : ةـاللغ 1_3

ألن  یــاة األمــة وهــي بــدایتها ونهایتهــا تعــد اللغــة هــي المكــون األول والرئیســي فــي الهویــة الثقافیــة ، فهــي ح

اللغة في أي مجتمع لیسـت مجـرد كلمـات وألفـاظ للتفـاهم بـین أفـراد المجتمـع ، ولكنهـا وعـاء یحـوي مكونـات 

عقلیــة ووجدانیــة ومعتقــدات وخصوصــیات هــذا المجتمــع ، وبالتــالي فالحفــاظ علــي اللغــة یعنــي ضــمان بقــاء 

 .واستمراریة أي مجتمع 

10
 

 ل آلخر أمرا ممكن الحدوث، واللغةمن فرد آلخر، ومن جیوتناقلها  للغة هي التي تجعل وجودا للثقافةإن ا

 .والتعبیر فإنها من أهم عوامل الترابط والتماسك بین أبناء المجتمع العربيلعربیة بحكم كونها أداة التفاهم ا

                                                           

.74، ص 1997، افریل  ، الكویت 461، مجلة العربي، العدد " القوميعوائق األدب  " جابر عصفور،_ 31  
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والهویة الثقافیة لألمة العربیة إنما هي حالة ذاتیـة خاصـة تـرتبط بمعوقـات وجودهـا ولكـن اللغـة العربیـة هـي 

 . 32»امل األساسي المحرك لهذه الذاتیة وشرط حصانتها ودیمومتهالعا

و علیـه  فحقیقـة  ، 33»اللغـة العربیـة، اللغـة األم للثقافـة اإلسـالمیة «أن  "یوسف القرضاوي "وفي هذا یعتبر

لنســیج اللغــة العربیــة أنهــا أحــد المعــالم الهامــة الممیــزة للثقافــة العربیــة واإلســالمیة ، وأهــم العناصــر المكونــة 

 . ة لهایثقافمم والشعوب على اعتبارها أوعیة ثقافتنا، وعنصر هام ممیز لأل

كما أنها تتغلغل في الكیان االجتماعي والحضاري ألي مجتمع  ة الفرد وهویتهفاللغة جزء ال یتجزأ من ماهی

وقـد أشـارت إلـى أهمیـة  نها من أهـم مقومـات وحـدة الشـعوببشري ، وتنفذ إلي جمیع نواحي الحیاة فیه ؛ أل

 :بحیث الحفاظ على اللغات الخاصة بالمجتمعات

اللغات هي من المقومات الجوهریة لهویة األفراد والجماعات،  وعنصر أساسـي فـي تعایشـهم السـلمي ،   إن

ربط الســلس بــین القضــایا العالمیــة والقضـــایا الــو  جي للتقــدم نحــو التنمیـــة المســتدامةاســتراتی كمــا أنهــا عامــل 

الوســیلة الوحیــدة التــي تضــمن لجمیــع اللغــات إیجــاد متســع لهــا فــي  تعــدد اللغــات عــن بصــیرة هــو ... حلیــةالم

 .عالمنا الذي تسوده العولمة ومنظمات المجتمع المدني 

ولغتنا العربیة من الركائز األساسیة للوجود العربي ، فالوحدة اللغویـة والثقافیـة بـین الـبالد العربیـة ال تـتم إال 

، كمـا كانـت اللغـة العربیـة هـي الجسـر  لتـي تـؤدي إلـي وحـدة الشـعور والفكـرة علي اللغة العربیة ابالمحافظ

 ومازالتالذي عبر علیه العرب والمسلمون جیال بعدا آخر لتحقیق التواصل ، ولهذا كانت اللغة العربیة 

وقــد حافظــت اللغــة  لغــة ثریــة فــي محتواهــا ومفرداتهــا  فهــي لغــة القــرآن ، كمــا أنهــا جــوهر الهویــة الثقافیــة  

 .34 العربیة علي استمراریة األمة العربیة
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واالعتـــزاز ل والتنـــاغم بـــین أفـــراد المجتمـــع ، بـــومـــن المؤكـــد أن إتقـــان اللغـــة العربیـــة یســـاعد علـــي االنســـجام 

لذا فاللغـة والثقافـة تسـهم مسـاهمة  بهویتهم ؛ ألن أبناء اللغة الواحدة یشكلون قوالب فكریة وثقافیة مشتركة ،

 ة واإلسالمیفعالة في الحفاظ علي الهویة الثقافیة العربیة 

إذن فالعالقــة بــین اللغــة وبــین الهویــة الثقافیــة عالقــة قویــة ، ولهــذا كــان مــن أهــم مقــاییس رقــي األمــم مقــدار 

 رئیسـا مـن عناصـر الهویـة الثقافیـةالقصوى ، وكونها عنصـرا  تهاألهمی، ونظرا عنایتها بلغتها تعلیما ونشرا 

وأثنــاء الحمــالت االســتعماریة التــي عانــت منهــا  ، علــى مــر التــاریختعرضــت لحمــالت كثیــرة للقضــاء علیهــا 

الـذي حـاول بشـتى الطـرق فـرض اللغـة الفرنسـیة للجزائـر خاصة أثناء االستعمار الفرنسـي  الشعوب العربیة 

 الثقافیة ، وعلي كل تقلید من التقالید االجتماعیـة والدینیـة  الهویة وطمس بغرض القضاء  ، على اللغة األم

 . للمجتمع الجزائري

 :الدیــن  2_3

وبقــدر مــا یقــوم الــدین بتشــكیل الثقافــة یقــوم أیضــا  «هــو أحــد مقومــات الثقافــة العربیــة  إن الــدین اإلســالمي

و  بشـــحنها بـــالرموز و المضـــامین و القـــیم، و هـــو یفضـــي إلـــى تعبئـــة المخیـــال االجتمـــاعي برمـــوز و قـــیم 

 .35»عادات و تقالید من شانه استثمارها في الحقل الثقافي 

                                                           

 .124: ، ص 1999، جانفي 35، مجلة المستقبل العربي، العدد "لغتنا العربیة، جزء من هویتنا "، عمار بوحوش _32

.13، ص1998األردن، ، منتدى الفكر العربي، "الصحوة اإلسالمیة وهموم الوطن العربي واإلسالمي" یوسف القرضاوي ،  _33  

. 126: عمار بوحوش ، مرجع سبق ذكره ، ص _ 34  

 

و  ، وزارة الثقافــة89، مجلــة الثقافــة، العــدد "الغــزو الثقــافي بــین الحصــانة الذاتیــة و البنــاء الحضــاري "،  عبــد الرحمــان شــیبان -_35

 08، ص 1985السیاحة، الجزائر، 

. 97: ، ص  رضاوي ،مرجع سبق ذكرهیوسف الق_ 36  
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دورا كبیـرا فـي نشـر الثقافـة العربیـة   ط باللغة العربیـة وقـد أدىومعظم  العرب  یدینون باإلسالم الذي یرتب" 

فهـم عناصـر الثقافـة  العربیـة اإلسـالمیة مـن اجتماعیـة وفكریـة ومادیـة  تحدید  معالمها حتى أنه ال یمكـن و 

فاإلســالم هــو الــدین الجــامع  إال بــالرجوع إلــى القــرآن الكــریم واألحادیــث النبویــة الشــریفة والشــریعة اإلســالمیة

، حیــث أن االعتقــاد الــدیني هــو األصــل  ومعلــم مــن معــالم الثقافــة العربیــةالعربیــة  انع الملــم لكافــة الــدولالمــ

 . 36" الذي تقوم علیه الثقافات

لحــق ویتخــذ مــن اإلنســـان تســتمد الهویــة الثقافیــة العربیــة مقوماتهـــا مــن الــدین اإلســالمي الــذي یـــدعو إلــي ا

                .               فالخطاب القرآني موجه للناس جمیعا  موضوعا له

فالــدین هــو المكــون األول لهویتنــا الثقافیــة ، ألنــه هــو الــذي یحــدد لألمــة فلســفتها األساســیة عــن ســر الحیــاة 

 وغایة الوجود ، كما یجیب عن األسئلة الخالدة التي فرضت نفسها علي اإلنسان في كل زمان 

 

، كما أن التوحید بمعناه الشامل یمثل أبرز  ومكان ، فاإلسالم له تأثیره العمیق والشامل في هویتنا الثقافیة

بل هو موقف من ثوابت  ني ممارسة الشعائر الدینیة وحدهامالمح هویتنا الثقافیة ، والتدین هنا ال یع

 .كثیرة

إذن ال یمكن تصور وجود للهویة الثقافیة العربیة إال بوجود الدین اإلسالمي باعتباره سمة ممیزة 

واإلسالمیة ، وأداة المسلمین لمقاومة االغتراب الثقافي ، وبالتالي فأي هجوم علي للمجتمعات العربیة 

 . 37 اإلسالم هو بمثابة محاولة استالب للهویة الثقافیة والحضاریة لألمة العربیة

وفالسفة الغرب إلي أهمیة العنایة بالجانب الدیني قبل أیة جوانب أخري ،  نكثیر من مفكریالوقد أشار 

اإلیمان باهللا هو الذي یجعل للحیاة قیمة ، وهو الذي یمكننا من أن : "  "ولیم جیمس " ول فمثال یق
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ا نتحمل كل ما في الحیاة من محن نستخرج من  الحیاة كل ما فیها من لذة وسعادة ، وهو الذي یجعلن

  . 38 "حیاة لونتقبلها بكثیر من الشجاعة والرضا ، وهو الذي یهیئ لنا كل ما هو ضرورة ل

میزته عن باقي المجتمعات  إسالمیةاستمد المجتمع الجزائري الكثیر من الممارسات والطقوس ذات صبغة 

 .الكثیر من القیم كروح التعاون والمساعدة في شتى المجاالت  إلیهاألخرى وأضفت 

 : التـاریـخ  3_3

؛ الذي یمثل أحد قسمات هویتها  ال یمكن ألیة أمة أن تشعر بوجودها بین األمم إال عن طریق تاریخها

فالتاریخ هو السجل الثابت لماضي األمة ودیوان ذكریاتها ، وهو آمالها وأمانیها ، بل هو الذي یمیز 

الجماعات البشریة بعضها عن بعض ، فكل الذین یشتركون في ماض واحد یعتزون ویفخرون بمآثره 

الهویة الثقافیة    ىم من عناصر المحافظة علك عنصر مهیكونون أبناء أمة واحدة ، فالتاریخ المشتر 

وعلى  ذلك یكون طمس تاریخ األمة أو تشویهه أو االلتفاف علیه هو أحد الوسائل الناجحة إلخفاء هویتها 

 .39 أو تهمیشها

 يكز بشكل رئیستولهذا البد من االهتمام بتطویر مناهج تعلیم التاریخ العربي واإلسالمي ، فبدال من أن تر 

علي عرض التاریخ في شكل حروب وصراعات وخالفات ، فالبد من االهتمام بعصور السالم واالزدهار 

 .ا اإلسالم في البالد التي دخلها  وأنارها بنوره والرقي والتطورات االجتماعیة التي أحدثه

12
 

                                                           

 .35، ص 2000، دار فارس للنشر و التوزیع، األردن، 1، طفي الفكر العربي المعاصر اتحوار : غسان إسماعیل عبد الخالق _37

.39، ص 2004، دار النهضة العربیة، بیروت، 1، ط" أثر العولمة في الثقافة العربیة "،  العابدحسن عبد اهللا _38  

. 111: مرجع سبق ذكره ، ص ،  "الھویة الثقافیة العولمة وجدلیة " حیدر إبراھیم ،  _39  

 

، بیروت ، دار النھضة العربیة ص " القیم و العادات االجتماعیة مع بحث میداني لبعض العادات االجتماعیة " فوزیة دیاب ، _ 40
:56 .  
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للمجتمــع العربــي وغیــرهم كثیــر ممــن أثــروا الحیــاة الفكریــة وأســهموا فــي إحــداث التقــدم واالزدهــار الحضــاري 

بــل  فكــل هــذا یمكــن أن یســهم بــدور كبیــر فــي تأصــیل الهویــة الثقافیــة العربیــة واإلســالمیة ، ،  واإلســالمي

 .المجتمعات العربیة واإلسالمیة  والمحافظة علیها  من األخطار التي تواجه

 : العادات والتقالید  4_3

سلوكیات یومیة و تصرفات حیاتیة واجتماعیة في كافة هي ما تعود الفرد و المجتمع علیه من  « :اداتـالع

، و مجمــوع العــادات  ، و الــذي إذا تكــرر أصــبح عــادة المجــاالت و العــادات تــأتي نتیجــة للتفكیــر ثــم الفعــل

 ، و أن العادات مثل األسالك حینما تنسج معا یصبح من الصعب كسرها التي هي أساس للصفات العامة

 .40» ، المهارة و الرغبة ناصر أساسیة هي المعرفة، كما أن العادة لها ثالث ع

 . تتكون مع التعلم  ضوابطهاأن العادة سلوك بشري وظاهرة فردیة خاصة لها :  أیضاو یمكن القول 

وتتطلـب  لهـا قـوة معیاریـة، اث یدعمه ویغذیـه العادات والتقالید هي فعل اجتماعي متوارث یرتكز على تر  «

وتتجســد  ،41»الصــارمة، وتكــون مرتبطــة بظــروف المجتمــع الــذي تمــارس فیــهوالطاعــة االمتثــال الجمــاعي 

كــاحترام  األصــیلةالعــرب، وبالعالقــات والقــیم االجتماعیــة  یرتــدیهاالعــادات والتقالیــد العربیــة بــالمالبس التــي 

 .العربیة بالتدین والعبادات و التقالیدالعادات  ، و تظهر ...الكرم و الوالدین وكبار السن

و  ةي كلهـــا أفعـــال وقواعـــد ســـلوك تمثـــل ضـــرورة اجتماعیـــة، وهـــي تعـــد فـــي حقیقتهـــا عناصـــر ثقافیـــبالتـــال و

  .إلى جانب القیم والدین مصادر لها

                                                                                                                                                                                     

،  1والنشر واالعالن والتوزیع ، ط ، دار ھجر للطباعة" التغیر االجتماعي والثقافي في المجتمع القطري " كاظم ،  أمینة علي_ 41
46: ، ص1993  

.  15: ، ص 2003، مجلة المستقبل العربي ،  "الثقافة وحتمیة االتصال نظرة قیمیة " عزي عبد الرحمن ، _ 42  
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ء الهویـــات الثقافیـــة المحلیـــة إلغـــاء وال إقصـــاالثقافـــة العربیـــة اإلســـالمیة، ال یعنـــي  و یمكـــن القـــول أن طـــرح

یلعــب دورا هامــا فــي إغنــاء وٕاخصــاب ، بــل القفــز علیــهجــوز یوالتعــدد الثقــافي  فــي الــوطن العربــي، أمــر ال 

مركبــة ومعقــدة للغایــة ، وفــي هــذه الثقافــة  قافــة العربیــة اإلســالمیة هــي ثقافــةالث «الثقافــة العربیــة اإلســالمیة 

 .42»یختلط الثابت بالمتغیر والموروث بالوافد

، قیمــه وأعرافــه الــذي تعكــس مســتوى أفــراده والتــي اكتســبها مــن مئــات الســنین  هل مجتمــع عاداتــه وتقالیــدكــل

وامتــدت متنامیــة عبــر الزمــان والمكــان معبــرة عــن طبیعــة المجتمعــات ، فــالجزائر غنیــة بتقالیــدها و أعرافهــا 

وانصــهرت مــع التــراث األمــازیغي واحتكــت بثقافــات  اإلســالمیةالتــي اســتقرت فــي أحضــان الحضــارة العربیــة 

 اداتنــا نــواحي الحیــاة كلهــا مــن رقــصفقــط ؛ بــل شــملت ع اآلدابحــر األبــیض المتوســط ولــم تتجلــى فــي الب

تقالیـد ثقافـات أخـرى دون  اسـتیعابوأغاني و فولكلور ولباس وحتى الطقـوس الدینیـة وتمیـزت بقـدرتها علـى 

 .والتطور وحتى التجدد  واإلبداعأن تفقد خصوصیتها وكانت على مر العصور قابلة للنمو 

 : لهویة الثقافیة في المجتمع العربي ا  _4

یـزة عـن غیرهـا مـن الهویـات تمتلك الهویة الثقافة العربیة اإلسالمیة مجموعة من العناصـر التـي تجعلهـا متم

 ىود الثقافـات لـدجمـ ها هـو اتسـاع ىممـا سـاعد علـلهویـة الثقافیـة العربیـة ألزمـة ، ولكن تعرضت ا ىاألخر 

وفقـــدان حیویتهـــا وفعالیتهـــا وتجاهـــل المجتمعـــات العربیـــة ضـــرورة تجدیـــد ثقافتهـــا وتأهلهـــا  الشـــعوب العربیـــة 

وعنـد لوماتیة اختصـت بمجتمعـات بعینهـا باإلضافة إلي أن الثورة المع ىار والتفاعل مع الثقافات األخر للحو 

ــــت معهــــا ثقافــــة مجتمعاتهــــا وأنمــــاط معیشــــتها  ــــة  انتقل ــــي المجتمعــــات العربی ــــورة إل ــــأثیرات هــــذه الث انتقــــال ت

 . نظرا لعدم التكافؤ بین المجتمعات تبعیة ثقافیة وسیاسیة واقتصادیة وسلوكیاتهم ، األمر الذي نتج عنه 
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  اإلحســاس عــالم العربــي فقــدال" ن إ: إلــي واقــع أزمــة الهویــة حــین قــال  "محمــد حســنین هیكــل " وقــد أشــار 

 ومواقفــه المشــتركةذلــك فقــد ضــاع منــه جامعــه المشــترك ونتیجــة  تملكتــه نزعــات القبائــل المتحاربــةو  بهویتــه 

 . 43 " وهدفه المشترك 

لدرجـة أنهـا لـم تعـد  ضـعف وتخلـف فـي المجتمعـات العربیـة إلي مـا نـراه الیـوم مـن تفكـك و  ىاألمر الذي أد

ولـذلك البـد  السـاحة الدولیـة ىتـأثیر یـذكر علـممـا جعلهـم مطعمـا لآلخـرین ، ولـم یعـد لهـم  حدا تتخذ قرارا وا

مــن مالحظــة أن ســؤال الهویــة یطــرح نفســه بشــدة مــع النقلــة النوعیــة للمجتمــع اإلنســاني صــوب المعلومــات 

لتــي لكــل المجتمعــات العربیــة للحــاق بالركــب المعلومــاتي ، وهــذه األزمــة ا يوالمعرفــة ، بــل كمطلــب أساســ

 : من أبرزها العوامل تعرضت لها الهویة الثقافیة العربیة لم تأت من فراغ بل نتیجة مجموعة من

13
 

 

 

 

 

:التبعیة الثقافیة   -5  

یهـدف  حیث كان المسـتعمر محاوالت متكررة عبر سنوات طویلةإن التبعیة لیست ولیدة الیوم بل هي نتاج 

وذلــك  مــن میــراث ضــخمإلــي القضــاء علــي الرمــوز األساســیة للثقافــات ، وخاصــة الثقافــة العربیــة بمــا تملكــه 

                                                           

ربیة، المجلة ، مدخل لتحدید دور التعلیم العالي في بناء مستقبل األمة الع" _اإلنماء –قیم هویة وثقافة " الودود مكروم ،  عبد_ 43

. 54: العلمیة العشرون ، العدد الرابع والعشرون ، ص   
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بإحــداث تغییــرات التنظــیم االجتمــاعي بمــا یملكــه مــن مجــاالت متعــددة ، وتمثلــت أبــرز هــذه التغییــرات  فــي 

 بكـل مـا فیـه ، للوصـول إلـي التقـدم الـنمط األوربـي إتبـاعمحاولة إقنـاع الـبالد العربیـة بـأن الحـل الوحیـد هـو 

هـل فـي حیـرة مـن أمـرهم  األفـرادوقوع فكانت النتیجة هي الوقوع والسقوط في بئر التبعیة للغرب ولثقافته ، و 

یتبعــون الغــرب ؟ أم یعتمــد ون علــي التــراث ؟ وكانــت النتیجــة هــي أزمــة فــي الفكــر تبعتهــا أزمــة فــي الهویــة 

 : 44 عناصر التبعیة الثقافیة إلي أن من أبرز" یل علي سعید إسماع" الثقافیة ،  وقد أشار 

 .التبعیة  دفع إلي التأقلم والتعایش مع واقعشوه الثقافة الوطنیة ، و  ذيعملیة اإلنتاج الثقافي ال -1

      .            مشـــــــاركة الشـــــــركات االحتكاریـــــــة فـــــــي نشـــــــر الفكـــــــر التجـــــــاري االســـــــتهالكي وٕانتـــــــاج ثقافـــــــة التبعیـــــــة  -2

 تبنــي القــیم والســلوكیات  إلــىنشــر األنشــطة الثقافیــة لمجموعــة مــن القناعــات والمبــادئ والقــیم التــي تــدفع  -3

 .وتبرزها وكأنها مالئمة لواقعنا  الغربیة 

والعمل علي تشـویه م والعادات اإلسالمیة والعربیة وتجسدت التبعیة في إحالل قیم وعادات جدیدة محل القی

فهــل نحــن قــادرون علــي عاف اللغــة العربیــة والنیــل منهــا إضــ ىواإلســالمي ، بــل والعمــل علــالعربــي التــاریخ 

ألننا لسـنا  حتاج إلي مجهود كبیر لمواجهتها مر یاألالحقیقة أن هذا  ومة  والتخلص من هذه التبعیة ؟مقاال

وقــدمت إلینــا  ، مضــتقــد  العربیــة أصــحاب هویــة متمیــزة ، ألن الهویــة الثقافیــة التــي كانــت تمیــز القومیــة 

 .45 تربیة ال یمكن أن تخرج إال تلك النوعیة من األجیال التي تمارس التبعیة الثقافیة 

 : العولمة الثقافیة1 -5

یعد البعد الثقـافي واالجتمـاعي للعولمـة مـن أخطـر أبعادهـا ، فهـي تعنـي إشـاعة قـیم ومبـادئ ومعـاییر ثقافـة 

س علي األمر الذي ینعك،  مما یعني تالشي القیم والثقافات القومیة  ىوٕاحاللها محل الثقافات األخر  ةواحد

 .الهویة الثقافیة العربیة 
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14 

، بل یمكـن أن تتجـه نحـو  الهویةوهكذا بات واضحا أن مخاطر العولمة تمس بشكل مباشر میدان الثقافة و 

الثقافــة األضــعف و نتهــاء صــراع الحضــارات ، فالســعي إلــي فــرض هیمنــة ثقافــة واحــدة تكــون نتیجتــه إمــا ا

أو تقوقعهــا حــول نفســها ، أو تفجیرهــا وتفتیتهــا لصــالح جماعــات داخلیــة أو خارجیــة ، األمــر الــذي  ذوبانهــا

ثــم صــراع الثقافــات فــي النهایــة ، وبالتــالي التــأثیر ســلبیا علــي الهویــة دي إلــي انقســامات عرقیــة وطائفیــة أ

 .46العربي   الثقافیة للمجتمع 

التـــي تعـــد ثوابـــت ممیـــزة لهویـــة و متمثلـــة فـــي القـــیم الدینیـــة راســـخة و القـــیم : ومـــن المعلـــوم أن للقـــیم جـــانبین 

القـیم وقیم التفاعل الحضاري ، وتتمثـل خطـورة العولمـة فـي محاولـة التـأثیر فـي  المجتمع العربي واإلسالمي

أن   قناع اإلومحاولة  القیم الثابتةتغییر لكل  ىمل عل، وذلك من خالل نشر الفكر الغربي الذي یع الدینیة

إلــي تفــاقم  ىالــذي یتمســك بقیمــه إنمــا یتعــارض مــع التقــدم العلمــي والفكــري ونهضــة العقــل ، األمــر الــذي أد

قافتین متعارضتین فـي وقـت وفي صراع بین ث الشباب، ووقوعهم في أزمة حضاریة ىالشعور باالغتراب لد

ـــنفس واألخـــرى مدسوســـةواحـــد  فـــي ثنایاهـــا، لدرجـــة أن هـــؤالء الشـــباب مـــن شـــدة تعلقهـــم  إحـــداهما خـــارج ال

ثقـافي ، فهـم وٕان كـانوا بالحضـارة الغربیـة والحلـم بـالعیش فـي محیطهـا صـاروا یعـانون حالـة مـن االغتـراب ال

 . 47وعقولهم مهاجرة مغتربة قیمیا وفكریا  وجدانیاتهمأرضنا إال أن  ىیعیشون عل

والعمــل علــي تــذویب الهویــة العربیــة اإلســالمیة وصــهرها بالهویــة  ة تســتهدف قــیم األصــالة واالنتمــاءفالعولمــ

م المواطنة ولمعـاني اإلحسـاس بـه الغربیة ، كما صارت العولمة تتضمن محاولة تعمیم نموذج مغایر لمفهو 

                                                           

 .12، ص  1995مركز دراسات الوحدة العربیة ، : ، بیروت  العروبة واإلسالم والغرب -مسألة الهویة : محمد عابد الجابري  _44

 مجلة كلیة التربیة ،"الثقافیة في ضوء العولمة التربیة وتنمیة الهویة " یم المنوفي ویاسر مصطفي الجندي  ، محمد إبراه_  45

  . 209:  ص ، 2003،  43، جامعة المنصورة ، ع  بدمیاط
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" عن هذه الظاهرة بقوله" رفیق حبیب " سیاسات وطنیة مستقلة ، وقد عبر  إتباعوالحد من حریة الدول في 

لحاكمــة اآلن مــن رجــال أعمــال ومثقفــین وخبــراء ورجــال بنــوك وغیــرهم ال تلــتحم مــع الدولــة بــل إن النخــب ا

بالتبعیة ودعم اإلحساس  ثیر في الهویة الثقافیة للمجتمعومن شأن العولمة الثقافیة التأ ،  تنافسها وتشاركها

 .48وضعف الوالء واالنتماء 

نظـرا لطغیـان اللغـة اإلنجلیزیـة  وخاصـة اإلنجلیزیـة األمریكیـة   رت اللغـة العربیـة تتعـرض للتهمـیش كما صـا

مــن مجمـــوع % 65ومــات واالتصــال ، فحــوالي لتمتلــك الوالیــات المتحــدة األمریكیــة تكنولوجیـــا المع" حیــث 

االتصــــاالت المعالجــــة إلیكترونیــــا تخــــرج منهــــا ، وتحكمــــه اللغــــة التــــي تتحــــدث بهــــا ، فقــــد أصــــبحت اللغــــة 

 .التصاالت العالمیة اآلن ، وأصبح تعلمها ضرورة لمواكبة العصر اإلنجلیزیة هي لغة ا

15
 

إلـي  دفـعممـا  انهـا ، والتركیـز علـي اإلنجلیزیـة إلي إهمال اللغة العربیة من الشباب وعدم إتق األمر الذي أد

 .الشباب ، وعدم تمسكهم بهویتهم الثقافیة العربیة واإلسالمیة  ىضعف قیم الوالء واالنتماء لد

  :قافیة القیمیة في الثقافة العربیة اإلسالمیة ثال األزمة_ 6
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، وهـــي بـــذلك ترســـم المالمـــح األساســـیة لضـــمیر المجتمـــع  تشـــكل القـــیم الوجـــه الخفـــي للتجربـــة اإلنســـانیة« 

وهي في هذا السیاق  ، وتكمن وظیفتها بالتالي في تشكیل ضمائر أفراد المجتمع و طریقة سلوكهم ووجدانه

  . 49»لسلوك والحفاظ على وحدة الهویة االجتماعیة وتماسكها تهدف إلى تنظیم ا

فالقیم هي الجانب المعنوي في السلوك اإلنساني وهي تشكل  السجل العصبي للسلوك الوجداني والثقافي « 

واالجتماعي عند اإلنسان، و یمكن القول  بان القیم تشكل مضمون الثقافة ومحتواها، والثقافـة هـي التعبیـر 

 . 50»القیم، وهذا یعني أن القیم هي المبتدأ و الخبر في مستوى الفعل الثقافي اإلنسانيالحي عن 

فمنبــع القــیم اإلنســانیة هــي الثقافــة والمجتمــع، وهــي حقیقــة األســاس الضــمني ألي نمــوذج ثقــافي، إذ تحتــوي 

والقیمـة مـا یرتفـع  «معاییر للسلوك أو التصرفات، واألفراد في المجتمـع یتبنـون هـذه القـیم بـدرجات متباینـة، 

 . 51»بالفرد إلى المنزلة المعنویة، ویكون مصدر القیم في األساس الدین 

ــ هــذه القــیم  یفتــرض أن یكــون لهــا قــوة « حیــث أن  یم كمعــاییر فــي حیاتــه االجتماعیــةفــالفرد یتخــذ هــذه الق

مجـــال  التطبیـــق  وتـــأثیر علـــى  مـــن هـــي موجهـــة  إلـــیهم بحیـــث  تنتقـــل هـــذه القـــیم مـــن حیـــز االقتنـــاع  إلـــى

 والتنفیذ، فمعرفة

هــذه القــیم وربمــا  االقتنــاع بهــا ال یكفــي وحــده  وٕانمــا  ال بــد مـــن العمــل  بهــا علــى المســتویات الشخصــیة 

، ویبقــى أن المصــدر األول والوحیــد فــي مجتمعاتنــا العربیــة  اإلســالمیة هــو كتــاب اهللا وســنة نبیــه  »والعامــة

  52.عموماصلى اهللا علیه وسلم وهو الدین 

، على اعتبـار كمـا تقـدم سـابقًا، أن القـیم تشـكل  و لكن حدیثنا هنا متعلق باألزمة القیمیة في الثقافة العربیة

 بــــدأ أن القــــیم تشــــكل مضــــمون الثقافــــة، و ینطلــــق تحلیــــل أزمــــة القــــیم  مــــن م مضــــمون الثقافــــة و محتواهــــا

 . ائد، هي طبقات الوجود الثقافيوالعناصر الثقافیة مثل االتجاهات والعادات و السلوك و العق
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عندما تتوازن قیمتان عند الفرد أو الجماعة فإن ذلك یؤدي إلى « من خالل ذلك یمكن أن نقول أنه 

ناسبة له، فان ذلك صراعات عنیفة یعبر عنها باألزمة، و عندما یوجد الفرد في موقف یجهل القیمة الم

و تتصدع   مختلفین من القیم فان ذلك یؤدي إلى أزمة قیمیةى المرء نظامین و عندما یتبن یؤدي إلى أزمة

، تتصدع ...البنیة النفسیة عندما یتعرض لتناقضات قیمیة و یقع فریسة الذهانات و االنفصامات النفسیة

البنیة الثقافیة عندما تدور روح الصراعات الثقافیة بین قیم ثقافیة متضاربة أیضا تدور روح الصراعات 

قیم ثقافیة متضاربة وذلك یؤدي إلى ما یسمى بالتصدع الثقافي واالنهیارات الثقافیة عند الفرد  الثقافیة  بین

وفي هذا العصر الذي نعیشه الیوم  وفي مجتمعنا  ،53» بأزمة الهویة الثقافیةوالجماعة، وهذا ما یعبر عنه 

ؤه، وتعود إلى أسباب خارجیة العربي والمحلي  خاصة یعیش الفرد أزمة ثقافیة قیمیة، تضرب  هویته وانتما

بدال من أن یرقب  مجتمعنا اإلسالمي«  نتي دفعت بأفكارها إلینا ذلك أمن طرف الثقافة الغربیة ، ال

إذا به وهو في عالم ثقافي مشحون باألفكار  نهج التي تترك األسباب والمسبباتمسیرة الحضارة بروح الم

، وهذا 54 »تل  مجتمعها  الذي ولدت فیه وتهدد بسقوطه التي تدفقت فعالیتها  یستعین بأفكار بدأت  تق

واألزمة  تؤثر في القیم لدى أفراد مجتمعناعلى حد  تعبیر المفكر مالك بن نبي ، وهذه األفكار أكید أنها 

القیمیة لدى الفرد أدت إلى تمزقه بین عالمین ثقافة تقلیدیة ، وثقافة حدیثة أشعرت الفرد بالتناقض في 

مجتمعنا  یعاني جعل مجتمعه وبالتالي صراع بین قیم لعناصر ثقافیة قدیمة وأخرى جدیدة، األمر الذي 

عیش فیها اإلنسان صراع قیم متضاربة واالغتراب نمط من التجربة ی« من التغریب و االغتراب الثقافي، 

« 55. 

 :56 ویمكن أن نعبر عن إشكالیة األزمة القیمیة والثقافیة في
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تعاني الثقافة العربیة أزمة قیم تتمثل في اإلنشطارات الثقافیة المتواصلة ، وتعود هذه األزمة إلى صراعات  -

م الثقافات المعاصرة ، وتعود هذه األزمة في قیمیة بین قیم الماضي والحاضر، بین قیم الثقافة التقلیدیة وقی

 . أكثر صورها وضوحا إلى عدم قدرة الثقافة العربیة على احتواء القیم الجدیدة

تعاني الثقافة العربیة هجمة تحدیات ثقافیة ذات طابع إعالمي تستهدف قیم الوجود واألصالة واالنتماء من  -

 . واغتیالهاحیث المبدأ، وتستهدف تذویب الثقافة وصهرها 

 

16
 

یعاني اإلنسان العربي تحت إكراهات هذه األزمة القیمیة حاالت اغتراب ثقافیة اجتماعیة وسیكولوجیة،  -

 حالة من فقدان اإلحساس باالنتماء إلى المستوى الثقافي، وحالة من الضیاع على 

 .المستوى العالقات االجتماعیة

 :ب والهویة، جدلیة القبول والرفضالشبا_ 7

د وحب التطرف و الفضول إن مرحلة الشباب تعرف بناء نفسي و فكري وهي مرحلة تتصف بالتمر  

 الصرامة، و هي األكثر حبا ومیال و تتصف أیضا بالبحث عن الترفیه والمتعة واالبتعاد عن واإلطالع 

ل جدید ویتسم الشباب بالحیویة والخفة والنشاط، و النزعة نحو التجدید بالبحث عن ك« لكل جدید، 

واالزدراء بالقدیم لتلبیة الدوافع وٕاشباع الفضول ، أو التطلع بمواصفات نحو مجتمع بمواصفات ومقومات 

 .57»أفضل

                                                           

. 94:  ، ص2001، مكتبة المنار اإلسالمیة، د م، 1، ط" التصادم و آفاق الحوارحوار الحضارات، إشكالیة "فتحي الویشي،  _53  

.  65: ص ، " الغزو الثقافي بین الحصانة الذاتیة و البناء الحضاري "،  عبد الرحمان شیبان _54  

    . .http//www.ofouq. com: على الموقع "زمن الضیاع و فقدان الهویة":  منال درویش _55

 .18، 17، ص 2000، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1، ط" حدیث النهایات، فتوحات العولمة و مآزق الهویة" حرب،علي  _ 56
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تعد فئة هویة ، وبعد عن االنتماء، حیث والشباب في البلدان العربیة عامة وفي  مجتمعاتنا یعیش  أزمة 

مكونات الهویة ما بین  القبول ورفض، كما أنها أكثر الشباب من أكثر الفئات التي تتنوع استجاباتها اتجاه 

الفئات  تأثرا بالتحدیات التي تواجه الهویة، عبر موجات وهجمات التغییر الثقافي المتتالیة وذلك بحكم ما 

، والتفاعل مع بعضهم البعض ومع غیرهم  وقدرة عالیة على الحركة ةكیتتمیز به مرحلة الشباب من دینامی

 . 58 واألخرى ، وكذلك مع المؤسسات والنظم والقواعد العامة السائدة في المجتمعمن األجیال 

إن وضعیة الشباب في أي مجتمع هي مقیاس  درجة التطور والرقي، والتدهور، واالنحطاط، ومن أراد « 

معرفة مستوى رقي واستقرار مجتمع ما فلینظر إلى مستوى شبابه التعلیمي والعلمي والسلوكي وحسه 

 .59 »دني والوطني، ومدى تعلقه بأصالة حضارته، ومكوناتها الثقافیة والروحیة والقیمیة الم

هویات لدى الشباب الذي أصبح یعیش  بین قابل في أحیان قلیلة  وكلنا یلحظ ما یحدث من صراع

ي في ورافض في كثیر منها لتواثبه، ویظهر ذلك جلیا في اآلفات االجتماعیة، والتفكك االجتماعي والثقاف

 .المجتمع

وٕاذا كنا قد تقدمنا فیما سبق بالحدیث عن أزمة القیم في الثقافة العربیة ، الن ذلك هو أساس أزمة الهویة   

أن الهویة هو الشعور الواضح باالنتماء وقبول  هذا االنتماء « لدى الشباب في مجتمعنا على اعتبار 

أزمة هویة و وجود، ألن التكامل  إلىنقول أن  الصراعات القیمیة تؤدي  أنبمعنى إیجابي ومن هنا یمكن 

 و 

17 

 .  60 »االنسجام في مستوى النسق القیمي یشكل منطق وحدة  الهویة 

                                                           
. 76: مرجع سبق ذكره ، ص ،  "القیم و العادات االجتماعیة مع بحث میداني لبعض العادات االجتماعیة " فوزیة دیاب ،  _57  

. 42: ، ص  2001، دار الفكر العربي للطباعة ، بیروت ، " العولمة والتحدي الثقافي " باسم علي خریسان ،  _58  

 . 95: عبد الحمن شیبان ، مرجع سبق ذكره ، ص _ 59 
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االنتمـاء باإلضافة إلى ، هو القیم و  و أصل هذه الجدلیة هو صراع لدى الشباب في أعلى سلم  للثقافة

، والقیم التقلیدیة  السائدة في مجتمعنا األم الذي یؤدي  إلى  المجتمع المتقدمصراع القیم یكون بین قیم 

 . حالة من التذبذب في االنتماء الثقافي

مختلفة، الفئة األولى هي الفئة األكثر  ئات ثالث من الشباب ذوي استجاباتأمام ف« ویمكن القول أننا  

وهؤالء  ة، وهو القیم الدینیة األخالقیةب من الهویارتباطا  بهویتها وعلى الخصوص الجزء الصلب أو القل

 عي لحمایة هذه الهویة بأي وسیلة یشعرون  بأن هویتهم في خطر شدید ، وأن الحل الوحید هو الس

والمشكلة األكبر أن هذه الفئة من األصل كانت تعاني من أزمة هویة وطنیة، فالهویة عندها لم ترتبط 

ط في الغالب بفئات ، أما االستجابة الثانیة فهي استجابة متطرفة وترتب...بوطن بقدر ما ارتبطت  بدین

مما   االستهالك بشدةثقافة   ن، وفي نفس الوقت یقعون تحت وطأةیعانون من الحرما الشبـاب الذین

یجعلهم یبحثون عن الوسائل التي تشبع احتیاجاتهم سواء كانت مشروعة أو غیر مشروعة، كما یشعرون 

، أما الفئة الثالثة وهي الفئة ...حقوقهم أدنىبالنقمة على الدولة والمجتمع، الذین تسببا في حرمانهم من 

على المستوى المادي ولكنها بمشاعرها ومیولها المتغربة من األصل، والتي تعیش على أراضي أوطانها 

 لفئة وهي شریحة قلیلة من الشباب میسورة الحال بدرجة  كبیرةوثقافتها  تعیش في مجتمعات أخرى، فهذه ا

تعاني من أزمة هویة مواطنة عن األصل بحكم عدم رضاها عن واقع مجتمعاتها وعدم تقبلها للقیم السائدة 

 . 61»في هذه المجتمعات

وأصل أزمة الهویة في مجتمعنا هو تالقي الثقافات، تكون في نظر الشباب  خاصة في مجتمعنا أنها  

یتحقق االغتراب الذي هو تعبیر عن عدم الرضا « وبذلك  ارنة مع قیم وثقافتهم التقلیدیةثقافة عصریة بالمق

مة خلقت ما یسمى  أي أن هذه األز   62»و عن الرفض للمجتمع وثقافته، وجوهره الشعور بالفقدان 

أثبتت  األحداث والدراسات « باالغتراب الثقافي و التغریب، ولكن ال یمكننا أن نعمم هذا، ذلك أنه 
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المیدانیة أن قطاعات واسعة من الشباب العرب ، قد توحي مظاهرهم وخطاباتهم بأن حسهم الوطني قد 

حـتى  أوأو عسكریة أو اقتصادیة توقف أو انحرف،  لكن عندما  تمر أوطانهم وأمتهم بهزة سیاسیة 

 مناخیة 

18 

ترى الكثیـر منهم ینفض غـبار الغربة، ویرفع األقنعة الزائفة، ویكشف عن حالة وجدانیة فیاضة، ویبدي 

استعدادا مفاجئا للتفاعل الثقافي واالجتماعي بل إن بعضهم یتجاوز لغة  االحتجاج لیبدي رغبة صادقة 

 .63 وعمیقة في الحراك االجتماعي

و هي متأصلة في مجتمعنا خاصة مع هذه القیم  بابولكن رغم ذلك هناك أزمة هویة یعاني منها الش 

، ومع ما تعانیه مجتمعاتنا من ضعف وتخلف على كافة  والثقافات الوافدة من مجتمعات أكثر تقدما

ثقافة هذه ستهالك قیم و ا إلىاألصعدة أمام هذه النماذج الحضاریة األخرى المقدمة له، ما یؤدي 

البحث عن كل ما هو  إلىوالذي أصبح رمزا من رموز المكانة االجتماعیة، وهذا ما یؤدي  المجتمعات

 .                 ةوالثقاف الهویةبنیة األمر الذي یؤدي إلى تحوالت في ،  أجنبي

 :التصور الخصوصي للهویة الثقافیة الجزائریة_8

لیس غریبا، أو بعیدا عن الحقیقة ن الخصوصیة الحضاریة شأ الحدیث عن الخصوصیة الثقافیة، شأنها «

فالخصوصیة هذه ترافق الشعوب و األمم و الجماعات البشریة، على الرغم ما بلغته اإلنسانیة من تفاعل 

 .64 »و تشابك في المصالح و العالقات 

                                                           

. 87: مرجع سبق ذكره ، ص  ،" _اإلنماء –قیم هویة وثقافة " الودود مكروم ،  عبد _60  

.38 ، ص 1957، دار الكتاب العلمیة، بیروت، " شروط النهضة "ملك بن نبي، _61  

. 45، ص  مرجع سبق ذكره ،" الثقافة و أزمة القیم في الوطن العربي "علي وطفة ،_ 62  
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و تعني خصوصیة الثقافة بالضبط، حمیمیة اإلنسان و المجتمع المنتج و القیمة الذاتیة لإلنتاج الفكري  «

و االجتماعي و نوعیة الحیاة المعاشة، و بالخصوصیة الثقافیة یكتسب كل مجتمع إنساني حقه المشروع 

ختالف عن اآلخر، و ، فمصطلح الخصوصیة الثقافیة لمجتمع ما یشیر إلى اال64»في أن یكون مختلفا 

و تأكید هذه  له حقه المشروع في ممارسة و أداءیشیر إال سیادة ثقافیة لهذا المجتمع، و كل مجتمع 

 .بالضرورة في التعددیة الثقافیة و هذا ما یندرجالخصوصیة 

إجرائیا عبد اهللا بوجالل یعرفها تعریفا  رو بالعودة إلى الخصوصیة الثقافیة الجزائریة نجد األستاذ الدكتو 

  و التي تقوم ،  العناصر الثقافیة المادیة و الروحیة و القیمیة و الحیاتیة الموروثة و المكتسبة «على أنها 

و األسري، و ضبط و توجیه سلوك األفراد و العالقات یجابیة في حفظ التماسك االجتماعي بوظائف ا

الشعب الجزائري الحضاریة و التنمویة حاضرا  ، و تحدد تصورات و أهداف أبناء  و اإلنتاجیة االجتماعیة

 .65»مستقبال

19 

المجتمع في  ، بل یكاد األمر یكون أبعد من ذلك فمجتمعنا الذي نحیا فیه یمتلك انفرادا في هویته الثقافیة

و زادت تزداد تلك التقسیمات كلما تقدمت  یشتمل كل مجتمع على تقسیمات فرعیة داخلة، و «الواحد، إذ 

و ال توجد في  عة بنظم و عناصر ثقافیة خاصة بهاخصص بین أعضائه، و تتمیز كل جمادرجة الت

 . 66 »من األحیان عند غیرها كثیر 

                                                           

  . 23: ،ص، اتیراك للنشر1، رؤیة إعالمیة من منظورالتحلیل الثقافي، ط"الثقافة العربیة و الفضائیات "ي أمین،سعید عبد الغن _63
. 89: الودود مكروم ، مرجع سبق ذكره ، ص عبد  _64  

 . 87: ، ص  2006، القاهرة،  ، دار األمین" سیكولوجیة العولمة" السید عثمان فاروق،  _65
 

 . 65: السید عثمان فاروق ، مرجع سبق ذكره ، ص  _66
 . 26، ص 2012،  2دار الورسم ، العدد ، دوریة أكادیمیة حضاریة محكمة ، "  مجلة الدراسات االعالمیة القمیة المعاصرة" ،نصیر بوعلي _67

 7. 34: ، ص  2007، كیبي كوم للنشر و التوزیع، الجزائر، " الثقافة العربیة جذور و تحدیات "طویل غادة، _68

 . 76: مرجع سبق ذكره ، ص  ،" _اإلنماء –قیم هویة وثقافة " الودود مكروم ،  عبد _69
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و المتتبع لواقع الثقافة الجـزائریة، یالحظ أنها ذات أبعاد مختلفة، و هي عـربیة إسالمیة أمازیغیة  «

الشاخصة أمامنا أن المجتمع الجزائري یمتلك خصوصیة ، فالحقیقة القائمة و 67»متوسطیة افریقیة عالمیة 

، و متنوع في هویته الثقافیة داخلیا في إطار وحدة متماسكة  في هویته الثقافیة تمیزه عن اآلخر من جهة

 .و متكاملة

و هذا األمر ال ینفي مفهوم األمة الواحدة، أي ال ینفي اشتراك المجتمع الجزائري كمجتمع عربي مسلم مع 

الخ ، و نحن إذ ننظر إلى هذه الخصوصیة من جانب ...، اشتراك في الدین و اللغة الدول العربیةباقي 

أي هویة عربیة إسالمیة و ال ینبغي أن یفهم من ذلك إقصاء للتنوع الثقافي داخل   النظرة الواسعة لها،

بیة، في أنها عربیة إسالمیة و مجتـمعنا الواحد، و منه فالهویة الثقافیة الجزائریة تشترك مع باقي الدول العر 

 .في أنها كذلك تمتلك عناصر ثقافیة محلیة تجمع أبناء الشعب الجزائري

الدولة القومیة هي فقط التي لها السیادة على ثقافتها و  «إننا إذ نطرح هذه القضیة فانه من منطلق أن 

ة عموما و لسیادتها الثقافیة بالتالي أي تدخل خارجي یمس خصوصیتها الثقافیة هو اختراق لسیادة الدول

 .، و أي دولة ال تسمح بطبیعة الحال مثل هذا االعتداء علیها في ظل الحدیث عن العولمة68»خصوصا 

و  و الجزائر كغیرها من البلدان العربیة تؤثر فیها العولمة، تأثیرا على خصوصیتها و هویتها الثقافیة

إلى إضعاف مكانة و أهمیة العقیدة اإلسالمیة و دورها  «ثقافة العولمة تسعى  یتجلى ذلك في أن

الحضاري، و قیمها الثقافیة و األخالقیة في تدعیم الوحدة الوطنیة من المؤثرات الثقافیة و اإلیدیولوجیة 

األجنبیة السلبیة، و تسعى ثقافة العولمة في هذا اإلطار إلى تعمیم الفهم الخاطئ للدین اإلسالمي، 

، و إبعاده عن المجاالت االقتصادیة و  ة و االجتماعیة و قصره في الشعائر الدینیةووظائفه الحیاتی
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، باإلضافة إلى التأثیر على األسرة و على المنظومة التربویة و كذا 69»السیاسیة و التنظیمیة للمجتمع 

 20.الخ...بث التفرقة االثنیة و الجهویة

 القنوات كاألقمار الصناعیة و ، و من خالل هذه الوسائل  و مجتمعاتنا العربیة عامة و الجزائر خاصة

و منـه  ا عالمیـا و شـكال مـن أشـكال التقـدمتأثرت بالثقافة الغربیة، و اعتبرت هذه الثقافـة نموذجـة التلفزیونی 

 .البد من طرح مثل هذه القضایا كرد فعل للهویات و الثقافات المحلیة تجسیدًا لمفهوم األمن الثقافي

الخصوصــیة الذاتیــة و التفــرد بصــفات و خصـــائص  «ا عــن خصوصــیة الهویــة الثقافیــة یعنــي فحــدیثنا هنــ

معینة تعكس هذه الخصوصیة و تمّیـز المجتمعـات مـن بعضـها، ففـي ظـل اتجـاه المجتمعـات نحـو العالمیـة 

نفسـه  نجد أن هناك توجها شدیدا نحو تحدید الهویة، و بینما تتحول حیاة الفرد إلـى العالمیـة، نجـد أن الفـرد

یحاول أن یؤكد هویته و شخصیته الممیـزة، و بالتـالي أن الهویـة تظهـر فـي كـل مكـان و تؤكـد محورهـا فـي 

 . 70 »كل المجتمعات التي أصبحت منقسمة إلى مجموعات متعددة 

 :الهویة الثقافیة و العولمة و أزمة االختراق الثقافي - 9

و النظـر  ، العولمـة ، و التـي تثیـر أزمـة اختـراق الثقافـةتطرح قضیة الهویة الثقافیة نفسها في ظـل تحـوالت 

ظاهرة تتعرض لها مختلف الثقافات الوطنیة بمـا فـي ذلـك ثقافـات  «إلى هذه األخیرة یكون من منطلق أنها 

و مـن بینهـا دول   ، ، بلـدان عـالم الجنـوب أوربا، ناهیك ثقافات البلدان الواقعة تحت نفوذ الغرب و هیمنتـه

 . 71» ي اإلسالميالعالم العرب

و یعني مفهوم االختراق الثقافي مجموعة من األنشطة الثقافیة و الفكریة و اإلعالمیة التي توجهها جهـة  «

و العلمیـة، لوكیة ، بهدف تكوین أنسـاق مـن االتجاهـات السـ أو عدة جهات نحو مجتمعات و شعوب معینة
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و أهــداف  و أســالیب مــن التفكیــر و الــرؤى لــدى تلــك المجتمعــات و الشــعوب بمــا یخــدم مصــالح  أو أنمــاط

 .72 »نها الثقافي و الحضاريو بمضم یة االختراق هذهالجهة أو الجهات التي تمارس عمل

جلى في صیاغة و هي تت «هو فعل اعتداء على اآلخر ، و  اختراق الثقافة هو سلب للخصوصیة و بالتالي

 ، و سیطرة ثقافیة غربیة على سائر الثقافات مختلفة  لها قیم و معاییر و سلوك و عادات لمیةثقافة عا

 73.»بواسطة استثمار مكتسبات العلوم و التقدم التكنولوجي في مجال ثورة االتصاالت و ثورة المعلومات

21 

الشــعوب، مــن خــالل و یمكــن أن نقــول أن  االختــراق الثقــافي یســتهدف اختــراق الهویــة الحضــاریة لألمــم و 

منظومـــات القـــیم و  لهویـــة الشـــعوب الثقافیـــة و منظومـــات التفكیـــر و التمـــثالت ، القنـــوات الفضـــائیة اختـــراق

 . و منظومات السلوك تعبیرمنظومات ال

 .   74و بشكل عام یتضمن مفهوم االختراق الثقافي األبعاد  التالیة

و  ها اعتماد بنیویا في إنتاج القـیمالباثة، و اعتمادها علیتبعیة ثقافة الدولة المستقبلة لثقافة الدولة  ·

الدولـــة  تالمعــاني و األفكــــار و المعـــارف التـــي تحتـــاج إلیهـــا ســـواء أكــــان ذلــك بسبــــب تفـــوق ثقافـــا

 .المخترقة و قدراتها، أم بسبب انعدام الثقة في النفس لدى الثقافات المستقبلة

                                                           

 .18، 17، ص مرجع سبق ذكره، "حدیث النهایات، فتوحات العولمة و مآزق الهویة" ، علي حرب _70

 . 98: مرجع سبق ذكره ، ص ،  " الدولة والبحث عن الهویة" محمد سعید طالب ،  _71

، مركز دراسات الوحدة 1ط، " العولمةمن الحداثة إلى ...و اإلشكالیات سوسیولوجیا الثقافة، المفاهیم" عبد الغني عماد ،  -_72

 .320، ص  2006العربیة، بیروت، 
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. 86: ص  مرجع سبق ذكره ، ، الغزو الثقافي بین الحصانة الذاتیة و البناء الحضاري "،  عبد الرحمان شیبان _75  
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ول النامیــة لتثبیــت دعــائم اســتقاللها الثقــافي و ضــمان وضــع العقبــات أمــام الجهــود التــي تبــذلها الــد ·

 .سیادتها

 .و تجددها ن سیطرتها على إعادة تكوین ذاتهاتعطیل اإلرادة الوطنیة للدولة التابعة ثقافیا، و فقدا ·

ذروة القـدرات التـي تقـدمها العولمـة فـي الحقـل الثقـافي، فهـي تمكنـت  الهویةیمثل التحالف بین الثقافة و  «و

و  ماذج الثقافیة ذات الطابع الغربيفعلیا من اختراق الحدود الثقافیة انطالقا من مراكز صناعة و ترویج الن

 ألغــت بالتــالي إمكانیــات التثــاقف كخیــار یعنــي االنفتــاح الطــوعي للمنظومــات الثقافیــة المختلفــة عبــر آلیــات

 .75 »ومست الكثیر من مكونات الهویة  التأثر و التأثیر، و التفاعل المتبادل

و المعلومات، حیث وجدت الدولـة قترن بالتطور في مجال االتصاالت قد ا «و علیه فان االختراق الثقافي 

الـــدول  نفســـها الیـــوم أكثـــر قـــدرة علـــى التـــأثیر ثقافیـــا علـــى للقنـــوات الفضـــائیة و المحتكـــرة لإلعـــالم المالكـــة 

 . 76 »األخرى

و إیدیولوجیا االختراق الثقافي تقوم على نشر و تكریس جملة من األوهام و یمكن حصرها في األوهام 

 : الخمسة التالیة

أي اعتقاد الفرد أن حقیقة وجوده محصورة في فردیته و أن كل ما عداه أجنبي عنه ال یعنیه : وهم الفردیة

إنما یعمل هذا الوهم على تخریب و تمزیق الرابطة الجماعیة التي تجعل الفرد یعي أن وجوده إنما یكمن 

ء الهویة في كونه عضوا في جماعة و في طبقة و أمة، و بالتالي فوهم الفردیة هذا یهدف إلى إلغا

 الجمعویة 

و الطبقیة و الوطنیة و القومیة، و كل إطار جماعي آخر لیبقى اإلطار العالمي بل العولمي هو وحده 

 .الموجود
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و یعمل اسم الحریة یكرس النزعة األنانیة نه به، إو یكمل فواضح أنه یرتبط باألول: وهم الخیار الشخصي

 . على طمس الروح الجماعیة

ع باألمور خطوة أخرى في االتجاه نفسه، فمادام الفرد وحده الموجود و ما دام حر فهو لیدف: وهم الحـیاد

محاید، و كل الناس و األشیاء إزاءه محایدون، أو یجب أن یكونوا كذلك، و هكذا تعمل هذه االیدولوجیا 

 .من خالل وهم الحیاد على تكریس التحلل من كل التزام و ارتباط بأیة قضیة

عن رؤیة الفوارق بین  فواضح أنه یرمي إلى صرف النظر: طبیعة البشریة التي ال تتغیراالعتقاد في ال

و الفقراء، بین البیض و السود، بین المستغلین و بین من هم ضحایا االستغالل و قبولها األغنیاء  

 .بوصفها أمورا طبیعیة،  و بالتالي شل روح المقاومة في الفرد و الجماعة

الصریح لألوهام السابقة، غیاب الصراع االجتماعي  هو التتویج: صراع االجتماعياالعتقاد في غیاب ال

معناه إذا قبلناه و سلمنا به االستسالم للجهات المستغلة، من شركات و وكاالت و غیرها من أدوات 

 .العولمة، و بعبارة أخرى التطبیع مع الهیمنة و االستسالم لعملیة االستتباع الحضاري

الهیمنة و االستسالم لعملیة االستتباع الحضاري یأتي فقدان الشعور باالنتماء للوطن، أو  مع التطبیع مع

 .77 أمة أو دولة، و بالتالي إفراغ الهویة الثقافیة من كل محتوى

و   و الوطن العربي بهویته العربیة اإلسالمیة یعیش حالة من تغلغل لتأثیرات سلبیة للعولمة اإلعالمیة 

تدفق الرسائل  اإلعالمیة و الثقافیة  «الثقافیة، خاصة في حالتنا هذه أي شبكة االنترنیت، ذلك أن 

 مالمعولمة من المراكز الرأسمالیة بكل قوتها و عنفوانها و قدراتها تصب في دول األطراف كمجتمعات العال

ة و الثقافیة بكل ما فیها من قیم، الثالث،  و التي تصبح في الواقع مجرد مستقبلة لهذه الرسائل اإلعالمی
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بعضها یعتبر في نظر هذه المجتمعات قیما سلبیة و أحیانا مدمرة، و هي في جمیع الحاالت تحمل 

 . 78»أخطار الغزو الثقافي مما یهدد الخصوصیات الثقافیة لهذه المجتمعات

22 

 

یعتبر   )le monde diplomatique(و نجد انیاسیو رامونیه، رئیس تحریر جریدة لومند دیبلوماتیك  «

محاولة لتسلیع  العولمة سیطرة الفكر األحادي و هدم البناء االجتماعي و تدمیر اإلبداع الثقافي، في

و األجساد و األشیاء، إذا كانت تقنیات االتصال و تكنولوجیا المعلومات تغیر عالقتنا بالهویة األفكار 

النظر في شبكة المفاهیم التي نستخدمها في قراءة العالم و  الثقافیة و المعرفة  و التربیة فاألجدى إعادة

 .79»فهم الواقع
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.104، 103مرجع سبق ذكره، ص  ، حسن عبد اهللا العابد _77  

. 18: ، ص " العولمة و مآزق الهویةحدیث النهایات، فتوحات " ،  علي حرب _78  

 

 
 . 34: ، ص  2007، دار النهضة العربیة، القاهرة، " قضایا اإلعالم الدولي"  لشریف سامي،ا_ 79



:الفــصل الثــاني   

 

 
82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خــاتمة ا

أن الهیمنة الثقافیة التي یفرضها الطرف اآلخر تقـع ضـمن حلقـة سیاسـیة مفادهـا أن هنـاك " ماریل " یعتبر 

محاولــة مــن الغــرب لفــرض نمــط معــین مــن الحیــاة علــى مجتمعــات العــالم الثالــث ، هــذه المحاولــة تــتم مــن 

ــذلك فــان المجت معــات األكثــر تقــدما خــالل أشــكال عــدة مثــل اإلشــهار والموســیقى والمسلســالت واألفــالم ، ل

هذه الوضعیة من شانها إضعاف الثقافـات المحلیـة بتبنـي ثقافـات تكنولوجیا هي التي تفرض نفسها ثقافیا ، 

 .جدیدة 

فمضـــامین القنـــوات الفضـــائیة تســـتوردها دول العـــالم الثالـــث تنـــتج فـــي محـــیط اجتمـــاعي خـــاص وتحمـــل فـــي 

الجــزم بصـفة نهائیــة علــى تــأثیر القنــوات الفردیــة علــى طیاتهـا تصــورات ومفــاهیم الــدول الغربیــة ، وال یمكننــا 

الهویــة الثقافیــة العربیــة فالدراســات تبقــى نســبیة وهــل هــذا التــأثیر تحققــه وســائل اإلعــالم أم تتــدخل عوامــل 

 .خارجیة أخرى 
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 : ید ـمھـت

 فـي وخصوصـاً  الفضـائیة القنـوات عـدد فـي ملحوظـاً  تزایـداً  األخیـرة السـنوات فـي العربـي الفضـائي البـثّ  شـهد

 التحـول هـذا فـي كبیـر حـد إلـى سـاهمت ومتداخلة كثیرة متغّیرات وجود على یدلّ  وهذا الخاص، القطاع مجال

 العربیة األقطار من العدید في وسیاسي اجتماعي حراك من حالیاً  ویحدث حدث ما منها والتطور،

 إرسـال إال هـي مـا األمـر، حقیقـة فـي األجنبیـة أو منهـا العربیـة سـواء  الفضـائیة القنـوات فـإن ، ذلـك وفـوق

 إعالمیـة أداةكـ القنـوات الفضـائیة یجـب إنكـار  وال،  واألجنبیـة العربیـة الصـناعیة األقمـار عبـر تلفزیـوني

 جـو إیجـاد علـى یسـاعد وشـامل وسـریع متطـور تعلیمـي لنظـام فرصـة كـذلك وهي وٕاخباریة، وتربویة، تعلیمیة،

 بحكـم البشـر مالیـین إلیهـا تجـذب اسـتخدامها أحسـن متـى تربویـة وسـیلة هي الفضائیة فالقنوات ،فعال  تنموي

 وٕاعالمیة، وثقافیة، ،وتربویة، تعلیمیة خدمات لتقدیم مهیأ منها وكثیر والتأثیر، الوقع شدیدة الذاتیة خصائصها

 .عن المشاهدین كوسیلة للترفیه   عنها واإلعراض رفضها الحكمة من لیس ثم ومن واسعة،
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 :االجتماعي و التغیر الثقافي و اإلعالموسائل _1

یقــوم  ةالتعامــل مــع البیئــة التــي یعــیش فیهــا اإلنســان بأنواعهــا المختلفــة االجتماعیــة و الثقافیــة و الطبیعیــ « 

على قاعدة التفاعل المستمر، و یالحظ أن بعـض هـذه العالقـات تفرضـها علیـه ثقافتـه، فـي المقابـل یفـرض 

التغییـر، و هنـاك العدیـد  اإلنسان ثقافتـه علـى بعـض عناصـر هـذه البیئـة، و مـن خـالل هـذا التفاعـل یحـدث

من العوامل المسببة للتغییر الثقافي و االجتماعي بعضها خارجـة عـن دائـرة الفعـل اإلنسـاني، مثـل العوامـل 

و الثقافیة و  ةالطبیعیة و البیولوجیة و عوامل أخرى ناتجة عن النشاط اإلنساني مثل المعطیات التكنولوجی

كمعطى تكنولوجي نـتج عـن نشـاط اإلنسـان و  عالماإلد وسائل و بالتالي نحاول هنا أن نقف عن 1»غیرها 

 .جتماعي في المجتمعاالثقافي و التغیر الإبراز كیف أدى ذلك إلى 

و     ، و ال یمكننا أن نعزل هذا التغیر عن البیئة المحیطة به، من تطور *یعتبر هذا المفهوم حدیثا نسبیا

تفســیر هــذه العملیــة المتعلقــة بــالتغییر، و التــي تعتبــر  تقــدم فــي المجتمعــات و مــن خــالل هــذا األخیــر یمكــن

عملیة دینامیكیـة، حیـث نجـد أن التغییـر الثقـافي یحـدث فـي بوتقـة المجتمـع و ال یمكـن لـه أن یحـدث خـارج 

                                                           

- 
مركـز دراسـات الوحـدة  ، الطبعـة األولـى،"سوسیولوجیا الثقافة، المفاهیم و اإلشكاالت من الحداثة إلى العولمـة "،عبد الغني عماد - 1

 .2006العربیة، بیروت، 

، اتخذت 1922عام ) social change(كتابه المعروف التغیر االجتماعي   )william ogbern(منذ أن وضع ولیم أوغبرن  - *

 : .الدراسات في هذا النوع الموضوع منهجا علمیا، و تتابعت بعد ذلك بشكل ملحوظ ، أنظر
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التغیـــــر الثقـــــافي تغیـــــرًا اجتماعیـــــا، كمـــــا یمكـــــن رد التغیـــــرات  «البنـــــاء االجتمـــــاعي، و یمكـــــن أن نعتبـــــر أن 

كـل مـا هـو تغیـر اجتمـاعي یعـد تغیـرا  «، و یمكـن اعتبـار أن  »إلى تغیرات ثقافیةاالجتماعیة في معظمها 

 2»ثقافیا، و لیست جمیع التغیرات الثقافیة تقع في دائرة التغیر االجتماعي

 ال شك فیه أن لثورة االتصالمما  «و بالعودة إلى العوامل التكنولوجیة المؤثرة في حدوث هذا التغیر فانه  

آثـــار مهمـــة علـــى عملیـــة التغیـــر االجتمـــاعي فـــي العـــالم العربـــي، كمـــا أن وســـائل اإلعـــالم و  تو المعلومـــا

وســائل اإلعــالم أهــم  «، باإلضــافة إلــى ذلــك فــان 3»االتصــال تعــد آلیــة مهمــة مــن آلیــات التغیــر االجتمــاعي

یـاة أو أنمـاط أدوات التغییر الثقافي من خـالل تصـدیرها السـلع الثقافیـة الغربیـة سـواء كانـت قیمـًا أو طـرق ح

4»استهالك مما یجبر الثقافات األخرى على الخضوع
. 

فالعوامـل التكنولوجیـة و هـذه المخترعـات التـي تشـهدها البشـریة الیـوم و لعـل أبرزهـا شـبكة االنترنیـت، ذات  

صلة وثیقة بما یحدث من عملیات تغیر في المجتمعات بوجـه عـام، فكمـا أحـدثت الثـورة الصـناعیة تغیـرات 

 و االجتماعیـة  تغیرا أیضا في الجوانب الثقافیـة الیوم تحدث المعلوماتیةي المجتمعات، فان الثورة مختلفة ف

تغیـر اجتمـاعي و  هو الحقیقة المؤكدة أن التغیر التكنولوجي و تطور وسائل االتصال و تقنیاتها ، یصـاحب

فـي الجانـب المـادي للثقافـة ثقافي و لـو علـى المـدى البعیـد، بـل هنـاك دراسـات أكـدت أن التغیـر الـذي یطـرأ 

أن التكنولوجیـا تعـد  «یكون سابقا دائما للتغیر في الجانب الالمادي لها، و الحقیقة األخرى المطروحة هنـا 

عنصرا أساسیا في النسق االجتمـاعي، لكـن النظـر إلیهـا علـى أنهـا أسـاس المجتمـع و أسـاس عملیـة التغیـر 

 . 5»ما رفضه علم االجتماع المعاصر في تفسیر التغیر االجتماعي ینقلها إلى دائرة الحتمیة، و هذا

                                                           

 .193مرجع سبق ذكره، ص : عبد الغني عماد - 2

، مركز اإلمارات 1، اإلعالم العربي في عصر المعلومات، طاالجتماعيمساهمة وسائل اإلعالم في إحداث التغیر : ويیموسى ش - 3
 .128، ص 2006للدراسات و البحوث اإلستراتجیة، اإلمارات العربیة المتحدة، 

 .18مرجع سبق ذكره، ص  ،" الشباب والهویة  والعولمة ، جدلیات القبول والرفض"  هویدا عدلي ، - 4

 . 56: مرجع سبق ذكره ، ص ، " فتوحات العولمة و مآزق الهویةحدیث النهایات، " علي حرب، - 5
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فعلــى حــد تعبیــر أحــد  «و لكــن بالمقابــل مــع ذلــك، هنــاك افتــراض و طــرح لتــأثیر المیــدیا علــى المجتمعــات  

المیــدیا تسـتخدم لقمــع المجتمعـات لتوحیــدها و أیضـا لتمزیقهــا، تشــجع : كبـار علمــاء االتصـال مثــل ماكویـل 

 .6»و أیضا تعرقله  على التغییر

و إذا جاز أن نعتبر العالقات االجتماعیة داخل األسرة قبل ظهور وسائل اإلعـالم الحدیثـة كانـت عالقـة  «

و انفتحـت    دائریة تسمح لجمیع أعضاء األسرة بااللتقاء و االلتفاف حول رب البیت، ثم تطورت العالقـة 

، و الذي حدث بعد ذلك أن المجتمع 7»ف حوله األسرةلیلت نمكان رب البیت جهاز التلیفزیو  الدائرة لیوضع

 .تقبل هذا الوضع الجدید

إن طرح عالقة وسائل االتصال بالتغیر االجتماعي و الثقافي أمر البد منه، و هو حقیقـة علمیـة قائمـة، و 

 .هذا التغیر لیس سلبیا في مجمله، و إنما یحمل إمكانیة التقدم أو التخلف

 :و أثرها في الثقافة عالموسائل اال_ 2

ظل دور وسائل اإلعالم قضیة محوریة فـي سـیاق الجـدل الـدائر حـول سـبل حمایـة الهویـة الثقافیـة لوقـت  «

 .8»طویل، و مازلنا حتى اآلن مشغولین بالتصدي لعملیة التآكل الثقافي

جم عنها من أدت ثورة المعلومات و ما ن «و زاد طرح هذه القضیة الیوم أكثر من أي وقت مضى، حیث  

القومیة و المحلیة بطـرق عدیـدة، فهـي قـد  تتوسع فرص حصول األفراد على المعلومات، إلى تهدید الثقافا

إذا جـــاءت منتجـــات  «، و األمـــر یطـــرح نفســـه أكثـــر 9»تـــؤدي إلـــى التخلـــي عـــن القـــیم و األعـــراف التقلیدیـــة

                                                           

 .18ص  مرجع سبق ذكره ، هویدا عدلي، - 6

 .161، ص 2006دار النشر للجامعات، مصر،  " ،أساسیات علم االجتماع اإلعالمي" منال أبو الحسن ،  - 7

، ثورة المعلومات و االتصاالت و تأثیرها في " )التحدیاتاآلفاق و (العالم العربي و عصر المعلومات " ، مصطفى محمودي - 8

 .169، ص 1998و البحوث اإلستراتیجیة، أبو ظبي،  ت، مركز اإلمارات للدراسا1المجتمع و الدولة و العالم العربي، ط

، 20ألوسط، العدد ، مجلة بحوث الشرق ا"تأثیرات الثورة التقنیة على سیادة الدولة القومیة "، عبیر محمد عاطف الغندور - 9

 .405، ص 2007جامعة عین شمس، مصر، مارس 
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الجانـب الـذي یكتفـي باسـتهالك هـذه تكنولوجیا االتصال من الجانـب الـذي یملـك هـذه التكنولوجیـا فـي اتجـاه 

 .10»المنتجات

في الثقافة، استعرض األستاذ عزي عبـد الرحمـان الجوانـب  عالمعن تأثیر وسائل اال و في معرض حدیثه 

و مضـامین هـذه   التـأثیر ال یكـون دون ربـط محتویـاتاالیجابیة و السلبیة لهذه التأثیرات، معتبرا أن دراسة 

و هـو منظـور جـامع  ، جابیـة و السـلبیة لوسـائل االتصـالجملة من التأثیرات االی الوسائل بالقیم، و قد حدد

  11:لمختلف التأثیرات، و هي كما یلي

 :التأثیرات االیجابیــة2_1 

دورا " التعزیــز"یــرتبط التعزیــز بتثبیــت مواقــف الفــرد الســابقة ألفــة إضــافیة،  و یلعــب تعبیــر : تعزیــز القــیم -

فــي المجتمــع، و قــد عــالج الزرســفیلد هــذا الموضــوع فــي دراســاته  عــالماالئل ســیا فــي فهــم تــأثیرات وســاأسا

ال تغیــر أراء النـــاس و مــواقفهم بقـــدر مـــا  اإلعــالمتـــه المعروفــة إلــى أن وســـائل المیدانیــة، و أشــار فــي مقول

) ةالعالقات االجتماعی(تعمـل على تدعیم هذه األخیرة، و ارتبط هذا الطرح بافتراض أن العامل االجتماعي 

 .أساس تكوین اآلراء و المواقف و أن اإلعالم ینبني على ذلك و یعزز ما أنتجته العالقات االجتماعیة

التي یتم من خاللها اكتساب قـیم المجتمـع و  ةیقصد بالتنـشئة االجتماعیة الصیرور : التنشئة االجتماعیة -

الناقــل أو  افــده، فهــذاثقافتــه، و تعتبــر وســائل االتصــال مؤسســات اجتماعیــة تقــدم أحزمــة ثقافیــة محلیــة أو و 

الفـــرد و إحـــداث األلفـــة مـــع المحـــیط، و یعتبـــر علمـــاء االجتمـــاع أن وســـائل "  جتمعـــة"المحـــول یســـاهم فـــي 

 .اعیةاالتصال هي أدوات التنشئة االجتم

                                                           

المصریة اللبنانیة، القاهرة، ، الطبعة األولى، الدار "االتصال و اإلعالم في العالم العربي في عصر العولمة"محمد الجمال راسم ،  - 10

 . 87: ص

، مجلة و تفكك العالقة القیمیة و التاریخیة مع األرض في المنطقة العربیة يعولمة المكان المركز : عزي عبد الرحمان - 11

 .112، ص 2008، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت ، یونیو 352المستقبل العربي، العدد 
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اإلحسـاس باالنتمـاء إلـى المجتمـع  اإلعـالمتحدث وسـائل : تحقیق االنسجام و تعزیز الترابط االجتماعي -

الذي تربطه صفات مشتركة كالقیم و الثقافـة و اللغـة و التـاریخ و التجربـة و الحیـز الجغرافـي، و یـزداد هنـا 

یكــون دور وســائل االتصــال لــّم الشــمل، الــدور فــي المجتمعــات المتعــددة األجنــاس و اللغــات و المعتقــدات، ف

إن وســـائل االتصــــال قـــد تعــــزز العالقـــات االجتماعیــــة، فـــأفراد الجمهــــور ال یكتفـــون عــــادة بمـــا یقرؤونــــه أو 

 .یسمعونه أو یشاهدونه في وسائل االتصال، بل یتحدثون عن تجاربهم اإلعالمیة مع ذویهم و أقربائهم

فــي نشــر المعرفــة و الثقافــة فــي أوســاط  ت وســائل االعــالممســاه :مــن الثقافــة ةتوســیع دائــرة االســتفاد -

عنــدما تنتقــل إلــى وســائل ، إضــافة إلــى ذلــك، فــان الثقافــة المعاشــة فــي الواقــع تتســع ...واســعة مــن المجتمــع

فعــدد قــراء روایــة مــا قــد یكــون محــدودا، و لكــن دائــرة االســتفادة مــن الروایــة تتســع إذا تحولــت إلــى االتصــال 

 .فیلم

فــي نشــأتها بالحاجــة إلــى معرفــة  ارتبطــت وســائل االعــالم:الم الخــارجي أو توســیع المحــیطالــوعي بالعــ -

األحداث في المحیط القریب أو البعید، و ساهمت هذه الوسائل في تحقیق الرباط بین أفراد المجتمع داخلیـا 

تصــال و إحـداث االهتمــام باألحــداث خارجیــا، و أصــبح الجمهــور فـي مختلــف الثقافــات و بفضــل وســائل اال

 .یهتم بما یجري في الخارج

تجربة إضـافیة قـد ال تتـوفر محلیـا  توفر وسائل االعالم: النظر إلى الذات و المجتمع من زاویة خارجیة -

و محیطه   كأن ینتقل الفرد من ثقافة إلى أخرى بمجرد تغییر القناة، و ذلك ما یجعل الفرد ینظر إلى ذاته 

عالمه المحدود، و یجعله یفلـت جزئیـا مـن تلـك المسـلمات التـي تمثـل جـل من ُبعد أو أبعاد تجتث الفرد من 

 .أو اآلخرون رف بوعي ذاته  و مجتمعه من اآلخر، فالفرد یع...ما یعرفه و یدركه عن ذاته و مجتمعه

إمكانیـة تجربـة عـوالم  تقدم وسائل االعالم :معایشة عوالم متعددة تحمل اإلنسان عبر الزمان و المكان -

تنقـل الفـرد إلـى عـدة  فـالقنوات الفضـائیةكون حاضرة في واقع الفرد المتعامل مع الوسیلة اإلعالمیـة، قد ال ت
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عوالم رمزیة و خیالیة، تجعل هذا األخیر یبتعد و لو إلى حین عن همـوم الواقـع و یجـد التعـویض فـي هـذه 

 . المنظومة الرمزیة الخیالیة

إلشــباع و االســـتخدامات أن مـــا یجعــل الجمهـــور شـــدید أظهــرت نظریـــة ا: اإلشـــباع، التحویـــل و الترفیـــه -

إلشباع التي توفرها هذه البـرامج مـن أفـالم ومسلسـالت ومنوعـات یتمثل بعملیة ا بالقنوات الفضائیةاالرتباط 

 .وحتى األغاني التي یجد فیها الفرد متنفسا للترفیه

ات و عالقتهـــا مـــع اآلخـــرین فـــي إحـــداث الـــوعي بالـــذ الفضـــائیاتتســـاهم محتویـــات : نقـــد الـــذات و تغییرهـــا

فـق مـا یـراه ذا قیمـة قـد تجعـل الفـرد یعـدل مـن آرائـه و مواقفـه و سـلوكیاته و  جارب الزمنیة التـي تعرضـهافالت

 .حداث أو قضایا ما كان بإمكانه االحتكاك بها خارج وسائل االتصالمن ظواهر أو إ

  12:و هي تشمل ما یلي: التأثیرات السلبیة 2 -2

  یقصــد بتحییـد القــیم إبعادهـا كعوامــل مـؤثرة، و یتمثــل ذلـك فــي تغییـب القــیم فـي المحتویــات  :تحییـد القــیم -

و بخاصة الترفیهیة، إذ ال تتقید هذه األخیرة بنظام مع القیم، إنما تنبني على مبـدأ مـا یمكـن أن ُیسـَوق إلـى 

تعــرض مــا  ئل االعــالمویــات تكــون دائریــة، فوســا، فــإن عملیــة اســتثناء القــیم فــي المحت...الجمهــور الواســع

 .التي تحقق له رغباته و الجمهور یرتبط بالقنوات یرغب فیه الجمهور

یقصــد بــالجمهرة فــي هــذا الســیاق كســب الجمهــور الواســع علــى  ):التبســیط و التشــویه(جمهــرة الثقافــة  -

فإنهـا  یةالقنـوات الفضـائعلـى وجـه الخصـوص تقاء، أمـا مـا تبثـه وسـائل االعـالم حساب النوعیة، فالثقافة ار 

                                                           

 .116نفس المرجع السابق، ص  :عزي عبد الرحمان - 12
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و الشيء المتفق علیه هو أن هذه الثقافة هي نتاج وسائل اإلعالم الحدیثة بكل  «ثقافة تتسم بالجماهیریة، 

 13»أنواعها

تلعـب دورًا سـالبًا  و المحـیط الضـیق أن وسـائل االعـالم أظهرت نظریـة المحـیط الواسـع :المحیط تضییق -

تبعد  هذه الوسائلبطریقة غیر مقصودة في المجتمع الغني بالعادات و التقالید و التفاعل االجتماعي، ذلك 

 .أفراد المجتمع بعضهم عن بعض

ط بالعولمـــة أو القریـــة  عامـــة نحـــو مـــا یـــرتب االعـــالمتتجـــه وســـائل : توســـع العـــالميتقلـــیص المحلـــي و  -

، و ...یعني ذلك أن االهتمام باألحداث الخارجیة في الثقافة الوافدة قد یكون على حساب المحلـي العالمیة 

ن، أن ذلك قـد ینـتج أفـرادا یملكـون وعیـا عالمیـا علـى حسـاب الخصوصـیات ییرى بعض المنظرین المستقبلیّ 

 .المحلیة

ة علـى تقلـیص الـزمن بطریقـة غیـر مقصـود االعـالمتعمـل وسـائل  :إضـعاف نسـیج االتصـال االجتمـاعي -

تمارس التفكیك االجتماعي، على اعتبـار أن الـزمن الـذي  یقضـیه  أنهااالجتماعي، و یرى بعض الباحثین 

و یحــدث مــع الــزمن أن  حســاب التفاعــل االجتمــاعي المباشــر،الفــرد مــع هــذه الوســائل یكــون بالنتیجــة علــى 

 .فیصبح انعزالیا المشاهدة یألف هذا النمط من 

لیسـت الواقـع فـي حـد ذاتـه بـل تشـكل تعبیـرا  العالماإن محتویات وسائل  :الرمزي و الحقیقيالمزج بین  -

 .عن الواقع، و یحدث التأثیر السلبي عندما یتم المزج بین العالمین فیصبح الرمزي هو الواقع عند الملتقي

                                                           

، مدیریة النشر جامعة بـاجي مختـار، "اإلعالم و االتصال لقوى السوق، عندما تخضع وسائل الثقافة الجماهیریة "جمال العیفة، - 13
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و الجـنس و  العنـفإن بعـض محتویـات القنـوات كـأفالم : إضعاف الحساسیة اتجاه الممنوعات الثقافیـة -

اللغــة التــي تخـــل بــالقیم، تعمــل مـــع الــزمن علــى إضـــعاف درجــة االنفعــال أو المقاومـــة التــي تصــاحب هـــذه 

 .المحتویات في بدایة األمر

یتضـــح أن شـــدة االرتبـــاط بالوســـیلة اإلعالمیـــة یكـــون علـــى حســـاب المســـؤولیات : ةاإلدمـــان علـــى الوســـیل ــــ

، و یترتـب عـن طویلـة سـاعات یربط المشاهد بـه التلفزیون  ى أنإل، تشیر الدراسات ...االجتماعیة األخرى

 .هذا اإلدمان قلة التفاعل االجتماعي المباشر

قــد یدفعــه إلــى التفــریط فــي  اإلعــالمإن شــدة تعلــق الفــرد بوســائل : منــع الفــرد مــن نقــد ذاتــه أو تغییرهــا -

و إصالحه أو تغییره، و یكون التأثیر  تشغله عن االهتمام بعالمه الذاتي، فالقنوات الفضائیةمعالجة واقعه، 

سلبیا على اعتبار أن هـذه الوسـائل تلهیـه أو تحـّول انتباهـه إلـى قضـایا قـد تكـون ثانویـة و علـى حسـاب مـا 

 .یجري في محیطه المباشر

عامة، فاألكید أن  االعالمحسب هذا المنظور، و إذا كان الحدیث هنا عن وسائل  ههذا ما یمكن استعراض

 . على الهویة القنواتتقع في هذه الدائرة، و لكن إذا استعرضنا تأثیر  فضائیةالقنوات ال

 : ةعلى الهویة الثقافی القنوات الفضائیةأبعاد تأثیر  -3

على الهویة الثقافیـة، إال أنهـا تبقـى  القنوات الفضائیةرغم ما یحیط هذا الموضوع من غموض حول تأثیر  

و الثقافیـة المحلیـة  كنولوجیات في البیئات االجتماعیة تأخذ بعین االعتبار اثر الت «محاولة علمیة لمقاربة 

 .14»و الكیفیة التي تستعمل فیها الخصوصیات الثقافیة المحلیة هذه التكنولوجیات
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بي و بـین االسـتبعاد و االسـتبقاء كذلك أن االنبهار بهذه الوسیلة یجعـل الفـرد ال یمیـز بـین السـلبي و االیجـا

وسـیلة تمـرر أالف  الفضـائیاتخاصة و أن التـدفق اإلعالمـي و المضـمون كثیـف جـدا، و یمكـن القـول أن 

 .الرسائل والمضامین دون رقیب 

 ، فهذا یسوقنا إلى أن  القنواتو إذا سلمنا بفكرة الجمهور النشیط الذي ینتمي إلیه هذا الفرد في تعامله مع 

عالمیــة و الثقافیــة و االدعــاء بأنهــا هیمنــة بــال حـــدود، و عــدم الهیمنــة اإلمضــمون القنــوات یــدعوا إلــى   «

سـیاق  التسلیم بقدرتها على إذابة أو طي الثقافـات المحلیـة و صـهرها فـي بوتقـة واحـدة تنطـوي علـى تجاهـل

 . 15»المجتمعات  األخرى 

ویـة الثقافیـة فـي نرید أن نقـف عند أبعـاد هـذا التـأثیر الـذي یمكـن أن یحدثـه اسـتخدام هـذه الوسـیلة علـى اله 

 .كركوناتها، و هذا ما سیأتي علیه الذأبعادها و عناصرها و م

، و من ناحیة المحتویات التي تحملها، جعلها تتدرج من الناحیة التقنیة انتشار وتنوع القنوات الفضائیةإن  

في اهتمامات التناول البحثي، و طرح هذا األمر من هذه الناحیة ربمـا یجعـل الـبعض یستضـعف قـدرة هـذه 

و مــن ناحیــة أخــرى فــان القــدرة الكبیــرة علــى نقــل الصــور عبــر  «الوســیلة فــي التــأثیر علــى الهویــة الثقافیــة 

مجال لنفي اآلخر، هذا اآلخر الذي یعیش في سیاقات مختلفة تمامًا عن السـیاقات المكان و الزمان یفتح ال

 .16»موطن الدول الباثة

یكـون فـي جـانبي االسـتخدام الخـاص  القنـوات الفضـائیةو ما یستحق التذكیر في هذه الدراسة هـو أن تـأثیر 

ر هـو علـى المضـمون الهائـل بالوسیلة في حد ذاتها، و في التعرض للمحتوى الذي تحمله، و التركیز األكبـ

                                                           

، الطبعـة األولـى، تالـة للطباعـة و النشـر، لیبیـا، " یتعـولمماضي المستقبل، صراع الهویة و الوطنیة في عـالم  "بودبوس رجب ،  - 15
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، و یعنــي هــذا انــه أصــبح بمقــدور الفــرد أن دول أخــرىلتنقلــه إلــى  «الموجــود ، و الــذي یتعامــل معــه الفــرد 

یمــا جدیــدة، تهــدد ثقافتــه الوطنیــة و آمــال و تحمــل معهــا ق یتعــرف علــى عــوالم جدیــدة تحمــل معهــا وعــودا و

 .17»تقلیدیةقیمه و عاداته و قد تسرع في تحطیم أنماط الحیاة ال

حـول مفهـوم  ن، حینمـا قـدم قـراءة الطرح الذي أتى به عزي عبد الـرحممن ناحیة  التأثیرنحاول مقاربة هذا 

الثقافة من خالل تفاعلها مع وسائل اإلعالم ، وفي مراجعته لمختلف مفاهیم الثقافة لم یجد مفهوما یتماشى 

مسـتواه األعلـى  سـلم یمثـل" ة فهـي فـي منظـوره و نظریته ، مما استوجب علیه استحداث مفهوم جدید للثقافـ

 "   ×و مصدر القیم في األساس الدین أداة تتجسد فیه القیم ّ   وٕانما، فاإلنسان ال یكون مصدرا للقیم  للقیم

 : القنوات الفضائیة حیرة مشروعة ومستقبل غیر واضح المالمح   _4

الناس في كل  بإمكانأن أصبح من تأثیرات ، بعد  هحدثیأن  للتلفزیون ما یمكن ل لتنبؤا تمحاوال كثرت

العربي لقنوات في منازلهم، ومن المنتظر أن یتسع تعرض الجمهور  الفضائیة استقبال القنوات العالم

ت أخذ ةخصوصا أن تاریخ البث التلفزیوني خالل السنوات األخیرة یفصح عن كونه أداة تأثیر قوی ،أخرى

ومع أن القنوات الوافدة تشكل لقاء الجمهور العربي بالفكر الغربي ،  مكانا داخل كل أسرة و كل غرفة

ینما والحضارة والثقافة الغربیتین إال أن هذا اللقاء ال یشكل حوارا بین طرفین، إذ یتحدث طرف واحد فقط، ب

 . طرف مستقبل یعد الجمهور العربي مجرد
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 : مصادر المعرفةوفرة الخوف من  1_4

 

طق، أو كائن سیاسي، ویبدو أن بنعوت شتى، كالقول إنه كائن اجتماعي، أو كائن ناوصف اإلنسان  

 صفة

  إنه لى كائن تلفزیوني، حیث أخرى تتبلور لیلبسها البشر من خالل القول إن اإلنسان یتحول رویدا إ

 یستمد

 الدراسات، والكثیر من  من التلفزیون الكثیر من المعلومات ووجهات النظر واالنطباعات واألحكام

 أرجعت سبب اإلهمال الدراسي والمعرفي سببه قضاء مدة أطول أمام شاشات التلفزیون 

حركة االتصال تیارا جارفا ال یمكن ألحد أن یكون في  أصبحت نیة الفضائیةوات التلفزیو ظهور القن وبعد

الناس أمام فیض  أصبح ومعزل عنه، وٕان هذه الحركة قد ازدادت واتسعت بفعل االتصاالت الفضائیة، 

ظواهر  أصبحت أكبر  المعلوماتیةكار والمشاعر، بحیث أمكن القول إن الوفرة فمن المعلومات واأل

بعضهم إلى العزلة وٕالى عدم االكتراث، أو إلى مزید من المغاالة في  هذه الوفرةتدفع  وهكذا العصر،

، ویرى اإلنسانوقد ینظر بعضهم إلى ذلك التدفق االتصالي الواسع على انه إثراء لفكر  ،بها االنشغال

وبوجه عام، فإن المواطن العربي یجد نفسه  لیا وحربا نفسیة وتحویال عقائدیاآخرون فیه اغتصابا عق

 منشغالله و بغیر وعي، وهذا األمر یجعغیر قلیل من المعلومات، بوعي أ عدد استهالك إلىمضطرا 

  18بها
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 : و التأثیر على االنتماء الفضائیات 2_4

 واالنتماء كفكرة و مضمون قد یتمثل في مشاعر ایجابیة تحمل معنًا لالحتواء و التالصق بین األشـیاء  «

األفراد، أو بین األفراد بعضهم مـع بعـض، أو بـین األفـراد و األرض التـي ولـدوا علیهـا، أو حتـى أنهـا تعنـي 

ـــاق لفكـــر وعقیـــدة بعینهـــا ـــاهیم مـــن القـــیم و ...االعتن ، إن تعریـــف االنتمـــاء كعالقـــة ذات مغـــزى تؤصـــله مف

، قــد تنمــي الرابطــة الروحیــة و المبــادئ التــي تربــى علیهــا الفــرد فــي األســرة الواحــدة، و مــن ثــم الــوطن الواحــد

 ءالعقلیــة و اإلحســاس بالمســؤولیة اتجــاه مــن ینتمــي لنــا، أو ننتمــي نحــن لــه، شــریطة أن یكــون دور االنتمــا

 .19 »الدیني له بالغ األثر في تشكیل شخصیة الفرد 

فككا في ثرة یمكن أن یحدث تومشاهدة القنوات بكو االنتماء هو أعلى سلم في الهویة كسمة تعبر عنها،   

و أنمــاط   تمـــازج بــین الطبیعــة و القــیم و الثقافــة  «االنتمــاء بكــل أبعــاده، حتــى مــع المكــان و الــذي یمثــل 

قــد تراجعــت أهمیــة  «وســائل اإلعــالم عمومــا فانــه  و مــع اســتخدام »التعامــل مــع البیئــة و اآلخــر و العمــران

 عامل المكان 

18 

 

انتمائه و شخصیته في المجتمع المعاصر إلى حد المعایش كمتغیر أساسي في تأسیس ذات الفرد و 

 .20»كبیر

                                                           

18_
 . 65: ،ص 2006لمصریة اللبنانیة، القاهرة، ، الدار ا1، ط "الحوار الثقافي، مشروع التواصل و االنتماء" التطاوي عبد اهللا،  
 . 32: ، ص  2002ر األمین للنشر و التوزیع، ، دا1ط ،"العولمة و الثقافة اإلسالمیة" د الجوهري محمد، الجوهري حم_ 19
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بمعنى هناك قضاء على االنتماء للمكان ، هذا المكان الذي یمثل الوطن و األرض، فالفرد أصبح ینتمي  

 ،في إطار مفهوم العولمة إلى مجتمعات و لیس مجتمع، و ألدیان و لیس لدینه، و لثقافات و لیس لثقافته

و بالتالي ال یشكل  ،21»تماءاته اللغویة و القومیة أو الثقافیة أو الجغرافیة أو الوطنیة نه المتحرر من انإ

یعد االنتماء  «الخ، ذلك أنه ...ءات لغویة ، دینیة، ثقافیةفقط إلى المكان و إنما إلى انتما سلم االنتماء

، االنتماء في كافة ...دهمحورا مفصلیا یكشف عن اآللیة النفسیة التي تتحكم في عالئقیة المجتمع بأفرا

الجوانب االقتصادیة و الثقافیة و االجتماعیة، فاالنتماء یؤكد حضور مجموعة متكاملة من األفكار و القیم 

 . 22»و األعراف و التقالید، التي تتغلغل في أعماق الفرد 

یرتبط بعوالم أخرى  نه أن یحدث حالة اغتراب لدى الفرد تجعله اء على االنتماء بكل أبعاده من شأإن القض

 .و بالتالي یتحقق ما یسمى بالالانتماء

 :و التأثیر على اللغة القنوات الفضائیة 3_4

یتفق البـاحثون علـى اخـتالف مـذاهبهم فـي العلـوم اإلنسـانیة و االجتماعیـة علـى أن ثقافـة كـل أمـة كامنـة  «

 تبـرز السـمات الثقافیـة بأنواعهـا، و اللغـة بـال منـازع  في لغتهـا، كامنـة فـي معجمهـا، و نحوهـا و نصوصـها

«23 . 

 إن اللغة بكل معالمها « و اللغة العربیة تمثل أحد مكونات الهویة الثقافیة العربیة و هي خیر معبر عنها،

 المجتمــع، تتجلــى و   وحــدة القومیــة و االنتمــاء للجماعــةهــي الكیــان الحقیقــي، كظــاهرة اجتماعیــة، للهویــة و ال

 . 24» ، و احتوائها لثقافة األمة في مظاهرها الفكریة النظریة و التطبیقیة النحویة اللغة بقواها التعبیریة و
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مــن اجــل إبــراز الطــابع التحكمــي  و القصــد بهــا اللغــة العربیــة ، علــى اللغــة، الفضــائیاتطــرح قضــیة تــأثیر 

ار و هنــاك قضــیة ثقافیــة رئیســیة فــي أیــة وســیلة لالتصــال، و هــي اخـــتی «، أیضــا الفضــائیاتاللغــوي فــي 

 .تعبیر األولي للمجتمع استخدام اللغات، و نظرا للمكانة البارزة التي تحتلها اللغة باعتبارها ال

19 

خاصة المستعملة ،  العربیة بین اللهجات في جله بلغات أجنبیة، كذلك یطرح إشكال اللغة البرامجمحتوى ف

من شأنه إضعاف حضور اللغة العربیة   هذاو  كل جهة منتجة تحاول ابرزا هویتها من خالل لهجاتها وأن 

 .مكونات ثقافتنا العربیة  و علیه فإن  اللغة هي أحد أهم 

 :و التأثیر على الدین القنوات الفضائیة 4_4

ارتباط باللغة العربیة، و لقد أدى اإلسالم  كزات الثقافة العربیة، مرتبط أیماالدین اإلسالمي من معالم و مرت

الــذي تقــوم علیــه الثقافــات  سو االعتقــاد الــدیني هــو األســا «،  دورا هامــا فــي نشــر الهویــة و الثقافــة العربیــة

 اإلعــالمو إذا كــان هنــاك اعتــداء علــى الخصوصــیات الثقافیــة و مالمــح الهویــة مــن خــالل تكنولوجیــا  25»

، فاألكید أن هناك اعتداء واضح عبر هذه الوسیلة  علـى أحـد معـالم الثقافـة و القنوات الفضائیة ممثلة في 

                                                           

    . 43: ، مرجع سبق ذكره ، ص  التطاوي عبد اهللا _ _  20
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تعـاني كـل الشـعوب و األمـم، فانـه  «، و هذا في إطار الغزو الثقافي للمجتمعـات، حیـث  "الدین"عناصرها 

نـي من خالل المضـامین التـي یقـدمها التـي تـدعوا لتبفي جوهره و أساسه یستهدفه اإلسالم بالدرجة األولى، 

 . 26 »مبادئهمالمسلمین  ه هو الطاقة الوحیدة التي یستمد منها، ألنسلوكیات وقیم منافیة للدین اإلسالمي 

ألقــى هینــري كیســنجر وزیــر  1990فــي ربیــع عــام  «المــوحي بالعــداء للــدین  التعبیــر الصــریح و انظــر إلــى

إن الجبهـة الجدیـدة : الخارجیة األمریكیة األسبق خطابا أمام المؤتمر السنوي لغرف التجـارة الدولیـة قـال فیـه

  . 27»التي على الغرب مواجهتها هي العالم العربي اإلسالمي، باعتبار هذا العالم هو العدو الجدید للغرب

ـــاك حـــرب الفضـــائیة القنـــواتو مـــن خـــالل  ـــة ضـــد العقیـــدة اإلســـالمیة تقـــوم بغـــرس  نجـــد  أن هن قـــیم  حالی

، و في إطـار هـذا التـأثیر نجـد  تصل للجمیع القنوات، ، و خطورتها أن صور فاضحة،  وسلوكیات غربیة

 ثقافـــات اآلخـــرمـــن أهـــم المشـــكالت تعزیـــز النزعـــة المادیـــة علـــى حســـاب الجانـــب الروحـــي ، وٕاظهـــار  «أن 

 . 28»صورة اإلسالم و المسلمینومحاولة تشویه انهم أدی وشعائر

المعتقــدات الدینیــة، و اســتبعاد  تغییــر، یهــدف إلــى الفضــائیات مــن أفكــار منحرفــة عبــر  یبــثو بالتــالي مــا  

اإلســالم و تفریــغ المناســبات الدینیــة مــن كــل مــدلوالتها و قیمهــا، و تصــویر الــدین علــى أنــه یحــد مــن حریــة 

ربیــة اإلســالمیة،  و مــن جهــة المــرء، و كــل هــذا ینــدرج ضــمن تــأثیرات العولمــة الســاعیة لمحاربــة الهویــة الع

على الوقت المخصـص للعبـادات، و بالتـالي إضـعاف الجانـب یؤثر على الزمن الدیني، بمعنى یؤثر  أخرى

 .األفرادالدیني لدى 

 :و التأثیرات األخالقیة القنوات الفضائیة 5_4

 الفضـــائیات العدیـــد مـــن الدراســـات أن  ت، حیـــث أثبتـــللقنـــوات الفضـــائیةال أحـــد ینكـــر التـــأثیرات األخالقیـــة  

مشــكل یــأتي فــي المرتبــة األولــى مــن بــین مخــاطر ، و أن هــذا المعظــم برامجهــا تحمــل مشــاهد غیــر أخالقیــة
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سـلوكیات مخلـة بـاآلداب العامـة صـارت ت تنتشـر و فیـدیو و حكایـا صـور تعـرضأخـذت  حیـث لفضائیاتا

تــأثیر علــى الفــي  أوفــر بنصــیبأســهمت  تـدریجیا مشــاهد مألوفــة وطبیعــي جــدا مشــاهدتها مــع أفــراد العائلــة ،

و الخلقیـة التـي ینبغـي أن یتحلـى بهـا كـل   الحیـاء و القـیم الدینیـةبفضـیلة ما یمـس  بنشر أخالقیات األفراد 

  . 29»فرد و في أي مجتمع

 دفعـت بـاألفراد لإلدمـان علیهـا هذه الحاجة القنوات الفضائیة فرضت نفسها كطرف ضروري داخل األسر و  

 . نه أیضا إهدار القیم و تحییدهادید قیم و أخالق مجتمعنا، و من شأنه تهمن شأو 

نه إضـعاف الحساسـیة و االسـتحیاء مـن الممنوعـات األخالقیـة، و تكـرار مـن شـأ الـتحكم بهـذه الوسـیلة وعدم

الفعل لمرات ربما یؤدي إلى تجاوز هذا الممنوع إلى القیام به دون أدنى وازع، و بالتالي تصغیر هذا الفعل 

 . 30قافیةفي أعین الشباب، و التأثیر أیضا على القیم األخالقیة كجزء من هویتنا الث

 :و التأثیرات االجتماعیة القنوات الفضائیة 6_4

، و التــي مــن المحتمــل أن تــؤدي إلــى إضــعاف و تفكــك بـــنیة بمتابعــة القنــواتترجــع التــأثیرات االجتماعیــة  

سیاج التفاعل االجتماعي، فكثرة استخدام الزمن اإلعالمي ربما یؤدي إلى التـأثیر علـى الـزمن االجتمـاعي، 

و بالتالي یحدث تباعد اجتمـاعي بـین  ،األصدقاء ولى الوقت المخصص للتواصل مع األسرة أي التأثیر ع

 القنـــوات كثافـــة مشـــاهدةأفــــراد المجتمـــع، و هـــذا مـــا یـــؤدي إلـــى العزلـــة عـــن اآلخـــرین، و مـــا یزیـــد فـــي ذلـــك 

مــن لــه ، و بالتــالي التباعــد بــین أفــراد المجتمــع و كــذا غیــاب االتصــال الشخصــي بیــنهم، و هــذا كالفضــائیة

و على التنشئة االجتماعیة ألفراد المجتمـع، كـذلك علـى التواصـل  ينه أن یؤثر على عملیة التناقل الثقافشأ

 و الحراك االجتماعي، مما یضعف عالقة  قات االجتماعیة و تجمید التناقلاالجتماعي و انحصار العال
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 .31هالفرد بثقافته و مجتمع

 :و التأثیرات الثقافیة القنوات الفضائیة 7_4

إن كـل مـا قـدم مـن تـأثیرات سـابقا یمكـن أن ینـدرج فـي هـذه النقطـة، و الحقیقـة التـي البـد مـن إظهارهـا فــي  

نه  طالما ترتبط الثقافة بوسائل اإلعالم باعتبارها المضمون الذي تقدمـه الوسـائل اإلعالمیـة ، النقطة أهذه 

عولمـة الثقافـة، فلـیس المشـكلة فـي عولمـة األدوات و الوسـائل،  فان أكبر التحدیات التي تواجه العولمة هي

و إنمــا تكمــن فــي عولمــة المضــمون المقــدم عبرهــا، و الــذي تحــاول الفئــات المهیمنــة فرضــه لصــالح ثقافــة 

هـي التـي تـتحكم فـي  القنوات وسلطة البثالدول التي تمتلك  «عالمیة واحدة  خاصة و أن الواقع یقول أن 

 تقنیاتقا لما یسود فیها من نظم اجتماعیة و قیم فكریة، و ظلت الدول التي ال تملك تلك البناء الثقافات وف

نیة الثقافیة في منطقتنا خاصة مع ضعف الب، 32»تتلقى تلك القیم و النظم دون أن تشارك بقیمها و نظمها 

، و من ثم الوقوع في التغریب الثقافي، و ...مما یسهل عملیة التأثیر الثقافي لعادات و قیم و أفكار العربیة

و تراجـــع الجماعیـــة، و التـــأثیر علـــى القیمـــة، و خلـــق فوضـــى فـــي المكـــان و الزمـــان،  ةكـــذا تنـــامي الفردانیـــ

، و كلهــا تحــدیات ...كیةووصــول الفــرد إلــى االغتــراب عــن مجتمعــه و ثقافتــه، و كــذا خلــق النزعــة االســـتهال

ثقافیة خلقتها التطورات التكنولوجیة بما تحـمله من مضامین و محتویات، و التي من غیر الممكن إیقافهـا، 

                                                           

یة للعلوم األمنیة، نایف العرب ة، الطبعة األولى، أكادیمی"تأثیر الغزو الثقافي على سلوك الشباب العربي"محمد الحسن إحسان ، _29

 . 23: ، ص 1998الریاض، 
 . 85: مرجع سبق ذكره ، ص ، محمد داود عبد البارئ_  30
. 23: ، ص 2001النشر و التوزیع، القاهرة،  ، دار قباء للطباعة و" الثقافة العربیة في زمن العولمة" مجدي حجازي أحمد، _ 31  

 . 212: ، ص 2005ر الثقافیة للنشر، القاهرة، ، الطبعة األولى، الدا "عولمة القنوات الفضائیة"سلمان عبد الباسط ،  _32
الطبعة الثالثة، دار ، "الثقافة اإلسالمیة، مفهومها، مصادرها، خصائصها، مجاالتها"قرعوش كاید و آخرون ، السید عزمي طه،  _33

 . 87: ، ص 1999المناهج للنش و التوزیع، عمان، 
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و بقــوى جدیـدة، األمــر الـذي یعنــي أن الثقافـة أخــذت تتغیــر  لعـالم یتشــكل الیـوم بطریقــة مختلفـةأیـا كــان فا «

مسالكها، أو من حیث آلیات تشكلها و القوى التي تسهم و مضامینها أو من حیث  سواء من حیث أطرافها

  .33»في إنتاجها و استهالكها 

 

 

 

 

 

 

 :على الهویة الثقافیة القنوات الفضائیةجوانب إیجابیة لتأثیر _ 5

، فال أحـد ینكـر اإلیجابیـات التـي تقـدمها هـذه الوسـیلة عامـة، من باب اإلنصاف في حق القنوات الفضائیة 

 :34یكون لها من تأثیرات ایجابیة على الهویة الثقافیة، و یمكن أن نذكرها فیما یلي إیجازاو ما یمكن أن 

علــى االنفتــاح علــى الثقافــات العالمیــة المختلفــة، و التــي مــن  القنــواتمــن الناحیــة الثقافیــة، تعمــل  -

التعریــف  نفتــاح علــى اآلخــر، باإلضــافة إلــىل بینهــا، و اعتبارهــا بمثابــة أداة لالشــأنها تعزیــز التفاعــ

ـــاقي الشـــعوب و األمـــم، و الســـماح بالتبـــادل  ـــة، و عـــرض عاداتهـــا و قیمهـــا علـــى ب بهویتهـــا الثقافی

 . الثقافي مما یعزز التعددیة الثقافیة
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حیــث تــزداد حصــیلتنا اللغویــة باســتخدام  «أمــا مــن ناحیــة التــأثیر علــى اللغــة فربمــا یكــون إیجابیــا،  -

ئل اإلعـالم وسائل اإلعالم سواء عربیة أو أجنبیة و قـد تـدعم زیـادة الحصـیلة اللغویـة اسـتخدام وسـا

بالتالي قد تسمح بتعلم لغات أخرى، و هذا ما یسمح بعالقات ثقافیة من خـالل  و، 34 »و  الحدیثة

 .هذه العالقات بین اللغات

قنـوات من خالل االطـالع علـى ال أي، عمیق الجانب الدینيعلى ت ةالهادف البرامجمشاهدة قد یدعم  -

تعـرف هجومـا  ، خاصـة فـي الفتـرة الحالیـة و التـي المخصصة لذلك، مما یعزز القـیم الدینیـة لـدیهم

 .و إعطائه تلك الصورة النمطیة اللصیقة باإلرهاب على الدین اإلسالمي،

 تغطیـة األخبـار خاصـة المحلیـةقد یعزز الترابط و التفاعل االجتمـاعي مـن خـالل  مشاهدة القنوات -

 .مما یقوي الصالت االجتماعیة 

شــكاله لــدى الفــرد تعزیــز االنتمــاء بمختلــف أمــن شــأنه ن االطــالع علــى بــرامج القنــوات الفضــائیة إ -

ع مــن وعــي الفــرد ، باإلضــافة إلــى أنهــا توســ..ســواء إلــى ثقافتــه أو إلــى مجتمعــه أو وطنــه أو دینــه

 .بالعالم الخارجي دون أن تؤثر على انتمائه لمجتمعه المحلي

لهــا تــأثیرات إیجابیــة و ســلبیة، و محتواهــا ســلبي و إیجــابي فــي نفــس  القنــوات الفضــائیةفالشــيء األكیــد أن  

، و نحوها المشاهدینالوقت، و یبقى فقط البحث في هذه التأثیرات، و عن مختلف االتجاهات التي یحملها 

 .هذا ما یمكننا من الحكم عن هذا األمر

21 

 

                                                           

ماعیة و الجنائیة، ، المركز الوطني للبحوث االجت"لتلفزیون و ثقافة الطفل ، دراسة تقویمیة للسلبیات و االیجابیات" رمزي ناهد،_ 34

 . 65: ، ص 1979القاهرة، 
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 : الهویة ، القنوات الفضائیة و الثقافة_ 6

هـي مـدعاة إلـى الكثیـر مـن التأمـل إن هذه العالقة الثالثیة القائمة بین القنوات الفضائیة و الثقافة و الهویـة 

فلــم یعــد ممكنــا الیــوم أن تبنــي المجتمعــات المعاصــرة وفــي مقــدمتها المجتمعــات العربیــة والتفكیــر والتــدقیق ، 

فنهــاك وســائط جدیــدة تســاهم الیــوم والجزائــر علــى وجــه الخصــوص هویتهــا بالطریقــة التــي اعتــادت علیهــا ، 

نـوات بشكل فاعل ومؤثر في عملیة البناء هذه ، خاصة وأن فئة الشباب أكثر تأثرا من غیرها بمضـامین الق

الفضائیة وٕاذ أخذنا بعین االعتبار أن التلفزیون الیوم هو تقنیة جماهیریة وثقافیة جد مؤثرة في عـدة جوانـب  

فجمهوره یتزاید یوما بعد یوم ، وٕاذا كانت الهویـة وعیـا بالـذات وٕانتاجـا دائمـا ومتجـددا ، فتحصـینها وتفاعلهـا 

ودور مختلــف الوســائط المتعــددة المــؤثرة فــي الهویــة  مــع الواقــع یكــون مطلبــا ضــروریا ، واالنتبــاه إلــى أهمیــة

وفي مقدمتها القنوات الفضائیة ، فالثقافة التلفزیونیة تساهم بشكل أساسي في الهویـة وتنشـئة األجیـال ومثـل 

هذا التكامل من الخطاب المسموع والمرئـي هـو الـذي یخاطـب الحـواس والعقـول ، وهـو ذاتـه الخطـاب الـذي 

 .ینشئ األجیال 

د یكــون بــین مــوقفین إمــا رفــض مضــامین الثقافــة التلفزیونیــة بحجــة تحصــین الهویــة وٕامــا ینفــتح علــى فــالفر 

وتبقى  خاصة و أن اإلنتاج العربي ال یستند إلى روح تواصلیة تربط بین الثقافات  العربیة المتنوعة  األخر

الهویـة عالقـة ترابطیـة ألنهـا تمــس فقـط مسـتقبلة للثقافـات الوافـدة ، فالعالقـة بـین القنـوات الفضـائیة والثقافـة و 

مستقبل المجتمع العربي ، فمن حق الشعوب التمتع ببرامج تلفزیونیة تنمي معارفهم وتوسـع مـداركهم وتعبـر 

، كمـا یمكـن أن عن ذاتهم وتؤدي كذلك وظیفة الحفاظ على هـویتهم الثقافیـة وتحصـینها مـن الغـزو الثقـافي 

خصوصــیة الثقافــة العربیــة وتحقــق معاصــرتها مــن خــالل التعبیــر  تــؤدي هــذه الثالثیــة دورا بــارزا فــي تــدعیم

 .عنها اعتمادا على القنوات الفضائیة 
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ومن ثمة یمكن القول بأن هذه الثالثیة هي أیضـا رهینـة هویـة المنتجـین أنفسـهم ، إضـافة لإلنتـاج یجـب أن 

والهویـة العـربیتین ، فـالقنوات یعكـس الثقافـة یشمله اإلبداع أیضا وغایة قیمیـة للوصـول إلـى منتـوج إعالمـي 

الفضــائیة صــارت حــامال لمختلــف الثقافــات وبالتــالي أصــبحت أســاس إبــراز كــل مــا هــو حضــاري للجمهــور 

المتلقــي الــذي تصــل إلیــه بســهوله ، خاصــة وان المجتمعــات العربیــة تمــر بمرحلــة متســارعة و مــن شــان كــل 

 .ا العربیة التغییرات المجتمعیة أن تساهم في تغییر بعض مالمح هویتن
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 :تمهید  

في هذا الفصل سنحاول استعراض تطور آلیات البث التلفزیوني الفضائي المباشر من خالل استعراض التطورات 

التلفزیون  في المجال الحاصلة في مجال األقمار الصناعیة منذ الستینات من القرن الفارط و كذا التطورات الحاصلة

أو تكنولوجیا االتصال و التي یمثل التلفزیون و الجدیدة  و هي إذن مالمح الثورة االتصالیة، و القنوات الفضائیة 

ري ، في یاألقمار الصناعیة و القنوات الفضائیة إحدى  أهم أدواتها ، و التي أفرزت أشكاال جدیدة لالتصال الجماه

 .بواسطة األقمار الصناعیة  ئیةبث القنوات الفضامقدمتها 

عندما نتحدث عن اآللیات االتصال الفضائي الجدید ، فإننا نشیر في البدایة إلى تعددها من حیث األدوات و 

التلفزیوني المباشر القنوات المستخدمة ، و التي  تتمحور في اعتقادنا حول ثالث أدوات رئیسیة هي أقمار البث 

از استقبال و القنوات الفضائیة كظاهرة اتصالیة ناتجة عن التطورات الحاصلة في التلفزیون كجه كأدوات البث 

حدثت تحوالت أكما  یات العدید من التحوالت الملموسةوأحدثت ھذِه الفضائمجال االتصاالت الفضائیة و تقنیاتها 

 .في العدید من المفاھیم والقیم
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 :لمحة تاریخیة  األقمار الصناعیة– 1     

 القرن العشرین على نهایة الحالي الوقت وحتى  1945 عام مابین التكنولوجیة التطورات من الكثیر حدث 

معلوم عصر الفضاء بدأ في الرابع من أكتوبر  هو فكما ،الصناعیة  األقمار عبر الفضائیة االتصاالت مستوى

أول قمر صناعي في العالم یدور حول األرض في الفضاء ) سابقا ( حین أطلق اإلتحاد السوفیاتي  1985عام 

و لكن القمر الصناعي السوفیاتي األول  .اإلنجاز العلمي تحدیدا ألمریكا و تهدیدا ألمنها القومي   و كما هذا . 

، كما لم یكن إال شرارة أسعلت نار المنافسة بین العلماء األمریكیین و السوفیات في  ( Sputnick)سبوتنیك 

لقد انطلقت المنافسة بینهما و تعاقبت في سبق كل منهما اآلخر في بعض . دائرة السباق العلمي و التكنولوجي 

فیاتي األول حتى أطلق انجازات الفضاء ، إذ لم یمص أكثر من شهر واحد بعد إطالق القمر الصناعي السو 

بعد أربعة الوالیات المتحدة األمریكیة  وأطلقت،  1957نوفمبر  3في  ( Sputnick)القمر الصناعي السوفیاتي  

 1. 1958فبرایر من عام  31في  ( Explorer )الكاشف أشهر أطلقت قمرها الصناعي األول 

توالت سلسلة التجارب الخاصة باألقمار الصناعیة لمختلف األغراض العلمیة لتحقیق التكامل العلمي عن  و لقد 

حتى  ( Cosmos )المعلومات الفضائیة ، فعلى سبیل المثال تجاوز عدد األقمار الصناعیة من طراز كوسموز 

 . 1974قمرا صناعیا بعد منتصف عام  52قمرا صناعیا و ارتفع إلى  40أزید من  1971عام 
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 بیق و فتحت الباب لتطورات عدیدة لم تلبث األبحاث العلمیة باألقمار الصناعیة أن تحولت إلى میدان التط و 

االت الالسلكیة لمسافات بعیدة و من أبرز مجاالت التطبیق التي استخدمت فیها األقمار الصناعیة تحقیق االتص

لم تعهد بأقوى األجهزة من قبل و نقل المكالمات الهاتفیة في آن واحد عبر القارات و نقل البث اإلذاعي و 

و استخدمت  ( Câbles )التلفزیوني إلى مسافات طویلة ، فتحققت إمكانیة االستغناء عن الخطوط السلكیة  

، و تحقیق المساعدة الالسلكیة للسفن و البواخر و الطائرات عند تنقلها  أیضا ألغراض التنبؤ الجوي لعدة أیام

عبر المحیطات ، باإلضافة إلى ذلك تحقیق االستطالع العسكري فوق أراضي الدول األخرى أو بمعنى أدق 

 2.استخدامها ألغراض تجسسیة 

ن فرنسا و إنجلترا و ألمانیا و باإلضافة إلى االتحاد السوفیاتي و الوالیات المتحدة األمریكیة خاضت كل م

الصین في هذا المجال بصفة محدودة في بدایة األمر ، إال أن سرعان ما حاولت الركب و اللحاق بسابقاتها و 

 . في هذا المجال باشتراكها بمیزانیات في مشروع فضائي واحد  ذلك عن طریق إنشاء تعاونیات

1 

لســـوفیاتي إلنتـــاج القمـــر ، المجـــر ، بولنـــدا ، رومانیـــا مـــع اإلتحـــاد اعلـــى غـــرار هـــذا تعاونـــت ألمانیـــا ، بلغاریـــا     

بعـد النتـائج التـي أخـذت  –كما أن الرغبة دفعت بالـدول العربیـة  ( Intercosmos )) أنتركوسموز الصناعي 

و محاولة  ( Arabsat )سات  الشبكة الفضائیة العربیة عربإلى إنشاء  – االتصالتعطي مردودها في عالم 

فـي خدمـة المواصـالت بكـل أنواعهـا اللحاق بدول الشرق و الغرب التـي سـبقت إلـى تسـخیر األقمـار الصـناعیة 

و المحلـي أبرزهـا الشـبكة الكندیـة و الشـبكة  اإلقلیميو هناك تجارب عدیدة على النطاق العالمي و الدولي و ،

 . 3تصاالت الفضائیةالهندیة و شبكة جنوب أفریقیا و أخیرا الشبكة المصریة لال

                                                           

8_5: ، ص  1991،  1یرة ، بیروت ، ط، دار المسلبث االعالمي عن طریق األقمار الصناعیة واالعالم الطیب الجویلي، ا_  1
  

15 :المكتبة المصریة ن ص  القمر الصناعي تحد حضاري وضرورة عصریة ،ماجد الحلواني ، _ 2  
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 : اتصاالت أقمار أنواع_2   

 : االت صمن األقمار االتنوعان  هناك    

ة و و هي عبارة عن بالون كبیر ذي سطح معـدني یقـوم بعكـس اإلشـارات المرسـل:  صناعیة سالبة  أقمار    

 ( Score )القمـر الصـناعي  البةالسـ االتصـاالتو مـن أشـهر أنـواع أقمـار  ،إعادتهـا إلـى األرض مـرة أخـرى 

و  1960الـذي أطلـق عـام  ( Courrier ) و القمـر الصـناعي   1958الـذي أطلقتـه الوالیـات المتحـدة عـام 

 األقمـارإن دور هـذه  ، 1980یعمـل بـدون فعالیـة حتـى عـام  الـذي اسـتمر ( Echo ) القمـر الصـناعي ایكـو 

أو اإلرسال و  لالستقبالالصناعیة في االتصاالت الالسلیكة سلبي بمعنى عدم احتواءها على أجهزة ال سلكیة 

 .تقتصر مهمتها على عكس الموجات السلكیة 

علـى أجهـزة اسـتقبال و إرسـال و تسـجیل و كـل مـا  فتحتـوي:  ( Actives )أمـا األقمـار الصـناعیة الموجبـة     

التلفزیوني ، لذلك فهي بحاجة إلـى طاقـة التشـغیل تسـتمدها مـن مجموعـة البطاریـات   یحتاجه العمل اإلذاعي و

 )ي تلســتار إثنـان الشمسـیة الموجــودة علــى سـطحها و منهــا القمــر الصـناعي تلیســتار واحــد و القمـر الصــناع

Télé Star 2) ( Télé Star 1)  و أقمار ریالي( Relay ) . 

الــذي كــان لــه دورا فــي نقــل  ( Signe – Com )و یقــف علــى قمــة هــذه األقمــار النــوع الشــهیر ســینیكوم     

األلعاب األولمبیة من طوكیـو إلـى كـل  العواصـم األوروبیـة و بعـض مـدن أمریكـا الشـمالیة و جـزء مـن آسـیا و 

 .4"  1964أمریكا الالتینیة سنة 

 

   2 

                                                           

 

13: ، مرجع سبق ذكره ، ص  الطیب الجویلي  _3  
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النـوع األول یقـوم علــى نظامـا التصـال مــن نقطـة إلـى نقطــة و : و هنـاك ثالثـة أنمــاط السـتخدام أقمـار االتصــال  

التلفزیونیـــة عــن طریــق المحطـــات األرضــیة إلــى القمـــر الصــناعي الــذي یقـــوم دوره  اإلشــاراتیقــوم هــذا علـــى بــث 

   بالتقاط

 أما النمط ، المحلیة  االتصاالتعن طریق شبكة   اإلشارات و إعادة بثها إلى محطة أرضیة أخرى تقوم بتوزیعها

و یعتمـد هـذا النظـام  ل،إلـى منـاطق واسـعة بتكلفـة أقـ اإلشـارات التلفزیونیـةلتوزیع التـي تقـوم بتوزیـع االثاني فهو أقمار 

ارة إلـــى علـــى محطـــات صـــغیرة متنقلـــة تقـــوم بتغطیـــة األحـــداث أینمـــا تقـــع و تبثهـــا  للقمـــر الصـــناعي الـــذي یعیـــد اإلشـــ

التــي تغطــي ) مولینــا ( و مــن أمثلــة الشــبكات التــي تســتخدم هــذا النظــام شــبكة أقمــار  ،المحطــات األرضــیة األخــرى 

 ) .سابقا ( مناطق اإلتحاد السوفیاتي 

، و هـو النـوع الجدیـد الـذي یقـوم "أقمـار البـث التلفزیـوني المباشـر "بینما یسمى النمط الثالـث و هـو حـدیث موضـوعنا 

الذي یرد بشـكل  آنـي و مباشـر  اإلرسالالتلفزیونیة من دون الحاجة إلى محطات أرضیة ، أي هو  اإلشاراتبإرسال 

 و مما یمیز هذا النمط الجدید من أقمار البث المباشر  ،ین جهزة التلفزیونیة الفردیة للمتلقمن محطة اإلرسال إلى األ

( Satellite de télédiffusion direct)  حیـث  )واط  230( لتكـالیف و قـوي البـث وزن و بـاهظ اهو أنه ثقیل ال

و هــذا مــا األول و الثــاني الســالف ذكرهمــا  أي النــوع االتصــاالتتعــد هــذه القــوة أكبــر بعشــرة أضــعاف مــن قــوة أقمــار 

 .یسمح باستقبال البث التلفزیوني دون المرور عبر المحطات األرضیة و دون الخضوع ألیة مراقبة 

 أنه ال یمكن التقاط البث التلفزیوني المباشر  بواسطة هوائیات التلقي العادیة و ینبغي اإلشارة إلى 

                                                                                                                                                                                                      

 98_ 97: ، ص  2005، سنة  1، دار الفكر العربي ،ط" دراسات في االعالم الفضائي" عاطف عدلي العبد ،_ 4
 
5
53_ 52: ، ص  1، دار الفكر العربي ، القاھرة ، ط" األقمار الصناعیة وسفن الفضاء" سعد شعبان ،_    
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(Antenne classique )   و  75یتــراوح قطرهــا مــا بــین  –أطبــاق  -و إنمــا یــتم حالیــا بواســطة هوائیــات منحنیــة

 . 5( Parabole )سم  تسمى الهوائیات المقعرة  190

 :تجارب البث التلفزیوني الفضائي المباشر  _ 3

 األبــیضإن أحســن التجــارب فــي مجــال البــث التلفزیــوني الفضــائي المباشــر عرفتهــا المنطقــة الغربیــة لحــوض البحــر 

المتوسط خالل منتصـف الثمانینیـات و التسـعینیات مـن القـرن الفـارط ، فقـد أطلقـت فرنسـا أول قمـر  صـناعي خـاص 

فــي  TDF2الــذي أعقبــه فیمــا بعــد قمرهــا الصــناعي  الثــاني  ،1TDFیســمى  1985بالبــث المباشــر فــي أكتــوبر ســنة 

و القنــاة الفرنســیة  (TF1 )رنســیة األولــى علــى القنــاة الفو قــد تــم توزیــع قنــوات القمــر األول  1990أفریــل مــن عــام 

 (La5)أما قنوات القمر الثاني فتم توزیعها على القنـاة الخامسـة  ، (TV 7 )و القناة الفرنسیة السابعة  (F2 )الثانیة 

 و  (M6)و قناة 

الفضـائي كالقنـاة  االتصـالأدرجـت كـل القنـوات الفرنسـیة فـي  1994و بدایـة مـن سـنة ،  (+Canal )القناة الفرنسـیة 

 . 6(Arte )و قناة  (RTL)و القناة المشتركة األلمانیة  (F3)الفضائیة الثانیة 

و كان  (TVsat)أول قمر صناعي خاص بالبث المباشر و یسمى  1988في شهر أوت سنة ا أطلقت ألمانی كما 

رب األلمانیة التي تعطلت و أن یكون هو أول قمر أوروبي للبث المباشر لو ال التجا من المفروض حسب الخبراء

 .فشلت

بواسطة  أطلقت  وكالة الفضاء األوروبیة أول قمر صناعي أوروبي خاص بالبث المباشر 1979و في جوان سنة 

 س ألوروبیة بالقمر الصناعي أولمبیصاروخ آریان و یسمى هذا القمر الذي تشترك فیه مجموعة من الدول ا

Olympus) ( و قررت هیئة اإلذاعة البریطانیة استخدام قناتیه ذات القدرة العالیة بموجب عقد مدته خمس سنوات ، 
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ثم أطلقت قمرها  1990أما إیطالیا فقد أطلقت قمرها الصناعي األول الخاص بالبث المباشر في شهر أفریل سنة 

في حین و ضعت أسبانیا خطة  ،اشرو علیه ثالث قنوات للبث المب 1993في سنة  االحتیاطيالثاني الصناعي 

و ذلك  1992، و نجحت في ذلك حیث بدأ تشغیلهما مباشرة في صائفة  1991إلطالق قمرین صناعیین عام 

بمناسبة الدورة األولمبیة و االحتفال بمرور خمسمائة عام على اكتشاف كولمبوس لألمریكا ، و قد كان للقمر تسع 

ني و هي القنوات الرئیسیة في أسبانیا التي یتم التقاطها حالیا في قنوات خصص منها ثالثة للتلفزیون اإلسبا

 .7مجتمعات حوض البحر األبیض المتوسط 

عشرون قمرا صناعیا جدیدا خاصا بالبث المباشر و یتوقع خبراء التكنولوجیا و المعلومات  1995و أطلق خالل 

ازدیاد قنوات البث التلفزیوني المباشر بشكل یصبح فیه باإلمكان تحمیل أقمار البث المباشر عددا من القنوات قد 

على االتصاالت إلى خمسة أضعاف خالل القرن و سوف یزداد الطلب العالمي  2003قناة خالل عام  500یفوق 

مرة ، و  15إلى  10الحادي و العشرون و المستخدم منها لألقمار الصناعیة الخاصة بالبث المباشر سیزداد من 

ذلك ألسباب تتعلق بالزیادة السكانیة و الرغبة المتزایدة للحكومات و القطاعات التجاریة في استخدام االتصاالت 

 الحدیثة 

في  ( Système numérique)یجة للتطور المستمر في تكنولوجیا البث المباشر بدأ تشغیل النظام الرقمي و نت

و یتأسس هذا االتصال على . التلفزیون و كذلك اإلنترنت ، و ذلك لتشكیل عالم جدید في االتصال الجماهیري 

و یتضمن التلفزیون األرضي . عد و یعتمد أیضا على االتصال عن ب. االندماج و تكامل المحتوى اإلعالمي 

 .8الرقمي بثا مباشرا إلى النزل عبر القمر الصناعي 

3 

                                                           

. 41: ، ص  1999، عمان للنشر والتوزیع ، األردن ، سنة " حرب المحطات الفضائیة " أیاد شاكر البكري ، _ 6  

7_ Michel Pascal ; cable ou satellite ; que faut’il choisir ; p 98 

. 54: دار الفكر العربي ، القاھرة ، ص، "  تلفزیونبث وافد على شاشات ال "انشراح الشال ، _8  
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ات المساعدة ، و یتمیز هذا النظام بالقدرة على استدعاء المعلوم) المستهلك ( تعرض خیارات كثیرة أمام المتلقي  إذ

 .المنازلو في هذا النظام تتحسن خدمات اإلنترنت بواسطة الخطوط السریعة الموجهة إلى ،  و إحداث التفاعلیة 

 :قمیة بمجموعة من الممیزات أهمها و عالوة على ذلك تتمیز األشكال الجدیدة للتكنولوجیا الر 

 .اختیار أحسن البرامج التي تتضمن المقدرة على إدخال برامج من و إلى العالم  -1

 .بین الجمهور و الوسیلة مع القدرة على التزوید اآلني و التغذیة المرتدة في البرامج التفاعل الكبیر  -2

 .وصول أحسن للمعلومات  -3

 .القدرة على إدارة األعمال متضمنة الصفقات البنكیة و الشراء المباشرة من المنازل  -4

 .فیدیو تحت الطلب  -5

 . (TVHD)تلفزیون ذو مقدرة عالیة  -6

، و قد أصبح المواطن  االتصالشر بواسطة األنظمة الرقمیة نتیجة حتمیة لتطور تكنولوجیا إن البث التلفزیوني المبا

لیة  ترفیهیة ، بل ضرورة و لم یعد البث التلفزیوني عملتلفزیونیة العالمیة دون رقابة ینتقل بیسر بین المحطات ا

و ائق الطبیعیة وني  إلیها بسبب العو ألنه یسهل تغطیة البالد الشاسعة و التي یصعب وصول اإلرسال التلفزیقومیة 

من هذه التكنولوجیا من خالل  إنشاء المحطات الفضائیة و نشر ثقافتها  االستفادةتتجه كثیر من دول العالم إلى 

منها في المجاالت التعلیمیة و التربویة و   االستفادةالوطنیة و مقاومة الثقافات المضادة ، باإلضافة إلى إمكانیة 

 .9و یأتي ذلك من خالل القنوات المتخصصة  االقتصادیة

مع بدایة  منتصف التسعینات فإننا " البث الفضائي المباشر  تكنولوجیا" و إذ رجعنا إلى الحدیث عن تحدید مفهوم 

و عندما نقول  ، االتصالمن القرن الفارط نجده یشمل مجموع وسائل و معدات التكنولوجیا الجدیدة لإلعالم  و 

مجمل المعارف و الخبرات المتراكمة و المتاحة  و األدوات و الوسائل المادیة و : فإنما نعني  االتصالتكنولوجیا 
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و استرجاعها و نشرها و التنظیمیة و اإلداریة المستخدمة في جمع المعلومات و معالجتها و إنتاجها  و تخزینها 

 .و المجتمعات  األفرادأي توصیلها إلى تبادلها 

 

 

4 

 

الذي  االندماجذلك " الثورة الخامسة " و لعل من أبرز مظاهر هذا التطور التكنولوجي الذي أطلق علیه البعض إسم 

و یتمثـل المظهـر البـارز لتفجـر المعلومـات  ، لالتصـالحدث بـین  ظـاهرتي تفجـر المعلومـات و ثـورة البـث الفضـائي 

و  قــل حیــز متــاح فـي اســتخدام الحاســب اإللكترونــي فــي تخــزین و اســترجاع خالصــة مـا أنتجــه الفكــر البشــري ، فــي أ

الخامسة فقد تجسدت في استخدام األقمار الصناعیة الخاصة بالبث التلفزیوني  االتصالأما ثورة  بأسرع وقت ممكن 

 .نباء و البیانات و الصور عبر الدول و القارات  بطریقة فوریة المباشر في نقل األ

حــدثت نتیجــة  ابتكــارالســلكیة و الالســلكیة ، حركتهــا عــدة  االتصــاالتو قــد تطــورت فــي الســنوات األخیــرة صــناعة " 

ي و قد تحدد طلـب المسـتهلكین مـن  خـالل مـا یلـ. طلب المستهلكین من جانب ، و دفع التكنولوجیا من جانب آخر 

: 

سـوق الرغبة في الحصول على أكبـر عـدد ممكـن مـن المعلومـات بشـكل فـوري نتیجـة عوامـل المنافسـة فـي  ال -1

 .سمالي الرأ

 .لمركز العمل في أماكن جغرافیة بعیدة الفوري مع الوحدات التابعة  االتصالالحاجة إلى توفیر قنوات  -2

                                                           

، نحو مستقبل مشرق ، مجلة العالقات العربیة " البث التلفزیوني المباشر والھویة الثقافیة العربیة " طھ عبد العاطي مصطفى نجم ، _ 9
. 153: ، ص  2001األمریكیة ، عدد خاص عمان ، الجامعة األردنیة ،   
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جدیـدة مثـل البریـد  اإللكترونـي  باسـتخدام وسـائلالرغبة في نقل الرسائل بسرعة تواكب سرعة حركة المجتمـع  -3

 .و تخزین الصورة و الفاكس السریع ،

 :و من ناحیة أخرى أتاحت تكنولوجیا البث المباشر الخدمات التالیة لتلبیة حاجة المستهلكین 

 .ظهور الحاسب الشخصي و التوسع في استخداماته : أوال 

و الالسلكیة مع تكنولوجیا الحاسب اإللكتروني إلى إحداث  عصر جدید أدى امتزاج وسائل االتصال السلكیة : ثانیا 

المتصــل  ( Terminal )للنشــر اإللكترونــي ، حیــث یــتم طباعــة الكلمــات علــى شاشــة التلفزیــون أو منفــذ العــرض 

الحاسب اإللكتروني لكي یتسلمه المستهلك في منزلـه أو مكتبـه ، حیـث یقتـرب مسـتخدمي النصـوص اإللكترونیـة مـن 

 . لمعلومات بالكمیة و النوعیة التي یرغبون فیهاا

    فزیــون التفــاعلي عــن طریــق  الكابــل ظهــور التكنولوجیــا الجدیــدة فــي مجــال الخدمــة التلفزیونیــة مثــل خــدمات التل: ثالثــا 

شـراء السـلع و تلقـي الخـدمات  و الذي یتیح االتصال ذو اتجاهین ، و یقدم خدمات عدیدة مثل التعامل مـع البنـوك و

 الخ 

ظهور العدیـد مـن خـدمات االتصـال الجدیـدة مثـل الفیـدیو تكـس ، و البریـد االلكترونـي ، و األقـراص المدمجـة : رابعا 

 . 10"الصغیرة 

 

5 

 

 

 :الفضائیات األجنبیة في المنطقة العربیة _4

                                                           

. 11: ، ص 1997، دار الفكر العربي ، القاھرة ، مصر " تكنولوجیا االتصال " عبد المجید شكري ، _ 10  
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مرت منذ  االستقبالو في محاولة لرصد تطور عملیة البث التلفزیوني المباشر في العالم العربي نجد أن عملیة 

محدودیة استقبال ما كان یرد من البرامج األجنبیة و حصره و هذا ما أدى إلى ،  منتصف الثمانینیات بفترات  تردد

و ترجع هذه المحدودیة إلى عوامل قد . بعض األفراد في فضاءات  الفنادق و السفارات و اإلدارات إضافة إلى 

موقعا زمنیا ذا داللة  1990و تعتبر سنة  ،أثیر في مواقف و سلوك المشاهدین یكون أهمها التخوف من سلبیة الت

البعض  رو لقد فس، ائیة بواسطة الهوائیات المقعرة في  تاریخ اتساع الحقل االجتماعي للتعامل مع القنوات الفض

هذا االهتمام بالحدث السیاسي الذي هز العالم إعالمیا حینما اندلعت حرب الخلیج و الذي مثل دافعا أساسیا  تفجر

 .11الستقبال ما كان یرد من الصورة عبر األقمار الصناعیة 

ن و تعتبر فرنسا في مقدمة الدول األوروبیة السباقة في مجال البث التلفزیوني الفضائي المباشر المستهدف  للوط

من استغالل الفضاء في مجاالت  االستفادةالذي نظم عملیة  1977العربي ، حیث عملت منذ مؤتمر جنیف سنة 

    أما األقطار العربیة األكثر تعرضا إلرسال البث التلفزیوني الفضائي هي الواقعة  في شمال إفریقیا  ، االتصاالت

سوریا ، : األبیض المتوسط یلیها لیبیا ، مصر و الدول العربیة في شرق البحر  ) المغرب ، تونس ، الجزائر ( 

و األردن ، علما أن هذا ال یمنع وصول اإلرسال المباشر إلى بقیة  األقطار العربیة ، إذ تصلها برامج  لبنان 

الفرنسیة و برامج المؤسسة  (La5)و القناة  الخامسة  (F3) و الثالثة (F2) و القناة الثانیة  (TF1)القنوات األولى 

اإلیطالیة عبر القمر الصناعي األوروبي  (Rai -1)اإلسبانیة العمومیة للتلفزیون و برامج القناة األولى لشبكة  راي 

و  (Sat-1)و القناتین األلمانیة  ( Super Channel)و سیبر شنال  ( Sky Channel) البریطانیتین  و القناتیة

(Sat-2)   برنامج تلفزیوني من دول المغرب العربي و مصر و بواسطة هوائیات ال  30كما یمكن التقاط أكثر من

 . 12سنتیمتر 75یزید قطرها عن 

ي و اإلیطالیة  الت في مصر حالیا بالتقاط بث القنوات الفرنسیة) المقعرات ( التلفزیوني  االستقبالو تقوم أجهزة 

و هناك اتجاه في المغرب یهدف إلى السماح للبث التلفزیوني  األجنبي  ،تصل من خالل قمریها الصناعیین 

 1960الواصل عبر أقمار البث المباشر بینما تنفرد تونس حالیا بوضع خاص بین األقطار العربیة ، فمنذ  عام 
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اإلیطالیة أن تقیم هیئة ندما سمحت لهیئة التلفزة عزیزه عفتحت أبوابها الستقبال اإلرسال األجنبي بل و عمدت إلى ت

 . 13لتقویة اإلرسال و بث البرامج اإلیطالیة من العاصمة التونسیة مباشرة

6 

قناة تلفزیونیة فضائیة أجنبیة من خالل أقمار البث المباشر منها  القنوات  21و تستقبل تونس حالیا أكثر من    

و المحطة  ( Word Net)و الشبكة  الدولیة  (CNN)الفرنسیة الثانیة و الخامسة و السادسة و القناة األمریكیة 

و تبث من خالل القمر الصناعي الفرنسي  ( Eurosport)و القناة األوروبیة الریاضیة   (Sat-1)األلمانیة 

 TDF1األول 

و تعد المملكة العربیة السعودیة من إحدى أهم دول الخلیج العربي و أكثرها حجما و تأثرا بظاهرة البث الفضائي     

المملكة من الناس في بین العامة  انتشارهاو یذكر أن  ،المباشر ذلك أن االنتشار الكبیر للهوائیات المقعرة لم 

فكان مقتصرا على  أما استخدام هذه الهوائیات قبل هذا التاریخ ، 1990العربیة السعودیة انطلق في عام 

إن هذا االنتشار الواسع للفضائیات األجنبیة في  ،الوزارات و الشركات و األفراد ممن لهم حق القرار السیاسي 

الفضائي التي تنظم و تحدد القواعد و الضوابط  التلفزیونيوائح تنظیم االستقبال المملكة كما یذكر یخالف تماما ل

و تنص على أن یتالءم  1994دیسمبر  25الالزمة الستقبال البث التلفزیوني الفضائي التي وضعت بتاریخ 

 . 14البث األجنبي مع القیم الدینیة و الثقافیة و االجتماعیة في  البالد

من قبل المحطات األوروبیة و األمریكیة و حتى  الهندیة و مج المبثوثة و تجدر اإلشارة مرة أخرى إلى أن البرا    

التركیة یشعر بها جزء من العالم العربي كنوع من التهدید للقیم األخالقیة ، و من جهة أخرى  و كرد فعل 

                                                           

.  36_35: ، ص  1997، مجلة اإلذاعة العربیة ، اتحاد إذاعات الدول العربیة ، العدد األول ،  "الھوائیات " توفیق یعقوب ،   _ 11  

. 56_54: ، ص  1998،  1، دار الفكر العربي ، القاھرة ، ط" األقمار الصناعیة وسفن الفضاء " سعد شعبان ، _12  

39 :توفیق یعقوب ، مرجع سبق ذكره ، ص  _ 13  
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لحضاریة استخدمت المحطات الفضائیة لتأكید و تثبیت و حمایة الهویة الثقافیة و محاولة اإلشراف على  قیمها ا

 .بطریقة مشابهة لم تقوم به عندما لم تكن  التلفزیونات المحلیة سوى أدوات للدعایة 

 :الفضائیات العربیةأوضاع البث الفضائي و _5

عرفت المنطقة العربیة تطورا سریعا للبث االذاعي والفضائي خالل العقدین األخیرین بفضل تطور الخدمات " 

 : و التسهیالت الهندسیة التي مكنت من تنامي عدد القنوات الرقمیة الواضحة منها والمشفرة 

 :األقمار الصناعیة العربیة  1_5

بقرار من دول األعضاء في جامعة الدول العربیة " عرب سات " أنشأت شركة  :  Arabsatعرب سات _ أ

وتتحكم اآلن في أربعة أقمار صناعیة تغطي كامل منطقة الشرق األوسط و شمال إفریقیا   1976سنة 

ویوجد مقر عرب سات بالریاض وتصصدر   Arabsat_ badr-3 _ badr-4 _ badr-6: بالسواتل التالیة 

 . یة السعودیة قائمة المستهمین المملكة العرب

7 

وهي شركة استثمار مصریة تتحكم في  1996تأسست النیل سات في یولیو  : Nilesatالنیل سات _ ب

 385یؤمن إعادة بث وتفید أخر المعطیات أن النیل سات Nilesat-102_ Nilesat-101 قمرین صناعیین 

 . إذاعیةقناة  98قناة رقمیة تلفزیونیة و 

 : القنوات الفضائیة العربیة وتصنیفها  2_5

                                                           

 www.arabsat.com :   اتحاد إذاعات الدول العربیة ، نقال عن_  41
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هیئة  116یبلغ عدد الهیئات العربیة التي تبث القنوات الفضائیة أو تعدید بث قنوات فضائیة على شبكاتها 

 : منها 

 قناة  حكومیة 24 ·

 قناة خاصة تمتلكها وتدیرها روؤس أموال عربیة  92 ·

 قناة ذات البرمجة المتنوعة 79حوالي  ·

 : قناة متخصصة في األصناف التالیة  290حوالي  ·

 20أطفال  ·

 29أخبار  ·

 45: مسلسالت _ دراما_ سینما ·

 23: اقتصادیة _ تجاریة ·

 19: تعلیمیة _ ثقافیة  ·

 9: دینیة  ·

 9: تفاعلیة  ·

تعتمد جل القنوات الفضائیة على نظام البث المفتوح وتكون بعض القنوات مشفرة عندما تكون ضمن باقة من 

 .  15ت القنوا

الثقافي القادم من الفضاء تمثل بخلق وسائله اإلعالمیة و ذلك بإحداث قنوات فضائیة  الغزوالعالم العربي  یشهد

هذا حتما خاصة به هدفها الرئیسي استقطاب المواطن العربي الذي أصبح عرضة للقنوات األجنبیة  ، مما قد یؤدي 

 التي  MBCمن لندن محطة نتهاء حرب الخلیج انطلقت بعد ا 1991ففي أفریل سنة  ، إلى انسالخه و اغترابه
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8 

 

بــدأت بثهــا انطالقــا مــن  ،ســرعان مــا فرضــت نفســها نتیجــة للحاجــة لمثــل هــذه الوســیلة اإلعالمیــة و لنوعیــة برامجهــا   

و هــو أول قمــر صــناعي عربــي  ،ســات  الــذي أضــیف إلیــه عــرب (Eutel-Sat2) 2القمــر األوروبــي أوتیــل ســات 

 . 1992للبث المباشر أطلق في عام 

لتتـیح تغطیـة جیـدة للعـالم العربـي و ألوروبـا و ألمریكـا  (Sat Com Of2R)) ر 2أوف ( و من ثم قمر سات كوم   

أنشـأت محطـة تلفزیـون عربیـة مباشـرة هـي " ام بـي سـي " و بعد عام أعقب إنشـاء محطـة  ،الشمالیة في نفس الوقت 

، المتواجدة في رومـا و التـي طـورت نمطـا جدیـدا  و اسـتغلت مرامـي جدیـدة خاصـة و  (Art)دیو و تلفزیون العرب را

للمنوعـات  1أرت ( لـدان العربیـة و هـي تنـتج حالیـا خمسـة بـرامج موجهـة للب ،هو حیز تلفزیون القنوات المتخصصـة 

و ثـالث قنـوات إضـافیة ) للموسیقى الكالسیكیة العربیـة  5لألفالم ، أرت 4لألطفال ، أرت 3للریاضة ، أرت  2أرت 

 .16 ة أي أوروبا و إفریقیا و أمریكاموجهة لمناطق جغرافیة خارجی

علـى مشـاهدي الهوائیـات المقعـرة مـن مناطقهمـا الجغرافیـا و  لالسـتحواذو في نفـس الوقـت انطلقـت محطتـان عربیتـان " 

     و تبعتهمــا محطــات التلفزیــون الفضــائیة  المغربیــة و الجزائریــة  (ESC)همــا محطــة دبــي و محطــة مصــر الفضــائیة 

مـن أجـل شـروط بـث أفضـل تغطیـة أفضـل التسعینیات مستخدمة القمر الصـناعي لـیس فقـط  فو التونسیة في منتص

هم لألراضي الوطنیة فحسب بل و لتتیح لمـواطني هـذه البلـدان المقیمـین فـي أوروبـا البقـاء علـى اتصـال دائـم مـع بلـدان

نفس التطور حصل في لبنان و سـوریا و األردن و الـیمن و لیبیـا و السـودان و موریطانیـا و بقیـة الـدول  ،واألصلیة 

 .الخلیجیة بالطبع كما هو الحال في البحرین و عمان و الشارقة 

                                                           

. 63: مرجع سبق ذكره ، ص  ،" األقمار الصناعیة وسفن الفضاء " سعد شعبان ،_  15  
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بـــرز توجـــه أو اتجـــاه جدیـــد هـــو إیجـــاد محطـــات عربیـــة متخصصـــة للبـــث الواســـع عبـــر األقمـــار  1996و فـــي ســـنة   

انطالقـا مـن قطـر قنـاة الجزیـرة  1996الصناعیة و لكن هذه المرة نحو البلـدان العربیـة و هكـذا ظهـر فـي أواخـر عـام 

التي تطمـح كمـا یـوحي  اسـمها إلـى منافسـة أم  (EBC)) اي بي سي ( محطة اإلمارات المتحدة  1997تبعتها عام 

 .17"بي سي 

 

 

 

 

 

9 

 ) :الجزائر حالة ( البث التلفزیوني المباشر _6

المباشر رسمیا منذ منتصف الثمانینیات و ذلك من  جراء إطالق " الفضائي " دخلت الجزائر میدان البث التلفزیوني 

و لم یكن المختصون ،  1985المباشر في أكتوبر من سنة الخاص بالبث  (TDF1)فرنسا لقمرها الصناعي األول 

في الثمانینیات یتوقعون أن عملیة البث بواسطة األقمار الصناعیة ستتطور بهذه السرعة ، إذ من العقبات التي 

كانت تشد أنظار المختصین و المهتمین بقطاع صناعة األقمار الصناعیة للبث التلفزیوني المباشر هي  صعوبات 

                                                           
9

األوربي ، مركز _ العربي اإلعالم،  "الشبكات الفضائیة ودورھا في التفاعل الثقافي الحضاري العربي األوربي " جان میشال دیمون ، _  16
. 117: ، ص 1998الدراسات العربي ،   

 123 :  ، ص  جان میشال دیمون ، مرجع سبق ذكره_ 17
 

 . 67:، ص1998افي العربي، الدار البیضاء، ، المركز الثق1ط ،"حصار بین القنوات الفضائیة و الدعوات األصولیة "،حجازي مصطفى_ 18

. 187: ، ص  3مجلة االذعات العربیة، العدد " ھل التلفزیون المحلي مكان على مجرة تلفزیونات العرب " عبد الوھاب بوخنوفة ، _19  
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فلم یكن بوسع المتلقین التقاط البرامج التلفزیونیة بواسطة ، لهوائیات المقعرة و خاصة ا االستقبالتقنیة و تكلفة أجهزة 

 .18 األقمار الصناعیة إال بتوفر شروط أو ظروف مساعدة و في مقدمتها هوائي مقعر یزید قطره عن متر

ثل معینة أو أماكن عمومیة م عملیة االستقبال في الجزائر مقصورة ـ في البدایة ـ على وضعیاتكانت من هناك " 

و قد كان ریاض الفتح بالجزائر العاصمة السباق لهذا النوع من االتصال  ،دور السینما و قاعات الحفالت 

راي اإلیطالیة ، میوزیك بوكس : التلفزیوني حیث جهز بهوائي كبیر مكنه من التقاط أربعة قنوات تلفزیونیة و هي 

 . ( Europa )الفرنسیة و قناة أوربا  TV5،  ( Music Box )األلمانیة 

ملیون  12فرنك فرنسي و هو ما یعادل  15000حوالي  1985و قد بلغ ثمن الهوائي المقعر في فرنسا في أفریل 

ین في  فرنسا و ال سیما و هذا لیس في متناول جمیع المتلق ،افة إلى تكالیف الجمركة و النقل سنتیم جزائري باإلض

یة جعلت امتالك الهوائیات المقعرة في البدایة وقفا على المؤسسات العامة و كذلك الفئات هذه الوضع ،الجزائر 

المیسورة اجتماعیا لینتشر فیما بعد بفضل االتجاه إلى إنتاج الهوائیات المقعرة  الصغیرة ذات االستعمال الفردي و 

 .19"قه الجماعي و األسعار المیسرة في ظل تنافس شركات صناعة التلفزیون و مالح

و الیوم تأتي الجزائر في مقدمة بلدان العالم الثالث من حیث اقتناء الهوائیات المقعرة و تعتبر سوقا حقیقیة لترویج 

إلنتاج المصنعة و مازال نطاق سوقها في اتساع مستمر ، األمر الذي جلب اهتمام شركات اهذه  االتصالوسیلة 

ول الهوائیات و التسعینیات من القرن الفارط ، كما أن سهولة انتشار تداالتي ظهرت بوادره خالل و  لهذه الهوائیات

و من الطبیعي أن تكون األرضیة ، الفراغ القانوني في هذا المجال یعود باألساس إلى  ألسعارها االنخفاض المستمر

بحریة التنقل بین األساسیة و نقطة االرتكاز المحوریة هي التعرف على واقع الجمهور الجزائري الذي بات یتمتع 

بفضل الثورة  التكنولوجیة ) التماثلیة ( عشرات القنوات الفضائیة العامة و المتخصصة الرقمیة و غیر الرقمیة 

الهائلة التي تعم أرجاء المعمورة بوجه عام و الجزائر على وجه الخصوص ، نظرا لموقعها الجغرافي و لكونها 

 .استقطاب األقمار الصناعیة الموجهة 
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بإمكانــه التقــاط مئــات القنــوات الفضــائیة ، مــع مالحظــة أنــه  الجدیــدة أصــبح المــواطن فــي الجزائــرمــع الثــورة الرقمیــة 

لذلك  بمنطقة جغرافیة محددة إرسالهبإمكانه أن یلتقط بعض القنوات على أكثر من قمر صناعي ألن كل قمر یرتبط 

فمـثال ات الكثیر مـن األقمـار الصـناعیة رافیا إلى تأجیر قنو أو مناطقها الجغ إرسالهاتلجأ بعض القنوات لتوسیع شبكة 

و  (Eutelsat-1)عبــر القمــر الصــناعي أوتلســات واحــد ) و المغــرب العربــي أیضــا ( تبــث إلــى الجزائــر  MBCقنـاة 

 . 20(Arabsat-1)سات واحد  القمر الصناعي عرب

و كــذلك نفــس الشــأن بالنســبة للقنــوات التلفزیونیــة الفرنســیة التــي تــرد برامجهــا إلــى الجزائــر عبــر عــدة أقمــار  صــناعیة 

 .  Europaأبرزها القمران الصناعیان الفرنسیان و القمر األوربي 

 :هي تلتقط في الجزائر بواسطة هوائي مقعر صغیر أو فردي و  يو للتدلیل على ذلك نورد بعض القنوات الت

   CNN-Eurosport – VOX – RTL2: أهم القنوات  E2  ،Astra19: القمر الصناعي  -

  RAIDUE ,  RAIUNO , TVE: أهم القنوات  Eutelsat-1 (1F2,10°E): القمر الصناعي  -

  Egyptsat , TV Polonia……: أهم القنوات  Eutelsat-1 (1F,16°E): القمر الصناعي  -

  Euronews , VIVA , TV5 , DW , MBC: أهم القنوات  Eutelsat-1 (1F,13°E): القمر الصناعي  -

  RTL, Arte , F2 , MGM , Canal+, TF1: أهم القنوات  Telecom (2A,8°W): القمر الصناعي  -

فإنــه ال یكــاد یمــر یــوم إال و نشــهد فیــه مــیالد قنــوات فضــائیة جدیــدة ، أو إعــالن فــي الجرائــد عــن  كمــا ســبق اإلشــارة

 برامج القناة و مشاهدة  برامجها بث عبر األقمار الصناعیة و تحدید كیفیة التقاط الشروع في ال

و مــا تــاله مــن تطــور لعملیــات البــث التلفزیــوني  المباشــر إن ظــاهرة تنــامي التوابــع الصــناعیة أو األقمــار الصــناعیة 

 . 21اثیق الدولیةجعل الكثیر من المهتمین یتناولون هذه الظاهرة و مدى شرعیتها في القوانین و المو 
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10 

 :أقمار البث التلفزیون المباشر و القانون الدولي  _7

" شــون مــاك برایــد " عنــدما نبحــث فــي الدراســات و الموضــوعات التــي تناولــت هــذه الظــاهرة ، نعــود إلــى تقریــر لجنــة "

 :إلى مدى خطورة الموضوع منذ سنوات حیث جاء فیها على الخصوص التي نبهت 

بفضــل ریعة فــي عــددها و األهــم مــن ذلــك بطاقتهــا المذهلــة و الزیــادة الســذا فتحــت توابــع االتصــال الصــناعیة و هكــ

تطورهـا ضـخمة  یـدة واسـعة النشـاط كمـا أن إمكانـاتتظافر استخدامها مع الحاسبات اإللكترونیة و التلفزیون آفاقـا جد

ة لالتصـاالت ول المهتمة باستخدام التوابـع الصـناعی، ذلك أن ازدیاد عدد الدو ال یقتصر األمر على تلك اإلمكانات 

یدفعنا إلى تأكید الحاجة إلى مناقشة أكثر اتسـاعا و إلـى حلـول أسـرع لمشـكالت كثیـرة ذات طبیعـة  الداخلیة و الدولیة

 .قانونیة و مالیة و اقتصادیة و اجتماعیة و نفسیة و ثقافیة و سیاسیة 

الرادیـو ( ا الموضوع من خالل إعالن المبادئ الخاصة باستخدام اإلذاعة كما أن منظمة الیونسكو قد أشارت إلى هذ

تخـــدم اإلذاعـــة  بواســـطة األقمـــار : " یـــنص علـــى مـــا یلـــي  1972و الـــذي قدمتـــه و اعتمـــد فـــي عـــام ) و التلفزیـــون 

                                                           

،  2008ر الفكر و الفن للطباعة و النشر،دا، "اإلعالم التفاعلي، ثورة تكنولوجیة جدیدة في نظم الحاسبات و االتصاالت" ،حسین شفیق _20

 .76:ص

. 154: عبد القادر بوخنوفة ، مرجع سبق ذكره ، ص  _21  
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الشعوب و أن هدف اإلذاعة هنا هو أن تكفل أوسع انتشار ممكن بین ،یادة جمیع الدول و تساوي بینها الصناعیة س

و أنــه ینبغــي للبــرامج الثقافیــة أن تســعى إلثــراء جمیـــع . العــالم ألبنــاء جمیــع الــدول المتقدمــة و النامیــة علــى الســواء 

و كرامتها و حق جمیع  البالد و الشعوب في المحافظة على  الثقافات و أن تحترم الطابع الممیز لكل ثقافة و قیمها

  .المشترك ثقافتها بوصفها جزءا من تراث اإلنسانیة 

البث التلفزیـوني المباشـر  إلـى غیـر بشأن  اتفاقیاتكما تضمن هذا اإلعالن أیضا المبدأ الذي یشیر إلى تشجیع عقد 

 .سكان الدولة التي تبث البرامج ، و صوتت الجمعیة العامة لصالح هذا اإلعالن 

 :نص على  1985دیسمبر  المعتمد في)  37/92القرار ( كما أن قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة 

أن تخطـر فـورا الدولـة  بإنشـائهاكل دولة تعتزم إنشـاء خدمـة تلفزیونیـة دولیـة مباشـرة باألقمـار الصـناعیة أو التسـریح " 

مــن  المـادة العاشــرة( المسـتقبلة باعتزامهــا هـذا و الــدخول سـریعا فــي تشــاور مـع أي مــن تلـك الــدول التــي تطلـب  ذلــك 

ال تنشأ خدمة تلفزیونیة للبث المباشر عبر  القمر الصناعي إال بعد الوفـاء " ف القرار ضاأ و) " .  13فقرة / القرار 

أو  تسـویات ، كمـا تطالـب ذلـك الوثـائق ذات  اتفاقیـاتو على أسـاس )  13الفقرة ( بالشروط الواردة في الفقرة أعاله 

و رغم  هذه القرارات أو اإلعالنات فـإن عملیـة انتهـاك هـذه . الصلة لإلتحاد الدولي لالتصاالت السلكیة و الالسلكیة 

 .22"  القرارات ما زالت متواصلة و هذا ما أدى إلى انتهاك سیادة الكثیر من الدول و خاصة البلدان النامیةّ 

11 

 

بات فضاءها قبلة لموجة كبیرة من القنوات الفضائیة ، التي تبث مضامین ال تتماشى في الغالب مع عملیات  التي 

تغییر و التنمیة الجاریة فیها ، و تساهم بشكل كبیر في  عملیات التغریب و المساس الكبیر بالهویة و الشخصیة 

                                                           

الدار  ، الطبعة األولى،"االلكتروني المعلوماتي و الرقميتكنولوجیا االتصال اإلعالمي التفاعلي في عصر الفضاء "حافظ أسماء،  حسین_ 22

 . 78: ، ص 2005العربیة للنشر و التوزیع،
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و هو ما سیتضح . و إلى أمركة العالم " الثقافیة المحلیة  النماذجتحدیث " الوطنیة ضمن مخطط عالمي یسعى إلى 

 .23في هذه الدراسة من خالل الفصول الالحقة  التطبیقیة 

 

 : قواعد حمایة حق الجمهور وأخالقیات البرامج _ 8

االرتقـاء تفرض وثیقة تنظیم البث الفضائي على هیئات البث ومقدمي البرامج مجموعة من الواجبات التي من شـأنها 

مـــا یخـــدم موضـــوعنا القنـــوات  األهـــم بمســـتوى األداء المهنـــي و األخالقـــي للبـــرامج التلفزیونیـــة الفضـــائیة  نـــذكر منهـــا

 : الفضائیة والهویة 

 والوطنیة ، والدولیة الكبرى وخصوصا الریاضیة منهاضمان حق المواطن العربي في متابعة األحداث اإلقلیمیة _ 

  .وحقوق األخر ومحتویات البرامج والخدمات المعروضة احترام كرامة المواطن _ 

 .احترام خصوصیة األفراد واالمتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور _ 

 . االمتناع عن بث كل شكل من أشكال التحریض على العنف واإلرهاب _ 

ابطه االجتماعي واالمتناع عن الدعوات االلتزام بالقیم الدینیة واألخالقیة للمجتمع العربي ومراعاة بنیته األسریة وتر _ 

 .الطائفیة و المذهبیة 

 .االمتناع عن كل ما یسيء إلى الذات اإللهیة  و األدیان السامویة و األنبیاء والرسل ومختلف الرموز الدینیة _ 

 .االمتناع عن بث وبرمجة المواد التي تحتوي على مشاهد فاضحة أو حوارات إباحیة أو جنسیة صریحة _ 

 .االمتناع عن بث المواد التي تشجع على التدخین والمشروبات الكحولیة مع إبراز خطورتها  _

والمقصــود بالعنصــر األخیــر اإلعالنــات والومضــات االشــهاریة  التــي تبــیح لإلعــالن عــن المشــروبات الكحولیــة ، أمــا 

 .24أخرى  التدخین فهو یختلف من منطقة إلى

12 

                                                           

 www/casting satellite_dbcs: أنظر  . 1981، " جامعة الدول العربیة " میثاق الشرف اإلعالمي العربي ، _  23
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  :بذور األزمة القنوات الفضائیة و _ 9

، أن دخلت  صةضائیة العربیة العمومیة و الخالقد كان لتعمیم المنافسة مع القنوات الفضائیة األجنبیة و القنوات الف

و هذه  بالجمهورأزمة تسییر و أزمة هویة و أزمة عالقة  : في أزمات متعددة ) األرضیة ( القنوات المحلیة 

فالقنوات األرضیة في كل البلدان العربیة  ،سیاق الذي تعمل فیه هذه القنوات للالتغیرات ترد إلى التحوالت المتعددة 

أو على ، العرض والتغطیة اإلعالمیةمع تزاید االنتقادات  اإلنتاج وعلى الصعید  خاصةوم أوضاعا حرجة تعیش الی

التي تأتي في آخر سلم صعید أزمة العالقة التي تربط هذه القنوات بالجمهور و تهمیش انشغاالت هذا األخیر 

هیمنة اإلداري و السیاسي و السلطوي ( أو على صعید تنظیم و التسییر  ،مامات القائمین على هذه القنوات اهت

في هذه القنوات مما یقلل من حریة المبادرة لدى القائمین علیها و یحولها إلى جهاز إداري ثقیل ) على اإلعالمي 

 .حداث الحركة و غیر قادر على مسایرة األ

بح مطلبا یستجیب صإذا كان التلفزیون المحلي في المجتمعات المتقدمة لم یعد الیوم ظاهرة هامشیة و إنما أ

لتطلعات و حاجیات قائمة ، فقد عرفت أوربا و إسبانیا على الخصوص اهتماما متزایدا بالمحطات  التلفزیونیة 

بصري في البلدان العربیة یتمیز بخاصیة  أساسیة قد ال نجد المحلیة منذ مطلع الثمانینیات ، فإن المشهد السمعي ال

                                                                                                                                                                                                      

  www .wipo.int: اتحاد إذاعات الدول العربیة _  24
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االعتراف بفضاء عمومي للتعبیر و االتصال  وعدم التهمیشلها مثیال في البلدان األخرى و تتمثل هذه الخاصیة في 

حیث نالحظ غیاب اإلدارة السیاسیة لتطویر التلفزیون المحلي في معظم " محلي و جواري " السمعي البصري 

 .لدان العربیة تقریبا الب

إن غیاب المحلي في المشهد اإلعالمي في البلدان العربیة یمكن أن یفسر كنتیجة الرتباط وسائل اإلعالم بالسلطة 

 "الدولة األم " المركزیة و هیمنة المركزي حتى أصبح التلفزیون الوطني مقترنا بالدولة الوطنیة أو  

شدید ا ن و ال یزال حضورا سطحیا و ظرفالقنوات األرضیة كا في" المحلي " و على صعید آخر فإن حضور 

حیث بات وجود الكامیرا في منطقة ،  ؤولین على هرم السلطة المركزیة االرتباط بالمناسبات السیاسیة و نشاط المس

من المناطق مؤشرا على وجود شخصیة سیاسیة تزور المنطقة فكامیرا التلفزیون ال تزور المناطق المحلیة إال إذا 

 ...تعرضت هذه المناطق لكارثة طبیعیة  أورافقت زیارة مسؤول في الدولة 

ل من زیارة مسؤول ما في الدولة إلى منطقة من إلى وسائل اإلعالم الوطنیة تجع" و یشیر نصر الدین العیاضي 

 " .المناطق المحلیة هي الحدث بالمفهوم اإلعالمي و لیس ما حدث أو وقع بالفعل 

إن ربط المشاهد بواقع وطنه أو مجتمعه یبدأ في الواقع من القاعدة ، فالمجتمعات المحلیة هي األساس الذي تنطلق 

ها أوال على قوم باألساس على نجاحي المجاالت المختلفة یتوقف أو یمنه عملیة التنمیة و نجاح السیاسات ف

 25.13المستوى الوطني 

 

 : ضوابط متعلقة بالحفاظ على الهویة العربیة _ 10

أصدر میثاق الممارسة اإلعالمیة في المنطقة العربیة ضوابط یجب االلتزام بها أثناء بث البرامج و كذا العمل بها 

اإلعالمي، للحفاظ على السلم االجتماعي والوحدة الوطنیة و المحافظة على اآلداب العامة أثناء ممارسة العمل 

                                                           
2
،  "رؤیة سوسیولوجیة مع  تطبیقات على المنطقة العربیة و االسالمیة _ االعالم والمجتمع " عزي عبد الرحمن ، السعید بومعیزة ،  _ 5

. 115: الورسم للنشر والطبع ، ص    
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وتقتضي مراعاة هذه القواعد عند وضع شبكات البرامج التلفزیونیة لكي ال تكون على حساب حریة اإلبداع وبقیة 

 .الحریات الفكریة  وكذا ال تتجاوز المبادئ العامة والمعاییر األخالقیة 

ء  البث الفضائي یجب االلتزام بصون الهویة العربیة من التأثیرات السلبیة للعولمة و الحفاظ على اللغة العربیة أثنا 

و االمتناع عن بث كل ما یتعارض مع توجهات التضامن العربي ، و علیها أیضا االلتزام بإبراز الكفاءات والمواهب 

یحافظ اإلعالمیون : " أكثرها وضوحا بخصوص اللغة العربیة  العربیة و عدم تناول الرموز الوطنیة بالتجریح ، و

العرب على سالمة اللغة العربیة وبالغتها ویصونونها من مزالق العامیة ، ویعملون على نشرها لتحل محل اللهجات 

 .  26" العامیة 
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 : خـاتـمـة 

یعتبر التلفزیون بتقنیاتھ الحدیثة من أھم وسائل اإلعالم المؤثرة على الجماھیر التي تلعب دورا كبیرا كونھ مؤثرا 

خالل االعتماد على مزایا ھذه الوسیلة وبالتحدید استخدامھا للصورة من وفعاال على األفراد والمجتمعات ال سیما 

 مج المختلفة التي تبثھا في البرا والتنوع القنوات الفضائیة في  كما إن التنوع ،حیث تملك أضعاف ما تملكھ الكلمة

كما أنھا موجھ إلى العدید ،القناة  الجھة القائمة على تلك أوالدولة  أوتشكل في حقیقة األمر تعبیراً عن ثقافة المجتمع 

في أحداث تغییر على  ن واضحاً على تلك الثقافات سیكو )القنوات ( من المجتمعات والثقافات األخرى فان تأثیرھا

وكون الثقافة المحلیة انعكاس للتركیبة والبنیة االجتماعیة ثقافة المجتمعات العربیة والجزائر على وجھ الخصوص 

 . واالقتصادیة في المجتمع فان التغییر في الثقافة سیولد تغییر في تلك البنیة االجتماعیة

الوسائل السمعیة البصریة، وحل محله أشكال مصطنعة، فهدف لقد انتهى عصر اإلبداع الفردي الحقیقي في 

نحن نفقد كل إحساس بالقیم األخالقیة والروحیة في حین  األساسي ، بیع المنتجات المعلن عنها،  ةالقنوات الفضائی

المتأصلة  على هویتناحیا بداخلها تؤثر تنا أو أن العزلة األنانیة التي تال نكاد ندرك كیف تدار مجتمعاتنا أو حیا

  .فینا 
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: تـحـلیل و تفسیر المقابالت _   

 :المحور األول  §

 ؟" أفراد العائلة أو األصدقاء " هل تشاهد القنوات الفضائیة بصفة منفردة أم جماعیة :  السؤال األول -

األحیــان مــع أفــراد  مــنفضــائیة و برامجهــا تكــون فــي كثیــر المســتجوبین أن مشــاهدة القنــوات ال بعــضأجــاب 

ویرجع ذلك إلى امـتالك جهـاز تلفزیـون واحـد أو جهـازین داخـل البیـت كحـد أقصـى وبالتـالي المشـاهدة العائلة 

و في فترة أفترة الظهیرة كانت المشاهدة فردیة تكون بعد  إن حتى  تكون جماعیة خاصة في فترة المساء ، و

أذواقهـم  ورغبـاتهم أیـن یكـون بقیـة  اختیارها یكون بحسب و  ،بمتابعة البرامج بحریة  تسمح لهمالصباح ألنها 

 .وفترة الصبیحة تسمح لهم بإعادة جل البرامج التي لم یتابعوها في أیام األسبوع، األفراد منشغلین 

تكـون فردي داخـل الغرفـة و هاز تلفزیون ج انیملك فهما" ع ،ب "  تاسعوال " م ، ع "  بعالسا نیأما المستجوب

، أو مـع األصـدقاء العائلـة حدث مـا مـع  أفـراد  اننادرا ما یتابع، وأنهما  منفردةللقنوات الفضائیة  مامشاهدته

 .عندما یكون البرنامج عبارة عن مباریات لكرة القدم 

القنـوات بصـفة شاهدة أنهما تفضالن م" ب ، ك "   سادسةالو " ل ، ف "  الخامسةالمستجوبة كذلك صرحت 

 ویعــود ســبب  ماعــدا الحــاالت االســتثنائیة أیــن تكــون العائلــة مجتمعــة حــول حــدث وطنــي بــارز منفــردة دائمــا

أو بـدون قیـود اختیار األفالم والمسلسالت حسب أذواقهما  بالحریة في لشعورهما   تفضیلهما للمتابعة الفردیة

 .اعتراض من قبل أحد أفراد العائلة 

ین أن مشــاهدتهم للبــرامج تكــون مــع أفــراد العائلــة لــیس اختیــارا وٕانمــا یرجــع ذلــك فــي وصــرح بعــض المســتجوب

و أنهـــم یكونـــون مـــرات مجبـــرین علـــى " الوالـــدین لجهـــاز خـــاص بهمـــا و جهـــاز لبقیـــة أفـــراد األســـرة " امـــتالك 

 .حتى وان كان المضمون ال یتوافق مع رغباتهم مشاهدة البرامج مع بقیة األفراد ، 
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وذلــك ألن نــة الدراســة یكــون اإلقبــال علــى بــرامج الفضــائیات خــالل فتــرة المســاء و الســهرة عی إجابــات وحســب

 الشباب الجامعي یكونون مشغولون بالدراسة في فترة الصباح وألن الفترة المسائیة تكثر فیها البرامج 

 .والمسلسالت والمنوعات المختلفة 

 

 

 

 

 بالنسبة لعدد الساعات التي یقضیها المبحوثون أما شاشة التلفزیون لمتابعة القنوات: السؤال الثاني  -

ة علـى اإلقامـة فـي الحـي الجـامعي حسب متغیر اإلقامة الحالي، و هي موزعتراوحت  مشاهدةأیام وكذا  الفضائیة

 . أو المنزل

لعــد تــوفر جهـــاز منعدمــة أیــام  األســبوع تقریبــا  للقنــواتتكــون متــابعتهم بــالحي الجــامعي  المقیمــون لمســتجوبونفا

و تــم ســؤالهم عــن عــدم اعتمــادهم علــى تلفزیــون اإلقامــة فرجــع ســبب  والتلفزیــون بغــرفهم داخــل اإلقامــة ،االســتقبال 

عارمــة الفوضــى ال م االتفــاق علــى نفــس البرنــامج وكــذاذلــك أنهــم ال  یفضــلون المتابعــة الجماعیــة مــع الطلبــة لعــد

یسـتفیدوا مـن هـذه المتابعـة شـیئا  مرتفع أثناء مشاهدة التلفزیون وبالتالي یرون أنها مضیعة للوقـت ولـنالضجیج الو 

ع البـرامج التـي لـم سترجاخاصة الخمیس لیال ویوم الجمعة الأیام العطلة لكن هذا ال یمنعهم من متابعة التلفزیون 

 . هایتم مشاهدت

الرتباطــه الشــدید الجامعیــة  باإلقامــةأنــه یملــك جهــاز تلفزیــون داخــل الغرفــة " م ، ع " وصــرح المســتجوب الســادس 

فــي الفتـرة المسـائیة ،خاصــة مـن السـاعة السادســة ألفـالم بـبعض البـرامج خاصــة الریاضـیة و كـذا تفضــیله متابعـة ا
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المشــاهدة مرتفعــة فــي أیــام العطلــة مقارنــة  اللیــل  فهــو مــرتبط بــالقنوات یومیــا و تكــون ســاعات غایــة منتصــف إلــى

 .د بدیال عنها خاصة یوم الجمعة بأیام األسبوع ، فهو یرى أنها تشغل أوقات فراغه و ال یج

اإلقامــــة الجامعیــــة  تتابعــــان مــــرات القنــــوات الفضــــائیة مــــع المقیمتــــین ب" م ، ر " و " ل ،ف " أمــــا المســــتجوبتین 

ك خاصة لما یتعلق البرنـامج بمسلسـل مـا یكـون متـابع مـن قبـل الطالبـات ، الطالبات ألنهن ال یجدن بدیال عن ذل

، وتفسـران ذلـك لرغبتهمـا فـي متابعـة األحـداث والبـرامج التـي أما في المنزل فهما تتابعان التلفاز كثیرا أیام العطلـة 

السـنة الجامعیـة تكـون  بعـد انتهـاءفوتوها أثناء تواجدهم باإلقامة أما عن عدد ساعات تواجدهم أمـام جهـاز التلفـاز 

 . بصفة یومیة ولساعات تتراوح من أربع الى ست ساعات یومیة

أمــا أیــام العطلــة  فــي الغالــبیــرى معظــم المبحــوثین أن الدراســة تفــرض علــیهم متابعــة القنــوات فــي الفتــرة المســائیة 

وكذا بعد الظهیرة و لساعات طویلة ، وعدد الساعات تراوحت من ثالث إلى في فترة الصباح  الفضائیاتیتابعون 

 .خمس ساعات یومیا 

ثـم جـاء القنـوات  علـى بـرامج  األسبوع جمیعها من حیـث كثافـة اإلقبـال أیاماحتل یوم الخمیس المرتبة األولى بین 

الطلبـة أمـام شاشـة التلفزیـون ،  تمركـزو طبیعـي ی اإلجباریـةیوم الجمعـة فـي المرتبـة الثانیـة وهـذان الیـومین للراحـة 

فال یجد هؤالء أفضل من التلفزیون وسیلة إعالم وترفیه في أوقات فراغهم ، ویأتي یوم األربعاء في المرتبة الثالثة 

 . واالثنین في المرتبة الرابعة من حیث كثافة المشاهدة

 .ثالثاء أما األیام التي تقل أو تنخفض فیها المشاهدة فهي یوم األحد ثم ال

و عــدد الســاعات بحیــث مــن خــالل أجویــة المســتجوبین ال یظهــر خــالف بــین الــذكور واإلنــاث فــي أیــام المشــاهدة 

وكــذلك الســاعات الطویلــة التــي یــتم قضــاءها فــي متابعــة المفضــلة  یوجــد اتفــاق بــین الجنســین فــي أولویــة األیــام 

 .البرامج التلفزیونیة 
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وأهم البرامج التي یتعلق بنوعیة القنوات الفضائیة التي یتم مشاهدتها وتفضیلها من قبل الطلبة : السؤال الثالث  -

 . أذواقهم مبحوثین مختلفة ومتنوعة حسبتلبي رغباتهم ، فكانت أجوبة ال

ا القنـوات الجزائریـة ة فقـد جـاء فـي مقـدمتهیة العربیة على القنوات األجنبییفضل أغلب المستجوبین القنوات الفضائ

أنهـا مرجعین سبب اختیارهم لهذه القنـوات ، الجزائریة ، نیوز، الهقار ، نومیدیا tvالخاصة كقناة النهار ، الشروق 

تهـــتم بالصـــالح العـــام و تغطـــي األخبـــار الیومیـــة الخاصـــة بـــالمواطن الجزائـــري ، وتســـلط الضـــوء علـــى الكثیـــر مـــن 

ولــم یــذكر وال مســتجوب ارتباطــه بــالقنوات القنــوات التابعــة للقطــاع العــام  القضــایا التــي كانــت وال تــزال مغیبــة فــي

 .الجزائریة العمومیة 

جل المستجوبین أبدوا رغبتهم الشدیدة فـي متابعـة القنـوات الفضـائیة المحلیـة الخاصـة و أنهـم یشـاهدونها كثیـرا مـع 

 .ویتفقون غالبا على نفس القناة و نفس البرنامج بقیة أفراد العائلة 

  sport benوباقاتهــا ، دبــي القنــوات الریاضــیة المشــفرة كــالجزیرة  یفضــلوناتضــح كــذلك أن بعــض المســتجوبین 

"   و " م ، ع " وهذا راجع الهتمامهم بمباریات كرة القدم وخاصـة  دوري أبطـال أوربـا ، بحیـث یـرى المسـتجوبین 

األخـرى وبرامجهـا بسـبب مللهمـا مـن لقنـوات أنهما یفضالن متابعة جل البطوالت الریاضة على متابعـة ا" ع ، ب 

یـرى .متابعة األخبار والمسلسالت وحتى األفالم التي صارت تقدم تقریبا نفس المضمون بتغییر الشخصیات فقط 

القنوات و أنا نتفـرج بـرك  منهتمش بكل: " قائال أنه ال یشاهد إال بعضا من القنوات " م ، ب " المستجوب الثاني 

 " أخرى قناةات إذا لم أجد فیها شيء نطفي التلفاز و منحوش على ثالث أو أربع قنو 

فالقناة األولى تقـدم بـرامج علمیـة و ، الجزائریة  tv، الشروق  tvقناة الجزیرة الوثائقیة ، النهاریفضل مشاهدة فهو 

اختراعات عالمیة تسهم فـي توسـیع معلوماتـه ، أمـا عـن القنـوات الجزائریـة الخاصـة فهـو یفضـلها بشـدة كمـا صـرح 

 . نقل األخبار الوطنیةباعتبار أنها جزائریة محضة و رغم أنها في بدایاتها إال أنها تحاول 
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ناء ، وتعمل على نقل انشغاالت المـواطن الجزائـري والتقـرب منـه عكـس دون استث شاملة لكل الوالیات التغطیة الو 

 .الذي یغطي أحداث الشخصیات اإلعالم التقلیدي 

 

وكـل باقاتهـا و   mbcأنهـا تتابعـان بكثـرة القنـوات العربیـة خاصـة قنـاة " ل ، ف " و " ب ،ك " ترى المستجوبتین 

 . تفضالن كثیرا المسلسالت الهندیةألنهما  ،  zee aflamبولیود وقناة   mbcتخصان بالذكر  

جاءت متابعة القنوات الجزائریة الخاصة في مقدمة القنوات المفضلة بالنسبة لمعظم المستجوبین واتضح من أفراد 

العینة أنهم یفضلون القنوات العربیـة ودافـع تفضـیلها یعـود إلـى القـیم واألفكـار والثقافـة المشـتركة والعـادات والتقالیـد 

، في حین أن عوامل أخرى هامـة تتـدخل حسـب رغبـات وأذواق كـل مسـتجوب و نوعیـة الموضـوعات ى اللغة وحت

المرتبــة المرتبــة الثانیــة  ثــم باقــات قنــوات الجزیــرة  MBCالتــي تعــالج وطــرق و أســالیب المعالجــة ، واحتلــت قنــوات 

جانب الریاضي وخاصة مباریات كرة خاصة الریاضیة المشفرة ، فقد ابدي معظم المستجوبین الذكور اهتمامهم بال

 .األفالم كذلك اهتمامهم ببرامج المنوعات و ، و القدم 

اهتمامهما الكبیر بالقنوات الجزائریة الخاصة كذلك التي سبق ذكرها " م ، ف " و " س ، ك " أبدت المستجوبتین 

و أرجعتـا "فتافیـت "، "   tvیرة سـم" من قبل المستجوبین اآلخرین ، لكن أكدتا میلهمـا لقنـوات الطـبخ خاصـة قنـاة  

علـى اخـتالف أنواعـه خاصـة قنـاة سـمیرة التـي تقـدم الطـبخ التقلیـدي الطـبخ سبب ذلك في اهتمامها الكبیـر بقنـوات 

ألنهـــا تقـــدم الجزائـــر وتعكـــس عـــادات وتقالیــــد القنـــاة المفضـــلة لـــدیهما  وتعتبرانهـــاالـــذي یعكـــس الثقافـــة الجزائریـــة  

 .ین في الطبخ یالجزائر 

 مأمـا مـا یتعلــق بالفضـائیات األجنبیـة ، اتضــح بـأن الطلبـة یمیلــون إلـى القنـوات الفضــائیة الفرنسـیة مقارنـة بمــیلهو 

: هتمامــه الشــدید بــالقنوات الفرنســیة خاصــة ا" غ ، ع " أبــدى المســتجوب األول و ،  األخــرى األجنبیــة القنــوات إلــى

M6   ،Tv 5 monde   ،Tfa  ،France 2  ،لرغبته في مشاهدة الفرنسیة یومیا تقریباهذه القنوات  وأنه یشاهد 
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ضمنها متسابق جزائري أو حتى عربـي العربیة خاصة برامج المواهب إن كان  للقنوات وكذا میلهالبرامج الفكاهیة 

. 

بسـبب تفضـیل بعـض الفرنسیة عامال أساسیا فـي انتقـاء القنـوات الفضـائیة وحتـى البـرامج بـین الطلبـة وتلعب اللغة 

رغبـاتهم و ترفـع  وأیضا یرون أنهـا تلبـيلمبحوثین للقنوات األجنبیة الفرنسیة  لتحسین مستواهم في اللغة الفرنسیة ا

 .مستوى الذوق العام 

 

 

 

باهتمـــام معتبـــر مـــن قبـــل أفـــراد العینـــة و یلیهـــا مباشـــرة األفـــالم تســـتأثر البـــرامج اإلعالمیـــة فـــي الفضـــائیات العربیـــة 

األجنبیة المقدمة من قبل الفضائیات العربیة ، و تلیها المسلسالت خاصة التركیة ، كمـا تحظـى البـرامج الترفیهیـة 

 .من قبل أفراد العینة  امعتبر  إقباالو األلعاب والمنوعات 

 .لطلبة بنسبة قلیلة جدا سواء في الفضائیات العربیة أو األجنبیة أما البرامج الثقافیة والعلمیة فتستأثر ا

 محاولة معرفة أسباب ودوافع مشاهدة القنوات الفضائیة: السؤال الرابع  -

ع ، " هنالك اختالف جوهري بین الجنسین مـن الطلبـة فـي هـدفهم نحـو متابعـة القنـوات ، فنجـد مـثال المسـتجوبین 

األول فــي مشــاهدة البــرامج الفضــائیة للبحــث عــن التســلیة والترفیــه مــن خــالل  یتمثــل دافعهــم" ب ، ص " و " ن 

ســماع الموســیقى  ســواء العربیــة أو األجنبیــة ، ومشــاهدة األفــالم خاصــة أفــالم األكشــن ، أمــا بعــض المســتجوبین 

بكــل مــا یــرون فــي القنــوات الفضــائیة الوســیلة التــي تنقــل لهــم األخبــار و أخــر األحــداث وتجعلهــم علــى اطــالع تــام 

 .یجري من تطورات  
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م خاصــة أنهمــا ال تخفیــان رغبتهمــا فــي متابعــة المسلســالت و األفــال" م ، ر " و " ب ، ك " وتــرى المســتجوبتان 

أوقــات فراغهمــا ، لكــن هــذا ال یمنعهمــا مــن متابعــة القنــوات العربیــة ومــرات األجنبیــة  العاطفیــة منهــا لكــي تشــغال

نستعرف أن القنوات تقدم أفـالم "" : م ، ر " للحصول على المعلومات و المعارف و تعبر على ذلك المسـتجوبة 

قـــدم تابي لـــبعض القنـــوات التـــي لجانـــب االیجـــ، لكـــن ال نخفـــي ا" و مسلســـالت فیهـــا قصـــص عكـــس مجتمعنـــا

القنــوات الدینیـة ودورهــا فــي التنشـئة اإلســالمیة و كــل واحـد یختــار القنــاة االختراعـات العلمیــة و األبحـاث ، وكــذلك 

 ."إلي یشوفها تلبي أذواقه 

فهـم یمیلـون المستجوبین أنهم على درایة تامة بهدفهم نحو مشاهدة القنوات الفضائیة   جل لوحظ من خالل أجوبة

للهروب من ضـغط الدراسـة وحتـى مشـاغل الحیـاة الیومیـة و مـرات لملـئ الفـراغ خاصـة بعـد مرات للتسلیة والترفیه 

انتهـــاء الموســــم الدراســــي فهـــم ال یجــــدون بــــدیال عنهـــا ، و بــــالرغم مــــن ذلـــك هــــذا ال یمــــنعهم مـــن متابعــــة البــــرامج 

 .والحصص الهادفة ذات التوجه العلمي والثقافي 

 

 

 

 

 

 :المحور الثاني  §

 مشاهدة القنوات الفضائیة هل یجد الطلبة حرجا أثناء مشاهدتها مع بقیة أفراد العائلة خالل :السؤال األول 
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یرى بعض المستجوبین أنهم یجدون حرجا في متابعة القنوات الفضائیة مع أفراد العائلة ، و حتى و إن كانـت 

تشــاهد القنــوات مــع  بــالرغم مــن أنهــا" ف .ل" القنــاة عربیــة لكنهــا تقــدم مضــمون أجنبــي فمــثال تــرى المســتجوبة 

أخواتهــا فقــط لكنهــا تجــد صــعوبة فــي متابعــة فــیلم أو مسلســل حســب ذوقهــا مــع بقیــة أخواتهــا ، و إن حصــلت 

ذلــك أن القنــوات صــارت تقــدم مختلــف الســلوكیات  ، المتابعــة معهــن بعــة فإنهــا تكــون شــدیدة الحــرص علــىالمتا

 .عود علیها ها و یتبدون قیود و في جل القنوات ، حتى المشاهد صار یألف

أنـــه أثنـــاء مشـــاهدة القنـــوات مـــع بقیـــة أفـــراد العائلـــة فالبرنـــامج یكـــون " آ.م"، " ب.م"، " ع.غ"أمـــا المســـتجوبین 

دث حرجـا فـي مشـاهدتها اختیاریا من بین القنوات الجزائریـة الخاصـة فهـم یضـمنون عـدم مشـاهدة سـلوكیات تحـ

 مع العائلة 

أنـه أثنـاء فتـرة المسـاء أیـن تكـون العائلـة مجتمعـة یكـون االتفـاق " ك.ب"و هذا ما تؤكـد علیـه أیضـا المسـتجوبة 

علــى برنــامج مــن بـــین القنــوات الجزائریــة الخاصــة أو قنـــوات للطــبخ أو حتــى قنــاة عربیـــة إخباریــة ، أمــا أثنـــاء 

متابعتهـــا لبرامجهـــا الخاصـــة فهـــي تفضـــل مشـــاهدة مـــع أختهـــا فهـــي ال تجـــد حرجـــا فـــي ذلـــك و عبـــر عـــن ذلـــك 

أنــه أثنــاء اجتمــاع العائلــة فــي الفتــرة المســائیة یكــون البرنــامج عبــارة عــن نشــرة " ص.ب"و " ع.م"المســتجوبین  

 .لألخبار أو حصة جزائریة تكون مختارة من بین القنوات الجزائریة سواء العمومیة أو الخاصة 

لمسلســـالت رغبـــاتهم خاصـــة األفـــالم و امـــا یتوافـــق و مـــن البرنـــامج  ونأمـــا أثنـــاء المشـــاهدة الفردیـــة فهـــم یختـــار 

أن یجـد حرجـا " ب.م"ا بصفة منفردة بدون قیود أو حرج ، ویرى المسـتجوب الـعربیة و األجنبیة التي یشاهدونه

فــي العدیــد مــن المــرات أثنــاء مشــاهدة القنــوات الفضــائیة مــع العائلــة بحكــم امــتالك جهــاز تلفزیــون واحــد داخــل 

 .األسرة ، خاصة المسلسالت التركیة 

عــن  أنهــا تجــد حرجــا كبیــرا فــي مشــاهدة البــرامج التلفزیونیــة حتــى مــع أخواتهــا معبــرة" ك.س"و تــرى المســتجوبة 

درایـة تامـة أثنـاء مشـاهدتي للمسلسـالت أنهـا قصـص غیـر واقعیـة و هـذا ال  إن كنـت أنـا علـى: ذلك في قولهـا 

معبـرة "ادیـة یسمح لـي بالتـأثر بهـا لكـن أخـواتي صـغیرات بالسـن و أخـاف أن یكتسـبن سـلوكیات یعتقـدن أنهـا ع
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عن غضبها الشدید من بعض القنوات و خاصة التي توجـه لألطفـال فحتـى هـي یجـب الحـرص علـى اختیارهـا 

" مــرة شــفت أختــي تغنــي أغنیــة و تعمــل بیــدیها حركــات علــى الطریقــة الشــیعیة "فتقــول عــن ذلــك  اصــائب ااختیــار 

صــارت تمــرر  ســنه یتناســب مــع الطفــل و تقــدم لــه مضــمون  تنشــئة تحــافظ علــى فــالقنوات التــي مــن المفــروض

 .لعقیدة اإلسالمیة وتمس ا تدعوا لتبني مذاهب طائفیة رسائل 

 

 

أیـك فـي مضـمون برامجهـا ؟ و مـا هـو ر  تقدم الثقافیة العربیة  من خاللهل القنوات الفضائیة  :السؤال الثاني 

 .ترى أنها تعكس الثقافة الجزائریة ؟  و هل القنوات الجزائریة

على ذكر القنوات الفضائیة العربیة یرى بعض المستجوبون أنها تعكـس الثقافـة العربیـة مـن خـالل المسلسـالت 

نمـط الحیـاة الیومیـة و كـذا اللبـاس و طبیعـة األكـل و العـادات و التقالیـد فهـم یـرون أن  تقـدمالسوریة مثال التي 

األكــل و ،المتعــددة و المتنوعــة فــي اللبــاس  تنقــل ثقافاتــه یة تعكــس طبیعــة المجتمــع الســوري فهــيالــدراما الســور 

ســابق ألوانــه عكــس فــي بــدایتها و الحكــم علیهــا  ال تــزال الخاصــةالقنــوات الجزائریــة أمــا  ، دیكــور المنــازلحتــى 

 .ال یلبي رغبات المشاهد الجزائري أنه  إالغم اإلمكانیات المتاحة التلفزیون الجزائري ر 

كثیـــرا للمسلســـالت الخلیجیـــة و الســـوریة فهـــي تقـــدم طـــابع الثقافـــة المحلیـــة أنهـــا تمیـــل " ف.م"تشـــیر المســـتجوبة 

 .ا من هندسة المنازل ، الدیكور ، اللباس ، األكل ، و غیرها فهي تظهر المجتمع بصورة جمیلة مالخاصة به

أن " ب.ع"حتــى طبیعــة القصــص التــي تعالجهــا تمــس مــن خاللهــا الطبقــات اإلجتماعیــة  و یــرى المســتجوب 

ذلـك فـي اعتمـاد هـذه القنـوات علـى  ویرجـعطبـوع مختلفـة العربیـة تقـدم مضـمون متنـوع و ذو  الفضـائیة القنوات

البـــرامج التركیـــة بنســـبة كبیـــرة فهـــي تســـتخدمها لجلـــب الجمهـــور لهـــا ، أمـــا عـــن البـــرامج العربیـــة فهـــو یـــرى أن 
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السـوري مـن لهجـة، لبـاس  الخلیجـي ویة تعكسان طبیعة المجتمع المحلي المسلسالت الخلیجیة و الدراما السور 

 .الخاصة   هت، أكل و حتى طبیعة الحیاة الیومیة  فهي ال تعكس الثقافة العربیة ، ألن لكل مجتمع ثقاف

أن القنـوات  " ص.ب" ،" ك.ب"، " ك.س"سـتجوبین أما عن المضمون الـذي تقدمـه القنـوات الجزائریـة فیـرى الم

یئا مفیـد مــا عـدا نشـرة األخبـار التــي صـار المشـاهد الجزائــري الجزائریـة العمومیـة  فارغـة المحتــوى و ال تقـدم شـ

في الفترة المسائیة أین تجتمـع یتابعها لیس من أجل معرفة األحداث و إنما عادة تعود علیها بعض الجزائریین 

 .، و بقیة برامجها ال تقدم شیئا فجلها معادة و قدیمة العائلة

ـــجزائریة الخاصــة تحــاول نوعــا ـــا القنــوات ال مــا رفــع مســتوى اإلعــالم مــن خــالل تغطیــة األخبــار الـــمحلیة و  أمـ

عــرض حصــص تعــالج المشــاكل االجتماعیــة و تحــاول تســلیط الضــوء علیهــا ، فصــار المجتمــع الجزائــري یجــد 

 .فیها نوعا من اإلفادة 

لجزائـري طبیعة الثقافة التي تعكسها القنوات الجزائریة إن كانت تقدم صورة واضحة عن ثقافة المجتمع ا عنو 

فــأجمع جـــل المســتجوبین أن اإلعــالم الجزائــري ال یجتهــد أبــدا فــي إظهــار طبیعــة المجتمــع الـــجزائري و ال یقــدم 

تقالید كذا و التي تنقل ثقافة الجزائریین مسلسالت ال یعتمدون على المشاهد صورة كافیة عنه فمثال من خالل ال

أجمع معظـم المسـتجوبین و الجزائر ، حقیقیة عن تنوع تراثال تعكس صورة  فالبرامج الجزائریة،وأصالة المجتمع

 .أنها بعیدة عن ذلك كل البعد 

 

 مواضـیع فمثال المسلسالت الجزائریة ال تظهر سوى لهجة المجتمع العاصمي  و نمط الحیاة في العاصمة أمـا 

األفــالم و المسلســالت صــارت مألوفــة عنــد المشــاهدین فهــي تعــرض الحیــاة الیومیــة و ال تعكــس ثقافــة الجزائــر 

 .المتنوعة كاللباس ، الطبخ التقلیدي ، و حتى العادات و التقالید عند إظهار مناسبة معینة في مسلسل ما 
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أبدى معظم المبحوثین تذمرهم الشدید من اإلنتاج الجزائري بوصفة بالفارغ ـ عـدیم المعنـى ـ ال یجعـل المشـاهد     

 . هویته التي تمیزه عن باقي المجتمعاتالجزائري یفخر به و ال یعبر عن 

المـزاح  بحجـة عـائقأن الحصص الفكاهیة  تقدم بعضـا مـن الواقـع دون " ب.م"، " رم،"لكن یرى المستجوبین     

 . متابعتها و تجعل المشاهد نوعا ما یقبل على " 

الــذي قــدم باللغــة " قلــوب فــي صــراع " مثــال عــن المسلســالت الجزائریــة كمسلســل" ع.غ"و یعطــي المســتجوب     

بـالرغم مـن أنـه حـاول رفـع مسـتوى الـذوق العـام إال أنـه تلقـى ، الكثیـر مـن " العربیة الفصحى فیقـول المسـتجوب

 . ألن لغته كانت عربیة فصحى  "االنتقادات 

و یعبــر المســتجوبین أن الفضــائیات العربیـــة أصــبحت تعتمــد علـــى جمالیــة الصــورة و نقـــل واقــع ینــدهش مـــن     

خالله المشاهد فهي ال تهتم بـالمتلقي و إنمـا تعبئـة الجمهـور ، و یفسـرون ذلـك فـي اعتمـاد الفضـائیات العربیـة 

و كـذا التي بدأت تغزو القنوات العربیة ،ى الدراما الصینیة و الیابانیة على ترجمة األعمال المیكسیكیة ، و حت

 .كیة منهااعتمادها على ترجمة المسلسالت األجنبیة و خاصة األمری

عبـر أن القنوات الفضائیة العربیة نادرا ما تقدم مضـمون یرقـى للمسـتوى المطلـوب و ی" ر.م" "رى المستجوب ت    

نـدرج فـي قالـب واحـد و صـار المشـاهد مـن خـالل ت تقریبـا تاألفالم و المسلسـالت صـار عن الثقافة العربیـة ، فـ

متابعته لها یتوقع األحداث و باقي سیناریو المسلسـل و أصـبحت القنـوات العربیـة تعتمـد كثیـرا علـى اإلنتاجـات 

 .الغربیة المترجمة

" بیــة  یعبــر عــن ذلــك المســتجوب كــان یعكــس هویتنــا الثقافیــة العر  إنأمــا عــن طبیعــة المضــمون اإلعالمــي     

أن اإلنتــاج العربــي أو حتــى األجنبــي صــار یخاطــب العاطفــة و لــیس العقــل ، فهــو یســتهدف عواطــف " ب،ص

الخیــال و المشــاهدین للتــأثیر علــیهم مــن ناحیــة الوجــدان و تجعــل الشــباب یعایشــون قصــة الفــیلم و تدخلــه عــالم 

األفــالم و إن حتــى  ل علــى البــرامج الفضــائیة نهــا تقبــا" ك.ب"و تــرى المســتجوبة تجعلــه مغتــرب عــن مجتمعــه 
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فكرة المضمون تجاوزها لالغربیة ألنها تقدم توصیات و عبر  األعمالكثیرا  تفضلكانت ال تعكس ثقافتنا لكنها 

 .العاطفي و القصص المعتاد علیها ، فهي أكثر إبداع  و تجدد 

عبـر القنـوات الفضــائیة  الــعربیة مـن بــرامج   و حصـص و لــوحظ أن أغلبیة المبحوثین یـرون أن مـا یعـرض     

یتنـافر فـي الكثیـر مـن األحیـان مـع قیمنـا داخـل المجتمــع و مـا یقـدم عبـر شاشـات القنـوات العربیـة مـن أفــالم و 

ط الحیــاة داخــل المجتمــع مسلســالت و أخبــار و بــرامج متنوعــة یتعــارض فــي بعــض األحیــان مــع ثقافتنــا و نمــ

 الجزائري 

 .هل مشاهدة القنوات الفضائیة تجعلك تنبهر بنمط حیاة المجتمعات األخرى ؟ : ثالث السؤال ال

لحیـاة فـي المجتمعـات بنمط اإعجابهم من خالل إجابات بعض المستجوبین كلهم أجمعوا على أنهم ال ینكرون 

 .المجتمع الخلیجي ، األوربي و خاصة األمریكي  األخرى ،مثل 

لمـــا نشـــوف فـــي األفــالم األمریكیـــة تطـــور المجتمـــع و احتـــرامهم للغیـــر و " یقــول " ب.ع"فمــثال المســـتوجب 

 . "وصلولها ، مننكرش أني نتمنى نعیش كیفهم  وجیا الليلو التكن

فهو یرى أنها مجتمعات متطورة ، ال تهمش األفراد ، یعیشـون بحریـة و حتـى عقلیـاتهم فـي الحیـاة تختلـف عنـا 

لبـــاس ، أكـــل ، ســیارات ، منـــازل و ( الوقــت ، یعیشــون حیــاة رفاهیــة فهــم یقدســون العلــم و العمــل ، یحترمــون 

 ....) .سیـاحة 

فمـــن خــــالل البـــرامج التــــي یقـــدمونها یعكســــون طبیعـــة مجــــتمعهم مـــن كــــل النـــواحي و تؤكــــد علـــى هــــذه الفكــــرة 

لــد ال یخلــو أي مسلســل إال و أعطــى صــورة عــن البفــمسلســالت التركیــة لأنــه عنــد متابعتهــا ل" ف.م"المســتوجبة 

 .لتشجیع السیاحة و إبهار المشاهد بالمناظر الطبیعیة الجمیلة 

و بــاألحرى ال یوجــد مضــمون أنــه ال توجــد رســالة إعالمیــة خالیــة مــن هــدف أ" ب.م"و یــرى المســتوجب الثــاني 

ــاة أو إنتــاج إال و كــان هدفــه األول تعبئــة الجمــاهیر و تحقیــق غایــات الجهــة المنتجــة  إعالمــي بریــىء  فــأي قن
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لمســـتجوب أن جمالیـــة الصـــورة صـــارت تـــؤثر علـــى وعـــي المتلقـــي و تجعلـــه دائـــم االنبهـــار بالمجتمعـــات فیـــرى ا

 .األخرى 

إعجابه ببعض الجوانب من نمط الحیـاة فـي المجتمعـات الغربیـة خاصـة  أنه ال ینكر" ع.غ"و یرى المستجوب 

یضعف انتماءه للوطن و حبه له له في مجال اإلبداع و االبتكار فهم دائمي العطاء و التجدد لكن هذا ال یجع

. 

الفضائیات العربیة قد عملت على توصیل رسائل هامشیة وتافهة ذات مضمون یكرس رؤى الوافد األجنبي في 

، ومحـاوالت تسـطیح الـوعي عنـد الشـباب وشـغله المحلیـة المجال من التغریب واالزدراء بالقیم والعادات والتقالید

 . اتصالیة وٕاعالمیة بعیدة كل البعد عن االحتیاجات واالنشغاالت اإلنسانیة لدیهوخلق حاجیات  بأمور ثانویة،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .أنك مغترب عن الوطن ؟  ف روح الوالء و االنتماء للوطن أيهل شعرت یوما بضع: السؤال الرابع    
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للـوطن الــجزائر و من خـالل هذا السؤال لوحظ على المستجوبین ردات فعل حماسیة جلها أجمعت علـى حـبهم    

 ات و العقبــات التــي یمــر بهــا الطالــبأظهــرت هــویتهم الوطنیــة التــي لــن تتغیــر فــیهم بــالرغم مــن كــل الصــعوب

 .الدراسة و بعد التخرج  مرحلة الجامعي أثناء

مــع الجزائــري و المجتمعــات و بــالرغم مــن أن  القنــوات الفضــائیة تســاعد علــى ، توســیع الفروقــات بــین المجت    

 .إال أنهم ال یحبذون فكرة العیش خارج البلد  األخرى 

هــر مـــرات بالحیــاة عنــدهم و نحــب صـــح تعجبنــي الــدول األخــرى و ننب: " " ع.م"یعبــر علــى ذلــك المســتجوب     

أي أنه یرغب في السـفر و التعـرف علـى البلـدان األخـرى و ، " نسـافر و نشوف لكن محال نعیش برات البالد 

 .لیس االستقرار بها بصفة نهائیةلكن بهم  معایشة نمط الحیاة الخاص

أنهــا فعــال ترغــب فــي الســفر و تغییــر األجــواء و التعــرف أكثــر علــى ثقافــات الــدول " آ .م"و تــرى المســتجوبة     

 .الغربیة لكنها لم تفكر یوما في  هجرة الوطن 

جــرة و ذلــك راجــع لعــدة أجمــع معظــم المســتجوبین أن القنــوات الفضــائیة تعمــل علــى تشــجیع الشــباب علــى اله    

تحســین المســتوى العلمــي و توســیع آفــاق البحــث العلمــي و مــنهم مــن یــرى أن ســبب هجــرة : أســباب مــن بینهــا 

 .الشباب الجامعي من أجل التخلص من شبه البطالة و التهمیش الذي یعانون منه في الجزائر 

ي علــى أنــه جنــة موعــودة فــوق األرض أن القنــوات الفضــائیة تظهــر المجتمــع الغربــ" ب.م"و یــرى المســتجوب     

 .تتوفر على كل شروط الحیاة المریحة و أنها مصدر الربح و الكسب السریع و السهل 

أنـــه بـــالرغم مـــن كـــل العقبـــات التـــي یواجههـــا كطالـــب داخـــل الجامعـــة " ص.ب"و یؤكـــد علـــى ذلـــك المســـتجوب     

 .الجزائریة لن یتغیر و ینقص من هویته الوطنیة 

مضمون القنوات الفضائیة صار ینعكس سلبا على العادات و التقالید الجزائریة حتى صرنا : خامس السؤال ال    

 .نتناسى بعض المناسبات ؟ ما رأیك ؟ 
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تـم تقســیم و التقالیـد الجزائریـة ، أغلبیـة المسـتجوبین یوافقـون علـى وجـود تـأثیر للقنـوات الفضـائیة علـى العـادات    

السؤال إلى شطرین بالنسبة لتأثیر القنوات الفضائیة علـى عـادات و تقالیـد الجزائـریین فـي المناسـبات الدینیـة و 

 .، عادات و تقالید الجزائریین في اللباس التقلیدي الوطنیة 

الوطنیة فمثال ، أجمعت بعض المستجوبات أن تأثیر القنوات الفضائیة صار واضح على مناسباتنا الدینیة و     

فصــاروا " فیفــري مــن كــل ســنة  14صــار الشــباب الجــامعي یحتفــل بعیــد الحــب یــوم " تقــول " ف.م"المســتجوبة 

یقلدون هذه األعیاد من األفالم العاطفیة و المسلسالت ، بالرغم أنها غیر موجودة في  مجتمعنا تمامـا و لـیس 

ى وجـــه الخصـــوص أعیادهـــا الدینیـــة واضـــحة ، فتجـــد لنـــا صـــلة بهـــذه األعیـــاد ، فاألمـــة العربیـــة و الجزائـــر علـــ

 .الشباب الجامعي  یجتهد في تذكر األعیاد ذات األصل األجنبي و یمارس طقوسها بدون عائق 

 ا لمیالدیـــة علـــى االحتفـــال بـــرأس الســـنة تـــذمرهم مـــن ممارســـة الطلبـــة لطقـــوس المســـتجوبون جمـــیعهم  یعبـــرو     

مواظبــون علــى االحتفــال بمثــل هــذه األعیــاد دون  لطلبــة الجــامعیینفنجــد الكثیــر مــن االســنة الهجریــة ،حســاب 

عیــاد و المناســبات حــین تعتبــر الســنة الهجریــة مــن أهــم األي فــعــائق یــذكر مهملــین بــذلك المناســبات الدینیــة ،

 یحــافظون علــى هــذه األعیــاد الدینیــة ،تجــد القلــة مــن الطلبــة فعلیهــا علینــا االجتهــاد فــي الحفــاظ الدینیــة التــي 

الـقیم الغربیة و تقدیم أعیاد و طـقوس دخیـلة على األسرة الـجزائریة و إظهارهـا القنوات الفضائیة صارت تروج ف

 .على أنها أساس التقدم و الحضارة 

تزویـــد علـــى  التـــي تعمـــل كثیـــرةالأنـــه ال یجـــب إغفـــال دور القنـــوات والبـــرامج الدینیـــة ویـــرى بعـــض المســـتجوبتین    

، والمعلومــات حــول القــرآن والســنة النبویــة، وأصــول الفقــه والســیرة النبویــة الشــریفة میةاإلســالعــارف المتلقــي بالم

اتجــه معظــم أفــراد العینــة إلــى أن و  اإلســالمیة، نیــة، وكــذا تــاریخ الثقافــة العربیــةوكیفیــات الــتالوة والقــراءات القرآ

 .المشاهد وتبقى حریة االختیار بید  لها دور إیجابي في التوعیة یةالفضائیات الدین

أن المسلسالت صـارت تـؤثر بنسـبة كبیـرة علـى عواطـف الطلبـة الجـامعیین مـن خـالل " ع.غ"یرى المستجوب     

لتقلیــد  متقــدم لهــم نمــط عــیش المجتمعــات األخــرى تــدفعهبحیــث مسلســالت ،المضــامین خاصــة فــي األفــالم و ال
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بالتــالي یرغــب الطالــب فــي حیــاة و لبطلــة فــي أجمــل صــورة و أجمــل مختلــف الســلوكیات فمــثال تظهــر البطــل و ا

 .عیش نفس قصة الفیلم 

أمـــا عـــن العـــادات و التقالیـــد فـــي مناســـبات األعـــراس مـــثال یجمـــع أغلـــب المســـتجوبین أنهـــا تغیـــرت كثیـــرا عـــن     

أن " ب.ع" یــرى المســتجوب قالیــدنا و بعــض التقالیــد الغربیــة ، فالماضــي فصــار العــرس الجزائــري یجمــع بــین ت

على  بین الحفاظ: صار یعیش عدة سیاقات في سیاق اجتماعي واحد ، فهو بین سندا بین المجتمع الجزائري 

دافعـا رفاهیـة المجتمعـات األخـرى ،  رة التـي تقـدمها الفضـائیات عـنالصـو األصالة و مواكبة المعاصرة ،وتبقـى 

 .المادیة خاصة في المناسبات  مإظهار شخصیته من خاللها في  ونیجتهد ینجزائریلل

أن مناسبات األعراس كانت قدیما طقوسها كلها تقلیدیة محضـة بـدون منـازع أمـا اآلن " ك.ب"المستجوبة  تقول   

فــالجزائر و خاصـة منطقــة لسـاعات فقـط علــى الطریقـة الغربیـة، صـارت األعـراس تقــام فـي قاعـات الحفــالت و 

 .كثیرا  ي متنوعة و متعددة حتى صارت تغیبالغرب لها ممیزاتها الخاصة في المناسبات و ه

فالجزائر بمختلف مناطقها صارت تجتهد في  األزیاءل مأما اللباس التقلیدي یجمع كل المستجوبین أنه من أج    

 .الحفاظ علیه 

القســنطیني  و كـذا التلمســاني حاضـرة بقــوة فـي كــل  أن اللبـاس الشــاوي و القبـائلي و" ف.م"فتـذكر المســتجوبة     

الهنـدي إال أن "  الصـاري "أنـه لـوحظ مـؤثرا انتشـار اللبـاس المغربـي و حتـى بـالرغم مـن مناسبات الجزائریین ، 

 .األلبسة الجزائریة التقلیدیة من أجمل األلبسة في العالم 

أن أزیاءنـــا األلبســـة الغربیـــة للمجتمـــع الجزائـــري إال أنـــه بـــالرغم مـــن غـــزو "  آ.م"و " ف.ل" المســـتجوبتان وتـــرى

 وحاضرة في مناسباتنا ، و یـتم الحفـاظ علیهـا و صـارت سـمة الجزائریـاتنا راسخة في  ذهنیات التقلیدیة ال تزال

مثال صار من الماضي "  الحایك الجزائري" تقول أن" ك.ب"أما المستجوبة تعتبر عن أصالة تراثنا و تنوعه ، 

و نادرا ما نالحظه في المناطق شبه الحضریة و مقتصر فقط على فئة العجائز لكنه حاضر بقوة في أعراسنا 

 . في األعراسخاصة 
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التـي  "  الجالبة "لتقلیدیة و منها یرى أن المجتمع الجزائري غني بالكثیر من األلبسة ا" ص.ب"أما المبحوث     

التـي یـزین العروسـین ال یـزال یعبـر عـن أصـالتنا و "  البرنـوس "ثناء فصل الشتاء ، و كذلك بقوة أ بارزةتكون 

 .تاریخنا العمیق و تمیزنا الثقافي 

یجمع معظم المستجوبین أنه بالرغم من عاداتنا و تقالیدنا المتنوعة التي صرنا نفتقدها مع مرور الزمن ، إال و     

لمجتمع الجزائري و الذي عض منها  و تعكس الهویة الثقافیة لفظة على البأن العائالت الجزائریة  ال تزال محا

میزته عن غیره من المجتمعات األخرى ، و یرى المستجوبون ضرورة الحفـاظ علیهـا مـن االنحـالل و االنـدثار 

 .و الذوبان في ثقافة اآلخر ، الذي تبنى ثقافته على قیم مثالیة استهالكیة و مادیة 

سؤال آخر لـم یكـن ینـدرج فـي دلیـل المقابلـة ؟ هـل تقـدم القنـوات الجزائریـة فـي مضـامینها طابعنـا تم إعطاء _     

 .الثقافي  الهویاتي ؟ 

قـافي أجمع معظم المستجوبین أن القنوات الفضائیة الجزائریة سواء الخاصة  أو العمومیة ال تهـتم بالجانـب الث    

بعــض العــادات و التقالیــد الجزائریــة  خاصــة أن  إبــراز تجتهــد حتــى فــي الهویــاتي فــي مضــمون برامجهــا ، وال

 .معظم تقالیدنا مستمدة من الدین اإلسالمي 

أن البرامج الجزائریة  خاصة األفالم و المسلسـالت ال تبـرز عاداتنـا " ف.ل"و " ف.ع"فیرى مثال المستجوبین     

سـالت إال الصـراعات التـي تحـدث فـي التي تعكس هویة المجتمع الجزائري إال نادرا فهي تنقل من خـالل المسل

قیم التضامن و السامح التـي تسـود  تنفي بذلك، و  تظهر الشجار بین الجیران كالمشاهد التيالحیاة الیومیة ، 

 أفضـل مسلسـالت فـي سـنوات السـبعینیات تعتبـر لكـن األفـالم و الا كل طبقات المجتمع على حد سـواء ، تقریب

 .السینمائیة اإلنتاجات 
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 :المحور الثالث 

میـة المتداولـة حالیـا بـین ؟ و واقـع اللهجـة العا اسـتخدام اللغـة العربیـة داخـل الجامعـة تقیمكیف : السؤال األول 

 .الطلبة ؟ 

بالنسبة الستخدام الطلبة الجامعیین للغة العربیة الفصحى هي غیر موجودة تمامـا كمـا یصـرح المسـتجوبین أن 

 .و إنما اللهجة العامیة ، غة العربیة الفصحى المجتمع الجزائري ال یتكلم الل

أنهـا فـي " ع.غ"یـرى المسـتجوب األول  المحاضـرة أما عن استخدام الطلبة للغة العربیة الفصحى داخل قاعـات

باللهجـة حتى األستاذ صار یجد صعوبة في االعتماد علـى اللغـة العربیـة لوحـدها دون االسـتعانة تدني مستمر 

ــــاء المحاضــــرة ،  ــــة أثن ــــذي صــــار یفرضــــالعامی ــــع ال ــــك للواق ــــة داخــــل  هو یرجــــع ســــبب ذل وجــــود اللهجــــة العامی

یجد صعوبة جد كبیرة في إلقاء بحثـه باللغـة العربیـة  صار  حتى الطالب ،  المحاضرات و مقاییس التطبیقات

 الفصحى السلیمة 

نــوي علــى حــد تعبیــر المســتجوب مــثال یقــول الطالــب و ظهــور مــا یســمى بالكلمــات المســتحدثة ذات الطــابع التق

خاصــة یــة و الكلمــات الدخیلــة صــارت لغــة فالعام الدالــة علــى تعــب الشــخص ، ،"   Battery Faibleرانــي"

 .و كثیرة االستخدام بینهم  بالشباب

یــة و الفرنســیة و اللهجــة أن لغــة الشــباب صــارت خلــیط بــین اللغــة العرب" ب.م"یــرى كــذلك المســتجوب الثــاني 

 "  Partageli" أو حتى كلمة "  Manقنفذ " فمثال أصبح یطلق على صاحب التسریحة الغربیة  العامیة 

 .درك معناها و أصلها ل بالفرنسیة لكن نهایة الفعل ال نمعروف أنه فع"  Partager "فیقول المستجوب 
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أن اللغــة العربیــة و اســتخدامها بــین الطلبــة صــار فــي تــدهور ســنة بعــد " ك.س"، " ف.م"ن و تــرى المســتجوبتی

العربیــة دون ســنة خاصــة داخــل المحاضــرات فالطالــب اآلن صــار ال یقــدر علــى تركیــب جملــة  واحــدة باللغــة 

 .وأصبح الشباب یتكلم عبارات ومصطلحات هي جزء من القاموس الجدید المتداول بینهم أخطاء 

أن الكلمــات األكثــر شــیوعا بــین الطلبــة تكــون فــي الكثیــر مــن األحیــان " م ، ف " د تعبیــر المســتجوبة فعلــى حــ

وغیرهـا كلهـا عبـارات دخیلـة "  mangole" ، "  ماالیكـاتو ثقـال" ،استفزازیة وتحمل طابع السخریة مثل كلمـة 

 .وهجینة على اللهجة العامیة وثقافة المجتمع الجزائري 

وعـي مسـتخدمیها و كـأن اهللا ترى فیها المسـاس إلـى اهللا دون التي  "جابلي ربي " عبارة  عندوتقف المستجوبة 

حقیقــي الســلیمة وال نــدرك معناهــا  تأوحــى للشــخص فكــرة مــا ، وأن الكلمــات التــي نســتخدمها فــي المجتمــع لیســ

 . ط نتكلمها دون الوقوف عند مدلوالتها فق

 

 

 

ة فـي مـا رأیـك فـي الكلمـات المسـتخدم –اآلن المتداولـة الشـباب الجـامعي  هجـةعلـى ذكـر ل :السؤال الثاني 

 وهل ترى أن الفن الجزائري یعكس ثقافتنا ؟ األغاني الجزائریة ؟ 

" الــراي  "الجزائریــة خاصــة فــن يغــانأبـدى كــل المســتجوبین اســتغرابهم مــن الكلمــات المســتخدمة اآلن فــي األ

ات و الكلمـــات العبـــار   وال یـــدرك معنـــىیقـــول أنـــه ال یســـمع أبـــدا لهـــذا الفـــن " ع.غ"فمـــثال المســـتجوب األول 

المجتمـــع یســـقط فـــي الســـهولة و یتقبـــل كـــل شـــيء بـــذلك  و أصـــبح غنـــاء غریـــب المســـتخدمة ، و یـــرى أنـــه 

المســتجوب أن و یــرى یتــابع الــریتم مقابــل الكلمــات ، الجــامعي وطبیعــة الموســیقى الصــاخبة دفعــت الشــباب 

هذه األغاني التي صار یرددها الشباب و موجودة  بقوة حتى في مناسباتنا ال ترفع بمستوى الذوق العـام و 
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إنما تساهم في  إندثار الفن الحقیقي فهو یعتقد أن األغاني الجزائریة ال تصنف إلـى أي فـن ، فهـي تعكـس 

یصـــــرحان " ص.ب"و " ب.ع"تجوبان أمـــــا المســـــزائـــــري ،مـــــزاج صـــــاحبها و ال تعبـــــر عـــــن هویـــــة الفـــــن الج

فهـم یجـدون فیـه أسـلوب یسـاعدهما علـى  بـالرغم مـن كـل العبـارات المسـتخدمة بسماعهما لفن الراي و بكثرة

لكنهمــــا ال ینفیــــان جــــرأة الكثیــــر مــــن المجتمــــع الجزائــــري ، التنفــــیس و الترفیــــه النعــــدام المنتــــوج الثقــــافي فــــي

و یقـف التـي تـدعو لإلثـارة و اإلباحیـة ، "  الـراي" ة المصطلحات التـي صـارت تسـتخدم فـي األغـاني خاصـ

المســـتجوبان علـــى جمالیـــة األغـــاني القدیمـــة كأغـــاني الشـــعبي و الحـــوزي و حتـــى الشـــاوي و القبـــائلي فهـــي 

یبــدي إســتیاءه " ن .ع"أمــا المســتجوب مــن خــالل هــذه الطبــوع المتنوعــة تــه تعكــس الثقافــة الجزائریــة و هوی

ة و الكلمات المتداولة فیها التي تعكس صورة سـیئة عـن المجتمـع و تسـاهم فـي الكبیر من األغاني الجزائری

یــره ال یقــدم فــن و إنمــا مســتوى فــالمغني الجزائــري علــى حــد تعببــالقیم  و المبــادئ لــدى الطلبــة ،  المســاس

، و یجد هذا المستجوب رغباتـه و ذوقـه فـي األغـاني  في الجزائر یعكس بها صورة مشوهة عن الفن رديء

 .اضیة التي تعكس تضامن الجزائریین و حبهم للوطن و كذا مواطنتهم الری

أن رداءة األغاني الجزائریة وعباراتها الغیر أخالقیـة دفعـت بهـا إلـى االسـتماع " ب ، ك " وترى المستجوبة 

 .و كلماتها معقولة  هي ترى أنها مالئمةسواء الفرنسیة أو االنجلیزیة فلألغاني الغربیة 
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هل  والفنانین المشاهیر من خاللها  تبرز ئیة تقدم برامج متنوعة و مختلفة القنوات الفضا :الثالث السؤال 

 .؟  "اللباس وقصات الشعر وغیرها " خاصة  هذه الشخصیات ترى أن الطالب الجامعي یقلد 

ال یمــنعهم  ظـاهرة تقلیـد الشخصــیات المشـهورة یجمـع أغلــب المسـتجوبین أنهـم ال یقلــدونها لكـن هـذابالنسـبة ل

 .من متابعة أخبار المشاهیر خاصة  الممثلین و الفنانین العالمیین 

أنــه یتــابع أخبــار المشــاهیر خاصــة العبــي  كــرة القــدم الوطنیــة و " ص.ب"و یعبــر علــى ذلــك المســتجوب 

العالمیـــة لكنـــة ال یقلـــدهم مـــن ناحیـــة الســـلوك أو اللبـــاس أو قصـــات الشـــعر لكنـــه یقبـــل علـــى شـــراء األلبســـة 

 .اضیة الحاملة ألسمائهم الری

أن الطلبة الجامعیین صار تقلیـدهم لمختلـف الشخصـیات ظـاهر و " ك.س" و " ف.ل"و ترى المستجوبتان 

 .بارز في سلوكیاتهم و ألبستهم 

فنجــد و العبـي كــرة القـدم ،  انینفالطلبـة صـاروا أكثــر إقبـال علــى تقلیـد قصـات شــعر المشـاهیر خاصــة الفنـ

" الحلـي مثـل  تجـاوز تقلیـدهم حتـى فـي وضـعالالعبـین و  مالبـس مشـابهة للفنـانین وبعض الطلبة یرتـدون 

 ......) .القالدة ، 

مظهــر فــي شــراء المالبــس ، حتــى صــار " المــودة " یـرى المســتجوبون أن الطلبــة صــاروا یقبلــون كثیــرا علــى 

 هویته كطالب في الدراسات العلیا أنه متوجه للجامعة و ال یبرز  الطالب ال یوحي

أن الطالـب فـي وقـت سـابق كـان یحتـرم كثیـرا الجامعـة و یرتـدي مالبـس بسـیطة و " ك.ب"تقول المسـتجوبة 

 .موظبة تلیق بمكانة الجامعة و كذا یحمل محفظة و كتب و غیرها 
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فضـــاء یبـــرز مـــن خاللـــه الطـــالب تمـــاءهم للجامعـــة ، و تحولـــت بـــذلك لأمـــا اآلن مظهـــر الطلبـــة ال یـــوحي بإن

ســون المظهــر علــى حســاب تنمیــة و تطــویر معــارفهم و هــذا انعكــس كثیــرا علــى مســتوى مالبســهم فصــاروا یقد

الطالــب الجــامعي فــالقنوات الفضــائیة صــارت منبــع یــتعلم منــه الفــرد كیــف یرتــدي المالبــس العصــریة و كیــف 

قصـات الشـعر الغربیـة و یتصرف فالتقلید أصبح واضح المالمح من خالل مظهر الشباب داخل المجتمع مـن 

فـالقنوات  حسـب  الطلـب بح یحـدد ثمنهـاأن قصـات الشـعر أصـ" ع.م"و یعبر على ذلك  المستجوب لفة  المخت

 ر المشــاهد بجمالیــة الشخصــیات و بینــت أجوبــةالتلفزیونیــة صــارت تشــجع علــى ظــاهرة التقلیــد األعمــى و إبهــا

لطالـب صـار ال یراجـع أثرت كثیرا على حیاة الشباب الجامعي في نظرهم ، فمثال االمستجوبین أن الفضائیات 

و ال یطـــالع إال لیلـــة االمتحـــان ، و هنـــاك مـــن یـــرى أن البیئـــة التـــي ینتمـــي إلیهـــا ال تســــاعد و ال تشـــجع علـــى 

المراجعة و المطالعـة ، فـالقنوات التلفزیونیـة سـاهمت بـدور كبیـر فـي  تعـریفهم بالمجتمعـات العالمیـة و ثقافاتهـا 

رة الشــباب الجــامعي للحیــاة و إطالعــه علــى أنمــاط و عـــادات المتنوعــة و المختلفــة و ســاهمت فــي تغییــر نظــ

 ) .الغرب ( فتح على ثقافة األخرى جدیدة في حیاته بدواعي التحضر و الت

هل تراعي المودة في اختیار مالبسك ؟ و ما رأیك في المالبس التي یقبل علیها الطلبة ؟  :السؤال الرابع 

. 

فیعبر على ذلك للمودة و إقبالهم في مرات عدیدة ، بینت أجوبة بعض المستجوبین أنهم ال ینفون متابعتهم 

أنه یتابع المودة في شراء مالبسه خاصة الغربیة منها و یرجع سبب ذلك في انعدام " ع.م"المستجوب 

 .المنتوج المحلي و جودة المالبس الغربیة 

تجدان عائقا في متابعة المودة أثناء اختیار مالبسهما فتجدان ذلك  ال" آ.م"و"ف.ل"أما المستجوبتان 

انعدام  في مرجعتان ذلك ضرورة حتمیة خاصة و أن المجتمع صار كله یبنى على المظاهر الخارجیة ،

 . التي  تلقى استحسانهما " الحجابات " دفعهما لمتابعة المودة التركیة خاصة  الذي  المنتوج المحلي
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ترى أن ألبسة معظم الطلبة ال تلیق بمستوى الجامعة و ال تعكس خصوصیة " ل ، ف " بة لكن المستجو 

ال یجدان عائقا " ع ، ب " و " م،ب " المجتمع الجزائري فالكثیر منها تراه غیر محترم ، أما المستجوبین 

الغربیة ضرورة  في متابعة المودة أثناء اختیار مالبسهما شریطة أن تكون بسیطة ، واقبالنا على األلبسة

 . النعدام المنتوج الجزائري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المحور الرابع 

 .كیف ترى تأثیر القنوات الفضائیة على الوازع الدیني على الطلبة ؟  :السؤال األول  §
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یجمع أغلب المستجوبین أن القنوات الفضائیة تـؤثر كثیـرا علـى قـیم الـدین اإلسـالمي الن  مـا یحـدث داخـل 

الجزائریــة مــن ســلوكیات غیــر أخالقیــة ینفــي عــن األغلبیــة مــن الشــباب الجــامعي التــزامهم بقــیم و الجامعــة 

 .غایات الدین اإلسالمي 

عن انتشار ظاهرة القبل بین الطلبة  و الطالبات داخل الجامعـة مصـدره " ف.ل"تعبر على ذلك المستجوبة 

 .منا و مبادئ المجتمع الجزائري واحد و هو الفضائیات التي غرست هذه السلوكیات المنافیة لقی

أن القاعات المخصصـة للمحاضـرات و التطبیقـات تحولـت لفضـاءات " ك.ب"و تعبر على ذلك المستجوبة 

 .للمواعید الغرامیة و مالحظة الكثیر من السلوكیات المخلة بالحیاء 

تأثیر القنوات الفضائیة من خالل األفالم و المسلسالت بارز من خالل غرس سلوكیات اإلثارة و  أصبحو 

و یــــرى و البطلــــة فــــي األفــــالم الرومنســــیة ،  الجــــنس و صــــار الطالــــب یحــــاول عــــیش نفــــس قصــــة البطــــل

تها أن المسلسالت التركیة أثرت بنسبة كبیرة  علـى المجتمـع الجزائـري مـن خـالل مسلسـال" ع.م" المستجوب

و بــالرغم مـن أن هـذا األمــر " غیـر الشـرعي " فمـثال صـار المشـاهد یتعــاطف مـع البطلـة بـالرغم مــن حملهـا 

تتقبـل سـلوك غیـر  بالتـاليو  ألسـر أثنـاء متابعتهـا متضـامة معهـامحظور فـي دیننـا و مجتمعنـا إال أنـه تجـد ا

و : ئري صار ضـحیة الصـور أخالقي دون وعي  قد یؤثر بشكل كبیر على تنشئة الطفل ، فالمشاهد الجزا

و أصـبح الشـباب سـتحوذ علـى عواطـف المشـاهد بسـهولة ،یسقط في السهولة و صارت القنـوات الفضـائیة ت

 .) الصدق و األمانة و التواضع و الصبر ( الجامعي ال یلتزم بالدین و األخالق الحمیدة مثال 

بح غالبیــة الطلبـة الجــامعیین و یـرى جـل المســتجوبین أن وضـع الجامعـة صــار الیـوم جـد مخجــل حیـث أصـ

 المتنفس، فأصبحت الجامعة  التحرر من قیود العائلةهمهم الوحید بعد حصولهم على شهادة البكالوریا هو 

و صـــارت المحاضـــرات و التطبیقـــات مـــن األمـــور الهامشـــیة فـــي حیـــاتهم أمـــا  رقابـــة  الحریـــة دونب للشـــعور

المعیار األول هو التصرف بحریة داخل الجامعة و ممارسة مختلف السلوكیات التـي تكـون محظـورة داخـل 

 .أسرهم و أماكن إقامتهم 
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لتعـالیم اإلسـالمیة لـم أنه بالرغم من أننا ولدنا في بیئة مسـلمة إال أن تمسـك الطلبـة با" ب.م"و یرى الطالب 

 و هنــا دور" الجزائــري یحــب یمــوت ســاجد و میصــلیش" تعــد مالمحــه بــارزة و واضــحة علــى حــد تعبیــره 

 .التنشئة االجتماعیة أصبح یتالشى مع مرور الزمن فالطالب أصبح حضوره جسدي أما الروحي مغیب 

 الب ما بدا له من سلوكیات ممتدة و یؤكد المستجوبون أن الجامعة الجزائریة تحولت لفضاء یمارس فیه الط

ثة ، فتقول اقع تفرضه الجهة المنتجة أو الباكلها من برامج القنوات الفضائیة التي صارت تدفعه لمعایشة و 

أن دور األسرة الجزائریة بدأ یزول تدریجیا فاألسرة تعبر بمثابة الجماعة األولیة أو " ك.س"المستجوبة 

السلوكیات المحمودة و التي تكون بمثابة حصن متین له طیلة مشواره  المرجعیة التي یستمد منها الفرد

الدراسي ، فترى المستجوبة أن معظم العائالت الجزائریة ال تجید التعامل ،مع أبناءها و أعطاهم فضاء 

واسع داخل األسرة فمثال البنت یمنع عنها كل شيء و تجد الحوار بینها و بین بقیة العائلة منعدم تماما و 

 . نوعا من الحریةذا ما یجعلها تمارس سلوكیات جدیدة داخل الجامعة ألنها تجد فیها ه

و حتى عالقة اآلباء بأبنائهم في الحیاة الیومیة في نظر المستجوبون نجد تدخل اآلباء في القضایا التي 

عنصر بینما ال تركز على " الصحبة الصالحة " تخص مشوارهم فقط أو اختیار األصدقاء و الزمالء 

أثر و محاولة تقلید ما الحوار و االستماع إلى أبنائهم و تهیأتهم لمعایشة الواقع االجتماعي دون الت

 یشاهدونه 

أن اآلباء ال یتحكمون في البرامج التلفزیونیة و یتركون حریة كبیرة " ب.م"و " ع.غ"یرى المستجوبین 

ا أبناءها دون الفضائیة وسیلة لیرتبط به ألبناءهم أثناء المشاهدة فمثال األم صارت تجد في القنوات

 .درك مدى خطورة انعكاس ذلك على أوالدها مستقبال إزعاجها و لكن ال ت

داخل الجامعة ؟ و كیف و كذا السلوكیات بین الطلبة  التي تقام ما رأیك في العالقات :السؤال الثاني 

 ذلك على الجامعة و مستوى الطالب ؟ انعكس
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كدون على وجود عالقة تعارف و حب بین الطلبة قبل الزواج و یعبر أنه أمر أغلبیة المبحوثون یؤ 

ضروري قبل الزواج من أجل تجنب الوقوع في المشاكل و العراقیل ، و یعبرون ذلك بابا للتعارف بین 

الجنسین و أنه أمر ضروري و حتمي ، و على الشباب أن یتعرف على خلیلته و یشكل معها عالقة سواء 

هم في الجامعة أو خارجها ، و یروى أن القنوات علهاتف أو من خالل اللقاءات التي تجمعن طریق ا

الفضائیة لها تأثیر محدود علیهم فیما یخص تشكیل عالقات حب و تعارف قبل الزواج من خالل 

 .تعرضهم لما تعرضه القنوات من مضامین متنوعة من أفالم و مسلسالت و أغاني و فیدیوهات 

أن اإلعالم صار یغرس في المتلقي سلوكیات بالرغم من أنها مخالفة للعرف إال " ع.غ" یرى المستجوب

أنه یدفعه لممارستها فتجعل الشاب أو الشابة یعیشون في خیال سرعان ما یزول بداع أنها تجربة و یجمع 

ار ما بعض المستجوبون أن العالقات العاطفیة بین الطلبة صارت  تأخذ منحنى آخر دون ضوابط و إنتش

حتى تأثیر الفضائیات صار واضحا حتى في اختیار شریك الحیاة  على " باألمهات العازبات " یسمى 

أن تأثیر القنوات " ب.ع"أساس المال على حساب الدین و األخالق و الثقافة الواسعة و یبین المستجوب 

ي نظر الشباب الجامعي موجودا حتى على  العالقات االجتماعیة و مكانة اإلنسان في الوقت الحاضر ف

 .تحدد على أساس المال و السلطة و النفوذ 

 

بأن األمور المادیة هي التي أصبحت تعطي لإلنسان  بإبهارهفهذه القنوات ساهمت في تغییر نظرة الشباب 

 .قیمة 

أن العالقات العاطفیة بین الطلبة داخل الجامعة صارت تنعكس سلبا على " ف.ل"و ترى المستجوبة 

ع فمن خالل مشاهدة سلوكیات منافیة لمنظومة العرف داخل مؤسسة تساهم في تفكك قیم المجتمع المجتم

و بذلك تراجع مستوى الطالب الجامعة كثیرا خاصة في مجال البحث العلمي و تحولت الجامعة التي مالذ 
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الجامعیة الكثیرین للهو و تمضیة الوقت و انعكس على التحصیل العلمي و المعرفي و على المنظومة 

 ككل 

الثقافیة على الشباب  الهویةكیف ترى تأثیر القنوات الفضائیة على القیم االجتماعیة و  :السؤال الثالث 

 الجامعي ؟ 

یرى المستجوبون أن تأثیر القنوات الفضائیة لیس في كل األحوال تأثیر سلبي على القیم االجتماعیة لدى 

على قیمه التي استمدها من العائلة و طورتها فیه المؤسسات الشباب ، فالطالب الجامعي ال یزال یحافظ 

 .التربویة 

فبالرغم من التكنولوجیا لإلعالم و الكم الهائل من القنوات التلفزیونیة الفضائیة و غزو ثقافات اآلخر على 

األخرى مجتمعنا إال أن الشباب الجامعي ال یزال متمسكا بهویته الثقافیة التي میزته عن باقي المجتمعات 

. 

أن الواقع االجتماعي ال یزال یطرح نفسه و لم تستطع القنوات " ف.ل"و المستجوبة " ع.غ"یرى المستجوب 

الفضائیة أن تغیر فیه ، بدلیل ذلك أن وسائل اإلعالم حاولت زرع الفتنة مؤخرا بسبب االنتخابات داخل 

 .مع حافظوا على هدوء النظام العام المجتمع و تنشر التوتر االجتماعي و السیاسي إال أن أفراد المج

أنه بالرغم من إرتباطنا بالقنوات الفضائیة باعتبارها وسیلة و أداة أخذت مكانة " ك.ب"ترى المستجوبة 

داخل كل بیت في األسرة الجزائریة إال أن الطالب الجامعي ال یزال یحافظ على قیمه االجتماعیة من 

الب الجامعي الجزائري واضحة المالمح المتمثلة في العضویة سلوك ، أخالق ـ مبادئ و تبقى هویة الط

 .احترام اآلخر ، التواضع ، و غیرها 

أن بالرغم من ممارسة الطالب للعدید من السلوكیات و محاولته تقلید كل ما " ع.م"و یرى المستجوب 

ال تزال موجودة و یشاهده عبر وسائل اإلعالم و حبه اإلطالع على اآلخر إال أنه مالمح هویته و قیمه 
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هذا ال ینفي إرتباط الطالب الجامعي بالقنوات الدینیة و متابعة البرامج العلمیة و اإلرشادیة و لكن بشكل 

 . محدود  لتبقي األسرة و المدرسة و المسجد لها الفضل في تعلیم األفراد تعالیم اإلسالم

 

 

 

 

 

 

 : نتائج الدراسة_ 

لقد حاولت الدراسة منذ البدایة أن تجیب عن تساؤل رئیسي شكَّل لب المشكلة القائمة في الدراسة،   

لدى الشباب، حیث تبین الثقافیة  المحتمل الحدوث على الهویة  تأثیر القنوات الفضائیةحاولت البحث في 

تناقلة من جیل إلى آخر، یعي أن خاصیة الهویة الثقافیة مستمرة دینامیكیة ومتغیرة باإلضافة إلى أنها م

عناصرها كل جیل تناقلت إلیه، وهي تحمل التمیُّز واالنفراد عن اآلخر وتأخذ شكل المناعة كلما ظهر 

 .هناك تهدید یمس خصوصیاتها

ووفـرت  فـرادلألن تطـور تكنولوجیـا االتصـال، أتاحـت فهي مبتكر ونتیجـة تمخضـت عـ القنوات الفضائیةأما 

فــي الزیــادة كــل یــوم  ةفــي مجتمعنــا آخــذ مشــاهدة القنــوات الفضــائیةتــدفقا أحســن للمعلومــات، حیــث تبــین أن 

وقد رصدت الدراسة سلوك یمارسه الشباب مع هذه التكنولوجیة، و كشفت  بشكل یصعب معه تقدیم أرقام ،

ین المكانـــة التـــي تحتلهـــا هـــذه التـــي توفرهـــا وهـــي كثیـــرة، كمـــا تبـــ بالمحتویـــات والبـــرامج ارتبـــاطهم عـــن مـــدى 

 .األخرىالوسیلة ضمن وسائل اإلعالم 
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من   وكذا جماعیةفة فردیة انعزالیة، بص متابعة كثیفة للفضائیاتكما تبین أن هناك توصلت نتائج الدراسة 

 .شأنه أن یكون بدیال لكل أنواع و أشكال العالقات االجتماعیة القائمة في المجتمع

ذو بعدین إیجابي وسلبي، وهو یرجع إلى ما تحمله هذه  تأثیر القنوات الفضائیةو قد دلت الدراسة على أن 

ه وضمیره وأخالقه و وازعه الوسیلة من ایجابیات وسلبیات، ویبقى على الفرد أن یفرض الرقابة إال من نفس

  .الدیني

، وهـي مخـاطر ثقافیـة وأخالقیـة واجتماعیـة  متعـددة نتیجـة للتعـرض للقنـوات الفضـائیة أثـاروتبـین أن هنـاك 

 .المضامین الغیر أخالقیةودینیة، ولكن الشباب الجامعي واعي بهذه المخاطر، وأن أهمها 

كمـا أن الشـباب غـرس ثقافـات بدیلـة ،كما ظهـر أن هنـاك مـا یهـدد الهویـة الثقافیـة مـن الخـارج، ومـن خـالل 

مـن خـالل مـا تحملـه مـن مضـامین، و اعتبارهـا أداة مـن  الجامعي مدرك لهذه األهـداف الخفیـة و المسـتترة،

 .الختراق الثقافي للمجتمعأدوات ا

كـل مـا  قویة نحـو عناصـر هویتـه الثقافیـة، و و ظهر كذلك أن الشباب الجامعي یحمل اتجاهات ایجابیة و

لـى ذلـك ، إضـافة إخـالل متابعـة القنـوات الفضـائیةلـم تتـأثر مـن  هي راسـخة عنـدهم و یمثل التمسك بها، و

لم یرقى إلى درجة التعریف بثقافتنا ودیننا وعاداتنا وقیمنا، وهي في  ما تبثه الفضائیات العربیة فإن طبیعة 

 .للتعرف على مجتمعات أخرى برامجمعظمها 

و خلصت الدراسة إلـى التأكیـد علـى ضـرورة حمایـة الهویـة الثقافیـة المحلیـة، وهـذا فـي إطـار الهویـة العربیـة 

 .وهي ضرورة تملیها مستجدات العصر، ما یفرض علینا ضرورة تحصین ثقافتنااإلسالمیة، 

ن إطالق مثل هذا الحكم یحتاج إلى الكثیر من الدقة العلمیة، وكذا إلى أدلـة امبریقیـة، حتـى وفي األخیر فإ

ـل الكثیـر مـن المشـكالت والظـواهر ولكـن ،    ال نقع في مثل األبحاث التي أقیمت مع التلفزیون، والذي حمِّ

هـذه المشـكالت بـل هنـاك عوامـل أخـرى تشـترك معـه، و لاكتشف بعد حـین أنـه لـیس العامـل األول المسـبب 
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و التـأثیر  القنـوات الفضـائیةال تملـك الدراسـة إجابـة قطعیـة لهـذه المشـكلة، ذلـك أن العالقـة بـین  في الحقیقـة

ذلـك، خاصـة و أن الدراسـة عقـد مـن لكـن هـي أعلى الهویة لیست عالقة سـبب و نتیجـة بصـورة قطعیـة، و 

ر، ذلـك أن مثـل األثـعقـدها، و الممثـل فـي دراسـة و الـذي یعـد مـن أ تتناول جانبا بحثیا للدراسات اإلعالمیة

هذه الظواهر تعد متشـابكة و معقـدة، تتـداخل فیهـا عـدة متغیـرات و عوامـل أخـرى، مسـببة فـي ذلـك یصـعب 

 .عزلها

لــم  الفضــائیاتأن  العلمــاءر أحــد هــي علیــه الیــوم، وقــد عبَّــویمكــن أن نقــول أن هــذه الوســیلة لــن تبقــى كمــا 

تصــل بعــد إلــى مــا كــان یطمــح إلیــه، وأنهــا اآلن فــي بــدایاتها، فســوف تتعــاظم قــدراتها، ویــزداد معهــا أعــداد 

 .شد قوةقادمة، و هذا ما یجعل تأثیراتها أفي السنوات التابعیها م

وبینت الدراسة أن الشباب الجـامعي ال یلـق اللـوم علـى مضـامین القنـوات الفضـائیة ، وٕانمـا تتـدخل عناصـر 

أخرى خاصة الهاتف النقال الذي ساهم في االتصال وبنـاء العالقـات اإلنسـانیة وخاصـة أنـه یشـكل مصـدر 

وســـیقى الصـــاخبة بـــین للمتعـــة ویـــتم توظیفـــه فـــي  األمـــور الغیـــر أخالقیـــة مثـــل تبـــادل الصـــور اإلباحیـــة والم

 الشباب  

 علـى الشـباب وكـذا المـراهقین فهـي وكذلك أثبتت الدراسة أن للشبكة العنكبوتیة تـأثیر واضـح وبـالغ الخطـورة

 .بحر واسع یستطیع من خالله الولوج لمختلف المواقع ، خاصة وأن استخدامه شخصي 
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 :  الـدراسـة  إشكالیة _2

المباشـر " الفضـائي"تعد الجزائر من إحدى دول العالم العربي والنامي وأكثرها تأثرا بظـاهرة البـث التلفزیـوني 

وأصــبحت بــذلك تشــهد انتشــارا واســعا للهوائیــات  1986عبــر األقمــار الصــناعیة الــذي اعتمدتــه فعلیــا ســنة 

الــذي كــان قبــل هــذا التــاریخ حكــرا علــى الفئــات  1990 المقعــرة الــذي انطلــق بشــكل ملفــت لالنتبــاه منــذ ســنة

 .المیسورة اجتماعیا 

ــم تعــد المشــاهدة مقتصــرة علــى قنــاة واحــدة وقــدم  أتــاح البــث الفضــائي فرصــة االختیــار والمفاضــلة بحیــث ل

، وأخــذ بــذلك التلفزیــون مكانــة مهمــة  ت التــي یرغــب فیهــا مــن شــتى المنــاطقلمشــاهدیه فرصــة اختیــار القنــوا

اللقطــات فــي داخــل كــل بیــت و بــدأ یلعــب دورا هامــا فــي وعــي المتلقــي  فمــن خــالل جمالیــة الصــورة وكثــرة 

الثانیــة الواحـــدة و االنتقــال مـــن بلــد إلـــى أخــر و الحصـــریة كــذلك فـــي البــث المباشـــر أضــفى للمتلقـــي حریـــة 

االختیار و التعرف على أنمـاط حیـاة جدیـدة و عـادات مختلفـة وكـم هائـل مـن البـرامج یجـذب المشـاهد لـه ، 

ـــا الوســـیلة األهـــم البـــث الفضـــائي الجمهـــور یتجـــول فـــي العـــالم ؛ وأصـــبح معـــه  التلفزیـــوجعـــل  ون فـــي أیامن

والمنافسة لمكونات المجتمع األخرى كاألسرة والمدرسة والمشارك الرئیسي في تحدید مالمح سلوك الناس و 

 .حیاتهم الیومیة وذات تأثیر مباشر في التكوین الثقافي واإلعالمي للمجتمعات 

األخبار العالمیة والتعایش مع الخبر   ساهمت القنوات الفضائیة  في إمكانیة متابعة األحداث والتعرف على

في أماكن و أوقات حدوثه والحریة الكاملة في تقدیم المضامین المختلفة بما تحمله من إثـارة و جـرأة تصـل 

 .إلى حد اإلباحیة  من طرف بعض القنوات 

یة لما تملكه اإلنسان ونظرا ألن القنوات الفضائیة هي الوسیلة األقوى واألعم في التأثیر على المجتمعات 

والبرامج التي تحاكي حیاة  الواقعیة وشبه الواقعیة      من اإلثارة الصوتیة والصور النقیة وبث األفالم

في  ن لها دور مؤثراالشباب التي تسعى إلى التغییر، ففئة اته وشرائحه خاصة المجتمعات بكافة طبق
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تهدیدا في هویته الثقافیة باعتبارها المحور الحیاة االجتماعیة داخل المجتمع الجزائري الذي صار یشهد 

الرئیسي له بإبرازها  سلوك أفراده ، شخصیاتهم ، أصالته و قیمه التي منبعها المجتمع والعرف ، یعد 

تأصیل الهویة الثقافیة من أهم سبل تشكیل الشخصیة القومیة ، فالحفاظ علي الهویة الثقافیة  وخاصة 

حد  ىالناشئین والشباب عل ىب غرس تنمیة شعور قوي بالهویة لدجفي ظل التحوالت العالمیة  یستو 

سواء  فقد ظهرت أنماط حیاتیة جدیدة وبرزت مجموعة من القیم الدخیلة مقابل القیم المحلیة وتنامي 

هویتنا  ىمن التحدیات التي فرضت نفسها عل انتشار اللغات العالمیة مقابل اللغة المحلیة ، وغیرها

بثقلها علي المجتمع الجزائري ، وبسبب كثافة وخطورة االختراق الثقافي الذي یتعرض له الثقافیة  وألقت 

 مجتمعنا ، فوجد الشابنسق القیم والثقافة بصفة عامة  ومن هنا  صارت التحدیات تفرض نفسها علي 

معمقة ، حیث تدور حولها حوارات  التي لم تتجلى معالمها بعد في المجتمع اإلعالمیةهذه التقنیة 

تصادمت فیها اآلراء و تعارضت حول انعكاسات استخدامها و ما تتضمنه من محتویات، فالبعض یراها 

على أنها نعمة فریدة و أفضل تطور تكنولوجي و یدافعون عنها، وآخرون ینظرون إلیها على أنها أداة 

تعارض مع طبیعة  لسیطرة ثقافة و لغة المتحكمون فیها و وسیلة النتقال أفكار و قیم و محتوى ی

، من خالل تدفق إعالمي حر و بدون أیة قیود و ال أخص المجتمع العربي عموما و الجزائري بصورة

، هذه الوسیلة التي یصعب السیطرة على مضمونها أو على أسلوب استخـدامها تقدم مضامین رقابة

میة لیس لها مصدر متنوعة ال حصر لها تمس جمیـع مناحي الحیاة ، خاصة و أنها ذات طبیعة عال

 .واحد محدد و معروف 

كونات و تعقیدات في هذه الدراسة و تطرح قضیة الهویة الثقافیة نفسها بكل ما تحمله من عناصر و م 

دوات اإلعالمیة من ناحیة التأثیر المحتمل األ كبرأحد أحیث طرحت القنوات الفضائیة إشكاال باعتبارها 

اللغة التي تشكل كاالنتماء والدین و  ، یة بعناصرها المختلفةالهویة الثقاففي جانبیه االیجابي و السلبي على 
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ثمة ما  بأنالخ، خاصة وأنه هناك إحساس عام ...و العقائدو منظومة القیم و العادات  صرهاأهم عنا

 .یهدد الهویات الثقافیة من الخارج 

ب القاسم المشترك في العدید الشباو المالحظ في دراسة المشكالت و الظواهر في مجتمعاتنا یكاد یكون  

حیث تعتبر هذه الفئة الشریحة الغالبة و المشكلة لمجمعاتنا العربیة عامة و المجتمع الجزائري  منها

 استعدادا لقبول أي تغییر أو جدیدو األكثر  ، تعتبر أكثر الفئـات العمریة قابلیة إلعادة التشـكیل و خاصة

و المالحظ أیضا أن الشباب یمر بأزمة ذات أبعاد متعددة بعضها مرتبط بطبیعة هذه المرحلة العمریة 

، إذ تعتبر مرحلة لم تحسم خیاراتها بعد بشكل نهائي، و اآلخر مرتبط بالتحوالت الخارجیة  في حد ذاتها

 الواقع االجتماعي و الثقافي ا عنالتي یعرفها العالم الیوم، أیضا هناك أزمة هویة و مواطنة و عدم الرض

و الشباب یعیش أیضا مجموعة من التحوالت في طرق العیش و التفكیر و السلوك و االنتماء تداخل 

ى ینفذ من خاللها لیتدارك ، األمر الذي جعل الشباب یبحث عن منافذ أخر  معـها التقلیدي بالحـدیث

ملزما على التجاوب مع مضامینها و یجد نفسه رفیه للفرد التسلیة والت القنوات الفضائیة  إذ تتیح نقائصه

بالرغم من االختالف في المبادئ ، التقالید والعرف باسم العصرنة ، الحداثة ، والعولمة وأصبحت  

تتطلب بلورة رؤیة خاصة نستطیع من خاللها الحفاظ علي هویتنا الثقافیة وفي الوقت نفسه االنفتاح علي 

 . معرفة بجمیع أشكالها دون أن نفقد شیئا من هویتناالعالم لإلفادة من نتائج ال

في هذه الدراسة هو محاولة معرفة التأثیرات التي یمكن أن تحدثها القنوات الفضائیة على  یهموما 

خاصة وأن لكم الهائل من البرامج الفضائیة الشباب الجزائري من جراء المشاهدة المتعددة والمتنوعة لهذا ا

 جل 

اللغة  إلىتعتمد كثیرا في المضامین التي تقدمها على المنتوج الغربي المترجم  أصبحتالقنوات العربیة 

 .العربیة أو اللهجات العربیة المختلفة 
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 :ومن خالل ذلك نطرح اإلشكال األتي 

 كیف تؤثر القنوات الفضائیة على الهویة الثقافیة لدى الشباب الجزائري ؟_ 

 :  اآلتیةرئیسي األسئلة الفرعیة ویتفرع عن السؤال ال

هي عادات المشاهدة بالنسبة للفضائیات لدى الشباب الجزائري من حیث الكثافة ، األیام ،  ما_ 1

 متوسط حجم المشاهدة في الیوم ، ظروف المشاهدة ، ثم القنوات الفضائیة المفضلة لدى المتلقي ؟ 

 لدى الشباب ؟ األنساق القیمیة ما تأثیر القنوات الفضائیة على _ 2

هي مجاالت تأثیر البث التلفزیوني على العرف ، والمنظومة االجتماعیة  التي تنعكس على  ما_ 3

 الهویة الثقافیة في المجتمع الجزائري ؟

 . ؟ هل برامج القنوات الفضائیة یساعد الطلبة الجامعیین على االرتباط بقیمهم الدینیة_ 4

 .؟هل القنوات الفضائیة من خال برامجها المتنوعة تؤثر على سلوكیات الطالب الجامعي _ 5

 : فرضیات الــدراســة _ 3

تعد الفروض من أهم العناصر في البحث العلمي ، ألنها تساعد الباحث في االتجاه نحو الحقیقة التي 

وتبعده عن الوقوع في متاهات ال ت أثارتها مشكلة البحث ، فهي تساعد الباحث على اقتصاد الجهد والوق

 .حصر لها 

لكي تحقق الفروض غایتها البد  من اختیارها بشكل علمي دقیق ألن صحة هذه الفرضیات وسالمتها 

 :الفرضیات آالتیة سیؤدي إلى سالمة الدراسة ككل حیث انبثقت عن إشكالیة البحث 
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 فقا و األخرالتطلع على سلیة والترفیه و لغرض التالقنوات الفضائیة  الجامعي یتابع الشباب_ 1

 .االنتقائي  واإلدراكلالختیار 

منبهر بنمط عیش المجتمعات وتجعله الشباب الجامعي  لى الثقافةمشاهدة القنوات الفضائیة تؤثر ع _2

 .األخرى وتسهم في اندثار العادات والتقالید الجزائریة 

 التقلید ه علىتساعدو ؤثر في استخدام اللغة بین الشباب الجامعي یابعة البرامج التلفزیونیة بكثرة مت_ 3

 . عادات الملبس وقص الشعرك

هویة الشباب الجامعي  وتغیر تؤثر على سلوكیات الطلبةو تضعف الوازع الدیني فضائیة القنوات ال_ 4

 .بتبني هویات جدیدة 

 : أهـــــــــداف الـــــــــدراســـة _ 4

االیجابیـــــة  اأثارهــــو القنــــوات الفضــــائیة الهــــدف الرئیســــي مــــن هــــذا البحــــث هــــو محاولـــــة فهــــم وظــــائف _

ــــــة الثقافیــــــة لــــــدى الشــــــباب ال ــــــى الهوی ــــــري فــــــي ظــــــل موجــــــة الغــــــزووالســــــلبیة عل ــــــافي  جــــــامعي الجزائ الثق

 .واالنفتاح على الغیر 

  .جتمع الجزائري العمل على تأصیل الواقع الحقیقي للهویة الثقافیة بما یتفق مع ثقافة الم_

 .معرفة مجاالت التأثیر الذي یحدثه البث الفضائي على الثقافة و الهویة _

ـــــین الامعرفـــــة العالقـــــة __ ـــــة ب ـــــاررتباطی ـــــنمط  أث ـــــى ال ـــــي تطـــــرأ عل ـــــرات الت مشـــــاهدة الفضـــــائیات و المتغی

 .االجتماعي كاللغة ، العرف ، العادات والتقالید ، ونمط الحیاة الیومیة 
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فـــــي القیـــــام بغـــــرس  –خاصـــــة المستنســـــخة مـــــن الغـــــرب  –أهمیـــــة دراســـــة القنـــــوات الفضـــــائیة وبرامجهـــــا  _

القــــــیم والمعتقــــــدات التــــــي تشـــــــكل الســــــلوك خاصــــــة لــــــدى الشـــــــباب والمــــــراهقین الــــــذین یشــــــعرون بواقعیـــــــة 

 .المضمون المقدم من خالله

 .تنمیة الوعي بقیمة الهویة الثقافیة لدى الشباب الجزائري _ 

 : أســـباب اخــتیار المــوضـوع _ 5

القناعة بأن التلفزیون هو الوسیلة اإلعالمیة األولى كونه یصل كل بیـت وكثـرة القنـوات الفضـائیة وتنـوع  _

 . مضامینها ، جعل المشاهد أكثر ارتباط بها كمصدر رئیسي للترفیه ومعرفة كل أخبار العالم 

ــــات جدیــــدة  _ ــــیم وثقاف ــــى وعــــي الشــــباب  بغرســــها لق ـــائیة صــــارت أداة و وســــیلة مــــؤثرة عل ــــوات الفضـ القن

 .بحجة التفتح ومواكبة األخر على حساب القیم والعادات المحلیة 

ـــــوات الفضـــــائیة علـــــى العمـــــوم دون التخصـــــص لإلحاطـــــة بكـــــل المتغیـــــرات  _ ـــــة دراســـــة تـــــأثیر القن محاول

یقلــــد كــــل مــــا یشــــاهده الثقافیــــة لــــدى الشــــباب الجــــامعي خاصــــة وأنــــه الدخیلــــة التــــي صــــارت تهــــدد الهویــــة 

 .لیظهر أنه یعیش نمط أخر وحیاة مغایرة من سلوكیات وعادات وتقالید 

اها الطالب الجامعي خاصة داخل الجامعات دفعت بنا المتغیرات الثقافیة التي صار یتبن _

.مجتمع لدراسة هذا الموضوع بحیث تعتبر الهویة الثقافیة أساس أي   

: الــدراسات الــسابقة  _6  

أثر الفضائیات الغربیة على األنساق القیمیة والهویة الثقافیة الموسومة بــ نصیر بوعلي دراسة األستاذ 

، ٌیطرح هذا البحث في السوسیولوجیا ال سیما فیما یرتبط بتواجد هذه الفضائیات و أثرها على  للمتلقي

محیطه والعالم الخارجي ، تلخص هذه الدراسة في األخیر  إلىه و نظرته ثقافة المجتمع وتقالیده و أعراف
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التغییر و أن الفضائیات ال تستطیع  نحو ثقافاتها أن للقنوات الفضائیة الغربیة تأثیر ایجابي لدى المتلقي

.في جوهر الهویة الوطنیة وفي النسق القیمي للمتلقي عموما   

یرتبط بنوعیة البرامج التي تساهم في  أن تأثیر الفضائیات في السلوكیات یبدو واضحا و جلیا وهو إال

تكوین اتجاهات جدیدة ویمكن تغییر السلوكیات المادیة في الشباب كعادات األكل و الملبس و قص 

ترسبة في األعماق الشعر و التصرفات ، و لكن یصعب  تغییر العادات و التقالید والقیم المعنویة ألنها م

.، فهو یحیا بها و یموت  اإلنسانصل وجود أو تشكل من   

 الحدیثة و واإلعالماستخدام تكنولوجیا االتصال  :بعنوان محمد الفاتح حمدي كذلك دراسة األستاذ 

تهدف الدراسة لمحاولة فهم وظائف استخدام تكنولوجیا انعكاساته على سلوكیات الشباب الجزائري 

االیجابیة والسلبیة على سلوكیات الشباب الجامعي في ظل موجة  وأثارهاالحدیثة  عالمواإلاالتصال 

ومعرفة الوسائل التي یتخذها الشباب ،  إلیهالنسق االجتماعي الذي ینتمي الغزو الثقافي الغربي داخل 

لوجیا و من خالل ما تحمله تكن األخرالجامعي كغطاء لحمایة قیمهم و أفكارهم من الذوبان في ثقافة 

الحدیثة من ثقافات مغایرة للثقافة المحلیة ومن قیم جدیدة مغایرة تماما للقیم السائدة في  واإلعالماالتصال 

. اإلسالميالمجتمع الجزائري والتي منبعها الدین   

من خالل هذه الدراسة أن التكنولوجیات الحدیثة تكون عائقا في حیاتهم فاتح الحمدي توصل األستاذ 

علیها ، مما یولد لدیهم حاالت من الخمول  اإلدمانالوقت أثناء استخدامها و  إضاعةن خالل الدراسیة م

و استخدام  االنترنتمن مشاهدة القنوات الفضائیة و التعرض لمواقع  اإلكثاركما أن  واإلحباطو الفشل 

.مضبوطة  حلقة مفرغة من دون أهداف أو برامج إلىالهواتف المحمولة یحول حیاة الشباب الجامعي   

 إلیهوما یقدم عبر القنوات الفضائیة العربیة واألجنبیة من أفالم ومسلسالت و أغاني یعد مصدرا یلجأ 

أن هناك  إلىرغباته و غایاته المتنوعة ، وتوصلت الدراسة  إشباعالعدید من الشباب الجامعي من أجل 
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من  إلینا، والوافدة كل ما یشاهده من سلوكیات وعادات وتقالید و أنماط جدیدة في طریقة العیش من یقلد 

.الذي یسعى لترویج قیم مادیة على حساب القیم الروحیة و المعنویة للمجتمع الجزائري  األخرالعالم   

 اإلسالمیةمعات واالتصال الحدیثة من قیم جدیدة على المجت اإلعالملوجیات و ه تكنـو أن ما جاءت ب

یعتبر ترویجا لقیم الحضارة الغربیة التي تقوم على القیم المادیة والمثالیة واالستهالكیة على حساب قیمنا 

، ولهذا یجب أن نكون حذرین مما یقدم عیر  اإلسالميالروحیة والمعنویة  والدینیة والتي مصدرها الدین 

 إلىوأخبار و برامج متنوعة ، وذلك بالعودة  ماتمن خالل ما تقدمه من معلو  اإلعالمیةهذه الوسائط 

المحلي حینها نستطیع أن ننشئ جیال قادر على االختیار  واإلعالمالحوار األسري والمسجد والمدرسة 

.سلبي ومهدم للقیم  هو مناسب و مفید في الحیاة وبین ماوالنقد وما هو   

     1):العربیــة مــن خــالل الصــحافة المكتوبــة الهویــة الثقافیــة( :و موضــوعها" ســعاد ولــد جــاب اهللا"دراســة 

كیف تجلت الهویة الثقافیة العربیة فـي الصـحف اإللكترونیـة العربیـة؟ و : طرحت هذه الدراسة إشكالیة حول

توصلت الدراسة إلى أن الصحف اإللكترونیة العربیـة تبـرز مالمـح الخصوصـیة الثقافیـة بشـكل ضـعیف، و 

تسـتغرق فــي إحیـاء عناصــر  وهـي ال تخــدم الهویـة الثقافیــة، و تهـتم هــذه الصـحف بقضــایا التـراث العربــي، 

و اآلثــار القدیمــة، و  بتهــتم بالتقــدیم للفكــر العــر  التــاریخ العربــي اإلســالمي والعــادات و التقالیــد العربیــة، و

خلصــت الدراســـة كـــذلك إلــى أن هـــذه الصـــحف ال تتعامــل مـــع مواضـــیع الــدین اإلســـالمي و ال تهـــتم باللغـــة 

الثقافیـة مركـزة علـى نشـر مكـارم القـیم األخالقیـة، و ال  العربیة، أیضا تهـتم هـذه الصـحف بمواضـیع التنشـئة

تسـاهم مواضـیع اإلبـداع الثقـافي فیهـا بشـكل كـافي فـي الحفـاظ علـى الهویـة الثقافیـة العربیـة، و هـي تقتصـر 

 .على عرض مواضیع الفنون التمثیلیة و الموسیقیة

                                                           

اعتمدت على منهج الدراسات الوصفیة كان مجتمع البحث في هذه الدراسة مواقع الصحف االلكترونیة العربیة على االنترنیت، وقد  -+

 :أنظر .2005أوت  31إلى غایة  2004بتمبر س 1ة، وأجریت الدراسة الفترة ما بین حسبها، موظفة تحلیل المحتوى فیها كأدا

، العربیةااللكترونیة  دراسة وصفیة لعینة من الصحف الهویة الثقافیة من خالل الصحافة االلكترونیة،: سعاد ولد جاب اهللا  -1

 .2006، 2005، كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم، جامعة الجزائر، لر منشورة، معهد علوم اإلعالم واالتصاغیرسالة ماجستیر 
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 :2)البارابول و الجمهور الجزائري( :و موضوعها) بوعلي نصیر(دراسة 

بین أفراد الجمهور الجزائري و في ) البارابول(بحثت هذه الدراسة في عادات و أنماط مشاهدة التلفزیون  

تأثیرها على قیمهم وثقافتهم، حیث كشفت على أن محتویات التلفزیون تشد أفراد العینة إلیها، و تبین أن 

فقة الكاملة على كل ما تتضمنه هذه غالبیة أفراد العینة أبدوا رضاهم النسبي على هذه المحتویات، و الموا

لدى أفراد العینة غیر وارد، و اتفق غالبیة أفراد العینة بتأثیر محتویات و مضامین البارابول و أنها  قنواتال

 في بلورة أفكار المجتمع تدریجیا تؤثر بشكل نسبي على قیم وثقافة المجتمع، واعتبروا أن ما یعرض یساهم

 .سع المدارك لدى الجمهور المتعرض و المتلقي لهاو أنه یفتح األذهان، و یو 

العالقة بین تعرض الشباب الجامعي للمسلسالت التلفزیونیة ( :موضوعها) عبد الرحیم درویش(دراسة 

 :3)العربیة التي یعرضها التلفزیون المصري و إدراك الهویة الثقافیة للمجتمع المصري

و الدوافع و  الت العربیة من ناحیة األنماطمعي للمسلسهدفت هذه الدراسة البحث في تعرض الشباب الجا

مدى اعتقادهم بتأثیر المسلسالت على الهویة الثقافیة لمجتمعهم، و بحثت أیضا في مدى إدراك الشباب 

للواقع و درجة اغترابه ثقافیا عن مجتمعه، حیث لم تثبت الدراسة عالقة ذات داللة إحصائیة بین كثافة 

غتراب لدى أفراد العینة، وبینت الدراسة أن طالب الجامعة أكثر إدراكا لتأثیر المشاهدة ومستوى اال

صري من ناحیة متغیر الجامعة التي یدرس ال المسلسالت سلبا على الهویة الثقافیة و الدینیة للمجتمع الم

 .اإلدراكبها أفراد العینة، في حین لم یؤثر النوع أو المستوى االقتصادي و االجتماعي على مثل هذا 

                                                           

مبحوث من الشباب مالكي  250اعتمدت الدراسة على منهج المسح موظفة االستمارة كأداة، وزعت على عینة من الشباب قدرت بـ  -2

 :أنظر. دراسة في الجزائر العاصمةالبارابول، و أقیمت ال

دراسة في عادات المشاهدة و أنماطها و التأثیرات على قیم المجتمع، أطروحة البارابول و الجمهور في الجزائر، : بوعلي نصیر -

 .1993لنیل شهادة الماجستیر غیر منشورة في علوم اإلعالم و االتصال ، معهد علوم اإلعالم و االتصال، جامعة الجزائر، 

استخدمت هذه الدراسة منهج المسح و الذي استخدم فیه االستقصاء بالمقابلة باستخدام االستبیان كأداة، طبقت على عینة من  -

 :أنظر. مفردة من جامعات القاهرة بمصر 200الشباب الجامعي، تمثلت في 

 .2006م، .مكتبة دمیاط، ددراسات في االتصال، : عبد الرحیم درویش -3
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و بحثت الدراسة أیضا في أثر شیوع أنماط جدیدة من السلوكیات من خالل هذه المسلسالت كمواد جذب " 

لدى أفراد العینة، و اعتبرت الدراسة أن المسلسالت العربیة تقلد المسلسالت األجنبیة، و أنها تحقق أهداف 

 " .و أنها تعرض قیما وسلوكیات سلبیةالثقافة الغربیة 

یمكن القول أن أفراد العینة یرون أن هناك تأثیر سلبي و إیجابي لهذه المسلسالت على الهویة  عموما

 .الثقافیة للمجتمع المصري

 :تعقیب على الدراسات السابقة _7

على الهویة یتضح ما القنوات الفضائیة  بمراجعة التراث العلمي في مجال برامج تلیفزیون وتأثیر

:یلي   

 .رها في نشر ثقافات بدیلة و ة التي تناولت برامج القنوات الفضائیة ودندرة الدراسات العربی -1

 .لم تتطرق أي من الدراسات السابقة لقیاس تأثیر تلك البرامج على الهویة الثقافیة العربیة -2

لم یكن هناك سوى القلیل من الدراسات التي ركزت على تأثیر الفضائیات على الهویة، وحتى  -3

ات والقیم یمضمون الفضائیات الذي صار مرجعا للعدید من السلوكتلك الدراسات لم تتطرق إلى 

 .المتبناة من قبل الشباب الجامعي 

اغة الفروض وقیاس المتغیرات من الدراسات السابقة في صیاغة المشكلة البحثیة وصی دناواستف

.ومقارنة النتائج السابقة بنتائج الدراسة الحالیة  

 : مفــاهیم و مـصطـلحات الدراسـة _ 8

 إلـىالمفاهیم والمصطلحات العلمیة أمر ال بد منه في الدراسات والبحوث العلمیـة ویرجـع ذلـك  یددیعتبر تح

والنفسـیة ، وكمـا  أن البـاحثین أنفسـهم اختلفـوا حـول  واإلعالمیـةأن المفاهیم تتعدد فـي البحـوث االجتماعیـة 
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هــــذه یقــــوم بتحدیــــد ف أخــــر إلــــىمفهــــوم واحــــد لظــــاهرة معینــــة وبــــذلك اختلفــــت المفــــاهیم مــــن باحــــث  إعطــــاء

، فالبــد أن نحــدد الكلمــات  المصــطلحات تحدیــدا دقیقــا، ألن ذلــك یعــد جــزءا مــن تحدیــد مشــكلة البحــث ذاتهــا

ي العمـــل علـــى إعطائهـــا مـــدلول إجرائـــي یبعـــدنا عـــن االلتبـــاس الـــذي یحـــیط المفتاحیـــة و مفاهیمهـــا، و بالتـــال

 .بالمفهوم 

أدرجنـــا مـــا نـــراه مهمـــا و لـــه عالقـــة  تشـــملها هـــذه الدراســـة، التـــي مصـــطلحاتالمفـــاهیم و الو لعـــل مـــن أهـــم 

 :یليو هي فیما رئیسیة و كلها تحتاج إلى توضیح،  م، رغم انه هناك مفاهیالبحث بموضوع هذا

یمكن تعریف التأثیر بشكل عام بأنه بعض التغییر الذي یطرأ على مستقبل الرسالة كفرد فقـد «  :التأثیـر_ 

تلفـت الرســالة انتباهـه و یــدركها، و قـد تضــیف إلــى معلوماتـه معلومــات جدیـدة، وقــد تجعلـه یكــون اتجاهــات 

ســـلوكه الســـابق، فهنـــاك  جدیـــدة أو یعـــدل اتجاهاتـــه القدیمـــة، وقـــد تجعلـــه یتصـــرف بطریقـــة جدیـــدة، أو یعـــدل

مستویات عدیدة للتأثیر، ابتداء من االهتمام إلـى حـدوث تـدعیم داخلـي لالتجاهـات إلـى حـدوث تغییـر علـى 

 . 4» تلك االتجاهات، ثم في النهایة إقدام الفرد على سلوك علني

لنفســـیة أو التغییـــر الـــذي یمكـــن أن یحدثـــه التعـــرض للرســـائل اإلعالمیـــة و علـــى الحالـــة ا :یعنـــي التـــأثیر«  

 .5»الذهنیة أو المعرفیة أو الثقافیة أو االجتماعیة، أو على بعضها أو علیها كلها 

 .التأثیر هو ترك األثر ، بمعنى األثر هو نتیجة للتأثیر ، نقول أثر في نفسي ، أي ترك فیها أثرا ونتیجة 

فأصــحاب هــذا   Needle_Hypodermique كــده نمــوذج الحقنــة تحــت الجلــدأقــدم نمــاذج التــأثیر مــا یؤ 

 القدرة على التأثیر المباشر واالني والقوي في كل من یتعرض للرسالة  اإلعالمالنموذج یرون لوسائل 

4 

                                                           

. 114، ص 2004، دار الفجر للنشر و التوزیع، القاهرة،  1ط ،" المعجم اإلعالمي "منیر حجاب، محمد  _  4
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باسـتمرار ویوضـح هـذا األخیـر التـأثیر الـذي یحـدث علـى مسـتوى القـیم المادیـة التـي تـدعم الـروح  اإلعالمیة

 . 6التجاریة لألفراد ، مما یؤثر على األنماط الشرائیة وكذا على أسلوب الحیاة العام

یــة تــدل وفــي نظر المحــدود و التــأثیر المع التــأثیرعبــر الــزمن مثلمــا یتأكــد فــي نمــوذج  حدوثــهالتــأثیر یمكــن 

أنها تحقق التأثیر في األفراد بطرق و أشكال غیـر "  جوزیف كالبر" یرىهذه النماذج كما الفجوة المعرفیة و 

مـن خـالل  إالجدیـدة و اتجاهـات متغیـرة فـي السـلوك  أراءال یخلق : مباشرة فالتلفزیون مثال یرى كالبر أنه 

 . 7ماعیة و سیاسیة واقتصادیة كثیرة عوامل اجت

هو تلك النتیجة التي تتم بعـد مرحلـة التعـرض والتفاعـل الـذي یحـدث بـین المشـاهد  الفضائیة القنواتوتأثیر 

وما تتركه من تأثیرات سواء كانت ایجابیة أو سلبیة علـى الشـباب الجزائـري باعتبـاره و البرامج التلفزیونیة ، 

 .المكون الرئیسي للمجتمع 

نفــس المعنــى تقریبــا، و الواقــع أن كــال المصــطلحین أغلبیــة الدراســات تســتعمل المصــطلحین، فــي «  :األثـــر

و  لزمـان و المكـان، فـالتمییز نسـبيیعبران عـن العالقـة فـي سـیاق تـاریخي ثقـافي و تكنولـوجي یختلـف فـي ا

نـه ضـعیف یتـراكم مـع الـزمن، ومنـه التـأثیر یقـع أعلى  القنوات الفضائیةو ینظر إلى اثر  ، 8 » لیس مطلقا

 .بالضرورة أن یكون آنیاعلى المدى الطویل و لیس 

                                                                                                                                                                                     

، أطروحة لنیل شھادة ، دراسة نقدیة تحلیلیة ألبحاث الجمھور في الجزائر" المنطلقات النظریة والمنھجیة لدراسة التلقي " علي قساسیة ، _ 5
  . 33: ، ص  2007_2006ل ، كلیة العلوم السیاسیة و االعالم ، سنة الدوكتوراه دولة في علوم االعالم واالتصا

 

 . 109: ، ص  2011، مقامات للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  1، ط "التلقي في الثقافة واالعالم " مخلوف بوكروح ، _ 6
 . 35: علي قسایسیة ، مرجع سبق ذكره ، ص  _ 7

 . 24: ، ص 2001، ترجمة و التألیف و النشر، دار اللسان العربي لل1ط ،"مصطلحات في اإلعالم و االتصال  "خضیر شعبان، _8

، مركز دراسات الوحدة 1، ط"العولمةمن الحداثة إلى ...و اإلشكالیات سوسیولوجیا الثقافة، المفاهیم "عبد الغني عماد،  _9

 . 81: ص العربیة،
م، 1999بحث منشور في مجلة دراسات اجتماعیة، السنة األولى، العدد الثاني، بغداد،  ،"نحن والبّث الفضائيّ  "،حمود شمالم _10
. 16 ص  

 
 



: اإلطار المــنـھـجي و المـفـاھـیـمـي   

 

 
16 

و األثر هنا هو ذلك الـذي یحـدث مـن جـراء السـلوك االتصـالي للمسـتخدم مـع الوسـیلة و مـع مـا تـوفره لـه   

مـع  لسیاق العـام الـذي یوجـد فیـه الفـردمن خدمات و محتوى، و هذا في جانبیه االیجابي و السلبي ضمن ا

و  ســائل اإلعــالم هــو عامــل مهــم و مــؤثرأن اثــر و ، ذلــك  األخــذ بعــین االعتبــار العوامــل الوســیطة األخــرى

 یعمل ضمن عوامل نفسیة و اجتماعیة أخرى متعددة إذلكن لیس مباشر، 
9 . 

 :  القنوات الفضائیةمفهوم _ 

مسـارات محـددة  عرض تلفزیوني مرئي یبث عبـر شـبكة مـن األقمـار الصـناعیة تـدور حـول األرض فـي  هو

 .10 مجموعة منه على البوصلة لتحدید اتجاه التقاط كل  واالتجاهمعروفة، وتحدد بالزاویة 

مباشرة بأجهزة  وعرفت القنوات الفضائیة بأنها استقبال اإلرسال التلفزیوني من األقمار االصطناعیة _ 

األرضیة الكبیرة أو هي تلك الترددات التي تلتقط من  االستقبالالمنزلیة دون تدخل من محطات  االستقبال

 . 11خالل طبق خاصمن لكل من یستقبلها  وتبث من مركز البث الخاص بها قبل قمر محدد 

العنكبوتیة أو  التي تستقبل من الفضاء الخارجي عبر األطباق أو الشبكة  هي جمیع القنوات الفضائیة_ 

  .12غیر مشفرة مشفره أو  غیر رسمیة  األخرى، وتبث بطریقة رسمیة أو االتصالوسائل 

التلفزیونیة الفضائیة من محطات اإلرسال و عبر األقمار الصناعیة مباشرة إلى  التقاط القنواتویتم 

الصحن "أو " الطبق" لجهاز المسمى بالهویة المقعرةاألجهزة التلفزیونیة الفردیة دون أي وسیط سوى ذلك ا

 .الذي ال یتقید بحدودي المكان و الزمان و یتماثل هذا " االلتقاط 

قد أفرز مشهدا اتصالیا عالمیا ال یعترف بالحدود القطریة و فتح المجال كبیرا إن هذا النوع من االتصال 

لوصول الصورة من و إلى جمیع دول العالم و بالتالي  أصبحت الجزائر منذ الثمانینیات من القرن الفارط 

الوسائط و  مجاال مفتوحا الستقبال العدید من القنوات التلفزیونیة الدولیة الحكومیة و غیر الحكومیة بشتى



: اإلطار المــنـھـجي و المـفـاھـیـمـي   

 

 
17 

التي تحمل في طیاتها نماذج ثقافیة و حضاریة مختلفة عن النماذج المحلیة أو القطریة في مقوماتها و 

 .13 قناعاتها و أهدافها

 : مـفهوم الهویة الثـقافیة _ 

   : الهویة ×

وبالنسبة لمفهوم أي جوهر الشيء وحقیقته " هو " الذات وهي مأخوذة من كلمة " الهویة " یعني مصطلح 

أو  يءحقیقة الشهي في الفلسفة " الهویة "في اللغة نجد أن المعجم الوسیط أشار إلي أن " الهویة " 

الشخص التي تمیزه عن غیره ، أو هي بطاقة یثبت فیها اسم الشخص وجنسیته ومولده وعمله ، وتسمي 

كما تعرف الهویة بأنها كل ما یشخص الذات ویمیزها وهي سمة جوهریة ،  14 "البطاقة الشخصیة أیضا

هي تشابك مع الواقع والتاریخ ؛ فالهویة هي حمایة الذات الفردیة  وٕانماولیست منظومة جاهزة ونهائیة 

 .والجماعیة من عوامل الهدم واالندثار 

5 

                                                           

، مكتبة العبیكان، الریاض، "اإلنترنت والقنوات الفضائیّة ودورھما في االنحراف والجنوح" ،عبد الكریم بن عبد هللا الحربيّ  _11
. 65: ، ص  2003  

. 23: ص , شمال ، مرجع سبق ذكره محمود _12  

. 11: ، ص  م2001، مؤسسة الرسالة، بیروت،  "االتصال التلفزیوني ومدى تأثیره في األطفال"  فاضل حنا، _13  

 .56:،ص2003مطبوعات الجامعیة، الجزائر، دیوان ال ،"المسألة الثقافیة و قضایا اللسان و الهویة" ،لعربي ولد خلیفة محمدا  _14
 . 57: العربي ولد خلیفة محمد ، مرجع سبق ذكره ، ص _ 15

 .  184: ، ص  1،طدار اللسان العربي : الجزائر،  "مصطلحات في اإلعالم واالتصال" ،شعبانخضیر  _16

 . 83:مرجع سبق ذكره ، ص ،  العولمةمن الحداثة إلى ...و اإلشكالیات سوسیولوجیا الثقافة، المفاهیم "عبد الغني عماد،  _17

، 25، الطبعة الثانیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، العدد "المسألة الثقافیة في الوطن العربي" محمد،  يعابد الجابر  _18

 . 23: ، ص 1999مارس 

بیروت،  مة العربیة للترجمة،منیر السعیداني، المنظ: ، الطبعة األولى، ترجمة"مفهوم الثقافة في العلوم االجتماعیة "كوش دنیس، _ 19

 . 25: ، ص 2007
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تـت إحـدى الدراسـات أن السـن الطبیعـي من المالحظ أن الفرد یبدأ في إدراك هویته في سـن مبكـرة ، فقـد أثب

سنوات ، ویزداد إدراكـه بتقـدم عمـره ، وبالتـالي فإنـه یمكـن  9- 8إلدراك الطفل  لهویته القومیة تبدأ ببلوغه 

 . ة نحو الوالء للوطن في سن مبكرةإكساب الفرد االتجاهات اإلیجابی

مجموعـة مـن السـمات الثقافیـة التـي تتصـف بهـا " كما أن الهویة ترتبط باالنتماء ، فقد عرفها البعض بأنهـا 

واالرتباط  ي األفراد باالنتماء لشعب معینجماعة من الناس في فترة زمنیة معینة ، والتي تولد اإلحساس لد

 15"بوطن معین ، والتعبیر عن مشاعر االعتزاز، والفخر بالشعب الذي ینتمي إلیه هؤالء األفراد

 : الثقافة × 

الشـيء فقـال العـرب ثقفـت الـرمح أي قومتـه ، أي جعلتـه " قَـَوم " أي " ثَقف " تعنى كلمة  :الثقافة في اللغة 

صـقل الـنفس و المنطـق و الفطانـة  فهي تعني كلمة عریقة في اللغة العربیة و الثقافة ،  على أحسن صورة

و هـي تعنــى  ثقـف ثقفــا و ثقافـة ، صـار حاذقـا خفیفـا فطنــا ، و ثقفـه تثقیفـا سـواه ،: قـاموس المحـیط و فـي 

 .16وجدانا و تقویمه سلوكا و معاملةتسویته فكرا و  أي بتثقیف اإلنسان

هـــي ذلـــك التـــراث الحضـــاري ومنهجیـــة التفكیـــر و أســـلوب العـــیش والمعاملـــة أي تلـــك ": والثقافـــة اصـــطالحا 

 . 17"األمور التي تنطلق من ذاتیة وشخصیة اإلنسان بما هو علیه من صفات

ذلــك  ووأكثرهــا شــیوعًا حتــى اآلن وذلــك ألهمیتــه وقیمتــه التاریخیــة هــ عریفــات للثقافــةقــد یكــون مــن أقــدم الت

والـذي یقـول " ةالثقافـة البدائیـ"فـي نهایـات القـرن التاسـع عشـر فـي كتابـه " إدوارد تیلـور"التعریف الـذي قدمـه 

 :فیه إلى أن الثقافة هي

 اإلمكانیـاتقانون والعرف وغیـر ذلـك مـن كل مركب یشمل على المعرفة والمعتقدات ، الفنون واألخالق وال"

  ."18باعتباره عضوا في المجتمع  اإلنسانأو العادات التي یكتسبها 
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 هي ذلك الكـل المركـب الـذي یتـألف مـن كـل مـا نفكـر فیـه أو نقـوم بعملـه: یرى علماء االجتماع أن الثقافة 

 .19كأعضاء في المجتمع  نمتلكهأو 

الحیــاة وهــي مركــب معقــد یضــم فنــون المجتمــع ومعتقداتــه وعاداتــه و  أســلوبأنهــا  :أیضــا  الثقافــة وتعــرف

وأساطیره ، ولغاته  فالثقافة معناهـا واسـع ألنهـا عبـارة عـن مجموعـة  إبداعاتهمؤسساته ، قوانینه ، أعرافه ، 

النشاطات والمشروعات والقیم المشتركة التي تكون األساس لدى األمة والتي ینبثق منهـا تـراث مشـترك مـن 

 .20د االنتماء والتضامن والمصیر الواحالت المادیة والروحیة ، تضم مشاعر الص

لألفـــراد و  االجتمـــاعيو اســـتعملت الثقافـــة فـــي العصـــر  الحـــدیث للداللـــة علـــى الرقـــي الفكـــري و األدبـــي و 

و الثقافــة لیســت مجموعــة مــن األفكــار فحســب و لكنهــا نظریــة فــي الســلوك بمــا یرســم طریــق  ،الجماعــات 

الحیاة إجماال ، و بما یتمثل فیه الطابع العام الذي ینطبع علیه شعب من الشعوب ، و هي الوجـوه الممیـزة 

لغة و المبادئ و لمقومات األمة التي تمیز عن غیرها من الجماعات ، بما تقوم به من العقائد و القیم و ال

فــإن الثقافــة هــي المركــب الــذي یتضــمن المعــارف و  بــذلكالســلوك و المقدســات و القــوانین و التجــارب ، و 

 .21العقائد و الفنون و األخالق و القوانین و العادات 

یمكن تعریف الهویة الثقافیة العربیة اإلسالمیة بأنها  مجموعة السمات والخصائص : ة الهویة الثقاف× 

وتتمثـل تلـك   األخـرىي تنفرد بها الشخصیة العربیـة ، وتجعلهـا متمیـزة عـن غیرهـا مـن الهویـات الثقافیـة الت

الخصائص في اللغة والدین والعادات والتقلید واألعـراف وغیرهـا مـن المكونـات الثقافیـة ذات السـمة العربیـة 

 .   22واإلسالمیة 

تلك المبادئ األصـیلة والسـامیة والذاتیـة النابعـة مـن األفـراد أو الشـعوب وركـائز اإلنسـان التـي : فهي أیضا 

كل فرد بانتمائه األصلي لمجتمع ما ویمیزه عن باقي تمثل كیانه الشخصي والروحي والمادي بحیث یحس 
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تصــادیة واالجتماعیــة والسیاســیة ، والهویــة الثقافیــة تمثــل كــل الجوانــب الحیاتیــة ، االقالمجتمعــات األخــرى 

 23اد بالحس والشعور باالنتماء لهاوالحضاریة والمستقبلیة ألعضاء الجماعة الموحدة التي ینتمي إلیها األفر 

.  

ــــة و ، كالعقائـــد والعـــادات  ثقافـــة مجتمعـــهعملیـــة اجتماعیـــة یكتســـب الفـــرد بمقتضـــاها  « :التنشـــئة الثقافی

 . 24»فیها، و كل ما یجعله جزءا من ثقافته ومجتمعهاألخالق وصفات الثقافة التي یولد 

6 

أو مواطنا صالحا ومتكیفا  إنساناویعتنقها وتجعل منه  اإلنسانالقیمة عبارة عن فكرة یعتقد بها : القـیم _ 

یة ألنها تنشأ من احتكاك مع جماعته أو مجتمعه ، ولذلك یطلق على هذه القیم تعبیر القیم االجتماع

مع بعضهم البعض واتصالهم في جماعة أو مجتمع ، فالقیم هي الصفات الشخصیة التي یفضلها األفراد 

واألعراف تصنعها أو یرغب فیها الناس  فهي على اتصال مباشر بثقافة المجتمع ، فالعادات والتقالید 

 .25القیم في أي مجتمع 

                                                           

 . 24: ص  عابد محمد الجابري ، مرجع سبق ذكره ، _20

 . 76: عبد الغني عماد ، مرجع سبق ذكره ، ص  _21

لـى، مكتبـة فلایر حسن خلیفـة، الطبعـة األو : ، ترجمة"االیدولوجیا و الهویة الثقافیة الحداثة و حضور العالم الثالث "الرین جورج، _22

 . 11: ، ص  2002القاهرة، مدبولي، 
 . 43: عابد محمد الجابري ، مرجع سبق ذكره ، ص _23
 . 12: ، ص  2005، منشورات االختالف ،  "التلقي والسیاقات الثقافیة " عبد هللا ابراھیم ، _ 24
مجلة ،  " الشباب الجزائرياستخدام تكنولوجیات االتصال واالعالم الحدیثة وانعكاسھ على سلوكیات " محمد فاتح الحمدي ،  _25

 . 36: ، ص  2012،  1عدد الدراسات االعالمیة القیمیة المعاصرة ، 
 . 37: محمد فاتح الحمدي ، مرجع سبق ذكره ، ص  _26
 . 34: عبد هللا ابراھیم ، مرج سبق ذكره ، ص  _27

كلیة اإلعالم،  ،أطروحة دكتوراه غیر منشورة ،"اإلعالم والوعي االجتماعي لدى الشباب الجزائري" عبد اهللا بوجالل،_ 28

 . 73: ، ص  1989القاهرة ،  جامعـة
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صیة من میزات الفرد أو خاریح ، ممیز من مبأن القیمة مفهوم ضمني أو ص:" كلوكهوهن "ها یعرف

 . 26خصائص الجماعة حول ماهو مرغوب فیه والذي یؤثر على اختیار أنماط ووسائل وأهداف الفعل

بأنها المعتقدات لما هو مرغوب أو حسن مثل حریة الكالم و ماهو غیر مرغوب " :  كرتش" ویعرفها "  

 . عدم األمانة: فیه أو سیئ مثل 

أن القیمة هي االرتقاء ، أي ما یسمو في المعنى ، والقیمة معنویة " :  لرحمن عبد اعزي " ویعرفها 

 . 27" منزلة أعلى إلىعملیا كلما ارتفع بفعله وعقله  اإلنسانویسعى 

 : مفهوم الشباب × 

سن النضج وهي الیفاعة ویحصل في هذه  إلىهو مرحلة المراهقة أو العبور من سن الطفولة : الشباب 

و غریزیة بحیث تؤثر األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة على نمو المرحلة تحوالت جسمیة وجنسیة 

سنة ، ویبنون  25 إلى 15المراهقین ؛ ویرى علماء االجتماع أن الشباب هم كل ما یدخل في السن من 

أو العضوي بینما لم یكتمل نموهم النفسي والعقلي  الفسیولوجيرأیهم على أساس أن أولئك قد تم نموهم 

 .وبالتالي فهم في مرحلة وسط بین المراهقة وبین الرجولة الكاملة اكتماال تاما 

 تحتاج هذه المرحلة لعنایة خاصة  یتخطى فیها األفراد مرحلة التوجیه والرعایة ویكونون أكثر تحررا ولهذا

على الفرد من تغیرات جنسیة وعقلیة ونفسیة وقد  یطرألمرحلة جد مهمة لما و یرى علماء النفس أن هذه ا

 : 28 أربعة مراحل إلىقسموها 

 .سنة 15إلى  12مرحلة المراهقة التي تمتد من سن  -1

 .سنة 18إلى  15مرحلة البلوغ التي تمتد من  -2
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 .سنة 21و  18مرحلة الشباب المبكر، و هي المرحلة التي تشمل الفترة  -3

 .سنة 25إلى  21الشباب البالغ التي تمتد من مرحلة  -4

ة الجامعیـــة أي الشـــباب الجـــامعي، و الشـــباب المقصـــود فـــي الدراســـة الحالیـــة هـــم الـــذین یعكســـون المرحلـــ× 

عــین االعتبــار االســتثناءات الــذین تتــراوح أعمــارهم بــین الثامنــة عشــر و الخامســة و العشــرون، مــع األخــذ بو 

 . أثناء فترة إجراء الدراسةائریة الذي یزاول دراسته في الجامعة الجز  بمعنى كل الشباب الجامعي األخرى

 : الشباب الجامعي × 

ــبهم تتــراوح أع ســنة  26ســنة َو  18مــارهم مــا بــین یقصــد بالشــباب الجــامعي الطلبــة الجــامعیین ویكــون أغل

والطالـب الجــامعي هـو الشــخص المسـجل فــي مؤسسـة مــن مؤسسـات التعلــیم العـالي والبحــث العلمـي ویتــابع 

ماسـتر ال_ دراسته فیها بصفة رسـمیة ، ونقصـد بالشـباب الجـامعي فـي هـذه الدراسـة طلبـة السـنوات النهائیـة 

 " .عبد الحمید ابن بادیس " في كلیة العلوم االجتماعیة _ دوكتوراه الو 

 : نظري للدراسة  كإطار الغرس الثقافينظریة _ 9

یمكن وصف عملیة الغرس بأنها نوع من التعلم العرضي الذي ینتج عن التعرض التراكمي لوسائل اإلعالم 

، حیــث یتعــرض مشــاهد القنــوات الفضــائیة دون وعــي علــى حقــائق الواقــع االجتمــاعي " التلفزیــون " خاصــة 

قعیــة لتصــبح لتلــك الصــور أساســیة فــي ذهــن المتلقــي فعملیــة الغــرس لیســت تنقلــه بســیاقاته الواال وان كانــت 

ودینامیكیــة  إلــى المشــاهدین ولكنهــا جــزء مــن عملیــة مســتمرة عبــارة عــن تــدفق موجــة مــن تــأثیرات التلفزیــون 

والواقــع هــذه النظریــة تعلقــت بوســیلة التلفزیــون لدراســة العنــف والجریمــة فــي مضــامین للتفاعــل بــین الرســائل 

لمضـــامین الفضـــائیات تنغـــرس فیـــه قـــیم ت التلفزیونیـــة وتطـــورت ونـــتج عنهـــا أن الفـــرد الـــذي یتعـــرض القنـــوا

عـن فإذا سـألناه فیه ال شعوریا ،  تغرسوتصورات تجعله یتبناها ویظن أنها فعال ما یحدث بالواقع وبالتالي 

لكونــه غیــر واع مــن القنــوات وتكــون مغــایرة دومــا للواقــع ، ظــاهرة مــا یكــون تفســیره ونظرتــه حســب مــا یتلقــاه 
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ســـاعات طویلـــة أمـــام شاشـــة  لقضـــائهوعیـــه ال یتعـــدى الشـــعور بالتســـلیة  إن، بـــل بعملیـــة صـــنع هـــذا الواقـــع 

 . 29التلفاز

7 

نظریــة الغــرس الثقــافي هــي نظریــة اجتماعیــة تهــدف لدراســة تــأثیر التلفزیــون ، بحیــث یــرى مؤسســوا هــذه 

الناس أسرى الواقع المصنوع فهم یعیشون ویتصرفون على واقـع غیـر الواقـع الحقیقـي واالتجـاه النظریة أن 

 السائد في النظریة هو الخصائص الثقافیة التي یقدمها التلفزیون ، خاصة وأن اإلعالم العربي

تعـــانى مـــن التبـــادل الالمتكـــافئ فیمـــا یعبـــر عنـــه بحـــال التبعیـــة  عمومـــا والجزائـــر علـــى وجـــه الخصـــوص 

إلعالمیة و االنبهار باإلعالم الغربي بصفة عامة واألمریكـي بصـفة خاصـة ، ومـا یترتـب علـى ذلـك مـن ا

العربي تمثیل ألفكاره وثقافته ومفاهیمه، وما یترتب على ذلك من آثار سلبیة على الهویة الثقافیة للمجتمع 

حسب تعالیم الثقافة الغربیة وكیف تشكل  الشباب بنیة العقل لدى يلتحوالت التي طرأت علكا، الجزائري و 

بنیته الذهنیة وسلوكه وتصـرفاته  خاصة على مجموعة من التحوالت و بروز العربیة  ته ثقاف على هوتمرد

وتشــویه هویتــه وخصوصــیته محــاوالت طمــس  أدت إلــى هــذه التحــوالت  و وحتــى لهجتــه ونمــط حیاتــه  ،

 .  30الثقافیة

: أثر وسائل اإلعـالم بحیـث یـرون أن أ خالل السبعینیات كمنظور جدید لدراسة , م , فقد ظهرت في الو 

مداومــة التعــرض للتلفزیــون ولفتــرات طویلــة و منتظمــة لــدى المشــاهد اعتقــادا بــأن العــالم الــذي یــراه علــى " 

 " .شاشة التلفزیون ما هو إال صورة عن العالم الواقعي الذي یحیاه  

                                                           

 . 135: ، ص 1993دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،"األسس العلمیة لنظریات اإلعالم" جیهان أحمد رشتي،  _  29
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فكار نتیجة یعتبر قوة مسیطرة على المشاهدین ، وكانت هذه األأن التلفزیون   G  Gerbner  قالعندما 

مجموعــة مــن البــاحثین فــي بحــث تــأثیرات التلفزیــون علــى المجتمــع األمریكــي عنــدما للجهــود التــي قــام بهــا 

 . أ موجة من العنف واالضطراب والجرائم واالغتیاالت في نهایة الستینیات,م,اجتاحت الو

یــرى أصــحاب النظریــة أن بــرامج التلفزیــون تحــدث أثــار قویــة علــى إدراك النــاس للعــالم الخــارجي وخاصــة 

الذهنیـة التـي تسـود لـدى  الذین یتعرضون لتلك المضامین لفترات طویلة ومنتظمة وبالتـالي فالصـورة هؤالء

 .31 فزیونامین التلتعرض هذه الجماعة ألنواع خاصة من رسائل مضتكون ناتجة عن تكرار  ،جماعة ما

 

8
 

 

 :منـهج الدراســة _ 1

المـنهج هـو عبـارة عـن تلـك الطریقـة العملیـة التـي ینتهجهـا أي دارس أو باحـث « : منهج الدراسة المیدانیة

في دراسته و تحلیله لظاهرة معینة، أو معالجته لمشكلة معینة وفق خطوات بحث محددة من أجل الوصول 

 .32»موضوع الدراسة و التحلیلإلى المعرفة الیقینیة بشأن 

بأنه مجموعة العملیات الذهنیة التي یحـاول : المنهج  Madeline Gravitz" مادلین غرافیتس"لقد عرفته 

 . 33من خاللها بلوغ الحقائق المتوخاة مع إمكانیة تبیانها والـتأكد من صحتها  

                                                           

 .299، الدار المصریة اللبنانیة ، بدون طبعة ، ص  "االتصال والنظریات المعاصرة "حسن عماد مكاوي ، _30

نصر الدین العیاضي، الصادق رابح، المنظمة العربیة : ، الطبعة األولى، ترجمة "تاریخ نظریات االتصال"  میشال ماتالر أرمان،_ 31

 . 56: ، ص  2005للترجمة، بیروت، 
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و ســـعیا انطالقـــا مـــن طبیعـــة الدراســـة  التـــي تبحـــث فـــي معرفـــة تـــأثیر البـــث الفضـــائي علـــى الهویـــة الثقافیـــة 

مـن خـالل دراسـة عینـة مـن الشـباب الجزائـري  الوصـفعلـى أسـلوب  سـنعتمدنتائج حـول ذلـك  إلىللوصول 

 .للوقوف على مدى تأثر الشباب بالقنوات الفضائیة و كیفیة توظیفها بما یخدمهم  

«  تســتخدم فــي الدراســات اإلعالمیــة و الــذي یعتبــر مــن أبــرز المنــاهج التــي الوصــف و لقــد اســتخدم مــنهج 

جهدا علمیا منظمـا للحصـول علـى بیانـات و معلومـات  و أوصـاف عـن الظـاهرة أو  وصفویعتبر منهج ال

 .34»مجموع الظاهرات موضوع البحث عن العدد األدنى من المفردات المكونة لمجتمع البحث

كمــا یهــتم هــذا المــنهج بشــرح وتفســیر األحــداث والمواقــف المختلفــة المعبــرة عــن الظــاهرة أو مجموعــة مهمــة "

ــة تحلیــل الواقــع الــذي تــدور علیــه األحــداث والوقــائع وكــذا محاولــة تفســیر األســباب الظاهریــة لتلــك  ومحاول

أو إزالــة معوقــات أو األحــداث ، بقصــد الوصــول إلــى اســتنتاجات منطقیــة مفیــدة تســاهم فــي حــل المشــكالت 

الغموض الذي یكتنف بعض الظواهر ، من أجل تطویر الواقع واستحداث أفكار ومعلومات ونمـاذج سـلوك 

 .جدیدة 

وفي الوقت ذاته یستهدف المنهج الوصفي تصویر وتوثیق الوقائع والحقائق الجاریة ویهتم في مجال دراسة 

صـــنیف الـــدوافع والحاجـــات والمعـــاییر الثقافیـــة جمهـــور المتلقـــین ، بوصـــف حجـــم وتركیـــب هـــذا الجمهـــور وت

ومسـتویات االهتمـام والتفضـیل ویمثـل الوصـف واالجتماعیة وكذلك األنماط السلوكیة ودرجاتها أو شـدتها ، 

 .35"في هذا اإلطار اإلجابة على السؤال  لمن ؟ وأي الجمهور المتلقین ؟ 

9 

                                                           

 23: ،ص 1995ة الثانیة، عالم الكتب، القاهرة،الطبع ،"بحوث اإلعالم، دراسات في مناهج البحث العلمي "،حسین سمیرمحمد  _32

. 

 . 43: ، ص 1983، الطبعة الرابعة، الجزائر، " البحث العلمي، مناهجه و تقنیاته" محمد زیان عمر،  _33

 . 32: ، ص 2000الطبعة األولى، عالم الكتب، ،  "البحث العلمي في الدراسات اإلعالمیة"عبد الحمید محمد،  _34
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التلفزیـــوني بجمیــع قنواتــه العربیـــة والغربیــة علـــى وتجــري هــذه الدراســـة بقصــد اكتشــاف ومعرفـــة تــأثیر البــث 

أثر هذه الوسیلة على قیم المجتمع وبنیته وثقافته وهویته وعاداتـه وتقالیـده وبكـل  وصفالمشاهد الجزائري و 

 .ما یرتبط بالموروثات 

 : مجتمع الدراسـة المیدانیة وعینته _ 11

تـي یسـتهدف الباحـث دراسـتها لتحقیـق أهـداف مجتمع البحث هـو المجتمـع األكبـر أو مجمـوع المفـردات ال« 

الدراســة، ویمثــل هــذا المجتمــع الكــل أو المجمــوع األكبــر للمجتمــع المســتهدف، الــذي یهــدف الباحــث دراســته 

 . 36»ویتم تعمیم نتائج الدراسة على كل مفرداته

مجتمــع البحــث هــو مجموعــة عناصــر لهــا خاصــیة أو عــدة خصــائص مشــتركة تمیزهــا عــن غیرهــا مــن « و

، إذًا مجتمــع البحــث هــو المجتمــع األصــلي 37»لعناصــر األخــرى، و التــي یجــري علیهــا البحــث أو التقصــيا

ویمكـن القـول «  للعینة و الذي یمثل مجموع وحدات البحث التي نرید الحصول على بیانات منهـا و عنهـا،

یعتبر المراهقـون . 38 »بكل بساطة أن مجتمع البحث هو جمیع مفردات الظاهرة التي یقوم بدراستها الباحث

األكثر تقـبال وتـأثرا والشباب أكثر الفئات الجماهیریة شغفا بالقنوات التلفزیونیة ؛ فهم فئة من فئات المجتمع 

محتویــات وبــرامج القنــوات وتكــون لــدى هــذه الفئــة قابلیــة الختبــار وتجریــب كــل مــا یبــث عبــر هــذه وانبهــارا ب

 .األخیرة  

یهدف الباحث دراسته، و في حالتنا هذه مجتمع البحـث هـو فئـة الشـباب  و بالتالي مجتمع البحث هو الذي

و نخص هنا الشباب الجامعي الجزائري، فالشباب الجامعي هو جمیع الوحدات والمفـردات الممثلـة لمجتمـع 

                                                                                                                                                                                     

. 34: عبد الحمید محمد ، مرجع سبق ذكره ، ص  _35  
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 ر البث الفضائي بجمیع قنواتـه علـىوألن الدراسة تهتم بكشف تأثیأو مجتمع العینة المراد دراستها ،  البحث

 . الهویة الثقافیة لدى الشباب الجامعي

لهذا یتناول كل وحدات المجتمع األصلي في الكثیر من الدراسات ال یمكن للباحث أن   :عینة الدراسة × 

 و 10، فالعینـة هـي مجموعـة صـغیرة نسـبیا مـن المجتمـع العـام یتعین علیه اختیار بعض الوحدات الممثلة له

 زة و منتقاة من مجتمع الدراسة ، فهي ممیزة من حیث أن لها نفس تشیر العینة إلى مجموعة جزئیة ممی

 

 اسة وفق إجراءات و أسالیب محددة خصائص المجتمع، و منتقاة من حیث انه یتم انتقاؤها من مجتمع الدر 

حصـر لمجتمـع  ا تتوافر على نفس خصائص المجتمع فهـيحیث أنه ةفالعینة تعكس المجتمع الكلي للدراس

الدراسة إلـى عـدد مصـغر، وتسـمح العینـة مـن االنتقـال مـن الجـزء إلـى الكـل، أي دراسـة المجتمـع الكلـي فـي 

إذًا العینــة هــي جــزء مــن مجتمــع الدراســة الــذي ُتجمــع منــه البیانــات المیدانیــة، وهــي « ضــوء بعــض أفـــراده 

 39»على أن تكـون ممثلـة لمجتمـع البحـثتعتبر جزءًا من الكل بمعنى أنه تؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع 

وقد شملت عینة الدراسـة مجموعـة مـن الشـباب الجـامعي الجزائـري، و السـبب فـي اختیـار الشـباب الجـامعي 

یعـــود لعوامــــل اجتماعیــــة وثقافیـــة ونفســــیة علــــى اعتبـــار أن هــــذه الفئــــة لهـــا قابلیــــة أكثــــر مـــن غیرهــــا لتبنــــي 

ســتوى العلمــي والمعرفـي، وحــب االطــالع الــذي تتمیــز بــه هــذه ، باإلضــافة إلــى الم المسـتحدثات التكنولوجیــة

، أیضـــا أنهـــا قابلـــة البـــرامج التلفزیونیـــة ، كمـــا أنهـــا تعتبـــر الفئـــة األولـــى المســـتهدفة غالبـــا مـــن رســـائل  الفئـــة

 . المقابلةللتعامل و اإلجابة على أسئلة 

                                                           

 . 76: ،ص 1983، دیوان المطبـوعات الجامعیة، الجزائر، 1، الطبعة  "البحث العلمي مناهجـه و تقنیاته"زیان عمر محـمد،  -36
 . 495 : ، ص مرجع سبق ذكره،  محمد عبد الحمید_ 37

 . 24: ، ص  2001، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، " قضایا منهجیة في العلوم االجتماعیة" ،  دلیو فضیل_ 38
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 :وقد روعي في اختیار مفردات العینة

 .الجامعي فقطأن تشمل على فئة الشباب  _ 

 ).ذكور و إناث(أن تتضمن العینة الجنسین معًا  _

 ."عبد الحمید ابن بادیس " العلوم االجتماعیة  أقسام من كلیة  ثالثةأن تشمل  _

 . عشر مستجوب 12أن ال یقل عدد أفراد العینة عن  _

بحیث یختار   ، القصدیة الغیر احتمالیة مفردة بطریقة العینة15واختیرت عینة الدراسة المكونة من 

الباحث المفردات في هذه العینة بطریقة عمدیة ، طبقا لما یراه من سمات أو خصائص تتوفر في 

حیث یتم اختیار المفردات " مستغانم "بجامعة الجامعي  لفئة الشبابالمفردات بما یخدم أهداف البحث ، 

یقوم هو شخصیا باقتناء المفردات الممثلة أكثر من غیرها لما بطریقة تحكمیة ال مجال فیها للصدفة بل 

 . 40 یبحث عنه من معلومات وبیانات

 

 

 

 

11 

 : أداة الـدراسـة المـیدانـیة _ 12

                                                           

بوزید صحراوي واخرون ، دار : تدریبات علمیة ، تر "  منھجیة البحث العلمي في العلوم االنسانیة" موریس أنجرس ، _  39
 . 56: ، ص  2006القصبة للنشر ، الجزائر ، 

. 84: زیان محمد عمر ، مرجع سبق ذكره ، ص _ 40  
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مـن أدوات البحــث العلمـي وهــذا بهـدف الوصــول  ةثنـا تطلــب منـا االعتمــاد علـى أداوانطالقـا مـن طبیعــة بح 

 .كأداة أساسیة   المقابلة: نتائج دقیقة وموضوعیة وهي    إلى 

قابلــة للعــرض و  مجموعــة أســئلة تطــرح ألفــراد عینــة البحــث، و التــي تعطینــا إجابــات المقابلــةتعنــي « و  

 . 1241»و التعلیل ، و التركیب و الوصول إلى نتائج تجیب على تساؤالت اإلشكالیة التحلیل 

المجردة علـى أسـئلة الباحـث  اإلجابةفالمقابلة هي عبارة عن تفاعل لفظي ، یسمح للمبحوث بتخطي حدود 

 و أفكاره ومعتقداته  أرائهعلى األسئلة بالطریقة التي یراها والتعبیر عن  اإلجابةالحریة الكاملة في  إلى

منهجیــة ، التــي تــنظم اللقــاء العلمیــة وال واإلجــراءاتفهــي أســلوب مــنظم یقــوم علــى مجموعــة مــن الخطــوات 

األهــداف البحثیـة لتنظــیم المقابلــة ، فهــي لیســت مجـرد حــدیث أو حــوار عــادي بــین  إطــاروتـدیر الحــوار فــي 

 . 42تحقیق غایات البحث إلىطرفین ، ولكنها تهدف 

الحـوار ومعتقداتـه ودوافعـه ، مـن خـالل  أرائه,تسمح أداة المقابلة بالتعمق في أغوار البحث ، لمعرفة أفكاره 

المتصل والمناخ الودي الذي یعكسه نظام المقابلة ، وبهذا یمكـن أن یتعـرف علـى أبعـاد جدیـدة فـي الدراسـة 

، ولــذلك تظهــر أهمیتهــا فــي الحصــول علــى البیانــات الخاصــة ال یصــل إلیهــا مــن خــالل األســالیب األخــرى 

أو المشــكلة ومفــردات البحـــث  باالتجاهــات واآلراء ، والمعتقــدات والمشــاعر فهــي تتقــرب أكثــر مــن الظــاهرة

 . 43والتعرف عن قرب على أبعاد جدیدة فیها 

                                                           

 
دة االستجواب ، االستبار، وكلها كلمات تفید الترجمة الواح: تعرف المقابلة في األوساط البحثیة العلمیة تحت أسماء عدیدة مثل -*

 :أنظر -interview–لكلمة 

، ص 2005، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، الجزائـر، 2طمناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم و االتصال، : أحمد بن مرسـلي -41
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 .343مرجع سبق ذكره، ص : محمد عبد الحمید _42
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إن المرونة التـي یوفرهـا أسـلوب المقابلـة تسـمح بالتغلـب علـى الصـعوبات العدیـدة التـي تـؤدي إلـى التحریـف 

، أو نقــص اســتجابات المبحــوثین ، فهــي تســاعد علــى توضــیح األســئلة والغامضــة وتبســیط فــي اإلجابــات 

 . الكلمات والعبارات المستخدمة  ، وعدم إهمال أو إغفال أي أسئلةمعاني 

و من خاللها یمكن الثقة في النتائج أكثر ألن الباحث یختار العینة التي سوف یقابلها اختیارا دقیقا ، یتفق 

مــع أهــداف البحــث وبالتــالي المقابلــة هــي األداة األقــرب التــي تخــدم موضــوع دراســتنا خاصــة و أن موضــوع 

 ، ذلــك و تركیــز االهتمــام علــى فئــة الشــباب اســتجواب المبحــوثینلثقافیــة یتطلــب التعمــق أكثــر فــي ویــة االه

بــین األجیــال إذا حــدثت  فكیــف یمكــن أن یحــدث هــذا التناقــل ألنهــم هــم الغــد و هــم الــرابط بــین جیــل و جیــل

فئـة، و هـذا مـن خـالل  فعلیـه بهـذه الو منه فاآلخر مدرك أنه إذا أراد ضرب هویـة مجتمـع مـا یعة بینهما قط

فـي ســیاق هـذا الطـرح تحـاول الدراســـة الحالیـة  هـا و قطـع حبـال االنتمـاء عنـدها،وتفریغها من قیمهـا و ثقافت

 الوقوف عند 

بحیــث  ، علــى الهویــة الثقافیــة یرهــا بمــا تبثــه مــن بــرامج وحصــص ومسلســالت وغتــأثیر القنــوات الفضــائیة 

إضــعاف االنتمــاء للقــیم و  عنــد الشــباب و كــذلك ) الــوطن(تحــاول هــذه األخیــرة  إضــعاف االنتمــاء للمحلــي 

" لآلخـــر"فـــي تفـــرده بالنســـبة " األنـــا"، و بالتـــالي إفـــراغ مـــدلول للـــدین و الثقافـــة المحلیـــة للمجتمـــع الجزائـــري 

ـــة و االجتماعیـــة ـــة متجاهلـــة لكـــل الســـیاقات الثقافی ـــة كونی ـــة بـــین  ،مجســـدا لقری ـــة المختلف ـــة و الدینی و العرقی

 .كوني إن صح التعبیرالالمجتمعات و إعطائها صبغة االنتماء 

علیهــا أیضــا مصــطلح  ویطلــق" الموجهــة  "ونــوع المقابلــة الــذي یتماشــى مــع طبیعــة الدراســة هــي المقابلــة 

ة التـي تكـون محـددة مسـبقا مقـابالت بالمرونـة وتوجیـه األسـئلویتمیز هذا النـوع مـن ال 44 " مقننةال "المقابلة 

، و أفكــاره  آراءهفــي التعبیــر عــن  وعــادة مــا تســتخدم فیهــا األســئلة ذات النهایــات المغلقــة وتســمح للمبحــوث

 . وفق ما یخدم البحثومعتقداته بحریة كاملة تعكس شخصیته 
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تم االعتماد على و  عبد الحمید ابن بادیس بمستغانمكلیة العلوم االجتماعیة  تم اختیار :المجال المكاني

 القنوات، وذلك من أجل الكشف عن تأثیر لطالب الجامعي، على اعتبار أن المعني هو ا تخصصات ثالث

 .علي الهویة الثقافیة ةالتلفزیونی

 واالتصال ، قسم الفلسفة ، وقسم علم االجتماع  اإلعالمقسم علوم : أبرزها 

 المتابع للقنوات الفضائیة تطبق هذه الدراسة في حدودها البشریة على الشباب الجامعي  :المجال البشري

 مبحوث 12 بـ والذین حدد عددهم " مستغانم" كلیة العلوم االجتماعیة بفي زمن إجراء الدراسة،  

 إجراءحیث تم  2014 ماي 15و  أفریل 26أنجزت الدراسة المیدانیة خالل الفترة ما بین :المجال الزمني

دامت المقابالت مابین ، على أفراد العینة  "عبد الحمید ابن بادیس " في كلیة العلوم االجتماعیة  قابالتالم

طرح أسئلة  إلى إضافةالساعتین ، تم فیها طرح األسئلة باعتماد على دلیل المقابلة  إلىساعة والنصف 

 .أخرى جاءت في سیاق الحدیث وكان تجاوب كبیر من طرف المبحوثین 
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 :خاتمــة

 

اب مجتمعنـا بوسـیلة بحاولنا من خالل هذه الدراسة، معالجة قضیة هامة في مجتمعنـا، قائمـة فـي عالقـة شـ

، و البحث في حقیقتـه محاولـة هویة جدیدة  من طرف هذه الفئة كّون لدیهم متطورة، و استخدامها إعالمیة

هـذا التـأثیر الــذي و ، القنــوات الفضـائیة علـى الهویـة الثقافیــة علمیـة للفـت االنتبـاه إلــى قضـیة تـأثیر اسـتخدام 

صعب عزله عن متغیرات أخرى تتدّخل فیه ، ذلك أنه تتداخل عوامل عدیدة في عملیة التأثیر على الهویة 

 .الثقافیة

، باعتبارهــا التعــرض للقنــوات التلفزیونیــةث فــي التخوفــات التــي تحــوم حــول و قــد حاولــت الدراســة أن تبحــ 

نموذج مثالي عملـي للعولمـة اإلعالمیـة و الثقافیـة، و التـي تسـعى إلـى تعمـیم معـاییر الحیـاة المادیـة للثقافـة 

الغربیــة، و العمــل علــى تغریــب الفــرد العربــي المســلم و عزلــه عــن قضــایا أمتــه و همومهــا ، و العمــل علــى 

نــه بالتحضــر التشــكیك فــي انتمائــه و مــن ثمــة تغریبــه عــن مجتمعــه و ثقافتــه باإلضــافة إلــى إشــاعة مــا یدعو 

 .ببرامج و محتویات ال طائل منها  ، و قتل أوقات الشبابومواكبة العصر 

فــي الهویــة الثقافیــة لشــبابنا  التــأثیر الحاصــلفمــن خــالل هــذه الدراســة طرحنــا إشــكالیة حاولنــا فیهــا معالجــة  

نــه أمومــا، و خصصــنا منــه هنــا الشــباب الجــامعي، هــذا الموضــوع الــذي ظهــر فــي كــل أطــواره الدراســیة ع

جــل ذلــك و لالقتــراب مــن هــذا الطــرح، كــان البــد مــن بــه عســیرا، و مــن أ صــعب، حیــث كــان أمــر اإلمســاك

الرجــوع إلــى مــا كتــب مــن دراســات ســابقة شــكلت إطــارا نظریــا أســهم إلــى حــد مــا فــي إزالــة بعــض مــن هــذا 

 .الغموض

و حاولت الدراسات أیضا الوقوف عند مفهـوم استعصـى علـى الفهـم فـي الكثیـر مـن الدراسـات، و فـي هـذه  

 ـوث تشـكو مـن تنـاول هـذا المــفهوم ، فالـعدید مـن البحـ"الهویة الثقافیة"الدراسة في حد ذاتها أال هو مصطلح 
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المفهــوم بصــورة  نوعــا مــا مــناالقتــراب  ذلــك أنــه متعــدد األبعــاد واســع المــداخل، و بالتــالي حاولــت الدراســة

 .ي هذا البحثو توظیفه ف تتالءم

إن مــا تقــدم مــن نقــاط و نتــائج مستخلصــة فــي كافــة أطــوار هــذه الدراســة و تحلیالتهــا المختلفــة، یبــین أن  

مـــن ناحیـــة التـــأثیر ) ، الهویـــة الثقافیـــة و الشـــبابالقنـــوات الفضـــائیة(الخـــوض فـــي هـــذه الثالثیـــة المطروحـــة 

 ذلك أن الشباب یرى فیها وسیلة للترفیه وملىء ل حدوثه بینت أنها ال تزال في بدایات البحث فیها، المحتم

، و التـــي أصـــبحت تأخـــذ صـــفة ذات تـــأثیرات واضـــحة علـــى الشـــباب   إعالمیـــةنـــافین أنهـــا وســـیلة  الفـــراغ 

 .الجماهیریة

أن تــأتي بــه هــذه المنظومــة مــن و محاولــة طــــرح هــذا التــأثیر فــي هــذه الدراســة، و هــذا مــن خــالل مــا یمكــن 

حدوثه یقع بصفة تراكمیة، و لكن نظریا هناك  من الناحیة العملیة بعید المنظورتغیرات ، یبقى إلى حد ما 

ض تسـمح بكشـف بعـو الجـدیر بالـذكر أن هـذه الدراسـة . تخوف قائم یزداد كلما ازدادت قدرات هذه الوسـیلة

ونقــل ت تعــدد التــيوالتــي مصــدرها بــرامج القنــوات الفضــائیة   المتبنــاة مــن قبــل الشــباب الجــامعيالمتغیــرات 

 مختلف الثقافات 

 تعمـیم نتـائج البحـث نـه ني بالضـرورة أو ما یمكن التأكید علیه أن ما تم التوصل إلیه في هذه الدراسة ال یع

اف إلـى أجـزاء بحثیـة أخـرى و لكنها فـي حقیقتهـا حـدود تخـص الباحـث فـي هـذه الدراسـة فقـط، كجـزيء یضـ

جـل تفعیـل نتـائج األبحـاث و رة منطلـق ألبحـاث أخـرى، و هـذا مـن أفنتـائج هـذه الدراسـة هـي بالضـرو قادمة 

 .الدراسات في بلدنا هذا، من أجل إثراء و تنویع التراكم المعرفي و العلمي

 


