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ةمقدم  

حياتو بعد أن بمغت أوج قوتيا ائل اإلعالم وجودىا عمى االنسان و قد فرضت وسل
والثورة التكنولوجية اليائمة، فمم يعد بعد ذلك بمقدور  التقدم العممي الكبير وتطورىا بفضل

أن يتجاىل ىذه الوسائل و ىي تالحقو في كل مكان و زمان بالكممة و الصورة و  االنسان
و ىذا تنمية لعقمو و التعريف بثقافة مجتمعو و نقل مختمف  ،الصوت حتى غرف نومو

 الثقافات األخرى لو.

فأىمية وسائل االعالم و صمتيا باإلنسان كصمتو باليواء ال يمكنو االستغناء عنيا، 
يشكل جزأ ال يتجزأ من حياة المجتمعات البشرية خاصة بعد التزايد اليائل  فاإلعالم بصفة

 كاناألمر بالنسبة لمفرد أو المجتمع. لوسائمو كما و نوعا و تضاعف وظائفيا سواء

نجد أن ىذه الوسائل ليا عالقة بمختمف المجاالت سواًء المجال السياسي، 
ينطوي تحتيا من فنون و موسيقى و  االقتصادي، االجتماعي، و حتى جانب الثقافة و ما

الذي أصبحت تقدمو ىذه األخيرة كصناعة تسمى ،  ةالثقافي منتجاتنما و مختمف اليس
بالصناعة الثقافية التي تعتمد فييا عمى تسميع الثقافة و الترويج ليا و ىذا لفتح المجال أمام 

و ىذا في تصنيع الثقافة فنجد أن لوسائل االعالم قوة ال يستيان بيا ،االنتعاش االقتصادي
ااّل أن القرن الحادي و العشرين لقد أفرز واقع جديد  ،عشر منذ بدايات القرن التاسع

لمصناعة الثقافية مزدوج بما تقدمو الصناعة الرقمية بعدما شيد العالم والدة االتصاالت 
عمى االنترنت  التي دخمت ميدان صناعة الثقافة من مواقع الواب بعد األنشطةو  ،اإلرسالية

و  اعا واسعا من المنتجين و المؤلفينو مواقع التجارة االلكترونية و الخدمات التي تغطي قط
الناشرين و التي اكتسبت أىمية من الناحية االقتصادية تجسدت في صناعة المحتويات 

 الثقافية.

  



 

 ه 

عنوي ىذا كمو نتيجة و محصمة لموعي بأىمية ىذه األخيرة في الجانب المادي و الم

ألي بمد كان، فبناًء عمى ما سبق قمنا بمعالجة عدة جوانب في دراستنا ىذه محاولة منا 

 تغطية نطاقيا منيجيا ، معرفيا، و ميدانيا عمى النحو التالي:

بدأت الدراسة بالمدخل المنيجي أين قمنا بصياغة االشكالية و فروضيا و كذلك ابراز 
ت السابقة، كما عرضنا المنيجية المتبعة من حيث و كذا الدراسا ،أىداف و أسباب الدراسة

 المنيج و أدوات جمع العينة المختارة ، أما النظرية فقد استندنا الى نظرية البنائية الوظيفية.

وقد تمثل الجزء الثاني من الدراسة في الجانب النظري المتكون من ثالثة فصول كل 
عنوناه بماىية االعالم حيث اندرج فصل يحوي عمى مجموعة من المباحث ، فالفصل األول 

تحت ىذا الفصل عدد من المباحث تشمل في مجمميا االعالم ، مفيومو، وسائمو و 
خصائصيا، وظائفو ، و يتكون الفصل الثاني الذي كان تحت عنوان تعريف الوعي و أنواعو 

ف عوامل أما الفصل الثالث كان تحت عنوان ماىية الصناعات الثقافية، تناولنا فيو التعري
 صناعتيا و نظرة مدرسة فرانكفورت ليا.

وآخر مرحمة تمثمت في الجانب التطبيقي حيث تناولنا فيو تحميل و تفسير اجابات 
حول محاور المقابمة و قد توصمنا بذلك الى النتائج التي سغت الدراسة لموصول  المبحوثين

 الييا.

 

 

 

 



 االطار المنهجي
 

 6 

 الموضوع:تحديد-1

والساحر القريب فأصبحت بذلك وسائل اإلعالم ىي اإلعالم ىو العالم الغريب 

رياديا ونوعيا خاصة في عممية صناعة المحرك األساسي لثقافة الشعوب إذ نجدىا تمعب دورا 

وتعميقيا لدى الجميور تحتكر ىذه العممية مختمف وسائل اإلعالم ،إذ تقوم بالتعريف الثقافة 

 كان ذلك محميا ، وطنيا وحتى عالميا بالموروث الثقافي الخاص بكل بمد سواء 

بحيث قمنا وبذلك حاولنا التطرق إلى موضوع الوعي اإلعالمي والصناعات الثقافية 

ر والية لعادة الطعم بسيدي لخض إلذاعة مستغانم اإلعالميبدراسة ميدانية حول التناول 

وىذا باعتبار ىذه العادة ىي نشاط ثقافي تشيده الوالية سنويا والذي يعبر عن مستغانم 

 .ثقافتيا المحمية 

 ثقافية.كما حاولنا أيضا معرفة مدى تناول ىذه اإلذاعة لعادة الطعم كصناعة 
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  اإلشكالية :-2

 العالقة بين الثقافة ووسائل اإلعالم تثير النقاش والجدل في مختمف األوساطال تزال 

تتداخل في شتى والفضاءات، وال يزال الموضوع يثير الشيية في تناولو ألن مسألة الثقافة 

 مناحي الحياة ،وشتى النظم االجتماعية ،إال أن صمتيا بوسائل اإلعالم واالتصال أكثر جدال

رى، ىذا ألن اإلعالم ىو نقل لممعارف واألفكار وكذا العادات التي بكثير من النظم األخ

أفراده وتنشئتيم عمى المبادئ القويمة التي عمى ثقافة المجتمع وتساعد عمى تطبيع تحافظ 

تسود في المجتمع وليذا يركز اإلعالم كل اىتماماتو حين يقدم المادة الثقافية ألن اإلعالم 

 ة والسموكية خاصة .ىو أيضا نقل لمثقافات الفكري

ىا الوسائل األسرع حمقة ىامة ألي مجتمع كان باعتبار وسائل اإلعالم تمثل إن 

 الثقافية.ىائل من المضامين بما فييا المادة  مكواأليسر التي تضع أفراده أمام 

فدور اإلعالم وأىميتو ال يكاد يخمو منو أي مجتمع، فكل مجتمع إال ولو ثقافتو 

وىذا كمو يعتمد  ،موروثيم المحميب ه لمتعريف بثقافتيم خاصة ما تعمقأفرادالخاصة بو يحتاج 

مرآة عاكسة عمى درجة وعي وسائل اإلعالم بأىمية الثقافة وتصنيعيا ألن الثقافة ىي 

،فالمجتمع القيم والعادات والتقاليد التي يتميز بيا ىذا المجتمعطياتيا لمجتمعيا تحمل في 

ئل من العادات إعالما وطنيا ومحميا وفي نفس الوقت يمتمك كم ىاالجزائري ىو األخر يمتمك 

واليات الوطن والياتو فوالية مستغانم كباقي تخمو منيا أي والية من  ال تكادوالتقاليد التي 

وبالموازاة تمتمك جممة من العادات وعمى رأسيا ،مستغانمفي إذاعة تمتمك إعالما محميا متمثل 
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تحديدا ومن ىذا المنطمق نطرح األشكال سنويا مدينة سيدي لخضر عادة الطعم التي تشيدىا 

 :التالي

 "الطعم"عادة الثقافية )يخدم بما يسمى بالصناعات ىل الوعي اإلعالمي إلذاعة مستغانم 

 ( ؟نموذجاأبمدينة سيدي لخضر )

 التساؤل:تندرج تحت ىذا وأكيد ىناك تساؤالت فرعية 

 ؟ىل تتمتع اإلذاعة بوعي إعالمي -

 الصناعات الثقافية ؟ما مدى مساىمة وعييا اإلعالمي في تغذية   -

 ما مدى تناوليا لعادة الطعم ؟ -

 :الفرضيات-3

في المعالجة اإلعالمية عمى مستوى  من حيث السن و من حيث الجنس ىناك فروق -

 الفريق الصحفي إلذاعة مستغانم في تقديم مادة إعالمية ثقافية محمية.

إلذاعة مستغانم في معالجتو لعادة الطعم بمدينة سيدي لخضر وعي الفريق الصحفي  -

 كصناعة ثقافية.
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 المتبع:المنهج -4

تختمف من دراسة إلىأخرى  معين، والمناىجيحتاج إلى إتباع منيج بحث عممي إن أي 

الباحث في دراسة المشكل ىو الطريقة التي يتبعيا والمنيج  الموضوع،وذلك حسب طبيعة 

 واكتشافيما.من أجل الوصول إلى الحقيقة 

 عمى:ومنو اعتمدنا في دراستنا 

من أجل الوصول المنيج الوصفي:ىو طريقة من طرق التحميل والتفسير بشكل عممي منظم 

أو سكان معنيين ويضمن تحديد أو مشكمة اجتماعية ية اجتماعية ضعلو أغراض محددة إلى 

ومجال الدراسة وفحص جميع الوثائق الغرض منو وتعريف مشكمة البحث وتحديد نطاق 

استخداميا ألغراض محمية و استنتاجات الوصول إلى را يخالنتائج وأالمتعمقة بالمشكمة وتفسير 

 1.قوميةو 

 

 

 

 
                                                           

. 2007بيروت. دارالطميعة. بيروت.2المقابالت.طالثقافيات منيجية البحث في عمم االجتماع اإلشكاليات ،عماد عبد الغني1

 .  65ص  
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 :أدوات الدراسة -5

ىي تمك الوسائل المختمفة التي يستخدميا الباحث في جمع المعمومات والبيانات 

 أكثر.المستيدفة في البحث ضمن استخدامو لمنيج أو 

 فحدد أدوات البحث كما يمي: أنجرسأما الباحث موريس 

 اإلحصائي.تحميل المضمون والتحميل  والتجربة،المقابمة، واالستبيان، المالحظة 

اعتمدنا عمى أداة المقابمة والتي تعرف عمى أنيا "تمك الحوار المنظم الدراسة وفي ىذه 

و الباحث ميدانيا لمحصول عمى المعمومات من الحاممين ليا في صدورىم بصورة ييجر الذي 

 .1المقابل يتعاون ايجابيا في تحقيق ىذا اليدف العممي مرنة وبميارة كبيرة تجعل الطرففنية 

 

 

 

 

 

                                                           
  2003،الجامعيةالمطبوعات  ديوان، طبعةبدون ، واالتصالالبحث العممي في عموم اإلعالم  مرسمي، مناىجأحمد بن 1

 .290ص  ،الجزائر،
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  والعينة: مجتمع البحث-6

المعمومات  تقتضي اختيار مجتمع محدد ليكون ىذا األخير ميدان لجمعإن كل دراسة 

ليا خاصية أو عدة ناصر عالبحث عمى أنو مجموعة مجتمع  فريعوالبيانات ويمكن ت

يا البحث يمن العناصر األخرى التي تجري عم خصائص مشتركة تميزىا عن غيرىا

 1.والتقصي

لصعوبة القيام  نظراو صحفيي اذاعة مستغانم ستنا تمثل في ومجتمع البحث في درا

ونظرا القتصار عينتنا عمى ينة أسموب العبدراسة جميع مفردات البحث فقمنا باختيار 

صحفيي إذاعة مستغانم المحمية ، وقد تم اختيار العينة الغير احتمالية القصدية أو العمدية  

وبذلك العينة ىي عينة قصدية والتي يمكن تعريفيا عمى أنيا: ىي التييقوم فييا الباحث 

المفردات شخصياباقتناء بطريقة تحكمية ال مجال فييا لمصدفة،بل يقوم باختيارمفرداتيا 

 2.ما يبحث عنو من معمومات وبياناتلالممثمة أكثر من غيرىا 

 مفردات. 70فقد اخترنا عينة تتكون من وعميو 

 

 

                                                           
 .  289ص ، 2006،الجزائر ،نشرلمدار القصبة ، 2ط، عالم اإلنسانيةالمنيجية البحث العممي في عموم ا،موريس أنجرس1
 .473نفس المرجع ص .واالتصالالبحث العممي في عموم اإلعالم  مناىج ،مرسميأحمد بن 2



 االطار المنهجي
 

 12 

 أهداف الدراسة:-7

 معرفةمستوى وعي إذاعة مستغانم . -

 ى التناول اإلعالمي لعادة الطعم .مد -

 .تغذية الصناعات الثقافية مدى مساىمة التنشئة اإلعالمية إلذاعة مستغانم في   -

أو من ما كان التناول اإلعالمي لعادة الطعم فقط من أجل التغطية اإلعالمية معرفة إذا  -

 ثقافية.تقديم صناعاتأجل 

 الموضوع:أسباب اختيار -8

 األسباب الموضوعية : -8-1

 محاولة معرفة حقيقة أن اإلذاعة المحمية لوالية مستغانم تيتم بصناعة الثقافة . -

 معرفة درجة وعي إذاعة الظيرة بتصنيع الموروث الثقافي المحمي لموالية . -

ثراء والمكتبة الجامعية بمثل ىذه   -  الدراسة.إجراء بحث أكاديمي وا 

  : األسباب الذاتية-8-2

 .ناالمعرفية واألكاديمية المتعمقة بمجال دراست نابتنمية قدراتول العمميضالف  -

 رغبتنا في معرفة تقنيات ومنيجية انجاز مذكرة تخرج . -
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 حدود الدراسة: -9

 المقابمة بمقر إذاعة مستغانم المحمية. تم إجراءالمجال المكاني: -9-1

 في فترتين ىما: لقد تم إجراء الدراسةالمجال الزمني:  -9-2

فيفري بحيث قمنا بدراسة استطالعية وىذا ما ساعدنا في  01إلى  01من  الفترة األولى:

 الدراسة.

والمعمومات بصورة أفريل وفي ىذه الفترة قمنا بجمع المعطيات  01إلى  10من ثانية:الفترة ال

 نيائية من المستجوبين عن طريق المقابمة.

صحفيا قمنا بتحديد بعض التعدادات الكمية  02تضم المؤسسة المجال البشري:  -9-3

 إلجراء بعض المقابالت التي تساعدنا لمحصول عمى النتائج المرجوة وىي كاآلتي:

02               011 % 

70               64.44 % 
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 ديد المصطمحات:حت-11

 :الوعي .1

 لغة : -1-1

.وعي الشيء والحديث لمشيءوسالمة اإلدراك من الوعي والوعي،حفظ القمب ىو الفيم 

و عى من فالن أي حافظ وفيم أو وقمبو ،وىو واعي، وفالن يعيو وعيا أو وعاه ،حفظو وفيمو 

ي:أي عقمو إيمانا بو ثأبن األوعي القرآن، قال ي حديث أي أمامو ال يعذب اهلل قمب اب

ستوعى لو حقو لو في الحديث فا عيحفظ ألفاظو وضيع حدوده فإنو غير واوعمال، فأما من 

كمو ويقول صاحب لسان العرب في ىذا المجال الشيء يعيو وعيا أي حفظو أي استوفاه 

 وجمعو.

 اصطالحا :  -1-2

وتصورتيم لمعالم فيو حصاد إدراك الناس ىو إدراك الفرد لنفسو ولبيئتو المحيطة 

المحيط بيم بما أشتمل عميو من عالقات بالطبيعة وباإلنسان وباألفكار وىو إدراك تصور 

 1وعيطابعو التاريخي البنائي. ية تاريخية لمجتمع معين بمعنى أنبحالة بنائيتحدد

 

 

                                                           
 .3464ص،3772، و التوزيعلمنشر ، دار الفجر، بدون طبعة، محمد منير حجاب، الموسوعة اإلعالمية1
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 الوعي اإلعالمي: -2

دراك إذاعة مستغانم المحميةبأىمية تقديم عادة الطعم ىو وعي إجرائيا: -2-1 كصناعة وا 

 .لمجميورثقافية

 الثقافية:الصناعة -3

 اصطالحا:    -3-1

 ثقافة شعبية مثل التمفزيون والراديويشير المصطمح إلى تحديد التنظيمات التي تنتج 

 ،و قد تأخذ بعدا أوسع من ىذا لتشملالصحف و الموسيقى الشعبيةوالكتب و المجالت و 

رسة فرانكفورت وبالذات استنادا إلى مد والتنظيمات الرياضية ووكاالت اإلعالناتالمتاحف

 1.الممزوج الرأسمالي جواإلنتا ناعة الثقافةصب عنى رنوأدو 

تمك الثقافة التي تقوم إذاعة مستغانم بتصنيعيا كعادة الطعم سيدي  ىي إجرائيا: -3-2

 لخضر.

 

 

 

 
                                                           

 .30ص، 2004، القاىرة، الدارالثقافية لمنشر، 1ط، اسماعيل عبد الكافي، معجم المصطمحات عصر العولمة–1
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 السابقة: الدراسات-11

 األولى:الدراسة  -11-1

جامعة بجامعة عبد الحميد كمية العموم االجتماعيةتخرج لنيل شيادة الميسانس مذكرة 

األضرحة في مصور حول واقع  ربورتاجقسم عموم اإلعالم واالتصال تحت عنوان مستغانم

نموذجا من إعداد الطالبتين بوحسون نادية وعواد نادية تحت إشراف أالجزائر سيدي لخضر 

 .2008ـ  2007األستاذ مناد الطيب السنة الدراسية 

 الثانية:الدراسة  -11-2

مذكرة تخرج لنيل شيادة الميسانس في األدب العربي، بجامعة مستغانم بعنوان النزعة 

الصوفية في شعر سيدي لخضر بن خموف من إعداد الطالبتين ياحي فوزية وميدادي عائشة 

 .2003-2002السنة الدراسية  تحت إشراف األستاذة بوشفرة نادية 

 :الثالثةالدراسة  -11-3

والية  مذكرة تخرج لنيل شيادة الميسانس بجامعة عبد الحميد بنباديس كمية العموم االجتماعية

نموذجا من أمستغانم قسم عموم اإلعالم واالتصال تحت عنوان عادة الطعم بسيدي لخضر 

د اهلل ثاني نذير السنة عبشراف األستاذ إعداد الطالبة لعيدي مكية تحت إ

 . 2014ـ2013الدراسية
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 الخمفية النظرية :-12

تعد الخمفية النظرية أىم أسس البحث العممي فيي القاعدة النظرية التي يرتكز عمييا 

عمى موضوع الدراسة  ي دراستو وتمتد ىذه األخيرة بناءً فالباحث والنموذج الذي يوظفو 

 واإلشكالية المطروحة ومن خالل ذلك استنتاجا أن النظرية المناسبة ىي النظرية البنائية

 .الوظيفية

متكررة في إلى طريقة التي تنظم بيا األنشطة ال Structureيشير المصطمح بناء  

نشاط االقتصادي والنشاط السياسي،والعقيدة والحر، ، والوك االسريسمالمجتمع والواقع أن ال

االجتماعية، تعد عمى درجة عالية من تنظيم من جية النظر وغيرىا من أشكال األنشطة 

 1.السموكية

تيار من أىم التيارات ن الوظيفة ىي عبارة عن اتجاه أو إمفيوم البنائية الوظيفة : -

 "النظريةأو"االتجاه الوظيفي" "الوظيفية" ة االجتماع ولقد حظي بتسميات عديدالسائدة في عمم 

 2.ويشيع استخدامو اختصارا بالوظيفةوتعرف أكثر باسم "البنائية الوظيفيةالوظيفية"

                                                           
 .436ص، القاىرة، الدار المصرية المبنانيةطبعة،  بدون، المعاصرةحسن عماد مكاوي، االتصال ونظرياتو 1
، ةجممخبر عمم االجتماع واالتصال لمبحث والتر ، بدون طبعة، المحدثة عمي غربي، عمم االجتماع وثنائيات التقميدية2

 .33ص ، 2007، الجزائر
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بتحميل العالقة بين النظام ككل fonctionnalisme,ة الوظيفييتم مفيوم 

organisme حدات المكونةليذا النظام الو وorganes جذور ىذا المصطمح إلى العموم رجع ت.و

اإلنسان نظاما كميا يعتبر جسم  البيولوجيا مثالوكية ، ففي عمملسمواالبيولوجية واالجتماعية 

يم في حياة النظام ككل، م كل عضو بدوريحتوي عمى مجموعة من األعضاء، ويقوم 

 . النظام لداخباألعضاء اآلخرين  ويرتبط كل عضو أيضا

 في النظام االجتماعي بمجموعة من الوحدات، الوحدة يمكن أنمفيوم الوظيفة ويتضمن 

مجموعة من األنشطة ،االجتماعية أو الثقافية، وتمارس ىذه الوحدات تكون الفرد أو المؤسسة

Activités  :و... سواء عمى مستوى األفراد أالترفيو.االستيالك، نقل األخبار مثل 

نظام المثل   Structureداخل بناءاألنشطة ،وتتم ممارسة ىذه الجماعات أو المجتمع العام

وينتج عن ممارسة األنشطة التي تقوم بيا الوحدات داخل البناء ،أو النظام الشمولي الميبرالي

في الحفاظ عمى  وك الفردي والجماعيسمأثار مرغوبة مثل دور الأي مجموعة من الوظائف 

األفراد وسائل اإلعالم لألخبار إلى زيادة معمومات فمثال يؤدي تقديم  ،البناء االجتماعي

 1.الحضاري من جيل لجيلاالجتماعي، ونقل التراث ،وتحقيق الترابط ومراقبة البيئة،

                                                           
 .127ص ، نفس المرجع، االتصال ونظرياتو المعاصرةمكاوي،حسن عماد 1
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 تمهيـــد:

عنيا أو  االستغناءأساسية ال يمكن  أداةمستوياتو مختمف وسائمو و  عبر يمثل اإلعالم

مع التقدم اليائل ، و النامية عمى حد سواءنسبة لكافة المجتمعات المتقدمة و تيميش دورىا بال

تضاعفت الوظائف المرتقبة من اإلعالم ووسائمو ا ازدادت و كيفا و اإلعالم كمل لوسائ

ومخرجاتو مما جعل وسائل اإلعالم جزء ال يتجزأ من حياة المواطن في عصرنا الحالي ىذا 

ما جعمنا نتطرق في ىذا الفصل إلى مدخل حول اإلعالم تعريفو، وظائفو، أنواع وسائل 

 .خصائصيا اإلعالميةو   اإلعالم
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 الفصل األول: ماهية اإلعالم

 اإلعالمتعريف  األول:المبحث

الخبر  اعممنييواستعممنيخبر فالن و  استعممنييقال و  ىو العمم بالشيءاإلعالم لغة: 

 .فأعممتو 

عمم إعالما بمعنى أخبر إخبارا ولقطو اإلعالم مشتقة  فاإلعالم مشتق من أعمم يقال

أي ما شعرت  شعر بو وما عممت يخبر قدومو وانصرافو أي يءمم، يقال عمم الشمادة عمن )

اإلعالم مصدر مشتق من ) أعمم ( معناىا أخبر واستعممو الخبر أي إستخبره إياه، و بو،و

 أو عبارة مع إظيار ىذا المعنى و إبرازه شيءمعناىا وضع عالمة عمى كل ) أعمم ( و  الفعل

شياره أمام عامة الناس إبوتأكيده و  : اصطالحااإلعالم الشيء المطموب و  مغا أي وصمتيالا 

 .التدقيق في صحتيا انتقاؤىا و ىو اإلخبار باألحداث و نشر المعمومات و 

، أو المعمومات بإحدى وسائل اإلعالمالنقل الحر والموضوعي لؤلخبار و ىو كذلك و 

 1.الوقائع بصورة صحيحةأنو نقل األخبار و 

ف التي تستيد االتصاليةبأنو كافة أوجو النشاطات  اإلعالم"يعرف "سمير حسنكما 

المعمومات السميمة عن القضايا الصحيحة و  راألخباتزويد الجميور بكافة الحقائق و 

                                                           
دار الحامد لمنشر و ، 1ط ،منذر صالح جاسم الزبيدي ، دور وسائل اإلعالم في صنع القرار السياسي1

 . 27ص ، عمان،2011ع،التوزي
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بدون تحريف مما يؤدي إلى والموضوعات والمشكالت ومجريات األمور بطريقة موضوعية و 

فئات جميور  ىشاممة لداإلحاطة الدرجة ممكنة من المعرفة والوعي واإلدراك و خمق أكبر 

وضوعية الصحيحة عن ىذه القضايا المعمومات المو المتمقين لممادة اإلعالمية بكافة الحقائق 

كوين الرأي الصائب لدى الجميور في وت ات بما يسيم في تنوير الرأي العامالموضوعو 

 1.المشكالت المثارة و المطروحةو  الوقائع و الموضوعات

ىذه ، و يتضح في  أن أعمم ،األخبار و تقديم المعمومات أساسان كممة إعالم تعني إ

أراء ( تنتقل  -أفكار  -معمومات  -وجود رسالة إعالمية ) أخبار، و رالعممية، عممية األخبا

ن كان الاتجاه واحد من مرسل إلى مستقبل ، و في  األخبار مصطمح يعني نقل المعمومات و ا 

كل ما يمكن تمقيو أو أية إشارات أو أصوات و لوقت يشمل ، فيو في نفس ااآلراءو األفكار و 

 2.مرة أخرى عند الحاجة استرجاعومن أجل  اختزانو

 

 

 

 
                                                           

، دار الفكر العربي، بدون طبعة، و الرأي العام و األسس النظرية و اإلسيامات العربية عاطف عدلي العبد،االتصال1

 .16ص ، 1993، القاىرة

 .17ص ،  2011،عمان،دار الثقافة، 1ط ،عبد الرزاق محمد الديممي ، وسائل اإلعالم و االتصال2
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 وظائف وسائل اإلعالم  الثاني:المبحث 

اإلعالم، و  االتصالوظائف المختمفة لوسائل تكثر التصنيفات التي تتناول بالتفصيل ال

تنحصر في األخبار واإلعالن اد إال أنيا تتفق عمى الميمات الرئيسية ليا و التي تك

اإلمتاع ثم وظيفة الترويج ثم الترفيو والتسمية و ،أو الثقافية االجتماعيةعالم،  ثم التنشئة االو 

اصيل نستعرض الوظائف لتحقيق المزيد من التفوالسمع، ووظيفة تحقيق الذات و  لؤلفكار

 ة:المستحدثة لوسائل األعالم عمى مستوى المجتمع أوالجماعالتقميدية و 

 ـ الوظيفة اإلعالمية و اإلخبارية : 1

، الحقائقالصور و نباء ونشر الرسائل والبيانات و معالجة األوتتمثل في جمع وتخزين و 

الدولية، روف الشخصية والبيئية والقومية و وبة من أجل فيم الظالتعميقات المطمو  واآلراء

القرارات الصائبة و  اتخاذن من إلى وضع يمك  الوصول ، و معرفةو التصرف تجاىيامن عمم و 

 ."يصفيا البعض" بتعريف اإلنسان عمى البيئة المحيطة

أن التعرف عمى  اعتبار، عمى االجتماعيةالبيئة ئة المحيطة ىي البيئة الطبيعية و البيو 

 1.البيئة ىي من النزاعات الفطرية لدى اإلنسان

 

 
                                                           

 .98ص ، 2008، ، مصريالعرب دار الفكر، بدون طبعة، اإلعالموسائل ، دالعبعاطف  ونيى عاطف عدلي عبيد1
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 االجتماعية:ـ وظيفة التنشئة  2

من أدوات المجتمع فيي تعمل أيضا عمى نقل عناصر بما أن وسائل اإلعالم أداة 

مين إيجابيين في إلى أفراد المجتمع ليصبحوا جميعا أعضاء فاع واالجتماعية التنشئة الثقافية

التقاليد لدى قصود ىنا بالتنشئة نقل العادات و ليس المو تحقيق أىدافو النيائية ىذا المجتمع، و 

 اختالفعمى ذلك إلى فئات المجتمع كميا، و دى يتعالجديد فحسب بل أن األمر  النشء

 1.مستوياتيا العمرية أو التعميمية أو الثقافية

 الدوافع:ـ وظيفة خمق  3

الشخصية  االختياراتاإلعالم يساىمان في دعم و  االتصالويقصد بذلك أن 

حو تحقيق األىداف التي تتجو نالخاصة باألفراد والجماعات، و  دعم األنشطةوالتطمعات و 

التحفيز المعنوي التي يقوم بيا اإلعالم و ىو بمغة أخرى عمميات التشجيعالمتفق عمييا و 

 .ألجل تحقيق تمك األىداف  ياإليجاب

 النقاش:ـ وظيفة الحوار و  4

تبادل الحقائق الالزمة لتوضيح مختمف وجيات واإلعالم في توفير و  االتصالىميسا

والمشاركة  االىتماممالئمة و المطموبة لدعم توفير األدلة ال، و النظر حول القضايا العامة

 .عالمياالجميع محميا و قوميا و  التي تيم  عمى نحو أفضل بالنسبة لكل األمور 
                                                           

 .99ص عالم، نفس المرجع، د،وسائل االالعبعاطف  و نيى عاطف عدلي عبيد1
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بو تزويد الناس بميارات الحوار واالتصال أن مثل ىذا اليدف يقصد ويبدو 

لذلك أساليب عديدة منيا تقديم النماذج التعميمية التي تصبح قدوة ، و التعايشواالختالف و 

الخالف يث يجري التقيد بآداب االختالف و الجدل، حاالختالف و لمجماىير في حاالت 

 1.والتنافس

 التعميم:ـ وظيفة التربية و  5

، وتكوين الشخصية واكتساب تتمثل في نشر المعرفة عمى نحو يعزز النمو الثقافيو 

 اإلعالميةفالوسائل  ،ىي أقرب إلى التعميم، و القدرات في كافة المراحل العمريةالميارات و 

ن لمطمبة في مختمف المراحل العمرية ملمنشء الجديد و بإمكانيا تقديم الكثير من المعمومات 

تعميم لمكتابة إلى تقديم المحاضرات الجامعية عن بعد إلى تعميم قواعد النظافة أو القواعد 

 .د المجتمعحية و السموكية و مختمف الميارات التي يحتاجيا أفراالص

 الثقافي:ـ وظيفة النهوض  6

بيدف الفنية نشر األعمال الثقافية و  االتصاليمكن من خالل وسائل اإلعالم و 

شباع التطور الثقافي عن طريق توسيع أفاق الفرد و إيقاظ خيالوالمحافظة عمى التراث، و  ، وا 

طالق قدراتو عمى اإلبداع، و حاجاتو الجمالية   .ا 

 

                                                           
 .21، صمرجع سبق ذكره، عبد الرزاق محمد الديممي ، المدخل إلى وسائل اإلعالم و االتصال1
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 الترفيهية:ـ الوظيفة  7

الموسيقى واألصوات ة التمثيميات الروائية والرقص والفن واألدب و تتمثل في إذاعو 

ذلك  باعتبارو ذلك لمساعدة الناس في الترويح عن أنفسيم  اإلمتاع،الصور بيدف الترفيو و و 

 .حاجة إنسانية

 التكافل:ـ وظيفة  8

األمم بما يكفل ليم الوصول توفير الفرص لكل األشخاص والمجموعات و ثل في تتمو 

التعرف عمى الظروف المعيشية تنوعة تحقق حاجاتيم في التعارف والتفاىم و إلى وسائل م

التعاون في المجتمع وبما سيزيدىم من فرص التكافل و  ، تطمعاتيمآلخرين ووجيات نظرىم و ل

 .بين المجتمعات المختمفةو الواحد 

فاإلنسان  ،ر لحاجة أو حاجات أخرىيظالتكافل ىي مأن ىذه الحاجة أي حاجة دو يب

في  اآلخرينالتضامن مع ، وىو يتطمع إلى التكافل و لطبعبا اجتماعيمثمما ىو معروف 

، و تتفاقم الحاجة إلى التكافل وصا في أوقات الظروف غير الطبيعيمستويات عديدة خص

 1.الجغرافي الدين أو التجاورإذا ما وجدت ىناك قواسم مشتركة كالعرق أو  اآلخرينمع 

 

 

                                                           
 .93ص، 2002، القاىرة، لمنشردار الفكر العربي ، 2ط، رىامسممي، نشأة وسائل اإلعالم و تطو ابراىيم عبد اهلل ال1
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 المتنوعة:ـ تمبية الحاجات التجارية و اإلرشادية  9

تشكل منبرا جيدا لمترويج التجاري ألنيا تصل إلى  فقد بدأت وسائل اإلعالم واالتصال

وسائل اإلعالم في سرعان ما تطور األمر لتتخصص بعض ، و قطاع واسع من المستيمكين

تخصص في حقل الترويج، ووصل بعض األمر إلى الو  عايةدالنشاط التجاري خصوصا ال

 .محدد من حقول النشاط التجاري

سرعان برامج أو فقرات مؤقتة أو طارئة و أما الخدمات اإلرشادية فقد بدأت عمى شكل 

ة الطقس أو بار حالمن ذلك إخ، و ما تم تثبيت بعضيا لتصبح برامج دورية أو زوايا ثابتة

أخبار البورصات العالمية و الطائرات المسافرة والقادمة و  حركاتوضع الحركة الطرقات و 

 .المعطيات السياحية

 :الهويةـ اإلعالم ألجل تحقيق  11

بقدر ماكان التعبير عن الذات لدى اإلنسان حاجة فطرية نفسية فردية بحد ذاتيا، 

الخاصة التي تسعى إلى بناء ىويتيا  االجتماعيةأيضا لمجماعة  اجتماعيةفيي حاجة 

اإلعالن عنيا بطرق فاإلنسان ينزع لمتعريف بنفسو و  ،اآلخرينىويات" الحفاظ عمييا مقابل"و 

 1.شتى

 

                                                           
 .127-126ص ص، 2011، دار أسامة،األردن، 1ط ، و المجتمع ، اإلعالمعزام أبو الحمام1
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ن كان البعض األخر قد حددىا في سبع وظائف أساسية و   ىي:ا 

 seeking suwellemce or informationالتماسالمعمومات:مراقبة البيئة أو   -1

  ىما:و ذلك لتحقيق ىدفين رئيسيين 

 gwiding Our beha viorsتوجيو سموكنا   - أ

 gwiding Our understandingتوجيو فيمنا   - ب

 as ProfessionalToolsdéveloping concept تطوير مفيومنا عن الذات:   -2

of self :و ذلك بثالث طرق 

 .الواقع استكشاف -أ 

 أضداد.عقد مقارنات و  -ب 

 لمساعدة في تجويد مينتنا ا -ج 

 االجتماعيتيسير التفاعل  -3

 االجتماعي.بديل لمتفاعل   -4

 .المساعدة في التحرر العاطفي   -5

1االغتراب.المساعدة في اليروب من التوتر و  -6
 

 

 

                                                           
 .40ص ي ، نشأة وسائل اإلعالم و تطورىا، مرجع سبق ذكره، إبراىيم عبد اهلل المسمم1
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 .أنواع وسائل اإلعالم و خصائصها اإلعالمية الثالث:المبحث 

 أنواع وسائل اإلعالم :

تعددت أشكاليا و يمكن تصنيف ىذه الوسائل في األنواع تنوعت وسائل اإلعالم و 

 التالية:

أشرطة ىي الوسائل التي تعتمد عمى سمع اإلنسان مثل الراديو و و  سمعية:سائل إعالم و  .1

 التسجيل، ووكاالت األنباء.

د عمى بصر اإلنسان مثل السينما ىي الوسائل التي تعتم: و مرئية(وسائل إعالم بصرية ) .2

أحيانا تسمى بوسائل اإلعالم السمعية البصرية ألنيا تعتمد عمى حاستي يو و والفيدالتمفزيونو 

 .السمع و البصر في أن واحد

الوسائل التي تعتمد عمى الكممة مثل الصحف و الكتب و  وسائل إعالم مقروءة: و ىي  .3

 .المجالت و النشرات و الممصقات

عمييا مثل المعارض  لالطالعىي الوسائل التي يتوجو الناس إلييا: و وسائل إعالم ثابتة  .4

 1.المتاحفالمسارح و المؤتمرات و و 

 

 

                                                           
 .23ص ، 2008، دار الفكر، عمان، 4ط ، صالح ذياب ىندي ، أثر وسائل اإلعالم عمى الطفل1
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 خصائصها اإلعالمية :

يصل الراديو إلى الجميور بطريقة مختمفة غالب عن الطرق التي تصمو  خصائص اإلذاعة:

يقدم ما قورنت بالوسائل األخرى و  إذو ىو وسيمة تتميز بفقر في الثقافة  ،بيا الوسائل األخرى

من  اقتراباالراديو لممستمع درجة من المشاركة في األحداث الفعمية المذاعة كونو أكثر 

 المواجيي.                                                           االتصال الشخصي أو االتصال 

ى في التأثير ألنو عادة يكون الوسيمة األولراديو بقدرات عالية في اإلقناع و يتميز ال -

 لمجميور.   تقديم المواد 

إطاره في مع مزاج المستمع  يتالئمالتغيير بما االستماع اإلذاعي لمتعديل و قابمية  -

 1.النفسي

 خصائص التمفزيون: 

بطريقة ممموسة ية حيث أنيا تقدم المادة مرئية و مميزات شعبالشاشة تتمتع بإقناع فريد و 

الطبيعة  عمى مشاىديو و ىذه الصفة تممييا استحواذغير مجردةمن أبرز صفات التمفزيون 

عمى صورة  انتباىوبصره ألنو يركز ، فيو يسيطر عمى سمع الرائي و ونالمادية لمتمفزي

 .ال يكمف الرائي جيدايرة محصورة في إطار صغير محدود و متحركة ناطقة متغ

                                                           
 .37ص  المسممي ، نشأة وسائل اإلعالم، مرجع سبق ذكره، إبراىيم عبد اهلل1
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ب عمى حاسة البصر بالدرجة األولى إلى جان اعتمادهأىم ما يميز التمفزيون ىو   -

 .ثمانية أعشار معموماتو سب اإلنسانحاسة السمع و عن طريق حاسة البصر يكت

فالصورة في التمفزيون عامل جذب و إثارة نفسية لتمقي الرسالة اإلعالمية ميما كان   -

 مضمونيا.نوع الرسالة و 

ال تزال ميارات قدرة التمفزيون إمكانية جديدة و  أما الحركة فإنيا أضافت إلى  -

 .سأم و المملرز في تقديم الحركة بشكل يشد المشاىد و يطرد عنو الالمصورين تب

األلوان في التمفزيون يزيد  استخدامالمون فقد أكدت الدراسات عمى أن  استخدامأما   -

 .من قوتو عمى اإلقناع بصورة ىائمة

يتميز و  لجماىيرية،االتصاالأىم أىداف وسائل  منااللتقاء: بالجماىير االلتقاءالقدرة عمى -

 بالجماىير.االلتقاءبقدرتو عمى  االتصالالتمفزيون كغيره من وسائل 

صعوبة تحديد ىذا التأثير و  هصعوبة تحديده: يتصف التمفزيون ببطء تأثير بطء التأثير و  -

 1.ببحوث فورية

 : خصائص السينما

أن يتقيد مستخدمو بوقت معين لعرضو بعكس طواعية الفيمم السينمائي لمتشغيل دون   -

 التمفزيون.

 .السنيمائي بعكس التمفزيون الفيممإمكانية إعادة عرض   -

                                                           
 .33ص ، مرجع سبق ذكره، صالح ذياب ىندي ، أثر وسائل اإلعالم عمى الطفل1
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 .إمكانية تثبيت الحركة عمى شاشة السنيما  -

 .كبر شاشة العرض السنيمائي -

قمة تكاليف تقديم السينما لمصورة المتحركة باأللوان بعكس التمفزيون الذي يتطمب إرسال  -

 .ممونة بتكاليف كثيرة في محطات اإلرسال استقبالياصورة تمفزيونية ممونة و 

 .قدرة السنما عمى تجسيم الصورة المتحركة   -

 خصائص الفيديو: 

الصورة أو إيقافيا و يقصد بيا إمكانية إبطاء حركة  المسجمة:مرونة حركة الصورة  -

 خاصة.         عند لقطة 

ف المسجمة عميو كاممة التكراري لمفيديو: يتميز الفيديو بإمكانية إزالة المواق االستخدام -

عادة تسجيل مواقف أخرى مختمفة، كما يمكن زيادة سرعة حركة تمأي مسحيا و  ير الصور ر ا 

 .حركتين إلى الوراء و إلى األمام نتيجةاستخدامالمسجمة 

، ىذه الميزةاعي أو فردي و از الفيديو بشكل جمجي استخدام: يمكن االستخدامتنوع   -

ن كانت مشابية لمثيمتيا في األفو  الم التعميمية إال أن الفرق يكون في سرعة وسيولة ا 

 1.و تشغيل األجيزة إضافة إلى قمة الكمفة االستخدام

                                                           
 .83ص، مرجع سبق ذكره، ، نشأة وسائل اإلعالميابراىيم عبد اهلل المسمم1
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يمكن لمواد الفيديو التسجيمية أن تأتي من مصادر البث  الفيديو:تنوع مصادر تسجيالت -

خر الخاصة باألفالم التعميمية أو تسجيالت فيديو آ التسجيالتالعام، و البرنامج التمفزيوني و 

 .أو تسجيل برامج محمية خاصة بالمتدربين

بالكمبيوترلالستفادة من المعمومات والطاقات ربطو بالكمبيوتر: يمكن ربط جياز الفيديو  -

 .المزايا العديدة الوظيفيةاألخرى و 

 خصائص الصحافة:

ادة في فرص القراءة كما تمكنو من إعتيا و رئ في وقت قراءاتسمح بأن يتحكم الق  -

 .االطالعإلى حد بعيد من ىذا  أو نصوصيا، و تسمح  مضامينياعمى  االطالع

 ليل عممية.ات متشابكة تحتاج إلى تحتنطوي عمى موضوعا -

 .يبةتعرض بطبيعتيا لمتفاصيل الدقيقة التي تتفق مع الدراسات المس  -

 .و التحميل بعكس األخبار اإلذاعية يلتتميز أخبارىا الصحفية بالتطو   -

طالع لمنظمات المحظورة لنشر مبادئيا و ا لؤلمان في عالم مزعج فتمجأ تعد مصدر  - ا 

 .أعضائيا عمى كل جديد 

الجماعية فنونيا مختمف األذواق واالتجاىات واألعمار والحاجات الفردية و  تخدم بتنوع -

1.مساحة عرضيا و شيوعيا التساعنظرا 
 

                                                           
 30ص، 2011،عمان ، دار أسامة ،  2طوسائل اإلعالم النشأة و التطور،، فؤاد أحمد ساري 1
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 خالصة:   

قعة ومؤثرة في أصبحت حقيقة وا باختالفيافي األخير يمكن القول بأن وسائل اإلعالم و  

لما ليا من العديد من الخدمات  ، و ىذابالتالي لم يعد اإلمكان تجاىمياحياة الجميور، و 

 .الوظائف التي تقدميا إلى جميورىاو 
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 تمهيــد:

نما، و يعبر عنيا اإلنسان لم يعد الوعي مجرد معارف واتجاىات عالقة بين  ىو ا 

تعبر ىذه العالقة عن الظروف التي يعيش فييا ، و المحيط بو االجتماعياإلنسان و الوسط 

أشكال الفيم و  لإلدراك، بما تتضمن من أساليب االجتماعيةالفرد و تحديد مالمح عالقاتو 

ن كل فرد في المجتمع ألنو يمكنو مي لو أىمية بالغة لدى كل إنسان و أنماط لمتقييم، فالوعو 

وسائل اإلعالم المتاحة فميذا ن خالل ىذا مفيم الواقع بما فيو من أحداث وقضايا، حقائق، و 

 .كيفية تشكيمو انواعو وتطرقنا في ىذا الفصل إلى ماىية الوعي و 
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 الفصل الثاني: تعريف الوعي وأنواعه.

 CONSCIOUSNESالوعيمفهوم المبحث األول: 

كممة الوعي لغويا تعني الفيم وسالمة اإلدراك، كما تشير كممة وعي إلى إدراك 

ىو أساس كل معرفة و يقال وعي فالن الشيء مباشرا و  إدراكالما يحيط بو و و لذاتاإلنسان 

 بالشيءرفة الفرد يعرف الوعي عمى أنو أول معحواه و قبمو وتدبره وحفظو و : جمعو و بمعنى

لكن تنقصو المعمومات التفصيمية الكاممة عنو، أما العالمة محمد بن أبي حيث يسمع عنو و 

المعرفة فعند ما يقال أن الفرد قد وعي الحديث أي : الحفظ و ي عمى أنوبكر الرازي فيقدم الوع

 .حفظو

األلمانية عمى معنى واحد و ىو معرفة صطمح الوعي في المغة الالتينية و يدل مو 

ىي كممة ( و Conscienceاألصل الالتيني لمكممة ىو )ضوع من قبل شخص ما و المو 

ىي الوعي يقابل الكممة و و  Scienta-  conمركبة من  

 Manta escperience of)تعني جميع الخبرات الخاصة )و Conscionsnessاإلنجميزيةفي

everykind.1 

 

                                      

، مركز االسكندرية لمكتاب، بدون طبعة، العربي والوعي السياسي لممراىقين اإلعالمإمام شكري ابراىيم أحمد القطان، 1

 .111ص، االسكندرية
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ىو د لنفسو ولمبيئة المحيطة بو ، و لموعي يعني إدراك الفر  االصطالحيأما المعنى 

 .عمى درجات من الوضوح و التعقيد

، المعرفةاألشخاص و المعرفة المتبادلة بين الوعي بأنو:  اكسفورديعرف قاموس و 

، أو مجموعة بصحة الشيء االقتناعالقناعة التي تؤدي إلى الحجج و و   اإليمان الراسخو 

الصفة التي تميز الوعى ىو الواعي، و  عر الموجودة في الشخصالمشااألفكار واالنطباعات و 

أنو سينشأ نتيجة الفعل  G. Hmeadيرى ميد مقدرة األفراد واألشخاص عمى التفكير و 

ألخر، بل يرى نفسو يعي الفرد ال غيره فقط أي ا إذ تمكن عممية التواصل من أن تماعياالج

 .خر إزاء نفسواآل خر، أي يقوم بدورأيضا منظورا آل

العادات المشاعر و واآلراء و النظرياتبأنو ىو المجموع الكمي لألفكار و تعرف الماركسية الوعي و 

ظروف حياتيم االجتماعي لمناس و التقاليد الموجودة في المجتمع و التي تعكس الوجود و 

 .المادية

عرف أحمد زايد الوعى بأنو" وعي بالمصمحة وبالموقف الطبقي في مقابل الطبقات وي

ىو أول من leibnizقد كان ليبنز ، و االجتماعياألخرى، و بإدراك العوامل الفاعمة في البناء 

 1. وعيالالعي و ميز بين الو 

                                      

 .111ص، نفس المرجع، إمام شكري ابراىيم أحمد القطان، اإلعالم العربي والوعي السياسي لممراىقين1
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درجاتو، تشير إلى حاالت خاصة من الوعي و  ليذا المصطمح في الفمسفة معاني متعددةو 

، في حين يرى القديس توتراتيايا بفالوعي في رأي الرواقيين حاسة باطنية تدرك النفس 

أن الوعي ىو إدراك شيء ما أو معرفتو و ىناك   Thomas Aquinasتوماس ماركوني 

 تعريفات عديدة لموعي تمثل وجيات نظر أصحابيا منيا: 

فو لألىداف الوجدانية أن الوعي يأتي كخطوة أولى في في تصنيفيرى كراثيول 

الجوانب الوجدانية، كما أن الوعي غالبا ما يكون مشبعا بالجانب المعرفي و مع ذلك فيو 

 .ليس بالتذكر

لألشياء والموضوعات المختمفة، اإلدراك ر الوعي بأنو الخبرة العقمية و وعرف جميس دريف

عبر كولبورون عن الوعي بأنو نشاط يقوم بو الكائن الحي نتيجة و الوعي يماثل الشعور و 

 1.إلحساسو بموقف ما

ي ينطوي الوعفرد لما يحيط بو إدراكا مباشرا و إدراك ال ىوو Awereness  االنتباهالوعي: 

 1.حاجة إلى مزيد من المعمومات عنياالعمى وقوف الفرد عمى فكرة جديدة و شعور ب

 

                                      

 .116ص، المرجع نفس، إمام شكري ابراىيم أحمد القطان، االعالم العربي والوعي السياسي لممراىقين 1

 .1333ص ، مرجع سبق ذكره، محمد منير حجاب، الموسوعة اإلعالمية1
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 المبحث الثاني:أنواع الوعي

، موقعيا النافذة إلى أعماق ىذا الواقعأن الشخصية المستبصرة بذاتيا و  الوعي القومي:

من ثم فيي ال تقف موقف المتفرج ، و المحيطة بوة لطبيعة العالقات الحديثة فيو و المتفيمو 

ل األحداث الجارية بدور محدود و مؤثر في ك االلتزامإزاء ما يحدث ليا أو حوليا بل تحاول 

الشخصية غير الواعية ىي المشاركة فيما يحدث ليا و حوليا غير الفاىمة و  ،ذات األىمية

أنال تيرب بل و  يم ما يجب فعمو لمصمحة الجماعةىو أن تف الواقعلطبيعة ما يحدث في 

 .تواجو من أجل واقع أفضل 

مدى إلمام أعضاء المجتمع بالمسائل العامة التي تواجو المجتمع : "يقصد بالوعي القوميو 

يتضمن أيضا رؤية ، و يامواقفيم منبيا وتقييميم ليا و  واىتماميمالقومي الذي يعيشون فيو،

نظرتيم تجاه ىذه العالقات و  و األخرى،أعضاء المجتمع لعالقة ىذا المجتمع بالمجتمعات 

 .تقييميم ليا

يعرف أيضا صوفي أبو طالب: الوعي القومي بأنو نوع من شعور الجماعة يؤلف و 

الوعي القومي لدى المواطنين  ازدادكمما ويستيدف تحقيق تطمعاتيا القومية و بين أعضائيا 

 1االجتماعي.مشاركتيم من أجل تحقيق التقدم  ازدادت

                                      

 .134ص ، مرجع سبق ذكره، محمد منير ، الموسوعة االعالمية 1
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دراكيابحقائق الحاضر بحقائق الماضي و اإلحاطة يعنى  ىذا الوعي ضرورة أساسية و  ا 

المجتمع الذي ضرورة أساسية لقيام المجتمع، و  من ضروريات المجتمع بل أنو في الواقع

إما يكون مجتمعا  ينعدم فيو الوعي إما أن يكون مجتمعا بدائيا لم يكتمل نضجو بعد و

.التحملمرشحا لمتفكك و 
1

 

 يقصد بو مستوى معرفة الفرد بمايمي: و  الوعي اإلعالمي:

 .الجية اإلعالمية المسوقة ) المرسل( -أ 

 الرسالة(.المضمون اإلعالمي )  -ب 

 الجية التي تبث إلييا تمك الرسالة ) المستقبل ( -ج 

عالمي ألن المتالعبين فمعرفة األمور الثالثة ضرورية حتى ال يقع الفرد في التضميل اإل

، بحيث يندر الصفاء عالم ووسائمو المختمفة متواجدين بكثرةالعواطف في أجيزة اإلبالعقول و 

ىذا يعني أنو لم يعي الفرد جيدا ما يبث من خالل وسائل اإلعالم فإنو سيقع في اإلعالمي، و 

يعني أن مواد ىذا ال ، و فخ التضميل اإلعالمي و اإلثارة اإلعالمية بل و التسميم اإلعالمي

الضار، يبث اإليجابي النافع ، مي كما يبث السمبي فالوعي اإلعال،اإلعالم مسممة كميا

 1.بذلك تتوازن النظرة إلى اإلعالم و 

                                      

 .34ص ، مرجع سبق ذكره، إسماعيل عبد الكافي1

 .111ص ، سبق ذكره مرجع، إمام شكري إبراىيم أحمد القطان، اإلعالم العربي و الوعي السياسي لممراىقين1
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  األخالقي:الوعي

تطور التاريخي و تمثل ماىيتو محصمة تفاعل الروابط مفي ظل أن اإلنسان نتاج ل

دوما مع  تتطابقلكل اإلنسان في المجتمع مصالحو الخاصة بو التي ال و  ،االجتماعية

ثيرة بين مصالح اإلنسان ك تناقضاتمن ىنا تنشأ الجماعة التي ينتمي إلييا ، و لح مصا

 االجتماعيقد أنتجت تناقضية الوجود العامة لكافة أعضاء المجتمع ، و  المصمحةالواحد و 

نحو أفضل نماذج  اإلنسانلممجتمع و ألعضائو الحاجة إلى أخالق و يوجو الوعي األخالقي 

كشكل من أشكال الوعي  األخالقيت أىم ما يخص الوعي تعد ىذه المميزاالسموك، و 

 االجتماعي.

( عمى مشاعر أخالقية ) كالوطنية، روح المواطنة وغيرىا األخالقييشمل الوعي و 

أىداف و قيم أخالقية و الخمقي ومبادئ ووصايا لمسموك و  غيرنظرات حول السموك الخمقي و 

ي عمى النظريات األخالقية التي خالقغيرىا من العناصر، كما يشمل مفيوم الوعي األمثل و 

 إلخ ........مثال أخالقيارة السموك الحسم و تصوغ أىدافا و مل ضرو تع

اليتشكل إال االجتماعيمما سبق يتضح لنا أن الوعي الخمقي كنوع مميز لبنية الوعي و 

 1.عندما تواجد روابط أخالقية عممية بين البشر

 

                                      

 .36ص ،1334،،بيروت، دار الفجربدون طبعة، الفؤاد المرعي،الوعي االجتماعي و قوانين تطوره1
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المجتمع لحقوقيم د بالوعي الحقوقي رؤية األشخاص والجماعات في يقصالوعي الحقوقي:

يرتبط ، و تصورىم لشرعية أو عدم شرعية ممارستيم و ممارسات أخرىو وواجباتيم كمواطنين،

المعايير التي تنظم العالقة بينو و وف التي يعيش في إطارىا كل شخص و ىذا الوعي بالظر 

األخالقية أو اف و التقاليد والمفاىيم الدينية و مستمدة من األعر  بين األخرين، سواء كانت

فيميم لكل من الحق نظرتيم و  ضوئيااعد القانونية و تضبط سموكيم ، ويتحدد في القو 

 .الواجب ، العدل و الظمم ، الحالل و الحرام و 

التي تعكس عالقة البشر بالحق  اآلراءيمكن القول بأن الوعي الحقوقي ىو مجمة و 

التي يممكيا البشر حول حقوقيم وواجباتيم و حول شرعية أو عدم شرعية  القائم و التصورات

ىذا السموك أو ذاك و الصفة النوعية لموعي الحقوقي في التعبير عن عالقة ىذا الوعي مع 

 1.النظم القانونية أو مع التنظيم القانوني

 الوعي الديني:

حول أبعاد  ية و قيميةعمى أشكال معرفإن مفيوم الوعي الديني يشير إلى أنو يحتوي 

ي ىو يتألف من وعي فرد، وبين البشر والكون ، و الطبيعة، وبين البشر و العالقات بين البشر

                                      

 عرفة الجامعية،دار النيضة الم، بدون طبعة، ، التربية و دورىا في نشر الوعي القانونيأحمد محمد عبد المطمب 1

 .16ص، 1336اإلسكندرية، 
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يشمل اجتماعي و القيم و األحكام الدينية و ىناك وعي ديني يعبر عن إدراك الفرد لممعارف و 

 االجتماعي.ألبعاد الدين المحددة بوجودىا إدراك الجماعة و تصوراتيا 

 :تصور إيديولوجي لمدين من حيث أبعاده ومكوناتوفالوعي الديني ىو إدراك نفسي و 

درجات ، الثواب والعقاب التي تؤثر في أشكال و النواىيوالعبادات واألوامر و  العالقات 

 1.االجتماعيمستويات الوعي الفرديو السياسي و 

 الوعي السياسي:

في  ، كما لو دوراالجتماعييعتبر الوعي السياسي ىو أحد أىم أشكال الوعي 

يتشكل الوعي ، و ، و قيم األفراد السياسيةاتجاىاتتغير بعض المشاركة السياسية الفعالة و 

من حولو، كما يعتبر الوعي  اآلخرينالسياسي من خالل إدراك الشخص لذاتو و لذوات 

 . السياسي االجتماعالسياسي من بين الموضوعات الرئيسية في عمم 

 بأنو:محمد الوعي السياسي يعرف محمد عمي 

لسياسية دورىم في العممية ايخي لمجتمعيم و التار شباب أو أي فئة لمواقع السياسي و إدراك ال

مألحزاب القائمة انتمائيمالسياسية و  اتجاىاتيمو  االنتخابيالسموك مشاركتيم في التصويت و و 

                                      

 .113ص، مرجع سبق ذكره، لقطان، االعالم العربي والوعي السياسي لممراىقيناإلمام شكري ابراىيم أحمد ا1
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لمجتمعيم و التعرف عمى ما في تقويم الواقع السياسي غيراتعمى كل ىذه المت االعتمادكيفية و 

 .ينبغي دعمو أو تغييره في ىذا الواقع

، المعمومات التي لدى الفردوعي السياسي إلى مجموع األفكار و كما يشير مفيوم ال

، وأن ول الموضوعات السياسية المختمفةحالتي تتعمق بمجتمعو أو المجتمع الخارجي وتدور و 

ثقافة السياسية التي تنتقل لمفرد عبرعممية المعارف تكتسب من خالل الىذه المعمومات و 

 .المختمفة  االجتماعيةالتنشئة السياسية بواسطة المؤسسات 

األفراد لممعارف  اكتسابعممية  الوعي بأنو: "يعرف عبد الحكيم عبد اهلل عمر و 

القدرات، و إدراكيم لدورىم ليتمكنوا من المشاركة في المجتمع كأعضاء والخبرات و الميارات و 

.عمين"فا
 

 و المبادئ السياسية التي تتيح لمفرد أن يشارك ىو مجموعة من القيم واالتجاىات 

حدد موقفو منيا ويدفعو مشكالتو يحمميا و يحكم عمييا ويمشاركة فعالة في أوضاع مجتمعو و 

 1.من أجل تطويرىا و تغييرىا إلى التعرف

 

 

 

                                      

 .126ص،مرجع سبق ذكره، محمد منير حجاب، الموسوعة اإلعالمية1
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 القانوني:الوعي

و األمن كان  االستقرارق من أجل تحقيمكافحة الجرائم كان القانون ، و  من أجل

ة أساليب تركيب الجريمتطور  كان وجوبيا أن يتطور القانون ليواكب الجديد في مجالو ،أيضا

 .أعراضيم فظ لمناس عمى أنفسيم و أمواليم و الل باألمن و ليحااإلخو 

المعمومات التي تتعمق بموضوع أو فكار و األ استيعابالقانوني ىو عممية حفظ وفيم و  فالوعي

وثيقة الصمة بالنظم السائدة في مجتمع أو عدة مجتمعات أو تمك  موضوعاتعدة 

 1متعددة.المجتمعات من وجوه 

 الوعي الثقافي:

يقصد بو المستوى المالئم الذي ينبغي أن يصل إليو اإلنسان بتوسيع دائرة معارفو و 

الفن إلى جانب تعمقو في نوع المعرفة ، و العالمية في العممحتى يقف عمى أحدث التطورات 

ال من حصل عمى ف من أتقن القراءة و الكتابة، و التي تخصص فييا و ليس اإلنسان المثق

ن كان ذلك يعد مطمبا ووسيمة ، و شيادات عممية  اتسمف ىو من المثق ،الثقافة الكتسابا 

مجتمعو من منظور تاريخي شامل، الثقافي الذي يمكنو من رؤية و  االجتماعيبالوعي 

سمة أخرى يتمتع بيا اإلنسان القضايا عمى مستوى نظري متماسك و يستطيع أن يحمل ىذه و 

الثقافي، و  االجتماعيينتج مباشرة عن وعيو الممموس الذي  االجتماعيي الدور ىالمثقف و 
                                      

 .13ص ، مرجع سبق ذكره، أحمد محمد عبد المطمب،التربية ودورىا في نشر الوعي القانوني1
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لميني أو ا وفضال عن القدرات و الميارات الخاصة التي يكتسبيا الفرد من خالل تخصص

 .كفاءاتو العممية و الفكرية 

ال يمكننا ية الوظيفية لمختمف فئات الشعب و يمثل أساس الوعي الثقافي في محو األمو 

إلى   Arnoldأغفال دور التعميم لمالو دور أىمية في رفع المستوى الثقافي و يذىب أرونولد 

 .أن التعميم يرقي الثقافة 

 االقتصادي:الوعي 

يحتوى عمى و  االقتصاديةالقوانين النظريات و والتصورات و  اآلراءصد بو معرفة يقو 

ىنا يجب عمى الفرد أن يعي دائما وأنماطو، و  االستيالك، التوزيع،التوسيع عالقات اإلنتاج،

أن طرحوا في الفرد حتى و  االستيالكيةنزعة أن اليدف األول لغالبية التجار ىو غرس ال

ل ىو تحقيق تحقق المزيد من الرفاىية فاليدف األو و  يم عمى أنيا توفر لمفرد الراحةبضائع

، ووسيمتيم في ذلك ىي الموجة اإلعالنية عبر وسائل اإلعالم أكبر نسبة من األرباح

المختمفة التي تضع الفرد في دوامة ) حمى السوق ( فيي موجة إيحائية مؤثرة تصور لمفرد 

 1مات العصر.كمالي عمى أنو أساسي و ضروري، وسمة من سماىو ثانوي و 

 

                                      

 .114ص ، مرجع سبق ذكره، الوعي السياسي لممراىقيناإلعالم العربي و ، إمام شكري إبراىيم أحمد القطان1
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 المبحث الثالث: اإلعالم و تشكيل الوعي 

تكوين الصورة الذىنية لدى المجتمع ، ففي عالم أقوى وسيمة لتشكيل الوعي و يعتبر اإل

نتصار إبراىيم أكد فييا أن وسائل الدكتور صفد الساموك و الدكتورة ادراسة أعدىا كال من 

الصور الذىنية في أذىان الناس وتكوينيا  اإلعالم ىي من أىم القنوات التي تسيم في تشكيل

تكتسب ىذه الوسائل أىمية كبرى في تكوين الصور الذىنية في حياتنا المعاصرة بسبب و 

من ىذه الوسائل التي تساعده في  اآلراءالواسع و يحصل الفرد عمى المعمومات و  انتشارىا

المعرفي لدى الجميور فيي  اإلدراجتكوين تصور لمعالم الذي يعيش فيو، كما تعد من عوامل 

 .تقوم بتقديم المعمومات و توجيييا بالطريقة التي ترغب فييا 

نظرا ألن اإلعالم يعد أبرز المصادر الرئيسية التي يستقي منيا الفرد معموماتو لم و 

تعد أدوات لنقل المعمومات فقط، بل أصبح أداة لتوجيو األفراد و الجماعات و تكوين مواقفيم 

رة فقط ، بل بتنظيم ىذه الصورة ، و لذا فإن دوره ال يقف في صنع الصو االجتماعيةالفكرية و 

كل المعمومات التي  ضرورة األخذ في الحسبان بأن ليس طبعيا في أذىان الجماىير معو 

تصل تؤثر عمى بناء الصورة الذىنية لدى الفرد إذ أن ىناك معمومات بسيطة قد ال تحظى 

 1.الفرد  باىتمام

                                      

 44:02الساعة .2462-40-22و تشكيل الوعي و الصورة الذىنية ،  اإلعالممكونات الوعي، عبد الكريم بكار، الوعي، 1
http :www face book cownodes423182347716384. 
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د كبير من الباحثين إلى أن وسائل اإلعالم تستطيع خمق أراء عن ينصب عدو 

بتجمعات أو تمركز  ارتباطوالموضوعات الجديدة ، ألن درجة وضوح الموضوع أو عدم 

الموجودة تجعمو قادرا عمى التغمب عمى الصعوبات التي تقف عادة أمام التحول  االتجاىات

لن  االنتقائيةديدعميو ذلك ألن العمميات إن يرفض وجية النظر التي يسمعيا حول موضوع ج

تقف في تمك الحالة عقبة في وجو المعرفة، و إن كان من غير المحتمل أن تعيين تمك 

 االتصالية عمى تحقيق التأثير. العمميات الرسالة

و تمارس وسائل اإلعالم ثالثة أدوار في خمق الصورة و ىذه األدوار ىي أن تكون 

رح التصورات، إذ تمجأ الحكومات و القوى السياسية المختمفة، ساحة أو طرق أو أداة لط

 اإلدراكين تطور البناء إ.أداة و طرق في الوقت ذاتو و وسائل اإلعالم كمساحة  الستخدام

معين قد يؤدي إلى إحداث ميل  اجتماعيالمعرفي لمفرد و تطور شخصية ككل واقع 

لديو و يذكر الدكتور محمد عبد سيكولوجي أساسي يؤثر بدوره في بناء محتوى الصورة 

تجاه وسائل اإلعالم من خالل الصورة الذىنية التي يرسميا  اتجاىوالحميد " إن الفرد يحدد 

من  اقترابوحداىا نتيجة الخبرة المتراكمة من زونو المعرفي عن ىذه الوسائل أو االفرد في مخ

 1ر خبرتو "ا الفرد في إطاو عالقتيا بالمدركات التي يختزني ىذه الوسائل

 
                                      

 .44:02الساعة 2462-40-22الذىنية  الوعي و الصورةعبد الكريم بكار، الوعي، مكونات الوعي، اإلعالم و تشكيل  1
 https :www face booke cownodes423182347716384. 
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 :خالصة 

موعي و مختمف أنواعو دور ميم في حياة كل فرد من و في األخير يمكن القول أن ل

أفراد المجتمع، ألنيا تمكنو من فيم و إدراك كل ميادين الحياة سواء كان ذلك في مجال 

و غيرىا من المجاالت و ىذا بإسيام من وسائل اإلعالم في تشكيل  االقتصادالقانون الدين، 

 .ىذا الوعي 
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 :تمهيــد

، تعبر عن لوتعبر الثقافة عن ىوية كل مجتمع من المجتمعات فيي المرأة العاكسة 

ل مجتمع يعمل عمى تصنيع ثقافتو كذا دالالتو، ىذا ما جعل كو عاداتو و تقاليده، قيمو 

ىذا من أجل إثبات وجوده عمى المستوى المحمي اإلعالم، و ميرتيا من خالل وسائل جو 

ة نتطرق في ىذا الفصل إلى ماىي ما جعمناىذا جوده المادي، و كذا إثبات و ، و والعالمي

 .أىميتيا، عوامل صناعتيا و نظرة مدرسة فرانكفورت لياالصناعات الثقافية، تعريفيا و 
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 الفصل الثالث: ماهية الصناعات الثقافية.

 الثقافية:تعريف الصناعات 

الثقافية أي" التي يتبين لدى النظر  ىي الصناعات التي تنتج وتوزع النتاج والخدمات 

أو غايتيا المحددة أنيا تجسد أو تنقل أشكاال لمتعبير الثقافي  استعماليافي صفتيا أو أوجو 

تعزيز تنوع اتفاقية حماية و بصرف النظر عن قيمتيا التجارية " حسب نص تعريفيا في 

تدخل في و ،  5002اليونسكو في خريف عام  اعتمدتياأشكال لمتعبير الثقافي التي 

والسمعي البصري  السينمائياإلنتاج ، الموسيقيو  النشر المطبعي:ما يميالصناعات الثقافية 

 .ميماوالتص ويدرجفيعدادىذىالصناعاتالحرفاليدويةالوسائط، و 

ـ  3641) ىي مصطمح صاغو الفيمسوف األلماني تيودور أدورنو و الفيمسوف ىوركايمر

ثقافة صناعية: صطمحات النظرية النقدية في فصل )تم تقديمو كمصطمح من م( و 3562

حيث  3611خداعا جماعيا( من كتاب جدل التنوير الذي ألفو أدورنو عام  باعتبارهالتنوير 

 قال بأن الثقافة الشعبية ىي: 

غيرىا، تيدف أفالم و برامج إذاعية وسجالت و  أشبو بمصنع ينتج سمعا ثقافية ممزوجة من

 1.ه إلى السمبيةر إلى التالعب بالمجتمع وج

                                                           
1Https:or wikipidia.org/wiki ة/صناعة الثقاف 5033ـ  05ـ  03  مساءا 33710عمى الساعة    
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تقف في مقابل الثقافة ىي الثقافة المصطنعة التي ينتجيا النظام إنتاجا و ىي ثقافة زائفة 

 عتمقائيا من تفاعل البشر بعضيم البعض في إطار المجتمحقيقية الناتجة الشعبية ال

 بناء عمى تعريف اليونسكو فإن الصناعات الثقافية تتضمن:  -

عادة ما تكون محمية بحقوق لسمع و خدمات ذات صبغة ثقافية و  التوزيعاإلبداع واإلنتاج و 

 .الممكية الفكرية

نتاج األديبةافية تشتمل عموما عمى النصوص ففكرة الصناعات الثق ، الموسيقي، التمفزيون وا 

 1.األفالم و النشر عالوة عمى الحرف اليدوية و التصاميم

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .:8سبق ذكره، ص إسماعيل عبد الكافي، مصطمحات عصر العولمة، مرجع 



 الفصل الثالث                                                                ماهية الصناعات الثقافية
 

 55 

 .عوامل الصناعة الثقافية  الثاني:المبحث 

 ـ وسائل اإلعالم الكبرى:  1

خارج  لالستغاللف قابل تنتج السينما العالمية صنفين من األشرطة السينمائية: صن

تشكل سيناريوىات منمطة  عمى العموم و  يؤطر الصنف األولصنف محمي، موطنو، و 

صل ال تنمائية فنية تتوجو لجميور محدد و منتوجات لمتسويق أما الصنف الثاني، فأشرطة سي

شكل الصنف األول أصال تجاريا وي ، االستيالكتبقى محمية أبدا لمغادرة موطنيا األصمي و 

وقع األول فيما يتصل بالمبيعات والربح ليم الميؤمن منذ الثالثينات و  األمريكيينلممنتجين 

 .يمييم من بعيد المنتجون األوروبيون و قمة نادرة من منتجي البمدان الناميةو 

م التصوير والعرض تلمسينما، فمنذ بداية القرن  االقتصادييفسر ىذا الوضع التاريخ و 

السينمائية بسبب  ريع لمتقنيةالس االنتشارىذا  انقطعقد عممية في جميع بمدان العالم، و  بكيفية

 1.دة تأكيد صدارة ثمان شركات كبرىالثانية المتين أتاحت لمواليات المتحالحرب األولى و 

الوعي بالرىانات  امتمكتقد  تقريباغداة الحرب العالمية الثانية كانت جميع البمدان و 

رتو إنتاج غزير سي   رازدىفي كل مكان ائية، و الثقافية لمصناعة السنيمواالقتصادية و السياسية

ن التسجيل المغناطيسي لمصوت المذيت تصوير خفيفة و الآ استخدامفي الخمسينات عبر 

                                                           
،  القاىرة، الدار المصرية المبنانية، 3جان بيير قاريين ، عولمة الثقافة و أسئمة الديمقراطية ، ترجمة عبد الجميل األزدي  ط1

 .35- 34 ص ص، 5001
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التسجيالت باإلضافة إلى اإلنتاج السينمائي ىناك إنتاج و  االستديوأتاحا التصوير خارج 

، الكالسيك(،  بصفة خاصة تسجيل الموسيقى) السامبا، الكابويرا،الصوتية و  الكامالن، الروك 

بدورىا إلى شطرين من جية أولى بعض الشركات الكبرى المتعددة الوسائط، و  انشطرتقد و 

 .التي تنتج بالجممة محتويات عمى ىواىا و تسوق

محتويات رفيعة المستوى بمساعدة وسائل اإلعالم المذياع،  عريضوسر و ولدى جميور م

ن جية ثانية شركات صغرى و ىشة في الغالب م، و الصحافة المجالت المتخصصة

وظرفية، تنتج تسجيالت األسواق " المشكاة " أسواق محدودة و متقمبة داخل البمدان الفقيرة 

 .أحيانا

ج برتراند .قد أسند ليا كمودلكبرى قطاعات التواصل المجتمعي و تمثل وسائل اإلعالم ا

بث لمحيط ونشر الخبر والتسمية و ا ستة وظائف أساسية في النظام الميبيرالي: مراقبة

، و تخضع الصحافة الدعوة لمتبضيع و التجارة الثقافيةو  خمق فرص لمنقاشو محتويات ثقافية، 

لغوية و ثقافية مماثمة لتمك التي تتحكم بالكتاب والشريط السينائي  رغاماتالتمفاز إلالمذياع و و 

 1.عمى الصعيد العالمي

بالمقاولة أو المؤسسة لخدمة الخاصة اليادفة إلى ما يرتبط وضع وسائل اإلعالم ا

سياسية، دينية، وطنية، مومية أو بمسان حال مصالح خاصة )الربح أو بالمصمحة الع

 .عالوة عمى ذلك تمثل وسائل اإلعالم رىانا سياسيا ىاماإلخ ( و ...، مينيةاقتصادية
                                                           

 .76ص ، جان بيير قاريين ، عولمة الثقافة و أسئمة الديمقراطية ، نفس المرجع1
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فكر الثقافي تطبيقي المباشر لمعالقة اإلعالم بالثقافة عالقة بنيوية ، فاإلعالم ىو الجانب ال

 يا اإلعالم الجماىيري ضمن التنظيرقد شنت مدرسة فرانكفورت قضاالسائد أو المعتمد و 

 االقتصاديةالجوانب  اعتبارىاأخذ في بيدف الخروج بمجموعات نظرية ت،ديث الثقافي الح

ماكس ىوركايمر رأي تيودور أدورنو و  حينيا، و لتنظيم اإلعالم الحديثالثقافية والسياسية و 

 االجتماعيةمؤسس مدرسة فرانكفورت أن مؤسسة اإلعالم الحديث ماىي إال أداة لمسيطرة 

عادة إنتاج المجتمع و   اإلمبرياليةقد تبمورت في ىذا السياق نظرية و  ، بأنماطو السائدةا 

يا من أجل فرض قوة الميد استخدامالتي يقصد بيا و  رمهربرت شيماإلعالمية التي أسسيا 

عض عمماء ،فبكثقافة وافدة عمى حساب الثقافة المحمية االستيالكيةالنزعات القيم والعادات و 

عمى نمط إنتاج ىذه الثقافة يشددون( مثال  Edgar Morinشأن إدغار موران )  االجتماع

الجماىيري  االتصالالذي يخضع إلى ترميمات اإلنتاج الصناعي الجماىيري ، إن وسائل 

ابات أكثر فأكثر محددا من مؤشرات اإلنتاجية و المردود في كل ما ييم و إدراج م يتوازى

 استيالكاإلنتاج الثقافي غير أن أغمب الكتاب يكرسون األساسي من تحميالتيم لمسألة 

 1الجماىيري. االتصالالثقافة التي تنتجيا وسائل 

 الجديدة و قدوم المؤسسات متعددة الوسائل: التقنياتـ  2

مجموعة من   Les movelles technologiesالجديدة : التقنياتنقصد بمصطمح 

التي صار أثرىا الحاسم عمى الصناعات الثقافية حساسا االبتكارات العائدة إلى الثمانينات و 
                                                           

 .53ص، نفس المرجع، عماد عبد الغني، سوسيولوجا الثقافة المفاىيم واإلشكاليات من الحداثة إلى العولمة1
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لى التسجيل المتماثل إلى التشفير و  من باالنتقاليتعمق األمر ، و منذ بداية التسعينات ا 

االتصاالت (  couplageقران ) المسجمة و  لمخبر و ضغط المعطيات التسجيل الرقمي

األقمار و الحاسوب و تستعمل ناقالت اإلشارة تدريجيا الكابل الموحد و األوتار البصرية و 

تتكون من قراء األقراص المدمجة والحواسيب  االستقبال، في حين دعامات تمقي االصطناعية

 صناعات الثقافة تحت التأثير الحاسم استراتيجيةقد تم بكيفية عميقة تعديل و المجيرية 

نيات متخصصة في سمسمة ىذه الصناعات كانت قبل الثماالواقع أن لمتقنيات الجديدة، و 

 1.المحتوياتالدعامات و 

القدرات التي تقدميا العولمة في الحقل الثقافي  ذروةالتقانة و  الثقافةيمثل التحالف بين 

فية انطالقا من مراكز صناعة و ترويج النماذج فيي تمكنت فعميا من اختراق الحدود الثقا

يعني االنفتاح التثاقف بالتالي إمكانيات الغربي، واليوية المؤمركة و  الثقافية ذات الطابع

التأثروالتأثير والتفاعل المتبادل لصالح  آلياتالطوعي عمى المنظومات الثقافية المختمفة عبر 

 2.االستجابة الكاممة لمفضاء الثقافي

الجديدة لرجال الصناعة يوصل العديد من وسائل  التقنياتفي التسعينات سمحت و 

من ثم فإن موسوعة موسيقية فوق قرص مدمج ي إنتاج الدعامات والمضامين ، و اإلعالم ف

                                                           
 .45ص ، مرجع سبق ذكرهجان بيير قاريين ، عولمة الثقافة و أسئمة الديمقراطية ، 1

 .560ص، مرجع سبق ذكره، عماد عبد الغني، سوسيولوجا الثقافة المفاىيم واإلشكاليات من الحداثة إلى العولمة2
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األسيويون في األوروبيون واألمريكيون و  اندفعصغر، وىكذا يمكن فحصو بمساعدة حاسوب م

 .بيدف تشكيل مجموعات متعددة الوسائل تنافس محموم عمى الصعيد العالمي

تشكل ىذه ؤسسة أو مجموعة متعددة الوسائط و ثالثون مو  ائةوقد أحصى دافيد نورا م

لعالم، وىي قوية جدا ماليا المجموعات شركات متعددة الجنسيات مزروعة في كل مكان من ا

أن قسما ىاما من  كوكبية و منبية لممقاوالت الصغرى ألنيا تدرك جيدا استراتيجياتِور تطو 

الدائم لمقاوالت من حجم  االبتكاراإلنتاج الثقافي لممحتويات يتأتى من قاني و الت االبتكار

ىذه المقاوالت ىي في جوىرىا شخصيات معنوية ذات حق ، و صغير تعيد شرائيا غالبا

1.خاص و تعمل لمسوق و قصد الربح
 

 السياسي العالمي الثقافة: االقتصاد -3

 :االقتصاديالمنطق - أ

 باحتراماإلعالمية ال يستمر عمى المدى البعيد إال إن نشاط الصناعات الثقافية و 

، إذ يمزم الشركات التجارية تخزين إيرادات بيع فضاءات أو حصص االقتصاديالمنطق 

إذاعية لمعمنين إشياريين، أو بيع منتوجات ثقافية ، ذلك أن اإلشيار يمنح المزية المزدوجة 

 .لتوفير التمويل و المحتويات في وقت واحد 

                                                           
 .560ص، مرجع سبق ذكره، عماد عبد الغني، سوسيولوجا الثقافة المفاىيم واإلشكاليات من الحداثة إلى العولمة1
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مختمف ة، فتتأتي من بيع المنتوجات المسجمة عمى أما باقي إيرادات الصناعة الثقافي

تقوم ...إلخ( و صحافة، أشرطة، أقراص مدمجةالدعامات المذكورة أعاله )كتب أسطوانات،

من  باستمرارالمتجددة قاط ىذه المنتوجات الظرفية و الت إحدى مشاغل الصناعات المعنية في

ألدبيين وفي األنشطة الرياضية والدينية والعممية و السياسية المصنفين العمميين و االفنانين،  

بنائيا و تحويميا إلى منتوجات قابمة لمبيع عن الثقافية، ويتعمق األمر بعد ذلك بانتقائيا و و 

األثر الحاسم عمى األنشطة و طريق تحميل الطمب و السوق و ىذا ما نسميو بتسويق الثقافة

تحول تاط الصناعات الثقافية فبمجرد ولوج مجال التق ،لالنتباهالتي تمنح المحتويات الفت 

 فرجة.ات الفنية و الرياضية و الدينية و السياسية إلى الممارس

يمثل اإلنتاج الصناعي لمثقافة خصوصيات تميزه عن باقي فروع الصناعة ، ذلك أن و 

المقاوالت أو الشركات  إنتاج محتويات وقتية و دائمة التجدد يشكل مخاطرة، و من مصمحة

ما أن ترتبط بمؤلفين و ، و االخطر عمى شركات إنتاج صغرى ما أن توزع ىذاالكبرى، ا

 1.يؤالءلبيع إال تو أن ال ر يبثون عبر المذياع أو التمفاز منتجين عثروا عمى جميو فنانين و 

ميا يفتح المجال أمام الفن إلى بضائع و توسيطيا إعالول الرياضة الراقية و السياسية و إن تح

ينتج عن ذلك أن العالقات المينية في إنتاج المحتويات تختمف عن العالقات النجومية و 

 الدعامات.المينية التي نجدىا في إنتاج 

 
                                                           

 .50-46 ص ص، مرجع سبق ذكرهجان بيير قاريين ، عولمة الثقافة و أسئمة الديمقراطية ، 1
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 ب ـ تنوع األوضاع و الالمساواة العالمية :

و الكتاب ووسائل اإلعالم و التقنيات الجديدة و  لمسينمابالنظر إلى البانوراما العالمية 

 .عجيب بين البمدان و داخل كل بمد بمغت التنوع ال اقتصادىا

من أن الثقافة الصناعية بالمعنى الواسع موزعة بطريقة  انطالقاتتدعم ىذه الخالصة و 

الخدمات الثقافية، فإن البمدان ى صعيد إنتاج الخيرات و جائرة جدا فوق سطح الكوكب، فعم

غالبا ما تتم اإلشارة ىيمنة، و وبا، أسيا الغنية تمارس المصنعة في مثمث أمريكا الشمالية، أور 

استيالك المحتويات و  استقبالإلى ىذا المثمث بعبارة " السمطة الثالثية"، أما عمى صعيد 

الصف األول، وعالوة عمى ذلك فإن جميع  الثقافية، فنعثر عمى ىذه المناطق نفسيا في 

لعالمية لمبضائع ذات بمدان العالم قد غزاىا بيذا القدر أو ذاك تصنيع الثقافة أو التدفقات ا

تطورىا داخل ىذه البمدان نفسيا وحدىا الشرائح مع درجة غناىا و  ارتباطفية ، في القيمة الثقا

 1.م السكان تطاليا ىذه الظواىرالمحظوظة أكثر من بين عمو 

في إفريقيا شبو الصحراوية مثال توجد شريحة ، و أن تكون شاسعة لالختالفاتيمكن و  

فيديو وحاسوبا  ، ىوائية فضائية، مذياعا، تممك تمفازاغنية تعيش في المدينة و  اجتماعية

العربية "و تتقن الكتابة و القراءة و المغات المنتشرة جدا مثل Webموصال بشبكة العنكبوت "

ال كيرباء من المدينة ال ماء و كمم  32عمى مسافة ، وفي القرى و اإلنجميزية و الفرنسيةو 

                                                           

 .50، صجان بيير قاريين ، عولمة الثقافة و أسئمة الديمقراطية ، نفس المرجع 1
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بيا ال يتوفرون عمى أجيزة أو موارد مالية و ثقافية كفيمة بإيالفيم  المتواجدونالفالحون و 

 .نيمن النمط المد استيالكا

من ثم فإن مصطمح عولمة الثقافة غير سميم إذا كنا نقصد بو توزيع الخيرات الثقافية و 

اواة المصنعة و المسوقة فوق مجموع الكرة األرضية ، فما يصعق المالحظ يتمثل في الالمس

واحد ، أمام التدفقات العالمية القصوى بين البمدان و بين الشرائح المجتمعية داخل البمد ال

 1.ثقافية المصنعةال

 أهمية الصناعات الثقافية الثالث:  المبحث

مما ال شك فيو أن الموروث الثقافي لدينا كبير و عظيم كما أن المحتوى الثقافي لدينا 

تحويل قيمتو المعنوية والروحية إلى الزال بعيدا عن التصنيع و كل ذلك واسع و شامل إال أن 

مادية ، أي تحويمو إلى سمع يمكن أن تباع و تشتري و تصدر إلى جميع أنحاء العالم من 

 .منيا المادية االستفادةأجل تحقيق ىدفين أحدىما التعريف بيا و نشرىا و األخر 

ثقافية ىو تعبير مادي عن ذلك إن تحويل الجانب المعنوي أو الروحي إلى صناعة 

ىنا تعكس الصناعات .الجانب أي تحويل الشيء غير الممموسإلى منتج مممس يتم تداولو 

ىي في نفس الوقت تشكل درعا حاميا ة الشعوب ومستوى تقدميا وحضارتيا و الثقافية حال

 .دولةمن ىذا المنطمق تشكل الصناعات الثقافية أىمية بالغة لكل و  .ليويتيا الوطنية
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في ذلك  االستثماردر عائدا كبيرا أو أصبح لقد أصبحت الصناعات الثقافية ت

المضمار ذا أىمية قصوى حتى أنو يمكن القول أن الرأسمالية الثقافية في طريقيا إلى 

التبمور، كما أن تزاوجيا مع الصناعات الرقمية أصبح أساسيا مما يتيح القول أن الحضارات 

 .خصوصا الحضارة الغربية  أصبحت ذات صبغة رقمية

الرأي الصائب و الرؤية الواضحة و القدرة المادية عمى الرغم من ذلك فإن اإلدارة و و 

الذي نحن في أمس الحاجة ليس من أجل  االستثمارمن أىم عوائل الولوج في ىذا النوع من 

لكن من أجل تصحيح الصورة التي يتم تشويييا الحصول عمى عوائده المادية فقط و 

والتسمل إلى كل  شيءلسماع كل الرقمية  استغالاللتقنياتتمك القنوات حيث يتم  استخدامب

 .بيذه األبعاد و غيرىا يتم تزيين الحقائق و صنع واقع من شبح مصالحيمو  شيء

د بصورة مطردة عمى نطاق العالم عمى العموم فإن أىمية الصناعات الثقافية تزداو 

والييئات  بيا من قبل عدد كبير من الوكاالت االعترافعمى نطاق األمم المتحدة حيث تم و 

ة لمممكية الفكرية ومؤتمر األمم المنظمة العالميمثل منظمة اليونسكو ومنظمة العمل الدولية و 

ألمم المتحدة لمتنمية الصناعية وبرنامج األمم المتحدة منظمة االمتحدة لمتجارة والتنمية و 

غيرىا من يدة من أجل التنمية في أفريقيا و ة الجدالعالمي و الشراك اإلنمائي واالتفاق

 1.المنظمات و المؤتمرات

                                                           
1
 .17193، العدد2010-01-:0أىمية الصناعة الثقافية، حمد عبد اهلل المحيدان، ،الرياض جريدة 

www alriyadh.com/487801/الصناعة الثقافية. 
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 المبحث الرابع : مدرسة فرانكفورت و نظرتها لمصناعة الثقافية 

 ـ مدرسة فرانكفورت:

لقد يمكن الحديث حول بداية المشروع العممي لمدرسة فرانكفورت مع نشأة معيد و 

رسميا  افتتح، و 3651الذي مارس نشاطو بيذه المدينة في بداية فيفري  االجتماعيالبحوث 

ن كحمقة فكرية أو حركة طالئعية، عبر المناقشات الجماعية ، و تكو  3651في بونيو 

عايشوا صعود اليسار األلماني و ممن شكموا أحدى فصائل الموجة الراديكالية، و يلمؤسس

وا في القيام بنقد جذري رفض المشروع الثقافي الغربي، ورغب تشاركوا في ىم  وانتكاستو، و 

تجربة تكوين مثل ىذا الحزب الفمسفي أو التجمع الفكري، ليس أمرا مستحدثا في لعصرىم و 

تجاه المثالي عبر مشروعيم ) معيد النقد وجدت قبال لدى البعض من أصحاب االألمانيا، إذ 

، 3644عام  J. G fichteيوىان فيختو و   F.W shelling(، الذي أسسو فردريش شمينج 

برزت بشكل أوضح خالل و  كذلك لدي الييجميين الشبان في أربعينات القرن الماضي،

كان من أعضائيا و  العممية(برلين لمفمسفة  )جمعيةعشرينات القرن الحالي في 

التي مثمت  فيينافي حمقة و  G. J humbelكارل ىمبلو   H. Reichenbachىانزرايشنباخ

كذلك مع نشاط الحمقات الماركسية و و  1.إليديولوجي لموضعية المنطقيةاالمركز التنظيمي و 

أبرزىا ، و الراديكالية التي ظيرت عقب إخفاق الثورة األلمانية في ثالثينات القرن الحالي

بمدينة  3655،صيف  F. weilالتي نظميا فيمكس قايل الماركسية(حمقات )أسبوع األعمال 
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  R. sorgeجورج لوكاش وريتشارك سورج ، و k.korshفييا كارل كورششارل تيرنج، و 

في بحثيا عن صيغة  ما لبثتغيرىم و التي و .K Wittforgelكارل قيتفوجلبولوك و و 

بجامعة جوتو االجتماعيةمؤسسيو داخل المرفق الجامعي، أن وفقت في إنشاء معيد البحوث 

تعميق دراسة  بعض من و بغرض تنظيم الجيود البحثية الفردية، في مدينة فرانكفورت،

السياسية قبل التكوين الرسمي لممعيد رأس كيرت لموضوعات والقضايا االجتماعية و ا

 الفكري.ىذا التجمع  K. gerlachجيرالخ

نضمخمفو ىوركايمر و  3613في يناير و  إليو معظم المفكرين المشيورين فيما بعد:  ا 

ىتمر عمى الحكم في ألمانيا أغمق المعيد و  الءياستمع .و و ، و أدورن ماركيوزو فروم، 

إلى بعض العواصم  3611صودرت مكتبتو و غادر أعضاؤه ، معظميم من الييود، عام 

، (االجتماعيعميو ) المؤسسة العالمية لمبحث  أطمقوااألوروبية و أنشأوا فرعا لو في جنيف 

توجيين ، م3611كرون ثانية إلى مغادرة أوروبا عام بسبب التوسع النازي أضطر ىؤالء المفو 

المدرسة الجديدة ، لمبحث  باسم نيويوركنقموا المعيد معيم إلى و  ةالمتحد إلى الواليات

 1.ليستقر في الحرم الجامعي لجامعة كولومبيا  االجتماعي

الشك أن ىجرة أعضاء المعيد ، و أنجمسإلى لوس  3613عام  انتقمواأن  ما لبثواثم  

الحرب العالمية  انتياءإلى الواليات المتحدة قد أثرت إلى ىذا الحد أو ذاك في أعماليم، مع 

غروب النظم النازية، بدأوا تحميال جديا لممجتمع الرأسمالي، وىو ما يفسر توجو الثانية و 
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السيطرة الشاممة والقضاء بحوث المعيد ىناك إلى قضايا عديدة في ىذا المجتمع، كقضية 

البنياالجتماعية مع  اندماجيمعدم ة الثقافة، ثم أن حصار الغربة و صناعدية و عمى قيمة الفر 

في  ، وانكفائيمعن الممارسة ابتعادىماليسار الجديد تضافرت جميعيا في  األمريكية واعتماد

مرة أخرى عام  االجتماعيةاألكاديمي، عمى أية حال فقد عاد معيد البحوث  عزلة الفخ

 3630سم مدرسة فرانكفورت ليشيد عام قعو األصمي في مدينة فرانكفورت باإلى مو  3623

 1.حمو و نيايتو
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 نظرة مدرسة فرانكفورت لمصناعات الثقافية:  -

أما الموضوع الرئيسي الثالث في أعمال مدرسة فرانكفورت فيو صناعة الثقافة الذي 

 .السوسيولوجية باالىتماماتيرتبط وثيقا 

قد تم تقديم ىذه الفكرة ألول مرة عمى يدي ىوركايمرو ادورنو في مقاليما " صناعة و 

الثقافة ـ التنوير كخداع لمجماىير و يحاول ىذا المقال البرىنة عمى أن ثقافة كل الجماىير 

تيجة الندماج الثقافة الوقت متفسخة كن نفس في تضحىو   االحتكارتصبح متطابقة في ظل 

صناعة الثقافة بما يجعل كال بين صناعة اإلعالن و  عالوة عمى ذلك يوجد اندماجالتسمية و و 

 .الصناعتين نيجا تقميديا لمتأثير في الناس و التالعب بيم 

اإلعالنات في صناعة الثقافة  انتصارأن  استنتاجأدورنو إلى ويصل ىوركايمر و 

منتجاتيما حتى  استعماليرجع إلى أن المستيمكين يشعرون بأنيم مكرىون عمى شراء و 

 1.ولوكان ذلك بينيم و بين أنفسيم

الواقع أنو من الصعوبة بمكان أن نفيم بالضبط من المقال نفسو كيف يختمف تأثير و 

يستعين  شيءعية أخرى إذا أنو ورغم كل نماط مجتمة الثقافة عن التسمط الثقافي في أصناع

النظر إلى الكنيسة بوصفيا صناعة ثقافة في أوروبا العصور الوسطى، فما ىو باألحرى 

الشكل المحدد في المجتمع الرأسمالي الحديث ليذه الظاىرة التي أعتقد ماركس أنيا النتيجة 

كل عصر األفكار  ، أي أن أفكار الطبقة السائدة ىي فياالقتصاديالضرورية لمتسمط 
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الذي تم السائدة ؟ و ىل الصناعة ثقافة العصر الراىن فعالة عمى ىذا النحو الكاسح 

رنو يجب تفسيره ب الغاضب ليا من جانب ىوركايمر و أدور تصديرىا ىنا ؟ أم أن الشج

نتيجة لمصدمة الثقافية التي نجمت عن صداميما مع الراديو والتمفزيون جزئيا عمى األقل ك

 .يين األمريكيينالتجار 

إن التفكير في مثل ىذه األسئمة يطرح مسألة ثانية ىي أن قوة الثقافة الرسمية يمكن 

 .و المعارضة داخل المجتمع  االنشقاقأن تقاس بشكل خاص بمدى 

في أمريكا الشمالية عمى وجو الخصوص إكتسب مفيوم الثقافة وفي نفس ىذا الوقت و 

شعبية مؤكدة ، و لعل إحدى الصعوبات الكبرى المتعمقة   counter cultureالمضادة 

بمفيوم الثقافة المضادة تكمن في تفسير كيف يمكن أن تظير ىذه عمى اإلطالق في مجتمع 

ثمة حمين ممكنين بيذا الصدد ، فقد تجري ، و تيمين عميو صناعة الثقافة ىيمنة كاممة

لمثقافة المضادة أو تمثميا يكشف  في  السريع االختفاءالمساجمة إما بأن النطاق المحدود و 

بالفعل في  انتشارامن الناحية األخرى أكثر  االنشقاقالحقيقة قوة صناعة الثقافة، أو أن 

 1.المجتمعات الرأسمالية لغاية القرن العشرين
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ينظر أدورنو و ىوركايمر لمثقافة المنتجة عمى نطاق واسع كونيا تمثل خطرا عمى 

دقة و ذات الجوىر الفكري ، الثقافة الشعبية المنتجة عمى نطاق واسع  الفنون الرفيعة األكثر

 1.النفسية الحقيقية ىي: الحرية ، اإلبداع و السعادة الحقيقية االحتياجاتفإن 
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 الفصل الثالث                                                                ماهية الصناعات الثقافية
 

 70 

 :خالصة

ما يمكن قولو في خاتمة ىذا الفصل أنو قد أضحى واضحا أن الرىان في الييمنة 

مدان عمى إنتاج ثقافتيا لصناعات الثقافة ، يقوم عمى قدرة البالثقافية و التممك الخاص 

لمسمع  االنتقائيالخارجية و الغزو  االعتداءاتمنحيا قدرة الصمود في مواجية الخاصة و 

 .الثقافية 

كما يمكن القول في أنو أصبح ليذه الصناعات الثقافية أىمية بالغة خاصة أىميتيا 

الناتجة عنيا باإلضافة إلى أىميتيا المعنوية المتمثمة  تصاديةاالقالمادية المتمثمة في العوائد 

 .في ترويج و تصنيع و تسميع المنتجات الثقافية 
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 بطاقة فنية عن إذاعة مستغانم :

، بطاقم شاب،يقع مقرىا بحي 10/02/2004،انطمقت رسميا في 2004مع بداية سنة 

اإلذاعة برامجيا  تبثالمطمر حي تاريخي ـ قرب ضريح الولي الصالح سيدي عبد اهلل، 

مساءا حيث تم تمديد ساعات  20: 00صباحا إلى غاية الساعة 40:6ابتداء من الساعة

إلى ساعة مع التعديل الجديد بموجات عاممة  صثم نق 17ساعات إلى 04البث من 

لتواصل موجاتيا العمل لبث برامج القناة األولى، المذاعة  1.100/1.101/2.107/7.104

ذاعة ا  لقرآن الكريم عن طريق الربط المباشر في األوقات المخصصة .الثقافية وا 

كما تضع تحت المستمعين أرقام الياتف لالتصال في حاالت المباشر مع بعض 

/ 21. 10.26.045الء بآرائيم واقتراحاتيم وحتى انتقاداتيم وىي: االد البرامج أو

10.27.21.045/96 .33.21.045 /89.67..21045 . 

باإلضافة إلى العنوان البريدي الستقبال رسائل المستمعين  045 095121رقم الفاكس:

 وكذلك البريد االلكتروني27000حي المطمر ـمستغانم 1014المختمفة:ص ب 

www.radto mosta ganem.net   

 العتاد القار إلذاعة مستغانم :

 استديو البث: لمحصص المباشرة والمسجمة .   -

 ص الفقرات ، اإلشيار.......استديو اإلنتاج: لتسجيل الحص -
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 ديو المونتاج : لتعديل األخطاء الواردة في الحصص والفقرات.ياست  -

 قاعة األرشيف : كما تضم أيضا أرشيف األغاني .  -

 حواسيب لالنترنت. 04قاعة اإلعالم اآللي وبيا   -

 جميع األجيزة مرتبطة بشبكة اإلذاعة لمعالجة المادة السمعية . -

 المتنقل:العتاد 

 بعتاد اإلرسال. x4 4سيارةـ 

 1ولواحقياوسائل التسجيل الخارجية
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 ـ بطاقة فنية عن شخصية سيدي لخضر بن خلوف:2

كان مسقط رأسو بالتحديد في منطقة الظيرة ناحية بني شقران وىناك من يقول أنو : همولد

"تنس" وأخيرا ولد بمنطقة "سيدي لخضر" أي المكان الذي يوجد بو ضريحو وىناك من يقول 

 ىناك من يقول منطقة "مزغران" .

ربت اآلراء حول نسب الشاعر الفحل"األخضر بن خموف" ومما ال ريب فيو، قد تضالنسبو:

أنو سميل عائمتو شريفة ،يعود نسبو إلى سيدنا عمي كرم اهلل وجيو، وحسب ما ذكره الشيخ بن 

بو إلى إدريس األكبر رضي اهلل الحاج الغوثي بخوشة في الديوان الذي أصدره أنو يرجع نس

 عنو فيو مغراوي األصل يمتحق بجده "عيسى" الذي انتقل إلى شقران من ناحية مستغانم .

وذكاءه خارق وقرأ في الكتاتيب عمى يد أكثر من درار  اليم منذ صغره بعمم عزيرطفولتو: 

 " .منيم "سيدي أحمد لكحل" ثم سيدي "بولحي" أين دفنت أمو"كمة" وزوجتو "قنو

اليجري عن عمر يناىز المائة وخمسين وعشرين سنة وستة 10توفي في أوائل القرن وفاتو: 

نما عن طريق  أشير،دفن رحمو اهلل قرب خيمتو وقد حدد مكان دفنو الذي لم يأتي بالصدفة وا 

1ألوالده.وصية كان أدلى بيا 
 

واوين المشيورة األول تحت عنوان"سيدي لخضر دال بأس ىنا أن نذكر ال أعمالو الشعرية:

بن خموف شاعر الدين والوطن" وىو يحتوي عمى إحدى وثالثين قصيدة موزعة عمى مائة 
                                                           

محمد بن الحاج الغوثيبخوشة ،ديوان سيدي لخضر بن خموف شاعر الدين والوطن ،بدون طبعة ،ابن خمدون لمنشر 1
 . 187والتوزيع ،الجزائر ، بدون سنة . ص 
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وخمسة وتسعين صفحة ،أما الديوان الثاني فحققو "الحاج حبيب حشالف" جمع فيو ستة 

مة المفظ وخمسون قصيدة في مائتين وخمسون صفحة تشعره يمتاز بسيولة األسموب وسال

11كما أنو جذاب وسريع الحفظ يفيمو العام والخاص.
 

 ـ بطاقة فنية عن عادة الطعم بسيدي لخضر بن خلوف:3

ىو عبارة عن مجمع شعبي يمتقي فيو الغني والفقير ويتم فيو تكريم وضيافة الزوار من 

أحد عمى عادات وتقاليد المنطقة ،ويعرف من طرف  االطالعمختمف مناطق البمد من أجل 

كرام الضيوف والصمح والتعرف بين  أحفاد الولي الصالح المدعو "بوغازي ىو المطعم وا 

 الناس وتالوة القرآن ،مدتو من يوم إلى يومين.

 اإلعالن عن تاريخ االحتفال:

يتم اإلعالن عن موعد االحتفال بعد عقد اجتماع من طرف المجنة المشرفة عميو 

الولي مع رئيس البمدية والدائرة في مقام الوالي، يمد  المتكونة من مشاييخ المنطقة وأحفاد

أوت المصادف ليوم  20تاريخ معين مباشرة بعد الميرجان الوطني لمشعر الممحون في

 .المجاىد

                                                           
1
 

 .811. ص  نفس المرجعمحمد بن الحاج الغوثي بخوشة ،ديوان سيدي لخضر بن خموف شاعر الدين والوطن 1
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مى البراح سعنو من قبل جماعة معينة مرفقين بشخص ي اإلعالنبعد تحديد الموعد يتم

عنو في اإلذاعة المحمية وفي مواقع  يجوبون القرى والشوارع واألسواق،كما يتم اإلعالن

 .اإلعالنات المكتوبةالتواصل االجتماعي باإلضافة إلى 

 النشاطات الثقافية لعادة الطعم :

في ىذا المقام تقام كل عام أفراح ووالئم تتخمميا أىازيج مصحوبة باستعراضات لفنون 

وال تغنى في تمك االماسي الفروسية وتشارك فييا فرق البارود في النيار،فرق الموسيقى ليال 

 سوى قصائد من نظم "سيدي لخضر بن خموف" في مدح الرسول صمى اهلل عميو وسمم .

وعادة"الطعم" كغيرىا من العادات األخرى تزخر بإرث ثقافي متنوع المتمثل في مجموعة من 

خ ، بي ـ فن الطبالنشاطات الثقافية عمى رأسيا الفروسية، الغايطة والبارود ـ الطرب الشع

 1السوق المتنوعة.

 

 

 

                                                           
لعيدي مكية، ربورتاج مكتوب حول تراث سيدي لخضر بن خموف عادة "الطعم" بمدينة سيدي لخضر"أنموذجا". مذكرة 1

 .2013تخرج لنيل شيادة الماستر في عموم اإلعالم و االتصال كمية العموم االجتماعية. جامعة مستغانم.
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 المقابمة : حميل بيانات ت

 مبحوثين وكانت سماتيم كالتالي : 07عمىـ قد شممت عينة الدراسة 

 في المؤسسة المينة المستوى السن الجنس رقم المبحوث

 صحفية جامعي 35 أنثى 01

 صحفي جامعي 32 ذكر 02

 صحفية جامعي 30 أنثى 03

 صحفية جامعي 63 أنثى 04

 صحفي جامعي 63 ذكر 05

 صحفي جامعي 63 ذكر 06

 صحفي جامعي 63 ذكر 07

 

 إعداد الطالبتين اعتمادا عمى أداة الدراسة: من المصدر 

 .جدول يمثل السمات العامة لممبحوثين  -
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 يمي:نالحظ من خالل جدول السمات العامة لممبحوثين ما 

فنالحظ أن عدد النساء ال يقل إناث  3مبحوثين ذكور و4بالنسبة لمجنس نجد الجنس: -

 بكثير من عدد الرجال ىذا راجع إلى ان:

ن المرأة أصبحت تشارك الرجل في مختمف المجاالت بما في ذلك العمل اإلعالمي الذي ـ إ

 فقط.ال يقتصر عمى الرجل 

وبذلك أغمب سنة  63إلى32ما بين يم يتراوح نالمالحظ أن أغمب المبحوثين كان سالسن: -

 :وىما ينمالمبحوثين شباب وىذا راجع إلى عام

 األغمبية. مع الجزائري الذي يشكل فيو الشبابـ طبيعة المجت

 ـ العمل اإلعالمي الذي يتطمب فئة الشباب من أجل العطاء أكثر .

 .صحفيينىم المبحوثين  جميعمن خالل الجدول تبين لنا أن المينة: 

والمتبين لنا من خالل جدول السمات العامة أن معظم المبحوثين ليم المستوى التعميمي: 

مستوى جامعي وىذا راجع إلى أن العمل اإلعالمي يتطمب إلى مثل ىذه الكوادر المتخصصة 

 في المجال .
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 تحميل أسئمة المقابمة:

المعالجة اإلعالمية عمى  في الفروق من حيث الجنس و من حيث السنالمحور الثاني: 

 .محميةمادة الثقافية مستوى الفريق الصحفي إلذاعة مستغانم في تقديم 

باإلعالم  مدى اىتمام إذاعة مستغانم المحميةفي ىذا المحور حول  لقد وقع تركيزنا

لنستنتج اذا كانت ىناك  وكذا مدى وعييا بيذا النوع من اإلعالمحور الثقافي وحول ماذا يتم

تقديم مادة  المعالجة اإلعالمية عمى مستوى الطاقم الصحفي إلذاعة مستغانم في في فروق 

 .إعالمية ثقافية محمية 

 إعالميا.: ىل تمتمك مؤسستكم وعيا 01سؤال رقم 

لقد أجمع أغمب المبحوثين أن إذاعة مستغانم تمتمك وعي إعالمي كباقي المؤسسات 

لدينا وعي  « جامعي سنة 32الذي يبمغ من العمر  02اإلعالمية حيث صرح المبحوث رقم

إعالمي كقائمين باالتصال يعني وعي بطبيعة المواضيع التي تقدميا ،طبيعة الرسالة 

l’impact وصدى الرسالة التي توجييا لمجميور «  

سنة لدييا مستوى  35التي تبمغ من العمر 01واألمر نفسو الذي صرحت بو المبحوث رقم

طبعا تمتمك وعي إعالمي كباقي المؤسسات اإلعالمية « جامعي حيث كانت إجابتيا كالتالي:

الميمة اإلعالمية ،السوق اإلعالمية يعني الميمة اإلعالمية األخرى فمدينا وعي بطبيعة 

  »كرسالة اتصالية يوجييا لمجميور باإلضافة إلى وعينا بالضوابط المينية
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 التحميل: 

ما يالحظ من خالل إجابات المبحوثين التي كانت في مجمميا تصب أن صحافيي 

إذاعة مستغانم لدييم وعي إعالمي بالمواضيع والرسائل االتصالية واإلعالمية وبطبيعة 

انعكاسات وآثار بد وأن تكون ىناك ونيا لمجميور ألنو في األخير الالمضامين التي يقدم

المية ليذا يجب أن يكون ح الرئيسي لنجاح أي مؤسسة إععمى الجميور الذي يعتبر المفتا

عتيا حتى تكون ىناك انعكاسات إيجابية وأن يالمواضيع والمضامين وبطب يذهبىناك وعي 

ىو بمثابة الورقة التعبير حتى يكون ىناك رجع صدى إيجابي من طرف الجميور الذي صح 

قطاع  اإلعالمية ،كما يمتمكون أيضا وعي بالضوابط المينية التي تحكم الرابحة لممؤسسات

اإلعالم والممارسة اإلعالمية بحيث تتمثل ىذه الضوابط في مجموعة من القواعد والسموكات 

جبات والمبادئ والقيم التي تحكم وتنظم المينة الصحفية مسطرة اوالقوانين باإلضافة إلى الو 

 ليم من حقوق وما عمييم من واجبات . في شكل مواثيق تنص عمى ما

 : ىل تيتم مؤسستكم اإلعالمية باإلعالم الثقافي؟02السؤال رقم 

ال تيتم باإلعالم الثقافي حقيقة مفادىا أن إذاعة مستغانم فعأكد معظم المبحوثين عمى 

بما أن « كالتالي: جامعي سنة 36البالغة من العمر04وفي ىذا الصدد أجابتنا المبحوثة رقم 

عالم،مساجد  فتسعى الوالية من  عتيقةوالية مستغانم ىي مدينة ثقافة،مسرح،فن وفكر،معالم وا 

أجل الحفاظ عمى ىذا الموروث الثقافي وىذا من خالل التنسيق مع اإلذاعة مثال عندما تكون 
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،عروض مسرحية ...إلخ فتقوم اإلذاعة بالتغطية إعالميا بعد التنسيق ىناك مشاريع ثقافية 

مثال لدار الثقافة أو المراكز الثقافية وىناك أيضا فقرتي ىنا وىناك مع خمية االتصال 

ومتفرقات ىما فقرتين تيتم بأىم التظاىرات الفنية والثقافية عمى مستوى الوالية باإلضافة أنو 

جانب الثقافي كحصة قعدة وقصيدة المي يقدميا نور الدين الىناك حصص متخصصة في 

بوفضة فكل ىذا تعمل ا أكثر من ساعة ىناك أيضا حصة منتدى لحبيب بن سميمان مدتي

 . »اإلذاعة من أجمو أي ال نجاح ما سميتموه باإلعالم الثقافي

 لتحميل :ا

بمختمف فروقاتيم الفردية الموسعة  لصحفيينايظير جميا وبوضوح من خالل إجابات 

مستغانم الجيوية ليا اىتمام كبير الثقافي فحقا إذاعة اإلذاعة باإلعالم في إطار اىتمام 

اإلخبارية بالثقافة وبكل النشاطات الثقافية بحيث تغطييا إعالميا سواء كان ذلك في مواعيدىا 

ومواجيزىا ونشراتيا وأيضا في الحصص المتخصصة في الثقافة التي تبثيا وىذا حصادا 

قطب ثقافي ال يستيان بو  لكون أن والية مستغانم ىي والية غنية وزاخرة بالثقافة بحيث تمثل

واالتصال يسعى إلى نشر األعمال الثقافية المنظر عزام أبو الحمام أن اإلعالم  هيؤكد ما ىذا

يقاظ و  الفنية بيدف المحافظة عمى التراث،والتطوير الثقافي عن طريق توسيع آفاق الفرد وا 
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ن البشر الوسيمة مالييلتشكل بالنسبة خيالو حيث قال أيضا أن وسائل االتصال واإلعالم 

 1.عمى الثقافةاألساسية في الحصول 

كما يؤكد الدكتور جمال العيفة أن مؤسسات اإلعالم واالتصال عبارة عن مؤسسات ثقافية 

 2.وسائل االتصالى كما أن العمل الثقافي ىو منبع خدماتية بالدرجة األول

 يتمحور ىذا اإلعالم الثقافي : : حول ماذا03السؤال رقم 

 35البالغة من العمر01 السؤال صرحت لنا المبحوثة رقم اإلجابة عن ىذا  في صدد

ول الفن،الفنون الجميمة،المسرح، يتمحور اإلعالم الثقافي ح«  مستوى جامعي كالتالي:سنة 

العروض المسرحية حول ما يتم تجسيده من أجل النيوض بالثقافة في ىذه الوالية نتكمموا 

انين في الطابع الغنائي الشعبي، العيساوي وين راىم واصمين عن عناوين المسرحيات عن الفن

 . "ما ىي مشاريعيم

 التحميل :

ما يالحظ من خالل إجابات المبحوثين التي كانت في مجمميا تصب في إطار أن 

الثقافي وكل المستجدات الثقافية باقي إذاعات الوطن تيتم باإلعالم كإذاعة مستغانم ىي 

                                                           
 .129-63صص، عزام أبو حمام ،اإلعالم الثقافي ،مرجع سابق ذكره 1

 .9ص ، 2010ديوان المطبوعات الجامعية ، ، بدون طبعة جمال العيفة ،مؤسسات اإلعالم واالتصال ،2
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واألعمال الثقافية التي تشيدىا الوالية وبيذا استنتجنا أن اإلعالم الثقافي الذي تقدمو إذاعة 

التي تقام بيذا و الوالية وبالتالي تتناول المسرحيات بمستغانم يشمل المسرح الذي تعرف 

المسرح عناوينيا وقت عرضييا باإلضافة إلى استضافة الفنانين وفتح نقاشات معيم حول 

ومشاريعيم الفنية سواء كان ذلك في المسرح أو الغناء وحتى الفنون الجميمة  أعماليم

 قى اىتمام من قبل إذاعة مستغانم.والتشكيمية ىي األخرى تم

 في تقديم ىذا النوع من اإلعالم؟ : ىل ساعدكم الوعي04السؤال رقم 

أن كانت أغمب إجابات المبحوثين فيما يخص السؤال األخير من المحور الثالث 

واىتماميم بيذا النوع من اإلعالم ىو وليد الوعي اإلعالمي بحيث صرح لنا  تقديميم

اىتمامنا باإلعالم  « كالتالي: مستوى جامعي سنة 32البالغ من العمر 02المبحوث رقم

ن بذلك أوال ننمي الثقافي ىو فعال نتيجة لدرجة وعينا باألىمية البالغة لو، فمن خاللو نح

اتنا كما تنظم عالقخصائصنا ثقافة ىي التي تميزنا وتحدد الألن  ،يياعم ثقافتنا ونأكد

إيجابي  من واجبات اإلعالم ووسائمو ىو تقديم نموذجاالجتماعية،دون أن ننسى أن 

   »لمثقافة
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 التحميل:

ما يمكن استنتاجو من خالل اإلجابة عمى ىذا السؤال اإلعالم الثقافي لو مكانتو 

يختص بالثقافة التي ىي تنمية لقيمنا وعادتنا وكذا رموزنا الثقافية ومن خاللو  ووأىميتو ألن

 عنيا.يتم تحقيق التواصل االجتماعي وىذا من خالل التعبير عن الثقافة السائدة والكشف 

تنتج أيضا أنو بعدما كان اآلباء واألميات الذين ينقمون الثقافة الخاصة بمجتمعيم ونس

 المجال.ائل اإلعالم تقوم بدور أكبر في ىذا عبر األجيال أصبحت وس

وعي الفريق الصحفي إلذاعة مستغانم في معالجتو لعادة الطعم بسيدي  المحور الثالث:

 لخضر كصناعة ثقافية.

لقد وقع وتركيزنا في ىذا المحور حول مدى وعي إذاعة مستغانم بمفيوم الصناعة 

عادة الطعم يالك كان التركيز حول تقديمالثقافية ومدى تجسيدىما عمى مستوى المؤسسة وكذل

 كصناعة ثقافية .

 : ىل أنتم مممون بيذا الموروث الثقافي؟01سؤال رقم 

ع معظم المبحوثين عمى أنيم مممون بيذا الموروث الثقافي بحيث ذكروا لنا لقد أجم

 36 مختمف األنشطة والتظاىرات التي تقام في ىذه العادة بحيث صرحت لنا المبحوثة رقم

عمى اكتسبنا ثقافة ميمة تغطيتنا من خالل « كالتالي:سنة مستوى جامعي 63تبمغ من العمر 
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أن ىذه الوعدة تمقى إقبال كبير لممواطنين من مختمف واليات الوطن، تقديم وعدة الطعم رينا 

 المنطقة بعاداتيم وتقاليدىم،فيوقيام سكان  ،الفانتازيا ،الفروسية، عروض، إكراميات لمضيوف

  »يقدموا منتوجاتيم ومعروضاتيم أيضا تجـار يأتون

في ىذا  سنة مستوى جامعي 63ذكر البالغ من العمر  30المبحوث رقم اكما أجابن

سنويا  شخصيا أعرف بعض المعمومات نتيجة لمتغطية التي تقوم بيا «  الصدد كالتالي

ن مختمف الواليات، فيو أيضا كتقديم إكراميات لممواطنين الوافدين ماإلذاعة منذ افتتاحيا

  » الفروسية ، قراءة القرآن .....إلخعروض، 

 التحميل :

ما يمكن استنتاجو من خالل إجابات المبحوثين أنيم حقا مممين بيذا الموروث الثقافي 

المتمثل في عادة الطعم بسيدي لخضر التي تعرف بيا والية مستغانم ومدينة سيدي لخضر 

أن عادة الطعم ىذه ىي عادة يمتم فييا مجمع في إجاباتيم لتمسنا بن خموف تحديدا بحيث ا

شعبي يتم فيو إكرام الضيوف والزوار المقبمة من مختمف ربوع الوطن من قبل سكان 

،ونمتمس أيضا في إجاباتيم أنو يتم إجراء تظاىرات ثقافية مختمفة مثال المنطقة

شعبية ليال إذا فعادة الطعم بسيدي لخضر كالركب،الفروسية، تالوة القرآن الكريم ،الموسيقى ال

 ىي عادة جد ميمة بالنسبة لممنطقة ولموالية ككل .
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 ؟ما ىي أبعاد ودالالت ىذه العادة :02السؤال رقم 

كانت اإلجابات حول ىذا السؤال تصب في نفس اإلطار والتي تكمن في أن أبعاد 

لموالية الوطن ككل باإلضافة ودالالت ىذه العادة ىي تعبير أوال عن اليوية الثقافية لممنطقة 

سنة مستوى  30البالغة من العمر 03إلى لم الشمل واالجتماع األمر الذي أكدتو المبحوثة رقم

  »اليدف والمغزى أوال االلتفاف واالجتماع وكذلك تعبير عن ىويتا الثقافية« جامعي كالتالي

عادة « مستوى جامعي كالتالي: 35البالغة من العمر 01 كما أجبتنا المبحوثة رقم

طعم سيدي لخضر ليا أىمية كبيرة ودالالت قوية جدا في التعريف بالتراث الخاص بمنطقة 

صوف الزاىد والمجاىد سيدي لخضر بن تر المعبالشاوجمب السياح باإلضافة إلى التعريف 

  »خموف كرمز وطني يستحق الدراسة األكاديمية

 التحميل:

المالحظ من خالل إجابات المبحوثين أن عادة الطعم ىي ثقافة تعبر عن التراث 

اإلنساني فال وجود خاصية من خصائص المجتمع االجتماعي ألن العادة في مفيوميا 

فإذا محونا أي مجتمع ،تو الثقافية يألنيا تمثل جزء ال يتجزأ من ىويتو ومرجعلمجتمع بدونيا 

عنو ثقافتو وتاريخو سمخنا كونوا قد ن من المجتمعات من عادتو المتعارف عمييا فإننا بذلك

النسبة لعادة الطعم فنفس األمر ب ،ىذا ألن العادات ىي أيضا امتداد لألجداد وامتداد لعادتيم

ي تساىم أوال في بناء وتماسك يحيائيا سنويا يكون ليا دور كبير فإد بسدي لخضر فعن
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فالعادات تعطي لألفراد الثقافية التي تميز ىذه المنطقة، والحفاظ عمى اليويةالمجتمع وأفراد 

والمجتمع من خالل أحيائيا فرصة في التمسك والتشبث بيا وفي نفس الوقت تساعد عمى 

 الناتج عن العولمة .الغزو الثقافي  مواجية التغيرات التي تحدث مثل

 من أجل التغطية اإلعالمية وفقط؟ : ىل كان ىذا التناول03السؤال رقم 

فيما يخص ىذا السؤال كانت اإلجابة عمى أن تناول عادة الطعم كان أوال من أجل 

 33في إجابة المبحوث الرقم  التمسناهإعالم ثقافي وىذا تغطية اإلعالمية ومن أجل تقديم 

وفي مواعيدنا اإلخبارية نقوم في نشراتنا « مستوى جامعي كالتالي:  39البالغ من العمر سنة

بالتغطية، تغطية ىذه التظاىرة الثقافية أو ىذا الحدث من أجل التغطية وأيضا نتناولوا مثل 

 من السكان،من المشاييخفييا ونجمعوا أكبر عدد ممكن  ىذه العادات في حصص ونوسعوا

  »،أعيان المنطقة، أسباب الطعم .....إلخ 

 سنة مستوى جامعي63يبمغ من العمر 30 نفس األمر الذي أكده المبحوث رقمفي و 

بطبيعة الحال أنك تغطي الحدث إعالميا في وقتو في زمنو كتظاىرة « حيث أجابنا كالتالي:

ىناك تظاىرة ثقافية ولكن عمم المواطن أنو اإلعالم لإلعالم فقط أوال ىو ت  ثقافية لكن ليس 

  »ربما األىم ىو إبراز الجانب الثقافي
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 التحميل :

لقد أجمع أغمب المبحوثين فيما يخص ىذا السؤال عمى نقطة واحدة وىي أن تناول 

إعالمية ي أوال من أجل تغطية بسيدي لخضر ى إذاعة مستغانم لعادة الطعم التي تقام 

براز محمية وكون الحدث ىو األخر ىو الحدث محمي الجانب الثقافي ىذا نظرا ألنيا إذاعة  وا 

فالبد عمييا كمؤسسة جيوية األخذ بمبدأ الجوارية وما ىو محمي خاصة ما تعمق بثقافة 

 وتقاليدىا .الوالية وعادتيا 

 : ىل ىذا التناول ىو نتيجة لموعي اإلعالمي؟04السؤال رقم 

لموعي المبحوثين عن ىذا السؤال ىو أن نتناول عادة الطعم ىي نتيجة كانت إجابات 

تغطية « تالي:لكاسنة مستوى جامعي 63تبمغمنالعمر 03رقم ابنا المبحوثةإلعالمي حيث أجا

سيدي لخضر تتم عن الوعي اإلعالمي ،ألننا إعالميا ال بد أن يكون لنا وعي عادة الطعمب

ثقافية ىو عنصر ميم في الموروث الثقافي لوالية  إعالمي ميم أن ىذا الطعم ىو تظاىرة

  » مستغانم

اإلجابة عن في سنة مستوى جامعي 63تبمغ من العمر  34كما أفادتنا المبحوثة رقم 

نعم بالتأكيد تناولنا لمثل ىذه العادة ىو نتيجة لوعي إعالمي نتيجة « ىذا السؤال كالتالي:

طيتنا لعادة الطعم الناتجة عن وعي إعالمي ىدفنا ىذا العادة بالنسبة لموالية فتغ لوعينا بأىمية
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روث الثقافي ة في بناء المجتمع والحفاظ عمى مكوناتو والكشف عن المو الثقافبيا إبراز أىمية 

يصالو إلى األجيال   » القادمة وا 

 التحميل :

مية لعادة الطعم مستغانم المحوثين أن تناول إذاعة المالحظ من خالل إجابات المبح

ة ىذه العادة عمى المستوى المحمي، والية مستغانم ىو نتيجة لوعييا بأىميببسيدي لخضر 

)عادة بأمر ثقافي كيذا ميم جدا خاصة ما تعمق بإقناع المستمع فالوعي اإلعالمي بالنسبة 

يصال الموروث الثقافي مثل ىذه العادة ول وال بد أن تكون عممية التغطية أو تنا ،الطعم( وا 

 اأن يكون واعي بالموضوع ومدرك ألىمية م أو الصحفي من قبل مقدم البرنامج الثقافي

 .من أجل بناء األجيال القادمة يمكنو الوصول إلى الطرف األخر المتمثل في الجميور

 : ىل ساىم الوعي اإلعالمي في تقديم ىذه العادة كصناعة ثقافية ؟50 السؤال رقم

ثانيا  ،بمفيوم الصناعة الثقافية يم  ام  الم   البحث أوال عن مدى ىذا السؤالحاولنا في 

ىل تقدم إذاعة مستغانم عادة الطعم كصناعة ثقافية ناتجة عن وعي إعالمي بحيث كانت 

ولكن  نظري إجابات المبحوثين تصب في أن ىناك وعي إعالمي بالصناعة الثقافية كمفيوم

وىنا يجبنا المبحوث إجابات المبحوثين ال يجسد عمى مستوى اإلذاعة وىذا ما التمسناه 

الصناعة الثقافية تقصد بيا « سنة مستوى جامعي كالتالي: 63الذي يبمغ من العمر 30رقم
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الدولية  االقتصاداتميم في ،بمعنى يكون ليا معطى كباقي السمعسمعة تحويل الثقافة إلى 

  »نما الدرامايبحيث ليا أوجو متشعبة فييا الفنون، العادات ،الموسيقى ، الس

 سنة مستوى جامعي 63يبغ من العمر  02وعمى نفس السؤال يجبنا المبحوث رقم

إلى المفيوم المادي فمفيوم الصناعة الثقافية  تجريد الثقافة من المفيوم القيمي ىي« كالتالي:

،السوق، في إلى مادة اقتصادية ميمة وتكون ليا مؤشرات الجذبىو تحول الفعل الثقا

 ". العرض

كذلك من خالل إجابات المبحوث المتحصل عمييا ىو أن إذاعة مستغانم ال تقدم 

الذي أجابنا عمى ىذا السؤال 02وىذا من خالل نفس المبحوث رقم صناعة ثقافية 

المفيوم ىذا مفيوم الصناعة الثقافية مازال في الميد ولكن لما نقولك إذاعة « كالتالي:

،ربما أنيا تجاريةإذاعة  لمخدمة العمومية ليستتقدم صناعة ثقافية نحن إذاعة مستغانم 

،فأنو تكون عمى  تدخل في صمب المؤسسة اإلعالميةتسوق لبرنامج ثقافي معين، ولكن ال

  »صناعة ثقافية صناعة ثقافية ال يوجد ىناك ذاعة مستغانممستوى إ

 التحميل :

ميا أنو لدييم وعي إعالمي بمفيوم الصناعة خالل إجابات المبحوثين يظير لنا جمن 

التمسنا في تعريفيم ليذا المفيوم الثقافية ولكنو ال يجسد عمى مستوى إذاعة مستغانم حيث 

 الفنون والدراما الى ،العادات ،نماالسينو يشمل مختمف عناصر الثقافة كأنو مفيوم واسع أل
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ظير لنا أيضا أن معظم المبحوثين أن ليذا المفيوم جانب مادي أكثر منو غير ذلك كما أ

افة في التسميع معنوي وبذلك نستنتج أن الصناعة الثقافية ىي من أبرز نماذج سقوط الثق

فذلك نجدىا قضت عمى قيمتيا المعنوية والروحية وحتى األخالقية تجارية  وتحوليا إلى قيمة

لمقانون االقتصادي والذي يعتمد عمى البيع والشراء وكذلك التصنيع قد أصبحت خاضعة 

أشبو بمصنع الثقافة الشعبية « ن تصبح عامل اقتصادي ميم لمتنميةوالربح وىذا بين أجل أ

وسجالت وغيرىا، تيدف إلى تالعب بالمجتمع ينتج سمع ممزوجة من أفالم وبرامج إذاعية 

 »وجره إلى السمبية
1 

ة التي ينتجيا النظام طنعأن الثقافة المص« الدكتور إسماعيل عبد الكافيكما يؤكد 

ما ىي ثقافة زائفة تقف في مقابل الثقافة الشعبية الحقيقية الناتجة تمقائيا من تفاعل إن  إنتاجا 

 » المجتمعبعضيم البعض في إطار البشر 
2 

أن الصناعات الثقافة تعني العمل التجاري واالقتصادي والميني القائم عمى اإلنتاج الثقافي « 

 "3ةورأس المال والقدرات التقنية والبشريالشركات 

                                                           
1https: or.wikipidia.org/wiki/ 2016/ 08/ 16 صناعة الثقافة مساءا 13:60عمى الساعة   

 .68،مصطمحات عصر العولمة ،مرجع سبق ذكره ص  إسماعيل عبد الكافي 2

3
 صباحاً.::20،الساعة 3002أفريل 32براهيم غرايبية ،الصناعة الثقافية ،األربعاءإ جريدة الغد، 

Alghad.com /487801/article/54494. 
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نستنتج أن الثقافة التي فالمالحظ من خالل ىذه اإلجابات التي قدميا المبحوثين 

أشكال التعبير كانت تنتج من طرف اإلنسان والمجتمعات البشرية ككل والتي ىي شكل من 

 .ماديع من أجل أن تستيمك كأي منتج االجتماعي أصبحت تصن

تقديميا لعادة الطعم كصناعة ثقافية فيذا األمر ال يتجسد عمى أما فيما يخص 

سائل اإلعالم ىي أكبر عامل يقدم ويساىم في صناعة مستغانم بالرغم أن و مستوى إذاعة 

الثقافة إال أننا نجد إذاعة مستغانم ال تقدم عادة الطعم كصناعة ثقافية بحكم أنيا مؤسسة 

 عمومية تقدم خدمة عمومية وفقط .
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 استنتاجات عامة:

حول طبيعة الموضوع والرسالة  بالنسبة لصحفي إذاعة مستغانميتمحور الوعي اإلعالمي  -

 اإلعالمية وكذا الوعي بالضوابط المينة .

الثقافي بدرجة كبيرة وىذا باإلعالم بمختمف فروقيم ذاعة مستغانم الفريق الصحفي إلاىتمام -

من خالل التغطية اإلعالمية ومن خالل مجموعة من الحصص المتخصصة في الجانب 

 الثقافي .

لحصص ومجموعة من ا اإلعالميةالثقافي في التغطية  باإلعالميتمثل االىتمام  -

 المتخصصة في الجانب الثقافي.

 إلذاعةمستغانم حسب تصريحات الفريق الصحفي  إذاعةفي  اإلعالم الثقافييتمحور -ـ

وعناوينيا باإلضافة إلى مختمف  ،حول المسرح وآخر مستجداتو كالمسرحيات مستغانم

 يتمحور أيضا حول الفنون الجميمة و  ،دار الثقافة وكذا المراكز الثقافية األنشطة التي تقوم بيا

يرة تتمثل في إثبات ىوية المنطقة، لعادة الطعم التي تقام بسيدي لخضر دالالت وأبعاد كث-

 .سك أفراده وتمسك بعادتو وتقاليدهالوالية والوطن ككل كذلك مساىمتيا في بناء المجتمع بتما

ة بالموروث الثقافي المتمثل في عادة الطعم نتيجة لتغطيتيا اإلعالمية إذاعة مستغانم ممم-

 سنويا منذ افتتاحيا .
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ىو أوال من أجل تغطية إعالمية وثانيا إبراز التناول اإلعالمي إلذاعة مستغانم لعادة الطعم -

 الجانب الثقافي .

كونيا تحويل الثقافة إلى سمع تباع وتشترى تخضع  يتحدد مفيوم الصناعة الثقافية في-

 السوق.لقانون 

إذاعة مستغانم لدييا وعي إعالمي بمفيوم الصناعة الثقافية نظريا لكن ال يطبق عمى -

 . بحكم أنيا مؤسسة عمومية تقدم خدمة لمصالح العام المستوى أرضية المؤسسة اإلذاعية

عادة "الطعم" بسيدي  عات الثقافية المحميةالوعي اإلعالمي ال يغذي بما يسمى الصنا -

 لخضر أنموذجا.
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 اختبار الفرضيات:

المعالجة  ىناك فروق من حيث الجنس و من حيث السن في الفرضية األولى:

مستغانم في تقديم مادة إعالمية ثقافية  إلذاعةاالعالمية عمى مستوى الفريق الصحفي 

 محمية.

 النتائج: 

باإلعالم الثقافي ال تختمف ال من حيث  درجة اىتمام الفريق الصحفي إلذاعة مستغانم-

 الجنس و ال من حيث السن.

يتمحور اإلعالم الثقافي حول المسرح وآخر مستجداتو كالمسرحيات وعناوينيا باإلضافة -

دار الثقافة وكذا المراكز الثقافية ، ويتمحور أيضا  إلى مختمف األنشطة التي تقوم بيا

 حول الفنون الجميمة.

فمن خالل ما توصمنا إليو من نتائج يتضح لنا جميا عدم ثبات صحة الفرضية األولى 

التي مفادىا: ىناك فروق فردية في المعالجة اإلعالمية عمى مستوى الطاقم الصحفي إلذاعة 

 ثقافية محمية تقديم مادة إعالميةمستغانم في 

في المعالجة اإلعالمية عمى مستوى الفريق الصحفي  ال يوجد ىناك فروق و بالتالي 

 إلذاعة مستغانم في تقديم مادة ثقافية محمية.
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وعي الفريق الصحفي إلذاعة مستغانم في معالجتو لعادة الطعم بمدينة  الفرضية الثانية:

 سيدي لخضر كصناعة ثقافية .

 النتائج:

عادة الطعم بسيدي لخضر ليا دالالت وأبعاد كثرة تتمثل في إثبات ىوية  -

 الوطن ككل. المنطقة،الوالية،

 إذاعة مستغانم مممة بالموروث الثقافي المتمثل في عادة الطعم. -

إذاعة مستغانم لدييا وعي إعالمي بالمفيوم النظري لمصناعة الثقافية ولكن ال يطبق  -

 عالمية.ى مستوى أرضية المؤسسة اإلعم

 الوعي اإلعالمي إلذاعة الجزائر من مستغانم ال يخدم بما يسمى الصناعات الثقافية. -

ن إذاعة مستغانم ال ثبات صحة الفرضية الثانية ، أي أ وبذلك يتضح لنا جميا عدم

تقدم عادة الطعم كصناعة ثقافية نتيجة لعدم وعييا بتبني المفيوم تطبيقيا في حين نجد 

مرتبط بالعمل التجاري  فني ميني أخذ منحىقافية في الدول الكبرى مفيوم الصناعة الث

 واالقتصادي. 

 

 



 خاتمة

أن االعالم بصفة عامة ووسائمو بصفة خاصة و ما عرفتو  وفي األخير يمكننا القول

مباشرة عن تحول كوكبنا األرضي الى قرية كونية ، من تقنيات جديدة ىي المسؤولة بطريقة 

اليواء مباشرة ، حيث يسري في سمائيا المفتوحة مفيوم واحد  فكل ما يجري فييا صار عمى

ىو الصناعة الثقافية التي تعبر عن االجتياح القادم لكل الحواجز المتمثمة في ذاتية و 

 خصوصية مختمف األنظمة و الثقافات ، كما تشير أيضا في الوقت ذاتو إلى ما نحن مقبمين

تصنيع الثقافة و ما ليا من فوائد مادية و معنوية ىذا كمو نتيجة لموعي بأىمية عممية  عميو،

 تعزيز األداء االقتصادي.باإلضافة إلى فرض الوجود عمى مستوى العالم ككل من خالل 

جانب شبكة فبذلك فرضت وسائل اإلعالم سيطرتيا في مجال صناعة الثقافة إلى 

سيات بالنسبة لمدول المؤسسات الدولية وكذا الشركات المتعددة الجناألنترنت والمنظمات و 

 الكبرى.

م الصناعة الثقافية ال أن األمر الذي استخمصناه من دراستنا التطبيقية أن مفيو  غير

تيتم  مستوى اذاعة مستغانم المحمية بالرغم من أنيا وسيمة إعالم بحيث نجدىا  يتجسد عمى

ليا من أجل تحقيق الربح  أو التسويقليس بمفيوم الترويج و  بالثقافة من جانب اإلعالم

دول العالم التي جعمت من ىذا  عمى عكس أكبر ،خدمة فئة معينة في المجتمع المادي أو

الشركات ورأس المال والقدرات و  المفيوم مصدر دخل كبير ليا قائم عمى االنتاج الثقافي

 التقنية والبشرية والمؤسسات.
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 ممخص الدراسة

الصناعات الثقافية في الوقت الراىن مسألة مركزية خاصة بعد تطورىا في أصبحت 

، و بعد تزايد االىتمام بيا بصورة مطردة نظرا لدورىا المتمثل في حماية اليوية العقود األخيرة

الثقافية و القيم و الدالالت من جية و رفع مستوى الثقافة من جية أخرى، إضافة عمى ذلك 

يع الثقافة، و مما يزيد أىميتيا ي ُتِدُرىيا القتصادات الدول من خالل تبضالثروات الكبيرة الت

من  عالقتيا الوثيقة بوسائل اإلعالم عمى اختالفيا و التي تمثل الجانب التطبيقي ليا ىي

 خالل فتحيا ألسواق خاصة بتسويق الثقافة.

فبناًء عمى ىذه األىمية ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى خدمة الوعي اإلعالمي 

إلذاعة مستغانم كوسيمة إعالمية لمفيوم الصناعة الثقافية عادة "الطعم" أنموذجا، و لتحقيق 

ىذا اليدف تم استخدام المنيج الوصفي باالعتماد عمى أداة المقابمة حيث تكونت عينة 

ات تم اختيارىا بواسطة أسموب المعاينة القصدية العمدية، و قد توصمت مفرد 70الدراسة من 

 الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:

 الوعي اإلعالمي إلذاعة الجزائر من مستغانم ال يخدم بما يسمى الصناعات الثقافية.-

 ال تقدم اإلذاعة عادة "الطعم" بسيدي لخضر كصناعة ثقافية.-

 الصناعة الثقافية ىو وعي نظري لممفيوم.وعي اإلذاعة بمفيوم -



 لممحافظة عمى اليوية الثقافية. تناول اإلذاعة عادة "الطعم" من أجل تقديم إعالم ثقافي-
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