
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جامعة عبد الحمید ابن بادیس مستغانم

 كلیة العلوم االجتماعیة 

 قسم العلوم اإلنسانیة

 شعبة علوم اإلعالم واالتصال

 صحافة مكتوبة واتصال: تخصص

                         

 تأثیر الصحافة المكتوبة على سلوك الشباب وقیمھ
 

 - بمستغانم–دراسة میدانیة لدى أوساط الشباب 

 

 مذكرة تخرج لنیل شھادة ماستر في علوم اإلعالم واالتصال
   

  :إشراف األستاذة                                     :إعداد الطالبة  
 د عكروت فریدة. بشریف وھیبة                                   أ  

 :المناقشة لجنة

 مقررا ومشرفا .....................عكروت فریدة .   د   
 رئیًسا .......................... ....العماري بوجمعة.د                 

 عضًوا.....................................بوعدة حسینة.د                 

             

2015- 2014:  السنة الجامعیة                   



I 

 

 الفھرس

 شكر وعرفان 

 اإلھداء

 الشكر

 أ...........................................................................................مقدمة

 اإلطار المنھجي للدراسة: الفصل األول

 5................................................  اإلجراءات المنھجیة لموضوع الدراسة.1

 5.........................................................إشكالیة الموضوع وأھمیتھ. 1.1

 5...................................................................فرضیات الدراسة.  2.1

 6............................................................أسباب اختیار الموضوع. 3.1

 6....................................................................أھداف الموضوع. 4.1

 7..............................................................منھج الدراسة وأدواتھ. 5.1

 10...............................................................مجتمع البحث وعینتھ. 6.1

 12........................................................................حدود الدراسة. 7.1

  36...................................................................الدراسات السابقة. 8.1 

  49...................................................................االستطالع ونتائجھ. 9.1

56.............. ...................................................صعوبات الدراسة. 10.1  

 12............................................................... البناء المفاھیمي للدراسة.2

             اإلطار النظري لدراسة:الفصل الثاني                           

    70..................................................الصحافة المكتوبة وبحوث التأثیر .1



II 

 

 71..................................................... الصحافة المكتوبة ومعاییر تصنیفھا .1

  71............................................................ الصحافة المكتوبة  وظائف. 1.1

 79.....................................................معاییر تصنیف الصحافة المكتوبة .2.1

   82..................................................  بحوث ونظریات التأثیر في الصحافة.2 

 82................................................................نظریات التأثیر المباشر. 1.2

 83..............................................................نظریات التأثیر االنتقائي. 2.2 

 90...............................................................نظریات التأثیر التراكمي.3.2 

 98.......................................................................القیم والسلوكیات. 2

 99.....................................................خصائصھا وأبرز وظائفھا:القیم . 1.2 

 99.......................................................................تصنیفات  القیم. 1.1.2

 106......................................................................خصائص القیم. 2.1.2

 111...............................................................وظائف القیم أھمیتھا. 3.1.2

  114...........................................  أنواع وخصائص السلوك وعالقتھ بالقیم.2.2

 114.......................................................................أنواع السلوك. 1.2.2

 122..................................................................خصائص السلوك. 2.2.2

 124.................................................................عالقة السلوك بالقیم.3.2.2

 133............................................الشباب وتأثره  بالصحافة المكتوبة. 3  

 134. ................................................. الشباب بین الخصائص والحاجات.1.3

 134...................................................................خصائص الشباب. 1.1.3

 138.....................................................................حاجات الشباب. 2.1.3

 143.................................................فترات مراحل الشباب واھتماماتھم.3.1.3

 146...............................تنشئة ومشكالت الشباب وعالقتھ بالصحافة المكتوبة.2.3



III 

 

                                

 

 147...............................................مشكالت الشباب ومقترحات لحلھا. 1.2.3

 159..................................................................التنشئة والشباب. 2.2.3

 162............................................تأثیر الصحافة المكتوبة على الشباب.3.2.3 

 اإلطار التطبیقي لدراسة:لفصل الثالثا

 172.................................... الصحافة المكتوبة في الجزائر ومراحل تطورھا.1

 172.....................................................الصحافة المكتوبة في الجزائر. 1. 1

 178..............................................تطور الصحافة المكتوبة في الجزائر. 2.1

 191......................................................... تحلیل نتائج التعرض والتأثیر.2

 192...............................................................مجتمع البحث وعینتھ. 1.2

 192................................................التحلیل اإلحصائي لتعرض والتأثیر. 2.2

  222......................................االستنتاجات األولیة لنتائج التعرض والتأثیر. 3.2

 226.................................................................... تحلیل نتائج السلوك.3

 227.......................................................التحلیل اإلحصائي لسلوكیات. 1.3

 244..............................................االستنتاجات األولیة لنتائج السلوكیات. 2.3

 248........................................................................تحلیل نتائج القیم. 4

 249.............................................................التحلیل اإلحصائي للقیم. 1.4

 274.....................................................االستنتاجات األولیة لنتائج القیم. 2.4

 278.......................................................................االستنتاجات العامة- 

 285 ......................................................................................خاتمة

  288.................................................................قائمة المصادر و المراجع

 307.....................................................................................المالحق



 الشكر

 .   الحمد و الشكر 5 عز وجل، لوال رعایتھ وحفظھ لنا، لما اقتدینا لھذا العمل،وأتممناه

 الشكر الكبیر ألغلى شخص ساھم في وصولي إلى ھذا المكان، إلى أروع امرأة في 

من سھرت وتألمت إلى ھذا الكون، إلى من ضحت من أجلنا، بأغلى شيء تملكھ، 

 ".زروقي فافة" "أمي"ألجلنا، إلى من رافقتني في دربي، إلى 

عكروت "  أتقدم بالشكر الجزیل بدایة ألستاذتي، التي أشرفت على تأطیري، للدكتورة 

، التي ساھمت في انجاز ھذا العمل، من خالل توجیھاتھا وإرشاداتھا المتوالیة "فریدة

 .لي، كما أشكرھا أیضا على قبولھا تأطیري، الذي سعدت بھ، و اعتبرتھ شرف لي

الذي أصدى إلى مجموعة من النصائح، " بوعلي نصیر"   أشكر األستاذ الدكتور

 .ساھمت في بناء االستمارة، ومنھ في ضبط العمل المیداني

، "بوعدة حسیبة"، "بعلي محمد"   أتقدم أیضا بجزیل الشكر والعرفان إلى كل أساتذتي 

، " باشا أحمد"، "بن عجمیة "، "مناد سمیرة"، "غالم عبد الوھاب"،" بن دنیا فاطیمة"

، وإلى كل أستاذ ساھم في تكویني، كما ال "العماري بوجمعة"، "شبرة فالق صالح"

، الذي ساعدني في تفریغ االستمارة ، إضافة "لعمارة یحي"یفوتني أن أشكر األستاذ 

 ".SPSS"إلى توجیھھ في  كیفیة عمل برنامج 

   الشكر موصل أیضا للعاملین في مكتبة العلوم االجتماعیة، الذین لم یبخلوا في 

 .البحث عن الكتب وتقدیمھا لي

الذین ساھموا في كتابة ھذا لعمل، وإلى " طیب"و" مخطاریة"و" عودة"شكرا لكل من 

 ".بن دردوش سلیمة" من كانت تشجعني دائما، وتقف إلى جانبي صدیقتي وأختي

    كما أتقدم بشكر الجزیل إلى كل المبحوثین، الذین لوالھم لما تم ھذا العمل، وال 

 .أنسى شكرا كل شخص ساھم ولو بنصیحة في إثراء ھذا العمل

 .                                                                      فشكرا لكم جمیعا



 اإلھداء

 

  أھدي ھذا العمل إلى كل شھید من شھداء أرض ملیون ونصف شھید، الذین بفضلھم 

 .وبفضل تضحیاتھم، وصلنا لما نحن علیھ الیوم ، بعد هللا عز جاللھ

 إلى من مازال دعاؤھا یحفني بحفظھ، ویسھل طریقي، إلى ،  كما أھدي ھذا العمل

 ".زروقي فافة"أغلى ما لدي أمي 

   أھدي ھذا العمل، إلى أستاذتي التي أتمنى أن أكون مثلھا، وأن أتعلم من علمھا 

 ".عكروت فریدة"وخبراتھا  

، "محمد بشریف"             من عمل من أجلنا، وكنت أتمنى مرافقتھ لي، والدي 

 .أھدي عملي

، "محمد زروقي" لمن ساھموا في تربیتي، وغرسوا االحترام واالمتنان فیا، إلى خالي 

 ".عبد القادر زروقي"، وجدي "خدیجة زروقي"وجدتي 

، وأھدي عملي إلى "عافیة" إلى من سبقتني إلى العلم، أھدي لھا ثمرة ھذا العمل أختي 

 .، وإلى كل إخواني وأخواتي، وإلى كل فرد في عائلتي"نعیمة"أختي

 كما أھدي عملي إلى كل أصدقائي الذین قاسموني دروب الدراسة، وتعلمنا سویتا من 

 .دروس الحیاة

 .  إلى كل شخص یعمل بكد ونشاط، من أجل ھذا البلد، أھدي لھ ھذا العمل

    

   



 

  أ
 

 

 

 

    استقطبت مسألة تأثیر المضامین الصحفیة على  الجمھور منذ نھایة الثالثینیات 

اھتمام الباحثین والمختصین في علوم اإلعالم واالتصال، وكذا العلوم األخرى، كعلماء 

االجتماع والمختصین النفسانیین،  وحتى الباحثین في العلوم السیاسیة، من ھؤالء عالم 

، فكان الجدل في تأثیر المضامین "H. Lasswell"ھارولد السویل "السیاسة 

والذي - مطلق- اإلعالمیة، فھناك اتجاه رأى بأن وسائل اإلعالم لھا تأثیر مباشر

أظھرتھ نظریة القذیفة السحریة في نھایة الثالثینیات، والتي اعتبرت الجمھور سلبي، 

یتأثر بكل محتویات وسائل اإلعالم، إلى أن ظھر اتجاه أخر، الذي أحدث تغییر في 

مسار دراسات وبحوث التأثیر، والذي أكد على أن جمھور وسائل اإلعالم لیس سلبي، 

بل جمھور نشط، وتحولت بذلك النظرة إلى الجمھور من مستقبل سلبي للرسائل  

اإلعالمیة، إلى متلقي، ینتقي المضامین اإلعالمیة، والذي جسدتھ نظریات التأثیر 

االنتقائي، كنظریة االختالفات الفردیة، ونظریة التأثیر االنتقائي، إضافة إلى نظریة 

، التي بینت أن المضامین الصحفیة تؤثر على الجمھور، "اإلستخدمات واالشباعات"

 .إذا كانت المادة اإلعالمیة تعكس احتیاجات ھذا الجمھور وتطلعاتھ

 بعد ھذه النظریات ظھر اتجاه أخر، یرى بأن المضامین الصحفیة لھا تأثیر طویل 

 ".نظریة الغرس الثقافي"المدى على الجمھور، وھو ما عكستھ فعال 

برز موضوع تأثیر  وفي خضم ھذا الجدل القائم حول تأثیرات وسائل اإلعالم،

المضامین الصحفیة قیم الشباب وسلوكیاتھ، الذي مازال مجال البحث فیھ مقتصرا 

على دراسات قلیلة جدا، خاصة في ظل تضارب اآلراء واالتجاھات حول ما إذا كان 

التأثیر الذي تحدثھ وسائل اإلعالم ایجابي، كونھا تؤدي وظائف متنوعة، من وظیفة  

تثقیفیة وتعلیمیة، ووظیفة اإلخباریة، التي تعلم الجمھور بأخر المستجدات واألحداث 

التي تقع، في ظرف أقل من ثانیة، بعدما كان الخبر یستغرق سنة أو ستة أشھر 

 مقدمة



 

  ب
 

لسماعھ في العالم بأسره، إضافة إلى وظیفة الترفیھ والتسلیة، في مقابل ھذا، ھناك 

اتجاه أخر یرى بأن وسائل اإلعالم استقالت في أداء وظیفة التثقیف، ألداء وظیفة 

 .H("السویل"الترفیھ والتسلیة، التي كانت تحتل المرتبة الرابعة بعد تحدید 

Lasswell(  ،ثالثة وظائف لإلعالم،  فقفزت بذلك وظیفة التسلیة من المرتبة الرابعة

إلى المرتبة األولى، وھو ما أثر على قیم وسلوكیات الجمھور المتلقي لرسائل 

 .اإلعالمیة المختلفة

  من ھذا المنطلق تأتي ھذه الدراسة لتسلیط الضوء من جدید على ظاھرة تأثیر 

الصحافة المكتوبة الیومیة على سلوكیات الشباب وقیمھ، حیث أن شریحة الشباب ھي 

أھم شریحة في المجتمع الجزائري، ومن ھنا طرحنا إشكالیة تأثیر الصحف الیومیة 

 .المكتوبة على سلوك الشباب وقیمھ

 : ولقد اشتملت خطة البحث على ثالثة فصول

یتناول الفصل األول اإلطار المنھجي للدراسة، الذي تضمن إشكالیة الموضوع 

فرضیات الدراسة، أسباب اختیار الموضوع، أھداف الموضوع، منھج وأھمیتھ، 

الدراسة وأدواتھ، مجتمع البحث وعینتھ، حدود الدراسة، البناء المفاھیمي لدراسة،  

 .الدراسات السابقة، االستطالع ونتائجھ، وأخیرا صعوبات الدراسة

 أما الفصل الثاني  الذي تطرق لإلطار النظري، فتضمن عرضا لصحافة المكتوبة 

وبحوث التأثیر، من حیث وظائف الصحافة المكتوبة، ومعاییر تصنیفھا، كما تطرق 

إلى بحوث ونظریات التأثیر في الصحافة المكتوبة، في األول تحدث عن نظریات 

نظریات التأثیر نظریات التأثیر االنتقائي، بعدھا تحدث عن عرّض التأثیر المباشر، ثم 

 .التراكمي

و تم تطرق فیھ إلى  كما اشتمل الفصل الثاني على عرض للقیم والسلوكیات، 

خصائص القیم، وكذا أھم تصنیفاتھا، وأبرز وظائفھا، أما في السلوكیات فقد تضمن 

 .أنواع السلوك، وخصائصھ، كما عرض عالقة السلوك بالقیم



 

  ج

 

وتضمن أیضا عرضا لشباب وتأثره بالصحافة المكتوبة، والذي تطرق لخصائص 

الشباب، وحاجاتھ، وتحدث على فترات مراحل الشباب وأبرز اھتماماتھم، و اشتمل 

أیضا على التنشئة االجتماعیة للشباب ومشكالتھ، وأھم المقترحات لحلھا، وكذا عالقة 

 .تأثیر الصحافة المكتوبة على الشبابو  الشباب بالصحافة المكتوبة، 

 فیما یتعلق بالفصل الثالث، فتطرق إلطار التطبیقي للدراسة، والذي تم عرض فیھ 

الصحافة المكتوبة في الجزائر ومراحل تطورھا، و اشتمل على تحلیل نتائج التعرض 

الذي تم التطرق فیھ إلى مجتمع البحث وعینتھ، وكذا التحلیل اإلحصائي والتأثیر، 

بعدھا تطرقنا لتحلیل لتعرض والتأثیر، واالستنتاجات األولیة لنتائج التعرض والتأثیر، 

نتائج السلوكیات، الذي تضمن تحلیل الكمي والكیفي لسلوكیات، بعدھا عرض 

االستنتاجات األولیة لنتائج السلوكیات، كما عرض تحلیل نتائج القیم، الذي تضمن 

التحلیل اإلحصائي لنتائج القیم، بعدھا تطرق إلى االستنتاجات األولیة لنتائج القیم، ثم 

 . النتائج واالستنتاجات

    وفي الختام، نتمنى أن تكون ھذه الدراسة، قد ساھمت في كشف بعض مالمح تأثیر 

  .المضامین الصحفیة على سلوكیات الشباب وقیمھم
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 یعتبر الشباب في معظم المجتمعات اإلنسانیة مصدرا لالھتمام الدائم من قبل الدارسین      

والمھتمین بھذا المجال، حیث نحاول في ھذا الفصل أن نقدم جوانب من الشباب، وذلك 

بعرض خصائصھ، وفترات مراحلھ، وأیضا مكونات شخصیتھ، كما وضحنا أھم المؤسسات 

التي تساھم في تنشئة الشباب، مقترحات وكیفیات معالجة أبرز مشاكلھ، وكذا تأثیر الصحافة 

 .المكتوبة علیھم

ولتذكیر فإن الشباب یعتبر عینة بحثنا التي تھتم بھ دراستنا، وھذا من أجل معرفة تأثیرات 

 .  المضامین الصحفیة على سلوك الشباب وقیمھ
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 :فترات مراحل الشباب وخصائصھم.1

یعرف الشباب على أنھ شریحة عمریة تتراوح أعمارھم ما بین الخامسة عشر إلى سن 

 )1(.الخامسة والعشرین، أو من یقفون بین الخامسة عشر وسن الثالثین على ما یرى آخرون

 : فترات مراحل الشباب1.1

 :فترات مرحلة الشباب إلى" إحسان الحسن"تقسم 

سنة، وفي ھذه الفترة یكون الفتى 15-12وتستمر من :فترة ما قبل الحلم أو فترات المراھقة- 

أو الفتاة في حالة عدم استقرار من النواحي الجسمیة واالنفعالیة واإلدراكیة واالجتماعیة 

 .نظرا لسرعة التحوالت الجسمیة وغیر الجسمیة التي یمران بھا

تمتد من بدایة سن المراھقة حتى سن الواحد والعشرین، :فترة الفتوة أو فترة الشباب األولى- 

وھي مرحلة انتقالیة یتحول خاللھا الشاب إلى رجل بالغ أو امرأة بالغة ویحقق فیھا نضجھ 

 .الجنسي ومستوى عالیا من النضج االنفعالي واالجتماعي

 .سنة30-21تمتد من سن :فترة الرشد أو فترة الشباب الثانیة- 

 : أن مرحلة الشباب تتألف من فترتین ھما"سعاد المجرب" و"أحمد الكوس"في حین یرى 

تبدأ من سن الثالثة عشرة إلى الحادیة والعشرین وتبدأ  :فترة الفتوة أو الشباب األولى- 

 .بالبلوغ الجنسي

 )2(.وتبدأ من الحادیة والعشرین إلى سن األربعین :فترة الشباب الثانیة- 

 یتمیز الشباب بمجموعة من السمات والخصائص نورد منھا :خصائص الشباب2.1

 : مایلي

 :الخصائص الجسمیة-1 

 Pubertyإن نقطة البدایة في تحول الفرد من مرحلة الطفولة إلى الشباب ھي البلوغ

ومفھوم البلوغ یستخدم لإلشارة غلى مظاھر الفیزیقیة للنضج الجنسي  على سبیل المثال 

تشیر مرحلة ما قبل البلوغ إلى القدرة التي تسبق تطور الخصائص الجنسیة األولیة 

والثانویة، وتتمیز ھذه المرحلة بظھور معالم جسمیة وفسیولوجیة معینة سواء عند البنین أو 

البنات والناحیة الجسمیة تتمیز باالستمرار في النمو نحو النضوج الكامل من التخلص من 
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االختالل في التوافق العضلي العصبي كما أن المناعة ضد اإلمراض العضویة الخطیرة 

 .تكون في ھذه الفترة أقوى منھا في المرحلة السابقة

كما یزداد أیضا الطول والوزن وتتغیر نسب العالقات بین أجزاء الجسم المختلفة حیث تبلغ 

أوج نضجھا وتنضج قوة الجسم، وتحاول الغرائز التعبیر عن نفسھا باإلضافة إلى التعبیرات 

    ) 3(.األخرى في شكل والصوت والطاقة التي یتمتع بھا اإلنسان

 :الخصائص االجتماعیة-2 

یتصف الشباب في ھذه المرحلة بالقابلیة والقدرة الكبیرة على التغیر والنمو كما یتمیز 

بالرغبة في التحرر، ومن ھنا كان أفراد تلك المرحلة أكثر تجاوبا مع مستلزمات التغیر 

وأكثر فئات المجتمع قدرة على العطاء السخي بھدف تحقیق الذات واثبات القدرة على تحمل 

 أن الشباب یواجھ الكثیر من صور الحراك حتى یصبح Coles"كولز"المسئولیة، ویرى 

مواطنا مندمجا في مجتمعھ حیث ینتقل من حالة االعتماد على الغیر إلى حالة االستقالل 

 .النسبي، فالشباب ینتقلون من المعیشة مع األسرة التي تكوین أسرة مستقلة

 : ویمكن تلخیص أھم الخصائص االجتماعیة للشباب الجامعي في اآلتي

یبدو الشباب غیر راض ثم یتجھ إلى التعقل في النقد الذاتي، إبداء الرغبة في اإلصالح، ثم  

یتجھ نحو ممارسة إصالح نفسھ، یبدو اھتمام الشباب بالجامعة ثم یتجھ اھتمامھ ا إلى 

المجتمع ككل، عدم مواصلة المشروعات حتى نھایتھا، ثم العمل على انجاز المسؤولیات 

الرغبة في الترویح الذاتي ثم االنتقال إلى الترویح االجتماعي، التفكیر العمیق في المھنة ثم 

 )4(.الممارسة المھنیة والتفكیر في األسرة الجدیدة ومسؤولیاتھا

 كما أن شریحة الشباب تمیل للتغییر والتجدید، ألن روابطھا بالواقع المعاش واھیة     

وھشة، أو ألن الشباب ھم األكثر إحساسا بلھویة، ألنھم األكثر خضوعا لعملیة التشكل، كما 

أنھم األكثر تعبیرا وحساسیة عن نبض المجتمع  من ناحیة ألنھم أبناء كل الحاضر وبعض 

المستقبل ومن ثم فھم األكثر نقاءا وقدرة على إدراك طریق االندفاع نحو المستقبل، فتقالید 

الماضي ال تخلق لدیھم القدرة على التفكیر من خارج ھذه التقالید، ثم أنھا األكثر قابلیة للتأثر 

بكل ما یؤثر على بناء المجتمع، إذا كان المجتمع قادرا فسوف ینعكس ذلك في وجود فرص 

    )5(.المالئمة إلشباع حاجاتھم األساسیة
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 :الخصائص النفسیة-3 

المسالة الجوھریة أثناء مرحلة  الشباب ھي التوتر بین الذات والمجتمع، وفي تلك المرحلة 

یمیل الشباب إلى قبول تعریفات مجتمعھم عنھم متمردین وھاربین من المدرسة و أبطال 

ریاضیة، وتتسم بالنفور والصراع وعدم قبول الواقع االجتماعي في كثیر من األحیان 

وتنتابھ أیضا عدد من المشاعر مثل العزلة وعدم الواقعیة والسخط وعدم االرتباط بالعالم 

الظاھري واالجتماعي والشخصي، وھذه المشاعر تنبع من اإلحساس النفسي بعدم التوافق 

بین الذات والعالم، وقد ترجع مشاعر القلق وتوتر ھذه إلى المرحلة التي یتخطاھا بین 

 األعداد للدور والقیام بھ وما یصاحب ذلك من اختیارات قد تفرض علیھ وال تالئمھ 

 .أو یطلبھا وقد ال تواتیھ

 :الخصائص العقلیة-4

       یمیل الشباب في ھذه المرحلة نحو النمو الفكري والعقلي مع تمیزه بطابع الخیال 

والجرأة والمغامرة، ویعتبر الشباب بتفكیره مع القابلیة اإلیحاء في بعض األحیان، وتتمیز 

ھذه المرحلة بیقظة عقلیة كبیرة فالشباب یحتاج لحریة عقلیة ویمیل إلى الحصول على 

معلومات وثیقة من مصادر موثوق بھا، ویمتاز النمو العقلي االنفعالي في ھذه المرحلة بأنھ 

نتاج التجارب والتفاعل والنمو السابق في المراحل األولى من ھذه المرحلة مع المؤثرات 

المختلفة المحیطة باألفراد، ولھذا تتمیز ھذه المرحلة باالختالف الكبیر بین األفراد وفي 

 )6(.درجات نموھم النفسي والعقلي والبدني

       كما یتمیز الشباب بالرومانسیة والمثالیة المطابقة وینعكس  ذلك على أسلوب تعاملھ 

ونظرتھ إلى الحیاة ومتطلباتھ مع اآلخرین، نزعة استقاللیة تأكیدا لذات فھو یحاول أن یكون 

لھ رأیھ الخاص، وموقفھ المتمیز في كل قضیة أو مسألة، ومحاولة التخلص من كافة ألوان 

الضغوط المسلطة علیھ لتأكید التعبیر عن الذات والرغبة في التحرر،وتوتر شخصیتھ 

یعرضھ انفعاالت تؤدي إلى اختالل في عالقاتھ االجتماعیة بدءا من األسرة إلى المدرسة، 

ویتمیز بالدینامیكیة حیث یمتلك الشباب درجة عالیة من الحركة والنشاط والقدرة على التغیر 

   )7(.كما یستحدث أنماطا ثقافیة جدیدة في المجتمع كطراز الملبس الذي یرتدیھ
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      ویعتبر التحدید بفترة عمریة محددة من أھم الخصائص التي تمیز الشخصیة الثابتة، 

 وتحدد ھذه الفترة بالمدة الكائنة بین اكتمال النضج الفسیولوجي وبدایة التأھیل 

أو النضج االجتماعي، وھو النضج الذي یتحقق باحتالل الشباب لمكانة، وبرغم تمیز ھذه 

الفئة العمریة بعدید من الصفات والقدرات االجتماعیة المتمیزة فان مناقشة ھذه الخاصیة 

 :ینبغي أن تتم في ضوء ثالثة قضایا أساسیة

سنة، فان 30إلى 16أول ھذه القضایا إذا كنا نحدد في مصر والعالم العربي ھذه الفترة من 

التحدید الزمني لنقطتي البدایة والنھایة یختلف من مجتمع إلى أخر، حسب األوضاع 

االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة السائدة في كل مجتمع، ھذا إلى جانب أن التحدید العمري 

للفئة الشبابیة ال ینبغي أن ینفصل عن تحدید المراحل األخرى التي یمر بھا اإلنسان، وتذھب 

القضیة الثانیة إلى أن تحدید الشباب بمرحلة عمریة معینة یفرض االھتمام بالمسالة الجبلیة، 

في ضوء ذلك یتم الشباب عادة بأن لدیھم نزعة إلى االستقالل، ومحاولة للتخلص من 

الضغوط وألوان القھر المتسلطة علیھم من أجل توفیر حیرة التعبیر عن الذات، ونتیجة لھذه 

النزعة للسلطة المفروضة علیھم، وتشیر القضیة الثالثة إلى اعتبار مرحلة الشباب مرحلة 

    ) 8(.مؤقتة بطبیعتھا، فسنوات الشباب محدودة في عمر اإلنسان
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                  : حاجات الشباب2.1 

یحتاج الشباب إلى العدید من متطلبات المختلفة في مناحي الحیاة إذ أن الفرد وحدة متكاملة  

 :ومن بین ھذه االحتیاجات مایلي

وھي الحاجات الخاصة بالمحافظة على التوازن الفسیولوجي : حاجات فسیولوجیة- 1

 :ومنھا.الضروري لإلنسان

 .حاجة الجسم للطعام والشراب- 

حاجات خاصة بالنشاط الجنسي وھي تقتضي تكوین میول نحو الجنس اآلخر، واالرتباط - 

 )9( .بعالقات معھ

ویحتاج إلى الفرص المناسبة للتعبیر عنھا، فمن خالل : الحاجة إلى التعبیر االبتكاري-2

األنشطة الثقافیة مثل كتابة المسرحیات أو القصص، أو عن طریق الفنون الیدویة، حیث یجد 

الشباب العدید من الفرص الستثمار قدراتھم وإمكانیاتھم والتعبیر عن أرائھم واتجاھاتھم بل 

 .التعبیر عن ذواتھم وأنفسھم وبذلك یشبعون حاجة إلى اإلبداع واالبتكار

وھذه الحاجة یتم إشباعھا عن طریق الجماعات المختلفة التي : الحاجة إلى االنتماء-3

ینتسب إلیھا اإلنسان، ومؤسسات رعایة الشباب تعتبر جماعات األنشطة التي یتم تكوینھا 

 .داخل تلك المؤسسات من أھم الجماعات إلشباع الحاجة إلى االنتماء

ویتم إشباع ھذه الحاجة من خالل جماعات األنشطة أیضا، : الحاجة إلى المنافسة-4 

فاألنشطة الریاضیة والثقافیة والفنیة یتنافس فیھا الشباب من خالل المیول والھوایات 

 .المختلفة

إن اإلنسان بفطرتھ یحب الناس ویسعى إلى خدمتھم، : الحاجة إلى خدمة اآلخرین-5

 لذلك نجد الشباب یشركون في جماعات الخدمة العامة التي یضحون فیھا بوقتھم وجھدھم 

في سبیل خدمة اآلخرین، فالشباب یھبون لمساعدة اآلخرین، كالجماعات التي تزور 

المرضى في المستشفیات والمساجین في المؤسسات العقابیة، ویقدمون لھم الھدایا ویجلبون 

  )10(.معھم ساعات طویلة لتخفیف عنھم ومشاركتھم في أالمھم
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وانطالقا من العالقة التي تربط بین العمل االجتماعي والشباب فإنھ یمكن القول بان     

عماد المورد البشري الممارس للعمل االجتماعي ھم الشباب، خاصة في المجتمعات الفتیة 

فحماس الشباب وانتمائھم لمجتمعھم كفیالن بدعم ومساندة العمل االجتماعي والرقي بمستواه 

ومضمونھ، فضال عن أن العمل االجتماعي یراكم الخبرات وقدرات تكوین الشباب  

ومرحلة  ممارستھم لحیاتھم العملیة، والعمل االجتماعي مھم للشباب حیث یساعدھم في 

تعزیز انتمائھم ومشاركتھم في مجتمعھم وتنمیة قدراتھم ومھاراتھم الشخصیة والعلمیة 

والعملیة ویتیح للشباب الفرصة لتعبیر عن أرائھم وأفكارھم في القضایا العامة التي تھم 

المجتمع، كما یوفر للشباب فرصة المشاركة في تحدید األولویات التي یحتاج المجتمع 

  )11(.والمشاركة في اتخاذ القرارات

 :إشباع ھذه الحاجة یتم بالطرق اآلتیة:الحاجة إلى الزواج وتكوین األسرة-6

 .توفیر األمن االقتصادي للشباب وتأمینھ على مستقبل أوالده-

 .تشجیع الدولة للمتزوجین بالوسائل المادیة والمعنویة-

توفیر التربیة الجنسیة للشباب وتبصیرھم بحقائق الحیاة الروحیة ومعاونتھم عن طریق -

 .الخبراء في مواجھة مشاكل الزواج والتغلب على صعابھا

 .محاربة التقالید التي تفرق بین الجنسین ودعم التضامن وتھیئة فرص التفاھم بینھما-

 :الحاجة إلى المثل علیا واضحة وقیادة واعیة-7

 :ویتضمن ما یأتي

 .الحاجة إلى أن تتضح أھداف الدولة وأھداف خدماتھا التعلیمیة واالقتصادیة والسیاسیة-

 .الحاجة إلى التوجیھ الواعي عن طریق وسائل اإلعالم-

 .الحاجة إلى االرتباط الموثق بالتراث القومي وبالمستقبل الذي نتقدم نحوه-

 )12(.الحاجة إلى قادة متخصصین في جمیع المیادین-

إن الشباب في ھذه المرحلة مشحونون بشحنة كبیرة : الحاجة إلى الحركة والنشاط-8

من الطاقة التي البد من إفراغھا، واألنشطة المختلفة تتیح لھم الفرص المناسبة إلفراغ تلك 
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الطاقة عن طریق الحركة والنشاط وجمیع أنشطة رعایة الشباب تخطط وتصمم لتحقیق ھذا 

 .الھدف

وھي من أھم الحاجات اإلنسانیة للشباب في تلك :الحاجة إلى الشعور باألھمیة-9

المرحلة التي یشعرون في بدایتھا بمشكالت أزمة الھویة التي یسأل فیھا كل شاب من أنا؟ 

ویتم إشباع تلك الحاجة من خالل األنشطة التي یأخذ الشباب دورا فیھا، یشعر من خاللھا 

 .بأنھ ھام وذو قیمة

 أن ھناك خبرات جدیدة   Nash"ناش"یرى: الحاجة إلى ممارسة خبرات جدیدة-10

یجب على اإلنسان أن یتعلمھا ویمارسھا ویبحث عنھا لكي یمأل حیاتھ باإلشراق اإلنسان من 

 .الضغوط العصبیة والنفسیة التي صاحبت التطور الحضاري

  یرى أن الشباب في حاجة اآلن إلى أن یكون لدیھم أدوار لھا معنى "Jones"حیث أن 

في المجتمع حتى یرتبطوا بصورة قویة بالمؤسسات االجتماعیة القائمة وأن یتوفر لھم حریة 

اإلرادة والثقة بالذات التي تساعدھم على خلق قاعدة مستقرة لنموھم السیكولوجي والتعلیمي 

     )13(.والذاتي

 :وتتطلب:الحاجة إلى دعم الشخصیة واستغالل االستعدادات الخاصة-11

 .تھیئة وسائل استثمار وقت الفراغ- 

توفیر وقت فراغ كاف تستغل فیھ المواھب الخاصة وتزاول فیھ الھوایات الشخصیة  - 

 .األمر الذي ال یتوفر دائما وأبدا في جو المھنة

 .توفیر وسائل التثقیف- 

 .حمایة الشباب من حمالت اإلفساد والتعصب- 

 :ھذه الحاجة تتطلب ما یأتي: الحاجة إلى تأمین المستقبل- 12

الحصول على عمل مناسب، وتوفیر الدراسة التي تؤھل الشباب للحصول على ھذا العمل 

والتوفیق فیھ والترقي في درجاتھ المختلفة، تیسیر التعلیم وتخطیطھ بحیث یوفق بین حاجات 

المجتمع وحاجات الشباب نفسھ، ال یكفي كي نؤمن الشباب على مستقبلھ أن نجد لھ أي عمل 

من األعمال ولكن یجب أن یسبق ذلك  التوجیھ المھني بحیث یشعر كل شاب عامل بالتوافق 
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التام  مع مھنتھ وزمالئھ في المھنة، تحقیق مبدأ تكافؤ الفرص، توفیر التأمینات االجتماعیة 

 )14(.في حاالت المرض أو العجز عن العمل أو التعطل

          حیث یتخوف الشباب من المستقبل وما سوف یواجھھ في األیام القادمة، وھو ما 

لموقف الشباب من المستقبل، فقد زار " صدمة المستقبل" في كتابھ "ألفین توفلر"یعرضھ 

الكثیر من أماكن تجمعاتھم والتقى العدید من الشخصیات المعنیة بھذا المجال، وكانت 

النتیجة التي توصل إلیھا ھي أن معظم الشباب عبر عن قلقھ البالغ من جھة المستقبل بما 

 )15(.یحملھ في طیاتھ من تغییر وتكیف ومخاوف

 أن أسالیب العمل مع الشباب ینبغي أن تسقط كل نوع من أنواع التسلط علیھ، ویجعلھ -13

مشاركا فعاال في عملیات التخطیط والتنفیذ والتقویم األمر الذي یقتضي تغییر كثیر من القیم 

 .التقلیدیة واستبدالھا بقیم جدیدة ال تضع حواجز علیھم  باسم السن أو الخبرة أو الوظیفة

 ینبغي أال تنفصل حركات الشباب في مجتمعنا عن حركات الشباب في العالم كلھ بل -14

ینبغي أن تلتحم معھا من خالل التنظیمات الدولیة وھذا المساعد على زیادة وعي الشباب في 

 )16(.مجتمعنا بالتیارات العالمیة ویجعلھ یسھم في قضایا الشعوب األخرى

تتطلب مرحلة المراھقة التي یمر بھا الشباب إلى عنایة خاصة، والتي البد أن یراعى فیھا - 

االعتبارات االجتماعیة والثقافیة والسیكولوجیة واالقتصادیة التي یمر بھا الشباب خالل ھذه 

على ضرورة " صباح الخیر"المرحلة، والتي یجب أن تتناسب معھا،  وركزت مجلة 

االھتمام بقضایا الشباب في كافة مجاالت الحیاة، وذكرت ثالثة محاور یجب أن تراعى لدى 

 :الشباب وھي

المیل الفطري لدى الشباب والمراھقین للعمل السري، التقلید والتمسك بالمثل العلیا،  روح 

  )17(.التمرد

 :احتیاجات الشباب فیمایلي" عبد السالم زھران"         وقد حدد أیضا 

 وتتضمن الحاجة إلى األمن الجسمي والصحة الجسمیة، والحاجة :الحاجة إلى األمن- 

إلى الشعور باألمن الداخلي والحاجة إلى تجنب الخطر واأللم، والحاجة إلى الحیاة األسریة 

 .اآلمنة
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 تتضمن الحاجة إلى المحبة والحاجة إلى القبول والتقبل :الحاجة إلى الحب والقبول- 

 ) 18(.االجتماعي، والحاجة إلى األصدقاء واالنتماء إلى الجماعات

 الحاجة إلى ممارسة الھوایات واأللعاب الریاضیة واألنشطة :الحاجات الترویحیة- 

الثقافیة واالجتماعیة والفنیة، والحاجة إلى وجود أماكن ومؤسسات مختلفة یمارس الشباب 

فیھا ھوایاتھم المختلفة ویقضون فیھا وقت فراغھم، وأیضا الحاجة إلى وجود برامج وأنشطة 

متنوعة تستوعب وقت فراغھم بأسلوب یعمل على تنمیتھم وإلى وجود متخصصین مھنیین 

لمساعدة الشباب في مجال قضاء وقت فراغھم ومثلھم الفتیات في إطار النظم االجتماعیة 

 )19(.السائدة

 االھتمام إلى و الجنسیة التربیة إلى الحاجة تتضمن :الجنسي اإلشباع إلى الحاجة -

 التوتر من التخلص إلى باإلضافة الغریزي الجنسي التوافق إلى الحاجة اآلخر و بالجنس

.االقتصادیة الحاجة نفسیة و حاجة ھي و النفسي
)20( 
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 : مكونات الشخصیة الشابة واھتماماتھا3.1

 :مكونات الشخصیة الشابة.1.3.1

إن البحث في العناصر المكونة للشخصیة وفي طبیعتھا وإسھاماتھا النسبیة في بناء 

الشخصیة، التي تعتبر نتاجا لتفاعل ھذه العناصر أو المكونات التي نعرض لھا في الفقرات 

 :التالیة

  :المكون البیولوجي- 

یعتبر ھذا المكون أول ھذه العناصر، حیث نجد أنھ یشكل أكثر المقومات أساسیة بالنسبة 

لبناء الشخصیة، ونقصد بھ البنیة العضویة والفیزیقیة التي تجعل الفرد كائنا عضویا حًیا 

ومن مكوناتھ البیولوجیة فأوال یختلف اإلنسان عن أي كائن حي أخر، حیث تلعب الوراثة 

البیولوجیة دورا أساسیا في نقل التكوین البیولوجي من جیل إلى جیل أخر بید أن االختالف 

الوحید یكمن في امتالك التكوین البیولوجي،و لإلنسان القدرة على التفاعل مع البیئة 

المحیطة، وھو ما یعجز عنھ الحیوان، ففي أعقاب الوالدة البیولوجیة لإلنسان یبدأ دور 

الوراثة في التقلص في مقابل زیادة تأثیر وطأة البیئة وفاعلیتھا، حتى أنھا تتغلب أحیانا على 

التكوین البیولوجي ذاتھ، بذلك یمكن القول أنھ إذا كان  الحیوان بن ساللتھ ونوعھ فإن 

 .اإلنسان ابن مجتمعھ وثقافتھ

 :وفي ھذا اإلطار نستطیع أن نقسم حیاة اإلنسان بیولوجیا إلى أربعة مراحل

حیث أن اإلنسان مولود بمجموعة من الدوافع والغرائز، : مرحلة الصغر والنشأة- 

االستعدادات  البیولوجیة التي یسعى الكائن الحي إلشباعھا وإعمالھا، وأثناء عملیة اإلشباع 

ھذه یقوى الكائن الحي بیولوجیا حیث یحقق درجة أكثر من االكتمال لألعضاء األساسیة 

 )21(.واتجاًھا من حالة التجانس إلى التخصص الوظیفي لھذه األعضاء

مرحلة الثانیة وھي مرحلة الشباب، ونجد أن أعضاء الكائن الحي قد بلغت أوج نضجھا، - 

حیث الجسم قوي والعضالت مفتولة والغرائز قویة، ومن ثم البحث عن إشباع أمثل، ومن 

المالحظ أنھ خالل ھذه المرحلة تحدث عدة تغیرات في شكل الجسم، وفي الصوت، وفي 

الطاقة التي یتمتع بھا اإلنسان، غیر أنھ برغم ھذه الحیویة واالكتمال البیولوجي المتدفق، 



    الشباب وعالقتھ بالصحافة المكتوبة
 

145 

 

نجد أن االكتمال االجتماعي والثقافي ال یكن قد تحقق بعد، ومن ثم تعیش الشخصیة الشابة 

 .عادة حالة من القلق، أو عدم اإلشباع، ومن ثم عدم التوازن البیولوجي

 .مرحلة شباب التكوین البیولوجي الذي اكتمل في مرحلة الشباب: مرحلة الرجولة- 

 .حالة االنھیار بالنسبة لھذا البناء البیولوجي: مرحلة الشیخوخة- 

وھذا یعني أن مرحلة الشباب ھي أكثر المراحل حساسیة وقلقا ودینامیة من الناحیة 

 )22(.البیولوجیة

 :المكون الثقافي-

من المكونات الھامة في بناء الشخصیة ومثلھا نجد أن المكون البیولوجي مشتق من البناء 

العضوي وما تحت العضوي، فإننا نجد أن المكون الثقافي مشتق ھو األخر من بناء الثقافة 

والقیم، بحیث یتم استیعابھ داخل بناء الشخصیة من خالل مؤسسات التنشئة االجتماعیة 

والثقافیة ووسائلھا العدیدة، ویكتشف تحلیل بناء الثقافة والقیم داخل بناء الشخصیة عن 

 :تضمنھ لثالثة عناصر

العنصر األول ھو العنصر اإلدراكي ویحتوي بداخلھ على مجموعة المعارف الموضوعیة - 

 .والدقیقة والتي بالنظر إلیھا ندرك الشخصیة وواقعھا المحیط بھا

العنصر الثاني فیتمثل في العنصر التقدیمي، ویحتوي بداخلھ على مجموعة المعاییر والقیم - 

التي تفاضل الشخصیة، استنادا إلیھا تتبین  البدائل المختلفة إلشباع الحاجات األساسیة 

 .للشخصیة

العنصر الثالث فھو العنصر الوجداني، والذي یرتبط الشخص من خاللھ عاطفیا أو - 

مشاعریا بموضوعات محددة اإلشباع، وفیما یتعلق بمكانة مفھوم الثقافة والقیم في بناء 

 :الشخصیة، فیتم طرح ثالثة مالحظات

انتقال أو التدرج   فاعلیة مؤسسات التنشئة من البسیط إلى المركب، ومن المتفرد : األولى- 

إلى المتعدد، بمعنى أنھ إذا كانت األسرة ھي مؤسسة التنشئة في الصغر، فإننا نجد أن 

 .المدرسة تضاف إلیھا بعد فترة، ثم نجد جماعة األصدقاء
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تتمثل في تباین مضامین التنشئة االجتماعیة والثقافیة، فمن المؤكد أنھ وإن كان ھناك : ثانیا- 

قدر من التداخل والتكامل إال أن ھناك نوًعا من التخصص فیما یتعلق بمضامین التنشئة، 

 )23(.فالمعاییر التي تغرسھا األسرة تختلف نوعًیا عن المعاییر التي تتولى المدرسة غرسھا

تتمثل في تدرج و مكانة عناصر الثقافة والقیم ارتباطا بتقدم الشخصیة الفردیة نحو : ثالثا- 

النضج، فإذا كان العنصر الوجداني ھو الذي یسبق أوال في الصغر، فإن العنصر اإلدراكي 

یبدأ بعد مرحلة من تحرك الشخصیة نحو النضج، ثم یبدأ العنصر التقدیمي في الظھور بعد 

ذلك داخل بناء الشخصیة، غیر أن ھذه العناصر ال یأتي كل منھا بعد اآلخر، ولكنھا قد 

 .تتواجد داخل المكون الثقافي للشخصیة، ولكن بأوزان متباینة بالنظر إلى بعضھا البعض

ونظرا الن الثقافة من حیث القیم والمعاییر ھي التي توجھ سلوك الفرد في المجال 

االجتماعي، فإننا نجد أن الشخصیة الثابتة ال تكون قد استوعبت المكونات الثقافیة بالقدر 

الذي ییسر لھا توجیھ سلوكیاتھا بصورة عقالنیة داخل المجال االجتماعي، ومن ثم نجدھا 

تتبع أحیاًنا منطق التجربة، المحاولة والخطأ، في تأسیس العالقة بین سلوكیات معینة وقیم 

ثقافیة بعینھا، وقد تخطئ حینما توجھ سلوكیاتھا بمكونات ثقافیة غیر مالئمة عشوائیة ألنھا 

 .تستوعب القیم التي توجھ السلوك في مجال اجتماعي بعینھ

 ھذا إضافة إلى التزام الشباب بالقیم والمعاییر الثقافیة یكون حتى ھذه المرحلة من العمر 

ضعیًفا واھیا، وذلك ألن الشباب یكون في مرحلة التعرف والتعریف بھا لكنھ لم یعمل في 

الواقع، ومن ثم لم یتفاعل بشأنھا، وھو التفاعل الذي یتیح لھ االستیعاب المفصل والعمیق 

لھا، ومن ثم نجد أن الشباب یمتلكون خالل ھذه المرحلة نوًعا من المرونة الثقافیة أو 

 )24(.القیمیة

والشباب ھم في مرحلة تتطلب التجریب والتغییر والتعدیل الدائم لكل ما استوعبوه من قیم 

أتت إلیھم من مختلف مؤسسات التنشئة االجتماعیة والثقافیة، وفي ھذا اإلطار فقد یرفض 

الشباب القیم التي استوعبھا عن أجیال الشیوخ ألنھا غیر مالئمة للمواقف االجتماعیة التي 

یتفاعلون في إطارھا، أو أنھا ال تعبر عن رؤیتھم المخالفة لتفاعالت الموقف والسلوكیات 

التي ینبغي تأسیسھا في ھذا اإلطار، أو أنھم قد یعتنقوا قیما ومعاییر منحرفة، ألنھا أكثر 

توفیرا إلشباع بالنسبة لحاجاتھم األساسیة مما لو وجھت سلوكیاتھم بالقیم السویة، بل أنھم 
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خالل ھذه المرحلة قد یعتنقوا قیما مضادة لقیم المجتمع تماًما، ألنھم یدركوا أن منظومة القیم 

التي یسلم بھا المجتمع ویتفق علیھا ال تقدم لھم إشباعا حالیا أو محتمال، ومن ثم فقد ینضموا 

إلى سیاقات اجتماعیة تمتلك قیما وثقافة توفر لھم ھذا اإلشباع بالكیفیة والمستوى المالئم، 

ونتیجة لذلك نجد أن المكون الثقافي غالبا ما یكون مكوًنا مرًنا، یتسم بالتنوع وعدم الثبات، 

بل وعدم تعمق جذورھا في بنیة الشخصیة الشابة، ومن ثم فالتزام الشباب بھذا المكون 

الثقافي عادة ما یكون ضعیفا، مؤشر ذلك أنھم قد یحاولون تجدید القیم التي استوعبوھا، أو 

البحث عن بدائل لھا، أو رفض ھیئتھا المعاصرة والھروب بعیدا عن المجتمع، بحثا عن ھذه 

 .القیم ذاتھا في مراجعھا الصحیحة

 :المكون االجتماعي- 

الذي یساھم في بناء الشخصیة الشابة، ویتحدد مضمون ھذا المكون بمجموعة الممارسات 

التي تتولى إعداد أو تأھیل الشباب للتعامل مع العناصر االجتماعیة األخرى داخل بنیة 

المجتمع، أو التي تجیز قدرتھ على التعامل من خالل تعیین مكانتھ ودوره االجتماعي بین 

األشخاص إذا حدث تكامل بین توقعات األنا واستجابة اآلخر لھذه التوقعات، ومن خالل ھذا 

)25(.التآزر تنشأ الجماعة والتجمع والنظام والنسق والبناء االجتماعي
 

         استخالصا مما سبق فإننا نجد أنھ إذا تضمنت الشخصیة ھذه المكونات الثالث 

بصورة مكتملة، فإن الشخصیة حینئذ تكون في أكثر مستویات مثالیة واكتماال بید أن نقص 

ھذا االكتمال في أي من مقومات الشخصیة أو فیھا جمیًعا قد یدفع إلى اإلحساس العمیق 

بالقلق والتوتر، الذي یظھر عادة في الفجوة بین االكتمال الناقص المحتمل أو الذي  ینبغي 

أن یكون في ھذه الفجوة قد یحدث التمزق الشبابي، قد یعاني الشباب من أزمة الھویة، قد 

یرفضون الماضي والحاضر ألن بھ نقصھم وتبعیتھم، وقد یتشرقون إلى المستقبل ألن بھ 

  )26(.اكتمالھم

 :اھتمامات الشباب.2.3.1

إذا كانت منظومة التمكین تتصف بقدر كبیر من االستقرار وبطء التغیر، كونھا تمثل القواعد 

الرئیسیة التي یمكن االنطالق منھا للتأثیر في المجتمع من خالل االنجاز الفعلي، فإن 

اھتمامات الشباب مختلفة ومتغیرة، إّن ھذه االھتمامات غالبا ما تتأثر بالبیئة االجتماعیة 
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والحضاریة السائدة، سواء أكان على المستوى المحلي البسیط، أم على المستوى األكثر 

اتساعا لیشمل مفردات حضارّیة عالمیة یصطدم بھا الشباب، أو یتابعونھا عبر الشبكات 

االلكترونیة والشبكات المعّقدة للمعلومات واإلعالم، والتبلیغ التي تكتسح كّل الحدود، حتى 

 .الحدود الشخصّیة للفرد في إطار التیار المعقد للعولمة الذي یجتازه اآلن

إّن اھتمامات الشباب، شأنھا شأن آیة شریحة اجتماعیة متنوعة ومتفاوتة األھمّیة، یمكن أن 

 :تندرج في أربع مجموعات رئیسّیة

 .االھتمامات الشبابّیة الجادة ذات الطبیعة العملّیة التي لھا عالقة بالمستقبل: األولى

 .االھتمامات الّذاتیة التي یمكن أن تتصل بالمجموعة األولى: الثانیة

االھتمامات االستمتاعیة بالحیاة، والمرحلة العمریة، والالمسؤولّیة والحریة : الثالثة

 .واالنطالق

 .االھتمامات العاّمة بقضایا المجتمع والوطن: الرابعة

 :واإلشكالیة أمام المجتمع تتمثل في

كیف یمكن الوصول إلى الّتوازن العملّي بین الحّق في القرار والفعل لدى الشباب من جھة، 

وبین كونھم في مرحلة التكوین واالستعداد من جھة ثانیة،وبین االستعداد لّتحمل المسؤولیة 

من جھة ثالثة، وما ھي ضوابط الحریات والمسؤولیات؟ وھل مرحلة التعلم والتكوین ھي 

 أن اھتمامات 2002نفسھا مرحلة الحرّیة واالنطالق ؟، ویبین تقریر التنمیة العربّیة لعام 

إذ تبلغ " فرص العمل"في المرتبة األولى : الشباب في عدید من األقطار العربیة كمایلي

 %23،أما التعلیم بالنسبة )%5(بینما ینخفض االھتمام بالمشاركة السیاسیة إلى . )45(

         )27( ).%4(ثم الفقر  )%4(والرعایة الصحیة ب )%8(وتوزیع الثروة  )%12(،والبیئة ب
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 :مشاكل الشباب ومقترحات لحلھا.1.2

 :مشاكل الشباب.1.1.2

 تواجھ الشباب العدید من المشكالت التي یتطلب مواجھتھا تكاثف جھود العدید من 

 :المؤسسات والھیئات من أجل حلھا، ومن بین أھم ھذه المشكالت مایلي

 : المشكالت النفسیة

وتتركز معظم المشكالت النفسیة الشباب حول مشكالت النمو االنفعالي لمرحلة المراھقة 

واالستعداد للرشد وتحمل المسئولیة واالستقالل عن األسرة والشباب في مرحلة التعلیم 

یعاني كثیرا من القلق والتوتر وتغلب الحالة االنفعالیة والشعور بالنقص والخجل واالرتباك 

والخوف من المستقبل، وتؤثر ھذه المشاعر على الصحة النفسیة والنشاط العقلي، واتجاھات 

الشباب وعاداتھا المختلفة ویظھر ذلك في شعور الطالب باألرق والتعب المزمن والصداع 

 )28(.والنسیان وعدم القدرة على ضبط النفس
 الذي یعاني منھ الشباب، وھو نتیجة للعملیات االنفعالیة Anxietyویعتبر القلق               

المؤلمة المتداخلة التي یحدثھا الصراع واإلحباط، والقلق المرضي یقترن بخوف وفزع ال 

یعرف الفرد مصدره وتكون أسبابھ ال شعوریة، والفرد یعجز عن السیطرة علیھ ومن ثم فأن 

ھذا القلق إنما یھز أركان شخصیة الفرد، وبذلك فإن القلق انفعال شعوري مؤلم مركب من 

الخوف المستقل وتوقع خطرا محتمال أو مجھوال أو توقع العقاب أي یتضمن تھدیدا داخلیا 

   )29(.أو خارجیا للشخصیة

والشباب یعاني من صراعات نفسیة متباینة مثل الصراع بین الحاجة إلى اإلشباع الجنس 

وبین التقالید الدینیة واالجتماعیة، وصراع القیم مثل الصراع بین ما یعتنقھ الشباب من 

مبادئ والقیم، ویعاني الشباب كذلك من صراع المستقبل واختیار العمل أو الوظیفة أو 

المھنة ونتیجة لذلك یتسم الشباب بالمیل إلى التطرف، وكثرة االندفاع المتحمس، والعمل 

على تحقیق القبول لھ من جماعات األقران واالھتمام بعضویة الجماعات والتجمعات 

 .واأللعاب الجماعیة
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كما یعاني من بعض اضطراب األجھزة الجسمیة الناتجة عن سوء التغذیة أو التعب 

واإلرھاق والملل أو عوامل نفسیة مثل العقد والصراعات النفسیة ولقلق واألفكار الوسواسیة 

وحدة االنفعاالت واإلسراف في التأمل الذاتي، ولعل مشكلة االغتراب أو افتقاد الھویة من 

أبرز المشاكل النفسیة الحدیثة التي یعاني منھا الشباب الجامعي، واالغتراب كما یعرفھ 

 من خالل استخداماتھ في علم النفس االجتماعي أو التحلیل النفسي أنھ یشیر إلى "أیزنك"

الحاالت التي تسبب الصراع النفسي لحاالت اغتراب الذات وفقدان اإلحساس بالھویة 

 .والشعور باختالف الشخصیة

كما أن التناقض الوجداني تجاه الذات والمجتمع تعتبر من المشكالت النفسیة الحدیثة لدى 

الشباب، وھي ال تقتصر على المعارضة المجتمع فقط بل قد تتضمن أیضا نبذ الشخص 

 مشتمال في ذلك على مختلف لجھود التي یبذلھا الفرد من أجل تحویل  Self rejectionلذاتھ

 ذاتھ مستخدما األسالیب المتاحة ثقافیا مثل الرھبة أو التحلیل النفسي أو الحبوب الھلوسة

  )30(. أو التطرف الدیني

الذي یعاني منھا الشباب، حیث أنھا خبرة تشمل  )Loneliness(      أما الشعور بالوحدة 

المشاعر الحادة التي كونھا الفرد من خالل الوعي الذاتي لتحطیم الشبكة األساسیة لعالقة 

التي تنشأ من عدم قدرة الشباب  Identity Gisis  وتعد أزمة الھویة ،)31 (الواقع بعالم الذات

على فھم ذواتھم الجدیدة وتقبلھا، والتعامل معھا، وھي أزمة یتوقف على حلھا، استمرار 

  )32(.نضوج الشخصیة بشكل سوي، من أھم جوانب أزمة بدایات الشباب

في بیئتھ ومدرستھ " شعورھم باالغتراب"        ومن بین المشاكل التي تواجھ الشباب 

وعملھ وما یتبعھ من شعور بعدم االنتماء ألسرتھ ولمجتمعھ دفع الكثیر من الشباب إلى عدم 

المشاركة في عملیات التنمیة، بل واتجھوا إلى سلوكیا ت سلبیة، انتشرت بینھم من إدمان 

وتمرد وزواج عرفي وتحرشات جنسیة في الشوارع، واالعتداء الجنسي، واالنفالت 

األخالقي والقیمي والدیني واستبدالھا بالقیم السلبیة الھدامة مثل االنحالل بدل من الرجولة 

وانتھاز الفرص بدون وجھ حق، كما أن شعور الشباب باالغتراب وعدم االنتماء یؤدي بھم 

إلى تضخم ما یسمى بأزمة الھویة تعنى إحساس الشباب بالضیاع في مجتمع ال یساعدھم في 
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فھم أنفسھم، وال تحدید دورھم في الحیاة، وال یوفر لھم فرص یمكن أن یعینھم على 

       )33(.اإلحساس بقیمتھم االجتماعیة، وأزمة الھویة تمثل أھم األزمات التي یواجھھا الشباب

        وباعتبار الشباب نصف الحاضر وكل المستقیل والذراع األقوى للمجتمعات 

في عملیات البناء والتشیید، وضرب ھویة ھذه الفئة وشل إرادتھا ودوراتھا في فلك التعبئة 

الحضاریة الثقافیة واإلعالمیة السیاسیة واالقتصادیة یدفعھا إلى االنحراف والتحول من 

 طاقة إبداع وإنتاج غلى طاقة ھدم وتدمیر أو أشباح سقیمة جعل األسرة البیضاء 

 )34(. في مصحات إلدمان حتى یصاب الشباب بالعجز وعدم القدرة والیأس

 : المشكالت االجتماعیة

یتعرض الشباب لكثیر من المشكالت المرتبطة بالنواحي الجسمیة والعقلیة واالنفعالیة  

واالجتماعیة، ففي الجانب االجتماعي قد یتجھ الشباب نتیجة للتربیة الخاطئة إلى االنخراط 

مع جماعات السوء، مما یمھد السبیل إلى ظھور مشكلة االنحرافات السلوكیة كالسرقة 

وارتكاب الجرائم، والغش في االمتحان وسوء التكیف األسرى واالجتماعي، ویتصف ھذا 

الجانب االجتماعي لدى الشباب بمظاھر رئیسیة في تألیفھ مع اآلخرین أو في نفوره منھم 

وفیما یتعلق بالتآلف یمیل الشباب إلى الجنس األخر ویؤثر ذلك على سلوكھ ونشاطھ كما أنھ 

یحاول أن یؤكد اعتزازه بشخصیتھ ویشعر بمكانتھ، ویرغم المحیطین بھ على االعتراف لھ 

بذلك، ویخضع لجماعة الرفاق كما أنھ یستطیع أن یدرك العالقات القائمة بینھ وبین 

 .اآلخرین

أما النفور فیظھر في ثمرة الشباب وسخریتھ من بعض النظم القائمة حیث یعصى ویتمرد  

ویتحدى السلطة القائمة ویتطور إیمانھ بالمثل العلیا بشكل یؤدي إلى السخریة أحیانا من 

الحیاة الواقعیة المحیطة بھ لبعدھا عما یؤمن بھ ویدعو إلیھ ویزداد  تعصبھ آلرائھ متأثرا في 

ذلك بعوامل عدیدة تنشأ عن عالقتھ بالوالدین وبأنماط الثقافة التي تشكل بیئتھ وبالشعائر 

   ) 35(.الدینیة التي یؤمن بھا والطبقات االجتماعیة التي ینتمي إلیھا

تعتبر مشكلة التعصب من بین األمراض االجتماعیة التي تنتشر بین عدد قلیل من      

شبابنا في الوقت الحاضر، ویظھر أكثر ما یظھر في التحیز الذي یبلغ حد الھوس والنوبات 

الھستریة في تشجیع األندیة الریاضیة حیث یتحمس الشاب لناٍد معین ویعجب بھ ویعتبر 
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اتجاه سالب نحو " انتصاراتھ انتصارات لھ شخصًیا، والتعصب یعرفھ علماء النفس بأنھ

جماعة بشریة ونحو أعضائھا شریطة أن یكون ھذا االتجاه عدیم المبررات أو األسس 

  )36(".المعقولة 

اصطالح علمي "بأنھ " سمنر"أما التعصب من وجھة نظر علماء االجتماع، أمثال       

یطلق على تلك النظریة لألمور التي تجعل جماعة الشخص مركز كل شيء، وأن كل 

 )37(".الجماعات األخرى تقدر وتقوم وترتب بالقیاس إلیھا

 :المشكالت التعلیمیة-

یواجھ الشباب الجامعي عدة مشكالت ترتبط بمجال دراستھ سواء فیھا ما یرتبط بالشباب  

أنفسھم أو بالمقررات الدراسیة أو العلمیة التعلیمة، فكلھا معوقات نحو تحقیق األھداف 

من " كم"المنشودة، والشباب الجامعي ال یشعر بأن الجامعة تقدم لھ أكثر من مجرد 

المعلومات دون أن تقوم بوظیفتھا اإلرشادیة والتثقیفیة التي تزوده بما یحتاجھ من ثقافة 

عامة، ومن المشكالت التعلیمیة التي یوجھھا الطالب علیھا سوء التوافق الدارس والشخصي 

 )38(.واالجتماعي

             كما أن القلق یلعب دور في التأثیر على األداء األكادیمي للشباب، حیث أكد 

بدراستھ التي تناول فیھا أثر القلق على األداء األكادیمي    Spielberger" سبیلبرجر"

لطالب الجامعة وتوصل إلى أن تأثیر القلق على األداء األكادیمي یتوقف على مستوى قدرة 

األفراد، فقد أظھرت الدراسة أن القلق المرتفع مع القدرة المتوسطة یؤدي إلى انخفاض في 

مستوى األداء بینما القلق المرتفع مع القدرة العالیة یؤدي إلى مستوى عال من األداء 

   )39(.األكادیمي

من المشاكل المعقدة على الصعیدین االجتماعي " أزمة السكن"وتعد أیضا        

واالقتصادي معا، فھي بذلك تعتبر مشكلة اجتماعیة تمس قطاعات عدیدة من المجتمع ومع 

ذلك فان أكثر الفئات تضررا من ھذه المشكلة ھم فئة الشباب في سن الزواج اآلن، وتحول 

ظروفھم المادیة الضئیلة وارتفاع أسعار المساكن دون تمكنھم من الحصول على 

 )40(.المسكن
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إلى العوامل التي تقف وراء مشكلة السكن التي " محمد علي محمد "          وتطرق

تواجھ الشباب،ھذا األخیر  الذي یدرك أن أھم العوامل التي أدت إلى تفاقم مشكلة السكن ھو 

عدم االھتمام بتنظیم األسرة، وأیضا تقدم الرعایة الطبیة والصحیة وارتفاع مستوى الوعي 

  ) 41(.الصحي لألمھات

 :المشكالت الدینیة واألخالقیة-

ویقصد بالمشكالت الدینیة األفكار أو الظواھر أو القضایا التي تثیر القلق لدى شریحة من 

طالب الجامعة، نظرا لتعارضھا مع الدین، أو عدم البث فیھا برأي دیني وفقا لتصور ھؤالء 

الطالب فلشباب یعاني الغموض في بعض األمور التي تتعلق بالجانب الدیني ویواجھ أحیانا 

مشكالت دینیة ذات أثر عمیق في شخصیتھ وقد یتورط في مشاكل أخرى بسبب ھذا 

 .الغموض

الحاجة إلى التوجھ الدیني والحیرة بخصوص الحیاة والموت وما :  ومن المشكالت الدینیة

بعدھما والخوف من الموت والحیرة بخصوص المعتقدات والشك الدیني والضالل، وعدم 

إقامة الشعائر الدینیة وعدم التمسك بالتعالیم الدینیة وعدم احترام القیم األخالقیة وعدم معرفة 

المعاییر التي تحدد الحالل والحرام والصواب والخطأ والصراع بین المحافظة والتحرر 

والشعور بالذنب، وكذلك االنحراف العقائدي مثل الزواج العرفي الذي یصاحبھ السریة، 

ومن أسباب وعوامل التي كشفت عنھا األبحاث والدراسات أن لھا صلة وثیقة بمشكالت 

 :الشباب ھي

الصراع النفسي بسبب التضارب في الرغبات والحاجات وبسبب الفشل في إشباع - 

 .الحاجات األساسیة وفقدان األمن النفسي والخوف من المستقبل المجھول في ھذا العالم

 .الفراغ الروحي وضعف اإلیمان باD والعقیدة، وضعف الوازع الدیني والخلقي- 

طغیان المادة والقیم في الحیاة، حتى أصبح النظر إلى الفرد على أنھ جزء من آلة اإلنتاج - 

 .وأصبحت قیمة الفرد تقاس بما یملكھ

الشعور بالظلم واالستغالل وعدم التكافؤ الفرص وكبت الحریات الفردیة واالعتداء على - 

 .الحقوق األساسیة
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الصراع بین األجیال والتباین بین الكبار وبین جیل الشباب واتھام الشباب للكبار بعدم - 

 )42(.الشعور بمشاكلھم واحتیاجاتھم والعمل بجد وإخالص على حلھا

 :مشكلة الغیاب اإلیدیولوجي- 

یتبنى أي مجتمع في وضعھ المثالي أو المعتاد موقفا إیدیولوجیا محددا تشكل متضمناتھ 

الموجھات األساسیة التي تحكم السلوك االجتماعي باعتبارھا المحكان التي یحكم بالنظر 

إلیھا على طبیعة األداء، وتشیر األیدیولوجیات في معانیھا األساسیة إلى مجموعة المبادئ أو 

األفكار التي تشكل رؤیة محددة للمجتمع ومن ثم موقفھ من قضایا الوجود المحیط بھ، 

وتتمثل القیمة الحقیقة ألیة إیدیولوجیا في أنھا تطرح النموذج أو المثال الذي ینبغي احتذاؤه 

أو تمثلھ، ومن ثم فغیاب األیدیولوجیا أو عدم وضوح المثال الذي تطرحھ، فإننا نجد أن 

التفاعل االجتماعي یتم بال وجھات أساسیة، ومن ثم یتحرك المجتمع حركة عشوائیة یفتقد 

الھدف وال نمتلك خطا مستقیما للوصول علیھ، وھو ما نرى انعكاسا لھ في سعي األفراد 

النجاز متطلباتھم وفقا ألیدیولوجیات خاصة قد تھتم بما ھو خاص، وتفضلھ على ما ھو 

    ) 43(.عام

          إن الخالفات األسریة لھا أثر بالغ في وجود مشكالت الشباب، وعلینا أن نوفر لھم 

الجسمانیة والنفسیة والثقافیة واالجتماعیة :ما عجزت األسرة عن إشباع حاجاتھم األساسیة

كنتاج لواقع اجتماعي اقتصادي تعایشھ األسرة في إطار ظروف اجتماعیة أشمل جعلت 

الشباب كل الوقت بعید عن رعایة وحمایة أسرتھ التي من المفروض أنھ یمارس أنواعا من 

 )44(.األنشطة إلشباع حاجاتھ من أجل البقاء مع اآلخرین

         إن ظروف الواقع الصعب الذي تعیشھ فئة الشباب في المجتمعات العربیة، وحالة 

االنقسام والتفكك السیاسي لم تشكل عامل مساعد لدور فاعل ولعمل شبابي عربي مشترك 

إضافة إلى غیاب الدیمقراطیة في غالبیة المجتمعات العربیة وتسلط األنظمة على شعوبھا 

وتقیید الحریات العامة سواء اإلعالمیة أو حریة الرأي والتعبیر والفكر، وتفشي الفساد داخل 

المؤسسات، وفقدان الثقة ما بین الشعوب وأنظمتھا، لم یمنح الشباب الدور والفرصة للعب 

دور متقدم ورسم سیاسة الدولة، مما أدى إلى شل الحركة الشبابیة أو تناغمھا مع إیقاع 

   )45(.األنظمة



    الشباب وعالقتھ بالصحافة المكتوبة
 

155 

 

         كما انعكس تراجع عملیات التنمیة في دول العالم الثالث على تحقیق الشباب لحاجاتھ 

ورغباتھ، كون أن األزمة االقتصادیة التي تعرضت لھا، مع سوء تنظیمھا للموارد المحلیة  

أدى إلى انخفاض مستوى معیشة األغلبیة من سكان العالم الثالث بما في ذلك فئة الشباب، ما 

 وھو شعور الشباب بالخیبة عندما ال یستطیع إشباع Frustration أحدث نوعا من اإلحباط 

)46(.حاجاتھ بسبب العوائق مادیة واجتماعیة
 

 أن أسباب مشكالت الشباب في العالم "عباس محجوب"        وفي ھذا اإلطار یرى 

 :العربي متمثل في األتي

 .التناقض بین القیم والمجتمع، أي بین ما یجب أن یكون وبین الممارسة الفعلیة- 

 .افتقاد الھویة الذاتیة، وسبب ذلك البعد عن الثقافة األمة وتراثھا وتقالیدھا وعقیدتھا- 

مشكلة الجنس وصعوبة تكیف الشباب في ھذه المشكلة وعم وجود التربیة الجنسیة - 

الغزو المرتبط باالحتالل، والمفھومات المغلوطة عن : الصحیحة، وترجع ھذه المشكلة إلى

 الجنس ووظیفتھ في الحیاة، والمثیرات الخارجیة والعقبات التي توضع أمام الشباب 

في الزواج المبكر، والفراغ الفكري والعقلي والعاطفي، وتوفر أسباب االنحراف لدى 

 .الشباب وأخیرا عجز المنتدیات الشباب عن أداء دورھا

 .ضعف التعلیم والثقافة والتخلف العلمي- 

ومن ناحیة أخرى تعتبر المخدرات من المشكالت الخطیرة نظرا الرتباطھا بالشباب ومن ثم 

 )  47(.اآلثار السلبیة االقتصادیة واالجتماعیة والنفسیة والصحیة علیھم

 :       أما مشكلة المتعلقة بحاجة إلى الزواج وتكوین األسرة تمثلت في

مشكلة تأخر سن االستقالل االقتصادي مما یؤخر الزواج ویقلل القدرة على إنشاء األسرة - 

 .ویقلل من احتماالت التوافق الزوجین

 .حیرة الشباب بین التقالید القدیمة والتطورات االجتماعیة الحدیثة عند اختیار الزوجة- 

 .انعزال الجنسیة وجھل كل منھما بحاجات األخر- 

االنحرافات النفسیة واالجتماعیة المترتبة على تأخر سن الزواج ومن عدم التفاھم بین - 

  )48(.الجنسین
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 :مقترحات لحل مشاكل الشباب2.1.2

 :لحل بعض المشاكل التي یتعرض لھا الشباب البد من

وھي من المشكالت التي یعاني منھا الشباب، حیث أن ومع التقدم :الفجوة بین األجیال- 

العمري للفرد، یزداد اتساع الفجوة بینھ وبین من بعده من أجیال من الناحیة االجتماعیة 

والمعرفیة على حد سواء، ویحمل الجیل األكبر دوما الفكرة الوصائیة تجاه الجیل األصغر، 

ولذا یجب على الجیل األكبر، والعاملین مع الشباب خاصة، وفي قطاعات العمل الشبابي،أن 

یكونوا أكثر انفتاحا وتفھًما في تعاملھم مع الشباب فالعمل مع الّشباب یستلزم أموًرا عدة 

 :منھا

یجب على من یتعامل مع الشباب أن یتقبلھ كما ھو بشخصیتھ وذاتھ  المنفردة : التقبل- 

 .الخاّصة، مما یعزز ثقة الّشباب بنفسھ، وینزع الشعور بالدونیة أمام الجیل األكبر

یجب منح للشباب الحریة في اتخاذ القرارات المناسبة لمصلحة ومشاركتھ : التوجیھ الذاتي- 

 )49(.في تحمل المسؤولیة عن خیاراتھ وتوجیھ حیاتھ

یعني ذلك إتاحة الفرصة للشباب للتغییر عن نفسھ، وما یحول في : اإلنصات إلى الشباب- 

ذھنھ وخاطره بحریة ودون سقوف، والحدیث مع الّشاب عوًضا عن الحدیث إلیھ أي یجب 

وعند (أن یكون الّتواصل مع الّشاب بأسلوب الحوار والتبادل بدال من الوعظ واإلرشاد 

، فھذا ال یعني عدم مراعاة الضوابط الدینیة واألخالقیة، بل نقصد عدم "بدون سقوف"القول 

تحدید حرّیة الشاب في التعبیر بأي من المحّدات االجتماعیة التقلیدیة كصغر السن، وعدم 

 .الخبرة والدرایة، وغیرھا طالما أن الشاب ملتزم بأدبیات الحوار والتعبیر

على األسرة اإلنصات إلى الشاب واالستمتاع إلى احتیاجاتھ، والعمل على تلبیتھا : العقالنیة- 

 )50(.قدر اإلمكان، والتعامل معھ بالعقالنیة واإلقناع، عوًضا عن الجدل العقیم واألمر والّنھي

إن فكرة األندیة جّیدة وبناءة إال أنھا تفتقر إلى عدة من العناصر :أندیة الحوار الجامعیة- 

 :التي من شأنھا تفعیل دورھا وتنمّیة إلى الحد المرغوب فیھ، وھذه العناصر ھي

تقتصر ھذه األندیة على عدد قلیل من الجامعات والمعاھد، والبّد من تعمیمھا : االنتشار- 

 .على مؤسسات التعلیم العالي كافة
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تحتاج ھذه المنتدیات إلى ترویح داخل المجتمع الجامعي وخارجھ لزیادة االھتمام : الترویح- 

 .بأنشطتھا

البّد من االعتراف الفعلي بھذه المنتدیات وأنشطتھا  من قبل الھیئات :االعتراف الفعلي- 

اإلداریة والتدریسّیة في الجامعات، حیث إن ھذه الھیئات تكثر من الضوابط والشروط 

والمحّرمات حول أنشطة ھذه المنتدیات، وكذلك فإن أعضاء الھیئات التدریسیة ال یسمحون 

 )51.(للطلبة بحضور األنشطة خالل أیام الدراسة

والبد من تعمیم فكرة أندیة الحوار الجامعیة على مؤسسات التعلیم العالي، وإعطاء ھذه 

األندیة الشخصیة الحقیقیة واالعتراف بھا من قبل الھیئات الجامعیة، والعمل على تكثیف 

 .التغطیة اإلعالمیة ألنشطة ھذه األندیة مما سیعزز الروح التنافسیة بین األندیة المختلفة

لحل ھذه اإلشكالیة البد من تحفیز الّشباب : ھجرة العقول الشاّبة والحّد منھا - 

 :المبدعین على البقاء والعمل في وطنھم، ویكون ذلك ب

خلق حاضنات علمّیة ملحقة بالجامعات ومؤسسات البحث العلمّي، وإنشاء مشاریع   - 

علمّیة تتوافر فیھا الظروف واإلمكانات وابتكاراتھم ویمكن أن یكون ذلك بتبني فكرة إنشاء 

جامعة العباقرة العرب، على أن تكون مشروًعا غربًیا لذوي الطاقات اإلبداعیة المتمیزة، 

 .وتشمل الحقول المعرفیة كافة

وتعتمد أسالیب البحث العلمي الحدیثة، وتتوافر لھا اإلمكانات المادیة الالزمة من جانب 

 )52(.المؤسسات والھیئات العربیة الخاّصة والحكومیة

تنمیة القدرات والمواھب الشاّبة إلى حد اإلتقان، وفي مختلف المجالت، وإنشاء مراكز - 

تدریب متعددة األنشطة للشباب وبأسعار تكون بمتناول شرائح المجتمع كافة، للعمل على 

 .تنمیة العقلّیة والفنیة والمھّنیة للشباب

یجب إعادة النظر في مھام ھذه المجالس والوزارات : وزارت الشباب ومجالسھم - 

 :والیات عملھا، حتى تتماشى واحتیاجات الشباب المعاصرة، وھذا ب

قیام المجلس بإعادة  تأھیل األندیة الشبابیة القائمة، وتفعیل الجوانب الثقافیة  فیھا   ھذه    - 

المراكز ونشاطاتھا، وینسق بینھا بصورة تخدم مجتمعاتھا المحلّیة، مما یسھم في   تكوین  

)53(.نواة شبابیة صلبة، ومجموعات شبابیة ضاغطة
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من أكبر المشكالت التي یعاني منھا الشباب العربي :اإلعالم وصورة اإلعالمیة - 

عموما سوء صورتھ اإلعالمیة، سواء اإلعالم المحلّي أم لدى اآلخر، فاإلعالم الغربي ال 

یرى الشباب العربي إال من منظور اإلرھاب وأعمال، الشغب والعنف والتخلف العلمي 

 :واالجتماعي، لحل ھذه المشكلة البد من

خلق صورة مشرفة للشباب العربي في وسائل اإلعالم الغربیة والعربیة،  عبر تكثیف  - 

البرامج الحوارّیة الشبابیة والبرامج التوعوّیة حول حقیقة الشباب العربي وطموحاتھم، وبث 

تلك البرامج عبر الفضائیات العربیة والغربیة باستئجار وساعات إعالنات في تلك 

 .المحطات، إن لزم األمر

خوض الشباب العربي تجربة إعالمیة شبابّیة بإنشاء قناة تلفزیونیة، أو أیة وسیلة إعالمیة - 

أخرى، یكون من شأنھا التركیز على الحوار والتبادل الثقافي، وترسیخ القیم الّسامیة في 

 .نفوس الشباب

البد من تنمیة شخصیة ھؤالء الشباب تنمیة حقیقة وشاملة لجوانبھا : تنمیة شخصّیة الشباب- 

 :كافة، وذلك من خالل

ینم ذلك بتركیز على تنمیة اللغة العربیة : تنمیة الھویة الوطنیة والقومّیة للشباب العرب- 

لدى الشباب، حًسا واستخداما، فكثیرا ما نالحظ مدى غزو اللغات األجنبیة، واالنجلیزیة 

خاصة، للقاموس اللغوي لدى شبابنا المعاصر، الن اللغة ھي أھم أركان الھوّیة والشخصیة 

 )54(.الوطنیة للغتھ بتعریفھ مدى جمالھا واتساعھا وأھمیتھا

تنمیة الحّس واالنتماء الوطّني من خالل إعطاء لمناسبات واألعیاد الوطنیة والقومیة - 

الرسمیة منھا والشعبیة، صبغة احتفالیة  وإقامة مھرجانات  احتفالیة شعبیة في األماكن 

العاّمة في المناسبات الوطنیة،مثل عید االستقالل،والمناسبات الشعبیة كمواسم الحصاد، إن 

 .ذلك یعمل على الحفاظ على الھویة والتراث والموروث الشعبي

تشجیع العمل العام، سواء أكان المدني أم السیاسي، خاصة في الجامعات،بحیث یمارس - 

 .  الشباب دورا مھًما في مجتمعھ، ویشعر بأنھ قادر على التغییر االیجابي
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إعطاء المجتمع عموما، والشباب خاصة، القدرة على المشاركة الفاعلة في تقریر مصیر - 

أوطانھم لیس فقط من خالل التمثیل الشبابي، بل كذلك عن طریق استفتاءات واقتراحات 

 .وطنیة یشارك فیھا أفراد الشعب كافة، مما سیعزز حّس الفرد بالمسؤولیة واالنتماء

 )55(.العودة إلى إنشاد األناشید الوطنیة والقومیة في المدارس- 
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 :التنشئة االجتماعیة للشباب .2.2

تعتبر التنشئة االجتماعیة أساس تربیة وتكوین األبناء بصفة عامة والشباب بصفة خاصة، 

كونھا تحرص على تقدیم التوجیھ واإلرشاد المناسب لھم، وھذا من أجل إكسابھم خبرات 

 .متنوعة ومساھمة في جعل سلوكھم سوي في الحیاة

 عملیة بموجبھا یعتنق " عملیة التنشئة على أنھا "كوزلي"و" بیرلمان"        ویرى كل من 

، أو ھي "أو یتقمص الناس قواعد أو قوانین السلوك السائدة في مجتمعھم واحترام لقواعده

العملیة التي یتكیف ویتوافق الفرد من خاللھا مع بیئتھ االجتماعیة ویصبح عضوا معترفا بھ 

  )56(.متعاونا، كما أنھا تساعد على تمتع الفرد بالشعور بالقبول واالنتماء

          كما أن التنشئة االجتماعیة یتم بمقتضاھا تلقین المرء مجموعة من القیم والمعاییر 

االجتماعیة المستقرة في ضمیر المجتمع بما یضمن بقاءھا واستمرارھا عبر الزمن، وھكذا 

تعلیم الفرد لمعاییر اجتماعیة عن طریق مختلف مؤسسات المجتمع "یمكن تعریفھا على أنھا 

ومن خاللھا یكتسب الفرد تدریجیا ھویتھ الشخصیة ".تساعده على أن یتعایش سلوكیا معھ

 )57(.التي تسمح لھ بالتعبیر عن ذاتھ وقضاء مطالبھ بالطریقة التي تناسبھ

تساھم علیة التنشئة االجتماعیة في التوفیق بین دوافع الفرد ورغباتھ ومطالب       

واھتمامات اآلخرین المحیطین بھ، وبذلك یتحول الفرد من طفل متمركز على ذاتھ ومعتمد 

على غیره، ھدفھ إشباع حاجات األولیة، إلى فرد ناضج یتحمل المسئولیة االجتماعیة 

ویدركھا ویلتزم بالقیم والمعاییر االجتماعیة السائدة، فیضبط انفعاالتھ ویتحكم في إشباع 

 .حاجاتھ ویقوم بإنشاء عالقات اجتماعیة سلیمة مع غیره

 :وتشترك العدید من المؤسسات في تنشئة األبناء من بینھا

 :األسرة- 

 ھي الجماعة األولى التي ینتمي إلیھا الطفل ویعیش فیھا مع أفرادھا في سنتھ األولى، ویقع 

تحت تأثیرھا ویستمع إلى توجیھات أفرادھا ونصحھم، واألسرة ھي المعمل النفسي الذي 

ینال الطفل فیھ أول قسط من التربیة وینعم فیھا بالحب والطمأنینة، ویصاحبھ أثرھا طوال 

حیاتھ، ولألسرة مسؤولیة كبرى دورھا في تقریر النماذج السلوكیة التي یبدو علیھا الطفل 

في كبره، فال شك أن شخصیة اإلنسان وفكرتھ عن ھذا العالم، وتقالید وعادات ومعاییر 
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السلوك ھي نتاج لما تلقاه الطفل في أسرتھ منذ میالده، وھي التي تقوم بعملیة التنشئة 

االجتماعیة وتشرف على النمو االجتماعي للطفل وتكوین شخصیتھ وتوجیھ سلوكھ ومن 

 )58(.األسرة یستقي الطفل ما یسود من ثقافة ومن قیم وعادات

كما یجب على اآلباء واألمھات أن یتدرجون مع أوالدھم في التعلیم، وأن یغرسوا        

فیھم القیم النبیلة، وأن یتعاملوا مع أوالدھم بالعدل، وأن یعلموھم الصدق واألمانة في كل 

شيء، وھذه أمور األسرة، وھي المسئولة عنھا وتقوم بتلقینھا لألطفال منذ نعومة أظافرھم 

لیتھیأ لھم المناخ الصالح والجو المالئم، وبذلك تستطیع إقامة توازن في أنفسھم عند بلوغ 

النضج وظھور أمارات الشباب، وبھذه التربیة تبدأ شخصیة الطفل تكبر رویدا حتى یصیر 

  )59 (.شابا

 :المدرسة- 

ھي البیئة الثانیة للطفل، وفیھا یقضي جزاء كبیرا من حیاتھ یتلقى فیھا صنوف التربیة 

وألوان من العلم والمعرفة، فھي عامل جوھري في تكوین شخصیة الفرد وتقریر اتجاھاتھ 

وسلوكھ وعالقتھ بالمجتمع األكبر وھي المؤسسة االجتماعیة الرسمیة التي تقوم بوظیفة 

التربیة ونقل الثقافة المتطورة وعندما یبدأ الطفل تعلیمھ في المدرسة یكون قد قطع شوطا ال 

بأس بھ من التنشئة االجتماعیة في األسرة، فھو یدخل المدرسة مزودا بالكثیر من المعاییر 

االجتماعیة في شكل منظم، ویتعلم أدوارا اجتماعیة جدیدة حین یلقن بحقوقھ ووجباتھ 

وأسالیب انفعاالتھ والتوفیق بین حاجاتھ وحاجات اآلخرین، كما یتعلم التعاون واالنضباط في 

السلوك، وفي المدرسة یتعامل مع مدرسین كقیادات جدیدة ونماذج مثالیة فیزداد علما وثقافة 

 )60 (.وتنمو شخصیتھ من كافة النواحي

فھما یوسعان أفق العام للطالب " العلم والتعلیم"و یقف في مقدمة أھداف المدرسة          

ویولدان لدیھ قدرة على امتالك ثقافة حقیقیة تنسجم مع ضرورات االجتماعیة باإلضافة إلى 

اكتساب المھارات والقدرات الخاصة، وتزرع في نفس الطالب طموحا كبیرا نحو اغتراف 

 )61(.المعرفة وتسیر لدیھ الطریق إلى المعرفة والتثقیف بھا
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 :وسائل اإلعالم- 

یؤثر وسائل اإلعالم المختلفة بما تنشره وما تقده من معلومات وحقائق وأخبار ووقائع 

وأفكار وأراء على التنشئة االجتماعیة باعتبارھا ناقلة ألنواع مختلفة من الثقافة، فھي تنشر 

المعلومات المتنوعة عن كافة المجاالت التي تتناسب مختلف األعمار كما أنھا تشبع 

الحاجات النفسیة مثل الحاجة إلى المعلومات والتسلیة والترفیھ واألخبار والمعارف ودعم 

    )62(.االتجاھات النفسیة وتعزیز القیم

       على الرغم من االعتقاد بأن وسائل اإلعالم تمثل أداة مھمة من أھم أدوات التنشئة 

 االجتماعیة، توجد نزعة فكریة أخرى تقول إن وسائل اإلعالم تمارس عملیة تشویش 

على عملیة التنشئة وتعیق حركتھا وھو ما یعرف بظاھرة الالتنشئة فوسائل اإلعالم       

في إطار ھذا المنظور تؤدي إلى تفكیك الحیاة االجتماعیة للعائلة وینظر بذلك لوسائل 

اإلعالم بوصفھا أدوات معادیة للثقافة، ولكن وسائل اإلعالم ال تمارس دورھا بشكل مستقل 

عن باقي مؤسسات التنشئة االجتماعیة األخرى، وبالتالي فإن التأثیر السلبي الذي یمكن أن 

تمارسھ على الثقافة مرھون إلى حد كبیر بوجود عیوب في المؤسسات االجتماعیة األخرى 

  ) 63(.كاألسرة والمدرسة

 الطرق من السھل لالنتقال میسًرا عامال اإلعالم وسائل أن )Rao( " راو"           ویرى 

 كل في تشارك اإلعالم وسائل إن" شرام"  :ل ویقو الحیاة، في العصریة الطرق إلى التقلیدیة

 ".والسیاسیة الجتماعیة، ا الفكریة، الثورات مثل تغییر اجتماعي

 اإلعالم وسائل تأثیر بفعل جدید من والتقولب للتغیر معرضھ ووظائفھا األسرة بناء وألن

 بعضھم تجاه األسرة ألفراد كثیرة وظائف وتھمل تتقلص وقد العالمات فتتغیر المرئیة،

 أسرة من األسرة مشاكل تغییر إلى یدفع الذي األمر بھ، خاصة نزعھ فرد لكل وتصبح

.وترابطاتھا ألوصالھا، فاقدة مغتربة أسرة إلى سكن فیما مترابطة
)64( 
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 :تأثیر الصحافة في الشباب.3.2

یعتبر الشباب من بین أھم جمھور الصحافة المكتوبة، حیث تقوم الصحف بتأثیر على 

الجمھور، وذلك بفرض منظورات متعددة إلقناع القراء، فمثال تستخدم لغة األرقام في 

وصف الظاھرة االجتماعیة، وتستخدم الموضوعیة في تقدیر أھمیة الحدث، ویتم إقناع 

القارئ وتفسیره لألحداث من خالل حساب األشیاء مثل الوقت، األحداث، كما أنھا توضح 

الصحف االقتصادیة في تقاریرھا معدالت التضخم ومعدل الفائدة، فاألرقام یمكن أن تكون 

ھامة عندما توضح فقط أھمیة مغزى معان خاصة، لكن في الواقع غالبا ما تكون ھذه 

 )65(.األرقام مضللة، أو تقود إلى نھایات زائفة

 وال یقتصر تأثیر صحافة الحكومة على ما تقدمھ من منظورات متعددة إلقناع قرائھا، بل 

تمتد ید الحكومات للتحكم فیھا، فھي ترغب في إدارة مضمون ما تقدمھ الصحف من أخبار، 

وتلجأ إلى ممارسة ضغوط مختلفة في تھدید ووعید الصحفیین، ومنھ فإن وسائل اإلعالم 

تنتھج عادة أسالیب متعددة ومنھا ما تستخدمھ الحكومات في تزیف جماھیرھا، بما تتبعھ من 

تضلیل إعالمي، حیث تستخدم التعتیم في المعلومات وحجبھا عن الجماھیر، أو قد تستخدم 

التھویل واإلنكار، وتستغل حكومات شعوب العالم الثالث أبنائھا دائما في ھذه العملیة نظرا 

النتشار األمیة من جانب وعدم توافر مصادر المعلومات الكافیة للمقارنة، أما األسالیب 

األخرى المستخدمة في تزیف الوعي بفعل المصادر الخارجیة، فتأتي متمثلة في عملیات 

التبعیة الثقافیة واإلعالمیة واستغالل الدول المتقدمة للدول النامیة في عملیات 

    ) 66(.التكنولوجیا

 وتعتبر الصحافة واحدة من أھم األدوات التي تنقل لنا صورة المجتمع المحلي        

 .والمجتمع الدولي صباح كل یوم

كما أنھا تعتبر أداة ضروریة ال یمكن االستغناء عنھا وبدون الصحافة فإننا نفتقد واحدة من 

أھم مصادر المعلومات، إذا أنھا تلعب دور حلقة الوصل بین العالم الخارجي والفرد، 

 .وبعض الشباب یرى أن تأثیر الصحف أقوى من تأثیر القنابل

وللصحافة دور كبیر في تكوین الرأي العام، كما أنھا تؤثر في كل األحداث االجتماعیة 

والسیاسیة التي تحدث في المجتمع سواء كان ذلك عن طریق المقاالت أو األعمدة الثابتة أو 
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الرسوم الكاریكاتیر أو الصور التي تنقل كل ما یجري في العالم بكفاءة كبیرة، أو إذا أرادت 

 :صحیفة  أن تكون جذابة للجماھیر فإن ھناك عدة اعتبارات یجب األخذ بھا وھي

 .تحري الصدق في كل ما تنشره الصحیفة- 

 .تفسیر األنباء والتعلیق علیھا- 

 .تقویة الروح المعنویة للشعب- 

 .االبتعاد عن ترویج اإلشاعات- 

  )67(.البعد عن األمور التافھة- 

إن للصحافة تأثیر على القارئ وذلك بكلمتھا المكتوبة ، فالقارئ یقوم بالجزء األكبر         

 .من ناحیة فھم الرموز واإلیحاءات األخرى مثل األلوان واألشكال ودالالت الصیاغة 

وكلمات الصحیفة تجعل القراء یستشعرون أنھم ھم المخاطبین وحدھم بالرسالة وتستخدم 

 مارشال"الكلمات المطبوعة حاسة من حواس اإلنسان، ولذا كما یقول العالم 

إال تحتاج إلى قدر كبیر من الجھد عند التعرض، ) Marshall Mcluhan("ماكلوھان

وتقدم للقارئ عددا من المثیرات المركزة ألنھا تتعامل مع حاسة واحدة، ویمكن الرجوع 

. إلیھا عند الحاجة  وھذه المیزة التي تتسم بھا الكلمة المطبوعة تسمى خاصیة االسترجاع

كما أن الصحف تقدم األخبار واآلراء مع جو الحریة التي تتمتع بھا خاصة في ظل ارتفاع 

مستوى التعلیم والوعي الثقافي، ھذا یجعل الصحف أجدر بتناول القضایا الجادة وأقدر على 

توجیھ الرأي العام، خاصة في تلك القضایا التي تحتاج إلى مناقشات ومعلومات وحجج 

 .وبراھین ومواد طویلة تحتاج إلى مجھود ذھني للفھم

، فالقارئ یختار "السیطرة على ظروف القراءة" كما توفر الصحافة ما یعرف باسم 

 John("جون میرل"مطبوعة في الوقت والمكان الذي یناسبھ، وھو یختار كما یقول

Merrill (على مستویین: 

ومستوى اختیار الرسالة باختیار  )یختار الجریدة التي یراھا( مستوى اختیار الوسیلة 

الموضوع الذي یراه، ویتبقى ما یتمشى مع مدركاتھ ویعزز معتقداتھ، وتساعد العناوین على 

  )68(.فرصة  انتقاء المعلومات التي یجد فیھا متعة أو فائدة
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 اإلعالم  أن»تأثیر اإلعالم الریاضي على الشباب الخلیجي«أكد المتحدثون في ندوة        

أحد أدوات التأثیر المباشر على الشباب أفرادا وجماعات ومن مختلف یعد الریاضي 

االنتماءات والمستویات ولھ وجھان، أحدھما إیجابي وفاعل ومؤثر واآلخر سلبي وضار، 

ولكل طابع خصائصھ وممیزاتھ، فالدور اإلیجابي یتجسد في أنھ رسالة مھمة تقود الشباب  

 .إلى حیث الطموح

 بینما یتمثل الدور السلبي في التأثیر المباشر على الخصائص والسمات النفسیة والمزاجیة  

أن ھناك وجھا آخر كما  یتم مخاطبتھا،  التيوالفسیولوجیة لكل مرحلة من مراحل الشباب

من التأثیر السلبي لإلعالم الریاضي بشتى صوره ویتمثل في عجز اإلعالم الریاضي عن 

نقل التراث الریاضي بكافة صوره من جیل إلى جیل وما یتضمن ذلك من نقل للمعرفة 

 )69(.والمفاھیم والعلوم الریاضیة بما ینمي ثقافتھم وقدراتھم ویوسع آفاقھم الریاضیة
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 :الھوامش

، اإلسكندریة  }د،ط{، منظور دیني:القیم االجتماعیة والشبابنورھان منیر حسن فھمى، )1 (

 .244، ص2008،المكتب الجامعي الحدیث، 

بین دردشة : العالقات االجتماعیة للشبابمحمد السید حالوة، رجاء علي عبد العاطي،)2(

 .  14،15،ص ص2011،مصر، دار المعرفة الجامعیة، }د،ط{،االنترنت والفیس بوك

 .245، 244ص ص نورھان منیر حسن فھمى، المرجع السابق، )3(

 .247، 245نورھان منیر حسن فھمى، المرجع السابق، ص ص)4(

، مصر المكتبة }د،ط{، الشباب العربي وإرادة التغییر من داخل التراثعلي لیلھ، )5(

 .130، 140، ص ص2006المصریة للطباعة والنشر والتوزیع، 

 .250، 249، 248نورھان منیر حسن فھمى، المرجع السابق، ص ص ص)6(

 .251، 250نورھان منیر حسن فھمى، المرجع السابق، ص ص)7(

، اإلسكندریة ، المكتبة }د،ط{، الشباب والمجتمع أبعاد االتصال واالنفصالعلي لیلھ،  )8(

 .176، ص2004المصریة للطباعة والنشر والتوزیع، 

 1985، الكویت، عالم المعرفة، }د،ط{، الشباب العربي ومشكالتھعزت حجاري، )9(

 .49ص

 .253نورھان منیر حسن فھمى، المرجع السابق، ص)10(

، اإلسكندریة }د،ط{، تربیة الشباب في المجتمع المعاصرأشجان محمد سلیمان، )11(

 .170، 169، ص ص2009مؤسسة شباب الجامعة، 

 .106، 105محمد سید فھمى، المرجع السابق، ص ص)12(

 .254، 253نورھان منیر حسن فھمى، المرجع السابق، ص ص)13(

 .105، 104محمد سید فھمى، المرجع السابق، ص ص)14(

، القاھرة، دار األمین للطبع 1، ط21الشباب والمستقبل في القرن مجدي كامل، )15(

 .158، ص2005والنشر والتوزیع، 

 .108، 107محمد سید فھمى، المرجع السابق، ص ص)16(
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، مصر، دار }د،ط{، المرأة والقیم في المجتمعات العربیةمحمد عبده محجوب، )17(

 .299، ص2011المعرفة الجامعیة، 

االتصال في األوساط الشباب في ظل التكنولوجیات الحدیثة لإلعالم ملیكة ھارون، )18(

، 2004دراسة میدانیة تحلیلیة على عینة من شباب والیة تیبازة خالل صیف : واالتصال

رسالة لنیل شھادة الماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال، كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم، 

 .79، ص2005، 2004قسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر، 

 ممارسة الخدمة االجتماعیة في رعایة الشباب وقضایاھمعبد المنصف حسن رشوان، )19(

 . 13، ص2006، مصر، المكتب الجامعي الحدیث، }د،ط{

دراسة مسحیة في : أثر تكنولوجیا االتصال على اإلذاعة وجمھورھاتسعدیت قدوار،)20(

، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في علوم اإلعالم اإلستخدمات واإلشباعات لدى الشباب

واالتصال، كلیة  العلوم السیاسیة واإلعالم، قسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة 

 . 139، ص2011-3،2010الجزائر

 .171أبعاد االتصال واالنفصال، المرجع السابق، ص: على لیلة،الشباب والمجتمع)21(

 .171أبعاد االتصال واالنفصال، المرجع السابق،ص: على لیلة،الشباب والمجتمع)22(

 .171،172المرجع نفسھ،ص ص )23(

 .173المرجع السابق،ص )24(

 .173،174المرجع السابق، ص ص  )25(
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المرحلة األساسیة في المدارس الحكومیة في محافظات شمال الضفة الغربیة وطرق عالجھا 

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في برنامج اإلدارة التربویة، كلیة من وجھة نظر المعلمین

 .2012الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة فلسطین،

العقاب الجسدي والمعنوي المدرسیین وتأثیرھما على ظھور العربي قوري ذھبیة، - 8

السلوك العدواني لدى التلمیذ المتمدرس في مستوى التعلیم المتوسط ومستوى التعلیم 

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علم النفس  دراسة میدانیة بوالیة تیزي وزو: الثانوي

وعلوم التربیة، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا، 

2010-2011. 
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صورة ذوي االحتیاجات الخاصة في الصحافة المكتوبة الجزائریة بادیس مجاني ، - 9  

، كلیة العلوم اإلنسانیة و العلوم مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال

 .2008،2009االجتماعیة ،قسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة قسنطینة،

دراسة تحلیلیة :الصحافة المكتوبة وتنمیة الوعي البیئي في الجزائربن یحي سھام، - 10

" آخر ساعة"وصحیفتین جھویتین" Le matin"و" الشروق"لمضمون صحیفتین وطنیتین

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علم االجتماع التنمیة، كلیة "L'est Républicain"و

العلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة،قسم علم االجتماع والدیمغرافیا، جامعة منتوري 

 .2005-2004قسنطینة، 

دور برامج الرعایة التربویة الخاصة في تحقیق السلوك التكیف لدى بن قیدة مسعود، - 11

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علوم التربیة،كلیة العلوم األطفال ذوي متالزمة دوان

-2008 اإلنسانیة واالجتماعیة،قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا،جامعة الجزائر،

2009. 

دراسة في   :جمھور الطلبة الجزائریین ووسائل اإلعالم المكتوبةبومخیلة خالف، - 12

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في االستخدامات واإلشاعات،طلبة جامعة منتوري قسنطینة

علوم اإلعالم واالتصال،كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة،قسم علوم اإلعالم 

 .2007-2006واالتصال، جامعة منتوري قسنطینة ،

أثر استخدام االنترنت على اتجاھات الطلبة الجامعین وسلوكیاتھم بورحلة سلیمان، - 13

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال ،كلیة العلوم دراسة میدانیة

 .2007،2008السیاسیة واإلعالم ،قسم علوم اإلعالم واالتصال ،

دراسة مسحیة : الصحافة االلكترونیة الجزائریة واتجاھات القراءالھام،  بوثلجي- 14

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علوم اإلعالم لجمھور جریدة الشروق أون الین

 .3واالتصال ،كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم ،قسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر

التمثل :المدرسة،التلمیذ والمعلم، وتكنولوجیا اإلعالم واالتصالبوخنوفة عبد الوھاب، - 15

، أطروحة مقدمة لنیل دراسة على عینة من التالمیذ والمعلمین في الجزائر: واالستخدامات
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شھادة دكتوراه دولة في علوم اإلعالم واالتصال، كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم، قسم علوم 

 .  2007-2006اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر یوسف بن خدة ، 

االتصال في األوساط الشباب في ظل التكنولوجیات الحدیثة لإلعالم ملیكة ،  ھارون- 16

، 2004دراسة میدانیة تحلیلیة على عینة من شباب والیة تیبازة خالل صیف : واالتصال

رسالة لنیل شھادة الماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال، كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم، 

 .2005، 2004قسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر، 

اتجاھات جمھور مستخدمي االنترنت في الجزائر نحو اإلعالنات واضح خضرة ، - 17

، مذكرة لنیل شھادة دراسة میدانیة بنوادي االنترنت في والیة قسنطینة: االلكترونیة

الماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال، كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة، فسم علوم 

 .2010، 2009 قسنطینة، –اإلعالم واالتصال، جامعة منتوري 

دراسة مسحیة على عینة   :الصحافة المكتوبة والدیمقراطیة في الجزائرزھیر بوسیالة، -18

،مذكرة 2004أفریل 5مارس و15من قراء الصحف في الجزائر العاصمة في الفترة ما بین 

لنیل شھادة الماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال،كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم،قسم علوم 

 .2005اإلعالم واالتصال،

تحلیل مضمون إلعالنات القناة :اإلعالن في التلفزیون الجزائريمریم ،  زعتر -19

  مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال،كلیة العلوم اإلنسانیةالوطنیة،

 .2008-2007قسنطینة،-والعلوم االجتماعیة،قسم علوم اإلعالم واالتصال،جامعة منتوري

، دراسة نقدیة على ضوء الحقائق االجتماعیة Agenda settingنظریة تمار یوسف، - 20

، أطروحة دكتوراه دولة في علوم اإلعالم واالتصال، كلیة والثقافیة واإلعالمیة في المجتمع

 .2005-2004العلوم السیاسیة واإلعالم، قسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر، 

دراسة تحلیلیة للمضامین :األسالیب اإلقناعیة في الصحافة المكتوبةدھیبة ، سیدھم- 21

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علم االجتماع تخصص تنمیة الصحفیة في  جریدة الخبر
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كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة،قسم علوم االجتماع و الدیموغرافیا،جامعة 

 . 2005-2004قسنطینة،

دراسة :المعالجة اإلعالمیة للتلوث الصناعي في الصحافة الجزائریةعبادي أسماء، - 22

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال، تحلیلیة لجریدة الوطن الجزائریة

  .2009،2010كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، قسم علوم اإلعالم واالتصال،

تداول المعلومات داخل المجتمعات االفتراضیة على شبكة عبوب محمد أمین، - 23

دراسة استكشافیة وصفیة تحلیلیة على عینة :االنترنت شبكات التواصل االجتماعي نموذجا

 مذكرة مقدمة لنیل شھادة ماجستیر في علوم اإلعالم من مستخدمي الفایسبوك،

واالتصال،كلیة العلوم السیاسیة واالجتماعیة،قسم علوم اإلعالم واالتصال،جامعة الجزائر 

3،2011-2012. 

استخدام الشباب للتلفزیون ،لرقمي وآلیات اإلشاعات ،دراسة وصفیة لعینة عیاد حنان، -24

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال ، بالجزائر العاصمة من الشباب   

  .2008،2009،كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم ،قسم علوم اإلعالم واالتصال ،

 ودورھا في التوعیة الدینیة للشباب mbcالحمالت اإلعالنیة في باقة المیة،  صابر- 25

 ،مذكرة لنیل الماجستیر في العلوم اإلعالم دراسة میدانیة على عینة من شباب والیة سطیف

 2009واالتصال والعالقات العامة الكلیة للحقوق،قسم اإلعالم واالتصال،جامعة باتنة 

2010. 

دراسة میدانیة بثانویة : واقع القیم لدى المراھقین في المؤسسة التربویةصوكو سھام ، - 26

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علم االجتماع، كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم بوجنة مسعود

 .2009-2008قسنطینة، - االجتماعیة، قسم علم االجتماع، جامعة منتوري

دراسة مسحیة في : أثر تكنولوجیا االتصال على اإلذاعة وجمھورھا قدوار تسعدیت، -27

، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في علوم اإلعالم اإلستخدمات واإلشباعات لدى الشباب
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واالتصال، كلیة  العلوم السیاسیة واإلعالم، قسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة 

 .2011-3،2010الجزائر

دراسة میدانیة بوالیة : اتجاھات المستھلك الجزائري نحو اإلعالنمعمر،  ربوح- 28

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال، كلیة العلوم اإلنسانیة قسنطینة

، 2008 قسنطینة، –والعلوم االجتماعیة، فسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة منتوري 

2009. 

دراسة :إسھامات االنترنت في تطویر الصحافة المكتوبة في الجزائرتمیزار فاطمة، -29

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علوم اإلعالم وصفیة استطالعیة على عینة من الصحفیین

 . 2008 ، 2007، واالتصال،كلیة العلوم السیاسیة و اإلعالم،قسم علوم اإلعالم واالتصال

أنماط السلوك السلبي الشائعة لدى طلبة المرحلة الثانویة مصطفى كمال حسن،  تنیره- 30

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في أصول وعالجھا في ضوء معاییر التربیة اإلسالمیة

 . 2010غزة، - التربیة، كلیة التربیة، قسم أصول التربیة، الجامعة اإلسالمیة

دراسة مسیحیة في استعمال :جمھور التلفزیون ونظریة االستعماالت واإلشباعات - 31

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علوم واإلشباع على عینة من األسر في الجزائر العاصمة

اإلعالم واالتصال ،كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم ،قسم علوم اإلعالم واالتصال ،جامعة 

 .2002،2003الجزائر ،

 :المؤتمرات- 5

الدور اإلعالمي الریاضي المكتوب في التأثیر على القراء  مزروع السعید، ساعد شفیق، - 1

،الملتقى الدولي األول حول  المراھقین وتوجیھ میوالتھم نحو ممارسة األنشطة الریاضیة

الرھانات المستقبلیة لإلعالم الجزائري في ظل فتح السمعي البصري من خالل المراھنة  

 .}د،ت{على الموارد البشریة، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة المسیلة،
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دراسة :الدراما في التلفزیون وقیم السلوك التقمصي ألفراد الجمھورمحراز سعاد، - 2

، المؤتمر الدولي الثالث اإلعالم القیمي بین التنظیر والطرح میدانیة لدى جماعات القبالة

 . 2015مارس11-10اإلمبریقي، كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة، جامعة مستغانم، 

 :الجرائد الرسمیة- 6 

 .2012-11 -15، 02الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد- 1

 :المواقع- 7

-1 http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=30327 . 

-2 http://www.alwatan.com/viewnews.aspx?n=CD29CB70-61DD-4  1  

CB-9FDD-DB0C49F03C56&d=20141017 h. 

-3 http://www.djazairess.com/akhersaa/67328. 

4- office national des Statistique de Activite  et L’Emploi et Chômage; 

statistiques de L’algérie ; N 514°=  . 

 :المراجع باللغة الفرنسیة

 :الكتب

- 1 Nassir Bouali ,in Lectures sur la Théorie Déterminisme de la valeur 

morale de l'information,  Librairie Iqraa, constantine ,Algérie,2009 ,  

pp12-13. 
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  :اإلطار المنھجي  

I. إشكالیة الموضوع وأھمیتھ: 

نھ مستقبل األمة، وأملھا الذي یعّول علیھ في تحسین أوضاع أینظر إلى الشباب على         

 .    ورسم خطط لتطویرھا، وذلك ألھمیة العنصر البشري في تحقیق االزدھار والرقي األمة،

 ھي مجتمعات فتیة مقارنة مع المجتمعات الغربیة، وھذا حسب        إن المجتمعات العربیة

 الدراسات واإلحصاءات المقدمة، و لذلك ال بّد من االعتناء بھذه الشریحة أال وھي فئة

وھذا  الشباب، وذلك بالتركیز على معرفة اھتماماتھم وتطلعاتھم نحو الحاضر، و المستقبل

بالقیام بدراسات وأبحاث تتحدث عن تأثیرات العوامل المختلفة االجتماعیة واالقتصادیة، 

والتي یركز فیھا على  وكذا تأثیر العوامل الثقافیة، والتكنولوجیة على الشباب، والتربویة،

 . وسائل اإلعالم المتنوعة وتأثیراتھا

مما تم الحدیث عنھ، یرى البعض من الدارسین و الباحثین في ھذا المجال، أن مسألة      

بل ھي شائكة باعتبار أن  تأثیر وسائل اإلعالم أعقد وأشمل، من أن تفسر من بعد واحد،

  ) 1(.ھناك أكثر من عامل یساھم في إحداث التأثیر

      في ھذا السیاق، تندرج دراستنا التي تتناول إشكالیة تأثیر الصحافة المكتوبة على 

وتجدر اإلشارة إلى أن أھمیة دراسة السلوك لدى الشباب . سلوك الشباب الجزائري وقیمھ

الجزائري وعالقتھ بالصحافة المكتوبة تتجلى بصفة أكثر في المجتمعات النامیة، كالمجتمع 

الجزائري الذي مازال یطرح بعض التساؤالت حول مكونات الھویة والشخصیة الثقافیة 

لعوامل تاریخیة، والتي تكون فیھا المؤسسات المختلفة غیر قادرة على إنتاج ما یشبع 

وتلجأ إلى االستیراد أو  حاجات أفراد المجتمع الثقافیة والتعلیمیة والترفیھیة بصفة مالئمة،

 . تترك المجال إلى مؤسسات أجنبیة في مجال اإلعالم لتلبي ھذه الحاجات الظرفیة

ومن ھنا، نحاول في ھذه الدراسة معرفة تأثیرات الصحافة المكتوبة على سلوكیات      

 .              الشباب، وھذا من خالل القیام بتوزیع استمارة على عینة من الشباب الجزائري

 : فرضیات الدراسة 

 :  اعتمدنا في ھذه الدراسة على الفرضیات التالیة
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  یتأثر الشباب بالمضامین المنشورة في الصحف المكتوبة حسب خصائصھم الدیمغرافیة - 

 .ثقافیة واالقتصادیة -و السوسیو

 .تساعد الصحف المكتوبة الشباب على تجاوز بعض السلوكیات السلبیة  -

 .تساھم القیم المكتسبة لدى الشباب في تأثره بالمضامین الصحفیة  -

 .تغیر الصحافة المكتوبة قیم الشباب كالتسامح و التضامن بقیم أخرى سلبیة وتثبتھا - 

 : أسباب اختیار الموضوع    

 والتي تعنى بتأثیر الصحافة المكتوبة على سلوك الشباب  تكمن أسباب اختیار ھذه الدراسة،

 :في النقاط التالیة الجزائري،

- أھمیة الموضوع في محاولة الكشف عن العالقة الكائنة بین وسیلة اإلعالم المكتوبة - 

 وكذا المفاھیم التي تحاول الدراسة التركیز علیھا كالتأثیر وسلوك الشباب،- الصحف الیومیة

 . الذي مازال محل جدل ونقاش من قبل المختصین من أجل تحدیده

ـ قلة الدراسات واألبحاث السابقة التي تناولت ھذا الموضوع، حیث أن معظم الدراسات 

ركزت فقط على وسائل اإلعالم خاصة التلفزیون، ولم تسلط الضوء على دراسة تأثیر 

 .                                                  الصحافة المكتوبة على قیم الشباب وسلوكھ

الرغبة في معرفة ما إذا كانت الصحافة المكتوبة مازالت تحدث تأثیرھا في وقتنا    -

الراھن، خاصة بعد تطور وسائل اإلعالم واالتصال، التي أصبحت تحظى باھتمام كبیرا من 

 .قبل الشباب

الرغبة في معرفة قدرة الصحافة المكتوبة في تغییر سلوك الشباب، خاصة تغییر السلوك  -

 .  السلبي بسلوك أخر مقبول وإیجابي

 :أھداف الموضوع  

 :   تحاول ھذه الدراسة تحقیق األھداف التالیة

معرفة مدى تعرض الجمھور للصحف، وأھم المضامین التي تلقى استحسانھم، وأفضل - 

 .الصحف المقروءة لدیھم
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الكشف عن تأثیرات الصحافة المكتوبة على سلوك الشباب الجزائري، وإذا كانت تؤثر -

 .إیجابا أو سلبا 

 :منھج الدراسة وأدواتھ 

ویرجع تحدید المنھج  یتعین على كل باحث أن یوضح المنھج الذي اعتمده في دراستھ،

 .حسب طبیعة البحث واإلشكالیة المطروحة

 واعتمادنا في ھذه الدراسة على المنھج المسحي الوصفي، بھدف الوصول إلى البیانات 

والمعلومات الخاصة بالشباب، ومعرفة كیفیة استعمالھم للصحافة المكتوبة وتعرضھم لھا، 

 الصحافة المكتوبة، وأیضا مسح الدراسات الخاصة بكل مفھوم من مفاھیم الدراسة كالتأثیر،

 .الشباب، السلوك واالتجاھات االستعمال، التغییر،

أو أنھ  دراسة استطالعیة نقوم بھا بقصد الكشف عن مشاكل المجتمع،" المنھج المسحي ھو

محاولة منظمة لتقریر وتحلیل وتفسیر الوضع الراھن لنظام اجتماعي أو لجماعة معینة 

 )2(".تنصب على الوقت الحاضر بشكل أساسي

محاولة منظمة لجمع "على أنھ " أسس ومبادئ البحث العلمي"        و ُعرف في كتاب 

 البیانات وتحلیل وتفسیر وتقریر الوضع الراھن لموضوع ما في بیئة محددة، ووقت معین،

 )3(". أي أن البحث ینّصب على الوقت الحاضر

المنھج الذي یقوم على جمع المعلومات "فعرفھ على أّنھ "ذوقان عبیدات"أما الباحث        

والبیانات عن الظاھرة المدروسة، قصد التعرف على وضعھا الحالي وجوانب قوتھا 

 )4(".وضعفھا

بالرصد والمتابعة الدقیقة لظاھرة أو حدث معین "      أما المنھج الوصفي الذي یعنى

أو عدة فترات، من أجل التعرف على الظاھرة  بطریقة كمیة أو نوعیة في فترة زمنیة معّینة،

أو الحدث من حیث المحتوى، والوصول إلى نتائج وتعمیمات تساعد في فھم الواقع 

  )5 (".وتطویره

الذي یھتم بالتعرف على المشكلة عن "  ھوdescriptive method    والمنھج الوصفي

ومعرفة أسبابھا وسبل التحكم فیھا معتمدا  طریق وصف ظواھرھا وخصائصھا وطبیعتھا،
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على تجمیع البیانات وتحلیلھا وبالتالي استخالص النتائج بغرض معالجة المشكلة تم تعمیم 

  )6(".ھذه النتائج

        ولھذا اعتمدنا على المنھج الوصفي من أجل تتبع تطور بحوث التأثیر مرحلة  

 وحصر مختلف جوانب الموضوع وذلك لتقدیم صورة مكتملة عن الموضوع، بمرحلة،

تھدف إلى إزالة الغموض عن الموضوع، إضافة إلى وصف كیفّیة استعمال الشباب لوسائل  

اإلعالم المكتوبة، وما ھي األوقات المفّضلة لقراءة الجرائد واھتماماتھم نحو مواضیع معینة 

 .فیھا؟

        كما ال یفوتنا أن نذكر ایجابیات البحوث المسحیة، رغم ما تتمیز بھ من سلبیات كعدم 

القدرة على السیطرة على المتغیرات المستقلة مما یخلق صعوبة التأكد من العالقات بین 

في  المتغیرات، لكن رغم ھذه العیوب التي نجدھا في البحوث المسحّیة إال أنھا تبقى مھّمة

الحصول على البیانات و جمعھا حول الظاھرة المدروسة، كما أن  ایجابیات البحوث 

 :المسحیة تتمثل في مایلي

 .أنھا تستخدم لدراسة المشكالت في ظروفھا الطبیعیة- 

 .تمكن من جمع كم معتبر من البیانات والمعطیات- 

 .اختبار عدد كبیر من المتغیرات- 

    )7(.توفر بیانات إلجراء ھذا النوع من البحوث- 

 :  أدوات الدراسة

ھي      تعتمد ھذه الدراسة على أداة بحث تناسب المنھج المسحي،وھي أداة االستمارة، و

مجموعة أسئلة مكتوبة تعّد بقصد الحصول على معلومات أو أراء المبحوثین "عبارة عن

وھي من أكثر األدوات المستخدمة في جمع البیانات الخاصة : حول ظاھرة أو موقف معین

 )8 (".بالعلوم االجتماعیة 

وتم االعتماد على  االستمارة في ھذه الدراسة كونھا تقنیة مباشرة في استجواب األفراد، كما 

تعّد أكثر األدوات ارتباطا بالمنھج المسحي الذي نعتمده في دراستنا، إضافة إلى المعلومات 

التي تقدمھا لنا بعد إجابة األفراد المبحوثین، وتم تسلیم ھذه االستمارة إلى مجموعة من 
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 وعلى ضوء مالحظاتھم لھذه االستمارة واقتراحاتھم التي تم *.األساتذة المحّكمین لتقیمھا

توجیھنا لھا، والتي كانت متقاربة وتخدم ھذه الدراسة، تم تعدیل ما یجب تعدیلھ في 

 .االستمارة بناءا على تحكیمھم لھا

ومن خالل األسئلة المطروحة في االستمارة نحاول أن نعرف استخدام و تعرض الشباب 

للمضامین الصحفیة المنشورة في الصحف المكتوبة، وما إذا كانت المضامین الصحفیة التي 

تعرض لھا الشباب، ساھمت في تثبیت قیمھم وساعدتھم على تجاوز بعض السلوكیات،  

 .وكذا معرفة عالقة الشباب بالصحافة المكتوبة

و التي  احتوت بدورھا على اثنا وعشرون   كما اشتملت ھذه االستمارة على أربعة محاور،

من قبل "الصحافة المكتوبة"سؤال، مقسمة على محاور، في المحور األول المتعلق باستعمال 

والنفسي  الشباب ضم  تسع أسئلة، أما محور تأثیر الصحافة المكتوبة على السلوك المعرفي

والفعلي للشباب، الذي احتوى على سؤالین، والمحور الثالث واألخیر  اختص بالقیم 

وعالقتھا بالصحافة المكتوبة وضم أربعة أسئلة، وبقیت سبع أسئلة  خاصة  بالبیانات 

 .الشخصیة

الذي ضم أسئلة متنوعة عن الجریدة المقروءة، وإذا  :محور استعمال الصحافة المكتوبة -1

 . كان تقرأ ورقیة أم الكترونیة، وحجم قرأتھا، وكیفیة الحصول علیھا، وطریقة قراءة الخبر

 تضّمن  ھو اآلخر مجموعة من السلوكیات التي نفترض فیھا :محور خاص بالسلوكیات- 2

أن المضامین الصحفیة المنشورة في الصحف المكتوبة تساعد الشباب على تجاوز 

السلوكیات السلبیة، كونھا ال تتوافق مع المعاییر السائدة في المجتمع الجزائري، وتعكس ھذه 

 :السلوكیات بعض األبعاد المحددة على النحو التالي

عدم العنایة بالبیئة، التصرف بعنف تجاه اآلخرین، عدم اھتمام  :البعد االجتماعي- 1

 . عدم االھتمام بالمشاكل الراھنة، عدم احترام األھلبالقضایا المصیریة، 

عدم االھتمام بالعمل، عدم المثابرة، القلق والتوتر، الالمباالة :البعد النفسي والشخصي- 2

تقلید النجوم والالعبین الریاضیین واإلعجاب البالغة في حب المال،  اللجوء على المحسوبیة،

 .بھم
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 .إھمال الفرائض الدینیة، االبتعاد عن النمیمة:البعد الدیني- 3

  . لتبذیر واإلسرافا: البعد االقتصادي- 4

 :محور القیم -3

احتوى على مجموعة من القیم التي نعتمد علیھا في ھذه الدراسة والتي تم استعارتھا من 

مجموعة من الدراسات، وذلك كوننا وجدناھا أكثر مالئمة لھذه الدراسة، التي تھدف لمعرفة 

 :تأثیر المضامین الصحفیة على قیم الشباب، كما قمنا بتقسیم  ھذه القیم إلى أبعاد تمثلت  في

التنشئة االجتماعیة، المسؤولیة، حسن الحدیث، احترام اآلخرین : االجتماعي البعد- 1

 .العادات والتقالید، الغایة تبرر الوسیلة العدل، المثابرة، الثقافة، التضامن مع اآلخرین،

تدعیم أواصر المحبة، إثبات الذات، الثقة،التفكیر والنقد،التزام : البعد النفسي والشخصي- 2

 .  بالوقت

 .عدم اإلساءة، العلم، الصبر، الصدق، اإلحسان:البعد الدیني- 3

 . السلطة، المساواة: البعد السیاسي- 4

وبذلك وضعنا مجموعة من القیم في ھذه الدراسة، وحاولنا اعتماد على مقیاس 

 سھل وسریع االستعمال "Munton"لكون ھذا المقیاس كما یرى ) Likert("لیكارت"

  )9(.ویوفر الوقت وال یؤثر على دقة القیاس

اشتمل ھذا المحور على األسئلة العادیة التي تخص الجنس،  :محور البیانات الشخصیة -4

 . السن، المستوى التعلیمي، مكان السكن، المھنة، الحالة المدنیة، الدخل الشھري

 :مجتمع البحث وعّینتھ

 :                                                                       مجتمع الدراسة   

مجموع محدد أو غیر محدد من المفردات " عرف الباحثین مجتمع البحث على أنھ

المحددة مسبقا حیث تنصّب المالحظات في جمیع مفردات الظاھرة  )العناصر، الوحدات(

 )10(".التي یدرسھا الباحث

 .ومجتمع دراستنا ھو الشباب في مدینة مستغانم، الذي یقرأ الصحف الیومیة
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 :العّینة  

یقوم الباحث باستخدام العینة في البحث في  حاالت المجتمعات الكبیرة التي تعد مفرداتھا  

ونظرا لھذا األمر فاّن حصر مفردات مجتمع البحث  بالمئات، كما ھو الحال في دراستنا،

بشكل دقیق یصبح صعبا،  لھذا نحاول أن نجعل العینة ممثلة لمجتمع البحث، التي عرفھا  

عبارة عن عدد محدود من المفردات التي سوف یتعامل : "على أنھا"محمد عبد الحمید"

  )11 (."الباحث معھا منھجیا 

في ھذه الدراسة نحاول االعتماد على العینة الحصصیة، والتي تعتبر من العینات غیر 

االحتمالیة، التي یكثر استخدامھا في  البحوث بصفة عامة، وفي الرأي العام بصفة خاصة 

تتمیز بالسرعة حیث یقسم الباحث المجتمع على طرقات أو فئات بالنسبة لخصائص معینة 

ویعمل على تمثیل كل فئة من فئات العینة بالنسبة إلى وجودھا في المجتمع، وھي تنتمي إلى 

    )12(.العینات غیر االحتمالیة 

بحیث تكون ممثلة لجمیع مفردات       وتم تقسیم مجتمع البحث لھذه الدراسة إلى حصتین،

 : ھذا المجتمع، وذلك على النحو التالي

ویعتمد على المناطق و المساحات العامة في والیة مستغانم،  : مستوى التمثیل الجغرافي-

 مفردة، صلمندر 40 مفردة، بیمود40، خروبة 1962جویلیة 05مفردة في حي 40فوزعت 

مفردة، 20مفردة، المعھد الفالحي سابقا وزعت29مفردة، یحي بلقاسم وزعت 29وزعت 

مفردة،  )218(مفردة، وقد تم استخدام عینة من الشباب قوامھا20حي شمومة وزعت 

منھا، وبذلك تكون العینة الحقیقیة  )214(استمارة، حیث تم استرجاع )218(وزعت علیھا 

 .مفردة)214(لدراسة 

 لإلناث %50للذكور، و%50 و في دراستنا ھذه نعتمد على العینة الحصصیة، بمعنى یكون 

، بھدف المقارنة بین اختالف التأثیر الذي تحدثھ المضامین الصحفیة المنشورة في الجرائد 

ثقافیة لھا دور في -على اإلناث والذكور، وما إذا كانت الخصائص الدیمغرافیة والسوسیو

مفردة، مقارنة باإلناث 104إحداث ھذا االختالف في التأثیر، إال أن عدد الذكور بلغ 

 . مفردة، وھذا راجع إلى عدم استطاعتنا استرجاع كل االستمارات110
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 :حدود الدراسة 

سوف تقتصر ھذه الدراسة على الشباب بمدینة مستغانم بمعزل عن الشباب في مناطق  -

 .والیة مستغانمالبلدیات والدوائر في  أخرى بباقي

اقتصرت ھذه الدراسة على المتغیرات التي تتلخص في تأثیر الصحافة المكتوبة على - 

 . سلوك الشباب وقیمھ

عدم االھتمام بالعمل، عدم : تم تحدید السلوكیات التي تساعد الصحافة في تجاوزھا في -

االھتمام بالقضایا المصریة، اللجوء إلى المحسوبیة، عدم االھتمام بالمشكالت الراھنة، 

 .التصرف بعنف، المبالغة في حب المال، عدم العنایة بالبیئة، القلق والتوتر، الالمباالة

التنشئة االجتماعیة، المثابرة، إثبات : القیم االیجابیة التي تعمل الصحافة على تثبیتھا ھي -

الذات، العلم، التفكیر والنقد، حسن الحدیث، الثقافة، المسؤولیة ،العدل، الصدق، الثقة 

 .اإلحسان

اقتصرت الدراسة على الوسیلة اإلعالمیة الصحافة المكتوبة، باستثناء الوسائل اإلعالمیة  -

األخرى كالتلفاز واالنترنت واإلذاعة، بھدف معرفة عالقة الشباب بالصحافة المكتوبة 

 . وما إذا كانت ھذه الوسیلة تساھم في تثبیت قیم الشباب وتعزیزھا

II. البناء المفاھیمي  للدراسة  : 

في ھذا البناء المفاھیمي سنحاول أن نحصر المفاھیم األساسیة التي قامت علیھا ھذه 

الدراسة، وقد اخترنا أن نقوم بالتركیز على المفاھیم الرئیسیة الواردة في عنوان الدراسة، 

وقد فصلنا فیھا، وذلك بجعل مجموعة من مفاھیم تنتظم حول مفھوم رئیسي ترتبط بھ مفاھیم 

فرعیة، والھدف من ذلك ھو إظھار العالقات التي تربط المفاھیم یبعضھا البعض للوصول 

إلى تشكیل بناء مفاھیمي یساعدنا في تحلیل موضوع الدراسة، وكذا أھمیة وثقل  ھذه 

وجاءت مجموعة المفاھیم التي تقوم علیھا ھذه الدراسة . المفاھیم في دراستنا التي نقوم بھا

  : على النحو التالي
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 :مفھوم التأثیر والمفاھیم المرتبطة بھ- .1

 : مفھوم التأثیر1.1    

إحداث تغیرات في السلوك و التفكیر، وتتمثل في التغیرات الحاصلة نتیجة للتعرض "  ھو

لوسائل اإلعالم المختلفة، ولھذا یعمل عند إجراء البحوث قیاس ما یحدث من تأثیرات في  

 )13(".السلوك والتفكیر

تغّیر في اتجاھات الشخص أو سلوكھ " وھوINFLUENCE    وتأثیر باللّغة الفرنسیة یسمى 

)14(".إبقاء األثر في الشيء: والذي یرجع أصال إلى شخص أخر أو مجموعة أخرى، تأثیر
 

وھو المحّصلة النھائیة لعملیة  عنصر أساسي من عناصر االتصال،"   والتأثیر ھو     

 )15(".األسوأ نحو االتصال ویتم تغیر السلوك اإلنساني أو تعدیلھ نحو األفضل أو

 : المفھوم اإلجرائي

نقصد بالتأثیر في ھذه الدراسة ھو ما تحدث الصحافة المكتوبة أو الصحف المكتوبة الیومیة 

من استجابة أو تغیر في سلوك الشباب بعد و أثناء تعرضھم للمضامین اإلعالمیة المنشورة 

 . في الصحیفة

 :                                                     المفاھیم المرتبطة بھ2.1

ھناك اختالف بین التأثیر واألثر، حیث أن التأثیر مازال یطرح العدید من :  األثر3.2.1 

تلك العالقة التفاعلیة بین أفراد " الصعوبات بخصوصھ، أھمھا صعوبة قیاسھ، ونقصد باألثر

الجمھور ووسائل اإلعالم وتتمیز ھذه العالقة من جانب وسائل اإلعالم بمحاولة تكییف 

رسائلھا مع خصائص الجمھور، الذي تتوجھ إلیھ بھدف استمالتھم لكي یتعرضوا 

لمحتویاتھا، ولیس بضرورة التأثیر علیھم لكي یغیروا شیئا ما على المستوى المعرفي أو 

الوجداني أو السلوكي، ومن جانب أفراد الجمھور فھم یستعملون وسائل اإلعالم ویتعرضون 

لمحتویاتھا ألسباب مختلفة باختالف سیاقاتھم االجتماعیة والنفسیة واالقتصادیة والثقافیة، 

وذلك وفقا للقیمة التي تحملھا ھذه المحتویات، ومدى قدرتھا على إشباع حاجاتھم 

)16(.المختلفة
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 :االتجاه والمفاھیم المرتبطة بھ مفھوم - 2

 :  مفھوم االتجاه1.2

استعداد أو میل مكتسب یظھر في سلوك الفرد أو الجماعة عند ما یكون بصدد "         ھو

 وقد ینظر إلیھ على أّنھ تغیر محدد عن قیمة  تقییم شيء أو موضوع بطریقة منّسقة و ممّیزة،

أو معتقد، و لھذا یشمل على نوع من التقییم اإلیجابي أو السلبي، واالستعداد نحو االستجابة 

و بذلك ھو میل الفعل بأسلوب یتفق مع موضوعات  لموضوعات أو مواقف بطریقة محّددة،

    )17(."بعینھا وموافق مترابطة محّددة

كانت بمثابة نقل "             ووردت االتجاھات في موسوعة علم اإلنسان على أنھا 

مصطلحات ،  أو انعكاس لھا على المستوى العاطفي، ولكن نفاد من بعده و ھو ما ذھب إلیھ 

، وھذه االتجاھات تلمس في الناس من خالل )radcliffe brown ("راد كلیف برون" 

 )18(".سلوكھم 

، Aptusاألول اشتق من األصل الالتیني : إلى أصلین" االتجاه"           وترجع كلمة

 ھربرت سبنسر"والذي یشیر إلى معنى اللیاقة، وقد ظھر ھذا االستخدام ألول مرة عند

H.spencer  ،حین رأى أن االستعداد للفعل أمر ضروري للوصول إلى الحكم الصحیح

والتي تعني وضع الجسم عند التصویر، وتطور " posture "والثاني یرتبط باستخدام كلمة 

استخدام ھذا المصطلح وأصبح یشیر إلى الوضع المناسب للجسم للقیام بأعمال معینة، 

    )19(.  بالفرنسیة"attitude"واتجاه یسمى 

میل استجابة الفرد نحو أو ضد موضوع أو " بأنھ morgan" مورجان"     ویعرفھ 

شخص أو فكرة، ومؤدى ھذه التعریفات أن سلوك الفرد في موقف ما  لیس ولید الصدفة 

،وإنما ھي محصلة المعاني التي كونھا من خالل خبرات سابقة، والتي تمیل بالسلوك نحو 

 ) 20(.وجھة معینة
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 عن نّظمت أو عصبي عقلي استعداد حالة" بأنھ  االتجاه )Allport(" ألبورت"     یعرف

 والمواقف األشیاء لكل تلك الفرد استجابات توجیھ على وتعمل الشخصیة، الخبرات طریق

 ".االستعداد بھذا تتعلق التي

 استعداد نفسي ":وھو لالتجاه شامال تعریفا "النیل أبو السید محمود "أعطى آخر سیاق في

 اجتماعیا سواء كان الموضوعات من موضوع حول الشخص نظر وجھة في محّصلتھ تظھر

 النظریة أو الجمالیة أو الدینیة، كالقیمة القیم من قیمة حول أو سیاسیا، أو اقتصادیا، أو

 ھذا ویعبر المصنع، أو أو المدرسة النادي كجماعة الجماعات من جماعة حول أو االجتماعیة،

 بإعطاء االتجاه قیاس ویمكن أو المحایدة، الموافقة عدم أو علیھ بالموافقة لفظیا تعبیرا االتجاه

 تھتم التي دراستنا إلى األقرب ھو وھذا التعریف .المحایدة أو المعارضة أو للموافقة درجة

 )21(.المحایدة أو المعارضة أو الموافقة عن طریق معینة قضایا نحو الجمھور باتجاھات

یرى االتجاه على أنھ ما ھو إالّ استعداد لدى الفرد لیؤدي أو یفكر أو " وارن"           أما 

لیشعر نحو ھذا الشيء وذلك انطالقا مما یتكون لدیھ من خبرات سابقة یمكن االعتماد علیھا 

نسق أو تنظیم " فیعرفھ بأنھ " محمود عبد الحلیم السید"إلحداث التغّیرات المطلوبة، أما 

لمشاعر الشخص ومعارفھ وسلوكھ، واستعداده للقیام بأعمال معینة، ویتمثل  في درجات من 

 )22(".القبول أو الرفض لموضوع االتجاه

 نزعة للتفكیر أو الشعور أو التصرف" وآخرون ھو)Petty(" بتي"         فاالتجاه حسب 

 أن االتجاه یعرف "كلیبنارج"، ویرى "إیجابا أو سلبا نحو األشخاص أو األشیاء في بیئتنا 

مجموع ما یشعر بھ الفرد نحو موضوع معین شعور سلبیا أو ایجابیا، یشمل فكرة " بأنھ 

الفرد عن الموضوع ومفھومھ  عنھ وعقائده وانفعاالتھ وأمالھ وتطلعاتھ ومخاوفھ وأرائھ 

میل الفرد نحو سلوكھ تجاه بعض "فیعرفھ بأنھ " بوجاردس"، أما "المتعلقة بھذا الموضوع

عناصر البیئة أو بعیدا عنھا متأثرا في ذلك بالمعاییر الموجبة أو السالبة تبعا لقربھ من ھذه 

  )23(".العناصر أو بعده عنھا

كما یتم اكتساب االتجاھات لدى الفرد عن طریق التفاعل الذي یحدث بین الفرد           

وغیره من أفراد المجتمع ومن خالل عملیة التنشئة االجتماعیة والتعلیم بمراحلھ، والمؤسسة 
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األسرة وجماعات : االجتماعیة على اختالف أنواعھا سواء كانت رسمیة أو غیر رسمیة مثل

 كما )Bandura("بیندرا" وكذلك )Adorno("أدورنو"وھذا ما أشار إلیھ  .األصدقاء

تتكون االتجاھات عن طریق مراحل نمو الفرد، أي تقتصر على مرحلة معّینة وال تتوقف 

عند أخرى، ألنھا تتصف باالستمراریة في تكونھا بالمجال البیئي والوسط االجتماعي 

 )24(.والمركز االقتصادي الذي یعیش فیھ

المیل والنزوع للتجاوب والتفاعل بطریقة ایجابیة أو سلبیة "االتجاه بأنھ " الغمري " وعرف 

:    تجاه فرد أخر، وحدث معین، وبالتالي یمكن التعرف على جانبین أساسیین من أي اتجاه

 .جانب المیل والنزوع ودرجتھ- 

 )25(.اتجاه ھذا المیل أو النزوع-  

عبارة عن نزعة عاطفیة مستقرة "فیرى أن االتجاه ھو )Gay Johns( "قاي جونس"    أما

نسبیا لالستجابة بشكل متناسق لشيء محدد أو لموقف معین أو شخص ما أو لمجموعة 

   )26(".معینة من األفراد

 :ھناك صور عدیدة لالتجاھات ھي:صور االتجاه -

 :Categorial Attitudeاتجاه تصنیفي - أ

وھو المیل لتصنیف الموضوعات واألحداث في فئات أو مقوالت، ویمیز ھذا  المیل الفكر 

اإلنساني برمتھ وخاصة في االستخدامات اللغویة، واالتجاه التصنیفي یمكن اإلنسان من 

إدراك أوجھ التشابھ بین األشیاء المنفصلة وجمع الظواھر في أنماط وتسمیتھا، وكذلك 

التعمیم، وإذن فاإلنسان ال یستطیع أن  یستجیب لموضوع أو حادثة بوصفھا منعزلة، وإنما 

 .تأتي االستجابة كجزء من النسق الكلي للتصنیف

  :Verbal Attitudeباتجاه لفظي  -ب 

ما یصدر عن الفرد من أقوال تعكس موقفھ من قضیة ما، إال أن االتجاه كمد یعبر عنھ لفظیا 

قد ال یتطابق مع االتجاه الفعلي، ومن ثم ال ینبغي االقتصار في قیاس االتجاھات على 

 .التعبیرات اللفظیة الصادرة عن الفرد فقط

 : Professional Attitudeاتجاه مھني-ت
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وذلك مثل موقف اإلعالمي أو المعلم من المھنة، وھذا الموقف یعبر عنھ باللفظ أو بالسلوك، 

أي أن ھناك ما یمكن أن یصدر عن الفرد قوال أو فعال ویعكس صورة للمھنة ومدى قبولھ 

 )27(.وسعادتھ بااللتحاق بھا، وھذا ما یؤثر بدرجة عالیة على مدى إتقانھ للعمل

 :المفھوم اإلجرائي

     نقصد باالتجاه في ھذه الدراسة تلك المواقف أو الموضوعات المنشورة في الصحف 

 .الیومیة والتي تساعد في تبني اتجاه معین نحوھا من قبل الشباب

 : المفاھیم المرتبطة بھ2.2

 BEHAVIOUR:السلوك1.2.2  

ال یتضمن فقط  استجابة أورد فعل للفرد،"       یعرف السلوك في علم االجتماع على أنھ 

وقد " بل یشتمل على العبارات اللفظیة والخبرات الذاتیة  االستجابات والحركات الجسمیة،

یعني المصطلح اإلجابة الكلیة أو اآللیة التي تدخل فیھا إفرازات الغدد حیث یواجھ الكائن 

العضوي أي موقف ، و على الرغم من أن بعض الباحثین یستخدمون مصطلحي فعل  

 وسلوك بمعنى واحد، إال أن اصطالح السلوك أعّم من الفعل ألنھ یشتمل على كل

بغض النظر عن القصد والمعنى الذي ینطوي   ما یمارسھ الفرد، ویفكر فیھ و یشعر بھ،

        )28(.علیھ السلوك بالنسبة للفرد

سلوك موجب بطریقة مقصودة "            وورد السلوك في قاموس علم االجتماع على أنھ 

نحو معاییر اجتماعیة، ونحو أراء اآلخرین، أو ھو سلوك تتحكم فیھ معاییر الجماعة أو القیم 

        )29(".االجتماعیة 

یقوم بھا الفرد بما response أو استجابة reactionأي رد فعل"       و السلوك أیضا ھو 

و التغیرات الجسمیة التي  " observable activity"فیھا األنشطة التي یمكن مالحظتھا 

و األنماط العقلّیة المعرفیة   mesurable physiological changesیمكن قیاسھا 

cognitive و الخیاالتfantasiesو االنفعاالت  emotions  و یعتبر بعض العلماء
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الخبرات الذاتیة جزء من السلوك، و بذلك ھو مصطلح یشیر إلى أي فعل أورد فعل لغرض 

  )30( ".أو عضویة، ویمكن للّسلوك أن یكون واعي أو غیر واعي

 أو ھو أي فعل یمكن مالحظتھ  مصطلح تقني یعبر عن االستجابة لمثیر ما،"          وھو 

     )31(".أو ھو نتیجة برنامج تدریبي ما، أو ھو نتیجة وضع فرد ما في بیئة تعلم ما

األفعال الظاھرة المباشرة أو الضمنیة كالتفكیر أو التأمل "         كما أن السلوك ھو تلك 

 )32 (".الذي یمكن االستدالل علیھ بواسطة المالحظة األفعال المباشرة المرتبطة بھ

السلوك الصالح النابع من عقیدة صالحة ومن ضمیر "       حیث أن السلوك االیجابي ھو

 )33(".إنساني حيّ 

االستجابة الكلیة الحركیة والغددیة التي  " یعرف أحد قوامیس علم النفس السلوك على أنھ 

یرى أن السلوك " عبد الستار إبراھیم"أما ".یقوم بھا كائن الحي في أیة وضعیة یواجھھا

إشارة على مختلف نواحي النشاط التي یمكن مالحظتھا أو مالحظة نتائجھا  بعبارة أخرى  

فالسلوك یشیر إلى كل ما یصدر عن الفرد من استجابات حركیة أو عقلیة أو اجتماعیة عند 

  )34(".ما تواجھ الكائن أي منبھات

         ویرمز مصطلح السلوك أیضا في علم النفس إلى الفعل ورد الفعل للكائن الحي حیال 

العالم المحیط، إن المنظومة الكونیة بصفة عامة ھي مجموعة من األحداث، والمنظومة 

 من المنظومة الكونیة الشاملة، ویمكن اعتبارھا Subsystemالبشریة تعتبر منظومة جزئیة

أیضا مجموعة أحداث یقوم بھا اإلنسان بأفعال شعوریة وأفعال الشعوریة یمكن التحكم فیھا 

 .أو أفعال بیولوجیة آلیة مثل التنفس وحركة القلب التي تؤدي إلى سریان الدم في الجسم

التي یمكن للعقل التحكم فیھا فھي التي تسیر حیاتنا   أما بالنسبة لألفعال أو ردود األفعال

یتضمن السلوك بصفة عامة كل . وعالقتنا مع اآلخرین من كائنات حیة، ومع البیئة الطبیعیة

 )35(.نشاط یقوم بھ الكائن الحي

استجابة أو رد فعل للفرد،ال یتضمن فقط "بأنھ  Behavior       كما عرف سلوك 

االستجابات والحركات الجسمیة، بل یشمل على العبارات اللفظیة والخبرات الذاتیة، وقد 

یعني ھذا المصطلح االستجابة الكلیة أو اآللیة التي تتدخل فیھا إفرازات الغدد حین یواجھ 
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الكائن العضوي أي موقف، وعلى الرغم من أن بعض الباحثین یستخدمون مصطلحین فعل 

وسلوك بمعنى واحد، إال أن اصطالح السلوك أعم من الفعل، ألنھ یشمل على كل ما 

یمارسھ الفرد، ویفكر فیھ، ویشعر بھ، بغض النظر عن القصد والمعنى الذي ینطوي علیھ 

 )36(".السلوك بالنسبة للفرد

االستجابات الحركیة والغدیة، أي "         كما عرف السلوك في علم النفس على أنھ 

االستجابات الصادرة عن عضالت الكائن الحي أو عن الغدد الموجودة في جسمھ أو األفعال 

والحركات العضلیة أو الغدیة، وھناك قلة من علماء النفس الذین یقصرون لفظ السلوك على 

السلوك الخارجي الذي یمكن مالحظتھ ومشاھدتھ ولكن غالبیة علماء النفس المعاصرین 

یقصدون بالسلوك جمیع المناشط العقلیة والفسیولوجیة التي تحدث داخل الكائن الحي ذاتھ، 

 )37(.وبذلك یشمل السلوك جمیع المناشط الكائن الحي الداخلیة والخارجیة
إلى بدایة القرن العشرین بأن )م- ق322-384( فقد ساد االعتقاد منذ أرسطو و طالیس      

یخضع في توجیھھ إلى  )األفعال واألقوال واألحداث النفسیة المصاحبة لھا(سلوك اإلنسان 

، ولكن األحداث غیر المعقولة التي تمأل العالم مثل الشر والحروب والتقتیل )Mind(العقل

دفعت العلماء على مر الزمان إلى التشكیك في األساس العقلي لكل أفعال وأقول اإلنسان 

مستخلصین أن االنفعاالت التي تسمى عواطف تبدو في العدید من الحاالت أقوى من العقل 

 .في تقریر سلوك  اإلنسان

 وقد اتجھت الدراسات السیكولوجیة الحدیثة إلى محاولة فھم وتفسیر التركیب النفسي 

 لألفراد، حیث اتجھت اھتمامات علماء النفس )Psycho Physique(والسیكوفیزیائي

الحدیث إلى أعماق النفس البشریة فھي محاولة لفھم وتفسیر القوى الخفیة التي تحرك سلوك 

الفرد وربطھا بمظاھر السلوك الخارجیة التي تنعكس في األفعال واألقوال وعالقتھ بالقوى 

 .العقلیة أو اإلدراكیة، أي الشعوریة الواعیة

 اتضحت  في الفترة ما بین الحربین العالمیتین معالم مدارس سیكولوجیة متمایزة أولھا 

، )S.Freud1856 1939("سیغموند فروید"مدرسة التحلیل النفسي بقیادة الطبیب النمساوي

 والمدرسة اإلدراكیة  ،)Skinner("سكینر"والمدرسة السلوكیة بقیادة عالم النفس األمریكي
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 الذین أعادوا للقوى (Festinger)"فیستغر" وHeider"ھایدر"بقیادة األمریكیین 

)38(.اإلدراكیة التي تجري في الجانب الشعوري مكانة في تقریر سلوك اإلنسان
 

        وھناك من رأى أن السلوك ظاھرة یھتم علم السلوك اإلنساني بدراستھا، والسلوك 

، ویعرف"كل األفعال والنشاطات التي تصدر عن الفرد ظاھرة كانت أم غیر ظاھرة"ھو  

ذلك الجزء من   "السلوك بأنھ ) Johnston & Pennypacker("بینیبیكر"و"جونستون"

تفاعل الكائن الحي مع بیئتھ،الذي یمكن من خاللھ تحري حركة الكائن الحي أو حركة جزء 

منھ في المكان والزمان، والذي ینتج عنھ تغیر للقیاس  في جانب واحد على األقل من 

، ویؤكدان على أن التعریف العلمي للسلوك یجب أن یؤخذ بعین االعتبار "جوانب البیئة

التفاعل بین الفرد وبیئتھ، و یشیر إلى أن ھذا التفاعل عملیة متواصلة، فالسلوك لیس شیئا 

  )39(.ثابتا ولكنھ یتغیر،وھو ال یحدث من فراغ وإنما من بیئة ما

أما ".مزیج من رد فعل لمثیر وخبرة ذاتیة بھذا المثیر"  على أنھ "عباس"       عرفھ

كل ما یصدر من الكائن الحي، اإلنسان والحیوان، نتیجة التفاعل " بعرفت السلوك " عطیة"

 )40(".بینھ وبین البیئة وموضوعاتھا المختلفة

  وتؤكد ھذه التعاریف على  أن السلوك تفاعل الفرد مع بیئتھ واستجابة لمطالبھا أو لمطالب 

 .اجتماعیة أو ذاتیة

محصلة التفاعل بین الفرد الذي یقوم بالسلوك "      فھناك من رأى السلوك على أنھ 

وطبیعة الموقف الذي یوجد فیھ،لذلك فان محاولة تحلیل السلوك وفھمھ  والتنبؤ بھ بھدف 

التحكم فیھ لیس باألمر السھل،ویظھر السلوك لیس نتیجة لقوى أو ضغوط من داخل الفرد 

فقط،ولكن نتیجة لعملیة التوافق والتفاعل بین القوى الداخلیة والقوى الخارجیة التي توجد في 

 .البیئة المحیطة بھ

كل أوجھ نشاط الفرد القابلة للمالحظة المباشرة أو غیر المباشرة، ومن أمثلة " فالسلوك ھو

الكالم والتعبیرات والحركة، أما السلوك القابل للمالحظة : السلوك القابل للمالحظة المباشرة

التفكیر والتذكر والعواطف، ویمكن االستدالل على ھذا السلوك من : غیر مباشرة فمن أمثلتھ

  )41(".كالم الفرد وأفعالھ الظاھرة
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أن كل سلوك بال استثناء یتضمن طاقة أو ضابطا ) PIAGET("بیاجیھ"       ورأى 

، ولكنھ یتضمن ھیئة أو بناء على األصح، بفعل  التبادالت اقتصادیا لتألیف الجانب الوجداني

مجموعة "، وفي رؤیة أخرى ینظر إلى السلوك على أنھ "التي یثیرھا بینھ وبین الوسط

التصرفات والتعبیرات الخارجیة التي  یسعى عن طریقھا الفرد الن یحقق عملیة األقلمة 

  )42(".والتوفیق بین مقومات وجوده الباطني والوسط االجتماعي الذي یعیش فیھ

مجموعة من الحركات المنسقة التي تقود إلى وظیفة ما، فتمكن "          وسلوك ھو أیضا 

  )43(".صاحبھا من الوصول إلى غایة أو غرض مادي أو معنوي

عبارة عن حاالت واقعیة من الفعل أو الممارسة " ونجد من عرف السلوك اإلنساني بأنھ 

 )44(".السلوكیة الفردیة أو الجماعیة التي نؤدي داخل المجتمع، بغرض تحقیق أھداف معینة

 ویشیر ھذا التعریف إلى واقعیة الفعل الذي یمارسھ الفرد، وذلك من أجل تحقیق ھدف 

 .یسعى إلیھ

 :التعریف اإلجرائي 

    نقصد بالسلوك في ھذه الدراسة ھو السلوك السوّي وغیر السوّي الذي یكون ناتج عن 

بحیث لم یكن ھذا السلوك من قبل التعرض واستعمال وسیلة  تأثیر الصحافة المكتوبة،

 .اإلعالم ھذه، وتم اكتسابھ بعد انتقاء المضامین اإلعالمیة المنشورة في الصحف الیومیة

 :  القیم2.2.2

اختلفت القیم من مجتمع إلى أخر، وحتى من منطقة إلى أخرى، لذلك تعددت تعریفات    

القیمة، فقد عرفت على أنھا معاییر ومحددات موجھة ومحركة لتصرفات األفراد 

تباینت اآلراء حول مفھوم القیم لدى كثیر من العلماء وفق لمناھجھم وحقولھم  والجماعات،

الدراسیة عند تناولھم لتعریف القیم،فكل یعرف المفھوم بناءا على حقلھ الدراسي، وكذلك 

یرجع التعدد في تعریف القیم نظرا لكون أن القیمة تختلف من مجتمع آلخر، وھي تعبر عن 

النسق الثقافي واالجتماعي لذلك المجتمع، وقد وردت كلمة القیم في القران الكریم في قولھ 

َفَھاء أمواَلُكُم التي َجَعَل ّهللاُ لُكْم {: وأیضا في قولھ تعالى  ،)45 (}ِدیَناً َقّیًما{:تعالى والَ ُتوُتوا السُّ

  )46(.صدق هللا العظیم }َقیًما
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جمع كلمة قیمة "ھي "القیم في المسلسالت التلفازیة"     والقیم لغة كما وردت في كتاب 

 )47(".وھي مشتقة من الفعل الثالثي قوَم، وقومتھ بمعنى عدلتھ، وھو قویم أي مستقیم

ذلك الدین : "        كما ورد  لفظ القیمة في القران الكریم في ثمانیة مواضیع نذكر منھا

یُن اْلَقیُِّم "، )36(سورة التوبة آیة "القیم فال تظلموا فیھن أنفسكم اهُ َذلَِك الدِّ أََمَر أَالَّ َتْعُبُدوْا إِالَّ إِیَّ

فأقم وجھك للدین القیم "، وقولھ تعالى)30(سورة یوسف آیة "ولكن أَْكَثَر النَّاِس الَ َیْعَلُمونَ 

     )48().43(سورة الروم آیة"من قبل أن تأتي یوم ال مرد لھ من هللا

المرة الواحدة،ومن :قام یقوم قوما وقیاما وقومة وقامة، والقومة"،ونعرف القیم لغة بأنھا من

، والقوام العدل، قال تعالى في سورة )كاستقام(واستوى  )اعتدل(: قوما )األمر(المجاز قام

 )49(.، والقیم جمع قیمة }ان ھذا القران یھدي للتي ھي أقوم{:اإلسراء

قام، یقوم، قیاما، بمعنى وقف : وتعني القیمة أیضا في اللغة اسم النوع من الفعل           

 :واستوى وقد وردت الكلمة في القران الكریم، في سورة البینة في اآلیة الثالثة، لقولھ تعالى

، وأیضا في "فیھا أحكام قیمة ال عوج فیھا تبین الحق من الباطل"، أي }  فیھا كتب قیمة{

وذلك المذكور من العبادة "، }وذلك دین القیمة{:اآلیة الخامسة في سورة البینة، لقولھ تعالى 

)50(".و اإلخالص وإقامة الصالة وإیتاء الزكاة ھو دین الملة المستقیمة
  

وأھل مكة )تقویما(وقوم السلعة)القیم(القیمة واحدة"         وجاء في مختار الصحاح أن 

لھ األمر )استقام(، یقال)االستقامة واالعتدال(السلعة وھما بمعنى واحد )استقام(یقولون 

 )51(".أي مستقیم)قویم(الشيء تقویما وھو  )وقوم(

           وجاءت تعریف القیم في معجم الوسیط بمعنى المقدار، فقیمة الشيء ھو قدره 

 وقیمة المتاع ثمنھ، وقال قیمة المرء ما یحسنھ، كما یقال ما لفالن قیمة، أي ما لھ ثبات    

 )52(".ودوام على األمر

على أن القیمة ھي ثمن "القیم في تشكیل السلوك اإلنساني"          ووردت القیم في كتاب 

 .الشيء بالتقویم ومنھا اشتقت كلمة االستقامة
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 أما في اللغة االنجلیزیة اقتصر على القیمة المادیة في حین أھمل القیمة المعنویة في تعریفھ 

، فقیمة الشيء  ھي المنفعة التي Utility ترتبط بكلمة منفعة وفائدة valueلھا، فكلمة قیمة 

)53(.تعود على من یمتلك الشيء
         

 : اصطالحا-

عبارة عن تنظیمات معقدة ألحكام عقلیة "فان القیم"عطیة محمود"  حسب ما أورده 

وانفعالیة معّمقة نحو األشخاص أو األشیاء أو المعاني سواء كان التفضیل الناشئ عن ھذه 

   )54(".التقدیرات المتفاوتة صریًحا أو ضمنًیا

مستویات أو مقاییس أو معاییر تستھدف في " ووردت القیمة على أساس أنھا          

السلوك، ویحدد على أساسھا ما ھو مرغوب فیھ أو مرغوب عنھ، والقیم على ھذا األساس 

  )55(".من أھم موجھات السلوك الفردي والجماعي

ھي تصور واضح أو مضمر، یمیز "فیرى أن القیمة K LUKHOUN. C"كالكھون" أما     

 ".الفرد أو الجماعة، ویحدد ما ھو مرغوب فیھ، بحیث یسمح لنا باالختیار من بین األسالیب 

أو (ظاھرة مادیة أو روحیة، تلبي متطلبات معینة لإلنسان  "  وعرفت القیم في الفلسفة بأنھا 

وتخدم مصالحھ، وأھدافھ، فالبشر ال یدركون صفات األشیاء فحسب بل  )المجتمع الطبقة،

ویقیمونھا من زرایة منفعتھا، أو ضررھا بالنسبة لحیاتھم، وتتسم القیم في نھایة المطاف 

 )56(".بطابع اجتماعي

 "كالكھون" تعدیل على تعریف Robert Redfield"روبرت ردفیلد "        و أجرى

تصور معین واضح أو ضمني خاص بفرد أو ممیز لجماعة حول " ورأى أن القیمة ھي

الشيء المرغوب، ویؤثر في عملیة االختیار من بین األسالیب والوسائل واألھداف 

الدافع اإلیدیولوجي الذي یؤثر في أفكار "أن القیمة ھي "ایكة ھولتكرانس"أما ".المتاحة

 )57(".اإلنسان وأفعالھ

تشیر إلى االھتمامات " أن القیم Robin Williams"روبن ویلیامز"واعتقد            

والرغبات  والمیوالت و التفضیالت والوجبات وااللتزامات األخالقیة واألمنیات والمطالب 

واألھداف والحاجات وما یكرھھ الناس وما یجذبھم ومختلف األنواع من التوجھات 
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 أن مصطلح القیمة یتضمن عدة معان Ralf Linton"رالف لینتون"ورأى ". المختارة

تختلف باختالف السیاق أو المجال الذي تستخدم فیھ،وإذا أغفلت االستخدامات التقنیة والفنیة 

إلى أكثر معاني قیمة "لینتون"للمصطلح في علوم االقتصاد والریاضیات والفن، وأشار

، طبقا لھذا )58("أن القیمة ھي أن أي شيء یحمل أي قیمة أو أي شيء ایجابي" شیوعا وھو

التعریف فإن القیم ھي أي شيء  یمكن  أن  یؤثر على قرارات و مواقف الفرد أثناء 

      .  اختیاره
أي شيء لھ قیمة، أو : " یربط القیم باالھتمام، ویقدم تعریفھ على الشكل األتي"بیرى" أما      

یعد قیما في المعنى األصلي الجوھري الجامع حیث یكون موضوع اھتمام ما، أي أن القیمة 

تعرف باالھتمام، ویتوقف معناھا على معنى االھتمام، وكلمت زاد االھتمام زادت 

 ) 59(".القیمة
مجموعة من االتجاھات المعیاریة المركزیة لدى الفرد في "       تعرف أیضا بأنھا    

المواقف االجتماعیة، تحدد لھ أھدافھ العامة في الحیاة،والتي تتضح من خالل سلوكھ العملي 

      )60(".أو اللفظي

معتقد واتجاه واھتمام والطموح الذي یمأل "        وعرفت القیم من وجھة نظر الشرع بأنھا 

". على الفرد قلبھ وعقلھ، وتمثل المحرك األساسي لما یصدر عنھ من أفكار وأقول وأعمال

المنظم األساسي لطریقة حیاتھ ومن ثم أخرتھ، ویتحدد مصیر الفرد في اآلخرة "وھي أیضا 

المعتقد واالتجاه والمیل والمصالح "وبذلك ھي  ".على مقدار ما یعتقد ویعمل بھ من ھذه القیم

المعتبرة المرسلة التي قررھا وطورتھا مصادر التشریع اإلسالمي، والتي تعد المصدر 

  )61(". األساسي المحرك لسلوك الفرد
القیم مكونة للثقافة و أن الثقافة مجموعة من القیم، وھي "     یرى علماء االجتماع أن      

خلقیة مھما كانت ماھیتھا و أیا كان مصدرھا، وھي معاییر و مقاییس یستخدمھا الناس 

لتنظیم و ترتیب رغباتھم، المتنوعة وھي تعمل على ضبط سلوك األفراد في تعاملھم مع 

 بعضھم
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  البعض، فكل نسق اجتماعي وكل جماعة اجتماعیة تواجھ مھمة االختیار من بین القیم 

 ". البدیلة

األحكام التي یصدرھا الفرد بالتفضیل أو عدم التفضیل للموضوعات أو "  وھي عبارة عن 

األشیاء ، وذلك في ضوء تقیمھ أو تقدیره لھا،و تتم ھذه العملیة من خالل التفاعل بین الفرد 

بمعارفھ وخبراتھ، وبین ممثلي اإلطار الحضاري الذي یعیش فیھ ویكسب من خاللھ ھذه 

 )62(".الخبرات والمعارف

 Max"ماكس فیبر"و)Emile Durkheim )1858-1917"دور كایم"            ویرى

Webberدور القیم في البحث االجتماعي،واھتم علم االجتماع بالقیم من زاویتین ھما : 

 .دراسة القیم باعتبارھا تشكل جزء من المجتمع - 

دراسة القیم التي توجھ علماء االجتماع في إجراء بحوثھم وعرض نتائجھم باعتبارھم  - 

 )63(.أعضاء ویحملون قیما دینیة وسیاسیة وإیدیولوجیة

تشمل كل الموضوعات والظروف والمبادئ التي أصبحت ذات "         و القیم أیضا بأنھا

معنى خالل تجربة اإلنسان الطویلة كالشجاعة والقوة واالحتمال واإلیثار والمھارة الفنیة 

وضبط النفس واألمانة والصمت واالتزان واالنفعال والحب والحریة والعدالة والقیم لیست 

ھذه الصفات فحسب،بل ھي كذلك أنماط السلوك التي تعبر عن ھذه القیم أو ھي موجھات 

 .)64 ("السلوك في النسق االجتماعي

أن مفھوم القیم الذي یأخذ معاییر شتى في كثیر من األحیان تبعا "حسین حمودي"   یرى 

         )65(.للحالة السكونیة أو الحركیة التي یمر بھا المجتمع

نتاج ثقافي اجتماعي لفترة زمنیة معینة، قد تندثر أو تستمر، فتشكل "         فالقیمة ھي 

 )66(".حینئذ منھا مفاھیم وأنماط سلوك، ویصبح المساس بھا من المحرمات في المجتمع

المبادئ "أنھا على"مدخل إلى وسائل اإلعالم الجدید"         وورد تعریف القیم في كتاب

والصفات التي یؤمن بھا اإلنسان مشتقة من التقویم، الذي ھو في األصل التعدیل والنقد 

المستمر حتى تظل القیم على الطریق السوي،و أن القیمة أو القیم مشتقة من الدین، ویعني 
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ذلك أن القیم ثابتة وأزلیة بأزلیة الحق والخیر، ولیست مستقبلیة تخضع لتغیر الظروف 

 )67(.والعادات والتقالید

أي شيء قیمتھ قابلة " القیمة على أنھا Park and Burgessبرجس وبارك           وعرف 

أي شيء نرى فیھ خیرا مثل الحب " عرف القیمة بأنھا Henryھنري ، أما "للتقدیر

" داود "ف". الشفاعة، الھدوء، القناعة، المرح، األمانة، الذوق، الترویح، البساطة

S .C.Dodd على سبیل المثال عرف القیمة بأنھا المرغوب فیھ Desideratum بمعنى  "

 )68( ".أي شيء مرغوب فیھ أو مختار من قبل شخص ما في وقت ما

نمط أو موقف أو جانب من " للقیمة على أنھا  J.V.Folsom"فولسوم"         ینظر 

السلوك اإلنساني أو المجتمع أو ثقافة، أو بیئة طبیعیة، أو العالقات المتبادلة، التي تمارس 

من شخص أو أكثر كما لو كانت غایة في حد ذاتھا، إنھا شيء یحاول الناس حمایتھ 

 ".واالستزادة  منھ، والحصول علیھ ویشعرون بالسعادة ظاھریا، عندما ینجحون في ذلك

 اتصال قوى وحتمي بموضوعات وقیم أو معاییر " یعرف القیمة بأنھا "مالینوفسكي"   أما 

 )69(".  أو أشخاص ینظر إلیھم باعتبارھم وسیلة إلرضاء حاجات الكائن

اعتقادات عامة تحدد الصواب من الخطأ و األشیاء " بأنھا "Hofstadھوفستاد "  عرفھا 

عبارة عن مفاھیم أو تصورات "وعرفت أیضا على أنھا  ".المفضلة عن غیر المفضلة 

وتسمو أو تعلو على  تتعلق بضرب من ضروب السلوك،أو غایة من الغایات، للمرغوب،

 ".المواقف،النوعیة، ویمكن ترتیبھا حسب أھمیتھا النسبیة 

معتقدات حول األمور والغایات وأشكال السلوك المفضلة " رأى أن القیم ھي "بركات"  أما 

وتنظم  واختیاراتھم، وتصرفاتھم، ومواقفھم، توجھ مشاعرھم، وتفكیرھم، لدى الناس،

عالقاتھم بالواقع والمؤسسات األخرى وأنفسھم والمكان والزمان، وتسوغ مواقفھم وتحدد 

  )70(".أي تتصل بنوعیة السلوك المفضل بمعنى الوجود وغایاتھ ھویتھم ومعنى وجودھم،

حكم یصدره "بأنھا "القیم العالمیة وأثرھا على السلوك اإلنساني"        ووردت في كتاب

أما في  اإلنسان على شيء ما مھتدیا بمعاییر اجتماعیة تحدد المرغوب فیھ والمرغوب عنھ،

اإلسالم فھي حكم یصدره اإلنسان المسلم على شيء ما مھتدیا بمعاییر شرعیة تحدد 
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ومن ھّنا فإن العقیدة اإلسالمیة  المرغوب فیھ والمرغوب عنھ من منطلق القران والسنة،

  )71(".أما في الغرب فھي مرتبطة بالواقع ومتغیرة بتغیره منبع للقیم وھي ثابتة بثباتھا،

كما عرفھا ". بأوسع معانیھا ھي أي شيء خیرا أو شرا" فیرى أن  القیمة " ببرا"        أما 

ویعرفھا "التفضیالت أو األشیاء المفضلة لدى اإلنسان أو الجماعة، "بأنھا " نورندیك"

وما ھو غیر مرغوب )مثل حریة الكالم(المعتقدات لما ھو مرغوب أو أحسن"بأنھا "كرتش"

 )72(".)مثل عدم األمانة(أو سيء 

 "الدروف"و"تولمان"و"نیوكمب"و"میرفي"          وعرف كثیر من العلماء النفس أمثال 

القیم تعریفات مختلفة تكمل بعضھا البعض، ومن خالل ھذه التعریفات نقدم ھذا التعریف 

التي ھي عبارة عن نظام معقد یتضمن أحكاما تقویمیة ایجابیة وسلبیة تبدأ من القبول :"للقیم

إلى الرفض،ذات طابع فكري ومزاجي نحو األشیاء وموضوعات الحیاة المختلفة بل نحو 

األشخاص،وتعكس القیم أھدافنا واھتماماتنا وحاجاتنا والنظام االجتماعي والثقافة التي تنشا 

  )73(".فیھا بما تتضمنھ من نواحي دینیة واقتصادیة وعلمیة

أي ما یسمو في المعنى،  ھي االرتقاء،"أن القیمة  *" عبد الرحمن عزي"         ورأى 

والقیمة معنویة وقد یسعى اإلنسان إلى تجسیدھا عملیا كلما ارتفع بفعلھ وعقلھ إلى منزلة 

 )74 (".أعلى

ما یسمو بالفرد ویرفعھ من " بالقیمة على أنھا "عزي عبد الرحمن" وأیضا یقصد الدكتور

معان مدركة أو مستنبطة من النص القرآني أو السیرة النبویة أو النصوص المرجعیة التي 

بمفھوم القریبة (الحدیثة "النھضویة"أنتجتھا الحضارة العربیة اإلسالمیة، إضافة إلى تلك 

دینیة لتصبح وثیقة /فال تكون قط من دون مرجعیة وإنما تأتي في سیاق تعالیم إالھیة.)زمنیا

الصلة بالمعتقد، ویمكن فھم عالقة األخیر بالقیمة واإلنسان في إطار الخلق، حیث یحدث 

 )75(".)القیمة(، والُخلق)اإلنسان(، الَخلق)هللا(االرتباط بین الخالق

أن ھناك ترابط بین القیمة كمعنى وممارستھا " عزي عبد الرحمن"         ویرى الدكتور 

في الواقع المعایش، فالقیمة تتجسد في الفعل، وبدونھ تبقى تصورا مرغوبا فیھ أو فكرة 

 )76(.كامنة فحسب
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فالقیمة تفرض " عبد الرحمان عزي"أن حسب الدكتور " كما یشیر الدكتور ّنصیر بوعلي

 نفسھا في دراسة اإلعالم و أن التأثیر االیجابي على المجتمع یرتبط أساسا بالقیم األخالقیة

     ) 77(. و یكون سلبیا كلما ابتعدنا عن القیم

مجموعة من أحكام قیمیة بمعنى أن الفرد یعبر عن رأیھ في األشیاء "  كما أن القیمة ھي 

  )78(".بما تتركھ في نفسھ من أثر وإحساس وھي ضوابط للسلوك یجب االلتزام بھا

       و القیمة من وجھة نظر أنتروبولوجیة تظھر في كون أن لكل ثقافة مجموعة من القیم، 

وتكون مدعومة بعواطف الناس الذین یتقبلونھا  وھذه یتقبلھا الناس من دون سؤال أوشك،

والقیم في أیة ثقافة تحدد  ویتقیدون بھا، وتكون ھذه القیم من مركبات الشخصیة عند اإلنسان،

  ) 79(. أھداف تلك الثقافة وتقوم بحفز الناس للسعي نحو تحقیق تلك األھداف

            والقیمة في علم االقتصاد تعني ثمن الشيء الممتلك، أو تقییمھ وتقدیره، والمقصود 

وتعتمد القیمة  أو دولة، أو مؤسسة، بكلمة الممتلك ھو الشيء الذي یحوزه فرد، أو جماعة،

وإذا انعدمت إحداھما  وھما الرغبة والندرة، من وجھة النظر االقتصادیة على شیئین فقط،

فقیمة الشيء تعني الصفر أي قیمة منعدمة فإذا كان الماء متاحا في كل مكان وسھل 

  ) 80(.الوصول إلیھ، فقیمتھ تصبح منعدمة

 :  مفھوم الصحافة المكتوبة.3

لذلك كان من الصعب تحدید مفھوم لھا واالتفاق علیھ  تعددت تعریفات الصحافة وتنوعت،

كذلك یرجع ھذا التنوع إلى  تعدد التسمیات  وھذا راجع إلى تعدد وجھات نظر الباحثین لھا،

ویمكن  التي أطلقت علیھا في  العدید من الدول وأیضا إلى  تطور الممارسة الصحفیة،

 : تعریف الصحافة لغة واصطالحا وقانونا، كاآلتي

 :التعریف اللغوي 

وصحیفة  من صحیفة جمع صحائف والصحیفة ھي الصفحة،- بكسر الصاد–الّصحافة 

صن صحیفة وجھك، والّصحیفة ھي القرطاس "بشرة جلده، و یقال  :الوجھ أو صفحتھ ھي

صحافة، والمزاول لھا یسمى  :وعملھا سميّ  أو ورقة كتاب بوجھیھا، المكتوب،

 ،"قطعة جلد أو قرطاس كتب فیھ"لصحیفة اوفي المصباح المنیر تعني  )81(".صحافیا
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 امة من الصفحات تصدر یومیا أو في مواعید منتظمة،مضا"معجم الوسیط الوالّصحیفة في 

. "ن أستاذ ع والصحفي من یأخذ العلم من الصحیفة ال،وجمعھا صحف وصحائف

مرتبط بالطبع  شيء"وھي  ،press  أما في قاموس أوكسفورد تستخدم كلمة صحافة بمعنى

 JOURALISM   والصحیفة بھا یقصد journal   او تعني أیض والمعلومات، راألخبار ونش

 بمعنى الصحفي فكلمة صحافة تشمل إذن الصحیفة journalisteبمعنى الصحافة و

 )82(".والصحفي في الوقت نفسھ 

على كل مطبوع   "ویطلق NEWS PAPER        ووردت الصحیفة باللفظ االنجلیزي 

وقد تنوعت الصحف تنوعا كبیرا  أي أنھا تشتمل الجرائد والمجالت، یصدر یومیا وبانتظام،

ثم أصبحت ھناك صحف صباحیة  مع تقدم فنون الطباعة وأسالیب العمل الصحفي وفنونھ،

 )83 (.وأخرى  مسائیة

نشرة طبع آلیا من عدة نسخ، وتصدر عن مؤسسة اقتصادیة : "عّرفت الصحافة بأنھا 

وتظھر بانتظام في فترات متقابلة جدا أقصاھا أسبوع، ویشترط في ھذه النشرة أن تكون 

 )84(".ذات طابع عالمي وذات فائدة عاّمة تتعلق بشكل خاص باألحداث الجاریة

 :اصطالحا-   

:   منھا نذكرمعانيبعدة "مدخل إلى علم الصحافة"         وردت الصحافة في كتاب 

لھا جانبان، جانب یتصل بالصناعة و التجارة من خالل عملیات : معنى الحرفة أو المھنة 

. شخصالالطباعة، التوزیع، التسویق و اإلدارة، وجانب یتصل ب

التي تنشرھا الصحیفة كاألخبار و األحادیث و التحقیقات الصحفیة وغیرھا  :بمعنى المادة

. من المواد الصحفیة وبھذا تتصل بالفن وبالعلم

 فالصحف دوریات مطبوعة تصدر عن عدة نسخ وتظھر ،الذي تصدر بھ : بمعنى الشكل

.  متقاربة أو متباعدةثابتةبشكل منتظم وفي مواعید 

 خدمة المجتمع إلىأي كونھا رسالة تھدف  التي تؤدیھا في المجتمع الحدیث : بمعنى الوظیفة

 ،األعلىفي القران الكریم في سورة "الصحف"وورد لفظ  ،)85(  الذي یعیش فیھاإلنسانو 

 )86(.صدق هللا العظیم"صحف إبراھیم وموسى  إّن ھذا لفي الصحف األولى ،"لقولھ تعالى 
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   واآلراء األخبارمھنة من یجمع "  أما المعجم الوسیط فوردت الصحافة على أنھا          

 )87(."وینشرھا في صحیفة أو مجلة

خبارھا إ ونشرھا و، والوقائع بكل أمانة وحریة ومصداقیةاألحداثتسجیل "الصحافة ھي  

ویرى أن المعنى واسع لھا فیذھب  لمعرفة رأیھم في القضایا والموضوعات المختلفة،،للناس

 أن الصحافة تشمل كل وسائل إعالم في وقتنا الراھن من وسائل إعالم  مقروءة ومرئیة إلى

 ) 88(."والتلفاز الرادیو، ومسموعة ،مثل الصحف،

أو  أو شركة بین أفراد مشروع قد یكون مملوكا لفرد،" ھيnews paperالصحیفة         

أھدافھا تحقیق  وھي باعتبارھا مشروعا تجاریا فان من شركة مساھمة أو جمعیة تعاونیة،

 وثیقة  على صلة إنھاربح  ولكن الصحفیة لیست مجرد مشروع  تجاري فحسب،بل 

 تعنى بخدمة ،بالجمھور العام تؤثر فیھ تأثیرا مباشرا مما یجعلھا مرفقا عاما  في جوھرھا

 تحقیق الربح وخدمة الجمھور في نفس إلىالجمھور فالمھمة الرئیسیة للصحیفة ھي السعي 

 )89(".وفي العالم الوقت عن طریق تعریفھ بما ھو حادث في بلده،

 مطبوعة أداة تختزل كل األحداث الیومیة في كلمات قلیلة إذا كانت :الصحافة         

 وھي لیست مجرد أخبار یتم نقلھا .مرئیةإذا كانت  وأصوات إذا كانت مسموعة، وصور

 الرأي العام كوینعیة واإلمتاع والتسلیة وتولتنویر والتثقیف والتلواإللمام بھا، بل ھي أداة 

 )90(.بل على المستوى العالمي ،ي لیس فقط على المستوى المحل،تجاه قضایا بعینھا

عبارة عن " ھي "تاریخ وسائل االتصال" في كتاب  جاءماكوالصحافة المكتوبة           

 تنشر دوریا األخبار في مختلف المجاالت وتشرحھا وتعلّق ،دعامة مطبوعة أو الكترونیة

. "وبغرض النشر والتوزیع ویكون ذلك بأعداد كبیرة، علیھا،

في البالد العربیة فقد )الجریدة والمجلة(بنوعیھا  "الصحافة" أما فیما یخص استعمال كلمة 

 أو ھدف منھاالو، أخذ تسمیات نموذجیة مختلفة تشیر إلى مضمونھاتنوع في بدایة األمر لتت

   أو الوقائع "القرطاس" ،) لبنانفي("الفوائد"أو "الحوادث"مثل  توقیتھا الزمني أو مادتھا،إلى 

     في األخیررثم استقر األم ،)رفي الجزائ("ورقة خبریة" و "رسائل خبریة" ،)في مصر(

تشیر إلى الدعم المادي الحامل و جریدة،الفي الصحیفة أو " یومیة"أو"صحیفة"على كلمتي 
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رقة األخبار وعلى غرار التعبیر االنجلیزي و ،)الصفحة الورقیة أو جرائد النخل (للكلمات 

news paper،  وبخالف التعبیر الفرنسيjournal الذي یشیر إلى الیومیة من حیث 

نسبة إلى قطعة نقدیة كانت تباع بھا  gazetteغازیت   و،التوقیت الزمني للصدور

 )91(.لصحیفةا

     و ینشرھا في صحیفة اآلراءاسم مھنة من یجمع األخبار و " إلى  أیضاكما تشیر          

و الصحیفة ھي مجموعة من الصفحات تصدر بصورة دوریة منتظمة تتضمن  أو مجلة،

)92(.وما یتصل بذلك اجتماعیة  ثقافیة،،اقتصادیة  سیاسیة،أخبار
 

 : التعریف القانوني

من    في مادتھ السادسة 2012عرف القانون الجزائري بموجب قانون اإلعالم العضوي    

 كل الصحف " الفصل األول الذي یختص بإصدار التشریعات الدوریة الصحیفة على أنھا

وتصنف النشرّیات الدوریة إلى  والمجالت بكل أنواعھا والتي تصدر في فترات منظمة

 :صنفین

 .النشریات الدوریة لإلعالم العام - 

 ".النشریات الدوریة المتخصصة - 

كل نشریة تتناول  "في مفھوم ھذا القانون العضوي  ویقصد بالنشریة الدوریة لإلعالم العام،

 ".وتكون موّجھة للجمھور خبرا حول وقائع ألحداث وطنیة ودولیة،

كل نشریة تتناول خبرا لھ عالقة بمیادین خاصة " أما النشریة الدوریة المتخصصة فھي 

 )93(".وتكون موجھة لفئات من الجمھور

 :مفھوم الشباب والمفاھیم المرتبطة بھ.4

 les jeunes:مفھوم الشباب1.4

الفتوة و الفتاء، " كما ورد تعریف الشباب في لسان العرب البن منظور تعني:  لغة1.1.4

 )94(".بمعنى الحیویة والقوة والدینامیكیة
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من أدرك سن البلوغ إلى سن الكھولة، والشباب ھو "      و الشباب في معجم الوسیط ھو

النشاط والقوة "أما في المصباح المنیر فالشباب یعني ". الحداثة وشباب الشيء أولھ

 :، ویشیر قاموس وبستر لمصطلح الشباب بأنھ"والسرعة

 .فترة من مراحل العمر المبكرة

 .فترة العمر التي تكون بین مرحلتي الطفولة أو الحداثة والمراھقة

 ) 95( .فترة النمو المبكرة

الذي حافظ على الخصائص "حسب ما ورد في معجم اللغة الفرنسیة عن تعریف الشباب ھو

 ) 96(".الجسدیة والفكریة للشباب 

من أبرزھا       ویتمیز الشباب في ھذه الفترة بخصائص تمیزه عن غیره من فئات المجتمع،

واألمل واالندفاع، كما أنھم یمثلون النسبة األكبر في المجتمع ویطلق على ھذه  الحیویة،

 .المجتمعات بالمجتمعات الفتیة 

مرحلة انتقالیة إلى الرجولة، ویتخطى الفرد مراحل التوجیھ "      فمرحلة الشباب ھي

 Young" ومرادف كلمة الشباب باللغة االنجلیزیة)97(".والرعایة ویكون أكثر تحررا

man". 

تختلف اآلراء حول مفھوم مرحلة الشباب، فیرى البعض أنھا مرحلة عمریة محددة          

من مراحل العمر بالرغم من أن التحدید الزمني لفترة الشباب ال یعدوا أن یكون أمرا تقریبیا  

 .وكذا اختالف تخصصاتھم ومجاالت بحثھم

من الفعل شب وجمعھ شباب وشبان وشبیبة والمؤنث شابة "  فیعرف  الشباب لغة على أنھ 

والجمع شابات وشوائب من كان في من الشباب والشاب ھو مرحلة من مراحل العمر تقع 

بین الطفولة والشیخوخة وھي تتمیز من الناحیة البیولوجیة باالكتمال العضوي ونضوج 

القوة كما تتمیز من الناحیة االجتماعیة بأنھا المرحلة التي یتحدد فیھا مستقبل اإلنسان سواء 

 )98(".مستقبلھ المھني أو مستقبلھ العائلي
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 : اصطالحا2.1.4

أما اصطالحا فنعرف الشباب حسب علماء السكان الذین یركزون على فكرة التوزیع 

السكاني لفئات العمر المختلفة التي یتكون منھا سكان مجتمع ما ولكنھم یختلفون فیما بینھم 

ھم الشریحة العمریة تحت "في تحدید بدایة ونھایة ھذه السن، فھناك من یرى أن الشباب 

تتراوح أعمارھم ما بین الخامسة " ، ویرى آخرون أنھا الشریحة التي)99("سن العشرین

عشر إلى سن الخامسة والعشرین، أو من یقفون بین الخامسة عشر وسن الثالثین على ما 

   )100(".یرى آخرون

         أما التعریف البیولوجي الذي یؤكد على ارتباط نھایة مرحلة الشباب باكتمال البناء 

العضوي للفرد من حیث الطول والوزن واكتمال نمو كافة األعضاء واألجھزة الوظیفیة 

الداخلیة والخارجیة في جسم اإلنسان، ویعللون ذلك بأن نمو الجسم اإلنساني ال یتم بمعدل 

  )101(.سرعة ثابت بعد المیالد، حیث ینمو سریعا في السنوات األولى من العمر

مرحلة الشباب ترتبط باكتمال البناء الدافعي واالنفعال "         أما علماء النفس فیرون أن

للفرد في ضوء استعداداتھ واحتیاجاتھ األساسیة، واكتمال نمو كافة جوانب شخصیة 

الوجدانیة والمزاجیة والعقلیة بشكل یمكنھ من التفاعل السوي مع اآلخرین في المجال 

." االجتماعي
)102( 

         ویرى أیضا علماء النفس أن الشباب مرحلة عمریة محددة من بین مراحل العمر، 

وأن الشباب ھو الحالة النفسیة التي تمر باإلنسان وتتمیز بالحیویة والنشاط وترتبط بصفات 

التي تتراوح ما "بأن فئة الشباب ھي " إسماعیل صفوت"و" عبد المنعم ھاشم"أما  .ممیزة

 )103(".سنة30بین سن المیالد حتى 

" التلفزیون الفضائي وأثره على الشباب في الجزائر"       وورد تعریف الشباب في كتاب 

 )104(".سنة24و15من تتراوح أعمارھم ما بین " على أنھم
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ال یجوز أن یضع "أن التعریف الحقیقي للشباب  Hurrelman"ھارلمان"یبین        

حدودا ثابتة للعمر، فھو مرحلة خاصة من مراحل الحیاة بتجارب وخبرات ناتجة عن ثقافة 

المجتمع وھذه المرحلة ضروریة لتكوین الشخصیة وتحدید مكانتھا االجتماعیة ومعظم بلدان 

جنوب إفریقیا تتبع تعریف منظمة األمم المتحدة  وأمانة الكومنولث في تثبیت حدود العمر، 

  )105( " سنة من العمر24و15وغالبا ما یرى أن الشباب ینحصر ما بین 

        والشباب عادة ھم األفراد في مرحلة المراھقة، أي األفراد بین البلوغ الجنسي 

والنضج، وأحیانا یستعملھ بعض العلماء لیشمل المرحلة من العاشرة حتى السادسة عشرة، 

بید أن الفترة التي تنتھي فیھا مرحلة الشباب غیر محدودة وقد یمدھا البعض إلى سن 

 .الثالثین

أما علماء االجتماع فیرون أن فترة الشباب تدل عندما یحاول المجتمع تأھیل الفرد لكي 

یحتل مكانة اجتماعیة، ولكي یؤدي دورا أو أدوارا في بناء المجتمع، وتنتھي فترة الشباب 

عندما یتمكن الفرد من احتالل مكانتھ االجتماعیة ویبدأ في أداء أدواره في المجتمع أي أن 

  )106(. الشخصیة اإلنسانیة تظل شابة طالما أنھا لم تعد ألداء أدوارھا االجتماعیة بعد

ولذا فقد بذلت العدید من الجھود لمحاولة وضع مفھوم واضح ومحدد لمعنى            

أحدھما یرى أن " ھذا المجال في وقد قدم المھتمون برعایة الشباب مفھومین ،الشباب

والمفھوم األخر یرى، أن الشباب حالة . الشباب مرحلة عمریة محددة من مراحل العمر

على التعلم ومرونة العالقات  نفسیة تمر باإلنسان وتتمیز بالحیویة والنشاط وترتبط بالقدرة

 وبصفة عامة یمكن القول أن كال المفھومین یرتبط ببعضھما ،اإلنسانیة وتحمل المسئولیة

.بینھماالبعض علي نحو ال یمكن من الفصل 
)107( 

 :التعریف اإلجرائي  

وتمتد من       نقصد بالشباب في ھذه الدراسة فئة اجتماعیة توجد في مرحلة عمریة محددة،

 منھا الحماس، ویتمیزون بخصائص اجتماعیة و ثقافیة و  نفسیة خاصة بھم، سنة،29الى18

 .واإلصرار على العمل واإلبداع الطموح،
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 :المفاھیم المرتبطة بھ2.4

     CHANGE:التغییر  1.2.4

أي                  بمعنى التحویل، یقال غیرت الشيء تغییرا،:   یأتي التغییر في اللغة وفي االصطالح

 )108(". أزلتھ عما كان علیھ

 :  التعریف اإلجرائي

نقصد بالتغیر في ھذه الدراسة تلك التغّیرات التي تحدث على مستوى السلوكیات السائدة 

ویتقبلون مضمونھا  نتیجة استجابة األفراد إلى الرسائل اإلعالمیة التي یتعرضون  لھا،

 .وقد تكون التغیرات ھذه سریعة أو طویلة إال أنھا تؤثر على طبیعة الفرد ویتعلمونھا،

 : التغیر2.2.4

ھو التحول من حالة إلى حالة أخرى، والتحول الذي یطرأ على التنظیم أو البناء االجتماعي 

في الوظائف والقیم واألدوار االجتماعیة خالل فترة زمنیة، وقد یكون التغیر إما ایجابًیا أو 

 )109 (.سلبًیا

 :مفھوم االستعمال والمفاھیم المرتبطة بھ.5

 : مفھوم االستعمال1.5

أو شيء مادي أو معنوي  اإلستخدمات التي یخصصھا الفرد أو الجماعة لوسیلة ما،"     ھو

وتھتم دراسات االستعمال بإظھار االستخدامات االجتماعیة لمختلف ھذه العناصر والمعاني 

 )110(".الثقافیة للسلوكیات الیومیة لألفراد

 :   التعریف اإلجرائي

 وذلك باختیار المضمون      نعني في ھذه الدراسة باالستعمال االنتقاء الذي یقوم بھ الشباب،

ویكون ھذا االنتقاء وحتى لخصائصھم  النفسیة   اإلعالمي المنشور في الصحف الیومیة،

 .والسوسیو ثقافیة
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 : المفاھیم المرتبطة بھ2.5

 :  االستخدام1.2.5

في كتابھ منطق االستخدام في )Jacques perriault("جاك بریولت" طرحھ  مفھوم  

 La("الكروا"بدایة الثمانینات، ویعرف ھذا المفھوم معاني متعددة ومختلفة، حیث اقترحھ 

croix( إن االستخدامات االجتماعیة ھي أنماط استخدام تظھر " مفھوم االستخدام ویقول

وتبرز بصورة منتظمة على نحو كاف بحیث تشكل عادات مندمجة في یومیات المستخدم 

تفرض نفسھا في قائمة الممارسات الثقافیة القائمة مسبقا وتعیدا إنتاج نفسھا وربما مقاومة 

 ". الممارسات األخرى المنافسة لھا والمرتبطة بھا

نشاط اجتماعي یتحول، إلى نشاط إنساني "یعرفھ بأنھ ) Le coadic . Y ("لوكوادیك"أما 

عادي في المجتمع بفضل التكرار والقِدم، وقد أصبح ضروریا من أجل االستجابة لحاجة 

  ) 111("المعلومات

 :الدراسات السابقة  

لقد حظیت دراسات تأثیر وسائل اإلعالم بصفة عامة في الجزائر بدراسات قلیلة في ھذا  

المجال، نظرا لصعوبة دراسة التأثیر الذي تقوم بھ وسائل اإلعالم، فإننا نقدم ھذه الدراسات 

 . التي تقترب من بحثنا

 )112(":عكة زكریا"دراسة ل    

جمھور الصحافة المكتوبة الیومیة في إحدى المدن الجزائریة "     تعالج ھذه الدراسة 

 ".المسیلة"لكن مجتمع البحث الذي اعتمدت علیھ ھو مدینة  وكانت ھذه الدراسة في باریس،

فرنسا سنة   وقد تم انجاز ھذه الدراسة كأطروحة دكتوراه درجة ثالثة بجامعة باریس،

الصادرة باللغة (النصر المجاھد الشعب،:، تناولت العالقة القائمة بین الجرائد الیومیة 1981

وتتمحور إشكالیة الدراسة  وجمھور القراء بمدینة المسیلة في بدایة الثمانینات، )الفرنسیة

 :  حول تساؤالت تتعلق
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ما مدى مقروئیة ھذه الصحف لدى الجمھور الذي یتنوع وفق متغیرات الوظیفة  - 

 .والمستوى الثقافي والسّن والجنس والمنطقة السكانیة؟ 

ما ھي طبیعة العالقة الموجودة بین الصحافة والجمھور، من حیث بعض المقاییس التي - 

 .تنمي أو تقلص مثل ھذه العالقة؟

ما ھي العوامل الموضوعیة الخارجیة التي تتدخل في عالقة الصحافة بالجمھور أو - 

 .؟)الجمھور بالصحافة

 : وتطرح الدراسة فرضیات أساسیة تحدد مسار البحث وتتمثل في مایلي

 .أن جمھور القراء ال یواظب بانتظام على قراءة الصحف المدروسة- 1

 .إن عدم المواظبة تؤثر على عالقة الصحف بالجمھور - 2

 .إن عدم المواظبة تبرز أكثر لدى قراء الصحف الصادرة باللغة العربیة- 3

 .إن الصحف المدروسة ال تؤدي وظیفة فّعالة فیما یتعلق باإلعالم و الترفیھ- 4

 : توصلت ھذه الدراسة إلى

المواظبة على قراءة الصحف الیومیة فأظھرت الدراسة أن القراء غیر المنتظمین في - 

التعامل مع الصحف الیومیة المدروسة یمثلون الجزء األكبر أي حوالي ألفین في حین یتألف 

القراء المنتظمون من الثلث، وقد بّینت الدراسة في شأن المتغیرات المتدخلة في تفسیر 

 :البیانات اإلحصائیة مایلي 

اإلطارات المتوسطة والتنفیذیة العلیا أكثر مواظبة  على قراءة الصحف من الفئات المھنیة - 

 .األخرى

إن مزدوجي اللغة وبدرجة أقل الجمھور المفرنس أكثر مواظبة على قراءة الصحف من -

 .الجمھور المعرب

 .ال یبدو أن ھناك عالقة ضروریة بین مستوى التعلیم ومدى المواظبة على قراءة الصحف-

أظھرت الدراسة أن طلبة الثانویات أقل مواظبة على قراءة الصحف من غیرھم من الشرائح 

التي تملك مستوى تعلیمي أقل، وأن طبیعة الوظیفة ھي التي كانت تفسر أكثر التفاوت 

 .الحاصل في مستویات المواظبة
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 سنة أكثر مواظبة على قراءة الصحف   35و26إن الفئات التي تتراوح أعمارھم مابین -

 . سنة45 و36ویلیھا أثر ذلك الفئات التي تمتد أعمارھا مابین  من غیرھا،

 :الجمھور وعالقتھ مع الصحافة الیومیة- 

 :أظھرت الدراسة أن جمھور القراءة یتابع ما تورده الصحف الیومیة ألسباب-

 .البحث األولي عن المعلومات -

 .البحث على الترفیھ والتسلیة -

 تعتبر ھذه الدراسة من الدراسات القلیلة التي اتجھت لدراسة واقع الجمھور الجزائري 

الصادرة (وركزت على معرفة عالقة الجرائد الیومیة  في تعاملھ مع الصحافة الوطنیة،

أما مجتمع  و مجتمع بحثھا تمثل في قراء والیة مسیلة، بجمھور القراء، )باللغة الفرنسیة

ولذلك استفدنا من النتائج التي توصلت إلیھا فیما  بحث دراستنا  تعلق بشباب مدینة مستغانم،

سنة أكثر مواظبة على قراءة 35و26یتعلق بالفئات التي تتراوح أعمارھم ما بین 

الصحف،كما أظھرت الدراسة أن العالقة الموجودة بین القراء و الجرائد الیومیة تكمن في 

والتي تعتبر كبدایة نعتمد علیھا في بحثنا الذي  مساعدة القراء في بحثھم عن المعلومات،

 .یحاول معالجة تأثیر الصحافة المكتوبة على سلوك الشباب وقیمھ

 )113(":عبد هللا بوجالل وآخرون"  دراسة ل

في إشكالیة دراسة ظاھرة    1998-1997 بحثت ھذه الدراسة التي أنجزت خالل الفترة 

الفجوة التي تفصل بین بلدان الشمال وبلدان الجنوب فیما یتعلق بإنتاج البرامج التلفزیونیة 

وتوزیعھا وعرضھا في البلدان النامیة، وضعف وسائل إعالم ھذه األخیرة، وتأثیرات 

السلوك االجتماعي والمعیشي لدى أفراد مجتمعات البلدان النامیة ومن بینھم أفراد المجتمع 

الجزائري، وخصوصا التأثیرات التي تحدثھا البرامج والمضامین الثقافیة واإلعالمیة 

والترفیھیة و اإلشھاریة على أنساق القیم االجتماعیة والثقافیة والسلوكیة لدى الشباب 

 .الجزائري

 :وطرحت عدد من التساؤالت على النحو التالي
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ماھي أنماط المواد والمضامین اإلعالمیة والثقافیة والترفیھیة المقدمة في القنوات - 1

األجنبیة والغربیة الفضائیة المستقلة في الجزائر، والبرامج األجنبیة المقدمة في القناة 

 .الوطنیة؟

 .ماھي عادات وأنماط مشاھدة الشباب الجزائري للبرامج األجنبیة؟- 2

 .ماھي تفضیالت أفراد البحث البرامجیة؟- 3

ماھي التأثیرات التي تحدثھا البرامج األجنبیة على قیم الشباب الجزائري االجتماعیة - 4

 .والثقافیة والسلوكیة؟

 .ماھي المتغیرات الذاتیة واالجتماعیة والثقافیة التي لھا عالقة بھذه التأثیرات؟- 5

ومن بین أھم النتائج التي توصلت إلیھا ھذه الدراسة فیما یتعلق بالقیم االجتماعیة والثقافیة 

 :فكانت على النحو التالي

كشفت الدراسة عن عدم وجود عالقة بین مشاھدة برامج القنوات الفضائیة : طاعة الوالدین- 

 .والرأي بالطاعة المطلقة لدى أفراد العّینة

أسفرت البدایة على أن المشاھدة الكثیرة : الموافقة على وجود عالقة تعارف قبل الزواج- 

جدا لدى أفراد العینة ترتبط أكثر بالموافقة على وجود تعارف بین الزوجین قبل الزواج وأن 

 .االنخفاض في مشاھدة البارابول ترتبط بعدم الموافقة على تلك العالقة

وجدت الدراسة أن  األغلبیة الساحقة من أفراد : الرأي في تعلیم الفتاة تعلیما جامعیا وعالیا- 

عینة البحث ترى أن التعلیم الجامعي والعالي للفتاة جیدا جدا ومقبول، وأنھ ال توجد عالقة 

 .ترابطیة قویة بین مشاھدة برامج البارابول والموقف من تعلیم الفتاة تعلیما عالیا وجامعیا

اتضح من نتائج الدراسة أن أغلبیة  الموقف من االلتزام بتعالیم اإلسالم في الحیاة الیومیة،- 

أفراد العینة ترى بأن االلتزام بتعالیمھ في الحیاة الیومیة مھم جدا، وأن كثافة مشاھدة 

البارابول ال ترتبط ارتباط ایجابیا بقوة الموقف من االلتزام بتعالیم اإلسالم في الحیاة 

الیومیة، بمعنى أن مشاھدة القنوات األجنبیة ترتبط ارتباطا عكسیا بقوة الموقف من االلتزام 

بتعالیم اإلسالم في الحیاة الیومیة، بینما ترتبط المشاھدة الضعیفة بالموقف القوّي من ھذا 
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الموضوع، أیضا أن مشاھدة القنوات الفضائیة العربیة ترتبط بھذا الموقف القوي من 

 .الموضوع

إن القیم لھا أھمیة لدى األفراد العینة وترتیبھا على التوالي ھي رضا هللا سبحانھ وتعالى، - 

 .احترام التعالیم اإلسالم، الحریة، تأمین المستقبل، االحترام االجتماعي، العالقات الجیدة

تبین أن األفراد عینة البحث یدركون الصفات والخصائص الحمیدة الضروریة لحیاة - 

اإلخالص، االنضباط، الطاعة، الطموح  : األفراد ونجاحھم في حیاتھم الیومیة، مثل

التضحیة، المسؤولیة، التسامح، بینما جاءت الصفات والخصائص السلبّیة في المراتب 

 .المغامرات، االحتیال، الزعامة: الدنیا، مثل

       كما اتضح من خالل ھذه الدراسة التي ركزت على دراسة التأثیرات التي تحدثھا 

برامج التلفاز باختالف مضامینھا الثقافیة واإلعالمیة والترفیھیة و اإلشھاریة على أنساق 

القیم االجتماعیة والثقافیة والسلوكیة لدى الشباب الجزائري، وباعتبار أن دراستنا تھدف 

لمعرفة تأثیرات المضامین اإلعالمیة الصحفیة على سلوك الشباب وقیمھ فإنھ البد من 

االستفادة من نتائج ھذه الدراسة فیما تعلق بوجود عالقة بین مشاھدة المضامین المعروضة 

طاعة الوالدین والرأي في تعلیم الفتاة : في التلفزیون وبین قیم األفراد خاصة القیم التالیة

 الذین یعتبرون عینة بحثھا –وھم الشباب - تعلیما جامعیا عالیا، كما أعطى  أفراد العینة 

الحریة والسالم، احترام تعالیم الدین اإلسالمي، وتأمین المستقبل، والتي : أھمیة للقیم التالیة

  .  تعتبر كبدایة ننطلق منھا في بحثنا

 )114( ":ذھیبة سیدھم"دراسة ل    

،وطرحت اإلشكالیة "األسالیب اإلقناعیة في الصحافة المكتوبة "     تناولت ھذه الدراسة 

 :التالیة

  ما ھي األسالیب اإلقناعیة المستعملة في الصحافة المكتوبة ؟،ولإلجابة عن ھذه اإلشكالیة 

 :تم طرح سؤالین ،ھما

 .ما ھي الكیفیة التي تغطي بھا جریدة الخبر األحداث والظواھر الصحیة؟ -
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ماھي األسالیب اإلقناعیة التي تستخدمھا الصحافة المكتوبة في تحریرھا للمواضیع  -

 .الصحیة؟

 : وتوصلت ھذه الدراسة إلى 

انخفاض نسبة األدلة العاطفیة بما فیھا أدلة التخویف ورغم ما لھا من قدرة على التأثیر في 

 )4,61%( دلیل عاطفي و%24, 20القراء وتغّیر اتجاھاتھم، والتي سجلت مراتب منخفضة

دلیل التخویف، یرجع بالدرجة األولى إلى عدم إتباع الجریدة سیاسة معینة لتوعیة وإقناع 

 .القراء بالتغییر في عادات وسلوكیات معینة  تنفعھم

االعتماد على أسلوب استخدام االحتیاجات الموجودة كأسلوب فعال في اإلقناع لما لدیھ   -

من قدرة على جعل القارئ یشعر ببعض التوتر، ثم یخّفضھ بطرق یعرضھا المحرر أو 

یترك للجمھور البحث عن الطرق الكفیلة بحلھا،واعتمدت على الطابع السردي اإلخباري 

 . االتجاھات في المواضیع الصحیة والھدف منھا ھو إقناع الجمھور  بتغییر بعض اآلراء،

والتي -الصحافة المكتوبة–  یتضح مما سبق أن ھذه الدراسة اعتمدت على وسیلة اإلعالم 

تعتبر مجال البحث التي تعنى بھ دراستنا،وقد قمنا باالعتماد على النتائج التي توصلت إلیھا 

لتفیدنا في معرفة تأثیر الجرائد الیومیة على سلوك الشباب وقیمھ، إضافة إلى األخذ بعین 

االعتبار  النتائج المتوصلة فیما یخص تأثیر األسالیب اإلقناعیة على القراء وجعلھم یغیرون  

أرائھم، وتعتبر ھذه النتائج بمثابة بدایة للبحث في تأثیر الصحافة الیومیة على سلوك 

 .الشباب

 )115(":نصیر بوعلي"دراسة ل

األثر الذي یمكن أن یحدثھ البث التلفزیوني : تطرح ھذه الدراسة اإلشكالیة التالیة  

المباشر على الشباب الجزائري، وطرحت الدراسة عدد من التساؤالت تمثلت " الفضائي"

 :في

أو السلبیة التي تفرزھا عینة من األفالم المقدمة في /ماھي أنواع القیم االیجابیة و- 1

 .الفضائیات الفرنسیة؟
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ماھي عادات مشاھدة الشباب الجزائري للفضائیات من حیث الكثافة، األیام المفضلة - 2

للمشاھدة، متوسط حجم المشاھدة في الیوم، ظروف المشاھدة ثم القنوات الفضائیة المفضلة 

 .لدیھ؟

 .ماھي نوعیة البرامج أو المحتویات التي تشّد إلیھا المشاھد والعوامل المؤدیة إلى ذلك؟- 3

ماھي االنعكاسات التي تحدثھا ھذه الفضائیات على درجة تعرض الشباب للوسائل - 4

 .؟)القراءة، سماع الرادیو، الذھاب إلى السینما(األخرى 

 .وبمعني أخر ماھي مصادر الثقافة واإلعالم والتسلیة لدى ھذه الشریحة الثقافیة؟

 . ماھي مجاالت التأثیر التي تنعكس على األنساق القیمیة وھویة المتلقي الثقافیة؟- 5

 .ماھي المتغیرات الذاتیة واالجتماعیة التي لھا عالقة بھذه التأثیرات؟- 6

 :وتوصلت ھذه الدراسة إلى النتائج التالیة

اتضح أن الوضع التقلیدي ھو السائد في تجربة مشاھدة الفضائیات إذ أن نسبة قلیلة وھي - 

من أفراد العینة تشاھد برامج  )%55(تشاھد برامج الفضائیات بشكل منفرد، مقابل )14%(

مرتفعة "حسب الظروف"ھذه الفضائیات مع أفراد األسرة مجتمعة، ولكن الالفت أن فئة 

ولكنھ سوف  ،وھذا ما یمّكننا من توقع میل قد یكون بطیئا اآلن،%24وتقدر نسبتھا ب

یتسارع باتجاه فردیة المشاھدة بسبب ارتفاع فرص وإمكانیات امتالك أكثر من جھاز لدى 

 .بعض الشرائح، ولرغبة عدد متزاید من أفراد األسرة االنفراد في المشاھدة

كشفت الدراسة أن األخبار الریاضیة والمنّوعات الغنائیة المحلیة والبرامج الدینیة من - 

 .البرامج التي یولّھا جمھور عنایة فائقة مقارنة بالبرامج األخرى

یمكن االستنتاج أن الفضائیات أثرت بشكل معتبر على عادات الذھاب إلى السینما - 

وبدرجة أقل على عادات القراءة  )%84,6(وعلى عادات سماع الرادیو )87,7%(

 ). %61,2(والمطالعة 

أن أثر الفضائیات  على األنساق القیمّیة، على أن ھناك " لیكارت"تبّین من نتائج تحلیل - 

من األثر الكلي الستخدامات أفراد العینة للفضائیات %61عدة  عوامل أساسیة تشرح 

وبالنظر إلى اآلثار الواردة في العامل األول نجد أنھا تدور حول إدمان  األفراد على 
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، وعلى زیادة العنف %73,2، ونمو ظاھرة التقلید األعمى بتشبع %74المشاھدة بتشبع

 %42وتساعد على تفكك قیم المجتمع بتشبع%65 وھي كلھا إثارة الغرائز بتشبع %69بتشبع

 . وھي كلھا أثار اجتماعیة وسلوكیة سلبیة

نستنتج مما سبق أن التحلیل العاملي قد قلص عدد اآلثار إلى ثالثة عوامل ساھمت في - 

وأن ھناك ثالثة أنواع  تفسیر المعلومات التي اشتملت على اآلثار المستخدمة في الدراسة،

 :من اآلثار المترتبة على قیم الشباب وھذه اآلثار مرتبة حسب أولویة حدوثھا

 .أثار اجتماعیة وسلوكیة سلبیة- 

  .أثار معرفیة ایجابیة- 

 .أثار مختلطة ایجابیة وسلبیة- 

وجود عالقة بین اآلثار االجتماعیة والسلوكیة السلبیة، واستخدام الشباب للفضائیات من - 

حیث كیفیة عدد أیام وساعات المشاھدة، فتبین أن الذین یشاھدون یومیا برامج الفضائیات 

ھم أكثر عرضة لآلثار االجتماعیة والسلوكیة السلبیة، وكلما ارتفع عدد ساعات التي یقضیھا 

 .الشباب في الیوم مع الفضائیات ازدادت اآلثار والسلوكیات السلبیة علیھم

        تعتبر ھذه الدراسة من أھم الدراسات التي عالجت تأثیر المضامین اإلعالمیة على 

الشباب في الجزائر، والتي ركزت على وسیلة اإلعالم التلفزیون، حیث تم االستفادة من 

نتائجھا التي تحدثت على أن الشباب الذي یعتبر عینة الدراسة یّولي اھتمام أكبر باألخبار 

والریاضة والمنوعات الغنائیة المحلیة والبرامج الدینیة على غرار البرامج األخرى، كما 

وجدت عالقة بین اآلثار االجتماعیة والسلوكیة السلبیة وبین استخدام الشباب للفضائیات، 

فكلما كان تعرض أكثر للفضائیات ولمشاھدة مضامینھا ازدادت اآلثار والسلوكیات السلبیة 

علیھم، وأیضا تعتبر ھذه الدراسة ونتائجھا التي توصلت إلیھا نقطة البدایة لبحثنا الذي یعالج 

 .تأثیر المضامین الصحفیة على سلوكیات الشباب وقیمھ

                                                   ) 116( :"بلقاسم بن بروان"دراسة ل 

إلى أي مدى تساھم                                       : ركزت إشكالیة ھذه الدراسة على سؤال جوھري طرحھ الباحث كمایلي
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المنظومة اإلعالمیة مع بقیة المؤسسات المجتمعیة في ترسیخ وبناء وتحدید قیم األفراد على 

 :المدى الطویل؟ وصاغ الباحث في ھذه الدراسة فرضیتین أساسیتین على النحو التالي

تعتمد المنظومة اإلعالمیة في بناء خطابھا، وتحدید محتواه، وترسیخھ على المدى الطویل - 

 .على ترسانة ضخمة من العناصر الثقافیة، التي توفرھا المنظومة القیمیة

قیم األفراد واتجاھاتھم ومواقفھم وسلوكیاتھم في ترسیخھا وبنائھا وتحدیدھا وسائل اإلعالم - 

 .من خالل سیرورة تاریخیة

 :وأھم ما كشفت عنھ نتائج ھذه الدراسة مایلي

احتلت قیم التقوى واالستقرار العائلي والعدل واألمن الوطني والحكمة المراتب األولى - 

 .وعلى التوالي عند الذكور

احتلت قیم أمن الوطن واالستقرار العائلي واحترام الذات والراحة النفسیة والتقوى - 

 .المراتب األولى وعلى التوالي عند اإلناث

لم تكشف الدراسة عن فروق دالة بین الذكور واإلناث، حیث أعطوا نفس الترتیب للقیم 

 :التالیة، وعلى التوالي

التدین واألمانة والخیالي المبتكر والشخص الذي یوثق بھ والشخص المبتھج والشخص 

 .المتعاون

االقتصادیة والنظریة واالجتماعیة والدینیة والجمالیة : اختار الباحث القیم التالیة- 

 :والسیاسیة، وقام المبحوثین بترتیبھا حسب أفضلیتھم وكانت النتائج

القیم السیاسیة في المرتبة األولى ثم القیم الدینیة، بعدھا القیم االجتماعیة والقیم النظریة ثم 

 .القیم الجمالیة والقیم االقتصادیة في األخیر

ركزت ھذه الدراسة على معرفة مساھمة المنظومة اإلعالمیة مع بقیة المؤسسات المجتمعیة 

في ترسیخ القیم لدى األفراد على المدى الطویل، حیث توصلت إلى مجموعة من النتائج 

المتعلقة بالقیم التي تمت االستفادة منھا، وھذا فیما یخص اكتشافھا لعدم وجود فروق دالة 

التدین واألمانة والشخص : بین الذكور واإلناث، ذلك لكونھم أعطوا نفس الترتیب للقیم التالیة



  اإلطار المنھجي                                                            :الفصل األول

 

45 

 

الذي یوثق بھ، كما أن أفراد العینة أظھروا أن القیم السیاسیة ھي المھمة لدیھم ثم القیم الدینیة 

 .      تلیھا القیم االجتماعیة، ومنھ ھذه الدراسة تعتبر كبدایة انطالق لبحثنا الذي نعالجھ

 )117 (":السعید بومعیزة"دراسة 

: أثر وسائل اإلعالم على القیم والسلوكیات لدى الشباب: "المعنونة ب  تعتبر ھذه الدراسة

 ".دراسة استطالعیة بمدینة البلیدة

 :وقسمھا الباحث إلى أربعة محاور  كما اعتمدت ھذه الدراسة على فرضیات،

یخص عادات استعمال اإلعالم ووضع لھ فرضیات، تعلقت الفرضیة :  المحور األول

من  األولى باستعمال وسائل اإلعالم من حیث العادات وطرائق التعرض والمدة الزمنیة،

والفرضیة الثانیة رأى أن الشباب  طرف الشباب یختلف باختالف المتغیرات الدیمغرافیة،

 .یستعملون التلفزیون أكثر من وسائل اإلعالم األخرى

وضّم ھو اآلخر فرضیة تطرقت إلى  تعلق بأثر وسائل اإلعالم على القیم،:  المحور الثاني

 كون ھذه المضامین اإلعالمیة تمیل  أن وسائل اإلعالم ال تساعد على ارتباط الشباب بالقیم،

 .إلى الترفیھ والخطاب السیاسي

 أما المحور األخر تناول أثر وسائل اإلعالم على السلوكیات، وفرضیتھ نصت على أن 

 .وسائل اإلعالم تساعد الشباب على تجاوز بعض السلوكیات السلبیة

 وفرضیة أخرى تدور حول ارتباط الشباب بالقیم أو االبتعاد عنھا، وتجاوزھم لبعض 

 .ثقافیة و االقتصادیة-السلوكیات السلبیة یتوقفان على خصائصھم الدیمغرافیة والسوسیو

 : توصلت ھذه الدراسة إلى النتائج التالیة

احتلت الموضوعات اإلخباریة، المرتبة األولى في الموضوعات التي یقرؤھا المبحوثین  -

 .%6,59،تلیھا الموضوعات السیاسیة بنسبة % 5,59بنسبة 

حیث أن المواضیع التي  الذكور یمیلون إلى قراءة موضوعات الواقع في الجرائد الیومیة، -

بعكس اإلناث یمیلون إلى أخبار الفنانین،الطبخ  إخباریة، ریاضیة،: تثیرھم مرتبة كالتالي

 .وشؤون المنزل
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 بصفة دائمة لدى %44,9یقرأ الذكور الجرائد الیومیة أكثر من اإلناث، وذلك بنسبة  -

 .%29,1الذكور مقابل 

إن الذین لھم دخل شھري یقرءون الجرائد أكثر، من الذین لیس لھم دخل أو لھم دخل  -

.                                                                                             محدود

مقابل  ،%42,6 الشباب الذي لدیھ مستوى تعلیم جامعي ھم أكثر قراءة للجرائد بنسبة- 

 .ألصحاب المستوى الثانوي% 29,8

 و قد أرجع عدم قراءة الصحف من قبل الشباب إلى أن عادات القراءة في المجتمع 

و الشباب  وأن الجرائد في البلدان العالمیة فقدت مصداقیتھا، الجزائري ضعیفة بصفة عامة،

 .أصبح ال یثق في الجرائد

وافق المبحوثین على أن وسائل اإلعالم تساعدھم على تجاوز التوتر الداخلي نتیجة    - 

 . لتعرضھم لمضامین ھذه الوسائل من بینھا الصحف المكتوبة

إن متغیر السن ال یؤثر في اعتقاد الشباب أن وسائل اإلعالم ال تساعدھم على تجاوز  - 

 .بعض السلوكیات السلبیة

إن أغلبیة المبحوثین أكدوا أن التعرض لوسائل اإلعالم ساعدھم على االرتباط أكثر  - 

 . بالقیم

 .الشباب ال یوافقون على أن وسائل اإلعالم تساعدھم على االرتباط بقیمة السلطة - 

إن وسائل اإلعالم ال تقوم بتغیر قیم الشباب، بل تقوم بدور مكّمل لدور مؤسسات التنشئة  - 

 .  االجتماعیة كاألسرة

باعتبارھا تناولت الصحافة المكتوبة واألثر الذي تتركھ على  مھّمة،  تعتبر ھذه الدراسة

إضافة  كما ساھمت ھذه الدراسة في صیاغة فرضیات دراستنا، سلوكیات الشباب وقیمھم،

إلى االعتماد علیھا في بناء استمارة الدراسة، كما أن ھذه الدراسة اعتمدت على الشباب 

وھي نفس عینة الدراسة التي نعالجھا، حیث استفدنا من النتائج التي توصلت  كعینة للبحث،

بعكس اإلناث اللواتي  إلیھا فیما یخص تعرض الشباب للمواضیع اإلخباریة والریاضیة،

یتعرضّن ألخبار الفنانین والطبخ، وأظھرت أن الجرائد باعتبارھا وسیلة من وسائل اإلعالم 
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لكنھا تساعد  ال تساعد الشباب على تجاوز السلوكیات ذات البعد الدیني الرتباطھا بالقیم،

البعض األخر في تجاوز السلوكیات السلبیة ذات البعد االقتصادي، وان وسائل اإلعالم ال 

وھذه النتائج ھي  بل تكّمل مؤسسات التنشئة االجتماعیة األخرى، تقوم بتغیر قیم الشباب،

 .بمثابة بدایة تنطلق منھا دراستنا

 )118 (":خالف بومخیلة"دراسة ل   

جمھور الطلبة الجزائریین ووسائل اإلعالم المكتوبة، :   ومذكرتھ وردت تحت عنوان

دراسة في استخدامات و اشباعات طلبة جامعة منتوري بقسنطینة، وتم تقدیم ھذه المذكرة 

في إطار نیل شھادة الماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال، ونوقشت ھذه الدراسة في 

 :  ولإلجابة على ھذه اإلشكالیة طرح عدة تساؤالت،منھا2007سنة

 .ما ھي دوافع إقبال جمھور الطلبة على قراءة الصحف؟ -

 .ما ھي عادات قراءة جمھور الطلبة للصحف؟ -

 .ما ھو حجم المواد المقروءة؟ و ما ھو الوقت الذي یمضیھ الطلبة في قراءة الصحف؟ - 

 .ما ھي اإلشباعات المتحققة عن قراءة الصحف؟ - 

 : و قد أظھرت النتائج المتحصل علیھا من خالل ھذه الدراسة مایلي

  .%42,55 مقابل الذكور % 20,40 أن اإلناث یقرءون الصحف بانتظام بنسبة -

توصلت الدراسة إلى أن واقع إقبال الطلبة على قراءة الصحف من أجل االستطالع  

 أما % 27,34، ثم الرغبة في قضاء وقت الفراغ نسبة % 49,22ومعرفة األخبار نسبة 

وھي نفسھا عند كل  ،% 14,06تحقیق الذات والظھور بمظھر الطالب المثقف بنسبة 

 .الجنسین 

  غیر أن %78,72الوقت الذي یقضیھ الطلبة في قراءة الصحف حسب الظروف بنسبة -

 ).12,76(الساعة إلى نصف ساعة نسبة قدرھا )1/4(المجال الزمني الذي یتراوح بین ربع 

 :  مجال اھتمام الجمھور من الطلبة التي تعكسھا الصحف كالتالي

 ،المجال %18,58 ،المجال السیاسي  %16,23، المجال الثقافي % 18, 18 المجال الدیني

  والذكور أكثر اھتماما بالمجالین السیاسي والریاضي من اإلناث %13,63االجتماعي 
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 .اللواتي یفّضلن المجال الدیني

 . االجتماعي المجال السیاسي، التسالي،: أما طلبة اإلعالم فھم أكثر اھتماما بالمجاالت التالیة

 :یحقق الجمھور من قراءة الصحف اإلشباعات العامة وھي -

 تحقیق %23,01، وقضاء وقت الفراغ نسبة %50اإللمام باألخبار وتحمیل المعلومات نسبة 

 .%12,69العادة 

 . كل من الطلبة یحققون نفس اإلشباعات بنفس الترتیب لكل من الجنسین

توصلت الدراسة إلى أن ھناك عالقة بین اإلشباعات المعرفیة والنفسیة بمتغیري الجنس -

 . والتخصص

 رّكزت الدراسة على جمھور الطلبة الجزائریین كعینة للبحث، وكون دراستنا تعالج تأثیر 

وھي تعتمد على الطلبة الذین یعتبرون فئة ھامة من  الصحافة المكتویة على سلوك الشباب،

التي رأت أن ھناك تفاوت  إضافة إلى استفادتنا مّما توصلت إلیھ ھذه الدراسة، فئات الشباب،

بین الجنسین في قراءة الصحف الیومیة، وھي بذلك تفید فرضیة الدراسة حول تأثر الشباب 

إضافة إلى النتائج المتعلقة بتعرض القراء إلى  بمضامین الصحف حسب خصائصھم،

 المضامین الصحفیة من أجل معرفة األخبار، وتفضیل الذكور للمضامین السیاسیة

و الریاضیة، على اإلناث اللواتي یفّضلن الموضوعات الدینیة، وتعتبر ھذه النتائج كنقطة 

 . بدایة نستند إلیھا في دراستنا لتأثیر الصحافة المكتوبة على سلوك الشباب وقیمھ

 )119(":ساعد شفیق"و "مزروع السعید"  دراسة ل

اإلعالم الریاضي المكتوب في التأثیر على القراء والمراھقین  دور" ب  عنونت ھذه الدراسة 

 :، وطرحت اإلشكالیة التالیة"وتوجیھ میوالتھم نحو ممارسة األنشطة الریاضیة

ھل لإلعالم الریاضي المكتوب دور في التأثیر على القراء المراھقین وتوجیھ میوالتھم  

 .نحو ممارسة األنشطة الریاضیة ؟

ما الدور الذي تلعبھ الصحافة المكتوبة في توجیھ ھذه الفئة الھامة :  و یطرح السؤال التالي

 .من المجتمع؟

 : ونتائج الدراسة تمثلت في
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قراءة األخبار بشكل عام ترتفع بزیادة العمر والتعلیم والوضع االقتصادي فھي تزید  - 

.              سنة 50و30بسرعة كبیرة خالل فترة المراھقة وتصل إلى حد أقصى ما بین 

تعددت حاجات الشباب النفسیة، ومن بینھا الحاجات المعرفیة، الحاجة إلى المثل العلیا  

 . الحاجة إلى التنمیة، استغالل القدرات الخاصة و الحاجة للترفیھ وترشید وقت الفراغ

أكدت الدراسة أن المراھقین الذكور الذین ال یحصلون على مصروفھم من البیت إال بعد  -

 .% 26,25 ، والمراھقات بنسبة%32,45:إلحاح كبیر مساویة ل

بالنسبة  % 30,72إن نسبة تأثیر التلفزیون على المذاكرة والقراءة لدى األطفال بنسبة -

 . لإلناث% 22,02للذكورمقابل

عادات قراءة الصحف عند المراھق تبدأ بالطرائف والصور التي تتجاوز أعمار أفرادھا -  

 .سنة15سنوات و6ما بین 

  .تنخفض قراءة أخبار المجتمع في سن المراھقة، وتزداد فیما بعد بدرجة عالیة-

ركزت ھذه الدراسة على تأثیر الصحف الیومیة المتخصصة في الریاضة على المراھقین 

وھي من بین الدراسات التي اھتمت بتأثیر المضامین الصحفیة على الجمھور، كما أن عینة 

الدراسة التي شملت المراھقین كانت متقاربة لعینة دراستنا، كون ھذه الفئة تندرج ضمن فئة 

الشباب، وساھمت في بناء استمارة الدراسة، باإلضافة إلى االستفادة من نتائج ھذه الدراسة 

التي وجدت أن قراءة األخبار والتعرض للمضامین الصحفیة  یرتفع بزیادة العمر والتعلیم 

و أن عادة القراءة عند القراء تبدأ بالطرائف  والوضع االقتصادي خاصة عند المراھقین،

 .و نعتمد على ھذه النتائج التي تعتبر بمثابة نقطة بدایة في دراستنا والصور،

 : البحث االستطالعي ونتائجھ- 

: " لقد قمنا بإجراء بحث استطالعي،  وذلك في إطار انجاز مذكرة الماستر الموسومة ب 

والذي استطلعنا من خاللھ  إجابات  " .تأثیر الصحافة المكتوبة على سلوك الشباب وقیمھ

لمجموعة من الشباب  الذین یدرسون في  الجامعة وآخرون مقیمون في األحیاء الجامعیة 

 .                          بمستغانم
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حیث دامت مدة ھذا  ،"االستمارة" وقد اعتمدنا في ھذا االستطالع على أداة البحث 

، وقد بلغ عدد الشباب الذین وزع 2015 مارس 17 إلى16من  االستطالع   یومین كاملین،

 .  علیھم االستمارة الخاصة بالبحث االستطالعي تسعة أشخاص

 :                                                                     نتائج البحث االستطالعي -

من خالل توزیعنا  لھذه االستمارة  التي أجریناھا مع  مجموعة من الشباب تمخض عنھا 

 :مایلي

 :یوضح توزیع المستجوبین حسب الجنس )1(جدول 

 

 النسبة

 

 العدد

 توزیع

 الجنس

%33.3 
3 

 
                الذكور

 اإلناث 6 %66.7

 المجموع 9 100

       یتضح من الجدول أن توزیع األفراد المستجوبین كان بنسبة أعلى اإلناث بنسبة  

 . %33.3ب  أما الذكور أقل وھذا بنسبة تقدر66.7%

     

                         

 : یوضح توزیع المستجوبین حسب السن)2(جدول                    
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 العدد النسبة

 توزیع

 السن

%88.9 8 18 -24 

%11.1 1 25-29 

 المجتمع 9 100

عاما تمثل أكبر فئة من  24-18     یتضح من خالل الجدول أن فئة عمریة من سن 

عاما التي قدرت نسبتھا  30-25مقابل فئة عمریة من  ،%88.9المستجوبین بنسبة 

  .%11.1ب

:یوضح توزیع المستجوبین حسب قراءة الجریدة )3(جدول   

 

 النسبة

 

 العدد

 التوزیع

 قراءة الجریدة

 نعم 9 100%

 ال 0 0%

 المجموع 9 100

   ،%100أن أغلبیة المستجوبین یقرؤون الجریدة بنسبة  )3(یتجلى من خالل الجدول رقم    

وھذه النتائج تتناقض مع اعتقاد السائد أن مقروئیة الجرائد ضعیفة جدا وتكاد تنعدم في 

 .   الجزائر، ولدى الشباب بالخصوص

 :یوضح توزیع المستجوبین حسب قراءة الجرائد )4( جدول          
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 التوزیع

 قراءة الجریدة
 النسبة العدد

 %2.22 2 دائما

 %77.8 7 أحیانا

 0% 0 أبدا

 100 9 المجموع

في    ،%77.8یبین لنا الجدول أعاله أن الذین یقرؤون الجرائد أحیانا ھم أكبر نسبة وتقدر ب

                     .%22.2حین أن الذین یقرؤون الجرائد  بصفة دائمة ھم أقل ویمثلون  

 :یوضح توزیع المستجوبین حسب قراءة الجرائد )5(           جدول

التوزیع         تقرأ 

 الجریدة
 النسبة العدد

 %80 8 ورقیة

 %20 2 إلكترونیة

 100 10 المجموع

 ، ومقابل%80أن  أكثر المستجوبین یقرؤون الجرائد ورقیة بنسبة )5( یوضح الجدول رقم 

، وھذا عكس ما یعتقد أن الشباب اآلن ال یقرؤون %20الذین یقرؤونھا الكترونیة ویمثلون

 .الجرائد إال الكترونیا

 

 :یوضح توزیع المستجوبین حسب الحصول على الجریدة)6(جدول         
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 التوزیع        

  تتحصل علیھا

 النسبة العدد

 %55.6 5 بالشراء

 %4.44 4 باالستالف

 100 9 المجموع

وبنسب أقل  ،%55.6  یبین الجدول أن المستجوبین یقومون بشراء الجریدة وھذا بنسبة

 . یستلفونھا% 44.4ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 :یوضح توزیع المستجوبین حسب الجرائد المقروءة)7(   جدول               
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 التوزیع        

  الجرائد المقروءة

 النسبة العدد

 %25 4 الخبر

 %25 4 الشروق

 %18.75 3 النھار

 %18.75 3 الھداف

El watan 1 6.25% 

L’iberte 1 25.%6 

 100 16 المجموع

 %26.7یبین ھذا الجدول أعاله أن الجرائد األكثر مقروئیة ھي الخبر والشروق بنسبة 

وتتوسط ھذه النسب مقروئیة كل من % 18.75وبنسبة أقل جریدة النھار والھداف بنسبة 

             . %6.25جریدتي الوطن ولیبرتي بنسبة 

                 

 

 

 

 

 :                                 یوضح ترتیب المواضیع لدى المستجوبین )8(جدول          
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 التوزیع 

 المواضیع
 النسبة العدد

 10% 3 األخبار

 %16.7 5 الریاضیة

 %16.7 5 السیاسیة

 %13.3 4 الدینیة

 %3.3 1 الصحة

 %16.7 5 الجرائم والحوادث

 %6.7 2 الطبخ

 %3.3 1 االقتصاد

 %6.7 2 أخبار النجوم

 %3.3 1 الموضة والجمال

 %3.3 1 التسالي

 %100 30 المجموع

  یظھر من خالل الجدول أن الموضوعات التي احتلت المراتب األولى على التوالي لدى 

 بعدھا تلیھا المواضیع الدینیة %16.7 والجرائم بنسبة والریاضیة المستجوبین ھي السیاسیة

 بعدھا على %6.7 ثم أخبار النجوم والطبخ بنسبة %10 بعدھا األخبار بنسبة %13.3بنسبة 

     .%3.3التسالي  ،%3.3الموضة والجمال  ،%3.3االقتصاد  ،%3.3التوالي تأتي الصحة 

                     

 :                                یوضح تأثر المستجوبین بالمضامین الصحفیة )9(       جدول 
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                التوزیع        

  تتأثر بالمضامین الصحفیة         

            

  العدد

         

 النسبة

 %44.4 4            دائما

 %55.6 5       أحیانا

 100 9        المجموع 

 أما ،%55.6یوضح الجدول أن المستجوبین یتأثرون بالمضامین الصحفیة أحیانا بنسبة 

 .  تأثیر المضامین الصحفیة علیھم دائما%44.4بنسبة

 :                                 یوضح مساعدة  المضامین الصحفیة على تجاوز )10( جدول            

                        التوزیع

  تساعدك   

 قراءتك للصحفیة  على تجاوز       

            النسبة            العدد

            ال               نعم

التكرا

 ر

  النسبة التكرار    النسبة

 %38.4 5 %27.3 3 عدم الثقة

 %30.8 4 %45.4 5 عدم احترام الناس

 %30.8 4 %27.3 3 .اإلیمان بأن الغایة تبرر الوسیلة

 100 13 100 11 المجموع

یبین الجدول أعاله أن المضامین الصحفیة لم تساعد المستجوبین في تجاوز سلوك عدم الثقة 

 مقابل المستجوبین الذین یرون أن قراءة الصحف ساعدتھم على تجاوز %38.4بنسبة 

 .%27.3سلوك عدم الثقة بنسبة 



  اإلطار المنھجي                                                            :الفصل األول

 

57 

 

كما قد ساعدت قراءة الصحف المبحوثین على تجاوز سلوك عدم احترام الناس بنسبة 

 من یرون أن المضامین الصحفیة ال تساعدھم على تجاوز ھذا %30.8 مقابل 45.4%

السلوك الغیر سوي ألنھ غیر موجود لدیھم، أما فیما تعلق بالسلوك اإلیمان بأن الغایة تبرر 

 مقابل الذین وجدوا %30.8الوسیلة، الذي ال تساعد الصحف المبحوثین على تجاوزه بنسبة 

 .  %27.3أن المضامین الصحفیة تساعدھم على تجاوزه بنسبة 

 :البحث االستطالعي ونتائجھ- 

" تكمن استفادتنا من البحث االستطالعي في التعرف على الظاھرة المراد دراستھا وھي 

، فمن خالل استطالعنا للشباب  "تأثیر الصحافة المكتوبة على سلوك الشباب وقیمھ 

الجزائریین في مستغانم، تبین  بأنھم یقرؤون الجرائد الیومیة خاصة الشروق والخبر 

 . والنھار والھداف ویتأثرون بمضامینھا الصحفیة بنسب متفاوتة

كما ساعدنا ھذا البحث في جمع البیانات والمعلومات التي نحتاجھا من أجل صیاغة 

 .       اإلشكالیة، إلى جانب ضبط المفاھیم اإلجرائیة الخاصة بالدراسة بطریقة دقیقة

 :صعوبات الدراسة  

 : خالل إعدادنا لھذه الدراسة واجھنا عدة صعوبات نذكر منھا

 .نقص الدراسات التي تتناول تأثیر الصحافة المكتوبة على سلوك الشباب وقیمھ - 

صعوبة الحصول على إحصاءات خاصة بالشباب في الجزائر بشكل عام، وفي مدینة                 - 

 . مستغانم بشكل خاص
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 :الھوامش

أثر وسائل اإلعالم على القیم والسلوكیات لدى الشباب، دراسة السعید بومعیزة، )1(

، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتورة دولة في علوم اإلعالم استطالعیة بمنطقة البلیدة

جامعة الجزائر  واالتصال، كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم،  قسم علوم اإلعالم واالتصال،

2005 ،2006. 

عمان  ،1ط ،أسس البحث العلمي اإلعداد الرسائل الجامعیة مروان عبد الحمید إبراھیم،)2(

 .129، ص 2000مؤسسة  الوراق،

،مصر 1ط ،أسس ومبادئ البحث العلمي میرفت على خفاجة، فاطمة عوض صابر،)3(

 . 89ص ،2002 مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفني،

، بن }د،ط{، مناھج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصالأحمد بن مرسلي،  )4(

.                                         286،ص2003عكنون، دیوان المطبوعات الجامعیة،  

بین النظریة  :مناھج وأسالیب البحث العلمي عثمان محمد غنیم، ربحي مصطفى علیان،)5(

 .43،ص2000 دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ،1،  طوالتطبیق

إعداد وكتابة البحوث والرسائل الجامعیة مع دراسة عن مناھج  محمد عوض العایدي، )6(

 .69،70ص ،2005 ،القاھرة،مركز الكتاب للنشر،}1ط،{ ،البحث

 .24السعید بومعیزة، المرجع السابق، ص)7(

منھجیة البحث العلمي القواعد  عقلة مبیضین، محمد أبو نصار، محمد عبیدات،)8(

 .63،ص1999 دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، ،2ط ،والتطبیقات والمراحل 

 .نصیر بوعلي، أستاذ علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الشارقة.د.أ_ *

–فریدة عكروت، أستاذة في علوم اإلعالم واالتصال، جامعة عبد الحمید ابن بادیس . د _ 

 .مستغانم

 .)مستغانم(مناد سمیرة، أستاذة في علم االجتماع، جامعة عبد الحمید ابن بادیس.أ  _

بعلي محمد، أستاذ في علوم اإلعالم واالتصال، جامعة عبد الحمید ابن .د  _

 .)مستغانم(بادیس
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بن دنیا فاطیمة، أستاذة في علوم اإلعالم واالتصال، جامعة عبد الحمید ابن .أ  _ 

 .)مستغانم(بادیس

 .27السعید بومعیزة، المرجع السابق، ص)9(

تداول المعلومات داخل المجتمعات االفتراضیة على شبكة  محمد أمین عبوب، )10(

دراسة استكشافیة وصفیة تحلیلیة على عینة :االنترنت شبكات التواصل االجتماعي نموذجا

مذكرة مقدمة لنیل شھادة ماجستیر في علوم اإلعالم  ،من مستخدمي الفایسبوك

جامعة الجزائر  قسم علوم اإلعالم واالتصال، واالتصال،كلیة العلوم السیاسیة واالجتماعیة،

 . 11ص  ،2011-2012 ،3

–طاكسیج  الجزائر، ،1ط ،تحلیل المحتوى للباحثین والطلبة الجامعین یوسف تمار،)11(

 .2007 كوم،

دار أسامة للنشر  عمان، ،اإلعالم والرأي العام العربي والعالمي سناء محمد الجبور،)12(

 .  196ص ،2009 والتوزیع،

دار  دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، ،1ط ، المعجم اإلعالميمحمد جمال الفار،)13(

 .52ص ،2006المشرق الثقافي ،

عربي انجلیزي فرنسي  :معجم مصطلحات علم النفسمدحت عبد الرزاق الحجازي، )14(

 .80،ص1971دار الكتابة العلمیة ، بیروت، ،1ط

دراسة میدانیة على  :تأثیر الفضائیات التلفزیونیة األجنبیة في الشبابعیسى الشماس، )15(

 . 17ص ،2005 العدد الثاني، مجلة جامعة دمشق، ،كلیة التربیة بجامعة دمشق

.                                                                        30، 29السعید بومعیزة، مرجع سابق، ص ص)16(

دار  :مصر ،1ط ،انجلیزي عربي:معجم مصطلحات اإلعالم  سید أحمد خلیفي،)17(

 .43ص ،2000المعرفة الجامعیة، 

   المفاھیم والمصطلحات األنتربولوجیة :موسوعة علم اإلنسانشارلوت سیمور سمیت، )18(

 .64ص ،2009 ،المركز القومي للترجمة،2شكري وآخرون ،ط ترجمة علیا
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دار البدایة  عمان، ،1ط ،قاموس علم االجتماع وعلم النفس إبراھیم جابر السید، )19(

 . 15ص ،2013 وموزعون،

 ،2001 المكتبة الجامعیة، إسكندریة، ،}ط.د{ ،السلوك اإلنساني انتصار یونس،)20(

 .277ص

دراسة مسحیة : الصحافة االلكترونیة الجزائریة واتجاھات القراءالھام بوثلجي، )21(

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علوم اإلعالم لجمھور جریدة الشروق أون الین

، 3قسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر واالتصال ،كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم،

 .91، 90، 89ص

دراسة میدانیة بوالیة : اتجاھات المستھلك الجزائري نحو اإلعالنمعمر ربوح،  )22(

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال، كلیة العلوم اإلنسانیة قسنطینة

، 2008 قسنطینة، –والعلوم االجتماعیة، فسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة منتوري 

 . 65، ص2009

اتجاھات جمھور مستخدمي االنترنت في الجزائر نحو اإلعالنات خضرة واضح، )34(

، مذكرة لنیل شھادة دراسة میدانیة بنوادي االنترنت في والیة قسنطینة: االلكترونیة

الماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال، كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة، فسم علوم 

 .55، 54،  ص ص2010، 2009 قسنطینة، –اإلعالم واالتصال، جامعة منتوري 

   وسائل وأسالیب االتصال الجماھیریة واالتجاھات االجتماعیةإبراھیم الدسوقي عبده، )24(

 .143، 142، ص ص2004، إسكندریة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، }د، ط{

، عمان، دار }د،ط{، سلوك األفراد في المنظمات :السلوك التنظیميحسن حریم، )25(

 .95، ص}د،س{زھراء للنشر والتوزیع، 

، مصر، 1، طاألبعاد االجتماعیة والثقافیة لسلوك المستھلك العربيلونیس علي، )26(

 . 26، ص2009المكتبة العصریة للنشر والتوزیع، 

، القاھرة، دار الفجر للنشر والتوزیع، 1، طالموسوعة اإلعالمیةمحمد منیر حجاب، )27(

 .   31، 30، ص ص1، م2003
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أثر استخدام االنترنت على اتجاھات الطلبة الجامعین وسلوكیاتھم  بورحلة سلیمان،)28(

كلیة العلوم  مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال، ،دراسة میدانیة

 .27ص ،2008 ،2007 قسم علوم اإلعالم واالتصال، السیاسیة واإلعالم،

قاموس علم  لسامیة محمد جابر، السعید عبد العاطى السید، محمد علي محمد،)29(

 .73،ص2006دار المعرفة الجامعیة ، ، مصر،}ط.د{ ،االجتماع

دار  :عمان ،1ط ،معجم المصطلحات الخدمة االجتماعیة عبد الناصر سلیم حامد،)30(

 .336ص ،2011 أسامة للنشر و التوزیع،

دار  دار أسامة للنشر والتوزیع، :عمان ،المعجم التربوي وعلم النفسنایف القیسي، )31(

 .255،ص2006المشرق الثقافي،

معجم المصطلحات الحدیث في علم النفس واالجتماع ونظریة  سمیر سعید حجازي،)32(

 .206ص ،2005 دار الكتب العلمیة، بیروت، ،1ط ،عربي فرنسي :المعرفة

عمان، دار أسامة ودار المشرق الثقافي  ،معجم علم االجتماع عدنان أبو مصلح،)33 (

 .292ص ،2006

 .163السعید بومعیزة، المرجع السابق، ص )34(

 .150، 149محمد الجزار، مرجع سابق، ص ص )35(

 .38، 37محمد الفاتح حمدي، مرجع سابق، ص ص )36(

، إسكندریة، المكتب }د،ط{ ،دراسات في السلوك اإلنسانيعبد الرحمن عسوى،  )37(

 . 113، ص}د،س{العربي الحدیث، 

الوسیط في  ،سوسیولوجیة- خلفیات سیكو :السلوك االتصالي للجمھور علي قساسیة، )38(

 .94 ،93،ص ص2004 الجزائر، دار ھومة للنشر والتوزیع، الدراسات الجامعیة،

، عمان، دار الفكر ناشرون وموزعون، 2، طتعدیل السلوك اإلنسانيجمال الخطیب، )39(

 .16 ،15ص ص ، 2011

دور برامج الرعایة التربویة الخاصة في تحقیق السلوك التكیف لدى مسعود بن قیدة،  )40(

كلیة العلوم  مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علوم التربیة، ،األطفال ذوي متالزمة دوان
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-2008  اإلنسانیة واالجتماعیة،قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا،جامعة الجزائر،

.                                                                       65،ص2009

استخدام االنترنت على اتجاھات الطلبة الجامعین أثر  بورحلة سلیمان،)41(

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال،كلیة دراسة میدانیة:وسلوكیاتھم

 ،2008-2007 العلوم السیاسیة واإلعالم،قسم علوم اإلعالم واالتصال،جامعة الجزائر،

 .110ص

 .110،111مرجع سابق،ص ص بورحلة سلیمان،)42 (

، بیروت، الدار العربیة 1ط ،األسس البیولوجیة لسلوك اإلنسان إبراھیم فرید الّدر،)43 (

 .27، ص1994 للعلوم، 

 .333ص مرجع سابق، سلوى السید عبد القادر، )44 (

 .161االیة سورة األنعام، القران الكریم، )45(

 .5القران الكریم،سورة النساء،االیة )46(

دار  السعودیة، ،}1ط،{ ،القیم في المسلسالت التلفازیة مساعد بن عبد هللا المحیا،)47(

 .23،26ص ص ه،1414العاصمة للنشر والتوزیع،

، قسنطینة، 1، طقراءات في نظریة الحتمیة القیمیة في اإلعالمنصیر بوعلي، )48(

 .52، 51، ص ص2009منشورات مكتبة اقرأ، 

القیم اإلخباریة في صحیفة الغد األردنیة خالل الفترة من  إبراھیم حسین العزازمة،)49 (

 مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال، ،دراسة تحلیلیة :2009-2010

 .9ص ،2012جامعة الشرق األوسط، كلیة اإلعالم،

 ، لبنان1 طنحو فكر إعالمي متمیز،:دراسات في نظریة االتصالعبد الرحمن عزي، )50 (

 . 127ص ،2003مركز دراسات الوحدة العربیة،

دراسة  :قیم العولمة الثقافیة من خالل الملصقات اإلعالنیة الغربیة أمال رحماني،)51  (

مذكرة لنیل شھادة  ،سمیولوجیة على عینة من الملصقات اإلعالنیة الغربیة الموجھة للعرب
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كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة قسم علوم  الماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال،

 .20ص ،2011-2010 جامعة منتوري قسنطینة، اإلعالم واالتصال،

، مصر، دار }د،ط{، القیم األخالقیة بین الفلسفة والعلم فایزة أنور أحمد شكري، )52  (

 .22، ص2002المعرفة الجامعیة، 

، القاھرة، مركز الكتاب للنشر 1، ط القیم في تشكیل السلوك اإلنسانيمحمد الجزار،)53  (

 .95ص ،2008

 .39ص مساعد بن عبد هللا المحیا،مرجع سبق ذكره، )54(

، بیروت، دار 1، طدراسات عربّیة وعالمّیة: القیم واإلنتاجمحمود السید أبو النیل، )55(

 .10، ص1986النھضة العربیة، 

 .10ص المرجع السابق، إبراھیم حسین العزازمة،)56  (

،مصر،دار المعرفة الجامعیة }د،ط{ ،األنثروبولوجیا والقیم سلوى السید عبد القادر،)57  (

 .212ص ،2010

 .212ص سلوى السید عبد القادر، مرجع سابق،)58  (

، بیروت، التنویر للطباعة 1، طالقیم في الواقعیة الجدیدةأحمد عبد الحلیم عطیة، )59  (

 .125، ص2010والنشر والتوزیع، 

 .95محمد الجزار، المرجع السابق، ص)60  (

، أسس ومھارات بناء القیم التربویة وتطبیقاتھا في العملیة التعلیمیةإبراھیم الدیب،  )61  (

 .42، 36، ص ص2006، السعودیة، مؤسسة أم القرى للترجمة والتوزیع، 2ط

 .22أمال رحماني، المرجع السابق، ص)62  (

 .215سلوى السید عبد القادر، مرجع سابق، ص)63 (

 .5أمال رحماني، المرجع السابق، ص )64 (

التغطیة إلخباریة لمشكلة الجنوب :الصحافة والقیم اإلخباریةعبد الحلیم موسى یعقوب، )65 (

 .17، ص2001، عمان، دار الحامد للنشر والتوزیع، 1، طالسوداني
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 مصر، ،1 ط الموضوعیة والقیم اإلخباریة في اإلعالم،عبد الحلیم موسى یعقوب، )66 (

 .13،ص2008 الدار العالمیة للنشر والتوزیع،

دار المسیرة  ، عمان،1ط ،مدخل إلى وسائل اإلعالم الجدید عبد الرزاق محمد الدلیمي،)67 (

 .207،ص2012للنشر والتوزیع،

دار المعرفة الجامعیة  مصر، ،}د،ط{ ،علم اجتماع القیم محمد أحمد محمد بیومي،)68 (

 .107ص ،}د،س{

 .107،108ص ص محمد أحمد محمد بیومي، المرجع السابق،)69 (

الصراع بین القیم االجتماعیة والقیم التنظیمیة في اإلدارة  عبد هللا عقلة مجلي الخزاعلة،)70 (

 .31،36،37ص ص ص  ،2008،عمان،دار الحامد،1،طالتربویة

، األردن، دار جدارا 1ط ،القیم العالمیة وأثرھا على السلوك اإلنسانيسعاد جبر سعید، )71 (

 .                     17ص ،2008للكتاب العالمیة و عالم الكتب الحدیث، 

استخدام تكنولوجیا االتصال واإلعالم الحدیثة وانعكاسھ على محمد الفاتح حمدي، )72 (

العدد  الجزائر، مجلة الدراسات اإلعالمیة القیمیة المعاصرة، ،سلوكیات الشباب الجزائري

 .35،36ص ص ،2012األول،المجلد األول،

 .36ص مرجع سابق، محمد الفاتح حمدي،)73 (

 حمل األستاذ عزي عبد الرحمان شھادة اللیسانس في الصحافة من جامعة الجزائر *  

، وشھادة الدكتوراه في سوسیولوجیة 1980، وشھادة الماجستیر في الصحافة سنة1977سنة

 سنوات في3، عمل كمدرس لمدة )North Texas State University(اإلعالم من جامعة

)North Texas State University( حیث حظي بتقدیر التدریس بامتیاز، ثم كأستاذ لمدة

سنوات بقسم 3سنة بمعھد علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر ثم كأستاذ  لمدة 11

سنوات بقسم اإلعالم  جامعة 4االتصال بالجامعة العالمیة اإلسالمیة مالیزیا ثم أستاذ لمدة 

سنوات بجامعة 3الملك سعود بالریاض ثم أستاذ بجامعة اإلمارات بالعین، ثم أستاذ لمدة 

- مالك بن نبي :حفریات في الفكر اإلعالمي القیميعبد الرحمن عزي، : أنظر. الشارقة

 .  2011، تونس، الدار المتوسطیة للنشر، 1، طصن تسو- الورثیالني- النورسي



 

65 

 

الدار  تونس، ،1،طدعوة إلى فھم نظرّیة الحتمّیة القیمّیة في اإلعالم عبد الرحمن عزي،)74 (

 .10ص ،2011المتوسطیة للنشر،

مستویات التداخل وطبیعة  :القیمة بین الواقع والخیالسعاد عیساني، منال كبور، )75  (

، مجلّة الّدراسات اإلعالمّیة القیمّیة المعاصرة، العدد العالقة في الحتمیة القیمیة

 . 20، ص2012الرابع،

قراءة معرفیة : اإلعالم وتفكك البنیات القیمیة في المنطقة الغربیةعبد الرحمن عزي،  )76  (

 .183،184، ص ص2009، تونس، الدار المتوسطیة للنشر،1، طفي الرواسب الثقافیة

)77 (   Nassir Bouali ,  in Lectures sur la Théorie Déterminisme de la 

valeur morale de l'information, ,Algérie, Librairie Iqraa, 2009 , pp12-

13. 

دراسة :الدراما في التلفزیون وقیم السلوك التقمصي ألفراد الجمھورمحراز سعاد، )78  (

، المؤتمر الدولي الثالث اإلعالم القیمي بین التنظیر والطرح میدانیة لدى جماعات القبالة

 .  2015مارس11-10اإلمبریقي، كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة، جامعة مستغانم، 

 .18المرجع السابق،ص سعاد جبر سعید، )79 (

 .147محمد الجزار، المرجع السابق، ص)80 (

،ص      4،م 2003 دار الفجر لنشر والتوزیع، مصر، ،الموسوعة اإلعالمیةمنیر حجاب، )81(

1489. 

دار الفجر للنشر و التوزیع  القاھرة، ،1ط ،مدخل إلى الصحافة محمد منیر حجاب،)82(

 .13،14ص ،2010

بیروت، دار الجیل  ،2ط ،عربي انجلیزي :معجم المصطلحات اإلعالمیة كرم شلبي،)83(

 .660ص ،1994

 ،1ط ،وسائل االتصال الحدیثة من الجریدة إلى الفیس بوك فتحي حسین عامر،)84(

 .        66ص  ، 2010القاھرة، العربي للنشر والتوزیع، 
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ص ص  ،2007 عالم الكتب، القاھرة، ،4ط ،مدخل إلى علم الصحافة فاروق أبو زید،)85(

 .37، 36، 39ص

 .19، 18اآلیتین سورة األعلى، القرآن الكریم،)86(

 1960،}د،د{ القاھرة، ،2،طمعجم الوسیطإبراھیم أنیس،عبد الحلیم منتصر،وآخرون، )87(

 .                                                                          508ص

دار  :اإلسكندریة ،1ط ،دراسة مقارنة:قانون اإلعالم الدولي منتصر سعید حمودة، )88(

 .16ص ،2012الفكر 

  }د،ط{ ،عربي- انجلیزي :قاموس المصطلحات اإلعالمیة محمد فرید محمود عزت،)89(

 .226ص ،}س.د{ دار ومكتبة الھالل للطباعة والنشر، بیروت،

الشركة  :مصر ،1ط ،المقروء والمسموع والمرئي :العمل الصحفي نبیل راغب،)90(

 .12ص ، 1999المصریة العالمیة للنشر، 

 ،CIRTA COPY 2006مطبعة  ،قسنطینة، }د،ط{ ،تاریخ وسائل االتصال فضیل دلیو،)91(

 .75ص

دار الثقافة  عمان، ،1ط ،الذم والمدح :جرائد الصحافة والنشر أشرف فتحي الراعي،)92(

 .41، 40ص ص ،2010

 .2012-11-15، 02العدد الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،)93(

، السعودیة، جامعة نایف }د،ط{، اإلعالم األمني والشبابمحمود قظام السرحان، )94(

 .53، ص2001العربیة للعلوم األمنیة، 

، اإلسكندریة، دار 1، طالعولمة والشباب من منظور اجتماعيمحمد سید فھمى،  )95(

 .85، ص2009الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، 

دراسة وصفیة لعینة  لرقمي وآلیات اإلشاعات، استخدام الشباب للتلفزیون، عیاد حنان،)96(

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال  ،بالجزائر العاصمةمن الشباب   

. 20ص، 2009 ،2008 ،كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم ،قسم علوم اإلعالم واالتصال،
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عربي انجلیزي  :معجم مصطلحات الرعایة والتنمیة االجتماعیة أحمد زكي بدوي،)97(

 .278ص ،1987 دار الكتاب اللبناني، ،دار الكتاب المصري ،بیروت القاھرة، ،1ط ،فرنسي

، 1، ترجمة یحي مرسى عید بدر، طالشباب في مجتمع متغیرفرد میلسون، )98(

 .5، ص2007اإلسكندریة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، 

 .86المرجع السابق، ص حمد سید فھمى، )99(

، }د،ط{، منظور دیني :القیم االجتماعیة والشبابنورھان منیر حسن فھمى، )100(

 .244، ص2008المكتب الجامعي الحدیث،  اإلسكندریة،

 .87 ،86المرجع السابق، ص ص حمد سید فھمى، )101(

 .87المرجع السابق، ص حمد سید فھمى، )102(

، القاھرة، مراكز الكتاب 1، طمنظومة مراكز الشباب التربویةعبد هللا فرغلى أحمد، )103(

 . 27،28، ص ص2003للنشر، 

، دراسة میدانیة: التلفزیون الفضائي وأثره على الشباب في الجزائرنصیر بوعلي، )104(

 .15، ص2005، الجزائر، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، }د، ط{

، القاھرة، الدار 1، طدراسة میدانیة :تأثیر العولمة على ثقافة الشبابمحمود عرابي، )105(

 .30، 29، ص ص2006الثقافیة للنشر، 

، مصر، }د،ط{، دراسة علمیة تربویة :القدوة في محیط النشء والشبابمسعد عوید، )106(

 .32،33، ص  ص1979دار الفكر العربي، 

) 107( http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=30327   17 ,

.                                                                            07:29 ,2015-3 -  

 دمشق، ،1ط ،معجم المصطلحات المالیة واالقتصادیة في لغة الفقھاء نزیھ حماد،)108 (

 .143ص ،2008 دار القلم،

، عمان، دار 1، طمعجم مصطلحات الخدمة االجتماعیةعبد الناصر سلیم حامد، )109(

 .142، ص2011أسامة للنشر والتوزیع، 

 .19ص عیاد حنان ،المرجع السابق،)110(
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 :التلمیذ والمعلم، وتكنولوجیا اإلعالم واالتصال ،عبد الوھاب بوخنوفة، المدرسة)111(

، أطروحة مقدمة دراسة على عینة من التالمیذ والمعلمین في الجزائر: التمثل واالستخدامات

لنیل شھادة دكتوراه دولة في علوم اإلعالم واالتصال، كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم، قسم 

، 35، ص ص2007-2006علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر یوسف بن خدة ، 

36  . 

دیوان المطبوعات  ،بن عكنون،}1ط،{ ،فضاء اإلعالم وآخرون، عزي عبد الرحمن،)112(

 .1994 الجامعیة،

 .السعید بومعیزة، مرجع سابق)113(

دراسة تحلیلیة للمضامین  :األسالیب اإلقناعیة في الصحافة المكتوبة دھیبة سیدھم،)114(

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علم االجتماع تخصص تنمیة  ،الصحفیة في  جریدة الخبر

جامعة  كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة،قسم علوم االجتماع و الدیموغرافیا،

 .2005-2004 قسنطینة،

 دراسة میدانیة: التلفزیون الفضائي وأثره على الشباب في الجزائرنصیر بوعلي،  )115 (

 .2005الجزائر، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، 

 .السعید بومعیزة، مرجع سابق )116(

دراسة  أثر وسائل اإلعالم على القیم والسلوكیات لدى الشباب، السعید بومعیزة، )117(

 ،أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتورة دولة في علوم اإلعالم استطالعیة بمنطقة البلیدة

جامعة الجزائر  قسم علوم اإلعالم واالتصال، كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم، واالتصال،

2005،2006 .    

دراسة في    :جمھور الطلبة الجزائریین ووسائل اإلعالم المكتوبة خالف بومخیلة، )118(

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في  ،طلبة جامعة منتوري قسنطینة االستخدامات واإلشاعات،

قسم علوم اإلعالم  كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة، علوم اإلعالم واالتصال،

 .2007-2006 واالتصال، جامعة منتوري قسنطینة،
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الدور اإلعالمي الریاضي المكتوب في التأثیر على ساعد شفیق، مزروع السعید، )119(

الملتقى الدولي األول  ،القراء المراھقین وتوجیھ میوالتھم نحو ممارسة األنشطة الریاضیة

حول  الرھانات المستقبلیة لإلعالم الجزائري في ظل فتح السمعي البصري من خالل 

 .}د،ت{ جامعة المسیلة، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، المراھنة  على الموارد البشریة،
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ذلك من أجل دراسة تطور   باھتمام من قبل الباحثین،   حظیت  الصحافة بشكل عام

الصحافة وتتبع مراحلھا التي مرت بھا، إضافة إلى دراسة أھم المعاییر التي على أساسھا 

 . صنفت، وأیضا أھم الوظائف التي تؤدیھا

كما عكف الباحثون على دراسة تأثیر وسائل اإلعالم واالتصال ومن بینھا وسیلة الصحافة 

المكتوبة، وعرفت ھذه الدراسات ببحوث التأثیر، الذي بدوره تمخضت عنھ مجموعة من 

النظریات التي تتحدث عن التأثیر الذي یكون إما مباشر، معتدل أو على المدى الطویل  

  ھذا الفصل أن نتطرق إلى أبرز الوظائف التي تقوم بھا الصحافة المكتوبة،نحاول في و

ومعاییر تصنیفھا، وكذا بحوث التأثیر التي ظھرت فیھ نظریات واندرج بعضھا ضمن 

نظریات التأثیر المباشر، والبعض اآلخر اندرج في نظریات التأثیر الغیر مباشرة، في حین 

 . بقیت نظریات عرفت تحت مسمى نظریات التأثیر التراكمي 
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 :وظائف الصحافة

 تختلف وظائف الصحافة المكتوبة باختالف المجتمع الذي تنشط فیھ، حیث أن النمو       

الذي یمر بھ المجتمع في كل مرحلة من مراحلھ التاریخیة یضیف وظیفة جدیدة للصحافة 

 .لتلبي حاجات المجتمع

تختلف من    فالوظائف في المجتمع اللیبرالي لیست مثلھا في المجتمع االشتراكي، لذلك 

على  ومنھ درجة التقدم الحضاري في المجتمع لھا أثر  المجتمع النامي،إلىالمجتمع المتقدم 

، ولھذا اختلفت وظائف الصحافة حسب نظریات ومذاھب )1 (الصحافة وعلى وظائفھا

 .اإلعالمیة، فكل منھا لھ وظائف تقوم بھا الصحافة لتحقق أھدافھ

 :نظریة السلطة- 

ونشأت في انجلترا في  ،15ظھرت مع اختراع الطباعة وبدایة انتشار الصحافة منذ القرن

 "میكیافیلي" و" أفالطون"وتعتمد على نظریات  والسابع عشر، القرنین السادس عشر

)Niccola Machiavelli( وترى أن السلطة تكون مطلقة للملك، وحكومتھ، وھي تشیر 

إلى أن السلطة تتجمع بأیدي فئة الصفوة الحاكمة التي تضع القوانین، وتتحكم بالمقدرات 

واألمور دون أن یكون للشعب دور في صنع القرارات، بل یجب على الشعب أن یطیع 

السلطة ویخدمھا، وقد أدرك الحكام الدور الذي یمكن أن تقوم بھ الصحافة في التأثیر على 

أراء الشعوب وتشكیل أفكارھم، وإلحكام السیطرة على ھذه الوسیلة، استندت الدول التي 

تدین بمذھب السلطة إلى سن قوانین وأنظمة تقید اإلعالم، فمنعت إصدار الصحف دون 

 .الحصول على الترخیص

 كما أعطت الدولة نفسھا حق مراقبة المواد المطبوعة، وفرضت العقوبة على كل من ینشر 

ومنھ یمنع علیھا نقد الجھاز السیاسي  من المواد المحظورة التي ال تسمح بھا القوانین،

وسیاسیة الدولة  وكبار الموظفین الرسمیة، والتشھیر والتحریض على العصیان واإلخالل 

باألمن واآلداب العامة وبموجب القوانین أباحت السلطة لنفسھا حتى سحب التراخیص، أو 
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تغیر السیاسیات حسب المتطلبات، واقتصر دور الصحافة في ھذه الدول على مجرد كونھا 

ناقال للمعلومات من السلطة إلى الشعب، وتلخص عملھا بإسالم الشعب وإطالعھ على 

السیاسیات والقرارات المختلفة وتأییدھا، دون إتاحة الفرصة لمناقشتھا أو سماع صوت 

)2(.الشعب للمسؤولین
 

وقد تكررت مالمح النظرة السلطویة بشكل أخر في األنظمة  السلطویة أو الشمولیة       

ببلدان الجنوب ابتداء من خمسینیات القرن العشرین باسم النظریة التنمویة أو ما سماه 

" المتنوعة"أو " الموالیة"أو " التجنیدیة" باألنظمة الصحفیة  )William Rugh( "روف"

 "الرقابة المسبقة"و" التقیید"بالمنطقة العربیة، وبذلك الفلسفة السلطویة تقوم على مبدأ 

)Prior restraint( للصحافة.)3( 

 :)النظریة اللیبرالیة(نظریة الحریة - 

 في والیات المتحدة األمریكیة وفي أوروبا الغربیة، 1688 نشأت في انجلترا بعد ثورة 

وتسعى إلى الوقوف في وجھ الطغیان السیاسي، وإبراز الحقیقة وإظھارھا ومنھ القیام بدور 

السلطة الرابعة الرقیبة على مجریات األمور وعلى أعمال الحكومة، فالحریة غیر مطلقة بل 

محددة ، حیث تتعارض مع القوانین الدستوریة، ومنھ وظیفة اإلعالم كمراقب وحارس ومنھ 

یقوم بدور السلطة الرابعة تتیح لھا مراقبة السلطات الثالث وبحرس بأمانة المصالح التي 

 )4(.أوكلت إلیھ حراستھا ومراقبتھا

          ساھم في تطویر ھذه النظریة عدد من فالسفة التنویر مثل ملتون، لوك، أرسكن، 

 عقالنًیا، ذا حقوق طبیعیة اجافرسن، ومیل، وتقوم ھذه النظریة على فلسفة أن اإلنسان كائن

من ( ویكمن أحد ھذه الحقوق في البحث عن الحقیقة وكبح كل ما یعیق تحقیق ذلك. موروثة

، وتضع ھذه النظریة الثقة في الفرد العادي وتدعو إلى تحقیق )طرف الملك أو الحكومة

الحریات الفردیة، وترى أن المجتمع یستطیع أن یصل إلى القرارات العقالنیة البناءة إذا كان 

 )5(.ھناك مناخ واسع من حریة التعبیر
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           ومن أھداف  نظریة الحریة تحقیق أكبر قدر من الربح المادي من خالل اإلعالن 

والترفیھ والدعایة، لكن الھدف األساسي لوجودھا ھو مراقبة الحكومة وأنشطتھا المختلفة من 

أجل كشف العیوب والفساد وغیرھا من األمور، كما أنھ ال یمكن بأي حال من األحوال أن 

تمتلك الحكومة وسائل اإلعالم، أما كیفیة إشراف وسائل اإلعالم في ظل نظریة الحریة فیتم 

من خالل عملیة التصحیح الذاتي للحقیقة في سوق حرة، بواسطة المحاكمة، وتدعو ھذه 

 .النظریة إلى فتح المجال لتداول المعلومات

تعرضت ھذه النظریة للكثیر من المالحظات واالنتقادات حیث أصبحت وسائل اإلعالم 

تحت شعار الحریة تعرض األخالق العامة للخطر، وتقحم نفسھا في حیاة األفراد الخاصة 

دون مبرر، وتبالغ في األمور التافھة من أجل اإلثارة وتسویق المادة اإلعالمیة الرخیصة 

كما أن اإلعالم یحقق أھداف األشخاص الذین یملكونھ على حساب مصالح المجتمع، وذلك 

في  من خالل توجیھ اإلعالم ألھداف سیاسیة واقتصادیة وكذلك من خالل تدخل المعلنین

في إطار  السیاسة التحریریة، وھنا یجب أن ندرك أن الحریة مطلوبة، لكن شریطة أن تكون

. الذوق العام
)6( 

 الواقع          وتقوم الصحافة في ھذه المجتمعات بمجموعة من الوظائف بناءا على 

 التي الوظائف على ھا، بالتاليمفھوم على  علیھا وانعكس ھا والذي في االجتماعيو السیاسي

 والبارزة الواضحة المالمح أحد تعتبر الصحافة فحریة المجتمعات، تلك في الصحافة بھا تقوم

 الصحافة تنفرد وعلیھ التعبیر، كحریة الفردیة الحریات جانب إلى اللیبرالیة الدیمقراطیة في

 :ھامتین وظیفتین بأداء المجتمعات ھذه في

 :الحكم في الشعبیة المشاركة تدعیم- 1

 اتجاھات عن المعلومات و البیانات بنشر اللیبرالیة المجتمعات في الصحافة تقوم          

 یساعد مما خططھا، و الحكومة سیاسات اتجاه الشعبي الفعل رد تظھر كما الحكومة،وخطط 

 المشاركة یدعم كلھ ھذاو العام، الرأي اتجاھات لحقیقة المالئم السیاسي القرار اتخاذ في

 المعارضة فالصحافة. الحكم في الشعبیة المشاركة تدعیم أي السیاسي القرار اتخاذ في الشعبیة
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 التأیید مقدار عن تكشف المؤیدة والصحافة حكومیة،ال سیاسة الأخطاء تكشف أن یمكنھا

.الخاصة رؤیتھا حسب تعارض أو تؤید المستقلة الصحافة و الشعبي،
)7(

 

 :الفساد من المجتمع تنظیف -2 

 مةاالع المشاریع وعلى الحكومة، على الرقیب بدور اللیبرالیة المجتمعات في الصحافة تقوم

 ساعد وقد الشعب، حق في ترتكب التي األخطاء و االنحرافات عن بالكشف تقوم و ،صةاوالخ

 التي للصحف القانون یكفلھا التي الحمایة و الصحف، بھا تتمتع التي الواسعة الحریة ذلك على

 )8(.االنحرافات لقضایا تتعرض

في  التي كشفتھا الصحف األمریكیة "فضیحة ووترجیت"       وأمثلة على ذلك ما عرف ب 

في التجسس  "نیكسون ریتشارد"والتي تورط فیھا الرئیس األمریكي السابق ،1972یونیو 

على المقر االنتخابي للحزب الدیمقراطي وھو الحزب المنافس للحزب الجمھوري الذي 

من رئاسة  "نیكسون"وقد انتھت حملة واشنطن بوست باستقالة  ،"نیكسون"ینتمي إلیھ 

 .الوالیات المتحدة األمریكیة

نائب الرئیس األمریكي  "سیبیروا جینیو" كما كشفت بعض الصحف األمریكیة تھرب 

من دفع الضرائب وحصولھ على رشاوى من بعض كبار رجال "نیكسون ریتشارد"السابق 

 انتھى األمر المال لتسھیل صفقاتھم مع الحكومة، باإلضافة إلى عدد أخر من التھم وقد

 .بإجباره على تقدیم استقالتھ

في  وزیر البحریة البریطانیة الذي تورط "فضیحة بروفیمور" أما في بریطانیا كشفت عن 

  وقد استغل أحد جواسیس السوفیت ھذه العالقة "كریستین كیلر" عالقة غیر شرعیة مع

 )9(.للحصول على معلومات عن الجیش البریطاني
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 :النظریة الشمولیة-

نشأت في االتحاد السوفیاتي واستخدمتھا الدول االشتراكیة  لنشر العقیدة الشیوعیة، ومبادئ 

 )10(.الحزب الحاكم

، ووضع قواعد "أنجلز" و"ماركس" إن األفكار األساسیة لھذه النظریة وضع أساسھا      

، ویمكن إیجاز ھذه النظریة في أن الطبقة العاملة ھي التي "ستالین"و" لینین"تطبیقھا 

تمتلك السلطة في أي مجتمع اشتراكي، وحتى تحتفظ ھذه الطبقة بالسلطة والقوة فأنھا البد 

أن تسیطر على وسائل اإلنتاج الفكري التي یشكل اإلعالم الجزء األكبر منھا، لھذا یجب أن 

تخضع وسائل اإلعالم لسیطرة وكالء لھذه الطبقة، وھم في األساس أعضاء الحزب 

طبقیة، وبالتالي ال وجود  الشیوعي، وأن المجتمعات االشتراكیة تفترض أنھا مجتمعات ال

لصراع الطبقات، لذلك ال ینبغي أن تنشأ وسائل اإلعالم على أساس التعبیر عن مصالح 

" لینین"متعارضة حتى ال ینفذ الخالف، ویشكل خطورة على المجتمع، وقد حدد 

 :اختصاصات الصحافة وأھدافھا

 .زیادة نجاح واستمراریة النظام االشتراكي وبوجھ خاص دكتاتوریة الحزب الشیوعي- 

 یكون حق استخدام وسائل وقنوات االتصال ألعضاء الحزب المتعصبین والموالین أكثر- 

 .من األعضاء المعتدلین

 .تخضع وسائل اإلعالم لرقابة الصارمة- 

یجب أن تقدم وسائل اإلعالم رؤیة كاملة للمجتمع والعالم طبق للمبادئ الشیوعیة ووجود - 

 .قوانین موضوعیة تحكم التاریخ

إن الحزب الشیوعي ھو الذي یحق لھ امتالك وإدارة وسائل اإلعالم من أجل تطویعھا - 

 ) 11(.لخدمة الشیوعیة واالشتراكیة

 :       كما تقوم الصحافة في ھذه المجتمعات االشتراكیة بمجموعة من الوظائف منھا
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 :االشتراكي النظام عن الدفاع-1

  فیھتصدر الذي المجتمع في االشتراكیة التجربة تحققھا التي اإلنجازات إبراز طریق عن

 .سیاستھا حمایة و لخدمتھا موظفة و السلطة ھیمنة تحت فھي الصحیفة،

 :اإلیدیولوجیة لتوعیةا -2

 الوعي تكوین أجل من القراء لجماھیر تبسیطھا و االشتراكیة الفلسفة شرح طریق عن

 .تتّبناھا و الحاكمة اإلیدیولوجیة مع تلتحم فھي االشتراكي،

 :اإلیدیولوجي الصراع في فعال سالح لصحافةا-3

 الفلسفات و األفكار مواجھة في فعال كسالح االشتراكیة المجتمعات في الصحافة تستخدم

 التحرر أھمیة ھي الصحافة لھذه بالنسبة فالحریة  االشتراكیة، للفلسفة المناھضة البرجوازیة

.الرأسمالي الطغیان من
)12( 

 :ھي ونجد وظائف أخرى للصحافة،       

 . القارئ باألخبارديتزو  -

 .ذه األخبار للقارئ متى كانت ھناك الحاجة إلى ھذا التفسیره تفسیر  - 

 .بكل الطرق الممكنة التسلیة وإمتاع القارئ،  -

 .التوجیھ واإلرشاد وتثقیف القراء  -

)13( .اإلعالن عن حاجات التي  یحتاج إلیھا الجمھور أو المرافق التي ینتفع بھا التسویق، -  
 

 إضافة إلى تلك الوظائف تجد وظائف   Leislie moleller"لیزلى مولر" ویرى           

 :  أخرى، منھا

 مشتركة قاعدة توفیر خالل من المجتمع توحید في المساعدة وھدفھا االجتماعیة، التنشئة 

االجتماعي  المثل خلق، المجتمع في االجتماعي التغییر قیادة ، الجماعیة والخبرات للمعاییر
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 على الرقابة، والفنون والثقافة واألدب العامة الشؤون في اإلیجابي النموذج بتقدیم وذلك

.التعلیم، وأھدافھ المجتمع مصالح
)14( 

  Social responsibility theory :نظریة المسئولیة االجتماعیة- 

 وظھرت في الوالیات المتحدة األمریكیة في القرن العشرین، وتقدم تقریر شامل وحقیقي

ألحداث الیوم، وقد أصبحت منبرا لتبادل النقد البناء والتعلیق على األحداث، كما أنھا تقدم 

صورة صادقة ومعبرة عن فئات المجتمع كافة، وتساھم أیضا في نشر أھداف المجتمع 

 .وقیمھ وتوضیحھا وإتاحة الفرصة للمواطنین لإلطالع على المعلومات الالزمة كافة

 :ومن وظائف اإلعالم في نظریة المسئولیة االجتماعیة مایلي

 خدمة النظام السیاسي من خالل القیام بتزویده بالمعلومات المتعلقة بالشؤون العامة وتعلیق- 

 .علیھا بعد مناقشتھا

 .إعالم الرأي العام وتنویره بھدف تمكینھ من حكم نفسھ بنفسھ- 

 .حمایة حقوق األفراد من خالل قیام اإلعالم بوظیفة الحارس والرقیب على الحكومة- 

 .تقدیم برامج التسلیة للترفیھ عن الناس- 

 .خدمة النظام االقتصادي بالتقریب بین المنتج والمستھلك عن طریق اإلعالن- 

 .تحقیق االكتفاء الذاتي في النواحي المادیة، بھدف أن یكون اإلعالم مستقال- 

)15(.تقدیم برامج التسلیة- 
 

 : كاآلتي في المجتمع اإلعالم وسائل وظائف "ماكویل دنیس" یحصر و        

 حدثت التي الوقائع و األحداث بمختلف المتعلقة بالمعلومات اإلمداد خالل من اإلعالم 1 –

 .خارجھ و داخل المجتمع
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األفكار  و األحداث على التعلیق و التفسیر و الشرح خالل من االجتماعي التماسك تحقیق2 – 

 .االجتماعیة التنشئة كذلك و االجتماعي الضبط تدعیم ثم

الثقافات  عن الكشف و السائدة الثقافة عن التعبیر خالل من االجتماعي التواصل تحقیق3 – 

 .النامیة و الفرعیة

 .الترفیھ4 – 

 بصفة و االجتماعیة األھداف ذات اإلعالمیة الحمالت في المساھمة في تتمثل و التعبئة5 – 

 أن وباعتبار الجھود كل تعبئة تستھدف التي االقتصادیة، و السیاسیة األزمات خاصة في

 وصقل االجتماعیة ( القیم غرس في دور فلھا اجتماعیة، مؤسسة تعتبر وسائل اإلعالم

 )16(. )الثقافیة المعاییر وتحدید الشخصیة
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 :معاییر تصنیف الصحف

 :  یمكن تصنیف الصحف إلى أصناف وذلك وفق لمعاییر تخضع لھا جمیع الصحف، وھي

 :الصحف دوریة معیار -1

 :إلى الصحف تقسیم یمكن األساس ھذا على

  صباحایصدر ما ومنھا یومیا، دوریة بصفة تصدر التي الصحف وھي :الیومیة الصحف 

  .المساء في یصدر ما ومنھا

 .األسبوعیة الصحف 

 .شھریة النصف الصحف 

.الفصلیة أو سنویة، الربع والصحف الشھریة الصحف 
)17(

 

 :الجغرافیة التغطیة معیار -2

 أو تصدر فیھا التي الدولة في القراء إلى الصحیفة وصول مدى الجغرافیة بالتغطیة ویقصد

 :نجد التقسیم ھذا وفي  تشملھا، التي والمناطق الدول مختلف

 .معینة منطقة أو محافظة توزیعھا لیغطي تصدر التي وھي : المحلیة الصحف •

 انتماء دون الدولة في األفراد جمیع على لتوزع تصدر التي الصحف وھي :القومیة الصحف

 اھتمام لھا كما ككل، الدولة في تمت التي األخبار بتغطیة وتھتم معینة، محافظة أو إلقلیم

 .والدولیة العالمیة باألخبار

 وأحیانا خارجھا، أو نفسھا الدولة في لتوزع تصدر التي الصحف وھي:الدولیة الصحف 

 ویتم، وطنھا حدود رتعب ألنھا االسم ابھذ سمیت  المحلیة، الصحف من خاصة طبعات تصدر

 )18(.بلدھا حدود خارج قراءتھا
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 :الجمھور وطبیعة المضمون معیار-3

 المرأة ،االقتصادكالسیاسة، مضمونھا، تخصص حسب الصحف تقسیم على المعیار ھذا یركز

 :  إلى الصحف تنقسم األساس ھذا وعلى إصدارھا، من المستھدف الجمھور و 

 وتوجھ الریاضةاالقتصاد، كالسیاسة، التخصصات، جمیع بین تجمع وھي : العامة الصحف •

 .متجانس وغیر عام جمھور إلى

  خصائصھ، حیث من متجانس وغیر عام جمھورھا صحف وھي : المتخصصة الصحف •

 تعالجھ معین  مضمونعلى تركز ولكنھا واحتیاجاتھ، اھتماماتھ حیث من ومتنوع وسماتھ،

 .والوضوح بالبساطة یّتسم بأسلوب

 :إلى الصحف ویقسم :للصحیفة السیاسي االتجاه معیار-4

  .المستقلة شبھ أو المستقلة الصحف •

 وتدافع وأفكاره الحزب اتجاھات عن لتعبر أحزاب عن تصدر التي وھي :الحزبیة الصحف •

.والقضایا األحداث لكافة الخاصة رؤیتھ وتطرح مواقفھ، عن
)19(

 

 : إلى المعیار الصحف ھذا قسمي و :التحریریة والسیاسة التوزیع حجم معیار-5

  رخیصةتكون ما وعادة الضخم، التوزیع ذات وھي : الشعبیة أو الجماھیریة الصحف •

 .العادي القارئ تھمّ  التي المواضیع على وتركز الثمن،

  والموضوعیةالدقة تتحرى التي الصحافة وھي : المحافظة الصحافة أو النخبویة الصحف •

 إال الفضائح تنشر وال الجادة، المقاالت على وتركز المواضیع، معالجة في االتزان إلىوتمیل 

 .نسبًیا الثمن مرتفعة وتكون نادًرا،

 : إلى الصحف تنقسم إثره على :للصحیفة الفني الشكل معیار -6
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 في مواعیدأو ،دوریا تصدران أنھما في والمجلة الجریدة من كل تتفق:  توالمجال الجرائد •

)20(.، وتم التقسیم نسبة إلى الشكل والحجم، ومن حیث األشكال الصحفیةمنتظمة
 

 :الصحیفة یحمل الذي االتصالي الوسیط معیار -7

 الصحف تنقسم ،محتویاتھا نقل في التقلیدي المطبوع الورق على فقط تعتمد تعد لم فالصحیفة

 :بذلك إلى

 .التقلیدیة المطبوعة الورقیة الصحافة •

 اإللكترونیة الحاسبات على أساسا تعتمد إلكترونیة وسائط تتخذ والتي: اإللكترونیة الصحافة •

 )21(.مختلفة أشكاال الصحافة ھذه وتتخذ واالستقبال، اإلرسال عملیة في
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 :بحوث التأثیر

وعلى مستوى الدراسات   اخذ التأثیر مكانة ھامة في دراسات االتصال بصورة خاصة،

حیث تكمن صعوبة التأثیر في معرفة إذا كان یشمل جمیع أفراد  اإلنسانیة بصورة عامة،

 بطریقة واحدة، أو یختلف من مكان إلى أخر حسب اإلیدیولوجیة التي یتبناھا كل فرد،

ففي  ونظرا ألھمیة السیاق الذي یلعب دور في إحداث التأثیر بشكل مباشر أو غیر مباشر،

وفیما بعد جاءت دراسات  البحوث األولى لدراسات التأثیر أثبتت أن التأثیر یكون مباشر،

أخرى تثبت عكس ذلك، بأن تأثیر وسائل اإلعالم غیر مباشر أو انتقائیا، و أحیانا یكون على 

 . المدى الطویل

 : نظریات التأثیر المباشر -1

  تعود التمھیدات التاریخیة لنظریة القذیفة السحریة إلى الحرب العالمیة األولى في محاولة 

استخدام وسائل اإلعالم واالتصال كأداة لتأثیر والسیطرة في المواقف البشر وأفكارھم 

  قدمھ1938، وعزز فكرة التأثیر وسائل اإلعالم ما خلفھ برنامج عام)22(وسلوكیاتھم

وكان نتیجة ھذا البرنامج خوف المالیین من  "غزو من المریخ"بعنوان  "أورسون ویلز"

وبذلك ظھر اعتقاد عام بقدرة البالغة لوسائل  .)23(األمریكیین وإصابتھم برعب حقیقي

حیث تكون الرسائل  اإلعالم في التأثیر الكبیر والقوي على االتجاھات والسلوكیات،

 "قذیفة السحریة" االتصالیة كرصاصة تصل فورا إلى عقول المستقبلین أو كما تسمى أیضا

 .أین تسحر المستقبلین مباشرة وتؤثر فیھم

أثار الدعایة حول ) Lasswell( "ھارولد السویل"           وظھر ذلك في دراسات 

حول التأثیر التكنولوجي للرادیو، فمضمون ھذه النظریة یرى  "ألبرت" و "كانتزل"ودراسة 

فالذي یتعرض ألیة وسیلة  أن عالقة األفراد بالوسائل ھي عالقة تأثیر مباشر وتلقائي،

إعالمیة سواء كانت جریدة، إذاعة،سینما أو تلفزیون یتأثر بمضمونھا مباشرة، وخالل فترة 

قصیرة فمثال إذا ما شاھد اإلنسان في التلفزیون مشاھد قتل أو عنف فإنھ سوف یحاكیھا في 

 ) 24(.الواقع لتأثره بھا
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 :      و تفترض النظریة

األشخاص لیسوا إال مجتمعا جماھیریا من مجموعة األشخاص المنعزلین تأثرت بفكر - 

ووسائل اإلعالم تمثل مصادر قویة لتأثیر،والناس یقبلونھا ویفھمونھا بشكل  ،"فروید"

 )25(.مماثل،كل شخص یتلقى المعلومات بشكل فردي،یستجیب بشكل فردي

       وقد وجھت  انتقادات لھذه النظریة بأن تفسیرھا لعالقة اإلنسان بوسائل اإلعالم فیھ 

إن القول التأثیر  الكثیر من التبسیط للطبیعة والكیفیة التي تعمل بھا من خالل النفس البشریة،

المباشر اآلني لوسائل اإلعالم على الجمھور لم یلق ذلك القبول لدى قطاع عریض من 

الن اإلنسان لیس كائنا سلبیا یتأثر بكل ما یصادفھ  المھتمین في حقل االتصال الجماھیري،

 .بمعزل عن تركیبتھ النفسیة وبیئتھ االجتماعیة وخبراتھ السابقة

إن مغاالة أنصار النظریة في قدرة وسائل اإلعالم على التأثیر في الجمھور ال یدفعنا إلى 

نفي وجود ذلك التأثیر متى ما توافرت عوامل ومتغیرات أخرى لھا عالقة باإلنسان نفسھ، 

 )26(.وبالوسیلة اإلعالمیة ومضمونھا

 :نظریات التأثیر االنتقائي أو نظریة التأثیر في حاالت -2

تؤثر في الحاالت التي تطرح مسائل تنسجم مع  )االتصال( ترى ھذه النظریات أن الوسائل 

االھتمامات اآلنیة، ویكون التأثیر حالة استثنائیة ولیست متسقة في العالقة القائمة بین 

 )27(.التلفزیون والجمھور

 :نظریة االختالفات الفردیة -

  تعتمد ھذه النظریة على ما توصل إلیھ علماء النفس من أن األفراد یختلفون بشكل كبیر  

وعلى ذلك فاألفراد من المفترض أن یستجیبون بشكل مختلف للمثیر       في البناء النفسي،

الخطوات األساسیة لنظریة التأثیر " Melvin Delfleurملفین دیفلیر "ولخص  أو المنبھ،

 :في
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 تقدم وسائل اإلعالم رسائلھا إلى أعضاء المجتمع الجماھیري، ولكنھا تستقبل وتفسر بشكل 

انتقائي، إن أساس ھذه االنتقائیة یرجع إلى االختالفات في طبیعة اإلدراك بین أعضاء 

  المعتقدات من   متمیز  تنظیم  لھ   إلى أن كل فرد اإلدراك االختالف في  المجتمع، یرجع 

و االتجاھات والقیم والحاجات و ما إلى ذلك، ولكون اإلدراك االنتقائي، فإن التذكر 

واالستجابة أیضا انتقائیة، وبناء على خطوات السابقة فإن تأثیرات وسائل اإلعالم لیست 

متماثلة وال قویة وال مباشرة، وھذه التأثیرات انتقائیة ومحددة باالختالفات النفسیة 

 )28(.لألفراد

 :"Social catégories"نظریة الطبقات االجتماعیة أو الفئات االجتماعیة-  

 أن الطبقات االجتماعیة ھي انعكاس لالختالفات الفردیة السیكولوجیة، "دى فلور" یرى

 فھناك خصائص مشتركة بین األفراد یمكن أن تنظمھم في جماعات لھا خصائص معینة،

ھذه الجماعات قد تستجیب لوسائل اإلعالم والتي یھتم فیھا الباحثون بخصائص ھذه 

الجماھیر من حیث العوامل الدیمغرافیة والسن والجنس ومستوى التعلیم، وكیفیة تعاملھا مع 

الوسائل المختلفة، بل أن المعلنین یعتمدون على ھذه الدراسات للتخطیط لحمالتھم لمعرفة 

خصائص األفراد المعجبین ببرامج معینة، وأسباب تفضیلھم لھذه البرامج، ومدى تأثیر ما 

 )29(.في تغیر عادتھم واتجاھاتھم یشاھدونھ

 :نظریة العالقات االجتماعیة-

            إن رسائل االتصال الجماھیري تدرك تفسیر انتقائیا، وأساس االنتقائیة ھذا یعود

   ببعض  تربطھم القویة التي من خالل الروابط  إلى األنماط الممیزة للتأثیرات االجتماعیة 

و التأثیرات االجتماعیة تظھر عندما تعدل قرارات الفرد فیما یتعلق  بسلوكھ االتصالي   

عن طریق العائلة أو األصدقاء أو الزمالء أو اآلخرین، إن أنماط االستجابة أو االھتمام 

بوسائل االتصال الجماھیري تعكس الروابط االجتماعیة لكل أفراد المجتمع، وتأثیرات 

 :وسائل االتصال الجماھیري من وجھة نظر منظري ھذه النظریة كالتالي
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وھي   وسائل االتصال الجماھیري تمنح األشخاص الذین یظھرون بھا مكانة اجتماعیة،

  )30(.تعزز األعراف االجتماعیة بمعارضة المنحرفین عنھا

 :نظریة التأثیر االنتقائي

           أثبتت تطور العلوم اإلنسانیة أن وسائل اإلعالم ھي جزء بسیط من المجتمع 

الكلي، فالفرد قبل أن یتعرض إلى ھذه الوسائل، یتعرض إلى تأثیر عوامل أخرى مرتبطة 

 وزمیلھ "میلفن دفلر" بالتنشئة االجتماعیة، وتجسدت ھذه الفكرة من خالل ما توصل إلیھ

بناءا على أن الطاقة االستیعابیة للفرد ال یمكنھا أن تستوعب الكم الھائل من  "روكتش"

الرسائل التي یتعرض لھا یومیا، فھو ال یدرك كل ما یتلقاه، بل ینصب تفكیره على إدراك 

وفھم الرسائل التي تحتوي على مفاھیم تھمھ، أو في حاجة إلیھا وھو یختار ما یرید،ویترك 

 :ما ال یحتاج إلیھ،وتتجسد ھذه النظریة من خالل عدة مفاھیم

یشیر إلى حریة المتلقي في اختیار ما یتعرض لھ، وبذلك یھتم ببعض : التعرض االنتقائي 

 .الرسائل التي تبثھا وسائل اإلعالم

یرتبط ھذا العنصر بالمواضیع التي اھتم لھا اإلنسان، فھو ال یدرك : اإلدراك االنتقائي 

 .كل ما یتلقاه بل یركز إدراكھ على بعض المواضیع التي اختار التعرض لھا

یعمل الفرد على التركیز على بعض مدركاتھ لتخزینھا في ذاكرتھ لیقوم : التذكر االنتقائي 

 .بعملیة استرجاعھا متى أراد ذلك

ھو أخر عنصر من عناصر نظریة التأثیر االنتقائي، فھو یعني حمل : التصرف االنتقائي 

  )31(.المتلقي على عملیة الفعل مع ترك الحریة في كیفیة التصرف

  :نظریات التأثیر غیر المباشرة -

           إن أھم ما یمیز ھذه المرحلة ھو ظھور سلسلة من الدراسات واألبحاث اإلعالمیة 

في أواخر الثالثینات حتى الستینیات  " Payne Fund" تمت بإشراف وتمویل منظمة باین
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من القرن الماضي، ولقد جاءت ھذه الدراسات كرد فعل للنظریة القذیفة السحریة، حیث 

قامت بإعادة النظر في قدرة وسائل اإلعالم الجماھیریة على تأثیر القوى في الجمھور وذلك 

باستخدام أسالیب بحثیة جدیدة فتولد اتجاه حدیث یرى أن وسائل اإلعالم ذات تأثیر 

محدود،حیث ركزت دراسات تلك الفترة على تأثیر وسائل اإلعالم في المجال السیاسي 

في مقاطعة أیري بوالیة أوھایو حول دور وسائل اإلعالم في * "الزرسفیلد"وكانت دراسة 

إسھاما مبكرا في ھذا االتجاه، حیث انتھت تلك 1940االنتخابات الرئاسیة األمریكیة عام 

الدراسة إلى أن وسائل اإلعالم تمارس تأثیر محدودا في اختیار الناخب للمرشح، في حین 

 )32(.أّن التأثیر الشخصي لعب دورا أساسیا في القرارات التي اتخذھا

، حیث أظھرت "سریان المعلومات على مرحلتین"          وھذا ما أطلق علیھ بنظریة 

كما ذكر سابقا  ،1940الدراسة التي أجراھا الفریق حول انتخابات الرئاسة األمریكیة عام 

وجود أنماط منتظمة لتعرض لإلعالم ومن ھذه األنماط أن فئات الناس التي أظھرت اھتماما 

بما أوردتھ الصحف و المجالت واإلذاعات عرفوا عن أمور الحملة االنتخابیة أكثر من 

 )33(.الفئات التي لم تتعرض لوسائل اإلعالم

وأجریت على  ،"غودیت" و"الزارسفیلد بریسلون"       وقام بھذه  الدراسة كل من 

أساس أن وسائل اإلعالم تؤثر في الجمھور، بناءا على فكرة الحافز واالستجابة، لكن من 

خالل ھذه الدراسة تبین أن نمط الحافز واالستجابة غیر كاف لتفسیر كیفیة تأثیر وسائل 

 )34(.اإلعالم على الرأي العام

 كما وجد الباحثین في ھذه الدراسة أن االتصال الشخصي یلعب دور كبیر في مجمل           

تدفق االتصال على " عملیات االتصال الجماھیري، وھذا الدور الذي أصبح یعرف بفرضیة

      )35(".مرحلتین

          وبذلك توصلت الدراسة أن الناس قد اتخذوا قرار بشأن من سینتخبون في وقت 

مبكر من الحملة االنتخابیة، ومن ھنا استنتج الباحثون أن تأثیر اإلعالم كان محدودا، كما 

وجدوا أن االتصال الواجھي كان مھما وفعاال أكثر من االتصال الجماھیري، وخاصة  انھ 
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وقد أطلق على ھؤالء األشخاص لقب قادة الرأي ألھمیة الدور  قد برز أسماء قلة من الناس،

الذي قاموا بھ في تشكیل الرأي النھائي، وقد یكون ھؤالء قادة الرأي معلمین، رجال 

األعمال المسئولین الحكومیین، ویتمیزون بإطالعھم الواسع ومعرفتھم لألمور العامة من 

وفریقھ إلى تقدیم ما أسموه  "السویل"خالل تعرضھم الكثیف لوسائل اإلعالم، ودفعت 

 )36(".سریان المعلومات على مرحلتین"بفرضیة 

 ):Diffusion of Innovation(نظریة االنتشار واالبتكارات  

انطلقت ھذه النظریة من الدراسات واألبحاث المنجزة في إطار تمدید وتعمیق العالقات 

الشخصیة، وأطلق علیھا بعض الباحثین نظریات التأثیر المحدود أو البحوث التي تجرى 

تركز ھذه النظریة على تحلیل مجموع عملیة .حول انتشار المبتكرات أو األفكار المستحدثة

االبتكار حیث تركز االھتمام على انتشار المبتكرات على مراحل، وعلى المعرفة اإلمبریقیة 

 )37 (.للعوامل المساعدة على تبني االبتكار المدروس من طرف األشخاص" التجریبیة"

أكد الباحثون في ھذا المجال على األھمیة الرئیسیة لالتصال ولعنصر الوقت في عملیة تبني 

المبتكرات، وقد حدد علماء االتصال الخصائص المؤثرة في قبول وانتشار المبتكرات في 

 ":شموخر"و" روجرز" خمسة عناصر وعلى رأسھم عالم االتصال

 .النفقة المادیة -1

 .االنسجام مع القیم السائدة -2

 .درجة التعقید من حیث الفھم واالستخدام -3

 القابلیة للتقسیم والتجزئة -4

 )38 (".الوضوح والسھولة" قابلیة التداول -5

 :تعتمد ھذه النظریة على أربعة عناصر تمثلت في

 .المبتكر أو االبتكار -1

 .االتصال عبر قنوات محددة -2
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 .الوقت -3

 )39(.األعضاء في النظام االجتماعي -4

 :مدخل االستخدامات واإلشباعات -

 أن الجمھور لیس مجرد مستقبل سلبي لرسائل االتصال الجماھیري وإنما   یرى ھذا المدخل

یختار األفراد بوعي وسائل االتصال التي یرغبون التعرض لھا، ونوع المضمون الذي یلبي 

حاجاتھم النفسیة و االجتماعیة من خالل قنوات المعلومات وترفیھ المتاحة، واعتمد المدخل 

 :على خمسة فروض لتحقیق أھداف

أعضاء الجمھور مشاركون فاعلون في عملیة االتصال الجماھیري ویستخدمون وسائل  -

 .االتصال لتحقیق أھداف مقصودة تلبي توقعاتھم

یعبر استخدام وسائل االتصال عن الحاجات التي یدركھا أعضاء الجمھور، ویتحكم في  -

 .ذلك عوامل الفروق الفردیة، عوامل التفاعل االجتماعي وتنوع الحاجات

فاألفراد  التأكید على أن الجمھور ھو الذي یختار الرسائل والمضمون الذي یشبع حاجاتھ، -

 .الذین یستخدمون الوسائل ولیست الوسائل ھي التي تستخدمھم

یستطیع أفراد الجمھور دائما تحدید احتیاجاتھم ودوافعھم وبالتالي یختارون الوسائل التي  -

 )40(.تشبع تلك الحاجات

       كما یفترض أیضا أن احتیاجات األفراد یمكن أن یتم إشباعھا من خالل التعرض 

، وترى أن األفراد )Cratification(لوسائل االتصال، ومن ھنا یظھر مصطلح اإلشباعات 

 )Uses.()41(  ومن ھنا یظھر مصطلح اإلستخدماتتدفعھم دوافع الستخدام وسائل االتصال،

یرى أن ھناك خمسة أھداف متحققة من استخدام الناس لوسائل  "مارك لیفي "       أما

 )42(.مراقبة البیئة، التوجھ المعرفي، وعدم الرضا، التوجھ العاطفي والتسلیة: اإلعالم، ھي
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            لإلشارة اختلفت التسمیات التي تطلق على مدخل االستخدامات واإلشباعات 

 ،و ھناك بعض الباحثین یرتقون بھ إلى مرتبة النظریة،"نموذج"فھناك من یطلق علیھ 

وھو مدخل وظیفي ینظر في العالقة بین مضمون أجھزة  ،"مدخل"وھناك من یطلق علیھ 

اإلعالم والجمھور بنظرة جدیدة، تفترض أن قیم الناس واھتماماتھم ومصالحھم وأدوارھم 

االجتماعیة ھي األكبر تأثیر وفاعلیة على سلوك األشخاص،واھتم الباحثون الذین أرادوا 

 .ماذا تفعل الوسائل بالجمھور؟"بدال من  ماذا یفعل الجمھور بالوسائل؟" :التعرف على

 وقد تختلف الحاجات التي یرید الناس تلبیتھا وإشباعھا بواسطة االتصال الجماھیري من 

التوحد  عاطفیة، حاجات معرفیة،: شخص ألخر وقد صنفھا الباحثون إلى خمس أنواع

 )43 (.الھروب التوحد االجتماعي، الشخصي،

 ) 44 (:لالستخدامات واالشباعات" كاتز"ویوضح الشكل التالي نموذج          

                                                                                               

 

 

  

  

 

 :أما االنتقادات الموجھة لھذا المدخل تمثلت في 

إذ یفترض ھذا المدخل أن دور وسائل اإلعالم ال یعدو تلبیة إشباع حاجات كامنة أو معلنة 

لدى أفراد الجمھور، وبناءا على ھذا االفتراض فان الشخص المیال لقضایا الحب 

والمغامرات العاطفیة لن یمتعھ عرض التلفزیون لبرامج تتعرض لھذه القضایا من البحث 

عنھا في مصادر أخرى، كما یعاب عن ھذا المدخل ربطھ الشباعات وسائل اإلعالم 

عوامل نفسیة 

    

واجتماعیة   

  

التعرض 

إلى وسائل 
اإلعالم 
ممارسة 
أنشطة 
 أخرى

 حاجات

 

 توقعات  

 

 وسائل اإلعالم

 مصادر أخرى

إشباع بعض 
الحاجات 

 ونتائج أخرى

دوافع وحاجات 
 وتوقعات جدیدة
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بأصولھا النفسیة واالجتماعیة بصورة منتظمة رغم أھمیة ھذه العوامل النفسیة في أن تقود 

الفرد إلى االتصال،  یقدم المدخل تصورات ذھنیة كدافع والحاجة واإلشباع، یخدم ھذا 

المدخل منتجي المضامین الردیئة ویزعم ھؤالء أنھا لیست إال انعكاسا للرغبات الفعلیة 

 )45(.للجمھور

 : )على المدى الطویل(نظریة التأُثیر التراكمي   

ھذه النظریة ترى أن تأثیر ما تعرضھ وسائل اإلعالم على الجمھور یحتاج إلى خبرة طویلة 

حتى تظھر أثاره من خالل عملیة تراكمیة ممتدة زمنیا تقوم على تغییر المواقف والمعتقدات 

إن اإلنسان یحتاج زمن لیغیر  و القناعات ولیس على التغییر المباشر اآلني لسلوك األفراد،

 نمط تفكیره وأسلوبھ في الحیاة وطریقة تعاملھ مع األشیاء الموجودة في البیئة المحیطة بھ،

واستمرار تعرضھ لوسائل اإلعالم یجعلھ یتعرض ألفكار وقیم تختلف، وأسلوبھ في الحیاة 

التي اعتاد علیھا یؤدي بھ إلى تبني بعض تلك األفكار أو القیم متأثر بذلك بما یعرض علیھ 

وبدرجة تختلف من فرد إلى أخر حسب تركیبتھ الشخصیة وحالتھ النفسیة والبیئة 

 )46(.وكذا نوع الوسیلة التي یتعرض لھا ومضمون وأھداف وسیاسة كّل منھا االجتماعیة،

حیث  والتي ظھرت  في السبعینیات، "نظریة دوامة الصمت"        ومن أمثلة ھذا النوع 

دعت إلى اعتبار التلفزیون من أھم وسائل االتصال الجماھیري في تأثیره على الجمھور 

عملیة تكوین الرأي عملیة "  نیومان إلیزابیت" المستقبل، وبالتالي تشكیل الرأي العام،وترى

سیاسیة باإلضافة إلى دور وسائل  تتداخل فیھا عوامل نفسیة واجتماعیة وثقافیة، دینامیة،

 .اإلعالم كدور محوري

         وتقوم على فرضیة أساسیة بأن وسائل اإلعالم حین تتبنى أراء واتجاھات معینة 

فإن القسم األكبر من الجمھور سوف یتحرك في االتجاه الذي  خالل فترة محددة من الزمن،

تدعمھ وسائل اإلعالم لما لھا من قوة وتأثیر على الجمھور وبالتالي یتشكل الرأي بما یتناسق 

وینسجم في معظم األحیان مع األفكار التي تدعمھا وسائل اإلعالم،وأما األفراد المعارضون 

تجنبا الضطھاد الجماعة  )الصمت(لھذه القضیة أو تلك الشخصیة فأنھم یتخذون موقف 
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الكبیرة المؤیدة، أو الخوف من العزلة االجتماعیة، فإنھم إذا كانوا یؤمنون بآراء مخالفة لما 

تعرضھ وسائل اإلعالم فإنھم یحجبون أرائھم الشخصیة بذلك نحصل على أثر لولبي، یزداد 

میال تجاه الجانب السائد الذي تتبناه وسائل اإلعالم،بغض النظر عن الموقف الحقیقي 

 )47(.للجمھور

غالبا ما یظھر فیھا دور ) theory silence of spiral(         إن نظریة دوامة الصمت

وسائل اإلعالم في تدعیم رأي األغلبیة، وال یبرز رأي األقلیة إال إذا تغیرت الظروف 

 )48 (.وأصبح رأیھا سائدا في شتى المجاالت ومنھا وسائل اإلعالم

وقد وجھت لھذه النظریة  ،"نظریة لولب الصمت"    كما سمیت أیضا ھذه النظریة ب 

 :مجموعة من االنتقادات، منھا

بالنقاش و االعتراض  )األقلیة(فكثیرا ما یقوم ھؤالء  إن مفھوم األقلیة الصامتة غیر دقیق، -

 .وبشكل قوي رغم االختالف مع رأي األكثریة

وإنما یرجع إلى  ال یرجع صمت األفراد بالضرورة إلى الخوف من العزلة االجتماعیة، -

 .عدم اإللمام الكافي بالقضیة المطروحة للنقاش

األغلبیة (بل تعكس أحیانا رأي  إن وسائل اإلعالم ال تعبر بضرورة على رأي األغلبیة، -

 .التي تروج لھا )المزیفة

من الصعب تفسیر الرأي العام وتشكلھ بمعزل عن دور المعلومات والتجارب التي یحصل  -

 )49(.علیھا الفرد من خالل البیئة السیاسیة واالجتماعیة
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تعد القیم والسلوك من المحاور المھمة التي نالت اھتمام العدید من الباحثین           

 الفلسفة، علم النفس، والمختصین في مجاالت العلوم المختلفة على حد سواء كعلم االجتماع،

 االقتصاد، ذلك ألن مجموعة  القیم التي  یعتنقھا  األفراد  لھا أثر على سلوكھم وعالقاتھم،

ما أدى إلى عدم االتفاق حولھا، وھو ما  فتنوعت بذلك تعریفات القیم من باحث إلى أخر،

إضافة إلى تعدد  فكل عالم یصنفھا حسب مجال تخصص، ظھر أیضا في تصنیفھم لھا،

 .وظائف القیم  التي تقوم بھا

كونھ ھو  مجموعة من  أما دراسة السلوك الذي یعتبر من أبرز المفاھیم اللصیقة باإلنسان،

 جعلت األنشطة المتعددة لھ واألنشطة التي یقوم بھا الفرد بتفاعلھ مع األفراد اآلخرین، 

ونقوم في ھذا الفصل  كما تمیز السلوك بسمات وممیزات معینة، أنواعھ  تختلف وتتنوع،

 أي من حیث تصنیف القیم، وخصائصھا، بتقدیم عرض للقیم والسلوك بمختلف جوانبھما،

 وكذلك تم عرض في ھذا الفصل  للسلوك حیث عرضنا فیھ  أنواع السلوك، وظائف القیم،

 .وخصائصھ، وعالقة التي توجد بینھ وبین القیم

 .    وسنحاول أن نكشف في ھذه الدراسة عن أھم السلوكیات والقیم، وعالقتھما بالشباب
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 :تصنیف القیم. 1.1

 فقد اختلفوا في تصنیفھا وتقسیمھا،    مثلما اختلف العلماء في إیجاد تعریف موحد للقیم، 

لم یكن ھناك تصنیف واحد متفق علیھ حتى اآلن، وذلك یرجع إلى اختالف نظرة  لذلك

 .الباحثین تبعا الختصاصاتھم

 :الذي قسمھا إلى "روكاتش"   تصنیف:تصنیف حسب مقاصد القیم- 1 

وتمثل الغایات  : "قیم غایاتیة"و وتمثل أشكال السلوك الموصلة لتحقیق الغایات،" قیم وسیلیة  "

 .ذاتھا التي یرید الوصول إلیھا الفرد

 كالقیم العامة التي یعم انتشارھا في المجتمع كلھ :حسب درجة شیوعھا وانتشارھا- 2 

أو بمناطق محدودة أو بطبقة أو بجماعة  والقیم الخاصة المتعلقة بمناسبات اجتماعیة معینة،

 .خاصة

یمكن أن نمیز ھنا بین ثالثة مستویات أولھا ما ینبغي أن  :حسب شدتھا وإلزامھا - 3 

التي  أو ما یفضل أن تكون أي القیم المثالیة، وھي القیم الملزمة أو اآلمرة الناھیة، تكون،

حیث  یحسن الناس بصعوبة تحقیقھا بصورة كاملة ومن أمثلتھا مقابلة اإلساءة باإلحسان،

واألخرى یحتم على الفرد  أولھا تفضیلیة یفضلھا الفرد، صنفت القیم إلى مجموعتین،

 )1(.امتالكھا

 :       ھناك من صنف القیم إلى مجموعتین

 )2(.وقیم فردیة  قیم اجتماعیة، :حسب خصوصیتھا- 4  

تقدیر  لھا واإلنسان، االجتماعي للسلوك المعاییر من مجموعة ھي            فالقیم االجتماعیة

 وواجب مناسب ھذا السلوك بان الحكم یتم التقدیر وھذا الوزن ھذا على وبناء معین، واتزان

.واجب غیر السلوك وذلك
)3(

 

 .وقیم فطریة قیم مضافة، قیم ذاتیة، قیم نفعیة،: حسب مصدرھا- 5 

وتمتاز بعدم قداستھا من قبل   كالقیم العابرة التي تزول بسرعة،:حسب دیمومتھا- 6 

 .المجتمع، أو القیم الدائمة التي تدوم زمنا طویال
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كالقیم المعرفیة وتعني اھتمام الفرد ومیلھ إلى اكتساب  :حسب بعد المحتوى- 7 

ومن ھذه  الحقیقة،فھو في سبیل ذلك الھدف یتخذ اتجاھا معرفیا من العالم المحیط بھ،

وقیمة التفكیر  وقیمة اإلصرار على النجاح، قیمة المعرفة العلمیة، وقیمة الوقت،:القیم

أو القیم االجتماعیة التي یعبر عنھا اھتمام الفرد ومیلھ إلى غیره من األفراد فھو  العلمي،

 ) 4(.یسعى إلى االجتماع بھم ومساعدتھم ویجد في ذلك إشباع لھ

 أن ھناك قیما ال حصر في كل مجتمع كالقیم الجمالیة التي ترسم "میتشل جي دنكان"ویرى 

في األفكار  والقیم األخالقیة التي تبین حسب الصواب والخطأ معاییر الجمال والقبح،

 .والمعتقدات

 إلى أنواع مختلفة للقیمة فھناك القیم االقتصادیة والدینیة والجمالیة "إمیل دوركایم"  وأشار

وأكد على أن ھناك محاوالت قاصرة لتقلیل من أھمیة قیم معینة وإعالء قیم أخرى  والتأملیة،

كما أكد أن قیمة الشيء ال تحدد بما یحققھ من منفعة  كالحق والخیر والجمال والمنفعة،

 .اجتماعیة أو فردیة

 والقیم  Extrinsic والقیم العرضیةIntrinsic بین القیم الجوھریة  Lewis"لوى" ومیز

 .عن قیم مؤكدة وقیم عملیة Cornel"كورنیل" وتحدثت جماعة األصلیة والقیم الوسیلیة،

 :          وقسم علماء االجتماع القیم إلى قسمین ھما

والتي تتجسد في الصراحة واإلیثار والتعاون والشجاعة و الثقة بالنفس  :القیم االیجابیة -

وتحمل المسؤولیة والصبر والمساواة والصدق واإلخالص في العمل والعدالة والدیمقراطیة 

 .والتمسك بالمبادئ والمعتقدات 

والتي تتجسد في األنانیة وحب الذات والطائفیة والجبن والغدر والخسة  :القیم السلبیة -

والطبقیة والتمایز االجتماعي والتخنث والتبرج والمیوعة واالتكالیة والتسرع في اتخاذ 

القرار والعنصریة و اإلقلیمیة والتحیز والتعصب وضیق الفكر والكذب والنفاق والغش 

والنمیمة والتزویر وكراھیة الناس وجلب الضرر إلیھم وغیرھا من القیم البغیضة التي 

أن ھناك أنواعا مختلفة للقیمة وذكر منھا القیم  "رادكلیف بروان" وأكد. یكرھھا المجتمع

   )5(. الطقوسیة واالجتماعیة
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 :حسب وظائف القیم- 

أي اھتمام الفرد ومیلھ إلى كل ما ھو نافع ویتخذ من العالم المحیط بھ  : القیم االقتصادیة

وسیلة للحصول على الثروة وزیادتھا عن طریق اإلنتاج والتسویق واالستھالك مثل قیمة 

 .) 6 (قیم الكسب الحالل قیمة التوفیر، وقیمة اإلنتاجیة، حب العمل،

 أما القیم السیاسیة تعني اھتمام الفرد للحصول على القوة والتحكم في األشیاء واألشخاص 

 ).7 (وال یعني ھذا أن الذي یمتاز بالقیم السیاسیة یكون من رجال الحرب والسیاسة

           ویقصد بھا أیضا اھتمام الفرد ورغبتھ أو میلھ للسیطرة والقوة بھدف التحكم 

 باألشیاء واألشخاص ویعبر عنھا اھتمام الفرد بالنشاط السیاسي وحل مشكالت الجماھیر،

ویتمیز األشخاص الذین یتصفون بالقیمة ھذه بقدرتھم على توجیھ غیرھم والتحكم في 

قیمة حب مقاومة  قیم العدالة، قیم الدیمقراطیة، مثل قیم االنتماء الوطني، مصائرھم،

 )8(.قیمة الوالء االستعمار،

أما القیم الجمالیة فتعني اھتمام الفرد ومیلھ إلى ما ھو جمیل من ناحیة الشكل أو              

التوافق أو االنسجام، وھو ینظر إلى ذلك العالم المحیط بھ نظرة تقدیر من ناحیة التكوین 

قیمة  قیمة النظافة، مثل قیم التذوق الجمالي لألشیاء و المواضیع، والتنسیق والتوافق الشكلي،

 .العمل على تنمیة اإلدراك الحسي التنسیق،

فھو راغب في   القیم الدینیة وتتمحور حول اھتمام الفرد ومیلھ إلى معرفة ما وراء الطبیعة،

ویؤمن بوجود قوة عظیمة تسیطر على العالم وتوجھھ  معرفة أصل اإلنسان ومصیره،

ویتمیز األشخاص الذین تسود لدیھم ھذه القیمة  فیسعى باستمرار إلى معرفتھا والتقرب منھا،

  )9(.بإتباع تعالیم الدین في كل النواحي

التي تعبر عن اھتمام الفرد بإشباع حاجات الناس  :         ھناك قیم العمل االجتماعي

وتتدخل قیم العمل االجتماعي من اجل إحداث تغیر مقصود ومرغوب  كاألفراد أو جماعات،

فیھ على مستوى األفراد والجماعات والمجتمعات وتسعى إلى تحقیق التكیف المتبادل بین 

قیمة الدفاع  ومن ھذه القیم قیم تنمیة المجتمع، اإلنسان والبیئة االجتماعیة وحل مشكالتھ،

  )10(.قیمة مشاركة المجتمع في اتخاذ القرارات االجتماعي،
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 :كمایلي            كذلك نجد الفالسفة صنفوا القیم حسب سلسلة من االزدواجیة المتقابلة،

 :القیم الكامنة والقیم الوسیلیة -

 بتلك التي ال تخدم غایة معینة فھي خیر في ذاتھا Instrinsic values تعرف القیم الكامنة 

التي یحاول أن ینشدھا " السعادة"ومثال على ذلك  دون الرجوع إلى قیمة أخرى أشمل منھا،

في المقابل توجد القیمة  .فھي لیست وسیلة لشيء أخر،فالسعادة قیمة في ذاتھا اإلنسان لذاتھا،

التي یسعى اإلنسان لتحقیق أھداف أو قیم  "الثروة" مثل  Instrumental valuesالوسیلیة

 .أو إلشباع رغبات مادیة أو إلنفاقھا في أوجھ الخیر أخرى،

 :القیم العلیا والقیم الدنیا -

 قد یكون ھذا التصنیف غیر محدد،فالمدى واسع بین العلیا والسفلى یدخلھ  في حلقة 

ولكن یمكن اعتبار القیم السامیة المتعلقة بالروح والتسامي فوق المادیات والقفز  الغموض،

وبالتالي تكون القیم الكائنة في الطرف األخر من القیم  فوق األمور الدنیویة ھي قیم علیا،

   ) 11(. الدنیا

 :القیم الشمولیة والقیم االستبعادیة-

بالقیم التي یمكن أن یشترك فیھا مجموعة من  Inclusive values تختص الشمولیة

أما القیم  فاالستمتاع بجمال وروعة الفنون التشكیلیة یشترك فیھ الكثیر من األفراد، البشر،

فإن شراء لوحة فنیة معروضة في صالة عرض یمنع اآلخرین من  التي تمنع االستمتاع بھا،

 ) 12(.االستمتاع بالرغم من أن المشتري یستمتع بھا وحده

 :وھي          وھناك من یصنفھا حسب تاریخھا، 

وتوجد لدى الشباب ذوي الشخصیات الموجھة نحو األخرى  :)أصلیة(قیم تقلیدیة - 

 .والشخصیات التقلیدیة

       )13(.وتوجد لدى الشباب ذوي الشخصیات الموجھة في الذات :قیم منبثقة وعصریة- 

 :ویمكن القول أن العلماء قد صنفوا القیم طبقا لثالثة أسس أو أبعاد أساسیة ھي  
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 .}فلسفیة–تأملیة -قیم جمالیة{)بیئي(بعد ایكولوجي - 

 . }تصوریة وسائلیة عامة وخاصة، قیم فردیة وجماعیة، قیم أخالقیة،{بعد سوسیو ثقافي - 

 .}الصدق، النظافة، األمانة :القیم الدینیة{بعد دیني - 

 )14(.}یضم القیم السیاسیة واالقتصادیة{بعد تنظیمي - 

وقسم علماء القیم إلى مجموعات اختلفت باختالف المعاییر، وأكثر التقسیمات               

 وتنقسم القیم حسب  Haward"ھوارد"شیوعا بین العلماء العرب ھو التقسیم الذي قدمھ  

 :رأیھ إلى

 . األمان– الراحة –الصحة  :  قیم مادیة وجسمانیة

 . الكفایة–اإلنتاج :   قیم اقتصادیة

 .األمانة والمساواة:   قیم أخالقیة

 . اإلحسان–العواطف :   قیم اجتماعیة

 . العدالة–الحریة :   قیم سیاسیة

 . اإلبداع–الجمال :   قیم جمالیة

 . الصالح–اإلیمان :   قیم دینیة

 . التعقل–الذكاء :   قیم عقلیة

 . النجاح المھني–الوعي المھني :   قیم مھنیة

 )15(. الرضا–الحب :   قیم عاطفیة

 :یلي لما طبقا اإلسالمیة للقیم تصنیف طرح یمكن و :اإلسالمیة القیم تصنیف 

 :النسبیة و اإلطالق حیث من -1

 بتغیر تتغیر ال مستمرة و مطلقة و ثابتة قیم ھي و باألصول ترتبط و المطلقة القیم وتوجد

 یتقبلھا أن المسلم على ثم من و الوعي، و الفھم إال فیھا لالجتھاد مجال ال و األحوال و الزمان

 القیمة توجد كما .المطھرة السنة و الكریم القران إلى ترتد ھذه و بمقتضاھا یعمل و بھا یسلم و

 ال الذي لالجتھاد تخضع ھي و صریح تشریع أو نص فیھ یرد لم بما ترتبط و:النسبیة
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 المكان  و  الزمان عبر  المواقف بتغیر متغیرة أي  نسبیتھا  معنى و صریح نص مع یتعارض

.إلقرارھا جمعي اجتھاد إلى ونحتاج
)16(

 

  :المصلحة تحقیق حیث من- 2

 بربھ، اإلنسان صلة ھنا القیم موضوع و : الدین ھي، و الخمس الكلیات بحفظ تتعلق ھي و

 القیم وموضوع :العقل اإلنسان، حیاة و بنفسھ اإلنسان صلة ھنا القیم موضوع و : النفس

 على بغیره اإلنسان صلة القیم موضوع :النسل اإلنسان، حیاة في العقلیة و الفكریة الجوانب

 ھنا القیم تأتي و المكاسب و باألشیاء اإلنسان صلة  القیم موضوع و :المال العموم، وجھ

  درجات،  ثثال ھنا و، النفع درجة: أساسیین لمحورین  طبقا ھدمیا ترتیبا مرتبة

المباح  و الحرام و الحالل حیث من الحكم درجة، التحسنات و الحاجیات و اتالضروري

).المندوب و المكروه و 
)17(

 

 :جوانبھا و اإلنسان شخصیة باألبعاد تعلقھا حیث من- 3

 المادي بالوجود المطلقة القیم عنھ تعبر و المادي البعد .تحتضنھا و القیم على تربت التي و 

 المسؤولیة، و بالشعور یتصل التي باألخالق المتعلقة القیم عنھ تعبر و الخلقي البعد لإلنسان،

 البعد المعرفة، وظیفة و الحق وإدراك المعرفة و بالعقل المتعلقة القیم عنھ تعبر و العقلي البعد

 الحیاة، في االتساق إدراك و عنھ، التعبیر و الجمالي بالتذوق المتعلقة القیم عنھ تعبر و :الجمال

 االنفعالیة الجوانب تنظم التي ھي و االنفعالیة الوجدانیة القیم عنھ تعبر و :يالوجدان البعد

  .ذلك غیر و كره و حب و رضا و غضب من تضبطھا، و لإلنسان

 .بھ صلتھ تحدد و بربھ اإلنسان عالقة تنظم التي القیم عنھ تعبر و :الروحي البعد

 مجتمعھ خالل من لإلنسان االجتماعي بالوجود تتصل التي القیم عنھ وتعبر :االجتماعي البعد

 ھي و األبعاد ھذه بین التكامل صیغة إلى النظر نلفت أن المھم من و العالمي المجتمع و

 مع الثالثة التطبیق أبعاد كافة تتكامل و األخر مع یتكامل بعد فكل القیم ھذه تبادل في األساس

 أعلى تمثل الروحي بالبعد المتصلة القیم أن و الصحیح، اإلسالمي القیمي النسق مكونة بعضھا

 علیھ دلت ما ھذا و تعالى هللا إرضاء ھو ذلك من المسلم ھدف أن من انطالقا القیمي السلم

 .الدراسات
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 :االلتزام حیث من -4

 و أفراده بھا اإلسالم یلزم إلزامي طابع ذات قیم ھي و اإللزامیة القیم ھما نوعین ھنا نجد 

 .قوة و بحزم تنظیمھا یرعى

 تبعا السیر و بھا االقتداء على األفراد اإلسالم یشجع التي ھي و تفضیلي طابع ذات قیم وھناك

 تعلیمات و مختلفة لدرجات طبق نضیف ھنا ذلك غیر و كالمجامالت واألدب المباح مثل لھا

 ھو و واحد ھدف أجل من واضحا تكامال تتكامل بل بعضھا عن تنفصل ال أنھا إال متنوعة

 .ةاآلخر و الدنیا في اإلنسان سعادة تحقیق و الحیاة في اإلسالم أھداف تحقیق

 إبراز خالل من وذلك نطاقھا، تحدید من بد ال كان االجتماعیة القیم موضوع لتشعب ونظرا

 في تفصیلھ على سندرج ما وھو المفاھیم، من غیرھا عن تمیزھا التي األساسیة النقاط

.الموالي العنصر
)18(
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 :خصائص القیم  .2. 1

 : تتسم  القیم بمجموعة من الخصائص التي تمیزھا عن غیرھا،ومن ھذه الخصائص مایلي  

وذلك بناء على ما یتلقاه الفرد من خبرات وما یعایشھ من مواقف أثناء  :الكتسابا  -1

التنشئة االجتماعیة، التي تمارسھا العدید من مؤسسات التربیة بما فیھا وسائل االتصال 

 .والمدرسة واآلسرة

حیث تكتسب في ضوء معاییر المجتمع واإلطار الحضاري الذي  :الوجدانیة و اللزومیة  -2

 .ینتمي إلیھ الفرد،وھي في قوتھا الملزمة لألفراد كما أن المجتمع بعدھا ضابطا لسلوكھ

وعلى ھذا فان تغیر القیم یرتبط  فالقیم تتغیر بتغیر محور االھتمام لدى الفرد، :الدینامیة -3 

بطبیعة المرحلة التي یمر بھا المجتمعات فتاریخ المجتمع سلسلة من المراحل المختلفة حیث 

ومنھ القیم تتغیر من  وفقا للظروف التي تحیط بھا، تختلف كل مرحلة عن مراحل األخرى،

 )19(.زمن إلى أخر وفقا للتفضیالت واالھتمامات اإلنسانیة

ألنھا تخضع لسنة التغیر والحركیة والتطور وھي            فالقیم بكل أنواعھا لیست ثابتة،

أو  بمعنى أنھا تختلف سواء بالنسبة للشخص حیث حاجاتھ ورغباتھ وتربیتھ، بذلك نسبیة،

ومن ثقافة إلى ثقافة،ویمكن  وذلك من شخص إلى شخص، األشخاص على وجھ العموم،

 )20(.اكتسابھا عن طریق البیئة وھي بذلك لیست وراثیة

وذلك الن إذا كانت القیم دائما مطلقة ألصبح التغیر على  :النسبیة واإلطالق- 4

المستویین الشخصي واالجتماعي مستحیال، وبالمثل ال یمكن أن تكون القیم دائمة التغیر 

 والتبدیل وإال نعذر استمرار الشخصیة اإلنسانیة واألنماط الثقافیة والبناءات االجتماعیة،

ومن ثم فان أي تصور للقیم اإلنسانیة بتعین أن یأخذ في اعتباره كال من السمتین للقیم وھما 

 )21(.االستمرار النسبي والتغیر النسبي بحسب استمرار ومتغیرات الحیاة والطبیعة اإلنسانیة 

      كما أن نسبیة القیم ترجع لكونھا تخضع لقانون اقتصاد اإلشارات اللسانیة  ذاتھ، وإنھا 

                             )22(. تنظیم في ھیئة منظومة مرجعیات تؤدي إلى سیرورة تفاعل

وبحسب  إذا أنھا ترتب عند كل شخص ترتیبا متدرجا في األھمیة، :تتسم بالھرمیة- 5
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األھمیة والتفضیل لكل فرد فلدى كل فرد نظام للقیم یمثل جزءا من تكوینھ النفسي الموجھ 

 .لسلوكھ

 بمعنى أن القیم تعتبر بمثابة معیار إلصدار األحكام وتقیس وتفسر :لھا صفة المعیاریة -6

  )23(.وتعلل من خاللھا السلوك اإلنساني

فھي لیست وحدات منفصلة وأنھا غالبا ما تتفاعل معا وتتداخل  :تساند بعضھا البعض- 7

 .على نحو یزیدھا قوة

 )24(.ومحددة التجاھات الفرد واھتماماتھ وسلوكھ :أنھا أكثر تجریدا أو عمومیة- 8

واإلنسان ھو الذي  إذا یحس كل شخص منا بالقیم على نحو خاص بھ، :تتصف بالذاتیة- 9

 )25(.یحمل القیمة

ولكنھا ما یریده الناس  فلقیم لیست أشیاء یرغبھا الناس، :دائما موضوعات مرغوبة -10

  )26(.وأي ھجوم على القیم یثیر الغضب لدى من یھتمون بھا لیشكل رغباتھم،

فھي إما أن  أي أنھا تشمل خصیة التقابل في المعاني التي تحملھا،:القیمة ذات قطبین -11

 .خیرا أو شرا تكون موجبة أو سالبة،

أو ضمنیة تعرف  ظاھریا یعبر عنھا غما بالكالم، الكتابة، :القیم إما ظاھریا أو ضمنیة -12

 .من خالل السلوك غیر اللفظي

حیث أنھا تتضمن الجوانب المعرفیة والوجدانیة  :القیم متداخلة مترابطة متضمنة-13

  )27(.فالعدل مثال قیمة سیاسیة وقیمة أخالقیة كما أنھا متضمنة من حیث التطبیق، والسلوكیة،

فإن القیم ذات طبیعة   نظرا ألن حاجات المجتمع لیست على نفس الدرجة من األھمیة،-14

فإنھا قد ال  وقیم فرعیة تنضوي تحتھا،وحتى القیم اإلنسانیة، متدرجة،فھناك قیم أساسیة،

ولھذا كان من الضروري معرفة التنظیم الھرمي للقیم  تكون على نفس الدرجة من األھمیة،

 )28(.أو لدى فرد معین أو مؤسسة معینة، التي تسود في مجتمع معین،
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 :إسالمي منظور من القیم خصائص

 النبویة السنة و الكریم القران من تستمد أنھا بمعنى ذاتھ، اإلسالم مصادر من تصدر أنھا- 1

 .اإلسالمیة القیم عن البحث و للحدیث الالزمین األساسین ویعتبران المطھرة

األحكام  ھذه على تقوم كلھا اإلسالمیة الحیاة أن باعتبار الشرعیة األحكام من تستمد أنھا -3

 أمر و الفعل أمر درجات بكافة الكف و بالترك أمر أو بالفعل أمر صورة في القیم تأتي و 

 مساحة لھ تاركة المواقف و األشیاء حیال حیاتھ في اإلنسان توجھات تحدد بھذا ھي و الترك

 . االختیار من

 :بمعنى التكامل و الشمول أساس على تقوم أنھا -3

 طبقا اإلنسان حیاة أھداف و فیھ، یعیش الذي المجتمع و فیھ ما و اإلنسان عالم تراعي أنھا-

 قیمة تكون ثم من و وراءھا ما و غایتھا و الحیاة أھداف تحدد آخر بمعنى اإلسالمي للتصور

 .الدنیا إھمال عدم مع اآلخرة الدار في جزائھ و حسابھ تقدیر في بشري انجاز أي

 ھي ثم جوانبھا جمیع في كلھا حیاتھ تستوعب توجھاتھ، و اإلنسان مناشط لكافة جامعة أنھا -

 .الدنیا الحیاة حد عند تقف ال ھذافي 

 سلوكیاتھ و المسلم اتجاھات حولھا تتجمع التي النواة باعتباره التوحید مبدأ على تقوم أنھا- 4

).وظیفة و معنى اإلنسان لحیاة تجعل بھذا و ألھدافھ یصل حتى
)29(

 

 ذلك على یدل و مكان، و زمان كل في الناس لكل العمومیة و باالستمراریة تتمیز أنھا- 5

 على القران نزل الذي تبارك "اآلیات تلك من السنة في نشاھد و الكریم القران في كثیرة آیات

 أي موضوعیة القیم ھذه كانت إذا إال االستمراریة تلك تتأتى وال "نذیرا للعالمین لیكون عبده

 نظاما یبني أن إلھیة معونة دون و نفسھ تلقاء من یمكنھ ال فاإلنسان وتعالى سبحانھ هللا عند من

 ما بسبب األرض، في دوره أداء على تساعده قیمیة منظومة یقیم أن یمكنھ ال و صالحا، حیاتیا

 ذلك، یستطیع الذي ھو الوحي فان لذا و ضعف، من علیھ جبل ما و للھوى میل من علیھ یطرأ

 بھ لترتفع و حیاتھ و بھذه اإلنسان على تحفظ خالدة بقیم الوحي جاء فقد فعال حدث ما ھذا و

 في استمراریتھا في القیم تلك تأتي و األرض، في I كخلیفة بھ الالئق المستوى إلى

 ھي و األزمان و الظروف تغییر بسبب تبدیل، أو تغییر أي علیھا یطرأ ال فھي موضوعیتھا
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 فاصلة سمة االستمراریة تكون لھذا و لنبیھ تعالى هللا من وحي ھي بل البشر نتاج من لیست

 .البشر قیم و البشر رب قیم بین

 أو التغییر أو االجتھاد تقبل ال و ثابتة علیا قیم فھناك :المرونة و للثبات جامعة أنھا- 6

  ).المنكر عن النھي و بالمعروف األمر قیم و العبادات قیم و العقیدیة التبدیل،كالقیم

 فیھا ،یجوز الداللة قطعي نص إلى تستند التي القیم أن آخر بمعنى نسبیة فھي األخرى القیم أما

 ھي و واسع، فیھا االختیار مجال فان الداللة ضني على تعتمد التي تلك أما التبدیل أو التغییر

 إلیھ تصیر ما و وحوادث، مواقف الناس،من حیاة في یتولد ما لمواجھة كافیة مرونة مرنة

 القطعیة القواعد و فالقیم استنباط، و تأمل و نظر إلى یحتاج مما ھي و المجتمعات في األمور

 من تستجد و االجتھاد فیھ یجوز ما و مواقف من یستحدث ما أما .التبدیل فیھا یجوز ال الواجبة

 المیزة بھذه و المرونة و الحركة فتلحقھا حاال و مكانا و زمانا المصلحة اقتضاء بحسب قیم،

 أصابتھ  التي  التغیرات من بالرغم اإلسالمي المجتمع على الحفاظ اإلسالمیة القیم استطاعت

.الزمن مر على واجھتھ التي و
)30(

 

 عند الجیدة القیم إلى اإلسالم عمد فقد التلفیقیة، ال االنتقائیة الوسطیة تلك وسطیة أنھا -7

 المعنوي و المادي عالمھ لیعیش بقیم اإلنسان زود و إلیھا، أضاف و ضبطھا و أبقاھا و العربي

 القوة اآلخرة و الدنیا بین وازن كما بالجماعة، تھتم كما بالفرد تھتم بقیم زوده دقیقو توازن في

 الطبیعة و البشریة الفطرة عن صحیحا تعبیرا معبرة القیم ھذه كانت بھذا و ،الرحمة و

 عملت  بل البشریة  الطبیعة  تلغ  لم  اإلسالمیة  القیم  وسطیة  إن كاملة، واقعیة في اإلنسانیة

 تضاد ال فھي الطبیعة، ھذه توجیھ على تعمل ضابطة مفاھیم باعتبارھا توجیھھا على تعمل و

 .دافعة بطریقة توجیھھا تحاول بل سبیلھا في تقف ال و تكبتھا ال و تلغیھا ال و الفطرة

  الترغیب  الوعید  و  الوعد  أوجد  لذا و األخرویة،  و الدنیویة  بالجزاءات  ترتبط  أنھا - 8

 لما كامل وعي على القائم االختیار بعد االلتزام وراء أسمى آخر ھدف ھناك لكن و الترھیب و

 الجزاء یأتي و تعالى و سبحانھ هللا إرضاء ھو الھدف ذلك بھ، بااللتزام أمر و الشرع بھ جاء

 .الملتزم منھ یحرم ال الذي و ذلك بعد
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 في التربیة أھداف فان لذا و التربیة، و التنمیة و التوجیھ و الضبط أساس على تقوم أنھا- 10

 متكاملة، بصورة و المختلفة اإلنسان بجوانب تھتم التي القیم ھذه من تشتق أنما مجتمع أي

 وال تربوي عمل عنھا یشد ال كلھا اإلنساني النشاط وجوه كافة على منبسط القیم فسلطان

 )31(.روحي أو أدبي أو قیمي أو عقلي أو بدني نشاط حكمھ في تفاوت
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 :وظائف القیم وأھمیتھا.3.1

  :وظائف القیم1.3.1

 تؤدي القیم وظائف محددة تختلف عن باقي الوظائف التي تقوم بھا مفاھیم أخرى،ومن 

 :وھي"مساعد المحیا"وظائفھا حسب ما حدده

الوصول إلى التكامل أو التضامن في المجتمع من خالل نسق القیمة العامة التي تعطي - 

 .شرعیة األھداف الجمعیة وتحدد المسؤولیة

 .للقیم دور كبیر في بناء الشخصیة- 

تعمل القیم على إعطاء توجیھ وتنظیم للفعل،فعندما یتطلب االختیار سواء على المستوى - 

الفردي أو الجمعي،تعمل القیم كمعاییر االختیار في األفعال واألھداف المتصلة بھا وعامة 

 .بین أعضائھا

 .االجتماعي)النظام(المحافظة على البناء- 

 ) 32(.المساعدة على التكیف مع األوضاع المستجدة للفرد- 

 .تعمل كمعیار لتوجیھ القول والسلوك الصادر عن األفراد في المواقف المختلفة- 

تساعد في تحقیق التكامل في المجتمع من خالل النسق القیمي العام الذي یعطي الشرعیة - 

 .لألھداف والمصالح الجماعیة ویحدد المسؤولیات 

تساعد على حل الصراعات واتخاذ القرارات،ذلك أن القیم مجموعة من المبادئ التي - 

یتعلمھا الفرد لتساعده على االختیار بین البدائل المختلفة وحل الصراعات واتخاذ القرارات 

 )33(.في المواقف التي تواجھھ

 یسعى فاإلنسان كجماعات، أو كأفراد الناس حیاة ذلك في سواء للحیاة معنى تعطي القیم إن

 فھي لذلك و عنده الشيء ذلك قیمة مع یتناسب ما الجھد من ذلك في یبذل و ما، شيء وراء

 :یلي ما لھ تحقق ألنھا للفرد مھمة

 شكل تحدد آخر بمعنى و عنھم الصادر السلوك تحدد معینة اختیارات لألفراد تھیئ أنھا 1-

 إطار في أھدافھا تحدید و الفردیة، الشخصیة تشكیل في مھما دورا تلعب بالتالي و االستجابات

 .صحیح معیاري
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 التحدیات و نفسھ، ضعف مواجھة على بھا یستعین فھو باألمان اإلحساس للفرد تحقق أنھا 2-

 .حیاتھ في تواجھھ التي

 التوافق و التكیف على القدرة تمنحھ و منھ، مطلوب ھو ما أداء إمكانیة للفرد تعطي أنھا 3-

 .الصحیحة عقائدھا و مبادئھا، في الجماعة مع لتجاوبھ نفسھ عن الرضا تحقیق و االیجابیین،

 فھم على تساعده بالتالي ،و أمامھ الرؤیا لتتضح معتقداتھ و إدراكھ لتحسین الفرد تدفع أنھا 4-

 .عالقاتھ و حیاتھ فھم في المرجعي إطاره توسیع و حولھ العالم

 .الواجب و اإلحسان و الخیر نحو توجھھ و تربویا و نفسیا الفرد إصالح على تعمل أنھا 5-

 ألنھا وجدانھ و عقلھ على تتغلب ال كي مطامعھ و لشھواتھ الفرد ضبط على تعمل أنھا 6-

  .ھدیھا على و ضوئھا في یتصرف أحكام و بمعاییر تصرفاتھ و سلوكھ تربط

  تتكامل، و تتداخل بل بعضھا، عن منفصلة لیست الوظائف ھذه أن ندرك أن من البد ھنا و

 النھایة في إنھا حیاتھ، قیمة و عظمة یستشعر و یحس تجعلھ و اإلنسان ذاتیة تحقق بالتالي و

.علیھ تعالى هللا برضا نفسھ عن رضاه و اإلنسان إنسانیة تحقق
)34(

 

 :یلي فیما وظیفتھا فتكمن للجماعة بالنسبة أما

 العلیا مثلھ و أھدافھ لھ یضمن الذي القیم نسق إلى ماسة حاجة في اجتماعي تنظیم أي إن 1-

 ما سرعان فإنھ تتضح لم أو القیم ھذه تضاربت فإذا عالقاتھ، و نشاطھ و حیاتھ علیھا تقوم التي

 .االجتماعي القیمي الصراع یحدث

 تساعد ھي و لنفسھا، وضعتھا التي أھدافھا داخل تماسكھا و روحھا للجماعة تضمن القیم و 2-

 ھذا لھ تحفظ و مستقرة، و ثابتة بمبادئ التمسك على المختلفة جماعاتھ و بأفراده المجتمع

 على المجتمع تساعد و مستقرة، و سلیمة اجتماعیة حیاة لممارسة الالزمین والثبات التماسك

حیاتھم  للناس یسھل الذي الصحیح االختیار خالل من فیھ تحدث التي التغیرات مواجھة

  ).واحد إطار في كیانھ وتصون استقراره للمجتمع یحفظ و 

 نمطا النھایة في تعطي بحیث لھا، االجتماعیة الوظائف مع للقیم الفردیة الوظائف تتكامل و

 دورھا ألداء الحیاة، ظروف مع االیجابي التكیف على القادرة اإلنسانیة الشخصیات من معینا

 على المجتمع یحرص ھذا اجل من و الممیز شكلھ المجتمع تعطي و كما المنشود، الحضاري
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 أفراده یزود الذي ھو الثقافي بإطاره فالمجتمع قیمھ، و ثقافتھ ومتشربین متشبعین أفراده تنشئة

 ھنا من و سالبة، أو موجبة قیمة علیھا یضفون كیف و علیھا، الحكم طریقة و لألشیاء بنظرتھم

  نماذج المجتمعات من مجتمع لكل ألن ھذا و ألخرى، أمة من و آلخر مجتمع من تختلف

 ما تشكل مجردة صیغ في تتبلور النماذج ھذه أفراده، علیھ یكون أن یجب ما تحدد أنماط و

 التنشئة عملیة طریق عن الجدد المجتمع ألعضاء النھایة في تنتقل التي المجتمع بقیم یسمى

 كما أعضائھ إلى القیم ھذه بنفاذ و للمجتمع المثالیة الشخصیة خلق إلى تھدف التي االجتماعیة

 .األفراد نفوس في رسوخھا و معناھا تكتسب أسلفنا

 من بھا االنتقال من بد ال بھا،كان تقوم التي والوظائف القیم تحتلھا التي األھمیة لھذه ونظرا

 مجموعات في تصنیفھا مسألة طرح أھمیة یثیر ما التطبیق،وھو مستوى إلى التنظیر مستوى

 التطرق سیتم ما تصنیفھا،وھو إلى اللجوء دون میدانیا القیم بدراسة القیام العسیر من ألنھ ،

.الموالي العنصر في إلیھ
)35( 

 : أھمیة القیم2.3.1

 :تتضح أھمیة القیم للفرد في القضایا الرئیسیة اآلتیة

تشكل القیم ركنا أساسیا في بناء اإلنسان وتكوینھ، حیث :القیم جوھر الكینونة اإلنسانیة: أوال

 .أن القیم الزمت خلق اإلنسان وتكوینھ إذا جعلت جزءا من ذاتھ

ینبع السلوك اإلنساني من القیم التي :القیم تحدد مسارات الفرد وسلوكیاتھ في الحیاة: ثانیا

تنشأ بدورھا عن التصور والمعتقد والفكر فتفكیر اإلنسان في األشیاء والمواقف التي تدور 

حولھ وبناء تصوراتھ عنھا ھو الذي یحدد منظومتھ القیمیة ومن ثم تصدر أنماط السلوك 

وفق ھذه المنظومة، وبناء على ذلك تأتي أھمیة القیم كمنظمات لسلوك األفراد  فیما ینبغي 

 .فعلھ والتحلي بھ، وفیما ینبغي تركھ واالبتعاد عنھ

إن القیم تحفظ اإلنسان من االنحراف :القیم حمایة للفرد من االنحراف وراء شھوات النفس

النفسي والجسدي، وبدون ھذا السیاج یكون اإلنسان عبدا لغرائزه وشھواتھ التي تقوده إلى 

 )36(.الفناء
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 :أھمیة القیم للمجتمع

للقیم أھمیة بالغة في حیاة األمم والشعوب، فالمجتمع محكوم بمنظومة معاییر تحدد طبیعة 

 :عالقة أفراده بعضھم البعض، وتتضح أھمیة القیم للمجتمع في

إن قوة المجتمعات وضعفھا ال تحدد بالمعاییر :القیم تحفظ المجتمع وبقاؤه واستمراریتھ- 

المادیة وحدھا، بل إن بقاءھا ووجودھا  مرھون بما تملكھ من معاییر قیمیة وخلقیة، فھي 

 )37(.األسس والموجھات السلوكیة التي یبنى علیھا تقدم المجتمعات ورقیھا

ذلك أن القیم تشكل محورا رئیسا من ثقافة المجتمع : القیم تحفظ للمجتمع ھویتھ وتمیزه- 

وھي الشكل الظاھر البین من ھذه الثقافة التي تعكس أنماط السلوك اإلنساني الممارس فیھ، 

فالمجتمعات تتمایز وتختلف عن بعضھا بما تتبناه من أصول ثقافیة ومعاییر قیمیة تشمل 

نواحي الحیاة المختلفة، وتظھر القیم كعالمات فارقة، وشواھد واضحة، لتمییز المجتمعات 

عن بعضھا البعض، ومنھ الحفاظ على ھویة المجتمع تنبع من المحافظة  على معاییره 

القیمیة المتأصلة لدى أفراده، فإن زعزعت ھذه القیم أو اضمحلت فإن ذلك یكون مؤشرا 

 .داال على ضعف الھویة الممیزة للمجتمع وضیاعھا

تؤمن  القیم للمجتمع :القیم تحفظ المجتمع من السلوكیات االجتماعیة واألخالقیة الفاسدة

حصنا راسخا من السلوكیات والقیم واألخالق التي تحفظ لھ سالمتھ من المظاھر السلوكیة 

الفاسدة، ومما یزید من أھمیة القیم وأثرھا في المحافظة على بناء المجتمع صحیا ونظیفا من 

 ) 38(. السلوكیات السلبیة

      كما أن القیم توافق الفرد في المجتمع والتربیة، وال تتوقف أھمیة القیم على دورھا في 

مجال التربیة لتعدیل السلوك، ولكن ترجع أھمیتھا أیضا إلى أنھا مقیاس للصواب والخطأ 

والجمال والقبح، وقیاس مدى تماسك المجتمعات یعود قبل أي شيء إلى مجموعة القیم 

 )39 (.المتفق علیھا ومدى ما یعتقد في صحتھا
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 :أنواع السلوك.1.2

 :  توجد عدة أنواع للسلوك نذكر منھا

 :)المكشوف(السلوك المستتر والسلوك الظاھر-

 یشمل على مشاعر وأفكار فإنھ یمكن أن Covert Behavour فبینما یعني السلوك المستتر 

 سلوك الفرد Overt Behaourنستنتج من السلوك الظاھر لألفراد،بینما السلوك الظاھر 

الذي یمكن مالحظتھ وتسجیلھ في مقابل السلوك الكامن الذي یستنتج من المشاعر واألفكار 

 .والعقل واإلرادة

 :السلوك الفطري والمكتسب-

السلوك الفطري وھو ال یحتاج إلى تعلم،مثال ذلك لم یتعلم الطفل من أحد الصراخ أو 

البكاء،ألنھ سلوكا موروثا،كما تلعب العوامل البیئیة المحیطة باإلنسان دورا مھما في تھذیب 

وتطویر ھذا السلوك،حتى یكون مقبوال من المجتمع ویظھر تأثیر العوامل البیئیة في 

 :مرحلتین ھامتین من مراحل اإلنسان

 للطفل والمعلم الموجھ بدور واألم األب یقوم ،حیث األسرة في التنشئة مرحلة في: األولي

 . الفطري سلوكھ وتعدیل لتطویع

 السلوك ھذا تعدیل في تفیده التي المعلومات اإلنسان یتلقى ،حیث الدراسیة المرحلة في:الثانیة

 .البشر من یرهغ مع تعاملھ حیث من أو الطبیعة غرائز ضبط حیث من سواء ذیبھتھو

 بھ، المحیطة بالبیئة الحتكاكھ نتیجة الفرد یتعلمھ الذي السلوك وھو المكتسب، السلوك أما

 المھارات من ذلك وغیر ، السیارات ،قیادة والكتابة القراءة ،كتعلم متعددة صور في ویظھر

 السیاسیة،الدینیة، االجتماعیة والعقائد والمیول باالتجاھات السلوك ھذا ویتأثر یتعلمھا، التي

. بھایؤمن التي وغیرھا الثقافیة
)40(

 

 :والفعلي اللفظي السلوك-

 لھا، یتعرض التي المختلفة المواقف في ألفاظ من الفرد عن یصدر ما ھو اللفظي السلوك  

 مواقف،حیث من لھ یتعرض فیما تصرفات من الفرد عن یصدر ما ھو الفعلي السلوك بینما

 وسلوكھ اللفظي سلوكھ بین الكبیر التباعد منھا یظھر التي األمثلة من العدید منا كل یتذكر
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 مقتا ،كبر ال تفعلون ما تقولون لم آمنوا الذین أیھا یا":الكریمة اآلیة في ذلك یتأكد الفعلي،و

 الفعلي سلوكھ ھوي الفرد السلوك نأ على الحكم في یعنینا " تفعلون ال ما تقلوا أن هللا عند

 اآلباء من الكثیر أن نجد ولھذا ي،الفعل السلوك ھو تقویم إلى دائما یحتاج والذي اللفظي، ولیس

 بین التطابق ،لعدم والمرؤوسین األبناء سلوك على التأثیر یستطیعون ال والقادة والرؤساء

  .كھم اللفظي وسلوكھم الفعلي سل

 :االجتماعي والسلوك الفردي السلوك-

 الواحد لإلنسان واالستجابة المثیر حیث من للسلوك صورة أبسط یمثل الذي الفردي السلوك

 یمثلف ياالجتماع السلوك، أما بھ المحیطة الخارجیة المثیرات إزاء الفرد تفاعالت ،بمعني

 لنزالم في إلیھا ینتمي التي الجماعة كأفراد اآلخرین، األفراد من بغیره اإلنسان عالقة

 التأثیر حیث من تبادلیة، تكون السلوك من النوع ھذا في العالقة و، العمل مكان ،الجامعة،

 . والتأثر

ویكون  والجماعة الفرد بین ،یحصل السلوك من النوع ھذا في التفاعل أن من الرغم وعلى

 في الفرد تأثیر من بكثیر أقوى عادة تكون الفرد في الجماعة تأثیر درجة أن ،إال بینھم متبادل

 الفاعل یالزمون الذین األشخاص أو فیھا تقع التي األحداث أو البیئة سببھ یكون ،وقد الجماعة

 ،جانحا أو سویا كان سواء االجتماعي والسلوك النشاط أو الحدث بعملیة یقوم الذي االجتماعي

 : ھي أساسیة شروط ثالثة على یعتمد إنما

دراستھ  نرید الذي الحدث أو السلوك ویكونان معا یتفاعالن أكثر أو شخصین وجود 1-

 .المقام ھذا في 

 . بالسلوك یقومون الذین األفراد یشعلھا مختلفة أو متساویة اجتماعیة أدوار وجود 2-

 من یتغیر الفرد عند السلوك أن ،غیر السلوك عملیة مع تتزامن اجتماعیة عالقات وجود 3-

 في ولكن الوظیفي، دوره مع تتفاعل التي االجتماعیة األدوار وأھمیة لطبیعة تبعا آلخر وقت

 ولھذا تغیرت والعالقات ة المجتمعبني وحتى االجتماعیة األدوار اختلفت العنكبوتیة الشبكة

 مع عالقاتھ في سلوكھ عن یختلف وسكناتھ وحركاتھ كالمھ في یتجسد الذي الشباب فسلوك

 )41(. المكان وال الزمان ال یحكمھ ال ومجتمع فقط، الشبكة خالل من بعد عن یعرفھم أشخاص
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عمل یقوم بھ الفرد تلبیة لدافع شخصي غیر نتأثر بالعوامل "           والسلوك الفردي ھو 

االجتماعیة ویبدو أكثر وضوحا لدى الحیوانات واألطفال في إشباع رغباتھم الفطریة ویعد 

السلوك الفردي أبسط صور السلوك المتعلقة بفرد معین،فعند تعرض ھذا الفرد في حیاتھ 

مؤثرات فانھ یستجیب تلقائیا لتلك المؤثرات،وتشیر الدراسات إلى (الیومیة لمواقف متعددة 

في .الواحد ینتج عنھ عدة استجابات ویعود ذلك إلى اختالف األفراد)المؤثر(أن مواقف

اإلدراك لذلك المؤثر فضال عن اختالف في السن الجنس والخصائص الشخصیة والعوامل 

    )42(.االجتماعیة

عالقة متبادلة بین فردین " على أنھ "سعد جالل"           ویعد السلوك االجتماعي حسب 

أو أكثر  یتوقف سلوك كل منھما على سلوك األخر إذا كان فردین أو یتوقف سلوك كل منھم 

على سلوك اآلخرین،إذا كانوا أكثر من  فردین،وھو عملیة اتصال تؤدي إلى التأثیر على 

 .أفعال اآلخرین ووجھات نظرھم

عملیة اتصال فیھا توجیھات ومھارات تتنوع تبعا لتنوع "فیعرفھ على أنھ " جواد" أما 

المواقف االجتماعیة التي یمر بھا الفرد ولھ خواص وقواعد وأھداف وھو تحصیل حاصل 

 )43(.لحالة شعوریة مقصودة

 : كما یقسم السلوك من حیث النتیجة والھدف إلى ثالثة أقسام    

 :القسم األول

وھو السلوك الذي یحقق من خاللھ اإلنسان ھدفھ دون )الھادف(السلوك المجزي 

عوائق،بمعنى أن اإلنسان بھذا السلوك وصل إلى الغایة التي كان ینشدھا وحقق الحاجة التي 

كان یریدھا،ویسعى اإلنسان عادة إلى ممارسة وتكرار السلوك المجزى،ألنھ فیھ إشباع 

 .وتحقیق لحاجاتھ النفسیة أو االجتماعیة

 :القسم الثاني

وھو أن یحول عائق بین اإلنسان وبین تحقیقھ لھدفھ المحدد، : )المحبط(السلوك غیر الھادف

یعني ھذا أن الفرد لم یصل إلى ھدفھ أو وصل إلیھ ولكن لیس بالشكل المرضي ویسعى 
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اإلنسان إلى تجنب تكرار السلوك المحیط،ألنھ ال یحقق ھدفھ ال یشبع حاجاتھ ورغباتھ،أو 

 .یشبعھا ولكن لیس بالطریقة التي یرغبھا ویریدھا

 :القسم الثالث

السلوك الدفاعي، وھو السلوك الذي یمارس اإلنسان لكي یتفادى ویتجنب السلوك المحیط،أي 

-عبارة عن وسائل دفاعیة أو حیل ال شعوریة متعددة یمارسھا الفرد بعض منھا وجمیعھا

بھدف حمایة نفسھ من التھدیدات أو الصراعات، حیث یمارس جمیع األفراد ھذه الوسائل أو 

الحیل الدفاعیة في مختلف مراحل أعمارھم،وعلى مختلفة مستویاتھم التعلیمیة والثقافیة 

    )44(.بدرجات متفاوتة

 : وقد یقسم السلوك إلى نوعین ھما

  :سلوك داخلي

 لھ یكون أن دون الفرد نطاق في الداخلي السلوك وینحصر واإلرادة والعقل الوجدان یتضمن

 بداخلنا یعتمل عما نعبر أن دون النفسیة بالراحة نشعر أو نكره أو نحب ،فقد خارجي صدى

  . معینة سلوكیة صیغة في وجدانیة مشاعر من

 :خارجي سلوك

 وأوضاع الوجھ مالمح في ،فیبدو الداخلي السلوك جوانب بعض عن تعبیر أو ترجمة ویعد 

 فیما أو كالم أو أصوات من الفرد بھ ینطق وفیما ، بیدیھ أو برجلیھ المرء وحركات الجسم

 بالنحت، أو بالرسم فنون من ینتجھ ما أو موسیقیة بآلة نغمات من یستخدمھ فیما أو بكتابتھ یقوم

 من لغیره أو للفرد ضارا یكون وقد لآلخرین أو للفرد مفیدا الخارجي السلوك ویكون

 . األشخاص

 سوي وغیر سوي سلوك :إلى السلوك یقسم كما   

  :السوي السلوك-1

 ماتھحي في والتوفیق بالنجاح أفراده یمیز والذي التوتر عن البعید المتزن السلوك نمط ھو

 مع تعاملھم عند طیبا أثرا ویتركون جذابة بشخصیات ویتمتعون واالجتماعیة والعلمیة العملیة
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 ماتھذو نحو االیجابیة المشاعر ومختلف وبالسعادة النفس عن بالرضا ویشعرون اآلخرین

 )45(.اآلخرین ونحو
السلوك الذي انحراف عن معیار مثالي لألداء، "    ویعرف السلوك غیر السوي على أنھ     

أو عن االعتدال والتوسط، ویندر حدوثھ أو ظھوره بین أفراد جماعة من الجماعات، ویسبب 

   )46(".ضررا للفرد ولآلخرین

الفاعلیة، الكفاءة، :مجموعة من السمات مثل"       كما أن السلوك السوي یتمثل أیضا في 

المرونة، المالءمة، القدرة على االستفادة من الخبرة، تقدیر الذات، أو ھو العالقة الصحیة 

 )47(".مع الذات، المرونة، الشعور باألحسن، التوجھ الصحیح

للقیام  )بیئیة(وخارجیة)نفسیة(      إن األفراد في حیاتھم یكونون مدفوعین بدوافع داخلیة

بسلوكیات محددة قصد تحقیق بعض األھداف المتنوعة والمتعددة،وھذه األھداف قد تتحقق 

وبالتالي یعیشون نوعا من االستقرار النفسي والتوافق االجتماعي ،وقد ال تحقق لھم ذلك 

  )48(.فیتعرضون إلى ضرب من الصراع النفسي وعدم التوازن والتوافق

 :السلوك التكیفي-

ھو مجموعة من األنشطة الیومیة التي یقوم بھا الفرد في كل المراحل العمریة ویتضمن ذلك 

األدوار االجتماعیة المتوقعة،وقدرتھ على الكفایة الشخصیة  االجتماعیة،باإلضافة إلى 

ویعرف أیضا على أنھ مستوى فاعلیة الفرد في تحقیق معاییر .مختلف مھارات االستقاللیة

االستقاللیة الشخصیة والمسؤولیة االجتماعیة المتوقعة ممن ھم من عمره ومن مجموعتھ 

 ) 49(.الثقافیة

 :السلوك العدواني-

یرى علماء أن ھذا النوع الذي یقوم بھ الطلبة قد یكون إما نتیجة لتقلید األسلوب الذي 

عوملوا بھ في األسرة من قبل الوالدین مثل الضرب، والتھدید، الوعید، السخریة، والكالم 

حاالت السلوك الموجھ إلیقاع األذى بفرد ما بشكل " بأنھMerz"میرز"ویعرفھ . الجارح

سلوك الذي یتخذ مباشرة ضد شخص "فعرفھ على أنھ "ریتشارد"،أما "مباشر أو غیر مباشر

 )50(".أو مخلوق أخر بما یؤدي إلى جرحھ أو إیالمھ
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سلوك یرمي إلى إیذاء الغیر أو الذات أو ما یحل محلھا "بأنھ "أحمد بدوي"          ویعرفھ 

من  الرموز،ویعتبر السلوك االعتدائي تعویضا عن الحرمان الذي یشعر بھ الشخص 

سلوك یحدث نتائج مؤذیة أو " فعرفھ على أنھ Albert Pandoura"باندورا"أما".المعتدي

تخریبیة،ویتضمن السیطرة على اآلخرین جسمیا أو لفظیا وھذا السلوك یتعامل معھ المجتمع 

 )51(".بوصفھ عدوان

یرى أن السلوك العدواني یستھدف إلحاق الضرر أو األذى بالغیر،وقد  "رأفت "        أما

ینتج عن العدوان أذى یصیب إنسانا أو حیوان، كما قد ینتج عنھ تحطیم األشیاء أو 

الممتلكات، ویكون الدافع وراء العدوان دافعا ذاتیا،ویظھر السلوك العدواني غالبا لدى جمیع 

 .األطفال وبدرجات متفاوتة

 یقصد بالسلوك العدواني استجابة انفعالیة متعلمة تتحول مع نمو Seasar"سیزر"        أما 

 ) 52(.الطفل، وبخاصة في سنتھ الثانیة، إلى عدوان وظیفي الرتباطھا شرطیا بإشباع الحاجات

   Mal Adjnsted Behavour:السلوك الالتوافقي -

یعرف سوء التوافق بأنھ عدم القدرة على اكتساب أو االحتفاظ بالقیم والمعتقدات  

 .والسلوكیات المطلوبة  للنجاح في البیئة

 السلوك التوافقي بأنھ السلوك الذي یحاول فیھ الفرد أن Coleman "كول مان" ویرى 

یواجھ حاالت الضغوط التي یتعرض لھا وأن یواجھ حاجاتھ ومطالبة االجتماعیة نفسیة 

كانت أم بیولوجیة،أما السلوك الالتوافقي ھو السلوك الذي ال یمكن صاحبھ من إقامة عالقات 

منسجمة مع اآلخرین وال ینتمي بصاحبھ إلى إشباع دوافعھ المتعارضة وال یدل على أن 

صاحبة یدرك ذاتھ والعالم المحیط بھ إدركا مناسبا وال یمثل بناء للعمل في البیئة الفیزیقیة 

 )53(.والبیئة االجتماعیة

 :وھناك من یقسم السلوك إلى 

االنحراف عن السلوك " الذي یعرف على أنھ : السلوك االیجابي والسلوك السلبي

السوي حسب معاییر الجماعة،التي تسلكھ الفئات ذات العمر الواحد،والتي تنصب أثارھا إما 

تلك "داخل الفرد كاالنسجام،أو خارجھ كإیقاع األذى باآلخرین مثل العدوان،وھو أیضا 
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األنواع من السلوك التي یرى المعلمون والمعلنات أنھا سلوك غیر مرغوب فیھ وغیر 

مقبول اجتماعیا، ویعوق عملھم، ویقلل من عملیة إرشادھم، وتوجیھھم، یؤثر على فاعلیة 

 )54(.العملیة التربویة
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 :خصائص السلوك.2.2

 :  نستطیع أن نحدد خصائص السلوك فیمایلي

 بمعنى أن السلوك اإلنساني ال یظھر من العدم،ولكن ھناك دائما :إنھ سلوك مسبب-1 

 .سبب یؤدي إلى نشأتھ

 دافع معین،ولكن السلوك Satisfactionوسلوك الفرد أیا كان یستھدف دائما إشباع - 2 

یعتمد أیضا على عدة عوامل منھا درجة نضج الفرد وحالتھ الفسیولوجیة وخبراتھ السابقة 

 .ومیولھ واتجاھاتھ

  )55(.السلوك لیس شیئا ثابتا ولكنھ یتغیر، وھو ال یحدث في فراغ وإنما في بیئة معینة- 3 

بمعنى أن سلوك البشري یسعى عادة إلى تحقیق غایة معینة أو : السلوك یكون ھادف- 4 

 .إشباع حاجة معینة

بمعنى أنھ یظھر في صور متعددة ومتنوعة حتى یمكنھ أن یتواءم : سلوك متنوع- 5 

 . ویتوافق مع المواقف التي توجھھ

 یتعدل ویتبدل طبقا للظروف والمواقف المختلفة التي تواجھ الفرد ولكن مع األخذ :مرن- 6 

في الحسبان إن مرونة السلوك عملیة نسبیة تختلف من شخص ألخر طبق الختالف 

 )56(.مقومات شخصیة

 فلیس ھناك فواصل قاطعة تحدد بدء كل سلوك :السلوك اإلنساني عملیة مستمرة-7 

 . ونھایتھ فكل سلوك جزء أو حلقة من سلسلة متكاملة مستمرة تندمج حلقاتھا باستمرار

أن ھذا السلوك یشمل اإلنسان ككل،وكل نشاط یؤثر في النشاط األخر نتیجة المؤثرات -

    )57(.المتعددة علیھ

 فالسواك اإلنساني من األشیاء التي یتم اكتسابھا ":االكتساب"كذلك للسلوك خاصیة -8 

اجتماعیا أي في إطار المجتمع ویتم توارثھا أیضا من جیل ألخر عن طریف التعلم والتلقین 

والغرس الثقافي في خالل مراحل التنشئة االجتماعیة، وتقوم األسرة والمدرسة وغیرھا من 

المؤسسات األخرى بدورھا في إكساب الفرد أنماط السلوك المختلفة كما تقوم السلوك 
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اإلنساني في جانب كبیر منھ یرتبط بالتقلید والمحاكاة كما یرتبط أیضا بالثواب والعقاب أو 

 .الجزاءات االجتماعیة والرسمیة

 یعتبر السلوك اإلنساني أكثر أنواع السلوك تعقیدا وتنوعا، وقد یأتي ھذا من :التعقید-9 

تعدد وتنوع العوامل المؤثرة فیھ من عوامل داخلیة وخارجیة باإلضافة إلى صعوبة التنبؤ 

باستجابات اإلنسان إزاء المواقف المختلفة، فبالرغم من إمكانیة التنبؤ بالسلوك المتوقع نتیجة 

تراكم الخبرات إال أنھ في كثیر من األحیان قد ال تصدق التوقعات حول سلوك بعض 

 .األشخاص

ینمو السلوك اإلنساني بنمو اإلنسان اجتماعیا وثقافیا فالتعلم عامة : النمو والتطور-10 

ونوعیتھ على وجھ الخصوص قد یسھم في تنمیة وتھذیب السلوك فسلوك المتعلم یختلف عن 

 )58(.األمي كما یختلف الشخص قبل وبعد الزواج، ویختلف سلوك العامل عن العاطل
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 :عالقة السلوك بالقیم.3.2  

ھناك عالقة وثیقة بین السلوكیات والقیم، ألن ھذه األخیرة ھي التي توجھ سلوك الفرد وبقدم   

ما یكون الفرد مشبعا بالقیم ومتمسكا بھا تكون سلوكیاتھ سلیمة، وبقدر ما یكون الفرد غیر 

مشبع بالقیم أو غیر متمسك بھا یتعرض إلى خطر الوقوع في السلوكیات غیر السویة، ھذا 

ال یعني أن كل سلوكیاتھ تكون على ھذه الصورة غیر السویة وإنما البعض أو معظم 

 )59(.سلوكیاتھ تكون كذلك

إن نظام القیم السائد في كل مجتمع والقائم في : "          في ھذا السیاق، یقول أحد الباحثین

كل بیت وعند كل شخص ھو المحرك لسلوك اإلنسان، ومتى اضطربت أولویات ھذا النظام 

واختلفت مع أولویات المجتمع وتعمقت الھوة بینھما یصبح الوقوع في السلوك المریض أو 

 .في المرض االجتماعي أمر محتمال

        وعلیھ، یمكن أن یحدث اختالل التوازن لدى الشباب عندما یالحظون أن ھناك ھوة 

تفصل بین ما تعلوه من قیم طیلة حیاتھم عن طریق األسرة والمدرسة والمسجد وما یجري 

 )60(.في الواقع من تناقضات وتدھور في القیم

       على سبیل المثال، یتعلم الطفل منذ صغره أنھ بالعمل والتعلیم یستطیع أن یحقق 

طموحاتھ في الحیاة، لكن ما یراه في محیطھ، یتمثل في أن البعض من الناس اعتلوا مراتب 

اجتماعیة بدون عمل وال علم، وبالتالي، یفقد الثقة في كل ما تعلمھ ، ویصبح یعیش في 

حیث یجد نفسھ في فحوة بین القیم العالیة المثالیة التي : "مأزق حسب قول أحد الباحثین

فھو یتعلم شیئا عن األمانة ویرى .یتعلمھا وبین الواقع المریر المتناقض لما یقال لھ ویتعلمھ

في الواقع صورا عدیدة للخیانة، وتطلب منھ االستقامة ویجد االنحراف قائما في كل مكان 

في مجتمعھ، وحین تختل أمامھ الموازین وتھتز القیم یتسرب الشك في كل شيء إلیھ وتنھار 

 ". ثقتھ وتتكون لدیھ مشاعر النقمة والعدوان

  وھذا القول یمكن أن ینطبق على الشباب الجزائري في معظمھ وما عاناه من خالل 

األحداث األلیمة التي عاشتھا الجزائر إبان التسعینیات من القرن الماضي، ومازال یعاني 

منھا ومن تبعات األزمة االقتصادیة وضعف العالقات االجتماعیة التقلیدیة، وعلیھ، صار 
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بعض الشباب ھمھم الوحید الھجرة إلى بلدان الشمال، والبعض األخر یسعى إلى تحقیق 

 )61(.الربح بأي طرق كانت

  فكل ھذه السلوكیات لھا عالقة بتدھور القیم لیس فقط عند الشباب إنما على المؤسسات 

المختلفة، كاألسرة والمدرسة والجامعة التي تفترض فیھا غرس القیم المثلى في األطفال 

والشباب، وبالتالي أصبح صعبا، ربما، تسمیة ھذه التنظیمات بالمؤسسات، ألن علّة وجود 

في ھذا السیاق، یمكن أن  نشیر إلى أن الكثیر من األسر الجزائریة . المؤسسة ھي القیم

أصبحت لدیھا الوظیفة البیولوجیة ھي السائدة على بقیة الوظائف وتحدیدا الوظیفة التربویة 

بحیث أن الوازع الدیني عندما أصبح قیمة اجتماعیة وثقافیة أكثر منھ قیمة روحیة وشرعیة، 

كل "وھذا ینعكس على تربیة األطفال ال محالة ألن وكما قال الرسول صلى هللا علیھ وسلم

 .)رواه مسلم(" مولود یولد على الفطرة، فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ

  ففي حال تخلي األسرة عن وظیفتھا التربویة أو تتھاون فیھا، فمعنى ذلك أنھا تسلم األطفال 

إلى مؤسسة أخرى وتحدیدا الشارع، ألن الشارع كمؤسسة اجتماعیة أصبح یتدخل في عملیة 

تنشئة األفراد اجتماعیا ویلقنھم سلوكیات غیر التي تلقنھا المؤسسات األخرى كاألسرة 

    )62(.والمدرسة

         و في كثیر من األحیان یحدث صراع أجیال داخل األسرة بسبب محاولة األولیاء 

تربیة أبنائھم وتنشئتھم على ما تعودوا علیھ، في مثل ھذه الحالة وفي حال تراجع الوازع 

الدیني، فإن األبناء یصبحون غیر مقتنعین بما یقولھ الكبار وبالتالي تمیل سلوكیاتھم  إلى 

 .التمرد عن األسرة، والوقوع في فخ السلوكیات غیر السویة

      وعلیھ، وعندما یسود ھذا الوضع، فإن الفرد یعیش في محیط تطغى علیھ المصالح 

عطوف  (المادیة وال یستند إلى القیم الدینیة والمعاییر االجتماعیة األخالقیة، سیقع في رأي

 :في صراع یولّد واحد من الحلول التالیة )یاسین

االنسحاب الكامل للعزلة االنطواء أو الھجرة، وھذا ما عرفتھ الجزائر على مستوى  -

فئات اجتماعیة وثقافیة مختلفة، وبصفة خاصة فئة الشباب مثل رغبة بعض الشباب 

 .في الھجرة بأي طریقة، والمیول نحو سلوكیات غیر السویة
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االنحراف الخضوعي واالستسالم للمادیات بكل ما فیھا من شراسة سلوكیة وتكالب  -

محموم، وھذا زاد في حال الجزائر، في التمزقات االجتماعیة وتراجع العالقات 

االجتماعیة التقلیدیة، في ذات الوقت ظھور الطموحات الصاعدة لدى الشباب، بصفة 

خاصة، الملبس والمأكل واألسفار وبالتالي تحقیق الكسب المادي بأي طریقة وفي 

 .أسرع وقت

في حالة عدم تحقیق الشباب ألھدافھم أو إذا لم یعیدوا النظر فیھا ولم یكونوا واقعیین،  -

فإنھ على األرجح بأن یصابوا باإلحباط وقد یؤدي بھم ذلك إلى الجناح، خاصة إذا 

 )63(.وازنھمتكانت القیم والمعاییر االجتماعیة غیر قادرة على حفظ 
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 :الھوامش

، عمان، دار المسیرة 1، طمدخل إلى وسائل اإلعالم الجدیدعبد الرزاق محمد الدلیمي،  )1  (

 .  209، ص2012للنشر والتوزیع، 

 .209،210عبد الرزاق محمد الدلیمي، المرجع السابق،ص ص)2 (

القیم االجتماعیة وعالقتھا بالتفكیر عبد هللا الثقفي، خالد الحموري، قیس عصفور، )3 (

، التأملي لدى طالبات قسم التربیة الخاصة المتفوقات أكادیمًیا والعادیات في جامعة الطائف

 . 62، ص2013، 6المجلة العربیة لتطویر التفوق، العدد

 .209،210عبد الرزاق محمد الدلیمي،المرجع السابق،ص ص)4 (

 . 217،218سلوى السید عبد القادر، م،س،ذ، ص ص)5 (

 .210عبد الرزاق محمد الدلیمي،المرجع السابق،ص )6 (

 تحلیل مضمون إلعالنات القناة الوطنیة:اإلعالن في التلفزیون الجزائريمریم زعتر، )7 (

  مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال،كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم 

 .53،ص2008-2007قسنطینة،-االجتماعیة،قسم علوم اإلعالم واالتصال،جامعة منتوري

 .210عبد الرزاق محمد الدلیمي، المرجع السابق، ص )8 (

  .   210،211عبد الرزاق محمد الدلیمي، المرجع السابق، ص ص)9 (

 .211عبد الرزاق محمد الدلیمي، المرجع السابق، ص)10 (

 .209محمد الجزار، المرجع السابق، ص)11 (

 .209محمد الجزار، المرجع السابق، ص)12 (

 .41عبد هللا عقلة مجلي الخزاعلة، مرجع سبق ذكره، ص)13(

 .219سلوى السید عبد القادر، م،س،ذ، ص)14 (

، مصر    1، طوسائل اإلعالم الجدیدة والموجة الرقمیة الثانیةأمین سعید عبد الغني،  )15 (

 .112، ص2008ایتراك للنشر والتوزیع، 
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دراسة میدانیة بثانویة : واقع القیم لدى المراھقین في المؤسسة التربویةسھام صوكو،  )16 (

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علم االجتماع، كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم بوجنة مسعود

 .43،ص 2009-2008قسنطینة، - االجتماعیة، قسم علم االجتماع، جامعة منتوري

 .44، 43سھام صوكو، المرجع السابق، ص ص)17 (

 .44المرجع نفسھ،ص)18 (

 .27أمال رحماني، المرجع السابق، ص )19 (

 .212عبد الرزاق محمد الدلیمي، المرجع السابق، ص)20 (

 .27أمال رحماني، المرجع السابق، ص )21 (

، بیروت، عویدات للنشر 1عادل األوى، ط:، ترجمةفلسفة القیمجان بول رزقبر، )22 (

 .24، ص2001والطباعة، 

 .212عبد الرزاق محمد الدلیمي، المرجع السابق، ص)23 (

 .28، 27أمال رحماني، المرجع السابق، ص ص )24 (

 .212عبد الرزاق محمد الدلیمي، المرجع السابق، ص)25 (

 .118محمد أحمد محمد بیومي، المرجع السابق، ص)26 (

 .38،39عبد هللا عقلة مجلي الخزاعلة، المرجع السابق، ص ص  )27 (

 .37سعاد جبر سعید، المرجع السابق، ص)28 (

 .46، 45سھام صوكو، المرجع السابق،ص ص )29 (

 .46سھام صوكو،المرجع السابق،ص )30 (

 .46،47سھام صوكو، المرجع السابق، ص ص)31 (

 .213عبد الرزاق محمد الدلیمي، المرجع السابق، ص )32 (

 .39عبد هللا عقلة مجلي الخزاعلة، المرجع السابق، ص)33 (

 .39،40سھام صوكو، المرجع السابق، ص)34(

 .40سھام صوكو، مرجع سابق، ص )35(
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تصور نظري وتطبیقي لطرائق واستراتیجیات :تعلم القیم وتعلیمھاماجد زكي الجالد، )36(

 .40،41،42، ص ص ص2007، عمان، دار المیسرة للنشر والتوزیع،2، طتدریس القیم

 .42،43،44ماجد زكي الجالد، المرجع السابق، ص ص ص )37(

 .45،46ماجد زكي الجالد، المرجع السابق، ص ص )38(

، مصر، العلم واإلیمان للنشر 1، ط القیم التربویة في شعر األطفالصبرى خالد عثمان،)39(

 .164، ص2008والتوزیع، 

 .113،114بورحلة سلیمان، مرجع سابق، ص ص )40(

 .114بورحلة سلیمان، مرجع سابق، ص  )41(

تأثیر درس التربیة الریاضیة على السلوك ثائر رشید حسن، عدنان جواد خلف، )42(

بحث وصفي على تالمیذ الصف : االجتماعي المدرسي للتالمیذ بطیئي التعلم واألسویاء

، ص 2009، مجلة علم الریاضة،العدد األول، الرابع االبتدائي في محافظة دیالي

 .182،183ص

، مجلة مركز البحوث السلوك االجتماعي للطالب الجامعيإیمان عبد الكریم ذیب، )43(

 .}د،س{التربویة والنفسیة، العدد الثاني عشر، 

 .115بورحلة سلیمان، مرجع سابق، ص)44 (

 .116بورحلة سلیمان، مرجع سابق، ص )45 (

، الریاض، }د،ط{، السلوك غیر السوي للمستفیدین في المكتباتفایزة دسوقي أحمد، )46(

 .14، ص2006مكتبة الملك فھد الوطنیة، 

، القاھرة، 1، طدراسات نفسیة میدانیة: الشباب المعاصر وأزماتھمحمد حسین غانم، )47(

 .118، ص2008مكتبة الدار العربیة للكتاب، 

أثر وسائل اإلعالم على القیم والسلوكیات لدى الشباب ،دراسة  السعید بومعیزة،) 48 (

 ،أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتورة دولة في علوم اإلعالم استطالعیة بمنطقة البلیدة

واالتصال ،كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم ،قسم علوم اإلعالم واالتصال ،جامعة الجزائر 

 .164، ص2005،2006
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مسعودة بن قیدة، دور برامج الرعایة التربویة الخاصة في تحقیق السلوك التكیف لدى )49 (

 .65األطفال ذوي متالزمة دوان، مرجع سابق، ص

تقدیر الذات وعالقتھ بالسلوك العدواني لدى طلبة الصف الثامن شایع عبد هللا مجلي، )50(

 29، مجلة جامعة دمشق، العدد األول، المجلدمن مرحلة التعلیم األساسي بمدینة صعدة

 .62، ص2013

العقاب الجسدي والمعنوي المدرسیین وتأثیرھما على ظھور العربي قوري ذھبیة، )51(

السلوك العدواني لدى التلمیذ المتمدرس في مستوى التعلیم المتوسط ومستوى التعلیم 

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علم النفس  دراسة میدانیة بوالیة تیزي وزو: الثانوي

وعلوم التربیة، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا، 

 .62، ص2010-2011

درجة مظاھر وأسباب السلوك العدواني لدى طلبة تھاني محمد عبد القادر الصالح، )52(

المرحلة األساسیة في المدارس الحكومیة في محافظات شمال الضفة الغربیة وطرق عالجھا 

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في برنامج اإلدارة التربویة، كلیة من وجھة نظر المعلمین

 . 18، 17،ص ص 2012الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة فلسطین،

ممارسة العالج المعرفي السلوكي في خدمة الفرد نفین صابر عبد الحكیم السید، )53(

 26، مجلة كلیة اآلداب، العددلتعدیل السلوك الالتوافقي لألطفال المعرضین لالنحراف

 . 707، جامعة حلوان،ص2009یولیو

أنماط السلوك السلبي الشائعة لدى طلبة المرحلة الثانویة كمال حسن مصطفى تنیره، )54(

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في أصول وعالجھا في ضوء معاییر التربیة اإلسالمیة

 . 6، ص2010غزة، - التربیة، كلیة التربیة، قسم أصول التربیة، الجامعة اإلسالمیة

 .119بورحلة سلیمان، مرجع سابق، ص)55(

 .184، 183ثائر رشید حسن، عدنان جواد،مرجع سابق، ص ص)56(

 .119بورحلة سلیمان، مرجع سابق، ص )57(

 .334سلوى السید عبد القادر، مرجع سابق، ص)58(
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 .167السعید بومعیزة، مرجع سابق، ص)59(

 .168 السعید بومعیزة، مرجع سابق، ص)60(

 .168مرجع نفسھ،ص)61(

  .169 ،168مرجع نفسھ، ص ص )62(

 .169مرجع نفسھ، ص )63(
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 التحلیل اإلحصائي لنتائج القیم. 4.1

 یبین مساعدة  المضامین الصحفیة األفراد على  تغییر القیم: 29جدول 

 

 
 اإلجابة

 مجموع عدم إجابة ال تغیر تغیر

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار

 100 214 5.6 12 87.9 188 6,5 14 دائما

 100 214 4.7 10 35.5 76 59.8 128 أحیانا

 100 214 5.1 11 66.4 142 28.5 61 أبدا

 

، والتي تمثل إجابة  %59,8 یتبین أعلى نسبة بلغت29        من خالل الجدول 

المبحوثین على أن المضامین الصحفیة المنشورة في الصحف الیومیة تساعد أحیانا 

، والتي یرى فیھا %6,5على تغییر القیم الموجودة لدیھم، ثم نسبة األقل بلغت 

المبحوثین أن المضامین الصحفیة المنشورة في الصحف تساعد دائما على تغییر القیم، 

 التي تعبر عن إجابة المبحوثین بأن المضامین تؤثر أبدا في تغییر %28,5و نسبة 

 . قیمھم

من المبحوثین وھي النسبة األعلى التي ترى أن  المضامین %87,9كما أن نسبة 

الصحفیة المنشورة في الصحف الیومیة ال تساعد دائما على تغییر القیم الموجودة 

أنھا أبدا ال تساھم في تغییر القیم،التي % 66,4لدیھم، مقابل الذین أجابوا بنسبة 

توسطت ھذه النسب، وأجاب أفراد العینة أنھ  أحیانا ال تساھم  المضامین الصحفیة في 

 . % 35,5تغییر القیم  بنسبة

      وعلیھ، نخلص إلى أن المضامین الصحفیة تؤثر في تغییر القیم الفرد أحیانا، 

، وھذا یفسر أن المضامین الصحفیة إذ ا كانت تھتم باحتیاجاتھم  القراء %59,8 بنسبة

واھتماماتھم،  تستطیع أن تحدث التأثیر فیھم، ومنھ اختالفات الموجودة بین األفراد 
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سواء كانت اجتماعیة، ثقافیة، اقتصادیة، تساھم في جعل التأثیر یختلف من شخص 

 .  إلى أخر

 یبین دور القیم المكتسبة في التأثر بالمضامین الصحف الیومیة:30جدول 

 القیم والتكرار
 

 نسبة كرارت

 61.7 132 نعم

 30.4 65 ال

 7.9 17 عدم اإلجابة

 100 214 مجموع

 

 یتبین أن نسبة األعلى إلجابة المبحوثین بنعم على أن القیم 33من خالل الجدول 

الموجودة لدیھم لھا دور في تأثر بالمضامین المنشورة في الصحف الیومیة، حیث 

، أما عدم إجابة %30,4، في مقابل إجابتھم بال بنسبة%61,7قدرت نسبتھا ب

 .%  7,9المبحوثین فقدرت ب

منھ نستخلص إلى أن القیم التي تم اكتسابھا تلعب دور في تأثر القراء بالمضامین 

الصحفیة، والبد على المؤسسات اإلعالمیة من معرفة جمھورھا، وذلك عن طریق 

 .إجراء دراسات الجمھور، التي تساعدھم في التأثیر على القراء

 

 

 

 

 



    تحلیل نتائج القیم
 

250 

 

 یوضح العالقة  بین المضامین الصحفیة و تثبیت القیم:31جدول 

 المقیاس
 

 القیم

عدم  محاید غیر موافق موافق
 اإلجابة

 مجموع

 % ت % ت % ت % ت % ت

التنشئة 
 االجتماعیة

150 70.1 27 12.6 24 11.2 13 6.1 214 100 

 100 214 6.1 13 13.1 28 17.8 38 63.1 135 المثابرة

 100 214 7.9 17 15.9 34 17.3 37 58.9 126 إثبات الذات

 100 214 6.5 14 12.1 26 21 45 60.3 129 الثقة

 100 214 6.1 13 12.6 27 13.1 28 68.2 146 اإلحسان

 100 214 7 15 16.8 36 19.6 42 56.5 121 الصدق

 100 214 7 15 17.3 37 20.1 43 55.6 119 العدل

 100 214 7.5 16 11.2 24 19.6 42 61.7 132 المسؤولیة

 100 214 7.9 17 7.5 16 6.5 14 78 167 الثقافة
 100 214 8.4 18 12.1 26 12.6 27 66.8 143 حسن الحدیث

 100 214 7.5 16 10.3 22 11.7 25 70.6 151 التفكیر والنقد
 100 214 5.1 11 7.5 16 8.4 18 79 169 العلم

 

، "موافق جدا"و" موافق"یتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن وعند جمع نسبتي    

أن أغلبیة أفراد العینة یعتقدون أن المضامین الصحفیة المنشورة في الصحف الیومیة  

، بعدھا التفكیر والنقد 78لقیمة العلم، ثم الثقافة بنسبة 79ساھم في تثبیت قیمھم، بنسبة

، ثم یلیھ 68,2، اإلحسان بنسبة 70,1، مقابل التنشئة االجتماعیة بنسبة70,6بنسبو

، مقابل إجابة بعد الموافقة  التي قدرت 63,1، المثابرة بنسبة66,8حسن الحدیث بنسبة

 . للعدل55,6، في حین سجلت أخر قیمة بنسبة63,1نسبتھا ب
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 لقیمة 16,8 لقیمة العدل ، ثم تلتھا نسبة 17,3و من  أفراد العینة أجابوا بمحاید بنسبة

 .الصدق

    وعلیھ، نستخلص أن الصحف الیومیة تعزز قیم الشباب وتثبتھا، كما أن التنشئة 

االجتماعیة التي تلقھا الشباب أكسبتھ میكانزمات نفسیة واجتماعیة وثقافیة، تجعلھم 

یستعملون وسیلة اإلعالم المقروءة بصفة انتقائیة ، أي ال یتأثرون بكل المضامین 

المنشورة في الصحف، وكذا مساعدة القیم التي یملكھا األفراد على اختیار المضمون 

 . المناسب والمالئم لما تعلموه
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 یبین العالقة بین المضامین  الصحف الیومیة و تثبیت القیم حسب الجنس:32جدول

       
 الجنس
 

 القیم 

 الذكور
 

 اإلناث
 

 محاید غیر موافق موافق محاید غیر موافق موافق

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت
التنشئة -

 االجتماعیة
80 49.1 16 59.3 8 33.3 83 50.9 11 40.7 16 66.7 

 53.6 15 63.2 24 48 63 46.4 13 36.8 14 52 77 المثابرة- 
إثبات - -

 الذات
66 52.3 25 46.3 13 38.2 60 47.6 29 53.7 21 61.7 

 65.3 17 42.2 19 51.7 74 34.6 9 57.8 26 48.3 69 الثقة- 
 55.6 15 50 14 50.9 81 44.4 12 50 14 49.1 78 اإلحسان- 
 52.8 19 40.4 23 56.2 68 47.2 17 59.6 34 43.8 53 الصدق- 
 

 العدل
 

54 
 

45.4 
 

33 
 

56.9 
 

17 
 

45.9 
 

65 
 

54.6 
 

25 
 

43.1 
 

20 
 

54.1 
 45.8 11 50 21 52.7 78 54.2 13 50 21 47.3 70 المسؤولیة-
 43.8 7 28.6 4 53.8 99 56.3 9 71.4 10 46.2 85 الثقافة- 
حسن -

 الحدیث
75 46.6 17 63 12 46.2 86 53.4 10 37 14 53.8 

التفكیر - 
 والنقد

77 46.1 18 72 9 40.9 90 53.9 7 28 13 59.1 

 50 8 33.4 6 53.3 96 50 8 66.7 12 46.7 84 العلم- 
 

 إلجابة الذكور بموافقة على %72   من خالل الجدول یظھر أن أعلى نسبة قدرت ب

التفكیر "أن الصحف الیومیة تساعد على تثبیت القیم لدى الشباب، والتي تخص قیمة 

بلغت نسبة موافقة "الثقافة "، أما لقیمة %53,9، مقابل نسبة اإلناث التي بلغت "والنقد

بموافقة على %52، بعدھا نسبة الذكور %53,8، مقابل اإلناث بنسبة%71,4الذكور 

، أما نسبة %48، مقابل اإلناث التي قدرت نسبة عدم موافقتھم ب "المثابرة"قیمة 

، مقابل نسبة الذكور التي كانت أقل، أي %54,6بلغت" العدل"موافقتھن على  قیمة

، كما بلغت نسبة الذكور الذین %56,9، ونسبة عدم موافقتھم قدرت ب%45,4بنسبة   
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 على %57,8أجابوا بعدم موافقتھم على أن الصحف الیومیة تساعد على تثبیت القیم ب

، أما نسبة قیمة المسؤولیة %51,7قیم الثقة، مقابل نسبة  موافقة اإلناث التي قدرت ب

 .%52,7، مقابل اإلناث %46,3بالنسبة إلجابة الذكور بالموافقة قدرت ب

، مقابل نسبة %56,3 أما إجابة المبحوثین الذكور بمحاید عن قیمة الثقافة فقد بلغت 

 .   عن قیمة التنشئة االجتماعیة%66,7اإلناث التي بلغت 

   وعلیھ، نخلص أن المضامین الصحفیة تساھم في تعزیز القیم لدى الشباب، كون أن 

ھذه القیم اكتسبوھا من خالل التنشئة االجتماعیة،إلى أن نسب أراء الجنسین اختلفت 

فیما یتعلق بمساھمة محتویات الصحف في تثبیت القیم لدیھم، فأعلى النسب كانت 

، وھذا یمكن تفسیره في كون أن "المسؤولیة"إلجابة الذكور، إال في ما یتعلق بقیمة 

الشباب مازال في مرحلة عمریة، تتمیز بالحیویة وحب التحرر والتھور، االندفاع 

، إضافة إلى إمكانیة اعتقادھم بأن الصحف الیومیة ال )1(والتسرع في أخذ القرارات

تساھم في جعلھم یتحملون المسؤولیة، بل مؤسسات التنشئة االجتماعیة ھي التي تقوم 

 .بتعلیمھم
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 یبین العالقة بین المضامین  الصحف الیومیة و تثبیت القیم حسب السن: 33جدول 

 السن
 

 القیم

 السن
 22إلى 19من  18إلى 16من

 محاید غیر موافق موافق محاید غیر  موافق موافق
 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 45.8 11 29.6 8 33.1 54 4.2 1 3.7 1 15.3 23 التنشئة االجتماعیة
 35.7 10 34.2 13 33.8 50 10.7 3 5.3 2 13.5 20 المثابرة

 23.5 8 31.5 17 38.9 49 11.8 4 7.4 4 13.5 17 إثبات الذات
 34.6 9 24.4 11 37.1 53 19.2 5 6.7 3 11.9 17 الثقة

 40.7 11 32.1 9 33.3 53 7.4 2 7.1 2 13.2 21 اإلحسان
 38.9 14 31.6 18 33.9 41 8.3 3 5.3 3 15.7 19 الصدق
 32.4 12 29.3 17 37 44 21.6 8 5.2 3 11.8 14 العدل

 45.8 11 35.7 15 31.8 47 4.2 1 9.5 4 13.5 20 المسؤولیة
 18.8 3 28.6 4 35.9 66 18.8 3 0 0 12 22 الثقافة

 34.6 9 25.9 7 35.4 57 26.9 7 7.4 2 9.9 16 حسن الحدیث

 31.8 7 44 11 32.9 55 18.2 4 0 0 12.6 21 التفكیر والنقد
 18.8 3 33.3 6 35.6 64 18.8 3 0 0 12.2 22 العلم

 29إلى 27من 26إلى23من 
 12.5 3 18.5 5 12.9 21 37.5 9 48.1 13 39.9 65 التنشئة االجتماعیة-

 10.7 3 10.5 4 14.9 22 42.8 12 50 19 37.8 56 المثابرة- 
 14.7 5 16.7 9 11.9 15 50 17 46.3 25 35.7 45 إثبات الذات- -

 19.2 5 15.6 7 11.9 17 26.1 7 53.3 24 39.1 56 الثقة- 
 14.8 4 10.7 3 13.8 22 37 10 50 14 39.6 63 اإلحسان- 

 19.4 7 17.5 10 9.9 12 33.4 12 45.6 26 40.5 49 الصدق- 

 16.2 6 15.5 9 11.8 14 29.7 11 50 29 39.5 47 العدل- 

 16.7 4 11.9 5 13.5 20 33.4 8 42.9 18 41.2 61 المسؤولیة-

 25 4 14.3 2 12.5 23 37.6 6 57.1 8 39.7 73 الثقافة- 

 15.4 4 18.5 5 12.4 20 23 6 48.1 13 42.2 68 حسن الحدیث-

 18.2 4 16 4 12.6 21 31.8 7 40 10 41.8 70 التفكیر والنقد- 

 12.5 2 11.1 2 13.9 25 50 8 55.6 10 38.3 69 العلم-
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 أعلى نسبة كامن للفئة المبحوثین إلي تتراوح       من خالل الجدول أعاله یتبین أن

عاما، حیث أجابوا  بمحاید ، بأن المضامین الصحفیة تساھم في 22-19أعمارھم من 

، وكذلك قیمة %45,8نسبة "  التنشئة االجتماعیة"تثبیت قیمھم، فقد احتلت قیمة  

، فھي تمثل عدم موافقة المبحوثین على أن المضامین 44، أما نسبة "المسؤولیة"

 ".التفكیر والنقد"الصحفیة تساھم في تثبیت قیمھم، والتي كانت لقیمة 

أما المبحوثین الذین أبدوا موافقتھم على  أن المضامین الصحفیة تساعدھم في تثبیت 

، والتي احتلت أعلى نسبة في نسب الموافقة لفئة %38,9بنسبة " إثبات الذات" قیمة 

 .22-19العمریة 

-23سنة، فئة المبحوثین الذین تتراوح أعمارھم من 22-19   تلت بعد الفئة العمریة 

عاما، حیث أبدوا عدم موافقتھم على أن الصحف الیومیة وما تحتویھ من مضامین 26

، ثم %57,1أي بنسبة" الثقافة"إعالمیة، ال تساعدھم على تثبیت القیم ، خاصة قیمة 

، أما أفراد العینة الذین %53بنسبة قدرھا "الثقة "، و%55,6بنسبة" العلم" بعدھا قیمة

، مقابل "إثبات الذات"، فیما یخص قیمة 50أجابوا بمحاید، فقدرت أعلى نسبة فیھا ب

عاما التي أبدت موافقتھا على أن المحتویات الصحف الیومیة 22-19الفئة العمریة من 

، أما %38,9بنسب" إثبات الذات"تساعد على تثبیت القیم لدیھم، وفي ھذه القیمة أي 

أجاب أفرادھا بالموافقة على أن الصحف الیومیة تساعدھم على 26-23فئة العمریة من

التفكیر " على قیمة %41,8تثبیت قیمھم ، من خالل المضامین التي تنشرھا بنسبة 

، أجابوا بعكس ذلك على أن 22-19والنقد، مقابل فئة المبحوثین الذین یبلغ عمرھم 

الصحف الیومیة وما تحتویھ من مضامین إعالمیة، ال تساعدھم على تثبیت  تلك 

 .%44القیمة بنسبة قدرھا 

عاما، التي یرى أجابوا بمحاید على أن المحتویات 29-27 وفیما یتعلق بالفئة العمریة 

  ،%19,4بنسبة"الصدق" الصحف الیومیة تساعد على تثبیت قیمھم، وھذا في قیمة

،كما أن الفئة 18-16مقابل نسبة  موافقة أفراد العینة الذین تتراوح أعمارھم من 
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عاما، الذین  یرى أجابوا بمحاید على أن المضامین الصحف الیومیة 29-27العمریة 

 فرد من 29من 25، وأبدو "العدل" لقیمة %19,2تساعدھم على تثبیت قیمھم، بنسبة

العینة ، أبدوا موافقتھم على أن الصحف الیومیة تقوم  بتثبیت قیمة العلم  لدیھم، بنسبة 

، أما أفراد العینة الذین أجابوا بمحاید  على أن المضامین الصحفیة %13,9قدرھا

، والعدل %26,9، التي بلغت "حسن الحدیث"تساعدھم في تثبیت قیمھم ، خاصة قیمة 

21,6%. 

     وعلیھ، نستخلص أن  أعلى نسبة إجابة المبحوثین ھي محاید ، و التي تخص فئة 

سنة، ومنھ نرى بأن المضامین 22إلى19المبحوثین الذین تتراوح أعمارھم من 

التفكیر "، "حسن الحدیث"الصحفیة تساھم في تثبیت بعض القیم، ومن ھذه القیم 

، كما  تعتبر "التنشئة االجتماعیة"، "، الصدق"إثبات الذات"، "المسؤولیة"، "والنقد

القیم راسخة في المجتمع، وقد اكتسبھا الفرد ونشأ على العمل بھا، إضافة إلى أن 

مؤسسات التنشئة االجتماعیة من أسرة، مدرسة، مسجد، كلھم ساھموا في غرس القیم 

وتثبیتھا، وإلشارة أیضا فإن مؤسسات  الصحفیة تقوم بتنشئة الشباب، وزیادة ترسیخ 

القیم لدیھ، ھذا بواسطة المقاالت ومختلف المضامین التي تقوم  بنشرھا، مع مراعاة 

اختالف أعمار القراء، كون أن عامل السن یلعب دور في تأثر بالمضامین الصحفیة، 

 .التي بدورھا تؤثر في القیم المكتسبة لدیھ
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یبین العالقة بین المضامین  الصحف الیومیة و تثبیت القیم حسب المستوى : 34جدول

 التعلیمي

     المقیاس     
 والتكرار

 
 القیم 

                                  المستوى التعلیمي  

 ثانوي      متوسط  

 محاید غیر موافق موافق محاید   غیر موافق  موافق    

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت
التنشئة -

 االجتماعیة
3 1.8 0 0 1 4.2 53 32.5 4 14.8 3 12.5 

 21.4 6 18.4 7 31.8 47 3.6 1 2.6 1 1.4 2 المثابرة- 

 26.5 9 20.1 13 30.2 38 5.9 2 0 0 1.6 2 إثبات الذات- -

 46.2 12 17.8 8 28 40 0 0 2.2 1 2.1 3 الثقة- 

 25.9 7 17.9 5 27.7 44 0 0 3.6 1 1.9 3 اإلحسان- 

 27.8 10 19.3 11 32.2 39 2.8 1 1.8 1 1.7 2 الصدق- 

 35.1 13 22.4 13 28.6 34 5.4 2 0 0 1.7 2 العدل- 

 16.7 4 31 13 29.1 43 4.2 1 2.4 1 1.4 2 المسؤولیة-

 18.8 3 14.3 2 29.9 55 12.5 2 0 0 1.1 2 الثقافة- 

 42.3 11 29.6 8 25.5 41 7.7 2 0 0 1.2 2 حسن الحدیث-

 22.7 5 24 6 29.3 49 4.5 1 4 1 1.2 2 التفكیر والنقد-

 25 4 16.7 3 29.4 53 0 0 0 0 2.2 4 العلم-

     دراسات علیا                          جامعي 

التنشئة -
 االجتماعیة

99 60.7 20 74.1 18 75 8 4.9 3 11.1 2 8.3 

 3.6 1 13.2 5 18.4 7 71.4 20 65.8 25 62.1 92 المثابرة- 

 2.9 1 11.1 6 4.8 6 64.7 22 64.8 35 63.5 80 إثبات الذات

 3.8 1 11.1 5 4.9 7 50 13 68.8 31 65 93 الثقة- 

 3.7 1 7.1 2 6.3 10 70.4 19 71.4 20 61.6 98 اإلحسان- 

 11.1 4 8.8 5 3.3 4 58.6 21 70.2 40 62.9 76 الصدق- 

 8.1 3 8.6 5 4.2 5 51.3 19 69 40 65.5 78 العدل- 

 8.3 2 11.9 5 4.1 6 70.9 17 54.8 23 65.5 97 المسؤولیة-

 12.5 2 14.3 2 4.9 9 56.3 9 71.4 10 1. 64 118 الثقافة- 

 3.8 1 7.4 2 6.2 10 46.1 12 63 17 67.1 108 حسن الحدیث-

 4.5 1 12 3 5.4 9 68.1 15 60 15 64.1 107 التفكیر والنقد- 

 6.3 1 16.7 3 5 9 68.8 11 66.7 12 63.3 114 العلم-
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 من خالل قراءة الجدول أعاله، یتبین أن إلجابة المبحوثین بمحاید، ھي احتلت أعلى 

نسبة، والتي تمثل إجابتھم عن ما إذا كانت المضامین الصحفیة تساھم في تثبیت قیم 

، أما موافقة %71,4، والمثابرة %75" التنشئة االجتماعیة"الشباب، فبلغت نسبة قیمة 

حسن "فیما یخص % 67,5المبحوثین على مساعدة المضامین الصحفیة لھم ، بلغت 

" التفكیر والنقد"، أما %65,5بلغت نسبتھم " الثقة"،" العدل"،"المسؤولیة" ،"الحدیث

 .%63,5بنسبة " إثبات الذات"، ثم تلیھا قیمة %64,1فقدرت نسبتھا ب

 إن أغلبیة أفراد العینة الذین لھم مستوى تعلیمي جامعي، أجابوا بعدم موافقتھم على 

" التنشئة االجتماعیة"أن المحتویات الصحفیة تساعدھم على تثبیت القیم، من بینھا قیمة 

" الصدق"، و%71,4بنسبة " اإلحسان"، %71,4بنسبة " الثقافة"، قیمة %74,1بنسبة 

 .%70,2بنسبة 

 أجاب المبحوثین الذین لھم مستوى تعلیمي ثانوي بمحاید في كون المضامین الصحفیة 

، بعدھا "الثقة"لقیمة % 46,2تساعد على تثبیت قیمھم، حیث بلغت أعلى نسبة فیھ 

. %42,3بنسبة" حسن الحدیث"، وتلت قیمة 45,5نسبة" إثبات الذات"احتلت قیمة 

، ثم بعدھا أبدى %31، التي قدرت نسبتھا"المسؤولیة"مقابل نسبة غیر موافق في قیمة 

،على أن الصحف %32,5بنسبة " التنشئة االجتماعیة"المبحوثین موافقتھم في قیمة 

 فتخص قیمة %32,2تساعد على تثبت القیم الموجودة لدیھم، وفیما یخص نسبة 

 .%32,2بنسبة" المثابرة"، ثم قیمة"الصدق"

 أما المبحوثین الذین لھم مستوى تعلیمي دراسات علیا، فقد أبدوا عدم موافقتھم على 

أن المحتویات الموجودة في الصحف تساعدھم على تثبیت القیم، خاصة فیما یتعلق 

 12,5 لقیمة العلم، أما نسبة %16,7، ونسبة %18,4بنسبة" التنشئة االجتماعیة" بقیمة 

،والتي تمثل نسبة إجابة المبحوثین بمحاید تجاه المحتویات الصحفیة "ثقافة" ل%

 ألنھم التجربة لتعزیز القیم أو إلغائھا  . %11,1نسبتھا" الصدق"وتثبیتھا للقیم، ثم قیمة  
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   وعلیھ، نستخلص أن المستوى التعلیمي لھ دخل في تأثر بالمضامین الصحفیة          

، حیث أنھ ومن خالل إجابة المبحوثین وجدنا أن أفراد العینة الذین لھم مستوى 

تعلیمي ثانوي، اتخذوا موقف الحیاد ، في كون  أن الصحف تساھم في تثبیت القیم، 

 ، ألنھم ال یملكون القدرة على إبداء أرائھم، %46,2أي بنسبة " الثقة" وخاصة قیمة 

و یعود ذلك إلى اإلحساس بنقص في المعرفة،  في مقابل المبحوثین الذین لھم مستوى 

، أما أفراد %2,3تثبیتھا الصحف الیومیة، بنسبة" الثقة"تعلیمي متوسط، رأوا أن قیمة 

العینة الذین لھم مستوى دراسات علیا، أعطوا إجابة محاید لقیمة الثقة ، وتبریر عدم 

موافقة األفراد الذین لھم مستوى دراسات علیا على أن الصحف الیومیة تساعدھم على 

تثبیت قیمھم، ألن لھم التجربة لتعزیز القیم أو إلغائھا، ومنھ قد تلعب المضامین 

الصحفیة دور في تثبیت القیم المكتسبة لدى الشباب، وتحاول غرسھا، ومنھ یمكن أن 

تحترم بذلك المؤسسات اإلعالمیة السیاق الذي تنشط فیھ، وتحرص على ترسیخ 

 .القیمة
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 یبین العالقة بین المضامین الصحفیة وتثبیت القیم  حسب الدخل الشھري: 35جدول

الدخل 
 الشھري

 
 

 
 القیم   

 الدخل الشھري
 5000أقل من
 

 15000إلى10000أكثرمن 10000إلى5000أكثر من

غیر  موافق
 موافق

غیر  موافق محاید
 موافق

غیر  موافق محاید
 موافق

 محاید

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

التنشئة 
 االجتماعیة

10 6.1 3 11.1 0 0 8 4.9 4 14.8 1 4.2 124 76.1 17 63 21 87.5 

 85.7 24 84.2 32 71.6 106 3.6 1 5.3 2 6.8 10 3.6 1 2.6 1 7.4 11 المثابرة

إثبات 
 الذات

7 5.6 4 7.4 2 5.9 6 4.8 4 7.4 3 8.8 97 76 .

9 
39 72.2 26 76.4 

 88.6 22 71.1 32 35.5 108 3.8 1 8.9 4 5.6 8 0 0 4.4 2 7.7 11  الثقة

 74.1 20 75 21 76.1 121 0 0 3.6 1 7.5 12 3.7 1 7.1 2 6.3 10 اإلحسان

 

 الصدق

9 7.4 3 5.3 1 2.8 8 6.6 4 7 1 2.8 94 77.7 41 71.9 27 75 

 81.1 30 72.4 42 75.6 90 2.7 1 8.6 5 5.9 7 2.7 1 5.2 3 7.6 9 العدل

 75 18 73.8 31 76.4 113 4.2 1 7.1 3 6 9 4.2 1 4.8 2 6.8 10 المسؤولیة

 93.8 15 64.3 9 75 138 0 0 7.1 1 6.5 12 0 0 14.3 2 6 11 الثقافة

حسن 
 الحدیث

12 7.5 1 3.7 0 0 10 6.2 3 11.1 0 0 125 74.5 19 70.4 23 88.4 

التفكیر 
 والنقد

10 6 1 4 2 9.1 12 7.2 1 4 0 0 125 74.9 17 68 20 91.9 

.13 11 العلم

8 
1 5.6 1 6.3 12 6.7 1 5.6 0 0 136 75.6 12 66.7 14 87.6 
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 الدخل الشھري
 

 
 القیم   

 الدخل الشھري
 20000أكثر من 20000إلى15000أكثرمن
غیر  موافق

 موافق

 محاید غیر موافق موافق محاید

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت
التنشئة -

 االجتماعیة
6 3.7 0 0 1 4.2 15 9.2 3 11.1 1 4.2 

 7.1 2 7.9 3 9.5 14 0 0 0 0 4.8 7 المثابرة- 

 8.8 3 11.1 6 7.9 10 0 0 1.9 1 4.8 6 إثبات الذات- -

 11.5 3 13.3 6 7 10 0 0 2.2 1 4.2 6 الثقة- 

 14.8 4 10.7 3 7.5 12 7.4 2 3.6 1 2.5 4 اإلحسان- 

 16.7 6 10.5 6 5.8 7 2.8 1 5.3 3 2.5 3 الصدق- 

 10.8 4 10.3 6 7.6 9 2.7 1 3.4 2 3.4 4 العدل- 

 12.5 3 11.9 5 7.4 11 4.2 1 2.4 1 3.4 5 المسؤولیة-

 0 0 14.3 2 9.2 17 6.3 1 0 0 3.3 6 الثقافة- 

 11.5 3 11.1 3 8.1 13 0 0 3.7 1 3.7 6 حسن الحدیث-

 0 0 24 6 7.8 13 0 0 0 0 4.2 7 التفكیر والنقد- 

 6.3 1 22.2 4 7.8 14 0 0 0 0 3.9 7 العلم-

 

، وھي نسبة األعلى في %77,7         من خالل قراءة الجدول تبین أن بنسبة 

النسب، والتي تمثل موافقة المبحوثین على أن المحتویات الصحفیة تساھم في تثبیت 

" اإلحسان"، "المسؤولیة" لقیمة %76,4، ثم "إثبات الذات" لقیمة %76,9القیم، ونسبة 

 .%76,1بنسبة 

، أبدوا عدم موافقتھم على أن 20000 أما أفراد العینة الذین لھم دخل شھري أكثر 

لقیمة % 22,2 لقیمة التفكیر والنقد،و%24الصحف الیومیة تساھم في تثبیت القیم،

 9,2، مقابل إلجابة بموافق، التي بلغت نسبتھا ب "الثقافة"  لقیمة %14,3العلم، ونسبة 

، في حین بلغت نسبة إجابة المبحوثین "المثابرة" لقیمة % 9,5، و"الثقافة"لقیمة %

 .%14,8، و%16,7بنسبة " الصدق"بمحاید على قیمة 
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، عما 10000إلى5000 وفیما یخص إجابة المبحوثین الذین لھم دخل شھري أكثر من 

إذا كانت المضامین تساھم في تثبیت القیم الموجودة لدیھم، حیث أجابوا بعدم الموافقة، 

حسن "  لقیم %11,1، و%14,8" التنشئة االجتماعیة"التي قدرت نسبتھا في قیمة 

، مقابل نسبة موافقتھم على أن المحتویات الصحفیة تثبت القیم، خاصة قیمة "الحدیث

 .%7,5" اإلحسان"،و قیمة%7,2بنسبة "التفكیر والنقد"

 ، فقد أجابوا بموافقتھم 5000    أما إجابة المبحوثین الذین لھم دخل شھري أقل من 

  نسبة 7,4، و "العلم" لقیمة 13,8على أن الصحف تساھم في تثبیت قیمھم، بنسبة  

" الصدق"المثابرة، التي احتلت أعلى النسب في إجابتھم بموافقة،ثم قیمة "تخص قیمة 

، مقابل نسب  إجابة المبحوثین "حسن الحدیث" ل% 7,6، بعدھا نسبة %7,6بنسبة 

التنشئة "  لقیمة%11,1، ونسبة "اإلحسان" لقیمة 7,4%بعدم الموافقة ، بنسبة 

 ".االجتماعیة

    نستنتج أن الدخل الشھري ال یؤثر في ما إذا كانت المضامین الصحفیة تساھم في 

تثبیت القیم، كون أن أعلى نسبة لموافقة على مساھمة الصحف في تثبت القیم، كانت 

،مقابل %77,7،  وقدرت النسبة ب15000-10000لألفراد الذین لھم دخل شھري 

، كما أن الصحف %9,2 ، فكانت نسبتھم ب20000الذین لدیھم دخل شھري أكثر من 

الیومیة تساھم في تثبیت قیم األفراد، وھذا من خالل الموضوعات التي تنشرھا، والتي 

یجب أن تراعي قیم األفراد، كون أن ھذه القیم تلعب دور في التأثر بالمضامین 

الصحفیة، حیث قدرت إجابة المبحوثین في كون أن قیم الموجودة لدیھم، تسلھم في 

، ومنھ البد على المؤسسات اإلعالمیة أن %61,7تأثرھم بالمضامین الصحفیة، بنسبة 

تراعي القیم التي یحملھا الفرد في نشر مواضیعھا، فكلما كانت القیم ایجابیة، فكلما 

 .كان تأثیر الصحف ایجابي
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 یبین العالقة بین المضامین الصحفیة وتغییر القیم : 36جدول 

 المقیاس
 القیم

عدم  محاید  غیر موافق     موافق
 اإلجابة

 مجموع

 % ت % ت % ت % ت % ت

مثابرتك على قراءة  الصحف -
 .الیومیة ساھم  في التزامك بالوقت

102 47.7 55 25.7 47 22 10 4.7 214 100 

قراءتك ألخبار الجرائم والعنف 
المنشورة في الصحف 

الیومیة،جعلتك تفقد صبرك   
 .وھدوئك 

70 32.7 92 43 39 18.2 13 6.1 214 100 

قراءتك للمواضیع المنشورة في - 
الصحف الیومیة كأخبار المتعلقة 

بالفساد قلل من احترامك    
 .للشخصیات معینة

115 53.7 49 22.9 36 16.8 14 6.5 214 100 

ھل ترى أن المقاالت التي -  
تحاول تقدیم ید المساعدة  

للمحتاجین ولألشخاص ذوي 
االحتیاجات الخاصة، تجعلك 

 .تتضامن معھم

162 75.7 22 10.3 19 8.9 11 8.1 214 100 

تعرضك لألخبار الجرائم المنشورة 
في الصحف الیومیة،وإطالع على 
األحكام الصادرة بحق مرتكبیھا، 

 .جعلك ال تؤمن بوجود المساواة

115 53.7 50 23.4 36 16.8 13 6.1 214 100 

انتظامك على قراءة الصحف 
الیومیة ساھم في تدعیم أواصر 

 .المحبة لدیك

103 48.1 44 20.6 50 23.4 17 7.9 214 100 

ھل ساھمت األخبار المنشورة في 
الصحف الیومیة في ارتباطك 

 .بالسلطة

46 21.5 99 46.3 52 24.3 17 7.9 214 100 

متابعتك للمضامین الصحفیة - 
 .ساعدك على تخطي اإلساءة

96 44.9 53 24.8 50 23.4 15 7 214 100 

 100 214 7.5 16 15 32 29.9 64 47.7 102 ھل تؤمن بأن الغایة تبرر الوسیلة
ھل ترى أن المضامین الصحفیة 

 زرعت عادات وتقالید دخیلة
105 49.1 54 25.2 41 19.2 14 6.5 214 100 
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، قدرت  باألعلى نسبة لقیمة %75,7   من خالل الجدول أعاله تبین أن نسبة 

التضامن مع األشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة، و تمثل ھذه النسبة أیضا موافقة 

 %53,7المبحوثین على أن المضامین  الصحفیة تساھم في تغییر قیمھم، أما نسبة 

تمثل إجابة أفراد العینة الذین رأوا بأن الصحف الیومیة ساھمت في تقلیل من 

احترامھم للشخصیات معینة، وكذا جعلھم ال یؤمنون بوجود المساواة، أما نسبة 

، التي ساھمت المضامین الصحفیة في "العادات والتقالید الدخیلة" لقیمة 49,1%

 .زرعھا في المجتمع

 أما أفراد العینة الذین أبدوا عدم موافقتھم على أن المضامین الصحفیة تساھم في 

لقیمة فقدان الھدوء %43،و"ارتباط بالسلطة" لقیمة %46,3بتغییر القیم،  بنسبة قدرت 

 .والصبر

 وفیما یخص إجابة المبحوثین الذین أجابوا بمحاید على أن المضامین الصحفیة تساھم 

، والتي تمثل عدم مقدرة %24,3بفي تغییر القیم الموجودة لدیھم، قدرت نسبتھم 

 .المضامین الصحفیة على جعل األفراد یرتبطون بالسلطة

    نستخلص أن المضامین الصحفیة أثرت إیجابا على قیمة التضامن لدى الشباب،  

كما  أثرت سلبا على قیم االحترام والمساواة، ألنھا لم تراعي القیم في نشر محتویاتھا 

 .  اإلعالمیة
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 یبین العالقة بین المضامین الصحفیة و تغییر القیم حسب الجنس: 37جدول

 الجنس
 

 القیم

 الجنس
 اإلناث الذكور

 محاید غیر موافق موافق محاید غیر موافق موافق
 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

مثابرتك على قراءة  الصحف 
الیومیة ساھم  في التزامك 

 .بالوقت

58 56.9 26 40 20 42.6 44 44.3 39 60 27 57.4 

قراءتك ألخبار الجرائم 
والعنف المنشورة في الصحف 
الیومیة،جعلتك تفقد صبرك   

 .وھدوئك 

39 55.7 48 45.7 17 43.6 31 44.3 57 54.3 22 56.4 

قراءتك للمواضیع المنشورة 
في الصحف الیومیة كأخبار 

المتعلقة بالفساد قلل من 
 .احترامك   للشخصیات معینة

58 50.4 35 55.6 11 30.6 57 49.6 28 44.4 25 69.5 

ھل ترى أن المقاالت التي 
تحاول تقدیم ید المساعدة  

للمحتاجین ولألشخاص ذوي 
االحتیاجات الخاصة، تجعلك 

 .تتضامن معھم

80 46.2 13 59.1 11 57.9 93 53.8 9 40.9 8 42.1 

 تعرضك لألخبار الجرائم

المنشورة في الصحف 
الیومیة،وإطالع على األحكام 

الصادرة بحق مرتكبیھا، 
جعلك ال تؤمن بوجود 

 .المساواة

58 50.4 32 50.8 14 38.9 57 49.6 31 49.2 22 61.1 

انتظامك على قراءة الصحف 
الیومیة ساھم في تدعیم 

 .أواصر المحبة لدیك

56 54.4 25 41.1 23 46 20 43.5 63 54.3 27 51.9 

ھل ساھمت األخبار المنشورة 
في الصحف الیومیة في 

 .ارتباطك بالسلطة

26 56.5 53 45.7 25 48.1 20 43.5 63 54.3 27 54 

متابعتك للمضامین الصحفیة 
 .ساعدك على تخطي اإلساءة

48 50 30 44.1 26 52 48 50 38 55.9 24 48 

ھل تؤمن بأن الغایة تبرر 
 الوسیلة

52 51 35 43.8 17 53.1 50 49 45 56.2 15 46.9 

ھل ترى أن المضامین 
الصحفیة زرعت عادات 

 وتقالید دخیلة

56 53.3 32 47.1 16 39 49 46.7 36 52.9 25 61 
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، إلجابة المبحوثین %69,5من خالل الجدول أعاله تبین أن أعلى نسبة  بلغت       

بمحاید على أن المضامین  الصحفیة تساھم في تغییر قیمھم، وظھرت أعلى نسبة في 

، %61,1التي بلغت  " المساواة" لدى اإلناث، وفي قیمة" تقلیل من االحترام"قیمة

  لقیمة %61، أما 50,8مقابل نسبة الذكور الذین أبدوا عدم  موافقتھم علیھا، بنسبة

، التي أجابوا  اإلناث علیھا بمحاید، لكن أفراد العینة  " العادات والتقالید الدخیلة"

التضامن : الذكور أبدوا حیادھم على أن الصحف الیومیة ساھمت في تغییر قیم التالیة

 .%53,1، الغایة تبرر الوسیلة بنسبة%57,9بنسبة 

 أما الذكور الذین أبدوا موافقتھم على أن المضامین الصحفیة تساھم في تغییر القیم،  

،مقابل عدم موافقة اإلناث، حیث بلغت "االلتزام بالوقت" لقیمة %56,9ببنسبة قدرت 

، كذلك أبدوا عدم  موافقتھم على تغییر المضامین الصحفیة لقیمة %60نستھم 

، وقد %45,7، مقابل الذكور التي بلغت نسبتھم %54,3بنسبة" االرتباط بالسلطة"

أبدى الذكور موافقتھم على أن الصحف الیومیة عن طریق محتویاتھا تساھم في تغییر 

، مقابل نسبة اإلناث  الذین أبدوا %51اعتقادھم بأن الغایة تبرر الوسیلة، أي بنسبة 

 .  %56عدم موافقتھم علیھا بنسبة  

    نستخلص من ھذه النتائج أن الجنس یلعب دور في مساھمة المضامین الصحفیة في 

تغییر القیم، حیث أن ھناك اختالفات بین الجنسین في تغییر الصحف الیومیة لقیمھم، 

وھذا یمكن أن یرجع إلى اختالف الموجود بین الذكور واإلناث، في تفضیل المواضیع 

 .   الصحفیة، كتفضیل الذكور للمواضیع الریاضیة
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 یبین العالقة بین المضامین الصحفیة و تغییر القیم حسب السن: 38جدول

  السن
 

 
 القیم

 السن
 22إلى 19من  18إلى 16من

غیر  موافق
 موافق

 محاید غیر موافق موافق محاید

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت
مثابرتك على قراءة  الصحف 

الیومیة ساھم  في التزامك 
 .بالوقت

15 14.7 4 6.2 6 12.8 33 32.4 21 32.3 19 20.4 

قراءتك ألخبار الجرائم والعنف 
المنشورة في الصحف 

الیومیة،جعلتك تفقد صبرك   
 .وھدوئك 

 

10 
 

14.3 
 

10 
 

9.5 
 

5 
 

12.8 
 

25 
 

35.7 
 

36 
 

34.3 
 

12 
 

30.8 

قراءتك للمواضیع المنشورة في 
الصحف الیومیة كأخبار المتعلقة 
بالفساد قلل من احترامك    

 .للشخصیات معینة

 

12 
 

10.4 
 

4 
 

6.3 
 

9 
 

25 
 

35 
 

30.4 
 

25 
 

39.7 
 

13 
 

36.1 

ھل ترى أن المقاالت التي -  
تحاول تقدیم ید المساعدة  

للمحتاجین ولألشخاص ذوي 
االحتیاجات الخاصة، تجعلك 

 .تتضامن معھم

 

 

19 

 

 

11 

 

 

1 

 

 

4.5 

 

 

5 

 

 

26.3 

 

 

59 

 

 

34.1 

 

 

7 

 

 

31.8 

 

 

7 

 

 

36.8 

تعرضك لألخبار الجرائم 
المنشورة في الصحف 

الیومیة،وإطالع على األحكام 
الصادرة بحق مرتكبیھا، جعلك ال 

 .تؤمن بوجود المساواة

 

15 
 

13 
 

5 
 

7.9 
 

5 
 

13.9 
 

36 
 

31.3 
 

26 
 

41.3 
 

11 
 

30.6 

انتظامك على قراءة الصحف 
الیومیة ساھم في تدعیم أواصر 

 .المحبة لدیك

 

16 
 

15.5 
 

4 
 

6.5 
 

5 
 

10 
 

32 
 

31.1 
 

23 
 

37.7 
 

18 
 

36 

ھل ساھمت األخبار المنشورة في 
الصحف الیومیة في ارتباطك 

 .بالسلطة

 

5 
 

10.9 
 

13 
 

11.

2 

 

7 
 

13.5 
 

11 
 

23.9 
 

47 
 

40.5 
 

15 
 

28.8 

متابعتك للمضامین الصحفیة - 
 .ساعدك على تخطي اإلساءة

 

13 
 

13.5 
 

5 
 

7.4 
 

7 
 

14 
 

29 
 

30.2 
 

27 
 

39.7 
 

17 
 

34 
 34.4 11 35 28 33.3 34 21.9 7 8.8 7 10.8 11 ھل تؤمن بأن الغایة تبرر الوسیلة
ھل ترى أن المضامین الصحفیة 

 زرعت عادات وتقالید دخیلة
13 12.4 7 10.

3 
5 12.2 30 28.6 27 39.7 16 39 
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 السن
 

 

 القیم

 السن

 26إلى23من 
 

29إلى 27من  

 
 محاید غیر موافق موافق محاید غیر موافق موافق

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

مثابرتك على قراءة  الصحف -
 .الیومیة ساھم  في التزامك بالوقت

 

41 

 

40.2 
 

29 
 

44.6 
 

17 
 

36.1 
 

13 
 

12.7 
 

11 
 

16.9 
 

5 
 

10.6 

قراءتك ألخبار الجرائم والعنف 
المنشورة في الصحف 

الیومیة،جعلتك تفقد صبرك   
 .وھدوئك 

 

26 
 

37.1 
 

47 
 

44.8 
 

14 
 

35.9 
 

9 
 

12.9 
 

12 
 

11.4 
 

8 
 

20.5 

قراءتك للمواضیع المنشورة في - 
الصحف الیومیة كأخبار المتعلقة 
بالفساد قلل من احترامك    

 .للشخصیات معینة

 

48 
 

41.7 
 

28 
 

44.4 
 

11 
 

30.6 
 

20 
 

17.4 
 

6 
 

9.5 
 

3 
 

8.3 

ھل ترى أن المقاالت التي -  
تحاول تقدیم ید المساعدة  

للمحتاجین ولألشخاص ذوي 
االحتیاجات الخاصة، تجعلك 

 .تتضامن معھم

 

72 
 

41.6 
 

10 
 

45.4 
 

5 
 

26.4 
 

23 
 

13.3 
 

4 
 

18.2 
 

2 
 

10.5 

تعرضك لألخبار الجرائم المنشورة 
في الصحف الیومیة،وإطالع على 
األحكام الصادرة بحق مرتكبیھا، 

 .جعلك ال تؤمن بوجود المساواة

 

 

49 

 

 

42.6 

 

 

24 

 

 

38.1 

 

 

14 

 

 

38.9 

 

 

15 

 

 

13 

 

 

8 

 

 

12.7 

 

 

6 

 

 

16.7 

انتظامك على قراءة الصحف 
الیومیة ساھم في تدعیم أواصر 

 .المحبة لدیك

 

 

43 

 

 

41.7 

 

 

23 

 

 

37.7 

 

 

21 

 

 

42 

 

 

18 

 

 

11.7 

 

 

11 

 

 

18 

 

 

6 

 

 

12 
ھل ساھمت األخبار المنشورة في 

الصحف الیومیة في ارتباطك 
 .بالسلطة

 

24 
 

52.2 
 

41 
 

35.3 
 

22 
 

42.3 
 

6 
 

13 
 

15 
 

12.9 
 

8 
 

15.4 

متابعتك للمضامین الصحفیة - 
 .ساعدك على تخطي اإلساءة

45 46.8 24 35.3 18 36 9 9.4 12 17.6 8 16 

  ھل تؤمن بأن الغایة تبرر الوسیلة

43 
 

42.2 
 

34 
 

42.5 
 

10 
 

31.2 
 

14 
 

13.7 
 

11 
 

13.8 
 

4 
 

12.5 

ھل ترى أن المضامین الصحفیة 
 زرعت عادات وتقالید دخیلة

 

45 
 

42.9 
 

26 
 

38.2 
 

15 
 

36.5 
 

17 
 

16.2 
 

7 
 

10.3 
 

5 
 

12.2 
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، وھي ألفراد العینة %52,2      من خالل قراءة الجدول یبین أن أعلى نسبة  بلغت 

سنة، حیث أبدوا موافقتھم على أن المضامین 26-23الذین تتراوح أعمارھم من 

 ،ألفراد  العینة %40,5الصحفیة تساعدھم على  االرتباط بقیمة السلطة، مقابل  نسبة 

 والذین أجابوا بعدم موافقتھم على مساعدة الصحف 22-19الذین تتراوح أعمارھم من 

الیومیة لھم الرتباطھم بقیمة السلطة، إضافة إلى  إبداء عدم موافقتھم على مساعدة 

 .%41,3الصحف الیومیة لھم على تغییر قیم المساواة بنسبة

 قد أظھروا عدم موافقتھم    على أن 29-23أما المبحوثین الذین تتراوح أعمارھم من 

، %45,4" التضامن"المضامین الصحفیة تساھم في تغییر قیمھم، فبلغت نسبة قیمة 

لقیمة الھدوء والصبر، أما قیمة االلتزام %44.8، ونسبة %44.4" االحترام"وقیمة 

، في حین أجابوا  بالموافقة على مساھمة المحتویات الصحفیة %44,6بالوقت بلغت 

 .%42,5، الغایة تبرر الوسیلة  بنسبة %42,6المساواة بنسبة :  في  تغییر القیم التالیة 

، فقد أبدوا عدم 29إلى 27 وفي ما یخص فئة أفراد العینة الذین تتراوح أعمارھم من 

موافقتھم على تغییر قیمھم من قبل المضامین الصحفیة، فقدرت نسبة عدم موافقتھم 

  لقیمة المحبة، أما قیمة تخطي اإلساءة %18، و%18,2بعلى تغییر قیمة التضامن 

 التي أبدوا فیھا موافقتھم 18-16، في مقابل الفئة التي سنھا %17,6بلغت نسبتھا 

على قیمة االلتزام بالوقت، كما اتخذوا %14,7 على قیمة المحبة، و%15,5بنسبة 

، %25، واالحترام بنسبة %26,3التضامن بنسبة : موقف محاید في قیم التالیة

 . لقیمة الغایة تبرر الوسیلة21,9%

  وعلیھ، نخلص إلى أن السن یلعب دور في تأثیر المضامین الصحفیة على الشباب، 

وذلك من خالل تغییر قیمھم، حیث أنھ كلما كان سن األفراد أكبر، كلما قل مساھمة 

 . الصحف الیومیة في تغییر قیم األفراد
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 یبین العالقة بین المضامین الصحفیة وتغییر القیم حسب المستوى التعلیمي: 39جدول

 المقیاس   والتكرار
 

 القیم

 المستوى التعلیمي
 ثانوي متوسط

غیر  موافق
 موافق

 محاید غیر موافق موافق محاید

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت
مثابرتك على قراءة  الصحف 
 .الیومیة ساھم  في التزامك بالوقت

3 2.9 1 0.9 0 0 30 29.4 14 12.5 16 34 

قراءتك ألخبار الجرائم المنشورة في 
الصحف الیومیة،جعلتك تفقد صبرك   

 وھدوئك

1 1.4 3 2.9 0 0 24 34.3 23 21.9 13 33.3 

قراءتك للمواضیع المنشورة في 
الصحف الیومیة كأخبار المتعلقة 
بالفساد قلل من احترامك    

 .للشخصیات معینة

1 0.9 1 1.6 2 5.6 30 26.1 14 25.4 14 38.9 

ھل ترى أن المقاالت التي تحاول 
تقدیم ید المساعدة  للمحتاجین 
ولألشخاص ذوي االحتیاجات 
 .الخاصة، تجعلك تتضامن معھم

3 1.7 0 0 1 8.3 48 27.7 6 27.3 6 31.6 

تعرضك لألخبار الجرائم المنشورة 
في الصحف الیومیة،وإطالع على 
األحكام الصادرة بحق مرتكبیھا، 

 .جعلك ال تؤمن بوجود المساواة

 

1 
 

0.9 
 

3 
 

4.8 
 

0 
 

0 
 

34 
 

29.6 
 

15 
 

23.8 
 

11 
 

30.6 

انتظامك على قراءة الصحف الیومیة 
 .ساھم في تدعیم أواصر المحبة لدیك

 

3 
 

2.9 
 

1 
 

1.6 
 

0 
 

0 
 

30 
 

29.1 
 

15 
 

24.6 
 

15 
 

30 
ھل ساھمت األخبار المنشورة في 

الصحف الیومیة في ارتباطك 
 .بالسلطة

 

0 
 

0 
 

4 
 

3.4 
 

0 
 

0 
 

12 
 

26.1 
 

22 
 

19 
 

16 
 

30.8 

متابعتك للمضامین الصحفیة - 
 .ساعدك على تخطي اإلساءة

1 1 1 1.7 2 4 27 28.1 18 26.5 15 30 

 37.5 12 23.8 19 28.4 29 3.1 1 5. 2 2 1 1 ھل تؤمن بأن الغایة تبرر الوسیلة
ھل ترى أن المضامین الصحفیة 

 زرعت عادات وتقالید دخیلة
0 0 3 4.4 1 2.4 30 28.6 19 23.9 11 26.8 
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 المستوى التعلیمي
 

 القیم

 المستوى التعلیمي
 دراسات علیا جامعي

 موافق محاید غیر موافق موافق
غیر 
 موافق

 محاید

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت
مثابرتك على قراءة  الصحف -

الیومیة ساھم  في التزامك 
 .بالوقت

 

65 

 

63.7 
 

44 
 

39.3 
 

28 
 

59.5 
 

4 
 

3.9 
 

6 
 

5.4 
 

3 
 

6.4 

قراءتك ألخبار الجرائم والعنف 
المنشورة في الصحف 

الیومیة،جعلتك تفقد صبرك   
 .وھدوئك 

 

41 
 

58.6 
 

73 
 

69.5 
 

23 
 

58.9 
 

4 
 

5.7 
 

6 
 

5.7 
 

3 
 

7.7 

قراءتك للمواضیع المنشورة في - 
الصحف الیومیة كأخبار المتعلقة 
بالفساد قلل من احترامك    

 .للشخصیات معینة

 

76 
 

66.1 
 

41 
 

65.1 
 

20 
 

55.6 
 

8 
 

7 
 

5 
 

7.9 
 

0 
 

0 

ھل ترى أن المقاالت التي -  
تحاول تقدیم ید المساعدة  

للمحتاجین ولألشخاص ذوي 
االحتیاجات الخاصة، تجعلك 

 .تتضامن معھم

 

 

113 

 

 

65.3 

 

 

12 

 

 

54.5 

 

 

12 

 

 

63.2 

 

 

9 

 

 

5.2 

 

 

4 

 

 

18.2 

 

 

0 

 

 

0 

تعرضك لألخبار الجرائم 
المنشورة في الصحف 

الیومیة،وإطالع على األحكام 
الصادرة بحق مرتكبیھا، جعلك ال 

 .تؤمن بوجود المساواة

 

 

70 

 

 

60.8 

 

 

41 

 

 

65.1 

 

 

25 

 

 

69.5 

 

 

10 

 

 

8.7 

 

 

3 

 

 

4.8 

 

 

0 

 

 

0 

انتظامك على قراءة الصحف 
الیومیة ساھم في تدعیم أواصر 

 .المحبة لدیك

 

62 
 

60.2 
 

41 
 

67.2 
 

34 
 

68 
 

8 
 

72 
 

4 
 

6.6 
 

1 
 

2 

ھل ساھمت األخبار المنشورة في 
الصحف الیومیة في ارتباطك 

 .بالسلطة
31 67.4 74 63.8 32 61.6 3 6.5 6 5.2 4 7.7 

متابعتك للمضامین الصحفیة - 
 .ساعدك على تخطي اإلساءة

 

63 
 

65.6 
 

45 
 

66.2 
 

29 
 

58 
 

5 
 

5.2 
 

4 
 

5.8 
 

4 
 

8 

 3.1 1 6.3 5 6.9 7 56.3 18 67.5 54 63.8 65 ھل تؤمن بأن الغایة تبرر الوسیلة

ھل ترى أن المضامین الصحفیة 
 زرعت عادات وتقالید دخیلة

 

67 
 

63.8 
 

42 
 

61.8 
 

28 
 

68.3 
 

8 
 

7.6 
 

4 
 

5.9 
 

1 
 

2.4 
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    من خالل قراءة الجدول أعاله، یتبین أن إجابة المبحوثین الذین لھم مستوى تعلیم 

جامعي بمحاید، ھي احتلت أعلى نسبة، والتي تمثل إجابتھم على أن المضامین 

، %69,5" الھدوء والصبر"الصحفیة تساھم في تغییر قیم الشباب، فبلغت نسبة قیمة 

 لقیمة المساواة، أما موافقتھم  على مساعدة المضامین %65,1، و%66,2واإلساءة 

 %65,1، و"السلطة" فیما یخص قیمة %67,4الصحفیة لھم في تغییر القیم، بلغت 

  .%66,1بلغت نسبتھا " االحترام"، أما قیمة"التضامن" لقیمة 

 إن أفراد العینة الذین لھم مستوى تعلیمي ثانوي، أجابوا بمحاید على أن المحتویات 

، قیمة %38,8بنسبة " السلطة"الصحفیة تساعدھم على تغییر القیم، من بینھا قیمة 

، أما نسبة موافقتھم %37,5بنسبة " الغایة تبرر الوسیلة"، %38,9بنسبة " االحترام"

 ".الھدوء والصبر" لقیمة %34,3بلغت 

    كما أجاب المبحوثین الذین لھم مستوى دراسات علیا بعدم موافقتھم على أن 

 18,2المضامین الصحفیة تساعد على تغییر قیمھم، حیث بلغت أعلى نسبة فیھا 

، التي قدرت "االرتباط بالسلطة"، مقابل نسبة محاید لقیمة "التضامن"لقیمة %

، "الوقت" لقیمة %6,4، ونسبة "الھدوء والصبر"، ونفس النسبة لقیمة %7,7نسبتھا

مقابل المبحوثین الذین لھم مستوى تعلیم متوسط، فقد أجابوا بمحاید على أن المضامین 

، أما نسبة %8,3بنسبة "  التضامن"الصحفیة تساعدھم على تغییر القیم ، ومنھا قیمة 

عدم موافقتھم على أن المحتویات الموجودة في الصحف تساعدھم على تغییر القیم، 

 لقیمة العادات والتقالید الدخیلة %4,4، ونسبة %4,8بنسبة" المساواة" فبلغت في  قیمة 

 .  التي تزرعھا المضامین الصحفیة

   وعلیھ، نستخلص أن المستوى التعلیمي لھ دخل في تأثر بالمضامین الصحفیة          

، حیث أنھ ومن خالل إجابة المبحوثین وجدنا أن أفراد العینة الذین لھم مستوى 

دراسات العلیا ، أبدوا عدم موافقتھم على  أن الصحف الیومیة تساھم في تغییر القیم، 
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ألنھم یملكون القدرة على إبداء أرائھم، كما لھم التجربة في تغییر القیم أو إلغائھا، 

 .بالمقارنة مع المبحوثین الذین لھم مستوى تعلیمي متوسط وثانوي
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 االستنتاجات األولیة لنتائج القیم . 2.4

    على ضوء تحلیل النتائج الخاصة بالقیم یمكن تقدیم االستنتاجات األولیة في ھذه 

 :النقاط 

وافق أغلبیة المبحوثین على أن القیم الموجودة لدیھم، لھا دور في تأثر بالمضامین  - 

 .%61,7بالمنشورة في الصحف الیومیة، حیث قدرت نسبة 

إن أغلبیة أفراد العینة یعتقدون بأن المضامین الصحفیة المنشورة في الصحف - 

 العلم، الثقافة، التفكیر والنقد، التنشئة :م اآلتیةالیومیة، ساھمت في تثبیت قیمھ

 .االجتماعیة، اإلحسان، حسن الحدیث

التفكیر "تساعد الصحف الیومیة  الذكور واإلناث على تثبیت قیمھم، خاصة قیم - 

، إال أن نسبة  موافقة اإلناث "العلم"، "الثقة"،" العدل"، "المثابرة"الثقافة ، "، "والنقد

، وھي نسبة %52,7بعلى تثبیت المضامین الصحفیة لقیمة المسؤولیة لھن  قدرت 

 . %46,3عالیة مقارنة بإجابة الذكور التي بلغت 

كلما كانت أعمار األفراد أكبر سنا، كلما قل اعتقادھم بأن المضامین الصحفیة تساھم - 

، ومنھ نرى بأن 18إلى16في تثبیت قیمھم،  بعكس األفراد الذین تتراوح أعمارھم من 

المضامین الصحفیة تساھم في تثبیت بعض القیم، ألن  القیم راسخة في المجتمع، وقد 

اكتسبھا الفرد ونشأ على العمل بھا، والتي استقھا من مؤسسات التنشئة االجتماعیة من 

أسرة، مدرسة، مسجد، كلھم ساھموا في غرس القیم وتثبیتھا، وإلشارة أیضا فإن 

 . مؤسسات  الصحفیة تقوم بتنشئة الشباب، وذلك بترسیخھا لقیم معینة

كلما ارتفع  المستوى التعلیمي لألفراد ، كلما قل  اعتقادھم بأن المحتویات الصحفیة - 

تساعدھم على تثبیت القیم، والعكس صحیح،حیث أن المبحوثین الذین لھم مستوى 

تعلیمي دراسات علیا، قد أبدوا عدم موافقتھم على أن المحتویات الموجودة في 

" التنشئة االجتماعیة" الصحف تساعدھم على تثبیت قیمھم، خاصة فیما یتعلق بقیمة 
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 ألنھم  ،"ثقافة" ل% 12,5 لقیمة العلم، أما نسبة %16,7، ونسبة %18,4بالتي قدرت 

 .امتلكوا تجربة أھلتھم لمعرفة كیفیة تعزیز القیم أو تغییرھا

إن متغیر الدخل الشھري ال یؤثر في مساھمة الصحف الیومیة على تثبیت القیم،  -

-10000كون أن أعلى نسبة موافقة  أفراد الذین لھم دخل شھري أكثر من 

،مقابل الذین لدیھم دخل شھري أكثر من %77,7ب،  وقدرت نسبتھم 15000

 . %9,2 ، فكانت نسبتھم 20000

أغلبیة أفراد العینة أجابوا اتخذوا موقف الحیاد على أن المضامین الصحفیة تساھم  -

، والتي تمثل عدم مقدرة %24,3بفي تغییر القیم الموجودة لدیھم، وقدرت نسبتھم 

 .المضامین الصحفیة على جعل األفراد یرتبطون بالسلطة

اختلفت نسبة الذكور واإلناث في إجابتھم بأن المضامین الصحفیة تساھم في تغییر  -

،عند اإلناث،  مقابل نسبة الذكور %61,1" المساواة" القیم، حیث بلغت  نسبة قیمة

، منھ القیم التي أجابت اإلناث علیھا 50,8الذین أبدوا عدم  موافقتھم علیھا، بنسبة

، لكن أفراد العینة  الذكور أبدوا حیادھم " العادات والتقالید الدخیلة:  "بمحاید ھي

، %57,9التضامن بنسبة : على أن الصحف الیومیة ساھمت في تغییر قیم التالیة

 .%53,1الغایة تبرر الوسیلة بنسبة

االرتباط "، "االلتزام بالوقت: "تساھم الصحف الیومیة في تغییر القیم التالیة -

 ".الغایة تبرر الوسیلة"، "بالسلطة

كلما كان سن األفراد أكبر، كلما قل اعتقادھم بأن المضامین الصحفیة تساعدھم  -

 ، 29-23على تغییر القیم، حیث أظھر المبحوثین الذین تتراوح أعمارھم من 

عدم موافقتھم  على أن المضامین الصحفیة تساھم في تغییر قیمھم، فبلغت نسبة 

لقیمة %44.8، ونسبة %44.4" االحترام"، وقیمة %45,4" التضامن"قیمة 

 .%44,6الھدوء والصبر، أما قیمة االلتزام بالوقت بلغت 

، وقیمة الغایة تبرر الوسیلة  %42,6تغیر المضامین الصحفیة قیم المساواة بنسبة  -

 .%42,5بنسبة 
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یتدخل المستوى التعلیمي في تأثیر المضامین الصحفیة على قیم الشباب، وذلك  -

من خالل تغییر ھذه القیم، أو عدم تغییرھا،  فقد بلغت نسبة موافقة أفراد العینة 

 ".الھدوء والصبر" لقیمة %34,3الذین لھم مستوى تعلیم ثانوي، 
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 :الھوامش

، اإلسكندریة، }د،ط{، الشباب والمجتمع أبعاد االتصال واالنفصالعلي لیلھ،  )1(

  .171،172، ص ص2004المكتبة المصریة للطباعة والنشر والتوزیع، 
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أفضت نتائج المتوصل إلیھا عبر ھذه الدراسة، إلى جملة من المعطیات التي من   

شأنھا المساھمة في إثراء بحوث تأثیر الصحافة المكتوبة على سلوكیات الشباب 

 .وقیمھم

وقد جاءت أھم النتائج الدراسة المتعلقة بتأثیر المضامین الصحفیة على سلوك الشباب 

 :وقیمھ، كالتالي

یتعرض أغلبیة المبحوثین إلى المضمون الصحفي المنشور في العناوین  -

 بدرجة أولى یتعرضون لمضمون جریدة الشروق ، بعدھا جریدة الیومیة، و

 "، "Quotidien d’oran" ، و "الخبر" ، ثم جریدة"النھار"و " الھداف"

Quotidien" ،"وبنسب أقل یقرؤون جریدة "الوطن"، جریدة "الجمھوریة ،

 "، "réflexion "، "البالد"و" الشباك"و" الخبر الریاضي"و" صوت الغرب"

carrefour". 

نجد أن أغلبیة أفراد العینة یقرؤون جرائد الناطقة باللغة العربیة مقارنة  -

بالجرائد الناطقة  باللغة الفرنسیة، وھذا نظرا لطبیعة التكوین الذي تلقوه، وھو 

 . ما انعكس سلبا على اللغات األجنبیة، خاصة  الفرنسیة واالنجلیزیة

، %81,8الجرائد الورقیة، حیث بلغت نسبة قراءتھم یقرأ أغلبیة المبحوثین  -

 . للمبحوثین الذین یقرؤون الجریدة الكترونیا%12,1مقابل نسبة 

یفضل األفراد المستجوبون قراءة الجریدة في الصباح، على قراءتھا في أوقات  -

 .       األخرى

یتعرض أفراد العینة للمضامین الجرائد الیومیة المكتوبة في ظرف ربع ساعة  -

 .إلى نصف ساعة

بنسبة یقرؤون كامل الخبر في الجریدة الیومیة إن أغلبیة المبحوثین  -

یقرؤون الخبر من العنوان الذین  لألفراد36,9 ، مقابل نسبة % 47,4قدرھا

 . فقط
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یفضل المبحوثین قراءة الجریدة بمفردھم، على قراءتھا مع األصدقاء، أو  -

 .الوالدین

 %68,2بنسبة احتلت المواضیع الدینیة، المرتبة األولى لدى أفراد العینة،  -

، أما  المرتبة %62,1 و%66,8ھا المواضیع الریاضیة والعلمیة بنسبة وتلت

 ، بعدھا األخبار %60,3الرابعة  فقد احتلتھا المواضیع االجتماعیة أي بنسبة 

، %59,3، و بلغت نسبة التسلیة %60,3في المرتبة الخامسة بنسبة 

 .%57,5والمواضیع السیاسیة نسبة

یؤثر متغیر الجنس على قراءة الجریدة من قبل الشباب، حیث أن اإلناث  -

یفضلن قراءة األخبار، فقد احتلت الجرائد اإلخباریة المرتبة األولى لدیھم، 

كقراءتھن لجریدة الشروق بنسبة أعلى، أما الذكور یفضلون قراءة الجرائد 

الریاضیة بدرجة أولى، ومنھ تحقق فرضیة تأثر الشباب بالمضامین المنشورة 

 .في الصحف الیومیة، حسب خصائصھم الدیموغرافیة

یقرأ الذكور الجرائد الناطقة باللغة الفرنسیة، أكثر من اإلناث،  لكن تبقى نسبة  -

قراءة الجرائد الناطقة باللغة الفرنسیة ضئیلة، مقارنة بالجرائد الناطقة باللغة 

 .العربیة، ویمكن أن یرجع ھذا إلى عائق اللغة، وإلى عوامل أخرى

یتدخل المستوى التعلیمي في التعرض لمضامین الصحفیة، حیث أنھ كلما كان  -

المستوى التعلیمي أعلى للشباب، كلما زادت قراءتھم للجرائد، بدرجة أكبر، 

 .خاصة قراءة الجرائد باللغة الفرنسیة

إن متغیر مكان اإلقامة یؤثر على قراءة الجرائد، حیث تبین أن أفراد العینة  -

الذین یقطنون في أماكن الشبھ الحضریة، احتلوا أعلى نسبة في قراءة الجرائد 

عدم المكتوبة، مقابل انخفاض قراءھا في األماكن الریفیة ، وھذا یرجع إلى 

أو ال یھتمون بالمضامین الصحفیة المنشورة توفر الجریدة في األماكن الریفیة، 

 .  في الجریدة
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 یتأثر أفراد العینة أكثر بأخبار الجریمة و باألخبار االجتماعیة، كما یتأثرون  -

. بدرجة متوسطة بالمواضیع الدینیة والریاضیة، وأیضا بالمواضیع العلمیة

یؤثر متغیر السن في قراءة الجرائد الیومیة، ن قبل الشباب، حیث یقبل األفراد 

 سنة، على قراءة الجرائد الریاضیة 22إلى 16الذین تتراوح أعمارھم من 

بدرجة أولى، بعكس األفراد الذین لھم سن أكبر یفضلون قراءة الجرائد 

 .     اإلخباریة

ال یؤثر الدخل الشھري  في قراءة الجرائد الیومیة من قبل الشباب، حیث أن    -

دج، یقرؤون الجرائد 20000أفراد العینة الذین لھم دخل شھري أكثر من 

،أما الخبر %8,8بنسبة منخفضة، حیث بلغت نسبة قراءتھم لجریدة الشروق

في أطروحتھ " السعید بومعیزة"، وھذا ینفي ما توصل إلیھ %11,1بنسبة

، بأن "أثر وسائل اإلعالم على القیم والسلوكیات لدى الشباب  "بالمعنونة 

األفراد الذین لھم دخل شھري یقرؤون الجرائد، أكثر من الذین لیس لھم دخل 

 .شھري أو لھم دخل محدود

وھّنا، تساعد المضامین الصحفیة الشباب على تجاوز السلوكیات السلبیة،  -

تتحقق فرضیة مساعدة المضامین الصحفیة الشباب على تجاوز بعض 

عدم االھتمام بالقضایا المصیریة، السلوكیات السلبیة، لكن فیما یتعلق بسلوك 

 ال تساعدھم الصحف الیومیة التوتر والقلق، وعدم االھتمام المشاكل الراھنة، 

 :المكتوبة على تجاوز السلوكیات السلبیة التالیة

إھمال الفرائض الدینیة، اللجوء إلى المحسوبیة، عدم المثابرة، االبتعاد عن النمیمة، 

تقلید النجوم والالعبین عدم االھتمام بالعمل ، التصرف بعنف تجاه اآلخرین، 

 .المبالغة في حب المالالالمباالة، الریاضیین، 

 الصحف الیومیة تساعد على أن المضامین ال یؤثر عامل الجنس في  اعتقاد - 

تجاوز بعض السلوكیات السلبیة، فلم تكن ھناك اختالفات بینھما، حیث وردت 

 :النسب  اإلجابة بمحاید كاألتي 
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، العنف تجاه اآلخرین بنسبة %44,8 للذكور، مقابل اإلناث %55,2 عدم المثابرة

، أما عدم االھتمام بالقضایا المصیریة بلغت 46,4للذكور، مقابل اإلناث 53,6%

 .%45,4، مقابل نسبة اإلناث %54نسبة الذكور 

یؤثر السن في اعتقاد األفراد على أن  المضامین الصحفیة تساعدھم على  -

 .%12,2تجاوزھم السلوكیات السلبیة، خاصة سلوك القلق والتوتر بنسبة 

یعتبر المستوى التعلیمي عامال مؤثرا في اعتقاد الشباب بأن المضامین   -

كلما كان المستوى الصحفیة تساعدھم على تجاوز السلوكیات السلبیة، ف

 لشباب أعلى، كلما قل اعتقادھم بقدرة المضامین الصحفیة على  التعلیمي

 .تجاوز بعض السلوكیات السلبیة

تناقض نتائج القیم مع النتائج السلوكیات، كون أن أفراد العینة لم یوافقوا على  -

أن المضامین الصحفیة تساعدھم على تجاوز السلوكیات السلبیة، باستثناء 

سلوك عدم االھتمام بالقضایا المصیریة و عدم االھتمام بالمشاكل الراھنة، 

بعكس نتائج القیم التي أبدى فیھا األفراد موافقتھم على مساھمة الصحف 

العلم، الثقافة، التفكیر والنقد، التنشئة االجتماعیة، الیومیة لھم  على تثبت قیم  

 .اإلحسان، حسن الحدیث

ان متغیر مكان اإلقامة یؤثر في اعتقاد الشباب على مقدرة مساعدة  الصحف  -

الیومیة لھم على تجاوز السلوكیات السلبیة، حیث أن القاطنین بالریف لم یجدوا 

 .أن مضامین الصحف الیومیة تساعدھم على تجاوز السلوكیات السلبیة

وافق أغلبیة المبحوثین على أن القیم الموجودة لدیھم، لھا دور في تأثر  -

، وھّنا %61,7ببالمضامین المنشورة في الصحف الیومیة، حیث قدرت نسبة 

تتحقق فرضیة مساھمة القیم المكتسبة لدى الشباب في تأثرھم بالمضامین 

 .الصحفیة

العلم، الثقافة، التفكیر والنقد، التنشئة االجتماعیة،  تثبت المضامین الصحفیة قیم -

 . الشباباإلحسان، حسن الحدیث لدى
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 لیس ھناك فرق شاسع بین الذكور واإلناث في تثبیت قیمھم من طرف  -

المضامین الصحفیة  على، إال أن نسبة  موافقة اإلناث على تثبیت المضامین 

، وھي نسبة عالیة مقارنة %52,7بالصحفیة لقیمة المسؤولیة لھن  قدرت 

 .%46,3بإجابة الذكور التي بلغت 

 تحققت فرضیة تأثر الشباب  بالمضامین الصحفیة حسب خصائصھم  -

الدیموغرافیة، حیت أنھ كلما كانت أعمار األفراد أكبر سنا، كلما قل اعتقادھم 

 .بأن المضامین الصحفیة تساھم في تثبیت قیمھم

 تحققت فرضیة تأثر الشباب  بالمضامین الصحفیة حسب خصائصھم الثقافیة،    -

فكلما ارتفع  المستوى التعلیمي لألفراد ، كلما قل  اعتقادھم بأن المحتویات 

الصحفیة تساعدھم على تثبیت القیم، والعكس صحیح،حیث أن المبحوثین الذین 

لھم مستوى تعلیمي دراسات علیا، قد أبدوا عدم موافقتھم على أن المحتویات 

" الموجودة في الصحف تساعدھم على تثبیت قیمھم، خاصة فیما یتعلق بقیمة 

 لقیمة العلم، أما %16,7، ونسبة %18,4بالتي قدرت " التنشئة االجتماعیة

 ".ثقافة" ل% 12,5نسبة 

إن متغیر الدخل الشھري ال یؤثر في مساھمة الصحف الیومیة على تثبیت القیم،  -

-10000كون أن أعلى نسبة موافقة  أفراد الذین لھم دخل شھري أكثر من 

،مقارنة باألفراد الذین لدیھم دخل شھري أكثر %77,7ب،  وقدرت نسبتھم 15000

، وھّنا لم تتحقق فرضیة تأثر الشباب  %9,2، فكانت نسبتھم 20000من 

 .   بالمضامین الصحفیة حسب خصائصھم االقتصادیة

االرتباط "، "االلتزام بالوقت: "تساھم الصحف الیومیة في تغییر القیم التالیة -

 ".الغایة تبرر الوسیلة"، "بالسلطة

اختلفت نسبة الذكور واإلناث في إجابتھم بأن المضامین الصحفیة تساھم في تغییر  -

،عند اإلناث،  مقابل نسبة الذكور %61,1" المساواة" القیم، حیث بلغت  نسبة قیمة

، منھ القیم التي أجابت اإلناث علیھا 50,8الذین أبدوا عدم  موافقتھم علیھا، بنسبة
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، لكن أفراد العینة  الذكور أبدوا حیادھم " العادات والتقالید الدخیلة:  "بمحاید ھي

، %57,9التضامن بنسبة : على أن الصحف الیومیة ساھمت في تغییر قیم التالیة

 .%53,1الغایة تبرر الوسیلة بنسبة

كلما كان سن األفراد أكبر، كلما قل اعتقادھم بأن المضامین الصحفیة تساعدھم  -

، عدم 29-23على تغییر القیم، حیث أظھر المبحوثین الذین تتراوح أعمارھم من 

موافقتھم على أن المضامین الصحفیة تساھم في تغییر قیمھم، فبلغت نسبة قیمة 

 .%44.4" االحترام"، وقیمة %45,4" التضامن"

، وقیمة الغایة تبرر الوسیلة  %42,6تغیر المضامین الصحفیة قیم المساواة بنسبة  -

، ومنھ تحققت فرضیة تغییر الصحف الیومیة  قیم الشباب بقیم %42,5بنسبة 

، %53,7أخرى سلبیة وتثبیتھا، حیث تقلل ھذه المضامین من قیمة االحترام 

 . %49,9التي بلغت النسبة فیھا " عادات وتقالید دخیلة"وقیمة 

 على قیام %34,3بلغت نسبة موافقة أفراد العینة الذین لھم مستوى تعلیم ثانوي  -

، بذلك یتدخل المستوى "الھدوء والصبر"المضامین الصحفیة بتغییر قیمة 

 .التعلیمي في تغییر المضامین الصحفیة قیم الشباب
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 تحلیل نتائج التعرض والتأثیر.1.2

 :مجتمع البحث وعینتھ.1.2

 مفردة، ولقد بدأنا في توزیع االستمارة مع بدایة   214 یجب التذكیر بحجم العینة الذي ھو 

، وقد 2015أفریل 17أفریل إلى 11، ودام توزیعھا أسبوع، أي من 2015شھر أفریل 

 .214 استمارة، واسترجعنا منھا  220وزعنا 

    وبعد عملیة ترقیم االستمارة وترمیزھا، الذي استغرق أسبوع كامال، ھذا وفق ترمیز 

 .، قمنا بإدخال البیانات في الحاسوبSPSSالذي تم بنظام 

   :التحلیل اإلحصائي لنتائج الدراسة.2.2

  توزیع أفراد العینة حسب الجنس:1جدول

 الجنس العدد %

 الذكور 104 48,6

 اإلناث 110 51,4

 المجموع 214 100

   

 

48,6

51,4

ذكر

انثى

یوضح انطالقا من احصاء : 1الشكل البیاني رقم
 العام توزیع العینة حسب الجنس
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        یتضح من الجدول أن توزیع أفراد العینة حسب النوع جاء بالتساوي تقریبا، أي 

إناث، والزیادة في عدد اإلناث یبرره عددھن المرتفع في المجتمع 110ذكور، مقابل104

 .الجزائري

 توزیع  أفراد العینة حسب السن:2جدول 

 السن العدد %

11,7 25 16-18 

34,1 73 19-22 

38,3 82 23-26 

13,6 29 27-29 

 عدم اإلجابة 5 2,3

 المجموع 214 100

 

 

11,7

34,1

38,3

13,6 2,3

16-18

19-22

23-26

27-29

عدم اإلجابة

لتوزیع العینة حسب السن: 2البیاني رقم  الشكل
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بالمائة، 38,3تمثل أكثر فئة وبلغت نسبتھا 26-23        من خالل الجدول یظھر أن فئة 

-27، وتوسطت ھذه الفئتین فئة%11,7بنسبة أقل قدرت 18-16وفي المقابل احتلت فئة 

 .%13,6التي بلغت نسبتھا 29

 :توزیع العینة حسب المستوى التعلیمي : 3جدول 

 المستوى التعلیمي العدد النسبة

 أساسي 4 1,9

 ثانوي 60 28

 جامعي 132 61,7

 دراسات علیا 13 6,1

 عدم اإلجابة 5 2,3

 المجموع 214 100

 

 

1,9

28

61,7

6,1 2,3

أساسي

ثانوي

جامعي

دراسات علیا

عدم اإلجابة

توزیع أفراد العینة حسب المستوى :3البیاني رقم  الشكل
التعلیمي
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             یتضح من الجدول أن المستوى التعلیمي الجامعي احتل أعلى نسبة قدرت 

 %6,1، مقارنة بالمستوى الدراسات العلیا و الثانوي، الذي قدرت نسبتھما ب%61,7ب

 .%28و

  وكذا انعدام المستوى التعلیمي االبتدائي، وھذا یعود إلى سیاسة الدولة التي المتبعة في 

المنظومة التربویة، حیث أقرت مجانیة التعلیم، وغدت تمحو األمیة، وذلك بفتح مراكز 

 ".محو األمیة"

 توزیع  أفراد العینة حسب الحالة المدنیة: 4جدول                        

 الحالة المدنیة العدد %

 أعزب 188 87,9

 متزوج 11 5,1

 مطلق 1 0,5

 أرمل 1 0,5

 عدم اإلجابة 13 6

 المجموع 214 100
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، %87,9ب من خالل الجدول یتضح أن نسبة العزاب احتلوا أعلى نسبة، التي قدرت 

، وتوسطت ھذه النسب نسبة %0,5مقابل نسبة المطلقین واألرامل، التي بلغت نسبتھما 

 .%5,1المتزوجین قدرت ب

في القدیم كان نسبة المتزوجین تفوق نسبة األفراد العزاب، كما أن الدخل المعیشي تحسن 

 .مقارنة بما سبق، خاصة المستوى الدخل الفردي

 توزیع أفراد العینة حسب مكان اإلقامة: 5جدول 

 مكان السكن العدد النسبة

 حضري 22 10,3

 شبھ حضري 155 72,4

 ریفي 24 11,2

 عدم اإلجابة 13 6,1

100 214  المجموع

87,9
5,1

0,5
0,5

6

أعزب 

متزوج

مطلق 

أرمل 

عدم االجابة

توزیع أفراد العینة حسب الحالة المدنیة: 4بیاني رقم الشكل ال
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یتضح من خالل الجدول أن النسبة الكبیرة من أفراد العینة تسكن في شبھ حضري أي  

، مقابل  نسبة األفراد الذین یسكنون في مكان حضري التي بلغت %72,4بنسبة 

، وتوسطت نسبة المبحوثین الذین یقطنون مكان اإلقامة الریفي أي بنسبة  %10,3نسبتھم

11,2%. 

 توزیع أفراد العینة حسب المھنة: 6جدول                     

 المھنة العدد النسبة

 عامل حر 31 14,5

 موظف 44 20,6

 بطال 17 7,9

 عامل یدوي 4 1,9

 طالب 82 38,3

 عدم اإلجابة 36 16,8

 المجموع 214 100

  

14,5

20,6

7,9

1,9

38,3

16,8
عامل حر

موظف

بطال

عامل یدوي

طالب

عدم اإلجابة

توزیع أفراد العینة حسب الحالة المھنة: 5بیاني  رقمالشكل ال
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وھي للمبحوثین  ،%38,3 ب         یبین لنا الجدول أعاله أن أعلى نسبة، والتي قدرت

، في مقابل نسبة العاملین الیدویین، وھي نسبة  % 20,6 بالطالب، وتلیھا نسبة الموظفین 

 .%1,9 بقلیلة قدرت 

   وعلیھ، من خالل النتائج نرى بأن ارتفاع نسبة الطلبة الجامعین، ساھم في امتصاص 

نسبة البطالة،  لكن رغم ھذا فإن عامل المھنة ال یؤثر في قراءة الجریدة لدى الشباب، أو 

، %11,3، أي بنسبة 1,169,000في شراء الجریدة الیومیة، رغم أن عدد البطالین بلغ 

  )1(.2008لسنة 

 توزیع أفراد العینة حسب الدخل الشھري: 7جدول                      

 الدخل الشھري العدد النسبة

 دج5000أقل من 13 6,1

 دج10000 الى5000أكثر من 13 6,1

 دج15000الى10000أكثر من 15 7

 دج20000إلى 15000أكثر من 7 3,3

 دج20000اكثرمن 19 8,9

 ال شيء 147 68,6

 المجموع 214 100
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دج ھي التي 20000   یتضح من خالل الجدول أن نسبة الذین یتقاضون اجر أكثر من 

، في حین أقل نسبة عادت  ألفراد العینة  الذین یتقاضون %8,9 باحتلت أعلى نسبة، 

، وتلیھا الفئة التي بلغ %3,3ب، والتي بلغت نسبتھم 20000إلى15000أجر أكثر من 

 قدرت 10000إلى 5000و فئة الدخل التي لھا أكثر من 5000من أقل دخلھا الشھري 

 . %6,1بنسبتھا 

                  

 

 

 

 

 

 

6,1 6,1

7

3,3

8,9

68,6

5000أقل من

10000إلى5000أكثر من 

15000إلى10000أكثر من 

20000إلى 15000أكثر من 

20000أكثر من 

ال شيء

توزیع أفراد العینة حسب : 6بیاني رقم  الشكل ال
الدخل الشھري
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  توزیع أفرد العینة حسب الجرائد المقروءة: 8جدول                 

 مجموع عدم إجابة ال     نعم الجرائد المقروءة

 ن ت ن ت ن ت % ت

 100 214 0.5 1 57.5 123 42.1 90 الخبر

 100 214 0.5 1 41.1 88 58.4 125 الشروق

 100 214 0.5 1 64.5 138 35 75 النھار

 100 214 0.5 1 72.4 155 27.1 58 الھداف

 100 214 0.5 1 94.4 202 5.1 11 الوطن

 100 214 0.5 1 98.1 210 1.4 3 الجمھوریة

 100 214 0.5 1 99 212 0.5 1 صوت الغرب

Quotidien 4 1.9 209 97.7 1 0.5 214 100 

 100 214 0.5 1 98.1 210 1.4 3 الھداف الدولي

 100 214 0.5 1 99 112 0.5 1 الخبر الریاضي

 100 214 0.5 1 99 212 0.5 1 الشباك

 100 214 0.5 1 99 212 0.5 1 البالد

Quotidien d’oran 2 0.9 211 98.6 1 0.5 214 100 

Réflexion 1 0.5 212 99 1 0.5 214 100 

Carrefour 1 0.5 211 98.6 2 0.9 214 100 

 

 من المبحوثین یقرؤون جریدة الشروق، % 58,4      یبین لنا الجدول أعاله أن نسبة 

" صوت الغرب"وھي أعلى، في مقابل نسبة المبحوثین األقل الذین یقرؤون جرائد 
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والتي بلغت  " carrefour "و " réflexion "و" البالد"و" الشباك"و" الخبر الریاضي"و

" ، وتوسطت ھذه النسب نسبة المبحوثین الذین أجابوا بأنھم یقرؤون جرائد %0,5نسبتھم 

Quotidien d’oran "و" Quotidien " ،"لكل %1,9 و %1,4بنسبة " الجمھوریة 

، ثم بعدھا نسبة %5,1بنسبة " الوطن"تلیھا جریدة ، "الجمھوریة"و " Quotidien "من 

 %27,1التي قدرت نسبتھم ب"  النھار"و " الھداف"أفراد العینة الذین یقرؤون جریدة 

 .%42,1فقد بلغت نسبتھم " الخبر" ، أما الذین یقرؤون جریدة%35و

 ونجد أن أغلبیة المبحوثین یقرؤون جرائد الناطقة باللغة العربیة مقارنة بالجرائد الناطقة 

باللغة الفرنسیة، وھذا نظرا لطبیعة التكوین الذي تلقوه، فبعد سیاسة التعریب المنتھجة 

أصبح التعلیم باللغة العربیة إجباري، مما أدى إلى فقدان اللغات األجنبیة، خاصة 

في ھذا الصدد، أن "خولة طالب اإلبراھیمي"الفرنسیة واالنجلیزیة، وتقول الدكتورة 

، أي 1989 إلى غایة1962الدولة سعت من خالل التعریب إلى ترسیخ العربیة ابتداء من 

إلى غایة تعریب كل مراحل التعلیم، وھو ما جعل الجزائر تعاني من عدم إتقان استعمال 

اللغات األجنبیة، خاصة وأن سوق العمل واالقتصاد حالیا یعتمد على اللغة الفرنسیة 

واالنجلیزیة، وھنا المفارقة، لذلك استوجب تفعیل قانون التعریب على األقل في األوساط 

   ) 2(".الرسمیة خاصة

 توزیع أفراد العینة  حسب نوع الجریدة: 9جدول                         

 كیفیة قراءة الجریدة ورقیة الكترونیة

 تكرار نسبة تكرار نسبة

 نعم 175 8. 81 60 28

 ال 26 12.1 141 65.9

 عدم اإلجابة 13 6.1 13 6.1

 المجموع 214 100 214 100
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       من خالل الجدول أعاله یتبین أن أغلبیة المبحوثین یقرؤون  الجرائد ورقیة، على 

عكس االعتقاد السائد أن القراء  أصبحوا ال یقرؤون الجریدة ورقیا بل الكترونیا، حیث 

 للمبحوثین الذین %12,1، مقابل نسبة %81,8بلغت نسبة الذین یقرؤون الجرائد ورقیا 

 .یقرؤون الجریدة الكترونیا

ومنھ نرى بأن األفراد یرتبطون في شبكة االنترنت بمجاالت أخرى، ولیس بقراءة 

أثر وسائل  " بفي أطروحتھ المعنونة " السعید بومعیزة"الجریدة ، حیث وجد الدكتور 

، بأن الشباب یستخدمون االنترنت في "اإلعالم على القیم والسلوكیات لدى الشباب 

الدردشة، والبرید االلكتروني، وبصفة خاصة البنات، واأللعاب بدرجة أولى، ویأتي 

ومن جھة أخرى نسبة أفراد ، )3(البحث عن المواد التثقیفیة والتعلیمیة في المرتبة الثانیة

 ، وكذا نسبة أفراد العینة الذین لھم أعمال حرة بلغت   % 19,6العینة من الموظفین بلغت 

 . مما یجعلھم قادرین على شراء الجریدة المكتوبة

 توزیع أفراد العینة و عاداتھم في  قراءة الجریدة الیومیة : 10جدول

 

 أن نسبة المبحوثین الذین یقرؤون الجرائد في 10         یتجلى من خالل الجدول رقم 

، مقابل نسبة المبحوثین الذین یقرؤون %67,3 بالصباح قد احتلوا أعلى نسبة قدرت 

 المساء اللیل بعد مرور  أیام علیھا

 

 الصباح

 

وقت  

 القراءة

 

 ت % ت % ت % ت % اإلجابة

 نعم 144 67.3 67 50 46 21.5 4 1.9

 ال 70 32,7 67 50 168 78.5 210 98.1

 مجموع 214 100 214 100 214 100 214 100
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، والتي كانت أقل من نسبة المبحوثین الذین أجابوا %50الجریدة في المساء، أي بنسبة 

أنھم یقرؤونھا في الصباح، وتوسطت ھذه النسب، نسبة المبحوثین الذین یقرؤون الجرائد 

 للمبحوثین الذین یقرؤون الجرائد بعد مرور %1,9، وتلیھا نسبة %21,5في اللیل بنسبة 

 . أیام علیھا

      فأغلبیة المبحوثین یفضلون قراءة الجریدة في الصباح، وھذا من أجل قراءة األخبار 

الجدیدة، التي وقعت في وقتھا، إضافة إلى أن الشباب یقومون بقراءة الجریدة في أوقات 

 .العمل، أو أثناء تواجدھم في الجامعة

 توزیع أفراد العینة حسب حجم قراءة الجریدة في الیوم: 11جدول 

قراءة                       قراءة الجرائد

أكثر من  الجرائد 

 ساعة

من ربع ساعة إلى 

 نصف ساعة

أقل من ربع 

 ساعة

 ت % ت % ت %

 نعم 64 29.9 108 50.5 40 18.7

 ال 148 69.2 104 48.6 13 80.8

 عدم اإلجابة 2 0.9 2 0.9 1 0.5

 مجموع 214 100 214 100 214 100

       

       یتضح من خالل الجدول أعاله أن نسبة المبحوثین الذین أجابوا بأنھم یقرؤون 

، كانت أعلى من نسبة %50,5الجریدة من ربع ساعة إلى نصف ساعة أي بنسبة 

، وتوسطت %29,9المبحوثین الذین یقرؤون الجریدة في وقت أقل من ربع ساعة بنسبة

 . ، الذین یقرؤون الجریدة في ظرف أكثر من ساعة%18,7نسبة 



 تحلیل نتائج التعرض والتأثیر 

 

204 

 

    وھذا یمكن إرجاعھ إلى خصائص فترة الشباب، التي تتمیز بالملل بسرعة من 

أن " الحاج عیسى سعیدات"األشیاء، وتحبیذ األشیاء التي فیھا حیویة، یقول الدكتور

السرعة المضطردة لنسق الحیاة الیومیة، ال تتیح إمكانیة استغراق القارئ لمدة زمنیة 

طویلة في عملیة القراءة اإلعالمیة، ومنھ مسألة التكرار قد تتداخل مع عوامل أخرى 

   )4(.لتطرح صعوبة في تعامل المتلقي مع النصوص الصحفیة

  في الجریدة*توزیع العینة حسب قراءة الخبر: 12جدول 

 

 من المبحوثین یقرؤون كامل % 47,4 أن نسبة  12        یتضح من خالل الجدول رقم 

من  المبحوثین یقرؤون الخبر في الجریدة من %  36,9الخبر في الجریدة، مقابل نسبة 

، أما النسبة األقل كانت للذین أجابوا أنھم یقرؤون الخبر من خاتمتھ أي العنوان

، وتوسطت ھذه النسب نسبة المبحوثین الذین یقرؤونھ من مقدمتھ، وتلیھ %4,7بنسبة

 . % 13,6نسبة الذین أجابوا أن ھم یقرؤون متن الخبر فقط أي بنسبة 

     یقرأ المبحوثین كامل الخبر، وھذا عندما یكون الخبر مھم بالنسبة لھم، وكذا یفسر 

عنوان الخبر الذي أثار انتباه القارئ، حیث جاءت نسبة قراءة الخبر من العنوان من قبل 

المبحوثین، وقراءتھ كامال، جاءت متقاربة، وھذا ما یجعل العنوان مھم في جلب القارئ 

أن "أحد واضعي نظریة تحدید األجندة،  " Mccombs"لقراءة الخبر، وھو ما أشار إلیھ 

 قراءة  الخبر عنوان مقدمة متن خاتمة كامل الخبر

 ت % ت % ت % ت % ت % 

 نعم 79 36.9 47 22 29 13.6 10 4.7 80 47.4

 ال 132 61.7 164 76.6 182 85 201 93.9 131 61.2

 عدم اإلجابة 3 1.4 3 1.4 3 1.4 3 1.4 3 1.4

 مجموع 214 100 214 100 214 100 214 100 214 100
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ھناك في وحدة تحلیل األجندة الحدیثة، مجموعة من المواضیع، تتنافس  فیما بینھا من 

أجل جلب انتباه أفراد الجمھور، وعلیھ لكل موضوع خصائص وممیزات تساھم في 

بروزه، من أجل جلب االنتباه، ومنھ أجندة تأثیر وسائل اإلعالم ومن بیتھا الصحف 

الیومیة، ال تركز على موضوع ما، فحسب، بل أیضا على طریقة إبراز سمات 

              .، ویعتبر العنوان من أھم ممیزات الموضوع وسماتھ)5("الموضوع

 توزیع العینة حسب الحصول على الجریدة: 13جدول 

 شرائھا استالفھا
 تحصل على الجریدة

 ت % ت %

 نعم 154 72 67 31.3

 ال 49 22.9 136 63.6

 عدم اإلجابة 11 5.1 11 5.1

 المجموع 214 100 100 100

  

 ب      یبین الجدول أعاله أن نسبة المبحوثین الذین یشترون الجریدة التي قدرت نسبتھم 

ھم أعلى نسبة من نسبة المبحوثین الذین یستلفون الجریدة لقراءتھا أي بنسبة ، 72%

31,3%. 

     تفسر قدرة شراء الجریدة من قبل القراء إلى السعر الرمزي الذي تباع بھ الجریدة 

المرتبة  الجزائر احتلت، واالستشاریة“ میرسر”الذي أجرتھ شركة الورقیة، رغم تقریر 

، بحسب مؤشر تكالیف “تكالیف المعیشة”السابعة على مستوى الدول العربیة في غالء 

  )6(.2012المعیشة 
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 توزیع أفراد العینة حسب طریقة قراءة الجریدة: 14جدول

 قراءة الجریدة
 مع الوالدین مع أصدقاء بمفردي

 % ت % ت % ت

 7.5 16 35 75 86.4 185 نعم

 90.7 194 63.1 135 12.1 26 ال

 1.9 4 1.9 4 1.4 3 عدم اإلجابة

 100 214 100 214 100 214 مجموع

       

وھي لألفراد ، %86,4ب         من خالل الجدول أعاله یتبین أن أعلى نسبة قدرت 

 فضلوا %7,5العینة الذین أجابوا بأنھم یقرؤون الجریدة بمفردھم، مقابل نسبة األقل أي 

 للمبحوثین الذین یقرؤون %35قراءة الجریدة مع الوالدین، وتوسطت ھذه النسب نسبة

 .الجریدة مع أصدقائھم

         وعلیھ، نرى أن المبحوثین یفضلون قراءة الجریدة بمفردھم، وھذا یرجع أساسا 

إلى أسس التربیة التي تلقاه الفرد، وكذلك غیاب روح العمل الجماعي، جعل األفراد 

یحبذون الوحدة، أما أفراد العینة الذین یقرؤون الجرائد مع أصدقائھم ، یمكن تفسیره بأن  

لوصف " تشارلز كولي"األصدقاء یمثلون الجماعات األولیة، وقد استعمل ھذا مصطلح 

الجماعات التي تربط أعضاءھا بعالقات مباشرة، وھي عالقات وجدانیة حمیمیة، مشوبة 

بالعاطفة وتترك تأثیرا طویل المدى في نفسیة أعضائھا، وقد تكون ھذه الجماعة األولیة 

 .األسرة، المدرسة، الجیران، أو الرفاق: ھي
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 توزیع أفراد العینة حسب ترتیبھم للمواضیع  في الجرائد :15جدول 

       

یوضح الجدول أعاله أن المواضیع الذي احتلت المرتبة األولى عند المبحوثین ھي 

 ، وھي أعلى نسبة، تلتھا المواضیع الریاضیة والعلمیة %68,2المواضیع الدینیة بنسبة 

، وأیضا احتلت المرتبة الرابعة  المواضیع االجتماعیة أي بنسبة %62,1و%66,8بنسبة 

، %59,3، و بلغت نسبة التسلیة %60,3 ، واألخبار في المرتبة الخامسة بنسبة 60,3%

، أما المواضیع الموضة والجمال ، األبراج، أحوال %57,5والمواضیع السیاسیة نسبة

 مجموع عدم اإلجابة  ال نعم المواضیع

 % ت % ت % ت % ت

 100 214 0 0 70.6 91 57.5 123 السیاسة

 100 214 0 0 29.4 63 42.5 152 الثقافة 

 100 214 0 0 37.9 81 62.1 133 العلمیة

 100 214 0 0 33.2 71 66.8 143 الریاضیة

 100 214 0 0 39.7 85 60.3 129 األخبار

 100 214 0 0 55.1 118 44.9 96 أخبار الفنانین

 100 214 0 0 40.7 87 59.3 127 التسلیة

 100 214 0.5 1 35.5 76 64 137 االجتماعیة

 100 214 0.5 1 31.3 67 68.2 146 الدینیة

 100 214 0.9 2 53.7 115 45.3 97 التدابیر المنزلیة

 100 214 98.6 211 0.9 2 0.5 1 الموضة والجمال 

 100 214 98.6 211 0.9 2 0.5 1 األبراج

 100 214 98.6 211 0.5 1 0.9 2 أحوال الطقس 
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، وتوسطت ھذه النسب %0,9، و%0,5 و%0,5الطقس، فاحتلت أقل النسب، أي بنسبة 

، أما %44,9 للتدابیر المنزلیة، ثم أخبار الفنانین التي قدرت نسبتھا ب%45,3نسبة 

 .%42,5المواضیع الثقافیة فاحتلت نسبة 

نستخلص من ھذه النتائج أن المبحوثین یقرؤون الجرائد المكتوبة من أجل اإلطالع على  

األخبار وزیادة ثقافتھم الدینیة، واإلطالع على أخبار الحوادث التي تحدث في المجتمع، 

كما یھتمون بأخبار السیاسیة وما یحصل في الوطن، كما یقومون بإطالع على ألعاب 

 .التسالي من أجل الترفیھ والمتعة
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 توزیع أفراد العینة  حسب تأثرھم  بنوعیة المضامین الصحفیة :16جدول 

 اإلجابة 

 المواضیع             

 مجموع عدم اإلجابة  ال نعم

 % ت % ت % ت % ت

 100 214 0 0 40.7 87 59.5 127 جریمة

 100 214 0 0 79 169 21 45 الثقافة 

 100 214 0 0 62.6 134 37.4 80 الدینیة

 100 214 0 0 70.6 151 29.4 63 ریاضیة

 100 214 0 0 89.3 192 10.7 23 أخبار الفنانین

 100 214 0 0 72.4 155 27.6 59 العلمیة

 100 214 0.5 1 78.5 168 21 45 السیاسیة

 100 214 0.5 1 81.3 174 18.9 39 التسلیة

 100 214 0.9 2 77.6 166 21.5 46 األخبار

 100 214 4 209 1.9 4 0.5 1 الطبخ وشؤون  منزل

 100 214 98.1 210 1.4 3 0.5 1 األخبار الدولیة 

 100 214 98.1 210 1.4 3 0.5 1 أخبار والیتي 

 100 214 97.7 209 1.9 4 0.5 1 اجتماعیة

 100 214 97.7 209 1.9 4 0.5 1 أحوال الطقس 

 100 214 97.7 209 1.9 4 0.5 1 األبراج

  

           من خالل الجدول یتضح أن أفراد العینة یتأثرون بأخبار الجریمة بنسبة 

 أكثر من أخبار االجتماعیة وأحوال الطقس، األبراج، الطبخ وشؤون المنزل، 59,5%
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 ، كما یتأثرون بدرجة %0,5 بواألخبار الدولیة، والتي قدرت نسبة ھذه المواضیع 

، المواضیع العلمیة بنسبة %29,4، والریاضیة بنسبة%37,4متوسطة  بالمواضیع الدینیة 

، ثم تلیھا نسبة أفراد العینة الذین أجابوا بأنھم یتأثرون باألخبار المنشورة أي 27,6%

 .%18,9 ، بعدھا التسالي بنسبة%21,5بنسبة 

      ومنھ نجد أن ّتأثر بالمضامین الصحف تختلف حسب االھتمام بالمواضیع واألخبار، 

خاصة أخبار الحوادث والجرائم، ألن أعمار المبحوثین اختلفت، ففئة المبحوثین الذین 

 . یملون إلى قراءة أخبار الحوادث26-23تتراوح أعمارھم من 
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 توزیع أفراد العینة وفق قراءة الجریدة حسب الجنس: 17جدول

 

مجموع  اإلناث  الذكور   الجنس
 
 

 دالجرائ

ت  %  عدم
إجابة 

ال 
 

 عمن
 

عدم 
إجابة 

ال   
نعم 

ت  % 214 100 ت  % ت  % ت  % ت  % ت  %

 الخبر 41 45.6 62 50.4 1 1.1 48 53.3 59 48 2 1.6 214 001

100 214 2.3 2 38.6 34 58.4 73 1.1 1 59.1 

 

52 

 

40.8 51 

 

 الشروق

 النھار 36 48 67 48.6 0 0 39 52 68 49.3 3 2.2 214 100

100 214 1.9 

 

3 

 

63.9 

 

99 

 

13.8 

 

8 

 

0 

 

0 

 

34.2 

 

53 

 

86.2 50 

 

 الھداف

100 214 1 

 

2 51.5 

 

104 

 

27.3 

 

3 

 

9.1 1 

 

47.5 

 

96 

 

63.6 

 

7 

 

 الوطن

 

100 214 1.4 3 51 107 0 0 0 0 0 

 

0 100 

 

 الجمھوریة 3

صوت  1 100 102 48.1 0 0 0 0 107 50.5 3 1.4 214 100
 الغرب

100 214 1.4 

 

3 

 

50.2 

 

105 

 

5 0 

 

2 

 

0 

 

0 

 

48.3 

 

101 

 

50 

 

2 

 

Quotidi

en 

100 214 1.4 

 

3 

 

51 

 

107 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

47.6 

 

100 

 

100 

 

3 

 

الھداف 

الدولي 

100 214 1.4 3 50.5 107 0 0 0 0 48.1 

 

102 

 

100 

 

1 

 

الخبر 

 الریاضي

 الشباك 1 100 102 48.1 0 0 0 0 107 50.5 3 1.4 214 100

100  

214 

 

1.4 

 

3 

 

50.5 

 

107 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

48.1 

 

102 

 

100 

 

1 

 البالد

100 214 1.4 

 

3 

 

50.7 

 

107 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

47.9 

 

101 

 

100 

 

2 

 

Quotidien 
d’oran 

100 214 1.4 3 50 106 100 1 0 0 48.6 103 0 0 Réflexion 

100 214 1.4 3 5 0.7 107 0 0 0 0 47.9 101 100 1 carrefour 
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        یتضح من خالل الجدول أعاله أن الذكور احتلوا النسبة األعلى في قراءة الجرائد 

 في قراءة جریدة الھداف، مقارنة بنسبة لإلناث التي بلغت %86,2الریاضیة بنسبة

للذكور،وقراءة جریدة الھداف الدولي %100، وجریدة الشباك بنسبة 13,8%

، كما أن نسبة الذكور الذین %0، أما اإلناث بنسبة%0، ونسبة اإلناث بلغت %100بنسبة

بالنسبة اإلناث الذین یقرؤونھا فقدرت نسبتھن ، مقارنة %45,6یقرؤون جریدة الخبر 

 .%58,4، مقابل اإلناث بنسبة % 40,8 بنسبة لجریدة الشروق فقد بلغت أما، %53,3ب

كما نجد أن الذكور احتلوا أعلى نسبة في قراءة الجرائد بالغة الفرنسیة، حیث بلغت نسبة 

،  %27,3، مقارنة بنسبة اإلناث التي بلغت نسبتھن% 63,6قراءة الذكور لجریدة الوطن

للذكور، أما اإلناث فنسبة  %100بنسبةcarrefour و d’oran Quotidienما جریدة 

 ، %100 بنسبةRéflexion ، أما اإلناث فیقرؤون جریدة %0قراءتھن لھذه الجرائد ھي 

 . %0مقارنة بنسبة الذكور التي بلغت 

 في تفضیل الجرائد، حیث یمیل الذكور الذكور       منھ نجد أن ھناك فرق بین اإلناث و

إلى الریاضة، واألخبار، أما البنات فھم یمیلون أكثر إلى قراءة أخبار الموضة والجمال 

والتسالي، كما أن  الذكور أكثر قراءة  للجرائد الفرنسیة من اإلناث، ولكن تبقى رغم ذلك 

نسبة قراءة الجرائد باللغة الفرنسیة منخفضة، وھو ما توصلت إلیھ نتائج أطروحة 

، "أثر وسائل اإلعالم على سلوكیات الشباب وقیمھ"بالمعنونة " السعید بومعیزة"الدكتور

أن الذكور أكثر قراءة للجرائد  الفرنسیة من اإلناث، لكن تبقى النسبة ضئیلة، وقد ذكر 

سبب عائق اللغة من بین األسباب التي تحول أمام قراءة الجرائد باللغة الناطقة 

 )7(.الفرنسیة
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 توزیع أفرد العینة وفق  قراءة الجرائد حسب السن: 18جدول

 السن

 

 الجرائد

 السن

16-18 19-22 23-26 27-29 

 ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 11.3 14 16.7 15 39.5 49 42.2 38 36.3 45 13.1 28 12.9 16 10.2 9 الخبر

 10.2 9 15.9 20 30.7 27 41.6 60 45.5 40 26.1 33 13.6 12 10.3 13 الشروق

 12.2 17 16 12 40.3 56 31.3 31 34.5 48 33.3 25 12.9 18 9.3 7 النھار

 10.3 16 22.4 13 44.9 70 29.3 17 32.1 50 39.7 23 12.8 20 8.6 5 الھداف

 5.8 26 27.3 3 78.6 81 54.6 6 68.9 71 18.2 2 24.3 25 0 0 الوطن

 13.3 28 33.3 1 40.3 85 66.7 2 34.6 73 0 0 8. 11 25 0 0 الجمھوریة

صوت 

 الغرب
0 0 25 11.7 1 100 72 33.8 0 0 87 40.8 0 0 29 13.6 

Quotidien 0 0 25 11.8 3 75 70 33.3 0 0 87 41.4 1 25 28 13.3 

الھداف 

 الدولي
0 0 25 11.8 1 33.3 72 34.1 2 66.7 85 40.3 0 0 29 14.2 

الخبر 

 الریاضي
0 0 25 11.7 1 100 71 33.3 0 0 87 40.8 0 0 29 13.6 

 13.6 29 0 0 40.8 87 0 0 33.8 72 0 0 11.3 24 100 1 الشباك

 13.1 28 100 1 40.8 87 0 0 33.8 72 0 0 11.7 25 0 0 البالد

Quotidien 

d’Oran 
0 0 25 11.7 0 0 72 33.8 1 50 86 40.6 1 50 28 13.2 

réflexion 0 0 25 11.7 0 0 72 33.8 1 100 86 40.6 0 0 29 13.6 

carrefour 0 0 25 11.7 0 0 72 33.8 1 100 85 40 0 0 29 13.6 
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 بلغت نسبة قراءتھم للجرائد 26-23    نالحظ من خالل الجدول أعاله أن فئة من 

 ، واحتلت أعلى نسبة مقارنة بالفئات األخرى، وكذلك نفس النسبة لقراءة جریدة 66,7%

 فقد احتلت النسبة األعلى في قراءة الجریدة أي 18-16الھداف الدولي، أما فئة 

 وجریدة Quotidien فاحتلت نسبة أعلى في قراءة جریدة 22-19، أما فئة%100بنسبة

، و فیما یخص %100 ، %100،  %75صوت الغرب ، الخبر الریاضي، بنسب على التوالي 

  في قراءة جریدة %50لقراءة جریدة   البالد، ونسبة %100 احتلت نسبة 29-27فئة

d’Oran  Quotidien . 

 في قراءة الجرائد الریاضیة كون أن النسب في 18-16        نفسر النسبة األعلى لفئة 

أظھرت أن الذكور یحبذون قراءة األخبار الریاضیة، خاصة في ھذا السن، أما 17جدول 

 فھم الذین یقرؤون الجرائد الناطقة باللغة الفرنسیة أكثر من 29-27و26-23الفئتین 

الفئات األخرى، وھذا یفسره أن الكبار في السن ھم الذین یقرؤون ھذه الجرائد،  نظرا 

 .لتكوین الذي تلقونھ، والذي یلي أھمیة للغات األجنبیة
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 توزیع المبحوثین وفق قراءة الجرائد حسب المستوى التعلیمي: 19جدول

المستوى 

 التعلیمي

 

 الجرائد

 المستوى التعلیمي

 دراسات علیا جامعي ثانوي متوسط

 ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 5.6 7 7.8 7 65.3 81 61.1 55 26 32 31.1 28 3.3 4 0 0 الخبر

 5.6 5 7.2 9 52.8 47 71.2 89 37.1 33 21.6 27 4.5 4 0 0 الشروق

 6.5 9 6.7 5 59 82 72 54 31.6 44 21.3 16 2.9 4 0 0 النھار

 6.4 10 6.9 4 65.4 102 58.6 34 28.2 44 27.6 16 1.9 4 0 0 الھداف

 5.9 12 18.2 2 62.6 127 81.8 9 29.5 60 0 0 2 4 0 0 الوطن

 6.6 14 0 0 63.5 134 66.7 2 28 59 33.3 1 1.9 4 0 0 الجمھوریة

صوت 

 الغرب
0 0 4 1.9 0 0 60 28.1 1 100 135 63.4 0 0 14 6.6 

Quotidien 0 0 4 1.9 1 25 59 28.1 3 75 133 63.3 0 0 14 6.7 

الھداف 

 الدولي
0 0 4 1.9 2 66.7 58 27.6 1 33.3 135 63.9 0 0 14 6.6 

الخبر 

 الریاضي
0 0 4 1.9 1 100 59 27.7 0 0 136 63.8 0 0 14 6.6 

 6.6 14 0 0 63.8 136 0 0 27.7 69 100 1 1.9 4 0 0 الشباك

 6.6 14 0 0 63.4 135 100 1 28.1 60 0 0 1.9 4 0 0 البالد

Quotidien 

d’oran 
0 0 4 1.9 0 0 60 28.1 1 100 135 63.4 0 0 14 6,6 

réflexion 0 0 4 1.9 0 0 60 28.1 1 100 135 63.4 0 0 14 6.6 

carrefour 0 0 4 1.9 0 0 60 28.2 1 100 134 62.9 0 0 15 7 
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        یوضح الجدول أعاله أن النسبة األعلى من أفراد العینة، الذین یقرؤون الجرائد ھم 

 Quotidien d’oranذو مستوى تعلیمي جامعي، حیث بلغت نسبتھم في قراءة جریدة 

Réflexion، carrefour81,8، ثم تلتھم نسب %100، وصوت الغرب نسبة% ، 

Quotidien لقراءة جریدة النھار، أما جریدة الخبر % 72 ، ونسبة% 75 بنسبة

، وفیما یخص المستوى التعلیمي % 71,2 و%61,1والشروق فكانت نسبتھم على التوالي

أفراد العینة 60من 2الثانوي فكانت نسبھم أعلى في قراءة الجرائد الریاضیة، حیث من 

، 66,7%بلغت نسبة قراءتھم لجریدة الھداف الدولي الذین لھم مستوى تعلیمي ثانوي،

 ، أما أفراد العینة الذین لھم مستوى دراسات %100، والشباك%100والخبر الریاضي 

 .%18,2العلیا فكانت أعلى نسبة في قراءة الجریدة الناطقة باللغة الفرنسیة أي بنسبة 

      منھ نجد أن المستوى التعلیمي الجامعي ومستوى دراسات العلیا احتلت أعلى النسب 

وجود القدرة الفكریة والقدرة المالیة لدیھم، والتي "في قراءة الجرائد، وھذا ما  یفسره 

تسمح لھم بقراءة الجرائد من جھة، ومن جھة أخرى سماح القدرة الشرائیة الموجودة 

، وكذلك نسبة الكبیرة ألفراد العینة الذین لھم مستوى تعلیمي جامعي، ) 8(" لدیھم بشرائھا

، وبعض من أفراد العینة الذین لھم مستوى دراسات العلیا، فقدر 136حیث بلغ عددھم

، ما 60، مقارنة مع مجموع المبحوثین الذین لھم مستوى تعلیمي ثانوي ھو14عددھم ب

جعل قراءة الجرائد ترتفع من قبل الجامعیین والذین لھم دراسات علیا، كما أن نسبة 

 من مجموع الشباب  حسب تصریحات وزیر %60الطلبة في الجزائر أیضا مرتفعة 

 .  التعلیم العالي و بحث العلمي
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 توزیع أفراد العینة وفق قراءة الجرائد حسب مكان اإلقامة: 20جدول

 مكان اإلقامة

 

 الجرائد

 اإلقامةمكان 

 ریفي شبھ حضري حضري  مجموع

 ال نعم ال نعم ال نعم

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 100 214 10.4 13 12.2 11 78.2 97 28.9 71 11.4 14 8.9 8 الخبر

 100 214 14.8 13 8.7 11 77.2 68 80 100 8 7 12 15 الشروق

 100 214 11.5 16 5.8 8 76.2 106 82.7 62 17 17 6.7 5 النھار

 100 214 10.3 16 13.8 8 79.4 124 75.9 44 10.3 16 10.3 6 الھداف

 100 214 11.8 24 0 0 78.8 160 72.7 8 9.4 19 27.3 3 الوطن

 100 214 10.9 23 33.3 1 78.6 166 66.7 2 10.5 22 0 0 الجمھوریة

صوت 

 الغرب
0 0 22 10.3 1 100 167 78.4 0 0 24 11.3 214 100 

Quotidien 0 0 22 22 4 100 164 78.1 0 0 24 11.4 214 100 

الھداف 

 الدولي
1 33.3 21 10 2 66.7 166 78.6 0 0 24 11.4 214 100 

الخبر 

 الریاضي
1 100 21 10 0 0 168 78.8 0 0 24 11.2 214 100 

 100 214 11.3 24 0 0 78.4 167 100 1 10.3 22 0 0 الشباك

 100 214 11.3 24 0 0 78.4 167 100 1 10.3 22 0 0 البالد

Quotidien 

d’oran 
0 0 22 10.3 2 100 166 78.3 0 0 24 11.3 214 100 

réflexion 0 0 22 10.3 1 100 167 78.4 0 0 24 11.3 214 100 

carrefour 0 0 22 10.3 0 0 155 78.4 1 100 24 11.3 214 100 
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        من خالل ھذا الجدول یتبین أن أفراد العینة الذین یسكنون في شبھ الحضري، 

احتلوا أعلى نسبة في قراءة الجرائد المكتوبة، فقد بلغت نسبة قراءتھم لجریدة صوت 

،  الجمھوریة %80الشروق بنسبة ،  %82,7نسبة النھار ب،  100%الغرب 

، %66,7 ، الھداف الدولي بنسبة %75,9، أما نسبة قراءة الھداف قدرت ب%66,7بنسبة

، یقرؤون الجرائد الریاضیة بنسبة أعلى، مقارنة باألفراد العینة الذین %100الشباك بنسبة

  ، %10,3یقطنون في مكان السكن الحضري،یقرؤون الجرائد بنسبة منخفضة أي بنسبة

كما یقرأ أیضا القاطنون بمكان الشبھ الحضري الجرائد الناطقة باللغة الفرنسیة وھي 

réflexion ، Quotidien d’oran ، Quotidienأما أفراد العینة %100 ، وقدرت نسبتھم ب ،

الذین یقطنون بالریف فقراءتھم للجرائد المكتوبة منخفضة، حیث یقرؤون جریدة النھار 

، وبالنسبة ألفراد العینة القاطنین بمكان السكن %33,3، والجمھوریة بنسبة%5,8بنسبة

الحضري فتنخفض قراءتھم للجرائد ، لكن تكون متوسطة نوعا ما في قراءتھم للجرائد 

، والھداف الدولي %10,3الھداف بنسبة:الریاضیة، حیث أن نسبة قراءتھم للجرائد التالیة

 .%33,3بنسبة 

     وتفسیر ھذه النتائج یرجع إلى كون نسبة أغلبیة أفراد العینة مكان سكنھم شبھ 

حضري، ولھم القدرة المالیة والفكریة لشراء الجریدة وقراءتھا، لذلك كانوا ھم أكثر 

قراءة للجرائد من أفراد العینة الذین یسكنون في مكان أخر، إضافة إلى انخفاض قراءة 

الجرائد في األماكن الریفیة من طرف األشخاص، یرجع إلى كون ھؤالء  لدیھم أشیاء 

 ومن جھة أخرى   أخرى یشترونھا أھم بالنسبة إلیھم من  شراء الجریدة، ھذا من جھة،

 .        أو الدخل الشھري ال یكفي لذلكعدم توفر الجریدة في األماكن الریفیة ال یسمح بشرائھا، 
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 توزیع المبحوثین وفق قراءة الجرائد حسب الدخل الشھري: 21جدول

الدخل 

 الشھري

 

 الجرائد   

 الدخل الشھري

 15000إلى 10000أكثر من  دج10000إلى 5000أكثر من دج5000أقل من 

 ال نعم ال نعم ال نعم

 % تكرار
تكر

 ار
% 

تكر

 ار
 % تكرار % تكرار % تكرار %

 78.2 97 72.2 65 5.7 7 6.7 6 6.5 8 5.6 5 الخبر

 76.2 67 76 95 8 7 4.8 6 5.7 5 6.4 8 الشروق

 74.8 104 77.3 58 7.2 10 4 3 6.5 9 5.3 4 النھار

 78 123 67.2 39 5.8 9 6.9 4 4.5 7 10.3 6 الھداف

 الوطن

 

1 9.1 12 5.9 1 9.1 12 5.9 6 54.6 156 76.8 

 75.8 160 66.6 2 6.2 13 0 0 6.2 13 0 0 الجمھوریة

 75.6 161 100 1 6.1 13 0 0 6.1 13 0 0 صوت الغرب

Quotidien 0 0 13 6.2 1 25 12 5.7 2 50 160 76.2 

الھداف 

 الدولي

0 0 13 6.2 0 0 13 6.2 2 66.6 160 75.8 

الخبر 

 الریاضي

0 0 13 6.1 0 0 13 6.1 1 100 161 75.6 

 75.6 161 100 1 6.1 13 0 0 6.1 13 0 0 الشباك

 76.1 162 0 0 6.1 13 0 0 6.1 13 0 0 البالد

Quotidien 

d’oran 

1 50 12 5.7 1 50 12 5.7 0 0 162 76.4 

réflexion 0 0 13 6.1 1 100 12 5.7 0 0 162 76 

carrefour 1 100 12 5.7 0 0 13 6.1 0 0 162 76 
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الدخل 

 الشھري

 

 الدخل الشھري

 دج20000أكثر من  دج20000إلى15000أكثر من
 مجموع

 ال نعم ال نعم

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار الجرائد

 100 214 7.2 9 11.1 10 2.4 3 4.4 4 الخبر

 100 214 9 8 8.8 11 1.1 1 4.8 6 الشروق

 100 214 10.1 14 6.7 5 1.4 2 6.7 5 النھار

 100 214 8.3 13 10.3 6 2.6 4 5.2 3 الھداف

 100 214 7.9 16 27.3 3 3.5 7 0 0 الوطن

 100 214 8.5 18 33.3 1 3.3 7 0 0 الجمھوریة

 100 214 8.9 19 0 0 3.3 7 0 0 صوت الغرب

Quotidien 0 0 7 3.3 1 25 18 8.6 214 100 

 100 214 8.5 18 33.3 1 3.3 7 0 0 الھداف الدولي

 100 214 8.9 19 0 0 3.3 7 0 0 الخبر الریاضي

 100 214 8.9 19 0 0 3.3 7 0 0 الشباك

 100 214 8.4 18 100 1 3.3 7 0 0 البالد

Quotidien d’oran 0 0 7 3.3 0 0 19 8.9 214 100 

réflexion 0 0 7 3.3 0 0 19 8.9 214 100 

carrefour 0 0 7 3.3 0 0 19 8.9 214 100 
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       من خالل الجدول أعاله یتبین أن أفراد العینة الذین لھم دخل شھري أكثر من 

 ھم الذین یقرؤون الجریدة أكثر من أفراد العینة اآلخرین، حیث بلغت 10000-15000

، أما النھار بنسبة %76، وجریدة الشروق بنسبة%72,2نسبة قراءتھم لجریدة الخبر

 فھم یقرؤون 5000 مقارنة بأفراد العینة الذین لھم دخل الشھري أقل من ،77,3%

، وجریدة النھار %6,4الجرائد بنسبة منخفضة، حیث أن قراءتھم لجریدة الشروق بنسبة

، أما فئة التي لھا دخل %66,6 الھداف الدولي بنسبة%5,6، الخبر بنسبة %5,3بنسبة 

، %4,8، الشروق بنسبة%4,4 فھم یقرؤون الخبر بنسبة20000 إلى15000أكثر من  

، وھي نسب منخفضة مقارنة بنسب الفئة التي لھا دخل شھري % 6,7أما النھار بنسبة

، وتوسطت ھذه النسب نسبة قراءة الجرائد من قبل  فئة الدخل الشھري 5000أقل من

 .11,1، أما الخبر بنسبة8,8دج، حیث بلغت قراءة نسبة جریدة الشروق20000أكثر من 

       ومنھ نفسر ھذه النتائج بأن الدخل الشھري یلعب دور نوعا ما في قراءة الجریدة، 

ھم احتلوا أعلى نسبة في 15000إلى 10000كون أفراد العینة الذین لھم دخل أكثر من 

دج، ومنھ نرى أن قراءة 20000قراءة الجرائد، بدل الفئة التي لھا دخل شھري أكثر من 

الجریدة وشرائھا یرتبط أكثر باھتمام األفراد بقراءة الجریدة، أكثر من الدخل الشھري، 

إضافة إلى السعر الرمزي للجریدة الذي یسمح باقتنائھا، ومنھ نجد أن النتیجة التي توصل 

كلما كان الدخل الشھري مرتفع إال وأقبل (في كون أنھ " الدكتور السعید بومعیزة"إلیھا 

 .، ال تنطبق على النتائج المتحصل علیھا) 9 ()الشباب على قراءة الجرائد المكتوبة
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 االستنتاجات األولیة لنتائج التعرض والتأثیر

 :         من خالل تحلیل جداول التعرض والتأثیر، نقدم االستنتاجات األولیة التالیة

 : إن أغلبیة المبحوثین یقرؤون العناوین الیومیة  التالیة -

" ، ثم جریدة"النھار"و " الھداف"جریدة الشروق بدرجة األولى، بعدھا جریدة 

، جریدة "الجمھوریة"، "Quotidien d’oran" ،" Quotidien" و ،"الخبر

" الخبر الریاضي"و" صوت الغرب"، وبنسب أقل یقرؤون جریدة "الوطن"

 ".réflexion" ،" carrefour "، "البالد"و" الشباك"و

نجد أن أغلبیة أفراد العینة یقرؤون جرائد الناطقة باللغة العربیة مقارنة بالجرائد  -

الناطقة  باللغة الفرنسیة، وھذا نظرا لطبیعة التكوین الذي تلقوه، وھو ما انعكس 

 . سلبا على اللغات األجنبیة، خاصة  الفرنسیة واالنجلیزیة

، مقابل %81,8الجرائد الورقیة، حیث بلغت نسبة قراءتھم یقرأ أغلبیة المبحوثین  -

 . للمبحوثین الذین یقرؤون الجریدة الكترونیا%12,1نسبة 

یفضل األفراد المستجوبون قراءة الجریدة في الصباح، على قراءتھا في أوقات  -

 .       األخرى

یتعرض أفراد العینة للمضامین الجرائد الیومیة المكتوبة في ظرف ربع ساعة إلى  -

 .نصف ساعة

 47,4بنسبة قدرھایقرؤون كامل الخبر في الجریدة الیومیة إن أغلبیة المبحوثین  -

، حیث یعتبر یقرؤون الخبر من العنوان فقطالذین  لألفراد36,9 ، مقابل نسبة %

 . العنوان من أھم خصائص الموضوع وممیزاتھ، الذي یساھم في إبرازه

، من %72بإن أغلبیة أفراد العینة یشترون الجرائد الیومیة، حیث قدرت نسبتھم  -

 .أجل قراءة ا األخبار وأخر المستجدات

یفضل المبحوثین قراءة الجریدة بمفردھم، على قراءتھا مع األصدقاء، أو  -

 .الوالدین
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ھا وتلت %68,2بنسبة احتلت المواضیع الدینیة، المرتبة األولى لدى أفراد العینة،  -

، أما  المرتبة الرابعة  فقد %62,1و%66,8المواضیع الریاضیة والعلمیة بنسبة 

 ، بعدھا األخبار في المرتبة %60,3احتلتھا المواضیع االجتماعیة أي بنسبة 

، والمواضیع السیاسیة %59,3، و بلغت نسبة التسلیة %60,3الخامسة بنسبة 

 .%57,5نسبة

یتأثر أفراد العینة أكثر بأخبار الجریمة و باألخبار االجتماعیة، كما یتأثرون  -

 .بدرجة متوسطة بالمواضیع الدینیة والریاضیة، وأیضا بالمواضیع العلمیة

یؤثر متغیر الجنس على قراءة الجریدة من قبل الشباب، حیث یفضل الذكور  -

قراءة الجرائد الریاضیة بدرجة أولى،بعكس اإلناث یفضلن قراءة األخبار، فقد 

احتلت الجرائد اإلخباریة المرتبة األولى لدیھم، كقراءتھن لجریدة الشروق بنسبة 

 .أعلى

یقرأ الذكور الجرائد الناطقة باللغة الفرنسیة، أكثر من اإلناث، منھ نجد أن ھناك  -

 في تفضیل الجرائد في قراءة العناوین الصحفیة، سواء الذكورفرق بین اإلناث و

الناطقة باللغة العربیة أو الفرنسیة، لكن تبقى نسبة قراءة الجرائد الناطقة باللغة 

الفرنسیة ضئیلة، مقارنة بالجرائد الناطقة باللغة العربیة، ویمكن أن یرجع ھذا إلى 

 .عائق اللغة

یؤثر متغیر السن في قراءة الجرائد الیومیة، ن قبل الشباب، حیث یقبل األفراد  -

 سنة، على قراءة الجرائد الریاضیة بدرجة 22إلى 16الذین تتراوح أعمارھم من 

 .أولى، بعكس األفراد الذین لھم سن أكبر یفضلون قراءة الجرائد اإلخباریة

یتدخل المستوى التعلیمي في التعرض لمضامین الصحفیة، حیث أنھ كلما كان  -

المستوى التعلیمي أعلى للشباب، كلما زادت قراءتھم للجرائد، بدرجة أكبر، 

 .خاصة قراءة الجرائد باللغة الفرنسیة

إن متغیر مكان اإلقامة یؤثر على قراءة الجرائد، حیث تبین أن أفراد العینة الذین  -

یقطنون في أماكن الشبھ الحضریة، احتلوا أعلى نسبة في قراءة الجرائد المكتوبة، 
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عدم توفر الجریدة مقابل انخفاض قراءھا في األماكن الریفیة ، وھذا یرجع إلى 

 .        أو ال یھتمون بالمضامین الصحفیة المنشورة في الجریدةفي األماكن الریفیة، 

ال یؤثر الدخل الشھري  في قراءة الجرائد الیومیة من قبل الشباب، حیث أن     -

 ھم الذین یقرؤون 15000-10000أفراد العینة الذین لھم دخل شھري أكثر من 

الجریدة أكثر من أفراد العینة اآلخرین، حیث بلغت نسبة قراءتھم لجریدة 

لھم دخل أكثر ، بعكس األفراد الذین %76، وجریدة الشروق بنسبة%72,2الخبر

، %4,8، الشروق بنسبة%4,4 فھم یقرؤون الخبر بنسبة20000 إلى15000من 

وھي نسب منخفضة مقارنة بنسب أفرد العینة الذین لھم دخل شھري أثر من 

،كما أن أفراد العینة الذین لھم دخل شھري أكثر من 15000إلى 10000

دج، یقرؤون الجرائد بنسبة منخفضة، حیث بلغت نسبة قراءتھم لجریدة 20000

السعید "، وھذا ینفي ما توصل إلیھ %11,1،أما الخبر بنسبة%8,8الشروق

أثر وسائل اإلعالم على القیم والسلوكیات لدى  "بفي أطروحتھ المعنونة " بومعیزة

، بأن األفراد الذین لھم دخل شھري یقرؤون الجرائد، أكثر من الذین "الشباب 

 .لیس لھم دخل شھري أو لھم دخل محدود
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 التحلیل الكمي والكیفي لنتائج السلوك. 3.1

 توزیع  أفراد العینة حسب تأثیر المضامین الصحفیة على سلوكھم:22جدول 

على سلوك الصحفیةتؤثر المضامین 
 القارئ
 
 

 اإلجابة

 التأثیر

 % تكرار

 48.1 103 نعم

 51,9 111 ال

 100 214 مجموع

 

     إن قراءة ھذا الجدول تظھر بأن نسبة الذین یتأثرون بالمضامین الصحفیة ھي 

، مقابل إجابة المبحوثین الذین یرون أنھم ال یتأثرون % 48,1باألقل، حیث قدرت 

، وھي نسبھ متقاربة إلى %51,9بھذه المضامین، التي احتلت أعلى نسبة،  أي بنسبة 

 .حد ما

   ونفسر ھذه النتائج، بأن المضامین الصحفیة إذا كانت تراعي اھتمامات القراء 

واحتیاجاتھم، فإنھا تصل إلى  تحقیق أھدافھا ، ومنھ إلى إقناع القراء والتأثیر فیھم، 

وھذا حسب المضمون الذي تحتویھ، وكذا حسب اھتمامات القراء، وھذا ال یكون إال 

بإجراء بحوث صبر اآلراء بشكل دوري، وھو ما یكاد ینعدم في المؤسسات اإلعالمیة  

الجزائریة، وإن وجدت فھي لیست بشكل دوري، وال تتماشى مع اشباعات األفراد 

أن الجمھور الذي یستعمل "  كاتز"واحتیاجاتھم التي تتغیر باستمرار، حیث یرى 

وسائل اإلعالم إلقامة أو إعادة بعض القیم العامة لدیھ، وعلیھ تصبح وسائل اإلعالم 

، ومنھ كلما )1(رھینة جمھورھا، مادام أنھ یستغني عنھا إذا رأى أنھا ال تلبي حاجتھ

كانت الصحف الیومیة تلبي میوالت القارئ، كلما أدى ذلك إلى تأثیر ھذه المضامین 

 . المنشورة على القارئ



    تحلیل نتائج السلوك
 

228 

 

 توزیع أفراد العینة حسب كیفیة تأثیر المضامین الصحفیة على السلوك:23جدول 

 
 كیفیة التأثیر

 مجموع عدم اإلجابة ال نعم
 % ت % ت % ت % ت

 100 214 62.1 133 36.4 78 1.4 3 تغیر أفكاري

عدم تحبیذي للھجرة غیر 
 الشرعیة

1 0.5 80 37.4 133 62.1 214 100 

 100 214 62.6 134 34.1 7.3 3.3 7 حسب الموضوع

تنمیة رصیدي المعرفي بإطالعي 
 على أحداث العالم

11 5.1 70 32.7 133 62.1 214 100 

 100 214 62.6 134 37.4 80 0 0 مجرد أخبار في المجتمع

 100 214 62.1 133 35.5 76 2.3 5 تجعلني أعیش الواقع

 100 214 62.1 133 25.2 54 12.6 27 ایجابیا
 100 214 62.1 133 37.4 80 0.5 1 .إعجاب باألخبار المنشورة

 100 214 62.6 134 36.9 79 0.5 1 توجیھ الرأي العام
 100 214 62.1 133 37.4 80 0.5 1 تجعلك تھتم باألخبار الریاضیة

 100 214 62.1 133 37.4 80 0.5 1 ملء فراغي
 تمدني بأخر المستجدات

 
3 1.4 78 36.4 133 62.1 214 100 

 تؤثر على نفسیتي
 

5 2.3 76 35.5 133 62.1 214 100 

تساعدني على الفھم التفسیر 
 وتزیل الغموض

 

3 1.4 78 36.4 133 62.1 214 100 

 100 214 62.1 133 34.1 73 3.7 8 أخذ العبرة
 100 214 62.1 133 36.9 79 0.9 2 تعمیق  معرفتي في الدین

تؤثر إذا توافقت مع الدین 
 اإلسالمي

1 0.5 79 36.9 134 62.6 214 100 

 

 یبین الجدول أعاله كیفیة تأثیر المضامین الصحفیة على المبحوثین، لكن أعلى نسبة 

مقابل أقل نسبة للذین یرون  أن   وھي امتناع المبحوثین عن اإلجابة،%62,6كانت 

، وتوسطت %12,6بالمضامین الصحفیة تؤثر باإلیجاب علیھم، حیث بلغت نسبتھم 
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 وھي إجابة المبحوثین بال، عن ما إذا كانت مضامین %25,2ھذه النسب، نسبة 

الجرائد  تؤثر إیجابا فیھم،  أما فیما یخص تنمیة الرصید المعرفي لألفراد، وذلك  

بإطالعھم  على أحداث العالم فقد كانت أعلى نسبة للذین امتنعوا عن اإلجابة أي بنسبة 

، مقابل %5,1،أما  الذین ابدوا موافقتھم على ھذا األمر ، قدرت نسبتھم ب62,1%

 .%32,7الذین أجابوا بعدم موافقتھم علیھ ب 

       نستخلص من ھذه النتائج أن األفراد یتأثرون بالمضامین الصحفیة حسب 

اھتماماتھم و  میوالتھم، لذلك اختلف تأثیر المضامین الصحفیة، إضافة إلى اختالف 

اھتماماتھم الذكور واإلناث بالمواضیع ، حیث یفضل الذكور األخبار الریاضیة بدرجة 

 .األولى، أما اإلناث یھتمون باألخبار أكثر من اھتمامھم بمجال أخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یبین عالقة المضامین الصحفیة بتجاوز السلوكیات السلبیة: 24جدول 

 مجموع محاید غیر موافق موافق السلوك
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 % ت % ت % ت % ت

 100 214 62.1 133 36.4 78 1.4 3 عدم االھتمام بالعمل

 100 214 62.1 133 37.4 80 0.5 1 عدم المثابرة

.7 3.3 7 القلق والتوتر

3 
34.1 134 62.6 214 100 

 100 214 62.1 133 32.7 70 5.1 11 الالمباالة

 100 214 62.6 134 37.4 80 0 0 عدم العنایة بالبیئة

 100 214 62.1 133 35.5 76 2.3 5 التصرف بعنف تجاه اآلخرین

 100 214 62.1 133 25.2 54 12.6 27 عدم االھتمام بالقضایا المصریة
 100 214 62.1 133 37.4 80 0.5 1 اللجوء إلى المحسوبیة

 100 214 62.6 134 36.9 79 0.5 1 المبالغة في حب المال-
 100 214 62.1 133 37.4 80 0.5 1 عدم االھتمام بالمشاكل الراھنة

 100 214 62.1 133 37.4 80 0.5 1 إھمال الفرائض الدینیة
 100 214 62.1 133 36.4 78 1.4 3 التبذیر واإلسراف

تقلید النجوم والالعبین الریاضیین إعجاب 
 بھم

5 2.3 76 35.5 133 62.1 214 100 

 100 214 62.1 133 36.4 78 1.4 3 عدم احترام األھل

 100 214 62.1 133 34.1 73 3.7 8 االبتعاد عن النمیمة
 100 214 62.1 133 36.9 79 0.9 2 المبالغة في حب المال-

 100 214 62.6 134 36.9 79 0.5 1 عدم االھتمام بالمشاكل الراھنة-

 

غیر "     قبل قراءة الجدول یجدر اإلشارة إلى أنھ تم  جمع النسبتین الخاصتین ب

" موافق"في خانة واحدة، ونفس الشيء فیما یخص " غیر موافق جدا"و" موافق

موافق وغیر موافق ومحاید، لتسھیل : ، لنحصل على ثالثة خانة وھي"موافق جدا"و

عملیة التحلیل، ومن خالل قراءة ھذا  الجدول یظھر ثالثة مؤشرات رئیسة بخصوص 
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مدى تجاوز المبحوثین القیام ببعض  السلوكیات السلبیة جراء استعمالھم  لوسیلة 

 :اإلعالمیة المقروءة والتعرض لمحتویاتھا، ویمكن إبرازھا كما یلي

فیما  یتعلق إذا كانت المضامین الصحفیة " محاید"أن أغلبیة إجابة المبحوثین كانت - 

تساعدھم على تجاوز بعض السلوكیات السلبیة، حیث تراوحت النسب من أعلى قیمة 

 لسلوك السلبي المبالغة في حب المال، أیضا لعدم االھتمام % 62,6قدرت ب 

 لسلوك %62,1بالمشاكل الراھنة، القلق والتوتر، أما القیمة المتوسطة فقدرت  بنسبة 

السلبي عدم االھتمام بالقضایا المصیریة، ثم عدم احترام األھل، االبتعاد عن النمیمة، 

الالمباالة، تقلید النجوم والالعبین الریاضیین إعجاب بھم، وباقي السلوكیات األخرى 

 .التي احتلت نفس القیمة

على ما إذا كانت المضامین الصحفیة "غیر موافق"أما أفراد العینة الذین أجابوا ب- 

تساعدھم على تجاوز بعض السلوكیات السلبیة،توسطت نسبتھم مابین نسب  

، وھي أعلى قیمة،  لسلوك %37,4 ب، وقدرت النسب "المحایدین"ونسب " الموافقین "

السلبي عدم االھتمام بالمشاكل الراھنة، إھمال الفرائض الدینیة، اللجوء إلى 

عدم : المحسوبیة، عدم المثابرة، أما القیمة الدنیا فكانت لسلوكیات السلبیة التالیة

 .%34,1، ثم االبتعاد عن النمیمة بنسبة %25,2االھتمام بالقضایا المصیریة بنسبة 

بلغت نسبة أفراد العینة الذین أجابوا بالموافقة على أن الصحف المكتوبة تساعدھم - 

، وھي %12,6على تجاوز السلوك السلبي عدم االھتمام بالقضایا المصریة بنسبة 

 . %25,2أعلى نسبة، مقابل الذین أجابوا بعدم الموافقة بنسبة 

      وعلیھ، نستخلص أن أغلبیة أفراد العینة ال یعتقدون أن المضامین الصحفیة   

تساعدھم على تجاوز السلوكیات السلبیة، ومنھ نرى أن األفراد لیسوا بحاجة 

المضامین الصحفیة لتجاوز السلوكیات السلبیة من جھة، ویمكن أن یتجاوزھا بطرق 

أخرى، ومن جھة أخرى یمكن أن تكون ھذه السلوكیات السلبیة غیر موجودة لدیھم، 

كما أن السلوكیات المتعلقة باحترام األھل، وإھمال الفرائض الدینیة، والتصرف بعنف 
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تجاه اآلخرین یكتسبھا األفراد من خالل التنشئة االجتماعیة،كما أن األفراد یتعلمون 

السلوكیات من خالل أطوار التربیة المختلفة التي یمرون بھا، إلى جانب إمكانیة أن 

 .أفراد المبحوثین ال یتأثرون بالمضامین الصحفیة، لعدم ثقتھم في ما ینشر بھا
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یبین توزیع أفراد العینة حسب مساعدة الصحف الیومیة لھم على تجاوز :25جدول

 :لجنسبعض السلوكیات حسب ا

 الجنس
 

 السلوك

 اإلناث الذكور

 موافق محاید غیر موافق موافق

 

 غیر موافق

 

 محاید

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت
 57.1 20 50.8 64 49.1 26 42.9 15 49.2 62 50.9 27 عدم االھتمام بالعمل

 44.8 13 51.1 69 56.3 27 55.2 16 48.9 67 43.8 21 عدم المثابرة
 54.8 17 49.5 50 52.4 43 45.2 14 50.5 51 47.6 39 القلق والتوتر

 52.9 18 48.8 60 56.1 32 47.1 16 51.2 63 43.9 25 الالمباالة
 45.2 14 53 62 51.5 34 54.8 17 47 55 48.5 32 عدم العنایة بالبیئة

التصرف بعنف تجاه 
 اآلخرین

25 46.3 64 48.5 15 53.6 29 53.7 68 51.5 13 46.4 

عدم االھتمام 
 بالقضایا المصریة

26 45.6 60 48.4 18 54.5 31 54.4 64 51.6 15 45.4 

اللجوء إلى 
 المحسوبیة

32 64 54 45 18 40.9 18 36 66 55 26 59 

المبالغة في حب -
 المال

24 50 67 50.8 13 38.2 24 50 65 49.2 21 61.8 

عدم االھتمام -
 بالمشاكل الراھنة

28 44.4 56 49.1 20 54.1 35 55.6 58 50.9 17 45.9 

إھمال الفرائض 
 الدینیة

23 40.4 68 51.1 13 54.2 34 59.7 73 54.9 11 45.8 

 63.4 19 50 66 48.1 25 36.7 11 50 66 51.9 27 التبذیر واإلسراف
تقلید النجوم 
والالعبین 

الریاضیین إعجاب 
 بھم

41 56.2 50 45.5 13 41.9 32 43.9 60 54.5 18 58.1 

 57.9 11 50.6 76 51.1 23 42.1 8 49.4 74 48.9 22 عدم احترام األھل
 50 12 54.8 46 49.1 52 50 12 45.2 38 50.9 54 االبتعاد عن النمیمة

 

أن نسبة الذكور الذین أجابوا بان الصحف الیومیة تساعدھم على 26    یظھر الجدول 

، مقابل %50,9تجاوز بعض السلوكیات فیما یخص سلوك االبتعاد عن النمیمة بنسبة
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، أما نسب المتعلقة بإجابتھم بغیر موافق وغیر %45,2إجابتھم بغیر موافق بنسبة 

" غیر موافق جدا"و" غیر موافق"موافق جدا، بحیث تم  جمع النسبتین الخاصتین ب

، حیث قدرت نسبة "موافق جدا"و" موافق"في خانة واحدة، ونفس الشيء فیما یخص 

الذكور الذین أجابوا بغیر موافق على مساعدة الصحف الیومیة لھم على تجاوز 

 لسلوك السلبي الالمباالة، أما اإلناث بلغت نسبتھم %51,2السلوكیات السلبیة ب

و %49,2،مقابل اإلناث ، %50,8، ثم البالغة في حب المال بنسبة قدرھا %48,8ب

 .%54,9، مقابل اإلناث 51,1إھمال الفرائض الدینیة بنسبة

: كما أن إجابة بالحیاد، احتلت أعلى النسب،  فقد ظھرت في السلوكیات السلبیة التالیة

، العنف تجاه اآلخرین بنسبة %44,8مقابل اإلناث  ،%55,2عدم المثابرة

، أما عدم االھتمام بالقضایا المصیریة بلغت نسبتھا 46,4،مقابل اإلناث 53,6%

 .%45,4، مقابل نسبة اإلناث التي بلغت 54%

      وعلیھ، نخلص إلى  أن اإلناث والذكور اتخذوا موقف الحیاد في ما یخص 

اعتقادھم بأن الصحف الیومیة المكتوبة تساعد على تجاوز بعض السلوكیات السلبیة، 

وكانت إجاباتھم متقاربة ، ومنھ تبقى السلوكیات المكتسبة لدى الشباب مرتبطة أساسا 

بتنشئة االجتماعیة، وما غرستھ كل مؤسسة اجتماعیة من أسرة، مدرسة، مسجد، 

 .شارع، لھا أثرھا في اكتساب السلوكیات االیجابیة والسلبیة، وتعلم كیفیة تجاوزھا
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یبین إجابات المبحوثین ومدى مساعدة الصحف الیومیة لھم على تجاوز : 26جدول

 بعض السلوكیات حسب السن

 السن
 

 السلوك

                                           السن

 22إلى 19من  18إلى 16من

 محاید غیر موافق موافق محاید غیر موافق موافق

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت
 42.9 15 32.5 41 32.1 17 20 7 9.4 10 15.1 8 عدم االھتمام بالعمل

 24.1 7 35.8 49 35.4 17 17.2 5 10.9 15 10.4 5 عدم المثابرة
 35.5 11 34.7 35 32.9 27 12.9 4 10.9 11 12.2 10 القلق والتوتر

 38.2 13 35.8 44 28.1 16 8.8 3 11.4 14 14 8 الالمباالة
 32.3 10 34.2 40 34.8 23 9.7 3 12.8 15 10.6 7 عدم العنایة بالبیئة

التصرف بعنف تجاه 
 اآلخرین

9 16.7 13 12.4 3 10.7 17 31.5 46 34.8 10 35.7 

عدم االھتمام بالقضایا 
 المصریة

8 14 13 10.5 4 12.1 17 29.8 46 37.1 10 30.3 

 42.9 18 19.2 23 44 22 14.3 6 11.7 14 10 5 اللجوء إلى المحسوبیة
المبالغة في حب -

 المال
7 14.6 14 10.6 4 11.8 20 41.7 45 34.1 8 23.5 

عدم االھتمام -
 بالمشاكل الراھنة

8 12.7 13 11.4 4 10.8 20 31.7 40 35.1 13 35.1 

إھمال الفرائض 
 الدینیة

5 8.8 16 12 4 16.7 20 35.1 47 35.3 6 25 

 36.7 11 32.6 43 36.5 19 20 6 10.6 14 9.6 5 التبذیر واإلسراف
تقلید النجوم والالعبین 
الریاضیین وإعجاب 

 بھم

 

12 
 

16.4 
 

11 
 

10 
 

2 

 

 

6.5 
 

30 
 

41.1 
 

33 
 

30 
 

10 
 

32.3 

 15.8 3 36 54 35.6 16 21.1 4 11.3 17 8.9 4 عدم احترام األھل

 25 6 36.9 31 34 36 20.8 5 6 5 4.2 15 االبتعاد عن النمیمة

 

    

 



    تحلیل نتائج السلوك
 

236 

 

 السن 
 السن

 السلوك
 29إلى 27من 26إلى23من 
 محاید غیر موافق موافق محاید غیر موافق موافق

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 11.4 4 14.3 18 13.2 7 25.8 9 45.2 57 39.6 21 عدم االھتمام بالعمل

 17.2 5 12.4 17 14.6 7 41.3 12 40.9 56 39.6 19 عدم المثابرة
 9.7 3 15.8 16 12.2 10 41.9 13 38.6 39 42.6 35 القلق والتوتر

 23.5 8 12.2 15 10.5 6 29.4 10 40.7 50 47.4 27 الالمباالة
 16.1 5 14.5 17 10.6 7 35.5 11 38.5 45 43.9 29 عدم العنایة بالبیئة

التصرف بعنف تجاه 
 اآلخرین

21 38.9 56 42.4 10 35.7 7 13 17 12.9 5 17.9 

عدم االھتمام بالقضایا 
 المصریة

20 35.1 51 41.1 16 48.5 12 21.1 14 11.3 3 9.1 

 9.1 4 17.5 21 8 4 36.3 16 49.2 59 38 19 اللجوء إلى المحسوبیة

 17.6 6 15.2 20 6.3 3 47 16 40.2 53 37.5 18 المبالغة في حب المال-

عدم االھتمام بالمشاكل -
 الراھنة

24 38.1 47 41.2 16 43.2 11 17.5 14 12.3 4 10.8 

 16.7 4 13.5 18 12.3 7 41.7 10 39.1 52 43.9 25 إھمال الفرائض الدینیة

 13.3 4 16.7 22 5.8 3 30 9 40.2 53 48.1 25 التبذیر واإلسراف

تقلید النجوم والالعبین 
 الریاضیین إعجاب بھم

 

24 
 

32.9 
 

48 
 

43.6 
 

15 
 

48.4 
 

7 
 

9.6 
 

18 
 

16.4 
 

4 
 

12.9 

 15.8 3 14 21 11.1 5 47.4 9 38.7 58 44.4 20 عدم احترام األھل

 12.5 3 14.3 12 13.2 14 41.6 10 42.9 36 38.7 41 االبتعاد عن النمیمة
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عاما صرحوا بعدم 26-23    یبین الجدول أعاله أن أغلبیة المبحوثین من فئة 

موافقتھم على مدى مساعدة المضامین الصحفیة لھم على تجاوز بعض السلوكیات 

 لسلوك السلبي اللجوء %49,2السلبیة، وذلك بنسبة متفاوتة، حیث بلغت أعلى نسبة 

، التصرف بعنف تجاه اآلخرین %45,2إلى المحسوبیة، عدم االھتمام بالعمل بنسبة

 .%40,7، أما الالمباالة قدرت نسبتھا ب%40,9، وعدم المثابرة ب%42,4بنسبة 

 موقف الحیاد على مدى 22-19كما اتخذ أفراد العینة الذین تتراوح أعمارھم من 

في % 42,9مساعدة الصحف الیومیة لھم على تجاوز بعض السلوكیات، فبلغت نسبة 

 للتبذیر وإلسراف، أما إجابتھم بعدم %36,7سلوك اللجوء إلى المحسوبیة، ونسبة

، %41,7المبالغة في حب المال بلغت النسبة : الموافقة في سلوكیات السلبیة التالیة

 .% 36,9لتقلید النجوم والالعبین الریاضیین، االبتعاد عن النمیمة بنسبة%41,1و

 فبلغت نسبة األعلى في إجابة بموافقة على مدى مساعدة 18-16أما فئة العمریة 

 10,9 مقابل %12,2المضامین الصحفیة لھم  في تجاوز سلوك القلق والتوتر بنسبة 

 ابدوا موافقتھم على مساعدة 29-27الذین أجابوا بعدم الموافقة، والفئة العمریة من %

، %17,5الصحف الیومیة لھم على تجاوز عدم االھتمام بالمشاكل الراھنة أي بنسبة

، لكن أعلى نسبة ظھرت في إجابتھم %21,1وعدم االھتمام بالقضایا المصیریة 

 .على سلوك الالمباالة%23,5بمحاید بنسبة 

، ھي التي احتلت أعلى نسبة في 26-23  وعلیھ، نستخلص أن الفئة العمریة من         

إجابتھا بعدم الموافقة على مدى مساعدة الصحف الیومیة لھم على تجاوز السلوكیات 

السلبیة، وھو ما یؤكد أن الشباب یأخذ السلوكیات ویعدل منھا، أو یتجاوزھا، لیس 

باالعتماد على الصحف الیومیة بل عن طریق التنشئة االجتماعیة و جماعة الرفاق 

إضافة إلى  كون السلوكیات مرتبطة بالقیم، ھذه األخیرة المستمدة من الدین اإلسالمي، 

و یعتبرھا الفرد الجزائري ایجابیة وبذلك یتم تعلمھا، وھي التي تسمح لھ بتجاوز 

 .السلوكیات السلبیة إن وجدت لدیھ
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إال أن الصحف الیومیة تساعد الشباب على تجاوز سلوك التوتر والقلق السلبي، نتیجة 

الضغوطات الیومیة التي تعترضھ، ألنھم یتعرضون بصفة أكثر لألحبار و الحوادث 

 .18-16وھو ما ظھر لدى الفئة العمریة 

یبین توزیع أفراد العینة حسب مساعدة المضامین الصحفیة لھم على تجاوز :27جدول

 بعض السلوكیات حسب المستوى التعلیمي

 المقیاس   والتكرار
 

 

 السلوك

 المستوى التعلیمي
 ثانوي متوسط

غیر  موافق
 موافق

 محاید غیر موافق موافق محاید

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت
 37.1 13 25.4 32 25 15 0 0 2.3 3 1.9 1 عدم االھتمام بالعمل

 27.6 8 28.5 39 27.1 13 0 0 2.9 4 0 0 عدم المثابرة
 25.8 8 25.7 26 31.7 26 3.2 1 1.9 2 1.2 1 القلق والتوتر

 32.4 11 29.3 36 22.8 13 0 0 2.4 3 1.8 1 الالمباالة
 19.4 6 32.5 38 24.2 16 3.2 1 1.1 1 3 2 عدم العنایة بالبیئة

التصرف بعنف تجاه 
 اآلخرین

1 1.9 3 2.9 0 0 14 25.9 39 29.5 7 25 

عدم االھتمام بالقضایا 
 المصریة

1 1.8 3 2.4 0 0 16 28.1 38 30.6 6 18.2 

 34.1 15 26.7 32 26 13 0 0 2.9 1 6 3 اللجوء إلى المحسوبیة
 17.6 6 28.8 38 33.3 16 0 0 1 1 6.3 3 المبالغة في حب المال-
عدم االھتمام بالمشاكل -

 الراھنة
1 1.6 3 2.6 0 0 16 25.4 35 30.7 9 24.3 

 33.3 8 29.3 39 22.8 13 0 0 2.8 3 1.8 1 إھمال الفرائض الدینیة
 33.3 10 30.3 40 19.2 10 0 0 2.9 3 1.9 1 التبذیر واإلسراف

تقلید النجوم والالعبین 
 الریاضیین إعجاب بھم

 

2 
 

2.7 
 

2 
 

1.8 
 

0 
 

0 
 

25 
 

34.2 
 

28 
 

25.5 
 

7 
 

22.6 
  عدم احترام األھل

1 
 

2.2 
 

3 
 

2 
 

0 
 

0 
 

10 
 

22.2 
 

44 
 

29.3 
 

6 
 

31.6 
 33.3 8 23.8 20 30.2 32 0 0 5 1 2.8 3 االبتعاد عن النمیمة
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 المستوى التعلیمي
 
 

 السلوك
 

 المستوى التعلیمي
 دراسات علیا جامعي

 محاید غیر موافق موافق محاید غیر موافق موافق

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 8.6 3 5.6 7 5.6 3 54.3 19 66.7 84 64.2 34 عدم االھتمام بالعمل

 3.4 1 7.3 10 4.2 2 68.9 20 61.3 84 68.8 33 عدم المثابرة
 6.5 2 9.9 10 1.2 1 64.5 20 62.4 63 65.9 54 القلق والتوتر

 0 0 8.1 10 5.3 3 67.6 23 60.2 74 70.2 40 الالمباالة
 6.5 2 6 7 6.1 4 71 22 60.7 71 66.7 44 عدم العنایة بالبیئة

التصرف بعنف تجاه 
 اآلخرین

38 70.4 78 59.1 21 75 1 1.9 12 9.1 0 0 

عدم االھتمام بالقضایا 
 المصریة

38 66.7 73 62.9 26 78.8 2 3.5 10 8.1 1 3 

 2.3 1 7.5 9 6 3 63.6 28 65 78 62 31 اللجوء إلى المحسوبیة

 2.9 1 8.3 11 2.1 1 20.5 27 62.7 82 58.4 28 المبالغة في حب المال-

عدم االھتمام بالمشاكل -
 الراھنة

43 68.3 68 59.6 26 70.3 3 4.8 9 7.9 2 5.4 

 8.3 2 5.3 7 7 4 58.4 14 63.2 84 68.4 39 إھمال الفرائض الدینیة

 6.7 2 7.6 10 1.9 1 60 18 52.3 79 76.9 40 التبذیر واإلسراف

تقلید النجوم والالعبین 
 الریاضیین إعجاب بھم

44 60.3 69 60.3 24 77.4 2 2.7 11 7.3 0 0 

 5.3 1 7.3 11 2.2 1 63.2 12 61.3 92 73.3 33 عدم احترام األھل

 4.2 1 10.7 9 2.8 3 62.5 15 64.3 54 64.1 68 االبتعاد عن النمیمة

            

 من خالل الجدول أعاله یظھر أن إجابة المبحوثین على مدى مساعدة الصحف 

الیومیة على تجاوز بعض السلوكیات السلبیة بالحیاد، و الذین لھم مستوى تعلیمي 
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عدم االھتمام بالقضایا "ھي نسبة السلوك السلبي ، و%78,8 نسبتھم بلغتجامعي ،

، واحتل سلوك "تقلید النجوم والالعبین الریاضیین"%77,4، ونسبة "المصیریة

في %66,7، وإجابتھم بعدم الموافقة ظھرت بنسبة %75نسبة "العنف تجاه اآلخرین "

 ".عدم االھتمام بالعمل"

 مبحوث، 60 أما أفراد العینة الذین لھم مستوى تعلیمي ثانوي، والذین بلغ عددھم 

أجابوا بموافقة على أن المضامین الصحفیة تساعدھم على تجاوز سلوك تقلید النجوم 

 .%37,1، وكذا سلوك عدم االھتمام بالعمل %34,2وإعجاب بھم بنسبة 

مبحوث أجابوا 13 بخصوص المبحوثین الذین لدیھم مستوى دراسات علیا، فمن بین 

منھم على أن المضامین الصحفیة ال  تساعدھم على تجاوز سلوك التصرف بعنف 12

، وباقي أفراد العینة الذین لھم مستوى تعلیمي متوسط %9,1تجاه اآلخرین أي بنسبة

أجابوا بالموافقة على تمكین الصحف الیومیة لھم على تجاوز المبالغة في حب المال 

 . واحتلت أعلى قیمة في إجابتھم، %6,3بنسبة

     نستخلص من خالل ھذه النتائج ، أنھ كلما كان المستوى التعلیمي أعلى، كلما 

اعتبر األفراد أن المضامین الصحف الیومیة ال تساعدھم على تجاوز السلوكیات 

السلبیة، بعكس األفراد الذین لھم مستوى تعلیمي متوسط وثانوي، یعتبرون أن 

الصحف تساعدھم على تجاوز بعض السلوكیات السلبیة،بذلك جعلوھا مساعد لھم في 

اكتساب السلوكیات ،وفي تجاوز السلبي منھا، وتقوم ھنا وسیلة اإلعالم المقروءة 

بتنشئة الشباب، وزیادة معارفھم ، حیث تعتبر وسیلة األولى لألفراد الذین لھم مستوى 

تعلیمي أعلى، ھي المجال العلمي، إلثراء رصیدھم الثقافي والمعرفي، بعكس الذین 

 .لھم مستوى تعلیمي أدنى، وسلتھم األولى  ھي الصحف، لزیادة معلوماتھم
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مكان  یبین عالقة  المضامین الصحفیة بتجاوز السلوكیات السلبیة حسب:28جدول

  اإلقامة

         المقیاس   

 والتكرار
 

 السلوك 

 قامةمكان اإل

           شبھ حضري       حضري 

 غیر موافق موافق محاید   غیر موافق  موافق    
 

 محاید

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت
 8.6 31 74.6 94 81.2 43 5.7 2 11.9 15 9.4 5 عدم االھتمام بالعمل

 86.2 25 75.9 104 81.2 39 3.4 1 12.4 17 8.3 4 عدم المثابرة
 74.2 1 77.2 78 81.7 67 6.5 2 10.9 11 11 9 القلق والتوتر

 88.2 30 73.1 90 84.2 48 5.9 2 10.6 13 12.3 7 الالمباالة 
 77.5 24 75.2 88 84.8 56 16.1 5 11.1 13 6.1 4 عدم العنایة بالبیئة

التصرف بعنف تجاه 
 اآلخرین

4 7.4 17 12.9 1 3.6 46 85.2 98 74.2 24 85.7 

عدم االھتمام بالقضایا 
 المصریة

4 7 17 13.7 1 3 47 82.5 91 73.4 30 90.9 

 93.2 41 77.5 93 68 34 4.5 2 11.7 14 12 6 اللجوء إلى المحسوبیة
المبالغة في حب -

 المال
5 10.4 16 12.1 1 2.9 37 77.1 101 76.5 30 88.2 

عدم االھتمام -
 بالمشاكل الراھنة

3 4.8 16 14 3 8.1 51 81 83 72.8 34 91.9 

إھمال الفرائض 
 الدینیة

2 3.5 18 13.5 2 8.3 48 84.2 100 75.2 20 83.3 

 80 24 75 99 86.5 45 6.7 2 12.1 16 7.7 4 التبذیر واإلسراف
تقلید النجوم والالعبین 

الریاضیین إعجاب 
 بھم

7 9.6 12 10.9 3 9.7 58 79.4 84 76.4 26 83.9 

 84.2 16 76.7 115 82.2 37 5.3 1 10.7 16 11.1 5 عدم احترام األھل

 87.5 21 71.4 60 82.1 87 8.3 2 14.3 12 7.5 8 االبتعاد عن النمیمة
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 مكان اإلقامة

 السلوك

 ریفي 

 محاید غیر موافق موافق

 % ت % ت % ت
 5.7 2 13.5 17 9.4 5 عدم االھتمام بالعمل

 10.3 3 11.7 16 10.4 5 عدم المثابرة

 19.4 6 11.9 12 7.3 6 القلق والتوتر

 5.9 2 16.3 20 3.5 2 الالمباالة

 6.5 2 13.7 16 9.1 6 عدم العنایة بالبیئة

 10.7 3 12.9 17 7.4 4 التصرف بعنف تجاه اآلخرین

. 12 16 10.5 6 عدم االھتمام بالقضایا المصریة

9 
2 6.1 

 2.3 1 10.8 13 20 10 اللجوء إلى المحسوبیة

 8.8 3 11.4 15 12.5 6 المبالغة في حب المال-

 0 0 13.2 15 14.3 9 عدم االھتمام بالمشاكل الراھنة-

 8.3 2 11.3 15 12.3 7 إھمال الفرائض الدینیة

 13.3 4 12.9 17 5.8 3 التبذیر واإلسراف

 13.3 4 12.7 14 11 8 تقلید النجوم والالعبین الریاضیین إعجاب بھم

 10.5 2 12.7 19 6.7 3 عدم احترام األھل
 4.2 1 14.3 12 10.4 11 االبتعاد عن النمیمة

 

أن إجابة المبحوثین الذین یقطنون في مكان سكن شبھ 29      یظھر الجدول 

حضري، حول مدى مساعدة الصحف الیومیة لھم على تجاوز السلوكیات السلبیة،   



    تحلیل نتائج السلوك
 

243 

 

، حیث أن أعلى نسبة ظھرت في سلوك اللجوء إلى المحسوبیة أي "محاید"كانت 

لسلوك عد االھتمام بالمشاكل الراھنة، أما سلوك % 91,9 ، ثم نسبة % 93,2بنسبة 

، كما كانت نسبة الموافقة قریبة % 90,9عدم االھتمام بالقضایا المصیریة فبلغت نسبتھ

یرون أن الجرائد الیومیة تساعدھم على تجاوز % 86,5من ھذه النسب حیث بلغت 

 .%84,8سلوك التبذیر واإلسراف، والتصرف بعنف تجاه اآلخرین بنسبة

 بعكس أفراد العینة الذین یسكنون في الریف، یرون أن المضامین الصحفیة ال 

، %16,3تساعدھم على تجاوز سلوكیات السلبیة، وخاصة سلوك الالمباالة بنسبة 

من المبحوثین ال یوافقون على 16، كما أن %14,3واالبتعاد عن النمیمة بنسبة 

، ونسبة %13,7المضامین الصحفیة ال تساعدھم على تجاوز سلوك عدم العنایة بالبیئة 

أفراد العینة الذین یقطنون سكن حضري أجابوا بعدم الموافقة،على مساعدة الصحف 

الیومیة لھم على تجاوز السلوكیات السلبیة ، وباألخص سلوك االبتعاد على 

 .%13,5، إھمال الفرائض الدینیة بنسبة %14,3النمیمةبنسبة

       ونستخلص من خالل ھذا الجدول، أن عدد األفراد الذین یسكنون في شبھ 

الحضري ، أكبر من عدد  األفراد الذین یسكنون في مكان أخر، كالریف  بلغ عدد 

، مما جعل النسب تكون أعلى لدى المبحوثین الذین یسكنون في شبھ 24المبحوثین فیھ 

الحضري، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى طریقة العیش في مكان  حضري وشبھ 

حضري ، ریفي یختلف، لذلك وجدنا أن نسب عدم الموافقة في ریف أكبر من النسب 

األخرى ، بالنظر إلى العدد اإلجمالي لكل المبحوثین في كل مكان اإلقامة، حیث في 

 . 22، وفي حضري168، وفي شبھ الحضري24الریف قدر عددھم 
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  :االستنتاجات األولیة  لنتائج السلوك.2.3

على أن المضامین الصحفیة تساعدھم على " محاید "بإن أغلبیة إجابة المبحوثین - 

 لسلوك السلبي % 62,6تجاوز بعض السلوكیات السلبیة، حیث تراوحت النسب من 

 .المبالغة في حب المال، أیضا لعدم االھتمام بالمشاكل الراھنة، القلق والتوتر

 :تساعد المضامین الصحفیة الشباب على تجاوز السلوكیات السلبیة التالیة- 

 .التوتر والقلقعدم االھتمام بالقضایا المصیریة،  عدم االھتمام المشاكل الراھنة، 

ال تساعد مضامین الصحف الیومیة المكتوبة المبحوثین على تجاوز السلوكیات - 

 :السلبیة التالیة

إھمال الفرائض الدینیة، اللجوء إلى المحسوبیة، عدم المثابرة، االبتعاد عن النمیمة، 

تقلید النجوم والالعبین عدم االھتمام بالعمل ، التصرف بعنف تجاه اآلخرین، 

نرى أن األفراد لیسوا بحاجة ومنھ المبالغة في حب المال، الالمباالة، الریاضیین، 

للمضامین الصحفیة لتجاوز السلوكیات السلبیة من جھة، ویمكن أن یتجاوزھا بطرق 

 .أخرى، ومن جھة أخرى یمكن أن تكون ھذه السلوكیات السلبیة غیر موجودة لدیھم

 الصحف الیومیة تساعد على تجاوز أن المضامین ال یؤثر عامل الجنس في  اعتقاد - 

بعض السلوكیات السلبیة، فلم تكن ھناك اختالفات بینھما، حیث وردت النسب  اإلجابة 

 :بمحاید كاألتي 

، العنف تجاه اآلخرین بنسبة %44,8 للذكور،مقابل اإلناث %55,2 عدم المثابرة

، أما عدم االھتمام بالقضایا المصیریة بلغت نسبة 46,4للذكور، مقابل اإلناث 53,6%

 .%45,4، مقابل نسبة اإلناث %54الذكور 

لم یوافق الذكور واإلناث على مساعدة الصحف الیومیة لھم على تجاوز السلوكیات  - 

 :السلبیة التالیة
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 .، المبالغة في حب المال، إھمال الفرائض الدینیة  الالمباالة

كلما كانت أعمار الشباب أقل سننا، كلما ساعدتھم المضامین الصحفیة على - 

تجاوزھم السلوكیات السلبیة الموجودة لدیھم، فاألفراد الذین تتراوح أعمارھم من 

، بلغت نسبة موافقتھا على مساعدة المضامین الصحفیة لھم على تجاوز 18إلى16

 .%12,2سلوك القلق والتوتر بنسبة 

 لشباب أعلى، كلما ساھم ذلك في عدم مقدرة المضامین كلما كان المستوى التعلیمي- 

المنشورة في الصحف الیومیة على مساعدتھم على تجاوز بعض السلوكیات السلبیة، 

فبذلك یعتبر المستوى التعلیمي عامال مؤثرا في اعتقاد الشباب بأن المضامین الصحفیة 

 . تساعدھم على تجاوز السلوكیات السلبیة

ان متغیر مكان اإلقامة یؤثر في اعتقاد الشباب على مقدرة مساعدة  الصحف  - 

الیومیة لھم على تجاوز السلوكیات السلبیة، حیث أن القاطنین بالریف لم یجدوا أن 

 .مضامین الصحف الیومیة تساعدھم على تجاوز السلوكیات السلبیة
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 : الھوامش

 ، دراسة نقدیة على ضوء الحقائق Agenda settingنظریة یوسف تمار،  )1(

، أطروحة دكتوراه دولة في علوم اإلعالم االجتماعیة والثقافیة واإلعالمیة في المجتمع

واالتصال، كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم، قسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة 

 .86، ص2005-2004الجزائر، 
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    یجدر التذكیر بتطور الصحافة المكتوبة في الجزائر، ألن الصحافة المكتوبة في الجزائر 

عرفت مراحل مختلفة، أثرت على عالقة القارئ بالصحف الیومیة، وحتى على قراءة ھذه 

الصحف، خاصة بعد توفر العناوین الصحفیة، سواء الناطقة باللغة العربیة، أو الصحف 

 .الناطقة باللغة الفرنسیة

: الصحافة المكتوبة في الجزائر. 1.1

: وضعیة الصحافة الجزائریة قبل االستقالل- 

: 1954لىإ1930من 

 تعتبر الجزائر أول بلد في المغرب العربي عرف اإلعالم المكتوب ،و كان ذلك           

مطبعة  مع بدایة االحتالل الفرنسي الذي حمل معھ على غرار ما فعل نابلیون في مصر،

وھیئة تحریر تمكناه من إصدار جریدة  تعمل على رفع معنویات جیشھ الغازي ودعم 

 l’estafette d’alger" برید الجزائر أو سیدي فرج  "احتاللھ للجزائر فأصدر جریدة 

ou de desidi ferruch "، 1(.في شاطئ سیدي فرج 1830العدد األول صدر في یونیو( 

تمحورت في أربعة أصناف     لقد عرفت الصحافة الجزائریة قبل االستقالل أصناف عدیدة،

 الصحافة األھلیة، الصحافة ،صحافة أحباب األھالي الصحافة الحكومیة،: أو أقسام ھي

.  صحیفة 150وقد بلغت ھذه الصحف أكثر من  ، الوطنیة

:  الصحافة الحكومیة

 ھي التي تشرف علیھا الحكومة الفرنسیة بواسطة ممثلھا في الجزائر وھو الوالي العام 

ومعھ جمیع اإلدارة االستعماریة، وھذا اإلشراف قد یكون مباشرا مثل ما نجده في جریدة 

وقد یكون غیر مباشر یتمثل في إقامة توجیھ سیاسي مستمر وفي  تغطیة النفقات  ،"المبشر"

و لم  ،"النجاح"و"كوكب إفریقیا "بواسطة أمانة المالیة معتبرة مثل ما نجده في جریدة 
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نظرا للوضع القانوني الفرنسي الذي ال یسمح للحكومة بامتالك الصحف  ،تعرف تطورا

ستمر او" جریدة المبشر 1848وبدأت تظھر بإصدار سنة ، ولكن بتقدیم إعانة مالیة لبعض

، ومرة "النخبة " محدود  ال یتعدى عھا ، وكان توزي1956 حتىھذا الظھور بدون انقطاع 

:  بمراحل 

لذلك تغطي النشاط  كانت تنشر فیھا مراسم وقوانین اإلدارة االستعماریة، :المرحلة األول

. سنوات10الذي كانت تقوم بھ اإلدارة، واستمرت الفترة حوالي 

 لعبت دورا ثقافیا معتبرا فأسندت رئاسة تحریر الجریدة إلى بعض :  المرحلة الثانیة

المثقفة الجزائریة التي أصبحت تعتقد أن لیس مانع للتعامل مع السلطة الشخصیات 

ومن بین الشخصیات   مادام أنھ یقتصر على النشاط الثقافي العربي اإلسالمي، االستعماریة،

.  الشیخ البدوي،الشیخ الخنفاوي،الشیخ ابن خوجة كمال

 ) 2(.تخصصت في نشر المراسیم والقوانین : المرحلة الثالثة

ومن الصحف التي .1965-1919ما بین  "النجاح"عوضت الجریدة بجریدة          

" المجلة اإلفریقیة"وصحیفة L’algérien"الجزائري"أصدرھا الفرنسیون ھي صحیفة 

Reveue africaine ، الجزائر الجدیدة" صحیفة"Algerie neuvell،  واستمرر إصدار

جریدة عام 50،و1883جریدة عام 28و ،1871جریدة عام 30الصحف الفرنسیة حتى بلغت 

 )3(.1890جریدة عام 92و ،1886

: صحافة أحباب األھالي -

أن ا السیاسیة االستعماریة وأرادومن  تشیر إلى  جماعة من الفرنسیین الذین استاءوا         

لوجود ایقدموا ید المعونة إلى نخبة معینة من المسلمین الجزائریین حتى ال ییأسوا من 

الجمعیة الفرنسیة " جمعیة في باریس 1881   في سنةتأسست والفرنسي في الجزائر،

وكانت تھدف إلى  تتكون من وزراء ورجال السیاسیة والعلم واألدب،"لحمایة األھالي 

وقررت في بدایة نشاطھا،إنشاء  تحقیق سیاسیة المشاركة  التي وضع خطوطھا العریضة،
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وبدأت تنصح المسلمین أن ال یستعملوا العنف،وأال یلجأوا  ،"المنتخب"جریدة بمدینة قسنطینة

جریدة  : جرائد أخرى مثلء جریدة المنتخبووراوجاءت عبیر عن غضبھم لتإلى الثورة 

  ) 4(".الجزائر الجمھوریة" ،"منبر األھالي" ،" األخبار"

في مدینة الجزائر وعاشت "باروكاند"من طرف 1902 تأسست جریدة األخبار في          

لھا مواقف متحررة بدأتھا بالدفاع عن المعتقلین الذین قاموا بثورة عین ،وكان 1933 حتى

ھو  "سلیمان"وھي مبادرة شخصیة  من أحباب األھالي وھو"منبر األھالي "،1901ملیانة

 جریدة 1937 والذي كان رفیق األمیر خالد،وأنشأ الحزب االشتراكي الفرنسي  في ،مدیرھا

 )األمل("لیسبوار" جریدة وكذا 1945في الجزائر و توقفت في  "الجزائر الجمھوریة"

 وشارك أفرادھا  إلیھاوبعد الثورة انضمت  ،)الضمیر المغربي("كونیسونس مغربین" و

  )5(.غة الفرنسیةلبال "المجاھد"في ھیئة التحریر لجریدة  

: الصحافة األھلیة  

 یقوم بھا المسلمون الجزائریون من ناحیة التسییر اإلداري والمالي ومن ناحیة           

التحریر والتوزیع، و مضمونھا یتعلق بالقضایا اإلسالمیة الجزائریة وبشؤون العامة في 

  تأسست جریدة،  المطلق بھذا الوجوداالعترافمع  عالقتھم بالوجود االستعماري بالجزائر

 )6(.1962 إلى 1893 صحیفة ما بین 157 و بلغت عدد الصحف1893سنة " الحق"

صدرت أربع صحف تعبر عن 1914-1912           في فترة الحرب العالمیة األولى من 

وھي یومیة شھریة "الفاروق"،جریدة "جریدة اإلسالم"اتجاھات الرأي العام الجزائري

"  الحق الوھراني "،صحیفة "عمر بن قدور"صدرت  في الجزائر العاصمة یرأس تحریرھا

اإلسالمیة "محمد عبده"تتبنى فلسفة "جریدة ذو الفقار"وھي صحیفة أسبوعیة سیاسیة،أما 

صحیفة جزائریة ،نذكر 60ونرى أن الفترة ما بین الحربین العالمیتین صدر ما ال یقل عن 

 :منھا
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، النجاح، الجزائر الحرة، مستوى اللغة La voix des humbles اإلقدام، صوت البسطاء

 )  7(.التي تحدد الوضعیة االجتماعیة للفاعلین المتكلمین

:                                          الصحافة الستقاللیة

وتنشر الوعي   االستعماري في الجزائر،جودھي صحافة جزائریة لم تعترف بالو           

 )8( .السیاسي بوجود أمة جزائریة وبضرورة استرجاع االستقالل للوطن

حركة انتصار الحریات       "        وأصدر حزب الشعب الذي انحل وظھر في مكانھ حزب 

وھو أول حزب مغربي قدم برنامجا سیاسیا  ،1946في أكتوبر   "d.m.t.l"الدیمقراطیة

 )9( .1927سنة 

:  ومن ضمن النقاط التي احتوى علیھا في قمة الثانیة

إنشاء جیش وطني كما ركزت ، الجالء التام للجیوش االحتالل،  االستقاللیة التام للجزائر

: على نقاط التالیة

 طالب بإنشاء جمعیة دستوریة منتخبة باالقتراع العام،وحق الترشح  في جمیع المجالس 

 الدولة الجزائریة أمالكإرجاع جمیع ، اعتبار اللغة العربیة لغة رسمیة، لجمیع السكان

  إنشاء المنظمة الخاصةحوھو االتجاه الذي رج، التعلیم المجاني وإلزامي باللغة العربیة

"s.o"وھي منظمة شبھ عسكریة تھدف إلى إیقاظ وتنبیھ  الرأي العام 1947 في مؤتمر

واكتشف ، الجزائري وحثھ على الكفاح المسلح،وتدریب شباب الحزب على حمل السالح

 )10(. 1950أمرھا في 

 "بالمركزیین"األول یسمي تیارینانقسمت حركة انتصار حریات الدیمقراطیة إلى            

ظھرت مجموعة من ف ،واحتدام الصراع بین التیارین، "مصالي الحاج "خر تزعمھ اآلوتیار 

وھم من  الشباب الثوري الرافض للتیارین معا والداعي لمواصلة نشاط المنظمة الخاصة،

أصدر ،   بھدف توحید بین جناحین الحزبC.R.U.D "اللجنة الثوریة للوحدة و العمل"أسس

 :وكل جناح وكانت لھ صحف تبلغ أفكاره منھا  الحزب مجموعة من الصحف،
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 "ALGERIENNE NATION LA"  التي كانت تعبر عن "الناصیون  الجیریان

 LA NATIONفأسس أعضاء اللجنة المركزیة من جدید ،ألمة الجزائریةامطامح 

ALGERIENNE"  وبدأت الصراع بین صحف أعضاء اللجنة المركزیة ،وصحف

 LA algérie ""اللجیري لیبر "المناصرین ألمین العام للحزب وأسس ھذا األخیر جریدة 

libre  " وبدأت كل صحیفة تسعى لبسط نفوذ أعضائھا،وھكذا انتقل الصراع الداخلي،

. للحركة إلى واجھة اإلعالم الحزبي بدل توحید الصفوف وتوعیة الجماھیر 

قبل ھذه األزمة التي عرفتھا الحركة أصدر الحزب بعض النشرات اإلعالمیة           

" المنار"إضافة إلى صحیفة   ،cahiers algérienne"كاییھ ألجیریان"فأصدر مجلة 

 1954سنة  "a.u.r .c".اللجنة الثوریة للوحدة والعمل"وقامت ، غة العربیةلالناطقة بال

 )11(. ،توقفت بعد ستة أعداد  partriote الوطني"نشرة البإصدار

الذي ظھر في  "a.m.d.u "االتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري "كما أن حزب          

وھو ، " أحباب البیان والحریة " على أنقاض الحزب المنحل الذي عرف باسم1946ماي 

ویدعو ھذا ،  1945حركة سیاسیة ظھرت أثناء الحرب والذي انحل على اثر أحداث ماي 

وأصبح یھدف إلى إنشاء الجمھوریة  الحزب إلى فكرة اإلدماج واالتحاد مع فرنسا،

الجزائریة المستقلة إداریا وتكون عضوا في االتحاد الفرنسي لھا السیادة الكاملة في الشؤون 

الداخلیة أما الخارجیة والدفاع في اختصاص دول االتحاد،وأصدر ھذا الحزب العدید من 

) igalite( .)12( "إیغالتي"منھا جریدة  المنشورات تعلن عن أفكاره وآراءه ،
 

 la républiqueلریبیبلیك الجیریان  " اسم جدید لھا "فرحات عباس"وأعلن     

algérienne أیضا أصدر الحزب الشیوعي الجزائري a.c.p والذي كان یركز على نقاط 

تطبیق المساواة التامة في  المطالبة بتمثیل البرلماني یعطي الھیئة االنتخابیة، :عدیدة أھمھا

الحقوق والواجبات بین المسلمین واألوروبیین،وفصل الدین اإلسالمي عن الدولة وترسیم  

  la liberte "اللیبرتي" ھذا الحزب األنشط في مجال اإلعالم فأصدران وك،اللغة العربیة

وبعد الحجز على الصحیفتین ،أنشأ الحزب ، alger république"الجي ریبیلیكان "و
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دفاتر "إضافة إلى طبع منشورات مثل  ،1950-09في "عبیر تلجنة الدفاع عن حریة ال"

)13(".الجزائر الجمھوریة "جریدة   ،cahiers du communisme "الشیوعیة
 

جرائد تنشر أفكارھا ،والتي فاعتمدت بدورھا على " جمعیة العلماء المسلمین "ما           أ

وتأسست  ،"عبد الحمید ابن  بادیس " العالمةوخلفھ"الشیخ اإلبراھیمي "برز من علمائھا  

وضمت مجموعة كبیرة من المثقفین باللغة  رقي بالجزائر العاصمة،ت بنادي ال1931في 

وإنشاء جیل متشبع  واھتمت بنشر مدارس العربیة، العربیة وعلماء الدین الجزائریین،

تأسست  في  ،"البصائر"وأصدرت الجمعیة صحیفة ، بالثقافة العربیة اإلسالمیة

 )14(.أسبوعیةھذه الصحیفة كانت  و ،27/12/1935

 وبحریة تأسیس المدارس الحرة ، إلى ترسیم اللغة العربیة لغة رسمیة الجمعیةدعت        

السنة "إضافة إلى صحف   عملي،اھامستوبأسلوبھا العربي المتمیز و الصحیفة  ھذه تعرف

 )15(".اإلصالح "و"صدى الصحراء"، "اندفاع"، "المناصرة لھا" ،"الصراط"

وبذلك استغل اإلعالم من أجل توصیل صدى الثورة الجزائریة إلى الرأي العام        

. العربي والعالمي، و بكل الوسائل الممكنة

: مرحلة االستقالل-

 جذریة عرفت الصحافة الجزائریة بعد االستقالل نقلة نوعیة لكنھا لم تكن شاملة وال       

 من األمّیین مما یعیق تطور الصحافة %80أكثر من  نتیجة مخلفات االستدمار الثقافي

ین االندماجیین ثقفبروز بعض الم انعدام الخبرة في مجال اإلعالم الیومي، المكتوبة عموما،

وكذا تأجیل القرارات المترابطة ،  الذین كانوا متواجدین في بعض المراكز القرارالمفرنسین

بالتعریب بدایة بالیومیات الجھویة  في السبعینات ،وانتھاء بعض مواد القانون اإلعالم التي 

 في العشریة األخیرة من القرن العشرین، اإلشھار تدعم اللغة العربیة في مجالي اإلعالم و

 )16( .طبیعة النظام السیاسي السائد في البالد بباإلضافة طبعا إلى أثار ارتباط الصحافة 
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 :تطور الصحافة في الجزائر.1.2

 الذي ینص على 1962-12-31 المؤرخ في 175-62جاء قانون رقم  بعد االستقالل 

 إال في أحكامھا 1962-12-31استمرار العمل بالقوانین التي كانت ساریة المفعول یوم 

المتعارضة  

واألحكام نصوص الكل "وكذلك جاء في المادة الثانیة لنفس القانون  مع السیادة الوطنیة،

التي تمس السیادة الداخلیة أو الخارجیة، للدولة أو المستوحاة من الفكر االستعماري والتمییز 

العنصري،وكل النصوص واألحكام التي تمس بالممارسة العادیة للحریات الدیمقراطیة 

 ".تعتبر الغیة وبدون مفعول

 رئیس الحكومة المؤقتة القاضي بمنع وطبع 1962-07-10 كما قامت بإصدار قرار 

وتوزیع بعض الصحف، ذلك بسبب أن ھذه الیومیات كانت تمثل حواجز أمام حل المشكلة 

الجزائریة بالطرق السلمیة، واعتبرا لمواقفھا العدائیة التي تمیزت بھا مقاالتھا إزاء ترقیة  

الباریزیان لیبیري "، "L’aurore"االستقالل الجزائري، وتمثلت ھذه الصحف في لورور

"Le parision L’ibérie"أوزیكوت ،"Aux ecoutes"ریفارول ،"Rivarol" أسي ،

 La nation"، لناسیون فرانسیر "Aspect de la france"دوال فرانس 

française"جوفینال،"Juvénal"نوفوجور ،"Nouveau jours" ،

)Carrefour" .)17"كارفور
                 

 :تقسیم مراحل التي مرت بھا الصحافة المكتوبة في الجزائر بعد االستقالل إلى ویمكن

 :1965-1962المرحلة األولى    

،وتمیزت ھذه "بن بلة"شھدت  الجزائر انقالب عسكري على1965         في صیف  

" La révolution africane"الفترة بتأمیم الیومیات الفرنسیة وظھور أسبوعیة 

 lapeuple ،la républigue،en:ویومیات باللغة الفرنسیة وھي

nasr،oran républica  
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le soir Alger تصدر "الجیش"، ومجلة"الشعب"وكانت یومیة واحدة باللغة العربیة

ألف نسخة من 60باللغتین، وكانت متشابھة في المضمون مما جعل سحبھا كلھا ال یتجاوز 

  )18(.ألف نسخة كانت من نصیب الیومیة المعربة الوحیدة15إلى 10بینھا 

والذي 1962-12-31          إضافة إلى صدور ما ذكرناه سابقا بخصوص صدور قانون 

جاء لیعطي أمر بالعمل بقوانین التي كانت في الفترة االستعمار ما عدا التي تمس السیادة 

التي تعتبر كلبنة أولى للتنظیم "وزارة اإلعالم"الوطنیة،قد عرفت ھذه المرحلة تأسیس 

الذي یكلف ھذه 1963-04-18المؤرخ في 210-63والتسییر وھذا من خالل المرسوم رقم 

 .الوزارة بإدارة وتسییر اإلعالم الوطني

، وأول 1962 ویالحظ أن البالد بقیت بدون صحافة وطنیة خالل شھر جویلیة و أوت

وسمیت الشعب كانت باللغة الفرنسیة 1962-09-19جریدة یومیة وطنیة صدرت بتاریخ 

صالح "وجاء قرار إصدارھا من قبل المكتب السیاسي لجبھة التحریر الوطني، وأصبح 

مسئول عن الجریدة، وظھور أول صفحات باللغة العربیة الوطنیة ھي أسبوعیة "لونستي

"hebdo coopération"أوان ریبوبلیكان"،وتوقف صدور جریدة 1962 في فیفري "

)Oran républican(  الریبوبلیك"بوعوضت")وكانت 1963-03-29في )الجمھوریة،

، )L’Echo d’alger(تصدر باللغة الفرنسیة،كما تم تأمیم ثالث یومیات لیكو دالجي

" لیكو دوران"، )La dépêche de Constantine("الدیباش دي كونستنتین"

)L’Echo d’Oran( .)19( 

،واستمرت تصدر حتى جوان "لوبوبل "ب1963         وعوضت جریدة الشعب في مارس 

بالفرنسیة "النصر"صدرت جریدة 1963-09،وفي "المجاھد"،وغیر اسمھا إلى 1965

ألجي سي  "تأسست الیومیة المسائیة األولى في الجزائر ھي1964-04بمدینة قسنطینة،وفي 

، المعرفة، "الشباب"، وكذا المجالت المتخصصة مثل"الجزائر ھذا المساء"أي " سوار

، إضافة "الجماھیر"نوفمبر الثورة والعمل، وظھور صحف تابعة للملكیة الخاصة جریدة 

 )20(.ساعة في الیوم24، أصبحت تعمل 1963-09-08إلى تطویر وكالة األنباء الجزائریة 
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 .أو ھیمنة الحزب الواحد" التوجھ األحادي"  كما عرفت ھذه المرحلة بمرحلة 

 النظام االشتراكي لإلعالم:1979-1965  المرحلة الثانیة

 1962في ھذه المرحلة أصبح الخطاب الرسمي أكثر وضوحا على عكس فترة           

بشأن ما یخص تحدید دور الصحفي في إطار التوجھ االشتراكي للدولة الجزائریة      1965

و احتكار الحكومة وسائل اإلعالم،ویخص األستاذ إبراھیم إبراھیمي ھذه المرحلة مؤكدا 

احتكار الدولة للصحافة بصورة : ،تبدأ المرحلة الثانیة1965جوان 19مع انقالب :"أن

 ،حیث كان المسئولون على وسائل اإلعالم ھم منتجو الخطاب اإلیدیولوجي للنظام "كاملة

 1965جوان 19السیاسي في نفس الوقت،فإن مدراء المؤسسات الصحفیة لم یشاركوا منذ 

،وسمي )مثل تحریر المواثیق ولوائح الحزب(في تحدید مفھوم اإلیدیولوجیة الرسمیة 

، في أول تصریح للرئیس بومدین "الصحفي الموظف المناضل"الصحفي في ھذه الفترة ب

 أكد على أن الصحافة تمثل وسیلة 1965أكتوبر20الصحافة الوطنیة بتاریخ أمام مسئولي 

لنشر أفكار الثورة، وشدد على ضرورة أن یعمل الصحفي بنفس األفكار الموجھة للحزب 

  )21(.والحكومة

وعوضت بیومیة "le peuple"            وفي ھذه المرحلة تم اختفاء آخر جریدة خاصة 

 1970 سنة le peupleألجي ریبوبلیكان، بلغ سحب "واختفاء جریدة " المجاھد"

 . نسخة100900نسبة

 وتواصلت جھود السلطة السیاسیة للقضاء على حریة اإلعالم وإقامة نظام اشتراكي 

 :لإلعالم،مبني على قاعدتین أساسیتین ھما

 باحتكار میدان التوزیع، وكذا توجیھ الصحافة : إلغاء الملكیة الخاصة في المیدان اإلعالمي

 .لتصبح أداة من األدوات التي تعزز السلطة بھا سیاستھا
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لدى سكان الجزائر، لذلك لم تعتني السلطة بالصحافة المكتوبة %70 بلغت نسبة األمیة 

وفضلت تجمیدھا ، وكشفت عن جھودھا في تعزیز اإلذاعة والتلفزیون باعتبارھما وسیلتین 

جماھیریتین، وكما لم یبقى في ھذه الفترة إال یومیة واحدة تصدر بالفرنسیة وھي 

المجاھد،ولم یكن ھناك قانون ینظم ممارسة األنشطة اإلعالمیة، ویحدد اإلطار العام لمھنة 

 ) 22(. الصحافة

          ومنھ أصبحت الصحافة ملكا للحكومة أو الحزب،ومنھ ال یوجد في الجزائر جریدة 

، وبذلك 1982تابعة للقطاع الخاص، ولكن ھذا زال بعد ظھور قانون اإلعالم األول في سنة

تغطي األخبار الدولیة أكثر مما تغطي األحداث الوطنیة و سحبھا 1968بقیت حتى غایة سنة

نسخة، أما بالنسبة للتوزیع فشمل الصحف األجنبیة 50,000و30,000بقي یتراوح بین 

نسخة اكبر من 433,384 توزع على 291بلغ 1972الموزعة في الجزائر في سنة 

 )23(. نسخة250,000توزع على 65الصحف و المجالت 

-28 بموجب األمر رقم )SNED(          كما تم إنشاء الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع 

بعد إصدار األمر رقم "قانون لرجل اإلعالم المحترف"، ظھر1966-01-27المؤرخ في 06

الذي جاء لینظم ویقنن الحیاة المھنیة للصحفي المحترف 1968-09 09المؤرخ في535-68

الذي یمارس وظیفتھ في قطاع الدولة والحزب، ویشمل ھذا القانون على كل الصحافیین 

والمراسلین،المحررین المصورین الصحفیین، وأصبح الصحفي عند الدولة ككل الموظفین، 

كل من یعمل بصفة دائمة ومنتظمة ومأجورة في صحیفة یومیة أو دوریة "وعرف على انھ 

تملكھا الدولة في جمیع أطوار التحریر ویلحق بالصحفیین المحترفین المصورین بجمیع 

أنواعھم،وكذلك المتعاونین مع اإلدارة، المصححون، المترجمون، والمذیعون، وكذلك 

المراسلین داخل الوطن وخارجھ ، ویشترط في ھؤالء الدیمومة في العمل، وجاء في مادتھ 

یجب على الصحفي أن یقوم بوظیفة في نطاق عمل نضالي، وھذا ما یجعل "الخامسة مایلي

 )24(".مسؤولیتھ الدفاع عن الثورة وااللتزام بخطھا
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 07-02المؤرخ في 53-70           وتم إنشاء وزارة اإلعالم والثقافة وھذا بمرسوم رقم 

أن اإلصالحات التي كانت مخولة سابقا لوزارة "،حیث نص في مادتھ األولى على 1970

 اإلعالم وكذا الصالحیات المتعلقة بالثقافة التي كانت مخولة سابقا للوزارة التربیة الوطنیة

  )25(.ستخول إلى وزارة اإلعالم والثقافة

، و األصالة، ألوان، و الوحدة، و الشرطة، و تم 1970سنة "مجلة الثقافة"        وظھرت 

، ثم الجمھوریة في الغرب الجزائري ابتداء من 1972تعریب جریدة النصر ابتداء من 

و أصبحت الكلمة المطبوعة باللغة العربیة في الجزائر بمثابة درس یتكرر یومیا یأخذ 1976

 )26(.منھ القارئ ما یجعلھ یتأقلم مع الوضع الجدید

 :1989-1979المرحلة الثالثة 

الرابع للجبھة التحریر الوطني على الئحة خاصة   وافق المؤتمر1979         جانفي

باعتبارھا بلد اشتراكي یقوم "الجزائر لإلعالم"باإلعالم وفي بدایة الثمانیات تم تحدید مفھوم 

ھذا المفھوم على أساس الملكیة الجماعیة لوسائل اإلعالم و جزء ال یتجزأ من السلطة 

السیاسیة المتمثلة في حزب جبھة التحریر،وأداة مھمة لتوجیھ والرقابة واستحواذ الحزب 

على تسیر المؤسسات اإلعالمیة،وبذلك لم یقم بوضع تصور واضح للسیاسة اإلعالمیة قبل 

 )27(.1982سنة 

منعرجا حاسما بالنسبة لإلعالم، حیث شھدت ظھور أول قانون 1982         تعد سنة 

لإلعالم وعرفت مناقشات وافیة حول قطاع الصحافة من طرف الحزب الواحد، یتشكل 

 مادة تنص مواده بصفة عامة 128أبواب تتضمن 05من 1982الھیكل العام لقانون

على أھمیة اإلعالم والحق فیھ،حیث أن ھذا القانون لم یأت بالتغییر المتوقع منھ، وعجز عن 

إعطاء الدفع الحقیقي لحركة اإلعالم،واستمرت الصحافة في حالة الجمود نتیجة عدة ثغرات 

في ھذا القانون لعدم حمایتھ للصحفي، وأعطى أھمیة للعقوبات، وأغفل مساھمة الصحافیین 

الجماعیة في تسیر المؤسسات اإلعالمیة ولمشاركتھم الحیة في إثراء السیاسة اإلعالمیة 
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الثقافیة في الواقع العملي، باإلضافة إلى ھذه السلبیات فان عدة مواد إیجابیة من القانون 

 :ظلت حبرا على ورق، مثل

 )28(.الحق في اإلعالم،حق الوصول إلى مصادر الخبر وحق الرد والتصحیح

 مادة فقط نصت على  حقوق الصحفي  والمواطن في اإلعالم17         حیث ھناك 

وإنكشفت الحقائق وأصبح ظاھر أن المطبوع یعیش 1988وقعت أحداث  أكتوبر 1988وفي 

على الھامش، وھذه المظاھرات مناھضة للنظام وعملیات تخریب لمؤسسات الدولة وتماشیا 

مع ھذا السیاق، حاولت بعض الصحف الوطنیة انتھاز الفرصة للخروج عن األطر التقلیدیة 

في اختیار و معالجة القضایا السیاسیة و االقتصادیة واالجتماعیة، مستغلة في ذلك التأثیر 

الكبیر لألحداث أكتوبر، وكشفت أن الصحافة كانت تعیش بعیدة عن الھموم ومشاكل 

" أفاق"بالعربیة، و" المساء "1985 كما ظھرت یومیتین مسائیتین عام )29(.المواطنین

 .بالفرنسیة

 :1991-1989  المرحلة الرابعة

الذي یسمح بتأسیس الجمعیات السیاسیة، كما فتح 1989-02-23 وتمیزت بظھور دستور 

 كل ما یعملھ الفرد " المجال أمام الحریات الدیمقراطیة، كحریة الرأي والتعبیر التي ھي 

و یعتقد صحتھ، مما یھم المجتمع وآیا كانت طریقة علمھ بھا سواء كان اختبار عن أمر أم 

 الذي 1990- 03-19المؤرخ في 90-04، وإصدار المنشور رقم )30 (حكما عقلیا أم شعوریا

یسمح للصحافیین  بتشكیل صحف مستقلة أو بقاء في الصحف التابعة للدولة،وصدر قانون 

 )31(.1990-04-03اإلعالم الثاني 

لسان جبھة " المنتقد"وھي 1989-10-05          كما أصدرت أول صحیفة حزبیة في 

مجلس األعلى "اإلسالمیة لإلنقاذ، وقد ألغى قانون اإلعالم وزارة اإلعالم وأعطى بدلھا 

،وتم تعین أعضائھ من طرف الحكومة والرئاسة، والمجلس الشعبي الوطني ودون "لإلعالم
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مشاركة الصحفیین، باإلضافة إلى احتوائھ على بعض المواد تحد من حریة الصحافة، كما 

 .یطرح صعوبة في الفھم بین صیاغة الغامضة والمبھمة

 Le soir"لسوار دالجي"وھي یومیة 1990-09-03  وظھرت أول صحفیة مستقلة 

d’Algérieیومیة 16من بینھم 103إلى 1991 وقد وصل عدد الصحف بدایة أول سبتمبر

 )32(.رئاسة الحكومة"أحمد غزالي"بعد تولي 

 :1994-1992المرحلة الخامسة  

 لیحل محلھ 1992-01-11رئیس الجمھوریة في "شاذلي بن جدید"          استقالة 

، وإلغاء نتائج الدور األول لالنتخابات التشریعیة 1992-01-14المجلس األعلى للدولة في 

محمد "، واغتیال 1992-02-09، وإعالن حالة الطوارئ 1991-11-26التي جرت یوم 

 07وإصدار القرار المؤرخ 1992-06-29رئیس المجلس األعلى للدولة یوم " بوضیاف

 المتضمن قرار السلطات احتكار األخبار األمنیة، وتعد ھذه المرحلة العصیبة في 06-1994

 1990وقانون اإلعالم الذي كرس حریة الصحافة في 1989الجزائر،جمد العمل بدستور

 والحظ أن الصحف انسجمت مع خطاب 1993-07رئاسة الحكومة في "رضا مالك"تولى 

الوطیدة بالصحفیین ونظرتھم لھ، باعتبار أحد الوجوه "رضا مالك"السلطة نظرا لعالقة 

اإلشھار، حیث "الصحفیة القدیمة وحاولت السلطة أن تضغط على الصحافة عن طریق 

 )33 (.أصبحت الصحف الخاصة، كرھینة بالنسبة لشركات الطباعة ومؤسسات التوزیع

 :الى الیوم1994المرحلة األخیرة 

اختفاء الصحف الحزبیة بصفة شبھ كلیة من الساحة اإلعالمیة ، 1997 حیث سجلت

وتمیزت بضغط المطابع على الصحافة دون مراعاة الطابع الثقافي للقطاع اإلعالم، وعرفت 

، بین شھري )34(إغتیال العشرات من الصحفیین وعمال قطاع اإلعالم 1997-1993فترة 

الوكالة الوطنیة للنشر "صدر منشور حكومي یقضي بإعادة احتكار 1995جانفي وفیفري 
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 La"للتدفق اإلشھاري، وتقرر توقیف عدة جرائد عن الصدور منھا)ANEP(واإلشھار 

nation" 1995-02-06في . 

حیث 1998 كما كانت ھناك عدة مشاریع قوانین لإلعالم،منھا مشروع قانون اإلعالم سنة 

  بمثابة إشارة االنطالق لمناقشة مشاكل قطاع اإلعالم "زروال" تعد تعلیمیة الرئیس

في الجزائر، وذلك بدعوة محترفي الصحافة وممثلي اإلعالم للمشاركة إلى جانب السلطات 

السیاسیة في البالد إلیجاد حل لمشاكل الصحافة، وتضمن ھذا المشروع عدة مسائل تھم 

 :القطاع، تتمثل في

دراسة المشاكل التي یتخبط فیھا قطاع اإلعالم في الجزائر، التأكید على حریة الرأي 

والتعبیر، اإللحاح على ضرورة فتح وسائل اإلعالم الثقیلة على التعددیة، تكیف الصحافة 

الوطنیة مع التطورات التكنولوجیة، التركیز على القسم العقابي حیث على الصحافیین تحمل 

مسؤولیاتھم اتجاه ما یكتبون، ھذا المشروع لم یعرض على مجلس الوزراء، ولم یتم 

مناقشتھ في المجلس الشعبي الوطني،بل ناقشت فكرة اقتراح قانون جدید لإلعالم أكثر 

 )35(.تفتحا

تم التخطیط لھذا المشروع بمشاركة رجال " 2000قانون اإلعالم "       وكذا مشروع 

عبد الحمید "اإلعالم والوزارة الوصیة، وذلك في عھد وزیر الثقافة واالتصال السابق

 :، وتضمن المشروع نقاط جدیدة منھا"تبون

تشجیع المبادرات الفردیة  في مجال اإلعالم، الحد من تدخل السلطة السیاسیة في اإلعالم 

االعتراف بحق المؤلف الصحفي الجزائري ومنحھ بذلك نسبة من العائدات التي تتحصل 

علیھا المؤسسة اإلعالمیة، ضمان حق الصحف المحترف بعد الوفاة، من خالل التأمین مدى 

 الحیاة خاصة بالنسبة للصحفیین المبعوثین في مھام رسمیة إلى المناطق الحروب 
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و الكوارث، أما فیما یخص جانبھ العقابي فقد قلص كثیرا، تحمیل مدیر النشر وكاتب المقال 

مسؤولیة كل ما ینشر أو یبث أو یذاع في المؤسسات اإلعالمیة، ال یعد الصحفي مذنبا إال إذا 

 )36(.قوضي بتھمة القذف واإلھانة بطلب من شخص المقذوف

محي الدین "كان في عھد وزیر الثقافة واالتصال "2001قانون اإلعالم "       أما مشروع 

قانون متعلق بممارسة "تحت اسم2001-01-27في" الیوم"ولقد نشر في جریدة "عمیمور

 :، حیث تضمن"االتصال 

وكذلك إمكانیة تعلیق صدور أیة نشریة دوریة من قبل " المجلس األعلى لالتصال"وضع -

العدالة،والحصول على اعتماد عنوان إعالمي یجب انتظار شھرین ابتداء من تاریخ إیداع 

من الصحفیین محترفین في )2/3(ویشترط أن یكون الثلثین )یوما30بدال من (الملف

 .المؤسسة اإلعالمیة

وتم نشره في "خلیدة تومي"كان في عھد الوزیرة"2002قانون اإلعالم سنة "        مشروع 

 :، وتضمن2002-10-14الموقع االلكتروني لوزارة الثقافة و االتصال یوم 

حریة إصدار النشریات الدوریة، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة الوصیة - 

اللجنة الوطنیة لبطاقة الصحفي "باإلعالم،وإقرار حریة السمعي البصري، وإنشاء

 )37(".المحترف

" مبدأ حریة الصحافة" والذي تضمن احترام 2003      و بعدھا مشروع قانون اإلعالم 

یوما بعد إیداع 30، وإصدار النشریات الدوریة في ظرف"االتصال السمعي البصري

التصریح، وفي مادتھ الثانیة التي نصت على حق الصحفي المحترف في فسخ عقده مع 

المؤسسة اإلعالمیة واستفادة من التعویضات إذا غیرت توجھھا أو محتواھا، أو توقفت عن 

نشاطھا، كما طالب باالعتراف بحق الملكیة األدبیة والفنیة للصحفي،وال توضع أي إشارة 

إلى حكم صدر في حق الصحفي بسبب الجنح الصحفیة، في مستخرج سوابقھ العدلیة رقم 
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أشھر 03، وتتقادم الدعوى العمومیة والمدنیة المترتبتین عن الجنح الصحفیة بعد مرور 03

 )38(.ابتداء من الیوم الذي ارتكبت فیھ

 ولإلشارة فان التكوین اإلعالمي قد بدا بعد االستقالل مباشرة بالمدرسة الوطنیة العلیا 

بمعھد العلوم السیاسیة وتشكل إثر ذلك 1978،وتم إدماج المدرسة سنة 1964للصحافة سنة 

 فتأسس 1984معھد العلوم السیاسیة واإلعالمیة، ثم تم فصل المؤسستین مرة أخرى سنة 

معھد علوم اإلعالم و االتصال ثم أصبح ھذا األخیر أواخر التسعینیات جزء من كلیة العلوم 

السیاسیة واإلعالمیة، ویمیل التكوین في المعھد المذكور إلى الجوانب النظریة و یقترب 

 )39(.برنامجھ بمحتویات العلوم السیاسیة
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 نموذج االستمارة المیدانیة الموجھة ألفراد عینة قراء الجرائد: 1الملحق رقم 

 الیومیة المكتوبة

                                  جامعة عبد الحمید ابن بادیس

 كلیة العلوم االجتماعیة

 اإلنسانیة العلوم قسم

 واالتصال اإلعالم علوم شعبة

 استمارة

 بسم هللا الرحمن الرحیم

وبعد،  طیبة تحیة 

ھذه االستمارة نقدمھا إلیكم في إطار انجاز مذكرة تخرج لنیل شھادة ماستر في علوم 

،فرجاء "تأثیر الصحافة المكتوبة على سلوك الشباب وقیمھ"اإلعالم واالتصال،تحت عنوان 

 :منك القراءة المتأنیة لألسئلة  واإلجابة عنھا حسب رأیك الخاص، لذلك نطلب من سیادتكم

 .داخل مربع اإلجابة الصحیحة)X(وضع عالمة- 

 .ال تجیب إال على األسئلة التي تعنیك بصفة مباشرة- 

.                               شكرا.                               كتابة المالحظات التي تراھا في المكان المخصص لھا- 

 :اإلشراف

 . عكروت فریدة.أ:                                                                    إعداد الطالبة

 بشریف وھیبة                                                                                     

لن تستعمل إال ألغراض البحث العلمي،  بھا ستدلون التي المعلومات بأنم نعدك: مالحظة- 

 .ولكم منا فائق التقدیر واالحترام والشكر الجزیل



 

309 

 

 : ماذا تقرأ من ھذه الجرائد الیومیة؟ -)1 

  El watanالخبر            الشروق           النھار            الھداف               

 

 :.............................................................................أخرى أذكرھا

 : ھل تقرأ الجریدة )2 

             ورقیة                   الكترونیة

 :عادات قراءة الجریدة الیومیة-)3

  في الصباح          في المساء          في اللیل          أو بعد مرور أیام علیھا          

 ما ھو حجم قراءتك للجرائد الیومیة في الیوم؟ )4

    أقل من ربع ساعة          من ربع ساعة إلى نصف ساعة            ساعة واحدة                                          

 :  كیف تقرأ األخبار في الجریدة الیومیة-)5

   من عنوان فقط             المقدمة           المتن         كامل الخبر           الخاتمة

 من أین تحصل علیھا ؟   )6

        تشتریھا               تستلفھا 

 :  ھل تقرأ جریدة-)7

           بمفردك          مع الوالدین           مع األصدقاء أو الجیران                           

                                                  :ما ھي المواضیع التي تطالعھا وتثیر اھتمامك-)8

 للموضوع الذي ینال اھتمامك 1تعطي رقم  :رتب المواضیع التي تطالعھا حسب األولویة(
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، وال تضع ... للموضوع الذي یأتي في المرتبة الثانیة، وھكذا 2في المرتبة األولى، ثم الرقم

 .)رقم أمام الخیار الذي ال یھمك

 الفنانین                                                                                                                                  السیاسیة               الثقافیة              العلمیة         الریاضیة 

       اإلخباریة        الدینیة              االجتماعیة                        التسلیة                   

  الطبخ وشؤون المنزل                  

 .......:......................................................................)اذكرھا(أخرى 

 ب  : المتعلقةھل تتأثر أكثر باألخبار)- 9

   الحوادث و الجرائم             

     الثقافیة              

     الدینیة             

    الریاضیة                                             

   أخبار الفنانین        

   اإلخباریة           

   العلمیة                

  التسلیة                            

 السیاسیة

 :........................................................................ مواضیع أخرى اذكرھا

 :                   ھل تعتقد أن الصحف الیومیة تؤثر على سلوكك- )10

   نعم                      ال
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 .......................................................................التأثیر؟ ھذا یكون كیف  

 :ھل تساعدك الجرائد الیومیة على تجاوز بعض ھذه السلوكیات-)11

 المقیاس   

 السلوك 

غیر  محاید موافق  موافق جدا 

 موافق

غیر موافق 

 جدا

      عدم االھتمام بالعمل

      عدم المثابرة

      القلق والتوتر

      الالمباالة

      عدم العنایة بالبیئة

      التصرف بعنف تجاه اآلخرین

      عدم االھتمام بالقضایا المصیریة

      .)الَعْرفْ (اللجوء إلى المحسوبیة

      المبالغة في حب المال

      عدم االھتمام بالمشاكل الراھنة

      إھمال الفرائض الدینیة

      التبذیر واإلسراف

      تقلید النجوم والالعبین الریاضیین إعجاب بھم

      عدم احترام األھل

      االبتعاد عن النمیمة
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 :         حسب رأیك،ھل تساعد المضامین المنشورة في الصحف الیومیة في تغیر قیمك-)12

      دائما                          أحیانا                  أبدا 

ھل ترى أن القیم الموجودة لدیك لھا دور في تأثرك بالمضامین المنشورة في - )13

 نعم             ال          :  الصحف الیومیة

 :ھل توافق على أن الصحافة المكتوبة تساھم في تثبیت قیمك- )14

 المقیاس 

 القیم  

 غیر موافق جدا غیر موافق محاید موافق  موفق جدا 

      التنشئة االجتماعیة-

      المثابرة- 

      إثبات الذات

      الثقة- 

      اإلحسان- 

      الصدق- 

      العدل- 

      المسؤولیة-

      الثقافة- 

      حسن الحدیث-

      التفكیر والنقد- 

      العلم- 
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 :ھل توافق على أن الصحافة المكتوبة تساھم في تغییر قیمك- )15

 المقیاس   

  القیم

موفق 

 جدا 

غیر  محاید موافق 

 موافق

غیر 

 موافق جدا

مثابرتك على قراءة  الصحف الیومیة ساھم  في التزامك 

 .بالوقت

     

قراءتك ألخبار الجرائم والعنف المنشورة في الصحف 

 الیومیة،جعلتك تفقد صبرك   وھدوئك 

     

قراءتك للمواضیع المنشورة في الصحف الیومیة كأخبار المتعلقة 

 .بالفساد قلل من احترامك    للشخصیات معینة

     

ھل ترى أن المقاالت التي تحاول تقدیم ید المساعدة  للمحتاجین 

 .ولألشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة، تجعلك تتضامن معھم

     

تعرضك لألخبار الجرائم المنشورة في الصحف الیومیة،وإطالع 

على األحكام الصادرة بحق مرتكبیھا، جعلك ال تؤمن بوجود 

 .المساواة

     

انتظامك على قراءة الصحف الیومیة ساھم في تدعیم أواصر 

 .المحبة لدیك

     

ھل ساھمت األخبار المنشورة في الصحف الیومیة في ارتباطك 

 .بالسلطة

     

      .متابعتك للمضامین الصحفیة ساعدك على تخطي اإلساءة

      ھل تؤمن بأن الغایة تبرر الوسیلة

      ھل ترى أن المضامین الصحفیة زرعت عادات وتقالید دخیلة
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 : البیانات الشخصیة- 

 أنثى                                                                           ذكر           :  الجنس

  سنة           22إلى19 سنة                من 18إلى16من :  العمر

 سنة29إلى 27 سنة                  من 26 إلى 23      من 

  ثانوي                   جامعي           دراسات علیا               ابتدائي     : المستوى التعلیمي

 حضري           شبھ حضري                 ریفي:  مكان اإلقامة

  موظف            بطال       عامل یدوي      طالب            عمل حر        :      المھنة

  متزوج             مطلق             أرمل               أعزب         :   الحالة المدنیة

              دج    5000أقل من:    الدخل الشھري

 دج         10.000إلى5000                    أكثر من 

 دج          15000إلى 10000                    أكثرمن

 دج                                   20.000إلى15.001                   أكثر من

 20000                  أكثر من 
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 الخاتمة
  لقد سعت ھذه الدراسة إلى  اإلحاطة الممكنة بمعالجة إحدى أھم الظواھر اإلعالمیة، التي 

عرفت جدال كبیرا بین المختصین في علوم اإلعالم واالتصال من جھة، ومن قبل الباحثین 

الذین ال یمتون بصلة لمجال علوم اإلعالم واالتصال، من جھة أخرى، حیث ارتبطت 

ظاھرة تأثیر الصحف الیومیة على سلوكیات الشباب وقیمھ، التي تعتبر من المواضیع 

المشتركة بین جل الباحثین، المھتمین بدراسة ھذا المجال، كما تعتبر القیم والسلوكیات من 

المبادئ األساسیة، التي تعكف مؤسسات التنشئة االجتماعیة، على تعلیمھا وتلقینھا ألفراد 

األسرة، وغرسھا فیھم، حتى تبقى ركیزة یقتدون بھا في حیاتھم الیومیة، والتي تعكس دور 

 .ھذه المؤسسات أي مؤسسات التنشئة، وعملھا في غرس القیم

 كما تعتبر وسائل اإلعالم من بین مؤسسات التنشئة االجتماعیة، التي تعمل على زرع القیم 

والسلوكیات، وكذا تثبیت بعض منھا لدى أوساط الشباب، لذلك كان بعض الباحثین 

والمختصین یبدون استیائھم من تأثیرات السلبیة التي تحدثھا ھذه الوسائل على الشباب 

وقیمھ، وكذا سلوكیاتھ، ویعتبرونھا مسؤولة عن االنحرافات التي تظھر في سلوكیات الشباب 

وقیمھم، من باب أن وسائل اإلعالم تقوم بتغیب األفراد عن واقعھم ، وجعلھم یعیشون واقعا 

 .غیر واقعھم

   من منظور ھذه اإلشكالیة، حاولنا معالجة تأثیر المضامین الصحفیة على سلوكیات 

الشباب وقیمھ، وكانت عینة ھذه الدراسة، شباب مستغانم، فتم وضع مجموعة من 

الفرضیات التي انطلقنا منھا، لنكشف عن تأثیرات المضامین الصحفیة المنشورة في الجرائد 

 .الیومیة

  كما تطرقنا في ھذه الدراسة إلى أبرز المفاھیم األساسیة، من قیم وسلوكیات، وكذا إزالة 

التشابك بین األثر والتأثیر، من أجل أن تساعد ھذه المتغیرات في تسھیل البحث لھذه 

 . الدراسة، وكذا كشفھا للعالقات التي تربط بین العناصر المكونة للموضوع

  كذلك قمنا بعرض أھم نظریات الخاصة ببحوث التأثیر، التي تسھم في إظھار تأثیرات 

 . وسائل اإلعالم في الجمھور، سواء فكریا أو عاطفیا، وحتى سلوكیا
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  من خالل تفسیرنا وتحلیلنا للمعطیات الدراسة، التي كشفتھا إجابات المبحوثین، استنتجنا 

من نتائجھا، أن الشباب ال یتأثر بدرجة أولى بالمضامین الصحفیة، في تثبیت قیمھ 

وتغییرھا، وإنما مؤسسات التنشئة االجتماعیة ھي التي تقوم بإكسابھ القیم وتثبیتھا، خاصة 

األسرة التي تعتبر المؤسسة األولى في التنشئة، بعدھا المدرسة والمسجد وجماعة الرفاق، 

إضافة إلى وسائل اإلعالم التي تعتبر كذلك من بین إحدى مؤسسات التنشئة االجتماعیة، 

التي تساھم  ولو بقلیل في غرس القیم وتثبیتھا لدى الشباب، إال أنھا ال تساھم في تجاوز 

سلوكیاتھم  السلبیة، باستثناء سلوك عدم االھتمام بالقضایا المصیریة، حیث تجعل الشباب 

 .یتطلعون إلى معرفة المستجدات الحاصلة، سواء في الوطن أو خارجھ

  نرجو، أن تفید ھذه الدراسة ونتائجھا المتوصل إلیھا،  في بحوث أخرى في مجال تأثیر 

وسائل اإلعالم على القیم والسلوكیات لدى الشباب، وكذا األطفال، وأن تكون كنقطة ضوء 

یھتدي بھا باحثین آخرین في بحوثھم عن تأثیرات وسائل اإلعالم، أو المھتمین بظواھر 

 كما نأمل أن تدعم ھذه الدراسة  بحوث بحثیة معینة، ترتبط بالقیم والسلوكیات لدى الشباب،

ودراسات أخرى لتأثیرات المحتویات اإلعالمیة في الجمھور، خاصة قراء الصحف 

 .المكتوبة في الجزائر

 :     من خالل دراستنا ھذه، نستخلص مجموعة التوصیات التالیة

العمل على تشجیع الباحثین لدراسة تأثیرات وسائل اإلعالم واالتصال على قیم  -

 .األفراد وسلوكیاتھم، خاصة لدى الشباب

العمل على تطبیق نتائج ھذه الدراسة، ونتائج الدراسات األخرى، في تكوین وتربیة  -

 .الشباب، واھتمام بحاجاتھ، وكذا غرس المطالعة والقراءة لدیھ

خلق مقاییس في جامعات التعلیم العالي والبحث العلمي، لتلقى فیھا محاضرات عن  -

 .تأثیرات وسائل األعالم واالتصال

الربط بین تأثیرات وسائل اإلعالم التقلیدیة، ووسائل اإلعالم الجدیدة، خاصة في  -

المجتمعات العربیة التي تختلف سیاقاتھا، ومنھ تختلف النتائج المتوصل إلیھا في 

 . دراسات التأثیر
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محاولة معرفة تأثیرات الجانبیة لوسائل اإلعالم على القیم، والعمل على تجنب  -

 .الشباب العمل بھا، من خالل حمالت التوعیة، واألیام الدراسیة

اقتراح عناوین تخص تأثیرات وسائل اإلعالم على السلوكیات وقیم الفرد، لتكون  -

أشغال عمل لمؤتمرات علمیة، تساھم في إعطاء أھمیة لھذه البحوث، وتكون أیضا 

 .مواضیع بحث للمذكرات الطلبة

 

 


