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  راإلالالعهامل،هالةغمضلاة   ته.املما ا لاملا قلل س  
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 بوعمامة د. العربيكلمة رئيس التحرير: 

ل عي ةتول لاة راس إلا لم بر لدي را  لاة ا ل        لةاعي   لاة لةتو لاملجلو م  ه

لةلظ ام ل ل  د   لمل رب إلا لعل ده لتل  للتسع  للاملت ابتو لاةةظميو لل ةث ع  لالمامتو

 عي ةتوللالمامتولمستة  ل  لوة لتل لع  يرلبل  لم تقل    لم  لمس ءةولامل  اتهل

ع  ل لمخلتا لمس ةت لاة  لت للاة لص الاة لالالة  سيرللللاة راس إلالالمبردلتولاة ا

للتامحل لا ب د   لل عي ةتو للياللمؤشماإلالاةظعااملالمامتو لعمب  لاة ا لاة اهو ل،ره

 ع ظرمام  لسعاءل  لاملةطلولاة مبتوللالسامتولمللم  لمس ع لاة  ةهلم عم .

ل لم   لع لتلر  لعمسمل   لاة ا لل ةث ع  لت ص لباك  لاملجلو لا اض ريوللم  ه امل غيراإلا

لاةة س ال لالنس ني لاةسلعك ل راسو لمخ لعةطلق للاة ا للاةلت تو للاةإلال ،تو ل     متو

 ل       للماهولالنس الللاملج  الل ةظعاامل مامتولل عي ةتوللباك لم ت.

لاة  م ل لةل ةح  لم ر    ل        لةاعي   لاة لةتو لاملجلو لمخ لاة  سا لاة    ليأتي

ل جلوللعع رر لاةث ثالتولدضهلم  المخلاة راس إلالاةةظميوللالمبردلتولاة اللاة لس يلة

ع  ل لتلما لماهولاةظ ام لالمامتولل عي ةتولل ةلتهلباك لمس سللم لملثحل  مفل

لة"املةهجلاةلتالا"ل لمخللياللاة راس إلالاةةظميولاة الدض ر لمليلاجالاة   لبج :ل راسول

لامل لملعلا ا  ت: لممات لم ت لةل س عر للممبتو: لغمبتو لاعي   لبظمي إلا ل   لاةلت تو ل ربو

 س   ام إلاللالشث م إلاللبظميولا ا  تولاةلت توللس  ل ايرلتةتحلمةعااللاجللاة راسول

للث ضل لمل ربت   لتا  لمخ لاةلت تو لا ا  تو لمةهبتو لمل ربو لد  ل  لمض عن   ، ال

مس ءةولامل  اتهلل ، راض إلالاملع ع  لض خلبظمي إلالغمبتولل تيلعلعتلاة راسولم  

لاممل لغمبتو  لبظميو للمة ءاإلا لمل ربت   لل،ق لاةلت تو لا ا  تو للةظميو لا خ ليال لاملةهج

ل ل ع  لسثعر لمة   لاس  و  لمخ لي  ل راس ا لض خ لبج ل لم  لب سح لالمات مثمللس د 

ط ةحلةةةةةةةةةةةةةةة ولغعثيلمةةةةةةةةاةإلال ،و:لاملس ل للاة  بال  لاملةظعريخلالب  ئيللاةلتالالل راسولاس 

ل للاملعسعمو لل ة راس إلاللة لامل ت ريو لاملم  تو لماهو لالمات: ل   لاةلت تو لا ا  تو بظميو

لم   ل لاةس بال راس إلالهت و لةل راس إلالاملت ابتول ا  لمليلاة    للب ةهسثو المبردلتو.

لل رلاة دخل لاه ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةة راسولاة س عر لعطثتقلملتةةةةةةةةةةةةةةةةوللاس  و لشرم ا لسع   ل سلةةةةةةةةةع ل
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ل( لس لةة)الع لهة   ل   لمثملالماب إلا ل راسو ل   لالمات ل   لاةلت تو لا ا  تو لMBCظميو

لاة س عرل ل راسو لتل  لل إلض ،و لا بمادمييال لا ب م تيال لاةطلثو ل  رعر لم   اة ض دتو

لاة رام ل للض ي لهع  ل   لاةلتالا لاةثة ء ل اةو ل ع  لاة مس ا لا ا ،ظ لمث  تس  مت 

ل لليال لمل ربو لع لتلتو ل راسو لاة مبتو للاةت خلاة ل ميعبتو لميمللسعريو لمخ لي  مب عوج

لا بمادمللعأتجلاجللاة راس إلالما تت  لمخلاة  د  لامل تسثولم   ل  ل  بثيال:لد  لقلال ل

ل س حل لم   ل  ل   لس   لاةمس ةو للع ل  لالمامي لع سملاةسلعك لمت ابتو لب  دج ب مض

ل  ل لاةإلا نيل،يرعث لل لرا  عطعيمللتسبت لما ظ إلالل،مضت إلالمخلاةعضالالماميلمم 

 مةهبتولا ا  تولاةلت تولمخلتا لاس   اتلم  ات ر لسأ لاإلالةل ألي للاة  لت .

ل إلض ،ولتل لاة راس إلالاةس للول، اللاجالاة   لمخلاملجلولاة لةتول عي  ل       ل

هعابياللالماتللمتاهت عحل  لدضهلمدض لمل الةل س عرلمث لاةم  خلمم لد   لمةعاالل"

ل     لالمات للاملا ا  لضعء للاةلته لاةس  إلا ل ع  لاملا رك لاملل   ل"لسجة     

 اة ل ميعبتول  لاملج  الا بمادم .

لغمارل لم   لاة    لاجا لتا  لمخ لتسع  ل        لةاعي   لاة لةتو لاملجلو ل، ال متيرا

لاملت ابتول لاةث إلاتو للعاسطولممضلاة جمبو لع لتقلاة ك م لامل م   لتل  لاةس للو ام ا 

لمة  ا للا،ك رلاةةظمي لمخ لا ات   ل لال للوة  لل عي   لالمات لمج   ل   لا ب د   و

اة  م لا اض ر لامل ج  لاةج لدما  لاةث  لاةإلال   لامل   لليس  ت لمخلا خبر لاة ل تول

 نس بتو.

د العربي بوعمامة 
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 امللخص: 

الاجتماعي، قوانين إلاعالم وأخالقياته في ضوء إلاعالم جاءت هذه الورقة بعنوان 

لتوضح  عالقة إلاعالم باملجتمع وألادوار الجديدة التي يطرحها إلاعالم الجديد والشبكات 

الاجتماعية، في ظل ماجاءت به  نظرية الحتمية القيمية في إلاعالم بتغليب ألاخالقي على 

القانوني، كما سنحاول عرض العناصر البنيوية التي تجعل من قانو الاعالم ) التقليدي، 

 الاجتماعي( مهما وفعاال في نفس الوقت ـ الجديد،

: الحتمية القيمية، اخالقيات الاعالم، الاعالم الاجتماعي، الكلمات املفتاحية

 القانون، القيمة  ـ 

االجتماعي اإلعالم ضوء يف وأخالقياته اإلعالم قوانني
1 

 
 عزي الرمحن عبد. د.أ

 الامارات /الشارقة جامعة
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 إلى" الخ ومايســبيس، والتويتر  الفيســبو " مثل الاجتماعي التواصــل شــبكات تطور  أدى

ـــعيـــة إحـــدا  ــ ــ ــ ــ  هـــذا إدارة في  مالئمـــة أو  كـــافيـــة التقليـــديـــة إلاعالم قوانين فيهـــا تعـــد لم وضـــ

ـــــاء ــ ــ ــ ـــــافة"  املفتوح" الفضـ ــ ــ ــ ــــائل إلى إضـ ــ ــ ــ ــــ ت التي ألاخالقية املســ ــ ــ ــ  ثم التقليدي إلاعالم مع نشــ

 والاجتماعية" الذاتية" املراقبة وغياب الاجتماعي مداها في اتساع بفعل تنوعت أو  تفاقمت

ـــــ نين في حقيقيــــة تحــــديــــات يطرح ممــــا كبير  حــــد إلى ــ ــ ــ ــ ــ  أكثر  ولعــــل.  وألاخالقي القــــانوني الشــ

ـــــايــا تــ ثرا القوانين ــ ــ ــ ــ ــــبــة املــدني القــانون " إلالكتروني" الجــديــد إلاعالم بقضــ ــ ــ ــ ــ ـــــايــا بــالنســ ــ ــ ــ ــ  لقضــ

 بجرائم" يعرف أصبح ملا بالنسبة الجنائي والقانون  الفكرية وامللكية والخصوصية القذف

ـــية وانتحال كاالبتزاز " إلانترنت، ــ ــ ــ ــ ـــــخصـــ ــ ــ ــ ـــطو   والتحايل الشـــ ــ ــ ــ ــ ـــــابات على والســـ ــ ــ ــ ــ  البنكية الحسـ

 التواصــل مؤســســات على" اللين" باإلشــراف الخاص إلاداري  القانون  وأخيرا. الخ والتهديد،

ـــــفهــا الاجتمــاعي ــ ــ ــ ـــــركــات بوصـــ ــ ــ ــ ـــــبغــة ذات شـــ ــ ــ ــ  مع واجتمــاعي قــانوني عقــد يحكمهــا عموميــة صـــ

 الجرائم وباســــــت ناء فهو  ألاخالقي الشــــــ  أما. املكان جغرافيا عن النظر  بغض املســــــت دمين

 القذف ويشــمل الاجتماعي إلى التقليدي إلاعالم قضــايا يحمل فإنه" الجديدة" الالكترونية

 الفكرية امللكية على والســـطو  الفردية الخصـــوصـــية على والتعدي( الخ الشـــتم، التشـــهير،)

 .            وإلاعالم اللسان في والعنف

 في وفعــاليتــه(  4والاجتمــاعي 3والجــديــد 2التقليــدي) عــامــة إلاعالم قــانون  أهميــة وتكمن

ـــــر  توفر  في نظرنا ــ ــ ـــح" القانون  ارتباط( أ: التالية البنيوية العناصـ ــ ــ ــ  القيمية باملرجعية" الواضـ

ـــميته يمكن ما تمثل والتي للمجتمع والتاري ية واملعرفية ــ ــ  في ويدخل 5."القانون  بروح" تســ

 بــالجمــاعــة، الفرد عالقــة بــاملحكوم الحــاكم عالقــة إلاعالم، في" الحريــة" مكــانــة ذلــ  إطــار 

ــــا " العــــدل" كــــان وإذا" العــــدل" بمبــــدأ القــــانون  ارتبــــاط( ب. الخ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  على نظريــــا الحكم أسـ

ـــــا يهــدف" العــادل" القــانون  فــإن ألاقــل، ــ ــ ــ ــ ـــلطويــة النزعــة جمــاح كبح إلى أيضــ ــ ــ ــ ــ ـــلطــة: الســـ ــ ــ ــ ــ  ســـ

 نظام وجود( ج. الطبيعي الفرد: املجتمع في قوة ألاقل حقوق  وضـــمان التنفيذية الحكومة

ـــتقل قضـــــائي  بين تنشـــــ  التي النزاعات على الحكم في العليا الدســـــتورية املرجعية يمثل مســ

ــــات ذل  في بما املجتمع في امل تلفة وألاطراف إلاعالم ــ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ ــ ـــمية املؤسـ ــ ــ ــ ــ  ما تطور ( د و   الرســ

ـــميته يمكن ـــفه القانون  ألهمية وألافراد املؤســـــســـــات تقدير  أي القانونية بالثقافة تســ  بوصــ

ــــمـــان في فيهـــا موثوق  مرجعيـــة ــ ــ ــ ــ " التمييزيـــة" الاعتبـــارات عن النظر  بغض الجميع حقوق  ضــ



 2017 العاشر: -العدد التاسع( 04)جمللد ا: االجتماعياجمللة الدولية لالتصال  

13  
 

 على حبر " إلى يتحول  قــد قــانونيــة ثقــافــة بــدون  فــالقــانون . املحتملــة أو  القــائمــة الاجتمــاعيــة

 . الخ" بمكيالين، الكيل" بطريقة تطبي  أداء أو " ورق

ـــــابطـــا إطـــارا نظريـــا القـــانون  ويعـــد ــ ــ ــ ــ ــ ـــــائـــدة والثقـــافـــة القيم منظومـــة يعكس ضــ ــ ــ ــ ــ ــ  في الســ

ـــتمد فالقانون  املجتمع، ــ ــ ــ ــ ــــفية، قيمية، أســــــــــــــس من مرجعيته يســـ ــ ــ ــ ــ  وتاري ية مفاهيمية فلســ

ـــــكـــل ــ ــ ــ  بـــاملحكوم الحـــاكم وعالقـــة" الحقيقـــة" تجـــاه املجتمع يحملهـــا التي والرؤيـــة إلار  تشـــ

 التي الجـــديـــدة وألادوار  بـــاملجتمع إلاعالم عالقـــة ذلـــ  ومن ألافراد بين والعالقـــة والعكس

 . املركبة التفاعلية العالقة تل  على تماعيةالاج والشبكات الجديد إلاعالم يطرحها

ـــح  أبي عند بارزا" الربط" هذا ونجد " املوافقات" كتابه في تحد  الذي الشـــــاط ي اســ

ـــــريع روح" عن ــ ــ ــ ـــــه التشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوصــ ــ ــ ــ ــ  العلم فيلزم" بــــاملع   تعل  إذا الاجتهــــاد أن ذكر  فقــــد" ونصــ

 املقاصـــد فكرة الشـــاط ي  جعل وقد 6."خاصـــة وتفصـــيال  جملة والشـــريعة الشـــرع بمقاصـــد

ــــا  ــ ــ ــ ـــــريع أســ ــ ــ ــــايا في التشـــ ــ ــ ــ ـــــريعة كون ( أ"  على نظريته وب   املجتمع في املتجددة القضــ ــ ــ  الشـــ

 املصــالح على املحافظة قصــد الشــارع كون ( ب وآلاجل، العاجل في العباد ملصــالح وضــعت

ـــينية الحاجية، و  الضــــــــــــــرورية،: الثال  برتبها ــ ــ ــ ــ  أعطيها مزية من ما أن إثبات( وج ، والتحســـ

ـــــاط ي ويرى 7" أمته أعطيت وقد إال  هللا رســــــول  ـــــد" أن ذل  في الشـ ـــارع قصـ ــ  املكلف من الشـ

ــــده يكون  أن ــ ــ ــ ــــده موافقا العمل في قصــ ــ ــ ــ ـــــريع في لقصــ ــ ــ ــ ــــيف" التشـ ــ ــ ــ  ألاحكام أن ثبت ملا" ويضــ

ـــــرعت ــ ــ ــ ـــــالح شــ ــ ــ ــ  وباطنه ظاهره في ألامر  كان فإذا)...(  بذل  معتبرة ألاعمال كانت العباد ملصــ

 غير  فالفعل م الفة واملصـــ حة موافقا الظاهر  كان وإن. إشـــكال فال  املشـــروعية أصـــل على

 أمور  بها قصد وإنما ألنفسها، مقصودة ليست الشرعية ألاعمال ألن مشروع وغير  صحيح

ـــــالح وهي معانيها، هي أخرى  ــ ــ ــ ـــــرعت التي املصــ ــ ــ ــ  هذا غير  على ذل  من عمل فالذي ألجلها، شــ

 تناول  في واســعا الباب املقاصــد نظرية فتحت وقد 8."املشــروعات وضــع على فليس الوضــع

ــــايا ــــا  قائما( الشــــــريعة من) التشــــــريع كان أن بعد املجتمع في املســــــتجدة القضــ  على باألســ

 .   والقيا  والاجماع واملعقول  املنقول 

ـــــد و  ـــكـيـو اعـتـبـر  قــ ــ ــ ــ ــ ــ   مـرةة الـقـــــــانـون "  أن بـــــــدوره(  Charles de Montesquieu)مـونـتســ

ـــــر "  املجتمع، ــ ــ ــ  روح" ملؤلفـــه وكـــان الفرديـــة الحريـــات على الحفـــا  في القـــانون  ملكـــانـــة ونـــاصـــ

ـــهام" القانون  ــ ــــع في إســ ــ ـــس وضـ ــ  وباألخص" الديمقراطية الجمهورية" مجتمع في القانون  أســ

( robust procedural due process)  القانونية إلاجراءات احترام الســــلطات، بين الفصــــل
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 املرتكب، الجنائي الفعل مع العقاب تناسب البراءة، افتراض العادلة، املحاكمة في الح  ،

 9.ألامريكي الدستور  ذل  ومن الحديثة الدساتير  صياغة في أثرت والتي. الخ

ـــالحه تعددت( املعاصـــــر إلى التقليدي من) املجتمع تطور  وكلما  أحيانا تضـــــاربت أو  مصــ

ـــــالح يحمي أنه يفترض الذي - القانون  إلى ال جوء لزاما كان ــ ــ ــ ــ ـــكل الجميع مصـ ــ ــ ــ ــ  حيادي بشـــ

 حماية قصد –( الغربية التجربة في املستقل القضاء نسبيا يميز  الذي النحو  على" )عادل"

 بالتضـــامن دوركايم ســـماه ما يحق  بشـــكل( أوجنائية مدنية) النزاعات وف  املصـــالح تل 

 ال  فعاليته أو  تعقده درجة كانت وأيا لوحده القانوني النظام أن دوركايم اعتبر  وقد. آلالي

ــــتقرار  على ل حفا  كافيا يكون   املســـــتمرة املناعة يوفر  أخالقي نظام وجود دون  املجتمع اسـ

 .  املعاصر املجتمع في وباستمرار  مستقل بشكل ضمانها على القانون  يعجز  قد التي

 النظام أن أي القانوني، على ألاخالقي أولوية على إلاعالم في القيمية الحتمية نظرية وتقوم

ــــا  املجتمع في ألاخالقي ــ ـــحية،" الحالة في القانونية النظرية أســ ــ ـــباط" الصـــ ــ  القيمي فاالنضـــ

 قناعة عن الانضــباط هذا يتم إذ الخارجية" التشــريعية القيود من وأرقي أقوى " الداخلي"

ـــــفح الــذي فــالفرد.  نوع أي من رقــابــة وأجهزة موارد إلى الحــاجــة دون  ذاتيــة ــ ــ ــ ـــــبكــة يتصـــ ــ ــ ــ  شـــ

 اليردعه قد إدارية أو  ثقافية أو  اجتماعية أومراقبة إشراف أي عن بعيدا بمفرده إلانترنت

 من له يتعرض ما تجاه ســــــبحانه هللا من والخوف الرجاء ضــــــميره يحر  ما بقدر  التشــــــريع

 كان أولئ  كل والفؤاد والبصــــر  الســــمع إن" آلاية في ورد مثلما" ضــــارة أو  نافعة" محتويات

 قوانين إلى الحاجة أوجد والظروف ألاحوال بتغير  املجتمع تطور  أن غير  10"مســــــــــــــؤوال عنه

 والجماعة الفرد حياة في هامشـــــيا أو  معطال  يصـــــبح قد الذي ألاخالقي الجانب هذا تضـــــبط

 في إيجابية قوة الحالة هذه في القانون  ويصبح.  املعاصر املصنع املدني املجتمع في خاصة

ـــال في الفرد ح  ذلــــ  ومن الجميع حقوق  على الحفــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  التعبير  حريــــة في والح  الاتصــ

ــــحــافــة ــ ــ ــ ــ  الرغم على وذلــ . الخ إلاعالم، على املجتمع وح  املجتمع على إلاعالم وح  والصــ

 الذي النحو  على الســياســية للســلطة امتداد أداة الصــحافة تاريخ عبر  كان القانون  أن من

ـــته ــ ــ ــ ــ ـــلطوية الحالة في الاعالمية التجربة عكســـ ــ ــ ــ ــ  إقامة الحضــــــــــــــاري  بمعناها فالقانون .  الســـ

 وسـائل ذل  ومن امل تلفة الحياة مناحي على السـياسـية السـلطة ت ثير  من والحد" العدل"

 بين والعالقــة  والعكس بــاملحكوم الحــاكم عالقــة مكونــاتــه أهم في القــانون  ويمس. إلاعالم



 2017 العاشر: -العدد التاسع( 04)جمللد ا: االجتماعياجمللة الدولية لالتصال  

15  
 

ـــمن متجدد قيمي عقد إطار  في واملجتمع إلاعالم بين والتواصــــــل ألافراد  الجميع حقوق  يضـــ

 11.الجميع فوق  تكون  مستقلة حضارية قانونية منظومة سياق في

 تطب  التي القوانين أي العــام، التطبي  ذات القوانين طــائلــة تحــت جزئيــا إلاعالم يقع

 املكـــاملـــات بـــاعتراض تمنع التي فـــالقوانين ضــــــــــــــرورة  بـــاإلعالم تنفرد أن دون  واحـــد أي على

 .      ألاخرى  املؤسسات على تنطب  مثلما إلاعالم على تنطب  مثال  الهاتفية

ـــــكـــــل إلاعالم تمس التي القوانين( أ: القوانين من نوعين بين التميير  ويمكن ــ ــ ــ  جزئي بشـــ

 الخاصة القوانين( وب ،(civil law) املدني والقانون ( criminal law) الجنائي القانون  مثل

 الـــدســــــــــــــتوري القـــانون ( 1( ألامريكيـــة الحـــالـــة نموذج) في أربعـــة وهي 12بـــالتحـــديـــد بـــاإلعالم

(constitutional law  )التشريعي القانون ( 2 الدستور، من املعدلة ألاولى املادة وباألخص 

(statutory law )ـــــريعية املجالس تصـــــــــدره الذي ــ  إلادراي القانون ( 3 الكونغر ، مثل التشــ

(administrative law )ــــات ثال  وهي الفدرالية الوكاالت تصـــــــــدره الذي ــ ــ ــــسـ ــ ــ  ، (FCC) مؤسـ

(FTC ) و (FEC ) العام القانون ( 4 و  (common law  )ــــواب  قوانين وباألخص  العدلية الســ

 . إلاعالم في
        

  (:criminal law) اجلنائي .القانون1 

ـــال جانب أكثر  القانون  هذا يمس ــ ـــ ي الاتصــ ــ ــــخ ــ ــ  شـــــــروط وف " بالكالم، التهديد" مثل الشـ

 تزداد بينمــا البوابــة، حــار  وجود بفعــل التقليــدي إلاعالم في الجــانــب هــذا وينــدر  معينــة،

ـــــراعات انتقال بحكم الجديد إلاعالم في الجنائي القانون  أهمية ــ  والاجتماعية الفردية الصــ

ـــــبكــــات إلى ــ ــ ــ  والابتزاز  إلالكتروني التهــــديــــد تمس جــــديــــدة قوانين وظهور  الجــــديــــد إلاعالم شـــ

ـــــايقات إلالكتروني ــ ــ ــ ـــــر" ومضـــ ــ ــ ــ ـــــافة إلكترونيا ألاطفال من" القصـــ ــ ــ ــ ـــــم  ما إلى إضـــ ــ ــ ــ  بجرائم يســـ

ـــال دائرة عن ت رج التي ألاخرى  الانترنت ـــات ونشـــــر  بامل درات التجارة مثل الاتصــ  الفيروســ

 بجرائم يســم  ما إلاطار  هذا في ويدخل.  الخ البنكية، الحســابية ألارقام وســرقة والاحتيال

(  cyber harassment)إلابتزاز( ب ،(  cyberstalking)املتابع التهديد(  أ ذل  ومن إلانترنت

ـــــايقات( وج ــ ــ ــ ــ ـــــايقا جرائم ازدادت وقد( . cyber bullying) ألاطفال مضـ ــ ــ ــ ــ  في ألاطفال تمضـ

ــــجلت إذ ألاخيرة املدة ــ ــــائية إدانة حالة  650  وحدها بريطانيا سـ ــ ــــوع، في قضـ ــ  وكثيرا  املوضـ
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ـــهم أمر  ألاطفال يحفي ما ــ ــ ــ ــ ـــــايقات تعرضــ ــ ــ ــ ـــــــف وال  يبتزهم ممن خوفا للمضــ  من الكثير  يكتشــــــ

 .  ألاوان فوات بعد إال  ذل  ألامور  أولياء
 

 (: civil law) املدني القانون  .2

 ومؤسسات أفراد من املتعاملة وألاطراف إلاعالم بين الناش ئ النزاع أن املدني القانون  يعتبر 

 مجال املدني القانون  ويمس. مستقل بشكل قضائيا تحكيمه ويتم مدنية أطراف بين نزاع

 خاطئة معلومات نشر  وي ص(  : defamation) القذف( أ: مسائل ثال  في الرقمي إلاعالم

 في الفرد بح  ألامر  ويتعل (:  privacy) الفردية الخصـــوصـــية( ب آلاخر  ســـمعة إلى تســـ يء

ـــــ نه أمور  إظهار  عدم ــ ــ ــ ــ ـــبب بما العلن إلي الخاص شـ ــ ــ ــ ــ  أو  الكراهية أو  الذم أو  إلاحراج له يســـ

 ملكية في واملبدع الكاتب ح  ذل  ويمس(: copyright) الفكرية امللكية( وج. الخ العداء،

ــــايا معالجة في ألاخرى  القوانين وتتدخل. أعماله  الدســـــتوري فالقانون . املدني القانون  قضـ

ـــــة و  والرابعة ألاولى املواد) ــ ــ ــ ــ ـــــ لتي في يتدخل( املعدلة الخامسـ ــ ــ ــ ــ ـــــية القذف مسـ ــ ــ ــ ــــوصـــ ــ ــ ــ ــ  والخصــ

 .هكذا و  الفكرية امللكية قضية في     يتدخل التشريعي والقانون 
 

 ( :  constitutional law) الدستوري القانون .3

 في للنظر  ألاخرى  القوانين تعود وإليه بلد، أي في العليا القضـــائية الســـلطة الدســـتور  يعتبر 

ـــــة املعــدلــة ألاولى املــادة وبــاألخص ألامريكي الــدســــــــــــــتور  يعــد و . دســــــــــــــتوريتهــا ــ ــ ــ ــ  بحريــة الخــاصـــ

ـــحافة ــ ــ ـــــة الرابعة واملادتين الصـ ــ ـــمنة املعدلتين والخامسـ ــ ــ ـــــية ح  واملتضـ ــ ــــوصـ ــ ـــدر  الخصــ ــ ــ  مصـ

ــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــريع في أســ ــ ــ ــ  قوة تكمن و . الاجتمـــاعي إلاعالم ذلـــ  في بمـــا والرقمي إلاعالم قوانين تشـــ

ـــحافة وحرية التعبير  حرية حماية في ألامريكي الدســـــــــتور  ــ ــ ـــــافة الصــ ــ  في أخرى  حريات إلى إضــ

ـــلطة يمنع أنه ــ ــ ــ ــ ـــــن من التنفيذية الســـ ــ ــ ــ ـــحافة حرية من تحد قوانين ســـ ــ ــ ــ ــ  أن نجد بينما. الصـــ

 ولكن الصـــحافة حرية عن حديثا أحيانا تتضـــمن وإلاســـالمية العربية املنطقة في الدســـاتير 

ـــمانات دون  ــ ـــــ ن في دســـــــتورية ضــ ـــلطة تدخل عدم شــ ــ ـــــافة التنفيذية الســ " مطاطية" إلى إضــ

" الوطنية السيادة" أو " الاقتصادي ألامن" أو "       العام ألامن" أو " العامة املص حة" تعبير 

 .املستقلة القضائية وليس التنفيذية السلطة بتقديرات رهينا ت ويلها يكون  التي
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 (: statutory law) التشريعي القانون .4

ــــ هــا التي القوانين تلــ  وي ص  ــ ــ ــ ــ ـــــريعيــة املجلس تســ ــ ــ ــ  واملجــالس البرملــان مثــل املنت بــة التشـــ

ــــغاالت القوانين هذه تعكس ما وعادة. املحلية و  الوالئية التشــــــريعية  شــــــ ن في املجتمع انشــ

ـــــايـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــائكـــــة الجـــــدليـــــة القضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــائـــــل تولـــــدهـــــا التي الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــال وتكنولوجيـــــا إلاعالم وسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الاتصـ

 القــــانون  أمثلــــة من ويــــدخــــل.  الخ ،(indecency) ألاخالقي والخــــد (  violence)كــــالعنف

ـــــريعي ــ ــ ــ ـــ ن في ألامريكي الكونغر  أصــــــــــــــــدرهـــا التي القوانين ألامريكيـــة الحـــالـــة في التشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الشـ

ــــام قانون  إلاعالمي ــ ـــال في الاحتشـــ ــ ــ  حرية وقانون (   Communication Decency Act)الاتصــ

 . الخ ،(   Electronic Freedom of Information Act إلالكترونية املعلومات
 

 (:Administrative Law)اإلدراي القانون .5

ـــــتقلــة الحكوميــة الهيئــات تصـــــــــــــــدرهــا التي القوانين وي ص ــ ــ ــ ـــــبيــا املســـ ــ ــ ــ  الحــالـة في  ونجــد. نســـ

 Federal Communication:   )إلاجتماعي وإلاعالم باإلعالم ت تص وكاالت ثال  ألامريكية

Commission) FCC  ـــال تع   و ـــذي إلانترنـــــت من وجزء والتلفزيوني إلاذاعي البـــــ  بمجــ  الــ

ـــــت دم ــ ــ ــ ـــــاء تكنولوجيا يســـ ــ ــ ــ ــ  وت تصFTC (Federal Trade Commission   )  العام، الفضـ

ـــــا إلاعالن بمجال ــ ــ ــ ـــــبكات وأيضـــ ــ ــ ــ FEC (Federal Election Commission  )و  الاجتماعية الشـــ

 قـــــاعـــــدة وف  الانت ـــــابيـــــة الحمالت أثنـــــاء والتلفزيوني إلاذاعي البـــــ  أداء بتقنين وت تص

 على إلاشــــــراف في أســــــاســــــيا دورا( FCC) هيئة وتعلب( . the fairness doctrine) الانصــــــاف

ــــســــــت وقد. أمريكا في والتلفزيوني إلاذاعي الب  قطاع ــــســــــة بوصــــــفها( FCC) هيئة ت ســ  مؤســ

ــــتقلة فدرالية ــ ــ ــ ــ ـــــريعي بقرار  مســ ــ ــ ــ ـــــنة تشـــ ــ ــ ــ ـــــت وتع   1934 ســـ ــ ــ ــ ــــائل بســـ ــ ــ ــ ــ  الواســـــــــــــع النطاق: مســ

(broadband )، ،ـــــة ــ ــ ــ ــ ـــالمــة إلاعالم، ،(  spectrum) الطيف املنــافســ ــ ــ ــ ــ  public) العــامــة الســـ

safety )والتلفزيونة إلاذاعية القنوات إنشاء تراخيص بإصدار  الهيئة وتقوم. الوطن وأمن 

 العامة آلاداب احترام مجال في خاصة الاجتماعية بمسؤوليتها التزامها على بناء وتجديدها

ـــــريحـــــة وحمـــــايـــــة ملحليـــــةا ــ ــ ــ ـــال شـــ ــــمـــــة  إلاعالميـــــة املواد من ألاطفــ ــ ــ ــ ــ  والفحش بـــــالعنف املتســ

(obscenity   )354 بـــ 2012 سنة ميزانيتها وتقدر  موظف 1.898 يقارب ما الهيئة وتوظف 

 13.دوالر مليون 
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 (:  CommonLaw( )العدلية السوابق) العام .القانون6

 ويسمح. الالحقة القضائية لألحكام مرجعا تصبح التي السابقة القضائية الحاالت وي ص

ـــــيل بمعالجة العام القانون  ــ ــــائل تفاصـــ ــ ــ ــــتوعبها ال  التي املتجددة إلاعالمية املســ ــ ــ  القوانين تســ

ــــاة عقلية وتعد.  ألاخرى  ــ ــ ــ ــ ـــــية وتقديراتهم القضـ ــ ــ ــ ـــــاســ ــ ــ ــ ــــايا على الحكم في أســ ــ ــ ــ ــ . الجدلية القضـ

ــــاة ثقــافــة فــإن وعــامــة، ــ ــ ــ ــ ــ ـــــايــا وإملــامهم القضــ ــ ــ ــ ــ  في تؤثر  والثقــافيــة املعرفيــة القــانونيــة بــالقضـــ

 .   إلاعالمية القضايا في املت ذة القرارات
 

 : االستثنائية القوانني .7

ـــدر  التي إلاعالمية القوانين وت ص ــ ـــكل تصــ ــ  ويدخل. وألازمات الحروب فترات في مؤقت بشــ

ـــــة قانون   ألامريكية الحالة في ذل  في ــ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ ــ ـــدر  الذي الجوســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــنة صـ ــ ــ ــ ــ  الحرب أثناء 1917 ســـ

 الــذي(  USA Partiot Act)  وقــانون  الفترة، تلــ  في إلاعالمي العمــل لتقييــد ألاولى العــامليــة

ــــبتمبر  11 هجمــــات بعــــد الكونغر  أصـــــــــــــــــدره ــ ــ ــ ــ  ويعطي القيود من جملــــة يفرض والــــذي ســ

ـــالحيات الحكومة ــ ــ ــ ــ ـــــية اختراق في أكثر  صــ ــ ــ ــ ــــوصــ ــ ــ ــ ــ  التي الكتب على والاطالع بل الفردية الخصـ

 .      الوط ي ألامن العتبارات  مثال  املواطن يشتريها أو  يستعيرها
 

 :الصحفيني محاية قوانني
 

 أو ما معلوماتهم، مصححححححححححححا    عن الكشححححححححححح  عدم في الصححححححححححح   ين حق حماية قوانين (1

ـــحفيين تحمي قوانين:   (shield Laws) ال ماية بقوانين يسححححححم  ــ ــــف عدم من الصــ  الكشـــ

 الصــحفي على التضــيي  أن قاعدة على الحماية هذه مبدأ ويقوم.  معلوماتهم مصــادر  عن

 في املفتوح الضـــروري  والنقا  للمعلومات الحر  بالتدف  يضـــر  املصـــادر  تل  عن بالكشـــف

ـــــر اللبرالي املجتمع ــ ــ ــ ـــها ألخرى  والية من القوانين هذه طبيعة وتتفاوت. املعاصـــ ــ ــ ــ ــ  مثل) وبعضـــ

ـــ ي نيو  واليـة قـانون  ــ ــ ــ ــ  ما وعـادة. ألاخرى  من تقييـدا وأقـل ليبراليـة أكثر " New Jersey)" جرســـ

 القاض ي بتقدير  ترتبط والتي الوط ي وألامن الجنائية القضايا القوانين هذه بعض تستث ي

 ملدة الســـجن دخول  يفضـــلون  الصـــحفيين بعض فإن القضـــايا، تل  في وحت  القضـــية، في

 .  املصادر تل  عن الكشف بدل معينة

 وتتضــــمن  (:shine laws) املعلومات ومصحححا    الوثائق إلى الوصحححو   في ال ق قوانين (2

ـــحفيين يمكن بحي  مفتوحة العمومية الاجتماعات جعل القوانين هذه ــ ــ ــ ــ  حضـــــــــــــورها للصــ
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 قانون  يعد و . الرســــمية الحكومية املؤســــســــات وثائ  على الاطالع ح  إلى إضــــافة وتغطيتها

 القوانين هـــــذه أمثلـــــة من(   Freedom of Information Act) الفـــــدرالي املعلومـــــات حريـــــة

ــــات على ويفرض ــ ــ ــــسـ ــ ــ ـــــرف تحت وجعلها وثائقها جرد الحكومية املؤسـ ــ ـــحفيين تصــ ــ ــ  عدا الصــ

ــــنف عندما ـــــرية الوثائ  هذه تصــ ـــــة أو  بالسـ  ظهور  مع القانون  هذا تحدي  تم وقد. الخاصـ

 متناول  في وتكون  تنشــر  أن يتعين التي إلالكترونية الوثائ  يتضــمن وأصــبح إلانترنت شــبكة

 .عام بشكل املواطن والفرد الصحفي
      

 :السحححلطو   املنظو   من تنطلق عامة وإلاسحححالم ة العرب ة املنطقة في إلاعالم قوانين إن

 الخاصـــــة) املطبوعات قوانين أو  النشـــــر  قوانين معظم في نجده ما وذل   املســـــب ، التقييد

ـــحافة بالكتب ــ ـــــة باملنطقة التلفزيون  مجال أما ،(املكتوبة والصـ  إلارســــــال ظهور  بعد وخاصـ

ـــــر  التلفزيوني ــ ــ ــ ـــــرقـــا التلفزيونيـــة القنوات مئـــات التقـــاط وإمكـــانيـــة املبـــاشـــ ــ ــ ــ  فيمكن وغربـــا شـــ

ــــبيهــه ــ ــ ــ ــ ـــــائبــة" بــاألرض تشــ ــ ــ ــ ــ ـــــريع" من ت لو  التي" الســ ــ ــ ــ  م هــا عوامــل عــدة بفعــل" إلاعالمي التشـــ

 املصـالح تضـارب أو  وتقاطع" قوي " بشـكل 14املادي الرأسـمال ودخول  التكنولوجي التفوق 

 إلاذاعية والقنوات الصــــحف) الجديد إلاعالم قوانين أما. والدولية 15وإلاقليمية الوطنية

ـــــبكات( إلالكترونية التلفزيونةو  ــ ــ ــ ــــبو  مثل الاجتماعية والشـــ ــ ــ ــ ــ  القوانين فإن التويتر  و  الفيســ

ـــنع من الحــديثــة التكنولوجيــا هــذه ألن نظرا ألاولى بــالــدرجــة وأمريكيــة غربيــة املوجودة ــ ــ ــ ــ  صـــ

ـــــبح املجتمعات تل  ــ ــ ــ ــــتهل  موضــــــــــــــع في املجتمعات باقي وتصـــ ــ ــ ــ ــ  أو " وعي غير  أو  بوعي إن" املســ

ـــالمية العربية املنطقة ومازالت" الغالب بتقليد مولع املغلوب" خلدون  ابن بتعبير  ــ  في وإلاسـ

ـــــ ن في" وإربا  ترقب" مرحلة ــ ــ ــ ـــات مع التعامل في اعتمادها يمكن التي القوانين شـ ــ ــ ــ ــ  انعكاسـ

ـــــائل تل  ــ ــ ــ ــ ـــــبكات الجديدة الوسـ ــ ــ ــ  وعلى والجماعية الفردية الحريات على الاجتماعية والشـــ

 .           الخ العامة، وآلاداب اعيالاجتم السلم مواضيع

ـــالميـة العربيــة املنطقــة في( وغيرهــا املطبوعــات قوانين) إلاعالم قوانين مجــال ويعتبر  ــ ــ ــ ــ  وإلاســـ

ـــــحيحـــة" ــ ــ ــ  التقييـــد أو  املراقبـــة قـــاعـــدة من تنطل  كونهـــا املعرفيـــة النـــاحيـــة من" مملـــة"و" شـــ

" العربي الربيع" ولدها التي" الغليان" لحالة ونظرا. الســـــلطوي  الفكر  عناصـــــر  أحد: املســـــب 

 حــد إلى" متوقفــة" تعــد املعنيــة البلــدان تلــ  في إلاعالم قوانين تــاريخ فــإن بلــد، من أكثر  في

 تل  مع فالقطيعة. الت ريخ عبر  الدال التراكم تؤســـــــــس التي املعرفية القيمة لها وليس كبير 
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 التعبير  حرية مبادئ إلى أقرب إعالمية قوانين ت سيس في ألافضل املدخل يكون  قد  الفترة

ـــحافة ــ ــ ــ ــ ـــــاني القيمي باملفهوم والصــ ــ ــ ــ ـــــر الانســ ــ ــ ــ ــــائل معالجة ويمكن .املعاصــ ــ ــ ــ ــ  في ألاخالقية املسـ

 :التالي النحو  على إلاعالم
 

 :أوال/ القذف 
 

 يمس والقذف." آلاخر ســــمعة إلى تســــ يء خاطئة معلومات نشــــر " ب نه عامة القذف يعرف 

ـــــاءة أما. الرأي وليس املعلومة ــ ـــــيا" الضــــــــــرر  يكون  قد إذ املتضــــــــــرر  على فتتوقف إلاســـ ــ " نفســـ

 ماديا أو . الخ الاحتقارــــــــــــــــــ أو  إلاهانة أو  باإلذالل إلاحســـا  أو  والانعزال والاضـــطراب كالقل 

ـــمعة أو  الزبائن أو  العمل أو  التجارة خســـــارة مثل .  الخ الزمن، عبر  الشـــــخص بناها التي الســ

 النفس ي العالج بتكاليف املدعي تقدم إذا إال  ماديا النفس ي الضرر  تقدير  يصعب ما وعادة

 .  مثال

ــــ لة القذف أن الثقافات م تلف وتعتبر   ــ ــ ــ ـــــنيعة،" و  أخالقية غير  مسـ ــ ــ ـــحنا وقد" شــ ــ ــ ــ  في أوضــ

ـــــل ــــفية رؤية من أكثر  من إلاعالم أخالقيات أســـــــس فصــ ــ ـــــدد القرةني الهدي أن على فلسـ  شــ

 بسوء أو  بالكلمة إن لآلخر  إلاساءة عدم في والتحفظ ألاق    القيمي الانضباط على كثيرا

ـــــب. الظرف كــــان أيــــا اللين الكالم قيمــــة وإعالء الظن ــ ــ ــ ــ ــ  الكريمــــة آلايــــة في املع   هــــذا ويصــ

 موســـ   ســـيدنا دعوة في صـــوره أحد في أيضـــا املع   هذا ويتجلى  16."حســـنا للنا  وقولوا"

ـــالم، عليه ــ ــ ـــلطة مواجهة أن ذل  الســ ــ ــ ـــــتعداد ألاولى للوهلة تتطلب فرعون  وزن في  ســ ــ  الاســ

 وإساءة قذفا الكلمات أشد استحضار  أو   ذل  أمكن لو  بصاعين الصاع رد ربما أو  لألسوأ

ــــعية، بفعل لآلخر  ــــاه  البشــــــر، بطبائع ملعرفته ســــــبحانه هللا أن إال   الوضــ  في ذل  بغير  أوصــ

ـــ   أو  يتذكر  لعله لينا قوال  له فقوال  طغى إنه فرعون  إلى اذهبا: "قوله ـــهب وقد 17."ي شــ  أســ

ـــــل في( حــامــد أبو ) الغزالي ــ ــ ــ ــ ـــــان ةفــات فصــ ــ ــ ــ ــ  كتــاب من املهلكــات ربع من الرابع الكتــاب) اللســ

ـــــرين وحـدد القـذف بـاب من تعـد التي آلافـات تلـ  ذكر  في 18.(الـدين علوم إحيـاء ــ ــ ــ  ةفة عشـــ

" والجــدال، املراء" "البــاطــل، في الخوض" "الكالم، فضــــــــــــــول " يعنيــ ، ال  فيمــا الكالم: "م هــا

ــــومة، ــ ــ ــ ـــــدق، الكالم في التقعر " "الخصـ ــ ــ ـــــب الفحش" بالتشــ ــ ــ ـــــان، وبذاءة والســ ــ ــ " اللعن" "اللســ

ـــــخرية" ــ ــــتهزاء، الســ ــ ــ ـــــاء" "والاسـ ــ ـــــر، إفشــ ــ " واليمين، القول  في الكذب" "الكاذب، الوعد" "الســ

 19.الخ" اللسانين، ذي كالم" النميمة،" "الغيبة،"
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ـــــ لة القذف ويعد ــ ــ ــ ــ  الطويلة املحاكمات تتطلبها التي التكاليف إلى بالنظر  ألاهمية بالغة مسـ

ــــات"و ــ ــ ــــات تطال التي" الكبيرة املادية التعويضــ ــ ــ ــــســ ــ ــ ـــــر  عندما إلاعالمية املؤســ ــ  الدعاوى  ت ســـ

ــــائية ــ ــــوية العادة جرت لذل ، وتبعا.  القضـ ــــايا من العديد تســـ ــ . املحكمة خارج القذف قضـ

 يمكن ال  إذ الب ، أو  النشـر  بعد القذف يحد  أي بعدية، مسـ لة بوصـفه" القذف" وي تي

ـــــكـــل" املحتمـــل القـــذف" وقف اللبراليـــة النظريـــة وف  ــ ــ ــ ـــــب  بشـــ ــ ــ ــ  ألاطراف تتـــدخـــل وإنمـــا مســـ

 املحكمة حكمت فقد مثاال  ألامريكية التجربة إلى أشرنا وإذا.  الب  أو  النشر  بعد املتضررة

. قضــية من أكثر  في  القذف في املســبقة الرقابة دســتورية بعدم  ب مريكا العليا الدســتورية

ـــمح البريطاني القانون  أن مثال  نجد إذ الشـــــ ن هذا في الغربية البلدان قوانين وت تلف  يســ

ـــــة بوجود علمت إذا - البريطانية ل حكومة ــ ــ ـــ يء خبرية قصــ ــ ــ ــ  ب مر  امللكية للعائلة بالقذف تســ

 ل حكومة أيضـا ويمكن. القصـة تل  نشـر  في قدما املضـ ي بعدم املعنية إلاعالمية املؤسـسـة

 باألمن الضرر  ت ح  أنها يشتبه خبرية قصص لوقف قضائي أمر  التما  أيضا البريطانية

 فـإنـه املـدني، القــانون  مجــال في القــذف تـدرج التي الغربيــة القوانين خالف وعلى 20.الوط ي

 .  الجنائي القانون  مجال في يدخل العربية البلدان من العديد في
           

  :ثانيا/اخلصوصية
 

ـــية تعرف ــ ــ ــ ــ ــــوصـــ ــ ــ ــ ــ ـــــه في لحاله يتر  أن في الفرد ح  أنها على الخصــ ــ ــ ــ ــ ـــــخصـ ــ ــ ــ  وعائلته وبيته شـــ

ـــــية ومعلوماته ــ ــ ــ ـــــخصــ ــ ــ ــ ــــائل عبر  العلن إلى ت تي أن الفرد يود ال  التي تل  من وغيرها الشــ ــ ــ ــ ــ  وسـ

ــــيـــة وت تلف. عـــدة العتبـــارات إلاعالم ــ ــ ــ ــ ــــوصــ ــ ــ ــ ــ  ثقـــافـــة ومن ألخرى  قيميـــة منظومـــة من الخصــ

ـــكن" )البيــت" ويعــد. ألخرى  حــالــة ومن آلخر  فرد ومن ألخرى  ــ ــ ــ ــ ـــح املجــال( املســـ ــ ــ ــ ــ  الــذي ألاوضـــ

ـــــيــــة، فيــــه تتجلى ــ ــ ــ ــــوصـــ ــ ــ ــ ــ ـــــيــــة قوانين من العــــديــــد تبنــــت و  الخصــ ــ ــ ــ ــــوصـــ ــ ــ ــ ــ  ارتبــــاط فكرة الخصــ

ـــيته، الفرد فيه يتوقع الذي باملكان الخصــــوصــــية  في آلاخر  صــــورة ف خذ. بيته أي خصــــوصـ

 باست دام صاحبها بيت في الصورة تل  أخذ ولكن بالخصوصية الي ل قد عمومي مكان

 التي القرةنية الســور  إحدى ســميت وقد.  الخصــوصــية على تعد هو  خاصــة بعدســة كاميرا

 القيمة هذه تحقي  في" البيت" ألهمية نظرا الحجرات بسـورة الخصـوصـية ةيات تضـمنت

ـــــانية ــ ــ ــ ــ  في وجاء 21."يعقلون  ال  أكثرهم الحجرات وراء من ينادون  الذين إن: "الراقية الانسـ
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ـــير  ــ ــ ــ ــ  من نفهم أن ويمكن 22."الجهــل عليهم الغــالــب قوم جملــة" من هؤالء أن القرط ي تفســـ

 .  خصوصيته احترام بعدم وسلم عليه هللا صلى الرسول  قدر  يفهموا لم هؤالء أن ذل 

ـــكل القرةني النص ع   فقد ــ ــ ـــــية خاص بشــ ــ ــــوصــ ــ ـــــفها بالخصـــ ــ ـــان فطرة من جزء بوصــ ــ ــ  الانســ

 ال  ةمنوا الــذين أيهــا يــا" آلايــة في ذلــ  ونقرأ. آلاخرين مع عالقتــه في" كرامتــه" تحفظ وةليــة

ــــتــ ذنوا حت  بيوتكم غير  بيوتــا تــدخلوا ــ ــ ــ ــ " البيــت" أن على آلايــة تلــ  تــدل و ..." أهلهــا على تســ

 هذا على خاصـــة الغرب في الحديثة الخصـــوصـــية قوانين ســـارت وقد.  الخصـــوصـــية مكان

 .    ل خصوصية مالذا  واملشرع النا  يتوقعه الذي ألاسا  الحيز " البيت" واعتبرت النهج

ــــيـــة، وعيهـــا درجـــة في الثقـــافـــات ت تلف واجتمـــاعيـــا، ــ ــ ــ ــ ــــوصــ ــ ــ ــ ــ  الجمـــاعيـــة فـــالثقـــافـــات بـــالخصــ

 إلى تنظر  وقد بل جماعي شـــ ن الفرد حياة وتعتبر  الخصـــوصـــية حيز  من تقلص" التقليدية"

ـــلو  ــ ــ ـــــية" ســ ــ ــــوصــ ــ ــ ـــــرب أنه على" الخصـ ــ ـــــتعالء، وربما ألانانية من ضــ ــ  من ات ذت وربما الاســ

 من ذل  عن يترتب وما الشخ  ي الاتصال في ومكونا اجتماعية مادة الخصوصية قضايا

ـــــاعة" ازدهار" ـــــية عن والتعدي إلاشــ ــــوصــ ـــــل املجتمع تطور  وكلما. آلاخرين خصـــ  الفرد انفصــ

ـــــيمــه ومــا الجمــاعي العقــل عن تــدريجيــا ــ ــ ــ ـــــبيــة خلــدون  ابن يســـ ــ ــ ــ  يعتبره مــا أو  البــدويــة بــالعصـــ

 في والجماعة بينه املسافة حدود ترسم فردانية نزعة ذا وأصبح الجمعي بالضمير  دوركايم

 .               الخصوصية شكل

ـــمل و  ــ ــ ـــــية تشـ ــ ــــوصـ ــ ـــــه في ةمنا يكون  أن في الفرد ح  الخصــ ــ ـــــه وممتلكاته وبيته نفسـ ــ  وأغراضـ

 حـــــديـــــ  في املع   هـــــذا نجـــــد و . القـــــانوني غير  والحجز  التفتيش ومن ومـــــذكراتـــــه وأوراقـــــه

 وإذا 23."وعرضه وماله دمه: حرام املسلم على املسلم كل( "وسلم عليه هللا صلى) الرسول 

ــــايا مثل قصــــــــوى  ضــــــــرورة والحجز  التفتيش كان ــ  بينة أدلة على بناء فيكون  الجنائية القضــ

 الخصوصية وتفترض. ومدته وزمانه إلاجراء هذا مكان بدقة يحدد قضائي وأمر  وواضحة

 عندما والحجز  التفتيش إجراءات مع فالتعامل الحالة، كانت أيا آلاخر  على التجاوز  عدم

ـــــائي ألامر  يحــــدد أن يتعين  ةخر، وبمع   تجــــاوز، دون  بقــــدر  يكون  قــــانونيــــة تكون  ــ ــ ــ ــ ــ  القضــ

ـــــياء مثال  املذكور  ــ ـــها يتم التي ألاشــ ــ ــ ـــتنبط ما وذل   تجاوز، أي على حفاظا بدقة تفتيشــ ــ ــ  يســ

 ب ن أخبرها عندما( وسلم عليه هللا صلى)  الرسول  مع عائشة قصة في التحية حادثة من

ـــــبحانه هللا ــ ـــ يء كل في" الرف " يحب وتعالي ســـ ــ ــ ـــــتم يتعرض عندما حت ) شـــ ــ  الرد فيكون  للشـــ

ـــــية في ويدخل( . بقدر ــ ــ ــ ــــوصـ ــ ــ ــ ـــــا الخصــ ــ ــ ــ ـــــة الفرد حياة أيضـ ــ ــ ــ  من يعد وما حياته ونمط الخاصـ
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ـــــ ن ــ ــ ـــــائدة الثقافية بالتوقعات أو   بالضـــــــــــرورة الخاص الشــ ــ ــ  في بدروهم ألافراد ويتنوع.  الســ

ــــيتهم درجة ـــــاســ ـــــية، حسـ ــــوصـ ـــ ي فالبعض ل خصــ ــ ــــو ـ ـــــية العتبارات آلاخر  من أكثر  خصــ  نفسـ

 .متعددة وقيمية واجتماعية

ــــ لة أن(  Dale Jacquette) جاكيت ألاكاديمي العالم ذكر  فقد ومعرفيا، ـــية مســ ــــوصـــ  الخصــ

 :ألاقل على جوانب ثال  من والاتصال  إلاعالم في وحقه الفرد تمس
 

 ثقافي  مشـــروع ب ي القيام إن. التعبير حرية تحقي  في ضـــروريا شـــرطا الخصـــوصـــية أن .أ

ـــ ي أو  اجتماعي أو  ــ ــ ـــــياســ ــ ـــــرية" بعض يتطلب تجاري  حت  أو  ســ ــ ــــعب والتي البداية في" الســ ــ ــ  يصـ

ـــــية، دون  تحقيقها ــ ــ ــ ــــوصــ ــ ــ ــ ــ ـــــلى) الرســـــــــــــول  حدي  في مثال   نقرأه ما وذل  الخصـ ــ ــ ــ  عليه هللا صــ

ـــلم ــ ــ ــ ــــتعينوا( "وسـ ــ ــ ـــــاء في اســ ــ ــ ـــــية غياب أن وواضــــــــــح." بالكتمان حاجاتكم قضـ ــ ــ ــــوصـ ــ ــ  أو  الخصــ

ـــهــا ــ ــ ــ ــ  وحريــة النقــد حريــة التجمع، حريــة التعبير، حريــة) الحريــة بمبــدأ ي ــل أو  يحــد تقلصـــ

 . السلطوية الحالة في خاصة املسبقة للرقابة ويعرضها(  الصحافة
 

ـــــية أن .ب ــ ــــوصــ ــ ــ ـــــتقالليته الفرد احترام وجوهره ذاته في ح  الخصـ ــ  من العديد اعتبر :  واســ

( instrumental) وسـائلي وليس(  intrinsic) ذاتي ح  الخصـوصـية أن ألاخالقيات منظري 

ــــوصـــــية وتنبث .   حياته إدارة في وقدرة اســـــتقاللية من به يتميز  وما آلاخر  احترام من الخصـ

ـــــة ــ ـــــية مجال ويتوقف. ذل  ي تار  عندما آلاخرين تدخل عن بعيدا الخاصــ ــ ــــوصــ ــ  على الخصـــ

ــــاحب الفرد أن أي ذاته، الفرد ــ ـــــل صـ ــــايا في الفصــ ــ ـــــيا عليها الحفا  يود التي القضـ ـــــخصــ  شــ

ـــــراكها يود التي وألاخرى  ـــــخص من ي تلف وألامر . آلاخرين مع إشـــ  الفرد ح  فمن آلخر، شـــ

ـــحفيين يدعو  أن  يســـــتح  والكل ذل ، رفض حقه من يعد مثلما بيته في تصـــــويره إلى الصــ

 .     ذل  على بناء الاحترام
 

 الذي أو " املتضرر " الفرد لدى ألالم يحد  وتجاوزها السعادة تحد  الخصوصية أن .ت

ـــيته نقل من تضــــــــرر  أنه يعتقد ــ ــ ــــوصـ ــ ـــــر  هذا يعد. العلن إلى خصــ ــ ــــ لة العنصـ ــ ـــــيه مســ ــ  إذ نفسـ

ـــــبة تحت فيه يكون  ال  خاص وقت إلى عادة الفرد يحتاج ـــــرف و  آلاخرين محاســ  بحرية يتصــ

 تلـــ  تجـــاوز  يتم وعنـــدمـــا. تجـــاهـــه يفكرون كيف أو  آلاخرين فعـــل  ردة من الخوف بـــدون 

" املتضــرر " الشــخص ذل  فإن مســب ، إذن دون  الشــخص بيت اقتحام مثل الخصــوصــية

ــــعر  قد ــ ـــيئا ب ن يشـــ ــ ــ ــلب قد يقدره شــ ــ ــ ـــ يء هذا يكن لم وإن حت  منه ســـ ــ ــ  من تقدير  محل الشــ
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 من ت تلف التي آلاخرين بنظرة وليس الخاص حيزه الشــــخص يعتبره بما فالعبرة. آلاخرين

 العمل وقت عن بعيدا به خاص وقت إلى الفرد ح  خاصــــة الخصــــوصــــية وتعد. ةخر فرد

ــلة ــ ــــايا من آلاخرين مع والصـــ ـــها، يمكن ال  أنه بحكم" العليا" ألاخالقية القضـــ ــ  فماذا تعويضــ

 أو  الانزواء يريد عندما املحدود الخاص الزمن في  حقه من آلاخرون حرمه لو  للفرد يتبقى

ـــــاف. النفس مع الحـديـ  ــ ــ ــ ــ ـــ ي ألالم إحـدا  أن ذلـ  إلى يضــ ــ ــ ــ ــ ـــــاتـه أو  النفســـ ــ ــ ــ ــ  بتجـاوز  انعكـاســ

 ي تارها التي الخصوصية طبيعة عن النظر  بغض بذاته أخالقي غير  أمر   آلاخر  خصوصية

 24.الفرد

 

 :الفكرية ثالثا/امللكية
 

ــــواء إلابداعي الف ي إنتاجه في الفرد ح  الفكرية امللكية ت ص ــ ــ ــ ــ ـــكل في أكان ســ ــ ــ ــ ــ  أو  نص شـــ

ـــكال من وغيرها موســـــيقى أو  رســـــم أو  فيديو  أو  صـــــورة  ازدادت وقد. املتنوعة التعبيرية ألاشــ

ـــبحت حي  الرقمي إلاعالم ظهور  مع الفكرية امللكية أهمية  املباشــــرة الفكرية الســــرقة أصـ

ـــدر  ضـــــرورة الارتباط دون  الســـــرقات تل  تتكرر  وأحيانا" هينة"  املباشـــــرة وغير   العمل بمصــ

ـــــرقة الرئيس، الف ي ـــــرقة على تقوم فالسـ ــــابقة أخرى  سـ ـــدر  وي تفي ســ ــ ـــيل هذا في املصـ ــ  السـ

 واملعـــارف إلاعالم مجـــال في الفكريـــة  امللكيـــة تعريف في جـــدل وهنـــا . املتكرر  النقـــل من

ــــانية ــ ــ ــــائل أن بحكم والاجتماعية الانســ ــ ــ ـــها عن تنقل إلاعالم وســ ــ ــ ــ ـــــافة البعض بعضـ ــ ــ  إلى إضـ

ـــــانيـــة املعـــارف بين يحـــد  الـــذي" التنـــاص" ــ ــ ــ ــ ــ  تحـــت الجـــديـــد" فتعبير  وعـــامليـــا، محليـــا الانســ

ـــــمس ــ ــ ــ ــله إلى الرجوع دون  لغة من أكثر  في موجود مثال " الشــ ــ ــ ــ ــ ــ . ذل  على وقس اليوناني، أصـ

ـــحنا كما" مقصــــود" أو  مباشــــر  غير  التناص يكون  وقد " ديكارت" أن من ســــاب  نص في أوضـ

ـــتفاد اطلع قد يكون  ــ ـــــ  أن" من( أبوحامد) الغزالي تعبير  من واسـ " اليقين مراحل أعلى الشـ

 يحمل إبداع أي أن القول  أمكن وربما. املصدر إلى يشير  أن دون " الش " نظرية تطوير  في

ـــــرقة بعض ــ ـــــفر  من يبدأ ال  املبدع أن زاوية من السـ ــ  إن. جزئيا وإن باآلخرين يت ثر  وإنما الصـ

 في الحديثة القوانين ســعت وقد.  ألاولى بالدرجة أخالقية" قيمية" الفكرية امللكية مســ لة

 بـاألفكـار  وليس( expression) بـالتعبير  الفكريـة امللكيـة ربط إلى ألامريكيـة وبـاألخص الغرب

ـــكال تحمي تل  فالقوانين. والحقائ  ــ ــ ــ ـــــفها التعبير  أشـــ ــ ــ  إلاعالمي فالنص إبداعيا، عمال  بوصـــ

ــــكال  ذاته حد في يعد كالعمود ــ  الفكرة أما الفكرية، امللكية قانون  يحميه إبداعيا تعبيريا شـ
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 أن إذ الحمــــايــــة تلــــ  إطــــار  عن فت رج الواردة ألارقــــام أو  وألاحــــدا  العمود يتنــــاولهــــا التي

ـــــحفي أي ذاتهـــا  الفكرة يتنـــاول  أن يمكن ــ ــ ــ  على يحـــد  فـــاإلبـــداع. ةخر منظور  من ةخر  صـــ

ـــم هذا فإن نظرنا، وفي.  بذاتها الفكرة وليس  الفكرة عن التعبير  مســــــــــــــتوى  ــ ــ ــ ــ  قانوني الحســـ

ـــم. أخالقيا بالضـــــــــــــرورة وليس ــ ــ ــ ــ ـــعوبة يبدو  ما على مرده القانوني فالحســ ــ ــ ــ ــ ـــــل تحديد صــ ــ ــ ــ  أصـ

 أما. الاتصـــال تكنولوجيا تطور  مع خاصـــة والثقافات البشـــر  بين الحاصـــل للتفاعل الفكرة

ـــــية ألامانة فمصــــــــــــدره ألاخالقي الجانب ــ ــ ــ ـــــخصـ ــ ــ ــ ــــعب إذ والعلمية الشـ ــ ــ ــ  فكرة عن الحدي  يصــ

ـــــتعمار القابلية" ــ ــ ــ ـــبية" أو  ن ي بن مال  إلى إلاشــــــــــــــارة دون " لالســـ ــ ــ ــ ــ  أو  خلدون  ابن دون " العصـــ

ـــح إن" الجافة"أو" الحيادية" باملعلومات يعل  وما.  الخ هابرما ، دون " العام املجال" ــ  صـ

ـــــت ـدام" في القوانين تلـ  وف  فتـدخـل والبيـانـات ألاحـدا  مثـل التعبير  هـذا ــ ــ ــ " العـام، الاســـ

(public domain  ) املعرفية املواد است ناء أيضا ويتم. الفكرية الحماية إطار  في  تندرج وال 

ـــــت ـــدم التي ــ ــ ــ  تلـــ  تـــدريس يمكن إذ الفكريـــة الحمـــايـــة من أوتـــدريبيـــة تعليميـــة ألغراض تســـ

ـــــاحبها إذن دون  املواد ــ ــ ــ ـــــت دام" مبدأ إطار  في صــ ــ ــ ــ ـــــــف الاســ  مثال  فيمكن ،(  fair use")املنصــــــ

ــــوير  ــ ــ ــ ــ ــــوص كتابة على التدريب لغرض إعالمي نص تصــ ــ ــ ــ ــ " تعليمية ألغراض" إلاخبارية النصــ

ـــــر  يمكن ال  ولكن ــ ــ ــ ـــمن ذل  ألن مؤلف في النص ذل  نشــ ــ ــ ــ ــ ـــــا يتضــ ــ ــ ــ  ح  تفقد تجارية أغراضــ

 .  النشر على املترتبة الاميتازات من صاحبه
 

  : واجلنس رابعا/العنف
 

ــــوع يعتبر  ــ ــ ــ ــ ـــم فقد. جديدا قديما" والجنس العنف" موضــ ــ ــ ــ ــ ـــينما مجال في الترفيه اتســـ ــ ــ ــ ــ  الســـ

 النزعة عن والتركيز  التجاري  بالطابع الحقا والتلفزيون  املاض ي القرن  عشرينيات من ابتداء

ــــابة، القطاع الفئات جذب في الغريزية" العدوانية" ــ ــ ــــا  الشــ ــ ــ ـــــناعة هذه في ألاســ ــ ــ  وقد. الصـ

ـــــناعة هذه أرباب اعتمد ــ ــ ـــــركات من الصـــ ــ ــ ـــينمائي الانتاج شـــ ــ ــ ــ ـــــتديوهات الســـ ــ ــ  والقاعات والاســـ

ـــينمائية ــ ــ ــ ــ  ذل  يؤكد ما الجمهور  واقع في ويوجد." هكذا يريد الجمهور  أن" حجة على الســـ

ـــناعة تل  تريده ما يريد الجمهور  أن أي باملقلوب، ت تي أن يمكن الحجة أن رغم ــ ــ ــ ــ  أو  الصـــ

ـــــتمر  التعرض نتاج من الاجتماعية الفئات تل  أذواق أن ــ ــ ــ ـــلية رغبة وليس املســـ ــ ــ ــ ــ  وقد.  أصـــ

ــــيـة" الاجتمـاعيـة الظـاهرة هذه مع تعـاملهـا في املجتمعـات اختلفـت ــ ــ ــ ــ  أو ( الحـاء بفتح" )املرضــ

ــــات اكتفينــا إذا" الوظيفيــة غير " ــ ــ ــ ــ ــ  دراســـــــــــــــات كــانــت وأكــاديميــا،. الوظيفيــة النظريــة بــافتراضـ
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ـــــرينيـــات أواخر  أمريكـــا في" بـــاين" ــ ــ ــ  على" ألافالم" أثر  معـــالجـــة في البـــارزة املحطـــات من العشـــ

 م تلف من بــــاحثون  فيهــــا شــــــــــــــــــار  التي الــــدراســــــــــــــــــات تلــــ  أظهرت وقــــد. املجتمع ثقــــافــــة

 الجزم ويصــــعب" معقدة" والجمهور  ألافالم بين العالقة أن ســــنوات ودامت الت صــــصــــات

ـــــ ن في ــ ــ ـــــت ثير  جوانب بعض تحديد إمكانية رغم الت ثير  طبيعة شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــديدة بدقة الـ ــ ــ  وتالها. شـ

ـــــل لم ومعظمهــا ألامريكي الكونغر  بهــا بــادر  مــا وم هــا عــديــدة دراســــــــــــــــات ــ ــ ــ ــ  إجــابــات إلى تصـــ

 جدلية وتكمن.  املحتملة الســــلبية آلاثار  إبراز  إلى ميلها رغم العالقة تل  شــــ ن في حاســــمة

 النفس عن كالدفاع مثال " املشــروع" العنف بين الفاصــل تحديد صــعوبة في املوضــوع هذا

ـــــايا رمزيا ولو  ــ ــ ــ ــ ـــــل  ألاخالقي غير  والعنف الحروب وقضـ ــ ــ ــ ــ  وغير  املقبولة الصــــــــــــــورة بين والفاصـ

ـــــة" الصــــــــــــــورة أن رغم املقبولـــة، ــ ــ ــ ــ ــ ــــحـــة ثقـــافيـــا" الفـــاحشـ ــ ــ ــ ــ  Potter) بوتر  قول  حـــد على واضــ

Steward  )ـــ ي ــ ــ ــ ــ ـــــية في ب مريكا العليا الدســـــــــــــتورية املحكمة قاضــ ــ ــ ــ (  obscenity) الفحش قضــ

 بين ت تلف الفواصـــــل وهذه."  أراها عندما أعرفها ولكن تعريفها أســـــتطيع ال " قال عندما

ـــــافة وألافراد الاجتماعية والفئات الثقافات ــ ـــــية درجة في التغير  إلى إضـــ ــ ـــــاســـ ــ  وألاذواق الحســـ

 .   أيضا الفنون  مجال إلى الجدل هذا ويمتد. آلخر جيل من
 

ــــائل أكثر  التلفزيون  ويعد ـــــفه والجنس بالعنف املعنية الوســ  كافة إلى ينفذ عام مجال بوصـ

ـــــرائح ــ ــ ــــانة ألاقل ذل  في بما الاجتماعية الشــ ــ ــ ــــائل أما. ألاطفال مثل حصـــ ــ ــ  مثل ألاخرى  الوســـ

ــــحف ــ ــ ــ ــ  selective) إلادراكي الانتقــاء يمــار  أن فيهــا للفرد فيمكن وإلانترنــت واملجالت الصــ

perception )وقناعاته وثقافته لقيمه منافيا يعتبره ما تجنب ألاقل على نظريا وبإمكانه .

ـــمن قنواتــه تعــدد رغم التلفزيون  فــإن ةخر، وبمع   ــ ــ ــ ــ ـــعــب إذ إلاجبــار  بعض يتضـــ ــ ــ ــ ــ  على يصـــ

ـــكــل يبــ  مــا يتوقع أو  يتجنــب أن الفرد ــ ــ ــ ــ  وإلانترنــت املجلــة في املمكن النحو  على إرادي بشـــ

 ت ص وأخالقية اجتماعية مســــــــــــــؤولية التلفزيون  على يفرض لوحده العامل وهذا.  مثال

 امل تلفـــة املجتمعـــات ات ـــذت وقـــد. املجـــال هـــذا في وثقـــافتـــه وقيمـــه املجتمع ةداب احترام

ـــــة إجراءات ـــــانونيــ ـــــد قــ ـــاهرة من تحــ ــ  ألامريكي فـــــــالقـــــــانون . التلفزيون  في والجنس العنف ظــ

 التلفزيونية القنوات على يفرض( ألامريكية التجربة عن الفصل أنظر )  والتشريعي إلاداري 

 تحديد أمر  وتركت ،الوسائل هذه إليه تتوجه الذي املجتمع وثقافة  املجتمع ةداب احترام

ــــود ــ ــ ــ ــ  ات اذ بإمكانه الذي( community) املحلي للمجتمع اجتماعيا املقبولة باآلداب املقصــ
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ـــــ ن في القانونية إلاجراءات ــ ـــــائدة بالثقافة امل لة املواد تل  شــ ــ ـــال هيئة وتقوم. الســ ــ ــ  الاتصــ

ـــال مـــــدى بمتـــــابعـــــة(  Federal Communication Commission) الفـــــدراليـــــة  القوات امتثــ

 ال  الذي الزمن تحدد أنها كما تجديدها أو  التراخيص إصدار  عند الاعتبار  لهذا التلفزيونية

.  إلارادي غير  التعرض من لألطفــال حمــايــة الجــدليــة والجنس العنف مواد بــ  فيــه يمكن

ـــالميـــة العربيـــة املنطقـــة في أمـــا ــ ــ ــ ــ  التلفزيوني البـــ  وبـــاألخص التلفزيون  مجـــال فيعتبر  وإلاســـ

ـــــر  ــ ــ ــ ـــناعية ألاقمار  عبر  املباشـــ ــ ــ ــ ــ ـــــائبا مجاال " الصـــ ــ ــ ــ ــ  أو   الاجتماعية للمســــــــــــــؤولية ي ضــــــــــــــع ال " سـ

ــــبــاط ــ ــ ــ ــ ــــوات مجرد الفعــل ردة ومعظم القــانون  لحكم أو  القيمي لالنضــ ــ ــ ــ ــ  التــ ثير  لهــا ليس أصــ

ـــعوبــــة وتكمن. الواقع أرض على الفعلي ــ ــ ــ ــ  ال " املتلقي" البلــــد كون  في املجــــال هــــذا تقنين صـــ

ـــلطة يمل  ــ ــ ـــــل" البلد قناة على القانونية الســ ــ ـــــافة" املرســ ــ ـــــالح اعتبار  إلى إضــ ــ  إلاقليمية املصــ

 املحليــة الحكوميــة القنوات أمــا. املجــال هــذا معــالجــة دون  تحول  التي املتــداخلــة والــدوليــة

ــــغالها ــ ــ ــ ــ  التلفزيونية القنوات من إثارة أقل أنها رغم" محدود" والجنس العنف بمجال فانشـ

ـــح إن والتفاهية الترفيهية ــ ــ ــ ــ  أداءها يحكم معين لقانون  تمتثل أنها يبدو  وال  التعبير، هذا صـــ

ـــــرا  بـــدون  إلاداريـــة الرقـــابـــة بعض أو  الـــذاتي التقـــدير  إلى ت جـــ  مـــا بقـــدر  املجـــال في ــ ــ ــ  أو  إشـــ

ـــاركة ــ ـــــفه إليه تنظر  الذي املحلي املجتمع مشــ  في البرملانات أن ويالحظ." متلقي" مجرد بوصــ

ـــهم العربية لم املنطقة ــ ــ ــ ـــــن في كثيرا تسـ ــ ــ ـــــريعية قوانين سـ ــ ــ ـــــبط تشـ ــ ــ  على ألاخالقي الجانب تضـ

 والشرائح العام الذوق  حماية في الغربية التشريعات به اتسمت الذي املستوى  على ألاقل

 . لذل  تبعا حصانة ألاقل الاجتماعية
    

 واالبتزاز: خامسا/التهديد
 

ـــــايــا أهميــة ازدادت ــ ــ ــ ــ ـــــبكــة ظهور  مع الجنــائيــة القضــ ــ ــ ــ  ومواقع إلالكتروني والبريــد إلانترنــت شـــ

ـــــل ــ ــ ــ ــــاكل ويبدو  الاجتماعي التواصـــ ــ ــ ــ ــ ـــبكة إلى انتقلت الاجتماعي الواقع في النا  أن مشــ ــ ــ ــ ــ  الشـــ

ـــال جرائم من أنواع ألاقـــل ثالثـــة على وتوجـــد. يـــذكر رقيـــب بـــدون  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  على" الحـــديثـــة" الاتصـ

ـــــبكـــة ــ ــ ــ ـــــد (:cyberstalking) املتتـــابع إلالكتروني التهـــديـــد( أ: الشـــ ــ ــ ــ ــ ــ  تتبع عمليـــة بـــذلـــ  ويقصـ

 شـخصـية ألسـباب أسـرته أوحياة حياته أو  ممتلكاته أو  سـمعته في تهدده برسـائل الشـخص

ــــيــة أو  ــ ــ ــ ــ ــــنوات أو  شــــــــــــــهورا العمليــة هــذه تــدوم وقــد(. والراء امليم فتحب) مرضــ ــ ــ ــ ــ  يتم لم إذا ســ

 والحيلة بالضــــــــــــغط ألامر  ويتعل (  cyber harassement)الابتزاز ( ب.  الجاني على القبض
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ـــــتغالل" املبطن" والتهديد ــ ــ ــ ـــية ألهداف الفرد الســـ ــ ــ ــ ــ ـــــخصـــ ــ ــ ــ  ما وعادة. انتقامية أو  مادية أو  شـــ

ـــــر  مــدة الابتزاز  يســــــــــــــتغرق  ــ ــ ــ ـــــر" ألاطفــال ابتزاز ( ج. بــاملقــارنــة أقصـــ ــ ــ ــ ( cypberbullying" )القصـــ

ـــــد ــ ــ ــ ــ ـــــد واملراهقون  ألاطفـال بـه يقوم الـذي الابتزاز  بـذلـ  ويقصــ ــ ــ ــ ــ ــــنـا ألاقـل ألاطفـال ضــ ــ ــ ــ ــ  أو  ســ

ــــعفــــاء ــ ــ ــ ــ ـــ ي الضــــــــــــــرر  إحــــدا  أجــــل من الضــ ــ ــ ــ ــ ـــــتجيبوا لم إن بهؤالء النفســـ ــ ــ ــ  ت ــــدم ألوامر  يســـ

 تطورات وإلاسالمية مواكبة العربية املنطقة في الدول  من العديد تستطع ولم. مصالحهم

ـــبكة ــ ـــــل ومواقع إلانترنت شـــ ـــغلت وعندما قانونا، الاجتماعي التواصـــ ــ  إلى انحازت بذل ، انشـــ

 .غيره دون  السياس ي الش 
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 امللخص: 

  
الفضةاية  وثرهها نى   1MBCتتناول هذه الدراسة  االحث  وضوةض" عالناتاف  ق انا  

جمهضر الطلحةة  اامةةاو ةلج ااميايه لجع  ق  تةةار تطحةان وةةةدا ن  اةةةال ظ" ل ج  لن ه ةة  

ااحتمة  الاةمة   ق النام، هذه الن ه   ااحديث  التي زاد الاهتمام بها  ق آلاوت  ألاخلر  

تضنا وا نما ون احل الحاحثلج والدارسةةلج ت ها  ا تطهحم ون وفاهةو واراراوةةاف وةايه  

 ثرستم ألاداةاف الةهبة  السااا .
 

 ، واةال " ل ج، الطلح ، الاةم  ة mbc، انا  الاناج املفتاحية:الكلمات 

 

Summary: 

 This study deals with the subject of "Advertisements in the MBC1 channel 

and its impact on the Algerian students" in the context of applying the 

methodology of the value determinism theory of media . This modern theory has 

interest many researchers in recent times due to its different concepts and 

assumptions Rather than what Western schools have established 

Keywords: advertising, mbc channel, methodology of value determinism, 

students, value 
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 2017 العاشر: -العدد التاسع( 04)جمللد ا: االجتماعياجمللة الدولية لالتصال  

32  
 

 مقدمة:
 

تنطلق الةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة   ون حتمةةةةة  انتمةةةةاد عالاةمةةةة ع  متةلر ري    ق دراسةةةةةةةةةةةةةةةةة  ال ةةةةاهه  

الاتصةةةةةةةالة  والناوة  عاف الح د الاةوي، و رضج وصةةةةةةةدر هذه الاةم  اا سةةةةةةةال عالدينع، 

ارتحطةةم وثتض ةةاف وسةةةةةةةةةةةةةةةةايةةل النام والاتصةةةةةةةةةةةةةةةةال حةةة  ياضم وحةةدث الن ه ةة  نى  ثتةةم  لمةةا 

اةةالاةمةة   لمةةا ثحةةدرةةم ثرها  يقةةااةةةا وبةةا اةةااةةل  لمةةا اات ةةدف نن الاةمةة   لمةةا ثحةةدرةةم ثرها 

 سلحةا.

و ج النزول اةةةةالن ه ةةةة   ن  ا ةةةةةداج وتطحةاهةةةةا نى  ال ضاهه قسةةةةةةةةةةةةةةتليم وجضد ونطلاةةةةاف 

 ن  ونهمةتها وثدواتها؛  ونهمة  واضةةةةةةةةةةح  ااتداض ون الاراراوةةةةةةةةةةاف  ن  ا فاهةو ااخا ةةةةةةةةةة  بها

االتانق راد جّهي  ةةةةةةةةةةةةاحض الن ه   ألاروةةةةةةةةةةةةة  ا نهمة  الضاضةةةةةةةةةةةةح  لتطحةق الن ه   ودّنما 

علةةةةةي اماةةةةةةال نلوي ثتلق نلةةةةةةم واةةةةةةالظ" ل ج  وهض واةةةةةةال وهو جةةةةةدا للحةةةةةاحةةةةة   ق 

الن ه   ووسةةةاند لم  ق تصةةةمةو اسةةةتمار  الحث . ووثاول  ونا لتطحةق واةال ظ" ل ج  

م ام  ن  دراس  وةداتة  تثّدد لنا ودى  احة  وووضح تطحةام والص ضباف ارتأينا التضج

التي يمكن ثج تضاجم الحاح  و هض اصةةةةةدد اناض اسةةةةةتمار  اثثم ون ونطلق ا اةال  ق حد 

الفضةةةةةةةةةةةةةةةايةةة  نى  جمهضر  MBC1عاتةةم وعلةةي  ق دراسةةةةةةةةةةةةةةة  وةةةداتةةة  نن ثره الناج  ق انةةا   

 ن ااخطضاف ا نهمة  التالة : الطلح  ااماو ةلج ااميايه لج اتطااا و
 

 أوال/ مشكلة الدراسة وتساؤالتها: 
 

 ج الناج   ملة  اتصةةةالة  وراهه  اجتمانة  ق د اديما ادم ا قتم اف ال سةةةاتة ،  ع 

ختم السةةةةةةةةةةةةةل  وااخدواف، و ل ي حاجاتم  ثّج ناا  ال سةةةةةةةةةةةةةاج ام ادثف ونذ ثج نهل  ة  يل

ا ون الضسةةةةةةةةةةةةايل؛ ون الةذاض واللحال وال اج والتضا ةةةةةةةةةةةةل.. .اثة  اسةةةةةةةةةةةةتددم  ق علي نديدل

ااتداض ون ال صةةةةةةةةةةه الاديو  ن  ال صةةةةةةةةةةه ااحانق وهض  ق حال  اتتاال ون وسةةةةةةةةةةةل   ناتة   ن  

ثخهى، رمن ا نادا   ن  الهوضز والشاراف والناضش لتحلةغ الهسايل الناتة ، رو الاتتاال 

زاف ثخهى لإلناج نن ته ق  ن  وهحلةةةة  ث طر تطضرا ا ةةةةد اخارا" الطحةةةةانةةةة  ثين ورهف ول

 الصح  وا قاف واتتشارها وتداولها اشرل  حلر.
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واد زادف ثهمة  الناج ث طر و  الثضر  الصةةةةةةةةةةةنانة  ت ها لكجر ومو التتاج، وااحاج   ن  

تهو م السةةل  وااخدواف وا زاد ون رحل  الاوتداد التطضرل لضسةةايل الناج الج الصةةح  

 ي ضج والاتارتم  ق آلاوت  ألاخلر .وا قاف والعان  رو التلف

ويسةةةةةةةةةةةةةتفةد ا  لنضج ون ويايا التلفي ضج  ضسةةةةةةةةةةةةةةل   ناتة  ون حة  الصةةةةةةةةةةةةةضف والصةةةةةةةةةةةةةضر  

م يتداخل و  تانة  
ّ
وااحه  ، وا يق لم ث طر الضسةةةةةةةةةةايل الناتة  ترلف  وتأرلرا. خا ةةةةةةةةةة  وثت

ق وقال الح  الفضةةةةةا ن نن ته ق ألاامار الصةةةةةنانة  ويسةةةةةتفةد ون التطضراف ااحا ةةةةةل   

 تكنضلضجةا الاتصال ااحديث  والضسايط ا ت دد . 

ل هدرا تنارسةةةةةةةةةةةةا رهةحا الج   
ّ
وبتطضر الح  الفضةةةةةةةةةةةا ن ال هرن خا ةةةةةةةةةةة ؛  ةةةةةةةةةةةار الناج قشةةةةةةةةةةةر

 تجر الناج ثهو وضرد وانق  سةةةةتمهار تها 
ه
ا ؤسةةةةسةةةةاف التتاجة  والفضةةةةايةاف ال هبة  التي أ

 وخدو  ثهدارها.

سةةةةةض ال ديد ون الدراسةةةةةاف وألااثام  ق ال الو ال هرن، وون الج الفضةةةةةايةاف ال هبة  وح

الفضةةةةةةةةةةةةةةةايةة  ث طرهةا حضةةةةةةةةةةةةةةضرا ووتةاا ة  ون احةل ااممةاهلر ونجر ودتل   MBC1تقةد انةا   

ثتثةةةةاض ال ةةةةالو، وهةةةةذا ت ها لتنض" اهاوقهةةةةا وتضّجههةةةةا لففةةةةاف نمه ةةةة  ودتلفةةةة   وةةةةةةةةةةةةةةةةةارةةةة   ن  

 .انتمادها تانةاف نالة   ق  تتاج اهاوم ضخم  اهؤول ثوضال  حلر 

الفضةةةةةةةةةةاية ؛ اشةةةةةةةةةةرل  حلر  ق تمض لها نى  الناتاف والجراوم ا دنضو   MBC1وأ تمد انا  

 ناتةا لتةطة  تفااتها وز اد  ثرباحها، وهق اذلي أستثضع نى  ااحص  ألا جر ون  جمانق 

 تجر انا  
ه
 MBC1حصةةةل  الناتاف  ق الفضةةايةاف ال هبة  نى  وسةةتضى ال الو ال هرن، وأ

ثهو ناول اسةةةةةةةةةةةةةةاراتة ق وسةةةةةةةةةةةةةةاهو ادرج   حلر   ق  تتاجها هذا الكو  -ناجال  -الفضةةةةةةةةةةةةةةاية 

الّنضعق ون الجراوم واستاطابها احمو  حلر ون رفاف ا قتم   شاهدتها امدتل  اهاوقها 

 ا تنضن .

وي د الشةةةةةةةةةةةةةحائ ون ث طر الففاف اسةةةةةةةةةةةةةتهدارا ون احل اهاوم الانا  وث طرهو وتاا    دتل  

م لهو اشةةةةةةةةةةةةةةرةةل  حلر ون خال نه  السةةةةةةةةةةةةةةل  وضةةةةةةةةةةةةةةةاوة هةةا، امةةا  ق علةةي ال  ضجةةّ ناج الةةذل يل

ضا ح   هحلتهو ال مه   وتتماشةةةةةةةةةةةة ا و  تطضراف ال صةةةةةةةةةةةةه  وااخدواف التي  ق ثغلبها  مالة  ول

  إناتاف السةاراف، ال طضر، وساحةق التقمةل، تكنضلضجةا الهات  وااحضاس ض...
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هوج جدا ووضل ضج ارل وا هض ج
ّ
ديد نى  وسةةةةةةةةةةتضى ال ديد ول   اةارل ثج الشةةةةةةةةةةحائ وتأر

ثاق لهو الناج  ق انا   الفضةةةةةةةةةةةةةةاية   شةةةةةةةةةةةةةةحانا لهغحتهو  ق  MBC1ون ا نتقاف وبالتانق يل

 و هر  جديد سضق ا نتقاف والناج.

لكن؛   يمكننا الن ه  ن  هذه الناتاف اتجريتها ون  ةةةةةةةةةةةةفاف  ثلر   زوتها  ق آلاوت  ألاخلر  

ا  يقااةا  ق خدو   ا شةةةةةةةةاهدين، ث ةةةةةةةةاام الكثلر ون الاةو ادهوجها رحادر وا حاام شةةةةةةةةاي

ن هةةةا.  ع ثّج ال ةةةاهه  ق هةةةذه الناتةةةاف هض ا نتم ا  لن ننةةةم ا نمةةةا ااخفن هض تلةةةي الاةو 

والسةةةةةةةةةةةةةةلض ةةةاف واليةةديضلضجةةةاف ا نعثاةة  ون جهةةاف وسةةةةةةةةةةةةةةؤولةة  ن هةةا لهةةا ثهةةدارهةةا وغةةايةةاتهةةا. 

  يقدها لو أ د وقهد وسةةةةل  الفضةةةاية MBC1را تأول  ق  ثار  هذه الناتاف نجر انا  

لارو م السل  وااخدواف ال أ داها ألاوه لنال ثتماط راارة  وثسالةض حةاتة  اد تتاضم 

 واد تتنا   و  خصض ة  وقتم اتنا ال هبة  والساوة .

و ق رل هذا السةةةةةةةةةةةةيق لخشةةةةةةةةةةةةه ال ديد ون الاةو والسةةةةةةةةةةةةلض ةاف نجر هذه الناتاف، ث ةةةةةةةةةةةةح  

دين لكثل
ّ
ه ن بها نى  وسةةتضى الشةةحائ الةضم وال

ّ
ر ون ا  اهه التي قشةةاهدواها وبالّتانق وتأر

تفكلرهو وسةةةةةةلض هو، خا ةةةةةة   عا وا تكّهر سةةةةةةلضن ا شةةةةةةاهد   ثلرا رإّاها االضةةةةةةهور  تخسةةةةةةاق 

وحاشه   ن  ثعهااهو، وا يدر نا  ن  وهور  تأ ةد ثج تهاعق هذه الناتاف اةو ا قتم اف 

ثدم ثر هها اليقارن نك  وا  عا اات دف ثو تنارم و  اةو ا ضّجه   ليها وخصض ةتها، لتل

ا قتم  ا ضّجه   لةم رترضج لها ثرار سةةةةلحة ، وهذا وا ثشةةةةار  لةم عنحد الهحمن نيلع اايا 

ثج عالتأرلر يرضج  يقااةا  عا  اتم وثتض اف وسةةةةةايل النام اما ريها الناج ورةا  الصةةةةةل  

رلر اليقارن ث جر، وبا ااال يرضج التأرلر سةةةةةةةةةةةةلحةا االاةو. و لما  اتم الضرايق ثشةةةةةةةةةةةةد  اج التأ

 عا  اتم وثتض اف الضسةةةةةةةةةةةةةةايل الناوة    تتاةد األ اةم  ثو تتنااك و  الاةم ، و لما 

   1ظ اج الاات اد نن الاةم  ث جر  اج التأرلر السل ي ث طرع.

نثاول ون واحتمال ثج يتأره الشةةةةةةةةحائ بهذه الناتاف  يقااا ثو سةةةةةةةةلحا  حلر جدا، لذلي سةةةةةةةة

الفضةةاية  الحث   ق رف  ون الشةةحائ  MBC1خال هذه الدراسةة  حضل ارار  ناتاف انا  

فار  ثاها    اسةةةةةةةةة  والنضنة  وا ثاف  والتي يل وهو عالطلح  ااماو ةضجع؛ هذه الفف  ااحسةةةةةةةةةّ

 أ  ش ام يل نن اهاوم هذه الانا  خا   الناتاف.

وسةةخسةةتند  ق هذه الدراسةة  نى  ون ضر ااحتمة  الاةمة   ق النام االار لز نى  اراراوةةها 

ه اااراج الناج االاةو،  ق حلج ثج ألاره  ثةل  ن  ثج ألاره الايقارن وهدي ألاسةةةةةةةةةةةةايةةةةةةةةةةةة ي الذل يل
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السةةةةةةةةةةةةةةل ي ق ضد  ن  اات ةةةاد هةةةذا الناج نن الاةو ثو تنةةةااضةةةةةةةةةةةةةةةةم و هةةةا واااراتةةةم اةةةا ثتض ةةةاف 

الفضةةةةةةةةةةاية  نى  جمهضر  MBC1ونلةم؛ سةةةةةةةةةةنثاول دراسةةةةةةةةةة  ثره الناتاف  ق انا   السةةةةةةةةةةلحة .

الطلح  ااماو ةلج ااميايه لج ورق وا تطهحم هذه الن ه   ون اراراوةةةةاف ل رار اليقااة  

 والسلحة .

 وتطهح التساؤل الهي س ي التانق:

 الفضاية  نى  جمهضر الطلح  ااماو ةلج ااميايه لج ؟ MBC1وا هق ارار  ناتاف انا  

 و ندرج تثم هذا التساؤل؛ التساؤ ف الفهنة  التالة :
 

وةةةةا هق نةةةةاداف وثتمةةةةاط وشةةةةةةةةةةةةةةةةةاهةةةةد  الطلحةةةة  اامةةةةاو ةلج ااميايه لج  ناتةةةةاف انةةةةا   -

MBC1 الفضاية  ؟ 

الفضةةةةةةةةةةةاية  ون وجه  ت ه الطلح   MBC1وا هق الاةو ا تضةةةةةةةةةةةمن   ق  ناتاف انا   -

 ااماو ةلج؟

الفضةةةةةةةةةةةةةةةةةةايةةةةةة  نى  جمهضر الطلحةةةةة   MBC1وةةةةةا هق آلارةةةةةار اليقةةةةةااةةةةةة   ناتةةةةةاف انةةةةةا   -

 ااماو ةلج ااميايه لج ؟

الفضةةةةةةةةةةةةةةةةةةايةةةةةة  نى  جمهضر الطلحةةةةة   MBC1وةةةةةا هق آلارةةةةةار السةةةةةةةةةةةةةةلحةةةةةة   ناتةةةةةاف انةةةةةا   -

 ااماو ةلج ااميايه لج ؟

 MBC1هةةةةةل هنةةةةةان نااةةةةة  عاف د لةةةةة   حصةةةةةةةةةةةةةةةةةةايةةةةةة  الج الت ه   ناتةةةةةاف انةةةةةا   -

 ضاية  وا تةلر الديمةها ق ظاامخ  ؟الف
 

 

 ثانـيا/ املفاهيم اإلجرائية للدراسة: 
 

 ألاثـر: 

هض النتةق  ال اهه  نن تلي ال اا  التفانلة  الج جمهضر الطلح  ااماو ةلج ااميايه لج 

الفضةةةةاية ،  مثتضى  ناون قسةةةةي  لتكةة  رسةةةةايلم و  خصةةةةاي   MBC1و ناتاف انا  

ثةدم اةذلةي ثرها  يقةااةةا ترضج وهج ةتةم وةدى ارتحاط 
هةذا ااممهضر بهةدل التةأرلر نلةةم رتل

ه اات اد ثو تنااك هذه  هذه الناتاف االاةو والتي وصةةةةةةةةةةةةةةدرها الدين، ثو ثرها سةةةةةةةةةةةةةةلحةا وهدي
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تض ةةاف نةةد  و هرةةة  وجةةداتةةة ، سةةةةةةةةةةةةةةلض ةةة  الناتةةاف و  الاةو. وهةةذا ألاره يرضج نى  وسةةةةةةةةةةةةةة

 واةمة .

 إلاعالن التلفزيوني: 

هض نحار  نن نملة  اتصةةةةةةالة  ياضم بها و لن و هول الهض   اتاديو ونتم و لج ظسةةةةةةل  ، 

الفضةةةةةةةاية  وهض ق ه  وةةةةةةةمن هذه  MBC1خدو ، ركه    ن  جمهضر و لج اضاسةةةةةةةط  انا  

ون ولزاف وخصاي  هذه الانا  الانا  اشرل وكث  ووستمه وبتانةاف نالة  وستفةدا 

 ضسةةةةةةةةةةةةةةةلةةة   ناتةةةة  وهيةةةة  اصةةةةةةةةةةةةةةةةد تثاةق هةةةدل و لج يرضج غةةةالحةةةا التةةةأرلر  ق ثررةةةار، اراض، 

 اتقاهاف وسلض ةاف واةو اامماهلر ا تنضن .

  القيـمة:

ق ّهرهةا عنحةد الهحمن نّيلع اةأاهةا وةا يهتف  اةالفهد  ن  ا نزلة  ا  نض ة  و رضج وصةةةةةةةةةةةةةةةدرهةا  ق 

 سةةةةةةةةةةةةةةاج   يرضج وصةةةةةةةةةةةةةةدر الاةم  و تما ثدا  يمكن ثج تتقسةةةةةةةةةةةةةةد رةم ألاسةةةةةةةةةةةةةةال الدين، را 

  2ظالاةو.

 ثالثـا/ الدراسات السابقة:  
 

تناولم ال ديد ون الدراسةةةةاف السةةةةااا  وا شةةةةابه  وضوةةةةض" الناج التلفي ض ن والناج  ق 

الفضةةةةةةةةةةةةةةاية  ون اة ها دراسةةةةةةةةةةةةةةاف نهبة  ثجه م خارج الضتن  ق  ل ون ألاردج،  MBCانا  

 الس ضدي ..  دراس :
 

الفضةةةةةةةةةةةةةةةايةةة ، نى   MBCنىق ثرشةةةةةةةةةةةةةةةةةد نىق وشةةةةةةةةةةةةةةةااحةة  ا نضاج تةةأرلر الناج نى  انضاف  ▪

السلضن الاستها ن للمشاهدين  ق ألاردج، دراس  وسحة ، رسال  واجستلر ونااش ، 

النام، جاو   الشةةةةةةةةةةهق ألاوسةةةةةةةةةةط للدراسةةةةةةةةةةاف ال لةا،   لة  ال لضم ال سةةةةةةةةةةاتة ، اسةةةةةةةةةةو

 .2007ا ملك  ألاردتة  الهاشمة ، 

رتحق وةةةةةةةةةةةة  و الشةةةةةةةةةةةه" ا نضاج ثره الناتاف التلفي ضتة  الفضةةةةةةةةةةةاية  ااخارجة  نى   ▪

ثتماط السةةةةةةةةةةلضن الشةةةةةةةةةةها ن للمسةةةةةةةةةةتهلكلج ألاردتةلج، دراسةةةةةةةةةة  وةداتة  ل ةن  ون سةةةةةةةةةةراج 

، السةةةةةن  الثاون . نى  ا ضا  8م   سةةةةةاتة ، ال ددوثار    ربد، وخشةةةةةضر   ق وقل  نلض 

www.ulum.nl.2010 
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هدى اسةةةمانةل ججرايةل ال  سةةة ا ا نضاج التماض الثاا ق والناتاف التقار   نى  انا   ▪

MBC    الفضةةاية  خال  شةةه  ألاخحار، رسةةال  واجسةةتلر ونااشةة ،  لة  النام، جاو

 .2011ردتة  الهاشمة ، الشهق ألاوسط للدراساف ال لةا، ا ملك  ألا 

اسةةةةةةةةةةةةةم  رنضر ا نضاج الهسةةةةةةةةةةةةةال  الشةةةةةةةةةةةةةهار    ق رل ال ض  ، دراسةةةةةةةةةةةةة  تثلةلة  للهسةةةةةةةةةةةةةال   ▪

ثتمضعجاع، رسةةةةةةةةةةال   MBCالشةةةةةةةةةةهار    ق الفضةةةةةةةةةةايةاف ال هبة  ع انا  الشةةةةةةةةةةهق ألاوسةةةةةةةةةةط 

اسةةةةةةةةةةةةةةنطةن ،  لة  ال لضم ال سةةةةةةةةةةةةةةاتة  وال لضم  -واجسةةةةةةةةةةةةةةتلر ونااشةةةةةةةةةةةةةة ، جاو   ونتضرل

 .2007/2008نام والاتصال، الاجتمانة ، اسو نلضم ال 

سةةة ةد  ثاهادأشةةة  ا نضاج الاسةةةتما ف الانانة   ق الناج ا تلفي، دراسةةة  تثلةلة   ق  ▪

 -الفضةةةاية ، رسةةةال  واجسةةةتلر ونااشةةة ، جاو   ونتضرل  MBCوضةةةمضج  ناتاف انا  

اسنطةن ،  لة  ال لضم ال ساتة  وال لضم الاجتمانة ، اسو نلضم النام والاتصال، 

2008/2009. 

ودورهةةةا  ق التضنةةةة  الةةةديخةةةة   MBC وةةةة   ةةةةةةةةةةةةةةةةااه ا نضاج ااحماف الناتةةةاف  ق اةةةااةةة   ▪

للشةةةةةةةةةةةحائ، دراسةةةةةةةةةةة  وةداتة  نى  نةن  ون شةةةةةةةةةةةحائ و ي  سةةةةةةةةةةةطة ، رسةةةةةةةةةةةال  واجسةةةةةةةةةةةتلر 

ااتن ،  لة  ااحاضق وال لضم السةةةاسةةة ، اسةةو نلضم  -ونااشةة ، جاو   ااحاج اخضةةه

 . 2009/2010اف ناو ، النام والاتصال، تدص  اتصال وناا

وثمةةد الفةةات  حمةةدل ا نضاج ثره الناج التلفي ض ن نى  اةو وسةةةةةةةةةةةةةةلض ةةةاف الشةةةةةةةةةةةةةةحةةائ  ▪

ااميايهل، وخشةةةةةةةةةةةةةةضر   ق وقلةة  الارام الصةةةةةةةةةةةةةةةادر  نن ودجر ا دطضتةةاف، جةةاو ةة  ز ةةاج 

 .2013، دقسمجر 10ااميايه، ال دد  –ناشضر ااملف  
 

ا نى  حد     ثتنا وت ها  ج السةةةةةةةةةةةةاق ال ام للمداخل    يكفن اطهح   هه ل 
تناوه ل دراسةةةةةةةةةةة  امل

ذ ه  اج 
ل
 شةةةةةةةلر  ن  ثج  ل دراسةةةةةةة  ون الدراسةةةةةةةاف ال لمة  سةةةةةةةااا  الذ ه وغلرها ثخهى لو ت

لها الفايد  ال لمة  ألا جر  ق تثديد التار ال ام لهذه الدراسةةةةةةة  ووةةةةةةةحطها ت ه ا وونهمةا، 

ه هق دراسةةة  الحاح  عوثمد وتقدر الشةةةار   ن  ثج ث طر الدراسةةةاف اأسةةةااا و  دراسةةةتنا هذ

الفةةات  حمةةدلع ت ها لتحخةةةم تف  التةةار الن هل وهض ااحتمةةة  الاةمةةة   ق النام وتف  

ا اةال  ق تصةةمةمم  سةةتمار  الاسةةتعةاج وهض واةال ظ" ل ج . وبالتانق  اتم ألااهئ  ن  

 هذه الدراس  التي الج ثيدينا.
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 رابـعا/ منهجية الدراسة:
 

طاق ون ون ضر ت هل واسةةةةةةةةةةة  اصةةةةةةةةةةةد دراسةةةةةةةةةةة  الضاا  وون علي الضاا  أ ني ا نهمة  الات

الناون، رةةا تةةار الن هل هض وةةا يضلةةد ا نهمةةة  ولرةةل  تةةار ظرلسةةةةةةةةةةةةةةفةة  ثو ناةةةد   ونهمةتةم 

ااخا ةةةةةةة  والفكه الناون الاةوي وت ه   ااحتمة  الاةمة   ق النام تتضةةةةةةةمن اراراوةةةةةةةاف 

  3ظووفاهةو وثدواف ون اة ها واةال ظ" ل ج .

وبالتانق را نهمة  ا  تمد  وةةةةةةةةةمن هذه الدراسةةةةةةةةة  هق ونهمة  ااحتمة  الاةمة   ق النام 

والتي تهتحط اةا نةاا الثاةا ق والاجتمةاعق  ق ااميايه وا نطاة  ال هبةة  السةةةةةةةةةةةةةةاوةة ، ث طر ون 

  4ظا ناهج ألاخهى التي تأرهف ادورها امناخها الثاا ق والاجتماعق ااخاص.

 ومنهجها:نوع الدراسة 

تندرج هذه الدراسةةةةةةةةةة  وةةةةةةةةةةمن الدراسةةةةةةةةةةاف الض ةةةةةةةةةةفة ، واد انتمدتا ريها نى  ونهج ا سةةةةةةةةةة  

الض ةةةةةةةةةةةةةفن التثلةىق والذل ق هل نى  ثتم عثحد ألاشةةةةةةةةةةةةةرال ااخا ةةةةةةةةةةةةة  اقم  ا  لضواف نن 

حال  ألارهاد وسةةةةةةةةةةةةلض ةاتهو و درا اتهو ووشةةةةةةةةةةةةانههو واتقاهاتهو،  ما ق تجر ثيضةةةةةةةةةةةةا الشةةةةةةةةةةةرل 

 لضواف نندوا أشةةةةمل الدراسةةةة  ا قتم  الكىق ثو ترضج ال ةن  الهي سةةةة ي وا  ةارل امم  ا 

 حلر  وونتشةةةةةةةةةةةةةةه  االشةةةةةةةةةةةةةةرل الذل يصةةةةةةةةةةةةةة ض الاتصةةةةةةةةةةةةةةال امفهداتها وا يضره جاتحا ون الضام 

  5ظوالنفااف واامهد ا حذول ون خال خطضاف ونهمة  ووضوضنة .ع

 أداة مجع البيانات:  

والتي أ هل نى  ثاها عثدا  امم  واد انتمدتا  ق هذه الدراسةةةةةةةة  نى  اسةةةةةةةةتمار  الاسةةةةةةةةتعةاج 

الحةاتاف وا  لضواف ا ت لا  امضوض" الحث  نن ته ق استمار  و ةن  تثتضل نى  ندد 

  6ظون ألاسفل  ا ه ح  اأسلضئ ونطان، يقهل تضزي ها نى  ثشخاص و نةلج لت حفتهاع.

ضناف انتمدتا  ق اسةةةةةةةةةتمار  الاسةةةةةةةةةتعةاج نى  وقمضن  ون ألاسةةةةةةةةةفل  وال حاراف حضل ا ضوةةةةةةةةة

ا هتحط  اأهدال الدراسةةةةةةة  ويةلض نى  ثسةةةةةةةفلتها واةاسةةةةةةةلج هما واةال ظ" ل ج  لتثديد 

و اماةةةةةةال ظلةكهف ّن 
  لتثةةةةةديةةةةةد اتقةةةةةاهةةةةةاف ا حثضرلج  ق Likertالاةو وثا ةةةةةادهةةةةةا والةةةةةذل دل

الجةةةةةااةةةةة  نن ال حةةةةةاراف التي يطهحهةةةةةا واةةةةةةال ظ" ل ج   حضل الاةو ظامضارق/ وثةةةةةايةةةةد/ 

 و ار  



 2017 العاشر: -العدد التاسع( 04)جمللد ا: االجتماعياجمللة الدولية لالتصال  

39  
 

  ن  ا ثاور التالة :واد اسمم الاستمار  
 

 الفضاية . MBC 1ناداف وثتماط وشاهد  الطلح  ااماو ةلج  ناتاف انا   -

 الفضاية  ون وجه  ت ه الطلح  ااماو ةلج. 1MBCالاةو ا تضمن   ق  ناتاف انا   -

الفضةةةةةةةةةةةةةةةةةايةةةةة  نى  جمهضر الطلحةةةة  اامةةةةاو ةلج  1MBCآلارةةةةار الايقةةةةااةةةةة   ناتةةةةاف انةةةةا   -

 ااميايه لج.

الفضةةةةةةةةةةةةةةةةةايةةةةة  نى  جمهضر الطلحةةةة  اامةةةةاو ةلج  1MBCلسةةةةةةةةةةةةةةلحةةةةة   ناتةةةةاف انةةةةا  آلارةةةةار ا -

 ااميايه لج.
 

ال مل نى  وضاراتها لةه   -نند تصةةمةو و نداد ألاسةةفل  -واد حاولنا  ق هذه الاسةةتمار  

الدراس  وثهدارها، لتصح  ااال  لإلجاا  نى  أساؤ ف الحث ، اثة  وه  ندادها و رحاف 

 الة : داها نى  ااخطضاف الت

اناض نى  الهؤ   الشةةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةةة  للحاحثلج وثهدال الدراسةةةةةةةةةةة  وأسةةةةةةةةةةةاؤ تها ووا تطهحم ت ه   

ااحتمة  الاةمة ، ون اراراوةةاف حضل آلارار اليقااة  والسةةلحة ، و ذا وا يطهحم واةال 

ظ" ل ج   ااخاص االاةو. ون اةو انتمدتاها  ق الدراسةةةةةةةةةةةةةة ، اثة   اتم وثكم  ت ه ا، 

مار  اما يتضارق و   ل شةةةةةةهوط  ةةةةةةةاغتها ون الضوةةةةةةضح، الدا ، تو  ةةةةةةةاغ  ثسةةةةةةفل  الاسةةةةةةت

 اسات  الت حلر لةفهمها ا حثضم وتتو الجاا  نليها.

نه  الاسةةةةةةةةةةةةةةتمار  نى  ا ك ألاسةةةةةةةةةةةةةةاتذ  ا ثكملجظ   للكشةةةةةةةةةةةةةة  نن الاصةةةةةةةةةةةةةةضر ثو ألاخطاض 

ال لمةةةةةة ، واةةةةةد ثرةةةةةادوتةةةةةا اةةةةةدورهو اةةةةةال ةةةةةديةةةةةد ون ا اح ةةةةةاف رةمةةةةةا يت لق اةةةةةالطهح اللةضل 

وةةةةةةةةار   ن  الت اةض نى  الاةو ا ادو   ق ا اةال والتي سةةةةةةةةنطهحها اخها  ق وتصةةةةةةةةحةثم  

   ضباف تطحةق واةال ظ" ل ج ، واد ثجه نا ا دها الت دياف الازو .

 سةةةةةةخ  ون الاسةةةةةةتمار  اطه ا  اصةةةةةةدي  نى  تلح  النام والاتصةةةةةةال  20 ما امنا اتضزي  

سةةةةةةةةةةةةةةةاتةةذ  ا ثكملج وأ ةةدياتهو اقةةاو ةة  ااحةةاج اخضةةةةةةةةةةةةةةه ظ تةةارةةا وع ضرا  ، ا ةةد واح ةةاف ألا 

واااراحاتهو التي  اتم  ق  ةةةةمةو ا شةةةةةال الدراسةةةة  ور د تضزي  الاسةةةةتمار  التقه عة  امنا 

االت دياف الازو  رةما يد  اسةةةةةةةةةتة ائ الطلح  للسةةةةةةةةةفل  وبالتانق تثدد الشةةةةةةةةةرل ال ها ن 

 لاستمار .
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 أساليب حتليل البيانات:

ا اارت  االدراسةةةةةةةةةاف ا ةداتة  اأسةةةةةةةةةلضبلج ارنلج  ق تمد تثلةل و طةاف الحثضم الض ةةةةةةةةةفة 

وهما: ثسلضئ التثلةل الكوي، وثسلضئ التثلةل الكةفن. واد انتمدف الدراس  ألاسلضبلج 

 و ا  اآلأن:
 

 أسلوب التحليل الكمي:

 التكرار والنسب املئوية: 
 

التاا  ظوتةلر تت لق اقمة  ال ضاول   هر  الاختاراف الضارد   ق درج  التضزي اف للمتةلر 

الصةةةةةةةةةن   للكشةةةةةةةةة  نن تأرلر وتةلر عاامخ ع نى  اتقاهاف ا حثضرلج رةما يد  ناداف 

الفضةةةةاية ، ونااتها االاةو وودى تأره الطلح   1MBCوثتماط وشةةةةاهد  الناتاف  ق انا  

ااماو ةلج بها، و تو حسةةةةةةةةةةةةائ الخسةةةةةةةةةةةةض للمتةلر ا سةةةةةةةةةةةةتال ظوتةلر ال مضد  نى  ثسةةةةةةةةةةةةال ثج 

 مانة  ظاامخ   هق التي تؤره نى  رثل ا حثضم.ا تةلراف الاجت
 

 مقياس الداللة اإلحصائية:
 

الذل قستهدل الكش  نن وجضد ناا  عاف د ل   حصاية  الج ا تةلراف  2ومثا  ق  ا

ا طهوح  ون ندوم، حة  أسي  هذه الدراس  للكش  نما  عا  اتم هنان رهوق عاف 

الفضةةةةةةةةةةةةةةاية ، واتقاهاف الطلح  تثض الاةو  MBC1د ل   حصةةةةةةةةةةةةةةاية  الج ارار  ناتاف انا  

 التي تثملها هذه الناتاف ووا يتح ها، ووتةلر ظاامخ   وعلي تح ا للااتضج آلاأن:

 ظا تضا  التكهار  /2ا شاهد التكهار  ^-ا تضا  التكهار ظ∑▒ا ثسضب  = 2 ا

اامدولة  ظون اامداول الحصاية   ادرج   2ا ثسضب  و   ا 2ا د علي تاضم اماارت   ا 

ا ثسضب  ث جر ون  2 ، رإعا  اتم  ا0.05  ونند وستضى د ل  تثصلنا نلةم ظ1-حه   ظج

اامدولة  رهذا ق ني ررك الفه  الصةةةةةةةةةةةةةةفهل واحضل الفه  الحديل الذل يات ةةةةةةةةةةةةةة ي  2 ا

الج ال اههتلج وال ك  صةةةةةةةةحة . ولإلشةةةةةةةةار  رإج درج   وجضد رهوق عاف د ل   حصةةةةةةةةاية 

  7ظ .1-  ظندد ألانمد  1-ااحه   د= ظندد الصفضل
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 مقياس )ع س ن( :

واد انتمدتا  ق تثديد ناا  الطلح  ااماو ةلج ااميايه لج االاةو نى  واةال ظ".ل.ج  

مةة  سةةةةةةةةةةةةةةضاض  ق وهض واةةةال خةةاص ان ه ةة  ااحتمةةة  الاةمةةة   ق النام لتثةةديةةد ثا ةةاد الاة

 دراساف ااممهضر ثو تثلةل ا ثتضى.
وي هل هذا ا اةال نى  ثتم عثدا  اث  اتطااا ون عت ه   ااحتمة  الاةمة   ق النامع 

و د  دراسةةةةةةةةةةةةةةةة  ثره وسةةةةةةةةةةةةةةةةايةةةل النام ظالتالةةةةديةةة  وااحةةةديثةةة   نى  اةو ا قتم  اةةةأا ةةةادهةةةا 

لاراض  ، السةةةاسةةة ، ااممالة ، ظاليماتة ، اللسةةاتة ، النفسةةة ، الاجتمانة  الااتصةةادي ، ا
ال سةةةةةةةةةةاتة   نى  وسةةةةةةةةةةتضى ا ضاا  والسةةةةةةةةةةلض ةاف انتمادا نى  ثسةةةةةةةةةةالةض دراسةةةةةةةةةة  ااممهضر 

  8ظوتثلةل ا ثتضى ...ع.
وبةةةةةةالن ه  ن  ا اةةةةةةاي   ال ةةةةةةديةةةةةةد  للاةو ق تجر واةةةةةةةال الاةو ااخةةةةةةاص عان ه ةةةةةة  ااحتمةةةةةة  

ةمةةة  ا اةةدوةة  رةةةم تتنةةاغو و  الاةمةةة   ق النامع ثشةةةةةةةةةةةةةةمةةل وث طر نةةا ةةة   ع ثج ألاا ةةاد الا

ت ه  ال سةةةةةاج وأسةةةةةي   ن  ألارر  و  تنثدر  ن  الةهايي وألاهضاض.  ما يمكن انتماد واةال 
  ااخةةاص ان ه ةة  ااحتمةةة  الاةمةةة   ق النام  ق دراسةةةةةةةةةةةةةةة  نةةد  وقةةا ف ون الحثة  ASNظ

و ثل ننصةةةه ون الناون  دراسةةة  ااممهضر، تثلةل ا ثتضى، ا ااال  ااحضار   التأو لة ، ث

 ننا ه  سض ل ون ياضل؟ واعا ؟  ن ؟ األ وسةل  ؟ وبأل ثره؟
 و مكن التفصةل  ق تثديد وسوا ا اةال وأ ه فم  اآلأن:

  املقياس:

هض ثدا  ونهمة  تدرل ودى حضةةةةةةةةةةضر ون ضو  اةمة   ق وسةةةةةةةةةةط اجتماعق و لج، وي ني  ق 
ظالاةم    ق وضةمضج وسةايل ااحتمة  الاةمة  ثدا  ونهمة  تدرل ودى حضةضر ثو ر الة  

النام ثو  ق ا تلان عا ضا  ا صةةةةةةهح ام ثو السةةةةةةلضنع اخذا ا لج الانتحار خصةةةةةةض ةةةةةةة   ل 

 وقتم  ثرناض التطحةق.

  : وهض اختصار  سماض الحاحثلج الثار  الذين تضروا وحكمضا ألادا :A.S.Nظ".ل.ج  ثو ظ -
 

 عبد الرحمن عزي  ع

 "جامعة الشارقة"
Azzi Abderahmen 

A 

 السعيد بومعيزة س

 " جامعة الجزائر"
Said Boumaiza 

S 

 نصير بوعلي ن

 " جامعة قسنطينة"
Nacir Bouali 

N 
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 القيمي )القيمة(:

ون الاةم  وهق وا قسةةمض و هر  ون و اج ووصةةدرها ا  تاد و مكن ثج تتقسةةد  ق سةةلضن 

عاليمةةاتةةة ، اليونةةة  ،  ال سةةةةةةةةةةةةةةةاج اةةأا ةةادهةةا الارني نشةةةةةةةةةةةةةةه ورق تصةةةةةةةةةةةةةةخة  ااحتمةةة  الاةمةةة 

ا راتة ، اللسةةةةةةةاتة ، النفسةةةةةةةة ، الاجتمانة  الااتصةةةةةةةادي ، الاراض  ، السةةةةةةةةاسةةةةةةةة  ااممالة ، 

  9ظال ساتة ع.

واد ااارح  ةةةةةةاحض الن ه   نةن  ون الاةو وهق ل سةةةةةةم اةما راات  ال  ج الاايم  وةةةةةةمن 

كن للحاح  ثج هذه ألاا اد الارني  نشةةةةةةةةةةةةةةه وفتضح  اثة  ثج الاةو نديد  ووت دد  و م

 يضة   ليها اةما ثخهى ثو يدتار جيضا و ها.

 واد تو تطحةق ا اةال  ق هذه الدراس  نى  النثض آلاأن:

انتماد سةةةةةةةةةةةةةةلو الاةو وثا ادها  ما ااارحتها ت ه   ااحتمة  الاةمة   ق واةال ظ" ل ج  

 1MBCوتثةةةةةةةديةةةةةةةد ال ااةةةةةةة  الج جمهضر الطلحةةةةةةة  اامةةةةةةةاو ةلج ااميايه لج و ناتةةةةةةةاف انةةةةةةةا  

الفضةةةةةةةةةةةةةةةةايةةة  ون حةةة  تهح ألاسةةةةةةةةةةةةةةفلةة  نن الاةو اةةاختةةةارتةةا ون ثا ةةاد الاةمةة  ا اارحةة   ق 

اةمةة  دوج تثةةديةدهةا  ق ثا ةةاد، يقةةةض ن هةةا الطلحةة  اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ظوضارق، وثةةايةد،  24ا اةةةال 

و ار  ، و   جهاض أ ديل اااراحم ا ثكمضج لاسةةةتمار  يد  تهح تاةك لهذه الاةو، 

وثتضى سةةةةةةةةةةةةل ي  24لحة   وبالتانق اخارتا و ها هق ألاخهى رارتأينا أسةةةةةةةةةةةةمةتها ظا ثتض اف السةةةةةةةةةةةة

يتنةةةااك  ق ثغلحةةةم و  الاةو ا طهوحةةة   ثةةةاولةةة  اختحةةةار  ةةةةةةةةةةةةةةةةدق  جةةةااةةةاف ا حثضرلج اطهح 

الاةم  وتاةضةةةةةةها، و   جاااف الطلح  نن وجضده ظاشةةةةةةرل  حلر، اشةةةةةةرل وتضسةةةةةةط، اشةةةةةةرل 

 و ة  .

لسةةةةةةةةةةةةةةلحةةةةة  نى  جمهضر الطلحةةةة  رو ا ثضر ن ااخةةةةا ةةةةةةةةةةةةةةلج ااةةةةةال آلارةةةةار اليقةةةةااةةةةة  وآلارةةةةار ا

الفضةةةةةةةةةةةةةةاية ، ورق وا تطهحم  1MBCااماو ةلج ااميايه لج جهاض أ هوةةةةةةةةةةةةةةهو  ناتاف انا  

ثس  ت ه   ااحتمة  الاةمة  ون خال جمل  آلارار ا اارح  ظ يقااة  وسلحة   وتاديمها 

 هق ألاخهى تثم نحاراف ظوضارق ،وثايد ، و ار  .
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 أسلوب التحليل الكيفي:
 

ةم اتثلةل النتايم الكمة  وألاراام والحصةةةةاضاف اناض نى  و طةاف ت ه   ااحتمة  امنا ر

الاةمة   ق النام وبا سةةةةةةتناد  ن  ا اارت  و  الدراسةةةةةةاف السةةةةةةااا  للض ةةةةةةضل لنتايم نلمة  

 وان  .
 

 عينة الدراسة:
 

داتها نى  ال ةن  ا  تمد   ق الدراسةةةةةةةةةةةة  هق: عال ةن  وت دد  ا هاحلع والتي يتو اختةار وفه 

ث طر ون وهحلةة ،  ع يتو اختةةةار وحةةداتهةةا ون ا قمض" الكىق لضحةةداف ا قتم  نى  ثج يتو 

ل وحداف ااتداية  تدتار و ها 
ّ
ق ثو   ن  وقمضناف ون الضحداف، تمث

ّ
تاسةةةو ا قتم  الكى

نةن   مهحل  ثون  رو قل اد تاسةةةةةةةةةةةةةةو الضحداف الااتداية   ق ال ةن  التي اختلرف  ن  ثخهى 

  10ظتض  ، تدتار ون اة ها نةن  جديد  وهق ا هحل  الثاتة  وهكذا...عرا

 وتح ا  سلضئ هذه ال ةن  تو الض ضل  ن  وفهداف الحث  نجر ا هاحل التالة : 
 

: تو اختةار تلح  جاو   ااحاج اخضه ااتن  اطه ا  اصدي   نتحاراف ند  املرحلة ألاولى

لنا اتضرلر الكثلر ون اامهد والضام؛ وخا ةة  ثج  وهتحط  ثسةةاسةةا االاهئ ا را ن وا قسةةم 

وهحل  التنال لدراسةةة  الطلح  ون ااماو اف ألاخهى  ةةة ض تضنا وا، ثيضةةةا وجضد  ةةةفاف 

وخصةةةةةاي  وشةةةةةار   الج وفهداف الحث  اشةةةةةرل وتاارئ جدا ون حة  اامخ ، السةةةةةن، 

 ا ستضى الت لةوي.

ختةةار نشةةةةةةةةةةةةةةضايةةا نى   لةة  ال لضم اختةةار  لةة  ون جةاو ة  اةاتنة  ووا  الا  املرحلة الثانية:

ال سةةةاتة  والاجتمانة  والسةةةاوة  اناض نى  التصةةةخة  الدارل ا تح   ق ااماو   للرلةاف 

 وا  اهد.

: اختةار اسةةةةةةةةةةةةةو ون  لة  ال لضم ال سةةةةةةةةةةةةةاتة  الاجتمانة  والسةةةةةةةةةةةةةاوة  ووا  املرحلة الثالثة

شار   ثج هذا الاسو يثتضى نى  الاختةار نشضايةا نى  اسو ال لضم ال ساتة ، وتقدر ال 

شةة ض ون تدصةةصةةاف   لو النام والاتصةةال، تدصةة  التار ف، تدصةة  الفلسةةف ،  5

 نلو آلارار، نلو ا كتحاف  وار   ن  تلح  سن  ثون  نلضم   ساتة  جذ" وشارن .

وبالخسح   ختةار وفهداف الحث  رإتنا انتمدتا ته ا  ااحص  ا تناسح   ع يحلغ ال دد 

 3109لن ام ظل م د   2013/2014نق للطلح   ق اسو ال لضم ال ساتة  خال سن  الجما
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%ون 10تالض،  ستدهج ون ال دد الكىق للمقتم  ا تاح ون الطلح  ظع ضرا و تارا   سح  

 تالض وتالح   3109

وبالتانق تض ةةةةةةلنا  قتم  اث  تتضز" وفهداتم حسةةةةةةض وتةلر اامخ   ما يضضةةةةةةحم اامدول 

 التانق:

  : يحلج تضزي  وفهداف ال ةن  حسض وتةلر اامخ .1راو ظجدول 

 

 % ف الجنس

 %22.58 70 ع ضر 

 77.41% 240  تام

 100% 310 ا قمض"

 

 خامـسا/ اإلطار النظري للدراسة: 
 

وّما   شةةةةةةي رةم ثج تحّني واسةةةةةةتددام ثل ت ه    ق اث  نلوي قشةةةةةةرل اض ةةةةةةل  يضةةةةةةحط بها 

ا ضوةةةةةةةةةةةةةةض"  ن  تثلةةةل النتةةايم ونلةةةم راةةد ورفنةةا ت ه ةة  الحةةاحةة  اثثةةم اتطااةةا ون اختةةةار 

 ااحتمة  الاةمة   ق النام  ق ودتل  خطضاف الحث   اآلأن:
 

 ج  تاننا ا سةةةحق نى  و طةاف الن ه   ثرار  ق ثعهاتنا الكثلر ون التسةةةاؤ ف حضل  -

تطحةاهةةا، خةةا ةةةةةةةةةةةةةةة  وثاهةةا  ق شةةةةةةةةةةةةةةّاهةةا الن هل أ ةةدي وان ةة   ن  حةةد ا ةةةد وهق تدةةاتةةض 

ة  و ةن   ق وقتم نا ال هرن السةةةةةةةةةةاون وبالتانق رارق اختةارتا للمضوةةةةةةةةةةض" خصةةةةةةةةةةض ةةةةةةةةةة

اختةار الن ه   اثة  اهرتا ون الحدض دراس  الناتاف ون ونطلق اةوي يتضارق و  

 وا تطهحم الن ه  .

انتمدتا ثيضةةا الن ه    ق الاتطاق ون ثهو ارارا  لها اتثديد ألاره وودى ارتحاتم  -

رمةةا  ةةاج لنةةا    ثج  ةةةةةةةةةةةةةةنفنةةا ألاره  مةةا تطهحةةم الن ه ةة   ن  ثره  ثو اات ةةاده نن الاةو

  يقارن وثره سل ي وقّسدين هذا التضرة   ق التساؤ ف الفهنة  للدراس .

الفضةةةةةةةةاية  ون  MBC1اخارتا ثيضةةةةةةةةا التضجم   هر  ا ثتضى الاةوي  ق  ناتاف انا   -

وجه  ت ه الطلح  اناض نى  تهح الن ه    ق ثج الاةو التي تدرسةةةةةةةةةةةها  متةلر ري    ق 
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ال اهه  يرضج اا سةةةال وصةةةدرها الدين، وبالتانق ر ي اةو  يقااة  االضةةةهور  لذلي 

 جاض اختةارتا للاةو ا هاد الحث  ن ها  يقااة .

تي تتمثةةةةل  ق ألاسةةةةةةةةةةةةةةةةةال  ق تو تضرة  هةةةةذه الن ه ةةةة  ون خال انتمةةةةاد ونهمةتهةةةةا ال -

الهؤ   الاةمة  لل اهه  ا دروسةةةةةةة  واسةةةةةةةتددام واةال  " ل ج   الذل نن ته ام 

اخارتةةةةةةا جملةةةةةة  الاةو التي ته ةةةةةةد اسةةةةةةةةةةةةةةتدهاجهةةةةةةا ون ا ثتضى النا ن، اثةةةةةةة  ياةةةةةةدم 

ا اةال ارني نشةةةةةه ا دا للاةم  و تو دراسةةةةةتها نى  وسةةةةةتض اف تصةةةةةه ثة ، سةةةةةلض ة ، 

 تأ ةدي .

 ق اناض استمار  الاستعةاج وتثديد وا هض وهتحط امضوض" الدراس   انتمدتا الن ه   -

وتقسةةةةةةةةةةةةةةةةةةده  ق ثسةةةةةةةةةةةةةةفلةةة  ام ةةةة  وةةةا يطهحةةةم واةةةةال الن ه ةةة ، رو ثخلرا امنةةةا اتثلةةةل 

النتايم دووا اال ضد   ن  ونطلانا  ق الدراس  وهق ت ه   ااحتمة  الاةمة   ق النام 

 ق اراراوةةةةةةةها ألاسةةةةةةةايةةةةةةة ي الاايل ثج ثين تض ةةةةةةةلنا  ن  ثج ر لز  الحث   ق الن ه   راام 

ألاره يرضج  يقةةااةةةا  عا  ةةاتةةم وثتض ةةاف الناج وهتحطةة  اةةالاةو، و رضج سةةةةةةةةةةةةةةلحةةةا  عا 

  اتم ا ةد  ووتنااض  و  الاةو.

 سادسا/ نتائج الدراسة:  
 

 الفضائية: MBC1عادات وأنماط مشاهدة الطلبة الجامعيين إلعالنات قناة 

الفضةةةةةةةةةةةةةةاية  اشةةةةةةةةةةةةةةرل عدايوع اخسةةةةةةةةةةةةةةح   MBC1قشةةةةةةةةةةةةةةاهد الطلح  ااماو ةضج اهاوم انا   -

  .47,83ظ%

احتلم اهاوم ا سةةةةةةةةةةةةةااااف واامضايي ا هتح  ألاون  ون حة  ا شةةةةةةةةةةةةةاهد  وةةةةةةةةةةةةةمن اهاوم  -

الفضةةةةةةةةةةةةةةةايةةة   تليهةةا اهاوم ا ضوةةةةةةةةةةةةةةة   ق ا هتحةة  الثةةاتةةة ، الجراوم الفنةةة   ق  MBC1انةةا  

هتح  الهاا  ، ا سةةةةةةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةةةةةةاف  ق ا هتح  ااخاوسةةةةةةةةةةةةةة ، لتأأن ا هتح  الثالث ، ألارام  ق ا 

الناتاف  ق ا هتح  السةةةةةةةةادسةةةةةةةة  ا دها وحاشةةةةةةةةه  الجراوم الديخة   ق ا هتح  السةةةةةةةةاا  ، 

الجراوم الخحار    ق ا هتح  الثاون ، الجراوم اله اوةةةةةةةةةةةةةةة   ق ا هتح  التاسةةةةةةةةةةةةةة  ، وثخلرا 

 الجراوم ااحضار  .

 %  .60,96الفضاية  ظدايما  اخسح  ظ MBC1اف انا  قشاهد الطلح  ااماو ةضج  نات -
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 MBC1%   ون الطلح  ااماو ةلج وشةةةةةةةةةةةةاهد   ناتاف انا  59,35تتاصةةةةةةةةةةةةد  سةةةةةةةةةةةةح  ظ -

 الفضاية .

الفضةةةةةةةةةةةاية   MBC1ياراوح ندد الناتاف التي قشةةةةةةةةةةةاهدها الطلح  ااماو ةضج  ق انا   -

 %  .40ظ  ناتاف  وبخسح  18 ن   15خال جلس  ا شاهد  الضاحد  وا الج ظ

تض" الناج ا فضةةةةةةةل لدى الطلح  ون حة  الاتتماض تقد الناتاف ال هبة  وبخسةةةةةةةح     -

 % . 70,96% ، وون حة  تحة   ا نتم تقد الناتاف السل ة  اخسح  ظ56,77ظ

الفضةةاية  تض ةةلنا  ن   MBC1ون ثسةةحائ وشةةاهد  الطلح  ااماو ةلج  ناتاف انا   -

 واها   هر  و لضواف جديد  نن ا نتقاف.%  و هو قشاهد 41,69ثج  سح  ظ

 MBC1ق ةةد ظواةةم السةةةةةةةةةةةةةةهه   ون ألاواةةاف ألا طر تفضةةةةةةةةةةةةةةةا  شةةةةةةةةةةةةةةةاهةةد   ناتةةاف انةةا   -

 % . 40الفضاية  نند الطلح  وبخسح  ظ  

الفضةةةةةةةةةةةةةاية  هض  MBC1السةةةةةةةةةةةةةةاق الاجتماعق الذل قشةةةةةةةةةةةةةاهد رةم الطلح   ناتاف انا   -

 % .  51,61ظلضحدهو  وبخسح  ظ

الفضةةةةةةةةةةةةةةاية  ث طر ننصةةةةةةةةةةةةةةه جذئ لدى  MBC1ق د ا نتم ا  لن ننم  ق  ناتاف انا   -

%  و  تاارئ ال نا ةةةةةةةةةةةه ألاخهى  ا  لضواف نن  25,56الطلح  ااماو ةلج وبخسةةةةةةةةةةةح  ظ

 ا نتم وشخصةاف الناج.

 MBC1اللةةةةة  ا فضةةةةةةةةةةةةةةلةةةة  لةةةةدى الطلحةةةة  اامةةةةاو ةلج ثرنةةةةاض وشةةةةةةةةةةةةةةةةةاهةةةةد   ناتةةةةاف انةةةةا   -

 % . 39,22  الفصح  وعلي اخسح  ظالفضاية  هق اللة  ال هبة

الفضاية  ث طر ثسالةض نه   MBC1يمثل ألاسلضئ الدراون  ق نه   ناتاف انا   -

%   ون الطلح  ااماو ةلج، و تاارئ و م  ل ون  25,88الناج جذاا لدى  سةةةةةةةةةةح  ظ

 % . 21,06%  وثسلضئ الشهاد  اخسح  ظ 21,57ألاسلضئ الةنا ن الهاا  اخسح  ظ

  اضجضد ا هث   شةةةةةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةةةةةةةة  رةةانلةة   ق الناج ون حةةة  النض" ث طر ون يتةةأره الطلحةة -

 %  .59,67الهجل وبخسح  ظ

يتأره الطلح  اضجضد عالفناتلج وا مثللجع  شةةةةةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةةةةةةاف رانل   ق الناج ون حة   -

 % . 28,48  و تاارئ و ها عألاشخاص ال اديضجع اخسح  ظ31,39الدور اخسح  ظ%

ف رانل   ق الناج ون حة  ا هاحل ال مه   يتأره الطلح  عاا تفالع  شةةةةةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةةةةةةا -

 % . 55,21وعلي اخسح  ظ
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 الفضائية من وجهة نظر الطلبة الجامعيين: MBC1القيم املتضمنة في إعالنات قناة 

  نى  ثج  ناتاف انا  80 ن  %  60يضارق ألاغلحة  ون الطلح  اخسةةةةةةةةةةةض تاراوح وا الج ظ -

MBC1 : الفضاية  تتضمن الاةو التالة 

%  ، اةمة  85,16% ، اةمةة  الن ةةارة  اخسةةةةةةةةةةةةةةحةة  ظ 86,45تنمةةة  الةذوق الهرة  اخسةةةةةةةةةةةةةةحةة  ظ -

% ،  82,58%   ، اةم  ااممال اخسح  ظ82,90استددام الرلماف اليقااة  اخسح  ظ   

%  اةم  الاهتمام ان ار  الح م اخسةةةةةةةةةةةح   82,25اةم  احارام التنض" الثاا ق اخسةةةةةةةةةةةح  ظ

% ، اةم  الصةةةةةةةةةةدق اخسةةةةةةةةةةح   76,77 ن اخسةةةةةةةةةةح  ظ ، اةم  وثاول   انا" آلاخه 81,93ظ%

 ، 71,29%  ، اةم  الت اوج اخسةةةةةةةةةح  ظ%75,16% ، اةم  الصةةةةةةةةةداا  اخسةةةةةةةةةح  ظ 75,61ظ

% ، اةم  حسةةةةةةةةةةةةن التضا ةةةةةةةةةةةةل و  آلاخه ن اخسةةةةةةةةةةةةح   67,47اةم  احارام اامار اخسةةةةةةةةةةةةح  ظ

% ، اةم  تاديه الذاف  63,22% ، اةم  ال ناي  االفضةةةةةةةةةاض ااخار)ق اخسةةةةةةةةةح  ظ 65,80ظ

 % . 61,61ظاخسح  

% 50%   ن   40 ما ح ةم اةو ثخهى اخسةةةةةةةةةةةح  وضارا  لدى الطلح  تهاوحم وا الج ظ -

%  ، اةمةةةة  56,45  وون هةةةةذه الاةو تقةةةةد: اةمةةةة  احارام حاضق الطفةةةةل اخسةةةةةةةةةةةةةةحةةةة  ظ  

% ،  50,64%  اةم  اتااج ال مل اخسةةح  ظ 52,58ثسةةلضئ ااحضار و  آلاخه ن اخسةةح  ظ

 % .47,41% ، اةم  الصجر اخسح  ظ49,35ظ اةم  احارام ألادياج ألاخهى اخسح 

 الفضاية  الاةو التالة : MBC1ق ار  الطلح  نى  تضمن  ناتاف انا   -

% ، 55,48% ، اةم  وحط النف  اخسح  ظ61,51اةم  التفاق  ق سعةل و اخسح  ظ -

% ، اةم  46,77% ، اةم  الادخار  اخسةةةةةح  ظ54,19اةم  احارام حاضق ا هث  اخسةةةةةح  ظ

 % .44,64اخسح  ظالكهم 

الفضـــــائية من  MBC1أما فيما يخص املحتويات الســـــلبية املتضـــــمنة في إعالنات قناة 

 :وجهة نظر الطلبة الجامعيين فقد توصلنا للنتائج التالية

الفضةةةةةةةاية  ا ثتض اف السةةةةةةةلحة   MBC1حسةةةةةةةض  جاااف الطلح  تتضةةةةةةةمن  ناتاف انا   -

%   وهق: التجرج اخسةةةةةةةةةةةةةةح  80% ن    40التالة : عاشةةةةةةةةةةةةةةرل  حلرع اخسةةةةةةةةةةةةةةض تاراوح وا الج ظ

%  ، الاختاط الج اامخسةةةةةةةةةةةلج اخسةةةةةةةةةةةح  78,38%  ، ندم احارام ا هث  اخسةةةةةةةةةةةح  ظ85,80ظ

%  ،  همال الفهايك 71,29% ، الرار  اخسةح  ظ 74,83%  ، الححاط اخسةح  ظ75,48ظ

% ، ندم الثا   ق  47,09% ، اسةةةةةةةةةةةةةةتةال ألاتفال اخسةةةةةةةةةةةةةةح  ظ 64,19الديخة  اخسةةةةةةةةةةةةةةح  ظ
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% ، تضةةةة ة  الضام اخسةةةةح  44,19% ، التمةلز الطحان اخسةةةةح  ظ 45,80خسةةةةح  ظالنف  ا

 % .41,29%  ، التكجر اخسح  ظ43,87ظ

الفضةةةةةةةاية  ا ثتض اف السةةةةةةةلحة   MBC1حسةةةةةةةض  جاااف الطلح  تتضةةةةةةةمن  ناتاف انا   -

  وهق: الةش اخسةةةةةةةةح  70% ن  % 40التالة : عاشةةةةةةةةرل وتضسةةةةةةةةطع اخسةةةةةةةةض تاراوح وا الج ظ

%   ، الكذئ 50,96%  التثهش ااآلخه ن اخسح  ظ 59,67ة  اخسح  ظ%  ، ألاتات64,51ظ

 % . 46,21% ، ندم احارام آلاخه ن اخسح  ظ 47,41اخسح  ظ

الفضةةةةةةةةةةةةةةاية  ا ثتض اف السةةةةةةةةةةةةةةلحة   MBC1حسةةةةةةةةةةةةةةض  جاااف الطلح  تتضةةةةةةةةةةةةةةمن  ناتاف انا  

%  وهق: التسةةةةةةةةلط اخسةةةةةةةةح  60% ن    40التالة : عاشةةةةةةةةرل وةةةةةةةة ة ع اخسةةةةةةةةض تاراوح وا الج ظ

% ، الههوئ ون ا سةةةةةةةةةةةةةةؤولة  اخسةةةةةةةةةةةةةةح  51,93% ، تلض   ألاوا ن ال او  اخسةةةةةةةةةةةةةةح  ظ 63,22ظ

 % .46,12ظ

 :الفضائية على جمهور الطلبة الجامعيين MBC1آلاثار إلايجابية إلعالنات قناة 

 الفضاية  اد ج لتهو:  MBC1يضارق الطلح  نى  ثج  ناتاف انا  

 % . 47,09يثار ضج نى  اةمهو وعلي اخسح  ظ -

 % .73,22يي دوج ون تضا لهو و  آلاخه ن اخسح  ظ -

 % . 79,03يضس ضج دايه  استفادتهو ون الثااراف اخسح  ظ -

 % .67,09يرضتضج نى  و هر  ث طر امستقداف ال الو ااخار)ق اخسح  ظ -

 %  .47,09ين هوج لذاتهو وثتفسهو ون زاو   خارجة  تادي  اخسح  ظ -

 % . 81,93يهرهضج نن ثتفسهو اخسح  ظ -

 % . 85,48قشح ضج حاجاتهو ورغحاتهو اخسح  ظ -

 % . 64,83ق اقشضج نضالو وت دد  ينالهو  ليها الناج اخسح  ظ -

 % . 85,16يثصلضج نى  و لضواف ث طر نن ا نتقاف ا  لن ن ها اخسح  ظ -

 الفضائية على جمهور الطلبة الجامعيين: MBC1آلاثار السلبية إلعالنات قناة 

 الفضاية  اد ج لتهو:  MBC1يضارق الطلح  نى  ثج  ناتاف انا  

 % .81,93وهتملج اما يثةط بهو  ق ال الو ااخار)ق ث طر ون الداخل اخسح  ظ -

 % .86,12وستهلكلج للسل  ث طر ون السااق اخسح  ظ -

 % .83,54يالدوج ثدوار النقضم الس نماية  واله اوة  ا  هوو   ق الناج اخسح  ظ -
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 % . 70,96  يفهاضج الج واا هو وتماعج ااحةا  ااخةالة  ا  هوو   ق الناج اخسح  ظ -

 % . 73,22ثال حساسة  تقاه ا ثتض اف السلحة  ا  هوو   ق الناج اخسح  ظ -

 % . 53,87حضل ا نتقاف اامديد  اخسح  ظ ودونلج نى  وتاا   الناتاف -

 % . 77,74يه يوج نى  الصضر  ا  هوو   ق الناج ث طر ون النصضص ألاخهى اخسح  ظ -

 الفضاية  اد ج لتهو: MBC1وي ار  الطلح  نى  ثج  ناتاف انا  

 % .62,50ون يللج نن آلاخه ن اخسح  ظ -

 % .60,32غلر وهتملج اثاارتهو ا ثلة  اخسح  ظ -

 % .60قستفةدوج و هرةا اخسح  ظ    -

 % .67,09غلر اادر ن نى  تاد ثتفسهو وأةةلرها اخسح  ظ -
 

 ووفق متغري اجلنس: 2نتائج الدراسة حسب اختبار كا
 

 تض لنا  ن  النتايم التالة : 2ا د تطحةانا  ختحار  ا
 

 :الفضائية MBC1عادات وأنماط مشاهدة الطلبة الجامعيين إلعالنات قناة 

 نى  ثتم: تضجد ناا  عاف د ل   حصاية  الج وتةلر اامخ  و: 2لنا  اختحار  اثرعم 

 الفضاية  ظاصف  دايم  .  MBC1تحة   وشاهد   ناتاف انا   -

 تض" الناتاف ا فضل   ق ا شاهد  ون حة  الاتتماض. -

 تض" الناتاف ا فضل   ق ا شاهد  ون حة  تحة   ا نتم. -

 الفضاية . MBC1نا  ثسحائ وشاهد   ناتاف ا -

 الفضاية . MBC1ألاوااف ا فضل   شاهد   ناتاف انا   -

 الفضاية . MBC1السةاق الاجتماعق ا فضل  شاهد   ناتاف انا   -

 الفضاية . MBC1ننا ه اامذئ  ق  ناتاف انا   -

 الفضاية . MBC1اللة  ا فضل   ق وشاهد   ناتاف انا   -

 الفضاية . MBC1 ق  ناتاف انا  ثسلضئ نه  الناج ألا طر جذاا  -

 الفضاية . MBC1 ق  ناتاف انا   -الدور -الشخصةاف الفانل  ألا طر تأرلرا ون حة   -

 ق  ناتةةاف انةةا   -ا هاحةةل ال مه ةة  –الشةةةةةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةةةةةةةةاف الفةةانلةة  ألا طر تةةأرلرا ون حةةة   -

MBC1 . الفضاية 
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   تضجد ناا  عاف د ل   حصاية  الج وتةلر اامخ  و:

 الفضاية .  MBC1تحة   وشاهد  اهاوم انا   -

 الفضاية . MBC1الاصد  ق ا شاهد   ناتاف انا   -

 الفضاية  خال ااملس  الضاحد . MBC1ندد الناتاف ا شاهد   ق انا   -

 MBC1 ق  ناتةةةةةاف انةةةةةا   -النض" –الشةةةةةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاف الفةةةةةانلةةةةة  ألا طر تةةةةةأرلرا ون حةةةةةة   -

 الفضاية .

 الفضائية من وجهة نظر الطلبة الجامعيين: MBC1القيم املتضمنة في إعالنات قناة 

 نن: 2 ش  اختحار  ا

وجضد نااةة  عاف د لةة   حصةةةةةةةةةةةةةةةةايةةة  الج وتةلر اامخ  وتضةةةةةةةةةةةةةةمن  ناتةةاف انةةا   

MBC1  ،الفضةةةةةةةةةةةاية  الاةو التالة : حسةةةةةةةةةةةن التضا ةةةةةةةةةةةل و  آلاخه ن، احارام اامار، الت اوج

الادخار، التفاق  ق سةةةةةةةعةل و الصةةةةةةةدق، تاديه الذاف، الكهم،  الصةةةةةةةداا ،  تااج ال مل،

الصةةةةةةةةةةةجر، وةةةةةةةةةةةحط النف ، الاهتمام ان ار  الح م، ال ناي  االفضةةةةةةةةةةةاض ااخار)ق اسةةةةةةةةةةةتددام 

الرلمةةةاف اليقةةةااةةةة ، وثةةةاولةة   انةةةا" الطهل آلاخه، احارام التنض" الثاةةةا ق، احارام ألاديةةاج 

 الن ار ، تنمة  الذوق الهرة ، ااممال.ألاخهى، احارام حاضق الطفل، احارام ا هث ، 

 MBC1  تضجةةةةد نااةةةة  عاف د لةةةة  الج وتةلر اامخ  وتضةةةةةةةةةةةةةةمن  ناتةةةةاف انةةةةا   

 الفضاية  اةم :  تحا" ثسلضئ ااحضار و  آلاخه ن.

الفضــــــــائية من وجهة نظر  MBC1أما املحتويات الســــــــلبية املتضــــــــمنة في إعالنات قناة 

 عن: 2كا الطلبة الجامعيين فقد كشف لنا اختبار 

 MBC1وجضد نااةةة  عاف د لةةة   حصةةةةةةةةةةةةةةةةةايةةةة  الج وتةلر اامخ  وتضةةةةةةةةةةةةةةمن  ناتةةةاف انةةةا  

الفضةةةةةةةةةةةةةةةايةة  ا ثتض ةاف السةةةةةةةةةةةةةةلحةة  التةالةة : تضةةةةةةةةةةةةةة ة  الضاةم، نةدم احارام آلاخه ن، التكجر، 

الكسةةةةةةةةةةةةةةةل، التحةةذيه، الكةةذئ، ألاتةةاتةةة ، اسةةةةةةةةةةةةةةتةال ألاتفةةال، التمةلز الطحان، الطم ، حةةض 

خسةةةةةةةةةةةلج، تلض   ألاوا ن ال او ، الةش  الههوئ ون ا سةةةةةةةةةةةؤولة ، الرار ، الاختاط الج اام

  همال الفهايك الديخة ، ندم الثا   ق النف ، استددام الرلماف النااة ، ال ناد.

الفضةةةةةةةةةةةةةةاية   MBC1  تضجد ناا  عاف د ل  الج وتةلر اامخ  وتضةةةةةةةةةةةةةةمن  ناتاف انا  

حارام ا هث ، التثهش ااآلخه ن، ا ثتض اف السةةةةلحة  التالة : التسةةةةلط نى  آلاخه ن، ندم ا

 الححاط، التجرج.
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 الفضاية  نى  جمهضر الطلح  ااماو ةلج: MBC1آلارار اليقااة   ناتاف انا  

نن: وجضد ناا  عاف د ل   حصةةةةةةةةةةةةةةاية  الج وتةلر اامخ  وآلارار  2 شةةةةةةةةةةةةةة  لنا اختحار  ا

 اليقااة  التالة :

 ن، تضسةةةةةةةةةة  دايه  الاسةةةةةةةةةتفاد  ون الثااراف ااحفاظ نى  الاةو، ز اد  التضا ةةةةةةةةةل و  آلاخه 

ألاخهى، الت هل ث طر نى  وسةةةةةةةةةةةةةةتقةةداف ال ةةالو ااخةةار)ق، الن ه  ن  الةةذاف  ق ا قتم  ون 

زاو   خارجة  تادي ، الاررةم نن النف    شةةةةةةةةةةةةةةحا" ااحاجاف والهغحاف، و اقشةةةةةةةةةةةةةة  نضالو 

 نديد  ينالها الناج.

ره اليقةةارن ا تمثةةل  ق: ااحصةةةةةةةةةةةةةةضل نى    تضجةةد نااةة  عاف د لةة  الج وتةلر اامخ  وألا

 ا  لضواف ث طر نن ا نتقاف ا  لن ن ها.
 

 الفضائية على جمهور الطلبة الجامعيين: MBC1آلاثار السلبية إلعالنات قناة 

نن: وجضد ناا  عاف د ل   حصةةةةةةةةةةةةةةاية  الج وتةلر اامخ  وآلارار  2 شةةةةةةةةةةةةةة  لنا اختحار  ا

 السلحة  التالة :

يثةط ال الو ااخار)ق ث طر ون الداخل، الاسةةةتهان للسةةةل  ث طر ون السةةةااق، الاهتمام اما 

تالةد ثدوار النقضم الس نماية  واله اوة  ا  هوو   ق الناج، ندم التفه ق الج الضاا  

وتماعج ااحةا  ااخةالة  ا  هووةةةةةة   ق الناج، ثال حسةةةةةةاسةةةةةةة  اتقاه ا ثتض اف السةةةةةةلحة  

الاسةةةةةةةةةةةةةةتفةةةاد  و هرةةةةا، الدوةةةاج نى  وتةةةاا ةةة  الناتةةةاف حضل ا  هووةةةةةةةةةةةةةةةة   ق الناج، نةةةدم 

 ا نتقاف اامديد ، الار لز نى  الصضر  ا  هوو   ق الناج ث طر ون النصضص ألاخهى.

   تضجد ناا  عاف د ل  الج وتةلر اامخ  وآلارار السلحة  التالة :

ر  نى  تاةةةةد الةةةةذاف نةةةةدم الاهتمةةةةام اةةةةالثاةةةةارةةةة  ا ثلةةةةة ، الا  يال نن آلاخه ن، نةةةةدم الاةةةةد

 وأةةلرها.
 

 االستنتاجات العامة:
 

الفضةةةةةةةةةةةةةةةايةةة  ورةةاتة  هةاوة  جةدا،  ق اةايمةة  الانضاف ألا طر وشةةةةةةةةةةةةةةةاهةد   ق  MBC1تثتةةل انةةا  

ال الو ال هرن، وهذا وا ثرحتتم ال ديد ون الدراسةةةةةةةةاف، وي ضد سةةةةةةةةعض هذا التفضق  ن  تنض" 

اهاوقهةةا اةةالةةدرجةة  ألاون  وانتمةةادهةةا نى  تانةةةاف وتكنضلضجةةةاف حةةديثةة   ق الحةة  وال ه  

  ته لز ثغلض اهاوقها نى  ولز  الاررةم والتي لتاديو اهاوقها  ق  ضر  وتطضر ،  وار   ن
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يثتاجها ا شةةةةةةةةةةاهد ظالطلح    أ طر ناول قسةةةةةةةةةةانده نى  الههوئ والتدل  ون وةةةةةةةةةةةضتاف 

 ااحةا  الةضوة .

  ون 50يثتل الناج ورات  وهم  وةةةةةةةةةةةمن اهاوم الانا   ج لو تال ثتم قشةةةةةةةةةةةرل  سةةةةةةةةةةةح  ظ%

ل السةةةةةان  الضاحد ،  وةةةةةار   ناج خا 11الرسةةةةةال والح  الجراو ق اثة  قسةةةةةمل و دل 

 ن  انتماد الانا  نى  الناج  أهو وضرد وانق لها قسةةةةةةةم  لها اا سةةةةةةةتمهار والتطض ه ث طر  ق 

 اهاوقها.

الفضةةةاية  اشةةةرل  حلر، اسةةةعض  ثارتم ثو   MBC1تا ا ثج الناج يفه  تفسةةةم  ق انا  

 جراوم ا سةةةةةةةةةةةةةةةةاااةةةاف  ورةةةاتةةةةا تدللةةةم ال ةةةديةةةد ون الجراوم ا همةةة   ق ا شةةةةةةةةةةةةةةةةاهةةةد  لةةةدى الطلحةةة 

واامضايي، الجراوم الارريهة ، اهاوم ا ضوةةة ، ألارام وا سةةةلسةةةاف، وبالتانق يث   هض آلاخه 

اخسةةةةةح  وشةةةةةاهد  واهتمام تق ل ون الطلح  يتاصةةةةةدوج وشةةةةةاهدتم  سةةةةةحائ نديد  ثهمها 

 ااحصضل نى  ا  لضواف حضل ا نتقاف اامديد   ق السضق.

تاف السةةةةةةةةةةل ة   سةةةةةةةةةةح  ث جر لدى الطلح  ون حة  تفضةةةةةةةةةةةل تثتل الناتاف ال هبة  والنا 

ا شةةةةةاهد ، وغلح  هذا النض" ون الناتاف ظال هبة   ق ضد  ن  تض" ااممهضر ا سةةةةةتهدل ون 

 الناج  ضتم جمهضر نهرن، ظوالسل ة   بهدل الهب  وأشمة  الثاار  الاستها ة .

ووتطضر  وثررةةةةار  اةةةةدانةةةةة    ج انتمةةةةاد ا  لنلج  ق تصةةةةةةةةةةةةةةمةو الناج نى  تانةةةةةاف حةةةةديثةةةة 

جديد ، سةةةةةةضاض ون حة  تهح ا نتم وتضنم ثو ثسةةةةةةلضئ نهوةةةةةةم، ثو الشةةةةةةخصةةةةةةةاف الفانل  

رةم يق ل الطلح  ينقذاضج اشةةةةرل  حلر  ن  تصةةةةمةو هذا الناج ون خال اهتماوهو ثو  

اا نتم ا  لن ننم وودى ثهمةتم االخسةةةةةةةةةةةةةةح   ليهو،  ن  ثسةةةةةةةةةةةةةةلضئ نه  الناج  ا سةةةةةةةةةةةةةةلضئ 

ن ألا طر جذاا للطلح ، وهورا االلة  ا سةةتددو   ق الناج ثين يفضةةل الطلح  اللة  الدراو

ال هبة  الفصح  ث طر  ضاها أشرل ثروة  وشار   اة هو وبلج الناج ر ي أ جر نن هض تهو 

وراةارتهو ورشةةةةةةةةةةةةةةرةل اخه ر ي ثحةد ثهو ر ةايي ا قتم ةاف ال هبةة  السةةةةةةةةةةةةةةاوةة ،  وةةةةةةةةةةةةةةةارة   ن  

تصمةو الناج سضاض ون حة  النض" ثين اهز ننصه ا هث  اشرل الشخصةاف الفانل   ق 

 حلر واسةةتةالم  قسةةد لإلغهاض والرار  ون ثجل الارو م ث طر للمنتم، ثو ون حة  ألادوار 

اتدى بها  رتحاتها   اسةةةةةةةةةةةةةةتددام الفناتلج وا مثللج اشةةةةةةةةةةةةةةرل  حلر وانتحارها تماعج حةاتة  يل

 وةار   ن  اسةتددام الشةحائ وألاتفال  اضواف نديد  اا نتم، وا يؤره ث طر نى  الطلح ، 

 تلفم اتتحاه ا شاهدين لإلناج ووثاول   انانهو اااتناض السل   ثو ااخدو .
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الفضةةةةةةةةاية  ووثاول  تهو قم األ شةةةةةةةةرل  اج  MBC1 ج الار لز نى  ا نتم  ق  ناتاف انا  

ن  ون ثتنا تض ةةةةةةلنا نجر واسةةةةةةتمال  الطلح  ااسةةةةةةتددام  ار  ننا ةةةةةةه اامذئ والغهاض،   يم

تتايم هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةة   ن  ثج هذه الناتاف تتضةةةةةةةةةةةةةةمن  ق وثتضاها ال ديد ون الاةو عاف 

تاا  تضا ةةةةةةةةةةةةةىق واجتماعق، ورا ن وجمانق، تفسةةةةةةةةةةةةة ي و  سةةةةةةةةةةةةةا ن، والتي تتاضم  ق ونطلاها و  

ون ضو  الاةو السةةةةةةةةايه   ق وقتم  نهرن قسةةةةةةةةتمد اةمم ون الدين السةةةةةةةةاون، وبالتانق رإج 

ناتها لهذه ااخصةةةةةةةةةض ةةةةةةةةةة  الثاارة  والاةمة  يثةلنا  ن   ةةةةةةةةةلرور  ااخط التضا ةةةةةةةةةىق الج وها

هذه الناتاف وا تلان  ق  تار دال اةمةةا ق يز اذلي ون اةو الطلحة  و ؤدل  ن   حدام 

 ارار  يقااة  نليهو.

 ما تض ةةةةلنا ون خال هذه الدراسةةةة  ثتم امااال هذه الاةو اليقااة ، رإج هنان ال ديد 

ا ثتض ةاف السةةةةةةةةةةةةةةلحةة  ا تضةةةةةةةةةةةةةةمنة   ق هةذه الناتةاف ثغلبهةا يضارق الطلحة  نى  وجضدهةا  ون

اشةةةةةةةةةةةةةةرل  حلر، وريها وا يدخل وةةةةةةةةةةةةةةمن  غهاضاف اامذئ للارو م ث طر للمنتم بهدل الهب ، 

وريها وا هض وةةةةةةةةةةةةةمني غلر و لن ياح م الطلح  اثكو وراتتهو ال لمة  ووسةةةةةةةةةةةةةتضاهو الثاا ق 

الناتاف، وبالتانق ون شةةةةةةةةةةأج هذه ا ثتض اف ثج تؤره سةةةةةةةةةةلحا  وونيهو الرا ق اما تثةلم هذه

نى  سةةلض ةاف الطلح   ضاها تتنا   و  اةمهو، خا ةة   ج تكهرف وشةةاهدتها  ثلرا رتصةةح  

 اذلي وو  وهور الضام سلض ا   اةمةا ناديا  ق ا مارس .

ار اليقااة  اناضا نى  ون ضر ااحتمة  الاةمة   ق النام وتطحةق اراراوةةةةةةةةةةةةةةاتها اشةةةةةةةةةةةةةةأج آلار

الفضةةةةةةةةةةةةةةاية  تض ةةةةةةةةةةةةةةلنا  ن  ثتم  لما  اج ا ثتضى النا ن  MBC1والسةةةةةةةةةةةةةةلحة   ناتاف انا  

حسةةةةةةةةةةةةةةةض تهح –وهتحط اةةالاةو  لمةةا ثحةةدم آلارةةار اليقةةااةةة  ا تض ةةةةةةةةةةةةةةةل  ليهةةا  ق الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة  

الفضةةةةةةةةةةةاية   MBC1نى  الطلح ، وبا ااال  لما تنااك ا ثتضى النا ن  ق انا   -الن ه  

 لما ثحدم ثرارا سةةةةةةةلحة  نى  -ا دروسةةةةةةة  سةةةةةةةاااا-ثو ااارج اا ثتض اف السةةةةةةةلحة  و  الاةم  

 الطلح .
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 خــــــــــامتة:  
 

لاد حاولنا ون خال هذه الدراسةةةةةةةةةةةةة  و اام  ث طر ال ضاهه الاتصةةةةةةةةةةةةةالة  والناوة  اهوزا نى  
ثهمةتم  خشةةاط وسةةةتضى ا شةةةهد الناون ال هرن وهض الناج، وبالتانق اتطلانا  ق الحث  ون 

اتصةةةةةةةةةةانق االخسةةةةةةةةةةح  للمقتم  امدتل  وؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةاتم الااتصةةةةةةةةةةادي ، الاجتمانة ، السةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةة ، 
الناوة ...وبالار لز ثيضةةةةةةةةةةةةا نى  ثهمة  نهوةةةةةةةةةةةةم  ق وسةةةةةةةةةةةةةل   ناوة   التلفي ضج، اثة  لم ون 
ااخصةةةاي  وا لزاف وا يق لم ث طر الضسةةةايل اسةةةتدداوا ون احل ااممهضر،  وةةةار   سةةةتفاد  

 مضرد  سةةتمهار تها وتاديمها لجراوم ث طر  -الناج -الح  الفضةةا ن ون هذا ألاخلر ث جر انضاف
شرل لها ثهو ودخل وانق.  جضد  تا ا قل

و طرتها،  وةةةةةةةةةةار   ن  وا  -ولفم لاتتحاه-و   ةفل اهتمام هذه الانا  اا ناتاف اشةةةةةةةةةةرل   حلر 
تتضةةةةمنم  ق تصةةةةمةمها ون اةو  يقااة  ووثتض اف سةةةةلحة ، وهق وضجه    طر شةةةةهاي  ا قتم  
تأرها وهو الشةةةةةةةةةةةةةحائ، ا د ثج اخارتا رف  و هو تمثلم  ق الطلح  ااماو ةلج نى  ارارا  ثاهو 

ون الضعق الرا ق وا ستضى الثاا ق وال لوي وا يق لهو ث طر حصات  ون تأرلر وضاولج يملرضج 
هذه الناتاف خا ةةة  وثتض اتها السةةةلحة  التي أسةةةتدعق التضا  نندها  ثلرا. رةما ندا علي 
رإج الاةو التي تتضةةةةةةةةةةم ها ون شةةةةةةةةةةأاها تدنةو الاتقاه اليقارن للطلح   ق ومارسةةةةةةةةةة  ال ديد ون 

 الفضاية . MBC1جم  نن وشاهد   ناتاف انا  السلض ةاف النا
 ج هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةة  التي أسةةةةةةةةةةةةةتند  ن  ت ه   جديد  وهق إلاإلات ه   ااحتمة  الاةمة   ق النامإلاإلا 

ل   ون السهل ريها ااميم اتأ ةد ارارا  ثو تفةم، رنثن  ق ااحاةا  تض لنا  ن  تتايم اناض 
الفضةةةةةةةةةةةاية  حة  اتطلانا ون  MBC1ف انا  نى  هذا ا ن ضر الاةوي رةما يت لق اآرار  ناتا

تقيلض الشةةةةةةةةرالة  ال او   ن  أسةةةةةةةةاؤ ف رهنة  اراروةةةةةةةةنا ريها ثج النزول للمةداج يرضج وهراا 

  ةةاج ون الج آلارةةار التي ثدرجنةةاهةةا ا ةد 
ل
امةةا تاارحةةم الن ه ةة  ون ارةةار  يقةةااةةة  وسةةةةةةةةةةةةةلحةةة ، ور ا

ا لتصةةةةل لفهو الطالض ا حثضم؛ ثّج وثاول  تكةةفها اما يتضارق و  الدراسةةةة  وأسةةةةهةل نحاراته

و ها وا تض لنا  ن  وجضدها لدى الطلح  جّهاض الت ه   ثتض اف الناج، وو ها وا أ لق انفن  

   ةةالتي تض ةةةةةةةةةةةةةلنةةا لهةةا  ق 
ل
ثو و ةةاروةةةةةةةةةةةةةةة  الطلحةة   ثج الناتةةاف ون شةةةةةةةةةةةةةةةأاهةةا ثج تثةةدم ريهو ارةةارا

 الدراس .

نا  اةال ظ" ل ج  يمكن الض ةةةةضل وو  علي وورق للماصةةةةد ال ام ون الدراسةةةة  وهض تطحةا
 ن  واح اف ناو    ترضج جازو  و تما هق  ماح اف  ةةةةةةةةةةاححم اثثنا هذا و يداد تأ ةدها 

 تح ا لتطحةق ا اةال  ق  ثلر ون الدراساف ا ةداتة  وهذه ا اح اف  التانق:
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يد قسةةةاند واةال ظ" ل ج  الحاحثلج  ق  تار الن ه   نى  وةةةحط اسةةةتمار  الحث  وتثد -
الهدل ا هاد الض ةةةةةةةةةةةةةضل  لةم ادا  ث طر،  وةةةةةةةةةةةةةار   ن  تن ةمم  ثدداتها الحثثة  ونحاراتها 

  نى  الحاحثلج الكثلر ون ااخطضاف  ق الحث  لضةةةةةحط  -الاسةةةةةةتمار  -ووفهداتها 
ّ
 ما يلخ

 الاةو ا دتار   ق الدراس .
ال اختةار يثّدد واةال ظ" ل ج  ثا ادا واضةةةةةةةةةةح  للاةم  التي   قشةةةةةةةةةةارط دراسةةةةةةةةةةتها  لها  -

جيضا و هةا للةدراسةةةةةةةةةةةةةة  وتطضي هةا و  الهةدل و هةا وااحفةاظ نى  ا نطلق ال ةام للن ه ة  و  
 تةةةةاحتةةةةم احه ةةةة  الاختةةةةةار الج الاةو ا تةةةةاحةةةة   ق  ةةةةل ا ةةةةد حسةةةةةةةةةةةةةةةةةض وةةةةا يتضارق و  ثهمةتهةةةةا 

 للدراس .
ق ةةةّد ا اةةةةال ثدا  اوجرياةةةة   سةةةةةةةةةةةةةتقاض الاةو سةةةةةةةةةةةةةضاض ون ا ثتضى الناون ا ةةةدرول ثو  -

ر ا سةةةةةةةةةةةةةتهدل ون الدراسةةةةةةةةةةةةة     ثتم وون خال تطحةانا للماةال وجدتا ثتم  زال ااممهض 

 يثتاج  ن  اختحار نلوي ث طر دا  ت ها ل د  انتحاراف وثل : 
 

 ةةةةةةةةةةةةة ضب  اةال ا ك الاةو ا طهوح   ق ا اةال واسةةةةةةةةةةةةةتدهاجها وةةةةةةةةةةةةةمن ا ثتضى وتكمةمها 
 اأراام ثو  حصاضاف.

ق ااآلرا
ّ
ر اليقااة  والسةةةةةةةةةةلحة  رغو انتماد  ةةةةةةةةةةاحض الن ه   نى  الحدايل ا طهوح  رةما يت ل

ثةلنةا  ن  تنةااك و لج ثرناض   ثج تطحةاهةا  ق الاسةةةةةةةةةةةةةتحةاتة  يل
ّ
ثدا  التضةةةةةةةةةةةةةةاد الثنةا ن  ق تهحهةا   

 جاا  ا حثضرلج رمثا تقد أ ي ي الاةو  أره  يقارن وتثةةد الاةو  أره سةةةةةةةةةةةةةل ي ولنفار  ثج 

 تثكو نى  الجاا  ثيهما ث طر ثرها نى  ا حثضم؟.أساوف الخسعتاج  ق  ا الحديللج ركة  
ثّتو نى  

ل
 ةةةةةةةةةةةةة ضب  ا ك ال حاراف التي ترضج رلسةةةةةةةةةةةةةفة  ث طر و ها تطحةاة  ولمضسةةةةةةةةةةةةةة  والتي ت

ط هةةذه ال حةةاراف  ةةل وه  لةتمكن  الحةةاحةة  الةةذل يه ةةد تطحةق واةةةال   ظ" ل ج  ثج يعسةةةةةةةةةةةةةّ

ثو ااخهوج بهةةةةذا  ل حةةةةار  ا حثضم ون رهمهةةةةا واسةةةةةةةةةةةةةتة ةةةةابهةةةةا وةةةةا اةةةةد يؤّدل  ن  تضةةةةةةةةةةةةة ةق و نا ا
 التعسةط نن و ناها ااحاةان.

ااارح ال ديد ون ألاسةةةةةةةةةةةاتذ  ا ثكملج  سةةةةةةةةةةةتمار  الاسةةةةةةةةةةةتعةاج ا طحا   اةال ظ" ل ج  تهح 

وااال للاةو ا طهوح   ختحار  ةةةةةةةةةةةةةدق ا حثضرلج،  ع   يمكن ثج تصةةةةةةةةةةةةةمو اسةةةةةةةةةةةةةتمار  الحث  
  يهوج ثج آلارةةةةار ةةةةةار السةةةةةةةةةةةةةلحةةةةة ، حاتطااةةةةا ون الاةو اليقةةةةااةةةةة  راط رو تحثةةةة  نن آلارةةةة

الايقةةةااةةةة  تهتحط اةةةالاةو الايقةةةااةةةة  وثج آلارةةةار السةةةةةةةةةةةةةلحةةةة  تهتحط اسةةةةةةةةةةةةةلض ةةةةاف ثو وثتض ةةةاف ثو 
 و اهه...سلحة  وبالتال  اد ون  دراج هذه ألاخلر   ق استمار  الحث .

اةم  وصةةةةةةةةنف   ن  رام وسةةةةةةةةتض اف ظتصةةةةةةةةه ثة ، سةةةةةةةةلض ة ،  20 ج تحة   ا اةال ا تضةةةةةةةةمن 
دي   تؤدل اا حثضم ا قةض نى  استمار  الاستعةاج  ن  ا لل تتةق  تكهار الاةو رةصح  تأ ة
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قةض اطه ا  الة  دوج تفكلر ثو تفانل و  وضوةةةةةةةةةةةةةض" الحث  وهذا وا  ح ناه ثرناض أ اولنا  يل
 و  ا حثضرلج ثرناض تضزي  استمار  الاستعةاج.

 

ث طر دا  وتمثة   ق دراسةةةةةةةةةةةةاف ونلةم  سةةةةةةةةةةةةي  ث طر لضةةةةةةةةةةةةحط واةال الن ه   احثضم نلمة  
نلمة   حا  وبترار  ال ديد ون الدارسةةةةةةةةةةةلج والحاحثلج  ق ا قال ووقا ف نلمة  ثخهى لها 

  ل  ااختحاراف وااي   الحث    لو النف ، نلو الاجتما" ... وغلرها
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امللخص: 

إلاعالم: عالقا املةجع ا املع ار ا يبحث مقالنا املعنون بــــــــــــتمية ا ايمية ا الق ة ا     

بـــالـــ رابــــــــــــــــامل همي يق ـــات    البعـــ  املر ن  الـــحت يحـــا   م   اللـــ     ـــار مية ـــا ايمية ــا 

الق ة ــا    إلاعالم ييدــــــــــــــ ــ م م ــ ام ــاع  محــا   م   ــحا املقــا  عة     ــار ال   ييع   

  بعاد  املفا  م حم بايجامب املعنوت  املع ارت الحت يةيز مفا  م النية ا  ابةاز عالقا 

 بالبع  همي يقي الحت يةيكز ع    درابامل إلاعالم امل  ام ا.

مات   ية:  املالكل تاح ايمية ـــا الق ة ـــا    إلاعالمع البعـــ  املع ـــارتع ال قـــا ـــاع  مية ـــا ف

 الق مع ال رابامل همي يق ا

Abstract  :  

This article, entitled “value media determinism theory: relationship between 

morale reference and empiric studies” studies the methodological aspect from 

which the value media determinism ideas, try to achieve, on the ground, the 

content of that aspect .We will try through this article to show the ideas related 

to the morale and normative aspect that distinguishes this theory’s concepts and 

to display the what links between these concepts and dimensions to the empiric 

dimension that is the base of applied media studies. 

Keywords : Value media determinism theory, normative dimension, culture, 

morale, empiric studies. 
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 مقدمة:
 

يييـــ  الـــ رابــــــــــــــــامل همي يق ـــا انط يح  ـــل اليـــا ةي إلاعالم ـــا ام القـــا م  النيـــا    ال   

ا النوع م  ال رابــــــــامل حيح ث ا م  ام ا  تعيي  املالحيا  اليية ب م   د امل املنهج ا له

 هيصـــــــــــــــا  بةيةوعـا م  النية ـامل حو    ة:   ة الةبـــــــــــــــالـاع ال     ـادمل حقـل إلاعالم 

الوبـــــــ  اع هبـــــــيل ام  حو   بـــــــا ل إلاعالم  ايجةهور ابـــــــ نادا انط درابـــــــا جز  ا لع نا 

محــ دي  ق ةــ     زةا زمــااي  م ــااي محــ د يمــا ميــ م    املــحتةامل    ة حــامل يحــ  

 ن مــا يقــ مــ  ميــا    ــحم البحو  عنوان إلا ــار    امليــا  الزمــااي  امل ــاايع  م  املعة ا 

 و معة ا مية ا جز  ا يةيبط باليةا الحت  ميزمل  الل   حم ال رابــــــــــــــا       يق م 

ـــ ال املحل     العال   الحت ييفاعل  بـــــن ا معة  ا عا  بعاد   دـــــف ا   كة ا سعي  ع  الدــ

ـــبا مع  اليا ةي إلاعالم ا  هيصــــــــال ا   و ما ساــــــــ ل جامبا م   زما   ا  املةج  ب ــ ــ الندـ

لنية ـــــــامل إلاعالم  هيصــــــــــــــــــــا  اع املعة ا  ن تالنية ـــــــا ينب  م  مةوع  ميةت جـــــــام  

 1ع يلخص يصورا  كة ا مع نا ملدألا هيصا   ال  مةح ا يار ل ا مع نا تparadigmي

  و ما ين ب  يةاما علط ابــــــــــــــهامامل املفكة   الكن ت ماراــــــــــــــا  ما  و ان  ايجزا ةت 

يح  الت ةـــا       ة قـــا يفكي   ـــل مر ةـــا الدــــــــــــــ ـــال الـــحت عزت عبـــ  الةحة ع اع تعك  

عاساــــــــــــام   قو  ال تيور مصــــــــــــي  بوعل      حا الصــــــــــــ د  ن  كة ماراــــــــــــا  ما  و ان الحت 

ـــــه مل ا   اع الةاديو  ـــــي ن امل سعك  حقبي  ال   اــ ـــ ن امل  الدــ ــ ــــنوامل ايخةدــ ــ يزام  م  بـ

ك  يصـــور عزت عب   الي فز ون الكةب ويةع   قةار هصـــ ناع ا لاليصـــا مل    حين سع

الةحة   وري    ار  ايمضارامل  ص ام الق م عي   با ل إلاعالمع  عةوما  ان املفكة   

 2ق  منحا قةاءي تا ل مةجعا  مية ا مي ام ا يق م معايي  ملقاربا اليا ةي إلاعالم ا.

مي ةل م   ال   ـــــحم الورقـــــا انط ال ب عـــــا املع ـــــار ـــــا لنية ـــــا ايمية ـــــا الق ة ـــــا    

م  ابةاز يي  ات ا عي  مفا  م النية ا م  مقارمت ا بين ايمين  آلا ة بنية ا ايمية ا إلاعال 

اليكنولوج ــاع لنعود    ا ــايــا الورقــا انط ايمــ يــث ع  الي ــامــل بين الــ رابـــــــــــــــا همي يق ــا 

  ال ب عا املع ار ا ال   ي دم ب ا الينيي  الق       مية ا ايمية ا الق ة ا.

لق ة ا    إلاعالم بأن الق ةا ه  امليغي   بــاف     هم  يفدــي  تعيي  مية ا ايمية ا ا

اليــا ةي إلاعالم ــا  ت  ن  ــحم   ي ي ييم مقــاربت ــا م  ح ــث بعــ  ــا    قةب ــا م  الق ةــا 
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ـــ  ء   ةيبط باملعااي ال امنا    ال ي ع  ـــ ل  ل ما سدــــــةو    املع اع  يع و ع  البـــ  ال   تاـــ

ح بع  ا هجيةاع  باملةاربـــا اع سدـــاط إلاادـــان انط  الق ةا  نا مصـــ ر ا ال ي   ه  يأ 

 3ييد   ا   ةا اريقى بفع    عق   انط منزلا  علط.

ان الفقةي الدـــــابقا يويـــــع  ب عا املع ار ا ال   ي دـــــم ب ا مية ا ايمية ا الق ة ا اع 

 يةيبط مقــــاربت ــــا بةــــا  و معنوتع تةــــا تعيي  إلاعالم ميغي ا يــــابعــــا بــــ   م  اعيبــــارم ميغي ا

 مديقال  ليوض ح  حا املع ا يكفي مقارما ايمية ا الق ة ا بايمية ا اليكنولوج ا:
 

سعيي  ما  و ان بأن النية ا إلاعالم ا يفدة  يفهم م   ال  يأ ي امل الوب  ا   ح ب  .1

ـــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ـــع الفةد بـــأن و يم بـــاةملـــام بـــاملع  ـــامل  املع ومـــامل ايخـــاصـ ــ ــ ــ ــ    علـــل انط حـــ   مـــ  ينبـــ

ــــال ا ح ا يي ــــا ل هيصــ نب مفدــــــ   ن ي ون يــــــم ا ابــــــيغال  الي ور اليق    ح ا بالوبــ

ــــ . ـــــي    اليحكم    مح  ـ ــ ــ ــ ــــامل ال   ي  حهـــــا  4سدـــ   نـــــا  ـــــايجـــــامـــــب املـــــادت اليق   يإلام ـــــامـ

الوبــــــــــــــ  اع سعيي  مع ارا ملقاربا اليا ةي إلاعالم ا حدــــــــــــــب ما  و ان    حين يةب ها عزت 

ـــــةو    املع ا  يع و عبــ  الةحة  بـالبعــ  املعنوت  يعة فــ  ل ق ةــا  و اعيبــار ـا  ــ ــ ــ ــ ل مـا سدـــ

 علط الب  ء.

ــــيقــــل  العــــامـــل  .2 ــ ــ ــ ــ ـــــ  ــــا  يعيي  ــــا امليغي  املدــ ــ ــ ــ سع ي مــــا  و ــــان    مية يــــ    لو ــــا ل وبـــ

ـــــ  ــا إلاعالم ــا تعةــل علط مقــل ال قــا ــا  ــ ــ ــ ـــــالــا انط حــ  سعيي    ــ   ن الوبـــ ــ ــ ــ ــ امليحكم    الةبــ

ـــــة ا  يح ة ع د ا بح ث تع لها  تغي   د ا. ــ ــ زت عب  الةحة     حين  ن ال قا ا عن  ع 5 ااــ

ـــا  ق   ميي   ــ ــــا ل هيصـــ ــ ـــــب  جزء م  ال قا ا  اعا  ام   بــ ية ل   لو اع  اةعالم حدـــ

ال قا ا ايجةا ي يا  إا ا لم يصبح ال قا ا    ح  عات ا تةا  ن ال قا ا ايجةا ي يا  ل  ي 

 بايم يث ع  ال قا ا  ان عزت عب  الةحة  يةب ها  6امليية  ايجةا ي ت  ل   العك .

جـــــامـــــب املع ـــــارت   ييلط علـــــل م   ال  اعـــــادي تعة فـــــ  ل  قـــــا ـــــا  مقـــــ م ل يعة فـــــامل بـــــاي

 م  بولوج ـا الندــــــــــــــ  ـا ال   اريب ـ  ب ـا م  ح ـث  ا ـا   تعيةـ  معـايي  يةك  م   اللهـا 

   حين ال قا ا بالندــــبا ال   تبــــ م م   7درابــــا  ب عا  قا ا ما  مقارمت ا ب قا ا   ة ع

ـــــةو  ي مو     الع ــ ــ ـــ ها دين ات الق م تدــ ــ ــ ــ ع  حا مايف    ينوع 8القا م  الق ةا ال       صــ

املحيو  إلاعالمي ب نوع ال قا املع ا   ن  بــــــــــــــا ل إلاعالم يح ة علط ال قا ا  يضــــــــــــــا بــــــــــــــ با 

 اييــابــا  ــإمــا  ن ي ون محيوا ــا قة بــا م  ق م امليية   يحــ   اليــأ ي  هييــا ي  امــا  ن 
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ـــــا  امل م الع ال   ي ون بع  ي  يح   اليأ ي  الدـــــــــ    م ل  بـــــــــ ــ ا ل إلاعالم العامل ا يالفضــ

تدـــــــــاط انط ااـــــــــة  قا ا عامل ا ييعار  م  ال قا ا املح  ا املةيب ا بق م امليية ع  يعة  

 عا فيع  تعة  انط يق  ص  ت انط يةب خ  ل ما  و يةا ل   قابم ما  ك  ب ولوج    ة ز 

املحل   يوبــــــــــــــ   العــــال  ع يكةي  املع ــــار ــــا  هبــــــــــــــت الت ــــا املز  بين الةمزت  ايمق قيع 

 9اضعاا ايمداب ا اييام املةنوعامل ال قا  ا ...  ي  ا.

ان  ـحا الصـــــــــــــــ ام ال قـا   بـاةضـــــــــــــــا ـا انط ال قـا ـا املح  ـا ساــــــــــــــ ـل مـا سعي  عنـ  عزت عبـ  

 عالمي الحت يةيبط  يضا عن م بةا  و معنوت.الةحة  بةفهوم املل ا  إلا 

ان املالحظ  و  ن مية ا ايمية ا الق ة ا    إلاعالم يقار  اليا ةي إلاعالم ا مع ار ا 

تةـــا  ن مفـــا  ةهـــا يةيبط بةـــا  و معنوت   و مـــا ي ةم ااــــــــــــــ ـــال ـــا الي ـــامـــل بين منهجهـــا 

   ل الداب . ال رابامل همي يق ا ر م اليباي  الكبي  الحت ق  يي زم اليح

ان الق ةـا يأ ح بعـ  ا هجيةـاع  باملةـاربــــــــــــــا  ع  ـ   ان ال رابــــــــــــــا همي يق ـا يةك   ن 

يق م ميا   ييع   بوضـــ  الق م    ميا  إلاعالم  م مقارمت ا باملعايي  الق ة ا ال   ييح   

عر ا النية ا ملعة ا م   اق  ا  ال قا ا  الفعل إلاعالمي م  الق ةا  ع    يي ةل  حم 

 الورقا انط  ال  مقاط  باب ا:
 

  ب  مية ا ايمية ا الق ة ا    إلاعالم. •

 ايجامب املعنوت  املع ارت    مفا  م مية ا ايمية ا الق ة ا    إلاعالم. •

 العالقا بين املع ار ا  همي يق ا    مية ا ايمية ا الق ة ا    إلاعالم.  •
 

 

I.:أسس نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم 
 

يقوم مية ــا ايمية ــا الق ة ــا    إلاعالم ل ــ تيور عزت عبــ  الةحة  علط ر  ــا  ــاصـــــــــــــــا 

اديل ص علل عن ما مقة  ال ة قا ال   سعود م   اللها انط الق ةا     ل مةي ساي      

انط مفهوم مةيبط بـالنية ـا    انط مفـا  م حـا لـ  النية ـا  ن يقـ م لهـا بعـ ا جـ يـ ا م  

صـــــــــــة  بـــــــــــاف  مر ا: ال قا اع الزم ع امل ان الةمزتع الة بـــــــــــةا ع  ال  رب ها بالق ةا تعن

  البن ا الب ولوج ا ل ق ةا  اليأ ي ...  ي  ا. 
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 تةــا يقــ مهــا الــ تيور عبــ  الةحة  عزت  ــان مية ــا تايمية ــا الق ة ــا    إلاعالمت تعبي  

 ساةل علط  ال ا  لفاظ:

  قصــ  ب ا اعيبار ميغي   اح   بــابــا    يفدــي    هم  ت زا ةي ح ث يةيبط  احلتمية:  •

 امليغي  بالق ةا  اليا ةي باةعالم  هيصا .

 مر ا الق ةا  ه  معنو ا  مص ر ا ال ي  ح ث سداط إلاادان انط ييد   ا   القيمية: •

انط الـــــح    م   ال   ـــــحا اليعة ا ي بـــــادر  10  ةـــــا اريف  بفع ـــــ   عق ـــــ  انط منزلـــــا  علط.

الدــــــــــــــحا  اليـــان  :   و ملـــاعا سدــــــــــــــ بـــ   ميغي  الـــ ي  بةيغي  الق ةـــا    ميـــ  الـــ تيور عبـــ  

الةحة  عزت يي  نا ع   حا الدـــــــــــــحا     معة  مقارمي  بين مية ا ايمية ا الق ة ا    

 إلاعالم  إلاعالم إلابالمي :
 

ــــا  أوال: ـــادية ــ تعبي  تمية ــــــا ايمية ــــــا الق ة ــــــا    إلاعالم ت ييع هــــــا جزءا م  ال غــــــا   ـــ

ــــبــا ل ــحت لم  ــ ــ ــ ــ ـــالمي  قة  انط لغــا ايخ ــا  بــالندــ ــ ــ ــ ــ الع ة ــا    حين يبــ   لفظ إلاعالم إلابـــ

 ييعود علط  حم اليعابي  ال غو ا     ان يق   ار   حا اليق   . 

املح  ا انط العامل ا  قو  اعالم ابـــــــــالمي   ه  مق ا مهةا ييع   بايخة   م  دا ةي ثانيا:

ـــــأن محل  دي      حين  ن مية ـــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ح      ي  ـــا يوب  بـــأن  مة ييع   باـ ــ ــ ــ ــ    اعالم مدــ

ــــ  مح  ا ــ ــ ــ ــ تاع ية   ن الق ةا ه  املحةك  بــــــــــــــاف     11ايمية ا الق ة ا    إلاعالم ل دــ

 12الي ور ايمضارت ألت ميية  ت

الواجهــا ييعــل النية ــا قــاب ــا ل نقــ  الــحت يوجــ  انط   ــال ــا: ان الــ    بةفهوم الق ةــا انط

 13النية ا  ل   انط مص ر ا

  قصـــــ  ب ا الةبـــــالا  ت محيو   بـــــا ل إلاعالم  مر ا اليق   يا يالبـــــماع  يف اإلعالم: •

امليالملع إلاعاعاع الي فز ونع  ايج ي ي هم  م    إلاعالم هجيةاع ع  يقوم مقاربا عب  

ـــــا ـــل إلاعالم اع ينيقـــ  ال ةم القـــا ـــل بـــأمنـــا    الةحة  عزت علط  ــ ــ ــ ــ ــ   لو ـــا ال قـــا ـــا علط  بـ

تعصـــة الوبـــ  ات بالاـــ ل الحت ييعل  بـــا ل هيصـــا   بـــابـــا ل  قا ا.  ال قا ا حدـــب  

ـــةل   ي ي جزءا مح دا  مح  دا مر ا ــــا ل إلاعالم ب نةا تاــ ــــيوعب  بـ  – ت ال قا ا  -تدـ

 14 بع  انط اليعبي  ع  ميا ة ا.تةا  ن الوب  ا  ج مل    ب ال  قا ا مع نا 
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 تعود  حم  بـــ  ا  هااـــغا  ب حم إلااـــ ال امل انط من  قامل مية ا ايمية ا الق ة ا    

إلاعالم  ال   يأبــــــــــــــدــــــــــــــ  علط مق  مية ا ايمية ا اليكنولوج ا ل عالم الكن ت ماراــــــــــــــا  

ـــة   ــ ــ ــ ــ ـــــ  ا  تعيي  الدـــ ــ ــ ــ ـــــالا  تو  م  الوبـــ ــ ــ ــ ــ ما  و ان ح ث يةتز علط   ة الحت يح    الةبـ

ــــا ل  ن ا ح ث ي اط  حم ايمابـــــا     البصـــــة   عا  مةيب ا بال ق ةا  ل دـــــ  ميةد مدـ

ي ل    العالقا م   با ل إلاعالمع تةا ي    بالق ةا ب   م  الوب  ا تةيغي  يأ ح بع ا 

 15عامل ا  الق ةا ه  ما ية ل البع  إلاادااي  العال    ل   الوب  ا.

ـــــب   ن  هم مية ا ايمية ا الق ة ا    إلاعال  ــ ــ ــ ـــع م   ال  ما بـــ ــ ــ ــ ــ م يي  ب منا الوع  ييضـــ

بــأ ة حــامل مــاراـــــــــــــــا  مــا  و ــان حو  ايمية ــا اليقن ــا ا   مــ   بــاعيقــادمــا  ــامــ    يةك  

حصــــــــــــــة مية ا املح د الق    تةصــــــــــــــ    كةت يقوم علط مق  مية ا ماراــــــــــــــا  ما  و انع 

ـــاط  ــ ــ ــــ  ا مني  م  منييامل ال قا ا  تدــ ــ ــ ــــألا  ن الوبـ ــ ــ ـــع الفكةي  إن ه يةام بةدـ ــ ــ  لييضــ

ا ييع نا م رف   ة الوب  ا علط ال قا امل   ة ع مي ز  ت الق م مجم  ل يعبي  ع  ق ةه

 با ل إلاعالم    يةب لها     ت الق م لم ينجع    يةب لها   ت ا   ةمل الوب  ا علط 

الدـــــ وك   لك   حم  بـــــ  ا  ان  ام  تيحةل بع  املاـــــة ع ا الية  ات ابـــــيعاري منا 

 ــ مــا انط املن  قــامل   نط ل نية ــا القــا ةــا علط ليعبي  الــ تيور عبــ  الةحة  عزت     تع

مق  الفكةي القا  ا ب  ةنا الوبــــــــ  ا  ربةا ق  مح ب انط  بع  م  علل  مقو  بأا ا يل م 

ـــعد ا ةبةاز ايجوامب ايج ي ي    مية ا  ــ ــ ــ ــ مية ا ايمية ا اليكنولوج ا ملا  و ان  تو  م  بـ

ــــا ل إلاعالم  ه يةام با ميقا  م   ايمية ا الق ة ا  مر ا   لو ا ال قا ا  الق م علط  بــ

الق م انط الفعل إلاعالمي  ل   العك  اجابا ع  ااــــــــــــ ال ا ر  دــــــــــــا    ايمية ا الق ة ا 

ـــ  ء م   ــ ــ ــ ــ ـــــنعود انط  ــحم النق ــا ببـــ ــ ــ ــ ـــــا ــل إلاعالم  ي  بـــ ــ ــ ــ ــ  ه  مــا الــحت يفع ــ  ال قــا ــا بوبــ

 اليفص ل  حقاع.

ـــــ ا ل ل  بالعودي انط املفا  م  ان مية ا ايمية ا الق ة ا يي ــ ــ ـــــابـ ــ ــ عل م  الق ةا بن ا  بـ

 مفا  ةد ا  مر ا :
 

 16تعةا     منيور ايمية ا الق ةا بأا ا تمعاساــــــــــــــا الواق  ام القا م  الق مت الثقافة:

   ويع الا ل اليان  مفهوم ال قا ا     الة  ا الق ة ا      
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 25ص املصدر: عبد الرحمن عزي ، نظرية الحتمية القيمية في إلاعالم، 

 م   ال  الاـــــــــ ل  ان ال قا ا بـــــــــ م ييضـــــــــة   ال ا  بعاد : الق م يمصـــــــــ ر ا ال ي ع ع  

 ية ل  17املن      الناــاط املن قي يمصــ رم العقلع  الفعل    حةتا إلاادــان م   اقع 

الق م املدــــــــــــــيو   علط  م يـأتي العقـل    املةح ـا املوال ـا ل يعـامـل م  الناـــــــــــــــاط املن قي 

ـــــاط من قي  الفهم  إلادراك  اليأ ــ ــ ــ ــ   ل  يعيي  املح د لنةط العالقا م  الق م  هو اما ااـ

ي يع  ع  الق ةا    يق    مر ا ع لي اــــ ل قاع ي الهةم م  بــــ وك إلاادــــان   ع   الحت 

سعيي  محصــــــــ ا ل   ابط املن قي بين الق م   ةل إلادراك  الفهم  اليأ  ل مح دي ل ب عا 

 18ايمضاري.

ـــــ ــل املق  م م  قبــل الــ ت ــ ــ ــ يور عبــ  الةحة  عزت يويــــــــــــــع عالقــا ال قــا ــا بــالق م ان الاـــ

با ل بد ط  ق    ييضة  ملي ا ايجوامب ال   يي ز ا  بياع م   ال  تياباي  ع  

ال قا ا  ايمضــاري    ضــوء مية ا ايمية ا الق ةا لحلل مق  م م  جام نا مل  ا مواز ا 
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   عر ا  بـــــياع عب  مدـــــيوبط م  عالقا ال قا ا بالق م م  اضـــــا ا ميغي امل   ة  ييح

 الةحة  عزت علط النحو اليان :

 

 التوجه احلضاري يف عالقة الثقافة بالقيم مفهوم الثقافة:

 املصدر: تصميمنا الخاص مستوحى من أسس نظرية الحتمية القيمية في إلاعالم
 

ييةيز املل ط  عالم ع  الاــــــــــــــ ــــل املق  م م  قبــــل الــــ تيور عبــــ  الةحة  عزت    ابةاز  

ـــ ل  عالم مل  ا  ــ ــ ــــيو امل ال قا  اع  مق  م م   ال  الاـ ــ ـــــة م  ب ر ا: الزم ع  املدــ ــ عناصـ

ـــة  ملي ا ايجوامب امليع قا بيعة ا ال قا ا م  من    مية ا ايمية ا الق ة ا  ــ ــ ــ ــ ييضـــ

ـــ ل  عال  ــ ـــــ  الاـ ـــاط    إلاعالمع   يدـ ــ ـــ وك  الناـ ــ ـــع العالقا بين الق مع الدـ ــ ـــ ل  ايـ ــ م باـ

ـــــ   ــ ــ ــ ــــبط عالقا ي دـ ــ ــ ــ ــــاط العقل  اما  ن يضــ ــ ــ ــ املن قيع  العالقا بين ال قا ا  الق مع  الناــ

  يواز   د ا  عل إلاادان  ب وت  م  الق ةا   و ما يحدت عي  الزم  يالد م الزم  ع انط 

ا مةـــــا يحدت انط همحةاا اليوجـــــ  محو ايمضــــــــــــــــــاري  امـــــا  ن ي ون  ي  م  ابط م  الق ةـــــ

بــــا بيعــــاد ع  الق ةــــا    ون املــــح  اليوجــــ  محو همح ــــاطع تةــــا  ن ز ايــــا همحةاا    
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املل ط تاـــــــــي  انط ال قا امل  مدـــــــــيو  مضـــــــــجها  ع     فكةي ال تيور عب  الةحة  عزت 

املية  ا    ام ام ا تدرابــــــــــــــا  ب عا  قا ا ما تةدــــــــــــــيو  مضــــــــــــــجها  ق ةا ما ي ةح  م  

 يب    ايما م   ال  الا ل.                19 وت امل  تحا مقارما  قا ا ب قا ا   ة تعقا    ب

  الزمن:
 

ــــودي  يا  ان موعها  ــ ــ ــ ــ ـــ ا مقصــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  بالزم  عاما  يي ي الفعل    ايمةتا    اييام قضـــ ــ ــ ــ ــ تيقصـ

 الويي ي عن  اب      ن يقصــ  20 قا  اع اجيةاع اع اقيصــادياع بــ ابــ اع اعالم ا اي ت

 .21الزم   الحت ييلحم تعاقب  ح ا  بالبطء    الدةعا الند  ا    الفا قاتب ا تامل   

  قدــــــــــــــم ال تيور عبـ  الةحة  عزت  زمنـا انط  ال : الزم  إلاعالمي   قصــــــــــــــ  ب  الزم  

ـــ    ــ ــ ـــــا ا انط ايجو النف ـ ــ ــــكال باةضــ ــ ـــــةوما  اـــ ــ ــــا ل إلاعالم علط املي قي مضــ ــ ـــــ   بـــ ــ الحت يفةضــ

ــــا لع الزم  الق    املةيبط  هجيةاع   اليار خ  الحت يناـــــــــــــأ ع ــ ــ ــ ــ   اليعامل م   حم الوبـ

بعق ـــــــ ي امليية ع  الزم  هجيةـــــــاع    و زم  العالقـــــــامل هجيةـــــــاع ـــــــا    زم  ايمةاك 

ـــــان   ع ــ  ييــأ ةان ب جم الزم   22هجيةــاع  ــ ــ ــ ــ  الن  يــا العــامــا ه   ن  يي ي حةتــا إلاادـــ

ــــا ل إلاعالم تةا  ن الحت يلصـــــــصـــــــ  ل ل م  ال ي  يالق مع عالعالقامل هجيةاع اع     ــ بـ

مضـــــــــــةون الزم   الق م النابعا م  ال زام إلاادـــــــــــان بالعبادامل  حةصـــــــــــ  علط يفع ل ق م 

ـــــا ل  ــ ــ ــ ــ ال ي  اجيةاع ا  تحا ال قا ا املي وما م  العالقامل هجيةاع ا  م  اليعة  لوبـ

إلاعالم ل    ةم علط  ب عا الفعل   يي ي  ينابــــــبا  ةديا م  الوق  امللصــــــص ل ل ميا  

 لو ا ل زم  الق    الحت م  املفة    ن ي ون حاضةا با ل دا م .م     
 

 املكان الرمزي:
 

يقصــــــــــــ  بامل ان الةمزت امل ان الحت يحبــــــــــــدــــــــــــ   بــــــــــــا ل إلاعالم    املل ا  هجيةاع  م   

ح ث ي  ل  23 ال  الصــــــــــوري املصــــــــــنعا  إلاعالن  املضــــــــــامين املة  ا  املدــــــــــةوعا   ة  

 بـــــا ل إلاعالم  هيصـــــا   الي فز ون  الدـــــ نةا  امليالمل  البـــــما  هم  م      ي و   

 مةاط م  الصــــور امل ام ا ال   ي ون  ار  دا ةي الواق  املعاف ل فةد  ي  ل ع    م اما 

رمز ا ميباع ا  مألو ا م  يزاي  هريباط ب حم الوبـــــــــــــا ل.  يحدت تو ي ابـــــــــــــيل ام  بـــــــــــــا ل 

م   اصــــــــــــــا الي فز ون  هم  م   انط موع م  ته   ا ت ع  امل ان املعاس   اليع   إلاعال 

بامل ان املألوا ايج ي  الحت تعةضــــــــــــــ   حم الوبــــــــــــــا ل    صــــــــــــــور   الم  املدــــــــــــــ دــــــــــــــالمل 
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 إلاعالمـــامل عـــامـــا  بةع ا ا ة يصــــــــــــــبح امل ـــان الةمزت ايجـــ يـــ   و امل ـــان ايمق قي   بـــ   

ام ا  علل جزء م  العوملا امل ام ا  امل ان ل   حيزا م ااب ا تغ ب     ايخصوص ا امل 

ـــ ا ميا مل ايم اي  الق م تامل ام اتع موع العالقامل  ــ ــ ــ ـــــاءا ية  اـ ــ ــ ـــــب بل  ضـ ــ ــ  يزيق ا  حدـ

ـــــ ــل العةةان   ي  ــا  هنــاك يــ ا ــل تبي  بين امل ــان  ايجوامــب الق ة ــا  ــ ــ ــ هجيةــاع ــاع  اـــ

ـــــ ا ــ ــ ـــــ ابــ ــ ــ ـــــاديا  الدــ ــ ــ ـــــ ا  هجيةاع ا  هقيصــ ــ ــ  اليار ل ا  العةةام ا      ال قا  ا  النفدــ

ـــــا ل     24امليية  عاما  ــــابقا  و   ة الحت يح     بــ ــ ـــــ  م  الفقةي الدـ ـــيل صــ ــ ان ما ادــ

إلاعالم علط املل ا     ما سدـــــــــة   ال تيور عب  الةحة  عزت باملل ا  إلاعالمي   ب   م  

 ال  يح  ـــل الي   دــــــــــــــور عزت  ن  بــــــــــــــــا ـــل إلاعالم م   ال  ربــــــــــــــــا  هـــا ه  م  يحـــ   

يـــــــأ ي علط املدــــــــــــــيو  الق     ال قـــــــا   مةـــــــا ينعك  علط الفعـــــــل هجيةـــــــاع   اليـــــــار خ  ال

 الدــــــ ا ــــــ  ... اي    قو     تياب  إلاعالم  يفكل البن امل الق ة ا    املن قا العةب ا بأن 

تالق م  اليقال   ال   يحة ها الفةد    ايجةاعا ه  ال   يح د اليعامل م  الب  ا   ب عا 

ـــــا البناء املعية ي   ي  ا   حا بعين هعيبار اليأ ي  العالقامل هجية ــ ــ ــ ــ ـــ ل  ن بـ ــ ــ ــ ــ اع ا  اـــ

 25امليباد  بين  حم العناصة    ملي ا املةاحل اليار ل ات

 مـــا ساــــــــــــــــ  ام بـــا نـــا  و عبـــاري اليـــأ ي  امليبـــاد  ال   تاــــــــــــــي  انط  ن ل ة ـــان   ةم علط الق م 

ـــــان اب  ب  يـــ ت علط  ــ ــ ــ ــ ــ حـــ  تعبي  اب    ـــ  ن   ح ـــل  اليقـــال ـــ  ال   يحة هـــا الفةد ت ـــا ادـ

ال تيور عزت انط  حا ال ةم عن ما ييح   ع  الب  ا اليكنولوج ا   امل ينا ايخ ماي ا 

  ويـــــــــــع علل م   ال  ربـــــــــــم  26املعاصـــــــــــةي ح ث يي ز تةا يقو  ت  ة امل ان علط الق ةات

بط ال   ب ااي سعة  موع املح ط  م   اريبا   بالب  ا الفيزيق ا  و ةنا     عالقامل ال  ا

يكاــــــــــــــا عر ـــا بين املح ط  الق ةـــا.  في املح ط ال ب ا  ي ون هريبـــاط عـــال ـــا بـــاألر  

   ون  ناك يفاعل بين إلاادــــــــــــــان  إلاادــــــــــــــان  ب ن   بين الب  ا الفيزيق ا   نا يحضــــــــــــــة 

الق ةا با ل بارز  ما    املح ط هجيةاع     ون هريباط ميواضعا م   ر    نحصة 

لحت ي ون بين إلاادـــان  إلاادـــان   نا يلضـــ  الق ةا ل يغي  هجيةاع  اليفاعل    علل ا

الدـــةي ع  بالندـــبا ل ةح ط اليكنولوج   ان هريباط ي ون بين إلاادـــان   بـــا ل إلاعالم 

 .27ال   ي ون  اع ا  ييق ص الق ةا    ون يفاعل إلاادان م   ر   م  إلاادان ق  ال

ــــ  الق ةــا مةيبط بــاملح ط  ه  تعيي  ميغي ا يــابعــا ليــأ ي امل  ــ ــ ــ ــ ـــــب   ــان  ضــ ــ ــ ــ م   ال  مــا بـــ

هيصـــــا   اليكنولوج ا    املح  ين هجيةاع   اليكنولوج  ح ث ينحصـــــة ي ر ي ا  ع    
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 إن الق ةا حدـــــــــب  حا اليصـــــــــور ل دـــــــــ  ميغي ا  ق ال     مح  دي  محصـــــــــوري  اصــــــــا 

ي ز      ا  هيصــا    بــا ل إلاعالم  ييق ص    عن ما ميح   ع  امليية  املعاصــةع ي

حضور ةاع تةا  ن  با ل إلاعالم تةا  اةما انط علل بابقا    ب ايا ايم يث ع  امل ان 

الةمزت ه  املح ة  امليغي  املدـــيقل   ةا الق ةا ميغي  ياب ع   ب   لنا  ل  حا ميناقضـــا م  

إلاعالم  ة  املفة    ن ي ون الق ةا   ة حامل  باب ا لنية ا ايمية ا الق ة ا    

ه  امليغي  املدـــيقل  املح ة    الفعل إلاعالمي  ل   العك ع  ي ون الق ةا  نا     حدــ  

ايما مل ميغي ا  ب  ا بين ميغي  مديقل  و املضةون إلاعالمي  بين ا ة ياب    و الفعل 

لة  ا يلالا مفهوما ا ة الدــــــــ ا ــــــــ    هجيةاع   العةةااي  اليار خ  ...اي  تةا  ن  حم ا

ــــا ل إلاعالم  دا ل النية ا   و مفهوم ال قا ا ح ث يي ز النية ا   لو ا ال قا ا علط  بــ

ـــــا ل إلاعالم   م  ا يةام  قل  ــ ــ ــ ــ ــــاء  عةا يفع   ال قا ا ي  علط  ةمها الق ةاع بوبـ ــ ــ ــ ــ  ي دــ

املفهوم بةدـــــألا  ن  بـــــا ل إلاعالم تعي  ع  ميا ة ال قا ا ال    ميي     بـــــ اقها ا   ن 

 اليفدـــــي امل املةيب ا بامل ان  امل ان الةمزت ي  عنا انط اعيقاد العك ع   مة      اـــــب  

ـــــب    هل يأ ي  الق م  اليقال    و الحت  ــ ــــا   و ةا  بــ ــ ــ بةحا لا  ل لغز ال جاجا  الب ضـ

يضـبط مةط يفاعل املي قي م   بـا ل إلاعالم   ح د الدـ وك ال قا   باـ ل عام   م  ن 

ــــا ل إلا  ــ ــ ــ عالم  ح     وري علط مدـــــــــــــيو  العناصـــــــــــــة ال قا  ا املح وري امفا مةا ييع ها  بـــ

 يي  ل با ل  باف    مةط اليصور  الد وك الحت ييلحم املديقبل ملضام ر ا 

  ب   ابـــيكةا   ن النية ا لم يح د اجابا  ايـــما ع   حم املدـــألا   يهة علل باـــ ل 

  الةحة  عزت ل ةل ــــا  إلاعالمي  ــــا  م   ال  اليعة ا الــــحت يقــــ مــــ  الــــ تيور عبــــ

 الحت لم ييح د اييا   بع .
 

 اإلعالمي:املخيال 

  
 و حالا م  املااعة النفد ا هجيةاع ا ال   يي ون بفعل ما ييعة  ل  ايجةهور.يعن ما 

ـــــا  م  جها  ــ ــــا ل هيصــ ــ ــ ــــاب   قا  ا  اجيةاع اع م  محيو امل  بـ ــ ــ     املييةعامل ال   ي اـ

 بفعـــــل مـــــا يحة ـــــ   ـــــحا ايجةهور م  ملز ن يةاهي   بــــــــــــــ ورت ييـــــ ا ـــــل   ـــــ  الـــــحاتةي 

ر همح اط  اليا ةي هبــــــــيعةار ا م   محا لا اليار ل ا بصــــــــوري ماــــــــو ا بفعل عصــــــــو 

 بـــــــــــــــــا ـــل هيصـــــــــــــــــا     املييةعـــامل ال   مني   الد ـــا القفز  ول اليـــار خ  ع  ـــ   ـــان تعبي  
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تاملل ــا ت سعك  مة ــا م  اليصــــــــــــــور الــحت  و     ور الي و    م   م   يةك  يحــ يــ  

ـــــ  ايــ يولوج   ب عيــ   مةاحــل ي ورم بدــــــــــــــهولــا تةــا  ن املل ــا  إلاعالمي   يةيبط ب ــ ــ ــ ندـــ

 ا ي يولوج ا ال   يقوم علط يي ية الواق   بل  و اد   م  الق م  ب ور ا الةاسخا    

اـعور إلاادـان    اـعورمع  الق م املصـنعا الواردي عي   بـا ل هيصـا   لم ييح د بع  

ان  28ا ل يوج   حا املل ا ع بواء اييام املحا يا علط الواق     تغ ي م        ت اييام.

 حا اليح  ل لألبــــــــياع عب  الةحة  عزت ي عم يح   نا الدــــــــاب ع  اليصــــــــور الحت يق م  

ل ةل ا   ي   ايــــع املعالم تةا ساــــي  انط علل بنفدــــ  تةا  م  يحيا  ألن ي ون موضــــوعا 

ل  رابــامل امل  ام ا يدرابــامل ايجةهورع ال   م  اــأا ا  ن يح د اــ     يوجه  باةضــا ا 

دـــا   جو ةت  و  بـــبق ا يأ ي  الق م     بـــا ل إلاعالم    تاـــك ل انط يح ي  اجابا ع  ت

 بن ا  حا املل ا     ة علل علط الفعل  الد وك ال قا   عةوما.
 

 الرأمسال:

 

يفةل الي  دور عب  الةحة  عزت بين الة بةا  املادت يهقيصادتعع الةمزت يإلاعالميعع 

ــــةــا      املن قــا  ــ ــ ــ ــ ــــ  الة بــ ــ ــ ــ ــ ـــــا لوضــ ــ ــ ــ ــ ــــخ صــ ــ ــ ــ ــ العةب ــا  هو ية  بــأن الة بــــــــــــــةـا   الق     تشــ

هقيصــــادت  و تال اعم  بــــاف ل قنوامل ال   يصــــعب ع د ا هبــــيقال  ع  مصــــادر  حا 

اليةو ــــل  ه  يبقى قــــا ةــــا ح ا  ان لم يك  مةبحــــا ييــــار ــــا     يحق    ــــ ا ــــا مةيب ــــا 

ب  ةين النيام هقيصــادت  الدــ ا ــ    تدــو   صــوري موجبا عن  ح ث يني   الة بــةا  

دت انط ميا  يالنفوعع الدــــ  ا   و ييصــــا بفل هريباط بين الة بــــةا   الق ةا  هو املا

.   و ما سعي  عن     بـــــــــــــ ال ا ة باليةزل 29 ت الة بـــــــــــــةا    يبحث ع  ييدـــــــــــــ   ا رمز ا

الحت يصـــــــــ ب العالقا بين الة بـــــــــةا  املادت  الةمزت  الق    ح ث ية ل   ي  املةج     

 30مزت حدب  داء الة بةا  املادت  الة 

  يح    بـــــــــياع عب  الةحة  عزت ع  الييةبا الغةب ا   قو  بأن إلاعالم  ان امي ادا 

ل بن ا هقيصــادياع  الناــاط هقيصــادت  بة ز الاــة امل الكي    ل  ايماجا انط  بــا ل 

اعالن  دعايا قص  تدو   الد    ايخ مامل انط جامب الوزا ا   ة  لإلعالم  اة بار 

ـــف    ال      ــ ـــــ   ب ع ات علط ح   صـ   و ما سعيي م ملي فا ع  ايمالا العةب ا     تل دـ

ـــع  ن ه يالا بين 31  د ــا ي ون إلاعالم زــا ةي يــابعــا ل عــامــل الدــــــــــــــ ــا ــــــــــــــ   ــ ــ ــ ــ .  م  الوايـــ
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الييةبا الغةب ا  العةب ا    ييع    وم  ا يال ا    البن ا هقيصاديا  الد اب ا   ب   

انط اعيبارم عامال مفدــــةا ل ب عا الفعل إلاعالمي  ة   ال   اليةا ل بين الدــــ اقين  قة 

اليح  ل الدـاب  يي ز العامل هقيصـادت تةيغي  مدـيقل  مفدـة ل ب عا العةل إلاعالمي 

 بواء عن ما       الغة .

ان الة  ا النق يا ان صـــــع  حا اليعبي  ال   ق مر ا ل ةفا  م الدـــــابقا مابعا  بـــــابـــــا م  

الةحة  عزت لوضــــــــــــــ  الق ةــا    الواق  م  جهــا  بين العالقــا تشــــــــــــــخ ص الــ تيور عبــ  

النية ا ال   ية   مية ا ايمية ا الق ةا    إلاعالم ا بات ا م   ن الق م ه  املح ة  العامل 

 بــــــــــاف املح د ل فعل إلاعالمي م  جها   ة ع  ان  ان  مة من ق ا م   جها يصــــــــــور 

ن    مـــا ينبا   ن ي ون  ل   م   ال  مــا النية ـــا القـــا ةـــا علط ت ةم املبـــادرامل م  م

تةا يقو  ال تيور مصـــــــي  بو عل   ان  33 ون تالواق  م  دت  علط  ي  ما يةامت 32 و  ا  ت

املحاــــــةامل الواقع ا ال   يق مها الي   دــــــور عب  الةحة  عزت ية ل اجا  تو  ا بايا م  

 اليصور النيةت  ح م ايخا  بايمية ا الق ةا.  

ـــــبا ال ن ــ ــ ــ ا  إن ال اب  ال  بوت ل نية ا  يصــــــــــــور ا ييهة باــــــــــــ ل  بــــــــــــاف    املفهوم  بالندـ

ايخــا  بــالق ةــا  البن ــا الب ولوج ــا ل عقــل  اليفكي   عة  ميــا   درابـــــــــــــــا البــاح ــا ر يــا 

ـــــياي   ــ ـــة  كدـ ــ ــ ـــي امل  WE Are Born To learn34ت ل ما لنيع مت  Rita Smilksteinبـ ــ ــ  اليفدـ

تعيي   م  يةك  اد ا  تاليفكي  هييا يت بيعو   املةيب ا بالي ميا ال غو ا العص  ا ال   

املةاتز الح ن ا العصـــــــــ  ا علط اليحةك    دا ةي املفةدامل امللياري  اليفدـــــــــي امل النفدــــــــ ا 

ـــحا 35ال   يةبط حـــــا مل الق     هضــــــــــــــ ةا   اليوازن بـــــاملةاتز الـــــح ن ـــــا العصــــــــــــــ  ـــــا ع  تــ

ميا   درابــــت ا املةيب ا اليصــــةا     عةا  الباح ا بــــة  كدــــياي  م   ال  اعادي عة  

ب ةل اليع م  ما يح   علط مدـــــــــــــيو  ايخاليا العصـــــــــــــ  ا م  مةو لالبـــــــــــــي ا مل م  ز ادي 

الناـــــاط الح     الحت يزداد مع  إلادراكع  املةاربـــــا  اليع م يات دـــــا  الق ةاع تةا  ن 

 ز ادي هبـــــي ا مل يةبط ايخاليا   ةا ب ر ا علط مدـــــيو  ما سعةا بالنواقل    نابـــــب  حا

 ةديا م  ادراك  مةاربــا الق ةا الحت يح     ةم علط مدــيو  ال ما      جزاء مح دي 

   ةا ازدادمل  حم النواقل ازدادمل ام ام ا  36  و ما ييعل اليع   بالق ةا  بــهل   قو .

اليحتة  ابــــيل ام الق ةا. يضــــاا انط علل  ن إلاحدــــاف بالةضــــا    الةاحا ال ا   ا م  

م م  جها   ة  يول  ا ةازامل ت ة ا  ا  اصــــــــــــــا    ال ما  يح   جها    ايمزن     ل
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امـــــا ايم و ـــــا    ال  او  علط مدــــــــــــــيو  ايخاليـــــا الـــــح ن ـــــا   و مـــــا يح ة بـــــ  رم علط الفةد 

 37 ب وت .

ـــــ ــل عــام سعيةــ  النقــ  الــحت مقــ مــ  علط ايمة  علط  هم النية ــا  يــأ   نــا م   ــحا  ــ ــ ــ باـــ

ـــ     الواق   م  ــ ــ ــ ــ املن     و  ن الق ةا  ابيا  هق  ا     هبيعاد عر ا  و ما يح د الوضـــ

ان الق ةــا معنو ــا  بــاليــان    يةك  اعيبــار ــا ميغي ا يــابعــا    ا بــامل علــل علط  قــلع تةـا 

جها يصــــور النية ا دين ا مصــــ ر ا ال ي   ل   إلاادــــان   و دل ل ا ة  ن الق ةا م    

علط  بـــات ـــا م  جهـــا   وا ـــا ميغي ا مدــــــــــــــيقال   يـــابعـــا م  جهـــا   ة  ي بــــــــــــــنعود انط  ـــحم 

 النق ا بيفص ل  تو  عن  ينا   املنهج املع ارتع.  
   

II.    إلاعالم :ايجامب املعنوت  املع ارت    مفا  م مية ا ايمية ا الق ة ا 
 

ـــــادت  :أوال ــ ــ ــ ــ ـــــيقال  الفعــل هجيةــاع    هقيصـــ ــ ــ ــ تعيي  ايمية ــا الق ة ــاع الق ةــا ميغي ا مدـــ

 اليــار خ   إلاعالمي علط  جــ  ايخصــــــــــــــو  ميغي ا يــابعــا   يحــ د الق ةــا بــاعيبــار ــا  ــل مــا 

اع يةيبط باملعااي  -د ن يح ي  ال ي -سدــــةو ع  البــــ  ء   ن  صــــ ها  مصــــ ر ا  و ال ي  

 .38ال امنا    

ال قا ا عن  عزت عب  الةحة  بـــــــــــ م م  الق م  ه  تدـــــــــــةو  ي مو ادـــــــــــبا انط م    ثانيا:

اريقـاء إلاادـــــــــــــــان بعق ـ    ع ـ  انط الق ةـا ال   تعيي  اعا مع ـارا  مح ةا ل دــــــــــــــ وك  الفعـل 

ال قــا    تالق ةــا مــا يةيف  بــالفةد انط املنزلــا املعنو ــا    ون مصــــــــــــــــ ر الق م     بــــــــــــــــاف 

ة ا ييل ا ع  ال ةم املوجود     دب امل  م  بولوج ا الغةب ا الحت   و تع 39ال ي ت

 يعيي  ا  زا ةي اد  ا ح ث   40يحصة ال قا ا    إلاميا  إلاادااي  ال  الزمان  امل ان

يةك  اعيةــــاد معــــايي  لــــ رابـــــــــــــــــا  قــــا ــــا مــــا تةدــــــــــــــيو  مضــــــــــــــجهــــا  ق ةــــا مــــا ي ةحــــ  م  

ـــ وت ــامل ــ ــ ــ ــ  الا علــل  هو يحتــ  علط ام ــام ــا  ح ــث ية  الــ تيور عزت عبــ  الةحة  41بـــ

 املقارما بين ال قا امل  بين عالقا ال قا ا بالق ةا.

منب  مية ـــا ايمية ـــا الق ة ـــا ملحبــــــــــــــدــــــــــــــهـــا الـــ تيور عزت عبـــ  الةحة   و الفكة  :ثاااالثاااا

إلابــــــــــــــالمي العة ي   ة   د ــــا الك ي  م  البــــاح ين املهيةين بــــالنية ــــا البــــ يــــل ايمضـــــــــــــــــارت 

عالمي باملن قا العةب ا م   نا  ان اليصور     ل نية ا يةبط النيةت ملقاربا الواق  إلا 

 الق ةا بال ي  إلابالمي علط  ج  ايخصو  اع ية ل إلابالم  علط ما سدةو ق ة ا.  



 2017 العاشر: -العدد التاسع( 04)جمللد ا: االجتماعياجمللة الدولية لالتصال  

71  
 

 يقودما النقاط ال ال  الدابقا انط اليح  ل اليان  :

ـــ ر لق م النية ـــا سع   تعـــ د املعـــايي  بيعـــ د ــ ــ ــ ــ ــ ــ الق م  ان عـــ م يحـــ يـــ  ديـــامـــا بع ر ـــا تةصـ

ـــها ق اف م   ابيعاد    اق  ا   امليباينا  امللي فا با يالا ال يامامل ال   ييم علط  بـــــابــ

 ت بـــ وك م  الق ةاع  حدـــب  جها ميةما  ان  حا سع   بة ز انـــ  م  مية ا ايمية ا 

الق ة ا يأ ح  ل مر ا ايخصـــــــوصـــــــ امل ال قا  ا ل ةيية  الحت ي ب  ع    ال رابـــــــا ال   

ـــ  ــا املوجودي    اليعة فــامل ي ب ا الة  ــا الق ــ ــ ــ ــ  ة ــا ل نية ــا   و مــا سع   العودي انط الندـــ

هم  بولوج ا ل  قا ا. ا   ن ال تيور عب  الةحة  عزت  م   ال  النق ا ال ام ا يحت  

علط ضــة ري املقارما بين ال قا امل ملعة ا مدــيو  مضــجها تةا ينيق  ال ةم الندــ   الحت 

  و ما يح ل انط   ل  قا ا م ل تعة ا اد ارد بارمل ياي ور  تعةض  اليعة فامل هم  بولوج ا

املقـــارمـــا بين املعـــايي  الـــ ين ـــا  الق ة ـــا ل ةييةعـــامل  الـــحت ي  جم     علط درجـــايـــ    ةـــا 

 صــــــــــــــبح سعةا بحوار الــ يــامــامل    ايمضـــــــــــــــارامل   بــ   بــالندــــــــــــــبــا ال نــا  ن مية ــا ايمية ــا 

ــــت ان ب ا     حا  ـــالمي الق ة ا ية ل ام ام ا   سدــ ــ ـــــة ق م ال ي  إلابـ امليا   م   ال  ااـ

 اصــا   ن النق ا ال ال ا تاــي  انط  ن مصــ ر النية ا  و الفكة إلابــالمي  ال  ا  العة ي 

باــــــــــــــ ل  بــــــــــــــافع   و ما م ةدــــــــــــــ     تيابامل ال تيور مصــــــــــــــي  بوعل  اع يقو  بأن مية ا 

ـــــا ل ال تيور عب  الةحة  عزت تعك   وري    ار  ايمضـــــــــــارامل  صـــــــــــ ام الق م ع ــ ــ ي   بــ

 بــاليــان      ابعــ  م   ن مقــارا ــا بنية ــا مــا  و ــان اليقن ــا  ــايمية ــا الق ة ــا  42إلاعالم

حـــام ـــا لي ادسغم مدــــــــــــــيقـــل مـــاي  ع  هااــــــــــــــغـــا  بـــالهم ايمضــــــــــــــــارت  ال قـــا    هجيةـــاع  

  إلاعالمي    املن قا العةب ا  إلابالم ا.

 حيوت جامبين :م   ال   حا اليح  ل ييضع  ن مية ا ايمية ا الق ة ا ي
 

ييع   ايجامب اليفدــــــــــــــي ت ل نية ا ح ث يفدــــــــــــــة الفعل إلاعالمي  ال قا   بناءا علط  ألول ا

ـــ وك بح ث  ــ ــ ـــيقل مح ة ألت  عل    بــ ــ ــ حية ا ي  ل الق م  ال ي     املعادلا تةيغي  مدــ

 يفدة  ب عا الد وك بة   ابيعادم    اق  اب  م  الق ةا ال ين ا

ـــــة ق م  ي يبط بةــا يةمو  الثااا   مــا  ــ ــ ــ ال ــ  النية ــا    بة ــامــات ــا  ال   اعيقــ   ا ــا ييع   بناـــ

ال ي  إلابــــــــــــالمي  ازالا الفوب ا ع  اد ا  ميغي  ال ي       تةح ة ل دــــــــــــ وك    الييةبا 

الغةب ــا  م  ضــــــــــــــ  ق م الــ ي  إلابــــــــــــــالمي    مةيبــا  علط عنــ  مقــارمــا ال قــا ــامل  علــل م  
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   م  ال ي    ما سدـةح لنا بيق يم  حا  ال   ضـ   الق م    الواجها تةيغي  مدـيقل ب

ايمكم  و يأت   ال تيور عب  الةحة  عزت علط ام ام ا املقارما بين ال قا امل  يق  ةها 

ــــ هــا     ــ ــ ــ ــ ـــ وت ــامل  بــاليــان  م  ق م مح ةي لهــا يةج   صــ ــ ــ ــ ــ م  ح ــث ق ةــا مــا ي ةحــ  م  بـــ

 الر ايا حدب من   مية ا ايمية ا الق ة ا انط ال ي .

 نا انط  ن صـــــــاحب النية ا ال تيور عب  الةحة  عزت ساـــــــكل    ال ةم  يي ر إلااـــــــاري 

ـــــة  م ا  علط  ــ ـــ ل يام   و يضـــ ــ ــ ــــ  ال ي  تةيغي  باـــ ــ ــ القا ل بأن الييةبا الغةب ا ق   قصــ

ـــــةال ا لم يك   43علل م   ال  العودي انط ت  ي ت ــ ــ ــ ـــ وت امل الة بــ ــ ــ ــ ــ ـــار انط  ن الدــ ــ ــ ــ ــ الحت  اــ

ـــــيام  ا م   ال   ــ ـــةا  بة  ا م    الق امل الي  تدـ ــ ــ ـــــ  الة بـ ــ ـــالحامل ال   مدـ ــ ــ حةتا إلاصـ

 44هقيصادت.

 

III.:العالقة بني املعيارية واالمربيقية يف نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم 
 

م   ال  الــ رابـــــــــــــــامل   ــادية ــا     حــ  د ا العنــا  نــاك يةتيز علط املنهج املع ــارت    

اليصـــــــــــــور الحت يحة   درابـــــــــــــا   ة  بـــــــــــــا ل إلاعالم علط ال قا ا   أتي علل علط حدـــــــــــــا  

النية ا   و ال دـــا   عةا يفع   ال قا ا بوبـــا ل إلاعالم  باليان   نح  مق  م العودي انط 

 ه يةام بةا يفع   ال قا ا   علط  ةمها الق ةا بوبا ل إلاعالم.

يق  م ال تيور عزت عب  الةحة  ايج    اليان  تاــــــ ل م دــــــط يية  العناصــــــة امليع قا 

 بــــــــــــــنحـا   م  جـام نـا  ن مق  م جـ    مواز ـا م  بع  ه يال ـامل ال   بـاملنهج املع ـارت 

ميصــــــــــــــور  ا ـا علط قـ ر م    ة ـا الفـاصــــــــــــــ ـا بين مـا يق  حـ  النية ـا  اليـأ  المل ال   قـ  

يح  ما ع  من  قات ا  بـــــــابـــــــ ا ح ث سدـــــــيل م املنهج املع ارت ب ة قا ق    ي نابـــــــب 

  ا الق ة ا    إلاعالم.باعيقادما م  اليصور النيةت العام للمية
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 الجدول ألاول أثر وسائل إلاعالم على الثقافة

 
 

 املوجب

 ما ي    ب ة قا  ي  مبااةي انط الق ةا

 الدالب

 ما يح   ب ة قا  ي  مبااةي ع  الق ةا

 يح    الق م تعز ز الق م

 جةهةي ال قا ا يالي د ط  ال او  ع الينا ا ال قا  ا  هجيةاع ا

 يض    املح ط هانجام  ال  ابط هجيةاع  يحق  

يوب   دا ةي هبيفادي م  ال قا ايايجةهور 

 العامع

 يق  ص املحل   يوب   العال  

 اضعاا الند   هيصان  هجيةاع  الوع  بالعالم ايخارج  يالقة ا العامل اع

 اضعاا د ر قادي الة ت النية انط الحامل م  زا  ا  ارج ا

الم ع ي ي يحةل إلاادان عي  معاساا عو 

 الزمان  امل ان

 يقةص  د ار النيوم يالد نةا  ا م الع

  حاديا  همي ال ا  هبت الت ا إلااباع  اليحو ل  ال     

 املز  بين الةمزت  ايمق قي مق  الحامل

 اضعاا ايمداب ا اييام ح  د ال قا ا تغ ي  الحامل

 الفيوي إلاعالم ا يالوزا اعإلاعالم  اليفدي   اليح  ل 

 إلادمان علط الوب  ا 

 من  الفةد م  مق  عاي     تغ ي  ا 

ال  تيز علط حابا البصةيعلط حدا   

 ايمواف   ة ع

 

 44-43املصدر: عبد الرحمن عزي ،نظرية الحتمية القيمية في إلاعالم، صص 
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 الجدول الثا   أثر الثقافة على وسائل إلاعالم

 

 عن  هبيعاد ع  الق ةا هريباط بالق ةاعن  

 هل زام بأ الق امل املهنا املةبل

بــــــــــــ ــابـــــــــــــا يحة ة ــا تعك    الق ــامل 

 املهنا

املةاقبــــــا هجيةــــــاع ــــــا يحــــــ د معــــــاملهــــــا 

 امليية 

 

 هل زام بالد ابامل اليحة ة ا امللي فا

ب ابامل يحة ة ا ميناقضا م    الق امل 

 املةاربا إلاعالم ا

 ةا مــال ي  بـــــــــــــا ــل إلاعالم املةاقبــا م  

   ــــــا  املةاقبــــــا هجيـةــــــاع ــــــا م  قبــــــل 

 امليية 

 تعيي  يابعا ل نيام الد ا    

 

تعك   قـــا ـــا امليية  املحل  باــــــــــــ ـــل  الةبالا

  باف

 مقل ال قا امل املااب ا 

تغ  ــــــب الق م ال   ييعــــــار  م  ق م 

  امليية 

مق  املةاربــــــــــــامل ال   ييعار  م  ق م 

 ي د ر الد  ا الةابعاع  امليية 

  زا ا اليح  ل إلاعالم  اليفدي 

 

 

 تعك  ال قا ا الغةب ا  النة  ا 

يةارف ال عايا الدــــــــ ابــــــــ ا  تعيي  ح  فا 

 ل د  ا

 ال  تيز علط ال       

 

 ايجةهور 

يعالقيــــــ  

 م 

 

 الوب  اع

اــــــــــــــ يــ  هريبـــاط م   بــــــــــــــا ــل إلاعالم 

 ياملح  ا  باباع

ار  ميفاعل  حدـــاف ألت ربـــا ل ييع

 م  الق م املح  اعبة ز د ر قادي الة ت

يــحــقــ ــ  هانـــــــــــــجــــــام  تــعــز ــز الــ ــ ابــط 

 هجيةاع 

 

 جةهور 

 يةيبط 

 الق ةا بـــ 

ازالا املصـــــ اق ا    اليعامل 

  با ل إلاعالم  م 

ر ـــــــ  الـــــــ ـــــــقـــــــا ـــــــامل الـــــــ ـــــــ  

 ييعار   ق م امليية 

 اميقاء الي ام   املضامين

الـــــــــيـــــــــوجـــــــــ  مـــــــــحـــــــــو إلاعـــــــــالم 

 امليلصص
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يـــــــوبــــــــــــــــــ ـــــــ  دا ـــــــةي هبــــــــــــــــــيـــــــفـــــــادي مـــــــ  

ايخصــــــــــــوصــــــــــــ ــــامل ال قــــا  ــــااليناــــــــــــ ــــا 

 هجيةاع ا يبناءا علط الق مع

 

 

 

يقــنــوامل ديــنــ ــــــاع ا ــبــــــار ــــــاع 

 ...اي ع ر اض ا

مةاقبا يأ ي ا  بــــــا ل إلاعالم 

الف ـــــامل ال     ية ـــــل   علط

 حصاما

اليعـــــامـــــل معهـــــا  ـــــاأل فـــــا   

  املةا قين

 م ال  

 جةهور 

   يةيبط 

 بالق ةا 

 بـــــــــــــــــا ــــــل اليعة  مللي ا 

 إلاعالم

 يه يةام بال قا ا الوا  يع

بـــــــــــــــ ــــ ــــ   ــــ  الــــيــــعــــــامــــــل مــــ  

 الةبا ل

إلاعــــــــالمــــــــ ــــــــا يمــــــــحــــــــ  ديــــــــا  

 هميقاءع

 يقبل ال قا امل ال   ييعار 

مــــ  الــــقــــ ــــم هجــــيــــةــــــاعــــ ــــــا  

 ايخاصا

تعز ز الفةدام ــــا  اضــــــــــــعــــاا 

 هميةاء انط املحل 

 يةب خ ال قا ا ايجةا ي يا 

 الينا ا إلاعالم ا 

 

تصاااميمنا الخاص مساااتوحى من أساااس نظرية الحتمية القيمية لدد تور عبد املصااادر: 

 الرحمن عزي 
 

يي ر إلاااري انط  ن ايج     عالم يحةل بع  ه   اضامل ايخاصا باملنهج املع ارت تةا 

جاء    ايج     صــــل  الحت ق م  عب  الةحة  عزتع يضــــ ا بعضــــها  يع        ة ع 

ـــــيةة م  تةا  منا م رك  م  ق  ي ون  ي ــ ــ ــ ـــ ل مدـــ ــ ــ ــ ــ   مكيةل   و قابل ل يع يل  إلا ةاء باـــ
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 ال  املالحيـــاملع ميـــا   الـــ رابـــــــــــــــــاملع اليحـــال ـــل  القةاءامل علـــل  ن اليـــأ  المل املةيب ـــا 

ـــة  مقاط مح ديع ح ا  ان  مك   ــ ــ ــ ــ ـــــة ا ضـــ ــ ــ ــ ـــــا ل إلاعالم بالق م   يةك  حصـــ ــ ــ ــ ــ بعالقا  بـ

امل هجيةاع ا حصـــــة بع  النقاط  بـــــابـــــ ا     حم العالقا تةا يوصـــــ   ال   ال رابـــــ

ـــــياع عب   ــ ــ ــــاحب النية ا  بــ ــ ــ ــ ـــة م صـ ــ ــ ــ ـــة ةنا ايخا   يصــ ــ ــ ــ حال ا   كة  ه يالا بين يصــ

 الةحة  عزت   ةا يل :     
      

  لو ا ال قا ا علط  با ل إلاعالم  اصا م  جامب  ن ال قا ا  علط  ةمها الق ةاع  ة   •

ـــيقلع   و املن     ال  ايج    الدــــــــاب  محا    ن محت  علط  ن الق ةا ه  امليغي   ــ ــ املدـ

النيةت للمية ا الق ة اع تةا منفي يأ ة الق ةا بــــ با    اييابا بةحيو امل  بــــا ل إلاعالم 

 ح ث اعيي  ا عامال مح ةا   عنصةا ميأ ةا

م   ال  ايجـ    اعود انط تعة ا ال قـا ا تةـا ح دي  النية ا     مةيب ـا بالق م  •

 ل إلاعالم.با ل  باف  ع    مولد ا   لو ا علط  با 

ـــــ  ـــا ال   يحكم  ـــحا اليغي  ييـــأ ة بةـــ    • ــ ــ ــ الق ةـــا الـــ ين ـــا  ـــابيـــا  مـــا تغي  الواق   الندـــ

ـــعا  هق  ا   هبيعاد ع  الق ةاع  ما اعيبار الق ةا ميغي ي  ييأ ة بوبـــــا ل إلاعالم   ضــ

م  اليصــــور النيةت اع يصــــعب من ق ا يح ي  م   هق  ا   هبيعاد م  مق ا ميغي ي 

 ـــحا بـــاةضـــــــــــــــــا ـــا انط  ن الق ةـــا يني   انط ايجـــامـــب املعنوت   و مـــا سع   عـــ م  ميحةتـــا 

ام ام ا ا بامل يأ ة ا.  ما ال ةم امليع   بال قا ا  ه يةام باليأ ي امل ال   يح ث ا  بــا ل 

إلاعالم علط مدــــــــــــــيوا ــــا  هو  مة مقبو     حــــا  يب   اليعة فــــامل هم  بولوج ــــا ل  قــــا ــــا 

قا   ما العودي انط مية ا ايمية ا الق ة ا تع   العودي انط   لو ا  ه يةام بايجامب الوا

ال قا ا علط  بــــــــا ل إلاعالمع ر   الندــــــــ  ا  ه يةام بةقارما ال قا امل م  ح ث م   

العــامــل املحــ د لينوع ال قــا ــامل مةــا ينعك  علط الفعــل   ت املــ  اريبــا هــا بــالق ةــا   و 

 .  -مقص  ال قا ا-إلاعالمي تيزء مر ا

ـــــا ـل إلاعالم علط ال قـا ـا بةفهومهـا الق     • ــ ــ ــ ــ ــــ ـل م    يـأ ي   بــ ــ ــ ــ ــ   ي ا امنـا   منفي باــ

ح ـث تعةـل علط  ل هريبـاط بين الفةد  الق ةـا  لكننـا مة   القو  بأن علل   ية ـل ا  

جزءا م  النية ــاع تةــا  ن  ــل هريبــاط بين الفةد  الق ةــا بــــــــــــــ بــ  عــ ي عوامــل يــحتة ـا 

إلاعالم وتفكك البنيات القيمية باليفصـــــ ل م   ال  تياب  ت  بـــــياع عب  الةحة  عزت 
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ـــــا ل في املنطقة العربية ــ ــ ــ ــ ـــــاف    النية ا  هو ه يةام بةا يفع   ال قا ا بوبـ ــ ــ ــ ــ ت   ما  بـ

 إلاعالم م  ال  تيز علط  ن الق ةا عنصة  اب .    

ابا   ناك بع  إلاضا امل مق  حها    ب ال ايم يث ع  مية ا ايمية ا الق ة ا  ال ر 

 امل  ام ا علط النحو اليان :
 

 بالنسبة لدراسات اجلمهور:  

 

اعيقــــ   ن ايجةهور يحيــــا  انط اعــــادي تعة فــــ  ام القــــا م  تمية ــــا ايمية ــــا الق ة ــــا    

ــــبـا انط النية ـا ميةوع   ةاد الـحي    ييةعهم ا  اليعة   ــ ــ ــ ــ إلاعالمت بح ـث   سعيي  ادــ

ـــــاا انط  ــحا  ــ ــ ــ ــ ـــــا ــل إلاعالمع  امةــا يضــ ــ ــ ــ ــ اليعة ا البعــ  ال قــا    هجيةــاع   ــايجةهور لوبــ

ايجزا ةت يلي ا ع  الفةا ــــــــ  ع  ايجةهور العة ي يلي ا ع    ر  ي   حا العنصــــــــة ل  

يأ ي م علط ال رابــــــــــــــا م  ح ث  هم  ة قا تعامل ايجةهور م  منييامل  بــــــــــــــا ل إلاعالم. 

دي الفعل بـــي ون  ةيابعا مف  الي مام  م  قبل جةا ي  ملي فا   سع   بالضـــة ري  ن ر 

 ميةا  ا  من  اعادي اليفكي     ي ب   معايي  املنهج املع ارت علط درابامل ايجةهور.
 

 بالنسبة للدراسات املقارنة:

 

ه يةام بال رابـامل املقارما  املنهج املقارن  هعيةاد ع د ةا باـ ل  بـا ـ      ال رابـامل 

 عيبارامل اليال ا:  بحا  املةيب ا بنية ا ايمية ا الق ة ا  علل لال 

املقــارمــا تدــــــــــــــةح م   ال  درابـــــــــــــــا ع نيين يدا ــل مف  امليية عع مييةعينع بــــــــــــــ ــاقين 

 ملي فين بيح ي :
 

ـــ وك بين ع نيين  ✓ ــ ــ ــ ــ ـــــا تدـــ ـــــا  يفع  هــ ـــــاد  هق  ا  م  ي ب   الق ةــ ـــــ   هبيعــ مــ

ــــ امل ال قا  ا  باليان  اليعةا ع  ت ب  ــ ــ ــــوصـ ــ ــ ينية ان انط ميية  يحةل مف  ايخصـ
الق م ايخا  ب ل ع نا    ةم علط ب وتها  من  تعام ها م   با ل علط ب م يةي ب 

 إلاعالم

مقــارمــا بــــــــــــــ ــاقــامل مييةع ــا ملي فــا م   ال  املقــارمــا بين ال قــا ــامل امللي فــا  ✓

  الق م ال   يحة ها.

 الفكةي  باف ه   ن عة  ا هبيعاد  هق  ا  م  الق ةا ييح د با ل   يع م  
  ال  عة  ا املقارما 
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ثال             الرت مة:لم تاثق القي قأ ل طابا املسررت ناصررر الت كعكس ال كيز على الع

 التشريعات القانونية(

 

ان القامون باــــــــــــــ ل عام م  املفة    ن سعك  الق ةاع تةا  م     مف  الوق  سعةل 

ـــها م   ال  ال اب  إلالزامي ل قاع ي القاموم ا م  جها  م   ال  العقا   ــ ــ ــ ــ علط يكةيدـــ

امل  يــب ع  عــ م اح  امهــا م  جهــا   ة   بةــا  ن القــامون  و الضـــــــــــــــابط يمةتــا الفعــل 

ي ع  هو سعيي   رض ا  صبا ل  رابامل املهيةا ب نا   هقيصادت  الد ا     إلاعالمي...ا

  ة الق ةا تةيغي  مدـــــــــيقل علط املةاربـــــــــامل    الواق ع  القامون الوضـــــــــا  اميا  اادـــــــــااي 

يلض  لـيأ  المل إلاادان ل ق ةا م  جها    حا  بع   انط ييد   اع تةا ق    سعك  

لدــ ابــ ا    هقيصــاديا    الق ةا عن ما ييعار  م  املصــلما الشــخصــ ا    ايجةاع ا ا

 ي  ــــا   ــــأ ــــح القــــامون  ــــاب  املي ر ل ةةــــاربـــــــــــــــــامل ال     تعك  الق ةــــا علط املدــــــــــــــيو  

 هجيةاع   تعيي   حم النقاط ج يةي بأن ينا  ا يةام ال رابامل الق ة ا.   
   

 نتائج ومقرتحات:

 

دا  ها  ي دــــــــــــــ ط   ة حامل مية ا ايمية ا الق ة ا    إلاعالم  يوضــــــــــــــ ح م اما الق ةا •
 با ل حابم

ه يةام بةا  و  بــــا ــــ        ة حامل النية ا  من    لو ا ال قا ا علط  بــــا ل إلاعالم  •

م   ال  الــ رابـــــــــــــــامل   ــادية ــا بــ   م  ال  تيز علط يقــ يم اجــابــامل حو  ا ــار  بـــــــــــــــا ــل 
 إلاعالم علط ال قا ا.

ال رابــــــــامل   ادية ا يب   ال  تيز علط ينا     ة  بــــــــا ل إلاعالم علط ال قا ا م  جامب  •
راجعا انط بهولا ينا    حا املوضوع مقارما م  الدا  انط  هم يأ ة  با ل إلاعالم بالبع  

 ال قا  .

هبيعاد ه يةام بال رابــــــــــــامل املقارما  املنهج املقارن  املقارما ي دــــــــــــ  تعة  ا م  مب    •
      ناء ق اف م   ي اب  الد وك م  الق ةا  هق  ا 

ب نـــا   ال اــــــــــــــةيعـــامل  القوامين تةـــادي ل بحـــث يةك  م   اللهـــا اليعةا علط ه يةـــام  •

ــــاط املن قي عةومـــا يـــح ـــب محو  ــ ــ ــ ــ ــ اليـــأ  المل امللي فـــا ل ق م م  جهـــا   اعا مـــا  ـــان الناــ
اليوج  انط الق ةا       مقارما علل بالوضــــــــــع امل    الواق ع   و ما م  اــــــــــأم   ن يق م 

 الق ة ا    إلاعالم.يفدي امل دالا م  منيور مية ا ايمية ا 
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 املراجا:   

 

يار خ مية امل هيصـــــــا ع يةجةا مصـــــــة ال ي  لع ابـــــــ    الصـــــــادل رابح مان  م اـــــــا  مايالرع ر ا .1

 14   2005املنيةا العةب ا ل   جةا عال بعا   نطعبي  ملع  تيوبة 

2. Nassir Bouali : L’information entre Marshall Mac-Luhanet Azzi Abderrahmane : de la 

technologie  à la compétence morale, Lectures sur la Théorie:Déterminisme de la 

Valeur Morale de L’information éd. Iqra, Constantine, Coll. Média reflexion, 

1430/2009 p8 traduit modifié  

ل ناـــــــــــــةعال بعــا ـ ع الــ ار امليوبـــــــــــــ  ــانظريااة الحتميااة القيميااة في إلاعالمعبــ  الةحة  عزت ع  .3

 بيصةا 10-9صص  2011  نطع يوا ع ب د ا دعوي انط  همع

4. Nassir Bouali, opcit p10 traduit modifié 

5. Ibid p9 traduit modifié 

 11  مةج  باب   نظرية الحتمية القيمية في إلاعالمعب  الةحة  عزت ع  .6

 بيصةا 20 املةج  مفد  .7

 20املةج  مفد    .8

 بيصةا 40-36املةج  مفد  صص .9

 بيصةا 9   املةج  مفد  .10

 بيصةا63 - 62صص املةج  مفد   .11

 63املةج  مفد     .12

 بيصةا 63   املةج  مفد  .13

 بيصةا 11-10صص املةج  مفد   .14

 بيصةا 70-69صص املةج  مفد   .15

 25  املةج  مفد   .16

 بيصةا 25 املةج  مفد   .17

 بيصةا 23صص املةج  مفد   .18

 20املةج  مفد     .19

وتفكااك البنيااات القيميااة في املنطقااة العربيااة: يرافي معرفيااة في إلاعالم عبــ  الةحة  عزتع  .20

 17   2009ع ال ار امليوب  ا ل ناة عال بعا   نطع يوا  الرواسب الثقافية

 46   عمةج  باب نظرية الحتمية القيمية في إلاعالمعب  الةحة  عزت ع  .21

 بيصةا 47-46صص املةج  مفد   .22

 48  املةج  مفد  .23
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عالم وتفكااك البنيااات القيميااة في املنطقااة العربيااة: يرافي معرفيااة في إلا عبــ  الةحة  عزتع  .24

  48ع مةج  باب    الرواسب الثقافية

 52املةج  مفد     .25
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 بيصةا 65املةج  مفد     .27

عال ار امليوبـــــــــ  ا ل ناـــــــــةع ال بعا   نطع يوا ع عدم الاجتماع إلاعالم عب  الةحة  عزت ع  .28

 بيصةا 55   2010 همع ب د ا دعوي انط 

إلاعالم وتفكااك البنيااات القيميااة في املنطقااة العربيااة: يرافي معرفيااة في عبــ  الةحة  عزتع  .29

 بيصةا  154-153ع مةج  باب  صص الرواسب الثقافية

 بيصةا 158-157املةج  مفد  صص  .30

 بيصةا 155-154املةج  مفد  صص  .31

 5   مةج  باب  عنظرية الحتمية القيمية في إلاعالمعب  الةحة  عزتع  .32

  5   املةج  مفد  .33

إلاعالم وتفكااك البنيااات القيميااة في املنطقااة العربيااة: يرافي معرفيااة في عبــ  الةحة  عزتع  .34

  181ع مةج  باب   الرواسب الثقافية

 55   ع مةج  باب نظرية الحتمية القيمية في إلاعالمعب  الةحة  عزت ع  .35

القيميااة في املنطقااة العربيااة: يرافي معرفيااة في إلاعالم وتفكااك البنيااات عبــ  الةحة  عزتع  .36

 بيصةا 198-196عمةج  باب  صص الرواسب الثقافية

 198املةج  مفد     .37

 بيصةا10- 9صص عمةج  باب  نظرية الحتمية القيمية في إلاعالمعب  الةحة  عزت ع  .38

 23   املةج  مفد  .39

 بيصةا 21   املةج  مفد  .40

  20   املةج  مفد  .41

42. Nassir Bouali : L’information entre Marshall Mac-Luhanet Azzi Abderrahmane, op.cit. 

P8 traduit  

الينيي  إلاعالمي الق    الفة  عبـــــ  الةحة  عزت    ردم ع  بـــــــــــــحالنـــــا امليع   بةـــــ ا  يـــــ   .43

، مدتقى نظريااات إلاعالم املعاااصاااااااااااااري ي و النتظ   اللرا  والتطبي   ا اال الب  ااة  اليحــ يــامل

  2013دسدةي  2ب ا جامعا عةار    ن ع ه واط ع    ا الع وم إلاادام ا  هجيةاع ا عالعر

إلاعالم وتفكااااااك البنيااااااات القيميااااااة في املنطقااااااة العربيااااااة: يرافي . عبــــــ  الةحة  عزتع  44     

 عمعرفية في الرواسب الثقافية
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 : امللخص
 

 علو  نظريات اسةةةةةةةةةةةةةة  دا  في الحاصةةةةةةةةةةةةةةل" الخلل" عن تبحث أن هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةة  تحاول 

 أي 1نظري   باع بارها لكن إسةةةةةةةةةةال ي   عربي  أو  غربي  بوصةةةةةةةةةة  ا ليس والاتصةةةةةةةةةةال  إلاعال 

 والح مي  الثقافي  إلانماء: املنظورين فتسةةةةةةةةةةةةةة د ي ي جاوزه  توصةةةةةةةةةةةةةةي  أي دون  ذلك ملجرد

 الاجاب   حاولين. إضةةةةةةةةافي  صةةةةةةةة   أي دون  إال  ليس املجال في نظري ين بوصةةةةةةةة  ما القيمي 

 الجزائري؟ الشباب لدى الثقاف  على إلاعال  وسائل أثر  هو   ا:ال الي  الاشكالي  عن

مات  ية    الكل تاح  الح ميةةةة  الثقةةةةافي  الانمةةةةاء والاتصةةةةةةةةةةةةةةةةةال  إلاعال  علو  نظريةةةةات : املف

   ة ال ابع امل غير  املس قل  امل غير  القيمي  

Summary: 

This study attempts to look for the "defect" in the use of theories of information 

and communication sciences, not as Western or Arab Islamic, but as a theory, 

without any description beyond it, requires two perspectives: acculturation and 

value determinism as two theories in the domain, without any additional status. 

Trying to answer the following question: What is the impact of the media on the 

culture of Algerian youth? 

Keywords: Theories of Media and Communication Sciences, acculturation, 

Value determinism, Independent Variable, Dependent Variable, 

 

 

 

 أثر وسائل اإلعالم على الثقافة:

 املستقل والتابع يف املنظورين اإلمنائي والقيمي 

 
 أ.منـال كبور

 جا ع  باتن  
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 مقدمة:
 

تطرح نظرية  الح مية  القيمية  في إلاعال   نةجية  " غةايرت" تقهرن وهةا  وفي تحةاف  في 

الوقةةذ ذاتةةى على ال كةةا ةةل  ع كةةةةةةةةةةةةةةملتء أو عثير  ن "دوات امل ولةةدت عن بقيةة  "املنةجيةةات"  
تعايشةةا  ع ا وتمي ا عاها بالقيم  عمنطلو و ن . . هذه املنةجيات ال ت تذ ذ وها أو ترتداها 

 يا نظري  كاإلنماء الثقافي  ثال. إجرائ

يذتي نزوال لالل قاء البحثت  -ال  يارا عرضةةةةةةةةةةةةةةيا-تمثل " يرت في هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةة  انحناء الز ا 
بياهما؛ إذ ته م كل  ن النظري ين  الح مي  القيمي  في إلاعال  وإلانماء الثقافي  بدراسةةةةةةةةةةةةةة  

 "الثقاف ". 
في صةةةةةيغ  بحثي  تذ ذ صةةةةة   ال مثيلي   يسةةةةة وعا عنوان الدراسةةةةة  شةةةةةقين  يذتي "ول  نى

املؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةة   أي أن الحديث عن "أثر وسةةةةةةةةةائل إلاعال  على الثقاف " في هذا السةةةةةةةةةيا  ي علو 

باملجرد  وضةةةع البحث هنا مإلانماء  القيمي إ  إذ يذتي  ثاال إسةةةقاشيا للشةةةو الثا ي  بمع   
  حل املس قل وال ابع في هذين املنظورين بالذات.

ذه أن تبحث عن "الخلل" الحاصةةةةةل في اسةةةةة  دا  نظريات علو  إلاعال  تحاول الدراسةةةةة  ه

أي ملجرد ذلك  1والاتصةال  ليس بوصة  ا غربي  أو عربي  إسةال ي   لكن باع بارها نظري  
دون أي توصةةةةةةةةةةةةةةي  ي جةةةاوزه  فتسةةةةةةةةةةةةةة ةةةد ي املنظورين: إلانمةةةاء الثقةةةافي  والح ميةةة  القيميةةة  

 بوص  ما نظري ين في املجال ليس إال  دون أي ص   إضافي .
وتصةةةوتت ت صةةةور إشةةةكال ا على النحو لتي: هل الخلل في الاسةةة  دا   اههي أ  نظري؟ هل 

ال ت  -عإشار  رجعي-ال طبيو بطبيع  النظري   ي علو " ر حين ن حدث عن الصةةةةةةةةةةةةةعوب  في

تب  ؟
َ
وظ  أ  بالرؤي  املنةجي  ال ت ن

ُ
 ن

ليسةةةةةةةةذ هذه الدراسةةةةةةةة   قارن  بين النظري ين املشةةةةةةةةار إل هما  بقدر  ا ت ةةةةةةةةع الجانا املعرفي 

النظري وذاك املاههي إلاجرائي على  ي ان. وفي ال تقةةد  في ذلةةك حال  ال تةةد ي إشالقةةا أ هةةا 

 ا تحدد شيئا  ن إلاشكال.ت عل  لكاه

 :مفاهيم الدراسة

  .املتغري املستقل:1

ث  ثارا في الظاهرت أو في جانا  ن جوان ها   يعرف عذلك بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة"امل غير املثير" وهو الذي ُيحد 

ي مي  بسةةةةةةةةةةةةةةمةةة  املرونةةة  في إ  ةةةةةةةةةةةةةةةةاعةةةى للبحةةةث وال حكم فيةةةى. فةةةإذا كةةةانةةةذ هنةةةاك عالقةةة  بين 

  غيرين مأ  بإ  وافهرض الباحث أن "أ" هو امل غير املسةةةةةةةة قل أي هو الذي يؤثر على امل غير 
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أن زيةةادت "أ" أو نقصةةةةةةةةةةةةةةةانةةى تنعكس بةةال ةةةةةةةةةةةةةةرورت على "ب" بةةذات الزيةةادت أو  "ب"  ف ةةذا يع ت

النقصةةةةةةةةةةةةةةةان؛ وذلةةك بعةةد ال ةةذعةةد  ن ثبةةات وتسةةةةةةةةةةةةةةةاوي كةةل الظروف املحيطةة  بةةالظةةاهرت  حةل 

 2البحث.

 

  .املتغري التابع:2

 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة"  غير الاسةةةةةة جاب "  وهو الذي ي ذثر بامل غير املسةةةةةة قل في ت اعلى  بمع   أنى 
ت
ُيذعر أي ةةةةةةا

ما فعل املثير. تكون العالق  بين " ير والاسةةةةة جاب  ماملسةةةةة قل وال ابعإ  ن صةةةةةل  أو ي غير كل

  صل   فإذا كانذ "ولى ال يحدث أي تبدل في امل غير ال ابع تذثرا باملس قل  أ ا في الثاني  

فإن تغير املثير مامل غير املسةةةةةةةة قلإ ينعكس  تباعا  على الاسةةةةةةةة جاب  مامل غير ال ابعإ  وإن كان 

لك بدرجات و سةةةةةةةة ويات   باين  شرديا وعكسةةةةةةةةيا  بمع   أن العالق  حينما تكون شردي  ذ

فإن  عدل الزيادت أو النقصةةةةةةةةةةةان الذي يطرأ على امل غير املسةةةةةةةةةةة قل يسةةةةةةةةةةةاير أو يعادل الزيادت 

والنقصان في ذاك ال ابع وقد ال ي عل  عما يمكن أن تؤدي ذات الزيادت في املثير ماملس قلإ 

ال 
ُ
 3ح   ضرورت  على الاس جاب  مال ابعإ.نتيج  عكسي  ت

 

 .اإلمناء الثقايف:  3

ظ رت هةةذه النظريةة   الل عقةةد السةةةةةةةةةةةةةةبعيليةةات  رتبطةة  بةةذعمةةال البةةاحةةث " ريكي جور  

 ن  الل  شروعى الخاص باملؤشرات الثقافي   الذي يسعى فيى   Gorge Gerbnerجربنر

 إلى إبراز عي ي  تذثر البيئ  الثقافي  بوسائل إلاعال  إ بيريقيا.

ت هرض النظريةةةة  بةةةةذن  ةةةةداو ةةةة  ال عرض لل ل زيون  ل هرات شويلةةةة  و ن طمةةةة   تن ت لةةةةدى 

عن الذي يحياه  املشةةةةةةةاهد اع قادا بذن العالم الذي يراه على الشةةةةةةةاشةةةةةةة   إن هو إال صةةةةةةةورت

 4فعال.

يع قد جربنر وفريقى أن الواقع إلاعال ي يمكن أن يؤثر على املع قدات  فالسةةلوك  السةيما 

ال ل زيون بين بقي  الوسةةةةةةةةةائل  حيث يغرل تصةةةةةةةةةورات لدى "فراد  تسةةةةةةةةةم  بتشةةةةةةةةةكل "تيار 

  يمن"؛ ا توصةةةةةةةةلوا إليى  ن  الل نظا  القيال الذي أشلقوا عليى اسةةةةةةةةم "فار  الغرل" 

لةةذي سةةةةةةةةةةةةةةةاعةةدهم في تقةةديم أدلةة  علميةة  على ذةةةةةةةةةةةةةةحةة  هةةذه الةةدينةةا يةة . يورد هةةذا النظةةا  وا

إجةةةابةةةات العينةةة  ضةةةةةةةةةةةةةةمن اتجةةةاه إجبةةةاري  ي م فيةةةى تصةةةةةةةةةةةةةةلي  إجةةةابةةةات املبحوثين إلى تل زيةةة  

وأ رى واقعيةة   أي تلةةك ال ت ت رهن على أن صةةةةةةةةةةةةةةورهم الةةذهنيةة  "غرسةةةةةةةةةةةةةةةذ" نتيجةة  العن  
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اقع ال علي.إذ تبين ل م أن  سةةةةةةةةةب   رت ع   ن وتلك ال ت تعكس الو  5الذي يبثى ال ل زيون 

 أفراد العين  تجيا تل زيونيا.

تع  ر "إلانمةةةاء الثقةةةافي" أن ال ل زيون   ةةةاصةةةةةةةةةةةةةةةة  الةةةدرا ةةةا بين  ح ويةةةاتةةةى  يشةةةةةةةةةةةةةةكةةةل عةةةا ال في 

ال كي  الاج مةةا ي  وهو البةةا ي الرئيس للصةةةةةةةةةةةةةةور وال مثالت العقليةة  للواقع الاج مةةا ي  ال 

ك كةةةةل فرد على حةةةةدى للبيئةةةة  ال ل زيونيةةةة   بةةةةل أي ةةةةةةةةةةةةةةةةةا يعكس هةةةةذا ال ةةةةذثير فق  اسةةةةةةةةةةةةةة هال

 6ا  صاص جماعات إ ساني  واسع  ل ا  الل فهرات شويل   ن الز ن.

وعليةى  تبعةا للنظرية   فةإن ال ل زيون يغرل صةةةةةةةةةةةةةةورا  ن الواقع  يصةةةةةةةةةةةةةةوت إن ةاجةا تثقي يةا  

 7ويكرل أنظم  كا ل   ن ال مثالت العقلي  لدى الجماهير.

 

   اإلعالم:.احلتمية القيمية يف4

 8ظ رت املعالم "ولى للنظري  في بداي  ثمانينات القرن املاضملت على يد عبد الرحمن عزي.

ي هرض عزي أن إلاعال  رسال  وأهم  عيار في تقييم ا هو القيم . تمثل " يرت  ا يسمو في 

إلى   ةةاهيم فرعيةة   ن  ثةةل  ت جزأاملع   وتلبع  حسةةةةةةةةةةةةةةبةةى  في "سةةةةةةةةةةةةةةةةال  ن املع قةةد  وفي 

الوضةةةةةع  الخيال  ال معقل  فعل السةةةةةمع والبصةةةةةر  السةةةةةالا واملوجا  الرأسةةةةةمال القي ت  

 البلي  القيمي   وامل يال إلاعال ي وغيرها. 

تسةةةةةةةةةةةةةبو القيم   في هذه النظري   فعل إلا سةةةةةةةةةةةةةان وتسةةةةةةةةةةةةةمو بى وترفعى  إذ هو يدرع ا أوت و 

رجعي  ال ت أن ج ها الح ارت العربي  إلاسال ي  يس لبط ا  ن النص القر  ي والنصوص امل

إضةةةةةةةةةةةةاف  إلى تلك الاه ةةةةةةةةةةةةوي  الحديث   بم  و  القريب  ز نيا. وتعد عالق ى  إلا سةةةةةةةةةةةةان  وها 

ع ةةةةةةةةةةةةةةوي   نى " دعو" إلى الارتقاء إل ها ال تنةةةةةةةةةةةةةةخيرها لواقع أن جى باالب عاد عاها  ف و أدات 

 9 ا.ل جسيدها  إ ا  مارسا أو  ب عدا  وليس ق   صدر ل

يرى عزي أنى كلما ارتبطذ الرسةةال  إلاعال ي  بالقيم  كان "ثر إيجابيا وكلما اب عدت عاها 

اح ملذ السةةةةةةةةلحت  نى وحادت عن "صةةةةةةةةل  على النحو املشةةةةةةةةاهد في العديد  ن النصةةةةةةةةوص 

 10إلاعال ي  ع لك الغريزي   ثال.

 

 أثر وسائل اإلعالم على الثقافة: دراسة يف الغرس الثقايف

يع قةةةةةةةد جربنر أن ال عرض لوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائةةةةةةةل إلاعال   على رأسةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةا ال ل زيون  ول هرات شويلةةةةةةة  

و ن ظمةة    ن شةةةةةةةةةةةةةةةذنةةى أن "يعلم" ال رد صةةةةةةةةةةةةةةورا ذهنيةة  عن الواقع  و عةةد هةةذا النم   ن 
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ال عليم عرضةةةةيا. تعمل  جموه هذه الصةةةةور  عا  الحقا  على "غرل" ثقاف  لدى املشةةةةاهد 

ل صةةةورا أع ر   ا يجعل ن   كلما حصةةةص
ُ
العملي  هذه ت علو دائما بالز ن. يقر جربنر أي ةةةا  ت

 بحدوث كل ذلك ضمن سيا  اج ما ي  عين.

 الح  الشكل لتي:

 (: نظرية إلانماء الثقافي في البعد املنهجي1الشكل رقم )

 املصدر: تصميم منــــال كبور 

تحاول هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةة  أن تعالنت ت عا ل  ع عنوان بحثت واحد في ضةةةةةةةةةةةةةةوء كل  ن إلانماء 

 سةةةةةةةةةةةةةةباب -الثقافي والح مي  القيمي  في إلاعال   وت  ار "أثر وسةةةةةةةةةةةةةةائل إلاعال  على الثقاف " 

 لذلك. -سبو إلاشارت إل ها

إذا قدرنا أن العنوان هو: أثر وسةةةةةةةائل إلاعال  على ثقاف  الشةةةةةةةباب الجزائري  دون الد ول 

في ت اصةةةةةةةةةةةةةيل العينات  ن  ا يعني ت هنا هو شريق  إسةةةةةةةةةةةةةقا  النظري ين  حل الدراسةةةةةةةةةةةةة  ال 

وسائل 

اإلعالم

 

 
 

  

1 
2 

3 
4 
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فإنى يمكن تصةةةةةةةور إلاشةةةةةةةكالي  وال رضةةةةةةةيات  اسةةةةةةة  دا ا للمنظور إلانمائي  11العنوان ذاتى 

 ا يلي:  رجعي  في ال حليل  عم
 

  ا هو أثر وسائل إلاعال  على ثقاف  الشباب الجزائري؟ اإلشكالية:

 الفرضيات:

. تؤثر وسةةةةةةائل إلاعال  على ثقاف  الشةةةةةةباب الجزائري أو سةةةةةةاهمذ وسةةةةةةائل إلاعال  في ال ذثير 1

 على ثقاف  الشباب الجزائري.

 ."ي عرض" هؤالء الشباب لوسائل إلاعال  ل هرات شويل  و ن ظم .2

ت  ل   ع قةداتهم حول الواقع الثقةافي عن ذاك ال علي الةذي يعيشةةةةةةةةةةةةةةونةى أو الةذي هم . 3

  وجودون فيى.

الوقوف على شبيع  أثر وسةةةائل إلاعال  على ثقاف  الشةةةباب الجزائري؛ إيجا ي أ   اهلدف:

 سلحت. 

يحدد    و  الثقاف   تباعا  بذ ها  جموه الصةةةةةةور الذهني  ال ت تعلم ا الشةةةةةةباب الجزائري 

عرضةةيا عن شريو "تعرضةةى" لوسةةائل إلاعال   الل فهرات ز ني  شويل  و ن ظم   سةةمحذ 

 بهرسخ ا لديى. 

ي م في هةةذا البحةةث إجراء دراسةةةةةةةةةةةةةةة   يةةدانيةة  توزه ف هةةا اسةةةةةةةةةةةةةةتبةةانةة  على عينةة   ن الشةةةةةةةةةةةةةةبةةاب 

قصةةةةةةةةةةةةةةملت  دى تعرض هؤالء الشةةةةةةةةةةةةةةباب لوسةةةةةةةةةةةةةةائل إلاعال   ن  الل العادات الجزائري تسةةةةةةةةةةةةةة 

و"نمةةةةا   عةةةةذا ثقةةةةاف هم اسةةةةةةةةةةةةةة  ةةةةدا ةةةةا لعبةةةةارات  عينةةةة  تحصةةةةةةةةةةةةةةر الوجود الثقةةةةافي في فئةةةةات 

 وضةةةةوعي  يقرها الباحث  و ا إذا كانذ  هذه الثقاف   تذثرت بوسةةةةائل إلاعال . عما يجري 

صةةةلي  إجاباتهم بالنظر في شبيع ها؛ إ  ةةةاع م في ذات الاسةةةتبان  لنظا  "فار  الغرل" ل 

أفي إعال ي   ح ةةةةةةةةةةةة  أ  واقعي ؟ بامل  و  السةةةةةةةةةةةةائد ل ذا املصةةةةةةةةةةةةط  .  ع  قارن  ن ائ  هذا 

املحور بذاك املرتب  بالعادات و"نما  ح   ت ضةةةةةةةةةةةةةة  العالق  بين عثي ي  قليلي  عدي ت 

 ال عرض و دى الن وه نحو إلاجابات إلاعال ي .  

إ أعاله نالح  أن إلانماء الثقافي درسةةةةةذ تعرض ال رد لوسةةةةةائل 1م بالعودت إلى الشةةةةةكل رقم

إلاعال  و"ثر الةةةذي ينجم عن ذلةةةك مصةةةةةةةةةةةةةةور ذهنيةةة إ   ةةةا يمكن تسةةةةةةةةةةةةةةمي ةةةى بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة"فهرت أثنةةةاء 

ال عرض"  عةةةذلةةةك اه مةةةذ بةةةاملةةةدى البعيةةةد ل ةةةذه لثةةةار ال ت ت ل  ةةةا وسةةةةةةةةةةةةةةةةةائةةةل إلاعال  على 
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تطرح إلاشةةكالي  في دراسةة  "أثر وسةةائل  امل لقين  أي "فهرت  ا بعد ال عرض". و نى يجا أن

إلاعال  على الثقاف " على نحو:  ا هو أثر هذه الوسةةةةةةةةةةائل على ثقاف  الشةةةةةةةةةةباب؟ حيث  ع  ر 

في ذلك  سةةةةةةةةةةةةةةبقا  وسةةةةةةةةةةةةةةائل إلاعال    غيرا  سةةةةةةةةةةةةةة قال  فإننا أبدا ال  سةةةةةةةةةةةةةة طيع أن نق  على 

ل  وضةةةةةةةةةحا املرحل  ال ت تسةةةةةةةةةةبو تعرض هؤالء الشةةةةةةةةةةباب ل ذه الوسةةةةةةةةةةائل   ا يظ ر في الشةةةةةةةةةةك

تحدد   غيرها املس قل  -ببساش -بة"فهرت  ا قبل ال عرض". تغ ل إلانماء الثقافي ذلك   ها 

 في وسائل إلاعال .

تذتي  تباعا  إجاب  على  ثل هذه إلاشةةكاليات فرضةةياتنا على نحو: تؤثر وسةةائل إلاعال  على 

  تسةةةةةةةةةةةاهم وسةةةةةةةةةةةائل الثقاف  لدى "فراد  أو إدان  لل حي  ال ماسةةةةةةةةةةةا لضةةةةةةةةةةةملتء  ن املوضةةةةةةةةةةةوعي 

إلاعال  في ال ةةذثير على الثقةةافةة  لةةدى "فراد. لكن عي  أ   ر  ثةةل هةةذه ال رضةةةةةةةةةةةةةةيةة ؟ عي  

أق  على أن وسائل إلاعال  ساهمذ في  ثل هذا ال ذثير؟  ا في "دات البحثي  ال ت يمكن 

أن تقود ي لةذلةك؟ عةذنةى البةد  ن إثبةات هةذا النم   ن ال رضةةةةةةةةةةةةةةيةات  ذاك أنةى يمثةل أولى 

 يات ويصب   بشكل  ا  غير قابل لل  نيد   نى إذا حدث ألغي البحث بر  ى. ال رض

ال تك ةةةل املالحظةةة  إثبةةةات فرضةةةةةةةةةةةةةةيةةة   مةةةاثلةةة    هةةةا ال تق  على ثقةةةافةةة  ال رد قبةةةل تعرضةةةةةةةةةةةةةةةةى 

لوسةةةةةةةةةةةةةةائل إلاعال   إذ ذاك  فإ ي أع قد أن فرضةةةةةةةةةةةةةةياتنا "ولى في دراسةةةةةةةةةةةةةةاتنا البحثي   أع ت 

يةةةةةةدا   ةةةةةةا ي جةةةةةةاوز  في نظري  ال رد البةةةةةةاحةةةةةةث ل علقةةةةةةى الكميةةةةةة   اهةةةةةةا  ال يمكن أن ت   ر ج

بالوضعي  الابستيمولوجي  العا   ال ت تحكم  شبيعيا  دراس ى  ف و شاء أ  أ ى عليى أن 

ؤثر  يجا أن يحمل هذا امل غير 
ُ
شةةكل  أو ت

ُ
سةةاهم  ت

ُ
 -وسةةائل إلاعال -يع  ر وسةةائل إلاعال  ت

فهرات  ا قبل ال عرض تبقى غير  الذي يمثل ت صةةةةصةةةةى الدقيو على اسةةةة قاللي ى  ذاك أن

  دروس  في نظريات علو  إلاعال  والاتصال. 

 هل هو " ر باللسب  ل ح مي  القيمي  في إلاعال ؟
 

 :أثر وسائل اإلعالم على الثقافة يف املنظور القيمي

  

تظ ر الثقاف   في نظري  الح مي  القيمي  في إلاعال    عسةةةةةةةلم  ن ثالث درجات: السةةةةةةةلوك  

املنطو  والقيم  حيث كلما ارتقذ الثقاف  إلى القيم  ارتبطذ بالدين وفي ت حول في ذلك 

إلى ح ةةةةةةةةةارت. يل   اللشةةةةةةةةةا  العقلي الذي ي عا ل  ن  الل إلادراك  ال  م  وال ذويل فعال 

باملنطو دون القيم   إذ يعد  شةةاشا غير ترابطي الن صةةالى عن " يرت    نطقيا إذا اتصةةل
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في حين يذ ذ ص   الهرابطي في "سال إذا ال مس ا ليل   فعال قيميا يس وعا بال رورت 

املنطقي  نةةةى. يةةةدفع هةةةذا السةةةةةةةةةةةةةةواء في ال عةةةل الثقةةةافةةة  للر ي إلى ح ةةةةةةةةةةةةةةةةارت توليةةةدا ل داب  

 12ل ت اعل املادي واملعنوي.ال نون  ال كر  واملعرف ؛ أي  ن  ال

يسةةة وعا الوضةةةع عال  ن املنطو والسةةةلوك على حد سةةةواء  حيث يعد  صةةةدرا ل  ير  أي 

ل حرعةةةة   بمةةةةا يحكمةةةةى  ن عوا ةةةةل ز كةةةةانيةةةة  ويصةةةةةةةةةةةةةة ةةةةى  ن  حةةةةدوديةةةة . في حين ُيع   الواقع 

بالجانا املعنوي فينطوي أو تظ ر فيى القيم  ببناها ال ح ي ت  سةةةةةةةةةةةةة وياتها السةةةةةةةةةةةةة لي   إن 

القول  وهو ي جلى في كل ذلك كوضةةةةةةةع في مظ ر في  نطو وسةةةةةةةلوك غير سةةةةةةةوي. ليذتي  ذةةةةةةة 

على القيم  في  س وياتها ال وقي  أوبص اتها  -استيعابا لكل  ا دونى-الخيال أ يرا  نطويا 

عمةةا هو  بين في الشةةةةةةةةةةةةةةكةةل أدنةةاه:اع مةةادا لةةذات العنوان تغييرا للمةةد ةةل النظري  13الكليةة  

 ن هرض ال الي: 

 أثر وسائل إلاعال  على الثقاف  لدى الشباب الجزائري. :العنوان

  ا هو أثر وسائل إلاعال  على الثقاف  لدى الشباب الجزائري؟ إلاشكالية:

 الفرضيات:

. تؤثر وسةةةةةةائل إلاعال  على ثقاف  الشةةةةةةباب الجزائري أو سةةةةةةاهمذ وسةةةةةةائل إلاعال  في ال ذثير 1

 على ثقاف  الشباب الجزائري.

الشةةةةباب وسةةةةائل إلاعال  بحثا عن ال وي  الثقافي   ن ج   وتمردا على . يسةةةة  د  هؤالء 2

 املج مع لل ذ الانتباه وتذعيد الذات  ن ناحي  أ رى.

.عززت وسةةةةةةةةائل إلاعال  للشةةةةةةةةباب الجزائري ثقاف  فرعي  حالذ دون ح ةةةةةةةةور تلك العا   3

 13السائدت.

 إيجابيا أ  سلبيا.  عرف  عي ي  تذثر ثقاف  هؤالء الشباب بوسائل إلاعال ؛ الهدف:

تحمل الثقاف  في هذا البحث امل  و  الذي تذ ذه في ضةةةةةةةةةةةةةةوء الح مي  القيمي  في إلاعال ؛ 

عمةةا يمكننةةا الاسةةةةةةةةةةةةةةتنةةاد إلى ف منةةا الخةةاص  14أي في " عةةايشةةةةةةةةةةةةةةة  الواقع انطالقةةا  ن القيم".

ل حديد    و  ا في املنظور ذاتى  أ ذا في الاع بار أ ها سلم  ن ثالث درجات على الهرتيا: 

 نطو  سةةةةةةةةةةةةةةلوك  وقيمةةة   إذ تعةةةد " يرت أعلى درجةةاتةةى  بحيةةةث يمكن القول أن الثقةةةافةة   

قيم  ت ذسةةةةةةةةةس على  نطو  إيجابيا أو  ن عٍل  أي عما يلبغي أن تكون  بمع    عياريا  في:

 15وت جسد في سلوك.
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 (: البعد املنهجي لنظرية الحتمية القيمية في إلاعالم2الشكل رقم )

 املصدر: تصميم منــــال كبور 

 سلبية 

 

 

 

مصدر 

 الحركة

 

 عقل    

 إدراك فهم  

 تأويل
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قسةةةةةم ف ها الاسةةةةةتبان  إلى  حاور عن: 
ُ
يجري بناء هذا البحث اع مادا على دراسةةةةة  جم ور  ت

 العادات و"نما   دوافع ال عرض؛ أي إيراد " يرت في  حور  اص بدل ت ةةةةةةةمياها الجزء

  ثم عن "ثر املوجا والسةةةةةالا 2"ول  نظرا  همي  اسةةةةة قصةةةةةاءها باع بار ال رضةةةةةي  رقم 

في ثقةةةةةافةةةةة  هؤالء الشةةةةةةةةةةةةةةبةةةةةاب بحيةةةةةث ُيرا ى ال وازن في  ز  العبةةةةةارات بين الشةةةةةةةةةةةةةةقين تحريةةةةةا 

 للموضوعي  وتجنبا ل وجيى املبحوث نحو رعن دون   ر.

تع  ر القيمةة    غيرا  سةةةةةةةةةةةةةة قال  إ أن الح ميةة  القيميةة  في إلاعال 2نالح  في الشةةةةةةةةةةةةةةكةةل رقم م

ووسائل إلاعال  تابع  ل ا  إذ كلما ارتب  إلاعال  وها قدص  رسال  في حين إذا حاد عاها أن   

  ةةةةةةةةا ين سةةةةةةةةلبي . فما  ع   اسةةةةةةةة  دا    ردت "رسةةةةةةةةال "  طلق  على هذا النحو؟  ن هذا 

 ي هرض أن: -ببساش -املنظور 

 الرسال  في القيم 

 فق والقيم  في إلايجابي  

 إذن أس ل   أن: الرسال  في إلايجابي  فق 

يعرف عزي الرسةةةةةةةةةةةةةال  بالقيم   أي أن الثاني   عيار ل ولى  وفي إذ ذاك  سةةةةةةةةةةةةة قل  عاها بل 

تتسةةةةةةبا في ظ ورها  في حين أن غياوها ُيلز  ح ةةةةةةور النص السةةةةةةلحت. عما أ ها "تسةةةةةةبو فعل 

ا فيى أو فكرت كا ن  ال تصةةةةةةةةةةورا  رغوب -ال عل-ت جسةةةةةةةةةةد فيى  الذي تبقى بدونى إلا سةةةةةةةةةةان و 

 16غير".

إذا كانذ القيم   غيرا  س قال ف ذا يع ت أ ها ال ت ذثر ق  بغيرها  ن العوا ل  تبعا مل  و  

امل غير املسةةةةةةةةةةةةة قل وشبيع  رصةةةةةةةةةةةةةده  نةجيا  وتكون دائما املؤثر "سةةةةةةةةةةةةةال في بقي  امل غيرات. 

في ال تظ ر إال  جسدت في يدفع هذا إلى التساؤل: عي  تعد القيم في هذا املنظور عذلك و 

حمل على اسةةةةةةةةة قاللي ها  وفي ت غير تجسةةةةةةةةةيدا  أي ال تظ ر في الواقع فعل إلا سةةةةةةةةةان  
ُ
عي  ت

الةةذي هو  حةةل بحةةث إال   ةةذثرت نتيجةة  تجسةةةةةةةةةةةةةةةةدهةةا تغيرا  ن فعةةل فرد   ر  حيةةث أنةةى ال 

يمكاها ق  "الظ ور"  طلق  عما في في الواقع الذي نبحثى  بل فق   سبيا. عي  لي إذن 

أن أقيس اسةةةةةةةةةةةةةة قالل ا دون ال عا ل  ع ا في ذاتها؟ أن أفعل وأنا أعلم  سةةةةةةةةةةةةةةبقا أ ي أعالن 

  ظاهرها أو با حرى  ؤشراتها؟ 

هةةل يعةةد  نطو ال  كير هةةذا في ذاتةةى عميةةا  في الوقةةذ الةةذي يةةذتي الحةةديةةث فيةةى عن نظريةة  

حةةةث  " عيةةةاريةةة "؟ لكن ذات النظريةةة  ت ةةةةةةةةةةةةةةع  قيةةةال مه. ل. نإ ل عال  والقيم؛ عةةةذدات ب
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عمي   تدرل أثر وسةةةةةائل إلاعال  على قيم املج مع على  سةةةةة وى املواق  والسةةةةةلوعيات  ن 

  الل أساليا دراس  الجم ور  وتحليل امل مون  وغيرها؟

 جموعةةةةةةة  فروض ل  م 17يقهرح عزي في ع ةةةةةةةابةةةةةةةى " نةجيةةةةةةة  الح ميةةةةةةة  القيميةةةةةةة  في إلاعال "

شةةةةةةةةةةةةةةقين؛ ي علو "ول بعةةةةةادات  العالقةةةةة  بين إلاعال  واملج مع قيميةةةةةا  يةةةةةذتي تقسةةةةةةةةةةةةةةيم ةةةةةا في

الاتصةةةةةةال ويرتب  الثا ي ب ذثيرات سةةةةةةوء الاسةةةةةة  دا   هذه " يرت ال ت يصةةةةةةن  ا بدورها إلي 

تذثيرات سةةةةالب  مفي البلي   وامل ةةةةمونإ وأ رى  وجب . يثير هذا ال صةةةةلي  التسةةةةاؤل: عي  

 تنطوي تذثيرات سوء اس  دا  وسائل إلاعال  على أ رى  وجب ؟

ل رضةةةةةةةةةيات؛ نالح  أ ها في  عظم ا سةةةةةةةةةلبي   بل يقع إلايجا ي  اها   جددا  تمعنا في هذه ا

في فخ السةةةلحت  ف و ال يكاد يحمل  عناه جيدا في الوقذ الذي قد ي  م جدا سةةةلبيا. هناك 

فرضةةةةةةةةةةةةةةيةات إيجةابية  بياهةا  7فرضةةةةةةةةةةةةةةية  سةةةةةةةةةةةةةةلبية   بين البلية  وامل ةةةةةةةةةةةةةةمون  في  قةابةل  15 ثال 

. حيث تقول 29  و28ن  هما: ال رضةةةةةةةةةةةي  فرضةةةةةةةةةةةي ين تشةةةةةةةةةةةكيكي   تحمل  ع   الشةةةةةةةةةةةك  رتي

يولد إلاحسال  قديعمل على تعزيز القيم و  قد"ولى أن: "حسن اس  دا  وسائل إلاعال  

بالذنا إذا أسةةةةةةةاء ال رد اسةةةةةةة  دا  تلك الوسةةةةةةةائل".  ع إلاشةةةةةةةارت إلى أن الاح مال "ول يذتي 

 وجبا والثا ي سةةةةةةةةةةةةالبا   ا يسةةةةةةةةةةةةق  صةةةةةةةةةةةة   الافهراض في نظري   ن " ير هو إجاب   ؤق   

تبقى  28تقريريةة  ل شةةةةةةةةةةةةةةكةةاليةة   بمع    ؤعةةدت  ؤق ةةا ح   تثبةةذ أو ت نةةد  لكن ال رضةةةةةةةةةةةةةةيةة  

 الحال ين. ذحيح  في

ال ت يقع ف ها الشك على اح مال املوجا فق   إذ تقول:  29ليس " ر باللسب  لل رضي  

يؤدي دور  قدين ت ر زيا بعض امل ارات الاج ماعي  عما  قد"أن حسةةن اسةة  دا  الشةةبك  

 ال لشئ  الاج ماعي  ويحقو الهراب  الاج ما ي".

 ن السةةلحت بدل  -في غالبي ها-ا تنطلو ت ذسةةس هذه ال روض على الغياب ال الح ةةور    ه

إلايجةةا ي  بةةاع بةةار " ير نةةادر و"ول سةةةةةةةةةةةةةةةةائةةد. يبةةدو توجةةى عزي   ن  الل ةةا  نقةةديةةا   بليةةا 

لالتجاه السةةةةةةةةةةةةةلحت لوسةةةةةةةةةةةةةائل إلاعال    ا قد يكون شبيعيا باع باره ُيحكم القيم   عيارا ل ا  

 باملعا ي الكا ن  في الدين.هذه ال ت يراها تسمو في املع   وتعلو عن الضملتء الرتباش ا 

 ع ذلةةك يصةةةةةةةةةةةةةةر عزي على أن هةةذه القيمةة  "الغةةائبةة " في امل غير املسةةةةةةةةةةةةةة قةةل  فكي  ل ةةا على 

غياوها أن ت حكم في بقي  امل غيرات الحاضةةةةةةةةةةةةةةرت بال عل موسةةةةةةةةةةةةةةائل إلاعال إ؟ أال ُينم الغياب 

و ال الكةةةةملت  الذي الذي يسةةةةم ا عن تذثرها في ذاتها وبال الي على تبعي ها؟ أال يك ل الا   اء أ
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مةةارل  ال بعيةة  ل ةةا؟ القةةار أن الرسةةةةةةةةةةةةةةةالة  
ُ
إلايجةةابية  -ت عرض لةى  ةا إن تُجسةةةةةةةةةةةةةةةد وملجرد أن ت

تغيةا عن ال رضةةةةةةةةةةةةةةيةات ال ت تقهرح ةا الح مية  القيمية   وفي غةائبة   نةذ البةدء حين  -فق 

 تؤسس ل ا    ها ت صل بم غير "ش اف" مالقيم إ؛  وجود لكنى ليس عذلك حقا.

أي أ هةةا ت علو بةةذدات  18  القيمةة  عمع   بممةةارسةةةةةةةةةةةةةة هةةا في الواقع املعةةاي " "ترتبقول عزي: 

تجسةةةةةةةةةةةةيدها وإال بقيذ  جرد فكرت كا ن   ف.ت إذن  رتبط  وتابع  ل  سةةةةةةةةةةةةان وت صةةةةةةةةةةةةل وها 

  غيرا  سةةةةةةةةةةةةة قال ل ذه  -وحدها-وسةةةةةةةةةةةةةائل إلاعال  وتتبع ا في الوقذ ن سةةةةةةةةةةةةةى  و ع ذلك تبقى 

يرا  ن الال بةةةةةةةال والغموض. إ ي أف م أن عث -في نظري -النظريةةةةةةة   الضةةةةةةةةةةةةةةملتء الةةةةةةةذي يولةةةةةةةد 

إلادراك  ال  م  وال ذويل   ؤثر إلا سةةةةةةةةةةةةةةان  في الح مي  القيمي   بعقلى  ن  الل عمليات 

في القيم  وعل ها حين يجسةةةدها  فيغيرها  ح   إن  ارسةةة ا ولم يب عد عاها  ن عزي ن سةةةى 

و ال مافي  ع ا كليا  يع قد أن هذه املمارسةةةةةةةةةةةةةة   سةةةةةةةةةةةةةةبي  إذ ال تسةةةةةةةةةةةةةةم  بمحاكاتها  عما في أ

وعليى فإ ها ت جسةةةةةةةد   غيرت في سةةةةةةةلوك إلا سةةةةةةةان  وتبعا ل ذا ال غير الذي جسةةةةةةةدها فيى هو 

إ ةةةا ي موضةةةةةةةةةةةةةةع  "ي موقع" م ن الواقعإ  أو ي م يةةةل. ف ةةةةةةةةةةةةةةال عن تعةةةدد وتبةةةاين ال غير   في 

ال جسةةةةةةةةةةةةةيد  ن فرد   ر. أال يصةةةةةةةةةةةةةب  إلا سةةةةةةةةةةةةةان هكذا املحرك "سةةةةةةةةةةةةةال وامل غير الرئيس أو 

 يل في تعبير عزي؟ الثق

يعد هذا املنظور إعال يا  يذتي بمسةةةةةةةةةةةةةة   "نظري  الح مي  القيمي  في إلاعال "  لكنى يقو  

على   غير  سةةةةةةةةةةةةةة قةةةل ي ر  عن الحقةةةل الةةةذي يقع فيةةةى  أع ت عنةةةاصةةةةةةةةةةةةةةر العمليةةة  إلاعال يةةة  

     عما تعارفذ عل ها الدراسات ال قليدي   وي  رد عن بقي  النظريات  -الرئيسي -والاتصالي  

في علو  إلاعال  والاتصةةةةةةةةةال ال ت تنطلو  ن   غيرات  سةةةةةةةةة قل  تمثل أحد عناصةةةةةةةةةر العملي  

 ال ت ت سرها  حيث نالح   ثال: 

 املرسل          نظريات حارل البواب  وصناه " بار   

 الرسال                                      نظريات بناء املع       

 امل لقي                                    النظريات إلادراعي      

 الوسيل                                          نظريات ال ذثير      
 

 ع إلاقرار بةةةاال  الف في تصةةةةةةةةةةةةةةلي  هةةةذه النظريةةةات  فةةةإنةةةا نجةةةد أي ةةةةةةةةةةةةةةةةةا  نظور  ةةةارشةةةةةةةةةةةةةةةةال 

 19 قابلى  يع  ر الوسةةةةيل    غيرا  سةةةة قال. اكلوهان  الذي ت  م عادت الح مي  القيمي  في 
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يسةةم  هذا ال وجى باسةة  دا  النظري  كليا في أي دراسةة  بحثي  في ال  صةةص  ليس " ر 

عليى في الح مي  القيمي  ال ت تقد  في  نةجي ها عددا  ن ال رضةةةةةةيات تصةةةةةة  ا بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة"البين " 

إلاعال  بالقيم  تحيد عن فرضة ا "سةال الذي يقيةملت بذن كلما ارتبطذ   ةا ين وسةائل 

 كان أثرها  وجبا  في حين إذا ب عدت جاء سالبا. 

نقرأ في هذا ال رض القيم  عم غير  سةةةةةةةةة قل  يصةةةةةةةةةب  في كل ال رضةةةةةةةةةيات البحثي  املقهرح  

فرضةةةةةةةةةي إ تابعا. بما يجعلك ت  م أن عبد الرحمن عزي ن سةةةةةةةةةى لم ي مكن  ن تصةةةةةةةةةور  32م

دراسةةةةةة  في إلاعال  تسةةةةةة  د  الح مي  القيمي  كليا؛ تحاف  على امل غيرات في ترتي ها املنظر 

 ع -الاسةةةة  دا   حسةةةةنى  ع رتى هو القيم   غيابا أو ح ةةةةورا  لى. إذا كان يقصةةةةد أن سةةةةوء

 -ال ح   حول ظاهرت "الغياب" ال ت تنةةةةةجل ا القيم  لديى أو "اللجز القي ت" عما يسةةةةةميى

وفي تذتي بال الي عم غير  سةة قل  فكي  ل ا أن تكون في السةةيا  ن سةةى تابعا؟ هل تسةة قل 

: "يؤدي سةةةةةةةةةةةةةةوء 16حصةةةةةةةةةةةةةةرا  في ال رضةةةةةةةةةةةةةةيةة  ل ؤثر على ذاتهةةا؟ عمةةا هو عليةةى الحةةال   ثال ال 

: "يؤدي 17"  أو ال رضي  إهدار القيم أو تحييدهااس  دا  وسائل إلاعال  مامل مونإ إلى 

واضةةةةمحالل  إضةةةةعاف الحسةةةةاسةةةةي  القيمي سةةةةوء اسةةةة  دا  وسةةةةائل إلاعال  مامل ةةةةمونإ إلى 

 20الاس حياء تجاه املمنوعات الثقافي ".

الاقهرابت الاب عاد عن القيم  فإن هذا املد  إذا كان حسةةةةةةةةةةةةةةنت سةةةةةةةةةةةةةةوء الاسةةةةةةةةةةةةةة  دا  يمثالن

املحرك  - رت أ رى -والجزر يرجع   جددا ودائما  لحرع  ال رد املسةةةةةةةةةةةةةة  د ؛ بحيث يبدو 

 الرئيس في هذا املنظور.

صةةةةةةيغذ ال رضةةةةةةيات أعاله  إلشةةةةةةكالي  "أثر وسةةةةةةائل إلاعال  على الثقاف  في املنظور القي ت" 

ال  ف ل في تع مد الح مي  القيم  جزئيا؟ هل يمكن باع بار وسةةةةةةةائل إلاعال    غيرا  سةةةةةةة ق

صةةةةةةةةةياغ ها في شةةةةةةةةةكل   ال  لالسةةةةةةةةةتناد إل ها كليا؟ قد يع قد البعض أنى يجا أن أدرل في 

أثر وسةةةةةةةةةةةةةةائل إلاعال  على القيم" أو "القيم في  ح وى وسةةةةةةةةةةةةةةائل ضةةةةةةةةةةةةةةوءها عناوين  ن  ثل "

في عال -يةةةة   لكن تبقى إلاعال " عمةةةةا هو رائ  لةةةةدى الطلبةةةة  في  ةةةةذعراتهمت رسةةةةةةةةةةةةةةةةةائل م العلم

 القيم    غيرا تابعا. -العنوانين
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 :حتليل احلاصل والفاصل

 

 اع مادا للمنظورين  إلانمائي والقي ت   د ال ل حليل ذات الدراس ؛ نالح :

أن الخلةةل في حةةال إلانمةةاء الثقةةافي يظ ر جليةةا  ن  الل  نةجيةة  تحةةديةةد امل غيرات  ال ت ال 
أن هناك سةةةةبيال لالسةةةة غناء عاها  حيث ت رضةةةة ا املنابن الكمي  بطبيع ها   -إ بيريقيا-يبدو 

إن لم يكن ُيلز  ا العقل البشةةري بمحدودي ى. ي حول  إلاشةةكال  باللسةةب  لنظري  الح مي  

إلاعال   إلى نظري بحذ قبل ح   أن يعطي ال رص  لذاك املاههي   ن النظري   القيمي  في

تقر ب وظي  املنةن الك ت ولكاهةةا تنةةةةةةةةةةةةةةجةةل قصةةةةةةةةةةةةةةورا بينةةا وفي ت عةةل  ف بةةدو بةةاملقةةارنةة   بين 

شريق  توظي  ا وشبيع  تذسةةةةةةةةةةةةةةيسةةةةةةةةةةةةةة ا  غير سةةةةةةةةةةةةةةليم  بل وتعا ي اضةةةةةةةةةةةةةةطرابا جليا في املنطلو 

 واملن .   وح   املب غى.     
س نظري  الغرل الثقافي نمطا  ن الثقاف  الحسةةةةةةةةةةةةةةي   فال ته م بالبحث أو اعتشةةةةةةةةةةةةةةاف تعك

 صةةةةةةةةدرا ل حقيق   إذ  -عن شريو املالحظ -  بل تق صةةةةةةةةر على إلا بيريقي  ""املعرف  املطلق 

 ت قبةةل شبيعةة  "شةةةةةةةةةةةةةةيةةاء والظواهر على  ةةا في عليةةى. في حين يطغى على الح ميةة  القيميةة 
اتجاها ديليا باع مادها الوحي   ن  الل القر ن  -حد بعيد إلى-ثقاف  صةةوري   ف.ت تذ ذ 

بالجوانا إلا بيريقي    -في  نطلقاتها النظري -الكريم والسةةةةةةةةةةةةةةن  النبوي   دون أن ته م أبدا 
ثم فجذت تقول أ ها ت عل. يبدو شةةةةةةةةةةةةخص عبد الرحمن عزي في ع ابيى "دراسةةةةةةةةةةةةات في نظري  

إلاعال  وت كك البليات القيمي  في املنطق  إ  و"2003الاتصةةةةةةةةةال: نحو فكر إعال ي   مي " م

إ صةةةةةةةةةةةةةةوريا جدا  يطابو بين "نما  2009العربي : قراءت  عرفي  في الرواسةةةةةةةةةةةةةةا الثقافي "م
وأحوال ا في  جموع  كلمات وي ةةةةةةةةةةةةةةع تلبؤات " يالي "  لكنى ُيحدث شةةةةةةةةةةةةةةيئا  أو عثيرا   ن 

في -إلاعال "؛  ا يعد في ع ابى " نةجي  الح مي  القيمي في  2013الانزياح عن ذلك سةةةةةةةةةةةةةةن  

 ارتباكا بحثيا غير   رر. -نظري 

أن "ليس املوضةةةةوه هو الذي يصةةةةنع   وأنا أصةةةةد   Lundbergإذا صةةةةدقنا بما قال لوندبرت 

فةةةةةإ ي أع قةةةةةد أن املنةةةةةابن ال ت  سةةةةةةةةةةةةةة  ةةةةةد  ل  سةةةةةةةةةةةةةةيرت ف م الظةةةةةاهرت  21العلم  بةةةةةل املنةن" 
بشةةةةةكل -نما في تبهرها وت رغ ا إلاعال ي  والاتصةةةةةالي  ال تمكننا  ن تطويق ا بشةةةةةكل كا ل  إ

  ن  ح واها. فيبدو عذنا ن كك ا لنقرأها في أجزاء  ن صل   دون أن  عيد ق  بناءها. - ا

أ ا إذا قبلنا فكرت أن املوضةةةةةةةةةوه هو العلم ذاتى فسةةةةةةةةة صةةةةةةةةةب  النظريات ال ت تؤسةةةةةةةةةس لعلو  
صةةةةصةةةةين في إلاعال  والاتصةةةةال على املحك. لقد شةةةةارك هذا الطرح عثير  ن الباحثين وامل  

املجال  حسم البعض  اهم إلاشكال بذن أجاب أنى ال توجد نظريات  اص  بعلو  إلاعال  
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 ثال في   ريد أنجلز تذسةةةةةةةيسةةةةةةة ا  في حين اع قد البعض ل ر عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والاتصةةةةةةةال؛ إذ فشةةةةةةةلذ في

 "النظريات  وجودت ولكاها ليسذ جيدت"." أن Média 12ع ابى "نظري  إلاعال  

البنةةاء  ن بعةةد  -في نظري -الجودت  نظريةةا أو  نةجيةةا  إنمةةا هو  إن املعيةةار الةةذي يحةةدد هةةذه
ال  كيك  ن  الل ال وصةةةةل إلى  عطيات أف ةةةةل  ح   بكثير   ن تلك ال ت انطلقذ  اها  

بمع   الوقوف على ن ائ  قابل  لالسةةةةةةةة  دا  بحيث ت    على العملي  البحثي   ن جديد  

 عل ها عذلك. ال أ رى جزئي  تعمل على ت كيك إلاشكالي  وتبقي
 

  قائمة املراجع:

يع قد الباحثون وامل  صةةةةةةصةةةةةةون العرب في علو  إلاعال  والاتصةةةةةةال بةةةةةةةةةةةةةةةةةةة"قصةةةةةةور" النظري  في هذا 

الحقةةةل وصةةةةةةةةةةةةةعوبةةة  اسةةةةةةةةةةةةة  ةةةدا  ةةةا عمةةةد ةةةل تحليلي ل  سةةةةةةةةةةةةةير الظةةةاهرت إلاعال يةةة  والاتصةةةةةةةةةةةةةةةاليةةة  في 

ت  ل  في إلى اع بةةةةةار هةةةةةذه النظريةةةةةات وليةةةةةدت  ج معةةةةةات  -أغل هم- ج معةةةةةاتهم  ويرجعون ذلةةةةةك 

 صةةوصةةياتها عن ال ت يل مون إل ها وتنطوي عل ها الظاهرت ال ت يدرسةةو ها. غض النظر عن ذةةح  

ذلك  ن عد ى  فإن دراسةةةةةةةةةةةةة  "أثر وسةةةةةةةةةةةةةائل إلاعال  على الثقاف : املسةةةةةةةةةةةةة قل وال ابع في املنظورين 

يره إلى غ -دون فحصةةةةةةةةةةةةةى-إلانمائي والقي ت" تبحث فيما عداه  أي ت جاوز هذا ال صةةةةةةةةةةةةةور مالعا لإ 
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 امللخص: 

 

الاساااااااااااااااتاا ق ااتهذية اااااااااااااا اات ااته ذيد  ذ    اااذجاات هذهاالوذقة للاااذةة بااتلداااذ   ذ اا  اا ذ

قلحا ياذقةبي ياذفيذ ح لذقةبي اذي تذياصاااااااااااااا ذنهتذ ،ذ يت اااااااااااااا ذ ي  يا ذ ي ذ     ذ  ذ

يج دذبعضذ يتطقذقةغ   ذفيذكالذقةي   ا  ذكت ذةهذتأث  ذ  ت اااااااااا  الذ ي  ياذقة لقساااااااااااذ

هذ ،ذفيذكاا ذ مه ااتذي الذقةياااترتذق   ت اااذ الذاةاا  ذيهاالقذ ااتذساااااااااااااايحااتي ذهاالقذقة حاا ذط  اا

 ال ذدلقسااااااااااااااااذتحةيةياااذ  تاتقهذي  ااتهيملذي ديقهذقةي   ا  ذ ع أاااذذ ي،ذيا ،ذقة   ذ يذ

 قة ج ةذفيذقة ؤ ا  ؟

الاسااااااات ق تهذيالا اااااا ت ته ذقلحا ياذقةبي يا ذ ي  ياذقة ح  ذذالكلمات املفتاحية:

     تهذالاتصت ذقةغ ديا ذ    تهذالاتصت ذقةع ديااذ
 

Summary: 

This paper presents the approach between the uses and gratifications theory, 

and the  determinism value theory in the value axis ,and the related elements of 

the methodology. It is assumed that the existence of some areas of ambiguity in 

both theories had a direct impact on the study methodology in each theory. This 

research will attempt to present it through an analytical study of the concepts and 

tools to find out the difference between the two visions. 
 

Keywords: uses and gratifications, value determinism, research methodology, 

Western theories of communication, Arabic communication theories 

 

 

 املقاربة القيمية يف نظريات اتصال غربية وعربية:
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 :مقدمة

 اأث  ذ  ي ذقةع ق  ذقةاتل تياذيقلخصااااااااااا  ااااااااااايتهذالاجا ت ياذيالالاصاااااااااااتدياذيقة ي ياذي   ذ

لذ لذةيتذقةغ نذقةاج  ذ ،ذ اتجهذقة ا يذيقةاي   يذ جة تذ اااااااااا ر اة ذ ،ذقةع ق   ذأب ذ اااااااااا ر

 .ي اتجتتهذقةجبتأياذقةتيذالذتكتدذذتع ذيالذتحص ى ياجتتهذق تدياذ

ذ الذقةاصااا ي ذ
ا
ذيقلاااحت

ا
صااا لةذج يعاتذ ،ذقةغ نذ جتال

ر
يكت تذ    تهذالاتصااات ذية الملذق 

عةبذ يذق تلكتهذقةغ دياذق ساااااااااااااا ةاذقةتيذيصااااااااااااااعبذتع يةاتذ يذلد تذالذيج  ذاة ذ ،ذيجااذ
ر
ق 

قةبر ساااااااااايانذل سااااااااااياذقةي ذ الذ تذذ   ذساااااااااا  ذقة ح ذقةع  ت ذيكأبهتذتا ارذ ب لذك   ذ ،

 .ي  ي ذيلأعاذ أ ذق ص لذقةليذيبفذ  لفذقةغتةبذفيذ  قعذقلحضتلقهذ تىذآلا 

يدتساثيت ذ حتيةاذقةب يأيس لذ   ذقة   ،ذ تي ذأإ هذةملذت ا ذفيذقةعتةملذقةع  ت ذ سبذ

اذ ة يت ذ حتيالهذ ي  ياذتي   ياذجتدةذفيذ    تهذالاتصاااااااات  ذل ملذرا لذ بتلدتهذتي   ي

لااا ذت ااااااااااااااكااا ذ ياةباااتهذأا  ااااذ ح تةذ باااتلداااتهذفيذ سااااااااااااااا  ذ    اااتهذالاتصاااااااااااااااات ذية الملذ

ي ي  يتتهتذقة حجيا ذ ج ذ بتلدتهذ تة ذ ،ذ بي ذي ايذقة لدي ذثملذ ح  ذ ت  ذقل ت  ي ذ

 ...يإديقلدذسعي ذي   هملذك ذفيذ جتةه

يد  ذ (Uses & Gratifications) يبتلنذهلقذقة ح  ذ   ذ    ذالاساااات ق تهذية ااا ت ته

فيذ ح لذقةبي اذي تذياصااااا ذنهتذ ،ذذ Value Determinism (V.D)ذ     اذقلحا ياذقةبي يا

ذ اا  اا ذالاساااااااااااااااتاا ق ااتهذية اااااااااااااا اات ااته ك ق اا ةذ ،ذ هملذ (U&G)  ياات اااااااااااااا ذ ي  يااا ذيتعاا ر

 بتلدتهذالاتصااات ذقةغ دياذ الذ ساااا  ذقل  ا لذ تة لجاذثي ل ذثملذ الذ ساااا  ذقة ساااتةاذ

 يذق ضااااااا   ذة ال تذ ،ذ ال ذتحةي ذق ضااااااا   نذ يذ ،ذ ال ذ سااااااا ذقل  ا لنذ يذقةبترملذ

ذفيذث حت ذقةع دياذ الذ  ذ
ا
ذيقسااا هالكت

ا
 تالتصااات ذ تة لجاذقةجت يا ذيتيذت  يذثكش ذ اااي  ت

ذفيذ سااا  ذ ح  ذقةات لذفيذقة لقسااتهذقةعةيتذفيذكةيتهذة المل.ذ
ا
تب ي ذقة ت   ذ صاا  اات

ذ   اااااااااااااا اااتذ جا عااتهذيري ياااذيإاقذكاات ذق ا اااااااااااااااات
ا
ذ يذ  ا  اات

ا
لذهاالوذقةي   اااذفيذقةغ نذ ب لق

قة يت نذ تذجعةاتذتصاااااااااااااايفذكي   اذيري ياذ ت ايت  ذ ت بت  ذأإ ذث  ذيحاتلذإ لذ  قجعاذ

عايذ ،ذ ااااااااااااااأ ذق ي   تهذقةبي ياذاقهذ
ر
يأح ذفيذق جا عتهذقةع دياذيةسااااااااااااااال ياذقةتيذت

ةيااذ ،ذدي،ذي  لي ذ ااااااااااااااع بيذضاااااااااااااااتلنذفيذقةبا ملنذيه ذث  ذقةاليذيا   ذإ لذق ياةباتهذقةيبر

ت ملذفيذ ساااباذك ذ تذقساااار
ر
إيجتدذقةب قديغ تهذيقةي   تهذقةتيذتيتسااابذهلوذق جا عتهذيالذت
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قةغ نذ الذ تذيج يذفيذقة ااااااااااا   ذيهلقذ تذسااااااااااايحتي ذهلقذقة ح ذط لهذ ،ذ ال ذدلقسااااااااااااذ

 .تحةيةياذ  تاتقهذي  تهيملذي ديقهذقةي   ا  ذ يذقة ؤ ا  
 

 :ظريمدخل ن
 

ق ااااااااا  ذ    ذالاسااااااااات ق تهذية اااااااا ت تهذ الذ أكتلذ سااااااااتسااااااااياذكت تذ ج دةذفيذ ييه ذ

 (Active)  ه اتذ  ذقل  ا لذةملذيا،ذ اةبيتذأحسبذة ستر ذة المل ذ  ذإ هذج ا لذن ا

ذإ ق ذ ااتذتكجااهذتةاا ذقة ساااااااااااااااتراا  ذيهاالقذ ال ذ ااتذ  ااااااااااااااات اااهذ    ااتهذقةاااأث  ذ
ا
ي ةاا ذإلقدةذيي ياات

ذ    اذ
ا
قةتيذرةتذثبتأ هتذ اااااات عاذفيذ (Magic Bullet) ""قةاةباذقةسااااااح  اقةب يذ صاااااا  اااااات

 ااتةا ة لذ ياالذ اا قياااذقةساااااااااااااا عي يااتهذ ،ذقةب  ذ (U&G) قةغ نذيقة اااااااااااااا  ذإ لذ  ذ اا  ذ اا  اا 

ق تض يذ ،ذ ال ذإسات تهذ  دذ ،ذقة يقدذ ج ذإةيته ذكتتتذيج يأياش.ذيلكتهذأ ضيتهذ

ذ ،
ا
يسااااتر ذة الملذيسااااات    ذ يذ  هتذذق    ذ الذ  ذ أ قدذقل  ا لذهملذ ،ذيب لي ذ يت

ياع ضااا   ذيديقأعاملذيلق ذاة ذإ ااا ت تهذ يذ   ق ذة اي  افذتتاةفذ ،ذأ دذق  ذيأقذ

 .ف1ة ح دقهذ اي  اذ ه اتذأا ةذقة  ي ذقة  دياذيالاجا ت يا

هيتكذبعضذة ااااااااتلقهذفيذقةي   اذقةتيذت الذق جت ذةالأ  ق ذ  ذ ظااااااااحتنذقةي   اذتي ه قذ

إ لذ  هذ (Elihu Katz, 1973) الاسااااااااات ق تهذة سااااااااتر ذة المل ذإاذي اااااااا  ذكتتتذة يلذقةبيملذفي

ي  غيذيلفذقلحاملذق سااااا قذ الذثه ياذقةجبتأياذة ساااااتر ذة المل ذل ج تذياملذقسااااااا ااااات ذ

.ذ يذ  هذي ا،ذالاساااااااااااا ال ذ الذق عتي  ذقةجبتأياذقةساااااااااااتر ةذفيذق جا ر ذف2ةت جاتهذقل  ا ل 

سااااتر ذالاتصاااات  ذيةي ذ ،ذ ال ذ حا  ذيسااااتر ذة الملذ ،ذ ال ذقسااااات قملذقل  ا لذة  

أبا ذكلة ذتملذإج ق ذدلقساااتهذ بتل اذفيذالاساااات ق تهذية ااا ت تهذ الذ ييتهذ ااا ةتذ

ذ ،ذقة ااااااااع ن.ذةا،ذقةةك ذفيذهلقذث  ذيب  ذقةساااااااا ق ذقةليذ صااااااااه ذ تذط يعاذق عتي  ذ
ا
  دق

فذ ملذلي ياذتب  نذ رذutilityقةجبتأياذقةتيذي اااااااااااااا  ذإةيهتذكتتت ذه ذتيذقسااااااااااااااات ق ياذ  عياذة

ذ  ذ (V.D) ط حذ    اذقلحا ياذقةبي يا ؟ذ ،ذ ي ذق     ذي ا،ذقةاأكي ذ  ذقةبي اذالذ  ر

تك  ذ تضااااااااااا ةذفيذقساااااااااااات قملذيساااااااااااتر ذة الملنذ  هذة ذكت تذقة يقأرذقةلقتياذقة  دق ياذتيذ

فيذقة ي  ذذق ح تذقة  ي ذةةساااااة كذ تذقساااااااتعذةنسااااات ذ يت ذقة ي ذيقلحضاااااتلقهذية  قع

 يآلادقنذيقةا ا  ذبغ  وذ ،ذقةك  ذيقةكتريته.ذةا،ذ ي،ذيا ،ذقة   ذ يذقة ج ةذفيذقة ؤ ا  ؟
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ذ  ذقة ج ةذتبرذفيذط يعاذقةبي اذ ،ذجااذ سااااااااااااااا قهتذفيذ
ا
قأ  ضاااااااااااااايتذفيذهلقذقة ح ذ   ريت

 قة يت ذقةبيميذةنسااااااااااااتنتذي تذي  تبذ الذاة ذ ،ذديقأرذي تجتهذيإ اااااااااااا ت ته ذي  ذ    ا

(U&G) ةملذتا،ذ عيياااااذ ااااتة حاااا ذ  ااااتذأ  ذديقأرذة اااااااااااااا اااات ااااتهذقة  ديااااا ذ يذفيذقةاااا يقأرذ

ذةا يعاذن ااااأتهتذفيذ جا رذل ساااا ت يذت ط وذ
ا
 ذ   ق

ا
قةبي ياذقةعةيت ذ يذ بهتذالذتع   ذنهتذ  ااااال

ي الذقةيبيضذ ،ذ .(individualism) قة ةساااااااااااااا اااذقةب ق  ااتتياااذقةتيذتا ح لذ   ذقة  دق يااا

قلحا يااااذقةبي يااااذ  ذقةسااااااااااااااة كذةنسااااااااااااااااتنتذالذيياةقذ ،ذذتةااا ذقة ةساااااااااااااا اااا ذت    ذ    اااا

قةاااا يقأرذيقلحااااتجااااتهذقة  ديااااا ذ اااا ذ ،ذ ااااتجااااتهذ" ااااتذأ  ذقة  ديااااا"ذقةتيذتياةقذ ،ذقةبيملذ

قة ي ياذ ت ساااااااااااااات  ذةا،ذ ج ذهلوذالاأ  قضااااااااااااااتهذةملذتا،ذكتأياذة جت اذ ،ذساااااااااااااا ق  ذ تاقذ

   دياذ يذقل  ت يا ال سااااااذ ساااااا  ذقةبيملذأ  ذقة (U&G) ي  ااااا ذ يذ تاقذياجته ذ    

(collectivism)؟ذ يي اااتذت ااا يذ    اااا (V.D) يكاااأبهاااتذت  اااااااااااااااا ذ يذتاجاااتهااا ذ ااا  ذتاااأث  ذقةااا يقأرذ

عاتذثه ياذقلحتساااااااااااااا اذ ي   اذ
ر
يقلحتجتهذقة  دياذفيذالاسااااااااااااااات ق تهذة ال ياذ يي تذت

 ةغ  هتذ ،ذ اغ  قهذثبتأياذ يذأ ديا؟ (dependence) قةبيملذقةتيذل ذتصيفذك اغ  ذتتبر

 ذ-ي     ذهاالقذقة حاا 
ا
  ذيج دذبعضذ يااتطقذقةغ   ذفيذكالذقةي   ا  ذكاات ذةااهذذ- يضااااااااااااااات

 تاأث  ذ  ات اااااااااااااا ذ الذ ي  يااذقةا لقسااااااااااااااااذفيذكا ذ مه اتذي الذقةيااترتذق   ت ااذ الذاةا  ذأ ؤ اا

(U&G) ت حااا ذ  اااتذيج يذفيذيقلرذقلحااات ذضاااااااااااااا ،ذ جا رذيري تذةيب ق يذيياةقذ ،ذقة  دذ

لصاااااااااااااا ىذسااااااااااااااةملذقةاا  نذيتاجااتهاا ذتةاا ذقة ؤ اااذ  ذتةاا ذي باا  ذكاا ذل  ااتتااهذيإ ذكاات ااتذفيذ 

ق جا عتهذةيسااااااااااتذيث ياذ ت اةق ذي بهتذ جا عتهذ اي  اذفيذلي اتذيةاتذ ي   تهذلي ياذ

 ذ يي تذتياةقذلؤ ا
ا
 ،ذ ي  لذ ضاااااااتليذكايذيجع ذ ،ذق جا رذيلي هذ (V.D) دي ياذ يضااااااات

 ذةلة ذأهيذ    اذ(Independence) قةعةيتذق    ضاااااااااااااذتيذق اغ  ذثساااااااااااات اااااااااااا يذ يذق ساااااااااااااب 

 جتةياذ يذ عيتل ا ذي ،ذهيتذكت تذإ اااااااااتلةذ صااااااااا  ذ   ايذفيذتب ي هذةةي   اذ ،ذ  ذقةي   اذ

 ذيتيذت اااااااك ذ ياةبتذةة  لسااااااا  ذةك تذة  ال ي  فذ تذي  غيذ  ذيك  ذ
ا
ذت د  ت

ا
تاضااااااا ،ذجت  ت

 .ف3ةيةي ذ ،ذ ال ذ تذه ذكتر،نذ  ذقة قلرذ   ٍدذي الذ   ذ تذي قمل
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 :البحث إشكالية

 يت ذ الذ تذسااااا قذ ،ذتب يمل ذأإ ذإ اااااكتةياذقة ح ذتا ج ذفيذقةا ااااافذ ،ذط يعاذقةبي اذ

 ذيقةا فذ ،ذ   ذك تي هتذةاحبيقذ تجتهذقة  دذيإ  ت تته ذي بتلداذ(U&G) فيذ    

ذ رذ    اذة
ا
 .يأقذقة يئاذقةع دياذةسال ياV.D) اة ذ ي  يت

 

 :أسئلة املقاربة
 

فيذ    ذالاساااات ق تهذية ااا ت تهذ (Value)  تذط يعاذ يذ تهياذقةبي اذ-ذالسؤؤلاألاول ألا 

 ي تذ صتدلذتة ذقةبي اذ ت بتل اذ رذ    اذقلحا ياذقةبي يا؟

فيذق سااااااااااااااا  ذة ب يبتذفيذ ااا  ااا ذ –هااا ذث ااااذلصاااااااااااااا لذةقةا ااات فذ مه يذذ-السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلاألاوال ؤؤ   

 الاسات ق ته؟

ق سااااااااااااااا  ذة ب يبتذفيذ اا  اا ذذفي –هاا ذث اااذلصاااااااااااااا لذةقةا اات فذ مه يذذ-السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلاألاوال ؤؤ لؤؤ 

ذ-الاسات ق تهذية  ت تهذفيذقة يئاذقةع دياذةسال يا؟ذيه ذث اذلص لذةقةا ت فذ مه ي

 فيذق سا  ذة ب يبتذفيذ    اذقلحا ياذقةبي يا؟

 ه ذ    اذقلحا ياذقةبي ياذ تلحاذة لقساذقل  ا لذيلي هذيقتجتهتته؟ذ-ذالسلاألاوالرابع
 

 :للنظريتنياملقاربة املفاهيمية 

 : (U&G) املفاهيم األساسية لنظرية

 

الاساات قملذ  ةياذيق ياذيهتدأا ذأهيذساة كنذيالذي ج ذساة كذ:(Uses) :الاستخدام ت -

ة اااااااااا تعذإ  تذتيذ سااااااااااتر ذاقتياذ يذ ااااااااااخصااااااااااياذذ-قلحتجاذ –قة قأرذ –   ذهتد  ذيقةا  ذ

ية  ت تهذقةلقتياذ يذ ذي يي تذياع  ذقةا  ذقة يقأرذيقلحتجتهذ(U&G)  تة س اذ    

 .قةشخصيا ذأإ هذ لة ذياجتي ذقلحتجتهذقة  دياذي  ت رذأ لاتذةيص ذإ لذ صت ذقةبي ا

قلحاااتجاااتهذتيذ  اااتلةذ ،ذ ااة اااتهذةة  دذلااا ذتك  ذ اااتديااااذتاعةقذ: :(Needs) الحؤؤ تؤؤ ت -

 حتجتهذأساااااااااي ة جياذ يذ احبيقذث ، ذيهلقذه ذق ساااااااااا  ذثي ذ ،ذقلحتجتهذيتسااااااااا يهذ

 ذثملذق سااااااااااا  ذ(finite)حتجتهذثسااااااااااتساااااااااايا ذيهلوذقلحتجتهذ ح يدةذ ا يع هتبعضاااااااااااملذ تل

آلا  ذ ،ذقلحااتجااتهذايذقة عاا ذالاجا ااتسيذيقةي ااااااااااااااا يذكااتلحااتجاااذةال ا اات ذيقةاباا ي ذالاجا ااتسيذ

يتاااااحاااااباااااياااااقذقةااااااالقه ذيتااااايذقلاااااحاااااااتجاااااااتهذقةاااااجااااااات ااااا  ااااااااذ يذالاجااااااااااا ااااااات اااااياااااااا ذيتااااايذ ااااا ااااا ذ اااااحااااااا يدةذ

ذفيذ ااات ذذ ذيل ملذتصاااااااااااااا ي اااتذ ااأبهااتذ ةيااتذ ي (infinite) ا يع هاات
ا
قجا اات ياااذأهيذت اا ذ يضااااااااااااااات
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 (Maslow, A.H)   تجتهذقة  دذقةلقتيا ذذيتيذج يعاتذقةتيذ  ااااااااااااااتلهذإةيهتذ    اذ تسااااااااااااااة 

.ذكااالةااا ذيلدذ ع ملذتةااا ذقلحاااتجاااتهذفيذ    ااااذدي يااا ذف4ةةلحاااتجاااتهذي   وذ ،ذ ة ااات ذقةي  

  قأتذقةتيذق اات هذ ،ذ    ااذ اتسااااااااااااااة ذ اأبهاتذ كا هذ الذ (David McClelland)    كةيال ا 

 ذ رذاةاا ذتتة ذديقأرذ كةيال اا ذ ،ذقةاا يقأرذق اعةباااذ اات جا رذ يذ(Achievement)ة جاات 

 .ف5ة تل  ت ا

يتيذ تذياحبقذ ،ذقلحتجته ذي تذي اااااااااااااا رذ ،ذقة يقأرذ: (Gratifications) إلاشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ    تو-

ذفيذ
ا
ذ ا ت

ا
اقهذقةصااااةاذ تسااااات قملذيسااااتر ذة المل.ذييأقذ تسااااة ذأإ ذة اااا ت تهذتةعبذديلق

  اذقةاح  ز ذأإ ذتحبيقذة  ت تهذي ديذإ لذت لفذقلحتجتهذ ،ذةعبذديلهتذق حِ دذ  

يهيتكذ اللاذ تذ   ذقلحتجتهذيقة يقأر ذأتلحتجتهذتيذك ذ تذيحاتلذ ذ يذق يِ ملذةةسة ك

إةيهذقة  دذسااااااااااااا ق ذ كت تذتة ذقلحتجتهذ ضااااااااااااا  اذ ملذ عي  ا ذ يي تذت اااااااااااااك ذقة يقأرذ تةاذ

قل ساااااااااااميذت  اااااااااااأذإث ذقسااااااااااااجتلةذلحتجاذ عيياذيت جهذةاحبيقذذ  لااذ ،ذقةا ت ذقةي اااااااااااا يذ ي 

 .ف6ةه  ذ ع  

 :يال ظذ  ذة  ت تهذتصيفذإ ل (U&G) يفيذ    ا
 

إ اااااااااااا ت تهذ تتجاذ ،ذقةاع  ذ حا  ذيسااااااااااااتر ذة المل ذيتيذإ اااااااااااا ت تهذق حا   ذذ-1

يهلقذ تذت ك وذ    اذقلحا ياذقةبي ياذ الذ ساااات ذ  ذقة سااااتةاذتيذ هملذ ،ذقة ساااايةاذ

 .يذت ك ذج ه ذ  ةياذالاتصت ذ  ساتقةت

إ اااا ت تهذ تتجاذ ،ذ  ةياذالاتصاااات ذ  سااااات ذيق ايتلذيساااايةاذإ ال ياذ عييا ذيتيذذ-2

 .ف7ةإ  ت تهذقةع ةيا

قة قأرذفيذ بساااااااااااااااذتع   تتهذه ذ  تلةذ ،ذل ةذ يذ ااااااااااااااع لذ:(Motive) :الح فزو-الدافعو -

يه ذ تةاذأسااااااي ة جياذ يذذدق ايذ يذق ابتدذ  يقذيح كذسااااااة كذقة  دذ ح ذسااااااة كذ ع  .

  ساااااااااااااياذت جهذقة  دذإ لذقةبيتملذبساااااااااااااة كذ ع  ذيب يذقسااااااااااااااجت اهذإ لذ ج  ذ ت ذ يذي ااااااااااااا رذ يذ

 ف217 ذ1997ي ض ىذ تجاذ تذة   ذقلح ي  ذ

يةة يقأرذ سااا  تهذ اع دة ذبعضاااتذ تديذ يذأسااي ة  يذ ج ذ  قأتذقل  عذيث ،..ذيتيذذ

قةتيذتساىلذيلق ذإ ا تعذقلحتجتهذثساتسايا ذيق ساا  ذقةجتنتذ مهتذه ذيا ج ذ تلح قأتذقةتيذ

تحبقذقلحاااتجاااتهذقةجااات   ااااذ يذق عي  اااا.ذيث ااااذتصاااااااااااااا يفذ   ذةةااا يقأرذ ،ذ يااا ذقةغاااتيااااذ يذ
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ي ذديقأرذأ دق يا ذيتيذقةتيذتساااااااىلذل ااااااا تعذقلحتجتهذقة  دياذقةتيذقة تر ة ذأت ساااااااا  ذث 

  اااااااااااااتلهذإةيهتذ    اذ تساااااااااااااة  ذيقةجتنتذ تذأ  ذقة  دق يا ذ يذقل  ت ياذقةتيذتحبقذ تجتهذ

ذ الذاة  ذةلة ذأإ ذتجسي ذ
ا
قة  دذبع وذ يص قذفيذقل  ت ا ذيت ك ذالاة زقملذ تةبيملذ جال

ذ ،ذ ال ذضاااا اذل  تتهذ تجتهذهلقذق سااااا  ذل ذتأتتذ الذ سااااتنذ
ا
 تجتهذقة  دذ  يت ت

 .ي ت تتهذي تجتتهذقة  دياذقةلقتيا

تصاااااااااااااا ي اتهذ ا يا ةذ ه ااتذقةاصاااااااااااااا يفذقةاليذيجعةااتذ (U&G) يتصاااااااااااااايفذقةا يقأرذفيذ    اا

 : ي   

 الذ  ا ملذقةا لعااااتهذ صاااااااااااااا اااااهذ (U&G) ييا يذ اااا  اااا : (expectations) التوقعؤؤؤؤ تو-

عاىذثه ي ذل ملذ  هذالذير
ا
ذ ستسيت

ا
ذفيذث حت ذقةع ديا ذيتع  ذ  ا  ت

ا
اذق يتس ا ذ ص  ت

قةا لرذ ااأ ااهذ" اااتةاابذقل  ا لذ ،ذيساااااااااااااااتراا ذة المل".ذيلاا ذقل   ذهاالقذ (Eliahu Katz) كااتتت

ق  ا ملذ  ا  ذ بات ةااذة اااااااااااااا اتعذقةاليذياحبقذةبأ قدذ ا لعاتتهملذق ساااااااااااااا بااذ   ةااذ اتذل  ذ

ا ج ذفيذة ااااااا ت تهذقةاع  ذب اااااااأ ذ صاااااااتر ذيساااااااتر ذالاتصااااااات  ذيسااااااا تتهت ذي حا قهتذق 

ذ تل  ت تهذق اة داذيق ا لعا
ا
 .ف8ةق حببا ذليتست

 :(V.D) املف هيمولس سيةوفيونظريةو-

تح اا ذ ط ي ااتهذ  اا ذقة   ،ذ تيذبعاا دذيقأ ذ ،ذق صااااااااااااااالحااتهذيق  ااتهيملذق   ق ااااذإ لذ

الاتصاااااااااااات ذ  ذك   ذفيذإطتلذلؤ اهذثيساااااااااااارذ   ذقلحا ياذقةبي ياذيديلذقة سااااااااااااقذقةبيميذفيذ

ةنساااااااااااااااتنت.ذي ،ذ  جةاااذتةاا ذق  ااتهيمل ذق تياات ذالاجا ااتسيذيه ذ اا ياا ذ  ا ملذقة  يذقةعااتملذفيذ

الاسااااااااااااااات قملذقةغ  ت ذثملذ  ا ملذقةت ،ذالاجا تسيذيقةت ،ذة ال تذيقةت ،ذقة  تي ذيق كت ذ

ق عااتيشذ باات اا ذق كاات ذقة  تي ذيقة  ساااااااااااااا اات ذقة  تيذقل اا ياا ذةة الملف ذيقةسااااااااااااااااااذقةبي يااذ

ال يا ذي   ذاة ذ ،ذق  تهيملذقةتيذ ضاااااااااا ىذ ةيهتذ   ذقة   ،ذ تيذ اااااااااا غاهذقلخت اااااااااااذة 

قةتيذتا ق ملذي ط ي اهذثكب  ذي باصاااااا ذهيتذ الذقساااااااع ق ذ  ا    ذ ح ل   ذ بةي ذ ،ذ

 .قةاعةيق

 :(Value) القيمةو-

 ذ رذاةاااااا ذةملذيااااااأ اااااالذهاااااالقذق  ا ملذفيذ(V.D)  ا ملذقةبي اااااااذه ذق  ا ملذق  كتيذةي   اااااااذ

  ة تهذ   ذقة   ،ذ تيذةقةجالثاذقةتيذقطةعيتذ ةيهتذ الذثل فذ تذيساااااااااااااااحقذ ،ذت ساااااااااااااارذ

ع  ذثسااااااااااتاذ   ذقة   ،ذ تيذ يتع قذفيذأاملذ بعتدوذي ساااااااااا  تتهذيقساااااااااات ق تته...قل  ذير
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ست ذإ لذتجسي هتذقةبي اذ أبهتذ"الالتبت  ذ يذ تذيس  ذفيذق عنى ذيتيذ عي  اذل ذيسىلذةن

ذ تة ي، ذ" تذيعة ذ
ا
ذي دااتذ ص  ت

ا
ذكة تذقلت رذ  عةهذي بةهذإ لذ نزةاذ  ال" ذيه ذ يضت

ا
  ةيت

 ،ذقةشاا ي ذي  ت اذ ت عتنتذقةكت ياذفيذقة ي،".ذ  تذ تة ساا اذةةبي اذفيذيسااتر ذة المل ذأهيذ

ذالأ  ق ذ تل اااااااات ذ تكة هت ذقةل
ا
يذقأ   ذ  ذكت ياذفيذقة سااااااااتةاذيةي ذفيذقة ساااااااايةاذ الأت

"قة ساااااااااااااايةاذتيذقة سااااااااااااااتةا" ذ يذتيذق ح ذ يذق ح دذثهمل.ذ يي تذت ج ذقة سااااااااااااااتةاذ ي ذ تيذ

 ذيتيذ
ا
ذي ضاااااااا   ت

ا
 يذ – ساااااااات ذ  ةياذالاتصاااااااات ذل ملذ  ذقة ساااااااايةاذت ث ذفيذقة سااااااااتةاذ اااااااااال

 .ف9ةت ج ذق  جرذفيذض اذقةعاللاذ   ذقةجبتأاذييستر ذة الملذ-قة ستةا

  ذ مهااتذ ايااتلضذيالذنساااااااااااااااايرذقساااااااااااااااع قضاااااااااااااااااتذهياات ذي   ذ  اا ذيتع   ااتهذقةبيملذكج  ة ذيكج

قة   ،ذ تيذ  ذ بااتيي ذقةبيملذفيذقةجبااتأاااذقةغ دياااذت اب ذإ لذ    اااذ ااااااااااااااات ةاااذ  عاا ذ اا ةذ

  ق ااا ذ مهااات ذ بهاااتذتحصاااااااااااااا ذ  جعيااااذقةبيملذفيذالا ا اااتلقهذقة  ديااااذ"ق  ليثاااا"ذ يذفيذقةاج داااذ

ةليذيب  هذلت   ذ كساااااا  لدذ تةةغاذ.ذي ج ذ  ذقةاع  فذق كساااااااذةةبي اذقف10ةالاجا ت يا

ذفيذقلحضاااااااااااااتلةذقةغ دياذ الذ سااااااااااااات ذ  ذقةبيملذت ج ذ
ا
ة جة زياذي ج ذقةصااااااااااااايغاذثكش ذليقجت

 ذأهي"ذ  تدئذ يذ عتي  ذةةسااااااااة كذيسااااااااات  اتذق   ذفيذقلحاملذ(norms)  سااااااااا  تهذ عيتل ا

قذثه يا ذ الذ تذه ذ املذفيذقلحيتةذ يذ تذه ذ  ض ذي   ذ  ض  ذ يذ تذياعةقذ  تذيساح

 .ف11ةيأيهذأتر ةذ يذلي اذقساع تةيا"

يقة يقأرذ Needs يكتدذ  ا ملذقةبي اذفيذثد يتهذقةغ دياذيا ح لذ   ذ  تهيملذقلحتجته

Motivationsيق ي عااااذذUtilityاااتذكي يااااذقساااااااااااااااتااا قملذقة  دذةةبي اااا ذأااالةااا ذيب ملذ الذ ذ  

ذ ،ذدقأع   ذثي ذ   تي ذيقةجات
ا
.ذأاتةغ  ت ااذف12ةنتذ ااسااااااااااااااابتصاااااااااااااا يفذقةبيملذ ك بهاتذ ت جات

تاعةقذ إ ااااااااااا تعذ تجتهذك ذثأ قدذ ا يع هملذقة ساااااااااااي ة جياذكتةغلق ذيق ةك ذيث ،...قل ذ

يتيذقةتيذ  ااااتلهذإةيهتذ    اذ تسااااة ذةلحتجته ذ  تذقةبيملذق ااساااا ا ذأهيذقةبيملذقةتيذت  ااااأذ

جا ت ياذفيذقةجبتأا ذي  ا،ذتصاااا ي اتذتصاااا ي تهذ  ي ةذ مهت ذالالاصااااتدياذيقةساااايتسااااياذالا 

يقة ي ياذيقة ا  اذةذق ع أياف ذيقةبيملذقل  تةيا.ذيهيتذفيذهلقذقةاع  فذت  يذقةبيملذقة ي ياذ

ذكاأيذ جات ذ   ذ ،ذ جاتالهذ ن اااااااااااااااااذةنسااااااااااااااات  ذأهيذفيذقةجباتأااذقةغ ديااذةيسااااااااااااااتذ
ا
 جاتال

 قلحا ياذقةبي يا.ذق ص لذثست  يذةب  تطذث   ذ ،ذقةبيملذ ال ذ تذت  ،ذ هذ    ا

 جاااا ذإ اااااااااااااااااتلقهذ   ذ اا ةاااااذ (Milton Rokeach) اع   ااااتهذقةغ دياااااذكاع  فيفيذبعضذقة

اللت تطذقةبي اذ ت عاب  ذأتةبي اذ"تيذ عاب ذيح ىذ تة يقمل ذيتعب ذ ،ذت ضااي ذ ااخصاا يذ
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ذ Robert" Inglehard.ذي  كتذتصاااااااااااااا يفذ"إيةغاتلهف13ة يذقجا تسيذةغتياذ ،ذ تيتهذقة ج د"

قةعبال ياذ الذ ه ياذقة ي،ذيقةعاللتهذثسا  اذيالا  زق ذةةبيملذقةابةي ياذيقةبيملذقةعة ت ياذ

ذيهاااااالوذقة ؤ اااااااذتيذثل نذإ لذف14ةقة طني..قل .ذ يي ااااااتذت كتذث   ذ الذقةنز اااااااذقة  دق يااااااا .

ق  ا ملذقةااليذياكيااتوذ  اا ذقة   ،ذ تيذ يي ااتذي داذقةبي اااذ ااتةعبياا ةذقةاا ي يااا ذ يذيجعاا ذ

ذ ي  لذ 
ا
ملذي ج ذقة ي،ذ صااااااااا لذقةبيملذثسااااااااات .ذييأبت

 
ة   ذقة   ،ذ تي ذأإ ذقةجبتأاذسااااااااار

 ساااااا قوذث الذقةبيمل ذي ك  ذ صااااا لذقةبيملذفيذثسااااات ذقة ي، ذيةنسااااات ذالذيك  ذ صااااا لذ

 تذ دقةذي ا،ذ  ذتاجسااااااااااار ذأيهتذقةبيمل
ر
.ذ  تذكيفذت سااااااااااا ذ اللاذالالت تطذ تذ   ذف15ةقةبيملذيإ 

ة  ياااااذقة ي ة جياااااذقةبي اااااذيقةياااات  ذأاااالةاااا ذيع دذ ج   اااااذ حاااا دقهذت تاتذ الذ  ا ملذق

ةةاا  ااتا ذأااتةعاللاااذ   ذقةبي اااذيقة  ياااذقة ي ة جياااذةةاا  ااتاذ اللاااذ ث ذيلدذأعاا  ذأااتةبي اااذ

تاااأ ااالذثية  ااااذفيذهااالوذقةعاللااااذيتاااأتتذقلخةيااااذقةعصااااااااااااااكيااااذكاااألضاااااااااااااايااااذ اااتديااااذتااا لكذقةبي اااذ

يتحاضاامهتذيتح ةاتذإ لذإ ااتلقهذيلسااتر ذت جهذقل سااملذيج قل هذإ لذقةسااة كذقةليذتااة هذ

ذةة  دذيقل  اات اااذ ،ذالا ح قأااتهذيث  ق ذقةتيذتصااااااااااااااياابذقةعباا ذيقل ساااااااااااااملذذقةبي ااا
ا
   اات

 .ف16ةيقةي  ذيقةبةب"

يل ملذلأضاااااااااااااهذةاأي  ذهلقذقةا حذ جع ذقة يياذقة ي ة جياذةة  تاذ سااااااااااااات ذقةبي ا ذإالذ  ذ

ذقةجبتأا ذ
ا
ذيب  ذقلت تطذقةبي اذ تة  دذي  ك هتذ كش ذ ،ذ يذش ي ذ    ذ ص  ت

ا
قةا حذكت ال

ذيح اا ذقة  دذقةتيذالذ
ا
ييا ذ تيذديلهاتذ يذ ث هات.ذ"أ املذ ةيااتهذقةاعاات ا ذ رذقةبي اااذ ي ة جياات

 سااا يةياذ كش ذفيذالالت تطذ تةبي اذفيذسااا عهذيدصااا وذيل ةهذيأعةه".ذي"إ ذقكاساااتنذقةبي اذ

ذي ت اذ اااتة  قكملذ يذقلخة يااااذقةجباااتأيااااذةة  دذيقل  ااات اااا" ذي"قةاعةقذ اااتةبي ااااذ
ا
ذي  ال

ا
إدلقكااات

ذق دقدذتعةبهذ تةبي ا" ذي"إ ذقةاعةقذ تةبي اذ ب يٌ ذ تةعةمل ذأ
ا
ذ تأعت

ا
كة تذق دقدذقة  دذ ة ت

أي تذياعةقذ    اااااااااااااأذذف17ةذ ب يٌ ذ جاتدذقةي  ذي بتي اذالا ح قأتهذيقةا  ذيقة ااااااااااااااا قه..."

قةبي اذ يذ صاااااااااااااا لهتذأا ذقة ي،ذك تذي ك ذ تيذفيذ كش ذ ،ذ  لرذ ،ذ  ة تته ذةا،ذكيفذ

 ذألة ذيااأتىذ ،ذط  قذ"قةاع  ذةةبي ااذ ،ذ ال ذت  ااااااااااااااأذ يذكيفذتصاااااااااااااا ذقةبي ااذةة  د

 ذيتيذق   ةاذثي لذفيذساا رذ  ق  ذذف18ةالاتصاات ذقةشااخصاا يذ يذ ،ذ ال ذيسااتر ذالاتصاات "

 .ت ديذفيذقةمهتياذإ لذتعةقذقة  دذ تةبي ا

ق  ااااااااااااااكةاذ  ذلؤ اذ   ذقة   ،ذ تيذتحصاااااااااااااا ذ صاااااااااااااا لذقةبي اذفيذقة ي، ذيقة قلرذ  يتذ ج ذ

يتأ ذقة ي،ذفيذإ اتلذقةبيملذ يذتاكت  ذ رذنساااااااااااابهذقةبيميذي عضاااااااااااااتذ صااااااااااااتدلذ    ذةةبيملذت
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ذفيذق جا عتهذثكش ذ
ا
ي اة ذ ،ذقةب ةذيقةج تهذ تذت اةاهذقةبيملذقة ي ياذ يذيت   ذ صاااا  اااات

كت ذ ل ذقةع ي ذ ،ذقة ضاااتر ذذ- ةيهذقةصاااالةذيقةساااالملذ-تبةي يا ذي ،ذق ع ي ذ  ذقة سااا   

 ،ذ جاا ذقةا مل ذيقةشاااااااااااااا اات ااا ذي صاااااااااااااا ةذق  ة ملذذيقةبيملذقلح ياا ةذقةتيذ  أااتذفيذقل ااتهةيااا

يإجتلةذق ساااااااااااج   ذي ل ذ تذ ر  ذ حةفذقة ضاااااااااا  ذقةليذتك  ذ  ع ذتحتةفذ ج   اذ ،ذ

قةب تر ذ الذليملذقةاعتي ذيقلخ  ..قل .ذيهلوذقةبيملذةملذتصاااااااااا لذ ،ذقة ي، ذ  ذ ،ذقةجبتأا ذ

ذ الذ  ااااهذي ا،ذتا رذ يااااتبرذقةبيملذةنساااااااااااااااااات ياااااذفيذقةج
ا
بااااتأاااااذيق جا رذةاااالةاااا ذ جاااا ذتااااأكياااا ق

يل ملذ  ذ تيذ  .(Milton Roceach)ف19ةيقةشااااخصاااايا.ذيهلوذقة  ضااااياذيق  ةذ ،ذأ ضاااايته

الذييا ذديلذقةجبتأاذفيذقةاأث  ذ الذقةبيمل ذةايهذي  ذ  ذ"قةجبتأاذفيذ  اااةاتذرته ةذدي ياذثملذ

ذ مهتذ
ا
ذ ت  تلساااااااااااااااذفيذقةعاللاذ رذقةبي اذقة ي ياذث ااااااااااااااةياذقل  ق ت

ا
ذقجا ت يت

ا
 يذ  لهذبع ق

ذ مهت"
ا
.ذيهيتذيا ،ذالاةا ت ذفيذ سااااااااااااااأةاذقةجبتأاذك تذفيذقةبي ا ذأا ذق جا عتهذف20ةق اعتدق

قة  قرياذ يذقة ث ياذ يذ جا عتهذقة يت تهذقة ضاااااعياذالذت ة ذقةبي اذيالذقةجبتأا؟ذي  يتذةملذ

ت يتذ ب  ذإجت اذ ،ذهلقذقةسااااا ق ذفيذق  ة تهذقةجالثاذق  اااااتلذإةيهتذفيذهلوذق بتلدا ذأةي ذ  

ذ  ا ملذث اا ذإالذ  ذنسااا اتذ  ذتة ذق جا عتهذ
ا
 ،ذ ال ذقةساايتلتهذق ا  لا ذ صاا  اات

كت ذةاتذ صااااااا لذدينيذةامهتذق اع هذ يهذ ب ذقةت ، ذيتيذتعيشذآلا ذ   ةاذقةبيملذيقةجبتأاذ

قة عي ةذ ،ذقة ي، ذ يذالا ح قأيا ذيإاقذكت ذهلقذه ذقةا ساا  ذثل نذ ياقذقةساايت  ذأا ذ

    ذكتٍ ذةا
ا
 . س  ذ ص لذقةبي اذ يذقةجبتأاذ    ت

 :(Determinism) الحتميةو-

ذ-  تذفيذاة ذق جا رذةنسااااااااااتنتذ-قلحا ياذأ ضااااااااااياذأةساااااااااا ياذتب   ذإ ذك ذ   ذفيذقةك   

يإدلقكذةنساااااااااات ذيتصاااااااااا أتتهذ تضاااااااااارذةبت   ذ يابتذساااااااااا بيذيياةقذ ،ذسااااااااااكبذ  ااااااااااي ذ يذ

ي يضذ يذي ضاااااااااااااا يذ اا يلوذإ لذ   ااتطذ عيياااذ ،ذقة  قه  ذذ- حسااااااااااااااابذتع   ذقة ااتلق ت-أااترض

 ذ يذقة  قه ذإ لذ صاااااااااااااا لذيق  ذ يذ اغ  ذلري ذيدتةات يذأي   اذقلحا ياذتيذإ تدةذقلح قد

ذيضااااعهذفيذ ةبه ذ
ا
ذإةايت

ا
ذ ،ذهللاذ يذلت   ت

ا
يق   ذيل ذيك  ذهلقذق اغ  ذفيذ   ذق   ي  ذل لق

يه ذفيذ   ذ    ،ذلت   ذط يىي ذكأ ذيك  ذالالاصتدذ يذيستر ذة اتلذتيذق اغ  ذقة ري ذ

اي ة جيااتذيساااااااااااااااترا ذة الملذتيذق اغ  ذفيذتحاا يا ذ  قكتذقةسااااااااااااااةااااذيقةساااااااااااااايا ةذ يذ  ذتك  ذت

قة ري ذفيذإ اتلذقةجبتأاذيقةب ة ذيةي ذ ضااااااااا   ذتة ذقة ساااااااااتر  ذ يذيك  ذقة ساااااااااقذقةبيميذ
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قة اااااترضذ ،ذقةااااا ي،ذه ذق اغ  ذقة ري ذ ال لذقلحضاااااااااااااااااااتلةذيقةجباااااتأااااااذك اااااتذت    ذ    ااااااذ

 .قلحا ياذقةبي يا

قة ةسااااااا اذقةتيذتا  كتذ   ذذق  اااااااك ذقةي  يذفيذهلقذق  ا ملذه ذ  ذلت   ذقلحا يتهذي ج 

ساا  و ذ بت  ذ
ر
قةا يعانذأتلنساات ذالذي ة ذ يتلقهذ  ذتيذل ق   ذقةا يعاذي ا يتتهتذقةتيذت

ذ اع دذ
ا
ذ  ك ت

ا
ذثبتأيت

ا
ذيكيت ت

ا
ذ ع أيت

ا
الاتجتوذآلا  ذقةليذيا  كتذ   ذةنست نذ ص اهذكتريت

يلي ياذي  الليا ذثبعتد ذ اااااااااااااات بذيسيذتتل ييذيياةقذ ،ذ  ياذ بةياذي ي   اذأا  اذ

ذإيتو
ا
ذ يهذي اجتي ق

ا
.ذيهلوذقة ؤ اذتعايذ ،ذ أ ذف21ةي ايهذقةعيشذفيذقةعتةملذقةا يىيذ ا  زق

ذ
ا
نذ تذيجعةهذ سااااااااايا ق

ا
ذي  لكت

ا
ذفيذثل  ذيه ذيق يت

ا
إلقدةذةنسااااااااات ذقة ق يا ذيتجعةهذساااااااااي ق

ذ الذ   وذ ،ذق تة لااااااتهذ ،ذقةكااااااتريااااااتهذيث ااااااااااااااياااااات ذقةا يعيااااااا ذةاااااالةاااااا ذي ،ذ ال ذهاااااالو

 ذ  ذيسااااا  ذيأقذ
ا
ج ذج ق ذيالذير

ا
قلخت ااااايا ذأتلنسااااات ذالذيتضااااارذةلحا يته ذأا ذالذير أرذدأعت

ل ٍلذك   ذ ،ذةلقدةذيقةاتاياذيقة سي ذ  تذقتصاااااات ذةنساااااات ذ  ي   اذأا  اذي  الليا ذ

 -أإ ذاة ذيساات  و
ا
ذذ- يضاات

ا
ذاقتيت

ا
ذةساا  وذيضاات ات

ا
فيذقةاتة ذ ،ذقلحا يته ذي  أ ذةهذهتديت

ذ   ق ذإاذالذذ أعتةهذ سااب
ا
 تذي  ذهلقذالاتجتو.ذي ،ذق  ك ذ  ذهلقذق  ضاا عذيحاتلذ حجت

ذفيذهلوذقةع تةا
ا
 .ي  يذث  ذ يس ق

 

 :مناقشة أسئلة البحث -

فيونظريةوالاسؤؤؤؤؤؤؤؤتخدام تو إلاشؤؤؤؤؤؤؤؤ    تو م وم ؤؤؤؤؤؤؤؤ   و (Value) م وموقعوالقيمة -السؤؤلال األول

 تلكوالقيمةوب ملق  نةومعونظريةوالحتميةوالقيمية؟

 

 أبهتذديقأرذاقتيا ذأ ديا ذ تىذتة ذق ساااااااااااااا تةذديقأرذقجا ت يا ذأهيذ (U&G) تا  زذديقأر

 ج ذ صااااالحاذقة  دذ تة لجاذثي ل ذأتلحتجاذةال ا ت  ذتيذ تجاذتت ذقة  دذيتحبقذةهذ

ق ي عا ذيكلة ذقلحتجاذإ لذقةاب ي ذيكلقذقلحتجاذإ لذتحبيقذقةلقه ذيهلوذتيذقة يقأرذ يذ

اتذ تساااة ذفيذه  هذقة اااا   ذيتيذل ذالذتباصااا ذ الذق جا عتهذقةغ دياذقلحتجتهذقةتيذ اااي 

  ي ذ (Inglehard Ronald) لي ة    ااتلذإةيهتذةإيغةاتله قةتيذدلساااتذ تسااة  ذيتيذ  ساااتذقةتي

ق ساااا ذقةعتةميذةةبيملذيجعةاتذفيذ"قةبيملذقةعة ت ياذقةعبال يا"ذك   ةاذال باذ   ةاذ"قةبيملذ

 .ذف22ةقةابةي يا"
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قةعتدقهذالاتصاااااتةيا ذيديقأرذة ااااا ت تهذبعضذثه ياذ ،ذك  ذذفU&G    ذةي ااسااااابذ

ذ يذديقأرذ  يباذفيذقةي   ذي ساااا ي اذ
ا
ة ال يا ذ تذتيذإالذساااة كيتهذيق ياذتعا ذلي ت

ي يا ا ةذفيذق جا ر.ذ ،ذهيتذالذنسااايرذالاسااغيت ذ ،ذ    ذالاساات ق تهذية ا ت تهذ

يدتلحتجتهذية  ت تهذق احببا ذيقةا تي،ذقة قلرذ   ذذ ع أاذقلحبترقذق اصةاذ تة يقأر 

أئاااااااذي     ذ يذأ  ةذ  يياااااااذي    .ذيهاااااالقذث  ذالذتيا وذ    اااااااذقلحا ياااااااذقةبي يااااااا ذ اااااا ذ

.ذيقج هااتدهااتذييصااااااااااااااابذ   ذالالتباات ذ ااتةبي ااا ذ ،ذليملذ  عياااذف23ةتسااااااااااااااا ياا ذ يااهذيت نيذ ةيااه

قةاعتةيملذقة دت ياذقةتيذيي للذذإ لذليملذساااااااااااااات ياذ  سااااااااااااااا  ذساااااااااااااا  ر  (Egoism) اا أاذفيذث ت

قةاج  ذ مهتذفيذلتر اذ"قةبيملذق عاةا"ذ يذقةبيملذ"قة اااا هت "ذ ا اااا وذ   ياذق جا رذثسااااتساااايا.ذ

ذفيذقةسااااااااااااااة ك ذ تذتي  ذت ا ذيتا ع ذفيذ
ا
يحتةذجت  ت

ر
يقةبيملذ"ق عاةا"ذ يذ"قة اااااااااااااا هت "ذ يذق 

 اياتلضذ رذقةبيملذقةب  ذيفيذقة ااااااااااااااعاتلقهذيث ااااااااااااااعاتل ذيهالقذ اتذيساااااااااااااا ياهذ تيذ اتةاعاتيشذق

عاةا ذ  تذقةا اااا وذقةليذ  ااااتنذ ي   اذقةبيملذأا ذ ايجاذةا اااا وذ   ياذ سااااتسااااياذ  ااااتلذ
ر
ق 

ذ ااااتذييا قذ الذ
ا
إ لذ  ة هااااتذ تيذفيذثيااااتيااااتذ ال  ااااتتااااهذ   ذق جا رذقل تقر ي ذياةاااا ذ ااااتة اااات

ذ  ة ياذق جا عتهذقةع ديا ذي ه ات ذتغةيبذقةعتط اذ الذقةعب  ذيقةي  ةذقل ترياذةةت ، 

ق  ساااسااااذقةعترةيا ذي يتنذق جت ذقةعتمل ذيقةنز تهذةلصاااترياذةخ   ذيقةشاااخصاااياذ ي   ا

.ذيك ذاة ذض ،ذ    اذف24ةالا  عتةيا ذيقةنز اذقل  ت ياذي يتنذقلخص  ياذقة  ديا..قل 

سااااااااااااااةا  اااذ اااااااااااااا  ةياااذةملذتساااااااااااااااملذفيذإ ااتدةذ ياات ذ يذت  يملذقةي ملذقةبي ياااذيالاجا اات يااا ذ اا ذ

 .تهاااتذيتص  ات سا تذفيذ ت  ذ ،ذ
 

الذييا ذقةبيملذفيذتح  زذقةساااااااااااااة كذالاتصااااااااااااات يذل ملذ  هذالذ  (U&G)  ذ    ذ:الخالصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةو ي

ذالذتاجتي ذ  يدذ
ا
ذ يذساااااااب تذ  عيت

ا
يحا تذ لة ذ ااااااا ق ا ذةايهذيضااااااارذةلة ذقةاح  زذ  يدق

 تجتهذقةلقهذقة  ديا ذيهلقذقةساااااااااااابفذ سااااااااااااب  ذ  يلوذ  ةساااااااااااا اذق جا عتهذقة ري ياذ

ذفيذق ي   اذقةبي يا ذذقةةيب قةيا ذقةتي
ا
ذلتلق

ا
ذ ساااااااتسااااااايت

ا
تا ساااااااتذأيهتذقةي عياذي لاااااااحتذ ك  ت

ةا،ذهااالقذالذيي تذيج دذ ي   اااتهذلي يااااذفيذق جا عاااتهذقةغ دياااا ذإاذي ااا يذ  ذ  قديغملذ يذ

     (U&G) ذ تة ح ذ مهت
ا
 ذل ملذ  ذ  ي ذقة لقساااااتهذقةغ دياذقها تذ  ثتلذةملذيا،ذ عييت

هااااتذة ب يبياااااذة عضذ  ااااتهيملذ اااا  اااا ذالاساااااااااااااااتاااا ق ااااتهذقةا ااااتي،ذقةجبااااتفيذفيذ ااااات ذ عااااتل  

ية اا ت ته ذيكلقذ تذل ذياضاا يهذ  ا ملذ"ة اا ت تهذالاجا ت يا"ذقةتيذل ذتاتةةاتذقةبيملذ



 2017 العاشر: -العدد التاسع( 04)جمللد ا: االجتماعياجمللة الدولية لالتصال  

109  
 

فيذسااااااااااااااياات ذقةا  اااااااااااااائاااذالاجا اات ياااذقةتيذتاااأط ذ ااتةبيملذ  تافذ صاااااااااااااااتدلهااتذ كاات ااتذدي ياااذ ملذ

 قجا ت ياذ ملذ سا ل ا.

فيذق جا عتهذقةابةي يا ذأا ذسااااااااااااايأتتذ  اترتذ  تذقساااااااااااااات قملذ بتيي ذي ديقهذهلقذق    ذ

ذثدقةذةملذ   ااااااااااااتنهاذ تذيحصاااااااااااا ذ ةيهذفيذق جا عتهذقة ري ياذةسااااااااااااك   ذلريساااااااااااا  نذثي ذ  ر

تصاااا ملذةااا اااافذ تذبع ذقة يقأرذيقلحتجتهذية اااا ت تهذقة  ديا ذية ذتضاااا يتذ ج ذتة ذ

ذ تذنهلقذقةب لذ يذاقك.ذيثكش ذ ه يا
ا
فيذ سااااااااااأةاذقةبيت ذذ-لد تذ-ق   اااااااااا قه ذة ج هذ اااااااااايئت

يقلحصاااااااااا  ذ الذ   اااااااااا قهنذتا ج ذفيذ  ذثدقةذالذتهاملذبساااااااااا ق  ذ تاقذي أضذبعضذثأ قدذ

قةاع  ذة عضذق ضااااااااااااااات   ذة ال ياااذ يذقة حاا ذ مهاات ذ يذ تىذقةاع  ذة عضذقة ساااااااااااااااتراا ذ

ة ال ياذدي ذ   هت؟ذهيتذسااااايج ذلتر اذ ،ذقةبيملذ ج  ذةقلحال ذيقلح قملذة ضذقة صااااا ف ذ

ذ ،ذق  ي ذيقة
ا
ضاااااااتل ذقة ساااااااتدذيةأساااااااتد ذسااااااا  ذ  لقهذآلا   ،...فذ يذهيتذ اا ااااااافذ ااااااااال

الالتبت ذ تالساااااااااااااات قملذي  ملذالاساااااااااااااات قملذ ،ذق اتحذيقة قللذيق   ي ذ الذقة قلر ذإ لذ تذ

 .تب لوذقةبيملذقةتيذت ة ذإلقدةذالا ايتعذ جة تذت ة ذإلقدةذقة ح ذ  تذيالر اتذ ،ذ ضت   
 

نان :    فيواملسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتونوإلامة  ق وفيونظريؤؤؤؤؤةو – و)الت ؤؤؤؤؤؤ جيوم   يوهؤؤؤؤؤؤقوومؤؤؤؤؤؤةوق ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو السؤؤلال ال

فيوو-الاستخدام تو إلاش    توفيوال يئةوالعربيةوإلاسالمية؟و هقوومةوق و و)الت  جيوم   ي

 املستونوإلامة  ق وفيونظريةوالحتميةوالقيمية؟

 

 :(U&G) أوال: خبصوص مدخل

قةب قديغملذ   ذ جكاا ذي  ااك كذ يالذيجبذقةاأكي ذ  هذإاقذكت تذبعضذأ ضاايتهذقةي   اذ يذ

أيهت ذأإ ذاة ذيعنيذت اااااااا وذ يذت ااااااااا ذفيذ ديقهذقةبيت ذيد تذسااااااااات لذ هذ ،ذ اترت ذيهيتذ

ق  ت اذ   ضاااااااااااااايااااذ   ااااذقل  ا لذيتعااا دذ (U&G) ي ا ذالاةا ااات ذق مه يذثي ذفيذ ااا  ااا 

 الذ ج   اااذأ ضاااااااااااااايااتهذ ه اااتذأ ضااااااااااااااياااذ (U&G)  يااتلقتااهذالاتصااااااااااااااااتةيااا ذإاذيب ملذ اا  اا 

قة  اااا ذ يذقة قسيذقةليذي اة ذإلقدته ذيدتةات يذأا ذ ،ذيح دذق  قدذ يذق ضااات   ذذقل  ا ل 

ة ال ياذقةتيذي  بذفيذقسا هالكات.ذهلوذقة  ضاياذ   ذ  ك ةذفيذق جا عتهذقةغ دياذ  سااتذ

ذك تذ
ا
ذ ،ذق جا عتهذث    ذإاذإ ذقلخيتلقهذق ات اذ  تملذقة  دذةيسااااااااااتذ  ةذت ت ت

ا
أضااااااااااال

 ا ذقةليذ ة لتهذ  لساذأ ق ا  لهذقةيب ياذ يذفيذ د يتهذتحةيةياذي ب ياذ  تلذقةاي   ذق 

ال باذ ج ذ  ة تهذ ي ااااااااااااي ذأ ك ذيدي  ذ  لدي ذينع ملذت اااااااااااا  سااااااااااااكتذي   هملذقةاج   ذيك تذ
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ت اااا  ذ يت تهذ ةايتهذيسااااتر ذة الملذقةاب  ذي  قكتذإ اتلذق حا  ذة ال تذق ساااايا ةذ الذ

لقهذتيذ  اااااااااااااا ااهذ ااتلخيااتلقهذقةتيذتباا ملذةةع اا ذأي ااتذه ذ  اا ذق جاات ذقةعااتملذفيذقةغ ن ذأااتلخياات

ذ ،ذساااااا ةذقةساااااةااذقةسااااايتسااااايا ذ
ا
دي ذ  ذت ت رذتة ذقلخيتلقهذةةاح لذقلحبيبت ذأ ضاااااال

ت ا يذسااااااااااااااةاااذقةاج عاتهذقةاجاتل ااذقةاب  ذتيذ ،ذيحا دذتةا ذقلخياتلقهذقةتيذت بتذقة  دذفيذ

 .إطتلذقةا عياذيقةع  ديا

أإ ذأ ضااااااااااياذ   اذقل  ا لذين ااااااااااتطهذ   ذ  ااااااااااك كذأيهذي اليةذ الذق جا عتهذقةغ ديا ذ

 كش ذفيذق جا عتهذقةع دياذيةسال يا ذ  ذأهيذالذتيا قذ الذقة  دذ  سهذفيذك ذث  ق  ذ

أت ي   اذة ال ياذفيذقة ة ذقة ق  ذتكتدذتيحصاااااااااااااا ذفيذ صاااااااااااااا لذليميذيق   ذيه ذق صاااااااااااااا لذ

اذقةساااااايتساااااايا ذيتيذثلةياذ ،ذقةسااااااةا ي ذق ا ج ذفيذقةب  ذق اي لةذي الذل ساااااااتذقةسااااااةا

   ذقة ئتهذث   ذق ك  اذةة جا ر.ذيتيذقةتيذتح دذقلخيتلقهذة ال يا ذ تساااااااااااااااثيت ذقةنزلذ

قةيساااااا  ذقةليذ   ذياحبقذ ايجاذبعضذقةإلاااااااحتأاذةةا  ي ياذي  قلرذقةا ق اااااا ذالاجا تسيذ

 الذث ة ياذذقةتيذ  يلهتذتعي ذإ اتلذقةاج  ذ  تذي اجهذ  تملذقةسااااااااااااااةااذة ال تذق   ي 

كتذياسااااااااانىذةهذالاساااااااااا  قلذيتجيبذالاتهتملذ تلخيت اذ يذقةع  ذ ت جي ةذقلختلجيا.ذ ،ذهيت ذالذ

 ذأتةسااااااااااةااذ
ا
ي ا،ذقة ك  ذإ لذق ايتلقهذق ساااااااااااجيب ذ تىذة ذكت ذ سااااااااااا قوذقةاعةيميذجي ق

تا ،ذفيذاقتهذيتحت ااااااااااااا وذ ،ذ ااااااااااااا تةهذي ،ذي ييه ذأتيتلقتهذقةتيذق اتدذ ةيهتذالذتت لذ ،ذ

 .اتحذفيذ  ت هذي كت هق 
 

 :ثانيًا: خبصوص نظرية احلتمية القيمية وااللتباس املنهج 

ك تذه ذرته ذفيذ بيت ذةع.ذ  ذ فذة لقساااااااااااااااذ (U&G)  ،ذ     (V.D) تسااااااااااااااا ي ذ    ا

ثل نذةالوذقةي   اذذ- ذيهلقذث  ذالذ  تلذ ةيه.ذيهلقذ تذي ك وذ صاااااااااااا  ذ   ايذف25ةقل  ا ل 

قةي   اااذة ال ياااذالذتةغيذقةي   ااتهذة ال ياااذث   ذق ع يأاااذ الذفيذل ةااهذ"إ ذهاالوذ –

قةساااااااااااااااات ااااذقةع ديااااذيقةغ ديااااذ ااا ذتةابتذ عااااتذ الذبعضذق سااااااااااااااا  اااتهذة ب يبيااااذيق ي  يااااذ

يق ع أياااا ذيتيذت    ذ مهاااتذ يااا ذ سااااااااااااااا  ذقةبي اااا ذ يذق عياااتلذقلحضااااااااااااااااتليذيقةبيميذقةاااليذ

.ذيتا   ذبعضذالاةا تسااتهذق ي  ياذف26ة   اتاح كذفيذإطتلوذ حا  تهذي ضاات   ذهلوذقةي

 :فيذهلقذق بيت ذأي تذيأتت
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 ذوع  اجلمهور وإرادته احلرة: -1

الذ (V.D) ي    ذقة سيذيقلح  اذفيذق ايتلقهذقل  ا ل ذأإ ذ    ا (U&G) إاقذكت ذ    

تع   ذ الذتة ذقة  ضااااااااايا ذ  ذتا لرذ كش ذ ،ذاة ذ ،ذل  ذ أ قدذقل  ا ل ذأهيذت    ذ

هملذ سااااااااااااااا  ااتهذثبااتأياااذيلي ياااذ ااتةياااذيلاا لقهذ حجياااذ  ااات ةذ  ااتذي ا،ذكاا ذيق اا ذ مهملذأي

قساتالصذقةبي اذقةست ياذ ،ذق ضت   ذة ال ياذق ات ا ذي نيذ ،ذقة يت ذ  ذ ج ذهلوذ

ق اتلةذالذ  ذ  ذتساااااي ذإ لذ ة ياذثبتأياذ  يباذالذتبت ذ تةاعةملذ تةضاااا يلة ذ  ذ تةاج داذ

يتيذتحاتلذإ لذت   ذفيذقة ح ذيقةاحةي ذ تةكتدذيا أ ق ذة ساااااااااا اذذ كش ذ ،ذ يذشاااااااااا ي ذ    

لةيةااااذ ،ذقة ااات ج  ذ   سااااااااااااااامل ذأ اااتذ اااتةاملذيق ي   ااااذقةبي يااااذاقتهاااتذ عاةااااذ يذ  اااااااااااااا هااااذ

ساااااااااااب   ذيهلقذ تذت اااااااااا  ذةه
ر
ذ-دقر تذ-ة ااااااااااتلهافذة  ذكٍ ذ ،ذقة ت  ذيق  ح   ذق  ساااااااااا ذيق 

ةع  تذه ذسااااااااااااااةي ذ جا عتهذكت تذيالذتتق ذ    اذقلحا ياذقةبي يا ذي تذ تةاملذيق  قط،ذق

ذ اات    اااذقةسااااااااااااااةا  اااذ
ا
بعياا ةذ ،ذ يااتةذقلح  ااتهذقلحبيبياااذ ياالذ صاااااااااااااا ذالاساااااااااااااااع ااتلذ  يلق

يقة اااااااااااااا  ةيااااا ذ ،ذهيااااتذكاااات ذيجاااابذقةاساااااااااااااااياااا ذ الذق ساااااااااااااااجياااابذي الذقة اااات اااا ذفيذ  ةياااااذ

 .قساتالصذقةبيملذإاقذكت ذالذ  ذ ،ذقساتال اتذ ،ذ ال ذق س ذ تالسا ت ا
 

 :التأثري السليب واإلجياب  على القيم لوسائل اإلعالم ومضامينهاقياس  -2

 الذلت  ةذ تذي ا،ذي اااا هذ بت  ةذقةسااااة ياذيةيجت ياذ تاللت تطذ رذ (V.D) تعا  ذ    ا

ذإاقذكاات ااتذق حا  ااتهذالذتابياا ذ ااأياااذلي اااذ يذتايااتلضذ رذ
ا
قةبي ااا ذإاذ"يك  ذقةاااأث  ذسااااااااااااااة ياات

بي ااااذ كب ذكااات ذقةااااأث  ذقةسااااااااااااااةبيذ كب ".ذي اااتذكااات اااتذقةبيملذقةبي اااا ذيكة اااتذكااات ذالا اعاااتدذ ،ذقة

نسكيانذ ا تي،ذثأ قدنذيقل  ت تهذيقة ئتهنذيث  ت نذيق جا عته ذأايفذسيبرذقلحاملذ

ف ذكت ذل يذبعضذقةيت ذ  ذ  ته ةذ1 الذ   ذسة ياذيإيجت ياذق ضت   ذة ال يا؟ذ ج ة

ذ الذقةبيملذقةع دياااااذق سااااااااااااااةسااااااااااااااالهذقة  كياااااذ يذثجيكياااااذق   ج اااااذ يذق اااا
ا
  ل اااااذي جاااا ذ ا ق

ذ ،ذالا  اتحذ الذثبتأاذآلا  ؟ذأ ،ذي ة ذةجت اذ
ا
هتذ   ي ذ   ت يةسااااااااااااااال يا ذأي تذ  ر

قة ااااااااتأياذقلحتساااااااا اذ ،ذهلقذقةةغت؟ذه ذيحقذ يذكت ذتسااااااااخيفذقها تملذقة اااااااا تنذ  عضذ

ىذقة قيذق ضااااااااااات   ذة ال ياذ ج دذ بهتذةملذتا،ذ حاذقها تملذثجيت ذقةسااااااااااات باذك  سااااااااااايب

 جال؟ذةالةا ذكات ذالذ ا ذ ،ذالاها ااتملذ كش ذ   ضاااااااااااااا  ااذقة  يلاتهذقة  ديااذفيذتحاا يا ذقتجااتوذ
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ج ذة ف ذه ذ  ااااته ةذ  تل تهذك ةذقةب ملذ   ذسااااةبيذ يذإيجت ت؟ذهيتذساااا  ذ حصاااا ذ2ثث .ذ  

  الذت تييتهذ تسعاذ ا تي،ذقل   ذيقةع  ذيقلخب ةذفيذق جت  ذيقةجبتأا...قل .

ل ذفيذسااااااايت ذفيذ ال ااااااااذ يتل ااااااااذإجت
 اذقةسااااااا ق ذقةجتنتذ    ذ  ذهلقذق جت ذيجبذ  ذي ر

تتل ييذ ااااااااااات   ذةي ذ تالساااااااااااايتدذإ لذ سااااااااااا  تهذ ح يدةذقةت ت ذيق كت ذيقة ئته ذ  ذيأقذ

ذيأ لذ تلحس ت ذ  ق  ذقةسيت ذالاجا تسيذقةاتل ييذ  تذفيذاة ذقة  ي ذ
ا
تحةي ذ كش ذ   ال

ذقة  دياذيقةجبتأيا ذي ،ذهيتذأإ ذ ح  ذقة لق
ا
سااااااتهذقةعةيتذفيذقل ت عتهذة،ذتضاااااايفذ اااااايئت

ذفيذهلقذالاتجتونذ بهتذ غ لاذفيذقل ترياذيقةلح ياذيقةس  ا
ا
  ة  ست

 

 :التباسات يف فقرات املقياس -3

فذ12تساااي ذ دقةذق ساا ذةالاسااا ت افذإ لذ"دةي ذثبعتدذق اع دةذةةبي ا"ذقةليذي ااا  ذ الذة

 ذيتي ذقة عااا ذ
ا
ذلي يااات

ا
ذ يذ جاااتال

ا
ةي اااتنت ذيقةا ق اااااااااااااااي ذيقةت ني ذيق كاااتنت ذيقةةسااااااااااااااااتنت ذبعااا ق

.ذف27ةيقةي ااااااااااا ي ذيالاجا تسي ذيالالاصااااااااااتدي ذيقة    ي ذيقةساااااااااايت اااااااااا ي ذيقل  ت ي ذيةنسااااااااااتنت

ذ ،ذقة ب قهذق عب ةذ ،ذهلوذثبعتدذجت هذإ ت ذ ا لة ذ يذ ةاكسااااااذي   ذ
ا
ي ال ظذ  ذ  دق

 :فذآلاتت1يعب ذ يهذقل  ي ذةذيقلحا ذ يذالذتعب ذ ،ذقة ع ذق  تلذإةيه ذيه ذ ت
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التباسات يف فقرات االستبانة املقرتحة -4
(28)

: 

 :تاك  ذالاسا ت اذق ب   اذ ،ذ  ساذ حتيلذك تذيأتت

 .ي اعةقذبعتدقهذالاتصت ذيةي ذةيتذأيهتذ ياذ ال  تهاملحو ول ألا:وو4-1

ق اعةقذ"  يقأرذقةاع  ذ يذقةاعت  " ذي اك  ذ ،ذتسرذأب قهذتحتي ذذاملحو وال    :و4-2

ليااات ذديقأرذقةاع   ذيكااات ذةياااتذأياااهذ ال  اااتهذ الذساااااااااااااا رذأب قهذ ،ذ  اااااااااااااااا ذقةاساااااااااااااار ذ

فذة ج ذ  اااااااااااااا يذفيذهلوذقة ساااااااااااااتر ف ذلد تذكت ذق بصااااااااااااا دذ1يق ال  تهذك تذيأتت ذأب ةذللملذة

 ال ياذق ح دةف ذأةي ذ ،ذق ياقذة  نيذقج ذ تذيعب ذ ،ذقها ت تتتذفيذهلوذقة ساااااااااااااايةاذة 

فذةق حاا ذ ،ذه  تيفذأهيذ يضاااااااااااااااتذ2قةاع يملذ الذكاا ذقة ساااااااااااااااتراا ذة ال يااا.ذ  ااتذأب ةذللملذة

 اات ضاااااااااااااااا ذ بهااتذتج  ذتساااااااااااااااتؤاله ذ ياااذه  اااذهاا ذتيذه  اااذقة  د ذ يذقل  اات ااا ذ يذقل   ذ يذ

 ليساذل ذتحبقذقةع  ؟ذه ذتيذقةا  اذقةسيتسياذ يذقةجبتأيا؟ذي  ذقة سيةاذة ال ياذق 

بعضذتة ذقةا  تهذيالذتحبقذبعضااااااااااااااتذآلا   ذةلة ذالذي ا،ذ  ذتحبقذهلوذقة ب ةذإجت اذ

فذأهيذتع   ذ د تذالذ ض ،ذ  ذج يرذ4يقلحاذي  ث لا.ذ  تذأب ةذللملذة
ا
فذة  يشذ ت تذل ت ت

 (U&G) ق  ح ث  ذي ا   هذ تةا  باذ  سااااااااااااات.ذيلد تذثظاااااااااااا ذه ذ تذتسااااااااااااات  هذقسااااااااااااا ت ا

فذة   ه فذأهيذت جاا ذ6 نذ يذ  اعاا ذ ،ذقة قلرذيضااااااااااااااغ طااتتااهف.ذ  ااتذأب ةذللملذة صاااااااااااااايغاااذة ه

ذ ،ذاة ذأهيذج ةاذ   ذتت اذي جبذ
ا
ذةهذ تةضااااااا يلة ذأضاااااااال

ا
 ايجاذةةاع  ذيالذت ج ذدقأعت

تح ي ذ  ضا عذالا  هتلذ يذساك هذيقتجتههنذ يذه ذه ذق  هتلذساةبيذ يذإيجت ت؟.ذ  تذأب ةذللملذ

ذيه ذفذةتاجتا نيذ أكتلذ ايتلضا7ة
ا
نذ  ذقة قأرذ   ذثت تذنسكيت

ا
فذأهيذ ايجاذيةيستذدقأعت

ست قذةع ةياذقةاع   ذ يي تذثأكتلذق ايتلضاذ تةاذر أياذ ت  ة ذيةيستذ  ك ةذفيذك ذ

  ةذياع  ذأيهتذق   ذة ساااااااتر ذة الملذيتيذ صااااااات  اذ يذال باذةع ةياذقةاع  .ذ  تذأب ةذ

 ذيثأضااا ذ  ذ ج ذ تذذفذة ن اااغ ذ تةبيملف ذأهيذت  يذكع تلة8للملذة
ا
 بح اذ ي  ت ااا ةذج ق

عب ذ مهاااتذ صاااااااااااااايغااااذ   ذ  ااات اااااااااااااا ةذ جااا ذة ال ظذقةا اااتي،ذفيذليملذقةيااات ذ يذ   ذليميذيليملذ ير

 .قةيت ..ذفذهلقذإاقذكت ذق بص دذ تالن غت ذقةا ا ذيقةاأ  ذيق ال  ا

  ذفذة   ذ  نيذجت ذ ،ذقةعتةملفذأهيذتع   ذ ،ذإ ساااااااااااااات ذ تذبع ذقةاع  9  تذأب ةذللملذة

ي ر،ذ  ذاةااا ذقةا ااات ذةغ يذأحسااااااااااااااااب ذيلد اااتذثظاااااااااااااا ذ  ذتك  ذة تع  ذ يذ تعااات ااا ذ يذ

ذ كش ذ
ا
 ساااااااااااااااتاا مل...ذةكتذ   ذ  نيذجت ذ ،ذقةعااتةملف ذيقلحبيباااذ  ذق  ح  ذيك  ذ اا أ  اات

 ااتلحااتجاااذإ لذ ع أاااذ ااتذياا يلذ ،ذ  ةااهذ ،ذ  اا ق ذةكتذياحساااااااااااااا ذث اااتلذيقة  صذ ،ذ



 2017 العاشر: -العدد التاسع( 04)جمللد ا: االجتماعياجمللة الدولية لالتصال  

114  
 

ملذأيبتل ذ  سااااهذنهمل ذ يذيسااااا  ذ ،ذ الةاملذ الذ  ةه ذيةكتذياع  ذإ لذآلا   ،ذي اااا يبه

ث  تطذقةساة كياذيقةبي ياذيقة اع ل اذق يتسا اذةك ذ  لف.ذ  تذة سات ذ أ هذجت ذ ،ذ

هلقذقةعتةملذ يذ ،ذق جا ر ذأا ذ ايجاذنسكياذتب  ذ يي تذتال  ذبعضذق ضت   ذة ال ياذ

 ذ-بعضذقها ت تتهذي  اااات  و ذةامهتذل ذت دي
ا
 (alienation) سااااهذ تال   قنإ لذإ سااااتذ- يضاااات

 .إاقذةملذتال  ذ تجتتهذيقها ت تتهذي  ت  وذيلضتيتو

 ذق اعةقذ بياااات ذ"قةبيملذق  ج ااااا" ذيتيذتب ملذ الذساااااااااااااا ق  ذ"هاااا ذإ ذاملحو وال ؤؤؤ لؤؤؤ و4-3

ذفيذقةب  ذ
ا
 ذ كش ذ ااااااااااااااااا لااات

ا
يساااااااااااااااااترااا ذة الملذجعةاااا ذت اااتل ذقةبيملذآلاتيااااذي  اااااااااااااا حااات ذ جال

 ذأا ذيضاااااااارذقةبي اذفيذ نزةاذق  تلساااااااااذ ،ذ.ذيق ال ظذ  ذقةساااااااا ق ذف29ةيقةع  "
ا
  ت اااااااا ذج ق

عاةاذ  ال ذقةصااااااااااااايت اذق  اااااااااااااتلذإةيهتذ  الو ذ يي تذل ذتك  ذقةبي اذكت ياذيةامهتذل ذتك  ذ ر

 ذي الذث ةبذ  يتذة،ذ صااااااااا ذإ لذ اترتذ  ث لا ذأ عضذق سااااااااااجي   ذسااااااااايب ة  ذال ذ
ا
 يضااااااااات

 ذي عضاااااملذآلا  ذساااايي   ذاة ذ بهملذيعاب ي ذ بهملذ ااااتدل  ذ  ي ذت   ذيسااااتر ذة المل

ذ بهملذي  ي  ذ  ذة المل
ا
ذلتطعت

ا
 ذ-  يت

ا
   ذ اااااااااااااتد  ذي عضااااااااااااااملذساااااااااااااي تة ذفيذتح ي ذذ-    ت

ذديلذقةع ق  ذث   ذفيذهلقذقةسيت .ذ
ا
ة الملذ س يةياذقةياترتذقةسة ياذ الذقةبيملذ ايتسيت

ذ ،ذاة ذأإ ذقةساااااااااا ق ذي    ذ  ذقةبي اذ يذقةسااااااااااة كذةملذيك  تذ  ج دي،
ا
 ذذأضااااااااااال

ا
  ااااااااااال

ييج ده تذي ت اذ اأث  ذيسااااااااااتر ذة المل.ذيهيتذ غتةااذ    .ذيثظاااااااااا ذ  ذ ج ذ اااااااااايغاذالذ

 :تاجته ذديلذ  سستهذقةا  ئاذث   ذفيذقكاستنذقةسة كذيقةبيمل ذ ج ذس ق 

ة تذ   ذإساااااااتملذيسااااااتر ذة الملذفيذتعت تذقةسااااااة كذقةب  ملذ يذقةبيملذالايجت ياذ   ذقةيت ؟فذ

ذالف ذيهيتذةي ذ ،ذيتك  ذدلجتهذةجت اذك
ا
 ذ   ق

ا
 ذالذ     ذلةيال

ا
 ذكج  ق

ا
ذج ق

ا
تةات يذةكج  ق

ق ح لذجع ذقةصاااااايغاذ ااااااخصاااااايانذ  ذق  ح  ذسااااااياح زذةلقتهذ الذثل   ذ يي تذساااااايك  ذ

ملذقةيت ذآلا   ،ذ   ذق ح دي،.ذيثأضاااااااااااااا ذ ،ذك ذاة  ذه ذ  كش ذ  ضاااااااااااااا  ياذإاقذكت ذيبير

 حتي ةذج ق ذ ي ذي  كذةة  ح  ذ تذي قوذذيضااااااارذ يتلقهذساااااااة كياذتعب ذ ،ذقةبيملذ صاااااااي 

ذيأقذت للذليتسياذ عييا
ا
ذ يذجترتق

ا
ذ يذ  ضال

ا
 .جي ق

ق اعةقذ بيااات ذثث ذقةسااااااااااااااةبيذة سااااااااااااااااترااا ذة الملذ الذ اااتدقهذق اةبتذاملحو والرابع:وو-4-4

 :فذأب ةذ   هتذ  ةذةة ساجيب ذيق ال  تهذتاعةقذ  تذيأتت15ي  قل هذقةسة كيا ذيأيهذة

ذتجااتوذقةبيملف.ذ الذث ةاابذ  يااتذة،ذ صااااااااااااااا ذإ لذ ايجاااذ  ث لاااذ  ااهذ1ملذةقة ب ةذلل
ا
فذة حااتياا ق

ذ تذ ج ذ ،ذيع   ذ أ هذ حتي ذتجتوذقةبيمل ذيك ذأ دذي  ،ذ  ذلي هذتيذثظااااااااا  ذ  ذ
ا
 تدلق
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قةبيملذتيا يذ الذ ك  ذق ابااااااتديذل ي ذيث  ذهيااااااتذياعةقذ ااااااتةصااااااااااااااياااااات ااااااا ذثملذ احاااااا ياااااا ذ

 .ي ذهلقذقة ع  ج   اذأب قهذيةي ذأب ةذيق  ةذتب

ذفيذثبتأا فذييا قذ ةيهتذ تذييا قذ الذقة ب ةذثي ل ذي ،ذجااذ2قة ب ةذللملذة
ا
فذةسااااااحيت

ذفيذثبتأتيف ذيهيتذسااااايحصااااا ذ
ا
قةصااااايت اذأتةصااااايت اذيجبذ  ذتة زملذ ضااااا   ذق اكةملذةسااااااحيت

نذ  ذقة ب ةذتسا تذقة ع لذيقةبي اذالذتع بذ   ق ذ
ا
 الذ ا ساتهذ ست ياذ ا  ياذج ق

ئذ  اااتذأياااهذ ع اااب ذيثأضاااااااااااااااا ذليااات ذاةااا ذ  ج   ااااذ ،ذأب قهذتحااا دذ بعاااتدذأكااا ذق   

قةجباتأااذقةساااااااااااااااحيااذي اتذيبات ةااتذ ،ذقةجباتأااذقةغييااذ يذقةع يباا ذيتحسااااااااااااااابذتةا ذقة ب قهذ

 .فarithmetic mean اج يرذقةيبتطذ ،ذ ال ذقة ساذقلحست تة

ذ كش ذ ،ذايذل  ف ذةي ذ ،ذقة قلااااااااا ذط يعاذ يذ8قة ب ةذللملذة
ا
  عذالاسااااااااا هالكذفذة سااااااااا هةكت

ق بصاااااااااااااا د ذه ذه ذقةاعتملذيقة اااااااااااااا قنذ يذق تدةذة ال ياذ يذ يذشاااااااااااااا ي ذ   ؟ذكلة  ذ تاقذ

ذة فذسياذ60يبص ذ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااذة ،ذايذل  فذل  ذ تاق؟ذي تذه ذ"قةب  "ذ تة س اذ ساجيبذ   ور

ذة ؟16ي   ذ   ور
ا
 فذسياذ جال

ذيدحتجاذفذةقل ذ ساااااتساااااياذةة ي  تهذقةجبتأياف.ذقة ب ةذ   ذي 10قة ب ةذللملذة
ا
قلاااااحاذت ت ت

إ لذ ااااااااااااااياااات اااااذ    ذ حاااا دة.ذأ عضذقةياااات ذيح اااالي ذقةاي عذقةجبااااتفيذي  ا   ااااهذ ا  باااااذ

ذ ،ذايدت ذقةا  اذقة طيياذ يذقةجبتأيا
ا
 . تاة اذ ،ذ    ،ذيع ي ذقةاي عذقةجبتفيذ اال

الذ ال  تهذسة يا ذذاملحو والخ مسواملتعلقوب ل ي ن توالد موغرافية/والشخ ية:و4-5

  ذتيذ ال  تهذإيجت ياذإاذأيهذلداذجي ذ   ذقةبيملذيقةسااااااة كذيد  ذق سااااااا  تهذقةجبتأياذ

 .يق ع أياذيقةبي يا
 

م ومدنوصؤؤؤؤؤؤؤؤالتيةور  اتونظريةوالحتميةوالقيميةولد اسؤؤؤؤؤؤؤؤةوامل ؤؤؤؤؤؤؤؤمو وو-السؤؤلال النالث

 إلا الم و   اسةوالجمهو و قيمهو اتج ه ته؟

 :ق ال  تهذقةتيذ يت ذ ةيهتذنساتة ذإجت اذهلقذقةس ق ذ يالذيجبذقةالك  ذبع دذ ،

  ذقةي   اذتايتي ذ  ضااااااااااا عذقةبيمل ذيه ذ  ضااااااااااا عذةي ذ تةساااااااااااا ذ  هذياصااااااااااا ذ تةجبتأا ذذ-

يق عابااااا  ذيقة سااااااااااااااكياااااته ذيقةكااااات ، ذيق عاااااا  ذيق تيااااات ذقل  اااااتسي ذيقةعاااااتدةذيقةاباااااتةيااااا ...ذ

يثياا ي ة جياات..ذيأيااهذتاا ق اا ذك   ذ رذ ب  ذ ع أياااذ    ذكااتةب ق   ذي ةملذقةي  ذي ةملذ

ي   ذاة ..ذيال  ذ يذ ت  ذيأ لذ الذ تتبهذقة ح ذفيذقةبيملنذذالاجا تعذيث ش يد ة جيت..
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 ،ذ  ذيع دذإ لذتةاااااا ذق  ااااااتهيملذيقلحب  ذق ع أيااااااا.ذأايفذساااااااااااااايا   ذق  ح  ذ ،ذتةاااااا ذ

ذ ملذكت ذ ،ذ ت اذقةيت ؟
ا
ذجت عيت

ا
 قة  قل ذيقةصالهذق اعةباذ تةبيملذس ق ذ كت ذطتة ت

 ذقل  ا لذتع   هتذبعضذقة اا قرب ذإ ذ ديقهذقةبيت ذكتل  ي ذثساات اا ي ذيقسااا ت اذ سااذ-

ذ يهذ ج ذأ ضااااااااياذيج دذقل  ا لذقة قسيذ
ا
ي عضاااااااااتذيصاااااااايفذفيذق سااااااااا  ذقل  ه يذ يذل   ت

قةبتدلذ الذقةا ي زذ   ذقةغ ذيقةسا   ذ ،ذقةبيمل ذيقةغ ذيقةسا   ذ ،ذق ضات   ذة ال ياذ

حبيبتذق تااتد اااذك ااتذفيذقةاا لق ااتذ جال ذي ضاااااااااااااافذةاالةاا ذ بيباااذضااااااااااااااعفذقةاي عذة ال تذقل

ساااا ق ذفيذقة ي ذقةغ دياذق اب  اذ ملذفيذقة ي ذقةع دياذةسااااال ياذق اتة ا ذي   اذق  قط،ذ

فيذق ايتلذ  قرةهذة ال ياذ ،ذ   ذ ي   اذ اكتت اذ   ذقةاسااااااااااااااةاذ الذقة  دذيقل  ت اذ

يتغ  بذقة  دذ ،ذلضااااااااااااااتيتوذيلي هذقلحبيبيانذ تذ ساااااااااااااااملذفيذلدةذأع ذق ح قأياذت جةتذفيذ

قةاا  ذقةاااا ينيذ يذقة ئ يذ صاااااااااااااا غااااتتااااهذقةساااااااااااااايااااتسااااااااااااااياااااذيقةب ةياااااذيق يااااتطبياااااذبعضذر قه ذ

 .يقةاتر ياذيق له يا

ي ،ذقة ااااااااا قربذق ا اذ تذ  ااااااااا  تذإةيهذ ،ذ ال  تهذفيذج ي ذ"ثبعتدذق اع دةذةةبيمل" ذإاذ

فذأب ةذتضاااا مهتذقل  ي  ذ91إ ذهيتكذث تنتذأب قهذتحاتلذإ لذإ تدةذ    ذيتيذ ،ذ  اااا ذة

ذ ،ذ ج  عذقة ب قه ذيهااالوذنساااااااااااااا ااااذك   ةذفيذقلحبيبااااذأي اااتذ%10 يذ اااتذيعاااتد ذة
ا
فذتب   ااات

 .ياعةقذبع  ذ ةميذفيذ ج ذهلقذق سا   

ي ،ذقة اااااااااا قربذقل  ه  اذ يذق ا اذ تذيا ج ذأي تذق اااااااااا  تذإةيهذفيذج ي ذأب قهذ"قة يقأر"ذ

ياذفيذق ح لذقةجتنتذةالسا ت ا ذإاذيجبذقةاأك ذ ،ذ  ذتة ذقة ب قهذت ج ذديقأرذأ  ذقةلقت

 يال ذيةيساااااااااااااااااتذديقأرذاقتيااااذأ ديااااذ يذقجا ااات يااااذيهااالقذ   ذج ه يذكتذ    ذ   ذأب قهذ

كااااالةااااا ذيجااااابذقةا   قذ   ذقةااااا يقأرذيق  اااااااااااااااااات   ذ .(V.D) يأب قهذ    اااااا (U&G)  ااااا  ااااا 

أتة يقأرذتيذقةتيذتساااااااا قذ  ةياذقةاع  ذ يذقةاعت  ذ رذيسااااااااتر ذة الملذ ج ذدقأرذ ااااااااع لذ

اعتمل ذيهلقذ ال ذق  اات  ذيقةياترتذية اا ت تهذقةتيذقل  عذقةليذي ديذإ لذقة ح ذ ،ذقة

 . ت  تذ يذلقأبتذ يذتحببتذبع ذ  ةياذقةاع  ذيقةاعت  

إ ذ تذس قذيب د تذإ لذالاأ  ق ذ  ذقةبيملذيقة ب قهذق عب ذ مهتذ حتجاذإ لذإ ضتلذ كش ذ ،ذ

 ذتحةي ذ ال ذق  تلسااااذق ي ق يا ذي   ذ  تلسااااذل ضاااتلذ ديقهذقةبيت ذه ذقةبيتملذ أ حت

ةة ضااات   ذة ال ياذيالاسااا   اااتدذ اااااااااااااااااا"دةي ذثبعتدذق اع دةذ Content  Analysis ق ضااا    

ةةبي ا" ذأ ،ذ ال ذهلوذقةابيياذ يذثساااة ن ذنسااااايرذقلخ يلذ تةبيملذق  ج ثاذفيذق تدة ذ
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الايجاات ياااذ مهااتذيقةسااااااااااااااة يااا ذي ب ملذ اصاااااااااااااا ي ااات ذيقةاااأكاا ذ مهااتذ ،ذ ال ذ اا ياا ذث حاات ذفيذ

 ا  لا ذي يلتهذ ا ت  ة ذأيع  ذقةبيملذث يةاذيقةبيملذقةكت ياذيث   ذق عاةاذ يتطقذ

ي اللاذاة ذ  ساااااااتر ذة الملذ يذ تة  يلتهذقة  دياذيالاجا ت يا.ذيل ذيسااااااااغ  ذهلقذث  ذ

 ضااااااااارذساااااااااي قه ذيالذ أ ذفيذاة  ذإاذإ ذاة ذسااااااااايسااااااااات   تذ الذتصااااااااا يملذقساااااااااا ت اذ سااااااااا ذ

ذ ،ذأتر ةذإ ضااااااااااااتلذج ي ذقل  ا لذ ب لذ كب ذ ،ذق  ث لياذي 
ا
قة لاذيق  ضاااااااااااا  يا ذأضااااااااااااال

قةبيملذق  اااااااااااااااتلذإةيااهذ ،ذ ال ذ عااتل اااذبعضذقة اااااااااااااا قراابذقةعااتةباااذ ااهذل ملذ بهااتذالذتبةاا ذ ،ذ

 .لي اه

ذلج ق ذتحةي ذ ضااا   ذ
ا
 تةيايجا ذ ل ذ  ذج قي ذي بتيي ذقلحا ياذقةبي ياذ اااتلحاذج ق

قة ق   ذيق تدةذقة ق  ة ذي الذذقة سااتر ذة ال ياذة جت ذقة سااتةاف ذ الذ سااا  ذقةب  ت ت

ذة لقسااااااااااذليملذ
ا
 ساااااااااا  ذقة يلةذقةب ق جياذقةتيذت ا ذإ لذ ضاااااااااعاذ اااااااااا ل ذيتيذ يتسااااااااا اذج ق

 ذ-يقتجتهتهذقةبترملذ تالتصت ذةق  س فذ ،ذ ال ذتحةي ذق ض    ذي يتس ا
ا
ة لقساذذ- يضت

 تىذذيتحةي ذقتجتهتهذيليملذق  ساااسااااذة ال ياذةدلقساااتهذق  ساااساااتهف ذةايهذةي ذكلة 

 .آلا ذ تة س اذة لقستهذقل  ا ل 

 ذ لج ذ  ذ ك  ذل ذ سااااااااااااااا تذ إثتلةذ بتاذ ةميذفيذهلوذق بتلدا ذأ ال  تتتذقة قلدةذ
ا
    ق

هيت ذيأتتذقةاج  ذ مهتذكتب قهذييجاتهذ   ذ ااااخصاااايا.ذيك ذاة  ذالذيبة ذ ،ذ ااااأ ذ    اذ

تصت ذية المل ذيالذقلحا ياذقةبي ياذفيذسعيهتذة لقساذ ي   اذقةبيملذي الل هتذ  ستر ذالا

ذفيذالاساااااااااات ق تهذقة  دياذة ساااااااااتر ذ (U&G) يبة ذ ،ذ اااااااااأ ذ    
ا
قةليذل ملذق  ي ذج ق

 .الاتصت ذية المل
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 امللخص: 

 

سننننننننننننننلبحث ومنوخاللولقاببوثوصوية وواحعتموث نننننننننننننن  موثتح    ح و   و     و  ة و

،وولنننننححقننننمووب عفصوخننننحوعالومنول ننننننننننننننننننحاننننحو  ة و2011للجنننننواننننووثثللعو  ة ولق    و  نننننوو

ثالاتصننننننننننننننح و  ت نحوخ نحووب علو  ة وللجنواووث  ة ولق    وثوحخ نمولق ةلمولق ننننننننننننننح و و

حإلضحفموإل وطا  موك فوت  ظه و ةلمو  ة ولق    وثلقتيواجبوأالوت   وب نه ح؟وخاللوب

بننحق سنننننننننننننن الاووصوحلثفننمو  ع والاتصنننننننننننننننح ولق ليي؟ووبننحثقعالوو ننحلجننموالا نننننننننننننن ننحق ننموبننوثالول   و

 نوو2011أ     ق ج حومل  فمو   تو  ة وللجواووث   تو  ة ولق    و  ووح لكو

ولق ت عولق    ،والا والكلمات  املتااتة ا  :           ة ولق    ،وللح لكوالا ة وللجنننننننوانننننننو،

 الاج  حعن،والاتصح ولق لييونو

Summary: 

In a descriptive approach, based on the new media model and the reality of the 

Arab media after 2011, we will attempt to confront two important axes in Arab 

media and communication issues, namely the new media and the Arab media, and 

what is the prevailing relationship between them? . in addition we will try to 

understand the relationship of Arab media to the mediator  in the digital 

communication revolution. Trying to deal with the problematic without 

epistemological limitation to know the implications of the new media and the Arab 

media after 2011 

Keywords: New Media, Arab Spring, Arab Media, Social Change, Digital 

Communication 
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 مته د : اإلعالم اجلديد : ثورة يف شرحي : 
 

 

،وتبوثو2011ثلق  ل ننن لولق  ي نننايوويينننح وسننن ع وسنننلمومنوحوابوصنننح  ووعولمل ع و

منوإححقموإل وف  وو1خاللوألايع و صوو ة و"إي ننننننننحالوجواو"وو   لوقلو نننننننن موج  و"لق نننننننناحبم"

  ة وللجواووثواوع ولقياحبولق   و   وإعسح ولق سح  ولقلص موثحفحع وو للعولق  ل  و

ححتو قكت ث  موبالقكوالاج  حعنوثتصنننننن بهحوب ج  ووةننننننتو ننننننح ننننننمولقه لتفولقالك موثلقل  

ألا نننننننننننننناعحقيو  ننووإ الوللحننواننبومنو  ة وللجننواننووحننواننبو  هننحعولق كل ق  نوثلقننال وبننحتو

لق   ووصو ا  عوللح ننننح ولق  و ننننموبنننن و صولعتننننول لتو  ة وللجننننواننننوو   ولق ننننحعف وثلق ك و

ثلملج  عحوثإ لووحوكحالولق   نننننننننن فولقل   ولووث نننننننننن وإل وتدنننننننننن   و ةلمو  ة وللجواوو

ج  عوإل وللحننواننبو صوإي نننننننننننننننحالوجننواننووفك فوا كصولق   وتدنننننننننننننن   و ةلننمو  ة وبننحمل

للجواووبحملج  عولق    ؟ولووا  الوللج لبوف  حوجحءتوبلول   حضننننننننننحتولق ت عولق    وولالو

وصوت نننننننننننننن  حو وخفوتاحق ووثأ  للوإ ةو موثت ل ننننننننننننننل مويللحوأ هحوبحت وأحق موث ةوموو2011

 عولمل لطصولق    وبب فننننمولق  اع وثو ننننحعسنننننننننننننننننمو   وثج  ولسنننننننننننننن حلننننحءو    وثلسنننننننننننننن بننننحقننننموت 

 لقوا ا لط محو

بحق    وإل ولق ت عولق    وب  نننننن لوأا ننننننحووصوف  وج  و"لق نننننناحبم"وثإعخح ننننننحتو  ة و

للجواو،وثإ لووحوكحالو ليوتحعف ولقث علتوااو و ل  حولق حو ولق نننننننننننننن ح ننننننننننننننايوأثوالال صننننننننننننننح  و

لفو لننووكنن ووصو  ع وت ي ووبننو لومنول نننننننننننننن  ننح وخننالاولقث ع وأثوتلننكوفنن  لننحوث لننووننحو    

ثوصنننننننن و  ت ضننننننننلحولق حو و  ةو وثالاتصننننننننحلنوبح  احعاو لصنننننننن لووبو لوثجواولومنوتينننننننن  و

  علتولقا الولق لحووثلق ينننننن فصولقال وا  ننننننفو  صنننننن والاتصننننننح وث  ة وللجواوحوثفك  و

"لعح "وثلقال وجحبو ننننن لعبوأمللبولملوالو-"Degageخلحو  نننننحع وإل و قكولملصنننننط"تولمل  ع و"

لق  ت ننموثسنننننننننننننننححننحتوالاح جننح وثعمليوقكل ننلولق  ي نننننننننننننن ننموفاننووثلعوت ج  ننلوثتا  ننلووصولان و

 ح ننننننط وأكد ووصو ثقموب  نننننن وتاح قلو و و ننننننا حتولق  ل نننننن والاج  حعنوكحق ل لالوألاب حومنو

وث حتوثمنووخ جحتو  ة وللجواوحوأ ننن وخالاولق ل موثتيننن لهحو  ق حوكح  ووصو لي ولمل

 لحاحو نننننننننننننا حتولق  ل ننننننننننننن والاج  حعنو"لق ي نننننننننننننا كوثت فت ححح"وثوصوإ  ح وو لط يوث ح نننننننننننننط و

لملج  عولق لييحو"إعح "وهنووصوبعالولملصط"ححتولقال لموالافت لض مولقتيو ح توإل ولق للعو

 ل حوثأالوووب وولقا  ففف وو2011ق ج نننننووف ل حوب ح  وبصو  نوثح ننننن  وواحعكومنوسنننننلمو
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 وف   و  ع وت ي وقيوتكصوقلو ةلموبحق حقيوالافت لضننننننننننننننايوث  ة ولقيننننننننننننننحبولقال وأ نننننننننننننن 

 ح2للجواو

ا كصوثمنو لتولق  حقولق  ل  نوأا حوإض حءو  مو"  ع ومنو  فبموأثو  ع ولقي ل حو

"و   وكنن ووصو  عت وت ي وثوصنننننننننننننن حوفاننووكننح نن وو La revolution des puces  قكت ث  ننم

ث   و نن بحتووSMSلق سننح  ولقلصنن مولقاصننع  وكل حتولق نن وثو ل  وولق ظحخ وتلرينن و و و

 ننننننننننا حتولق  ل نننننننننن والاج  حعنوهفي ننننننننننا ك،وت فت حححقوثخ ووحو فعولقلظح ولملصنننننننننن  وإل ولطعو

تاح  ووث وتلكولق سنننننننننح  ومنوألااح وألاثل وقلث ع حو   ولقهنننننننننايءو ح ننننننننن لوت ي ولا ولقث ع و

لقا ضوإل ووثك فوأالو نننننننننننننناكمولق  ل نننننننننننننن والاج  حعنو"ت فت "ووثةووكح  وو ج تمحوثفالخب

 
 
 حLa revolution virtuelleثأي ىولفت لض موو E- revolutionل  احعخحو  علتوإقكت ث  م

هنو قكولمل  الو قكت ثي ولقول قوثلقصلع وثلقال وبوث لو ول  موو Puceإالولقي فبموو

قلهحتفوللج ل وثهنولقتيوت كللحووصوعليوقل  ل نن ،ويدننحنهحوب  نن ووقل  حملحتولقهحت  موبلو

أالوتخفالو ننننننن علو-ثخلحوتك صوك و ضنننننننحفم-ث   ل ننننننن حوك حوا كصوق لكولقيننننننن فبمو  خحطب

ش ص موث  عوف وا و حق موللج   وا كصوبثهحوواح   وأثوتن الهحو   وللححس بوثإعسحقهحو

 و و نننننناكمو  ت   حوقهالاولقينننننن فبموف نننننن و   و  ع وت ي وثوصنننننن وفاووكح  ومنوو لجهمو

ومولقلظح ولق سنننننننننننييولق    يهحوثك وت سنننننننننننح ف نننننننننننح  حتولق نننننننننننلطموثإ ل ح هحوثصنننننننننننح هحوثوثا 

   ةو مووج و ومنوثحلعلتو  ة ح

ضننن صوإطحعوواحعتموت ل نننل موق هيوللح لكولق ننن ح نننايوثالاج  حعنولقال ولوو لوثسنننح  و

  ة وثالاتصنننننننننننننننننح ولاننن وثأ لنننحءو  علتولق ت عولق    وا كصولق   وللحنننوانننبوثتنننوثالول   و

 Newج حتوالاتصننننننننح وللحواثموث  ة وللجواوأ  نننننننن   ق ج حو صولقوثعولق فح  وق كل ق  

Media منوإحنولثوللح لكوالاج  نحعنومنو  ة ولق    ولق ال نو وولقهنحونو،وث صوضنننننننننننننن ثع و

لق  ننحونن وو هننحوبننح  اننحعخ ننحوو طدوفك فننحوثت ل  ليولننح يولقنناللتومنوواننححننبو  ة ولق    حو

ثيح نننننننننننننمو ننننننننننننناكموTICثلملاصننننننننننننن  وبحقو ل  ليوخلحوخ وووىوواوع وتكل ق ج حتوالاتصنننننننننننننح وو

  ت   و   وإحولثو نننننننننننننن روجواو ووصولقصنننننننننننننن لبوالاج  حعنوث قكو ينننننننننننننن  وا ح وا  الومنو

 Mass comm لط  نموتنحونمووعوونحوثع لنحاو صوثسنننننننننننننننح ن والاتصنننننننننننننننح وللج نحخع  ولق ال نوانمو

حوإالوثعلءوتكل ق ج حتوالاتصح وث  ة وللجواوو"إ ة و )3لقصححفموثلق ل فف الوثالا ل مه

واو وت ةنننننننننننتوقلحووجح وفك فحوثلسننننننننننن حوقلاببومنو و وو  ف موجواو وو لطص"وثو لطلموج
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تاطعووعولق نننننننح وومنو  ة ولق    وثت سننننننن وإل وواحعتحتوسننننننن سننننننن  ق ج موثت ل نننننننل موملع و

 و ا لموثق  وف  و  ة وللجواوومنوك ووصو  ع وت ي وث  وخحو  ع ووص ويع ووثح ح

سننننننننننننننلبحث ومنوخاللولقاببوثوصوية وواحعتموث نننننننننننننن  موثتح    ح و   و     و  ة و

ولنننننححقنننننمووب عفصوخنننننحوعالومنول ننننننننننننننننننحانننننحو  ة وو2011للجنننننوانننننووثثللعو  ة ولق    و  نننننوو

ثالاتصننننننننننننننح و  ت نحوخ نحووب علو  ة وللجنواووث  ة ولق    وثوحخ نمولق ةلمولق ننننننننننننننح و و

إلضنننننننننننننننحفنموإل وطا  نموك فوتن ووظه و ةلنمو  ة وثلقتيواجنبوأالوت نننننننننننننن  وب نه نح؟وخناللوبنح

لق    وبحق سنننننننننننننن الاووصوحلثفمو  ع والاتصننننننننننننننح ولق ليي؟وسننننننننننننننلبحث ومنوخاللولقاببوإ الوإ حع و

    حق موآلات مو:و
 

إلى أي مدد ت ثل ددط رة الت رةة فيددج الت معدد طف ة فك يالت كنلمددج للن  م   فة دد  

 و  ب إل فك رلج ل ؟ثصحيح رلخلط رةة رمخت الت  فقج رةعلب رثص ةي
 

 قال غو قكوس  وب ومنوخاللولقاببوأو و جحبمو   وألاسئلموآلات مو:و

 ؟2011وحوهنو   تو  ة وللجواووث   تو  ة ولق    و  ووح لكو -

وحوهنو ةلمو  ة وللجواووبحلح   مولق ال موثللح   مولق نننننننننننننن سنننننننننننننن  ق ج مومنو -

 ححقمو  ة ولق    ؟

 أالو  ة وللجواووول جوإل ة و    وجواو؟خ وا كصولقا  و -

خنن واج حوببث ننحولق   ول  اننحعو  ة وللجننواننوووصوبعالوأف نننننننننننننننن ولملننولينن وق ايئننمو -

   ة ولق    وثتأ   وو لطلموجواو ؟و
 

 .دالال  اإلعالم اجلديد -1
 

منولقاوءوثجبوب حالوأالوتلحثقلحوقإل ة وللجواووثعتطلوبحإل ة ولق    وو  اوإل وأالو  ة و

للجنواووقي وفاالاوإ ةوحوجواولو   وو نننننننننننننن  ىولق ال نموب وإالوجوتلوتك صوأا ننننننننننننننحو   و

و   ىولق ك ولقال واب للوثألاي حقوللجواو ولقتيووصولملب   وأالوا  حخحوس س  ق ج حو

و2011عوت اع لتو  ة والاج  حعنووعوح لكولق ت عولق    ومنو لي ولملج  عحوف مليوح   

ثلح ة وخنننناللولملصننننننننننننننط"تولل طننننحبوألاكننننح اييوث  ةو ولقلخا  وفنننن  لننننحو  كننننووأالو  ة و

 الاج  حعنوث ا حتوت ل للووحوهنوإ وإحوىوإف لحلتو  ة وللجواووثتجل حتلحو
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لجواو ومنول ننننننننننننننحاحوالاتصننننننننننننننح واجوعولقا  و لووللحوابو صو  نننننننننننننن حق حتوثالاتجحخحتول

 ظ فموثو حعسننننموأ هحو احع و صوو حخ يوث ظ فحتوفك فموةج لمو ه تومنولقل بومنو نننن  و

فك وو  منوفل نننننننننننننن  و لننوولقا ضوثمنو نننننننننننننن نن ووننولع وث ظ فننحتوب لمل ننحت ننمو لننوولقا ضو

آلاي حوثف  ب عولل طحبوالاتصنننننننحلنوللجواوو حومومنو ننننننن  وو حخ يوحواثموت  ث وح لحومنو

قوNew mediaق،و  ننة وللننجنننننننوانننننننووهInformation technologyملنن ننلنن ونننننننحتوهتننكننلنن قنن جنن نننننننحول

و(Société du Savoir)قوثوج  عولمل  فمNTICثتكل ق ج حتو  ة وثالاتصننننننننننننننح وللحواثموه

 ثلقالكحءولقةوح  وثالاتصننننننح والافت لضننننننايو(Société de l`information)ثوج  عولمل ل وحتو

(La communication virtuelle) وابننبو ننننننننننننننا ننحتولق  ل ننننننننننننننن والاج  ننحعنوثأحننواهننحSocial 

Media ثهنولتجحخحتوو  حفأ وللح نن عوثلقا  مو لوولقلاح وث لوولمل  ح لعالوثلمل ب  نعالوو

ب ننح ل اهننححوثت ننننننننننننننرلننوووثنن وخننالاولملاننحعتننحتوثلقلظ فننحتومنوأمللننبوألاح ننحالو   وتخصننننننننننننننصنننننننننننننننحتو

صولق او وع ي نننننننن مووث ولق ل  والاج  ح  موثلق ل  ولق نننننننن حسنننننننن موثالال صننننننننح اموثوت لالىوو

حوثقكصوتاادوكنن وتلننكولملاننحعتننحتومنولملاننح وألاث وثق ننو وتط عوثسنننننننننننننننح نن و4لملط  وقل كل ق ج ننح

الاتصننننننننننننننح وتحعفخ حو لي ولملج   حتولقل ت موإالوكحالو قكو   ولمل نننننننننننننن  ىولق ك  وأثوف  حو

ثمنوخاللولق ننننننننن حقووثل و  ع والاتصنننننننننح وثلمل ل وحتوكحالوا  لقوبح سننننننننن   ح توأثوبحق ال محو

مل ننننننننننننن  ىولق ك  وأثولق كل ق  نوف  نننننننننننننموقل واوووصوألاويوثلقيننننننننننننن  بومل لج مو قكو   ول

 حو5 ةلاهحوبحق س الاوثو حو للوثكالقكو ةلاهحوبأثق فحتولق ل  موثإ لع ولقيأالولق ح 

ا جننووتننولينن ول ننننننننننننننطةثنوث  لنوكل ننحوجننووحننواننبو صولق ةلننموبعالولق ال ننموالاتصنننننننننننننننحق ننمو

 وثثسنننننننننننح  والاتصنننننننننننح ولق ال واموإ ل م،وللجواو ووج نننننننننننو ومنو ننننننننننناكمو  ت   وثلق  وا  ت

تل فف ال،وصننننننننننننننح  ننمحوثلنووأف حوخناللولق ننولين وبعالو نوانوولملصننننننننننننننط"حننحتومنولقاننحو  ولمل يو

ثألاكح اييوويننننننننننننننهولوضنننننننننننننناحب حوف  حوا  لقوبحسنننننننننننننن   ح توثت ثةتوتكل ق ج حتوالاتصننننننننننننننح و

حوثلوول نننننننننننن ل وNew Mediaلقتيوهنولو ول لوقت ج مولملصننننننننننننط"تو  جلع  وNTIC للحواثمو

 اح ووصنننننط دو نننننح قومنو علسننننن لو"  ة وللجننننننننننننننننننننواوو   وخالاو  ننننن حق مو  ت حوك ووصو

"،وثسنننننننننن  وو ننننننننننحلتوكحتبومنوك حبلو6تب  تلولق كل ق ج موثيصننننننننننح صننننننننننلولق حوم علسننننننننننمومنو

 ح7"  ة ولقاوايوث  ة وللجواو,وخ ولقصححفمولملطا  مومنوط فاهحوإل والا ا لض"

عالولقانوايوثللجنواووححقموصننننننننننننننح نموإ لووحول  و  حوللحنحقموالا  انحق موثي  و وخاللولق نولي وب

ثهنوححقمو و و نهحووي ثبوللححقموالا  احق موقإل ة ووولقتيو يهوخحولمليهووالاتصحلنولقوثلنح
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Media in Transition Projectمل هوووحسننننننننننن  ننننننننننن ننننننننننن ر وألاو ف  وثلقال ول طلقومنوأك  ت وو

و ق حوسننننننننننننننحخيومنو نننننننننننننن حمل لوو2003حو  وخحوأ ننننننننننننننوعو لتولمل هووثتبواولومنوسننننننننننننننلمو1999

،وثلقك ننحبوا كننوو لتوPingree ثتلل  وووGitelmanوج   ننمووصولقاننححثعالوونهيومل  ل ننحالو

الوك وثسنننننننننننح  و  ة ولق ك  ولقاح لموبأالو  ة وكحالو ل  حوثسننننننننننن ظ ومنوححقمول  احق م،وثأ

كح  وجواو و لووحو ه توثلسننن خوو و ث وو  ،وثف جحثحولمليننن ثبوفك  و علسنننمو  ة و

للجننننواننننووب ك ي وو ه  وإ ة ولق"حظننننموأثوإ ة ولق   وللجننننواننننوحوثف كننننوولمل جعو   وبلننننحءو

فك  وللجو وومنو  ة ول طةلحووصوسنننننننننننننن حلح هحولق حعفخ م،وف ت لتوالا  اح ووصووثسننننننننننننننح  و

 هف وثأ ظ موسحباموإل وإ ة وجواووقيو  ّ لوإل وحووآلاالو ي  و هحئ وثو  حو حوثأج

ف ّ وثس لموإ ة وكح  وجواو وك حواالخبوإل و قكوبلل  وثمل  ل حال،وثي  خو ولمل ق حالو

ق  ننننننننننننننفوححقموأالووDead Media  ة ولقهحووووBruce Sterlingت اع وب ث وإسنننننننننننننن ع ق لرو

  لم،وثمنولق واوووصوللحح ت،و ل وو  نننننننننننننن موملو وقيوت ووو نننننننننننننن و  ضوثسننننننننننننننح  و  ة و

ط فلمووثقيوتبصننننننننننن و   ولق   نننننننننننموق  ووتصننننننننننناحوجفءلووصووي ننننننننننن جوللح ح ولق  و م"حوفاوو

 يولو نننننوتو مل لضو) ه  نننننننننننننك   أو يقل ضو-   وسنننننننننننننن  ننننن ولملثنننننح -الا ت  ننننن  ه تو نننننننننننننناكنننننمو

ثخلحكووا ك لتوإ ةو مو   نننهحوثجوو نننوىوحعالو ه و ث وو  ،وو،) لتصنننحق م أي ىه ل  م

ث   ننننننننهحوفاووب فالوعمليوأ هحووهوتوقث علتولتصننننننننحق موأي ىوإل وأالولسنننننننن ا وعأ ولمل عيعالو

ثلملخ صننننننننننننننعالو   ولقطاننننننح ننننننموثلقهننننننحتفوث  ل ننننننموث قننننننمولق صنننننننننننننن ف و يولق ل فف الوثألال ننننننحعو

 8ي  موق كل ق ج حو  ة وللجواوحالا طلح  موثالا ت   و   وأ هحوتحعفخ حولمل ح  ولق  

 ل لننحوإ الومنوخنناللو طننحعوإ ننحع وسنننننننننننننن ل ووصوأاصوجننحءو  ة وللجننواننو؟وث جننحبننموتننأت وبننأ ننلو

بعالوتكل ق ج حتوالاتصنننننننننننح ووConvergenceحصننننننننننن لمول ووح وأثول صنننننننننننهحعوأثوأا نننننننننننحولقت لث و

للجواو وثلق ال وامووعوجهححولق  وا  ت وث نننننننننننننا حتلحوت و تول نننننننننننننطةححتو  ة وللجواوو

ثتكل ق ج حتوالاتصننننننننننح وقكصويصننننننننننح صننننننننننه حولق نننننننننن   ق ج مولقنهح  موثلقو ق مولقلل فموقيو

ترال عو  ننو،وق بننوثو  بووصولق  لضننننننننننننننعوح  وت نننننننننننننن  ننمو"  ة وللجننواننو"و  ننلوب  نننننننننننننننحطننمو

و يننننننننننالوثسننننننننننح الاوالاتصننننننننننح ولق ال وامحوفاووييننننننننننأتو لي و  ة وللجواووححقموولهج مو  

تفلوصو ننننح ع وثجننننواننننو وبعالووج   ننننمووصولق  ل ننننحتولقتيوكننننح نننن وإل وحوصول فننننبوو اننننح ننننو ،و

ق صنناحو  ل موببوثإعسننح ولقلصنن ووثلقصنن عولمل ب كموثلقثحب موثألا نن لتوو كلمو ينن  و

سنننن   ح توللح لسننننيبوث  ة ولق ال و و ي حوثتيننننع والا ننننطةححتولمل  و  وق طا احتوثل
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ق  نننننفو  ضولق طا احتوو Digital Mediaإل ولق  ننننن  ووثةوإل ووصنننننط"تو  ة ولق لييو

لقتيوتا  و   ولق كل ق ج ننننحولق ل  ننننمووثنننن ولق ل فف الولق لييوثلق ل ا ولق لييحوك ننننحواطلقو

صنننننننننننننن ولق  نننننح ل نننننموببكيوت ف و لوInteractive Media    وخننننناللو  ة و  ة ولق  نننننح  نو

ثالاسننننننننننننن جحبموبعالوو ننننننننننننن    نوالا ت   وثلق ل فف الوثلق ل ا ،وثصنننننننننننننححفموالا ت   وملع خحووصو

ألا ظ مو  ةو مولق  ح ل موللجواو ووث وولصنننننننحتو نننننننا حتولق  ل ننننننن والاج  حعنوهت فت ،و

في ننننننننا ك،وا ف  بحححق،وثلقتيوت لصوكلهحو   و هحامو صنننننننن والاتصننننننننح وللج حخع  ومنوو ه ولو

و  ة ولقينننا  ولق نو   ويط لوالاتصنننح ولق ال و ح
ع
بحقت كع ووو Online Mediaثخ وأا نننح

 حو9   وتطا احتلومنوالا ت   وثملع خحووصولقيا حتولقوليل م

   و  ة وووInfo Media ننننننننننننن موإ ة ولمل ل وحتو نننننننننننننقووصولملخ صنننننننننننننعالو   ووإل وإطةقو

ت وثالاتصننننننننننننننح وث   و ه عوللجواووأا ننننننننننننننح،وث قكوقلو قمو   ولقت لث و ليللوبعالولق  وا   

 ظح وإ ةو وجواوو  نننننننننننننن   وووصوتط عوتكل ق ج حولمل ل وحت موثفلووجوفيهححوثفطلقو ل لو

قطا   لولملريننننحبكموثإو ح  مويلالوقينننناكمووصووHypermediaإ ة ولق سننننح الاولقرينننن ا مو

ثخلحو بصوو ل  الوب ع لتووHyperlinksلمل ل وحتولمل صننننننننلموبا  ننننننننهحوب  ننننننننةتوتينننننننن ا موو

ملحوا يننننن وأثوا بووLinksاكموالا ت   ولقتيوأ ط و ننننن مولقريننننن ا موثلق  نننننةتوويح نننننمو يننننن

 ليلهحوثأقل و ظح ولقصنننننننننننننن بمولقتيوكح  وت ع ولملطا بولقكةسنننننننننننننن   حك حواطلقو   و  ضو

لححقموالا ووح وو Multimediaتطا احتوخاللو  ة ولمل  بوث،وإ ة ولق سح الاولمل  و  و

ثلق  ننوا حوث ةحاولعتاننحلوجنن وخننالاوألاسنننننننننننننن ننحءوولقتيوتبننوثوو ليلننلوبعالولقل وثلقصنننننننننننننن ع 

ب طا احتولق  وا  ت وثتيننن  كل،وفا ضولقر ننن  حتووصنننوعخحوطا  مولق سننن الاوالاتصنننحق مو

ثأي ىوو نن  و ووصويو لتو احف مواصنن بوإاجح وت اع وواحب وقهحويحع ولقايئمولقتيوثقوتو

  ة وللجواووفيهح،وك حوأالو  ضوألاسننننن حءوتينننننع وإل وتطا قوجفئ وثل  احئ ووصوتطا احتو

أثوإحوىوو ع لتلوك حوخ وللحح وبحق  ننننننننناموقلر ننننننننن  حتو لتولق ةلمو يننننننننناكموالا ت   ووث و

 الافت لضاي،وث صو  و،وثلقيا  ،وثلقل وثملع خحووصولق    حتح

ثفنننالخنننبو  ضولقانننححثعالوإل ول   نننح ووا  تولملج  عولق لييوكانننواننن و صو  ة وللجنننواننوو

و كففصومنو قكو   ولمللهجوثلملاحعتمولق نننننننننن سنننننننننن  ق ج موثتكل ق ج حتوالاتصننننننننننح وللحواثم،و

ث ه يوسنننننننننننننن سنننننننننننننن  ق ج ننننحولملج  عولق لييوبننننحق ننننول  ننننحتوثالاسنننننننننننننن   ننننح تو10ث  د ثت ق ج ننننمح

لق  و مثملع ولق  و مومنولملج  عوقل لظ ومولق كل ق ج مولمل ل وحت موأثوك حو   يهحولقا ضو
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 لوجلولملخ ل موثتينننننننحبكوأجهفتلوحوإالوح ننننننن عولق  وا  ت وثت11لج  ح  م-بحمللظ ومولق كل 

ث وا كصو  و حل وتجحخ وتويللوثتك   لوو21بحتووصولق ل كولق  و وإلي حالولقا الولقنننننن

   حلوإ  ح وث نن حملمولق ةلحتوالاج  ح  مو   وخ ئموجواو ولووتاطعووحوكحالوسننح ولومنو

 مووصولملحضننننايحوا جوو   وسنننن   ولقالك و وللحصنننن و نننناكموو ل وحتوت ننننه ولق ةلحتولقاللت

حثل وث نننننوللموبح سننننن  ح موبحإل ت   حوا جووكالقكولل صنننننح وث ةلحتوب عوث ننننن لءوثل ل عالو

تلظيولق جنننحع و قكت ث  نننموثهنومنولح انننح ووط  وثكنننالقنننكوب ع ننننننننننننننننموإقكت ث  نننمحوك نننحوتانننو و

لمللظ ومولمل ل وحت مولمليننننننننننناكمويووحتوصنننننننننننح موثأي ىوطا موثملع خحوت ل   م،وأ ننننننننننناب و

لح لسنننننننننننننيبو لصننننننننننننن لووبو لوملحخ مووج  عولق   وثلقلوحوثق  وو هحولمل ل وحت موث ننننننننننننناكمول

الاتجحاولقال وبحتولق   وسننننننح ولوببث حو  ننننننحا وتطا احتو  ة وللجواوومنو نننننن  وولصننننننحتو

 تكل ق ج موبحت وت  لو يا حتولق  ل  والاج  حعنح

إالولقاب ثولقتيو ه يوب ث وخالاولقا نننننننحاحوثلملبحثعوبحتواطلقو ليهحوأا نننننننحوسننننننن سننننننن  ق ج حو

 عولق لييوأثواننالخننبولقا ضوثإل طننحءولقا ننوولقثاننحمنومنولقننوعلسنننننننننننننننحتوالاج  ننح  ننمولقتيولملج 

ولملج  عولق ليي ومنو   و12 ه يوبنننننننحملج  عولق لييوإل ول   نننننننح ووصننننننننننننننط"توأ د ثت ق ج نننننننح ح

لق نننننننننننننن ننحقوث ل  ننحوضنننننننننننننن صوت   لتولق ةلننمولمل كاننموبعالو  ة ولق ال ننو وث  ة وللجننواننوو

اج ننن وولنننلوونننح  وو13انننحتو قكت ث  نننموفننن الوب نننحعوق   لقانننح يو   و ثعولقينننننننننننننناكنننموثللحنننحسنننننننننننننن

مليننننننننننن ث لولق ك  وثلق ل ننننننننننن  ووج نننننننننننولومنولملج  عوالافت لضنننننننننننايوث قكول طةلحووصولح و و

لقالكحءوالافت لضايولقال وجحءتوبلو  ع ولمل ل وحتوثللححساحتو قكت ث  موث اكمو  ت   و

ث ننننننن  تموللح نننننننيو لوووثلقال و   و اوق   وبحق ننننننن ثع و كحءوج   حوعمليوسنننننننه قمو فصنننننننح 

تلحث وخاللولملاببولق ك  حوثفثع وب حعوق   وج لمووصو  ننن حق حتوف ر نننحء و صوخ وا كصو

قل ي وأالوا    لوأكد و كحءوج ح  حوثأكد وحك موث ليوث علاموثتخ  ووصوححقمولق   امولقتيو

خيو ليهننح؟وثفر ننننننننننننننننحء وق   ووصوجننواننووبننأالوإ ننحع ووثنن وخنناللولق نننننننننننننن ل و وتط  ومنوسنننننننننننننن ننحقو

 اا ولقا  ووأثومنوإطحعوتراعولق  قولق حعفخنوقل ال موأثوقل  سننننننن نننننننحتوأثوقلثاحفحتوب ولمل ننننننن

إالوللحوابو صولقالكحءوللج حعنولق   وثآلاالوأ ومنوسنن حقوللح كموثلق   ولق  و وثللح  يو

 14قإلي حالح

ثف فعوق   ووصوثتع  ولق ننن ل وثيح نننمو صوك فوا كصوت  ننن قولقالكحءوحت وا  نننح فووصو

أالوالغنو   ننننننننننننننلولقا ضوأ وخ وت جوو نننننننننننننن لموإلضنننننننننننننن حءول  موت ح ل موتلاحءو لتلو  ضو
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و ننننننح  موقإلو ح  حتولقالخل موقعف ل و  ضولقيننننننووإل ولق علءوث  ضوإي ننننننح هحوقل اففيو

ثإ طحئهحو  مولقوث  م؟وا كصومنوإطحعووبحثقموقإلجحبمولس و حءوثت ج موتحعف ولمل س حتو

  نن حق حتولملثحع حوثف ىوب حعوق   ووثلقللموثلق ال موك جحعبوثوبحث توجح  ولح ننيوج لم

أالوتينننننننن  كوللح لسننننننننيبو   ولمل نننننننن  ىولقوثلنوأ ومنوإطحعول ووح وتال حتوالاتصننننننننح وث قكو

ب  نننننننننننننن وقلنموثت ثت ك  تو  ت  ن وثينح ننننننننننننننموف  نحوا  لقوبنحإل ت  ن وثلسننننننننننننننعوالا ريننننننننننننننحعوأ و

ل نننننننننننننناحبو  ت   وللج حخع  وثخ ووحوأ ىوإل وتال عوالاتصننننننننننننننح ولق  ي وبعالولق ينننننننننننننن ووصوك و

ألاعضوثل صنننننهحعولمل  فمو ي نننننح  مومنوإطحعوو  فموج ح  موإ ة حو صو ي  و صننننن ولقالكحءو

للج عنحوثلووأ حعووينننننننننننننن ثبوب حعوق   ولق ك  ومنوتصنننننننننننننن عووج  عوو  منو   ويل  موتال عو

وج  عولفت لضنننننننايولح يو   وتا يو ننننننناكمو  ت   وف ننننننن  وو لحو حوبعالو حلووثو ب  وقهاللو

اللولق نننننننننن حقول  احعوك حبولمل ك ولق  ي ننننننننننايوف ل بوب ثت الو"لوسنننننننننن مولملينننننننننن ثبوثف كصومنوخ

 حوو15  ت   "وع لووصوبعالو واوولق  ث و   وخاللولملي ثبولق ك  وثلق ل   

اك صولملصننننننننننننننط"تولمل  ح ومنووحوسنننننننننننننناقو ك اوأالو  ة وللجواووإححقمو   وححقمول  احق مو

ت نننحوأالوأمللنننبولملج   نننحتوت  الو نننح  ومنو   ولق لننن وتال نننموثفك فنننموإ  ننننننننننننننر   ق ج نننمحوث 

لق  ت نننموت يبوث ينننننننننننننن ننن وملع وو  نننحمموتنننحعفخ نننحوحنننح توو  نننحثتنننمووصوالا  انننح ولق نننننننننننننن نننح نننننننننننننايو

ثالال صننننننننننننح  وثلقثاحمنوف الوقإل ة وللجواوو ثعلووحومنوححقموالا  اح وخالاويح ننننننننننننموإ لووحو

حوللحصنننننننننننننن لنننموهنوأ نننلوإ لوونننحوكنننحالو2011 نننو نننحوإل و نننحخ  ولق ت عولق    ولقتيول طلاننن وولنننالو

 ولق    ول  اننحلنوفنن الوق  نن و  ة وللجننواننووأ  و و  نننننننننننننناهننحالوبننل،وثلننووا  الوفننح ةومنو  ة 

 بل ع وإ ة و    وجواوح
 

 :يف دالال  اإلعالم العربي ورموزه -2
 

وح لوي   وبحإل ة ولق    ومنو ةل لوبحإل ة وللجواو؟وخ وخ و قكو عثولق حعفخنوثلقثاحمنو

لقه فمولق  ت مو سننننننننننننننةو موثلقال وي د و ل لومنو علسننننننننننننننحتوقعومولق  ت موثلق حوصومنوط حتو

 اوولق ح حالو ف وأثوك حوخ وللحح ووعو علسننمو صننح وسننل  حالوو  ننا و صو"لق  بوث  ع و

حوعسنننننن  حواطلقو   و  ة ولق    وك ووحو16الاتصننننننح وألاثل "وث ثعولق  بومنوليت لبولقك حبم

جحو مولقوث ولق  ت مولقتيوت  ييوإقيهحووقلو نلموبحمل سن نحتولقتيوقهحو  ووإ ةو وثلقتيوتراع

ك ولقوث ولق  ت م،وأاصوت جوولق واوووصولقه ئحتولق سننننننننننن  مولملينننننننننننت كمووث ووجل وثحعلءو
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  ة ولق  ب،وثلتبح وإ ل حتولقوث ولق  ت موثلمل سننننننن نننننننمولق  ت موقةتصنننننننح تولق  نننننننح  مو

 وخاللولملوي وأكد وا ثو17ثلقتيوت ننننننه و   وت نننننن ع وثإ لع ولقا  ولقصننننننلحعنولق    و    ننننننحتح

لملولي و    حو لووللحوابو صو  ة ولق    ،وثفاوثوأ لوقوىولقا ضوخ وأكد ولملولي و

حووصوجهموأي ىو18 نننةبمو  لو  ك وثضننن حوو سننن نننحت حو  ت حوو ننن اةو صولقوث ولق  ت م

لحوف الوخالاولمل س حتو  ةو مولق  ت مولمليت كموااوثوأ هحولق ح و ولقتيوا كنهحوأالوت ف وق

ي ننن  حووو عولسننن   ح ووصنننط"تو  ة ولق    وك  ه  وقلوأ  ح اولق ننن حسننن موثلقثاحف مومنو

إطحعولقلظح ولق    ولق سننننييووج ننننولومنوو سنننن ننننموجحو مولقوث ولق  ت محوخ واك دوثج  و

تلكولمل سننن نننحتوثعمليولملتيالولقتيوتثحعو صوسننن حسنننح هحوثوينننحعي هحوثلقتيو وت  وىومنوملحق هحو

حبو لح نن وأي ىوحت و ا وب جووإ ة و    ؟ووصوجهموأي ىوت جوووج  ولق   نن حتوثمل 

و سنننننننننننن ننننننننننننحتوإلل   مو  ت موو ح لموملجل وثحعلءو  ة ولق  بووث ووجل وثحعلءو  ة و

ثلقثاحفموقوث ووجل ولق  حثالولل ل جنوك  سنن ننمو  ت موإلل   موو لحفموأثوحت وولحف ننمو

موإ ةو مويل ج محومنوألا  وف الولجحو مولقوث ولق  ت م،وت فووأالوت  قوثت س وق  حس

ووي ولمل س حتو  ةو مولق  ت مولمليت كموثف ض موتأسي لوإل ة و    وخ وأا حووصو

 أكد ولمل للفوخيح موكهيح مولقلظح و لل ييولق    ح

ي   وإل ووجل وثحعلءو  ة ولق  بوثلقال وال ومنولست لت ج  لولقتيوأطلقو ليهحوت   مو

أ و  نوو  علتولق ت عولق    وأالوو2013 ةو نمولق  ت نم"ولمل نوقنموب نحعف و"الاسننننننننننننننت لت ج نمو  

"خنننننالاوالاسننننننننننننننت لت ج نننننموتلطلقووصوح وو  ة ولق    و   وبل ع وع فنننننموثل  نننننمومنووطلعو

ألاق  مولقثحقثموقل  حو ووعو صنننننننننننننن ولق  ملموب  ووحواب  وبلووصوو لع لتوثوحواط حلووصو

حق نننلوألاسننننننننننننننننحسنننننننننننننن نننمومنوينننوونننمولق طصولق    وتبنننوانننحتوت كصو  ة ولق    ووصو  يوعسنننننننننننننننن

ثل حاحاوللج خ فموثتط ف ويطحبلو  ةو وث ق حتلوثثسح للو   ولمل   ىولق    وثلقوثلنحو

ثتر يوخالاوالاست لت ج موبحقوالحو ك موبب بوت لء ووعووحو   جوووصوتط علتوثو لع لتو

 19   ولمل   ىولق    وثلقوثلن"ح

الولق نننننننن حسننننننننحتو  ةو موك لصنننننننن وويننننننننت كولووا  ىوإل ووصوجهموأي ىوثإ لووحوححثقلحوأي

ف ض موثج  وإ ة و    وف الو  ة و لل ييوقلوث ولق  ت مواخ عومنوملحقالوإل وطا  مو

لقلظح ولق  ح ايومنوتلكولقوثقموثفخ عوأا حوقل  حسمو  ةو مولقاط فموفك فوا كللحو

و موإلل   م؟و   وللحوابو صوسنننننننننننن حسننننننننننننموإ ةو مو  ت مومنو  وثج  وسنننننننننننن حسننننننننننننحتوإ ة 
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لقهننننننننننننايءوا ةننننننننننننحبو   والاسننننننننننننت لت ج حتو  ةو موإ واصنننننننننننن بولقا  وب ج  ولسننننننننننننت لت ج مو

إ ةو ننمو  ت ننموو حننو ،وثو هننحوثج  وإ ة و    ،وف للعوللحننح وا كننووا و ننحوأالوكنن و ثقننمو

ت  هجويطالاوإ ةو ننموو  ننحثتننموبنن ومنو  ضوألاح ننحالو ننول  ننموبعالو ثقننموثأي ىومنو نننننننننننننن نن و

ق ولث وصننننننننننننننحفوثك بوو ينننننننننننننن ع ومنو ثقمو  ت مو وت ضننننننننننننننايولقوثقمووح ثبوإ ةو موثولع

ولط  لق نننننننننننننن   انننننننم -للجفل   ولملل بو-ق   نننننننح وو عف نننننننح  نننننننحو-لق  لق لق  فننننننن و-لملجنننننننحثع و:

 قالحال س عفحح

إالولق  و   وووىو نننننةبموتب  و لصننننن والاسنننننت لت ج مولق  ت موقإل ة وإل و لصننننن وو سننننن و

 نننناعوبلصننننفوج لبو لووحولسنننن    و"وصننننط"توملحخ مو  ة ولق    وع و ليهحو ننننحلتوأب وأ

  ة ولق    ولمليننننننننننننننت ك"وو جحثحلوبالقكووصننننننننننننننط"تو  ة ولق    ،وثخ ول ننننننننننننننطة واخ دو

  قموو ح خحو   وق ج  وإ ة و    وو حوحوإالووصننننننننننط"توويننننننننننت كوا كوولح و ولق  و ،و

 وثلملاصنننننن  وبحق  و وقي والاي ةلوب والايةننننننجح وثلق لحسننننننقومنولق نننننن حسننننننحتولقاط فموحت

ا كنهحوأالوت و و صوإ ة و    ووينننننننننت كحوإالوأ ننننننننن والاي ةلوو قووفك فحوقل حو وثت حوأ لو

 وثج  و   ولمل نننن  ىوالاسننننت لت جنوثلق ك  وبعالوأمللبولق نننن حسننننحتو  ةو مولق  ت مو امو

لي ةفننحتوفنن  هننحوبننحق ننحلنو ننحجف و   ولق  حننوحوإالولقننو قننمولقلل فننمووصوثعلءو  ة ولق    و

وولنننح نننو وولك نننموكننن وط لولجفءووصو  ة ولق    ،وف ننن وط لو    وخ ولمليننننننننننننننت كوت كننن

بحق نننننن ثع و نننننن فكووق  ب  و  ة ولق    وإل و احع و صووولك موويننننننت كمو وابقو حووأالو

ابو و ننننن لاهحوثخ فاهحولق ك فمو يننننن  وو ننننن ا وأثوج حعنحوثفك  وقا حالولق  قوبعالو  ة و

إطحعولمل سننننننننن نننننننننحتوألاثعثت موثيططهحومنوت ح وولق    ولملينننننننننت كوث  ة وألاثعث  وضننننننننن صو

أثعثتح،وثلقا ننننننحءو   ولقاطحقموثلق نننننن ولوثلقهج  وملع ولقينننننن   مووصوية وبلحءوو سنننننن ننننننحتو

 حEuronewsإ ةو موأثعثت موأ ه خحو اكموتل فف الو

إالو  ة ولق    و   ولمل ننننننننن  ىولمل سننننننننن نننننننننايوخ وو   ومنو ننننننننن لموللج ع:ولمل   وخ ولقوثقمو

ثللج عوخ ووننحوتب  فننلوجننحو ننمولقننوث ولق  ت ننمووصو ننو ولقننوث ولق  ت ننمولملل نننننننننننننن فننموتبنن و

ق لئهححوقالقكوي  اووأالو  ة ولق    و   ولمل   ىولق سييوخ و  ل موح حب موأ و  ل مو

  وو ننن ا حوثإ لووحو و حو يننن  ولسننن اصنننحئ وإل والاسنننت لت ج موج عوق  وإ ة وإلل ييو يننن

لق  ت موقإل ة وق   ننننننللحوإل وأالو  ضوفا ل هحوثضنننننن اهحوق   حوثألاي ىووا ط مووصولملات  و

لملصنننننننننننننن  ،وثأالوألاخوللوعت حوت   وإل ووينننننننننننننن ثبووات  و ثقموت ي ووثةحووقالقكو ا  وأالو
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ثلنو    وسنننن الوإل وأالوح نننن عو  ة وفينننن و  ة ولق    ومنوللح نننن عو   ولمل نننن  ىولقو

 لل ييوأخيوثأ   وو تامو   ولمل نننن  ىولق نننن ح ننننايوثالاسننننت لت جنووصو  ة ولق    ولقال و

    قوقلومنوو س حتولق   ولق    ولمليت كح

إالوخالاو  ننن حق موقهحو ةلموخ  ل موثتحعفخ موسننن حسننن موبطا  مولقلظح ولق ننن ح نننايولق    و

"لقوثقم"وكه فموسنننن سنننن  ق ج موثسنننن ح امو حلق ومنوط عولقرينننن  ووثلقال وار ننننيوبحإللل   مو

ببكيو ننو وت لف وكنن و لننح نننننننننننننن و نننننننننننننن   اهننحوه ظننح وللحكي،ولقينننننننننننننن   ننمولق ننحعفخ ننم،وألاعض،و

للجيبحححقحوخكاللو   و  ة و لل ييوأالوا  الوأكد وث ءومنولقا نحاحولقا و موإل ولقا نحاحو

ح  وخالاولقوثقمولقاط فموأثوتلكحو  نننحخيو لل   مولقاط فموثإ وف  لوبالقكو ينننككومنوسننن 

  ة و لل ييولق    ومنوتينك  ولقه فمو لل   موق  ضوسن ح  و ثقمولووت  الوسن ح  هحو

ملع ووك  لموف  ب  ولقه فموثلق نن ح  ولقا و موإل وولحف و   ولمل نن  ىو  ةو وقينن   مو

ي  ووحواطلقو ل لوو س حتوثس ح  و  ة و لل ييحوإالو  ة و لل ييوثلقال ووللوار

  ة ولق    وأثو  ة ولق    ولمليننننت كواوفعومنولتجحاوألا لجمو و وثسننننح  و  ة وقه فمو

سننن حسننن موث احف موثت ل  موثإ ةو مولا ولقوفحبو صولقك حالولق    وأثولقه فمولق  ت موثلقتيو

  كح و   ا يوقهحوحح ومنومل حبوإ ة و    وو حووثقي وإ ة و    وويت

لووا  الو  ة وثالاتصنننننننننننننح ومنولق طصولق    واب حوبعالو لحاحولق حعف وثلقثاحفمولقيننننننننننننن حخ مو

بوأوب  ح مولقيننننننن  وثألاسنننننننط ع وثلقواصوثلق نننننننع  حو لوولق واووت  و ولقثاحفمولق  ت مو احفمو

 نننننننننننننن نننحخ نننموملنننحوت  ع وبنننلووصو نننحط  نننموثمل نننحبوقل اة  نننمولقتيوجنننحءتو هنننحولقك نننحبنننموثينننح ننننننننننننننننمو

 بحولووت  الولقيننننن حخ موهنولقتيوتصننننن رولقاللتوالاتصنننننحق موث  ةو مو لوولقطاح مومنولقل

لق  بوحت وثإالو يل لوتال حوثك  اهلكعالوولظ ومو  ة و و ولق س لمحوفكأالوبحقد ص مو

لق  ت مو سننننةو مو وت وصوبأالوا  الوب نهحوثتعالولق للعوثسنننن الا،وفايومنوت ل نننن ووطلقووعو

 الوو  ضوق" طأحوهللا،وف  وثس الاوخ وإي حالوثك وإي ح

قلو ةلموبب كمولق يننننننننننن وثلقصنننننننننننححفموثوحوخ و  ة ولق    وا  ظه وأكد وف  حوخ ووك  بو

ثلملجةتوثلقك بوث قكوولالوبوءوح كمولقنه م،وإ و    وإل وح كمولق ي وتيك  ولقه فحتو

 لل   موللحواثموثتبواوولقك ح حتولق نننننننننننننن حسنننننننننننننن مو؟وااوثو لوولقا ضوأالو  ة ولق    و

خ و  ة ولق ننننننن عنولمل ئ وثيح نننننننمووللولقابولق  نننننننحئ وملبطحتولق ل فف الولق  ت مولق   و

لملخ ل نننننمولل نننننح ننننننننننننننننننموثلق نننننحونننننموثلقتيوت نننننبووصو ليننننن وألاعلضننننننننننننننايولق  ت نننننموأثووصوينننننحعجهنننننححو
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فحق ل فف الوخ ووب كولقاببو صولقه فموثأ ل وتخففصولقينننننننننننن   موثلق نننننننننننن ط  وثلق بكيومنو

 ع و   ولتجننحخننحتولق أ ولق ننح حوااننوثوقننو ننح وخنناللولقينننننننننننننننأالولق ننح وث قننكوملننحوقل ل فف الووصوتننأ

لق  جنننلوأالولق  بوي نننننننننننننن ثلوو حلنننمولملك  بوبننن ول فثلو ليهنننحوثقي وبنننحإلو نننحالولق    وإل و

لق علءحوإالولقص ع وهنوأ ل وتيك  ولقد ص موثلقه فموللح حعفموثإالوكحالو   ولق  بوأالو

ع وثأالوت  الوقهيول لء وا  لجوثلوح ننحعفحوف ليهيوبأالو  ننرث  ثلوثف لج  لو ةلاهيوبحقصنن  

 20منوطا  مولق ل فف الح

لووا  الوأا ننننننننننحوق و حوملع وو   مووث ولقه فموثلق حعف ولمليننننننننننت كوثلقثاحفمولق  ت موثلملصننننننننننع و

لمليننننننننننننننت كوثهنوعو حولتصننننننننننننننحق موفح لمومنوتبواووك وو   حتولق للعولق    و ثعومنوإ طحءو

 ييو    وولالوبولامويينننننننننأ و ننننننننن مو"    "و   و  ة وثالاتصنننننننننح وخاللوعمليول ح و ظح وإلل

 ثقمووحو  ووالاسنننن اة حوولووا  الوإ الو  ة ولق    وكحولحو لي وتلكولق و حوالاتصننننحق مو

أكد ووصوح ننننننن عاومنوأ لءولق سننننننن لمو  ةو موثخ  لاهح،وأ وأ لوملع و حخ وب ووخ  وضننننننن صو

إتصنننحق حووإطحعولق  نننح  حتوالاتصنننحق مولق حوموك  وثلقتيوتاوثولق سننن لموفيهحوجفءوب وف نننحء

لا وأالوت  الوثسنننننننننننننن لموإ ةو محوخالاولق  ضنننننننننننننن موتب للحوإل وضنننننننننننننن ثع ولقاببومنوخ وا جوو

وجح و   و و    ولا وللحوابو صوف ضننننننننننن موثج  وإ ة و    وببكيوأالوالاتصنننننننننننح وخ و

ف ننننننننننننحءوثعو حوثأي ننننننننننننحقوثت يولج  ح  موثل يوإي ننننننننننننح  مواب  ىو  ة وثسنننننننننننن لموثعسننننننننننننحقمو

 ثف جحثحاحو

 ينننننن  ووا  ننننننبوقكصووكثفوإل ووا قمولملخ ح و  ةو وثلقال وو يننننننع و اوولق ح حالو ف  

   و اوت اع لو صولق أ ولق ح ولق    وثخ وح ننننننننبوعأالو"ححقموت  نننننننن صولمليننننننننح  ولقل  نننننننن مو

الاج  نننننح  نننننمولقتيوت   الوب  ننننن وونننننح،وا   ضوقنننننلوللج ه عوهلق    و سننننننننننننننةو و نننننحونننننمقووصو

 ه عووصووخفثالوت لث ووب  فنحتوثسنننننننننننننننح ن والاتصنننننننننننننننح ووصوجهنم،وب  ن وونحواب لنلوخناللوللج

ثأسنننط ع ووصوجهموأي ى"وثف ننن فو"ثي ك وت اع و"لملخ ح "و  طحووصولق صننن علتولقال و

خ ومنوط عولق   فص،وثوصو يو وا كصوتبنننننوانننننووطا   نننننل،وثو لحننننن وتط عاو  ننننننننننننننه قنننننم،وإ و

ت نننوليننن وف نننلولقننناللك  ولق نننحعفخ نننموبصنننننننننننننن ع ووينننننننننننننن خنننم،وب  ننن وح نننننننننننننن عوألا  نننحلوثلقظنننحخ  و

ثسننننننننننننننننح نن والاتصننننننننننننننننح ولقا فوف قولق ننحعف وثلق للع،ويننح ننننننننننننننننمومنوالاسنننننننننننننن   ننحعفننم،ووعووبننحثقننمو

 21لملج   حتولق  ت مو سةو مح"
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أ ننننناحو  ة ولق    وارال عوأكد وث يننننن  ووثع وفك فحوثإواع اا حومنوتجل حتو  ة وللجواوو

خاللوالاتصح والافت لضايوق"ج  وجواوووصولقياحبولق    و و و اكمو  ت   حوإالو  ت   و

ألايع و ونننمو نننح نننننننننننننننن ولملخنننحضننننننننننننننننحتولقكو ىوقرينننننننننننننن ننن وللح ننننننننننننننننحعلتوينننحع وو  كننموخ ولق وقو

لق سننننننننح ط م،وثأالوألاو ومنولق ولعكواأت ووصوخالاولقينننننننناكمولق لكا ت مولملجح  موثلق ب عفمو

ثلقتيوا كصوقل  بوإالوأح نننل لولق  حو ولق ك  وو هحوأالوا ول لو    نننهيول نننطحومنو حقيو

  ح  ووعوللح نننننحعلتحوقكصوإ لووحو و حوإل ولق سنننننح الاوب  ننننن هحوث حءولق او وثلق ب ننننن وثلق

ثوح لولحق و صوتكل ق ج حتوو2013وحوجحءتوبلوالاسننننننننننننننت لت ج مو  ةو مولق  ت موق ننننننننننننننلمو

الاتصنننننننننننننح وللجواو وق د  حومنوبحبولمل ج  حتو   ووحوا نو:"لمل لكامولمل  ل نننننننننننننلم،ووصوجح بو

وجح و  ة وثالاتصنننح ووو سننن نننحتو  ة ولق    وثأجهفتل،وقلث ع ولقهح لموثلمل  ل نننلمومن

وصوية وألال حعولقصننننننلح  موهلقابولق  ننننننحئ وثلقينننننناكمولق حمل موقل  ل وحتقوثلقتيوج ل و

-وصولق حقيول فموإ ةو موثلحو وحلق وفيهحوللحوث وثلمل نننننننننحفحت،وثلو عوف نننننننننحئهحولق ننننننننن عن

ف ننمولقاصنننننننننننننن  وث قكت ثي وبننحق ننواننوووصولقال لتولق ننحمل ننمو لتولق ننأ ع لتو  ةو ننموثلقثاننح

ثللح ننننحعفمولملخ ل مح"وثت نننن فوالاسننننت لت ج مومنو   وللجفءوثمنولق ا  وهبقو"الاسنننن  ح  و

وصولق ط علتولق ال مولملر ننننحع مولقتيوط ح و   ولق حقيوثسننننح  وث ةلحتوجواو وثط لحو

ملع وو ا لمومنولق   وقيوت  فهحولق ي فمووصولا وثهنووحو يحعوإقيهحوبحقث ع ولق كل ق ج مو

تط علتوتب يو   ولق طصولق    وأالو    و   وتبوابوثت سنن  وإو ح  حتوللحواثم،وثهنو

لق كل ق ج نحومنوألطنحعاوت ه نولوقل ينننننننننننننننحعكنمومنو ننننننننننننننل هنحوف  نحو  نوح"وثتخ يوالاسننننننننننننننت لت ج مو

للحوابو صوخاللولمل ضنننننننننننننن بوبحق ا  وه قوح بوتا  و"ت نننننننننننننن يعولق ب  وإل و  ة ولق لييو

لع ولق ل  مولمل ححمو حمل ح،وثتدننننننج عو لاح وق  كعالولق طصولق    ووصوالاسنننننن  ح  ووصولمل  

لق ننح وو   و  ة ولق لييوبننأ نننننننننننننن ننحقننلوكننحفننمحح،وثت ننننننننننننننه نن ولق ننولث ولق لييوقإل  ننح و  ةو و

إالوك وخالاولق لح ننن ولقتيوجحءتومنوبحبولمل ج  حتوثعمليو الهحو و جووو22ثلقثاحمنولق    ح"

 جننحبننمو   ولق نننننننننننننن ل وك ف؟وإ ومنوقهننحولو ننول لومنو لصنننننننننننننن وآلاق ننحتوأ ولننحبل اهننحوقل ل  ننالوث

وات  وار يوقيوال الو  ووأ وثخ و"إييننحءوو كفول و وقلاب ثوثلمل ل وحتولمل ل وحت موا ح عو

لق ط علتولمل ةحانننمومنو ل  و  ة وثالاتصننننننننننننننننح وثتكل ق ج نننحتوالاتصننننننننننننننننح وثف ف و جهف و

   ة ولق  ت مولقوعلسحتوثلقاب ثوثلقا ح حتولقتيوتب ح وإقيهحح"
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ثف كصوقا ننحالوالاي ة وبعالوالاسننننننننننننننت لت ج ننمو  ةو ننمولق  ت ننموثثللعو  ة ولق    ولق    و

إل وكن وتلنكولقنوعلسنننننننننننننننحتولقتيوتلنحثقن وبنحقابنبوأ  و  ة وللجنوانوومنوح لكوونحولان ولق ت عو

لق    وث  واحوإالوت ل ننننننننننننننل مو  ة وللجواوو وعلحبمو ليهحوث وحوث وت ل هحوث ول  احعلتو

ل  هححوخكاللو ل لحولا و ل لعوب حخ موو   حتو  ة ولق    وأالو ثع وك وخالاوسننننننننننن حسننننننننننن موت

ألاسننننننننننننننئلموثلقتيوي  و خحوأسننننننننننننننئلموفك فموو صننننننننننننننل موق بواووو   حتو  ة ولق    ولقتيووصو

لمل كصوأالو ا و هحوث ج عو ليهحوحت وي و وخالاولمل حلمولق ك فموللح حسموف ل ك و  ة و

  عحووك حوأالووصوبعالوو ع لتو  ة وللجواوولقاح يو   و نننننننناكمولق    و   و ننننننننع ثع ولملج

  ت   وثللح لسيبو   تموو س  لوحت وا ب  ووثللووث و  ة ولق    ولق سييوك حو

جحءتوبلوالاسننننت لت ج مو  ةو مولق  ت موإل وجهححوا بكيوف لولقلظح ولق سننننييولق    حوإالو

 وجننننواننننو،وث قننننكول طةلننننحووصويصنننننننننننننننننح صنننننننننننننننننلو  ة وللجننننواننننووخ وبننننالقننننكوول جوإل ة و   

لقةو ح  موثلقةحوح  موثلق ب عفموثلقتيوتلحلضوو ج  حتو  ة ولق    ولق سييولق ال و و

 23لمل س وحت وثإالوتا  وعس  حووا  تو  ة وللجواوح

 

اإلعالم اجلادياد واإلعالم العربي : ما امام ا  الاة  ا  حلت امام ا                        -3

 االجامتع   : 
 

أ  نن وح لكولق ت عولق    وواننوع ولقلننح و   وت   فوتكل ق ج ننحتوالاتصنننننننننننننننح ومنوللح لكو

الاج  حعنوبحق    وإل وح   اهحوالاج  ح  م،وك حوأ   وأا نننننننننحولصننننننننن عوألا ظ مولق  ت مو   و

ولق كل ق ج نننننننم،وثف كصو ت   فوتال نننننننحتو  ة وللجنننننننوانننننننووبنننننننحق    وفاالاوإل ويل  اهنننننننح

منوللح حظو   وو2011ثوصننننننننننن وحوصولح جحجحتوسنننننننننننلمووالاسننننننننننن و  و فجفولقلظح ومنوت ي 

ثج  اوعمليوولك  لوق  ولقت سنننننننح مو  ةو مولق سننننننن  موثملع ولق سننننننن  مولق ل  موثلق ال وامحو

قالقكوي  اووأالو   وبب ثو  ة وثالاتصننننننننننننننح وأالوتصننننننننننننننبولخ  حوح هحولقابث مومنو  ة و

تصننننننننحق موث قكووصولق ال موالاولملن بوالاج  حعنوثلقا وو ي ننننننننحي ومنللجواوووصوية وإب لحو

ية وحثلاحوالاسنننننننن   ح توثلق  ثةتوالاج  ح  محوإالوالاتصننننننننح توهلق  ننننننننح  م،ولل ل فم،حححقو

ثلقتيوتو حولقا نننننوولق كل ق  نومنوالاتصننننننننننننننننننح وكظنننننحخ  ولج  نننننح  نننننموا  ثننننن و ثعخنننننحومنو اننننن و

ا ننننننننننننننحاحوثلسنننننننننننننن ااح وثتبوألاف حعوثآلاعلءوثلمل ل وحتولقتيوتيننننننننننننننل وبح ولمل لطصومنو ةل لوب

قوثجفءووصولملجننح وEspace médiatiqueلقيننننننننننننننننأالولق ننح حوفايوبننالقننكوف ننننننننننننننننحءوو ننواننحت   وه
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لقال وف لوا  ح  ولمل لطصو ينننننننننننننن  وح وثو نننننننننننننن ا و صوأط ووو24قEspace publicلق   و وه

لقوثقمولقتيوتلظيوح ح وألاف ل وكك لموثثحو وو  حسنننننننننكمول طةلحووصووبو لتو حومووث و

ثلملصنننننع ولملينننننت كحويجمولسننننن اةق مولق  نننننحءوالاتصنننننحلنوتأت ووصولقوسننننن  عوثلقه فموثلق حعف و

ك الوخاللولق  حءواجبوأالوا  الوو  و لوفلالقكو وت لكولقوث ومنولقوا ا لط حتولقل ت مو

صننح حوأثوو سنن ننحتوإ ةو موثإالوكحالوقهحو قكوفايوو نن الموثت   ووصولق نن ل بوثخ ووحو

وا ا لط مو الو  ة واجبوأالو  و واوف لحوإل ووةحظمومل حبوثحلعلتوإ ة ومنوألا ظ مولق

  حومنولملج  عووصوت و وث  لءوفك  وسنننننننننننننن ح ننننننننننننننايوث ا يوث   نحوإالوالاتصننننننننننننننح تووصوية و

لق كل ق ج حولق ل  موللحواثموتاوثوو ةننننننننننج مووعوطا  مولق   ولق ب عفموثلح و ولملج  عو

منوثقي ولمل  نننو و لنننوونننحوتاعوخ  لاهنننحوثتلظ  هنننحووصوية وتانننوايولقا نننوولق  ل نننننننننننننن نولقثانننح

تصننننننننننننح ت ولق ا يولقال ولووااعوإي ننننننننننننح لوإل ول ل وولقر نننننننننننن فقوأثوالاح  حعحو ا  وكل حوالا

 ف ولقثاحمنومنوالاتصننننننح توخ بولق  ل نننننن و ي ننننننحي وثك نننننن  ولق ال موأسنننننناا موف ضنننننن مو

لوع هحو   و نننننننننن حملموأي ننننننننننحقو احف مولوو وتاوثوو ةننننننننننج مووعوطا  مولملج  ع،وثكل حوكحالو

    حوكحالوت   فوتال حتوالاتصننننننننننح توللحواثمويحضنننننننننن حوإل ولق  ل نننننننننن وأكد وح نننننننننن علووج

 و ج  موفك فموث احف موإي ح  محو

   ويل  ننمووننحوتاننو وثجننبولق   فقوإ الوبعالوالاتصنننننننننننننننح وأثولق  ل ننننننننننننننن والاج  ننحعنوثلقثاننحمنو

ثالاتصنننننننننننننننح تولقتيو جننووقهننحوح نننننننننننننن علوأكد ومنولننحو  و ل  ولق ال ننموثلقهلننوسنننننننننننننننموأكد ووصو

تصنننننننننننننننحق ننموح  ننموثالاج  ننح  ننمحوخكنناللوا كصووثننحل ننموآلاقننموالالننحو  وثولجننوولق ل  و ي ننننننننننننننن

ل طةلحووصوفه لحولقاح يو   ول  احعخحوثسنننن لموقلا وألاف حعو لتولقصننننلموبا ننننحاحولقصننننحلتو

لق ننح ،وت نننننننننننننننحخيومنو  يولق ج تننمولقننوا ا لط ننموثتبييوح فننمولق  اع ووصولق    فوأثووصو

يوالاتصنننننح تووصوحلثفمولق  ل نننن والاح  حعولق ننننن ح نننننايوأثوالال صنننننح  وأثولق ئ  حوك حوت نننننحخ

لقثاحمنومنو  يوو نننع  ولق ل  مو ي نننح  موثيوومولق  ل يوثلمل أ وثلقصنننحموثلمله ينننعالحووصو

جهنموأي ىوفن  نلوثكل نحوكنحالوسنننننننننننننن نحقوفهيوثتلظ يوثخ  لنموالاتصنننننننننننننننح توابنوثوث   نولو صو

ف   ث امولق  ل  والاج  حعنوثلقثاحمنوكل حوب حتولل ل  مولق ال موثلقتيوت صوعخحو جح مو

لق سننننن لموق اعومنوأسننننن والاح  حعوالال صنننننح  وقا ىولق نننننلالاوللجواو ولقتيوأف ح هحولق  ملمحو

لق ال فموثلق ل موقةتصنننننح توو ا كصوأالوتب  وخالاولملاحعتموالاتصنننننح و و ولقا لء ولق ننننن ام

إل وو ه  وو  حبوث حل و احف حويه بولقا وو ي ننننننننننننحي ولق حوصومنولق  ل نننننننننننن وب  نننننننننننن لو
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ثلج  نننحعنوتط عوإل ووجنننح ولتصننننننننننننننننحلنو   و وثخ وجفءووصوكننن ولق لنننح ننننننننننننن ووو ه ونننحو انننحف نننح

 لملي لموقل  حءلتولق   و موهللج   حت،ولمللظ حت،وألاحفلبوثلقلاحبحتحححقح

ي   ولق جالعولق ك  وق ةلمولق ال موبحق سننننننن لموالاتصنننننننحق موإل ووحوأ نننننننط"تولقا ضو   وث و 

وصولمله  عالوثلمل سننن نننعالولقةو عالووت ننن   لوب وعسنننموت ع   وبكلولوثلقتيوكح  وتج عو و ل

ق ل  و  ة وثالاتصح وثوصوب نهيووحع ح ووحكل خحالو ححبولملا قمولقيهع  و:و"لق س لمو

ث يننننننننننن  و-حوثهنووا قموت كووأالوق  وثسننننننننننن لمولتصنننننننننننح ولملاوع و   وإحولثو25هنولق سنننننننننننحقم"

  وحوثت 26ب  وث  ح  وو  ف موث يننننننننننننن  وأثسنننننننننننننعوأ ننننننننننننن ح ووصولق لظ يوالاج  حعنو-و ننننننننننننن ا 

أ نننننننننننننن  ولقث ع ولق ال ننننمومنوتراعوتننننحعف وثسنننننننننننننننننح نننن و  ة وإل وإ نننننننننننننن ننننحق ننننمولمل ثعووصولمل  فنننمو

لملطا  ننموثلقتيوللانن وواننحاي ولق ك و ي نننننننننننننننحي و ه لو   و اننبوو لمل  نننننننننننننن يننموإل ولمل  فننم

حوملع وأالولقا لءلتوللحنننواثنننمو   ولق ال نننمومنو27ثتنننحتننن وأحنننوو ةونننحتوو ة ووج  عوللحنننول نننم

تحعف وثسننننننننننننننح  والاتصننننننننننننننح وت كووأالولق ال مووحوهنوإ و حو ووصوبعالوبا مولق  لو ولملل جمو

قل سننننن لموثأالو  لو وأي ىوسننننن حسننننن موثلل صنننننح اموثفك فموسنننننحخ  و يننننن  وواح ننننن وأثوملع و

لقطاح موك ال محوفحقا لء ولق ال فموقل سنننننننننننننن لموتاادو ل  حووبوث  وواح نننننننننننننن ووثةومنو ه عو

  هحوتاط لحو صو طحعولق ح ولقال وف لو ه توثو عسننننننن وتلكولق ال مو و ولق احءوأكد ووصو

فك  وثأكد ووصوفح  ولج  حعنوأثوو جعو ا يوأثو نننننننننححبول لعحوف عو ه عولقطاح مو ه تو

 موببولق ك و ي ننننننحي وهلقطاح مقوثت و ا لوإل ولق ج  وجوق موجواو ولسنننننن هحوأحح اموتال

 هح فمولق  اع قح

ا كصولق أك ووأ لوإل وا ولحوخاللوقيواب ننننننننننننننيولل ةلوح  وآلاقموالاتصننننننننننننننحق موثتلايهحو  ت حو

حت وف  ننحوا  لقوب كل ق ج ننحتوالاتصنننننننننننننننح وللحننواثننمووثنن و  ت  نن وثلقاننبولق  نننننننننننننننحئ حوف  و

موف  حوا صنننننننننن وبحمل لا وث ننننننننننوعتو واوولقوث ولق  ت مو ننننننننننهوولقابولق  ننننننننننحئ وت د لويح نننننننننن

ل ل عالوت حلبوبحقةنننننننننجصوأ وو لطصو ينننننننننت ىو لطحوخ ل  حوثي  ووإل ولق احلوببوف نننننننننحئ و

قالح وأجل  محوكحالوخاللوللحح ومنولق  لقوثسنننننننن عفحوث ح نننننننن لوأمللبولقوث ولق  ت موق لصننننننننحبو

ث  ننوو ينننننننننننننن فننمووصولمللعوثلق فضوثلق العالوالا لع وإل وأحا ننمول  صنننننننننننننننحعوتال ننموالاتصنننننننننننننننح و

احفمو   وأسننننننننننننننل بولق لحبمحوأقيواصننننننننننننننححبوب ثحوك وتال نمولتصننننننننننننننحق نمومنولق نحقيولق    وكث

 وثعوف  ىومنولقاولاموتب  وث  ووفت  وتبل ووصوب نهحو   وس   ولقالك و وللحص وتب فيو

لسنننننننننننن   ح ولقهحتفوللج ل وب حوع لحوأقيواب  ولسنننننننننننن ااح وثويننننننننننننحخو ولق ل فف الو لووبولامو
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حثىوبن وملظنحخ لتوخلنحوثخلنحكحو وا كصوحصنننننننننننننن ويينننننننننننننننأ و ه عاوثأ ىوقي وفاالاوقظه عوف ن

  ة وثالاتصح ومنولق طصولق    ومنول  موللحة وأثوللح ل وأثومنوك  هحوو أقموت  حعضو

وعولقواصحوإالووث وخالاولملاحعتموت ف وتلا ولق ال موالاتصنحق موأثوآلاقموالاتصنحق موقت كصومنو

وانننوولق  لوننن وألاي ىولق نننننننننننننن نننحسننننننننننننن ننموب تانننموت نننحعضننننننننننننننهنننحووعوونننحوخ و ا يحومنوألا نننننننننننننننن وفننن الو ننن

ثالال صح اموثالاج  ح  موثلقثاحف موكحالوقهحوأا حو ثعووحومنوعفضوأثومنوتأج  وأثوت ط  و

 ي  وثسننننننننننننننح  و  ة وللحواثمو لوولق  بوثتلايهحولق ننننننننننننننل يوك سنننننننننننننن الاولتصننننننننننننننحلنو احمنومنو

 28لمل   ىوألاث ح

تصنننننننحق مو طل ووجح توتلا وت حو ولق  بووعوآلاقموالالقصننننننن رولمل  ف موث ج ل  مومنوإالو

لق سنننننننننننننن لموثلق سننننننننننننننحقموو حوث طل وو هحوتال عوفك ولتصننننننننننننننحلنوااببومنولق جل حتولقثاحف مو

ثلق نننننننننننننن سنننننننننننننن  ق ج ننموقتقننموثلق سنننننننننننننننحقننمحوف اننو ولقاب ثوثالاخ  ننح وبننحق ننأ ع لتوالاج  ننح  ننمو

أالوثلقثاحف موقتقموالاتصنننحق موا أكووأكد و لووحوت جووو نننحخ موتال مومنوبل ع وآلاقموثت حو

لق  بوو نناهل  الوقهحوثقي نن لوو ننحخ عالو ومنوييننأ هحوث ومنوتط ف و جح اهحولق كل ق ج موأثو

 قكت ث  موقالقكوجحءولق  حو و ل  حووعوآلاقموالاتصننننننننننننحق مومنويةنننننننننننن اهحوألا ننننننننننننل موثقي ومنو

 ح  بو مية اهحولمل

فف الوإالوو نننننناكمو  ت   ومنوألا نننننن ووحوهنوإ ويةنننننن موو نننننن بو موق ال موسننننننحباموهنولق ل و

ث  ل موثلملطا مومنويةنننننننننننننن موو نننننننننننننن بو موتكل ق ج حوثلتصننننننننننننننحق ححويع ووثح و   و قكوخ و

إل وت ي  وو-إل وا ولحوخالل-ثلقتيوو و   وليت ل هحوي  نننمول ثالوي ننن بوتأسننني ووطا مو

و نننننننننننننناقووصوثحلعلتو  ة ومنوأكد ووصو ثقننمو  ت ننمومنوحعالوأ لننحوي ليوأ ننلوبنن و ننح لننحوتاننح  و

عفضولقا ضوقل ل فف الوفليوأوننننحوحو29 ثالوطاننننح اهننننحوه  ت  نننن قعلءوثآلا ياننننحعوألا لمل ل وننننحتوث

و ننننننننن ا وقإل ل مووصوجهموثقل نننننننننيل حووصوجهموأي ىوعمليوللجو ولقال وو ا لحفلووثةوعفض

تصنننننننننننننننننحق  نننحالحوعت نننحو    وألاو وإل وأالو  ل نننموأ يلهنننحوأ نننحعتنننلوأا نننننننننننننننننحوخنننحتنننحالولقظنننحخ تنننحالوالا

اا  وأثولق فضوثأالولق نننيل حوأا نننحوكحالوثعلءومنوو نننأقمولقو حوإ و وي حعوو،الاسننن   حعوأث 

 ي قهحولق ننننننننننننننلطحتوالاسنننننننننننننن   حعفمحوقكصووحو  فوولق أك وو ل لوخ وأ لوااعوعفضوقل ل فف الو

 ثالوو  فننموأالولق ل فف الووننحوخ وإ وتط عوتا يوقإل ل ننموثلق ننننننننننننننيل ننح،وأ ولق اننحءولقصنننننننننننننن ع و

قصنن توثلقصنن ع وثلقصنن تحوفل ح لو و  فضولقصنن توول   لوأثولقصنن ع وول    وث  فضول

 وج   عالحو
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    وخاللولق ولي وإل و و ولمل نننننننننننننحخ مومنولقت لثولق ا يو ي نننننننننننننحي وثف كصولقالخحبو   ولو

قلا  ووح لوق وليت بولق  بو قمولقطاح موخ وكحالوسنننننني يوعف ننننننهحوثإ ننننننولعوف  ىومنو ننننننأ هحو

كبة وأ وكب ل ؟واصنننننننننننننن ننننبولقا  وأالوبنننن و ننننحالولق  بوعفضوتال ننننموكننننح نننن ووصوإبننننول هيو

لححجمووبل موثلو ول لوقاب ثوثتجحعبوتال موسننننننننننننننحخ  لومنوبل ع هححوفل ح لوت فضوثتلا مو

ثسننننننننننننننح  والاتصننننننننننننننح و لووحوتأت ووصولقل بوث لووحو و  ننننننننننننننحخيولق  بومنوبل ع هحولق ل  مو

ثلق ال موثتط ف وك حء وأ لئهحولق كل ق  ن؟واصنننننننن بوك فوا كصو نننننننن  وثت  ننننننننع وملح لوا لعو

  ت موثيي بولق ل فف ال؟وأقي ولق ل فف الوثلق يل حوف حولح حتوقل يل حومنو  ضولقوث ولق

منو ةلموت حو وثت ل ننننننن وكحالو قكو   ولمل ننننننن  ىولق ا يوأثولقثاحمنوثأ ه حوأسنننننننح وت  ففو

الاتصننننننح وللج حخع  حوت  ضوألافة ولق ننننننيل ح  مو   و ننننننح ننننننمولق ل فف الومنوك ولقوث وث و

إ  ر   ق ج محولوواالخبووتأس وقهحومنو  ضولقوث ولح حتوسيل حوق  ضهح،وإ هحوو حعلم

لقا ضوإل وإطةقو  ضوألاح ح ولمل ننننننننننااموق ب ل لولقواصوأثووصوا ثللولمل نننننننننن ثق م،وثخاللو

حكيويحطئوإ و وا كصوت  نننننع و حخ  وعفضولق نننننيل حوثلا  ولق ل فف الوفاالاوبحق    وإل و

 وإالو  ضوك وخالاوألاوثلمواوف لحوإل ولسنننننننننننننن   ح وأالو  ة و حوموث  ة  لق حو ولقوا يح

للجواووتبواولوقي ووج  وبببومنوتكل ق ج حتوالاتصنننننح وب وإ هحول ننننن مووحخ موللجواوو

 منووج  عو    و  يبووخحضحوتبواح حو   وك وألا  و وثق  و  ة وأخ هحح
 

 اإلعالم اجلديد واإلعالم العربي اجلديد : -4
 

لق   وبحإل ة وا كصو ل لعوبأالو  ة وللجواوولووسننننننننننحخيومنوإ  ح ووحوا كصوأالوي نننننننننن  لو

لق    وللجواوحوثف ج  و قكو   و و وو نننننننن  فحتوو سنننننننن ننننننننحت م،وسنننننننن سنننننننن  ق ج م،وثأا ننننننننحو

تكل ق ج ننم،وفليوت ننوولق ننواننوووصولقالننولالولق  ت ننموو   ننننننننننننننكننموب حلعلتو  ة وبنن وأقل نن و

ث  ضنننننننننننننن و ه ئحتو ل حوقةتصننننننننننننننح وأثوقإل ة حوفاووأقل  وثحلع و  ة ومنوت ي وثمنولط و

حوك حو  ث ولق واوووصولقه ئحتولق  وال موقإل ة وثالاتصننننح ووث و30ملل بثمنوألاع الوثمنول

لقه ئمولق ل حوقإل ة ومنوت ي وثلقه ئمولق ل حوقةتصننننننننننننننح ومنولملل ب،وثخ ئمو  ة وألاع ي ،و

ثوجل و  ة ومنوللجفل  وثخ ئمولق نننننن عنولمل ئ ومنولق نننننن   امحووثلووجحءتوخالاولقه ئحتو

إ ة ومنولق واوووصولقوث ولق  ت موثلقتيوكح  وت و و صوفك وو  وو ننننننننننننننوثعوثت وا ول ل عال

و2011ق نننننننننلموو116ل ثسنننننننننط ومنوتلظ يوح فمولق  اع وث  ة ،وثف كصو ك ولمل سننننننننن  وعليو
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ث   وألاو وا ةننننننحبو1975ثلقال و  ضولح  الولقصننننننححفمومنوت ي ولقال و    وإل وسننننننلمو

 صولق  ع و   ولمل ننن  ىولق    وحوثعت حواك2014   وللجفل  وثلح  الو  ة وللجواووق نننلمو

منوك وخاللولملخحضو سننننننننننت  و  ة وثيح ننننننننننمو سننننننننننت  ولمل سنننننننننن ننننننننننحتولق ننننننننننحخ  و   و  ة و

 حو2014ثتلظ   لووثل حوخ وللحح ومنولقوس  عولق  ي ايوق لمو

فاوو ه ومنولمللطامولق  ت مووعو هحامولقر ننننن  لحتوتوليةوجل حومنوالاسننننن   ح تولق     مو

  ة وثالاتصننننح وإ واةحاولق أي وث يجح ومنولسنننن   ح ووصننننط"توثلقو ق موملصننننطل نو

  ة وثلق او وثحت ولق  حي وبحس   ح ووصط"توالاتصح ،وث قكووصوية ولق خ نووثةو

 صوت نننننننننننن  موثحلعلتو  ة وث ه عوثحلعلتوالاتصننننننننننننح ،وك حوخ وللحح ووعوثحلع والاتصننننننننننننح و

منوإل والاتصننح ولق نن ح ننايوإل والاتصننح وبحملل بحوأ نناحوك ويننايءولتصننح ووصوالاتصننح ولقثاح

لق كل ق  نوثالافت لضننننننننايوإل ولق  ليو صو  ووثللجحو موالافت لضنننننننن موثللح  ومو قكت ث  مو

ثوصو  ع والاتصنننح توثتكل ق ج حتوالاتصنننح وثملع خحووصولملصنننط"ححتولقتيوت ننناهلكوا و حو

جواو وثت تع  ووب وت  ضو و وثسننننننننح  و  ة ولق سنننننننن  مومنوأمللبولقوث ولق  ت موك  حخ ي

و  حيننمومنو  ضوألاح حالحومنو لتولق نن حقوث لووحو  ح عو   ح ولق ك  ولقل   وللحوابو

 و جوو نننننوىوتأقيه حوملصنننننط"توالاتصنننننح ،وخاللولملصنننننط"تولقال وتب  ومنولق طصولق    وإل و

ولانننالوقلنننوثقنننموثلملج  عوثو  نننح ولق انننو وثلق  نوثلق"حنننحقوبنننحقنننوث ولمل انننوونننموث قنننكوحت و و

   نننننننمولق حعفخ محوفكأالوبحقوث ولق  ت موأ ننننننناب وو ينننننننللموبح تصنننننننح وكحخ  حوهحوت  تولق

 حو31بحقاطحقموثلق خلفوثلق ا وثلقوا ا لط موثلق  ل ي

ااوثوأالو  ة وأوح و  ملموالاتصنننح تولق  نننح  موثلق ل  موثلل ل فمولووأسننناهلكوثقيو  وو

ك حوكحالو ل لوللحح ومنووا  ىولق  ح فولقكةسننننننننننن ك موقوثقمووحو  ووالاسننننننننننن اة وهلقه  لمق

لق ننننننننننننننا  لحتوثلقث ح يلحتووصولقا الولملحضننننننننننننننايوثلمل  ثلمومنولق لحبمولملطلاموثلمللك مو ننننننننننننننالو

لق ل موق سنننننننح  و  ة حولووا  الوأا نننننننحوق نننننننا لوجولعوب قعالوث هحاموللح بولقاحع  وثقو ثحو

حوأثوأثعثتحولقوا ا لط حتوللحواثمولق   مومنووخ لفو ث ولق حقيولقثحقبومنو سنن حوأثوإف فا 

لقيننن ل مو ثعووب  وق واووألا ظ مولق  ت م،وإ وسنننحخ  وتلكولق ب  تولق   اموثيح ننمو

منو فعو نننننوانننننوولقنننننوث وإل وو لج نننننموع فاهنننننحوقإل ة و 2011ونهنننننحوح لكولق ت عولق    وولنننننالو

ثالاتصح وك اووموقإل ة ولق  ح ايحوعت حوت  الوف ض موأالوض ثع ولمل ثعووصو  ة وإل و

ل ننننننننن موتال موببولق سنننننننننحقمو  ةو موهت   لت،وإ ت   ،وخحتفوج ل حححقووصوالاتصنننننننننح وهنو



 2017 العاشر: -العدد التاسع( 04)جمللد ا: االجتماعياجمللة الدولية لالتصال  

141  
 

أجنن وتط ف و ظيوللح ننح وللحننواثننموثلق  ننحونن ووعوكنن وو   ننحتولق ال ننموللجننواننو وثت ط نهنحو و

 وت ك و أكد حوي يولووا  الوك وخاللولق لع وضننننننننننن ثع وثع فموتال م تال فمومنولملاح وألاث ،

ثجفءووصوللحا قولملو  موثلق نننننننننننننن حسنننننننننننننن موك حو ث  لوو هجحوو  ف حومنوك الوالاتصننننننننننننننح وحق

و ل  قولق  ي نننننننننننننن  وثلقتيو نننننح ىو هنننننحولملج  عولملنننننوي وثقي وفاالاومنوتكل ق ج نننننحوا كصوأالو

 خ صنننننننننننننن خننحومنولقاننبولق  ننننننننننننننننحئ وثلقت   لتوأثو اننحع و صوتب  ومنوتال ننحتوبننبولق سننننننننننننننننحقننمو

 حNumériqueإل ولق لييو  Analogique  ةو مووصولق لح   و

قوالاج  حعنولقال وتن  وف لو  ة وللجواوو  ت حوس حقوا صفوبحلحظ  ول حسحوإالولق  ح

قاا مولق سننننننننح الا،وفةو بصوي يبوأو مولقثة يلحتووصولقا الولملحضننننننننايوث وفا خحولملح  وث و

ثج  و سنننننننننننننن   ننحعوواننح نننننننننننننن وجننح يو ل لننح،وفنن الوثجننووإعتننحكومنوتلادوتكل ق ج ننحتوالاتصنننننننننننننننح و

ت و لي نوسنننن الولق ج  ولق حعفخ مولقتيوت ييننننهحولمللطاموللحواثموثلسننننر  ح هحوفه وإعتحكو ل

لق  ت نموولنالو هنحانموللح بولقانحع  وث نو ووانوع هنحو   ويلقوح لكوثك لنموتنحعفخ نموجنوانو حو

ثوصوية وإل لع حو هاللوفلبصوبالقكو وي ف ول  مولملثع ولل حع نوثححقمولقاطا موثالاح  حعو

  ة ولق    وقي وب لأىو صوك وتلكوولقتيو  ييننننننننننننننهحولمليننننننننننننننهوو  ةو ولقوثلنوثك فوأال

لق ب  تحواننننوف لننننحوخنننناللولق   نننننننننننننن فوإل ولقا  وبننننأ ننننلووصولقصنننننننننننننن ننننبوفك فننننحوث  ل ننننحوللجف و

ببصنننن  ولط  موأ  نننن   ق ج موبعالووحوكحالوسننننح ولوفك فحومنوت حو ولق  بووعولق سننننح ط مو

تومنو اهحولق ال و وث فصح و صوح  عو احفموجواو ومنوت حو ولق  بووعوتكل ق ج ح

الاتصنننننح وث  ة وللجواوحوثقل وق  و   ووحو ك  حوا كصوث يننننن  و  نننننع و ك وت حو ولق  بو

،وأثولق  لفو لوو لصنننننننننننننن وووىوو ننننننننننننننحخ مو32وعوولفوللح فحتوث ةلاهحو ينننننننننننننناكمو  ت   

لق  بومنوو نننحوعالو ننناكمو  ت   ،وثخ ولسننن   ح و ينننالوت  ننن  لحوق  حو ولق  بوأ و ث و

 لقك حبوث  ل موثلق ل فف الوثملع خحووصولق سح الاوألاي ىحووحو  ووالاس اة ووعوثسح ط م

منوخاللو طحعولقابثيوأع  حوأالو  كووأالوالاخ  ح ولق ك  وثلق   نوبحإل ة وللجواووث  ة و

لق    وقيوا سننننننننننن و  وولج ننننننننننن عوببث موثو  ف م،و قكوأالوواححبو  ة وثالاتصنننننننننننح ومنو

لح   و وعلبالاو لييوثونهجنوب نهححومنوحا امولق حقيولق    وهنو احع و صوأعيا  وأ وجفعوو 

ألاو وفننن الوكةووصووابنننبو  ة وللجنننوانننووث  ة ولق    و   و لالولق   وفك فنننحوحثجعالو و

ال صننننننةال،وثأالوو نننننن اا و  ة ولق    و   ولمل نننننن  ىولمل  منوكحوصوف  حوقإل ة وللجواوو

ح وث  ة ولق ال و حوإالووصوإضنننحفموولهج موثفك فموملع وو نننا لمول حسنننحوق سنننح  والاتصننن
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لل ل ولمل  منومنولق  حو ووعولقطاح موثلقصنننننننححفموثلق ل فف الوثلقك حب،وا كصوتصنننننننح بلو

وصوية وإ ينننح و ق نننحتولق  كع وثلقابنننبولقتيوتثع خنننحوثتات حهنننحووانننححنننبو  ة وللجنننوانننوو:و

 و ننا حتولق  ل نن والاج  حعن،و وا طمولق ينن ،وف  ل  مولق لا ،ولق  ح ل محوإالولل صننح 

ثلمل ع لتولق ب عفننننموقينننننننننننننناكننننمو  ت  نننن وسنننننننننننننن    و   ووننننحخ ننننمو  ة ولق    ،وثإالووجننننح  نننمو

ثس  موث وو ح  موالاتصح و قكت ثي ووس لع ووصوللج ه عولمل لا وق سح  و  ة ولق    و

حوإ الوفوعلسنننننمو  ة وللجواوو2011لق ال واموك حو ه و قكومنو  علتولق ت عولق    وولالو

ثثو  ة ولق    وت جلو ا يوثلح نننننننننن وو  ف حوث  ح جلولووت  الووبوث  حو   ولو صوو ع 

ك حوأالولسننن و حءولق لح ننن ولقكةسننن ك مومنو  ة ولق    وثالا  اح وبأ لحو اببومنول نننحاحو

  ة وللجنوانووو جنحخلعالوبنالقنكو لصنننننننننننننن ولقينننننننننننننناك نموثلق  نح ل نموثت ثةتولقهنحتفوللج ل و

 وثتب عف لوثلقتيوكلهحوو حت حويح نموب كل ق ج حتوثلسن   ح تلوث  ت   وثلقابولق  نحئ

الاتصنننننح ولحبلمو الوت  فومنوإ ح  و علسنننننمولمل عثثولق ك  وقإل ة ولق    ولق ال و ووصو

 ولظ عو  ة وللجواووا   وأا حو   وخاللولقاص عح
 

 مواط   جديدة:وحلعالم عربي جديد  -5
 

قي وبح و وللجواووثفك  ولق    وإل وأ  و  ة وللجواوومنوللح لكوالاج  حعنوثلق نننن ح ننننايو

ثتبواولومنوووالمو   وأاصوو1963  ف و ووصوسلموو22خالاوللحح  مولق حعفخ محوف  وا  و

لمل لطصووصوألا ننننن وألاو ف  واصننننن عوو ثعوو كبوو Abraham Zapruderكحالوأب لخح وحت  لع

ولمل  نننننننح وع ي ولق   لمل بنننننننو ووانننننننحت  لق  ي وألاو ف  وكلنننننننو وف لعوونننننننحوقيواكصوول ظ لو:

ألاو فك نننموألاكد و نننننننننننننن ا نننمحو  نننووأانننح ولل لنننموبنننحبوخننناللولمل لطصوألاو ف  و نننننننننننننن عاوتلنننكوملجلننمو

حولق  قوخ وأالوكحوع لوأب لخح ومنو قكولق ل وكح  وكاع  و33أقفو ث علو150بننننننننننننننننننننننننننننننننننننو Life اف

خح،وأوحو  للحجيوث ا لموث    مو ننننننننن عخحوو  لضننننننننن موللج   وث و  ننننننننن ط عوك ولقلح و ننننننننن ل

لق   وفةو يننننننننننننننت لوأالوت  الوو ننكوكننحوع لوحت وتا ل ولل و وبنن و ل ننكوفاالاوأالوت  الومنو

لمل حالولمللحسننننننننننبوثمنولقفلثفمولملث نو ق احلوأث وثأف نننننننننن و نننننننننن ع حوعت حوخاللووحوحوثوف ةو

ية وأحولثو  ع وت ي وثوصننننننن وفليوااعوأ ووصننننننن عوخحثو ننننننن عا،وقكصوت كصوك ووصننننننن عو

لتولق ننننننل  مووصويينننننن و نننننن عاوثإاصننننننح وعسننننننحق لوإل ولق حقيوأ ولحح تولقا عوأ لحءولق ظحخ  
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لق أ ع ومنوآلاي وثلق أسنننننني وق أ و ح وو ننننننح وملحوكصوسننننننح ولووحولا و  ع وت ي وثوصنننننن ووصو

 علحبموث ه يبولح فمو  ة حوو

ثمنوخاللولق  حقوك بو فو و يحع و صوخالاولقظحخ  ولح ةو:و"قاوو    و ا حتوالا ت   و

ابت ق،وك حو    و نننننن عولقل ننننننبوثالاح جح ووصوسنننننن و وب حفوحو نننننن ع ولقا  ففف وثخ و

 يوحصننننننننننننن ولق  حضنننننننننننننوحوعأ وأخحلنوك وولطامولح جح ولمللحطقوألاي ىوث ننننننننننننن   خحومنوحوصو

حا ا ،وفيننننننننن  ثلوأ هيوقي ننننننننن لوثحوخي،وب وجفءووصو ننننننننن بو ظ يوا ب كحوثخكاللويينننننننننأو

  مو ننححالووصو"لقفوصولق ط يولمل جحي "حوثف لحولقينن  عوبح    حءوإل وح كمو نن ا مو ظ

لقدجح موث لول ووحواب كوللجاح حوا  ولقي بولق  ي ايوب ج تمو ظ  مولس هحولق ب عحو

ثهنوتج تموار نننننننننننحودوفيهحولقلح وف قوضننننننننننن قوألافقوثلملصننننننننننن"حمولقدننننننننننن صننننننننننن م،وثحت وف قو

للج ف ننمحوإ هننحولحظننمولك ظننحظوللحع ولق ننح وبننحمل لطلعال،وإ هننحولحظننمولقر نننننننننننننن ي ولقينننننننننننننننحونن ،و

ث وك  لطص،وإ هحولحظمولمل لطلمومنوت ي ،ولقتيولووتلوثو ثقموث ننننننن  عوك وف  ول لوو ننننننن  

ثق ننن ويع ووثنننح و   و قنننكوتصنننننننننننننن ف وق لنننحوبصوو  وثهنوونننوث نننموو34لمل لطلعالولق  ت نننموألاثل ح"

حو لووللحوابو201135جح   وو10ت ي نننننننن موقيننننننننحبول  وبحق  ننننننننحوومنوسنننننننن وىوب حفووا  و

بلننحولق  لفو لننوووننحوكننحالولننوووع وو صو ثعو  ة وللجننواننوومنوتب فننكو  ة ولق    وح   

لملينننننننننننننهووالاتصنننننننننننننحلنولق    وثيح نننننننننننننمو ي  ولمل لطص لملصننننننننننننن عوثلمل  قووثل حوخ وللحح ووعو

حو ي و36لمل لطصولقصننننننننننننح  وإل ولمليننننننننننننهوولق ال و ولقكةسنننننننننننن   وقلصنننننننننننن ع وثلل و وثإعتحكه ح

 ح ،ولمل لطصوثخ وا  لكوتال مولق صننننن ف وثلق يننننن و قكت ثي وإل وت   قوت ح ننننن  ولقينننننأالولق

   ووأالوأ عكوأالولقاللت موثللح    مو ول  موقهحوإالوقيوتكصوت احطعووعوخ   وآلاي فصح

 ثق حوا كصولق  لفوأا حو لوو     وو لعوثف ل كي وب   لولحووتجل حتو  ع و  ة و

للجننننواننننوو   ولمل نننننننننننننن  ىولقننننوثلنوثلعتننننول لتننننلو  ت ننننح،وفه و و  و و صوو سنننننننننننننن ننننننننننننننننننموبنننن و صو

تنننننح  نننننمووأقفوث  انننننمو250و (فوبنننننالقنننننكولقكيولقهنننننح ننننن ووصولق  نننننح ق"لمل لطص لمل  ق"وثلقنننننال وخ

لق حقيوبأسنننن ا،وكحالو قكوسنننن حسنننن حوأثو اال وحسنننن ححوثثفك ل ك ووحوخ وو)ق" حعج موألاو فك م

إ و هجوثت حعوفك  و ثوأ نننننننننننننن  وق و لق موتو  وإل وح فموتلادولمل ل وحتوثلق  ح قوثلقصنننننننننننننن عو

إ ننننلوت ننننحعو  ننننح ولملصنننننننننننننننننح عولمل   حننننموو،بننننوثالول ننننوو لتولق ةلننننموبننننحقينننننننننننننننننأالولق ننننح وثتننننولثقهننننح

 قل  ل وحتو   و اكمو  ت   حو
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لحق وث ح قوثفك ل ك و صوت ي ووثةوأالولملب الاولق ح  نوقل  ي ولق  ي ننننايوحفصولق حبواصو

بصو  نو"أ الوبحملحف ح"وثأالولقلظح ولق  ي ايو" وااا و ولقلاووث ولقلصت"حوث ك توإحوىو

  ل لالو"وحوخ وقكيوخ ولن"وح بوسنننننننننحل وو2008ا    و لقو ل حتولقتيوتيوإعسنننننننننحقهحومنوج لال

أوثلمو صوإسحء ولس خول وأل تحءولق  ي ولق  ي ايوقلل   ،وو10لق  حع وألاو فك موأكد ووصو

ثك   و   وسننننننننننننن   ولملثح وأالوحثجمولق  ي ،وق   ولقط لبل ننننننننننننناي،وحصنننننننننننننل ووصولقوثقمو   و

 ك توو2009 نننننننننننن فوأعضوك لبمووجح  موقالحءوووعسننننننننننننمويح ننننننننننننم،و يوأ ح توب  هححوثمنو

ب ل موأي ىوأالو"لق  ي وبصو  نوا او ومنولق   "وثأالو" ظحولوو صننننلب"وثأ لو"قي وقوالو

قاووكحالوق  وخالاولقو ل حتوأ  لو و  نننننننننننننناهحالوبلومنولقيننننننننننننننحعبولق  ي نننننننننننننايوو37يل  موو  ثل"ح

ث لي و نننننننناكمو  ت   وثيح ننننننننمو ننننننننا حتولق  ل نننننننن والاج  حعن،وقاووخ أتوتلكولقو ل حتو

 ح2011تاح  ولمل ل وحتوثآلاعلءوح  ولقيأالولق ح ولق  ي ايوملحولا و  ع وأا حولححقمووصو

خكاللوأ ننناب ولق كل ق ج حولق ل  موقلصننن توثلقصننن ع وثلقل ومنوو لحث وللج  عوث ةومو

إ لوإ ةالو صو صننننننننننن وجواوووأثوبيئموو.   و وا طموييننننننننننن وثإعسنننننننننننح وثتلا ولمل ل وموث اوخح

موثلحت لفهنننحووعوتلادولمل لطصوقل سننننننننننننننننح نن وإ ةو نننموجنننوانننو وت نننوليننن وفيهنننحوخ لانننمولقصننننننننننننننحنننحفننن

  ةو موثإعسننننننننننننننحقهح،وإ  ح ولقينننننننننننننن كحتولقكو ىوق" و وثلمل ل وموثلح  حعخحوقهحوثإو ح  موأالو

ا  الولمل لطصوو   وقهنننححوك فوا كللنننحوإ الولق  نننحوننن ووعوخننناللولق نننننننننننننن نننحقوللجنننوانننووقإل ة و

  توفك فحوثوهل حو؟لق    وث ةل لوبحإل ة وللجواووثك فوا كللحوتأطع وك وخالاولق ب  

فك فنحوفن الووصنننننننننننننننح عو  ت  ن ولملخ ل نموثي نننننننننننننناهنحولق صنننننننننننننننح نو وثوصوب نهنحوثفك ل ك وت لحو

قلينناكمو نن ع وثويننهولو صوفح ضومنولمل  فموللحواثمحوإ هحو نن ع و صوك و قكولملخفثالو

ثك وتلكوللج ح حتوثألاف ل وثلمل س حتوثلقا حاحوثك فوب و ح هحوأالوت ب  وإل وو سلعالو

نو قكولق  ننننننحءولق ننننننياع  حوإ لوف  ننننننحالوو  منووصولمل ل وحتوثلق  ح قوملع ولحب وثفح لعالوم

حوفةوسننننننننننننننلطمو38ح ننننننننننننننبو احع وب حعوق   و احع و صو"كحع مو احف م"و-وجححفح-قللاصننننننننننننننحالوفه 

أ ووحولا و  صننننننننننننننحعو-لق للع-ولظ موث وو كففمووه  لموا كنهحوإ ح تلحوإل وأعضولق ح  ننننننننننننننم

ححقمووصولق ألليوثلق    ووعوححقمولقة ظح وخالاحوووعووحووثالا  جحعولمل  منوثخ ووحوا طلب

  ووثفك ل ك وسنن   الووخ ل حوثسنن صنناحولق ب تو   وتحعف ولمل سنن ننموثلقوثقموثث ح اهحو

 ث  عخحووصولا ولق   وأو لوبويه ححو
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منوخاللولق ننننننننننننن حقو نننننننننننننهوو  ة ولق    وتب  ووصو وا طمولق لييوإل وعل لمولقوا ا لط محو

لق  ت نننننموث لضولقلظ و صولل ل  نننننمولقتيوتا  خنننننحوثلقتيوكنننننح ننننن وبنننننح سننننننننننننننننننح وكنننننح ننننن ولقنننننوث و

لل صننح اموت ننع وإل والاسننرث حعومنوعل لموإ ةوهحوثتا يو نناكمو  ت   وثت وويط طهحوثهنو

بننالقننكوت كصوأكو و ننو وو كصووصولقلننح ووصولق  نننننننننننننن  وإل ولمل ل وننموثلل و وثلق أ وآلاي حو

مولق  ت مولق  نننننننننحلووصوتب وإ ةوهحولق سنننننننننييوك حوأ هحوبووا طمو  ت   وتةنننننننننحبوالا ظ 

ق نننوقوف نننلويلج و انننحفنننمولق لييوث اا لط  نننلولق نننحولنننموف نننلحوإالو ا ا لط نننمولق لييوثولنننالو

ت نن  لحتولقا الولملحضننايوثتولاموألاق  موبوأتو ننيئحوفيننيئحوت سننعووصولق  كع ولقوا ا لط و

موق وي ولق  بو صنننننننننن وثلق  كع ومنولقوا ا لط محوملفلولق لييوث  ة وللجواوولقوا ا لط 

 39عل لمولقوا ا لط مح
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   و وواببو  ة وللجواوووصولملاححبولمل كاموثلقتيواصنننننننننننننن بوحصنننننننننننننن وسنننننننننننننن حلهحولقلظ  و

ثلق نننحعفخنوثينننح ننننننننننننننننمو لنننوونننحوا  لقوألاو وبنننحلحنننحقنننمولق  ت نننمحوفةواك  وللحنننوانننبو صو  ة و

لق ال مولقتيوف لوأثوبلاوولق  حلولق نننننننننننننن ح ننننننننننننننايوح قلوأثوأا ننننننننننننننحو  فثلوللجواووبالك ووفلاحو

لقلخاننموبننحلحننواننبو لننلوبنن وبننحمل ننننننننننننننننح لننمولق ننحعفخ ننموثلملطننحعحننمولق ك فننمحوثت  ثنن ولمل ننننننننننننننننح لننمو

لق نحعفخ نموب نأطع و  ة وللجنواووضنننننننننننننن صولق ط عولق نحعفخنوق ةلمولق  بوتحعفخ نحوبحمل  فمو

لملةجووث   وإل ولقطاح موث  ل موثلق ل فف الوثأث  اهحوبوأوبحقي  وثلقت ج موثلل طاموث 

ث نننننننننننننناكمو  ت   حولملطحعحمولق ك فموقإل ة وللجواووهنو احع و صووينننننننننننننن ثبوت ك   وق  و

لق لح ننننن ولق ك فمولمل   موقل،وفةواجبو ف ولق ننننن ح نننننايوأثوتاج  ولق ا يوأثوتجحخ ولقثاحمنو

جنننوانننووو  ف نننحو صوو نننننننننننننن   نننلومنو  ة وللجنننوانننوو  لنننحوبنننالقنننكو   الولنننووح نننو نننحو  ة ولل

لق ك  ولمل  و وأثو صوحا اموك  لوأا نننننننحووج   مووصوألاث  موثلق سنننننننح الاولمل  ف مولقتيو

  ليهحوأالوت  جوححقموتحعفخ موجواو وقلثاحفمولق  ت مح

ثملع خحووصولق احعف ولقوثق موإل وآلاالو صوو2002فاووأ حعو وثعوتاحعف ولق ل  مولق  ت موولالو

ع ث وف  و اواموسننننننننننننن حسننننننننننننن موهنو احع و صو نننننننننننننجموقةسننننننننننننناهةكووححقمولق  بوو  ف حو و 

لمل نننوانننحت   و طلننن وإو نننح  نننحتوب ثحوح كنننمو انننوانننموفك فنننموأثو انننحف نننموجنننح  وثي   وخننناللوإل و

ولقننننننال وت ييننننننننننننننننننننلوألاوننننننمولق  ت ننننننموولننننننالوللح ةتو لقطننننننح عوللح ننننننحئ وثلقننننننوفننننننحعنو"لقا  ق  ن"
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 صوثإل و  ة وللجواووفاووتب  ولل طحبولمل جلو الاسنن   حعفمومنولقا الولق حسننعو ينن حو

ثيح ننننننننموأوح وثلعوآلاقمو  ةو موإل وحا ول نننننننن لح وقعاوا ق ج ححوإالولق نننننننن ثع ولمللهج مو

ثلق ك فموتوف لحوإل وأخ  مولق  حو ووعو  ة وللجواوووصوية وإ هحعوألا  ح والاج  ح  مو

وث ولق  ت موثلقثاحف مولقتيواخت قهححوثف كصوت ج موحوث وخالاولمل ننننننننأقمومنوسنننننننناحقوأمللبولق

وثةومنوالاسننننننننننننننرث نحعومنولطنح نحتو  ت  ن وكنأحنووو   نحتو  ة وللجنوانووثلقنو نحانموقنلو   و

أونن ولل  ث ووصوأحوننمولملننوا   ننموثلقاطننحقننموث قننكو ثالو لننحءولقابننبو صوو نننننننننننننن  الو اننحمنو

ثث   ننموتل  فننموو  ننحولننموقينننننننننننننناكننمو  ت  نن حوخكنناللوااننو ولق ا يو   والاج  ننحعنوث ج لئ و

 جنوبحسننننننننننننننيو  ة وللجواوحوثف كصوالاسنننننننننننننن و  وب حو  حوإق لولمل ك ولملل   و   والاسننننننننننننننت لت

وهنننو ولمللج  ووصوضنننننننننننننن ثع و اللنننمويطنننحبو  ت  ننن ول طةلنننحووصولقل    ولملل   وبا قنننلو

حوإالوأ  وخنناللو40"قي وقإل ت  نن وأالوااننو وقل ل بوإ وبننحقاننوعولقننال وااننووننلولملل بوقإل ت  نن "

طحبولمل لصووللومنووجح ولمل حعسنننم،وقلصننن غو   وخو ولقر نننحبقوااوثوأكد وح ننن علومنولل 

 لتولملا قمووحوا نو:وقي وقإل ة وللجواووأالوااو وقل  بوإ وبحقاوعولقال وااوولولق  بو

 قإل ة وللجواو،ومنوإ حع وإل وأخ  موتايئمو اكموالا ت   ح

 موإالولقل ضووصولل  ضومنوو نننننننننننأقمولق ايئموخ ولقوفعوب  ضننننننننننن موط  حموت  ث ومنوإو ح 

لق أسننننننننننننني وقو ل  ليو  ة وللجواووثيل  حتلولق حعفخ موثلق ك فمو  ت ححومنوخاللولق ننننننننننننن حقو

 ل لننحوأالو ننأيننالووصولمل ه  ووننحو  ننننننننننننننننح ننو ننحو   وت ك ننكويطننحبو  ة وللجننواننووث ةل ننلو

بحإل ة ولق    ،ويح ننننننننمو لووحو صننننننننطو وبأالو  ة وللجواوو ه ومنولل طحبولق    ووصو

ثخ ووحواب للحوإل وب حالوأالو  ة وللجواوومنولقل بو   و وتحعفخ حوضننلعولق نن ح ننايوثلق ا يحو

لو ول لوق ط عو لييوثتكل ق  نوق كل ق ج حتوالاتصننننننننننح وثلمل حعلولملصننننننننننححاموقهحومنوحعالو

 جووأالوييأ و  ة وللجواوومنولل طحبولق    وجحءتوأسع  ولل طحبولق  ح ايولقولي نو

بحإل نننة ولق ننن ح نننايوح لحوثف حولق ننن قولق  ت موإل ولمل أ  وبحق نننل طحتولل حعج مولملطحقامو

لقينننن كحتولمل  و  وللج  نننن حتولمل خصننننصننننمومنوتكل ق ج حتو  ة وللجواووأح ح حوأي ىحو

ثخلحواك صولق  قولق حعفخنوبعالولقل بوثلمللطامولق  ت مومنوت  ففو  ة وللجواووثخ ووحو

إي ننننننننننننننحي وب وإالولقايئمولقثاحف موواوف لحوإل و فصننننننننننننننح وأ لو وثج  وإل ة وجواوووك ي وأث 

ثالاج  ح  موقهاللوأثو قكولملج  عوهنولقتيوتبو وطا  مو  ة وللجواووثيصنننننننننننننن  نننننننننننننن حتلحو

وصوية وو ح  مولل طحبولملل جو صو  ة وللجواووكا نننننن موفك فمواصنننننن بولق ث عو   و
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و لج ننننموقل  ه  ،وثإالوت ف توبب ثو صوخنننناللولملصننننننننننننننط"توفايو   و نننننننننننننننننحكلننننمو:و"  ة و

وانننووثلق جنننحع و قكت ث  نننم"،وث"  ة وللجنننوانننووث  ع ولمل ل ونننحت"،وث"  ة وللجنننوانننووللجننن

 ث ا حتولق  ل  والاج  حعن"ححح

   وخو ووحوتاو وي  اووأالو   وأ وبححبومنولق ل  والاج  ح  مو حوموثمنو ل  و  ة و

 ننموثالاتصننننننننننننننننح ويننح ننننننننننننننننموأالواب نن وثحعوتن انن ووابننبو ل  و  ة وثالاتصننننننننننننننننح وون قننمو ل 

ثو  ف موعف  موث قكوقلا  مولمل ننننننننننننننحفموقهاللولملاببومنوت لحالو ل  و ي ننننننننننننننحالوثلملج  ع،و

ثكالقكوق   وخاللولق خصنننن ولمل ولي ومنوتط ف وللجو ولق ح ويح ننننمومنولملج   حتولقتيو

ت يبوحننحقننمول  اننح و ا ا لط وك ننحوخ و ل ننلوحننح ولق ننواننوووصولقننوث ولق  ت ننمو  ننوولق ت عو

 ب،وألاع ال،وللجفل  ححححقحوثلقت ج ننننموولق ك فننننموقهننننالاولقاننننح ننننو ولق    وهت ي ،ووصنننننننننننننن ،ولملل

ت  ث ومنوتايئمو ل  و  ة وثالاتصننننننننننننننح وثتةحوهحولملنهجنووعوطا  مولقلظح ولق نننننننننننننن ح نننننننننننننناي،و

 لقايئموثلقثاحفموثلمل عثثولق    و سةو حو

وصوخنننننناللولمللطقواجننننننبوأالوا ثنننننن وخننننننحج وك فوا كصولقا ننننننح و   ل ننننننموو لج ننننننموثل لء و

ق ك  وثلملنهجنومل ضنننننننننننننن بو ل  و  ة وثالاتصننننننننننننننننح و  ت نننح؟ووب كنننحوإل نننحع و نننو وقل  عثثول

وبنننحثعوقهنننحو ننننننننننننننلنننموبنننحملج  عوث  ة وللجنننوانننوومنوثلل لنننحولق    ولق   حوببث نننحو   وللج  عو

لملانننح ع وبنننحقل وولمل  منومنوتينننننننننننننن انننحتوخننناللوللحاننن ولق لييوثلقنننال وا كصوتنننأطع اوضننننننننننننن صو

ح ط ننمووصوحلثفننموت ل ننننننننننننننل ننموك ننحواننالخننبوإل و قننكوت   لتولق  نن ولق ننحعفخنوثلقثاننحمنوقل سننننننننننننننن

حواجبوأالوا ب  ولق  نننننن  ولقابثيوإل وو للاموو نننننن    وقل ب  تولملهل مو41عفجي و ثت فل

ثلق ك فمولملر نننننننننحع مولقتيوت يينننننننننهحوثسنننننننننح  و  ة وثالاتصنننننننننح ولق ال واموث  ة وللجواوو

ك  بوثلمل نننننن  بوثلق لييوأا ننننننحوبح  احعوأالووحو  ييننننننلولمليننننننهووالاتصننننننحلنولملب نوثلقوثلنولمل

قي وبننح و ولق  ضننننننننننننننايوبنن وإ ننلوك ننحواننالخننبوإل و قننكوب ننحعوق   وإ ةالوو ة و صنننننننننننننن ولقننالكننحءو

حوومنو لتولق ننننننننن حقواا  و42وللج عنوث قكوب  ننننننننن و ننننننننناكمو  ت   وثللح لسنننننننننيبوثلق ل لم

لمل ع ولق  ي نننايوعثج لو نننحعتي لومنوولجوولق يننن ولق  ي نننايو"إالو علسنننموتحعف ولقك حب،وت ح و

حوثف كصوأالو  نننننننن فوإل وخالاو43أف نننننننن وووي وقوعلسننننننننمولق حعف ولقثاحمنوقل ج   حت"وت  ال 

لملا قموأالو علسننننننمو  ة وللجواووا كصوأا ننننننحوأالوت  الووصوبعالوأف نننننن ولملولي ولق ك فمو

إ الوك فواا أو  ة وقوعلسموتحعف وثسح  والاتصح وثو لو علسموتب  تو  ة ولق    ح
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لجننواننووتننحعفخننل،و ننننننننننننننلننح  ننلوثتلا ننلومنو صنننننننننننننن و  ع والاتصنننننننننننننننح ولق    ومنو ةل ننلوبننحإل ة ول

 لق ليي؟و

ا  ضووث وخاللولقر ننننننننح  و   ننننننننلوأكد ووصوأ وثل ووقننننننننا و الولمليننننننننهوولقثاحمنومنو ةل لو

بننح ث  ننمولقاننح ننمومنوتلع وجننالع و يوإالو ا ل لف ننموثجل لف ننمو  ة وللجننواننوومنوتلننح وثتلع و

وثل وث حلق و   حق حتولمل  ف مو لتولقصلموووالخ وثجبوالا راحاوإق لحووصوخاللولمللظ ع 

بحق لييووب علوببث حوواجةومنوأ وت حو ووعوو لضننن عولقظحخ  والاتصنننحق موب  ننن هحوول جحو

 احف حووبو لومنووحخ مولملةوحولق  س   احف موقإل ة ولق    حوثقاووكحالووصووفلاحولقث ع و

ة وأالوأ ننح توو ضنننننننننننننن بو  ة ولق ل  ننموثلق ط عولملننالخنن وق كل ق ج ننحتوالاتصننننننننننننننننح وث  

لق    وإل ولقظه عوك  ضنننننن بوببثيوح   وبلو   نننننن وححقمولق ك وثلقثاحفموثلقلخبوثلقوثقمو

ثج ولق ب  تولق ل  موللجواو ولقتيوتيننننناهححوأ ننننناحوللحوابو صوالافت لضنننننايو و  ننننن ا يو

حومنومل حبوو نننننننح لمولقثاحمنووب  ه ولولق ننننننن سننننننن  ق  نوثالاتصنننننننحلنوللج حخع  ولق ال و وك 

  فلحاوقوىوالاتجحخحتولمل سنن ننموق ل  و  ة وثالاتصننح ومنولق نن يلحتوثلق ننا  لحتووصو

لقا الولملحضايوأ ووعوب ثحوو حخ يولقثاحفموللج حخع ام،وث ظ فحتولق لا ،وثأا حولقا لءلتو

للحنننننواثنننننموق جي و ثت فنننننلوثت ع وب ع ا ،وثف عملصوخو ونننننح حو ل لنننننحوق ايئنننننموبب ثو  ة و

لق ب  توألافا موثلق    اموقإل ة ولق    ولق ال و وثت نننننننننحعي ووثالاتصنننننننننح وو لج موك 

  ة وللجواوولق نننننننننننننن سنننننننننننننن   احف مومنولق حقيولق    وثووىوواوع هحو   وتأسنننننننننننننني ووجح و

    و و    ح
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 اخلتمت  : -7
 

ي حوحوثوصوية وببثلحومنووحخ مومنو  ة وللجواوولقال وا صننننننننننننننفوبح   احق موثهنوححقمو

ت ع وجننننن وألا ظ نننننمولق  ت نننننموفننننن الولق ةلنننننموبعالوخنننننالاصولملب عفصو  ة وللجنننننوانننننووث  ة و

 لق    وتاوثوول جموقل ب  توآلات م:و

 احف حوف الو  ة وللجواووأ نننننننناب وت  صنننننننن وف لوأكد ولمل ج  مولق نننننننن سنننننننن  ق ج مو -

هلق ت عولق    قو   ولل ل  مولق ال فموهل عوللح فحتقوثلقتيوسننننننننح تو  ة ولق    و

 ط لمو ظح و ثقمووحو  ووالاس اة حو

  ة وللجواووا  حولملجح ولق ك  وثلسنننننننننن حوقرينننننننننن  وإ ة و    وجواووا  ع وأكد و -

  عولق   وثض فولمل س محبب 

سنننننننننننننن حسنننننننننننننن حوف الو  ة وللجواووول جومل لطلموجواو وثت ح  وجواوووعول ننننننننننننننحاحو -

لقينننننننننننننننأالولق ننح وث قننكووصوية وتال عوثعنوب ل لننمولقننوا ا لط ننمو نننننننننننننن ا ننحو  ننووأالو

 تباقولقكثع ووصو وا طمولق ل لموعس  ححو

موق ايئنموفك فنحوفن الو  ة وللجننوانووت ل ننننننننننننننل ننحوا كصوأالوا  الوبنحق  نن و نو وو  ف نن -

  ة ولق    وثج لننننننلوأكد وليةننننننننننننننجننننننحوننننننحووعولق بننننننواننننننحتولق ك فننننننموثلق نننننننننننننن ننننننحسنننننننننننننن نننننمو

 حو21ثالال صح امولقتيوا لجههحولق  بومنولقا الو
 

 ط حو   وك ووحو  ضوا كللحولقا  وبأالو حخ  و  ة وللجواووث ةلاهحوبحإل ة ولق    و

   ولننننوعوكاع ووصوفننننحوفك  ثتننننأث  ننننمولمل  فننننموضنننننننننننننن صوواننننحعتننننموت ل ننننننننننننننل ننننمو  ت ننننموت  و وحاةو

لقريننننننحبكوثلقت ك بوحت و جف وبأ لووصولق ننننننه وأالوتأت و  ح  وسنننننن حسنننننن موأثولل صننننننح اموأثو

فك فمولح ع وب  و  حطموثتح    ح و   ولق ال مولقالك موقةتصح توث  ة وللجواوو   و

وإحولثوتل ع وث يننننن  وجالع ومنوب  مولملج  عولق    ول طةلحوفاالاووصوك  هحوتال موف حقمح

قالقكو ل لحوأالو وي ف و لصننننننننننن وف  و ي نننننننننننحالوك ح صو احمنوثف  ولقفوصوثلق حعف ومنوتلادو

لق سنننننننننن لموالاتصننننننننننحق موث  ةو موللجواو ،وف  جوولق ال موثهنوترينننننننننن  ومنو  وخحولقظحخ و

ثللح  يوثت جنننننوولق ال نننننموالاتصننننننننننننننننننحق نننننموثهنوت لثوثحصنننننننننننننن لنننننموت نننننح ننننن وتنننننحعفخنوبعالولقلنننننح و

 حومنوالاتصننننننننننننننح ولق   وثلقلر جموالاج  ح  مولملب  لموملولوثويننننننننننننننحكلهيحوإالوبعالولقظحخ وتال

تظه ولي ةفحتولووتصنننننننننننن ومنو  ضوألاح حالوإل وحوولق لحلضحوإالوح كمولمللظ حتولملهل مو
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وبنننننننحق  ننننننن و ثللج   نننننننحتوألاخل نننننننموثلملج  عولملنننننننوي وثلق   وثهنوونننننننحوا كصوأالو طلقو ليهنننننننح

تصننننننننحق مومنو ةلاهحولق نننننننن سنننننننن  ق  نو لصنننننننن وف ح وثوبو وأسننننننننح ننننننننايومنوو ننننننننع  ولق ال موالا

بحمل عثثو  ةو حومنوألا نننننن وف الو  ة وللجواووثو لو  ة ولق    ومنوو ت قوط قوبعالو

لقوا ا لط موثلق أسنننننننننن حق م،وبعالولق نننننننننن قولقثاحف موالاسنننننننننناهةك موثلل صنننننننننن  نننننننننن مولقثاحف مو

لق ح ولملبل م،وبعالولق أ ولق ح ولق    وثلق أ ولق ح ولمل لبوثلملصننطلعوبعالول ننحاحولقيننأالو

ثل ننننن ول و   ولق   امولقل و لق م،وك وخاللوب   والاتصنننننح ولق لييوالافت لضنننننايولقال وبوثعاو

منوحننحجننموإل وو ننحاع و ل  ننموثل يوأيةل ننموحننول  ننمولننووتننأت و هننحوسنننننننننننننني نننننننننننننن  ق ج ننحولملج  عو

 لق لييولق    حو

منوك حبلو"لقا  ولق ل ننننننن  ومنوخاللولق ننننننن حقوا كصوأالوي ننننننن ب ننننننن ووحولحقلوا عملصوخو وح و

،وح ننبواثع وخو وننح ووننحول نننننننننننننن لنن و ل ننلومنوو ق ننلو" ظ فننمولق  نن ولق  ل نننننننننننننن ن"و44ل ننم"ق"حننو

ف ر نننننننننننننننحء و صوك فوتبننوثو  ل ننموالا  اننح ووصوللحننول ننموإل ووننحو  ننووللحننول ننمو   ووننحومنو

الا  اح ووصوتوليةتوث نن  تحتوولهج موثو حخ   م،و ننكةووصوأ نن ح ولق  ل نن وبحمل   و

لملجح ولق   و وث  ةالوثلقو حامحوثمنوللححقموألاثلنولقال وسعنوإل وبل عتلومنوك حبحتلو صو

لق  ت نننموثأيننناللوبنننحقا لء ولق اة  نننمولقلانننوانننموقهو ونننح وفننن الوونننحو  ليلنننحوخ وك فوا كصوأالو

ا باقولمل ثعوأثو ا عوط عولملج  عولق    ووصولق ال ننننننو وإل وللحننننننولث وثأاصواك صو ثعو

خالاولقا ف وب حوا  لفقووثسنننننننننح  والاتصنننننننننح وث  ة وثوصوضننننننننن نهحو  ة وللجواوومنوتباق

ثلقايئمولق ك فموقلثاحفمولق  ت موللححق موثوخفث هحولق حعفخنوكحالو قكو   وو نننننننننننننن  ىوإ لع و

للحكيوأثوت ثننن ولقا ي،وثهنولمله نننمولقكو ىولقتيوت  ظ و  ة ولق    وللجنننوانننوومنوت نننح لنننلو

 لقابثيوثلمل  منووعو  ة وللجواوحو
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ا لو ظح وبصو   وقئالو ننننننن ل وحح  مول  بحعولقا  ففف ولقيننننننن لع وأثل و    حضنننننننموت ي وثسننننننن ح2

سلمووصوالاسراول ،وف الو لك  و  ضو ه  ولق  حالوتب  اوببح  موو ح لموو23  ووأكد ووصو

-2-14قكنهحوقيوتكصوأوح ووا وبلواموسنننننننن و وب حفووب وأوح ووا ولصنننننننن ولق  حسنننننننن موبا طح ومنو

لملت لوصووعو"  ووللحب"وح بوألو ولقينننننننننننننحبووب ووبصولق  ث نننننننننننننايوبصومل  وهللاووصوو2007

لقينننننن لع  وب  امولقاع ثلالو   والا  بحعوح لحوأوح ولصنننننن ولق  حسننننننموبا طح ،وملع وأالوو   وامو

 قكوللحح ثو  ومنوط ولقك  حالو  ووط  وو ننننننننننننن ثلنولقلظح ولقاوايوو حملل،وثخ ووحوا ثنو
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 ثلقوثلنح
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الا فك رة  لم والا فك رلج ل  : هط رةصح كج رمل  و ج الت يلم    س  وو حلتوكحتبو:وو ح7
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  اح ووصط  و ح قو:و   ولملصوعح ح8

،وت ج مو:ووصنننننننننننط  ووب وولحسننننننننننني،ورةة رمخ الاخةل عت ةلو ددددددددددد    سنننننننننننحوب يل ،وبت وب عكو:وو ح9
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http://next.liberation.fr/culture/2011/09/03/petite-poucette-la-generation-mutante_758710
http://next.liberation.fr/culture/2011/09/03/petite-poucette-la-generation-mutante_758710
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mutation (1960-2004), CNRS Éditions, Paris, 2005, p 264. 
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امللخص: 

 

هذه الدراسةةت جه ا ا ا اوض ف  ع ق الا تاه ا البي م  ا الدرا   الهزيون ا،تب دفد    

   ، ،ةةة  ب ل ه كا  ا الهبي  ق ا 
 
 ن اةةة ،،ةةة 

 
الكشةةةةةةةةةةةةةةئ قا  ده م ، ةةة افةةة  الةةةدرا مب ،كينةةة 

الدرا    سه م ق  يت امل هج ، لب  صي تس س،ت املؤديت ا ا جدديد  سه م   ة أن ضبئ 

الهزيون ا،ت البيب،ت. س د نل  ا خالل نر ه   هذه  بي،ت ا ا أي  دم يؤ ي اقه  د الا،م 

البيب،ت نتسةةةةةةةال ،ت  ع   ة الدرا   الهزيون ا،ت البيب،تب نجدا،اا  تاىشةةةةةةة ر ق ا املسةةةةةةةه م 

 البي م؟.

 ـ  الا، ت ب الدرا   الهزيون ا،تب تاه ا الدرا م البي م الكلمات املفتاحية:

 

Summary  :  

   This study aims at understanding the Arab production of television drama, in 

order to discover the content of its dramatic construction, intellectually and 

culturally (value), so that we can identify the level of interest of the producer in 

the basic elements that determine the level of strength or weakness of Arab TV 

drama. We will try through this paper to know: How does the adoption of Arab 

and Islamic values affect the power of Arab television drama on the Arab level? 

Keywords: Value, Drama TV, Dramatic Production 

 

داللة البناء القيمي يف قوة وضعف الدراما التلفزيونية 

 العربية 

 )دراسة حتليلية مقارنة(

 )أمنوذج: مصر، سورية/ اليمن، اجلزائر( 

 أ/ امساعيل عبد احلافظ العبسي

 ال، ا  ج  بت املسهابل  ص ب ءب
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 مقدمة:
 

لاد شةةةةةةةةةةةلل ااها ل الدرا    ا املسةةةةةةةةةةةيو نالسةةةةةةةةةةةئ    نت اقت املسةةةةةةةةةةة  قت ا ا ت اقت املي ،ت 

  ع رب،بةةةت الةةةدرا ةةة ب ،يبةةةل الها ،ةةةت او ةةةدي ةةةت ال   ااييد دفةةة  هةةةذا 
 
 ا ق،ةةة 

 
 الهزيون ن  ،ةةة ر ةةة 

نبز ره   ع نس،زت اجص ل ج  هيريت اوجا ز الذي ج ع ،ين اهم   يزات ال س  ل الس ،اتب 

ناحدةب نك ن  لك  ا الدناعع ال   أدت ا ا احداث تغيرات   ضةة ق،ت نشةةلز،ت  ع رب،بت 

الدرا  ب ، اهازت  ا خاللا ا ا كل  ل ن يه اجد ،،ا اوج ا رب  ه  نزة كل اشةةةةةةةةةةةةةة رار ت 
" د ك ة" اوضصةةةةةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةةةةةة،ت املل ا،ت أن ال  ق،تب  اد ت ،ذلك ج هي املب   او ا،ام لزدرا   

 ،داللتف  الب ،ات ن ب ايف  الل  زتب نبأيسي الُسبل نال س  ل نت ل ا ت.
نجبين املالحظةةت جةةأع،ةةد قةةديةةد دراسةةةةةةةةةةةةةةة ت نا،دةة ث  ،ةة   ج ا ر نسةةةةةةةةةةةةةةة  ةةل تقال  أن  ةة لةة  

الدرا   الهزيون ا،ت ،أشةةةل لا املفهزيت   سةةةزسةةةلب سةةةزسةةةزتب ج  ،ز،ت ب   زال يهصةةةدر  نل،ت 

 ع تسةةةةةةةةةةةةةةه ه ا ناملشةةةةةةةةةةةةةة هدةب     أدم ا ا جوايد تهه    ،اب نالب ل ق ا ج جيفا ،   يز   
،تب ناو  جت ال   جهدكم  ع الب ز،ت تاه ج،تب نجهفذ  ا ال ر،،ا ح جت اوج ا ر  ا ا ح

نالىسةةةةةةةةز،ت اوج  هيريت نسةةةةةةةة،زت لهدا،الا أهدا   ا ،،ت أن ج  رنت أن سةةةةةةةة، سةةةةةةةة،ت  ع ال سةةةةةةةة  

اوج  هيري املسةةةةةةةةةةةتفد . نك ن  لك  ا اسةةةةةةةةةةةب   تهه    البي م ،،اه ا هذا الا ل  الي  ب 
 ق ا  سةةةةةةةةه م او ل   ت ن ؤسةةةةةةةةسةةةةةةةة ت نشةةةةةةةةيك ت تاه 

 
اب إال أاا نق ا اليغم  ا أن ،زداا 

قيب،ت قديدة ك ات  د ،دأت  ، إلاه ا املبكيب  صةةةةةةةةةةةةةةيب البيانب املغي ب لب  نب الل نتب 
اوجوا يب سةةةة رنتب ج إالب إال أن ااه ا  بظم هذه البزدان لم يكه  لا البا ءب ،ل ج ارمب 

 نر ،ةة
 
ب إال أاةةا  ةة زال ااهةة جةة 

 
 أن   سةةةةةةةةةةةةةة ،ةة 

 
  سةةةةةةةةةةةةةةه يا

 
ب غير  ةة در ق ا اوضينا أن ظةةل ااهةة جةة 

 
 

نجدا،الا الاب لب ن ا  م تاىشةةةةةةةةةةةةةةةةة ر ق ا املسةةةةةةةةةةةةةةه م اوج ةةةة هيري البي م ال اسةةةةةةةةةةةةةةعب ،ةةةةل ان 
شةةةةةةةةةةةةةةة شةةةةةةةةةةةةةةة ت هةةذه البزةةدان  ةة  جوال تغام كجوهةة   ع ،ةة  تاهةة ا البي م  ا احةةدم ان كزهةة  

البزةديا البيب،ين اليا ةدجين  ع تاهة اب نه ة   صةةةةةةةةةةةةةةي نسةةةةةةةةةةةةةة رنةتب أن ،ة  الةدرا ة  الهزيون ا،ت 

 ج ب،ت  املد،لجت .   
 

 االشكالية:

   يوال نضع ااه ا الدرا   الهزيون ا،ت البيب،ت    ر تس ؤالت ، ح ين نأك دي ،ين ن د ر،ين 

ن ب ،ين ق ا  فهزئ املسةةةةه ن تب يد نل ن  ا خاللا  الهبي  قا تسةةةةب   ال   أدت ا ا 

صيي نالس ريب ،،   ال اادص ر ااه جا نااىش ره ق ا املسه م البي م  ددندا ، إلاه ا امل

  ا ح،ةةةة  الكمب ن ا ح،ةةةة  قةةةةد  
 
يوال تاهةةةة ا البي م لبا،ةةةةت البزةةةةدان البيب،ةةةةت  دةةةةدندا
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جدا،اا لالاىشةةةة ر ناو عةةةة ر ق ا املسةةةةه م اوج  هيري البي م. ن ا املسةةةةزم ،ا أن حصةةةة،زت 

جزك الىسةة ؤالت   ذ قا د  عةةت اعهيت ،   ج صةةزت ال،ا  ا اج ، ت جيج،د،تب ج  دةب 

نج لا ب نت ه  ا ، دناه ب ن ع  اد تف ب ق  الا الزهج ت نالب دات نالها ل،د ال   جم ال رن

ج  ل خصةةةةةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةةةةةة، ت   ه ب،ت داخز،ت للل ،زد ق ا حدهب نقد  اوج  ،،ت. ،،   البب  

تخي أقةةة د السةةةةةةةةةةةةةةبةةة  ا ا الاةةةةةةةةةةةةةة ةةةت اوضلرات الي ،ةةةت نت،ةةةداق،ةةةت نا ا الاةةةةةةةةةةةةةة ةةةت تج ر نالا، د 

ي ءة ال رننج نالىسةةة نالاب  ا رات ، لبزديا البيب،ين السةةة، سةةة،ت  ع بب  البزدانب أن قد  ع

   صيب س رنت .

 يوب ن ن الةةةةدرا ةةةة  
ُ
لةةةةذلةةةةكب نلل ن هةةةةذه املشةةةةةةةةةةةةةةلزةةةةت  ةةةة زالةةةةت  ةةةة   ةةةةت ق ا قال فةةةة ب دنن أن ج

الهزيون ا،ةةةت البيب،ةةةت  ع كةةةل البزةةةدان البيب،ةةةت  هاةةة ربةةةت  ا ح،ةةة   يجب،تفةةة  ال ا ب،ةةةتب لغةةةت 

ب نلل ن املدار  الهبز، 
 
،ت نال اديت نج  ب ت ن ب هد الهأه،ل البيب،ت ن ا ،ت ن  ه ب 

ب اضةةةةةةةةةةةةةة ،ت ا ا جا ر  الظين  املد،ات 
 
جل د أن جل ن هع  ا ف ب أن ج   ل ببعةةةةةةةةةةةةةةا  ببعةةةةةةةةةةةةةة 

، لب ز،ت تاه ج،تب الىشةةةةةةةةةةةةييب،ت نالسةةةةةةةةةةةة، سةةةةةةةةةةةة،ت نت هصةةةةةةةةةةةة ديت نال ا ،،تب ،   ،يف  البزدان 

اىشةةةةةةةةةةة ر ق ا املسةةةةةةةةةةةه م البي مب البيب، ن الا دران ق ا ااه ا الدرا   الهزيون ا،ت نجدا،الا ت 

لذلك ، ن تسةةةةةةةةةةة ؤل اشةةةةةةةةةةةل ل،ت هذه الدراسةةةةةةةةةةةت يه ا ا ا اوض ف  ع ق الا تاه ا البي م  ا 

   ، ،ة  ب 
 
 ن اة ،،ة 

 
الةدرا ة  الهزيون ا،ةتب دفةد  الكشةةةةةةةةةةةةةةئ قا  ده م ، ة افة  الةدرا مب ،كينة 

ديد ل ه كا  ا الهبي  ق ا  سةةةةةةةةةةةه م ق  يت امل هج ، لب  صةةةةةةةةةةةي تسةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةة،ت املؤديت ا ا جد

 سةةةةةةةةةةةةةةه م   ة أن ضةةةةةةةةةةةةةةبئ الةةةدرا ةةة  الهزيون ا،ةةةت البيب،ةةةت. ،ةةة  ا أي  ةةةدم يؤ ي اقه ةةة د الا،م 

البيب،ت نتسةةةةةةةال ،ت  ع   ة الدرا   الهزيون ا،ت البيب،تب نجدا،اا  تاىشةةةةةةة ر ق ا املسةةةةةةةه م 

 البي م؟.

 أسباب اختيار موضوع الدراسة:

 ـ االسباب الذاتية:1

نالا  ق ت السةةةةةةة  دة ال   نضةةةةةةةبت  لررات جيج،د،ت  ع قد     قت الب ح  ، ملسةةةةةةةز  ت  

  اجات اشل ل،ت قد   ادرة تاه ا البي م  ا الدرا   الهزيون ا،ت ق ا جدا،الا ق  صي 

الا ة نتاىش ر ق ا املسه م البي مب ناادص ره  ع ار ر تاه ا نتاىش ر لبزديا قيبين 

   صيب س رنت  ،ا .
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 مل  أ بىها املالحظت ،أن 
 
جزك املسةةةةةز  ت نالا  ق ت ج ءت اى، ت سراء سةةةةة ،اتب أن  اظيا

 سةةةةةةى دة ق ا اه  ج دراسةةةةةة ت إ لريا،ت  اسةةةةةةهاصةةةةةة  ،ت ب اى، ت لا،    سةةةةةةه م جابل 

ب  ا رات ، لدرا   البيب،ت املصةةةةينت نالسةةةة رنت. 
 
املشةةةة هد البي م لزدرا   البيب،ت اج  ال

ظي الب ح  ةة جيج،د،تب نأ ل ن ا املؤعد أنف  ا،عت إ ا جزك ال ه  جب ال   جظل ةة  ع ا

   ي كا أن ج صةةئ ،أنف  ج  دةب ك نف  دراسةة ت خ ضةةت  ع اوج ا  الشةةك ع لزدرا   

الهزيون ا،ت البيب،ت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ع   ه  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا نجات اظي املهزام البي مب نلم جف   ع ق الا 

تشل ل،تب ناى، ت لذلك أغزات  ، ا  ،،حل   أ    أيت  د نالت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا أي ا ا ةةةةةةةةةةةة 

حد لاذه املشةةلزت أن  ب وجتف ب نجد لت جزك تج ، ت نتسةةهاه ج ت البد ،ت  ل ضةةع

ا ا  سةةةةةز  ت ن   ق ت سةةةةة،ايت ،كي ءة ق ا نا ع ااه ا الدرا   الهزيون ا،ت  ع أغز  

 البزدان البيب،ت.

 لا ةة قةةت البةة حةة ب ،ةة  ه ،ةةت ال اةة ،،ةةت لزةةدرا ةة  الهزيون ا،ةةت البيب،ةةتب ناه ،تفةة  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    -ا 
 
اظيا

   نا،داعع ةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ع جاديم ال ا ،ت البيب،ت امله  قتب ن ع ج  ،الا قيم اله اصل عا ل  ،

ال اةةةة  ع البي مب ناح،ةةةة  ةةةةا ،ين البزةةةةدان البيب،ةةةةتب ،ةةةة قهبةةةة رهةةةة  أهم الا الةةةة  نأإسةةةةةةةةةةةةةة فةةةة  

 لهدا،الا  وند  ا الها ر  نالهي هم امل ه عع البي م.
 

 االسباب املوضوعية:  .1
 

هع املس،اية  ع أغز  البزدان البيب،ت  ن كل املسز  ت نالا  ق ت السزب،ت أض ت  

ةةةةةة   ذ قا د ةةةةةة نح لت دنن أي  د نالت ل ضع حل  ع   اجات اشل ل،ت ضبئ ااه ا 

الةةدرا ةة  الهزيون ا،ةةت  ع  بظم البزةةدان البيب،ةةتب   ي الةةذي جبزاةة  بب،ةةدة قا دنرهةة  

هأسئال ع  هج  ا  عب يفد  ا ا الىسز،ت نت ه اب نجأتم هذه الدراست ع ش رعت  ع ال

ا ق ا املسةةةه م البي مب نق ا اسةةةال قز ،ت ن،كينت  ملا   ت ااه جا  نااىشةةة ره  امله  ع

 سز، تب جكس ف  اوُجيأة  ع   اجات جزك املسز  ت نالا  ق ت.

  ه ،ةةةةت الةةةةدرا ةةةة  الهزيون ا،ةةةةت ك قةةةة ء  اةةةة  عب ،ةةةة، لةةةة نفةةةة  جاةةةةديم ال اةةةة ،ةةةةت البيب،ةةةةت   
 
اظيا

املب   ت ال   جائ أ    ق ز،ت ااه جا  امله  قت ناملشةةةة  تب     يسةةةةهدعع البد   ع 

 ع اغز  البزدان البيب،تب لهه كا هذه البزدان  ا ج  نز ق ا الا ااىشةةةةةةةةةةةةة ره  ن ب لا  

اوج ةة هيري ق ا املسةةةةةةةةةةةةةةه م البي مب نج ك،افةة   ا أداء دنرهةة   ع الهاينةة  ،ين   ه ع 
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ال را ال ا ،ت البيب،ت ال احدب نج  نز او دند تسةةةةةةةةةهب  رنت املصةةةةةةةةةا بت ،ين ،زدان 

 البي مب امل حد الا نت ناله رنخ نالاد .

غ،ةةةة   الةةةةدنر ال اةةةة  ع لزةةةةدرا ةةةة  الهزيون ا،ةةةةت امله  قةةةةت تاهةةةة اب نقةةةةد  نصةةةةةةةةةةةةةة لاةةةة  ا ا  -ا 

ج ا رهةةةةة  البي م ،كيةةةةة ءة أدم ا ا غ،ةةةةة   أا ا  اةةةةة ،،ةةةةةت قيب،ةةةةةتب نأدم ا ا اادسةةةةةةةةةةةةةةةةةة ر 

 ا ،،ت ن ، ،ت اله اصل ،ين ق  صي ال ا ،ت البيب،ت ال احدةب ال   تب د ا ا  يجب،ت 

ناحةةدةب  ه  زةةت ،ةة لزغةةت البيب،ةةت ك قةة ء لزيكي نالهببيرب نالبا،ةةدة   ع صةةةةةةةةةةةةةةةدر لزا،م  

نالبةةةةة دات نالهاةةةةة ل،ةةةةةد ال   ج  ع ،ين جياعم جةةةةةأ يرات الا،م املشةةةةةةةةةةةةةةلزةةةةةت لزسةةةةةةةةةةةةةةز   قلر 

 
 
 فهزئ البصةةةةةةةةة ر ناو ا  اله رنف،ت املفهزيت. نج ،با  ال ي كا ان جل ن ت سةةةةةةةةةبب 

 را،  نالهالحمب ،ين ج ا ر نسةةةةةةةةة  ل تقال  البيب،ت او دي تب  ع جدا،الا املوند  ا ال

 ن ع  اد تف  الهزيون نب ،ا البا اللرا  ،ت نت،داق،ت املفهزيتب ن اف    ل  الدرا  .
 

 

  أهمية الدراسة:
 

 جك ا اه ،ت هذه الدراست  ع تتم:
 

ااه ا  بظم إنف  تبه د امل هج البزم   ع البد  قا حل   ضةة عع إلشةةل ل،ت ضةةبئ  .1

 تاه ا البي م  ا الدرا   الهزيون ا،تب نقد  ااىش ره ق ا املسه م البي م.

ك نف  الدراست ال   ج ييد ،  اجات املسز  ت نالا  ق ت البيب،ت ال   عيست ضبئ  .2

نقد  ااىشةةةةةةةةةةةة ر الدرا   الهزيون ا،ت البيب،ت ق ا املسةةةةةةةةةةةةه م البي مب نجه ا اد  نضةةةةةةةةةةةةع 

عةةةةةةةةةةةةةة ةةة ن ااهةةة ا درا ةةة  جزيون ا،ةةةت قيب،ةةةت   نةةةت ن ةةة ،زةةةت تسةةةةةةةةةةةةةةال ال   ي ةةة  اقه ةةة دهةةة  ل

 لالاىش ر ق ا املسه م البي م.

ك نف  الدراست البيب،ت  ن ا ال   ج ييد ةةةةةةةةةةةةةةةةةة بشايف  ال ظيي نالهاب،ام ةةةةةةةةةةةةةةةةةة ق ا جأص،ل  .3

اليب  ،ين املب    صةةةةةةةةةةةةةة،ةةل ناملبسةةةةةةةةةةةةةة  لزةةدرا ةة  " دةة كةة ة"ب نا لةة ا،ةةت ترجاةة ء ،ةة لةةدرا ةة  

 
 
 لاةةذا امليا      ا خالل  دةة كةة ة ال ا ع ال اةة  ع  الا،م   الهزيون ا،ةةت البيب،ةةت  ن،اةة 

البي مب  ا أجةةةل جدا،الا الاةةةد   ع ااهةةة ا درا ةةة  جزيون ا،ةةةت   نةةةت ن شةةةةةةةةةةةةةة  ةةةت ن ةةة ،زةةةت 

 لالاىش ر ق ا املسه م البي م. 
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 اهداف الدراسة:
 

 فد  هذه الدراست ا ا الكشئ قا السب  الل  ا نراء جدا،الا الدرا   الهزيون ا،ت  

نالسةةةة رنت  سةةةةب   الا ة نتاىشةةةة ر ق ا املسةةةةه م البي مب  ع  ا ،ل ضةةةةبئ  املصةةةةينت

 نقد   درة الدرا   الهزيون ا،ت ق ا جدا،الا تاىش ر  ع البزدان البيب،ت تخيم.

اخهب ر اشةةةةةةةةةةةةةة رار ت ا  و اليسةةةةةةةةةةةةةة لت تقال ،ت ال   حدد ف  اظينت او ه ،ت الا، ،ت   

ا قويب ن لك  ا خالل اخعةةةةةةة ا ق، ت لز يكي البي م اوجوا يي الدعه ر قبد اليح 

 ا الةةدرا ةة  الهزيون ا،ةةت البيب،ةةت الا نةةت نالعةةةةةةةةةةةةةةب،يةةت لزبدةة ب نالهةةأعةةد  ا  سةةةةةةةةةةةةةةه م 

 جدااا   ع  ده م الدرا   الهزيون ا،ت الا نتب  ا رات ، لدرا   الهزيون ا،ت العب،يت. 

ر املشةةةةةةةةةةةةةة رعت البز ،ت  ع نضةةةةةةةةةةةةةةع حز ل ل ا ع تخهالل نقد  اله ازن  ع ااه ا نااىشةةةةةةةةةةةةةة  

 الدرا   الهزيون ا،ت ق ا  سه م البي م.
 

 منهج الدراسة:
 

تبه د الدراسةةةةةةةةةةةةةةت امل هج ال صةةةةةةةةةةةةةةيم ،أسةةةةةةةةةةةةةةز   جدز،ل املده مب ، قهب ره ال سةةةةةةةةةةةةةة،زت امل  ا  ع 

او صةةةةةةةةةةةةةة ل ق ا الب، ا ت الك ،ت نال  ق،ت  ع ال حدات البد ،تب إ  يبه د الهدز،ل الكم  

 ل حةةةدات اللز ةةةت نامل ضةةةةةةةةةةةةةة ا 
 
عةةةأجواء  ةةة ديةةةت ت ةةةةةةةةةةةةةةج،ز،ةةةت  ع الا،ةةة   ج ع الب،ةةة اةةة تب ن،اةةة 

البددي لز ده م ال ا  ع  الا،م   املاصةةةةةةةةةةة د  ع الدرا   الهزيون ا،ت املدددة  ع الدراسةةةةةةةةةةةت. 

نيبه ةةةد الهدز،ةةةل ال  عع جيسةةةةةةةةةةةةةةير ال هةةة  ج الي  ،ةةةت امله صةةةةةةةةةةةةةةةةل إليفةةة   ع الهدز،ةةةل الكم  للةةل 

ن الب ح   ع هذا  ييدات الب، ت.نتبه د الدراسةةةةةةت   هج الدراسةةةةةة ت السةةةةةةبب،ت املا رنب "   

ال  ا  ا الدراس ت يبدأ  ع رصد ال ه  ج  ا خالل الب، ا تب  م يا   ببد  لك  ع البد  

قا  سةةةةةةةةةةةةةةب   املده زت ال   أدت إ ا هذه ال ه  ج ع   حد ت  ا  بلب أن ع   نجدت  ع 

  ع حدنث ال ه  ج ع   ييسةةةةةةةةةةةةةةيه  الب ح 
 
ب ن د اجبب   هذا  .1 ال ا ع الياهاب نك ات سةةةةةةةةةةةةةةبب 

امل هج  اا يسةةةةةةةةةه ،  إ ا هد  الدراسةةةةةةةةةت  ع تسةةةةةةةةةهدالل قا حيعت السةةةةةةةةةب ب الل  ا نراء 

 ةةةةةةةةةةةة ، ع  ين ال حدات املها ،زت    ة 
 
حدنث الظ هية املدرنست  ع نا با  امل سد ةةةةةةةةةةةة ق ز، 

   ع الب، ت   صةةةةةةةةيب سةةةةةةةة رنت  امل  الن لزا ة  ع ااه ا الدرا   الهزيون ا،ت البيب،
 
تب نضةةةةةةةةبي 

،،   ج  ل كل  ا ال، ا ناوجوا ي أا   ا البزدان البيب،ت العب،يت  ع تاه اب نيس قدا  
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امل هج املاةةة رن  ع  اةةة راةةةت ال هةةة  ج الك ،ةةةت نال  ق،ةةةت ،ين ال حةةةدات املةةةدرنسةةةةةةةةةةةةةةةةتب ل،هم ق ا 

بين  سةةةةةه م اقه  د امليجب،ت ال ا ،،ت  الا، ،ت  البيب،ت  ع 
ُ
أسةةةةة سةةةةةا  نضةةةةةع اسةةةةةهاه ج ت ج

   الهزيون ا،تب نب  ء ق ا  لك يهم اسةةةةةةةةةةةةةهاه ا أسةةةةةةةةةةةةةب   الا ة نالعةةةةةةةةةةةةةبئ ،ين  ده م الدرا

 ال حدات املدرنست. 
 

 عينة الدراسة:
 

  ع   صةةةةيب 
 
جم اخه، ر الب، ت الاصةةةةديت  ر بت  سةةةةزسةةةةالت درا ،ت ر عةةةة ا،تب   ه ت حدي  

سةةةةةةةةةة رنتب ال، اب اوجوا ي  جم قيضةةةةةةةةةةا   ع السةةةةةةةةةةاية أن ال  ت امل ه زب خالل تر ع سةةةةةةةةةة  ات 

   ض،تب ن د جم اخه، ر هذه الب، ت لألسب   اله ل،ت:
 

جم اخه، ر درا   املسةةةةةةةةةةةزسةةةةةةةةةةةالت الهزيون ا،ت البيب،تب  نف  الدرا   الهزيون ا،ت  شةةةةةةةةةةةايب  .أ

ب نلا  ج ا ره  تنسع ق ا املسه م الب لم  نالبي م ق ا الس اء.
 
 نتعثر ااه ج 

اقه د جاديم أهم نأ،عةةةل إاه جا  –املالحظت مل  ،،اها  – ن إلااه ا الهزيون إم البي م . 

 ا املسةةةةةةةةةةةزسةةةةةةةةةةةالت الدرا ،ت  ع هذا الشةةةةةةةةةةةايب نبذلك جل ن الدراسةةةةةةةةةةةت  د اقه دت ق ا 

أ،عل إلااه ا البي م. ع   ان جدديد تاه ا البي م  بل ار ع س  اتب الن هذه املدة 

ا ربتب ك ن ال ا ع تاه جع البي م يبئش  ع ظين  سةةةةةةة، سةةةةةةة،ت قيب،ت جل د ان جل ن  ه

ن بةةةةل حةةةةدنث   رات اليب،ع البي م ال   أ يت ق ا أج اء الب ز،ةةةةت تاهةةةة ج،ةةةةتب نرب ةةةة  

 ج  يا ب ع   حدث  ع س رنت نال، ا ن صيب نل  لبب  ال  ت.

  ن البزدان  ر ع ج  ل الب،اهين امله   عهين  ع الدراست: .ت
 

  ع إلااهةةةةةةة ا الةةةةةةةدرا مألاولى
 
البي م  ا  : جه  ةةةةةةةل  ع البزةةةةةةةديا الزةةةةةةةذيا حااةةةةةةة  ا ةةةةةةة حةةةةةةة 

 املسزسالتب نه    صي نس رنت.

: جه  ل  ع البزديا الزذيا لم يداا  أي ا  و   ع إلااه ا الدرا م البي م  ا الثانية

 درا   املسزسالتب نه   ال، ا ناوجوا ي.

ب   -البزدان البيب،ت  - ن البزدان البيب،ت  ر ع ج  ل   ه ع الدراسةةةت   .ث
 
 صةةة د  

 
ج  ،ال

 ن ا ح،  ن  ا هذه البزدان ق ا اا ن جغيا ع قي م  هب قد. ا ح،  اله  اب 
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ن صةةةةةةةةةةةةةةي    زت ل ا ،ت نادي ال ،لب نهع اليا،  اوجغيا ع ناو عةةةةةةةةةةةةةة ري ،ين املشةةةةةةةةةةةةةةين  -

 ناملغي  البيب،ين.

 س رنت ج  ل ق الا ،الد الش   ،لل   يزا ف  اله رنف،ت ناو ع رنت. -

 شبا اوجونية  -
 
 البيب،ت. ال، ا ي  ل املشين البي مب نجدديدا

 اوجوا ي ج  ل املغي  البي م. -
 

نبذلك جل ن هذه الب، ت  د اشةةةةةةةةةةةةةةه زت ق ا ال ا  ين اوجغيا ع نال ا  ع البي م ال اسةةةةةةةةةةةةةع  

نامله  اب نجل ن    زت لألهدا  املياد جدا،اا   ع الدراسةةةةةةةةةت ل ا ع  شةةةةةةةةةلزت إلااه ا البي م 

.
 
 ص د  

 
  ا الدرا   الهزيون ا،تب نج  زا ج  ،ال

 

 املصطلحات واملفاهيم:
 

 (:valueالقيم )
 
 يا   يةةةةةدل ق ا     قةةةةةت  ا الهصةةةةةةةةةةةةةة رات نامليةةةةة ه،م ال   جل ن إرةةةةة را

لز ب يير ن حل   نامل ل ناملبهادات نالهيع،الت ال   جهل ن لدم الييد  ا خالل جي قزا 

 ع امل ا ئ ناوضلرات الييديةةةت نتجه ةةة ق،ةةةتب ،د،ةةة  ج ك ةةةا  ا اخه،ةةة ر أهةةةدا  نج جاةةة ت 

نجه سةةةةةةةةةةةةةد  ا خالل تهه    ت أن تج  ه ت أن و ، جا ننياه  جديية ،ه ظ،ئ إ ل ا، جا 

 السز   الب  ا أن الزيظى ،اينات  ب شية نغير  ب شية 

  ،أنف  قب رة قا جصة رات مل  ه   يغ   ،د،  يسة   C. kluckhohnنيبي،ا   كز عا ها 

 . 2 ل   ، الخه، ر  ا ،ين  س ل،  املهغيرة لزسز   نال س  ل ن هدا  اوض صت ، ليبل"

ك    تبينئ الا،مب ،أنف      قت املب يير املدددة ل  ا السةةةةةةةةةةةةةز   تي   م أن السةةةةةةةةةةةةةز   نن 

داخل امل ه عب نجكىسةة  اه ،تف   ع ك نف  جعةةب  البال  ت ناا اا الهصةةي، ت ،ين ت،ياد 

 ناوج  ق ت داخل امل ه ع ال احد. 

 :Television Drama)الدراما التلفزيونية العربية 

   شةةةةةةةةةةهات  ا Dramaاجيالا الب ح  ن ق ا أن أصةةةةةةةةةةل اللز ت تا زيزيت  : (Drama)الدرا   

 ب نال   تب   ، لزغت البيب،ت " أن ييبل" ندفذا يل ن  ب   الدرا  : Dramاللز ت الالج،ا،ت  

هع  صةةةةةةةةةةةةةةةةةت جؤدمب أن تب ةةةل نجاةةةد  للج ا ر. ننا   ببيف هةةةذه الاصةةةةةةةةةةةةةةةةةت     قةةةت  ا 

ر نإضةةةةةةةةةةة ءة نصةةةةةةةةةةة ت أن  ؤ يات صةةةةةةةةةةة ج،تب امل  زين تب نفم بب  ال سةةةةةةةةةةة  ل الي ،ت  ا ديل  

 .  3 نن كا أن جاد  هذه الاصت ق ا املسيو أن اليادي  أن  ع السئ    أن الهزيون ن 
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 لالهه    ت اوض صةةةةةةةةةةةةةت 
 
نتبي  الدرا   الهزيون ا،ت: " ق ا أنف   يآة او ، ةب نتبد اإبل سةةةةةةةةةةةةةة 

لا،م ب نجل ن   درة ق ا ، لبشيب ع   أنف    درة ق ا رب  خلرات  ،ياد ، لب  ء  خالقع نا

 قا  ، د ال ا عب لها دهم إ ا رؤنت  هب ات 
 
ج سةةةةةةةة،ع تب رئ املشةةةةةةةة هدياب نجذدفم بب،دا

 . 4 أقظم  ع البال  ت تجه  ق،ت ،ين  ،ياد  ا الىش نالا نالهب رئ نإلا  رة"

 
 
 نن كا تبينئ الدرا   الهزيون ا،ت ،أنف  الب ل الهزيون إم املبه د ق ا  صةةةةةت تبيف نا ب 

 لييد ان     قت ا،يادب لام  سه ن  فم  ا ال عع نتدرا  نالهيكير نالاد   ع 
 
اجه  ق، 

 ملس رات  ا 
 
او ، ةب جهيالا ان جهب رف  ع الا،م نالع ا،  املد،ات  الا،م ب تبيف ن،ا 

الهبا،ةدب دفةد  ال صةةةةةةةةةةةةةة ل ا ا اى، ةت  ا بةتب ن ةد تبيف ق ا شةةةةةةةةةةةةةةلةل ج  ،ز،ةت ناحةدةب أن 

   ع الشةةةضصةةة، ت املؤديت لألدنار  ع   اضةةة،ع ج  ،ز،ت  فهزيتب أن سةةةزسةةةزت ج  ،ز، ت تشةةة ر 

 سةةزسةةل يهل ن  ا حزاهين أن أعثرب جهعةة ا ،كية ناحدةب ن د جهعةة ا إ ا ج ار الاصةةت 

الي ئسةةةةةةةةةةةةةة،ت  صةةةةةةةةةةةةةة  ،يق،تب  فد  إ ا جاديم  ال   ال ا ع املد،  ، وج ا رب  ا خالل 

 ز،ت نإلا ه ا.الاضص، ت جا   ،أدنار نجاد  بشلل   يرب ن فد  إ ا الىس

نتبه د الدراسةةةةةةةةةةةةةةت الهبينئ تجيالم لزدرا   الهزيون ا،ت البيب،تب ،أنف  الدرا   الهزيون ا،ت 

 امل ه ت  ع احدم البزدان البيب،تب نج االا ، لزغت البيب،ت.
 

 الدراسات السابقة:
 

ه ةة   البةةديةةد  ا ت،دةة ث ال   اهه ةةت ،ةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةت جةةأ ير الةةدرا ةة  الهزيون ا،ةةت ق ا ال اةة ،ةةت 

نالا،م نالهاةة ل،ةةد البيب،ةةت نتسةةةةةةةةةةةةةةال ،ةةتب نلم يه ةةا البدةة  البزم  البي م ا ا الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة ت 

املهفصصت  ع دراست اسب   قد  ج كا اغز  البزدان البيب،ت  ا ج  نز أسب   ضبئ 

ن ا،ةةةتب نال ا ا اه ،ةةةت اقه ةةة د الةةةدرا ةةة  الهزيون ا،ةةةت البيب،ةةةت ايةةةت ااهةةة جاةةة   ا الةةةدرا ةةة  الهزيو 

 ق ا املسه م البي م. 
 
 نااىش را

 
 نس،زت جداالا  ا خاللا  ا  ح 

ن ا الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة ت ال   ُق ئةت ،هةأ ير الا،م نالبة دات نالهاة ل،ةد البيب،ةت عةدا،ع  ع جيعةةةةةةةةةةةةةة،ةل 

ب بب  ان ا ي البة  املشةةةةةةةةةةةةةةة هةد البي م ملهةة ببةةت اليعةةةةةةةةةةةةةةة  ،ةة ت البيب،ةةتب دراسةةةةةةةةةةةةةةةت اصةةةةةةةةةةةةةةير ، ق ع

ب نج صةةةةةةزت  5   2003اليعةةةةةة لم املب شةةةةةةي ق ا الشةةةةةةب   اوجوا ييب دراسةةةةةةت جدز،ز،ت  ،داا،ت  

% ب 3.53الدراسةةت ا ا أن إسةةبت املبد  ين الذيا ييعةةز ن  ه ببت الا  ات البيب،ت ،زغت  

% ب نأن الةدا،ع إ ا 64.(4،ئ  ة  ،زغةت إسةةةةةةةةةةةةةةبةت الةذيا ييعةةةةةةةةةةةةةةز ن  هة ببةت الا  ات  ج ب،ةت 
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جيعةةةةةةةةةةةةةة،زام اليعةةةةةةةةةةةةةةةة  ،ةة ت البيب،ةةت يب د إ ا الا،م ن ،لةة ر نال اةة ،ةةت املشةةةةةةةةةةةةةة رعةةت نالبةة دات 

 نالها ل،د.

ندراسةةةةةةةةت راا،  اح د  د  د  صةةةةةةةةايىب بب  ان جأ ير الدرا   البيب،ت ن ج ب،ت املاد ت  ع  

ب اقه ةةدت  6  .2006الا  ات اليعةةةةةةةةةةةةةةة  ،ةةت البيب،ةةت ق ا  ،م ناج ةة هةة ت الشةةةةةةةةةةةةةةبةة   البي م" 

اظينت الغي  ال ا  ع  ع جدز،زا  ملعةةةةةةةةةةة  ن ق، ت  ا املسةةةةةةةةةةةزسةةةةةةةةةةةالت البيب،ت  الدراسةةةةةةةةةةةت ق ا

ن ج ب،ت املاد ت  ع اليعةةةةةةةةةةة  ، ت البيب،تب نإجياء   ةةةةةةةةةةةل  ،داإم ق ا ق، ت  ا الشةةةةةةةةةةةب   

البي م املا،م  ع  صةةةةةةةةةي. اسةةةةةةةةةهفد ت امل هج املسةةةةةةةةةيعب ناسةةةةةةةةةه يت الدراسةةةةةةةةةت الهدز،ز،ت ملدة 

نرجين ،يا  ،هين لز سزسالت البيب،تب نربات دنرجين ،يا  ،هين لز سزسالت  ج ب،ت ند

الدراسةةةت ق ا ق، ت ق ديت  ا الشةةةب   البي م   للم أرب ن اسةةةهاب ل الا  ات اليعةةة  ،ت 

  ا الشةةةةةب   البي م  ع  صةةةةةي. نج صةةةةةزت هذه الدراسةةةةةت إ ا أن الا،م 400  ا ا   
 
   بد   

 ت تجه  ق،ت  ع % ب ،،   نصةةةةةةةةةزت إسةةةةةةةةةبت السةةةةةةةةةزب،34تجه  ق،ت تي  ،،ت جأتم ،اسةةةةةةةةةبت  

% ب ناحهل الذك ر امليجبت 41.7 اد ت الا،م امل ج دة  ع املسةةزسةةالت الهزيون ا،ت ،اسةةبت  

ات الدراسةةةت 57.3 ن ا؛  ا ح،  جادي ام لزا،م  ا خالل املسةةةزسةةةالت ،اسةةةبت   % ب نب،ع

نج د قال ت ،ين  ،م املسةةةةةةةةزسةةةةةةةةل  قي مب أج    ب نالبال ت ،ين املهغيريا ضةةةةةةةةب،يت ريديت؛ 

% ب نهع إسةةةةةةبت أق ع 35.9  أن: املسةةةةةةزسةةةةةةالت البيب،ت تبيف الا،م تي  ،،ت ،اسةةةةةةبت  ح،

 ا الاسةةةةةةةةةةةةةةبةت املبينضةةةةةةةةةةةةةةةت  ع املسةةةةةةةةةةةةةةزسةةةةةةةةةةةةةةالت  ج ب،ةت ال   تبيف الا،م تي ة ،،ةت ،اسةةةةةةةةةةةةةةبت 

% ب نج ءت املسةةةةةةةةةةةةةةزسةةةةةةةةةةةةةةالت البيب،ت  ع  اد ت امل اد ال   ييعةةةةةةةةةةةةةةل الشةةةةةةةةةةةةةةب   البي م 31.5 

%  للج ا ر ق، ةةت 100 ةة  ، جةةا قةة   ،اسةةةةةةةةةةةةةةبةةت   هةة ببتفةة ب ارجيةة ا إسةةةةةةةةةةةةةةبةةت املشةةةةةةةةةةةةةةة هةةدة لزةةدرا

الدراستب     يؤعد ق ا  ه ،تب نالدنر الذي تسها،ع أن جا   ،ا الدرا     ع الهأ ير ق ا 

%   ا ق، ةةةت الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةت يشةةةةةةةةةةةةةةةة هةةةدنن 47 ،م ناج ةةة هةةة ت الشةةةةةةةةةةةةةةبةةة   البي مب نأن إسةةةةةةةةةةةةةةبةةةت  

 ب،ت ،اسةةةةةبت املسةةةةةزسةةةةةالت البيب،ت ،ا ب ،،   ج ءت  شةةةةة هدة الشةةةةةب   البي م لزدرا    ج

% ب نأن  ا أسةةةب    شةةة هدة الشةةةب   البي م لز سةةةزسةةةالت البيب،ت أنف  تشةةةبا ال ا ع 13 

% ب نهذا يسةةةةةةةةةةىشةةةةةةةةةةبي أن الدرا   تبلر قا هذا ال ا عب نب له  ع جؤ ي ،،ا ن ع 47.4،اسةةةةةةةةةةبت  

 جص ره قا ال ا ع.

البيب،ت ن ج ب،ت ندراسةةت قز، ء قبد اليه و بب  ان" الا،م ال ا ،،ت ال   تبكسةةا  الدرا   

ب اقه ةةةةةدت   هج امل ةةةةةةةةةةةةةةل بشةةةةةةةةةةةةةةا،ةةةةةا الهدز، ع  7  2004،ةةةةة لهزيون ن املصةةةةةةةةةةةةةةيي لز ياهاين"  
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نامل،داإم؛ ح،     ت الب ح ت ،  ةةةةةةل ج ،ع املسةةةةةةزسةةةةةةالت البيب،ت ن ج ب،ت ال   قيضةةةةةةت 

ق ا شةةةةةةةةةةةةة شةةةةةةةةةةةةةت الا  ة ال  ا،ت ، لهزيون ن املصةةةةةةةةةةةةةيي خالل دنرة ك  زتب ناسةةةةةةةةةةةةةهفد ت امل هج 

سةةزسةةالت البيب،ت ن ج ب،ت  ا ح،  الا،م املهعةة  ت  ع كل  اف   نأسةةز   املا رن ،ين امل

قيضةةةةةا ب ح،  حززت خ ال  سةةةةةزسةةةةةالت قيب،تب نخ ال  سةةةةةزسةةةةةالت أج ب،ت  ع الي رة  ا 

  ر ل   ا 400 . نجم جاب،الا الدراسةت ق ا ق، ت   ا ا   2002  إ ا سةبه لر 2002ي ل،   

نالوراقت نالبز   نالا دسةةةةةةةةةةةةةةت نال ر،،ت  الذك ر نإلاا ث  ا ج  بت ر ا   ا كز، ت الا 

%   ا املبد  ين يهةةةأ ينن 52ناو ا ن ناله ةةة رةب ناهم ال هةةة  ج ال   ج صةةةةةةةةةةةةةةزةةةت اليفةةة ب أن  

،ةةةةة لةةةةةدرا ةةةةة  البيب،ةةةةةت ،ايناةةةةةت  ةةةةة ب جؤعةةةةةد ق الا جةةةةةأ ير الةةةةةدرا ةةةةة  الهزيون ا،ةةةةةت البيب،ةةةةةت  ع اي   

%  نالا،م 55.3  الشةةةةةةةةةةةةةب  ب نج ءت الا،م  خال ،ت السةةةةةةةةةةةةةزب،ت  ع الدرا   البيب،ت ،اسةةةةةةةةةةةةةبت

%  نأن ع  ،ت  شةةةةةة هدة الدرا   البيب،ت  ات جأ ير ر ئال 44.7 خال ،ت تي  ،،ت ،اسةةةةةةبت  

 ق ا الا،م تجه  ق،ت لز ياهاين.

ن ا ال ه  ج ال   ج صةةةةةةةةةةةةةةزت اليف  هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةة تب ي ك    اسةةةةةةةةةةةةةةهاه ا أه ،ت جاديم الدرا   

ا،م  البيب،ةةت املشةةةةةةةةةةةةةة رعةةت ،ين امل ه بة ت الهزيون ا،ةةت لز ا ع البي مب نالينا،  ال اةة ،،ةةت  ال

البيب،ةةةةةةةتب ال   تبهلر هع الةةةةةةةدا،ع لاب ل الةةةةةةةدرا ةةةةةةة  الهزيون ا،ةةةةةةةت البيب،ةةةةةةةتب نانفةةةةةةة   ا دناا  

تسةةةةةةةةةهد ا  ق ا اهه    املشةةةةةةةةة هد البي مب نأن اقه  ءه  ، لا،م البيب،ت يل ن  ا اسةةةةةةةةةب   

 جدا،اا  لالاىش ر ق ا املسه م البي م.
 

 كاة للواقع:الدراما التلفزيونية حما
 

جبدةة  هةةذه الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةت  ع شةةةةةةةةةةةةةةااةة  ال ظيي  ع البال ةةت ،ين  يا   الةةدرا ةة    دةة كةة ة ب نا ا 

ال ا ع الذي جكىسةةةةةةةةةةةةةة    ا دالال ف ب نجداالا  ا خاللا اسةةةةةةةةةةةةةةب   الاب ل اوج  هيريب نبين 

الشةةينا املدددة ل   و اليسةة لت تقال ،ت  ،يضةة، ت   ع اظينت او ه ،ت الا، ،ت لز يكي 

اليح ا قويب ال   نردت  ع  عه ،ا دراسةةةةةةةةةةةةةة ت  ع اظينت تجصةةةةةةةةةةةةةة ل؛ اد  ،كي البي م قبد 

 : 8 إقال م  ه يزب نال   تبهلر أهم اليك  و ال   جا   قزيف  ال ظينتب نهع
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أن يل ن تجصةةةةةةةةةةةةةةة ل اة ببة  ن  ب اة   ا  ببة د ال اة ،،ةت او عةةةةةةةةةةةةةةة رنةت ال   ياهم  إليف    

 امل ه ع.

تجصةةةةةةةةةةةةةةة ل السةةةةةةةةةةةةةة عع البصةةةةةةةةةةةةةةييب ناملكه    أن يل ن تجصةةةةةةةةةةةةةةة ل جلةة  ز،ةة ب ،،هعةةةةةةةةةةةةةة ا 

 نالشي ي الشضص  ب  ع ال رعيز ق ا املكه    اا     ا أسال  ،   او ع رات.

أن يل ن تجصةةةةةةةةةةةةة ل       ق ا  شةةةةةةةةةةةةة رعت ناق،ت  ا ري  اوج ا ر املسةةةةةةةةةةةةةهابل ال أن  

 يل ن أح دي   ىسزا .

إسةةةةةةةةةةةةةةةة ن أن يل ن تجصةةةةةةةةةةةةةةةة ل بدا  ةةة  حةةة  ال لزا،م ال اةةة ،،ةةةت نالينح،ةةةت ال   جةةةد،ع إلا 

 نامل ه ع إ ا ترجا ء نالس  .
 

لذلك ، ن هذه الدراسةةةةت ج د  ا ا جيك،ك  يا   الدرا     د ك ة ب دفد  جاين   ييداجا 

ب 
 
 ا تشةةةةةةةةةةةةةة رار ت ال ظينت  ،يضةةةةةةةةةةةةةة، ت  هذه ال ظينتب نب لشةةةةةةةةةةةةةةيرين تنل ناليابع جدديدا

،ا،ةةت الشةةةةةةةةةةةةةةينا ك نف ةة  يهياةة ن  ع رب،بةةت الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةتب ال   تبه ةةد جدز،ةةل املده مب ،، ةة  

 ج ابالا ق ا الدراس ت ت لريا،ت املهصزت ،دراس ت اوج ا ر.

 تبينئ 
 
،ةةةة لةةةةدرا ةةةة  ،لةةةةل اشةةةةةةةةةةةةةةلةةةة لاةةةة   ةةةة زالةةةةت تبه ةةةةد أ ةةةةد  الهبةةةة رنئ امليجب،ةةةةتب نجدةةةةديةةةةدا

 أرسةةةةةةا  ب نه  الهبينئ البسةةةةةة،  ناملددد ،،ي  زب ،أنف : هع املد ك ة  الي،زسةةةةةة   ال، ا إم

 Imitationرسةةةا  .  ع عه ،ا " ،ا الشةةةبي": " تشةةةه ل ق ا الب ل  . ناملد ك ة ع   قي،ا   ا

. ع   ُقي،ت ،أنف   صةةةةةةةةةةةةالل اادي  ديم اسةةةةةةةةةةةةهب زا ال، ا ا، نب ننيم  9 ناو يعت ناو دث"

إ،ياه،م ح ةةة دةب  " أن اليالسةةةةةةةةةةةةةةيةةةت ال، اةةة ا،ين  ةةةد اسةةةةةةةةةةةةةةهفةةةد  هب نبةةةدأ ،ةةةا  أ،الر ن   بةةل 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ن ت  ا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لزهيينالا ،ين ال
 
ي  ن اوج ،زت نالي  ن  أرسةةةةةا  ب نليب   ك ن  بين، 

الهاب،ا،ت.  ناملصالل  ع داللها الادي ت يهع ا  ب   البيف أن إق دة البيف أن اوضزالا 

 .  10  ا جديدب نق ا هذا ي كا جيج ها ، ملد ك ة أس ة ، لزغ ت  نرنب،ت الي ئست

نق ا ضةةةةةةةةةةةةةة ء هةةذا امليا   ي ك  ةة  الا ل أن  ب   املدةة كةة ة: هع او ةةدث أن اليبةةل الةةدرا م 

 يز إلاإسةةةةةةةةةةةةةةة ن   ةذ 
ُ
ر ج  ،ز،ةةت  فهزيةةتب نهع غينوة ج الةةذي يدةة كم ال ا عب نن سةةةةةةةةةةةةةةةده ،صةةةةةةةةةةةةةة ع

 ري لهاب ع   يهزاى دف   ب ر،ا املفهزيت  ع او ، ة.

نندةةةدد البةةة حةةة  رشةةةةةةةةةةةةةة،ةةةد  ايان البال ةةةت ،ين الةةةدرا ةةة  نال ا عب ،ا لةةةا: " إن الةةةدرا ةةة  ،ا  ع 

ب ،زا   ا اوج  ،،ت نالهأ 
 
 نحدي  

 
ير    يشةةةةةةةد ااىب ه اوج  هير؛ مل  لا  خد ت البشةةةةةةةينت  دي  
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 ا ارجب ا ،د، ة  ،ياد نالها رات نالهغيرات السةةةةةةةةةةةةةة، سةةةةةةةةةةةةةة،ت نت هصةةةةةةةةةةةةةة ديت نتجه  ق،ت 

نالبز ،تب نأن اليا او ا،ام ياد  او ، ة  ع شةةةةةة  ل،تف ب  ع حيعت نجا ر نجاد . ، لدرا   

ت ا هصةةةةةةةةةةةة ديت أن جيجب  ، و ، ة إلاإسةةةةةةةةةةةة ا،تب نب إلإسةةةةةةةةةةةة ن ن شةةةةةةةةةةةة كزا  ع او ، ةب سةةةةةةةةةةةة اء ك ا

 . 11 س، س،ت أن ديا،ت أن اجه  ق،ت...اوخ"

ر  يا    دةة كةة ة الةةدرا ةة  لل ،ةة ة نال ا عب ننا ل  د  د ،ام  إنفةة  " جدةة نل أن   ن ةةد جا ع

ج د جيسةةةةةةةةةةير لاذه او ، ة ال     زالت أسةةةةةةةةةةياره  غ  عةةةةةةةةةةتب ع   أن ال ظية اوجديدة لزدرا   

نإا   لزا،   ،هدز،زا   -ع   يا ل أرسةةةا  -يف ،أنف  صةةة رت ج هد إ ا أق  ن او ، ةب ال لهد ع

 .  12 نجيسيره  أيع  " 

نبذلك جل ن الدرا    املد ك ة ب تب    د ك ة الشةةةةةةةةةةةةةة  ءب اي ج  زا أن الىشةةةةةةةةةةةةةةبا ،اب ناملد ك ة 

تب   ةة ع   ه   هدانل ةة الهاز،دب ن بز   قا الهاز،د أاا ج  ،لب نقز،ا يل ن  ب   الدرا   

 ه  ج  ،ل. 

الهبيني ت السةةةة ،ات لزدرا    د ا،عةةةةت ا ا الهأع،د ق ا أن الدرا   ج  ل ال ا ع  نا ا ك ات

امليجب  ، و ، ة تإسةة ا،ت بشةة  ل،تب نبأسةةز   جذا  نشةة،الا ن ؤ يب دفد  جيسةةير او ، ة 

ناسةةةةةةةةةةةةةةيارهةة  الغةة  عةةةةةةةةةةةةةةةتب ،هل ن امل ةة الت او ،ةة ج،ةةت ال   ج يه  قزيفةة  الةةدرا ةة  ال حةةدند لاةة ب 

ال   ج ييد قا غيرهةة  ،  يزات جا ،ةةت ن، ،ةةتب جبزتفةة  جه ةة نز  خةة صةةةةةةةةةةةةةةةت الةةدرا ةة  الهزيون ا،ةةت

املب   ت املل ا،ت نالو  ا،تب نان جصةةل ا ا اعلر  سةة حت  ا اوج ا ر  ع ااد ء  فهزيت  ا 

الب لمب ن ع اظيا  أن ال ا ع ال ا  ع أحد الصةةةةةةةةةةةةةة ر الشةةةةةةةةةةةةةة،ات ق د املهزا،ينب مل  يف زلا  ا 

 ج  ا يش ل ك ،ت ج اا  او ، ة.

بياف   جو الهم ال ظين ت امليسةةةةةةةةةةةةةةية لزدنر الذي جزببا الدرا   الهزيون ا،ت  ع ن ع اسةةةةةةةةةةةةةةه

ال ا ع ال ا  عب    جي رضةةةةةةةةةةةةةةا  اظينت اله ا،ئ  " ا أن الدرا   الهزيون ا،ت نا ب،تب ننظاي 

  ا اوض، لب نأن اله ا،ئ ه   دصزت  ش هدة را س،ت ق داج نتب 
 
أنف  ج ال ال ا ع ،دال

 . 13 ال ااها  ،ت"

   "ق ا أاةةةةا E.Goffmanنقا الةةةةدنر تجصةةةةةةةةةةةةةةةةة  ع لزةةةةدرا ةةةة  الهزيون ا،ةةةةت يؤعةةةةد   إي. ج ، ا 

اجصةةة ل ي ال حا،ات اجه  ق،تب ،ا  ال يفعةةةع إ ا إ   ت إسةةة،ج اجصةةة  ع  صةةةا ع ، ملا رات 

 ع حا،ات أصز،ت ال جفعع إ ا ق ز،ت البيف. ،ب لاسبت إل،ا   يد جب دل أ،ب ل  جي قل  

نج د حا،ات اجه  ق،ت سةةةةةةةةة ليت الهل نابقا رينالا  ب يير   ع تجصةةةةةةةةة لب يكشةةةةةةةةةئ ل   قا
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 ب نأن او ا،ات يهم Representation  نالهصةة رات   Normes de presentationالبيف  

 إق دة ،  اف  نج ديده   ع اليع ء الهي ق ع الذي يهم الهي نف ح لا"
 
 . 14 دا   

 قا اوض،ةةةةةةة ل  ا 
 
أهم نظةةةةةةة  ئ الةةةةةةةدرا ةةةةةة  إن  دةةةةةةة كةةةةةةة ة ال ا ع ن حةةةةةةةداث نجاةةةةةةةدي اةةةةةةة  ،ةةةةةةةدال

الهزيون ا،تب نجي رف  ع  لك اظينت اله ا،ئ أن "الدرا   الهزيون ا،ت نا ب،تب ننظاي أنف  

  ا اوض، ل." 
 
 .   15 ج ال ال   لع ،دال

 ا كل  لك جهضةةةةةةةةل ال ظ،يت تسةةةةةةةة سةةةةةةةة،ت لزدرا  ب ، نف  نظ،يت  ا ،،تبك نف  جد كم ال ا ع 

،تب نه     جؤعده اظينت اله ا،ئ ب نهع نظ،يت ال ا  عب الدي تسةةةةةه د   ا ق  صةةةةةيه  الي 

 غ ييه مل  ال ز ت ،ا ج صةةةةةةةةة،ي ت الدرا   الهزيون ا،ت  ع ك نف  جؤدي دنر ال ر،،ا نالىشةةةةةةةةة نالا 

 و ، ة تإسةةةةةةةةةةةةة ن  ع اي  ل نب 
 
  الز  

 
ناملهبت نحسةةةةةةةةةةةةة ب  لك  نف   ع تسةةةةةةةةةةةةة   جاد  نا ب 

تإسةة ن ننا باب ،لل الهي قالت ن ا   يكا  لك ال ا ع ،ا  صةة رة لاب،بت البال ت ،ين 

ال ي كا ان جل ن ، بول قا تقيا  نالهاةةةة ل،ةةةةد نالعةةةةةةةةةةةةةة ا،  نالا،م او ةةةة ع ةةةةت لأل،بةةةة ل 

نالهصي، تب ال   ج  ل رين ناس ل،  او ، ةب نال   ال ي كا أن ج صئ ةةةةةةةة أيع  ةةةةةةةة ت ،أنف  

لرا ج ال ا ،،تب  ا ،ت. نه     يسهدعع إق دة ج ص،ئ الدرا   الهزيون ا،ت ض ا امل اد نال

 نتبينيا  ،أنف    دة ،يا  ،ت جزيون ا،ت  ا ،،تب  فد  ا ا الىش نالا نال ر،،ا.
 

 احلتمية القيمية يف الدراما التلفزيونية العربية:
 

 ع اسةةةةةةةةةةةةةةهبياضةةةةةةةةةةةةةة   مليا   الدرا     د ك ة ب الذي ااهال ،   ا ا ا ا ال ا ع الذي ي كا أن 

يز    ب   الةةةدرا ةةة ب ننداالا اهةةةدا،اةةة ب نجبين ان ال ا ع ال اةةة  ع ه  الةةةذي تبه ةةةده الةةةدرا ةةة  

 الهزيون ا،ةةةت  ال ةةة ال ةةةتب إال أن ال ا ع ال اةةة  ع  ي   ه ع ي يه  ق ا اشةةةةةةةةةةةةةةلةةة ل  اةةة ،،ةةةت ال 

ل امل ضةةةةةةةةةةةةةة   ناو  ضةةةةةةةةةةةةةةيب ناشةةةةةةةةةةةةةةل ل الهب  التب نالي  ن ناملب  ر نتزن ءب حدند لا ب تشةةةةةةةةةةةةةة 

نالبةة دات نالهاةة ل،ةةد نالا،مب نغيرهةة . ،، ةة  اظينةةت او ه ،ةةت الا، ،ةةت  ع تقال  نتجصةةةةةةةةةةةةةةة ل 

 لز اةةةةة ،ةةةةةت 
 
 ا ق،ةةةةة 

 
لز يكي البي م قبةةةةةد اليح ا قوي هع ال ح،ةةةةةدة ال   نضةةةةةةةةةةةةةةبةةةةةت ،ةةةةة صةةةةةةةةةةةةةةال

 
 
لذلك  ا املي،د  بي،ت   لرر ضةةةةةةةةةةةةةةباا  قال ت املاصةةةةةةةةةةةةةة دةب نحددجا ، ب، ر الا، تب نجبب 

 الهالقع نتخهال  ،ين ال ا ،ت نالا، ت. 

    يهبزالا ، يا  ا لز ا ،تب نجدا  أاا 
 
ن ع جىبب   لإلاه ا البزم  لز يكي قويب خصةةةةةةة صةةةةةةة 

 لز اةة ،ةةتب ،ا  
 
 ن يجكوا

 
لم ي ةةد لز اةة ،ةةت  ب   ، بول قا الا،مب نأن الا، ةةت ج  ةةل ج هيا
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 ،داا،ت قا  ا ،ت الازبت نال عع او عةةةة ري ننسةةةة  ل تجصةةةة لب يبي  ن ع سةةةة، ن دراسةةةةت 

ال ا ،ت: "ه  كل    يد زا امل ه ع  امل ضةةةةةةةةةة   ب ن   ياه ا  او  ضةةةةةةةةةةي ناملسةةةةةةةةةةهابل   ا  ،م 

 
 
نر  ز  ب  نةت أن  ة ديةتب ن لةك  ع جية قزةا  ع الو ة ن  الهة رنخ  نامللة ن  املد،  ب اااال ة 

 .  16  ا،ت ت ت ناص لا   الببد او ع ري "  ا بب  تسال  الا،م  ال   تشلل  

لاد اشةةه ل هذا الهبينئ ق ا اسةةهدعةة ر امليكي للل  ل ا ت ال ا ،تب نلم يدقا   ه   ية 

 لا ب نبدناا 
 
أن  ه  نرةب ،ل ق د  ع نف يت الهبينئ نملز ا   ع   ازاا  الذي اقهلره أصةةةةةةةةةةةةةةال

ي  ب  ه ب الذي تسةةةه د   ا أسةةةب   جل ن ال ا ،ت ،دنن امليجب،ت ال  ،هتب ناملؤصةةةزت وج ه

    ف  امل ه ب،تب نه  الا،م. 

ن د ااهال امليكي قوي قبد اليح ا ، يا  ا لز ا ،ت ق ا هذا ال د  إ ا  ،دان امل  رسةةةةةت 

ب ي ضةةةةةل قلر ك ،ت نسةةةةة  زا ، لسةةةةة ين 
 
 ن سةةةةةه يا

 
 ه  ال

 
تقال ،ت الذي يشةةةةةاد كل ي   ج سةةةةةب 

 ،ين
 
 ، صةةةةةةةةةةال

 
  نالغ ب ننجد أن ه    حدا

 
ب جبب 

 
ب نتقال  املؤ ي سةةةةةةةةةةزب 

 
تقال  املؤ ي اي  ، 

 ملسه م اقه  ده ق ا الا،م  ا قد ا.

نناصةةةةةةةةةةةةةةةد ،ة لا، ةت  ع اظينةت او ه ،ةت الا، ،ةت  ع تقال  ترجاة ءب أي  ة  يسةةةةةةةةةةةةةة    ع املب  . 

نالا، ت  ب  نتب ن د يسةةةةةةةةعا تإسةةةةةةةة ن له سةةةةةةةة،ده  ق ز، ب كز   ارجيع ،يبزا  سةةةةةةةةز ع، جا  

 نزلةةت أق ا... نإقال ،ةة ب ،ةة ن دراسةةةةةةةةةةةةةةةت ت ي أن جةةأ يرات نسةةةةةةةةةةةةةةة  ةةل تقال  ال جهم  ع  نقازةةا إ ا

  ظ ر قوي  ا دنن  يجب،ةةةت جيب   ده نةةة ت نسةةةةةةةةةةةةةةةة  ةةةل تقال  ،ةةة لا، ةةةت. يا ل قوي: إن 

 إ ا ك ات  ده ن ت نسةةةة  ل تقال  ن ،ات الصةةةةزت ، لا، تب نكز   ك ات 
 
الهأ ير يل ن إي  ،، 

 إ ا ك ات  ده ن ت نسةةةةة  ل ال    الا أشةةةةةد ك ن الهأ ي
 
. نب ملا ،لب يل ن الهأ ير سةةةةةزب، 

 
ر إي  ،، 

تقال  ال جها،د ،أيت  ، ت أن جى      ع الا، تب نكز   ك ن ت،هب د قا الا، ت أعلر ك ن 

 . 17 الهأ ير السز   أعلر"

نقا البال ت ،ين ال ا ،ت نالا، تب ييم قبد اليح ا قويب أنف  جا   ق ا أسةةةةةةةةةةةةةة    أنجا 

الهالقع نالهالغع ،،افةةةة  نبين الا، ةةةةتب ،ةةةة قهبةةةة رهةةةة  الب صةةةةةةةةةةةةةةي املدي   ع اظينهةةةةاب لةةةةذلةةةةك جةةةة ء 

تبينيا لز ا ،تب ،أنف : " ب يشت ال ا ع اااال    ا الا،مب ننل ن الاش ا امل اام نس،زت 

  . 18  ع جدا،الا ال را،  ،ين الا، ت نالسز   "

 ل  ةةة و لاةةةد حةةةددت اظينةةةت او ه ،ةةةت الا، ،ةةةت  ع تقال  شةةةةةةةةةةةةةةيا الا
 
، ةةةتب نجبزهةةةا سةةةةةةةةةةةةةةببةةة 

اليسةةةةةةةةةةةةةةةةةة لةةةةةت تقال ،ةةةةةتب نجدا،ااةةةةة  ت ي تقال م تي ةةةةة  مب ، ب   أاةةةةةا كز ةةةةة  يل ن   ازالا 
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ب ،،ن اليسةة لت تقال ،ت جل ن ا ال تب،،   يل ن قد  ال زا ا  دفذا 
 
 ، ،  

 
اليسةة لت   ازا 

.
 
 سزب، 

 
  ع ،شزا ب نجؤدي أ يا

 
 الشيا  الا،م   سبب 

 قةةديةةد  ا امليةة ه،م الي ،ةةت لي  ن إن هةةذا تشةةةةةةةةةةةةةة راا  
 
 ن يسةةةةةةةةةةةةةةيا

 
ع اظياةة  يةةأتم  سةةةةةةةةةةةةةةهزا ةة 

ك اا احه م  ب   املد ك ة ال   يد كم ،يف    *  فهزيتب ن ع  اد تف  ،ا الدرا    املسةةةةةةةةةةةةةيو 

   ب يال ال ح، ة اوج ا ر املسةةةةةةةةةتفد . نلم يكا تشةةةةةةةةة راا الا،م   ع اليسةةةةةةةةة لت 
 
اليا نا ب 

 قزيف  تقال ،تب ت ، قهب ر اليسةةةةةةةةةةة لت ت 
 
قال ،ت   جات ا ا ج ا ر  بينب لذلك يل ن حه  

 ان جد ل  ، ا لهداالا الاب ل نالهأ ير.

نلبز   ا د الدرا   الهزيون ا،ت ناحدة  ا اليسةةةةةةةةة  ل تقال ،ت البيب،ت ال   ،،   ل  ال ز ت 

ب نله  نزت ق  الا ااىشةةةةةةةةةة ره  ق ا املسةةةةةةةةةةه م البي م. 
 
 نأ يا

 
تشةةةةةةةةةة راا الا،م  و اات ا  ح 

لةك  ن امل ه ع البي م ناحةدب ال ،ين ،ين  ، ةا ال    صةةةةةةةةةةةةةةةدرهة   تسةةةةةةةةةةةةةةال    ع املغي  ان  

املشةةةةةين ق ا السةةةةة اءب خ صةةةةةت أن ال ظ،يت تقال ،ت لزدرا   الهزيون ا،ت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ع   اسةةةةةزي   

الهأع،د ةة هع نظ،يت  ا ،،ت  ع املا    نلب نجؤعد  لك قديد ال ظين ت نالدراس ت.  ،اد 

حصةةةةةةةةةةةةةة ل املشةةةةةةةةةةةةةة هد ق ا ال ا ،ت  ا خالل الهزيون ن ، لغي  ال ا  ع. نصةةةةةةةةةةةةةةئ   جيبنر  "

نالذي يبي،ا ق ا أاا ق ز،ت تبزم قيضةة  ب نغير  هب دب ح،  يكىسةة   شةة هد الهزيون ن 

 لزا،م نالصةة ر 
 
قا غير نعع او ا  الا ال   جاد ا  الدرا   الهزيون ا،تب نال   جصةةب  أسةة سةة 

 . 19 الذه ،ت قا الب لم او ا،ام"

  ا ا ال ا ع الذي جد ع،ا الدرا   الهزيون ا،ت Sun thnhamلب ح   سةةةةةةةةا  افم ننعةةةةةةةة،ئ ا

ب ااهازت ،،ا الدرا   
 
ن در ف   ع ج  نز  ، دهب " ،اد أدرعت صةةةةةةةةةةةةةة  قت ال ر،،ا جد ال عبيرا

الهزيون ا،ت إ ا صدارة تهه    اوج  هيريب خ صت ببد أن ااىشيت أجاوة الهزيون ن ق ا 

 لالهه ةة  ةة ت اوضةة صةةةةةةةةةةةةةةةت ااةة ن ناسةةةةةةةةةةةةةةع. ،ةة لةةدرا ةة  ال
 
هزيون ا،ةةت  يآة او ،ةة ةب نتبةةد اإبلةة سةةةةةةةةةةةةةةة 

، لبشةةةةةةةةةيب ع   أنف    درة ق ا رب  خلرات  ،ياد ، لب  ء  خالقع نالا،م ب نسةةةةةةةةةهل ن   درة 

 قا  ، د ال ا عب لها دهم إ ا رؤنةةةت 
 
ق ا ج سةةةةةةةةةةةةةة،ع تبةةة رئ املشةةةةةةةةةةةةةةةةة هةةةديا نجةةةذدفم بب،ةةةدا

اد  ا خالل الضةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةك نالىشةةةةةةةةةةةةةة نالا  هب اةةةةةةت أقظم  ع البال ةةةةةة ت تجه ةةةةةة ق،ةةةةةةت ،ين  ،ي 

 .  20 نالهب رئ نإلا  رة"
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نجبين أ،د ث تسةةةهب  الت نتشةةةب ق ت   ،ز  زي  ن  غ رن  ىش  ته ،ت الا، ،ت لزدرا   

  نبيا الصةةةةةة ، ا،ت 
 
الهزيون ا،تب "إن املشةةةةةة هديا يسةةةةةةهب ز ن  عةةةةةة  ن الهزيون نب نجدديدا

 : 21 ايس،ت  اف   املسزسالت الهزيون ا،ت   ا أجل إشب ا ح ج ت 
 

 يجع  اتم: ح،ةة  ياةة رن املشةةةةةةةةةةةةةةة هةةد ،ين ح،ةة جةةاب نبين  حةةداث الةةدا ،ةةت  ا أجةةل  

 ،ام ال ا ع الذي يد،  ،ا.

تبونو الا،م الب  ز،ت: ي ،ل املشةةةةةةةةةة هد إ ا ااها ء  ،م ن  ا ئ الشةةةةةةةةةةض   امل  ل،ت  

 ال   ي كا أن تبوز أناصي الب  زت.

لدرجت ج بزا ياسةةةة   ه    نأتب   الاينب،ت: أي أن املشةةةة هد ياف ك  ع الاصةةةة   

 ح، جا.

  يبت اجه  ق،ت: يسةةةةةهب ل املشةةةةة هد  بز   ت  نبيا الصةةةةة ، ا،ت  ع أح دي ا  ع  

 ز ال ا ن ب رض،ا ح   ال إسى     ا تجص ل تجه  عع.
 

 حعةةة رنت ن ا ،،ت ن  ه ب،ت. 
 
، لدرا   الصةةة ، ا،ت  املسةةةزسةةةالت الهزيون ا،ت  " تبكال  ،  

مل ه ع الةةذي ياه اةة ب نا ا املشةةةةةةةةةةةةةةةة كةةل ال   يبئشةةةةةةةةةةةةةةاةة ب ع ةة  جفهزئ  ا جفهزئ ،ةة خهال  ا

 سةةةةةزسةةةةةل إ ا أخي؛ ،ت   سةةةةةزسةةةةةالت جدخل  ع إر ر ال ا ،ت الشةةةةةبب،ت  ال ا ،ت ال   جفزاا  

نسة  ل إلاقال   نال    ا ،ين إحدم  ي ر   ف  جا ل   . ك اه ر  أن  عة  نف  يهغيرب نلكا 

نهع جنزا إ ا اجبةة ا الهغير تجه ةة عع ،ةةدل  جباى اليسةةةةةةةةةةةةةةة  ةةل العةةةةةةةةةةةةةة  ،ةةت  دةة ،ظةةت نجاز،ةةديةةتب

 ، دجا. ع   تسةةةةةة قد  ع املد ،ظت ق ا تاد  ا تجه  عع نالا،م تجه  ق،تب نل  ،اينات 

 . 22  ش بت ، له    "

لاد أضيا لزدرا   الهزيون ا،ت ةةةةةةةةةةةة    ي كا ان اازالا قز،ا ةةةةةةةةةةةة  يجب،ت اظينت نقز ،ت تبه د 

أ    الب ز،ت تاه ج،ت ، لاينات ال   تشةةةةةةةةةةةةةةاده  الدرا    قزيف ب نلم تبد ه    أيت ق ا الا

الهزيون ا،ةةةةت  ع اغزةةةة  البزةةةةدان البيب،ةةةةتب ال    ةةةة زالةةةةت غير  ةةةة درة ق ا جدا،الا ال  ةةةة و ق ا 

املسةةةةةةةةةةةه م ال ر  ب نال تاىشةةةةةةةةةةة ر ق ا املسةةةةةةةةةةةه م البي مب جدت  لرر قد   در ف  ق ا ج  نز 

،ةةت نال ظينةةت جؤعةةد أن نظ،يةةت الةةدرا ةة  خةة صةةةةةةةةةةةةةةةت نالةةدال ةةل البز  **  حةة جو الزهجةة ت البيب،ةةت

الهزيون ا،ةةت جهداالا  ع جاةةديم املعةةةةةةةةةةةةةةة  ين ال اةة ،،ةةتب ناقه ةة د الا،م ع يجب،ةةت  ع املبةة وجةةت 

الةةةدرا ،ةةةت لألحةةةداث نجا رهةةة ب نجدا،الا ت ي املاز  ب نه   ةةة  يهازةةة   ا املؤسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةةة ت 
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ب،ةةتب نت بةة ن نت،ياد املب ،ين ترجاةة ء ،ةة لسةةةةةةةةةةةةةةة  ةةد لةةديفم قا  يا   ال اةة ،ةةت نالا،م البي 

 
 
، ل ظ،يت ال ا ،،ت لزدرا  ب ن   ي كا ان جدااا  ع ار ر اله اصةةةةل ال ا  ع البي مب نصةةةة ال

 ا ا جدا،الا اهدا  ت ت البيب،ت ال احدةب ناو ي ظ ق ا ه نتف  تسال ،ت.
 

 حماور الدراسة التحليلية املقارنة:

 ج ء هذا الاسم  ع  د رنا:
 

 املحور ألاول:

 ده م نحدات الب، تب ،دء  ،هدز،ل ال حدات الاب،ب،ت  ع الب، تب    ا إجياءات جدز،ل 

 للجدانل املهعةةةةةةةةة  ت لزب، ا ت الك ،ت نال  ق،ت لي  ت 
 
 ،ل؟ نع،ئ  ،ل؟ نشةةةةةةةةة زت شةةةةةةةةةيح 

 جدز،ل الا،م  خال ،تب نالا،م تجه  ق،ت.

 املحور الثاني:

به دة ق ا اه  ج جدز،ل جع ا الدراست الهدز،ز،ت املا رات ،ين نحدتم الا ة نالعبئب امل

 عةةةةةةةةةةةةة  ن ال حدجين البيبئهين  املسةةةةةةةةةةةةةزسةةةةةةةةةةةةةزين  امل  زين لزبزديا البيب،ين الا نين  ع إاه ا 

درا   املسةةزسةةالت الهزيون ا،تب نه    صةةي نسةة رنتب نبين اه  ج جدز،ل  عةة  ن ال حدجين 

، ا البيبئهين  املسةةةةةةةةةةةةةةزسةةةةةةةةةةةةةةزين  امل  زين لزبزةةةديا البيب،ين العةةةةةةةةةةةةةةب،يين  ع إلااهةةة اب نه ةةة  ال

 ناوجوا يب  ا ح،   سه م اقه  د كل  اف   ق ا الا،م تخال ،ت نالا،م تجه  ق،ت. 
 

 احملور األول: إجراءات التحليل.
 

 .وحدات التحليل .1
 

هذه ال حدة هع اوج زت أن البب رة ال   ن اقه دت الدراسةةةةةةةةةةةةةةت نحدة امل ضةةةةةةةةةةةةةة ا  ع الهدز،ل. 

نجل ن ق دة ج زت  فهصةةةةيةب  دددة جهعةةةة ا اليكية ال   يدنر ح لا    ضةةةة ا الهدز،لب 

جهعةةةةةةةةةةةةةة ا     قةت  ا  ،لة ر ال   يده ي قزيفة    ضةةةةةةةةةةةةةة ا الهدز،ةلب ننيم سةةةةةةةةةةةةةة ير  د د 

حسين "، ن هذه ال حدة ج  ل أعلر نأهم نحدات جدز،ل املع  نب نأعثره  إ، دةب نتبهلر 

تب إحدم الدق   ت  سةةةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةةةة،ت  ع جدز،ل امل اد إلاقال ،ت نتج  ه ت نالا،م ناملبهادا

 –اليكية  –الهصةةةةةةةةةةةةةةين   –ت، راف  -نلاةةذه ال حةةدة     قةةت  سةةةةةةةةةةةةةة ،ةة ت أه اةة : اوج زةةت

.ن ةةةد اسةةةةةةةةةةةةةةهفةةةد  ةةة  هةةةذه ال حةةةدة لزهبي  ق ا  ،لةةة ر   23   ضةةةةةةةةةةةةةة ا ال اةةة  " –الاعةةةةةةةةةةةةةة،ةةةت 
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الي ئسةةةةةةةةةةةةةة،ةت لز سةةةةةةةةةةةةةةزسةةةةةةةةةةةةةةالتب نضةةةةةةةةةةةةةةب  الا،م  خال ،ةت نتجه ة ق،ةت ال اردة  ع  عةةةةةةةةةةةةةةة  ين 

 او زا ت.

ك حةةدة  ع جدز،ةةل املده مب دفةةد  ج ع املبز  ةة ت ع ةة  اسةةةةةةةةةةةةةةهفةةد  ةة  ال حةةدة الاب،ب،ةةتب 

املهبزات ،لل  سةةةةةةةزسةةةةةةةلب ن صةةةةةةةدر  صةةةةةةةهاب نالا، ت أن الشةةةةةةةيعت امل ه تب نامل ه ع أن البئ ت 

ال   يى  نلا ب نعذلك ، لاسةةةةةةةةةةةةةةبت لز سةةةةةةةةةةةةةةه م الزغ ي ،،اب نا قا.ع   اقهلرا  كل حزات  ا 
  رصةةةةةةةد  يات جكياره  املسةةةةةةةزسةةةةةةةل نحدة لزهدز،لب نالا،م تجه  ق،ت ن خال ،تب  ا ح،

  ع كل حزاتب ن ع إلاج   ع الب   لز سزسل.
 

 شكل استمارة التحليل. .2
 

جم جصةةةةةةة ،م اسةةةةةةةه  رة الهدز،ل ، لشةةةةةةةلل الذي اه كا  ا خاللا جاديم  ييدات نحدات 

جدز،ةةةةةل املده م ق ا ال جةةةةةا اللةةةةة  ةةةةةلب نجةةةةة ءت ، ةةةةةدنلين يد الن املعةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ين الا، ،ةةةةةت 
 املدددةب نق ا ال د  تتم:

  ه لزهدز،ل الكم  لي ت الا،م  خال ،ت  ع املسزسل. : خصص نل  اوجدنل 
 : خصص  ه لزهدز،ل الكم  لي ت الا،م تجه  ق،ت  ع املسزسل.اوجدنل ال  إم

 

 :التعريفات اإلجرائية لفئات التحليل .3
 

: إب   دف      قت اليعةةةةةةةة  ل ال   يىببا  الييد  ع تب  زا  ع  خينا  ا القيم ألاخالقية
ح لاب نسةةةةةىسةةةةةهفد  الدراسةةةةةت  ع جدز،ل  عةةةةة  ن املسةةةةةزسةةةةةالت البيب،ت املدددة  ع الب، ت 

الا،م تخال ،ةةةةةت املدةةةةةددةب نهع: ج  ير الكبير ناو ،ةةةةة ء نالشةةةةةةةةةةةةةةجةةةةة قةةةةةت نإلاي ةةةةة ن نإلاخال  
 نالشي  نالكي  نالصلر. 

: إب   دف      قت اليع  ل نالسز ع، ت او س ت ال   يىببا  امل ه عب عيةالقيم الاجتما

نسةةةةةةىسةةةةةةهفد  الدراسةةةةةةت  ع جدز،ل  عةةةةةة  ن املسةةةةةةزسةةةةةةالت البيب،ت املدددة  ع الب، ت الا،م 
تجه ةةةة ق،ةةةةت املدةةةةددةب نهع: رةةةة قةةةةت   ب رةةةة قةةةةت   ب الونةةةة رات البةةةة  ز،ةةةةتب حةةةة  الب ةةةةلب 

 رق يت ال،ى،مب او  .الهب ننب البائ ناو   نب حا ن اوج رب 

 قياس صدق وثبات استمارة التحليل:
جم الهأعد  ا صةةةةةةةةةةةةدن اسةةةةةةةةةةةةه  رة الهدز،لب ن لك ببيضةةةةةةةةةةةةا  ق ا خ سةةةةةةةةةةةةت  دك ين  ع كز،ت 

 لز الحظ ت.نجم حسةة   
 
تقال  نقز   تجصةة ل ،   بت اوجوا يب نتبديل تسةةه  رة ن،ا 

هدز،ةةةةةةل حزاهين  ا كةةةةةةل  بةةةةةة ت تداة ،ايناةةةةةةت الهدز،ةةةةةةل  ا  بةةةةةةل  دززين ا  ينب  ةةةةةة  ةةةةةة  ،
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 ب  0.92 سةةةزسةةةل  ا املسةةةزسةةةالت امل  زت  ع الب، تب ح،  ،زال  ه سةةة   ب  الت ال ب ت  

 نهع  ، ت جدل ق ا  ب ت اسه  رة الهدز،ل. 
 

 :حتليل مضمون وحدات عينة الدراسة  .4
 

جم اسةةةةةةةةةةةةةهبياف جدز،ل نحدات ق، ت الدراسةةةةةةةةةةةةةتب اه  ج املعةةةةةةةةةةةةة  ين الك ،ت نال  ق،ت  ع كل 

 لشةةةةةةةةةةلل اسةةةةةةةةةةه  رة الهدز،ل امل ضةةةةةةةةةةل  ع اوج ا  املاف ع  ا الدراسةةةةةةةةةةتب 
 
ن د جم نحدة. ن،ا 

 إ ا ، هين. ، ةت  ة  ا  ،ةل؟ ن، ةت ع،ئ  –ج زيع ، ة ت جدز،ةل املده م 
 
ع ة  ه   هبع قز ،ة 

ج  ل     قت الي  ت ال   جصةةةةةةةةةةةةةةئ املب إم ن ،ل ر ال   ظايت   ،ل؟ب   ن " الي ت  ن ا

 ع املده مب نال  ا،ت: ج  ل     قت الي  ت ال   جصةةةةةئ ع،ي،ت نأسةةةةةز   جاديم أن قيف 
 .  24 املده م"

 

 أ. فئة ماذا قيل؟

 ،فصةةةةةةةةة    نحدات ق، ت الدراسةةةةةةةةةت1يهعةةةةةةةةة ا اوجدنل    .1
 
ب ك حدات رب،ب،ت  ع   ،، ا 

نامله  زت ،درا   املسةةةةةةةةةةةةزسةةةةةةةةةةةةالت الهزيون ا،ت البيب،ت ال   جم إاه جا   ع جدز،ل املده مب 

البزدان البيب،ت  ر ع   صةةةةةةةيب سةةةةةةة رنتب ال، اب اوجوا ي ب نال   جاع جدت هذه الي ت. 

    ا  ،ل؟
 ( خصائص عينة الدراسة1جدول )
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ن هذا اوجدنل ق  ننا كل نحدات الهدز،ل  الدراستب ن د امل  زت  ع ق، ت  -املسزسالت -،يع

 ج ءت ق ا اله ا ع:

 أش ان نأش ا ب نبزد إلااه ا "ال، ا". •

 الاالدةب نبزد إلااه ا "اوجوا ي".  •

 املصياننت  ع الينئ نالب  درب نبزد إلااه ا " صي". •

 ،ئت جديب نبزد إلااه ا "س رنت". •

ن إن ج ،ع ال حدات  ا إاه   ا حدد  ده م اوجدنل الا،  ت أن الشيك ت امل ه تب نجبيع

ز ،أاا  ا إاه ا  شةةةة ر    ؤسةةةةسةةةة ت الاا ا اوض  .   قدا املسةةةةزسةةةةل املصةةةةيي الذي ج يع

،ين  ا ا إلااه ا  ع اجد د إلا اقت نالهزيون ن املصةةةةةةةةييب ن   ة ااه ا خ صةةةةةةةةت "خز، ،ت" 

 هفصةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةت  ع ،  درا   املسةةةةةةةةةةةزسةةةةةةةةةةةالت الهزيون ا،ت نالبيب،تب نعذا  ؤسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةت إلااه ا 

 اوض صت "ناد اليا".

 

س ت ااه ا املسزسالت الهزيون ا،ت املدرنستب نقدد حزا ت كل  احه م اوجدنل  .أ

ن او ةد الو    لزةدراسةةةةةةةةةةةةةةةت.   سةةةةةةةةةةةةةةزسةةةةةةةةةةةةةةةل ن ةدة كةل حزاةت ،،ةاب نبةذلةك يل ن  ةد ،يع

  حزات للل  سةةةةةةةةةةةةةةزسةةةةةةةةةةةةةةلب  دة كل 30 ب ن د ف   2009،  ،با    ه ت  ع ق    

 د ،ات  س قت جزيون ا،ت. 45حزات  

ن اوجدنل جداالا ال   و  ع ااه ا الدرا   الهزيون ا،ت البيب،ت نتاىش ر ق ا  .ب ةةةةةةةةةةةةة ،يع

املسه م البي م للل  ا  صي نس رنتب نااكي ء قيف ااه ا الدرا   الهزيون ا،ت 

أاا جم قيف املسةةةةةةةةةةزسةةةةةةةةةةالت ال،  ،ت ناوجوا ينت ، لبيف ق ا املسةةةةةةةةةةه م ال ر  ب  

 املسةةةةةةزسةةةةةةزين ال،     - ه ت املدرنسةةةةةةت  ع الا  ات ال ر ،ت لزبزدان امل
 
خصةةةةةة صةةةةةة 

نااا جم قيف املسةةةةةةزسةةةةةةزين املصةةةةةةيي نالسةةةةةة ري  ع الا  ات ال ر ،ت   -ناوجوا يي 

املصةةةةينت نالسةةةة رنتب ، ل زا ا  ع ،قف    ع    ات قيب،تب خالل شةةةةاي ر عةةةة ن  ا 

قيف املسةةةةةةةةةةةةةةزسةةةةةةةةةةةةةةزين ال،    ح،ة  جم ايال البة  ب ن ع أن ة ت  رنة املشةةةةةةةةةةةةةةة هةدة. 

احت ال   ج ع إلا،ا ر نصةةةةةةةةةةةةةةالة املغي   ع عال البزدياب ناوجوا يي  ع ن ت تسةةةةةةةةةةةةةة ر 

نه  ال  ةةت الةةذي جل ن ،،ةةا  بظم  سةةةةةةةةةةةةةةي  ع   ةة زلاةة ب نجابع أ ةة   شةةةةةةةةةةةةةةة شةةةةةةةةةةةةةةة ت 
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الهزيون ن عب د ف   ع ل،  ع شةةةةةةةةةةةاي ر عةةةةةةةةةةة ن. ،ئ    جم ،  املسةةةةةةةةةةةزسةةةةةةةةةةةل املصةةةةةةةةةةةيي  ع 

نجم ،  املسةةةةةةزسةةةةةةل السةةةةةة ري  ع  ب 1 ب املصةةةةةةيي نART   ات  جزيون ن البي مب  

 ع أن  ت السةةةةةةاية الي عةةةةةة ا،ت  ع الا  ات ال ر ،ت   ب ال، ا mbc د مب    ات  

  .2009نالا  ات البيب،ت  خيمب ن ع ايال س ت إلااه ا  
 

جاع ضةةةةةةةةةةةةةة ا ، ةة ت الهدز،ةةلب  ةة  ا  ،ةةل؟ نحةةدتم اليكية نالزغةةتب ن ةةد جةة ءت  ع اهةة  ج  .2

 الهدز،ل ق ا ال د  تتم:
 

 وحدة الفكرة: .أ

الب ح  نب هع " عثر شةةة، ق   ع جدز،ل املده مب الن ج  نلا  يي،د نحدة اليكيةب ع   ييم 

. نه   ا جو ،كية كل  25  ع جدديد أعثر الي  ت اسهفدا    ع الكشئ ق   يا لا املده م"

  سزسل ق ا حدهب نق ا ال د  تتم:
 

 ":2فكرة املسلسل املصري" املصراوية في الريف والبنادر •

   ا صةةةةب،د  صةةةةي يه يز ، الايه و ق ا املدا،ت  ع "يهبيف املسةةةةزسةةةةل لاصةةةةت ق دة شةةةة 

الب صةة ت املصةةينتب  ع ، رة حكم املزك ، رننب نإ، ن غز، ن الاشةة ا ال  ري البي م  ا 

 فهزئ اله، رات السةةةةةةةةةةة، سةةةةةةةةةةة،تب اسةةةةةةةةةةةها ا هذا الب دة اليب  ،ين ا قين  ه   عةةةةةةةةةةةين  ع 

  يرات  ا  ح،ة جةا امله  زين ،باة  ةا ق ةدة لةا شةةةةةةةةةةةةةةة اةا  ع الصةةةةةةةةةةةةةةب،ةدب نان ييجب  ،ة،حةدم

أصةةةةةة ل جيع،ت ال   اعىسةةةةةة   اف  املسةةةةةةزسةةةةةةل ق  ااا" املصةةةةةةياننت"؛ أي الا د ت  ا  دي ت 

 ،ا، ت نق داجا ال   ح نلت 
 
 ،ين الب صةةةةة ت نالصةةةةةب،دب  ه سةةةةةل 

 
الا هيةب ناسةةةةةه ي  ه اال

 الب ش نت أن جاغا قزيف   ع ح، جا إال أنف  لم جه كا".
 

 فكرة املسلسل السوري" بيت جدي": •

"يدلم املسةةةةةةةةةةةةزسةةةةةةةةةةةةل  صةةةةةةةةةةةةت رجل د شةةةةةةةةةةةةام يه يز ، لشةةةةةةةةةةةةا  ت ناليج لت نالكي ب يبئش  ع 

زنجه،ا  ع دار ،أحد أح، ء د شةةةةةةةةةةةةةةالا الادي تب نلديا أر بت أنالد  يب ز ن  با  ع  ب ل 

لل ز ن ت الشةةةة  ،ت ال ا ع  ع  ز  السةةةة ن الاديمب نيبئشةةةة ن  ع زنج  فم  با  ع  ات 

 قا جده لم يا ع ، سهب دجا  ا الب، ت  الدار ق ا اليغم  ا أن  زكا الذي أج ه
 
 يرا  

ناو  اائةت ال    ع أيةدي  خينا  ا ة  رغ ا ن غ ا؛  اةا ،ة لصةةةةةةةةةةةةةةلر نالىسةةةةةةةةةةةةةةة    ناو ك ت 
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اسةةةةةةةةةةةةةةها ا أن يدسةةةةةةةةةةةةةةا لز   ب نان يبئش نيبئش ال     باب نان ي اجا الصةةةةةةةةةةةةةةب ب ت 

 نيسهب،د حاا ،دنن إلاضيار ، سخينا". 
 

 وأشواك ":فكرة املسلسل اليمني " أشواق  •

"يدلم املسةةةةةةةةةزسةةةةةةةةةل  صةةةةةةةةةت ا يأة تسةةةةةةةةةهد   ق ا   ل  شةةةةةةةةةب ه  ا ببد زنجا ب نجدي  ا،ا 

زنجاةةة    ةةةاب نتسةةةةةةةةةةةةةةى  ي هةةةذه    ال قا رينالا أ، ةةة افةةة ب نجظةةةل  سةةةةةةةةةةةةةة،اية ق ا أسةةةةةةةةةةةةةةيار 

 صةةةةةةةةةةةةةةةدرهةة ب نق ا كةةل الايارات املهبزاةةت بشةةةةةةةةةةةةةةؤنن أ، ةة افةة .  دي ةةت اوج ،ع اسةةةةةةةةةةةةةةهايارهم 

 حيةة دب نجةةديي الصةةةةةةةةةةةةةةياقةة ت الةةد  نةةت الب ،يةةت؛  البةة   عب ن غزاةةت ي ةة ،،ع او ةة  ح   ،ين

لهظل هع ص حبت إلارادة نالايارب نك ن هذا امل ل ه  سب  ،  اف ب نزنال اسهايار أ،  اف  

  ا ببده ". 
 

 فكرة املسلسل الجزائري" القالدة": •

يدلم  صةةةةةةةةةت رجل اق  ل جه  ا زنجها ببد أن أنصةةةةةةةةةت ،االدة ق اا  إل،اف  ال ح،د ق د 

أن جزك الاالدة ،ادتب نجونا ت،ا ،  يأة تب ل ريزت  ا زنجا  السةةةةةةةةةةةةةة ،الا زناجا؛ إال 

 م ريزا ال ح،د  اف ؛     أدم إ ا غعةةةةةةةةةةةةةة    ؛ ، سةةةةةةةةةةةةةةهي د  ا هذه او  لت ا،ا أخ،ا 

الشةةةةةةةةةة   الا  و نالا  ع ،ثرنة ق ا الذي ال نرن  لا سةةةةةةةةةة م ا، ا الذي أصةةةةةةةةةةئ  ،د لت 

يين دنن أن يبزم؛ ،ه ك  ا   ةةا ايسةةةةةةةةةةةةةة،ةةت جيجةةا إ ا الهبةة  ةةل  ع خصةةةةةةةةةةةةةة   نالةةده الهاز،ةةد

 لز فدرات نضةةةةةةةة ا شةةةةةةةةبكت جينن ا ب نهع الشةةةةةةةةبكت ال   أدت إ ا  اهزا 
 
نجبز ه  هب ر، 

نا ف   زنجها املفزصت لا ناملهي ا،ت  ا اجزاب إال أنف  ن بت جدت ر  زت الا ا ن الذي 

 
 
دفة  إ ا أندم دفة  إ ا ال ةةةةةةةةةةةةةةجاب إال أن الاالدة قة دت ،ايناةت  ة  إ ا   ب نظةل  دهيظة 

 ،،د إ ا حي،دجاب نه  يزيظ أاي سا  خيرة".
 
 و ظت ن، جا ،ئسز ا  يدا

 

 وحدة اللغة:  .ب

ييم البةةةة ح  ن أن نحةةةةدة الزغةةةةت "تشةةةةةةةةةةةةةة ةةةةل اللز ةةةةت ال   تبهلر اصةةةةةةةةةةةةةةغي ال حةةةةدات نأسةةةةةةةةةةةةةةازاةةة  

  ع ق ز،ت ال ر يزب نق دة    ي ،ي اسةةةةةةهفدا ا  ق صةةةةةةي ال ب ت  ع ال ه  ج؛ اى، ت 
 
اسةةةةةةهفدا  

  ا اللز  تب نالياية تجي ن ق ا 
 
 دددات اللز ت نتبينيا ب  م اوج زت ال   جعةةةم قددا

  ا اوج ل"
 
 . 26 ال   جعم قددا



 2017 العاشر: -العدد التاسع( 04)جمللد ا: االجتماعياجمللة الدولية لالتصال  

178  
 

أن  -املدددة  ع ق، ت الدراست -ن د جبين  ا اه  ج جدز،ل  ده م املسزسالت الهزيون ا،ت 

 لغت او  ار ج ءت ق ا ال د  تتم:
 

 لغت او  ار  ع املسزسل املصيي. •

ت املسةةةةةةةزسةةةةةةةل  ع اوج ع ،ين لهجت أه  ع صةةةةةةةب،د  صةةةةةةةي ال اضةةةةةةة تب نبين ج يزت ح ارا

 الزهجت املهدانلت  ع الب ص ت املصينتب ناتسم او  ار ، ل ض و.

 لغت او  ار  ع املسزسل الس ري. •

 املبز  ت لز ش هديا البي . –الد شا،ت  – د  املسزسل ، لزهجت الس رنت 

 لغت او  ار  ع املسزسل ال،   . •

 او  ار ،،حدم الزهج ت ال،  ،ت الس  دة  ع الب ص ت ص ب ء.ج ءت لغت 

 لغت او  ار  ع املسزسل اوجوا يي. •
 

جم جاةةديم او  ار ،زهجةةت اوجوا ي البةة صةةةةةةةةةةةةةة ةةتب نهع ح ارات  يا  ةةت؛ ل ال ع ةة ،ةةت املييدات 

، لزغت الييإسةةةةةةةةةةةةةة،ت ال   ألغت  ، ت الببد البي م ،،اب نأضةةةةةةةةةةةةةةيا  ا الصةةةةةةةةةةةةةةب  اسةةةةةةةةةةةةةةى،ب   

 ش هد البي مب ناوجوا يي  ع ال الي ت البب،دة قا الب ص ت. ع  ، ا  ا  بل امل
 

 فئة كيف قيل؟. .ت
 

يده ي اه  ج جدز،ل  ده م املسةةةةةةةةزسةةةةةةةةالت الهزيون ا،ت البيب،ت املدددة  ع ق، ت الدراسةةةةةةةةتب 

 ا ح،ةةة  جدز،ةةةل ، ةةةت الا،م  خال ،ةةةت نتجه ةةة ق،ةةةتب نقةةةدد الهكيارات  ع كةةةل او زاةةة تب 

 نق ا ال د  تتم:
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ــل   نتيجة .1 ــلس التحليل الكمي لفئة القيم األخالقية واالجتماعية يف املس

 التلفزيوني املصري.
 

 نتيجة التحليل الكمي لفئة القيم ألاخالقية. .أ

 

،،ات اه  ج جدز،ل  ده م املسةةةةةةةةةزسةةةةةةةةةل املصةةةةةةةةةيي ظا ر    ن  ،م أخال ،تب نلم جظاي  ، ت 

 ية. نج ءت  ، ت ج  ير   151ناحدةب نهع  ، ت الصةةةةةةةةلرب ن د ،زغت  يات جكيار ظا ره   

% ب نتسةةةةةةةة نت  ، ه  26.5% ب جزتف   ، ت إلاي  ن ،اسةةةةةةةةبت  36.4الكبير  ع  اد تف  ،اسةةةةةةةةبت  

% ب نالهض ،ت نإلاخال  4% ب  م الا،م  خيم او ، ء  13.9الشي  نالشج قت ،اسبت  

 %  للل  اف  .2،اسبت  

 

 نتيجة التحليل الكمي لفئة القيم الاجتماعية. .ب

  ن  ،م اجه  ق،ت  ع املسةةةةةزسةةةةةلب ناخهيت  ، ت ناحدة  رق يت ال،ى،م ب نبزال جكير ظا ر  

   ية؛ جصةةةةةةةةةةدر ف   ، ت البائ ناو   نب امله  زت ،يق يت الصةةةةةةةةةةغير 159قدد  يات الهكيار  

نإقاةةةةة  ةةةةةا حاةةةةةا  ا او ةةةةة  ناله ج،ةةةةةا نالهبز،م نهع  ، ةةةةةت ح  قزيفةةةةة  الةةةةةديا إلاسةةةةةةةةةةةةةةال م 
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% ب  م  ، ت جب دل الون رات 27او  ب ،اسةةةةةةةةةةةةةةبت  % . جزتف   ، ت 27.7او  ،ئب نباسةةةةةةةةةةةةةةبت  

% ب ن ، ةةةةت الهبةةةة نن ،ين أ،ياد امل ه ع  ا أجةةةةل اوضير 23.3البةةةة  ز،ةةةةت  الاي ى  ،اسةةةةةةةةةةةةةةبةةةةت  

% ب 3.8% ب ،ا، ت ر قت   ب ،اسبت  5.7% ب   م  ، ت ر قت   ب ،اسبت  7.5،اسبت  

 % .1.9ن ، ت حا ن اوج رب ،اسبت  

 

لفئة القيم األخالقية واالجتماعية يف املســلســل   . نتيجة التحليل الكمي 2

 التلفزيوني السوري.

 أ. نتيجة التحليل الكمي لفئة القيم ألاخالقية.

يبين اوجدنل ظا ر كل الا،م تخال ،ت  ع  ده م املسةةةزسةةةل السةةة ريب نبزال قدد  يات 

الشج قتب % ب جزتف   ، ت 44.9   يةب جصدر ف   ، ت ج  ير الكبيرب ،اسبت   187ظا ره   

% ب  م  ، ةت الشةةةةةةةةةةةةةةي  نالبيف ،اسةةةةةةةةةةةةةةبت 11.2% ب ن ، ةت او ،ة ءب ،اسةةةةةةةةةةةةةةبةت  15،اسةةةةةةةةةةةةةةبةت  

% ب ن ، ةةةت 8.6% ب ،ا، ةةةت إلاخال   ع البال ةةة ت تجه ةةة ق،ةةةت املفهزيةةةت ال   ،زغةةةت  9.6 

 % .5.7الكي ب ،اسبت  

 نتيجة التحليل الكمي لفئة القيم الاجتماعية: .ب
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تجه  ق،ت املدرنسةةت  ع  ده م املسةةزسةةل السةة ريب ن بدد يبين اوجدنل ظا ر كل الا،م 

   يةب ج زقت ،ين  ، ت البائ ناو   نب ،اسةةةةةةةةةةةةةةبت 245 يات ظا ر ع يرةب نصةةةةةةةةةةةةةةزت ا ا  

% ب نج ءت 14.1% ب ن ، ت او  ب ،اسةةبت 20.9% ب ن ، ت حا ن اوج رب ،اسةةبت  25.2 

تف    ، ت جب دل الون رات % ب جز8.7 ، ت ر قت     ىس ننت  ع   ، ت الهب ننب نباسبت  

% ب ن ، ت ح  7.5% ب  م  ، ت رق يت ال،ى،مب ،اسةةةةةةةةةةةةةةبت 8.7الب  ز،ت  الاي ى ب ،اسةةةةةةةةةةةةةةبت  

 % .2.7% ب ،ا، ت ر قت     3.3الب لب ،اسبت  
 

نتيجة التحليل الكمي لفئة القيم األخالقية واالجتماعية يف املســلســـل          .3

 التلفزيوني اليمين.
 

 لفئة القيم ألاخالقية.نتيجة التحليل الكمي  .أ

 

،ين اوجدنل ظا ر    ن  ،م اخال ،ت  ع  ده م املسةةةزسةةةل ال،   ب ناخهي ء  ، ت او ، ءب 

% ب جزتف  36.7   يةب جصةةةةةةةةةةةدر ف   ، ت إلاي  ن ،اسةةةةةةةةةةةبت  109نبزال قدد  يات جكيار الظا ر  

إسةةةبت % ب ب نجي نجت 12% ب  م  ، ت إلاخال ب ،اسةةةبت   35.8 ، ت ج  ير الكبير ،اسةةةبت  

% ب نتسةةةة نت 5، قع الا،مب ح،  ج ءت ق ا اله ا عب الشةةةةج قت نالصةةةةلر ،اسةةةةبت  ىسةةةة ننت  

 %  للل  اف  .1.7 ، ه  الشي  نالكي ب ،اسبت  
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 .نتيجة التحليل الكمي لفئة القيم الاجتماعية . 

 

 

  153،ين اوجدنل ظا ر كل الا،م تجه  ق،ت  ع املسزسل ال،   ب نبزغت  يات ظا ره   

% ب جزتفةةة   ، ةةةت البائ ناو  ةةة نب ،اسةةةةةةةةةةةةةةبةةةت 31.3جصةةةةةةةةةةةةةةةةدر فةةة   ، ةةةت او ةةة ب ،اسةةةةةةةةةةةةةةبةةةت   ية. 

% ب جزتف   ، ت الهب ننب ،اسةةبت 15.7% ب  م  ، ت جب دل الون رات الب  ز،تب ،اسةةبت  28.1 

% ب نبذات الاسةةةةةةةةةةةةةبت ر قت   . ،ئ    إسةةةةةةةةةةةةةبت 3.3% ب ن ، ت ح  الب لب ،اسةةةةةةةةةةةةةبت  11.1 

ت  ع  ، ةت حا ن اوجة رب نجة ءت  ع  خير  ، ت % ب نال   تسةةةةةةةةةةةةةةة ن 2.6ظا ر رة قةت     

 % . 0.6رق يت ال،ى،م ال     زت أ ل الا،م تجه  ق،تب نباسبت  
 

ــل   .2 ــلس نتيجة التحليل الكمي لفئة القيم األخالقية واالجتماعية يف املس

 التلفزيوني اجلزائري.

 نتيجة التحليل الكمي لفئة القيم ألاخالقية. .أ

 ،م أخال ،ت  ع  ده م املسةةةةةةةةةةةةةزسةةةةةةةةةةةةةل اوجوا ييب ناخهي ء  ،    يبين اوجدنل ظا ر سةةةةةةةةةةةةةبع 

او ، ء نالكي   ا ،ين الا،م تخال ،ت املدددة  ع الدراسةةةةةةةةةةةةةةتب ن د ،زال قدد  يات الظا ر 
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% ب جزتف   ، ت الصةةةةةةةةةةةةةةلرب ،اسةةةةةةةةةةةةةةبت 27.5   يةب جصةةةةةةةةةةةةةةدر ف   ، ت ج  ير الكبير ،اسةةةةةةةةةةةةةةبت  131 

% ب ،،   15.3إلاخال ب ،اسةةةةةبت  % ب ن ، ت 18.3% ب ن ، ت الهضةةةةة ،تب ،اسةةةةةبت   19.8 

 % .2.3%  ب نالشي   3.1جا ربت إسبت ظا ر  ،    إلاي  ن  
 

 نتيجة التحليل الكمي لفئة القيم الاجتماعية. .ب

يبين اوجدنل ظا ر كل الا،م تجه  ق،ت املدرنسةةةةةةت  ع  ده م املسةةةةةةزسةةةةةةل اوجوا ييب نبزال 

% ب جزتف   ، ت البائ 33.3،اسبت     يةب جصدر ف   ، ت او   153قدد  يات ظا ره   

% ب  م  ، ت الهب ننب 15.7% ب  م الون رات الب  ز،تب ،اسةةةةةةةةةةةةةةبت  28.1ناو   نب ،اسةةةةةةةةةةةةةةبت  

 . ع   %3.3% ب نج ءت  ، ه  ر قت ت  نح  الب ل  ىسةةةة ننه نب ،اسةةةةبت  11.1،اسةةةةبت  

اوج رب تسةةةةةةةةةةةةةة نت إسةةةةةةةةةةةةةةبت جكيار  ، ت ر قت     ع إسةةةةةةةةةةةةةةبت  يات جكيار ظا ر  ، ت حا ن 

  ، ت % ب 2.6،اسبت  
 
 % .1رق يت ال،ى،مب ،اسبت  ناخيرا

 

ية يف               ماع ية واالجت ية للقيم االخالق تائج الكم نة الن قار ثاني: م احملور ال

 املسلسالت العربية املتقابلة.
 

أظايت اه  ج الهدز،ل جي ن املسةةةزسةةةزين املصةةةيي نالسةةة ري ق ا املسةةةزسةةةزين املا ،زين  (أ)

ناملسةةةةةزسةةةةةل اوجوا ييب  ا ح،  قدد  يات ظا ر ، ت الا،م لا  ب املسةةةةةزسةةةةةل ال،    

   ياتب ن ع 187تخال ،تب ح،  ،زغت قدد  يات الظا ر  ع املسةةةةةةزسةةةةةةل السةةةةةة ري  

ب ،،   ،زغت قدد  يات الظا ر  ع املسةةةةةةةزسةةةةةةةل ال،       ية151املصةةةةةةةيي  املسةةةةةةةزسةةةةةةةل 

    ية.131   ياتب ن ع املسزسل اوجوا يي  109 
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أظايت اه  ج الهدز،ل جي ن املسةةةزسةةةزين املصةةةيي نالسةةة ري ق ا املسةةةزسةةةزين املا ،زين  (ب)

لا ة ب املسةةةةةةةةةةةةةةزسةةةةةةةةةةةةةةةل ال،    ناوجوا ييب  ا ح،ة   يات ظا ر ، ةت الا،م تجه ة ق،تب 

   يات  ع املسزسل الس ريب 245   يات  ع املسزسل املصييب ن 159ح،  ،زغت  

    ية.153ع املسزسل اوجوا يي     يةب ن 152،،   ،زغت  ع املسزسل ال،     

،،ات اه  ج الهدز،ل احه اء املسةةةةةةةةةةةةةةزسةةةةةةةةةةةةةةل السةةةةةةةةةةةةةة ري كل الا،م تخال ،ت املدددة  ع   (ج)

ج  ير الكبير ناو ،ةة ء نالشةةةةةةةةةةةةةةجةة قةةت نإلاي ةة ن نإلاخال  نالشةةةةةةةةةةةةةةي  نالكي  الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةت  

نالصةةةلر ب ،،   احه م املسةةةزسةةةل املصةةةيي هذه الا،مب   قدا  ، ت ناحدة  الصةةةلر ب 

أظايت اه  ج جدز،ل املسةةةةةةةةةةةةزسةةةةةةةةةةةةين ال،    ناوجوا يي اجي  ا   ببد  ظا ر  ن ع املا ،ل

 ، ةةةت او ،ةةة ء تخال ،ةةةتب ناخهيةةة ء  ، ةةةت الكي  تخال ،ةةةت  ا املسةةةةةةةةةةةةةةزسةةةةةةةةةةةةةةةةل اوجوا يي 

 اض ،ت ا ا  ، ت او ، ء ال   يش ر  دف  املسزسل ال،   .

او    ع  أظايت اه  ج الهدز،ل اجي ن املسةةةزسةةةزين ال،    ناوجوا يي ق ا غزبت  ، ت  (د)

 ده اه  ب  ا رات ، ملسةةةةةزسةةةةةزين املا ،زينب ن د ج سةةةةةدت هذه الا، ت  ع البال ت ،ين 

حبئبين ان اعثر داخل كل  سةةةةةةةزسةةةةةةةلب ح،  ،زغت إسةةةةةةةبت جكيار ظا ره   ع املسةةةةةةةزسةةةةةةةل 

%   ع املسةةةةةزسةةةةةل ال،   ب نه   إسةةةةةبه ن  ها ربه ن 32.3% ب نإسةةةةةبت  33.3اوجوا يي  

. ع   تسةةة نم املسةةةزسةةةالن ،اسةةة
 
بت جكيار ظا ر  ، ت البائ ناو   نب ال   ،زغت ع يرا

ح،  جسةةةده  املسةةةزسةةةالن  ع البائ ق ا الصةةةغير نالب  يت ،اب ن ع ح لت % ب 28.1 

ج ع إسةةةةبت  ،    او   نالبائ ناو   ن  ع كل  سةةةةزسةةةةل  اف  ب ي د الب ح  أنف  

مب %   ا إج   ع إسةةةةبت الا،م تجه  ق،ت  خي 60.4جصةةةةل  ع املسةةةةزسةةةةل ال،    ا ا  

نه     ييسي ةةةة ، الء ةةةة أن املسزسزين  غي ين % ب 61.4ن ع املسزسل اوجوا يي جبزال  

،ةة لب ارئ ق ا حسةةةةةةةةةةةةةةةة   الا،م تجه ةة ق،ةةت تخيمب ن ةةد يل ن هةةذا تغيان نقةةد  

  ع ضبئ الدرا   الهزيون ا،ت 
 
 ر ئس 

 
اله ازن  ع قيف الا،م تجه  ق،ت تخيم سبب 

 لاذيا البزديا

ى، ت الهدز،ز،ت السةة ،ات  د  أن املسةةزسةةزين ال،    ناوجوا يي  د أغي   لاد ،،ات ال  (ه)

،ا، ت او   ال   نصزت ا ا إسبت  ز   ا اج   ع الا،م تجه  ق،ت  ع املسزسزينب 

،، ةةةة  أظايت ال ى، ةةةةت  سةةةةةةةةةةةةةةبالا  ا  أن املسةةةةةةةةةةةةةةزسةةةةةةةةةةةةةةزين لم يدظةةةة  ق ا  ، ةةةةت او ،ةةةة ء 

أظاي ح لت  ا البشةةةةةةةةةةةةةة ا ،ت  تخال ،ت ،أيت نسةةةةةةةةةةةةةة،زت ح ارنت أن صةةةةةةةةةةةةةة رنتب   ي الذي
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 لاب،بةةت البال ةةت 
 
نتخهالل نقةةد    اا،ةةت املبةة وجةةت الةةدرا ،ةةتب ال   لم تبي اهه ةة  ةة 

،ين الا، ةت تجه ة ق،ةت  او ة  ب ناو ،ة ء عا، ةت اخال ،ةت. ن ع  اة راةت حة لةت اله ازن 

،ين إسةةبت الا، هين  ع املسةةزسةةين املصةةيي نالسةة ريب يهضةةل اله ازن امل اام ،،اف  ب 

ح،  أن إسةةةةةةةةةةةةةةبت  يات جكيار  ، ت او   ،يف   عا، ت اجه  ق،تب ظايت ، يات  ا 

جكيار أ ل ،ك ير  ا املسةةةةةزسةةةةةزين ال،    ناوجوا ييب ح،  ،زغت إسةةةةةبتف   ع املسةةةةةزسةةةةةل 

% ب نالز  ه جين الاسةةةةةةةةبهين 14.1% ب نإسةةةةةةةةبتف   ع املسةةةةةةةةزسةةةةةةةةل السةةةةةةةة ري  27املصةةةةةةةةيي  

%   ع 11.2املسةةةةزسةةةةل املصةةةةييب ن %   ع 4ظا ر  ، ت او ، ء ، يات ج  ل جكيار ،زال  

املسةةزسةةل السةة ريب نه   إسةةبه ن  ؤ يج ن  ع ج ازن الا،م داخل املسةةزسةةزينب  ا رات 

 ، ملسزسزين ال،    ناوجوا ييب الزذيا لم يبيرا اي اهه    لاذه الا، ت.
 

 : استنتاجات الدراسة

 

ج صةةةةةةةةةةةةةةزةةةت الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةت إ ا ، ةةة ء  ق ا اهةةة  ج الهدز،ةةةلب ناهةةة  ج الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةت الهدز،ز،ةةةت املاةةة راةةةتب 

 تسهاه ج ت اله ل،ت:
 

عشةةةةةةةةةةةةةةيت هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةةت قا السةةةةةةةةةةةةةةب  الل  ا نراء   ة الدرا   الهزيون ا،ت البيب،ت  .1

 املصةةةةةةةةينت نالسةةةةةةةة رنت  املداات لالاىشةةةةةةةة ر ق ا املسةةةةةةةةه م البي مب  ع  ا ،ل ضةةةةةةةةبئ ااه ا 

تاىشةةةةةةةةةةةةةةةة ر ق ا الةةةدرا ةةة  الهزيون ا،ةةةت  ع أغزةةة  البزةةةدان البيب،ةةةت  خيمب نقةةةد  جدا،ااةةة  

املسةةةةةةةةةةةةةةه م البي مب نجبين أن  يجع  لةةةةك أن الةةةةدرا ةةةة  الهزيون ا،ةةةةت البيب،ةةةةت الا نةةةةت نال   

 ق ا املسه م البي م  املصينتب الس رنت ب تبه د  ع ،  ء  ع  ،اف  الا،م 
 
جداالا ااىش را

 البيب،ت نتسال ،ت أعثر  ا الدرا   الهزيون ا،ت البيب،ت امل ه ت  ع ،زدان قيب،ت أخيم.

اجيات اه  ج الدراسةةةةةةةةةةةةت الهدز،ز،ت املا رات  ع اشةةةةةةةةةةةة رار ت اظينت او ه ،ت الا، ،ت  ع  .2

 تشةةةةةةةةةةةةةة رارين تنل الةةةذي 
 
تقال  لز يكي البي م اوجوا يي قبةةةد اليح ا قويبنجدةةةديةةةدا

ا  ق ا أن  ا شةةةةةةةةينا اليسةةةةةةةة لت تقال ،ت ال  ال ت: أن يل ن تجصةةةةةةةة ل ا بب  ن  ب ا  

ت ال   ياهم  إليفةةة  امل ه عب ناليابع الةةةذي ا  ق ا: أن  ا  ببةةة د ال اةةة ،،ةةةت او عةةةةةةةةةةةةةةةة رنةةة

يل ن تجص ل ةةةة دا    ةةة ح  ال لزا،م ال ا ،،ت نالينح،ت ال   جد،ع إلاإس ن نامل ه ع إ ا 

ترجا ء نالس  . ن د أعدت اه  ج هذه الدراست أن الدرا   الهزيون ا،ت البيب،ت املصينت 

م الا ي نالا در ق ا تاىشةةةةةةةة ر ق ا املسةةةةةةةةه م البي مب نالسةةةةةةةة رنت ال   ج  ل تاه ا البي 
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تبه ةد  ع  عةةةةةةةةةةةةةةة  ،افة  ق ا الا،م تخال ،ةت نتجه ة ق،ةت البيب،ةت نتسةةةةةةةةةةةةةةال ،ةتب ،اسةةةةةةةةةةةةةة  

 ق ل،تب  ا رات ، لدرا   الهزيون ا،ت البيب،ت العب،يت.

 التوصيات:

 

 اؤعد  ع نف يت هذه الدراست ق ا اه ،ت اله ص، ت اله ل،ت:
 

ال ه  ج ال   ج صةةةةةةةزت اليف  هذه الدراسةةةةةةةتب،،ا   ا ملةةةةةةة   املب ،ين ناملفهصةةةةةةةين ،  ء ق ا  .1

نعهةة   ن فيجع الةدرا ة  الهزيون ا،ةةت  ع البزةةدان البيب،ةةت ا ا قةد  اليك ن ا ا املسةةةةةةةةةةةةةةز ة ت 

نالا ة قة ت غير امللررةب نال   حة لةت دنن جدا،الا ااهة ا درا ة  جزيون ا،ةت قيب،ةت   نةت  ا 

اىشةةةةةةةةةةة ر ق ا املسةةةةةةةةةةةه م البي مب نأن او ل لزصةةةةةةةةةةةب ب ت ،زدان  فهزيتب نقد  جدا،اا  ت 

ناملب  ةةة ت ي كا  ا خالل ال عع اللةةة  ع ،ةةة ملب  "درا ةةة " " دةةة كةةة ة"ب نأن ال  ةةة و يهداالا 

  ع تح ال ال   جهم ،،ا املد ك ة لز ا ع ال ا  ع البي م اوضص  نامله  ا.
 
 ن، ، 

 
 قز ، 

ضةةةةةةةةةةةةةة ا امل اد البز ،ت  ع  ا ملةةةةةةةةةةةةةة   ،عةةةةةةةةةةةةةةينرة د ج اظينت او ه ،ت الا، ،ت  ع تقال  .2

كز، ت ن ب هد تقال  نتجص لب ند  ا   ع امل اد املهبزات ، ظين ت تقال  نتجص لب 

نقزم اجه  ا تقال ب نان جل ن ضةةةةةة ا تسةةةةةة سةةةةةة، ت لازبت السةةةةةة عع البصةةةةةةييب نعه   

 السئ  رن  نالدرا   الهزيون ا،ت نت اق،ت.

  ت ال دنات ناملزها، ت البز ،ت مل   شةةةةةةةت ا ملةةةةةةة   ، لدق ة ا ا الب ل    ا كا ق ا ا  .3

هذه ال ظينت  ع ،زدان قيب،ت  فهزيتب نقد  ت هص ر ق ا ا   تف   ع اوجوا يب مل  لذلك 

 ا اه ،ت  ع  شةةةةةةةةةةةةةة رعت الب ح ين ناملفهصةةةةةةةةةةةةةةينب لهبم تسةةةةةةةةةةةةةةهي دة  ا هذه ال ظينت ق ا 

 ق ا نا ع ن سةةةةةةةةةةةةةةهابةةةل تقال  
 
البي مب نق ا املسةةةةةةةةةةةةةةه م البي مب نه   ةةة  سةةةةةةةةةةةةةة،ؤ ي اي ةةة ،ةةة 

 سةةةةهابل تإسةةةة ن البي م نالا نت البيب،ت نتسةةةةال ،ت  ع قصةةةةي الب ملت نال ظ   الب لم  

 اوجديد.

ا ملةةةةةةةةةة   ،عةةةةةةةةةةينرة اق دة ال ظي  ع جصةةةةةةةةةةا،ئ الدرا   الهزيون ا،تب الذي   زال يعةةةةةةةةةةبا   .4

ضةةةة ا اللرا ج ال ر،يف،تب نه  جصةةةةا،ئ جولم لاب،بت هد  هذه امل دة الهزيون ا،تب ال   

 ،  ه، زب ،،   ل
 
  ا ،، 

 
  جم ج صةةةةةةةةةةةةةة،يا  ضةةةةةةةةةةةةةة ا اللرا ج ال ا ،،تب ك نف  جد ل  عةةةةةةةةةةةةةة  ا 

ب نادت نظ،يتفةةةةةةة  ال اةةةةةةة ،،ةةةةةةةت 
 
 اي ةةةةةةة ،،ةةةةةةة 

 
لهد ل  سةةةةةةةةةةةةةةه م تهه ةةةةةةة   نالب ةةةةةةة يةةةةةةةت دفةةةةةةة  جد ال

 نتجه  ق،ت البيب،ت ،كي ءة.
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 مقرتحات الدراسة:

 

الا،ةةةةة   ،ةةةةة ملونةةةةةد  ا اا رو ق ا البةةةةة ح ين ناملفةةةةة ،ي البز ،ةةةةةت ن ياعو الةةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت البيب،ةةةةةت 

الدراسة ت الهدز،ز،ت ملده م رسة  ل ننسة  ل تقال  املفهزيت ق ا ضة ء اشة رار ت اظينت 

او ه ،ةت الا، ،ةتب نربااة  اهة   اة  ،دراسةةةةةةةةةةةةةة ت  ،ة   جأ يره ب مل  ،،ةا  ا أه ،ةت  ا تبونو 

 ةةةة د الا، ةةةةت البز ،ةةةةت لاةةةةذه ال ظينةةةةتب ناملؤدي  ع  خير ا ا ج ج،ةةةةا تقال  البي م اد  اقه

ال اةةةةةة ،ةةةةةةت نالا،م البيب،ةةةةةةتب لهدا،الا ال  ةةةةةة و نالاب ل اوج ةةةةةة هيري ق ا املسةةةةةةةةةةةةةةه م ال ر   

 نالبي م ق ا حد س اء.
 

 :قائمة املراجع واهلوامش

 

ب ق لم الكه ب الا هيةب : البحث العلمي في الدراسات إلاعالمية د د قبد او  ،د 

 .190 ب   2004 

. دار ال ، ء لدا،  الاب قت الجمال وألاخالقألاحكام التقويمية في ر عةةة ن الصةةةب  .:  

 .51  ب   1998ب إلاسك درنتب  1نالاشيب ا 

ب املــدخــل الاجتمــاري للــدرامــا:الــدرامــا في الراداو والتلفزيو   ،قبةةةد اليح،م درنيش 

 20   2005) كهبت ا إس  ب د ، ا  

 Sun Thon hamب Tony Purvis. Television Drama: Theories and identitiesب 

New York: Palgravemacmillan.(2005)ب P 21. 

أ ي الب  الهزيون إم اليعةةةةةة لم املب شةةةةةةي ق ا الشةةةةةةب   اوجوا ييب دراسةةةةةةت اصةةةةةةير ، ق ع:  

أرينحت دعه راهب غير  اش رةب كز،ت البز   الس، س،ت نإلاقال ب جدز،ز،ت ن ،داا،ت: 

  .2003ج  بت اوجوا يب 

جةةأ ير الةةدرا ةة  البيب،ةةت ن ج ب،ةةت املاةةد ةةت  ع الا  ات راا،ةة  اح ةةد  د  د  صةةةةةةةةةةةةةةايى:  

رس لت دعه راه غير  اش رةب اليع  ،ت البيب،ت ق ا  ،م ناج  ه ت الشب   البي مب 

  .2006كز،ت إلاقال ب ج  بت الا هيةب  

الا،م ال ا ،،ت ال   تبكسةةةةةةةةةةةةةا  الدرا   البيب،ت ن ج ب،ت  قز، ء قبد اليه و ر عةةةةةةةةةةةةة ن: 

رسةةةة لت دعه راهب دراسةةةةت  ا رات جدز،ز،ت ن ،داا،تب  –ي لز ياهاين ، لهزيون ن املصةةةةي 

  .2004غير  اش رةب  باد الدراس ت البز،  لزاي لتب ج  بت قين ش الب  
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 يعو ب دراســــــــــــات في ننريــة الاإصــــــــــــال  نحو فكر  عالمي متم  قبةةد اليح ا قوي:  

 .144-143 ب   2003لب  نب  -ب ،يرنتدراس ت ال حدة البيب،ت

ب  ؤسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةة ت قبد الكينم ،ا قبد  ب مدخل  لى فن كتابة الدراما دي: ق دل ال  

 .9   1987ب ج إالب  1ا

ب جيج ةةت نتبز،الا نجاةةديم إ،ياه،م ح ةة دةب  كهبةةت تا ز  فن الشـــــــــــعرأرسةةةةةةةةةةةةةةا :  

  .47 ب  او  ش،تب تبز،الا إ،ياه،م ح  دةب  1982املصينتب الا هيةب  

ب الا، ت املصةةةةينت عربي املعاصـــرالواقعية واإجاهاتها في الشـــعر الرشةةةة،د  ايان:  

 .42    1979ب إلاسك درنت  1الب  ت لزكه  ب ا

ب  كهب،ةةةةةت تا ز  املصةةةةةةةةةةةةةةينةةةةةتب الاةةةةة هية الفن إلاذاري والتلفزيوني د  د ،ام :  

 1982    28. 

قال ةةةت إلاد ةةة ن ق ا املشةةةةةةةةةةةةةةةة هةةةدة الهزيون ا،ةةةت ،ب ةةة ء  ،ياد لل اةةة  الا قونو لب،ةةة ن:  

غير  اشةةةةةةةةةةةةة رةب كز،ت قز   إلاقال  نتجصةةةةةةةةةةةةة لب ج  بت ب رسةةةةةةةةةةةةة لت دعه راه تجه  ق،ت

 .153    2008اوجوا يب  

 .102امليجع ايسا:    

 .153مليجع ايسا:    

الحتميـــة القيميـــة في الاعالم عنـــد عبـــد الرحمن عزي. مقـــاربــة اصةةةةةةةةةةةةةةير ،  ق ع:  

  الس ت 422 يعو دراس ت ال حدة البيب،تب البدد     زت املسهابل البي مبب نقداة

 .93   ب2014،يرنتب   ب 36 

  .89امليجع ايسا:    

ق ا شةةةةةةةةةةةبكت اله اصةةةةةةةةةةةل تجه  عع ،ئال  : الصةةةةةةةةةةةيدت اوض صةةةةةةةةةةةتقبد اليح ا قوي  

 ،  ب  ه ،ية ق ا اليا، 

 http://ar-

ar.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D

9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B2%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86/2933864907908

   ي ب 2013 13 ،ه رنخ 00

http://ar-ar.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B2%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86/293386490790800
http://ar-ar.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B2%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86/293386490790800
http://ar-ar.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B2%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86/293386490790800
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http://ar-ar.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B2%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86/293386490790800
http://ar-ar.facebook.com/permalink.php?story_fbid=334604740002308&id=293386490790800
http://ar-ar.facebook.com/permalink.php?story_fbid=334604740002308&id=293386490790800
http://ar-ar.facebook.com/permalink.php?story_fbid=334604740002308&id=293386490790800
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*  ه     ا الكه   نال ا د  ا يازالا ق ا الدرا   انف  املسةةةةةةةةةةيو. ك اا ارجب  ، لبداي ت تن ا 

لايننب ن  زال ق ا اليغم  ا لظا ر الدرا    ع ال، ا نب نظل نسةةةةةةةةةةةةةة،زتف  ال ح،دة ق ا  ي ا

 ظا ر نس  ل حدي ت تبيف الدرا  ب السئ    ناليادي  نالهزيون ن.

ب الا هية 1ب دار اليكي البي مب اصورة املعلم في وسائل إلاعالمق رئ قب،د:   

 .27  ب ت ب   

 Sun thnhamب Tony Purvis.: P.21. 

ب  يعو اإصــالي متم  دراســات في ننرية الاإصــال  نحو فكر قبد اليح ا قوي:  

 .53 ب   2009دراس ت ال حدة البيب،تب ،يرنتب  

 .45امليجع ايساب   

لزهج ت البيب،ت هع الب  الا تسةةةةةةةةةةةة   أن تهم أ    ااىشةةةةةةةةةةةة ر  ا  ايم أاا ال ي كا اقهب ر **

الدرا   الهزيون ا،ت البيب،ت ق ا املسةةةةةةةةةةةه م البي مب ح   أضةةةةةةةةةةةيا  لك  ا املسةةةةةةةةةةةز  ت 

ا املسةةةةةةةةةةةةةةه م تاه جع نال ا  ع البي م  لك  اا  ا   تبددت نالا  ق ت السةةةةةةةةةةةةةة  دة ق 

الزهجةة ت البيب،ةةت ،ت   هاةة ربةةت  ع  ةةدل ال فةة ب ك نفةة   جافةةل  ا ابع لغ ي ر ئال ناحةةد 

 الزغت البيب،ت    ب نيبهلر هذا امللرر ةةةةةة ق  الا الزهج ت البيب،ت ةةةةةة أنها امللرراتب  اا 

 يييف ايسا ،ا ةب ،،   ل  جم الىسز،م ،ا جا نأ يه ق ا قال
 
 ح س  

 
جاب ، ن تس ؤال

  ع ااهةةةةة ا الةةةةةدرا ةةةةة  
 
نه : ع،ئ اسةةةةةةةةةةةةةةهاةةةةة ا البزةةةةةدان البيب،ةةةةة ن الزةةةةةذان حااةةةةة  ا ةةةةة حةةةةة 

الهزيون ا،ت ، لزهج ت الشةةةةةةةةةةةة  ،ت نالبدننت  السةةةةةةةةةةةة رنت ب نالزهج ت املصةةةةةةةةةةةةينت املفهزيت 

ت  الصةةةةةةةةةةةةةةب،ةةديةةتب البدينةةتب الاةة هينةةت ب ناقهةة د ق ا  ب لاةة  ج ا ر الةةدرا ةة  الهزيون ا،ةة

البيب،ةةةةتب ،ةةةةدنن أيةةةةت ق ا الا جةةةةذعي؟. ،ةةةة وج ا ر البي مب نع ةةةة  اقهةةةة د  ب ل الزهجةةةة ت 

البيب،ةةت ال ةة راةةت  ع الةةدرا ةة  الهزيون ا،ةةت لاةةذيا البزةةدياب ، ةة  ه  امللرر لبةةد   ب لةةا 

بغيرهةةةةة   ا الزهجةةةةة ت البيب،ةةةةةت؟. ، ب   أن كةةةةةل جزةةةةةك تسةةةةةةةةةةةةةةبةةةةة   ال ي كا جبزاةةةةة   ا 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ال ي كا أن ج ابالا ق ا البزديا املسز  ت أن الا  ق ت ال  ،هتب ك نف
 
  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ق ز، 

املدااين لز   و نتاىشةةةةةةة ر نالاب ل اوج  هيري ال اسةةةةةةةع.ع   أن  لرر عاذا ال ي كا 

الاب ل ،ا ك اا ال ييجام ا ا  سةةةةةةه م  يا   الدرا   نال نظ،يتف  ال ا ،،تب نال هد،ا  

  ه ع قي مب ن ا  ع الىشةةةةةةةةةةةةةة نالا نت هةة اب ،ةة لزهجةةت جوء  ا ال اةة ،ةةت املدز،ةةت للةةل 
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خاللاةةةة  يل ن الهببير ال ا عع قا تحةةةةداثب نال ي كا ان يل ن   ه ع  د ع ،لةةةةل 

 ا  ةةةة جةةةةا ال ا ب،ةةةةت ال ي االا ،زهجهةةةةاب أن ااةةةةا ي االا ،زهجةةةةت غيرهةةةة . ع ةةةة  ااةةةةا  ا غير 

امل اام أن جاهج الدرا   الهزيون ا،ت املغي ت ، لهل ل،ئ لههعةةةة ا  صةةةةت  ا ت ت انف  

 ت ، لزهجت املدز،تب ل،أتم  ع تخير املغي  ن ،أه ،ت هذا الب  الا جاد  ،د ارات  غي 

ن،ةة قز،هةةا ل،ؤعةةدنا صةةةةةةةةةةةةةة ا  جدةةذييا فم. لةةذلةةك ي كا الهةةأع،ةةد ق ا أن  بةة وجةةت هةةذه 

املشةةةلزت ال جهداالا ، الاكي ءب ناا   ، الرجا ء ا ا  سةةةه م الاد  الذي جدااا الدرا   

بذل ا ص      ي كا  ا جاد يؤدي الهزيون ا،ت ق ا املسه م البي م البي مب ن لك ،

ا ا ترجا ء ،زغت او  ارات ا ا    يسةةةةةم  الزغت ال سةةةةةاىب نقد  تسةةةةةيا   ع تقه  د 

د ق ا قةةةةةةةد  جعةةةةةةةةةةةةةة ين  ق ا امل ا ن املد ع ملفةةةةةةة را او ين  ناللز ةةةةةةة تب نبةةةةةةة لهب ع

ال صةةةةةةةةةةةةةة   ايةةت كز ةة ت غينبةةتب نغير دخ،زةةت ق ا الزغةةت البيب،ةةتب نج ظ،ئ او  ارات 

جاةةةةديم ال ا ع امل ه عع ،ا، ةةةةا لعخيب أي قةةةةد  تقهةةةةداد ،ةةةةدرا ةةةة  جاهج ال   ي كافةةةة  

ملد ك ة   ه ع  د ع ،ذاجاب ناا   الهيكير ،  ل،ت ال   ج ال جزك املد ك ة املدز،ت ا ا 

امل ه ع الكبير الذي ييجب   با ، لا،م املشةةة رعتب نالب ل    ا كا  ا اجل ايصةةة ل 

السةةهي دة  ا جك  ل ج،  تجصةة ل ال    يبت ،ين تا اا ال ا ،ت البيب،ت املشةة  تب ، 

امل ه ب تب ننضبت الييصت ا    اوج ،ع لالاىش ر نجدا،الا او ع ر ق ا املسه م 

  ا تاكي ء ق ا الذات املدز،ت ال   لم تبد  زب،ت 
 
اوج  هيري البي م ال اسةةةةةةةةةةةةةةعب ،دال

 و  جت املبدا البي م نال ا ،ت البيب،ت نالا،م املش رعت.

ب ،د ث إلاقال ب ق لم الكه ب : دراســـات في مناال البحثسةةة ير  د د حسةةةين  

 .79    1995ب  2ا

 .230 د د قبد او  ،د:  يجع سبالا  عيهب  .   

 .233امليجع ايسا:    

  .233امليجع ايسا:    
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 امللخص: 

 

للتعرف على لدى التزام القنوات الفضةةةةةةةةةةةا    تأتي هذه الدراسةةةةةةةةةةة الباحل  ل  ال ا   

 العرب   لبل الدراس  بامل ادئ الاخالق   للممارس  إلاعالن  .

حلتغط ةة  اوانةمل املو ةةةةةةةةةةةةةةو  املاتلفةة  هقةةد قيةةةةةةةةةةةةةة  ال ةةا ة  حرقتةة  ال ب  ةة  هةذه   ى  ال ة   

لباحرا تضةةةةةةةةةةم  املبور تحا الااراةات املنسة   للدراسةةةةةةةةةة ا حتضةةةةةةةةةةم  املبور ال ا ي الا ار 

عرفي للدراسةةةةةةةةةةةةة ا في  ال خلةةةةةةةةةةةةةا املبور ال ال  لعر  نتا   الدراسةةةةةةةةةةةةة  التبل ل  ا    امل

 الخاتم  التي تضمنت أه  النتا  ا حالتوص ات.

 الاخالق اتا الاعاللا القنوات العرب   ة  الكلمات املفتاحية:

Summary: 

This study attempts to identify the commitment of Arab channels lbc, mbc to the 

ethical principles of ad practice. 

   In order to cover different aspects of the subject, the researcher divided his 

research paper into three axes. The first axis included the methodological 

procedures of the study. The second axis included the cognitive framework of the 

study, while the third axis was devoted to presenting the results of the analytical 

study. 

Keywords: Ethics, Advertising, Arabic Channels 

 

 

 

 أخالقيات اإلعالن يف القنوات الفضائية العربية:

 LBCو    MBC1دراسة حتليلية وصفية لقناتي 

 

 د. مسعود حسني التائب

 االع  الزاحي /ل ب ا
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 :ملقدمةا

 

شةةةةةلدت اليةةةةةا   إلاعالل   العرب   لنذ لنتلةةةةةن تيةةةةةع و ات القرل املا ةةةةة ي  لور العد د 

القنوات الفضةةةةا    اليةول   حالخاصةةةة ا حالة اسةةةةتتاب  للتطورات العامل   في لتاا ل  

إلاعالم حالاتلةةةةةةاا الةماهاواا حلوا    ملا شةةةةةةلده ال   التلفزيو ي ل  قفزات اعلت لن  

 حس ل  عامل  ا تتعدى اليدحد املبل  .

القنوات حنظرا للتةةةةةةال ن العةةةةةال ةةةةة  لل ةةةةة  التلفزيو ي هقةةةةةد أدى الةةةةةة   ى ال ت بةةةةة  تلةةةةةة 

حتبد دا اململو   للقطا  الخاص ع  للةةةةةةةةةةةةةةادر توهر للا التمويل املا ي املناسةةةةةةةةةةةةةةملا حالة 

لتغط   نفقاتهاا ح ألل إلاعالل هو ح ده الكف ل بذلةا هقد أدى الة   ى ال تالةةةةةةةةةةةةةةا 

بمو ةةةةةةةةةوعاتها حأشةةةةةةةةةةاللا املاتلف ا  تلة القنوات ليةةةةةةةةةا ات رلن     او  للفقرات إلاعالن  

 شةل ازة اساس ا ل  لضالال تلة القنوات. تى صار إلاعالل ي

حقد دهع الة القنوات الفضةا      ى ال تسيةابع على اليلةوا على إلاعالناتا حلةي تقنع 

املعلنال باإلعالل على شةةةةةةةةةةةةةاشةةةةةةةةةةةةةاتها صةةةةةةةةةةةةةارت تس ارى في تقد   ال وال  الخف ف  حامليةةةةةةةةةةةةةابقات 

ليلةةةةةةوا على  لةةةةةة  حامليةةةةةةليةةةةةةالت قهدف شةةةةةةد املتلقي أل وا هتو  رلن   لمكن ا حبالتا ي ا

 أ  و ل  إلاعالنات.

هذا الواقع اعل حكاالت إلاعالل امليةةةةةةةةةةةةةةإلاحل  ع  إلانتاف إلاعال ي تتفالل في انتاف إلاعالنات 

بأسةال مل حاشةةاا هاقت كل تلةور حخ ااا حالة قهدف   ار  املتلقي حلفت انس اه  حشةده 

لن لإلعاللا حح فةةةةةةت ألاةةةةةةل الةةةةةةة كةةةةةةل الةةةةةةةان ةةةةةةاتهةةةةةةا الفن ةةةةةة ا ليةةةةةةةةةةةةةةتاةةةةةةدلةةةةةة  ا ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا لات

 الي لاحالاستماالتا حالدحاهع قهدف  غراة املتلقي ح    على اقتناة اليلع املاتلف .

لقةد قةاد هةذا التنةاهح املبموم على إلاعالل اعق القنوات الفضةةةةةةةةةةةةةةةا  ة    ى ال تتبوا   ى 

أش   باملإلاسيات التتاري ا التي تيعى في املقام تحا   ى تبق ع ترباحا راضخ  في الة 

غاو ل اشر   ى شرحط الشركات التتاري  الضخم ا التي تهدف   ى تيويع  اشةل ل اشر أح 

 سلعلا حلنتتاتها بأ   حس ل ا  تى حال أدى الة   ى ال تتالى على اعق الق   الاخالق  

 في استاداللا إلاعال يا ل  أال تبق ع املزيد ل  الانسشارا حاني املزيد ل  تلواا.
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لباحل   نتقادات املتزا د  لإلعالل تأتي هذه الدراسةةة احانطالقا ل  الةا حتأسةةة يةةةا على الا 

ل  ال ا   للتعرف على لدى التزام القنوات الفضةةةةةةةةةةا    العرب   لبل الدراسةةةةةةةةةة  بامل ادئ 

 الاخالق   للممارس  إلاعالن  .

حلتغط ةة  اوانةمل املو ةةةةةةةةةةةةةةو  املاتلفةة  هقةةد قيةةةةةةةةةةةةةة  ال ةةا ة  حرقتةة  ال ب  ةة  هةذه   ى  ال ة   

لباحرا تضةةةةةةةةةةم  املبور تحا الااراةات املنسة   للدراسةةةةةةةةةة ا حتضةةةةةةةةةةم  املبور ال ا ي الا ار 

املعرفي للدراسةةةةةةةةةةةةة ا في  ال خلةةةةةةةةةةةةةا املبور ال ال  لعر  نتا   الدراسةةةةةةةةةةةةة  التبل ل  ا    

 تا  ا حالتوص ات.الخاتم  التي تضمنت أه  الن
 

 أوال: االجراءات املنهجية للدراسة:

 

 مشكلة الدراسة:

 

على الرغ  ل  حاود شةةةةةةةةةةةةةة ةة  اتفةةا  بال ال ةةا  ال على أهم ةة  الوشةةةةةةةةةةةةةةةةاط إلاعال ي لةةةل ل  

املعل ا حالوسةةةةةةةةةةةةة ل  املعلن ا حاملتلقي في نفح الوقتا هلو بالويةةةةةةةةةةةةة   ل حا أدا  لتلةةةةةةةةةةةةةرين 

للةةةةةدر للمعلولات ع   -أا الةملور -ويلا حلل ال  اليةةةةةلع حاملنتتاتا حلل ا ي للةةةةةدر للتم

اليةةةةةةةةةةلع حالخدلات املتا   في اليةةةةةةةةةةو ا  ال أل املمارسةةةةةةةةةة  إلاعالن   قد  شةةةةةةةةةةفت في   او ل  

ت  ال ع  حاود خلل  في الرسةةةةةةةةةال  إلاعالن   تتاه اعق هذه ت رافا هل  يعد إلاعالل 

ار غاو لرغوب هيهاا  ما أن  لترد تعرين باملنتتاتا بل تبوا   ى أدا  لسيةةةةةةويع ق   حأهة

ل  يعةةةد للةةةةةةةةةةةةةةةةدر للمعلولةةةات بةةةالويةةةةةةةةةةةةةة ةةة  للمتلقي عمةةةا هو لعل  عنةةة ا   ةةة  ترااع  ة  

املعلولات في إلاعالناتا ح شةةةلد إلاعالل  ذلة انفالتا أخالق ا في  ل عدم حاود  ةةةواب  

للزلةةة  تبك  امةةةا ةةة ا حت  بةةةالتةةةا ي حفي   او ل  ت  ةةةال التعةةةدا على العةةةد ةةةد ل  الق   

خالق   حال قاه   حالد و   حالااتماع  ا حفي  ل هذا الو ع تعر  إلاعالل   ى العد د ت 

 ل  الانتقادات ل  اانمل ال ا  ال حاملتاللال.

حفي  ةةةةل غ ةةةةاب املعلولةةةةات حال  ةةةةانةةةةات  وا اخالق ةةةةات املمةةةةارسةةةةةةةةةةةةةةةةة  إلاعالن ةةةة  في القنوات  

عالنات التتاري  في الفضةةةةةةةةةةةةةا    العرب  ا هقد دهع كل الة ال ا     ى رصةةةةةةةةةةةةةد ع ن  ل  إلا 

الفضةةةةةةةةةةةةةةا  تالاحتبل للاا حالة للتعرف على لدى التزاللما باملعا او  MBC, ح,L B C  قناتي

تخالق   للمتتمعات العرب  ا حبالتا ي هقد صةةةةةةةةةام ال ا   لشةةةةةةةةةةلت  ال ب    في اليةةةةةةةةةإلااا 

 التا ي:
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املمارسةةةةةةة  إلاعالن  ا لا لدى التزام القنوات الفضةةةةةةةا    العرب   لبل الدراسةةةةةةة  بأخالق ات 

حهع لةةا تقتضةةةةةةةةةةةةةة ةة  أخالق ةةات هةةذه امللنةة   ل  نةةا  ةة ا ح   عةة  املتتمعةةات العرب ةة  حالق   

 التي تتبناها ل  نا    أخرى؟
 

 أهمية الدراسة:

 

 تتم ل أهم   الدراس  اليال   ه ما  لي:
 

 كونها تتعر  ملو و   رت   بق م  على قدر   او ل  تهم  ا حهي تخال . -1

كونهةةةةا تتعر  ملو ةةةةةةةةةةةةةةو  أ ةةةةار حالراا  وو اةةةةدال   اوا حهو إلاعالل حلةةةةدى لراعةةةةاتةةةة    -2

 للضواب  تخالق  .

كونها تتعر  لإلعالنات في قناتال تعدال ل  بال أ وو القنوات الفضةةةةةةةةا    العرب    -3

 التي تالا ليا ات رلن   للم  لإلعالل.
 

 أهداف الدراسة:

 

انضةةةةةةةةةةةةةة ةةةا  ةةة  إلاعالنةةةات التتةةةاريةةة  في قنةةةاتي تهةةةدف هةةةذه الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة    ى التعرف على لةةةدى 

الدراسةةةةةةةةةةةةةة ا ل      التزاللما بأخالق ات العمل إلاعال يا حأخالق ات املتتمعات العرب   

 التي تتوا   ليها.
 

 تساؤالت الدراسة:

 

 تسعى هذه الدراسة لإلجابة على السؤال الرئيس ي التالي:
 

إلاعالل؟ حتتطلمل إلاااب  على هذا  لا لدى التزام قناتي الدراسةةةةةةة  بالضةةةةةةةواب  تخالق   في

اليةةةةةةإلااا إلاااب  على السيةةةةةةا الت التال  ا حالتي تشةةةةةةةل في لتمللا لدخل للتعرف على تلة 

 الضواب  حاملعا او تخالق  :

 لا لدى ح وح حدق  املعلولات التي تتضمنها إلاعالنات في قناتي الدراس ؟ -1

 وح؟لا نو  الشخل ات امليتادل  في إلاعالل ل      الة -2

 ةما لدى استادام ت فاا في إلاعالنات في قناتي الدراس ؟  -3
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لا لدى ارت اط اليةةةةةةةةةةةةةةلع حالخدلات املعل  عنها بالشةةةةةةةةةةةةةةخلةةةةةةةةةةةةةة ات امليةةةةةةةةةةةةةةتادل  في  -4

 إلاعالل في قناتي الدراس ؟

لدى لال م  إلاعالنات ل قاه  املتتمعات العرب  ا ل      الالتزام باملالاح  لا  -5

 ا ح   ع  املشاهد التي يعر لا إلاعالل.املبسشم  للمرأ ا حب ئ  التلوير

لا لدى اسةةةةةةتادام الا باةات امل او  للغرا ز الةويةةةةةة   سةةةةةةواة ل      الالفا    -6

 امليتادل ا أح ل      املشاهد التي تعكح الة؟

لا لدى امل الغ  في هاعل   اليةةةةةةةةةةةةلع حالخدلات املعل  عنهاا ل      اسةةةةةةةةةةةةتادام  -7

 لا حأ ي ا حلا   ى الة؟ص غ التفض ل املطلق ا ل ل أهضلا حأام

 لا نوع   الاستماالت امليتادل  في إلاعالنات في قناتي الدراس ؟  -8
 

 جمتمع وعينة الدراسة:

 

 ضةةةةة  لتتمع الدراسةةةةة  كاه  القنوت الفضةةةةةا    العرب  ا حهي   او  حعد د  حلتنوع ا ألا 

حقةةد حقع الاخت ةةار عليهمةةا اعةةد  ,LBCح  MBCع نةة  الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة  هقةةد ت  تبةةد ةةدهةةا في قنةةاتي: 

الدراسةةةةةةة  الاسةةةةةةةتطالع   التي قام قها ال ا  ا حاسةةةةةةةسنادا   ى خ وت ا       دح حاضةةةةةةةيا ال 

هاتال القناتال تول ال إلاعالل اهتمالا   اواا حعلى  ةةةةوة الة ت   خضةةةةا   مان    عالنات 

بلغةةت سةةةةةةةةةةةةةةتةة   في كةةل قنةةا  للتبل ةةلا أا أل  امةةا ي إلاعالنةةات التي ت   خضةةةةةةةةةةةةةةةاعلةةا للتبل ةةل

  عالنا. (16)عشر
 

 نوع الدراسة ومنهجها وأدواتها:

 

تعد هذه الدراسةةةةةةةةةةة  ل  الدراسةةةةةةةةةةةات الوصةةةةةةةةةةةف   التي تعنى بتوصةةةةةةةةةةة ن حاقع قا  ا حتتت    ى 

  LBCا حالتي تتم ةةل في  إلاعالنةةات التتةةاريةة  في كةةل ل  قنةةاتي: (1)دراسةةةةةةةةةةةةةةةة  الظةةاهر   مةةا هي

هنا بم ةةةةةةةة  املاد  إلاعالن   في قناتي ا حتيةةةةةةةةتادم في الة لنسا امل ةةةةةةةة ا الذا يعنى MBCح

الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة ا حالةةة حهقةةا ملةةا ت  تبةةد ةةده ل  اهةةداف حتيةةةةةةةةةةةةةةةا التا ألةةا ه مةةا  تعلع بةةاألدحات 

امليةةةةةةةةتادل  هقد  ددت في كل ل  أداتي: تبل ل املضةةةةةةةةمولا في شةةةةةةةةق  الك فيا حاملال ظ  

تا العلم   لل ا  ا حقد صةةةةةةةةةةةم  ال ا   ألال الة اسةةةةةةةةةةةتمار  ا توت على عدد ل  الفئا

 حهع أهداف الدراس  حتيا التها.
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 فئات التحليل:

 

 قام ال ا   بتبد د هئات التبل ل في س ع هئات ر  ي  ا حالة كالتا ي:
 

هئ  نو  إلاعالل ل      املضةةةةةةةةةةةةمولا حقد هدهت هذه الفئ    ى التعرف على نوع     -1

 إلاعالنات التتاري  "اليلع حالخدلات" املعل  عنها.

للتعرف على لةةا  اا كةةانةةت إلاعالنةةات لبةةل الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة  تتضةةةةةةةةةةةةةةم   هئةة  املعلولةةاتا حالةةة -2

لعلولات لف د  للمتلقي ييتط ع اسسنادا عليها أل  تاذ القرارات الشرا    اليل م  

 لليلع  املعل  عنهاا أم كول إلاعالنات تر ز هق  على استادام الا باةات.

لى نو  هئةةةة  الشةةةةةةةةةةةةةةخلةةةةةةةةةةةةةة ةةةةات امليةةةةةةةةةةةةةةتاةةةةدلةةةة  في إلاعاللاحتهةةةةدف هةةةةذه الفئةةةة  للتعرف ع -3

 أ فاا"ا في إلاعالنات لبل الدراس . –رااا  –الشخل ات "  ياة 

هئ  ارت اط اليةةةةةةةلع حالخدلات املعل  عنها بالشةةةةةةةخلةةةةةةة ات امليةةةةةةةتادل  في التوحي  للاا  -4

حتهدف هذه الفئ    ى التعرف على لدى حاود عالق   ق ق   بال لا هو لعل  عن ا 

اود عالق  لنطق   حلق ول  بال حالشةةةخلةةة ات امليةةةتادل  في إلاعاللا بمعنى لدى ح 

 املنت  حالشخل ات امللا   .

هئ  لدى لال م  إلاعالنات ل قاه  املتتمعات العرب  ا حتهدف   ى التعرف على لدى  -5

تمةةةا ةةةةةةةةةةةةةة ي  عالنةةةات الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة  لع ق   ح قةةةاهةةة  املتتمعةةةات العرب ةةة  ل    ةةة : الالتزام 

 ت املعرح   في إلاعالل.باملالاح املبسشم ا حب ئ  تلوير إلاعالناتا حنو  اللقطا

هئ  املغريات الةويةةةة  ا حتهدف هذه الفئ    ى التعرف على لدى اسةةةةتادام املغريات   -6

 حإلا باةات الةوي   في إلاعالنات لبل الدراس .

هئ  ص غ التفض ل حامل الغ ا حتهدف هذه الفئ  للتعرف على لدى استادام املعلنال  -7

ا حت ية ا حت وو..   ى خخر تلة اللة غ للة غ التفضة ل في إلاعالناتا ل ل: تهضةل

 املتعارف عليها.

هئ  الاسةةةةةةةةةةةةتماالت امليةةةةةةةةةةةةتادل ا حتهدف هذه الفئ    ى التعرف على  ة  اسةةةةةةةةةةةةتادام   -8

 الاستماالت العا ف   حاملنطق   في إلاعالنات لبل الدراس .
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 ثانيا: أخالقيات اإلعالن: مدخل نظري:

 

 مفهوم اإلعالن:

 

ت شةةةةةةةةط  الاتلةةةةةةةةال   امللم  في العلةةةةةةةةر اليد  ا حالة ملا ل  ل  دحر في يعد إلاعالل أ د 

تيةةةةةةةةويع اليةةةةةةةةلع حالخدلات حتهةار على  د سةةةةةةةةواةا حفي حاقع تلر ه ل ال ا   في التوا  

العلمي لإلعالل  تد عشةةةةةةةةةةةةرات التعريفات التي ح ةةةةةةةةةةةةعت للذا امللةةةةةةةةةةةةط   ل  ق ل ال ا  ال 

راحي  لع ن ا حالة حهقا للر ي  التي انطلع  حاملتاللال الذ   نظر كل لنه  لإلعالل ل 

 –اقتلةةةةةةةةةةةةةةةاد ةة   –كةةل لنهةةا كةةل بةةا ةة ا حلعةةل لرد الةةة هو تعةةدد أاعةةاد إلاعالل: اتلةةةةةةةةةةةةةةةال ةة  

هكريةةة ا حارت ةةةا ةةة  اعلوم النفحا حالااتمةةةا ا حإلادار ا حإلاعالما بةةةاإل ةةةةةةةةةةةةةةةةاهةةة    ى اختالف 

 .(2)املدارس الفكري  التي  وتمي اليها ال ا  ول.

ل على انةةةة  "أ ةةةةد أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةال ةةةةمل ا ةةةةار  الطلةةةةملا التي تهةةةةدف   ى لفةةةةت انس ةةةةاه حقةةةةد عرف إلاعال 

امليةةةةةةةةةةةةةة هلكال   ى سةةةةةةةةةةةةةةلع حخةةةدلةةةات  بتةةةااول اليهةةةاا حتقةةةدم لل  ل  خالا إلاعالل لعلولةةة  

ا حتهت  اعق (3)التعرين أح التوغ ةةةةةةمل أح التوشةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةد في لبةةةةةةاحلةةةةةة  لتنظ    دار  اليةةةةةةةةةةةةةةو "

الةةد تور ا مةةد لبمةةد امللةةةةةةةةةةةةةةرا بةةأل التعريفةةات بةةالةةةانةةمل تخالالي في إلاعاللا   ةة   رى 

إلاعالل هو "التعرين اليةةةةةل   حتلال باليةةةةةلعا حالخدلاتا حالفرص املتا  ا حهو لباحل  

تقريمل امليةةةةةةةةةةاه  بال املنت  أح لقدم اليةةةةةةةةةةلع  حبال امليةةةةةةةةةة هلة النها ي أح املنتفع بالخدل  أح 

 .(4)ال ا   ع  الفرص 

لقرحة أح ليةةةةةةمو  أح لر يا تظلر ل   حيرى ال ا   أل إلاعالل هو "كل الد غاو شةةةةةةخ ةةةةةة ي

بو وحا حيوا  عاد    ى املور لبددا حيهدف  لا  -ال  أح هردا-خالل  شخل   املعل  

  ى تيويع اليلع حالخدلات ح  ار  الطلمل عليهاا أح   ى ق وا تهةار حاملوشآت حتشخاص 

  لبةةةةةةدد  أح الا ةةةةةةا ةةةةةة  بةةةةةةألر ل  تلورا حالةةةةةةة نظاو لقةةةةةةابةةةةةةل لةةةةةةادا لتفع عل ةةةةةة  لع الةةةةةة

 حلعرحه ". 

حتر ز الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة  اليةةةال ةةة  على إلاعالنةةةات التتةةةاريةةة  هق ا حبةةةالتةةةا ي هةةة ل النوع ةةةات تخرى 

 لإلعالل ال تدخل  م  ا ار هذه الدراس .
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 مفهوم األخالقيات:

 

تخالق ات هي قواعد لليةلو  توالنا   ى الطريق  تهضةل أح ت ة  للتلةرف في لوقن 

ل  للةةةةةةةةادر لتعدد  ل ل تد ال اليةةةةةةةةماحي ا حأقواا الفالسةةةةةةةةف ا لعالا حتيةةةةةةةةتمد تخال  

.. حبشةةةةةةةةةةةةةةةةةل أ وو دقةة   مك  تعرين تخالق ةةات بةةأنهةةا "لتموعةة  ل  (5)حالعةةادات حالتقةةال ةةد

امل ادئ حاملعا او التي  قوم الا يال بتط  قلا اشةل اخت ارا التااا قرارات   وا لا  قوم 

 .(6)لدى  ي  الفعل الا يا ي" ب  ل  أهعااا حهذه امل ادئ هي التي تبدد

حهكذا ه ل تخالق ات تشةةةةةةةةةةل لعا او لليةةةةةةةةةلو ا هذه املعا او هي التي نزل قها لا  تور حلا 

ال تورا أح لا هو لق وا حلا هو غاو لق واا على اللةةةةةةةةةةةةةةع د   الفردا حالااتما يا حالبد 

ال قةةاهةة  ل  التةةأ  ةةد هنةةا على أل ل خال  اعةةد  ا تحا لبلي ييةةةةةةةةةةةةةةتمةةد لشةةةةةةةةةةةةةةرحع تةة  ل  

ل  املبل   للمتتمع بب    بدد هذا تخاو املعا او تخالق   التي تشةةةةةةةةةةةةل اتفاقا عالا حتةو 

ع و الزل  بال لتمو  أهرادها حال ةةةةةا ي عةةةةةالميا  م ةةةةةل لتموعةةةةة  الق   حاملعةةةةةا او العةةةةةامل ةةةةة  

 املتفع عليها بال املتتمعات البشري  على اختالف انتماةتها ال قاه   حالد و  .
 

 ت اإلعالن:أخالقيا

 

تم ل أخالق ات إلاعالل لتموع  الق   حامل ادئ حاملعا او التي  ت  تبد دها اغ   ترشةةةةةةةةةةةةةة د 

حتقوي  حتوا   ح ةةة   الوشةةةاط إلاعال يا حهي تشةةةةل لراع   أسةةةاسةةة   لةل ل  يشةةةتغل 

اشةةةةةةةةةةةةةةل ل اشةةةةةةةةةةةةةر أح غاو ل اشةةةةةةةةةةةةةر في لتاا إلاعاللا كاملعلنالا حشةةةةةةةةةةةةةركات إلاعاللا ححسةةةةةةةةةةةةةا ل 

تبدد هذه املعا او بناة على لا تضةةةةةةع  هذه املإلاسةةةةةةيةةةةةةات ل  قواعد ترت   إلاعاللا بب   

بما  تور حلا ال  تور  شةةةره ل   عالنات ع و حسةةةا ل إلاعالل املاتلف ا حاللدف هنا  تعلع 

 اغا    ما   للال  تهراد حاملتتمع اشةل عام.

عليهةةةةا عةةةةامل ةةةةاا حعلى الرغ  ل  حاود عةةةةدد ل  امل ةةةةادئ العةةةةالةةةة  ألخالق ةةةةات إلاعالل املتفع 

خةةاصةةةةةةةةةةةةةةة  ه مةةا  تعلع ب عق املبظورات  عةةدم  هةةانةة   رالةة  الا يةةةةةةةةةةةةةةةالا حعةةدم إلاسةةةةةةةةةةةةةةةاة  

ل د الا ح ذلة املعا او املتعلق  باسةةةةةةتادام ت فاا في إلاعاللا  ال أل الخلةةةةةةوصةةةةةة   التي 

تتلةةةةةةةةةةةةةةن قهةةا اعق املتتمعةةات تتعةةل بةةالضةةةةةةةةةةةةةةرحر  أل  ةول لةةةل لنهةةا لعةةا اوه ح ةةةةةةةةةةةةةةوابطةة  

 ع باإلعاللا حالة انطالقا ل     ع  ال قاه  اليا د  في كل لتتمع.تخالق   ه ما  تعل
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حبناةا على الة اسةةةةةةةةةةةةةةسند ال ا   في تبد ده للم ادئ تخالق   لإلعالل في هذه الدراسةةةةةةةةةةةةة  

على اعق املعا او العامل  ا حالخاص  التي تتلن قها املتتمعات العرب  ا حقد تم لت تلة 

 هنا في آلاتي:امل ادئ التي رأى ال ا   دراس ها 
 

 املعلولات التي  تضمنها إلاعاللا حالتي تعكح لدى ا توام عقل املتلقي.   -1

 استادام ت فاا في إلاعاللا حهو ل  تلور التي تلقى نقدا عامل ا لتزا دا.  -2

لدى حاود عالق  لنطق   بال الشةةةةةةةةةخلةةةةةةةةة ات امليةةةةةةةةةتادل  في إلاعاللا حاملنتتات  -3

 املعل  عنها.

 ا توام  قاه  املتتمع العربي.  -4

 استادام امل اوات حالا باةات الةوي  . -5

امل الغ  في استادام ص غ التفض ل حامل الغ ا التي ال تعكح اليق ق   ما هي في   -6

 الواقعا حالتي  لعمل التأ د لنها.

 الاستماالت امليتادل ا حلدى تر ازها على الحجا املنطق   حالعقل  . -7
 

حفي حاقع تلر هقد حالت الك او ل  الانتقادات لإلعالل حالتي ت هم  ب  دا  خر  أخالالي  

   او على العد د ل  تصعد ا حل  الة:
 

اأا انها ترسةةةةةةةةةةةةة  (7)أل إلاعالنات تغرا الناس على شةةةةةةةةةةةةةراة لا ل يةةةةةةةةةةةةةوا في  اا   ل    -1

  قاه  الاس هال  في املتتمع.

يةةةةةةةة   في تيةةةةةةةةويع اليةةةةةةةةلع حالخدلاتا حهو لا أل إلاعالنات تيةةةةةةةةتادم امل اوات الةو  -2

 يشةل  ن هاكا ألخالق ات املتتمع.

أل إلاعالنات   اوا لا تإلادا   ى خدا  حتضةةةةةةةةةةةةةل ل امليةةةةةةةةةةةةة هلةا ل  خالا امل الغ  في   -3

 (8)لباس  اليلع حالخدلات املعل  عنها.

أل إلاعالنات قد تيل  في رس  صور  نمط   تب  ل  قدر اعق هئات املتتمعا  -4

 (9) .. التي تقدم في إلاعالل هق   رلز لإلغراة بطريق  لل ن .ل ل املرأ

أل إلاعالنات قد  تشةةةةةةةةل  ةةةةةةةغطا اقتلةةةةةةةاد ا على لازان ات تهراد حتسةةةةةةةر.. حي دح   -5

الة أ وو ح ةةةةةةةةو ا في املتتمعات التي تشةةةةةةةةةل سةةةةةةةةوقا اسةةةةةةةة هال    ليةةةةةةةةلع لتتمعات 

ا حقد توصةةةةلت   دى الدراسةةةةات التي أاريت في اململك  (10)أخرى لنتت  حللةةةةدر 
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% ل  أ فاا ع ن  الدراس  يشعرحل بالض ع 39العرب   اليعود     ى أل  وا ي 

ل  حالديه  عند رهضةةةةةةةةةةةةةةلما شةةةةةةةةةةةةةةراة اليةةةةةةةةةةةةةةلع  املعل  عنهاا حهو لا  إلا د أل إلاعالل 

لةةرا  ييةةل  اشةةةل لا في التأ او على العالقات داخل تسةةر ا  ا  الع نوعا ل  ال

 .(11)بال تبناة حآلاباة

أل إلاعالنات قد تيل  في  هياد أاحا  الةماهاوا حالة بما تيتادل  ل  ألوال  -6

ل او  حغاو لويق  حأشةاا صاخ   ل ح للا أا اعد اما ي.. لما  تو  خ ارا سل    

ا حلعةةةةل هةةةةذا لةةةةا اعةةةةل (12)ح ةةةةةةةةةةةةةةةةةار  على نفيةةةةةةةةةةةةةة ةةةةات الةمةةةةاهاوا حت ةةةةةةةةةةةةةة     ى تخال 

تتربتةة  في العمةةل لعةةد  سةةةةةةةةةةةةةةنوات في حكةةاالت إلاعالل الالريك ةة  "اوبويةةةةةةةةةةةةةةمةةال" اعةةد 

 قوا: " نةةة   اا كةةةال للفرد أ ةةة  لعةةةا او أخالق ةةة  هةةةاإلعالل هو خخر لتةةةاا  مك  أل 

 فكر ه ة ا حأنة   اا كةال للتزلةا د و ةا حلبةاهظةا على أخالق ةات لتتمعة  هة ل للن  

 لمل لني تعرين إلاعالل ال تعد لناسةةةةةةةةةةةة   ل ".. حيضةةةةةةةةةةةة ن أ د الدارسةةةةةةةةةةةةال أن " اا 

القوى املدلر  في الرأسةةةةةةمال   حامللةةةةةةدر تقوى لتضةةةةةةا ا ح ةةةةةةعن تخال  هيةةةةةةوف 

 .(13)أا ر  س  إلاعالل بدحل تردد.

ترااع  ة  املعلولةات الوارد  في إلاعاللا حالتو از هق  على الةوانةمل النفيةةةةةةةةةةةةةة    -7

وا حالااتماع  ا حقد توصةةةةةلت دراسةةةةة  أاريت على إلاعالنات في  ندا   ى حاود تب

في غضةةةةةةةةةول خميةةةةةةةةةال سةةةةةةةةةن  املا ةةةةةةةةة   ل  إلاعالنات التي تبتوا على لعلولات ع  

 (14)املنتتات   ى إلاعالنات التي تر ز على أسلوب الي ا  بلف  عال .
 

حفي حاقع تلر ه ن  البد ل  إلاشةةةةةةةةةةار  هنا   ى أل الخلل ل ح في إلاعالل  وشةةةةةةةةةةاط اتلةةةةةةةةةةا يا 

خالل  تقد   رسةةةةةةةال  لع ن ا حلك  الخلل هلو ل ل  ل ل أا  شةةةةةةةاط اتلةةةةةةةا ي خخرا  ت  ل  

في الطريق  التي تقدم قها اعق إلاعالنات في حسةةةةةةةةا ل إلاعالم املاتلف ا حفي تسةةةةةةةةال مل التي 

 ييتادللا للممو إلاعالنات إل لار لا  رحاول ل  اشةل ل او حاذاب.

حبةةالتةةا ي هةة ننةةا حبقةةدر لةةا نإلايةةد  ةةةةةةةةةةةةةةرحر  حاود إلاعالل في املتتمع  وشةةةةةةةةةةةةةةةاط اتلةةةةةةةةةةةةةةةا ي  إلادا 

ح ا ن للم ا حيقدم خدلات لتنوع  ح رحري  ألهراد املتتمعا ه ننا في اات الوقت نرى 

ب ن  لةي  ةول إلاعالل ناهعا حلإلاد ا لو ا ف  اشةةةةةةةةةةةةةةل   تابي حلف د للمتتمعا خاصةةةةةةةةةةةةة  في 

ا ه ن   و غي أل  را ي القا مول عل   عددا ل  املعا او امللم  التي بلداننا العرب   النال  
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 تمل  خضةةةةةاع  للاا حل  الة أل  ةول إلاعالل صةةةةةادقا ه ما  قدل  ل  حعودا حأل  ةول 

أل نا في الةا حأل تةول املعلولات التي  تضةةةةةةةةمنها كالل  ححاضةةةةةةةةي  حبع د    ع  الغمو  

 دئ املتتمع حق م  حأخالق  حخداب .حالتفياوات املاتلف ا حأل  باهظ على ل ا

حال  ةول همةة  هق  تيةةةةةةةةةةةةةةويع اليةةةةةةةةةةةةةةلع حالخةةدلةةات أ ةةا كةةال نوعلةةا حالتوحي  للةةا بةةأ ةة   ريقة  

ح  ار  الناس القتنائهاا حلك  عل   أل  طرح هق  لا  بتاف  ل   الناس ا ت ااا  ق ق اا 

طب ةةةةة  لراع ةةةةةا في الةةةةةة  رحف املتتمع الاقتلةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد ةةةةة  حأحلويةةةةةاتةةةةة ا حأل  بتعةةةةةد ع  اليةةةةةةةةةةةةةة

حإلاسةةةةةةةةةةةةةةفةةةةةاف ح  ةةةةةار  الغرا زا حأل  تتنةةةةةمل التقل ةةةةةد حالنقةةةةةل ع  املتتمعةةةةةات تخرىا التي 

تاتلن  قاه ا حهكريا حأخالق ا لع لتتمع ا حأل  را ي  دحد  قاه  املتتمعا ح لةان ات 

أهرادها حأل  ر ز على لا هو لف د لل ا حأال يعمل على  شةةةةةر حتعزيز  قاه  الاسةةةةة هال ا حأل 

حغرس العادات الصةةةةةي   للمتتمع ل  خالا لا  قدل  ل  توع   حارشةةةةةاد ييةةةةةل  في  شةةةةةر 

 حنص  في املتاالت املاتلف  بما يياعد على رق   حتطوره.

حلتبق ع الة ه ن   لةةةةاو ل  الضةةةةرحرا ح ةةةةع الضةةةةواب  حالسشةةةةرمعات الالرل  التي ترسةةةة  

حدق عا بما  كفل  دحدا لإلعالل حتقالل عمل ا حت ال لا ل  حلا عل   اشةل حاض  حصريح 

عدم خرحف إلاعالنات ع  ل دأ الل اق ا حيلزللا بأل تعمل  ةةةم  ليةةةا   تعرهلا ليةةة قاا 

حتتمك  في   ارها ل  أداة دحرها املنوط قهاا حا ةةةةةةع  في اعت ارها للةةةةةة ي  املتتمع العل ا 

 التي ال  و غي املياس قها أح خرقلا تبت أا ل ور.
 

 لتحليلية:ثالثا: عرض وحتليل نتائج الدراسة ا

 

 عالل تتةةةاريةةةا عر ةةةةةةةةةةةةةةةةت في  (16)قةةةام ال ةةةا ةةة  في هةةةذه الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة  بتبل ةةةل سةةةةةةةةةةةةةةتةةة  عشةةةةةةةةةةةةةةر  

 ا حقد أسفرت الدراس  ع  آلاتي:LBCا حMBCقناتي
 

 نوع اإلعالنات التجارية يف قناتي الدراسة: -1
 

توصةةةلت الدراسةةة  التبل ل     ى حاود ارتفا    او في  عالنات اليةةةلعا لقابل ترااع حاضةةة  

إلعالنات الخدلاتا حعلى صةةةةةةةع د اليةةةةةةةلع نال ظ أ ضةةةةةةةا غ ابا شةةةةةةة   كالل إلعالنات اليةةةةةةةلع 

املعمر ا في لقابل  ضةةةةةةةةةةةةةةور لك ن إلعالنات اليةةةةةةةةةةةةةةلع الاسةةةةةةةةةةةةةة هال   ا حهو لا يعكح تدع   

   ا تلر الذا   رى ال ا   أن  يشةةةةةةةةةةةل خلال على صةةةةةةةةةةع د الاتتاهات حالانماط الاسةةةةةةةةةة هال
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اليةةةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةةةةات التنموي  في لتتمعات العال  ال ال ا التي هي في  اا  لاسةةةةةةةةةةةة    ى ترشةةةةةةةةةةةة د 

 الاس هال ا حالي  على لواال  ال قاه  الاس هال   ا حالدهع   ى اقتناة اليلع الضرحري .

نظفةةات بةةأنواعلةةا املاتلفةة ا حالعطورا حقةةد تم لةةت اليةةةةةةةةةةةةةةلع الاسةةةةةةةةةةةةةة هال  ةة  املعل  عنهةةا في:امل 

حلواد التتم لا حاليلويات بأنواعلا حأشةةةةةةةةةاللا املتعدد ا حتدحي ا حاملالاح.. ألا  عالنات 

الخدلات حالتي ااةت  ما س قت الاشار  اشةل لبدحدا هقد تر زت في لرا ز التتم لا 

 قات حتغا ي.حإلاعالل ع  اعق ال وال  التلفزيون  ا حهي ام علا برال  للمياب
 

 استخدام املعلومات يف اإلعالنات:   -2
 

ان هت الدراس    ى ترااع املعلولات الوارد  في إلاعالنات الخا ع  للتبل لا     ا تفت 

تلةةةة إلاعالنةةةات بتقةةةد   الوعود اليةةةاملةةة ا ح  ةةةار  خ ةةةاا املتلقيا حالتبل ع بةةة    ى أاواة غاو 

ل ةة  كةةاللةةةةةةةةةةةةةةور  حتلوال حالير ةة  حألةةا   حاقع ةة ا حالتو از على عنةةاصةةةةةةةةةةةةةةر الةةةااب ةة  الشةةةةةةةةةةةةةةة

التلةةةةةةةةوير الةذاب ا حغاوها ل  تسةةةةةةةةال مل الاسةةةةةةةةتعرا ةةةةةةةة   في لقابل ترااع   او للمعلولات 

 ع  تلة اليلع.

حفي حاقع تلر هةةةة ل ترااع املعلولةةةةات ل  إلاعالنةةةةات  تعةةةةل املتلقي غاو قةةةةادر على لعرهةةةة  

املفا ل  بال اليلع املسشاقه      خلا ا اليلع  حلةوناتهاا لما  وقع  في  او  عند 

 رى خ واة إلاعالل أل غ ةةاب املعلولةةات في إلاعالنةةات  نعكح سةةةةةةةةةةةةةةل ةةا على الةملورا   ةة  

 فقده القدر  على الاخت ار الراشةةةةةةةةةةةةةةدا القا   على امل ورات املنطق  ا أح املقارن  بال لار   

 .(15) حأخرى 

إلاعالنةةات ل  املفرح  أل  لتزم  حمعني عةةدم حاود املعلولةةات غ ةةاب لةول أخالالي لل  في

ب  املعلنولا هاملعلولات  ع أسةةةةةةةاحةةةةةةة ي ل   قو  املتلقيا   ني عليها قرارات ا حبالتا ي ه ل 

ترااعلا يشةةةةةل ان هاكا ليقو  امليةةةة هلة الذا   اوا لا  تاذ قرارات  الشةةةةرا    بناة على لا 

  قدل  ل  إلاعالل.
 

 نوع الشخصيات املشاركة يف اإلعالن:  -3
 

يت الدراسةةةة   ضةةةةورا لك فا للمرأ  في إلاعالنات لبل التبل لا     شةةةةملت أغلمل أحضةةةة

إلاعالنات  لورا   اوا للمرأ ا التي قدلت  شةةةةةةخلةةةةةة   ر  يةةةةةة    ةةةةةةم  الرسةةةةةةال  إلاعالن  ا 

حقد سةةةةةةةةةةةةة طر العنلةةةةةةةةةةةةةر الويةةةةةةةةةةةةةا ي على  عالنات لواد التتم لا حالعطورا حلواد التنظ نا 



 2017 العاشر: -العدد التاسع( 04)جمللد ا: االجتماعياجمللة الدولية لالتصال  

203  
 

ا حاملالاحا حالةةةةة كلةةةة  في لقةةةةابةةةةل  ضةةةةةةةةةةةةةةور لبةةةةدحد حاملواد الغةةةةذا  ةةةة ا حاملنةةةةاد ةةةةل الورق ةةةة 

للراااا لع ارتفا  أ ضةةةةةةةةةةةةةا لإلعالنات التي  ظلر هيها كل ل  الويةةةةةةةةةةةةةاة حالرااا لعاا  ما ت  

اسةةةةتادم الا فاا أ ضةةةةا  مرحف  عال ي في عدد ل  إلاعالناتا حل  الة  عالنات صةةةةابول 

 ا حقد اسةةةتادلت في د تواا ح عالنات  فا ات ت فااا حبعق  عالنات اليةةةلع الغذا  

ام ع تلةةة إلاعالنةةات أنوا  لتعةةدد  ل  املوسةةةةةةةةةةةةةة قى تراح ةةت بال املوسةةةةةةةةةةةةةة قى اللةةةةةةةةةةةةةةةاخ ةة ا 

حاللاد  ا حالة  يةةةةةةةةةةةمل    ع  كل نو  ل  أنوا  إلاعالناتا هقد اسةةةةةةةةةةةتادلت املوسةةةةةةةةةةة قى 

اللةةةةاخ    ةةةةي    عالنات اليلويات حبعق  عالنات لواد التنظ نا في  ال اسةةةةتادلت 

 امل   ي   لواد التتم ل حالعطور.املوس قى اللاد   الي

حقد أدت املرأ  في ام ع إلاعالنات املذكور  أدحارا  غرا   ا حاسةةةةةةةةةةتادلت  داهع للشةةةةةةةةةةراةا 

حقدلت في صةةةور  نمط   تقل د  ا تعكح الو ةةةع املتودا للمرأ  العرب   عمولاا     ل  

ا ههي تقوم تظلر املرأ   ط     ل ال أح للندسةةةةةةةة  أح  قوق  ا بل ايةةةةةةةةدت أدحارا هالشةةةةةةةة  

اغيةةةة ل املالاحا  ما أنها  اه   ا د ا حراقلةةةة ا ححسةةةة ل   غراة للرالا حداهع أسةةةةاحةةةة ي 

في تيةةةةةةويع اليةةةةةةلعا حهي قهذه اللةةةةةةور  تع   على هال  الي ا ا حال تمارس دحر أسةةةةةةاحةةةةةة ي 

 هيها.

 مدى ارتباط السلع واخلدمات املعلن عنها بالشخصيات املصاحبة:  -4
 

العالق  بال الشةةةةةخلةةةةة ات امليةةةةةتادل  في إلاعالل  أسةةةةةفرت الدراسةةةةة  ع  حاود غمو  في

حلا هو لعل  عن  في قناتي الدراس ا     ل  تظلر عالق  حاضي  بال الطرهالا  ال ه ما 

نةةةةدرا هقةةةةد  لرت ل ال املرأ   مرحف أسةةةةةةةةةةةةةةةةةاحةةةةةةةةةةةةةة ي في  عالنةةةةات املنةةةةاد ةةةةل الورق ةةةة ا حالعطور 

 لرت املرأ  في كةةةةل  الراةةةةال ةةةة ا حلعةةةةااال تسةةةةةةةةةةةةةةنةةةةالا حاليلويةةةةاتا حاملنظفةةةةاتا بمعنى أخر 

إلاعالنةةةات تقري ةةةاا سةةةةةةةةةةةةةةواة املرت طةةة  قهةةةا أح غاو املرت طةةة  قهةةةاا لمةةةا  ةةةدا على أل الغةةةا ةةة  ل  

اسةةةةةةةةةةةةةةتاةةدام املرأ  هي غةةا ةة   غرا  ةة  صةةةةةةةةةةةةةةرهةة ا اللةةدف لنهةةا شةةةةةةةةةةةةةةةد انس ةةاه املتلقي حلفةةت نظره 

ا لإلعاللا تلر الةةذا  قلةةل ل  قةةدر املرأ ا حيب  ل  لةةةان هةةاا حمعزر بةةالتةةا ي ل  صةةةةةةةةةةةةةةورتهةة

 اليل   ا حهو لا  نافي امل ادئ الاخالق   العال  للمتتمع العربي.

ألا بالويةةةةةةةةةةةةةة   ل  فاا هقد اسةةةةةةةةةةةةةةتادلوا أ ضةةةةةةةةةةةةةةا  مرحاال لليةةةةةةةةةةةةةةلعا  دهعول الوالد     ى 

الشةةةراةا      لر اعضةةةل  في  عالنات ل عق لواد التنظ نا في ليةةةعى لدغدغ  شةةةعور 
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تم بأهم   هذا املنت  في  ما   ا فاللا ل  عد د تلرا ا  ما  لر اسةةةةةةةتادام ت فاا 

فا اتا التي توهر ل  فاا  ما    وا ال وما ح عالنات في اعق إلاعالناتا   عالنات الي

الكريمات املر    التي تباهظ على الةيدا حهو لا يعد خرقا أخالق اا     ل  املفتو  

عدم تو  ن ت فااا حعدم اسةةةةةةةةةتغالا لشةةةةةةةةةاعر حعوا ن آلاباة حالاللات ل  خالا رب  

وه ا حتوهاو ليةةةةةةتوى اهضةةةةةةل اقتناة سةةةةةةلع لع ن  برهاه   ا فالل ا حالعنا   بصةةةةةةي ه  حنم

لي اته ا حقد  لر حاضةةةةةةةيا أل تلة إلاعالنات ترسةةةةةةة  الاسةةةةةةة هال   ق م  عل اا لا قد  إلادا 

  ى رعزعةة  سةةةةةةةةةةةةةةل  الق   لةةدى ت فةةاا الةةذ   قةةد يشةةةةةةةةةةةةةةةاهةةدحل هةةذه إلاعالنةةاتا خةةاصةةةةةةةةةةةةةةة  في 

 لتتمعاتنا العرب   النال  .

ات التي تكيةةةةةةةةةةةةةة ه  اتتاهات حيرى خ واة إلاعالل أن   ب ذ أل ييةةةةةةةةةةةةةةتادم ت فاا في إلاعالن

حق   حسةةةةةةةةةلو  ات تربوي  لف د ا تيةةةةةةةةةاعده  على التك ن لع أنفيةةةةةةةةةل  حلع املتتمعا حأل 

 ةول اسةةةةةةةةةةةةةةتادام ت فاا في املتاالت املطلوب  لن  كالقراة  حاليفا  على ال  ئ  ح شةةةةةةةةةةةةةةر 

الو ي حاليةةةةةةةةةةةةةةلو  ةات الصةةةةةةةةةةةةةةي ة ا حأنة   تةمل عةدم  اسةةةةةةةةةةةةةةتغالا  لور الا فةاا في إلاعالنةات 

غ   دهع للشةةةةةةةةةراةا  تى ال  ةونوا لدعا  للمباكا  اللةةةةةةةةةع   ل  فاا ل  احا  عالل  ةةةةةةةةة

 (.16)الظرحف الاقتلاد   اللع  

 

 مدى مالئمة اإلعالنات حمل الدراسة لثقافة اجملتمعات العربية:  -5
 

 رت   إلاعالل بلةةةةةةةةةةةةةةالت ح  ق  لع املتتمع الذا  وتت ا حمعت و عا يةةةةةةةةةةةةةةا ل قاهت ا حبالتا ي 

 تضةةةةةةةةةةةةةةمنهةا إلاعالل تم ةل في أغل هةا ق    قةاهة  الةمةاعة  التي تضةةةةةةةةةةةةةةع  ةدحدا هة ل الق   التي 

 قاه   على التع او في الخطاب إلاعال يا بب    مك  تبل ل لبتويات الخطاب إلاعال ي 

احقد سةةةةةةةةةةةةةةعت الدراسةةةةةةةةةةةةةة  اليال     ى لعره  لدى (17)كا عةاس از ي للمتتمع الذا  فرره

تتمع العربيا حالةة ل  خالا املعةا او آلات ة : لال مة  إلاعالنةات لبةل الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة  ل قةاهة  امل

نوع   املالاح التي ترتديها الشةةةةةةةةةةةخلةةةةةةةةةةة ات الظاهر  في إلاعاللا حنوع   اللةةةةةةةةةةةور امللتقط ا 

 حب ئ  التلوير.

حقد أهضةةةةت الدراسةةةة    ى حاود خلل ق مي حأخالالي   او ه ما  تعلع باملع ار تحاا هأغلمل 

حهي ترتةديهةا تسنةافي  -  الويةةةةةةةةةةةةةةةا  ة  لنهةا خةاصةةةةةةةةةةةةةةة -املالاح التي  لرت شةةةةةةةةةةةةةةخلةةةةةةةةةةةةةة ةات إلاعالل 

حأخالق ات املتتمع العربي امليةةةةةةةةةةةل ا     اختفت تمالا املالاح املبسشةةةةةةةةةةةم ا    في لقابل 
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اسةةةةةةةةةةةتادام لفرط للمالاح القلةةةةةةةةةةةاو  حالعاري  حامللتلةةةةةةةةةةةق  بالةيةةةةةةةةةةةدا حالتي ت ور لوا ةةةةةةةةةةةع 

الا هتو  لتعدد  ل  ايةةةةةةةد املرأ ا في  ال ل  ت ةةةةةةةةل املرأ  املتذة   أا  ضةةةةةةةور  ذ ر خ

الدراسةةةةةةةةة ا ألا املالاح العرب   التقل د   حالشةةةةةةةةةع    هل   ك  للا هي تخرى أا  ضةةةةةةةةةورا 

حفي املتمل ت  اسةةةةةةةتادام لالاح ل  خارف ال  ئ  العرب   امليةةةةةةةلم ا حقد كال حاضةةةةةةةيا أل 

 اللدف تساح ي ل  الة هو  برار لفات  املرأ ا للتأ او على لتلقي الرسال  إلاعالن  .

نوع   اللةةةةةةةةور امللتقط ا هقد أحضةةةةةةةةيت الدراسةةةةةةةة  حاود تر از   او حليةةةةةةةةتفز حه ما  اا 

على ألةةا   لبةةدد  حل او  ل  ايةةةةةةةةةةةةةةةةد املرأ  في إلاعالنةةات لبةةل الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة ا كةةالشةةةةةةةةةةةةةةفتالا 

حتردافا حاليةةاقالا حالشةةعرا حت تافا حالذراعالا حكل هذه تازاة تعر  عاري ا ما 

ا ها  الزل  املالةةةةةةةةةةةةا لليةةةةةةةةةةةةلع  التي أل الزل  املالةةةةةةةةةةةةا لعر  هذه اللقطات   اوا ل

 دحر  وللةا إلاعاللا هفي أ د إلاعالنات تظلر لتموع  هت ةات  رتد   لالاح كاشةةةةةةةةةةةةةةفة ا 

بالوال لاتلف   حيرقل  بطريق  ل او ا حفي أخر املشلد  تض  أل إلاعالل  رحف لعدسات 

طل الصةةةةةةةق  بالوال لاتلف ا حبنفح الطريق   ت  التوحي  لشةةةةةةةال و "صةةةةةةةا يةةةةةةة لة"ا     ت

هتا  ام ل  ترقا اشةةةةةةةةةةةةةةعرها الذا  تما ل  م نا حميةةةةةةةةةةةةةةاراا حسةةةةةةةةةةةةةة  سةةةةةةةةةةةةةةا     او  تبتوى 

املورا غفاواا  رقا هو تخر على أ غام لوسةةةةةةة ق   سةةةةةةةرمع ا حفي ال يظات تخاو  تظلر 

 عل   الشال و التي يعود للا الفضل في اعل هذا الشعر ناعما كاليرير.

الدراسةةةة  أن  قد ت  اسةةةةتادام ب ئات تعكح ألا ه ما  تعلع ب  ئ  التلةةةةويرا هقد أ لرت 

أاواة يغلمل عليها الطااع الرحلا  ةةةةةةةةةةة ي املفرط في الخ ااا لع التو از على كل لا ل  شةةةةةةةةةةةأن  

أل  ضةةةفي صةةةور   امل  على املشةةةلد العام لإلعاللا كاسةةةتادام املنا ر الخالب ا حاليدا ع 

لتبل ع لع الخ اا في العال ا حشةةةةةةةةةةةةةةا   ال برا حصةةةةةةةةةةةةةةاالت تهراحا حأ  انا غرف النوما حا

 ال يابا حالة  لعانا في   ار  الخ اا حالدهش  حالتأ او. 
 

 استخدام املغريات اجلنسية يف اإلعالنات:  -6
 

  اوا لا ييتادم إلاعالل امل اوات الةوي   لشد الانس اها  تى ح ل ل  تك  اليلع  املعل  

بشةةةةةةةل ليةةةةةةتمر في اسةةةةةةتادام عنها لرت ط  بتلة امل اواتا حيال ظ أل هنا  رياد  لطرد  ح 

هذا امل اوا حالة ملا ل  ل  تأ او ها ل على الناسا هلو  إلادا   ى تبك  املعل  في سةةةةةةةةةةةةةةلو  
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ا حبالتا ي ه ل التعر  للرسةةةةةةةةةةةةةةال  -املتلقي الذا ال ييةةةةةةةةةةةةةةتط ع تتاهل هذا امل او أا الةوح

 (18)إلاعالن   يعد هنا تهد دا لق   املتتمع حأخالق  ح قاهت 

  اليال   ع  حاود اسةةةةةةةةةةةتادام لفرط لإلغراةات الةويةةةةةةةةةةة  ا حلما حقد  شةةةةةةةةةةةفت الدراسةةةةةةةةةةة

 لفت الانس اه أل هذه إلاغراةات قد شةةةةةةملت أغلمل إلاعالنات التي ت   خضةةةةةةاعلا للدراسةةةةةة ا 

     لرت املرأ  في لواقن عد د  حهي عاري  اليةةةةةةاقالا حعاري  اللةةةةةةدرا حالا تافا بل 

م ال تغطي ايةةةةةةةةةةةةةةةدهةةا سةةةةةةةةةةةةةةوى رغو  ح لرت املرأ  حهي عةةاريةة  تمةةالةةا تيةةةةةةةةةةةةةةتب  داخةةل اليمةةا

اللةةةةةابول حبعق الورحد اليمراة املتنا ر  على ايةةةةةدهاا كل الة قهدف التوحي  للةةةةةابول 

لعالا حفي  عالل خخر لنو  ل  الكري   لةةةةةةةور إلاعالل هتا  ام ل  ترتدا لالاح قلةةةةةةةاو ا 

تكشةةةةةةةةةن ع  أازاة عد د  ل  ايةةةةةةةةةدهاا حهي تيةةةةةةةةةتادم "الفارلال" لتو  مل حتنع   أازاة 

 ل  ايملا.  ياس 

حفي  عالل خخر ع  نو  ل  اليلويات تظلر هتةا  عاري  الشةةةةةةةةةةةةةةعر حالا تةافا ترتدا لالاح 

 قلاو  تقتوب ل  شاب  تى تةاد تاللح ايده لتقدم ل  قطع  ل  اليلوى.

حفي  عالل خخر أ ضةةةةةةةةةةةةةةةةةا تظلر هتةةةةا  ترتةةةةدا لالاح عرحسا ترقا  ةةةةةةةةةةةةةةي ةةةة  راةةةةل حسةةةةةةةةةةةةةة  

لل ئ  بأصةةةةةةةةةةةةوات آلاالت املوسةةةةةةةةةةةة ق  ا حفي نها   لتموع  ل  الفت اتا داخل صةةةةةةةةةةةةال    او  

 املشلد  تض  لنا أل إلاعالل كل   دحر  وا نو  ل  املناد ل الورق  .

حفي لبل للمالاح تطل لتموع  ل  الفت ات الةم الت  رتد   لالاح قلةةةاو  حيرقلةةة  

على أ غام املوسةةةةةةةةةةةة قى اللةةةةةةةةةةةةاخ  ا حفي نها   املشةةةةةةةةةةةةلد  تضةةةةةةةةةةةة  أل إلاعالل  دحر  وا دعو  

 ةملور   ى ريار  لتتر اد د ل  ع املالاح.ال

حفي  عالنات  وا عدد ل  تهالم "املرتقمل عر لا" تر ز الةالاوا على املشاهد الياخن ا 

كالق ل بال املرأ  حالرالاحاملشةةةةةةةاهد اليم م   هو  اليةةةةةةةريرا حكل الة قهدف إلاعالل ع  

 لوعد عر  ه ل  لعال.

حسةةةة قانهاا حصةةةةدرهاا حشةةةةعرهاا  مداخل للتوحي   حقد اسةةةةتادلت ا تاف املرأ ا حارداهلاا

لليةةةةةةةةةةةةةةلع املعل  عنهةةةا بةةةأنواعلةةةا املتعةةةدد ا  مةةةا ت   ةةةذلةةةة تو  ن لةةةداخةةةل أخرى تتم ةةةل في 

 ريقة   الم املرأ  امليةةةةةةةةةةةةةةتاةدلة  في إلاعاللا ح ريقة  لشةةةةةةةةةةةةةةيهةاا ح ر ة  ع نيهةاا حايةةةةةةةةةةةةةةةدهةاا 

د املشةةةةةةةةةةةةاهد حدهع  حتأحهلاا كل الة بالط ع لخلع أ  و ا ار  لمكن  في إلاعاللا قهدف شةةةةةةةةةةةة

 القتناة اليلع التي قد ال  ةول أصال في  اا   ليها.
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حقةةةد أ لرت املشةةةةةةةةةةةةةةةةاهةةةد املقةةةدلةةة  في إلاعالل ارأ    او  في ارتةةةداة املالاحا حاخت ةةةار نوع ةةة  

لع نةةةة  ل  الفت ةةةةات دحل غاوه   تمازل بةةةةالةمةةةةاا حالفتنةةةة  حالا ةةةةار ا حتقةةةةد مل   نمواف 

  الق   حالعاداتا حبطريق  ليتفز  تمتد الاس هال  للفتا  العرب   العلري  املتبرر  ل

حتعلي ل  ق   الاقتناة املاداا "    تلةةةةةةةةةور تلة إلاعالنات اقتناة سةةةةةةةةةلع  لع ن  على أن  

ا حميةةةةةةةةةةةةةةتادم املعلنول (19)لع ار ااتما يا بب   يشةةةةةةةةةةةةةةعر ل  ال  متلةونها بأنه  لبرحلول 

تو  فلا في الرسةةةةةةةةةةةال  إلاعالن    ألال الة عدد ل  الرلور الااتماع   حالنفيةةةةةةةةةةة   التي  ت 

 .(20)قهدف   ا   اليلع  املعل  عنها قهال  براق  تاالن اليق ق  في أ وو ت  ال
 

 مدى استخدام صيغ التفضيل واملبالغة: -7
 

  اوا لا ييتادم املعلنول العد د ل  ص غ التفض ل ل ل: تهضلا حت ي ا حتاودا 

اللةةةةةةةةةةةةةة غ حالةلمات التي  قلةةةةةةةةةةةةةةد املعلنول ل  اسةةةةةةةةةةةةةةتاداللا حت ووا حتل ل..   ى خخر تلة 

  لار سةةةةةةلعل  للميةةةةةة هلة على أنها تمتلة كل لقولات املناهيةةةةةة  في اليةةةةةةو ا حالتي تتعللا 

أ وو تمازا ع  غاوها ل  اليةةةةةةةةلع املشةةةةةةةةاقه ا حفي حاقع تلر ه ل هذا الاسةةةةةةةةلوب يعكح  ال  

ملعل ا تلر الذا  لنن على ل  الخدا  للمتلقي الذا قد  قع في هخ تلد ع ادعاةات ا

 أن  تضل ل.

حقد أ لرت الدراس  اليال   استادام املعلنال للذا الاسلوب بطر  لتعدد ا      ظلر 

 عالل  لشةةال و "ه د خند شةةولدرر" على أن  اليل تل ل حتح د ملشةةةل  قشةةر  الرأسا في 

لى الة  إلا د أل أ وو  ال  ظلر  عالل خخر صةةةابول "د توا" على أن  تهضةةةلا حللتدل ل ع

 ل  عشري  لل ول الرأ  في لنطق  الشر  تحس  ييتادل  هذا اللابول.

حيزداد تلر سةةوةا عندلا  تعلع ب عق املو ةةوعات اات الط  ع  الخاصةة  كاألدحي  ل الا 

حالةةة نظرا لييةةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةة ةة  هةةذه اليةةةةةةةةةةةةةةلع حخطور  اسةةةةةةةةةةةةةةتاةةداللةةا بةةدحل العود    ى الط  ةةمل 

ة إلرال  ال لغ   ترا السيةةويع للذا املنت  على أن  تهضةةل املاتاا هفي  عالل  وا دحا

ساع ا دحل تقد   أ   لعلولات ع  لةونات الدحاة حخلا ل ا  12ليل هذه املشةل  في 

لما قد يشةةةةل خطور  على  ةةةي  املريقا حالة على الرغ  ل  ح ةةةع ع ار   تبت با  

للا للمتلقيا تدعو   ى أن  صةةةةةةةةةةةةةغاو في نها   إلاعالل حبعد   لةةةةةةةةةةةةةاا الرسةةةةةةةةةةةةةال  املطلوب   لةةةةةةةةةةةةةا

" تمل اسةةةةةسشةةةةةار  الط  مل"ا ح اا لا راع نا ليةةةةةأل  أل اعق املشةةةةةاهد   قد ييةةةةةتمعول   ى 
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إلاعالل حمشةةةاهدحن ا حلكنه  قد ال  قرأحل بالضةةةرحر  النا سةةةالن الذ را ه ل الة يعني 

بما أل املتلقي هنا قد  ةول غاو قادر على اسةةةةةةةس عاب الةزة املكتوب ل  الرسةةةةةةةال ا حالذا ر 

  ةول قد ح ن قهذا الشةل للدف لقلود ل  ق ل املعل .

حمعةةد هةةذا الاسةةةةةةةةةةةةةةلوب لنةةاه ةةا ل خالق ةةات التي  تةةمل أل  تلةةةةةةةةةةةةةةن قهةةا إلاعاللا   ةة  تفقةةد 

 امل الغ  إلاعالل للداق ت ا حتشكة في ليأل  تقد م  ل يقا ع بأسلوب لو و ي.
 

 االستماالت املستخدمة يف اإلعالن: -8
 

غالمل نوعال ل  الاسةةةةةةةةةةتماالتا تحا لنطقي  ر ز على املعلولات تيةةةةةةةةةةتادم إلاعالنات في ال

حال  انات حاليقا عا حال ا ي عا في  ر ز على ت اس ح حاملشاعر حالعوا ن حالوادالا 

حقد ان هت الدراسةةةةةةة    ى سةةةةةةة طر  تال  لالسةةةةةةةتماالت العا ف   في ام ع  عالنات الدراسةةةةةةة ا 

أحضةةةةةةةةةةةيناا حرربما أ ضةةةةةةةةةةةا لط  ع  اليةةةةةةةةةةةلع حقد  ةول الة تعويضةةةةةةةةةةةا لغ اب املعلولات  ما ح 

املعل  عنهاا حهي اليةةةةةةةةلع الاسةةةةةةةة هال   ا      ر ز املعلنول على تيةةةةةةةةويع أسةةةةةةةةال مل الي ا ا 

 –ل ال  -ح  ار  خ اا املتلقيا حدغدغ  أ الل ا حاللعمل على حتر الوعود.. هلذا الشةةةةةةةةةةةةةةال و  

ي ل  ت الم..  تعل شةةةةةةةةةةةةةةعر  أ وو  عول ا حهذا العطر  تعلة تع شةةةةةةةةةةةةةةال في عال  اللتناه

 حقح على الة ل  حعود حأ الم خ ال   تاا مل عوا ن املتلقي ال عقل .

حال تو ي الاسةةةتماالت العا ف   خلةةةا ا اليةةةلع  حتر    ها حاسةةةتعماالتها قدرا ل  تهم   

 بقدر لا تعنى باالهتمام باأل ار النفي   التي تتو لا تلة اليلع  لدى لقتنيها.

سةةةةةةةةتماالت املنطق   قلةةةةةةةةورا   اوا في الوشةةةةةةةةاط إلاعال ي عمولاا حمعد ترااع اسةةةةةةةةتادام الا  

حخلال  عالن اا حربما يعكح أ ضةةةةةةةةةةةةةةا تدن ا في ليةةةةةةةةةةةةةةتوى اليةةةةةةةةةةةةةةلع املعل  عنهاا      تطلمل 

اسةةةةةةةةةةةةةةتاةدام الاسةةةةةةةةةةةةةةتمةاالت املنطق ة  تقةد   الحجا حال واهال حال  ةانةات حاملعلولةات املقنع  

ليةةةةةةةلع  حخلةةةةةةةا لةةةةةةةلا التي تس ح ل هراد للمتلقي  وا تلة اليةةةةةةةلعا حالتو از على  لةان ات ا

الاخت ار املناسةةةةةمل ل  بال اليةةةةةلع املعرح ةةةةة ا حبالتا ي ه ل ترااع تو  ن هذه الاسةةةةةتماالت 

قد يعكح ل ح هق  عدم قدر  املعلنال على تقد   الحجا املنطق   الداهع  للشةةةةةةةةةةةةةةراةا 

حبالتا ي ه ل  حلك  أ ضةا عدم توهر الخلةا ا املقنع  في اليةلع التي  دحر  وللا إلاعاللا

املارف الو  د للمعل  في هذه اليال  هو ال ةوة السةةةةةةةةةةةةتادام الاسةةةةةةةةةةةةتماالت العا ف   دحل 

 غاوها.
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حامللفت للنظر على هذا اللةةةع د ل ح اسةةةتادام الاسةةةتماالت العا ف   في إلاعالناتا لك  

ام لعقل امل او لالنس اه هو التوااع الك او لالستماالت املنطق  ا الذا يعكح ربما عدم ا تو 

 املتلقيا حبالتا ي خلال أخالق ا على صع د لمارس  الوشاط إلاعال ي.
 

 اخلامتة 

 

 أوال: أهم النتائج:

 

انتهت الدراسةةةةةةةةة الى ردةةةةةةةةد الادهد  ع الصتائ  االقية على دةةةةةةةةا د      ا  االيارسةةةةةةةةة 

 إلاع ن ة في  صاتي الدراسة، وذلك كالتالي:
 

الاس هال   ا لقابل ترااع   او إلعالنات حاود س طر  ش   لطلق  إلعالنات اليلع  -1

اليةةةةةةةةةةلع املعمر ا ح عالنات الخدلاتا حتعكح هذه النس ت  خلل أخالق ا  تعلع اعدم 

لراعا   رحف لتتمعات العال  ال ال  الاقتلاد  ا حأحلويات  التنموي ا هالتو از على 

ل أهراد هذه تيةةويع اليةةلع الاسةة هال     مك  أل ييةةل  في  شةةاع   قاه  الاسةة هال  با

 املتتمعات التي تعا ي في أغل ها ل  العور حالفقر حالتالن.

ترااع  ة  املعلولات في إلاعالنات الخا ع  للدراس ا حس طر  تسلوب إلا با يا  -2

الذا  وغل في دغدغ  ح  ار  ت اسةةةةةةةةةةةةة ح حالغرا زا تلر الذا يعد اسةةةةةةةةةةةةةتافاها اعقل 

يعكح عةةةدم رغ ةةة  املعلنال في التق ةةةد بةةةأ ةةة  املتلقيا حهرحبةةةا ل  تقةةةد   اليقةةةا عالمةةةا 

 التزالات قد تفر لا املعلولات تتاه املي هلكال.

حاود استادام  عال ي   او للعنلر الويا يا حالة لقابل استادام أقل حلبدحد  -3

للعنلةةةةةةةةةةةةةةر الراةةا يا حهو لةةا يشةةةةةةةةةةةةةةاو   ى تو  ن املرأ  في عمل ةة  تيةةةةةةةةةةةةةةويع حب ع اليةةةةةةةةةةةةةةلعا 

ل  لةان ها الااتماع   حالا يةةةةةةةةةةةةةةان  ا حمعزر ل   حاسةةةةةةةةةةةةةةتاداللا  مرحف للاا لما  ب 

اللةةور  اليةةل    تتاهلاا حيإلادا هذا الاسةةتادام املفرط للمرأ  في إلاعالل   ى ترسةة خ 

صةةةةةةةةةةةةةةور  نمط ةةة  سةةةةةةةةةةةةةةل  ةةة  عنهةةةاا بب ةةة  تتبوا هق    ى رلز لإلغراة حإلا ةةةار  حاملتعةةة ا 

 املشار   في بناة املتتمع.حتتوااع بالتا ي صور  املرأ  تم حاملرب   حإلا يان  الفاعل ا ح 

ألا ه ما  اا ت فاا هقد ااة اسةةةةةتادالل  لتوسةةةةةطاا ح لرحا غال ا حسةةةةة  العنلةةةةةر 

 الويا يا حل   ت  استادالل  بمفرده .
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ترااع العالق  بال اليةةةةةةةةةةةةةلع املعل  عنها ل  نا   ا حالشةةةةةةةةةةةةةخلةةةةةةةةةةةةة ات امليةةةةةةةةةةةةةتادل  في  -4

ليةةةةلع املعل  عنهاا سةةةةواة إلاعالل ل  نا    أخرىا هقد ت  اسةةةةتادام املرأ  في أغلمل ا

تلة التي للا أح ل يةةةةةةةةةةةةةةت للا عالق  قهاا هقد اسةةةةةةةةةةةةةةتادلت املرأ  في ب ع لواد التنظ نا 

حاليلويةاتا حاملنةاد ةل الورق ة .. حغاوهةا ل  اليةةةةةةةةةةةةةةلع التي ال ترت   بةالضةةةةةةةةةةةةةةرحر  ارت ةا ا 

 ل اشرا باملرأ .

العرب   ااةت ال إلاعالنات لبل الدراسةةةةةةةة  لتناقضةةةةةةةة  لع ق   ح قاه  املتتمعات   -5

التي تتواةةة   ليهةةةا تلةةةة إلاعالنةةةات حتاةةةا  هةةةاا هقةةةد  لرت  يةةةةةةةةةةةةةةةةاة إلاعالل حه   رتةةةد   

املالاح الفةةاضةةةةةةةةةةةةةةيةة ا التي تسنةةافى تمةةالةةا حأخالق ةةات حل ةةادئ املتتمع العربي امليةةةةةةةةةةةةةةل ا 

حصورت تلة الوياة في أح ا  لال ا لع الاصرار على تر از عدس  التلوير على  برار 

حالغرا زا حالةدحاهع الةويةةةةةةةةةةةةةة ة ا ليةةةةةةةةةةةةةةتاةدلة  حبشةةةةةةةةةةةةةةةةل لفرط املفةات  امل او  للشةةةةةةةةةةةةةةلو  

 الا باةات حتاواة حاملشاهد الياخن  حامليتفز .

اسةةةةةةةتادلت إلاعالنات حبأسةةةةةةةال مل حصةةةةةةة غ لاتلف  حلتعدد  للةةةةةةةط يات التفضةةةةةةة ل   -6

ألغلمل اليةةةةةلع التي رحات للاا حأ لرتها       على أنها ت يةةةةةمل حتهضةةةةةل ل  غاوها في 

ا حهو لا يعكح الاهراط في  امل الغ  في   لار لباس  اليلعا  ش ا   ااات املي هلة

 بطريق  تفتقد في الغالمل   ى املو وع   حالدق .

الاسةةةةةةةةةةتادام املك ن لإلسةةةةةةةةةةتماالت العا ف  ا حالتوااع الك او لإلسةةةةةةةةةةتماالت املنطق     -7

العقل   في إلاعالنات لبل الدراسةةةةةةةةةةةةة ا حهو لا يعني عدم الاعتماد على تقد   اليقا ع 

 لحجا حال واهال في إلاعالنات.حا

 اماال تعكح إلاعالنات الخا ةةةةةةةةةةةةةةع  للتبل ل  هماال ل يو ا ألخالق ات املمارسةةةةةةةةةةةةةة    -8

إلاعالن   في قناتي الدراسةةةةةةةةةةةة ا حالة اسةةةةةةةةةةةةسنادا على لا ت  رصةةةةةةةةةةةةده حتبل ل  ل   عالنات 

 خالا هتو  الدراس .
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 ثانيا: التوصيات:

 

 

العمل على ح ةةةةةةةةةةةةع ل  ا  أخالالي لشةةةةةةةةةةةةركات ححكاالت إلاعالل العرب  ا حح ةةةةةةةةةةةةع  ق د   -1

 التنف ذ.

 ةةةةةةةةةةةةةةرحر  التزام القنوات الفضةةةةةةةةةةةةةةا    العرب   بق   حأخال  ح قاه  املتتمع العربي في  -2

 تقد ملا لإلعالنات.

العمل على تطوير أداة لنظمات حامع ات  ما   امليةةةةةةةةةةةةةة هلة على ليةةةةةةةةةةةةةةتوى الو     -3

تةةةةةمل أل تتو ى  مةةةةةا ةةةةة   قو  املتلقي العربي في التعر  إلعالنةةةةةات ال العربيا حالتي  

 تياه  في إلاساة  للذح  العاما حال تتطاحا على أخالق ات املتتمعات العرب  .

 ةةةةةةةةةةةةةةرحر  تدرمح لاد  أخالق ات العمل إلاعال ي  ةةةةةةةةةةةةةةم  املواد املقرر  في أقيةةةةةةةةةةةةةةام  – 4

تعنى بأخالق ات إلاعالل في  حكل ات إلاعالم بالةالعات العرب  ا ح ذلة ح ةةةع لقررات

 الةل ات التي تض  اقيام لإلدار  حالسيويع حإلاعالل. 
 

 

 هوامش البحث:  

 

ما 2001ا الةةقةةةةةةةاهةةر ا دار الةةنةةهضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الةةعةةربةة ةةةةةةة ا بةةثةةعال إلاعةة  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالةةي  ةةةةةةةايةةعا  

 .168ا167ص

ا  رابلحا لوشورات 1ا طإلاع ن في الصحافة الل ب ةليعود  يال التا ملا  

 .19ما ص2008لإلعالم حال قاه ا ال ةن  الشع    العال  

ا القةةةاهر ا دار النهضةةةةةةةةةةةةةةةة  العرب ةةة  للوشةةةةةةةةةةةةةةرا 2ا طادارة إلاع نلنلةةةةةةةةةةةةةةور هلميا   

 .47ما ص1982

ا الاسةةةةةةةةةةةةةةكندري ا لإلاسةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةة  شةةةةةةةةةةةةةة اب الةالع ا إلع نأ مد لبمد امللةةةةةةةةةةةةةةراا ا  

 .11ما ص2000

ا العالا الالارات 1ا ط عانين و     ا  الايل إلاع  ي يني لبمد نلرا   

 .270ما ص2010  املتبد ا دار الكتاب الةالعيا العرب 

 .58ما ص2002ا الةويتا لكت   الفالحا      ا  إلاع  سل مال صال ا   
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ا 1ا طالاتصةةةةةال ونهرااتا االاادةةةةةرة يةةةةةةة  عماد لةاحاال لى  يةةةةةةةال اليةةةةةةة دا  

 .79ما ص1998القاهر ا الدار امللري  الل نان  ا 

 .193ما ص1989لكت   الانتلو امللري ا ا القاهر ا إلاع نلبمد الوها يا   

ا القةةةةةاهر ا دار الفكر العربيا ، الاتصةةةةةةةةةةةةةةةال والر   الاةةةةا عةةةةةا ن عةةةةةد ي الع ةةةةةد  

 .289ة288ما ص1993

 د ل نهر  وعيلي الى الصةةةحافة ال ع  ة وإلاع  : االع ةةةع  سةةةةالي اب الا   

 .57ما ص1979ا باوحتا دار املياو ا 1ا طوالتقص ة والتصف ذ

إلاع ن التلفزاعني ألاسةةةةةةةةةةةم واالتةةةةادل:    الت ت   على سةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي الشةةةةةةةةةةةةةةرينا   

 .69ا68ما ص1990ا القاهر ا دار الورال للط اع  حالوشرا التلفزاعن الساعد 

ا القةةةاهر ا لكت ةةة  الانتلو 2ا طإلاع   والاتصةةةةةةةةةةةةةال بةةةا  يةةةاهي  براه    لةةةاما   

 .17ما ص1977امللري ا 

 .48أنظر. ليعود  يال التا ملا لراع سابعا ص 

ا ترام  لبمد الثقافة الاسةةةةةةةةةةته ا ة والاتياها  ا حدهثةه درسةةةةةةةةةةةةةتولا  لا ة 

 .121ا 112ما 1990ع دهللا املطو ا باوحت  دار الفارابيا 

 .172ما ص1999؟ا القاهر ا الدار امللري  الل نان  ا إلاع نلنى اليد داا   

 .78ا177املراع اليابعا ص  

هةةالةة  ع ةةدالر حف لرادا  ا ترامةة ثعرة الاتصةةةةةةةةةةةةالسةةةةةةةةةةةةةةاوف برحا ه ل بةةمل برحتولا  

 .104ماص1993القاهر ا دار امليتق ل العربيا

تةةةةةةلثي  الق   السي تاعسةةةةةةةةةةةقةةةةةةا اع نةةةةةةا  التلفزاعن على نتوى لبمةةةةةةةد الةزارا  

ا رسةةةةةةةةةةةةةةةةالةةة  د توراه غاو لوشةةةةةةةةةةةةةةور ا القةةةاهر ا كل ةةة  إلاعالما الاتيةةاهةةا  نثع إلاع ن

 .127ما ص1998االع  القاهر ا 

 دةةةعا   –لدول ة لدراسةةةة  تةةةع   الاتصةةةال تقرار الل صة اشةةةةول لا  وا دا   

ا الةزا را الشةةةةةةةةةةر   الو ن   للوشةةةةةةةةةةر الاتصةةةةةةةةال ال ع  و دا – تاددة وعال  واحد 

 .241ما ص1981حالتورمعا 

 . 47أنظر في الة: ليعود  يال التا ملا لراع سابعا ص   
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 امللخص: 

 

إن املتحدث الرسمي ليست شخصية تلقي الخطب والبيانات الرسمية على الجمهور  

ووساااااااااااااابل إعها احساااااااااااااب مل إ اا الاقل إعهوي الامل همتل  املهارات املت وعة واملو بة 

الفطرية، وا هؤ لها لتحقيق ألا داف بشاااااا ل هرساااااا ي املساااااارولةن، وم   ا  الدراسااااااة نقدا 

وفصاااااااااااااال وا حبياة وه ة املتحدث الرساااااااااااااامي ووا ل  ألا وار ال ي هقوا  اا، م   ل بشاااااااااااااا ل 

غياب الدراسااااااااااااااات الار ية ع  ت اولها لهاا امله ةي م  وحت وااااااااااااااا  اي  املتحدث الرساااااااااااااامي 

 مصمت  م  املؤسسات والدول بسبب ال جاحات ال ي تحققت على هده ي

 جامة على التساؤالت التالية:و  اء على  ا  املقدوة اإن  ا  الدراسة تادف إلى إ 
 

 وا أساليب النشر إعهوي؟ 

 وا الاهحة و  إعهويةن؟ 

 وا ل  استراتيجيات إنتاج إعهوي؟ 
 

 50إن امل هجيااة ال ي اسااااااااااااااتهاادوهااا الباااحاام لهااا  الاادراساااااااااااااااة ل  إجراء و اااااااااااااا  وياادا ي على 

على املبحوثةن،الامل تم اختيار م  -الاستبيان -وتحدثا إعهويا  حيم تم  توزي  استمارات

م اءا على إجاماتام على ألاسرلة الثهثة، وحد وجد الباحم أن أ م أساليب النشر إعهوي 

انات صاايفية ووصخصااات إعهوية، إ ااء سااوء الفهم أو الخهف إ ا  ان تمثلت م  توزي  مي

  اك سوء اهم أو خهف مةن الصيفيةن والوزارة،  شر وإرسال والووات  حيقة لوسابل 

إعها وعدا إرسااااااااااال املالووات الساااااااااالبية للصاااااااااايفيةن، الدخول م  حوار و  الصاااااااااايفيةن 

دراسة تطبيقية على  مهارات التواصل لدى املتحدث اإلعالمي

 املتحدثني اإلعالميني يف وزارة الداخلية السعودية

 

 د.مطلق بن سعود املطريي

 

 أستا  وساعد

 ساو حسم إعها  لية آلا اب جاواة املل  
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إلى وجو  عهحة حوية مةن املتحدث  ع دوا هحضرون ملواوع، وعدا تج بام، ووصل اأهضا

إعهوي وإعهويةن و ان وا همةز  ا  الاهحة استهداا وسابل الاتصال الالكترو ي وثل 

الانترنت والبرهد الالكترو ي لهتصاااااااال مالصااااااايفيةن، إجراء و املات  اتفية و  الصااااااايفيةن 

صال املباشر  الامل للمحااظة على عهحة التواصل وام بش ل وستمر، ماإلاااة إلى الات

هحساااااااااااااام سااااااااااااااوء الفهم أو الاختهف مةن الوزارة والصاااااااااااااايفيةن، و  ااااااااك شاااااااااااااا  وهح  م  

استراتيجيات إنتاج إعهوي و انت و  أ م الاستراتيجيات الكشف  ع  أ داف الوزارة 

 والشرح املسبق لقرارتاا للصيفيةن ع د إ ارة مراوج خاصة مالاهحات و  الصيفيةني

 

SUMMARY 

 In this study we provide in a detailed manner the nature of the profession of the 

official spokesman and what roles he performs in the absence of Arabic studies 

conducted on this profession. This study aims to answer the following questions: 

- What are the media publishing methods? 

- What is the relationship between the spokesman and the journalists  ?  

- What are the media production strategies? 

 

 :املتحدث اإلعالمي : املفهوم والنشأة والتطور

 

وال ي  Spokesت قساااااااااااااام إلى ج بةني ألاول  Spokesmanعبارة أو  لمة "املتحدث الاعهوي" 

اتاني الشااااااااااااااخ  الاااااامل  ابر ع  وجهاااااة نظر  Manأواااااا  to speakترتبط مفاااااال هتحااااادث 

املؤسسة ال ي  امل  اايويرج   اا املفهوا إلى عصور وا حبل امليه  حيم وبا ئ الخطامة 

 2500ال ي توساااااااااات وانتشااااااااارت مةن الخطباء م  اليضاااااااااارة اليونانية القدهمة و ا أ  ر و  

رسااااااااااااااطو الفليسااااااااااااااوف اليونا ي عدة أشااااااااااااااياء وتالقة م  مية الشااااااااااااااخ  ساااااااااااااا ةي وحد ت اول أ

، حابه أن The Art of Rhetoricاملتحدث و ور  م  إح اع آلاخري  م   تام  ا  الخطامة  

الاتصااااااااااااال وإح اع  ما حاااااااااااا ص واحدي ونح  ال  سااااااااااااتطي  الاتصااااااااااااال مدون إح اع والاك  

 1يالاتصال =وإلاقناع ، إلاقناع =فاالتصال صييحي 
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وحد أثرت التك ولوجيا اليدهثة مدرجة  بةرة على شاااااااااااااا ل وحريقة الخطامة وألا وات ال ي 

وال ي   Videoconferencingوثااااال  تك ولوجياااااا الفيااااادهو  ونفر   حاااااد هتم الاعتماااااا  عل ااااااا

 تسمح لألحراف املهتلفة بسماع ورؤية  ل وناا، هتم  ل  عا ة و  خهل القمر الص اع 

Satellite  تصااااااااااااااااااالت عبر الهاااااتفأو أنظمااااة الاsystems communicationtelephone    أو

حياام سااااااااااااااااعااد  لاا  م  املؤتمرات وع ااد  غةر ااا و  ألا وات التك ولوجيااة ألاخرت املتقاادوااة

 الاتصال املواجهيي

اقط م  اليدهم إلى الااوة ولك  تصاااااااااااااال إلى إعدا  وال ت صااااااااااااااب وهمة املتحدث إعهوي 

وتجهةز املالووات ألاساااااااااااااسااااااااااااية الصااااااااااااييحةي  ما أن وو بت  تساااااااااااااعد  م  تحقيق ألا داف 

املرجوة ع  حريق إمداء وجهة نظر املؤسااااااااااااااسااااااااااااااة ال ي  امل  اا ووحاولة إح اع آلاخري   اا 

 والت ثةر عل امي

رات ألاساااااااااسااااااااية لكتامة املالووات مطريقة وو  ثم ااملتحدث إعهوي علي  أن همتل  املها

إح اعية، وت ظيم  ل  مطريقة صاااااااييحة إلمراز الفكرة ألاسااااااااساااااااية وساااااااتاي ا مقدر إو ان 

مالادهد و  اليقابق لتدعيم وا هريد إشااااااااااااااارة إلي  و  اسااااااااااااااتباا  أمل ت اح  حد هظهر م  

د و   حة املالووات ألاا ار املطروحة أو ألا ا هب لال  هجب على املتحدث إعهوي الت  

ال ي حصااال عل ااي ا لما تم صاااياغة ألاا ار مطريقة إح اعية، أصااابح املتحدث أ  ر خبرة م  

 2وجال إح اع آلاخري  موجهة نظر ي

هتم اختيار املتحدث إعهوي الرسامي ال احق ماسام املؤساساة أو الشار ة للتحدث مال يامة 

ل  نحو تو يف وتحاااادثةن إعهويةن عنااااااي وتتجاااا  املؤسااااااااااااااساااااااااااااااااات والهيرااااات م  الوحاااات اليااااا

وحتراةن وم  تلقوا  ورات واتمدة م  وجال الصاااااااااااااايااة و الاتصااااااااااااااال والاهحات الااوة  

 لااا  لضااااااااااااااماااان أن ت ون النشاااااااااااااارات الاااااواااة ال ي هصااااااااااااااي هاااا  ؤالء املتحااادثون أ  ر وهبماااة 

ى لصجمهور املسااااااا ادف و  الا تماا م   ات الوحت مقدرة الرساااااااالة إعهوية م  الوصاااااااول إل

الق وات الاتصاااااااااااالية املهبمة إلحداث وساااااااااااتومل أاضااااااااااال و  الت ثةر م  الجمهور املسااااااااااا ادف 

 وتقليل أمل أثر سلبي وحتمل حد تتر    ا  الرسابل عل امي

 Media امل املتحدث إعهوي أهضااااااااا م  با  ألاحيان  مسااااااااتشااااااااار إعهوي للمؤسااااااااسااااااااة 

Consultant  ل  انجازات املؤسااسااةي حيم هقوا مإعدا   شاارات صاايفية إللقاء الضااوء ع

http://en.wikipedia.org/wiki/Communication
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افي وجال الساااااااااياساااااااااة هصااااااااامم املساااااااااتشاااااااااارون إعهويون حمهت إعهوية لواااااااااا  صاااااااااورة 

 ورغو ة م  عقول ال اخبةني

 ما  حد هتم التااحد و  املساااااااتشاااااااار إعهوي ل اهة إمراز أ اء املؤساااااااساااااااة أو الشااااااار ةي االى 

تحتاج إلى خبرة ساااااااااابيل املثال ع دوا تساااااااااااى املؤسااااااااااسااااااااااة إلى وااااااااااا  مراوجها لصجمهوري اهي 

 3املستشاري  إعهويةن للمساعدة م   ا  الامليةي

 

 دور املتحدث اإلعالمي يف املؤسسات اإلعالنية: 
 

م  عصرنا اليدهم بش ل واس  وحد حاوت  Spokesmanانتشر وفهوا املتحدث إعهوي 

للترويج للم تج املؤساااساااات إعهنية ماسااات هل اكرة املتحدث إعهوي أو ال احق ماسااامها 

 أو الخدوة ال ي تقدوها وإح اع الجمهور  ااي

هتارض ألاوريكيون هوويا لسااااايل و  الصاااااور والرساااااابل م  املجهت والصااااايف وإعهنات  

ووواح  شاااااااااااااابكااااااة الانترناااااات والرا هو والتليف يون، ااااااااإلعهنااااااات على  Billboardsم  الطرق 

طاااعم وم  وسااااااااااااااااباال املواصااااااااااااااهت الااااوااة اختهف أنواعهااا م  الطرق واملحهت التجاااريااة وامل

 تسا  إلى جاب املس ال  لتاريف  مهصاب  امل تج املهتلفةي

ونظرا للكم الهاااابااال لتلااا  إعهنااااتي ااااان املال ةن هواجهون تحااادهاااات  بةرة م  التسااااااااااااااويق 

مل تجاتام وم  وجال جاب الجمهور لبضائاهم وإباا  م ع  املال ةن آلاخري ي وعلي  اان 

يب ال ي تمةز وال  ع  آخر  و الاساااااااتاانة بشاااااااها ات الشاااااااخصااااااايات املشاااااااهورة أحد ألاساااااااال

Celebrities endorsements   ال ي تمتلااا  املصاااااااااااااااااداحياااة والجاااا مياااة للتحااادث ع  امل تج و

جاب املس الكةن الي يولس وات  ثةرة،  ان الرياايون واملمثلون املشهورون واملوسيقيون 

 اتماااد عل ااااا املال ون اهم هتاااااحااادون واهم ل ي  اتبرون و  أ م السااااااااااااااماااات املمةزة ال ي 

 هتحدثوا ع  امل تج ويق اوا املس الكةن م ي

وو  اتسااااااااع ساااااااوق إعهنات وااااااااراوة امل ااساااااااة مةن املال ةني اتج  أصاااااااياب ألاساااااااواق إلى 

 celebrity spokespersonsوااااااااااااااا  ارااات جاادهاادة و  املتحاادثةن إعهويةن و  املشاااااااااااااااا ةر 

والشااااخصاااايات املهمة م  املجتم   Notable ex-politiciansلبارزي  والسااااياساااايةن القداو  ا

 4الاه  هتم استهداوهم آلان مك رة للترويج للم تجات املهتلفةي
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ورغم أ مية الاسااااتاانة ماملشااااا ةر  متحدثةن ماساااام املال ةن وامل تجات املال  عناا، إال أن 

 ل  حد همثل و  جانب آخر عبرا هتمثل م  الت لفة الضااااخمة ال ي تتحملها املؤسااااسااااة و  

أجل التااحد و  الشااااخصااااية الشااااهةرة،  ال  تمثل  رجة وصااااداحية الشااااخصااااية الشااااهةرة 

جانبا آخر و  ألا مية حد هؤثر مالسلب أو ماإلهجاب  spokespersonاملتحدثة ماسم امل تج 

 م  تقبل الجمهور للم تجات والخدوات املال  عناا ي 

وم  خهل وابة ساااا ة املااااااية، تحول اسااااتهداا الشااااخصاااايات الشااااهةرة و  وجر  الدعاهة 

فة، لبا  امل تجات والخدوات إلى الادهد و  الرساااااااااااااابل املؤثرة م  وساااااااااااااابل إعها املهتل

و لااااا  باقو  و  أالف و  الااااادوالراتي ووثلااااات ت لفاااااة التاااااااحاااااد و  املشااااااااااااااااااا ةر أحاااااد أ م 

التحدهات ال ي تواجه  املؤسااااااااسااااااااات خصااااااااوصااااااااا املؤسااااااااسااااااااات الصاااااااا ةرة ال ي ال تتوار لد اا 

 املصا ر املالية ال ااية للتااحد و  أحد املشا ةر ليصبح وتحدثا ماسمهاي

لاا هة و  الجمهور للدعاهة مل تجاتامي االى لاا اتج  صاااااااااا ار املال ةن إلى الشااااااااااخصاااااااااايات ا

ساااااااااااااابيل املثال صاااااااااااااا ات أحد وطاعم "التي  أومل" م  الوالهات املتحدة ألاوريكية و  أحد 

نجما وأصبح ال احق ماسمها، وحد  هر م  املجهت والادهد  -Jaredجةر   -ز ابناا املهلصةن

 و  البراوج التليف يونيةي

د الشاااااااااااااار اااات الكبرت م  وجاااال ال ووبيوتر متلمي  ول  أحااا Dell ماااا حااااوااات شاااااااااااااار اااة  هااال  

شاااااخصاااااية عا هة و  الجمهور ليمثل و تجاتاا ويصااااابح ايما باد و  املشاااااا ةر م  الوالهات 

 5املتحدة ألاوريكية باد سلسلة و  إعهنات ال اجيةي

هقوا ماإل الء بشااها ات شااخصااية ع  املؤسااسااة أو الهيرة أو الدولة، اإن وعلى خهف و  

 تحدث إعهوي تاتمد م  ألاساس على تمثيل وإمراز وا  املؤسسة بش ل البقيو يفة امل

وتهتار با  املؤسااااااااااااااسااااااااااااااات والشاااااااااااااار ات با اهة اابقة وتحدثةن إعهويةن همتل ون الخبرة 

م  با  الشااااااااااااار ات أو ال اولة والدراهة التاوة م  داف املؤساااااااااااااساااااااااااااة لتدعيمها وتطوير اي و

 chiefاملؤسااااسااااات، هتم الاعتما  على با  الخبرات ألاخرت وثل ربي  املكتب الت فيامل  

executive officer   أو املاادهر املااالchief financial officer  ربي  املؤسااااااااااااااساااااااااااااااة نفسااااااااااااااهااا أو

chairman/president  متحاادث إعهوي لهااا مجااانااب عماال املكتااب إعهوي الااامل  للاماال 

 6هووييهصدر  شرات إعهوية بش ل 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chief_executive_officer
http://en.wikipedia.org/wiki/Chief_executive_officer
http://en.wikipedia.org/wiki/Chairman
http://en.wikipedia.org/wiki/President


 2017 العاشر: -العدد التاسع( 04)جمللد ا: االجتماعياجمللة الدولية لالتصال  

218  
 

 املتحدث إلاعالمي في بعض دول العالم: النجاحات والانتقادات املوجه اليه.

و فت با  الدول املتحدث إعهوي بشااا ل أاا  ا م  تحقيق ألا داف ال ي ساااات إل اا  

مي مااااا لم تسااااااااااااااتط   ول أخرت الاسااااااااااااااتفااااا ة ال اااااولااااة و   ور املتحاااادث إعهوي وتو يفااا  

 مالش ل املطلوبي 

تاو  مداهة تجر ة املتحدث إعهوي إلى الانفتاح إعهوي اململكة العربية السعودية افي 

الامل وا ب حرب الخليج الثانية م  مداهة التسااااااي ات، حي ما  ان السااااااو هون هتجماون 

أواا شاااااااااااااااشااااااااااااااات التلف يون ملشااااااااااااااا دة الفريق عبد الرحم  الر ياان أول وتحدث إعهوي 

 ارير حرب عاصفة الصيراءيرسمي هظهر لإلعها لارض تق

 إثر اليرب على إر اب ال ي تقو  ا  
ى
باد  ل  اختف  وسااااااااااااااما املتحدث ح ا عا  وجد ا

وزارة الداخلية و ا أحداث اليا مل عشاااااااار و  ساااااااابتمبر ووازالت تداعياتاا وسااااااااتمرة، و ان 

ن املتحدث الرسااااااامي لوزارة الداخلية على تواصااااااال  ابم و  إعهوية منصوووووور ال   ياللواء 

و  وسااااااااااااابل إعها املحلية وألاج بية لإلجامة على تساااااااااااااؤالتام ال ي ال تنتهي حول عمليات 

 7 و ااحة إر ابي

غم حداثة تجر ة املتحدث الرسااااامي  اخل ألاجه ة واملؤساااااساااااات  اا، إال أ اا اساااااتطاعت ور 

تحقيق حف ة إعهويااااة  بةرة حياااااساااااااااااااااااا مماااااساااااااااااااا ي الاهحااااات مةن وسااااااااااااااااااباااال إعها والجهااااات 

العالقة التي تربط بين املتحدث الرسمي ووسائل إلاعالم ما زال يشوبها الرسمية، لك  

عد  و  و تسااااابي الصااااايااة السااااااو هة، واملبال ة م   م   ل عدا احتراايةبعض التوتر، 

 التحف  و  حبل با  املتحدثةن الرسميةني

هرت اللواء و صااااااااااااور التر ي، املتحدث ألاوني الرساااااااااااامي لوزارة الداخلية الساااااااااااااو هة، والامل 

اوتاز م ون  أول وتحدث رساااااااااامي ساااااااااااو مل أن الاهحة مةن املتحدث الرساااااااااامي وإعها و  

  ا  الاهحة م و اا املفترض أن ه ون أساا
ى
راحية وحابمة على »اسااها التااول الجيد، واصاافا

 «يوبدأ الاحتراا املتبا ل، واستشاار  ل حرف ملسؤوليات  تجا  وهاا الطرف آلاخر

إال أن املشاااا لة  ما هتصااااور ا و صااااور التر ي  تكم  م  "أن الصاااايااة تتاب  اليدث ألاوني 

تفسااااراتاا على ودار السااااعة وال ي تشااامل  ل حااا يء م ااة أنواع "، ويقول"مالتال  أتلق  اسااا

للبحم ع  إهضاح، لك  وا هقلقني م  با  الصيفيةن واملراسلةن عدا الدحة م  إعا ة 
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صااااااااااااااياغة وا هدور واهم مالهاتف على ال حو الامل هحاا  على إحار التاليق الامل أ ل  م  

 لهم، وأحيانا ت ون الصياغة غةر  حيقة أو و اسبة"ي

، أن   اك «وو اهل »و  ال بيني، املتحدث الرساااااااااامي لشاااااااااار ة اتحا  الاتصاااااااااااالت ويقول حم

اختالفوووووا  بي ا بين الق ووووواعين اخاكومي واخةووووواي بووووواململكوووووة العربيوووووة السوووووووووووعوديوووووة في "

 التعاطي مع إلاعالم.

حيم هطغى على ألاول الا تماا مالتصااااااريحات إهجامية، والتحف  الشاااااادهد إزاء الر  على 

 لااا  أن إجااااماااات لصجهااااز الي ووي الاااامل همثلااا  املتحااادث الرسااااااااااااااميي الشااااااااااااااااائااااات املوجهاااة 

 وباشااااارة وواملاااااية تفي ماملالووات ال ي هلهم الصااااايفي 
ى
املتحدثةن الرساااااميةن ال ت تي  ابما

لصيصاااااااول عل اا، وتصاااااااد أسااااااارلة الصااااااايفيةن  ون إعطاء إجامات واملاااااااية تهدا وصاااااااصية 

الق اع اخةاي ووسائل إلاعالم أن العالقة بين املتحدثين الرسميين في م  حةن الدولةي 

، حياااااام  هرت الياااااااجااااااة املصيااااااة إلى وجو  إعها في تحسووووووووووو  مناوألاوووووا في  ونوووووة  خي  

وتهصاااااااااااا ، و  ااااااااااااارورة التااحي ممه ية أعلى وورونة أ بر وقارنة مالساااااااااااا وات املاااااااااااااايةي  

ماإلاااااااااااااة لال  ساااااااااااعد وجو  صاااااااااايفيةن و  الجيل الجدهد وم  وارسااااااااااوا إعها ووه ة 

 8إثراء التجر ة إعهوية م  القطاعةن الي ووي والخاص"ي الصيااة م 

أن تجر ااااااة تايةن املتحاااااادث  محمووووود اخاي انو  جااااااانباااااا ، اعتبر الخبةر إعهوي الااااااد تور 

الرساااااااااااااامي حد أثبتت نجاحها مدليل أن واظم الجهات مدأت تتبنا  ا  الفكرة، ويشااااااااااااااتر  

الساااتمرار نجاحها أن هتصاااف املتحدثون الرساااميون مامله ية وسااارعة البد اة وعدا الجفاء 

و  إعهويةني ااااإلعهويون ساااااااااااااااياادون  اااا  الخطوة، لكنام هرياادو اااا أن ترتقي ملسااااااااااااااتوت 

 وحاتاميحم

ويشااااااااااااااةر جميل الاها ي املدهر الااا لتحرير صااااااااااااااييفة "اليياة" م  الساااااااااااااااو هة والخليج أن 

 في اخاصوووووووووووول ع   التصووووووووووور حوووات واملعلوموووات امل لوبوووة
ر
، الصوووووووووووا يين يعوووانون أحيوووانوووا

 أن با  املتحدثةن  اتمدون على ورحة وكتو ة ووجازة و   را املؤساااااااااااساااااااااااة 
ى
خصاااااااااااوصاااااااااااا

ر وما ور  ا اا، إااااااة إلى عدا إو انية اليصاااول على هلتزوون  اا، وال هقدا للصااايفي أ  

تصااااااااااااااريح أو تاليق و  املتحدث الرساااااااااااااامي م  أمل وحتي وساااااااااااااات  يا تجر ة وزارة الداخلية إ  

 9همك  أن هجد الصيفي املالووة املطلو ة م  أمل ساعة و  اليواي
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تحدثةن وشااااااااج  نجاح تجر ة وزارة الداخلية ما   ألاجه ة الي ووية الساااااااااو هة م  تايةن و

رساااميةن وهولةن مالتصاااريح ع   ل وا  ساااتجد ا اا أواا وساااابل إعها، حيم أعل ت  ل 

و  وزارة الااادل ووزارة الترميااة والتاليم و يرااة ألاور ماااملاروف وال هي ع  امل كر واملاادهريااة 

 مدء ا إجراءات الشاااااااااااروع متايةن وتحدثةن رساااااااااااميةن همثلو اا 
ى
الااوة للدااع املد ي وؤخرا

عها، و و وا مررت   ا  الجهات مالرغبة م  إهصااااااااااال املالووات الصااااااااااييحة واليد أواا إ 

 و  الشائاات والقضاء على السلبيات ال ي تت اولها وسابل إعهاي

جسووووووووووور التوا وووووووووووول بين ، واادهر وكتااب ح اااة الار يااة م  الساااااااااااااااو هااة أن خووالوود امل رفيهرت 

،
ر
 لة عدا اهم لدور آلاخر م   ه وأن   اك وشااااااااااااملتحدث الرسووووووووومي وإلاعالم ما زال م   ا

الجانبيةن إعهوي واملؤسااساااتي، حابه إن "املتحدث الرساامي  و  م ة الوصاال مةن املنشاا ة 

ال ي همثلهاااا وإعها، وي حصاااااااااااااار  ور  م قااال املالوواااات ال ي تتواار لااادهااا  مه اج ااااا ، ح ا 

 و حة، لك  املش لة أن   اك با  القصور 
ى
و  ناحية املتحدثةن ت ون املالووة أ  ر حر ا

إعهويةن حةن ال تاط  املالووات إال م  حالة أخا الساااااماح و  الجهات البةروحراحية م  

 للمالووة، ماملقامل   اك اوس ا واملية و  حبل با  
ى
الجهاز الامل همثلهم ولي  ص اا

صااااااااايفيا و  جريدة واحدة ويوجهون  ات ألاسااااااااارلة  20الصااااااااايفيةن ع دوا هتصااااااااال حوال  

 لرسمي"يللمتحدث ا

عبوود العز ز و  جااانااب آخر، هطااالااب املتحاادث إعهوي لوزارة الترميااة والتاليم الااد تور  

الصااااااايف السااااااااو هة متايةن وحرر وتهصااااااا  مالشاااااااؤون التاليمية خاصاااااااة م  اخجار هللا 

 تاامة املواااااااااااااااوعات الف ياة ال ي تحتااج ملتهصاااااااااااااا  لده  خلفياة ع  آلياة الامال مالوزارة 

 الت مويةيووشارياها وأ دااها 

 غياب تعاون بعض املتحدثين الرسميين، اتؤ د منال الشر فأوا إعهوية السااو هة 

مإعطاء املالووات ال ااية م  وح اا املحد ، و تقدة اعتما  ألاجه ة الي ووية الكبةرة على 

 على ت طياااااة  ااااااااااااة ألاخباااااار 
ى
وتحااااادث رساااااااااااااامي وحياااااد، ألاور الاااااامل ترت أنااااا  ل  ه ون حاااااا را

تالقة مالجهة ال ي همثلها، وما  ايق تواصاااااااااال إعها املباشاااااااااار و   ا  الجهةي وألاحداث امل

وتضيف أن"املتحدث الرسمي ال مد أن ه ون على علم و راهة م ل وا هحصل م  جهاز  و  

أحداث، واملشاااا لة أن ا م  با  ألاحيان نتفاج  م ون  ال  الم موجو  حرار جدهد م  الجهة 

ا والووات تفصاايلية ع  أحد املواااوعات، م  حةن  اتم با  ال ي همثلها أو  ساات  ن  خ
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 ع  
ى
املتحدثةن الرساااااااميةن ممدح املساااااااؤولةن و يل عبارات الث اء وإشاااااااا ة والتكريم بايدا

 اليدث الربي "ي

 مل ونشاااااااااااااااا ة ساااااااااااااااو هااة و  خلو  غيوواب املرأ  ع  التمليوول إلاعالميو  جااانااب آخر، مرز 

أن  همثل  الشووووووووور فت الرساااااااااااميات، و و وا رأت القطاعةن الي ووي والخاص و  املتحدثا

 أواااا الصاااااااااااااايفي م   اال عاادا التااااون ال ااام  و  حباال الاادوابر الي وويااة 
ى
 إاااااااااااااااااايااا

ى
واوحااا

اوجو  وتحدثات رسااااميات اكرة لم تر  م  ألا  ان باد، رغم الياجة "النسااااابية امل لقة، 

ة املتالقة املصية لها و  أجل تسااااااااهيل وهمة الصاااااااايااة م  الكشااااااااف ع  القضاااااااااها الصاااااااااب

 ي"مال واح  الاجتماعية  حاالت إ وان والا ف ألاسرمل وغةر ا

اااااااااااارورة وجو  وتحدثات رساااااااااااميات و  النسااااااااااااء بادا تااحي املرأة وحل  الشووووووووور فوتبرر 

املساااااااااارولية بشاااااااااا ل جيد و  إعها، وما هبرز أ مية تواجد ومثلة ع  إ ارات النسااااااااااابية 

 وا نواجهها أن الكثةر  للر  على اسااااااتفسااااااارات إعهويةن، وضاااااايفة 
ى
أن "املشاااااا لة ال ي غالبا

 
ى
و  وساااااااااؤوالت القطاع الي ووي هراضااااااااا  التااون و  الصااااااااايااة والتحدث لإلعها خواا

 ونا  ماااا ن الرجاااال  و املهول اقط مااااإمااااداء 
ى
و  اقااااد امل اااااصاااااااااااااااااب والاوتيااااازات، و لاااا    ااااا

 10الرأمل"ي

م   تجر ااة املتحاادث إعهويأحااد إعهويةن الاراحيةن  مظ ر قوواسوووووووووووم، هنتقااد وفي العراق

وهمة الصااااااااااااايفي تتمثل م  اليصاااااااااااااول على املالووات و  وصاااااااااااااا ر ا الاراق حيم هرت أن 

وخاصااااة وا هتالق ما رحاا وإحصااااابيات و  وراعاة حبياة الامل الصاااايفي الامل هتطلب 

الساااااااااارعة والدحةي ولك  تطبيق  ا  التجر ة م  الاراق خلق صاااااااااااو ات أخرت، ول  را  

اء اليدهم إلى وساااااابل إعها ح ا املقروءة وناا إال مإ ن املتحدث الرسااااامي وو فةن بساااااط

ة اليصااااااااااااااول على املالوواات إال ع اد  هور 
و
و ااا حاد هؤ مل إلى مطء الامال الصاااااااااااااايفي وحلا

املتحدث الرسااامي على الشااااشاااات أو حي ما هحظ  أمل صااايفي مدحابق وا  اينشااار السااابق 

 يالصيفي

لم  ستحدث م  الدول املتقدوة عبثا وإنما ملقاصد ي أن  ور املتحدث إعهو قاسمويرت 

وأباا   ثةرة أ مها سااااااااااااااياسااااااااااااااية، ولك  تل  الدول تجيد تو يف  اا الدور بشاااااااااااااا ل ومةز 

ف ماليدهم ع  أ شطة الي ووة 
و
النجاز ألا وار على أ مل وج ي اهو املسؤول الوحيد امل ل

اجبات  أهضااااااااااااااا تصخي  نتابج وو  و  إعهويةن والصاااااااااااااايفيةن أو الوزارة والرو  على أساااااااااااااارلة
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الاجتماعات امل لقة ونقلها إلى الصاااااااااايفيةن الاه  ساااااااااايصجؤون إلي  باد انقضاااااااااااء الاجتماع 

لصيصااااااااااااااول على واااا جرت  اخااال القااااعاااة والى أ م القرارات وال قاااا  ال ي اتهاااات م   ااااا 

 الاجتماعي

ن صااورة بساار  وا جرت  اخل الاجتماع وي قل للصاايفيةاملتحدث إعهوي الرساامي ويبدأ  

 اولة و  التفسااةرات ال ي سااوف هطرحها م اءا على ألاساارلة ال ي سااوف هتلقا ا و  حبلهم، 

مالتفسةر اهو همل   لَّ اليق م  الرو  على  ا  ألاسرلة و ال  املتحدث إعهوي و  ا هبدأ 

 هقوا م في الشائاات وألا ا هب وغةر ا و  ألاووري

الوزارات  اتبر نوعا و  الاتصاااال الساااياذااا ي الامل هحقق لاا اان تايةن وتحدٍث رسااامي م  

 11وبدأ التواصل و  املواح ةن و و  عم ملبدأ الشفااية والثقة مةن املواح  واملؤسسةي

وإ ا واا نظرناا إلى  ول أخرت  ات حااب  ساااااااااااااالطومل وو ظور تب  ااا لفكرة املتحادث إعهوي 

سااامي م  الثماني ات حبل  ثةر و  حد تبنت نظاا املتحدث إعهوي الر  الصوويناسااا جد أن 

الاااادول الار يااااة، مااااداهااااة و  وزارة الخااااارجيااااة وصااااااااااااااوال إلى الااااادهااااد و  الوزارات والهيرااااات 

الي ووية ألاخرت م  السااااا وات القليلة املااااااايةي وحد الح  الصااااايفيةن ألاجانب الااولون 

 اي م  الصةن ت ةرات وتطورات  بةرة م  نظاا أ اء املتحدثةن الرسمةن ا اا حالي

القيود الكلي   امل روضوووووووووة وو  الانتقا ات املوجهة ل ظاا املتحدث الرساااااااااااامي م  الصااااااااااااةن 

إلاجابات  ال  اعتماا  ع    م املعلومات التي يحصوووووووووووول عل ها الصوووووووووووا يون  جان ، 

ال ي هحصاااااااااااااالون عل ااااا واملتالقاااة ماااا  شااااااااااااااطاااة املهتلفاااة للوزارات م   النم يووة السووووووووووو حيووة

تأخر املتحودثين إلاعالميين في قيمون م  الصااااااااااااااةن و  البه ي مااا اشاااااااااااااات ي الصاااااااااااااايفيون امل

 تقديم إجابات ع  است ساراتهم.

أن املتحدثةن إعهويةن ليسااوا  Jianminجينمين ويرت الساافةر الصاايني السااامق م  ار سااا 

عااا ة وسااااااااااااااؤلةن  بااار م  الاادولااة، ألاور الااامل هفساااااااااااااار حبياااة إجااامااات ال مطيااة ع  با  

ألاساااااااااارلة ال ي هطرحها إعهاي أوا املساااااااااارولون الكبار الاه  ه ظمون املؤتمرات الصاااااااااايفية 

 12هميلون إلى إ هار أ بر  م ومك  و  املالووات للصيفيةني
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 :اسة امليدانية إجراءات الدر 
 

 أهداف الدراسة:

 

 تساى  ا  الدراسة إلى تحقيق ألا داف التالية:

 ميان مماراة أساليب النشر إعهوي 

 الكشف ع  الاهحة مةن املتحدث إعهوي والصيفيةن     

 واراة استراتيجيات إنتاج إعهوي 
 

 تساؤالت الدراسة:

 

 لأل داف السامقة اإن الدراسة تساى 
ى
 لإلجامة ع  التساؤالت التالية:واقا

 وا أساليب النشر إعهوي؟ 

 وا الاهحة و  إعهويةن؟ 

 وا ل  استراتيجيات إنتاج إعهوي؟ 
 

 إجراءات الدراسة:

 

هتضاااااااااام   اا الا صاااااااااار وصاااااااااافا إلجراءات الدراسااااااااااة امليدانية ال ي حاا  اا الباحم لتحقيق 

م  الااادراسااااااااااااااااة، ووجتم  الااادراسااااااااااااااااة،  أ اااداف الااادراسااااااااااااااااة وتتصخ  م  تحااادهاااد امل ه  املتب 

 وخطوات إعدا  الدراسة وأ اتاا والتحقق و  صدحها وثباتاا و يفية تطبيقهاي
 

 منهج البحث:

 

اسااااااااااااااتهدو ا م   اا البحم ألاساااااااااااااالوب املساااااااااااااا   حيم حم ا مإجراء و اااااااااااااا  على املتحدثةن 

املتحدثةن إعهويةن  مقصاااااااد التارف على اساااااااتراتيجيات التااول و  وساااااااابل إعها لدت 

 إعهويةن م  وزارة الداخليةي
 

 جمتمع البحث وسبب اختيار العينة: 

اساااااااااتهدا الباحم أسااااااااالوب الاي ة الامدهة لاا تم توزي  أ اة الدراساااااااااة  الاساااااااااتبيان  على 

  وبحوثا و م الخااااااااااااااااون للتحليل إحصاااااااااااااائي، 50  وفر ة و ان الاابد وناا  60الاي ة  

 لادا إجامة على أسرل ااي  10حيم تم استباا   
ى
 استبيانات نظرا
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و ان وجتم  البحم  و املتحدثون إعهويون موزارة الداخلية م  و طقة الرياض، وحجم 

وتحدثا الاه  تتراوح ساااااا وات خبرتام وا مةن ساااااا ة واحدة إلى خمسااااااة عشاااااار  50الاي ة  و 

 س ة و ومل أعمار ووؤ هت علمية وهتلفةي (15)
 

 البيانات :أداة مجع 

 

باد احهع الباحم على الدراسااااااااااااااات السااااااااااااااامقة  ات الاهحة ممواااااااااااااااوع الدراسااااااااااااااة اليالية 

وأ مياااااتاااااا حاااااا الباااااحاااام متصااااااااااااااميم اسااااااااااااااتبااااانااااة و لاااا  للتارف على وجهااااات نظر املتحاااادثةن 

إعهويةن، وو  خهل أ اة الادراساااااااااااااااة  الاسااااااااااااااتباااناة  تم جم  البياااناات واملالوواات الهزوة 

الدراسة وتحقيق أ دااها، وحد تم تقسيم تل  الاستبانة إلى حسمةن  لإلجامة ع  تساؤالت

تضااااام  ألاول وناما وت ةرات الدراساااااة الدهموغرااية، أوا القسااااام الثا ي اقد اشاااااتمل على 

 عد  و  الابارات الخاصة ما  اء الو يفي و يرة الامل الداخليةي

الامل   (Closed Questionnaire)وحد تبنا الباحم م  إعدا   لهساااااااااااااتبانة الشااااااااااااا ل امل لق 

هحد  الاسااااااااااااااتجامات املحتملة ل ل سااااااااااااااؤال، وحد تم اسااااااااااااااتهداا وقياس ليكرت واق تدرج 

خماذاااااااااااااا ي إلجامات املبحوثةن ع  عبارات وحاور الدراسااااااااااااااة، حيم هتم الاختيار مةن إحدت 

،  ثةر، وتوسااااااااااااااط، حلياااال، ال هوجااااد  وحااااد شااااااااااااااملاااات أ اة الاااادراساااااااااااااااااة 
ى
إجااااامااااات   ثةر جاااادا

   عبارة ووزعة على وحاور ا املهتلفةي29ورتاا الناابية على   الاستبيان  م  ص
 

 كيفية حتليل البيانات:

 

بااااااد جم  البيااااااناااااات حااااااا البااااااحااااام ممراجا ااااااا للتااااا  اااااد و  خلو اااااا و  ألاخطااااااء وليااااااف  

الاساااااااتمارات غةر املكتملة، ثم باد  ل  تم تروةز ا وإ خالها م  الياساااااااب آلال  ماساااااااتهداا 

ي اساااااااااتهدوت على إثر  ل  وجموعة و  الي ا إحصاااااااااابية وثل SPSSالبرناوج إحصاااااااااائي 

النسااااااااب املروية، واملتوسااااااااط اليسااااااااا ي والانحراف املايارمل، واسااااااااتهداا الرسااااااااوا البيانية 

 لتوايح الاهحة مةن املت ةرات إن وجدتي 
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 عرض البيانات وحتليلها:

أساااااااااااارلة الدراسااااااااااااة املهتلفة، هت اول  اا الج ء و  الدراسااااااااااااة تحليل البيانات لإلجامة ع   

، ثم هل   ل  البيانات املتالقة 
ى
حيم  ساااااااااااتارض   ا البيانات الخاصاااااااااااة م ارا  الاي ة أوال

 ممت ةرات الدراسة الربيسيةي

، وت خا  
ى
   رجات، 5ولإلجامة على اقرات الاسااااتبانة ، حد نا خم  خيارات ل :  بةر جدا

 2ت، حليل وت خا     رجا3   رجات،  وتوسط وت خا  4 بةر، وت خا  
ى
   رجة، حليل جدا

 0   رجااة، ال تسااااااااااااااتهاادا وتاا خااا  1وتاا خااا  
ى
عطي  اال خيااار وزنااا

ل
 ، و  اااء ى على  اااا املايااار أ

، تتراوح مةن 
ى
 حساااااااب وتوساااااااط  اليساااااااا ي، هتدرج واق التصااااااانيف التال : حليل جدا

ى
وتدرجا

بةر وتتراوح مةن  ،  4ي3-6ي2 ، وتوسااااااااااااااط تتراوح مةن  6ي2-8ي1  حلياااااال، تتراوح مةن  8ي1-1 

 وتتراوح مةن  2ي4-4ي3 
ى
  5 - 2ي4 ،  بةر جدا

 

حاا الباحم باد التصميم الناائي   اة الدراسة  الاستبيان ، و اد   دق أدا  الدراسة:

الت  د و  صاااااااادق ألا اة اعتبارا ملهحظات املحكمةن لها، متوزي  الاسااااااااتبيانات على وجتم  

الدراسااااااااااة وللت  د و  الصاااااااااادق الداخل    اة الدراسااااااااااة، وتحدهد ودت التجا   الداخل  

الارتبا   مةرسااون  مةن  رجة  ل  عبارة و   لها، حاا الباحم ماسااتهداا حساااب وااوهت

عبااارات وحاااور الاسااااااااااااااتبااانااة و رجااة جمي  الابااارات ال ي هحتو اااا املحور الااامل تنتمي إلياا ، 

 م ن  حد تم حساااااااااااب وااوهت الارتبا  للمحاور، حيم  انت الاسااااااااااتجامات عل اا واق 
ى
علما

ة إحصااااااااااااااااابيااة ع ااد تاادرج ليكرت الخماااذاااااااااااااا ي، ونتج و   لاا  أن جمي  الابااارات  ات  اللاا

و  الاادرجااة ال ليااة لابااارات املحور نفسااااااااااااااا ، وا اااا ترتبط ارتباااحااا  ا  اللااة  01ي0وسااااااااااااااتوت 

و  الدرجة ال لية لابارات وحور الاساااااااتبانة وما هدل  01ي0إحصاااااااابية ع د وساااااااتوت  اللة 

على أن  الاتسااااااااق الداخل  لابارات الاساااااااتبانة جيد و اا هثبت أن الصااااااادق الداخل    اة 

 أن وااوهت الارتبا  مةن  رجة  ل عبارة و  عبارات املحور الدراسة 
ى
ومتاز، ههح  أهضا

 ع د وستوت  اللة 
ى
والدرجة ال لية  غلبية عبارات  اا املحور جاءت أغلباا  الة احصابيا

  وان حيمااااااة وااااااااوهت الارتبااااااا  جمياهااااااا ووجبااااااة، امل أن جمي  عبااااااارات 01ي0احاااااال و   

و  الدرجة ال لية لابارات املحور  01ي0ع د وسااااااااااااااتوت  الاسااااااااااااااتبانة  ات  اللة إحصااااااااااااااابية

و  الدرجة ال لية  01ي0نفسا ، وا اا ترتبط ارتباحا  ا  اللة إحصاابية ع د وساتوت  اللة 
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لابارات جمي  وحاور الاساااااااااااتبانة وما هدل على أن  الاتسااااااااااااق الداخل  لابارات الاساااااااااااتبانة 

ازي و ال  تم الت  د و  الصااادق جيد و اا هثبت أن الصااادق الداخل    اة الدراساااة ومت

 الداخل    اة الدراسة، وتحدهد ودت التجا   الداخل  لهاي

تم الت  د و  ثبات الاسااااااااااااااتبانة ماسااااااااااااااتهداا وااول ألفا  رونبا ، ول   ثبات الاسووووووووووو بانة:

حريقااااة لتقاااادهر الثبااااات ماااااالعتمااااا  على وااااادل الارتبااااا  مةن املفر ات وتاااااد و  أاضااااااااااااااااال 

 ب الثبات وأ  ر ا شيوعاالتقدهرات الخاصة محسا
 

 (1جدول رقم )

 معامالت ثبات محاور أدا  الدراسة
 

 حيمة ألفا  رونبا  وااول الارتبا  اسم املحور 

 623ي0 **835 عملية النشر الاجتماع 

 611ي0 **627 الاهحة و  إعهويةن

 7830. **855 استراتيجيات إنتاج إعهوي

 8230. إجمال 
  

   ول  حيماااة 783ي0الى  611ي0حيم واااااوااال ألفاااا املحسااااااااااااااو اااة تتراوح واااا مةن  ويتضاااااااااااااا  أن 

ورتفاااة و اااا  شااااااااااااااةر إلى أن ألا اة همك  الوثوق  اااا لتحقيق أغراض الاادراساااااااااااااااة وتساااااااااااااامح 

 ، وأن حيم وااول الارتبا   الة ع د 823ي0متاميم نتابجها، و ان إجمال  ألفا املحساو ة  

 ي 01ي0وستوت احل و  
 

 خجة إلاحصائية:أسالي  املعا
 

حيم تم تحليل  (SPSS)اسااااااااااااااتهدا الباحم مرناوج الي ا إحصااااااااااااااابية للالوا الاجتماعية 

 البيانات ال ي توصلت إل اا الدراسة ما ساليب إحصابية التالية:

وااول الارتبا  مةرسااااااااااااااون: للت  د و  الصاااااااااااااادق الب ائي والاتساااااااااااااااق الداخل    اة  

 الدراسة

  رونبا : الحتساب ثبات  ل وحور و  وحاور أ اة الدراسةوااول الثبات ألفا  -
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التكرارات: لوصاااااااااااااف خصااااااااااااااب  وجتم  الدراساااااااااااااة، وإهضااااااااااااااح عد  وفر ات وجتم   -

الدراساااة الاه  وزعت عل ام ألا اة، والاه  أعا و ا للباحم،  ما تم اساااتهداوها 

ليساااااااااااااب عد  إجامات وجتم  الدراسااااااااااااة ع  أساااااااااااارلة الاسااااااااااااتبانة،  -أمل التكرارات-

 و ال  عباراتاا م   ل ارة و  ارات تصنيف وقياس ليكرت الخماذ ي

النسب املروية: لتحليل التكرارات و يان وادالتاا سواء م  وصف خصاب  وجتم   -

 الدراسة أو إهضاح م  الاستجامات املهتلفة ملجتم  الدراسة على ارات إجامةي

ة الااادراسااااااااااااااااة، املتوسااااااااااااااط اليسااااااااااااااااا ي لقيااااس وااادت تحقق  ااال عباااارة و  عباااارات أ ا -

واملتوساااااااااااااط اليساااااااااااااا ي إجمال   الااا  ل ل وحور و  وحاور الاساااااااااااااتبانة، و ال  

 للماا لة التالية:
ى
 املتوسط اليسا ي لهستبانة   ل، و ل  واقا

 

 4=  1-5اص ر حيمة =  –املدت= ا بر حيمة 

 املقياس املستهدا  و ليكرت الخماذ ي أمل هت ون و  خم  خانات

 8ي0= 5÷4عد  الخانات = ÷ حيمة الفاصل = املدت 
 

 فيكون املقياس:

 

  ال هوجد 8ي1ا ا  ان املتوسط اليسا ي أحل و    •
ى
   اإن   شةر الى  رجة و هفضة جدا

  اإن   شااةر الى  رجة احل 6ي2  الى احل و   8ي1ا ا  ان املتوسااط اليسااا ي هتراوح مةن   •
 و  املتوسط  حليل 

  اإن   شاااااااااااااةر الى  رجة 4ي3  الى احل و   6ي2 ا ا  ان املتوساااااااااااااط اليساااااااااااااا ي هتراوح مةن  •
 املتوسط  وتوسط 

  اإن   شةر الى  رجة أعلى 2ي4  الى احل و   4ي3ا ا  ان املتوسط اليسا ي هتراوح مةن   •
 و  املتوسط   ثةر 

  اإن   شاااااااااااااةر الى  رجة 0ي5  الى احل و   2ي4ا ا  ان املتوساااااااااااااط اليساااااااااااااا ي هتراوح مةن   •
 
ى
   ثةر جدا

ى
  عالية جدا

: لقياااااس واااادت التشاااااااااااااتاااات م  اجااااامااااات املبحوثةن ل اااال عبااااارة، ويتم الانحراف املعيووووار   •
 القياس م اء على وا هل :

   اني تر   اجامات املبحوثةن وعدا تشااااااااات اا ع  وتوساااااااااطات الاجامات، وما 1احل و    •
 مةن الاستجامات لدت اغلبية املبحوثةني

ى
 هدل على ان   اك تقار ا
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 اني عدا تر   الاجامات وتشااااااااااات اا وما  اني تباعد اساااااااااااتجامات   1ا بر و  او  سااااااااااااومل   •
 اغلبية املبحوثةن ع  وضمون الابارةي

 

 :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

 

هت اااااول  اااااا الج ء تحلياااال نتااااابج الاااادراساااااااااااااااااة املياااادانيااااة، و لاااا  و  خهل عرض وتحلياااال 

 الخصاااااااب  الشااااااخصااااااية، وحاور الدراسااااااة الثالثة  و ال  عرض اسااااااتجامات أارا  عي ة 
 ماسااااااااااااتهداا وفا يم إحصاااااااااااااء  

ى
الدراسااااااااااااة على تساااااااااااااؤالت الدراسااااااااااااة، وواالج اا احصااااااااااااابيا

 الى ال
ى
 تابج وتحليلها وتفساااااااااةر ا م  ااااااااااوء إحار الوصااااااااافي وأسااااااااااليب  إحصاااااااااابية ووصاااااااااوال

ال ظرمل للدراساة امليدانية وساوف هقوا الباحم بارض ال تابج م   اا الفصال على ال حو 

 التال : 
 

 

 (2اخةصائص الديموجرافية: جدول رقم )

 لسنوات اخةب  
ر
 التكرارات والنس  املئو ة تبعا

 

 

 اليسا ياملتوسط  النسب املروية التكرار س وات الخبرة

 84 42 احل و  خم  س وات

 96ي3
 8 4 س ة 10-5 و 

 8 4 ا  رو  عشر س وات

 100 50 الاجمال 

 

 ملت ةر ساااااا وات الخبرة، حيم أن 2هوملاااااا  الجدول رحم  
ى
  توزي  أارا  عي ة الدراسااااااة واقا

أغلبية اارا  عي ة الدراساااااااااااااة  انت سااااااااااااا وات الخبرة لهم احل و  خم  سااااااااااااا وات منسااااااااااااابة 

%   انوا عبارة ع  خم  س وات ا   ر، و ان وتوسط س وات خبرة 3ي8والبا    % ، 84 

 أارا  عي ة الدراسة أر   س واتي
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 ملدى الت رغ: (3جدول رقم )
ر
 التكرارات والنس  املئو ة تبعا

 

 النسب املروية التكرار ودت التفرغ
 40.0 20  ام
 60.0 30 ال

 100 100 الاجمال 
 

  ع  توزي  أارا  عي اااة الااادراسااااااااااااااااة أن أغلبياااة أارا  اااا  اااانوا غةر 3 هوملاااااااااااااا  الجااادول رحم 

%  هتفرغون 40% ، والبااااا    60وتفرغةن  متحاااادثةن إعهويةن و اااااا وااااا تظهر   ساااااااااااااابااااة  
 لالمهم  متحدثةن إعهويةني

 

 النتائج املتعلقة بتساؤالت الدراسة

ون احشاااااااها ونفسااااااار ا م   ساااااااتارض م   اا الج ء نتابج الاساااااااتبانات املوزعة على الاي ات، 

اوء أسرلة البحم وحسب ترتيباا، ولإلجامة على تساؤالت الدراسة، حاا الباحم محساب 

التكرارات والنسب املروية واملتوسطات اليسامية والانحراف املايارمل إلجامات أارا  عي ة 
   بر وتوساااااااااااااط 

ى
الدراسااااااااااااااة حول أساااااااااااااااليب النشاااااااااااااار إعهوي، وحد تم ترتيب الابارات تباا

 سا ي واحل انحراف وايارمل، و ل   ما توملي  الجداول التالية:ح
 

 السؤال األول:  

 ما أساليب النشر اإلعالمي ؟
 

 لعبارات : (4جدول رقم )
ر
التكرارات والنسوووووو  املئو ة واملتوسوووووو ات والانحرافات املعيار ة تبعا

 املحور  ول )عملية النشر(
 

 العبار 
  لي 

 
ر
 جدا

 قليل متوسط  لي 
ال 

 يوجد

املتوسط 

 اخاسابي

الانحراف 

 املعيار  

درجة 

 النشر

نووووحوووو  نووووقوووووم بووووتوووووز ووووع 
 بيانات صا ية

 ومنةصات إعالمية

  2 13 15 20 ك
  4.0 26.0 30.0 40.0 %  لي  91. 4.06

يووووووجوووووو  أن تسوووووووووووووووواعوووووود 
 عالقتنا مع الصاافة
وزارتنوووا والصوووووووووووا يين 

 ال  م ع   إنهاء سوء
أو اخوووةوووالف إ ا  ووووووان  

هنووووواك سووووووووووووء ف م أو 
 خالف

  4 8 22 16 ك

  لي  90. 4.00

% 

32.0 44.0 16.0 8.0 

 

  لي  1.11 3.78  9 10 14 17 ك
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 العبار 
  لي 

 
ر
 جدا

 قليل متوسط  لي 
ال 

 يوجد

املتوسط 

 اخاسابي

الانحراف 

 املعيار  

درجة 

 النشر

نح  ننشووووووووووور ونرسووووووووووووول 
 معلومات دقيقة

لوسووائل إلاعالم ولك  
السووووووووووولبيووة   املعلومووات

ال نوتو ووع بوتوقووووووديوم وووووا 
 للصا يين

% 

34.0 28.0 20.0 18.0 

 

 في حوار نح  نووودخووول
 مع الصا يين عندما 
يوووووووحيووووووووووووووووورون إلووووووويووووووونوووووووا 
ملوضوع ما وال نتجن  

 اخاوار

   16 34  ك

  لي  47. 3.68
% 

 68.0 32.0  

 

نح  نقيم اتصوووووووووووواالت 
مباشر  مع إلاعالميين 

م  خالل   وج ا لوجه
اخوواوو ووالت والوووووودعوووات 

 اخةا ة

 7 8 10 19 6 ك

 متوسط 1.26 3.18
% 

12.0 38.0 20.0 16.0 14.0 

بوووووووعووووووود الانووووووو وووووووهووووووواء موووووو  
 برنامج الاتصال ملل 

إ وووووووووووووووودار الووووووبوووووويووووووانووووووات 
الصوووووووووووووواوووو وووويووووووة يووووجوووور  
عمووول بحوث لتحوووديووود 

النشووا   مدى فاعلية
 إلاعالمي

 15 4 16 15  ك

 متوسط 1.21 2.62

% 

 30.0 2.0 8.0 30.0 

قووووووووبوووووووول أ  بوووووووورنووووووووامووووووووج 
إعالمي نقوم بووووووه يتم 

وبحووو   إجراء مسووووووووووو  
غي  رسووووووووووومي لتحوووووديووووود 
وموووووووووعووووووووورفوووووووووة اتوووووووووجوووووووووا  
 الصوووووووووووووواوووو وووويوووويوووون نووووحووووو 

 عملنا

 ك
 9 4 20 17 

 قليل 1.07 2.10
% 

 18.0 8.0 40.0 34.0 

 )متوسط( 3.35 املتوسط اخاسابي العام

 

 ، 35ي3  أن أسااااااااليب النشااااااار إعهوي  انت وتوساااااااطة  4هتضااااااا  و  ميانات الجدول رحم  

ونهح  أ اا تقوا على توزي  ميانات صااااااايفية ووصخصاااااااات إعهوية بشااااااا ل  ثةر ممتوساااااااط 
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، وأ دت إحصاااااااااااءات على ان  هجب أن 30.0 ، و نساااااااااابة حدر ا  4.06حسااااااااااا ي  
ى
%  تقريبا

"تساااااااعد عهحت ا و  الصاااااايااة وزارت ا والصاااااايفيةن على إ ااء سااااااوء الفهم أو الخهف إ ا 

% ،  ما نهح  44.0  و نسااااابة  4.00 ان   اك ساااااوء اهم أو خهف" ممتوساااااط حساااااا ي  

ساااابل إعها ماسااات  اء املالووات السااالبية ال على ت  يد " شااار وإرساااال والووات  حيقة لو 

عي ااة   ، وأن28.0  و نساااااااااااااابااة  3.78نتطوع متقاادهمهااا للصاااااااااااااايفيةن" ممتوسااااااااااااااط حساااااااااااااااا ي  

 انت تتفق على ان  هتم "الدخول م  حوار و  الصاااايفيةن ع دوا هحضاااارون إلي ا الدراسااااة 

تقوا عي ة  ،  ما 68.0  و نسااابة  3.68ملوااااوع وا وال نتج ب اليوار" ممتوساااط حساااا ي  

الدراسااااااااااااااة ماتصاااااااااااااااالت وبااشاااااااااااااارة و  إعهويةن وجهاا لوج  و  خهل اليفهت والدعوات 

% ،  ما هتم بشاااااا ل 20.0  و نساااااابة  3.18الخاصااااااة" بشاااااا ل وتوسااااااط ممتوسااااااط حسااااااا ي  

وتوسط باد الان ااء و  مرناوج الاتصال إصدار البيانات الصيفية وعمل محوث لتحدهد 

 ، وأخةرا حبل أمل 32.0  و نساااابة  2.62متوسااااط حسااااا ي  ودت ااعلية النشااااا  إعهوي م

مرناوج إعهوي نقوا م  هتم بشااااااا ل حليل "إجراء و ااااااا  و حم غةر رسااااااامي لتحدهد وواراة 

  ي40.0  و نسبة  2.10اتجا  الصيفيةن نحو عمل ا" ممتوسط حسا ي  
 

 السؤال الثاني: ما العالقة مع اإلعالميني ؟

 

 (  التكرارات 5جدول رقم )
ر
والنسووووووووووو  املئو ة واملتوسووووووووووو ات والانحرافات املعيار ة تبعا

 )العالقة مع إلاعالميين( لعبارات املحور اللاني

 العالقة مع إلاعالميين
 ووولووويووو  

 
ر
 جدا

 اليوجد قليل متوسط  لي 
املتوسط 

 اخاسابي

 الانحراف

 املعيار  

درجووووووووووووووووووووة 

 العالقة

تسووووتودم وسووووائل 

الاتصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووال 

الالووكوو وو ونووي موولوووووول 

الان  نوووووور والب يووووود 

 الالووووووووووووكوووووووووووو وووووووووووو ونوووووووووووي

لوووووووووووووووووووووووالتصووووووووووووووووووووووووووووووووووال 

 بالصا يين

 2 2  14 32 ك

4.44 .99  
ر
  لي جدا

% 64.0 28.0  4.0 4.0 

نوووووووووحووووووووو  نوووووووووجووووووووور  

مكووواملوووات هوووات يوووة 

 2 4 6 22 16 ك
  لي  1.07 3.92

% 32.0 44.0 12.0 8.0 4.0 
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 العالقة مع إلاعالميين
 ووولووويووو  

 
ر
 جدا

 اليوجد قليل متوسط  لي 
املتوسط 

 اخاسابي

 الانحراف

 املعيار  

درجووووووووووووووووووووة 

 العالقة

موع الصوووووووووووواو ويين 

لووووووونوووووووبوووووووقووووووو  عووووووو ووووووو  

 اتصال مع م

ن يووووول الاتصوووووال 

املباشووووور في حسوووووم 

سووووووووووووووووووء الووووووو ووووووو وووووووم 

بووويووون   والاخوووتوووالف

وزارتووووووووووووووووووووووووووووووووووونوووووووووووووووووووووووووووووووووووا 

 والصا يين

  6 16 13 15 ك

  لي  1.03 3.74
% 30.0 26.0 32.0 12.0  

ال نووووعووووموووووول فووووقووووط 

ع   اسوووووووووووتق وووواب 

إلاعووووووووووووالموووووووووووويوووووووووووويوووووووووووون 

لصووووووووووووووواخ  وزارتنوووووا 

ولووووكوووونوووونووووووا أييووووووووووووووووا 

 نقدم املعلومات

اخةوا ووووووووووووة بوالرأ  

الووووعووووووام لوووووزارتوووونووووووا 

ل سوووووووووووووواعوووودهوووواع   

فوووووووو ووووووووم الشووووووووووووووووووارع 

 السعود 

 4 6 25 10 5 ك

 متوسط 1.02 3.12
% 10.0 20.0 50.0 12.0 8.0 

نووحوو  نووعووتووقوووووود أن 

او  سووووووووووووووء الووو ووو وووم

الاخوووووووتوووووووالف بووووووويووووووون 

 وزارتووووووووووووووووووووووووووووووووووونوووووووووووووووووووووووووووووووووووا

والصووووووووووووووواووووو ووووويووووويووووون 

يووو د  إلووو  لوووعوووبووووووة 

سووولبية ف ها طرف 

مووونوووتصوووووووووووووور و خووور 

 م زوم

 11 6 23 6 4 ك

 متوسط 1.18 2.72
% 8.0 12.0 46.0 12.0 22.0 

 قليل 1.23 2.44 16 11 8 15  ك
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 العالقة مع إلاعالميين
 ووولووويووو  

 
ر
 جدا

 اليوجد قليل متوسط  لي 
املتوسط 

 اخاسابي

 الانحراف

 املعيار  

درجووووووووووووووووووووة 

 العالقة

نوووووووووحووووووووو  نوووووووووجووووووووور  

اتصووووووووووووووووواالت غوووووويوووووو  

رسوووووووووووووووووووموووووووويووووووووة مووووووووع 

الصووووووووووا يين ملل 

دعوووات الوو ووعوووووام 

العالقووات لتنميووة 

 الشةصية

%  30.0 16.0 22.0 32.0 

هووووووووول يوووووووووعووووووووتووووووووقوووووووود 

إلاعوووووووالمووووووويوووووووون أن 

عملكم يرتكز ع   

 تز يف الواقع

 12 19 15 4  ك

 قليل 91. 2.22
%  8.0 30.0 38.0 24.0 

 ) لي ( 3.23 املتوسط اخاسابي العام
 

 ، 23ي3عهحة حوية و  و  إعهويةن ممتوسط     أن   اك5هتض  و  ميانات الجدول رحم  
 وسااابل الاتصااال الالكترو ي وثل الانترنت والبرهد   ونهح  أن

ى
هتم "اسااتهداا بشاا ل  بةر جدا

%  ، ثم 64.0 ، و نسااااابة حدر ا  4.44الالكترو ي لهتصاااااال مالصااااايفيةن" ممتوساااااط حساااااا ي  
ل بق  على اتصااااااااااااال واهم" ممتوسااااااااااااط "القياا مم املات  اتفية بشاااااااااااا ل  بةر و  الصاااااااااااايفيةن 

% ، مي ما  ان   اك "اتصااال بشاا ل  بةر م  حساام سااوء الفهم 44.0  و نساابة  3.92حسااا ي  
 ، وأ ام  انوا 26.0  و نساااابة  3.74أو الاختهف مةن الوزارة والصاااايفيةن" ممتوسااااط حسااااا ي  

ن بشااااااااااااا ل "ال  املون اقط على اساااااااااااااتقطاب إعهويةن لصااااااااااااااال  الوزارة ولك  أهضااااااااااااااا هقووو 

وتوساااااااااااااط متقاادهم املالوواات الخاااصااااااااااااااة ماالرأمل الااااا للوزارة لتساااااااااااااااعاد اا على اهم الشااااااااااااااارع 
 ،  ما  اتقدون بش ل وتوسط أن "سوء 50.0  و نسبة  3.12الساو مل" ممتوسط حسا ي  

الفهم أو الاختهف مةن الوزارة والصاااااااايفيةن هؤ مل إلى لابة ساااااااالبية ا اا حرف و تصاااااااار وآلاخر 
% ،  ما "هجرون بشااااا ل حليل اتصااااااالت غةر 46.0  و نسااااابة  2.72ي  وه وا ممتوساااااط حساااااا 

رسااامية و  الصااايفيةن وثل  عوتام للطااا لت مية الاهحات الشاااخصاااية" ممتوساااط حساااا ي 
 ، وأخةرا جاءت عبارة " اتقد إعهويون أن عملكم هرتك  على ت ييف 22.0  و نسااااااااابة  2.44 

   38.0   و نسبة 2.22الواح " و فية ممتوسط حسا ي  
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 السؤال الثالث:  ما هي اسرتاتيجيات اإلنتاج اإلعالمي ؟

 

 6جدول رقم )
ر
( التكرارات والنسوووووووووووو  املئو ة واملتوسووووووووووو ات والانحرافات املعيار ة تبعا

 )اس  اتيجيات إلانتاج إلاعالمي( لعبارات املحور اللال 
 

اسوووووووووووو وو اتوويووجوويووووووات إلانووتوووووواج 

 إلاعالمي

 لي  

 
ر
 جدا

 قليل متوسط  لي 
ال 

 يوجد

 املتوسط 

 اخاسابي

 الانحراف 

 املعيار  

 درجة 

 الاستودام

نووووووووكشووووووووووووووووووف عووووووو  

اهدافنا ونشووووووووووور  
 اسباب قرارتنا

لوووولصووووووووووووووواوووو وووويوووويوووون  
عووووووونووووووودموووووووا نوووووووديووووووور 

 برامج خا ة

بووووووالووعووالقووووووات مووع  
 الصا يين

  6 12 32  ك

  لي  71. 3.52

% 

 64.0 24.0 12.0  

يوووووودعووووم رئوووو  ووووووووووو ووووي 

العموول   املبوواشووووووووووور 

إلاعالمي و ع  ف 

 بأهميته

  13 16 17 4 ك

 متوسط 94. 3.24
% 

8.0 34.0 32.0 26.0  

نووووووقتووووووووووو ووووووي وقووووووتووووووا 

وج دا  بي ا لب  

 بيانات إعالمية

حوووووول جووووو وووووودنووووووا  

 موووونوووويووووووة وإنووووتوووووواج 

مووووووووووووونوووووووووووووةوووووووووووووص أو 

لذلك   منشورات

فووووووووووووان املووووووووووووتووووووووووووا  

 للبح  قليل

  12 21 15 2 ك

 متوسط 83. 3.14

% 

4.0 30.0 42.0 24.0 

 

نسووتمر فيم عظم 

بوووووووووووووووورامووووووووووووووووجوووووووووووووووونووووووووووووووووا 

و لووك   إلاعالميوووة

ألنوووووووووووووووونووووووووووووووووا قوووووووووووووووود 

وضوووووووووووعنووووواهوووووا ع   

 جدول أعمالنا

 4 8 25 13  ك

 متوسط 87. 2.94

% 

 26.0 50.0 16.0 8.0 
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اسوووووووووووو وو اتوويووجوويووووووات إلانووتوووووواج 

 إلاعالمي

 لي  

 
ر
 جدا

 قليل متوسط  لي 
ال 

 يوجد

 املتوسط 

 اخاسابي

 الانحراف 

 املعيار  

 درجة 

 الاستودام

 منذ وقر طو ل 

نووحووتوو وو  ونوو ووور 

قووواعوووووود بوويووووووانووووووات 

مشووووووووووووو وو  ووووووة حووول 

 الوووووووووووووووبووووووووووووووويوووووووووووووووانوووووووووووووووات

بووالشوووووووووووةصووووووووووويووات 

 والاحداث

 8 11 27  4 ك

 متوسط 1.03 2.62

% 

8.0  54.0 22.0 16.0 

نوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم 

بووووووووومشوووووووووووووووووووروعوووووووووات 

 مش   ةاعالمية 

موووووووووووووع جووووووووووووو وووووووووووووات 

حووكوووموويووووووة خووووووارج 

 الوزار 

 11 10 18 11  ك

 قليل 1.07 2.58

% 

 22.0 36.0 20.0 22.0 

يووووحووووظوووو  الووووعوووومووووول 

إلاعالمي بتقوووووودير 

ج ة عمل   بي  في

بووووووووووووووووووووووووحوووووووووووووووووووووووويوووووووووووووووووووووووو  

بووووووه  الووتوووصووووووووووووص

وحسوووووووووووووووووووو  الاداء 

فيه يعد فر وووووووووووة 

 جيد  لل  قية

 11 12 16 11  ك

 قليل 1.07 2.54

% 

 22.0 32.0 24.0 22.0 

وزارتنا توصووووووص 

موووووراد لوووولووووبووووحووووو  

 وتيهئ فر ا

لتدر   للو ووول 

الووووووو   ووووووووووووووووونووووووواعوووووووة 

رسووووووووووووالووة اعالميووة 

 مقنعة

 6 24 18  2 ك

 قليل 85. 2.36

% 

4.0  36.0 48.0 12.0 

نشوووووووووووووووكوووووول خووووجوووونووووووة 

فرعيووووة تن يووووذيووووة 

 6 32 8 4  ك
 قليل 76. 2.20

%  8.0 16.0 64.0 12.0 
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اسوووووووووووو وو اتوويووجوويووووووات إلانووتوووووواج 

 إلاعالمي

 لي  

 
ر
 جدا

 قليل متوسط  لي 
ال 

 يوجد

 املتوسط 

 اخاسابي

 الانحراف 

 املعيار  

 درجة 

 الاستودام

لووز وووووواد  الووتووعوووووواون 

موووووووووع اخوووووووووجووووووووو وووووووووات 

  خرى 

يووووحووووظوووو  الووووعوووومووووول 

إلاعوووووووووووووووووووووووووووووالموووووووووووووووووووووووووووووي 

لوووووودى  بوووووواألولوووووو ووووووة

توصوويص املوارد 

موووووولووووووال ملوووووويوووووو انوووووويووووووة 

 وإلافراد

 13 25 10  2 ك

 قليل 91. 2.06

% 

4.0  20.0 50.0 26.0 

نقوم بووووووالتمو وووووول 

املشوووووووووووووووووو وووووووو ك مووووووووع 

 اخج ات  خرى 

لتن يووووذ اخامالت 

 إلاعالمية

 20 14 14 2  ك

 قليل 74. 1.98

% 

 4.0 28.0 28.0 40.0 

لد  القدر الكافي 

 الصالحياتم  

لوووووولووووووتووووووعوووووواموووووول مووووووع 

وسووووووووووووووائوووول إلاعالم  

 أثناء  زمات

 12 29 7 2  ك

 قليل 92. 1.96

% 

 4.0 14.0 58.0 24.0 

نعقد مع اخج ات 

 اخاكومية

 خووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورى 

اجوووووووووووتووووووووووومووووووووووواعوووووووووووات 

 بانتظام لت و ر 

اسووووووووووووو ووو اتووويوووجووويووووووات 

الوووووووتوووووووعوووووووامووووووول موووووووع 

اخووووووووووووووجووووووووووووووموووووووووووووو ووووووووووووووور 

 ووسائل إلاعالم

 23 16 4 7  ك

 قليل 1.05 1.90

% 

 14.0 8.0 32.0 46.0 

 )قليل( 2.54 املتوسط اخاسابي العام
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  حلة استراتيجيات إنتاج إعهوي حيم  ان املتوسط 6ويتض  و  ميانات الجدول رحم  

 ، و انت و  أ م الاسااااااااااااااتراتيجيات مالنساااااااااااااابة لوزارة الداخلية الساااااااااااااااو هة حد 54ي2الااا  

للصاااااااايفيةن ع دوا ندهر  عبرت عناا عبارة " نكشااااااااف ع  أ داا ا و شاااااااارح أسااااااااباب حرارات ا
% ، 64  و نسبة حدر ا  3.52مالاهحات و  الصيفيةن" ممتوسط حسا ي   مراوج خاصة

أوا مالنسابة لهساتراتيجيات متقدهر وتوساط ا انت تتمثل م  " عم الامل إعهوي بشا ل 

% ، و انت 32.0  و نساااااابة  3.24ربيساااااا ي ووباشاااااار والاعتراف م  ميت " ممتوسااااااط حسااااااا ي  
راسااااااة حد أاا ت م  اا "تقتاااااا ي وحتا وجهدا  بةرا لبم ميانات إعهوية حول جهو  عي ة الد

الوزارة ألاو ية وإنتاج وصخصااات وونشااورات لال " وا هجال الوحت "املتاح للبحم حليل"  

 ،  ما  شااااااااااااااةر 42.0   و نساااااااااااااابة  3.14وعك  تقدهر  ا  الابارات  املتوسااااااااااااااط اليسااااااااااااااا ي  
مر م  واظم البراوج إعهوية و ل   ن  تم وااااها الجدول أن عي ة الدراسااة  انت "تساات

 ،  ما 50.0  و نساااااااااااااابة  2.94على جدول ألاعمال و ا وحت حويل" ممتوسااااااااااااااط حسااااااااااااااا ي  
حف  ونطور حواعااااد ميااااانااااات وشااااااااااااااتر ااااة حول البيااااانااااات مااااالشااااااااااااااخصاااااااااااااايااااات نحاااادرت عبااااارة "

ت % ، وأخةرا مالنسااااااابة لهساااااااتراتجيا54.0  و نسااااااابة  2.62وألاحداث" ممتوساااااااط حساااااااا ي  

القليلة ا انت تتمثل م  "القياا ممشاااااااااااااروعات إعهوية وشاااااااااااااتر ة و  جهات ح ووية خارج 
 ، وأخةرا "عقد و  الجهات الي ووية 20.0  و نسااااااااااااابة  2.58الوزارة ممتوساااااااااااااط حساااااااااااااا ي  

ألاخرت اجتماعات مانتظاا لتطوير اساااااااااااااتراتيجيات التااول واا لجمهور ووساااااااااااااابل إعها" 

  ي32.0ل أن إستراتيجية حليلة و نسبة    ول  تمي1.90ممتوسط حسا ي  
 

لوكشووووووووووووووف داللوووووووة الو وروق بويون (Independent sample t-test)(  الاخوتوبوووووووار الوتوووووووا وي7جووووووودول )

 استجابات أفراد عينة الدراسة باختالف النوع
 

 عند مستوى ) 
ر
 (0.01)**( دال إحصائيا

 

 العدد الت رغ املحوووووووووووووواور  م
املتوسط 
 اخاسابي

الانحراف 
 املعيار  

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

1 
 عملية

 النشر الاجتماعي
 0.63 3.21 10 نعم

-1.000 .328 
 0.52 3.45 14 ال

 العالقة مع إلاعالميين 2
 0.55 3.33 10 نعم

.792 .437 
 0.63 3.13 14 ال

3 
اسووووووووووو  اتيجيوووات إلانتووواج 

 إلاعالمي

 0.57 2.65 10 نعم
.956 .350 

 0.41 2.46 14 ال
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 عند مستوى ) 
ر
 (.0.05)*( دال إحصائيا

الامل هوملاااااااا  الاختبار التائي لكشااااااااف  اللة الفروق مةن  –  7و  وحتويات الجدول رحم   

  –اسااااااااااااااتجامات أارا  عي ة الدراسااااااااااااااة ماختهف ودت تفرغهم إعهوي  متحدثةن إعهويةن

مالنسااابة لجمي  املحاور، نهح  أن  ال توجد اروق  الة إحصاااابيا مةن املتفرغ وغةر املتفرغ 

أمل أناااااا  هوجااااااد اتفاااااااق مةن املتفرغةن وغةر املتفرغةن م  النشاااااااااااااار الاجتماااااااع  والاهحااااااة و  

 إعهويةن، واستراتيجيات إنتاج إعهويي

لووووداللووووة  One Way ANOVAاختبووووار تحليوووول التبوووواي   حوووواد  )ف( : (8جوووودول رقم )

ال روق في اسوووووووووووتووووداموووات ممووواروووووووووووو ي العالقوووات العووواموووة لوسوووووووووووووائووول إلاعالم اخجوووديووود في 

 اخجامعات اخاكومية السعودية باختالف سنوات اخةب  

 

 اسم املحور 
 مصدر التباي 

مووووجووووموووووع 

 املربعات

درجووووات 

 اخار ة

متوسوووووط 

 املربعات

قووويوووموووووة 

 ف

مسووووتوى 

 الداللة
 التعليق

 عملية

 النشر الاجتماعي

 029. 010. 2 021. املجموعاتبين 

 

.971 

 
 غي  دالة

 351. 21 7.366 داخل املجموعات

العالقة مع 

 إلاعالميين

 762. 273. 2 547. بين املجموعات

 

.479 

 
 غي  دالة

 359. 21 7.535 داخل املجموعات

اس  اتيجيات 

 إلانتاج إلاعالمي

 859. 205. 2 410. بين املجموعات

 

.438 

 
 دالةغي  

 238. 21 5.004 داخل املجموعات
 

  أن حيمة  ف  غةر  الة، وما  شااااااةر إلى عدا وجو  اروق  ات 8هتضاااااا  و  الجدول رحم  

 اللة إحصااااااااااااااابية م  وحاور الدراسااااااااااااااة ماختهف ساااااااااااااا وات الخبرة، امل ان  هوجد تقارب مةن 

النشر الاجتماع  والاهحة س وات خبرة املتحدثةن إعهويةن مالنسبة ملت ةرات الدراسة م  

 و  إعهويةن، واستراتيجيات إنتاج إعهويي
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 :ملخص نتائج الدراسة

  
 توصل البحم إلى وجموعة و  ال تابج  ما هل :

 

هتضاااااااااااااا  و  نتااابج الاادراساااااااااااااااة أن أغلبيااة  اااناات ساااااااااااااا وات الخبرة لهم احاال و  خم   •

أارا  عي ة الدراساااااة سااااا وات، و ان وتوساااااط سااااا وات خبرتام أر   سااااا وات، أغلبية 

  انوا غةر وتفرغةن  متحدث إعهويي

أن أ م أساااااااااااليب النشاااااااااار تتالق متوزي  ميانات صاااااااااايفية ووصخصااااااااااات إعهوية، إ ااء  •

سااااااااااااوء الفهم أو الخهف مةن الصاااااااااااايفيةن والوزارة،  شاااااااااااار وإرسااااااااااااال والووات  حيقة 

ر و  لوساااااابل إعها وعدا إرساااااال املالووات السااااالبية للصااااايفيةن، الدخول م  حوا

 الصيفيةن ع دوا هحضرون ملواوع، وعدا تج بامي

  اااااك عهحااااة حويااااة مةن املتحاااادث إعهوي وإعهويةن و ااااان وااااا همةز  ااااا  الاهحااااة  •

اسااااااااااتهداا وسااااااااااابل الاتصااااااااااال الالكترو ي وثل الانترنت والبرهد الالكترو ي لهتصااااااااااال 

ال واهم مالصاااااااااااايفيةن، و  إجراء و املات  اتفية و  الصاااااااااااايفيةن للبقاء على اتصاااااااااااا

بشااااااا ل وساااااااتمر، والاتصاااااااال املباشااااااار م  حسااااااام ساااااااوء الفهم أو الاختهف مةن الوزارة 

 والصيفيةني

  اك حلة م  اسااااااااااتراتيجيات إنتاج إعهوي و انت و  أ م اسااااااااااتراتيجيات املاتمدة  •

و  حبل املتحدثةن إعهويةن م  وزارة الداخلية الساااااااااااااااو هة الكشااااااااااااااف ع  أ دااها 

للصاااااااااايفيةن ع دوا م  إحار البراوج الخاصااااااااااة مالاهحات و  وشاااااااااارح أسااااااااااباب حراراتاا 

 الصيفيةن

هوجاااااد اتفااااااق مةن املتفرغةن وال ةر وتفرغةن مااااااختهف ساااااااااااااا وات خبرتام م  النشااااااااااااار  •

 الاجتماع  والاهحة و  إعهويةن، واستراتيجيات إنتاج إعهويي
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 التوصيات:

 

خاااارج وزارة الاااداخلياااة  القيااااا ممشااااااااااااااروعاااات إعهوياااة وشااااااااااااااتر اااة و  جهاااات ح ووياااة 

 الساو هة

 تحسةن الامل إعهوي و  حيم التهص  وحس  ألا اء 

 إتاحة الفرص للترحية 

 تايرة ارص التدريب للوصول إلى ص اعة رسالة إعهوية وق اة 

إتاااحااة الصااااااااااااااهحيااات ال اااولااة للمتحاادث إعهوي للتااااواال و  وسااااااااااااااااباال إعها أث اااء  

 ألازوات

لي ووية ألاخرت مانتظاا لتطوير استراتيجيات التااول عقد اجتماعات و  الجهات ا 

 و  الجمهور ووسابل الاعهاي
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امللخص: 

 

 الستتتتتتتلو ي  ال يم على الفرنستتتتتتتي  ال لفزيوني  ال نوات برامج أثر الدراستتتتتتت  استتتتتتت   تتتتتتت 

 املشتتتتتتتتتا د   ثاف  بين العالق  معرف  ذلك وراء من الهدف وكان الجزائري، املج مع ألفراد

 إلايجابي  الستتتلو ي  ال يم تحديد و ذا الستتتلو ي  ال يم وتغير الفرنستتت   ال لفزيون  ل نوات

 ال حليلي الوصتتف  املنهج الدراستت  تةن  منهجي ال نوات. و خيار  ذه تحدثها الت  والستتلةي 

 لل غييرات أشتتتتتتتتتتم  م ارب  بغي  والستتتتتتتتتتي ولو يا إلاعالم بين تجمع معرفي  نستتتتتتتتتت ي  ضتتتتتتتتتتمن

 الجزائري. املج مع أفراد على الفرنس   ال لفزيون  قنوات برامج تخلفها الت  السلو ي 

- ال نوات الفضتتتائي تتتتتتتتتتتتتتتتت ال لفزيون الفرنستتت   تتتتتتتتتتتتتتتتت ال يم تتتتتتتتتتتتتتتتت الستتتلو  الكلمات املفتاحية:

 املشا د .
 

Abstract: 

The study investigated the effect of French TV programs on behavioral values of 

Algerian society, with the motivation to approach the relationship between the 

intensity of watching French television channels and behavioral change as well 

determining the positive and negative behavioral values caused by these channels. 

As a methodical option, we adopted the descriptive analytical approach in the light 

of a varied epistemological structure that bases on mythological multidisciplinarity 

which inspires from both media field and psychology in order to provide more 

comprehensive approach to the behavioral changes that French television channels 

programs cause to the members of the Algerian society. 

Keywords: Satellite Television - French Tv channels -Values- Behaviour- Watching. 
 

 القيم  والتغريات السلوكية يف اجملتمع اجلزائري

 الفرنسية دراسة أثر مشاهدة برامج القنوات التلفزيونية

 

 د هين احلاج امحد       د العربي بوعمامة 

  امع   عةد الحميد بن باديس مس غانم
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 أوال: مدخل عام:
 

استتتتتتتتتتتتتت   ةت  مستتتتتتتتتتتتتتترلت  الةتل ال لفزيون  الفضتتتتتتتتتتتتتتتا   ع ر  قمتار ال تتتتتتتتتتتتتتنتاعيت  منتذ بتدايت  

 ذه السياسيين الا  ماعيين،  ما أثارت  ينيالتسعينيات ا  مام  ميع الفاعلين الاكاديم

ال ضتتتتتتتتتتتتتتي  وى حال  تثير واى اد ون  دى واستتتتتتتتتتتتتتعا او  ترثيرا ها إلايجابي  والستتتتتتتتتتتتتتلةي  على 

 أفراد املج مع وباألخص الفئات الشاب  منه.

وتعتتتتتتد الجزائر من واتتتتتتد  دو  العتتتتتتالم العرر    بر تتتتتتترثرا ب تتتتتتا ر  الةتتتتتتل ال لفزيون  

 receptionالاستتتت  ةا    ( تكنولو ياتAvailabilityالفضتتتتا   املةاشتتتترذلك بفضتتتت  م ااي  

technologies وسهول  الح و  على الهوائيات امل عر  في ك  املدن الجزائري  بداي  من )

. ورعتتتتتد مرور ع تتتتتدين من الزمن على  تتتتتا ر  الةتتتتتل ال لفزيون  الفضتتتتتتتتتتتتتتتتتتا   تةلورت 1990

توطدت عالق  املشتتتتتتتتا د الجزائري مع الفضتتتتتتتتائيات الفرنستتتتتتتتي   ما ونوعا خاصتتتتتتتت  في    و 

لفزيون بمالا ه املخ لف . فلم تعد املشتتتتتتتتتتتتتتا د  م   تتتتتتتتتتتتتتر  على قنا  وااد ،  ما ت ور ال 

كان ذلك من قة ، ب  أتاا  ال كنولو يات الحديث  لالت تتتتتتتتتتتتتتا  الفرصتتتتتتتتتتتتتت  لالخ يار مما 

يعن  تعتتدد  ذواو وامليوىت والاتجتتا تتات وال جتتارالا في  تت  الات تتتتتتتتتتتتتتتا  ال لفزيون  الرق   

 ل نوات الت  يرغب فيها.الجديد الذي يتيح للمشا د اخ يار ا

من  تتتذا املن لأ تتتترت  التتتدراستتتتتتتتتتتتتتتت  الحتتتاليتتت  لتستتتتتتتتتتتتتتل  الضتتتتتتتتتتتتتتوء من  تتتديتتتد على قنوات 

ال لفزيون الفرنستتتتتتتتت   ومد  ترثيرا ها على ال يم الستتتتتتتتتلو ي  ألفراد املج مع الجزائري، وذلك 

ألن ترثير الةل الفضتتتتتتا   ل نوات ال لفزيون الفرنستتتتتت   على الا تتتتتتو  مرتة  بالعديد من 

 امل داخل  واملتراب   ومن بينها ال يم السلو ي  للفرد. امل غيرات

( دورا  اما في الستتتتلو  إلانستتتتان ، فال يم  ي أاد valuesوغن  عن الةيان أن لل يم  

محددات الستتتتتتتلو ، وت رثرا بالعديد من العوام  الا  ماعي  والستتتتتتتياستتتتتتتي  والاق  تتتتتتتادي ، 

وال لفزيون  و أاد املؤثرات الرئيسي  الت  وضاف  واى الدين والعرف والعادات وال  اليد، 

و ي رح الةل ال لفزيون  الفضتتتتتتتتتا   الفرنستتتتتتتتت   العديد 1تستتتتتتتتتاعد على تعدي  ال يم وتغيير ا.

من ال ضتتتتتايا املع د  واملتشتتتتتابك  في املجاىت الستتتتتوستتتتتيوث افي  خاصتتتتت ، وقد احدادت  ذه 

ير  ايل أدت واى ال ضتتتتتتتتتتايا اد  مع تنام   ذه ال ا ر  الات تتتتتتتتتتالي  خال  الستتتتتتتتتتنوات  خ

طرح بعض إلاشتتتتتتتتتتتتت اليات املعرفي  فيما يرتة  ب وا د الةل املةاشتتتتتتتتتتتتتر في قنوات ال لفزيون 
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الفرنستتتتتتتتتتتت   وأثره على ث اف  املج مع الجزائري وت اليده وأعرافه ون رته واى محي ه وعامله 

 الاارجي خاص  بعد ال و ه الجديد من الات ا  الجما يري واى الات ا  الفردي.

شتغاىت لم تح   ال تدار  في الستياستات ال نموي  والث افي  امل روا   ذه الان

وفي ا  مامات الةااثين باستتتتتتتتتتتتتت سناء بعض الدراستتتتتتتتتتتتتتات الت  تناول  ردود أفعا  الشتتتتتتتتتتتتتترائح 

 الا  ماعي  املدروس  اتجاه برامج ال نوات ال لفزيوني  الفرنسي . 
 

لسييلوكية للممتمع ثانيا: تأثري برامج قنوات التلفزيون الفرنسييي علا القيم ا

 اجلزائري

 

خال   ذه الدراس  محاول  معرف  وثار الت  يمكن أن تحدثها برامج قنوات  نستهدف من

ال لفزيون الفرنستتتتتتتتتتت   على ال يم الستتتتتتتتتتتلو ي  املنتشتتتتتتتتتتتر  في املج مع الجزائري، خاصتتتتتتتتتتت  أمام 

 ال غيرات الا  ماعي  والث افي  الت  فرض  عليه.

ف ا  من طرح الستتتتتتتتؤا  الجو ري ال اايا    ل رامج قنوات  من  ذا املن لأ، نتةين أنه ى 

 ال لفزيون الفرنس   أثر على ال يم السلو ي  املنتشر  في املج مع الجزائري ؟

 Descriptiveو بغي  إلا اب  عن  ذا التستتتتتتتاي  ارترينا أن نتةن  املنهج الوصتتتتتتتف  ال حليلي  

analytical methodةحثنا، و يع  ر املنهج ال حليلي (  ةوصتتتتتتتتتتتتتتل  منهجي  و بنيوي  مو ه  ل

  بر شتتتتتيوعا واستتتتت خداما لدراستتتتت  ال وا ر املشتتتتتاذه  ملوضتتتتتو  دراستتتتتتنا، وذ أنه ى ي وق  

 عند وص  الةيانات وتةويبها وونما يه م بدراس  العالقات الت  ترب  بين امل غيرات.

ويعرفه صتتتتتتتتتالح م تتتتتتتتت فف الفوا  برنه ريهدف واى وصتتتتتتتتت   وا ر ووقا ع وأشتتتتتتتتتياء  

ن  من خال   مع الح ائأ واملعلومات واملالا ات الااصتتتتت  بما يحدث بحيل يرستتتتتم معي

ذلك كله صتتتتتتتتتتتور  واقعي  لها، ووضتتتتتتتتتتتع ت رير بما ينةأي أن ت ون عليه  شتتتتتتتتتتتياء أو ال وا ر 

 2موضو  الةحل.

و تم اللجوء واى اخ يار عين  من ال نوات الفضتتتتتتتتتتتتتتائي  الفرنستتتتتتتتتتتتتتي  ، وقد تم فيها ت تتتتتتتتتتتتتتجي  

( 45  ل   قنا  من ال نوات الثالث  على اد ، وفي النهاي  تم تحلي   فيلمين في  ستتتتتتتتتتتتتتةو 

فيلمتا وقتد تم استتتتتتتتتتتتتت ختدام واتد  املفرد   ترستتتتتتتتتتتتتتتاة لل حليت  ونعن  ذهتا في دراستتتتتتتتتتتتتتتنتا واتد  

ال رنامج أي اع ةار الفيلم في مجمله كواد  م  امل  لل حلي . و ل د تم ت تتتتتميم استتتتت مار  
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تعكسها  فالم الفرنسي  ع ر ال نوات الفرنسي   تحلي  املع يات  ال يم السلو ي ( الت 

 (.وقد قسم  الاس مار  على النحو ال اايا(TF1, Canal+M6ال الي  

قيم ستتتتتتتتتتتتتتلةي  و ي من ال يم  10قيم ويجابي  و 10وقع الاخ يار على  ايل حصررررررررررر       :-

الستتتتتتلو ي  إلانستتتتتتاني  الشتتتتتتا ع  في مع م املج معات، والهدف من  ذه ال يم  و ال عرف 

على مد  ما تعكستتته  فالم من قيم ويجابي  وقيم ستتتلةي  ونستتتة  ك  منها ومد  ت اب ها 

 تتامنتت  وراء  تتذه ال يم، وقتتد تم التر ي  في أو عتتدم ت تتاب هتتا مع ث تتافتت  املج مع واملعتتان  ال

 3ا ر ال يم على ال ري   الكمي   آلي  ل ح يأ تساي  الدراس  ال حليلي .

قستتتتتتتتتتتتتتمتتتت   فالم املتتتتدروستتتتتتتتتتتتتتتتتت  واى أنوا  و ي  فالم الا  متتتتاعيتتتت ،  فالم   انوع   ف ل  -

الستتتتتتتياستتتتتتتي ،  فالم ال اريخي ، أفالم الجريم  أو الةوليستتتتتتتي ، أفالم الايا  العل  ، أفالم 

الوستتترن،  فالم الاستت عراضتتي  أو الغنائي ، أفالم الهز  أو ال وميديا، أفالم إلاثار . و ذه 

  الاستتت خدام في ت ارير لجان الفحص، والهدف من  ذا ال  ستتتيم ال  ستتتيمات  ي الشتتتا ع

  و معرف  أي من  ذه  نوا  يبل أ بر من غيره.

 و معرف   صتتتتتتتتتتتتتت  أو الجه  الت  ورد منها  ذا الفيلم أو ذلك، عنوان  ا مصررررررررررر     ف ل  -

 الفيلم، والدول  املن ج  للفيلم.

 من العناصر الجو ري  و  ي كاىت اوقد اش مل  اس مار  تحلي  املضمون على مجموع  

العن تتتتتتتتر الاا  بمعرف   جم  فالم ضتتتتتتتتمن ال رمج  العام  في ال نوات الثالث  وذلك  -

 لل عرف على أبعاد ال رمج  واستراتيجيا ها املخ لف .

العن تتتتتتتتر الاا  برنوا   ذه  فالم استتتتتتتتب عين  الدراستتتتتتتت ،     ي أفالم ا  ماعي  أم -

 ايا  العل   أم كوميديا.سياسي     أم أفالم ال

فئ  أنوا  وموضوعات ال يم السلو ي  إلايجابي  والسلةي  الت  ي م اس نةاطها من أفالم -

 عين  الدراس ، وسي م ا ر ا وعد ا وقياسها وم ارنتها بعضها بةعض.

و من أ بر املوضتتتتتتتوعات الت  ت  رو لها الدراما ال لفزيوني    نبي  والت  تم ت ستتتتتتتيمها واى 

 يناقسم

اب الستتتتتتتتتتتتتتلم، ال تتتتتتتتتتتتتتدو،  مان ، التستتتتتتتتتتتتتتامح، ال عاون،   سرررررررررررة إلا   سرررررررررررلو           : 

 الشجاع ، ااترام ال وانين، عدم وثار  الجنس، فع  الاير، الانضةاط.
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ا العن ، الكذالا، الستتتتترق ، ال   ،  ناني ، الج ن، وثار     سررررة إلا    سررررلو      سررررل   

 الجنس، مخالف  ال وانين، اب الشر، الاوف. 

(، و  و يتةاين ويخ ل  Method of measurementوقد تم استتتتتتتت خدام أستتتتتتتتلوالا ال ياة  

وف تتتتا أل تتتتداف التتتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتت  وفروضتتتتتتتتتتتتتتهتتتتا وطري تتتت  ت تتتتتتتتتتتتتتميم الفئتتتتات الت  تجمع عن طري هتتتا 

( في Unit of measurementما بالنسة  لواد  ال ياة املس خدم   املعلومات والةيانات.أ

 تتذه التتدراستتتتتتتتتتتتتتت  ف   واتتد  العتتد والح تتتتتتتتتتتتتتر وذلتتك لرصتتتتتتتتتتتتتتتد مرات تكرار الفئتتات الاتتاصتتتتتتتتتتتتتتت  

 بال ياة.

حرررررر ل وو وحرررررر ل    ررررررررررررر رررررر  ، وحرررررر ل   ررفرر ررلرر أمتتتتتتتا بتتتتتتتالتتتنستتتتتتتتتتتتتتتتةتتتتتتت  لتتتواتتتتتتتدات التتت تتتيتتتتتتتاة فتتت تتت ا 

ات نوعي   فالم بالنستتتة  لواد  الفيلم فاستتت خدم  بالنستتتة  ل حديد تكرار   شرررةصررر   

والةلد املن ج. أما واد  املشهد فاس خدم  ل ياة تكرارات ال يم السلو ي  إلايجابي  أو 

السلةي  املس نة   من موضوعات تلك  فالم. وامل  ود باملشهد في الفيلم  و مجموع  

 الل  تتات الت  تتتدور في م تتان وااتتد وحمتتان وااتتد ات  ولو تخ تت  ال تتاميرا ذلتتك امل تتان واى

م ان آخر قريب منه ما دام الحدث م  تتتال في امل ان والزمان ولم ين    واى غيره، وستتتواء 

 4طال  مدته أم ق رت فإنه يعد واد  م  امل  خاضع  لل ياة.

و ستتتتتتتتتوف نحاو  من خال   ذه الدراستتتتتتتتت  ت ديم صتتتتتتتتتور  وا تتتتتتتتتح  لةعض مح ويات الةل 

( implicit dimensionsالافي   الفضتتتتتتتتتتتا   املةاشتتتتتتتتتتتر، وستتتتتتتتتتتوف يرتكز ال حلي  على  بعاد 

( لألفالم الت  ي عرض لها املشتتا د ع ر بعض الفضتتائيات explicit dimensionsوال ا ر   

  نبي    بر اضتتورا في الجزائر، وستتنستت خدم أستتلوالا تحلي  املح و  بغرض استت  راء 

 طةيع  ما يشا ده الجمهور في الفضائيات الفرنسي .

 تتتتتتتتتتتتتتجيتتت   ميع  فالم   نبيتتت  الت  تم عرضتتتتتتتتتتتتتتهتتتا في ال نوات و من املالاظ أنتتته قتتتد تم ت

(. وطة   استتتتتتتتت مار  ال حلي  على  ميع  فالم على TF1, Canal+M6ال لفزيوني  الثالث   

اع ةار أن ك  فيلم يمث  واد  مستتتتتتتتتتت  ل  لل حلي ، بمعن  أنه تم ت ةيأ استتتتتتتتتتت مار  تحلي  

و  الفيلم،  جمه، الةلد املن ج، و ذا على ك  فيلم من  فالم عين  الدراس  مع مراعا  ن

 ما يعكسه من قيم سلو ي  ويجابي  أو سلةي .

وتو تتتتتتتتتتتتتت  الجداو  وتي  عناوين  فالم الت  تم اخ يار ا عين  لهذا الةحل والةلد املن ج 

 لها و جمها الزمن   م وس  حمن ك  فيلم(ا
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:   ين عنررر وألاف م وا و   لررر    ن و   ررر  وم و رررررررررررة  مف  ررر    ل  مف ع نررر  1 لجررر و  

 M6   ن ل   ف نس   

  لحج    س عي    ل    ن و عنو ن   ف ل ،   خ ج و ن   ن  ج    ق 

01 

La vie devant nous (Vincenzo Moraud) 

2006 
 دقي   60 فرنسا

02 Small Ville (Kenneth Biller) 2006 

الوىيات امل حد  

  ندا
 دقي   54

03 Beverly Hills (Chip Johannessen) 1994  دقي   54 الوىيات امل حد 

04 
Les 10 commandements (Robert 
Dornheïm) 2006 

 دقي   105 الوىيات امل حد 

05 
Le justicier reprend les armes (Sheldon 

Larry)1999 
 دقي   90 الوىيات امل حد 

06 The closer (Jesse Bochco) 2006  دقي   49 الوىيات امل حد 

07 New York District (Helaine Head) 1994 
 دقي   54 الوىيات امل حد 

08 
Jackie Chan A Hong Kong (Vincent Kok) 

1999 
 دقي   99  ونغ كونغ

09 Back Draft (Ron Howard) 1991  دقي   135 الوىيات امل حد 

10 Wish Master (Chris Angel) 2001 
 دقي   99 الوىيات امل حد 

11 
Ncih. Alertes Médicales (Rick Wallace) 

2004 
 دقي   49 الوىيات امل حد 

12 
Y a t’il un flic pour sauver la reine? (David 
Zucker)1998 

 دقي   90 الوىيات امل حد 

13 Black Mask 2 (Tsui Hark) 2002  دقي   105 الوىيات امل حد 

14 
Le justicier Braque la mafia (David Greens) 

1997 
 دقي   94 الوىيات امل حد 

15 
Les chroniques de Riddick (David Twohy) 
2004 

 دقي   115 الوىيات امل حد 
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  ين عن وألاف م وا و   ل    ن و     وم و ة  مف      ل  مف ع ن   :2 لج و  

 +Canal   ن ل   ف نس   

  لحج    س عي    ل    ن و عنو ن   ف ل ،   خ ج و ن   ن  ج    ق 

01 L’Auberge rouge (Gerard Krawezy K) 2007 دقي   94 فرنسا 

02 Le rêve de cassandre (Woody Allen) 2007 
الوىيات 

 امل حد 
 دقي   105

03 Cow Boy (Benoit Mariage) 2007 دقي   94 فرنسا، بلجي ا 

04 The Proposition (John Hillcoat) 2005 
بري انيا، 

 أستراليا
 دقي   99

05 Darling (Christine Carrière) 2007 دقي   90 فرنسا 

06 Paradise Lost (John Stockwell) 2006 
الوىيات 

 امل حد 
 دقي   90

07 Face (Antonia Bird) 1997 دقي   105 بري انيا 

08 
L’Eventail de Lady windermere (Mike 

Barker)2004 

بري انيا، 

 وسةانيا، وي اليا
 دقي   90

09 DériveMortelle (Hans Horn) 2007 
الوىيات 

 امل حد 
 دقي   90

10 Raisons d’Etat (Robert de Niro) 2006 
الوىيات 

 امل حد 
 دقي   160

11 Gone (RinganLeduridge) 2007 

الوىيات 

امل حد ، 

 فرنسا، بري انيا

 دقي   85

12 Voleur de Chevaux (Micha Wald) 2007 
بلجي ا، فرنسا، 

  ندا
 دقي   80

13 La chambre des morts (Alfred Lot) 2007 دقي   115 فرنسا 

14 88 minutes (Jon Arnet) 2007 
الوىيات 

 امل حد ، أملانيا
 دقي   105

15 Alamo (John Lee Hancock) 2004 
الوىيات 

 امل حد 
 دقي   130
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:   ين عنرر وألاف م وا و   لرر    ن و   رر  وم و رررررررررررة  مف  رر    ل  مف ع نرر  3 لجرر و  

 TF1   ن ل   ف نس   

 

  لحج    س عي   ن و    ل  عنو ن   ف ل ،   خ ج و ن   ن  ج    ق 

01 
Le petit monde de Charlotte (Garry Winick) 

2006 

الوىيات 

 امل حد ، أملانيا
 دقي   99

02 Attention papa revient (Rolf Silber) 2003 دقي   94 أملانيا 

03 Bobby (Emilia Estevez) 2006 
الوىيات 

 امل حد 
 دقي   115

04 Play boy à saisir (Tom Jastle) 2005 
الوىيات 

 امل حد 
 دقي   99

05 Good bye Bafane (Bille August) 2007 
أملانيا، 

 بري انيا، فرنسا
 دقي   115

06 Mission impossible 3 (J.J. Abrams) 2005 
الوىيات 

 امل حد 
 دقي   120

07 Le Facteur (Michael Radford) 1995 
فرنسا، وي اليا، 

 بلجي ا
 دقي   110

08 Big Movie (Jason Friedberg) 2007 
الوىيات 

 امل حد 
 دقي   94

09 La Jungle (Mathieu Delaporte) 2005 دقي   105 فرنسا 

10 Mansfield Park (Lain.B.Mc Donald) 2007 دقي   94 بري انيا 

11 
Au Coeur de la tourmente (BeebanKildron) 

1997 
 دقي   110  ندا، بري انيا

12 Bon voyage (John Fawce.H) 2006 دقي   105 بري انيا،  ندا 

13 Meurtre parfait (Andrew Davis) 1998 
الوىيات 

 امل حد 
 دقي   105

14 Une affaire de goût (Bernard Rapp) 2000 دقي   94 فرنسا 

15 Mystère du passé (Tim Krause) 2002 دقي   99 أملانيا 
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أو  (Cours métrage)أو ال  تتتتتتتتتتتتتتير    (Long métrage)تعتتد  فالم ستتتتتتتتتتتتتتواء كتتانتت  ال ويلتت  

ركائز أستتتتتتتاستتتتتتتي  ضتتتتتتتمن ال رمج  ال لفزيوني  في ال نوات الفضتتتتتتتائي   (Téléfilm)ال لفزيوني  

الفرنستتتتتتتي ، ومن خال   ذا الحجم ي ملتتتتتتت  أن املشتتتتتتتا د في الجزائر ي ل ف ستتتتتتتيال عارما من 
ال ور ع ر شاش ه ال غير .  ذه  فالم موحع  بدق  ع ر ك  فترات املشا د  ال ةااي  

فوو(. وعند محاول  معرف  الحجم الزمن   واملسائي  والليلي  وما بعد  من    اللي  فما

املخ ص ملشا د   ذه  فالم ع ر ال نوات الثالث  املدروس  يةدو وا حا ألو  و ل  أن 
الحجم الستتتتتتتتتتاألي املخ تتتتتتتتتتص لألفالم  ك   نوا ( ع ر ال رمج  يثير أ بر من تستتتتتتتتتتاي . ايل 

م، نا يك عن يستتتتتتتت  يع املشتتتتتتتتا د أن ي  تتتتتتتت   عد  ستتتتتتتتاعات في اليوم في م ابع   ذه  فال 

ال نوات  خر  ال لفزيونيتتت  غير املتتتدر تتت  في  تتتذا الةحتتتل والت  ى يستتتتتتتتتتتتتتتهتتتان فيهتتتا بتتتالحجم 
الزمن  املخ تتتتتتتتتتتتتتص لألفالم. فف  دراستتتتتتتتتتتتتتتتتتت  تحليليتتتتتت  عن مح ويتتتتتتات ال نوات ال لفزيونيتتتتتت  

و دت أن الجمهور يستتتتتتتتت  ة  أستتتتتتتتتةوعيا ما  (TV/HEBDO/SUD)الفرنستتتتتتتتتي  أ ر ها مجل  
 40كتتايت ا ستتتتتتتتتتتتتت تت  أفالم ع ر ال نتتا  الفرنستتتتتتتتتتتتتتيتت   واى بمعتتد   فيلم موحعتت  69ي رالا من 

دقي   في اليوم،  160دقي   في اليوم، ستتتتتتتتتةع  أفالم ع ر ال نا  الفرنستتتتتتتتتي  الثاني  بمعد  

 (12)دقي   في اليوم، وثن  عشتتتتتتتتتتتتتتر 240ثماني  أفالم ع ر ال نا  الفرنستتتتتتتتتتتتتتي  الثالث  بمعد  
 (17)دقي   في اليوم، وستتتتتتتتةع عشتتتتتتتتر  100فيلما ع ر ال نا  الفرنستتتتتتتتي  الستتتتتتتتادستتتتتتتت  بمعد  

 5دقي   في اليوم 190 بمعد (+CANAL)فيلما ع ر ال نا  الااص  

ولع  الن ائج الت  توصتتلنا وليها في  ذا الةحل من ايل الفضتتاء الزمن  املخ تتص لألفالم 
 4تكش  عن دىئ   ثير  وت مل   ذه الدىئ  على ضوء مع يات الجدو  

 

 ضةف   برم      لفزألاون      ين م وا: 4 لج و  
 

    ن ل
 ال رامج  خر    فالم

    ةوع
 عدد الساعات في اليوم عدد الساعات في اليوم

M6 13 100سا  16 %(12,70د  02سا 02 %(87,29د  58سا)% 

CANAL+ 5 100سا  24 %(75,20د  03سا 18 %(24,80د  57سا)% 

TF1 20 100سا  24 %(14,10د  23سا 03 %(85,90د  37سا)% 

م وس   جم 

 ال رمج 
 %(19,50د  23سا 03 %(80,50د  58سا 13

 د 21سا 17

 100)% 
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Hervé Claude François, Les stades des chaines, Revue TV/HEBDO/SUD, N° 531, 

Paris, 1990, p 51-61. 
 

 وب حل      ن إلا  لج و    س  ق  ةكف أن نوحظ م   لي:
 

% 87,29ايل بلغ   M6وّن أعلى نسة  من  فالم الت  تةثها  ذه ال نوات تعود واى قنا  

في املرتة  TF1 من مجمو  ال رامج  خر  الت  تةثها ال نا ، بينما  اءت ال نا  الفرنستتتتتتتتتتتتتتي 

% من مجمو  ال رامج 24,80بنسة   +CANAL%، فال نا  الفرنسي  85,90الثاني  بنسة  

ر  ذه ال نوات. أّما امل وستتتتت  العام لحجم ال رمج  املخ تتتتتص لألفالم ف د املةث  يوميا ع 

% من املجمو  الكلي لل رمج  في ال نوات الثالث  و ي نستتتتتتتة  مع  ر  ى يستتتتتتتتهان 80,50بلغ 

 ذها.

وتع    ذه الن ائج مؤشتتتتتتتتتتتتترات وا تتتتتتتتتتتتتح  على الكفاي  الت  ا  تها  ذه ال نوات في مجا  

ن، ايل تشتتتتتتتتت   الدراما بر ناستتتتتتتتتها رافدا أستتتتتتتتتاستتتتتتتتتيا من  فالم املعروضتتتتتتتتت  على املشتتتتتتتتتا دي

الروافد الت  ت تتتتتتتتب في مجر  ال رامج امل دف   ع ر شتتتتتتتتاشتتتتتتتتات ال لفزيون في مخ ل  أنحاء 

العالم. ويكف  املرء أن يل   ن ر  على خارط  ال رامج لهذه ال نوات ليتةين سع  املساا  

 الت  تح لها  فالم في  ذه الاارط .

في  جم  فالم الت  ي دمها أي تلفزيون معيارا أستتتتاستتتتيا ل  ييم مستتتت و  وّن ثم  من ير  

نجاح ذلك ال لفزيون و و رأي ى يخلو ب ةيع  الحا  من ت رف. وفي الواقع أن لال  مام 

بتتتاألفالم متتتا ي رره بفعتتت  الا تتتتتتتتتتتتتتتتائص الت  ت مي  ذهتتتا  تتتذه  فالم عن غير تتتا من ال رامج، 

  ومؤثر . وقد ىا نا في الدراستتتتتتتتتتتتتتات الستتتتتتتتتتتتتتاب   أّن وتؤ لها ألن تح ف بنستتتتتتتتتتتتتتة  قةو  عالي

 فالم  ي الت  تح   الجزء    ر من ا  مام املشتتتتتتتتتتتتتتا دين وعنايتهم، ملا تملكه من قدر  

فائ   على ال رثير برستتاليبها ال ائم  على ال مثي  بال تتوت وال عةير بالو ه واى لغ  ال اميرا 

ها بحيويتها وعنائها وخ تتتتوبتها مما تجع   الحي ، فضتتتتال على أقها قادر  على بعل الحيا 
ّ
كل

 املشا د في أغلب  ايان خاضعا ل  نيا ها امل عدد .

وتؤ تتد  بحتتاث إلاعالميتت  الحتتديثتت  أّن ثمتت  دوافع عتتديتتد  ل قةتتا  على مشتتتتتتتتتتتتتتتتا تتد  برامج 

ال لفزيون ولكن دافع التستتتتتتتتتلي  وامل ع  من  فالم املعروضتتتتتتتتت   و أقو  الدوافع بالنستتتتتتتتتة  
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أد  بامل رمجين واى توستتتتتتتتتيع ستتتتتتتتتع   فالم ضتتتتتتتتتمن  -ربما–الشتتتتتتتتترائح، ال تتتتتتتتت  ء الذي ملخ ل  

 .5ال رمج  العام  في    ترا ع دور العرض السينما   في ك  املج معات

ت تتتتتن   فالم استتتتتب ال  ستتتتتيمات الشتتتتتا ع  في ال  ارير للجان الفحص واى أنوا  درامي  

ي  أو أفالم بوليسي  أو تاريخي  أو مخ لف ، ف   وما أفالم ذات صةغ  ا  ماعي  أو سياس

 دراما يغلب عليها  انب إلاثار  أو كوميديا اس عراضي .

والفيلم  و مجموع  مشتا د متستلستل  وفأ ستياو معين يجستد ادثا رئيستيا يدور او  

محور وااد وى يستتت غرو وق ا طويال، فهنا   فالم ال  تتتير  الت  يتراوح وقتها بين ستتتاع  

من الفتر  النهاري  و نا   فالم ال ويل  الت  يزيد وقتها عن ساع  ون   وتبل عاد  ض

ون تتتتتتت  واى ستتتتتتتاع ين وت دم للمشتتتتتتتا د عاد  في فتر  برامج الستتتتتتتهر  وتستتتتتتت   عاد  رستتتتتتتهر  

درامي ر أو رفيلم السهر ر. و ذا عكس املسلس  أو ر وبيرا ال ابوني ر الت  يدوم عرضها 

دقي   يوميا(. وقد تم الاع ماد في  ذه  44واى أستتتتتابيع أو شتتتتتهور  في العاد  ن تتتتت  ستتتتتاع  

الدراستتت  على النوعين. ون  فالم الت  تبل خال  اليوم الوااد غالةا ما تشتتت   مر ز ث   

ضتتتتتمن ال رمج  العام  لل لفزيون. ف   تستتتتت   ب ا  مام الجمهور املشتتتتتا د في ك  م ان، 

منهتتتا  ثتتتافتتت  املشتتتتتتتتتتتتتتتتا تتتد  ايتتتل  متتتا أن امل رمجين يخ تتتارون  وقتتتات الليليتتت  لعوامتتت   ثير  

ي وا تتد النتتاة أغلبهم في املنتتاح  وبتتال تتااي ي  تتتتتتتتتتتتتتتاعتتد الا  متتام الجمتتاألي ذهتتذه  فالم، وقتتد 

أثةت  العديد من دراستتتتتتتات الجمهور أّن فترات املشتتتتتتتا د  املكثف  ت ون بين  ذا ال وقي  

 ات وّما واقعي   الفتر  الليلي (،  ما أن أفالم  ذه الفتر  من  ا  وتعالج قضتتايا  ثير  بحة

 أو خيالي  وب  نيات سينمائي  م  ور .

ومن واقع تحلي  أنوا   فالم في عين  الدراستتتتتتت  ال حليلي  وعلى ضتتتتتتتوء مع يات الجدو  

 ي مل  ما يليا 5رقم 
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 :   ين أنو ع م وا حسب ع ن         5 لج و  
 

    نو إلا              

 أنو ع م وا
M6 CANAL+ TF1 ةوع    

 %24,44 %45,45 %27,27 %27,27 ا  ماعي 

 %00 %00 %00 %00 سياسي 

 %2,22 %00 %00 %2,22 الرعب

 %31,11 %21,42 %50,00 %28,57 بوليسي 

 %04,44 %00 %04,44 %00 واسترن 

 %06,66 %66,66 %00 %33,33 خيا 

 %11,11 %20 %20 %60 وس عراضي 

 %11,11 %40 %40 %20 كوميديا

 %00 %00 %00 %00 وثار 

 %00 %00 %00 %00 اربي 

 %08,88 %50 %00 %50 عاطفي 

 45 15 15 15 املجمو 

 

 وب حل      ن إلا  لج و   ةكف أن نوحظ م   لي:
 

 45ون أعلى نسة  من أنوا   فالم الت  تةثها ال نوات ال لفزيوني  املمثل  لعين  الدراس   

% من مجمو  أنوا   فالم الت  31,11ايل بلغ  نستتتتتتتتتتةتها فيلما(  ي  فالم الةوليستتتتتتتتتتي  

بثتهتتتا ال نوات خال  فتر  التتتدراستتتتتتتتتتتتتتتت ، بينمتتتا  تتتاءت  فالم الا  متتتاعيتتت  في املرتةتتت  الثتتتانيتتت  

% وفي نفس 11,11%، ثم  فالم الاستتتتتتتتت عراضتتتتتتتتتي  في املرتة  الثالث  بنستتتتتتتتتة  24,44بنستتتتتتتتتة  

%، و اءت  فالم العاطفي  في 11,11نستتتتتة  املرتة  الثالث  وعلى ال وااي أفالم ال وميديا ب

%، واا ل   فالم الايالي  املرتة  الستتتتتتتتتتادستتتتتتتتتت  بنستتتتتتتتتتة  08,88املرتة  الاامستتتتتتتتتت  بنستتتتتتتتتتة  

% أما املرتة   خير  04,44%. أما املرتة  الستتتتتتتتتتتتابع  ف   ألفالم الواستتتتتتتتتتتتترن بنستتتتتتتتتتتتة  06,66

 %.02,22ف   ألفالم الرعب بنسة  

ووذا أردنتتا م تتارنتت   فالم الةوليستتتتتتتتتتتتتتيتت  الت  اا لتت  املرتةتت   واى ضتتتتتتتتتتتتتتمن املجمو   

العتام بين ال نوات الثالثت ، فيالاظ أن ال نتا  تواي أ ميت  مع  ر  لهتذا النو  من  فالم، 
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% م ارن  باألنوا   خر ، وي   50ايل اتمل  أقها تع مد على الدراما الةوليسي  بنسة  

% 27,27% و45,45الت  اا ل  فيها  فالم الا  ماعي  نسة  TF1قنا    ذا الا  مام عند

. لكن املالاظ  و أن  تتذا النو  من  فالم الةوليستتتتتتتتتتتتتتيتت  يح ت  +CANALبتتالنستتتتتتتتتتتتتتةتت  ل نتتا  

ال تتتتتتتتتتتتتتتدار  في ال نوات الثالثتت  وبنستتتتتتتتتتتتتتتب م فتتاوتتت  طةعتتا، أمتتا  فالم الا  متتاعيتت  فتتاا لتت  

فالم الا  متتتتاعيتتتت  في الواقع قيمتتتتا اضتتتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتت  املرتةتتتت  الثتتتتانيتتتت  و متتتتا  و معلوم، تعكس   

وث افي  ومج معي  تخ ل  باخ الف املج مع الذي ين جها ونو  املشتتتتتتتتتتتتتتاك  الت  يعيشتتتتتتتتتتتتتتها، 

 ما تخ ل  املشتتتتتتتتتتتتاك  الا  ماعي  من فيلم واى آخر وى أنه و  اعد  عام  تم استتتتتتتتتتتت ن ا ها 

ز على ا
ّ
لستتتتل  ، العاطف ، من خال   ذه  فالم أن املشتتتتا د  ال  تتتتو  في مضتتتتامينها تر 

 الحب، مشاك   سر ، ال الو، املا ، ال فول ، الجيران،  قارالا الخ.

وتفيتتد  بحتتاث الاتتاصتتتتتتتتتتتتتتت  بتتاتشتتتتتتتتتتتتتتةتتاعتتات أّن املشتتتتتتتتتتتتتتتا تتدين يستتتتتتتتتتتتتت عملون مضتتتتتتتتتتتتتتمون  فالم 

الا  ماعي  خاصتتتت  واملستتتتلستتتتالت  ألقها تعالج قضتتتتايا ا  ماعي ( من أ   وشتتتتةا  اا ات 

 :نفسي  منها

رن املشتتتتتتا د بين اياته وبين  اداث الدرامي  من أ   فهم الواقع ا ايل ي ام جع ذ تي

 الذي يحي  به.

تعزيز ال يم العائلي ا ايل يمي  املشتتا د واى ان  اء قيم ومواق  الشتتاو  املثالي  الت  

 تةدو له أقها تعزح أواصر عائل ه.

 موم  أي أن املشتتتتتتتتتتتا د ينهمك في اةك  ال  تتتتتتتتتتت  والحدث لدر   تجعله ينستتتتتتتتتتت       وب  :

 وأتعاالا الحيا .

منفع  ا  ماعي ا يستتتتتتتتت عم  املشتتتتتتتتتا د معلومات الدراما الا  ماعي  في أااديثه مع حمالئه 

 ومعارفه ات  ى يستثن  من الات ا  الا  ماألي.

ولع  أ م خاصتتتتتي  من خ تتتتتائص الدراما الا  ماعي   ي فرصتتتتت  ال ماث  بين  تتتتتاوصتتتتتها، 

الفن الروا   كال  تتتتتتتتتتتتتت  والدراما  و ذه الفرصتتتتتتتتتتتتتت  تحةك بواستتتتتتتتتتتتتت   ت نيات مستتتتتتتتتتتتتت عمل  في

والستتتتتتتتتتتينما مث  موقع  تتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتي  رئيستتتتتتتتتتتي  في الفيلم  الة  ( وذ تعكس  الكما   خال ي 

 والجسمان  والع لي والهيمن  الا  ماعي  الخ.

محةو   ب ضتتتتتتايا  ثير   - ما في أفالم عين  الدراستتتتتت –وعاد  ما ت ون ال  تتتتتت  الا  ماعي 

كالعن ، ال تتتتمود، ال و  وال لميحات العاطفي  الخ. وممزو   بعن تتتتر إلاثار  والتشتتتتويأ 
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ويضتتتتتتاف واى ذلك أّن العن تتتتتتر الةوليستتتتتت    رغم أنه نو  قائم بذاته( يدخ  بدر    ةير  في 

  فالم الا  ماعي .

يمكن من خال   ذه الفئ  أن نحّدد نو  ال يم املستت نة   من املوضتتوعات الت  ت ضتتمنها 

 م سلةي  وما م دار ما تؤيده منها وما ترفضه.تلك  فالم و    ي قيم ويجابي  أ

وتجدر إلاشتتتتتتتتار  واى أن امل  تتتتتتتتود بال يم الستتتتتتتتلو ي   نا  ي  ا ام الت  ت لأ عن الحدث 

والت  يدور أو يع ر عنها الحوار بين  تتتتتتتا تتتتتتتيات الفيلم عين  الةحل،  ما أقها  ا ام الت  

قيما  -في الواقع–ات تمث  يمكن وصتتدار ا على ما يشتتا د خال  أاداث الفيلم من ستتلوك

 م نوع  ي م ت نيفها على  داو  محدد  تةعا ألنوا  الفئات املخ ار .

أما بالنستتتتتتتتتتتتتة  لواد  ال ياة  ستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتي  لهذه الفئ   ال يم( فإقها واد  ال نا  بعد عد 

ال يم وا تتتتتتتتتتتتتتر تا من خال  أفالم عينت  التدراستتتتتتتتتتتتتتت . وقةت  أن نةتدأ بعرض تلتك ال يم تةعتا 

 نشير واى ما يليالل  ني  نود أن 
 

 

ون ال يم  وذا تكررت أ بر من مر  في الفيلم الوااد فستتتتتتتتتتتتتتوف تحستتتتتتتتتتتتتتب  ميعها وى  -

 نك ف  بوااد منها ف  .

 نتتتا  تنتتتاقض بين مضتتتتتتتتتتتتتتمون تلتتتك ال يم بحيتتتل قتتتد يتتترت  متتتا يتتتدعو لال  متتتام ب يمتتت  -

معينتت  وتتترت  في الوقتت  نفستتتتتتتتتتتتتتته متتا ين   عنهتتا، و تتذا ال نتتاقض ليس ف   بين  فالم 

 نما قد ي ون في الفيلم الوااد.وو

أنوا  ال يم الستتتتتتلو ي  إلايجابي ا ولع  الجداو  وتي  تو تتتتتتّ  ا تتتتتتر تلك  نوا  من 

ال يم إلايجابي  السلو ي  الت  تضّمنتها أفالم عين  الةحل في ال نوات الثالث  وبال ااي 

 عد ا وترتيبها.

 

 

 

 

 

 



 2017 العاشر: -العدد التاسع( 04)جمللد ا: االجتماعياجمللة الدولية لالتصال  

257  
 

  ّين إجة لي         سرلو              ي  ضمرةنا   أ وا ع ن     حف  ي  :6 لج و  

 M6   ن ل   ف نس   
 

 م وا          

      

         

 ا 15ف 14ف 13ف 12ف 11ف 10ف 9ف 8ف 7ف 6ف 5ف 4ف 3ف 2ف 1ف
ض ضيب 

      

 2 14 2 1 0 2 1 1 2 0 1 2 1  0 1 0 حب   سل 

 7 11 1  0 0 0 1  1 1  1  3 1 2   ص ق

 7 11 0 1 0 1 2 0 1 0 1 1 0 1 2 0 1 مم ن 

 2 14 1 2 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 1 1 1   تس مح

 2 14 2 1 0 0 0 2 1 3 1 0 1 0 0 1 2    ع ون 

 1 15 0 1 2 4 0 0 0 1 1 3 0 0 1 2 0   شج ع 

 6 12 1 1 0 3 0 1 1 0 2 1 0 1 0 1 0 إحتر ا    و نين

 10 7 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 2 0 ع ا إث  ل

 5 13 1 1 1 1 0 0 2 0 2 0 1 0 1 1 2  ع   لةير

 9 10 1 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 الانم  ط

  134 12 9 8 12 6 5 10 9 9 12 7 6 9 10 10    ةوع
 

 وق  ءل    ن إلا هذ   لج و  ضبر  م   لي:

في م دم   M6ترت  ال يم  إلايجابي  امل مثل  في الشتتتتتتتتتجاع  بالنستتتتتتتتتة  لل نا  الفرنستتتتتتتتتي  -

أنوا  ال يم إلايجابي  الت  تضتتتتتتتتتتتتتتمنتها تلك  فالم، ايل اا ل  املرتة   واى. وطةي ي 

تحم   ذه ال يم  أ بر من دىل  أبرح ا تفوو إلانستتتتتتتتتتان الغرر  في مجا  الشتتتتتتتتتتجاع ، 

في بعض  فالم الت  شتتتتتتتتتتتتا دنا ا. فالة   الشتتتتتتتتتتتتجا  كان  وقد ال مستتتتتتتتتتتتنا  ذه الح ي  

وماحا  مو ودا في  فالم ألنه ذو  اذبي  وفائد  وله م ان ه بين املج مع و و إلانسان 

. والة    و الر    Le justicier reprend les armesاملحترم ا  ماعيا،  ما في فيلم 

 ي   املج مع أو الشتتتتتتاص الشتتتتتتجا  الذي يكشتتتتتت  املؤامرات والدستتتتتتا س ويع ر عن ا

للمخرج  Le justicier braque la maffiaالتتتتتتتذي ى يترا ع عن الا تتتتتتتر  متتتتتتتا في فيلم 

 .Sheldon Larry مري   
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بعد ذلك  اءت في املرتة  الثاني  ال يم إلايجابي  امل مثل  في التستتتتتتتتتتتتامح وال عاون واب -

هذه ال يم تع  ر سمات السلم. وقد تكررت  ذه ال يم في أغلب أفالم عين  الدراس  ف

تمي  الشتتتتتتتتتتتتتتعوالا امل حضتتتتتتتتتتتتتتر ، و ي ترتة  بتتااترام الوقتت  أثنتتاء العمتت  وأداء الوا ةتتات 

وخدم  امل تتال  العام  وتةدو  ذه ال يم وا تتح  أ بر في  فالم الةوليستتي  الت  ت وم 

على ال ح ي ات ال تتتتتتارم  الهادف  على  شتتتتتت  املتستتتتتتبةين في الجرائم  ذلك النو  من 

 .New York districtو The closerةوليسي  مث   فالم ال

ويح تت  فعتت  الاير املرتةتت  الاتتامستتتتتتتتتتتتتتت  في الجتتدو  بم وستتتتتتتتتتتتتت  تكرارين أو تكرار وااتتد في -

 مع م  فالم.

أما ال يم إلايجابي   خر  كااترام ال وانين وال دو و مان  والانضةاط ف د تر دت -

، ايل M6النستتتتتتتة  لل نا  الفرنستتتتتتتي  أ ميتها بنستتتتتتتب مع  ر  في أفالم عين  الدراستتتتتتت  ب

اا لتتتت  مراتتتتتب م وستتتتتتتتتتتتتت تتتت ، واتملتتتتتتتتتتتتتت  أقهتتتتا من ال يم الت  تعمتتتت   فالم الا  متتتتاعيتتتت  

 Le justicier braque la maffiaوالةوليستتتتي  على غرستتتتها في نفوة املشتتتتا دين. ففيلم 

ي رح قضتتي  الكفاح من أ    دف ستتام    و ال ضتتاء على  David Greeneللمخرج 

تتشتتتتتتتتتتتتابك أاداث ال  تتتتتتتتتتتت  بين العد  امل مث  في ر ا  الشتتتتتتتتتتتترط  والشتتتتتتتتتتتتر املافيا ايل 

امل مث  في املجرمين وتتنو  أستتتتتاليب ر ا  الشتتتتترط  في ال ضتتتتتاء على  ؤىء باستتتتت خدام 

 ااترام ال انون و ي قيم  ويجابي . والهدف العام  و اب الاير للجميع.
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:   ّين إجة لي         سرلو              ي  ضمرةنا   أ وا ع ن     حف  ي 7 لج و  

 +CANAL   ن ل   ف نس   

 م وا           

              
 ا 15ف 14ف 13ف 12ف 11ف 10ف 9ف 8ف 7ف 6ف 5ف 4ف 3ف 2ف 1ف

ض ضيب 

      

 9 4 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 حب   سل 

 2 23 1 1 1 2 1 5 0 0 4 0 3 0 3 2 0   ص ق 

 4 10 0 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 مم ن 

 8 5 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0   تس مح

 3 19 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1    ع ون 

 1 32 1 1 3 3 2 1 1 3 1 3 2 2 4 3 1   شج ع 

 حتر ا 

    و نين
0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 8 6 

 10 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 ع ا إث  ل 

 7 7 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 حب  لةير

 5 9 0 0 1 0 2 0 1 0 0 2 1 0 1 0 1 الانم  ط

  120 5 4 10 9 9 9 6 7 8 11 9 6 14 8 5    ةوع
 

 وق  ءل    ن إلا هذ   لج و  ضبر   ن  م   لي:
 

في الشتتجاع  من ال يم الستتلو ي   ستتاستتي  الت  برحت أ بر ون ال يم  إلايجابي  امل مثل  -

في  فالم عين  الدراستتتتتتتتتتتت  بالنستتتتتتتتتتتتة  لل نا  الفرنستتتتتتتتتتتتي  ايل اا ل   ذه ال يم  املرتة  

تكرارا. ولعتتتتتتّ  مرد ذلتتتتتتك يعود واى أن بعض  فالم تر ز على ال يم  32 واى بمجمو  

 ا دين نحو  ذه ال يم النبيل .إلانساني   رسال  سامي   هدف من خاللها تعةئ  املش

بعتتد ذلتتك  تتاءت في املرتةتت  الثتتانيتت  ال يمتت  إلايجتتابيتت  امل مثلتت  في ال تتتتتتتتتتتتتتتدو. وتكررت  تتذه -

ال يم  على  ق  مر  وااد  في ك  أفالم عين  الدراستتتتت  بالنستتتتتة  لل نا ، ال تتتتت  ء الذي 

 يؤ د أن   فالم في مع مها ى ت رح  ذه الااصي .

  ويجابي  مح ل  املرتة  الثالث  بمجمو  تسع  عشر تكرارا، وبرحت ثم  اء ال عاون   يم-

  ذه ال يم  في ك   فالم.
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أمتتا بتتالنستتتتتتتتتتتتتتةتت  لل يمتت  إلايجتتابيتت  امل مثلتت  في  متتانتت  فتتاا لتت  بمفرد تتا املرتةتت  الرابعتت  ولم -

 ت رح  ذه ال يم  سو  في بعض  فالم ف  .

بمجمو  ثماني  تكرارات، واتملتتتتتتتتت  أقها برحت واا ل  قيم  الانضتتتتتتتتتةاط املرتة  الاامستتتتتتتتت  -

 من خال  بعض  فالم الا  ماعي  ف  .

أما ما ي علأ ب يم ااترام ال وانين، اب الاير والتستتتامح، ف د اا ل  املرتة  الستتتادستتت  -

 والسابع  والثامن  والت  ترتكز على عن ر املغامر  والة ول .

فيلما، رغم أ مي   ذه  15من مجمو   تكرارات 04ولم تحظ قيم  راب السلمر وى بتتتتتتتتتتتتتتت -

 ال يم  على املس و  السلوك  وأ مي  ترثير ا إلايجار  على املشا دين.
 

  ّين إجة لي         سرلو              ي  ضمرةنا   أ وا ع ن     حف  ي  :8 لج و  

 TF1   ن ل   ف نس   
 

 م وا      

       

        

 ا 15ف 14ف 13ف 12ف 11ف 10ف 9ف 8ف 7ف 6ف 5ف 4ف 3ف 2ف 1ف
ض ضيب 

      

 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 حب   سل 

 4 10 0 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 1 1 1 0   ص ق 

 5 8 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1  مم ن

 7 7 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 ح  تس م

 2 25 1 3 2 1 1 0 1 3 2 4 3 1 2 0 1 ن    ع و 

 1 33 3 1 2 4 1 3 1 2 1 1 1 1 5 4 3    شج ع

  حررررررررررررررررررررررررررررتررررررررررررررررررررررررررررر ا

    و نين
0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 8 5 

 9 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0   ل ع ا إث

 3 11 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 1 1  لةيرحب 

 8 5 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 الانم  ط

  111 9 8 7 7 3 6 7 12 6 8 9 5 12 8 6 ع   ةو 
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 إن ق  ءل    ن إلا هذ   لج و  ضبر   ن  م   لي:
 

اا ل  قيم  الشتتتتتتتتتجاع  املرتة   واى وقد +CANALو M6 ما  و الحا  بالنستتتتتتتتتة  ل نات -

تجلى  ذا في بعض  فالم الا  ماعي  الت  كان  فيها بعض املشتتتتتتتتتتتتتتا د تحر  على غرة 

 من خال   دوار إلايجابي  للممثلين.  ذا النو  من ال يم

نفس ال تتتتتتتتتتتتتت  ء يمكن أن ي تتا  عن قيمتت  ال عتتاون الت  اا لتت  املرتةتت  الثتتانيتت  من ضتتتتتتتتتتتتتتمن -

ايل نالاظ تكرار  ذه ال يم  عد  مرات  TF1  ال يم الستتتتتتتتتتلو ي  إلايجابي  في أفالم قنا 

 في أفالم عين  الدراس .

الثتتالثتت  بمجمو  واتتد  عشتتتتتتتتتتتتتتر تكرارات، أمتتا اا لتت  ال يمتت  إلايجتتابيتت  اتتب الاير املرتةتت  -

 قيم  ال دو فاا ل  املرتة  الرابع .

أمتتا بتتالنستتتتتتتتتتتتتتةتت  لل يم ين إلايجتتابي ين ااترام ال وانين و متتانتت  فتتاا ل تتا املرتةتت  الاتتامستتتتتتتتتتتتتتت  -

بمجمو  ثمتتانيتت  تكرارات، وقتتد برحت  تتاتتتان ال يم تتان في بعض  فالم ف  ، بينمتتا خلتت  

 الم.في الة ي   خر  من  ف

اا تت  التستتتتتتتتتتتتتتتامح   يمتت  ويجتتابيتت  املرتةتت  الستتتتتتتتتتتتتتتابعتت  بمجمو  ستتتتتتتتتتتتتتةع تكرارات. و ي مرتةتت  -

 م وس   وردت ت ريةا في مع م أفالم عين  الدراس .

ثم يرت  الانضتتتتتتتةاط في املرتة  الثامن  بمجمو  خمس تكرارات، ايل تكررت  ذه ال يم  -

 مر  وااد  في  فالم.

  الجنسر وراب الستتتتتتتتتتتتتتلمر بردنف ا  مام في أفالم عين  لم تحظ ال يم  خر  رعدم وثار -

ايل اا ل  املراتب  خير  بمجمو  ثالث تكرارات. ولع  TF1الدراستتتتتتتتتتتتتت  بالنستتتتتتتتتتتتتتة  ل نا  

الجداو  وتي  توّ   ا ر تلك  نوا  من ال يم السلو ي  السلةي  الت  تضّمنتها أفالم 

 يبها. عين  الةحل في ال نوات الثالث  وبال ااي عد ا وترت
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  ّين إجة لي         سرررررررلو      سرررررررل      ي  ضمرررررررةنا   أ وا ع ن     حف  ي  ا9ج و  

 TF6   ن ل   ف نس   

 

          

 م وا

  ررررررر ررررررر ررررررر  

   سل   

 ا 15ف 14ف 13ف 12ف 11ف 10ف 9ف 8ف 7ف 6ف 5ف 4ف 3ف 2ف 1ف
ض ضيب 

      

 4 20 0 3 2 0 0 1 2 2 3 2 3 2 0 0 0   عنف

 8 12 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1   كذب

 9 11 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 0 2 0 1   س ق 

      1 0 0 2 3 1 1 1 1 5 0 0 2 2 2 21 3 

 6 17 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 3 1 3 من ن  

 1 28 2 3 2 0 0 3 2 2 2 1 3 4 1 2 1  لجبن

إثررررررررررررررررررررررررررررر  ل 

  لجنس
4 0 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 13 7 

مخررر  فررر  

    و نين
0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 9 10 

حررررررررررررررررررررررررررررررب 

     
1 1 2 2 3 1 2 1 2 5 0 3 1 2 2 28 1 

 5 18 2 2 3 0 1 7 0 0 1 1 0 0 1 0 0  لةوف

  174 10 17 13 6 4 21 10 11 13 10 20 13 13 4 12    ةوع
 

 ق  ءل    ن إلا هذ   لج و  ضبر  م   لي:
 

تتتتتتتتتتتتتتت يةدو من خال  الجدو  أن اب الشر والج ن من ال يم السلو ي  السلةي  الت  اا ل  

املرتة   واى من بين ال يم الستتتتتتتتتتلةي  في أفالم عين  الدراستتتتتتتتتت  بالنستتتتتتتتتتة  لل نا  الفرنستتتتتتتتتتي  

M6  ايل يالاظ تكرار  ذا  ستتتلوالا امل مث  في الج ن واب الشتتتر ستتتواء ب رو مةاشتتتر ،

أفالم عين  الدراس ، واى اد أن  نا  بعض  فالم تع مد عليه أو غير مةاشر  في مع م 
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  اعد  رئيسي  في الفيلم، أو أن ت ون ال    مرتة   بالسلوكات الشرير  مثلما شا دنا 

 Le justicier reprend les armesوفيلم  Back Driftذلك في فيلم 

ن بين ال يم الستتتتتتتتتتتتتتلةيت  في أمتا ال  ت    يمت  ستتتتتتتتتتتتتتلةيت ، ف ترت  بمفرد تا في املرتةت  الثتالثت  م-

؛ ايل يالاظ تكرار  ذه ال يم  في  M6أفالم عين  الدراستتتتتتتتتت  بالنستتتتتتتتتتة  لل نا  الفرنستتتتتتتتتتي 

 leفيلمين بتتتتتدر تتتتتات مع  ر  ختتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتت  في  فالم الةوليستتتتتتتتتتتتتتيتتتتت  أو أفالم الجريمتتتتت .  فيلم  

justicier reprend les armes   لتتلتتمتتختترج  متتريتت تتSheldon Larry   وفتتيتتلتتمwish master 

. وتمت ج  تتتذه ال يمتتت  بتتتالعن  والايتتتانتتت  والكتتتذالا   يمتتت   Chris Angelرج  مري   للمخ

 سلةي  مح ل  بذلك املراتب امل وس   من بين ال يم السلةي  في أفالم عين  الدراس .

أما ال يم الستتتتتتتتتتتتتتلةي   خر  امل ة ي   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا العن  والاوف و ناني  والكذالا والستتتتتتتتتتتتتترق  -

الستتتتتتتتتتتتتتلةيتت  الت  ت كرر على فترات. ايتتل تتترت  دائمتتا ومتتا  ومختتالفتت  ال تتانون ف   من ال يم

 Newو The closerستتتتتتتتتتتتتبةا رئيستتتتتتتتتتتتتيا ألاداث العن  أو نتيج  له. ن رأ ذلك في عد  أفالما 

York district  ايل ت رح  ذه  فالم العد  امل مث  في ر ا  الشتتتتترط  والشتتتتتر امل مث  في

 ؤ تتتتد أن أاتتتتداث العن  ستتتتتتتتتتتتتتةبهتتتتا املجرمين املختتتتالفين لل تتتتانون. وتتتتترت  خالصتتتتتتتتتتتتتتتتت  الفيلم ل

 الرئيس   وما رال واك ر أو رالغاي  ت رر الوسيل ر في غياالا الواح   خال ي.

وعموما ت  ارالا ك  ال يم السلةي  من ايل ال كرار، وى أن املالا   الت  ينةأي تر يد ا -

 نتتتا  يا أن بعض ال يم ت كرر عتتتد  مرات في فيلم وااتتتد أو اثنين وتخ ف  كليتتت  في ب يتتت  

 Vincenzoللمخرج إلاي ااي  La vie devant nous فالم  خر ،  إثار  الجنس في فيلم 

morana. 
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  ّين إجة لي         سلو      سل      ي  ضمةنا   أ وا ع ن     حف  ي  :10 لج و  

 +CANAL   ن ل   ف نس   
 

 م وا  

               

   سل   

 ا 15ف 14ف 13ف 12ف 11ف 10ف 9ف 8ف 7ف 6ف 5ف 4ف 3ف 2ف 1ف
ضرررر ضرررريررررررب 

      

 2 25 2 3 1 0 2 3 4 0 3 3 1 3 2 0 0   عنف

 9 9 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 2 0 0 1 0   كذب

 10 6 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0   س ق 

      0 0 0 2 0 1 2 0 2 1 1 0 0 1 3 13 8 

 5 20 0 2 1 2 1 1 2 1 0 1 2 2 2 2 1 من ن  

 3 24 6 3 0 1 2 1 3 0 2 2 0 2 1 1 0  لجبن

 6 17 0 2 0 0 1 0 2 2 2 2 2 1 2 1 0 إث  ل

مررررررررررخرررررررررر  ررررررررررفرررررررررر  

    و نين
0 0 0 2 0 2 2 0 2 1 2 2 0 3 0 16 7 

 3 24 2 2 1 1 2 2 3 0 1 3 1 3 1 1 1 حب     

 1 27 4 3 3 0 3 1 3 0 2 1 0 1 1 1 1  لةوف

  179 18 19 6 8 14 12 22 3 15 19 8 17 8 7 3    ةوع
 

 وق  ءل    ن إلا هذ   لج و  ضبر  م   لي:
 

ت كرر عتتد  مرات في  ميع  +CANALون قيمتت  الاوف في عينتت  أفالم ال نتتا  الفرنستتتتتتتتتتتتتتيتت  -

 فالم املمثل  لعين  الدراستتتتتتتتتتت ، ستتتتتتتتتتتواء من خال  ل    أو من خال  مشتتتتتتتتتتتهد ب امله، مما 

يؤدي واى اا اللها املرتة   واى من بين ال يم الستتتتتتتتتتتتتتلةي   خر . وتمت ج  ذه ال يم  ب يم 

، اب ستتتلةي  أخر  تشتتت    وا ر ا  ماعي  يعيشتتتها املج مع الغرر  كالستتترق ، اب املا 

 .John Stockwellللمخرج  مري    ParadiseLostالسل  ، و ناني  الخ.  ما في فيلم 

أما العن    يم  ستتتتتتتتتتتتتتلةي ، فيرت  بمفرده في املرتة  الثاني  ايل يالاظ أن  ذه ال يم  -

ترتة  عاد  برفالم الواستتترن أو  فالم الةوليستتي ، ويرتة  العن  عاد  بالستترق  وال    



 2017 العاشر: -العدد التاسع( 04)جمللد ا: االجتماعياجمللة الدولية لالتصال  

265  
 

ايل في فيلم وااد ف   وقع  واد  عشتتتتتتر اال  ستتتتتترق  و و ما تجستتتتتتده أاداث فيلم 

Face   للمخرج ال ري انAntonia Bird. 

نالاظ أن ال يم  خر  ت كرر في مع م  فالم بتتتدر تتتات م فتتتاوتتتت .وى أن بعض  فالم -

ت ون مةنيتت  على اةكتت  يمكن من الةتتدايتت  معرفتت  تجليتتا هتتا وبتتال تتااي عتتدد ال يم الستتتتتتتتتتتتتتلةيتت  

 فيها.
 

:   ّين إجة لي         سررررلو      سررررل      ي  ضمررررةنا   أ وا ع ن     حف  ي 11ج و  

 TF1   ن ل   ف نس   
 

       م وا

   سل   
 ا 15ف 14ف 13ف 12ف 11ف 10ف 9ف 8ف 7ف 6ف 5ف 4ف 3ف 2ف 1ف

ض ضيب 

      

 4 16 0 3 4 0 2 1 0 0 0 4 1 0 1 0 0   عنف

 3 17 0 1 2 2 1 1 2 1 1 2 0 2 1 1 0  كذب 

 9 7 0 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0  س ق  

      0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 6 10 

 2 21 0 2 1 3 0 2 2 2 2 2 1 0 2 1 1 ن ن  م 

 4 16 1 3 3 1 1 0 1 0 1 3 0 1 1 0 0 لجبن 

 4 16 0 3 2 3 1 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 ث  ل  لجنسإ

خررررررررررر  رررررررررررفررررررررررر  مررررررررررر

    و نين
0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 2 3 1 11 8 

 1 23 1 2 3 3 2 2 0 1 1 4 0 1 1 1 1 ب     ح

 7 15 3 2 2 1 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 لةوف 

  148 6 22 23 13 8 8 5 4 6 28 4 6 7 5 3    ةوع
 

 وقراء  بيانات  ذا الجدو  ت رح ما يليا
 

 اال  وثار  لحب الشر. 23أا ينا TF1في أفالم عين  الدراس  في ال نا  الفرنسي    -أ

 تكرارا. 21أما عن عن ر  ناني ، ف ح    ذه ال يم  السلةي  املرتة  الثاني  بمجمو  -

الستتتتتتلةي   خر ا الكذالا، الج ن، العن  ووثار  الجنس فاا ل  املرتة  الثالث   أما ال يم-

 والرابع . فهذه ال يم ترت  وتغيب اسب  روف ال    واةك  الفيلم.
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وى أن املالا تتت  الت  يمكن استتتتتتتتتتتتتت ن تتتا هتتتا من  تتتذه  فالم  ميعهتتتا في ال نوات الثالثتتت   و 

ن  إلايجابي  أو السلةي  و و ما سي ر د غلة  عن ر اب الشر على ال يم  خر  سواء كا

 في املحور ال ادم الذي سنتناو  فيه و مااي أنوا  ال يم في أفالم عين  الدراس .

ويمكن أن ي م ا تتتتر ال يم الستتتتاب   في  ميع أفالم عين  الةحل من خال   داو  تمث  

 فالم.الن ائج الت  توص  وليها الةحل بالنسة  لل يم الت  تم عرضها في تلك   

ولعتت  الجتتدو   و  من  تتذه الجتتداو  ي م فيتته ا تتتتتتتتتتتتتتر  ميع ال يم إلايجتتابيتت  في  ميع 

  فالم مع توحيعها تةعا لل نا  ونسة  ك  منها وترتيبها من بين ال يم  خر .
 

   ين م ةوع ضك    إلا         سلو             ي    نو إلا   ثوث : :12 لج و  

 

        سررررررررررررلو  رر  

        
M6 Canal + TF1 

   ك     ي 

   ل  45
 %    ض  

 05,93 9 21 3 4 14 حب   سل 

 12,42 3 44 10 23 11   ص ق

 08,19 5 29 8 60 11  م ن 

 07,34 7 26 7 5 14   تس مح

 16,38 2 58 25 19 11    ع ون 

 22,59 1 80 33 32 15   شج ع 

 07,90 6 28 8 8 12 إحتر ا    و نين

 03,67 10 13 3 3 7 ع ا إث  ل  لجنس

 08,75 4 31 11 7 13  ع   لةير

 06,77 8 24 5 9 13 الانم  ط

 100  354 113 120 121    ةوع
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 :   ين م ةوع ضك    إلا         سلو      سل     ي    نو إلا   ثوث :13 لج و  

 

        سررررررررررررلو  رررررر  

   سل   
TF6 Canal + Tps Star 

 ي    ك    

   ل  45
 %    ض  

 12,05 3 61 16 25 20 العن 

 07,50 8 38 17 9 12 الكذالا

 04,74 10 24 7 6 11 السرق 

 07,90 7 40 6 13 21 ال   

 11,46 5 58 21 20 17  ناني 

 13,43 2 68 16 24 28 الج ن

 09,09 6 46 16 17 13 وثار  

 07,11 9 36 11 10 9 مخالف  ال وانين

 14,82 1 75 23 24 28 اب الشر

 11,85 4 60 15 27 18 الاوف

 100  505 148 181 177    ةوع

  

ول   ي م تحديد مد  ا  مام  فالم بعرض موضتتتتتتتتتتوعات ال يم إلايجابي  والستتتتتتتتتتلةي  فإن 

الجدو  وت  يو تتتتتتتت  و مااي موضتتتتتتتتوعات الستتتتتتتتمات إلايجابي  والستتتتتتتتلةي  الت  تم عرضتتتتتتتتها 

 ونسة  ك  منها.خال  أفالم عين  الدراس  
 

:  وضررررررري إجة لي   سرررررررة إلا   سرررررررلو            و  سرررررررل      ي  ض  ع ضررررررر   14 لج و  

 خو  أ وا ع ن     حف ونس      من   

 

 %  نس      ع د نوع   سة إلا

 41,16 354   سة إلا الا      

 58,83 506   سة إلا   سل   

 100 860    ةوع   كلي   سة إلا
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على ن ائج الجدو  الستتتابأ ي ملتتت  ارتفا  الستتتمات الستتتلةي  املعروضتتت  ومن خال  إلاطال  

 %41,16في اين لم تةلغ ال يم إلايجابي  وى  %58,83في أفالم عين  الدراس  وذ بلغ  

وىشتتتتك أن  ذا يؤ د أن  ذه  فالم  ه م بعرض املوضتتتتوعات الستتتتلةي  أ بر من ا  مامها 

 باملوضوعات إلايجابي .

ئج صتتتتتتتتتتتتتتح  تستتتتتتتتتتتتتتاي  الدراستتتتتتتتتتتتتت  ال حليلي  ايل تةين من خال  الجداو  ف د أ هرت الن ا

الثالث  الستتتاب   أن  فالم الت  عرضتتتتها ال نوات ال لفزيوني  الفرنستتتي  الثالث  تةين غلة  

 %58,83ال يم الستتلةي  فيها على ال يم إلايجابي ، ايل بلغ و مااي نستتة  ال يم الستتلةي  

 %41,16 ، أما نستتتتتتتتتتتتتة  ال يم إلايجابي  ف د بلغ  من و مااي ك  ال يم في عين  الدراستتتتتتتتتتتتت

 من و مااي تكرارات ال يم في نفس العين .

ووذا ر عنا واى تحلي  مفردات ال يم الستتتتتتتتتتتتلةي ، فنجد أن راب الشتتتتتتتتتتتترر  اءت في م دم  

 %14,82ال يم الستتتتتتلةي  الت  تعرضتتتتتتها ال نوات الفضتتتتتتائي  الفرنستتتتتتي  ايل بلغ  نستتتتتتةتها 

ستتتتتتتتتتتتتتلةيتت ، وتعكس  تتذه  فالم قيمتت  الج ن في املرتةتت  الثتتانيتت  من و متتااي نستتتتتتتتتتتتتتتب ال يم ال

والاوف في املر  الرابعت  و نتانيت  في  %12,9والعن  في املرتةت  الثتالثت   %13,43بنستتتتتتتتتتتتتتةت  

املرتة  الاامستتتتتتتتتتت  وت  ارالا ال يم الستتتتتتتتتتتلةي   خر  كال    والكذالا ومخالف  ال وانين من 

   خير .  ايل النسة  وترت  قيم  السرق  في املرتة  

ووذا كان  قيم  وثار  الجنس في املرتة  الستتتتتتتتتتتتتتادستتتتتتتتتتتتتت  فإن املالا   تؤ د فعال رواج  ذه 

ال يم في  فالم   نبي  ستتتتتتواء ب رو مةاشتتتتتتر  أو غير مةاشتتتتتتر ، فةعض املن جين يستتتتتتعون 

واى ترويج  عمتتا  الشتتتتتتتتتتتتتتعةيتت  الت  تتستتتتتتتتتتتتتتم بتتإثتتار  الجنس والعن  وى يه مون  ثيرا بتتال يم 

أعمالهم، وونما ين تتتتتتتتتتتتتتب ا  مامهم على  ذالا أ  ر قدر ممكن من   خالقي  الستتتتتتتتتتتتتتامي  في

الجتتذالا ال جتتاري واى قيتتاد   - متتا  و معروف –الجمهور واى  فالم الت  ينجزوقهتتا. ويؤدي 

 –ذوو برامج ال لفزيون نحو اب ذا  الحيا  إلانستاني . فمح و  إلاثار  في وستائ  الات تا 

أف تتتار املرا  ين وخ را هم الجنستتتتتتتتتتتتتتيتتت ، فعلى  يمكن أن يؤثر على - متتتا يؤ تتتد علمتتتاء النفس

أن ودرا  املرا  ين للشتتتتتتا تتتتتتيات الت   (Stanly Baron)ستتتتتتبي  املثا  ي و  ستتتتتت انلي باران 

ت دم املشتتتتتتتتتتا د الجنستتتتتتتتتتي  في وستتتتتتتتتتائ  إلاعالم تجعلهم يشتتتتتتتتتتعرون بعدم رضتتتتتتتتتتا عن خ را هم 

ده برن الجنس أنه كلما حاد عمر املرا أ حاد اع  ا -نفس الةاال –الجنستتتتتتي ،  ما ىاظ 

التتتذي تمتتتارستتتتتتتتتتتتتتتته الشتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتيتتتات التتتدراميتتت  أ بر تعةيرا عن الواقع راملزرير التتتذي ي  لتتتب 
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تصتتتحيحه من طرف  ذه الشتتتا تتتيات عوضتتتا عن ن له  ما  و وبال ااي ت ديم نماذج من 

 الجنس  ي  رائم في  ص  قد ي ع فيها املشا د مّر  أخر .

ملشتتتتتتتتتتتا د  العن  والستتتتتتتتتتترق  وأقوا  الزور أن ال عرض ولو ملجرد دقائأ  (Linz)وي و  لين  

و ما  و معلوم تنفأ  6وك  ال يم الستتتتتتلةي  يؤدي واى اتجا ات وستتتتتتلوكات ضتتتتتتار  باملج مع.

وستتتتتتتتتتتتتتائ  الات تتتتتتتتتتتتتتا  الجما يري  في الوىيات امل حد   مريكي  باليين الدوىرات على ون اج 

ال يم والستتتتتتتتتتتتتلو  في  أشتتتتتتتتتتتتت ا  م نوع  من مواد الترفي  والتستتتتتتتتتتتتتلي  ي ون لها ترثير  ةير على

املج مع  مري  ، و انب  ةير من  ذه املواد الترفيهي  يع مد على ت ييم إلاثار  والعن ، 

وتر  الث اف   مريكي  ب ف  عام  أن عرض املواد الجنسي  ى يشين وى وذا ارتة  ذلك 

اد بالعن ، فهذا  خير من ال ضتتتتتتتتتتتتتتايا ال ليل  الت  ا ي  با  مام شتتتتتتتتتتتتتتديد من  انب ن 

السينما وال لفزيون واملش ل   ي أن ت حو  مشا د العن  عند ترثير ا على املرا  ين واى 

 رائم، فما يشا ده املرا أ ي وم أايانا بتنفيذه، ول  ات الجنس ى ت   ر على سلو  

الجنس ف  ، وونمتتا يمكن أن تم تتد واى ال خ ي  تاتتداث الجنس. و نتتا  م تتتتتتتتتتتتتت ل  في 

ويةتتتدو أن  تتتذا امل تتتتتتتتتتتتتت ل   SexSellsمريكيتتت  يستتتتتتتتتتتتتت   رالجنس يبيعر  دبيتتتات إلاعالميتتت    

أصتتتتتتتتتتتتتتةح بديهيا في املج مع  مري   الحديل، فوستتتتتتتتتتتتتتائ  الات تتتتتتتتتتتتتتا  عةار  عن مشتتتتتتتتتتتتتتروعات 

خاصتتتتتتتتتتت ، و ي تح اج أن تبيع ل   تح أ الّربح الذي يضتتتتتتتتتتتمن لها الاستتتتتتتتتتت مرار، وتع  ر مواد 

لوستتتتتتائ  الات تتتتتتا  الت  تعم   الجنس وإلاثار  من العناصتتتتتتر  ستتتتتتاستتتتتتي  الت  تجلب  رباح

  مشروعات خاص .

ت ريةا من مواد الترفيه م اب   %90وتع مد ال نوات الفضتتتتتتتتتتتتتتائي  الفرنستتتتتتتتتتتتتتي  على ت ديم 

من املواد الت  تختتتدم ال تتتتتتتتتتتتتتتتال  العتتتام. فتتتالح تتتتتتتتتتتتتتو  على  ربتتتاح  و الهتتتدف النهتتتا    10%

اع  الترفيه لوستتتتتتتتتتتائ  الات تتتتتتتتتتتا  في املج مع الفرنستتتتتتتتتتت  ، ولذلك ي حكم عام  الربح في صتتتتتتتتتتتن

واتختتاذ ال رارات. وير  بعض املراقةين أنته ليس العتتامت    م، وونمتتا  و العتتامت  الوايتتد. 

وي و  نائب رئيس واد  شتتتتتتتتتتتتتركات إلان اج الستتتتتتتتتتتتتينما   الك ر ا رى تو د قرارات أخالقي  

فيما ي علأ بمهن  الستتتتتتتتتتتتتتينما، ذلك أن اافز الربح يذيب عدم املالئم   خالقي ر. ويؤدي 

ر  عما  الجنستتتتتتتتتي  الفااشتتتتتتتتت  في  ذه  فالم واى انتها  وداالا العام  في املج مع انتشتتتتتتتتتا

 وذلك من خال  نشر الفساد.
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وب حلي  مفردات ال يم إلايجابي  في عين  الدراس  ال حليلي  نجد أن الشجاع  في املرتة  

 %16,38ني  و ي أعلى نسة ، ثم قيم  ال عاون وردت في املرتة  الثا %22,59 واى بنسة  

وت  ارالا ال يم إلايجابي   خر  من ايل  %12,42وال تتتتتتتتتتتتتتدو في املرتة  الثالث  بنستتتتتتتتتتتتتتة  

النستتتتتتتتتتتة . وىشتتتتتتتتتتتك أن ما تعكستتتتتتتتتتته  فالم من قيم ويجابي  ى ي عارض مع ال يم واملفا يم 

الت  يع ن هتتتتا أو يتتتتدعو وليهتتتتا املج مع الجزائري، وى أن  تتتتذه ال يم تعكس  روف املج مع 

ي ي وم على ال تتدو وال عاون في شتتت  مجاىت الحيا ، من  نا  اء ال ر يد في الغرر  الذ

عين  الدراس  على غلة  الن ر  واى اب الاير وال عاون لد   ميع أفراد املج مع،  ذلك 

ال تر يتد على ااترام ال وانين واع ةتار تا أستتتتتتتتتتتتتتتاة الحيتا  في املج مع الغرر ، وي ترن بتذلتك 

العام ستتتتتتتتتتتتتتواء في الستتتتتتتتتتتتتتلو  الفردي أو الجماألي باع ةار أن  ضتتتتتتتتتتتتتترور  املحاف   على الن ام

ر،  ما يدخ  في وطار ذلك  الن ام في املفهوم الغرر   و أستتتتتاة ال  دم والنجاح وال حضتتتتتّ

 أيضا، ضرور  ااترام ال انون في    العدال  والن ام  ما اّدد ا املج مع لنفسه.
 

تعكس  تتذه  فالم ضتتتتتتتتتتتتتتع  الرواب  الستتتتتتتتتتتتتتريتت  وانف تتتتتتتتتتتتتتتا   بنتتاء على وبتتاء والحريتّ   -ج

امل ل تت  في كتت   تتتتتتتتتتتتتت  ء و ي قيم الفردانيتت  املعروفتت  في املج مع الغرر ، وقتتد بتتدأت مالمح 

 ذه ال يم تةدو وا ح  في مج معاتنا من خال  ال فكك  سري والا  ماألي وال خلي عن 

 قيم الجماع  والعشير .
 

 تتت   تتتذه  فالم تعكس الواقع أم أقهتتتا تخلأ واقعتتتا  تتتديتتتدا ع ر اخ يتتتار موضتتتتتتتتتتتتتتوعتتتات  -د

تحدث صتتتتتتتتورا  ديد  في ريوستتتتتتتتنا، أو أو اما، وأن  -في الح ي   –معين ؟ ون  ذه  فالم 

 ذه ال تتتتتتور ت دم لنا معرف  عن الواقع تشتتتتتت   ستتتتتتلو نا. وت  ابأ مح ويات  ذه  فالم 

ل ؤ تد أن  تذه  فالم تعكس عتاملتا يةتدو  (Théorie de la cultivation)مع ن ريت  الغرة 

ا ي يتتا، أو أنتته ي حو  واى واقع بتتالنستتتتتتتتتتتتتتةتت  للمشتتتتتتتتتتتتتتتا تتدين. وقتتد ي  ةتت  امل ل    تتذا الواقع 

ل ونه غير وا  بالعمليات الت  تحدث لالأ  ذا الواقع، ونما يشتتتتتتتتتتتتتتعر ف   ب ونه ي عرض 

م ا ي يا في أذ ان املشا دين، للتسلي . ورعد ذلك ي ةح العالم الذي خل  ه  ذه  فال 

 وقد ى يس  يع الةعض منهم أن يمي  بين  ذا العالم امل  نع والعالم الواق ي.
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تس ى  ذه  فالم واى ويجاد وتكريس نزع  استهال ي  م ناق   مع إلام انيات املادي    -هر

لألغلةي  الستتتتاا   من الجما ير، ون ما ت دمه  ذه  فالم من مواد أستتتتاستتتتا  و أستتتتلوالا 

الحيا  على ال ري   الاستتتتتهال ي   و ي الستتتتم   ستتتتاستتتتي  لهذه  فالم( فهذه املوضتتتتوعات 

م  تحدث في الجمهور رغةات و مي   غير واقعي  وصعة  ال ح يأ(، الت  ت دم بش   درا

وتدفع املشتتتتتتتا د ألن ي  نع أن  ذه ال مواات والرغةات واقعي  ومشتتتتتتتروع ، وألن يستتتتتتت ى 

 واى تح ي ها ذهذه ال ري   أو تلك.

 يمكن تلايص أ م الن ائج الت  تم ال وص  وليها في الدراس  ال حليلي  في الن اط وتي ا

الدراستتتتتتتتت  أن الحجم الستتتتتتتتتاألي املخ تتتتتتتتتص لألفالم في ال نوات الفضتتتتتتتتتائي  الثالث   شتتتتتتتتتف  

 %20,5املدروستتتت  يح   مستتتتاا  مع  ر  ضتتتتمن ال رمج  العام ، ف د بلغ  نستتتتة   فالم 

من بين و مااي ال رامج  خر  املعروض  في  ذه ال نوات. أما أعلى نسة  من  فالم الت  

من مجمو  ال رامج  خر   %87,29ايتتتل بلغتتت  M6ا  تةثهتتتا  تتتذه ال نوات ف عود واى قنتتت

في املرتةتتتت  الثتتتتانيتتتت  بنستتتتتتتتتتتتتتةتتتت   Tps Starالت  تةثهتتتتا ال نتتتتا ، بينمتتتتا  تتتتاءت ال نتتتتا  الفرنستتتتتتتتتتتتتتيتتتت  

من مجمو  ال رامج املعروضتت  يوميا  %24,80بنستتة   +canalفال نا  الفرنستتي    85,90%

 ع ر  ذه ال نا .

م  عين  الةحل( باملوضتتتتتتتتوعات الةوليستتتتتتتتي   شتتتتتتتتف  الدراستتتتتتتت  ال حليلي  عن ا  مام  فال 

بشتت    ةير بحيل ت تتةح الر ي    ستتاستتي  الت  تحر  وتةعل وتدفع أاداث أي فيلم واى 

بينما  %31,11 مام . ف د بلغ  نستتتتة   فالم الةوليستتتتي  من بين و مااي  نوا   خر  

 فالم الاستتتتتتتتتتتتتت عراضتتتتتتتتتتتتتتي  ثم  %24,44 اءت  فالم الا  ماعي  في املرتة  الثاني  بنستتتتتتتتتتتتتتة  

واا لتت  أفالم ال وميتتديتتا نفس املرتةتت  الثتتالثتت  بنستتتتتتتتتتتتتتةتت   %11,11املرتةتت  الثتتالثتت  بنستتتتتتتتتتتتتتةتت  

وى يتتتتتعتتتتت تتتتت  أي  .%08,88و اءت  فالم العاطفي  في املرتة  الاامس  بنسة   11,11%

من و مااي  نوا   %04,44ا  مام ل   من أفالم الواستتتتتتتتتترن والت  كان  نستتتتتتتتتةتها ضتتتتتتتتت يل  

 وض  .املعر 

أ هرت الن ائج ا  مام وتر ي  تلك  فالم على عرض املوضتتتتتتتتتتتتوعات الستتتتتتتتتتتتلةي  أو ذات  ثر 

الستتتتتتتتتتتتتتلض  أ بر من املوضتتتتتتتتتتتتتتوعات إلايجابي  أو ذات  ثر إلايجار  ايل بلغ  نستتتتتتتتتتتتتتة  ال يم 

من و مااي ك  ال يم في عين  الدراستتتت ، أما نستتتتة  ال يم إلايجابي   %58,83الستتتتلةي  فيها 

 من و مااي تكرارات ال يم في نفس العين . %41,16ف د بلغ  
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وى شك أن عرض ال يم السلةي  بنسب مع  ر  في  ذه  فالم يمكن أن يؤدي واى ادوث 

ترثير قوي في املشتتتتا دين خ تتتتوصتتتتا وأن ذلك مؤشتتتتر على أن تلك  فالم تستتتت ى واى تغليب 

ت الت  تتناولها على  وانب الشتتتتتتتتتتر والفستتتتتتتتتتاد والايان  والانتهاحي  ولخ، في  ميع املوضتتتتتتتتتتوعا

 وانب الاير و مان  وال دو والحأ، وات  تلك ال يم السلةي  الت  ي م عرضها بغرض 

ن د ا وت ويمها لها آثار ا الستتتتتلةي  على ستتتتتلو  الناة ستتتتتواء شتتتتتعروا أو لم يشتتتتتعروا بلك، 

ى  و ذا ن را لكبر  ما يعرض منها ول نو  ال رو و ستتتتاليب و شتتتت ا  الت  ت دم ذها وألنه

ي تاد يخلو منهتا فيلم وااد. وضتتتتتتتتتتتتتتاف  واى أن املد  الزمنيت  لل يم الستتتتتتتتتتتتتتلةيت  في  ذه  فالم 

طويل ، بينما تمر في الغالب ال يم إلايجابي  ب تتتتتتتتور  ستتتتتتتتريع  دون أن توفيها  فالم ا ها 

أو على  ق  تعادلها مع ال يم الستتتتتتتتتتتتتتلةي  في الوق  والحوار و اداث ولخ. ايل أن  ذه 

تعرض ال يم الستتتتتتتتتتتتتتلةيتتتت  من  ميع  وانبهتتتتا، مف تتتتتتتتتتتتتتلتتتت  فيهتتتتا ال و  وم رح   ميع  فالم 

تفاصيلها، ولكنها في امل اب  تعرض ال يم إلايجابي  دون أن ت وق   ثيرا عند ا أو ت رح ا 

 ما تفع  باملوضتتتتتتتتتوعات الستتتتتتتتتلةي ، وى شتتتتتتتتتك أن لذلك انع استتتتتتتتتاته الستتتتتتتتتلةي  على ستتتتتتتتتلو  

 تتتتتوصتتتتتا وأن ك  تلك املوضتتتتتوعات الستتتتتلةي  ى الناة وت تتتتترفا هم ستتتتتواء ق  ذلك أو  بر خ

تحدث في واقع مج معاتنا وى قليال، وضتتتتاف  واى أقها ى ت تتتتدر في الغالب وى من فئ  شتتتتاذ  

 منحرف .
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 خامتة:

 

يستتتت رثر ال لفزيون الفضتتتتا   بر مي  مخ تتتتوصتتتت  وذ أنه اام  دينامي   ومرن ل   أشتتتت ا  

واملرئي  فضتتتتتتتتتتتتتال عن أنه يستتتتتتتتتتتتت   ب ك  الفئات الات تتتتتتتتتتتتتا  كال لم  وال تتتتتتتتتتتتتور  املستتتتتتتتتتتتتموع  

 الا  ماعي  على اخ الف مس ويا ها الث افي  و ال عليمي  و رصيد ا الرمزي.
 

و في  ذه السياو  اءت  ذه الدراس  لسد فراغ و توفير ترا مات ن ري  و وم ري ي  تسهم 

في فهم  ا ر  الةل الفضا   الوافد و ترثيرا ها على ال يم ، ومن  مل  ما خل نا وليه أن 

الجمهور يواي أ ميتت  مع  ر  لل رنتتامج أو املضتتتتتتتتتتتتتتتامين امل ترنتت  ب يمتته وث تتاف تته أ بر، ولتتذلتتك 

ال رامج ي ون ويجتتابيتتا كلمتتا ارتة تت  مح وايتتا هتتا بتتال يم، وي ون ال تترثير ستتتتتتتتتتتتتتلةيتتا ف تترثير  تتذه 

 كلما اب عدت  ذه املح ويات عن قيم املج مع أو تناقض  معها.
 

 متا أن ال يمت  ا ميت  ضتتتتتتتتتتتتتتروريت  عنتد دراستتتتتتتتتتتتتتت  إلاعالم عتامت  وال لفزيون ختاصتتتتتتتتتتتتتتت ، وكلمتا 

املج مع، وكلمتتا اب عتتد إلاعالم عن اقترنتت  ال يمتت  بتتاتعالم، كلمتتا كتتان ال تترثير ويجتتابيتتا على 

 ال يم  أو تناقض معها، كلما كان ال رثير سلةيا. 
 

من  ه  أخر  ااول  الدراستت  الرا ن  أن ت دم صتتور  وا تتح  وموضتتوعي  عن  ثر أو 

ال رثيرات الت  يتر ها الةل الفضتتتتا   الفرنستتتت   ع ر ال نوات على ال يم الستتتتلو ي  لشتتتتريح  

وعتلتيتتتتتتته يتجتتتتتتتب أن يت تون  ئري و م طلة  الجامع  وتالميذ الثانوي.مهم  من املج مع الجزا

ال لفزيون وستتتتتتتتتتيل  ات تتتتتتتتتتا  اامل  دائما لل يم الستتتتتتتتتتلو ي  والث افي  الت  تدفع باتنستتتتتتتتتتان 

واملج مع واى الارت تتتتاء والستتتتتتتتتتتتتتمو، و و متتتا ينعكس ويجتتتابيتتتا على محي  إلانستتتتتتتتتتتتتتتتتان املعنوي 

 واملادي سواء على املس و  املحلي أو الدواي

 

 

 

 

 

 



 2017 العاشر: -العدد التاسع( 04)جمللد ا: االجتماعياجمللة الدولية لالتصال  

274  
 

 

 :اهلوامش

 

، دار املتتتتتعتتتتترفتتتتتتت  التتتتتجتتتتتتتامتتتتتعتتتتتيتتتتتتت ، عررررلرررر   جرررر ررررةرررررر ع   رررر رررر رررر متتتتتحتتتتتمتتتتتتتد أاتتتتتمتتتتتتتد بتتتتتيتتتتتوتتتتتت ا  .1

  85(   1999إلاسكندري . 

، دار الث تتافتت  منرر  ا    حررف  ي   علوا الاج ةرر ع رر صتتتتتتتتتتتتتتالح م تتتتتتتتتتتتتت فف الفوا ،  .2

 .45(   1992لل ةاع  والنشر، ال ا ر .  

   فمررررررررررررر   رر    وألارر    ث ررر   ررر    وقن ررر  و   نو إلا عةتتتد الل ي  ذبيتتتان العرفيا  .3

 .135.  1997، 30،العدداملجل  ال ونسي  لالت ا 

 املر ع نفسه  .4

، العدد الثان ، عالم الفكر،  ررررو رررر و وج     تر  ل  ي    لفزألاون أديب خضتتتتتور  .5

 .66، ال وي ،  )1999(ديسم ر

، تونس، التتتتتتتدار 1، طحف ألارررررر إلا  ي   فك  الاعومي     ةيعزي عةتتتتتتتد الرامن،  .6

 .2011امل وس ي  للنشر، 

عةد الرامن، إلاعالم في ضتتتتتتتتتتتتتتوء إلاعالم الا  ماأليا قراء  معرفي  في الن ام عزي  .7

 2013 خال ي، تونس، الدار امل وس ي ، 

8. Emmanuel Derieux, Droit des Médias, Droit Français, Européen et 

.édition, Paris, lextenso éditions, 2010, emeinternational, 6 

 



 2017 العاشر: -العدد التاسع( 04)جمللد ا: االجتماعياجمللة الدولية لالتصال  

275  
 

 

 

 

 

 

 امللخص:

  

هذذ املاالذذو ملهومل لوممل خاصملمذذولملواملا يواعذذذذذذذذذذذذذذذ ملجتمامللذذ ملا ي ذذو   مل  مل لياذذو  مل

هوملوحوو ةمل لرلومملإلىملأشذذذذذذذذذذذذذذكو ملا يواعذذذذذذذذذذذذذذ ملومل ح حةملعذذذذذذذذذذذذذذخو ةملاا و  ملوملا ي وو مل و  و ملو 

بداجةملبوسذذذذذياا احو ملاارسذذذذذ ملومل  املاهومل لىملاارسذذذذذ ملإ حو مل وذذذذذواا ملا يداو  ملومل  ملوخوسذذذذذمةمل

إ تواملب دملآمرمل   صو ملوملا يواع ملجاكاملا مو ثململ لخروجملواملا خاصملا  خدس يملالخت ملو 

وامل  مملأ سذذذذذذذذذذذذامل  لياو  ملوملا هلو   ملإعملأاوملجاكاملا يمو ملاايواملا  ذذذذذذذذذذذذ  حةملمتوبو مل لىمل

  قةملبو سذذذذذذذذذذذذلتةملوملا   قو مل لياو حةملومل  مل واذذذذذذذذذذذذرممل  مل  مل  و  مل اوملأ  ومل اكخخوملوامل

 جةملومل خواملألاداا...الخ(.ا وعو ملإلىملا  خوعرملااصو مةمل ومل)وه ملأشكو ملا  رلة ملالجسد

 

Abstract : 

This article ains to settle the communcation and its interactions over the 

community, and it is a trial to reninding the forms of communication and how to 

give their meanings starting with the sender stategy and its effect on the receiver 

linguistic  spaces, so that we can keep this communication without looking at 

linear and geaomtrical forms. This helps more to understand the cultural and 

social forms such as (distraction forms, structural arts ….. etc). 

 

 

التحليل األنثروبولوجي للتواصل الشفهي يف الوسط 

 احمللي

 جرادي العربي       بودواية خمتارـأ.  

 لوو ةملوسيغوام.ملململململململ2لوو ةملوهرااملململ
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 و التواصل الشفهي:املشافهة 

 

  مل ودا ملا خوسملومل لو حدهمملوملل ملووملي باوامل خوملواملآ ااملوملأ كو ملوملو ذذذذذذذذو ر ملجاخوقلو  ومل

لح مل امللحذذذذذذ  ملوملجيكواملالجراملألا باملواملا ياااملوااملال كذذذذذذوجذذذذذذو ملا  ذذذذذذذذذذذذذذ محذذذذذذةملوملألاوهذذذذذذو مل

ألاسوطملا ملوملي ا مل لىملا  خواملا لو حةمل وألغو   ملوملال كوجو ملا   ريةملوملألاوهو ملا سوئرمملو

وملألا غوزملوملألا وج ملوملاا وهحمملالخرا حةملا تيمل بازملأسذذذذذذذوسذذذذذذذومل  مل  ي وي ملوملألا حودملا دج حة.مل

با خذذذولملالخذذذولملهوملوااو ذذذةملواملا خذذذوسملل ذذذذذذذذذذذذذذيا مل  مل ذذذووذذذ مل واعذذذذذذذذذذذذذذذذ مل-يرددهذذذوملا  ذذذذذذذذذذذذذذ ذذذ و 

)الجاذذذذذو ذذذذذو ململقذذذذذ  مل كاذذذذذوملجكوامللغرا حذذذذذو أومل رم ملأوملدج ي ملأوملو يو ذذذذذذذذذذذذذذيا  ملوا ذذذذذدمل لىملألا

ي ذذذذذذذذذذذذيا مل  ملقصذذذذذذذذذذذذاملا متو ةملألاغو  ملوملاا يلدا ملالخرا حة.ملوملغملاهوملواملألا واامل1.-اا خحة(

 ا تيمل ممل خ مل ظ وملا وا  ملواملا د اسةملومل هياوم.

 رفملا مو هواملا  ذذذذذذذذذذذذذذ  حةملب   ومل.وهرممل غويةمل... ات ملام مل  سذذذذذذذذذذذذذذوامل  ملا ك مملوملال دجثمل

 واوملجخرجملواملواذذ حةملا سذذكو ملا تيمل  ملشذذمل ةملبو سذذكواملوملج يل ملإلىملواذذ حةمللدجدممل  مل

ألامذذ مل  ملا لو مل ملاملإعاملجختللمل سذذذذذذذذذذذذذذذواذذوملوملوخذذ مل لذذلملا ل ظذذةملجخك ذذذذذذذذذذذذذذ ملسذذذذذذذذذذذذذذلو ذذوملا لغو مل

  خوملواملو ردا ملوملل وبملا.ململ لاخوط ملأوملا لو ئمل املطريلملووملجخم

 س ملي وستملد مللو داامل  مل  ملا ي وبملاملغملاملااكيوكةملا تيملج يا وملا  ردملواملأ مللاو ةمل

 واتململومل  وملشك ملو ملاملوملقدملأاياتمل ك مل يكر ملومل  يل ملدام ملا سملالجاو ةملا تيملأايات ومل

واس ملا سحةملومل كواملبو يول مللراملواملالو ت و ملووملواملاارملا يللحدملا   هيملإيملولداومل حومل  

ووغلةمل  ملا لدم ملل ودملإلىمل  دملقدجمململوملهوملاعذذدفمل  ملا دي ةمل لىملا خ سذذحةملا  ذذ محةملوامل

 2ملا واوئلملومل واجو ملأص وبملا يو يخ.

جاهذذ ملا ياااملاالو مل واامل خوذذذذذذذذذذذذذذو مل حيذذوملوااو ذذةملب ذذذذذذذذذذذذذذريذذةملو حخذذة ملو  يباملباهذذوبذذةملبتذذوقذذةمل

ة...ملجهبتملبوملااياوئوملل ري مللاو حةمل حددملو و مملا   قو ملدام مل للملااااو ةملا ب ذذذذذذذذذذذذري

 3 ل  ملام ملا ش ياملا   مليساحمل ومل ر حةملأ رادهوملوا ياياملبو  وويةملا كوولة

  ملباهوبةملعا رممللاو حةمل حةمل حا مل  ملطحوت وملووملجكوامل كاةملووو ظةمل حددمل إل سذذذذذذذذذذذذذذوامل

 4سلو ومل لياو  ململو اكخوملواملا اسوبملد اجة
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ااحل ملولودملقومملا يمو يةململ  ملاصذذذذذذذذولمليسذذذذذذذذ رملألا رادمل لىمل ردجدهوململ وا   مل  ملا وسذذذذذذذذص

وه امل"ال ذدجذثملقحذوسمل حذوملا  وذذذذذذذذذذذذذذذةملومل حذوملا خحذوس ملا ذذذذذذذذذذذذذذ ململ-5ا كلاذةملا  ذذذذذذذذذذذذذذ  حذة- لكلاذةمل

ااسذذذذيااملدوووملبو  مو مملا يو حةمل و ملال دجث ملا ك مملا ريامليغد ملواملا دجة ملا لسذذذذواملال لومل

 خذذدملجراذذذذذذذذذذذذذذاملواملا لمحذذة ململ ذذوجاملل مللوابذذومل  مل اذذوملومل ذذوجامللجوابذذومل  مل اذذوملومل ذذوجاملل مللوابذذومل

أوو"ملوملا يا ملزمل لىملاذذرو مملاذذمصملا كلاو مل"يمللسذذرجملقم ملوومل لجمملوملا لدمل لدمملصذذ ححةمل

 يمل يكلمملقم ملوومل خاممليمل صرا لمل وححة"

ا يللحدملا   هيملجكودملو خولملجي د ملالجوا ملا لغو مل حد ملواوزامل لىملاا يلدا ملوملا  ودا مل

إجدجو ولحة ملومل  ململالخوعذذذذذةملبحوذذذذذو مملوو.ملومل  ملا حومملوحالةملبيذذذذذ خةملولدااحةملوملووذذذذذووملا

ل ذذذذملاملإلىملووملهوملو ذذذذيا ملبملاملالجاو و ملهوملبو  سذذذذمةمل لو  مل وذذذذو ملألابمل  مل باملوملالخل مل

  ملا سذذذل ملوملااو ذذذ يمل  ملال واذذذر.ملأ ملا خظرملإلىملا يااامليمل ملوجوملالو ةملااو ذذذ يملب مل  لحدممل

 "6ومل ولوملوملو  ومملأسوس يملب ملهوملاا ر  ملومل جدجو وج ملوملا ولدا  .

 ويذةملبذو تلوسملوملاااذو سذذذذذذذذذذذذذذذو  مل  ذودا ملا ك م اا ذذذذذذذذذذذذذذذو  ذةمل  ذوملو.ح ذةمل ر مصملا لغذةملا  ذذذذذذذذذذذذذذ

الياو حةملوحددمملإعملجر ملوو حخو سذذك ملأاملا  ودمملأسذذلوبملولناملواملأسذذو ح ملا سذذلو ملجيممل

 راوملبو يد يجمل لىملاااياا ملجيخ ملع ةمل  راوحةملوملجيص ملواملاواح ملأستو ية ملطلسحةمل

مل لومملبيكر س دجاووذذذذذذذةملال ذذذذذذذدامل لياذذذذذذذو  ملأوململأ مل" ذذذذذذذودا ملومل لذذذذذذذو حذذذذذذذدملوايااملو ملامل...

 ".7إعامل  ملإ ودمململلملوملإ حواملااو  يمل-أ حواوملواملم  ملا لغة–ألاستو  مل

واملا سذذذذ  ملا ي لحلمل لىملاايواملب   ومليمل اتملبصذذذذلةمل ل لحلة مل كاملاا ممل  مله املا تر ملهومل

ا محذذثمل امل  قت ذذوملبذذو واقامل لياذذو  ملوملا هلذذو  ملبحكمملولودملاومملوامل سذذذذذذذذذذذذذذيخذذدامملجياملزمل

همو ملوملا يكرا ملوملا دجاووةملوملهوملووملجحح ملإلىملارو مملد است ومل  مل لحت وملدواملا  ص ملبحن وملبو 

بو رلوممل ل ئةملاايداو ةمل ل  ويو ملواملا محثمل املاا   ملوملا دي ةملدام ملا خاملوملمو لو مل

مل- مود مل لكلاو -إ تواملأو ويةمل ي وي  ملوايااملا محث ملأ ملا ياا ملولودملسذذذذذذذذذذذذوفمل غويةململ

 ا ديي ملوملو.ح ةملو زوةمل ألدااملا   و .مل مود مل لا و  ملو 
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 خوو ملاايواملا  ذذ  حةمل اواذذومملومل كت وملبو يواعذذ مل  ملا وسذذصملااحل ملأل  وملل يباملعا ملب دمل

وا ذذذذد مل ولودملووااذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذةمل ا ذذذذ ملون ذذذذومليمل خرجمل املو   ملوملدي ذذذذةملوا ذذذذدممل) خومملا لوا ذذذ مل

ا لغويةملوملو دمملاا   (ملومل لم ملواملطرفملألا رادمل لىملأ  وملوسلاو ملوملبدي حو ملأعلحةملاوبيةمل
وملأاملاا   ملولودملووااذذذذ ةملوملقصذذذذدملوامل  سذذذذو ملا   ملي يادمل لىمليملجاكامل اووزهو مل ا

اايواملأوملب مو مملأمر ململ مل  ملإ سذذذذذذو ملي يادمل لىملااياملا  ذذذذذذ هيملجولدملاقيوذذذذذذواملوختل مل

-ا  مذذذذذولملباذذذذذد وي ملأو حذذذذذةملأعذذذذذذذذذذذذذذلحذذذذذةمل)واذذذذذوملجم ذذذذذدمل ذذذذذ ملا ذذذذذديي ملال ذذذذذو ذذذذذةملوملااوااذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذو ملو 

 ألامر (ملوملي ت ملقوممل لكلاةملااختوقة.مل- عت  و 

 ملا   ذذذذذذذوطو مل  صذذذذذذذو حةملا لغويةملل ا ملاا ذذذذذذذو  ةمل لىمل لدجممل ل ا ملومل  لياو  ملأ مل  ملل

أاخوملأووممل.وهرممل واعذذذذذذذذذذذذ مل ياووزملا ي مملاا ملاايذذذذذذذذذذذذخصذذذذذذذذذذذذخةمل املا  ا مل ي بامل امل لياو  مل
 كذذذذ  مل اذذذذوملأ  ذذذذوملل ياذذذذدمل لىملاظذذذذومملوياذذذذوسذذذذذذذذذذذذذذذذذلملواملا لوا ذذذذدملبححذذذذثملجرا  مل ذذذذ ملواملااخيجمل

وا رملا سذذذذذذذذذذجومملبملاملاا ردا ملوملا خحوملوملا  ذذذذذذذذذذك مل  وملاذذذذذذذذذذرو ممل مل-بصذذذذذذذذذذ يوملورسذذذذذذذذذذ -اايداو ملو 

 جلوم ملزيودممل لىملا  خوجةملاا رطةملبواذذذذذذ حو ملا ك مملوملووملجا ملأاملجلو ملومل  ملووملجر مصملو

 بوألداا.

ل يباملاايواملا  ذذذذذذذذذذذذذذ  حذذذذةملوسذذذذذذذذذذذذذذحصملجاكاملا مذذذذو ذذذذثملواملاارو ملإلىمل خذذذذوعذذذذذذذذذذذذذذرملأمر مل  مل الحذذذذةمل

 ا ملا تيمل حوو مل رسذذذحخومل د ملا يواعذذذ ملوه ملاظوممل شذذذو ا ملااصذذذو  مل  ومل)أوملاظوممل شذذذو
ألا راد(ملبوإلاذذذذذذذذذذو ةملإلىملالجوا ملا رور ملاار مصمل  ومل)ألاب ودملا روريةملااكه ة(.مل لايواملولودمل
  ل ملل بامل امل  سذذذذذذذذذذذذذذو  ملإعملأامل ك ملاذذذذذذذذذذذذذذ ياملولوب مل  ملا لغةملومل  مل ياملزملبو سذذذذذذذذذذذذذذ ةملومل  و ةمل

 ر ح ملبسذذذذذذذذذذذحصملبتريلةمل ورية مل ل ال ملومل لياو   مل يسذذذذذذذذذذذتمل غةملو ككةملب مل  مل مو ممل امل
وكه ملمرلذذذتمل  سذذذذذذذذذذذذذذيخذذذدامملا يواعذذذذذذذذذذذذذذل مل ولودمل ذذذو رمل ذذذدا حذذذو مل يخذذذدمملغذذذوجذذذةملوملو.ح ذذذةمل

اممل ذداملآ  ململ-ل ظذذو ملإايذذوجملاايامل-الياذذو حذذة ملاحاملأوذوممل الحذذةمل روملزمل ذو يخحذذةملسذذذذذذذذذذذذذذذوبلذذةمل

)ووق مل ابصملا يذذدا  (ملوملل مملامل غو مل  ملبخييذذوملووذذذذذذذذذذذذذذذذووملامل وريذذة ملجخظرملإعاملإلىملا يواعذذذذذذذذذذذذذذذ مل
ةملأومل حوي مل سو  مل لخروجملواملوسيو مل ود ملإلىملوسيو ملآمرملا   هيمل لىملأاومل  مةمل غوي

جيممل حومل كهح ملا دي ةملبغحةملا لحوس ملقحوسملال داملآلا  ملبول داملا سذذذذذذذذذذذذذذوبلملا   ملو دمل

 حوملااياملوملالخروجملباوق ملوحددمل و ملألا  و ملوملا سذذلو حو .مل   امل  امل سذذي واةملبوايامل
ااواو و مل ر مصملبو واقاملا   ل ملا   هيمل  ملا يواع ملل ا مل لىملال لو ملوح ملألاشحواملومل

 اوملأ  وملل ا مل لىملإ ودمملإايوجملا واقا مل اوملأ  وملواردمل را ح مل  لدملو خوهوملألاعذذذذذذذذذذذذذذل ملومليمل

ل  يملشيئومل  مل دملعات ومل هيمل حيوجملإلىملورس ملوملورس ملإ حوملوملوواا ةملالياو حةمل يؤسسمل
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ا وملاذذذذذذذذذذذذذذاامل خومملمولملواملا يواعذذذذذذذذذذذذذذ مليملجاكامل  اوملإيملبو رلومملإلىملااحل مل)اذذذذذذذذذذذذذذرو ممل  

   ولملا يواع ملوملا يمود ملبملاملا  و لملامل لياو ملا(.

  مل  مل مود مل غو ملومل  مل  ملاسيخداممل لايواملجاكاملا رلومملإلىملوعجمملوا دملجياملزملبو همو مل

وملا يخظحم ملواومليسذذذذذذذذاحملب  توا وملا لوا  ملااسذذذذذذذذكو ةملو    ملي ا ملا يواعذذذذذذذذ مل لىمل حدجدلمل
ل احاومل لىملل ملألا راد ملاحاملأووملووذذذذذذذووملاملدا ةمل لوممل لىملاسذذذذذذذامدا ملوملاميزا ملومل اريدملو 

 يواعذذ ملطوب وملمولملألاومليسذذي ملاملبلغةمل ياملزملبو يا ح ملا يكهح مل ل   مل لياو  ملجيخ ملا

وملا ذدي ذة مل واعذذذذذذذذذذذذذذذ ملي ياذدمل لىمل مذو ا مل ارجملبملاملألاشذذذذذذذذذذذذذذحذواملال لحلحذةملوملو خذوهذوملا رور ملومل
الخحول ملو  ملا ن وجةمل"  ملا ياملجمدواملولخ وملوه ملال صواملاااخحمل غممل سيحو ةملا محو ولحةمل

-ممل لىمل اذذذذ ملو   ملج يجملواملطرفملاارسذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ذذذذ ملهذذذذ امللج ل ذذذذوملقذذذذود  ململ8ومل ت ملااحكذذذذواكحذذذذة"
ااخيج اايذذداو مل حصذذذذذذذذذذذذذذذ ملإلىملاايلل .ملاا   ملولودمل را ممل لرووزملي ذذذذذذذذذذذذذذكذذ ملوذذودمملأو حذذةمل كذذ مل

 واعذذذذذذذذذ ملشذذذذذذذذذ هي مل لىملا رغمملواملولودملعا حةمل  سذذذذذذذذذو ملوملعا حةمل سذذذذذذذذذيلمو ملوملعا حةملا يلل مل

ه لملاايوامللسيخدمململا ي وي ملإيملأاملألا رادمليسي حخوامل  ومل رسوئ مل لي مملامل امل لياو  .و 
عا حومل كن ومل مو ممل امل را ممل و يخ مللوهرمل  سيخدامملا حوو مل  مل  يمو ا ملا سوبلةملجاكامل

 أامل لخامل  ملالختوطةملا يو حة.

 

 ململململ
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 ملاذا جيب االهتمام بالتواصل الشفوي: 

-Infraجا مل هياوممل  وملأل  ومل اكخخوملواملا و وجملإلىملالختوبملا يحتيملا  ذذذذذذذذذذذذذذ  يملا وذذذذذذذذذذذذذذا يمل

discours populaires و رواملهوملا رواملألاو ملقم ملا يغملاملإلىملووملهو مل"آلاا"ملأ ملأاملهخو ململ 

زواملأسذذذتو  ملزوامل  سذذذجوممل حومل  ملاذذذ ياملاوطلملح ململEtat initialور لةملو و ةملا مداجةمل

جيحذذذذذداملجيكلمملجلومملبذذذذذو   ذذذذذ  مل ل حوااذذذذذو ملأ سذذذذذذذذذذذذذذخذذذذذة مل ل مملمذذذذذواذذذذذذذذذذذذذذ وامل ل رفملوا سذذذذذذذذذذذذذذنامل

 لياو حةملا لوهرمملاخوئحةملاااخوم وسذذذذذذذذذذذاو  ملوملأ ملمرفمل للوا دملي وق ملا  و  مل)ا  لوبمل

ياملإلىملإ سو  ملألاستو  (مل ي ودملألاوو ملإلىملاصو  و ملإاملا    حو ملل ا مل لىمل حوي مل  ملا 

(Humanisationملوململلمل ذذو مملوواز ملوملو ذذذذذذذذذذذذذذذوبذذومل ل ذذو ممل لياذذو   ملوواملهخذذوملجكاسذذذذذذذذذذذذذذذ مل)

واق حيوملألاوملجلدمملاومملواملاا ر ةملألام قحة ا لحاحةمليسذذذذذذذذذذيخدممل  دامملبحداغولحةملوولومل

  لسلو .

جاكامل لاخيامل  مل  صذذذذذذذو ملأاملج   ملبسذذذذذذذ و ةملأاملا  ذذذذذذذ  حو مل ياملزملبو ي ددملوملا يخوممل  مل

 مل13مل سذذذذذذ راا 12 ملالصذذذذذذحص11 مل جرل 10و ملوملألادااملالجسذذذذذذد ملوه مل)أهلح  ملإز وااا اسذذذذذذاح

...قو  ملووجة ملالود ملول وا...ا ياهحلحو ملا غخوئحةملالخ(مل ل وملأ واامل14ملا   ذذذذذذذذذذذد ا خاد ملإزيا

واملا  ذذذذ  حو مللسذذذذودملشذذذذاو ملإ ريلحو مل ل ومليمل خ صذذذذ مل املا تلوسملاااو سذذذذو ملوملالجسذذذذدمل

(ملThéâtralité ذذذذ وكةملب ذذذذموملوسذذذذر حو مل)أدائحةمللسذذذذدجةملا  رلة ا ياسذذذذر  ملقدمل كواملو

واذذذذ حو مللسذذذذدجةملجيممل اهحل وملوحو وت وملأومل كسذذذذ و مل  مل وذذذذواملمولملبويسذذذذي واة ملب جلوم مل

مل ذذذذذذذاذذذذذذذيذذذذذذذزجملوذذذذذذذاملالذذذذذذذ ذذذذذذذر ذذذذذذذةمل ذذذذذذذيصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذخذذذذذذذامل عذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو ملأوملأعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوا ملوملأهذذذذذذذوزيذذذذذذذجملوذذذذذذذ ذذذذذذذحذذذذذذذخذذذذذذذةمل ذذذذذذذلذذذذذذذ ذذذذذذذو

شذذ  حو  وسذذر حة  رلة.)قدملجكواملا غر ملون وملا رلومملإلىملطل ملالخصذذوكة ملأوملاايلودملوومل

 بتريلةملاسي رااحة(.مل15وولودمل و  حاخةملا   و ية ملأوملاسيالومملااو  يهومل

 ر مصملا  ذذ  حةملب وذذواا ملوحددمملب وذذواا مل رلويةمل ووةملأوملموعذذةملور ريةملأوملهوو ذذحةمل

وملبحسذذذذذذذذذذذذذذ ملد لةملا رقوبةملجيحددملا لواملا  ذذذذذذذذذذذذذذ هيملااخوسذذذذذذذذذذذذذذ مل) ك مل وذذذذذذذذذذذذذذواملوياملمولملبو مل

وعجممل غو ملإاملصذذذذذذذذذذذذ ملا ي مملاملجيااو ملبملاملااليزمملإلىملا  و ف(مل  ملب رملا  وذذذذذذذذذذذذواا مل ر املو 

ا رقوبة ا كل ةملومليسذذذذذذذذذذذذذذاحملبوإل صذذذذذذذذذذذذذذو ملاذذذذذذذذذذذذذذاخحومل امل  ملاذذذذذذذذذذذذذذ يامل ولج سملوه ملبيخاوملجاخامل  مل
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وواق ملأمر مل)إبذو حذذةملا ك م(مل كاملجاذذ ملأاملامملاملأاملهذ لملا  وذذذذذذذذذذذذذذذواا ملوحكووذةملسذذذذذذذذذذذذذذل ذومل

 مول.ب ئو مل اريةملوحددمملوملل سملوحددملوملبورفمل

 ذذ املا  ذذذذذذذذذذذذذذ  حذذو مل اااملبملاملوظذذوهرملوي ذذددممليملجاكاململ16 سذذذذذذذذذذذذذذذ ملا مذذو ذذثمل احذذدملبو ميذذ 

(ملبو يا ملزمل لىملا رغمةمل  مل ب غ مل  صذذذو  ملinformatif صذذذل ومل املب وذذذ واوظ رملإممو  مل)

(ملبو يا ملزملrécréatif(ملبو يا ملزمل لىمل غةملالجسذذذذذذذذذذذذد ملوظ رملإويو  مل)performatifوظ رملأدائ مل)

 ملأ ذذذذدملا  ذذذذو لملاملبذذذذ دااملدو ملوحذذذذددملوا ملحذذذذةملجيذذذذدملواملواملم  مل لىملا ل ذذذذ  ا ل ومل) ك ذذذذ

ا ي لحل ملا ي مملا ملإبذذداامل دمل  ذذ (مل ايااملهذذ لملا ياظ را مل يكواملا كذذ  ملومليملجاكامل حلحذذ مل

ا ياه  ملو ا    حو ملإلىملبردهوملإلىملا  ووا  اظ را  مل   املاادملا خاملو  مملبو يصو ا مل

 ملا ي  ذذذذذذئةملوملال ملاا ر ةمل  ملقو  ملمولملبااردملإااوزلملوا يل  ملبومليسذذذذذذ مملااخيج ا راو مل 

 .وهرلملا ل  ملوملبوطخوملقحميملبحت.

 وذذذذذذذذذذذذذذذذواملوحذذدد ملجاكاملا لو مل ن ذذوملأ  ذذوملعا ملطذذوبامل مل17قو حذذة ا  ذذذذذذذذذذذذذذ  حذذو مل ر مصملبتلوس

 اهحل ملد او مل ياملزملبخوعذذذذذذذييملاملأسذذذذذذذوسذذذذذذذييملا ملشذذذذذذذ  حو مللودمملوملأمر ملهر حة ملت كاحة    مل

 سذذذاحة مل كن ومل ل ومل حو ملقحمملقوبلةمل لخل مل)ا غوجةملون وملا يخ يس مل سذذذياموا( مل سذذذاحةملغملامل

 لاومل كر ملا تلسملومله املووملجا  ملواملالجسدملوحو املهووومل ل و مل  وملزواملو لومملومللا و مل

وخظمملوملألامر ملغملاملوخظاةملومليملي ذذذذذذذذرفمل لل وملأ دمل) ل مل ل وملا رقوبةمل لىملالجسذذذذذذذذد(مل ر مصمل

لىملا رغمملواملأاملبولودملالجاذذذو ذذذةملوملل بامل ن ذذذومل  مل وذذذذذذذذذذذذذذذذواا ملب حن ذذذو وخذذذوبرمل ل ذذذذذذذذذذذذذذ  حذذذو  مل 

ا  وواا ملغملاملورسووةملغملاملواض ةملإيملأاملا    حو ملوملا سلو حو مل ياوجرملوامل وواملآلمرمل

ومل   لملوا حو مل لسودمل)وه ملا    حو ملااي للةملبو  ا  ملا    حو ملا غخوئحةملااي للةمل

بتلوسملا رواج مل  ملون ومل ومل وذذواملوملواذذ حةمللسذذد(ملا  وذذوا ا خود ملهوملااحددمل ألشذذكو مل

 ا   وية.

  الشفهيات و الفضاء: (1
 

مل18 يواذذذذذذذذذذذححمله لملالجرئحةمل سذذذذذذذذذذذي ملاملبولختوطةملا  خدسذذذذذذذذذذذحةملوملب كرمملا مو ثمل احدملبو مي 

 بححثملجر ملأاملا  وواملهوملوخبا ملبا   ملوكواملإايوجملاا ر ةملومل داو  و ملأها وا
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 ملوملهوملوخظممل يحكممل  مل ل احةملموعذذذذذذذذذذذذة ملومل حومل يالىملالفضاااااااااااء اقر  ي اق    -1

ا لحمملالجاو حةملا وال ملا يااو و ملواملوملزا وملأاومل لول ملبحتملوخياةمللختوبو مل

ع و يةمللسذذذذذذذذذذذذذذودمل ل وملاا و فملا يو حةمل)و ر ةملال سملا سذذذذذذذذذذذذذذلحم ملاا ر ةمل د ا حةمل

 مل ل ذذذذذو مملالخذذذذذو ج  ملو ر ذذذذذةملآلامرياملوملا خحا( ملا كلاذذذذذةمل ل ذذذذذوملهروحذذذذذة ملاا ر ذذذذذةمل 

و ر ذذذةمل الحذذذةمل) ذذذ ملوذذذوملجركصمل  سذذذذذذذذذذذذذذذذذواملبذذذو تمح ذذذة ملا  صذذذذذذذذذذذذذذو  ملا يلويم ملأاواممل

ا خمو (ملبوإلاذذذذذذذذذذذذذذو ةملإلىملال كاة ملومل  ملأشذذذذذذذذذذذذذذكو ملاا ر ةملا  الحةملا خو  ة ملل ا مل

ا م حةمل لياو حةملو لملآ حةملموعذذذذذذذذذذذذذةملبححثملي ادملا  و لواملإلىملاذذذذذذذذذذذذذمصملا ي و  مل

اسذذذذلممل  وملاذذذذاخحو(ملاذذذذمصملدامل وملاكواوت مملاذذذذااملا  روحةمل)الخ حةملاا يافمل  وملوملا

الختذذذوبذذذو ملااخياذذذةملواملطرفملألا رادملومل حذذذدجذذذدملومل ححذذذدملالختذذذوبذذذو مل) عذذذذذذذذذذذذذذت ذذذوامل

 ايلذذوا(ملوذذوملهومللذذدجرملبذذو سذذذذذذذذذذذذذذاذذومملوملوذذوملهوملغملامللذذدجر ملومل  ملااحصذذذذذذذذذذذذذذلذذةملجاكاملأاملو

اد  ملأامل ك ملوخيجملمتوب شذذذ هيمل وذذذواملمولمل ليداو مليمليسذذذاحملبياووزل ملإعامل

 للةملا   ر مل ل ومل وذذذواا ملعا ملاويدادمل حداخومل املونز  ملأسذذذرم ملو  م مل رس مل

وا دملجاكاملاميصذذذو هومل حتمللسذذذاحةملا  وذذذواملاار ر ملااغلل مل  وملا سملا و.ح ةمل

ال ملا سملاا ر ةمل   ذذئةملألا رادملااخياملاملإ ل ومل اوملأاوملمواذذامل لرقوبةملومل لسذذلتةمل

ألا لىمل  ملا م حةمل لياو حةمل"هومل راملا سلتةملا رورية ملقدملأايجمل كاةملألاس فمل

 مل19   م"وملو و

 ملب حذدمل سذذذذذذذذذذذذذذبحذومل املا سذذذذذذذذذذذذذذلتذة ملا رقذوبذة ملوملهوملوكواملالفضاااااااااااااء الهام ااااااااااا   اق    -2

 ليخ يسملومل  سذذيامواملومل بي ودمل املاذذغصملا  رفمل لياو   ملوملهومل يسملوحددمل

اا و مملوخيجمللختوبملشذذذذذذذذ هيملوخووئمل ألو مل ردمل   مل)ملواملم  وملجيمململلمل وازامل

املاامذذذو يمل حذذذو(ملوهذذذ ملا خاوعجمل  ملا م حذذذةمل لياذذذو حذذذةملومليسذذذذذذذذذذذذذذاحملبخومملواملا ياردملغمل

 ا   مل راوملا مو ثمل احدملبو مي مل)ااوعجملا  سوممل خدملاماملااوا(.

ا  وواملا  ووش يملاا يو املهومل لو ملو يو  مل مو ممل املهووفملغملاملوحددملاا و م مل -3

ألاملا  و لملامل حوملهمملهووفملا  ا رمملالجا حةمل)ا ر وم ملش اعملألا وف ملالجوا ملا مل

 وولا مل و ف ملواملا يصريحملبك ملا يا.ملا  ووة...إلخ(ملوخياوامللختوب
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 االسرتاتيجية التضامنية: االسرتاجتيات املنتهجة يف كل ارسال شفهي:ـ 

جحوو ملاارسذذذذذذذذذ ملجحوو ملأاملجؤسذذذذذذذذذسمل   قةملواملاارسذذذذذذذذذ ملإ حوملوملي بامل املا يااوومل و مل  قةمل

 وذذذذذذذذذووخحةملل وواحةملبحن او مل)اسذذذذذذذذذي يو ملالختوبملبو صذذذذذذذذذ  مل لىملا خ ي ملأومل وذذذذذذذذذاحن ومل خحةملأومل

 اسممل لم(.

املوحوو ةمل ملحيملااحيو مل) دممل وذذذذذذذذذذذذذذو ملاارسذذذذذذذذذذذذذذ ملإ حوملالاساااااااااااتوايييي  ال و   ي  

ل ظةملإايوجملالختوب ملومل دممل وذذذو ملااخيجملل ظةملا يل  ملبولختوب(مليسذذذيخدممل

ألاورمل ليولحوملاحومل   ملو ملامل وملديي مل دممل و خ   مل  شودملأوملا ردمملوملا غوجةمل

خ ذذذذذذ  مل   املي ل مل لىملا  ذذذذذذ  حو مل  مل قخوم ملومليسذذذذذذيخدمملاارسذذذذذذ ملااحو جةمل ل

 أسلوبملا يح جر  غراا.

املي ا مل لىملإم واملا لصذذذذذذذذدملواملم  ملإسذذذذذذذذياا حاحةملغملاملالاساااااااتوايييي  ال   ي ي  

وموشذذذذذذذذذذذرمملجحيوجملإلىمل سذذذذذذذذذذذيدي مل لحوملبا د ملا غر ملوخوملا يخبحوملأوملا يح جرملوامل

ملا وقوئا مليسذذيخدممل لاو ملا ظاملوملا  ذذل مل اوملأاوملج سذذاملا رسذذو ةملشذذمل ةملبو خا

 اا روفملسوبلومل و لرآاملا كريم.

املإزا ةملا  ذذلملاارسذذ ملإ حوملوملوحوو ةمللغحملامل أجوملواملم  ملالاسااتوايييي  الااناعي  

أسذذذذلوبمليجوج ملوملسذذذذوفملا ديئ  مل يولل وملاحوملاالوعذذذذدملا تيملجرلوهوملا سذذذذو دملأومل

(ملال بادلااخيجمل ل ذذذذذذذذذذذذ  حو .ملواملوحوو ةمل جحوامل للو ئملب سذذذذذذذذذذذذياا حاحةملأمملاممل  مل)

أاملالخو اةمل  ملا ن وجةملا تيملجصذذذذذذذ ملإ ل ومل  ملاذذذذذذذخاملويداو مل ل ذذذذذذذ  حو ململ حمملامل و

ألاوملجوذذذذذذاملا سذذذذذذوملوكواملااخيج.مل)وملأاملاارددمل ل ذذذذذذ  حو مليملجاكاملأاملجكوامل ومل أ مل

وخو  مل لاخيجمل  وملوملأاوملجي لملو ومل  ملاالدوو ملوملا خيوئجملاايوعذذذذذذذذذذذذذذ ملإ ل و ملاادمل

  مو ا مل اومل دجامل داا ملإ   مل اومل   ملبل...(.

 خوو ملا  ذذذ  حو ملأاباوكو ولحوملدواملا رلومملإلىمل وذذذواا ملا يواعذذذ  مل و خاململيملجاكا

واملم  مل   ملا يمود ملجوذذذذذذذذذذذذااملال مل لياو بملاا وشذذذذذذذذذذذذةملااواذذذذذذذذذذذذحةملوملال و حةمل  ملقو  مل

لاول مل يا ذذذذذذذذذذذك ملب  لملو و مملوملأطرافملا  الحةملا يواعذذذذذذذذذذذلحةملدام مل سذذذذذذذذذذذلمليغل مل لحومل

غة ملإامل مو ممل وذذذذذذذذذذذواملل  يملطوبامل اياواملومل لحومليسذذذذذذذذذذذج ملا  وذذذذذذذذذذذوامل وريوملواملم  ملا ل

ولودملإايوجملوملإ ودمملإايوجملإبدا  مل ل ذذذذ  حو ملومل يوذذذذااملأجوذذذذومل مود حةمل للحم مل واخيجمل
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اارسذذذذذذ ملوملاايلل ملج ياحواملإلىمل وذذذذذذوامل لحل ملأومل ور  مل"ا  وذذذذذذواملا هلو  مل وذذذذذذوامل مود مل

(مل كاململSociabilité غو  مل  ج  مل ور  ملأسذذتو   ملشذذ ر ...  مل وذذواا مل لجا خةمل)مل

 ك مل ووامل و لواملوحددوامل20بملامل وواا ملولدسةملوملأمر ملأق ملقداسة..."وامل احملزمل

ومل كذذ ملون ممل تييذذومل ل ذذو مملوملطريليذذومل  ملا ي مملاملوملهوملوذذوملجحذذددملقحممل  ملا ن ذذوجذذة ملأ ملأامل

هخو مل وذذواملوؤطر ملشذذ  حو  سذذوفمل غويةمل مود حةملوملااحصذذلةملا ن وئحةملقحمملسذذلو حة مل

ياملا ملومل  ومل  قةملوموشرمملبو م حو ملل يباملا    حو ملو باممل امل أسملوو ملا رور مل لاخ

ااواذذو حةمل لياو حةملاايو ةملأوومملألا رادملبححثملجاكامل دمل  ملااملشذذ هيملإلىملوخيجمل

وحددملااامل ل ملالو  مل وم ملواملولودملاومملواملالخصوعحة.ملبو رلومملإلىملا    حو مل

اادملأ  ومل ر رمل لىملا  ووامل  سوطملاملا ي سيسملا تيمل يحدامل املا با ةملوملل املاملألا  مل

"ملا  و   ملومل ل وملا   مل حو ملا  وذذذذذذذذذذذذذذواملإلىملواو ملالياو  مل حو مل21املطرفمل"ا ول و

مللملو ب دمل سيلرا ملوملا يالل ملامملل ادملإلىملا يا ملزمل لىملعحغةملا ياللملوملإقصواملآلامرمل

  لاسو و مل لياو حة.
 

جاكامل  ياذذذودمل لىملألاااوعجملا ذذذ  ملواذذذذذذذذذذذذذذ ذذذوملا مذذذو ذذذثمل احذذذدملبو ميذذذ ملواملألذذذ ملا يحلحذذ مل

وحوو ةملال صذذذرملا دقحلمل  سذذذياا احو  ملوامل  ياافملأاملاارسذذذ ملوملاارسذذذ ملإ حومل لصملدوامل

يملجالكواملسذذذذذذذذذذذذذذلتةملوتللةمل  ملبخواملاا   ملوملا غوجةملوامل  ملاسذذذذذذذذذذذذذذيخداممل لاياملا  ذذذذذذذذذذذذذذ و ملهومل

ا يذذذ املاملوملإ ذذذدااملاسذذذذذذذذذذذذذذياذذذوبذذذةملوحذذذددم مل اذذذوملأامل سذذذذذذذذذذذذذذياا احذذذو ملويذذذداملذذذةملومل  مل  ملا غذذذو ذذذ مل

ا يحلح مل اووزملا م رملون وملومل  ياودمل لىململويوذذذذذذذذذذذاخةمل  مل  ملإ سذذذذذذذذذذذو ملغملاملو لخة ملجاكامل  

 أ باهوملأهاحةملبو  سمةمل لارس مل  مله املبو رلومملإلىملشك ملوملوحيو مل  سو .

جاكاملا يمو ملاايوامل لىمل خو  و مل موجن وملوملل ددهومل لىملأ  وملل مملاا ملشذذذذذذذذذذذذذذكلحةملوي ددمملا   مل

حوملإلب غ و مل"ملوا د مل خيل مل كن ومل اسذذذذذذذذذذوادمل لي مملامل امل لحلةملوا دم مليسذذذذذذذذذذ ىملاارسذذذذذذذذذذ ملإ 

 سياا احةملوا دمملجاكاملا ي مملاململ22ا محثمل املألاشكو ملا هوبيةملاااملااوووملاملاايحو ة"

  ن وملب  باملواملطريلةمل  مل  ملإ سو .

ا   ملأاومل  مل  ملإ سذذذذذذذذذذذو مليملجمملاملاارسذذذذذذذذذذذ ملعا ومل لىملأاوملوخيجملاايامل كخوملجحوو ملأاملجخرجململ

املم  ومل لوطاملواملولوي ملاوبيةملوامل سذذذذذذذذذذذذذذيخدامملاا يودمل لغةملإلىملوسذذذذذذذذذذذذذذيو ملآمرملجخللملو

 اسذذذذذذذذذذذذذخةملعا ملقحاةملبو  سذذذذذذذذذذذذذمةمل لارسذذذذذذذذذذذذذ ملإ حو مل ت ملأامله امل سذذذذذذذذذذذذذيد وامليملجلتاملا صذذذذذذذذذذذذذلةمل
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جحوو ملأاملجيحكمملوملجولوململ-أ ملاارسذذذذذذذذذذذذذذ –بويلياو   مل  مله املواملألام ملب ملامل  يمو ملأاومل

   سو مل حخدمملغوجو ملوحددممل   املجا مل هياومملبويسياا احو .

 ر ح ملمتوبملجيلوطاملواملاصذذذذذذولملسذذذذذذوبلةملجيدام ملو  ومل حيحو ملااياملسذذذذذذ  ملاارسذذذذذذ ملإلىمل

ا   هيملواملمتوبمل مملأايولومل  ملسحوفملزو يمل و يخ ملإلىملمتوبملااخيجملوملألااوملوملآلامرملا   مل

  ذذذذذذذذذذذذذذيا ملو ومل  ملا لغةملا  ذذذذذذذذذذذذذذ ويةملوملا ياه  ملوملا يصذذذذذذذذذذذذذذو ا ملجاكاملأامل  يبامل  ملاالدوو مل

أاخواملإااوزملااياملا  ذذذذذذذذذذذذ هيملوملا يل  ملبو ملأ ململا سذذذذذذذذذذذذوبلةمل لىملأ  وملوحوو ةمل لي دج ململومل ليغحملا 

ا سذذذذذردمل-أاخوامل الحو ملا يمود ملا لغو مل)بملاملا  ذذذذذذر وا(ملوملي ا مل غرافمل  ملا وعذذذذذذ ملوملال ك 

إلىملوحوو ةملإقخومملاارسذذذذذذذذذذذذذذ ملإ حوملوملإاو  و مل  مله امليملجاكامل صذذذذذذذذذذذذذذلومل املوحوو ةملإب غملو   مل

ياوبةمل ياو  ملواملا لحمملوحدد ملومليملجاكامل اووزملقصذذذدجةملاارسذذذ ملا   ملجحوو مل حلحلملاسذذذ

وملا يول و مل لياو حةمل  ملا وسذذذصملااحل  مل"ا غوجةمل  ملل ذذذيحدملاا   مل املطريلملا ي و  ملومل

وملوحوو ةململ23واملم  ملا   قةملا ي و لحةملبملاملاايكلمملوملااسذذذذيلم مل)اارسذذذذ ملوملاارسذذذذ ملإ حو("

 ملواملا وعذذذذذذذو ملإلىمل  سذذذذذذذيسملو.ح ةمل الحةمل لا ذذذذذذذو  ةملوملا وعذذذذذذذو ملإلىملا سملا دي ة ملوملجيخ

ا لوا  ملا لغويةملآداممل ليملحيملموعذذذذذذذذذةملأاملاارسذذذذذذذذذ مل  مل هملاملواملا واذذذذذذذذذ حو ملجوح مل  مرملب امل

متذذوبملااياملهوملمتذذوبملجياملزملبذذ اذذوملوي ذذول مل ل   مل اذذوملأاذذوملألا باملو ئاذذةمل لواقاملاا ذذو  مل

 ا  ك ملا يول ملجمملاملأهممل سياا احو ملوملغوجوت ومل س ملاارس او 

 إلااناع               

 إلاعالم و إلاخبار                

 إلاثارة   ال اي  من الاستوايييات        

 ال عب و التس ي                   

  سذذو ملا  ذذ و مل مو ممل املإ و ةملارلاملواق  مل كاملبويسذذي واةملبحاوي ملو حو يةملوملجخل مل

ملال ك ملإلىملوسذذذذذذذذذذذذذذيويذذذو ملجيممل ل ذذذوملإشذذذذذذذذذذذذذذرا مل ذذذو لملاملغملاملوولودجامل  ملا واقامل كاملجاكاملأا

ا   مل  ملل ملاايواملاايداو ةمل  ملا وسذذذذذصملااحل ملولودملا  مولملبو ياركةملالجا حة ملجحوو مل

وملوومل مملا يوااذذذذذذامل لحو مليمل (Les Indicesاارسذذذذذذ مل وذذذذذذاملامل  سذذذذذذو ملوااو ةملواملا لرائامل)
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جاكامل  ا وملإلىملبو رلومملإلىملااياملوملسذذذذذذذذذذذذذذحوفملا يداو ملوملااوق ملا رئيسملا   ملواملأللومل ممل

ا   ملجياملزملبصحغةملا  اووحةملبملاملألا رادمل  ملا وسصملااحل مل)يس  ملا ي رفملاسيد واملاايامل

  لىملولوعدهو(.

يملجاكاملا يمو ملا   ذذذولملا يواعذذذل ملا  ذذذ و ملوخيجمل ديي ملوي ددم مل وارسذذذ مل واذذذرملوملهومل

  ا رسو ة ملوملي ا مل لىملل حملاملومل حدجدملاا   .-جحوو ملا لووامل لىملا غاو مل  سو 

ااايااملل ذذذذذذذذذر  و ملوملوامل واملا يواعذذذذذذذذذ مليملجلصذذذذذذذذذدملبوملإ سذذذذذذذذذو ملسذذذذذذذذذناملوململ-ا  ذذذذذذذذذ وية-"ا لغةمل

وملوامل واملا يل  مليململ-  ملقو  ملا سذذذذذذذ يمل سذذذذذذذو  -ا رسذذذذذذذوئ ملا لغويةملب ملا رسذذذذذذذوئ مل لياو حةمل

وملوخوملجاكاملا لو ملب املا يواعذذ ملململ24جرو ملإلىملا ي مملاملب ملإلىملا سذذحترمملومل موذذوممل سذذلتة"

وواواوملوملشك  ملأ ملأاملا رسو ةململواملم  ملاسيد واملااياملا   هيملهومل مود ملوحددملسل و

   ملا س وملواملا يغملامل  ملأطرافملا  الحةمل  صو حةمل لص.

 النشاط اللغوي للمرسل و غائية املتون:

اايواملغملاملقوبلةمل ل  ممل وارسذذذذذذذذذذ مليسذذذذذذذذذذ ىملإلىمل وذذذذذذذذذذاحن وملإشذذذذذذذذذذو ا ملأسذذذذذذذذذذاوامل ألوو املوملألا  ممل

وعذذذذذذذذ مل ل وذذذذذذذذواملألاو ملأ ململ كت وملبسذذذذذذذذحوقو ملوملبو م حةملااايا حةمل ي يجملو    ملوملجحوو ملأامل

ا يغملاا ملا كبا ملوملااآي ملوملا ن وجو ملااحيووة ملبخوامللسذذذذذذذذذذذذذذلسذذذذذذذذذذذذذذ ملزو يمل لاسذذذذذذذذذذذذذذيلم ملي بامل امل

بصذذذذذذذذذحيملاسذذذذذذذذذا ذذذذذذذذذرا حةمل) كصملااو ذذذذذذذذذ يملبول واذذذذذذذذذرملوملل لوملوايدا(ملا ي مملامل املال دامل لحاةمل

إسياا احةمل خدمملغوجو ملالياو حةملمو جملا خا مل يخ مل ي سملاا مل لواقا مل يحداملاايوامل

 ملأجوومل املا رواملا يغملاملوملوو ملا لحم.

 

 

 

 

 وا يواع اا و  ةمل

وواوامل.وهرمل)جخواملاختلملمو ج مل

سمبحةملطمح حةملألا دااملالخو لحة مل

 جيممل ب غمل خوملبتريلةملد اوحة

وواواملبوطامل)وختلملدامل مل رابصمل

ا ياركةململو  قت وملبوقوئاألا داامل

 ال احاحة ملقدمل ممل ي ومل   (
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 لىملأاوململجا ملأاملجكواملويص  ملجخواملاختلملا ياا مملدو  ملجاكامل حوململال من تيةململمثال:

ا رلومملإلىملا سملال داملألاو ملااؤسس مل مو ممل املدو مملوملعملاو مملوملهوملووملجؤسسمل لو  مل

بذذذو ياذذذواذذذ ملومليملولودمل  مي فملوملوخذذذوملجاذذذ مل حويذذذ مل ذذذ ملاذذذذذذذذذذذذذذ ياملواملم  ملا لغذذذةملإلىملوقذذذوئامل

ال داملااؤسذذذذذذذذذذذسملألاو  ملإاملا ي  رملومل سذذذذذذذذذذذيالومملوملاسذذذذذذذذذذذي ودمململوختلحةملقوبلةمل للحوسمل لى

ااو ذذذذذذذذذذذذذذ يمل)ألاممو  ملألا دااملوملا وقوئا(ملآلااملوحوو ةمل ملو ممل تيةملوملوحوو ةمل لي املامل)بتريلةمل

اا  و حةمل  مل  سذذذذذذذذذذذذذذملاملا راهاملال داملااسذذذذذذذذذذذذذذيلمل ( ملواملم  مله امل سذذذذذذذذذذذذذذيد واملجيمملا  مل  مل

 ملا يذذ سذذذذذذذذذذذذذذيس مل ذذو ياركذذةمل لياذذو حذذةمل  ملو   ملوخذذو  مل لا ذذو  ملا تيمل مملإايذذول ذذومل  ملل ظذذو

 اركذذةملالجذذدملا ذذ  مل خحذذد ملوخذذوملا سذذذذذذذذذذذذذذ  ذذةمل)ا ياركذذةملا يذذو يخحذذةمل  مل اركذذةملالياذذو حذذةملوايذذدممل

آلاا(ملومل  ملوخوسذمةمليسذيد واملاايوامل) ت مل وملعذو مت وملاا  و حة(مل  مل رعذةمل لرلوممل للحممل

 وملبخواملا يول و ملا سلو حة.

اا   مل  ملااحدااملأجوذذذذذذذوملولودمل  رمل لواذذذذذذذاملا راهامل وارسذذذذذذذ ملجياملزملبنز ةمل ليحلح ملوامل

اارو ملواملور لذذذذذةملإلىملور لذذذذذة ملجخظرمل أل ذذذذذداامل لىملأ  ذذذذذوملاذذذذذوبيذذذذذةملوملجر رملااخيج اارسذذذذذذذذذذذذذذذذذذ مل

اايداو مل لايامل  مللغملا مل   لوئحة ملا لتح ةملوملا يتو  مل و ياركةملااواذذذذذذذذذذذذحةمل لاخيجملألاو ملو 

 ياوي.ملعذذذذذذذر ملا كهملاملواملألا رادملب املا ياركةملا  ردجةمل لاؤسذذذذذذذسملألاو مل  ملألا باملاضذذذذذذذجوملوملا

وكيالة ملجا ملا ياو  ملو  و مله املجوذذذذذذذذذااملدوامملوملاسذذذذذذذذذيارا يةملاالوي ملااو واةمل خو.مل   امل

 امدأملا روامليملي ممل ك ملاذذذ ياملي بامل املااو ذذذ يملوي ول مل)مو جملا روا(.ملي يلدملألا رادملأجوذذذومل

ال واذذذذذذذذذذذر ملوملإسذذذذذذذذذذذ ووو ملا  و  ملا يو يخ مليملجاكاملا ل وململبولودمل  املاملويمود ملبملاملااو ذذذذذذذذذذذ يملو 

ا حوممل)اا   ملأجوذذذذذذذذذذذذذذذذوملأاذذومل  مل ذذ ملاسذذذذذذذذذذذذذذيخذذدامملالياذذو  مل لغذذةملولودمللسذذذذذذذذذذذذذذذذواذذدمل لايواملال مل

ا  اوا ملوملا هغرا ملومللخللملاايظومملجا  ملون وملعذذذذذذودقةملألب دملال دودمل   املجيمملاسذذذذذذيد وامل

ااخيجملوملاارددمل لاياململ خوعذذذذرملأسذذذذتو يةمل  ملال ك مل(ململ  مله املجمملاملولودملقصذذذذدجةمل لارسذذذذ 

 ولودملغوئحة و.ح ةمل امامل  ملاسيخداممل غو .و 

  ملواملااخيج ملاارسذذذذذذذذذذذذذ ملوملاايداو مل لاياملجحوو واملبتريلةملو حخةملإايوجملمتوبملواملم  ومل

جيممل لت ودمليسي ودمملا خاملألاعل مل)و ومل  ملشك ملوحرف(ملوملااحو ظةمل لحوملوملاللومل  مر.مل

إيملأ  ذذذذومل اسذذذذذذذذذذذذذذذذذذواذذذذدمل حيالىملااياملا و  مل ل ظذذذذو ململاحاملأوذذذذومملمتذذذذوبذذذذو ملوي ذذذذددممل  ملا ظذذذذوهر 

ا ي سيسملألاولىملومل لاخيجملألاو ملومل رواملا ي سيسمل)يملجاكاملا  ملأاملاايوامل حوو ملأامل اادمل
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وملل حدمل  يمو مل ل و  ملومل   ذذذذذذذذذذذوطوملومل أل دااملوملا وقوئامل حلوئلمل و يخحةملجيمملاسذذذذذذذذذذذيد وا ومل

ياذو  ملب مذو ا ملا لمحلذةملا  رقذةمل ذد مملال ذواذذذذذذذذذذذذذذر(ململوهذ ملاايواملا تيمل يحذدامل املا مخذوامل ل

  ل ومللس ىململ صخو ةملوخظووةملإسخودمل اكاملواملبلو ممل"ألااو"ومل تيةمل"آلامر"

 وظائف املتون الشفهية:

دو ملو.ح  ملاظراملا حو يةملألاشذذذذذذكو ملا  ذذذذذذ  حة ملدو ملوحل ملململ25 ل  ملاا ذذذذذذو  ةملأدوا ملوي ددما

 ملاا اة ملدو مل ور .ملاايواملو ولجةملاا ذذو  ملااايا حة ملدو مل و  مل  مل خوو ملا لوذذوجوملا كبا 

 مو ممل املب  ملوختلحةملا غوجةملون وملاسذذذذذذذذاح وبملا لوذذذذذذذذوجوملومل شذذذذذذذذكو حو ملااايا حة ملاارسذذذذذذذذ مل

جل ذذذ ملدو ملاا و ملا ذذذ  ملجخوبمل املااخيجملألاو  ملجاخحملقوممل ألشذذذذذذذذذذذذذذحذذذواملوملااواذذذذذذذذذذذذذذو ذذذو مل  مل

يي مل لياو   ملوه ملقومملوخح ااخامل  وملدي ةمل ا  ملواملوسذذذذذذذذو ملال ك  ا رسذذذذذذذذو ةملوو دمل لد

 ا تيمل يلوطاملواملا سلو حو .

 وظيفة حفظ النظام القيمي:  

ا  ذذذذذذ و ململ26يسذذذذذذ ىملاارسذذذذذذ مل لاياملإلى"وحوملا رواملال سذذذذذذ يملومل ايلو ملإلىملا رواملألاسذذذذذذتو  "

وملا   ذذ  ملبذذوإلاذذذذذذذذذذذذذذذو ذذةملإلىمل الذذلملا لذذد ممل لىملا ي مملامل اململ-ال ك –بذذووي  ملسذذذذذذذذذذذذذذلتذذةملا لو مل

ا لغذذة ملل يباملاايواملوصذذذذذذذذذذذذذذذد ملو ر ذذةملبذذو  سذذذذذذذذذذذذذذمذذةملا  ذذو ممل لياذذو  ملوملإ ذذودمملبخذذوئذذوملواملم  مل

 لا و  ملامل  ملا  الحةملا يواعلحة مليملجاكامل ص ملا  الحةمل املا رواملااحهو وج ملااايدملإلىمل

آلاامل باملا  ذذذذ ويو  ملاحاملأووممللواا مل دم ملإعمليسذذذذ  مل اووزملا و.ح ةملا ياويححةملإلىمل-هخو

 و.وئ ملأمر ملأسوسحةمل)س رية ملو ر حة...الخ(.

 ة:الوظيفة السحري

 لىملا رغمملواملأامللذذ ملاايوامل يالىمل ل مذذةملإيملأ  ذذومل ر مصملبذذوألسذذذذذذذذذذذذذذتو  ملوملا سذذذذذذذذذذذذذذ ر مل) ممل

لغحي ملا و.ح ةملا سذذذذذذذذ رية(مليملي   ملبو وذذذذذذذذرو مملأ  وملغملاملوولودم مل  يلودملبو لد مملا كووخةمل

  ملا كلاةمل"قومملا كلاة" مل ااملم  ملااهو ملاالدمملواملطرفملا مو هةمل وطاةملدجلميملبولودمل

ا  ذذذذذ رملوملا تلسملب املا  ذذذذذ رملااحد مل  مل  ذذذذذ  وملألاولىملواملا تلسملومل واململ  قةملوطحدمملبملا
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وسذذذذذذذذذذذذذذحلذذةملإل ذذدااملأورملأوملوخاملوقو ذذومل"ا كلاذذةمل  ملالختذذوبملا  ذذذذذذذذذذذذذذ ر ملومل ذذ  ذذلمل  ملالختذذوبمل

 مل27ا س ر مللغملاملا ش يامل حاومل  مل لامل لحوملومل حورلمل حاومل  مل خودجو"

 ملا دقحلملي يباملإاملا يخواملااخياملامل لايواملبو صذذذذذذذذ و ملوملااحوسذذذذذذذذاملوملالخصذذذذذذذذو ملب ملا وعذذذذذذذذ

 خومملوامل سذذذذذيحوذذذذذو مل ل ا ملااهو حةملواملم  ملا لغةمل"اسذذذذذيحوذذذذذو ملسذذذذذ ر " مل   حدملاايوامل

 لىملولوبملا ياذذذواذذذ مل  ملا سذذذذذذذذذذذذذذلو حذذذو ملبملاملا خاوعجملاارغوبملا يذذذو يخ ملومل مذذذوجن ذذذوملوملامي   ذذذومل

 ابي ودهومل املا خاوعج.و 

 اوملأاملاارسذذذذذذذذذذذذذذ ملجمملامل خوملقومملا ل  ملغملاملاايخوهحةملألاومل مملاااوزلملواملطرفملااخيجملااي ول مل

ا لذذذذذذود مل لىملوخحملا با ذذذذذذةملأوملاايزا  ذذذذذذومل)وه ملوذذذذذذوملوعذذذذذذذذذذذذذذلخذذذذذذومل املقصذذذذذذذذذذذذذذاملا كراوذذذذذذةملوملألاو حذذذذذذوامل

ا صذذذول ملا(مل وارددمل لاياملبتريلةملغملاملوموشذذذرمملجحو ملا ل  ملإلىمل  و ملواملم  ملا يكرا  ملو 

ح ةملس رية مل  ملا غو  ملجيمملولو اةملووملهوملوولودمل  ملااياملوملووملهوملوولودمل   املي يباملعوملو.

  ملا واقاملوملجيمملبسذذذذذذذذذذذذذذ و ذذذذةملإامذذذذو ملأاملا راهاملآلا  مللغملامل خاحاذذذذةمل خمواممل ذذذذو يخحذذذذة ملقذذذذدو ذذذومل

 اخامل و ف مل)اا ر ةملواكخةملواملم  ملا ل  (

ا لذذوئلذذةملجات ذذدملاارسذذذذذذذذذذذذذذذ مل حتذذوبلملبملاملا ل  مل لواقا مل  مل ذذ مل واعذذذذذذذذذذذذذذذ  ملااياملاويذذدادمل لذذ ا مل

اايذذداو ذذةمل ذذو ململوه مل  ملا لو ملا يذذول مل املو ذذدملا وهرا  امل"شذذذذذذذذذذذذذذو واملوذذوعامللذذو ملوملدجرواملهذذ املو 

ا را " مل اوملأاوملواملا صذذذذذذذذذذذذذ وكةملباومل وامل صذذذذذذذذذذذذذلومل املالختوبو ملألامر ملأوملا يمو لمل لىملأاومل

واردملمتذذذذذوبمل رد ملألاذذذذذوملجر مصملبذذذذذو يذذذذذو يخ ملومل لياذذذذذو  ملوملا ذذذذذدج يملوملا هلذذذذذو   ملاحاملأوذذذذذوممل

 ا رمل ليغملاا ملومل لواذذذذذذذذذذذذذذ حذذذذذو مل لياذذذذذو حذذذذذةمل    مل كذذذذذ  مل)وهذذذذذ مل  رململمتذذذذذوبملووالذذذذذو 

ا سذذذذذذذذذذذذذذلتذة(مليملجاكاملا يمذو لمل ختذوبملهذووشذذذذذذذذذذذذذذ يمل)متذوبملب حذدمل املاار ر(ملي يبامل احكذواملزممل

 لي مملاملومل  صذذذذذذذذذذذذذذذذذو  مل)ا  روبملواملا يحكمملوملا رقذذذذوبذذذذة(ملومل حذذذذوملجيمملا يللحذذذذ ملواملا كل ذذذذةملأومل

 او ملبلد مل ور ملوخ لتمل املا رقوبة.    و ملوملجيمملأجوومل اووزملاااخو و ملا لو حة.ملا س

جاكاملا يمو ملاا و  ةمل وسحلةملل   ملا يو يخملااحل مل ت ملبو  سمةمل ل  لملاملا  جاملي ر وامل

ا كيذذذذوبذذذذة ملهذذذذ املأل  ذذذذوملل يبامل سذذذذذذذذذذذذذذخذذذذدملو ر  ملاذذذذواو ملو ملامل لذذذذ ا رممل لص مليملجاكاملأامل ريحمل

 ا واق  .ملواا و مل لياو  اا و  ةملوامل سيخداممل  ملا حوو مل
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 ذذذةملا ييذذذوبامل  مل ذذذ مل كذذذوجذذذةملأوملأسذذذذذذذذذذذذذذتو مملأوملمرا ذذذةمل مملاملولودمللالذذذةملواملوه ملدي

الخحو ا  مل د مل لل وملاا ذذذذذذذذذذذذذذوهدملا واعذذذذذذذذذذذذذذ ةملل يبامل لرائاملدا ةملقوبلةمل لي وي مل لىملأ  وملقحم مل

إلىملاسذذذذذذذذذيخدامملوييول مل لاياملا  ذذذذذذذذذ هيملا غوجةملوخوململوا   مليسذذذذذذذذذاخد"ا   ذذذذذذذذذولملا لغو ملا هوبتمل

بححذذذثملا   ملأاذذذوملمتذذذوبملوولذذذومل لخذذذو ج ملي باملا ملذذذوا ململوااحذذذو ظذذذةمل لىا ي ري ملبذذذو ذذذ ا مل

ااوعجمل اوملأاومل مو ممل اململويحو  وملإلى لديسمل- ماح ملويا ل وملوح  لىملالخبامملا سذذذذذذذذذذذذوبلةمل

 مبامملعهخحةملجحوو ملألا رادملأاملي ح وهوملواملم  ملا لغةملا حووحة.

ملألا رادملجلملواومل لىملأاوملواق   مل لحل  ملوااكوامل كاإاملاسيد واملاايواملقدملجخرفملا روامل

"هخوملآلاا"ململوإسذذذذذذلوطوت ومل لى املاااوالةملبملاملا رسذذذذذذو ةمل  ملب دهومل"ااو ذذذذذذ ي"ململويمحثملاارسذذذذذذ 

.ملوحذوو ذةملااتذوبلذةملبملاملو ل احذةالذ ملا رسذذذذذذذذذذذذذذذو ذةملهوملالذ مللخبامملعا ملقحاذةملبتريلذةملوخظاذةمل

 لرئحوملأومل لحومل ساملاومملااياملا   مل مملاسيد وئو.ملوا  و ممل لياو  ااحك مل-اارو 

 وضعيات االجتماعية:وظيفة التعبري عن ال

"  قذذذةملا يمذذذو يذذذةملبملاملا ذذذدا ملوملااذذذد و مل   ملهذذذ املا خاصمل يالىملب رملالوظيفاا  التويو:اا : 

ا ياو بملا يخصحةملال احاحةملواملم  مل وريةمل ر مصملبملاملدا ملو ملاملوملدي ةملموعةملاوب ةمل

 اوملأاململ28ملواملا ياركةمل ردجةمل وشذذ وملوسذذي ا ملا رورمل)ا دا (ملوملهومل ورملعوملو.ح ةملا  وقحة"

هخو ملاسذذذذذذيخداممل لرورملبحكمملولودملاومملواملاااوالةملبملاملا ياركةملا  هخحةملوملالجسذذذذذذدجةملأ مل

أ  وملاو اةمل امل او بملاا  و حةملو وشذذذذذذذذذذة مل كامليملجاكامل  ا وملإلىملبو رلومملإلىملااحل ملا   مل

ي تل وملو   ملمولملوملدي ةملوحددممل"دي ةملا رورملااخصذذذذذذذذذذذوعذذذذذذذذذذذةمليملجاكاملأامل حددملإيملبخوامل

 29  ملجخد جمل حومله املا رور" لىملا سحوفملا  ومملا 

ومل  ملألامملاملجاكاملا لو ملأاملا يحلح ملألااباوكو وج مل لاياملا  ذذذذذذذ هي ملاات قوملواملواذذذذذذذ حو مل

ا يواعذذذذذذ  ملا سذذذذذذحوفملوملا  وذذذذذذواملجاكخخوملوامل  ممل لياو  ملوملا رلومملإلىملل ظو ملا ي سذذذذذذيسمل

يلدممل خومل  مملأ سذذذذامل  لياو  ملومل لاحل  ملوملهوملووملجاكخخوملواملا رلوممل لياركةملالجا حةملو 

ال لحلحةملااخيزاةمل  ملا لغةملا  ذذذذذ ويةملا تيملجيداو  وملألا رادمل  ملا حوو ملبصذذذذذحغةملوكه ة ملوهومل

ووملجخرجملا محثمل  مل  صو ملا يواع ملوملا يمود ملواملا خاصملالخت ملإلىملا خاصملا   ملجرا  مل

   ملومل لياو  .مل  سو  ملا هلو
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 املراجع:

 ملل .1
ً
 180.181ااوسو ةملا  ركحةملا  واحة

بذدا ملشذذذذذذذذذذذذذذذوبحذذةملاااذذو سذذذذذذذذذذذذذذذو ملا سذذذذذذذذذذذذذذ ريذةمل لاايااملا لمذذوئل ملو  ذذذذذذذذذذذذذذو ا ملدا ملا سذذذذذذذذذذذذذذ ذذودممل .2

 .10-09-08الجرائر.ل

ال وجملباملوووااملاسذذذذياا احةملالختوبمل د ملا  ربملا ر   ملسذذذذلسذذذذلةملادوا ملوملوخو.را مل .3

و  و ا مل لحةملآلادابملوملا  لوممل  سواحةململ ملا ياااملا   هيملوملسؤا ملا هجرم 163 قممل

 .34.مللمل2006ا ركول ملا تم ةملألاولى مل

 .34ال وجملباملووواملا سملاارلاملا سوبلمللمل .4

ا يا ملزمل لىملوعذذذذذذذذذذذذذذ ملوذذذذذوملهوملوولودمل)ا  يفمل  ملا ر ذذذذذوبملأوملا كيذذذذذوب مل خلحذذذذذدمل لرلذذذذذو ملومل .5

 ألا  مملألاو حواملومل ئةملااحو كملاملأ ملألالواد(.

 .24 ملا سملاارلاملا سوبلملل وبدملالجوبر املاحاملوملا يااا .6

 .58بدا ملشوبحة ملورلاملسوبل.ل .7

 مذذذذدملا  ذذذذود مل مذذذذدملا ر اامل)بيصذذذذذذذذذذذذذذرف(امل  مذذذذةملا ياوملز ملد اسذذذذذذذذذذذذذذذذذو مل  ملا رووزملا لغذذذذةملوململ  .8

 .41 ملل2008ألاستو م ملوؤسسةمل اا و ملا  رب  مل مخوا مل

 لىملأ ر ذذذذو املعذذذذذذذذذذذذذذو مملاارأمملبملاملااخظو ملا ذذذذدج يملوملا  ذذذذذذذذذذذذذذ  يملوملا  لاذذذذو   ملدا ملا تلح ذذذذةمل .9

 80 ملل1996 ملبملاو 

 بولجخوبملالجرائر .ملGourara  ملألابحو ملااكواةمل  هلح ملاا روفملباختلةملقو ا م .10

 (ملبا   ملا غخواملوملال كاة ملوملهوملقصذذذذذذذذذذذحدمملأ ودجةملاالتاملجيكوامل-و موعملواملالج  مل)ز .11

واملسذذذذذذذذذذذذذذيةملأبحو مل لص ملغو موملوخيجملأاهو ملي بامل املواذذذذذذذذذذذذذذ حةملاارأممل)يغل مل لحوملطوبامل

 ا خاو ملوملا ي و (.
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قصةملوملأاثتملبو بابريةملب او ةمل"اوا" مل لىملشك ملقصحدممل حا ملطوب وملقصصحوململ  ملوا .12

 ومل حك ملسملامملو حخةملومل رو ملوآارومل لدمملال كاةملوملا و  مل  ملشك ملمتوبملدج ي.

قو ملا  ذذذذذ رملواملبملاملمصذذذذذوئصذذذذذوملأاوملمتوبمل واملإبو حوملوولخوململ-وملهوملواملا    مليسذذذذذً را .13

  ا رملهووش يمل كخومل و دملواملا لواملألاو .

و حذذذدملشذذذذذذذذذذذذذذ  حذذذةملواملألاطلسملألا لىملوملألاوسذذذذذذذذذذذذذذصملااغرب مل ؤد مللاذذذو حذذذومل  مل مذذذو ممل امل لذذذ .14

ااخوسذذذذذذذذذذمو ملا تلسذذذذذذذذذذحةملالجا حة ملقدمل كواملا ياا و مل سذذذذذذذذذذويةملأوملع و يةملأوملوخيلتة مل

ه لملا يلو حدملا  ذذذذذذذذذذذذذذ  حةملا بابريةمل)  ي و حة(مليزا تملوولودمملإلىملا حومملومل را ل ومل دممل

 طلوس.

 ملطلوسملا يااحاملوملبذذذو يحذذذدجذذذدملا و ذذذدمملوملهوملوذذذومل مملو  ظيذذذومل  ملوحذذذدااملا ذذذد اسذذذذذذذذذذذذذذذذة مل  .15

ا   ملأاملهخو ملشذذذذذ  حو ملموعذذذذذةملبك مل ر ملومل ك مل رقةمل" ل ة"ملموعذذذذذةمل  وملومل"ووجة"مل

"ا خلود "ملل رفمل  و مله املا تلسمل سذذذذذيالو  مل يسمل ي ايثملا  وذذذذذواملب ملهوملاسذذذذذيالوممل

 تملذذذةملأللوادملومل ل رسذذذذذذذذذذذذذذذذذواملومل ليذذذو يخملالجاذذذو ذذذةملااخياذذذةمل ل ذذذذذذذذذذذذذذ  حذذذو  ملهومل مذذذو ممل امل

 للومملقومملا  رسواملوملقومملا كلاة ش  حة.اسي را مل 

ي ولاملا مو ثملا دجوااملا  سذذذذذذذذذذذذذذو ملاا روفمل حتمللسذذذذذذذذذذذذذذاحةمل"أو ا املالخوي "ملوملهوملجيممل .16

 خدملاماملااوامل"ا "مل  ملالخ ا  دمملولودمل قوبةملع و يةمل) ووامل سو ملوغللمليملجحورلمل

أم ملا   و (ملبححثمل لومملإ د ملا  سذذذذذذذذذومملال واذذذذذذذذذرا ملبيللحدملا رل ملوملأمر ملبيللحدملاار 

أ ملااحو و ملبو رقا مل مو ا  ملأعذذذذذذذذذذذذوا  ملزغو يدمل  ملواالوملطلسملت كميملسذذذذذذذذذذذذومرملوامل

ا سذذذذذذذذذذذذذذتومملا ذذذذذ  و يذذذذذة ملومل  ملاظرملا مذذذذذو ذذذذذثملهومل مذذذذذو ممل املآ حذذذذذةمل لي ري ملبذذذذذوآلمر ملالذذذذذ مل

اا ر ة ملا لحم ملاا و ا ملالج سذذذذذذذذذذحة مل بامل سذذذذذذذذذذرهوملومل لري ملا صذذذذذذذذذذو مملوااملهاملولم  مل

وملل لا وملواملم  ملا ل وملوملا  رلةمل لىململ لىملا رواج مل)إد ا ملب رملالجواا مل جروسحة

 عدوةملأو مل لواملبملاملا رولملا(.مل-وط م–ألامريو  مل خ ح مل
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 ذذ ملطذذلذذوسملا ذذيذذاذذاذذحذذامل ذذذذذذذوأل ذذراسملوملألا ذذرا ملوملا ذذو ذذذذذذذدا ملاذذ  ذذ ملأاذذوامملوذذحذذذذذذذددمملوذذامل .17

ا  ذذذذذذذذذذذذذذ  حو  مل  ملطلوسملا ي ريلمل واآ مملا   ملأاوامملأمر  مل  ملطلوسمل سذذذذذذذذذذذذذذي توفمل

بملاملا  ذذذذذذذ  حو ملوملا تلوسملوملا  وذذذذذذذواملا   ملا   ملعذذذذذذذحيملموعذذذذذذذة ملإعاملهخو ملا  مولمل

  ؤد مل حومل) ك ملطلسملوياملمولملومل ووامل ليداو (.

 احذذذذذدملبو ميذذذذذ  ملوذذذذذدمذذذذذ ملإلىملألادبملا  ذذذذذذذذذذذذذذ  ي ملولذذذذذو كذذذذذةملأاباوكو ولحذذذذذة ملدا ملال كاذذذذة مل .18

 .198-194 ملل2009الجرائر مل

 .207 احدملبو مي  ملورلاملسوبل ملل .19

 مل2009أاباوكو ولحة ملدا ملال كاة مل احدمل مي املودم ملإلىملألادبملا  ذذذذذذذذذذذذذذ  ي ملولو كةمل .20

 .08ل

هخذذو ملا  ذذدجذذدملواملا خصذذذذذذذذذذذذذذولملا تيمل ر رمل لىملشذذذذذذذذذذذذذذغذذ ملا  وذذذذذذذذذذذذذذذوا ملومل املبر ذذةملألاو حذذواملومل .21

ل املاهممل أل  ملومل اوجت ممل أل راد.ملوه ملووملهملويداو مل  ملوختلةملو حخةمل)قو ملسذذذذذذذذذذذذذذحد مل

ملمو دمل سذذذذذكواملقريةمل و  ملووملجصذذذذذدمملومل   تيملوومل لدغ(ملوملهوملي يلدوامل  ملبر ةمله املا ول 

ا   ملساحمل  مملبوإلقووةملوملو رمل  مملال اوجةملإلىملا حوم ملإ راوومل ومليساواملأ دملأبخواهممل

إامل مملجكاملا مكرملبوسذذذذذذذذذذذذذمملمو د مل اوملجخلدواملع رالملشذذذذذذذذذذذذذ  حوملوملوودجوملواملم  مل سذذذذذذذذذذذذذ مل

وااو ةملواملاا و مملبوسذذذذذذذذذذذذذذاومل)الخلوم ملآاو مل رسذذذذذذذذذذذذذذو ملوكواملل مدلملوملأمملاملقبال(مل اوملأامل

مرملقذدملدمذ مل  ملقلذ ملاذذذذذذذذذذذذذذجرمملا يملا ملهخذو مل لذديسملو حذوملآمرملقذدملطذو ملب ذدملوتذو د ذوملوملآ

  ل وواملومل لكراوةملومل لرواملألاو ملزواملا ول ...

أ ادملجوسذذذ مل)بيصذذذرف(املسذذذحاحوئحو ملا يواعذذذ ملومل  و حةملال وا  ملاا وهحمملوملآلا حو  مل .22

 .93 ملل2004و  و ا ملوخيباملا سحاحوئحو ملومل حلح ملالختوب مللوو ةملوهراا مل

واعذذذ ملومل  و حةملال وا  ملاا وهحمملوملآلا حو  ملأ ادملجوسذذذ مل)بيصذذذرف(املسذذذحاحوئحو ملا ي .23

 .103 ملل2004و  و ا ملوخيباملا سحاحوئحو ملومل حلح ملالختوب مللوو ةملوهراا مل
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 مل08 مدملا ر حممل احر امل لخحو ملا يواعذذذذذ ملوملا ي مملا ملو  ذذذذذو ا ملوالةملا يابحةملا  ددمل .24

 .75-74 ململل2007ا دا ملا محوواملااغرب مل

واغربملومل  ملبلدااملاايوسذذذص ملأو حو ملوخهجحةملااصذذذت لملا  ذذذوعل  ملال كوجةملا  ذذذ وهحةملب .25

  مل خوو ملوملو ولجةملاايواملا  ذذذذذذ  حةملومل اخوغرا حة ملو  ذذذذذذو ا ملزاوية ملا ركولملااغرب مل

 .10-9 مل2009

 وطاةملدجلميامل  مةملا موقو ةملا تلسملوملا   رملوملاارأم ملأ او ملاار رملا وط يمل لمحثمل  مل .26

 26-25.مللمل2009 مل سخةمل07 ددململ صو ملووملقم ملا يو يخملومل لوممل  سواملوملا يو يخ

 .46 وطاةملدجلميمل  مةملا موقو ة مللمل  .27

وحادملواوهداملال كوجةملا  ذذذ محةملااوهحة ملا رورية ملا و.ح ة ملاا او ا  مل خوزمل إلايوجمل  .28

 .61 ملل2011ا   رملوملا يوز ا الجرائر مل

 .63وحادملواوهداملورلاملسوبل مللمل .29
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 امللخص: 

  

يعتبر النشاااااااا إلا اعي م اأام   م رسا اإلاع مياااااااا ي اعي ي  ر ط  اااااااا لي  ال        

اإلاؤيااا ااا ي ر ار ع سرر الع يثااا  ت يذ   ميااا  اأاع  يرما اياااارا وي  ع      الع ااا م 

لعل رب ز    ل  ياااااااااايك ن  مر  ت  ا     ل     برا ارمل  را الع إلايترا ت يذ لع   يرما ر 

ب لتع ئ  ار ع سرري  ت لذلك استا بر  ارملك م ر الق ئع ا ع   إيامن س     م خيل القي م 

اإلاؤي  ي لت يررس  ر ق    يلب  طل  ترا ر    ي ن  عيق ي طي    ع ار ع سرر ت ر كغررس  

 م ال ياااااااا ئل اعي ي  تعععل اأاع  م  إط م  ؤياااااااا اااااااا عم يق م ع   ايااااااااتق  ل   خيي 

ر ضاااااااااااااا اب  ر الا  يتلأ  م يرل  إ   رخ   يععل ع     اااااااااااااا ي   ي   ي ر ق ق اارا ر 

 م  وتعع إ   رخ  تلاااااذلاااااك ياااااااااااااا ئ ا ااااا رل ع م طختي ااااا ي القااااا ئعااااا   ااااا  برا ال لا ر 

اعي ي  ال اااااااااااا ئ ن ر ال تر  إلاع مياااااااااااا  اأاع  لحد    العع  ي  لل  اااااااااااا ل لت  ي  راقع 

 ارد    العع  ي   م خيل ق اارا اعيم ار زائ ي  الق يع  ر ارمل يث .
 

ية:   الكلمات   تاح ال لا اعي يااا ت اردااا  ااا  العع  يااا ت قااا ا ا اعيمت  تاأاعااا املف

     ق ا ا ال عع  ال   ي م  ار زائ .

 

Résumé : 

L’activité médiatique radiophonique , est parmi les importantes activités qui 

lie les entreprises et les larges public , car la radio a joué un rôle stratégique au 

file des années , et elle était surtout marquante pendant les deux guerres 

mondiales ou elle a participé dans la  mobilisation de masse ,cependant elle a pris 

 ممارسة اخلدمة العمومية اإلذاعية من خالل األنظمة
  و احمللية  اإلعالمية الدولية 

 

 مرواني حممد أ.     صفاح أمال فاطمة الزهراء د.

   تغ اا–   ع  ع   ارملعي  بم ب ييس 
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une grande considération , chez les gouverneurs et les directeurs des 

organisations ,qui on pris la peine sa gestion selon leurs besoins ,et afin d’établir 

de bonnes relations avec le public , et comme les autres médias , la radio travail 

dans un cadre organisationnel , elle reçoit des imputes ,et elle exporte des 

outputs, selon des lois et des normes et des systèmes différents , c’est pour cela 

nous allons exposer ces différences entre les systèmes médiatiques mondiaux et 

leurs définitions des activités du service public et puis définir le service public 

selon les lois médiatique algérienne anciennes et nouvelles. 

 

 مقدمة:

 

عبر  ععتبر اأاعاا   م ال ياااااااااااااااا ئاال اعي يااا  ال   لع ااا  يرما ساا  اا  م   يااا ن الشااااااااااااااع  

الت ميخ ت  يذ  ثل  رسا ألا  اث خيل ارمل  را الع إلايترا ألار   ر الث اي  ت كع  ع    

ااتشااااا ما راياااااع  م   عيع را    الع لا ت لتنتقل لت  رل اإلا اضااااايع ط تع عي  ر الثق  ي  ت 

بع  ااتر   ال  اع ي ال ي يي  ر الع ك ي تال      ا    تش ن آاذاك ت  تأث ن ب ألالع  

 اااااااااااي ياااااااااااي  ب ل م   ألار      و  ألاالع  الشاااااااااااع لي  ت ال   ع    ااتشااااااااااا ما ق ل    م ال

ريااااااااا ئل اعيم الكبر  ت ثا    م ألاالع  الشاااااااااي عي  ر طيااااااااااراكي  ر ال رياااااااااع لي  ت ال   

   ي بع  يق إلا ألاالع  الشع لي  ال يكت   مي  ت  يذ اي ظ اقيي ا عي   م  ارن 

 اعي ي  بع   مر  ألاالع  اأاعي  . إ   رخ   رث ي ع   ألاالع 

رعليه م   ل سذه طختي  ي ال ااااااااااااااي يااااااااااااااي  ت ر اختيئ ألاالع  ر  ل اااااااااااااا  تر  ر    ي ر  ت 

 يتلأ    يئ ر  ع ميااااا ي اإلاؤيااااا ااااا ي اعي ي  ر ط  ااااا لي  ت لذلك يااااا ئ ا  رل  م 

مياااا تر  رعيقتر  خيل سذه اإلا اخل   ع م ال لا اعي ي  ال اااا ئ ن ر رسا    ي ر  ر  ع 

ب إلاؤيااااااااااااا ااااااااااااا  اأاعي  ر    ر ارد    العع  ي   م خيل ط   اياااااااااااااك ل ر  وع ع   م 

 الت  ؤالي :

 كيأ يتو       م ارد    العع  ي   م ال م إعي م إ   رخ  ؟

  م س  ال ل م ألاق   إلا   م ارد    العع  ي  ؟
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 ائ ي ؟كيأ  تو   ارد    العع  ي   م خيل ال ل م اأام  ار ز 

س  ك إيااااااااااااك ل   ل     م ارد    العع  ي ت  عم ال ااااااااااااع     ي      م          

 تعثل: م   ق يا خ    لح عيع م  إط م ال اااااااااااااا رر الع م م  إط م عع  مت ر ألك ب ال و ه 

لح عيع ر القي م بععل  ع    رل   ق يا ععل ا م  يتعرز ب إلا ااااااا ران م  الت زيع ت م  ا س 

   العع  ي   ك ا ع   القك ع العع  م ت    ى القك ع ي ارد    ال ق  ال ععتبر ارد 

 عاا مه سااذه ارداا  اا   م خيل اعيم م  اأاعاا  ر التل زي ا ر ألااك  اا  ياااااااااااااا ئ ا اا رل 

ايتع اضه ر   ضي ه  م خيل ألاالع  اعي ي  ال  ئ ن ر كيأ    ي     م ارد    

ذي يعثل اعيم ال ااااااااااااعع  الذي  قق العع  ي  ر  ع ميااااااااااااتر   م خيل اعيم اأام  ال

 ع ن إاو زاي م  ال   اي اإلا ضي  ر م  رسا القث ي  الع إلاي  أاي ال    ار ع سرري .
 

 -األنظمة اإلعالمية السائدة يف العامل :
 

 يتلأ ألاالعاا  اأاعياا   م يرلاا  إ   رخ   ت  يااذ  ت نى الاا رل ألاالعاا  اعي ياا  ال   

اإلاوتععي  ت ر ي قق رس ا    ت ر يتع ش ى  ع ألا ك م ر القيا ال  ئ ن  ت  ي   ع   ر    

  مر  .

ه  ال م   م   م اإلاوتعع  تأث  ب ل يئ  ال   عععل  مر  ت كع   ؤث   مر  ت لذلك  إلاذاعة :

 اا ا ال لا اأاعياا  م  العاا لا ععكس إ    اا  ك رر يم اا   قاا م اإلاوتعع ال    ياا  ااه ري 

كع  رنر  ععكس   ر ه ال ااااااااااااااي يااااااااااااااي  ت ر طقت اااااااااااااا يي  ر الثق  ي  الل رئ ط تع عي  ت 

 رال ك ي  .

اإلا خيي   ع     ر  ت  يل  ع     ت  عل    إلأاع      ك  ب لا ال رل  ال  عي  ت ككل 

اإلاي   ي ت    ل لا اأاعي   تيذ يااااكل ر ل ا ال لا ط تع عي  ال اااا ئ ن ر ال يني   ر 

 ال   ععيش  مر  .ر طقت  يي  ر ال ي يي  

ر ب ل غا  م اختيئ ال لا اأاعي  م  الع لا ت إال رنر   ت ق  عيع   ع      ر رياااا  اااا   

ر س    اااااا ر ا تيك الاااااا رلاااااا  للع  اااااا ي اأاعياااااا  ال    ق م بت ليع اااااا  ر إيامتراااااا  ت ط قاااااا  

كع  يعتبر الت ليا ارملك  م 1ل ل اااااااااااااا تر  ت ر ب لك يق ال   ع اااااااااااااا ع س  م    قيق رس ا    .

ل ااااذ اأام    عاااا   م ااااا  ياااا  ت ايااااااااااااااتياااا ام اإلا  اااا ي اأاعياااا   م خيل رضااااااااااااااع الاااا م ل

إلا ااااااااااااتي  م الق  اي اأاعي  ت  ر ل ال ألك لت اخل  اياااااااااااا ماي اأاعي  ت  ت  ل يرا 
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رضاااااااا   ط  اااااااا ل اإلاكل   ت كع  يعكم را  ك ا س  ك رياااااااا    رخ   لت ليا ارملك   ي 

 -  الع إلاي  :ال لا اعي ي 2إلا   ي ال ذ اأام .
 

س اا ك رم ع ا واا ساا ي  يتل اا    اا ي الك يقاا  ال   يتا ب ايااااااااااااااكتراا    ليا اأاعاا  م   اال 

 يرل :

 ال ل م ال لك يت ال ل م ط تك ميت ال ل م التو مي ارمل ت ال ل م اإلايتل 

ي ئ ا  رل ع م  وع ع  التق يع ي ال  ئ ن ع   ري ه ال م ارملكا ر كذا     

   ععيشااااا   ال رل إ     ا  الل رئ الت مييي  ر ط تع عي  ال   الل رئ طقت ااااا يي  ال

 عرز سذه اإلاوتعع ي ر ه  ال        ط يع  ال ل م اعي م ال  ئ  ر   ه يم   طستع م 

 ب رد    العع  ي .
 

 النظام السلطوي: -1

 

  ي س  ت  عتلك ارملك    اإلاؤي  ي اعي ي  ر  نر  اإلاؤي   اأاعي  ت ر عش ئ علمر  ر 

ر  تياااذ اأاعااا  م   ااال ساااذا ال لااا م يااااااااااااااكااال سيئااا   ك  يااا   ت ع إ ااا   ال زاماي   زامن 

 اعيم رر رزامن الثق    .رر ق   تيذ يكل سيئ    تقل   يثع إلي ائ ال رل  اإلا  ي  .

ر ي تشاااااااااااااا  سااذا ال ع  م   عيع الاا رل ال    اا ااا   ااأخااذ باا ل لاا م اإلاكلق ت ر  م رب ز سااذه 

إأاع  ط   ي ال ااااا  يي   يااااا بق  ر ال ااااارا الشاااااع ي  ت ر ال رل طيااااااراكي  ال رل ال م : 

تغرر را سذا ال ع  لا يع  يقت    ق  ع   ال رل طياراكي  ت      بل يتع اس  إ   

يرل رخ   ك  ن اااااااااااااا  ر بح يك  ر غررس  ت ر م  سذه ارمل ل  ععتع  سذه ال رل ع   ب إلا ا تر  

  م    ع الك     م ال ااااااااااااايك ن ع   اأاع  يااااااااااااايك ن      ال    تعتع بق م ك رر  م ارمل ي

 ق م سذه القي ياي ب ياااا ياااي يااا تر  اعي ي  ت ر اأاعي  ر بت  ي  رس ا    بع  يت ق ر 

  ع اإلا حمل  الع    .

ر   م  ال رل طيااااااااااااراكي  ر الشاااااااااااي عي  ععتبر اأاع   ز  ال يتوزر  م    ز ال رل  ت كع  

اأاعاا    ااااااااااااااؤرلياا  الععاال طيواا  م ت م    ليا الاا رلاا  ر    ياا    قم الاا رلاا  ع   عاا  ق 

ال ك   ياااذ يق ل لي را : ظ ر ي ااا  اعيم بعااا   ياااه اأاعااا  ر ي ااا    ليعيااا  ت ق ااال را 

 ك ا ر ي   يع ئي  ظ ر ي   ياااااات لرا : ظ را اأاع  ه  ال ياااااايل  ال ئي ااااااي  ال   يق م بر  



 2017 العاشر: -العدد التاسع( 04)جمللد ا: االجتماعياجمللة الدولية لالتصال  

299  
 

 ل    كع  يؤك  را اعيم ر اأاع  ت سع  ارملز   م خيل   ت ب ال  اااااااااااااا ل ب لك ق  الع 

 3ال ييل  اإلاث   ت لنسج ال راب  الق ي  برا ارملز  ر ط ق  العع ل .

: ألا  الشاااااااااااااا م  ل ذا الت  ه  يذ ي   را رياااااااااااااا ئل   Karl Marxر يعتبر ظ  مل   مكس ظ 

ن اعيم ت يوا  را عععال  م ر ال ألا ثااااااااااااااال ت ر ألا ثااااااااااااااال س   ا   ق لاه الا رلا  ر القيا ي

ارملا كعا  ت إأ يعتبر را  ال  ا   ق لاه ر  زن الا رلا  رخيي  ررطن  ت ر  ال  ا  ييا لأ ألاك 

  ذا الت  ه يعكم ارملق لل رل  إلاع مي  ارد    العع  ي   4يعتبر غرر رخيي  ر غرر رطن  

 م خيل رياااا ئل اعيم ال    علك   ر  ع م  م خيل   خك ب تر  الت  مري  ر امياااا يي  ت 

م  مرياااااااااي  ر ط   ي 1917لق سذا ال ك   م     ققته الث من ال لشااااااااا ي  يااااااااا    يذ ااك

ال اااااااااااااا  ياا عم يااااااااااااااا بقاا  ت  يااذ ال ظ العلعاا   ر ال اا  ث ا الاا رم ال عاا ل ل أاعاا  م     يااه 

كذا ر ط ق  العع ل ر  قيق التع ئ  ار ع سرري  ت ر ك    أيي سا  م خيل رثرر اأاع  

ارمل  را العاااا إلايترا ألار   ر الثاااا اياااا  ر   ى م  اإلا  لاااا  يااااااااااااااااا سعاااا  م  لعاااا  يرم ساااا م رث اااا   

 طاتق لي  ر يخ ل    يع ئ ب رمل   ال  مين .
 

 النظام االحتكاري : -2

 

ر س   اا  يع ئ ريثااااااااااااااا  ب ع  ال يئاا ي العاا  اا  ت  يااذ يتا  ااأياااااااااااااايس سيئاا ي إأاعياا  عاا  ا  

عشااااااااااااااا مك تارملك  اا ي م  ال اااااااااااااايك ن علمراا  باا م اا ي  ت اا ر اا  ت ر عععاال ارداا  اا ي اأاعيا  

كش ك ي ق  ي  ت ر بعض سذه ال يئ ي ال    ل ع    ع يل  ك  م  ثل : سيئ  اأاع  

ي  ر ريااااارالي  ر ال اااا ي  ت رع ااااتي م يرل رخ   سذا ر سيئ  اأاع  الك  BBCالبريك اي  

ال ع  م  اإلالكيا   م خيل ارمل ا ع ع   ايااااااااااااااتقيل  ا    ر إيامي   ا ري  م ارملك  ا  ت 

  5لكنر  ال ع تغن   ع    عم التع يل ارملك  م.ر 
 

 النظام التجاري احلر:-3

 

يقاا م ظيااااااااااااااياا نم سياا  ظ  ثيث را اع  م ال لا اعي ياا  ت ر ال        اا  برا يرل العاا لا 

ألارل ر العاا لا الثاا نم ر العاا لا الثاا لااذ ت  يااذ يتعرز ال لاا م اعي م لاا رل العاا لا ألارل ت 

ب ل ل م التو مي ارمل  تر سذه ال رل عشاااااعل : ر  يك  الشاااااع لي  ر ررمر   الغ  ي  ررياااااارالي  

ل  ا ر إياا ائيل ر الي ب ا تر  ت نى سذه ال رل ال ل م اعي م ارمل  ت الذي ي ل  إ   اي زير 
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اإلاثاااااااااااا  را اعي ي  ب عت  مس  ياااااااااااالع   ق بل  لل يع ر الشاااااااااااا ا  ر خ ضااااااااااااع  لق ا ا الع م 

 6الكل  ر الب  را  ك ا سذه ال لع    غ    ر ل   قيع   و مي    قق ألام   .ر 

ارمل  ع   اعت اا م اأاعاا  خاا  اا  عاا  اا  ت  اا عع اا  مياااااااااااااا م مخ  ر ي  كز ال لاا م التواا مي 

 7ارملي زن تع   ر  زن طيتق  ل ر   ام ري ي  بش ك ي ق  ي  ر لي   كع ك ي   لي  .

 

 النظام املختلط :-4

 

سذا ال ل م س  ع  من عم  زيج إلاوع ع   م ألاالع  ال    وعع    برا ألاالع  ارملك  ي  

ت  يذ  ح أ بعض ال رل اتيو  اختيئ   ر    اإلاوتععي  إ    ر ألاالع  التو مي  ارمل ن

ألاخاااذ باااأكنر  م الااا م إأام  را ااا  ت   م ساااذه ارملااا لااا   عتلاااك ساااذه الااا رل سيئااا  إأاعيااا  

ميااااااااااااااعي  ر م  ا س ال ق  ععكم لل يئ ي الع    ر ارد  اااااااااااااا  ل   اي  ق ا تيك سيئ ي 

ي  ل  م ال رل  ر اأاع  ت إأاعي  رخ   ت بع    ا   قي ي    ي  مر   ق   ررا   

ر ر ثاااااااااااال  ث ل ع   ألك س  : ك  ا ال   عععل  مر  اإلا ك ي ارد  اااااااااااا       إ        ع 

سيئاا  اأاعاا  الك اا ياا  ال يااااااااااااااعياا  ت ر   تشاااااااااااااا   مراا  اإلا كاا ي اأاعياا  اإلاعل كاا   م ط ئ 

 غ ا ي  ألا  اي ر ال يئ ي ارد    ت بي ع   ق م اأاع  الك  ي  بتغكي   عيع اإلا  طق ار

ت ر   كز ع      ر ارد    العع  ي  رد     عيع ألا  اي ت ر أخذ يرل رخ   إ     ا  

ياااااااااااااا كاا  إأاعياا  عععاال إ    اا ااا  اأاعاا   50ك اا ا برااذا ال ع   ثاال الياا باا ا ال    عتلااك 

 8الي ب اي  ال يعي  .

اياااااااتك ع  التن ااااااايق كع  يعثل ال ل م اأام  م  رإلا اي  ت  م رب ز ألاالع  ال  جمل  ال   

   برا اأاع  ال ط ي  ر اأاع ي اإلا لي  ارد  اااااااااااااا  ت ر س  خرر  ث ل ل عيم ألارمر م ت 

 يذ ااتقل   م ال ل م الشااااااااااي م  إ   ال ل م ال ي ما   ت ر بع  الت  ي    برا الشااااااااااقرا 

 الغ  م ر الشاااااااا ي  ت ايااااااااتك ع ال ل م اعي م ار  ي   ق يا خ    إعي ي  عع  ي  لكل

ألاط ائ ب لت  ري تيرا  عيرز برا اإلا كز ر الع  ع  ر برا ري   كق    ى ر ل    ا  ق   

 ااااااااااااااغررن ر رمي ئ ت  يذ يتك ا ال     اأام   م ا   ي   ك ي : ق  اي   لي   عثل 

 9 علا ال الي ي ألاإلا اي  ر  تعتع ب يتقيل أاعم عم الق  ن ألام ري الق  ن ألار   .

ألاالع  اعي ي  ألام ع  ت رنر   تك   إ   ط يق    ليا اإلاؤي    اي ظ  م خيل ع م

اأاعيااا   م اااا  يااا  اع  اإلالكيااا  ت راكااا   ال اااذ ر الل رئ ال   ععيشاااااااااااااا ااا   ااال يرلااا   م 
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ال   ي  ال ي يي  ر طقت  يي  ر الثق  ي  ر  م خيل ط يع  اإلا اضيع ال    تك   إلمر  

 ئ ر  اال الاا م ي كز ع     اا ر ارداا  اا  العع  ياا  اأاعاا ي ر عيقتراا  باا ر ع  م اإلا ااااااااااااااتراا

  ل ل م ال ااااالك ي يعتبر اأاع  ريان رريااااايل  يع   م خيل   ميااااا ئله إ   ار ع  م بر ئ 

التع ئااااا  ار عااااا سرريااااا  ت ر    اااااااااااااارا العيقااااا   ااااا  برا ارملااااا كا ر اإلا ك م ر   اق ااااا   عيع 

ر ال رل  ر  ؤياا اا تر   اإلاثاا  را ر عل ال ياايل  اعي ي  ال  طق ال ياام  ب يااا ارملك   

 بغ م   قيق ال  رر الع م ر ارمل  ع ع   ال   ن ال ط ي  .

ر   م  ال ل م ط تك مي رر    يع ئ ب ل م ال يئ ي الع    ت  ق م ال لك  ارمل كع  ب تح 

 و ل    ي إلعك   بعض ال يئ ي راإلاؤياااااا اااااا ي   ا    م ارمل ي  م  ع اااااايرر اإلاؤياااااا اااااا ي 

   العع  ي  ر  وعيع اإلاتلقرا ع    لع  را  ن ت رلكنر  اأاعي  ت بشااااااااااا إلا ضاااااااااااع ا ارد 

  ا اااااااااااااال يرمس  م    اق   ععل سذه ال يئ ي اإلا ااااااااااااااتقل   م خيل  ع يل   ر    رزس  ع   

ارد    العع  ي  ر سذا    يل   م  ال رل ال    ثااااااااااااااا ع ن ر اااااااااااااا ل ع قي  ر اختيئ م  

عل  م إعي    ر  ن  ت  غع  اللغ ي ر الله  ي  كل سيئ  ترتا بوع ع  ا تع عي  ر  و

 ر  ت  يق  م  اط م الع م .

ر   م  ال ل م ارمل  رر ال ل م الليبرا       ي كز ع    ك يس    ر ال  يااي  ت ر البراغع  ي  

ت ر   ي  اإلا      ر س  يتيح الت  بق ا   إات ج ر  م ر ر ثل اإلاث  را اعي ي  ال   

ي ار ع  م   ع  اختل   ر اااااااااااااا ل ا الع قي  رال يني    ي  إ     اااااااااااااات   طل  ي ر ااتل ما

الثقاا  ياا        يثااااااااااااااع اإلا ت ج اعي م لقاا ا ا الع م ر الكلاا  ر  ك ه ال اااااااااااااا اا عاا ي ر 

الثق  ي  ر اعي ي  ال    م يااااااأنر  ك اااااا  ركبر ع ي  عكم  م ار ع سرر ت ر سذا      كز 

ر سذا الت  ه ر مغا ألك   ا عليه ال   ث ايامي  ر ا بريقي  ال     عا سذا ال ل م 

سذا ال ل م لا يرعل    ر ارد    العع  ي  ر ألك    يلتقم  ع يماياااا      ي ر مغ  ي 

ار عااا سرر بغ م  ل يترااا  ر خااا  ترااا  بعااا  ي قق ال ضااااااااااااااااا  العااا م ر  قيق عيقااا  رطيااا ن  ع 

ل    ع  م اإلا ااااااااااااااتععرا ر ساذا ال ع أج ع ئ مرا ا  ك ررا م  ال اليا ي اإلات ا ن ألا  يكيا  ا

ايااااااااااااااتك ع  خ    ألاقلي ي الع قي  ب رمل  ع ع   قيا اإلا اط   ر ال اااااااااااااا رر الع م ت  م 

خيل التكتاااال م  إطاااا م ر اااا ن   عاااال عاااا ن را اع ع قياااا  ر ثقاااا  ياااا  ا تععاااا  ع     قيق 

 س ئ را   ر س  اإلا حمل  ر اإلا  ع  .
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ل لك ي كع  ي عا ال ل م اإلايتل ت ر  ي رالع  إأاعي   تع ين  وعع    برا ال ل م ا 

ت ر ال لااا م ط تكااا مي ر ألاالعااا  ارمل ن رألاااك بغ م خااا  ااا   عيع ألاط ائ  ع ارمل اا ع 

ع   ال ي ين الع    ر ارد     م خيل  تح اإلاو ل ألصمل   ألا  ال ر ألاعع ل إلاع مي  

اعيم ر   قيق رم    ر طياااااتقيل عم ارملك   ي ر التق    م ار ع  م بغ م   ا ق  

ال   م عاااا  ال  ت قق  م خيل اعيم ارملك  م العاااا م ت الااااذي ال  ا تياااا  اااا  ااااه ارداااا  ااااااااااااااااا 

ي تكيع   اك   خ   ي ي ار ع  م  لع  كبري اإلا    ي ار غ ا ي  ر عع ي الاركي  ي 

البشاااااااااااااا ي  ر اختل   الثق   ي ر ال ي ا ي  ع  يتكل  خلق ع ن رالع   تع شاااااااااااااا ى  ع سذا 

 ا    ر ارد    العع  ي  .ال اقع ير ئ   قيق ال  رر الع م ر  ك يس ر    ر

ر ب رمل يذ عم ألاالع  اعي ي  ر عيقتر  ب ألالع  اأاعي  ر    ر ارد    العع  ي ت 

 او  : اعي ي   يذس  ك  م يت  ث عم ال ل ي ي اعي ي  ال   عغذي  نر  ألاالع  
 

 النظرية السلطة : 

 

ر 16ر       ب لا ارملكا طياات  ايي  ال     ا  ياا ئ ن م  الع اا م ال يااكر م  الق ارا 

   je suis l ‘Etatت ر ال   عبر عنر  اإلالك ل يس ال ابع عش  م   ق لته الش ررن : را  ال رل  17

ع        ري ئل اعيم ر  ت كا م  نش  اإلاعل   ي        ييك ن   ع يك    س    ر ال رل 

ي عااا  م  اإلاقااا بااال ال يااا  ارمل يااا  : ه  ععااا مم ال ل يااا  ألار   ت ر ه   تيح  ااا ارل ألا كااا م ت ب

رآلاما  يرا   خل ال رل  م  يؤرا اإلا اط را ري    ا نش ط ا ت  يذ   ع  سذه ال ل ي  

إ     ي  التع رر  م خيل رياااا ئل ط  اااا ل اإلايتل   ر ععتبر   ي  ألا  اي  م ألارل ي ي ت 

اإلا ااااااااااااااؤرلياا  ط تعاا عياا  :  ق م ع   ريااااااااااااااا ه رخيي  ت  ثاا    يت اا ي  عي    بي عاا  ال ياا 

ال ل يترا :  ياااذ  ااا ع  ساااذه ال ل يااا   ااا  ااا  العااا  لرا م   قااال اعيم بااا اللازام بع ااا يئ 

ارملق ر العاا ل ر ارمل ياا  رال اااااااااااااايم ر طلازام باا لقيا ايواا بياا   م ر اال ر  ي عاا لا ركنر 

ن  ا ر   قيته ت ر يوعله يععل يائع  ل  رر ار ع ع  يع ين ر ر    ت ر عععل ع   ب    ا

ر اإلاوتعع ر ال طم ر بغض ال ل  عم ال ل ياا ي ال ااااااااااااااا بقاا  ت  ك ه سااذه ال ل ياا  رسعيا  

 10اإلا ؤرلي  .

ر ب ل ل  إ   اختيئ ال ل ي ي ال   اعتع ي علمر  ألاالع  اعي ي  ت م     ي     ي ر  

ر ق ااينر  ر  ل اااااااااااااا  تر  لت  ي  ط يع  الععل اعي م ت ر  م خيل ب رز ع ن   ليع ي 
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للعؤياا اا ي اأاعي   م  ؤياا اا ي  ك  ي  ت ر  ؤياا اا ي ق  ي  ت ر ؤياا اا ي خ  اا  

يقياا ي اإلا  اا  اعي ياا  س  ألاق    م  عاا ميااااااااااااااا  ارداا  اا  ي قر الت  ااه الااذي ي اا يي بااأخ

العع  ياااا  ت ال     ارم  مراااا  ألاخي  ر اإلا اااا يئ ر بغض ال ل  عم   ااااااااااااااااا يم التع ياااال ت ر 

اإلات كعرا م  ال ااااي ياااا ي اعي ي  ت ألاالع  اعي ي  ال   عععل ر ق    يئ اإلا ااااؤرلي  

عععااال ع    و اااااااااااااايااا ه اإلاؤياااااااااااااا اااااااااااااااا ي  ط تعااا عيااا  ه  ألاق   إ   اردااا  ااا  العع  يااا  ال  

 اعي ي  بع   مر  قك ع ي ال عع  ال   ي . 
 

 النظام اإلعالمي يف اجلزائر:

 

ر ااا  بااا رملااا ياااذ عم ال لااا م اأام  م  ار زائ   يوااا  را اتك    ق  إ   ال ن  ااا ميييااا  

ت ر 1962ر رزن   ل  ك ماي الق اارا اعي ي  ال    عرزي بع  ل     بع  طيااااااااااااااتقيل 

الاذي ك ه 1989ت ر بعا  ألاك  ااااااااااااااا رم يياااااااااااااات م 1982رم ررل قا ا ا إعيم ياااااااااااااا ا   ااااااااااااااا 

سذا الق ا ا يعح  1990التع يي  اعي ي  ال   ر        م ق ا ا   ي  ل عيم ي   

يت ا   قك ع عع  م ر قك ع خ ص م   و ل اأاع  ر التل زي ا ت يذ يورز ال  اااااااااااااال 

ياا   م ط ئ ارد اص لالقكاا ع ارداا ص    م القاا ا ا ايااااااااااااااتععاا ل ر  ال ألاثرر اأاع 56

بع  ارمل ااااااااا ل ع     خي  إيامي ر ط     ع   ي ار يااااااااا رإلا الياااااااااتغيل سذه ألا  ال ر 

ت كع     اااااااااااااا  سذا الق ا ا 11يعتبر الق ا ا سذه الععلي  ايااااااااااااااتعع ال خ  اااااااااااااا  إلالك ال رل  

 ر الت كرر م  التع يي  اعي ي  م   و ل الصااااااامل    اإلاكت    ر اعيم اأام   ت بع س  ب

ت 2012إنش   اأاع ي ار   ي  ر اإلا لي  ر    ي  قك ع ال عع  ال   ي ت ليل   ق ا ا 

 ل عيم ت لي    ركنر م  إ  ا اي    ي  سذه القك ع ي . 2014ثا ق ا ا 

ااتقاال ال لاا م اعي م م  ار زائ   م ال لاا م ال اااااااااااااالك ي الااذي  اا ا يااااااااااااااا ئاا ات إ   ال لاا م 

 و ال  م ارمل ي  ر  م ارد اص  ق بل ا ارام    ر ارد    العع  ي  اإلايتل  الذي  تح 

  م خيل ي ار ي رإلا:   ارم  يه قيا اإلاوتعع ار زائ ي ر  ق    ه ال ط ي .

 2012 يذ  ا    رل    سيا النشاا إلا ال ااعع  ال  اا ي  م خيل ق ا نم اعيم ت ل اا  

لتل زي اي  ت ر كي ي   ع ميااا  ت ع ن نشااا ط ي   ل   يياي الق  اي ال ايي ي  ر ا2014ر

نشاا إلا ال ااعع  ال  اا ي ت ب لتأكي  ع   يرم سيئ  ميااعي  ع اارر ألك النشاا إلا ر لع  يرم 

 ال يي     برا ارملك    ر سذه اإلاؤي  ي .
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ت الك بع العع  م لحد   ي اأاعي  ر ألك يل    2012كع  ي  ي ق ا ا اعيم ل ااااااااااااا   

ال  ااااااااا ي   ع  أاي خ    عع  ي  ت    ي  : النشااااااااا إلا ال اااااااااعع 59 م خيل اإلا ين مقا 

 كي ي ي ارد    العع  ي  عم ط يق الت ليا .

ط يع  ال  علرا: يع مه النشاااااااااااااا إلا ال ااااااااااااااعع  ال  اااااااااااااا ي  م ق ل :  61ر    ي اإلا ين مقا 

سيئ ي عع  ي  ت ؤيااااااااااا ااااااااااا ي ر ر  زن القك ع العع  م ت اإلاؤيااااااااااا ااااااااااا ي ر الشااااااااااا   ي ال   

النشااااااااااا إلا ط ق  أل ك م سذا الق ا ا العثااااااااااا ي  يثاااااااااااع للق ا ا ار زائ ي ت ر يع مه سذا 

 12 .رالتش يع اإلاعع ل به 

اي ظ را ال ل م اعي م م  ار زائ  يتيح    اااااااااااااا  لحد اص ت  م خيل    ي  ياااااااااااااالك  

ضااااا   ال اااااعع  ال  ااااا ي   ياااااي     برا ارملك     ر ارد ص لت ليا ط يق  الععل ع   

ر  تو   ركنر سذه ا  ا اي  م   اااااااات   اأاع ي ر الق  اي ال ثاااااااا ئي  اإلا ضاااااااا ع  ي  ت 

 . 2014خيل ق ا ا 

ال  ااااااا ي ب ر  ي ن ال ياااااااعي  ت ي م ألا   : – ااااااا م ق ا ا اعيم اإلاتعلق ب ل م ال اااااااعع  

ت  16ت م  العاا ي مقا 2014 اا مه ياااااااااااااا اا   23ت اإلا ا ق ل: 1435 عاا ي  ألار   ياااااااااااااا اا   21

يق م  وع ع   م يتعلق ب لنشاااااااا إلا ال ااااااااعع  ال  اااااااا ي ر    ر ارد    العع  ي  ت  يذ 

 ال   ي :–التع ميأ  م رسع   ارد    العع  ي  لل عع  

ه  نشااااااااا إلا لي  ااااااااا ل ال اااااااااعع  ال  ااااااااا ي أاي اإلا ع  الع    ال   يثاااااااااعنر  ت  ل  اااااااااد  

ال  اااااااااااااا ي م   اال ا ارام   اا يئ اإلا ااااااااااااااا ران - ع  ي ي ااااااااااااااتغاال خاا  اا  لي  ااااااااااااااا ل ال ااااااااااااااعع 

 طيتع امي  ر التكيأ .ر

الي مايي ي   ك ا إميااااااااااا التر   ع ن لي اااااااااااتق ل   عع م ارد    اأاعي  : ه  خ    ا  ااااااااااا 

ار ع  م    ياااااا ن ت ر يعكم را عشااااااعل سذه ارد    إمياااااا الي  اااااا  ي  رر  ل زي  رر را اع  

  رخ    م امي ل .

اي ظ  م خيل ع م بعض اإلا  سيا اإلاتعلق  بقك ع ال ااااااااااااااعع  ال  اااااااااااااا ي ت ر ارد    

ي ار ياااا رإلا ي  كز ع    و ااااي   العع  ي  ر يرم ياااالك  الثاااا     يااااي  يثااااعم  ك يق

اإلاثاااااااااااااااا  را الثقاا  ياا  اإلات  عاا  ال      قم  م خيل اا  الثقاا  اا  ار زائ ياا  ر ال      كز ع   

ا ارام طختي اااا ي  يااااذ اي ظ را  واااا ل ارمل ياااا    ت    قاااا باااال ا ارام  وع عاااا   م 

الشاااااااااااا رإلا ال    ثااااااااااااعم ال   ن ال ط ي  ر  ت  ي  ترعيش ثق    ع     اااااااااااا   رخ    م 
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 ك يس ايااااااااااااااتياا ام اللغاا  الع  ياا  باا لاا م اا  ألار    م خيل ال ااذ اأام  ت ا ارام  خيل

الله  ي اإلايتل   ر الع ياي ر التق لي  ر ارمل  ع ع   اإلا مرث الشااااااااااااااعب  ر خ     عيع 

الثق   ي ر   اااااااا ي ن اإلا ااااااااتو اي ر التغرراي ال   ر اااااااال  إلمر  ار زائ   م خيل  ك     

  قي  اإلا رن ر  ق   الك ل ر أري ط تي   ي ارد  اااا    عيع ريااااك  الع أ ر التك ئ ت

ا ااذ  اال ريااااااااااااااكاا ل الت  قاا  ر الاركرز ع     قياا  اإلا اطم ار زائ ي  م خيل نشاااااااااااااا  ثقاا  اا  ر 

    يئ اإلا اط   ر ض رمن ارمل  ع ع   ألا م رطيتق ام ر الت ازا ياخل اإلاوتعع ار زائ ي 

تيئ    ي ر  ر يااااي ياااا تر  ت ي قر ال اااا رر مغا اختي  ي ألاالع  اعي ي  ال اااا ئ ن ر اخ

الع م ال  ئ اإلانشااااااا ي  م ط ئ اإلاؤيااااااا ااااااا ي اعي ي  ر  ل    م خيل سذه طختي  ي 

رسعي  ال رم الذي  ع ميااه اأاع ي م  نشاا  القيا الع    ر قيا التثاا  م ال   تر ئ إ   

ي  الااذي   اا يي بااه   قيق طيااااااااااااااتق ام ر الت ازا مغا ال اااااااااااااا اعاا ي ت ر ي قر ط واا ه ألاخي

ال ياا  اإلا ااااااااااااااؤرلياا  ط تعاا عياا  ال ع أج ألاق   إلا   م ارداا  اا  العع  ياا  ر ال   ر اااااااااااااا ح 

مس ا ريااا  ااا   ب لن ااا   لل اقع اعي م م  ار زائ  ر ال س ا ال  ي  لت  ي  قك ع ال اااعع  

 ال   ي 
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 قائمة املراجع املعتمدة :

 

ال رلي  :يمايااااااا   ق ما  ل لع   ر  ل ااااااا  تر  ت يااااااا ك  يااااااا رر ع   الغن  ب   ي ت اأاع  -1

 .123ت ص 1979الك  ج  للك  ع  ر النش  ت   ع   الق س ن ر الك ي  ت

ت 2009ط م  الشاااااااااا ميت اعيم اأام  تيام رياااااااااا    للنشاااااااااا  ر الت زيع تعع ا ت ألاميا ت-2

 .73ص 

 .129ت 128اإلا  ع ال  بق ص ص -3

ع  رت ك ا  اأاع ي ارملك  ي  ر يرمس  م   ل      ااااااااا  ر ي    ااااااااابري تخ ل   ع ل   -4

اأاع ي ارد   تا   ي إأاع ي ال رل الع  ي  تيل ل  ب  ث ر يماي ي إأاعي  تالع ي 

 .52تص2008ت  نس ت62

  اااااااام عع ي  ك ريت ع يل ع   الغ  مت اأاع  م  الق ا ارمل يي ر العشاااااااا يمت ال ام  -5 

 .54تص 2008ي ي  تالق س ن تاإلا  ي  الل   اي ت اإلاكت   اع

تص 1989  اااااااااام عع ي  ك ري تإات ج ب ا ج ال ايي تاإلاكت   ألاول    اااااااااا ي  تالق س ن ت-6

 . 89ت88ص 

 .133ي رر ع   الغن  ب   ي ت   ع ي ق أك ه تص -7
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 امللخص: 
 

يتحدد  لهدددا لهسس يددهذ هددرر لهدزلطددي لهاالدتمي  علىتمدع  ىملدد  لديلي لإلافدد  لهتح مملد   دد  

ألاشلددع  لددل  لهنؼددس ٌ طدديي ألال دد   ليددر  للصددع زالددد حلح مددت لهتفدداز  دد   حددا  ح زلطددع  

لددٌ لددل  ىددسي حلح مددت لرت دد  لهدزلطددع  حله حددا   2017 دليددي لهعظددنميع  حعادد  ىددع  

 د   الالصع لهن ممي حلهكتب لهنسبمي حألاجيبمي لإلاًؼاز  لل  ل ك للحق ي حلهاذ تنكع  حز 

 ني    إ لز  ألاشلع  ىملد  ليعح  حلنعلجي ألاشلع  حلهكالز   مع يظعهن    لفا س لهاطعست لإلات

 الالصدددع لهدعسدددت  ددد  ى دددا  حلقيمدددع   لهتكياهدددا    حؤلاىللدددي  ددد  طدددت لهتفددداز الالصدددع لإلاظددتا  

لهددددر  ػددددددر لهنددددعهن لددددل  لهظدددديال  ألال دددد   حإلكعومددددي لاطمدددد  هددددرر لهتقيمددددع  للحدي ددددي  دددد  

 ألال    .ليعح  حلنعلجي ألاشلي حلهكالز  لهاذ يؼددهع لهنعهن  صاز  للحاطي    لهتت   

  الالصع الاشلع . لهنلقع  لهنعلي . لىل  ح  للصع  :الكلمات املفتاحية
 

Abstract 

The main objective for this descriptive study depending on an analytical survey 

methodology ،is to detect ،and analyze the development of all crisis 

communication studies ،and researches during the recent 20 years ،which will 

help in developing the different techniques used in crisis management  whether 

on the communicative or informative level  to face the various  world crisis 

nowadays. 

Keywords :Crisis communication. Public relations . Media and communication  
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 ةكدةة:

لتندددددددسي    ددددددد  لدددددددٌ لإلاعطظدددددددع  لهتكعز دددددددي حلهصددددددديعىمي حلهدم دددددددع  للحكالمدددددددي  حلل عالدددددددي 

هألشلع  لإلاتند    حلإلاتكدسز  ، ح متملدا لهتدعز خ حلعالدي لهنقددله ألال د له لدٌ لهقدسه لهنؼدس ٌ 

هدن لقتصدس ىملد  لهؼدسكع   حلهادذ"له معو يع  حلهعظدنميع "  مل  دي ىديدد  ىملد  هدرر ألاشلدع  ، 

لهددح    د لهددح  لهصديعىمي  دت لتنددلهع إ د  ل مل  دع   د إلاعهمي لمل ت تي حلهدم ع  حلإلاعطظع  ل

،  مددع أه هددرر ألاشلددع  ل لقدد  ىيددد عدددح  لهؼددسكع  حلهدم ددع   ددت لتنددد  ذهددك 
م
لهيعلمددي أيًددع

 ، 
م
إ ددد  كعأدددي أودددال  لإلايجمدددع  حلهتكمندددع  ؤلاىظدددعومي حالاجتمعىمدددي ، أع شلدددع  ل تندددسا عددددح ل

ل   ددددددا ه دددددسب  حلهدم دددددع  للحكالمدددددي ح حز لهن دددددع    لهادددددذ  لصددددد ب لهؼدددددسكع  حلإلايجمدددددع أهدددددذ

 .  (1)حهم ع  لل دلع  لهنعلي حلهتنعحومع  حلهنعسل 

ىدددد  حواىمددددي ألاشلدددع  حلهكددددالز  لدددٌ جدددددي حلفدددداز   دددد حباجدددا ىددددع  أددداه الازلتددددع  لإلاظدددتمس 

حثدداز  لإلان الددع  حطددمع   قددمن حعهمدع  لهناإلاددي لددٌ جدددي ثعومددي يدددأ  وحددا  الالصددع لكياهاجمدع 

ش ع   الاهتمع    حا  إىل  ألاشلدع  حلهكدالز  ،  مدع يتدت  لكدعل  جديدد  ألدع  له دعع  ه ، 

لإلاقع دت   د  ت ح     إػكعهمع  ىديد  ، أك    لٌ لقيمع  جمد  حلح مدت لإلادع   قدد لفداز  ، ح

 حطددددعست حأيدددداه 
م
 حمددددع يصددددنب إلتددددع   الالصددددع لهتغفمددددي ؤلاىللمددددي ححطددددعست لفدددداز  أيًددددع

 لهاددذلإلان الددع  ىددٌ زجددع  ؤلاىددل  حجمعىددع  لإلاصددعل  أح عادد  للجمنمددع  ألاه مددي لهتفاىمددي ح 

للحدددددددديع هًؼدددددددس حلددددددددلح  لإلان الدددددددع  ىملددددددد   الالصدددددددع يمكدددددددٌ هددددددددن جممندددددددع لطدددددددتردل  حطدددددددعست 

 .  (2)لإلاظتا  ه لهقالي حلهدح  

إ لز    ددد  اجدددا ىدددع  حلهنلقدددع  لهنعلدددي  اجدددا لدددع   لصدددع الا دددسش الاهتمدددع   ددددحز أجددددص  

لهظدديال  لهنؼددس ألال دد   لددٌ لهقددسه لهنؼددس ٌ دنددد أه كعوددز  زلطددع  إ لز  ألاشلددي   دد ألاشلددع  

لممدددددت إ ددددد  تغ مدددددب الاهتمدددددع   علجالودددددب الاقتصدددددع يي حؤلا لز دددددي حلهظمعطدددددمي هددددددع . حلددددد   لدددددا  

آلاحوي  ألال د    عىت عزهدع لحداز    شلي حلعالي   ألا للصعل ألاهتمي له عه ي لس ص الاهتمع  ىمل  

ىيددددددددا هيكددددددددعى إ لز  ألاشلددددددددع  ىملدددددددد  للددددددددتلا وفعقع  ددددددددع، حلكعل  ددددددددع حأوالىدددددددددع   أطعسددددددددهذ  ل  دددددددد

حأالددد حز تظدددتقفب ىيعيدددي له دددعع  ه  مكدددع   حىدددذ ل لرت ددد  لهدددس   عدددا  أهممتدددا حلدددمث  ر 

، حذهددددك هتنددددد  ألادنددددع  لكددددع  لهتيددددعح  ، ح زجددددي لهتنمدددد  له حىددددذ أمددددا  دددد حإومددددع إ دددد  الالددددتلا 

 لدللت ليعحهدع ح زجي للحدلثي أي ع لٌ وععمي ألس  .         للتلا لإلاتًميي أما لٌ وععمي ، ح
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ألاشلي ل تن   أقط  مالجدي أعددل  ألاشلدي ، حللحدد لدٌ لمث  ل  دع   للصعل حقد أال حز 

تنمدددت ىملددد  ليددد   لهادددذلهاقعسمدددي   علطدددت للمكمع  الاهتمدددع لهظددد  مي ، حإومدددع لتفدددسي إ ددد  تغ مدددب 

أطدددددد عه عدددددددحد ع لددددددٌ لددددددل  إ لز  لهقًددددددعيع ، ح ددددددرهك إ لز  ىم مددددددع  لهتغ دددددد    دددددد ألاشلددددددي ، حلل

 .(3)لحد  ىمل  وفعي له   ي لهدلل مي حلل عزجمي ه ميجمي لهاذحلهتحا  لهكب   

حلمع طعىد ىمل  لفاز هدرل لإلااودا  لدع أػدعز إهمدا له دعع اه حلل بد ل  لدٌ ىاللدت ػدك ز 

  لهتع  :إ لز  ألاشلع  حذهك ىمل  لهيحا     الالصع جمن الاهتمع   دحز قا   أ  هتن
 

  دددد لتنددددسي هدددددع لهدددددح  / لإلايجمددددع  لهنعلددددي حلل عالددددي  لهاددددذألاشلددددع    دددد لهتزليددددد لإلالحددددا   -

 لقتصددددددع يعلهظدددددديال  ألال دددددد   ، حلددددددع يدددددديكن ىت ددددددع لددددددٌ لددددددمث  ل  لتعى مددددددي لتنددددددد   ألادنددددددع  

 تؼدددسانمع لجتمعىمدددع حلكياهاجمددع ، لمدددع يع دددد ىملددد  أهممددي أددددن  ييعلمكمدددي هدددرر 
م
حطمعطددمع

وتددع لهاقددز أعدددهمع إ لز  حألالددس   دد لهتددمث  ل  حلهتنعلددت لندددع ىملدد  لظددعز ٌ لتددالش  ه 

 .  (4) للصع 

ىملدد   تددع     Organizational cultureالاهتمددع  لإلاتزليددد  تددمث  ل  له قعأددي لهتيجمممددي  -

  ألاشلددي ، عمددع لددعثس ىملدد  قدددز  ع ىملدد  ؤلاىدددل  حلهترفددمط إلاالجد  ددع لددٌ ىدلدددا للصددعل 

،حلكندددت دندددم لإلايجمدددع  لظدددتند  هألشلدددع  حليجمدددع  ألدددس  لظددد  دأي  ع شلدددع  ح ددد  

   لهسطممي  للت حلعز  لإلايجمي .الالصعل تنعىى لٌ قصاز وجن  لهاذ

  حإىددددددل  ألاشلددددددع  عل علصدددددد ددددددعهس ن لددددددٌ ش ددددددع   حلفدددددداز الاهتمعلددددددع  لهيجس ددددددي حلهنم مددددددي   -

لهددددالٌ لهنساددددي ىعلددددي لددددع يددددصل  لحدددددح  ه غعيددددي   دددد حلهكددددالز  أدددداه الاهتمددددع    ددددرل لملجددددع  

ح م ت  دليع  زلسد  لحتع  إ   لص د لٌ له حع حلهدزلطي لٌ وععمي حلهسبط   ه لملجدع  

 .(5)لهيجس  حلهنممل  لٌ وععمي ألس  

يددد لددٌ ألاشلددع  ، طددال  كعوددز لرت دد    دددله لهنددعهن ه ند  دد لتنددسي لهنديددد لددٌ لهدددح   -

دؼس ي أ  ل منمي ، حز ن للجدا  لإلا رحهدي ىملد  لإلاظدتا  لهسطدغذ ح  د  لهسطدغذ ، إل أه 

 هتزليددد ىددد  ألاشلددع  حلهكددالز    دد حجددن هددرر لل ظددعسس 
م
طددع    لهاددذلصليددد لظددتمس ، وجددسل

لهقددددددددسه للحددددددددع    حإللهدددددددديلهظدددددددديال  ألال دددددددد   لددددددددٌ لهقددددددددسه لهنؼددددددددس ٌ   دددددددد  صدددددددداز     دددددددد   

أندع  د لز  لمل دعلس حألاشلدع  يسلكدص   للصدع س ٌ لمع يتف دب الاىتمدع  ىملد  وجدع  حلهنؼ

 .(6)يمكٌ أه ل    ى ي ع إ لز  ألاشلي لهاذىمل  قعىد  ىس ًي لٌ لإلان الع  حله معوع  



 1427العاشر:  -العدد التاسع( 40)جمللد ااجمللة الدولية لالتصال االجتماعي:  

310  
 

 ىجدددمن ألاهممدددي  -
م
 حدددع   ددد لهتدددمث   له دددعه  دىدددل  ألاشلدددع  حلهدددر  أالددد   يم دددت لهمدددا  جعو دددع

لطددت للمكمع  حلفددط حبددسللة إ لز  ألاشلددع  حلهكددالز  ، حطدد ت لإلاالجدددي ، حلهتم مددد ىملدد  

 مددع ينمددت ىملددد  لق مددت لهتكددا   ددد ه لإلان الددع  لإلاتععدددي ،  ميالالصدددعهأهممددي إ لز  لهنم مددي 

يمكدددددٌ وق دددددع لدددددٌ لدددددل  حطددددعست ؤلاىدددددل  حبمدددددع يحددددعأ  ىملددددد  لإلاصدددددعل  لهنعلدددددي  لهادددددذحل ددددك 

 .(7)ه ميجمي

طدت وجدع  لهناإلادي حلد  حجدا     لهاثم    ه ألاشلي حلهتغ  ل  لهنعإلامي للجديد  حالازل عط  -

ىلقي لس يي  مت ع حب ه كعأي لإلاتغ  ل  طال  كعوز لقتصدع يي أح لجتمعىمدي أح طمعطدمي 

أ   إ دددددددددد  الاهتمددددددددددع   كمتمددددددددددي إ لز  ألاشلددددددددددع   ددددددددددت حلهتً ددددددددددع   ددددددددددع لددددددددددٌ لددددددددددل  وجددددددددددن  لهاددددددددددذح 

لاقمدز للسدن يمكدٌ   د قع ز ىملد  لطعؼدنعز ألاشلدي ح  للصع ،  حلتنمت وجع  (8)لإلان الع 

 .(9)لإلايجمي لٌ لهتنعلت لندع  تنعهمي

مي لإلاظددتردلي ، حلًددماه لهسطدددعست الالصدددعهطددداز ز  ددي وقديدددي هياىمددي الاطددت للمكمع   -

مي لإلايقاهي ىبد  حطدعست ؤلاىدل  أثيدع  ألاشلدي ، حلم مدد للحعجدي إ د  لفدا س وجس دع  الالصعه

 .(10)  ألاشليصعل علمي لعالي  للصعه

 لهادددددذحهدددددرهك أددددداه لهدزلطدددددي للحعهمدددددي لس دددددص ىملددددد  له حدددددا  حلهدزلطدددددع  لهنعإلامدددددي للحدي دددددي 

حلتظددددددد    حلهتف مقدددددددي لهيجدددددددس  إ لز  ألاشلدددددددع  ىملدددددد  لإلاظدددددددتا  ه   ددددددد  الالصدددددددع ليعحهددددددز  حز 

  دددد لإلاتغ دددد ل  للحع مددددي هدددددرل لهدددددحز حلددددع تظددددتفم  أه لقدلددددا هددددرر لهدزلطددددع  حله حددددا  

طت لهتفاز     حؤلاىللي  الالصع إ لز  ألاشلع  ىمل  لإلاظتا     لفا س لهاطعست لإلات ني 

لهدددددر  ػدددددددر لهندددددعهن لدددددل  لهظددددديال   الالصدددددع ى دددددا  حلقيمدددددع    ددددد لهدعسدددددت  لهتكياهددددا  

ألال دد   لدددٌ لهقدددسه لهنؼدددس ٌ حبددددليع  لهقدددسه لهالعدددد حلهنؼدددس ٌ حإلكعومدددي لاطمددد  هدددرر 

  د يؼدددهع  صداز  للحاطدي  لهادذحلنعلجدي ألاشلدي حلهكدالز  ليعح     لهتقيمع  للحدي ي 

 .لهتت   ألال    
 أيداف الدراسة :

 حدددا  له معومًمدددع    ددد زالدددد حلح مدددت لهتفددداز   ددد يتحدددد  لهدددددا لهسس يدددهذ هددددرر لهدزلطدددي 

ألاشلددددع  لددددل  لهنؼددددس ٌ طدددديي ألال دددد   ليددددر  دليددددي لهعظددددنميع  حعادددد  ىددددع   للصددددع ح زلطددددع  

2017   
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 ةهًج الدراسة :

  ددددا إ دد  " لصدددا س حلاثمددد   لهادددذلًتغددذ هدددرر لهدزلطدددي إ دد  لكماىدددي لهدزلطدددع  لهاالددتمي 

 .   (11)لهاقعئ  حللحقعس  للجعز ي

-1990لهتتددد   لدددٌ )  ددد حذهدددك  لهتح مملددد لكم ددددع ىملددد  لددديلي لإلافددد    ددد حلىتمدددد  لهدزلطدددي 

 حالع ي.   لاواع ( ح   أت   كعأمي هسالد حلح مت لهجعهس  دؼكت 2017
 

 ازأول احملور

 ازأمةة  اتصالدلال  يفالعاةة  ةسح وتكييم البخوخ والدراسات الهظرية والتطبيكية

 ةكدةة:

  للصدعل لكماىدي   د  Communication Crisis  ألاشلدي  للصعل يؼ   له عع اه إ   أه 

طددددت طددددسحا حودددغاط   دددد  لىتمع يددددي . قدددد يكدددداه لت ددددع لهغمدددداي   ددد لكسي دددع لهنلقددددع  لهنعلددددي 

لهدددر  يحدددمط  ع شلدددي حوقدددل لإلان الدددع  لهدددالز   هاطدددعست ؤلاىدددل  ىت دددع لدددٌ وععمدددي ، حلهتغفمدددي 

لهظدد  مي هاطدددعست ؤلاىدددل  لدددٌ وععمدددي ثعومدددي حلإلااقددد  لهظددد ة  هددد نم لهندددعل  ه  عإلاعطظدددي لمدددع 

 . (12)حلإلانيا ي لٌ وععمي ثعه ي"ي د  دنالقب ط  مي       لٌ لهيععمت ه لإلاع يي 

يقدددا    دددع لاطتدددا  لهادددذ  ألاشلدددي لقدددا  ىملددد  لكماىدددي ألا حلز حألاىؼدددفي للصدددعل حبعهتدددع   أددداه 

لهنلقدددددع  لهنعلدددددي لددددد  ليددددددحاي حطدددددعست ؤلاىدددددل  لمل ت تدددددي  مدددددع يًدددددمٌ حالدددددا  لإلان الدددددع  إ ددددد  

 .(13)للجمداز  عهؼكت حلإلاًماه لهر  لسضه  ىيا لإلايجمي

  ألاشلددددددع  حلهكددددددالز  يددددددتن حأدددددد  وددددددا  ححجددددددن ألاشلددددددي ، أح لهكعزثددددددي ، صددددددعل للأددددددعهتمم ز  دددددد ه 

حجمددعه   كددت لت ددع يقددا  أس دد  ألاشلددي إ دد  للتمددعز لطددت للمو  هددا لطددتردل  أ  وددا  لددٌ حطددعست 

ألاشلددددع   للصددددع ذهددددك ىيصددددس لهتك تددددي ، حلدددد  ذهددددك يمكددددٌ لهتمم ددددز  دددد ه   دددد ، لدددددلت  الالصددددع 

 للصددع ل   ددتن    دد ل  ددعدىل  ، حبدد ه  لهاددذ   ، حلهكددالز   للددت لإلاعطظددع  حلإلايجمددع  لهصددغ

، حلهر  ينسا  د " إىل  ألاشلع   جمعه     للصع لهر  ينتمد ىمل  حطعست  ألاشلع  حلهكالز 

Media crisis  . 

لالجددددع إل إوددا يمكددٌ لحديددد  لهاددذألاشلددع   حللددتلالإلايجمددع   للددتلاحىملدد  لهددس ن لددٌ 

هألشلدي  لهتصد لحعحهي لي  حقا  ألاشلي إذل ألكٌ ذهك،   -  ألاشلي أممع يمل  :للصعل أهدلا 

ىيددد حقاىدددع  دددم ب  قدددز لددٌ لهتعى مدددي، لاشادد  لإلادددع  حألا حلز ىملددد  ألاجدددص  لمل ت تددي حإعددددل  

، ش ددع   الاطددتكع يأ بدد  قدددز لددٌ لهتًظددم   مت ددع، لق مددت لل ظددعسس إ دد  أ ىددى عددد حلدداأ   طددسىي 
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لهتنعلددت لدد  حطددعست ؤلاىددل ، لق مددت لل ظددعسس إ دد  أ ىددى عددد حلدداأ   طددسىي  قدددز  لإلايجمددي ىملدد 

أقصددس أتدد   شليمددي لمكيددي حلطددتمسلز أ ل  ددع هدددحزهع   دد ، لطددتنع   لإلايجمددي هنعأم  ددع الاطددتكع ي

لملجتمدد ، لرتمدد  آلاثددعز لهظدد  مي هألشلددي حإشلهددي زحلطددا ع ىملدد  لظددتا  للجمددعه   لهدلل مددي   دد 

 لنفمع  ألاشلي حوتعسكدع إلاي  لكسلز أشلع  لمعث ي لع ألكٌ ذهك. لٌ  الاطتتع  حلل عزجمي، 
 

 استعراض أدبيات البخح

 :ازأمةة وإعالم ازأمةة اتصالالدراسات اخلاصة باحملور ازأول: 

 

: الدراساااااخا ا  خ ااااا  
ً
 زلطدددددي جدددددعز  حبسلحأددددداز  عدددددا  الاطدددددت للمكمع  ألازمااااا : ختصاااااخ بأوال

تنسودددددز هددددددع ل دددددك  لهادددددذلهؼدددددسكع  ىميدددددي لهدزلطدددددي إلاالجددددددي الا  علدددددع    ددددد لإلات ندددددي  ميالالصدددددعه

وتعسكدمددددع إ دددد  أه أ ل  لإلا حدددداث ه قددددد أطددددددس    دددد لدددديلي لإلافدددد  حلاالددددل   عطددددتردل لهؼددددسكع  

لددددددٌ أ  دددددد   " ل تددددددم عددددددد  لهلجددددددا . تنتبدددددد الالتصددددددع لتًددددددم دن لطددددددتردل  لطددددددت للمكمي "

 –لهتب يددددس  –مي ألالددددس  )ؤلاوكددددعز صددددعهالال تددددع   لددددٌ  دددد ه له دددددلست  ميالالصددددعهالاطددددت للمكمع  

 :(14)ىد  الاطتكع ي(.  زلطي "هال عز  " – الاىترلز

ػدددس ي   دد   ت ح دد ح دد   زلطددي ععهددي  شلددي لوتكددعز لظددتا    (51)1990 زلطددي أدداز  حشح  

إل ددددددع  لهقالىددددددد   دددددد حقددددددد  ؼدددددد  له حددددددع ىددددددٌ وكددددددعى لإلاًؼددددددم   1993أ ظدددددداه ألالس كمددددددي ىددددددع  

ألاشلي لٌ عمع الاطتكع ي لهظساني هاطعست ؤلاىدل ، حللجمدعه   حلقددين   علصعل  لل عالي 

لإلاددص ح  لدد  حطددعست ؤلاىددل  حللجمددعه    الالصددع لن الددع  طددساني حكعل ددي حلطددتردل  ومدداذ  

حودد  قعسمددي )أجيددد ( هتيددعح  حطددعست ؤلاىددل    دد لهدلل مدي حلل عزجمددي ه مًؼددم  ح ددرهك وكععددع 

 جي ىمل  الاز  لإلاًؼم . لملحعأ   هلحد  حقد لحق  هدأدع 

 زلطددددددددي لحعهددددددددي أشلددددددددي ىددددددددد  لددددددددٌ لهؼددددددددسكع  لهصدددددددديعىمي   دددددددد  1996 (51) حلاالددددددددت كدددددددداحلبع

تنسوز هدع أثيع  أشلع  ع وعمكي هاجا   لهاذللحد لٌ ألاوسلز    ألالس كمي إ   وكعى لهؼسكع  

 لإلافسحى ىٌ أشلع  ع.  ؤلاىلليلفع  ع    مي وعجحي للصعهلطت للمكمي 

لإلافدددددحمي أقدددددد لطددددد  دأز لهكؼددددد  ىدددددٌ  متمدددددي  1997 (51)  علسطددددداه حلهظدددددٌألدددددع  زلطدددددي 

تنسودددز  لهادددذمي لإلاظدددتردلي لدددٌ لإلايجمدددع  الالصدددعهإ زل  للجمدددداز ه دددحي الاطدددت للمكمع  

  شلع  وتة ىت ع أوسلز  مئمي. 
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ألاشلددددددددع    دددددددد  الالصددددددددع حزأنددددددددز زودددددددداله ىددددددددٌ لدددددددددعزل   (51) 1992 زلطددددددددي لهظددددددددمد ى مددددددددا  

 للددت لإلاظعؼددتمع  ىميددي لهدزلطددي ىيددد  الالصددع أقددد لاالدد ز إ دد  وددن  وجددن  حلناقع  ددع.

لإلاتنددد   أ   هاقددا  دنددم  الالصددع لالجددددع حأه ىددد  لددالأس لدددعزل   لهاددذلنعلجددي ألاشلددع  

 ألاشلع . 

حأي دددددددع لطدددددددترد  له ععدددددددع لددددددديلي لإلافددددددد  هتح مدددددددت لًدددددددماه  (51) 1997 زلطدددددددي    ىظدددددددكى 

حلإلااجددددددددددي  (Dow)  لهكممعح ددددددددع  ألالس كمددددددددي مي لل عالددددددددي  اعددددددددد  ػددددددددسكعالالصددددددددعهلهسطددددددددعست 

لهتمددددع  لهؼددددسكع   دددددحز  لش يددددع إ لز  ألاشلددددي، حقددددد لاالدددد ز لهيتددددعسة إ دددد    دددد  لل ددددعز  هلجمددددداز 

 إ لز  ألاشلي حتغم   الاز  ع لهرهيمي.    ؤلاىل  

أقدددددددد لطدددددددتردلز لددددددديلي لإلافددددددد  هدزلطدددددددي للجددددددددا   1998 (02) ألدددددددع  زلطدددددددي أدددددددعل  له كدددددددس  

قعلدددز   دددع حشلز  لهظدددمععي لإلاصدددس ي إلاالجددددي أثدددعز حلددددلىمع  أشلدددي لهظدددمععي،  لهادددذمي الالصدددعه

حل صدددز لهدزلطدددي إ ددد  ودددن  هدددرر للجددددا ، حأحالدددز  ًدددسحز  الاهتمدددع   اوددد  لطدددت للمكمي 

 لرعل ي للجمداز لإلاظ  دا.   إىللمي 

د لز  ألاشلدددددع ،  زلطدددددي  لهن غدددددذعدددددا  ألاطددددد اه  (05)  زلطدددددي ومتددددد ه ىدددددص  ىملددددد  للح   ددددده 

 دددد ه لصددددس حلهاليددددع  لإلاتحددددد  ألالس كمددددي حقددددد لىتمددددد  لهدزلطددددي ىملدددد  لدددديلي  زلطددددي  لقعزوددددي

الاطدددددددت للمكمي حلكماىدددددددي   ددددددعهيال  للحعهددددددي حلاالددددددد ز إ دددددد  أه لكماىدددددددي ألاىؼددددددفي لل عالدددددددي 

لهتنعلددت لدد  إ لز    دد هدددع وتددع قددا  لهتددمث   ىملدد  قدددز  لإلايجمددي   عللصددعل  ألاىؼددفي لل عالددي 

هندد  قددز  لإلايجمدع   زس يدهذلت مع ينتب  طدبب  أ أاه  معه  حبعهتع   ى غذألاشلع   مط اه 

 ط من.  ى غذىمل  لهتنعلت ل  ألاشلع   مط اه 

مي لإلاظدددددددتردلي الالصدددددددعهح ددددددد   زلطدددددددي ععهدددددددي هلطدددددددت للمكمع   1998 (00)  زلطدددددددي لدددددددعزلم   

حلاالدددددددد ز إ دددددددد  أه  حػددددددددس ي "أح حالا" أثيددددددددع  أشلددددددددي ل ددددددددا  ليتكع  ددددددددع لددددددددٌ لهنصددددددددعسس، ه يقددددددددعغ،

 ه مسلعددت الالصدعهع  الاطدت للمكم
م
لمدس   ددع أعددل  ألاشلددي لاودنمع حأوددا  لهادذمي تظددترد  حأقدع

 ألاشلي لهالعد .    يمكٌ لطتردل  ىد  لطت للمكمع  

حلإلاظدددددد اهمي الاجتمعىمدددددددي" ىدددددددسي  الالصدددددددع عددددددا  " 1999 (02)  زلطددددددي زودددددددع أعمددددددد ىتمدددددددعىى

إ لز  ألاشلع      الالصع ه نم ألاشلع  لهالقنمي ىعإلامع لاال ز  إ   لهتم مد ىمل  أهممي  حز 

أشلددددددي يكددددددب أه لحتددددددا  ىملدددددد  دنددددددديٌ زس ظددددددم ه همددددددع: إ لز  ألاشلددددددي لددددددٌ لهدددددددللت  أ حأه إ لز  

 هل عز ، حإ لز  ع لٌ لل عز  ه دللت. 
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تنسودز  لهادذح    زلطي ععهي  شلدي لهظدما   1999 (02) زلطي زجب ى د للحممد لهظمد

س ددي لهدزوكددي  مطددماط، ح ؼددتز لهدزلطددي هدددع لصددس لددل  لهظدديال  ألال دد    ددعهتف م  ىملدد  ق

 إ لز  أ  أشلي.     اطعس ا حأطعهم ا لمل ت تي ها  حز أنع   الالصع ىٌ أه 

ح د   زلطدي ععهدي  شلدي عس د  ػدس ي "ل ممصدس" حل صدز  1999 (01)  زلطي  س معه أس د

 مي ه ؼس ي إ   لن ع لطتردلز لص الالصعهإلاًماه لهسطعست  تيلهدزلطي لٌ لهتح مت لهكم
م
 كع

 لددددٌ لهسطددددعست حلهاطددددعست 
م
مي هلحدددددد لددددٌ أوددددسلز ألاشلددددي ىملدددد  الدددداز  لهؼدددددس ي، الالصددددعهلتكددددعلل

 مي. للصعهذهك ىد  لطت للمكمع     لظتردلي  ،لل عز  حز ص  لهتمعلدع ىمل  للجمداز 

  ألاشلدددددددي ح ؼدددددددتز للصدددددددعل عدددددددا  لدددددددمث   ػددددددد كي ؤلاوت ودددددددز ىملددددددد   1999 (01)  زلطدددددددي هدددددددا تز

لهاقددددز   دددد لهدزلطددددي أه ػدددد كي لإلان الددددع  أعددددد أهددددن لصددددع ز لإلان الددددع  ذل  لهتددددمث   لهك  دددد  

لهتتعىددت ىملدد  لحظدد ه الدداز  لإلايجمددي  الالصددع لهددسلهٌ، ح دد  لم ددك لهقدددز  لددٌ لددل  أومددعط 

 لهدللت حلل عز   كتع   ىعهمي.    

ع  لهياح دددددي( حأي دددددع  ؼددددد  ح ددددد   زلطدددددي ععهدددددي  شلدددددي )لهيتعيددددد 2000 (01)  زلطدددددي أعجدددددعواا

لمل ددددعلس حألاشلددددع  لعالددددي  دددد ه كعأددددي  للصددددع له ععددددع ىددددٌ أهممددددي لتدددددن لتعىددددت  ييعلمكمددددع  

 مي لهتنعهي د لز  ل ك ألاشلي. الالصعهألالسلا لإلانيمي  ع شلي عا  يمكٌ حو  لهب للة 

وتدددددعسة  زلطدددددتا لحعهدددددي إعدددددد  ألاشلدددددع  لهقالمدددددي عدددددا    ددددد  2000 (01) حاؼددددد   همدددددع زحبدددددس 

لتردددددرهع  لهادددددذؤلاجدددددسل ل    ددددد لاىمدددددي للجمدددددداز  تنعهمدددددي لؼدددددعز   ن   ددددد ألاشلدددددي  للصدددددع أهممدددددي 

 لهظ فع  كعطتكع ي ه مالق  لهفعزسي.

عدددددددددا  الاعتمعجدددددددددع  لإلانسأمدددددددددي حلإلاعطظدددددددددمي  2002 (01) زلطدددددددددي لعهدددددددددد طدددددددددعلى   ىصدددددددددس 

، ح ددد   زلطدددي لح م مدددي إلاًدددماه ألاشلدددع  ألاليمدددي ألال دددذملجدددع  ل  ددد لطدددت للمكمي إ لز  ألاشلدددع  

ػددددهع لهنقدديٌ ألال دد يٌ لدٌ لهقددسه لهنؼدس ٌ حلاالدد ز لهدزلطدي إ دد  أهممدي لهترفددمط  لهادذ

  نيصس عع ن دىدل  لطت للمكمي لتكعل ي د لز  ألاشلع ..  لصع هل الاطت للمو 

ز أي ددددع له عع ددددي لدددديلي ح دددد   زلطددددي حالددددتمي لطددددتردل 2002 زلطددددي عيددددعه أددددعزحي جيمددددد

إ لز  أشلدي لهظددمععي   دد حؤلاىدل   الالصددع لإلافد    دددا لهكؼد  ىددٌ أطدعهمب لاطمدد  أهمدع  

مي الالصددعهحقددد لاالدد ز لهدزلطددي إ دد  لكماىددي لددٌ لهيتددعسة لددٌ أهمدددع   عأددي حليددا  ألاىؼددفي 

 أح  لل مدددع، حلدددمتى لهاطدددعست للجم لهادددذ
م
عه  يدددي لدددن الاطدددتنعوي   دددع إلاالجددددي ألاشلدددي طدددال  لعزجمدددع

لدددن الاطدددتنعوي   دددع إلاالجددددي ألاشلدددي ىملددد  لإلاظددددتا   لهادددذلقدلدددي لهاطدددعست   ددد لإلاف اىدددي لهدحهمدددي 
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 . لهدللمل حقيال  لهت متص اه لملحمل  ىمل  لإلاظتا   لل عز  

، ح    زلطي لح م مي إلاًماه قسلزل  لإلاؼسحىع  للحكالمي 2003 زلطي أميا  طتت ه 

وتعسكددا ىملدد  أه  ؼدد    دد لكددع  لهصزلىددي ح ع ددد له ععددع   دد ألالس كمددي إلاالجدددي أشلددع  له   ددي 

لمل علس هلجمعه   ينتب  أعد لملحدد ل  لهسس ظدمي د زل  ألاأدسل  هألشلدي، أك مدع لصليدد إ زل  

 لهتس  مل علس ألاشلي ك مع كعه لقممما أأًت هت ك ألاشلي حط ت للحد لٌ لمث  ل  ع. 
 

: الدراسخا ا  خ   بإعالم ألازم  
ً
 :ثخنيخ

 

هتمز  عهتنسا للتع   ألاشلع  ح    أجس ز عا   حز ؤلاىل   لهاذ 1995لطي طتا مية  ز  -1

لكددددع  لهتاىمددددي له ددددحمي ىددددٌ ألالددددسلي   دددد ىملدددد  ل منددددي لهدددددحز لهددددر  يقددددا   ددددا ؤلاىددددل  

لعطظددي ةددحمي  عهاليددع   58لحددد  ةددحي لإلادداللي ه، حلددن لف مقدددع ىملدد   لهاددذحألاحب ددي 

 لإلاتحد  حلح مت لًماه لع لن ىؼسر ىت ع   نم له ح  ألالس كمي لهمالمي.

لتف ددددددب لددددددٌ لإلايجمددددددع  ليجدددددداز حلطدددددد   الالصددددددع لع ددددددد أه قددددددا  لكياهاجمددددددع  1990 ليددددددس  -2

دزكع  للجمدعه   لدٌ لد  د   ألاشلدي،  ه لللد  الداز  لإلايجمدي لعؼدكت لصعل حىس م ل

لدددل  لدددع ليق دددا حطدددعست ؤلاىدددل  ىت دددع حهدددا لدددع أل ددد  ى مدددا ليفددد  حطدددعست الاىدددل   حهدددرل 

  ألاشلي لٌ جعوب لإلايجمع  حوسحز  لإلاالشوي للصعل يع د ىمل  أهممي لرفمط حليتمر 

  حلمددددي  إىددددله لددددع قعلددددز  ددددا الالصددددعل لددددعثس ىملدددد  ل ددددك  لهاددددذ دددد ه الاىت ددددعزل  لهقعواومددددي 

   حقز ألاشلي.                                          الالصعل حطعست ؤلاىل  حلتسي طس تا حب ه أنعهمي  لإلايجمي ىب 

ألاشلددع  حلهكددالز  أقددد هدددأز   دد عددا   حز حطددعست ؤلاىددل  1997 زلطددي أدداز  شح    دد ح -3

إ دد  لهتنددسا ىملدد  لددع لحتعجددا حطددعست ؤلاىددل  لددٌ لإلايجمددع  أثيددع  ألاشلددي، حلددع هددا لهؼددكت 

لإلايعطدب ه تنعلدت لد  ألاشلددع  هتتدع   لإلاص دد لدٌ لل ظددعسس حلهكدالز  حلاالد ز لهدزلطددي 

إ دددددد  وددددددسحز  لدددددددأ  لإلان الددددددع   دددددد ه لإلايجمددددددع  ححطددددددعست ؤلاىددددددل  حلصح دددددددهع  عإلان الددددددع  

 لدديس   حمحي ىٌ ألاشلي، حلطتردلز لهدزلطي ليلي لإلاف   عهنميي ىملد  ىدد  لدٌ له

لظ ال، حأطددس  لهدزلطدي أودا ل لاجدد  133لهقيال  لهت متص اومي ألالس كمي حىد هن 

ليددددعح  ألاشلددددع  حأه كددددت لحفدددددي ل متص اومددددي ل تددددز  دظمعطدددد  ع لكددددعر لإلاالقددددد    دددد عمع يددددي 

 حألاشلع  لمل ت تي.      
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لهتاىمي هلحد لدٌ لل ظدعسس لهيعلكدي ىدٌ    ىٌ ؤلاىل  ح حزر  1997 زلطي لحما  همع   -4

كددت   دد لددٌ ؤلالكعومددع  لإلاتفدداز  حلإلاتدداأس   الاطددتتع  هدددأز إ دد  ألاشلددع  حلهكددالز  أقددد 

وتعسكددددع ىملددد    ددد للجمعه  يدددي أثيدددع  ألاشلدددع  لهقالمددي، حأ دددد  لهدزلطدددي  الالصدددع حطددعست 

أهممدددددي ىؼدددددس له قعأدددددي لهاقعسمدددددي ؤلايكع مدددددي  ددددد ه للجمدددددداز. حأحالدددددز لهدزلطدددددي  عدهتمدددددع  

ي قالمددي لتكعل ددي هتتددع   عدددح  إلددعز عم دد  دد  اىدددل   ددسللة لاىمددي تن مممددي حإزػددع يي 

 أيي لظعسس.

أقددددددد لطدددددد  دأز لهاقدددددداا ىملدددددد   متمددددددي إ لز   1997 زلطددددددي ىددددددص  ى ددددددد لهنص ددددددص ى ددددددد لهددددددلر  -5

 ؤلاىللدددددديله ددددددحعأي لإلاصددددددس ي  شلددددددي لهقدددددددض، حلىتمددددددد  لهدزلطددددددي ىملدددددد  لدددددديلي لإلافدددددد  

حعاددد  لدددعيا  1997لدددعزض  18لهتتددد   لدددٌ   ددد  ألاهدددع  ه دددح  ألاهدددسل ، لهاأدددد، لهؼدددنب، 

  دددد  دددعهتف م  ىملدددد  قًددددمي لهقدددددض حلاالدددد ز لهدزلطدددي إ دددد  لددددالشه جس ددددد  ألاهددددسل   1997

عددد ه ز دددص  لهاأدددد ىملددد  ألاثدددعز لإلات ل دددي ىملددد    ددد لسعددددع  طددد عه ألاشلدددي ح متمدددي لالجد  دددع 

 ألاشلي .

 1997لجس مدددي ألاق ددده  وددداأمب   ؤلاىللددديىدددٌ لإلاددس ح   1998 زلطددي   لحمدددا  لهؼددديعح   -6

لنعلج  دع هددرر ألاشلدي،   د    حز ؤلاىدل  لإلاف دا  )له دحعأي( أقدد لطد  دأز لهتندسا ىملد

حزل  هددرل للحددع    مددع ىكظددتا له ددحعأي  ألال ددذلددٌ أجددت لهتنددسا ىملدد  أحجددا لهقصدداز 

تغفم  ع ها، حلطتردلز لهدزلطي ليلي لح مت لإلاًماه ه  ح  لهقالمي    لإلاصس ي 

له ددحعأي لهقالمددي قددد  حللحصبمددي لهسس ظددمي حلاالدد ز إ دد  أه ؤلاىددل  لإلاف ددا  لددٌ لددل 

أطدس  زجي ىعهمدي لدٌ الاهتمدع   منعلجدي هدرل للحدع   لقعزودي  عه دحعأي للحصبمدي  مدع 

لكدددع  لهتدددمث   ىملددد    ددد لنعلجدددي هدددرر ألاشلدددي   ددد أػدددعز  لهيتدددعسة لهددددحز لإلادددص ح  ه  دددحعأي 

  دد زأددم حبددجب لددع عددد  إ دد  جعوددب لمعزطدد  ع ه تددمث    للكددعر  دد لهنددع  حتؼددكم ا  لهددسأ 

 . ألال ذلالجدي للحع   هظسىي لنعلجي لهقصاز     لهظمعسهذاليعىي لهقسلز 

حلطدددد  دأز زالددددد حلح مددددت لنعلجددددي له ددددح  لإلاصددددس ي  1999وددددال  ى ددددد لهنص ددددص لهصددددت    -7

وحدا  الالكدعرحالدال هتح مدت ل مندي  1998ح متمي إ لز  مع  عدل  لهكشد  لدل  ىدع  

 حللحصاددددي لهقدددداليس ي دؼددددقي ع أعدددددل  لهنيدددد  لإلاغ دددد   عهددددديٌ حلاقدددد  له ددددح  لإلاصدددد

ه منعلجددي له ددحتمي  ؤلال ددعز  لكددعر هددرر ألاعدددل  حلاالدد ز لهدزلطددي إ دد     ددي لهفددعد  

لنعلج  ددع   دد  لهدددي ذلإلاسل فددي  ع شلددي لاوددا  لهدزلطددي، حلطددتردل  له ددح  هل فددعه 
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لإلان الددع  لهددالز   ىددٌ أعدددل  لهكشدد   مددع   دد له ددحتمي، حإ ددسلش  حز ألاشهددس حلهكي ظددي 

  تغفمي أعدل  لهكش  ىٌ    هع لٌ    متي ألاهسل  جع   ةح
م
لهت ل ب ألاح  لهتمعلع

 له ح  ألالس . 

عددددا  إ لز  له ددددح  لإلاصددددس ي هكعزثددددي قفددددعز  تددددس لهدددددحلز ىددددع   1999 زلطددددي   ػددددالعه -8

ح دددددد   زلطددددددي لح م مددددددي إلاًددددددماه ىميددددددي لددددددٌ له ددددددح  لهقالمددددددي حللحصبمددددددي، حقددددددد  1998

وتعسكددددع إ ددد    ددد حلإلاددديلي لإلاقدددعزه حلاالددد ز  ىللددديؤلا لىتمدددد  لهدزلطدددي ىملددد  لددديلي لإلافددد  

لإلاسل دددي ألاح ددد  لدددٌ   ددد له دددح  لهقالمدددي حللحصبمدددي  عهكعزثدددي حجدددع   للجمداز دددي  لهتمدددع 

عمددددع لإلاظددددععي،  مددددع جددددع   لهصدددداز لإلااودددداىمي ثددددن لهصدددداز لهرللمددددي ىملدددد  زأض أومددددعط 

 ؤلا لز  له حتمي ه كعزثي.     لطتردل  ع ةح  لهنميي  أ لهتحس س 

ىٌ لد  لىتمع  للجمداز ىمل  حطعست ؤلاىل  لإلاصس ي  2000 زلطي لهظمد   ًيه  عظٌ  -9

أثيع  ألاشلع  ح د   زلطدي لمدلومدي لطد  دأز لهتندسا ىملد  أدندع  ىلقدع  لىتمدع  لدله 

للجعلنددددع  ىملدددد  حطددددعست ؤلاىددددل  لإلاصددددس ي أثيددددع  ألاشلددددع  حلسل ددددب أهمم  ددددع هددددد  للجمددددداز 

رد  له ععدددع لددددلت الاىتمدددع  ىملددد  حطدددعست ؤلاىدددل ، حأطددد عه لىتمدددع ر ى ي دددع، حقدددد لطدددت

وتعسكددددددا إ دددددد  أه لهت متص دددددداه   دددددد لتددددددس  ( حلاالددددددت له حددددددع  400حلدددددديلي لإلافدددددد   عهنميددددددي )

ينتمددد ى ي ددع للجمددداز لاودد  لهدزلطددي  لهاددذلقدلددي حطددعست الاىددل    دد قددد جددع   لإلاصددس  

  ددددد أثيددددع  ألاشلددددع  ي مددددا له دددددح  لإلاصددددس ي ثددددن ؤلاذلىددددع  لإلاصدددددس ي، ، حجددددع   له ددددح  

لهت ل دددددددددب ألاح  لدددددددددٌ عمدددددددددع الاوتقدددددددددع ل  لإلااجددددددددددي إهي دددددددددع أثيدددددددددع  لنعلج  دددددددددع هألشلدددددددددع  ي ي دددددددددع 

 لهت متص اه ثن لهسل يا. 

ي ألاشلدع  حلهكدالز  حقدد ىسودز لالجدد  د عدا   حز ؤلاىدل   2000 زلطي ألع  لهنيدعىى  -10

 1990لهدزلطي لًماه دىله للجمنمي لهنعلي هأللن لإلاتحد   عىت دعز لهتتد   لدٌ ىدع  

 هلحددد لددٌ لهكددالز  لهف منمددي حقددد  دد ه هددرل ؤلاىددله له يددا   2000لددٌ ىددع  
م
ىقدددل ىعإلامددع

لالجدي ألاشلع  حلهكدالز  حقدد ىسودز له عع دي لكماىدي لدٌ    لل عالي  دحز ؤلاىل  

إ لز  دددددع حإذلىدددددي   ددددد عددددددثز  مصدددددس ح حز ؤلاىدددددل   صدددددتي ىعلدددددي  لهادددددذألاشلدددددع  حلهكدددددالز  

لهقعهس  لهكب   دؼكت لع . حقد  ؼتز لهدزلطي ىٌ قمدع  حطدعست ؤلاىدل   ددحز هدع  

قعلددددز   ددددع للجدددددع  للحكالمددددي  لهاددددذلهتغفمددددي ؤلاىللمددددي لهكعل ددددي هلجدددددا  حألاىؼددددفي   دددد 

إذلىدددي جممددد    دد لددع ، حقمدددع  ؤلاذلىدددي  كدددد    ددد  لكددع  إ لز  حلنعلجدددي ألاش   ددد حألاه مددي 
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  عإلاظ اه ه.  الالصع لإلان الع  لإلاتععي ىٌ ألاشلع  حلهكالز  لحت لهدزلطي لٌ لل  

إ لز  ألاشلدددددع    ددددد ، طدددددنز إ ددددد  ليعقؼدددددي  حز ؤلاىدددددل   2000 زلطدددددي لديكدددددي عمدددددا     ددددد ح -11

  دد لإلاسل ددص له ح مددي حلهكددالز  حلهفددسي لإلا ملدد  هلطددتتع   ليددا، حلعالددي دنددد طددداز دنددم 

للجعلندددددع  لهنسبمدددددي لع  ددددد   زلطدددددع  حبحدددددا  ألاشلدددددع . حلاالددددد ز لهدزلطدددددي إ ددددد   الددددددلز  

حلإلاظدددددما  أثيدددددع  عدددددسه لل  دددددمة، حلسلجددددد  ؤلاىدددددل  لإلاقدددددسح   كعودددددب  مدددددعه  لإلاسئددددديؤلاىدددددل  

 ؤلاىللم ه لهنسه لٌ له حتم ه حؤلاذلىم ه ىٌ لاق  للحد .  

 دأز لهتنددسا ىملدد  لهتغفمددي ؤلال عز ددي ه يما دداز  أقددد لطدد  2000 زلطددي  حجددلض أيددا  -12

لدددددعيمص حػددددد كي لهقيدددددال  لهت متص اومدددددي ه كدددددالز  لل عزجمدددددي. حلث عدددددز لهدزلطدددددي أه حجدددددن 

لهكعزثي حواىدع ح زجي قسه أح دند لاق  حلكعه لهكعزثي ىٌ لهاليع  لإلاتحدد  يدعثس ىملد  

  زجي تغفمي حطعست ؤلاىل  ألالس كمي هدع. 

، ح د   زلطدي ععهدي لهتمدز  منسأدي لدد  لىتمدع  2001كعلدت لهفسل   ده    زلطي لددع   -13

لنعلج  دددع هألشلدددع  لهفعزسدددي  دددعهتف م  ىملددد    دد ىملددد  له دددح  لإلاصدددس ي  لإلاصدددس  للجمددداز 

إلددددعز ومدددداذ    دددد حذهددددك  31/10/1999  دددد  990عددددع   طددددقاط لهفددددعسس  لإلاصددددس ي  ددددا ية 

ىملد  لدديلي  أطعسددهذلىتمدد  له عع ددي دؼدكت  لإلات دع   ىملدد  حطدعست ؤلاىددل . حقدد الاىتمدع 

 لهتح مملد لتس  (  ال دع  أطد اه لإلافد   375) لإلاصس  لإلاف   عهنميي لٌ أأسل  للجمداز 

لجم  له معودع  ىدٌ لهجدعهس . حلاالد ز لهدزلطدي إ د  لزلتدع  لقسحسمدي له دح  لإلاصدس ي 

لددددٌ لإلاسل ددددي ألاح دددد    دددد حقددددد جددددع   له ددددح  لهقالمددددي لهسطددددممي  لإلاصددددس  هددددد  للجمددددداز 

هقسل   دددددددددددع حل   دددددددددددع له دددددددددددح  للحصبمدددددددددددي أدددددددددددعملجل   لإلاصدددددددددددس  عمدددددددددددع لتًدددددددددددمت للجمدددددددددددداز 

 لإلاترصصي. 

  دد لقع ددت الدداز  لهغددسه   دد عددا  الدداز  لهنددسه  2002 زلطددي لعجددد  ىددعلس حعلددع  طددند  -14

، أقددددد 2001ىؼددددس لددددٌ طددددبتمب   للحددددع  أىقددددعه أشلددددي   دددد له ددددحعأي لإلاصددددس ي للحصبمددددي 

لي لهنلقددع  لإلات ع هددي  ددعهتف م  ىملدد  ةددح  ، حلدديؤلاىللدديلىتمددد  ىملدد  لدديلي لإلافدد  

 لدددددٌ له دددددح  لل مدددددع  70، لهاأدددددد( لدددددع جم تدددددا لهنسادددددي، ألاعدددددسلز ألاهدددددع  )لدددددعيا، 
م
ىدددددد ل

 لددٌ كددت ةددحمتي، حلاالدد ز لهدزلطددي إ دد  لكماىددي    دد   لددٌ  14لمل تددعز   منددد  
م
ىددد ل

 
م
    ددددد ل
م
الدددددمع ي   ددددد لهيتدددددعسة أ سشهدددددع أه لهتمدددددعزل  لهتكس دددددي هألعدددددصله لمل ت تدددددي ل ندددددب  حزل

هلجس د  لهتعدني هدع. حقدد أحهدز له دح  للحصبمدي لإلاصدس ي  تيحتؼكمت لل فعه له ح
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  معددددل  طدددبتمب  
م
  عهغدددع
م
  2001لهتمعلدددع

م
إلاللظددد  ع ه مصدددعل  لهنسبمدددي حؤلاطدددللمي إىللمدددع

 .
م
 حىظكس ع

م
 حطمعطمع

  غعز دددع، دظدددبب ليددد  للحكالدددي   ددد عدددا  أشلدددي له دددحتم ه  2003 زلطدددي جدددممع لالدددعض  -15

ل  دد  ؤلاذلىددي حلهت متص دداه حله ددحعأي،  مددع   دد هدد نم له ددحتم ه لددٌ لمعزطددي ىم دددن 

 
م
لصددنمد أشلددي له ددحتم ه لمددع لوددفس للحكالددي   دد هنددب ؤلاىددل  لإلاظددتقت حللحددصه  حزل

 إ   ؤلاأسل  ىٌ لإلانتق  ه، حىا   له حتم ه إ   ىم دن لٌ جديد. 
 

 :ثالجًا : التعليل الهكدى

 

  حلإلان الددددع  حلمث  ل  ددددع الالصددددعل   أهممددددي ىم مددددي إ لز  لكم دددددع ىملدددد  دددد أ ددددد  لهدزلطددددع  

 حالاقتصدددددع ييلهالضدددددحي ىملددددد  إ لز  ألاشلدددددي  مرت ددددد  أوالىددددددع ؤلا لز دددددي حله مئمدددددي حلهظمعطدددددمي 

 )للحالز حلهتتعحي(. لهش  هذ الالصع لكياهاجمع لإلان الع  أح لسي   عطتردل طال  

 لهددددح  إ لز  ألاشلدددع  ىملددد  لإلاظدددتا    ددد  الالصدددع لهتمدددز لهدزلطدددع  لهنسبمدددي  دزلطدددي  حز 

، حلإلادددددددع   حلهظدددددددمع  )لإلاظعؼدددددددتمع (  لهصددددددد  لكدددددددعل  لحدددددددد   كعملجدددددددع    ددددددد طدددددددال   حلهدددددددال ذ

أح ىملدددد  لظددددتا  لهدحهددددي  كددددت،   يمددددع لس ددددص لهتمددددع  لهدزلطددددع  ألاجيبمددددي  ألال ددددذ، ح حلهصدددديعع 

  ل مندي ، ح سجد  ذهدك إ دالاقتصدع يي دزلطي هرل لهدحز ىمل  لظدتا  لهاعددل  حلإلاعطظدع  

لتف دب إلععدي قددز    د  لدٌ لإلان الدع  حله معودع  عاهددع عمدع لدٌ   د   لهادذألاشلع  لهكب   ح 

لإلاتفددددداز  آلاه حجدددددب ل دددددك لإلان الدددددع  ىدددددٌ للجمدددددعه    الالصدددددع طدددددت لكياهاجمدددددع   ددددد لإلامكدددددٌ 

لعالدددي إذل كعودددز لتن ددد   مشلدددع  قالمدددي أح ذل  أدندددع   حهمدددي دنكدددع لعقدددد لًتلجدددا لإلايجمدددع  

مي لهنسبمدي لدٌ حجدب لإلان الدع  حله معودع  لإلاتن قدي  بيدع  للجمدعه   ححطدعست ألاوج   لعالي 

لالجددددع، حانكددع ذهددك لددد  لددمث    زجددع   لهاددذؤلاىددل  حلاوددم  لهتددمث  ل  لهظدد  مي هألشلددع  

لملجتمدد    دد للحس ددي حللددتلا لهدديجن لهظمعطددمي حؤلا لز ددي لإلات نددي ىملدد  عس ددي لدددأ  لإلان الددع  

 .لهنساي

مي لإلات ندي الالصدعهزلطدع  ألاجيبمدي ىملد  لح مدت حلاودم  الاطدت للمكمع  ز ص   عه مدي لهد

لهاعددددل  لهتيجمممدددي لحدددت لهدزلطدددي،   يمدددع لهتمدددز لهدزلطدددع  لهنسبمدددي   ددد إ لز  ألاشلدددع    ددد 

  دددد مي لإلاظددددتردلي حلددددد   تع   ددددع الالصددددعه دددعهتنسا ىملدددد  عثددددعز حلدددددلىمع  ألاطددددعهمب حلهبددد للة 

 إ لز  ألاشلع  لحت لهدزلطي.
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لىتمددد  لهدزلطددع  لهنسبمددي ىملدد  لدديلي لإلافدد   عهنميددي   يمددع لياىددز لإلايددع ي لإلاظددتردلي 

حلح مددت لإلاًددماه حلهتح مدددت  لإلامددددلىيلهدزلطددع  ألاجيبمددي حأطدددعهما ع حأ حل  ددع لددع  ه لإلافدد    دد 

 لإلاقعزه.

  ألاشلدددي  اجددددا ىدددع  لددددٌ للصددددعل تنددددعىى لت دددع  لهادددذ ؼدددتز لهدزلطدددع  ىددددٌ أحجدددا لهقصدددداز 

 لطدددددددتردل   لفدددددددا س قالىددددددد لن الددددددع  حبمعوددددددع  لتن ددددددد   ع شلددددددي، حأهممددددددي عمددددددع للحعجددددددي إ دددددد

إ لز  ألاشلددددددددع ، حىددددددددد  لددددددددصللٌ ألاطددددددددعهمب   دددددددد  مي لهتكياهاجمددددددددي للحدي دددددددديالالصددددددددعهألاطددددددددعهمب 

لمددددس   ددددع ألاشلددددي حوقددددل وجددددن ؤلاوددددرلز لإلا كددددس هألشلددددي  لهاددددذمي لإلاظددددتردلي لدددد  لإلاسع ددددي الالصددددعه

لمددع أ   إ دد  لجددا  لإلايجمددع  إ دد  لطددت للمكمع  لهدددأع  حلهتب يددس  لهنسادديلعالددي ىملدد  لإلاظددتا  

لهلشلدي ه تنعلدت  الالصدع هتحظ ه لاقتدع حلدىمن الاز  ع لهرهيمدي لد  ىدد  لدالأس لددعزل  

 لهتصدد ليتمدر إجدسل ل    د ل  ألاشلع  ح معه لهس  ي لهتيجمممي  هممي لؼعز ي للجمدعه   

  الالصدعل الاهتمدع   ددحز   د لفاز طسا  حلتلع  حلالجدي ألاشلع ،  مع زالد له حع  سحش 

إ لز  ألاشلدع   عطدتردل  لهتقيمدع  للحدي دي   د لعالي ألاطعهمب حالاطت للمكمع  لإلاظتق  مي 

أىقددددعه أعدددددل    دددد حقددددد ومددددع هددددرل الالكددددعر ىملدددد  حجددددا ألالددددل  ألاجيةددددذلعالددددي ىملدددد  لإلاظددددتا  

  عهاليع  لإلاتحد . 2001ىؼس طبتمب   للحع  
 

 مناذج ونظريات اتصال ازأمةة الجانيدراسات اخلاصة باحملور نيًا : الثا

 الهظريات : (: الهماذج وأواًل) 

لهنلقدددددع    ددددد لهقدددددسلز  إلاتردددددر وجس دددددي لإلا عز دددددع   يمددددداذ   1987  ددددد  قددددددلز  سطدددددمل ل ددددد  -

لهنعلددي لددل  ألاشلددي، حتظددترد  هددرر لهيجس ددي كددم ل  لح م مددي هصدديع  لهقددسلز عمددع لعددم  

ه مظدددد اه ه ليجددددمن  ددددددلست حللتمددددعز الاطدددددت للمكمع  لإلايعطدددد ي حلإلامكيدددددي، ح  نددددب لهاقدددددز 

 
م
 هعلع
م
 لهقسلز لإلايعطب لل  ألاشلي  للرعذ حزل

 .  (1990 ز حبسليد   ألاشلي )جاوص لهلصعل لهيماذ  لإلادلة لإلاتالشه ل

 ل -
م
 ك مددددع
م
  ألاشلددددي ياضدددد   حز لهنلقددددع  لصددددعل قدددددلز  زلطددددي جدددداوص له زحبددددسليٌ وماذجددددع

  دددد   ألاشلددددي حلتم ددددت للصددددعل لكم دددددع ىم مددددي   ددد أزانددددي لسلعددددت أطعطددددمي لم ددددت   دددد لهنعلدددي 

مي حقعسمدي إلايد  حقدا  ألاشلدع  للصدعهلسع ي لهتقممن ه ناللت له مئمي حلفدا س لطدت للمكمي 

  ألاشلي   دا لصعل   إ لز  لهقًعيع، حلسع ي لهترفمط لللصعل يف   ى ي ع ) حها لع
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 الالصددددعل لهاقعيددددي حالاطددددتندل ، حلسع ددددي ليتمددددر لفددددي 
م
    دددددا لالجدددددي ألاشلددددي، حأل دددد ل

  لدددددع دنددددد ألاشلددددي حتظددددد  دا لفددددا س لطددددت للمكمي إىللمدددددي لا  ددددي لإلادددددد  للصددددعل لسع ددددي 

 هتحظ ه الاز  لإلاًؼم  حجره للجمعه  . 

 يمددداذ  د لز  ألاشلدددع  حلهقًددددعيع لدددٌ لددددل   Chaos Theory 1997وجس دددي لهتاضددده   -

 ه مالقدد  الالصددع 
م
لعؼددع ا  ييعلمكمددع  لهاددذتظددا  أي ددع ألاشلددع  ح  لهاددذ، حلقددد  ل ددعل لم ددع

لهيجس ددددي أوددددا لددددٌ لإلامكددددٌ أه لددددتمكٌ  . حلددددس  Chaotic Systemلدددد  لهيجددددع  لهتاوددددا  

لهاقدددز لإلايعطدددب ق دددت أه   دد لهنلقددع  لهنعلدددي لدددٌ لهتدددمث   ىملدد  للجمدددعه   إذل لدددع لددددل ز 

 لإلاعطظي حوجعلدع لهقعسن.   شىصىي له قي    تظبب ز ح  أأنع  هرر للجمعه   

  لهنلقدددع  لهنعلدددي هألشلدددي للصدددعل   ددد لإلاتندددد  ألادندددع   1997ومددداذ  وم ظددداه حطدددتع ع  -

مي عمددددع الالصددددعه( عددددا  ومددددعذ  لهنلقددددع  لهنعلددددي 1992انتمددددد ىملدددد  وجس ددددي جددددسحومة )ح 

يتت ي أه كت أشلي هدع ل مني حلتعىل  لرت   ىٌ    هع لٌ ألاشلدع  حبعهتدع   لتف دب 

 للصعهلطت للمكمع  
م
مي لرت تي تنكع ل مني لإلااق  لملحمط   ع، حبرهك لقد  لتظ  ل

  ع إلااقددددددد  ألاشلددددددددي، حلدددددددع لحققدددددددا هددددددددرر صدددددددعلللهكمتمدددددددي لطدددددددتكع ي لإلايجمدددددددي لددددددددٌ لدددددددل  

 ىمل  أ ظتي ؤلا لز  الالصعل 
م
 لالجا ألاشلي.  لهاذلإلايجمي      لٌ أهدلا  يع ل

لإلاتفاز د لز  لهنلقع  لهنعلي هألشلع  حلهكالز  ح قا  ىمل  أهممي  1998وماذ  لعز ع  -

 لهاددددذه ميجمددددي ي مددددوددددا  له قعأددددي لهتيجمم  دددد مي د لز  ألاشلددددي الالصددددعهأه لددددتن ألاىؼددددفي 

مي د لز  ألاشلدددددي، الالصدددددعهلحكدددددن لهقدددددسلزل  حالاطدددددت للمكمع   لهادددددذلمددددددهع  الدددددعز حلهقدددددمن 

الي  لهقسلزل  الاطت للمكمي     الالصع حلهتم مد ىمل  وسحز  لتنمت  حز لديس  أجدص  

 هألشلي. 

 لصددعل لهتدداق   ل 1999ومدداذ  أحلو دد له ححهمددعلص  -
م
   ألاشلددي ح قددد  هددرل لهيمدداذ  لتظدد  ل

 هنم مي اليعىي لهقسلزل  ؤلا لز ي ح 
م
 هتح مدت وجدن ؤلاودرلز الالصعهحلح مل

م
مي هألشلي، حأقدع

ه ميجمددددي  لل ددددعز  ح  لهدددددللمل لإلا كددددس هألشلددددي، حلسلق ددددي لإلاتغ دددد ل  له مئمددددي ىملدددد  لإلاظددددتا  

لهقدددسلزل  لهكتم دددي  مدددي  هدددرر ألاشلدددع   حللردددعذلاقددد  ألاشلدددع  لملحتم دددي،   ددد حلطدددتردللدع 

 مع. للصعه لز ع ح حلهاقعيي لت ع إ

  دددد ح م ددددت هددددرل لهيمدددداذ  لحددددال  2000ه ندددد حض  Proactive Modelومدددداذ  "لإلا ددددع ز "  -

لنعلجدي ألاشلدع    د  Reactive Modelؤلاىدل  لدٌ ومداذ  ز  لهتندت  الالصدع ليدعح   حز 
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، الالصدددددع إ ددددد  ومددددداذ  لإلا دددددع ز   عهتندددددت حلهدددددر  ي دددددتن  مطدددددعهمب لهاقعيدددددي حلحديدددددد عهمدددددع  

 مي هألشلي لإلاتاقني. الالصعهثس  حؤلاجسل ل  حللجمعه   لإلاتم

  لهتتعى مدي د لز  ألاشلدع  ح قدا  هدرل لصعل هل 2001وماذ  كعز حه ح حزلود حألسحه  -

مي لنقد  لدٌ لدل  للحعطدب ألا د  للصعهلهيماذ  ىمل  أكس  وسحز  الاىتمع  ىمل  وجن 

حاظدم  هدرل  لهتتدعىمل  الالصدع حالال إ   قالىد له معوع  حل ع   لإلان الدع  ىدٌ لس د  

 ه مددددزكع  لإلاتععدددي هألشلدددي لدددٌ حلقددد  عددددحد ع الالصدددع لهيجدددع  
م
   الكعومدددي لهترفدددمط حأقدددع

 هل في لإلااواىي ط تع ه ماق  أح ألاشلي لملحتمت حقاىدع.
م
 حه ع حأقع

حانتمدددد ىملددد  لإلانسأدددي لهكعل دددي  ع شلدددي حللحقدددعس   2001  ألاشلدددي لصدددعل ومددداذ  ػدددعأت ل -

  لمعزسدددده  لهنلقددددع  لهنعلددددي حزجددددع  ؤلاىددددل  ىددددٌ ألاشلددددي لملحتم ددددي لإلاسل فددددي   ددددع حلاقنددددع

 لهادددذح ع دددد لهيمددداذ  ىملددد  أهممدددي ل دددع   ألازل  حلإلانسأدددي حللحقدددعس  ىدددٌ ألاشلدددي حألاطددد عه 

يمكددٌ أه لصددععب هددرر  لهاددذأ   إهي ددع لمددع يمكددٌ لددٌ لالجدددي لهؼددعئنع  حالاأت لوددع  

 ألاشلي.

لز  ألاشلع  حلهكالز  حي ددا إ د  طدسىي للجديد د  2002وماذ  هاكعطت ظكى حعلسحه -

لكعحش ألاشلي حلهنمت ىمل  إىع   لإلايجمي إ   ععه  ع لهظع قي ق ت ألاشلي حلالالد ي لهنمدت 

حؤلاوتدددددددع  حذهدددددددك لدددددددٌ لدددددددل  لف مددددددد  وجس دددددددي لهتق مدددددددد حلملحعكدددددددع  ىملددددددد  دندددددددم لإلايجمدددددددع  

  لاقتدع ىٌ ؤلاوتع  حتن  هع.   تنسوز  شلع  تظ بز  لهاذحلهقفعىع  
 

 :)ثانيًا(: التعليل الهكدى

 

 ُيلع  لٌ لهنسي لهظع   لعيمل :

لهتمز لهيمدعذ  لمل ت تدي  دزلطدي لدمث   لإلاتغ د ل  له مئمدي لهدلل مدي حلل عزجمدي حأهممدي  -

لقددا    ددع لهنلقددع  لهنعلددي   دددا لهاقعيددي حلإلايدد  ح دد  لهيمددعذ  لهقعسمددي  لهاددذ  الالصددعل 

  ألاشلدددددددي لصدددددددعل إ لز  لهقًدددددددعيع  عىت عزهدددددددع جدددددددص  لدددددددٌ الاطدددددددت للمكمع  لهاقعسمدددددددي ل ىملددددددد 

لحددد  حقددز حقددا  ألاشلددي  لهاددذ" ح Contingent  "لإلااقدد  لهدداقا " للصددعل حلرت دد  ىددٌ 

  ل  ددد  ىملدددد  لهترفدددمط حالاطعؼددددنعز حلهتحظدددب حلإلاددددد  لهصل دددد  للصددددعل أقدددط حإومددددع  ددد  

 لهفا ت أتتن ق ت حأثيع  حاند ألاشلي.
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له دليي  تقدين ومعذ  ىعلي ك مي لسلكص ىمل  للجالوب لهتتصم مي    لهتمع  لهدزلطع   -

مي لإلاف ابي الالصعهلإلاع يي هألشلي كعهت   ز ىمل  أهممي تؼكمت أس   هألشلي، حلهتكد زل  

 الالكددعرىملدد  لهتنعلددت لدد  ألاشلددي ثددن لحددا   الالصددع لهنلقددع  لهنعلددي ح  لمعزسددهذحلددز ب 

س  ليجمممددي  دا ددي لإلايجمددي حثقعأ  ددع ححجمدددع حواىدددع حلددمث   ذهددك إ دد  ليددعح  جالوددب ألدد

   ألاشلي.للصعل ىمل   تع   

  لهتق مد لهدزلطع  لٌ الاىتمع  ىمل  وماذ  ز  لهتنت    لهتحا    -
م
  د لهر  هن يندد لكدديع

 لإلا دددع ز  أح لدددع أطددد اه  إ ددد  الاىتمدددع  ىملددد  الالصدددعل   ددد  حلهتكياهدددا   لهت دددذطدددت لهتقدددد  

  يمددددداذ  لإلا دددددع ز  حلهدددددر  ينتمدددددد ىملددددد  لهتدددددالشه 
م
  لهدلل مدددددي الالصدددددعل   ددددد ُيندددددسا إىللمدددددع

هظدددددددسىي وقدددددددت  الالصدددددددع   ددددددد حلل عزجمدددددددي ه ميجمدددددددي حالاىتمدددددددع  ىملددددددد  لهتقيمدددددددع  للحدي دددددددي 

 دعدددددل  لطددددتكع ي طددددساني حأنعهددددي أثيددددع  ألاشلددددع ، حهددددا لددددع
م
 لإلان الددددع  لهدقمقددددي وددددمعوع

 لصليددددد الاهتمدددع   دزلطددددي 
م
  لهتتعى مددددي لهؼدددعل ي د لز  ألاشلددددع  الالصدددعل يصدددععب أيًدددع

يم دت لهدس     علىتمدع  ىملد  قالىدد لإلان الدع  لإلاتععدي ىدٌ لإلااقد  لهكملد  هألشلدي حهدا لدع

 حإ لز  دددددددع   ددددددد لإلاظدددددددتق  مي هددددددددرر لهيمدددددددعذ  
م
  عطدددددددتردل لهتنعلدددددددت لددددددد  ألاشلدددددددع  لظدددددددتق  مع

 .الالصع لهتقيمع  للحدي ي هتكياهاجمع 
 

 :احلديجة يف دلال االتصال وإدارة ازأمةة االجتايات ثالجًا : احملور الجالح:

 

حإ لز  ألاشلدددي ىملددد  لظدددتا  لهدزلطدددع  لهنسبمدددي للحدي دددي  اجدددا ىدددع   الالصدددع لم دددز لكدددع  

لكددعل  لحددد     دد أجس ددز  لهاددذدنددم لهدزلطددع    عطددتايع  عهيدددز  لددل  لهظدديال  ألال دد   

لصددس   دد كعملجددعل  الاقتصددع يي حله ددحمي حلنعلجددي حطددعست ؤلاىددل  هدد نم ألاشلددع  لملح مددي 

 حانم لملجتمنع  لهنسبمي حلٌ هرر لهدزلطع :

، عدددا  لإلانعلجدددي له دددحتمي  شلدددي لوت ددداوصل لل يدددعش س ح ددد   زلطدددي 0221-دراسااا  ن اااخ    ياااد

لصددددس حلاالدددد ز إ دددد    دددد لف مقمددددي لح م مددددي إلاًددددماه له ددددح  لهقالمددددي حللحصبمددددي حلإلاظددددتق ي 

لنعلجتا إىللمع هألشلي لٌ ق دت دندم له دح     لإلاف ا   الالصع ىد  عمع يي لًماه 

لنعلجددي ألاشلددي   دد ه نددد لملحملدد  ىملدد  ل تيله ددح الالصددع لهسطددممي حلل عالددي حلس  ددز لًددماه 

 ألاثعز لإلات ل ي ى ي ع هد  للجمعه  .  لعتال  حه حجا  لطت للمكمي لحد   

 لهاددددذحألاشلددددي ح  الالصددددع لكددددع    دددد حلتتدددد  وتددددعسة لهدزلطددددي لدددد  وتددددعسة لكماىددددي لددددٌ لهدزلطددددع  
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عدا  لددمث    Fiona Chew، Sushma Palmer 2003-2007أجس دز لدعلسل  دزلطدي كدت لدٌ 

لاجمددددددي طدددددد ا مع  للجمددددددداز ح ددددددرهك  زلطددددددي ألددددددع   إ لز  الاشلددددددع  ح  دددددد لإلان الددددددع  له ددددددحمي 

أشلدي لوت داوصل لل يدعش س لعالدي   د لل  ألاشلع  لتم  ي  الالصع عا  أهممي  2010لهغصلح  

 إ دد  ق ددي لددددزكع  2009 دد  لسع ددي ىؼددس جالوددب لإلانسأددي  ع شلددي.  مددع لاالدد ز طدددع له فددسلح  

لإلاسلعدددت لهتيتمريدددي لحم دددي لوت ددداوصل لهفمددداز  دددعهس ن لدددٌ للجددددا  ؤلاىللمدددي   ددد ىميدددي لهدزلطدددي 

حلهتاىا ي  رفاز  لهابع  حإه   عأي لهتنسي هلحم ي هن يعثس ىمل  لوتقدع  لإلا حداث ه إلاسلعدت 

 الالصع لهظ ا  ؤلايكع مي. ح رهك  زلطي عيعه جيمد عا  لإلاظ اهمي ؤلاجتمعىمي هاطعست 

لإلاف ا  لٌ لل   الالصع وتعسكدع إ   أه    يي  عهتف م  ىمل  أشلي لإلاسحز حلاال ز للجمعه   

لنعلجتدددا هألشلدددي حلىتمدددع  ؤلاىدددل    ددد له دددح  حلملجدددل  لهنعلدددي يغ دددب ى مدددي لهفدددعد  لل بددد   

 ؤلازػددع  ىملدد  لإلاصددع ز لهسطددممي ه من الددع  حأه لإلاالقدد  الاهكت حومددي لهنعلددي لعظددن  عهفددعد  

هتن من أح تغم دددد  طددددد ا  للجمدددددعه  .  مدددددع ز ددددص  دندددددم لهدزلطدددددع  لهنسبمدددددي لهددددر  ل يتن ددددد   دددددع

حلت ددددع  زلطددددي أمصددددت ى ددددد    الاقتصددددع ييلنعلجددددي ألاشلددددع    دددد  الالصددددع للحدي ددددي ىملدددد   حز 

إ لز  ألاشلددع  الاقتصددع يي  ددعملجتم  لإلاددع     دد عددا   حز لهنلقددع  لهنعلددي  (30) 2010للحظدداه 

عدددا  زالدددد حلح مدددت لنعلجدددي له دددح  لإلاصدددس ي  (31) 2009لهظدددنا   ح زلطدددي طدددمعى لعضددده  

عدا  زالدد  2009( 32)، ح زلطدي لعهدد ى دد للجدال  تيلفع  دع له دح  د هألشلي لإلاعهمدي لهنعإلامدي 

لإلاالقددد  ؤلال عز دددي   ددد حلح مدددت لإلانعلجدددي ؤلاىللمدددي هقًدددعيع حلاوددداىع  ألاشلدددي لإلاعهمدددي لهنعإلامدددي 

  أل عز لصس(. –لهنسبمي  –لهنسبمي )للجص س  

  الالصدددعل عدددا  ألاشلدددي لإلاعهمدددي لهنعإلامدددي حلقمدددمن  حز  Timothy Combs (2007)(33)لطدددي  ز 

حأهممتددددا  دزلطددددي حتن مددددت أطدددد عه ألاشلددددع   TVAN Savie (2008)(34)أثيددددع  ألاشلددددي ح زلطددددي 

للجمعه  يددي حلعالددي لهقيددال  لهتًددعسمي ح زلطددي  الالصددع الاقتصددع يي حلت ددع لاقدد  حطددعست 

Andre Kohut (2008)(35)   عددددددا  لح مددددددت لهتمعلددددددع  ؤلال ددددددعز لهسس ظددددددمي  كبدددددد   لملحفددددددع

إلدددعز تغفم  مددددع هألشلددددي   دددد لهت متص اومدددي ل ددددت أدددا ع حض إه إه  حسدددده  ادددى  إسدددده  حإه اددددى سددده   

الاقتصدددع يي ح ددد  لدددٌ لهدزلطدددع  لهادددذ عدددد    دقدددي لهتمعلدددع  حطدددعست ؤلاىدددل  لهكبددد   أثيدددع  

 .ألاشلي 
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احلديجة يف دلال االتصاال واععاالم    لالجتاياتثانيًا : أيم اخلطوط العريضة 

 ازأمةة : وإدارة

 

   مكاه زس يهذ الالصعل   ألاشلي ىمل   حز هرر للصعل لس  ز الالكعر للحديع     زلطي  -1

 الاطت للمكمع  لهاقعسمي لهاذ تنمت ىمل  لكيب أح لي  حقا  ألاشلي    

مي لإلاتفدددددددداز  حأهمدددددددددن الاىتمددددددددع  ىملدددددددد  الالصددددددددعهلهتمدددددددز لهدزلطددددددددع  للحدي ددددددددي  عهتقيمددددددددع   -2

مي لددددددٌ الالصددددددعهحإ لز  ألاشلددددددع  إلاددددددع هدددددددرر ألاىؼددددددفي  للصددددددع   دددددد لهتكياهاجمددددددع  للحدي ددددددي 

 جالوب حوتعسة لعثس  ىمل  أىؼفي لإلايجمي ىمل  لإلاد  لهفا ت 

لهتمددددددز لهدزلطددددددع  ألاجيبمددددددي للحدي ددددددي  تقدددددددين ومددددددعذ  ىعلددددددي  مددددددع لس ددددددص ىملدددددد  للجالوددددددب  -3

مي الالصعهي كعهت   ز ىمل  أهممي تؼكمت أس   هألشلي حلهتكد زل  لهتتصم مي لإلاع يي هألشل

لهدزلطددددع    دددد ه تنعلددددت لدددد  ألاشلددددي لقعزوددددي  عللكددددعر  الالصددددع لإلاف ابددددي حلدددددز ب لظدددد ا   

 لهنسبمي.  

  لهتتعى مددددي لهؼددددعل ي د لز  ألاشلددددع   علىتمددددع  ىملدددد  قالىددددد الالصددددعل الاهتمددددع   دزلطددددي  -4

 هكمل  هألشلي لإلان الع  لإلاتععي ىٌ لإلااق  ل

ألاشلددي  للصددع لهتمددز لهدزلطددع  للحدي ددي  تفددا س ومددعذ  وجس ددي لصددل  ه تف مدد  لهكملدد  ح  -5

 حإ لز  ألاشلي  اجا ىع  لمع ينكع الالكعر لهنع  ه تغم  

ليددددعلي للكددددعر لهدزلطددددع  طددددال  لهنسبمددددي أح ألاجيبمددددي ىملدددد  عددددد طددددال  هدزلطددددي  حز ؤلاىددددل   -6

هقًدعيع ألاشلدي الاقتصدع يي لهنعإلامدي حلمث  ل  دع  اجا ىع  حلهتغفمي ؤلاىللمي  اجا لدع  

 لٌ جعوب حىمل  لدزكع  للجمداز لإلات قي لٌ جعوب ألس
م
 .لح مع
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 اخلالصة:

  ألاشلددي  اجددا ىددع  للصددعل يمكددٌ لهقددا  أوددا لددٌ لددل  لسلجنددي حلح مددت أ  مددع  لاوددا  

أس ددد  له حدددع حلدددع لزلددد ط   مدددع لدددٌ لاوددداىع  عما دددي أسىمدددي  كدددعدىل   حإ لز  ألاشلدددع  زالدددد 

ألاشلدددددي لدددددٌ لسع ددددددي لهنمالمدددددع  ) ددددد  له معومددددددع ( إ ددددد  لسع دددددي إيكددددددع   للصددددددع لفددددداز  زلطدددددع  ح 

وجس ددددع  حومددددعذ  ػددددعل ي لعيددددعح  هددددرل لإلااوددددا   عهتح مددددت حلهتتظدددد   لدددد  لف دددد  )لهعظددددنميع ( 

 لدددددٌ  زلطدددددي للجالودددددب 
م
حبدددددليع  لهقدددددسه لهالعدددددد حلهنؼدددددس ٌ، ح دددددرهك لحدددددا  الاهتمدددددع  لدددددالسل

ألاشلي ل   ليعح  جالوب ألس   متمدي   د  ليجداز   تدمث   ثقعأدي لإلايجمدي   للصعل    لهكممي 

 لهاددذألاشلدي حألاطددعهمب حلهتقيمدع  للحدي دي  للصدع إ لز  أس د    دد ، حها   دع حلظدتا  للحكمدي 

 لددددٌ للجالوددددب لهنلجمددددي أقددددط لددددٌ 
م
تظددددترد  ؤلادنددددع  حللجالوددددب لهاقعسمددددي د لز  ألاشلددددي  دددددل

  ألاشلددددددددددي  حلددددددددددد  لددددددددددمث   للجالوددددددددددب لهتيجمممددددددددددي للصددددددددددعل   لددددددددددل  لهتف مدددددددددد  لهنمملدددددددددد  هيمددددددددددعذ

  ألاشلددي حتنددعطن الاهتمددع   دزلطددي حلح مددت ألاشلددع   اجددا للصددعل حلهتكياهاجمددي ىملدد   تددع   

 حذهك ىمل  لظتا  لهدزلطع  لهنسبمي أح 
م
ىع  لعالي ىمل  لإلاظتا  الاقتصع   لح مع حىعإلامع

 ألاجيبمي ىمل  عد طال 
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informations avant de les publier car elle accorde un soin 
particulier à la crédibilité de leurs informations. Qu’il s’agisse 
de la radio, de la télévision ou de la presse écrite ou 
électronique, la majorité cherche à fournir aux récepteurs une 
information correcte en évitant de lancer des rumeurs. Le 
journalisme en Tunisie est un journalisme qui accorde un 
intérêt particulier à la crédibilité de l’information alors que 
l’exclusivité comme critère est classée en deuxième lieu. Cela 
n’empêche pas de dire que la culture du buzz est ancrée aussi 
dans les pratiques journalistiques. Mais il s’agit d’un usage de 
qualité des médias sociaux. Denis RUELLAND (1993) a signalé 
qu’il existe un « savoir-faire journalistique » qui s’efforce de 
concilier « l’exigence de précision et de cohérence véhiculée 
par l’idéologie professionnaliste dominante d’une part, et le 
monde vécu ambigu, opaque, flou d’autre part ». 

Cependant, les jeunes journalistes tunisiens sont appelés à 
faire la différence entre l’usage personnel et l’usage 
professionnel étant donné qu’un journaliste ne devrait pas 
présenter ses avis personnels sur un média social public mais il 
devra toujours répondre aux règles de la charte éditoriale du 
média dans lequel il travaille.  

Cette recherche a mis l’accent sur les pratiques des jeunes 
journalistes tunisiens sur les médias sociaux. Mais il y a un 
public tunisien de journalistes adultes qui ont développé aussi 
des usages sur les médias sociaux. Cela devra faire l’objet d’une 
recherche ultérieure. 
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4. Conclusion 

Dans leur rapport les chercheurs Yvon ROCHARD, Denis 
RUELLAN et Daniel THIERRY (1997) ont signalé que la seule 
source d’information électronique reconnue est celle des 
agences de presse. Il s’agit selon eux d’une information 
produite par des journalistes pour des journalistes. Et 
l’information produite par ces agences constitue 
traditionnellement une référence pour la profession, sauf 
qu’actuellement, ce n’est plus le cas étant donné que les 
médias sociaux sont devenus eux aussi source d’information 
électronique. 

Bien que les jeunes journalistes tunisiens interviewés suivent 
l’actualité sur les médias sociaux, ils ne croient pas toutes les 
informations publiées sur ces plateformes virtuelles. Mais ces 
dernières sont devenues des sources d’informations sachant 
que tout travail journalistique exige la multiplication des 
sources d’informations pour s’assurer de la crédibilité des 
informations. 

Il serait critique ainsi de négliger l’importance des médias 
sociaux dans le travail journalistique. Ils sont devenus des 
moyens indispensables vu qu’ils se présentent comme des 
nouveaux outils de collecte et de diffusion de l’information 
dont le champ n’est plus seulement local, régional et national, 
mais international. Mais les jeunes journalistes tunisiens sont 
appelés à maitriser l’usage de ces moyens au service de leur 
travail. La vérification de l’information auprès d’une deuxième 
source demeure être une étape importance. 

De même, la majorité de ces journalistes cherche à vérifier les 
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En ce qui concerne la vérification de l’information, « après le 
14 janvier [2011], on a assisté en Tunisie à un afflux massif 
d’informations issu du réseau social Facebook. Les Tunisiens 
partagent en permanence des articles et des vidéos entre 
eux, si bien que certains administrateurs des pages Facebook 
sont devenus des faiseurs d’opinion. Ils appellent aux sit-in 
et diffusent des communiqués de presse sans aucune 
autorisation et sans vérifier leurs sources (…). Les exemples 
sont nombreux, au mois de février 2012 une information 
partagée très rapidement sur Facebook a parlé de la 
distribution de bonbons méthamphétamine dans une 
école(…). Cette information a été démentie au début par 
certains médias puis confirmée par la télévision tunisienne » 
(CHOSN, et LAHOUIJ, 2013, p : 350). Actuellement, ce n’est 
plus le cas. Il s’est avéré selon notre étude que les jeunes 
journalistes tunisiens vérifient l’information avant sa 
publication directe sur les médias dans lesquels ils 
travaillent. Cela s’explique par la vague des rumeurs qu’a 
traversée le pays entre 2012 et 2013 et qui a été menée par 
les médias. Donc les journalistes tunisiens se sont trouvés 
appelés à rectifier leurs informations, ce qui leur a appris le 
processus de vérification de l’information. 

Il est devenu beaucoup plus facile pour les individus ayant 
accès à Internet de devenir eux-mêmes 
producteurs/diffuseurs d’informations (CARDON et 
GRANJON, 2003). 
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en reprenant les séquences et les images rapportant les 
événements sanglants dans les régions, diffusées par les 
médias internationaux. Ces groupes Facebook favorisaient la 
liberté d’expression au moment où les journalistes étaient 
opprimés et les médias étaient censurés.  

De plus, il s’est avéré que « la technique n’apparaît plus 
comme l’instrument d’accomplissement de choix d’ordre 
politique, elle prend le pas sur ces critères pour se faire le 
ciment d’un mode de produire l’information » (RUELLAN, 
1993). 

Notre étude a confirmé aussi que cet usage des médias 
sociaux par les jeunes journalistes tunisiens est d’ailleurs 
ancré dans les usages personnels et professionnels de ces 
journalistes. Il est à noter ainsi que certains journalistes 
tunisiens ont repris leurs aniciennes pratiques comme les 
partages de musique et autres. Ce qui confirme ainsi que 
« les usages des journalistes tunisiens de l’Internet et dans le 
cas d’espèces des réseaux sociaux, dénotent d’une quête de 
liberté d’expression et d’affirmation de soi, que ce soit avant 
ou après le 14 janvier 2011 ». (EL BOUR, 2013, p : 103). 

Par la suite, « le journaliste émetteur-citoyen et récepteur –
professionnel, offre une complexité de rôle à travers lesquels 
s’entremêlent les besoins d’affirmation identitaires, 
l’éthique professionnelle, le droit à l’expression, et la 
tentation de sortir des sentiers battus d’une pratique 
professionnelle antérieure qui a montré ses limites » (EL 
BOUR, 2013, p : 104). 
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Figure n°6 : La crédibilité de l’information vs l’exclusivité de 
l’information 

La figure n°5 confirme que 81 % des jeunes journalistes 
interviewés ne prennent pas de risque dans la publication 
directe de l’information publiée sur les médias sociaux. Ils 
vérifient l’information avant sa publication dans les médias 
dans lesquels ils travaillent. Seulement 6 % des interviewés 
prennent ce risque. Et d’ailleurs, ces 6 % cherchent toujours 
l’exclusivité pour leurs médias. Par contre, 94 % préfèrent 
présenter aux publics des médias dans lesquels ils travaillent, 
une information crédible. 

Donc, l’usage des médias sociaux n’est pas nouveau chez les 
jeunes journalistes tunisiens. Il est plus ancien que les 
événements du 14 janvier 2011.Dans une ancienne étude de 
Hamida EL BOUR (2013), sur l’usage des médias sociaux par 
les journalistes tunisiens, il s’est avéré qu’au début des 
événements du 14 janvier 2011, ces espaces virtuels 
notamment les groupes Facebook étaient un moyen pour 
faire passer une information absente des médias classiques, 
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Figure n°4 : Vérification des jeunes journalistes tunisiens de 
l’information publiée sur les médias sociaux 

D’après la figure n°3, la majorité des jeunes journalistes 
tunisiens vérifient de l’information publiée sur les médias 
sociaux. Il s’agit de 81 % des personnes interviewées. Et selon 
la figure n°4, 88 % de ces interviewées cherchent à vérifier 
l’information afin de s’assurer de sa crédibilité. Donc 12 % 
seulement de nos interviewées négligent les informations 
publiées sur les médias sociaux. 

 

Figure n°5 : Prise de risque dans la publication directe de 
l’information publiée sur les médias sociaux 
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La figure n°2 montre que la majorité des jeunes 
journalistes tunisiens utilisent les médias sociaux pour des 
raisons personnelles et professionnelles.   31 % seulement 
des journalistes interviewés font usage des médias sociaux 
pour l’une des raisons. Mais en ce qui concerne l’usage 
professionnel, les entreprises ont aussi pris consciences de 
l’importance de ces plateformes numériques. 

 

 

Figure n°3 : Degrés de confiance chez les jeunes journalistes 
tunisiens 
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Selon la figure n°1, la majorité des jeunes journalistes 
tunisiens interviewés ont tendance à utiliser Facebook 
sachant que cet usage n’est pas nouveau après les 
événements du 14 janvier 2011. L’usage de Facebook était 
populaire avant même que ces événements aient lieu, mais 
le contenu disponible sur ce média social était limité à cause 
de la situation de censure imposée par le régime en place à 
cette époque.  

Classé en deuxième lieu, Twitter attire aussi ces jeunes 
journalistes tunisiens étant donné que les médias étrangers 
notamment les médias européens ont tendance à utiliser ce 
média social. Et afin d’entamer des conversations vocales et 
vu que les appels téléphoniques sont chers, ils utilisent 
What’sAp ou Viber. D’autres médias sociaux sont devenus 
familiers dans les usages des jeunes journalistes tunisiens à 
savoir Instagram, Google + et LinkedIn. 

 

Figure °2 : Nature d’usage des médias sociaux par les jeunes 
journalistes tunisiens 
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suivent l’actualité sur les médias sociaux ?, est-ce qu’ils 
pensent que l’information relayée sur les médias sociaux est 
crédible ?, sont ce qu’ils partagent cette information avec le 
public des médias dans lesquels ils travaillent ?, est-ce qu’ils 
vérifient l’information relayée sur les médias sociaux avant 
sa diffusion ?, est ce qu’ils accordent un intérêt à 
l’information exclusive ou à la crédibilité des 
informartions.etc. Nous chercherons ainsi des réponses à ces 
questions, à travers les expériences vécues de notre corpus 
de recherche. 

Notons que ce choix de méthodologie est lié aux contraintes 
disponibles sur le terrain. Nous ne possédons pas le nombre 
exact des journalistes tunisiens notamment ceux qui sont 
âgés entre 25 ans et 35 ans. Donc une enquête sur terrain 
démarre être difficile étant donné qu’elle ne sera pas 
représentative de la population  ciblée. 

3. Résultats et interprétation 
 

 

Figure n°1 : Les médias sociaux utilisés par les jeunes 
journalistes tunisiens 
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et ce, en se posant la question suivante : Quelles sont les 
pratiques des jeunes journalistes tunisiens suite à la 
disponibilité des informations sur les médias sociaux ? 

 

2. Corpus et méthodologie : 
 

En réalité, « le mécanisme de prise de décision de diffusion 
[de l’information] semble (…) rationalisé » (DEGAND & 
GREVISSE 2012, p : 105). Les médias cherchent à augmenter 
le nombre de leurs lectorats ou auditeurs ou spectateurs et 
ce en mettant à leur disposition une matière 
informationnelle. Mais l’apparition des médias sociaux a 
remis en question la profession journalistique par rapport à 
la fiabilité de l’information.  
 

On se demande aujourd’hui, si les jeunes journalistes 
tunisiens utilisent l’information diffusée via les médias 
sociaux et quelles sont les pratiques qu’ils adoptent face à 
ces informations.  
 

Cela nous a poussé ainsi, à mener des entretiens directifs 
auprès d’un échantillon de jeunes journalistes tunisiens qui 
appartiennent aux différents types de médias (presse écrite, 
presse électronique, radio et télé). Ces journalistes exercent 
le métier du journaliste dans des médias du secteur privé et 
du secteur public. 
 

Notre échantillon se compose d’ailleurs, de deux femmes 
journalistes et de deux hommes journalistes pour chaque 
type de média. Tous ces journalistes interviewés possèdent 
des comptes sur différents types de médias sociaux.  

Beaucoup de questions nous interpellent déjà: est ce qu’ils 
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Les journalistes aussi ont développé de nouvelles pratiques 
grâce à la marge de liberté dont ils sont dotés mais la 
question de fiabilité de l’information a été toujours au cœur 
de l’exercice de la profession. Confrontés à la rapidité de 
transmission d’informations qu’offre les médias sociaux, les 
journalistes tunisiens, se trouvent appelés à suivre la course. 
Entre temps, la fiabilité de l’information a été remise en 
question étant donné que « l’information journalistique n’a 
de crédibilité et, par conséquent, de valeur sociale que parce 
qu’elle repose sur le postulat d’un rapport de vérité entre le 
réel et le discours journalistiques sur le réel » (CHARRON, 
LEMIEUX & SAUVAGEAU, 1991, p:12). Ensuite « l’absence 
d’erreur jouerait, inversement, un rôle important dans 
l’appréciation symbolique de la valeur des journalistes » 
(DEGAND & GREVISSE, 2012, p : 103). 

Par ailleurs, une enquête américaine (CISION Group, 2009) a 
confirmé que 89 % des journalistes (dont le nombre était 
365) se tournent vers les blogs, 65 % vers les réseaux sociaux 
à savoir Facebook ou LinkedIn, et 52 % vers le microblogging 
tel que Twitter, pour trouver des informations. 

Il ne fait aucun doute que le 14 janvier 2011 a marqué une 
prise de conscience du droit à la liberté d’opinion et 
d’expression en Tunisie. Toutefois, cette nouvelle situation 
en Tunisie a créé des nouveaux défis auprès des jeunes 
journalistes tunisiens qui sont l’objet de cette recherche. 
L’objectif de cette recherche alors, est de mettre l’accent sur 
la manière avec laquelle se comporte les jeunes journalistes 
tunisiens, face à l’information relayée sur les médias sociaux 
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désormais sans que les médias ne nous rapportent l’actualité 
qui se déroule dans nombre de pays arabes et sans que le 
Web et la blogosphère ne bruissent et ne répercutent le 
“buzz” de ces mouvements de révolte qui se font entendre 
dans le monde arabe » (GHAZALI, 2011). Toute de suite 
après, les pratiques des Tunisiens sur le Net se sont 
développés au fur et à mesure au point que nous parlons 
aujourd’hui de 44 % de la population connectée (EL ZAIEM, 
2014, p :10). 

Etant donné que la scène médiatique tunisienne a connu une 
réforme remarquable, il y a eu non seulement la disparition 
ou le gel des instances de répression et de contrôle mais 
aussi l’émergence d’un espace public qui encourage la 
liberté d’expression notamment avec l’émergence de 
nouveaux titres de journaux et de nouvelles radios et télés 
et ce, sur tout le territoire tunisien.  

Au cours de ce changement, la scène médiatique a connu un 
« dérapage médiatique » (INRIC 2012) qui a enregistré des 
dépassements journalistiques qui touchent la déontologie 
du métier (pugilat politique, règlement de comptes 
personnels, désinformation, défamation.etc.). Avec la 
propagation des rumeurs, le Tunisien a commencé, de son 
côté à apprendre des techniques pour vérifier l’information 
relayée par les médias (classiques et sociaux). Il est à noter 
d’ailleurs que le journalisme classique s’est trouvé en 
concurrence avec le journalisme citoyen exercé via les 
médias sociaux. 
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Certains tunisiens résidents en Tunisie ou ailleurs ont trouvé 
dans la blogosphère une solution pour critiquer le régime 
mis en place. « Ammar » inventé en 2007 par le bloggeur « 
Titofe » est le pseudonyme qui désigne la censure incarnée 
par l’Agence Tunisienne d’Internet « ATI ». (…) Utiliser ce 
prénom pour désigner l’institution de la censure, c'est-à-dire 
l’ATI, cela dénote une volonté d’abaisser ce pouvoir et le 
présenter comme un personnage brutal, inculte qui ne peut 
qu’interdire violement. (…) En 2007, l’ATI a commencé la 
censure des blogs jugés dépassant les limites et touchant à 
des sujets interdits» (CHEBBI, 2013). Or, face à cette censure 
illimitée, les bloggeurs se sont placés sur Facebook après 
avoir trouvé un nouvel espace pour s’exprimer plus 
librement. « Ainsi le réseau social le plus populaire en 
Tunisie, aura permis à la blogosphère tunisienne de 
conquérir des espaces nouveaux et un public plus large » 
(ibid., 2013). 

Et avec les événements du printemps arabe, grâce aux 
réseaux numériques, « de nouvelles modalités d’expressions 
et de résistance politiques ont vu le jour, confrontant l’idée 
que le pouvoir n’est plus seulement celui des Etats mais qu’il 
susceptible de réapparaitre dans ses interstices, au travers 
de nouvelles formes de dissidence » (CHARDEL, 2013). Les 
médias sociaux ont répondu ainsi, aux attentes des 
Tunisiens, après leur avoir offert un espace public de parole 
libre (BELAID, 2015). 

Il est à noter aussi, que « depuis les tous premiers jours de 
cette année 2011, pas un seul [événement] ne passe 
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1. Présentation du sujet : 
 

Avant les événements du 14 janvier 2011, les Tunisiens 
souffraient de la censure en temps réel aussi bien qu’en 
temps virtuel. « Les journaux d’opposition étaient 
marginalisés, les livres étaient censurés, les sites web 
critiques étaient systématiquement bloqués par un système 
centralisé de filtrage de l’Internet (…).Pendant plus de vingt 
ans, le régime a fait de la censure un système de 
gouvernance, en instituant des mécanismes complexes et 
ingénieux pour verrouiller l’espace informatique et 
médiatique et contrôler d’une main de fer tous les moyens 
de communication, publics et privés » (BUCKLEY, CHAABI & 
OUARDA, 2012, p :15). Et « pour s’informer sur ce qui se 
passait dans leur pays, les Tunisiens étaient obligés de se 
tourner vers les chaînes satellitaires, comme Al Jazeera et Al 
Arabiya, et vers l’internet, même s’il était fortement 
censuré » (ibid, p :16). 

Pratiques des jeunes journalistes 

à l’ère des médias sociaux 

 

 
Nouha BELAID 

IPSI (Tunisie) 
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Conclusion : 
 

Brièvement, nous nous sommes parvenus à repérer 

plusieurs mécanismes de transmission de valeurs 

(syntaxique, gestuel et contextuel), une transmission qui 

passe par la communication et repérable par le biais de 

l’approche sociolinguistique qui nous a fourni une large 

marge de description et d’analyse. 
 

Les résultats obtenus nous montrent non seulement les 

mécanismes de transmission des valeurs à travers les médias 

et le rôle de discours médiatique et journalistique employé, 

ils montrent également la pertinence de la théorie d’Azzi.  

En effet, la théorie d’Azzi représente une bonne référence 

dans le traitement des objets de recherche une manière 

pertinente parce qu’elle permette une démarche 

scientifique adaptée, profonde, multidisciplinaire et riche de 

point de vue analytique.  
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sociale qui est à l’origine de l’impact d’interactions entre 
contenus médiatiques et l’héritage socio-cultuel9. 
 

A travers la première et la deuxième étude, il est facile de 
constater qu’il s’agit d’interaction complètement différente 
car dans la première étude l’instance de production 
médiatique n’a pas la même référence socioculturelle du 
public tandis que dans la deuxième étude l’instance de 
production et l’instance de réception appartienne à la même 
référence. L’impact sur l’imaginaire médiatique se 
différencie et les interactions se portent d’une manière 
distincte. C’est ce que nous amène une autre fois à 
l’équation d’Azzi concernant les impacts positifs ou négatifs 
des valeurs définis à la base de relation avec la référence 
socioculturelle.  
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On peut en effet avancer plusieurs explications, l’une est 
illustrée dans une pensée théorique « les médias sont le 
miroir de la société ». Donc les médias reflètent ce qui se 
passe dans la société selon cette hypothèse. Mais on sait 
qu’il n’y’a pas une réalité préconçue, Azzi évoque ce volet 
important et fait avancer une idée qui considère que les 
médias ont une fonction symbolique qui s’approche parfois 
à la réalité et s’éloigne d’autres fois7.  
En effet, il n’existe pas une seule réalité mais plusieurs 
réalités car chacun aperçoit la réalité d’une façon 
individualisée. 
 

La deuxième explication plus sure comme nous pensons 
réside dans la capacité des médias d’imposer une certaine 
réalité et de faire passer des messages et donc des valeurs 
comme l’affirme Azzi. Il ne s’agit donc que d’une réalité 
symbolique que présentent les médias8 et qui influence le 
public. 
 

Bref, et en se basant sur une petite expérience dans 
l’exercice de métier de journaliste, je pense qu’il y’a un jeu 
de rôle entre médias et public. Parfois le journaliste 
reproduit des expressions issues de quotidien, issues d’un 
même héritage culturel et social et automatiquement 
l’acceptation et l’appropriation seront plus facile. D’autres 
fois, il y’a un recours vers des expressions exagérées ou 
incohérentes avec la réalité du public mais la symbolique des 
médias finissent par les faires passer et accepter. Cela nous 
amène à une notion principale dans la théorie 
« déterminisme des valeurs », c’est la notion de l’imaginaire 
médiatique qui reflète cet état d’esprit psychologique et 
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Notre travail de recherche s’orientait vers une autre étude 
qui visait à consolider et travailler encore plus les objectifs 
arrêtés. Cette 2ème étude commençait avec les médias et se 
terminait avec le public en prenant en compte un élément 
important, celui du temps, et en s’intéressant à un objet 
différent et une méthodologie complètement différente. 
Ceci dans le but de combler le manque de la première étude. 
Le choix de l’objet est influencé par l’agenda  médiatique qui 
coïncidait avec des  évènements sportifs notamment la 
récente coupe du monde. On a tenté donc de suivre 
l’actualité sportive et l’étudier. 
 

Au départ, on suivait les médias (émissions télévisées, 
Journaux télévisés, journaux de presses et radio) et on notait 
les grandes qualificatifs et descriptions qu’on donne aux 
matches et aux évènements sportifs. Et puis on se dirigeait 
aux cafés pour récolter comment ces transmissions 
symboliques ont été reçues. 
Les résultats étaient « stupéfiants ». On constatait que le 
public reproduisait dans son major parti les qualificatifs 
médiatiques et les valeurs transmises sont celles qui 
dominaient. Si les médias évoque un thème et lui consacre 
un espace important, il devient à la une. 
 

 C’est vrai que cela consolide la théorie de l’agenda-setting 
mais ce qui est un petit peu nouveau c’est l’appropriation 
linguistique qui décrive des situations en se basant sur des 
valeurs référenciées et obtenues à travers des interactions 
internes d’une société et spécialement les interactions entre 
médias/public.  



 International Journal Of Social Communication: volume (04) Issue 9-10 /2017 

24  
 

imité consciemment le style vestimentaire repéré dans les 
films car elle considère que les actrices représentent le « top 
modèle » et elle veut en profiter de l’effort des différents 
métiers qui ont fait apparaitre cette actrice avec ce style 
« séduisant » comme elle pense.  
Il s’agit pour nous d’une appropriation inconsciente de 
modèle américain présenté à travers des films et d’autres 
formes médiatiques.  
A travers ces premiers résultats, on peut considérer qu’il 
existe effectivement une transmission des valeurs ou plutôt 
une redéfinition des valeurs de la beauté mais objectivement 
il reste difficile de prouver fermement cette transmission 
dans un moment ou les individus n’admettent pas cette 
transmission et se considèrent volontaires malgré qu’une 
bonne partie de la société, soit en ce qui concerne les valeurs 
esthétiques ou autres valeurs, témoigne l’impact médiatique 
sur les valeurs (individualisme,…).            
Bref, Les résultats obtenus dans cette étude expérimentale 
étaient insatisfaisants parce que les valeurs de beautés 
représentent elle-même un problème théorique que nous 
avons rencontré dans la phase de l’analyse des résultats. Il 
s’agit de problématique de l’objectivité ou la subjectivité de 
la beauté. En plus, les films ne sont pas la seule source qui 
pourrait influencer les valeurs. Donc les effets parasites 
m’ont poussé à repenser l’étude et s’orienter vers le 
traitement journalistique en se basant sur une méthodologie 
qui prenne en considération le contenu journalistique et la 
réaction public. 
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dans la société arabe. Le même problème se pose dans 
d’autres qualificatifs qui transmettent des faux-valeurs 
présentées comme des valeurs exemplaires dans une société 
(le mépris des autres est considéré comme puissance, 
l’exhibitionnisme…)    
En effet, et devant une situation de conflit linguistique qui 
reflète un conflit socio- culturel, la communication passe et 
le message passe sans résistance mais plutôt dans un climat 
de bienvenue. La question de civilisation comme l’appelle 
Malek Ben Nabi se pose avec insistance et le retour à cette 
idée fondatrice de Azzi est incontournable (la référence 
médiatique). Si on admet que l’américain se base sur son 
référence historique, culturelle, sociale… qui lui permet de 
décrire linguistiquement autant ces situations sociales, la 
question qui se pose, a ce que l’algérien ou l’arabe a cette 
même référence pour recevoir ces mêmes situations et avec 
ses mêmes qualificatifs et ce même vocabulaire?  
La réponse pour nous est tout à fait claire mais a ce qu’elle 
est vraiment claire pour le large public? C’est la question au 
quelle nous avons tenté de répondre en adressant un 
questionnaire à un certain nombre du public essentiellement 
des individus qui regardent les films américains et 
notamment des filles avec une apparence vestimentaire 
ressemblante au style américain.  
Il parait que le public ignore les faits des films spécialement 
sur la définition et l’orientation de ces valeurs esthétiques. 
Sur un ensemble de 20 questionnaires expérimentaux 95 % 
ignorent l’impact des films américains sur leurs valeurs 
esthétiques. Alors, il y’avait seulement une jeune fille qui 
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Le troisième mécanisme est contextuel : 
Ce mécanisme se base essentiellement sur l’exploitation des 
contextes à travers des techniques diverses. On fait parfois 
attirer l’attention des spectateurs et enrichir les séquences 
qui suivront avec des jugements. Donc le spectateur 
attendra avec patience les plans ou les séquences dont on a 
prédéfinis avec des messages conçues pour influencer les 
valeurs esthétiques du public.    
  En effet, l’approche sociolinguistique nous a permis non 
seulement de dépasser  la description syntaxique mais 
également elle nous a fourni de nouvelles pistes d’analyses. 
Au faite, nous nous sommes penchés sur l’analyse des 
situations sociales multiples médiatisées dans ces filmes. 
C’est un paradoxe qui s’installe.  
Il existait un emploi complètement incohérent de la langue, 
de vocabulaire et bien entendu de la référence culturelle et 
sociale. Des comportements, des dits et des qualifications 
langagières et sociales qui devraient être libertins, lubriques, 
paillards, dissolus ou bref immorale selon la référence arabo- 
musulmane sont présentés dans ces filmes autrement. Il 
s’agit d’une contradiction quasi-totale entre les valeurs 
esthétiques présentées dans les filmes d’un coté et les 
valeurs esthétiques de la société algérienne. 
En quelque sorte, c’est une contradiction entre la morale et 
l’immorale car on constate que les valeurs esthétiques 
transmises par les filmes américains sont contradictoires aux 
valeurs de la beauté dans la  référence arabo- musulmane. 
La beauté d’une femme par exemple est relative à la nudité 
et à quelques comportements considérés comme aberrants 
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structure sociale avec des contextes variés qui consolide 
l’opération de transmission des valeurs. 
Pour être plus clair, les mécanismes de transmission repérés 
sont multiples : 
 
 Un premier mécanisme est syntaxique ; 
 Ce mécanisme se fonde essentiellement sur les qualificatifs 
qu’on donne à un objet (maison, voiture, ville…) ou une 
personne (femme, homme…). Ces qualificatifs décrivaient 
subjectivement à travers la langue et précisément avec des 
mots forts les objets et les personnes. 
En ce qui concerne les personnes d’abord, On décrivait à 
travers les personnages des filmes et par voie orale des 
parties de corps, des gestes, des paroles et tout un mode de 
réflexion. Dans ce cas l’image à travers les plans choisis met 
en apparence le message à faire passer. Il est facile d’établir 
une constatation de la forte présence de la subjectivité dans 
la description des personnages avec un recours assez fort à 
l’association de cette beauté avec l’Amérique (Beauté 
américaine, privilège d’être américain ou de vivre en 
Amérique…). 
Et puis et concernant les objets, on retrouve également un 
recours à une description subjective pour doter un tel objet 
d’une valeur esthétique ou le contraire.   
 

Le deuxième mécanisme est gestuel : 
Ce mécanisme consiste à faire des gestes, des grimasses et 
tout ce que relève de la communication non verbale afin de 
passer des messages qui transmettent et influencent les 
valeurs esthétiques de l’audience. 
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de ceux qui répondaient à notre questionnaire est 40 
individus et ceux qui étaient sous observations atteindrons à 
peu près 120 individus. 
 

1.6- Référence  théoriques de l’étude : 
 

Nous nous sommes basés sur la théorie de professeur Azzi 
dans l’élaboration de l’étude et également dans ses 
différentes étapes. Cette théorie se caractérise par son 
attachement à notre objet et permet de satisfaire nos 
objectifs. C’est une théorie originale qui prenne en 
considération les spécificités sociales et culturelles de 
l’Algérie, terrain de notre étude, c’est un choix qui permet 
de se baser sur une référence riche et adapté, ce qui pourrait 
enrichir même les résultats et les analyses. 
 
2- Résultats et analyse : 
 

Dans la première étude destinée à étudier la transmission 
des valeurs de la beauté à travers les médias nous nous 
sommes rendu compte qu’il existait effectivement une 
transmission volontaire d’un certain nombre de valeurs de 
la beauté et une réception souvent inconsciente de ces 
valeurs par le public. 
On a parcouru à formuler ce résultat par le biais d’une 
analyse de contenu des films. On a retenu facilement 
plusieurs plans et séquences qui visaient à transmettre des 
valeurs esthétiques et des représentations prédéfinies. 
 L’approche sociolinguistique nous a permet de repérer non 
seulement le vocabulaire et la syntaxe de transmission des 
valeurs employé dans ces film mais également tout une 



 International Journal Of Social Communication: volume (04) Issue 9-10 /2017 

19  
 

La récolte des données a eu lieu par le biais de l’analyse de 
contenu et l’observation et enfin le questionnaire. 
A travers l’analyse de contenu, on étudiait le contenu des 
journaux, de la radio et de la télévision pour en mettre en 
lumière le discours journalistique. 
Et à travers l’observation on récoltait les informations 
relatives aux discours populaire et les manifestations des 
valeurs communiqués par les médias dans les propos et les 
dits de la population. 
Enfin le questionnaire avait pour fonction de remplir 
quelques informations que l’observation seule ne permettait 
pas de les avoir.        
  
1.5- Echantillonnage :  
 

Echantillonnage de l’étude est divisé en deux ; 
Echantillonnage des médias : ceci concerne les organes 
médiatiques qui ont traité l’actualité sportive. Nous nous 
sommes focalisés sur les médias d’expression arabe les plus 
côtoyés par la population, se sont : « Elchouroukelyoumi », 
«Elnahar eljadid», «Elkabar », « ElkabarElriyadi », « El 
haddaf », « AjwaaElmabaib », chaine de télévision nationale, 
la 3eme chaine de la télévision publique, « Elnahar Tv », 
« Elchourouk Tv », «ElchouroukElikhbariya », radio « cirta » 
et radio nationale.      
Echantillonnage du public : ceci concerne les individus 
soumis à l’observation et les individus qui ont répondu à 
notre questionnaire. Ces individus étaient répartis sur 10 
cafés publics qui se trouvent aux communes suivantes : Ain 
Smara, Elkroub, H ama Bouziane et Constantine. Le nombre 
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d’une manière générale est l’étude de rapports entre 
langage et société, entre autres, elle s’intéresse aux 
fonctions et usages de la langue dans la société, l’analyse 
discours et les jugements que les communautés linguistiques 
portent. 
Donc, la sociolinguistique représente pour nous une 
approche riche qui permettra d’analyser la relation entre 
trois variantes ; les médias, la société et la langue. Et ceci 
pour mettre en relief comment les productions 
journalistiques transmettent ou redéfinissent les valeurs  
 

1.4- Récolte de données : 
 

Vu le nombre important des valeurs et suite aux contraintes 
méthodologique de l’étude, nous avons limité notre champ 
d’investigation dans deux grandes entités, se sont : la beauté 
et le sport. 
Au départ, on a commencé par une tentation d’étudier les 
mécanismes de transmission des valeurs de la beauté et de 
prouver vraiment qu’il y’a une transmission. Nous avons 
procédé à une enquête expérimentale destinée au large 
publique mais les résultats insuffisants nous poussaient à 
réfléchir notre méthodologie. On s’intéressait alors aux films 
et aux programmes notamment les programmes « fashion ». 
Des résultats ont été retenus mais ils restaient insuffisants. 
Ceci, nous a poussé à emprunter une autre piste et se 
spécialiser davantage en allant des produits médiatiques 
vers les produits journalistiques dans lesquels nous avons 
trouvé des résultats plus au moins satisfaisants.    
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transmission et d’imposition de ces valeurs est également la 
façon de faire avec de la part des médias arabes.             
           
1.2- Détermination du champ d’étude : 
 

L’étude ne s’inscrit pas dans un cadre macro-médiatique 
mais plutôt micro- médiatique car malgré les constats 
globaux qui nourrissent les fondements de l’étude et 
provenant de la globalisation, nous nous sommes intéressés 
aux mécanismes de transmission de valeurs non pas les 
valeurs de globalisation mais d’autres valeurs micro en 
s’intéressant à prouver et comprendre ces mécanismes en se 
basant sur deux thèmes centraux ; La beauté et le sport.   
Il s’agit en effet de deux études qui se complètent ; l’une 
s’intéresse à prouver l’appropriation des valeurs et les 
mécanismes de cette appropriation, et l’autre illustre cette 
appropriation dans ses manifestations langagières  
 

1.3- Approche de l’étude : 
 

Afin d’adopter une approche qui nous permettrait de 
satisfaire les besoin de notre recherche, nous avons initié 
d’abord à répondre à une question centrale : comment se 
fait la transmission des valeurs?  
Logiquement, on ne peut évoquer une transmission sans la 
présence d’une communication et la communication ne se 
fait qu’à travers une langue.  
Donc, l’approche linguistique est indispensable. Notre travail 
s’orientait vers la sociolinguistique qui est une filière 
interdisciplinaire fondé sur les croisements des champs 
(linguistique, sociologie et autres)6. La sociolinguistique 
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nationale et un certain nombre de journaux, ce sont des 
années marquées par l’absence quasi-totale du cinéma et les 
productions cinématographiques ne sont abordables que 
par le biais de la télévision nationale qui choisissait des films 
adaptés et recourait au découpage des parties inadaptées. 
En revanche, les algériens résidants à l’étranger et les 
étrangers avaient un autre contenu médiatique 
complètement différent de celui qui existait en Algérie. 
Donc, On peut supposer et considérer que l’impact des 
médias a fait la différence. Dans les années 90, on distingue 
que le contenu médiatique se diffère entre les deux groupes 
(algériens/non algérien, algériens vivant en Algérie/ 
algériens résidant hors Algérie). Après les années 90, 
l’algérien s’ouvre de plus en plus sur les autres médias et les 
constats quotidiens et les différentes statistiques prouvent 
cette ouverture. Donc, il y’avait une certaine standardisation 
de valeurs et de comportements qu’on a l’habitude de les 
associer à la globalisation.  
On peut admettre que ce phénomène, dit la globalisation, 
influence le « global village » dans tous ces aspects 
(économie, culture,…) et parmi ces outils performants, les 
médias qui permettent essentiellement de diffuser les 
valeurs de la globalisation, c’est parce que la globalisation 
est enfin de compte un ensemble de valeurs imposées.       
Donc, à travers cette réponse, il y’a un retour vers cette idée 
fondatrice de Azzi qui insiste sur le référence médiatique et 
s’intéresse à vulgariser la relation entre média et valeurs. Un 
retour qui pousse à réfléchir aux valeurs imposées 
médiatiquement et aux formes et mécanismes de 



 International Journal Of Social Communication: volume (04) Issue 9-10 /2017 

15  
 

référence dont elles se baignent. Et contrairement aux 
modèles occidentaux, la religion a sa place prépondérante 
dans cette théorie. La religion est considérée comme la 
première source des valeurs5, ce qui signifie une sorte de 
révolution sur la pensée occidentale qui a l’habitude 
d’exclure la religion et de n’admettre que la pensée 
positiviste.  
En plus de cette idée que nous avions en tête, s’ajoute un 
constat basé sur des observations personnelles. En effet, je 
constatais dans la fin des années 90 la différence entre les 
algériens et les non algériens et même entre les algériens 
résidants en Algérie et ceux qui résident hors. Il y’avait en 
quelque sorte un certain fragment entre ces deux groupes 
pour ne pas dire plusieurs. Je constatais également une sorte 
de standardisation des valeurs et des comportements après 
les années 90, une standardisation non pas au sein de 
chaque groupe mais au sein des différents groupes unis. 
Il vrai que ces constats ne sont pas méthodologique ni 
scientifique mais ils sont à l’origine de plusieurs 
questionnements et évocateurs de quelques réponses et 
analyses. Une première piste et tentation de réponse réside 
pour nous dans l’observation, la même voie de 
questionnement.  
Il parait que les médias semblent offrir une bonne hypothèse 
et une réponse même dérisoire en attendant une autre 
affirmation finale à notre questionnement. La raison est 
simple selon les constats requis. Dans les 90, la grande 
majorité des algériens ne disposent ni de parabole ni 
d’internet. Le citoyen algérien n’avait qu’une chaine 
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transmission du capital symbolique. Mais l’objectif final sera 
orienté à mettre en lumière quelques idées et quelques 
contributions qu’a mis en avant le théoricien Azzi 
Abdrahmane et sur lesquelles nous nous sommes basés dans 
l’élaboration de cette étude d’une part, et d’autre part nous 
tentons d’apporter une petite contribution qui visent 
d’enrichir davantage la théorie de professeur Azzi et élargir 
son impact vers d’autres filières comme la sociolinguistique.      
Bref, on explique en ce qui suit la méthodologie de l’étude : 
 
1- Méthodologie :  
 

1.1- Elaboration et conception de l’objet d’étude :  
 

Depuis des années ma subjectivité me poussait à lire (avec 
fierté) les travaux de Azzi, Un monsieur que je l’ai connu dans 
un cours magistral animé par le professeur Bouali qui parlait 
avec grandeur en décrivant les idées de professeur Azzi. 
L’une des idées que je garde en tête et sur laquelle  j’ai fondé 
cette étude consiste dans le fait d’admettre que 
l’information ne se beigne que dans une mer avec plage. 
Cette idée -si simple dans son apparence- permet d’attirer 
l’attention des chercheurs à une réalité profonde celle de la 
référence médiatique. C’est une idée qui pousse à réfléchir 
dans un moment où le chercheur arabe est emporté par les 
modèles occidentaux qui ont leurs propres références et 
survivent dans un autre contexte qui n’est pas toujours 
semblable à celui auquel nous évoluons. 
 C’est le déterminisme de valeurs qui vient rompre cette 
synergie pour en proposer une nouvelle théorie qui prenne 
en considération les composantes de la culture et la 
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l’éducation…, entre autres, les théories de l’apprentissage, 
de l’imitation et de l’interprétation. Mais pour les valeurs 
comme on vient d’évoquer ci-dessus, la tache reste difficile 
voire même très difficile et très compliquée puisque l’objet 
de recherche est plus abstrait et d’une subjectivité plus 
élevée.    
Alors et pour pouvoir prouver et étudier la transmission des 
valeurs, noyau de transmission du capital symbolique 
comme nous pensons, nous nous sommes penchés sur 
l’étude de la communication entre l’émetteur et le récepteur 
en prenant en considération le jeu de rôle entre ces deux 
instances.  
Pour nous, il est tout à fait clair que la transmission des 
valeurs passe par la communication et on ne peut guère 
imaginer une transmission sans le recours à cette dernière. 
D’ailleurs, le théoricien Abderahmane AZZI considère que le 
message est la valeur4 pour en mettre en lumière 
l’attachement incontournable entre le message et la valeur 
au point ou on ne peut envisager l’un sans l’autre. 
Conformément à cette conviction, on ne peut qu’envisager 
une étude de la communication, une étude dans laquelle 
nous nous sommes basés sur une approche linguistique ou 
plus précisément une approche sociolinguistique puisque 
nous voulons prendre en considération les deux éléments 
fondamentaux qui se conjuguent et s’interagissent en 
permanente en influençant la conception humaine des 
valeurs, il s’agit des fais sociaux et des faits de la langue.   
Reste à signaler que l’objectif de cette étude est de 
démontrer et tenter de comprendre les mécanismes de 
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Le besoin, donc, est énorme et obligatoirement il faut câbler 
ce manque pour permettre aux sciences sociales d’avancer 
davantage non seulement par le fait des raccourcies et des 
présomptions (qui sont utiles certainement) mais également 
par la tentation de conquérir des terrains méconnus et 
nouveaux.    
Il s’agit alors de tenter de comprendre les mécanismes de 
transmission de valeurs pour élargir les analyses et aller de 
plus en plus vers une objectivité plus élevée dans l’étude des 
valeurs, un champ d’étude qui manque d’exactitude et de 
détermination.  
Cependant, ceci n’exclut guère les contributions théoriques 
multiples qui ont s’intéressé à l’étude des valeurs soit sous 
forme des explications notamment dans notre héritage 
social et culturel islamique et également les contributions 
qui ont tenté de faire comprendre les mécanismes de 
transmission entre deux instances de communication. Mais 
il faut admettre que ces contributions restent insuffisantes 
et limités. 
C’est vrai qu’on comprend mieux les mécanismes de 
transmission des messages, des mœurs, des traditions… 
Mais on comprend mal les mécanismes de transmission des 
valeurs. En communication par exemple on retrouve 
plusieurs modèles qui décrivent les mécanismes de 
transmission et de réception des messages, entre autres, le 
célèbre modèle de Chanon et Wever. Aussi, on retrouve en 
anthropologie, en sociologie et en psychologie les théories 
explicatives qui nous permettent de comprendre les 
mécanismes de transmission des mœurs, des traditions, de 
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De ce fait, le rôle des médias ne se contente point dans le fait 
d’informer, d’analyser et de commenter car on peut 
considérer que ces fonctions ne représentent que le coté 
apparent tandis que d’autres fonctions reflètent un autre 
coté caché ou disant moins apparent, un coté d’une 
importance cruciale qui est souvent absent dans les études 
des chercheurs et même de la conscience des 
professionnels.   
Pour la présente étude, l’objectif principal n’est pas limité 
dans le fait de prouver la transmission du capital symbolique 
mais également tenter de comprendre comment la 
transmission y lieu.   
Mais tout d’abord, il faut mentionner que cet objectif s’est 
forgé à travers le temps par le biais de quelques lectures et 
un ensemble de questionnements qui nourrissaient notre 
envi de comprendre les mécanismes de transmission 
notamment des valeurs car il existe –comme nous 
prétendons- un recours intensif aux raccourcies dans le 
traitement de cet objet. A ce titre, on constate depuis des 
années que les études focalisées sur l’étude des valeurs 
transmises par les médias sont des études qui commencent 
directement à décrire ces valeurs sans avoir montré que les 
valeurs sont vraiment véhiculées par les médias. 
Certes, il est très facile de considérer que les médias 
émettent des valeurs. Et effectivement, c’est juste. 
Cependant, on se base sur un terrain méconnu qui affaiblit 
les études sociales par l’introduction des effets parasites 
indésirables dans la recherche scientifique. 
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interactions et ses reflets. C’est pourquoi il est souvent 
considéré comme un produit spécifique.  
A ce titre, Patrick Charaudeau considère que la spécificité de 
produit médiatique est due à ce qu’il appelle «la trilogie 
médiatique »1. Il s’agit d’une coexistence entre la logique 
économique, la logique symbolique et la logique 
technologique. Autrement dit, le produit médiatique est à la 
fois un produit de commerce qui obéit aux règles 
économiques et qui doit générer des bénéfices financiers. Il 
est également un produit et un support de transmission et 
de production de sens. Et enfin, un produit de technologie 
qui profite des avancés relatives à la  qualité et de la quantité 
de diffusion.  
De son coté, Marc Raboy souligne –lui aussi- la spécificité de 
produit médiatique et s’intéresse davantage à l’aspect 
symbolique qui est -pour lui- le centre d’action principal des 
médias, c’est par les médias –comme il confirme- que les 
faits sont communiqués et dotés d’un sens2. En outre, Erik 
Neveu, il rejoint dans sa vision les propos de Raboy mais il 
s’intéressait plutôt à l’action social et le rôle des acteurs, 
entre autres l’acteur médiatique, dans l’introduction des 
débats publics et la construction des opinions publics. Et bien 
évidement, son rôle est incontournable3.  
Il est vrai donc que les médias émettent des faits ou disant 
des informations. Néanmoins, il ne s’agit pas uniquement 
d’une transmission des faits mais également du sens, des 
valeurs, des représentations… Bref, c’est une transmission 
de tout un capital symbolique.    
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Introduction :  
 

Les médias occupent de plus en plus une place 
prépondérante dans notre quotidien. Ils sont devenus un 
support utile, un support qui nous permet d’être à la page 
non seulement par le biais de suivre l’actualité mais 
également par un stupéfiant flot d’informations 
ininterrompues touchant les différents aspects de la vie 
humaine. 

 

Cette spécificité des médias et bien d’autres sont à l’origine 
de la forte présence et le grand usage des médias dans le 
monde. En effet, les médias fournissent sans cesse des 
produits médiatiques censés de satisfaire les besoins 
innombrables du public. C’est la raison pour laquelle le 
produit médiatique est varié. Et on peut même considérer 
que le produit médiatique est varié au sein même de la 
même variété car il est un produit multidimensionnel 
(culturel, social, politique et économique à la fois) non 
seulement par sa conception mais également par ses 
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