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 مقدمة عامة 

 

  أ
 

شكلت فرتة منتف التثمينيات حتوال إتصاليا  تكنولوجيا ىائال، اقرتن باملديات الواسعة للبث التلفزيوين حبث    

غدت القمار الصناعية تغطي العامل بأسره ، وأنشئت املئات من القنوات الفضائية اليت أصبحت يف متناول املتلقي 

 العامل اآلخر مطلعا على حضارتو وآدابو وفنونو.خيتار منها ما يشاء ويرتك، وبدأ املشاىد ينفتح على 

سقوط معظم احلواجز الثقافية واالتصالية بني  ىلالم واالتصال أدي إإلعىذا االنتشار الواسع يف وسائل ا   

صاليا ال يعرتف باحلدود القطرية وحتول العامل إىل ما أمساه ماكلوىان بالقرية إتشعوب العامل ، وبالتايل أفرز مشهدا 

 .واحدة أو الكونية"ال

زاد اإلقبال على اقتناء ىذه الوسائل واختيار التعرض لرسائلها املختلفة دما دفع الباحثني إىل دراسة حمتواىا    

 وحتليلو.

يعترب التلفزيون أحد أىم وسائل اإلعالم واالتصال يف خمتلف قطاعات اجملتمع والذي لو قدرة السيطرة على    

 شؤون املعرفة ، وتنظيم الذاكرة اجلامعية للمجتمع وإعادة صياغة قالبو الثقايف.سلوكات األفراد وتدبري 

ويف وقتنا الراىن أصبح لو دور يف التأثري على املفاىيم والقيم والعادات والتقاليد من خالل مضامينو اإلعالمية    

من خالل تقريب املسافات ملتغرية املتنوعة، حبيث استطاع أن يكون املرآة العاكسة للتناقضات واألحداث اليومية ا

بني الشعوب واألمم، على اختالف ثقافتهم، ومن أجل التعايش مع ىذا الواقع، قامت الدول العربية خاصة 

بإنشاء  اجلزائر فنوات فضائية حتاول من خالهلا قدر اإلمكان أن ختلق مواضيع وحوارات ونقاشات تتناسب مع 

اجلزائرية الثالثة اليت تأخذ على عاتقها مسؤولية محاية البنية الثقافية للمجتمع  ذاتيتها الثقافية، من بينها القناة

مقوماتو وتعرب عن تراث وعادات وتقاليد اجلزائري وانسجامو بعرض مجلة من احلصص والربامج تتناسب مع 

 الوطن، وتعمل على توثيقها ومحايتها من املؤثرات الثقافية الكونية.

    



 مقدمة عامة 

 

  ب
 

الفا ارتأينا ان نعرج يف دراستنا ىذه على موضوع القيم الثقافية يف الربامج التلفزيونية اجلزائرية نظرا ملا ذكرناه س

وكمدخل عام للدراسة اعتمدنا فيو على االشكالية والتساؤالت، أسباب اختيار املوضوع و أمهية الدراسة وأىدافها  

 منهج وعينة الدراسة...

ولقد انتهجنا يف دراستنا جانبني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي ، اعتمدنا يف اجلانب النظري على فصليني    

الفصل األول معنون مبدخل إىل القيم ، احتوى على ثالثة مباحث ، أما الفصل الثاين من اجلانب النظري معنون 

ث ، ىذا فيما خيص اجلانب النظري ، أما اجلانب التطبيقي بالتلفزيون والقيم الثقافية، تناول ىو اآلخر ثالثة مباح

املعنون بتحليل مضمون برنامج اجلسور القناة اجلزائرية الثالثة أمنوذجا، احتوى على بطاقة فنية للقناة وأخرى 

 للربنامج باإلضافة إىل إجراءات منهجية للبحث والنتائج العامة للدراسة.

 



11 
 

 :إشكالية الدراسة -1

حاليا عدة تطورات يف رلال البحث العلمي ادلتعلق باإلعالم واالتصال خاصة بظهور التكنولوجيات  يشهد العامل

احلديثة اليت اقتحمت سلتلف نواحي احلياة وأثرت على معظم النشاطات ، ومكنت من تطوير احلضارة اإلنسانية 

قافية واالتصالية بني شعوب ورقي اجلنس البشري ىذا من جهة ، ومن جهة أخرى أدت إىل سقوط احلواجز  الث

 العامل، وحتول العامل إىل قرية كونية.

من أقوى وسائل اليت فرضت نفسها يف الساحة اإلعالمية، ألنو أصبح يؤثر على وعي  TVويف وقتنا الراىن يعترب 

تواجو  ادلتلقي ويشارك يف تكوين الثقايف للمجتمعات، حبيث أضحت دول العامل بصفة عامة والدول العربية خاصة

 مشكلة يف التعايش والتفاعل مع ىذا الواقع.

الفضائي من خالل إنشاء قنوات فضائية  TVوىذا ما دفع ىذه الدول مبا فيها اجلزائر إىل دخول ميدان البث 

اجلزائري  TVالثقافية، لذا عمد  ذاتيتهاحتاول قدر اإلمكان أن ختلق مواضيع وحصص وبرامج تتناسب مع 

ضائية ومنها اجلزائرية الثالثة معتمدا يف ذلك على تقنيات إنتاج وعرض تلفزيوين حديثة من أجل استخدام قنواتو الف

تقدمي زلتوى إعالمي يرتبط بقيم اجملتمع وثقافتو وىويتو ومساحتو احلضارية ، ويف نفس الوقت جذب أكرب قدر 

 شلكن من رتهور ادلشاىدين.

 ة:وانطالقا شلا سبق ديكننا طرح اإلشكالية التالي

 ؟برنامج اجلسورالقيم الثقافية للمجتمع اجلزائري من خالل  نقلتساىم قناة اجلزائرية الثالثة يف  ىل 

 وحتت ىذه اإلشكالية ديكننا إدراج التساؤالت التالية:

 ؟ فقط  حيتوى برنامج اجلسور على قيم ثقافيةىل  -1

 ؟القيم الثقافية إىل اجملتمع إيصالىي طرق اإلقناع اليت اعتمدىا برنامج اجلسور يف  ما -2
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 تيار الموضوع:أسباب اخ -2

 / األسباب الذاتية:1

 .الرغبة الذاتية واالىتمام الشخصي يف التعمق يف إشكالية ادلوضوع 

  سنوات من دراسة أمضيناىا يف اختصاص  5الرغبة يف معرفة قدرتنا على إجراء دراسات ميدانية بعد

 اإلعالم واالتصال.علوم 

 األسباب الموضوعية:/ 2

 مبوضوع حبثتا. قلة الدراسات األكادديية ادلتعلقة 

  فية يف إنتاج التلفزيون اجلزائرية مكانة الربامج الثقافزلاولة معر. 

 .الرغبة يف رصد تأثري الربامج الثقافية على وعي ادلتلقي 

 أهداف الدراسة: -3

يف تعويد الباحث على  الغاية من وراء دراسة أي موضوع أو ظاىرة يف البحوث العلمية بالدرجة األوىل تكمن

 .وانب ادلراد كشفهامواضيع يسلط فيها الضوء على اجل تشاف حقائق وآفاق جديدة دلعرفةكالبحث وا 

 تتلخص يف: وبصفة عامة ديكننا القول أن رلمل أىدافنا اليت نرمي إليها من خالل ىذه الدراسة

  التعرف على دور الذي يلعبوTV .يف التأثري على ادلتلقني من خالل القيم الثقافية اليت تنشرىا يف برارلها 

  اخلروج بنتائج تقييمية عما تقدمو قناةA3.خلدمة الفرد وللمحافظة على الثقافة اجلزائرية 

  األصلية فيها للحفاظ على الذاتية الثقافية. وإبراز القيمالعناية بالثقافة اجلزائرية 

 احلصة. تفرزىا التعرف على القيم اليت 

 

 أهمية الدراسة: -4
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تكمن أمهية الدراسة يف الكشف عن دور اإلعالم اجلزائري يف احلفاظ على ادلوروث الثقايف باعتباره رمزا من رموز 

خاصة يف ظل الوسائل احلديثة واالنفتاح على سلتلف اليت دتيز اجملتمع، باإلضافة إىل احملافظة على استقراره 

 الثقافات.

ة يف إثراء رصيد امهكما ديكن للدراسة أن تساعد طلبة اإلعالم واالتصال يف حبوثهم الالحقة، وتكون أيضا مس

 .ذا النوع من البحوثادلكتبة اجلامعية هب

 منهج الدراسة:  -5

 معينة والقيام بأي دراسة علمية ال بد على الباحث أن يتبع رلموعة من اخلطوات اذلادفة إىل بلوغ نتيجة  عند

نتمي إليو وكذا تو اجملال الذي  ،"ذلك باختيار منهج مناسب للدراسة يرتبط مع طبيعة ادلشكلة ادلبحوثة

 (1)اإلمكانيات ادلتاحة للباحث"

مي: "على أنو الطريق الذي يتبعو الباحث يف دراستو للمشكلة الكتشاف ويعرفو الدكتور زلمد غريب عبد الكر 

 (2)احلقيقة".

حول معرفة مدى مسامهة الربامج الثقافية ادلبثوثة عرب قناة اجلزائرية الثالثة ومبا أن إشكالية حبثنا األساسية تتمحور 

 يف تكوين الوعي الثقايف لدى ادلشاىد.

لدى سوف تعتمد يف ىذه الدراسة على ادلنهج الوصفي باعتباره أكثر ادلناىج قدرة على حتقيق أىداف الدراسة 

 .تساؤالهتاواإلجابة عن 

                                                           
 . 89، ص 1995، اجلزائر، ديوان ادلطبوعات اجلامعية د ط ،  مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش، زلمود ذنيبات ،  -(1) 
 .37، ص 1984، 1شر والتوزيع ، ط نلل الطليعة)التصميم، ادلنهج، اإلجراءات(، بريوت ،دار  البحث العلميزلمد غريب عبد الكرمي،  -(2) 
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أما التعبري  خصائصها،ألنو "يعرب عن الظاىرة ادلوصوفة تعبريا كيفيا وكميا، فالتعبري الكيفي يصف الظاىرة ويوضح 

أو  معينة،ظاىرة لفرتة  رة وحجمها، كما أنو قد يكون وصفمقدار ىذه الظاى حالكمي فيعطيها وصفا رقميا يوض

 (1)لفرتات طويلة من الزمن".

 أداة جمع البيانات: -6

إن أدوات البحث العلمي ىي تلك الرسائل ادلختلفة اليت يستخدمها الباحث جلمع ادلعلومات والبيانات ادلستهدفة 

يف البحث ، ضمن استخدامو دلنهج معني، حيث يرى " ذوقان عبيدات وعبدالرزتن عدس ومكايد عبد احلق بأن 

أما الباحث موريس أصلرس ، ، أسلوب حتليل احملتوىىذه األدوات تتمثل يف العينة االستبيان ، ادلقابلة ، ادلالحظة 

 (2)فحدد أدوات البحث كما يلي: ادلالحظة ، ادلقابلة ، االستبيان ، حتليل ادلضمون"

ومن ىنا فإن طبيعة دراستنا فرضت علينا االستعانة بإحدى ىذه األدوات ادلنهجية من أجل اإلدلام بادلوضوع 

 وادلتمثلة يف:

 تحليل المحتوى:

ليل ادلضمون من أىم األساليب ادلستخدمة يف البحوث الوصفية والذي يعتمد على وصف ظاىرة زلل عد حتي

 الدراسة.

حتليل احملتوى يف ضوء استخداماتو يف رلال الدراسات اإلعالمية حيث يقول: حتليل احملتوى ىو يعرف مسري حسني 

ص يف علم خاالت حبثية متنوعة وعلى األاألسلوب أو أداة للبحث العلمي ديكن أن يستخدمو الباحثون يف رل

وادلضمون الصريح للمادة اإلعالمية ادلراد حتليلها من حيث الشكل وادلضمون تلبية  اإلعالم لوصف احملتوى الظاىر

                                                           
 . 291، ص  ، دس1اجلزائر،ط دار ادلعرفة للنشر والتوزيع ، ،أسس البحث العلمي وتقنياته في العلوم االجتماعيةفضيل دليو،  -(1) 
 . 202، ص 2003، 1ط اجلزائر،، ديوان ادلطبوعات اجلامعية،م واالتصالمناهج البحث العلمي في علوم اإلعال، مرسليأزتد بن  -(2) 
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لالحتياجات البحثية ادلصاغة يف تساؤالت البحث أو فروضو األساسية ، طبقا لتصنيفات ادلوضوعية اليت جيددىا 

 (1)الباحث.

 مجتمع البحث: -7

 (2)إن رلتمع البحث ىو رتع األفراد أو األشخاص الذين يكونون موضوع مشكلة البحث.

كما يعرف على أنو رتيع ادلفردات اليت ذلا صفة أو صفات مشرتكة ورتيع ىذه ادلفردات خاضعة للدراسة أو 

 (3)البحث من قبل الباحث.

الثالثة نظرا لطابعها الثقايف ولكوهنا ختصص مساحة أكرب من ويتمثل رلتمع حبثنا يف القناة الفضائية اجلزائرية 

 إنتاجها للربامج الثقافية.

 .2016أشهر امتدت من سبتمرب إىل غاية جانفي  5أما الفرتة الزمانية اليت استغرقتها ىذه الدراسة 

 المعاينة: -8

 (4)ادلعاينة ىي "رلموعة من العمليات تسمح بإتقان رلموعة فرعية من رلتمع البحث هبدف تكوين عينة" إن

 : "اخلطوات وادلراحل ادلتبعة الختيار العينة من رلتمع البحث األصلي".وىي

 

                                                           
، ص 2004، 1دار الفكر العريب، القاىرة، ط (،مفهومو، أسسو، استخداماتو)تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانيةرشدي أزتد طعيمة،  -(1) 

70 . 
  150د ط، د.س ، ص عمان ،، دار رلدالوي للنشر والتوزيع، (مفهومو، أساليبو، أدواتو)البحث العلميعبدالرزتن عدس، ذوقان عبيدات،  -(2) 
 ،1، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان  طSPSSمنهجية وأساليب البحث العلمي وتحليل البيانات باستخدامي، زلمود البيايت، ضاقدالل ال -(3) 

 . 148، ص 2008
، ص 22004، تررتة بوزيدي صحاروي وآخرون ، دار القصبة للنشر والتوزيع، طمنهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةموريس أصلرس،  -(4) 

301 . 
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دية ألن لقد اعتمدنا يف دراستنا ىذه على العينة القصدية بطريقة عمدية وىي اليت خيتارىا الباحث بطريقة عم

 (1)ألفراد عينة البحث ال يتم اختيارىم عشوائي وإمنا بشكل عمدي قصدي وموجو

 :ةساعينة الدر  -9

يعرف موريس أصلرس العينة على أهنا: "رلموعة من األفراد الذين ديثلون جزء من رلتمع البحث الذي سنجمع من 

التقديرات اليت ديكن تعميمها  والوصول إىلخاللو ادلعطيات، حيث تسمح لنا ىذه العينة باحلصول على ادلعطيات 

 (2)على رلتمع البحث".

ألن طبيعة دراستنا اقتضت أخذ ذتانية أعداد من برنامج جسور اخلاص  العمدية القصديةلقد اعتمدنا على العينة 

 الثالثة.الذي يبث يف القناة الفضائية اجلزائرية  2015 بتظاىرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية

 تحديد المفاهيم: -11

 القيم الثقافية: - أ

 واالفرتاضاتىي رلموعة ادلبادئ ادلادية والروحية واالجتاىات وادلعتقدات والتوجهات اصطالحا: 

لكل ما ىو سائد بني الناس داخل  ات اإلنسان وحتكم تصرفاتو وتشكل ركائزحاج تليباألساسية اليت 

آخر، تزين سلوك ما وحتث الناس عليو وتشني وضوع ما وتسلبها من موضوع اجملتمع، فتمنح قيمة دل

 (3)سلوك آخر ودتنع الناس منو.

                                                           
 .264، ص 2006، 1، دار األىلية للنشر والتوزيع ، بريوت، طمنهجية البحث في العلوم اإلنسانيةنبيل أزتد عبد اذلادي،  -(1) 
 . 82أصلرس: نفس ادلرجع السابق، صموريس  -(2) 
 .35، ص2007 . دط، ، مركز التعليم ادلفتوح، كلية التجارة، مصرإدارة الحمالت اإلعالنيةأزتد إبراىيم عبد اذلادي،  -(3) 
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تعترب القيم الثقافية نتيجة تفاعل رلموعة عناصر من تاريخ ودين وسياسة نتيجة استقرارىا وتفاعلها مع 

 (1) سلتلف العناصر احمليطة.

ىي كل الطرق واألفكار اليت حتملها الربامج الثقافية على غرار ادلوروث الثقايف اجلزائري من  إجرائيا:

 .عادات وتقاليد وفنون وعمران

 البرنامج التلفزيوني: - ب

يد أن حتقق أىدافا ر ، تد مصورة يصاحبها صوت( إىل مستقبلرسالة من مرسل عرب قناة )رلموعة مشاى

عرب معلومات عقلية ووجدانية تناسب ميول ورغبات ادلستقبل وقدرتو العقلية ترسل بأساليب  زلددة،

 (2)وطرق تبث اإلمتاع والرتويح فيو.

 البرامج الثقافية: -ج

ىي الربامج اليت تقدم من خالل التلفزيون، هبدف تبسيط موضوع أو فكرة ثقافية يف صورة تلفزيونية مقبولة 

إمكانيات الفن التلفزيوين يتميز بالتجديد والتبسيط يف تقدمي ذترات الفكر والفن تقوم على اإلفادة من 

والعلم على أوسع نطاق ويف أرحب دائرة دون أن دتس ذلك ادلستويات ذات القيم الكربى يف اإلنتاج 

 (3)فعا ذلا إىل مزيد من التفوق.االثقايف إال د

 

 

 

                                                           
مقال تناقض القيم داخل ، كاتب ادلقال بوفلجة غياث، اسم 1992نوفمرب  30-28رللة الثقافة وتسيري أعمال ادللتقي الدوي ادلنعقد باجلزائر  -(1) 

 . 215التنظيم، ص
 . 22-21 ص ، ص2007 ،1األردن ، ط ،: كتاباتو ومقومات صلاحو ، دار النفائس البرنامج التلفزيونيفاروق ناجي زلمود،  -(2) 
 . 46، ص1999، القاىرة ، دار الفجر للنشر والتوزيع، البرامج الثقافية في الراديو والتلفزيونسهري جاد وسامية أزتد علي،  -(3) 
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 محتوى البرامج الثقافية: -د

ألفكار وادلوضوعات ذات الطابع الثقايف اليت يتبناىا برنامج تلفزيوين واليت تفتح اجملال ىي جل اإجرائيا: 

ري ادلشاىد مبدى عمق كللتعرف على الثقافة اجلزائرية وإبراز عادهتا وتقاليدىا والقيم األصيلة فيها وتذ 

 .األصالة اجلزائرية وضرورة االعتناء هبا من أجل احلفاظ على خصوصية اجملتمع

 قناة الجزائرية الثالثة: -هـ

ىي قناة ذلا رسالة إعالمية تتميز بالتنوع يف برارلها خاصة الطابع الثقايف تعرب من خالل برارلها عن تقاليد 

 ترسيخها لدى األفراد. لىصالة ولغة البالد هتدف إىل صيانة الروابط الثقافية واحلضارية والعمل عأو 

 الخلفية النظرية: -11

الغرس الثقايف تصويرا لألفكار اخلاصة بعملية بناء ادلعىن وتشكيل احلقائق االجتماعية والتعلم من تعترب نظرية 

خالل ادلالحظة واألدوار اليت تقوم هبا وسائل اإلعالم يف ىذه اجملاالت، حيث تؤكد الفكرة العامة اليت جتمع حوذلا 

رفة األفراد وإدراكهم للعوامل احمليطة هبم خصوصا النظريات السابقة وىي قدرة وسائل اإلعالم يف التأثري على مع

األفراد الذين يتعرضون إىل ىذه الوسائل بكثافة كبرية لذلك ترتبط ىذه النظرية بني كثافة التعرض دلشاىدة 

التلفزيون بصفة خاصة واكتساب ادلعاين وادلعتقدات واألفكار والصور الرمزية وبذلك يكون حجم ادلشاىدة الكلية 

ية يف عملية اإلمناء من نوعيات احملتوى الذي يتعرض لو ادلشاىد، وىناك كثري من الباحثني يسعون إىل أكثر أمه

التعرض للمسلسالت واإلمناء الناتج عن التعرض لربامج األسرة ومع ذلك ال ينبغي  دراسة اإلمناء احملتمل الناتج عن

ن أن كل نوعيات الربامج ويف ىذه احلالة يكون أن نعقل االفرتاض الذي يرى أن كثريي ادلشاىدة ىم الذين يرو 

 (1)خصصةن احتمال وجود أثار للربامج ادلتالرتكيز على الربامج ادلتخصصة غري مناسب وبصفة عامة وعلى الرغم م

                                                           
 . 313، ص2008، 7ط، الدار ادلصرية اللبنانية ، لبنان ، االتصال ونظرياته المعاصرةحسن عماد مكاوي،  -(1) 
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ها التلفزيون للجمهور بكسب عدة معارف يإال أن ىذه النظرية تبني لنا ذلك من خالل الربامج الثقافية اليت يبن

 .دات حول الثقافة اجلزائرية اليت يعرضها التلفزيون وبذلك يكون ىناك غرس ثقايفقومعتفكار أو 

 الدراسات السابقة: -12

 الدراسة األولى: -1

- Elihu Katz, Hadassah Hass and Michelle Gurevitch (1997) 20 years of 

Television in Israel : « Social connectedness and cultural practices ? » 

journal of communication, spring, vol. 47. N° 2. 

 20لقد قام الباحثون بفحص تغري االجتاىات يف القيم وادلمارسات الثقافية لإلسرائيليني اليهود على امتداد  -

الباحثون  سنة ويفرتضون إىل أي مدى ديكن إرجاع ىذه التغريات إىل التلفزيون، لإلجابة على ىذا االفرتاض قام

 بعدة خطوات تتمثل فيما يلي:

 دراسة أمناط مشاىدة التلفزيون -

 حبث التغريات الرئيسية يف أمناط استهالك الثقافة والفنون مبا فيها القراءة -

دراسة التغريات يف الوظائف واإلشباعات اليت ترجع إىل وسائل اإلعالم اجلديدة والقددية، فيما يتعلق هبذه  -

 القيم

 اآلثار احملتملة على ادلدى البعيد تقييم -

وانطالقا من منظور االستعماالت واإلشباعات ، توصل أصحاب الدراسة إىل الكثري من النتائج وأمهها يتمثل يف 

 اآليت:

 الربط االجتماعي: -

بوسائل اإلعالم األخرى، وديكن أن يكون التغيري يف عادات دلشاىدة  قلص التلفزيون االىتمام - أ

 التلفزيون نتيجة وليس سببا.
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 تراجع يف العضوية ادلهنية والسياسية وعدم الثقة يف القادة. - ب

 ازدادت التنشئة غري الرمسية -ج

 الممارسات الثقافية: -

وض السينمائية واحلفالت ىناك تراجع يف ما أمساه الباحثون ادلشهد "مشاىدة ادلسرح والعر  - أ

 .ادلوسيقية"

الكتب وادلسرح والرسم، ألن التلفاز صار يقدم كل ىذه  ،تراجع ادلقروئية واستهالك الفنون األخرى - ب

 احملتويات.

 التغيرات في القيم: -

يعتقد الباحثون أن ىناك قليال من الناس الذين جيازفون بفكرة أن التلفزيون ، يقوي مبا فيو الكفاية يف  - أ

 .يف األفراد حدرةاتو، لكي حيدث تغريات يف القيم ادلنحد ذ

ن ىذه التغريات قد تأيت من نواحي أخرى، وأن تأسيس التلفزيون وعادات ادلشاىدة اليت ينشئها إ -ب

 بني العوامل األخرى. التشكل عام

وبادلقارنة مع ن اجملتمع اإلسرائيلي اليهودي يعترب على العموم رلتمعا تقليديا إىل حد بعيد، إ -ج

رلتمعات ما بعد احلداثة فإن العائلة واألمة واجلماعة، والربط التقاليد كلها مهمة، فاألعياد الدينية 

 .بتأينروبية منخفضة جدا ، والتغيري حيدث ببطء ولكن وادلدنية هتم كل واحد تقريبا ، وأن اذل

 التعليق على الدراسة: -

، من حيث النظرية وادلنهجية، الذي ديكن إعادة تطبيقو يف رلتمعات أخرى إن ىذه الدراسة دتثل منوذجا مثاليا   

تمع على ادلدى البعيد ولو أن ىذه اجملمن منظور االستعماالت واإلشباعات يف تناول عالقة التلفزيون بالقيم يف 

 .معتربة  وإمكانياتو فرق حبث أىل مؤسسات إادلهمة صعبة بالنسبة للباحث الفرد، إذ حتتاج 
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 ا فيما خيص االستفادة من الدراسة:أم

* العنصر اخلاص بادلمارسات الثقافية استخدمناه يف اجلانب التطبيقي من خالل حتليل اجلداول ورصد القيم 

 الثقافية اليت يقدمها التلفزيون اجلزائري للمشاىد.

تنا يف العديد من النقاط ولقد اعتمدنا على ىذه الدراسة بشكل كبري ألهنا تتوافق وإىل حد بعيد مع طبعة دراس

 أمهها:

 تأثريات الربامج التلفزيونية على القيم الثقافية وأمناط سلوك األفراد من بينهم اجملتمع اجلزائري. -

 تأثريات اليت حتدثها الربامج وادلضامني الثقافية واإلعالمية على أنساق القيم. -

استخدمناه يف سلتلف مراحل اصلاز ادلذكرة سواء يف  ومن خالل ما سبق فإن ىذه الدراسة كانت مبثابة منوذج مثايل

 اإلطار النظري والتطبيقي.

 الدراسة الثانية: -2

عبد اهلل بوجالل وآخرون ، القنوات الفضائية وتأثرياهتا على القيم االجتماعية والثقافية والسلوكية لدى الشباب  -

 اجلزائري.

 محتوى الدراسة:

-1997ري عبد القادر )قسنطينة( خالل فرتة مشروع حبث ، جبامعة األمت يف إطار إن ىذه الدراسة أصلز    

 واآلثارسيطرة اإلعالم الغريب  ، وىي دراسة نظرية وميدانية ، حيث تناول اجلانب النظري احملاور التالية:1998

يون اجلزائري والصراع السلبية لتقدمي الربامج األجنبية يف تلفزيونات البلدان النامية ، وطبيعة ىذه الربامج يف التلفز 

 بني الثقافات احمللية والثقافات ادلضمنة يف برامج التلفزيون األجنبية، ونظريات الثقافة من منظور األنثروبولوجيا. 

مشكلة البحث على دراسة ظاىرة الفجوة اليت تفصل بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب فيما يتعلق بإنتاج  ركزت

ها وعرضها يف البلدان النامية، وضعف وسائل اإلعالم ىذه األخرية ، وتأثريات الربامج الربامج التلفزيونية وتوزيع
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التلفزيونية الغربية على القيم االجتماعية، والثقافية وأمناط السلوك االجتماعي وادلعيشي لدى أفراد رلتمعات البلدان 

التأثريات اليت حتدثها إىل ري أصحاب الدراسة النامية ومن بينهم أفراد اجملتمع اجلزائري، وخصوصا التأثريات كما يش

الربامج وادلضامني الثقافية واإلعالمية والرتفيهية واإلشهارية على أنساق القيم االجتماعية والثقافية والسلوكية لدى 

 الشباب اجلزائري.

 اعتمدت الدراسة على التساؤالت التالية:

ضائية فة والرتفيهية ادلقدمة يف القنوات األجنبية والعربية    الما ىي أمناط ادلواد وادلضامني اإلعالمية والثقافي -1

 ادلستقبلة يف اجلزائر والربامج األجنبية ادلقدمة يف القناة الوطنية؟

 ربامج األجنبية؟لما ىي عادات وأمناط مشاىدة الشباب اجلزائري ل -2

 ما ىي تفضيالت أفراد البحث الربارلية؟ -3

مشاىدة الربامج األجنبية على قيم الشباب اجلزائري االجتماعية والثقافية ما ىي التأثريات اليت حتدثها  -4

 والسلوكية؟

 ما ىي ادلتغريات الذاتية واالجتماعية والثقافية اليت ذلا عالقة هبذه التأثريات؟ -5

يف اعتمدت الدراسة على ادلنهج ادلسحي الوصفي يف مسح الرتاث العلمي ادلتعلق بالبحث وادلنهج السبيب ادلقارن 

الدراسة ادليدانية لتحليل وتقدمي وتفسري نتائج الدراسة ادليدانية، كما استخدمت استمارة ادلقابلة واستمارة 

 االستبيان كأداتني جلمع بيانات الدراسة ادليدانية.

واليات : قسنطينة، ورقلة ،وادلسيلة وتيزي وزو ، وىران ، وحرص الباحثون  5أما نطاق الدراسة اجلغرايف فشمل 

لى أن تشمل ادلناطق احلضرية وشبو حضرية ، وادلناطق السهلية والسهبية والصحراوية والساحلية واجلبلية والبيئات ع

 االجتماعية ادلختلفة نوعيا يف اجلوانب الثقافية واللغوية.
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ية سنة ، ويتعرضون لربامج القنوات التلفزيون 25و  15با ترتاوح أعمارىم بني اش 1196تضمنت عينة الدراسة 

 الفضائية األجنبية والعربية، والوطنية، مث اختيار مفردات العينة بالطريقة احلصصية.

 وفيما يتعلق باألىداف والغايات ادلصنفة كقيم اجتماعية يف الدراسة، فالنتائج كانت على النحو التايل:

واحرتام تعاليم اإلسالم واحلرية ن القيم اليت ذلا أمهية لدى أفراد العينة وترتيبها على التوايل: رضا اهلل، إ -1

وتأمني ادلستقبل، واالحرتام االجتماعي والعالقات اجليدة، وتبني من نتائج الدراسة عدم وجود عالقة 

 ترابطية قوية بني ترتيب تلك األىداف )القيم( وكثافة مشاىدة برامج القنوات الفضائية.

اخلصائص احلميدة الضرورية حلياة األفراد كما تبني أن أفراد عينة البحث إدراك اجيايب بالصفات و  -2

الطموح ، التضحية ، ادلسؤولية  ،وصلاحهم يف حياهتم اليومية مثل: اإلخالص، واالنضباط ، الطاعة 

التسامح ، بينما جاءت الصفات واخلصائص السلبية يف مراتب الدنيا مثل : ادلغامرات واالحتيال 

 والزعامة.

قيما اجتماعية وثقافية ارتفاع مستوى وعي أفراد البحث الشباب وامتالكهم  وكخالصة تشري نتائج الدراسة إىل

عموما بذلك الوعي اإلجيايب لدى الشباب ، وترتبط حبيازهتم تلك القيم االجتماعية  ترتبط ادلشاىدةكما اجيابية ،

 والثقافية والسلوكية اإلجيابية.

 

 

 التعليق عن الدراسة: -

إن ىذه الدراسة تكتسي أمهية خاصة بالنسبة لدارسي اإلعالم وادلربني والسياسيني ورجاالت اإلعالم على حد 

سواء من أجل رسم السياسة، ونعتقد أهنا ستبقى مرجعا أساسيا يرجع إليو الباحثون عند القيام مبثل ىذه 
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 تكتسي نوعا من التمثيل فيما خيص الدراسات ، وىذا بسبب البيانات ادلتحصل عليها يف ىذه الدراسة واليت

 الشباب اجلزائري نظرا لنطاق العينة اجلغرايف، كما ديكن أن تكون مرجعا للمقارنة بالنسبة للدراسات السابقة.

لقد ساعدتنا ىذه الدراسة يف اجلانب النظري خصوصا فيما يتعلق بالصراع بني الثقافات احمللية والثقافات اليت 

 لفزيونية األجنبية ، لكوهنا تتناسب مع بعض العناصر اليت توجد يف حبثنا.تتضمنها الربامج الت

 الدراسة الثالثة: -3

أطروحة لنيل درجة  وميدانية،الفضائي ادلباشر على الشباب اجلزائري دراسة حتليلية  TVأثر البث  نصري:بوعلي  -

 .2003 -2000دولة يف علوم اإلعالم واالتصال ،  دكتوراه

 ي نصير:دراسة بوعل -

لقد دتحورت إشكالية الباحث يف ىذه الدراسة حول زلاولة معرفة األثر )أو التأثريات( الذي ديكن أن حيدثو البت 

 ، طرح عدة تساؤالت من بينها:ئري، ولإلجابة على ىذه اإلشكاليةالتلفزيوين "الفضائي" ادلباشر على الشباب اجلزا

 عينة من األفالم ادلقدمة يف الفضائيات الفرنسية؟ تفرزىاىي أنواع القيم اإلجيابية أو السلبية اليت  ما -

 ما ىي نوعية الربامج أو احملتويات اليت تشد إليها ادلشاىد والعوامل ادلؤدية إىل ذلك؟ -

 ما ىي رلاالت التأثري اليت تنعكس على األنساق القيمية وىوية ادلتلقي الثقافية؟ -

الباحث عينات ثالث إلصلاز الدراسة األوىل والثانية تتعلقان باإلرسال أي ثالث قنوات تلفزيونية فرنسية  تياراخ

(TF, M6, F2 و )فرد من والية  250فرد،  560فيلما دراميا، والعينة الثالثة خاصة بادلتلقي مكونة من  36

 فرد من والية أم البواقي. 256قسنطينة و 

استعمال أسلوب حتليل ادلضمون واختيار فئة القيم كأساس لتحليل األفالم للتعرف على ما واعتمد الباحث على 

 تعكسو دلشاىديها من قيم ثقافية إجيابية وسلبية.
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قيمة سلبية، قال عنها أهنا من القيم الثقافية  15قيمة إجيابية و  15كما صمم ذلذا الغرض استمارة حصر فيها 

اإلنسانية الشائعة يف معظم اجملتمعات، وحدد القيم اإلجيابية على النحو التايل: األمانة ، الشجاعة ، التسامح   

من أجل ىدف سامي ، الثقافة والعلم... ودتثلت حب السلم ، حب اخلري، حب الوطن ، التضحية ، الكفاح 

القيم السلبية عند الباحث يف: الغش، اجلنب، التعصب، ادليل إىل احلرب، حب الشر، اخليانة، الكذب، اجلنس 

 واإلثارة...

كل منها ومدى   بةواذلدف من ىذه القيم ىو التعرف على مدى ما تعكسو األفالم من قيم إجيابية وقيم سلبية ونس

 بقها أو عدم تطابقها مع ثقافة اجملتمع وادلعاين الكامنة وراء ىذه القيم.تطا

كما استعمل الباحث طريقة ادلسح وأداة االستمارة جلمع البيانات وغطت أسئلة االستمارة عدة انشغاالت أمهها: 

لى األنساق أمناط استعمال التلفزيون، وعالقة الفضائيات بالتعرض لوسائل إعالم أخرى، وأثر الفضائيات ع

 القيمية واذلوية الثقافية، وكشفت الدراسة عن العديد من النتائج مىن بينها:

فيما يتعلق بتحليل األفالم اتضح اىتمام األفالم وتركيزىا على عرض ادلوضوعات السلبية أو ذات األثر  -1

السلبية فيها القيم  نسبةحيث بلغت  جيابية أو ذات األثر اإلجيايب ،السليب أكثر من ادلوضوعات اإل

 من إرتايل كل القيم يف عينة الدراسة والباقي قيم اجيابية. 6888%

تبني أن الذين يشاىدون يوميا برامج الفضائيات ىم أكثر عرضة لألثار االجتماعية والسلوكية السلبية،  -2

ات وكلما ارتفع عدد الساعات اليت يقضيها الشباب يف اليوم مع الفضائيات ازدادت اآلثار والسلوكي

 السلبية عليهم. 

غلب ادلتغريات الثقافية، كما أن أتوضح النتائج أن غالبية أفراد العينة دييلون نسبيا إىل الثقافة الغربية يف  -3

 ذلم ميال ضلو ثقافتهم األصلية.

 التعليق عن الدراسة:
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يف ميدان حبوث  إن ىذه الدراسة تعترب مسامهة جدية، على غرار دراسات عزي عبدالرزتان ، وبوجالل عبداهلل

 القيم ووسائل اإلعالم يف اجلزائر، وىو ميدان مازال يف حاجة إىل استكشاف أكثر.

خرى سلبية، وىذا غري معهود يف أوما ديكن مالحظتو على ىذه الدراسة ىو أن الباحث قسم القيم إىل إجيابية و 

حيث الدراسات اليت قام هبا الرواد  دراسات القيم، ألن ادلعروف أن القيم سواء من حيث مصدرىا )الدين( أو من

ل ديكن ىخرى سلبية على سبيل ادلثال أاألوائل ومن أتى بعدىم، تأيت دائما بصيغة إجيابية، فال توجد قيم إجيابية و 

أن نطلق اسم القيم، كما ورد يف الدراسة على الغش والكذب ، والسرقة و التعصب ، فهذه يف رأينا سلوكيات 

 وذىنيات وليست قيما.

 الدراسة الرابعة: -4

سعيد بومعيزة: رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم اإلعالم واالتصال بعنوان: أثر وسائل اإلعالم على القيم  -

 .2006-2005والسلوكيات لدى الشباب 

دتحورت إشكالية ىذه الدراسة حول مدى أثر وسائل اإلعالم على القيم والسلوكيات لدى الشباب مبنطقة البليدة 

مبعىن تفاعل الشباب مع وسائل اإلعالم والتعرض حملتوياهتا وماذا يفضلون فيها، كل ذلك ساعدىم على تعزيز 

 إىل النتائج التالية:وتوصلت الدراسة  ،قيمهم أو ال يتجاوز بعض السلوكيات السلبية 

إن دور وسائل اإلعالم يف تعزيز القيم لدى الشباب يبقى مكمال لدور مؤسسات التنشئة االجتماعية   -

 كاألسرة وادلدرسة، وكلما كان دور ىذه ادلؤسسات قويا إال وقل شأن وسائل اإلعالم يف تعزيز القيم.

 السلبية.الشباب ال يستعملون وسائل اإلعالم لتجاوز بعض السلوكيات  -

 %9489إن التلفزيون ىو الوسيلة األكثر استعماال من طرف الشباب ويشاىدونو بنسبة  -
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الشباب يستمعون أساسا إىل برامج اخليال، أي برامج اخليال يف اإلذاعة اجلزائرية يف ادلقام  ادلبحوثني -

األول، ويف ادلقام الثاين احلصص الدينية والتدابري ادلتوالية بالنسبة لإلناث، والرياضة واألخبار بالنسبة 

 للذكور.

 التعليق عن الدراسة:

جلانب ادلنهجي ، حبيث اعتمدنا على الفكرة اليت تتعلق مبعرفة أثر سعيد بومعيزة كثريا يف ا -ساعدتنا دراسة د

يف صياغة إشكالية دراستنا ، أما الفكرة اليت ترى أن التلفزيون ىو الوسيلة األكثر  إلعالم على القيم ووسائل ا

 .يف اجلانب التطبيقي يف حتليل نتائج اليت توصلنا إليها أدرجناىااستعماال من طرف الشباب ، فلقد 

 

 

 

 



 األول:                                                                                   مدخل إلى القيمالفصل 

 

30 
 

 تمهيد:

القيم ىي مجلة من األفكار وادلعتقدات والتجارب اليت يكتسبها الفرد من خالل احتكاكو باآلخرين وىذه القيم 

 ؽلكن أن تكون قيما فردية أو مجاعية كالشجاعة، الكرم، التعاون، العدالة ...اخل

وؽلكن ذلذه النماذج من القيم أن حتمل فوائد ومنافع تعود على الفرد واجملتمع فمن ناحية األفراد صلد بأهنا تعمل    

على حتديد سلوكاهتم وتشكيل شخصيتهم كما تساعدىم على مواجهة حتديات احلياة ودتنحهم الفرصة للتعبَت عن 

 م للحفاظ على استقراره وكيانو.أنفسهم وتأكيد ذاهتم أم بالنسبة للمجتمع فهي عامل مه
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 المبحث األول: ماهية القيم الثقافية

 المطلب األول: مفهوم القيم

تعترب القيم من أكثر مفاىيم العلوم االجتماعية غموضا وارتباط بعدد كبَت من ادلفاىيم األخرى، ما جعل االتفاق 

 التعاريف: على تعريف موحد ذلا أمر صعب، لذا سنتطرق جملموعة من

 لغة: 

وردت مبعاين متعددة يف اشتقاقاهتا اللغوية أشار إليها ابن منظور يف لسان العرب ، إذ ترجع إذل الفعل قوم 

وادراجها على النحو التارل: جاء يف سلتار الصحاح: "القيمة واحدة )القيم( وقوم السلعة )تقوؽلا( وأىل مكة 

)االستقامة واالعتدال(، يقال )استقام( لو األمر )وقوم( الشيء تقوؽلا يقولون )استقام( السلعة وعلا مبعٌت واحد 

 (1).وىو )قومي( أي مستقيم"

 (2).وتقوم الشيء "تعدل واستوى وتبينت قيمتو"

، فالقيمة مشتقة من  Valuesويف لغة اإلصلليزية   Valeurكلمة قيمة مجعها قيم ويقابلها يف اللغة الفرنسية   -

 الفعل قام مبعٌت وقف، اعتدل، انتصب، استوى، بلغ.

ويعرفها ادلنجد يف اللغة واإلعالم بأهنا مجع قيم وتدل أصال على اسم النوع من الفعل قام مبعٌت االستقامة فنقول 

: أن القيام ان العريبس(، بينما يعرفها الل53قيم مبعٌت مستقيم ويقول تعاذل: "وذلك دين القيمة" )سورة البينة 

                                                           
 . 45، ص 6554، دار الفرحة للنشر والتوزيع ، مصر ،بط، ة في اإلعالمبالقيم الغائمٌت كشك ، -(1) 
 .546، ص 3751، 6، دار ادلعارف للنشر والتوزيع ، مصر ،طالمعجم الوسيطوآخرون ،إبراىيم أنيس  -(2) 



 األول:                                                                                   مدخل إلى القيمالفصل 
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مبعٌت احملافظة وادلالزمة كما يأيت مبعٌت الثبات واالستقامة فيقال: أقمت الشيء وقومتو مبعٌت استقام واالستقامة ىي 

 (1).اعتدال الشيء واستوائو

 اصطالحا: 

  تعرضت لتعريف القيم نذكر منها:أىم ادلنطلقات الفلسفية اليت/ في الفلسفة: 1   

 المثالي:/ الفكر أ 

قيمو الذي يؤمن بوجود عادلُت عادل مادي وآخر معنوي كما يعترب الفكر ادلثارل اإلنسان الكامل ىو الذي يستمد  

من عادل ادلثل أو عادل السماء، ىي قيم مطلقة كاملة كاخلَت واحلق واجلمال وبالتارل فهي قيم أزلية غَت قابلة للتغيَت 

 م من خالل تعاملو مع األشياء.لقيوالزوال ، حيث يدرك الفرد ىذه ا

 / الفكر الواقعي: ب

وأن لكل شيء قيمتو وأن اإلنسان يستطيع أن  أوتصورايرى الواقعيون أن القيم موجودة يف عادلنا وليست خياال 

يكتشف القيم باستخدام األسلوب العلمي واخلطوات العلمية عن طريق الفعل ، فالقيم عندىم مطلقة ولكن 

كافية وشاملة شلثلة للناس وبالتارل فإن ها وتقديرىا عن طريق ادلشاىدة، ويرون أن ىناك قيم غنية  ؽلكن احلصول علي

ىناك رلموعة من القيم ادلطلقة نستطيع أن طلرج عنها ، أي أهنا ال تقيد اإلنسان بااللتزام هبا، وكل القيم بالتارل 

ي اخلَت ادلرغوب فيو لذاتو دون النظر إذل نتائجو ىي قيم اجتماعية حتقق لإلنسان سعادة ولدة ومنفعة والسعادة ى

وآثاره، إذن ادلعيار األخالقي عندىم ىو حب الذات وما ػلتمل أن يصيب صاحب السلوك أو الفعل من أشكال 

 (2)النفع والضرر
                                                           

، ضمن رللة دراسات في إعالنات التلفزيون الجزائري وآثارها على الجمهور الطلبة الجامعيين الجزائريين المتضمنة القيمشهرزاد صويف،  -(1) 

 .26،ص 6536، اجمللد األول 51زلكمة، الورسم للنشر والتوزيع ، اجلزائر ، العدد اإلعالمية القيمة ادلعاصرة دورية أكادؽلية حضارية 
 . 43-45 صمٌت كشك، نفس ادلرجع السابق، ص -(2) 
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 ج/ الفكر البراجماتي:

للتغيَت وبالتارل فالقيم واألخالق يؤمن الربامجاتيون بعدم وجود قيم أخالقية مطلقة فأحكامنا حول القيم قابلة 

عندىم نسبية ، حيث يرى الربامجاتيون وجود قوانُت قيمية ، يفرضها واقع طبيعي فالقيم تقاس عندىم بنتيجتها 

نباط القيم من واقع خربتو ويستخدم ذكاءه أي ما يعود فيها باخلَت على الفرد واجملتمع ، ويقوم الشخص باست

ال تتذبذب األحكام  فالقيم عندىم ذاتية  ما ىو شر حىت ر بُت ما ىو خَت وبُت اوتفكَته يف ذلك ، حيث ؼلت

ألهنم يرون ضرورة أن نعتمد على األحكام اليت تصدرىا على شيء ما، فالطاعة مثال: قيمة مرغوب فيها داخل 

كَت خاصة إذا  ة أحيانا مع أوالدنا وتالميذنا، ألهنا تساعدىم على التفبالسجن ولكنها تصبح قيمة غَت مستح

كانت الطاعة العمياء مطلبا رلتمعيا وبالتارل فالقيمة ليست موضوعية مبعٌت أهنا تعود لذات الشخص الذي يقيم 

 الشيء ، فالشجرة دل تكن مجيلة إال ألن الشخص رآىا كذلك.

ول أهنا ومنهم من يق لفلسفية ىناك من يرى أن مصدرىا إالىيوبذلك نالحظ أن ىناك اختالفا يف النظر ا   

لفلسفات تتفق يف كون القيم عبارة عن معايَت توجو سلوك الفرد واجملتمع، وأن ىذه ادلعايَت قد مطلقة، ولكن كل ا

 تكون للفرد فيها حرية االختيار وقد ال تكون.

 / القيم في علم االجتماع: 2

علماء االجتماع أن القيم مكون للثقافة وأن الثقافة رلموعة من القيم ، وىي خلقية مهما كانت ماىيتها وأيا  يرى 

كان مصدرىا وىي معايَت ومقاييس يستخدمها الناس لتنظيم وترتيب رغباهتم ادلتنوعة وىي تعمل على ضبط 

ة اجتماعية تواجو مهمة االختيار من سلوك األفراد يف تعاملهم مع بعضهم البعض فكل نسق اجتماعي وكل مجاع

والقيم : "ىي الصفات الشخصية اليت يفضلها أو يرغب فيها الناس سواء بالنسبة للفرد أو  -بُت القيم البديلة
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اجلماعة االجتماعية يف ثقافة معينة وقد يكون موضوع الرغبة ماديا أو عالقة اجتماعية أو أفكار عامة أو شيء 

 (1)..يطلبو ويرغبو اجملتمع.

ي : "رلموعة ىعرف بارك وبَتجس "القيمة بأهنا أي شيء قيمتو قابلة للتقدير ويشَت ماكس فيرب إذل أن القيم 

لعملي، الذي االتصديقات السيكولوجية ادلتولدة عن االعتقاد الديٍت وادلمارسة الدينية اليت تعطي توجيهها للسلوك 

 (2).يلتزم بو الفرد"

يعرف عزي عبدالرمحن القيم: على أهنا فكرة يعتقد هبا اإلنسان ويعتنقها وجتعل منو إنسانا أو مواطنا صاحلا 

ومتكيفا مع مجاعتو أو رلتمعو ، ولذلك يطلق على ىذه القيم ، تعبَت القيم االجتماعية ألهنا تنشأ من احتكاك 

قيم ىي الصفات الشخصية اليت يفضلها أو يرغب األفراد مع بعضهم البعض واتصاذلم يف مجاعة أو رلتمع ، فال

فيها الناس يف ثقافة معينة وذلذا كانت القيم ىي اليت تتصل اتصال مباشر بثقافة اجملتمع ، فالعادات والتقاليد 

 متواضح  اعمقيف أي رلتمع ، ومن ىذ كانت القيم مكتسبة، ودلا كانت القيم ذات واألعراف تصنعها القيم 

 وعي وتصبح من موجهات السلوك دون إحساس مشعور بو.اكتساهبا دون 

لة ادلعنوية ويكون مصدر القيم يف األساس الدين، فاإلنسان ال نز كما عرفها بأهنا: "القيمة ما يرتفع بالفرد إذل ادل

 (3)يكون مصدر القيم وإظلا أداة ؽلكن أن تتجسد فيو القيم.

 

 

 المطلب الثاني: خصائص القيم
                                                           

 . 346-345ص ، ص 6554، مؤسسة الشباب اجلامعية، مصر،الثقافة دراسة في علم االجتماع الثقافيشوان ،ر وأمحد عبد احلميد  حسُت -(1) 
  14، ص 6556مصر، ب ط  ، ادلكتب اجلامعي احلديث،القيم االجتماعية و الشبابَت حسن ،نورىان من -(2) 
 . 33، ص 6551، 673، رللة ادلستقبل العريب العدد الثقافة وحتمية االتصال نظرة قيمية عزي عبدالرمحن ، -(3) 
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، مبجموعة من اخلصائص دتيزىا عن غَتىا من ادلفاىيميمكن األخرىا من ادلفاىيم االجتماعية تتميز القيم كغَتى

 تلخيصها يف ما يلي:

 / االكتساب:1

وذلك بناءا على ما يتلقاه الفرد من خربات وما يعايشو من مواقف أثناء التنشئة االجتماعية اليت دتارسها العديد 

 االتصال وادلدرسة واألسرة.من مؤسسات الًتبية ما فيها وسائل 

 / الوجدانية واللزومية:2

حيث تكتسب يف ضوء معايَت اجملتمع واإلطار احلضاري الذي ينتمي إليو الفرد، وىي يف قوهتا ادللزمة لألفراد كما 

 أن اجملتمع يعدىا ضابط لسلوكو.

 / الدينامية:3

القيم يرتبط بطبيعة ادلرحلة اليت دتر هبا اجملتمعات فتاريخ فالقيم تتغَت زلور االىتمام لدى الفرد، وعلى ىذا فإن تغَت 

ختتلف كل مرحلة من ادلراحل األخرى، وفقا للظروف اليت حتيط هبا،  اجملتمع سلسلة من ادلراحل ادلختلفة ، حيث

 من زمن على ادلستوى االجتماعي والقيم االجتماعية ، أي أن القيم تتغَت وىنا تربز العالقة بُت التغيَت الذي يطرأ

 (1)يالت واالىتمامات اإلنسانية.ضآلخر وفقا للتف

 

 

 / النسبية واإلطالق:4

                                                           
اإلعالنية ادلوجهة للعرب  اتدار سيميولوجية على عينة من ادللصق ،ات اإلعالمية العربيةققيم العولمة الثقافية من خالل الملصآمال رمحاين ، -(1) 

 .65، ص 6533-6535ذكرة لنيل شهادة ادلاجسًت يف علوم اإلعالم واالتصال، جامعة مونتوري قسنطينة، م
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وذلك ألنو إذا كانت القيم، دائما مطلقة ألصبح التغيَت على ادلستويُت الشخصي واالجتماعي مستحيال وبادلثل 

والبناءات ال ؽلكن أن تكون القيم دائمة التغيَت والتبديل وإال تعذر استمرار الشخصية اإلنسانية واألظلاط الثقافية 

 (1)االجتماعية 

 / الهرمية:5

ي ليس جامد بل متحرك ومتفاعل ، فالسلم القيمي قد يهتز سلبا أو اغلابا إذا كثَتا ما أهنا مرتبة ترتيب ىرم

 يتفكك النسق القيمي ويعاد ترتيبو من جديد نتيجة للتغَتات االجتماعية والثقافية.

 / المعيارية:6

 القيم تعترب مبثابة معيار إلصدار أحكام تقيس وتقيم وتفسر وتعلل من خالذلا السلوك اإلنساين  إن

 / الذاتية:7

 (2)مبعٌت أن وزن القيمة وأعليتها ؼلتلف من فرد آلخر.

 / تساند بعضها البعض:8

 (3)فهي ليست وحدات منفصلة و أهنا غالبا ما تتفاعل معا وتتداخل وىذا ما يزيدىا قوة. 

 

 

 

 / دائما موضوعات مرغوبة:9
                                                           

 . 62، ص 6553، 3، ترمجة عادل األوي، عويدات للنشر والطباعة، بَتوت ، طفلسفة القيمجان بول رزقرب ، -(1) 
 . 636، ص 6536، 3، دار ادلسَتة للنشر والتوزيع ، عمان ،ط مدخل إلى وسائل اإلعالم الجديديمي ،لعبد الرزاق زلمد الد-(2) 
 . 66-65 صآمال رمحاين ،نفس ادلرجع السابق ، ص -(3) 
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فالقيم ليست أشياء يرغبها الناس ولكنها ما يريده الناس يشكل رغباهتم وأن اذلجوم على القيم يثَت الغضب لدى 

 (1)من يهتمون هبا.

 / القيمة ذات قطبين:11

 را.أهنا تشمل خاصية التقابل يف ادلعاين اليت حتملها فهي إما أن تكون موجبة أو سالبة خَتا أو ش

 / القيم إما ظاهرية أو ضمنية:11

 يعرب عنها إما بالكالم أو بالكتابة أو ضمنية تعرف من خالل السلوك غَت لفظي.

 / القيم متداخلة مترابطة متضمنة:12

أهنا متضمنة من حيث تطبيق فالعدل مثال قيمة  انب ادلعرفية والوجدانية وسلوكية، كماتتضمن اجلو حيث أهنا 

 .(2)سياسية وأخالقية

 / ذات طبيعة متدرجة:13

ساسية وقيم فرعية تنطوي حتتها لدرجة من األعلية فإن ىناك قيم أست على نفس انظرا ألن حاجات اجملتمع لي

وحىت القيم اإلنسانية فإهنا قد ال تكون على نفس الدرجة من األعلية وذلذا كان من الضروري معرفة التنظيم 

 .(3)عُت أو مؤسسة معينة أو لدى فرد معُتالعمومي للقيم اليت تسود يف رلتمع م

 المبحث الثاني: القيم ووظائفها وتصنيفاتها

                                                           
 . 336، ص 6556، دار ادلعرفة اجلامعية، مصر ،بط، علم اجتماع القيمزلمد أمحد زلمد بيومي ، -(1) 
، ص 6556، 3، دار احلامد ، عمان ،طالصراع بين القيم االجتماعية والقيم التنظيمية في اإلدارة التربويةعبداهلل عقلة رللى اخلزاعلة ، -(2) 

 . 17-16ص
  6556، 3،ط ، دار اجلدار للكتب العادلية ، عادل الكتب احلديث، األردنالقيم العالمية  وآثرها  على السلوك اإلنسانيسعاد جرب سعيد ، -(3) 

 . 15ص 
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 المطلب األول: وظائف القيم

 يف:تعمل القيم على أداء عدة وظائف ؽلكن إمجاذلا 

 تعمل كمعيار لتوجيو القول والفعل والسلوك الصادر عن األفراد يف مواقف سلتلفة. -3

التضامن يف اجملتمع من خالل نسق القيم العامة اليت تعطي شرعية دلصاحل الوصول إذل التكامل أو  -6

 أىداف اجلماعية وحتدد ادلسؤولية.

 للقيم دور كبَت يف بناء الشخصية الفردية. -1

 تعمل على تنظيم اجملتمع وضبطو واستمراره -2

يت تعمل القيم على تعمل على احلفاظ على ىوية اجملتمع وثقافتو، فلكل رلتمع ىويتو الثقافية ادلميزة ال -3

 احلفاظ عليها.

 ادلساعدة على تكييف مع األوضاع ادلستجدة للفرد. -4

تساعد يف حل الصراعات واختاذ القرارات ، ذلك أن القيم ىي رلموعة من ادلبادئ اليت يتعلمها الفرد  -5

 لالختيار بُت البدائل ادلختلفة وحل الصراعات واختاذ القرارات يف ادلواقف اليت تواجهو.

 ل على البناء االجتماعي.تعم -6

تساعد على حتقيق التكامل يف اجملتمع من خالل النسق القيمي العام الذي يعطي الشرعية لألىداف  -7

 وادلصاحل االجتماعية وػلدد ادلسؤوليات.

 (1)تساعد األفراد يف التكييف مع األوضاع ادلستجدة عليهم  -35

                                                           
 . 64، ص 6554، 3، دار الشروق للنشر والتوزيع ، األردن ،طالشباب والقيم في عالم متغيرماجد ادلزيود ، -(1) 
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ألهنا من صلب ثقافتهم وموجهة لسلوكهم وعلى العموم فإن وألن القيم االجتماعية يفضلها الناس ويرغبون فيها، 

 للقيم وظيفتُت مهمتُت:

 على ادلستوى االجتماعيالوظيفة األولى:  -

العناصر الثقافية بنسيج زلكم وربط الثقافات الفرعية يف ثقافة واحدة ، إن ىذه الوظيفة مهمة بالنسبة للقيم  ربط

 اجملتمع كأنو رلموعة من الناس يربطهم نسيج واحد ونظام من القيم.  حىت أن بعض األنًتوبولوجيُت ينظرون إذل

كما أهنا تساعد اجملتمع على مواجهات التغَتات اليت حتدث فيو بتحديدىا لالختيارات الصحيحة من أجل 

 احلفاظ على استقرار اجملتمع وكيانو.

 على ادلستوى الفرديالوظيفة الثانية:  -

م ناس وبذلك تعطي للحياة لديهم شيئا من ادلعٌت فبدل أن يدركوا أعماذلتعمل على حتديد أىداف ال   

األمل لتحقق ذلم أىداف ال  وكاهتم وكأهنا زلاوالت إلشباع حاجاهتم فقط، صلد أهنم ينظرون إليها بشيء منوسل

 ها ويتلهفون إلدراكها ونيلها.يرمون إلي

الصادر عنهم ، فهي بالتارل تلعب دورا مهما يف تشكيل  كما أن القيم هتيئ لألفراد اختيارات معينة حتدد السلوك

الشخصية الفردية كما أهنا حتقق للفرد اإلحساس باألمان فهو يستعُت هبا من أجل مواجهة التحديات يف احلياة 

 .(1)ودتنحو فرصة للتعبَت عن نفسو وتأكيد ذاتو

 

 

 المطلب الثاني: نسق القيم وتصنيفاتها

                                                           
 . 31-36 ص، ص6557، 3، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع ، عمان ،طالثقافة وعناصرها ،غباري، ثائر أمحد خالد زلمد أبو شعَتة -(1) 
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 أوال: مفهوم نسق القيم

ىو رلموعة من ادلبادئ اليت تساعد الفرد واألفعال اجملتمعية يف إطار التقاليد اخلاصة هبم، وباختصار فإن نسق 

 .(1)القيم ىو معايَت ومبادئ اليت يتمسك هبا اجملتمع أو أغلب أعضائو سواء صراحة أو ضمنيا

ق عنصرا من عناصره وتتفاءل ىذه ىو "عبارة عن بناء أو تنظيم شامل لقيم الفرد ودتثل كل قيمة يف ىذا النس

 العناصر لتؤدي وظيفة معينة بالنسبة للفرد".

ويتضمن نسق القيم نوعُت رئيسُت من القيم، القيم الغائية ودتثل غايات الوجود اإلنساين والقيم الوسيطة أو 

دد القيم الغائية ض بعض الباحثُت أن عفًت ة وىي أساليب السلوك ادلفصلة لتحقيق الغايات ادلرغوبة و ييالوسيل

، ومن الضروري التمييز بُت مدرج القيم، ونسق القيم فاألول يعٍت نسبياؽلكن إخضاعها للقياس والتحليل احملدود 

 ترتيب الشخص للقيم من أكثرىا أعلية إذل أقلها أعلية.

ىذه القيم وكيف تنتظم، بينما يشَت الثاين إذل التنظيم العام لقيم الفرد والذي من خاللو تتحدد أعلية كل قيمة من 

 وما ىي عالقة كل منها باآلخر.

أنساق القيم إذن ىي  (2)وىذا يعٌت دراسة بناء القيم واألشكال اليت تتجسد فيها بدال من االكتفاء مبجرد ترتيبها

مستويات توجهنا يف إقناع اآلخرين فضلها وىي بالتارل نإليها يف عرض ذواتنا بالصورة اليت  ضلتكمادلستويات اليت 

ا مستويات يعتمد عليها إهنعتقد أهنا جديرة باالىتمام، نوتأثَت فيهم لتبٍت مواقف أو معتقدات أو اجتاىات أو قيم 

األشخاص يف االحتفاظ بالتقدير الذايت وعادة ما تؤدي ادلواقف االجتماعية اليت يواجهها األفراد يف حياهتم اليومية 

ة عدد من القيم داخل النسق، وذلذا فإن إحدى وظائف نسق القيم األساسية ىي اإلسهام يف خفض إذل استشار 

                                                           
 . 332، مرجع سبق ذكره، ص علم اجتماع القيم مد أمحد زلمد بيومي ،زل -(1) 
 . 46ص ، 3776، علم ادلعرفة، الكويت ب.ط، ارتقاء القيم عبد اللطيف زلمد خليفة ، -(2) 
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حدة الصراع والتوتر وادلعاونة على اختاذ القرار على أساس االختيار بُت البدائل حينئذ ؽلثل نسق القيم سلططا عاما 

نسق القيم ػلقق التوافق واحًتام الذات، ومن أو رلموعة من ادلبادئ والقواعد كبنيان عقلي أكثر مشوال، لذلك فإن 

 (1)الطبيعي أن يتفاوت األفراد فيما يتعلق باألعلية النسبية للقيم اليت تؤدي ىذه الوظائف.

 ثانيا: تصنيف القيم

 قدم "نيكوالس ريتسرد" زلاولة قيمة لعرض سلتلف أسس تصنيف القيم على النحو اآليت:

 القيم: محتضنيالتصنيف على أساس  -1

، قيم العمل والقيم القومية اليت قيمة من القيم مثل القيم الشخصيةونضنػلتوينص ىذا التصنيف على أساس الذين 

 اجملتمع بأسره. نطاقتنتشر على 

 التصنيف في ضوء موضوعات القيم: -2

أساس نسبة ومي الرجال على فيتم مثال تق وفيو ينصب االىتمام على موضوعات زلددة تكتسب خاصية قيمية 

 الذكاء واألمم على أساس عدالة النظم السائدة فيها ومدى شرعيتها ومن األمثلة على ذلك:

 

 

 

 نماذج القيم تفسير موضوع التقييم نمط القيمة

                                                           
 6556، 3بَتوت، ط ، مركز دراسات الوحدة العربية،سوسيولوجيا الثقافة ، مفاهيم وإشكاليات من الحداثة إلى العولمة عبد الغٍت عماد ، -(1) 

 . 325-324 صص
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 قيم األشياء

 ويقيم بيئ

 القيم الفردية

 القيم اإلنسانية

 القيم اجلماعية

 

 القيم اجملتمعية

 اخلصائص ادلرغوبة يف األشياء

 اخلصائص ادلرغوبة يف البيئة

 فرادألاخلصائص ادلرغوبة يف ا

 اخلصائص ادلرغوبة يف اجملتمع

اخلصائص ادلرغوبة يف العالقة بُت الفرد واجلماعة 

 )األسرة، اجلوار، ادلهنة(

 اخلصائص ادلرغوبة فيما يتصل ببناء اجملتمع ونظمو.

 السرعة ، اجلودة ، النقاء

 اجلمال، التناسق ، اذلدوء

 جاعة ، الذكاء، الكرمالش

 اخللق، القدرات، العادات

 امجالتعاون، االنس

 القيادة 

 ادلساواة ، احلريةالعدالة، 

 

 / التصنيف على أساس الفائدة أو المنفعة:3

ترتبط القيم بفائدة أو منفعة ػلققها أولئك الذين ػلتضوهنا سواء كانت ىذه ادلنفعة تتعلق بإشباع حاجة أم اىتمام 

 .األساسي لإلنسانأم مصلحة وأفضل تصنيف يف ىذا الصدد ىو تصنيف احلاجات ، الرغبات واالىتمامات 

 :تصنيف من القيم على النحو التارل وؽلكن أن حتصل على

 

 

 

 

 القيمنماذجمن  القيمفئات 
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 ادلادية الطبيعية

 االقتصادية

 األخالقية

 االجتماعية

 السياسية

 اجلمالية

 الدينية والروحية

 الفكرية

 ادلهنية

 العاطفية 

 الصحة ، الراحة ، سالمة البدن

 األمن االقتصادي، واإلنتاجية

 الشجاعة، الكرم

 اإلخالص، األلفة

 احلرية، العدالة

 اجلمال، التناسق

 الشفقة، حب اخلَت، صفاء الضمَت

 الذكاء، الوضوح

 تقدير ادلهٍت، النجاح، والدقة

 احلب والقبول

 

 / التصنيف على أساس األغراض واألهداف:4

يقصد بذلك التصنيف القيم وفقا للغرض احملدد أو اذلدف اخلاص الذي يتحقق بوجودىا، إذن فالتصنيف ىنا 

وجود قيمة معينة مثل: القيم التعليمية لبعض الربامج، القيم التبادلية يتأسس على الغرض واذلدف الذي يتحقق ب

 (1)لبعض السلع.

 

 / التصنيف على أساس العالقة بين محتضن القيمة والفائدة:5

                                                           
 . 327-326 صعبد الغٍت عماد ، نفس ادلرجع السابق، ص -(1) 
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قيمة معينة ألنو يرى وجودىا فائدة بالنسبة إليو أو بالنسبة إذل يقصد هبذا التصنيف مالحظة أن الشخص ػلتضن 

 القيم األسرية، ادلهنية، القومية.اآلخرين مثل: 

 / التصنيف على أساس العالقة بين القيم ذاتها:6

عضها ببعض، وىذا النوع من التصنيف يثَت قضية تدرج القيم ببويعتمد ىذا التصنيف على مدى ارتباط القيم 

، تعترب القيمة األوذل  على ىي سعادة اآلخرين يف ىذه احلالةأوفقا دلدى عموميتها، فقيمة الكرم مثال حتقق قيمة 

 .(1)لك ىي القيم الغائيةتة ، وىناك قيم أخرى لذاهتا مثل الوالء، األمانة، يقيمة وسيطة أو وسيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث: أزمة القيم

                                                           
 .335عبد الغٍت عماد ، نفس ادلرجع ، ص  -(1) 
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 المطلب األول: تعريف أزمة القيم

لدى اإلنسان عندما  ودلوز "أن أزمة القيم ىي اإلحساس بغياب القيمة وىو إحساس يظهرىايدغر  يتشويرى ن

 يكتشف أن العادل أصبح بدون قيمة فال يعود يثق يف معٌت الوجود".

"يشَت مفهوم أزمة القيم إذل أزمة عالقة وجودية بُت اإلنسان وشروط وجوده ، واألزمة الوضعية ادلأزقية اليت يوجد 

ية، قد  يؤدي بوحدة فالنفسية العنفيها اإلنسان من دون احللول ادلطلوبة، واليت تستشَت الصراعات الوجدانية و 

َت األزمة أيضا إذل وجود معضلة أو شالشخصية وتكاملها على ادلستوى الفردي وعلى ادلستوى االجتماعي، وت

مشكلة يواجهها الفرد ويستعصي عليو حلها وؽلكن ذلذه ادلشكلة أن تكون صحيحة أو نفسية أو اجتماعية أو 

مات أخالقية وثقافية واجتماعية ، ويشار إذل األزمة أحيانا بكلمة التدىور ثقافية، ومن ىنا غلري احلديث عن أز 

واالهنيار والتصدع كان يقال تدىور أخالقي أو تدىور ثقايف وعلى ادلنوال نفسو يقال اهنيار نفسي واجتماعي أو 

فية أو تصدع ثقايف أو تصدع أخالقي، ومثل ىذه الكلمات تصب مجيعها يف مفهوم األزمة سواء كانت ثقا

اجتماعية أو سياسية وسواء كانت أيضا على مستوى الفرد أو اجلماعة، فالقيم ىي اجلانب ادلعنوي يف السلوك 

والثقايف واالجتماعي عند اإلنسان، وؽلكن القول بأن  شكل السجل العصيب للسلوك الوجدايناإلنساين ، وىي ت

 (1)اجملتمعات.القيم تشكل مضمون ثقافة أي رلتمع من 

ثقافة ىي مجيع السمات الروحية وادلادية والفكرية والعاطفية اليت دتيز رلتمعنا بعينو أو فئة اجتماعية بعينها وىي "وال

 ، كما تشمل احلقوق األساسية لإلنسان".نون واآلدابتشمل الف

                                                           
 . 64-63 صص 6551مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، ب.ط  أسئلة التطور وادلستقبل ،،الثقافة العربية  جيهان سليم، -(1) 
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دلقومات الثقافة ىي ذلك الكل ادلعقد الذي يتضمن ادلعرفة والعقيدة والفن واألخالق والقانون والعادة وكل ا

 (1)األخرى اليت يكتسبها اإلنسان كعضو يف اجملتمع.

 (2)ىي رلموعة من التقاليد والعوائد اليت تصقل أحاسيس اجلماعة وأفكارىا وسلوكها.

كما يعرفها عزي عبد الرمحن أهنا معايشة الواقع انطالقا من القيم، ويكون النشاط العقلي لإلنسان كوسيلة يف 

القيمة والسلوك وىذا التعريف معياريا، كما يقول رأي أنو يبُت الكيفية اليت ينبغي أن تبٌت عليها حتقيق الًتابط بُت 

 الثقافة.

ف عزي عبدالرمحن الثقافة س فيها الثقافة ومستواىا، وقد عر كما أن ىذا التعريف ػلدد ادلرجعية اليت ؽلكن أن ندر 

طلبة والوعي احلضاري ووسائل االتصال فذكر: "ىي كل ما يف سياق آخر أثناء إجرائو لدراسة ميدانية عن ثقافة ال

ػلملو اجملتمع )ادلاضي( وما ينتجو )احلاضر وادلستقبل( من قيم ورموز معنوية أو مادية وذلك يف تفاعلو مع الزمان 

)التاريخ( وادلكان )احمليط( انطالقا من بعض األسس )القيم( اليت تشكل ثوابت األمة وأصوذلا )البعد 

 (3)ي(.احلضار 

رى أن القيم ىي إحدى مكونات الثقافة وىي من عناصرىا غَت ادلادية وادلعتقدات من خالل تعريف الثقافة ن

 والقيم يعرب عنها أحيانا جوىر الثقافة ألهنا ادلستوى الواعي لعقول األفراد.

إن نظرة وظائف القيم اليت أشَت إليها سابقا تبُت أنو ال ؽلكن الفصل بُت القيم والثقافة ، ووظيفتهما يف اجملتمع 

طادلا أن القيم جزء من الثقافة وىي جوىرىا ، وإذا كانت الثقافة سلوكا وأسلوب حياة فإن ىذا السلوك ػلتكم إذل 

                                                           
 . 52ص  6535، 3، طاألردن، دار أسامة للنشر والتوزيع ، (جدليات وحتديات)اإلعالمالثقافي:،عزام أبو احلمام  -(1) 
 . 356ص  6553، 1ط، بَتوت، ،مركز الدراسات الوحدة العربيةدراسات في نظرية االتصال،عزي عبدالرمحن  -(2) 
، 6553ادلفكر اجلزائري عبدالرمحن عزي، دار اذلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر ب.ط  ، قراءة يف نظرية اإلعالم والقيم ،بوعلي نصَت  -(3) 

 .66-65 صص
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القيم اليت توجو سلوك الفرد وتضبطو وػلكم عليو من خالذلا إن كان  معايَت يرتضيها أفراد اجملتمع وىذه ادلعايَت ىي

 منتميا جملتمعو أو خارجا عليو.

ىناك صراع كبَت ػلدث داخل الثقافات ويتعلق بالقيم ويشكل أحيانا خطرا على الثقافة ووحدهتا وأحيانا أخرى 

 (1)يت ال تتماشى وروح العصر.يكون ىذا الصراع صحيا، إذ يدفع بالثقافة إذل االستغناء عن القيم ال

والصراع، وىي احللول الدائمة للمواقف اليت  ضإن القيم من حيث ادلبدأ توفر للمرء صبغة سلوكية تعفيو من التناق

تواجهو يف شىت ادليادين يف مسَتة حياتو ، حبيث تبُت لو ادلسارات الصحيحة للسلوك، ولكن عندما ال تتوازن 

 ذلك يؤدي إذل أزمة قيمية. قيمتان عند الفرد أو اجلماعة ، فإن

دد مصَت اإلنسان ووجوده وتنال من ىويتو ة حادة هتيف رلتمعاتنا اليت تقع يف دوامات أزمة ثقافي كما ىو احلال 

اليوم أكثر من أي يوم مضى ذلدم االنتماء الثقايف العريب واغتيال ما تبقى من اآلمال العربية يف الوجود وحتقيق 

 وحدة اذلوية ووحدة الوجود.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .32، مرجع سبق ذكره، ص الثقافة وعناصرها، خالد زلمد أبو شعَتة، ثائر أمحد غباري -(1) 
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 المطلب الثاني: عوامل تصدع القيم

 لثقافية واليت ؽلكن أن نصيغها على النحو التارل:وىناك العديد من عوامل وجود ىذه األزمة ا

 أ/ عوامل خارجية:

 .وتتمثل يف اذلجمة الثقافية الغربية ادلنظمة اليت هتدف إذل ىدم الثقافة العربية وتذويبها

 ب/ عوامل داخلية:

واإلقليمية وؽلكن وتتمثل يف طبيعة الصراعات الثقافية الداخلية وانتشار القيم ادلرضية مثل : العشائر والطائفية 

 تنصيف عوامل األزمة وفقا لتاريخ رلتمعنا الذي خضع دلراحل استعمارية متعددة كالتارل:

 عوامل التصدع السياسي والثقافي: -

رت حوارل أربعمائة سنة انتشرت فيها السموم الثقافية ية يف مرحلة االضلطاط واليت استمالذي عانتو األمة العرب

ظة أن أكثرية القيم ادلسمومة تعود ة ذات الطابع االغلايب وؽلكن مالحم العربية اإلسالميالدخيلة وىزمت فيو القي

 .الطويلة إذل طبيعة ىذه ادلرحلة التارؼلية

في العربي اليت عانتها األمة العربية حتت تأثَت الغزو االستعماري الغريب للوطن التصدعات السياسية والثقافية  -

 د احلرب العادلية الثانية.مرحلة ما بع 65بداية القرن 

خضوع األمة العربية حاليا للتبعية الثقافية للغرب وؽلكن التعبَت عن ذلك مبا يسمى باالستعمار احلديث الذي  -

 (1)يعمل دائما على ىدم القيم العربية وبناء قيم سلبية تكرس قيم التبعية.

 

 

                                                           
 .66-65ص ص نفس ادلرجع السابق ،  ،جيهان سليم -(1) 
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 الخالصة:

ؽلكننا الفصل ما بُت القيم والثقافة ووظيفتهما يف اجملتمع  فإذا  القيم ىي جزء من الثقافة وىي جوىرىا وبالتارل ال

فإن ىذا سوف يشكل خطرا على الثقافة وىذا ما يعرف مبصطلح التصدع  مظهرت أزمة أو مشكلة مست القي

ت يف دوامة أزمة ثقافية حادة بسبب عالثقايف الذي أصبحت تعاين منو العديد من اجملتمعات العربية اليت وق

شيها بسبب انتشار قيم دخيلة على ىذه عات الثقافية ، الغربية والصراعات الثقافية الداخلية اليت أصبحت تاذلجم

اجملتمعات كالطائفية واإلقليمية كل ىذه السموم الثقافية أصبحت تشكل خطرا على ىذه اذلوية العربية ووحدهتا  

 كما عملت على ىزم القيم العربية اإلسالمية.

 

 

 

 

 

 

 

 



 :الخالصة

جزء من الثقافة وىي جوىرىا وبالتايل ال ميكننا الفصل ما بني القيم والثقافة ووظيفتهما يف اجملتمع ، القيم ىي    

فإذا ظهرت أزمة أو مشكلة مست القني فإن ىذا سوف يشكل خطرا على الثقافة وىذا ما يعرف مبصطلح 

اجملتمعات العربية اليت وقفت يف دوامة أزمة ثقافية حادة التصدع الثقايف الذي أصبحت تعاين منو العديد من 

بسبب اهلجمات الثقافية ، الغربية والصراعات الثقافية الداخلية اليت أصبحت تفشيها بسبب انتشار قيم دخيلة 

على ىذه اجملتمعات كالطائفية واإلقليمية كل ىذه السموم الثقافية أصبحت تشكل خطرا على ىذه اهلوية العربية 

 وحدهتا كما عملت على ىزم القيم العربية اإلسالمية.و 
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 تمهيد:

استطاع التلفزيون ويف وقت قصَت أن يقتحم شىت جوانب حياتنا الشخصية واالجتماعية وتأثَته على سلوكاتنا 

، حيث سقطت كل احلواجز الثقافية واالتصالية  5985وأفكارنا ، خاصة مع بداية مرحلة البث الفضائي ادلفتوح 

ل ماكلوىان واجلزائر كغَتىا من دول العامل ليو مارشاإبُت الشعوب وربول العامل إىل قرية واحدة مثلما أشار 

كل بيت وتصبح جزءا ال يتجرأ   تغزوشهدت انتشارا واسعا للهوائيات ادلقعرة ، حيث سبكنت ويف وقت قصَت أن 

 ببثهامن حياة العائلة اجلزائرية كما لعبت دورا مهما يف تشكيل وعي الفراد من خالل ادلضامُت اإلعالمية اليت تقوم 

 ض ذلا األفراد بشكل كبَت ويتأثرون هبا.واليت يتعر 
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 : التلفزيون وظائفو وخصائصوالمبحث األول

 المطلب األول: وظائف التلفزيون

 Charlesإن للتلفزيون أمهية خاصة يف اجملتمعات ، حيث يقول الرئيس الفرنسي السابق شارل ديغول: "

Degaulle أعطيٍت ىذه الشاشة الصغَتة وأنا أغَت الشعب الفرنسي"، ولقد اختلف كل من رجال السياسة" "

التلفزيون  فدورواإلعالم وعلماء االجتماع  وغَتىم يف ربديد األدوار ادلختلفة اليت ديكن أن يقوم هبا التلفزيون 

لو صة يف اجملتمعات واجلدير بالذكر أنو خيتلف عن غَته من وسائل اإلعالم، فالتلفزيون لو أمهية خاالوظيفي قد 

ينظر إىل وسيلة من الوسائل مثل ما نظر ادلختصون إىل التلفزيون الذي اعتربوه قادرا على نشر التكنولوجيا 

 (1)واألفكار احلديثة، فالتلفزيون مثلو مثل غَته من وسائل اإلعالم ديكن ربديد وظائفو فيما يلي:

ة التوجيو واإلرشاد بتكوين االذباىات ويف نفس الوقت أيضا تتطلب ط عمليترتبالتوجيو واإلرشاد:  -5

يف التلفزيون  الشباب واألطفال لتنسيق بُت ادلسؤولُتاالذباىات الفكرية ادلرغوبة عند عملية تكوين 

احلكومة واجملتمع خاصة إذا كان اجملتمع، دير دبرحلة إصالح أو تغيَت واسع النطاق ، األمر الذي يًتتب و 

لفرد اذباىات هور قيم واذباىات جديدة فيو، ويستطيع التلفزيون أن يؤدي دورا ىاما يف إكساب اعنو ظ

أو تعديل أو تغيَت اذباىاتو القددية دبا يتالءم مع طبيعة اجملتمع اليت تسمى باالذباىات ادلرغوبة جديدة 

 (2).ويتوقف ذلك على حسن اختيار مادة إعالمية

يستطيع التلفزيون من خالل برارلو ادلختلفة أن يساىم يف زيادة االحتكاك  التعاون االجتماعي: -2

ات األقارب والتجمع ر اجلماىَتي سواء األصدقاء أو الرؤساء ، كما أنو ساىم يف ذلك من خالل زيا

                                                           
 . 569، ص 2005، القاىرة، ، دار الفكر للنشر والتوزيععالميمدخل إلى علم االجتماع اإلانشراح الشال:  -(1) 
 .557، ص 2005للطباعة والنشر، القاىرة، ، دار الدنيا وسائل وأساليب االتصال الجماىيرية  الدسوقي، هإبراىيم عبد -(2) 
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األسري حول الشاشة ويزيد من التعاون والًتابط األسري وقلة النزاع بُت أفراد األسرة من خالل ادلشاىدة 

 (1)ماعية.اجل

يستطيع التلفزيون أن ينشر اإلنتاج الفكري يف كافة التخصصات ادلختلفة  النهوض باإلنتاج الفكري: -3

واليت زبدم قضايا اجملتمع بطريقة أو بأخرى وىذا يزيد من عملية التفاعل االجتماعي وهتذيب الذوق العام 

و اجملتمع وتطوره باعتبار أن ىذا ويف نفس الوقت يساعد على تفجَت الطاقات اخلالفة، وأثر ذلك من

 اإلنتاج الفكري خيدم قطاعات التنمية بصورىا ادلختلفة.

تتمثل يف األنباء والبيانات والصور  والتعليقات وبثها بعد معاجلتها ووضعها يف  الوظيفة اإلعالمية: -4

اإلطار ادلالئم ذلا لفهم الظروف الشخصية والبيئية والدولية وسبكُت متلقي اخلرب من الوصول إىل وضع 

ا وبالنسبة يسمح لو بازباذ القرار السليم وجبانب الدور الذي يلعبو يف الدعاية سواء للسلعة ادلعلن عنه

 للمستهلك والتلفزيون أيضا.

ىذه الوظيفة تتمثل يف النشرات اجلوية ومعرفة الوقت واالستشارة القانونية والتغطية  وظيفة الخدمات: -5

 (2)والتعارف على عادات وتقاليد الشعوب.

يقوم التلفزيون بدور كبَت يف ىذه النواحي من حيث االتساع يف الربامج التعليمية  الوظيفة التعليمية: -6

يمية يعطى الدراسيُت إحساسا قويا بالتماثل مع ادلدرس وبرامج التوجيو، والًتبية، فالتلفزيون كوسيلة تعل

من خالل  يف الفصل كما أنو يتيح الفرصة للذين مل يتعلموا يف ادلدرسة بشكل أو بآخر ألن يتعلموا

التلفزيون وأكرب مثال على ذلك استخدامهم يف زلو األمية للكرب كما لو إمكانية يف تقدمي معلومات كبَتة 

                                                           
 .557،مرجع سبق ذكره، ص  وسائل وأساليب االتصال الجماىيرية الدسوقي، هإبراىيم عبد -(1) 
 .554،555، ص ص 2004، 5، دار الوفاء للدنيا الطباعة والنشر، القاىرة،طالتلفزيون والتنمية الدسوقي،  هإبراىيم عبد -(2) 
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عن ادلعلومات اليت تتاح يف ادلدارس شلا جيعل ادلشاىد مرتبطا هبا وذبدب االنتباه إليها وترفع من مستواىم 

 الثقايف.

، ألن حاجة اإلنسان للتعليم ال تنتهي بانتهاء ادلدرسة، جماىَتق فكرة التعليم ادلستمر للإن التلفزيون حيق

 (1)وإمنا ىي مستمرة طوال حياتو.

لعب التلفزيون دورا فعاال يف التنشئة االجتماعية، إذ أنو يقوم ببث األفكار وادلعلومات يظيفة ثقافية: و  -7

على ادلبادئ الصاحلة اليت تسود والقيم اليت ربافظ على ثقافة اجملتمع وربافظ على توجيو أفراده ونشأهتم 

هيئ للفرد األمة من قيم وعادات وتقاليد شلا يفاظ على مكونات اجملتمع ، فالتلفزيون يقوم بالتثقيف واحل

أساليب التعامل مع الناس والتكيف مع بيئتو ألن "التثقيف لو أثر كبَت يف تشكيل االذباىات النفسية 

 (2).والرأي العام"

رض التسلية غاحلصول على جهاز التلفزيون أو البحث عند شرائو غالبا ما يكون بإن  وظيفة ترفيهية: -8

والًتفيو ، حيث أشارت العديد من األحباث اليت أجريت يف أمريكا إىل شراء جهاز التلفزيون مل يكن 

اآلباء بغرض متابعة األخبار السياسية وقد أثبتت الدراسات اليت أجرهتا "مدرسة اآلباء" يف فرنسا أن ثلث 

قد اشًتوا التلفزيون لشغل وقت الفراغ، وانطالقا من ىذه الدراسات ديكننا أن نقول أن التلفزيون وسيلة 

فع شراء التلفزيون اللتسلية والًتويح وشغل أوقات الفراغ، كما سجل الباحثُت عدة أغراض من أهنا دو 

 (3) وتتمثل يف الرغبة يف التسلية وحد من اخلالفات.

 
                                                           

 .555،556، نفس ادلرجع السابق، ص ص  التلفزيون والتنميةإبراىيم عبده الدسوقي،  -(1) 
 .54، ص 5995، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، عالم االتصالعزي عبد الرمحان،  -(2) 
 .38، ص 2005، بَتوت، ، دار التنويرالتلفزيون والمجتمعطلعت عبد احلميد،  -(3) 
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 ني: خصائص التلفزيونالمطلب الثا

كما قال مارشال ماكلوىان عامل االتصال ادلعروف ة عادلية،  صغَت الكرة األرضية وربويلها إىل قرياستطاع التلفزيون ت

حيث يستطيع ادلرء أينما كان متابعة ومشاىدة ما يدور قمار الصناعية اخلاصة باالتصاالت، خاصة بعد إطالق األ

 حليوية واآلنية واجلدة يف نفس الوقت.اتو واللحظة، شلا يضفي على ادلشاىد اليف سلتلف أضلاء العامل يف 

التلفزيون بالتفوق الساحق يف نقل األحداث وادلناسبات اذلامة على اذلواء مباشرة ما جيعلو عُت ادلشاىد يتميز 

مشاىدهتا يف يو الذي ال يستطيع التواجد يف مكان احلدث، كما ينقل ادلشاىد إىل أماكن أخرى يصعب عل

 م.5969زول رجلُت أمريكيُت من مركبة فضائية أمريكية على سطح القمر يف الطبيعة مثل نقل ن

ويستطيع التلفزيون أيضا أن ينقل للمشاىد صورا لشخصيات عادلية يصعب على اإلنسان العادي االلتقاء هبا 

 (1)مثل: الرؤساء وادللوك والشخصيات العادلية.

رلموعة من الوسائل االتصالية، فلو الصوت اخلاص بالراديو والصورة واللون اخلاصتُت أيضا جيمع التلفزيون 

 ة اخلاصة بادلسرح.كبالسينما واحلر 

الة تلقي الرسالة اإلذاعية ألن الرسالة التلفزيونية حمتلقي الرسالة التلفزيونية ال يشعر بالوقت بالدرجة ذاهتا يف 

 (2)تستحوذ على حاسيت السمع والبصر معا.

بوصفو ظاىرة اتصالية اجتماعية اقتحمت حياتنا ادلعاصرة اقتحاما عنيفا وكأنو القدر الذي ال مفر ودبا أن التلفزيون 

أصبح عنصرا مالزما حلياتنا العائلية بل ويف شىت جوانب حياتنا الفردية واالجتماعية يتدخل ويًتك  قدمنو، ف

 اجتماعية وحضارية. ثورةىاتنا وأفكارنا...فقد أحدث التلفزيون بصماتو الواضحة على قيمنا وسلوكنا وعادتنا واذبا

                                                           
 55،56، ص ص 2002، ب.ط، ، عامل الكتب للطباعة والنشر، القاىرةوالقضائي مدخل إلى الفن اإلذاعي والتلفزيوني، ماجي احللوان -(1) 
 .35، ص 5996، دار القومية، القاىرة، التلفزيون والتنمية االجتماعيةزلمد ضياء الدين عوض،  -(2) 
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أصبح التلفزيون ىو الذي يفكر لنا ويوجهنا إىل السبيل الذي خيتاره حلل مشاكل احلياة على اختالفها...وقد 

األلفاظ أصبح قوة ىائلة ، حيث استحوذ على عدد كبَت من الساعات اليومية ألي فرد من أفراد اجملتمع بدء من 

والعبارات اليت يستخدمها وىذا ما ساعد على تطور التلفزيون، كما يعترب اجملال الواسع لتبادل اآلراء والواقع بُت 

البشر ووسيلة من وسائل االتصال السريعة، واليت من خالذلا تتعرف على ما جيول يف أضلاء العامل بواسطة ما تقدمو 

 (1)من أخبار وبرامج ثقافية وترفيهية.

فالتلفزيون جيمع عدة مزايا شكلية سبيزه كوسيلة إعالمية ذبمع بُت الصوت واحلركة والكلمات هبدف إعطاء 

قتناءا واستعماال من قبل بحت ىذه الوسيلة من أىم الوسائل إانطباعات وأدوار وإثارة األفكار عند األفراد وأص

ات وأخبار ، بل ذبعل اجلمهور ادلتلقي منحصرا اجلمهور فحضوره قوي يف اجملتمعات العربية دلا يعرضو من معلوم

قل فيو حرية االختيار فتكثيف الصور ادلتحركة وأقراهنا بالصور للمشاىدة الذي ال تنتهي دبجرد ىذا تيف رلال 

تلقي إشباعا ال متناىي من السلوكيات والعروض بطابع التكرار يعطي للم النقل ادلكشف، بل بإقران الربامج

 (2)كوقائع يعيشها األفراد على ادلدى الطويل.  لتثبيتصورات والتأثَتات والت

 

 

 

 المبحث الثاني: التلفزيون الجزائري

 المطلب األول: لمحة تاريخية عن التلفزيون الجزائري

                                                           
 .34، ص 5990والتوزيع ، اجلزائر، بط، ، دار اإلرشاد للنشر نحو اإلعالم اإلسالميعلي حريشة،  -(1) 
 .65، ص 2003، منشور جامعة باجي سلتار، اجلزائر، الثقافة الجماىيريةمجال العيفة،  -(2) 
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 / التلفزيون الجزائري أثناء االستعمار:1

للراديو يف بث الربامج على تأسيس زلطة تلفزيونية باجلزائر العاصمة، تكون دعما  5956عمل يف ديسمرب 

، فمحطة التلفزيون لديهم الفرنسية الكفيلة بانتزاع القيم الوطنية لدى اجلزائريُت والقضاء على الشخصية الوطنية

ادلقامة باجلزائر ما ىي إال زلطة إرسال فرنسية ، حيث كانت ادلواضيع اليت يتم التطرق إليها تركز على إجيابيات 

شاىد الثقافية ، والواقع أن دخول التلفزيون إىل اجلزائر مل يكن نتيجة دلتطلبات ادلعمرين ادلستعمر وذلك بإبراز ادل

م من احلس احلضاري العريق وكيانو العريب اإلسالمي ، ففي هنوأطرافهم ، حيث عمل على ذبهيز اجلزائريُت وحرما

فظة األسرة على سلوكها وقيمها، لكن نطاق التلفزيون عمل ادلستعمر على تقدمي برامج مليئة دبواقف تتالءم مع زلا

رغم زلاولة االستعمار ذبهيل اجلزائريُت ، إال أنو قد استعملت اإلذاعة عن طريق بعض احملطات العربية مثل: 

"إذاعة صوت العرب" من القاىرة كوسيلة لتوعية وتفيد اجملتمع اجلزائري أثناء الثورة يف مواجهة ادلؤسسة االستعمارية 

 (1)المية".والوسائل اإلع

 / التلفزيون الجزائري بعد االستقالل:2

ورثت اإلذاعة والتلفزة غداة االستقالل ، ىياكل قاعدية زلدودة ومتمركزة حول ادلدن الكربى كاجلزائر ووىران ، 

قسنطينة، ولقيت اجلزائر عدة عراقيل وصعوبات يف تسَتىا النعدام ذبربتها يف ىذا ادليدان ولقلة اإلطارات 

اجلزائر مربوطة بالتبعية والعودة إىل تقنيُت فرنسيُت للمسامهة يف التسيَت التقٍت يف إدارة ة وعلى ىذا بقيت ادلتخصص

 احملطات التلفزيونية.

عرف قطاع التلفزة الوطنية تغَتات ىائلة، حيث أعيد تنظيم ادلناىج اإلدارية  5967نوفمرب  9انطالقا من 

وع يف تكوين متخصصُت ومستخدمُت وتوفَت استثمارات ىامة قادرة وأدخلت أساليب جديدة يف التسيَت والشر 

                                                           
 30،33ص ص  ب س ، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر ، بط،آثار التلفزة على األطفال  عزي عبد الرمحن، -(1) 
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توحيد الشبكة  5970جوان  9على التخفيض من حدة الفوارق اجملهولة وادلوجودة بعد االستقالل ، حيث مت يف 

ل الوطنية بربطها بادلراكز الثالثية اجلزائر، وىران ، قسنطينة، كما عمل على استخدام األقمار الصناعية وتوصي

 الصورة إىل أبعد مكان حىت إىل اجلنوب.

حىت يكون التلفزيون فعال يف خدمة اجلماىَت ، حيث رافقت ادلنافسات التلفزيونية الكربى عمليات واسعة لتوفَت 

 (1)األجهزة وجعلها يف متناول ادلواطنُت.

االستقالل واسًتجاع اجلزائر  عدساعة يف األسبوع فب 35وكذا بدأت تبث الربامج باللغة العربية والفرنسية مدة 

لسيادهتا الوطنية رأت ضرورة االىتمام باإلعالم والعلم لتثقيف شعوهبا وتقدمها وتعزيز مكانتها والتخلص من 

التخلف واألمية اليت كانت إحدى نتائج االستعمار اليت خلفها باجلزائر ، حيث أصبحت الدولة تقدم اإلعالنات 

 (2)مليون دينار جزائري. 559ما يعرب عن مبلع  5978يف  79لغت وب 5974يف  70العادية تقدر ب 

لفزيون ادللون أصبح البث التلفزيوين اجلزائري يصل إىل  اصلة يف العامل وبعد اخًتاع التمع التطورات التكنولوجية احل

عن كل قطر من أقطار الوطن ، وأصبح موجود يف كل منزل ، حيث أن عدد األجهزة التلفزيونية صار يزيد 

يقتنون أكثر من  اآلخرونمن العائالت سبلك جهاز واحد بينما  40الواحد ، شلا يقدر عن  تيالبجهازين يف 

احملطات  تفقد تعددالواحد فبعدما كانت ىناك زلطة واحدة  يتجهاز إىل جهازين إىل ثالثة أجهزة يف الب

ورقلة، بشار، وواليات أخرى من الوطن مة بُت اجلزائر العاصمة وىران، وأصبحت توجد أكثر من زلطة مقس

باإلضافة إىل تعدد القنوات، قناة البث األرضية التيتسمى التلفزيون وقنوات أخرى عرب القمر الصناعي عربسات 

                                                           
 . 34، ص 5980، ادلؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ، الجزائري واقع وآفاق التلفزيونعبد احلميد حنفري،  -(1) 
 .32، ص 2002، 3، القاىرة، ط، الدار ادلصرية اللبنانيةةمعاصر االتصال ونظرياتو ال، حسن عماد مكاوي -(2) 
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Canal Algérie  حيث تقدر نسبة الربامج  2006القناة الثالثة ، كما فتحت قناة باألمازيغية يف سنة ،

 (1).%45,42الوطنية ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني : مديريات التلفزة الجزائرية وتنظيماتها:

 أوال: مديريات التلفزة الجزائرية:

                                                           
 .53، ص 2004، دار ىومة للنشر والتوزيع ، اجلزائر، جزائر ما بعد االستقاللمصطفى خلضر ،  -(1) 
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 تعرض ألبرزىا:ندارة شؤوهنا على رلموعة من ادلديريات سإتعتمد التلفزة اجلزائرية يف 

تتمثل أبرز مهام ىذه ادلديرية يف بث برامج القناة الوطنية والقنوات الفضائية مديرية المصالح التقنية:  -1

إصلاز انتاجات القنوات الثالثة يف األستوديو وخارجو التسيَت التقٍت  اجلزائرية الثالثة"و "قناة "قناة اجلزائر" 

اإلمداد التقٍت دلختلف  جململ الرسائل التقنية دلؤسسة التغطية التلفزيونية لكل حدث عرب الًتاب الوطٍت،

ادلديريات اجلهوية للمؤسسة، وأخَتا تبادل الربامج مع سلتلف االربادات واجلمعيات اإلذاعية العربية، 

 ادلؤسبر الدائم للوسيلة السمعية البصرية للبحر األبيض ادلتوسط ، االربادات و التلفزيونات األوروبية.

يعد التكوين يف التلفزيون اجلزائري مهمة حيوية إلسناد ومرافقة مجيع قطاعات  مديرية التكوين والتأىيل: -2

النشاط ومنها: القطاع التقٍت، قطاع األخبار، قطاع اإلنتاج، وسبتلك التلفزة اجلزائرية مراكز للتكوين 

تغيَت  ( للمكلف بضمان التكوين يف احلرف السمعية البصرية )تقنيون وأعوان الربامج واإلتقان

االختصاص والرسكلة ملتقيات وأيام دراسية كما يلجأ إىل مجيع الشركاء واألجانب الذين يبدون 

 لتحسُت الكفاءات ادلهنية على ادلستويات العليا. مىاستعدادا

الربامج بعد بثها على  ثائق اخلاصة يف مجعف والو مديرية األرشيتتمثل مهام  األرشيف والوثائق: مديرية -3

شيف والبحث الوثائقي وترميم األر  ادلتحركة،وتأثَت الصورة  ئقي،الوثاادلعاجلة والتحليل  قنوات سلتلف

 ف القنوات بالربامج، وأخَتا إعداد ادلنتجات الوثائقية.الفيلمي ، واحلفظ وسبويل سلتل

تساىم يف النشاطات األساسية للمؤسسة ، مع ضمان عقلنة  مديرية التعاون والعالقات العامة: -4

ومردودية اآلثار ادلالية ادلًتتبة عن انضمام مؤسسة التلفزيون إىل ادلنظمات ادلهنية الدولية )ارباد اإلذاعات 

اد العربية، ارباد اإلذاعات األوروبية ، ادلؤسبر الدائم للوسائل السمعية البصرية للبحر األبيض ادلتوسط، ارب
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اإلذاعات والتلفزيونات اإلفريقية، ادلركز ادلتوسطي لالتصال السمعي البصري ارباد اإلذاعات والتلفزيونات 

 اإلسالمية.

تتمثل يف ربقيق األىداف التجارية للتلفزيون طبقا لقانوهنا األساسي كمؤسسة عمومية  المديرية التجارية: -5

-95شروط الواردة يف ادلرسوم التنفيذي رقم ذات طابع صناعي وذباري، وسباشيا مع نصوص دفًت ال

تتمثل مهامها يف ادلسامهة باخلدمات، والبيع  5995فريل أ 20ادلؤرخات يف  505-95، ورقم 500

 لدراسة والتنمية ، االستكشاف، واالستمتاع إىل الزبون وكذا تسيَت اإلشهار العمومي.ا، الرعاية ، 

ادلوارد البشرية وادلالية للمؤسسة ومن مهامها أيضا ضمان  وىي مكلفة بتسيَت مديرية اإلدارة العامة: -6

سبويل سلتلف ىياكل ادلؤسسة بادلوارد األولية، وقطع الغيار والوظائف األخرى ضرورية إلنتاج الصورة 

والصوت وبثهما، وىي مكلفة من جهة أخرى بتسيَت العالقات التعاقدية وتضطلع بكل خالف مع 

وة اقًتاح وتصح يف شأن مسائل ذات طابع تشريعي وتنظيمي ويف رلال شركاء التلفزيون كما ديثل ق

 .التنظيم ومنامجنت جململ ادلؤسسة 

لتكون أداة وصل بُت اجلالية اجلزائرية ادلقيمة يف اخلارج  5994أسست قناة اجلزائر  مديرية قناة الجزائر: -7

 ارات.تساىم يف احلوار والتبادل الثقايف واحلضوبالتحديد يف أوروبا، كما 

ىي قناة مشولية تابعة للمؤسسة الوطنية للتلفزيون وتعرض حيزا من الربامج ادلتنوعة ديزج بُت األخبار 

 والرياضة. فيووالثقافة والًت 

إن قرار إنشاء فضائية جزائرية موجهة للعامل العريب يدخل ضمن اسًتاتيجية مديرية الجزائرية الثالثة:  -8

 3. ش2اجلزائر وقد انطلق اإلرسال على القمر الصناعي عربسات شإعالمية، هتدف إىل إبراز صورة 

ادلؤرخ يف  43/02وكان على ظل إرسال بث القناة األرضية وبناء على ادلقرر رقم  5998منذ نوفمرب 
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ادلتضمن إنشاء مديرية مكلفة دبشروع القناة الفضائية ادلبثوثة عرب القمر الصناعي  27/02/2000

 م مصغر، عكف على دراسة ادلشروع.عربسات تشكل نواة بطاق

قدم دراسة كاملة حول مشروع القناة، نوقشت خالل رلالس للمديرية، أين ربددت مالمح القناة وضبطت 

 اإلمكانيات ادلادية والتقنية لالنطالق.

كقناة قائمة بذاهتا من حيث شبكتها الربارلية   2005جويلية  05وقد انطلقت القناة اجلزائرية الثالثة يف 

،  5998ومواعيدىا اإلخبارية وحصصها الثقافية والفنية، وىذا بعد الربط بُت البث األرضي والبث الفضائي منذ 

وعرف الكثَت من النقائص سواء من ناحية الربرلة أو احملتوى ، كما انطلق بث اجلزائرية الثالثة يف ىذا الوقت 

التحوالت التارخيية اليت يعرفها اجملتمع اجلزائري  بالذات ذلدفُت أساسيُت أوال من أجل صورة واقعية عن رلمل

ودوليا يف ىذا الوقت  يادبختلف مكوناتو وانشغاالتو واستعادة اجلزائر مكانتها كدولة زلورية ومركز فعال جهويا، قار 

 (1).الذي يتميز بالصراع حول الصور وباالنتشار الواسع للفضائيات العربية منها وغَتىا يف فضاء اتصال واسع

مع شعار القناة رية باللغتُت العربية والفرنسية جيسبثل القناة اجلزائرية الثالثة قناة حكومية تقدم برامج عامة بنهكة جزائ

اعتمدت القناة  الالتينية يف تصميم الشعار اخلاص القناة حيث الثة بُت احلروف العربية واألرقامالفضائية اجلزائرية الث

الفضائي يشار باللون  ة شبكة برارلية خاصة هبا وبرامج ثقافية وفنية سبيز طابعهاساع 24/24ة يف بثها على وثَت 

 إىل مواعيد إخبارية يومية وأسبوعية. األصفر إليها على الشبكة أضافة

 

 

 

                                                           
 .535-532، ص ص 2050، ديوان ادلطبوعات اجلامعة ، اجلزائر، صال الوظائف والهياكل واألدوارك مؤسساتاإلعالم واالتمجال العيفة،  -(1) 
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 (:ENTVالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية )ثانيا: 

 

 

 

 

 

 

 السكرتارية

 ادلؤسسة الوطنية للتلفزيون

 ادلدير العام

 مدير عام مساعد

 ادلستشارون

اإلدارة العامةم.  م. األخبار م. الربرلة م. اإلنتاج م. اخلدمة التقنية  

 رللس اإلدارة
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 العالقات  مركز األرشيف رللة ذبارية رللة الشاشة احملطات اجلهوية
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ادلعاجلة والتحليلن. م  د. اإلشهار رئاسة التحرير   د.العالقات 

االستغاللن. م  د. التعاون د. إدارية مالية التحرير  د. التعاون الدويل 

 د. تبادل الربامج ن. م اجملتمع التغذية د. الصيانة د. اإلشهار واخلدمات
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(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزائري: TVإحصائيات العاملين بمؤسسة 

 عامل دبا فيها احملطات اجلهوية وىم مقسمُت كاآليت: 2405بلغ عدد العاملُت بالتلفزيون اجلزائري حوايل    

 عامل 5080واخلدمات مديرة اإلدارة  -

 عامل 780مديرة اإلنتاج  -

 عامل 550مديرية الربامج واألرشيف  -

(2)عامل 80ارات ادلسَتة داإل -
 

                                                           
 .540-539مجال العيفة، مرجع سابق ، ص ص  -(1) 
دراسة ميدانية بقسم ، الجزائري TVسوسيولوجيا القائم باإلعالم في ،مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف علم االجتماع واالتصال،بدانيفؤاد -(2) 

 .505-500ص ص ،2050-2009األخبار، 
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 المبحث الثالث: البرامج التلفزيونية والقيم الثقافية

 المطلب األول: أشكال البرامج التلفزيونية وعالقتها بالقيم الثقافية

 التلفزيونيةأوال: أشكال البرامج 

تتعدد أنواع التغطيات اليت ينهض هبا التلفزيون من خالل برارلو ادلتنوعة حبيث يصعب أن صلد ركن أو زاوية من 

زوايا احلياة مل يتغلغل إليها التلفزيون بأضوائو الكاشفة والتحليلية والتثقيفية وعليو ديكن تعريف الربنامج التلفزيوين 

 تلفزيونيا باستخدام التلفزيون كوسيلة تتوافر ذلا كل إمكانيات الوسائل اإلعالمية أنو عبارة عن فكرة ذبسد وتعاجل
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وتعتمد أساس على الصورة ادلرئية بتكوين وتشكيل يتخذ قالبا واضحا ليعاجل مجيع جوانبها خالل مدة زمنية زلددة 
 ، ويوجد عدة أنواع من الربامج التلفزيونية من بينها:(1)

ادلقابالت واللقاءات مع الشخصيات البارزة أو الفضة سواء كانت للقاءات: برامج المقابالت أو ا -1

مشهورة أم غَت ذلك ألن اذلدف من ىذه اللقاءات أن لديها ما ديكن أن يفيد ادلشاىدين خبرباهتا 

 وثقافتها وذباربو ادلتعددة يف شىت رلاالت احلياة.

ج ادلقابالت وىي الربامج اليت تعقد الندوات ىذا النوع من الربامج يعد تطويرا لربامبرامج الندوات:  -2

وتغطي نقاشاهتا ورلادالهتا يف أي موضوع مطروح بُت األطراف ادلعينة اليت يفضل أن تكون متناقضة 

 وسلتلفة التوجهات حىت يتولد على مناقشاهتا أفكار وآراء جديدة.

أو أثرية أو ليت تصور منطقة جغرافية سجيلية اىذه الربامج تعتمد على األفالم الت برامج الثقافة العامة : -3

 (2)واالطالع. للمعرفةديرة أنثروبولوجية واجتماعية أو غَت ذلك من الظواىر والقضايا اجلظاىرة 

ىي برامج ادلباريات ادلعلوماتية اليت تسعى إىل نشر الثقافة وادلعلومات برامج المسابقات الثقافية:  -4

ادلشاىدون يف ىذه الربامج إما باحلضور الفعلي يف األستوديو أو بطريقة مسلية بل و مثَتة ويشًتك 

 باالتصال اذلاتفي على األرقام اليت حيددىا مقدم الربنامج ذلم.

تلعب دورا ضروريا يف اجلذب السياحي ليس بالنسبة لألجانب فحسب بل ألبناء  برامج السياحية:ال -5

الغة يف دعم االقتصاد القومي، ونظرا ألن السياحة البلد أيضا بعد أن اكتسبت السياحة الداخلية أمهية ب

أصبحت صناعة بكل ما ربملو ىذه الكلمة من معان، فقد أصبحت ربت معد الربامج السياحية مادة 

                                                           
 . 503، ص 2004، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاىرة، المعجماإلعالميزلمد منَت حجاب،  -(1) 
 .59، 54، ص ص  2006القاىرة،  ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،فن الكتابة في التلفزيوننبيل راغب،  -(2) 
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خصبة وثرية ومشوقة للمشاىدين وىي مادة ال تقتصر على ادلناطق األثرية العريقة أو منتجات 

مل أيضا على سلتلف أنواع الفندقة وصناعة التذكارات االستجمام سواء يف الشتاء أو الصيف بل تشت

السياحية اليت حيملها السائح معو عند عودتو إىل بلده ، ال جيد القائمون على الربامج السياحية مشكلة 

يف مجع ادلادة الفيلمية الالزمة ذلا وكذلك مقدم الربنامج يستضيف ادلسؤولُت واخلرباء دلناقشة القضايا 

للمشكالت اليت ديكن أن تعيق االزدىار السياحي والتلفزيون يعد سندا أو دعما قويا  واقًتاح احللول

 لتطوير ىذه الصناعة وازدىارىا ، وقناة لتوصيل علومها بأبسط األساليب للجمهور.

الربامج ادلقدمة على شكل مناىج دراسية دلراحل زلددة من التعليم الرمسي أو يقدم البرامج التعليمية : -6

 ليمية إلتقان حرف معينة.مناىج تع

تكون يف ىذه الربامج أحاديث خرباء الًتبية وعلم النفس يف رلاالت سيكولوجية برامج المرأة والبيت:  -7

للمرأة وادلتاعب النفسية اليت ديكن أن تصيبها أو نصائح األطباء خبصوص األمراض وادلشكالت النسائية 

ا ، فإهنا هتتم أيضا دبظهرىا وملبسها سواء داخل البيت ، وكما هتتم برامج ادلرأة بعقلها وفكرىا وجوىرى

 أو خارجو.

هتدف ىذه الربامج إىل تعليم وتثقيف وتربية األطفال مستعملة يف ذلك كل أساليب برامج األطفال:  -8

 عة التعليمية والتثقيفية والًتبوية بعيداإليها بقوة وذبعلهم يتعاطون اجلر الًتفيو واإلثارة اليت ذبذب األطفال 

 ة.ر عن الدروس ادلباش

ىذه الربامج تقدم ما يهم الشباب من قضايا ومشكالت، والربامج الرياضية  برامج الشباب والرياضة: -9

 ادلتخصصة يف نقل ادلباريات احمللية والعادلية والدورات األودلبية...

 منو. تبصر ادلشاىدين حبقائق دينهم وادلعامالت والقيم واألخالق النابعة البرامج الدينية: -11
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تستعرض األنشطة ادلسرحية والسينمائية وادلوسيقية والغنائية والفنون الشعبية  البرامج الفنية واألدبية: -11

واالستعراضية...واألنشطة من ندوات وكتب ودراسات نقدية يلتف حوذلا النقاد والدارسون بصرف 

النظر على اختالف أنواع الربامج التلفزيونية فهدفها ىو التثقيف والتنوير والتوعية والتوجيو والتفسَت 

 (1)والتحليل.

 ثانيا: البرامج التلفزيونية وعالقتها بالقيم الثقافية:

اجملتمع العريب من ضمن اجملتمعات ادلتضررة من منتجات الثقافة اجلماىَتية اليت تسوقها لو القنوات األجنبية، إن 

طيتها وأسلوهبا ومن جانب آخر القنوات العربية اليت تصنع أو تعيد صناعة نفس الثقافة الغربية بأشكاذلا ومن

فيستهلكها الفرد العريب، إذ يقول الدكتور عزي عبدالرمحن: " إن إعالم اجملتمعات العربية اإلسالمية يعاين من 

سيادة البضائع الثقافية ادلستوردة من الغرب أساسا...ربمل ىذه البضائع قيما دخيلة هتدف إىل تكسَت البنايات 

ل األفراد واجلماعات يف اجملتمع اإلسالمي وتتزايد ىذه الظاىرة ضخامة مع الثقافية و ادلؤسسات االجتماعية وعقو 

 (2)ظهور التكنولوجيات احلديثة لالتصال.

وباعتبار أن اجملتمع العريب رلتمع زلافظ فإنو حيمل بعض األفكار احملافظة اليت ترى ضرورة إغالق مجيع النوافذ    

بث الفضائي للربامج التلفزيونية اخلاصة هبا أفلست اجلانب ادلعنوي أمام الثقافة الغربية، فاألخَتة ومن خالل ال

 اإلنساين ، حيث تركت ىذه الثقافة فراغا معنويا، فهي تواجو مشاكل عديدة يف القيم والعالقات.

 وما يسود العامل اليوم من ترد وتراجع يف القيم اإلنسانية واضطراب يف اذلوية الثقافية يعود كلو إىل النموذج   

الغريب الثقايف ، لذا جيب العودة والتمسك بالًتاث ادلاضي كنموذج رلرب ثبت صلاحو من خالل االزدىار الثقايف 

                                                           
 .72-60نبيل راغب، نفس ادلرجع السابق، ص ص  -(1) 
 .538، ص 2052، جامعة مستغاًل ، اجلزائر، نظرية الحتميةالقيمية في اإلعالمعزي عبدالرمحن،  -(2) 
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الذي حصل لألمة العربية اإلسالمية مع عدم التوقع واالنقطاع عن عامل ادلتغَتات ادلتصارعة وادلتعددة يف ظل عصر 

اإلجيايب وتقدم وازدىار األمة العربية يف شىت اجملاالت دون طمس ادلعلوماتية، بل انتقاء ما يساىم يف تنمية اجلانب 

 (1)ىويتها وثقافتها العربية األصيلة.

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني: دور البرامج التلفزيونية في المحافظة على القيم الثقافية:

األدبية والفنية واالقتصادية يعد التلفزيون من أىم الوسائل التثقيفية يف كل اجملاالت الدينية والسياسية والصحية و 

والقانونية إىل غَت ذلك، حيث يقوم ببث األفكار والقيم اليت ربافظ على اذلوية الثقافية للمجتمع وتساعد على 

تطبيع األفراد وتنشئتهم على ادلبادئ القودية من خالل العديد من الربامج الثقافية اليت تسعى إىل تكامل اجملتمع، 

ووحدة الفكر بُت أفراده ومجاعاتو، وتثبيت القيم وادلبادئ األصلية وترسيخها من خالل  وتنمية الذوق العام،

احلديث، وادلشاركة وادلناقشة باإلضافة إىل نشر الثقافة التكنولوجية والعلمية اجلديدة كما يقدم التلفزيون األحداث 

                                                           
ى العريب األول، ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية مصر ، ، حبوث وأوراق عمل ادللتقأثرالفضائيات على القيم التربوية والثقافيةعلي حسُت الدوري،  -(1) 

 .32، ص 2007
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ُت يف رلاالت العلوم والفنون واألدب ، الفنية والسياسية والرياضية والدينية يف وقت حدوثها ويعرض دور ادلبدع

 باإلضافة إىل عرضو العديد من األنشطة الثقافية من خالل:

إجراء حوارات حول األعمال األدبية اجليدة للوقوف على القضايا واألفكار البناءة اليت تطرحها تلك  -

 األعمال.

 معرفة ادلزيد من أسرار عوامل البحار والنبات واحليوان. -

 ضارة العربية العريقة وآثارىا اخلالدة.التعريف باحل -

 إبراز دور السينما بشقيها الدرامي والتسجيلي يف عرض القضايا االجتماعية والسياسية والتارخيية. -

 إلقاء الضوء على معارض الفنون التشكيلية والتعريف دببدعيها. -

 عرض إبداعات رواد الفنون ادلوسيقية والشعبية. -

ودورمها يف رفع ادلستوى ادلعريف والثقايف جلميع، ذلك باإلضافة إىل تقدديو لربامج إبراز أمهية ادلكتبات  -

أخرى هتتم جبوانب ثقافية أخرى مثل: الثقافة القانونية، ادلوسيقية، الفنية و الثقافات اليت ذلا عالقة بادلعامل 

 (1)األثرية والًتاث".

 

 

 

 

 

                                                           
 .36،38، ص ص 2006، 5، عامل الكتب، القاىرة، طالتلفزيونوالمرأة ودوره في تلبية احتياجاتها التربويةمٌت حسُت،  -(1) 
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 :الخالصة

اإلعالم يف اجملتمعات العربية اإلسالمية يعاين من سيادة البضائع الثقافية ادلستوردة من ن أيرى عزي عبدالرمحن : "

 الغرب أساسا"

مل مضامُت ثقافية غربية هتدف إىل القضاء ربها واليت عوىذا ما يظهر يف العديد من الربامج اليت يتم إعادة تصني

على اإلعالم يف ىذه الدول أن حياول من خالل على أصالة اجملتمعات العربية وقيمها اإلسالمية لذلك وجب 

برازلو طرح مضامُت تتناسب مع طبيعة ىذه اجملتمعات احملافظة وأن حيرص على مواكبة التطورات احلاصلة يف شىت 

 اجملاالت دون ادلساس هبويتو وأصالتو.
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 TV A3القناة الجزائرية الثالثةشعار 

 

 

 

 

 

 

 :TV A3  بطاقة فنية لقناة الجزائرية الثالثة

 للتلفزيون،القناة اجلزائرية الثالثة وتعرف أيضا باسم تلفزيون الثالثة وىي ثالث قناة انبثقت عن املؤسسة الوطنية 

وذلك بتوليد رابطة دائمة بني خمتلف اجلاليات  اجلزائر،نتوجو إىل العامل العريب وتسعى إلعطاء صورة حقيقة عن 

 اجلزائرية يف العامل العريب مع موطنهم األصلي.

، ومث افتتاح  8999وجتسد واقعيا يف ديسمرب  8991لقد رأي مشروع القناة اجلزائرية الثالثة النور يف نوفمرب    

 .1008يوليو  5القناة رمسيا يف 

 متنوعةاختصاص:

 عربية:اللغة

 جلزائرا:المقر

 حكومية:القطاع

 زكرياء شعبان :المدير

 شارع الشهداء  18 :المقر االجتماعي

 اجلزائر العاصمة  000-81املرادية  811ص ب                    
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 :الهاتف

 :الفاكس

 موقع التلفزيون اجلزائري  :موقع الوب

 115000: رأسي 88119عربسات ، نايل سات  :البث عبر الساتل

 إدارة القناة اجلزائرية الثالثة يف نفسها إدارة املؤسسة الوطنية للتلفزيون.أما فيما خيص 
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 :لبرنامج الجسوربطاقة فنية  -1

 شعار برنامج الجسور

 

 

 

 

 

بتوقيت اجلزائر  81:00رض برنامج اجلسور مرتني يف األسبوع على القناة اجلزائرية الثالثة على الساعة يع

مساءا وىو مسجل )غري مباشر( كما أن توقيتو غري مضبوط وبالتايل  18:00 ويعاد بثو على الساعة

 .فمعظم األحيان ال يعرض يف وقتو

إىل جانفي  1085من سبتمرب  املمتدةتحليل حمتواىا ىي اليت عرضت بني الفرتة بواألعداد اليت قمنا  

1081. 

حبيث سلط  1085عاصمة الثقافة العربية قسنطينة تظاىرة يف ىذه الفرتة فعاليات  واكببرنامج اجلسور 

(  ...الضوء على خمتلف الثقافات اجلزائرية )املوروث الثقايف اجلزائري، الصناعات التقليدية ، معامل األثرية

معارض ،بالتاريخ اجلزائري من خالل جمموعة من األسابيع الثقافية والعروض املسرحية والفنية  اىتمكما 

 من االستضافات والتكرمييات.للكتب باإلضافة إىل مجلة 

  :نصف ساعةمدة العرض 

  :تعرب عن تاريخ وثرات الموسيقي المستعملة 

  اللغة العربية الفصحى، اللهجة اجلزائرية )الدارجة( ، اللغة الفرنسية:اللغة المستعملة 
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  :ملدينة قسنطينة استعمال خلفية الصورة يظهر فيها اجلسور املعلقة اليت تعد رمزا تارخييا جنيريك الحصة

 تعلو ىذه اخللفية كلمة اجلسور

  للبرنامجالطاقم الفني 

  :م بوليفةنغتقديم 

 :الطاقم التقني 

  :طاىر عماريالتصوير 

 :بن شهرة نور الدين الصوت 

 :نبيل بوزيدي اإلضاءة 

 :زيود زكرياء المونتاج 

 :الطاقم الصحفي 

 صونيا عماري: إعداد وإشراف 

  :عقيلة بوطالبرئيسة الوحدة 

  البرنامجالجهات المساعدة على إنجاز: 

 حمافظة قسنطينة -

 حمافظة وىران -

 املركز الدويل للصحافة  -

 وزارة الثقافة  -

 إنتاج اجلزائرية الثالثة -
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 :التحليل الكمي والكيفي لفئات المضمونأوال: 

I- فئة الموضوع 

 تحديد نسبة المواضيع الرئيسية في برنامج الجسور خالل فترة الدراسة: -1

  5112سبتمبر  11تحديد نسبة المواضيع الرئيسية في العدد األول 

      النسبة = 

   
 =    

  5112سبتمبر  11تحديد نسبة المواضيع الرئيسية في العدد الثاني 

      النسبة = 

   
 =    

  5112أكتوبر  14تحديد نسبة المواضيع الرئيسية في العدد الثالث 

      النسبة = 

   
 =    

  5112أكتوبر  11تحديد نسبة المواضيع الرئيسية في العدد الرابع 

      النسبة = 

   
 =    

  5112 مبرنوف14الخامستحديد نسبة المواضيع الرئيسية في العدد 

      النسبة = 

   
 =    

  5112 نوفمبر52السادستحديد نسبة المواضيع الرئيسية في العدد 

      النسبة = 

   
 =    

  5112 ديسمبر55السابعتحديد نسبة المواضيع الرئيسية في العدد 

      النسبة = 

   
 =    
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  5113جانفي11الثامنتحديد نسبة المواضيع الرئيسية في العدد 

      النسبة = 

   
 =    

يف كل األعداد اخلاصة بالدراسة ولقد قمنا حبساب اجملموع   الرئيسيةرلموع قرارات ادلواضيع  ديثل 5;3علما أن 

 5;3=  :4+  52+  48+  45+  42+  42+  45 كالتايل:

 ( يحدد نسبة المواضيع الرئيسية في برنامج جسور خالل فترة الدراسة11الجدول )

 الرئيسية المواضيع 

 الترتيب النسبة المئوية التكرار أعداد البرنامج

 26 %34 45 4237سبتمرب  33

4234سبتمرب  36  42 32%  27 

4237أكتوبر29  42 32%  27 

4237أكتوبر35  45 34%  26 

4237نوفمرب39  48 35%  25 

4237نوفمرب47  45 34%  26 

4237ديسمرب:4  52 38%  23 

4238جانفي32  4: 37%  24 

%322 5;3 المجموع  
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ايل: احتل العدد السابع ( أن معدل ادلواضيع الرئيسية خالل فًتة الدراسة جاء كالت23يتضح لنا من اجلدول رقم )

يف   %34لتصل إىل  %35واخلامس ب  %37ليليو العدد الثامن ب  %38ة ادلرتبة األوىل بنسبة من الدراس

 .25و  24يف العدد  %32، و  28و  26و  23كل من األعداد

وحسب ىذه النتائج فإن النسب جاءت متقاربة ألن طبيعة ادلواضيع اليت تتناوذلا األعداد كانت األساس الذي 

، مبا يف 4237يقوم عليو برنامج اجلسور وادلتمثل يف مواكبة فعاليات تظاىرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لسنة 

ثقافية وطنية ودولية وعروض مسرحية وسهرات  أسابيعرافقة للتظاىرة من نشطة ادلألذلك حرصو على دترير كل ا

 فنية.

 تحديد نسبة المواضيع الفرعية في برنامج جسور خالل فترة الدراسة: -5

  5112سبتمبر  11تحديد نسبة المواضيع الفرعية في العدد األول 

      النسبة = 

  
 =    

  5112سبتمبر  11الثاني تحديد نسبة المواضيع الفرعية في العدد 

      النسبة = 

  
 =    

  5112أكتوبر  14في العدد الثالث  الفرعيةتحديد نسبة المواضيع 

      النسبة = 

  
 =    

  5112أكتوبر  11في العدد الرابع  الفرعيةتحديد نسبة المواضيع 

      النسبة = 

  
 =    

  5112نوفمبر  14في العدد الخامس  الفرعيةتحديد نسبة المواضيع 

      النسبة = 

  
 =    
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  5112نوفمبر  52في العدد السادس  الفرعيةتحديد نسبة المواضيع 

      النسبة = 

  
 =    

  5112ديسمبر  55في العدد السابع  الفرعيةتحديد نسبة المواضيع 

      النسبة = 

  
 =    

  5113جانفي  11الثامن في العدد  الفرعيةتحديد نسبة المواضيع 

      النسبة = 

  
 =    

يف كل األعداد اخلاصة بالدراسة ولقد قمنا حبساب اجملموع   الفرعيةادلواضيع  تكراراتدتثل رلموع  5;علما أن 

 5;=  44+  37+  :2+  26+  :2+  38+  34+  :2كالتايل: 
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 في برنامج جسور خالل فترة الدراسة الفرعية( يحدد نسبة المواضيع 15الجدول )

 الفرعيةالمواضيع  

 الترتيب النسبة المئوية التكرار أعداد البرنامج

 27 %;2 :2 4237سبتمرب  33

4234سبتمرب  36  34 34%  26 

4237أكتوبر29  38 39%  24 

4237أكتوبر35  2: 2;%  27 

4237نوفمرب39  26 26%  28 

4237نوفمرب47  2: 2;%  27 

4237ديسمرب:4  37 38%  25 

4238جانفي32  44 46%  23 

%322 5; المجموع  
 

 

متباين بني عدد خالل فًتة الدراسة جاء  الفرعية( أن معدل ادلواضيع 24اجلدول رقم ) خالل يتضح لنا من

ب  والسابع%39ب  الثالثليليو العدد  %46ة ادلرتبة األوىل بنسبة الثامن من الدراساحتل العدد  وآخر، حبيث

و  23كل من العدد يف   %;2و  24يف العدد %34مث بدأت النسبة تقل تدرجييا إىل أن وصلت إىل 38%

 .%26جاء يف ادلرتبة األخرية بنسبة  27يف حني أن العدد  28و  26

وما ديكننا مالحظتو عند قراءة اجلدول ىو أن النسب جاءت متفاوتة ، ألن الربنامج خيصص يف كل عدد من 

أعداه مواضيع على ىامش التظاىرة ، واليت كانت تأخذ الطابع اإلنساين عادة مثل: احلفالت التضامنية اذلادفة إىل 
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حسن صورة التضامن ، باإلضافة إىل االستضافات دترير رسالة مفادىا توسيع دائرة الثقافة بني األفراد لصنع أ

لثقايف احمللي ن وزرع روح التنافس بني الفنانني اوالتكرديات اليت كامن الغرض منها ىو تشجيع على زيادة اإلنتاج 

 بدفعهم إىل الرقي بادلشهد الثقايف.

II فئة القيم : 

 اسة:في برنامج جسور خالل فترة الدر  القيم الثقافيةتحديد نسبة  -1

  5112سبتمبر  11العدد األول  في القيم الثقافيةتحديد نسبة 

      النسبة = 

    
 =    

  5112سبتمبر  11في العدد الثاني القيم الثقافية تحديد نسبة 

       النسبة = 

    
 =    

  5112أكتوبر  14في العدد الثالث القيم الثقافية تحديد نسبة 

       النسبة = 

    
 =    

  5112أكتوبر  11في العدد الرابع  القيم الثقافيةتحديد نسبة 

       النسبة = 

    
 =    

  5112نوفمبر  14في العدد الخامس القيم الثقافية تحديد نسبة 

       النسبة = 

    
 =    

  5112نوفمبر  52في العدد السادس القيم الثقافية تحديد نسبة 

       النسبة = 

    
 =    
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  5112ديسمبر  55في العدد السابع  الثقافية القيمتحديد نسبة 

       النسبة = 

    
 =    

  5113جانفي  11في العدد الثامن القيم الثقافية تحديد نسبة 

       النسبة = 

    
 =    

كل األعداد اخلاصة بالدراسة ولقد قمنا حبساب اجملموع    يفالقيم الثقافية دتثل رلموع تكرارات  3324علما أن 

 3324=  362+  352+  333+  333+  392+  342+  372+  392كالتايل: 

 في برنامج جسور خالل فترة الدراسة القيم الثقافية( يحدد نسبة 11الجدول )

 القيم الثقافية 

 الترتيب النسبة المئوية التكرار أعداد البرنامج

 23 %37 392 4237سبتمرب  33

4234سبتمرب  36  372 36%  24 

4237أكتوبر29  342 33%  27 

4237أكتوبر35  392 37%  23 

4237نوفمرب39  333 32%  28 

4237نوفمرب47  333 32%  28 

4237ديسمرب:4  352 34%  26 

4238جانفي32  362 35%  25 

%322 3324 المجموع  
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يف   %37الذي جاء متقارب بني العدد اآلخر، حيث جاءت نسبةالثقافية القيم( معدل 23اجلدول رقم ) يبني لنا

و الثالث ب  %34ب  29مث يف  %35بنسبة  :2ليليهم ،4يف العدد  %36و  6و  3 العددينكل من 

 .%32يف األخري بنسبة  8و  7ليأيت كل من العدد  33%

رقام ديكننا أن نالحظ أن نسبة القيم الثقافية بني األعداد الثمانية كانت متقاربة ألهنا تشًتك وانطالقا من ىذه األ

ر الصناعات التقليدية والتحدث كوعرض ادلوروث الثقايف ، وذ  واألثريةيف احملتوى من خالل إبراز ادلعامل الثقافية 

 بادلوروثالتاريخ والتعريف  تأصيلمنها قامة مهرجانات وندوات ومعارض الغاية إك من خالال لفنون وذلعن ا

واحملافظة هبا الىتمام االصاعدة ، وحثهم على  األجيالوتقاليد اجملتمع إىل  عاداتالثقايف اجلزائري والعريب، ونقل 

 .عليها

 تحديد نسبة القيم اإلنسانية في برنامج جسور خالل فترة الدراسة: -5

 5112سبتمبر  11العدد األول  في تحديد نسبة القيم اإلنسانية 

      النسبة = 

   
 =    

  5112سبتمبر  11تحديد نسبة القيم اإلنسانية في العدد الثاني 

      النسبة = 

   
 =    

  5112أكتوبر  14تحديد نسبة القيم اإلنسانية في العدد الثالث 

      النسبة = 

   
 =    

  5112أكتوبر  11الرابع تحديد نسبة القيم اإلنسانية في العدد 

      النسبة = 

   
 =    
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  5112نوفمبر  14تحديد نسبة القيم اإلنسانية في العدد الخامس 

      النسبة = 

   
 =    

  5112نوفمبر  52تحديد نسبة القيم اإلنسانية في العدد السادس 

      النسبة = 

   
 =    

  5112ديسمبر  55تحديد نسبة االقيم اإلنسانية في العدد السابع 

      النسبة = 

   
 =    

  5113جانفي  11تحديد نسبة القيم اإلنسانية في العدد الثامن 

      النسبة = 

   
 =    

كل األعداد اخلاصة بالدراسة ولقد قمنا حبساب اجملموع    يفاإلنسانيةالقيم دتثل رلموع تكرارات  493علما أن 

 493=  56+  ;8+  59+  37+  55+  ;4+  45+  53كالتايل: 
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 في برنامج جسور خالل فترة الدراسةالقيم اإلنسانية ( يحدد نسبة 15الجدول )

 اإلنسانيةالقيم  

 الترتيب النسبة المئوية التكرار أعداد البرنامج

 27 %33 53 4237سبتمرب  33

4234سبتمرب  36  45 2:%  28 

4237أكتوبر29  4; 33%  27 

4237أكتوبر35  55 34%  26 

4237نوفمرب39  37 28%  29 

4237نوفمرب47  59 36%  24 

4237ديسمرب:4  8; 47%  23 

4238جانفي32  56 35%  25 

%322 493 المجموع  
 

 

يتضح لنا أن معدل القيم اإلنسانية جاء على النحو التايل احتل العدد السابع ادلرتبة ( 24اجلدول رقم ) من خالل

ليحتل كل من  %34والرابع ب  %35ب  :2ليليو العدد  %36ب  28مث العدد  %47 بنسبةاألوىل 

 .%28واخلامس ب  %:2ب  24مث العدد  %33نفس ادلرتبة بنسبة  25و  23ينالعدد

عداد الدراسة وىذا ألن أأن النسب جاءت متقاربة بشكل كبري بني  أعاله ادلذكورةويظهر لنا من خالل نتائج 

" و التسامح" و "السالم" ، "العدالةادلتمثلة يف " إنسانية حتمل قيمرسائل اولت أن دترر أغلب األعداد ح
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أهنا تعكس طبيعة رلتمعاتنا ادلسلمة اليت تفرض علينا التحلي هبذه القيم والعمل على نشرىا  رباعتبا "التضامن"

 ة اخلريية.الت الفنيفشكل قوالب فنية ثقافية مثل: احل اجلة قضايا إنسانية يفعوتوسيع نطاق الثقافة مب

 تحديد نسبة القيم الجمالية في برنامج جسور خالل فترة الدراسة: -1

  5112سبتمبر  11العدد األول في القيم الجمالية تحديد نسبة 

      النسبة = 

   
 =    

  5112سبتمبر  11تحديد نسبة القيم الجمالية في العدد الثاني 

      النسبة = 

   
 =    

  5112أكتوبر  14تحديد نسبة القيم الجمالية في العدد الثالث 

      النسبة = 

   
 =   

  5112أكتوبر  11في العدد الرابع تحديد نسبة القيم الجمالية 

      النسبة = 

   
 =    

  5112نوفمبر  14تحديد نسبة القيم الجمالية في العدد الخامس 

      النسبة = 

   
 =    

  5112نوفمبر  52تحديد نسبة القيم الجمالية في العدد السادس 

      النسبة = 

   
 =    

 5112ديسمبر  55ابع تحديد نسبة االقيم الجمالية في العدد الس 

      النسبة = 

   
 =    
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  5113جانفي  11تحديد نسبة القيم الجمالية في العدد الثامن 

      النسبة = 

   
 =   

كل األعداد اخلاصة بالدراسة ولقد قمنا حبساب اجملموع    يفاجلماليةالقيم ديثل عدد تكرارات  3:7علما أن 

 3:7=  32+  48+  52+  39+  :4+  32+  48+  :5كالتايل: 

 في برنامج جسور خالل فترة الدراسةالجمالية القيم ( يحدد نسبة 11الجدول )

 الجماليةالقيم  

 الترتيب النسبة المئوية التكرار أعداد البرنامج

 23 %43 :5 4237سبتمرب  33

4234سبتمرب  36  48 36%  26 

4237أكتوبر29  32 27%  28 

4237أكتوبر35  4: 37%  25 

4237نوفمرب39  39 32%  27 

4237نوفمرب47  52 38%  24 

4237ديسمرب:4  48 36%  26 

4238جانفي32  32 27%  28 

%322 3:7 المجموع  
 

 

جاء  حبيث،األعداد الثمانيةجاء متقاربا بني  الذي الدراسة( معدل القيم اجلمالية خالل فًتة 25يوضح اجلدول )

يف 29و24، فيما جاء كل من العدد %37ب  26مث العدد  %38ب  28والعدد  %43بنسبة  23العدد 
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 25يف العدد  %7و  27يف العدد  %32بشكل ملحوظ إىل  صلتبدأ النسب تتناق %36بنسبة  ادلرتبةنفس 

 .:2و 

اجلزائري كلها ركزت على إبراز القيم اجلمالية اليت دتيز ادلشهد الثقايف   األعدادوعلى ضوء ما سبق نالحظ أن 

ادلوروث  ا بسحرهوارتباطعلى مدى أمهيتها  للتأكيدصالة" و "الرقي" األ" ، "اإلبداعيف "اجلمال" و " وادلتمثلة

م يلثقايف اجلزائري وعراقتو وكما جاءت كل من قيمة "العذوبة" و "اإلشعاع" ، "اإلهبار" و "التمييز" لتكون ق

 .اجلزائرعكست مجال الًتاث احلضاري العتيق الذي تتميز بو 

 تحديد نسبة القيم الثقافية الفرعية في برنامج جسور خالل فترة الدراسة: -1

 5112سبتمبر  11العدد األول  في تحديد نسبة القيم التاريخية 

      النسبة = 

   
 =    

  5112سبتمبر  11تحديد نسبة القيم التاريخية في العدد الثاني 

      النسبة = 

   
 =    

 5112أكتوبر  14ة في العدد الثالث تحديد نسبة القيم التاريخي 

      النسبة = 

   
 =    

  5112أكتوبر  11تحديد نسبة القيم التاريخية في العدد الرابع 

      النسبة = 

   
 =    

  5112نوفمبر  14تحديد نسبة القيم التاريخية في العدد الخامس 

      النسبة = 

   
 =    

 



 اإلجراءات المنهجية للبحث                                        اإلطار التطبيقي:                           

 

94 
 

  5112نوفمبر  52العدد السادس تحديد نسبة القيم التاريخية في 

     النسبة = 

   
 =    

  5112ديسمبر  55تحديد نسبة االقيم التاريخية في العدد السابع 

     النسبة = 

   
 =    

  5113جانفي  11تحديد نسبة القيم التاريخية في العدد الثامن 

     النسبة = 

   
 =    

كل األعداد اخلاصة بالدراسة ولقد قمنا حبساب اجملموع    يفالتارخييةالقيم دتثل رلموع تكرارات  378علما أن 

 378=  :2+  28+  :2+  62+  35+  ;3+  :4+  56كالتايل: 
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 في برنامج جسور خالل فترة الدراسةالقيم التاريخية ( يحدد نسبة 11الجدول )

 التاريخيةالقيم  

 الترتيب النسبة المئوية التكرار أعداد البرنامج

 24 %44 56 4237سبتمرب  33

4234سبتمرب  36  4: 3:%  25 

4237أكتوبر29  3; 34%  26 

4237أكتوبر35  35 2:%  27 

4237نوفمرب39  62 48%  23 

4237نوفمرب47  2: 27%  28 

4237ديسمرب:4  28 26%  29 

4238جانفي32  2: 27%  28 

%322 378 المجموع  
 

 

جاءت النسب كالتايل:  متباينا بني العدد واآلخر ، حبيث التارخيية الذي جاء( معدل القيم 26يبني لنا اجلدول )

ب   25والعدد  %:3ب  24مث العدد  %44بنسبة  23والعدد  %48الصدارة بنسبة  27احتل العدد 

ليحتل العدد  %27بنسبة  :2و  28يف حني جاء كل من العددين  %:2بنسبة  26ليليهم العدد  34%

 .%26ادلرتبة األخرية ب  29
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القيم التارخيية  حبيث قام  ة إىلمهيوانطالق من النتائج السابقة نالحظ أن احملتوى اإلعالمي ألعداد الدراسة أوىل أ

جمليدة كل التارخيية اليت مرت هبا اجلزائر من بينها التطرق إىل ثورة نوفمرب اواألحداث  احلقباتبذكر رلموعة من 

 .الصاعدة ألجيالتاريخ ودتريره لىذا هبدف ختليد ال

 تحديد نسبة القيم الثقافية الفرعية في برنامج جسور خالل فترة الدراسة: -2

  5112سبتمبر  11تحديد نسبة القيم الدينية في العدد األول 

     النسبة = 

   
 =    

  5112سبتمبر  11تحديد نسبة القيم الدينية في العدد الثاني 

      النسبة = 

   
 =    

  5112أكتوبر  14تحديد نسبة القيم الدينية في العدد الثالث 

     النسبة = 

   
 =    

  5112أكتوبر  11تحديد نسبة القيم الدينية في العدد الرابع 

      النسبة = 

   
 =    

  5112نوفمبر  14تحديد نسبة القيم الدينية في العدد الخامس 

      النسبة = 

   
 =    

  5112نوفمبر  52القيم الدينية في العدد السادس تحديد نسبة 

      النسبة = 

   
 =    

  5112ديسمبر  55الدينية في العدد السابع  القيمتحديد نسبة 

      النسبة = 

   
 =    
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  5113جانفي  11تحديد نسبة القيم الدينية في العدد الثامن 

      النسبة = 

   
 =    

كل األعداد اخلاصة بالدراسة ولقد قمنا حبساب اجملموع    يفالدينيةالقيم رلموع تكرارات  ىي;33علما أن 

 ;33=  32+  ;3+  36+  37+  32+  ;2+  56+  ;2كالتايل: 

 في برنامج جسور خالل فترة الدراسةالقيم التاريخية ( يحدد نسبة 12الجدول )

 الدينيةالقيم  

 الترتيب النسبة المئوية التكرار أعداد البرنامج

 27 %:2 ;2 4237سبتمرب  33

4234سبتمرب  36  56 4;%  23 

4237أكتوبر29  2; 2:%  27 

4237أكتوبر35  32 2:%  27 

4237نوفمرب39  37 35%  25 

4237نوفمرب47  36 33%  26 

4237ديسمرب:4  3; 37%  24 

4238جانفي32  32 2:%  27 

%322 ;33 المجموع  
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 24احتل العدد الدراسة، حبيث  أعداد فًتةالذي جاء متباينا بني  الدينية( معدل القيم 27يبني لنا اجلدول )

 يف حني%33ب  28مث %35بنسبة  27ليليو العدد  %37بنسبة  29العدد  مث%;4بنسبة ادلرتبة األوىل 

 .:2و 26و  25و  23يف كل من العدد%:2نسبة  جاءت

حبيث أولت  األعداد،ىي األخرى جزء من زلتوى  تىذه النتائج ديكننا القول أن القيم الدينية كانمن  اوانطالق

 .ي إىل مستوى القيم إذا ارتبطت بالضرورة بالدينقذلا أمهية باعتبار أن الثقافة ترت

IIIفئة طرق اإلقناع : 

 تحديد نسبة االستماالت العقلية في برنامج جسور خالل فترة الدراسة: -1

  5112سبتمبر  11تحديد نسبة االستماالت العقلية في العدد األول 

      النسبة = 

   
 =    

  5112سبتمبر  11تحديد نسبة االستماالت العقلية في العدد الثاني 

      النسبة = 

   
 =    

  5112أكتوبر  14تحديد نسبة االستماالت العقلية في العدد الثالث 

      النسبة = 

   
 =    

  5112أكتوبر  11في العدد الرابع  االستماالت العقليةتحديد نسبة 

      النسبة = 

   
 =    

  5112نوفمبر  14في العدد الخامس  االستماالت العقليةتحديد نسبة 

      النسبة = 

   
 =    
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  5112نوفمبر  52في العدد السادس االستماالت العقلية تحديد نسبة 

      النسبة = 

   
 =    

  5112ديسمبر  55في العدد السابع  االستماالت العقليةتحديد نسبة 

      النسبة = 

   
 =    

  5113جانفي  11في العدد الثامن  االستماالت العقليةتحديد نسبة 

      النسبة = 

   
 =    

كل األعداد اخلاصة بالدراسة ولقد قمنا حبساب   يفلالستماالت العقليةرلموع تكرارات  دتثل;37علما أن 

 ;37=  36+  38+  45+  52+  43+  36+  47+  38اجملموع كالتايل: 
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 في برنامج جسور خالل فترة الدراسةاالستماالت العقلية يحدد نسبة  (11الجدول )

 االستماالت العقلية 

 الترتيب النسبة المئوية التكرار أعداد البرنامج

 27 %32 38 4237سبتمرب  33

4234سبتمرب  36  47 38%  24 

4237أكتوبر29  36 2;%  28 

4237أكتوبر35  43 35%  26 

4237نوفمرب39  52 3;%  23 

4237نوفمرب47  45 36%  25 

4237ديسمرب:4  38 32%  27 

4238جانفي32  36 2;%  28 

%322 ;37 المجموع  
 

 

 27والذي جاء كالتايل: حبيث احتل العدد أعداد الدراسة،  العقلية يفاالستماالت ( معدل 23) يوضح اجلدول

ليليهم كل من %35بنسبة 26والعدد %36بنسبة  28مث العدد %38 ب 24والعدد %;3بنسبة الصدارة 

 .%;2بنسبة  :2و  25مث العددين %32ب  29و  23العددين 

ومن خالل ىذه النتائج يتوضح لنا أن برنامج اجلسور تضمن رلموعة من االستماالت العقيلة ادلتمثلة يف تواريخ 

على التظاىرة إلضفاء نوع من الواقعية  وتقدمي تصرحيات من قبل القائمنيشواىد وإحصائيات، أحداث و 

 اعتمد عليها دلخاطبة عقل ادلتلقي وغرس القيم الثقافية فيو. والعقالنية وكانت ىذه إحدى الطرق اليت
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 في برنامج جسور خالل فترة الدراسة: االستماالت العاطفيةتحديد نسبة القيم  -5

  5112سبتمبر  11في العدد األول االستماالت العاطفية تحديد نسبة 

      النسبة = 

   
 =    

  5112سبتمبر  11في العدد الثاني االستماالت العاطفية تحديد نسبة 

      النسبة = 

   
 =    

  5112أكتوبر  14في العدد الثالث االستماالت العاطفية تحديد نسبة 

      النسبة = 

   
 =    

  5112أكتوبر  11في العدد الرابع االستماالت العاطفية تحديد نسبة 

      النسبة = 

   
 =    

  5112نوفمبر  14في العدد الخامس  االستماالت العاطفيةتحديد نسبة 

      النسبة = 

   
 =    

  5112نوفمبر  52في العدد السادس االستماالت العاطفية تحديد نسبة 

      النسبة = 

   
 =    

  5112ديسمبر  55في العدد السابع االستماالت العاطفية تحديد نسبة 

      النسبة = 

   
 =    

  5113جانفي  11في العدد الثامن االستماالت العاطفية تحديد نسبة 

      النسبة = 

   
 =    
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كل األعداد اخلاصة بالدراسة وقد قمنا حبساب   يفاالستماالت العاطفيةدتثلمجموع تكرارات 322علما أن 

 322=  25+  39+  ;3+  36+  34+  :2+  36+  35اجملموع كالتايل: 

 في برنامج جسور خالل فترة الدراسةاالستماالت العاطفية ( يحدد نسبة 15الجدول )

 االستماالت العاطفية 

 الترتيب النسبة المئوية التكرار أعداد البرنامج

 26 %35 35 4237سبتمرب  33

4234سبتمرب  36  36 36%  25 

4237أكتوبر29  2: 2:%  28 

4237أكتوبر35  34 34%  27 

4237نوفمرب39  36 36%  25 

4237نوفمرب47  3; 3;%  23 

4237ديسمرب:4  39 39%  24 

4238جانفي32  25 25%  29 

%322 322 المجموع  
 

 

 28حبيث احتل العدد  العدد واآلخر،الذي جاء متباينا بني العاطفيةاالستماالت ( معدل 24يبني لنا اجلدول )

ب  23ليليهم العدد %36ب27و 24والعددين %39بنسبة  29العدد  مث %;3ادلرتبة األوىل بنسبة 

 .%25يف ادلرتبة األخرية بنسبة  :2فيما جاء العدد  %:2بنسبة  25نسبة مث %34ب  26و 35%
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دان وجوعة من االستماالت للتأثري على منالحظ أن برنامج اجلسور اعتمد على رلوبعد قراءة اجلدول ديكننا أن 

 وإقناعو، وسلاطبة حواسو وذلك باستخدام أساليب لغوية تستعطفو وتغريو وتعمل على جذب انتباىو  ادلتلقي

 .ادلقدمة ادلادةمبحتوى 
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 : بناء استمارة التحليلثانيا

I-  المضمون:فئات 

 فئة الموضوع: -1

  :أسابيع ثقافية، عروض مسرحية،  4237فعاليات قسنطينة عاصمة الثقافة العربية مواضيع رئيسية(

 .مهرجانات دولية(

 :ستضافات*اال    مواضيع فرعية 

 * التكرديات                     

 فئة القيم: -5

 القيم الثقافية*                         

 القيم اإلنسانية*                          

 القيم اجلمالية*                          

 القيم التارخيية*                          

 القيم الدينية*                          

 اإلقناعفئة طرق  -1

 االستماالت العقلية*                          

 االستماالت العاطفية*                          
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 : التعريفات اإلجرائية لفئات التحليل:ثالثا

بتحليلو لذلك فإن  نقومتسعى استمارة حتليل ادلضمون إىل احلصول على البيانات الكمية عن احملتوى الذي 

التعريف الدقيق لكل الفئات ، التحليل أمر ضروري خاصة أهنا ستحلل من طرف زلكمني آخرين ، حىت يسهل 

عليهم تصنيف احملتوى على حسب تلك الفئات وذلك للحصول على نسبة ثبات عالية بعد القيام بإجراءات 

 الصدق والثبات.

 مع تعاريفها اإلجرائيةرة التحليل وفيما يلي عرض للفئات ادلستخدمة يف استما

I- فئة المضمون 

 فئة الموضوع: -1

مثل:  4237الثقافية ادلواكبة لتظاىرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية  الفعالياتالمواضيع الرئيسية:  1.1

 .ة ، ادلهرجانات الفنيةاألسابيع الثقافي، العروض ادلسرحية 

 التكردياتستضافات ، االالمواضيع الفرعية:  5.1

 فئة القيم: -5

 معامل أثرية، عادات وتقاليد الًتاث.القيم الثقافية:  1.5

 التضامن، التكافل، التسامحالقيم اإلنسانية:  5.5

 اجلودة، اجلمال، اإلبداع، العراقةالقيم الجمالية:  1.5

 ،االستقالل"أحداث ثورة نوفمرب، ادلقاومات الشعبية"، الوطنية اجلهاد،القيم التاريخية:  1.5

 الصدق، االحًتام، العدل، األمانة.القيم الدينية:  2.5
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 اإلقناعفئة طرق  -1

اعتمد على سلاطبة عقل ادلتلقي وتقدمي احلجج والشواىد ادلنطقية كاالستدالل بأقوال االستماالت العقلية:  1.1

فيلم،  36غريىا مثل : يشارك مبهرجان و الفاعلني يف التظاىرة وتقدمي أرقام وإحصائيات والتصريح بتواريخ أحداث 

 دار نشر يف ادلعرض. 82ماي ، مشاركة  25تستمر التظاىرة إىل غاية 

تستهدف التأثري على وجدان ادلتلقي وانفعاالتو وإثارة حاجاتو النفسية واالجتماعية  العاطفية:تماالت االس 5.1

وسلاطبة حواسو مبا حيقق أىداف القائم باالتصال وتظهر يف األساليب اللغوية ادلستخدمة واليت تستعطف ادلتلقي 

 أهبا صورىا.زائرية يف اجلثقافة النفسيا مثل قصر أمحد باي مفخرة ألبناء قسنطينة وللجزائر، 

 وحدات التحليل :رابعا

قولو أن وحدة التحليل ىي "مقطع زلدد من رسالة أو  Jean de Banvilleينقل د. يوسف دتار عن تعاريف 

رلموعة من الرسائل شلثلة لنفس خصائص وطبيعة الفئة "مث يعقب بقولو أن "الوحدة يف أبسط معانيها ىي الشيء 

 (1)الذي تقوم حبسابو فعال"

من أجل رصد تكرارات الفئات واحلصول على بيانات كمية للمحتوى، ادلراد حتليلو فقد جلأنا إىل استخدام "وحدة 

العبارة" لوحدة تسجيل أو حتليل وىي من الوحدات اللغوية ادلستخدمة يف حتليل ادلضمون يعرفها يوسف دتار "ىي 

رلموعة كلمات تأخذ شكال متكامال إلعطاء معٌت ، وقد تكون كلمة أو السمنطقيةأكرب من الكلمة من الناحية 

 (2)معني"

 

                                                           
 .;6، ص 4229، اجلزائر: طاكسيج كوم، للباحثين والطلبة الجامعيينتحليل المحتوى يوسف دتار، -(1) 
 .72، :6يوسف دتار، نفس ادلرجع ، ص ص -(2) 
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 :ق: إجراءات الصدخامسا

 داة التحليل.أمن اخلطوات ادلتبعة يف حتليل ادلضمون ما يسمى بإجراءات الصدق أي صدق و 

 صدق األداة: -

 قمنا بإجراءات الصدق على استمارة حتليل ادلضمون راجني حتقيق ما يلي:

 التحليلالتأكد من صحة أداة  -

 البعد عن الذاتية يف حتديد فئات ووحدات التحليل وحتقيق ادلوضوعية -

 احملتوى نيفضمن الفئات ادلناسبة لتصتالتأكد من أن استمارة التحليل ت -

لتحقق من صدق أداة التحليل قمنا بعرض االستمارة اخلاصة بتحليل مضمون ألعداد من برنامج اجلسور على ل

مستغاًل من أصحاب  يف جامعة واالجتماعية اإلنسانية العلومني من األساتذة يف قسم معدد من احملك

االختصاص وذوي اخلربة يف استخدام تقنية حتليل ادلضمون، وذلك للتعرف على صدق احملتوى ومدى مالئمة 

جرائية لكل فئة من تلك الفئات ادلختارة حملتوى ادلادة احملللة، وقد أرفقت استمارة التحليل مع دليل التعريفات اإل

الفئات ، وقد أبدى احملكمون مجلة من ادلالحظات حول تعديل أو حذف بعض الفئات، وأخذنا ىذه 

حملتوى ادلعروض يف برنامج ادلالحظات بعني االعتبار ، يف إعداد استمارة التحليل النهائية اليت ستطبق على ا

 صدق التحليل ما يلي:ها لزيادة يف نمن األساليب اليت استخدمو ، اجلسور

تعريف ادلفاىيم اليت تتضمنها فئات ووحدات التحليل يف الدراسة ليتسٌت للمحكمني تصنيف احملتوى  -

 على أساسها من خالل االستعانة باستمارة التعريفات اإلجرائية.

 عليو من معرفتو ادلطلعوضع ترميز سهل ديكن  -

 .العمل مبالحظات احملكمني الستمارة التحليل -
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 خاتمة 

 

[Texte] 
 

من خالل حتليلنا لربنامج اجلسور وحماولة استخراج القيم اليت نقلها للمشاىدين ديكننا أن نستخلص النتائج      

 التالية:

 برنامج اجلسور ىو برنامج ثقايف بالدرجة األوىل 

  قيم ثقافية ، مجالية ، إنسانية، تارخيية ، دينية(  قيمة واحدةبرنامج اجلسور حيمل أكثر من( 

 نقل تراث وثقافة اجملتمع اجلزائري من خالل إبراز عاداتو وتقاليده لألجيال الصاعدة 

  االىتمام مبختلف الثقافات اجلزائرية ىذا ما يتيح للمشاىد فرصة التعرف على ما جيري يف الساحة

 الثقافية 

 يات القرر اجلزائري من خالل عر  معاهمها األثرية وما تسخر بو من عادات التعريف مبختلف وال

 وتقاليد

 مترير الروابط الثقافية وفتح اجملال للتعرف على الثقافات اجلزائرية 

 العمل على احلفاظ على خصوصية اجملتمع اجلزائري وىويتو الثقافية 

 جلزائريةإعادة إحياء اللرتات وتذكري اهمشاىد مبدى عمق األصالة ا 

  احملافظة عليهالذى األجيال الصاعدة وحثهم على غرس قيم ثقافية 

 االعتناء بالثقافة اجلزائرية وإبراز القيم األصيلة فيها 
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 أوال: وصف عينة الدراسة

يتعلق ىذا اجلانب بذكر خصائص مفردات العينة فلقد اقتضت طبيعة دراستنا االعتماد على أداة حتليل ادلضمون  

تتناسب مع  فئات 3استخرجنا  م بعملية التحليلأعداد من برنامج اجلسور بعد القيا 8حبيث حاولنا أن حنلل 

 .الفرعيةطبيعة إشكالية دراستنا والتساؤالت 

  :فئة ادلوضوع حتتوي على:الفئة األولى 

 مواضيع رئيسية -1

 مواضيع فرعية -2

 :الفئة الثانية 

 قيم ثقافية -1

 قيم إنسانية -2

 قيم مجالية -3

 قيم تارخيية -4

 قيم دينية -5

 :علي: فئة طرق اإلقناع حتتوي الفئة الثالثة 

 االستماالت العقلية -1

 االستماالت العاطفية -2

 

 



 نتائج الدراسة وتحليلها                        اإلطار التطبيقي:                                            

 

110 
 

 ىل حيتوى برنامج اجلسور علي قيم ثقافية؟ اإلجابة عن التساؤل األول:

 ( : ترتيب فئات القيم خالل فترة دراسة برنامج الجسور10الجدول )

 الترتيب النسبة المئوية التكرار فئات القيم

%61 1112 قيم ثقافية  11 

إنسانيةقيم   271 15%  12 

مجالية قيم  185 11%  13 

تارخيية قيم  156 19%  14 

دينية قيم  119 16%  15 

%111 1833 المجموع  
 

 

 %15لتليها القيم اإلنسانية ب  %61بعد عملية قراءة اجلدول تبني لنا أن القيم الثقافية احتلت الصدارة بنسبة 

 .%16وأخريا القيم الدينية  %19وبعدىا القيم التارخيية ب  %11مث اجلمالية ب 

ومن خالل النتائج السابقة نستنتج أن برنامج اجلسور ينقل القيم الثقافية بالدرجة األوىل ألن نسبتها جاءت    

أعلى مقارنة بنسب القيم األخرى ألن ادلعروف عن قناة اجلزائرية الثالثة أهنا تتميز بالتنوع خاصة يف اجلانب الثقايف 

روابط ثقافية وحضارية والتعريف بعادات وتقاليد اجلزائرية العريقة من حيث رسائلها اإلعالمية اذلادفة إىل دترير 

وأثارىا اخلالدة وتثبيت القيم وادلبادئ األصيلة وترسيخها وإثراء الواقع الثقايف وىذا ما برز يف احملتوى اإلعالمي 

 لربنامج اجلسور.
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 سور يف نقل القيم الثقافية؟ ما ىي طرق اإلقناع اليت اعتمدىا برنامج اجل اإلجابة عن التساؤل الثاني:

 ( : ترتيب فئات طرق اإلقناع  خالل فترة دراسة برنامج الجسور10الجدول )

 الترتيب النسبة المئوية التكرار طرق اإلقناع  فئات 

%61 159 االستماالت العقلية  11 

%39 111 االستماالت العاطفية  12 

%111 259 المجموع  
 

 

يف حني جاءت االستماالت  %61االستماالت العقلية جاء يف ادلرتبة األوىل بنسبة يبني اجلدول أن معدل 

 .%39العاطفية يف ادلرتبة الثانية بنسبة 

وانطالقا من ىذه النتائج يتبني لنا أن برنامج اجلسور ركز على االستماالت العقلية أكثر من العاطفية أي    

لفكري بأنو مقنع بدقتو ووضوحو ودتاسك بنيتو الداللية ، لذا اعتمد خماطبة العقل ألنو غالبا ما يقال عن العمل ا

على ىذه القاعدة يف ترسيخ القيم لدى األفراد حبثهم على تنمية الثقافة احمللية وتوسيع الرؤية حوذلا، وتكوينهم 

امة للمجتمع على أسس ومبادئ تتماشى مع قيم اجملتمع ومعايشة الواقع لتحقيق ترابط بني القيمة والقواعد الع

 اليت تعترب معيارا تنبين عليو الثقافة األصيلة.

يف حني االستماالت العاطفية بدرجة أقل ألهنا ختاطب القلب والوجدان وتطفي نوع من اإلغراء على الرسالة 

أن اإلعالمية واستخدمت بغرض خماطبة الفئة احلساسة من اجملتمع ألن الربنامج يرى فيها أهنا اللغة اليت ديكنها 

 تبسط نفوذىا على ىذه الفئة.  
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 استخالص النتائج العامة للدراسةثانيا: 

 من خالل حتليلنا لربنامج اجلسور وحماولة استخراج القيم اليت نقلها للمشاىدين ديكننا أن نستخلص النتائج التالية:

 برنامج اجلسور ىو برنامج ثقايف بالدرجة األوىل 

  واحدة )قيم ثقافية ، مجالية ، إنسانية، تارخيية ، دينية( برنامج اجلسور حيمل أكثر من قيمة 

 نقل تراث وثقافة اجملتمع اجلزائري من خالل إبراز عاداتو وتقاليده لألجيال الصاعدة 

  االىتمام مبختلف الثقافات اجلزائرية ىذا ما يتيح للمشاىد فرصة التعرف على ما جيري يف الساحة

 الثقافية 

  القطر اجلزائري من خالل عرض معادلها األثرية وما تسخر بو من عادات التعريف مبختلف واليات

 وتقاليد

 دترير الروابط الثقافية وفتح اجملال للتعرف على الثقافات اجلزائرية 

 العمل على احلفاظ على خصوصية اجملتمع اجلزائري وىويتو الثقافية 

  اجلزائريةإعادة إحياء اللرتات وتذكري ادلشاىد مبدى عمق األصالة 

  األجيال الصاعدة وحثهم على احملافظة عليها لدىغرس قيم ثقافية 

 االعتناء بالثقافة اجلزائرية وإبراز القيم األصيلة فيها 

 

 



 خاتمة 
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ما ميكننا قولو يف هناية ىذه الدراسة جبانبيها النظري والتطبيقي ادلتمثل أساس يف القيم الثقافية يف الربامج    

التلفزيونية اجلزائرية يتضح لنا أن التلفزيون اجلزائري يساىم وبدرجة كبرية يف تنمية القيم الثقافية للمجتمع، من خلق 

ميثل أداة من أدوات ماشى مع العادات وقيم والدين ، فهو بالتايل حوارات ثقافية وزلاولة ترسيخ سلوكات تت

التشكيل الذوق العام ، كما يعمل جاىدا على التصدي دلختلف الثقافات الدخيلة من خالل برامج وحصص 

 ثقافية تقدم بالصوت والصورة هتدف إىل احلفاظ على شخصية وخصوصية اجملتمع وتعزيزىا يف نفس ادلشاىد.

اجلزائرية الثالثة تعد منوذجا عن القنوات الوطنية ذات الطالع الثقايف واليت خصصت مساحة كبرية من  والقناة   

شبكتها الربرلية لتسليط الضوء على الثقافة اجلزائرية وزلاولة تقريبها من ادلشاىد يف مجلة من الربامج واحلصص 

 وبرنامج سيد ي وبرنامج اجلسور، ساعة ثقافة بصفة غري منتظمة على ساعات البث اليومية ، كربنامج صباح اخلري

 زيادة على ذلك نقل سلتلف التظاىرات وادلهرجانات الفنية اليت تشهدىا الساحة اإلعالمية الثقافية اجلزائرية.

ومن ىذا ادلنطلق ميكننا أن نعترب قناة اجلزائرية الثالثة رلاال مفتوحا ميكننا أن نستثمره يف انتاج مواد اعالمية    

 .تدافع عن اذلوية الثقافية عن اجملتمع اجلزائري وحتافظ عليها يف ظل الثقافات الغربية الدخيلة
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 المراجعالمصادر و  قائمة 

 

 القرآن الكرمي

 معاجم: -أ

 ، 3751، 2، دار ادلعارف للنشر والتوزيع ، مصر ،طالمعجم الوسيطإبراىيم أنيس وآخرون. 

  ،2002، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاىرة، المعجم اإلعالميزلمد منًن حجاب. 

  

 الكتب: -ب

  ،2002، 3، دار الوفاء للدنيا الطباعة والنشر، القاىرة،طالتلفزيون والتنميةإبراىيم عبده الدسوقي. 

 ،دار الدنيا للطباعة والنشر، القاىرة وسائل وأساليب االتصال الجماىيرية  إبراىيم عبده الدسوقي ،

 .2003د.ط

  ،مركز التعليم ادلفتوح، كلية التجارة، مصر. د.ط  إدارة الحمالت اإلعالنيةأمحد إبراىيم عبد اذلادي ،

2005. 

  ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية مناىج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصالأمحد بن مرسلي ،

 .2001، 3اجلزائرط

  :دار الفكر للنشر والتوزيع، القاىرة، د.ط  مدخل إلى علم االجتماع اإلعالميانشراح الشال ،

2003. 

 ، عبدالرمحن عزي، دار اذلدى للطباعة ، قراءة يف نظرية ادلفكر اجلزائري اإلعالم والقيم بوعلي نصًن

 .2003د.ط    ،والنشر والتوزيع، اجلزائر 
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  ،2005للباحثٌن والطلبة اجلامعيٌن، اجلزائر ، طاكسيج كوم ، احملتوى  لحتليمتار يوسف. 

 ، 2003 3، ترمجة عادل األوي، عويدات للنشر والطباعة، بًنوت ، طفلسفة القيمجان بول رزقرب. 

  ،2001، منشور جامعة باجي سلتار، اجلزائر، د.ط  ، الثقافة الجماىيريةمجال العيفة. 

  ،ديوان ادلطبوعات اجلامعة  مؤسسات اإلعالم واالتصال الوظائف والهياكل واألدوارمجال العيفة ،

 .2030اجلزائر، د.ط  ،

 ،ة، لبنان، د.ط  أسئلة التطور وادلستقبل ، مركز دراسات الوحدة العربيالثقافة العربية ،  جيهان سليم

2001. 

  ،2006، 5، الدار ادلصرية اللبنانية، لبنان، طاالتصال ونظرياتو المعاصرةحسن عماد مكاوي. 

 ، مؤسسة الشباب اجلامعية الثقافة دراسة في علم االجتماع الثقافيحسٌن عبد احلميد وأمحد رشوان ،

 .2004مصر،د.ط  

 ،مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع عمان الثقافة وعناصرىا خالد زلمد أبو شعًنة، ثائر أمحد غباري ،

 .2007، 3ط

  ،منهجية وأساليب البحث العلمي وتحليل البيانات باستخدامدالل القاضي، زلمود البيايتSPSS 

 .2006، 3دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان  ط

 أدواتو(، دار رلدالوي للنشر ذوقان عبيدات، عبدالرمحن عدس، البحث العلمي )مفهومو، أساليبو ،

 د.ط، د.س.عمان ،والتوزيع ،

  ،مفهومو، أسسو، استخداماتو(، دار الفكر  تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانيةرشدي أمحد طعيمة(

 .2002، 3العريب، القاىرة، ط
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 ، عامل  ، دار اجلدار للكتب العادليةالقيم العالمية  وآثرىا  على السلوك اإلنسانيسعاد جرب سعيد ،

 .2006، 3الكتب احلديث، األردن ،ط

  ،القاىرة ، دار الفجر للنشر البرامج الثقافية في الراديو والتلفزيونسهًن جاد وسامية أمحد علي ،

 .3777،د.ط،والتوزيع

  ،2003 ،، دار التنوير، بًنوت، د.طالتلفزيون والمجتمعطلعت عبد احلميد. 

  ،ادلؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ،د.ط  واقع وآفاقالتلفزيون الجزائري عبد احلميد حنفري ،

3760. 

 3عبد الرزاق زلمد الدليمي، مدخل إىل وسائل اإلعالم اجلديدة، دار ادلسًنة للنشر والتوزيع، عمان،ط 

2032. 

 ، مركز دراسات سوسيولوجيا الثقافة ، مفاىيم وإشكاليات من الحداثة إلى العولمة عبد الغين عماد ،

 .2002، 3عربية، بًنوت، طالوحدة ال

 ، 3772.ط، د، علم ادلعرفة، الكويت ارتقاء القيم عبد اللطيف زلمد خليفة. 

 ، دار الصراع بين القيم االجتماعية والقيم التنظيمية في اإلدارة التربويةعبداهلل عقلة رللى اخلزاعلة ،

 .2006، 3احلامد ، عمان ،ط

 ، 3وحتديات( ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، األردن، ط جدلياتاإلعالم الثقافي:)عزام أبو احلمام 

2030. 

  ،3773،، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،د.طعالم االتصالعزي عبد الرمحان. 

 ،ط، ب. س. د، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر ، آثار التلفزة على األطفال عزي عبد الرمحن. 

  ،2032، 3، جامعة مستغاًل ، اجلزائر،طالقيمية في اإلعالمنظرية الحتمية عزي عبدالرمحن. 
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  ،3770ط،  د، دار اإلرشاد للنشر والتوزيع ، اجلزائر، نحو اإلعالم اإلسالميعلي حريشة. 

  ،حبوث وأوراق عمل ادللتقى العريب أثر الفضائيات على القيم التربوية والثقافيةعلي حسٌن الدوري ،

 .2005، 3ية اإلدارية مصر، طاألول، ادلنظمة العربية للتنم

  ، اجلزائر، ديوان  مناىج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش، زلمود ذنيبات ،

 .3773ط ،  .ادلطبوعات اجلامعية د

  ،3،: كتاباتو ومقومات جناحو، دار النفائس، األردن، طالبرنامج التلفزيونيفاروق ناجي زلمود 

2005. 

  ،دار ادلعرفة للنشر والتوزيع  اجلزائر العلمي وتقنياتو في العلوم االجتماعيةأسس البحث فضيل دليو ،

 ، دس.3ط

 ، 2004، 3، دار الشروق للنشر والتوزيع ، األردن ،طالشباب والقيم في عالم متغيرماجد ادلزيود. 

 القاىرة ، عامل الكتب للطباعة والنشر ضائيفوال مدخل إلى الفن اإلذاعي والتلفزيوني، ماجي احللواين

 .2002.ط، د

 ، 2002ط،  د.، دار ادلعرفة اجلامعية، مصر ،علم اجتماع القيمزلمد أمحد زلمد بيومي. 

  ،3774، دار القومية، القاىرة، د.ط، التلفزيون والتنمية االجتماعيةزلمد ضياء الدين عوض. 

  ،التصميم، ادلنهج، اإلجراءات(، بًنوت ،دار الطليعة للنشر  البحث العلميزلمد غريب عبد الكرمي(

 .3762، 3والتوزيع ، ط 

  ، 2002.ط،د، دار ىومة للنشر والتوزيع ، اجلزائر، جزائر ما بعد االستقاللمصطفى خلضر. 

 ،3، عامل الكتب، القاىرة، طالتلفزيون والمرأة ودوره في تلبية احتياجاتها التربويةمىن حسٌن، 

2004. 
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 2004ط،  د، دار الفرحة للنشر والتوزيع، مصر ،ة في اإلعالمبالقيم الغائ كش،، مىن. 

  ،ترمجة بوزيدي صحاروي وآخرون   دار منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةموريس أجنرس ،

 .2002 2القصبة للنشر والتوزيع، ط

  ،3، دار األىلية للنشر والتوزيع، بًنوت ،طمنهجية البحث في العلوم اإلنسانيةنبيل أمحد عبد اذلادي 

2004. 

  ،2004، 3، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، طفن الكتابة في التلفزيوننبيل راغب. 

 ، 2006ط  د.، ادلكتب اجلامعي احلديث، مصر،  القيم االجتماعية و الشبابنورىان منًن حسن. 

  ،2006، 3دار ادلصرية اللبنانية، القاىرة، ط، التلفزيون الفضائي العربيىبة شاىٌن. 

 مجالت: -ج

  ،القيم المتضمنة في إعالنات التلفزيون الجزائري وآثارىا على الجمهور الطلبة شهرزاد صويف

، ضمن رللة دراسات اإلعالمية القيمة ادلعاصرة دورية أكادميية حضارية زلكمة، الجامعيين الجزائريين

 .2032، اجمللد األول 01للنشر والتوزيع ، اجلزائر ، العدد  الورسم

 ، 2001، 273، رللة ادلستقبل العريب العدد الثقافة وحتمية االتصال نظرة قيمية عزي عبدالرمحن. 

  كاتب ادلقال  3772نوفمرب -10-26اجمللة الثقافية وتسيًن أعمال ، ادللتقي الدويل ادلنعقد باجلزائر ،

 سم ادلقال تناقض القيم داخل التنظيم.بوفلجة غياث ، ا

 المذكرات: -د

 ، دار سيميولوجية على عينة قيم العولمة الثقافية من خالل الملصقات اإلعالمية العربيةآمال رمحاين ،

من ادللصقات اإلعالنية ادلوجهة للعرب مذكرة لنيل شهادة ادلاجستًن يف علوم اإلعالم واالتصال، جامعة 

 .2033-2030قسنطينة،  مونتوري
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 ،سوسيولوجيا القائم باإلعالم في بداين فؤاد، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستًن يف علم االجتماع واالتصال

TV 2030-2007، دراسة ميدانية بقسم األخبار،  الجزائري. 

  كاتب ادلقال 3772نوفمرب  10-26رللة الثقافة وتسيًن أعمال ادللتقي الدوي ادلنعقد باجلزائر ،

 بوفلجة غياث، اسم مقال تناقض القيم داخل التنظيم.

 



 (10الملحق )

 الشبكة البرامجية للقناة الفضائية الثالثة:

 نموذج يوم االثنين

 التوقيت البرامج

 06:30 صباح اخلري

 09:10 حصة سيديت

 10:10 مسلسل زنود الست

 10:20 رسوم متحركة بني الصيصان

 12:30 عامل احليوان ةحص

 13:00 نشرة األخبار

 13:30 مسلسل اآلمال اليت حنيها

 15:00 حصة حملى ذي العشية

 16:30 رسوم متحركة بادتوغان

 17:20 حصة متعة ادلائدة

 18:00 نشرة األخبار األمازيغية

 18:30 حصة بيئتنا

 20:00 نشرة أخبار الثالثة

 21:00 حصة جسور

 21:45 حصة ساعة ثقافة

 22:15 ساعة رياضة

 00:00 نشرة األخبار

 00:30 حصة يف دائرة الضوء 



 (10الملحق )

 جدول عينات الدراسة

سبتمرب  11"وىي أعداد فرتة الدراسة اخلاصة بربنامج اجلسور من الجدول التالي يوضح مفردات العينة : 

 "2016جانفي  10إىل  2015

 تواريخ البث أعداد فترة الدراسة

 2015سبتمرب  11 األول دالعد

الثاين العدد 2015سبتمرب  14   

الثالث العدد 2015 أكتوبر07   

الرابع العدد 2015 أكتوبر13   

اخلامس العدد 2015 نوفمرب17   

السادس العدد 2015 نوفمرب25   

عالساب العدد 2015 ديسمرب28   

الثامنالعدد 2016 جانفي10   

 

 

 

 

 

 



-مستغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس  

 كلية العلوم االجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال

اإلعالم والمجتمعتخصص وسائل   

 استمارة تحليل المضمون :( 10الملحق )

ائل اإلعالم واجملتمع حتت عنوان: ىذه االستمارة نقدمها يف إطار إجناز مذكرة خترج لنيل شهادة ماسرت ختصص وس

 مضمون برنامج جسور في قناة الجزائرية الثالثة  ل"القيم الثقافية في البرامج التلفزيونية ، تحلي

 "-نموذجاأو -

كوحدة تسجيل واجلملة    الكلمةمستعملني يف ذلك أداة حتليل ادلضمون واليت اخرتنا فيها وحدات القياس وحدة 

 كوحدة سياق.

 :لذلك نطلب من سيادتكم

 قراءة االستمارة قراءة جيدة واالطالع على دليلها. -

 يف التحليل.سبة كتابة ادلالحظات اليت تروهنا منا -

 إشراف: المذكرة من إعداد:تحت

د. بوعمامة                                                                         أمرية برياح 

حاج دولة نورية 
 

 

0102 - 0102السنة الجامعية :   

 



 ترميز العناصر الخاصة باستمارة تحليل المضمون: ( 10الملحق )

I- فئات المضمون 

0/ 

 

 

0/ 

 

 

0/ 
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2/1  2/2  2/3  2/4  2/5  

3/1  3/2  

  

     

  



 (: الدليل الخاص باالستمارة تحليل المضمون12الملحق )

I- فئات المضمون 

 فئة الموضوع -0

 ادلواضيع الرئيسية                          ادلواضيع الفرعية 

 فئة القيم: -0

 القيم اجلمالية                القيم اإلنسانية               القيم الثقافية 

  

 الدينيةالقيم               القيم التارخيية             

 

 فئة طرق اإلقناع -0

 االستماالت العاطفية.            لية           عقاالستماالت ال             
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2/1  2/2  2/3  

2/4  2/5  
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 (: دليل التعريفات اإلجرائية12الملحق )

امعة عبد احلميد جتماعية جماسرت يف كلية العلوم اال 2يف السنة حاج دولة نورية"  –برياح أميرةحنن الطالبتان "

، قد قمنا بإعداد دليل للتعريفات اإلجرائية يف إطار إجناز مذكرة لنيل شهادة ادلاسرت يف علوم مبستغامن -بن باديس 

"القيم اإلعالم واالتصال ، ختصص وسائل اإلعالم واجملتمع، مستعينني يف ذلك بأداة حتليل ادلضمون حتت عنوان: 

 الجزائرية الثالثة  مضمون برنامج جسور في قناة لالثقافية في البرامج التلفزيونية ، تحلي

 "-أو نموذجا –

 تكم اإلعانة يف تثبيتهما عن طريق القيام مبا يلي:ادنريد من سي

 االطالع على دليل التعريفات اإلجرائية -1

 وضع عالمة )+( أمام التعريف الذي ترونو مناسبا دلعناه يف مضمون العينة. -2

 ( أمام التعريف الذي ترونو حباجة إىل تعديل.-وضع عالمة ) -3

 ( أمام التعريف الذي ترونو خاطئ.xضع عالمة )و  -4

 .ادلكان ادلخصص ذلا بذلك يف مالقيا فالرجاءوإذا رأيتم أن ىناك مالحظات البد من تدوينها ، -5

 "وشكرا على تعاونكم"

 

 

 

 

 

 



 ( : أسماء المحكمين الستمارة تحليل المضمون10الملحق )

 الجامعة القسم االسم والقب

 عبد احلميد بن باديس اإلعالم واالتصال علوم د. بوعمامة العريب

باديسعبد احلميد بن  علم االجتماع بلهواري احلاجد.   

باديسعبد احلميد بن  علوم اإلعالم واالتصال د. عكروت فريدة  

باديسعبد احلميد بن  علوم اإلعالم واالتصال مساىل حممدأ.   
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