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أ

المقدمة

 المقدمة:

يقول إميل دوركايم اننا مخلوقات مزدوجة ،فنحن في المجتمع والمجتمع
فينا ،والشيء نفسه ينطبق على وسائل اإلعالم ،فهي في المجتمع والمجتمع
موجود فيها بطرق مختلفة ومهمة .1يجد المتأمل في هذه المقولة أن عالقة

الفرد بالمجتمع تنشطر إلى قسمين قسم يتحكم به الفرد و القسم الثاني يفرضه
المجتمع ،أي أن السلوك قد يكون من منطلق فردي أو إجتماعي ،أما عن
وسائل اإلعالم و وظائفها في المجتمع فهي تؤثر فيه و تتأثر به ،وفقا لطبيعة
كل مجتمع ،هذا األخير الذي تتحكم فيه ثقافة معينة ومرجعية خاصة ،يتماثل

أفرده في الخضوع لها ،و عليه ترتبط فاعلية العمليات اإلتصالية بشدة بطبيعة
الجمهور المستهدف من اإلتصال ،التأثير أو اإلقناع بدءا من الخصائص

الديمغرافية وصوال إلى الثقافية و الحضارية.

إذن البد من توافق مضمون عمليات اإلعالم و اإلتصال مع السياق
اإلجتماعي و الفضاء الثقافي العام ،تفاديا لفشل العملية اإلتصالية الذي قد
يسببه عدم إشتراك طرفي اإلتصال في نفس المعنى أو الفكرة ،هذا التشارك

يحكمه اإلطار الداللي و المرجعي لكالهما .مما سبق يتأكد لنا ضرورة مراعاة

خصوصية الجماهير الحضارية و الثقافية و إحترام ذاكرتها التاريخية ،معاييرها
و قيمها ،هذه األخيرة التي شكلت حسب بعض الدراسات المحرك الرئيس
للصراعات الثقافية و الحضارية.

وانطالقا من قناعة الباحثين التربويين بأن األزمة التي يواجهها المجتمع

العربي عامة ،هي أزمة قيم و صراع قيمي بالدرجة األولى ،تحت تأثير

 -1ارثر آسا بيرغر ،وسائل اإلعالم و المجتمع ،تر :صالح خليل ابو اصبع ،عالم المعرفة ،المجلس الوطني للثقافة،
الفنون و االدب ،الكويت ،2102 ،ص .22

ب

المقدمة

اإلندفاع الحضاري ،و إنحالل الروابط األسرية و اإلجتماعية ،و تضخم النزعة
الفردية ،وسيادة األخالق النفعية في المجتمعات المعاصرة ،و إن التركيز على
القيم من شأنه أن يحصن الفرد من مخاطر غزو القيم المادية ،في الحضارة

الوافدة ،ويحافظ على السمات المميزة للمجتمع العربي ،تراثه اإلنساني ،ويحميه
من أخطار التبعية واإلستيالب ،كما يؤهله لشراكة إنسانية متوازنة وعادلة في

بناء الحضارة اإلنسانية و التقدم العلمي ،1وهذا التركيز ال بد أن يمس كافة
المستويات و بكافة السبل الممكنة ،و ال يخفى في هذا المقام على أحد قوة

اإلعالم الذي يمثل مصد ار مهما للسيطرة ،الدعاية ،الدعاية المضادة ،التالعب،
التغيير اإلجتماعي ،فالمعركة اليوم بين القوى المختلفة في المجتمعات تتحدد
في نهاية المطاف في القدرة على إمتالك عقول الناس ،بكل ما تعنيه كلمة

إمتالك من مصادر و آليات ،و بكل ما يعنيه العقل من أفكار ،معايير،

معتقدات و قيم ،هذه األخيرة التي تعد حسب نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم
متغي ار مستقال يؤثر في المتغير التابع و هو السلوك اإلنساني .وعليه

فإفتراضات نظرية الحتمية القيمية تقوم على أساس أن الرسالة هي القيمة أن
االثر اإليجابي يكون كلما كان الرأسمال الرمزي ترابطيا مع الرأسمال القيمي.
الرسالة المقنعة (االقناع)

إذن :الرسالة الناجحة

القيمة.

الرسالة

اإلقناع.

و منه نفترض ان القيمة

تسعى دراستنا إلى التحقق من هذه اإلفتراضات وذلك من خالل الفصول
التالية :حيث خصصنا الفصل الول من الدراسة ،وهو الجانب المنهجي:
 -1زينب الزيود ،تصميم قائمة معيارية للقيم النهائية لمراحل التعليم ما قبل الجامعي في سورية ،مجلة جامعة ديمشق،
المجلد  ،22العدد  ،2112 ،2ص .224

ج

المقدمة

لتبيان الخطوات المنهجية المعتمدة ،وكانت كالتالي :اإلشكالية والتي حملت أهم
تساؤل في الدراسة ،ثم بينا أهمية البحث وأهدافه ،مفاهيم نظرية الحتمية القيمية

في اإلعالم ،وركائز المنظور القيمي ،ثم تطرقنا إلى المنهج وأدوات البحث،
واخي ار وليس آخ ار الدراسات السابقة و مفاهيم الدراسة .أما الفصل الثاني :وهو

أول جزء من الجانب النظري للدراسة ،ركزنا من خالله على مفهوم القيم بصفة
عامة و عاقته بالعلوم ،ثم تطرقنا إلى تصنيفات ،مصادر و خصائص القيم.
ومنه كشفنا الغطاء عن التغيرات القيمية وعالقة اإلعالم بذلك .وجاء الفصل
الثالث من الدراسة لتوضيح العالقة بين وسائل اإلعالم والمجتمع ،عرجنا من

خالله إلى الوظائف اإلجتماعية لوسائل اإلعالم .أما الفصل الرابع :الموسوم
بالمنظومة اإلعالمية

والظروف السياسية في الجزائر :تناولنا من خالله التجربة اإلعالمية في

الجزائر ،عالقة الصحافة باألنظمة السياسية ،إضافة إلى الظروف السياسية
التي رافقت التعددية اإلعالمية .و أخي ار الفصل الخامس :الذي جاء مبينا

لنتائج الدراسة التحليلية.

د

الجانب المنهجي

اإلطار المنهجي

الفصل اإلول

الفصل األول :الجانب المنهجي:
إشكالية الدراسة:

تعتب ررلعالقع ب رراعبر ر عالق ظو رراعالإلع

رراعو ظو رراعالق ر ر عالإلجت اع ر راع

عوالألخ ب رراعع ب رراعواعد رراعو ت الخد رراععدر ر ععإعتب ررالعأ عوس ررا عالإلعر ر عو رريعأ ع
عوالإلوهررا ،عوباقترراقيع
جت ررهع رريعالقوسررا عالق ابدرراعأل ررا عالقت ررل،1عالق علوررا،عالق ر ع

وهيعتسا عويعخدقعجا بع ب لع عالقث اواعالإلجت اع اعو ل اعح اةعأ عشرعبع
أوع ج وعرراعسر ا اع ه رراع ا ر ع ع عوبر عإ ررت ع عظر ععد ررا عالإلتصررا عباقوظررا

ع

عإا عالق جت رره،ع
ال
الإلجت اع راعقوسررا عالإلع ر عوحرراوقوالعتح ر عأ واللعتدرراعالقوسررا
ولص ر ع تررا ع عوترررث الل ع ر ععالأل واللعو عر ر ع الوقر ر عالسررو ع رر عأوال رر عالقعد ررا ع
الق ر

عإ ت روالعبه ر عالق سرررقا،عويررررذ ررراا النرررالي و مرررو اررريو و رررا

اإلعالي :2لالبباعالقب اعالإلجت اع اع ر عخر
ت

عالق جت هع عالقت

وسرررا ل

عتج رهعالق عدو را عوتوا عهراعحتر ع

ع هعالقظلو عالق تغ لة،ع اع رل عأ عقوسرا عالإلعر ع

ه رراعأخررل ،ع رريعا ررا ةعتررلالب عأجر الرا عالق جت ررهعورريعالإلسررتجاباعقتح ر ا عالقب رراع

الق ح رراعبه ر ،ععأ عخدررقع أل ععررا عو رريعوالح ر ،عع سرراع عالقح و رراعالق

الل رراع

ج ر عخخرل أ اعاق راعالإلتصرا عالااللسر د عو لترو  ،فيحردداو الو را

اللاليرة

قد ررا عب ر ول ا،ع ثد رراعتترروق عوسررا عالإلع ر عع د رراع ر عالقتر الرل عالإلجت رراعيع ر ع

لوسا ل اإلعالي إلجاه المجلمع: 3

1

 -واض ع ح عالقب الل ي ،عالإلع

عو عتش

عالق أل عالقعا عو عص اعا عالق  ،ع ع ،1ع ل ا عالق لالسا عالقوح ة عالقعلب ا،ع

ب لو ،3112،عصع253
 -2عالشل عصاقحعوع ح و ععد عالق
صع 125ع
3

 -ع حس عع ا عالق

،3112صع31وع اعت

،ع

اعويعالقصحاوا،ع ل اعجا عاعالق ا لةعقدتعد عالق توح،عالق ا لة، (،ع ،ع )عع

عالق او  ،عق د عحس عالقس  ،عالإلتصا عو ظل اته عالق عاصلة ،عالق الل عالق صل ا عالقدب ا ا ،ع صل،ع
ا
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اإلطار المنهجي

عوالألو ررال،عأ عالقتشرراولعب ر عأب ررا عالق جت ررهعإلض ر ا عالقشررلع اع
تبررا عالأل الل ع
عد عأوضاععالق جت ه



ت ر ر ع عالق عر ررا لعالإلجت اع رر راع ر ر عخ ر ر

ع عاببر رراعالقخر ررالج عع ر ر ع ر ر ر ع

الق ع ررا ل،عوغاقب رراع رراعتوجر ر عوج رروةعبر ر عالإلخ ب ررا عالقعا رراعو رريعالق جت ررهععععععع
وعالقسرردواعالقخرراصعقرربع
وضحهاعإع


رل ،ععو ر عالقسرردو ا عالق حلورراعالب ر ع ر ع
عالإلور ال

اعقدح اظععد عالق عالإلجت اع ا

القتح لع:عو ص عبهعالألثالعغ لعالق لغوبعو هاعويعالق جت هعالق اج اععر ع

خد ر ر عوظ ر رريعقوسر ررا عالإلع ر ر ،ع ر ر عخ ر ر

عا ر ررا ةع سر ررتو عالق عدو ر ررا ع

قدج هولعوتخدقع اع س عباق علواعالقسدب اعالق ع اعقد شرا عالقبشرل ،عع راع
ضيعإق عالق باالةع عبب عالقج هولعب الع عإ اظه ع

و ر ععد ررا عالإلتصررا عوعالق جت ررهع ر ع ر بعإق ر عأ عقوسررا عالإلع ر عوظ رراع
رال ،عالق ر ع
أول عالق جت هعالقج :ععالق ه ال
أخل ع يعالقت ش اعالإلجت اع ا،عأ عتعد ع ال
قاعوقبولشل ع
ال
والق عت ال عالقتيع ل اعالق جت هع اعبا عب

وعتج ر لعالإلشررالةع رراعأ ررهعورريع ال عالقوب ر عالق ر عترروثلعو ررهعوسررا عالإلع ر عورريع
الق ظا عالإلجت اعيعوإ هاعتترثلعبهع عخ

عع دهاعالقوظ ي ع

يعالقجا ررل عوالع ع ررا ع ررو عبعر ر
ال
ععععوالإلعر ر عالق ررو

عالقوظ ررا

عو عج رراععر ر ع

أخل ،عو ع الا ع عتبلعإع اععلب اعب اع ح دهع ع ا ص،عواقتجلبراعالإلع

راع

ريعالقجا ررلعتع ر عتجلبرراع ت رعراةع ظررلالعقدظررلو عالقترريعوال بتهرراع
ال
قدصررحاواعالق توبرراعور

ح ر عإ ت د ر ،عوب ل رراعغ ررلع توبعرراع ر عصررحاواعثول رراعلس ر اعإق ر عصررحاواع
اعوالإل وقوج رراع ده رراع س ررتولع
تعر ر ة،ع ر ر عح ر ر عالق د رراعوالقتوجه ررا عالقس اسر ر ع
1191عث ر عبررا و عالإلع ر ع،1111عوأت ر ع ر العالقتع ر عالإلع ريعورريع لحدرراع ر ع

الإل س ر ال عوعالإلحت ررا عالقس اسرريعوعالأل رري،ع ر ع رراع
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القجا ل رراععاشر ر ع ررلحدت عخر ر
ال
القو

عالقتعر ر ع لحد رراعالألا رراعو لحد رراعالق ص رراقحاع

ررا،عالقترريعشر د ع رريعالألخررل عإح ر عأ ر عالق اللحر عالقتال خ رراعالقترريع ررلعبهرراع

رهعالقجا ررل عوالقت رريعحضر ر عأ ر ر اعبإ ت ررا عإع رريعوالس ررهعوش ررا عق ر ر ع
ال
الق جت ر

القوسا عالإلع

راعالق وجرو ة،عسر ع ا،عسر ع اعبصرل اع،عو توبرا،عالقتريعحاوقر ع

إ جاحع العالق شلوع عو ع اع ترت عالإلش ا عالقتاقيع :ع

اسررلمدما الصررحافة المكلواررة اللرريي مررالل عم يررة إقنررا

كير

الج از ري لالسلفلاء لصالح ميثاق الس ي و المصالحة الوطنية ؟

وت

عتجا اع

فرراد المجلمررع

عالإلش اق اعالقعا اعإق عولوععقد لالساعتح عالقتساوال عالقتاق اع :ع

 -ا يعأبعا عو ب عاع

عالق (عس اس ا،عإجت اع ا،عإبتصا ا،ع

ا

)ع

-

ع عالق اعد عالق

-

ويعالقجا ل؟ ع
ال
عقعب عالقصحاواع ولالعويعتغ لع جل عالقح اةعالإلجت اع اع

 -ر عإعت ر

عبا والعباق عا اعق ثاقعالقسد عوعالق صاقحاعالقو ا؟ع ع

عجل ر ةعالقخبررلععدر عالق ر عع اسررتلالت ج اعورريعإب رراععالقج ررا لع

باإلست تا عقصاقحع ثاقعالقسد عوعالق صاقحاعالقو اع؟
ع
مية الدراسة:

ع ع وضوععالق عالإل سا اعبص اععا اع عوضوعع وعأ

اعباقغاعق اع وج ع

ر عإعت ررا عأ عق ر عأ رراعوق ر عتج ررهعس ر ا يعب ر عتررو لع ر العالقتج رره،ععقح ررظع
أول عوض ا عإست لالل ،عو ر عوجر
القح وقعقج هع ال

ععر ةع اللسرا عتحراو عالقح راظع

عد عالقس اعالق جت ع اع لع هاعالقتضرا عالإلجت راعيعإل ر ع ول را عوالقع ر ع

الإلجت اعيعقلوسو عو الع يعالق جت عا عالقعلب اعالقتيعتعتاعب راعتح درهع ر عبر ع
وأصر رراقاعتر ررولاعأل جا ر رراع،ععغ ر ررلعأ عالق اللسر ررا عالق تعد ر رراعباق ر رراعتعر ررا يع ر ر ع
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اإلطار المنهجي

الفصل اإلول

صررعوبا عج رراعتعررو عورريعالق ث ررلع ر ر عجوال بهرراعإقرر عأ عالق رراعغاقبرراع رراعت رلتب ع
باألش ا ع
عععععجا ع العالق ا عقتوض حعأ عالق اع ريعالقشرل ا عالقر ع رلتب عب ر ع جراال ع
ا،عوالع تخد عع عع العالق جرا ععدر عو ع

اعوالإلس
القح ات اعخاصاعقدشعوبعالقعلب ع

رعوبعالقعلب رراعب هرراعالق
ع
الإلع ر ععوالإلتصررا ،.عواإللتبررا عالقوث ررقعقدشر

رراعالقسررا اع

جعر ععإ ت ررا ععر ةعأسررات ةع ألسرره عالقبلوو سررولعالقسر ععبر عالقلح ررا ععرا ع توجررهع

إق عإستغ

ع

عالق عوالستث ال اعقإللت را عباق جت عرا عالق تخد راعأوع و عالقعراق ع

القثاق ،عو قاععو ةعإق عأصاقتها،عق ع و عالقتعصبعإق عالق ال عوالبصرا عالخخرلع
عوالإلست ا ةع عقبعحضالتهعولوعاعت ول ع ه اع ا ع جا ع العالقت رول ععتحراو ع
ر عالق ظل رراع ر عخ ر

عالق عررا يعوالق ررا

عالقترريع لحهرراععررا ععب ر عالقلح ررا ع

الإللت ررا عب راإلع عالقعلبرريع( ألس ر ا عل ررا ع)عو قرراعبجعدررهع ألس ر ا عتلالب رريع ررهع
القلأس ا عالق يعقد جت ه،عسع اعقتغ لعأوضراععالق جت عرا عالقعلب راعالقتريعتعرا يع
راعوالإلسرررته
ها ر ع
ر ر عالقرررلوحعالإل ال

اعور رريع عوالحر ر عو قررراععر ر ع ل ر ررقعالقتغ رررلع

باق غا لة
دا
-

الدراسة :ع

ريعالقجا ررلعجل ر ةع
ال
ت حررولعإ ت ررا ع ر عالق اللسرراعحررو عالقصررحاواعالق توبرراعور
القخب ررلع و ج رراعو ر ر ععإلتب ررا ع ر ر العالق ألسر ر ا عالقل ررا عب رراق عوالق عرررا لع

الإلجت اع ر راع"الق ألسر ر ا عالق رريع"عو ق رراع حاوقر راعقدتر ر ر ع ر ر ع ر ر عواعد رراع
الق اع إستلالت ج اع ض هاعإق عأساق بعوالعستلالت ج ا عالإلب اععالألخل
-

عتسر ررع عإق ر ر ع ع ر ر عت ر ررالعأوعالق جهر ررو ال عالقعد ر رراعق سر ررات ةعالقلالغبر رراعور رريع
القوصو عأوعتح قعالقترص عالق ظل عالقعلبيعويع جا عالإلع ععوالإلتصرا ع
و قرراعح اظرراععد ر عالقخصوص ر اعالقعلب رراعالإلس ر
-9-

ا،عوص روالعإق ر عالقه ر

ع

اإلطار المنهجي

الفصل اإلول

الق شو عو وعإعر ععلبريعإسر يعب عرا لععاق راعالقجرو ةعوالقت راع لت ريع
إق ر ع سررتو عتح ر عو اوسرراعالإلع ر عالقغلبرريعوص ر عالقح ر

عوالق ر عا ا ع

القغلب راعالقسراع اعإقر عالقحر ع ر ع سرتو عث اوت را،عو رمع عراق عالقشخصر اع

بوالعس
القعل ع

ا عويعالقعاق ع
1

-

ع

الإل ت ررا عبر راإلع عالق ت رروبعو ق رراعل العإلعتب ررالع ر ر العالق رروعع

الإلع ريعالق ر عبات ر عتته ر ع ا تررهعالأل روالععالقس ر ع اعوالقس ر ع اعالقبصررل اع
إضرراواعإق ر عالإل تل ر ع( تع ر عالقوسررا ع دت ر اع)عت رراعث اورراعالق ترروبع
رال ،ععد ر ععإعتبررالعأ ع
رل عوعالقث اورراعوعالق هر ال
را عأساسرريعورريع ر عالقتر ال
حر ال
رال ععدر عحر عتعب ررلعالألسررتا ععررا ععبر ع
الق ترروبع رروعأسررامعب ررا عالقحضر ال

القلح ع 2ع ع

را عالق ع ررا يعالق ظل رراعو رريع
أ رراعالقغا ررا عالق هج رراعوتت ثر ر عو رريع حاوق رراعإ ر ال
اعقإلع عإقر عأل عالق ر ال عوالعختبرالع ر ع

القحت اعالق

تهراعقدخصرا صع

رهعالقجا ررل ع رراع سررع عإقر ع
ال
الق رراعقإلعر عالقعلبرريعوخصوصر اعالقعلب رراعقد جت ر

إختبررالع ررامع(عع،ععم،عع )عورريع اللسررا عالإلع ر ع ر عخ ر

ع ر ه عتحد ر ع

الق حتو ع
ن رية الحلمية الليمية في اإلعالي:

عععع بغيعع عت او عجو لعالق را

عالقتريعجرا عبهراعالقر تولععرا ععبر عالقرلح ع

الإللت ررااععدر عالألسررم،عالق بررا لعوالق لجع ررا عالقخد رراعالقترريعتررو لعوتوجررهع ظلتررهع
الق ت ر راةعقدظ ررا لةعالإلع
ثر ر ر

رراعوعالإلتص رراق ا،عواق س ررقعالق ررل عع ر ر عت ص ررهلعو ررهع

رل ،عالإلعر ر ر ،ععالق ر ررلعالق دسر ر ر يعوعالإلجت ر رراعيع
ع و ر ررا عل سر ر ر ا:عالقت ر ر ال

-1عالقعلبوالس

ا،ع

عقد د ت عالقعلب اعوعالإلس

اع ع

-2عععا ععب عالقلح ،ع لالسا عويع ظل اعالإلتصا ،عع حوعو لعالع يع ت ا،ع ،3ع ل اعالق لالسا عالقوح ةعالقعلب ا،ع

ب لو ،ع،3111عصع 21ع ع
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الفصل اإلول

الق عاصل،عوه عالق ا

اإلطار المنهجي

عوق ةعالقب اعو سرج اع رهعالقحضرالةعالقتريعت ت ريعإق هرا،ع

وباقترراقيعلصر ع ر عالق ررا

عوالقتوغر عو هرراع ر عأجر عوه هرراع شر ع ع

رراعإلت ررااع

ويعوه عالق ظل ا.


الثلافة:

عل ععا عالقث اواععد عأ هاع ع اع ح دهعالق جت هع(الق اضري)،عو راع تجرهع

(القحاضلعوعالق ست ب )،ع عب عول واع ع و اعأوع ا ا،عو قراعوريعت اعدرهع رهع
القا ررا ع(القتررال )،عوالق ررا ع(الق ح ر عب رراعورريع قرراعالق ظررا )عإ

برراع ر عبع ر

ع

الألسررمع(الق ر )عالقترريعتش ر عثوالب ر عالأل رراعوأصرروقهاع(بع ر عحضررال ) 1عو علوهرراع
عد عأ هاعسد ع ث ع ستوال عالألعد عالق عو ستوال عالال
عا شراعالقوالبرهعإ

الق

عسدواعالإل سا ،ععوهريع

برراع ر عالق ر ،عو عتبرلع ر العالقتعل ر ع ع ررال ،عأ ععأ رهع بر ع

ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراعالقت ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رريع بغ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رريعأ عت ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررو ععد ه ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراعالقث او ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا ع
القيم

النشاط المنطقي

حركة اإلنسان وفعله

ععععععععععععععععععععععععععععالقش :1ع هو عالقث اوا  2ع
1ع-ععب عالقلح ععا ،ععالق لجهع سه،عص 113عععععععععععع ع
2ع-ععب عالقلح ععا ،عالق لجهع سه،ععصع 113ع
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ع

الفصل اإلول


اإلطار المنهجي

النولمة:

ريعوالإلسر يعالقر
عتبلعالق تولععا ع عالألوال عويعالقعراق عالقعلب ع
بح و عوالعست حا عظا لةعالقعوق اعخ

عت برعووالع

عوتلةع(أوالخلعالقث ا ا )،عوب عصربع ر الع

القت بوعويعالق قو عالقض يعقدعوق را،ع ظرا لةعوقر مع

ه را،ع راعت بررع دو را ع

عوالع معويعالقست ا عب قوقهاعالقت يعوالق و ي،عح ع و ععرا عوريع حاضرلةعقرهع

سر ر ا:1191ع"ينرررار لفجرررر ال رررا را المن وماليرررة اإل لصرررالية ارررلل ق ثلافررراا
إفريليا ،آسيا ،مريكا الاللينية والنالي اإلسالمي وانحصار ا في شكل كيانراا
ف ك ورية شة ال مكانة لها في المسار اللاريمي والاناء الحضاري ....ولنرار
اه الثورا اإل لصالية اللي لي لند للليد انوا ق الوقا والجغرافيا الحول النالي

إلى ما سماه مك و او إلى وحدا قا ية و قرية واحدا.1


اللموضع ،اللمنلل ،اللمميل:

ل ععب عالقرلح عأ عالقوالبرهعقر معباقضرلولةع روعالقح راع دهرا،عوهروعبر ع جسر ع
جررا الع هرراعو صرربحع رراعقهررا،ع رراعأ عالقدغرراعتعجرراععر عتجسر عباقت ررا عوالق ررا ،ع

و ر عث ر عواإل سررا ع ر عب بعررهعإق ر عالقتر ر عوالقت ررل،عو ررو ع سررهععد ر ع ل ررقع
القح لة،عالإللتبااعوالقشا،عباحثاعع عالقتغ لعقوضعهعالق ع الل عغ لعسو عو وع راع
س هععا ع"االلموضع" ،و دبعقهعب
ع عب

عو عث ععوإ ع العالإلتجا ع حوعالقبح ع

ع و عإقر ععإسرتع ا عالقع ر عوالقت رلعوريعالقوالبرهعقتغ رل عو روع"اللمنلرل"،ع

أ ععإسررتع ا عالقع رر عبحثرراععرر عالقح رراعوصر روالعإق ر عالق ر ،عوباقترراقيع سررتع ع
الإل سررا عالقخ ررا عإلعررا ةعتصررولعالقوض رهع(القوالبررهعغ ررلعالقسررو )،عب ل رراعأوض ر ،ع

عبل ال عوي ع ظل ا عالقحت ا عالق
 -1ع ص ل عبوعدي عو خلو  ،ال

شول ع تبا عالب أل عبس
ال
ا عوي عالإلع  ،ع

3111ع،عصع 121/125ع
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القجا ل،ع
ا ،ع ال

اإلطار المنهجي

الفصل اإلول

وبر قاععوررإ عاللمميررل رروععإسررتع ا عالقخ ررا عقدوصررو عإقر عأوضر عالقحراال عو رراع
تعدقعباقوضهعأوعالقوالبه ع


الليي:ع ع

عع رريع رراع سر ر وعب رراق ل عو لوع ررهعع ر ر ع ع ررا يع

ر ر عإ الل ه رراعأوعإس ررت با هاع ر ر ع

القر ر صعالق ل رريعوالقسر ر لةعالق بو رراعوالق صررروصعالق لجع رراعالقت رريعأ تجته رراعالقحضر ررالةع

القعلب رراعالإلسر
وع عالإل سا


عع اعالع
أ هع

1

ا،عإضرراواعإقر عالق صرروصعالق هضررو اعالقح ثرراع واق رراعسررب ع

الواقع :ع

عالقتعب لعع هعإالع عخ

ع عا شته،عو روعوريعجرو ل ع ع رو علغر عع

عأ ع ظهلعبص اعجا اعويعالق جس


الميال:

عع رروع رراع بتع ر عع ر عالقوالبررهعق تررلبع رره،عو تجد ر ع سررتوال عالألس ر عورريعالألب رراع
الق

رراع(الإلس ر عو رراع خص ر ا)،ع رراع

ر عأ ع تبدررولعجا رراعورريعأحا رراعث او رراع

ق س ر ر عأساس ر ر اع ر ظ ر رراعالقتعد ر ر ،عالإل ر ر قوج ا،عالق ر ر ،عالخ ب،عالق سر ررلح،عالقغ ر ررا ،ع
القلبص،عالق


 ،ععع الق عو ع اع لتب عباإل تاجعالق ع و عقإل سا

ع

المميال اإلعالمي:

ع وعحاقراعتضر عالق شراعلعالق سر ا،عالإلجت اع راعالقتريعتت رو عب عر ع راع تعرل ع
قررهعالقج هررولعالقعلبرريعالإلس ر يععا رراع ر ع حتو ررا عوسررا عالإلتصررا ع ر عجهرراع
و اع ح دهع العالقج هولع ع خاو عتلالثيعوأس ول ع عجهراعأخرل ،2عو صر هع

عر ررا ععد ر ر ععأ ر ررهع ر ررا ع

ر رريعتت ر ر الخ عو ر ررهعالق ر ر ال لةعالإلجت اع ر راعب حتو اتهر رراع

ع 1ع-الق لجهع سه،ععصع 31ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 -2ععا ععب عالقلح  ،عالق لعالإلجت اعيعالق عاصلعوالقظا لةعالإلتصاق اعالإلع
ا،عالقجا ل،ع،1115عص 155ع
ال
اللعالأل
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اع،ععبع

عالإلبعا عالقحضال ا،ع ،1عع

الفصل اإلول

اإلطار المنهجي

الق عت ر ةععدر عإل عإسررتع ال عسررع عإقر عتشررو هعبعر

عجوال بهررا،ع ررهع حتو ررا ع

وسا عالإلتصا عالقح ثاعالقتيعت

عالق شا عوالقلو عب اع

عأ ع تجاواعالقوالبه ع

ع قاعويعإ رالعب راعتتر حعو هراعالقعصرب اعالقخد و راعت را االعقد جت رهع سره عوريع
حعوخصا صعالقظا لةعالإلتصاق اعويعالقب اعالقعلب اعالإلس

بدولةع



ا ع

الزمو اإلعالمي:ع ع

وعالق جا عالقروبتيعالق رلتب عبروت لةعو ضر و عوسرا عالإلعر ععوالإلتصرا عوحل راع

وسا عالإلع عويع و تهاعحل اعا ا،عأ عأ ععإستع ا عوسا عالإلعر عوريع
رل ،عو ررو ع
ها رراعالق ررا ع رروععإسررتع ا عقدوبر ،عو تحر ع ر العالقوبر ععبررلعالق تر ال

رل عقوس ررا عالإلعر ر ،عص ررباحا،عظه ررلال،عع س ررا ،ععقر ر ،عأوعحس رربع
إس ررتخ ال عالألو ر ال
إ عالق ررا عالإلع ر ريعالق عاص ررلعت ص ررهلعو ررهعالألا رراعالقتاق ررا:عا ر ر ع

القظ ررلو

رل ة،عا ر عالإلسرت اع،عا ر عالق شرا ة،عوا ر عالقتصر ح،ع دهراععبرالةععر عأا رراع
الق ال
إع

اعتت اومعحت عتحت ع ا اعال اعق عالق ل عالق ستخ


الرسمال اإلعالمي الرمزي:

ت رريعالإلع ر عإق ر عالق جررا عالقل ررا ،عإ ع عبررلعع ر عالقوالبررهعباقدغررا،عالقصررو ع

والقصولة،عواإلع عق معالقوالبهع التهعوال اع وعالقتعب لعع عالقوالبه 1ع ع


الرسمال الليمي :ع

راويعوالإلجت راعيعوالقتريعتسرت ع
ع
أ عالق عا يعالقتيعتش ع ظل اعأسرامعالقحرلالاعالقث
أصروقهاعالق لجع رراعوعالق علو رراع ر عالق عت ر عوعالق السررا عالقتال خ رراعالق تلتبرراععر ع
قا ع
ركررا ز المن ررور الليمرري:عع ررلحععررا ععب ر عالق رلح عألبررهعل ررا اعأساس ر اعق ررا ع

إتصا ع ت ا ع عت عالق عالق جت ع اعو ست ععد عباع ةعو ل اعحضال اع ي:
-1ع ص لعبوعديعوعالخلو ،عب الل ال عويع ظل اعالقحت اعالق

ا،ع لجهعسبقع ل ،عصع 22ع
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عإعت ررا عالإلتصررا ععد ر عباع ر ةعالإلبعررا عالقث او ررا،عالقحضررال اعوالق ل رراعالقترريعت يعإق هاعالق جت ه ع
-عإعت ررا عالإلتص ررا ععدر ر عت ا د رراعالإل ررا عوعالق عوس ررا :عالقسر ر عي،عالقبص ررل ،ع

الق توب،عالقش هيعوالقشخصيع رهعالقتل راععدر عالإللت را عبراق توبعوريععصرلع
عالقحضال
ال
إعتبال عأسامعب ا
س ا ةعالقبصل عب ع
-عأ ع ررو عالإلتص ررا عإلتر ر ال اعباسر ر اعق ر روال عالقتوالصر ر عالقر روالعيع ررهعب اع ررا ع

القج هولع اواعوأ عالعع و عإست صا اعص و ا

عأ ع ب ر رريعالإلتصر ررا عبوالع ر ر عالق السر رراعالإلتصر رراق اععد ر ر عباع ر ر ةعالق ر ر عالقث او ر رراعوالقلوح اعالق ده اعقس وعالإل سا ع ع
المنهج:

عتبلع ه عتحد عالق ض و عأح عالق را عالق سرتخ اععدر ع راقعوالسرهع

ويعتحد عالقوثا ق،عوع ض و عالق تربعالق لسر اعوالق ر الل عالقس اسر اعوالقصرح ع
والقلسر ررا عالإلع

عوالإل ر ر وقوج ا عوالقصر ررولع
رالعوالإلعت ر ررا ال ع
ر رراعق علور رراعالألو ر ر ع

الق علو اععوأ ا عالق ا ة،1ععتعت ع لالست اععدر عأسردوبعتحد ر عالق ضر و ع ر ه ع
عول رره،ع
راعوالأل ر ر ال عالق لسررو اع ر ر ال
قت اسرربهعوخصررا صعالق وضرروعع حرر عالق اللسر ع

والععت ر اع ررامع(ع،ععم،عع )ع ررر الة ععد ر عأسررامعأ عتحد ر عالق ض ر و ع رروع
القوص عالق يعالق تسقعقد حتو عالقظا ل عقدلساقاعالإلع

اعأوعلساقاعأخل

و علوررهعس ر لعحس ر ععد ر ععأ ررهعأسرردوبعأوعأ الةعقدبح ر عالقعد رري،ع

2

عع

ر عأ ع

سررتخ هعالقبرراحثو عورريع ج راال عبحث رراع ت وعررا،عوعد ر عالألخررصععد ر عالإلع ر ع
قوص عالق حتو عالقظرا لعوالق ضر و عالقصرل حعقد را ةعالإلع

رل عتحد دهرا،ع
راعالق ال

القجا ل،ع،3111ع
اعوالإلع  ،ع  ،3ع وال عالق بوعا عالقجا ع ا ،ع ال
-1ععا لع صباح،ع هج اعالقبح عويعالقعدو عالقس اس ع

صع 19ع

-2ععا ععب عالقلح ،عالألخبالععبلعالقث اوا :ع لالساع ال ا،ع جداعالق لعالقعلبي،عالقع ،51ع المع،1199عصع 25ع
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عح ر عالقشر عوالق ضر و عتدب راعقإلحت اجرا عالقبحث راعالق صراغاعوريعتسراوال ع
القبح ر ر ،عأوعولوضر ررهعالألساس ر ر ا ع ب ر رراعقدتص ر ر ا عالق وضر رروع اعالقتر رريع ح ر ر
القباح ر

عو قرراعبه ر

الق وال عالإلع

اع

عإسررتخ ال ع ر عالقب ا ررا عبع ر ع قررا،عإ رراعورريعوص ر ع ر ع

اعالقتريعتع رمعالقسردواعالإلتصراقيعالقعد ريعقد را

عباإلتصرا ،عأوع

إ تشررا عالقخد رراعالق ل ررا،عالقث او ررا،عالقس اسر اعوالقع ا رراعالقترريعت بررهع هرراعالقلسرراقاع
الإلع

ررا،ععوقدتع ررل ععدر ر ع اصر ر عالق ررا

عباإلتص ررا ع ر ر عخر ر

عالق د ررا ،ع

القج ر ،عالقل رروا،عالقصررولعو اورراعالألسرراق بعالقتعب ل رراعش ر عو ض ر و ا،ع1عوالقترريع
عبلعبهاعالق ا و عباإلتصا عع عأو ال عو ا

ه عو قاعبشرل عأ عترت عع د راع

القتحد ر عبص ر اع تظ ررا،عوووررقعأسررمع هج راعو عررا لع وضرروع ا،عوأ ع سررت ع
القباح عويعع د اعج هعالقب ا ا عوتبو بهاعوتحد دهاععد عالإلسردوبعالق ريعبصر اع

أساس ا ع
عوتحد ر ع ض ر و ع روال عالإلع ر ععوالإلتصررا ع رروعت رراع رراع تجررهعالق ررا و ع

عدر عوسرا عالإلتصرا عالقج را ل ،عالق توبرا،عالق سر وعا،عالق ل راع ر ع ضررا

ع

را ع ا ررا،عتسر ر حعب شر ر عالقل ررواعوالقصر ر عالق ختد رراع
إتص رراق اع ت وع رراعإقر ر عأج ر ال
عوالألو العالق الل عتبد غهاعإق عالق ل عالخخلعويع
الق ستخ اععويعالقتعب لعع عالق ع

ع د رراعالإلتصررا 2و علوررهععررا ععبر عالقررلح :ع" رروعأسرردوبع رريعو رريع سررع ع
إقر ر ع اللس رراع ر ر عحض ررولعالق ر ر عبشر ر ع باش ررلعأوعغ ررلع باش ررلعو رريع ض ررا

وسا عالإلع عالقت د اعوالقح ثاعوأثرلع قراععدر عالق تد ريعسردباعأوعإ جابراعبهر
علورراع لجرراععإلتبررا عتدرراعالقوسررا عباق ظو رراعالق

ا،ععالق تباعالإل جدو -صل ا،عالق ا لة،ع،1191عععص 12ع
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ع

رراعورريعالق جت ررهعو وابهرراعورريع

-1علش عأح ع ع ا،عتحد عالق حتو عويعالقعدو عالإل سا ا،عع اللعالق لعالقعلبي،ععالق ا لة،عع،3119ععصع 32ع
-2ع ح ع وال عع ل،ع ا عالقبح عالإلجت اع اعوالإلع

ع

اإلطار المنهجي

الفصل اإلول

القلبيعالإلجت اعيعوالقحضال  "1عتج لع اعالإلشرالةعإقر عجرا ب ع ه ر عوريع ر الع
القتعل عقد تولععا ععب عالقلح  :ع

القجا رربعالألو ع:ع اللسرراع ر عحضررولعالق ر عبش ر ع باشررلعأوعغ ررلع باشررلعورريع
ضا

عوسا عالإلع

ع

القجا رربعالقث ررا ي:ع لج رراعإلتب ررا عتد رراعالقوس ررا عباق ظو رراعالق

رراعو رريعالق جت ررهع

القحضال ع
ع
و وابهاعقدلبيعالإلجت اعيعو
دواا الاحث:

حت رراجعأس رردوبعتحد ر ر عالق ضر ر و عو رريعض ررو ع ظل رراعالقحت رراعالق

رراعو رريع

الإلع عإق عإست الةعتحد ر عالق ضر و عت ر مع ر عحضرولعالق ر عوريعالق ضرا

ع

وسا ععالإلع ععد عالق حوعالقوالل عأس ده،عو رت عإخت رالعع راع ر عالق ر ع ر ع ق ر ع
اعوأبعا ا،عحسبع ب عاعالقبحر عوخصوصر ته،عو ر عقدباحر عأ ع ضر
ع
الق
عالق ع اع ت اسبعو وضوععبحثه ع اع

ع

هعإضاواعأ عج و ع خرلع تضر ع

القب ا ا عإضاو اعتثل عالق وضوعع عاالو اعالقخصوص ا 2عتت اع هج اعالقحت اع
الق

رراعورريعالإلع ر عب ررام(ع،ععم،عع )3عالق ر ع عتبررلعإح ر عأ وال عالق اللسرراع

عوالقت ب ر ررق،عوعأ الةع هج ر رراعت ر ر لمع ر ر عظهر ررولعالق ظو ر رراعالق

ر رراعور رريعوس ر ر ع

إجت اعيع ع عو ع يع"الق ام"عأ الةع هج اععد اع ب اعتر لمع ر عحضرولع
ووعاق اعالق عويعوسا عالإلع عوق عالق تد ر عوريعالق رو ع"أ عالق وبر عالق صرلحع
بر رره"عوالق ع ر ر ع"أ عالقسر رردواعالإلجت ر رراعي"عأخ ر ر العبع ر ر عالإلعتبر ررالعخصوص ر ر اع ر ر ع

-1ععا ععب عالقلح ،عع هج اعالقحت اعالق
-2ععالق لجهع سه،ععصع 113ع

اعويعالإلع ،1 ،ععالق اللعالق توس اعقد شل،عتو م،عع،3112ععصع 51ع

-3ع سباعإق عالألسات ةعالقث ثا:ععا ععب عالقلح ،عالقسع عبو ع اة،ععع ص لعبوعديعو ع ع ولعوح ع العالق ام ع ع
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جت ه عو عت ع العالق امععد ع ق عالألبعا عالق تع ةعقد را،1عو ر الع راعسر ت ع
توض حهعأ ثلعويعالقجا بعالقت ب يع عالق لالسا ع


مجلمع الاحث و النينة :

ق عت عإخت العع ا عبص ا عحصص ا عو قاعقت اسبهاع هعأ ال عالق لالساع
وخصا صهاعح
الإلب اععخ

عجا

ع

عبه

عالق لالساعقدتح قع عالق عالقتيعأعستخ

ع

عوتلةعالإلست تا ع عأج عالقسد عوالق صاقحاعالقو اعو قاع ع12ع

أو عإق  31عسبت بل 3115عوالقع ا عغ ل عالإلحت اق ا ،عالقحصص ا :ع ي عالقع اع

القتيع ت عإستخ ال ها عويعالألبحا ع ال عالق جت عا عالقوالسعا"عالقصحاواعالق توباع
ويعالقجا ل"،عوعالقتيعالع
ال

عقدباح عحصلع ل التهاعويعش عبوال ،عإلستحاقاع

القحصلعوعقضخا اعالقت اق

عإ جاا ،ع عح عالقوب عوعالإل ا ا عالق ا ا عق الع

و عالقباح ع بتح عحج عالقع اعويعإ الع اع ح قعقهعالأل ال عالق ها اعقدبح عع

وعد هعت عج هعالق ا ةعالألوق اعوالق ثداعويع جت هعالقبح عالق ث عع عالق جت هع
الالصدي ،عو و عجل ة عالقخبل عخ

عوتلة عالقتلو عق ثاق عالقسد عوالق صاقحاع

القو ا ع عو عب عت عإخت ال عبض ا عالق صاقحا عالقو ا عبإعتبال ا عبض ا عحظ ع

بإقت ا عشعبيع ب ل ع اعتعتبلع شلوعع جت هعسد ي عوعحضال عج ،عخد اع
ق وضاععالأل اعوس اس اعالق تل اعالقتيع ل عبهاعالقب
الإل جاب اعالقتيعح تهاعخ

ععإضاواعإق عالق تا ع

عالإلست تا ععأ اعع عالقحصصعو عبس

إق عحصصعحسبعالق اعد عأوعالق ا عباإلتصا

عالقع اع

ع

تع عصح ا عالقخبل عأو عصح ا ع ا ا عباقدغا عالقعلب ا ،عأ ش
توث يعويع1111/11/1عوحسبعالألستا عوض ع ق و،ععب ععا ع

الأل ل عخ

عالقصح اع

عوتلة ع شو ها عأ ع ا عب عس ا ع1191و ع 1113عوق عتت

-1عالق لجهعالقسابق،ععص 91ع
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الإلب ع عإال عبع عالإل اج عوي عالقس اق عالقعا عالق
عالقجا ل ،عإ جل ة" القخبل
ال
ا عوي

الإلع

"

عأصبح عغاقبا ععد عالقساحاع

القجا ل ا عالقتيع
ال
ي القجل ة الق و ا

عالقجا ل اع ع اح اعالقسحب :عإ عتع أو
ال
تص ل عوعق تلةعالعبرمعبهاعالقصح

جل ة علب ا خاصا ،ح

ظهل

لالح عت ول

وي الق لحدا القلالبعا

القجا ل ا الق توباعوباقضب وي  1وو بل  1990والست اع
ال
القصحاوا
تتحو خ

تجاوا سحبها

عشل س وال

أ

القجا ل  ،ح
ال
ت ل باعإق عالقجل ة الألوق عقد الل

أوالخلع8991ع ، 400.000ع سخا و اع و ي ب قا تحت ع

القجا ل وحسب ،وال ا أصبح ع
ال
الق لتبا الألوق وي القلوالج ق م عد الق ستو
القجل الألوق عد الق ستو الق غالبي والقعلبي 1ع
ال

املرنا جريدا المار كمجلمع احثعوالك لندا اعلااراا ناكر منها :ع

اعلاار اللوزيع:عإ عجل ةعالقخبلعتواعععد ع اقعو ي ع

اعويعالقجا لع
ال
اعلاار السحب:عق عتص ل عجل ةعالقخبلعبا اعالقصح عالق و
عح ع اللعالألع ال عالق سحوبا ع

إعلاار المط اإلفللاحي واإلسلراليجية اللحريرية:عق عأظهل ع
عخ

عت اوقها عالق

القو ا،عوالق وق ا ع

عق ث ل ع

عالق والض ه عوالق ضا ا عالقحساسا عالق حد ا،ع

وعد ه عو جت ه عالقبح عالقخاص عب لالست ا ع و ع
الق شولةعخ

عالقجل ةعت االع

عأع ال عجل ة عالقخبلع

عوتلةععالق عا اعوعالقتلو عق ثاقعالقسد عوعالق صاقحاعالقو اعأ ع

ب الع ع3115/19/12عإق ع 3115/11/31عأ ع اع الل ع25ع و ا،ععد اعأ هع
ت عإس ا عالالع ال عالقتي عتص ل عأ ا عالقج عا ،ع ث عالقع ع،3115/19/11ع

-www.Elkhabar.comع
- 19 -

1

اإلطار المنهجي

الفصل اإلول

 /3115/19/31ع /3115/11/13ع ،ع ،3115/11/11ع ع،/3115/11/11ع
 3115/11/32ع


لوزيع الملاالا حسب لاريخ الصدور:

،3(5881/80/51 ،5881/80/51ملاالا) ،5881/80/58 ،5881/5080،
،5881/80/55

،5881/80/52

،5881/80/51

،5881/80/51

،5881/80/52

،5881/82/83

،5881/82/81

،5881/82/81

،5881/80/51

،5881/80/51

،5881/80/51

،5881/80/51

،5881/82/80

،5881/82/58

،5881/82/55

،5881/82/55

،5881/82/51

،5881/82/52

،5881/82/55

،5881/82/51

،5881/82/55
،5881/82/51

،5881/82/53

،5881/82/53

،5881/82/51

،5881/82/51
،5881/82/51

،5881/82/52

 .5881/82/50 ،5881/82/51 ،5881/82/51 ،5881/82/51وع وع اع
ج وعه:ع29ع ا

ع

وت عالح اعإخت العبابعالقو يعوع قاعأل هععع يععباألح ال عالقو اعوتغ اع
عخ

القتج عا عالقحاب ا عو عالقشعب ا عالقتي ع ش

عالق تعلة عالق

ولة ع ا ع عوتغ اع

الألح ال عالقس اس اعو تابعاعالقوبا هعو جل ا عالقخاصاع ثاقعالقسد عوالق صاقحاع
القو ا عث عإتجه ا عإق عالق اال عالقتي عغ

عالقتج عا عالقشعب ا عأو عالقحاب اع

ق ج وعاع علوسا عالألحاالبعأوعالق اعد عويعالقساحاعالقس اس اعأوعالإلجت اع ا،عع
ث عب اعبإخت العالق اال عالأل ثلعت اسباع هعأ ال عالق لالساعوت عإبصا عالق اال ع

الق للة عوالق تشابها ،عوعد ه عت عتح
الألساس عخ

ع

38

عالق تلة ع
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عوويع العالقص ع ل ع"ستا ب "عأ عا ا ةعحج عالقع اعويعالقتحد ع ض و ع

القصح عالق و اعع ع13عع العويعالقس اعب ع و عإستث الالعو لالعقوب عالقبح ،1ع
أ عأ عتجاواعحج عالقع اع 13عع عويعالقس ا،عالع خدقعإخت وا ع عتبلةعويع

الق ت جاعع عالقت ب ق ع
ف ة اللح يل:

عبإعتبالعأ ع

عالق لالساعتسع عإقر علصر عالق ر عالق سرتع داعوريعالقصرحاواع

الق توب رراعو رريع جرررا عالإلب رراععوإ رراعإسرررتع اعب ررث

عو ررا عو ر رريعو رراعالق وضررروععععععععععع

وعالق ت ث عوريعالق صراقحاعالقو راعوعالق والضر هعالقتريعجرا

عتحر ع ر العالقسر اق،ع

وعو رراعالق ر عوع رريعأ ر عو رراعتلت رراععد هرراعالق اللسرراعورريعتحد ر عالق تررا عوعتح ررقع
الأل ر ر ال ،عوعو رراعالق رراعد ع ح ررا د عقد ر ر ععدر ر ععإعتب ررالعأ ععحض ررولع ر روال ع
الق راعد عوعتر ر

القجا لع الا ع
ال
وحداا اللح يل:

عقهر العالق شررلوععسررا عورريعع د رراعإب رراععالقعررا عقدر أل عالقعررا عورريع

ت ثدر عوحر ةعالقتحد ر عالقتريعإعت ر

ععد هرراع اللسرت اعوريعوحر ةعالقعبرالةعالقترريع

ب عتت و ع ع د اعوالح ةعأوعال ثرلعقترو ع ع راعوالحر عو ريعالأل سربعقدتعب رلععر ع
الق عوعتر لع قوالتهاعويعإ العأوسهعقد ع عالإلج اقيعأوعالقس اقعالقعا ععو يع

القج دا ع

ا،عالقجا ل،ع،1131عصع
ال
-1ستا ب ،ع ح ععب عالقح :عتحد عالق حتو عويعبحو عالالع ،ع وال عالق بوعا عالقجا ع
 11ع
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صياغة اسلمارا اللح يل :ع ع

عععععب اعبتص عإست الةعتحد عالق حتو عبع عالق الل ةعالقشا داعق ختد عالق اال ع
القترريعشر د عع رراعالق اللسررا،عوعتضر

ع ر عالإلسررت الةععر ةع حرراعولعتصرربع دهرراع

و رريعخ رراعالأل ر ر ال عالق ها رراعقد اللس ررا،عتر ر ععلض ررهاععدر ر عأس ررات ة1ع ختص ررو ،ع
عالق دوبرراعقتظهررلعورريعشر دهاعالق هررا يع تضر اعالق ررا ع

وأ خدر ععد هرراعالقتعر
القتاق ا :ع
الاياناا األولية:

القجل ة ع

تال عص ولعالقع

ع

القص حا ع
الاياناا الماصة المواضيع:

ف ة الموضو :

وضوععالق صاقحاعالقو ا ع
ع

وضوععالقع وعالقشا

وضوععالقتعو ضا عالق اق ا ع

وضوععالق و

ع

وضوععالق عالض عقد شلوع ع
والض هعأخل ع
ف ة الليي:

ت عإخت العأبعا عالق عإست ا العالق ع ق عالق اعوعأبعا راع" رامعع،عم،ع "ع

ويع هج اعالقحت اعالق

اعقتحد عالق ض و عوجا

-1عالألستا ععا ععب عالقلح ،عالألستا ع ص لعبوععدي،عالألستا عب لعالق
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الق عالقس اس ا ع
الق عالإلجت اع ا ع
الق عالإلبتصا ا ع
اع

الق عالق

الق عالقتلبو ا ع
الق عالقا ا ا ع

الق عالقتوالصد ا ع

الق عالقتال خ ا ع
وعجررا

ع س ر اعإقرر عجررا ع ثر ر عالقجررا عالألو عقدت س ر عالق ر ر عالقحا درراعق عررا ع

إ جاب اع ع

عوالقجا عالقثا يعالق عالقحا داعق عا عسدب ا،عو قاعإلبلالاعو لةعالقتضا عالقث ا ي ع
ف ة الفاع يو:

الق اع :1ععب عالقعا اعوت د ا ع
الق اع :3عأح عأو حي ع

ع

الق اع :2ععب عالقعا اعبدخا
الق اع :2عقو اةعح و ع
الق اع :5عالقتا ب

ع

الق اع :1عأعضا ع عالقحابعالق ح

ع

الق اع :3ع ظ ا عضحا اعالإلل اب ع
الق اع :9عأ اعالق ساج ع
الق اع :1عش واعالقاوال ا ع
الق اع :11عواعد ع خل

ع
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الدراساا الساالة:
الدراسرررة األولرررى:عع اللس رراع

رول عأعر ر اعالألس ررتا ع صر ر لع
رراعق ر ر عش ررها ةع ت ر ال

ب رروعدي،1عت ثدر ر عإشر ر اق اعالقبحر ر عو رريعالقت رررث الل عالقت رريع

ر ر عأ ع حر ر ثهاعالقبر ر ع

ربابعالقجا ر ررل ،عوقإلجابر رراعع ر ر ع ر ر ر ع
ال
القتد ا ر ررو يعالق ضر ررا يعالق باشر ررلععد ر ر عالقشر ر
الإلشر اق اع ررلحععر ةعتسرراوال ع هررا:ع ررا يعأ روالععالق ر عالإل جاب رراعوالقسرردب اعالقترريع
ت لا اعع اع عالألو عالق

رل ع
راعوريعالق ضرا ا عالق ل سر ا؟ع را يع وع راعالقب ال

أوعالق حتو ررا عالقت رريعتشر ر عإق ه رراعالق ش ررا عوالقعوال ر ر عالق و رراعإقر ر ع ق ررا؟ع ررا يع
جاال عالقترث لعالقتيعت ع مععد عالأل ساقعالق

اعو و اعالق تد يعالقث او ا؟

والععت ر ر عالقباحر ر ع صر ر لعب رروعديعو رريع اللس ررتهععدر ر عثر ر

الألوق ر عوالقثا رراعباإللسررا ع 2عب روال عتد ا و رراعول س ر

عع ررا ،عتعد ر ر ع

ا)ع(f2 .m6. tf1

و21عو د رراع

الل ررا،عأ رراعالقع رراعالقثاقثرراعخاصرراعبرراقتد ي،ع و رراع ر ع511عوررل ،ع351عوررل ع ر ع

وال اعبس

اعو351عول ع عوال اعأ عالقبوالبي

والع ته عالقباح عأسدوبعتحد عالق ض و ،عوالعخترالعو راعالق ر ع رسرامعقتحد ر ع
الألو عقدتعل ععد ع راعتع سرهعق شرا

هاع ر عبر عث او راعإ جاب راعوبر عسردب اع،ع

والسررتعا عبإسررت الةعحصررلعو هرراعالق ر عالإل سررا اعالقشررا عاعورريع عظ ر عالق جت عررا ع
اععد ر عالق حرروعالقترراقيع:عالأل ا رراع،عالقشررجاعا،عالقتسررا ح،عحرربعالقسررد ع،حرربع

وح ر

القخ ل،عحبعالقو

عوالقتضح اعوعالق احع عأج ع

عسرا ي،عالقتع ر ،عالقث اورا،ع

عوالإل ضبا
حتل عالق ا و ،عالإل ا عباهلل،عالقع ع
القعد ،عالق حاوظاععد عالق ظا ،عإ ال

ع

أ رراعالق ر عالقسرردب اعوهرريعالألخررل 15عب رراع رري:عالقغ ر ،عالقجررب ،عالقتعصررب،ع

معوالإلثر ررالة،ع خاق ر رراع
الق ر ر عإق ر ر عالقحر ررلب،عحر رربعالقشر ررل،عالقخ ا ر ررا،عالق ر ر ب،عالقج ر ر ع
عالقشبابعالقجا ل ،ع لالساعتحد د اعوع ال ا،عال لوحاع
ال
 -1عبوعديع ص ل،عالثلعالقب عالقتد ا و يعالق ضا يعالق باشلععد
ا عق

تول عالق وقا عوي ععدو عالإلع
ال
عشها ة ع

عو عالإلتصا  ،عبس ععدو عالإلع

 3112ع
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عو عالإلتصا  ،عجا عا
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الق ر ررا و ،عالقجه ر ر عوالقتوال ر ر ،عالإل تهاا ر رراععوالق ل ال ر ررا،عالإل ر ررا عبر ررر عالقغا ر رراعتبر ررللع
باعوالإلخت ررا ،عوالقهر
القوسر داع،عالقسرل ع

ع ر عتح ر ع ر عالق ر ع رروعالقتعررل ععدر ع

ع اعتع سهعالألو ع عب عإ جاب اعوسدب اعو سباع ع هاعإضاواعإق ع

رهعالقجا ررل عأ رراعباق سررباعإق ر عأسرردوبعالق سررحعوجررا
ال
ت اب هرراع ررهعث اورراعالق جت ر

ع
ع

حر رراولعالإلسر ررت الةععدرر ر عالق حر رروعالقتر رراقي:عأ ر ررا ععإسر ررتع ا عالقتد ا ر ررو عوع بر رراع
الق ضررا ا عبرراقتعل عقوسررا عالإلع ر عالالخررل عوأثررلعالق ضررا ا ععد ر عالأل سرراقع
اعوالقهو اعالقث او اعوكشفا الدراسة النلا ج اللالية :ع

الق

إتضحععإ ت ا عالألو عوتل ا اععد ععرل عالق وضروعا عالقسردب اعأوع ال ع

الإلثلعالقسدبيعأ ثرلع ر عالق والضر هع ال عالإلثرلعالإل جرابي،عح ر عبدغر ع سرباعالق ر ع
القسدب ا%1989ع عإج اقيع عالق عويعع اعالق لالساعوالقبابيعب عإ جاب ا ع
تب ر عأ عالق ر

رل عالق ضررا اع و رراع ر عأ ثررلععلضرراعق ثررالع
ع شررا و عالقبر ال

القسدب اعالإلجت اع اعوالقسدو ا،عو د اعإلت هعع عالقسراعا عالقتريع ضر هاعالقشربابع
ويعالق و ع هعالق ضا ا عإا ال

عالخثالعوعالقسدو ا عالقسدب اععد ه ع اعتوضحع

الق تررا عأ عغاقب رراعالقع رراعت ر ع سررب اعإقر عالقث اورراعالقغلب رراعإقر عجا رربع ر ده عإقر ع

القث اواعالألصد ا ع

عأ الدراسة الثانية:عع ع

راقجا لع ر عإعر ال عالألسرتا ع
القصحاواعوالقح دراعالإل تخاب راعقل اسر ا ع3112عب ال
ص ر ر ر لعبر ر رروعدي،عع س ر ر ر بل3112عجا عر ر رراعبس ر ر ر
إست

ا،عو ر ر رريع اللسر ر رراععتحد د ر ر رراع

ع اعقصح تيعالقخبلعوالقشلوقعالق و ي 1عب عالقباح عع عخر

هو عالقح

ع اللسرتهع

عالق تر الو ع ر خ ع ظرل عق هر عالقح دراعالإل تخاب را،عوت ر عالق عاقجراع

اعقل س ا ع،3112ع لالساعتحد د اعالست
-1عبوعديع ص ل،عالقصحاواعوعالقح داعالإل تخاب ع
وعالقشلوقعالق و ي،عجا عاعبس

ا،ع 3112ع ع
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رراعقهرراع رريعأساسرره،عو ر ع ر العالق

دررقع ررا عالقتسرراو عالقل سرريعقدباحر :عع

ععاقج عع اع عالقصح عالقو اعل اس ا ع3112؟عع ع
وضر ر ع ر ر العالقتس رراو عوجر ر

ععر ر ةعتس رراوال عولع رراع ر ر لع ه ررا:عع ررا يع

الق سر رراحاعالق د ر رراعقدح در رراعالإل تخاب ر رراعأث ر ررا ع ر ر عالق ت ر رلة؟عع ر ررا يعالق وضر رروعا ع
الق عاقجرراع ر عح ر عالق ب ر عوالق ع ر عو رراعش ر ع ر عالق والض ر ه؟عع ر عحاوق ر ع
عبل ةعخاصاعو اةعقدح درا؟عو ر عأق ر عالقصرحاواعالقو راعب ر ع
ال

القصحاواعت

ح ث ا عالق ض اعب اع ت

هولعالقجا ل ؟ ع
ال
عوالعحت اجا عالقج

وقإلجابرراععدر ع ر عالقتسرراوال عإبتضر عالقحاجرراععإسررتع ا عتحد ر ع ضر و ع
القصح عوالق را عبإسرت
إقرر عحر ر ع عرر عبرربع

عع الل عإتجا را ع ر العالقج هرول،عأوععدر عالألبر عالإلق را ع

وتلض ررا عالق لوسرراعأوعالقتحاق ر عالقترريعت اوقرر عوالب ررهع
عالإل ال

القج هولعض ع معالقس اقعالقا ي،عو وع اق ع ج عويع

عالق لالسا ع

أ ر ال عالق اللسرا:ع علوراعأ ر عالقجوال ربعالقتريعت لبر عإق هراعالقصرح ت ع حر ع

الق لالساع عخ
العالقح

عح

عوالإلتجا را ع حروع
عالقح داعالإل تخاب ا عإسرت تاجعأ ر عالق ر ع

ع

علورراعالإلخررت

عورريع ل رراع عاقجرراعالقح درراعتبعرراعق ر عصررح اعوالعتجا هرراع

المرررنهج:ع ر عخ ر

رراعتحد ر عالق حتررو ع

الق ل

ع ر عالق اللسرراعأشررالعالقباح ر عإق ر عأ

رس رردوبعو رريعالق اللس ررا عالإلع

بإخت

رراعوبر ر عق ررهع ج وع رراع ر ر عالقتع ررال عإختد ر ر ع

عأصحابهاع اعب عتحد عالق حتو ع ر الةعأوع

ه ع ع

عالقجا ل اعالقخاصراع
ال
النينة:عإختالعالقباح عب ل اعع هعصح ت ع عالقصح
و اعالقشرلوقعالق رو يعوالقخبرل،عإعت را الععدر ع عرا ل:عالقتوا ره،عالق لو را،عالقب را ع
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الق ر ررل ،عوبر ررا عالقباح ر ر عبإخضر رراععج ر ررهعالألع ر ر ال عالقصر ررا لةعور رريعوت ر رلةعالقح در رراع
الإل تخاب اعقع د اعالقتحد ،عأ ععأ هعإستخ عأسدوبعالقحصلعالقشا

ع

دواا جمررع الايانرراا:عإسررتخ عالقباحر عت رراعتحد ر عالق حتررو عح ر عإختررالعورريع

إ العو اع ا العب ؟عو اعالق وضوع،عو اعالق صر ل،عو راعإتجرا عالق ضر و عوالعخترالع
ويعو اع

عب ؟عو اعالق وبه،عو راعالق سراحا،عو راعالق روععالقصرح ي،عو راعالإلخرلالجع

الق ي ع

أ اعويعوح ال عالقتحد عو عإستخ عوح ةعالقس اق،عوحر ةعالق رل ةعالإلع

راع

أوعالق وععالقصح ي ع

ي نلرا ج الدراسرة :إحتر ع در عالقح دراعالقل اسر اععرا ع3112ع سراحاع ب رلةعوريع

القصر ررح ت ،عغ ر ررل ع ر ر عخ ابهر رراعالإلع ر ريعوأل ا ه ر رراعالق الخد ر رراعخ ر ر
القح دا ع

القصررح تا عت اوقترراع وضرروععالقح درراعالقل اس ر اع ر عخ ر

ع ر ر ةع

عالقت ل ررلعالقصررح يع

والقخبررلعب سررباع عتب رلةع ال رراعبب رراعالأل روالععالألخررل عالقصررح تا عإ ت ترراعبش ر ع
تس رراوعت ل ب رراعب وض رروععالقح د ررا عالإل ح ررااعالق ض رروحع ر ر ع ررل ع ر ر عص ررح اع

ق لشحع ع ع و عالخخل

دراسة الثالثة:ع ع

أثررلعوسررا عالإلع ر ععد ر عالق ر عوسرردو ا عالقشرربابع ر عإع ر ال عالألسررتا عالقسررع ع
بررو ع اة1عوجررا

ع ر عالق اللسرراعقتسررد عالقضررو ععد ر عبض ر اعأثررلعوسررا عالإلع ر ع

عالقشبابعالقجا رل ععا را،عو ر الع
ال
عد ع شلعالق عوتعا ا هاعوتغ لعالقسدو ا عق

ويعظ عالقاحا عالإلع يعالقخالجي(القعلبي،عالقغلبي)عوتلالجهعالإلع عالق حدي ع
-1عبو ع اةعسع ،عالثلعوسا عالإلع ععد عالق عوعالقسدو ا عق عالقشباب،ع لالساعالست

ع اع

اعالقبد ة،عال لوحاع

عاعالقجا ل،عبس ععدو عالإلع عوعالإلتصا ،ع 3111ع ع
ال
اعق عشها ةع تعوعالل ع وقاعويععدو عالإلع عوعالإلتصا ،عجا
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ربابعالقجا رل عبراق عوتررثل ع
ال
وب ععاق عالقتساوال عالقتاق ا:ع ر ععإلتبرا عالقش
باألو ررالعالإلسررتح الث اعالقوالو ر ةعع ر ع ل ررقعوسررا عالإلع ر عبص ر اعل س ر ا،عو ر ع
حر رراوظوالععد ر ر عب ر ر ه عالألصر ررد ا؟ع ر ر عتخدر رروعع هر ررا؟ع ر ر عتب ر روالعبع ر ر

الإلستح الث اعوعالقسدو ا عالقتريعأبعر ته ععر عالق ر عأوعح ر عقهر عبعر
الق ع اعوو اعقبع

عالقغا را ع

عأش ا عالإلستجاباعوالقت اع عو قاع ظلالعقدع باعالقتلالب اعب ع

أ ا عالق ععدر عإخرت

الإلع

عالألو ر ررالع

عأ والعهراعو وسسرا عالقت شر اعالإلجت اع راعو هراعوسرا ع

عالقجا لع ج لعالقتو ر ععدر عأ عالق ر عالقسرا ةعت برهع ر عالقعراق ع
ال
عوويعحا

الق ج ررل ع(أ عالق عت ر ر عالقر ر ي)،عو رريعالقت رريعتضر ر عإ س ررجا عالق جت ررهعوت اسر ر هع
ووح ته،عق هاعالعتترسمعب ع عتتحو عإق عالق جس ،عوالع

و عا ش ررتهاعباق

رراعالقت رريعتت اشر ر عو تضر ر ا عالقعص ررلعالقحر ر

ااعس اساعبع ةعالق

عالق حاوظاععد هراع
،عإالعإ الع ا ر ر ع

عقر عالقه را عالق سرووقاع ب راععدر عإسرتلالت ج اعتر لمع
ععع ع

بوالبع اعالإل ا ا عوتلس عخ اعوتسخلعالأل وال عقبدوغعالقه

مرررنهج الدراسرررة و دوالررر :عإعت ر ر عالقباحر ر عو رريع اللس ررتهععدر ر عالق ر ر ه عالق س ررحيع

القوصر ر ي،عبهر ر

:ع س ررحعالأل ب ررا عالقخاص رراعب ر ر ع ه ررو ع ر ر ع ررا

عالق اللسر را،ع

رلعوالإلسر ررتع ا ،عالقتعر ررل ،عالإل لالا،عالقتغ ر ررلعوعالق ر ر عوالقسر رردواعوع
اقتر رررث ل،عالألثر ر ع

القشباب ععع ع
رهعوالعتجا اتررهعو هرراع تعدررقعبإسررتع ا عالقش ربابع
علورراعالقوضررهعالقحرراقي،عبظلوور ع

قوسا عالإلع

ع اعإستخ عالق ه عالق سرحيعالقتحد دريعالقر ع حراو عأ ع صر ع

و ش ررلحعق ررا العتوجر ر عإتجا ررا ع حر ر ةعو رريعوض ررهع ررا،عو ر ر الع ر ر عأجر ر عإختبر رالع
ولض ا عالق لالساع عخ
النينة:عجرا

عتحد عالقع باعب عالق تغ الل

ع

عع راع ر عالق اللسراع ر عالق روععغ رلعالإلحت راقي،عحراو عالقباحر عأ ع

جل ال عالقتاق را:ععدر ع
جعدهاع ثداعق جت هعالقبح عب لعالإل ا عو قاعبإتباععالإل ال
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عالقجغلورري:عإعت ر ععدر عالق سرراحا عأوعالق ررا قع لالع رراعورريع قرراع
ال
سررتو عالقت ث ر
الق ثاوررراعالقسر ر ا اعو ر ر الععدر ر عالق حر رروعالقت رراقي:عالقبد ر ر ةع111ع ررل ة،عأوال ع ع ر ر

ع

وا اع 51رل ة،عالقشر اع21ع
 31ل ة،ععبووال ا31ع ل ة،عالقصو عاع 21ل ة،ع ال
ل ة،ععب يع الل 31ع ل ة ع ع

رراعإعت ر ر ععدر ر عالقع رراعالقحصصر ر اعو رراع تعد ررقعب رراقج م،عب ع ر ر 51ع%ع
إ ا عوع 51%ع

ررولعإالعأ ععر ر عالإل ررا عو رريعالق ها رراعبدر ر ع 315ررل ة،عو ر ر الع توالو ررقع ررهع

سبته عويعالق جت هعالقتيعت وقع سباعالق ول ع

مو

ي النلا ج و اإلسلنلاجاا اللي لوصل إليها الااحث:

مرررو ناحيرررة اإلسرررلنمال :القتد ا ررو ع رروعالقوسر ر داعالأل ث ررلععإس ررتع االع ر ر ع ررل ع

الق بحوث عالقشباب عالع الا عالقتد ا و عوس داععا د اعأ ثلع هاعول ا ع

عالقجا ررل عأ ث ررلع رراع ش ررا عالقتد ا ر ررو ع
ال
بر ر عالقشررربابععدر ر ع شرررا ةعالقتد ا ر ررو

الألج بي ع
أول عالقع راعإخترالوالع حتو را عالقخ را عالق ت ثدراعوريع
مو ناحية المضموو:عأغدبع ال

الألو ،عالق سدس

،عالقل اضا ع

مو ناحية الليي:ع عت عأغدبعالق بحوث عالقشبابعأ ععإستع اقه عقوسا عالإلع ع
والقتعل عق حتو اتهاع ساع

ععد عالإللتبا عأ ثلعبراق ،عو ر الع ريعأ عوسرا ع

الإلع عالعت و عب شلعالق عوالعتعا ا اعق عالقشباب ع
مو ناحيرة السر وكياا:عإ عوسرا عالإلعر عالعتسرت هعأ عتسراع عالقشربابععدر ع
تجرراواعبع ر

عالقسرردو ا عالقسرردب اعإ الع ا ر ع ر عالألخ رلةع وجهرراعبرراق عوتح ر

ويععالقب اعالإلجت اع اعالقتيع ت يعإق هاعالقشبابعو ع شو عو ها ع
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الدراسة الراانة:

الع ر تهاعالق اقبرراع ا رراعحررا و ،عتح ر عع روال عالالسرراق بعالالب اع رراعورريعالقصررحاواع
توباعالقجا ل ا،ع ثراقعالقسرد عوعالق صراقحاعالقو راع و جرا،ع اللسراعقجل ر تيع
ال
الق

الق صر ررلعوعالقخبر ررل،ع ر ر لةع

در رراعق ر ر عشر ررها ةعالق اجسر ررت لعور رريععدر ررو عالالع ر ر عععععععع

وعالالتصررا ععاقج ر ع ر عخ قهرراعالش ر اق اعالالسرراق بعالالب اع رراعالقترريعالسررتخ تهاع
توباعالقجا ل اعويعتحل ل اعق والض هعالق ثاق عالعت
ال
القصحاواعالق
تحد ر ر عالق ضر ر و ع ر ر عخر ر

القو

رراعالق شررولةعخر

ععد ع ر ه ع

عالقتحد ر ر عالق رريعوعالق رريعق والضر ر هعالق ص رراقحاع

عالق ترلةعالقا رراعالق ح ر ةعورريعع رراعالق اللسررا،عالق ت ثدرراعورريع

القع اعالق ال ل ا،عوعب عحج عالقع اعب:ع1عالع ال ع ع عجل ة ع

توباعالقجا ل اعتستخ ع ر ع
ال
تا عالق لالسا:عت عوصد عالقباحثاعالق عال عالقصحاواعالق
الالساق بعالقعد اعالالب اع اعوعالق ت ثداعوي:عالسدوبعالقوضوحعوعالقض ا،عالسدوبع
ت ر ر عالال ق رراعوعالقشر روال (عال ق رراعع

ررا،ععا

ررا،عالقتخو ر ر )،عالس رردوبعع ررل ع

جا بعوالح عالوعالقجا ب :عالق و عوعالق عال ،عالسدوبعتلت بعالقحج عالالع

را،ع

الس رردوبعالس ررتخ ال عالالحت اج ررا عالق وج ررو ة،عالس رردوبعت رررث لع الل عالالغدب ررا،عالس رردوبع
راعالقجا ل رراعالسرراق بع
ال
رل ،ع رراعتسررتخ عالقصررحاواعالق توبر
القت ررلاللعبرراقت و هعوعالقتر ال

الخل عغ لععد ا،عت ثد عوي:عالسدوبعالقتح ا،عالسدوبعالقتع ععد عالسامعغ لع
عد رري،عالعت ررا عالسرردوبعالقص ر اغاعالال شررا اعغرريع ح ر ةعوعغ ررلع ب ررا،عالسرردوبع
الالسررتغ

عالقسر جعقدجوال رربعالق

ررا،عالسرردوبعالقت ررل عالقر عالقتخو ر عوعالقتلغ ررب،ع

راعالحتل هرراعق ر عالق ررالل ،عوعب ر عتبا ر ع سررباع
ال
السرردوبعالالس ر ا عالق ر عالس ر ا عقهر
الستخ ال هاع ع وضوععالق ع خلع عجل ةعالق عالخل ع
ع
ع
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مفا يي الدراسة:


الليمة:ع

عتتصر لعالق رراع ا رراعورريعأحا ث رراعالق عتررا ة،ععوجوال رربعسرردو اعالق ررو ي،عع رراع
تشررغ ع سرراحاعوسر حاع ر ع وضرروعا عالقبحر عورريعالقعدررو عالإلجت اع را عوتظر ع
الق اععد ع العالق حوع هو اع لالوغاعو ث لالعقدخصو اعالق ل ا،ععوقع عالقسرببع

ورريع ر ر العالإلضرر لالبعوالقتض ررالبع رروعالقخد ر عبر ر ع جرراق :عالألو ع رروع ج ررا ع
الق الساعالق و اعح ر عتشرالاعوريعصروغهاعشروو عالقح راةعالق عترا ةعوعلوالور اع
ا،ععبوالعر عالقع ر ،ععالقر وقعالقشرا ه،عووسرا عالإلعر

عالق وسسا عالق

عأ راع

الق جررا عالقثررا يعوهرروع جررا عالق اللسررا،عح ر عتت رراو عالق دسر اعوالقعدررو عالإلجت اع راع
عد ر ع حرروع ختد ر ع ص ر عالقبح ر عورريع ب عرراعالق رراعوأ ا هرراعو صررا ل ا ع
1

وتعتبررلعالق ر عخاص ر اع ر عخصررا صعالق جت ررهعالإل سررا يعو ر عوجررو عق جت ررهع

إ سر ر ررا يع و عب ر ر ر عوه ر ر رراعظا لتر ر ررا ع ت اس ر ر ر تا عأش ر ر ر عالقت اسر ر رراعو شر ر رربهه اع
لوب ررل)(Kroeberعبر ه رراع سر ر حيعالقولب رراعو رريعت صر ر هاعو ررإ الع حو رراع ر ر عأ ع
جت ررهعإ سررا يعب رره،ععوإ رراعب ر قاع ررو عب ر عسرردخ اعع ررهعبشررل ته ع ص ر ل اع
2

رل
الق ت ر رريعو ر ر روع» valereع «عوعتع ر رريعالق ر رروة،عالقح ر ررا ،عت ر ر ال

عوضر ر ر داعالقح ر ررلب،عع

القشررجاعاعالق ع و ررا عوبر عالق ررو ع رروعالقر ع ررو عبشررر ه عو سررومعأ ررل عوأ ررلع
3

ب ر عب ع ر ع سررت عو تررابعب ر :عأ ع وعب ررا عو ررو عب روال عالقشرري عأ عع ررا ع

و ظا رره عوالق رراعحسرربعس ر لعالقجررا ع رريعالق عررا لعالق علو ررا،ععالقث او رراعق ر ع

-1عص حعب صو ،عع ظل اعالق عويعالق لعالق عاصل،ع ،3ع اللعالقت و لعقد باعاعوالق شل،عقب ا ،ع،1192ععص 9/3ع ع
-2عالقب هيعووال ،ععد عالق معالالجت اعي،عع اللعالق لعالقعلبي،عالق ا لة،ع،1195ععص 31ع

-3عخد عالح عخد ،عع ات حعالقعدو عالإل سا ا،عع عج ععلبي-ول سيع–ال جد ا ،ع اللعالق ب عاعقد باعاعوالق شل،ععقب ا ،ع
ص 221ع
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رل عوالقج اع ررا ع لغ رروبعو ه رراعتس ررتخ ع توج ه ررا عقدح رراةعالإلجت اع ر را 1ع
الألو ر ال
و علوهاعتاق و عبالسو اعبر ها:عع صلعويع سقعل ا ع شتلاع عتبلع ع رالال،عع
أوع ستو عقإلخت العب عب ال عالقتوج هعويعالق والب

عو يعالق عا لعالقتيع ح ع

بهاععد ع و عالقشي ع لغوباعو هعأوعغ لع لغوبعو ه ع

و علوهرراعحدر عبل ررا :عبر هرراعالق عت ر ال عحررو عالأل ررولعوعالقغا ررا ،ععوأشر ا ع
القسدواعالق ضداعق عالق رام،ععتوجرهع شراعل ،ععت رل ،ع روالب ه ،عتصرلواته ،ع

عوالخخ ررل عوأ س رره عوالق ررا ،ع
إخت ررالالته عوتر ر ظ عع ب رراته عب رراقوالبهعوالق وسس ررا ع
القا ررا ،عوتس رروغع ر روالب ه عوتحر ر ع ررو ته عو ع ر ر عوج ررو

القسدواعالق ض عب ع عالقوجو عوغا اته  2ع

،عأ عتتصر ر عب وع رراع

ررل عالقر تولعا رريع ج رربع ح ررو عأ عالق ر عت ررو عورريع ررمعالإل سررا عباق ر ولع

الق ع و عبهعالقلبا عويعالقس ا،ع جل هاعو لس هاعع عبص ع لسو ،عوالعقر ع ر

عدو ،عو ه عالإل سا ععد عح تهع وعوه عالق عالقتيعت ساعبا ا هعوتوجهه  3ع

ع

راعالالجل رريعوهرري:ع عت ر ال عوعالسرراق بعقدت ض ر ع،عتوجررهعسرردواع
ال
ال رراعع ر عتعل هر
ع عخ قهاعالقتاث لعوعالقت بوعبسدو ه ع

الق ل ،ع

الصحافة :ع



قغا:عجا عويعبا ومعأ س ول  ،القصحاواعب ع ع،presseععو يعتع ريعشري ع
راعوالق بر رره،عع شرررلعالإلخبر ررالعوعالق عدو رررا ،ععو رريعتع ررريعأ ضررراع
ر رلتب عباق باعر ر ع
journal

و صر ر عبه رراعالقص ررح ا،ععو

journalisme

و صر ر عبه رراعالق ه رراعالقص ررح اع

-1عس لعجا ،ع عج عالق ص دحا عالق عاصلةعويعالقعدو عالإل سا ا،عالق تباعالإل جدو صل ا،عالق ا لة،ع،3119ع ع
صع 232ع
 -2عبل ا عحد  ،عالق جت ه عالقعلبي عالق عاصل ،عبح عالست

ب لو ،عصع 231ع

عي عالجت اعي ،ع  ،2ع ل ا عالق لالسا عالقوح ة عالقعلب ا،ع

-3عا يع ج بع ح و ،ععودس اعوو ،ععالق تباعالإل جدو صل ا،عالق ا لة،ع،1112ععصع،12ع 15ع
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ب ع ر عصررح ي،عو د رراعالقصررحاواعتشر عإ عالقصررح يعوعالقصررح اع

1

ع

وو رريعالق عجر ر عالإلع ر ريع رررل ع ح ر ر ع ررلعحج ررابعأ عالقصر ررحاواعب سرررلع
عوصررح ،ععوالقصررح اعأوعالقص ر حاع رريع

القصررا ،عع ر عصررح اعج ررهعصررحا

الق ل ررامعالق ترروب،ععأوعولبرراع تررابعبوجه هررا،عوولبرراعالقجل ر ةعبهرراعوجهررا ،عأ ع
صر ر حتا عوسر ر

عص ررح ا،ععوعد ه رراعأوعو ه رراع سر ر عالقص ررحاوا،عوالق رراالو عقه رراع

س عصحاو ا،عو يعالقتس اعالأل ثلع

اعقعد عالقصحاوا  2ع

إصطالحا :تعلوهاعالق وسوعاعالقعلب اعالقعاق راعبر هراعإحر عأ ر عالق هر عالقتريعت ر ع
قد روال

عوالقعرراق عأج رره،عع
عالألح ر ال عالقترريعتجررل عورريع ح ر ع جررت عه عوعأ ررته ع

رراعتسرراع عالق ررامعورريعت ررو عالخ الل عحررو عالقشرروو عالقجال رراع ر عخر
عوالق ج

عالقصررح ع

،ععالإل العاعوعالقتد ا و عو شالعإق عوسا عالإلع عالق ر ولةعباقصرحاواع

أوعالقوس ررا عالإلخبال ررا،عع رراع ع ررل عالقص ررح اعبر ه رراع ر ر عسر ر حع ت رربععد رره،عع
وج عهرراعصررحا

عوصررح

3ع علوهرراعوض ر ع ق رروعبر هررا:ع برروعع ول ع شررلع

الإلخبالعوريع ختدر عالق جراال عو شرلحهاعو عدرقععد هرا،عو رو ع قراععر ع ل رقع
القصررح ،ععالق جر

عالقعا رراع هرراعوالقخاصررا 4ع شر ع صر دحعالقصررحاواعج ررهع

الق لقعالقتيعتص عبوالس تهاعالأل با ،ععالقتعد را ،عإقر عالقج هرول،عو ر ع راع جرل ع
وريعالقعرراق ع راع هر عالقج هرولعو ر عع ر عوو رلعوع أل عتث ررل عأحر ال عالقعرراق ع ررو ع
ررا ةعأساسر اعقدصررح ي عو ختدر ع هررو عالقصررحاواعبررإخت

عوجهرراعالق ظررلعالقترريع

تصرروغها،عواقصررحاواعورريعع ر عالإل سررا عالق ثرراقيع سررووق اعو راة،عب رراع عتبل رراع
-1عوالوقعأبوعا ،عع خ عإق ععد عالقصحاوا،ع ،3ععاق عالق تب،عالق ا لة،ع،1119عصع 23ع ع
-2ع ح ع لعحجاب،عع عج عالق ص دحا عالإلع

ا،ع اللعالق جلعقد شلعوعالقتوا ه،ع،ععالق ا لة،ع،3112ععص 115ع

-3عالق وسوعاعالقعلب اعالقعاق ا،ع ،3ع وسساعأع ا عقد شلعوالقتوا ه،عالقل ا

،ع جد ع،15ععصع 25ع ع

شول عجا عاع تول عبس
ال
-4عوض ع ق و،ععوسا عالإلتصا عوت وقوج اته،عع
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ع جل عتجالةعوع ه ع ع ل عبر هاع

تخ عالقح اعوتبلاعالقصوالبعوالع ع ا عبب

عالق عدو ا عب براعوتبصرلعوسرلعاع

1ع

و علوهرراع ح ر ععب ر عالقح ر عبر هرراعع د رراعإجت اع رراعتسررا عورريعتح ررقعع ر ع ر ع

القحاجررا عالإلجت اع راعالقترريع ت دررهعالق جت ررهعإق ر عتح هرراع ر عخ ر

عع ر ع ر ع

الق وسسررا عالإلجت اع راعو هرراعالق وسسررا عالقصررح ا،ع ه رراعإختد ر عالقه ر

ع ر ع

ب ا هرا،ع لتب راعب ب عراعإجت اع رراعوريعتح هراعقعر ع ر عالقحاجرا عالق ل راعالقترريع
ول عأوعالق أل عالقعرا عأوعج هرولع
تج هعق اع عالق ا ،عتش عو اعبع ع ج وععالأل ال

القع د اعالإلتصاق ا ع
رل ع
و علوهرراعا ل رراعو ررل ععدر عأ هرراع قرراعالق برروععالقر ول عالقر ع صر لععدر عوتر ال

ا اع تظ ا  2ع

جل رري:ع رريع ر ع رراع بررهععدر عولقعو ررواععبصر اع ول ررا،عو ختدر ع
القتعل ر عالإل ال
عح عالقه رةعالقش د اعحسبعالقس اساعالإلخلالج اعق عصح اعأوع جدا


المصالحة الوطنية :ع

قغ ررا:ع د رراع ص رراقحاع رررخو ةع ر ر عص رردحع ص رردحعصر ر حاعوع ص رراقحا

والقص حعض عالق سا ،عوأصدحعالقشري عبعر عإوسرا ،عأبا رهعوأصردحعالق البرا:عأحسر ع
إق هرراعوصرردح عوالقصرردح:عتصرراقحعالق ررو عب ر ه عوالقصرردحع ع رريعالقسررد عوالقص ر حع
ب سلعالقصا :ع ص ل اعالق صاقحاعوالقعلبعتو ثها،عوعالإلس عالقصدحع ع ريعأصردحع

ب ه عوصاقحه عع صاقحاعوص حا 3عوالق صاقحاعق ظع

عالق شال ا ويعالقصدحع

-1ع ح عج ا عالق ال،ععالق عج عالإلع ي،ع ،1ع اللعأسا اعقد شلعوالقتوا ه،عالإلل ،ع،3111ععص 311ع

-3عا ل اعو ل ،عالإلخلالجعالقصح ي،عع اللعالق علواعالقجا ع ا،عع صل،ع،3111ععص 31ع

-3عالب ع ظول،ععقسا عالقعلب،ع اللعصا لعقد باعاعوالق شل،ععب لو ،ع،1199ععالق جد ،11ععصع 212ع
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والقص ح،ععوالقصدحعويعالقدغاع

عبص ا عا اععدر عخر

عج ر ع ررا معالقدغررا:عصرردحعأص ر ع ر ععد ر عخ ر

عالق سرا 1عوجرا عوريع

عالق سررا ،ععقررهعع ر ةع عررا يع

الب،ععإاقرراع
ال
ت ر خ عج عهرراعتح ر ع ر العالق ع ر عالقعررا ع هرراعالقسررد ،ععالقخ ررل،عالقص رو

الق خاص اعوعالقع وال عوعالقش اق ع

إصرررطالحا:ع علوه رراعالقع اش رريع ع وع رراعبر ه رراعالقس ررد عوالق ص رراقحاعالق عو

القحدو عق ع اعتلوضهعأ ت اعوعالإلستجاباعق ع اع

رراعإ ج ررا ع

هععإق هعشعب ا

رل ع
و علوهرراعالقسررع عالقسررل ال ي:ع رريععبررالةعع ر عع ر عأوع عاب ر ةعب ر عج ررهعأ ر ال
القررو

عوتل باتررهعالق

رراعوالقس اسر ا،عع توصر عبهرراعإقر علوررهع رراالععوالبررهعوعترروبيع

أ ع االعع توبهعوعالإلخ صعويعجدبعالق صراقحعقرهعوع ورهعالق اسر عع ره،ععو قراع
باق ررا عباقوالجبررا عوالقح رراظععد ر عح رروقعالقج ررهعورريعظ ر عوح ر ةعالقتع ر عوالقتوح ر ع

اعوالقح رراظععد ر عالق ر عالقشخص ر ا 2عالق صرراقحاعالقو
عوالقت را ع

رراع رريعتعب ررلعع ر ع

رل عالق رراالععوريعالقبدر عتستشررعلعبسررببعإ الل ررا ع
لحدررا،ععو قرراعبع ر عأ عبر أ عأ ر ال

الخد رراعو وق رراعوأخررل ع جهوقرراعوبعر عوصررو عبررابيعالألسرراق بعالقسرراب اعإقر عالقبررابع
الق س و ،عأ

اعالإلتجا عويعتس لعالقت ابضا عب هاع حوعأع ا ع هج اع ساق اع

ب ع هج اعالق والجهاعالقع اعوبعبرالةعأخرل عإ عالق صراقحاعوريع ر العالقسر اقع ريع

توالو ررقعو رريع س ررته

عت ل رربعوجه ررا عالق ظ ررلعالق ختد ررا،عول عالق جر روال عبر ر ع

رل عالق تخاص ر ا عوعالق صرراقحاعالقو
الأل ر ال

رراع رريعالقسررعيعالق شررتلاع حرروعإقغررا ع

عوال قعالق اضيعوعإست لالل تها عالقس اسر ا،عالقتشرل ع ا،ععالإلبتصرا ا،عالإلجت اع راع
رل ع
والقث او اع عوتصح حع اعتلتبعع هاع عغب عوع آسيععوأخ ا عوعإ تها ا عوج ال

ا،ععوالق هعع ها اعوع عبب عالقج رهعالقحدرو عالقع راعوريع عاقجراعالق د را ع
ع
جس
-1عالقسع عالقسل ال ي،عالق صاقحاعالقو اعوعترص دهاع عالق اح اعالقشلع ا،ع اللعالقه عقد باعاعوعالق شلعوالقتوا ه،ععع ع
د دا،ع،3115عصع 13ع

-2عالق لجهع سه،ععصع 21ع
- 35 -

اإلطار المنهجي

الفصل اإلول

عوالق ض ررا اعالق ختدر ر عحوقه ررا،ععوالق ظ ررلعبت رراو عإقر ر عالق س ررت ب عو ق رراع ر ر عخر ر
القترس معويعالقحاضلعقدب ا عغ لعالق ا اعأوعالق ا باعقد

ع

الل اع ع

رل عالق تخاص ر اعأوعالق تحالبررا 1عوعالق صرراقحاع
وعقد شررال اعالق تسرراو اعب ر عالأل ر ال

القو راع شرلوعع جت عرريع و ر عالأل ر عتع رريعإ جرااعتوالورقعو رريعبر ع ختدر ع
و ررا عالإل ررالعالقحض ررال عقد جت ررهعح ررو عخ رراعشر ر وق اعو ت ا د رراع حر ر ة،عع
ب ررا،ععتستلشر ر عباق ب ررا لعالألساسر ر اعالق ستخدصرراع ر ر عتج ررالبعور ر

عالق الاع ررا ع

راعوالخ رلةع
وقيعوعإجل التررهعالق دا ر ع
ال
برراق لقعالقها رراعوتخضررهعق ض ر و عالق ررا و عالق ر
قد وقاعوح و تهاعالق تعاببا ع

مفهررروي المصرررالحة الوطنيرررة حسرررب ميثررراق السررر ي والمصرررالحة الوطنيرررة:2عإ ع
رعبعالقجا رل عح راعوصر باع قراعأ هراع دربع
ال
الق صاقحاعالقو اعغا اع ش اعالقش

الجههعالقجا لع عتح ا عالقت اعالقع ة 3ع
ال
غ لعباب عقدترج ،ع ظلالعق اعتو

جل رري:ع رريعالق حاوقرراعالقثاقثرراعقح ر عالالا رراعالال رراعالقترريعع ررل عبهرراعع
القتعل ر عالإل ال
القب ع عجهاعو يعو لةعت و ععد علو


عقغاعالقس حعوعالإلخ عبدغاعالقحوالل ع

اإلقنا :

قغررا:عتلجررهع د رراعإب رراععورريعأصرروقهاعالقدغو رراعإق ر (ق،عع ،ععع)،ععح ر ع ررو ع
ت ررهع ر اعورريعالقر عا عأ عتلوعه ررا عو ابر ع ر عالق د رراعورريعالقدغرراعالق ت رراع د رراع

persuasionعوتت ررو ع ر ر ع
وتع ريع حر

عر ر

:عper

وعتع رريعع ررا يعأوعإ ص رراقي،ععsuadreع

عأ عأ عتجعر عشخصرراع راع عر عأوع عت ر عورريعشري ع رراع ر عخر

ع

القح عالقعا يعأوعالقع دري عوعجرا عوريع عجر عالقوسر :عب رهعب ع ر ع را ،ععو را ع
 -1ع ص

عصو دح،عع عالقتجلباعالق غلب اعويع ي ع د عالإل تها ا عالقجس اعقح وقعالإل سا  ،ع  ،1ععالقدج اعالقعلب اع

قح وقعالإل سا ،ععالأل اقي،ع،3115عع ع

ع يع ت جاعالإلصوال عالقعبلةععب:ع ع عقصاقحع ثاقعالقسد ع 13 %عع 3- www.Présidence.dz 30/10/2001ع
القجا ل،ع،3113ععصع 23ع
-3عجدو ععد ا ،عس اع عشا ا،عع و اعالقو ا عالق يعوالق صاقحاعالقو ا،ع اللع و ه،ع ال
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ب عر عالإلبر عوالقغر ع عرا،عأ ع اقر عق روال را عوأببدر ع حروعصرراحبها عوور
عل
أ ال

عالق س عوهوعبا ه عوب هعإق عو

عأ عإ صاععقهعوالع

عب رروعع

هعإق ه ع

إصطالحا:ع عتبلع ص دحعالإلب راعع ر عأبرلاعالق صر دحا عالقتريععلور عإ ت ا راع
ول عالقعا
دحوظا،عالس اععد ا عالق م،عالإلجت اععوالقس اسا،ععوحت عالأل ال

،ع ر ع

حس رربعإختصاص ررهعوتوجه ررهعو و ررهعوقإلب رراعععر ر ةعتع ررال ع ه ررا:عالإلب رراعع ر روع
ع د ا عو ل اعش د اع حاو عو هراعأحر عالق رلو عالقتررث لععدر عالألخرل،عوالخضراعهع

ق لةع ا 1عو علوهعجو

عالااللععد عأ هعالق عر عالقر ع سرت عإقر ع سراعع ع وقراع

ر عأج ر عتغ ررلعسرردوا،عع ر ع ل ررقعع بررا عوتبررا ال عل ا ررا عو رروعأ عتجع ر ع

شخصاع و عبع ع اعع ع ل قعالق صح،عالقحجاعوالق
القتعل عالقه

قعأوعالق وة ع وضحع ر الع

ع عالإلب راععالقر ع روعالقتررث لععدر عالخخرل ،ع راع وضرحع رلقع

الإلب رراععالقترريعتت ث ر عحسرربع أل رهعورريعالق صررح،عالق
الق صر ر دحا عالإلع

ررق،عالق رروة عوجررا عورريع عج ر ع

رراعإ عالإلب رراعع رروع و ررهعالق رراللعأوعالق س ررت هعأوعالق ش ررا ع

قإلستجاباعالق دوبا،ععبر عتوولعقهعأسبابعالإلبت اععباق الا اعأوعالق وال عالقتيع ر ع
أ عتح ررهعالقس رردعا،عالقخ رراعالق عدر ر عع ه ررا،عو ر ر ع ر ر عأ عت ررو عإقر ر عإش ررباعع

القحاج رراعأوع ج رروععالقحاج ررا عالق ل رراعوعالق تس ررباعالقتر ريعإس ررتثال اعالق عدر ر عو رريع
لحدرراعخدررقعالقلغبررا،عوالع ثر عالإلب رراععالألسرردوبعالقع درريعو ر عالق ررا ععدر عالقحجر ع

القبل
القسد اعوع ال

عالق

ا،ععب ع ت عق ش عالق والحيعالألخل ،عع ثر عالألسردوبع

القعا يعوعالإل حا عغ لعالق باشل 2عو علوهع القعسر عأح ر عالقخد ريععدر عأ ره:ع

-1ععب عالهللع ح عالقغوش ،ع

عت هعالإلخل ،ع ،2ع اللعالقعاص اعقد شلعوعالقتوا ه،ع،عالقل ا

 -2عالح عا ي عب و  ،ع عج ع ص دحا عالإلع

،ع،1111ععص 19ع

ع ،عال جد ا  -عول سي -ععلبي ،ع  ،3ع الل عالق تاب عالقدب ا ي ،عقب ا ،عع

،1112ععص 52ع ع
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القترث لعالق صو ععد عالخ الل عوعالق عت ال عوعالق عوعالإلتجا ا ،عع عخر
أوعو اقاعخالج ا  1ع

عبروةع

جل رري:ع رريع ج وع رراعالألس رراق بععوالألو ررالعوعالق ر ر عالقت رريعإعت ر ر تهاع
القتعل ر ر عالإل ال

القصحاواعالق توبا ''جل ةعالقخبل"عويعترث عل اععدر عالقج را لع ر عأجر عالإلسرت تا ع
قصاقحع ثاقعالقسد عوالق صاقحاعالقو ا ع ع

-1ع القعس عالح ،عع عج عالق ص دحا عالإلع

اعال جد ا -ععلبي،ع ،1عع صل،ع،3119ععص 321ع
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الفصل الثاني:
القيم :عالقتها بالعلوم والتغيرات
النسقية.

المبحث األول :ماهية القيم:
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المبحث االول :ماهية القيم
مطلب األول :إشكالية المفهوم.

تعددت اإلفتراضات والمداخل لتفسير الحروب و النزاعات المتكررة
التي عرفتها البشرية بدءا من اإلفتراضات اإلقتصادية ،العسكرية ،وصوال

إلى الحضارية ،الثقافية و القيمية حيث أصبح ينظر إلى أحداث العالم على
إعتبار أنها قيم متصادمة تحرك حامليها ،وعليه جاء اإلهتمام بالقيم كعامل
أساس في السلوك اإلنساني و الحياة الفردية و الجماعية فكان هذا األخير
في الدراسات الفلسفية ،الدينية ،اإلقتصادية ،اإلجتماعية ،علوم التربية ،علم

النفس ،علم النفس اإلجتماعي ،و علوم اإلعالم و اإلتصال .ودراستنا هي

األخرى ضمن الدراسات التي تولي القيم الكثير من اإلهتمام على إعتبار

أنها متغير مستقل يؤثر في متغير آخر تابع و هو السلوك اإلنساني بصفة
عامة .إذ يمكن من خالل دراسة القيم تحديد اإلديولوجيا أو الفلسفة العامة

للمجتمع 1فالقيم ماهي إال إنعكاس لألسلوب الذي يفكر به األشخاص في
ثقافة معينة ،و فترة زمنية معينة..." 2و إنما ينشأ غموض معنى القيمة من
ال ماديتها .فالقيمة شرط كل وجود ،ولكنها ليست بذاتها وجودا .فهي تبدو

لنا في ثوب نرغب فيه ،أو هدف نبتغي نواله ،أو توازن نسعى إلى تحقيقه.
"عادل العوا"

تعدد المداخل العلمية التي تناولت موضوع القيم لما أحاط هذا المفهوم

من غموض في إستخدامه ،حيث تعدد إستخدامه من تخصص آلخر بل
وحتى داخل التخصص الواحد .إذ ال يوجد تعريف عام وموحد لها ،لذا
إرتأينا إدراج بعض التعاريف لإلحاطة بالمفهوم.
D.N value Problems and Present Contribution, In: D.N Barnett(Ed), Values In America ,Notre -1
Dame , India: Univ. of Notre Dame Press.19961, p79

-2عبد اللطيف محمد خليفة ،ارتقاء القيم ،دراسة نفسية ،عالم المعرفة ،الكويت ،9111 ،ص.91
- 41 -

الفصل الثاني



الجانب النظري

القيم في اللغة:

كلمة القيمة التي إنتشر إستعمالها في عصرنا بمعنى الكلمة الفرنسية
 ،valeurتدل أصال على إسم النوع من الفعل قام ،بمعنى وقف ،إعتدل،

انتصب ،بلغ ،و إستوى .1القيم جمع قيمة وهي مشتقة من الفعل الثالثي

قوم .يقول علماء الصرف لفظ القيمة إسم هيئة من قام يقوم و أصله قومة
بالواو .سكنت الواو و كسر ما قبلها فقلبت ياء لمناسبة الكسرة .2يقول إبن

منظور :القيمة ثمن الشيء بالتقويم ،وسمي الثمن قيمة ألنه يقوم مقام
الشيء ،وقومته عدلته ،وتقوم الشيء :تعدل واستوى .وقيمة الشيء :قدره
و قيمة المتاع ثمنه ،ومن اإلنسان طوله .ويقال ماله قيمة إذا لم يدم على
الشيء و لم يثبت .لذا فكل من ثبت على شيء وتمسك به فهو قائم عليه.
و القائم بالدين هو المتمسك به الثابت عليه .3لقوله تعالى ":عذاب مقيم".4

و قوله ":ان المتقين في مقام أمين" 5و قوله  ":ذلك دين القيمة" 6فقال إبن كثير

في تفسير هذه اآلية :دين الملة القائمة العادلة أو األمة المستقيمة

و المعتدلة ،و قيل المراد دين الكتب القيمة ،أما وصف الكتب بالقيمة كما

1

 ربيع ريمون ،نظرية القيم في الفكر المعاصر بين النسبية و المطلقية ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع،الجزائر ،9191 ،ص .72

 -2ناصر الدين األسد ،نظرات في لغة المصطلح و في مضمونه ،دورية ازمة القيم و دور األسرة في تطور
المجتمع المعاصر ،مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط ،7111 ،ص .79
 -3ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت ،د ،ت ،م ،97ص
.011
4
5

 -سورة الشورى ،اإلية .10

 -سورة الدخان ،اإلية .09

 -6سورة البينة ،اإلية .0
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قال الماوردي :كتب اهلل المستقيمة التي جاء القران بذكرها وثبت فيه
صدقها ،أو فروض اهلل المكنونة العادلة.1

يقول صاحب أساس البالغة :القيمة ثبات الشيء و دوامه و يشير

إلى أن القيمة ترد بمعنى األمر الثابت الذي يحافظ عليه اإلنسان و يستمر
في مراعاته 2.ومن الناحية الموضوعية يطلق لفظ" القيمة" على ما يتميز به
الشيء من صفات و مزايا تجعله جدي ار بالتقدير ق ّل ذلك التقدير أو كثر.

3

كما تحمل القيم معنى السياسة و القيادة حيث أنها توجه سلوك الناس

و تقودهم إلى الغايات التي ينشدونها.

4

المطلب الثاني  :المداخل التفسيرية للقيم:

أستخدم مفهوم القيمة منذ القديم من طرف الفالسفة القدامى من أمثال

أفالطون ،و قصدوا به الخير ،الخير األسمى و الكمال و قيم الحق
و العدل و الجمال .5و أول من أستخدم لفظ القيمة بالمعنى الفلسفي

و عمل على نشره هو لوتز و ريتشل .و علماء اإلقتصاد النمساويون كما

تشير إلى ذلك إحدى الدراسات.6


مفهوم القيم في بعض الدراسات الفلسفية:

تعكس الدراسات المختلفة والمتعددة لموضوع القيم بالغ األهمية التي
يحظى بها هذا الموضوع لما له من عالقات متشعبة و متصلة بجميع
 -1صالح بن عبد اهلل بن حميد ،عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن ملوح ،موسوعة نظرة التعليم في
مكارم اخالق الرسول صلى اهلل عليه و سلم ،ط ،9دار الوسيلة للنشر و التوزيع ،جدة ،9119 ،ص.27

2

 -المرجع نفسه ،ص.29

3

 -جميل صليبيا ،المعجم الفلسفي ،مادة :القيم ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت  ،9121ص .770

4

 -مساعد عبد اهلل المحيا ،مرجع سبق ذكره ،ص .72

 -5محمد احمد البيومي ،علم اجتماع القيم ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،9111 ،ص.970
6

 -فوزية دياب ،القيم و العادات اإلجتماعية ،مع بحث ميداني لبعض العادات اإلجتماعية ،ط ،7دار النهضة

العربية ،القاهرة ،9191 ،ص.90
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الفصل الثاني

نواحي الحياة

الجانب النظري

اإلنسانية ،إضافة إلى دورها في توجيه السلوك وتحديد

منحاه ،ومن هذا المنطلق كانت دراسة القيم و ال تزال محور خالف أساسي

بين اإلتجأنهات الفكرية .يقول فون مرنج( :هناك في ميدان البحوث في
القيم على وجه الخصوص جدب في النظريات المتناسقة و خصب في

النظريات المتضاربة .)1وعليه يلحظ الباحث في هذا الميدان كثر اإلنتاج

الفكري الخاص بالقيم و تعدد زوايا المعالجة بتعدد مشارب الباحثين

والمهتمين بالمجال ،يقول ريمون رويه ":لعل المرء ال يعجب من تشتيت
المؤلفات التي تبحث موضوع القيم بحثا قاصدا ،إذا فطن أن نظرية القيم لم

تنبثق عن جهد فيلسوف واحد و إنما تضافرت في صنعها طائفة من

العقول الممتازة التي عملت بصورة متفرقة مبعثرة" .2و القيمة كمدرك

فلسفي ،سمي قيمة إستعارة من علم اإلقتصاد .وأول من أطلق عليه مفهوم
قيمة هم الفالسفة الوضعيون في فيينا بعد الحرب العالمية األولى ،ومرادهم

من ذلك جعل الصالح صالحا و الخير خي ار فإنتهوا إلى إل ازمية وجود عامل
الخيرة ،هذا النوع من التجريد الفكري هو الذي
مشترك بين جميع األشياء ّ
أدى إلى وضع كلمة أو مدرك جديد مثل كلمة القيم في المجال الفلسفي.3

يقول جون ديوي ":إن اآلراء حول موضوع القيم تتفاوت بين اإلعتقاد من

ناحية بإنما يسمى قيما في الواقع ليس سوى إشارات انفعالية أو تعبيرات

صوتية ،و بين اإلعتقاد في أن المعايير القلبية و العقلية ضرورية و يقوم

1

 ضياء زاهر ،القيم في العملية التربوية ،اشراف احمد حسين اللقاني( ،د ،م ،ن) ،مؤسسة الخليج العربي، ،9191ص .91

2

 -هال محمد ابراهيم ،القيم و العادات و التقاليد في العائلة اللبنانية ،مجلة دراسات عربية ،العدد ،11بيروت،

3

 -محمد احمد محمد بيومي ،علم اجتماع القيم ،دار المعرفة الجامعية ،مصر ،9199 ،ص.11

فيفري  ،9197ص 10
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الجانب النظري

الفصل الثاني

على أساسها كل من الفن ،العلم و األخالق"1والقيم في مفهوم أولئك

الفالسفة تنقسم إلى ثالثة أقسام كبرى ،تنضوي تحتها شتى المعاني التي
تضبط مسالك اإلنسان في خضم حياته و هي :الحق والخير والجمال.

يقابلها اإلدراك ،السلوك و الوجدان و هي المداخل الثالثة التي تحلل من

خاللها حياة اإلنسان الواعية .2فاإلدراك يفترض أن يكون إدراكا صحيحا ال
مضلال وال مغلوطا حتى يجيء السلوك على أساس سليم و هنا تبدو قيمة

الحق فاإلنسان بفطرته ينشد الحق و عليه يبني علومه .أما السلوك فيقيس
اإلنسان صوابه بمقياس الخير الذي هو قيمة عنده ليس له عنها غنا حتى
وهو يقترف اإلثم و يفعل الشر .أما القيمة الثالثة و هي حلقة وسطى بين

اإلدراك

و السلوك و هي ما يسمى النشوة الجمالية أو الحالة الوجدانية

التي على أساسها يختار المرء ثيابه و منزله .و القيمة ليست شيء مستقال

عن األشياء التي ترتبط بها مفاهيم الناس و إنما هي صفات وخصائص
تميز األشياء في المواقف ،فيمكن أن نحكم على هذه األشياء بمعايير
تتضمن الحق وهو الجانب المعرفي (تحديد صفات الشيء في الزمان

والمكان) ،ثم الخير وهو الجانب الخلقي (تحديد اآلثار الناجمة عن تفاعل
هذا الشيء في حياة األفراد والجماعة وتأثيره على رضاهم و سعادتهم) ،ثم
الجمال و هو الجانب التذوقي أي درجة اإلستمتاع .والحقيقة أنه ال يمكن
الفصل بين هذه الجوانب الثالثة إال قصد التحليل وذلك لتأثر وتأثير كل

منها في اآلخر .كما يجدر بنا عدم إغفال الدراسات والجهود العلمية في
مجال الفلسفة لدراسة موضوع القيم خاصة منها الجهود العلمية لنيتشه و ما
1

 محمد عماد الدين إسماعيل و آخرون ،كيف نربي اطفالنا ،التنشئة اإلجتماعية للطفل في اإلسرة العربية ،ط ،7دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص.9121 ،771

 -2مساعد بن عبد اهلل المحيا ،القيم في المسلسالت التلفازية ،ط ،9دار العاصمة للنشر والتوزيع ،السعودية،
ص.17
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الجانب النظري

الفصل الثاني

تألنها و التي شكلت في األخير ما يسمى بفلسفة القيم ،خلصت بصفة
عامة إلى صورتين للمفهوم الفلسفي للقيم  :صورة مثل أعلى و صورة
غاية ،مفصلها التطلع لدى هيجل و هوسرل بيد أنها لم تبق وقفا على

الفلسفة .فعلم اللغة ،االنطولوجيا وعلم اإلجتماع وعلم النفس أضافوا لهذه
الكلمة دالالت جديدة.


1

القيم في بعض الدراسات النفسية:

يرى ليفيتون

leviton

أن تأخر اإلهتمام بدراسة القيم في علم النفس

يرجع إلى اإلعتقاد الذي ساد لدى علماء النفس بأن دراسة األحكام القيمية
تقع خارج نطاق الفحوص اإلمبريقية ،كما أنها ال تخضع للقياس ،و ينظر
إليها على أنها بمثابة قوى عميقة ال عقالنية ،ال تخضع للمعالجة التجريبية

المعملية .2ثم جاء اإلهتمام بهذا الموضوع في الثالثينات و األربعينات من
القرن الماضي .ويرجع الفضل في ذلك إلى إثنين من علماء النفس و هما
ثرستون ،و ما قدمه من تصور لمعالجة القيم في إطار المنهج العلمي،

و شبرانجر الذي نشر خالل هذه الفترة نظريته في أنماط الشخصية.
و الذي حاول فيها تصنيف الناس إلى أنماط بناء على القيمة التي تسيطر
على أذهانهم و تحرك أفعالهم ،فوزع الناس إلى ستة أنماط شخصية في
ضوء القيم :النمط النظري ،النمط اإلقتصادي ،الجماعي ،النمط

اإلجتماعي ،السياسي ،النمط الديني .إستمر اإلهتمام بدراسة القيم يتزايد
تدريجيا داخل مجاالت علم النفس خاصة منه علم النفس اإلجتماعي و علم
النفس التربوي .حيث تعرف وفقا للمفهوم السيكولوجي على أنها :

1

 -جون بول ريقبر ،فلسفة القيم ،تر عادل العوا ،دار عويدات للنشر والتوزيع ،لبنان ،ط ،7119 ،9ص.999

2

 عبد اللطيف محمد خليفة ،ارتقاء القيم :دراسة نفسية ،عالم المعرفة ،الكويت ،ابريل  ،9117ص .91- 46 -

الجانب النظري

الفصل الثاني

" تنظيمات ألحكام عقلية انفعالية مصممة نحو األشخاص واألشياء

و المعاني التي توجه رغباتنا و إتجاهاتنا نحوها ،و القيمة مفهوم مجرد

ضمني غالبا ما يعبر عن الفضل أو اإلمتياز و درجة التفضيل التي ترتبط

باألشخاص أو األشياء أو المعاني 1".عرفها ماكس فيبر على أنها مجموعة
من التصديقات السيكولوجية المتولدة عن اإلعتقاد الديني و الممارسة
الدينية التي تعطي توجيها للسلوك العملي الذي يلتزم به الفرد .2و تعرف

على أنها حاالت إدراكية واقعية توجه جميع أفعال الفرد في مختلف
المواقف الفردية

و الجماعية ،أهم ما يميزها هو إتصالها بثقافة

المجتمع و حضارته مباشرة 3.يرى د .فاروق أحمد الدسوقي أن القيم هي
موجهات للسلوك و ضوابطه و هي حراس األ نظمة وحامية البناء

اإلجتماعي فخطرها في حياة المجتمعات عظيم 4.وينظر للقيم على أنها

مجموعة من القوانين و المقاييس تنبثق من الجماعة ما وتتخذها معايير
للحكم على األعمال و األفعال و التصرفات و يكون لها من القوة والتأثير
على الجماعة بحيث يصبح لها صفة اإللزام و الضرورة و العمومية وأي
خروج عنها أو انحراف عن إتجاهاتها يصبح خروجا عن مبادئ الجماعة و

أهدافها و مثلها العليا .و تلعب القيم دو ار أساسا في مجال علم النفس

اإلجتماعي بوصفها معايير للخير و الشر تقبلها الجماعة و تلزم أفرادها
بإتباعها فهي معايير إجتماعية ذات سمة انفعالية قوية عامة .تتصل
 -7احمد مصطفى خاطر ،الخدمة اإلجتماعية وتنمية المجتمع الريفي ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية،
 ،9191ص .911
2

 نورهان منير مرسي ،القيم الدينية للشباب من منظور الخدمة اإلجتماعية ،المكتب الجامعي الحديث،اإل ازريطية ،9111 ،ص 917

3

 -عفاف بنت ابراهيم بن الدباغ ،المنظور اإلسالمي للرعاية اإلجتماعية ،سلسلة اسالمية المعرفة :التوجيه

4

 -مساعد بن عبد اهلل المحيا ،مرجع سبق ذكره ،ص .11

اإلسالمي للخدمة اإلجتماعية :المنهج و المجاإلت ،ط  ،9مكتبة المعهد ،القاهرة ،9117 ،ص .27
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الجانب النظري

الفصل الثاني

بالمستويات األخالقية التي تضعها الجماعة و يمتصها الفرد ليقيم بها
موازين يزن بها أفعاله ،و عليه تعد القيم إطار نفسي إجتماعي معياري

متقن.1

يعرفها رايت وايت بأنها مصطلح ينطوي على األهداف و معايير
الحكم فالهدف يعني أي شيء يطمح إليه اإلنسان ذاتيا بصورة مباشرة أو

غير مباشرة أما مصطلح معيار الحكم فإنه يعني معيار إصطالحي يحكم

به على اإلنسان كالصدق و اإلخالص أو الجبن ..الخ .2يرى ثورندايك ان

القيم تفضيالت وأن القيمة اإليجابية منها والسلبية تكمن في اللذة أو األلم

الذي يشعر بهما اإلنسان ،فإذا كان حدوث شيء ال يؤثر مطلقا في إحداث

اللذة أو األلم لدى الفرد حاليا أو مستقبال فإنه يكون عديم القيمة على

اإلطالق .و على هذا فال يكون خي ار أو ش ار .3و تأتي أهمية القيم في
تفسير السلوك و الدافع إليه ألن القيم من أهم الوسائل التي تزيد فهمنا

للشخصية اإلنسانية و تمكننا من تفسير اإلختالفات في السلوك .تنتظم

القيم مع بعضها البعض في نظام قيمي بحيث تمثل كل قيمة في هذا
النظام عنص ار من عناصره ،و على قدر ما يوجد من تعدد في مجاالت

الحياة و السلوك يوجد تعدد في تنظيم القيم الموجهة لسلوك الفرد 4.مما

سبق يبدر لنا القيم هي بصفة عامة عامل نفسي له أثره على شخصية الفرد
و سلوكه إذ ان القيمة ليست هي ذلك الشيء الذي يمكن رصده بصفة
1
2
3

 احمد مصطفى خاطر ،مرجع سبق ذكره ،ص.991مساعد بين عبد اهلل المحيا ،مرجع سبق ذكره ،ص ..11 محمد شفيق ،اإلنسان والمجتمع ،مقدمة في علم النفس اإلجتماعي ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية، ،7111ص.79

4

 -سهير نعيم احمد ،انساق القيم اإلجتماعية -مالمحها ظروف تشكلها و تغيرها في مصر ،مجلة العلوم

اإلجتماعية ،الكويت ،عدد ،7يونيو ،السنة  ،91ص.971 /977
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الجانب النظري

الفصل الثاني

ذاتية لكن لها من المؤشرات و الدالالت ما يجعلها موجودة في كل حاالت
التي يمر بها الفرد و تتحكم بطريقة تصرفه و ردود أفعاله .و يؤكد

التربويون أن القيم من أكثر سمات الشخصية تأث ار بالثقافة العامة التي
يعيش فيها اإلنسان .ومصدر الثقافة هو تاريخ المجتمع و تراثه المنقول من
جيل آلخر بفعل التربية و التنشئة.

1

تتمثل إهتمامات علم النفس بموضوع القيم من ثالث جوانب عامة:2



اإلهتمام بدراسة الفروق الفردية في القيم.

دراسة القيم في عالقتها بالقدرات المعرفية للفرد ،بإعتبار أن القيم

عملية تتأثر بإدراك الفرد.


مجال إكتساب القيم و إرتقائها عبر العمر ،و العوامل المؤثرة أو



القيم في الدراسات اإلجتماعية:

المرتبطة بذلك.

جاء في معجم العلوم اإلجتماعية أن القيمة هي كل ما يعتبر جدي ار
بإهتمام الفرد و عنايته و نشدانه إلعتبارات إجتماعية أو إقتصادية أو
سيكولوجية ،والقيم أحكام مكتسبة من الظروف اإلجتماعية ينشر بها الفرد

وحكم بها وتحدد مجاالت تفكيره و سلوكه و تؤثر في تعلمه ،فالصدق
واألمانة والشجاعة و الوالء و تحمل المسؤولية كلها قيم يكتسبها الفرد من
المجتمع الذي يعيش فيه ،تختلف القيم بإختالف المجتمعات ،بل
و الجماعات الصغيرة .3وبالرغم من أهمية القيم و مكانتها في الحياة

اإلجتماعية لألفراد و الجماعات ،إال أنها ظلت و لفترة طويلة بعيدة عن
1

 -مساعد بن عبد اهلل المحيا ،مرجع سبق ذكره ،ص .11

2

 -عبد اللطيف محمد خليفة ،مرجع سبق ذكره ،ص .90

3

 احمد زكي بدوي ،معجم العلوم اإلجتماعية ،مكتبة لبنان ،بيروت ،9121 ،ص .111- 49 -

الجانب النظري

الفصل الثاني

اإلهتمام العلمي لعلماء اإلجتماع ،شأنهم في ذلك شأن بعض الفالسفة
و علماء النفس المناوئين لدراسة القيم منطلقين من فكرة مؤدانها أن

الظواهر األخالقية تتسم بالذاتية وال تمثل حقائق موضوعية قابلة للدراسة
العلمية

و تقع خارج دائرة العلم مما يؤثر على الموضوعية التي يتميز

بها كل علم و التي يسعى علم اإلجتماع إلى تحقيقها 1.والقيم كمصطلح لم

يلق من الباحثين في العلوم اإلجتماعية عناية واهتماما إال في السنوات
األخيرة إذ يعد كل من "توماس و زنانيكي" أول من إستخدم هذا المصطلح

في كتابهما " الفالح البولندي في أروبا و أمريكا".

2

عرف الباحثان القيمة اإلجتماعية على أنها ":أاي معنى ينطوي على
و قد ّ
مضمون واقعي و تقبله جماعة إجتماعية معينة ،كما أن لها معنى محددا

حيث يصبح بضوئه موضوعا معينا أو نشاطا خاصا"

3

من أبرز التعريفات للمشتغلين بالعلوم اإلجتماعية:

روبرت بارك و ا .و .برجس بريان " :إن أي شيء يحظى بالتقدير

و الرغبة هو قيمة"

ريتشار ال بيير ":القيم هي تعبير عن دوافع الموضوعإان الصفة أو

الحالة التي تشبع دافعا هي قيمته".

فيما ذهب دوركايم إلى أن كل مجتمع من المجتمعات البشرية له نظام

أخالقي يمثل حقيقة إجتماعية ،و يلعب هذا النظام دو ار في نظام تقسيم
العمل ،و القاعدة اإلخالقية ال تنبع عن الفرد و لكن المجتمع أساس القيم و

1

 طاهر محمد بوشلوش ،التحوالت اإلجتماعية و اإلقتصادية و اثارها على القيم في المجتمع الجزائري ،9111-9172دار بن مرابط للنشرو الطباعة ،الج ازئر ،ص ،27بتصرف.

2
3

 محمد احمد البيومي ،علم اجتماع القيم ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،9199 ،ص .917 محمد عاطف غيث ،قاموس علم اإلجتماع ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،9121 ،ص.010- 50 -

الجانب النظري

الفصل الثاني

مصدرها ،بل هو الحارس للقيم اإلنسانية ،ومن ثم فهو نتاج إجتماعي
لعوامل إجتماعية.

1

كلود كلوكهون ":القيمة هي تصور ظاهر أو مضمر لما هو مرغوب،

يميز الفرد أو الجماعة ،يؤثر في اإلختيار بين الوسائل و الغايات المتاحة

للسلوك".

نيل سملسر :القيم هي الغايات المرغوبة التى توجه النشاط اإلنساني

أو هي القضايا العامة للغايات الشرعية الموجهة للفعل اإلجتماعي.

فيليب جاكوب و جيمس نلينك ":القيم هي مستويات معيارية يتأثر بها

اإلنسان في إختياره بين بدائل السلوك المدركة.

ميلتون روكيش ":القيمة هي معتقد يحظى بالدوام ،و يعبر عبر تفضيل

شخصي أو إجتماعي لغاية من غايات الوجود بدال من نمط سلوكي أو

غاية أخرى مختلفة"

ويعرف عدد من علماء اإلجتماع العرب القيم  " :مجموعة من المعتقدات
التي تتسم بقدر من اإلستمرار النسبي ،و التي تمثل موجهات لألشخاص

نحو غايات أو وسائل تحقيقيها ،أو أنماط سلوكية يختارها و يفضلها هؤالء

األشخاص بديال لغيرها .و تنشؤ هذه الموجهات عن تفاعل بين الشخصية

والواقع اإلجتماعي ،اإلقتصادي ،و الثقافي و هي تفصح عن نفسها في

المواقف ،اإلتجاهات و السلوك اللفظي و السلوك الفعلي و العواطف التي
يكونها األفراد نحو موضوعات معينة.2

1

 طاهر محمد بشلوش ،التحوالت اإلجتماعية واإلقتصادية واثرها على القيم في المجتمع الجزائري -9172 ،9111مرجع سبق ذكره ،ص .20

 -2محمد على محمد ،غربي احمدو على عبد الرزاق حلبي ،المجتمع و الثقافة و الشخصية ،سلسلة علم
اإلجتماع المعاصر ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،9191 ،ص .107
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جورج لندبرغ " :إن شيئا ما يصبح هو في ذاته قيمة حينما يسلك الناس

إزاءه سلوكا يستهدف تحقيقه أو تملكه".

أنتوني غيدنز :من العناصر الجوهرية في جميع الثقافات منظومة األفكار
التي تحدد ما هو مهم و محبذ و مرغوب في المجتمع .و هذه األفكار

المجردة أو القيم هي التي تضفي معنى محددا ،و تعطي مؤشرات إرشادية
لتوجيه تفاعل البشر مع العالم الخارجي .أما المعايير فهي قواعد تعكس أو
تجسد القيم في ثقافة ما.

1

مانيلوفسكي :القيم إتصال قوي و حتمي بموضوعات أو قيم أو معايير أو
أشخاص ينظر إليهم بإعتبارهم وسيلة إلرضاء حاجات كائن.2

تالكوت برسونز :القيم هي عنصر في نسق مشترك يعتبر معيا ار أو مستوى

لإلختيار بين بدائل التوجيه التي توجد في الموقف ،إذن القيم تمثل معايير

عامة و أساسية يشارك فيها أعضاء المجتمع ،و هي تؤدي وظيفة هامة

في المحافظة على إستقرار البناء اإلجتماعي و من خاللها يخلق التماسك

والتضامن في المجتمع .كما أن القيم تتأثر و تؤثر في بقية البناء

اإلجتماعي .3من خالل ما سبق يستطيع الباحث أن يدرك أن القاسم

المشترك بين هؤالء العلماء هو أن القيم تعد موجها للسلوك اإلنساني الذي
يجسد الفكر ،التصورات والقيم التي تحدد المرغوب فيه و المرغوب عنه كما

تؤثر القيم في تحديد الغايات والوسائل.

1

 ان توني غيدنز ،علم اإلجتماع ،تر :فايز الصياغ ،ط  ،1مركز الوحدة العربية ،بيروت ،ص .91/972

 -نويصر بلقإسم ،التنمية و التغير في نسق القيم اإلجتماعية ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في علم

اإلجتماع ،جامعة قسنطينة ،7199 ،ص .71
3

 طاهر محمد بوشلوش ،مرجع سبق ذكره ،ص 27م.- 52 -
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الجانب النظري

أما في الدراسات اإلعالمية فقد أوجز الدكتور عزي عبد الرحمن
تعريفه للقيمة في:

القيمة ما يسمو و يرقى من المعان ،مصدرها المعتقد ،يمكن أن تتجسد في

سلوك اإلنسان بأبعادها اإلثني عشر المتنوعة" تصنيف نظرية الحتمية

القيمية في اإلعالم" :اإليمانية ،اإلتصالية ،الزمنية ،المكانية ،اللسانية،
النفسية،

اإلجتماعية،

اإلقتصادية،

التربوية،

السياسية،

اإلنسانية .1والقيمة هي اإلرتقاء ،أي ما يسمو في المعنى،

الجمالية،

و القيمة

معنوية قد يسعى اإلنسان إلى تجسيدها عمليا كلما إرتفع بفعله وعقله إلى

منزلة أعلى .وهي ما يعلو عن الشيء و يرتبط بالمعاني الكامنة في

الدين .2ومن خالل هذا التحليل يمكن تجاوز تحدي اإلثار اإليجابية

و السلبية من خالل إعادة القيمة إلى مكانتها كقوى مرجعية في حركية

المجتمع ،ومن ذلك الحركية اإلتصالية للمجتمع التي يمكن لوسائل اإلعالم

عن طريقها أن تتحول إلى قنوات تتحرك في إطارها القيم بدل أن تكون
عامال في إبعادها و دفع اإلنسان إلى تقديس لذاته

و هواه ،والقيمة

إعالميا تتضمن المعنى ،التقنية الفنية و النوعية ،ذلك أن القيمة من دون

منتجات إعالمية فنية و نوعية تبقى على المستوى المجرد الذي يصعب

اإلرتقاء إليه في المجتمع الجماهيري الحالي .و الفنون غير المؤطرة بالقيمة

 -1عزي عبد الرحمن ،منهجية الحتمية القيمية في اإلعالم ،ط ،9الدار المتوسطية للنشر والتوزيع ،تونس،
 ،7191ص .92

 -2عزي عبد الرحمن ،دعوة إلى فهم نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم،ط ،9الدار المتوسطية للنشر والتوزيع،
تونس ،7199 ،ص .91
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أشبه بأشجار نخيل خاوية ،يرافق ذلك تنمية ثقافة المكتوب كحزام أساسي

في نقل التراث و الثقافة و المهارات.1
المطلب الثالث :أهمية القيم:

تنبع أهمية دراسة موضوع القيم من فاعلية دورها ووظيفتها على المستوى

الفردي و الجماعي في تحديد السلوك وضبط جموح النفس.


تلزم القيم الفرد و تحدد له عادات الصواب من الخطأ المقبول من
المرفوض في السلوك اإلنساني.



تعد القيم مرشدا للسلوك ،من خاللها يحدد التصرف و يتم

اإلختيار.


تحتل القيم مكانة مركزية أكثر أهمية من اإلتجاهات في بناء



تعتبر معايير للحكم و التقييم.



تكون وظيفة القيمة كمخطط لحل الصراعات و إلتخاذ الق اررات قد

شخصية الفرد و نسقه المعرفي.2

يستثار هرم قيمي و ليس قيمة واحدة وهنا يدخل الفرد في صراع
من أجل اإلختيار.


القيم طاقات للعمل و دوافع للنشاط ،متى تكونت القيم المرغوبة لدى

المرء فإنه ينطلق في إنجاز العمل الذي يريد تحقيقه .مما يعني أن

القيم تمثل قوة دافعة للعمل و كل ما يتعلق من إحترام الوقت ،اآلداء
بإتقان ،بذل الجهد ،و اإلخالص.

 -1عزي عبد الرحمن ،دراسات في تظرية اإلتصال ،نحو فكر إعالمي متميز ،ط ،7مركز الدراسات الوحدة
العربية ،بيروت ،7111 ،ص .11

 -2عبد الفتاح محمد دويدار ،علم النفس اإلجتماعي ،اصوله ،مبادئه ،دار المعرفة الجامعية(،د.ت.ن) ،مصر،
ص .791
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تؤمن التماسك اإلجتماعي :تعتبر القيم عامال مهما و فعاال للتماسك
اإلجتماعي ،فالقيم و العادات اإلجتماعية يمكن النظر إليها كقيود
وضوابط تنظم و تكبت الميول و الدوافع األنانية أو العدوانية المفرقة،
وبذلك تعمل على التماسك اإلجتماعي فهي أنماط سلوكية و فكرية
وعملية علينا أن نفكر و نعمل تبعا لها ،حتى ينتظم التعامل

و اإلتصال بين الناس ،و حتى يكون هناك عنصر من 1عناصر
التنبؤ ،فيعرف كل ما يتوقعه غيره منه من تصرفات ،و بذلك يكون
هناك ما يحقق مظهر متحد في األفكار و التصرفات ،يدل على

التماسك.2


تشبع الحاجات النفسية :ترتبط القيم ببعض الحاجات و الدوافع
النفسية واإلنسانية ،و منها ثالث أنواع من الحاجات التي تشكل
حقال مهما من حقوق علم النفس اإلجتماعي :الحاجة إلى القوة التي
تتصل بحب الجبروت و النفوذ و التسلط و التحكم و التأثير في
مجريات األمور ،والحاجة إلى إقامة عالقات ودية مع اآلخرين،

فترافقها قيم اإلنتماء والصداقة و التضامن والمحبة والتعاون والحاجة

للتحصيل التي تنبع منها إتجاهات قيمية كحب النجاح والحصول
على الثروة والمكاسب واإلقتناء والتنافس وتحقيق المكانة اإلجتماعية.


تساعد على تحقيق األهداف :إن وحدة القيم و تجانسها

و وضوحها،
ووضوح سبل و معايير تجسيدها ،يساعد األفراد على إختيار أهدافهم

اإلجتماعية بدقة ،و إختيار الوسائل المثلى لتحقيق هذه األهداف.
 -1عبد الفتاح محمد دويدار  ،مرجع سابق ،ص .797
 -2فوزية دياب ،مرجع سابق ،ص .119
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وتسمو القيمة عندما يكون إرتباط الشخص بها كبي ار مثل الجندي الذي
يرتبط علم بالده فيتوجه نحو الخطر بدون خوف فتكون الشجاعة قيمة

أخالقية بإمتياز.1

و تتميز القيم بالعوامل التالية:

معتقدات مصدرها الثقافة و التفاعل اإلجتماعي ،و هي تنطوي على 1

عناصر:


العنصر المعرفي :معياره اإلختيار الشعوري أي إنتقاء القيمة من
بدائل مختلفة بحرية كاملة بحيث ينظر الفرد في عواقب إنتقاء كل

بديل

و يتحمل مسؤولية إنتقائه بكاملها ،وهذا يعني أن اإلختيار

إختيار يرتبط بالقيم ،حيث يعتبر اإلختيار
ا
الالشعوري ال يشكل
المستوى األول لسلم الدرجات المؤدية إلى القيم ويتكون من ثالث
خطوات متتالية وهي :إكتشاف البدائل الممكنة ،النظر في عواقب
كل بديل ،ثم اإلختيار الحر.



العنصر الوجداني :معياره التقدير الذي ينعكس في التعلق بالقيمة

واإلعتزاز بها و الشعور بالسعادة إلختيارها و الرغبة في إعالنها

على المأل ،و يعتبر التقدير المستوى الثاني في سلم الدرجات المؤدية
إلى القيم و يتكون من خطوتين متتاليتين هما :الشعور بالسعادة
إلختيار القيمة ،ثم إعالن التمسك بالقيمة على المأل.



العنصر السلوكي :و معياره الممارسة و العمل أو الفعل و يشمل

الممارسة الفعلية للقيمة أو الممارسة على نحو يتسق مع القيمة
المنتقاة على أن تتكرر الممارسة بصورة مستمرة في أوضاع مختلفة
كلما سمحت الفرصة لذلك ،تتكون الممارسة من خطوتين هما:
-célestin Bouglé, Leçons de sociologie sur l’évolution des valeurs 1922, p 13.
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ترجمة القيمة إلى ممارسة و بناء نمط قيمي .فالقيمة معرفة لما هو
مرغوب و مفضل وهذا ما عبر عنه كلو كهون بمفهوم تصور
مرغوب فالزعم بأن شخصا ما يتبنى قيمة معينة إنما يعني أنه يعرف

الطريق الصحيح للسلوك الذي ينبغي إتباعه من أجل تحقيق هذه
القيمة و هي تتضمن جانبا عاطفيا ألن المرء يسعى للتوافق مع كل

ما يتوافق مع هذه القيمة و يتجنب ما يخالفها .أما العنصر السلوكي
فهو يفصح عن نفسه من خالل الحقيقة التي مؤدانها إن القيم هي
متغيرات وسيطة تحفز على إتيان سلوك معين حين تستثار تفصح

القيم عن نفسها من خالل أنماط التفضيل واإلختيار بين البدائل
المتاحة .فالقيمة ليست شيء مرغوب ،لكنها تتضمن تصو ار لما هو

مرغوب ،وهذا يعني تفضيال لنمط سلوكي في مواجهة نمط آخر
كنتاج لعملية مقارنة بينهما .وهذا ما يدعو إلعتبار القيمة بمثابة

محكات ينهض عليها اإلختيار و الحكم و التفضيل ،بل هي األسس
التي يقوم عليها صنع الق اررات الخاصة بأنماط السلوك في مختلف
مجاالت الحياة .فأن نقول التعليم شيء جيد ألنه يزيد من الكفاءة
اإلقتصادية ،فنحن بهذا القول نشير إلى حكم يحفز األشخاص على

إتباع نمط سلوكي دون آخر.
القيم تتسم أيضا باإلستمرار النسبي و تخضع في الوقت نفسه للتغيير

وبالتالي ال يمكننا تصور قيم دائمة دواما مطلقا ،واال أصبح معها التغيير

على المستوى الشخصي و اإلجتماعي مستحيال ،وكذلك ال يمكن لها أن
تكون دائمة التغيير و التبدل و إال تعذر إستمرار الشخصية اإلنسانية

واألنماط الثقافية والبناءات اإلجتماعية .إذن للقيم أهمية نسبية تتحدد داخل
ما يعرف بإسم تدرج أو سلم القيم ،فالفرد يكتسب من خالل التعليم و عملية
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التنشئة اإلجتماعية هذه القيم و التي تدخل بعضها مع بعض في منافسة
حول األهمية النسبية ،وينتج بالضرورة عن هذه المنافسة ترتيب متدرج

للقيم .وهو يخضع للتغيير كلما إستحدث خبرات إستدعت أحداث هذا

التغيير .لذلك فإن دراسة سلم القيم إنما يتم في ضوء المواقف اإلجتماعية و
التحوالت الثقافية و المادية التي تحدث في المجتمع .تسهم القيم في إعطاء

نوع من التماسك لمجموع القواعد والنماذج الثقافية في مجتمع معين و التي
إذا أخذت منفصلة سوف يكون من الصعوبة إيجاد تفسيرات لها .فالروابط
التي توحدها ليست دائما شفافة أو ظاهرة .فالرجوع إلى القيم التي تتضمنها

يعطي النماذج بعدا و معنى أكثر عمقا .فالقيم تبقى دائما على شيء من
اإللتباس و الغموض .تتضمن بعض الصراع

و التناقض .و لكنها

مع هذا تتعايش و الشحنة اإلنفعالية التي تربط القيم برباط وثيق .و هذا ما

يؤدي إلى وحدة األشخاص النفسية والمقصود هنا أن للقيم وظيفة نفسية،

إجتماعية تظهر عند األشخاص و المجموعات بما يسمى " أسلوب الحياة"
المستوحى من بعض القيم السائدة .وعليه تسهم القيم في تماسك و تكامل

إدراك الذات و العالم و كذلك في نوع من وحدة الحوافز الداخلية
لألشخاص .أما المجتمعات فليست مجرد تبادل للمصالح و تعاون للقوى و
لكن شراكة و إتحاد للمشاعر ،فوحدة العرق ال تكفي و حدها لتحقيق هذه
الشراكة( )...كما ال يكفي الترويض الميكانيكي و ال التعليم الفكري

المحض لنحافظ و ندعم كافة القيم التي تعتبر أحسن مبرر النتمائنا إلى
مجتمع ما.1

-Célestin Bouglé, Leçons de sociologie sur l’évolution des valeurs, p 30 .
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المبحث الثاني :القيم :المصادر و الخصائص
المطلب األول :التصنيفات القيم.

تعد مسألة تصنيف القيم مسألة خالفية تعكس الخالف الموجود في

تعريفاتها المتعددة و المختلفة حسب كل ميدان و كل عالم و عليه نجد أن

هناك عدة تصنيفات و نماذج للقيم .هناك من تحدث عن القيم الغائية
و الوسائلية ،الخارجية و الكامنة ،و هناك من قسمها إلى الثابتة

و العملية ،وهناك تصنيف حسب اإلهتمام إلى القيم اإليجابية و السلبية

و هناك تصنيف حسب المضمون قيم إقتصادية ،إجتماعية...الخ نورد

في هذه الدراسة بعض التصنيفات إلعطاء نظرة عامة و لتحديد متطلبات

بحثنا.



تصنيف األول :حسب درجة إلزاميتها :
1

القيم اإللزامية :تشمل الواجبات و المنهيات .و هي القيم التي تلزم
الثقافة بها أفرادها و يرعى المجتمع تنفيذها بقوة و حزم سواء عن

الري العام أو عن طريق القانون و العرف معا.
طريق العرف وقوة أ


قيم التفضيلية :هي القيم التي يشجع المجتمع أفراده على اإلقتداء بها
ولكنها ال تحتل مكانة اإللزام التي تتطلب العقاب الصارم و الحاسم

لمن يخالفها إال أن هذا ال يعني أنها ضعيفة األثر في حياة الناس

و في سلوكهم ،فقد تبلغ مبلغا عظيما من شدة األثر في توجيه السلوك

و ذلك عن طريق أساليب الثواب و العقاب الثقافية التي يتعرض لها
األفراد بإلتزامهم لها أو خروجهم عليها.

1
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القيم المثالية" :الطوبائية" هي و إن كان المجتمع بأفراده و فئاته
المختلفة يحس بإستحالة تحقيقها بصورة كاملة إال أنها تؤثر مع ذلك
تأثي ار كبي ار في توجيه سلوك األفراد.



تصنيف الثاني :على أساس محتضني القيمة :
1

ينصب اإلهتمام على من يحتضن القيم مثل القيم الشخصية ،قيم العمل،
قيم النخب العليا ،القيم القومية و التي تنتشر على نطاق المجتمع بأسره.


تصنيف الثالث :على أساس العالقة بين محتضن القيمة و الفائدة:

يقصد بهذا التصنيف مالحظة أن الشخص يحتضن قيمة معينة ألنه يرى
في وجودها فائدة بالنسبة إليه أو بالنسبة لآلخرين ،مثل القيم األسرية،

المهنية ،القومية ،المجتمعية و الجمالية...


2

تصنيف الرابع :حسب موضوعات القيم:

3

ينصب فيه اإلهتمام على موضوعات محددة تكتسب خاصية قيمية فيتم
مثال تقويم الرجال على أساس نسبة الذكاء و األمم على ضوء عدالة النظم
السائدة فيها ومدى شرعيتها مثال:
نمط القيمة:

تفسير موضوع التقويم:

 -نماذج من القيم:

قيم األشياء الخصائص المرغوبة في األشياء السرعة -الجودة -النقاء.
قيم بيئية الخصائص المرغوبة في البيئة
قيم فردية

الجمال -التناسق -الهدوء.

الخصائص المرغوبة في اإلفراد الشجاعة -الذكاء -الكرم.

قيم إنسانية الخصائص المرغوبة في المجتمع الخلق -القدرات -العادات.

 -1عبد الغني عماد ،سوسيولوجيا الثقافة ،المفاهيم و اإلشكاليات ،مرجع سبق ذكره ،ص .919

 -2عبد الغني عماد ،المرجع السابق ،ص 901
 -3عبد الغني عماد ،مرجع نفسه ،ص .919
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قدمت فوزية دياب بعض التصنيفات نذكر منها:


التصنيف الخامس :حسب المحتوى:

أحسن تصنيف للقيم من حيث محتواها ما قدمه سبرانجر في كتابه
أنماط الرجال والذي سبقت اإلشارة إليه حيث تحدث عن ستة أنماط من
القيم وهي:

النمط النظري :تتحكم فيه القيمة النظرية ،بمعنى أنه تسيطر عليه الرغبة

في المعرفة واكتشاف الحقيقة.

النمط اإلقتصادي :و تتحكم فيه القيمة اإلقتصادية و التي تهتم بما هو نافع

ماديا أي القيم النفعية.

النمط الجمالي :و تتحكم فيه القيمة الجمالية أو الفنية و التي تهتم بالشكل

والتناسق و التماثل.

النمط اإلجتماعي :تتحكم فيه القيمة اإلجتماعية و اإلنسانية التي تهتم بما

يفيد اآلخرين و ينفعهم.

النمط السياسي :تتحكم فيه القيمة السياسية أو قيمة حب الحرية و القوة
والسيطرة على الناس ،حتى يرتفع شأنه و مركزه اإلجتماعي و سلطته

عليهم.
النمط الديني :تتحكم فيه القيم الدينية أو الروحية و التي ترفع من شأن
المعتقدات و المشاعر الدينية.


التصنيف السادس :حسب المقصد  :تنقسم إلى مقصدين:
1

وسائلية :وهي القيم التي ينظر إليها األفراد و الجماعات أنها وسائل

لغايات أبعد.

1
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هدفية أو غائية :وهي األهداف التي تضعها الجماعة لنفسها ويرى أولئك
الباحثون أن التمييز بين القسمين ليس أم ار سهال كما يبدو ألول وهلة
وخاصة عند تطبيق ذلك على الحياة العملية ،والتمييز بينهما يكون في

الغالب نسبيا.


تصنيف السابع :حسب الوضوح  :و تنقسم إلى قسمين:
1

قيم ظاهرة أو صريحة وهي التي يعبر عنها بالكالم.

قيم ضمنية وهي التي تستخلص و يستدل على وجودها من مالحظة

اإلختيارات و اإلتجاهات التي تتكرر في سلوك األفراد بصفة منتظمة.


التصنيف الثامن :حسب الدوام  :تنقسم إلى قسمين.
2

قيمة عابرة وهي القيم الوقتية عارضة قصيرة الدوام مثل القيم المرتبطة

بالموت.

قيمة دائمة و يعني أولئك الباحثون بالدوام النسبي ،و هي القيمة التي
تبقى زمنا طويال مستقيمة في نفوس الناس يتناقلها جيل عن جيل كالقيم

المرتبطة بالعرف و التقاليد.


التصنيف التاسع:

يرى ثورندايك :أن القيم تفضيالت وأن القيمة اإليجابية منها و السلبية

تكمن في اللذة أو األلم الذي يشعر بها اإلنسان .فإذا كان حدوث شيء ال
يؤثر مطلقا في أحداث اللذة أو األلم لدى فرد حاليا أو مستقبال فإنه يكون

 -1مساعد عبد اهلل المحيا ،مرجع سبق ذكره ،ص .00
 -2حامد عبد السالم زهران ،علم النفس اإلجتماعي ،ط ،7عالم الكتب ،القاهرة ،7111 ،ص .971
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عديم القيمة على اإلطالق .1يقسم األستاذ عبد القادر المغربي القيم إلى
أربعة أقسام:

2



قيم أخالقية شخصية إيجابية.



قيم أخالقية شخصية سلبية.



قيم أخالقية إجتماعية إيجابية.



قيم أخالقية إجتماعية سلبية.

تدور هذه القيم على قطبي الواجبات الشخصية و الواجبات

اإلجتماعية ،ويرى أن بعض القيم ال يمكن أن يقدر حق قدره إال بمضاداته
السلبية ،حيث يرى أن الحث على الواجبات اإليجابية يتضمن في الوقت
نفسه الحث على الكف عن فعل نقيضاتها .ففضائل العمل و السعي

يتضمن بطبيعة الحال نبذ الكسل و التواكل اللذان يعبران عن قيمتين

سلبيتين .كما يلزم الصدق أن يبتعد صاحبه عن الكذب ،و األمر نفسه يقال
و الفرقة ،العدل و الظلم ،األمن و

عن الواجبات اإلجتماعية كاإلتحاد

الالأمن ،السلم و الحرب....الخ .وهو ما سنحاول إخضاعه للدراسة من

خالل إيجاد القيم اإليجابية و السلبية التي تم توظيفها في الحملة الدعائية
لميثاق السلم و المصالحة الوطنية ،و دمجه مع دليل اإلبعاد المتعددة

للقيمة أو ما يسمى مقياس( ع ،س ،ن) ضمن منهجية الحتمية القيمية.3


دليل اإلبعاد المتعددة للقيمة:

يشتمل هذا الدليل على عدد معتبر من أبعاد القيمة األساسية و لكنه ال

يحصيها بالضرورة ،و هي مصنفة حسب األبعاد المختلفة للقيمة وفق أسس
 -1ابراهيم السيد احمد السيد ،البناء القيمي و عالقته بالتنشئة اإلجتماعية و الدافعية لالنجاز ،جامعة الزقازيق،
 ،7110ص .92

 -2مساعد بن عبد اهلل ،مرجع سبق ذكره ،ص .27
 -3للمزيد انظر الجانب التطبيقي.
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نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم ،و عليه يمكن للباحث أن يختار من
الدليل أسفله القيم التي تناسب موضوعه.
المجال
البعد

القيمة
اإليماني اإليمان اهلل  ،آداء العبادات ،العمل الصالح،

للقيمة

اإلخالص في العمل ،التفقه في الدين.

البعد التواصلي

حسن التواصل مع اآلخر ،إتباع أسلوب الحوار مع
اآلخر ،توظيف فن التفاوض و الحلول الوسطى،
الجدل بالتي هي أحسن ،التبسم لآلخر...الخ

البعد الزمني

إحترام الوقت ،آداء العبادات في أوقاتها ،آداء العمل
الدين في وقته...الخ
في وقته ،إعادة ّ

البعد المكاني

العناية بالمكان الداخلي" البيت" ،العناية بالفضاء
الخارجي العام ،حب المكان ،الوعي بأهمية البيئة..

الخ
البعد اللساني

إستخدام كلمات إيجابية" القيمية" في الحديث ،حفظ
اللسان ،ستر اآلخر ..الخ

البعد النفسي

الرضا ،ضبط النفس ،الرجاء ،الصدق ،األمانة،
الحلم ،ترشيد اإلستهالك ،الوقار ،اإلعتدال ،الصبر،
القناعة ،تقدير الذات ،اإلستقامة ،الحياء ،اإلحتشام،

الكرم ،الوفاء ،التواضع ،الحلم ،الزهد ،الثقة النفس،

كتم السر ..الخ
البعد اإلجتماعي

حسن الجوار ،التعاون ،الصداقة ،العمل التطوعي،
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مساعدة المحتاج ،محبة الناس ،التكافل اإلجتماعي،
إحترام اآلخرين ،اإليثار ،النصيحة ،توقير الكبير،
الرفق بالصغير ،بر الوالدين ،إحترام المرأة ،التسامح،

حسن الظن اآلخرين ،صلة الرحم ،التراحم .... ،الخ
البعد اإلقتصادي

حب العمل ،إتقان العمل ،اإلستثمار الحالل ،الكسب
الحالل ،اإلعتدال في االنفاق ،اإلدخار ،الوفاء
الدين..الخ.

البعد التربوي

حب العلم ،طلب العلم ،تقدير العلماء ،األمانة
العلمية..الخ

البعد السياسي
البعد الجمالي
البعد اإلنساني

العدل ،الشورى ،الحرية ،األمر بالمعروف ،النهي عن

المنكر ...الخ.

الذوق ،الجمال ...الخ
إحترام اإلنسان كانسان ،إحترام التنوع الثقافي و
اللساني و السياسي ،العرقي ،إحترام األديان

األخرى ...الخ
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المطلب الثاني :خصائص القيم:

تتعدد خصائص القيم بتعدد مداخل النقاش و ميادين دراسة القيم نذكر

منها:


خاصية الذاتية:

يقصد بذاتية القيم أنها تتعلق بالطبيعة

اإلنسانية واإلجتماعية و

السيكولوجية العامة لإلنسان الفرد ،التي تشمل الرغبات والميول و العواطف
و غيرها من عوامل نفسية ،فالقيمة بإعتبارها أحكام تصدر على األشياء،

تتضمن معان كثيرة مثل اإلهتمام و اإلعتقاد ،الرغبة ،وكل هذه األحكام و
المعاني تعبر عن عناصر شخصية ذاتية تتضمن القيمة عنص ار عاطفيا

إلى جانب العنصر المعرفي و السلوكي.


خاصية الموضوعية:

نعني بها أن القيم خارجة عن ذوات األفراد و عن تجسيداتهم الفردية،

وهي مرتبطة بمعنى أنها تتأثر بغيرها من الظواهر اإلجتماعية.1


خاصية النسبية:

نعني بنسبية القيم أنها تختلف من شخص آلخر ومن مجتمع آلخر
ومن ثقافة ألخرى ومن زمن آلخر .بل أنه تختلف لدى الشخص الواحد
حسب رغباته و حاجاته .و ال يمكن فهم القيمة إال في المجال السلوكي و

في اإلطار الثقافي الذي يعيش فيه الفرد .فمعناها ال يتحدد و ال يتضح في
النظر إليها

و الحكم عليها في حد ذاتها مجردة عن كل شيء بل ال بد

من النظر إليها من خالل الوسط الذي تنشؤ فيه و الحكم عليها ليس بصفة
مطلقة بل يكون حكما ظرفيا مؤقتا ،و ذلك بنسبتها إلى المعايير التي

 -1سهير كامل احمد ،علم النفس اإلجتماعي بين النظرية و التطبيق ،ب ط ،مركز اإلسكندرية للكتاب،
مصر ،7119،ص .911
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يضعها مجتمع معين وفي زمن معين ،و بإرجاعها دائما للظروف المحيط

بثقافة المجتمع.1


خاصية الترتيب:

إتفق العلماء على وجود سلم للقيم فالتفضيل ينتج عنه وضع األشياء

في مراتب ودرجات بعضها فوق بعض ،و لذلك تهيمن بعض القيم على
غيرها ،فنجد الفرد يحاول أن يحقق قيمه جميعا ،لكن إذا حدث تعارض
بينهما فإن بعضها يخضع للبعض اآلخر ،وفقا لترتيب خاص به فهناك

قيمة لها أولوية في حياة الفرد عن باقي القيم و عليه فاألفراد ال يختلفون

في عدد القيم و إنما يختلفون في األولوية التي يعطونها لها و يطلق عليها
منظومة القيم أو نسق القيم ،الهرم القيمي إذا ترتبت القيم فيما بينها ترتيبا

هرميا.2


خاصية الثبات و اإلستقرار:

ال تتساوى كل القيم من ناحية الثبات و اإلستقرار ،فالقيم تتفاوت
قدرتها على مقاومة التغيير اإلجتماعي ،وعليه فثباتها نسبي و ليس مطلقا.
ذلك أن التغيير في القيم يكون عميقا و يحدث فيها شروخا كما هو الحال

في التغيرات اإلجتماعية السريعة و اإلصالحات الشاملة.


خاصية اإل كتساب:

القيم عبارة عن مجموعة من المكتسبات يتعلمها الفرد من مؤسسات
التنشئة سابقة الذكر.

 -1مومن بكوش الجموعي ،مرجع سبق ذكره ،ص .19

-2محمد عابر الجابري ،العقل اإلخالقي العربي ،دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية ،مركز
الدراسات الوحدة العربية ،بيروت،7119 ،ص .77-79
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خاصية القابلية للترشيد:

تتطلب عملية ترشيد القيم فهما و معايشة و ممارسة لهذه القيم ،إذا

تعطلت هذه القيم وجب إستبدالها أو تفعيلها إما بقيم أخرى أو تبسيط عملية
تطبيق القيم ،من خالل التربية واإلعالم.


الخاصية اإلجتماعية:

تعتبر القيم و العادات اإلجتماعية مظهران من مظاهر العقل الجمعي
والسيطرة اإلجتماعية ،فهما يعمالن على إندماج الفرد في المجموع لتحقيق
التوافق والتماسك ،الضبط و التنظيم اإلجتماعي .ووسيلتها في ذلك ما

يفرضانه من جزاء على من يتبعها أو يخالفها و يخرج عن أوامرها.1
المطلب الثالث :مصادر القيم:

تعود عملية ظهور قيم ما و تصدرها السلم في أي مجتمع و أفول
أخرى لعدة عوامل تتحكم في هذه العملية هذه األخيرة التي تعد في عمومها

ضمن مؤسسات التنشئة اإلجتماعية التي تعرفها مادلين غرافيتس :أنها
السيرورة التي يتم من خالله إندماج الفرد في المجتمع من خالل إستنباطه

للقيم والمعايير و الرموز ،ومن خالل تعلمه للثقافة عامة .تتم هذه العملية

في إطار مجموعة من المؤسسات:


األسرة:

وهي البيئة األولى التي تحتضن الفرد ،كما أن طبيعة الخصائص
التي تميزها تجعلها أكثر المؤسسات اإلجتماعية تأثي ار في عملية التنشئة

 -1فوزية دياب ،القيم و العادات اإلجتماعية ،دار النهضة العربية ،بيروت ،9191 ،ص.117-.119
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اإلجتماعية .1األسرة هي أول فضاء يتعلم فيه الطفل أبجديات الحياة
اإلجتماعية و كيفية التعامل مع اآلخرين ،و عليه يعد هذا الحيز بالغ
األهمية في ترسيخ المعلومات ،المعتقدات ،السلوكيات ،تقاليد العائلة والقيم

والمبادئ بصفة عامة التي تعتمدها األسرة وقواعد العيش من خاللها.
إضافة إلى دورها كناقل للقيم من المجتمع إلى أفرادها ،و تقوم بعملية
تنظيم هذه القيم و تحديد أفضليتها و درجة أهميتها ،وتمنح أفرادها بعض
الخصوصيات المتعلقة بها فهي ترتبط مع مجتمعها بقيم عامة مشتركة وفي
نفس الوقت تضع لكيانها نظام خاص من القيم يتأثر به أفراد األسرة .فهم

يشكلون أنظمة قيمية متشابهة في العموم لكنها تختلف في بعض
الخصوصيات


.

المدرسة:

هي مؤسسة إجتماعية ،تربوية حظيت باإلهتمام والدراسة منذ زمن
طويل ،وذلك لثقل المهمة الموكلة إليها من قبل المجتمع ،وعظم التوقعات

إطار كبي ار
ا
المنتظرة منها إبتداء من دخول الطفل إليها إلى أن يتخرج
منها .2تلعب المدرسة دو ار مكمال لدور األسرة إذ تعمل على ترسيخ القيم
التي يتلقانها الفرد في األسرة و تضيف عليها قيم أخرى ،تدعم المعتقدات و

اإلتجاهات و القيم الحميدة التي تكونت لدى الطفل في البيت .يلج الطفل
إلى المدرسة مع مجموعة من المعارف األولية ،فهو قادر على التحدث

 -1مومن بكوش الجموعي ،القيم اإلجتماعية و عالقتها بالتوافق النفسي اإلجتماعي لدى الطالب الجامعي،
رسالة ماجستير ،7111 /ص .17

 -2مصباح عامر ،التنشئىة اإلجتماعية و السوك االنحرافي لتلميذ المدرسة الثانوية ،ط ،9ديوان المطبوعات
الجامعية ،الجزائر ،7117 ،ص .90
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بلغة بلده و يتصرف وفقا لقيم إجتماعية و دينية معينة ،ومع ذلك ينقصه

الشيء الكثير ليتعلمه وتقوم المدرسة بتزويده به.1


المسجد:

القرن
يعد الدين مصدر رئيسي لكثير من القيم اإلنسانية ،فقد جاء آ

الكريم ،الحديث الشريف باألسس القيمية التي تربط المجتمع المسلم بشكل
خاص ،والمجتمع اإلنساني بشكل عام من حيث صدق المعاملة ،إيفاء
الوزن ،الجد في العمل واتقانه ،عدم الغش و تنظيم العالقة بين الرئيس

والمرؤوس من حيث السلطة و المسؤولية و الطاعة و األجر .2واألديان

عموما عبارة عن مجموعة من القيم تحدد سلوك الفرد و توجهه عن طريق
األوامر و النواهي وما ينجر عنها من عقوبات أو جزاء.


الصحبة و األصدقاء:

إذا إنطلقنا من مقولة الصاحب ساحب ،أو المثل الجزائري قل لي من

صديقك أقول لك من أنت ،سنلحظ أهمية الدور الذي يناط بجماعة الرفاق
و حساسيته في التأثير على أفرادها كون هذه العالقة تنشأ في مرحلة

حاسمة من نمو الطفل ،أين يبحث الطفل عن ذاته خارج األسرة و إشباع
حاجاته

و دوافعه اإلجتماعية .و بذلك تسهم الصحبة بشكل أساسي في

قيام و تشكيل شخصية الطفل و قيمه و إتجاهاته .فعن طريق األصدقاء
يتبنى الطفل عدة سلوكيات إما بطريقة شعورية أو ال شعورية .بل نجده
يتصرف من تلقاء نفسه وفق نموذج سلوك معين ،هذه النمذجة هي األخرى
 -1رشوان حسين عبد الحميد احمد ،التربية و المجتمع ،ط ،9المكتب العربي الحديث ،مصر ،7117 ،ص.99

 -2كامل محمد المغربي ،السلوك التنظيمي مفاهيم و اسس سلوك الفرد و الجماعة في التنظيم ،ط ،7دار الفكر
للنشر والتوزيع ،عمان ،9110 ،ص 971
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لها من األهمية مكان في تعلم الطفل القيم و اإلتجاهات و اآلراء و الميول.
بإعتبار أن جماعة الرفاق ال تملك سلطة قهرية على أفرادها و عليه يكون
تأثيرها تلقائي و غير رسمي.1


وسائل اإلعالم:

تؤثر وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها :المطبوعة ،السمعية ،السمعية
البصرية و الوسائط المتعددة من خالل ما تقدمه من مواد إعالمية إخبارية،
ترفيهية ،تعليمية...على معلومات األفراد ،آرائهم ،معتقداتهم ،ميولهم ،قيمهم.

وتعمل وسائل اإلعالم على تشكيل صورة معينة من خالل المواد المبثوثة
تؤدي إلى تبني أفكار أو سلوكيات أو قيم إما بطريقة واعية أو غير واعية.
ويتفق علماء اإلجتماع واإلتصال على أن التغير اإلجتماعي المقصود في

المجتمع ال بد أن يصل إلى الناس عبر وسائل اإلعالم .2إذ يستحيل أن

يتم التغيير في المجتمع بدون إستخدام وسائل اإلعالم بما لها من سطوة في
بناء قيم وترسيخها ،و قدرتها على هدم القيم و إبدالها .والوسائل الحديثة
المتطورة لها القدرة على التأثير في المتلقي و تزداد قوتها كلما كان

المستهدف صغي ار في السن .أما بالنسبة للدكتور عزي عبد الرحمن فإن هذا

التأثير قد يكون إيجابيا أو سلبيا تبعا إلرتباط الرسائل اإلعالمية بالقيمة أو

إبتعادها عنها.3

 -1محمد محمد نعيمة ،التنشئة اإلجتماعية و سمات الشخصية،ط ،9دار الثقافة العلمية ،مصر،7117،
ص.71
 -2السيد محمد عبد البديع ،اثر القنوات على القيم اإلسرية ،العربي للنشر و التوزيع ،القاهرة،7191 ،ص .21

-3 Bouali Naci, L’information, ente Marshall Mac-luhan et Azzi Abdeahmane de la Technologie a la
Compétence morale, Lectures sur la théorie : Déterminisme de la valeur Morame de l inormatio,
ikraa, 2009,p 12/13.
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المبحث الثالث :التغير في النسق القيمي
المطلب األول :النسق

القيمي.

إنبثقت فكرة نسق القيم من تصور مؤداه أنه ال يمكن دراسة قيمة

معينة أو فهمها بمعزل عن القيم األخرى ،فهناك مدرج أو نسق هرمي
تنتظم فيه القيم حسب أهميتها بالنسبة للفرد أو الجماعة وبذلك يشير نسق

القيم إلى تلك المجموعة من المعايير التي يتبناها أعضاء النسق
اإلجتماعي كموجهات لسلوكهم .وهي مجموعة المبادئ التي تساعد الفرد

على اإلرتباط بهوية المجتمع و تنظيم العالقات بين األفراد ،بطريقة تضمن
التوازن ،الوحدة ،كما أنها تحقق التماسك و تمنح الفعل اإلجتماعي شكال و

تعطيه معنى .تتجسد مظاهره في إتجاهات األفراد والجماعات ،أنماط
سلوكهم ،مثلهم ومعتقداتهم ،معاييرهم ورموزهم اإلجتماعية ويرتبط ببقية
مكونات البناء اإلجتماعي ،يؤثر ويتأثر بها .1و نسق القيم عبارة عن بناء

أو تنظيم شامل لقيم الفرد و تمثل كل قيمة في هذا النسق عنص ار من
عناصره ،تتفاعل معا لتؤدي وظيفة معينة بالنسبة للفرد ،2وهو مجموعة من

المبادئ التي تربط الفرد بهويته و تقاليد مجتمعه وتنظم العالقات داخل
المجتمع .وهو المعايير و المبادئ التي يتمسك بها المجتمع أو أغلب أفراده

سوآءا صراحة أو ضمنيا ،وكل نظام يتضمن قيم أقرها المجتمع وعليه
نستطيع أن نتكلم عن قيم إجتماعية ،سياسية ،إقتصادية...الخ .3يتبنى

النسق القيمي وسيلتين إلحداث التغيير و هما :أسلوب الفرض و تمليه
الدولة بوسائلها القانونية و اإلدارية ،وقد تتخذ وسيلة الفرض صورة التفريغ
 -1كمال التابعي ،اإلتجاهات المعاصرة في دراسة القيم و التنمية ،دار المعارف ،القاهرة ،9191 ،ص .11
 -2ابراهيم سعد الدين ،مصر في ربع قرن  ،9122-9107دراسات في التنمية و التغيير اإلجتماعي ،معهد
االنماء العربي ،9129 ،ص.17

 -3محمد احمد بيومي ،علم اجتماع القيم ،دار المعرفة الجامعية ،مصر ،بدون تاريخ ،ص.991
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القيمي و تعتمد أساسا على إزالة الجذور اإلقتصادية للقيم المعوقة و
األوضاع المانعة للتغيير ،و بالتالي تفقد وظيفتها و تتعطل دورها
الحضاري .1كما تتأثر منظومة القيم بعوامل شتى بدءا من النمط المعيشي
السائد في المجتمع وصوال إلى المنظومة اإلقتصادية ،اإلعالمية ،الثقافية..
قدم تالكوت بارسونز عدة مفاهيم تحليلية متقدمة رغم أنها تطورت بداية ردا

على تحديات ماركسية ،إال أنها بطرحها "البنيوية الوظيفية" قدمت نظرية
عامة عن المجتمع حيث كان يرى الحياة اإلجتماعية من خالل أفكار
البشر وخاصة معاييرهم و قيمهم .2و المعايير هي تلك القواعد المقبولة

إجتماعيا التي يستخدمها البشر في تقرير أفعالهم .أما القيم فهي ما يعتقده
البشر كما يجب أن تكون عليه الحياة ،و لها تأثير في تحديد أفعال البشر،
و أهم العمليات اإلجتماعية عند بارسونز هي عملية توصيل المعاني ،أي

الرموز والمعلومات ،ال تقام هذه العمليات في فراغ بل وسط بيئة مكونة من
عدد من العوامل المادية ،اإلجتماعية ،و تحتوي هذه البيئة على معايير
وقيم تحظى بالقبول العام .يتكون نسق الفعل عند بارسونز من العالقات

القائمة بين الفاعلين ،وهذا النسق يركز على معايير و قيم تشكل مع

فاعلين آخرين جزءا من بيئة الفاعلين ،و بالتالي إذا ما دخل الفرد في
تفاعل مع اآلخرين و حصل في ذلك التفاعل إشباع ،فذلك مدعاة لتكرار

التفاعل ليصل األمر بالفاعلين بعد حين إلى أن يتوقعوا إستجابات معينة
من بعضهم البعض ،و بذلك ستتشكل بينهم قواعد و معايير إجتماعية مع
قيم متفق عليها تكون ضمانا الستم اررية تلك اإلستجابات .مما سبق نلحظ
 -1محمد البيومي ،القيم و موجهات السلوك اإلجتماعي ،د ار المعرفة الجامعية ،مصر ،7117 ،ص .7

 -2عبد الغني عماد ،سوسيولوجيا الثقافة ،المفاهيم و اإلشكاليات...من الحداثة إلى العولمة ،ط ،7مركز
الدراسات الوحدة العربية ،بيروت ،7119 ،ص.11
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أن بارسونز يشترط حصول اإلشباع خالل عملية التفاعل ،هذا اإلشباع
مرتبط بالخصائص المادية ،اإلجتماعية ،النفسية للفاعل ،لذلك يتوجب

خالل التواصل أو التفاعل مراعاة خصائص الطرف الثاني و هو الجمهور
في الوضع الراهن و جمهور الصحافة المكتوبة الجزائرية بصفة خاصة.
تحرك أنساق القيم تصرفاتنا لكي تبدوا أمام اآلخرين بالصورة التي نفضلها،

وهي مستويات توجهنا في إقناع اآلخرين و التأثير فيهم لتبني مواقف
ومعتقدات أو إتجاهات أو قيم نعتقد أنها جديرة باإلهتمام .إنها مستويات
يعتمد عليها األشخاص في اإلحتفاظ بالتقدير الذاتي عاليا بإستمرار و عادة

ما تؤدي المواقف اإلجتماعية التي يواجهها األفراد في حياتهم اليومية إلى
إستثارة عدد من القيم داخل "النسق " و من الطبيعي أن يؤدي هذا إلى

صراع بين أكثر من نمط سلوكي ،ولهذا فإن إحدى وظائف نسق القيم

األساسية هي اإلسهام في خفض حدة الصراع و التوتر و المساعدة على
إتخاذ القرار على أساس اإلختيار بين البدائل حينئذ يمثل نسق القيم
مخططا عاما أو مجموعة من المبادئ و القواعد كبنيان عقلي أكثر
شموال.1

المطلب الثاني  :عوامل التغير القيمي

يشير البرت مور إلى أن القيم و تغييرها شرط أساسي من شروط

التغير والتحول اإلجتماعي ،إن القيم من الظواهر اإلجتماعية التي قد تعوق
التغيير أو تساعد في حدوثه بما يساير المتطلبات اإلجتماعية ،و بذلك

يشير مفهوم التغيير القيمي إلى التغيرات التي قد تط أر على منظومة القيم

بفعل عوامل إجتماعية ،ثقافية ،إقتصادية ،و طبيعية ،سواء كان هذا التغيير
سطحيا أو عميقا ،بطيئا أو سريعا .يكون التغير القيمي نتيجة لتفاعل
 -1عبد الغني عماد ،مرجع سبق ذكره ،ص.912
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مستمر بين الفرد ومحيطه ،تبعا لعوامل إجتماعية و ثقافية و عليه فالتغير
الذي شهدته المدينة الجزائرية نتج عن تغير في البناء اإلجتماعي و

الثقافي ،وتنوع الظروف المادية والمعنوية ،واختالف المراحل التاريخية التي
يمر بها المجتمع الجزائري .ويمكن رصد التغيير في المجال اإلجتماعي من
حيث فتور العالقات اإلجتماعية واإلنتقال من العائلة الممتدة إلى األسرة

النووية ،وانتشار ملحوظ لقيم الفردانية وطغيان الماديات وظهور عادات
وقيم إتصالية ،إجتماعية جديدة.


العوامل المؤثرة في التغيير القيمي :
1

رغم الثبات النسبي للقيم إال أن الثابت في الحياة هو التغيير ،هذا
األخير ال ينطلق من فراغ ،بل تتحكم فيه مجموعة من العوامل التي تؤثر

بنسب مختلفة حسب كل مجتمع وكل فرد في حد ذاته فتشكل ذلك وبصفة

تراكمية تغيي ار قيميا:


أثر العامل اإلقتصادي في تغيير القيم :

يلعب الوضع اإلقتصادي للفرد والمجتمع دو ار فاعال في تحديد نوع
وطبيعة القيم السائدة والتي تتحدد من خاللها مكانة الفرد ومقدار ما تحظى

به من تقدير واحترام داخل المجتمع ،فمن المعروف والمعتاد عليه أن
األفراد الذين يتمتعون بمستوى إقتصادي جيد أو عالي عادة ما يحضون
بإحترام وتقدير جيدين وبمكانة إجتماعية متميزة بين أفراد المجتمع على

عكس أولئك الذين يعانون العوز والفقر حيث تكون مكانتهم متدنية .هذا
الوضع قد يؤدي إلى تغيير في طريقة تفكير بعض األفراد مما يسمح
بسيطرة القيم المادية نظ ار لما واجه الفرد من خبرات.
 -1صونيا ب ارهمية ،الغير القيمي قراءة في ابعاد المفهوم ،مجلة العلوم اإلجتماعية عدد  ،19ماي  ،7111جامعة
سطيف.

. . http://revues. univ-setif2.dz/index.php?id=352
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أثر العامل السياسي في تغيير القيم :

لألوضاع السياسية و كذا طبيعة ونوع السلطة السياسية الحاكمة في

المجتمع دو ار فعاال في تعزيز ورفع قيمة معينة على حساب أخرى حيث أن

األهداف التي تطمح إليها القيادات السياسية تفرض وجود إحاطة ودعم
للقيم المتبناة من طرف هذه األخيرة ومحاولة تعميمها على المجتمع من

خالل اإلستعمال المتعدد لكل منصات اإلتصال الجماهيري ،وذلك لخلق
وتعزيز وترسيخ هذه القيم لدى الرعية ليتشكل نوع من التناسق واإلندماج

بين الحاكم والمحكوم مما يؤدي إلى توافق في الفعل والقول وحتى في الفكر
وعليه عدم وجود هزات عنيفة تزعج الحاكم أو السلطة .أما القيم المناهضة
لقيم السلطة فإنها تخضع لكل طرق وأساليب الطمس .


أثر العوامل اإلجتماعية في تغيير القيم :

تمثل الظروف ،األوضاع و طبيعة العالقة السائدة في المجتمع عامال

محوريا في إبراز القيم المسيطرة على المجتمع ،ذلك أن الطابع اإلجتماعي

لكل زمان ومكان له بصمته في األفراد المشكلين لهذا المجتمع وعليه تبرز
قيم خاصة بهم من خالل هذا الحيز اإلجتماعي وأي تغير فيه ينعكس على

منظومة القيم المعمول بها.


أثر العامل الديني في تغيير القيم :

من أبرز العلماء الذين تناولوا هذا الموضوع بإهتمام هو العالم الفرنسي
(إيميل دوركايم) والذي أشار إلى أن المجتمعات البدائية تقسم نظمها الدينية
وفق أساسين هما :العقائد ( أي األفكار ) والطقوس والشعائر (الممارسات

والسلوكيات ) ويشير إلى أن كال منهما يكمل اآلخر ،كما أنها تعمل معا
وترتبط وتتغلغل في جميع جوانب الحياة األخرى اإلقتصادية ،اإلجتماعية،
السياسية والتربوية ،ويرى بعض المهتمين بهذا الموضوع ان العقائد الدينية
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والروحية والطقوس التي ترافق كل ديانة تعكس المبادئ والقيم التي تقوم
عليها هذه الديانة وتسعى إلى فرضها وتوطيدها في نفوس معتنقي هذا

الدين .رغم أن القيم في بعض األحيان تتسم بالعالمية و اإلنسانية ذلك
إلتفاق كل البشر عليها :الصدق ،األمانة ،الصداقة ....وذلك بعيدا عن
اإلختالفات العقائدية والتباين الحضاري والثقافي.
المطلب الثالث  :اإلعالم و التغير القيمي:

ترتبط سرعة التغير اإلجتماعي في المجتمعات اإلنسانية بمجموعة

من المحددات التي تعمل على تقبل هذه المخترعات و القيم اإلجتماعية

التي تصاحبها .و عملية تبني هذه القيم تؤدي إلى تغير إجتماعي وثقافي،1
و كما يرتبط مقياس تحضر األمم و رقيها بتقدمها الثقافي ،بكل دالالت
اللفظ ومحتوياته ،فالثقافة اإلعالمية هي المضامين الثقافية التي يتلقاها

الفرد والجماعة من مصادر اإلعالم ،وتشكل معتقداتهم وتصوراتهم
ومفاهيمهم وقيمهم التي تؤثر في تكوين سلوكهم وعاداتهم و تقاليدهم وأنماط

الري العام حيث
حياتهم .وتعد وسائل اإلعالم من أكثر وسائل التأثير على أ

أصبحت مصد ار أساسيا للثقافة العامة ،و إمتد أثرها إلى كافة أفراد المجتمع
من خالل ما تقدمه من محتويات .2غير أن اإلختراق الثقافي كآلية متطورة

تسعى إلى تكريس منظومة معينة من القيم الوافدة تتفاعل داخل المجتمعات
و تسري ببطء ولكن بثبات مخترقة منظومة القيم الثقافية الوطنية و تعمل
على تفتيتها وتمزيقها من الداخل واحالل قيم ذات طابع إستهالكي محلها و

1

فالح جابر الغرابي ،وسائل اإلتصال الحديثة ودورها في أحداث التغيير اإلجتماعي ،مجلة القادسية فياإلداب والعلوم التربوية ،مجلد  ،9العدد  ،7111 ،7ص.71

2

-احمد عبد اللطيف ابو سعد ،سامي محسن ختاتنة ،علم النفس اإلعالمي ،ط 9دار الميسرة للنشر و التوزيع،

اإلردن ،7191 ، ،ص .709
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ذلك على حساب أي محاوالت للنهوض أو اإلستقالل أو التمايز الثقافي.1
كما هو معروف فإن القيم تغرس في الفرد من خالل التربية و التنشئة

اإلجتماعية كما تغرس عن طريق العقوبات المادية و المعنوية ،المعتقدات
و الممارسات الروحية و كذا التقاليد واآلداب العامة ،الفنون ،الرموز،
األغاني الشعبية واألساطير .لكن و بدءا من القرن العشرين حدث نوع من
التغير بسبب ظهور منافس قوي لمختلف مؤسسات التنشئة اإلجتماعية و

هو وسائل اإلعالم التي خصصت لدراسة أثرها عدة دراسات خلصت إلى
مجموعة من النظريات حاولت تأطير كيفية حدوث األثر الذي قد يضيق

ليظهر في ردود فعل آنية تختفي بسرعة و قد تتسع لتمس عمق الحضارة و
التقاليد و اللغة و القيم والثقافة ،و تبدأ هذه التغيرات محدودة الحجم و تتسع
شيئا فشيئا مع مرور الزمن لتصل إلى القيمة و تقولبها في شكل جديد.

والتغيير في مضمون القيم وتوجهاتها يصاحبه تغيير في البناء اإلجتماعي،

لذلك يستلزم أن نكون أكثر حذ ار و وعيا لما سينجر عن هذه التطورات
التكنولوجية ،اإلختراقات الثقافية من مخاطر على منظومتنا القيمية وتراثنا
الثقافي ،فقد أكدت العديد من األبحاث أن الطفل العربي و المسلم يتعرض

لمؤثرات مواد إعالمية مدروسة و موجهة من قبل مختصين و لعل ما يؤكد
ذلك هي تصريحات شمعون بيريز رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق
حينما قال " :لسنا نحن من سيغير العالم العربي و لكنه ذلك الطبق

الصغير الذي يضعونه على سطوح منازلهم" ،2وفي الكفة األخرى ،نجد أن

لوسائل اإلعالم الجماهيرية فعالية في تثبيت قيم المجتمع وهذا لقدرتها على
 -1حسن عماد المكاوي ،عادل عبد الغفار ،اإلعالم و المجتمع في عالم متغير ،ط ،9الدار المصرية اللبنانية،
القاهرة ،7119 ، ،ص .70

 -2العمري عيسات ،التنشئة اإلجتماعية في األسرة الجزائرية ،قراءة سوسيوثقافية لمظاهر ودالالت التغير القيمي،
مجلة العلوم اإلجتماعية ،العدد ،9جامعة سطيف.7111 ،
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إحداث تأثير خاص لدى أفراده ،ويتوقف ذلك على نجاح الرسالة اإلعالمية
التي تقدمها 1ويظهر ذلك من خالل :

تعمل وسائل اإلعالم على مراقبة المحيط و إبراز كل ما يمكن أن

يؤثر في نظام القيم 2و تثبيت هذه األخيرة في المجتمع من خالل نقلها من
األجيال السابقة إلى األجيال التالية ،وحسب هارولد السويل ،فإن

المجتمعات البدائية كانت تعيش في نطاق العائالت أو القرى المعزولة

وكان اآلباء واألمهات هم الذين ينقلون القيم والتراث الثقافي عبر األجيال،
ولكن تطور المجتمعات والتمدن أحدث نوعا من اإلنعزال مما إستوجب قيام
وسائل اإلعالم بدور ناقل للقيم.

3

تعمل وسائل اإلعالم من خالل آلية

التكرار على تثبيت القيم وترسيخها .وحسب ويلبر شرام ،فإن وسائل اإلعالم
تقوم بالتنشئة من خالل تعليم أفراد المجتمع الجدد القيم والمعتقدات

والمهارات التي يقرها المجتمع ،كما تقوم بدعم القيم الشائعة وتحقيق
التواصل اإلجتماعي من خالل التعبير عن الثقافات السائدة والكشف عن
الثقافات الفرعية.

وقد أشار كل من :الزارسفيلد ومورتون في دراستهما عن أثر وسائل

اإلعالم على القيم إلى أن وسائل اإلعالم ال تدعم المعتقدات والقيم السابقة
فقط بل واإلتجاهات وأنماط سلوك المجتمع أيضا ،فالنشر اإلعالمي سد

الفجوة بين اإلتجاهات والقيم الفردية و اآلداب العامة السائدة في المجتمع،
ويؤكد موريس ميتز أن لوسائل اإلعالم دور في نقل التراث من جيل إلى
 -1محمد نوفل الغاليني ،وسائل اإلعالم واثارها في وحدة اإلمة ،ط  ،9دار المنارة ،السعودية  ،9190 ،ص
. 11
Aude Riom, Thierry Libaert, Assael Adary, Communication, DUNOD , paris, 2010, p 7. -2

-3حسن عماد الدين المكأوي ،ليلى حسين السيد ،اإلتصال ونظرياته المعاصرة ،ط ،9الدارالمصرية اللبنانية،
القاهرة ،9119 ،ص.27
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جيل ،كما تجمع المعلومات التي تساعد على مراقبة البيئة واإلشراف عليها

عن طريق ربط القيم السائدة في المجتمع بمختلف األفراد1 .تظهر أهمية

وسائل اإلعالم من خالل ما تقدمة للفرد من معلومات ومعارف خاصة
بالقضايا والموضوعات اليومية التي تبين للفرد ما يتبناه من أفكار وقيم
ومعلومات ،فيتحقق بالتالي التكيف اإلجتماعي بين الفرد والمجتمع الذي

يعيش فيه .وتدعم وسائل اإلعالم القيم الشخصية وأنماط السلوك المقبولة

وتوحدها مع قيم المجتمع .أما بالنسبة للدكتور عزي عبد الرحمن الذي بين
من خالل كتابه اإلعالم و تفكك البنيات القيمية في المنطقة العربية ،أن

وسائل اإلعالم تقوم وبصفة تدريجية غير ملحوظة بتفكيك مجموعة من

الرواسب الثقافية المتمثلة في الزمن ،اللغة ،المكان ،و الهوية ...،و غيرها
و يمكن تبيان ذلك فيما يلي:


تفكيك العالقة بالزمن:

إعتبر مالك إبن نبي ان الزمن" الوقت" أحد العناصر الثالثة في بناء

الحضارة " اإلنسان ،األرض ،و الزمن" ،2فهي في نظره مجموعة من
العالقات التي تغرسها حضارة ما في األشياء و األفكار ،و تكون هذه
العالقة إما حركية عندما تقوم الحضارة بصنع التاريخ أو ساكنة" يكون
الزمن فيها ثابتا" فتعيش الحضارة على أطراف التاريخ .إن إنتشار و تنوع
وسائل اإلعالم زاد من أهمية الزمن اإلعالمي" وهو المجال الوقتي المرتبط
بوتيرة و محتويات وسائل اإلعالم و اإلتصال ،واستعمال وسائل اإلتصال

 -1عدنان ابراهيم احمد ،محمد مهدي الشافعي ،علم اإلجتماع التربوي االنساق اإلجتماعية التربوية ،جامعة
سبها ،ليبيا ،7119 ،ص771

 -2مالك إبن نبي ،شروط النهضة ،تر عمر كامل مسقاوي ،عبد الصبور شاهين ،ط ،99دار الفكر ،ديمشق،
 ،7191ص .11
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هو في نهاية المطاف إستعمال للوقت ،"1على حساب اإلزمنة اإلخرى:
اإلجتماعي ،الديني ،القيمي ،حيث إستحوذت وسائل اإلعالم على الزمن -
بإعتباره أفعاال معاشة ومكون أساسي في البناء الثقافي والقيمي -أبعادا

زمنية جديدة كالوتيرة و النمط التواصلي الثقافي.


الوتيرة:

إن الزمن اإلعالمي هو زمن رمزي مرتبط وتيرة و مضمون وسائل اإلعالم
هذه األخيرة التي تفضي شكليا وتيرة أسرع من تلك التي يقوم عليها التحول

اإلجتماعي الشيء الذي يجعله في حالة عدم توازن وعدم إستقرار فردي

و إجتماعي ،فما يتعرض له الفرد في عدد من السنوات إجتماعيا يواجهه
في لحظات معدودة على الزمن اإلعالمي ،فبعض المفردات والسلوكيات
والصور تقدم للفرد الناشئ على مراحل مراعاة لدرجة نضج الفرد نفسيا

وروحيا وجسديا ،أما الزمن اإلعالمي فيخترق جل هذه الحدود و يقفز فوق
كل هذه المراحل

و بالتالي فالزمن اإلعالمي يدوس في لحظات ما تم

إستثماره في الزمن اإلجتماعي .كما أن كثرة التعامل مع الزمن اإلعالمي
يبطئ حركة الزمن اإلجتماعي و العكس صحيح .أضف إلى ذلك أن
العالقة بين الزمن اإلعالمي و المجتمع تحددها طبيعة المضامين

اإلعالمية إذا ما كانت تنسجم أو تتعارض مع قيم المجتمع و مرجعيته.
ففي الواقع العربي نجد أن الزمن اإلعالمي أثر سلبا على الزمن القيمي ،إذ
ان جل مضامين الزمن اإلعالمي وخاصة المسموعة و المرئية مرتبطة
بالزمن الغربي ،وحتى تلك المنتجة محليا من مسلسالت ،أفالم ..و هي

 -1بوعلي نصير ،قراءات في نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم ،مرجع سابق ،ص .919
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بذلك تحمل أنماطا و سلوكيات غير قيمية ،وعلى هذا األساس يمكن تقسيم

التأثيرات السلبية 1إلى:


إن إستخدام الزمن اإلعالمي بشكل مفرط يكون على حساب الزمن

القيمي.



كثرة إستخدام الزمن اإلعالمي تحدث اإلحساس العزلة.

كثرة إستخدام الزمن اإلعالمي تؤثر سلبا على مهارات اإلتصال
الشخصي و يضعف النسيج اإلجتماعي.



يؤثر سلبا الزمن اإلعالمي على الزمن العائلي و األصدقاء ،أي تضييق
المحيط ،مما يؤثر سلبا على العالقات و الوظائف و المسؤوليات

اإلجتماعية للفرد .كما تؤثر على الصحة النفسية و الجسدية كالقلق
وضعف البصر.


سوء إستخدام الزمن اإلعالمي و إختيار المضامين يؤدي إلى إهدار

القيم

و تحييدها مما يدفع إلى إضعاف الحساسية و الحياء تجاه

الممنوعات الثقافية ،حيث يتحول التركيز من قادة ال أري إلى النجوم
والمشاهير و تتم عملية التقمص الوجداني.



يساعد الزمن اإلعالمي على توسيع العالمي و عولمة المكان و الزمان
على حساب المحلي .كما يساعد على تنمية النزعة اإلستهالكية.



يؤدي سوء إستخدام الزمن اإلعالمي إلى المزج بين الحقيقي و الرمزي؛
فاألفراد الذين يشاهدون األخبار بكثرة يعتقدون أن العالم أقل أمنا مماهو
عليه.2

 عزي عبد الرحمن ،اإلعالم و تفكك البنيات القيمية في المنطقة العربية ،قراءة في الرواسب الثقافية ،ط ،9الدار المتوسطية للنشر و التوزيع ،تونس ،7111 ،ص . 11

 -2المرجع السابق ،ص .11
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تفكيك العالقة المكان:

تلعب وسائل اإلعالم دو ار فعاال في فك اإلرتباط بين الفرد والمكان في

المنطقة العربية ،ال من حيث التواصل القائم على تجاوز المكان ولكن من
حيث تغييب القيمة في عالقة الفرد باألرض أو التراب بالمفهوم المجسد

"فضاء منتج للثروة" و المجرد" الحيز التاريخي والحضاري" وبذلك تصبح
األرض حي از جغرافيا تنعدم فيه عناصر التاريخ و القداسة والتفاعل
الحضاري في الوقت الذي يعمل اإلعالم على تسويق أمكنة رمزية رومنسية
تمثل مجال جذب على حساب المكان المحلي الذي تعرض إلى العديد من

أشكال التشوه التاريخي،

و لعل هذا ما يمكننا من تفسير حركة الهجرة

المتسارعة ،فاألبعاد الجديدة التي أضفتها وسائل اإلعالم على المكان

جعلته – المكان -غير مرتبط بالواقع المعاش ،ويأخذ الفرد رمزيا إلى أمكنة

لم يكن ممكنا الوصول إليها ،1مما قلل من أهمية المكان كعامل في

تأسيس ذات الفرد و انتمائه و شخصيته في المجتمع المعاصر ،و عليه

فالمكان اإلعالمي" الحيز الجغرافي البيئي الرمزي الذي تروج له وسائل
اإلعالم" يعمل على تكوين أنماط من الصور المكانية الخارجة عن دائرة
الواقع المعاش ،فتدخل على الفرد مكانا رمزيا متباعدا

و مألوفا مع

كثرة اإلعتماد على وسائل اإلعالم ،وكثرة إستخدام وسائل اإلعالم يؤدي

إلى نوع من اإلغتراب عن المكان المعايش و التعلق المكان الرمزي
المألوف.2

في األخير تجدر اإلشارة إلى أن وسائل اإلعالم عبارة عن نسق

جزئي يعمل داخل نسق أكبر و هو المجتمع وأن أي نجاح للرسالة
 -1المرجع السابق ،ص .00
 -2بوعلي نصير ،قراءات في نظرية الحتمية القيمية ،مرجع سق ذكره ،ص .911
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اإلعالمية له عالقة بمدى تعبيرها ودعمها للقيم الموجودة في النسق
اإلجتماعي الذي تنشط فيه ،فمن الطبيعي أن يميل بنو البشر للتعرض إلى

الرسائل التي تتفق مع أفكارهم ومعتقداتهم ،وقيمهم ويتجنبون الرسائل التي
تتعارض مع توجهاتهم وأفكارهم مما يجعلهم في حالة من الالتوازن .كما

يعد النظام اإلجتماعي الذي تعمل في إطاره وسائل اإلعالم من القوى

األساسية التي تؤثر على عملية إنتقاء اإلخبار و بثها إذ يحمل أي نظام

إجتماعي قيم و مبادئ يسعى القائم باإلتصال إلى إقرارها و يعمل على
تقبل المواطنين لها  ،و هي وظيفة التنشئة أو التطبيع اإلجتماعي و تعكس

وسائل اإلعالم هذا اإلهتمام بمحاولتها الحفاظ على القيم الثقافية
واإلجتماعية السائدة .إذ يؤكد الدكتور عزي عبد الرحمن على ضرورة أن
ينقل اإلتصال واإلعالم قيم ثقافية و روحية تدفع الفرد والمجتمع إلى التقدم

واإلزدهار والنبل الذي ينعكس إيجابا على المحيط المادي و المعنوي للفرد

محليا و عالميا .1ويحرص حارس البوابة اإلعالمية في الدول العربية على
مراعاة اإلعتبارات الثقافية للجمهور العربي ،والخلفيات اإلجتماعية

مما يسهل عملية إختيار األخبار التي تقابل هذه اإلحتياجات
والسياسية ّ
اإليديولوجية ،السياسية و الدينية .و بالتالي تعد القيم محددات قوية في
إختيار اإلخبار و تقييمها. 2

-Bouali Nacir, L’information entre Marshall Mac- luhan et Azzi Abderrahmane de la Technologie a
la compétence moale, p12.

1

 -2حسن عماد الدين المكاوي ،اإلخبار في الراديو و التلفزيون ،الدار العربية للنشر و التوزيع ،القاهرة،7111 ،
ص .791
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سنعالج من خالل هذا الفصلل المنوممل اإلعالميل م عالتهالا األنسلا
األخللال المةمنلل ل مدهمللن لاي ل مللن المدهمللن م أف لاال م األلماا الهللي هؤلياللا
مسللا ل اإلعللال في ل م العالتلل الهللي ها لاللا للالمدهمن عام ل أمللا فللي اللللا

اآلخللا فسللهةمن المنوممل الميميل ة نيل ع يللا م مسللا ل اإلعللال الهللي هم للل مللن
خالل هذ العالت المسيل ين ال نيل الفمتيل المهم ل فلي الملي م ال نيل اله هيل

المم

في المدهمن م أفاال .

ه از األهمي الهي ه وى اا مسا ل اإلعلال م المولا

لا الا

المنالل

من خالل إسهخلاماهاا ل مي في عم ي همايلا الاسلا ل م ال صلمل ع لى النهلا ج

المل م ع ى أساس أن اإلهصال مف المنوما السمسيملمدي هم ذلك الهفاعل
اإلدهم للاعي اله م للا ي ال للذط يل لاه ل مماع للل السل ل مك الف للالط م المدهمع للي مع يل ل
يفهللا

أن المنومملل الميمي ل هللي اله للي ه لللل مسللاا المنومم ل اإلعالميل ل م

يمةللن لاللذ األخي لاق أن همللم موا فاللا لمن اإلعهمللال ع للى المللي  ،1الهللي مسللم

م إمهي ل للاز الفهل ل لاق م ل للن  0391إل ل للى  0391إل ل للى دانل ل ل

المص ل للل ا

اله فيزي األخال م ل :ال ادلا  ،األهللا  ،اله فيل از

اإلدهماعيل  ،المشلاعا،

الم ي اا .2

النوايل ل ل

 -1ماس امان ،مسا ل اإلعال م المدهمن ،لااس في ا عال اإلدهماعي مالمؤسساهي  ،لاا الخ لمني ل نشا
م الهمزين ،الد از ا ،7112 ،ص .01

-Marie- Pierre Fourquet, Un siècle de théories de l’influence :Histoire du procès des medias,

2

MEDIATION ET INFORMATION, N10,1999,univerecite Pais 8.
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المبحث األ ول :المنظومة اإلعالمية و المجتمع

المطلب األ ول :وسائل اإلعالم كنسق اجتماعي:

م المهةاا

يعه ا النوا اإلدهماعي مدممع مهشا ة من الس مك ال ا

مالمم ل الذط يعل إلى ل ما هع ي اا عن ال ماف الهي يشااة األفاال فياا من
خالل آلاء ألمااه  ،م لاذا يعه ا النوا ال مافي مالنوا اإلدهماعي ،السياسي
ماإلهصالي ،أنوم إدهماعي ينهمي إلياا الفال ليؤلط مويفه في إلاا من
الهفاعل لاخ اا .يعا

أمضاع معم يا

اإلدهماعي أن النس

ااسمنز النس

الهفاعل اإلدهماعي ين الم لا

في

الذط هشة

ال فعل .1ميال

ااسمنز أن النس اإلدهماعي ي مط أنساتا فاعي أخال هي:
القيم  :مويفهاا لع األنمال ال مافي .
المعايير :مهؤلط مويف هةامل األنسا اإلدهماعي .
الجماعات :هؤلط مويف ه مي الغايا

الدماعي .

األودوار :مويفهاا الهةي .
أما النس

لمسا ل اإلعال فاله يل المويفي ينل

من إعه ااها نسما

إدهماعيا يعمل ضمن نوا خاادي معين ،مهم مدممع الوام

اإلدهماعي

مال مافي  ،أم المدهمن ةةل 2ميال ليف ما أن ه يل األنسا اإلدهماعي  ،مع ى
الاغ من صعم ه الهي هةمن في صعم

اله ليل اللتي

ل لمل أط نس

ماسااماه مااه الاه من األنسا األخال ،إ أن هذا اله يل هم األة ا إفالق
في فا واهاق مسا ل اإلعال  ،أم أط واهاق إدهماعي أخال .م ع ي فإن

المنومم
األنسا

اإلعالمي

هعمل ع ا مسا ل اإلهصال الدماهياط في مخه

اإلدهماعي ع ى الميا

مويف الهمازن لاخل المدهمن م مؤسساه ،
Ibid, P 69. - 1

 -2م فين لي ما ،سانل اا مل امةيش ،نوايا

مسا ل اإلعال  ،ها :ةمال ع ل الاؤم  ،اللاا اللملي ل نشا مالهمزين،

الماهاق ،0339 ،ص .039
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ةل المؤسسا

أة ا من تياماا مويف اله ميل مالهغييا ،مهي اذا مسي

اإلدهماعي  ،اإلتهصالي  ،ال مافي لهمصيل اسا ل مامزق ل مدهمن ةةل .إذن
سهول النو اإلهصالي تا م مالام
سه مى ةنوا ا
لام

نس يا س

هذ المسا ل ه ي ادا

ه افو ع ى موا فاا م مسا ل اإلعال

الموا

الاام الهي هملماا ل مدهمن ،م ما

أساسي ل مدهمن :إتهصالي  ،ليني  ،سياسي ،

مافي  ،هع يمي  ،هافياي فسهسهما م افو ع ى مةانهاا ،1م يفسا عزط ع ل

الا من عالت مسا ل اإلعال النس ال مافي م الميمي ع ى إعه اا أن مسا ل
اإلعال هم ل العال الامزط( ال غ  ،الصماق )...ينما ههم ل ال ماف في مسهميين
معنمط" ال عل الفةاط" م مالط" ال عل الس مةي" ،ههةامل العالت الس يم

ين

المالط م المعنمط ،ينما يسهنل المالط ع ى المعنمط ةمادن م مم ل معنى
أن هةمن المي مصلا لفةا ال ماف ممعافهاا م ع ماا ،مهةمن ألما

اإلهصال

هع ي اا دز يا عن ال ماف  ،مهسا في إسهةمال لا اهاا من خالل العمال الامزي

المخه ف ةاآللا  ،الفنمن ،الفةا ..الهي هسهنل إلياا ال ماف في علياا المدال"
الفةا" مالمدسل " الفعل م الس مك" إسهنالا هاما ل هع يا عناا م ذلك لملاق
العمال الامزي ع ى ذلك مع ي فاي ليس

م ايلق عن ال ماف م المي  ،ل

المي ،

هةمن مسا ل اإلعال هي

مسا ل إيدا ي للع م هعزيز مه ي

يث

الهي هممل المدهمن ل ال ماف  .2مذلك ما ع ا عن صا

اإلدهاال النواط

الممل" :إن اإلنهمال اللال تيميا يةمن من ال ماف إلى مسا ل اإلهصال م ليس

العةس" هذ األخياق الهي هعه ا مؤسسا

إدهماعي همل أ زم

مافي م ي

أم مافلق ،فاي الناتل م الم مل الذط يسا في "دهمع " الفال م إ لاث األلف
 -1ماس

امان ،المنومم اإلعالمي م عالتهاا المي  ،الام

ماإلهصال ،دامع الد از ا ،7111 ،ص .071

مملم لنيل شاالق لةهم اا في ع م اإلعال

 -2م ممل ت نلا ،ال همي الميمي اإلعالمي مماا هأص ي لع م اإلهصال ،تااءا
اإلعال  ،اعلال مع ي نصيا ،مةه اتاا ،7113 ،ص .97/91
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من م يل  ،1ةما ه لث اإل ساس اإلنهماء إلى المدهمن الذط ها ل صفا
مشهاة ةالمي  ،ال ماف  ،ال غ  ،الهاايخ ،الهدا م ال يز الدغاافي .م يزلال هذا

اللما في المدهمعا

مهعللق األدناس مال غا

مسا ل اإلهصال ل الشمل م هعزيز العالتا

م المعهملا  ،فيةمن لما

اإلدهماعي  .فأفاال الدماما

يةهفمن عالق ما يماؤمن أم يسمعمن أم يشاهلمن في مسا ل اإلعال  ،ل
يه ل من عن هداا ا اإلعالمي من ذميا م أتاانا  .متل ين
الذط همص

ع ى ما هين ذلك .في المت

نواي الهلف

لااس محمود بن عبود العزيز 2إلى

أن مسا ل اإلعال هلع ال ااك اإلدهماعي م هعزز الهماصل ،فمل مدل

علق

ل ل هشيا إلى ميم أن الهةنملمديا هي أ ل العمامل الا يس في هغييا الماتن

اإلدهماعي 3م هنوي المدهمن.4

المطلب الثاني :القيم و المجتمع :

هعه لا الملي عنصل اا ا يسليا فلي هشلةيل مافل  5أط مدهملن فالي الم اليلا الع يلا

لألفلاال مالمدهملن ،ةملا أنالا هملم للما ة يلا فلي إلااك األفلاال لألملما ملن لملا م
هصلماه ل علال الم ليل ال  ،م هعه لا ماهةل از أساسلي هملم ع يالا عم يل الهفاعلل
 -1عزط ع ل الا من ،لااسا

يام  ،7113 ،ص .007

في نواي اإلهصال ن م فةا اعالمي مهميز ،ل ،7ماةز اللااسا

الم لق العا ي ،

لالهصال الااهفي ،الايا

 ،0331 ،ص

 -2م مل ن ع ل العزيز ال ياان ،إسهخلاما

سةان ملين الايا

.93/90
 -3ملط سن ا م العينين ،اإلعال الدليل في العال ا سالمي ،اللااسا
 ،7107الماس  ،الد از ا ،ص .3

 -4اامان م ميشيل ماهالا ،هاايخ نوايا

اإلعالمي الميمي المعاصاق ،العلل،0

اإلهصال ،ها :نصا اللين لعياضي ،صال اا ح ،ل  ،0ماةز اللااسا

الم لق العا ي  ،يام  ،7110 ،ص .029
 -5ال ماف

س

مالك ن ن ي هي مدممع من الصفا

الخ مي م المي اإلدهماعي الهي ي ماها الفال منذ م له

ةاأسمال املي في المسل الذط ملل في  ،م ال ماف هي الم يل الذط يشةل في الفال ل اع م شخصيه  .ل مزيل

انوا :مالك ن ن ي ،شامل الناض  ،ها --عما ةامل مسمامط ،ع ل الص م شاهين ،ل ،00لاا الفةا ،ليمش ،
 ،7109ص .11
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اإلدهماعي ،مهعل دان ا ماملا ملن دمانل ال نيل الفمتيل ل مدهملن ،للذلك ندلل أنل ملن
ةلل هغييلا فلي الهاةيل ال نلا ي ل مدهملن،

لل ملن أن ههغيلا الملي لهماةل الهاةيل

ال نلا ي الدليلل ل مدهملن ،م ينشلأ صلااع تيملي لين الملي الدليللق أم المسلهالف ملن

الهغييلا مالملي السلا لق الفعلل فلي المدهملن  .إذا نوانلا إللى الملي ندلل أنالا ههضلمن
عناصلا اإلنهملاء مالهفصليل ،األملا اللذط يدع الا هخه ل
هخه

ملن مدهملن آلخلا لل

عنل الشخص الما ل ه عا لاغ اه م إ هياداهل م هنشل ه  1م هلزلال أهميل الملي

في عالمنا المعاصا في ول الهمل الع مي م الهمني م اللذط غللا يملس ،ةلل مةمنلا
ال يللاق اإلنسللاني  ،للالاغ مللن ذلللك لل يسللهلن أن ي للل مشللةال

المعاصاق  ،2م هذا في ةاف المدا

يللاق اإلنسللان

ال مافي م المعافي م هى ع ى النس الميمي

ل فال ،مما ألل إلى إعالق هشةيل الة يا من المعاف م المفلاهي علن ال يلاق مهملمي
أغ ل هصلم اا اإلنسلان علن ذاهل م عالمل  ،األملا اللذط ألل إللى هذ لذ م علل

إسلهمااا فلي الملي الممام ل مالمةهسل ع لى لل سلماء ،م علل تللاق المدهملن ع لى
الهمييز ين الخلأ مالصما

معنى عل الملاق ع ى اإلخهيلاا لين الملي المهصلااع ،

أط ين المي الممدملق في المدهمن م المي المافلق .لذلك ةان ملن الضلاماط اإلنهملال
المي ملن مسلهمل الهنويلا ،3إللى مسلهمل الهل يل فلي ةافل المدلا

يلث أصل ح

الا فلي الناشل أمل اا ماملا ل غايل  .م مملا ي لاز أهميل الملي أيضلا أن النلاس ي سلمن
اإلله از ن لم أمضلاع معينل م ي لاملمن المصلمل إليالا م اإل ملاء ع يالا مي لذلمن فلي

ذلك الشيء الة يا ،فالناس يسيامن س ما هم ي ع يا تيما  ،م عنلما ه همي تي
الفال من اغ اه ينهفي عن الصااع لين ملا يعهنمل فلي ضلاماه  ،م ملا ي لس الاغ ل
في أم النزمع عن مهنا ه از أهمي المي فلي ه ميل الهلمازن النفسلي ل فلال م ه ميل

1
2

 -منى ةشك ،المي الغا ي في اإلعال  ،لاا فا

ل نشا م الهمزين ،مصا ،ص .01

 -صالح م مل ع ي ا م دالم ،سيةملمدي الهنش اإلدهماعي  ،ل ،0لاا الميساق ،0331 ،ص .719

 -3منى ةشك ،مادن س

ذةا  ،ص .01
- 93 -

الجانب النظري

الفصل الثالث

ملن

هةيفل ملن الدماعل م فمللاناا إنملا يلؤلط إللى فمللان هلذا الهلمازن م ملا يصلا

شلعما الضلياع م العدلز ،أط أن الملي م دفلا ن عالا ممعانيالا ،يلؤلط إللى الهلمها

مالم ل  .1إن أط هنولي إدهملاعي فلي ادل ماسل إللى نسل الملي اللذط يضلمن لل

أهلافل م م ل الع يلا الهلي هملم ع يالا ياهل م نشلال م عالتاهل  ،يلث هه للل
األلماا لاخللل أط نوللا إدهمللاعي مفمللا لمشللاعا لاخ ي ل م أفةللاا م إهداه لا
تللي معين ل  ،مه ع ل

م

هللذ اإلعه للا اا السلليةملمدي اللاخ ي ل لم اا هامللا فللي ه ليللل

األسل م الللذط سلليؤلط ممهضللا األفلاال ألمااهل فللي أط نوللا مللن الللنو  .م
يدل

أن يةللمن نلللا الهنللمع م اإلخللهال

ة يل اا للين األفلاال لاخللل النوللا م إ

هفةك النوا م إن ل ،2فإسهمااا النوا م ليمممهل يلاه ل مللل اإلهفلا

م اإلدماع م المشااة في األفةاا مالاممز المي م الدمان

ال مافي عام  .فإذا

هضاا هذ المي أم ل ههضح فإن ساعان ما ي للث الصلااع الميملي اإلدهملاعي.

فالمي هضمن ل دماع ام اا مهماسةاا لاخلل أهللافاا الهلي مضلعهاا لنفسلاا ،م هلي
هسلاعل المدهملن لأفاال مدماعاهل المخه فل ع لى الهمسلك م لال
ه فو ل هذا الهماسلك مال لا الالزملين لممااسل

ا هل م مسلهماق،

يلاق إدهماعيل سل يم م مسلهماق،

هساعل المدهمن ع ى ممادا الهغي اا الهي ه لث في من خالل اإلخهيلاا الصل يح

اللذط يسلال ل نلاس يلاها م ي فلو ل مدهملن إسلهمااا  ،مهصلمن ةيانل فلي إللاا

ما للل .3ههةامللل في ل الموللا

الفالي ل مللن الموللا

هعلللي فللي الناايل نملللا معينللا مللن الشخصلليا

اإلدهماعي ل ل مللي ،

يللث

اإلنسللاني المللالاق ع للى الهةيل

اإليدا ي من وام ال ياق ،أللاء لماها ال ضااط المنشمل ،ةملا م هعللي المدهملن

شة المميز م من أدل هلذا ي لاص المدهملن ع لى هنشل أفلاال مهشل عين ممهشلا ين
 -1المادن السا  ،ص .11

 -2دياان ا مل اشهى ،ا سس الع مي لنوايا

اإلهصال ،لاا الفةا العا ي ،الماهاق ،ص .770

 -3المادن نفس  ،ص .10
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مافهل م تيمل  ،فلالمدهمن إللاا ال ملافي هلم اللذط يلزمل أفلاال نولاها لألشلياء
ملايمل ال ةل ع يالا ،م ةيل
هخه ل

يضلفمن ع يالا تيمل ممد ل أم سلال  ،م ملن هنلا

الملي ملن مدهملن آلخلا مملن أمل ألخلال ،م لالذا فلإن لةلل مدهملن ملن

المدهمعا نماذج م أنمال ه لل ما يدل أن يةلمن ع يل أفلاال  ،هلذ النملاذج هه لما
فلي صلي مدلالق هشلةل ملا يسلمى ملي المدهملن الهلي هنهملل فلي الناايل ألعضلاء
إلللى خ ل

المدهمللن الدلللل عللن لايل عم يل الهنشل اإلدهماعيل الهللي هاللل

الشخصي الم الي ل مدهمن م نفاذ هذ المي إلى أعضا ةما أس فنا هةهس معناها
م اسلمخاا فلي النفلمس ،فهشلةل لذلك مملاييس همدل السل مك اليلممي لألفلاال ميله

إعهماله للا ف للي إص لللاا األ ة للا مالمماان للا
المه للمفاق مالمس للا ل مالغاي للا
ماألع اا

مالعالا

ماأله لللا

ماإلخهي للاا للين ال لللا ل م المن للاهج

المنش للملق ،مم للن الم للي هس للهمل المع للاييا

مالهماليل المه ع في المدهمن.1

المطلب الثالث  :اإلعتماود على وسائل اإلعالم.
م للل يا

للل أن نفال ل ةيل ل

يش للةل اإلهص للال مادع للا م عم يل ل ف للي غايل ل

الهعميل نول اا لمةانهالا ملن الملي  ،م الهعلايش ال ملافي اللذط يعه لا أة لا اهلان فلي
الس العالمي ل مان  ،270فدل مسا ل اإلعال هعمل ع لى ه ميل مدممعل ملن

المول للا

اإلدهماعي ل ل مالفالي ل ل  ،ل لللءا مل للن هل للمفيا المع ممل للا

عل للن الول للام

الم يل نا م نشا األخ اا ،منمل الهااث ال مافي من ديلل لديلل ،ملا فلي ذللك
من تماعل لض ل الس مك م معاييا الهصا اإلدهماعي ،ناهيلك علن نملل الملي

اإلدهماعيل ل م المس للاعلق ع للى الهةيل ل

مهنشل ل الدي للل الدلي للل م للن األلف للال أم

المافلللين الدلللل ع للى المدهم لن ،الهافي ل عللن الدمللاهيا م هخفي ل
-1

ي

اةا  ،المدهمن العا ي المعاصا،

يام  ،7111 ،ص .911

ث في هغيا ا

أع للاء ال يللاق

مال مالعالتا  ،ماةز اللااسا

الم لق العا ي ،

-Dominique Wolton, Audience et public : économie, culture, politique, HERMES, L’AUDIENCE Presse,
Radio, Télévision, Internet, CNRS EDITION, 2003, p 33.
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عللنا  ،1إضللاف إلللى ه ميل اإلدمللاع أم اإلهفللا

للين أفلاال الشللع

الما للل ،عللن

لاي ل اإلتنللاع م اإلعهمللال ع ي ل فللي السلليلاق ع للى الدمللاهيا م ضللمان تيللاما

األلماا المل م  .يشيا النممذج المهةامل اللذط مضلع مؤسسلا النوايل م فلين

لط ف ما مسانل اا مل امةيش إلى اآل اا الم هم ع لى األفلاال نهيدل اإلعهملال
ع ى مسا ل اإلعال  ،م همم هذ النواي ع لى فةلاق مفالهلا أن إسلهخلا مسلا ل

اإلهصال ليس معزل عن هأ ي اا النوا اإلدهماعي الذط نعيش في ،

م نهفاع للل م للن مس للا ل اإلع للال م للا هع من للا م للن المدهم للن ،2ةم للا يش لليا إل للى

العالتلا
الهالي:

لين األفلاال ،م مسلا ل اإلعلال  ،ماللنو اإلدهماعيل  .مهلم ع لى الن للم

أم ً :هه لللف األ لللاث م للن المدهم للن ،في لللث نهيدل ل ل للذلك عالتل ل إعهم للال للين
الدماما ممسلا ل اإلعلال مالنولا اإلدهملاعي .ملةلل مدهملن مافل مخه فل علن
المدهمعل للا

األخل للال ،هنل ل ل هل للذ ال ماف ل ل مل للن المعهمل لللا  ،مالمل للي  ،مالعل للالا

المهأصل فللي المدهمللن .مهللؤ ا هللذ ال مافللا
اإلعال مالههأ ا

ع للى لادل اإلعهمللال ع للى مسللا ل

اا.

اني لاً :هللؤ ا ماف ل المدهمللن الللذط همدللل ل مسللا ل اإلعللال ع للى عمللل المسللي

نفسل للاا .ميشل للمل ذلل للك ه ليل للل أهل لللا

المسل للي مآلا ال للا موا فال للا المع مماهي ل ل ،

ممصالا المع مما  ،مالهمميل ،مهذا لما يؤ ا ع لى السياسلي العامل ل مسلي

.

ال ل لاً :هنهم للي مس للا ل اإلع للال دم ل ل م للن المض للايا ماألش للخاص ،مهسل ل ل ع لليا

الضمء لمن غياه مما يشةل أهمي للل

 -1دياان ا مل اشهي ،مادن س

ذةا  ،ص .09

 -2م ممل سن ا ااهي اسماعيل ،م ال

ع

الدماما.

اإلهصال م نوايا

 ،0331ص .721
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اا ع ل لاً :العنصل للا األسل للاس فل للي هل للذا النمل للمذج المهةامل للل ل نواي ل ل هل للم

خامس ل لاً:

األف ل لاال.

يةل للمن لمسل للا ل اإلعل للال هل للأ يا يل للذةا فل للي األف ل لاال إذا ةل للان الماتل للن

اإلدهمللاعي مفاممللا لألفلاال ممللا ي للي ادللاها  .معنللى أن يةللمن المدهمللن ع للى
ت لللا م للن الهل ل اا ل ،مأ هة للمن مس للا ل اإلع للال ه للي المص لللا الم ي للل ل همديل ل
سالسلاً :هلللف المع ممللا

.

يةللمن مللن األفلاال إلللى مسللا ل اإلعللال مالعةللس ،مةللل

ملن الللافين يلؤ ا فلي اآلخللا .ع يل هلؤ ا مسللا ل اإلعلال ع لى الفلال مالمدهمللن

مل للن خل للالل ل للالث أن ل لماع مل للن الهل للأ ي اا هل للي :الهل للأ ي اا المعافي ل ل  ،المدلاني ل ل

مالس مةي .1

ميمةللن همويل

نوايل اإلعهمللال ع للى مسللا ل اإلعللال لخلمل أهلللا

ال ث من خالل م امل هموي

النوايل

فلام

هلى يمةلن فال العالتل لين

اإلعلال مالدماللما ،يللث هشليا النوايل إلللى أن زيلالق الصلااعا

يزيل من إعهملال الفلال ع لى مسلا ل اإلعلال  .ميمةلن همويل
فللي هللذا المتل

الللذا

ال للا ع للى اإلاهللا

هللذا

فلي المدهمللن

هلذ الفةلاق المامل

 ،مهعمل

المل للم ين أمنيلاً .فاللذ

اإلدهماعي مالسياسي الهي ما

اا هلذ الل الل" ،فة ملا

األ لللاث ( ن للاء ع للى فةل لاق النوايل ل ) هزي للل م للن إعهم للال الدما للما ع للى مس للا ل

اإلعال مذلك ل وام
زال

الصل لااعا

اإلدهماعيل ل ماألزم للا

إزلال

ادل ل الف للال إل للى المع مم للا ،

مالهمديل ل مم للا يزي للل م للن إعهم للال ع للى مس للا ل اإلع للال  ".م ت للل د للاء
عن األس ا

اإلعهمال ع ى مسا ل اإلعال لهةش

نوايل ل

الهي هدعل لمسا ل اإلعلال

أ يانللا آ للاا تمي ل مم اش لاق مفللي أ يللان أخللال هةللمن لاللا هللأ ي اا غيللا م اش لاق
مضعيف نمعا ملا .ميمةلن الململ أن :نوايل اإلعهملال ع لى مسلا ل اإلعلال هلي

 -1منال ا م ال سن ،ع ا دهماع اإلعالمي ،اساسيا

م هل يما  ،لاا النشا ل دامعا  ،الماهاق ،7101 ،ص

.091
- 97 -

الجانب النظري

الفصل الثالث

"نواي ي ي " 1مالنواي ال ي ي هنوا إلى المدهمن إعه لاا هاةي لا عضلميا مهلي
ه ث عن ةيفيل إاه لال أدلزاء ملن اللنو اإلدهماعيل صلغياق مة يلاق يلاه ل ةلل

منال للا ل للاآلخا ل ل ه ل للامل هفسل لليا س ل ل مك األد ل لزاء فيم ل لا يهع ل ل
مالمفهللا

ال للذ العالتل للا

أن يةللمن نوللا مسللا ل اإلعللال دللزءا هامللا مللن النسلليج اإلدهمللاعي

ل مدهمن ال ليث ،مهذا النوا ل عالت لاألفاال مالدماعلا
اإلدهماعي ل األخللال متللل ههس ل هللذ العالتللا

ماللنو

مالمنوملا

الهعللامن أم الص لااع متللل هةللمن

ليناميةي ل ل مهغي ل لاق أم سل للاةن ا ه ل ل متل للل هةل للمن م اشل لاق متمي ل ل أم غيل للا م اش ل لاق
مضللعيف  .مةمللا يللم ي إسلل النواي ل ف للإن العالت ل الا يسللي الهللي ه ةماللا ه للي

عالت ل اإلعهمللال للين مسللا ل اإلعللال مالنوللا اإلدهمللاعي مالدماللما متللل هةللمن
ه للذ العالت للا
الص

م للن نول ل مس للا ل اإلع للال دميعا للا أم م للن أ للل أد از ا للا م للل :

– المدال

– الااليم – اله فزيمن – السينما .مهمم عالتلا

ع ى مسا ل اإلعال ع ى اةيزهين أساسيهين هما:
مالمنوما

األدهودا  :لةي ي م األفاال مالدماعا

اإلعهملال

المخه ف أهلافا الشخصي

ماإلدهماعيل ل ف للإن ع لليا أن يعهم لللما ع للى مل لماال يس لليلا ع يا للا أش للخاص أم
دماعا

أم منوما

أخال مالعةس ص يح.

المصاااااودر :يسل للعى األف ل لاال مالمنومل للا

إلل للى المصل للالا المخه ف ل ل الهل للي ه م ل ل

أهلافا مهعل مسا ل اإلعال نوا مع مملا

يسلعى إليل األفلاال مالمنوملا

ملن

أدل للل ل للم أهل لللافا مهل لله ة مسل للا ل اإلعل للال فل للي ال ل ل أن ل لماع مل للن مصل للالا
المع مما

مهي:

المصلللا األمل :دمللن المع ممللا
ن هللاج معافهاللا ميمللل ةاهل
ههيح لنا هل

ال ع

فالمنلللم الص ل في يدمللن المع ممللا

السلليناايم مع ممللا

مالماح أم اإلسهاخاء.

 -1سن عمال اللين المةامط ،لي ي سين السيل ،نوايا

عللن أ لللاث ميميل أم خياليل

اإلهصال ،ص  900مما هالها.
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المصلا ال اني :هنسي المع مما

ميشيا إلى هنميح المع مما

الهي هل دمعالا

الزيللالق أم النمصللان لةللي هخللاج صللماق مناس ل فللي شللةل تص ل صلل في أم
انامج إذاعي أم في سينما ي.

المصلا ال الث :هلم نشلا المع مملا

أم المللاق ع لى همزيعالا إللى دمالما غيلا

م لمل.

ميسللهخل مؤسسللا النوايل "مف للين لف للا" م"سللانل اا للمل امةيللهش" مصللل ح

"المع مم لا " لإلشللااق إلللى إنهللاج مهمزيللن ةللل أن لماع الاسللا ل الهللي هملللماا مسللا ل
اإلعال ميشيامن إلى أن الفام الهم يلي الهي هم ي أن األخ لاا شليء يهع ل
المع مم للا

ف للي للين أن الهسل ل ي ليسل ل

ة للذلك فل لالفام مو ل ل

ي للث أن ه للذا

األس م من الهفةيا غيا ص يح لس ين :أن يهداهل اللا الهي يسهخل الا
األشخاص الهس ي لفا أنفسا معالما أم العمال الة ال الهلي ههدلامز خ لااها

الم اش ل لاق ملهمدي ل ل أعم ل لالا مهفل للاعالها اله اللي ل ل مل للن األخ ل لاين متصل للا فة ل لاق

المع ممللا
ليسل

ع للى األخ للاا فمللل سللم

يللم ي لأن مللا يهع م ل النللاس مللن الهس ل ي

لل أيل نهللا ج هامل ع للى المعللاني الهللي ينشل مناا ميهصللافمن ممد اللا أم

ع للى هل لليعا ل مدهمللن .عنلللما نسلله عل الهسل ي عللن لنيللا المع ممللا
لما ال ع ل

فإننللا نم للل

فللي ال يللاق الشخصللي اإلدهماعي ل اغ ل الل يع ل النفسللي ماإلنسللاني

المناتض لذلك فال ع

صلف عامل يعاملل شلةل خلالن مةأنل علل غيلا هلا

ملن الللمافن اإلنسللاني  .م هةمللن تلمق مسللا ل اإلعلال فلي سلليلاهاا ع لى مصللالا

مع مملا

يعهملل ع ياللا األفلاال م المدممعلا

له ميل أهلللافا م عالتل اإلعهمللال هللذ ليسل

م المنومللا
ذا

م اللنو اإلدهماعيل

إهدللا ما للل ،م إنمللا هعهمللل

مسا ل اإلعال ع ى المصالا الهي يسيلا ع يالا اآلخلامن ةلالنو اإلتهصلالي
ماإلدهماعي م السياسي  ،هذ األخيلاق الهلي هعهملل ع لى مسلا ل اإلعلال له ميل

األهلا

الهالي :
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زيللالق م هلللعي المللي السياسللي م للل :ال اي ل  ،المسللاماق ،اللاع ل الم لمانين،
الهصمي

اإلنهخا ي ،م في ال الد از ا ،تي الهسامح ،األمن ،الس ...الخ

ال فاو ع ى النوا السياسي م ه مي الهةامل اإلدهماعي ،من خالل ث

الاط العا  ،م هلعي الشعما الممالن  ،اله ة
امح اإلدماع ،م هةمين أ
م ةس

الصااعا

الهي همن لاخل السيالق السياسلي م لل :صلااعا

األ ل از ،

أم الصل لااع للين النو للا السياس للي م ال للنو اإلدهماعيل ل األخ للال .أم للا النسل ل
لعالتل ل األفل لاال مس للا ل اإلع للال فإنل ل يه لللل

اد للاها لفال ل أنفس للا م ي للاها

اإلدهماعي  ،فا يسهخلممن هذا الفا لهمدي أعمالا م فملا لعالتلاها المه اللل
من اآلخلاين ،ةملا هعه لا الهسل ي هللفا دمهايلا ممازيلا ألهللا

الفال م الهمديل ،

فالهس ل ي هللي سللم لةللل المدهمعللا  ،فا لي أة للا مللن مدللال مسللي ل اللام أم
ال للهخ ص م للن اله للمها ،إذ هع للل عام للل لة للي نصل ل ح إدهم للاعيين م ن للهع األلماا

مالمماعلل مالمللي الهسل ي مللن اآلخلاين .م ه للأ هللذ العالتل إنهمللاء الفللال لم هللمل
معين من مسا ل اإلعلال  ،م يهمتلن أن الهعلا

يسلاعل ع لى إخهيلاا هلل

أة للا مللن الفا ل مالهمدي ل م الهس ل ي م هعهمللل الهمتعللا

ع للى 1هدللاا م خ ل اا

أم

سا م  ،ه الث من أصلتاء أم زمالء عمل ،إشا اا ي صل ع يالا ملن مصلالا
مسا ل اإلعال  ،م هخه





األهلا

شلق إعهمال األفاال ع ى مسا ل اإلعال إخهال :

الشخصي .

المضن الشخصي م اإلدهماعي.
الهمتعا

فيما يهع

الفا لق الم هم من م همل المسي اإلعالمي .

سامل المصمل إلى الم هميا .
مهعةس هذ األهلا

اف ل للالغمم

مهغي اا في ي األفاال ،فة ما ةان

هلذ ال ي لا

أم الهاليللل ،يللزلال إعهمللال األف لاال ع للى مسللا ل اإلعللال  ،إذ أن

 -1المادن السا  ،ص .712
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غال ا ما يةمن ضامايا ل ل الغمم

المصمل إلى مصالا المع مما

 ،مهم يل

الهاليل للل ال ميمل للي أم الم همل للل ،ل ل اإلشل للهااك مالمسل للاهم النشل للل فل للي هنسل للي
المع مما  ،فاألشلخاص ال لذين أ يلاما إلااةيلا معالفيلا سلم
مللن الهنسللي اللللتي ل مع ممللا
يشااةمن شةل مة

اإلع للال  ،مها لله أغ ل ل

يشلهاةمن فلي نلمع

عللل الهعللا

لمسللا ل اإلعللال  .ماألفللاال ال للذين

في هنسي المع مما

أة ا تا يل ل هلأ ا م هلمل مسلا ل

للمث مس للا ل اإلع للال اآل للاا اإللااةيل ل م المماتل ل ،

المعافي  ،مالمي  ،أة ا من اآل اا المدلاني .1

ل للين مس ل للا ل اإلع ل للال مال ل للنو اإلدهماعيل ل ل

ميمة ل للن ه خ ل لليص العالت ل للا

مالدمل للاهيا هل لللف األ ل لللاث مل للن المدهمل للن الل للذط يض ل ل مدممع ل ل مل للن الل للنو
اإلدهماعي الهي ه ةماا المويف ال نا يل  ،مه للث عالتلا

إعهملال مه اللل لين

هذ النو اإلدهماعي ممسا ل اإلعال  .ميهميز ةلل مدهملن مافل خاصل هع لا
مأنمللال السل مك الهللي يلله نم اللا ع للا امللمز لفويل

عللن المللي م الهماليللل مالعللالا

مغيا لفوي  .م ه لث العم يا
ع لى تلمل هلللعم إللى لا

مالسلليلاق م الهةي ل

اللينامي لنشا ال ماف  ،م هشهمل هذ الفعاليا

المدهمللن مال فلاو ع لى إسللهمااا ملن خلالل اإلدمللاع

اإلدهمللاعي .متللل هللؤ ا عناصللا ال ماف ل مال نللاء اإلدهمللاعي

ل مدهمن ع ى مسا ل اإلعال إيدا ا أم س ا ،مهي الهي ه لل خصا ص مسلا ل
اإلعللال الهللي ههضللمن :األهلللا  ،الملماال ،الهنوللي  ،ال نللاء ،العالتللا
مهلله ة هللذ الخصللا ص فللي موللا

هس ل ي المع ممللا

المه اللل .

الهللي يلله ة فياللا علللل

مسا ل اإلعلال المها ل  ،ملن لادل ماةزيهالا .ةملا هلؤ ا عناصلا ال مافل م نلاء
المدهمل للن ع ل للى األفل ل لاال ،ميسل للاه ذلل للك فل للي هشل للةيل الفل للام الفالي ل ل  ،الف ل للا

 -1مي فين ليف يا ،سانل اا مل امةيش ،نوايا

مسا ل اإلعال  ،ها ةمال ع ل الاؤم  ،ل ،0اللاا اللملي ل نشا م

الهمزين ،الماهاق ،0339 ،ص 172 /102
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اإلدهماعي  ،م يعمل النوا اإلدهماعي أيضا ع لى خ ل

األفاال م ل ال اد إلى الفا م الهمدي مالهس ي .
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المبحث الثاني :اإلقناع.

يشللةل اإلتنللاع اةي لزق مام ل مللن اةللا ز العمللل اإلعالم لي الللذط ياللل

لاط الع للا مهغيي للا المعهم للل ،الممتل ل
اله للأ يا ف للي هة للمين ال ل أ
الممات ل

إلللى

مالسل ل مك ،ملل ااسل ل

أهمي ل الغ ل لمللا يعهمللل مللن مدللمل عالت ل تمي ل للين ةللل مللن المعهمللل،

الممت

ه خيص لمدممعل ماسلع ملن المعهمللا  ،الهلي

م الس مك ،يعل الممت

إذا إسهلعنا هغيياها إهدا تضي معين أم هنوي أم شخص م لل فإننا نسهلين
هغيي للا المماتل ل

األسالي

م السل ل مةيا

1

لهصل ل

إل للى األه لللا

اله للي اس للمناها .ممعافل ل

م الللا الهلي هلؤلط إللى اإلتنلاع ضلاماي لةلل العلام ين فلي ال ململ

اإلعالمي  ،السياسي  ،اإلدهماعي  ،الليني م اإلعالني م الهسميمي مغياها مملن
يمصلمن إسهمال الدماهيا م إسهملا اا.
المطلب االول :إستراتيجيات اإلقناع.

يل لاه ل م ه للمل الاس للال الم لللاق ع للى اإلتن للاع فم للل ة للان أفالل للمن يع للا

ال الغ أناا ةس
ع ى ةش

عممل الناس الة ملا  ،م يلال أاسللم ال الغل أنالا المللاق

دمين الس ل الممةن لإلتناع في ةلل الل عينالا .مع يل يوالا أن

فة ل لاق اإلتنل للاع تليم ل ل تل للل المدهمعل للا
الفصللا

اإلنسل للاني  ،يل للث ةل للان ع ل ل ال يل للان أم

يسللهخل لإلشللااق إلللى فللن إسللهخلا ال غل ل هللأ يا فللي أفةللاا اآلخلاين.2

غيللا أننللا ناةللز ه ي نللا ع للى اإلسللهخلا المهعمللل لمسللا ل اإلهصللال الدماهياي ل
ل هأ يا ع ى األفاال ،م ع ي فإن اإلتناع في السيا ال الي ،يشيا إلى إسلهخلا
مسللا ل اإلعللال الدماهيايل ل لهملللي اس للا ل مخلل ل عم لللا إلسللهن ال سل ل مةيا
معينل ملن دانل

دملاهيا الملااء ،المسلهمعين ،المشلاهلين .للذلك يعه لا الهعللليل

الماتعي ل س مك هم الال .
 -1ع ي از  ،نوايا

في اسالي

 -2سن عمال مةامط ،عال

اإلتناع ،لااس مماان  ،ل ،0لاا الصفمق ،يام  ،0331 ،ص.00

عللي ،نوايا

اإلعال  ،لمن ل النشا ،7111 ،ص .903
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عا
يخال ل
هي:
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مي فين ليف يا مسانل اا مل امةيش لالث إسلهااهيديا

نوايل لإلتنلاع،

ةللل مناللا نفللس المهغيللا الهللا ن مهللم الس ل مك الع نللي ،لمهغي ل اا مسللهم

االسااتراتيجية الساايكوودينامية :ه ل إلمللاج اإلته اا للا

األساسللي لع ل الللنفس فللي

إلللاا هع يللا المللؤ ا م اإلسللهدا عنللل الفللال ،م يشلليا هللذا الهع يللا إلللى نهيد ل

عام ل أل لللاث نفسللي  ،أم مدللمل مللؤ اا نفسللي م إلااةي ل هللؤلط إلللى الس ل مك،
مذلك من خالل ما ي ي:1





إن المؤ اا هسهم ل ماسل األ اسيس من الم يل الخاادي.
ه لل خصا ص الةا نا
يه ن ذلك ع

ال شاي نمع اإلسهدا الم هم .

أشةال الس مك.

م ع ي يمةننا اإلفه اا

أن العمامل المسليل لين الملؤ ا م اإلسلهدا

هشمل ما ي ي:



مدممع من الخصا ص ال يملمدي أم الممام ل شا.

مدممع ل أخللال مللن العمامللل ال يملمدي ل دز يللا ،م المةهس ل دز يللا م للل:
ال ا



م الوام

اإلنفعالي .

مدممع من العمامل المةهس الهلي هل هع مالا لهنولي ال نلاء اإلل ااةلي ل فلال،

إذ هنللاك مللؤ اا ه له ة فياللا مدممع ل مللن المهغي ل اا المسلليل أم اللاا ل أم
الفال في الهع يا ،م هي ناء معمل من مةمنا

يملمدي  ،عالفي  ،إلااةي  ،من

الشخصي الهي هعلي إهداها إلى اإلسلهدا أم السل مك .مملن لين هلذ األنلماع
ال ال ل

للل أن هاةللز إسللهااهيديا

اإلتنللاع إمللا ع للى عمامللل عالفي ل أم ع للى

عمام ل لل إلااةي ل ل إذ مل للن المسل لله يل هعل للليل العمامل للل ال يملمدي ل ل الممام ل ل م ل للل:
(الل للمل  -ال للمزن  -العنص للا  -الن للمع ) ،هنم للل الاس للا ل إل للى الدم للاهيا مم للن
 -1المادن الساي  ،ص  971م ما هالها .
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مالخلم

الممةن إسهخلاماا إل ااق ال إنفعالي ةالغض

مالهلي يمةلن أن هةلمن

مام عنل ذ في هةمين اإلسهدا  .مهسلعى اإلسلهااهيدي السليةملينامي إللى ا لل

اإل ااق اإلنفعالي أشةال معين من السل مك مذللك ملن خلالل الهلأ يا فلي العماملل
اإللااةي له مي اإلفهااضا

الهالي :

إن العمامل اإللااةي مةهسل ملن عم يل الهنشل اإلدهماعيل فالي أهللا
ل مال

يث يه هعلي اا مسا ل ياغ

ه امل الهاميج لهع ي دليل

أمللى

فياا ادلل

اإلعللال  ،يللث أن العمامللل اإللااةي ل هللي مللؤ اا ع للى الس ل مك اإلنسللاني ف لإذا
ةلان ملن الممةلن هغييلا العماملل اإللااةيل فسلم

يهسلنى عنل لذ هغييلا السل مك.

إن اإلعهمللال لأن السل مك اإلنسللاني يهخللذ إهداهلا معينللا ماسللل عم يللا
ذاهي هم إعهمال ااسخ إلى ل ة يا فمن لين العم يلا

لاخ يل

اللاخ يل الهلي يملال أنالا

العمام للل الم للللق ل سل ل مك همد للل مدممعل ل خصل ل م للن المف للاهي  :اإل هياد للا
ماللمافن مالمعهملا

الم ل مالمخلام

مالمصالح مأسل ا

مالملي ماآلااء مالمماتل

اإلضللاف إلللى عش ل اا المفللاهي األخللال .م م ل م لال ديللل ل ال ل نفسللي لاخ ي ل
مةهس يمال أناا هؤ ا ع ى الس مك في الهنلافا اإلل ااةلي ممفملا لملا يمملل "ليلمن

فيسللهندا" إذا
تللمط للالم

ونللا هم للا

فللي معهملللاهنا أم س ل مةنا فسللم

يصللي نا إ سللاس

"الهنللافا اإلل ااةللي" ميعمللل هللذا ةلللافن لهغييللا مللا نفع ل

الهلمازن .فع للى سل يل الم للال :إذا ل ل

هللى نسللهعيل

منللا أ للل األصلللتاء المسللاعلق فللي الغللش

في إمه ان ما ماذا إعهملنا أن م ل هذا الغش خلأ فإننا سم

نمضن في الل

"هنافا إلااةي" ملةي نم ل من هلذا الم ل ع ينلا أن نعملل شلي ا ملا سليةمن أمامنلا
ال

لا ل في هذ ال الل  :إملا أن نلاف

لل

صلليما لنلا ،أم نمنعل لالهخ ي

عللن خل ل الغللش ،أم نغيللا معهملللاهنا للأن الغللش خلللأ .مالماتللن أن أيللا مللن هللذ
ال لللا ل س للم

يم للل الهن للافا ،مس للم

يهمتل ل

الهغيي للا ال للذط نخه للاا ع للى م لللل

همللليانا ل صلللات أم ملللل تللمق شللعمانا هدللا الغللش مع للى أط للال فللإن الهنللافا
- 105 -

الجانب النظري

الفصل الثالث

_هللم ال ل نفسللي لاخ ي ل _ يعمللل ةلللافن لةللي نغيللا مللن معهملللاهنا أم س ل مةنا.
مهعه ا ال ادا
هللي الل

ماللمافن من المفلاهي المامل فلي فال اإلتنلاع ،فال ادل أساسلا

امللان فالةللا ن ال للي ي للا مللن عل

الملمال الضللاماي ةاللعللا أم

المللاء الالزمللين ل عمللل شللةل ةللا  ،أم تللل يةللمن نشللالا ةللالدنس أم الاياض ل
الل ل ال ام للان إ للااق

اله للي يهل ا للا الدسل ل لمماصل ل أنش للله العاليل ل  .مهسل ل

ل لات ل صمل ع لى ملا يشل ن ال ادل  .إن الل اإل لااق هلذ هلي الللافن ،مملن
المع للم أن عل ل

ال اد للا

ه للي نه للاج لل يعهن للا ال يملمديل ل ةاللع للا مالشل ل اا

مالدنس م عضاا اآلخا نهاج ل هع في ي إدهماعي  .متل ناتش ع ماء اللنفس
تا مل لمي ل مللن ال ادلا

المةهسل م لل ال ادل لإلندللاز ماإلنهسلا

ألسلاق أم

دماعل ل مممااسل ل السل ل ل مالهمافل ل اإلدهم للاعي مةفالل ل الاعايل ل مالمش للااة ف للي
ال عل  ،مهللي مدللال أم ل ت ي ل مةللل هللذ ال ادللا

تا ل لإلتنللاع ع للى إفهل اا

أن ل مللن الممةللن هعلللي اا .م ينمللا هعه للا المفللاهي المشللاا إليا لا آنفللا مام ل ف لإن
العامل النفسي اللاخ ي الذط هداط مناتشله فلي أغ ل

األ يلان هلم الممتل

مدا النوا الهي يه ناها الفلال ،فملل ةلان هنلاك إتهنلاع عميل
مللن الس ل مك ه لاه ل م اش لاق ممات ل

ممت

الفللال ،مةللان المفهللا

أم

لأن أنماعلا عليللق

أن ل إذا عللا المللاء

شخص ما إهدا ممضمع معين أم ف ملن النلاس أم مسلأل ملا فانل ملن

الممة للن الهن للؤ السل ل مك الع ن للي لا للذا الف للال ي للال ه للذا الممتل ل  .مم للن ل ل ف للان

اإلهدللا السلليةم لينللاميةي لإلتنللاع يؤةللل ع للى المللمل اللاخ ي ل ل فللال مللن هةللمين
السل ل مك مذل للك إعه للاا ال ن للاء ال لللاخ ي ل للنفس ال شل لاي ه للم نه للاج الهع للي مه للذا
الهأةيل هم الذط يدعل من الممةن إسهخلا مسا ل اإلهصال الدماهياي لهعلليل
هللذا ال نللاء

يللث يغيللا الس ل مك .إن دللمها اإلسللهااهيدي السلليةم ليناميةي ل هللم

إسللهخلا اسللال إعالمي ل فعال ل لاللا الملللاق ع للى هغييللا الموللا
لةللي يسللهدي ما لاللل

المللا

النفسللي لألف لاال

اإلهصللال أط أن مفهللاح اإلتنللاع يةمللن فللي هع للي
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دليللل مللن خللالل مع ممللا

اإلهصللال لةللي يغيللا ال نللاء النفسللي

يملللماا المللا

اللللاخ ي ل فللال المسللهال  " .اإل هيادللا  -المخللام  -الهص لافا " ممللا يللؤلط

إلل للى الس ل ل مك الع نل للي الماغل للم في ل ل  .ممل للن المشل للةال
اإلسللهااهيدي أن ل
ةان

ي لللم أناللا هعمللل شللةل ا ل

ه لم منلميل ل غايل ميفهلا

المزعد ل ل شل للأن هل للذ

م يلللاط أ للل لمللاذا ؟ م إن

اإللااك السل ي أن هلذ اللايمل الهلي ين غلي

أن هسهخلماا مسا ل اإلعال له مي اإلتناع ع لى اللاغ ملن ت ل األللل المؤيللق
لا للا .مي للال "دي اال للل مي للا" أنل ل ع للى ال للاغ م للن الش للع ي اللا مل ل لإلس للهااهيدي
اإللااةي فإن األلل

هؤيلها إعه ااها نادا مشمتا له ميل هغييلا سل مةي علن

لاي ل ل اإلتنل للاع يل للث يمل للمل " يمةل للن أن نهمتل للن أن يهصل للا النل للاس لل للا

ممصمف لا في امشه اإلعالمي إذا ل يةمنما ميالين صماق مناس ن م هذ
الامش ل " .مالللى أن هواللا ألل ل دليلللق هلللع إسللهااهيدي السلليةملينامي يد ل
ي مى هذا الهفسيا لإلتناع إعه اا م امل هداي ي .

أن

اإلستراتيجية اإلجتماعية الثقافية:
ينم للا هملللم اإلفه ااضلللا

األساسلللي لع ل ل ال للنفس ع للى أن السل ل مك يمةل للن

السليلاق ع يل مللن تللمل لاخللل الفلال فللإن الع للم اإلدهماعيل األخللال هفهللا

أن

تل اا ة ي اا من السل مك اإلنسلاني هشلة تلمل ملن خلااج الفلال .ميؤةلل ع ل ل ااسل
المدهمعللا

ال ش لاي ع للى الهللأ يا المللمل ل ماف ل ع للى الس ل مك ،ةمللا يؤةللل ع ل

السياس ل ع للى هياةللل ال ة ل مممااس ل الس ل ل  .أمللا ع ل اإلدهمللاع فإن ل يلللاس
هأ يا النوا اإلدهملاعي ع لى سل مك الدماعل مهضل ةلل هلذ الع لم أساسلا ملا
ل هن للؤ ل يعل العمللل ال شللاط .متلل لع ل

هفسللي اا السل مك ال شللاط الهللي

العمامل خااج الفال لم اا أصغا ة يا في مضن إسهااهيديا

ل

اإلتناع مملا فع هل

اإلسللهااهيدي اإللااةي ل الهللي هنوللا إلللى اللللاخل ممللن ذلللك ،فإناللا هض ل أساسللا
خص ل ا همللم ع ي ل نوايللا

لي ل  .مللليس مللن العسلليا أن هواللا الملللاق الممي ل
- 107 -

الجانب النظري

الفصل الثالث

ل ماف في السيلاق ع ى الس مك ال شاط ،إذ أن الماء يسهلين سامل أن يشليا
إل للى أم ل ل م للن أعم للال م ةل لاق م للن الص للع

هفس للياها ع للا اا أخ للال ،فم للانمن

" مشلليلم" الللذط غ لاس فللي نفللمس العسللةايين اليا للانيين خللالل ال للا العالمي ل
ال اني ل  ،ألل إلللى أن يمللم أف لاال مللنا أعمللال ل ل هةللن الم لما
ةان ل

األمايةي ل الهللي

ه لماداا هسللهلين أن هفاما لا ة اللا فمللل ةللان تللالق اللللا اا اإلنه ااي ل -

الةاميةازط-ي ملمن للا اا م م ل

ملن المنا لل مهل مه افلمن ل ليلاان

ملم

مل لليس ل للليا م للن المت للمل إ م للا يةف للي ل مص للمل إل للى أه لللافا مة للانما يهعمل للمن
السممل فم السفن ال ايل األمايةيل  ،ملل يةلن هلؤ ء األشلخاص مدلانين ،لل

ةانما يهصافمن شةل ل يعي ل غايل فلي إللاا مهل لا

ملافها  .م هلى الدنلمل

ال ايللمن ةللانما ي مللمن أنفسللا مللن فللم الصللخما أم ي مللامن لللمنا السللةاةين
لهفللالط المتللمع فللي األسلا ،للليس ألنال يخللافمن معام ل األسللال ،مانمللا هللم عللاا

اإلسهسال ل علم ،مهم شعما ه غاس

1

عم

ماسل الهنش اإلدهماعي مفملا

لمعهملللا " مشلليلم" الهللي هدعللل األسللا أم اإلسهسللال شللي ا فللم لاتل ه م ال ،
مةللان المللم

تا م

أيللليا

للال مش لافا م للليال مفضللال لللليا  .ممللن الممةللن هدميللن

نااي لاا من أم ال هذ الس مةيا

ص لما  ،مسللم

الهي ههنات

ة ي من ما نعهمل أن
الزمد ل

هشللمل عللالق "السللاهي" ف لي الانللل الهم يلي ل مهللي ماد ل

المفي أن ه مي نفساا ع لى م اتل زمدالا المهلمفي ،مم لل هلذ العلالا
الهللي ه لللث فياللا .مهةللذا

ل يعي ل ممشللاف فللي إلللاا الدماعللا

ةانل

يمدللل شللك

ة ي للا ف للي أن ة للال م للن العمام للل اإلدهماعيل ل مال مافيل ل هةف للل خلمل للا همديايل ل

ل س مك ال شاط ،ملاذا الس  ،فلإن م لل هلذ العماملل الخااديل يمةلن أن هايلن
أساسللا لإلتنللاع مللن إفه ل اا

أن ل يمةللن ل فللال ه ليلللها أم اللله ة فياللا .2إن مللا

 -1سن عمال اللين المةامط ،لي ي سين السيل ،نوايا

اإلهصال ،مادن س

 -2المادن السا  ،ص.717
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الجانب النظري

الفصل الثالث

ههل ل إسلهااهيدي مافيل إدهماعيل فعالل هلم أن ه للل مسللا ل اإلتنلاع الخاصل
السل مك اإلدهمللاعي ،أم المهل للا

ال مافيل ل عمللل الللذط سللم

الهللي ي للامل ادللل اإلعللال أن ي مماللا .متللل أسللهخلم

ي ةل األنشللل

هللذ اإلسلله ااهيدي ل لمال

عمللمل عليلللق فللي ع ل اإلعللالن إلعللالق هةللمين األفةللاا هدللا منللهج مللا ،متللل ةللان
م للن الص للما الةالس لليةي  ،اإلع للالن ع للن الس للدا ا ف للي أعم للا

ال للا العالميل ل

األمل للى م اشل لاق  ،عن لللما ةل لان اله لللخين النسل ل ل نس للاء م للن األم للما المافمضل ل
إدهماعيللا ،مةللان هخللليل م ل إعالمي ل لهشللدين النسللاء ع للى الهلللخين مام ل
الاسلخ لين الدمالما ع لى نللا ماسلن أن النسلاء
صع  ،إذ ةان من الصما ا
الالهل للي يل لللخن يفمل لللن تل لليمان األخالتي ل ل ممل للن ذلل للك ،فمل للل ألاك المع نل للمن عل للن

السدا ا أن نص

السةان

يلخنمن ،مأنا إذا إسهلاعما إعالق هعاي

تماعلل

هاهفلن إاهفاعلا شلليلا .مملن أن

يلخن ،فإن م يعاها سلم
الس مك لدعل النساء
ّ
األم للا ت للل هل ل ل عل ل المتل ل  ،ف للإنا ند ل لما ف للي ذل للك مض للمح مة للان للين
اإلعالنا

الشاياق في ذلك ال ين منوا ادلل أنيل ماملاأق دمي ل يد سلان ع لى

ضللف ناللا هغماهللا ال شللا ش ،مهللم ينفللث لخللان سلليدااه عيلللا مع للى مدال ل

عالمل اضللا ،ينمللا هميللل الملاأق ن للم فللي شللم تا ل "أنفللث ت لليال ن للمط" م عللل
للخن الس للدا ا ،مأخ للذ
فهل لاق تص للياق فم للل ،لللأ اإلعالن للا هوا للا فيا للا نس للاء ي ل ّ
اله للمل يمض للي ف للي لايمل ل  .مع يل ل ف للإن إ لللل اإلس للهااهيديا ال ااس للخ  ،ه للي

هصللما الهمتعللا

اإلدهماعيل الهللي سللي لث لاخ اللا العمللل ،ممللن هملللي هعايفللا

مافي ألط هصا مناسل  ،مالمال هلم أن هةفلل الاسلال والما همافل دملاعي

فللي ال لاأط .أط أن الهعايفللا

المعامض ل يد ل

المناس  ،مان الفشل في أن ه ذما ذمه سم

أن ه مللى هأييلللها مللن الدماع ل

يم ل س مةا شلاذا غيلا مم لمل.

في األخيلا هسلهخل هلذ اإلسلهااهيدي ة لاق فلي ال ملال
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الفصل الثالث

هعيل للين شخصل للي معامف ل ل دماهيايلللا أم أ ل للل ة للاا المسل للؤملين إل ل للااق ال مل للاس
مالهعامن من دان

المنوما

المخه ف م أفاال الدماما.

إستراتيجية بناء المعنى:

الللناج ال الللث لإلتنللاع يةف ل الهللأ يا فللي المعللاني ،أم نللاء الصللماق الذهني ل

اإليدا ي مهسهخل مسا ل اإلعال الدماهيايل فلي إنشلاء ملعل الصلماق الذهنيل
مللن خللالل مصللالا غيللا م لللملق ل مع ممللا

المهنافس ل  ،الهللي هصللم أم هعلللل

المعاني الهي أخ اهلا النلاس علن ةلل شليء ملن المنهدلا

الهداايل إللى الشلؤمن

السياس للي  .ة للان إفهل ل اا أن المعافل ل هة ل ّلمن الفع للل ،ه للم أمل م لللأ أساس للي لم للا
نس للمي اآلن ع ل ل السل ل مك ،م إةهشل ل ع م للاء اإلدهم للاع أن مفاهيمن للا اللاخ يل ل

(المعاف ل ) عللن النوللا اإلدهمللاعي هزملنللا هعايفللا

ممتفا ما ميملي فإننلا سلم
إةهشللا

نهصلا مةأنل

ل ممات ل  ،فللإذا إعهملللنا أن

ميملي ،مةلذلك أعلال ع ملاء اللنفس

الم لللأ الملللي مفاللمما عللن "الخل ل لمعللاني الماتللن" ،Schemataمالهللأ يا

الممط ل ناء المعاني ع ى السل مك ال شلاط .ل ألملج ع ملاء اإلهصلال هلذا الم للأ
الملي في صياغها لهفسيا هأ يا مسا ل اإلعال ع ى الس مك ال شاط ،فمسلا ل

اإلع للال هة للمن "الص للما ف للي اؤمس للنا" م"هنم للي" معهم لللاهنا ع للن الع للال ال ميم للي،
مهؤ ا في س مةنا ،ةما أناا هنشن ،مهمسن ،مهغيا ،مه ل

لغهنا ،مهؤ ا هلذ الهعلليال

المعلاني لة ملا

ل معلاني فلي إسلهدا هنا ل ممضلمعا

فلي

المخه فل  .ماذا

إفهاضلنا أن مسللا ل اإلعللال يمةللن أن هعلللل المعلاني مهللؤ ا ع للى السل مك لللمن
تصللل ،فللإن هنللاك أسسللا ةافي ل لإلعهمللال ع للى إسللهااهيدي نللاء المعللاني غ لا
هغييا الس مك علن تصلل ،فالمع مملا

الهلي هنملل إللى الدملاهيا يدل

أن هةلمن

فعال  .مفي ين أن إسهااهيدي ناء المعاني هعلل هع يل اا دليللا ،فلإن اللناج ذاهل
ل ل أصللمل المليم ل  ،ممللن األم ل الديلللق ع لن ملللل األهمي ل الهللي ةان ل

لاللذ

اإلسهااهيدي في الماضي ،يمةن اؤيهاا في هغييا ة يا لث في اإلعلالن علن
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الفصل الثالث

السلليا اا فللي منهص ل

العش لاينيا  ،يللث ةان ل

المزي للا الميةانيةيل ل المم للم
ا

هؤةللل ع للى

صللما اإلعالنللا

ا للا ،األمانل ل  ،ماله للمفيا ،مالمهانل ل  ،ل ل د للاء إلماال

دللمالان مؤسللس شللاة سلليا اا دللمالان ،مانللهاج إسللهااهيدي دليلللق هعهمللل ع للى

إوااا سيااق هع م مسل اس اممانسي ة يا ،ه لم في إماأق سناء فم صامق
دل لمال ت للمط مذل للك ل للا ل للين إتهن للاء الس لليااق مالاممانس للي مالدم للال مالم للاح للال
لمل.1

المطلب الثاني :القيم كمودخل لإلقناع.
هعمل المؤسسا

اإلعالمي من خالل نوا إدهماعي ،م هؤ ا في آلا اا

مدممع من العمامل :ةمعاييا المدهمن م تيم م هماليل  ،مالمعلاييا ذاهيل الهلي
هشمل عمامل الهنش اإلدهماعي م الهع لي  ،اإلهداهلا  ،الميلمل ،اإلنهملاءا

الدماعللا

المادعي ل  .إضللاف إلللى المعللاييا الماني ل م هشللمل سياسللي المسللي

اإلعالمي م مصالا األخ اا المها  ،م عالتا

م

العمل م ضغمل  ،م معاييا

الدماما .يال ال ا ث "مااين ايل"  ،Waren Breed2أنل فلي عل

األ لمال تلل

هللذا اإلغفللال نهيدل لهمصلليا أم أنل عمللل سل ي ،م لةللن المللا

اإلهصللال يغفللل

يمل الملا

هم لللي عل لا
عل ل

الس

اإلهصلال ع لى هغليل ةام ل لأل للاث الهلي هملن ملن ملل  ،م لليس
األ لللاث إ ساس للا منل ل المس للؤملي اإلدهماعيل ل م ل ف للاو ع للى

الفضل للا ل الفالي ل ل أم المدهمعي ل ل  ،فمل للل هض ل ل ى مسل للا ل اإلعل للال أ يانل للا
الص في ،أم ههسلامح عل

الشليء فلي ماد الا اللذط يفلا

همللي ةلل

األخ للاا اله للي هال ل الدم للاهيا ،م ذل للك اغ ل ل منا للا ف للي ه لللعي ت للي المدهم للن م
هماليللل  ،ةم للا هعمللل مس للا ل اإلع للال ع للى مايل ل األنم للال ال مافي ل الس للا لق ف للي

المدهم ل للن ،م ل للل ال أاس ل للمالي  ،ال ل للم ء ل ل للملن ،إ هل ل ل اا اد ل للال ال ل لللين ،المض ل للاق،
 -1المادن السا  ،ص .712
 -2سن عمال مةامط ،عال

عللي الع ل ،نوايا

اإلعال  ،ماةز
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الفصل الثالث

المدهمع ل للا
المسل

الجانب النظري

الم يل ل ل  ،ه ل للمتيا ة ل للاا الس ل للن ،الم ل للالق ،األما ل للا  ،اد ل للال المل ل لما
مسللا ل اإلعللال إنهمللال األفلاال الللذين يمممللمن ه للك

 ،م غال للا مللا ههدنل

األلماا لهلللعي ال نللاء ال مللافي ل مدهمللن .ةمللا ندللل أن اإلههمللا ه ازيللل للالمي ة ليل
لإلتناع في ال مث م اللااسا
علق ل ااسلا

مدل

الهي هنامل

الس مك اإلسهاالةي لألفاال ،يلث

لهفسليا سل مك المسلها ك ،م معافل اللايمل الهلي هلؤ ا الا

الم للي ف للي ه لي للل اإلخهيل للاا ،ع للى إعه للاا أن أط اسل للال إعالميل ل م للا هلللي إ
إنعةاس لنوا تيمي م مماتل
في المت

ذهنيل م دماليل فلي أط مدهملن ملن المدهمعلا

الذط هعل المي نهادا لوام

مافي  ،ممن صلنن ال ي ل اإلدهماعيل م

هع يا عناا .همصل ةاامن إلى أن المي هلاه ل صلف م اشلاق لنمل يلاق الفلال،

فيمللا همصللل " ممن ل " م "فينسللمن" م" سللةمن" أن ل مللي لم اا نشلللا ممه ازيلللا فللي
عم ي ل ل إهخل للاذ المسلللها ك ل م ل ل اا اا الش ل ل اا ي  ،ةم للا يسل للاعل فال ل المل للي األساسل للي

ل مسللها ةين أم الدماللما م ا لاللا المنهدللا

أم الاسللا ل اإلعالميل ع للى خ ل

فاص هسميمي دليلق ،م ع ي يدالل منولام الخصلا ص النفسلي انل يمةلن أن
هةللمن الصللماق النفسللي ل دماللما أة للا أهمي ل مللن العمامللل الليمغاافي ل " العمللا،

المس للهمل ،ال لللخل" 1إذن ف م للي م للن األهميل ل مة للان عن للل م ض للن إس للهااهيديا
هي:2

اإلتناع في الاسا ل اإلعالني م ذلك لعلق أس ا


أناا همل مؤش اا إيدا ي عن المنهدا
دليلق يمةن أن هدذ

مالخلما



همهاح منهدا



هسللاعل ادللال اإلشللااا ع للى مضللن ال لاامج اإلشللاااي  ،يللث هشلليا إلللى

األنشل م الممات

المسها ةين.

الهي سيه همليماا.

الهي يمةن إسهخلاماا.

 -1اا ا اسا ياغا ،ها :صالح خ يل ا م اص ن ،مسا ل اإلعال م المدهمن مدا نوا نملي  ،عال المعاف  ،الةمي ،
مااس  ،7107ص .23

 -2ل ع

اسعل ،الهسمي الفعال ،ةي

هماد ه ليا

المان ،70مةه عين شمس ،الماهاق ،7111 ،ص .071
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الفصل الثالث

أعل "ةاهل"  ،Lynn Kahleتا مل ل ملي ههةلمن ملن مانيل تلي أساسلي  :إ هل اا
اللاف من اآلخاين ،الشلعما اإلندلاز ،ه ميل اللذا ،

النفس ،األمن ،العالتا

اإل ه اا من اآلخاين ،اإل ساس اإلنهماء ،ال ام م المهع م اإل ااق.

ماسهخلماا "ةاهل" ل مماان ين المي المسهخلم فلي اإلشلااا فلي ةلل ملن
اللللانمااك ،م غللا ألمانيللا م الم يللا

المه لللق األمايةي ل  ،م هأ ياهللا ع للى تللي

الل ل م آ للا ا  ،م إهضللح مللن خللالل الل ااسل إن تللي  :المللاح ،المهعل  ،اإلندللاز
ةان

أه المي للل األ ناء في هذ اللمل ،ينما إخهاا اآل اء تيم األمن ةلأه

تيمل ل ل للليا  .م همص للل "ةاه للل" إل للى إعه للاا الم للي ةمهغي للا مس للاعل ع للى فال ل

إخهيا اا المسها ةين ،فندل أن المسها ةين الذين ههمفا للي تيم المهعل
م الهافي ياغ من م ي

لمن فلي الاسلا ل اإلشلاااي علن إسلهخلا مااةل م لللق

مل ال مللن الماللمق لمللذاتاا المللنعش ،ينمللا ندللل أن المسللها ةين الللذين ههللمفا لللليا

تيم األ ساس اإلنداز ياغ من علن الاسلا ل الهلي هملل لال مااةل م لللق ملن
الماللمق لزيللالق تلللاها ع للى اإلنهللاج ،ينمللا المسللها ةين الللذين ههللمفا لللليا تيم ل
اللاف من اآلخاين ،ياغ من في إسهخلا مااة من المامق ةمدال من

العالتا

المشل للااة اإلدهماعي ل ل  ،م ع ي ل ل ف ل لاألفاال الل للذين ي هزمل للمن ال للذ المل للي

مدل للا

يعه امن سمتا هاملا م مسلهالفا عنلل اإلشلااا ،يلث يعه لامن مصلل اا ل هلأ يا م
الهأييل اإلدهماعي .أما األفلاال اللذين ههلمفا للليا تيمل اإلندلاز فال يسلهخلممن
المنهمدللا
ع

الهللي هعه للا امللم از لمةللانها م للل السلليا اا م األ للاث .1ةمللا مدللل

اللااسا

الهي تام

هصني

الدماما إسهنالا إلى المي الشخصي الهي

ه ة ل س ل مةياها  ،يللث مضللن " اانملللل ميشلليل" أ للل ال للا ين ماةللز ال للمث
دامعل ل س للهانفمال ا مايةيل ل

(R I

 )Sال للذط هس للهخلم العلي للل م للن المة للا

اإلشللاااي يل ل ع للى هللذا الشللةل مللن األشللةال الهدز ل "نوللا المللي مأس ل م
1س مل العماللي ،ص .19/10
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”“ value and lifestyle system

ميامللز ل ل إخهصللا اا ل ل

VALS

إذ تللا ماةللز

ال للمث دامع ل سللهانفمال األمايةي ل مضللن فللالس 0سللن  0321مهمليم ل عللا

 0321مهلم م لامل اا للق لمصل

هشلةل الملي الشخصلي ل مسلها ةين فلي

ةيل

أمايةلا تل ااااها الشل اا ي مفللي أماخلا عللا  0310تلا الماةللز ل ااسلا

أخللال هل

ع ى أساساا هعليل نممذج فالس 0مهملي فالس 7مذلك علا  0313أيلن يصل

نوا فالس 0ال ل أشلةال أساسلي ملن المسلها ةين ملةلل شلةل تيمل الشخصلي
الهي همدا مهي:
الذين تقووددهم إحتياجاتهم وتضام :هلؤ ء المسلها ةمن مميللمن الملال م يدللمن

صعم في همفيا إ هياداها األساسي  .م ينمسممن إلى:

الناجون :الفمااء  ،ة اا السن م ال عيلمن عن ال ماف السا لق.

الااذين يقاسااون :الش ل ا  ،ال افيللمن ،م الللذين ه ل ع للى اف ل الفمللا ،م لةللنا

يايلمن المضي تلما في العال .
الذين يتوجهون من الخارج:

مهض (المنهممن ،المم لمن ،المندزمن)

المنتمون :م افومن هم يليمن في أذماتا  ،علالفيمن ،ي نلمن إللى الماضلي

م

يمي من ن م الهدا .

المحاكون :منهم من شةل ة يا ،ماعلمن أمضلاعا  ،هنافسليمن ،م

المؤسس  ،إنا يايلمن ه مي ندا ا

ي ملمن فلي

ة ياق.

المنجاازون :تللالق المدهمللن الللذين ند لما فللي عللال الماني ل  ،فللي مدللال األعمللال
الخياي  ،م ال ةمم لليا مااةزه  ،شااها  ،م تيما المالي .

الذين يوجهون من الوداخل:

يميل هؤ ء المسها ةمن إلى شلااء المنهدلا

من الهفةيا في آااء اآلخاين مهض :
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المعتودون :ش ا  ،نادسيمن ،إسهعااضيمن ،م هةامن ،م فاليمن شلق.

التجريبيون :هل نسلخ أتلل ملن المعهللين ،ماهملمن لالنمم الللاخ ي م الملذه

الل يعي.1

األفراود الواعون مجتمعيا:

المؤمن للمن ف للي المعيشل ل ال س لليل المهماض للع مالمؤي لللمن لمض للايا م ل لل مايل ل

ال ي  ،النزع اإلسهاالةي  ،الهنمي المسهلام .

المنااودمجون :م هلي ف ل فاعيل أخيلاق ،ههميللز النضللج النفسلي ،الهسللامح ،ال مل ،
مف سللف ه مي ل الللذا  .هللؤ ء النللاس يمي للمن إلللى هداهللل اإلعالنللا  ،يللث أن
علللل ت يللل مللن اإلعالنللا

ال ع

يسللهمي ا  .إذن هخه ل

لا ح الدماللما عللن عضللاا
شل ا

ع ى أساس المي م المعهملا .

أما فالس  7فمل تل ماني أشةال من المسها ةين مهم:

م ممم الذا

– الناضدمن -المندزمن -المدا من -اإلعهماليمن -المناض من

ال افيمن – المةاف من.

يعه للا نمللمذج فللالس( )0م( )7ل ااس ل المسللها ةين ممعاف ل تلليما عنص ل اا

هام ل للا عن ل للل هص ل للمي الاس ل للا ل اإلش ل للاااي  ،ي ل للث أنا ل للا هس ل للاعل ع ل للى إخهي ل للاا
اإلسللهما

اإلشللاااي المال مل لةللل ف ل  ،ةمللا يعه للا نوللا فللالس مسللي يمةللن

من خاللاا ا ل خصا ص المسها ك أنمال شااء المنهدا
ل للذا

المسل للها ك

ego"Consumer

المخه ف الهي ها ل

" م الهل للالي المصل للمل إلل للى الهل للأ يا فل للي ت ل ل اا اا

المس للها ةين الشل ل اا ي فع للى سل ل يل الم للال ند للل أن األفل لاال ال للذين يمل للمن ل مهعل ل

ةميمل أهميل يسللهدي من أة للا لإلشللاا اا الهللي هاةللز ع للى امح المللاح مالش ل ا
م للل إش للاا اا المش للام ا

الغازيل ل  .ةم للا أن إس للهعمال اإلش للااا ل م للي ه للم ف للي

ال ميم ل ل هدسل لليل لفة ل لاق أن المل للي مل للا هل للي إ إنعةل للاس لألس ل ل م الل للذط يفةل للا
1

 : Naturalismeيال اه اع المذه

الل يعي ان تمانين الل يع هي الهي ه ة ني م س مك الةمن-.
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األشللخاص ل فللي نلللا

مافل معينل مفللي فهلاق زمنيل معينل  ،ةمللا أناللا هسللاعل

ع للى همدي ل س ل مك األف لاال مأ ةللاما فللي ضللمء مللا يضللع المدهمللن مللن تماعللل

ممعاييا متل

ههدامز األهلا

الم اشاق ل س مك إلى ه ليل الغايا

الم ى في

ال يللاق فاللي ع للى للل هع يللا "امةلليش" إ لللل المؤش ل اا الاام ل لنمعي ل ال يللاق.
ف ةي نممل أن الشخص للي تيم معين يعنلي أن لليل معهمللا ا هلا نسل يا يم لل
هفضيال مهذا ما يفسا ذلك الا ل الذط همم
عن المنهمدا

ما لاا المي

الاسا ل اإلشلاااي عنلل ال لليث

يث أن هذا الا ل يدعل من المسها ةين يسعمن

إلللى الهفضلليل ماتهنللاء السل ن مالخلللما

ألناللا ه مللل امللم از ضللااي فال يمهنللمن

امللم از ماه لل مللي إتهنللاء المنهللمج فللي للل ذاهل م للذلك فال يفضل من مللن خللالل
ال يلاق ،ف مدلال أن يهم لل

المنهمج شةال من أشةال الس مك أم هللفا ملن أهللا

الشخص الميم في المنهلمج مهصل ح صلماق شلعماي أم غيلا شلعماي معيلا اا أم

م ةم للا لهمديل ل السل ل مك ماإلهداهل لا

ماس للهماااها ن للم الممض للمعا

مالمماتل ل

الماه لل ل ا للا مالمململ ل ف للي الاس للال اإلش للاااي  .إذن معافل ل ت للي الن للاس همة للن
المسل ل للمتين ماإلعالميل ل للين م ل ل للن معافل ل ل ل الة يل ل للا ع ل ل للن الدمال ل للما مأذما أفل ل ل لاال
مهفضيالها في مخه

المدا

.1

المطلب الثالث :التغير اإلجتماعي و التغير الثقافي.
يعل الهغيا سم من سما

م يمس األفاال مالدماعا

الةمن ،يملس دمانل

ال يلاق الماليل مالمعنميل ،

م المدهمعلا  ،يملس الملي  ،العلالا

مال مافلا ،

م يل لاه ل اله ض للا ،الهنميل ل  ،الهم للل م النم للم ،الهةنملمدي للا م اإلع للال  ،أسل ل م

ال ة ةما يمس الهنشل اإلدهماعيل م لايمل ال يلاق .م الهغيلا اإلدهملاعي هلم
الهغي اا الهلي ه للث فلي الهنولي اإلدهملاعي ،أط فلي نلاء المدهملن م مولا

 -اا ا اسا ياغا،

خ يل ا م اص ن ،مادن سا  ،ص .11
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ه للذا ال ن للاء المهع للللق م المخه فل ل  ،1م ت للل يم للس ه للذا الهغيي للا الم للي اإلدهماعيل ل
فيساه هذا الهغييا في هغيا مضممن األلماا م الهفاعل اإلدهماعي.

ااسللمنز ع للى إمةانيل هعلللل مصللالا الهغيللا اإلدهمللاعي،

م يؤةللل هللالةم

معنى أن الهغيا تل ين

من أط من أدزاء النس اإلدهملاعي ،م يسلهنل هأةيلل

هللذ المممل ل إلللى فا ل معنللى عالتللا

الهسللانل ،الهللي هعنللي أن ل

يمةللن ألد لزاء

معينل ل ل ف ل للي النسل ل ل اإلدهم ل للاعي أن هصل ل ل ح مص ل للالا مس ل للهم إل ل للااق الهغيلل للا

اإلدهمللاعي ،2م للذلك يشللةل النسل اإلدهمللاعي فللي عالتهل األنسللا الم يلل
نس الفعل اإلدهماعي ةإلاا عا م شلامل ،إذ يعه لا النسل اإلدهملاعي

في س س األنسا الم يل ةالنس ال مافي م المي  ،نسل الشخصلي ،
م ال ي الفيزيمي  ،م إاه الا ذلك

مل

ل أن نؤةل ع ى أن لةل نس من األنسلا

لمل الهي هفصل ين م ين األنسا المداماق .ممن مدا ااسمنز فإن نس

ال مافل م المللي هللم الللذط يمه للك إمةانيل الضل ل مالسلليلاق النسل لنسل الفعللل
اإلدهماعي مذلك من خالل علين أساسيين:
م

أوال :مللن خللالل المماعللل المعيااي ل ( المعللاييا م الهماليللل ،األع ل اا  ،العللالا

المانمن) الهي ههملى هنوي الهفاعل لاخل النسل اإلدهملاعي .أملا الثااني فيلؤلط

فاع يهل ملن خللالل إسللهيعا
عللن لاي ل عم يللا

األفلاال لمةللمن ال مافل م المللي السللا لق فللي المدهمللن

الهنش ل اإلدهماعي ل  -م الهللي هللؤلط مسللا ل اإلعللال لم اا

فياللا -يللث هص ل ح ال ماف ل عنص ل اا مةمنللا فللي ال نللاء اللللافعي ل نللاء الشخصللي

يعنللي ذلللك أن الهغيللا فللي ال ماف ل يللؤلط إلللى هغيللا فللي نس ل الشخصللي مالنس ل

اإلدهماعي م العةس ليس ص ي ا الضاماق .إذ أن أط هغييا ي لث
 -1م مل عال

غيث ،الهغيا اإلدهماعي م الهخليل ،ل ،7لاا المعاا  ،الماهاق ،0339 ،ص .70

لل أن

 -2ع ي م ممل لي  ،م مل م ممل الدمهاط ،ع ياء ع ي شةاط ،الهغيا اإلدهماعي م الهغيا ال مافي ،ل،7101 ،0
لاا الميساق ل نشا م الهمزين ،ا الن ،ص .070
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يوللل خاضللعا لمللي األنسللا اإلدهماعيل المسلليلاق م الهللي هعه للا أع للى مةمنللا
ال ناء من يلث فاع يهالا ،فلي لين تلل ههغيلا األسلالي

المللي  ،للل أن الم لللا

الهلي هل ل ملن خاللالا

اإلدهماعي ل الهللي هعمللل فياللا هللذ األسللالي

أيضللا ،م يؤةللل ااسللمنز أن نمللل المللي ا ل
فللي نللاء النس ل م ع ي ل ف لإن هغيللا نللاء النس ل

تللل ههغيللا

يهغيللا للالاغ مللن لللمث ه للاين
للل أن يهماف ل مللن اإلله ازمللا

الميمي ل األساسللي فللي وللل سلليلاق نس ل ال ماف ل  .1الللذط يفللهح لنفس ل نافللذق مللن
خالل مسا ل اإلعال الهي همفا األفةاا مالصما يموفاا الناس في فال مهأميلل
تلا ة يا من هدا ها اليممي  ،مهميل مسا ل اإلعال إلى همةيل الملي المشلهاة

ماممز الهما ل اإلضاف إلى الهشلليل ع لى المماعلل الهلي يعملل فلي و الا النولا

اإلدهماعي ،2فاي ه نلي الماتلن ةيفيل هضلفي الشلاعي ع لى ال نلاء اإلدهملاعي،
مالهغيل ل اا الهةنملمديل ل اله للي مسل ل

مس للا ل اإلع للال أ للا

لايمل ل مهعليل ل ف للي

لللمث هغي ل اا إدهماعي ل مهسللااع فللي المللي  ،المعللاييا ،المؤسسللا

اإلدهماعي .3

مالعالتللا

 -1المادن السا  ،ص .091

 -2عزط ع ل الا من ،سعيل ممعيزق ،اإلعال م المدهمن ،مادن سا  ،ص .990
 -3مادل الزيمل ،الش ا

م المي في عال مهغيا ،ل ،0لاا الشام ل نشا م الهمزين ،ا الن ،7119 ،ص .20
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رغمما اميمةممة الكبممرا الممحظ ةبظممت بيمما ممارة اإللعممماا فممي الج ازئممر إال أننمما
إر ئةنمما بصممر يممحا ال ممارة فممي مرببممة ممما ب م اإلسم مال و مرببممة ال ممي ممي
غةم م ار فمممي المنظومم ممة اإللعمامةم ممة مم ممع اإل م ممار إل ممت أن ي ممحت ال غةم م ار مس م م

الصممبافة المك وبممة ف ممو .ون متسسمما

اإلحالعممة و ال بفزةممون ال ممي ب ة م

لعب ممت الس ممبوة ب ممت صم م ور ال ممانون ال

بك م ار

مموظ س ممنة  .2102أة ممن فم م ا مج ممال

السم ي البصرظ .
كانم م

الص ممبافة المك وب ممة ريةن ممة امو مما السةاس ممةة و ببا ي مماة ف ممةة

اإلسم مال ورث م

الج ازئممر و م ةة سممببةة جم ا س مواى لعبممت المس م وا اإلق صمما ظ

بة ممخ ال م م ار و غةم مما

م بفمما

البممر مممن ة ممامت وأ ارمممل...ال لعبممت المس م وا الث ممافي بةممخ إر فمما

نسممبة اممةممة و غةمما
ال م

قالعم م إن اجةم ممة أو لعب ممت المسم م وا اإلج م ممالعي بةم ممخ

لاومما ار و اليةاكممل .أممما المس م وا السةاسممي فبمما ةببممخ

الج ازئممرظ أن إس م م ع ببممماو اإلس م مالة ب ممت إن م لع ص م ار بمما لعبممت

السبوة بمةن م بمف امقوما

الم مكبة لبمز جبيمة ال برةمر المووني .1و كمان

حلممو وا ممبا منممح مممت مر الصمموماا  21أغسممو
لع مماا  .0512وك ممان ةجم م

0591ة وفممي ممت مر ومرابب

إن ظ ممار م ممت مر الجبي ممة لس ممنة 0511ة بة ممخ ممرر

النم مموح اإل م م راكي لب نمةم ممة .لعمومممما فم م ن ال و مموو ال ممي كانم م
الص ممبافة المك وب ممة فم مي الج ازئ ممر ب ةم م
الوسم ممائل و اإلمكانم مما

سم ممةر لعبةيممما

نفس مميا ب م م اإلسم م مال .و ب ممي إ ممكال

الما ةم ممة و الب م مرةة موروبم مماة إح إن مم ممن ن م ممائ الثم ممور

الجزائرةة في مة ان اإللعماا يو ال جمز المسمجل فمي اإلوما ار اإللعمامةمة سمواى

م من بةممخ الكمما أو الكةممفة فجممل الصممبفةةن انممحاو كممانوا منا ممبةن س مواى قبممل
الثور أو ماليما و المب

ممنيا و يما قبةمل قم ما كموةنيا فمي ال مار

اصمة

 -1ةوسف مارة اإل صال و اإللعماا السةاسية الث افة السةاسةة بةن وسائل اإللعماا و الجميورة و0ة ار الك ا
الب ةخة ال اير ة 2102ة ص .91
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فرنسما أو الببم ان ال ربةممة .1يممحا ال جممز لعرقممل إةجمما سةاسممة إلعمامةممة لوموبمما
و ال ي

ال

بف بال رور لعن وموبا

و موال

أبناى ثور ال برةر.2

ب م م بص ممول الج ازئ ممر لعب ممت اإلسم م مال ف ممي  9جوةبة ممة  0512ظي ممر لعم م

ص ممبف كم م

م ب ممف اإل جاي مما

نوفمبر  0512إسم م
ص م ر ب ممون

السةاس ممةة .فف ممي الف م مر م مما ب ممةن جوةبة ممة و

جبيمة ال برةمر المووني صمبةفة االمجايم ا ال مي كانم
صممبةفة

إلممت الج ازئممر و لعمما

Republican

ال ةولعةة الموقوفة سنة 0599ة إلت الظيور و بز ال

Algerة حا

النزلعممة

الجزائرظ ب صم ار

صبةف ه رغا أنيا لما م ا وموةما 3.ففمي أو  0511ألعبمن البرلممان المحظ ةمثمل
نواب مه جبيممة ال برةممر الممووني ال ولممة حا
ف



نظمماا البممز الواب م و كن ةجممة لممحلو

الصبافة نولعيا .و لعبةه مةز يحت الف ر من  0512إلت 0519

إن اى صبف ةومةة ج ة

اب مة لب ولمة مثمل ال م

:

فمي سمنة  0512الج ازئمرة

والجميورةممة فممي وي مران و النصممر فممي قسممنوةنة 0511ة و الج ازئممر يممحا المسمماى
سنة .0511




أمةا الصبافة االس مارةة.
مراقبة الصبافة الوونةة.

Lahouari sayah .Les moyens d’information et le développement national en Algérie, Paris :
-1
Mémoire de l’institut français de presse, université de paris, 1969, p 35.

 -2صالا بن بوز ة السةاسة اإللعمامةة الجزائرةةة المنوب ا
لما صالة ال

01ة 0551ة ص.025

النظرةة و الممارسة 0551 – 95ة المجبة الجزائرةة

 -3لعب الربمن لعزظة الس ة بوم ةز ة اإللعماا و المج معة ار الورسا لبن ر و ال وزةعة الجزائرة 2101ة ص.11

ب صرف
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المبحث االول :التجربة اإللعمامةة في الجزائر من الحزب الواحد إلى
التعددةة

المطلب االول :مرحلة األحادةة الحزبةة.

يممحت المرببممة فممي النصممف الثمماني مممن لعمماا  0519وافممرز و م ا

بم أ

ج ة ا في وبة ة ال ماقة بةن الصبافة المك وبة والسبوة السةاسةةة فممع ب اةمة
بكمما ال مرئة
ال والعا

بومم م ةن بمم أ

ال ولممة مموظ متسسمما يا واسم م ا

الكبرا لببما  .ففي المجال اإللعمامي اسمن

اإللعمامةممة إلممت وزار اإللعممماا ال ممي يةمن م

يةمن يمما لعبممت

ميماا صمةاغة السةاسمة

لعبممت كممل وسممائل اإللعممماا مممع الغمماى

الم ةرةة ال امة لبصبافة المك وبة فمي اك موبر  0519وبنماىا لعبةمه بولم

وزار

مممة السممبوة السةاسممةة ال ائمممة واصممبب

منبم ار

اإللعممماا إلممت متسسممة قوةممة فممي

لب وجةم ممه السةاسم ممي واإلج مم ممالعي بواسم مموة وسم ممائل اإللعم ممماا الجمايةرةم ممة السم ممةما

ال ومما السممم ي البصممرظ ال محظ ب ممي ب ناةممة كبةممر مممن وممرف السممبوة وة ممو
حلو ل



بال


أسبا :

اليةمنة الكامبة لعبت متسسة ال ةبفزةون وال ار ةو من ورف السبوة .
مممن أبسممن ال ن موا

وبة ممة يممحت الوسممائل ال ممي كان م

فممي واصممل البكومممة

الحظ كان ة اني من اممةة .

م ف بركةممة الصممبافة المك وبممة ب م ف اإلب مراف الصممبفي لعنم الكثةممر
1

ممن كانوا ة غبون مناص

إلعمامةة انحاو .

امقل في ب اةة بكا الرئة

بوم ةن الحا ركز سةاس ه اإللعمامةمة لعبمت نمةمة

لمما كممن الصممبافة المك وبممة مممن

مممن إي ماممما

السممبوة السةاسممةة لعبممت

ال ومما السممم ي البصممرظ إلس م ماله منبممر لب لعاةممة السةاسممةة والع بريمما الوسممةبة
 -1ةوسف مارة اإل صال واإللعماا السةاسية الث افة السةاسةة بةن وسائل اإللعماا والجميورة و0ة ار الك ا
الب ةخة ال اير ة  2102ص . 99
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ال ممي ن ممر لعبريمما أفكممار الثممور وق م جمماى فممي أب م
موظفما بسممةوا ولكنممه مسممتول ب ة ممي ...ةجم
ال م ممي و ن م مما وةجم م م

وابا ممه :ا الصممبفي لممة

لعبممت صممباف نا أن بنممت االفكممار

لعبةي م مما ان ال ك ف م ممي ب م ممالموقف الوس م ممو أو

م ممح موقف م مما

م ار م مما.ا 1رغم مما اإلي مم مماا ال م م ةف الم ممحظ أول م ممه السم ممبوة السةاسم ممةة ل وم مما

الصبافة المك وبة ورغا سةةر ال مل اإللعمامي و جنة ت ل ممة الثمور ومبا ئيما
اإلة ةولوجةةة ف ن يحت الصبافة المك وبة كب

منب ار لب لعاةة السةاسةة ووسمةبة

مممن وسممائل ال بئممة الجمايةرةممة اإلس م ار ةجةة امكثممر أيمةممة ل م ا صممانع ال مرار

انحاو .فالبوا خ ال ي و ق م

فمي  05جموان 0519ة ا

إلمت إ فماى جرةم

ا الجممي رةبوببةكممانا ويممي الةومةممة ال اصممة الوبة م ال ممي لمما ةمسمميا ال ممأمةا كممما
صبةفة الوبوبلا و ا وة يا بجرة االمجاي ا الناو ة بالبغة الفرنسمةة

وقف

وال ي ال زال إلت ةومنا يحا و ة بر إص ار جرةم المجايم بم ثا إلعمامةما يامما
من البغ ممة الفرنس ممةة ي ممي ال ممي كانم م

والث ممافي وأصممبب

أن ممحاو مس ممةور لعب ممت الو ممع اإللعمامم مي

جرة م المجاي م مثممل الصممبافة المك وبممة فممي الج ازئممر نظ م ار

لبجا سببيا الحظ ببغ سنة  0591مائة ألف و سع مئة نس ة .ولا ة ع غةةر
ا ر بالنسبة لبجرائ ال مي أسسم يا البكوممة الجزائرةمة ممما ةبمرز جيمو البكوممة
المبحول ممة م ممن أج ممل ال
واصب

مماى لعب ممت المبكة ممة ال اص ممة ف ممي المةم م ان اإللعمامم مي.2

الجيو من ورف البكومة الج ة ل م ةن الو ع الج ة واقامة نظماا

إ م راكي لالعمممااة و ة مثممل يممحا النظمماا فممي إلغمماى الصممبافة ال اصممة و وجةممه

الصممبافة البكومةممة و البزبةممة ل صممبا أ ا س م مبيا ال ولممة ل زةممز سةاس م يا.
ةا ألعماليا اإلةجابةة و إ فاى املعمال السمببةة و سم ريا .ي مان الن و مان:
 -1بن بوز صالاة السةاسة اإللعمامةة الجزائرةةة المنوب ا

لما صالة ال

01ة ص10ة

النظرةة والممارسة 0551-0595ة المجبة الجزائرةة

 -2زيةر اب ا نة الصبافة المك وبة في الجزائرة ةوان الموبولعا
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إلغاى المبكةة ال اصة و وجةه الصبافة المك وبة

بران من ال والع امساسةة

ال ي بني لعبةيا النظاا اإل راكي لالعماا في الجزائرة أما فةمما ة مص ال وجةمه
ف م أصممبا سمميما ب م أن أصممبب

جمةممع الصممبف الةومةممة اب ممة لببكومممة .إن

إقامممة النظمماا اإل م راكي لبصممبافة فممي الج ازئممر لمما ة م ا ون اإلصممو اا بممب

الم اكل المو ولعةة منيا م كبة ال وزةع وم كبة اممةة و ال رة  .ف قامم
البكومممة ب

م ماح قم مرار ب ممارة  05أو  0511ب ن مماى ال ممركة الوونة ممة لبن ممر

وال وزةممع والعوائيمما صمممابةة اإلب كممار فممي مة م ان وزةممع الصممبف ون وب يمما

أظ أن وزةمع الصممبف ممنمو إحا لمما ةم ا لعمن ورةم يممحت ال مركة ال ممي ال مموز

إال الصمبف الباصممبة لعبمت أ ممةر أو إجماز مممن ومرف البكومممة .1و ب م حلممو
لعمم م

البكوم ممة إل ممت ممأمةا ممركة ايا م م ا ال ممي كانم م

الص ممبافة ف ممي الج ازئ ممر .2إ ممافة إل ممت إ مماح إجم مراىا
كم م ممكل سةاسم ممي ةفم ممر

ال رةم م

ال ممي وربم م

غةةم ممر سم ممةور البغم ممة الفرنسم ممةة فم ممي المة م م ان الث م ممافي

واإللعماممي فكمان ل ازممما إ ماح ب م
الج ةم م ة ف ربمم

ممولت لعمبة ممة وزة ممع

اإلجمراىا

ال مي جماو مممع يمحا الو ممع

أوال الجرةم م المصممور فممي ال بةفزةممون سممنة 0591ة ثمما لعربم م

جرة م م النصم ممر ب سم ممنوةنة 0592ة كمم مما م ممرر رة م م

اإل م مميار سم ممنة 0591ة

وب يا جرة الجميورةة بويران  .30591ولعموما فالسةاسمةة االلعمانةمة الم ب مة
فممي يممحت الف ممر مةممز بممالكثةر مممن الغمممو

س مواى لعبممت الص م ة النظممرظ أو

المة م اني اح انممه إلممت غاةممة  0591لمما ةكممن ينمماو قممانون لالعممماا ةممنظا ممارسممة
االن وة اإللعمامةة و ةب

 -1نصر ال ةن نوارظة الصبافة و االريا

االوار ال اا لمينة اإللعمااة و يحا الفم ار ال مانوني

في الجزائرة الةازورظ لبن ر و ال وزةعة االر نة 2109ة ص .99

 -2لعزظ لعب الربمن و ا رونة لعالا اإل صالة ةوان الموبولعا

الجام ةةة الجزائرة 0552ة ص .012

 -3زيةر اب ا نة الصبافة المك وبة في الجزائرة مرجع سب حكرتة ص .011
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ل ممه ان كاس مما ه الس ممببةة لعب ممت ن مماو وس ممائل اإللع ممماا و بال ممالي اص ممبا الو ممع

اإللعمامي ةمةل اكثر إلت الركو .1

المطلب الثاني :من سنة  9191إلى سنة.9111
بممر المرببممة الماب ممة لوفمما المرئة

يموارظ بومم ةن اظ منممح  0595مرببممة

االي ممماا ب ومما اإللعممماا ب م ما ممي نولعمما مممن اإليمممال فممي المرببممة السمماب ةة

والب اةة كان

ب ن ا الممت مر ال اربمع لبمز جبيمة ال برةمر المووني مما بمةن 20

و 29ج ممانفي  0595إح ة ب ممر من رج مما يام مما ف ممي مةم م ان اإللع ممماا بة ممخ وافم م
المت مر و مول مر لعبت الئبمة اصمة بماإللعماا ب م ما أكم

في ال نمةة .و مع قوما اإللعمماا ب م إن ما يمحا الممت مر بم
السةاسةة و البز البحةن يةمنا بصفة كبةة لعبةه مما سب
اإللعمامممي إح أثب م م

لعم م ا فالعبة يمما و لعرقبم م

اإللعمامةة و م الج يا بس

ما

أيمة مه الكبمرا
رلعاةمة السمبوة

في يور الو ع

ظي ممور النظممر الموبم م لبم ممكبة

ةه من أولوةا  .يحا اإل مراف بم نولعما

من الص ار بةن البكومة و البز بةمخ باولم

البكوممة إب ماى السمةور لعبمت

أجيز اإللعماا بةنما أ ار البز أن ةج مل منمه أ ا الثمور ال مي ب م

و ار بمار از

نظ م ممةا –قو م مما اإللع م ممماا -قانونة م مما ب صم م م ار ب م م م

البم م موائا

فممي ال ربةممة االة ةولوجةممة وال ولعةممة الن ممالةة و ال وجةممه السةاسممي .و مرجا يممحا
الصم م م ار ب لع م مما

وال مرة ا

أيميمما الئبممة اإللعممماا الصمما ر لعممن مممت مر جبيممة ال برةممر الممووني

وقانون اإللعمماا لسمنة  .0882و ال رةمر ال مامل المحظ بم

السةاسمة اإللعمامةمة

والمنبث م لعممن ال م ور ال اصممة لبجنممة المركزةممة لبممز جبيممة ال برةممر الممووني.
و

مممن

المب ا

الئبممة المممت مر ال اربممع لبممز جبيممة ال برةممر الممووني مجمولعممة مممن

امساسةة إل كالةة ووةر الممارسة اإللعمامةة ويي:

 -1ق از رظ بةا ة الصبافة و السةاسةة واكسة كوا لبن ر و ال وزةعة الجزائرة2118ة ص.18
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الم ممر الص ممبفية الرس ممالة اإللعمامة ممةة الجمي ممور والوس ممةبةة ماي مما س ممنة
 0582قممانون اإللعممماا المكممون مممن  028ممما
والممارسم م ممة المينةم م ممة و وزةم م ممع الن م م مرةا

م ور فممي فبممو الن ممر وال وزةممع
ال اصم م ممة

و ال م م م ورةا ة اإلة م م م العا

والمس ممتولةةة بم م ال ممر ة امبك مماا الجزائة ممةة وك ممان وج ممه ال ممانون نب ممو بماة ممة
امسم م م

والرك م ممائز ال م ممي ة م مموا لعبةي م مما النظ م ممااة و غبةم م م

جانم م م

الواجب م مما

و

في اكثر من  91%من مموا يمحا ال مانون.1مما مةمز بمه

الممنولعا

وال وبا

الم بوم مما

وام ب ممار لع ممن الص ممبفي ببج ممة أني مما م ممن أسم مرار ال ول ممةة رغ مما ان

يممحت الف ممر يممو إس م غمال نصمموص قممانون اإللعممماا لسممنة 0582كممحرائع لبج م

ال ممانون ةتك م لعبممت ب م الم مواون فممي اإللعممماا و الممحظ جمماى بممه مةثمما .0591

كما مةز باإلس مال ال سفي لمصوبا الثور الحظ إلع بمت وم
السةاسةةن و ن

بماإللعماا اإلمبرةمالي الث مافي و بال مالي

و م ماال

مرور بماةمة اإللعمماا

الووني والثور ب وجةه اإللعماا و إ اح مفيوا الثور ك نما لب صمرف وال بم خ.
و ممي

الف ممر إس م مرار ف ممةل اإلحالعممة و ال بفزةممون لعبممت الصممبافة المك وبممة

و ف م ممو الص م ممبافة البكومة م ممة لعب م ممت الص م ممبافة البزبة م ممة و الص م ممبافة المك وب م ممة
الفرنس ممةة .و إق ص ممر ور اإللع ممماا ف ممي ب ممو الف ممر لعب ممت ن ممل الن مماو الرس مممي

ل وممو ار البةمما اإلق صمما ةة واإلج مالعةمةة فم ف ر ال ب ة مما
و لعبةممه ف م كان م

ل مم الم الجممةة

الصممبافة صممبافة سممبوة و اإللعممماا لعممن الزةمما ار الرسمممةة

لبمستولةن و ن ما يا و وبيا .فبا كن إال بمثابة البا ر الغائ .2

فممي ام ةممر إن وبة ممة النظمماا السةاسممي الممحظ سمما الج ازئممر فممي يممحت الف ممر

والمحظ مةممز بنظمماا البمز الوابم و ركةممز السممبوا

فمي فئممة ال ةمما السةاسممةةة

ج ممل وسممائل اإللعممماا فممي الج ازئممر مجممر قنمما ناقبممة ل ومما

السممبوة السةاسممةةة

 -1لةبة غروبةة ور الصبافة المس بة في رسة ال ةم راوةةة اوروبة ك وراتة جام ة لعنابةة 2101ة ص .91
 -2لةبة غروبةة المرجع نفسهة ص 99ة .91
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ونظ ار إلب كمار السمبوة ل وما اإللعمماا وفر ميا الرقابمة لعبمت ام بمار مما أ ا
إلت غةا

اإللعمامةة .

ث ة الجميور في المتسسا

المطلب الثالث :مرحلة التعددةة اإللعمامةة:
ل ألعو

أب اخ أك موبر  0588ف ما قوةما لبصمبافة الوونةمةة فمالممابظ

أن ال غةةممر الممحظ ممي ه السممابة اإللعمامةممة فممي الج ازئممر ق م م م
الصممبافة المك وبممةة ب م أن نمما
سمرةا ال نموا

ال ة م مممن امص موا

وأك م

بنسممبة كبةممر
ممرور

لعبممت

المسم و و موفةر الظممروف الممائممة لبرةمة ال بةمر إلمت جانم

ال غة ار الجحرةة ال ي مس

المجال اإلق صا ظة الث افية السةاسي اصة ب

إقم مرار سم م ور 0885ال ممحظ أج مماز ال

ة ممة السةاس ممةة واإللعمامة ممة ون ممص لعب ممت

البرة ممة اإللعمامة ممة ب ن مماى المتسس مما

الص ممبفةة المسم م بة ف ممي ممكل ممركا

مسم ممايمة .1جس م م

يم ممحت ال

وال انونةة نب صيا فةما ةبي:2


ةم ممة مم ممن م مممال ب م م

إصم م م ار من م ممور  05م م ممار  0551ال م ممحظ س م ممما ب م ممكةل رتو

جمالعةة واس ثماريا في مجال اإللعماا.


المصمما قة لعبممت قممانون اإللعممماا  19/51الم

ال بةر وال


اإلج م مراىا

ال نظةمةم ممة
أمم م موال

مممن امبكمماا الم ب ممة ببرةممة

ةة اإللعمامةة.

و ع وسائل نظةمةة ج ة لب كفل بصمابةا

السبوة ال مومةةة و ممان

إسم م م مالةة المين م ممة و مثبي م مما لعب م ممت مسم م م وا مص م مما ر ال م م مرارة أظ وزار الث اف م ممة
واإل صالة المجب


املعبت لالعماا والمجب

إقم مرار مرس مموا نفة ممحظ ة

ممي ب لع مما

الووني السم ي البصرظ.

نظ ممةا المتسس مما

الوونة ممة لاحالع ممة

وال بفزةممون والبممخ ووكالممة امنبمماى الوونةممة والوكالممة الوونةممة لثب م اخ المصممور
 -1ق از رظ بةا ة الصبافة و السةاسةة مرجع سب حكرتة ص .90
 -2نصر ال ةن نوارظة الصبافة و االريا

في الجزائرة مرجع سب حكرتة ص .11/95
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لعبممت ممكل متسسمما

لعمومةممة حا

وممابع صممنالعي و جممارظ وب مما لبممما 02

مم ممن قم ممانون اإللعم ممماا و المم مما ةن  11و  19مم ممن ال م ممانون 10/88والم
ال انون ال وجةيي لبمتسسا

ال مومةة.

نظممةا لعنمماوةن صممبافة ال ومما ال مماا فممي ممكل ممركا



حا

م مممن

أسممياة والعمما

نظةا الوكالة الوونةة لبن مر و اإل ميار فمي مكل متسسمة لعمومةمة إق صما ةة
منح .0585
لعا م م

الص ممبافة ف ممي ب اة ممة ي ممحت المربب ممة ف ممر وجة ممز م ممن البرة ممة الواسم م ة

والمثةر فةمما بمةن  0551إلمت 0552ة بةمخ ظيمر أكثمر ممن  91بمز م مرف
بممه و كممل ةس م ت إلممت إم م ماو صممبةفة ب م خ ببسممانه و ن ممر أفكممارت و كسممبه

قالع جمايةرةة واس ة .1كما نولع

بزبةةة فر ةة:2

صبف بمو الف مر الموجةز ممن :بكومةمةة

امبم از أن صم ر ج ارئم يا و كانم



الصبف البزبةة :إسم والع



الصبف المسم بة :فمي الب ة مة يمي صمبف اصمة ةم بكيما مواص ممن

أسبولعةة ناو ة بالبغة ال ربةةة الفرنسةة أو اممازةغةة.
أربا

االموال

أو أسبولعةا



ويي ةومةا



الص ممبف البكومة ممة :اب ممة لب و مما ال مماا و ي ممي ةومة مما

جبيما

ص ر بالبغة ال ربةة أو الفرنسةة.
أو أس ممبولعةا

م بكيا ال ولة و ص ر بالبغة ال ربةة أو الفرنسةة.
ممي

الصممبافة ب ممكل لعمماا إز يمما ار كبةممر فممي ب اةممة يممحت الف ممر ة بةممخ

ظيممر ال م ار مممن ال نمماوةن كم ما لعرفم

وممو ار نولعةمما و لع م ا وقممو إصممو اا

 -1لعب الربمن لعزظة الس ة بوم ةز ة اإللعماا و المج معة مرجع سب حكرتة ص .11
 -2زيةر اب ا نة الصبافة المك وبة في الجزائرة مرجع سب حكرتة ص .095/098
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بةن السبوة السةاسةة و الصبافة بةخ وصل لع
 0550إلت  011من بةنيا 01
ب

الصبف من ب اةة ةسممبر

ةومةة.

لع من الصبف لعن

ولي أبم غزاظ رئاسة البكومةة ب أ إب جا

الصم م ورة كم مما ظي ممر ن ممو م ممن الصم م ار ب ممةن الص ممبافة ال اص ممة و الس ممبوا
السةاسةة .مثل مظايرت فمي ام ثمال لعم
المجممال

ال

كبةمر ممن الصمبفةةن امماا المبماكا و

ممائةة .و بممما أنممه لمما كممن ينمماو

موابو و قةممو وا ممبة بكمما

لعمبةة إص ار الكثةر من الصمبفة و كمحا لعم ا موفر مروو الممارسمة المينةمة
مما أ ا إلت إ فاى لع
سةاسةا ب س الة الرئة

ياا من يحت الصبف.في الف ر الموالةة ال مي إم ماز
ال احلي بن ج ة و ظيمور المجبم

 01جم ممانفي 0552ة و إلغم مماى ن م ممائ ال م م ور امول لان ابم مما

املعبمت لب ولمة فمي
ال م مرة ةة ال م ممي

جممر ةمموا  21ةسمممبر  0550و إلعمممان بالممة الو موار ةمموا  5ج موان 0552ة
واص م ار ال مرار الم

مممن ق مرار إب كممار السممبوا

لث بممار اممنةممة .م يممحت

الف ر مرببة غةر مس ر في مارة الج ازئمر الم اصمر ة فب م إلغماى الم ور امول

مممن اإلن ابمما

ال مرة ةة ال

ةممة واق مرار بالممة الوموار ة جمم ال مممل ب س م ور

0585و قانون اإللعماا 0551الحظ كر برةة الصبافة.1

أثر إلعمان بالة الووار أثر حلو لعبت الصبافة بةخ:


بممل المجب م

املعبممت لالعممماا مممن وممرف رئممة

البكومممة انممحاوة وف م ا

المجال أماا م اة ا واس ة لعبت الممارسة اإللعمامةة .


يةمن ممة الس ممبوة السةاس ممةة لعب ممت الص ممبافة اص ممة ببج ممة إسم م رجا يةب ممة

ال ولم ممةة وحلم مو لعم ممن ورةم م إق بم مماا لعناص ممر اممم ممن الم م م ار الصم ممبفةةة
والع م ممال صم ممبفةةنة و وقةم ممف الصم ممبف لعم ممن الص م م ور ب م مرار مم ممن وزار
ال ا بةة .

 -1نصر ال ةن نوارظة الصبافة و االريا

في الجزائرة مرجع سب حكرتة ص .11
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بة م ن مماو أغب م

إ فمماى الكثةممر مممن لعنمماوةن الصممبافة البزبةممة بسممب
امب از إلت بةن وفر الظروف المناسبة.
ولكنة ب

إغ ةال مبم بو ةافة رئة

المجب

املعبت لب ولة ةموا 25

جوان 0552ة و ولي ر ا مالو رئاسمة البكوممة فمي جوةبةمة 0551ة لموبظ أن
غالبةة الصبف إنسجم

السبوةة فنظ ار ل ماقة ر ا مالو الووة

مع وا

بالص ممبفةةنة ونظ ممر يا لم مه ب لع ب ممارت أبم م الوج مموت الص ممبفةة ال ةم ممة .وأص ممبب
ب م

الص مبف المس م بة منممابر لممب

م افع لعممن ال

مماةا ال ممي ةوربيمما بممز ال جمممع مممن أجممل الث افممة وال ةم راوةممة

وجرة اLa tribuneا ال ي كان
فمممي الوق م م

امب م از ة مثممل

اLiberete

ا ال ممي كان م

افع لعمن مصمالا بمز جبيمة ال برةمر المووني.

الم ممحظ أصم ممبا ااإل م مميارا وسم ممةبة فم ممي ةم م السم ممبوا

الصبافة ال اصةة ال ي أصمبب
ال وزةممع .1أممما امسممبا

ريةنمة بالنسمبة ل مركا

اإللعمامةممة ف م كمن فممي

لب م ممغو لعبم ممت

الوبالعمةة ومتسسما

م ف يممحت الصممبف مممن بةممخ

ال ممكل والم مممون وكممحا المنافسممة ال ممي وج م يا مممن وممرف الصممبافة المس م بة

ال م ممي ب م م أ

ص م م ر إب م م اىا مم ممن  1سم ممب مبر  0551بةم ممخ ظيم ممر أن الوم ممابع

اإل بممارظ لبصممبف المس م بة أكثممر مص م اقةة مممن وممابع ال مرأظ الممحظ م مماز بممه
الصممبف البزبةممة .وة م ال مرار المموزارظ بممةن وزار ممي الث افممة واإل صممال وال ا بةممة
والجمالعمما

المببةممة والمممتر فممي  19ج موان  0551واب م ا مممن أيمما اإلج مراىا

ال ي كان ليا امثر لعبت مس بل ال ة من الصبفة بموجبمه قمرر السمبوا

إب كممار ام بممار اممنةممة ومنممع ن ممر كممل بممر ال ةممأ ي مممن ال ن موا
وكان يحا ال رار م بولعما ببمبمة ممن ال وصمةا
اممنةممة مممن قبممل وسممائل اإللعممماا وب م

نةمما

الرسمممةةة

الم ب مة بكةفةمة م الجمة ام بمار
وجةممه ال مرأظ ال مماا  .ويممحا ممما

ةبررت ال راجع الرسمي لعن برةة اآل اى اإللعمامية في إوار ميني ويو ما لعبر
-1نصر ال ةن نوارظة المرجع الساب ة ص.11
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لعنممه إب مرايةا إبرايةمممي فممي ب ةثممه لعممن و م ةة ممارسممة المينممة الصممبفةة بممةن
 0552و :0559البظنم مما لعم ممو لبص م ممبفةةن الم ممحةن كم ممانوا قم م م

سم ممنوا

ومس ممتولةا

مناصم م

م ممغبوا

قب ممل س ممنة 0588ة فيم متالى الموظف ممون ف ممي قو مما الث اف ممة

إس م م رج وا بم ممةن أة م م ةيا ال نم مما ال بفزةونةم ممة الوبة م م ووكالم ممة اإل م مميار والصم ممبف
البكومةممة .لعممو المراقبممة الحا ةممة فممي المتسسمما
المالةة الم بولعة ب جراىا
الم اة ا
وربم

ال

أكثر وور

ال مومةممة لالعمممااة ال ممغوو

الصبفةةن  :اإللع اال

ال سفةةة

مائةةة بجمز الصمبفة المراقبمة الوقائةمة لث بمار اممنةمة وال مي

منمح جممانفي  0551ل وبم ب م حلممو ممن ممال

ممكةل بةمة اإل صممال

في جوان  0551في وزار ال ا بةمة و مكةل لجمان ال مراى فمي نياةمة  0551فمي
متسسا

لعرف

الوبالعة. 1

يحت المرببة من  0551ومما مايما م يو ار فمي ال ماقمة بمةن السمبوة

السةاسممةة والصممبافة بسممب

الرقابممة لعبممت ن ممر و وزةممع ام بممار و م يور برةممة

ال بةم ممر والركم ممو ال م مماا لن م مماوا

امب م م از السةاسم ممةة ممم مما أثم ممر لعبم ممت الن م مماو

اإللعمام مي لبصممبف بةممخ سممجب

سممنة  0559إ فمماى الصممبافة البزبةممة م ممن

السابة اإللعمامةة بصفة به كبةمة2ة ب م صم ور ال بةممة الرئاسمةة رقما  .09و

ال ارجممع الرسمممي لعب ممت ال م موانةن ال ممي أقممر برة ممة الصممبافة فةم مما س ممب ببجم مة
ص وبة المرببة و ومور الو مع اممنمي انمحاو بةمخ لعرفم

الف مر بمةن 0551

و 0559إغ ةال ال ار من الصبفةةن ولعمال قوا اإللعماا .
ب

ولي أبم أوةبةت رئاسة البكوممة فمي ةسممبر  0559لع م

م م م ا س ممةفي وال ممت غاة ممة  2110لعرفم م
إسم م والع

ب مم

إسم الة

الص ممبافة نولع مما م ممن اإلسم م رار بة ممخ

ال ن مماوةن الوص ممول إل ممت رجممة م ممن المبافظ ممة لعب ممت قراىي مماة

- Brahim Brahimi, le pouvoir, la presse et les droits de l’homme, Algerie:marinoor,1998,p108.109
 -2ر ة اةو ة لةل الجزائر السةاسية المتسسة الوونةة لفنون الموب ةةة الجزائرة0552ة ص 19
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واب م اى مممن سممنة  2110لعرفم
ف ب

السمبوا

الصممبافة راج مما م ارنممة بالسممنوا

فمي و مع قمانون إلعمماا ج ةم ة ما مت وال غةم ار ال مي فر م

نفسيا لعبت السابة اإللعمامةةة كما واصب
وحلممو بفممر

السمماب ة كممما

ال ولة ج ةم قب م يا لعبمت ال وما

الرقابممة ولعم ا فم ا ال ومما السممم ي البصممرظة كممما أن قمرار م ةل

قانون ال وبا

ببجة البفاظ لعبت المتسسا

واليةئا

النظامةة ممن اإليانما

وال م ا وال ممحف أ ا إلممت كمممةا أفموات الصممبفةةن و م ة ال نمما لعبممةيا  .1رغمما
المبمماوال

الواس م ة ال ممي جمماى بيمما قممانون اإللعممماا  19/51لف م ا المجممال واس م ا

لبممارسمما

اإللعمامةممة فممي الج ازئممرة و ن بيمما مممن الممارسممة السةاسممةة فممي إوممار

البممز الواب م إلممت م
ل ك

الوموبا

ال مممل الصممبفي فممي إوممار إلعمامممية إال أنيمما لمما كممن

ال ي كمان ةن ظريما الممابظمون والممارسمون اإللعمامةمون فمي

الج ازئممرة إح ممي قممانون  19/51لع م
جيمما

ناق مما

ج بم

منممه مبممل إن مما لع م

ا الصممبفةونة المفكممرونة رجممال السةاسممةا ففممي ما ممه الثانةممة والم ب ممة

بممالب فممي اإللعمممااة لمما ب م كةفةممة ممارسممة الم مواون ب ممه فممي الم مماركة فممي
اإللعماا وممارسة البرةا

الرظ و ال بةر.
امساسةة في ال فكةر و أ

لف يحا الب نمو ممن الغممو

و لما بم الكةفةمة بماةمة و نمةن يمحت

الممارسة .أما لعن فصل ال ناوةن الصبفةة لعن لعمبةة الوبمع و الن مر الم مار
إلةي مما ف ممي الم مما  18م ممن ق ممانون  19/51فم م ن وبة ي مما واق ة مما أ ا إل ممت ظي ممور
م مماكل لع ةم م ف ممي ام ممل الص ممبافة م ممع المو ممابع ال اب ممة لب ول ممة .2مم مما س ممب

ة

ا لنا أن الن ائص المب وا

في قانون  19/51ج ب

الممارسة اإللعمامةة

في ف ار قانونية بم لبصمبافة لعم م ماكل .إح ما ب سما ال مانون وقةمف لعم
من الصبف في بةن إم ثل لع من الصبفةةن أمماا ال المةة لفيميما ال ماو
-1نصر ال ةن نوارظة المرجع السب حكرتة ص19
 -2ةوسف مارة اإل صال واإللعماا السةاسية مربع سب حكرتة ص .11،19
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لبرةة اإللعماا .و يكحا ف ن ال مانا

غةر المب

في قمانون اإللعمماا ج بم

الصبافة ص ر في مبةو من ال مغوو السةاسمةة واإلق صما ةة .فمي السمنوا
الماب ممة ل مما ة غة ممر الو ممع ف ممي الس ممابة اإللعمامة ممة إح ال ةم مزال إلع م مما قمممانون

اإللعممماا  19 /51و الة مزال ال مممل اإللعمام مي ةسممةر و ف م لممما جمماى فممي م موا تة
ب م ممت صم م م ور ال م ممانون ال

م مموظ  19/02و ال م ممحظ ل م مما ةغة م ممر الكثةم م مر بالنس م ممبة

لبصبافة المك وبة غةر أن الج ة الحظ جاى به يو إقمرار فم ا المجمال السمم ي

البصرظ لبمبكةا

ال اصة.
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المبحث الثاني :الصحافة :دورها و لعماقتها بالنظام السةاسي:
المطلب األ ول :لعماقة الصحافة بالنظام السةاسي.
ة رف

Almound et Coleman

كمل المج م مما

النظاا السةاسي بأنه :نظاا ال فالعلة ة واج في

المسم بة و الممحظ ةممت ظ وظمائف ال كامممل و ال كةمف لعممن ورةم

البج مموى إل ممت اإلكم مرات البم م ني الم ممرو نولع مما م مما .النظ مماا السةاس ممي ي ممو النظ مماا
ال مرلعي الممحظ ةبممافظ لعبممت نظمماا المج مممع أو بممال ك

يممو الممحظ ة مموا ب بوةممل

يمحا المج ممع.1ا أمما ب صموص ال ماقممة ال مي مربو الصمبافة و وسمائل اإللعممماا

بصفة لعامة ف نيا ب

بسم

وبة مة النظماا و المج ممع المحظ ن مو فةمه يمحت

الوسائل .وفي فسةر يحت ال ماقمة بمةن الصمبافة و السمبوة قم وجم
م ممن النظرة مما

فنج :2


ال ممي باولم م

فس ممةر و ممأوةر و فكة ممو لعناص ممر ي ممحت ال ماق ممة

النظرةة السلطوةة:
ن أ

مجمولعمة

يحت النظرةة فمي ال مرنةن السما

لع مر و السمابع لع مر فمي إنجب م ار

و س ن إلت فبسفة السبوة الموب ة لبباكا أو لبكوم ه أو لكمايما م ا و ةظيمر
حلو في نظرةا

أفماوونة أرسووة مةكةافةبية يةجل و غر يا السةاسمي يمو

بماةممة و ووة م سةاسممةة البكومممة ال اب ممة لعبممت زممماا البكمما و

مممة ال ولممة.

ة مل في الصبف و ةص ريا من ةس وةع البصول لعبمت مر ةص ممن البماكا
و رف البكومة لعبت الصبف و فر

رقابمة لعبةيما و ةبظمر فمي إومار يمحت

النظرةةة ن الجياز السةاسي و الموظفةن الرسمةةن و لعميا  .را النظرةة أن

الصفو ال ي بكا ال ولة يي ال ي مبو أن وجه ال اممة ال مي م غةمر متيبمة
 -1جون مارظ كو رظ :م مة في اإل صال السةاسية ر :الواير بن رف اهللة المجبة الجزائرةة لما صالة لع 1ة
0551ة ص .005

 -2منةر مم وح ال امية صماح مبم لعب البمة ة اإللعماا السةاسية و0ة متسسة وةبة لبن ر و ال وزةعة ال ايرة

2102ة ص  011وما مايا.
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إل مماح ال م ار ار السةاسممةةة وال م م ص الممحظ ة مممل ف ممي الصممبافة ةكممون لعمب ممه
بمثابم ممة إم ةم مماز م مماص ةمنبم ممه إةم ممات ال ائ م م ة لم ممحلو فيم ممو م م م ةن بم مماإلل زاا لب ائ م م
وبكوم ممه .وبرة ممة وس ممائل اإللع ممماا ف ممي ظممل ي ممحت النظرة ممة بم م
سما به ال ةا الوونةة في أظ وق .



بال م م ر ال ممحظ

النظرةة اللةبرالةة:

و يحت النظرةة ب كل أساسي إلت لعصر الني مة اموروبةمةة وبال ب ةم

ال رنةن الثامن لع ر وال اسع لع رة إح ببور لع من المفكرةن اموروبةمةن كثةم ار
من المبا

ال ي ب

امفكار السبووةة ب ت ب اةة لعصر الني ة اموروبةمة

وكان من أبرزيا المفكر اإلنكبةمزظ جمون مةب مون المحظ ك م

لعماا  0511ة مول:

إن برةممة الن ممر بممأظ واسمموة ومممن قبممل أظ م ص ميممما كممان إ جايممه الفكممرظ
ب من ب و الوبة ة لجمةع الب ر وال نس وةع أن ن بل من برةة الن مر بمأظ
ممكل و بم

أظ لعممحرا.أما جممون لمموو ف م لعممرف البرةممة لعبممت أنيمما :االبم فممي

ف ل أظ يى سما بمه ال موانةنا  .وكمان لموو قم قم ا لببرلممان اإلنجبةمزظ لعماا
 0519بةانا ةياجا فةمه ةةم برةمة الصمبافة وا مور البرلممان فمي حلمو الوقم
إلممت إلغمماى قانونممه بفممر

الرقابممة الوقائةممة لعبممت الصممبف .لمما ة ب م اإلن صممار

امول لبنظرة ممة البةبرالة ممة لعب ممت النظرة ممة الس ممبووةة أو نظرة ممة الس ممبوة إال مممال
ال ممرن الثممامن لع ممر بممةن أصم ر البرلمممان البرةومماني ق م ار ار أكم لعبممت ب ممر أظ

رقابة مسب ة لعبمت الن مر كمما أبماح لثفم ار إصم ار الصمبف ممن ون البصمول
لعبت ر ةص من السبوة وق جاى يحا ال اون ن ةجة مفكار المفكر االنجبةزظ
باكسم م ون ال ممحظ أكم م أن برة ممة الص ممبافة
ة وب

لب مما

ممرورةة لوج ممو ال ول ممة الب ممر وحل ممو

لعم ا وجمو رقابمة مسمب ة لعبمت الن مر ولكمن ةمكمن أن ة مر
ب م الن ممر إحا

الصمبفي

مممن يممحا الن ممر جرةمممة وكممل انسممان بممر أن ةن ممر ممما

ة مماى لعب ممت الجمي ممور ومن ممع حل ممو ة م م م م مة ار لبرة ممة الص ممبافة .ج مماى سم م ور
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الوالةا
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الم بم اممرةكةمة لةب مر ب مكل كاممل م ل ال ولمة فمي مجمال برةمة

الصممبافة إح نممص لعبممت أنممه ةبظممر لعبممت الكممونغر أن ةص م ر أظ قممانون ة ة م
برةة ال بةر والصبافة .و وا أفكار البةبرالةةن لعبت أسما
واالفكار لبجميور وأن الن البر

كل أنوا الم بوما

أنمه البم ممن م ةا

رور ل ب ةم الرفايةمة

وال م ا وأن الجمممايةر مج م ممة أو اغببة يمما س م وةع إ مماح ال م ار ار ال ممي كممون
ائم مما أق ممر إل ممت الب ة ممة وي ممحت الث ممة بالجم ممايةر ج بي مما ق مما ر لعب ممت إن مما

ممثب م ممةيا و م مموجةييا و غةة م ممريا لعنم م م ما ةك م ممون حل م ممو
اإللعمامي السوة ظ ةنة
أ_ إن الن ر ةج

م ممرورةا .وةبم م م المفك م ممر

ماكوةل ال ناصر الرئةسةة لنظرةة البرةة فةما ةبي:

أن ة برر من أةة رقابة مسب ة .

_ إن مجال الن ر وال وزةع ةج

أن ةكون مف وبا مظ

ص ومظ جمالعمة

من ون البصول لعبت ر صة مسب ة من البكومة .
جم _ إن الن الموجه إلت أظ بكومة أو بز سةاسي أو مستول رسمي ةجم

أال ةكون مبما لب ا

بت ب

الن ر.

_ أال ةكون يناو أظ نو من اإلكرات أو اإللزاا بالنسبة لبصبفي.
ه_ لعم م ا وج ممو أظ ن ممو م ممن ال ة ممو لعب ممت جم ممع الم بومم ما

ال انونةة.

ون ممريا بالوس ممائل

و_ أال ةكم ممون ينم مماو أظ قة م م لعبم ممت ب م ممي أو إرسم ممال الم بومم مما
ال ومةة.
ز_ ةج

أسيم
فأني

لعبم ممر الب م م و

أن ة م ع الصبفةون باإلس مال الميني ا ل متسسا يا الصبفةة.
النظرةة البةبرالةة ب كل كبةر فمي برةمر الصمبافة ممن سمةور ال ولمة

وجو الكثةر من ال ةو ال ي فر يا السبوة لعبت الصمبافة واسم والع

ول ال مال (أوروبا والوالةا

الم ب اممرةكةة) أن م ع ممال ال مرن ال اسمع

لع ر وب ت من صف ال رن ال رةن ب ر كبةر ممن ال
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الصممبافة واسم والع
كافة اإل جايا

الصممبافة أن م ةر فممي يممحت المج م مما

السةاسةة وأن ن ل يحت المناق ا

فممي م ا يممحت المج م مما

مناق ممة بممر بممةن

إلت الجمايةر ويو ما أسميا

وزةمما بةوة يمما .ولكممن أو مما الصممبافة فممي أوروبمما

وأمرةكا مال النصف الثاني ممن ال مرن ال مرةن إب م
امفكممار البةبرالةممة ف ناق م

ب مكل كبةمر لعمن بمو

ةممة الصممبف وقممل نولعيمما وقبم

بال ممالي قم ر يا

لعبت ال ةاا بوظائفيا في الوفاى بب الجمايةر في الم رفة وا ار المناق ة البر

ازة م اإل جممات إلممت اإلب كممار وال ركةممز

فممي المج مممع ون بيمما لبجمممايةر .وق م ل م

ف ممي مبكة ممة الص ممبافة و ار أساس ممةا ف ممي م مرة
اإل جايا

ي ممحت النظرة ممة لبن م م م ممن كاف ممة

السةاسةة وبرز رتةة أ را ب ت من جان

ممول ا أن برةممة الصممبافة وبرةممة ال بةممر ال ةمكممن

المتمنةن بيحت النظرةة

مممانيا إال فممي بالممة ممما

ةكون إن ا امفكار و وزة يا ب ة ا لعن السمةور ال أرسممالةة ممن نابةمة والسمةور
البةروقراوةة السةاسةة من نابةة أ راا.
 نظرةة المسؤولةة اإلجتمالعةة :social responsibility
بأ

المراج ا

الن ةة لبنظرةة الببرالةة لبصمبافة إب م اى ممن ال م الثماني

من ال رن ال رةن ولكنيا ببغ
م ممكب

حرو يا ب

نياةة البر ال المةة الثانةة لعنم ما

لجن م ممة برة م ممة الص م ممبافة م م ممن غثن م ممي لع م م م ار أسم م م احا أكا ةمة م مما ة أرس م مميا

البروفةسم ممور روبم ممر يو م ممنز و م ممم

بم ممةن ألع م مماىيا أبم ممرز ن م مما الصم ممبافة

اممرةكة ممة مث ممل ول ممةا ةف ممرز و ة ممو ور بة رس ممون .أج ممر البجن ممة ارسم م يا لعب ممت

الصبافة اممرةكةة ب موةل من مجبة اةا اممرةكةةة و ائر الم ارف البرةوانةمة
وقم م م م م

رةري م م مما ف م م ممي ك م م مما

اصممبافة بممر مسممتولةا .ول ةم
ا ل الوالةا
ف كب

ألع م م ممه البجن م م ممة كامب م م ممة لع م م مماا  0519ب نم م م موان:

لعممو البجنممة إلممت صممبافة بممر ومسممتولة صم ا

الم ب و ارجيا في بب ان أوروبةة ولعبت رأسيا الممبكة الم ب

البجنة المبكةة امولت لبصبافة لعاا  0515و لع
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فممي الصممبافة بمسممتولة يا اإلج مالعةمة و ممكةل مجبم

لبصممبافة .ونممص رةممر

لجنة برةة الصبافة لعاا  0519لعبت أن صنالعة اإللعماا في الوالةا
ةج

الم ب

أن ةسم مر فمي ةم ال وما ال ماص وا م ة فمي إلع باريما المصمببة ال اممة
البجنم ممة مجمولعم ممة صم ممو ار بم ممول وظم ممائف الصم ممبافة فم ممي المج مم ممع

وو م م

الب ةخ ولع من ال وصةا

لببكوممة والمتسسما  .فممن بةمخ وظمائف وسمائل

اإللع م ممماا ف م ممي المج م م ممع الم اص م ممر أر البجن م ممة أن الص م ممبافة ةجم م م

بالوظائف ال الةة:1

ةا رةر صا

أ_

أن م مموا

و امل وحكي لعن امب اخ ال ومةة.

_ أن مل كمنبر ل با ل ال بة والن .

جم_ أن

ا صور لبجمالعا

الم نولعة ال ي ة كون منيا المج مع.

_ أن برز أي اف المج مع وقةمه و و ةبيا.
يم_ أن وفر م بوما
أوص م

كامبة لعما ةجرظ ةومةا.

لجنممة برةممة الصممبافة البكومممة ب وبة م ال ممانا

ال س م ورةة لبرةممة

الصبافة وأن مل لعبت سيةل ظيور وسائل إلعماا ج ةم واسم مرار المنافسمة
بةن الوسائل ال ائمة كما والب

مر
مسممان إج مراى غةةم ا
المناق ا

البجنة ب لغاى ال رةع الحظ ةبظمر لعبمت امفم ار

ثورةممة لعبممت المتسسمما

السةاسةة واإلق صا ةة .وأوص

مة سا بال نو والكا الممائما إلب ةاجما

ال ائمممة من يممحا ال مرةع ةي م

البجنمة المتسسما

اإللعمامةمة ب م ةا

الجممايةر ف مما لعمن زةما م اركمز

ال ارس ممة االكا ةمة ممة والبب ممخ والن ممر ف ممي مج ممال اإللع ممماا وان مماى يةئ ممة ج ةم م

مس م بة ل ةممةا ا اى الصممبافة ل مبيمما و م ةا رةممر سممنوظ بممول يممحا اآل اى كممما
أوص م

البجنممة ال ممامبةن بمجممال اإللعممماا بالن م الم بمما ل وأن ة بب موا مسممتولة يا

كناقل لعاا لبم بوما

والمناق ة .كما ق ا امس اح امرةكي كةر

 -1منةر صماح مم وحة صماح مبم لعب البمة ة مرجع ساب ة ص 091
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ك ابم ممه 'مسم ممتولةة رفم ممع الم م مماةةر' رتةم ممة ج ة م م لبمسم ممتولةة م ممول أنم ممه إحا قام م م
الصممبافة ب م لعماا النمما

والمبافظممة لعبممت صوصممة يا وم ارلعمما

قممةميا فيممحت

نصف المستولةة ولكن النصف اآل ر يو بةان مستولةة الجمايةر إ جات الما

المحالعة ال ي يي ب وريا جات أنفسيا إح ةج

لعبت الجميور أن ة امل مع مما

ة م ا مممن مممال الصممبافة وال بةفزةممون لعبممت انممه وجبممة ك بممو ال ممي ة م رةيا مممن
السمموبر ماركم

بممل لعبةممه أن ةم رو الواقممع وال ة ببيمما كممما ة أريمما أو ةسممم يا بممل

ةزن امفكار ال مي فم أو

بمف ممع مةولمه وة مع إف ار ما ه امساسمةة مبمما

لبن م مما  .ةسم مماوظ روبم ممر راظ فم ممي ك ابم ممه امسم ممتولةة الج ارئ م م ا بم ممةن المسم ممتولةة
اإلج مالعةمة وصم

ام بممار والبةا ةممة منيمما أسمما

بم ال مراى فممي الم رفممة ثمما

المناق ممة ال ةموقراوةممة الب ممة فممي المج مممع وال ممي سمميا فممي ومموةرت .إحن ووف مما
ليممحت النظرةممة ة مموا المج مممع بممب

وةس

الرقابممة أو السممةور لعبممت ممما ة م ا إس م بالهة

ا يحا الب ب كل أساسي لبماةة ألع اى المج مع.1

 النظرةة الشةولعةة:

ممي الرب ممع امول م ممن ال ممرن ال م مرةن م ممةما نظرة ممة الص ممبافة ال ممةولعةة

وال ممي ة م كممارل مممارك

ام

الروبممي ليمماة ر كممز يممحت النظرةممة لعبممت وظممائف

وسممائل اإللعممماا فممي المج مممع ال ممةولعية و يممي نفسمميا وظممائف الجيمماز البمماكاة
أظ لعا ب اى و وسع النظاا اإل راكية إن يحت الوسائل ةج
السةاسمة اإل م راكةة و لمة

أن وج ة لن ر

ليمما أن ببممخ لعمن الب ة ممة .وفممي ظمل يممحت النظرةممة

ف ن وسائل اإللعماا الجمايةرةمة م أ وا

لببكوممةة وجمزى ال ة جم أز ممن ال ولمة

ال ممي لي مما أن مموا ب ممغةل ي ممحت الوس ممائل و الب ممز ال ممةولعي ي ممو ال ممحظ ة مموا
بال وجةهة و سما النظرةة ال ةولعةة بالن الحا ية مثل الب ةخ لعن الف مل فمي
ب ة امي اف ال ةولعةة.
 -1بسةوني ابرايةا بما ة مرجع سب حكرتة ص 229
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النظرةممة ال ممةولعةة أن الجمممايةر ا م ف و أجيممل مممن أن بمماو
أن مممل ائممما مممن

لعبممما بكممل ممما مموا بممه البكومممةة و وسممائل اإللعممماا ةج م

أجل امف ل .و امف ل لعا يمو مما ولمه ال ةما و ة فم بوبة مة البمال ممع

ممو النظرةممة الماركسممةةة ومممن ثمما فم ن كممل ممما ف بممه وسممائل اإللعممماا كممي م لعا

و سممايا فممي إنجمماح ال ممةولعةة ة م م أ ماقةمما فممي بممةن أن كممل ممما ف بممه ل رقبممة
اإلنجمماز ال ممةولعي ة م غةممر أ ماقةمما .و ةمثممل اإلرسممال مممن مممال يممحت النظرةممة
ب مما لبفممر فةممما ةمثممل اإلس م بال ب مما لبمج مممع .1إس م
مف ممر ا

م

كثة ممر لب لعاة ممة اكث ممر مني مما لب نظة ممر ال بم ممي ك م م ا ار

النظرةممة ال ممةولعةة
ك ممافت الف ممرصة

المس مماوا وال الم ممة اإلج مالعةم مةة ال م م ا الث ممافي ورفم ممع اإلسم م غمال لعم ممن وب ممما

ال امل .وب نيةار ال ةولعةة وس وو اإل با السموفةا ي لعماا  0558لعبمت

ال

ة الرئة

الروسي مة ائةل غوربا وف ياو النظرةة ال ةولعةة في اإللعماا.

ن بص من مال ما سب لعر ه أن ور الصبافة و وسائل اإللعماا ة بم

لعموما من مال النظاا اإلج مالعي و السةاسي الحظ مل في إوارت.
المطلب الثاني :دور الصحافة في صنع القرار السةاسي

مممر بو السةاسم ممة اإللعمامةم ممة بامو م مما السةاس ممةة و اإلق ص مما ةة واممنةم ممة

واإلج مالعةةة ولعبةه ف ن اإللعماا ةر بو ب موا ال ولمة مامبة وممن ثما فيمو ةسم ت
بورة ة غةر مبا ر ل ب ة اممن و اإلز يار و ال ومور لعبمت كافمة المسم وةا

مممن مممال ولعةممة الم مواون و وسممةع م ارفممهة بصممةنه مممن أظ غممزو ث ممافي أو
فكرظ و قةمي م ا لما يو سائ في مج م ه و النا

لعن راكا جار بةا ةة

و ارة ةممة سمماب ة .ةمابممظ ال ة م مممن المي مممةن و الم ب ممةن لبمجممال اإللعمام مي

والسةاسممي أن ال غةةممر اإللعمام مي لممه لعماقممة ووة م بممال غةر السةاسممي .ف ماإللعماا
 -1بسةوني ابرايةا بما ة الصبافة و صنع ال رار السةاسي في الوون ال ربية و0ة لعالا الك ة ال اير ة 2102ة
ص 221
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وممما ةممر بو بممه مممن وسممائلة م مممونة أ وا ة ةممتثر فممي ال غةةممر السةاسممي وحلممو
السةاس ممةة ف ممي او ممار ال وج ممه نب ممو مج م ممع بم م ةخ

ب و مموةر ال ممةا و الم م م ا

الرظ ال اا .و لعبةمه ف نمه ممن اميمةمة بمكمان الم ور السةاسمي المحظ
وال أثةر في أ
ةب بممه اإللعممماا مممن مممال ال ولعةممة و ال ن ممئة السةاسممةة لعممن ورة م بممخ أنممماو

لبسممبوو و لب ث ةممف السةاسممية الم ممارف و الم م ا ة قممةا و ال جممار سةاسممةةة
في يحا االوار وا وسائل اإللعمماا ب غحةمة لعمبةمة صمنع ال مرار السةاسمي ب ةمار
مثممل الم م ما

مسم مر مممن الم بوممما

امساسممةة لب مبةممةة و حلممو لعممن ورةم

وجةه اإلي ماا ب كل إن ائي إلت جوان
ك نمما ل ممر

م م ما

الموالم

م ةنمة فمي البةئمة .ويمي ال ممل ف مو

لعبممت صممان ي ال مرار و لكنيمما س ممةر و

لعمبةممة صممنع ال مرارة و يممحا ممما ةسمممت فممي ارسمما

امولوة مما ة أظ أولوة مما

ممرح و بنممي

اإللعممماا ب ر ة م

االي م مماا الس ممائ لم م ا أفم م ار المج م ممعة و ك ممحا أجنم م

ص ممان ي ال م مرار أظ أولوة مما

ص ممان ي ال م مرار .1كم مما ةمك ممن لبص ممبافة أن

بم م

ةنامة ممة ف ممي ص ممنع ال م مرارة إح مموفر الص ممبافة و غةري مما م ممن وس ممائل اإل ص ممال

الم بوم مما

ال ابب ممة لاسم م

اا ا ممل لعناص ممر و أوم مراف ص ممنع ال م مرارة و ي ممي

ب ممحلو س ممما ب بك مماا ائم مر الم بوم مما

صم ممان ي ال م مرار ال اصم ممة بجمم ممع و

ا ممل البكوم ممةة كم مما أني مما ةس ممر مي مماا

م ممغةل الم بومم مما ة و رجم ممع أيمةم ممة يم ممحت

الوظةف ممة إل ممت ال ةم ممة السةاس ممةة و اإلق ص مما ةة لبم بوم مما

م ممن مممال لعماق ي مما

بالس ممبوة أو لع ممن ورةم م س ممةور يا لعب ممت أف ممال ام م مرةن .2وكم م س ممناى مبمم م

الجبور أن وسائل اإللعماا ميما كان
فم م م ار ب م ممل

رسمةة م ار مة أو مسم بة ال ممل فمي

م مممن منظوم م ممة م كامب م ممة م م ممن البنة م مما

السةاس م ممةة و اإلق ص م مما ةة

 -1بسةوني ابرايةا بما ة الصبافة و صنع ال رار السةاسي في الوون ال ربية و0ة لعالا الك ة ال اير ة 2102ة

ص .081

 -2المرجع الساب ة ص .050
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واالج مالعةممة والث افةممة فممي ال ولممة .ويممي بمما ل ال ممأثةر وال ممأثر مممع بممو البنةمما

النظاا السةاسي الواب 1ة يحا ام ةر الحظ ربومه لعماقمة ائرةمة

من مكونا

الرظ ال ماا إح ةمتثر وة مأثر كمل منيمما بماآل ر غةمر أن يمحت ال ماقممة
و ةنامةمة بم أ
بمف بسم

ق

كنو ال

وبة مة النظماا السةاسمي السمائ ة وبسم

لعواممل كثةمر أ مراة

ةة الموروبة و رجة ماسو الجمايةر و وجو المتسسا

ال س ورةة

ال ي ةا ف أرظ لعماا بمر وممتثر فمي السةاسمة ال اممة2ة ممال يمحت الجزئةمة
م ل وسممائل اإللعممماا ب لع باريمما مصم ار لبم بوممما

سمممو إلممت رجممة إلع باريمما

سجما ارة ةما لببةما السةاسمةة واإلج مالعةمة .يمحا فةمما أظيمر ب م
أن

صةة الفر وا جايا

كةل

ما ةبةو به من ث افا
ة جن م م م

و سةاسا

ام ب م ممار ال م ممي

واإلس م ة ا

إ جاي مما

م ممار

الجمالعما

امببماخ

وال م و ال ةم ا فمي م مزل لعمن

إج مالعةة وب ارةةة حلو أن الفر لعا مما
م م ممع إ جايا م ممه باإل م ممافة إل م ممت أن ال م ممحاكر

ة مماران ممما ة ف م و إ جممات الفممر و كبممما ممالف مب مموا الصممبةفة

ال ممار كبم مما إب م م المب ممموا لع ممن المج ممال ال م م ورظ و الفكمممرظ وأن

ال أثةر الحظ ب ثه وسائل اإللعمماا لعاممة و الصمبافة بصمفة اصمة مما يمو إال
لةل لعبت وجو إس ا ا

ساب ة ل ظ الجيور من أجل ال غةةر.

المطلب الثالث :جمهور وسائل اإللعمام في الجزائر
ج مماى اإلي م مماا ب ارس مما

الجمي ممور م ممع ال غة ممر ال ممحظ وم م أر لعب ممت ال مبة ممة

اإللعمامةمة مممن إ صممال ومي إلممت لعمبةممة ة فالعمل أورافيمماة وةممتثر كمل مممنيا فممي
اآل ر و بال الي لما ةصمبا الجميمور فمي إومار يمحت ال مبةمة سمببةا فمي إ جايا مه
و أثة ار ممهة ب ممل أص ممبا ةمث ممل لعنصم م ار إةجابة مما ف ممي ال مبة ممة ة ممتثر ف ممي إ جاي مما
 -1سناى مبم الجبورة اإللعماا والراظ ال اا ال ربي وال المية و0ة ار اسامة لبن ر وال وزةعة االر نة
2115ة ص .55

 -2بسةوني ابرايةا بما ة الصبافة وصنع ال رار السةاسي في الوون ال ربية و0ة لعالا الك ة ال اير ة 2102ة
ص .010
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المص م ر نبمموت و إ جايا ممه نبممو المب ممواة كممما ةممتثر فممي الوسممةبة مممن مممال
اإل ةممار الم بمما لة فالوسممةبة مةممل إلممت إ ةممار جميوريمما مممن مممال المب مموا
والجميممور ةمةممل إلممت إ ةممار الوسممةبة مممن مممال المب مموا أة مما .1و بممرز أيمةممة
راسا

ثماثة:2

الجميور من مال مجاال

 في م م مما وم ارلع م م مما إ جاي م م مما
اإلج مالعةة والن اوا

واراى و فس م م ممةر الجمي م م ممور لثبم م م م اخ و الوق م م ممائع

السةاسةة.

 رسمما البمرام اإللعمامةممة المناسممبة لا جايمما

ال امممة و وجةييمما ب ممكل ةب م

اإلقنا لبجميور الم ار الوصول إلةه.
 إ ةممار أنس م

الوسممائل ل ب ة م امي م اف الجزئةممة .ف م فة م اإلحالعممة كجيمماز

إلعمامي في ب ة ي ف م ةنة بةنما ة جز ال بفزةون أو الصمبف لعمن ب ةم
يممحا الي م ف .و م ا يممحت ال مبةمما

مممع م ارلعمما اإلوممار المرج ممي لبجميممور ويممو

اإلوممار ال مماا لنممماح السممبوو المك سممبة و الم وارثممة و ال فةممة ال ممي فسممر إ جممات
امف ار في الجمالعما
المثة ار

و المج م ما

الم ابية ال ي

إلمت اإلسم جابة الموبم لمنف

المثةم ار

ممل ال مالةا ال ةنةمة و ام ماقةمة وال الةم و ال ما ا

واملعمراف و وممر ال فكةممر ال ممي مةممز الجمالعمما

و المج م مما  .ولعبةممه

الم مماةةر الث افةممة أبم النممماح امساسممةة فممي لعمبةممة ال ممأثةر و مموا لعبممت أسمما

إر بمماو ممما

أو

بممر

مممه وسممائل اإللعممماا و ممما تك م لعبةممه مممن أفكممار الم مماةةر الث افةممة

الس ممائ ة أو النم مماح ال ممي ةب ممزا بي مما الجمي ممور نب ممو مو ممو م ممةنة حل ممو أن
السبوو الفمر ظ أة ما ةس ر م لعما بيمحت الم ماةةر أو النمماح  .ممن ينما ة

إ جممات ك مل مممن رسممائل اإللعممماا و الجميممور ال ممي بنممي المو ممولعا
 -1مبم لعب البمة

راسة الجميور في ببوخ اإللعمااة لعالا الك ة ال اير ة 0551ة ص .21

ما

و النممماح

 -2لعب اهلل بوجمالة الراظ ال اا :مفيومهة كوةنهة صائصهة مظايرت و ايمةة قةاسهة المجبة الجزائرةة لما صالة

ال

19ة 0550ة ص .21
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ال ممي ممر بو بيممحت الم مماةةر .1إحن ن بممص إلممت أن وسممائل اإللعممماا لعامممة مممل
ببكمما ال ممرور لعبممت م لعةا ال ممةا الث افةممة السممائ و لعكم
ال ةا ال ي ال ة ر

و جيمما

النظممر أو

لعبةيا أب أظ ر ة مما ة ببمه الجمةمع ف مو و ةم

ام ممةاى الم س ممةة ف ممالفر ف ممي جمي ممور وس ممائل اإللع ممماا ال ة فالع ممل ك
من زلة و لكمن ك

مو فمي جمالعما

مة

ص ممةة

ةن ممي إلةيما و ة فالعمل م يما و إن السمبوو

اإل صممالي يممو جممزى مممن السممبوو اإلج مممالعي .2لعبممما منممه بأيمةممة الجميممور فممي

ال مبةممة اإل صممالةة بمماول امس م اح ةوسممف مممار اإلباوممة بسممما

و صممائص

وممة م از جميممور وسممائل اإللعممماا فممي الج ازئممر وم م ا واب يمما مممع صممائص
وص ممفا

الجمي ممور بص ممفة لعام ممة .ي ممحا ام ة ممر -جمي ممور وس ممائل اإللع ممماا ف ممي

الجزائر -الحظ ةم از بأربع سما


يي:

ف ال واصل اإلج مالعي بةن أف ار الجميورة وحلو بسب

إن اريا وكثمر

ال وائر اإلج مالعةة ال ي ةن مون إلةيا.


إ م ماف سمما

أفم ار يمحا الجميمور و صائصميا ممن المسم وا ال بممي إلمت

ال باةن اإلق صا ظ و الميني.
امفم ار المكمونةن لمه و إن ماريا المكثمف ممما



ةم ماز يمحا الجميمور بكثمر لعم



لع ا وجو م رفة كافةة لب ائا باإل صال لسما

ج ل با ل الرسائل مع ال ائا باإل صال غةر ممكن في م ظا الباال .

الجميور و صائصه.

أما لعن جميور وسائل اإللعماا في الجزائر فةم از

:3

 -1مبم لعب البمة المرجع الساب ة ص .92
 -2مبم لعب البمة ة المنظور اإلج مالعي في راسة جميور وسائل اإللعمااة مجبة جام ة المبو لعب ال زةزة
ال
3

0ة 0588ة ص .11

 -لبمزة انظر :ةوسف مارة نظرةة االجن

سة نغة اوروبة م مة لنةل يا

ص  095وما مايا.
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مموظ بممةن أف م ار الجميممور الج ازئممرظ :ج ب م

 ال ماسممو ال

المج مممع الج ازئممرظ ال ائمممة لعبممت أسمما
الصم م اقة و الم موالىا
ال

ال اربممة و ال ماقمما

الممروابو بممةن أف م ار
امس مرةة و م ة

الم بف ممة وظ مماير الجم موار و الب ممي و الم ةن ممةة ال ماس ممو

مموظ ب ممةن أفم م ار المج م ممع الج ازئ ممرظ ق مموظة وي ممي نا ج ممة لع ممن مجةم م ت ل ممروح

الجمالعة سواى في المم ن الكبمرا و امرةماف و ال مي

مر فمي ألعمما الث افمة

ال ربةة و ال ةن اإلسمامي .فالفر في المج ممع الج ازئمرظ ة بمر الجمالعمةة سمواى
ا مل امسممر أو ارجيمماة المصم ر امساسممي لبماة ممهة و فمي إواريمما ةمكنممه أن

ةب

مكان هة فيو موجو ما وج

الجمالعم ممة يم ممي الم بومم مما

الجمالعةة و الم بوما

الم اولة في وسمو

امكثم ممر أيمةم ممة و امكثم ممر لعر م ممة لبن م مما

و بم مما ل

امفكارة وب ت بو ال ي ة بصل لعبةيا ار إوار الجمالعة كون مبل ن ما

أة مما ا بيمما لةب م م م ا أيمة يمما .ولعبةممه ةمكممن أن ةكممون يممحا المنوب م أب م
الجزئممر أظ مممن مممال
الم م ا ل امساسممةة ل ارسممة جميممور وسممائل اإللعممماا فممي ا
مكان ممة الف ممر ف ممي الجمالع ممة و مكان ممة الجمالع ممة ف ممي الس ممةا اإلج م ممالعي ال مماا.

وكن ةجممة لعامممة فم ن الم مابا ال
ك ب ممة ةصم م

لعب ممت و س ممائل اإللع ممماا و الص ممبافة المك وب ممة بص ممفة اص ممة أن

صممبا ورفمما ف مماال فممي ال فممالعما

لعن الجمالعة ةج
مممن م مماال

مموظ بممةن أفم ار المج مممعة ةج ممل يممحا المج مممع
ال ممي مزيمماة و لعبةممه ألع بممر كم غةممر ممار

ال امل م ه ب كل اص و يحا ما ف نا إلت إ ةار لعةنمة

ال ممي كان م

لعبممار لعممن غوةممة صممبفةة لمجمولعممة مممن ال جم مما

البزبةم ممة و ال م م بةة ال م ممي م مما ن م ممةويا م ممال بمبم ممة ال لعاةم ممة لمةثم مما السم ممبا

والمصالبة الوونةة.
 وبة ممة الث افممة ال ممفيةة :ل م أك م

لعم

ارسمما

أن إس م مال وسممائل اإللعممماا

في ال ول ال ربةة ومنيا الجزائرة لما ةصمل ب م إلمت المسم وا الموبمو ة إح أكم

لعزظ لعب الربمن أنه رغا إن مار الصمبافة ال ربةمة إلمت يمحا بم إال أن قنموا
- 145 -

الجانب النظري

الفصل الرابع

اإل صممال ال بة ةممة ال مزال ميمممة فممي المج مممع ال ربممية و
ال ائبممةة أوسمماو امص م قاىة بب مما
و و

الب م ةخ والمبا ثممة ..ال م و جبيمما نمماق

الصبافة المك وبة فمي مجمال اإللعمماا واإل صمالة بةمخ أثب م

أجرة
مممن

مممل يممحت ال نم موا

لعبت لعةنة من سمكان والةمة بمومر ا

%65

بمول اإل صمال ال مفيية أن أكثمر

مممن ال ةنممة ةس م مبون اإل صممال ال ممفيي المبا ممر اكثممر مممن الوسممائل

ام را .فةما أثب
أن الفئم مما

راسة أ را بول قراى الصمبف الةومةمة وال مةا ال

من ال ةنة والموظفةن .%22.86

1

 إن ار اممةة في أوساو المج مع الجزائرظ:

ل م إز يممر فنممون ال بةممر ال ممفيي فممي غةمما
إلماا النا

م رفممة ال مراى والك ابممة وفممي

بالبغة ال ربةة الفصبت ال ي ظب

لعب ممت نو مما واس ممع ب ممأوامر ص ممارمة م ممن س ممبوا
ال ممر

صمةة

المينة م ممة امكث م ممر قم م مراى لبص م ممبف ي م ممي م م ممن اإلو م مما ار واإلو م مما ار

السامةة%43.21

غةا

ارسمة

لم مممون الصممبافة المك وبممة ة وب م

مب ور ال بمةا وال م اول

اإلبم م مالة و م ممن المتكم م أن

مس م وا م ممةن مممن م رفممة الفممر

لب راى والك ابة وان اإلس مال المكثف ليا ة وقمف لعبمت يمحا ال مرو اصمة ف م
أثب

لعمبةة سبر اآلراى ال ي قام

بيا جرة

Liberté

الجزائرةمة لعبمت لعةنمة ممن

قرائي مما أن  %9140م ممن يم متالى ( 2111م م ص) لم م ةيا مسم م وا بةم ممي لع ممالي
و %1540ل ةيا مس وا م وسمو و %1140لم ةيا مسم وا ثمانوظ ولعبمما أن رجمة
اممةة الزال

مار

%10411

ب مت الوسمائل السمم ةة البصمرةة أكثمر إسم ماال

من الوسائل الم روى ام را إحا كان

يمحت الممابظمة وبة ةمة ب مت فمي الم ول

الغربةة لمما ليمحت الوسمائل ممن ممةم از كمالجمع بمةن الصمو والصمور وانيما ممن
الوس ممائل الب ممار لعب ممت بم م
 -1بن

بة ممر ماكبوي ممان مني مما ال وبم م

لعوا اهلل بكارة قراى الصبف الةومةةة و ال ةا ال

اإللعماا و اإل صالة 2110ة .19
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جيم م ا كبةم م ار لعنم م

صةةة محكر ماجس ةرة جام ة الجزائر :فسا لعبوا

الفصل الرابع

ال ممر

الجانب النظري

لم مممونيا ومنيمما ب مموظ لعبممت م بوممما

من ف ة أة ا ف ن و

من ف ممة و رجممة و مموبيا

ة يا في الجزائر ج ل الصمبافة المك وبمة جم م بفمة

فممي يممحا الم مماا (اإلن ممار) ويممي لعر ممة لفئممة م ةنممة مممن امف م ار ممممن ةبسممنون

ال راى والك ابة.
 الوابع ال ا

لجميور وسائل اإللعماا في الجزائر:

ممكل فئممة ال ممبا

أكثممر %99مممن المج مممع الج ازئممرظ يممحت النسممبة ج ب م

منيا الي ف الحظ س ت م ظا وسائل اإللعماا ببوغه سواىا من ممال الوسمائل
السم ةة البصرةة أو الصمبافة المك وبمة بةمخ صصم

ليمحت الفئمة لعم بمرام

بةفزةونةمممة واحالعةم ممة وب م ممت لعنم مماوةن صم ممبفةة نم مماول ق م ماةا ال م ممبا

أنوالعيا الي ف منيا مباولمة إسم وا
ف نيا سموف ب فم

أكبمر لعم

بم بم ممف

ممكمن ممن يمحت ال مرةبة واال

إلمت م مامةن وسمائل اإللعمماا امجنبةمة كبمما لعجمز وسمائل

اإللعممماا الوونةممة لعبممت ببةممة رغبا ممه ويممحا ة نممي أن الم ممكل لممة
اإللعمام مي _إن صمما ال بةممر_ لب ممبا

فممي السممبوو

الج ازئممرظ بممل فممي إس م ار ةجةة م ممامةن

وسائل اإللعماا الجزائرةة ال مي لما مرف ب م وبة مة جميوريما _ اصمة ال مبا
مممنيا_ ولمما ممرف أة مما ممما ةرة ونممه وة ممص البم ةخ ينمما أكثممر لعبممت الصممبافة

المك وبة منه لعبت وسائل السمم ةة البصمرةة ام مرا من الومابع ال جمارظ المحظ
م از به الصبافة المك وبة ةفمر
مصم ممةريا

يمحا النمو ممن الم رفمة (الجميمور) وأال فم ن

م م ف اإلقبم ممال لعبةيم مما ومنم ممه زواليم مما ولعبةم ممه ب م ممت جربم ممة الصم ممبافة

الجزائرةممة فممي مة م ان إسم م وا

م ةفة لمما صممل إلممت إقنمما ال ممبا

ال ممبا

باإلل فمماف بممول م مممونيا ففممي لعمبةممة سممبر اآلراى الم ممار إلةيمما سمماب ا أكم أنممه
كبممما م منا فممي السممن كبممما از ال ممر

أظ ال با

لم مممون الصممبافة المك وبممة وال كم

أقل ر ا ليا .بةخ ة راوح سن قراى الصبف في الجزائر ما بمةن

 09و 19سممنة ف م وج م

جرة م

Liberté

أن سممن أغببةممة قرائيمما ة مراوح بممةن 29
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و 11سنة وفي ال ارسمة ال مي قامم
أكبر الفئما
مثب م

لعوما اهلل بكمار أكم ينما أة ما أن

بيما بنم

قمراى لبصمبف يمي ال مي مراوح سمنيا مما بمةن 09و 11سمنة بةمخ

أكثممر م ممن  %85مممن ال ةنممة لك ممن ةجمم

ورف يتالى ال ة ني المواظبة لعبةيا إح فمي نفم

ال نبةممه أن ال ممر
الوقم

أثبم

حا

أن الكيممول وحوظ السممن الم م ا أكثممر إق نمماى لبصممبةفة مممن ال ممبا
أة مما أن اإلق ن مماى وال ممراى ال ةب ةم مان ف ممي رج ممة ال ممر

م كاممان إح أن اإلق ناى لة
حا

سمبر اآلراى

وم نممت حلممو

فيم مما لةس مما ممةئةن

بال رور ال راى فيحا السبوو ةر بو بأب ا أ مرا

وابع نفسي واج مالعي .ال

ال مبا

لب مراى م ممن

م ا فمي امغبم

السممالعة الوابم ويممحا ممما وصممب

املعما قمراى الصمبف لم ا

إلةمه ال ارسممة الم ممار إلةيمما وحلممو نظم ار

لمةمل يمتالى إلممت الموا ممةع ال فةفممة والم مماال

ال صممةر ف م وصممب

يممحت النسممبة

إلت  %9142وق ةفسر يحا بوجو أنموا أ مرا ممن الوسمائل ال مي قم ةبجمأ إلةيما
الج ازئرظ وق كمون كثةمر وم بفمة لعبمت غ بمار أنمه ال وجم ارسمة فمي

ال ا

يحا ال أن.

إن ا

الجزائرظ غةر ار

لعمن مب موا ال بفزةمون الج ازئمرظ منمه ةسمايا

في لعمبةة يمة

لبواقع من مال لع ا اإلي ماا بموا مة ه وم اوب مه ببغمة ال

وصمب

ارسمة مصموفاوظ بب اسما بمول إسم مال وسمائل اإللعمماا أن

ةفيميا الكثةر منيا يحا البكا ال ة ني ال بةفزةمون لوبم ت بمل الصمبافة المك وبمة

أة ا ف

م ظمما ق مراى الج ارئ م ةممرون أن الرسممائل ال ممي بمبيمما ال جة م

لعممن اإلن ممغاال

ال ممي ةوربونيمما بممول بةمما المموون وفممي ارسممة أ ممرا بممول جميممور الصممبافة
الوونةة الةومةة أك أن  %99من المس جوبةن ةرون أن يحت الصمبافة ال ببمي

رغبم مما يا .وال
الرةا م ممة وال

م مماةا ال م ممي يم مما أظ ال م مما

م مماةا اإلج مالعة م مة وب م م

الج ازئم ممرظ غالبم مما م م ما مبم ممور بم ممول

اممم ممور ال اصم ممة بنجم مموا السم ممةنما أو

االب اخ الجارةة و ب ت السةاسة من الموا ع امقل ب ا ل ةه ففي لعمبةه سمبر
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اآلراى قام
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بيا متسسة

سةجماSIGMA

بمول بمرام ال بةفزةمون الج ازئمرظ أن

%1

ف ممو مممن ال ةنممة الم روسممة ف ممو ة مماب ون البصممة السةاسممةة امن م ا ال بفزةممونا
و %1أة مما ة مماب ون البصممة السةاسممةة افممي ائممر ال مموىا و %09ة مماب ون ن ممر

أ ب م ممار الثامن م ممة بةنم م مما  %1540ة م مماب ون البص م ممة ال رفةية م ممة اصم م مرابة ارب م ممة ا
و %19499ة اب ون البصمة الث افةمة اا مر كبممةا ويمحت النسم

لةمل لعبمت مأ ر

الموا ممةع السةاس ممةة لع ممن ال رفة ممه لم م ا الف ممر الج ازئ ممرظ وي ممحا قم م ة ممو إل ممت أن

ال

مماةا السةاسممةة غةممر موروبممة بالورة ممة ال ممي ثةممر ف مموله أممما منيمما نمماول

موا ةع ال ةب
ة ممص ال

انه م نمي بيما مبا مر أو أن الث مة فمي اإل صمال ال مفيي فةمما

مماةا السةاس ممة لي مما صم م ا بالنس ممبة إلة ممه أكث ممر م ممن م مممون وس ممائل

اإللعماا و ب ت المسببا

كثةر في كون ال ا
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المبحث الثالث :الظروف السةاسةة التي رافقت التعددةة.
المطلب االول :األزمة األمنةة في الجزائر.

ةم م ف نا البم م ةخ لعممن الظ ممروف السةاسممةة ال ممي راف م

ال

ة ممة البزبة ممة و

اإللعمامةممة أو ممما ةسمممت بممال بول الم ةم راوي فممي الج ازئممر إلممت البم ةخ لعممن ممما
ص مماببيا م ممن أزم ممة أمنة ممة وسةاس ممةة .مة ممز المب ممةو الم م ا بي ال ممحظ ج ممرا فة ممه

اإلن ممال نب ممو ال ةم راوة ممة ف ممي الج ازئ ممر ب م م س ممما

لعب ممت م ب ممف امصم م

السةاس ممةةة اإلق ص مما ةةة اإلج مالعةم مة و لعب ممت المسم م وا السةاس ممي وص ممل نظ مماا
الب مز الواب م فممي الج ازئممر إلممت ب م و ت ال صمموا ببممخ ب م

ب موا ر ال م ف و

الي مزال وا ممبة لعبممت ال ولممة و البممز الممحظ ف م سممةور ه ممبه الموب ممة لعبممت
لعمن رف مه و سم وه لعبمت النظماا ال مائا ب مكل

المج مع الحظ لعبمر لعم مم ار
مثةممر لان بممات مممن مممال بركمما
البما ب اةمة ممن الثمانةنما

إب جاجةممة لعنةفممة لعرف يمما منمماو م م

ال مي مةمز ب ب جاجما

م بةة لعنةفمة جمر

مممن

مار

اموممر الرسمممةة ال بة ةممةا امبم از والن ابمما ا منيمما ناب ممة مممن مبمممل المج مممعة
وجاى

في صةغة بركا

إج مالعةة كان

ب اة يا الربةع اممازةغي الحظ قا ه

البرك ممة الث افة ممة البربرةم ممة  0581ف ممي منو ممة ال بائ ممل و ب ي مما إ ممورابا

فمممي

ب م يا اإل مورابا

ال مي

امبةاى ال بةة فمي ال اصممة مثمل ال صمبة و جماى

لعا م م م يا منو م ممة م ممر ال م ممبما ة قسنوةنة م م م س م مموةفة و لعناب م ممة 0581ة ب ي م مما

اإلن فا ممة ال م بةة ال ممي مممب

كممل منمماو الممبما فممي أك مموبر10588ة وكانم

أكثريمما لعنفمما و ممأثة ار لعبممت مس م بل النظمماا و المج مممع لعبممت ب م س مواى .جمماى
يحت البركا

 -1لعةا ي لعنصرة ال

بة ار لعن و

ةة اإلقصاى و ال يمة

الحظ ومال مرائا واسم ة

ةة السةاسةة في الجزائر الواقع و االفا ة ورقة م مة لبن و ال ي نظم يا جام ة ال البة

الم ي ال ببوماسي االر ني بولا االن ال ال ةم راوي في المنو ة ال ربةةا ب ارة
الممبكبة االر نةة اليا مةةة ص.2
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مممن المج م ممع و بال ممة الظب مما اإلج مممالعي الن مما

لعممن نظ مماا سةاسممي ق ممائا لعب ممت

إب كم ممار السم ممبوة و اإلم ةم مما از مم ممن قبم ممل أقبةم ممة سم ممبووةة م مركم ممز فم ممي أجيم ممز
ومتسسا

ال ولة .يكمحا

فمي أزممة لعمة مة

مل النظماا منمح من صمف الثمانةنما

ي ممي أزم ممة النظ مماا اإلج م ممالعي ال ممائا لعب ممت بةروقراوة ممة ال ول ممة و الرة ممع النفو ممي

مت ةا إلت ن ائ إق صا ةة و ةمة و و
اإلنس ا الحظ و صب

ةة سةاسةة و إج مالعةة م فجر بف ل

إلةه امو ا ن ةجة ال كب

الحظ أصما

أجيمز ال ولمة

ويةاكبيمما بف ممل الص م ار المس م ةا بممةن الزمممر الم واج م فممي البكمما لعبممت النفمموح
ةاز ة رغا مباوال
واإلم ا
من ص ممف الثمانةن مما

ةسم وع الممحيا

الرئة

بيم م ف إن مما

ا لي ال ةاا ب صمابا

سةاسةة واق صما ةة

النظ مماا و إلعوائ ممه ف مما ج ةم م اة لكن ممه ل مما

ب ةم ا فممي ميم ممه ل م أسممبا

منيمما ممما ة بم بوبة ممة ال صممور

ال ممة الممحظ إسم ن

إلةممه بممو اإلصمممابا

و منيمما ممما ة بم بالم اومممة ال ممي

أب م يا أو مراف م م

مس م فة مممن النظمماا الرة ممي ال ممائا وفممي م م م يا قةمما

بز جبية ال برةر الووني في حلو الوق  .و لعبةه ف أ

و

ةة اإلنس ا

ال ي مةز الصم ار بمةن زممر النظماا الم نافسمة إلمت فماقا الو مع السمة لبمبما
وصوال إلت أب اخ أك وبر 0588ال ي كب
البم م ةخة مني مما كانم م

بمثابم مة الم مما

من وفا باسمما فمي مارة الج ازئمر

ال ممحظ ولم م

لعن ممه ف ممر اإلن ممال نب ممو

ال ةم راوةمةة ب اةممة مممن  21فةفمرظ  0585اإلسم ف اى لعبممت سم ور ج ةم إلع ممرف
مول 1مممر فممي ممارة الج ازئممر المس م بة بال
بموج

قانون الجم ةا

ل م لعا م

حا

ةممة السةاسممةة ال ممي جممرا نةنيمما

الوابع السةاسي الصا ر في  9جوةبةة

.0585

الج ازئممر فممي الف ممر ممما ب مةن إلع ممما س م ور  21فةفممرظ 0585

والغمماى اإلن ابمما

ال مرة ةة امولممت سممنة  0552ببممما ةم راوةمما جممح

 -1المرجع الساب ة ص .1
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الكثةم ممر مم ممن الم ب م ممةن س م مواى السةاسم ممةةن أو البم ممابثةن .1إلم ممت أن جم مماى مولع م م
اإلن ابا

بمثابة

في ظل إجواى مف مة بال ةم راوةة و ألع بر يحت اإلن ابا

إم بم ممان لجمةم ممع الفم ممالعبةن السةاسم ممةةن .فبببم ممول  02ج م موان  0551كان م م
ةة لعرف يا الج ازئرة و وجم النا م

إن ابا

أول

الج ازئمرظ نفسمه أمماا صمنا ة

اإلق ار لة ار من ة اى بكل برةة و فافةة .كان م وسمو م ماركة الممواونةن
في بم و

%64.15

و ببمغ لعم امبم از الم ماركة  00بمز ممن بمةن  29بمز

م مم م ا ان ممحاو .و ج مماى
لان مماح

 891مجبم م

المببةة ر ة

ن ممائ اإلن اب مما

بف مموز س مماب لبجبي ممة اإلس مممامةة

ببم م ظ2ة و لعبة ممه ف م م الع مما

ال اروة السةاسةة لبجزائرة رف

بموجبيم مما اسم مموور قةم مما جبيم ممة ال برةم ممر ال م م

إن اب مما

جم موان 0551

من ان اإلسممامةةن وانيمار
الج ازئم ممرظ .ب يم مما اإلن ابم مما

ال مرة ةة لعمماا  0550مممما أثممار ال ة م مممن ال سمماتال

بممول مس م بل المنو ممة

لعب ممت المسم م وا الم م ا بي و ال ممارجية و ف ممع إل ممت إلغ مماى اإلن اب مما

ف ممي 00

جمانفي 0552ة و بممل الجبيممة اإلسممامةة لان مماح ب مرار أصم ر ه المبكمممة ال بةمما
وس ممجن قةا ا ي مما ولعبة ممه ف م م إ ممح الصم م ار السةاس ممي ممكما ا ممر وي ممو ال ن ممف
المسم ممبا الم ممحظ أس م م

لب اةم ممة مرببم ممة ج ة م م

مةم ممز أساسم مما ب نيةم ممار ال م مرلعةة

ال سم م ورةةة و بم م لعمان لبال ممة الوم موار  3م م م ممن ين مما بم م أ
واس والع
نظةما

امقبةة الم بنةة لب نف أن ب مل السمابة .و بم أ الن موى الف بمي ل م

إريابةة أيميا:4

 -1مبم بو ةافة مس بل النظاا السةاسي في الجزائرة اوروبة م مة لنةل يا
ال ماقا

بم موا ر ال ن ممف ظي ممرة

ك ورات في ال بوا السةاسةة و

ال امةة جام ة الجزائرة 2118ة ص .011
-BENYOUB, Rachid, Annuaire Politique de l’Algerie2000, Alger, 2000, p104.

2

-BEN JAMIN Stora ,Du terrorisme autopsie de la tragédie algérienne Aujourd’hui, ed Rocher Noir,
France, Paris, 1995, p 24.
3

 -4نصر ال ةن نوارظة الصبافة واالريا

في الجزائرة ار الةازورظ ال بمةة لبن ر وال وزةعة االر نة 2109ة ص

.010
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البركممة اإلسمممامةة المسممببة

MIA

ال ممي أسسمميا لعبم ال مما ر ممبووي بجبممال

الزبربممر  0550و يممي البركممة ال ممي جم م

ب اةمما البركممة اإلسمممامةة ال ممي كممان

ة زلعميمما مصمموفت بمموة بي .كممما ظيممر جمالعممة إريابةممة أ ممرا سمممتا البركممة

مجممل ال ولممة

اإلس مممامةةاMEI

أسس مميا سممنة  0550سم م ة م بمموفية واالج ممة

اإلسمامي لان احا سنة  0552الجناح ال سكرظ لبجبية اإلسمامةة لان اح ب مار
مزر ة و البمماقون لعبممت ال يم ا ال ممي أسسم
مم ني مم ا

بمبمما ر مممن سم ة م بمموفي

لعم م م مماا  0551و إس م م م م ي ف

إغ ةم م م ممال ال م م م ممباو الكبم م م ممار

وقمممر ال م ةن ربممان فممي جوةبةممة 0550ة و الجبيممة اإلسمممامةة لبجيمما المسممباا
FIDA

وال

ال م م م ممي أسس م م م م

السةاس ممةةة الفن ممانةنة المث ف ممةنة الص ممبفةةنة ب ة مما لعبم م الوي مما

ص ممةا

ال مممار و بسممةن كا مماة كممما ظيممر جمالعممة أ ممرا سمممت ا ال كفةممر و اليجممرا
ال ي أسسيا ق امت مباربي أفغانسم ان كمان ة و يما نمور الم ةن صم ة ي و أبمم
بولعمر و يحت الجمالعة نا ظ بالص ار المسبا .إ افة إلت الجمالعة اإلسمامةة

المسم ممببة

GIA

ال م ممي م م أ ومممر جمالعم ممة إريابةم ممة لعب ممت اإلوم ممما فم ممي أك م مموبر

0552ة وال ي قام
الجمالعمما

ب وبة صفوف الجمالعما

اإلريابةممة نافس م

اإلريابةمة .ةمكمن ال مول أن بمو

لعبممت ق ممل امبرةمماى صوصمما ب م إلعمممان االجةمما'

البممر ال ممامبة لعبممت المج مممع سممنة  0551و أصممبب

ال فممر بممةن الم مواون

البسممةو و رجممل ال م ةنة المث ممف و رجممال اممممنة رجممال السةاسممة واملعمممالة ولمما
ة م ممن م م ممن املعم م ممال اإلريابة م ممة ال المث ف م ممةنة ال ص م ممبفةةنة وال ب م ممت الر م ممع

والريبان .1مع نياةة  0551بم أ اإلن م ا ةم

فمي صمفوف االجةماا بم

أمةريا الووني جمال زة موني المحظ لما ةبمظ باإلجمما
إل ممت إن م م ا بس ممان بو مما

وال ال.

إممار

ا مل الجمالعمة ممما أ ا

لع ممن ا الجة مماا و أسةس ممه لبجمالع ممة الس ممبفةة لبم م لعو

 -1المرجع الساب ة ص .012
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الجانب النظري

الفصل الرابع

فممي ام ةممر ف م كان م

بصممةبة امزمممة اممنةممة ث ةبممة ج م ا إح ال ة ممل لع م

ممباةايا لعممن مئممة ألممف بس م
م روف ل

ال م ة ار ورغمما أنممه ال ةوج م إبصمماى رسمممي

ال باةا إ افة إلت مار المن ئا

فالكبفة بايظة ليحت البر ال ي ببغ

ال الع ةة و وةل اإلن ما ة

بوالي  9بالمئة من النا

ال ومي.1

المطلب الثاني :قانون الرحمة و الوئام المدني.
فممي لعي م الةمممةن زروال ب م أ

مرببممة ج ة م و م م مممن م اربممل ال نممف

والمواجيممة بممةن النظمماا السةاس مي و المتسسممة ال سممكرةة مممن نابةممة والجمالعمما
اإلريابةة من نابةة أ راة و ا إن اى لجنمة البموار المووني فمي نياةمة المرببمة

اإلن الةممة لبمجب م

مر
املعبممت لب ولممة فممي ب اةممة لعمماا  0551و م أ

يممحت البجن ممة:

ةوسممف ال وة م ة الجن مرال الصممنياجية الجن مرال مبم م موا ية الجن مرال الوة م
راجية قاسا كبةرة لعب ال ا ر بن صالا .و جسم

ب وما سراح إثنةن من قا الفة
بم مماول إقنم مما قم مما الفم ممة
المبمماوال

بمماى

بموا ر البموار والمصمالبة

ويما لعبي ج ظ و لعب ال ا ر بو م ا كما

بالم م مماركة فم ممي ن م م و الوفم مما الم مموونية إال أن كم ممل

بالف ممل اصممة ب م أن بممةن أن لعبممي بببمما قم أص م ر بةانمما

ة لعا فةه الجمالعة اإلسمامةة المسببةة مما ج ل الرئة

زروال ة بن لعن ف ل

البوار الووني
وة بن لعن إجراى إن ابما

رئاسمةة قبمل نياةمة  0559وفمي الم ابمل نظمم

قمموا المصممالبة لع م روممماة و أيمما ممما جمماى فةممه موالبممة الرئاسممة بال ممرو فممي
مفاو ا

غةر م رووة مع الم ار ة بما في حلو الجبية اإلسممامةة لان ماح

من أجل إةجا سوةة سةاسةة لثزمة إال أن يحا ال

قوبل بالرف

 -1لعب البمة ميرظة امزمة الجزائرةة :الواقع و االفا ة امزمة الجزائرةة ال بفةا
اإلق صا ةة و الث افةةة و2ة مركز ال راسا

الوب ال ربةةة بةرو ة 0555ةص .081
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من ومرف

السةاسةة و اإلج مالعةة و

 -2بو نافة مسةة قبي ا اة ا ار النظاا السةاسي لب نف في الجزائر2111-0588ة مجبة البابخة ال

ص .028

2

1ة 2111ة

الجانب النظري

الفصل الرابع

السبوة و المج مع الم ني .اصة وأنه ب
إريابة ممة مثبم م
بال اصمة .و ب

ف ممي إنفج ممار س ممةار مف
إن ا

أةاا لعبمت لع م رومما بم ث

لعمبةمة

ممة أم مماا م ممر م ةرة ممة امم ممن ال ممووني

زروال رئةسما لبجميورةمة و ةمةن م م ا سمةفي رئةسما

لببكومة بفا لر ت مالوة ا إغما المب

و الم اركمز اممنةمة و إومما

ا

سمراح مماغبةياة و ممر زروال البموار مممع ال ممركاى السةاسممةةن .و بممالموا از مممع
البوار السةاسي ب خ وجه ا ر نبو ووة امزمة اممنةة ك كل من أ كال
ال صممالا و جبممت حلممو فممي قممانون ال وبممة أو ممما ة ممرف

قممانون الربمممة ل مماا

 0551الممحظ ص م ر لعبممت ممكل أمممر ةب مموظ لعبممت  02ممما م سمممة إلممت ثماثممة
الجزائرظة

فصولة ي ف إلت ب ة ال آلفة ال وا و ال آ ية بةن أبناى ال

ورغا أنه مكن كثة ار من بمبمة السمماح ممن ال مو إلمت المج ممعة وألع بمر قمانون
الربمة ف ة نبو و ع ب لبنزةف ال موظ إال أن لع ا إ راو السةاسةةن الحةن
ة م ون ورفمما فممي امزمممة بممال ون ب ةم الن ممائ المرجممو  .ب م

 0551و إج م مراى اإلن ابم مما
الم م م يور ة فاجم ممأ ال م مرئة

م ةل س م ور

ال م مرة ةة والبب ةم ممة وفم ممي ظ م مل الظم ممروف اممنةم ممة

الةمم ممةن زروال الم ب م ممةن السةاسم ممةةن ب س م م ال ه مم ممن

الرئاسممة و م ممن ثمما م ممن البة مما السةاسممةةة وألعب ممن لع ممن إج مراى إن اب مما
مس ممب ة ف ممي أفرة ممل  0555ل ممكل ب ممحلو إسم م الة ال ممرئة
ال م
اإلن ابا

الج ازئممرظ والوب ممة السةاسممةة .1ر ممب
غةر أن الفوز كان من نصة

لع م

رئاس ممةة

صم م مة كبة ممر أوس مماو

صممةا

سةاسممةة ليممحت

لعب ال زةز بو فبة ة الحظ أل

وابا

فممي أو  0555ألعبممن مممن مالممه لعممن إس م ب اخ الةممة ج ة م إلس م ا اممممن
والسبا الووني أوب لعبةيا إسا الوئاا الم ني الحظ ور

أبكامه في  11ما

موزلعة لعبت فصول يي :ابةر اإللعفاى ممن الم اب ما ة الو مع ريمن اإلرجماىة
 -1ن ةمة لعزوفة سةاسة الوئاا الم ني بةن المب أ و الواقعة محكر ماجس ةر في ال بوا السةاسةة و ال ماقا
كبةة ال بوا السةاسةة و اإللعمااة 2111/2119ة ص .21
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ال ولةةة

الجانب النظري

الفصل الرابع

فةف ال وبا ة ابةر لصمالا المسمبمةن أنفسمياة
م ممن يم ممحا ال مممانون يمممي أسمممة

مباةا اإلريما

1

و الغاةمة

م م ابةر اصمممة بغةمممة مموفةر البب ممول الممائمم ممة

لث م م اص الم مموروةن ف ممي ألعم ممال إري مما

أو

رةم م

و ال ممحةن ة ب ممرون لع ممن

إ ار يمما ف مي ال وقممف بكممل ولعممي لعممن ن مماوا يا اإلجرامةممة .2إر كممز يممحا ال مانون
لعبت أربع مباور يي:


ال مسو بال س ور و نفةح ال وانةن.

باةا ال نف و ال كفل بيا.



إب ا ب



ال رفممان إزاى المتسسمما

و جمةممع الم مواونةن الممحةن كممان ليمما ور فممي إن مماح

الجزائر


فسا المجال ل و كل من

يحا الم رو إلت ب ما في

أو آل مرة ورغما نجماح

مل بيما الورةم لسمب

فةف من امزمة إال أنه لا ةكن البل ام ةر

والجحرظ و رغا لعمو اآلالف ممن الم ما بةن ف م صمرح المرئة
الوئم مماا الم ممووني يم ممحت ال ازل م م

أواصم ممل وبة يم مما لم مما

قمائما إن سةاسمة

م ممع ب م م ا نيائةم مما ملعمم ممال

اإلريمما  .3ولعبةممه مما إص م ار مةثمما السممبا و المصممالبة الوونةممة كجرلعممة ثالثممة
لبل امزمة اممنةة.
المطلب الثالث :مةثاق السلم و المصالحة الوطنةة.

ب م م نج مماح ق ممانون إسم م ا الوئ مماا المم م ني ف ممي

اإلري م مما

وال مبة م مما

 -1صبراوظة ةس
وال ماقا

فة ممف م ممن بم م ظ مماير

اإلريابة م ممة ب م م مكل مبب م مموظة واسم م م فا ألعم م م ا يائب م ممة م م ممن

رةفة مسالة الم رولعةة و أثةريا لعبت االس رار السةاسية محكر ماجس ةر في ال بوا السةاسةة

ال ولةةة كبةة ال بوا السةاسةة واإللعمااة جام ة الجزائرة 2115ةص .010

 -2الجميورةة الجزائرةة ال ةم راوةة ال بةةة قانون رقا  18/55الم ب باس ا الوئاا الم ني المتر في  25ربةع
االول والمواف ل  01ةولةو (.الجرة الرسمةةة ال

11ة  25ربةع االول 0121ة المواف ل  01ةولةو )0555ة ص

.11

 -3ب ال لعب الر از ة المصالبة الوونةة في ظل السةاسة الجنائةةة محكر م مة لنةل يا

الجنائي وال بوا الجنائةةة جام ة قسنوةنةة 2101ة ص .90
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ماجس ةر في ال انون

الجانب النظري

الفصل الرابع

اإلريممابةةن م ممن إبكامممه و أكمم

الج ازئممر م ممن أن الم الجممة ال بفةزةممة لظمماير

يي السبةل امنجع لب

اى لعبت الظاير ة و إحا إلع برنما أن المصمالبة

اإلريا

الوونةم ممة يم ممي وسم ممةبة مم ممن وس م مائل بم ممل ال مافم مما ة المنازلعم مما

ام

وامزمم مما

بم ممةن

اص واموراف و ال ول و ةا وسبمةا ويي م ماز لعمن غةريما ممن الوسمائل

الرسمممةة ل سمموةة ال مافمما

وبممل المنازلعمما

بةم ممخ ال كم ممالةف و الجيم ممو و الوق م م

بأنيمما امكثممر بسمماوة ور مما مممن

والف الةم ممة وال م مممولةة ومم ممن بةم ممخ جحرةم ممة

البممل1ة كممما م ق مرار سةاسممةا لع مانةمماة ربب م
غالبةممة ال م

ة و ن م ر يممحت السةاسممة

بممه الج ازئممر ول ممي ال بممول ل م ا

مممن إس م ار ةجةة لعامممة2ة وة م إن يمما

مثممل يممحت السممبل ل ب ة م السممبا ال م ا بي مكسممبا إج مالعةمما ثمةنمما لعمممه الثواب م

و الةم مممن أجممل

اإلج مالعةمة و الث افةممة لبمج مممع وممما ةبمبممه مممن قممةا و لعمما ا

السممبا و ال سمماما و ال صممالا  .و ممو جممحور المصممالبة الوونةممة إلممت اإلغرة م
الم ممحةن لعرف م موا سم ممجاال

اإلنسممان .وبسم

و ن ا م مما

كثةم ممر بم ممول مو م ممو المصم ممالبة وب م ممو

أرظ لعم كبةممر مممن الممابظممةن

الجزائر نجابا و ما فيي لا فر
بموج

نمص ال سم ورة كمما أنيما لما

ب و االنسان الم رف بيا لبمواون
مر ب ل ازمما

ويممي أر ممةة ل مممة ب ممو اإلنسممانة بةممخ سمممب
امرواح وألعما

بممر المصممالا الوونةممة فممي

امممل إلمت الممواونةن واسم ا

الج ازئمر لعمر

البمائوة

بب ممن ممماى اآلالف م ممن

امسم رار المحظ لموالت لمما مما

ال ممرو فممي أظ م ممرو لفائمم امجةممال البالةممة و الماب ممة .3وق م جمماى مةث مما
 -1مبم بو ةافة مس بل النظاا السةاسي الجزائرظة اوروبة م مة لنةل يا

وال ماقا

ك وراتة قسا ال بوا السةاسةة

ال ولةةة جام ة الجزائرة 2118ة ص.229

 -2ابم قورةةة بو فبة ة رجل االق ار ورجل المصالبة الوونةةة الجزائرة ةوان الموبولعا
.21

 -3البجنة االس ارةة الوونةة ل رقةة ب و االنسان و بماة ياة رةر سنوظ لعن و

2115ة ص 09
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الجام ةةة 2111ة ص

ةة ب و االنسان في الجزائرة

الجانب النظري

الفصل الرابع

الس ممبا والمص ممالبة الوونة ممة ف ممي ممكل وثة ممة
ة

مما مجمولع ممة م ممن البن ممو إح ل مما

من موا قانونةة وا بةة وبالنسبة إلت مب وات ف

بووال

ال

لعبر م بف المرابل ال ارة ةةة مرج ما حلمو إلمت مسمكه ب ةممه

وأ ماقه كما ب ث
وحكممر ال م

ب خ فمي ةباج مه لعمن

ال ةباجة لعن وبة ة ال

الجزائرظ ال ي أبت اإلس با ة

بالم ممارو ال ممي ا مميا فممي سممبةل إلعمما بنمماى ال ولممة والنيممو

باممممة وال ول مةة ووب م

المةثمما مممن الج ازئ مرةةن أن ة سمماموا لعممن المأسمما ال مي

م ممي يا ال م م مرةة الس م مماب ة مب م ممر از أيمة م ممة حل م ممو ف م ممي ب ةم م م امم م ممن ال م م ممومي

وال

المووني ال م بي وقموا

صية ثا أ ا المةثا ب ور الجة

امممن وكافمة

ال مموونةةن ال ممحةن إ مموب وا بص ممبر وب ممزا ب نظ ممةا م اوم ممة امم ممة لمواجي ممة حل ممو

اال م وان اإلج ارمممي الماإسممماميا 1و ب م خ مةثمما السممبا والمصممالبة أة مما لعممن
مسممتولةة ال ولممة فممي ال مموة

أسممر

ممباةا المأسمما س مواى كممان يممحا ال مموة

ما ةممما أو م نوةم مماة كمم مما ب م م خ لعم ممن ق م ممةة اإلريم مما

و نافةيم مما مم ممع قم ممةا ال م م ةن

اإلسممامي وقمةا المج ممع الج ازئمرظة والع بمر المةثما أن الج ازئمرةةن لعرفموا أنمه ال
نمةممة ب م ون السممبا واممممن ثمما لعمما _ بنمماى لعبممت ممما م ا_ إلممت
مصالبة وونةة مبر ار حلو بأن ا المصالبة غاةة ةن يا ال م
وصم م قا حل ممو أني مما موبم م
ب م ةا

ممرور ب ة م
الج ازئمرظ ب ما

غة ممر قاب ممل لب أجة ممل نظم م ار لم مما واجي ممه الج ازئ ممر م ممن

ال نمةممة ال ة م 2ة وق م إلع بممر المةثمما أن سةاسممة الوئمماا الم م ني كان م

أنجع من سةاسة الربممة بةمخ لعبمر ال م

بكمل أرةبةمة لعمن موقفمه ممن قمانون

-1الجميورةة الجزائرةة ال ةم راوةة ال بةةة المرسوا الرئاسي رقا  298-2119الم
لماس ف اى الم ب بالمصالبة الوونةة ةوا 2119/15/25ة الجرة الرسمةة ال
 -2المرجع الساب ة ص .1
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من اس لعاى اليةئة النا بة

99ة ص .1

الجانب النظري

الفصل الرابع

الوئمماا فممي اإلسم ف اى ال م بي لعبممت لعكم

قممانون الربمممةة و قم يم ف الم ممرو

ام ةر إلس ا اممن و السبا الوونيا المصالبة الوونةةا إلت :1
 -البفاظ لعبت مك سبا

أول نوفمبر 0591وال محكةر ب مةا اإلسم مار ممما ة نمي

رور ال نبه بأن امولوةة الةموا يمي بنماى المج ممع ال ال ممل لعبمت م مةرت لعبمت

إلع بار أنه ال ةب

ف مر اإلسم مار ويمحا نوةمه

بن مة اإلس مال إال من لعماة

من الن بة لعبت أن م ركة البناى يي امسا .

 ص ممبةا اإلنبم مراف لعم من المس ممار ال ممووني ال ممحظ ب ممف س ممائر ما ة ممة وب م مرةةم بممر وكمما أن ة ممو
الوونةة ال ي كان

أركممان ال ولممة فممي ف ممر ممما ومباولممة مبممو اثممار المأسمما
بة يا كل أوةاف ال

الجزائرظ ون إس ثناى .

 -إس ا اممن والنظاا ال اا لعبت إلع بار أمن مم بكا

النا

ألع ار يا مسألة بةوةة سواىا في نظر اإلسماا وب ت ب
 -ال أكة م لعبممت بصممانة الجممة

و أروابيا وب ت

بماةة ال انون .

ال م بي الممووني وكممحا أسممماو اممممن ب لع بمماريا

بممما الجميورةممة الممحةن بمب موا ال سممو امكبممر مممن المأسمما الوونةممة فممي سممبةل

البفاظ لعبت الجميورةة ويو أمر ةس ب ال ةر واإلب راا.
 -ال أكة م لعبممت سمممابة اإلسممماا ةممن ال ولممة ورف م

أظ إس م ماال

أو

مموةيا

مغر ممة ب سمما اإلسممماا ومنافةممة لبوونةممة لعبممت إلع بممار أن اإلسممماا ةممن سمماما
وسبا ال ةن لعنف.

 -البفاظ لعبت م وما

اليوةة الوونةة وال أكة لعبت م وما يا.

 يةئة امر ةة لب نمةة السةاسةة واإلق صا ةة من مال لعمو اإلسم رار وامممنلبمواونةن.

 -1ب ال لعب الر از ة المصالبة الوونةة في ظل السةاسة الجنائةةة محكر ماجس ةر في ال انون الجنائي وال بوا
الجنائةةة قسا الب و وال بوا ال انونةةة جام ة قسنوةنةة 2101ة ص .91/91
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 إس م م كمال م م ممرو الوئم مماا الم ممووني وسةاسم ممة الربمم ممة ال م ممي سم ممب يا و ثبم ممةو كم مملاملعمال المناوئة ليحا المس ت.
 -بسممةن صممور الج ازئممر ال ولةممة مممن مممال اإلل ازممما

ب ي م ا يا الوونةممة لعبممت

إلع بممار أن برةممة الم مواون وبرم ممه و أمممن مم بكا ممه مممن أيمما أولوةمما
الوونةة وكحا اليةئا

ال ولةة ومنظما

وب م لع مرةة امةممة بصم

إق صمما يا و مموي

السةاسممة

ب و االنسان.

أرواح مئمما

صممور بب م ياة و قو م

أركممان

االف الج ازئمرةةن و بومم

أواصممل مج م م يا و م مزق يا كممل

مممز ة ب م كمل يمحت الفظالعمة كمان البم ممن ب ةم يبمة بسما أممر يمحت الف نممة
و كفل ب ب ا يا كفما مةزت الرأفة و ةوب ه ال لة وةزكةه الببا و بسن الصفا
وال سامي لعن الب والبغ

امجة ممال1ة ولعب ممت ي ممحا امس مما
الما ممي املةمممةة و كمرة
وقم م لع مما ال م م

وال مغةنة ال مي قم

رسم فمي امحيمان و وارثيما

ج مماى م ممر المص ممالبة الوونة ممة لو ممي ص ممفبة

قممةا ومبمما

ال م

وجنوبممه نبممو السممبا وال سمماما.

الج ازئ ممرظ م ممن م مممال ي ممحت البرك ممة المت ةمممة إل ممت اإلسم م رار

والم مابا اإلج مممالعي فممي واقممع اممممر إلممت ربممو الصممبة ب الةم ت فممي مجممال السممبا
والم جحر في أق
اآلةة".01

البج ار

م سا ه:ا إنمما المتمنمون إ مو فاصمببوا بمةن أ موةكا.

اسمور

أبعاد المصالحة الوطنةة:

المصممالبة الوونةممة ال ممامبة ك س م ار ةجةة إ ار يمما قةمما المرببممة الج ة م ة

ة ص م بيمما كممما أو مما رئممة
إنفصم

الجميورةممة :اإلعمما بنمماى الممروابو وامواصممر ال ممي

بةن أف ار مج مع مزق

بف ممل إةم ةولوجةا

أوصالهة ال بف ل ألعمال ال نمف فبسم ة بمل

ال مممالة و الغممي بوجممه مماصة ولعبةممه ف نيمما ال

صممر فممي

نظرظ لعبت مجر إة ماف ألعممال ال نمف ....بمل إنيما نمي فمي غاة يما ال صموا
 -1لةبة بركانة لعب ال زةز بو فبة ة :رجل السماا و ال ب ظة الجزائرة المك بة ال صرةةة . .نة ص .10
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إلعمما بنمماى الوفمما بممةن الج ازئ مرةةن أة ما ممما كان م

م مماربيا ومنممايبياة وبممخ روح

الس ممبا ف ممي الصم م ورة و مممان امم ممن ومم ممان لبجمة ممع ف ممي مباول ممة لنس ممةان م مما
صار.....ويي ني كحلو مصالبة رسممةة و سةاسمةة بمةن الج ازئمرةةنة و بئمة

جمةع اموراف في سبةل ج ةم وونمي ةكمون كفمةما ممن ممال إصمماح ال ولمةة
والعم مما
امسبا

 -1وا
ال

ة ال

نظم ممةا السم ممابة السةاسم ممةةة و اإلصم مممابا
ال ي أ

رئة

إلت إنفجار امزمةة وان اى لعماقا

الجميورةةة السة لعب ال زةز بو فبة ة اماا اوا ار

02922ة ارة 2110/11/28ة ص.11
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اليةكبةم ممةة وال

م مماى لعبم ممت

إج مالعةة ج ة .1

االمةة نا ظ الصنوبر اقصر االمااة جرة

الجانب التطبيقي

الجانب التطبيقي

الفصل الخامس

الفصل الخامس:
الجانب التطبيقي.
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نتائج الدراسة التحليلية:

الجدول :10خاص بترتيب المقاالت حسب الصفحات:
التكرار

النسبة المئوية

الصفحة االولى

0

%65.2

الصفحة الثانية

0.

%64582

الصفحة الثالثة

66

%.8545

المجموع

65

%011

الصفحة

الصفحة االولى
الصفحة الثانية
الصفحة الثالثة

رسم توضيحي لترتيب المقاالت حسب صفحات الجريدة

التعليق على النتائج:

تلعب وسائل االعالم دو ار خطي ار في الحياة السياسية ،وال سيما في العقود

األخيرة ،حيث تطورت وأصبحت أكثر قوة من أي وقت مضى ،حيث قدم

اإلعالم تغطية متوازنة و عادلة لكثر من القضايا ،كما أيقظ وعي الناس على
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الظلم و الفساد ،و سوء إستخدام السلطة و التبذير ،إضافة إلى دوره في تشكيل
الرأي العام ،وعليه فهو قوة فعالة للعمل السياسي ،و سبيل إليصال آراء معظم

المشاركين في اللعبة السياسية ،1غير أن عامل العرض الصحفي و طريقة

إخراجه قد تقلل من قيمة المحتوى اإلعالمي أو الحدث وفقا لما تريد كل جريدة
إب ارزه و تماشيا مع السياسية اإلخراجية لكل صحيفة ،إذ تتوزع األخبار

والمقاالت على صفحات الجريدة بما يبرز أهميتها و يتم إدراجها بأبناط مختلفة
و عناصر تيبوغرافية مميزة لها عن بقية المحتويات اإلعالمية األخرى حيث
يتم إبراز قيمة المضامين اإلعالمية من خالل عرض المواضيع واالخبار على
مساحات معينة ،في صفحات محددة و تحت عناوين مقررة و مقدرة في عدد

مناسب من األعمدة 2و عليه ،يتبين لنا من خالل الجدول و الرسم البياني أن
جل المقاالت جاءت في الصفحة  30تحت باب الوطني  ،بنسبة
تلتها الصفحة  30تحت نفس الباب بنسبة

بنسبة 0.73

%

%09.83

%79.85

 ،ثم الصفحة األولى

من خالل هذا الترتيب نستنتج أن جريدة الخبر سعت لتحقيق

نوع من األلفة بين القراء والجريدة خاصة منهم مبتغى موضوع المصالحة من

خالل تخصيص هذه الصفحات وهذا الباب تحت نفس العنوان لنشر مواضيع
ذات عالقة بالتجمعات السياسية والشعبية ومستجدات األوضاع األمنية في
الجزائر .أما عن الصفحة األولى فقد إستغلتها في بعض األحيان لجلب إهتمام

القراء باألحداث إذ تقوم بنشر مقدمة المقال أو جزء منه في الصفحة األولى

أما الباقي فيكون في الصفحات الداخلية .أما عن الصفحة  30فالقارئ عندما

 -1فضيل دليو ،الصحافة المكتوبة في الجزائربين االصالة و االغتراب ،المستقبل الربي ،العدد  ،077بيروت ،ماي

 ،033ص .78 ،85

 -2محمود علم الدين ،االخراج الصحفي ،دار العربي للنشر و التوزيع ،القاهرة ،ص 03
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يفتح الجريدة غالبا ما تقع عينه على الجانب األيسر لها لذلك إستغلت الجريدة
ذلك في سياستها اإلخراجية.
الجدول  :16خاص بتقسيم المقاالت حسب الفاعلين:
الفاعلين
عبد العزيز بوتفليقة

المقاالت
18

النسبة المئوية
%18.42

عبد العزيز بلخادم

1.

%13.15

لويزة حنون

18

%10.52

احمد اويحيى

16

%7.89

عبد اهلل جاب اهلل

16

%5.26

احمد بن بلة

10

%2.63

ابو جرة سلطاني

16

%5.26

ولد عباس

10

%2.63

تائبين

16

%5.26

شيوخ الزوايا

10

%2.63

ائمة المساجد

10

%2.63

جماعة هدام

10

%2.63

منظمة ضحايا االرهاب

10

%2.63

عبد الحق العيادة

10

%2.63

10

%2.63

جماعة سلفية

10

%2.63

مداني مرزاق

10

%6526

حسان حطاب

10

%2.63

ميلود شرفي

10

%2.63

رابح كبير

10

%2.63

المجموع

64

%011

جمعية العلماء المسلمين
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المقاالت حسب الفاعلين
عبد العزيز بوتفليقة
عبد العزيز بلخادم
لويزة حنون
احمد اويحيى
ابو جرة سلطاني
عبد هللا جاب هللا
تائبين
رئيس جمعية العلماء المسلمين
جماعة سلفية
مداني مرزاق

تعليق على النتائج:

إن إعتماد فاعلين معينين خالل عملية الدعاية و الترويج لميثاق السلم

والمصالحة الوطنية لم يتم بطريقة إعتباطية فما نالحظه بشكل عام هو تعدد
الفاعلين و إختالف رؤاهم للموضوع إضافة إلى تعدد مشاربهم السياسية وحتى
إختالف أدوارهم اإلجتماعية  :قادة سياسيين ،رؤساء أحزاب ،ممثلين عن
الضحايا اإلرهاب ،شخصيات دينية ...كما نالحظ إتفاق الفرقاء السياسيين
حول قضية المصالحة الوطنية وأهمية إسترجاع األمن و السلم الوطنيين :قادة
سابقين في الحزب المنحل وفي جماعات إرهابية ،أحزاب اإلئتالف الرئاسي

مثل :عبد الحق العيادة :األمير السابق للتنظيم اإلرهابي الجماعة اإلسالمية
المسلحة" الجيا" ،حطاب حسان" األمير السابق و مؤسس التنظيم اإلرهابي:
الجماعة السلفية للدعوة و القتال عام  ،0889مداني مزراق :المسؤول السابق
عن التنظيم المسمى :الجيش اإلسالمي لإلنقاذ ،التائبين....هذا االختالف
والتنوع يوحي بمسعى الصحافة إلى توجيه رسائلها إلى كافة أطياف المجتمع
الجزائري ،و أفراده القادرين على التصويت .و الفاعلين أو الشخصيات في مثل
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هذا المقام الذي تسعى من خالله إلى اإلقناع ال بد أن تتوفر فيها مجموعة من
العوامل تساعد في عملية اإلقناع مثل :المصداقية ،الثقة ،الجاذبية.....

وعليه فقد حصد عبد العزيز بوتفليقة أكبر عدد من المقاالت بنسبة

 %09.80كونه قام بأكبر قدر من التجمعات الشعبية للدعاية لمشروع ميثاق
السلم و المصالحة الوطنية ،تاله عبد العزيز بلخادم بنسبة  ،%00.07ثم لويزة

حنون بنسبة  ،%03.70يليها أحمد أويحي بنسبة  ، %5.98ليتساوى أخي ار وليس
آخ ار كل من عبد اهلل جاب اهلل ،أبو جرة سلطاني و التائبين ،بنسبة  %7.03ثم
جاءت نسبة  %0.30لكل من :أحمد بن بلة ،ولد عباس ،شيوخ الزوايا ،أئمة

المساجد ،جماعة هدام ،منظمة ضحايا اإلرهاب ،رئيس جمعية العلماء
المسلمين ،ميلود شرفي و رابح كبير
الجدول  :16خاص بالمواضيع
المواضيع
المصالحة الوطنية

التكرار
008

النسبة المئوية
%38.58

تعويضات مالية

03

7.03

موضوع العفو الشامل

39

%8.03

المعارضين للميثاق

33

%0.00

37

%0.33

08

%07,03

080

%033

موضوع المفقودين
مواضيع اخرى
المجموع
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المواضيع
160
140
120
100
80
المواضيع

60
40
20
0
المصالحة
الوطنية

التعليق على النتائج:

مواضيع اخرى

المفقودين

المعارضين
للميثاق

العفو الشامل

تعويضات مالية

رسم توضيحي لفئة المواضيع

تختلف التجربة التاريخية التي عايشتها الجزائر في التسعينات من حيث

التحوالت اإلقتصادية والسياسية عن الم ارحل السابقة من تاريخها المعاصر ،إذ
تحول النسق اإلقتصادي من اإلقتصاد الموجه إلى اإلقتصاد الحر وعليه إنفتح
المجتمع الجزائري على العالم الخارجي مما سمح بتعاظم اآلثار واالنعكاسات

على المنظومة القيمية ،إضافة إلى مخلفات التحوالت اإلجتماعية و السياسية،
فتوارت بذلك قيم العمل ،الجد و المسؤولية و اإلتقان ،الشرف واالمانة ،التسامح
و اإلخاء ،و غيرها من القيم اإليجابية ،و تحولت جميعها إلى قيم سلبية،

مشوهة كالالمباالة ،المحسوبية ،الرشوة ،والتهافت على الثراء المادي بدون أي

جهد ،فضال عن العدوان و العنف ،و ضعف اإلنتماء الوطني ،كما توترت
المعامالت بين األفراد و الجماعات داخل المجتمع وحدثت هزة عنيفة في

أنساق القيم اإلجتماعية ،و حدث إنقالب في ترتيب سلم القيم في المجتمع،
وتأسيسا على ذلك و بناء عليه كيف حاولت الصحافة خالل هذه الفترة
المتأخرة من العشرية السوداء( ،)0337تغيير األحداث والوقائع اإلجتماعية
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والسياسية من خالل مغايرة القيم المسيطرة آنذاك واستبدالها بقيم جديدة تعتلي
سلم القيم اإلجتماعية ،و ذلك عن طريق طرق مختلف أبواب التواصل

االجتماعي ،و عرض شتى المواضيع ذات العالقة بإستعادة األمن والسلم
الوطنيين ،و نالحظ من خالل الجدول والرسم البياني الخاص بالمواضيع التي
تم تناولها من قبل الصحافة خالل هذه الفترة الممتدة من  08/39/0337إلى

 ,08/38/0337وهي فترة الدعاية و الحمالت التحسيسية بميثاق السلم
والمصالحة الوطنية .وعليه فقد كانت حصة األسد من نصيب الميثاق في حد
ذاته فالمجتمعات التي نشطها كل من بوتفليقة ،أويحي ,بلخادم ,و أعضاء

التحالف الرئاسي بصفة عامة إضافة إلى فاعلين آخرين كانت جلها تدور حول

شرح الميثاق وتفسير بنوده إضافة إلى تبسيطها من خالل التجمعات الشعبية
والحزبية التي نشطوها .و ذلك بنسبة 38,58
موضوع العفو الشامل بنسبة

بنسبة 7,03

%

%8,03

%

إضافة على تعريجهم على

وحضي موضوع التعويضات المالية

بينما جاءت مواضيع المعارضة بنسبة  %0,00وكانت متفرقات

أخرى بنسبة  % 07,03وكانت أهم هذه المواضيع التخلي عن العمل المسلح,

األزمة األمنية ،إغتيال الديبلوماسيين وقضايا العروش....الخ من أبرز هذه
المواضيع .و لقد تم التركيز على موضوع المصالحة ألنها كانت الحدث األبرز
واألهم بالنسبة للصحافة حينذاك وحتى بالنسبة للمجتمع المدني والمواطنين

وحتى على الصعيد الوطني والعالمي وحسب الصديق شهاب ":إستراتيجية
المصالحة الوطنية من حيث القيم والدالالت التي تضمنها ميثاق السلم

والمصالحة الوطنية ،تهدف إلى بلورة حل شامل لألزمة الوطنية بإجتثاث
جذوها ومعالجة آثارها ثم تطوير سياسات لقيادة المجتمع الجزائري على أساس
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الحكم الصالح و التنمية الوطنية الشاملة ،من أجل مواجهة تحديات المرحلة
داخليا و خارجيا ،بكل وعي و مسؤولية.1

الجدول  :18الخاص بالفاعلين
ا لفاعلين

:

التكرار
88

النسبة
%03,70

الجماعات المسلحة

75

%09.73

لويزة حنون

08

%00.30

بلخادم عبد العزيز

05

%9.53

اويحي احمد

09

%7.98

تائبين

00

%0,98

الزوايا شيوخ

39

%0,78

أبو جرة سلطاني

39

%0,78

منظمات ضحايا اإلرهاب

33

%0,88

ائمة المساجد

30

%3.38

فاعلين أخرين

80

%00,30

المجموع

039

%033

بوتفليقة عبد العزيز

 -0الصديق شهاب ،المصالحة الوطنية :مسار....قيم ...و ضمانات ،الفكر البرلماني ،العدد ،39مارس  ،0337ص
.93/57
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الفاعلين

الفاعلين
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رسم توضيحي لفئة الفاعلين

تمت سابقا اإلشارة إلى أن العينة تم إختيارها بطريقة حصصيه نسبة إلى
الفاعلين الذين نشطوا تجمعات شعبية او حزبية للدعاية و الترويج لميثاق السلم

و المصالحة الوطنية ,و قد كان هؤالء الفاعلين أعضاء في التحالف الرئاسي

الذي يعبر عنه عبد العزيز بلخادم بقوله":إان هذا التكامل ال يقتصر على

اإل نتخابات الرئاسية فحسب بل سيستمر ليعزز العمل الجماعي الذي بدأناه

منذ  .سنوات ،إننا نريد من هذا التحالف أن يرتقي ليصبح قطبا بالمفهوم
الواسع للوطنية ،لن هذه الخيرة من دون إحترام المثل ،القيم ،و العقيدة ،ال
تؤدي معناها في البناء الوطني ،نريد من هذا االئتالف ان يكون نصرة للحق

و اداة لتحقيق االصالحات التي شرعنا في تنفيذها ".1ويضيف في هذا الصدد

السيد أحمد أويحي ":نحن في التجمع الوطني الديمقراطي مثل شركائنا في

هذا التحالف مقتنعون أننا ننتمي إلى أمة مسلمة ،ننتمي إلى أمة هي جزء

من أمة العربية اإلسالمية ،و ننتمي إلى شعب متجذر في المازيغية ،ونحن
 -1السيد عبد العزيز بلخادم ،االمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في كلمة بمناسبة التوقيع على وثيقة
التحالف ،فند االوراسي 03 ،فيفري .0338
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في إئتالف المس و التحالف اليوم مقتنعون أن الجزائر في إنتظار البناء

وأن الجزائر في إنتظار التشييد ".1إضافة إلى فاعلين آخرين من قادة الفيس

المحل أو قادة الجماعات اإلرهابية سابقا أو تائبين و ممثلين عن حقوق

اإلنسان ,جماعات من السلفيين ممثلين عن المجتمع المدني و منظمات ضحايا

اإلرهاب .حيث كان بوتفليقة أكثر من نشط تجمعات و حظي بإهتمام الصحافة
و ذلك ألنه صاحب المشروع ورئيس الدولة حيث كانت النسبة ، %03,70

تاله في ذلك التجمعات التي نشطها أعضاء سابقين إما في الحزب المحل

الفيس أو في الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ أو في جماعات مسلحة نأخذ على
سبيل المثال وليس الحصر مدني مرزاق ،حسان حطاب ،عبد الحق
العيادة...الخ بنسبة 09.73

%

 ،% 9.53اويحيى بنسبة 7.98

%

ثم أعضاء التحالف الرئاسي :بلخادم بنسبة
لويزة حنون بنسبة

% 00.03

وتمتاز لويزة

حنون درجة عالي من الوعي السياسي ،و وضوح في الرؤية و الروح النضالية،

و هي على رأس أحد األحزاب التروتسكية في العالم " حزب العمال الجزائري"
تدعو إلى الديمقراطية ،وتحذر من المؤامرات الغربية للقضاء على الدولة
القومية و على سيادة الشعوب ،لوضع اليد على ثرواتها ومقدراتها وتفكيك

مؤسساتها وشركاتها الوطنية ،و إستباحة أسواقها وتشريد عمالها ،سواء بحجة

الشراكة مع أروبا أو تحت ستار اإلنضمام إلى منظمة التجارة العالمية ،2كما
ساهم في عملية الترويج واإلقناع لبنود السلم والمصالحة الوطنية التائبين وهم

أفراد كانوا سابقا ضمن الجماعات اإلرهابية ثم تخلو عن عملهم اإلرهابي،
وذلك بنسبة

% 0.98

إضافة إلى أئمة المساجد بنسبة

% 3.38

.

 -1السيد احمد اويحي ،االمين العام لجزب التجمع الوطني الديمقراطي في كلمته بمناسبة التوقيع على التحالف
الرئاسي ،فندق االوراسي 03 ،فيفري .0338

 -2جورج الراسي ،الدين و الدولة في الجزائر ،دار القصبة للنش و التوزيع ،الجزائر ،0339 ،ص .550/550
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إعتمدت الجبهة اإلسالمية في عملية تواصلها مع الجماهير على

المساجد ،كما تمكنت من تعبئة فئة كبيرة من المجتمع لصالح خطابها ،1و من
ذلك برزت أهمية اإلرتكاز على المساجد بإعتبارها منابر للدعاية و التواصل

مع مختلف فئات المجتمع و عناصره ،إضافة إلى شيوخ الزوايا بنسبة 0.78

%

فال يخفى على احد حضور الزوايا في المجتمع المغاربي؛ أوال كونها مؤسسة
دينية تمارس فيها العبادة و الذكر و التعليم ،و ثانيا كتنظيم إجتماعي سياسي

لعب دو ار رئيسا في حياة المغرب العربي ،وذلك عبر التأثير النافذ في الحياة
السياسية واإلجتماعية والعسكرية ،وقدرتها على خلق تضامنيات ومساندات
وتحالفات على مستوى الجماعات القبلية والريفية.2
منظمات ضحايا اإلرهاب بنسبة 0.88
بنسبة 0.78

%

%

إضافة إلى أبو جرة سلطاني

وقد عبر عن دعمه للميثاق على إعتبار أنه يتالقى مع

أطروحات حمس ،ونشطاء آخرين بنسبة 00.30

%

من بينهم أحمد بن بلة،

رئيس جمعية العلماء المسلمين ،ولد عباس ....وغيرهم.

 -1عمار بلحسن ،الكتابة و المنبر الغائب :المجالت الثقافية في الجزائر ،االزمة الجزائرية ،الخلفيات السياسية و
اإلجتماعية و اإلقتصادية و الثقافية ،مرجع سابق707 ،

1

 -2عبد السالم فياللي ،الجزائر الدولة وبالمجتمع ،ط ،0دار الوسام العربي للنشر و التوزيع ،الجزائر ،0300 ،ص
.87
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الجدول  :1.الخاص بفئة القيم:

الحاملة لمعان سلبية :

الحاملة لمعان إيجابية

القيم الحاملة لمعاني إيجابية
القيم

القيم الحاملة لمعاني سلبية

التكرار
816

%النسبة
% 84544

اإلجتماعية

85

% .585

اإلجتماعية

اإلقتصادية

..

% 6546

اإلقتصادية

26

الدينية

56

% 2582

الدينية

68

% 6556

تربوية/علمية 08
زمانية/مكانية .6

% 1558

تربوية/علمية 6
زمانية/مكانية 62

% 1586

السياسية

% 6524

القيم
السياسية

التكرار
86.

%النسبة
% 2055.

.1

% 8564
% 5504

% 6585

التاريخية

01

% 1525

التاريخية

01

% 058.

التواصلية

860

% 65558

التواصلية

46

% 0055.

المجموع

0864

% 100

المجموع

242

%011

القيم الحاملة لمعان ايجابية

800

القيم الحاملة لمعان سلبية

700
600
500
400
300
200
100
0

رسم توضيحي للقيم الواردة في المقاالت
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التعليق على النتائج:

ال يعتمد نجاح العملية اإلقناعية على مهارة المرسل فقط و مضمون

الرسالة ومدى تلبيتها لحاجات ورغبات المتلقي بل يشترط أن تتوافق هذه
المضامين مع فكر و معتقد ،ثقافة الجمهور و مرجعيته بصفة عامة ،مما يؤكد

ضرورة مراعاة خصوصية المجتمع الجزائري واحترام قيم أفراده ،للحد من
اإلختالل واإلضطراب الذي آلت إليه المدينة الجزائرية ،خاصة مع تصادم
الخطابين اإلسالمي و العلماني ،إذ يصف بعض المحللين هذا الوضع بتشوه

الوعي ،الذي قد يتطور ليصل إلى مرحلة تغييب الوعي ،أين تحتل المنظومة
القيمية العلمانية المتكاملة مكان المنظومة المختلة القائمة في ظل التحوالت

والتغيرات التي مست البناء اإلجتماعي للمجتمع الجزائري في العقود الثالثة

األخيرة ،فظهرت قيم إجتماعية جديدة ،بعضها يشبه القيم السائدة في
المجتمعات الشرقية ،والبعض اآلخر يشبه القيم في المجتمعات الغربية.
نتج عن هذا الالتجانس واإلخالف صراع مادي و رمزي متعدد

الجوانب ،كان أهمها ما ظهر في شكل عنف سياسي وأمني الذي بدأ منذ

التسعينات .لكن كيف ساهمت الصحافة في تعديل هذا الوضع و ما هي القيم
الجديدة التي مررتها الصحافة لتحل مكتن القيم

السائدة في هذه الفترة

المأساوية من تاريخ الجزائر .وعليه فقد خلصت الدراسة ونتائجها إلى أن

إستخدام القيم السياسية كان أكثر نسبة ،ذلك كون القضية سياسية بالدرجة
األولى ،فجاءت نسبة القيم السياسية اإليجابية 89.99

%

وهي عبارة عن قيم

مشجعة ومدعمة من أجل إقناع أفراد المجتمع باإلستفتاء بنعم لصالح ميثاق
السلم والمصالحة الوطنية فجل هذه القيم تدور في فلك السلم ،األمن

واإلستقرار ،الديمقراطية .فيما نجد القيم السياسية السلبية بنسبة

% 30.87

وهي

على النقيض من ذلك تبرز مخلفات السياسة السلبية للعشرية السوداء لإلرهاب
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من الالأمن والخوف ،تلت القيم السياسية القيم التواصلية ،فكانت
بنسبة08.85

%

اإليجابية و 00.87

%

السلبية ،وذلك لما ألسلوب الحوار

وطريقة إيصال المعلومة من أهمية في عملية اإلقناع أو التأثير ناهيك عن
الثقافة الشفهية في المغرب العربي عامة ،إضافة إلى أن أغلب هذه المقاالت
كانت كتغطية لتجمعات شعبية ،وعليه فإن الخطاب الملقى في مثل هذه
المناسبات

هو عمود نجاحها أو فشلها وقد جاءت اإليجابية على سبيل

المثال :يدعو ،يطلب  ...أما السلبية على شكل :يمنع اتصالهم بعائالتهم،

يهدد ...الخ ثم جاء التركيز على القيم الدينية اإليجابية ،والتي تندرج تحت راية

اإلسالم وتنطلق من مبادئه الحنيفة مثل  :إصالح ذات البين ،ال تزر وازرة
وزر اخرى ،التسامح ...وجاءت هذه القيم اإليجابية بنسبة

فجاءت نسبتها 0.80

%

% 3.83

أما السلبية

وكان على سبيل المثال إستعمال الدين ألغراض

منافية لمبادئه .جاءت القيم اإلجتماعية اإليجابية بنسبة 7.88

%

نمثلها بـ :قيم

التكافل ،التآزر االجتماعي ،قيمة التسامح ،التعايش  ...أما القيم اإلجتماعية
السلبية فجاءت نسبتها 5.09

...الخ

%

وهي كالتالي :التشتت إنعدام الثقة ،الخوف

أما الجانب االقتصادي فكانت قيمته اإليجابية

8.09

%

% 0.90

أما السلبية فبنسبة

دلت في مجملها على الخسائر اإلقتصادية والتكلفة الباهظة التي

دفعتها الجزائر خالل هذه األزمة من تخريب لممتلكات الدولة واألفراد ،وأموال
طائلة دفعتها في السالح والذخيرة ...الخ .ثم جاءت القيم الزمكانية وهي إما

قيم للزمان أو للمكان جاءت اإليجابية بنسبة 0.39
0.58

%

ثم القيم التاريخية بنسبة 3.38

%

%

أما السلبية فكانت

لإليجابية إذ تدور في مجملها حول

كفاح الشعب ضد اإلستعمار ،وتعاونهم في أخذ حريتهم وتحرير أرضهم ،أما
السلبية وهي نسبة  %0.87مثلت قيم اإلستعمار الغاصب ،اإلحتالل ....الخ
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أما بالنسبة للجانب التربوي فكانت نسبة 3.85

%

لإليجابية وهي حول تربية

األجيال القادمة على السلم ،األمن ،التسامح والعفو ...الخ  .أما السلبية فبنسبة
% 3.80

حول األحقاد وسوء المعاملة...الخ
القيم

القيم الحاملة لمعان ايجابية
القيم الحاملة لمعان سلبية

دائرة بيانية للقيم االيجابية و السلبية

كما ال يخفى على من يطلع على الجدول أعاله والرسم البياني أن القيم
الحاملة لمعان إيجابية فاقت القيم الحاملة لمعان سلبية بأكثر من ضعفين
حيث 0.383 = 393÷0809 :وهو ما يمكننا من خالله إثبات الفرضية
األولى من نظرية الحتمية القيمية والتي تتمثل في أن األثر يكون إيجابي إذا ما
تاربط المحتوى االعالمي " رأسمال رمزي" مع الرأسمال القيمي .ويتجلى األثر
االيجابي في عمومه في:
تعزيز القيم:

ال تسعى وسائل االعالم إلى تغيير آراء الناس ومواقفهم قدر ما تعمل

على تدعيمها ،على إعتبار أن العالقات اإلجتماعية أساس تكوين اآلراء
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والمواقف ،وأن االعالم يبني على ذلك ويعز ما أنتجته ،شرط أن يوافق العامل
االعالمي مع العامل االجتماعي.1

تحقيق االنسجام و الترابط االجتماعي:

إضافة إلى دورها الفعال في عملية التنشئة اإلجتماعية التي تعد معيار

وأساس لكل سلوك إجتماعي يتم من خاللها إكتساب قيم المجتمع و ثقافته تقوم
وسائل اإلعالم بإعتبارها مؤسسات إجتماعية تقدم أحزمة ثقافية تتماشى مع

المجتمع الذي تنشط فيه ،وعليه فهي تعزز الترابط اإلجتماعي وتحقق

اإلنسجام ،من خالل نشر اإلحساس باإلنتماء إلى مجتمع تربطه صفات
مشتركة ،كالقيم ،اللغة ،التاريخ ،الحيز الجغرافي...الخ ،كما تعمل وسائل
اإلتصال على لم الشمل ،تعزيز العالقات اإلجتماعية بين أفراد الجمهور الدين
يناقشون مع بعضهم البعض ما يشاهدونه أو يقرؤونه في وسائل االعالم.2

الجداول الخاصة بالفاعلين واستخدمهم للقيم:


الجدول  :12لويزة حنون:

*ق ،إ :القيم اإليجابية.
القيم
ق ،إ

*ق ،س :القيم السلبية.
التكرار

لويزة حنون

السياسية
80

ق ،س

61
اإلجتماعية

 -1عزي عبد الرحمن ،نحو فكر اعالمي متميز ،ص .000
 -2المرجع السابق ،ص .000
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النسبة المئوية

% 64585
% 01556
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الفصل الخامس

ق ،إ

4

% 8568

ق ،س

1

% 01

ق ،إ

اإلقتصادية
0.

ق ،س
ق ،إ

5
الدينية
6

ق ،س
ق ،إ

6
تربوية/علمية
1

ق ،س
ق ،إ

0
الزمكانية
4

ق ،س
ق ،إ

1
التواصلية
86

ق ،س
ق ،إ

8
التاريخية
1

% 4505
% 8550

% 0515
% 0515

% 01
% 15.8

% 8568
% 01

% 66585
% 6504

% 01

ق ،س

1

% 01

المجموع

046

011%
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الفصل الخامس
استخدام لويزة حنون للقيم ،ايجابية

80

استخدام لويزة حنون للقيم السلبية

70
60
50
40
30
20
10
0

رسم توضيحي الستخدام لويزة حنون للقيم
تعليق على النتائج:

اشتهرت زعيمة حزب العمال 1السيدة لويزة حنون بتدخالتها بخصوص

الوضعية اإلقتصادية واإلجتماعية ،فقد بلورت خطابا سياسيا يعارض كل ما

من شانه تعزيز و دعم سياسات االصالح من منظور ليبرالي ،وتقترح استمرار

الدولة في دعم القطاع العمومي والتكفل المطالب اإلجتماعية للمواطنين ،من
صحة ،تعليم ،سكن ،اضافة إلى مشاركتها في عقد وما الذي سعى إلى ايجاد

حل امني لالزمة في الجزائر و عليه فقد اهتمت االمينة العامة لحزب العمال
بالقيم اإلقتصادية بعد السياسة بنسبة  %9.08للقيم اإلقتصادية اإليجابية حيث
شددت على ضرورة استعادة السلم حتى يتسنى لنا مناقشة القضايا اإلجتماعية

و اإلقتصادية مثل :التكفل بذوي المفقودين ،التعويضات المالية ،ادماج العمال،
1

تأسس حزب العمال سنة  0883وهو امتداد للمنظمة االشتراكية للعمال التي كانت تعمل في السر قبل االعالن عن

التعددية في الجزائر عام  .0898وهو حزب يساري معارض ،اعلن عن تضامنه مع العمال و الطبقات اإلجتماعية
االكثر عرضة لالستغالل  ،وقف في وجه الخصخصة و دعا إلى تدخل الدولة لحماية المستهلك.
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و8.80

الجانب التطبيقي

للقيم اإلقتصادية السلبية مثل :غلق المؤسسات ،استغالل موارد

%

الجزائر ،الفقر ،البطالة ،اما السياسية مثل :استعادة السلم ،حل جزائري ،تقليل

العنف ،نختار من بين مخططات السالم ،التصويت ،حل وسط....الخ فكانت
بنسبة

%09.58

لإليجابية و03.80

للسلبية مثل :االزمة ،انبطاح امام

%

الضغوط الدولية...الخ ،كما كان االهتمام موصوال بالقيم التواصلية بنسبة

لإليجابية مثل :رحبت ،يثمن ،عدم المعارضة ،اقتناعها ،نقاش

%00.88

يشارك الكل فيه ،دعوة ،التعبير عن مواقفهم...الخ ،و %0.09للسلبية وحظيت
القيم اإلجتماعية اإليجابية بنسبة

%8.05

مثل :السلم االجتماعي،

التضامن...الخ ونفس النسبة للقيمة الزمكانية اإليجابية مثل :ترسيم السلم يكون
يوم08سبتمبر ،اما الدينية فكانت بنسبة

%0.38

لشقيها .

الجدول  :18خاص بالشخصيات السياسية التي شاركت في الدعاية للميثاق

جاءت مشاركة هؤالء الفاعلين كمتفرقات و لم يكن لهم برنامج خاص

للترويج للميثاق ،و عليه ارتئينا ادراجهم في نفس الفئة وذلك لعدم توفر اكثر

من مقال لكل فاعل.

القيم

شخصيات سياسية

التكرار

النسبة المئوية

060
86

% 34.56

السياسية

ق ،ا

اإلجتماعية

ق ،إ 66
4
ق ،س
ق ،إ 5
00
ق ،س

اإلقتصادية

ق ،س
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% 05562
% 4588
% 6500
% 6568
% 6551
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الدينية
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ق ،إ

02

%0.52

0.

% 0560

06

% 15.6

ق ،س

1

% 01

ق ،إ

01
0.

% 6526
% 1.31

26

% 02526

03

% 1585

08

% 0548

11

% 11

685

%011

ق ،س
تربوية/علمية
الزمكانية

ق ،إ

ق ،س
التواصلية

ق ،إ
ق ،س

التاريخية

ق ،إ
ق ،س

المجموع

140
120
100
80
االيجابية

60

السلبية
40
20
0

رسم توضيحي الستخدام بعض الشخصيات السياسية للقيم
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الفصل الخامس

تعليق على النتائج:

يتعلق هذا الجدول بالشخصيات التالية  :بن بلة الرئيس السابق للجزائر،

ابو جرة سلطاني  ،عبد اهلل بن جاب اهلل قائد حزب النهضة الذي يعتبر من

احزاب المعارضة و تتبنى نهج االخوان المسلمين من حيث االيديولوجية و
الفكر ،يقوم على مجموعة من المبادئ هي :االسالم دين الدولة الجزائرية و
المصدر االساسي للتشريع و قوة الهام لالمة و توجهاتها ،نضاالت الشعب
الجزائري عبر التاريخ و موروثه الحضاري و الثقافي ،مبادئ اول نوفمبر
 ،0878تتمثل التوجهات الفكرية للحزب في انه ذو توجه اسالمي يتبنى موقفا
وسطا  ،يرفض العنف ،يتبنى مبدا الشورى ،يطالب بالوئام و التسامح ،شارك

في اجتماع روما و دعي إلى المصالحة الوطنية كما سعى إلى مد جسور
الحوار بين االحزاب معارضة للسلطة و نادى بضرورة الحوار كوسيلة مثلى
للخروج من االزمة ،1ميلود شرفي ،ولد عباس وهم مجموعة من الشخصيات

السياسية المشاركة في الحملة التحسيسية والترويجية لميثاق السلم والمصالحة

الوطنية  .كانت النسب كالتالي :

القيم السياسية اإليجابية بنسبة  %08.73مثل :الوطنية ،تحقيق السلم ،المساواة،
رفع حالة الطوارئ...الخ تلتها القيم السياسية السلبية بنسبة

%08.03

مثل:

االقتتال ،اراقة الدماء ،التنافر ،استمرار االزمة ،غياب االمن و االستقرار ،حالة

الطوارئ.

ثم القيم التواصلية اإليجابية بنسبة

%03.30

مثل :االقتناع،

اقتراحات ،التعبير عن الراي ،ادعو...الخ ،ثم القيم اإلجتماعية اإليجابية بنسبة

 %9.88مثل  :التكفل بضحايا االزمة ،تسوية الوضعية اإلجتماعية ،التضامن،
االخاء...الخ ثم القيم الدينية اإليجابية بنسبة %3.00مثل :الحمد هلل ،مشيئة
اهلل ،حقن دماء المسلمين ،التكفل الروحي و االيماني ،سماحة الدين

 -1عمر برامة ،الجزائر في المرحلة االنتقالية :احداث ،مواقف ،دار الهدى ،الجزائر ،0330 ،ص .38-30
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الفصل الخامس

االسالمي....الخ عادلتها القيم الزمكانية السلبية مثل عرقلة المسار االنتخابي
في جانفي  .0880ثم القيم اإلقتصادية السلبية بنسبة  %0.83مثل العولمة

المتوحشة ،تجار الموت ،اثرياء الحرب ،الرشوة ،المحسوبية ،خسائر

المادية...الخ .ثم القيم الزمكانية اإليجابية بـ

%0.30

مثل 33:ثانية ،العد

التنازلي لربع الساعة االخير...الخ ثم التاريخية اإليجابية بـ

%0.98

مثل:

الثورة التحريرية  08 ،0830 ،0830 ،0887سبتمبر .0337بعد القيم
اإلقتصادية اإليجابية بـ %0.05مثل :الدولة غنية ،خزائن مملوءة ...الخ ثم القيم
اإلجتماعية السلبية

%0.00

الجوع و الخوف ،ضحايا االرهاب،

المغبونين...الخ ،واخي ار وليس اخ ار القيم التواصلية السلبية بـ  %3.58ثم القيم

التربوية العلمية

بـ%.3.70

مثل ، :التربية ،فهم الدين...
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الفصل الخامس

الجدول  :14خاص استخدام عبد العزيز بلخادم للقيم:

القيم

بلخادم عبد العزيز

السياسية

ق ،ا

اإلجتماعية

ق ،ا

اإلقتصادية

ق ،ا

الدينية

ق ،ا

تربوية/علمية

ق ،ا

الزمكانية

ق ،س
ق ،س
ق ،س
ق ،س
ق ،س
ق ،ا
ق ،س

التواصلية

ق ،ا
ق ،س

التاريخية
المجموع

التكرار
86
.1

النسبة المئوية
% 81584
% 68556
% 15..

10
16

% 0528
% .5.4

01
18

% 6566
% 6585

1.
11

% 01
% 01

11
11

% 01
% 15..

10
10

% 15..
% 02561

65
16

% 0500

ق ،ا 11
11
ق ،س
085

% 01
% 01
% 011
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الفصل الخامس
القيم االيجابية
القيم دات معان السلبية

80
60
40
20
0
القيم االيجابية

رسم بياني يوضح استخدام عبد العزيز بلخادم للقيم

التعليق على النتائج:

ركز عبد العزيز بلخادم االمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني من خالل
خطاباته على القيم السياسية اإليجابية حيث جاءت نسبتها

%83.59

مثل:

التصالح ،الوئام ،توفير االمن و االستقرار ،حق االحزاب ،التصويت ،استرجاع
المكانة ...الخ تلتها القيم السياسية السلبية بنسبة

%05.80

مثل :العشرية

السوداء ،المجازر ،اغتياالت ،ويالت االرهاب...الخ ثم التواصلية اإليجابية
بنسبة

%03.03

مثل :دعا ،يلح ،رافع ،تعبير بكل حرية ...ثم اإلقتصادية

اإليجابية

بـ%7.79

%0.00

مثلك الدمار و التخريب ،خسارة ...لتأتي اإلجتماعية السلبية بنسبة

%0.35

مثل:

ثم الدينية اإليجابية

مثل :تنمية البالد ،ثورة االنعاش االقتصادي ،النهوض....

بـ%0.58

مثل :فرض عين  ،ثم اإلقتصادية السلبية بنسبة

االتكالية ،االغتصاب ،...ثم التواصلية السلبية بـ

%0.00

شدد...الخ ثم اإلجتماعية اإليجابية مثل :الشجاعة ،عودة الثقة ،نبذ
االحقاد....و القيم الزمكانية اإليجابية والسلبية بنفس النسبة وهي  .%3.77فيما
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الفصل الخامس

غابت القيم الدينية السلبية والتربوية العلمية ،اضافة إلى القيم التاريخية في
خطابات بلخادم وتجمعاته .
الجدول  :15الخاص باستخدام احمد اويحي للقيم:
احمد اويحيى

التكرار

النسبة المئوية

القيم
السياسية

ق ،ا

ق ،س

اإلجتماعية

ق ،ا

اإلقتصادية

ق ،ا

الدينية

ق ،ا

تربوية /علمية

ق ،ا

الزمكانية

ق ،ا

تواصلية
تاريخية
المجموع

ق ،س
ق ،س
ق ،س
ق ،س

ق ،س
ق ،ا

ق ،س
ق ،ا

ق ،س

2.
68

% 0655.

04

% 852.

06

% 0502

08

% 6566

0.

% 4586

0.

% 6551
% 00

01

% 00

01

% 00

10
0.

% 00

10

86
6

% 68585

% 6551
% 68580
% 0502

11
11

% 01

086

% 011
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الفصل الخامس

80
60
40
20

القيم ذات المعان االيجابية
القيم ذات المعان السلبية

0

القيم ذات المعان االيجابية

رسم بياني الستخدام احمد اويحي للقيم .

التعليق على النتائج:

انصب اهتمام احمد اويحيى بصفة عامة على القيم السياسية بـ

% 05.58

لإليجابية مثل :االمة الجزائرية ،اعادة االمن و السلم ....و %00.87للسلبية
مثل :زعزعة االستقرار ،سنوات الجمر ،التطاحن ،تدهور الوضع االمني ...ثم
جاء بالقيم التواصلية بنسبة 08.80

%

لإليجابية مثل :االقتناع ،االلتفاف،

يهديكم اهلل اجعوا....الخ تلتها القيم اإلقتصادية السلبية بنسبة 9.50

%

مثل:

الرشوة ،اللصوصية ،الفساد ،التهريب ،تخريب االقتصاد...الخ ثم اإلجتماعية
اإليجابية بنسبة 8.37

%

مثل :العودة إلى احضان المجتمع ،....لتليها

الزمكانية السلبية بنسبة 0.83

%

مثل احداث  7اكتوبر ،...والدينية اإليجابية

بنفس النسبة لتأتي اإلقتصادية اإليجابية بـ0.00 :
بنسبة

% 0.03

.
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الفصل الخامس

الجدول  :01الخاص بعبد العزيز بوتفليقة و استخدامه للقيم:
القيـــم

عبد العزيز بوتفليقة التكرار

السياسية

ق ،ا 0.2
008

ق ،س

اإلجتماعية

ق ،ا
ق ،س

اإلقتصادية

ق ،ا
ق ،س

الدينية

ق ،ا
ق ،س

التربوية /العلمية ق ،ا
ق ،س
الزمكانية

ق ،ا

التاريخية

% 61560
% 1525

8
66

% .586
% 656.

06
61

% .561
% 655.

08
4

% 0564
% 6514

06
6

% 1568

% 0564

068

% 605.6

ق ،س

27

% 8524

ق ،ا

06

% 15.6

01

% 0586

.82

% 011

ق ،ا

ق ،س
المجموع

% 68514

06
4

ق ،س
التواصلية

النسبة المئوية

% 6514
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الفصل الخامس
القيم ذات معان ايجابية
القيم ذات المعان السلبية

160
140
120
100
80
60
40
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0

رسم توضيحي الستخدام عبد العزيز بوتفليقة للقيم

التعليق على النتائج:

نلحظ من خالل الجدول اعاله ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة

ركز من خالل خطاباته في التجمعات التي نشطها على القيم السياسية بصفة
عامة ،والسياسية اإليجابية بصفة خاصة مثل :اإلستفتاء ،مصالحة ،العفو
...الخ ،اذ حظيت هذه االخيرة بنسبة 05.39
في خطاباته ،تلتها في ذلك السياسية السلبية

الشعب ،اضعاف الجزائر،

%

من اجمالي القيم التي وظفها

بـ% 03.00:

مثل :عدم اللجوء إلى

واهتم عبد العزيز بوتفليقة بالناحية التواصلية

وطريقة ايصال مقترحاته ،مشروعه ،وشرحه فكانت القيم التواصلية اإليجابية
بنسبة 00.70

%

ثم جاءت القيم اإلجتماعية السلبية بنسبة 7.50

%

وذلك

إلبراز اهم المخلفات اإلجتماعية الخراب والدمار الذي اورثته لنا العشرية
السوداء من ايتام ومشتتين وارامل ...الخ اضافة إلى القيم اإلقتصادية السلبية

بنسبة 7.03

%

وذلك ابراز االضرار اإلقتصادية الناجمة عن سنوات الجمر،

مثل الفساد ،ثم تلتها التواصلية السلبية وهي عبارة عن عبارات التهديد او االمر
الشديد التي كانت جلها موجهة للجماعات االرهابية التي لم تستجب لنداء
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الفصل الخامس

قانون الرحمة ،الوئام ثم المصالحة الوطنية  .كما وظف بوتفليقة الجانب الديني
من الناحية اإليجابية بنسبة 0.87
0.39

%

%

و وضف القيم التربوية/العلمية بنسبة

واإلقتصادية اإليجابية بنسبة 0.07

وظف القيم الزمكانية اإليجابية بنسبة 0.39
بنسبة 0.50

%

مثل خفض المديونية ،كما

%
%

تلتها القيم التاريخية السلبية

وهي في اغلبها مرتبطة بالفترة االستعمارية ،ثم جاءت القيم

الدينية السلبية والتي تعلقت بسوء فهم الدين ،او تحقيق مصالح باسم الدين وما
إلى ذلك بنسبة 0.09

%

وهي نفس النسبة للقيم الزمكانية السلبية ،ثم التاريخية

اإليجابية وهي قيم الثورة بنسبة 3.70
التربوية /العلمية السلبية بنسبة 3.08

%

%

،ثم اإلجتماعية بنسبة 3.38

%

ثم

مثل :البحث ،انتاج النخب ،صناعة

العقول...الخ.
الجدول :الخاص بفاعلين اخرين:

 -0الجدول  :00ائمة المساجد  ،شيوخ الزوايا:
التكـــــــــــرار
القيـــــــــــــــم
ق ،ا 68
السياسية
12
ق ،س
ق ،ا 06
اإلجتماعية
11
ق ،س
ق ،ا 16
اإلقتصادية
11
ق ،س
ق ،ا 68
الدينية
16
ق ،س
تربوية/علمية ق ،ا 11
11
ق ،س
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% 615.8
% 6588
% 01588
% 11
%052.

11

%

% 64514
% 052.
% 11
% 11
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ق ،ا

الزمكانية

ق ،س
التواصلية

% 6588

12
11

% 11

ق ،ا 05
16
ق ،س
ق ،ا 11
11
ق ،س
060

التاريخية
المجموع

% 0.581
% 052.
% 11
% 11
% 011

40
30
20
القيم ذات المعان االيجابية

10

القيم ذات المعان السلبية

0

رسم توضيحي الستخدام الفاعلين الدينيين للقيم.
التعليق على النتائج:

من خالل الجدول اعاله يتبين ان ائمة المساجد و شيوخ الزوايا اولو

اهمية كبيرة للقيم السياسية و ذلك لما يفرضه الموضوع و المناسبة ،فموضوع

االمن والسلم والحرب االهلية التي كانت تتخبط فيها الجزائر هي مواضيع
سياسية بامتياز حيث حظيت القيم السياسية الحاملة لمعان إيجابية بنسبة
03.75

%

مثل :الحق في المواطنة ،...اما السياسية السلبية فكانت نسبتها
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%0.85

 ،تلتها من حيث االهمية و االعتماد القيم الدينية اإليجابية بنسبة

09.39

مثل :العودة إلى جادة الصواب ،االمر بالمعروف ،النهي عن

%

المنكر ،اصالح ذات البين....،الخ

وذلك راجع للمرجعية الدينية لكل من

المؤسستين " المساجد ،الزوايا"  ،ثم القيم التواصلية اإليجابية بنسبة 07.53

%

مثل :دعا ،يعد فرصة ،ايصال مفهوم المصالحة ،التحسيس ،الحملة الدعائية،

الخطاب ......الخ و يمكننا تفسي ذلك بالقاعدة االسالمية في الحوار"
وجادلهم التي هي احسن" لينتقل التركيز إلى الجانب االجتماعي حيث جاءت

نسبته ب 03.58

%

للقيم اإليجابية مثل  :الحق في الدراسة ،و في شهادات

الميالد ،التكافل االجتماعي ،مواجهة االنحرافات ،مساعدة االرامل .....الخ و
0.85

%

للقيم الزمكانية اإليجابية ،ثم وردت القيم اإلقتصادية اإليجابية ،مثل:

المساعدات والتعويضات.....الخ التواصلية السلبية مثل :هذه الفرصة االخيرة،
محذرين  ،..و الدينية السلبية بنفس النسبة و هي ،% 0.37 :مثل :الفتنة، ،
فيما نلحظ غياب الحديث عن القيم االخرى كاإلجتماعية واإلقتصادية السلبية،
التاريخية بشقيها  ،التربوية و العلمية هي االخرى بشقيها ،حيث كانت نسبتها

.% 33
 -0الجدول  :06جمعية علماء المسلمين ،منظمات ضحايا االرهاب
القيــــــــــــــم
السياسية
اإلجتماعية
اإلقتصادية

النسبة المئوية
% 00.90
% 00.50

التكرار
ق ،ا 08
03
ق ،س
ق ،ا 30
30
ق ،س
ق ،ا 30

% 0.05
% 0.05
% 0.05
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ق ،س 33
ق ،ا 35
الدينية
30
ق ،س
التربوية/العلمية ق ،ا 33
33
ق ،س
ق ،ا 33
الزمكانية
33
ق ،س
ق ،ا 39
التواصلية
30
ق ،س
ق ،ا 33
التاريخية
33
ق ،س
88
المجموع

% 33
% 07.83
% 0.05
% 30
% 03
% 30
%03
% 09.09
% 0.05
% 30
% 03
% 033

القيم ذات معان ايجابية
القيم ذات معان سلبية

15

10
5
0

رسم توضيحي الستخدام المجتمع المدني للقيم.
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التعليق على النتائج:

جاء نصيب كل من جمعية العلماء المسلمين و منظمة ضحايا االرهاب

كممثلين عن المجتمع المدني ،1الذي يركز على قيم االحترام والتعاون والتسامح و
مفهوم المواطنة ،و حقوق االنسان ،المشاركة السياسية و الشعبية واالدارة السلمية
للتنوع و االختالف ،2ومن اهم ما يؤديه من وظائف هي دعم ثقافة السلم و
التسامح ،الدفاع عن حقوق االنسان .و عليه فقد اهتم كل منهما بالقيم السياسية
اإليجابية بنسبة

% 00.90

مثل :رشد السياسة ،وطني ،االمان....الخ تلتها القيم

السياسية السلبية بنسبة 00.50

%

إلبراز االثار السلبية للعشرية السوداء و ما

حملته من دمار شامل لكل البالد و على كافة االصعدة الداخلية و الخارجية و
المجسدة فيما شكلت القيم التواصلية اإليجابية نسبة  ،% 09.09مثل :دعا ...ثم

الدينية اإليجابية بنسبة  ،% 07.83مثل :االصالح في االسالم ،حكمة الدين،
اسالمي.....الخ ثم تساوى االهتمام بالقيم اإلجتماعية اإليجابية ،تكفل اجتماعي و
نفسي والقيم اإلجتماعية السلبية ،اإلقتصادية اإليجابية ،مثل :االزدهار...،الخ
الدينية السلبية مثل :الفتنة ،الشتات....،الخ و التواصلية السلبية بنسبة 0.05

%

لكل قيمة اما عن الباقي من اليم فقد عدمت نسبته " القيمة التربوية العلمية،
التاريخية ،الزمكانية ،اإلقتصادية السلبية بنسبة .% 33

 -1يعرف حسنين ابراهيم توفيق المجتمع المدني انه مجموعة االبنية السياسية و اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية
و القانونية ،تنتظم في اطارها شبكة معقدة من العالقات و الممارسات بين القوى و التكوينات اإلجتماعية في المجتمع
 ،يحدث ذلك بصورة دينامية و مستمرة من خالل مجموعة من المؤسسات التطوعية التي تعمل و تنشا استقاللية عن
الدولة.

 -2محمد فتحي عيد ،دور مؤسسات المجتمع المدني في خفض الطلب على المخدرات ،مركز الدراسات و البحوث،

جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ،الرياض ،0338 ،ص .007
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 -6الطرف اآلخر في المعادلة:

و هم عبارة عن اشخاص شكلوا او انضموا إلى جمعات ارهابية خالل العشرية

السوداء ،ثم تخلو عن العمل المسلح رغبة في العودة إلى احضان المجتمع و
اقتناعا بان العنف ليس الحل االنسب .و تشكلت هذه الفئة من تائبين ،قادة

الجدول  :06الفيس  ،قادة في الجماعات المسلحة .
القيــــــــــــــم
السياسية

التكرار
0.2
06.

النسبة المئوية
% 61528
% 685..

ق ،ا

01
16

% 055.

ق ،ا

10
11

ق ،ا
ق ،س

اإلجتماعية

ق ،س
اإلقتصادية
الدينية

ق ،س
ق ،ا
ق ،س

التربوية/العلمية ق ،ا
ق ،س

الزمكانية

ق ،ا
ق ،س

التواصلية

ق ،ا
ق ،س

التاريخية

ق ،ا
ق ،س

المجموع

% 15.4
% 1505
% 01
% 15.4

16
15

% 0582
% 01

11
11

% 01
% 6508

02
18

% 0568
% 68561

065
81

% 854.
% 01

11
11

% 01

.15

% 011
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القيم ذات المعان االيجابية
القيم ذات المعان السلبية

التعليق على النتائج:

160
140
120
100
80
60
40
20
0

رسم توضيحي الستخدام القيم .

انطالقا من البينات الموضحة في الجدول نالحظ ان القيم السياسية

اإليجابية تصدرت سلم القيم بنسبة 03.38
الصحيح،

المشاركة،

الحريات

%

مثل :الجهود الوطنية ،مسارها

االساسية،

احترام

السلم،

التداول،

المصالحة...،الخ تلتها القيم التواصلية اإليجابية بنسبة % 05.03مثل :تعهد،
ابدى ،الحوار قناعته ،الثقة.... ،الخ ،التي شكلت في عمومها تعبي ار عن
اقتناعهم بمسار السلم واالمن الوطنيين ،ودعوتهم لباي االفراد في الجمعات
المسلحة والرابضة بالجبال إلى اللحاق بهم الستكمال مسيرة التسامح والتصالح
الوطني الشامل ،ثم جاءت القيم السياسية السلبية بنسبة 08.77

%

مثل:

عرقلة ،االخطار ،سنوات المحنة ،قتل الديبلوماسيين ،نهج انتحاري ،الخيانة،
اعتداء ضد المدنيين ،حالة تمرد ...الخ ،وهي القيم المفندة ألعمال العنف التي
ارتكبها هؤالء والتي توحي بخطيئتهم تجاه الشعب والوطن ،ثم التواصلية السلبية

بنسبة  ،% 5.97مثل :ال يستطيع الحديث ،خالف ،مساومة ،زورا....،الخ ثم
الزمكانية اإليجابية بنسبة  ،% 0.08فيما لم تتباعد نسب القيم االخرى وهي
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0.87

%
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للقيم اإلجتماعية اإليجابية0.53 ،

%

مثل :نهضة المجتمع ،العدالة،

الحقوق المدنية....،الخ ،و القيم الدينية السلبية0.05 ،
...الخ للقيم الزمكانية السلبية ،و 3.79

%

%

مثل :منهج تكفيري،

للدينية اإليجابية ،مثل :حقيقة

االسالم ....و القيم اإلجتماعية السلبية مثل :التوترات اإلجتماعية ،الخوف
...الخ و

نسبة% 33

للقيم االخرى.

معامل الصدق و الثبات:

تعد دراستنا ضمن الدراسات االولى الباحثة في المجال التطبيقي لنظرية

الحتمية القيمية ،وعليه فقد حاولنا قدر المستطاع احترام وتطبيق كل الخطوات
المنهجية المتعلقة بها .وسعيا منا لنكون اكثر موضوعية ومصداقية ،نورد
المعلومات التالية :اعتمدنا من خالل دراستنا هذه على مقياس (ع ،س ،ن)

الذي اعده وحكمه االساتذة" عزي عبد الرحمن ،وعلي نصير ،سعيد بومعيزة"
وعليه فان هذا المقياس ال يحتاج إلى التحكيم حسب ما اورده االستاذ عزي
عبد الرحمن مجيبا على سؤال بخصوص الصدق وثبات المقياس في الملتقى
الدولي الثاني حول نظرية الحتمية القيمية بجامعة عمار ثليجي باالغواط .غير

اننا وسعيا للتأكد اكثر قمنا تقديم االستمارة للتحكيم من قبل االساتذة التالية
اسماؤهم:


عبد الرحمن عزي .رمزنا له "ا"



نصير بوعلي .رمنا له "ب"



بدر الدين زواقة .رمزنا له" ج"

بعد الترميز قمنا بحساب متوسط االتفاق بين كل محكمين اثنين ،وهي طريقة
هولستي لحساب معامل الثبات ،و تقوم على القاعدة الرياضية التالية:
عدد المحكمين× متوسط االتفاق بين المحكمين

(+0عدد المحكمين )0-متوسط االتفاق بين المحكمين
- 199 -

الجانب التطبيقي

الفصل الخامس

جاءت النتائج العملية للمرمزين الثالثة كالتالي:

المحلل (ا) قام بترميز 07وحدة

المحلل (ب) قام بترميز  03وحدة.
المحلل (ج) ام بترميز  08وحدة.

بعد تفريغ اجوبة المحكمين توصلنا إلى ان المحكمين الثالثة اشتركوا في ترميز

 07وحدة .لمعرفة متوسط االتفاق بينهم يجب اتباع الطريقة التالية:
المرمز ا و ب:

1 =6. -6.

10 = 6. -62
62 =)1+0(+6.
ومنه 011 ×6.
62
المرمز ا و ج:

= 58566أي 1558

1=6.-6.

8 =6.-65

.65 =)1+8(+6.
ومنه 45588 = 011×6. :أي 1545
65
المرمز ب و ج :

0 =6.-62

81 =)0+8(+6.

8=6.-65

و منه 485. =011×6. :أي 1548
81
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اما متوسط االتفاق ين المحكمين الثالثة يتم بجمع النسب السابقة و تقسيمها

على مجموعها كالتالي:

=

1548+1545+1558
6
و بهذه النتيجة التي تمخض عنها حساب معامل الثبات و هي  % 1550و هي
%1550

نتيجة كافية و تفوق النسبة المطلوبة و هي % 41و المعتمدة في بحوث

االعالم.

اإلستنتاج العامة:

ان نظام القيم في أي مجتمع انساني هو احد المركبات االساسية المكونة

له ،و التي تمنحه الخصوصية و تميزه في كل مكوناته اإلجتماعية والبنائية
الوظيفية ،ومن خالله تتبلور المالمح السلوكية ألفراده و جماعاته ،و عليه فالقيم

اإلجتماعية تشير بشكل عام إلى تلك الزمرة او القائمة المكونة من المبادئ
والمعايير التي يضعها مجتمع ما في ضوء تراكم خبرات  ،تتكون نتيجة عمليات

انتقاء جماعية ،يتفق عليها اف ارد المجتمع لتنظيم العالقات بينهم ،كما انها الحكم
الذي يصدره االنسان على شيء مستهديا بمجوعة المبادئ والمعايير التي

وضعها المجتمع الذي يعيش فيه .1وعليه فقد جاءت عدة نظريات اهتمت

بالمجتمع وبالفواعل والعوامل المؤثرة فيه وفي وظائفه ولإليجاد حلول منطقية
لهذا االشكال تتالت الدراسات المفسرة للظواهر اإلجتماعية ،وصوال إلى
الدراسات االعالمية التي اهتمت بتأثير وسائل االعالم على المجتمع وتأثيره
فيها :ومن ضمن النظريات التي اولت اهتماما بالمجتمع و ثقافته في التأثير

على المضامين االعالمية نجد النظرية او المقترب القيمي الذي حاول تفسير
طبيعة التأثيرات اإليجابية السلبية التي تحدثها وسائل االعالم على افراد
1صالح محمد علي ،سيكولوجية التنشئة اإلجتماعية ،ط  ،8دار الميسرة ،0338 ،ص .030
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المجتمع وذلك بإرجاع طبيعة هذا التأثير إلى القيم المتضمنة في الرسائل
االعالمية باعتبار ان القيمة هي الرسالة عكس نظرية ماكلوهان القائلة بان

الرسالة هي الوسيلة .من خالل دراستنا هذه و التي حاولنا من خالله اختبار
بعض فرضيات نظرية الحتمية القيمية و هي طبيعة المضامين ،القيم والرسائل
االعالمية التي حملتها الصحافة المكتوبة خالل فترة الدعاية لميثاق السلم

والمصالحة الوطنية،

وفكرة التضاد الثنائي( مقابلة المعنى بضده ليتضح).

علما ان نتائج اإلستفتاء كانت إيجابية بنسبة  .%85.03من خالل تحليل 09
مقال خالل هذه فترة وهي  87يوم رغم ان بعض االعداد الموافقة ليوم الجمعة
لم تصدر .كشفت نتائج الدراسة ان جريدة الخبر خصصت باب تحت مسمى

"الوطني" للحديث عن كل ما يخص األحداث الوطنية خاصة منها السياسية
آنذاك و ذلك حسب متطلبات السياسة االخراجية للجريدة والرامية إلى احداث
نوع من االلفة بين القارئ و الجريدة .كما بيت عملية التحليل لمحتوى جريدة
الخبر للتجمعات الشعبية و الحزبية التي نشطها فاعلين سياسيين ،و غير
سياسيين ،تصدرهم السيد عبد العزيز بوتفليقة ،صاحب المشروع ،حامل لقيمة

الجهاد ،الوالية -رئيس الدولة....-الخ تاله في ذلك قادة سابقين في الجماعات
المسلحة باختالف مشاربهم ،عبروا عن تأييدهم لمشروع االمن والسلم الوطني،

اهتمت الجريدة بتغطية التجمعات الشعبية التي نشطوها او التصريحات

والبيانات سعيا منها إلبراز مساندتهم له و حث الباقين في العمل االرهابي على
اللحاق بهم،

حملوا قيمة السلم بدل العنف والمواجهة المسلحة ،قيمة دفع

المضرة بدل من جلب منفعة او مصلحة شخصية و قيمة القيادة ،اضافة إلى
القادة الدينين كشيوخ الزوايا وائمة المساجد تمت االستعانة بهم لما لهم من
مكانة في المجتمع الجزائري يحملون قيم دينية ،قيمة القيادة باعتبارهم قدوة ألفراد

المجتمع اضافة إلى كونهم ممثلين الهم مؤسسات التنشئة اإلجتماعية ففي
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الدول العربية واالسالمية .ترصد الدراسة انه تم استعمال القيم الحاملة لمعاني
سلبية بنسبة % 00.08خالل تطرقها لإلرهاب و مخلفات العشرية السوداء على

الحياة السياسية ،اإلقتصادية واإلجتماعية فيما ركزت على القيم اإليجابية بنسبة
%35.53

في تناولها للسلم وفضائل المصالحة الوطنية مما يدفعنا إلى القول

انها وظفت الية التضاد الثنائي في عملية اإلقناع و ذلك عمال بمبدئ ال يظهر

المعنى اال بضده ،وهي من منطلق نظرية الحتمية القيمية الية نتمكن من
خاللها من اظهار المعاني التي يصعب تعريفها او ايجاد مرادفات لها فيكون

التعريف بضدها وعليه فان نفس االلية مطبقة في عملية اإلقناع من خالل ابراز
مزايا المصالحة الوطنية وذكر مساوئ االرهاب ومخلفات سنين الجمر على

الجزائريين عامة .وبذلك نكون قد اجبنا على االشكالية الكبرى للدراسة وهي هل
وظفت جريدة الجبر القيم في عملية إقناع الجماهير باإلستفتاء بنعم لصالح

الميثاق؟ كما نلحظ من خالل ما سبق ان الفاعلين السياسيين قاموا تفصيل
اهداف و بنود ميثاق السلم و المصالحة الوطنية التي بنيت على اساس الخلفية
المرجية للمجتمع .كما نستنتج ان المضامين االعالمية لجريدة الخبر جاءت
ترابطية  ،الن نسبة القيم اإليجابية اكبر من القيم السلبية

ترتكز استراتيجية

المصالحة الوطنية باعتبارها نسقا قيميا على فكرة الحل الشامل لالزمة الوطنية
باجتثاث جذورها والقضاء على مسبباتها ومعالجة اثارها(انظر جدول
المواضيع) ،وعلى فكرة تطوير سياسات قيادة المجتمع الجزائري على اسس

الحكم الصالح والديمقراطية والتنمية الوطنية الشاملة والعدالة اإلجتماعية ،وتوفير
عوامل قوة الدولة الجزائرية وهيبتها في كل المجاالت .1وترسيخا لقيم التصالح

والعفو و اعادة بناء الدولة كفكرة مرجعية ال غنى للمجتمع الجزائري عنها فان
 -1الصديق شهاب "،المصالحة الوطنية :مسار....قيم....وضمانات" ،الفكر البرلماني ،العدد 39مارس  ،0337ص
.53
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لثقافة السلم والمصالحة الوطنية بعدا اخر هو الجمع بين الفرقاء السياسيين
(انظر جدول الفاعلين) من خالل االئتالف الحكومي الذي يهدف إلى ترقية

العمل المشترك من اجل تعزيز استقرار البالد و مكافحة االرهاب وعدم الخلط
بينه وبين االسالم و بينه و بين حق الشعوب في الكفاح ضد االستعمار والدفاع
عن الوحدة الوطنية بأبعادها الثالثة و دعم المواقف الجزائرية على المستوى

الدولي ،وتعميق االصالحات السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية في اطار القيم
الوطنية ،كما ناضل التحالف الرئاسي من اجل الديمقراطية التي تحتاج إلى
امن سياسي وبناء هذه الديمقراطية و استقرارها يحتاج إلى زمن ( انظر جدول

القيم -القيم الزمنية )-ال بد من احترامه .1و قد سعت المصالحة الوطنية في
شقها االمني إلى وقف االقتتال و انهاء الحرب االهلية التي دامت اكثر من عقد
بين الجزائريين ،ونزع فتيل الفتنة بين ابناء الشعب الواحد واقناعهم بانه ال غالب

اليوم وال مغلوب ( انظر جدول القيم – القيم السياسية) .واكد ميثاق السلم
والمصالحة الوطنية تصميم القيادة الوطنية على ترسيخ قدم االمة في الحداثة
واعلن عزمه على العمل من اجل ترقية شخصيته وهويته ،وتحميل كل

المؤسسات مسؤولية اتخاذ االجراءات الكفيلة للحفاظ على الشخصية والثقافة

الوطنية وترقيتها من خالل احياء مأثر التاريخ الوطني والنهوض بالجوانب

الدينية و الثقافية واللسانية( 2انظر جدول القيم :الدينية ،التواصلية) .كما تضمن

ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بعدا اقتصاديا و اجتماعيا حيث اكد رئيس

الجمهورية على ضرورة توفر شرط السلم من اجل تنمية االقتصاد وضرورة

التنمية اإلقتصادية من اجل االستقرار والسلم االجتماعي( 3انظر جدول القيم:
 -1فاروق ابو سراج الذهب ،هل تحقق حلم الشيخ محفوظ نحناح في بناء الجماعة الوطنية؟ ،النبا ،العدد 30 ،053
مارس  ،0338ص .00

 -2محمد بوضياف ،مستقبل النظام الساسي الجزائري ،مرجع سبق ذكره ،ص.000
 -3المرجع السابق ،ص .000
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القيم اإلقتصادية واإلجتماعية) .قد شكلت كل هذه االبعاد محاور ارتكز عليها
الفاعلين السياسيين في عملية إقناع الشعب بضرورة اإلستفتاء بنعم لصالح
ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وقد اثبتت نتائج اإلستفتاء نجاح هؤالء الفاعلين

حيث عكست التأييد الشعبي الواسع لهذا المشروع حيث صوت ما
ب ال اي الرافضة لمبادئ الميثاق ومواده ونسبة

%97.43

نسبته%2.57

ب نعم لصالح ميثاق

السلم والمصالحة الوطنية ،1وعليه يمكننا تأكيد االجابة بان الصحافة الجزائرية
ساهمت في تغيير االوضاع التاريخية للبالد من خالل تغير مصفوفة القيم
للمجتمع من مجتمع يغوص في العنف و ال امن إلى مجتمع يجنح إلى السلم

واالمن الوطنيين .في االخير يمكن القول انه من االهمية مكان الدور الذي
تؤديه القيم في عملية اإلقناع ،التغيير االجتماعي والثقافي ،هذا االخير الذي به
تتغير االنماط الثقافية و الحياتية للشعوب انطالقا من مغايرة النسق القيمي الذي

ينشط من خالله المجتمع و يستجيب لمتطلباته ومعاييره.

-1انظر محتوى اعالن المجلس الدستوري رقم /30ا.د.م 37/المؤرخ في  05شعبان عام  0803الموافق الول اكتوبر
عام  ،0337المتعلق بنتائج استفتاء  0337/38/ 08حول ميثاق السلم و المصالحة الوطنية ،الجريدة الرسمية ،العدد

 35المؤرخة في 0337/03/7
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أعلن صعود الهيمنة األوربية  ،والغربية عامة في العالم أجمع ،نهاية المدنيات
الكالسيكية وبداية تحلل بنياتها االساسية ،وأدخلها في أزمة تاريخية طويلة
مادية وروحية .ولم تكن المدينة العربية بمعزل عن هذه الهزة التاريخية بل

كانت في قلبها .وقد أدى تأكد الغلبة العسكرية والحضارية منذ القرن الثامن
عشر الى تحلل أكبر إمبراطورية إسالمية تدريجيا وتطاير اشالئها في كل
اإلتجاهات .لقد نخرت هذه الغلبة األسس الثابتة والتقليدية للهيمنة الداخلية

والسلطة االجتماعية .فالمجتمعات العربية اليوم تجيش بالصراعات واالنفجارات
مما يبرز األبعاد الروحية و المادية لهذه األزمة الحضارية ،و لعل أعمق
تجلياتها هي فقدان األمن و الطمأنينة ،زوال كل يقين ،الخوف من العالم

والميل إلى اإلنطواء على النفس و التخلي عن كل موقف إيجابي تجاه الواقع،
الخلود إلى السلبية الشاملة و المتمثلة في رفض الذات و اآلخر معا ،و غياب

فاعلية كل المثل الكبرى الباعثة لألمل و الحاثة على العمل و المحفزة لإلرادة.

إن هذه الوضعية تبين درجة خطورة هذه األزمة وانتقالها من مستويات دنيا الى

اخرى أرفع ،وغوصها من السطح الى العمق ،وتجاوزها السياسي الى الثقافي،1
هذا األخير الذي تشكل وسائل اإلعالم و اإلتصال أبرز حامل له و أسرع
الطرق لنشره و إيصاله إلى اكبر عدد ممكن من الجماهير في أقل وقت متاح،

فقد أكدت إحدى الدراسات 2أن إنتقال الثقافة إلى وسائل اإلعالم عملية بنيوية
تولد تأثيرات إيجابية تارة سلبية تارة اخرى .لقد أفرزت العولمة عالما وصل فيه
اإلغتراب عن القيم السماوية ،عن الجار ،و عن الذات إلى حد ال يمكن
التغطية عليه بإستهالك اإليديولوجيا و كما أظهرت العولمة الحاجة الى توحيد

 -1برهان غليون ،اغتيال العقل محنة الثقافة العربية بين السلفية و التبعية ،ط ،4المركز الثقافي العربي ،المغرب،

 ،6002ص  5وما تالها  ،بتصرف.

 -2عزي عبد الرحمن ،الثقافة و حتمية االتصال :نظرة قيمية ،المستقبل العربي ،السنة ،62العدد ،695سبتمبر .6002
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القيم و األخالق ،فقد أوصل النظر في واقع النظام العالمي و أصوله و رؤى
مستقبلية كما يقول صديقي الدجاني إلى الشك في قدرته على أن يثمر تعاونا
دوليا لحل مشاكل عالمنا .إن كل ما تستطيع أن تفعله هذه العولمة هي نوع

من التجنيس الثقافي ،تتحول فيه ثقافات الشعوب إلى مهرجانات وطنية
وعقائدها إلى مجرد طقوس ،ومآثر تراثها إلى وثائق أرشيف ومقتنيات

المتاحف ،1هذه الخطورة تحملها وسائل اإلعالم إلى كل مكان و إلى كافة
األفراد مما يجعلنا في حاجة إلى التركيز و الحفاظ على ممتلكاتنا الثقافية
والحضارية بعيدا العولمة و آثارها ،و ذلك بإحياء قيمنا و غرسها في الناشئة.

 -1نبيل علي ،الثقافة العربية و عصر العولمة ،عالم المعرفة ،الكويت ،6002،ص .426
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قائمة المراجع:

 .1قائمة المصادر:

 .1سورة الشورى ،اآلية . 54
 .2سورة الدخان ،اآلية .41
 .3سورة البينة ،اآلية .4
 .5الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،قانون رقم  80/99المتعلق
باستعادة الوئام المدني المؤرخ في  29ربيع االول و الموافق ل 13
يوليو(.الجريدة الرسمية ،العدد  29 ،54ربيع االول  ،1528الموافق ل 13
يوليو .)1999

 .4اللجنة االستشارية الوطنية لترقية حقوق االنسان و حمايتها ،تقرير سنوي
عن وضعية حقوق االنسان في الجزائر.2889 ،
 .4الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،المرسوم الرئاسي رقم -2884
 270المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لالستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية
يوم  ،2884/89/29الجريدة الرسمية العدد .44
 .7ابن منظور ،لسان العرب ،المجلد ،11بيروت :دار صادر للطباعة
والنشر.1900 ،

 .0أحمد زكي بدوي ،معجم مصطلحات االعالم ،انجليزي -فرنسي -عربي،
لبنان :دار الكتاب اللبناني ،ط.1995 ،2

 .9أحمد زكي بدوي ،معجم العلوم االجتماعية ،مكتبة لبنان ،بيروت.1979 ،
 .18إعالن المجلس الدستوري رقم /81ا.د.م 84/المؤرخ في  27شعبان عام
 1524الموافق ألول اكتوبر عام  ،2884المتعلق بنتائج استفتاء 29

 2884/89/حول ميثاق السلم و المصالحة الوطنية ،الجريدة الرسمية ،العدد

 47المؤرخة في .2884/18/4
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 .11السيد أحمد أويحيى ،االمين العام لجزب التجمع الوطني الديمقراطي في
كلمته بمناسبة التوقيع على التحالف الرئاسي ،فندق االوراسي 14 ،فيفري

.2885

 .12السيد عبد العزيز بلخادم ،االمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في
كلمة بمناسبة التوقيع على وثيقة التحالف ،فندق االوراسي 14 ،فيفري

.2885

 .13جميل صليبيا ،المعجم الفلسفي ،مادة :القيم ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت
.1973

 .15طارق سيد أحمد ،معجم المصطلحات اإلعالمية انجليزي -عربي ،ط،1
مصر.2880 ،
 .14محمد جمال الفار،
والتوزيع ،ط.2884 ،1

المعجم اإلعالمي،

األردن :دار أسامة للنشر

 .14محمد عاطف غيث ،قاموس علم االجتماع ،الهيئة المصرية العامة
للكتاب ،القاهرة.1979 ،

 .17محمد منير حجاب،

معجم المصطلحات اإلعالمية،

القاهرة :دار

الفجر للنشر و التوزيع.2885 ،
 .10سمير جاد ،معجم المصطلحات المعاصرة في العلوم اإلنسانية القاهرة:
المكتبة االنجلو مصرية.2880 ،

 .19الموسوعة العربية العالمية ،ط،2
الرياض ،مجلد .14

مؤسسة أعمال للنشر والتوزيع،

 .28خليل أحمد خليل ،مفاتيح العلوم االنسانية ،معجم عربي-فرنسي –
انجليزي ،لبنان :دار الطبيعة للطباعة والنشر.
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 .21خطاب رئيس الجمهورية ،السيد عبد العزيز بوتفليقة امام اطارات االمة،
نادي الصنوبر "قصر االمم" ،جريدة الشعب ،العدد  ،12422تاريخ

.2881/85/20
قائمة الكتب:

 .1البيهي فؤاد ،علم النفس الجتماعي ،القاهرة :دار الفكر العربي.1904 ،
 .2ابراهيم السيد أحمد السيد ،البناء القيمي و عالقته بالتنشئة االجتماعية
والدافعية لإلنجاز ،جامعة الزقازيق.2884 ،

 .3ابراهيم سعد الدين ،مصر في ربع قرن  ،1977-1942دراسات في
التنمية و التغيير االجتماعي ،معهد االنماء العربي.1970 ،
 .5أحمد مصطفى خاطر ،الخدمة االجتماعية و تنمية المجتمع الريفي،
المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية ،مصر. 1908 ،

 .4أحمد عبد اللطيف ابو سعد ،سامي محسن ختاتنة ،علم النفس االعالمي،
دار الميسرة للنشر و التوزيع ،االردن ،ط.2818 ،1

 .4أحمد قورية ،بوتفليقة رجل االقدار و رجل المصالحة الوطنية ،الجزائر،
ديوان المطبوعات الجامعية.2885 ،
 .7انتوني غيدنز ،علم االجتماع ،تر :فايز الصياغ ،ط ،5مركز الوحدة
العربية ،بيروت.

 .0اسعد طلعت ،التسويق الفعال؛ كيف تواجه تحديات القرن ،21مكتبة عين
شمس ،القاهرة.2888 ،

 .9السعيد السرداني ،المصالحة الوطنية و تأصيلها من الناحية الشرعية،
دار الهدى للطباعة و النشر والتوزيع ،عين مليلة2884. ،
 .18السيد محمد عبد البديع ،اثر القنوات على القيم االسرية ،العربي للنشر
والتوزيع ،القاهرة.2818 ،
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 .11ارثر اسا بيرغر ،تر :صالح خليل ابو اصبع ،وسائل االعالم والمجتمع
وجهة نظر نقدية ،عالم المعرفة ،الكويت ،مارس .2812

 .12ارمان و

ميشيل ماتالر ،تاريخ نظريات االتصال ،تر :نصر الدين

لعياضي ،صادق رابح ،ط  ،1مركز الدراسات الوحدة العربية ،بيروت،
.2884

 .13اشرف صالح و محمود علم الدين ،مقدمة في الصحافة ،مركز جامعة
القاهرة للتعليم المفتوح ،القاهرة( ،د ،ت ،ن).
 .15بوعلي نصير وآخرون ،قراءات في نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم،
منشورات مكتبة اق أر قسنطينة.2889 ،

 .14بلقاسم بروان ،وسائل االعالم و المجتمع ،دراسة في االبعاد االجتماعية
والمؤسساتية ،دار الخلدونية للنشر و التوزيع ،الجزائر.2887 ،

 .14بسيوني ابراهيم حمادة ،الصحافة و صنع القرار السياسي في الوطن
العربي ،ط ،1عالم الكتب ،القاهرة.2812 ،
 .17بركات حليم ،المجتمع العربي المعاصر ،بحث استطالعي اجتماعي،
ط ،5بيروت :مركز الدراسات الوحدة العربية(.د ،ت ،ن).

 .10برهان غليون ،اغتيال العقل؛ محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية،
ط ،5المركز الثقافي العربي ،المغرب.2884 ،

 .19جلول عليان ،سماعين شامة ،مدونة الوئام المدني والمصالحة الوطنية،
الجزائر :دار هومه.2887 ،

 .28جون بول ريقبر ،فلسفة القيم ،تر عادل العوا ،دار عويدات للنشر
والتوزيع ،لبنان ،ط.2881 ،1
 .21جيهان أحمد رشتى ،االسس العلمية لنظريات االتصال ،دار الفكر
العربي ،القاهرة(،د ،ت ،ن).
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 .22دليلة بركان ،عبدالعزيز بوتفليقة؛ رجل السالم والتحدي ،المكتبة العصرية،
الجزائر( ،ب ت ن).

 .23زهير احدادن ،الصحافة المكتوبة في الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية،
الجزائر.2812 ،
 .25زكي نجيب محمود ،فلسفة وفن ،القاهرة :المكتبة االنجلو مصرية،
.1943

 .24زكريا فكري ،اإلخراج الصحفي ،مصر :دار المعرفة الجامعية.2884 ،
 .24حسن عماد الدين المكاوي ،ليلى حسين السيد ،االتصال ونظرياته
المعاصرة ،الدار المصرية اللبنانية ،مصر.2885 ،

 .27حامد عبد السالم زهران ،علم النفس االجتماعي ،ط ،4عالم الكتب،
القاهرة2888 ،

 .20حسن عماد مكاوي ،عاطف عدلي العبد ،نظريات االعالم ،مركز بحوث
الراي العام ،القاهرة.2887،
 .29حسن عماد الدين المكاوي ،االخبار في الراديو والتلفزيون ،الدار العربية
للنشر والتوزيع ،القاهرة.2889 ،

 .38حسن عماد الدين المكاوي ،عادل عبد الغفار ،االعالم و المجتمع عالم
متغير ،ط ،1الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة.2880 ،

 .31حليم بركات ،المجتمع العربي المعاصر ،بحث في تغير االحوال
والعالقات ،مركز الدراسات الوحدة العربية ،بيروت.2880 ،

 .32طاهر محمد بوشلوش ،التحوالت االجتماعية واالقتصادية واثارها على
القيم في المجتمع الجزائري  ،1999-1947دار بن مرابط للنشر والطباعة،
الجزائر.
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 .33يوسف تمار ،االتصال واالعالم السياسي ،الثقافة السياسية بين وسائل
االعالم و الجمهور ،ط ،1دار الكتاب الحديث ،القاهرة.2812 ،

 .35كامل محمد المغربي ،السلوك التنظيمي مفاهيم واسس سلوك الفرد
والجماعة في التنظيم ،ط ،2دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان.1994 ،
 .34كمال التابعي ،االتجاهات المعاصرة في دراسة القيم والتنمية ،دار
المعارف ،القاهرة.1903 ،

 .34ماجد الزيود ،الشباب والقيم في عالم متغير ،ط ،1دار الشروق للنشر
والتوزيع ،االردن.2884 ،

 .37محمد نوال عمر ،مناهج البحث االجتماعية واإلعالمية ،المكتبة
االنجلو-مصرية ،القاهرة.1904 ،
 .30محمد أحمد البيومي ،علم اجتماع القيم ،دار المعرفة الجامعية،
االسكندرية.1998 ،

 .39محمد البيومي ،القيم وموجهات السلوك االجتماعي ،د ار المعرفة
الجامعية ،مصر.2884 ،

 .58محمد عبد الحميد دراسة الجمهور في بحوث االعالم ،عالم الكتب،
القاهرة.1993 ،
 .51محمد عبد الحميد ،تحليل المحتوي في بحوث االعالم ،دار الشروق للنشر
والتوزيع ،بيروت.2880 ،

 .52محمد فتحي عيد ،دور مؤسسات المجتمع المدني في خفض الطلب على
المخدرات ،مركز الدراسات والبحوث ،جامعة نايف العربية للعلوم االمنية،

الرياض.2889 ،
 .53محمد عماد الدين اسماعيل واخرون ،كيف نربي اطفالنا ،التنشئة
االجتماعية للطفل في االسرة العربية ،دار النهضة العربية ،ط .1975 ،2
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 .55محمد على محمد ،غربي أحمدو على عبد الرزاق حلبي ،المجتمع
والثقافة والشخصية ،سلسلة علم االجتماع المعاصر ،دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية.1903 ،

 .54محمد شفيق ،االنسان والمجتمع ،مقدمة في علم النفس االجتماعي،
االسكندرية :المكتب الجامعي الحديث.2883 ،

 .54محمد عابر الجابري ،العقل االخالقي العربي ،دراسة تحليلية نقدية لنظم
القيم في الثقافة العربية ،مركز الدراسات الوحدة العربية ،بيروت2881 ،
 .57محمد عاطف غيث ،التغير االجتماعي والتخطيط ،ط ،2دار المعارف،
القاهرة.1994 ،

 .50محمد محمد نعيمة ،التنشئة االجتماعية وسمات الشخصية ،ط ،1دار
الثقافة العلمية ،مصر.2882،

 .59محمد نوفل الغاليني ،وسائل االعالم واثارها في وحدة االمة ،ط  ،1دار
المنارة ،السعودية.1904 ،
 .48محمد فاضل البدراني ،االعالم وتشكيل الراي العام وصناعة القيم ،ط،1
مركز الدراسات الوحدة العربية ،بيروت.2813 ،

 .41محمود حسن ابراهيم اسماعيل ،مبادئ علم االتصال ونظريات التأثير،
مكتبة الدار العالمية للنشر والتوزيع.1990 ،

 .42مصطفى صويلح ،نقد التجربة المغربية في طي االنتهاكات الجسيمة
لحقوق اإلنسان ،اللجنة العربية لحقوق اإلنسان ،األهالي ،ط.2884 ،1

 .43مصباح عامر ،التنشئة االجتماعية والسوك االنحرافي لتلميذ المدرسة
الثانوية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،ط.2882 ،1
 .45مصباح عامر ،البحث في علوم السياسة واالعالم ،ط ،2ديوان
المطبوعات الجامعية ،الجزائر.2818 ،
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 .44مساعد بن عبد اهلل المحيا ،القيم في المسلسالت التلفازية ،ط ،1دار
العاصمة للنشر والتوزيع ،السعودية( ،د ،ت ،ن).

 .44ملفين ديلور ،ساند ار بول روكيش ،نظريات وسائل االعالم ،تر :كمال
عبد الرؤوف ،الدار الدولية للنشر والتوزيع ،القاهرة.1993 ،
 .47منير ممدوح الشامي ،صالح محمد عبد الحميد ،االعالم السياسي ،ط،1
مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ،القاهرة.2812 ،

 .40منى كشك ،القيم الغائية في االعالم ،دار فرحة للنشر والتوزيع ،مصر.
 .49منال ابو الحسن ،علم االجتماع االعالمي ،اساسيات وتطبيقات ،دار
النشر للجامعات ،القاهرة.2815 ،

 .48نبيل علي ،الثقافة العربية وعصر العولمة ،عالم المعرفة ،الكويت،
.2881

 .41نورهان منير مرسي ،القيم الدينية للشباب من منظور الخدمة االجتماعية،
االزايطية ،المكتب الجامعي الحديث.1999 ،
 .42نصر الدين نواري ،الصحافة واالرهاب في الجزائر ،اليازوري للنشر
والتوزيع ،االردن.2814 ،

 .43صالح محمد علي ابو جادو ،سيكولوجية التنشئة االجتماعية ،ط ،1دار
الميسرة.1990 ،

 .45صالح قنصوه ،نظرية القيم في الفكر المعاصر ،لبنان :دار التنوير
للطباعة والنشر ،ط.1905 ،2

 .44صالح بن عبد اهلل بن حميد ،عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن
ملوح ،موسوعة نظرة التعليم في مكارم اخالق الرسول صلى اهلل عليه و سلم،
ط ،1جدة :دار الوسيلة للنشر والتوزيع1990 ،
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 .44عبد الرحمن عزي ،الفكر االجتماعي المعاصر والظاهرة االتصالية
اإلعالمية ،بعض األبعاد الحضارية ،ط ،1دار األمة ،الجزائر. 1994 ،

 .47عبد الرحمن عزي واخرون ،عالم االتصال ،ديوان المطبوعات الجامعية،
الجزائر.1992 ،
 .40عبد الرحمن عزي ،دراسات في نظريات االتصال :نحو فكر إعالمي
متميز ،ط ،2مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.2889 ،

 .49عبد الرحمن عزي ،منهجية الحتمية القيمية في اإلعالم ،الدار المتوسطة
للنشر ،تونس ،الطبعة األولى.2813 ،

 .78عزي عبد الرحمن ،دعوة الى فهم نظرية الحتمية القيمية في االعالم،ط،1
الدار المتوسطية للنشر والتوزيع ،تونس.2811،
 .71عبد الرحمن عزي ،االعالم وتفكك البنيات القيمية في المنطقة العربية،
قراءة في الرواسب الثقافية ،ط  ،1الدار المتوسطية للنشر والتوزيع ،تونس،

.2889
 .72عبد الرحمن عزي ،السعيد بومعيزة ،االعالم والمجتمع ،دار الورسم
للنشر والتوزيع ،الجزائر.2818 ،

 .73عبد الفتاح محمد دويدار ،علم النفس االجتماعي ،اصوله ،مبادئه ،دار
المعرفة الجامعية ،مصر( ،د ،ت ،ن).

 .75عبد اللطيف محمد خليفة ،ارتقاء القيم ،دراسة نفسية ،عالم المعرفة،
الكويت ،ابريل.1999 ،

 .74عبد الحميد مهري ،االزمة الجزائرية :الواقع واالفاق ،االزمة الجزائرية
الخلفيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية ،ط ،2مركز الدراسات
الوحدة العربية ،بيروت.1999 ،
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 .74عبد اهلل محمد الغوشن ،كيف تقنع اآلخرين ،الرياض :دار العاصمة
للنشر والتوزيع ،ط ،1994 ،3ص10

 .77عبد الغني عماد ،سوسيولوجيا الثقافة ،المفاهيم واالشكاليات...من
الحداثة الى العولمة ،مركز الدراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ط.2880 ،2
 .70علي رزق ،نظريات في اساليب االقناع ،دراسة مقارنة ،ط ،1دار
الصفوة ،بيروت.1995 ،

 .79عدنان ابراهيم أحمد ،محمد مهدي الشافعي ،علم االجتماع التربوي
االنساق االجتماعية التربوية ،جامعة سبها ،ليبيا.2881 ،

 .08عفاف بنت ابراهيم بن الدباغ ،المنظور االسالمي للرعاية االجتماعية،
سلسلة اسالمية المعرفة :التوجيه االسالمي للخدمة االجتماعية :المنهج
والمجاالت ،ط  ،1مكتبة المعهد ،القاهرة.1994 ،

 .01علي محمود ليلة ،محمد محمود الجوهري ،علياء علي شكري ،التغير
االجتماعي والتغير الثقافي ،ط ،1دار الميسرة للنشر والتوزيع ،االردن،
.2818

 .02فاروق أبو زيد ،مدخل إلى علم الصحافة ،القاهرة :عالم الكتب ،ط،2
.1990
 .03فوزية دياب ،القيم والعادات االجتماعية ،مع بحث ميداني لبعض
العادات االجتماعية ،القاهرة :دار النهضة العربية بيروت ،ط.1908 ،2

 .05فضيل دليو ،وسائل االتصال وتكنولوجياته ،منشورات جامعة منتوري
قسنطينة ،الجزائر .2882

 .04سهير كامل أحمد ،علم النفس االجتماعي بين النظرية و التطبيق ،ب
ط ،مركز االسكندرية للكتاب ،مصر.2881،
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 .04ستامبل ،محمد عبد الحميد :تحليل المحتوى في بحوث االعالم ،ديوان
المطبوعات الجامعية ،الجزائر،1979 ،

الري العام العربي والعالمي ،ط ،1دار
 .07سناء محمد الجبور ،اإلعالم و أ
اسامة للنشر و التوزيع ،االردن.2889 ،
 .00قزادري حياة ،الصحافة والسياسة ،طاكسيج كوم للنشر والتوزيع،
الجزائر.2880،

 .09رشدي أحمد طعيمة ،تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية ،دار الفكر
العربي ،القاهرة.2880 ،

 .98ربيع ريمون ،نظرية القيم في الفكر المعاصر بين النسبية و المطلقية،
الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،الجزائر.1908 ،
 .91رشوان حسين عبد الحميد أحمد ،التربية والمجتمع ،المكتب العربي
الحديث ،مصر ،ط.2882 ،1

 .92رشيد ايوب ،دليل الجزائر السياسي ،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،
الجزائر.1992،

 .93ضياء زاهر ،القيم في العملية التربوية ،اشراف أحمد حسين اللقاني( ،د،
م ،ن) ،مؤسسة الخليج العربي.1905 ،
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: قائمة الدراسات

، أثر وسائل االعالم على القيم والسلوكيات لدى الشباب، بومعيزة سعيد.1
 اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في،دراسة استطالعية منطقة البليدة

، قسم علوم االعالم واالتصال، جامعة الجزائر،علوم االعالم واالتصال
.2884

 مذكرة، والقيم الشخصية، قراءة الصحف اليومية، بنت عطا اهلل بكار.2
.2881 ، فسم علوم االعالم و االتصال: جامعة الجزائر،ماجستير

 اثر البث التلفزيوني الفضائي المباشر على الشباب، بوعلي نصير.3

 اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة، دراسة تحليلية و ميدانية،الجزائري
 جامعة، قسم علوم االعالم و االتصال،في علوم االعالم و االتصال

2883 ،الجزائر

 دراسة،2885  الصحافة و الحملة االنتخابية لرئاسيات، بوعلي نصير.5
، جامعة قسنطينة،تحليلية استطالعية لصحيفتي الخبر و الشروق اليومي
.2885
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 .4بخالد عبد الرزاق ،المصالحة الوطنية في ظل السياسة الجنائية ،مذكرة
ماجستير في القانون الجنائي و العلوم الجنائية ،قسم الحقوق و العلوم
القانونية ،جامعة قسنطينة.2818 ،

 .4دليلة غروبة ،دور الصحافة المستقلة في ترسيخ الديمقراطية ،اطروحة
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ،جامعة عنابة.2818 ،

 .7يوسف تمار ،اجندة سيتنغ ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في علوم
االعالم و االتصال ،جامعة الجزائر.2884 ،
 .0مومن بكوش الجموعي ،القيم االجتماعية و عالقتها بالتوافق النفسي
االجتماعي لدى الطالب الجامعي ،رسالة ماجستير.2883 /

 .9محمد بوضياف ،مستقبل النظام السياسي في الجزائر ،اطروحة مقدمة لنيل
شهادة دكتوراه في

العلوم السياسية و العالقات الدولية ،جامعة العلوم

السياسية و االعالم ،الجزائر.2880 ،

 .18نويصر بلقاسم ،التنمية و التغير في نسق القيم االجتماعية ،رسالة لنيل
شهادة دكتوراه الدولة في علم االجتماع ،جامعة قسنطينة.2811 ،

 .11نعيمة عزوف ،سياسة الوئام المدني بين المبدأ و الواقع ،مذكرة ماجستير
في العلوم السياسية و العالقات الدولية ،كلية العلوم السياسية و االعالم،
.2884/2884

 .12صحراوي ،يسعد شريف ،مسالة المشروعية و تأثيرها على االستقرار
السياسي ،مذكرة ماجستير في العلوم السياسية و العالقات الدولية ،كلية العلوم

السياسية و االعالم ،جامعة الجزائر.2889 ،

 .13سيدهم ذهبية ،االساليب االقناعية في الصحافة المكتوة ،دراسة تحليلية
للمضامين الصحية في جريدة الخبر ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في
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علم اجتماع التنمية ،جامعة قسنطينة ،قسم االجتماع و الديموغرافيا ،سنة
.2884
قائمة المقاالت:

 .1ابو سراج فاروق الذهب ،هل تحقق حلم الشيخ محفوظ نحناح في بناء
الجماعة الوطنية؟ ،النبأ ،العدد  81 ،374مارس .2885

 .2الصديق شهاب "،المصالحة الوطنية :مسار....قيم....وضمانات" ،الفكر
البرلماني ،العدد 80مارس .2884

 .3بلقاسم بروان ،المنظومة االعالمية و عالقتها بالقيم ،اطروحة مقدمة لنيل
شهادة دكتوراه في علوم االعالم و االتصال ،جامعة الجزائر.2885 ،
 .5بوشنافة شمسة ،قبي ادم ،ادارة النظام السياسي للعنف في الجزائر-1900
 ،2888مجلة الباحث ،العدد.2885 ،3

 .4بخالد عبد الرزاق ،المصالحة الوطنية في ظل السياسة الجنائية ،مذكرة
مقدمة لنيل شهادة ماجستير في القانون الجنائي و العلوم الجنائية ،جامعة

قسنطينة.2818 ،

 .4جون ماري كوتري :مقدمة في االتصال السياسي ،تر :الطاهر بن خرف
اهلل ،المجلة الجزائرية لالتصال ،عدد.1998 ،5

 .7هال محمد ابراهيم ،القيم و العادات و التقاليد في العائلة اللبنانية ،مجلة
دراسات عربية ،العدد ،85بيروت ،فيفري .1904
 .0حمدي حسن ابو العينين ،االعالم الجديد في العالم االسالمي ،الدراسات
االعالمية القيمية المعاصرة ،العدد ،1الورسم ،الجزائر.2812 ،

 .9ناصر الدين االسد ،نظرات في لغة المصطلح و في مضمونه ،دورية ازمة
القيم و دور االسرة في تطور المجتمع المعاصر ،الرباط :مطبعة المعارف

الجديدة.2888 ،
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 .18صالح بن بوزة ،السياسة االعالمية الجزائرية ،المنطلقات النظرية و
الممارسة  ،1998 – 1979المجلة الجزائرية لالتصال ،العدد.1994 ،13

 .11محمد عبد الحميد ،المنظور االجتماعي في دراسة جمهور وسائل
االعالم ،مجلة جامعة الملك عبد العزيز ،العدد.1900 ،1
 .12عبد الرحمن عزي ،االخبار عبر الثقافات :دراسة مقارنة ،مجلة الفكر
العربي ،العدد ،48مارس .1900

 .13عبد الرحمن عزي ،الثقافة و حتمية االتصال :نظرة قيمية ،المستقبل
العربي ،السنة  ،24العدد  ،294سبتمبر .2883

 .15محمود قلندر ،الحتمية القيمية االعالمية مقاربة اصلية لعلوم االتصال،
قراءات في نظرية الحتمية القيمية في االعالم ،اعداد وعلي نصير ،مكتبة
اقرا.2889 ،

 .14صونيا براهمية ،الغير القيمي قراءة في ابعاد المفهوم ،مجلة العلوم
االجتماعية عدد  ،80ماي  ،2889جامعة سطيف http://revues.
univ-setif2.dz/index.php?id=352

 .14عبد اهلل بوجالل ،الراي العام :مفهومه ،تكوينه ،خصائصه ،مظاهره و
اهمية قياسه ،المجلة الجزائرية لالتصال ،العدد1991 ،84
 .17فاروق ابو سراج الذهب ،هل تحقق حلم الشيخ محفوظ نحناح في بناء
الجماعة الوطنية؟ ،النبأ ،العدد  ،374مارس .2885

 .10فالح جابر الغرابي ،وسائل االتصال الحديثة ودورها في احداث التغيير
االجتماعي ،مجلة القادسية في االداب والعلوم التربوية ،مجلد  ،0العدد ،2

السنة .2889
 .19عياشي عنصر ،التعددية السياسية في الجزائر الواقع و االفاق ،ورقة
مقدمة للندوة التي نظمتها جامعة ال البيت و المعهد الدبلوماسي االردني
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حول" االنتقال الديمقراطي في المنطقة العربية" بتاريخ  19-10ماي
،1999عمان ،المملكة االردنية الهاشمية.

 .28العمري عيسات ،التنشئة االجتماعية في االسرة الجزائرية ،قراءة سوسيو
ثقافية لمظاهر و دالالت التغير القيمي ،مجلة العلوم االجتماعية ،العدد،0
جامعة سطيفhttp:// revues. Univ- setif.dz .2889 ،

 .21سهير نعيم أحمد ،انساق القيم االجتماعية -مالمحها ظروف تشكلها و
تغيرها في مصر ،الكويت ،مجلة العلوم االجتماعية ،عدد ،2يونيو ،السنة
.18
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المالحق

و ازرة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة مستغانم
كلية العلوم االجتماعية
قسم علوم االعالم و االتصال

بسم اهلل الرحمن الرحيم
هذه استمارة نقدمها في اطار انجاز اطروحة دكتوراه في علوم االعالم و االتصال تحت عنوان:
المنظور القيمي في الصحافة المكتوبة ،تحليل محتوى جريدة الخبر خالل فترة الترويج لميثاق
السلم و المصالحة الوطنية
نسعى من خالل هذه الدراسة الى اختبار بعض فروض نظرية الحتمية القيمية ،و محاولة انزال
هذه المفاهيم المعيارية الى الميدان التطبيقي و ذلك باالجابة على التساؤل التالي :هل استعملت
جريدة الخبر القيم في علية اقناع الجماهير باالستفتاء بنعم لصالح ميثاق السلم و المصالحة
الوطنية؟
نطلب من سيادتكم االطالع على االستمارة و التمعن فيها.
نرجو من سيادتكم كتابة المالحظات التي ترونها على ظهر الورقة او في ورقة مستقلة.

من اعداد الطالبة:
بوخرص سيهام

تحت اشراف:
براهيم احمد.

 -1البيانات االولية:
جريدة الخبر

1

تاريخ االصدار

2

الصفحة

5

3

4

6

7

 -2بيانات حول الموضوع:
فئة الموضوع:

8

10

9

12

11

فئة القيم:
القيم الحاملة لمعنى ايجابي:

13

14

17

القيم الحاملة لمعنى سلبي:

38

23

27

26

29

34

19

22

25

فئة الفاعلين:

15

18

21

16

32

30

35

36

39

40

20

24

28

33

37

دليل االستمارة:
المربع  :1جريدة الخبر.
المربع 2الى  4تاريخ االصدار .
المربع من  5الى  7الصفحة 2او  3او صفحات اخرى.
المربع من 8الؤ  12تمثل فئة الموضوع وهي على التوالي:
المربع :8موضوع المصالحة الوطنية
المربع : 9موضوع العفو الشامل.
المربع  :11موضوع المفقودين.
المربع  : 11موضوع التعويضات المالية.
المربع  :12موضوع المعارضين للميثاق.
المربع  :13مواضيع اخرى.
المربع 14الى  25تمثل فئة القيم وهي من 14المربع الى المربع 19تمثل القيم االيجابية و هي
على التوالي:
المربع :14القيم السياسية.
المربع  :15القيم االجتماعية.
المربع  :11القيم االقتصادية.
المربع  :17القيم الدينية.
المربع :18القيم التربوية.
المربع  :19القيم الزمكانية.

المربع  :21القيم التواصلية
المربع  :21القيم التاريخية.
المربع من  22الى المربع 27تمثل القيم الحاملة لمعاني سلبية و هي على التوالي:
المربع  :21القيم السياسية
المربع :21القيم االجتماعية.
المربع  :22القيم االقتصادية.
المربع  :23القيم الدينية.
المربع  : 24القيم التربوية.
المربع  :25القيم الزمكانية
المربع  :21القيم التواصلية.
المربع  :27القيم التاريخية.
المربعات من  29الى  41تمثل فئة الفاعلين و هي على التوالي:
المربع  :29بوتفليقة
المربع  :31أحمد اويحي .
المربع  :31بلخادم.
المربع :32لويزة حنون.
المربع :33التائبين.
المربع :34الجماعات السلفية.
المربع  :35اعضاء الفيس.

المربع :31منظمات ضحايا االرهاب.
المربع :37ائمة المساجد.
المربع :38شيوخ الزوايا.
المربع :39فاعلين اخرين.

خطة البحث
المقدمة.............................................................

أ

الفصل األول :الجانب المنهجي

50

اإلشكالية........................................................ .

60

أهمية الدراسة....................................................... .

60

أهداف الدراسة.................................................... .

60

نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم06 ......................................
ركائز المنظور القيمي.............................................. .

04

المنهج............................................................. .

05

أدوات البحث........................................................ .

01

المجتمع و العينة البحث............................................

00

فئات التحليل........................................................ .

10

وحدات التحليل..................................................... .

10

صياغة االستمارة............................................ .

11

الدراسات السابقة.............................................

14

مفاهيم الدراسة.................................................

30

الفصل الثاني :القيم :عالقتها بالعلوم و التغيرات النسقية.
المبحث االول :ماهية القيم..........................................

40

المطلب االول :اشكالية المفهوم40 ........................................
المطلب الثاني :مداخل تفسيرية للقيم.................................

43

المطلب الثالث :اهمية القيم..........................................

54

المبحث الثاني :القيم :المصادر و الخصائص...................... .

50

المطلب االول :تصنيفات القيم......................................

50

المطلب الثاني :خصائص القيم.....................................

00

المطلب الثالث :مصادر القيم00 ........................................

المبحث الثالث :التغيير في النسق القيمي11 ...........................
المطلب االول :النسق القيمي......................................

27

المطلب الثاني :عوامل التغير القيمي14 .............................
المطلب الثالث :االعالم و التغير القيمي11 ...........................
الفصل الثالث :المنظومة االعالمية و االنساق االجتماعية

00

المبحث االول :المنظومة االعالمية و المجتمع05 ......................
المطلب االول :وسائل االعالم كنسق اجتماعي.....................

06

المطلب الثاني :القيم و المجتمع....................................

01

المطلب الثالث :االعتماد على وسائل االعالم.......................
المبحث الثاني :االقناع..........................................
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063

المطلب االول :استراتيجيات االقناع351 ................................
المطلب الثاني :القيم كمدخل لإلقناع000 ...............................
المطلب الثالث :التغير االجتماعي و التغير الثقافي000 .................
الفصل الرابع :المنظومة االعالمية و الظروف السياسية في الجزائر00 .
المبحث االول :التجربة االعالمية في الجزائر من الحزب الواحد الى

011

التعددية االعالمية............................................ .
المطلب االول :مرحلة االحادية الحزبية.............................

011

المطلب الثاني :من سنة  0010الى سنة 015 ...................0000
المطلب الثالث :مرحلة التعددية الحزبية011 ...............................
المبحث الثاني :الصحافة ،دورها و عالقتها بالنظام034 ..................
المطلب االول :عالقة الصحافة بالنظام.............................

034

المطلب الثاني :دور الصحافة في صنع القرار046 ......................
المطلب الثالث :جمهور وسائل االعالم في الجزائر041 ..................
المبحث الثالث :الظروف السياسية التي رافقت التعددية.............
المطلب االول :االزمة االمنية في الجزائر.........................

056
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المطلب الثاني :قانون الرحمة و الوئام المدني.....................
المطلب الثالث :ميثاق السلم و المصالحة الوطنية...................
الفصل الخامس :الجانب التطبيقي.
ترتيب المقاالت حسب الصفحات...................................
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الجدول الخاص باستخدام أئمة المساجد و شيوخ الزوايا للقيم.......
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الجدول الخاص باستخدام جمعية العلماء المسلمين ،منظمة ضحايا
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المالحق.
الفهرس

:الملخص
يمكن اجمال دراستنا في انها محاولة امبريقية الختبار بعض فروض نظرية الحتمية
القيمية في االعالم هذه االخيرة التي يتساءل العديد من الباحثين عن امكانية التحقق
 اعتمدنا على اسلوب،منها و كيفية انزال معانيها المعيارية الى الميدان التطبيقي
 مقال من جريدة83  ن) كأداة لتحليل، س،تحليل المحتوى كمنهج و مقياس (ع
 بحثا عن القيم التي.الخبر اثناء الحملة الدعائية لميثاق السلم و المصالحة الوطنية
.وظفت في االقناع و الكيفية التي جاءت بها

RESUME:
On peut considère notre étude comme un essaye expérimentale, afin de
tester quelques hypothèses de la théorie LA VALEUR
DETERMINISME EN COMMUNICATION, par l’utilisation de
l’analyse de contenu comme méthode de recherche et « A, S, N » comme
outil de recherche. On analyse 38 articles du journal « AL
LKHABARE » pondant la période de la propagation du projet de
charte pour la paix et la réconciliation nationale, en cherchant la façon
d’utiliser les valeurs pour persuader.

