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د .ؽّ١بء اٌٛٙاس :ٞدوزٛسح ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌؼبَ ٚاٌغ١بعبد اٌؼّ١ِٛخ ِزخصصخ فٟ
االػالَ اٌغ١بع ٟعبِؼخ اٌحغٓ اٌضبٔ .ٟاٌّغشة
د .فبطّخ اٌض٘شاء ػج١ذ : ٞدوزٛسح ف ٟػٍ َٛاالػالَ ٚاالرصبي ،أعزبرح ِحبضشح
عبِؼخ ثبعِ ٟخزبس ػٕبثخ ،اٌغضائش
أ.د ٘٠ٛذح ِصطف :ٝأعزبرح ثىٍ١خ االػالَ عبِؼخ اٌمب٘شحِ .صش
أ.د اوشَ فشط اٌشث١ؼ :ٟثبحش ٚاوبد .ّٟ٠اٌؼشاق
د .صبٌح اٌذ ٓ٠اٌّخزبس ٌط١ف :دوزٛس ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌؼبَ ٚاٌؼٍ َٛاٌغ١بع١خ ،وٍ١خ
عطبد ،اٌّغشة
أ .دٔ .صش اٌذ ٓ٠اٌؾ١خ  :أعزبر اٌّغبػذ ثمغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ عبِؼخ حبئً .اٌٍّّىخ
اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ
أ .دٔ .ذاء ِطؾش  :وٍ١خ اٌؼٍ َٛاٌغ١بع١خ اٌغبِؼخ اٌّغزٕصش٠خ .اٌؼشاق
د .فٛص٠خ ػج : ٛأعزبرح ثغبِؼخ اٌذوزٛس ِٛال ٞاٌطب٘ش ٞعؼ١ذح .اٌغضائش
دِ .غذٚة ٔٛاي  :دوزٛسح ِزخصص ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌغٕبئٌ ٟإلػّبي أعزبرح ِغبػذح
ثبٌّشوض اٌغبِؼِ ٟغٕ١خ رٍّغبْ .اٌغضائش
د .عؼفش ٠بٛ٠ػ  :دوزٛساٖ ف ٟاٌٍغبٔ١بد  ،أعزبر ِحبضش دسعخ أ  ،أعزبر دائُ ِٕز
 2018-1999اٌّؤعغخ  ،عبِؼخ ػجذ اٌحّ١ذ ثٓ ثبد٠ظ ثّغزغبُٔ –اٌغضائش
أ .د.ػبئؾخ ِحّذ أحّذ ِحّذ اٌغّ : ً١دوزٛسح ٚثبحضخ ػٍ َٛع١بع١خِ ،ؼٍُ خج١ش
ثبٌزشث١خ ٚاٌزؼٍِٚ ُ١ذسثخ ثبألوبد١ّ٠خ اٌّ١ٕٙخ ٌٍّؼٍُ اٌّ١ٕٙخ ِ ،صش
د .عٍّ١خ ِٕبدح ثٛؽّشح :أعزبرح ثبحضخ ف ٟعبِؼخ ػجذ اٌحّ١ذ اثٓ ثبد٠ظ،
ِغزغبُٔ ،اٌغضائش
أ .ح١ذس فبٌح صا٠ذِ :مشس لغُ اٌصحبفخ ،وٍ١خ االػالَ  ،عبِؼخ د ٞلبس .اٌؼشاق
د .إِ١خ ػالق :أعزبدح ِحبضشح ،ثغبِؼخ اٌؼشث ٟثٓ ِ١ٙذ ٞأَ اٌجٛال ،ٟاٌغضائش
د .رشو ٟاِحّذ :اعزبر اٌؾؼش٠بد ٚرحٍ ً١اٌخطبة ،اٌّشوض اٌغبِؼ ٟاحّذ صثبٔخ
غٍ١ضاْ ،اٌغضائش
د .اٌؼشث ٟثِٛغحخ :أعزبر ِحبضش ثّؼٙذ ا٢داة ٚاٌٍّغبد ،اٌّشوض اٌغبِؼ ٟأحّذ
ثٓ ٠ح ٟأٌٛؾش٠غ ،ٟر١غّغٍ١ذ ،اٌغضائش
د .خٌٛخ اٌٛٙاس :ٞدوزٛسح ف ٟإٌص اٌؼشث ٟاٌمذٚ ُ٠اٌخطبة اٌزبس٠خ ،ٟعبِؼخ
ػجذ اٌٍّه اٌغؼذ .ٞاٌّغشة
د .دالي ٚؽٓ :عبِؼخ اٌؾ١ٙذ حّخ ٌخضش .اٌٛاد .ٞاٌغضائش
دِ .غؼٛد فٍٛط :اعزبرح ػٍُ اعزّبع االداسح ٚاٌؼًّ عبِؼخ ِحّذ خ١ضش ثغىشح اٌغضائش.






















أ .َ.د .ػٍ ٟػجذ اٌ٘ٛبة ػجبط :اٌغبِؼخ اٌّغزٕصش٠خ ،اٌؼشاق
د .ػىٛثبػ ٘ؾبَ :اعزبر ِحبضش ثغبِؼخ ِحّذ ٌّ ٓ١دثبغ ٓ١عط١ف  ،2اٌغضائش
د .ػزساء ػٛ١اط :اعزبرح ِحبضشح ثغبِؼخ اٌؼشث ٟثٓ ِ١ٙذ ٞاَ اٌجٛال ،ٟاٌغضائش
أ .دّٛ٘ .ػ ِحّذ :وٍ١خ ا٢داة ٚاٌؼٍ َٛاالٔغبٔ١خ ،عبِؼخ اثٓ اٌطف ،ً١اٌّغشة
أ .د .ػٍِ ٟحّذ ػٍ ٟاعّبػٔ ً١ذاء  :دوزٛس ف ٟاٌٍغخ اٌؼشث١خ االدة ٚإٌمذ،
عبِؼخ اٌحبئً ،اٌغؼٛد٠خ
د .عٙبَ ثذثٛد :ٞدوزٛسح ف ٟػٍ َٛاالػالَ ٚاالرصبي ،عبِؼخ ثبعِ ٟخزبس ػٕبثخ ،اٌغضائش
د .اٌغؼ١ذ خٕ١ؼ :دوزٛس ثغبِؼخ ػجذ اٌشحّٓ ِ١شح ،ثغب٠خ ،اٌغضائش
دٔ.غ ُ١حشاس :دوزٛساٖ ف ٟرحٍ ً١اٌخطبة ،عبِؼخ ػجذ اٌشحّٓ ِ١شح ثغب٠خ ،اٌغضائش
د.عبػذ عبػذ  :اعزبر ِحبضش ،اٌصحبفخ ٚإٌؾش االٌىزش ،ٟٔٚلغُ االػالَ
ٚاالرصبي عبِؼخ اٌٍّه خبٌذ  ،اٌٍّّىخ اٌغؼٛد٠خ
د .عبِ١خ غؾ١ش  :عبِؼخ ثبعِ ٟخزبس  -ػٕبثخ -اٌجٍذ اٌغضائش
د .ف١شٚص اٌّطبػ :ٟأعزبر ِحبضش أ ،کٍ١خ اإلػالَ ٚاالرصبي عبِؼخ اٌغضائش ۔ اٌغضائش
د .ػٍ ٟػجذ اٌٙبد ٞاٌىشخ :ٟاعزبر ف ٟػٍ َٛاالرصبي ٚاٌؼاللبدٚ ،صاسح اٌزؼٍُ١
اٌؼبٌٚ ٟاٌجحش اٌؼٍّ ،ٟاٌؼشاق
د .ؽٕ١ٙبص ٌؼ١ذٌ :ٟاعزبرح ِحبضشح لغُ ة ،عبِؼخ ػجذ اٌشحّٓ ِ١شح -ثغب٠خ -اٌغضائش
دِ .شرض ٟاٌجؾ١ش ػضّبْ :أعزبر ِؾبسن ثمغُ اإلػالَ ،عبِؼخ ٚاد ٞإٌ،ً١
عّٛٙس٠خ اٌغٛداْ
د .طبٌت ِحّذ وش : ُ٠اعزبر ِحبضش ،عبِؼخ ِغٕ١خ ،رٍّغبْ اٌغضائش
د .أًِ اٌغ١ذ أحّذ ِز ٌٝٛدساص :اعزبر اٌصحبفخ ثىٍ١خ اإلػالَ عبِؼخ اٌمب٘شح ٚ
ٚو ً١وٍ١خ اإلػالَ عبِؼخ األ٘شاَ اٌىٕذ٠خ
د .سضٛاْ ثٍخ١ش :ٞاعزبر ِحبضش ثمغُ ػٍ َٛاالػالَ ٚاالرصبي ثغبِؼخ ثزغخ ،اٌغضائش
دٔ .بد٠خ ٌّ١ٙذ :ٞاعزبرح ثبحضخ ثبٌّؼٙذ اٌؼبٌٌ ٟإلػالَ ٚاالرصبي ،اٌشثبط،
اٌّغشة ،دوزٛسح ف ٟػٍ َٛاالػالَ ٚاالرصبي ،عبِؼخ ثبس٠ظ اٌضبٔ١خ ٌٍمبْٔٛ
ٚااللزصبد ٚاٌؼٍ َٛاالٔغبٔ١خpantheon ، paris 2 ،
د .صوش٠بء ِخٍٛف :ٟاعزبر ِحبضش–أ -لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚآداثٙب عبِؼخ اٌؾبرٌٟ
ثٓ عذ٠ذ اٌطبسف ،اٌغضائش
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أٚال :إعشاءاد رمذ ُ٠اٌجحش ِٛٚاصفبرٗ
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إٔ١ال ِؼ ّلا فًٖٖ١ب ٌٍّغٍخّ ،
ً
ٚأال ٠ى ْٛلل ْٔو عيئً١ب أ ٚوًٍّ١ب أُْٔ ٚو ِب
أْ ٠ى ْٛاٌجؾش
ْ٠ج ٗٙف ٟأ ّ
ٍ١ٍٚ ٞخ ْٔو ئٌىزو١ٔٚخ أٚ ٚهل١خ
أْ ٠وفك اٌجؾش ثبٌَ١وح اٌؼٍّ١خ ٌٍجبؽش ثبٌٍغز ٓ١اٌؼوث١خ ٚاإلٔىٍ١ي٠خ.
٠م َٛاٌجبؽش ثاهٍبي اٌجؾش إٌَّك ػٍّ ٝىً ٍِف ِب٠ىوٍٛٚفذ ٚٚهك ،ئٌ ٝاٌجو٠ل
االٌىزوmedia@democraticac.de :ٟٔٚ
٠غت أْ ٠ى ْٛاٌجؾش ِىزٛثب ً ثٍغخ ٍٍّ١خِ ،غ اٌؼٕب٠خ ثّب ٍ٠ؾك ثٗ ِٓ فٖ١ٕٛبد اٌٚجٜ
ٚاٌوٍُ ٚاألّىبي
٠ز ُّ رم ُ٠ٛاٌجؾش ِٓ صالصخ ِؾ ّىّ.ٓ١
٠زُ اثالؽ اٌجبؽش ثبٌمجٛي اٌّجلئٌٍ ٟجؾش أ ٚاٌوف٘
٠زُ اهٍبي ِالؽظبد اٌزؾى ُ١اٌ ٝاٌجبؽش
٠م َٛاٌجبؽش ثاعواء اٌزؼل٠الد اٌّطٍٛثخ ٚاهٍبي اٌجؾش اٌّؼلي اٌ ٝاٌجو٠ل االٌىزؤٟٚ
اٌّنوٛه اػالٖ ٔفَٗ

صبٔ١ب  :و١ف١خ إػذاد اٌجحش ٌٍٕؾش:
.1
.2
.3

.4

.5

أْ رى ْٛاٌّبكح اٌّوٍٍخ ٌٍْٕو إٍٔ١خ  ٌُٚروًٍ ٌٍْٕو ف ٟأ ٞعٙخ أفو٠ٚ ٜملَ اٌجبؽش
ئلواها ثنٌه
أْ ٠ى ْٛاٌّمبي ف ٟؽلٚك ٕ 20فؾخ ثّب ف ٟمٌه لبئّخ اٌّواعغ ٚاٌغلاٚي ٚاألّىبي ٚاٌٖٛه
أْ ٠زجغ اٌّإٌف األٕٛي اٌؼٍّ١خ اٌّزؼبهف ػٍٙ١ب ف ٟئػلاك ٚوزبثخ اٌجؾٛس ٚفبٕخ
اٌّملِخ  ٚػٕبٕو٘بٚ ،اٌقبرّخٚ ،ثاصجبد ِٖبكه اٌّؼٍِٛبد ٚرٛص١ك االلزجبً ٚئؽزواَ
األِبٔخ اٌؼٍّ١خ ف ٟاالؽبالد  ٚاٌّواعغ ٚاٌّٖبكه (ٚعٛثب)
رز ّٓٚاٌٛهلخ األ ٌٝٚاٌؼٕٛاْ اٌىبًِ ٌٍّمبي ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚروعّخ ٌؼٕٛاْ اٌّمبي
ثبٌٍغخ اإلٔغٍ١ي٠خ ،وّب رز ّٓٚاٍُ اٌجبؽش ٚهرجزٗ اٌؼٍّ١خٚ ،اٌّإٍَخ اٌزبثغ ٌٙب،
اٌٙبرفٚ ،اٌفبوٌ ٚاٌجو٠ل االٌىزوٍِٚ ٟٔٚقٖ ،ٓ١ف ٟؽلٚك ِبئز ٟوٍّخ ٌٍٍّقٖٓ١
ِغزّؼ( ،ٓ١ؽ١ش ال ٠ي٠ل ػلك أٍطو اٌٍّقٔ اٌٛاؽل ػٓ  10أٍطو ثق12 ٜ
ٌٍٍّ Simplified Arabicقٔ اٌؼوثٌٍٍّ Times New Roman 12 ٚ ٟقٔ
ثبٌٍغخ االٔغٍ١ي٠خ) ،أؽلّ٘ب ثٍغخ اٌّمبي ٚاٌضبٔ ٟثبٌٍغخ االٔغٍ١ي٠خ ػٍ ٝأْ ٠ى ْٛأؽل
اٌٍّقٖ ٓ١ثبٌٍغخ اٌؼوث١خٚ( .عٛثب)
رىزت اٌّبكح اٌؼٍّ١خ اٌؼوث١خ ثقٛٔ ٜع ِ Simplified Arabicمبٍٗ  14ثَّبفخ  1.00ثٓ١
األٍطو ،ثبٌَٕجخ ٌٍؼٕب ٓ٠ٚرى ، Gras ْٛأِب ػٕٛاْ اٌّمبي ٠ىِ ْٛمبٍٗ 16

ٛ٘ .6اِِ ( )LES MARGESاٌٖفؾخ أػٍٚ 2.5 ٝأٍفً ٚ 2.5أٚ 3 ّٓ٠أَ٠و ، 3
هأً اٌٛهلخ  ،2أٍفً اٌٛهلخ  2ؽغُ اٌٛهلخ ػبكٚ (A4).(ٞعٛثب)
٠ .7غت أْ ٠ى ْٛاٌّمبي فبٌ١ب ِٓ األفطبء اإلِالئ١خ ٚإٌؾ٠ٛخ ٚاٌٍغ٠ٛخ ٚاٌّطجؼ١خ
(ٚعٛثب)
 .8ثبٌَٕجخ ٌٍلهاٍبد اٌّ١لأ١خ ٕ٠جغ ٟاؽزواَ إٌّٙغ١خ اٌّؼوٚفخ وبٍزؼواٗ اٌّْىٍخ،
ٚاإلعواءاد إٌّٙغ١خ ٌٍلهاٍخِٚ ،ب ٠زؼٍك ثبٌّٕٙظ ٚاٌؼٕ١خ ٚأكٚاد اٌلهاٍخ ٚاألٍبٌ١ت
اإلؽٖبئ١خ ٚػوٗ إٌزبئظ ِٕٚبلْزٙب
 .9رولُ اإلؽبالد ثطو٠مخ أوبك١ّ٠خ ف ٟآفو وً ٕفؾخ ِٓ اٌّمبي ٚعٛثب ّٓٙ ٌ١ٌٚ
اٌفمواد أ ٚف ٟافو اٌّمبي ،ثبٌزور١ت اٌزبٌ :ٟاٌّإٌف :ػٕٛاْ اٌىزبة أ ٚاٌّمبي ،ػٕٛاْ
اٌّغٍخ أ ٚاٌٍّزم ،ٝإٌبّو ،اٌجٍل ،إٌَخ ،اٌطجؼخ ٚاٌٖفؾخ.
 .10رولُ اٌٖفؾبد ثْىً ِززبثغ (ٚعٛثب)
 .11موو لبئّخ اٌّواعغ فٙٔ ٟب٠خ اٌجؾش ٚرور١جٙب ٘غبئ١بِٚ ،ضبي مٌه:
اٌىزبة :اإلٍُ اٌىبًِ ٌٍّإٌف(إٌَخ) ،ػٕٛاْ اٌىزبة(ٛ ،اٌطجؼخ ئْ ٚعلد) ،كاه إٌْوِ ،ىبْ
إٌْو ،اٌجٍل.
اٌّمبي :اإلٍُ اٌىبًِ ٌٍّإٌف(إٌَخ) ،ػٕٛاْ اٌّمبي ،اٌّغٍخ(َ ،اٌّغٍل) ،ع(اٌؼلك)ِٖ ،له
اٌّغٍخ (اٌغبِؼخ أ ٚاٌّقجو ِضال)ِ ،ىبْ إٌْو ،اٌجٍل.
اٌوٍبئً ٚاألٛوٚؽبد :اإلٍُ اٌىبًِ ٌٖبؽت اٌوٍبٌخ(إٌَخ) ،ػٕٛاْ اٌوٍبٌخٛٔ ،ع اٌوٍبٌخ ٚ
رقٖٖٙب ،اٌمَُ ،اٌىٍ١خ ،اٌغبِؼخ.
اٌّإرّواد  ٚاٌٍّزم١بد :اإلٍُ اٌىبًِ ٌٖبؽت اٌٛهلخ اٌؼٍّ١خ(إٌَخ) ،ػٕٛاْ اٌٛهلخ ،ػٕٛاْ
اٌّإرّوِٕ ،ظُ اٌّإرّو ،اٌجٍل.
 .12ئهفبق أكٚاد اٌلهاٍخ ف ٟؽبٌخ اٌلهاٍبد اٌّ١لأ١خ
 .13اٌّمبالد اٌّوٍٍخ ال رؼبك ئٌ ٝإٔؾبثٙب ٍٛاء ْٔود أ ٌُ ٚرْٕو
 .14اٌّمبالد إٌّْٛهح ف ٟاٌّغٍخ ال رؼجو ئال ػٍ ٝهأ ٞإٔؾبثٙب
 .15وً ِمبي ال رزٛفو ف ٗ١اٌْو ٛٚال ٠إفن ثؼ ٓ١االػزجبه ٚال ْٕ٠و ِّٙب وبٔذ لّ١زٗ اٌؼٍّ١خ.
٠ .16ؾك ٌ١ٙئخ اٌزؾو٠و ئعواء ثؼ٘ اٌزؼل٠الد اٌْىٍ١خ ػٍ ٝاٌّبكح اٌّملِخ ِزٌ ٝيَ األِو
ك ْٚاٌَّبً ثبٌّٛٙٛع.
ٚ٠ .17غ اٌجبؽش ِمبٌٗ  ّٓٙلبٌت اٌّغٍخ لجً ئهٍبٌٗ
.18

٠م َٛاٌجبؽش ثاهٍبي اٌجؾش إٌَّك ػٍّ ٝىً ٍِف ِب٠ىوٍٛٚفذ ٚٚهك ،ئٌٝ
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حمتويات العدد
L'usage de la troisième dimension comme outil de médiation
ػبدي ثٓ حغentre l'homme et l'ordinateur: ٓ١
اٌخطبة اٌذٌّٛ ٟٕ٠الغ اٌٛ١رٛ١ة ٚأصِخ اٌضجظ اٌّشعؼٌٍ ٟزذ ٓ٠اٌغبئً دساعخ ِ١ذأ١خ
ٌؼٕ١خ ِٓ اٌؾجبة :سلبد اٌغ١الٌٟ
لبٔ ْٛاإلػالَ ف ٟاٌغضائش ِٓ ( 1982إٌ:)2012 ٝث ٓ١اٌضبثذ ٚاٌّزغ١ش ٛٔ :س اٌٙــــــذٜ
ػجبدح /طج١ت ؽش٠فخ
اٌزٛاصً االٔزخبثٌ ٟألحضاة اٌغ١بع١خ اٌّغشث١خ ف ٟاٌزٍفض :ْٛ٠ػجذ اٌحف١ع إٌّٛاس
إػذاد اٌؾجىبد اٌجشاِغ١خ ف ٟاإلػالَ اٌغّؼ ٟاٌجصش٠ : ٞؼمٛة ِحّذ االِٓ١
اٌّؼبٌغخ اإلػالِ١خ ٌظب٘شح اخزطبف األطفبي ٚأؼىبعبرٙب ػٍ ٝاٌّغزّغ  :ثٓ ثٛص٠بْ ِحّذ
رأص١ش إعزخذاَ األٔزشٔذ ػٍ ٝأّٔبط اٌزٛاصً األعش ٞف ٟاٌغضائش دساعخ ِ١ذأ١خ ػٍٝ
ػٕ١خ ِٓ أعش  :عٙــــ ٍٟ١خـــــبٌذ
اٌزبس٠خ اٌغذ٠ذ ٌٍجحش ف ٟػٍ َٛاإلػالَ ٚاالرصبي ١ٌّ :بء ِشربضٔ-فٛعٟ
اٌخذِـــــــخ اٌؼّ١ِٛـــــــخ ػجش ِٛالــــغ اٌزٛاصــــــــً االعزّبػــــــــــ- ٟدساعخ رحٍ١ٍ١خ
ٌٍصفحخ اٌشعّ١خ ٌّذ٠ش٠خ األِٓ اٌٛطٌٕٛ ٟال٠خ اٌغضائش ػٍِٛ ٝلغ اٌفب٠غجٛن :
ػبئـــــؾخ لـــــــــشح  /إٕ٠بط سغ١ـــــظ
رأص١ش اٌصحبفخ االٌىزش١ٔٚخ ػٍِ ٝمشٚئ١خ اٌؾجبة اٌغضائشٌٍ ٞصحبفخ اٌٛسل١خ-دساعخ
ِ١ذأ١خ :عٍّ ٝحّ١ذاْ  /ثذس اٌذ ٓ٠حّ١ذاْ
اٌم ُ١االعزّبػ١خ ف ٟاٌمٕٛاد اٌزٍفض١ٔٛ٠خ اٌغضائش٠خ اٌخبصخ ٚالغ اٌّّبسعخ ف ٟظً
اٌمٛأ ٓ١اإلػالِ١خ  :إٌٙبَ ثٛصٍغ٘ٚ /ٟبثٔ ٟضٙ٠خ
اٌفضبء اٌؼّٚ ِٟٛاٌح١ض اٌغ١جشأ ،ٟاٌّغبساد اٌغٛع-ٛ١رمٕ١خ ٌالعز١ؼبة ٚاٌزؾظ: ٟ
ثٍمبعُ أِ ٓ١ثٓ ػّشح
دٚس ٚعبئً اإلػالَ ف ٟرفؼ ً١ػٍّ١خ اٌزٕؾئخ االعزّبػ١خ ِ :غؼٛدح فٍٛط
ِغبّ٘خ رىٌٕٛٛع١ب االرصبي ٚإداسح اٌّؼشفخ ف ٟرشل١خ اٌخذِخ اٌؼّ١ِٛخ (دساعخ حبٌخ
ثٍذ٠خ ٚصسح)  :آِبي عِٛ ٟعٝ
اإلػالَ اٌغذ٠ذ ٚاإلس٘بة( ،اٌّؾىٍخ ٚاٌحٍٛي) :صــــبدل ٟفــــــٛص٠خ

األعشح ،اٌّذسعخ ٚاإلػالَ ٔ-ح ٛرشث١خ ث١ئ١خ ِزىبٍِخ ٌٍزى١ف ِغ ظب٘شح اٌزغ١ش إٌّبخ: ٟ
عٛعٓ عىٟ
فؼبٌ١خ اٌفٛاصً اإلػالٔ١خ اإلراػ١خ ف ٟاٌزٛػ١خ اٌّشٚس٠خ ٌٍغبئم : ٓ١دثذٚػ اٌٙبؽّ/ٟ
فٕ١ؼ حٕبْ /ػجذ اٌىج١ش حٕبْ
دٚس ِٛالغ اٌزٛاصً االعزّبػ ٟف ٟثٕبء ِٛالف طٍجخ اٌغبِؼخ (طٍجخ وٍ١خ األػالَ،
عبِؼخ ر ٞلبس/أّٔٛرعب) :ح١ذس فبٌح صا٠ذٛٔ /س وش٠ ُ٠بعش
دٚس اإلػالَ اٌش٠بض ٟاٌّشئ ٟف ٟرّٕ١خ اٌضمبفخ اٌش٠بض١خ ٌٍّغزّغ اٌغضائش ٞدساعخ
ِ١ذأ١خ ٌؼٕ١خ ِٓ ِزبثؼ ٟثشاِظ لٕبح اٌٙذاف اٌش٠بض١خ  :غالة صٍ١حخ /ػ ٓ١ع٠ٛخ ٌ١ٍ١ب
عٍطخ ِٛالغ اٌزٛاصً االعزّبػٔ ٟح ٛرؾى ً١فضبء ػِّ : ِٟٛـــ١ـــــٍــٛدِ ٞحّذ
٠ـــــــــــــــــــــبح ٟفبطّخ اٌض٘شاء
أصش اإلػالَ اٌّشئ ٟف ٟرى ٓ٠ٛاٌّفب٘ٚ ُ١اٌم ُ١ػٕذ اٌطفً اٌغضائش( ٞدساعخ ِغح١خ
اعزطالػ١خ ػٍ ٝػٕ١خ ِٓ األطفبي ِٓ  12-5عٕخ اٌّذ٠خ اٌغضائش  :اٌؾ١ىش أغخ
األطش إٌظش٠خ إلداسح األصِبد إػالِ١ب :اٌّفٚ َٛٙاألثؼبد  :الِ١خ طبٌخ  /عٍّ١خ لبدَ
اٌّشاح ف ٟاٌجشاِظ اٌزٍفض١ٔٛ٠خ غذاح اٌشث١غ اٌؼشثٔ : ٟبد٠خ ٌّ١ٙذٞ
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Résumé
A travers cet article on va tenter de clarifier le concept de médiation et de
médiatisation, et les relations développées à travers les approches d’interactivité ensuite
on va analyser Internet en tant que dispositif de la médiation des savoirs et les formes
d’Interaction 3D en Réalité Virtuelle. Enfin on va donner une Classification des
techniques d’interaction en 3D et en citer quelques exemples
Mots-clés : médiation médiatisation TIC usages innovation
Summary
Through this article we will try to clarify the concept of mediation and mediatization,
and relations developed through interactivity approaches, then we will analyze the
Internet as a device for the mediation of knowledge and the forms of 3D interaction.
Virtual reality. Finally we will give a classification of interaction techniques in 3D and
give some examples
Keywords: media mediatisation ICT uses innovation

ممخص

 والعبلقات التي تـ تطويرىا مف خبلؿ أساليب،مف خبلؿ ىذه المقالة سنحاوؿ توضيح مفيوـ الوساطة والتوسط

،أخير
 و ًا. الواق االفتراضي. ثـ نقوـ بتحميؿ اإلنترنت كأداة لتوسط المعرفة وأشكاؿ التفاعؿ ثبلثي األبعاد،تفاعمية

سنقدـ تصنيفًا لتقنيات التفاعؿ ثبلثية األبعاد ونقدـ بعض األمثمة
كممات البحث

وسائؿ اإلعبلـ االبتكار اإلٔزؤذ
Les besoins et les usages communicatifs d’Internet favorisent un changement dans la
technologie Web dont le développement s’oriente vers des principes de collaboration, et
mettent l’accent sur le rôle de l’utilisateur en tant que producteur de contenus comme
sur la recherche d’amélioration de l’expérience d’interaction sociale à distance. La
médiation socioculturelle et la médiation institutionnelle, présentes dans les applications
des Technologies de l’information et de la communication (Tic) dans l’enseignement
supérieur, se modifient peu à peu dans leur contenu et dans leur sens du fait de ce
changement culturel. Non seulement la technologie forme les différents modes
d’interaction sociale dans le réseau, mais est elle-même constituée d’amples
communautés virtuelles.
Si nous prenons l’exemple du domaine de l’éducation tout acte
d'enseignement/apprentissage constitue notamment un acte de communication et, à ce
titre, est justiciable d'une analyse de type communicationnel. Par ailleurs, toute forme de
communication se fonde sur un système de représentation.
La notion de médiatisation suggère d’emblée une référence implicite à deux autres
concepts qui permettent d'en comprendre les différentes interprétations. Il s'agit :

du médium, cet intermédiaire obligé qui rend la communication entre le
professeur et les apprenants médiate : il s'agit toujours de documents imprimés
ou électroniques, d'images et de textes, de plages visuelles considérées souvent
à tort comme de simples illustrations, etc., donc de représentations matérielles ;
on ne peut donc parler de communication médiatisée sans se référer aux théories
psychologiques de la représentation d'une part, aux théories du sens et de la
signification (la sémio pragmatique) d'autre part;

des médias au sens de moyens de communication de masse. Cette
interprétation, quasiment spontanée, peut se comprendre dans la mesure où
historiquement l’usage éducatif des médias – principalement la radio et la
télévision – ainsi que la création d’un genre et d’un style éducatif –didactique–
ont été à l’origine du concept de communication éducative médiatisée.
Ces deux références peuvent expliquer que la dénomination de communication médiatisée se soit
finalement imposée au détriment de celle de communication médiate ou médiatée1. Enfin, la
traduction littérale communication médiatisée par ordinateur (CMO) de la dénomination anglaise
de la télématique Computer mediated communication (CMC) a sans dû peser fortement dans la
stabilisation de la terminologie actuelle.
On retiendra encore d’une part, la notion de communication médiatisée et d’autre part,
celle de médiatisation. La communication médiatisée, au sens général et aujourd'hui
largement admis, désigne toute forme de communication qui use d’un média au sens du
langage ordinaire. Plus particulièrement la CMO indique une forme de médiatisation
particulière, celle du dispositif informatique.

1

P. Sansot, Interactivité et interaction, Le Bulletin de l'IDATE. Interactivité(s), 20, 1985, 87-94.

La médiatisation s’opposait alors à la médiation dont elle en constituait en même
temps l’indispensable complément. Dans le champ de l’éducation, le concept de
médiation été proposé. A coté des opérations de médiatisation concernant la
scénarisation de contenus et les opérations de transposition entre les différents registres
sémiotiques, il fallait encore tenir compte de la médiatisation de la relation entre
l'émetteur et le destinataire, l'enseignant, le tuteur et l'apprenant. Dans ce contexte,
toutes les formes de téléprésence et d'interactivité intentionnelle, les modalisateurs
de l’énonciation et ses régulateurs, – les composantes « analogiques » de la
communication, selon l’expression de l’école de Palo Alto, de la communication –, les
représentations de l'autre, etc. relèvent de la médiation. la médiation n’échappe pas aux
contraintes et aux déterminations du dispositif technologique.
1Les formes d’interactivités
Poursuivant la démarche de clarification engagée, il me reste à questionner le concept
d'interactivité. Il ne se laisse pas définir simplement et permet de rendre compte de
situations extrêmes : d'un côté, le lien social propre à l'interaction et de l’autre le simple
échange d'informations entre deux machines2. D'après Sansot, l'interactivité semble
désigner « plutôt une relation instrumentale entre l'homme et des machines asservies à
sa demande d'information »3. De son côté, l’AFNOR suggère que l’interactivité «
qualifie les matériels, les programmes et les conditions d’exploitation qui permettent les
actions réciproques en mode dialogué avec des utilisateurs ou en temps réels avec des
appareils »4. Enfin, pour Rabaté et Lauraire5, il s’agit d’intervenir volontairement dans
l’intention d’influer sur le déroulement de l’action. L'interactivité est spécifiée par
Paquelin6 plus explicitement comme le processus cyclique d’échange dialogué entre un
pôle utilisateur et un pôle application de la façon suivante.

Schéma 1 : Le cycle de l’interactivité
Selon ces différentes définitions, l’interactivité appartiendrait donc à l’ordre de la
relation homme/machine.
Cette distinction entre interactivité et interaction rappelle la distinction introduite par
E. Barchechat et S. Pouts-Lajus7 entre deux formes d'interactivité. Prenant le point de
vue des concepteurs de logiciels, ces auteurs distinguent à travers le processus de
La communication avait fait l’objet d’une définition aussi large, reprenant les mêmes types de catégories
extrêmes : échange d’informations entre deux systèmes, .interaction sociale d’autre part.
3
J.-M. Burkhardt, B. Bardy, and D. Lourdeaux. Immersion, réalisme et présence dans la conception et
l’evaluation des environnements virtuels. In Psychologie Française, pages 35–42, 2003.
4
Sansot, op. cit. , p. 87.
5
F. Rabate, R. Lauraire, L’interactivité saisie dans le discours, Le Bulletin de l'IDATE. Interactivité(s),
20, 1985, 17-83.
6
Op. cit, p. 96.
7
E. Barchechath, Pouts-Lajus, Sur l’interactivité. Postface, K. Crossley, L. Green, Le design des
didacticiels,
Observatoire des Technologies Educatives (OTE), ACL -Editions, Paris, 1990, 155-167.
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communication homme machine, l'interactivité qui établit et gère le protocole de
communication entre l'utilisateur et la machine – l'interactivité fonctionnelle – et celle
qui concerne le protocole de communication entre l'utilisateur et l'auteur absent, mais
présent à travers le logiciel – l’interactivité intentionnelle.
2L’approche sémiotique : les quatre médiations
Après avoir mis analysé succinctement et clarifié ces différents concepts, il nous est
enfin possible d’aborder d’un point de vue sémiotique la façon dont Internet serait
susceptible de transformer la médiatisation des savoirs et des comportements. Dans
cette approche, on peut faire état de quatre types différents de médiation dans la
communication et dans la construction des significations.

La médiation technologique est celle propre à l’outil, à l’objet technique,
qui prologue nos actions.

la médiation sensori-motrice chez Piaget. Il en est de même chez des
auteurscomme Lakoff et Johnson. Dans l'approche expériencialiste de ces
derniers, les fonctions cognitives de catégorisation reposent sur notre
équipement sensori-moteur.

La médiation sociale dans la construction des représentations et du
raisonnement a été bien mise en évidence par des psychologues du
développement comme Piaget et Vygotsky.

La quatrième forme de médiation envisagée est médiation sémio
cognitive : Pour Peraya la médiation sémio-cognitive consiste dans le fait que
les dispositifs informatiques induisent une perception, une compréhension et
une interprétation en terme d’espace où la motricité de l’utilisateur permet le
déplacement. Plusieurs travaux ont montré que nos représentations mentales
revêtent souvent une forme analogique ayant une dimension spatiale (l'homme
est un animal spatialisé), et possédant des propriétés symboliques et langagières
liées à notre expérience et à la connaissance du monde physique (elles sont
modulées par ces connaissances et ces expériences).
C’est sur la base des éclaircissements proposés des quatre types de médiation qu’il faut
analyser les caractéristiques d’Internet.
3-

Internet en tant que dispositif de la médiation des savoirs

En se penchant sur la question de l’Internet en tant que dispositif de médiation des
savoirs, Peraya analyse les termes de média, de médiatisation, de médiation,
d’interactivité, et d’interaction en tant que caractéristique de l’Internet. Sur le terrain de
la sémiotique, il esquisse trois principales pistes qui nous aident à saisir les
particularités d’Internet par rapport aux autres moyens de médiation. La première piste
se fonde sur les réflexions de J. A. Anderson qui évoque la nécessité des interactions
sociales comme condition de la réalisation d’une action potentielle. La deuxième piste
repose sur les réflexions de Goody, de Vygotski, de Lévy et R. Duval, à savoir que tout
texte est un cadre sémiotique sur lequel le lecteur peut opérer. La troisième piste se base
sur la notion de co-construction du sens des théories de la pragmatique : le lecteur doit
participer à l'élaboration du sens à partir du texte pour pouvoir le comprendre. Dans sa
perspective, l’Internet n’apparaît pas comme un ensemble de technologies (des
protocoles de communication, des langages de script, des algorithmes de compression)
mais comme un ensemble des sites constitués de « textes » correspondant à des
intentions de production diverses et à des usages de réception différents. Autrement dit,

l’Internet est considéré comme un ensemble des dispositifs. Un dispositif est une
instance, un lieu social d'interaction et de coopération possédant ses intentions, son
fonctionnement matériel et symbolique, et enfin, ses modes d'interactions propres.
L'économie d'un dispositif – son fonctionnement – déterminée par les intentions,
s'appuie sur l'organisation structurée de moyens matériels, technologiques, symboliques
et relationnels qui modélisent, à partir de leurs caractéristiques propres, les
comportements et les conduites sociales (affectives et relationnelles), cognitives, et
communicatives des sujets [(Peraya, 1999 : 153]. Evoquons aussi la nécessité de
distinguer la notion de communication médiatisée de celle de médiatisation. La
communication médiatisée désigne toute forme d’énonciation qui se déroule dans le
cadre d’un dispositif et selon son économie propre, alors que la médiatisation est le
processus de scénarisation des contenus d’enseignement à travers un dispositif
médiatique (un artefact technique). Le concept de médiation a été introduit dans
l’enseignement pour ajouter la composante relationnelle en plus de la médiatisation. En
effet la définition par dispositif est intéressante car elle embrasse les contraintes
technologiques du dispositif aménagé dans un certain but de communication.
Les dispositifs informatiques et d’Internet en particulier, apparaissent comme des
dispositifs médiatiques très différent des dispositifs plus anciens et plus connus, le
cinéma notamment, puisque ce dernier par exemple se déploie selon l’axe
syntagmatique et maintient le spectateur dans une quasi immobilité. Le mode de
fonctionnement paradigmatique et la sollicitation de la motricité de l’utilisateur
caractéristiques d’Internet concourent à créer une compréhension du dispositif en termes
d’espace. La dimension spatiale apparaît alors comme une dimension cognitive
essentielle pour la compréhension et l’interprétation de l’environnement comme pour la
réalisation des tâches qu’il permet de réaliser. La spatialisation constitue une première
métaphorisation, liée à notre expérience du monde et à notre sensori-motricité. Sur
celle-ci peut venir se greffer un second processus de métaphorisation, plus spécifique
qui impose à l’espace les configurations cognitive et topofonctionnelle qui sont celles
de la métaphore utilisée (la ville, le campus, l’hôtel, etc.). Cette seconde métaphore
constitue alors un modèle cognitif, mais aussi un modèle de comportement. Il resterait
bien sûr à analyser les différentes formes de représentation de cette métaphore (2D, 3D,
etc.) et leur effets sur les différents aspects du processus d’apprentissage. On va
s’intéresser plus particulièrement sur le phénomène 3D.
4Interaction 3D en Réalité Virtuelle :
Le terme « environnement virtuel » (en anglais « virtual environment ») a été introduit
par les chercheurs du MIT (Massachusetts Institute of Technology) au début des années
90 comme synonyme de Réalité Virtuelle (RV)8. Il est considéré comme le lieu suggéré
par la RV pour accueillir un ou plusieurs utilisateurs et leur permettre d’accomplir
certaines tâches avec l’impression d’être dans un cadre spécifique. L’environnement
virtuel est représenté par un modèle 3D de données réelles ou imaginaires qu’on peut
visualiser et avec lesquelles on peut interagir en temps réel9.
Il existe différents types d’environnements virtuels selon le degré d’immersion qu’ils
procurent à l’utilisateur : environnement virtuel non-immersif (Non-Immersive Virtual
8
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Environment " NIVE "), environnement virtuel semi-immersif (Semi-Immersive Virtual
Environment " SIVE "), environnement virtuel totalement immersif (Fully-Immersive
Virtual Environment " FIVE ")10.
La RV est une nouvelle technologie qui se situe à la croisée de plusieurs disciplines
telles que l’informatique graphique, la conception assistée par ordinateur, la simulation,
la télé opération, l’audiovisuel ou le travail collaboratif. Elle utilise de nombreux
périphériques matériels et des techniques logicielles pour chaque
domaine applicatif.
Aujourd’hui, la RV peut être désignée par plusieurs termes que nous trouvons dans la
littérature scientifique (et populaire) tels que « Environnement Virtuel », « Espace
Virtuel », « Monde Artificiel », « Réalité Synthétique » et bien d’autres encore. Les
définitions de chacun de ces termes comportent, d’un domaine à l’autre, des nuances,
parfois importantes. Les chercheurs d’un domaine ne donnent pas forcément la même
définition que ceux d’un autre domaine pour le même terme.
Parmi les premières définitions de la communauté française de la RV, nous citons celle
de Burdea et Coiffet11 qui ont introduit trois composantes de base pour la RV :
l’immersion, l’interaction et l’imagination. En effet, un utilisateur interagit avec un
environnement virtuel qui doit être représenté de manière réaliste pour donner une
meilleure sensation d’immersion. Les entités composant cet environnement doivent être
autonomes afin qu’elles puissent réagir en temps réel aux actions de l’utilisateur.
Certains auteurs considèrent cette nouvelle technologie comme une extension des
Interfaces Homme-Machine classiques. Les interfaces résultantes dites « avancées »
simulent des environnements réalistes et permettent à des participants d’interagir avec
ceux-ci : "VR is an advanced human-computer interface that simulates a realistic
environment and allows participants to interact with it12."
D’autres encore la définissent comme des mondes simulés par des ordinateurs au sein
desquels l’homme est l’acteur principal et peut appréhender le réel à travers ses sens,
ses actions et son esprit. Ainsi Jacques Tisseau13 définit la RV comme : « une réalité
virtuelle est un univers de modèles au sein duquel tout se passe comme si les modèles
étaient réels parce qu’ils proposent simultanément la triple médiation des sens, de
l’action et de l’esprit. »
Quelle que soit la définition de cette réalité dite virtuelle, sa finalité reste la même.
C’est pour cette raison que Fuchs et associés la définissent à travers sa finalité : « La
finalité de la réalité virtuelle est de permettre a une personne (ou plusieurs) une activité
sensorimotrice et cognitive dans un monde artificiel, créé numériquement, qui peut être
imaginaire, symbolique ou une simulation de certains aspects du monde réel. »14
En ce qui nous concerne, nous considérons la RV comme une technologie qui immerge
un ou plusieurs utilisateur(s) dans un monde synthétique représentant un environnement
réel ou imaginaire et qui permet à ces utilisateurs d’être des acteurs capables de changer
les propriétés de l’environnement et d’interagir avec les différentes entités composant
l’univers simulé.
10
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Depuis l’apparition de la technologie de la réalité virtuelle, les chercheurs se sont intéressés
particulièrement à l’interaction 3D qui peut être considérée comme la composante motrice de tout
système interactif. En effet, l’interaction donne une meilleure sensation d’immersion et un
sentiment d’être réellement dans l’univers virtuel.
aClassification des techniques d’interaction en 3D :
L’interaction 3D donne aux utilisateurs le pouvoir de réaliser différentes tâches au sein
d’un monde virtuel. Une tâche peut être définie comme la fonction que l’utilisateur
exécute à un moment donné. Le résultat de l’exécution de cette fonction se traduira par
les changements de l’état du système dans lequel l’utilisateur évolue.
Nous pouvons définir l’interaction en RV comme la traduction des actions des
utilisateurs dans le monde réel en des tâches spécifiques dans l’espace virtuel. En effet,
les chercheurs tentent de plus en plus de reproduire dans un environnement virtuel des
gestes identiques à ceux de la vie quotidienne. Par exemple : se déplacer
pour découvrir un lieu inconnu ou pour aller dans un endroit bien précis, toucher,
prendre et/ou manipuler des objets. Pour chacun de ces gestes, plusieurs techniques
spécifiques ont été développées ces dernières années.
Aujourd’hui, le nombre de ces techniques d’interaction est suffisamment important
pour les classer selon certains critères. Il existe plusieurs classifications des techniques
d’interaction 3D. En 1995, Mine15 propose la première classification basée sur quatre
tâches fondamentales : la navigation, la sélection, la manipulation
et la mise à l’échelle. Il a également défini une cinquième tâche qui dérive des quatre
précédentes : menus virtuels et l’interaction par widgets. Hand16 introduit les bases de la
classification moderne qui sera reprise par Bowman en 1999 dans son mémoire de
thèse17. Cette dernière classe les différentes techniques d’interaction selon quatre tâches
principales d’interaction 3D : la navigation, la sélection, la manipulation et le contrôle
d’application. Sternberger et associés18 rajoutent à ces quatre tâches une cinquième
tâche qui est l’entrée de symboles. Cette tâche regroupe toutes les techniques qui
permettent d’entrer des symboles comme des chiffres et des lettres. Coquillar et
associés19 proposent une autre classification des techniques d’interaction. Ces derniers
décomposent chaque application en des tâches élémentaires, appelées primitives
comportementales virtuelles (PCV). Ces PCV sont les objectifs du niveau d’immersion
et d’interaction (I2) fonctionnelles. Les tâches élémentaires vont être réalisées par
l’utilisateur grâce aux techniques d’interaction. Quelle que soit l’application, les PCV
peuvent être regroupées en quatre catégories : observer le monde virtuel, se déplacer
dans le monde virtuel, agir sur le monde virtuel et communiquer avec autrui ou avec
l’application pour son contrôle.
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Certains auteurs considèrent la navigation comme la capacité de bouger à l’intérieur
d’une scène générée par l’ordinateur 20.
D’autres encore la définissent comme l’ensemble des déplacements de l’utilisateur à
l’intérieur de l’espace virtuel21. Bowman et associés22 considèrent cette tâche comme la
plus commune à tous les environnements virtuels. Elle permet aux utilisateurs
d’explorer, de rechercher et/ou de manœuvrer dans l’espace virtuel. Bowman et associés
définissent deux composantes principales pour la navigation : le déplacement et la
recherche d’itinéraire23. Le déplacement représente la composante motrice de la
navigation. Il se rapporte aux déplacements physiques de l’utilisateur d’un endroit à un
autre. La recherche d’itinéraire correspond à la composante cognitive de la navigation.
Elle permet aux utilisateurs de se repérer dans l’environnement et de choisir une
trajectoire pour se déplacer24.
Dans ce cas, l’utilisateur se pose des questions telles que : "où suis-je ?", "où doit-je
aller ?", "comment arriver à cet endroit ?".
Plusieurs facteurs influencent la qualité d’une technique de navigation. Ainsi Bowman
et associés25] définissent les facteurs à prendre en considération dans la conception de
toute technique de navigation :
– La vitesse de déplacement (le temps d’achèvement d’une tâche de navigation) ;
– La précision d’exécution ;
– La conscience spatiale (connaissance de l’utilisateur de sa position et de son
orientation dans l’environnement virtuel pendant et après la navigation) ;
– La facilité d’apprentissage (la capacité d’un utilisateur débutant à s’approprier la
technique de navigation) ;
– La facilité d’utilisation ;
– La capacité de l’utilisateur à collecter des informations sur l’environnement
pendant le voyage ;
– La présence virtuelle (le sentiment de l’utilisateur d’être immergé dans
l’environnement virtuel) ;
– Le confort de l’utilisateur.
Le principal intérêt de cette technique est d'utiliser au maximum le principe de
mise en relation entre exposants et visiteurs, à distance et en apportant les
fonctionnalités classiques du web 2.0 :

Aspect communicatif permettant un rapprochement réel entre les
utilisateurs : messagerie instantanée, webcam, mail, etc.

Contenus Rich Média : diaporamas, films, visites virtuelles, etc.

Aspect Collaboratif : accès aux profils des exposants, fiches, site
web, produits et services proposés,
20
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Personnalisation et configuration des stands, accueil des visiteurs, etc.

Sécurité : véritable gestion des droits d'accès en fonction de
l'enregistrement ou non des visiteurs permettant l'accès à certains documents
sensibles (prix)
Dans ce prochaine paragraphe on va utiliser comme outil d'analyse
l'observation et l'analyse du contenu , cette étude sera complétée comme
une enquête de terrain
bLes exemples de navigation 3d
On va analyser deux exemples : Yoowalk et Second Life

Yoowalk : est sans contestation possible un outil d’un nouveau genre :
navigateur 3D et social. Yoowalk propose de se balader dans une monde virtuel
en 3D représentant Internet. Les sites sont matérialisés comme des immeubles
(blocs avec portes) longeant des rues. Plusieurs quartiers sont réalisés par
nationalité : sites français, site anglais, site espagnol … L’intérêt de ce
navigateur est de pouvoir consulter les sites web dans un monde qui leur est
propre. Yoowalk ajoute une dimension sociale à son outil car il permet
d’interagir avec d’autres utilisateurs via une messagerie instantanée. On peut se
créer un personnage, le personnaliser et ainsi, tisser des relations avec les autres
usagers du site afin de partager ces impressions sur une actualité.
C’est un navigateur 3D entre un monde virtuel et un réseau social : A la
différence de Second Life, aucune installation n'est nécessaire pour l'utiliser.
Yoowalk se présente comme un navigateur en 3 dimensions. Vous êtes
représenté par un personnage que vous déplacez au clavier ou à la souris.
IMAGE 1

IMAGE2

Vous êtes représenté par un personnage que vous déplacez au clavier ou à la souris. Chaque rue
représente un pays, chaque "maison" représente un site Internet (Le monde, L'équipe...). En
entrant, vous avez accès à plusieurs pièces qui présentent les gros titres du site.
IMAGE3

Vous pourrez également discuter avec les autres visiteurs en messagerie instantanée et
vous constituer une liste d'amis. Vous pourrez même les accueillir en construisant votre
propre maison dans l'esprit Sims.
IMAGE4

Une rue Jobs est disponible mais vide pour le moment. On peut très bien imaginer des rendezvous recrutement sur le site, à la manière de Neo Job-meeting sur Second Life.
Image5



Les mondes virtuels (métavers) : Second Life

Second Life est un univers virtuel en 3D sorti en 2003. Ce programme informatique
permet à ses utilisateurs d'incarner des personnages virtuels dans un monde créé par les
résidents eux-mêmes. Ce logiciel est réservé aux adultes.
Second Life n'est pas un jeu vidéo, au contraire, chaque participant est libre de fixer
ses propres objectifs. Il s'agit donc d'un monde "à part". Les utilisateurs peuvent
modifier leur apparence autant qu'ils le désirent et créer des objets, des vêtements, des
bâtiments, des sculptures, des véhicules de toutes sortes, des plantes, des animaux, des
gadgets, etc.
Il est possible d'importer sur le site des images, des sons et des animations, qui peuvent
ensuite être partagés avec les autres utilisateurs qui pourront en faire usage. Les joueurs
conservent leurs droits d'auteur sur ce qu'ils créent.

Image6

Une gallérie 3D
Image 7

Une salle de jeux en 3d
Image8

Une salle de conférence
Image 9

Le salon virtuel 3D : un outil marketing innovant : le premier salon virtuel
dédié au tourisme d'affaires et à l'événementiel professionnel
Image 10

Enfin quelle est la perception des internautes de la navigation 3D ? : À cette question on va
tenter d’apporter quelques éléments de réponse à travers une enquête en ligne.
L’enquête et les résultats d'analyse :
Une étude en ligne auprès d’un échantillon de 100 répondants, âgés de 15 à 64 ans et
interrogés entre le 15 juin et le 8 juillet 2011 sur la recherche d’information touristique
nous a révélés les choix suivants :
Seuls 27% ont eu connaissance de la navigation 3D mais 80% des internautes préfèrent
la navigation en 3D. ce choix est motivés par ordre de préférence :
Aspect communicatif
Contenus Rich média
La personnalisation et la configuration des stands

Pour ce qui concerne de l’intérêt à la 3D, 73% ont trouvé un réel intérêt et celui-ci est
surtout motivé par la clarté des informations.

L'Internet Tunisien peut-il supporter la 3D ? Quelle connexion vous faut-il ? Les
tuyaux sont-ils saturés ?
La problématique de la 3D dans le domaine du réseau est simple : c'est un problème de
débit et d'accès au débit. Une bonne connexion ADSL permettra de recevoir des vidéos
en 3D, mais ce sera au détriment d'autres applications. On (les professionnels du réseau
et opérateurs) est à peu près tous d'accord pour dire qu'il faut une connexion d'au
moins 10 Mbit/s. Il faudra entre 30 et 100 Méga pour de la TV 3D avec une image de
qualité, donc une connexion fibre optique, coaxiale ou satellite. C'est ce qui va
accélérer une forme de fracture numérique.

Conclusion :
J’ai tenté de montrer les limites d’une approche exclusivement descriptive de tout
média de même que j’ai établi un cadre permettant d’analyser les termes de
médiatisation et de médiation. On pense avoir fait apparaître dans un modèle complexe
les liens entre de les notions d’interactivité et d’interaction, enfin les quatre formes de
médiations qui définissent le point de vue sémiotique. J’ai mis en lumière à propos
d’Internet quelques pistes qui font apparaître les relations et les codéterminations entre
ces quatre types de médiation. Elles apportent un éclairage neuf sur la façon de
considérer Internet en tant qu’il est un dispositif de communication et de formation
médiatisées.
Ensuite, nous avons mis l’accent tout particulièrement sur l’interaction 3D, qui peut
être considérée comme la composante motrice de tout système interactif. Elle se décline
en quatre tâches de base : la navigation, la sélection, la manipulation et le contrôle
d’application. A cet effet, nous avons proposé une revue des techniques d’interaction
3D utilisées par les communautés des réalités virtuelle et augmentée.
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الخطاب الديني لمواقع اليوتيوب وأزمة الضبط المرجعي لمتدين السائل
دراسة ميدانية لعينة من الشباب
The religious discourse of YouTube sites and the
reference setting crisis of religiosity asker _A field
study of a sample of young people.

رقاد الجياللي
 الجزائر.باحث دكتوراه عموـ

 التي رافقت التحوالت اإلعبلمية لموسائط الجديدة في، تيدؼ ىذه الورقة إلى فيـ التغييرات السوسيودينية:ممخص
، الذي ساقو موق اليوتيوب في رسمو لنمط جديد، مف خبلؿ التحرر مف الضبط المرجعي لمتديف،المجتم الجزائري
، التي كشفت عف واق مغاير تماما لممرحمة السابقة لمتديف،أصبح الفاعؿ األوؿ في بناء األفراد لمعارفيـ الدينية

 فيذا النمط الجديد حوؿ الديف مف العاـ إلى الشأف،المبنية عمى التمقيف والصبلبة المرىونة بمؤسسات التنشئة
 فأصبحت كؿ القضايا الدينية سائمة ومتصمة باإلقناع والتأثير والرغبة،الخاص عف طريؽ التشارؾ والتفاعؿ

. التي وفرتيا السوؽ الدينية لموق اليوتيوب،واإلستيبلؾ

. الشباب، التديف السائؿ، الضبط المرجعي، موق اليوتيوب، الخطاب الديني:الكممات المفتاحية

Abstract: The aim of this paper is to understand the sicio-religious changes which
were driven by the media transformations of the new media on Algeria society by
liberating and freeing from the religious reference setting, which is leged by YouTube
site in drawing of a new style, it became the fist actor to build individuals for their
religious knowledge, which revealed a reality quite different from the previous stage of
religiosity, based on the indoctrination and rigidity entrusted on the institutions of
upbringing, this new pattern of religion has been passed from private to public through
sharing and interaction, all religious issues became askers and related to the persuasion

influence, desire and consumption provided by the religious market to the site of
YouTube.
Key words: The religious discourse, YouTube, site Reference setting, Religiosity
asker, Young people.

مقدمة:
مف المبلحظ أف لتطور وسائؿ اإلعبلـ الجديدة الحدث األكبر اليوـ ،فقد أفضت تقريبا لمسيطرة أو

الييمنة عمى تشكيؿ باقي األنساؽ الثقافية ،وىنا نجد «مانويؿ كاستمز» في كتابو «سمطة االتصاؿ»

قاؿ :إف تكنولوجيا اإلتصاؿ وفرت لممستخدميف استقبلال أكبر ،وزادت فرض القيـ واالىتمامات
الجديدة في مجاؿ اإلتصاؿ اإلجتماعي ،ومف ثـ فرض الولوج إلى عقوؿ الجماىير ،إذا فظيور
اإلتصاؿ الذاتي الجماىيري وىو الصيغة الجديدة مف اإلتصاؿ المتشابؾ ،الذي يعزز فرص التغيير

دوف تحديد المحتوى والغرض ،26فأصبح لو األمر والنيي واليدـ والبناء في مختمؼ المجتمعات،

لذلؾ كاف لو الدور الكبير في تغيير المجتمعات في مختمؼ توجياتيا وايديولوجياتيا ،فمـ يعد األفراد

ييتموف أو يأمموف في اإلعبلـ المحمي ،الذي كانت إيديولوجيتو سابقا تصن الفضاء الثقافي
واالجتماعي ،ىذا التحوؿ ألزـ الضمور في االستخداـ المفرط لممواق الدينية اإلفتراضية ،حيث
أصبحت وسائطيا تقيـ قطيعة م معارؼ المجتم  ،بمختمؼ مؤسساتو ،ألف العمـ الذي ال يتقدـ
يتجاوز حسب «غاستوف باشبلر» ،وىي الطريقة التي أنتجتيا وسائؿ اإلعبلـ الجديدة ،وخصوصا

اليوتيوب ،الذي أصبح المصدر األوؿ في بناء المعارؼ الدينية .فالمتصفح لمختمؼ قنواتو يدرؾ
تمؾ الحقيقة الواضحة المعالـ ،التي تؤدي إلى إنتاج كـ ىائؿ مف التفسيرات والمعارؼ الدينية ،التي
رسمت وشكمت تدينا ذو طبيعة سائمة ،أي إنو يتـ في النسؽ الخصوصي ويكوف بطبيعة
استيبلكية ،ال تكمؼ الفرد سوى نقرة واحدة ليتحصؿ عمى أي مضموف يرغب في االستقصاء عنو،
م عممنا بأف المعرفة الدينية لخطاباتو ال تحتوي عمى أي ضبط مرجعي لمتديف ،لتميز قنوات

اليوتيوب بكؿ أشكاؿ المعتقدات والديانات ،التي نعبر عنيا باليبلمية العابرة لمحدود والمتخطية
لمقوميات وطييا لممكاف والزماف ،والتي تستطي م مرور األياـ اإلفضاء إلى اجتثاث وتحطيـ لكؿ
ما ىو صمب أو محمي ،وتعويضو بما ىو كوني أو معولـ في المجتم الجزائري.
اإلشكالية:
ال مراء أف التكنولوجيا الجديدة استطاعت أف تجعؿ كؿ الثقافات السابقة بائدة ،أو متراخية
السمات،بما فييا الديانات والمعتقدات التي حكمت المجتمعات لقروف ،وعمية فإف ما تقوـ بو وسائؿ
اإلعبلـ الجديد يمكف اعتبارىا أمثولة أشبو بالخياؿ ،الذي أبير العقؿ البشري عبر الفضاءات
ِ -26بٔ ً٠ٛوبٍزٍيٍٍ ،طخ االرٖبي،روِ :ؾّل ؽوف ،ُٛاٌّووي اٌمٌٍ ِٟٛزوعّخ.94 :ٓ ،2014 ،1.ٛ ،

اإلفتراضية والرمزية ،إنيا حقا تعمؿ خارج حدود الزماف والمكاف ،فالمتب يجد أنيا استطاعت أف
تنقؿ األفراد مف عصر إلى عصر آخر ،فيي تعيد الماضي ،وتحضف الحاضر ،وتسعى إلى رسـ

المستقبؿ ،إنيا تفكؾ وتركب كما تشاء ،وىنا يمكف القوؿ أنموق اليوتيوب أعاد إحياء العديد مف
القضايا الدينية والترويج لمختمؼ الديانات والمعتقدات ،خصوصا عند ارتباطو بالعقائد اإلسبلمية
التي تشيد اليوـ تحييف الجدؿ والسجاؿ حوليا في ىذا الفضاء ،فقد أوصدت ىذه الخطابات والفتاوى
الدينية األبواب وصفدتيا بالعديد مف اإلشكاليات عمى موق اليوتيوب ،التي يصعب التحكـ فييا مف

طرؼ المجتمعات اإلسبلمية ،نتيجة السيولة التي تتميز بيا السوؽ الدينية في النسؽ اإلفتراضي،
فقد أصبح ىذا النمط الديني المشكؿ األوؿ لمفضاء العمومي ،بإعادة صياغتو وتشكيمو وفؽ جدلية
اليدـ واعادة البناء ،المبني عمى النقد والمساءلة بشكؿ تفاعمي ،عبر قنوات تأسست ليذا الغرض،
حوؿ الكثير مف القضايا الخبلفية.
إف ىذا النمط الديني السائؿ أدى إلى االنعتاؽ الفعمي مف الضبط المرجعي لمتديف داخؿ
المجتمعات ،ونقؿ الديف إلى التحرر الفقيي والمذىبي والعقائدي ،وىنا يمكف القوؿ أف اليوتيوب
أسس النتشار تمؾ الخطابات الدينية الحماسية والخاشعة المبكية لمدعاة والمشايخ ،التي لقيت رواجا
لدى المتتبعيف واستئثارىا بالعواطؼ ،أكثر مف التدقيؽ والتمحيص في صحة المعارؼ الدينية ،التي
يتمقاه الشباب بأكثر يقينية ،وىي مؤثرة تأثي ار بالغا ،عمى األفراد كمقاط «عدناف ابراىيـ ومحمد

حساف والعريفي ونبيؿ العوضي والشيخ صالح المغامسي...إلخ» ،التي باتت تمقى رواجا في السوؽ
الدينية اإلفتراضية ،لقد حققت ليـ شيرة واسعة ،م إدراكنا أنيا خطابات تحمؿ في مضمونيا
فتاوييـ الفقيية ومعارفيـ الدينية ،التي تختمؼ في استمداداتيا العقائدية والمذىبية ،وتبايف توجياتيا
اإليديولوجية وتضاربيا حوؿ مرجعيتيا ،إنيا معارؼ استقطابية لدى العديد مف الشرائح ،لتميزىا
بالخشوع والبكاء والنقد والمساءلة ،والجرأة والحماس الذي تشيدىا أكثرية مواعظيـ ودروسيـ ،عمى
اليوتيوب فيذه السيولة فسخت العبلقة بيف الفرد والمؤسسة الدينية والتنشئوية ،وطب األفراد عمى

اعتناؽ التديف الفردي السائؿ ،وفؽ الطبيعة اإلستيبلكية والترويجية لمعقائد والقضايا الدينية،األكثر
تحر ار مف الرقابة ،التي تفضي إلى نقميا بأكثر سرعة وراىنية واإلفراط في التبسيط ،م الشروحات
المستفيضة ليذا الخطاب ،إنيا تجبر المتمقيف عمى استيبلكيا بسبلسة ونعومة ،فأبرزت بذلؾ
االنعتاؽ الفعمي لمشباب مف الضبط المرجعي لمتديف ،وىنا يمكف طرح التساؤالت اآلتية:
كيف ساىم الخطاب الديني لمواقع اليوتيوب في انعتاق التدين من الضبط المرجعي؟
ولماذا أدى موقع اليوتيوب إلى بروز التدين السائل لدى الشباب؟
ىل تزايد عدد النوازل ىو الذي أدى إلى تزايد الطمب عمى المعرفة الدينية لمواقع اليوتيوب؟

الفرضيات :تعتبر مف العناصر المركزية في البحوث السوسيولوجية ،لما تتميز بو مف مراقبة
لمباحث وتوجييو ،بوصفيا حبل مقترحا إلشكالية البحث ،ومف ىنا طرحنا الفرضيات اآلتية:
 انعتاؽ الخطاب الديني لمواق اليوتيوب عمؽ مف سمطة ىذا النمط الديني لدى الشباب. التديف المنفرط عبر اليوتيوب يتبلءـ م اليوية السائمة لمشباب اليوـ. كثرة النوازؿ أدت إلى بناء التديف السائؿ حوؿ القضايا المتحررة مف الضبط المرجعي عمىمواق اليوتيوب.
شرح مفاىيم الدراسة:
حددنا مجموعة مف المفاىيـ االجرائية بغرض توضيح مرتكزات البحث وىي:
الشباب :ىي مرحمة عمرية يمر بيا االنساف ليا مميزاتيا عف بقية مراحمو في الحياة ،فيي تمثؿ
القوة والحيوية التي يواجو مف خبلليا التحديات واألزمات،ألنيا مرحمة بداية النضج والتعقؿ وحمؿ
المسؤوليات وقد شممت دراستنا فئتيا مف الثامف عشر حتى السادسة والثبلثوف.
موقع اليوتيوب :يعتبر مف الوسائط التفاعمية التي تحتوي عمييا شبكة األنترنت واحتوائو عمى
مقاط الفيديو السمعية البصرية وحتى التفاعمية ،التي تمكف األفراد مف رفعيا وانزاليا والتعميؽ
عمييا ،بؿ يعتبر مف أكثر مواق األنترنت متابعة ،لخصائصو التي يتميز بيا عف باقي المواق

األخرى ،وتوفيره لمختمؼ المعارؼ في مختمؼ المجاالت والجوانب بسيولة وأكثر سرعة.
الخطاب الديني:ىي جمي األنساؽ المعرفية التي تكوف ليا صمة بالديف ،ويتحكـ في تفسيرىا
لؤلفراد ،في مختمؼ المجاالت والجوانب ،التي تكوف ليا عبلقة مباشرة أو غير مباشر بتدينيـ.
الضبط المرجعي لمتدين :ونقصد بو القدرة عمى التحكـ في توجيو نسؽ التديف داخؿ المجتم  ،وفؽ
السياؽ االجتماعي الذي يكوف فيو الفرد عنص ار مقوضا باتباع المذىب والعقائد الدينية ،التي تتحدد
بنمط موحد لمتديف لجمي الشرائح االجتماعية ،مف خبلؿ المؤسسات والمراكز الدينية التي تتحكـ
فييـ بأيديولوجيا مذىبية مخصوصة تتحكـ فييا الدولة.
النوازل :ىي جمي القضايا المعاصرة والمستجدات الفقيية ،التي ظيرت في العصر الراىف التي
ليس فييا نص ،بؿ يعتمد فييا الفقياء عمى آرائيـ الفقيية،والتي يحاوؿ فييا العمماء والفقياء إعطاء
حموؿ ليذه القضايا بما يوافؽ الشرع والديف ،بغية معرفة الجائز وغير الجائز أو الحراـ والحبلؿ،
حتى يتمكف الشباب مف بناء التديف الصحيح.

التدين السائل :نقصد بالتديف السائؿ ىو ذلؾ التديف المعتوؽ مف الرقابة واألكثر تحررا ،الذي
يتشكؿ في النسؽ اإلفتراضي وفؽ الطبيعة اإلستيبلكية،لتمؾ المعارؼ والمضاميف الدينيةعمى مواق

األنترنت ،المتمثمة في دراستنا حوؿ موق اليوتيوب ،والدور الذي يمعبو في تشكيؿ نمط التديف
السائؿ لدى الشباب ،بطرحو لمقضايا الدينية والمواعظ والفتاوى بأكثر سرعة وراىنية،أسست في بناء
نمطو الديني ودعمو وتحجيـ سمطانو.
المقاربة النظرية لمموضوع:ال يمكف اعتبار أي بحث سوسيولوجي بمعزؿ عف اإلقتراب النظري
الذي يعوز إلى توضيح الرؤية لمباحث ،في إجرائو لتمؾ المقاربة التي تسمح بكشؼ الظاىرة
المدروسة وتوجيو الباحث توجييا صحيحا ،وفؽ البنية المفيوماتية ،التي تشكميا لمقاربة
موضوعو،وعميو قمنا باختيار «نظرية التفاعمية الرمزيةومن روادها جورج هربرت ميد G.H
 meadوىربرت بمومر ،»H.blumerالتي تحتوي عمى مجموعة مف المفاىيـ :التفاعؿ اإلجتماعي،
الدالالت ،المعاني ،الرموز ،التطب  ،التقمص الوجداني ،التواصؿ ،اإلشارات ،السموؾ ،الصورة،

االستجابات ،المغة ،األفكار والمفاىيـ ،ومف خصائص ىذه النظرية أنيا ترى أف األفراد بعد اإلنتياء

مف التفاعؿُ ،ي َكوف األفراد المتفاعموف صو ار ذىنية عمى األشخاص الذيف يتفاعموف معيـ ،ونحف
اليوـ نشيد ما تفعمو قوة التفاعبلت اإلعبلمية الجديدة عبر اليوتيوب بالتفاعبلت اإلجتماعية ،التي
حطمت السموكات وأعادت صياغتيا لدى الشباب.
المنيج :يعتبر المنيج مف األدوات المركزية ،التي تسمح بفيـ ثنايا الظاىرة التي تحددىا طبيعة
الموضوع ،فالمنيج ىو مجموعة اإلجراءات البحثية التي تتكامؿ لوصؼ وتحميؿ الموضوع ،عبر
مجموعة الخطوات والعمميات التي يتبعيا الباحث بغية تحقيؽ األىداؼ التي حددىا مسبقا .27فقد

فرضت عمينا الطبيعة الكيفية اختيار المنيج «الفيمي التحميمي» حسب الرؤية الفيبيرية لػ«ماكس
فيبر» ،ألف دراستنا متعمقة بفيـ وتحميؿ الدالالت والمعاني وفؽ المعطيات الكيفية.
المقابمة :تعتبر المقابمة مف األدوات الرئيسية التي تستخدـ في البحوث السوسيولوجية ذات المنحى
الكيفي ،الذي فرض عمينا اختيار تقنية المقابمة ،ألنيا تسمح بأخذ معمومات كيفية ،بيدؼ التعرؼ
العميؽ عمى األشخاص المبحوثيف ،والتي تعتبر أفضؿ التقنيات لكؿ مف يريد استكشاؼ الحوافز

العميقة لؤلفراد ،واكتشاؼ األسباب المشتركة لسموكيـ مف خبلؿ خصوصية كؿ حالة" ،28التي
يمكننا عبرىا جم المعطيات وتحميميا وفؽ الطبيعة الكيفية ،التي نفيـ مف خبلليا نسؽ التديف لدى

الشباب ،وتبلزمو م المضاميف التي تقدميا مواق اليوتيوب مف المعارؼ الدينية السائمة.
 -27رشيد زرواتي ،منهجية البحث في العلوم االجتماعية ،القاهرة ،دار الكتاب الحديث ،د(ط) ،2004 ،ص.119:
 -28موريس أنجرس ،منهجية البحث العلمي في العلوم االنسانية :تدريبات علمية ،ترر :بوزيرد ررحراوك ،كمراش بوشرري ،سرعيد سربعون،
دار القربة الجزائر ،د(ط) ،2004 ،ص.197 :

المالحظة :تعتبر المبلحظة أداة ميمة ،وىي مصدر أساسي لمحصوؿ عمى البيانات والمعمومات
األساسية لموضوع الدراسة ،وتعتمد عمى قدرة الباحث عمى ترجمة ما الحظو وسمعو مف الميداف،

وىي تقنية مباشرة لمتقصي ،تستعمؿ عادة في مشاىدة مجموعة ما بصفة مباشرة ،وذلؾ بيدؼ أخذ
معمومات كيفيةمف أجؿ فيـ المواقؼ والسموكات29وااليماءات ،التي تقودنا إلى التعمؽ في اكتشاؼ
ثنايا إشكالية البحث التي يستخدميا األفراد في الحجاج والنقاش بمعارؼ يستقوىا مف مواق

اليوتيوب ،وىو ما تعبر عنو طبيعة التديف الجديد.
مجتمع البحث :يشكؿ مجتم البحث أىمية بالغة في تحديده ،ألنو يمزـ الباحث باختيار العينة
التي تتبلءـ م الطبيعة الخصوصية ،التي يتميز بيا كؿ أفراد المجتم األصمي ،وقد كاف مجتم
بحثنا ىو الشباب المستخدـ لموق اليوتيوب عمى شبكة األنترنت.
العينة والمعاينة :تعتبر العينة مف العناصر الرئيسية في البحث ،حيث تمكف الباحث مف تحديد
الدقة في اختياره لجزء مف مجتمعو األصمي الذي يرغب في التعرؼ عميو لذلؾ "تعد العينة جزء مف
البحث الذي تجم فيو البيانات الميدانية .ليذا فيي مجموعة فرعية مف عناصر مجتم بحث

معيف ،30وقد تـ اختيارنا لمجموعة مف الشباب الذيف تصدؽ عمييـ ،وتتحقؽ فييـ رؤيتنا البحثية،
وفؽ مجموعة مف الخصائص ،كاستعماليـ لؤلنترنت ومواق الفيديو ونشرىا واالستقصاء عمى
القضايا الدينية ،وقد شمؿ دراستنا «17مبحوثا» ،تتراوح أعمارىـ بيف «:سف  18و ،»36التي
نستطي مف خبلليا جم أكثر قدر مف المعطيات ،التي تمكننا مف فيـ الظاىرة المدروسة ،وقد

كانت معاينتنا مرفوقة بالعديد مف المبلحظات الميدانية ،التي أوصمتنا إلى الحجاج والحوار معيـ،
بخصوص المعارؼ المكتسبة مف مواق اليوتيوب ،التي أصبح العديد منيـ يعتمدىا في تدينو.
مجاالت الدراسة :يمثؿ المجاؿ المكاني الذي قمنا فيو بدراستنا الميدانية ،المتعمقة بالتديف الجديد
المتحرر مف الضبط المرجعي ،ىو "مدينة لرجاـ " تيسمسيمت" م عينة مف الشباب الذيف شمميـ

مجتمعنا اإلحصائي .وشممت دراستنا في ىذه المرحمة الفترة مف 2017/12/10 :إلى

غاية ،2017 /12/21التي شممت الميداف والتحميؿ ،بالتوفيؽ بيف الجم والتحميؿ دوف انقطاع.
المعايير السوسيولوجية لممبحوثين:

 - 29موريس أنجرس ،مرجع نفسه ،ص.184 :
 -30موريس أنجرس  ،مرجع نفسه ،ص.197 :

التأويل السوسيولوجي لممقابالت:
انطمقنا في تأويمنا مف الفيـ ثـ التحميؿ ،الذي يمكننا مف الوصؿ إلى فيـ المعاني والدالالت
والسموكات ،ذات الطبيعة الموصولة بالتمثبلت التي يتخذىا الشباب في تشكيؿ النمط الديني الجديد
مف موق اليوتيوب ،وتخض ىذه العممية التحميمية إلى التوقؼ عند العناصر التي تَ ُكوف ليا داللة
بالنسبة إلى فرضيات البحث .إذ ال يجب أف يغيب عف أذىاننا أف الباحث يريد أف يختبر فرضيات
بحثو ،باستخراج عناصر ذات داللة ،أي التي ليا عبلقة بفرضيات البحث تمؾ ،فإذا كانت تقنية
التحميؿ الختبار الفرضيات« تحميؿ المحتوى» ،فيجب أف يكوف ىذا التحميؿ ذو عبلقة بفرضيات

البحث ويمعب ىذا الدور الفئات" .31مف خبلؿ استنطاؽ الخياؿ السوسيولوجي الصحيح ،الذي
يقودنا إلى فيـ أعمؽ لممعطيات الكيفية المجمعة.
-1التدين من خالل اليوتيوب انفالت من الواقع والتأسيس لمرجعية بال ىوية:

يرى « زيجمونت باومف» في كتابو « األخبلؽ في عصر الحداثة السائمة» :أف صبلبة المرحمة

السابقة ذابت ،فتداخمت الحدود وتراخت السمات وازدادت ضبابية وتشابو ،حتى صار مف المكمف

أف نتحدث عف سيولة أو ذوباف ،سواء أكاف ذلؾ في حدود الدوؿ أو معالـ المجتم أو سمات

اليوية الفردية أو خصائص الثقافات ،32وقد ساىـ في تدشيف ىذا النمط الفعمي ،انتشار وسائؿ
اإلعبلـ التفاعمية ،التي شكمت واقعا جديدا ،منفمتا مف قبضة السمطة ،والتي تممؾ كؿ المؤسسات
اإليديولوجية ،لكف اليوـ ،المرجعيات الوافدة عبر التكنولوجيا الفائقة ،تمتمؾ حظوظا متساوية في

سرقة المواطنيف مف أوطانيـ ،والمؤمنيف مف معابدىـ ،وبالتالي أصبحت مؤسسات التنشئة
االجتماعية ،منفمتة مف يد السمطة ،بؿ أصبحت ىي األخرى تبحث عف مكاف داخؿ المجتم
السبراني الجديد.
وال ريب أف ثورة األنترنت الجديدة ،التي بدأت منذ تسعينات القرف الماضي ،تختمؼ عف ثورة
التمفزيوف واإلعبلـ المرئي المسموع ،لذا فإف نظريات وأدوات التحميؿ ،التي أسسيا نقاد التمفزة
 - 31سعيد سبعون ،الدليش المنهجي في إعداد المذكرات والرسائش الجامعيةفي علم االجتماعية ،دار القربة ،الجزائر ،ط ،2012 ،2.ص.231 :
 -32زيجمونت باومن ،األخالق في عرر الحداثة السائلة ،ترجمة سعد البزاعي ،هيئة أبو ظبي للسياسة والثقافة ،بدون طبعة ،2016 ،ص.11 :

وتقنيات اإلتصاالت ،قبؿ ظيور األنترنت ،ليست صالحة تماما الكتشاؼ الظواىر اإلجتماعية،

التي أفرزىا عصر الشبكة المعموماتية ،33وخصوصا م االلتحاـ بالخطاب الديني عمى مواق

اليوتيوب ،الذي يعتبر أكثر السم رواجا وجاذبية ،خاصة في مجتمعات إسبلمية ،ترى في الديف
نمط حياة وأسموب تفكير وكيفية اجتماع ،وما لو مف سحر رمزي في ضمائر المؤمنيف بو .ولكف ما
ىي مواصفات السوؽ الدينية اإلسبلمية؟ ومف الفاعموف في تصاريفيا؟ وأي سم يق تداوليا؟
التسمي الديف» «CommodificationReligiousحقيقة سوسيولوجية عامة ،موصولة بأي نشاط
ديني ،يتـ في إطار تنظيمي يجم األتباع والمؤسسات في آف واحد ،ألنو يوجد في كؿ مكاف،

وكأنوّ يشكؿ مشاري دينية بشرية معقدة ،34زودتيا خطابات المواق الجديدة لميوتيوب بتفاعمية أكثر
حركية في توسي سمطة الديني بداللة المبحوث" كؿ شيء نحوس نعرفوا حوؿ أمور الديف نستخدـ
األنترنت وخاصة اليوتيوب سيؿ عمينا بزاؼ البحث مف خبلؿ السماع لمخطب والدروس والفتاوى

ألي قضية ببل تعب.35

لقد قدـ خطاب اإلعبلـ الجديد ممثبل في اليوتيوب لؤلفراد الرغبة في اإلستيبلؾ لممعرفة الدينية،
دوف الحاجة لمكثير منيا ،وىي بدورىا أوجبت بروز الكثير مف اإلختبلالت بالتديف ،وعمقت مف تمؾ
التجاوزات الثقافية والتقميدية ،التي أعازت إلى تغيير المجتمعات واعادة صياغتيا وربطيا بما يشكمو
المضموف الديني اإلعبلمي ليذا الخطاب ،المغرؽ في المثالية والمتخيؿ ،الذي يزرع التديف بشكمو

«اليوتوبي الحالـ» ،الذي يخرج األفراد مما ىو كائف إلى ما ينبغي أف يكوف ،وىي بمثابة االشكالية
الحقيقية لئلعبلـ الجديد ،حيث ال يقيف وال حقيقة ،فقط آماؿ وتخيبلت يطرحيا شيوخ اإلفتراض،
ألمة افتراضية ،وىذا ما يعمؽ مف صعوبة تطبيؽ تمؾ المعرفة الدينية ،التي يمزـ الكثير مف األفراد
بيا ،كالجياد والردة ودار الكفر وغيرىا ،وأف أغمب ما تقدمو الميديا في أشكاليا الدينية معتوقة مف
الشروط الفعمية لقياـ التديف الصحيح ،ألف ارتباط أي قضية تكوف بػ«مقاصدىا ووسائميا» وحتى

الزماف والمكاف والبيئة والحالة لمف يريد المعرفة الدينية ،بداللة المبحوث" كؿ القضايا الدينية لي رانا
نشوفوىا مستجدات واحنا نبغي نعيش بما يعطينا حؿ لمشاكمنا ،بصح كايف قضايا تثير الجدؿ
واختالفوا فييا مف العصر األوؿ ووحدا أخرى خبلفية والكثيريف ما يفرقوا بيف الواق وما يصمحموا،
ويبغوا إسقاط أحكاـ ببل شروط وقواعد ،حتى أنيا في الكثير مف األحياف تكوف شاذة وال مجيولة

 -33هاني عواد ،دراسة التدين الشبابي :نمط منفلت من المؤسسة اإليديولوجية ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة،
أكتوبر،2011ص.21 :
 -34محمد سويلمي ،اإلفتاء اإللكتروني :الخطاب الديني وإعادة المأسسة ،رناعة الفتوى ،إشراي :بسام الجمش ،تنسيق :أنس الطريقي،
سلسلة ملفات بحثية ،قسم الدراسات الدينية ،مؤسسة مؤمنون بالحدود 17 ،نوفمبر ،2016ص.13 :
 -35مقابلة رقم ،10 :يوم  ،2017/12/14الساعة .12:35 :

المصدر ،كفتوى جياد النكاح وال األحكاـ لي يتعمد أصحابيا إثارة القبلقؿ وينجر وراىا األفراد

وباألخص احنا الشباب".36

وىنا يمكف االعتراؼ أف تدفؽ المعارؼ ومحاولة بناء ثقافة كونية وتصادميا بمجتمعاتنا
االسبلمية ،ذات المركب الديني لثقافتيا ،األمر الذي ساىـ في إعادة إحياء التساؤؿ الكبلسيكي
والمركزي حوؿ«اليوية االسبلمية» ،وبحث العناصر المرجعية المؤسسة ليا ،عند « الشرائح

الشبانية» ،وخاصة في ضوء تغيرات المجتم المعاصر ،وبروز العالـ اإلفتراضي كشريؾ أساسي،
ساىـ في خمؽ مجتم شبكي موازي ،ساىـ بطريقة أو بأخرى في إعادة صياغة منطؽ التواصؿ

والعبلقات االنسانية عبر التكنولوجيا الرقمية ،37التي فسحت المجاؿ لمناقشة القضايا الدينية،

فتصاعدت إلى أبعد الحدود ،فالشيخ اإلفتراضي الذي يدعوا لمجياد أو التطرؼ والغمو ،فدعوتو تمؾ
لف تقؼ عند حيو أو مدينتو أو دولتو كأقصى حد ،إنيا دعوة شمولية كونية ،وبالتالي فإف مقمديو

في كؿ ركف مف ىذا العالـ الفسيح ،يمبسوف عدة الجياد أو التعصب ،حتى واف لـ يعرفوا سببو

وميدانو ونتائجو ،لكنيا الكونية ،والصدى المعولـ ،والشيخ الذي أصبح يعيش في جيوبنا ،ونتواصؿ
معو أكثر مما نتواصؿ م الشيخ في حينا ومسجدنا ،فمف جية الشيخ الواقعي لـ يعد مقنعا ،وفي
الوقت نفسو ،المؤمف الواقعي لـ تعد تشغمو فرائض الوضوء وأركاف الصبلة ومبطبلت الصوـ ،إنو
تديف الواق والرفض والتمرد ،إذ يمكف القوؿ :أف الشيخ اإلفتراضي يخاطب الواق  ،أما شيخ الواق
فأصبح يخاطب اإلفتراض ،وىنا وجد المؤمف واقعو في عالـ افتراضي غير آمف وغير مضموف.

وىنا ندرؾ ما يحتدـ مف الصدامات والصراعات بيف مختمؼ المعارؼ عمى اليوتيوب ،التي سرعاف ما
تتحوؿ إلى المسرح الواقعي بيف األفراد وبناء أنماط متنوعة مف التديف ،تعتمد عمى أفياميا وتشكيؿ انتماءاتيا

عمى تمؾ القضايا واألحكاـ الفقيية ،التي تبثيا مقاط الفيديو ،وتعصب كؿ فرد لشيخ أو داعية يكوف متأث ار
باجتياداتو وآرائو الدينية ،وىو ما يرىف الفاعميف بقدر كبير مف البلواقعية ،التي يشكميا التحرر الديني مف

الرقابة ،مما يؤدي بكثير مف األفراد إلى اعتناؽ بعض القيـ والمعتقدات ،التي تجبرىـ عمى تبني أفكارىا قس ار
وليس اختيا ار ،بممارسة ىيمنة رمزية مستترة بداللة « بيار بورديو» ال يدركيا المتمقيف ،لتأثر عمى توجياتيـ
عبر القدرة المعرفية الموصولة بقداسة الديف أيضا ،الذي يبثيا النموذج االرشادي الغير منضبط بمرجعية

محددة عمى اليوتيوب ،في عصر مميء بالصراعات الطائفية واإلستقطابات الفكرية ،التي تقصي وترفض
العديد مف قيـ الحوار ،ويأتي اإلعبلـ الجديد كانعكاس حي لما يحدث بيف األفراد في المؤسسات والتعامبلت اليومية.

 -36المقابلة رقم  ،01:يوم ،2017/12/10 :الساعة.13:49 :
 -37كلثوم بن بيبيمون ،السياقات الثقافية الموجهة للهوية في ضوء تحديات المجتمع الشبكي :من التداوش االفتراضي إلى الممارسة
الواقعية ،مجلة إضافات ،مركز دراسات الوحدة العربية ،العددان ،2016 ،34-33 :ص.69:

كما تنعكس الفوضى الفكرية والسياسية والدينية عمى معظـ المضاميف ،سواء بتسييس كثير مف

األفكار أو اليجوـ المتزايد كجزء مف صراعات دينية قديمة ،تقوـ في أغمبيا عمى تفسيرات خاطئة
لمديف ،أو تطبؽ قياسات ألحداث وشخصيات لـ تعد موجودة ،وتحاوؿ مف خبلؿ ذلؾ تغذية

الصراعات والنزاعات اإلقميمية التي تيدد األمف القومي ،38فمثبل الصراع السني الشيعي ،استأنؼ
مف جديد ،ونحف نعيش عبر اليوتيوب في كؿ لحظة ،معركة صفيف والجمؿ ،ومقتؿ الحسيف،
ومظمومية آؿ البيت بكؿ تمؾ المظاىر المؤلمة والمستيمؾ لمعواطؼ ،حيث قاؿ« نابميوف» ال يوجد

إال شكؿ واحد مف الببلغة :وىو التكرار ،39حيث أصبح اليوتيوب مف أىـ الوسائؿ التي يقوـ عمييا
المذىب الشيعي ،ويجدد نفسو في كؿ مرة ،عف طريؽ تحييف تمؾ الصرعات ،وزج بالمتدينيف فييا،
حيث يتردد عامة الشيعة عمى تمؾ القنوات السبرانية ،مف أجؿ شحف إيمانيـ ،وتجديد الحقد عمى
اآلخر المخالؼ ،ويتردد عمييا المؤمنوف السنة ،لمرد ولمدفاع عف رموزىـ الدينية.
إف الشحف اليوتوبي ال يترؾ المجاؿ مفتوحا أماـ الفرد لمتمييز بيف ىذه المضاميف ،بؿ ىو يقوـ
عمى التجنيد والتحريض عف طريؽ التكرار والتكرار الممح ،حتى يستدعي الماضي ويفتح الشروح،
ويسيؿ الدماء ويحرؾ النعرات ،حيث يرى«مارشاؿ ماكموىاف» بأنو مف أساليب االقناع التأكيد

والتكرار والعدوى ،40لندرؾ اليوـ أف العديد مف األفراد ال يعيروف أي اىتماـ في انتقائيمممعايير

تدينيـ ،بؿ يكوف اعتمادىـ حسب الميوالت ودرجة التأثر بالمضموف ،وقوة الخطاب الديني عمى
مواق

الفيديو ،كما نعتبر أف المغة تمعب دو ار حاسما في تبني الكثير مف األنماط المؤثر،

وخصوصا ما يتميز بو الدعاة الشاب مف الطبلقة والفصاحة ،التي جمبت االنتباه لدى األفراد وبقاء
المؤسسات التقميدية قابعة في تقميديتيا المبنية عمى العامية والتدريج،
إف ىذه الحتمية التكنولوجية حسب « ماكموىاف» تمزـ األفراد باعتناؽ أي مضموف يعجبيـ أو
يتأثروف بو ،دوف إعارة أي اىتماـ بالضبط المرجعي لمتديف ،الذي يبني ذاتيـ وىويتيـ ،فالفرد يتب
نوع الخطاب وال يطرح سؤاؿ كيؼ يطبقو؟ فقط البحث عف الشيء الجديد ،وىنا يقوؿ «زيجمونت

باومف» ىناؾ مف لديو الشجاعة عمى البحث عف السعادة في البلمكاف ،41ما طب عمى اعتناؽ
بعض العقائد التي تؤدي الى التطرؼ والعنؼ في الكثير مف األحياف ،ألف المعتقدات ىي الوسيمة
التي يعبر بيا األفراد والجماعات عما يعتبرونو مقدسا ،فقد ُيعبر عف المعتقدات الدينية بأشكاؿ

 38ـ محمد سيد ريان ،اإلعالم الديني العربي بين الدعوة والتبشير وبث الفتن الطائفية ،اإلعالم الديني :بذور تسامح أم سموم كراهية؟ ،إشـ :أحمد فايز،
مجلة ذوات االلكترونية ،مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث ،الرباط ،المغرب ،العدد ،2015 ،13 :ص.26 :
 -39محمد علي فرح ،رناعة الواقع اإلعالم وضبط المجتمع :أفكار حوش السلطة والجمهور والوعي والواقع ،مطابع البانات الدولية،
لبنان ،ط  ،2014 ،1.ص.64 :
 -40محمد علي فرح ،مرجع سبق ذكره ،ص .46
 -41زيجمونت باومن ،اال زمنة السائلة العيش في زمن الاليقين ،ترجمة حجاج أبو حجر ،الشبكة العربية لألبحاث والنشر ،لبان ،ط،1 .
 ،2017ص.110 :

متعددة ،قد تصؿ إلى حد التعارض داخؿ الديانة الواحدة ،42ونحف نشيد في العديد مف المجتمعات

التي انحصرت عف تصاعد معتقدات ىامشية ،بدأت تطالب باالعتراؼ بمعتقداتيا وتمجأ بعضيا

إلى العنؼ والطائفية المفرطة ،التي تثيرىا خطابات وفتاوى ودروس حماسية لرموزىا وتتناقميا عبر
مواق اليوتيوب ،فتتضح سمطة ىذه المعتقدات تحت سمطة التبرير ،الذي يمتزمو المتديف كمضادات
لممؤسسات التقميدية وخاصة السياسية ،بتصريح المبحوث" أنا نطم عمى العديد مف القضايا الدينية
في اليوتيوب لي نشوؼ بمي راىا أفضؿ بكثير في توضيح الديف ونشره مف مشايخ مساجدنا في

بزاؼ مف األمور الدينية ،العقيدة وال العبادات واألمور السياسية لي راىا مضطاربة وقوؿ العمماء

المعاصريف فييا".43

فما تشيده المجتمعات العربية مف التطرؼ والعنؼ ،كاف نتاجا لتحرر المعرفة الدينية بدرجة كبيرة،
وتزامنيا م التردي السياسي والمجتمعي لموطف العربي ،التي أًلفت تمؾ المشاىد المتنافرة بيف العديد

مف األنماط الدينية داخؿ الدولة الواحدة ،وىنا نجد أف كؿ المعتقدات والجماعات والطوائؼ ،حركت
مؤسساتيا نحو اإلفتراضي ،الذي ساىـ في تعميؽ قوة الخطابات الدينية والفتاوى والمواعظ.
تحرر مف الرقابة المؤسساتية،
فما شكمو اليوتيوب كاف لو الوق األكبر عمى العالـ اإلسبلمي ،باعتباره أحد أكثر الوسائط ا

في نشر المعرفة الدينية بقوالب مختمفة صاغت الديف بشكؿ أو بآخر بنسقية جديدة ومختمفة ،تأسس في الكثير مف
مضامينيا لبلبتعاد عف الحياة وليس الحراـ ،وىي كشكؿ مف أشكاؿ اإلغتراب ،الذي ألفتو األنماط الدينية التي أرادت تخطي
الثقافي وببلد المنشأ لمتديف ،مما جعؿ الصراع يكوف عمى أشده بيف العديد مف اليويات الدينية ،وخصوصا في المجتم
العربي ،الذي ما تزاؿ تتحكـ فيو المخاييؿ الدينية ،ورفصو في الكثير مف األحياف لمحداثة والتغريب ،الذي تنسجو
الميديولوجيا الجديدة ،إنيا تحيف المعتقدات بطريقة آنية وأكثر تنافرية ،ألف االختبلؼ عندنا قد جرى التعامؿ معو كبدعة

وىرطقة أو شرؾ وكفر ،ممف يتعامموف م الحقيقة واليوية بعقمية اإلطبلؽ والثبات واالصطفاء والمماىات ،والمآؿ ىو

االستبعاد واإللغاء أو الفتف والحروب".44

وىنا تؤدي الثقافة الدينية إلى رفض أطرافيا لمواق المبني عمى االيديولوجيات الدينية والمذىبية،

التي ينطمؽ منيا الشيوخ والفقياء عمى مواق اليوتيوب ،في بث الديف بقوالب وأنماط عديدة تحدد
اختيارات األفراد في اعتناؽ أي نمط ،وىو ما يعكس أطروحة اليدـ واعادة البناء لكؿ صنوؼ
العقائد والسموؾ والمعامبلت ،وحتى طريقة المباس التي يعتبرىا العديد مف الفرؽ أنيا أمر ديني
وشرعي ،لندرؾ ما يقدمو ىذا التديف السائؿ عبر قوة المقاط  ،التي تبثيا مختمؼ مواق اليوتيوب
جرة في نكس المحمي وتعميؽ أزماتو ،وذلؾ بإزاحتو أو إعادة صياغتو ،عف طريؽ
بطرؽ أكثر أ
 -42عبد الحكيم أبو اللوز ،الحركات السلفية في المغرب ،2004 – 1971 ،بحث أنثروبولوجي سوسيولوجي ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،ط ،2009 ،1 .ص.37 :
ِ -43مبثٍخ هلُ ،2017/12/15 َٛ٠ ،09 :ػٍ ٝاٌَبػخ.16:00 :
 -44ػٍ ٟؽوة ،االَٔبْ األكٔ :ٝأِواٗ اٌلٚ ٓ٠أػطبي اٌؾلاصخ  ،اٌّإٍَخ اٌؼوث١خ ٌٍلهاٍبد ٚإٌْو ،ث١وٚد.47 ،46 :ٓ ٓ ،2010 ،1.ٛ ،

التجييش واثارة العواطؼ ،حيث أف مقومات اإلعبلـ الكذب الصارخ والتطبيؿ السافر وتجييش

المشاعر المتدفقة والعواطؼ الممتيبة،45التي تغمر المتمقيف وتسجنو داخؿ أغوار الوىـ في حوؿ

الكثير مف القضايا الدينية ،التي ال يمكف تطبيقيا ،بؿ ىي تشبو إلى حد ما أمثولة ميثولوجية.
-2الميديا الفائقة والمعرفة الدينية السائمة:
الديف حسب «ىابرماس» ىو ما يعطي أفراد المجتم الحديث الموضوع الحيوي ،الذي يتحاوروف حولو،46
أي إف الديف كخطاب قوروسطي منتيي الصبلحية ،حسب المبشريف بالعقمنة ،قد عاد مف جديد ،وخرج الينا
مف مارد التكنولوجيا الحديثة او الفائقة ،وخرج بكثر تدفؽ وسميبلف ،عمى ما كاف عميو ،يوـ قررت الحداثة
إعفاء الديف مف أي دور داخؿ المجاؿ العاـ ،فميوـ نحف نتحدث عف التديف الجارؼ ،المنيمر الذي يجرؼ كؿ
شيء في طريقو ،حيث أصبحت المعرفة الديني ة أو الفتوى ىائمة تبحث عف مؤمنيف جدد ،مستعديف لنبذ

واقعيـ واالنسياؽ خمؼ كؿ ما ىو افتراضي وبنكية كونية.

إذ يعيش عالـ اليوـ تغيرات تكاد تكوف انقبلبية عمى مفاىيـ وأسموب حياة الػسنوات السابقة ،ويقود
ىذه التغييرات وسائؿ اإلعبلـ واإلتصاؿ ،لتشكيؿ عقؿ جديػد مختمػؼ معرفياً ووجدانياً وسموكياً عف

األجياؿ السابقة ،بؿ يكاد يكوف إنساف اليوـ في مواجيػة الكاسحة «البمدوزر» اإلعبلمية ،47وىذا ما

أكده البابا «جوف بوؿ الثاني» عندما صرح بأف الكنائس ومجموعات اإليماف ،التي ترفض التكيؼ
م عصر اإلتصاالت اإللكترونية لف تبقى عمى قيد الحياة ،48فقد شكمت األنترنت في البداية مثبل
رفضا لدى العديد مف الشيوخ ورجاؿ الديف في العالـ اإلسبلمي ،لتقدـ ليا العديد مف األوصاؼ
المحذرة والمنفرة كػ«الفتنة وحمار الدجاؿ والعفريت» ،التي أوصميا بعض الشيوخ إلى التحريـ،
واعتبارىا مف البدع المحدثة لتمرير المشاري

الغربية ،لتجد العديد مف اليويات والجماعات

اإلسبلمية نفسيا مجبرة عمى دخوؿ معموميتيا قسرا ،فانكب عمييا رجاؿ الديف مف الدعاة والمشايخ
لبث كؿ خطاباتيـ ومواعظيـ وفتاوييـ ،التي لقيت رواجا في السوؽ الدينية اإلفتراضية ،ما يعكس
سيولة المعارؼ الدينية وتأسيس كـ ىائؿ مف المواق وتخصيصيا لمديف ،بمختمؼ فروعو وبكؿ
أشكالو ،التي أعطت فضاءا مغرقا وميوال بالتفسيرات الدينية ،التي أوصدت سيولتيا األبواب أماـ

جؿ المؤسسات الدينية التقميدية والمراكز اإلسبلمية المنضبطة ،تحت االيديولوجيا المجالية
لممجتمعات ،إف ىذا اإلنعتاؽ الذي شكمتو ميديا اليوتيوب لممتدينيف ،شيوخا وعواما ،حوؿ المعرفة
الدينية إلى سمعة ،تعتمد عمى فكرة التسويؽ والترويج ،مف أجؿ تحطيـ المنافسيف ،حيث أصبح
ٚ -45ائً ٍٛؼذ فٍ ،ً١اّىبالد اإلػالَ ِٚؼط١بد اٌٛالغ ،كاه غ١لاء ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،األهكْ.136:ٓ ،2015 ،1.ٛ ،
 -46نيكوالس آدامز ،هابرماس والالهوت ،ترجمة حمود حمود ،شهيرة شري ،جداوش للنشر والترجمة والتوزيع ،لبنان ،ط ،2016 ،1.ص.08 :
 -47محمد خليش الرفاعي ،دور اإلعالم في العرر الرقمي في تشكيش قيم األسرة العربية :دراسة تحليلية ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد
 ،27العدد ،2011 ،2 +1:ص.692 :
 -48يوسي ربابعة ،التدين الرقمي :من التسبيح اإللكتروني إلى الرالة المليونية ،موقع عمان نت ،تاريخ النشر،2017/02/23 :
االطالع ،2017/12/12 :الساعة ،20:00 :أنظر الرابطhttp://ar.ammannet.net/news/282490 :

المؤمنوف يتخيروف المشايخ ،ويبحثوف عف الشيخ الذي يضمف ليـ الجنة ،بقميؿ مف الرىبنة

والتنسؾ ،ىي لعبة فيميا شيوخ الميديا ،حيث أصبح التنافس بينيـ عمى تقديـ التنازالت الدينية،
وأيضا النيؿ مف اآلخر المتعصب والمتشدد ،والتبخيس بو والنيؿ مف طريقتو في فيـ الديف ،ويمكف
لمشيخ اإلفتراضي أف يستعمؿ المؤثرات ويخترع النصوص الدينية ،مف أجؿ التسويؽ لمديف ولمتديف،
لكنو ديف وتديف تحت الطمب ،وىنا يحدث التناقض بيف الديف كنص ،والديف كما يسوقو لو الشيخ
اإلفتراضي ،وىذا ما عبر عنو «ىابرماس» بالمجوء إلى مؤثرات أخبلقية مصطنعة ،مما يعني ولوج
مجاؿ يتناقض م المظير الخاص ،49إنو التناقض بيف الديف والتديف ،بيف الشيخ واهلل ،بيف

األخبلؽ والتعاليـ الدينية.
إف ىذه التنافسية بيف الشيوخ اإلفتراضييف سحقت حتى الميديولوجيا الفضائية ،التي أعازت الى
نفور األفراد مف ضعفيا ووجدوا أنفسيـ أماـ ىيمنة الديف اإلفتراضي ،فكانت الفضاءات اإلتصالية

البديمة التي تشكميا الميديا الجديدة ،ىي الوعاء والوسيط ،الذي ينفذ مف خبللو الكثير مف الميمشيف

لمتعبيرعف آرائيـ ،وبالتالي تكويف فضاء عاـ لمنقاش والجدؿ المتحرر مف الييمنة االجتماعية

والسياسية لمسطمة.50

إف ىذا السيبلف الديني استطاع أف يصوغ التديف ويحولو مف التمقيف إلى التشارؾ والتفاعؿ ،الذي
يقوـ عمى التمقي والنقد والمشاكمة في الوقت نفسو ،م العالـ أو الفقيو أو حتى مجموعة مف
المشايخ ،وفؽ المناقشات العقبلنية عمى المواق  ،ويكوف خارج األطر البيئية المحدودة ،ووفؽ
التفاعبلت اإلعبلمية والتواصمية الكونية ،إف ىذه الكونية متصمة بالعقؿ الجديد ،الذي فرضتو
التقنية ،حيث أصبحت أداة نقؿ األخبار والمعارؼ ،أىـ مف المعارؼ نفسيا ،وىنا يقوؿ

«ىابرماس» :العقؿ التقني ذاتو إيديولوجيا وليس باستخداـ التقنية بدء ،51إنو عقؿ مول بالتكنولوجيا
ومستسمـ ليا ،ومؤمف بكؿ مخرجاتيا وىنا فقد الديف صبلبتو وانتقؿ الى تمؾ الطبيعة السائمة ،لمديف
والتديف ،التي استأثرت ببروز العديد مف الدعاة النجوـ في االوساط االجتماعية .حسب قوؿ
المبحوث" اتتب العديد مف المقاط لمشيوخ والعمماء كيما العريفي والعوضي والسويداف وحساف

والحويني وغيرىـ ألف فيديوىاتيـ تعجبني وكؿ ما يطرحوه جيد.52

فالمبلحظ أف إقباؿ الدعاة والمشايخ عمى األنترنت الممثمة في اليوتيوب خصوصا ،طب عمى تغير
أنماط التديف في العديد مف المجتمعات وىو ما آؿ إلى تشابؾ العديد مف القضايا ،وايجادىا لمعديد
 -49يورغن هابرماس ،إيتيقا المناقشة ومسألة الحقيقة ،تر :عمر مهيبش ،منشورات االختالي ،الجزائر ،ط ،2010 ،1.ص.11 :
 -50هوارك حمزة ،مواقع التوارش االجتماعي وإشكالية الفضاء العمومي ،مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية ،جامعة قاردك مرباح،
ورقلة ،الجزائر ،المجلد ،7:العدد ،20 :سبتمبر  ،2015ص.222
 -51يورغن هابرماس ،إيتيقا المناقشة ،مرجع سبق ذكره ،ص.45 :
 -52مقابلة رقم ،10 :يوم  ،2017/12/14الساعة .15:12 :

مف التفسيرات المتناقضة ،التي رافقت التحرر الفقيي اإلفتراضي وعدـ معرفة األفراد بالمذاىب

الفقيية ،حيث أف الشيخ اإلفتراضي ينتمي إلى بيئة مغايرة تماما لمريديو ،وىو يقدـ إلييـ معرفة
دينية ،استنادا إلى مذاىب فقيية تختمؼ عف المرجعية الواقعية ،إنو أشبو بالضيؼ الذي يزورؾ ،ثـ
تجده يعيد ترتيب بيتؾ وفؽ رغباتو ىو ،وميمبل لؾ ولكؿ خصوصياتؾ ،إنيا الضيافة في عصر

العولمة ،حيث أف مف أخبلقيات ىذه الضيافة ،ىو حشوىا بالثقافة ،53مما يؤدي إلى الصدامات بيف
الضيؼ والمستضيؼ ،وأحيانا بيف المستضيؼ وواقعو ،بسبب ذلؾ المزيج الثقافي والديني م الكثير
مف التوابؿ المعولمة والكونية ،حيث أف اليدؼ ىو تبخيس كؿ ما ىو محمي لصالح كؿ ما ىو

كوني ومعولـ.
في حيف أف كثرت التفسيرات التي يتمقفيا األفراد حوؿ الفتاوى والمواعظ والدروس ،ال تكوف وفؽ
منيج معيف أو مذىب فقيي محدد ،بؿ إف كؿ معارفيـ تكوف حسب الحاجة والتأثر العاطفي

والميوالت ،التي تنعكس عمى سموكاتيـ نتيجة الخبلفات الفقيية والمذىبية ،وىي مف االشكاليات
الحقيقية ،التي أبرزتيا سيولة المعرفة الدينية عمى اليوتيوب ،التي ال تفصؿ في مضمراتيا
وتوجياتيا ومذىبيتيا بؿ تترؾ المجاؿ مفتوحا لممتمقي ،الذي يعتمد عمى الفرد في التمييز وقدرتو

عمى الفيـ ،ودرجة تعممو في المجاؿ الديني بداللة المبحوث ":ما نقدرش نميز بيف القضايا وال

المذاىب لكف نحاوؿ اختيار القضايا لي تعجبني التي أبحث عنيا" ،54مف ىنا ندرؾ أف مواق

اليوتيوب شكمت بحؽ السيولة الدينية لمقضايا والتفسيرات المتناقضة ،التي نمحظيا في توظيؼ

العديد مف األفراد ليا داخؿ المجتم  ،ألنيا تقوـ بدور أساسي في عممية تشكيؿ الراي العاـ واثارتو
وتحفيزه ،ونشر العديد مف االيديولوجيات الحديثة والمتعددة ،التي تمثؿ إضافة أو إثارة لموض

االجتماعي القائـ ،55بإعادة بث الروح في العديد مف الموضوعات الدينية ،وىو ما يعكس الكـ
اليائؿ مف المتابعيف لمختمؼ المواق  ،التي تبث الدروس والمواعظ والفتاوى ،التي يتجاوز فييا عدد
المتابعيف لمسياسييف والفنانيف ،بؿ يصؿ بعض الدعاة الى المبلييف وخصوصا الدعاة الجدد كػ«

العريفي والعوضي والعودة والسويداف» وغيرىـ ،الذيف سطعت نجوميتيـ م

انتشار الوسائط

الجديدة ،بؿ إف موق اليوتيوب قدـ العديد مف الدعاة كنجوـ وأعطى ليـ شيرة واسعة ،كاف ليا
التأثير الفعمي في مختمؼ المجتمعات كػ«عدناف ابراىيـ» ،الذي يعتبر مف السباقيف إلى تأسيس
قناتو عمى اليوتيوب ،حتى أصبحت مقاطعو مف أكثر السيوالت الدينية التي تؤثر عمى األفراد

لتميزىا بالنقد الجريء ،وتعرضو لمعديد مف القضايا الحساسة ،خاصة عندما تعرض لمصحابة

 53زيجمونت باومن ،األخالق في ومن الحداثة السائلة ،مرجع سبق ذكره ،ص.295 :
 -54مقابلة رقم ،06 :يوم ،2017/12/12 :على الساعة.17:10 :
 - 55مناش أبو الحسن ،أساسيات علم االجتماع اإلعالمي :النظريات والوظائي والتأثيرات ،دار النشر للجامعات ،مرر ،د(ط) ،2007 ،ص.29 :

رضي اهلل عنيـ ،حيث ينتج مقاط محددة ال تتعدى دقائؽ تشبو استيبلؾ الوجبات السريعة عمى

الشاشة الفائقة.56

إف ىذه المعارؼ الدينية أضحت ذات سرعة وتركيز واستيداؼ ،مف أجؿ كسر قداسة كؿ ما ىو
واقعي ويقيني ،إنو التأسيس لبليقيف ،خاصة فيما يتعمؽ بالمعرفة الدينية ،لدى الشباب والمثقفيف،
اليدؼ منيا كسر ىالة القداسة التي تحيط بالماضي ورموزه ،كوف تمؾ الدروس والمواعظ التي
يتناوؿ فييا الدعاة العديد مف القضايا بنوع مف الحدة في الطرح ،ليدرؾ العديد مف العمماء والمشايخ

الرسمييف ىذه الحقيقة ،التي أرغمتيـ عمى تأسيس مواق رسمية خاصة بيـ ،لئلشادة والذـ أو
اليجوـ والدفاع أو النقد واالعتراؼ ،لكف ضمورىـ في التكنولوجيا الفائقة جاءت متأخرة ،وىو ما
جعؿ أقواؿ وفتاوى بعض الدعاة أكثر قوة في الرأي العاـ وصياغة الفضاء العمومي ،وفؽ السيولة
التي تتميز بيا خطاباتيـ التفاعمية عمى اليوتيوب.
إنيا تسمح اليوـ ببناء أي معرفة دينية لمفاعميف مف مختمؼ الشرائح االجتماعية ،التي انتقمت فييا
الخطابات الدينية مف الفضاء العمومي ،إلى الخصوصي ،فأدت إلى تحرر الفقو والعقائد والتمذىب،
وحينت العديد مف الصدامات بيف األفراد والمتصفحيف ليذه المواق عمى اليوتيوب ،ألف تمؾ القضايا
الدينية تحتكـ كؿ منيا إلى منيج معيف ،عقدي ،مذىبي وغيرىا ،ليربط ما يقدمو الشيخ أو المفتي
بمذىبو أو عقيدتو في الفتوى ،أو أي حكـ شرعي أو في أي تفسير ديني ،في حيف أف المتصفحيف
ال يدركوف ىذه الحقائؽ الفقيية والمذىبية الخبلفية ،التي تضمر نوعا مف العداء لكؿ ما ىو سردي،
وذلؾ لما تتسـ بو موارد ىذه التكنولوجيا ،مف تشظ وتشعب ،وىو ما يمكف أف يؤدي مف وجية نظر

الفكر ما بعد الحداثي إلى انفراط عقد السرديات الكبرى ،بما فييا الصروح العقائدية ،57ما يمكف أف

يجعؿ التديف لدى األفراد ،أكثر تشنجا باعتناقيـ لقضايا تختمؼ عف مذىبيتيـ أو تعميؽ تمؾ
النقاشات الطائفية ،التي تعبر عنيا اآلالؼ مف التعميقات عمى اليوتيوب ،بؿ تصؿ إلى المبلييف
عمى قضايا خبلفية ،تغذي التشظي االجتماعي وتربي الحقد والتفكؾ داخؿ المجتم  ،بداللة
المبحوث" أنا نرفض بمي كايف خبلفات في كثير مف القضايا بالرغـ مف عدـ معرفة الناس إال أنيـ
يروحوا يطمعوا عمييا وبعضيـ يتأثر بيا وكايف القضايا تكوف صعيبة عمييـ كقضايا الجياد أو

السياسة والتكفير وغيرىا مف المعارؼ المنحرفة والطائفية التاريخية بيف الفرؽ اإلسبلمية ،ألف

غايتيا ميش التعريؼ وانما الشحف والتعبئة مف طرؼ بعض الشيوخا".58

 -56جيش لوبوفسكي ،جان سيرو ،شاشة العالم :ثقافة وسائش اإلعالم والسينما في عرر الحداثة الفائقة ،تر :راوية رادق ،المركز القومي
للترجمة ،مرر ،بدون سنة ،ص.21 :
 -57نبيش علي ،الثقافة العربية وعرر المعلومات :رؤية مستقبش الخطاب الثقافي العربي ،علم المعرفة ،المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،الكويت ،د(ط) ،2001 ،ص.417 :
 -58مقبلة رقم  ،02 :يوم ،2017 /12 /11 :الساعة.10:00 :

لقد ساىمت مواق اليوتيوب بسيولة في السيولة المعرفية الخطاب الديني ،حيث أسس بشكؿ أو

بآخر النتشار بعض العقائد والقضايا الدينية المنحرفة ،التي وجدت ضالتيا في بعث قيميا
ومعتقداتيا ،وتصدر العديد مف المشايخ والدعاة لجعؿ اليوتيوب المسرح الذي يقدـ معارفيـ الشاذة
كمقط فتوى إرضاع الكبير الذي حقؽ أكثر مف أرب مبلييف مشاىدة ،وكذلؾ فتوى جياد النكاح
وغيرىا ،ناىيؾ عف المقاط التي تدشف انتشار المعارؾ المذىبية ،التي يرجعيا «جورج طرابيشي»
إلى لحظة االنتقاؿ مف إسبلـ الرسالة إلى إسبلمالفتوحات ،ويعتبر أف كتب الحديث ىي التي
أسست لمفيوـ األمة ،لكنيا أمة وفؽ كؿ ما تستند إليو أي فرقة مف الفرؽ مف النصوص

الحديثية ،59التي تحتدـ سيولتيا بالعديد مف األوصاؼ المتبادلة بيف مختمؼ المذاىب والطوائؼ
اإلسبلمية ،التي أصبحت تغذي التشدد والتعصب ،كما أنتجت العديد مف المقاط «العقؿ الردودي»
بيف مختمؼ التيارات ،المبني عمى الحقد العقدي والمذىبي بأكثر سيولة وأكثر تفاعبل ،في االستغراؽ
في تحييف الطائفية المفرطة داخؿ المجتمعات وجبميا عمى الصدامات الدينية.
-3اليوتيوب واعادة بناء التدين من الصمب إلى السائل:
يقوؿ «جاني فاتيمبو» :اهلل في العالـ المعاصر مات ولكف أمور االنساف ليست عمى مايراـ ،60إف
حالة االنساف التي لـ تعد بخير ،منذ أف روج العقؿ األوروبي المنتشي بانتصاره عمى الكنيسة،
وحشر الديف وااليماف في الزاوية ،والقوؿ بأف العقؿ وحده يمكف أف يحقؽ الخبلص لئلنساف ،جعمت
ىذه االنساف الغربي يشعر بالحنيف الى اهلل ،والى ضرورة وجود قوة اقوى منيا وتتجاوزه بكثير،
يمكنو أف يطمب منيا المعونة عندما تسد كؿ الطرؽ في وجيو ،وىنا اعمف ىذا االنساف مرة أخرى
أف اهلل لـ يمت أو لف يموت ،ألف اإليماف والميتافيزيقيا ضرورياف ليكوف العقؿ والعقبلنية بخير،
وىنا عاد الديف أو استفاؽ مرة أخرى ،وأثبت أنو لـ يختفي رغـ تراجعو وانحصاره لفترة مف الزمف،

اـ في المجتمعات اإلسبلمية ،حيث يفكر العممانيوف والعقبلنيوف في الطريقة التي يعمنوف بيا موت
اهلل ،صدميـ الغرب بسحب إعبلنو ،والتأكيد عمى أىمية اهلل في حياة البشر ،وىنا فتحت الجبيات
عمى مصراعييا في العالـ االسبلمي ،بيف المتدنييف وال دينييف ،وحتى بيف المتدينيف أنفسيـ،
وأصبحت كؿ الوسائؿ متاحة في صراع الديف واليوية ،ونقؿ المسمموف دينيـ وتدينيـ مف واقعيـ
الممعوف والممزؽ ،إلى حساباتيـ اإلفتراضية ،وعوالميـ الوىمية عمى شبكة األنترنت ،مف أجؿ حؿ
خبلفاتيـ ،لكف تفاقمت األمور ،انفمت الديف إلى األبد ،وخسر صبلبتو ،واكتسب عدة أشكاؿ ،وذلؾ

حسب القوالب التي صب فييا ،خاصة بعد ظيور مشايخ النت ،وتحوؿ اليوتيوب الى محفؿ ديني

 -59جورج طرابيشي ،من إسالم القرآن إلى إسالم الحديث النشأة المستأنفة ،دار الساقي ،لبنان ،2010 ،ص.90:
 -60جاني فاتيمبو ،نهاية الحداثة ،ترجمة نجم بوفاضش ،مركز دراسات الوحدة العربية ،لبنان ،ط ،2014 ،1.ص.34:

تطرح فيو كؿ القضايا لمنقاش ،لكف ال حموؿ في األفؽ ،بؿ مزيد مف التشظي واالنقساـ والتوغؿ

المستمر في البليقيف.

إذ تراجعت الثقافة المحمية بالمعنى الشامؿ ،لتفسح المجاؿ لثقافة اإلستيبلؾ ،استيبلؾ المحظة

والمكاف ،وسط سعي محموـ لمسم ونيـ لبلقتناء ،61ويتضح كثي ار مما يعنيو « باومف» بالسيولة:
سيولة البشر مف مكاف إلى آخر وسيولة الماؿ والغائو لمحدود التقميدية ،التي أقامتيا الحداثة الصمبة

وسيولة اليويات بتغيرىا المستمر ،وسيولة القيـ األخبلقية مف خبلؿ النزعة اإلستيبلكية ،وما عنتو
مف تمظيرات في السموؾ وفي المعتقدات ،62إف ما يقرره الموق اليوتيوب مف السمطة المعرفية في

إنتاج المضموف الديني ،وفي إنتاج كـ ىائؿ مف المعارؼ التي استطاعت االستحواذ عمى ىيكمة
وصياغة التديف وفؽ رواج السوؽ ،حيث أصبحت كحتمية قيمية ،بداللة «عزي عبد الرحمف»
حاولت مف تعميؽ السيولة الدينية إلى ترىؿ التديف مف العمومي وطب األفراد بتشكيؿ معارؼ
متنوعة ليست مضبوطة بمنيجية معينة.

وىنا ندرؾ ذلؾ التحوؿ التديني مف الصمب إلى السائؿ ،الذي ارتبط بيف ما تقدمو مؤسسات
التنشئة االجتماعية ،المسجد والمدرسة واإلعبلـ التقميدي ،الذي ارتبطت بأيديولوجية مخصوصة،

التي تتحكـ فييا مؤسسات السمطة ،التي تتوحد فييا طبيعة التديف ونمطيتو المبنية عمى التمقيف دوف

الخوض في المساءلة والمشاكبلت ،حيث يصدؽ عمى ىذه الطبيعة التدينية الممتحمة بالسمت
االجتماعي ،ما قالو « دوركايـ» إذا تكممنا فاف المجتم ىو الذي يتكمـ فينا ويتحدد ذلؾ عمى نمط
ناظـ لمعتقداتو الدينية وسموكاتو ،التي ال تخرج عف «أسطورة اإلطار» بداللة « كارؿ بوبر» ،ألف
ما يمقنو الفرد ىو بمثابة الحقيقة التي يخصيا بالنقد والتشكيؾ في مصداقيتيا ،وىنا نعتبر أف كؿ
معرفة دينية ىي معرفة صمبة ال تحتمؿ اال معنى واحد يحقؽ الطبيعة المشتركة التي تخض

إليديولوجيا أو مذىبية معينة،حسب قوؿ المبحوث" مشكمة التديف اختالفت بزاؼ عف السابؽ ألنوا
في السابؽ كانت الناس تسأؿ في المساجد واليوـ أنا نسأؿ قوغؿ  googelواليوتيوب في ثانية

نعرؼ كمش بعدة طرؽ مف مشايخ مختمفة ونعرؼ كمش عمى أي حاجة.63

وىنا يمكف االعتراؼ أف ما جرتو مواق اليوتيوب يحيمنا إلى ما أكده «توـ بيودوف»"عالـ كاثوليكي
التخيمي» الصادر سنة  :1998بقولو إف األنترنت دعوة لمناس المتش ّككيف
ديني" في كتابو «اإليماف
ّ
لتمقي كافّة اإلجابات عف أسئمتيـ الدينية ،التي يريدوف بيا استكشاؼ جوىر الديف ،64الذي يجبر
 -61زيجمونت باومن ،الحياة السائلة ،تر :حجاج أبو جبر ،تقـ :هبة رؤوي عزت ،الشبكة العربية لألبحاث والنشر ،بيروت ،ط،1 .
 ،2016ص.15 :
 - 62زيجمونت باومن ،األخالق  ،مرجع سابق ،ص.11 :
 -63مقابلة رقم  ،04 :يوم  ،2017/12/13 :الساعة.16:15 :
 - 64يوسي ربابعة ،مرجع سابق.

األفراد عمى استيبلؾ تمؾ الخطابات التي ال تنضبط بمنيج معيف ،مف كؿ نمط يقدـ الديف بسيولتو
االعتقادية والمذىبية المنبثقة عف ىويتو ،التي تجبر المتمقي عمى االستغراؽ في محاكاتيا نتيجة

القدرة التي تتميز بيا طبيعة الخطابات الدينية عمى اليوتيوب،حقا إنيا المعارؼ المغرقة في تفسير
الواق الديني وحتى السياسي واالجتماعي لمشباب ،الذي" تممس بصدؽ مشاكمو واحتياجاتو حتى

يجد فييا األمف والطمأنينة والحماية ،65وفؽ األطروحات اآلنية واألكثر راىنية ،التي تستأثر في
الغالب بالعواطؼ وتوليد الحماس الديني ،وتعرضيا لؤلشياء التي تستميؿ مف خبلليا األفراد ،بنفخ

الروح في العديد مف القضايا ،التي تحوطيا بالنصوص وتبثيا بأكثر قناعة.

وىنا يكمف القوؿ :إف موق اليوتيوب يحتوي عمى مختمؼ الخطابات ،الفتاوى والدروس والمواعظ لمدعاة،
الذيف أصبحوا أكثر نجومية ،وتأثر األفراد بما يقدموه مف القضايا ،خصوصا تمؾ المتعمقة بالمستجدات والنوازؿ
الفقيية ،حيث أف فقو النوازؿ خاصة الحديثة والمتعمقة بدورىا بالتكنولوجيا ،زاد مف حالة االرتباؾ والتوتر التي
يعيشيا الفضاء الثقافي المسمـ ،عمى حد تعبير «ىابرماس» ،66ألف التديف السائؿ والمفتي اإلفتراضي ،سيؿ
عمى المؤمنيف طرح الكثير مف القضايا التي يتحرجوف مف عرضيا عمى الفقيو وجيا لوجو ،وفي نفس الوقت
يعجز الفقيو عف االجابة ،نظ ار لحميمية بعض المسائؿ ،أو لتعقدىا وعدـ قدرتو عمى الرد ،غير أف الوسائط
التكنولوجية ووجود حاجز بيف الفقيو والمؤمف ،رف حالة الحرج والقمؽ ،وسيؿ طرح تمؾ القضايا ،لكف في
غالب األحياف تكوف اإلجابات اليوتيوبية مناقضة أو مغايرة لممرجعية الرسمية ،أو تمؾ المرجعيات الصمبة

الواقعية داخؿ الفضاء االجتماعي.

لقد زادت مواق اليوتيوب مف سيولة الحداثة والعولمة ،لترصد وتؤسس لتعميؽ المنسوب اإليماني بالتديف
السائؿ ،ألنو مدجج بالقيـ الدينية ،التي تغير مف التفكير والسموؾ كما يشير إلى ذلؾ« برينو التور» ،بؿ إنيا
المولد الحقيقي لمتفكير والسموؾ ،فيي تصن الفرد أكثر مما يصنعيا ،67وىو ما يفسر انتشار العديد مف

األنماط الدينية في المجتم الجزائري وطبعو عمى التنوع ،واعادة البعث لممعتقدات اليامشية وتبني المعتقدات
العابرة لمقوميات ،وتحيينيا واعطائيا فرصة في تجسيد نمط تدينيا والدعوة إلى تبني خطاباتيا ،وفؽ تمؾ
المناقشات العقبلنية ،ببثيا العديد مف المقاط عمى مواق اليوتيوب ،التي "تؤدي إلى تفكيؾ األدياف ،وكسر
المراج الدينية التقميدية ،وتفاقـ الفردانية ،فيي تشج بشكؿ أساسي عمى اإلتصاؿ األفقي ،بدؿ اإلتصاؿ

العمودي ،أو اليرمي ،فأي شخص يمكنو الذىاب إلى األنترنت والحصوؿ عمى جميور ،حتى الجماعات
الصغيرة واليامشية يمكنيا بناء واجية كبيرة وتحقيؽ االنتشار" ،68بتحييف ىويتيا وترىيف عقائدىا ومذىبيتيا،

 -65مناش أبو الحسن ،مرجع سابق ،ص.90 :
 -66يورغن هابرماس ،إيتيقا المناقشة ،مرجع سبق ذكره ،ص.79 :
 -67عبد هللا الزين الحيدرك ،اإلعالم الجديد :النظام والفوضى ،المجلة العربية لإلعالم واالتراش ،الجمعية السعودية لإلعالم واالتراش،
السعودية ،العدد ،2010 ،06 :ص.21 :
 -68فوزك شريطي ،الدين واإلعالم الجديد :دراسة ميدانية على عينة من مستخدمي الفايسبوك ،مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية،
جامعة الوادك ،العدد ،3 :ديسمبر ،2013 ،ص.91 :

كما حدث مؤخ ار م مختمؼ الشرائح االجتماعية في المجتم الجزائري ،بمناقشة معتقدات « الطائفة

األحمدية» « والطريقة الكركرية» وغيرىا  ،التي غصت بيا مقاط الفيديو ،التي تناقمتيا مواق التواصؿ
االجتماعي في الجزائر ،فإف الكثير مف العقائد والديانات استطاعت االنبعاث واالنتشار اآلني عبر موق
اليوتيوب ،وىنا يمكف اعتبار مقاط الفيديو واتصاليا بمواق التواصؿ زادت مف فرص تحجيميا وتحييف
معتقد اتيا ،لتصريح المبحوث" أنا نسأؿ عمى أي حاجة نشوفيا في اليوتيوب ونعمؽ عمييا في الكثير مف
األحياف ونبارتاجييا عمى الفايسبوؾ وىذا ما كيما صرى في الجزائر مؤخ ار م الطريقة الكركرية لي انتاشرت

العديد مف الفيديوىات لي تفضح عقائدىا وكنت نشرت بعض الفيديوىات لي عرفت فييا ديف ىذه الطائفة لي

اتبعيا بعض الجزائرييف.69

وىنا ندرؾ أف الحتمية التكنولوجية حسب « ماكموىاف» ،أرست العديد مف األنماط الدينية عمى
اليوتيوب ،تكوف بطبيعة سائمة ال تراعي خصوصية المجتمعات ،وال تعيير أية أىمية لمفرد مف حيث
اعتباره عضو في جماعتو ،وىنا تبرز حقيقة وسائؿ اإلعبلـ الجديدة ،ومدى ارتباطيا بفكرة العولمة،

والغاء كؿ ما ىو محمي ،وتعويضو بنموذج واحد معولـ ،يخدـ الكونية التي تخدـ القوى العظمى،

حيث أف انتعاش تكنولوجيا المعمومات واإلتصاؿ جزء مف البنية التحتية لمعولمة،70ألف النظاـ

اإلتصالي الراىف الذي يتكاثر في حدود شبكة غير نيائية مف القدرات الفائقة ،عمى تمبية الحاجات
واالستجابات لممتطمبات.
ىذا النظاـ التديني أصبح غارقا في فوضى ويصعب السيطرة عميو ،وتمؾ الفوضى أضحت ذات
ثقافة خاصة بيا ،وىذا ما يراه « توماس فريدماف» في محاولتو لفيـ العولمة ،باعتبار المجتم

اإلنساني اليوـ قطيعا إلكترونيا ،71تمزمو قوة التفاعبلت الرمزية لميوتيوب بالمضموف الذي يحتـ عميو

في الكثير مف األحياف ،الميئللى الخصومة أو االغتراب ،الذي يرسمو تدينو أو تؤدي بو إلى
اعتناؽ تمؾ المعتقدات العابرة لمقوميات ،ألف الصدمة اإلعبلمية ،ىي صدمة ترويجية اكثر منيا
صدمة توعوية ،وىذا ما شيدتو «الطريقة الكركرية» ،التي أدت تمؾ النقاشات حوليا إلى اإلنتشار،
فتديف اليوتيوب يعتمد عمى تتب المقاط حسب الطمب ،الذي يرسـ ذلؾ التماىي الذي تعبر عنو
أقواؿ المبحوثيف ،بأف اليوتيوب يحتوي أي معمومة حوؿ الديف ،مما يجعؿ خطابو الديني مف
المضموف السائغ لدى المتمقيف لتمؾ البساطة في التمقيف والجاذبية ،التي تتميز بيا محتوياتو ،بؿ إف

مضامينو تكوف إلى حد اإلفراط في التبسيط ،ألف المتتب ليذه المضاميف يمكنو إيجاد أي قضية
وبشروح مختمفة وحتى لعقائد متعددة ومندثرة ،ولكف تكمف معضمتو في المضموف وأزمة الضبط
المرجعي ،لفيـ تمؾ اليالة المضخمة مف أشكاؿ التديف المتبعة ،حيث ندرؾ أنو ليست كؿ القضايا
 -69مقابلة رقم ،07 :يوم ،2017 /12/14 :الساعة.11:34 :
 -70جان نيدرفين بيترس ،العولمة والثقافة المزيج الكوني ،ترجمة خالد كسروك ،المركز القومي للترجمة ،مرر ،ط ،2015 ،1.ص.25 :
 -71رباح ياسين ،اإلعالم حرية في انهيار ،الشبكة العربية لألبحاث والنشر ،بيروت ،ط ،2010 ،1.ص.107:

موصولة بالمعرفة الدينية الصحيحة ،بؿ يوجد العديد مف القضايا التي تدس عمى اإلسبلـ وربطو

بتفكيؾ إلزامياتو وعقائده.

في حيف أف موق اليوتيوب أصبح أكثر تفاعبل ،بانتقالو نحو التفاعمية ،ليمكف أي متصفح لنشر
مضمونو والتعميؽ عميو ،والتوصؿ م قنواتو ،وخصوصا المقاط التي أصبحت تغزوا مواق
التواصؿ االجتماعي الفايسبوكية ،التي دشنت صيغتيا الجديدة في إلقاء الضوء عمى العديد مف

المعارؼ ،التي أصبحت المميـ األوؿ في بناء التديف السائؿ ،في صيغتو األكثر تحررا ،مما زاد مف

الطمب عمى العديد مف األنماط الدينية التي كشفتيا مواق اليوتيوب ،نتيجة التحرر مف الرقابة
المؤسساتية وحتى االجتماعية لتبعث معتقداتيا ،التي كانت مختفية أو مصفدة مف قبؿ الدولة
والمجتم  ،ويكوف التزاـ األفراد بتبني ىذه المعتقدات مبني ومتأسس عمى الميوالت والتأثر العاطفي
نحو أي قضية ،ومف ىنا ندرؾ أف قبوؿ المعمومة يرتبط باإلطار المرجعي ،الذي يستخدمو كؿ
شخص في تصنيفيا أو تقويميا ،فإذا كانت تنسجـ بصورة مباشرة م ىذا اإلطار زادت فرص

تصديقيا ،72ليحدد بعد ذلؾ اتجاىاتو الخاصة ،وىو ما نعني بو التحريؾ لمتديف مف الطبيعة
العمومية وربطو بالحيز الخاص ،أي انتقؿ مف الصمب الى الناعـ أو السائؿ ،الذي يسمح لمشباب
بتبني أي عقيدة دينية يكوف مضمونيا مقنعا ،وىنا ندرؾ مرونة التديف السائؿ ،لتخطي الضمير
الجمعي وتخطيو لمثقافي ،ورسمو لحدود جديدة واستئثاره برسـ مبلمح جديدة في خصوصية الديني

وتحميمو عمى الطبيعة الفردية ،التي تحوكيا قنواتو في تعميؽ التشتت الديني ،ألف أي محتوى ديني
مرئي وسمعي وحتى الكتابات ،التي تنقمو مواقعو لمشباب ،أصبحت بمثابة الحيازة في معرفة الديني
وقدرتيا عمى التصدير اإلشياري ،الذي يجسد المعرفة عبر انتشار الحواسيب واليواتؼ المحمولة،
التي زادت مف قوة المضموف الديني عمى االنتشار في الفضاءات العامة ،وارتباطيا بنشر التديف
الخصوصي السائؿ بيف األفراد.
خاتمة:
لقد شكؿ اإلعبلـ الجديد التدشيف الفعمي لمتحوالت الثقافية التي كاف الديف مف عناصرىا األولي

التي ألمت بو ،ألف جمي المواق تحتكـ في مجتمعاتنا الى الفكر الديني في ثقافتيا ،فكاف لموق

اليوتيوب الدور الكبير في بعث المعرفية الدينية بنمطيا الجديد الذي رسـ خريطة لمتديف السائؿ
وعتقو وحرره مف المؤسسات التنشئوية ،فأصبح اليوتيوب بمثابة المنبر الذي يمزـ األفراد في نشر
معارفو دوف االلماـ بمعرفة مصدر المعرفة المتحررة مف الضبط المرجعي واختبلفيا في استمداداتيا
العقدية والتمذىب والتأصيبلت الفقيية ،وىي مف اإلشكاالت الحقيقية التي نسفت ونفخت القضايا
 -72أؽّل فٕ٘ ،ّٟٙلٍخ اٌغّٛٙه :و١ف رغ١و ٍٚبئً اإلػالَ االفىبه ٚاٌزٖوفبدِ ،ووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد ،اٌو٠بٗ.164 :ٓ ،1436 ،1.ٛ ،

الخبلفية بيف األفراد في الفضاء العاـ ،بوقوع العديد مف الصدامات التي انعكست عمى الممارسات
والسموكات االجتماعية لؤلفراد ،ألف ىذا النمط الجديد يكوف وفقالما يعتمد عميو المتصفح لتمؾ

المواق الدينية ،التي يعتمد فييا األفراد عمى الميوالت والعاطفة والرغبة المبنية عمى عدة مسوغات
ال تراعي الخصوصية الثقافية واالجتماعية.
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الممخص
كثُر الجدؿ مؤخ ار حوؿ قانوف اإلعبلـ األخير الذي ُيمكف اإلعبلمييف المحترفيف و األكاديمييف وكؿ مف يجيد
مينة الصحافة مف إنشاء قناة خاصة تُعبر عف قناعة مالكيا مف جية وال تتعارض م قناعة السمطة مف جية
أخرى .وبغض النظر عف اختبلؼ وجيات النظر بيف مف يعتبر القانوف خطوة متأخرة جدا مقارنة م ما وصمت

إليو الممارسة اإلعبلمية في القطاع الخاص في باقي الدوؿ العربية خاصة "مصر" .ومف ُيقر بأف ميبلده خطوة
متأخرة لكنيا خير مف أف ال نصؿ أما الطرؼ الثالث فيعتبر القانوف عبارة عف مجرد خدع سينمائية ىدفيا األساسي
ىو تجنب الفوضى التي حدثت في بعض الدوؿ العربية ما يسميو البعض بالثورات العربية) و الحفاظ عمى

الوض القائـ بأكبر قدر ممكف مف األكاذيب وليس ىدفو تطوير األداء اإلعبلمي بالجزائر مدعميف موقفيـ بما

تضمنو القانوف الجديد مف مواد تؤكد استمرار الوض القديـ ما جاء في قانوف )1990لكف بأسموب آخر .وعميو
نسعى مف خبلؿ ىذا المقاؿ إلى تسميط الضوء عمى قانوف اإلعبلـ في الجزائر مف  )1982إلى غاية القانوف

األخير  )2012و اليدؼ مف ذلؾ ىو :الكشؼ عف ما ىو ثابت و ما ىو متغير في قانوف اإلعبلـ الجزائري  .م
تقيـ كؿ قانوف وعرض مختمؼ آراء النخب السياسية واإلعبلمية و األكاديمية حولو.

Abstract
Many questions raised recently about the recent media law, which allowed the
professional media, academics, and all professions of journalism to create a special

channel express the opinion of the owner and does’nt against at the same time the
ruling authority. Many opinions varied about this new law
The first team considered it as step to late compared with the media practice in the
private sector in the rest of the Arabic countries especially (Egypt).an other team
assumed this law a late step but very important, the third considered the law just
cinematic scams its primary objective is to avoid the chaos in which some arab
countries have taken place ( which they called it : the arabic revolution), and to maintain
the current situation using the maximum lies of this law and honestly its real goal is not
to develop the media practice in Algeria, Supporting theirs position that the contents of
the new law confirms the continuation of old legal articles (what came in the law of
1990) but in another way.
We seek through this article to shed light on the Media Law in Algeria (1982) until
the latter Law (2012) and the aim is: To Disclose what is fixed and what is the variable
in the new Algerian media law. And evaluate each law and display the various views of
the political ,media and academic elite around it.

مقدمة
ظمّت السمطة الحاكمة في الجزائر تحتكر مصدر المعمومة ألكثر مف عقديف مف الزمف خاصة

ما تعمؽ بقطاع السمعي البصري متسترة تحت غطاء المصمحة الوطنية .وىو ما شكؿ جدال كبي ار
في أوساط األكاديمييف و اإلعبلمييف يدور جوىره حوؿ التناقض الصارخ الذي تعيشو الجزائر فكيؼ
يمك ف لدولة تدعي أنيا تتبنى النظاـ الديمقراطي و تفتح المجاؿ لمتعددية الحزبية أف تضيؽ بقوانينيا
عمى قطاع اإلعبلـ وتكوف ىي المسيطر األوؿ و األوحد عميو .تجدر اإلشارة أف الممارسة
اإلعبلمية ال تكوف في فراغ فيي موجية لجميور ما ،تيدؼ إلى تزويده بمعمومات صحيحة عمى

حد تعبير " "Doobالذي ُيعرؼ اإلعبلـ بأنو ":إيصاؿ معمومات صحيحة إلى الناس" ،و قصد
ضماف السير الحسف لمعممية اإلعبلمية ال بد مف طرؼ ثالث وسيط يتوسط العبلقة بيف القائـ
باالتصاؿ و مستقبؿ الرسالة ،تتمثؿ وظيفتو األساسية في السير عمى ضماف حؽ القائـ باالتصاؿ

في الوصول إلى المعمومة مف مصدرىا دوف عقبات ،وكذا حماية حؽ المستقبؿ المواطف) في
الحصول عمى معمومات صحيحة .إضافة إلى حقو في اختيار الوسيمة اإلعبلمية التي يراىا قادرة
عمى تمبية رغباتو واشباع حاجاتو .وبناءا عمى ذلؾ قرر المشرع الجزائري إجراء تعديبلت منذ سنة
 2011مست كؿ قطاعات الدولة بصفة عامة و قانوف اإلعبلـ بصفة خاصة

وقطاع السمعي

البصري بصفة أدؽ ليتـ اإلعبلف في األخير عف صدور قانوف اإلعبلـ األخير في صورتو النيائية
سنة  .2012األمر الذي أثار الكثير مف الجدؿ عمى المستوى اإلعبلمي ،األكاديمي
والسياسي خاصة األحزاب السياسية فاعتبر مف قبؿ البعض استمرار لقانوف  )1990في حيف
اعتبر مف قبؿ آخريف انجاز ميـ طاؿ انتظاره .وعميو نطرح التساؤل المركزي التالي:

ما ىو الثابت وما ىو المتغير في قانون اإلعالم الجزائري؟
ويندرج تحت ىذا السؤال المركزي أسئمة فرعية وىي:
 ما مضموف قانوف اإلعبلـ لسنة 1982؟ -ما مضموف قانوف اإلعبلـ لسنة  1990؟

 -ما مضموف قانوف اإلعبلـ األخير  )2012؟

 ما ىي أوجو التشابو و االختبلؼ بيف القوانيف الثبلثة؟ -ما ىي مختمؼ وجيات النظر السياسية ،اإلعبلمية و األكاديمية بخصوص قانوف اإلعبلـ األخير؟

نيدف من خالل ىذا المقال إلى:

 الكشؼ عف ما ىو ثابت و ما ىو متغير في قانوف اإلعبلـ الجزائري مف خبلؿ: -تحميؿ محتوى كؿ قانوف.

 الكشؼ عف مدى تطابؽ مواد القانوف م الممارسة اإلعبلمية في الواق . الكشؼ عف انعكاسات التشريعات اإلعبلمية عمى الممارسة الصحفية في الجزائر مفخبلؿ أمثمة وشواىد مف الواق .
 -عرض مختمؼ آراء النخب السياسية ،اإلعبلمية و األكاديمية حولو.

المحور األول :قانون فيفري 1982

يعتبر ىذا القانوف أوؿ قانوف إعبلـ في الجزائر حيث صدرت قبمو بعض النصوص التشريعية
ابتداء مف  1962تتعمؽ بوضعية المؤسسات الصحفية أمر نوفمبر ،)1967وضعية المينة
سبتمبر )1968ووضعية النشر أمر نوفمبر  ،)1973غير أف ىذه النصوص وصفت بػ"غير

الكاممة و المتناقضة ويغمرىا بعض الغموض و االلتباس كما أنيا ال تنطمؽ مف نظرة موحدة

وشاممة لمنشاط اإلعبلمي و االتصالي في الجزائر ".73

مف ىذا المنطمؽ ظيرت الحاجة الماسة إلى قانوف شامؿ يخص القطاع  ،وىو ما تكمؿ باإلعبلف

عف ميبلد قانوف  )1982الذي وصؼ بأنو سد فراغا كبي ار في مجاؿ التشري اإلعبلمي الجزائري.
حيث تناوؿ القانوف وألوؿ مرة مختمؼ جوانب النشاط اإلعبلمي ،وجاء في المادة األولى منو
"اإلعبلـ قطاع مف قطاعات السيادة الوطنية ،يعبر اإلعبلـ بقيادة حزب جبية التحرير الوطني،

(*) ٌ -الٛالع ػٍ ِّْٛٚ ٝاٌمبٔ ْٛأٔظو (اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ.)255-242، 1982 :
-ئٍّبػِ ً١ؼواف غبٌ١خ ،اإلػالَ حمبئك  ٚاثؼبد ،..كٛ٠اْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ(،كِ ْٚىبْ ْٔو)73 . 65ٓ،2007،

وفي إطار االختيارات االشتراكية المحددة في الميثاؽ عف إرادة الثورة ،وترجمة لمطامح الجماىير

الشعبية ،ويعمؿ اإلعبلـ عمى تعبئة كؿ القطاعات و تنظيميا لتحقيؽ األىداؼ الوطنية.
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-

جـــــــــــاء في قانون  1982ما يمي :



حؽ المواطف في اإلعبلـ :المادة الثانية " الحؽ في اإلعبلـ حؽ أساسي لجمي

المواطنيف ،تعمؿ الدولة عمى تحقيؽ إعبلـ كامؿ و موضوعي ".


المغة العربية ىي لغة اإلعبلـ الوطني :المادة الرابعة "م

العمؿ دوما عمى

استعماؿ المغة العربية و تعميميا ،يتـ اإلعبلـ مف خبلؿ نشريات إخبارية عامة ،و نشريات
متخصصة ووسائؿ سمعية بصرية".
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تضمف ىذا القانوف أيضا جممة مف المبادئ العامة إضافة إلى خمسة أبواب(*).أما المبادئ
العامة فقد جاءت مؤكدة لمبدأ احتكار الدولة لقطاع اإلعبلـ سواء تعمؽ األمر باإلصدار أو
الممكية ،التوجيو والتوزي

كما تـ مف خبلليا :



إقرار مبدأ الحؽ في اإلعبلـ ،حيث نصت المادة األولى مف القانوف عمى أف



أما المادة الثانية فتقر بأف" الحؽ في اإلعبلـ حؽ أساسي لجمي المواطنيف"

"اإلعبلـ قطاع مف قطاعات السيادة.

وتضيؼ" تعمؿ الدولة عمى توفير إعبلـ كامؿ وموضوعي".
إضافة إلى ىذا تضمف القانوف خمسة أبواب ،يمكف طرح أىـ ما جاء فييا مف خبلؿ العناصر

التالية: 76

أوال :من حيث الواجبات و المسؤولية

 -1ممكية واصدار الصحف:


طبقا لما ورد في المبادئ العامة ،جاءت أولى مواد القانون مؤكدة احتكار الدولة

والحزب الحاكـ لممكية واصدار الصحؼ ،حيث نصت المادة )  ( 12منو عمى أف
"إصدار الصحؼ اإلخبارية العامة اختصاص الحزب والدولة ال غير "م إمكانية إصدار
صحؼ متخصصة مف طرؼ المؤسسات اإلدارية والجامعات ومعاىد التكويف ومراكز
البحث واالتحادات المينية والمؤسسات االشتراكية والجمعيات القانونية ذات النف العاـ ،
وذلؾ فيما يتعمؽ بنشاطيا ولكف ذلؾ يتـ بموجب تصريح مسبؽ ،وىذا ما تنص عميو
 - 2لبٔ ْٛاإلػالَ  ، 1982كٛ٠اْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ ،اٌغيائو3 .ٓ، 1982 ،
 -75اٌّوعغ ٔفَٗ.
 -76لبٔ ْٛاإلػالَ  ،1982كٛ٠اْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ ،اٌغيائو3 .ٓ، 1982 ،

المادتاف ) 14و ،)15كما يمكف كذلؾ حسب نفس مواد الترخيص لممؤسسات األجنبية
بإصدار صحؼ في الجزائر.

بذلؾ يسقط أحد أىـ العناصر األساسية لحرية الصحافة وىو حرية إصدار الصحؼ ،وكتبعية
لسقوط ىذا العنصر يسقط عنصر آخر ىو حرية التوزي الذي ينتج عنو بالضرورة تقييد حرية
تداوؿ الصحؼ حيث:


نصت المادة ) (24عمى احتكار الدولة لكؿ نشاط خاص بتوزي اإلعبلـ المكتوب

والمصور كما نصت المادتيف ) )60و  )61عمى التوالي عمى" احتكار توزي النشريات
الدورية الوطنية واألجنبية في كامؿ التراب الوطني واحتكار استيراد النشريات الدورية
األجنبية وتصدير النشريات الدورية الوطنية".

مف خبلؿ المواد السابقة يتأكد االحتكار التاـ مف طرؼ الدولة لقطاع اإلعبلـ المكتوب فيما يخص
اإلصدار والممكية والتوزي وبذلؾ تفقد حرية الصحافة في ىذه الفترة بعض عناصرىا وىي حرية
اإلصدار وحرية التوزي والتداوؿ.

 -2من ناحية تنظيم النشاط الصحفي:
نقصد بذلؾ تحديد ما يجب عمى الصحفي فعمو إضافة إلى حقوقو و مسؤولياتو أيضا.


حددت المادة ) (33مف القانوف تعريفا لمصحفي المحترؼ وأوردت شروطو حيث

"يعتبر صحافيا محترفا كؿ مستخدـ في صحيفة يومية أو دورية تابعة لمحزب أو الدولة أو
في ىيئة وطنية لؤلنباء المكتوبة أو الناطقة أو المصورة ويكوف متفرغا دوما لمبحث عف

األنباء وجمعيا وانتقاليا وتنسيقيا واستغبلليا وعرضيا ويتخذ مف ىذا النشاط مينتو الوحيدة
والمنتظمة التي يتمقى مقابميا أج ار".

أما المادتاف )  (42و )  (43فتوجباف عمى الصحفي ما يمي:
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ممارسة مينتو ضمف منظور عمؿ نظامي في خدمة االختيارات التي تتضمنيا

النصوص األساسية لمببلد.


االحتراس مف إدخاؿ أخبار خاطئة ونشرىا.



االحتراس مف استخداـ االمتيازات المرتبطة بمينتو ألغراض شخصية.



عدـ االستفادة الشخصية المادية مف التعاوف الصحفي م المؤسسات.



احتراـ مبادئ األخبلؽ المينية والمسؤولية االجتماعية سر المينة).



السعي مف خبلؿ العمؿ الصحفي إلى السمو بالمثؿ العميا لتحرير اإلنساف والسبلـ

والتعاوف ضمف روح العدالة والمساواة بيف الشعوب.
 -77اٌغو٠لح اٌوٍّ١خِ،)255-242(1982 :وعغ ٍبثك.

أما من ناحية المسؤولية فالمادة )  ( 71تحمؿ مسؤولية كؿ ما يكتب لكؿ مف مدير المؤسسة
اإلعبلمية مكتوبة  /سمعية بصرية) وصاحب النص.
المادة



 ( 71تجبر كؿ صحفي عمى توقي مخطوط ما يكتبو وينشر "ذلؾ ما

يجعؿ الصحافييف يراقبوف مضموف ما يكتب قبؿ تسميمو لرؤسائيـ ألجؿ التصحيح.
بذلؾ يسقط ركف آخر مف أركاف حرية الصحافة وىو حرية معالجة المعمومات و حرية التعبير
وابداء الرأي.
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ثانيا :من ناحية الحقوق


المادة )  ( 40مف القانوف تمنح الحؽ لمصحفي في التكويف الميني المستمر.



المادة )  ( 45تقر لمصحفي المحترؼ الحؽ والحرية الكاممة في الوصوؿ إلى مصادر الخبر.



المادة )  ( 47تنص عمى وض جممة مف االحتياطات حيث يرفض مف خبلليا

المشرع تقديـ المعمومات لمصحفي في حالة ما إذا كانت ىذه المعمومات تمس باألمف
الداخمي والخارجي لمدولة تفشي س ار عسكريا أو اقتصاديا استراتيجيا ،أو تمس كرامة
المواطف أو حقوقو الدستورية.

إضافة إلى ذلؾ أقر القانوف لمصحافي حقوقا أخرى:


فطبقا لممادة )  ( 48فإف سر المينة حؽ وواجب معترؼ بو لمصحفي ،لكف ىذا المبدأ ال

يعمؿ بو طبقا لممادة )  ( 49في مجاؿ السر العسكري واالقتصادي االستراتيجي أو عندما يمس
اإلعبلـ أمف الدولة أو أطفاال أو مراىقيف ،وكذلؾ عندما يتعمؽ األمر بأسرار التحقيؽ القضائي
ورغـ بريؽ الحقوؽ الممنوحة لمصحفي في قانوف  1982فإف المواد المانحة ليذا الحؽ بقيت

حسب إسماعيؿ معراؼ غالية ) حب ار عمى ورؽ ،بحيث بقيت مسألة الوصوؿ إلى مصادر الخبر و
الحصوؿ عمى المعمومات الكافية مف قبؿ الصحفي بعيدة التحقيؽ" .و ظؿ المسئولوف يتحججوف
بكوف المصالح العميا لمدولة تستوجب إحاطة بعض الممفات بالسرية وعدـ إعطاء ترخيص لمحصوؿ

عمى حقائؽ متعمقة بيا.79

ثــــــالثا :اإلجراءات العقابية في قانون .1982
خصص قانوف اإلعبلـ  1982لئلجراءات العقابية بابا كامبل أي ما يعادؿ حوالي  )40مادة

خصصت  )15منيا لممخالفات العامة مف المادة  )85إلى المادة  )100بينما خصصت الػ
 )25مادة المتبقية لممخالفات الواقعة بواسطة الصحافة.

واذا أردنا حصر ىذه المخالفات حسب ما جاء في القانوف نجد أف ىناؾ حوالي  20جريمة
مخالفة) يمكف أف تقود الصحفي إلى المحاكمة والعقاب وىي:
ٔ-78فٌ اٌّوعغ.
 -79اسماعيش معراي غالية ،مرجع سابق،ص.66.

 جرائم التشيير :وتتمثؿ في:80-نشر أي نص أو صورة ليوية وشخصية القصر الذيف يتركوف والدييـ أو ولييـ...وكذلؾ كشؼ

ىوية القصر المنتحريف المادة .)109

إىانة رئيس الجميورية المادة .)118القذؼ الموجو إلى أعضاء القيادة السياسية والحكومة أو إلى المؤسسات السياسية الوطنيةلمحزب والدولة أو إلى ممثمييا المادة )119
إىانة رؤساء الدوؿ وأعضاء الحكومات األجنبية المادة .)122إىانة أعضاء ورؤساء البعثات الدبموماسية المادة .)123-القذؼ والشتـ في حؽ المواطنيف المادة .)124

 جرائم اإلفشاء :وتتمثؿ في جريمة واحدة وردت في المادة )  ( 105وىي إفشاء سر مف األسرار العسكرية. جرائم الخبر الكاذب :وتتمثؿ كذلؾ في جريمة واحدة ،نصت عمييا المادة  )101وىي نشرأخبار خاطئة أو مغرضة مف شأنيا المساس بأمف الدولة وقوانينيا واختياراتيا.
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 جرائم ماسة بسير العدالة :وتشمؿ:-

كؿ نشر يمس بأسرار التحقيؽ األولي لمجنايات والجنح المادة .)107

-

نشر فحوى مناقشات دارت في جمسة مغمقة بقرار مف الجية القضائية المادة .)110

-

المحاكمات العسكرية المحظورة النشر المادة .)112
استعماؿ أي جياز تسجيؿ أو إذاعة صوتية أو آلة تصوير لمتمفزة أو السينما أو

آلة تصوير عادية عقب افتتاح الجمسة القضائية المادة .)113
-

نشر فحوى مداوالت المحاكـ ومجالس القضاء المادة .)114

-

نشر فحوى مناقشات محاكمات تتعمؽ بدعوى إثبات األبوة أو دعوى الطبلؽ أو

-

جرائم مخمة باآلداب العامة :وتتمثؿ في ىذا القانوف في نشر كؿ ما يخالؼ اآلداب

اإلجياض المادة .)111

82

العامة وحسف األخبلؽ الواردة في المادة .)106

 -جرائم التحريض :وتتمثؿ في:83

 نشر كؿ ما مف شأنو التذكير بكؿ أو بجزء مف ظروؼ الجنح أو الجنايات المنصوص عمييافي المواد مف  236إلى  285ومف  333إلى  342مف قانوف العقوبات)المادة .)108
-80الجريدة الرسمية ،1982 ،مرجع سابق.
-81أحالم باك ،معوقات حرية الصحافة في الجزائر ،مذكرة مقدمة لنيش شهادة الماجستير تخرص وسائش االعالم و المجتمع ،جامعة
منتورك قسنطينة ،كلية العلوم االنسانية و االجتماعية ،قسم علوم االعالم و االتراش ،السنة الجامعية،2007/2006ص.76.
 -82قانون اعالم ، 1982مرجع سابق
 -83المرجع نفسه.

 -التحريض عمى ارتكاب جنايات أو جنح تمس أمف الدولة المادة .)116

 نشر كؿ ما مف شأنو إلحاؽ الضرر بالجيش الوطني الشعبي خاصة التحريض عمى العصياف المادة .)117 الدفاع عف الوقائ الموصوفة مف جناية أو اغتياؿ أو نيب أو حريؽ أو سرقة أو تدميربمتفجر أو وض متفجرات في األماكف العمومية أو جريمة حرب المادة .)115
بعد حصر الجرائـ المقررة مف طرؼ القانوف ،يظير بشكؿ واضح الييمنة الواسعة
لئلجراءات العقابية ،ويرى" إبراىيـ براىيمي "أف" تخصيص محرري القانوف  48مادة لئلجراءات

العقابية جعؿ الصحافييف يقولوف" أف األمر يتعمؽ بقانوف عقوبات أكثر مما ىو قانوف إعبلـ" أي
انو وثيقة عقابية تعاقب أكثر مما تحمي المينة .
يعتبر قانوف )1982أوؿ قانوف لئلعبلـ في الجزائر ،لكف ىذا القانوف لـ يصمد طويبل حيث
أدت أحداث أكتوبر  1988إلى عدة تغييرات استمزمت صدور قانوف جديد لئلعبلـ قادر عمى
مواكبة األوضاع الجديدة .وبالفعؿ تـ اإلعبلف عف صدور قانوف قانوف  ،)1990والذي بقي ساري

المفعوؿ إلى غاية  )2012أيف صدر قانوف اإلعبلـ األخير .
ما يالحظ عمى قانون :1982
-

قانوف اإلعبلـ الصادر بتاريخ  6فيفري  1982ىو أوؿ قانوف في الجزائر و الذي

وصؼ بأنو سد فراغا كبي ار في مجاؿ التشري اإلعبلمي الجزائري .حيث تناوؿ القانوف
وألوؿ مرة مختمؼ جوانب النشاط اإلعبلمي.
-

قانوف  1982يعتبر منظما لقطاع المطبوعات و الصحافة المكتوبة أكثر ،مقارنة

بقطاع السمعي البصري الذي جاء التطرؽ إليو ضمف إطار عاـ ،يوضح الحرج الذي كاف
يعاني منو المشرع الجزائري آنذاؾ في التعاطي م المؤسسات السمعية البصرية.
-

قانوف  1982يعتبر منظما لقطاع المطبوعات و الصحافة المكتوبة أكثر ،مقارنة

بقطاع السمعي البصري.
-

جاء في المبادئ العامة لقانوف  1982التأكيد عمى مبدأ احتكار الدولة لقطاع



احتكار الدولة والحزب الحاكـ لممكية واصدار الصحؼ



إمكانية إصدار صحؼ متخصصة مف طرؼ المؤسسات اإلدارية والجامعات

اإلعبلـ سواء تعمؽ األمر باإلصدار أو الممكية ،التوجيو والتوزي

ويظير ذلؾ مف خبلؿ :

ومعاىد التكويف ومراكز البحث واالتحادات المينية والمؤسسات االشتراكية والجمعيات
القانونية ذات النف العاـ وذلؾ فيما يتعمؽ بنشاطيا ولكف ذلؾ يتـ بموجب تصريح مسبؽ.
-

بذلؾ يسقط ركف آخر مف أركاف حرية الصحافة وىو حرية معالجة المعمومات و

حرية التعبير وابداء الرأي حسب المادة .)71

-

غاب في قانوف اإلعبلـ  1982أي حديث عف الييئات اإلعبلمية والصحفية

-

ورغـ بريؽ الحقوؽ الممنوحة لمصحفي في قانوف  1982فإف المواد المانحة ليذا

مجمس اإلعبلـ نقابة الصحافييف .)...

الحؽ بقيت حسب (إسماعيل معراف غالية ) حب ار عمى ورؽ ،بحيث بقيت مسالة الوصوؿ
إلى مصادر الخبر و الحصوؿ عمى المعمومات الكافية مف قبؿ الصحفي بعيدة التحقيؽ"
.حيث ظؿ المسئولوف يتحججوف بكوف المصالح العميا لمدولة تستوجب إحاطة بعض
الممفات بالسرية وعدـ إعطاء ترخيص لمحصوؿ عمى حقائؽ متعمقة بيا.


ويرى" إبراىيم براىيمي "أف تخصيص محرري القانوف  48مادة لئلجراءات

العقابية ،جعؿ الصحافييف يقولوف" أف األمر يتعمؽ بقانوف عقوبات أكثر مما ىو قانوف
إعبلـ" أي انو وثيقة عقابية تعاقب أكثر مما تحمي المينة.

المحور الثاني :قـــــــــــانون ()1990

عرفت الجزائر نياية الثمانينات إصبلحات سياسية تماشيا ودستور فيفري  1989الذي نقؿ
الدولة الجزائرية مف النظاـ االشتراكي ،إلى نظاـ تعددي يسمح بإنشاء الجمعيات ذات الطاب

السياسي طبقا لممادة )40وفي مجاؿ اإلعبلـ واستجابة لروح دستور  1989صدر قانوف اإلعبلـ
،1990لتكوف بذلؾ سنة  1990موعد صدور ثاني قانوف لئلعبلـ)*(84في الجزائر والذي ضـ

 )106مادة انتظمت في تسعة أبواب ،سنتعرؼ فيما يأتي عمى أىـ ما جاء فييا:


يأتي الحديث عف الوسائؿ السمعية البصرية مف خبلؿ المادة الرابعة ) ( 4مف

القانوف التي تحدد طبيعة الوسائؿ التي يمارس مف خبلليا الحؽ في اإلعبلـ ،حيث جاء
فييا" يمارس الحؽ في اإلعبلـ خصوصا مف خبلؿ ما يمي:


عناويف اإلعبلـ وأجيزتو في القطاع العاـ .



العناويف واألجيزة التي تمتمكيا أو تنشئيا الجمعيات ذات الطاب السياسي .



العناويف واألجيزة التي ينشئيا األشخاص الطبيعيوف والمعنويوف الخاضعوف لمقانوف الجزائري



ويمارس أيضا مف خبلؿ سند كتابي أو إذاعي صوتي أو تمفزي



كما أشار ىذا القانوف في مادتو )12إلى التغيرات الجديدة التي ستط أر عمى أجيزة القطاع
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السمعي البصري وكذلؾ قطاع الصحافة المكتوبة التاب لمقطاع العاـ ،والتي يجب أف تتكيؼ

وطبيعة المرحمة التعددية السياسية واإلعبلمية التي جاء بيا ىذا القانوف ،حيث جاء في المادة
 )12ما يمي:
(*) قانون االعالم في الجزائر، 1990،انظر (الجريدة الرسمية.)462-1990،459:
 -85المرجع نفسه.

-

تنظـ أجيزة اإلذاعة الصوتية والتمفزة ووكالة التصوير اإلعبلمي ووكالة األنباء

-

كما أكد عمى حرية إصدار المطبوعات لجيات أخرى غير الدولة ،لكنو أبقى عمى

التابعة لمقطاع العاـ في شكؿ مؤسسات عمومية ذات طاب صناعي وتجاري.

القيود التي تنص عمى أف" يخض توزي الحصص اإلذاعية الصوتية أو التمفزيونية
واستخداـ الترددات اإلذاعية الكيربائية لرخص ودفتر عاـ لمشروط تعده اإلدارة بعد استشارة
المجمس األعمى لئلعبلـ ،األمر الذي يفسر عدـ مواصمة مشروع إنشاء قناة ثانية رغـ
االتصاالت التي تمت م القناة الفرنسية" كناؿ بموس  canal+وقنوات أخرى.86

أما الباب األول :فقد تضمف جممة مف األحكاـ العامة تـ مف خبلليا التعريؼ بالحؽ في
اإلعبلـ وكيفية ممارستو واليدؼ منو ،ونشير إلى أف" الحؽ في اإلعبلـ لـ يحدد في إطار الحزب
الواحد ،ففي حيف أف المواد الثبلثة مف قانوف  1982تحدد أف ىذا الحؽ يمارس بحرية ضمف إطار
الخيارات اإليديولوجية لمببلد والقيـ األخبلقية لؤلمة والتوجيات السياسية ،تحت توجيو حزب جبية
التحرير الوطني.
-

تعمف المادة األولى مف قانوف  )1990أف ىدؼ القانوف ىو تحديد القواعد

والمبادئ األساسية لممارسة الحؽ في اإلعبلـ.
-

والمادة الثانية مف قانوف  )1990تعاكس المادة الثانية ) (2مف القانون القديم

التي تشير أف الدولة ىي التي تضمف إعبلما كامبل وموضوعيا ،وتعمف عف حؽ المواطف
في اإلعبلـ بكيفية كاممة وموضوعية وحقو بالمشاركة في اإلعبلـ بممارسة الحقوؽ
األساسية في التفكير والرأي والتعبير.
-

أما المادة الرابعة فتذىب بتفصيؿ أكثر إلى أف ىذا الحؽ يضمف مف خبلؿ

عناويف القطاع العاـ إضافة إلى عناويف وأجيزة الجمعيات السياسية وتمؾ المنشأة مف
طرؼ األشخاص الطبيعييف أو المعنوييف الخاضعيف لمقانوف الجزائري.

87

ىذا فيما يخص األحكاـ العامة ،أما عف المواد األخرى المتبقية فيمكف قراءة أىـ ما ورد فييا كالتالي:
ممكية واصدار الصحف:

مف بيف أىـ ما جاء في ىذا القانوف:
-

المادة )  ( 14التي تقر أف" إصدار نشرية دورية حر عمى أف يقدـ الطرؼ

المعني حزبا كاف أو جمعية ،شخصا طبيعيا أو معنويا تصريحا مسبقا في ظرؼ ال يقؿ

 -86المرجع نفسه.

 -87أحالم باك ،مرجع سابق ،ص.79.

عف  30يوما مف صدور العدد األوؿ "88وبذلؾ تض حدا الحتكار الدولة لمصحافة فيما
يخص الممكية واإلصدار ،وحتى التوزي .
-

كما ورد في المادة )  ( 53مف القانوف.إضافة إلى ذلؾ لـ يرد في القانوف ما

يجبر الصحفي عمى العمؿ بصفة خاصة في أجيزة إعبلمية تابعة لمحزب والدولة.
وبذلؾ يسقط الحظر عف أولى أركاف حرية الصحافة في ىذا القانوف وىي حرية إصدار
الصحؼ الذي ىو حؽ لجمي المواطنيف ،لكف ىذه الحرية تبقى نسبية الرتباطيا أوال بالتصريح
المسبؽ وثانيا باإلمكانيات المادية ،فمف الناحية النظرية لمجمي الحؽ في إصدار الصحؼ لكف مف
الناحية العممية وحدىـ الذيف يممكوف إمكانيات مادية مف يستطيعوف ذلؾ.89
تنظيم النشــــــاط الصحفي:

لقد أعادت المادة )  ( 28مف القانوف تعريؼ الصحافي الذي برز في المادة  )33مف
القانوف السابؽ لكف م فارؽ يتمثؿ في عدـ إجبار الصحافي عمى العمؿ في األجيزة اإلعبلمية
التابعة لمحزب والدولة.

وفيما يخص حق الحصول عمى المعمومات وسر المينة ،فقد أعادت المواد ( )35و ( )36مف

قانوف  )1990والخاصة بالحؽ في الحصوؿ عمى المعمومات ما جاء في المواد  )46 ،)45و
 )47مف القانوف القديـ ،حيث" كفؿ القانوف حؽ الصحفييف في االطبلع عمى الوثائؽ اإلدارية،

ولكنو أباح لمسمطة حجب الوثائؽ التي يتـ تصنيفيا عمى (أنيا سرية ( ،كما أوصت المادة )40
الصحفي بضرورة التحمي بالعديد مف القيـ و المبادئ مف بينيا :احتراـ حقوؽ المواطنيف الدستورية
90

وحرياتيـ الفردية و الحرص عمى تقديـ إعبلـ كامؿ و موضوعي.

كما أعادت المادة )  ( 37مف قانوف  1990ما ورد في المواد )  ( 48و ) ( 49مف القانوف
السابؽ ورغـ إقرار ىذه المادة حؽ الصحفي في السر الميني إال أف ىذا القانوف "قد أباح لمسمطة
القضائية أف تجبر الصحفييف عمى

الكشؼ عف أسرار مصادرىـ في القضايا التي تتصؿ

بالمجاالت التي حددىا ،وىي مجاالت واسعة جدا ،وىو ما يجعؿ الحماية القانونية محدودة وال

قيمة ليا عمى حد تعبير "سميمان صالح"

91

والجديد في ىذا القانوف ىو ما أشارت إليو المادة )  ( 34حيث أف" الصحافييف الجزائرييف
بإمكانيـ مف اليوـ فصاعدا استدعاء" مادة الضمير "في حالة تغيير توجو أو محتوى أي جياز

 -88اسماعيش معراي غالية ،مرجع سابق،ص.67.
 -89احالم باك ،مرجع سابق ،ص.79.
-90اسماعيش معراي غالية ،مرجع سابق،ص.69.
 -91أحالم باك ،مرجع سابق،ص.80.

إعبلمي أو توقؼ نشاطو أو التنازؿ عنو...بالموازاة يجب أف نسجؿ أنو
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تحديد قواعد مواتية الحتراـ أخبلؽ وشرؼ المينة.

ألوؿ مرة تتـ محاولة

فالمادة )  ( 40توجب عمى الصحافي احتراـ الحقوؽ الدستورية وحريات األفراد و تصحيح
األخبار الخاطئة ،التحمي بالنزاىة والموضوعية والصدؽ ،االمتناع عف التنويو بالعرقية والعنؼ ،
وعف االنتحاؿ واالفتراء والقذؼ والوشاية  ،وكذلؾ االمتناع عف استغبلؿ السمعة المرتبطة بالمينة
ألغراض شخصية أو مادية...

وفي األخير نشير إلى أف القانوف قد كفؿ لمصحافي الجزائري حؽ اختيار الصحيفة التي يعمؿ بيا

وكذلؾ حقو في الحصوؿ عمى المعمومات وىي مف بيف العناصر األساسية لحرية الصحافة ،لكف ىذه األىمية
النظرية التي اكتسبتيا ىذه الحقوؽ تبقى مرىونة بمدى تحقيقيا عمى مستوى الممارسة.

الجرائم الواقعة بواسطة الصحافة :خصص قانوف  22 )1990مادة لؤلحكاـ الجزائية ،أعيد

مف خبلليا إقرار نفس المخالفات الواردة في القانوف السابؽ م إضافة مخالفة جديدة ىي إىانة
الدين اإلسالمي وباقي األديان السماوية واسقاط أخرى مثؿ :إىانة رئيس الجميورية ،والقذؼ
الموجو إلى أعضاء القيادة السياسية والحكومة أو إلى المؤسسات السياسية لمحزب أو الدولة أو
ممثمييا ونشر فحوى المحاكمات العسكرية المحظورة والتحريض عمى العصياف...93
وقد بدت بعض العقوبات ثقيمة  ،يذكرىا" إبراىيـ براىيمي "كالتالي:94

مف ستة أشير إلى  3سنوات سجنا لئلساءة لؤلدياف السماوية المادة .)77مف سنة إلى  5سنوات سجنا لكؿ مدير يتمقى إعانات أجنبية المادة .)81مف شير إلى عاميف سجنا لبي الصحؼ األجنبية الممنوعة المادة .)82-مف شير إلى عاـ سجنا لمبي بالتجوؿ دوف تصريح المادة .)83

مف  5إلى  10سنوات لكؿ نشر لمعمومات تمس سيادة الدولة أو الوحدة الوطنية المادة .)86ما يمكف قولو ىو انو وفي الوقت الذي تتجو فيو التشريعات األجنبية إلى إلغاء عقوبة السجف
واالكتفاء بالغرامة واالتجاه أكثر إلى إخضاع الصحافي إلى القوانيف العادية  ،يتجو القانوف الجزائري
لئلعبلـ إلى توسي مجاؿ التجريـ والعقوبة حتى أنيا تشمؿ أحيانا السجف والغرامة في حؽ الصحفي

ويمكف أف تمتد إلى مدير الصحيفة وحتى الصحيفة نفسيا( حجز الممتمكات و غمؽ الصحيفة.
تنظيم الييئات اإلعالمية:

 -92نفس المرجع،ص.80.
 -93اسماعيش معراي غالية ،مرجع سابق،ص.71.
-94أحالم باك ،مرجع سابق،ص.81.

في حيف غاب في قانوف اإلعبلـ  1982أي حديث عف الييئات اإلعبلمية والصحفية مجمس

اإلعبلـ ،نقابة الصحافييف )...جاء الباب السادس مف قانوف 1990ليعمف في المادة )  ( 59منو عف إنشاء

مجمس أعمى لإلعالم كسمطة إدارية مستقمة ميمتيا السير عمى تطبيؽ ىذا القانوف.

حيث كاف مف أىـ مكاسب قانوف اإلعبلـ لعاـ  1990إنشاء ىيئة المجمس األعمى لئلعبلـ
التي عوضت عمميا و ازرة اإلعبلـ ،وتحدد المادة )  ( 59طبيعة ىذه الييئة بما يمي" :يحدث مجمس
أعمى لئلعبلـ وىو سمطة إدارية مستقمة ضابطة تتمت بالشخصية المعنوية واالستقبلؿ المالي،
تتمثؿ ميمتيا في السير عمى احتراـ ىذا القانوف " قانوف اإلعبلـ).95


ومف بيف مياـ ىيئة المجمس األعمى لئلعبلـ تنظيـ نشاط القطاع السمعي البصري:96

-

ضماف استقبللية أجيزة القطاع العاـ لمبث اإلذاعي الصوتي والتمفزي وحياده،

واستقبللية كؿ مينة مف ميف القطاع.
-

يسير عمى تشجي وتدعيـ النشر والبث بالمغة العربية بكؿ الوسائؿ المبلئمة .

-

يسير عمى نشر اإلعبلـ المكتوب والمنطوؽ والمتمفز ،عبر مختمؼ جيات الببلد وعمى توزيعو.

-

يسمـ المجمس األعمى لئلعبلـ الرخص ،ويعد دفاتر الشروط المتعمقة باستعماؿ الترددات

-

اإلذاعية الكيربائية والتمفزية ،كما تنص عمييا المادة .)56

-

تعد المادة  56من قانون اإلعالم لعاـ  1990بنظر المراقبيف "،مادة ثورية "في مجاؿ

التشري لمقطاع السمعي البصري بالجزائر ،حيث تحدثت عف إمكانية استغبلؿ الخواص لؤلمبلؾ
العمومية التابعة لمدولة في مجاؿ اإلذاعة والتمفزيوف ،وفؽ رخص ودفتر عاـ لمشروط

مـــــــا يالحظ عمى قانون 1990
-

القانوف ال يركز فقط عمى الصحافة المكتوبة حيث تـ جاء الحديث عف الوسائؿ

السمعية البصرية مف خبلؿ المادة الرابعة). ( 4
-

وفيما يخص حؽ الحصوؿ عمى المعمومات وسر المينة ،فقد أعادت المواد )35

و  )36مف قانوف  )1990والخاصة بالحؽ في الحصوؿ عمى المعمومات ما جاء في
المواد  )46 ،)45و  )47مف القانوف القديـ ،حيث" كفؿ القانوف حؽ الصحفييف في

االطبلع عمى الوثائؽ اإلدارية ولكنو أباح لمسمطة حجب الوثائؽ التي يتـ تصنيفيا عمى
أنيا سرية ( .
-

كما أكد عمى حرية إصدار المطبوعات لجيات أخرى غير الدولة ،لكنو أبقى عمى

قيوده التي تنص عمى أف" يخض توزي الحصص اإلذاعية الصوتية أو التمفزيونية
-95رمضان بلعمرك ،القطاع السمعي البصري في الجزائر :إشكاالت االنفتاح ،مذكرة مقدمة لنيش شهادة الماجستير تخرص
تكنولوجيات و اقتراديات وسائش االعالم ،جامعة الجزائر،3كلية العلوم السياسية و االعالم ،قسم علوم االعالم و االتراش ،السنة
الجامعية،2012/2011ص.24.
 -96رمضان بلعمرك ،مرجع سابق،ص.25.

واستخداـ الترددات اإلذاعية الكيربائية لرخص ودفتر عاـ لمشروط تعده اإلدارة بعد استشارة

المجمس األعمى لئلعبلـ.

الحؽ في اإلعبلـ لـ يحدد في إطار الحزب الواحد ،ففي حيف أف المواد الثبلثة مف

-

قانوف  1982تحدد أف ىذا الحؽ يمارس بحرية ضمف إطار الخيارات اإليديولوجية لمببلد
والقيـ األخبلقية لؤلمة والتوجيات السياسية ،تحت توجيو حزب جبية التحرير الوطني.

والمادة الثانية ) ( 2مف القانوف الجديد تعاكس المادة الثانية )( 2مف القانوف

-

القديـ التي تشير أف الدولة ىي التي تضمف إعبلما كامبل وموضوعيا ،وتعمف عف حؽ

المواطف في اإلعبلـ بكيفية كاممة وموضوعية وحقو بالمشاركة في اإلعبلـ بممارسة

الحقوؽ األساسية في التفكير والرأي والتعبير.
إصدار نشرية دورية حر المادة .)14وبذلؾ يسقط الحظر عف أولى أركاف حرية

-

الصحافة في ىذا القانوف وىي حرية إصدار الصحؼ الذي ىو حؽ لجمي المواطنيف ،لكف
ىذه الحرية تبقى نسبية الرتباطيا أوال بالتصريح المسبؽ وثانيا باإلمكانيات المادية ،فمف

الناحية النظرية لمجمي الحؽ في إصدار الصحؼ لكف مف الناحية العممية ،وحدىـ الذيف
يممكوف إمكانيات مادية مف يستطيعوف ذلؾ.
لقد أعادت المادة )  ( 28مف القانوف تعريؼ الصحافي الذي برز في المادة )33

-

مف القانوف السابؽ لكف م فارؽ يتمثؿ في عدـ إجبار الصحافي عمى العمؿ في األجيزة
اإلعبلمية التابعة لمحزب والدولة.
-

والجديد في ىذا القانوف ىو ما أشارت إليو المادة )  ( 34حيث أف" الصحافييف

الجزائرييف بإمكانيـ مف اليوـ فصاعدا استدعاء" مادة الضمير "في حالة تغيير توجو أو
محتوى أي جياز إعبلمي أو توقؼ نشاطو أو التنازؿ عنو...بالموازاة يجب أف نسجؿ أنو
ألوؿ مرة تتـ محاولة تحديد قواعد مواتية الحتراـ أخبلؽ وشرؼ المينة.
-

في حيف غاب في قانوف اإلعبلـ  1982أي حديث عف الييئات اإلعبلمية

والصحفية مجمس اإلعبلـ ،نقابة الصحافييف )...جاء الباب السادس مف قانوف1990

ليعمف في المادة )  ( 59منو عف إنشاء مجمس أعمى لإلعالم كسمطة إدارية مستقمة
ميمتيا السير عمى تطبيؽ ىذا القانوف.
 -خصص قانوف  22 )1990مادة لؤلحكاـ الجزائية ،أعيد مف خبلليا إقرار نفس

المخالفات الواردة في القانوف السابؽ م إضافة مخالفة جديدة ىي إىانة الدين اإلسالمي
وباقي األديان السماوية واسقاط أخرى مثؿ :إىانة رئيس الجميورية...

وعموما يمكف القوؿ أف قانوف إعبلـ  1990جاء في إطار اإلصبلحات السياسية التي جاء بيا

دستور  1989ليعدؿ قانوف إعبلـ  1982و"يفتح نوعا ما مجاؿ الممارسة التي كانت حك ار عمى
المؤسسات العمومية لتصبح تعني القطاع الخاص)حيث ظيرت الصحافة الحزبية والخاصة التي
شكمت تجربة جديدة وميمة .رغـ وصؼ قانوف اإلعبلـ انو فشؿ في وض إطار مناسب لممارسة
حرية الصحافة في الجزائر مف الناحية النظرية والتطبيقية ،وىو ما جعمو عرضة لممطالبة بتعديمو
وىو ما تـ فعبل مف خبلؿ أرب محاوالت لوض قانوف جديد دوف أف يسفر ذلؾ عف نتيجة.
-

تأثير التشريع اإلعالمي األول ( )1982و الثاني( )1990عمى الممارسة

الصحفية في الجزائر
يجمؿ األستاذ "إسماعيل معراف غالية" أىـ تأثيرات التشري اإلعبلمي األوؿ و الثاني) عمى

الممارسة الصحفية في الجزائر في مجموعة مف األفكار نمخصيا في النقاط التالية :97
-

إف مسألة تأثير أو انعكاسات التشريعات المنظمة لمينة الصحافة جعمتيا توجو

الممارسة الصحفية الوجية التي تريدىا الجية الوصية عمى القطاع.
-

ظمت التشريعات اإلعبلمية في الجزائر تتميز بالسمبية بحيث لـ تصؿ الصحافة

الجزائرية إلى المستوى الذي وصمت إليو مثيبلتيا مف دوؿ الجوار أو الدوؿ العربية بسبب
عدـ انسجاـ التشري م واق ووضعية اإلعبلـ.
-

تعكس ىذه التشريعات تصور السمطة حوؿ الدور الممنوح لئلعبلـ.

-

إف ىذه القوانيف ما ىي إال أفكار نظرية تتطمب واقعا سياسيا واقتصاديا و اجتماعيا مناسبا.

-

إف ىذه التشريعات تتناقض م نوع و طبيعة النظاـ الذي تصرح السمطات بأف

الجزائر تنتمي لو النظاـ الديمقراطي) يظير ذلؾ بوضوح مف خبلؿ تضييؽ الخناؽ عمى
الصحفييف و المؤسسات اإلعبلمية التي طالما عانت مف الغمؽ و التعميؽ و المتابعة
القضائية ،فقد كانت سنوات التسعينات خصوصا إعبلنا لميبلد مثؿ ىذه السموكيات فمثبل:
 في  22جانفي  1992تـ إيقاؼ  08صحافييف مف اليومية الناطقة بالمغة
العربية "الخبر" مف بينيـ :مدير النشر و رئيس التحرير...وىذا بسبب خبر

اعتبر انو يمثؿ نداء لمجيش لحثو عمى العصياف.

 في  08أوت  1992عمقت اليوميتيف الناطقتيف بالفرنسية LA Nation.
 )Le Matinفاألولى اتيمت بنشر معمومات تمس بالمصالح العميا لمببلد .و
الثانية كانت تيمتيا نشر معمومات ال أساس ليا مف الصحة و تساىـ في بث
الفوضى داخؿ الببلد.
 -97اسماعيش معراي غالية ،مرجع سابق،ص.75

 في  09أوت  1992فقد تعرضت جريدة "الجزائر اليوـ" إلى التعميؽ

والسبب ىو حسب الجيات المسئولة نشرىا معمومات بغية بث الذعر في نفوس
المواطنيف ،وىو ما يتعارض م روح المصمحة الوطنية.
 أيضا في  01اكتوبر 1992تـ تعميؽ يومية  Libertééلمدة  15يوما
.والتيمة كانت نشر معمومات سرية ال يجوز اإلفصاح عنيا .

 كما وجو وزير االتصاؿ آنذاؾ "بن عمر زرىوني" رسالة شديدة الميجة في

 03نوفمبر  1994حذر فييا رجاؿ اإلعبلـ مف تأييد الخطاب الديني المتطرؼ.

 كما أثبتت العديد مف الدراسات األكاديمية التي تناولت بالدراسة "اإلعبلـ

في الجزائر في ظؿ التعددية" فقد أجمعت نتائج العديد مف الدراسات أف الحواجز
السياسية المتمثمة في رغبة الدولة في توجيو الصحافة و بسط نفوذىا عمييا قد
جعمت المرحمة التعددية)ال تختمؼ عف سابقتيا مف حيث:
-

عدـ السماح لمصحفييف بالتوغؿ في القضايا التي تمس شخصيات سياسية موجودة في السمطة.

إضافة إلى نقص التمويؿ الذي يؤدي غالبا إلى اإلفبلس و نقص اإلمكانيات التي

تتعمؽ بجانب الطب و التوزي و السحب .
-

جؿ القوانيف و التشريعات كانت تفرض مف القمة وال يشرؾ الصحفييف إال لوض

الممسات األخيرة أو المصادقة و التنفيذ.
-

حتى النصوص القانونية تطبيقيا نسبي عمى ارض الواق و ىو انعكس سمبا عمى

الممارسة اإلعبلمية.

98

ثـــالثا :قانون 2012

الباب الرابع:النشاط السمعي البصري
الفصل األول :ممارسة النشاط السمعي البصري

جاء في قانون  2012فيما يتعمق بقطاع السمعي البصري ما يمي:99
المادة:58يقصد بالنشاط السمعي البصري في مفيوـ ىذا القانوف العضوي ،كؿ ما يوض تحت
تصرؼ الجميور أو فئة منو عف طريؽ االتصاؿ البلسمكي آو بث إشارات أو عبلمات أو أشكاؿ
مرسومة أو صور أو أصوات أو رسائؿ مختمفة ال يكوف ليا طاب المراسمة الخاصة.
المادة :59النشاط السمعي البصري ميمة ذات خدمة عمومية.
تحدد كيفيات الخدمة العمومية عف طريؽ التنظيـ.

 -98اسماعيش معراي غالية ،مرجع سابق،ص.76
-99الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،رئاسة الجمهورية ،األمانة العامة للحكومة ،قانون االعالم، 2012ص ص . 8-7

المادة:60يقصد بخدمة االتصاؿ السمعي البصري في مفيوـ ىذا القانوف العضوي ،كؿ خدـ
اتصاؿ موجية لمجميور الستقباليا في آف واحد مف قبؿ الجميور كمو أو فئة منو ،يتضمف

برنامجيا األساسي حصصا متتابعة و منتظمة تحتوي عمى صور و/أو أصوات
المادة :61يمارس النشاط السمعي البصري مف قيؿ:
-

ىيئات عمومية.

-

مؤسسات و أجيزة القطاع العمومي.

-

المؤسسات أو الشركات التي تخض لمقانوف الجزائري.

ويمارس ىذا النشاط طبقا ألحكاـ ىذا القانوف العضوي و التشري المعموؿ بو.

المادة:62يعيد إلى الييئة المكمفة بالبث اإلذاعي و التمفزي تخصيص الترددات الموجية لخدمة
االتصاؿ السمعي البصري المرخص بيا بعد أف يمنح خط الترددات مف قبؿ الجياز الوطني
المكمؼ بضماف تسيير استخداـ مجاؿ الترددات اإلذاعية الكيربائية .

المادة :63يخض إنشاء كؿ خدمة موضوعيتو لبلتصاؿ السمعي البصري ،والتوزي عبر خط

اإلرساؿ اإلذاعي المسموع أو التمفزي ،وكذا استخداـ الترددات اإلذاعية الكيربائية إلى ترخيص
يمنح بموجب مرسوـ .

يجب إبراـ اتفاقية بيف سمطة ضبط السمعي البصري والمستفيد مف الترخيص .ويعد ىذا االستعماؿ

طريقة شغؿ خاص لمممكية العمومية لمدولة.

الفـــــصل الثاني

سمطة ضبط السمعي البصري
المادة :64تؤسس سمطة ضبط السمعي البصري ،وىي سمطة مستقمة تتمت بالشخصية المعنوية
و االستقبلؿ المالي.

المادة :65تحدد صبلحيات ومياـ سمطة ضبط السمعي البصري ،وكذا تشكيمتيا و سيرىا بموجب

القانوف المتعمؽ بالنشاط السمعي البصري.

المادة  :66يمارس نشاط اإلعبلـ عبر االنترنت بحرية.
ويخض إلجراءات التسجيؿ و مراقبة صحة المعمومات ،بإيداع تصريح مسبؽ مف طرؼ المدير

المسئوؿ عف جياز اإلعبلـ عبر االنترنت.
تحدد كيفيات تطبيؽ ىذه المادة عف طريؽ التنظيـ.

100

ما يالحظ عمى قانون اإلعالم لسنة 2012
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-

يفتح القانوف الجديد القطاع السمعي البصري لممنافسة ،كما ينص القانوف عمى

-

يقترح النص فتح النشاط السمعي البصري عمى أساس اتفاقية تبرـ بيف الشركة الجزائرية

إنشاء ىيئة لضبط عمؿ المحطات اإلذاعية والقنوات التمفزيونية.

التابعة لمقطاع الخاص والسمطة الضابطة لممجاؿ السمعي البصري باإلضافة إلى ترخيص يعطى مف
قبؿ السمطات العمومية عمى أف يتـ الحقا إصدار قانوف خاص يتعمؽ بيذا المجاؿ.
-

ال ينص القانوف الجديد عمى أي عقوبة سالبة لمحرية ويمغي كؿ عقوبات السجف التي نص

-

ذكر وزير االتصاؿ "ناصؿ ميؿ " أف القانوف الجديد ألغى "نيائيا" طبقا لتعميمات

عمييا القانوف الساري المفعوؿ منذ  .1990وقد جاء ذلؾ استجابة لمطالب األسرة اإلعبلمية.

رئيس الجميورية العقوبات المانعة لمحرية التي كانت موجودة في القوانيف السابقة و قمص
الجنح مف  24إلى  11م غرامات لمرتكبي القذؼ أو عدـ احتراـ القوانيف المذكورة .و
الذي سيحدد شروط إنشاء قنوات إذاعية و تمفزية .ثـ تقوـ سمطة ضبط السمعي البصري
بتحديد دفاتر األعباء في سياؽ مسار تغيير القطاع السمعي البصري العمومي الجاري.
-

وعف نوعية القنوات التي سيرخص ليا ذكر القانوف

البداية القنوات

"الموضوعاتية" .كما لـ يستبعد إمكانية الشراكة بيف القطاعيف العمومي والخاص .وىو ما
يطرح الكثير مف التساؤالت؟ عف أية حرية تعبير يتحدث القانوف إذا؟؟؟
-

يرى بعض المختصوف ،أف مشروع قانوف اإلعبلـ الذي بادر بو وزير االتصاؿ

السيد ناصر ميؿ ،طبعة ، 2011جاء ليحد مف حرية الصحافة المكتوبة أكثر مما ىو
موجو لفتح القطاع السمعي البصري .
-

وخبلؿ أوؿ عرض لمشروع القانوف عمى نواب البرلماف ،سنة  2011كتب السيد

"عمي جري" المدير العاـ السابؽ لجريدة" الخبر "مقاال أبدى فيو أسفو قائبل " لؤلسؼ
الشديد يفتقد المشروع إلرادة سياسية جادة وىادفة إلى تطوير الصحافة وترقيتيا وتحريرىا
برف الوصاية عنيا ،خاصة في المجاؿ السمعي البصري ،وىو الشيء الذي يجعمنا نجزـ

بأف المشروع جاء في الحقيقة لضبط الصحافة المكتوبة ال غير"...101
-

وال يغفؿ ىؤالء المختصوف اإلشارة إلى أف الظروؼ اإلقميمية التي تميزت بما

اصطمح عميو "ثورات الربي العربي" ،وما تبعيا مف إسقاط عدة أنظمة عربية ،ىي السبب
وراء إعبلف السمطة في الجزائر عف جممة مف اإلصبلحات السياسية ،مف ضمنيا ،إلغاء
حالة الطوارئ في فيفري  ، 2011أي بعد  19سنة مف إقرارىا عاـ ،1992أي أف اليدؼ
مف القانوف ىو الحفاظ عمى مصالح السمطة ال أكثر.
 -101قانون السمعي البررك الجديد بالجزائر ما له وما عليه :نقال عن www.Aljazzera.net :في .2014/01/11

-

كما وصؼ " السيد عمي جري" المدير العاـ السابؽ ليومية" الخبر " القانوف الجديد

بالخطوة '' الجديدة القديمة ''التي أقدمت عمييا السمطة ممثمة في الباب الراب مف المشروع

المتعمؽ بممارسة النشاط السمعي البصري الذي اختزؿ في ثماني مواد فضفاضة ومفتوحة
عمى كؿ القراءات ،مؤجميف تفاؤليـ فيما يخص عقوبة حبس الصحفييف.
-

وقد انتقد نائب حركة" النيضة "محمد حديبي" ما يسميو باإلىماؿ مف جانب

المشرع الجزائري في مداخمة لو عقب عرض وزير االتصاؿ لمشروع القانوف أماـ نواب
البرلماف ،حيث قاؿ "حديبي" أف السمطة اليوـ مف خبلؿ ىذا المشروع تؤكد أنيا غير
مستعدة ولو بشبر واحد لمتخمي عف ممارسة احتكارىا ليذا القطاع والذي يتميز بصناعة

النفوذ والثروة بدؿ مف تقديـ الخدمة العمومية لممواطنيف".

وأضاؼ النائب حديبي بقولو" ماذا يعني لكـ ذلؾ يا سيادة الوزير تقديـ ىذا المشروع وكأف اإلعبلـ اليوـ ىو
الصحافة المكتوبة ،حيث تـ تقييدىا بأكثر مف  36مادة وبينما قطاع اإلعبلـ الثقيؿ السمعي البصري) الذي لو
عبلقة بالنفوذ وجماعات المصالح والماؿ ،ال يذكر إال في  8مواد عامة وبدوف تفصيؿ ،فيؿ وصؿ الحد
بالحكومة أنيا تعيش مرحمة ما قبؿ تاريخ اكتشاؼ اإلذاعة والتمفزيوف.
-

102

يرى عضو البرلماف عف حزب جبية القوى االشتراكية "مصطفى بوشاشي" في حديثو لمجزيرة

نت أف المشروع يؤكد غياب النية لدى السمطة في الذىاب نحو االنفتاح ،مضيفا أف ىذا النوع مف
التشريعات التي وصفيا بالمقيدة لمحريات اليدؼ منيا إبقاء "تسمط النظام ،وعدم تمكين الجزائريين
من حقيم في إقامة دولة ديمقراطية في ظل القانون وحرية التعبير".
-

كما انتقد "مصطفى بو شاشي" بعض المفاىيـ الفضفاضة التي يشمميا المشروع،

ومنيا ضرورة أف تراعي المؤسسات اإلعبلمية في عمميا المصالح العميا والسياسة الخارجية

والنظاـ العاـ واآلداب العامة" ،دوف أف يكوف ىناؾ تعريؼ حقيقي ليذه األمور.
-

وأضاؼ أنو "إذا لـ تحترـ ىذه الشروط يسحب االعتماد مف صاحبو" الفتا

أيضا إلى أف "القانوف ال يسمح أف يمتمؾ شخص أكثر مف  %30مف رأسماؿ الشركة ما
يجعؿ رجاؿ األعماؿ يحجموف
103

عف االستثمار في مجاؿ اإلعبلـ.
-

مف جانبو ،أكد ممثؿ مبادرة "مف أجؿ كرامة الصحفي الجزائري" رياض

بوخدشة" أنو يتحفظ عمى المادة  )17التي تنص عمى إنشاء قنوات موضوعاتية

 -102رمضان بلعمرك ،مرجع سابق،ص.35
 -103قانون السمعي البررك الجديد بالجزائر ما له وما عليه،مرجع سابق.

ومتخصصة فقط ،وال يسمح ليا بإدراج برامج إخبارية إال وفؽ حجـ يحدد في رخصة

االستغبلؿ ،وىو ما اعتبره تقييدا لحرية التعبير يتنافى م االنفتاح.104
-

بالمقابؿ أشاد اإلعبلمي والبرلماني "إبراىيم قارعمي" بالقانوف عمى الصعيد

التشريعي ،وقاؿ إنو يعد مف أىـ المكاسب التي تعزز العممية الديمقراطية في الجزائر،
خاصة بعد القانوف العضوي المتعمؽ باإلعبلـ ،والذي يعد برأيو "اإلطار المرجعي لمممارسة
اإلعبلمية الحرة".
-

ومف ىذا المنطمؽ فيو ال يرى أي تراج في مجاؿ تحرير النشاط السمعي البصري

لكف نبو في المقابؿ إلى االحتكار الذي يمكف أف تمارسو قوى المالية الصاعدة في المجاؿ
اإلعبلمي ،وقاؿ إنو سيكوف "أخطر مف االحتكار الذي تتيـ الدولة بممارستو.
-

105

كما أننا نميؿ إلى االعتقاد انو مف غير المنطقي أف نرىف مصير قانوف السمعي

البصري بالمواعيد االنتخابية وخاصة الرئاسية ،وكأف الدور الذي ينتظر القنوات التمفزيونية
الناشئة أف تنشط الحممة االنتخابية بعدما كانت الجرائد ىي التي تقوـ بذلؾ في السابؽ.
-

كما أننا نميؿ إلى االعتقاد أيضا انو الصعب الدف باإلعبلـ نحو التعددية و

تجاىؿ حرية التعبير حقوؽ الصحفييف في الوقت ذاتو.
سجمت تأخ ار في مجاؿ السمعي البصري ،سبب فترة
ّأننا قد نؤيد فكرة أف الجزائر ّ
أف الوقت حاف لفتح الحقؿ
معينة مف تاريخ الجزائر أيف عانت مف ويبلت اإلرىاب ،إالّ ّ
السمعي البصري والتشري

لو وتنظيمو وحمايتو كمكسب تعددي ديمقراطي يستجيب

المتتب مف خبلؿ مشروع ىذا القانوف الذي سيكوف
لطموحات وآماؿ الجميور المشاىد و ّ
"المبنة األولى" لوض ّأوؿ قانوف لمسمعي البصري في جزائر التعددية.
-

وحممت المادة  18مف قانوف السمعي البصري "ق ار ار فاصال فيما يتعمق بالحجم الساعي"

الخاص باألخبار والحصص اإلخبارية ،حيث ال يمكف ألصحاب القنوات الخاصة استعماؿ ىذا
المجاؿ بشكؿ واس  ،إذ أشارت ذات المادة إلى أف كؿ خدمة موضوعاتية مرخص ليا في إطار ىذا

القانوف إدراج حصص وبرامج إخبارية وفق حجم ساعي يحدد في رخصة االستغالل عمى أف تحدد
كيفيات تطبيؽ ذلؾ وفؽ تنظيـ خاص ،وىذه المسألة ىي لب قانوف السمعي البصري في الجزائر،

تتقيد بالمادة  18سمفا ،وال يمكف وض حجـ ساعي
حيث يمكف إدراج برامج إخبارية وفؽ شبكة ّ
لمبرامج اإلخبارية وفؽ حاجة القناة التي يمكف أف يتع ّذر عمييا تخصيص ساعات إضافية لبرامج
إخبارية في الحاالت االستثنائية.

 -104المرجع نفسه.
 -105المرجع نفسه.

-

جاء في القانوف الجديد ما بات يعرؼ بسمطة ضبط السمعي البصري التي توكؿ

ليا ميمة تنظيـ القطاع ،وتعيف بالكامؿ مف قبؿ كبار مسؤولي الدولة ،وتشير المادة
التاسعة مف المشروع ،إلى أف السمطة تتكوف مف  11عضوا يعينوف بمرسوـ رئاسي ،خمسة
منيـ يختارىـ الرئيس ،اثناف يختارىـ رئيس مجمس األمة ،عضواف آخراف يختارىما رئيس
المجمس الشعبي الوطني و عضواف آخراف يختارىما رئيس المجمس الدستوري لمدة أرب
سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة عمى أال يكونوا منتخبيف .وىو ما يض مصداقيتيا ومف ثـ

ق ارراتيا عمى المحؾ.
-

استنتاجات عامة :

ما يمكف قولو في األخير بعد تتبعنا لقانوف اإلعبلـ بداية بأوؿ قانوف سنتو الجزائر سنة
 1982وصوال إلى قانوف  2012مرو ار بقانوف .1990إف القانوف األوؿ بدا مختمؼ تماما عف
نظيريو الثاني والثالث وذلؾ ألنو:


ركز باألساس عمى الصحافة المكتوبة ولـ يتطرؽ تقريبا بشكؿ كمي لقطاع السمعي البصري.



السياؽ السياسي واالجتماعي الذي ظير فيو القانوف ىو سياؽ اشتراكي .مما يجعؿ

احتكار الدولة لوسائؿ اإلعبلـ في تمؾ الفترة يبدو أمر طبيعي.
أما قانوف  1990و قانوف  2012يتشابياف في نقطة تبدو متناقضة إلى حد ما وىي.


القانوناف صد ار في سياؽ سياسي واجتماعي يوصؼ بأنو ديمقراطي بحيث كاف

المجاؿ مفتوحا أماـ التعددية السياسية والجمعيات النقابية .غير أف المجاؿ اإلعبلمي
خاصة قطاع السمعي البصري لـ يستفد مف محاسف ىذا النظاـ ،عمى اعتبار أف الدولة
أحكمت سيطرتيا عميو القطاع) وحتى عندما تـ اإلعبلف في قانوف  2012عف فسح
المجاؿ لمتعددية اإلعبلمية كاف انفتاح تحت السيطرة.


تخوؼ الدولة مف فتح المجاؿ السمعي البصري يوحي بأف القائميف عمى إصدار قوانيف

اإلعبلـ ما زالوا متأثريف بؿ و يؤمنوف بنظرية التأثير القوي و السحري لوسائؿ اإلعبلـ.


التخوؼ مف فسح المجاؿ أماـ التعددية اإلعبلمية ناب مف خشية السمطات الرسمية مف أف

تتكرر تجربة الصحافة المكتوبة في مجاؿ السمعي البصري .ما يصفو البعض بالفوضى)
-

قانوف اإلعبلـ الجزائري اىتـ عبر مراحؿ تطوره بخدمة السمطة الحاكمة عمى

حساب حماية حؽ المواطف في الحصوؿ عمى المعمومة وحؽ الصحفي في الوصوؿ إلييا.

-

قانوف اإلعبلـ الجزائري وعبر مراحؿ تطوره المختمفة

ىدؼ إلرضاء رئيس

الجميورية ورئيس الحكومة ومف بعدىما الوزراء ،عمى حساب إرضاء المواطنيف ،الذيف ىـ
أصؿ التفويض الذي يحكـ بو كؿ مف رئيس الجميورية ورئيس الحكومة.
-

ما نبلحظو في قانوف اإلعبلـ الجزائري وعبر مراحؿ تطوره ىو تمؾ المواد التي تفيد التيديد

واإلنذار أكثر مف المواد التي تفيد الصحفي و المواطف و المؤسسة اإلعبلمية ككؿ.
-

األولوية لدى اإلعبلمييف ىي لتطوير العمؿ اإلعبلمي ،م فتح باب المنافسة أماـ

القطاع الخاص كإحدى أىـ آليات ىذا التطوير والتحسيف .لكف الخبراء في المجاؿ
اإلعبلمي يشيروف إلى وجود إشكاؿ موضوعي يتمثؿ أساسا في مشكؿ اإلرادة السياسية.
-

التمسؾ بالسمطة ٘و السبب الرئيسي وراء إبقاء االحتكار عمى القطاع السمعي البصري،

بناء عمى نتيجة مفادىا أف التمفزيوف في الجزائر ٘و وسيمة لمسيطرة وليس لئلعبلـ.
-

يأتي خيار فتح المجاؿ لمقنوات الخاصة كأفضؿ خيار بالنسبة لمسمطة الحاكمة،

فبل حرج في ذلؾ ماداـ االنفتاح خاض لمسيطرة و تحت المجير سواء مف الناحية القانونية
المواد الواردة في قانوف  – )2012أو مف الناحية السياسية.-

يفرض القانوف عمى الراغبيف في فتح قنوات خاصة التقيد بنص المواد :أن تكون

قناة موضوعاتية .إضافة إلى ضرورة التقيد بالحجـ الساعي ،خاصة ما تعمؽ بنشرة
اإلخبار وما تبعيا مف برامج تحميمية .
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:مواقع انترنت

التواصل االنتخابي لألحزاب السياسية المغربية

في التمفزيون
Electoral communication of Moroccan political
parties on television
عبد الحفيظ المنوار
باحث دكتوراه في التواصؿ السياسي
 المغرب.جامعة الحسف الثاني

:ممخص الدراسة

تحاوؿ ىذه الدراسة تسميط الضوء عمى طبيعة الخطاب السياسي في التمفزيوف وأشكاؿ التواصؿ وكذا طبيعة

 كما أف ىذا البحث مف شأنو إبراز أىمية التمفزيوف في التواصؿ السياسي بالنسبة.المتدخميف في وسائؿ اإلعبلـ
.لؤلحزاب المغربية أثناء العممية االنتخابية مما يمكف مف معرفة فضاء التواصؿ السياسي ومكوناتو والفاعميف فيو

 وىـ ممثمو األحزاب، المرسؿ لمخطاب السياسي: بمكونييا التالييف،وقد تـ التركيز عمى دراسة العممية التواصمية

.)2M  وقناة التواصؿ المعتمدة وىي التمفزيوف القناة المغربية الثانية،السياسية المنتجوف لمخطاب السياسي
ABSTRACT :
This study attempts to shed light on the nature of political discourse on television,
other forms of communication, and the nature of media actors. It also highlights the
importance of television in political communication for Moroccan political parties
during the electoral process, which requires knowledge of the political communication
sphere, its various components and actors.
The focus of the study was on the communicative process with the following
components: the sender of the political discourse, that is, the representatives of the
political parties producing the political discourse; and the approved channel of
communication, namely, television (Moroccan Channel 2M).

مقدمة:
اكتست االنتخابات العامة الجماعية والجيوية لسنة  2015بالمغرب أىمية كبيرة بالنظر لكونيا تأتي في
سياؽ دستور  2011والذي اعتبر وثيقة تأسيسية لمرحمة جديدة دخمتيا الببلد ،ألنو تضمف مجموعة مف
المقتضيات القانونية التي تسعى إلى تعزيز مكانة ودور المواطف في مجاؿ االنتخابات.
راىنت األحزاب السياسية المغربية عمى ىذه االنتخابات ،التي تعد مف الناحية الدستورية أساس

مشروعية التمثيؿ الديمقراطي ،106لتظير بمظير قوي وسط ترقب كبير لنتائجيا والتي دعي ليا
نحو  15مميوف ناخبة وناخب الختيار  31ألفا و  503ممثميف لمسكاف مف بيف  131ألؼ مرشح.

جاء الخطاب الممكي الموجو لؤلمة بمناسبة الذكرى  62لثورة الممؾ والشعب ليوـ  20غشت

 2015بحمولة قوية تدف في اتجاه حث المواطنيف عمى التصويت "صوتوا حتى ال تشتكوا".107
تميزت ىذه المحطة االنتخابية وكسابقاتيا بمجوء األحزاب السياسية لمتمفزيوف كإحدى

أدوات

التواصؿ إلى جانب وسائؿ أخرى تقميدية وحديثة.
ويعد التمفزيوف وسيمة جماىيرية ذات تأثير كبير في صفوؼ المتمقيف لمخطاب السياسي ،كما

تشكؿ وسيمة مف وسائؿ التنشئة السياسية وخمؽ وعي سياسي لدى المواطنيف والتأثير في اتجاىاتيـ

الفكرية ومواقفيـ السياسية ،الوسيمة ىي الرسالة

108

وفؽ الكندي مارشال ماكموىان ،ذلؾ أف إنجاح

الرسالة يبقى رىينا بقوة ىذه الوسيمة.
كما يعتبر التمفزيوف أداة فعالة في ىذا السياؽ لما يتوفر عميو مف خصائص ،فباإلضافة إلى
انتشاره الواس تسمح الصورة بترسيخ الخطاب السياسي فيو "وسيمة لنقؿ المرئيات واألصوات
الناشئة عنيا أو المصاحبة ليا مف مكاف إلى مكاف آخر  )..ويتـ نقؿ المرئيات واألصوات إلى

جماىير في أماكف متفرقة".

109

إف دراسة فضاء التواصؿ السياسي عموما وبالمغرب خصوصا ال بد لو مف التعرؼ عمى اإلطار
المفاىيمي الذي يميز ىذا الفضاء.
 -1تحديد لممفاىيم

 " - 106االنتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيش الديمقراطي" الفرش  11من الدستور المغربي.
107
الخطاب الملكي بتاريخ  20غشت .2015
 -108مقولة شهيرة للكندك مارشاش ماكلوهان ) ،( The Medium is the Messageعبد الرحمان عزك ،علم االجتماع اإلعالمي،
الدار المتوسطية للنشر ،تونس ،2010 ،ص.75 :
 -109وليدة حدادك ،التليفزيون والتنشئة السياسية للمشاهدين ،دراسة ميدانية وتحليلية للبرامج اإلخبارية في التليفزيون الجزائرك ،مجلة
العلوم االجتماعية ،العدد  ،18،2014ص.217 :

يثير مفيوـ التواصؿ السياسي الحزبي العديد مف الصعوبات المرتبطة أساسا بتحديد تعريؼ دقيؽ

وموحد لو ،إلى جانب كونو محكوما داخؿ نسؽ سياسي مغربي يتسـ بتعدد الفاعميف ،وبتعقد واقعو
الذي يمزج بيف الممكية الحاكمة والتعددية السياسية.110

وقد اىتـ عمماء السياسة والتواصؿ السياسي واالجتماع السياسي بدراسة التفاعؿ بيف االتصاؿ
والنظاـ السياسي والعممية السياسية بصفة عامة ،وأكدوا أىمية العبلقة الجوىرية بينيما ،بؿ نادوا
بدراسة العموـ السياسية باالعتماد عمى نظريات االتصاؿ.

فقد اىتـ ألموند بتحديد موق نظاـ االتصاؿ في النظاـ السياسي ،وشبو الوظيفة االتصالية بالدورة

الدموية .فيو يرى بأف االتصاؿ يشبو الدـ في قيامو بوظائفو ،فنظاـ االتصاؿ ىو إحدى القنوات
الرئيسة لتدفؽ المعمومات مف النخب السياسية إلى الجماىير ،وأيضا لنقؿ مشاكؿ وطموحات

وتصورات الجماىير إلى النخبة.111

ويعتبر السويل أف المجتم يشبو اليرـ ،حيث يوجد الحكاـ ،وىـ الصفوة ،في قمة ىذا اليرـ

وجماىير الشعب في القاعدة ،بينما يوجد الخبراء والمتخصصوف في الوسط بيف الرأس والقاعدة.
ومنو ،تجري عمميات التواصؿ عمى أساس أف لكؿ أمة نظاما سياسيا معينا يتكوف مف الصفوة وىـ
مسؤولوف عمى إصدار القرار واإلشراؼ عمى مقدرات الدولة ،ومواردىا االقتصادية والبشرية.112

إف التواصؿ السياسي يمثؿ مجاال معرفيا يعكس بصفة إجمالية تنافس البراديغمات األساسية لمفكر
السياسي والعموـ االجتماعية.

113

قدـ الباحث محمد بن سعود البشر في كتابو " مقدمة في االتصاؿ السياسي"
أ-

114

التعريفات التالية:

تعريؼ ميدو  :1980 MEADOWالتواصؿ السياسي ىو الرموز والرسائؿ

المتبادلة المتأثرة بالنظاـ السياسي أو المؤثرة فيو.
ة-

تعريؼ تشافي  :1975 Chafeeالتواصؿ السياسي ىو أثر االتصاؿ ووظيفتو في العممية السياسية.

د-

تعريؼ بميك وىاردسون  :1975 Blake and Harddsenالتواصؿ السياسي ىو

التواصؿ المؤثر تأثي ار حقيقيا أو ممكنا في الحالة السياسية أو الوجود السياسي بصفة عامة.
س-

تعريؼ شودسن  :1989 Schudsonالتواصؿ السياسي ىو أية عممية نقؿ

لرسائؿ يقصد بيا التأشير عمى استخداـ السمطة أو الترويج ليا في المجتم .
ط-

تعريؼ دينتون وودوارد Denton and Woodward

 :1990التواصؿ

السياسي ىو المناقشة العامة حوؿ السمطة ومصادر الدخؿ العاـ في المجتم .
 -110أمحمد المالكي ،المغرب وتجربة االنتقاش الديمقراطي في إسبانبا ،مساهمة في ندوة :تجارب االنتقاش الديمقراطي المقارن ،دفاتر
سياسية ،العدد  ،60يناير  ،2004ص.6 :
 -111إبراهيم حمادة بسيوني ،دور وسائش االتراش في رنع القرارات في الوطن العربي ،سلسلة أطروحات الدكتوراه ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،ط  ،1بيروت ،فبراير  ،1993ص.50 :
 -112إبراهيم حمادة بسيوني ،دور وسائش االتراش في رنع القرارات في الوطن العربي ،مرجع سابق ص.53 :
.21Gestlé (J), la Communication Politique, PUF, Que sais je ? N 2652, 2e édition corrigée, 1993, p. 113 -114محمد سعود البشر ،مقدمة في االتراش السياسي ،مكتبة العبيكان ،2000 ،ص.16 :

ػ-

المورد ويندلسمان  : Lord Windelsmanعرؼ التواصؿ السياسي بأنو "

اإلرساؿ اإلرادي لرسالة سياسية مف مرسؿ إلى مستقببل بيدؼ جر المستقبؿ في اتجاه ال

يستطي معو التفكير في غيره".
ؿ-

ويعرؼ دومينيك وولتون  D. Woltonالتواصؿ السياسي بأنو "كؿ اتصاؿ موضوعو السياسة".

ك-

ويعرؼ جون ماري كوتري التواصؿ السياسي بكونو "أسموبا تبادليا لخطاب ذي

حمولة سياسية بيف مختمؼ أطراؼ المجتم قصد تحقيؽ ىدؼ التمكف مف السمطة".115

ومف خبلؿ التعاريؼ الواردة أعبله ،يتضح بجبلء األىمية الكبيرة لمتواصؿ السياسي بالنسبة
لؤلحزاب السياسية فيو يمعب دو ار حيويا داخميا إذ إنو عمميو أساسية لتبادؿ المعمومات والتفاعؿ
بيف مختمؼ ىياكؿ وعناصر الحزب ،حيث نجده يوظؼ كؿ أنواع التواصؿ سواء تعمؽ األمر

بالتواصؿ المباشر الشخصي أو الجماىيري ،المباشر أو غير المباشر .وفي ىذا السياؽ ،باتت
وسائؿ اإلعبلـ بالنسبة لؤلحزاب السياسية أساسية تقوـ بتشكيؿ تمثيؿ مشترؾ لمسياسية مف خبلؿ
انتقاء ومعالجة أخبار األحزاب السياسية ،ألف وسائؿ اإلعبلـ أصبحت تقترح عمينا ماذا نفكر إف لـ

لـ يكف فيما يجب أف نفكر ،116مما يعني أف وسائؿ اإلعبلـ لـ يعد دورىا يقتصر عمى الوساطة
بيف األحزاب السياسية وبيف الرأي العاـ فحسب ولكف تجاوز ذلؾ إلى خمؽ صورة ذىنية لمحزب
يعتمد عمييا الرأي العاـ في اتخاذ مواقفيـ وق ارراتيـ تجاه القضايا السياسية المطروحة عمى الساحة
اإلعبلمية والسياسية.
يقصد بالتسويؽ السياسي العمؿ عمى تحسيف وض حزب سياسي ما عمى مستوى زيادة أعضائو
وتحسيف صورتو لدى الرأي العاـ ،وىو يستخدـ جمي الوسائؿ الضرورية والتقنيات الممكنة لموصوؿ

إلى ىدؼ محدد مسبقا.

ظير تعبير التسويؽ في الواليات المتحدة األمريكية واستعمؿ في الميداف التجاري لينتقؿ إلى
مياديف أخرى ومنيا مجاؿ التواصؿ السياسي ،الذي بات معو الحزب السياسي يعتبر بمثابة "سمعة"
قابمة لمتسويؽ .وقد ظير بجبلء خبلؿ الحمبلت االنتخابية لمرئاسيات األمريكية وخاصة خبلؿ
ثبلثينيات القرف الماضي م الحممة االنتخابية لفرانكمين روزفيمت ،لكف المحمميف يعتبروف أف
االستعماالت األولى لمتسويؽ السياسي في االنتخابات الرئاسية األمريكية كاف سنة .1952

نظمت حممة التواصؿ لممرشح الجميوري إيزنياور بمساعدة مينيي اإلشيار .فكاف الجميوريوف

يستعينوف بخدمات مكتب لمعبلقات العامة " "BBDOواختصاصي في التسويؽ السمعي البصري

- Cotteret (JM), Gouverner c’est paraitre, réflexion sur la communication politique, PUF, 1ere édition,
1991, p. 98.
116
- Philippe Guillot, Introduction à la Sociologie Politique, Armand Colin, Paris, 1998, p. 84.
115

»  « T.R. Reevesمف وكالة »  ،« Ted Batesولقد سجؿ خبلؿ ىذه الحممة االنتخابية استعماؿ منظـ
لبعض األساليب والتي تعتبر حاليا كمميزات لتطبيقات التواصؿ التسويؽ السياسي.117

غير أف اإلعبلـ السياسي ىو أوس مجاال مف اإلعبلـ االنتخابي أو التسويؽ االنتخابي ،لكف ىذا األخير
اتخذ أىمية كبرى وتطور تطو ار تقنيا كبي ار حتى أصبح التسويؽ االنتخابي مرادفا لمتسويؽ السياسي.
تميزت الحممة االنتخابية األمريكية لسنة  1956بأوؿ ظيور لموصبلت الدعائية السياسية التي
باتت إحدى مميزات الحممة االنتخابية.

بعد ظيوره في الواليات المتحدة األمريكية ،انتشر التسويؽ السياسي في إنجت ار  )1959وبمجيكا

 )1965وفرنسا في السنة نفسيا عمى يد  Michel Bongrandالذي يعد أوؿ مف استخدـ
التسويؽ السياسي بفرنسا خبلؿ الحممة االنتخابية لسنة .1965
ويعرؼ  M. Bongrandالتسويؽ السياسي بكونو " مجموعة التقنيات التي تيدؼ إلى تسييؿ
مبلءمة المرشح والناخبيف ،حتى يتسنى لكؿ واحد منيـ التعرؼ عميو وابداء الفارؽ واالختبلؼ م
المتنافسيف مف أجؿ الرف مف عدد األصوات البلزمة لمفوز بأقؿ الوسائؿ".118

ويعرؼ كوتري التسويؽ السياسي بكونو " التأثير الذي يقوـ بو شخص أو حزب لتغيير رأي أو

سموؾ الناخبيف باالستعانة بوسائؿ التواصؿ المتوفرة لديو ،بغية الحصوؿ عمى أكبر عدد ممكف مف

األصوات والفوز في االنتخابات".119

ونجد أيضا تعريؼ  " : S.Albouyالتسويؽ السياسي ىو مجموع النظريات واألساليب والتقنيات
والممارسات االجتماعية المستمدة مف التسويؽ التجاري والمخصصة بمجمميا إلقناع المواطنيف
لتقديـ الدعـ والمساندة لشخص ،لمجموعة أو لمشروع سياسي".120

نشأت الدعاية منذ أف عرؼ اإلنساف كيفية التعامؿ والتواصؿ بالكممة والرسـ ،وىكذا طمح إلى

اإلقناع ،وبيذا نشأت أوؿ أشكاؿ الدعاية خاصة بعد ظيور المطبعة سنة  1436وأصبح باإلمكاف
نشر المعمومات بشكؿ أسرع مف السابؽ.

تعددت تعاريؼ الدعاية واختمفت وىكذا نجد ىارولد ال زارسفيمد يعرفيا بأنيا التعبير المدروس عف

االراء واألفعاؿ الذي يصدر عف األفراد والجماعات األخرى ،وذلؾ مف أجؿ أىداؼ محددة مسبقا،

ومف خبلؿ تحكـ نفسي.121

ويعرؼ ميرتون  Mertonالدعاية بأنيا مجموعة مف الرموز التي تؤثر عمى الرأي أو السموؾ،

وذلؾ بالنسبة لمقضايا غير المتفؽ عمييا في المجتم .122

- London (D), Le Marketing politique, Dalloz, 1986, p. 1.
- Bougrand (M), Le Marketing Politique, PUF, Que Sais-Je ? N 1698, p. 119.
119
- Cotteret (JM), Op. Cit, p. 71.
120
- Albouy (S), Marketing et Communication Politique, l’Harmattan, 1994, p. 22.
 ِٟ 121ػجل هللا ،اٌلػب٠خ ٚأٍبٌ١ت اإللٕبعٌ ،جٕبْ ،كاه إٌٚٙخ اٌؼوث١خ.6 :ٓ ،2006 ،
ِٖٕٛ 122ه ٞفبّٛخ اٌي٘واء ،كٚه االرٖبي اٌَ١بٍ ٟف ٟاٌّْبهوخ االٔزقبث١خ ،ثؾش ٌٕ ً١اٌّبٍزو ثىٍ١خ اٌؾمٛق ثغبِؼخ ِؾّل فٚ١و
ثَىوح ،اٌغيائو .48 :ٓ ،2014-2013
117
118

والدعاية السياسية ىي أساسا عممية إثارة المواطف بغية الوصوؿ إلى استمالتو مف قبؿ الفاعؿ

السياسي ،وتتعمؽ بمجموع األنشطة التي يقوـ بيا الحزب أو المرشح السياسي مف أجؿ إعداد
الناخبيف لمتصويت عميو مف خبلؿ محاولة التأثير عمييـ بكؿ األساليب واإلمكانيات مستخدما كؿ
وسائؿ االتصاؿ المتاحة.

إف الدعاية السياسية ال يمكف أف تحؿ محؿ التسويؽ السياسي لما تحتويو مف أالعيب ومبالغة.123
مف خبلؿ استعراض بعض المفاىيـ المرتبطة بالتواصؿ السياسي يتضح أف لجوء السياسييف

لمتمفزيوف ساىـ في تبميغ الرسائؿ السياسية المرجوة داخؿ فضاء التواصؿ الذي يعرفو دومينيك
وولتون بأنو " الفضاء الذي يتـ فيو تبادؿ الخطابات المتناقضة بيف ثبلثة فاعميف رئيسييف وىـ
رجاؿ السياسة ورجاؿ اإلعبلـ والرأي العاـ".

124

فالفاعموف السياسيوف يولوف أىمية بالغة لئلستراتيجيات اإلعبلمية التواصمية) ،إذ بدوا يتخمصوف

مف األشكاؿ التقميدية لمتواصؿ ويتجيوف نحو ىذه الوسائؿ الحديثة ومنيا التمفزيوف.125

وبذلؾ ،تندرج ىذا الدراسة في سياؽ التطور الحاصؿ عمى مستوى التواصؿ السياسي بالمغرب
والذي تغذيو الثورة الرقمية المسجمة في السنوات األخيرة واإلقباؿ الكبير عمى وسائؿ التواصؿ

الكبلسيكية الجماىيرية والحديثة.

تكتسي دراسة التواصؿ االنتخابي لؤلحزاب السياسية المغربية في التمفزيوف خبلؿ الحممة االنتخابية
لسنة  2015أىمية بالغة رغـ بعض الصعوبات.
ويمكف إبراز ىذه األىمية مف خبلؿ المكانة الكبيرة التي بات يضطم بيا التواصؿ الحزبي داخؿ
حقؿ التواصؿ السياسي المغربي نظ ار لتنامي وعي الرأي العاـ بمعرفة أدؽ التفاصيؿ عف المرشحيف

وعف برامجيـ االنتخابية رغـ تسجيؿ العزوؼ السياسي لدى البعض.

وتحاوؿ ىذه الدراسة تسميط الضوء عمى طبيعة الخطاب السياسي في التمفزيوف وأشكاؿ التواصؿ وكذا طبيعة المتدخميف في
وسائؿ اإلعبلـ ،وابراز أىمية التمفزيوف في التواصؿ السياسي بالنسبة لؤلحزاب المغربية أثناء العممية االنتخابية مما يمكف مف
معرفة فضاء التواصؿ السياسي ومكوناتو والفاعميف فيو.
وتنصب الدراسة عمى العممية التواصمية بمكونييا التالييف :المرسؿ لمخطاب السياسي ،وىـ ممثمو

األحزاب السياسية المنتجوف لمخطاب السياسي ،وقناة التواصؿ المعتمدة وىي التمفزيوف القناة
الثانية) ،غير أف االقتصار عمى ىاذيف المكونيف ال يعني إىماؿ المستقبؿ لمخطاب وىو الجميور
بؿ األمر يتعمؽ باختيار واع ييدؼ الى تضييؽ زاوية الدراسة لتوخي الفعالية.

Philippe Ruirtot, Op. Cit, p. 92 123Wolton (D), La Communication Politique : Construction d’un modèle, Hermès, N : 4, le Nouvel 124Espace Public, 1989, p.32.
Oumama Kettani, La communication: A l'épreuve du modèle d'analyse communicationnelle intégré, 125Publication Annajah, 1ere édition ,2009, p. 287.

وركزت ىذه الدراسة عمى عينة تتشكؿ مف ثمانية أحزاب وىي الممثمة في البرلماف وليا فريؽ نيابي

أحزاب األغمبية والمعارضة) وىي:

حزب االتحاد الدستوري ،حزب االستقبلؿ ،حزب التقدـ واالشتراكية ،حزب الحركة الشعبية ،حزب
االتحاد االشتراكي لمقوات الشعبية ،حزب التجم الوطني لؤلحرار ،حزب العدالة والتنمية ،حزب
األصالة والمعاصرة.
ويرج اختيار القناة الثانية إلى كونيا قناة تقدـ خدمة عمومية في مجاؿ االتصاؿ السمعي البصري وتشكؿ

إلى جانب الشركة الوطنية لئلذاعة والتمفزة بقنواتيا التمفزية واإلذاعية القطب العمومي ،كما تـ التركيز عمى
نشرات األخبار وخاصة نشرتي األخبار لمظييرة والمسائية بالمغة العربية ألنيما النشرتاف المخصصاف لؤلحزاب
السياسية لممرور في التمفزيوف خبلؿ الحممة االنتخابية.
 -2اإلشكالية

يمكف تحديد االشكالية المركزية في قياس درجة اعتماد األحزاب السياسية المغربية عمى التمفزيوف
في التواصؿ السياسي خبلؿ االنتخابات العامة الجماعية والجيوية التي عرفيا المغرب في الراب

مف شتنبر  2015مقابؿ أدوات التواصؿ األخرى.
وبذلؾ تطرح ىذه اإلشكالية التساؤالت التالية:
-

ىؿ تتوفر األحزاب السياسية المغربية عمى استراتيجيات تواصمية؟ وكيؼ تبنييا إف وجدت؟

-

ىؿ يحضر التمفزيوف ضمف ىذه االستراتيجيات؟

-

كيؼ تعمؿ األحزاب السياسية عمى استغبلؿ فضاء التواصؿ السياسي؟

-

ىؿ ىناؾ وعي لدى األحزاب السياسية بأىمية الصورة والتمفزيوف عموما؟

-

ىؿ تتوفر األحزاب السياسية عمى قائميف بالتواصؿ السياسي؟

-

كيؼ كاف التواصؿ السياسي لممثمي األحزاب السياسية في التمفزيوف؟

-

ما ىي درجة األىمية التي تولييا األحزاب السياسية لمتمفزيوف كأداة لمتواصؿ الحزبي؟

 -3النظرية والمنيج المعتمد

نظ ار لكوف ىذه الدراسة تنكب عمى حدث زمني محدد لعبت فيو األح ازب السياسية دو ار حاسما في

التنافس االنتخابي مستخدمة شتى الوسائؿ لمحصوؿ عمى أكبر عدد مف األصوات والفوز في
االنتخابات ،فقد تـ االعتماد عمى المنيج النسقي عمى اعتبار أف التواصؿ الحزبي المغربي يندرج
ضمف نسؽ سياسي خاص يتفاعؿ فيو عدد مف الفاعميف ،وعمى أساس أف العممية االنتخابية تعرؼ
سيرورة متحولة بيف مدخبلت ومخرجات.
وحسب دافيد إيستوف ،يتمقى كؿ نظاـ سياسي سواء النظاـ الكمي لمدولة أو نظاـ حزبي مطالب

وتأييد مرسمة مف خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ وأيضا مف الرأي العاـ .وعميو ،فرد فعؿ الحزب السياسي
يكوف مف خبلؿ نشاطاتو والق اررات التي يتخذىا والتي تصؿ إلى محيطو السياسي واإلعبلمي عف

طريؽ حمقة رج الصدى المستمرة بينو وبيف الرأي العاـ ووسائؿ اإلعبلـ لمحفاظ عمى شرعيتو
ووجوده داخؿ النظاـ الكمي ،ىذا النظاـ الذي يميز بالمقاومة ،وتبني سياسات ومطالب ال تتماشى

م مشروعو المجتمعي .وليذا ،فيو يحرص دائما عمى اكتساب التأييد والدعـ مف األنظمة األخرى،
وتفادي القطيعة معيا ألنيا مصدر شرعيتو ،وسبب استم ارره .إذ ال يمكف لحزب سياسي أف ال

يتفاعؿ م الصحافة والرأي العاـ.126

وتـ االعتماد أيضا عمى عدة أدوات تقنية ومنيا :تقنية تحميل المضمون والمقابمة.

إف ارتباط التمفزيوف بالتواصؿ السياسي يثير العديد مف ردود الفعؿ .وفي ىذا الصدد ،يشير كارؿ

بوبر الى خطورة التمفزيوف في التأثير عمى الديمقراطية بقولو :إف الديمقراطية تعني إخضاع السمطة
السياسية الى المراقبة وال يجب ديمقراطيا أف تبقى أي سمطة سياسية بدوف مراقبة ،إال أف التمفزيوف
قد أصبح اليوـ قوة عظمى ،بؿ يمكف اعتباره أكبر قوة عمى اإلطبلؽ ،وسيبقى كذلؾ إذا تمادينا في
قبوؿ تجاوزاتو .وقد كسب التمفزيوف ىذه القوة في إطار الديمقراطية ،وال يمكف ألية ديمقراطية أف

تستمر إذا لـ يوض حد ليذه القوة.127

وقد ذىب جاك إليل ) (Jacques Ellulالى اعتبار التمفزيوف بمثابة شاشة فاصمة بيف الناس

والواق عوض أف تكوف عارضة ليذا الواق .128

لقد خمصت الدراسة الى أربعة استنتاجات رئيسة وىي كالتالي:
المبحث األول :نزعة ذكورية وحضور الزعيم
نبلحظ أف عدد المتدخبلت خبلؿ ضيؼ النشرة ىو ثبلث نسوة ،بينما عدد الذكور ىو خمسة.
وبناء عميو ،يمكف القوؿ بأف النزعة الذكورية ماتزاؿ تييمف عمى مجاؿ التعامؿ م وسائؿ اإلعبلـ.

مف خبلؿ تحميؿ طبيعة المتدخميف في نشرات األخبار يتبيف أف حزبا واحدا األصالة والمعاصرة)

ىو الوحيد الذي حضر أمينو العاـ ضيفا لمنشرة ،فيما انتدبت باقي األحزاب ممثميف عنيا وىـ مف
أعضاء المكتب السياسي الجياز التنفيذي األعمى مرتبة في الحزب) .ومف تـ ،يمكف القوؿ بأف
حزبيف فقط انتدبا متخصصيف في اإلعبلـ والتواصؿ صحافية  +خبير في التواصؿ) ،األمر الذي
يكشؼ الوعي الكبير لدى ىاذيف الحزبيف بأىمية استغبلؿ المناسبة أحسف استغبلؿ لتمرير الرسائؿ

المراد إقناع المتمقي بيا وىذا ما تأكد مف خبلؿ المقاببلت التي تـ إجراؤىا م مسؤولي التواصؿ

بياذيف الحزبيف.
وفي الربورتاجات التمفزية ،بمغ عدد المتدخميف مف الذكور عشريف فيما وصؿ عدد النساء إلى ثمانية
عشر .وتشير المعطيات التي تـ الحصوؿ عمييا مف بعض الصحافييف
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الذيف تولوا تغطية ىذه

- Alex Muccheilli, les sciences de l’information et de la communication, 2e Édition, Hachette,
supérieur, France, 1998, p. 15.
 -127وبهي ثٛثو ،اٌزٍفي ْٛ٠فطو ػٍ ٝاٌلّ٠موا١ٛخ ،36 :ٓ ،مووٖ فزبػ هللا ػجل إٌبٕو ،االرٖبي اٌَ١بٍ ٟثبٌّغوة ،عو٠لح اٌؼٍُ 16
ٕ٠ب٠و .2002
 -128فزبػ هللا ػجل إٌبٕو ،عو٠لح اٌؼٍُٕ٠ 17 ،ب٠و .2000
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التجمعات االنتخابية إلى أنو حرية اختيار المستجوبيف ظمت قائمة خبلؿ ىذه التجمعات وأنو قميبل ما
يعمؿ المكمؼ بالتواصؿ داخؿ الحزب عمى تحديد مف سيتولى مف المناضميف عمى اختبلؼ درجة

المسؤولية الحزبية) التواصؿ م وسائؿ اإلعبلـ ،كما أنو في بعض األحياف يصعب إقناع النساء مف
المناضبلت بذلؾ.
عرفت الربورتاجات التي تـ بثيا في نشرات األخبار عف األنشطة الحزبية خبلؿ الفترة االنتخابية
منح الكممة لؤلمناء العاميف لستة أحزاب باستثناء األمينيف العاميف لحزبي التجم الوطني لؤلحرار

والعدالة والتنمية رغـ حضورىما وتأطيرىما لمتجمعيف الخطابيف لحزبييما .ويرج ذلؾ إلى قرار
الصحافي اختيار المستجوب الذي يريد ،باإلضافة إلى ضعؼ التواصؿ الحزبي م الصحافييف
وتأطيرىـ عمى ىذا المستوى بمساعدتيـ عمى لقاء ىاذيف المسؤوليف الحزبييف وقت التصوير .أما
باقي التدخبلت فقد توزعت بيف القيادييف الحزبييف والمسؤوليف المحمييف لؤلحزاب والمرشحيف في
االنتخابات الجماعية والجيوية.

المبحث الثاني :عدم احترام الوقت
ويمكف في ىذا الصدد التطرؽ لممدة الزمنية التي استغرقتيا تدخبلت األحزاب السياسية في

التمفزيوف وكذا دراسة زمف البث.
يبرز الجدوؿ أسفمو المدد الزمنية التي تدخؿ فييا كؿ حزب مف األحزاب الثمانية عينة الدراسة في
النشرات اإلخبارية بالقناة الثانية خبلؿ فترة الحممة االنتخابية وتتعمؽ بضيؼ النشرة وتغطية
التجمعات االنتخابية.
الحزب

المدة

االتحاد الدستوري

00:09:42

التقدم واالشتراكية

00:09:16

%13.3

التجمع الوطني لألحرار

00:09:05

%13.04

العدالة والتنمية

00:08:45

%12.56

الحركة الشعبية

00:08:37

%12.37

االتحاد االشتراكي لمقوات الشعبية

00:08:36

%12.35

االستقالل

00:08:31

%12.23

األصالة والمعاصرة

00:07:07

%10.22

01:09:39

%100

بالدقيقة

المجموع

الزمنية

النسبة %
%13.93

المصدر :تركيب شخصي
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0:07:07
األصالة والمعاصرة
10%

0:09:42
االتحاد الدستوري
15%

0:08:31
االستقالل
12%

0:09:16
التقدم واالشتراكية
13%

0:08:36
االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية
12%
0:09:05
التجمع الوطني لألحرار
13%
0:08:37
الحركة الشعبية
12%

0:08:45
العدالة والتنمية
13%

المصدر :تركيب شخصي

يتضح مف خبلؿ المدة الزمنية التي عرفت تدخؿ ممثمي األحزاب السياسية في التمفزيوف أنو عرفت

تجاوز الحيز الزمني المخصص لمربورتاج ،ألاف القناة لـ تتحكـ في مدة البث المحددة سمفا في
ثبلث دقائؽ .أما فيما يتعمؽ بمدة ضيؼ النشرة ،فيسجؿ أف حزب االتحاد الدستوري يحتؿ الصدارة
بست دقائؽ و ست عشرة ثانية متجاو از المدة الزمنية المخصصة لو وىي خمس دقائؽ .ويرج
ذلؾ إلى اعتماده عمى خبير في التواصؿ أنور الزيف) الذي عمؿ عمى تجاوز الحيز الزمني

المخصص لتدخمو "منتصرا" عمى الصحافية التي كانت تحاوؿ إيقافو دوف جدوى كما أف كاف مقنعا
بخطابو جعؿ معو الصحافية ال تيتـ بمرور الوقت المخصص لو.
وعمى النقيض مف ذلؾ ،نجد حزب األصالة والمعاصرة الذي لـ يستط استغبلؿ كؿ الوقت
المخصص لو ،حيث نجده لـ يتجاوز مدة ثبلث دقائؽ و اثنتيف وخمسيف ثانية .وعمى الرغـ مف
ظيور أمينو العاـ بشكؿ مريح في ببلطو األخبار ،إال أنو لـ يستط اإلحاطة بالبرنامج االنتخابي

لحزبو بؿ عمؿ فقط عمى االرتكاز عمى خطاب ينطمؽ مف كوف المغرب يدخؿ عيدا مؤسساتيا

جديدا بعد دستور . 2011
أما بقية األحزاب فالتزمت بالمدة الزمنية مستفيدة مف تدخؿ الصحافي ة) الذي كاف يطرح األسئمة
مف حيف آلخر لضخ نفس جديد في الحوار.
ويبرز الجدوؿ التالي تدخؿ األحزاب السياسية بالنظر لتوقيت بث النشرات اإلخبارية في القناة الثانية:
النشرة

المدة الزمنية بالدقيقة

النسبة %

الظييرة

00:35:53

%51.52

المسائية

00:33:46

%48.48

00:35:53
الظهيرة
52%

00:33:46
المسائية
48%

المصدر :تركيب شخصي

مف خبلؿ قراءة زمف بث تدخبلت األحزاب السياسية ،يتضح أف المدة المخصصة لمييئات

السياسية في نشرة الظييرة

 )%52فاقت النشرة المسائية

 )%48عمى الرغـ مف تساوي فرص

الحضور في نشرات األخبار التي عرفت تدخؿ أربعة أحزاب في نشرة الظييرة وأربعة آخريف في
النشرة المسائية وىو نفس التوزي بخصوص الربورتاجات المخصصة لتغطية التجمعات االنتخابية
أربعة أحزاب في نشرة الظييرة وأربعة آخريف في النشرة المسائية).
ويرج ىذا االختبلؿ المرتبط باستغبلؿ المدة الزمنية في التمفزيوف ،إلى كوف ممثؿ االتحاد

الدستوري الذي تجاوز المدة الزمنية المخصصة لو تمت استضافتو في نشرة الظييرة وىو ما رف

مف ىذه المدة ،بينما تميزت نشرة المسائية بحضور ممثؿ حزب األصالة والمعاصرة الذي لـ يصؿ
إلى الغبلؼ الزمني المخصص لو.

المبحث الثالث :استنساخ لمخطاب ووعود انتخابية
تبوأت المغة العربية مرتبة الصدارة في الخطاب السياسي المتداوؿ لؤلحزاب التي شممتيا الدراسة

متبوعة بالدارجة فيما سجؿ شبو غياب لمغة الفرنسية في نشرات األخبار
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االنتخابية عدا تصريح وحيد عف حزب الحركة الشعبية).

خبلؿ فترة الحممة

ويمكف تبرير منطؽ تداوؿ لغة دوف أخرى عمى ثبلث مستويات وىي :المستوى الوظيفي والمستوى
الرمزي والمستوى الضبطي.
يرتبط المستوى األوؿ بالوظيفة الدستورية والتواصمية لمغة العربية ،باعتبارىا لغة رسمية مف جية،
وكونيا أداة لمتواصؿ المؤسساتي ومف جية أخرى .أما المستوى الثاني فيتعمؽ بوظيفة الدارجة
وقدرتيا "العاطفية" عمى تقريب بعض مف الناخبيف .ويخص المستوى الثالث ميوؿ جؿ السياسييف
إلى استعماؿ الدارجة ،بدؿ العربية الفصحى ،لصعوبة تداوليا باسترساؿ وسبلسة.
ورغـ تنصيص الدستور المغربي عمى الطاب الرسمي لمغة األمازيغية واثقاف نسبة كبيرة مف
الجميور المستيدؼ
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ليذه المغة فيسجؿ غياب التداوؿ بيا في تدخبلت األحزاب السياسية في

التمفزيوف رغـ توفر ىذا األخير عمى إمكانية الترجمة إلى العربية ،وىو ما يجد تبريره في عدـ قدرة

السياسييف عمى استغبلؿ اإلمكانات التي بات يتيحيا الدستور.

ومف خبلؿ دراسة مضاميف خطاب ممثبلت وممثمي األحزاب السياسية في القناة الثانية ،والتي
شممتيا الدراسة ،يتضح أف المواضي التي تـ التركيز عمييا تتعمؽ أساسا بتقديـ حصيمة تدبير الشأف
المحمي وتقديـ البرامج االنتخابية وابراز أىمية المشاركة السياسية في االنتخابات باإلضافة إلى
التوجو إلى فئات معينة بغية استمالتيا وىي فئة النساء والشباب واألشخاص في وضعية إعاقة.

 - 130خررت القناة الثانية نشرتي الظهيرة والمسائية لتدخالت األحزاب السياسية وهي باللغة العربية.
 - 131بلغت نسبة الناطقين باألمازيغية  27بالمائة حسب نتائج اإلحراء العام للسكان والسكنى لسنة .2014

ويبلحظ أيضا حضور مفاىيـ الحكامة الجيدة في تدخبلت األحزاب السياسية في التمفزيوف وكذا

في برامجيـ االنتخابية كأسموب تدبيري .ويرج ذلؾ إلى كوف ىذه البرامج تحاوؿ إقناع الجميور
باستحضار ما ىو مطموب منو في عمؿ الجماعات الترابية.
يبلحظ كذلؾ حضور ىاجس األمف الذي أصبح مف اىتمامات مدبري الشأف المحمي.
إف موضوع اإلعاقة تردد كثي ار عمى لساف المتدخميف مف خبلؿ دعوتيـ إلى حماية ىذه الفئة
وااللتزاـ بالعناية بيا مف خبلؿ إحداث مراكز خاصة ومركبات لذوي اإلعاقة ،كما التزـ بعض

المتدخميف برعاية فئة المتقاعديف وبناء مراكز اجتماعية لؤلشخاص المسنيف.

إف تدخبلت األحزاب أغفمت عديد النقط التي تضمنيا البرامج االنتخابية لؤلحزاب التي يمثمونيا
وىكذا نجد إغفاؿ موضوع البيئة عمى الرغـ مف معاناة مجموعة مف المدف مف المشاكؿ البيئية ،كما
أف الحقوؽ الثقافية لـ تحظ بالعناية الكافية سواء في البرامج االنتخابية أو تدخبلت األحزاب في
التمفزيوف .إذ تعد العبارات التي جاءت عمى لساف بعض ممثمي األحزاب معدودة ومتضمنة فقط
ذكر الثقافة دوف تبياف كيفية النيوض بيذا الجانب واإلجراءات التي يمكف بيا تطوير المجاؿ

الثقافي عمى المستوى المحمي.
كما يبلحظ كذلؾ غمبة خطاب تبرئة الذمة بذؿ البحث عف بدائؿ وأفكار جديدة لخمؽ تنمية محمية
مستدامة بالدوائر االنتخابية ،يزكي ذلؾ سيادة حقؿ معجمي يمتح مف خطاب المظمومية والعمومية
دوف الغوص في تشخيص مكامف الداء مف قبيؿ" :حمي صوتؾ لمحاربة المفسديف"" ،المشاكؿ

كثيرة"" ،محاربة الفساد"" ،محاربة الفساد السياسي".

إف إجراء انتخابات الراب مف شتنبر  2015في ظؿ دستور "جديد" جعؿ األحزاب السياسية تردده
في خطابيا السياسي مف خبلؿ استعماؿ عبارات :الدستور والدستور الجديد ودستور .2011
لقد تممؾ ىاجس المشاركة السياسية لممواطنيف في االنتخابات عموـ السياسييف الذيف تدخموا في
التمفزيوف مف خبلؿ دعوتيـ المواطنيف مف جميور ىذه الوسيمة الجماىيرية إلى المشاركة والتصويت

بكثافة عمى الحزب الذي يمثمو كؿ متدخؿ.

إف الخطاب السياسي لؤلحزاب عينة الدراسة ينيؿ مف حقؿ معجمي متشابو نجد مف خبللو نفس
العبارات والممفوظات تتكرر وىذا ما يجعميا أماـ مغامرة غير محمودة العواقب تتجمى في فقداف
االنتباه المرجو مف قبميا في صفوؼ المتمقيف مف جيور التمفزيوف.
مف خبلؿ تحميؿ الحقوؿ المعجمية المستعممة في الخطاب السياسي يتضح أنيا تتوجو إلى عموـ

المواطنيف باشتماليا عمى مضاميف تميؿ إلى البعد الوطني منو إلى المحمي عمى الرغـ مف كوف
العممية االنتخابية تيـ االنتخابات العامة الجماعية والجيوية.

المبحث الرابع :ضعف التواصل الحزبي وغياب التكوين المتخصص

يمكف تصنيؼ ممثمي األحزاب السياسية المتدخميف في التمفزيوف خبلؿ فترة الحممة االنتخابية بشأف

التواصؿ غير المفظي إلى نوعيف :نوع يعي جيدا أىمية المباس والحركات والظيور بمظير الجدية
خبلؿ الخطاب والتمكف مف المرور في وسائؿ اإلعبلـ بكؿ أريحية ودوف مشاكؿ ،باإلضافة إلى
الوعي بإقحاـ ىوية الحزب داخؿ فضاء التواصؿ مف خبلؿ لباس يحمؿ رمز الحزب ،أما النوع
الثاني فيو عمى طرؼ نقيض مف الصنؼ األوؿ ،ويظير مف خبللو الساسة يتعامموف دوف الوعي
بضرورة استغبلؿ المرور في التمفزيوف وما يتطمبو األمر مف التركيز وحسف استغبلؿ الزمف

التمفزيوني الذي يحتسب بالثواني.

إف إتقاف التعامؿ م وسائؿ اإلعبلـ بات ضرورة" ،إذ إنو مف المستحيؿ بالنسبة لرجؿ السياسة أف

يظير بشكؿ موفؽ في برامج التمفزيوف دونما استعانتو بتدريب عمى ذلؾ".132

إف األفكار والبرامج وحدىا ال تكفي لتحقيؽ تواصؿ ناجح وفعاؿ ،عمى اعتبار أف الخطاب
السياسي يعتمد في بناء مرجعيتو الخاصة عمى أدوات متعددة "منيا ما يعود إلى الممفوظ
المضموف) ومنيا ما يعود إلى التمفظ

اآلليات المستعممة في إقناع الناس وخمؽ حالة تواصؿ

مثمى معيـ) وحسف اختيار الرمز ومعرفة استثماره.133

ترتبط المحددات المكانية باختيار توطيف الخطاب السياسي وانتشاره .فنجد أف ببلطو األخبار،
بقدر ما يمنح الفاعؿ السياسي فرصة الظيور المباشر لعرض برنامجو االنتخابي واقناع الرأي
العاـ ،فإنو يمنح نفس الحظوظ أماـ السياسييف المتنافسيف األحزاب المتنافسة) مف خبلؿ تخصيص

نفس المقطات التي يظيروف بيا وىي كما تـ تحديدىا في نشرات األخبار عينة الدراسة :لقطات

مقربة أو قريبة تظير ممثؿ الحزب ضيؼ النشرة  ،لقطات كاممة تظير الضيؼ والصحافي ة)
مقدـ النشرة  ،لقطات متوسطة..
ويمكف تصنيؼ أمكنة التواصؿ السياسي إلى أمكنة مركزية وأخرى ىامشية يختمؼ تأثيرىا حسب
المجاالت الحضرية والقروية وىي التي كانت مواضي تغطية القناة الثانية ضمف الربورتاجات التي

تـ بثيا ضمف نشرات األخبار.

وتتعمؽ األمكنة المركزية التي تـ رصدىا بالفضاءات التي تـ فييا تنظيـ التجمعات االنتخابية
والتي تعد بدورىا مقياسا لنجاح انطبلقة الحممة االنتخابية رغـ صعوبة قياس تأثيرىا عمى الناخبيف،
كما تعمؿ بعض األحزاب عمى أف تجعؿ مف ىذه الفضاءات عنوانا لقوة التنظيـ تراىف عميو
لمظيور في التمفزيوف واإلقناع بو.
خاتمة:

132

- Philippe J. Maarek, Communication et Marketing de l’homme politique, éditions Litec, 1992, p. 128.
 -133سعيد بنكراد ،الترميز السياسي والهوية البررية لألحزاب السياسية المغربية ،عالمات ،ع ،2003 ،19 :ص.88 :

مف خبلؿ ىذه الدراسة حوؿ التواصؿ االنتخابي لؤلحزاب السياسية خبلؿ فترة الحممة االنتخابية

يتضح أف ىناؾ تنامي الوعي بأىمية التمفزيوف كوسيط جماىيري ميـ مف أجؿ مخاطبة الرأي العاـ،
غير أف التعامؿ معو تنقصو العديد مف العناصر ومنيا:
-

ضعؼ ثقافة تعامؿ السياسييف م التمفزيوف كوسيط بينيـ وبيف المتمقي أي فئة الناخبيف.

-

استمرار إيماف األحزاب السياسية بنجاعة التواصؿ الشخصي واإلقناع بصورة

الزعيـ الحزبي وبالمناضميف الذيف طبعوا تاريخ الحزب.
-

تخمي األحزاب السياسية عف الخطاب اإليديولوجي خبلؿ مرورىـ بنشرات األخبار،

مما يجعؿ المتمقي غير قادر عمى تحديد ىوية الحزب انطبلقا مف خطابو السياسي.
-

عدـ التزاـ األحزاب السياسية والقناة الثانية بالمدة الزمنية المنظمة وفؽ قرار الييأة العميا

لبلتصاؿ السمعي البصري والتي انضبط إلييا ممثمو ىذه األحزاب وممثمو وسائؿ اإلعبلـ خبلؿ
عممية القرعة
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التي أشرفت عمييا و ازرة االتصاؿ قبيؿ فترة الحممة االنتخابية بتنسيؽ م و ازرتي

الداخمية والعدؿ وىمت توزي المساحات الزمنية لظيور األحزاب السياسية خبلؿ الحممة االنتخابية

لشتنبر  2015في وسائؿ اإلعبلـ السمعي البصري العمومية.
وبناء عمى ىذا التشخيص تقدـ ىذه الدراسة التوصيات التالية:
-

سف قانوف خاص يؤطر استعماؿ األحزاب السياسية لوسائؿ االتصاؿ السمعي

البصري العمومي وولوجيا المنصؼ إلييا عمى طوؿ السنة وعدـ االقتصار عمى القانوف

الذي يؤطر ىذا الولوج لوسائؿ اإلعبلـ فقط خبلؿ فترة الحممة االنتخابية.
-

الرقي بالخطاب السياسي لتعزيز االنخراط الواعي لممواطنيف في تدبير الشأف العاـ،

وذلؾ بالخروج مف دائرة االبتذاؿ واالبتعاد عف السجاالت غير المجدية والتي تعمؿ عمى
تنفير المواطنيف مف العمؿ السياسي وتعميؽ دائرة العزوؼ السياسي.
-

بذؿ مجيودات إضافية لتأىيؿ السياسييف في مجاؿ التواصؿ السياسي

وبالخصوص التعامؿ م وسائؿ اإلعبلـ مف خبلؿ دورات تكوينية في المجاؿ ،بعدما تـ

تسجيؿ قصور في التعامؿ م الكامي ار وضبط مدة التدخؿ واختيار المعطيات الحجج
واألدلة) وفؽ قاعدة اليرـ المقموب

مف األىـ إلى األقؿ أىمية) ،ألف ىذه الوسيمة تبقى

غاية في األىمية بؿ نجد مف يجعميا أىـ مف الرسالة في حد ذاتيا .
-

تقديـ األحزاب السياسية لخطاب واقعي مضبوط بعيد عف الوعود ،بعدما تـ تسجيؿ لجوء

-

اعتماد األحزاب السياسية عمى متخصصيف في التواصؿ السياسي ومدىـ بكؿ

األحزاب السياسية في خطابيا لبرامج انتخابية موغمة في العموميات وخالية مف لغة األرقاـ.
اإلمكانيات ألداء مياميـ.
 -134تم إجراء القرعة بمقر وزارة االتراش المغربية بتاريخ  03غشت .2015

-

عمؿ التمفزيوف القناة الثانية) عمى ترجمة مضاميف الخطاب األحزاب السياسية إلى

لغة اإلشارة لسييؿ ولوج فئة األشخاص ذوي اإلعاقة إلى ىذه المضاميف.
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إعداد الشبكات البرامجية في اإلعالم السمعي البصري
Roadmap to the Audio visual Media

د .يعقوب محمد األمين
أستاذ مساعد بقسـ عموـ اإلعبلـ وتقنيات االتصاؿ بجامعة العموـ
اإلسبلمية .موريتانيا

ممخص البحث:
يعد اإلعبلـ السمعي البصري عنص ار أساسا في بمورة وتفعيؿ المياـ والوظائؼ اإلعبلمية الحقيقية ،مف أجؿ بناء وتكريس
مشروع مجتمعي تنموي وحداثي ،عبر االنتقاؿ بالتمفزيوف مف ثقافة الفرجة التضييعية وتكريس األوضاع السمبية والمتخمفة القائمة،

إلى ثقافة إعبلمية تنويرية وانتاجية تساىـ في رقي وتقدـ الفرد والمجتم العربييف بشكؿ عاـ.

وفي ىذا السياؽ يتنزؿ ىذا البحث الذي حاوؿ أف يسبر أغوار الطريقة المثمى إلعداد خارطة برامجية نموذجية

تعبر بصدؽ عف سياسة المؤسسة اإلعبلمية ،وتدفعيا إلى منافسة ناجعة ضمف تخطيط برامجي عممي ،الييمؿ ما
يريده المشاىدوف ،وفي اآلف ذاتو يقدـ ليـ مايحتاجونو ،وذلؾ مف خبلؿ محاور ثبلث ىي :مفيوـ وأىمية التخطيط

البرامجي ،تقنيات صناعة الشبكة البرامجية ،مراحؿ إعداد الشبكة البرامجية.

Abstract
Audiovisual Media is considered a key component in the process of establishing real
media. It is essential to successful functioning of Media and can contribute awareness
and build societal prosperity.
Moving away from typical business of visual media and engraved unethical
perspectives and contribute to building a fresh culture of productive media and
informed opinion within the Arabian community.
On the above subject, this research is focused on the mechanics and tools of a new
reform in media programs that reflect the mission of its editorial policies while
remaining competitive wherever possible.
It shall not neglect the demands of the viewers and provide what they needs in the
same time. All shall be done through the following titles:

Conceptualizing media; planning of shows and Techniques of making showtimes Steps.

توطئة:
قد يبدو التخطيط البرامجي في اإلعبلـ السمعي البصري -لغير المتخصصيف -في غاية اليسر والبساطة،
لكف الواق اليومي والتنافس الشديد بيف القنوات التمفزيونية يبيف أنو تمريف صعب ،ومقمؽ ،يتطمب تقنيات
متطورة ،وتدخبل آنيا وذكيا لتطوير شبكة البرامج التمفزيونية في الوقت المناسب.
إف احت ارـ مواقيت البرنامج إلزاـ صارـ ،وىو مف بيف أبرز اإلكراىات التي تؤرؽ المبرمج
المحترؼ ،نظ ار ألىمية احتراـ المشاىد مف جية ،واحتراـ موق البرنامج داخؿ شبكة البرامج مف
البداية إلى النياية مف جية ثانية؛ ألف األمر ليس مجرد صدفة ،وانما ىو إنتاج تفكير واستراتيجية
إعبلمية دقيقة تراعي عامؿ المنافسة.
إف الشروع في بث برنامج بعد  05دقائؽ مف برنامج القناة المنافسة ،قد يضعؼ عدد المتتبعيف،

ويقمص مف حجـ نسبة المشاىدة ،فمف المعموـ أف الجميور يكوف مشدودا إلى البرنامج المنتظر،
وأنو في حالة ما انتقؿ إلى برنامج آخر في قناة منافسة في انتظار بث برنامجو المحتمؿ ،قد يعدؿ
بصفة نيائية عف مشاىدة البرنامج المرتقب ،الشيء الذي يفسر مدى صعوبة التعامؿ م جياز
التحكـ اآللي ،الذي بات يسيؿ ىذه السموكات الجديدة المتمثمة في سرعة االنتقاؿ مف قناة إلى
أخرى ،ويمكف أف نستشيد عمى ذلؾ بمنحنيات وخطوط نسبة المشاىدة.
غير أف استيعاب ىذه الفكرة يحتاج إلى أف يشفعيا المبرمج بتقنيات خاصة ،تتماشى وسياسة

القناة وىويتيا ،و ترسخ البرامج األساسية والمحورية في خارطة البرامج التمفزيونية -التي تتكوف مف
خانات موزعة عبر ساعات اليوـ وأياـ األسبوع واألشير -م االنتباه التاـ إلى أف ما يبث في زمف
الذروة ،و يرشح لرف عدد مشاىدي القناة أو الوصوؿ إلى أكبر عدد مف الجميور المحتمؿ ،يحدد
بصفة عامة مبلمح سياسة البرمجة التمفزيونية ،التي يحتاج المشرفوف عمييا إلى وض بدائؿ
برمجية في حاؿ تعذرت الخارطة األصمية ،ألسباب تقنية أو بشرية.
إشكالية البحث:

طالما تأكد وصوؿ الرسالة اإلعبلمية ونفاذىا إلى المتمقي عبر وسيط التمفزيوف الذي مكنتو
خصائصو التقنية مف أال يخطئ اليدؼ ،فإف اإلشكالية التي تبقى مطروحة تكمف في الكيفية المثمى
التي تكفؿ وصوؿ مضموف الرسالة التمفزيونية إلى المتمقي ،وكيؼ ينصاع ليا مف خبلؿ مف شبكة
برامجية محكمة تراعي الظرؼ والترتيب المناسبيف.

وفي ىذا السياؽ ظيرت الحاجة ممحة لمعرفة التقنيات واآلليات البلزمة إلعداد مسطرة برامجية

تضمف بأف يكوف لكؿ مؤسسة إعبلمية سمعية بصرية مبرمجوف يشرفوف عمى تنفيذ الخطوط
العريضة لمسياسة البرامجية ،كما سنتيا الجيات العميا ،في شكؿ شبكة برامج تبث إلى جميور
المشاىديف المستيدؼ بتمقي الرسالة اإلعبلمية.
فرضيات الدراسة:
إف إشكالية الدراسة في مجاؿ التخطيط البرامجي ،وخصوصا إعداد الشبكات البرامجية التكمف في الرغبة –
فقط -في تحسيف أداء اإلعبلـ التمفزيوني ،والخوض بو في غمار المنافسة ،وانما في كيفية اإلدراؾ الحقيقي
لكنو المعالـ األساسية لمبرمجة التمفزيونية ،واألسس التي عمييا تنبني ،والقواعد عمييا تعتمد ،ومف ىنا فإف
فرضيات الدراسة في ىذا اإلطار تنحصر في سؤاليف اثنيف:
-

السؤاؿ األوؿ :كيؼ نجمب أكبر قدر ممكف مف المشاىديف لقناة تمفزيونية ما؟

-

السؤاؿ الثاني :وكيؼ نجذبيـ لمشاىدتيا أطوؿ فترة زمنية ممكنة؟

لذا سنحاوؿ في ىذا البحث الوقوؼ -ولو بشيء مف االجتزاء -عمى المعالـ األساسية التي تمكننا
مف تخطيط برامجي ناجح قادر عمى صناعة شبكة برامجية ناجعة تحقؽ األىداؼ التي رسمتيا
المؤسسة وذلؾ مف خبلؿ المحاور التالية:


أوال :مفيوـ وأىمية التخطيط البرامجي



ثانيا :تقنيات صناعة الشبكة البرامجية



ثالثا :مراحؿ إعداد الشبكة البرامجية

أوال :أىمية ومفيوم التخطيط البرامجي

تقوـ الخطط البرامجية لمتمفزيوف عمى السعي إلى تحقيؽ أىداؼ قريبة وأخرى بعيدة؛ لذا يتعيف
عمى واضعي البرامج معرفة السياسة العامة لمقناة ،واألىداؼ المراد تحقيقيا ،كما تمكف االستعانة
بذوي الخبرة والرأي ،و كذا عمماء االجتماع والسياسة وعمـ النفس؛ بحيث تكوف الخطة محققة مف
خبلؿ البرامج؛ ألف ىناؾ "اتصاال وثيقا بيف السياسات والتخطيط ،فالسياسات تض األسس أو
الخطوط العريضة أو المبادئ والقواعد والتوجييات التي يقوـ عمى أساسيا النظاـ االتصالي وتشرح

الصعوبات التي يواجييا ،بينما يعتبر تنفيذ السياسات مف مياـ التخطيط
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لذا عمى التمفزيوف القياـ بترسيخ القيـ اإليجابية وكؿ ما مف شأنو خدمة المجتم وتحقيؽ برامجو في التنمية

والثقافة مف خبلؿ خطط آنية ومستقبمية ،فمـ يعد دور التمفزيوف مقتص ًار عمى مجرد النقؿ والتوصيؿ والنشر
بشكؿ حيادي؛ إنما بدا إسيامو واضحاً وجمياً في حياة الجماعات ،سياسياً ،واقتصادياً ،واجتماعياً ،وثقافياً،

وأصبح ييدؼ فيما ييدؼ إليو إلى تغيير األفكار ،واالتجاىات ،والعادات السموكية ،واالستيبلكية ،بما يحقؽ
خدمة األىداؼ لواضعي السياسة اإلعبلمية في المجتمعات.
ويرى بعض الدارسيف أف "التخطيط اإلعبلمي يرتبط ارتباطاً وثيقاً باألىداؼ السياسية العامة التي

تسعى الدولة لتحقيقيا في المجاالت الداخمية والخارجية ،ويقوـ عمى أساس استغبلؿ كافة
اإلمكانيات اإلعبلمية والثقافية ومواكبة السياسة البرامجية"؛ مما يعني أف ىناؾ حاجة واىتماما لدى
فئات مجتمعية بمجاالت محددة ،ثقافية أو عممية أوأدبية أو فنية ،ينبغي لؤلجيزة المختصة أف
تعكؼ عمى إنتاج برامج تغطي ىذه االحتياجات بما يدعـ دور كؿ شرائح المجتم في البنياف

االجتماعي والتنموي والثقافي.

فالتمفزيوف جعؿ اإلعبلـ أم ار ميسورا ،وصارت الجماعات تتاب األحداث في أي مكاف عمى
األرض بيسر وسيولػة ،فاطمعت الشعوب عمى ثقافات غيرىا ،وصارت األحداث الثقافية تتابعيا

مجموعات بشرية عديدة لـ تكف لتيتـ بيا لوال ىذه الطفرة اإلعبلمية لوسائؿ االتصاؿ ،ونممس أف
أكثر وسائؿ اإلعبلـ نقبل وتأثي ار في الجماعات البشرية واألفراد ىو التمفزيوف الذي يجعؿ المشاىد
مشاركا بكؿ حواسو مف سم  ،ورؤية ،وانتباه ،وتركيز ،فيو ينقؿ العالـ مصو ار حاض ار بيف يدي
المشاىد وىو في بيتو ليكوف مشاركا في الحدث ،أو النقاش ،أو الحوار الثقافي.
وقد اىتـ الدارسوف وواضعو الخطط اإلعبلمية في المجاالت المتعددة بتخطيط البرامج التمفزيونية
بعد دراسات عديدة -بحيث تتساوؽ م األىداؼ المرجوة ،وتتبلءـ م الواق  ،وما يحيط باإلنسافمف تطور عممي وثقافي ،فيذه الوسيمة التي تجذب المشاىديف بالصوت ،والصورة ،والموف،
والحركة ،ليا تأثير عمى

المشاىديف يتعدى المتعة ومؿء الفراغ ،إلى التأثيرات السياسية،

واالقتصادية ،والفكرية ،واالجتماعية ،والثقافية.

ومف ىنا فإف العديد مف الباحثيف في مجاؿ االتصاؿ يرى أف التخطيط "عبارة عف مجموعة مف
المراحؿ والخطوات التي تتخذ لمواجية الظروؼ خبلؿ فترة زمنية مستقبمة ،ويبدأ التخطيط ػ كنظرة
مستقبمية -بالتفكير ومحاولة التنبؤ بما يمكف أف تكوف عميو الظروؼ المستقبمية م األخذ في
االعتبار بالمتغيرات والظواىر التي يمكف أف تمعب دو اًر أساسياً في التحكـ في الصورة المستقبمية،
ودراسة كؿ اإلمكانيات والموارد والجيود التي يمكف استخداميا وكيفية االستخداـ األمثؿ ليا ،ثـ

تأتي أخي ار مرحمة تحديد األىداؼ ورسـ السياسات التي يجب اتباعيا خبلؿ الفترة الزمنية القادمة

التي يوض ليا التخطيط؛ بغية تنفيذ ىذه األىداؼ واتخاذ الق اررات ػ عمى ضوء التصورات والتنبؤات
والموارد المتاحة والممكنة ػ التي يمكف بمقتضاىا مواجية ظروؼ المستقبؿ وتحقيؽ األىداؼ

المطموبة التي أمكف تحديدىا."136

وىكذا يعتبر التخطيط بيذا المفيوـ البداية المنطقية السميمة ألي عمؿ مطموب إنجازه بمستوى
عاؿ مف الكفاءة والفعالية.
ويوجو التخطيط كؿ الطاقات نحو ىدؼ مشترؾ ،وبدونو يصبح العمؿ عشوائيا ،ويتصرؼ
المسؤولوف في غياب التخطيط بردود أفعاؿ عمى المواقؼ والمشكبلت التي تنشأ بعكس التخطيط
الذي يخمؽ فييـ المبادرة واإلبداع والريادة ،فيو عممية متجددة تتضمف مراحؿ وخطوات تؤدي إلى

إنجاز المياـ والبرامج واألىداؼ.

وتكمف أىمية التخطيط البرامجي بشكؿ خاص في:


ربط البرامج برسالة المؤسسة وأىدافيا



تجنب التكرار وتنسيؽ األدوار



توزي الموارد بحسب األولويات



تحديد وظيفة وأىداؼ كؿ برنامج



إيجاد األسس البلزمة لتخطيط الحمقات



إيجاد المعايير والمواصفات البلزمة لتقييـ األداء



رصد التحديات وتحديد المشكبلت

وعممية التخطيط البرامجي تحتاج إلى دراسة موسعة لممؤسسة اإلعبلمية وظروفيا ومتغيراتيا وما يحيط بيا

لموصوؿ إلى تصور وافتراضات حوؿ الظروؼ المستقبمية ،وتحديد األىداؼ التي تسعى المؤسسة اإلعبلمية
إلى تحقيقيا خبلؿ فترة زمنية محددة ،واإلمكانيات المطموبة لمتنفيذ في المجاؿ البشري والمادي والفني لتحقيؽ
أعمى النتائج ،وتوزي الفترة الزمنية عمى عناصر الخطة القريبة والبعيدة ،م المرونة في التعديبلت البلزمة،
األمر الذي يؤكد أىمية المتابعة والمراجعة والتقييـ.
ويقسـ كثيروف الخطط البلزمة ألي عمؿ مؤسسي مستمر إلى أربعة أقساـ :خطط طويمة األمد
تتعمؽ بالسياسات واإلجراءات والقواعد ،وخطط لفترة محدودة ليدؼ محدد ،وخطط استراتيجية ليا
عبلقة بالمسائؿ العامة التي تؤثر عمى المؤسسة ،وخطط إدارية لكيفية تحقيؽ المشروع ألىدافو.
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لذا يمكف القوؿ إف التخطيط البرمجي في القنوات التمفزيونية بمختمؼ مراحمو أصبح مف الضرورة

بمكاف نظ ار لمعديد مف العوامؿ لعؿ مف أبرزىا:


محدودية الموارد والوقت



طبيعة الرسالة ومتطمبات الرؤية



تعدد األىداؼ وتفاوت األولويات



تعدد الوظائؼ واألدوار



تنوع الجميور المستيدؼ والمتمقي



غ ازرة المعمومات



ال محدودية التفاعبلت واآلثار



المنافسة والتطور التكنولوجي

ويرى د .حسيف أبو شنب أف عممية تخطيط وتنفيذ البرامج يجب أف يواكبيا "القياـ بنشاط
في مجاؿ بحوث المشاىديف متعددي االتجاىات لمعرفة احتياجاتيـ ورغباتيـ وقياس مدى استفادتيـ
لتأميف البرامج المنسجمة م اليدؼ والجميور."137
ويقوـ التخطيط األمثؿ في القناة التمفزيونية لمواجية تحدي المنافسة الذي تفرضو الطفرة اإلعبلمية
الحديثة عمى مجموعة مف المبادئ ىي :العممية والواقعية والمرونة والتكيؼ.
-

فأما العممية فيي ضرورة لجوء المخطط إلى استعماؿ الوسائؿ العممية في مرحمة

الدراسة األولية واجراء التحميبلت والتقديرات والتوقعات وفقا لمبادئ العممية المتعارؼ عمييا
وعدـ االكتفاء بمجرد الظف والتخميف والتقديرات التقريبية.
-

وأما الواقعية فيي أخذ جمي

المعطيات الراىنة والمستقبمية بعيف االعتبار

واعطاءىا وزنيا الحقيقي في التقدير دوف مبالغة أو إغفاؿ لبعض العناصر التي ال تظير
قيمتيا إال عبر المنظور المستقبمي ،مثؿ التطور التقاني أو ظيور منافسة جديدة.
-

وأما المرونة فيي اعتماد أسموب وض بدائؿ متعددة في رسـ األىداؼ وفي حشد

الموارد ،واستعماؿ الوسائؿ المتوفرة حاليا ،والتي تظير خبلؿ زمف الخطة لئبل يصطدـ
المخطط بحاالت التعارض التاـ بيف األىداؼ المسطرة والوسائؿ المستعممة أو الموارد
المرصودة ،ومبدأ المرونة ىذا تفرضو سرعة التغيرات المعروفة عف قطاع اإلعبلـ في
الوقت الراىف ،فيي وتيرة قؿ أف يعرفيا قطاع آخر مف قطاعات النشاط االجتماعي.
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-

وأما التكيف فيو ضرورة مراعاة جمي االعتبارات التي تؤثر في تنفيذ المخطط

وجمي التغيرات التي يمكف أف تحصؿ أثناء تنفيذه ،سواء تعمؽ ذلؾ بالممارسة اإلعبلمية

أو بالمؤسسة أو بالمحيط المباشر كالسوؽ والتقنيات الحديثة) أو بالبيئة االجتماعية
والسياسية والثقافية التي تعمؿ فييا.138
وبما أف البرامج ىي عقؿ القناة وقمبيا النابض ،والوسيمة التنفيذية التي تحقؽ رسالة القناة وأىدافيا

ووظائفيا ،واألوعية التي تنقؿ لمجميور المضموف الذي تبثو القناة مف معمومات وأفكار ومواقؼ

وآراء؛ فإف السعي لترتيبيا وتنظيميا ،بما يواكب حاجات الجميور والسعي لمحفاظ عمييـ أماـ
الشاشات أطوؿ فترة ممكنة ،يعد أم ار ميما وضروريا؛ لذا يمكف القوؿ إف التخطيط البرمجي ىو
"عممية ربط البرامج برسالة المؤسسة ورؤيتيا وأىدافيا العامة ووظائفيا الرئيسية في ضوء الموارد

المتاحة والسياسات العامة.139

واذا ما تـ انتياج ىذه العممية بدقة ومينية فإف القناة التمفزيونية تصبح قادرة عمى خوض غمار
المنافسة؛ ألنيا أصبحت تمتمؾ قدرات تنافسية البأس بيا ،واف عمى المستوى النظري ،غير أف
التراخي في تطبيؽ خطة برامجية واضحة غالبا ما يؤدي إلى ضعؼ في القناة وترىؿ في شبكتيا
البرامجية ،لعؿ مرده إلى عدة أسباب مف أبرزىا:


ضبابية األىداؼ السياسية لممؤسسة



ضعؼ اإلحساس بأىمية التخطيط ودوره



ضعؼ القدرات التخطيطية



الخوؼ مف المساءلة والمحاسبة



النزعة الفردية وضعؼ المستوى الميني

ثانيا :تقنيات صناعة الشبكة البرامجية
لقد بدأ مديرو التخطيط البرامجي التفزيوني منذ التسعينات يأخذوف بعيف االعتبار الحقائؽ التالية:140
 أف تنوع أنماط البث التفزيوني ،وتعدد القنوات التمفزيونية قد عجبل في تجزئة جميورالتمفزيوف ،فأماـ وفرة العرض التمفزيوني الذي تطرحو مئات القنوات التي يبث أغمبيا عمى
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 _ 139موقع مركز الرائد للتدريب والتطوير اإلعالمي ))www.al-raeed.net/training
 _ 140فن البرمجة وإعداد الخارطة البرامجية في القنوات التلفزيونية العربية ،جدلية الترور و الممارسة" ،الدكتور نرر الدين لعياضي،
من منشورات اتحاد إذاعات الدوش العربية ضمن سلسلة بحوث ودراسات إذاعية )95( ،تونس 8241هـ4002/م ،ص24:

مدار اليوـ ،وتشتيت اىتماـ المشاىديف ،وتبايف انشغاالتيـ ،أصبح مف الصعب التنبؤ

بأذواقيـ وميوليـ التي تتغير بسرعة في ظؿ إيقاع الحياة المتسارع.

 أف سمطة المشاىد في اختيار البرامج التمفزيونية المعروضة قد استقوت ،ونمت مقدرتو عمىبناء شبكة البرامج التي يرغب في مشاىدتيا ،بفضؿ المشاىدة الفردية التي استشرت بوجود
أكثر مف جياز تمفزيوف في البيت الواحد مف جية ،ومصاحبة جياز التحكـ عف بعد لفعؿ
المشاىدة التمفزيونية مف جية أخرى ،فكؿ أجيزة التمفزيوف ،تقريبا ،أصبحت تباع اليوـ

بجياز التحكـ عف بعد.

 أف ما تبثو القنوات التمفزيونية المشابية أو المنافسة قد يفيد معد شبكة البرامج في تحديداستراتيجيتو ،وشحذ األساليب األنسب لتنفيذ أولوياتو دوف أف يفقد جزء مف جميوره إف لـ
يفمح في كسب جميور جديد.
وبأخذ ىذه العوامؿ بعيف االعتبار ،تستخدـ القنوات التمفزيونية جممة مف التقنيات المختمفة التي
تخدـ أىدافيا المذكورة ،نذكر منيا عمى وجو التحديد تقنيتيف أساسيتيف:
.1

تقنية البرمجة المعارضة أو المعاكسة :ظيرت ىذه التقنية سنتي 1985 -1984

ألوؿ مرة في القنوات التمفزيونية التجارية اإليطالية التي يممكيا "برلسكوني" وطبقتيا
بمنيجية دقيقة ،وتتمخص ىذه البرمجة في سحب الحصص التمفزيونية التي تشترؾ قناتو
في بثيا م بقية القنوات التمفزيونية المنافسة ،خاصة قناة "رأي"  )RAIالتابعة لمقطاع
العمومي ومعاكستيا بحصص تمفزيونية أخرى تختمؼ تماما عنيا ،لتفتيت المشاىديف داخؿ
األسرة التي تعد خمية مشاىدة التفزيوف.141
لقد حكـ عمى ىذه التقنية بالفشؿ في ذلؾ الوقت ،لكونيا تستند إلى "األقميات السمعية البصرية"

داخؿ األسر :األطفاؿ ،الشباب ،النساء والتي ال تستطي في الغالب فرض رأييا عمى األسرة،
وتختار ليـ ما تريد أف يشاىدوه في ىذه الفترة مف البث.
ويبدو أف ىذا الحكـ قد تراج م وفرة أجيزة التمفزيوف في البيت ،وامكانية متابعة البرامج التمفزيونية عبر

شبكة االنترنت ،وامكانية مشاىدة برامج التمفزيوف بأثر رجعي ،عبر أجيزة استقباؿ البث التمفزيوني المزود
بذاكرة لتخزينو ،ىذا م تنامي سمطة الفرد في اختيار البرنامج الذي يريد مشاىدتو دوف الخضوع إلى رغبة مف
يممؾ قرار مشاىدة البرامج التمفزيونية ويفرضو عمى أفراد األسرة.
لقد أفمحت قناة التمفزيوف الفرنسي السادسة عمى سبيؿ المثاؿ في تطبيؽ تقنية البرمجة التمفزيونية
المعاكسة؛ إذ اجتيدت في تقديـ فيـ مغاير ليا ،لقد أدركت ىذه القناة بأف البرمجة المعاكسة ال
 -141نرر الدين لعياضي ،مرجع سبق ذكره ،ص28 :

تعني السعي إلى زيادة عدد مشاىدي برامجيا في الوقت الذي تقدـ فيو القنوات التمفزيونية المنافسة

برامج قميمة الرواج ،واالنسحاب مف المنافسة في الوقت الذي تعرض فيو ىذه القنوات أقوى ما
تممؾ مف برامج تمفزونية.
إف البرمجة المعاكسة لدى ىذه القناة تعني "التبلعب" بالبرامج ،والتوجو إلى فئات اجتماعية
مختمفة ببرامج بديمة ،فقد اتجيت القناة التمفزيونية المذكورة إلى بث "المجبلت السياسية المصورة

خبلؿ تيافت القنوات التمفزيونية الفرنسية عمى تقديـ األفبلـ يوـ األحد لجميور ترعرع في ظؿ
التقاليد السينمائية ،ولسحب جميور القنوات التمفزيونية الفرنسية المنافسة إباف بث الجرائد المصورة

عمى الساعة الواحدة زواال ،تبث القناة المذكورة المسمسبلت األمريكية التي حققت شعبية كبرى ،وقد
حقؽ برنامجيا البديؿ أو المعاكس نجاحا مشيودا.
وطور التمفزيوف العمومي الياباني مف جيتو ىذه الطريقة لمواجية زحؼ القنوات التجارية التي
فرضت ذاتيا في الفضاء السمعي البصري.
وتعبر البرمجة المعاكسة عف وفرة المادة التفزيونية المعروضة عمى الجميور وتعددىا وتنوعيا،
لكف المبلحظة االمبريقية كانت تؤكد بأف غاية التعدد المذكور يصبح مطمبا اقتصاديا أكثر منو
سياسيا وثقافيا إف لـ يؤطر بسياسة إعبلمية وثقافية واضحة المعالـ ،وىو ما بدأت القنوات
التمفزيونية العربية تأخذه بعيف االعتبار.
 .2تقنية البرمجة بالمحاكاة :التقتضي ىذه التقنية مف المشرفيف عمى التخطيط البرامجي
التمفزيوني التصدي لمقنوات المنافسة بإدراج برامج تمفزيونية مختمفة أو معاكسة ،كما ىو الحاؿ في
التقنية األولى ،بؿ تتطمب القياـ بتقميدىا ،سواء باعتماد التنظيـ ذاتو في عرض الوحدات األساسية
التي تشكؿ خارطة البرامج التمفزيونية :بث األفبلـ والمسمسبلت في الوقت ذاتو الذي تبث فيو القناة
المنافسة ىذه البرامج أو تقديـ برامج مماثمة في الشكؿ أو التصور سواء في الوقت ذاتو الذي تبثيا

فيو القنوات المنافسة ،أو في وقت مغاير.

ىذه التقنية تتجمى في مختمؼ نسخ برامج التسمية الواحدة ذات المضموف الواحد ،والتي تختمؼ
تسميتيا مف قناة تمفزيونية إلى أخرى ،ومف بمد إلى آخر ،والتي تعبر عف عممية استنساخ البرامج
التمفزيونية الناجحة.
لقد انتشرت ىذه التقنية بشكؿ ممفت لمنظر في القنوات التمفزيونية التجارية تحديدا ،خاصة بعد أف
ىيمنت برامج تمفزيوف الواق

142

واجتاحت القنوات التمفزيونية في عشرات الدوؿ ،بدء مف القناة

 -142تقوم فكرة برامج تلفزيون الواقع على البث المباشر لتفاريش الحياة اليومية ألناس عاديين يعيشون معا في منزش واحد على مدار
اليوم ( 24/24ساعة) طيلة عدة أسابيع.

التجارية الصغرى المسماة  )Veronicaبيولندا التي بثت ألوؿ مرة برنامج" :األخ األكبر" سنة

 1999وصوال إلى السويد وبمونيا وفرنسا واسبانيا والواليات المتحدة األمريكية واستراليا وكندا
واألرجنيتف والب ارزيؿ مرو ار ببعض الدوؿ العربية مثؿ لبناف وتونس و اإلمارات...
و يعتقد البعض أف ميبلد ىذه التقنية كاف نتيجة منطقية العتماد القنوات التمفزيونية التجارية
المتزايد عمى اإلعبلف في تمويميا ،وارتياف برمجتيا بالعائد المالي ،فإذا كاف البعض يطمؽ عمييا

صفة التماثؿ ،فإف البعض اآلخر يصفيا بتداخؿ مضاميف وسائؿ اإلعبلـ عمى غرار التناص،
وحتى نبسط ىذا المفيوـ األوؿ ،نترجمو بصعوبة في تقديـ برنامج تمفزيوني دوف أف يتأثر أو
يتداخؿ م بقية البرامج التمفزيونية الموجودة في المشيد السمعي البصري ،خاصة في ظؿ العولمة
التي عممت "أشكاؿ" البرامج التمفزونية ،والتصورات لمترفيو واإلعبلـ.
ويصنؼ الباحث "جوف ستوؾ" البرمجة التمفزيونية إلى نوعيف :البرمجة العمودية والبرمجة األفقية،
فالنوع األوؿ يعطي األولوية لمبرامج الجديدة ،ويتمسؾ بتواصؿ البرامج التمفزيونية وتعاقبيا بدوف
تك اررا ،بيدؼ اجتذاب الجميور وابقائو أطوؿ فترة ممكنة أماـ الشاشة الصغيرة لمتابعة القناة التي
تقترح ىذا النوع مف البرمجة.
ويراىف النوع الثاني عمى برامج معينة تبث في مواعيد ثابتة ،يستأنس بيا المشاىدوف ويتابعونيا ،ويتعودوف
عمييا حتى تصبح جزء مف حياتيـ ،وتحتؿ موقعا في أجندة نشاطيـ االجتماعي ،ويسعى ىذا النوع إلى
اجتذاب الجميور بشكؿ دوري ومنتظـ لمتابعة برنامج محدد أيا كاف مستحدثا أو "قديما".
لتجسيد ىذيف النوعيف مف البرمجة برع مبرمجو القنوات التمفزيونية األمريكية في تجريب بعض
التقنيات التي ما زالت تحتفظ بأسمائيا األصمية بالمغة االنجميزية حتى بعد تعميميا عمى العديد مف

القنوات التمفزيونية األجنبية األخرى ،وسنكتفي بأشيرىا وىي:143
.1

 Strippingالتجريد أو التعرية) :تتمثؿ ىذه التقنية في تعييف برنامج معيف ،وبثو

خبلؿ خمسة أياـ متتالية في األسبوع ،حيث تسيؿ ىذه التقنية ترقية البرنامج المذكور

وقد عرض برنامج "األخ األكبر "Big Brother ،في أمريكا الشمالية ،وفي عشرة بلدان أوربية بنفس الشكش تقريبا ،قوبش بانتقادات
حادة من قبش الرحافة والفاعلين في المجاش اإلعالمي ،رغم تحقيق هذه الحلقات لنسب مشاهدة مرتفعة للغاية ،وغير مسبوقة بالنسبة
للعديد من القنوات.
وهناك نوع ثان من البرامج الواقعية يتقاطع تروره مع األلعاب والمسابقات التلفزيونية االكالسيكية ،مثش " "Survivorالذك ظهرت
فكرته أوش مرة في السويد ،وبث تحت عنوان ،Expedition Robinson :ويقوم تروره على اختيار مجموعة مرشحين يتنافسون
على إنجاز العديد من المهمات الرعبة والخطيرة ،يقرى المتنافسون تباعا حتى يفوز أقواهم بمبلغ مالي كبير جدا.
والنوع الثالث من البرامج الواقعية يقوم تروره على البعد التنافسي بين مجموعة أروات غنائية على أمش أن يربحوا نجوما في عالم
الموسيقى ،وقد استنسخت الفكرة األرلية لهذا النوع من البرامج ،و أدخلت عليها مجموعة من التعديالت لتعرض على شاشة العديد من
القنوات التلفزيونية بعناوين مختلفة Star maker, Star Academy, Super Star :والقت إقباال جماهيريا كبيرا ،محققة أعلى
نسب للمشاهدة.
 -143دراسات حوش اإلعالم التلفزيوني ،منشورات سينما وتلفزيون ،سنة  .2011ص.11:

وترويجو ،وتعود الجميور عميو ،وتخدـ غاية البرمجة األفقية ،بشكؿ أفضؿ ،وىذا ما

نبلحظو في المسمسبلت التمفزيونية التي تبث في مواعيد ثابتة.
.2

 Checker boardingرقعة الدومنو) :تقوـ ىذه التقنية عمى بث خمس برامج

مختمفة في األسبوع في موعد واحد وثابت ،وتوظؼ ىذه التقنية لمعالجة النقص المسجؿ
في المواد التمفزيونية التي تسمح لمقناة بتنفيذ التقنية األولى.
.3

 Hammockingاألرجوحة الشبكية) :تتمثؿ ىذه التقنية في إقحاـ مادة تمفزيونية جديدة في

شبكة البرامج وسط مادتيف ناجحتيف لتستفيد مف صيتيما ،وتضمف قد ار مف النجاح في انطبلقتيا،
وتتطمب ىذه التقنية قد ار كبي ار مف الحذر؛ ألف جميور المادة التمفزيونية الثانية قد يفقد صبره في
انتظارىا ،وعوضا أف تكسب المادة التفمزيونية الجديدة المقحمة جميورىا ،تفقد المادة الثانية جزء مف
جميورىا المكتسب الذي يريد مجرد االطبلع عمى برنامج القناة التمفزيونية المنافسة فقط ،ويظؿ

يشاىدىا دوف أف يعود لمشاىدة القناة المذكورة.

ويزداد ىذا الحذر مف استخداـ ىذه التقنية في الوض الحالي الذي يتميز بوفرة ما تعرضو القنوات
التمفزيونية المختمفة.
.1

 Lead inالقيادة أو التوجيو داخؿ شبكة البرامج) :تتمثؿ ىذه التقنية في

بث المواد التمفزيونية األكثر شعبية وانتشا ار في بداية المشاىدة التمفزيونية ،لتضمف
بقاء الجميور متابعا لمقناة وىي تبث المواد التمفزيونية األقؿ شعبية ،وتعتمد ىذه
التقنية عمى المعطيات اإلحصائية التي تعزز الزعـ القائؿ إف  %90مف المشاىديف
اليغيروف القناة التمفزيونية التي يشاىدونيا ما بيف مادتيف تمفزيونيتيف.

إف ىذه التقنية تستند إلى تقميد شائ في التمفزيوف األمريكي والمتمثؿ في تغيير موعد بث المواد
التمفزيونية ،خاصة المسمسبلت التمفزيونية التي تحظى بنسبة عالية مف اإلقباؿ عمى مشاىدتيا،
ألسباب مختمفة ،منيا :ترؾ المجاؿ لمادة تمفزيونية أقؿ حظا في المشاىدة ،وتفادي المنافسة الشرسة
لمسمسؿ تمفزيوني آخر قوي ،يبث في الوقت ذاتو في قناة تمفزيونية منافسة ،ويمكف أف يكوف ىذا
التغيير في موعد بث المادة التمفزيونية الناجحة ضربة قاضية عمييا.
لقد طبؽ التمفزيوف الفرنسي ىذه الطريقة دوف ترحيؿ موعد بث البرامج التمفزيونية األكثر
جماىيرية ،فبرنامج األلعاب التمفزيونية الذي كانت تبثو القناة الثانية مف التمفزيوف الفرنسي والمعنوف
بػ "? "Qui est quiوالذي جذب حشدا كبي ار مف المشاىديف ،استخدـ كوسيمة الستقطاب المشاىديف
لمتابعة الجريدة المصورة ،وينطبؽ األمر ذاتو عمى البرنامج الشيير " Question pour un

? "championالذي تبثو القناة الثالثة مف التمفزيوف ذاتو ،والذي يستخدـ الستبقاء الجميور لمتابعة
الجريدة المصورة التي تبث بعده مباشرة.
.2

 Tent polingخيمة اإلرساء) :تتمثؿ ىذه التقنية في إرساء بث مسمسؿ

تمفزيوني ناجح وسط مادتيف تمفزيونيتيف جديدتيف لتستفيدا مف نسبة مشاىدة المسمسؿ
التمفزيوني المرتفعة ،وتضطر القناة التمفزيونية إلى استخداـ ىذه التقنية في حالة عدـ

مقدرتيا عمى تطبيؽ التقنية الثالثة المذكورة أعبله.
.3

 Stuntingتحويؿ النظر أو االنتباه) :توجب ىذه التقنية إحداث التغيير

المفاجئ في انتظاـ شبكة البرامج التمفزيونية بإقحاـ بعض المواد التمفزيونية أو
البرامج الحديثة في خارطة البرامج التمفزيونية العادية بتكديس بثيا خبلؿ عدة أياـ،
أو إباف إجراء سبر آراء المشاىديف ،وتكمؼ ىذه التقنية ميزانية القنوات التمفزيونية

كثيرا؛ ألنيا تدفعيا إلى بث أفضؿ ما تممؾ مف مواد تمفزيونية أوتخصيص مبالغ
مالية؛ ضخمة لموفاء بمتطمباتيا.
.4

 Spin offاليبوط المولبي السري ) :تقتضي ىذه التقنية ترقية األفبلـ والمسمسبلت

الجديدة لضماف حد أدنى مف النجاح في وقت قياسي بفضؿ إسناد دور البطولة لمممثميف
الذيف قاموا بأدوار ثانوية في المسمسبلت واألفبلـ التي حققت نجاحا كبيرا ،فقد استعاف

المسمسؿ األمريكي  Knots landinبممثمي المسمسؿ األمريكي الشيير "دالس" ).(Dallas
.5

Grossover

التزايد نيج التزايد) :االستعانة بحضور نجـ برنامج

تمفزيوني ناجح في برنامج تمفزيوني آخر متاخـ لمساعدتو في رف عدد مشاىديو.
و يعتقد البعض أف ىذه التقنية غير مضمونة النتائج في القنوات التمفزيونية العربية؛ ألف مفيوـ النجـ أصبح
مبتذال في القنوات التمفزيونية العربية ،ويدؿ عمى أي شخص يظير في الشاشة الصغيرة أو الكبيرة أو انضـ

إلى منتجي المواد اال ستعراضية مف جية ،والبرامج التمفزيونية التي تستضيؼ "النجوـ" تكتظ إلى حد االختناؽ
في شبكة برامج القنوات التمفزيونية العربية مف جية ثانية.
.6

 Aging the demosالوصوؿ إلى أكبر قدر مف الجميور بالعرض التدريجي):

تعتبر ىذه التقنية كبلسيكية ،وتمح عمى تقديـ البرامج التمفزيونية لموصوؿ بشكؿ تدريجي إلى
أكبر عدد ممكف مف المشاىديف الذي يممكوف استعدادا لممشاىدة بدء مف األطفاؿ وصوال إلى
كؿ أفراد األسرة المجتمعيف لمشاىدة التمفزيوف ،برمجة الرسوـ المتحركة لؤلطفاؿ إثر عودتيـ
مف المدارس ،وبعد نصؼ ساعة تبرمج كوميديا عائمية ،ثـ يأتي موعد األلعاب التمفزيونية في
الساعة الخامسة ،وتبرمج األخبار في الساعة السابعة أو الثامنة ليبل.

بجانب التقنيات المذكورة ،يمكف اإلشارة إلى بعض التقنيات الحديثة في البرمجة التمفزيونية نذكر منيا:144
أ.

محاكاة سموؾ المشاىديف :لمتقميؿ مف فعؿ المشاىدة التمفزيونية المتواثبة Zapping

اتجيت عديد القنوات التمفزيونية إلى مراجعة برمجتيا التمفزيونية خاصة الترفييية ،ببث
المواد التمفزيونية المختمفة ،والتي تتسـ بإيقاع سري ومتداف  ،والتي تقفز مف موض إلى
آخر ،فعممية التصوير والمونتاج تكوف بالطريقة ذاتيا التي تجسد المشاىدة المتواثبة؛ وكأف

ىناؾ يدا خفية تضغط عمى أزرار جياز التحكـ عف بعد في الشاشة فتتغير المقطات
والمشاىد والمواضي في البرنامج التمفزيوني الواحد بدؿ القفز لمشاىدة القنوات.
لقد أصبحت المقطة التمفزيونية أقصر وأسرع ،واإليقاع شديد السرعة مبددا ممؿ المشاىد ،فالميـ

في العرض التمفزيوني أصبح يتمخص في إثارة فضوؿ المشاىد دوف تمبيتو.
ب.

الشروع في تقديـ البرنامج الموالي قبؿ الومضات اإلعبلنية اإلشيارية) المعتادة،

لمحاولة إبقاء الجميور في انتظاره ،وىذا خبلفا لما كاف متداوال في الممارسة التمفزيونية

السابقة إذ كانت الرسالة اإلعبلنية تبث في نياية أي برنامج تمفزيوني ،وقبؿ االنطبلؽ في

بث البرنامج التمفزيوني الموالي ،كما وظفت تقنيات ""To Teaser

وتعني مبلحقة

المشاىد مف خبلؿ اإلعبلف ،لمدة التزيد عف  30ثانية ،عف المسمسؿ أو الفيمـ الموالي قبؿ إطبلقو؛
الجتذاب المشاىد ،ىذا إضافة إلى تكرير اإلعبلف عف البرنامج قبؿ موعد بثو بأسبوع عمى األقؿ.
ت.

بث برامج تمفزيونية قصيرة مثيرة ومتميزة وترضي "زبوني" القناة التمفزيونية في آف

واحد ،الجميور والمعمنوف ،مثؿ صورة اليوـ) ،صورة الرياضة) ،مساكف ليست
كاألخريات) وغيرىا

مف البرامج التي تأخذ صيغة الفتة إعبلنية ،وتتسابؽ القنوات

التمفزيونية عمى برمجتيا قبؿ موعد بث البرامج األساسية أو اليامة ،خاصة نشرة األخبار
بالنسبة لمقنوات التمفزيونية الجامعة والعمومية.
ث.

بث الب رامج المشابية م االستفادة ببعض الثواني لسباؽ القناة المنافسة ،فقد استخدمت القناة

األولى مف التمفزيوف الفرنسي ىذه التقنية؛ حيث شرعت في بث جريدتيا المصورة قبؿ القناة التمفزيونية
الثانية بأربعيف ثانية ،أي خبلؿ استمرار ىذه األخيرة في بث الرسائؿ اإلعبلنية اإلشيارية) ،وفي
وقت تتزايد فيو عممية المشاىدة المتوثبة ،وتحرص عمى اختتاـ جريدتيا المصورة بعد انتياء القناة
التمفزيونية الثانية مف بثيا بحوالي دقيقة أو دقيقتيف.
ج.

استثمار التفاعمية لرف شعبية بعض البرامج التمفزيونية :لقد أعطت التفاعمية حيوية

جديدة لمبرمجة التمفزيونية؛ فاستغمت لزيادة شعبية بعض البرامج التمفزيونية ،وشد الجميور
 -144دراسات حوش اإلعالم التلفزيوني ،منشورات سينما وتلفزيون ،سنة  .2011ص.13:

لممسار الذي تسمكو بعض البرامج التمفزيونية ،ففي تمفزيوف الواق يتحوؿ المشاىد القاب في
دؼء بيتو إلى طرؼ في البرنامج بتصويتو عمى المتنافسيف ومسمؾ البرنامج ،ومف لـ

يشارؾ في البرنامج كمصوت أو مجيب أو مساعد لممجيب عمى السؤاؿ المطروح ىذا ما
تتيحو إمكانية االتصاؿ بصديؽ) أو كضيؼ في االستيديو فإنو يشارؾ في اإلجابة عمى
السؤاؿ الذي يمؤل الشاشة الصغيرة إباف بث البرنامج المذكور ،و مف أجؿ تشجيعو عمى
فعؿ ذلؾ تخصص القنوات التمفزيونية جوائز لكؿ إجابة صحيحة ،و الغرض األساسي مف

كؿ ىذه الحيؿ توريط المشارؾ في البرنامج ،ودفعو لترقب موعد بثو غرض البرمجة

األفقية) ،وابقائو أطوؿ فترة ممكنة البرمجة العمودية).
لقد بمغ التسابؽ لئلعبلف عمى المسابقات في القنوات التمفزيونية حدا مقمقا ،واستنكا ار مف طرؼ الجميور،
ولـ تنج منو بعض القنوات التمفزيونية التي أصبحت م األسؼ "تتسابؽ" عمى المشاىد لبلستيبلء عمى نقوده؛
جراء تسعيرة المكالمات الباىضة إلجابة عبر الياتؼ عمى السؤاؿ المطروح.

لقد تفننت القنوات التمفزيونية في ميارات إلقاء القبض عمى المشاىد ،فأصبحت تشركو في كتابة
سيناريو بعض المسمسبلت التي تترؾ نيايتيا مفتوحة ،وتنتظر مبادرتو الستكماؿ السيناريو مف
خبلؿ قياـ المخرج بطرح ثبلثة بدائؿ أو أكثر لمحمقة القادمة مف المسمسؿ.

واذا كانت ىذه التقنيات كميا تستخدـ داخؿ القناة التمفزيونية وتثبت في شبكة البرامج ،فيناؾ بعض
التقنيات التي تجري خارج الشاشة الصغيرة ،وتمارس لجذب المشاىد وربطو بالقناة.
إف التسويؽ الثقافي أصبح إحدى األدوات األساسية التي تستند إلييا القنوات التمفزيونية في تحديد
استراتيجية برمجتيا ،لكف بعض القنوات أصبحت تستخدـ بعض مياراتو لترقية بعض برامجيا ورف
درجة شعبيتيا ،ومف ىذه الميارات يمكف أف نذكر "المواد المشتقة" مف البرامج التمفزيونية ،مثؿ طب
اسـ البرنامج التمفزيوني عمى األقبلـ أو الممصقات أو القبعات أو األقمصة مف أجؿ توسي شعبيتو.
إف ىذه التقنية التنطبؽ إال عمى البرامج التي ترشحيا بعض القنوات التمفزيونية لتكوف قاطرة تجر
برامجيا التمفزيونية ،أو القياـ بالترويج "لمذي البرنامج التمفزيوني الموعود ،مف خبلؿ "البوستيرات"
ألف شعبيتو ترف مف جماىيرية البرنامج.
لقد توصمت بعض البرامج إلى تفعيؿ عبلقاتيا م مشاىدييا مف خبلؿ البريد االلكتروني أو البريد
التقميدي الذي ألصقت بو صفة الكسؿ ،وأسست نوادي وجمعيات عشاقو أو محبيو تتولى ميمة
الترويج لو لزيادة شعبيتو.

وبشكؿ عاـ فإف إدراؾ كؿ تمؾ التقيات والفنيات ،ال يعني بالضرورة تطبيؽ إحداىا دوف األخرى،

وانما قد يمعب الجم بينيا أو بيف بعضيا في بعض البرامج أو الدورات البرامجية دو ار ميما في

تطوير البرمجة التمفزيونية ،وتحسينيا ،واالستحواذ عمى أكبر عدد مف المشاىديف ،إذا ما كاف ذلؾ
وفؽ تخطيط وتنفيذ برامجي محكـ ومتقف ،يراعي المراحؿ الضرورية ألي تخطيط برامجي ناج
يحدد بمنتيى الدقة الخيارات التي ستراىف عمييا القناة خبلؿ عممية البث ،أي عند التوجو لفئات
الجميور المستيدؼ.
ثالثا :مراحل إعداد الشبكة البرامجية
عادة ما يحرص الطاقـ المعد لمخارطة البرامجية عمى تقديـ تشكمة متنوعة مف البرامج يوميا
لجميور المشاىديف ،بحيث تمتزـ القنوات العامة بمراعاة المقياس الوظيفي عبر تضميف شبكاتيا

البرامجية أصناؼ برامج تستجيب لموظائؼ الكبلسيكية الثبلث :األخبار ،الثقافة والترفيو ،م توزي
ىذه الوظائؼ بشكؿ متوازف وتناوبي.

لكف استحضار جمي القنوات لممقياس الوظيفي ال يعني أف تكوف شبكات البرامج نسخا طبؽ

األصؿ مف بعضيا البعض ،ذلؾ أف كؿ قناة تمفزيونية تعمؿ جاىدة عمى إعطاء صبغة خاصة
لبرامج تميزىا عف باقي القنوات حتى تكوف في مستوى احتداـ التنافس في مجاؿ التمفزيوف.
إف التخطيط البرامجي ليس مجرد مؿء زمف البث بتشكيمة متنوعة مف البرامج ،بؿ ىو كؿ

متجانس ومنسجـ ،يوظؼ لخدمة السياسة اإلعبلمية لمقناة؛ مما يجعؿ تجسيد مخرجاتو عمى شكؿ
خارطة برامجية عممية غاية في الصعوبة والتعقيد؛ بسبب تعدد الفاعميف المتدخميف في ىذه العممية
مف جية ،و بسبب ضرورة االلتزاـ ببعض العناصر القارة المتحكمة في البرمجة مف جية ثانية ،م
مراعاة أف تتحمى الشبكة البرامجية بنوع مف المرونة حتى تكوف قابمة إلدخاؿ بعض التغييرات عمييا
إذا ما اقتضى األمر ذلؾ.
يقتضي التخطيط البرامجي التحضير لشبكة البرامج مرة كؿ سنة عمى يد مصمحة البرمجة ،تحت
إشراؼ اإلدارة العامة لمقناة ،بتنسيؽ م قسـ اإلنتاج ،وبمشورة المجنة الدائمة الختيار البرامج؛ حيث
تمتمؾ جمي ىذه الييئات الفاعمة والمتداخمة كامؿ الصبلحية في إدخاؿ التغييرات والتعديبلت
البلزمة عمى شبكات البرامج.
وتستمد الشبكة البرامجية الجديدة خطوطيا العريضة مف سابقاتيا م تبني بعض االقتراحات،
وقبوؿ االنتقادات التي تفرزىا المشاورات م قسـ اإلنتاج ،أو الواردة عمى صفحات الجرائد ،أو
الناتجة عف استطبلعات رأي الجميور.

ويستند واضعو الشبكات البرامجية إلى العرؼ الميني ،القاضي بأف التحضير لشبكة البرامج يتـ

في مجاؿ محدد فيما بيف مصمحة البرمجة ،وقسـ اإلنتاج وادارة القناة ،145في ظؿ غياب أي إطار
مرجعي يمكف الركوف إليو ،أو نصوص منظمة ليذه العممية.
لكف التخطيط العممي مف أجؿ إنجاز شبكة برامجية نوعية تجم الثنائية الصعبة" :جمب أكبر قدر
ممكف مف الجماىير لمقناة التمفزيونية والحفاظ عمييـ أطوؿ فترة ممكنة" يقتضي أف تصدر عممية

إخراج الشبكة البرامجية إلى حيز الوجود وفؽ أرب مراحؿ:
.1

جمع المعمومات

تتـ ىذه المرحمة عمى مستوى مصمحة البرمجة التي تبادر إلى إبداء مجموعة مف المبلحظات
حوؿ الشبكة السابقة ،ثـ تباشر بجرد المواد الجاىزة لمشبكة البلحقة ،و تعقد حوؿ ىذا الغرض عدة

لقاءات مطولة بيف قسمي البرمجة واإلنتاج؛ حيث يقترح قسـ اإلنتاج البرامج القابمة لئلعداد ،وفؽ
اإلمكانيات المادية والبشرية والتقنية المتاحة داخؿ القناة ،ويكوف الياجس دوما ىو إعداد شبكة
أفضؿ مف سابقتيا ،مف خبلؿ نقد الشبكة السالفة شكبل ومضمونا ،والعمؿ عمى تجاوز نقاط
الضعؼ ومكامف الخمؿ التي شابتيا.
تضاؼ م كؿ موسـ تمفزي جديد برامج حديثة ،تأخذ مكانيا داخؿ الشبكة إلى جانب مجموعة مف
البرامج الراسخة التي تحدد الييكؿ األولي لمشبكات البرامجية ،و تابعيا المشاىد عمى امتداد عدة
مواسـ ،وخبلؿ مرحمة جم المعمومات يتكمؼ قسـ اإلنتاج بإمداد مصمحة البرمجة ببطاقة تقنية
حوؿ كؿ منتوج تمفزي جديد حتى يسيؿ إدماجو في بنية الشبكة ،تتضمف ىذه البطاقة معمومات

حوؿ طبيعة البرنامج ،مدتو الزمنية ،عدد حمقاتو ،الجميور المستيدؼ..

ويطم معد الشبكة البرامجية عمى كؿ المعطيات المتعمقة بالبرامج المقتناة مف األسواؽ البرامجية،
والتي تشمؿ األعماؿ الدرامية ،البرامج الوثائقية ،األغاني المصورة ،الرسوـ المتحركة ..مف أجؿ

معرفة البرامج الممكف اقتناؤىا لتدارؾ الخصاص الحاصؿ عمى مستوى اإلنتاج الوطني ،واالستجابة
لضرورة االنفتاح عمى إنتاجات تمفزيونية أجنبية؛ بغية إرضاء جمي األذواؽ واالستجابة لحاجيات
المشاىدة لدى كؿ فئات الجميور المستيدؼ.
ويقتضي عمؿ معدي الشبكة البرامجية التدويف القبمي لمجمؿ المواعيد المتعمقة باألعياد الدينية

والوطنية حتى تؤخذ بعيف االعتبار إباف وض شبكة البرامج اليومية ،والى جانب ىذه المناسبات

- El Alami KHALLOUQUI , La programmation à la télévision marocaine cas de l’année 1988,
mémoire pour l’obtention du diplôme des étude supérieures en journalisme , 88-90 . P 154.
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تحرص مصمحة البرمجة عمى وض التظاىرات السياسية واالقتصادية والثقافية الفنية والرياضية في

حسبانيا ،وىي منكبة عمى إعداد شبكات البرامج ليذه الفترة المتزامنة م إحدى المناسبات.

إف مجمؿ ىذه التدابير واإلجراءات المتخذة مف قبؿ المبرمجيف مف شأنيا تحديد الخانات األولية
التي ستتمفصؿ بموجبيا شبكة البرامج؛ مما يمكف مف رسـ معالـ الييكؿ العاـ ليذه الشبكة في
انتظار الحسـ النيائي في تفاصيؿ موضعة كؿ برنامج عمى حدة.
وتبدو مرحمة جم المعمومات مف اختصاص مصمحة البرمجة بالدرجة األولى ،فيي المسؤوؿ
المباشر عف اإللماـ بكافة المعطيات المتعمقة بالبرامج المزم ضميا لمشبكة البرامجية ،ولعؿ تدخؿ
باقي األقساـ والمصالح قسـ اإلنتاج ،قسـ المصمحة التقنية )...يتـ فقط بشكؿ استشاري عبر تزويد

المبرمجيف بما يحتاجونو مف معمومات وىـ بصدد التحضير لمشبكة.
 .2وضع المخططات

بعد تجمي المعمومات المتعمقة بالبرامج التي ستأخذ مكانيا داخؿ الشبكة البرامجية قيد اإلعداد،
يتـ التحديد المبدئي لمواق البرامج داخؿ ىيكؿ ىذه الشبكة عبر استحضار مختمؼ المعايير البلزمة
لموضعة البرامج وترتيبيا.
وتتب محطات التمفزيوف في تخطيط برامجيا تقسيـ السنة إلى دورات برامجية خبلؿ فترات زمنية

محددة ،ويمكف لمدورة أف تغطي فترة تتراوح بيف ثبلثة أشير وستة أشير ،وقد تكوف ىناؾ فترة أقؿ
طارئة كفترات الحداد أو األزمات..ألخ.
وي ارعى عند التخطيط لكؿ دورة آراء المشاىديف ورغباتيـ ،والمناسبات اليامة في حياة الشعوب،

وتقارير المتابعة البرامجية ،ونتائج الدروس والبحوث الميدانية ،كما يراعى فييا ضرورة تنوي
البرامج وتوزيعيا ،م مراعاة الظروؼ المناسبة والساعات المبلئمة طيمة أياـ األسبوع.

وتقد ـ لجنة البرامج خطة الدورة إلى اإلدارة التنفيذية ،وتشتمؿ خطة البرامج عمى أسماء البرامج،

ومواعيد إذاعتيا ،وتتخذ اإلدارة االجراءات البلزمة مف ناحية اإلعداد ،واستيفاء كافة المعمومات،
والبيانات الموضوعية والفنية الضرورية لبث البرنامج ،و تصدر بدورىا برنامجا يوميا يتضمف ىذه
البيانات والتفصيبلت.
ويتولى وض البرنامج اليومي مخرجو التنفيذ ،ويعتبر بمثابة دستور العمؿ الذي تمتزـ بو جمي

األقساـ واإلدارات الفنية واليندسية ووحدات التشغيؿ واإلنتاج ،ويتضمف باإلضافة إلى أسماء
البرامج ،ومواقيت إذاعتيا بدقة وأسماء المشتركيف الرئيسيف فييا ،والمخرجيف والمنفذيف ،جمي

التفاصيؿ الفنية المطموبة كأرقاـ التسجيبلت ،وأنواع الشرائط  VTRأو األفبلـ المستخدمة ،م

ضرورة شغؿ الفراغات الزمنية الطارئة التي قد تنشأ بيف برنامج وآخر بفقرات مناسبة فقرات

ادرامية ،أغاني ،أحاديث.)...
وبعد االنتياء مف إعداد البرنامج اليومي "يوزع عمى مختمؼ األقساـ في اليوـ السابؽ ،وكذا الصحؼ اليومية
لنشره ،وتمتزـ بو أقساـ اإلنتاج المختمفة ،وتقوـ بتسميـ الفقرات أو البرامج التي تقدميا إلى غرفة عرض شرائط

الفيديو أو األفبلـ ،وذلؾ بفترة كافية لمراجعتيا واختبارىا ،وتقرير مدى صبلحيتيا فنيا وىندسيا ،ليتـ بعد ذلؾ
إببلغ اإلدارة باستعدادىا لبثيا ،أو بما يعف ليا مف مبلحظات ،حتى يتـ اتخاذ اإلجراءات البلزمة ،ويتدارؾ
الموقؼ؛ لبث المقررات ،أو برامج أخرى بديمة".146
وقد جرت العادة -مف أجؿ وض البنية األولية لمشبكة -أف يستعيف المبرمجوف أساسا بالتقسيمات المتعارؼ
عمييا لزمف البث ،كما سنتيا العديد مف القنوات منذ عقود برامج المنوعات واألفبلـ السينمائية في الفترة
الميمية ،برامج الرياضة نياية األسبوع ،برامج األطفاؿ صبيحة األحد .)..أما باقي البرامج المتنوعة فتتموق
داخؿ الشبكة البرامجية تبعا لمضمونيا ،و دورية بثيا ،و مدتيا الزمنية ،وعادات المشاىدة
وخصوصيات الجميور المستيدؼ ،عمى أساس أف يتوافؽ مجموع ىذه المعايير بشكؿ مطمؽ م

السياسة البرامجية كما سنتيا اإلدارة العامة .وبمجرد اتخاذ البرامج لمواقعيا داخؿ ىيكؿ الشبكة
يكوف المبرمج قد رص المبنات األساس ليذا البناء الذي ينتقؿ مف مجرد أفكار ومعطيات إلى
مخطط عاـ ومخططات موسمية ،ويمكف الحديث عف عدة نماذج لمخططات الشبكات البرامجية
حسب المواسـ التمفزية.
 المخطط السنوي العام :وىو المخطط األساس الذي تعتمده القنوات التمفزيونية ،ويتـ بناؤهعمى ضوء المخططات السابقة ،إذ تحتفظ البرامج الثابتة بمواقعيا ،إضافة إلى بعض
البرامج مف السنة المنصرمة التي يقرر االحتفاظ بيا إما لنجاحيا ،أو في ظؿ غياب بدائؿ
لتعويضيا ،فبلتبقى في األخير سوى خانات صغيرة يسيؿ ممؤىا ببرامج جديدة.
وناد ار ما تخض المخططات السنوية لتغييرات جوىرية في بنيتيا مف سنة ألخرى ،بؿ المبلحظ أف
الييكؿ العاـ يظؿ ىو نفسو ألعواـ ،وىي مسألة قد تكوف اختيارية مفادىا رغبة القناة في تعويد
جميور المشاىديف عمى خصوصيات البث وطبيعة اختيارات البرمجة ،وقد تكوف إجبارية في ظؿ
غياب بدائؿ لتغيير مضاميف شبكات البرامج.
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 المخططات الموسمية :تتعدد المواسـ التمفزية ،ولكؿ موسـ خصوصياتو ،فموسـ الدخوؿالتمفزي مثبل يتطمب إدخاؿ تعديبلت طفيفة بإدماج برامج جديدة في الشبكة؛ إلشعار

المشاىد بإخراج البث مف رتابتو ونمطيتو.

أما خبلؿ موسـ الصيؼ فيراىف المبرمجوف عمى البرامج الخفيفة بعيدا عف األطباؽ التمفزية
الدسمة لتكتسي الشبكة البرامجية حمة رشيقة شكبل ومضمونا.
وتراىف القنوات العربية  -بشكؿ كبير -عمى مخطط شير رمضاف الذي يكتسي أىمية خاصة
عمى مستوى التنفيذ البرامجي؛ باعتبار ارتفاع نسبة المشاىدة خبلؿ ىذا الموسـ؛ مما يتطمب إعدادا
خاصا لشبكتو البرامجية ،قبؿ أشير مف حمولو؛ بإنتاج برامج جديدة مواتية ،واقتناء أخرى ،خاصة
األعماؿ الدرامية؛ بغية استقطاب فئات عريضة مف المشاىديف.
_ المخططات الخاصة :ىي تمؾ المرتبطة أساسا باألحداث غير المتوقعة ،أو بالمناسبات واألعياد
المدونة في أجندات المبرمجيف ،ويمكف القوؿ إف اعتبارىا مخططات برامجية يعد "مجازا"؛ لكونيا
ترتبط غالبا بق اررات وتعميمات صادرة عف المبرمجيف في آخر لحظة ،بغية المواكبة؛ مما يجعؿ
مضامينيا أقرب إلى التكيؼ م األمر الواق  ،منيا إلى عقبلنية المخططات.
وتتخذ شبكة البرامج -خبلؿ مرحمة وض المخططات ،وكيفما كاف شكؿ ىذا المخطط -شكؿ
مشروع سيعرض عمى أنظار إدارة القناة؛ لتعطي الكممة الفصؿ في قبولو وتحويره.
 .3المراقبة والتعديل:
بعدما تحوؿ مختمؼ المعمومات والمعطيات إلى مخطط عاـ لشبكة البرامج ،تصؿ الخارطة
البرامجية إلى مرحمة المراقبة والتعديؿ؛ حيث يتـ رفعيا في شكؿ "مشروع شبكة برامجية" إلى إدارة
القناة ،التي تتدخؿ لمراجعة مضامينيا؛ قصد التأكد مف مدى مبلءمتيا لمتوجيات والتعميمات الواردة

في السياسة البرامجية -كما سنتيا الجيات المقررة ،ومف ثـ يمكنيا تعديؿ الشبكة بحذؼ أو إضافة،
و قد تأمر بإعادة النظر –كميا -في مشروع الشبكة إذا ما رأت ذلؾ ضروريا.
خبلؿ ىذه المرحمة مف مسمسؿ إعادة شبكة البرامج ،تعمؿ اإلدارة عمى االتصاؿ بمختمؼ الفاعميف

المشاركيف في التحضير لشبكة البرامج ،مف أجؿ التأكد مف قابمية "مشروع الشبكة" لمتنفيذ ومبلءمتو
لموسائؿ واإلمكانات المادية والتقنية والبشرية المتاحة داخؿ القناة.

إف "مشروع الشبكة" -بعد تمحيصو ومراجعة أدؽ تفاصيمو -يعاد إلى مصمحة البرمجة ،مرفقا

بكافة المبلحظات التي أبدتيا اإلدارة والفاعموف عمى صياغتو ،ويتحتـ أخذ ىذه المبلحظات بعيف
االعتبار عند إعداد الصيغة النيائية لشبكة البرامج.
قد يتبادر إلى الذىف أف تدخؿ اإلدارة في مسمسؿ التحضير لشبكات البرامج يقتصر فقط عمى
مرحمة المراقبة والتعديؿ ،بيد أنيا في واق األمر تشرؼ بشكؿ متواصؿ ،وتراقب بصفة مستمرة سير
ىذه العممية ،بؿ وتتدخؿ لمتعديؿ والتقويـ متى اعتبرت ذلؾ ضروريا" ،فالبرمجة كائف حي بذاتو،

يخمؽ دينامية بمجرد وجوده وتعاطيو م المحيط ،وال تخمو ىذه الدينامية مف التأثير عمى الكائف
األصمي ،بحيث يجب مسايرة تنفيذ البرمجة بالتثبيت المستمر والتعديؿ الدائـ."147

إف أدوات التعديؿ ىي نفسيا التي يعتمد عمييا إعداد مخطط البرمجة :دراسة رأي الجميور ،كما
ىو معبر عنو في استطبلعات الرأي ،وبريد الق ارء ،وآراء المنتجيف والمبدعيف ،والتجربة الخاصة
بالمبرمجيف ،والنقد الصحفي والدراسات األكاديمية ،و تقييـ المجالس االستشارية والمجالس السمعية
البصرية ،وتوجييات معدي السياسة اإلعبلمية .واليدؼ مف عممية التعديؿ ىذه ىو مراقبة ما إذا كانت
عممية تنفيذ البرمجة تتـ وفؽ السياسة اإلعبلمية أو فمسفة البرمجة التي تـ ضبطيا منذ البداية لسير العمؿ
اإلعبلمي نحو ىديو المنشود ،أـ ال؟
 .4اإلعداد النيائي:
ىي آخر مرحمة مف مسار التحضير لمشبكة البرامجية قبؿ تبنييا رسميا ودخوليا حيز البث الفعمي
عمى شاشة القناة ،وتتميز ىذه المرحمة بإعداد أدوات العمؿ اليومي لمبث البرامجي التي تشمؿ
البرمجة األسبوعية ،والدليؿ اليومي لمبث بكؿ تفاصيمو ،أوقات بث البرامح ،عناوينيا ،الطاقـ
المعد ،والجية المنتجة ،الفواصؿ الموسيقية والوصبلت اإلعبلنية )..و الدليؿ التقني لمبث المتضمف
آلليات التنسيؽ بيف جمي األقساـ والمصالح.
خاتمة:
مافتئ إعداد الشبكات البرامجية ىاجسا نظريا ومينيا لدى الكثير مف العامميف في مجاؿ اإلعبلـ السمعي
البصري ،الذيف حاولوا كمما تطورت وسائؿ االتصاؿ الحديثة وتشعبت طرؽ التواصؿ االجتماعي واألساليب

التقنية الجديدة أف تكوف البرمجة التمفزيونية حاضرة ،مواكبة ،متأقممة.

لكف السعي إلى تحقيؽ ذلؾ الحمـ ال تكفيو اإلرادة فقط ،وال يمكف أف يتحقؽ إال بتخطيط برمجي
مضبوط ومحكـ ،يراعي الفنيات المطموبة في المجاؿ ويستحضر تفاعؿ إيقاع الحياة اليومية ،متكأ
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عمى الحدس والمغامرة والمخاطرة والجرأة ،حتى تختط المؤسسة لنفسيا منياجا واضحا يضمف
توصيؿ رسالتيا اإلعبلمية دوف غبش أو تشويش ،وتتبوأ مكانا الئقا في نفوس المشاىديف ،وتحوز

قصب السبؽ في المنافسة البرامجية.
وفي نياية المطاؼ يمكف القوؿ إف الموضوع يعد متخصصا لمغاية في مجاؿ االعبلـ التمفزيوني،
شحيح المراج  ،متداخؿ المعالـ ،قميؿ الدراسات ،وم ذلؾ فقد حاوؿ البحث اإلجابة عمى األسئمة
المطروحة بشكؿ تفصيمي حوؿ الموضوع ومعالجة اإلشكالية التي منيا ينطمؽ.
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المعالجة اإلعالمية لظاىرة اختطاف األطفال وانعكاساتيا عمى المجتمع
Media treatment of the phenomenon of child
abduction and its repercussions on society

بن بوزيان محمد
باحث دكتوراه،عمـ االجتماع االتصاؿ ،جامعة أبي بكر بمقايد
تممساف ،الجزائر

الممخص
سنحاوؿ في ىدا المقاؿ والدي ىو عبارة عف دراسة استطبلعية حوؿ ظاىرة مرافقة األولياء ألبنائيـ إلى المدرسة
ذىابا وايابا خوفا عمييـ مف ظاىرة اختطاؼ األطفاؿ ،وىدا الخوؼ الذي تحوؿ إلى نوع مف الفوبيا داخؿ المجتم .

وتعتبر بعض القنوات التمفزيونية مصدر ىدا الخوؼ مف خبلؿ استخداميا أساليب التضميؿ اإلعبلمي وعدـ احتراـ
مواثيؽ وأخبلقيات اإلعبلـ .ىده الطريقة في معالجة وتقديـ ظاىرة اختطاؼ األطفاؿ إلى الرأي العاـ كانت ليا
انعكاسات سمبية عمى المجتم  .كما سنجيب عمى سؤاؿ جوىري مفاده :كيؼ تفاعؿ الرأي العاـ م وسائؿ اإلعبلـ

التمفزيونية فيما يخص ظاىرة اختطاؼ األطفاؿ؟
summary
We will try in this article, which is considered as an explanatory study, to tackle
the phenomenon of the accompaniment of children by their parents to school back and
forther because of fear of children abduction. this fear which has become a phobia in
society. In fact, some T.V channels are the source of this fear because of the use of the
media shading methods and lack of respect towards media ethics and charters.This way
of tackling and presenting the abduction of children phenomenon has had a negative
influence on society. As well as, we will try to answer a subst antial question which is :
How did the general opinion react with the media tools-concerning the abduction of
children

تمييد:
عصرنا الحالي يتميز بالتطور المتسارع في التكنولوجيا ،خاصة في مجاؿ االتصاؿ واإلعبلـ
حيث اختصرت ىده التكنولوجيا الوقت والمسافات والجيد والماؿ ،وأصبح ىناؾ تفاعؿ بيف

المجتمعات والشعوب .ما جعؿ األفراد في سباؽ م الزمف لبلمتبلؾ آخر منتجات ىده التكنولوجيا
واالستفادة مف مميزاتيا ،وصنفت المجتمعات عمى أساس امتبلكيا وتحكميا وقدرة أفرادىا عمى

استخداـ ىده

تكنولوجيا ،ونظ ار لبلنتشار الواس ليده الوسائؿ حيث أصبح استخداميا متاحا

لشريحة ىامة مف األفراد كؿ ىدا أعطاىا تمؾ القدرة عمى التأثير في المتمقي وأيضا توجيو الرأي
العاـ ،حيث ناؿ موضوع تأثير وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ في المجتم قسطا ىاما مف اىتماـ
الباحثيف وبدأت تبرز نظريات تفسر العبلقة الموجودة بيف ىده التكنولوجيا والمتمقي وانعكاساتيا
عمى المجتم  ،مثؿ نظرية الحقنة تحت الجمد ،نظرية االستخدامات واالشباعات باإلضافة إلى

نظريات التأثير االخرى .
تأثير وسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية أصبح حتمية سواء بالتعرض المباشر ليده الوسائؿ أو
بطريقة غير مباشرة مف خبلؿ عممية التفاعؿ واالحتكاؾ بيف األفراد داخؿ األنساؽ االجتماعية

المختمفة ،وتزداد فعالية وقوة ىدا التأثير عند دمج الصوت والصورة معا ،فبيذا نحف بصدد الحديث
عف وسيمة إعبلمية ىامة ليا ثقميا في المجتم أال وىي التمفزيوف ،ىدا األخير بالخصائص التي
تميزه عف الوسائؿ األخرى لو القدرة في التأثير وتوجيو الرأي العاـ ولو مكانتو بيف أفراد المجتم .
سنتطرؽ في ىدا المقاؿ إلى ظاىرة اجتماعية كاف اإلعبلـ التمفزيوني بقنواتو المختمفة السباؽ
في التطرؽ إلييا أال وىي ظاىرة اختطاؼ األطفاؿ التي شغمت الرأي العاـ في فترات معينة،
باإلضافة إلى انعكاسات الظاىرة عمى المجتم  ،بالدرجة األولى األولياء ثـ األطفاؿ.
تتحدد إشكالية الدراسة في اإلجابة عمى التساؤؿ التالي:
كيؼ تفاعؿ الرأي العاـ م وسائؿ اإلعبلـ التمفزيونية فيما يخص ظاىرة اختطاؼ األطفاؿ؟
لئلجابة عف سؤاؿ اإلشكالية سنتدرج عبر الخطوات التالية:
أوال :المفاىيم األساسية.
 .1تأثير وسائل اإلعالم
مما ال شؾ فيو أف لوسائؿ اإلعبلـ تأثير كبير عمى حياتنا تصرفاتنا ،ومف أىـ القضايا
تأثير التمفزيوف عمى المشاىديف وخاصة األطفاؿ ودلؾ لمدور الذي يمعبو التمفزيوف في عممية

التنشئة االجتماعية) .148أصبح التمفزيوف ينافس األسرة والمدرسة بؿ تفوؽ عمييما أحيانا ،ليس في
السيطرة عمى الطفؿ فقط بؿ حتى عمى والديو ،إف تأثير التمفزيوف حقيقة ثابتة وذلؾ لما يتميز بو
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مف مقومات تجدب المشاىد وتسحره بما يشاىده مف ألواف وحركات وكثيرة ىي فوائده ،أما عف

سمبياتو تكوف خاصة عند سوء استخدامو أو في غياب الرقابة .كما تزداد أىمية التمفزيوف لدى
الطفؿ لعوامؿ تتعمؽ بمحيط الطفؿ وىدا لتراج الدور التربوي لؤلسرة والمدرسة)

149

 .2ثقافة الصورة
الحديث عف التمفزيوف يجرنا لمحديث عف الصورة ،فتأثير الصورة يفوؽ تأثير الكممة لوحدىا ،و ىي تدوـ في
المخيمة لمدة أطوؿ ،نتذكرىا متأثريف بيا فالصورة ىي مثير بصري فعاؿ .جعمت الصورة بمختمؼ أشكاليا في
القنوات الفضائية اإلنساف في مواجية م الحدث ،حيث أف ثقافة الصورة ىي ثقافة مفروضة عمينا تقتحـ بيوتنا
وتؤثر عمى ثقافتنا وأفكارنا وال يمكف السيطرة عمييا فيي قابمة لمتكرار وبيذا يحدث التأثير والتفاعؿ).150كما
يؤكد عمماء النفس أنو كمما ازداد عدد الحواس التي بمكف استخداميا في تمقي فكرة معينة يؤدي دلؾ إلى

تقويتيا في دىف المتمقي)

151

 .3الفوبيا
تعرؼ الفوبيا بأنيا عقبة أماـ أسموب الحياة العادية حيث تمن الكثير مف الناس مف التمت بالكثير

مف األنشطة .وتعرؼ بأنيا تعبر عف مجموعة خاصة مف حاالت الرعب والخوؼ والخمؽ والذعر

المرتبط بأشياء ،تجارب ومواقؼ محددة).152

يتعرض اإلنساف لمكثير مف المواقؼ التي تشكؿ خط ار عمى حياتو أحيانا أو حياة المقربيف منو،
ويكوف الخوؼ ىو االستجابة الطبيعية ليده المخاطر .والفوبيا ىي خوؼ غير مبرر وغير عقبلني
ومفرط في نفس الوقت لموقؼ أو أشياء يخيؿ لمشخص أنيا تشكؿ خط ار عميو ،ويتخذ بدلؾ

إجراءات وتدابير صارمة لتجنب مثيرات الفوبيا عميو.
 .4أخالقيات اإلعالم

المقصود بأخبلقيات اإلعبلـ الكشؼ عف الحقائؽ بكؿ وضوح ودوف النظر إلى
األغراض الشخصية ،وعدـ الكشؼ عف مصدر الخبر إال بموافقتو ،وعدـ استغبلؿ حوادث معينة
في اإلثارة الصحفية .وكذلؾ عدـ اإلضرار بمصالح الغير وعدـ التدخؿ في خصوصياتيـ وعدـ
تيديد حرية اإلنساف ،وعدـ التعرض لقيـ المجتم وعاداتو ومكتسباتو مف أجؿ تحقيؽ نصر
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إعبلمي زائؼ وتسمى ميثاؽ الشرؼ اإلعبلمي) .153وتتمحور أخبلقيات اإلعبلـ حوؿ عدة نقاط
مف أىميا الصدؽ ،احتراـ الكرامة اإلنسانية ،النزاىة ،المسؤولية).154
 .5التضميل اإلعالمي
التضميؿ والتضخيـ والتيويؿ الذي تمارسو وسائؿ اإلعبلـ يتنافى وأخبلقيات اإلعبلـ وىي

تستخدـ ىده األشكاؿ مف اإلعبلـ لتحقيؽ عدة أىداؼ سواءا كانت ىده األىداؼ إيديولوجية أو
مادية تجارية.
كما يعرؼ التضميؿ بأنو تسويؽ فكرة أو موقؼ مغاير لمواق والتبلعب بو لتغيير وجيات

النظر الموجودة لدى الرأي العاـ عف أي موضوع كاف) .155والتضميؿ اإلعبلمي معرؼ في
القاموس الفرنسي  le grand robertبأنو استعماؿ اإلعبلـ بالتحديد تقنيات اإلعبلـ الجماىيري
مف أجؿ تغميط واخفاء الوقائ أو تحريفيا.
 .6اإلشاعة
الشائعات ليست دائما كاذبة أو خبيثة فيي قد تكوف سرد لحقائؽ رآىا بعض الناس وىناؾ
خطر في نشرىا .لكف بالرغـ مف أف الشائعات تتضمف أحيانا حقائؽ أو تقوـ عمى أساس
حقائؽ ،فنحف ال يمكف أف نعتمد عمييا فيي في الغالب مجرد إعادة ترتيب وعرض المعمومات

بصورة تخدـ مصالح مروج الشائعة عف عمد لتحقيؽ ىدفو).156

فوسائؿ اإلعبلـ تمارس ىدا النوع مف اإلعبلـ بغرض جدب أكبر قدر مف جميور

المتمقيف لتمرير رسائميا مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا وحتى تضمف التأثير المطموب والمرغوب وفؽ
االتجاه المحدد حيث أف وسائؿ اإلعبلـ وخاصة العربية منيا تعاني مف عدة مشاكؿ األمر الذي
يجعميا تمجأ لمثؿ ىده األساليب لجمب المتمقي ،ومف ىده المشاكؿ نذكر ما يمي :االنفصاـ بيف
المضموف اإلعبلمي واىتمامات الجميور المتمقي ،باإلضافة إلى التسطيح في المضاميف،

الصورة النمطية ،السعي لمكسب المادي ،قمة اإلنتاج الثقافي).157
 .7الرأي العام
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يعرؼ دافيسوف الرأي العاـ بأ نو مجموعة مف أراء األفراد حوؿ قضية ذات اىتمامات المصالح العامة
وغالبا ما تمارس ىده اآلراء تأثي ار عمى سموؾ الفرد ،الجماعة وسياسة الحكومة)

158

ثانيا :الدراسة االستطالعية
لتعزيز الجانب النظري مف ىدا البحث قمنا بدراسة ميدانية التي ىي عبارة عف دراسة

استطبلعية لظاىرة اجتماعية أصبح يتميز بيا المحيط المدرسي ،وىي العدد الكبير ألولياء
التبلميذ المديف يقفوف عند المدخؿ الرئيسي لممدرسة سواء مف أجؿ إيصاؿ أبنائيـ أو لمرافقتيـ
إلى المنزؿ عند خروجيـ مف المدرسة .كانت الدراسة عمى الشكؿ التالي:
 .1مجتم البحث ىو عبارة عف المدارس االبتدائية وأيضا أولياء التبلميذ.
 .2العينة كانت عشوائية مف ثبلث مدارس ابتدائية والية تممساف ،وأيضا  100وحدة متمثمة
في واحد مف أولياء التبلميذ المتواجديف أماـ المدرسة االبتدائية ،م عدـ مراعاة عامؿ
السف والجنس .باإلضافة إلى استجواب  20تمميذ و 05معمميف.
 .3تقنية جم المعطيات ىي المقابمة.
ثالثا :نتائج الدراسة
 %5 مف إجابات األولياء أرجعت سبب مرافقتيـ ألطفاليـ عند الذىاب أو اإلياب مف
المدرسة ىي الخوؼ عمييـ مف ظاىرة اختطاؼ األطفاؿ.

%5 مف إجابات األولياء فأرجعت السبب إلى العوامؿ التالية:
 .1بعد المدرسة عف المنزؿ.
 .2الخوؼ عمى أطفاليـ مف حوادث االعتداء وسرقة أغراضيـ.
 .3الخوؼ عمييـ مف حوادث المرور.
 .4حمؿ المحفظة ألبنائيـ بحكـ أنيا ثقيمة.
األولياء وفي إجابتيـ عف السؤاؿ :مف قاؿ لؾ أف ىناؾ مف يخطؼ أطفالكـ؟
تدرجو اإلجابات عمى الشكؿ التالي:
 %87 مف اإلجابات كانت القنوات التمفزيونية والصحؼ مصدر معموماتيا عف الظاىرة.
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 %08 مف اإلجابات كاف مصدر معموماتيا عف الظاىرة ىو المحيط االجتماعي كالجيراف
واألقارب ،الشائعات وقصص تتناقؿ ىنا وىناؾ حوؿ حوادث اختطاؼ األطفاؿ.

 التقميد كاف إجابة بعض األولياء بحكـ أف الجمي يرافقوف أبنائيـ.
نستنتج مف خبلؿ ىده النتائج أف مرافقة األولياء ألبنائيـ إلى المدرسة سببو األوؿ ىو خوفيـ
عمييـ مف أف يتعرضوا لبلختطاؼ .وأف اإلعبلـ بوسائمو المختمفة خاصة التمفزيوف ىو المصدر
األوؿ لممعمومات حوؿ ظاىرة اختطاؼ األطفاؿ.
 األطفاؿ المستجوبوف في الدراسة كانت إجاباتيـ عمى الشكؿ التالي:
57% .1مف اإلجابات األطفاؿ لدييـ ىاجس الخوؼ عمى مستوييف مختمفيف ،المستوى األوؿ
الخوؼ مف أف يتعرضوا إلى العقوبة مف األولياء إدا خالفوا التعميمات .أما المستوى الثاني
مف الخوؼ فيو الخوؼ مف التعرض لبلختطاؼ واألذى.
%57 .2مف اإلجابات األطفاؿ لدييـ ىاجس الخوؼ عمى مستوييف مختمفيف ،المستوى األوؿ
الخوؼ مف أف يتعرضوا إلى العقوبة مف األولياء إدا خالفوا التعميمات .أما المستوى الثاني
مف الخوؼ فيو الخوؼ مف التعرض لبلختطاؼ واألذى.

 %15 .3مف اإلجابات األطفاؿ فإنيـ غير مبالييف أو غير مدركيف لمواق .
 %01 .4إنيـ أطفاؿ يذىبوف إلى المدرسة ويعودوف لوحدىـ بدوف أي مرافقة.
 أما المعمميف فكانت تمثبلنيـ لمظاىرة كما يمي:
 .1يروف أف وسائؿ اإلعبلـ روجت لظاىرة اختطاؼ األطفاؿ بطريقة مبالغ فييا ،مما جعؿ
األولياء يرفعوف مف درجة الحذر والخوؼ عمى أبنائيـ.

 .2كاف لظاىرة مرافقة األولياء ألطفاليـ إلى المدرسة انعكاسات إيجابية عمى التبلميذ،
حيث كانوا عمى اتصاؿ دائـ ومستمر م المعمميف ومتابعة تحصيميـ الدراسي.

رابعا :مناقشة النتائج

فبعد عرض نتائج الدراسة االستطبلعية والتطرؽ إلى بعض المفاىيـ التي نحتاجيا لتحميؿ ولفيـ
العبلقة الموجودة بيف وسائؿ اإلعبلـ وفوبيا الخوؼ لدى األولياء وبصفة غير مباشرة لدى األطفاؿ
مف ظاىرة اختطاؼ األطفاؿ يمكف أف نشكؿ رؤية مبدئية حوؿ الموضوع حيث تعتبر وسائؿ
االتصاؿ واإلعبلـ قوة ضاربة في المجتم وحتمية ال مفر منيا وذلؾ راج لكثرتيا وتنوعيا ،بحيث
ليا ميزة أساسية خاصة في موضوع دراستنا أال وىي تسييؿ التفاعؿ االجتماعي مف خبلؿ تزويدنا

باألشياء والمواضي التي نتحدث عنيا ونمارسيا ،و تزودنا أيضا بأرضية مشتركة لممحادثات

والنقاشات وغالبا ما نتمقاىا دوف وعي منا).159

ويشير بيار بورديو في كتابو التمفزيوف وآليات التبلعب بالعقوؿ إلى أف التمفزيوف يمارس نوعاف
مف العنؼ الرمزي وىو عنؼ يمارس بتواطؤ ضمني مف قبؿ ىؤالء الديف يمارسونو وىـ في أغمب
األحياف غير واعيف مف ممارسة ىدا العنؼ أو الخضوع لو .فاألحداث المتفرقة التي كانت دائما
المرعى المفضؿ لصحافة اإلثارة والدـ والجنس ،الدراما والجريمة ،فيي تسوؽ دائما بشكؿ جيد

وتترب عمى عرش جدب المشاىديف وتتصدر افتتاحيات نشرات األخبار التمفزيونية ،لكف ىذه
األحداث المتفرقة ىي أيضا التي تتسبب في تحويؿ األنظار وتميي المشاىديف وجدب انتباىيـ نحو
أحداث تتميز بأنيا تيـ كؿ الناس وىي أحداث تافية ولكف في الواق ىامة جدا بالقدر الذي تخفي

فيو أشياء ثمينة بالفعؿ).160فبعد االنفتاح اإلعبلمي في الجزائر قانوف  ،2012ظيرت قنوات
تمفزيونية فضائية خاصة تتنافس فيما بينيا ؛ والمنافسة أيضا بينيا وبيف القنوات العمومية مف جية
أخرى ،وذلؾ مف أجؿ الحصوؿ عمى أكبر نسبة مف المشاىديف " "audimatوىو مقياس لنسبة

اإلقباؿ التي تتمت بيا القناة التمفزيونية وفقا العتبارات تجارية)  ،161وىذا بتسخير ما أتيح ليا مف
اإلمكانيات المادية والبشرية والفنية ،ونظ ار لمكـ اليائؿ ولتعدد ىذه القنوات ولطابعيا االقتصادي
فيدفيا األوؿ ىو الربح المادي واال ستتعرض لئلفبلس أو التوقؼ ،واما أف تكوف القناة تابعة لجية

مثؿ األحزاب أو ممؾ لشخصية ما تتخذ مف ىذه الوسيمة اإلعبلمية منب ار لتمرير أيديولوجيتيا إلى

المجتم  .وبغض النظر عف أىدافيا فقد أصبحت بعض ىذه القنوات ال تراعي ألخبلقيات اإلعبلـ
وال ييميا األسموب الذي تنتيجو مف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ كممارسة التضميؿ اإلعبلمي
والتيويؿ والتخويؼ ونشر الشائعات وما إلى ذلؾ مف أساليب الدعاية .فالصورة ال تعني شيئا دوف

التفسير أو المفتاح).162

فبورديو يرى أف كؿ كممة مف كممات مقدمي البرامج التمفزيونية الديف يتحدثوف غالبا بخفة ودوف
أف يكوف لدييـ أية فكرة عف صعوبة وخطورة ذلؾ الذي يقدمونو وال عف المسؤوليات التي يتحممونيا
نتيجة لما يقدمونو لآلالؼ مف المشاىديف بدوف فيـ .وذلؾ أف مثؿ ىذه الكممات تخمؽ تصورات

وتخيبلت خادعة وتحدث الخوؼ وتؤدي إلى اليم والرىبة) .163فظاىرة اختطاؼ األطفاؿ جعمت

منيا القنوات التمفزيونية قضية رأي عاـ بالرغـ مف أف حاالت اختطاؼ األطفاؿ التي عرضتيا
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وقدمتيا ىده القنوات في حدود ستة أو سب حاالت ،لكف طريقة تقديـ وعرض المادة اإلعبلمية عبر

ىذه القنوات بممارسة نوع التضخيـ والتيويؿ م خاصية التكرار واستخداـ الصورة والتعميقات،
وأسموب نشر الخبر عمى أنو عاجؿ ،م جرعات مكثفة مف العنؼ والخوؼ باإلضافة إلى انتشار
الشائعات ىنا وىناؾ حوؿ اختطاؼ أطفاؿ .ىذا الشكؿ مف اإلعبلـ كانت نتيجتو إثارة الخوؼ
المفرط والغير مبرر لدى أفراد المجتم عمى أطفاليـ مف أف يتعرضوا لبلختطاؼ أو ما يمكف أف
يصطمح عميو فوبيا اختطاؼ األطفاؿ .فعامؿ الخوؼ جعؿ مف األولياء يتخذوف تدابير مشددة ورف

مستوى الحيطة والحذر مف أجؿ حماية أطفاليـ ،وكذلؾ تمقيف األطفاؿ مجموعة مف اإلرشادات

والتعميمات لتفادي الوقوع في أي حوادث .فالطفؿ فقد حس األماف أي أنو لـ يعد يشعر باألماف في
محيطو وأصبح مقيدا في تصرفاتو وانتياؾ حؽ مف حقوقو أال وىو الحرية والمعب والتمت واكتشاؼ
الحياة دوف خوؼ أو وجؿ ،حيث وصؿ األمر ببعض األولياء إلى أف الطفؿ ال يرافؽ أي شخص
حتى ولو كاف مف المقربيف ما عدى المرخص ليـ .فالظاىرة أخذت أبعاد أخرى أثرت عمى حياة
اآلباء واألميات وسموكياتيـ اليومية ،حيث نظموا حياتيـ عمى أساس جدوؿ التوقيت المدرسي

ألطفاليـ وعمى حسب جرس المدرسة ،قاـ األولياء أيضا بتقسيـ األدوار فيما بينيـ فيما يخص
ميمة مرافقة األطفاؿ إلى المدرسة ذىابا وايابا وحسب تصريح بعض األولياء ىدا األمر سبب ليـ
مجموعة مف المشاكؿ داخؿ األسرة .المعالجة اإلعبلمية لظاىرة اختطاؼ األطفاؿ وتحريؾ الرأي
العاـ باتجاه معيف كانت ليا انعكاسات عمى المجتم والمعروؼ أف ىدا األخير إذا كاف يعيش في

حالة مف الرعب والخوؼ تنعدـ عنده إمكانية التفكير العقبلني وبالتالي فإنو قابؿ لتصديؽ كؿ ما

يقدمو القائموف عمى وسائؿ اإلعبلـ).164
الخاتمة:

يمكف اإلشارة في األخير إلى أف اإلعبلـ ىو عممية نقؿ األخبار والمعمومات مف المصدر إلى
المتمقي عبر وسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية ،لكف ونظ ار لمطبيعة االقتصادية لممؤسسات اإلعبلمية أو
أليديولوجيتيا أو انتمائيا السياسي يجعميا إما عف وعي أو بدوف وعي تق في ممارسات خارج دائرة
أخبلقيات اإلعبلـ كالتضميؿ والتيويؿ اإلعبلمي وىذا بغرض التأثير وتوجيو الرأي العاـ وفؽ ما
يصبوا إليو القائـ بالعممية االتصالية.
وما ظاىرة اختطاؼ األطفاؿ إال عينة مف القضايا التي قاـ اإلعبلـ بتحريؾ الرأي العاـ باتجاىيا
واثارة الخوؼ حوليا مثؿ جنوف البقر وانفمون از الخنازير واإلبوال وغيرىا ،وىذا يعتبر تضميؿ لمرأي
العاـ وتبلعب بعقوؿ البشر.
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تأثير إستخدام األنترنت عمى أنماط التواصل األسري في الجزائر
دراسة ميدانية عمى عينة من أسر
The impact of the Internet on family
communication patterns in Algeria
Field study on a sample of households

سيــــيمي خـــــالد
ليسانس عموم اإلعالم واالتصال

مسير مركز ثقافي بــــرج بوعريري
الجزائر

مستخمص :
كانت األسرة وما تزاؿ ميداف بحث واىتماـ كثير مف المتخصصيف في مختمؼ مجاالت العموـ االنسانية نظ ار

ألىميتيا باعتبارىا الخمية األولى والرئيسية التي يتكوف منيا المجتم  ،فاألسرة تتعرؼ مف حيف ألخر الى بعض
المشكبلت التي تؤدي الى اىتزازىا او تصدعيا بسبب البيئة المحيطة اذ اف لدراسة مشاكؿ االسرة والتطم في
ازماتيا والياـ بأسبابيا ضرورة أساسية باعتبارىا ظاىرة اجتماعية تعاني منيا جمي المجتمعات غير اف العصر

الذي نعيش فيو اليوـ يستحؽ باختيار تسمية عصر تكنولوجيا االتصاؿ والمعمومات التي ميزت عصرنا الحالي،

حيث أصبح مجرد قرية كونية صغيرة محدودة المعالـ واألبعاد وخاصة تمؾ المتعمقة بمعالجة المعمومات والتي تفرؽ
باالنترنت بحيث تعاير مف أىـ وسائط وسائؿ االتصاؿ الحديثة فقد اصبحت أداة التوجيو األولى مف جية واالعتماد
المتزايد والمكثؼ نحو استعماليا وتوظيفيا بقوة في جؿ المجاالت ،أف لـ نقؿ كؿ االنشطة البشرية مف جية اخرى

والتي مف المتوق اف تفرض سيطرتيا لعقود الحقة فيي اكثر نض ار وأعظميا تأثيرا.

لقد كاف القتحاـ اال نترنت لحياتنا أثار عميقة سواء عمى المستوى الجزئي او الكمي فتعتبر سبلحا استراتجيا ف ىذا

الوض الجديد فرض عمى المستخدميف تحديات جديدة شكبل ومحتوى عف الفترات السابقة فالعالـ اليوـ وبفضؿ
التسييبلت والمزايا التي منحتيا االنترنت لمبشرية ،إذا فيي مطالبة مف جيتيا بمسايرة ىذه التطورات والتأقمـ معيا
لكسب تحديات العصر وفي اطار كؿ ىذه المستجدات التي تطغى عمييا االنترنت.

إذا تحدثنا عف جانب التواصؿ و العبلقات االسرية التي تعتبر أساس المجتم في ىذه الدراسة كونيا تعمؿ عمى

ضماف استمرار التواصؿ بيف االفراد فتعتبر وليدة سياقات حضارية وثقافية وسياسية وتاريخية معينة  ،كما أنيا نتاج

اىتمامات ونشاط الفرد والجماعية كونيا تعتبر أحد الدعائـ اليامة لممجتم ولكونيا االنترنت تمثؿ تحديات العصر

.فمما القدرة عمى التأثير في التواصؿ داخؿ األسرة لدى مستخدمييا

فقد أصبحت تخرؽ مجاالت الحياة وأصبحت مف الممارسات المفضمة لدى األفراد وخاصة الشباب الذي يمثؿ

. مكانة ىامة بسبب المرتبة التي يتبنونيا داخؿ االسرة والمجتم كؿ

Abstract:
The family has been the field of research and interest of many specialists in different
fields of human sciences because of its importance as the first and main cell that
consists of society, the family is known from time to time to some of the problems that
lead to vibration or cracking because of the surrounding environment as the study of
family problems and look at Its crisis and importance are essential because it is a social
phenomenon that affects all societies, but the era in which we live today is worthy of
choosing the era of communication and information technology that characterized our
time. It has become a small, Especially those related to the processing of information,
which distinguishes the Internet to be considered one of the most important means of
modern communication has become the first guidance tool on the one hand and the
increased and intensive reliance on the use and use of force in most areas, if not transfer
all human activities on the other hand, which is expected to impose control For decades
it is more fresh and the most influential.
The Internet penetration of our lives has
profound effects both at the macro and macro level, which is considered a strategic
weapon. This new situation has imposed on users new challenges in form and content
from previous periods. The world today, thanks to the facilities and advantages granted
by the Internet to humanity, is therefore required to keep pace with these developments
and adapt to them. To win the challenges of the era and within the framework of all
these developments that overwhelm the Internet.
If we talk about the aspect of
communication and family relations that are the basis of society in this study because it
works to ensure continuity of communication between individuals, it is considered the
birth of certain cultural, political, historical and historical contexts. It is also the product
of the individual and collective interests and activities. When the ability to influence the
communication within the family to its users.of the era and withinthefram

 إشكالية الدراسة:أوال
يشيد العالـ العربي نموا مضطربا في انتشار خدمات الشبكة العنكبوتية "االنترنيت" واألجيزة
 بعد أف كاف قد بدأ مف مراكز النخب العسكرية فالجامعية،الطرفية وخصوصا الحواسيب
فاالقتصادية ثـ اإلعبلمية ثـ الثقافية إال أف بات يمتد يوما بعد يوـ في األوساط الشعبية نتيجة
. باطراد مستمر يوازيو انخفاضات مستمرة في كمؼ التشغيؿ،سيولة نشر شبكاتو سمكيا والسمكيا

حيث كاف لدخوؿ الحواسيب واستخدامات االنترنيت في الجامعات والمدارس الفضؿ في نشر ثقافة
وميارات استخداـ االنترنيت بحيث بات مف ال يجيد استخداـ االنترنيت كمف ال يجيد القراءة والكتابة
 ىكذا بدأ االنترنيت يدخؿ األحياء واحد بعد اآلخر ويدخؿ.قبؿ نصؼ أو رب قرف مف الزماف

البيوت واحد بعد اآلخر بشكؿ سري  ،مما سيكوف –والشؾ -لو األثر الممموس عمى أنواع عديدة

مف حياة المجتمعات العربية بمختمؼ قطاعاتيا.

قد توقؼ تقرير التنمية الثقافية العربية األوؿ عند اإلعبلـ الجديد والمقصود بو اإلعبلـ في شبكات
االتصاؿ الحديثة واالنترنيت راصدا ذلؾ مف خبلؿ معدالت النمو في عدد الخطوط الياتؼ الثابت
والياتؼ الخموي وأجيزة توفير خدمة االنترنيت ومعدالت النفاذ إلى االنترنيت ،وقد كشؼ التقرير
جممة مف الحقائؽ األساسية في االرتباط بيف وسائؿ اإلعبلـ واالنترنيت وتتمثؿ في التالي:

أوال :ترتبط أعمى معدالت الوجود اإلعبلمي العربي عمى الشبكة العنكبوتية بالصحافة العربية

المطبوعة وااللكترونية وتتنوع ما بيف جرائد يومية وأسبوعية ومجبلت ودوريات عربية.

ثانيا :يمي الصحؼ العربية في نسبة الوجود عمى االنترنيت المواق اإلذاعية والتمفزيونية ومف

المبلحظ أف لمقنوات التمفزيونية حضو ار عمى االنترنيت مف القنوات اإلذاعية.

ثالثا  :تأتي في المرتبة الثالثة الشبكات اإلخبارية العربية وتظـ المواق اإلخبارية والبوابات اإلعبلمية والمنتديات.
قد امتد تأثير ىذه التقنية الحديثة ليشمؿ جمي جوانب الحياة االقتصادية ،االجتماعية ،السياسية

والتعميمية في المجتمعات الحديثة ليصؿ إلى األسرة والتي تعتبر الوحدة األساسية في بنياف
المجتم  ،حيث لعبت األسرة دو ار أساسيا فست كيف مدارؾ اإلنساف وثقافتو ،كما ساىمت في تشكيؿ
منظومة القيـ التي يتمسؾ بيا ومقومات السموؾ االجتماعي بما فييا أنماط التواصؿ األسري ،أما
اليوـ فقد انتقؿ جزئ كبير مف ىذا لمدور إلى الشبكة العنكبوتية التي فتحت مجاال أماـ أنماط
التواصؿ الحديث فرد ،وسيمة) داخؿ األسرة التي تستخدميا إلشباع حاجات تتعمؽ بالعبلقات
االجتماعية ،فيناؾ مف يعتبرىا كمصدر مف مصادر الموضوعات التي تعمؿ عمى تنشيط الحوار

بيف أفراد األسرة المتباعديف ،وآخروف يستخدمونيا لميروب مف الواق مما يؤدي إلى العزلة واألسرة
الجزائرية ليست بمعزؿ عف ىذا الغزو التكنولوجي الذي احدث تحوالت عميقة داخميا ،وىو ما
يظير حاليا في مختمؼ التغيرات التي مست األسرة الجزائرية الحديثة ،والتي أصبحت أبناؤىا
يقضوف ساعات أماـ الشبكة العنكبوتية ومواقعيا التي ال تعد ،وخدماتيا التي ال تحصى وأصبح
التواصؿ بيف أفرادىا يقتصر عمى الجمؿ القصيرة التي تقتضييا الضرورة ،فعوضا أف يتحاور

األبناء م اآلباء واألزواج م الزوجات حوؿ رغباتيـ ومشاكميـ الدراسية أو العاطفية يفضموف

التوجو إلى االنترنيت ،وكأف البحث عف الحموؿ لمشاكميـ في العالـ االفتراضي أفضؿ مف العالـ
الواقعي .مما جعؿ الشبكة العنكبوتية تؤثر في العبلقات األسرية والعادات التواصمية لؤلفراد وأنماط
السموؾ لدى شرائح واسعة مف األسر الجزائرية .وىذا ما جعمنا نطرح التساؤؿ التالي:
 ما تأثير استخداـ الشبكة العنكبوتية عمى عممية التواصؿ داخؿ األسرة الجزائرية؟.

ويندرج التساؤؿ الرئيسي إلى فرعيف:

 ىؿ ساعد استخداـ االنترنيت عمى تقوية الروابط األسرية في المجتم الجزائري؟.

 كيؼ يؤثر استخداـ االنترنيت في أنماط التواصؿ األسري بيف أفراد األسرة الج ازئرية؟.

ثانيا :أسباب اختيار الموضوع

ىناؾ أسباب أدت إلى اختيار ىذا الموضوع منيا ما ىو ذاتي ومنيا ما ىو موضوعي ،وقد تمثمت
فيما يمي:

أ .األسباب الذاتية:

 الرغبة الشخصية منا في رف مستوى الثقافة التكنولوجية االنترنيت).
 ميمنا الشخصي إلى المواضي التي تندرج ضمف التخصص الذي ندرس فيو عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ).
 ميوالت خاصة نحو اإلعبلـ االجتماعي اإلعبلـ الجديد) بصفة عامة واإلعبلـ الجديد
بصفة خاصة.

 االىتماـ الشخصي بموضوع االتصاؿ ودوره في عممية التواصؿ بيف األفراد في األسرة.
 مبلحظتيا الشخصية لتأثير االنترنيت في محيطي األسري.

ب .األسباب الموضوعية:

 قمة الدراسات الميدانية والنظرية التي تناولت مثؿ ىذا الموضوع ،واف وجدت فيي في

الغالب تقتصر عمى أثر استخداـ االنترنيت في مجاؿ االقتصاد والبحث والتواصؿ

االجتماعي بشكؿ عاـ.
 التوجو العاـ لؤلفراد نحو الشبكة العنكبوتية لئلطبلع سواء عمى األخبار أو أخذ المعمومات واألخبار
منيا المحمية والدولية وبالتالي بياف لقيمة اإلعبلـ الجديد وماذا يمثمو بالنسبة لؤلفراد.
 التأثير الذي يمارسو اإلعبلـ الجديد االنترنيت) عمى مختمؼ الشرائح االجتماعية حيث
أصبح وسيمة إعبلمية وترفييية في نفي الوقت.

 التيافت الكبير لؤلسرار الجزائرية في السنوات األخيرة لممشاركة في خطوط االنترنيت.

ثالثا :أىمية موضوع الدراسة

مما ال شؾ فيو أف األسرة ىي العماد الذي يقوـ عميو البنياف االجتماعي ،ومنذ بدئ التاريخ وحتى

اليوـ تقوـ األسرة بالعديد مف الوظائؼ بيدؼ إشباع احتياجات أفرادىا وتييئيـ ليكونوا مواطنيف
صالحيف في إطار ثقافة المجتم  .وقد تأثر بنياف األسرة ووظائفيا والعبلقات بيف أفرادىا خبلؿ
العصور المختمفة بالتقدـ التقني في مختمؼ المجاالت ،حيث أف ىناؾ تفاعؿ مستمر بيف ىذه
التقنيات الحديثة وبيف المجتم الذي توجد فيو بكؿ فئاتو .مف ىنا جاءت أىمية ىذا البحث بعد محاولة
لمساعدة األسرة عمى االستفادة مف الشبكة العنكبوتية وحسف استخداميا بشكؿ يضمف سبلمة العبلقات بيف
أفرادىا .باإلضافة إلى توعية األسرة بالطريقة المثمى لبلستفادة مف ىذه الخدمة التي تعتبر حديثة عمى األسرة
والمجتم الجزائري ككؿ .تتمخص أىمية دراستنا فيما يمي:

 تكمف أىمية دراسة االتصاؿ في كونو يمثؿ أحد الدعائـ الرئيسية التي تعتمد عمييا األسرة

في تحقيؽ التواصؿ بيف أفرادىا ،وألف عممية التواصؿ تتسـ باالستم اررية وتتعدى فضاء

األسرة ،واالنترنيت أحد الوسائؿ التي تدعـ االتصاؿ داخؿ وخارج األسرة.
 تمثؿ ظاىرة االنترنيت مؤش ار عمى طبيعة ودرجة التغير االجتماعي ،الف تأثيره يتعدى
مجاؿ البحث العممي واالقتصادي والترفييي ،ذلؾ مف خبلؿ إحداث تغيرات في نوعية
العبلقات األسرية وما يرتبط بيا مف أدوار ووظائؼ يقوـ بيا األفراد داخميا ،مما قد
يعرضيا لمخطر مف جراء أشغاؿ كؿ فرد منيا ،وخاصة اآلباء عف أدوارىـ األسرية وما قد

يترتب عنو مف مشاكؿ اجتماعية.
 تمعب األسرة دو ار أساسيا في استقرار وتوازف المجتم مف خبلؿ الحفاظ عمى توازف العبلقات األسرية
وذلؾ بتواصؿ أفرادىا بصفة دائمة ،وفي ىذا المجاؿ تمثؿ ظاىرة التواصؿ عبر االنترنيت مؤشر خف
اختبلؿ في مستوى التواصؿ األسري ،مما يؤدي إلى ظيور بعض األزمات والمشاكؿ وىذا ما تبرزه

أىمية دراسة أبعاد ىذه الظاىرة ثقافيا واجتماعيا.
رابعا :أىداف موضوع الدراسة

تيدؼ ىذه الدراسة إلى محاولة دراسة أثر استخداـ االنترنيت عمى التواصؿ األسري والعبلقات
األسرية بيف األفراد ،والتي تشمؿ العبلقة بيف األب واألـ والعبلقات بينيما وبيف األبناء ،والعبلقة بف
األبناء يبعضيـ البعض.إذ تيدؼ ىذه الدراسة إلى محاولة تحقيؽ األىداؼ التالية:
 معرفة التأثير الذي يحدثو االتصاؿ عبر االنترنيت في العبلقات األسرية في المجتم
الجزائري الذي بدأ يشيد استخداما مكثفا لبلنترنيت في السنوات األخيرة.

 الوقوؼ عمى مدى انتشار استخداـ ىذه الوسيمة االتصالية بيف األسر الجزائرية واعتمادىا
كوسيمة سيمة واقتصادية لمتواصؿ االجتماعي.
 دراسة العبلقات االرتباطية بيف بعض المتغيرات المستقمة والتابعة موضوع البحث.
 الكشؼ عف طبيعة تعامؿ األفراد داخؿ المجتمعات االفتراضية المتاحة عبر االنترنيت
والتعرؼ عمى مدى تفضيميـ ليا ،ومدى تأثير ذلؾ عمى حياتيـ الواقعية.

 رصد مدى وجود رقابة مف الوالديف عمى استخداـ الشبكة العنكبوتية.
 رصد دواف استخداـ االنترنيت لدى األطراؼ المختمفة لؤلسرة .

خامسا :الدراسات السابقة
الدراسة األولى:

استخدامات االنترنيت في العالـ العربي .سامي طابع 2000م) .فقد كانت الدراسة استكشافية لعينة
عمرية بمغت  ) 0555مفردة مف طمبة الجامعات لخمسة بمداف عربية ىي :مصر ،السعودية ،الكويت ،اإلمارات

والبحريف ،وقد بينت نتائج الدراسة أف نسبة المستخدميف ليذه الشبكة قد بمغ  %27,6مف إجمالي المبحوثيف،

وتفاوت متوسط الوقت الذي بمضمونو في استخداـ االنترنيت أسبوعيا ما بيف ساعتيف بالنسبة لممبحوثيف
المصرييف وثبلث ساعات في اإلمارات ،وأرب ساعات في كؿ مف الكويت والبحريف ،وست ساعات في السعودية
وكاف الذكور أكثر استخداما الشبكة العنكبوتية مف اإلناث وقد يتبيف مف الدراسة أف االنترنيت يعد مصد ار
لؤلخبار والمعمومات لمغ البية العظمى مف المبحوثيف ،تمييا التسمية وقضاء وقت الفراغ واستخداـ البريد االلكتروني
في المرتبة الثالثة ،ولـ يكف ىناؾ أي اختبلفات جوىرية بيف الذكور واإلناث.
توظيف الدراسة:

موضوع ىذه الدراسة يركز عمى استخدامات االنترنيت في العالـ العربي ،ودراستنا ركزت عمى
تأثير االنترنيت عمى أنماط التواصؿ األسري ،إذ تقترب ىذه الدراسة مف دراستنا ألنيا تركز عمى
شريحة ىامة ضمف عينة دراستنا األولى وىي الشباب والمراىقيف.
الدراسة الثانية:
االنترنيت واستعماالتيا بالجزائر .حسيبة قيدوم 2001م2002-م).
ركزت ىذه الدراسة عمى معرفة عادات واشباعات االستعماؿ بالجزائر العاصمة ،وأجريت ىذه

الدراسة الميدانية عمى مستخدمي االنترنيت مف خبلؿ مقاىي االنترنيت والمؤسسات التعميمية
واإلدارة ،وخمصت نتائج الدراسة إلى أف أغمب المستخدميف مف فئة الشباب  )05-72سنة
واألغمبية يستعممونيا ألكثر مف ساعة ،ومف بيف الخدمات األكثر شيوخا خدمة النسيج العالمي،
البريد االلكتروني ،وتمييا المحادثة المباشرة ثـ المنتديات ،وأخي ار خدمة نقؿ الممفات ،وقد تمثمت
دواف االستعماؿ في إشباعات ذات قيمة اجتماعية ونفسية ،ولقد توصمت الدراسة أيضا إلى أف

 %50مف المستخدميف اعترفوا بحضور الشعور باالرتياح أثناء االستخداـ ،وأف  %20مف
المستخدميف يفضموف االنفراد أثناء استعماليـ لمشبكة ،وقد صرح البعض منيـ بالعزلة واالنقطاع
عف العالـ المحيط أثناء االستخداـ.

توظيف الدراسة:

موضوع ىذه الدراسة يركز عمى اآلثار اإليجابية والسمبية التي خمقيا الستعماؿ شبكة االنترنيت
عمى المجتم الجزائري ككؿ ،إذ تقترب ىذه الدراسة مف دراستنا ألنيا ترتكز عمى اآلثار والتحوالت

التي أحدثتيا االنترنيت ،وكذلؾ ألنيا تبحث في السموكيات المترتبة عف استعماؿ االنترنيت ومدى
تأثيرىا في التغير االجتماعي.
الدراسة الثالثة:

اثر استخداـ االنترنيت عمى العبلقات األسرية بيف أفراد األسرة السعودية في محافظة جدة مف

إعداد إليام بنت فريج بف سعيد العويضي ،رسالة مقدمة ضمف متطمبات الحصوؿ عمى درجة
الماجستير في االقتصاد المنزلي ،تخصص سكف و إدارة المنازؿ.
كاف تساؤليا الرئيسي كالتالي:
ىؿ أثرت شبكة االنترنيت عمى العبلقات األسرية؟.
أما بالنسبة ألدوات جم البيانات فقد تطمبت ىذه الدراسة واعداد وبناء استمارات استبياف توجو مف
الزوج والزوجة واألبناء والتعرؼ عمى أثر استخداـ االنترنيت عمى العبلقات األسرية داخؿ األسرة

السعودية بمحافظة جدة .تتمثؿ نتائج الدراسة في:

 يعد تأثير استخداـ االنترنيت عمى العبلقات األسرية بيف أفراد األسر في مجتم الدراسة
تأثير محدود وبسيط.
 نصؼ المبحوثيف تقريبا ينظموف استخداميـ لبلنترنيت بمستوى متوسط كما أنيـ يخضعوف
لرقابة متوسطة.

 ارتفاع أفراد العينة الذيف يروف أف االنترنيت ذات تأثير سمبي عمى المجتم السعودي دينيا وأخبلقيا.
 توجد فروؽ ذات داللة معنوية بيف مدة استخداـ الزوج لبلنترنيت وبيف تأثير ذلؾ االستخداـ
عمى العبلقة بيف الوالديف واألبناء مف وجية نظر الوالديف.
 اتضح وجود عبلقة ارتباطية طردية معنوية بيف استخداـ األبناء لبلنترنيت وبيف تأثير ذلؾ
عمى العبلقة بيف الوالديف واألبناء.

توظيف الدراسة:

مف أوجو التشابو بيف ىذه الدراسة ودراستنا أف كبلىما يحمؿ نفس العنواف ،كذلؾ نفي األىداؼ،
أما أوجو االختبلؼ فيذه الدراسة في منطقة جدة بالسعودية أما دراستنا فركزت عمى المجتم سكاف
األخضرية بالجزائر ،كذلؾ ركزت الدراسة السابقة عمى العبلقة بيف الزوجيف والعبلقة بيف اآلباء
واألبناء والعبلقة بيف األبناء ببعضيـ البعض ،أما ما يخص دراستنا فركزت عمى العبلقة بيف
الزوجيف والعبلقة بيف اآلباء واألبناء .تظير نقط االستفادة مف ىذه الدراسة في:
 االستفادة مف بعض المعمومات النظرية فيما يخص األسرة واالنترنيت؟ -االستفادة أيضا مف اإلجراءات المنيجية لمدراسة.

الدراسة الرابعة:

مجتم اإلعبلـ والمعمومات ،دراسة استكشافية لبلنترنيت الجزائرييف .محمد لعقاب .)2001-2000
اقتضت طبيعة الموضوع استخداـ منيجييف اثنيف ىما المنيج التاريخي والوصفي ،ويتوق الباحثوف
أف ما أحدثتو تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة في نياية القرف العشريف وبداية القرف الواحد والعشريف،

سيفوؽ تأثيره في المجتم العالمي التأثير الذي أحدثتو اختراع الطباعة في القرف الخامس عشر فقد

أشار الباحث إلى أف مجتم اإلعبلـ والمعمومات والذكاء اإلنساني يشكؿ حقبة مف تاريخ البصرية،
سيتجاوز المجتم الصناعي إلى تجسيد مجتم عصر ثورة االتصاؿ وتمخصت نتائج ىذه الدراسة

عمى أف الجزائر حققت تقدما ىاما في مجاؿ توفير تكنولوجيا المعمومات حيث أنيا تممؾ شبكات
اتصالية ىامة تغطي مختمؼ التراب الجزائري ،يبلحظ كذلؾ أف انتشار االنترنيت في الجزائر يتـ
بوتيرة سريعة جدا سواء مف حيث االستخداـ أو ظيور شركات توزي الخدمات أو إنشاء محركات
جزائرية فضبل عف تنوع استخداماتيا .كذلؾ ظيور مجتمعات إلكترونية تعرؼ باسـ المجتمعات
االفتراضية التي تمتؽ عف طريؽ االنترنيت ولما ظير ىذا المجتم االلكتروني الجديد ،ظيرت

مشاكؿ اجتماعية.

توظيف الدراسة:
موضوع ىذه الدراسة يركز عمى التحوالت التي أحدثتيا ىذه التكنولوجيا عمى المجتم ككؿ،

ودراستنا ركزت عمى تأثير االنترنيت في التواصؿ األسري داخؿ األسرة الواحدة باعتبارىا النواة
األساسية في كؿ المجتمعات.
الدراسة الخامسة:

أثر استخداـ االنترنيت عمى التفاعؿ االجتماعي والصحة النفسية لمفرد .كروات وزمبلءه 1998 )Krawtم.
مف أىـ نتائج ىذه الدراسة ىو أف استخداـ االنترنيت المتزايد يؤثر وبشكؿ كبير عمى مستوى
االتصاؿ والمشاركة م أفراد األسرة داخؿ المنزؿ ،ويقمؿ مف مقدار التواصؿ االجتماعي في المحيط
الذي ينتموف إليو ،كذلؾ بنيت الدراسة بأف كثرة استخداـ االنترنيت والجموس أماـ لسعات طويمة
يؤدي إلى حاالت مف االكتئاب والوحدة االجتماعية.

توظيف الدراسة:

 تقترب ىذه الدراسة مف دراستنا ألنيا تبحث في األثر الذي تختمفو اإلدماف عمى شبكةاالنترنيت ومدى تأثيرىا في التغير االجتماعي.

 تختمؼ ىذه الدراسة كميا عف دراستنا في تناوليا التأثير المحتمؿ االنترنيت) حيث ركزت عمىالجانبيف الجانب النفسي أكثر مت الجانب االجتماعي ،لكف دراستنا تناولناىا مف الجانب االجتماعي.

سادسا :المقاربة النظرية لمدراسة
إف ىذه الدراسة في ضوء منظوراف االستخداـ وتمبية الرغبات اإلشباعات) إذ أنيما كفيبلف

بتحقيؽ أىداؼ الدراسة في حقؿ االتصاؿ ،ينظر إلى األسرة عمى أنيا جزء ميـ داخؿ المنظومة

االجتماعية لممجتم  ،إلى جانب منظومات أخرى كالمنظومة السياسية والمنظومة االقتصادية .165إذ
تعد النظرية قالب فكري منظـ يبدأ بمجموعة مف التخيبلت الدقيقة والتي تسمى بالفروض العممية،
 - _165بسام عبد الرحمان المشاقبة ،نظريات اإلعالم ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،األردن2011 ،م ،ص.64

حيث تقوـ بربط مجموعة مف المتغيرات وتساعد الباحث عمى تفسير العبلقة بيف ىذه المتغيرات تفسي ار
منيجيا .166فالنظرية تكتسي أىمية كبيرة في البحث العممي ،وتعد مرحمة ضرورية ال يمكف االستغناء
عنيا ،حيث تساعد الباحث عمى تنظيـ الوقائ وبناء الفرضيات والوصوؿ إلى نتائج .167أما

النظرية األنسب في تقديـ وحدات التحميؿ والتزويد بآليات التفسير لمموضوع محؿ الدراسة ىي
نظرية االستخدامات واإلشباعات.

مفيوم نظرية اإلشباعات واالستخدامات:
ىي نظرية تيتـ بدراسة االتصاؿ الجماىيري دراسة وظيفة منظمة ،فخبلؿ العقد العشريف أدى إدراؾ عواقب

الفروؽ الفردية ،والتبايف االجتماعي عمى إدراؾ السموؾ المرتبط بوسائؿ اإلعبلـ ،إلى بداية منظور جديد
لمعبلقة بيف الجماىير ووسائؿ اإلعبلـ ،وكاف ذلؾ تحوال مف رؤية الجماىير أنيا عنصر سمبي غير فعاؿ عمى

أنيا فعالة في انتقاء أفرادىا لرسائؿ ومضموف مفضؿ لوسائؿ اإلعبلـ.168
فروض النظرية:

يمخص كارتز وزمبلئو افتراضات ىذه النظرية في النقاط التالية:
 إف أعضاء الجميور مشاركوف فعالوف في عممية االتصاؿ الجماىيري ويستخدموف وسائؿ
االتصاؿ لتحقيؽ أىداؼ مقصودة تمبي توقعاتيـ.

 يعتبر استخداـ وسائؿ االتصاؿ عف الحاجات التي يدركيا أعضاء الجميور ويتحكـ في ذلؾ عوامؿ
الفروؽ الفردية وعوامؿ التفاعؿ االجتماعي ،وتنوع الحاجات باختبلؼ الجميور.
 التأكيد عمى أف الجميور ىو الذي يختار الرسائؿ والمضموف الذي يشب حاجاتو ،فاألفراد
ىـ الذيف يستخدموف وسائؿ االتصاؿ ،وليست وسائؿ االتصاؿ ىي التي تستخدـ األفراد.

 يستطي أفراد الجميور دائما تحديد حاجاتيـ ودوافعيـ وبالتالي يختاروف التي تشب تمؾ الحاجات.

 يمكف االستدالؿ عؿ المعايير الثقافية السائدة مف خبلؿ استخدامات الجميور لوسائؿ
االتصاؿ وليس مف خبلؿ محتوى الوسائؿ فقط.169

عناصر نظرية االستخدامات واإلشباعات (:دواف استخداـ الجميور لوسائؿ اإلعبلـ)
ترتبط دواف التعرض لوسائؿ اإلعبلـ بمجموعة مف الحاجات تتمخص أساسا في :حاجات معرفية
أي الحاجة إلى الخبر والمعرفة بشكؿ عاـ ،وحاجات عاطفية كالحاجة إلى اإلحساس باألخوة

 _166المعجم العربي األساسي ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،تونس8515 ،م ،ص.402
 _167عبد الرحيم درويش  ،مقدمة إلى علم االتراش ،مكتبة نانسي للنشر ،د مياط4009 ،م ،ص.42
 _168حسين عماد مكاوك ،ليلى حسين السيد ،االتراش ونظرياته المعاررة ،الدار المررية اللبنانية ،القاهرة ،ص445
 _169مذكرة بوزيان عبد الغني ،استخدامات الشباب الجزائرك للبرامج الثقافية التلفزيونية للقناة األرضية واإلشباعات المحققة منها ،قسم
علوم اإلعالم واالتراش ،جامعة باجي مختارة ،عنابة4080 ،م ،ص.28

والمحبة والفرح ،حاجات اجتماعية ،وحاجات تحقيؽ الذات والحاجة إلى الترقية ،أيضا إلييا الحاجة

إلى اليروبية كالحاجة إلى إزالة التوتر ،أما عف الدواف فيقسميا روبن إلى فئتيف
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 الدواف الوظيفية النفعية) :تعني اختيار الفرد لنوع معيف مف المضموف لوسيمة اتصالية
معينة إلشباع حاجاتو مف المعمومات والمعرفة.
 الدواف الطقوسية :وتستيدؼ تمضية الوقت والتنفيس واالسترخاء واليروب مف الروتيف
اليومي والمشكبلت.

إشباعات الجميور مف وسائؿ اإلعبلـ :ويفرؽ لورانس وبيز بيف نوعيف مف اإلشباعات:
أ .إشباعات المحتوى :وتنتج عف التعرض لمحتوى وسائؿ اإلعبلـ وىي نوعيف :إشباعات
توجييية تتمثؿ في مراقبة البيئة والحصوؿ عمى المعمومات ،واشباعات اجتماعية يقصد بيا
ربط المعمومات التي يحصؿ عمييا الفرد بشبكة عبلقاتو االجتماعية.

ب .إشباعات العممية :وتنتج عف عممية االتصاؿ واالرتباط بوسيمة محددة وىي نوعيف:
إشباعات شبو توجييية وتتحقؽ مف خبلؿ تخفيؼ اإلحساس بالتوتر ،والدفاع عف الذات،
وتنعكس في برامج التسمية والترفيو واإلثارة واشباعات شبو اجتماعية مثؿ التوحد م
شخصيات وسائؿ اإلعبلـ ،وتزيد ىذه اإلشباعات م ضعؼ عبلقات الفرد االجتماعية

واحساسو بالعزلة.
نقد النظرية:

يبدو مما سبؽ أف ىذه النظرية تق عمى النقيض مف النظريات التي تقدس تأثير وسائؿ االتصاؿ،

ألجؿ ذلؾ تمقت مجموعة مف االنتقادات أكثرىا شيرة ىي التي أوردىا ماكويل 2525م:

 تعتبر مقاربة نفسية جدية ومبالغ فييا ،فيي تمغي احتماالت التواصؿ م تفسيرات أخرى.
 تعتمد بإفراط عمى دفاتر ذاتية لمحاالت النفسية لممستخدميف.
 تتراوح باستمرار بيف جبرية الدواف والحاجات األساسية لممستخدـ وبيف تطوعية المستخدـ
التفاعمية م الرسائؿ وىما حداف متناقضاف.

 تفترض بأف السموؾ اتجاه الوسيمة يعتمد عمى االختيار الواعي والعقبلني إال أف المبلحظة
عادات االستخداـ الموجية لو.171

عالقة النظرية بالدراسة:

ىناؾ عدة أسباب تربط بيف التواصؿ األسري وطرؽ استخدامات االنترنيت نذكر فيما يمي:

 _170باديس لونيس ،جمهور الطلبة الجزائريين واالنترنيت ،مذكرة مكملة لنيش شهادة الماجستير في علوم اإلعالم واالتراش ،جامعة
منتورك ،قسنطينة4001 ،م ،ص42
 _171باديس لونيس (مرجع سبق ذكره) ،ص.42

 تولد العبلقات األسرية وصراعات قد تؤثر في دف األفراد إلى استخداـ االنترنيت لتخفيؼ
الضغوط النفسية.

 مف الممكف كذلؾ أف تولد الظروؼ األسرية وعيا بمشكبلت تتطمب االىتماـ والمعالجة ومف
الممكف أف يمجأ الشخص لبلنترنيت لمحصوؿ عمى المعمومات الخاصة بتمؾ المشكبلت
التي تعمؿ عمى تنشيط الحوار والتواصؿ داخؿ األسرة.
سابعا :فرضيات الدراسة
الفرضية األولى:
عادات استخداـ األسرة الجزائرية لبلنترنيت.
الفرضية الثانية:

استخدامات االنترنيت في تمبية حاجات ورغبات أفراد األسرة الجزائرية.
الفرضية الثالثة:

االنترنيت تؤدي إلى تغيير األدوار االجتماعية داخؿ األسرة الجزائرية.
ثامنا :تحديد مفاىيم الدراسة

_ األثر_ االستخداـ_ االنترنيت_ التواصؿ االتصاؿ)_ األسرة
 .1مفيوم األثر:

أ .لغة :تأثر يتأثر تأثي ار بالشيء ،أي يطب بو كما جاء في المنجد األبجدي.172وأثر يؤثر،
أثر ،تأثي ار في الشيء أي ترؾ فيو أث ار.173

ظة تأثير جاءت مف المصدر اثًر :وتعني أحدث وقعا ،وترؾ صدى كأف نقوؿ أحدث تأثي ار في
لف َ
نفوس الحاضريف كقوؿ جبران خميل جبران" :كأنيا تريد أف تخترؽ بعينيا لترى تأثير كبلميا في
عواطفي" ،وحيف قمنا أيضا" :لـ يكف ييدؼ إلى التأثير عميو أي إخضاعو لمفعوؿ ما" .قاؿ الخميؿ

بن أحمد الفراىدي" :األثر بقية ما يرى مف كؿ شيء ،وما ال يرى بعد أف يتبقى فيو عبلقة،
واآلثار ،األثر كالفبلح والفمح ،والسدد والسداد" .قاؿ الخميؿ أيضا":أثر السيؼ ضربتو ،وتقوؿ ومف
يشتري سيفي وىذا أثره يضرب لممجرب المختبر".

ب .اصطالحا :يعرؼ التأثير بأنو نتيجة االتصاؿ ويق عمى المرسؿ والمتمقي عمى السواء ،وقد
يكوف نفسيا أو اجتماعيا أو معرفيا ،ويتحقؽ أثر وسائؿ اإلعبلـ مف خبلؿ تقديميـ األخبار
والمعمومات والترفيو ،واإلقناع ،واألثر اإلعبلمي يتحقؽ عمى مدي بعيد ونتيجة التراكـ في
األغمب ويختمؼ عف ردود الفعؿ ورج الصدى المباشر .يعرؼ أيضا أنو ما يمكف أف

 _172المنجد األبجدك ،معاجم دار الشروق ،بيروت ،لبنان8512 ،م ،ص.28
 _173علي بن هادية وآخرون ،القاموس الجرير ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر8555 ،م ،ص804

تحدثو الوسيمة اإلعبلمية أيا كانت ،مف تبديؿ ،تحويؿ ،تعديؿ أو تغيير أو حتى تثبيت في

مواقؼ الجميور وسموكياتو عمى المدى القصير أو المتوسط أو البعيد.

بعض التغيير الذي يط أر
حسب محمد منير حجاب في موسوعتو اإلعبلمية يمكف تعريؼ التأثير عمى أنو ْ
عمى مستقبؿ الرسالة كفرد ،فقد تمقت الرسالة انتباىو وادراكو وقد تضيؼ إلى معموماتو معمومات جديدة ،وقد
تجعمو يكوف اتجاىات جديدة أو يعدؿ اتجاىاتو القديمة ،وقد تجعمو يتصرؼ بطريقة جديدة أو يعدؿ سموكو
السابؽ ،وىناؾ مستويات عديدة لمتأثير ابتداء مف االىتماـ إلى حدوث تدعيـ داخمي إلى حدوث تغيير عمى

تمؾ االتجاىات زفي النياية إقداـ الفرد عمى سموؾ عالي.174

ت .التعريف اإلجرائي :يعرؼ بأنو الشيء الذي يترؾ انطباعا أو أث ار عمى نفسية الفرد فيميؿ
إلى تفضيمو عف غيره ،ومف ثـ قد يحدث تغيير في اتجاه سموؾ الفرد اتجاه ما سمعو أو
قرأه أو شاىده ،كأف نقوؿ" :ما ىو األثر الذي تركو فيؾ ىذا الخطاب؟".

كما يمكف تعريؼ التأثير عمى أنو طريقة إدراؾ البرامج التمفزيونية وأسموب االستجابة ليا مف خبلؿ
المشاىدة ،وتعد المبلحظة عمى أنيا أساس دراسة التأثير ونميز ذلؾ في تبدؿ تعبيرات الوجو
وتقمص العضبلت وانبساطيا وغير ذلؾ مف اإلجراءات السيكولوجية مثؿ تحرؾ حدقة العيف وغيرىا
مف أساليب دراسة المشاىدة.
 .1مفيوم االستخدام:

أ .لغة :استخداـ مصدر ،استخدـ ،يستخدـ  ،استخداما ،استخداـ آلة أي استعماليا.175

ب .اصطالحا :يعرؼ االستخداـ بأنو ما يستخدمو الفرد فعميا مف المعمومات أي أنو االستخداـ العقمي
لممعمومات التي يحتاجيا بالفعؿ ،واالستخداـ في مجاؿ االنترنيت يتخذ مفيوميف ىما:

 االستخداـ العاـ :وىو الدخوؿ إلى الشبكة دوف تحديد مسبؽ لعممية االستخداـ،
 االستخداـ الخاص :وىو االستخداـ المتخصص الذي يكوف في غالب األحياف في إطار
عمؿ مثؿ التجارة اإللكترونية والبي والشراء.176)...

ت .إجرائيا :والمقصود بذلؾ ىو مدى تنظيـ االستخداـ والرقابة التي تفرض عمى المستخدـ مف
قبؿ أفراد األسرة اآلخريف وكذلؾ ما يفرضو الشخص عمى نفسو مف قيود عند استخدامو
االنترنيت كتحديد مدة زمنية معينة لبلستخداـ.

 .1مفيوم االنترنيت:

 _174يامين محمد بودهان ،الشباب واالنترنيت ،دار مجدالوك للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن4084 ،م4082/م ،ص:ص 88←80
 _175معجم المعاني الجامع ،معجم عربي عربي  www.almaany.com/ar/dic/or/arبزيارة الموقع يوم  2017/04/20على
الساعة 11:00
 _176بورحلة سليمان ،أثر استخدام االنترنيت على الطلبة الجامعيين وسلوكياتهم ،مذكرة لنيش شهادة الماجستير في علوم اإلعالم
واالتراش ،جامعة يوسي بن خدة ،الجزائر2008 ،م ،ص:ص 121←119

أ .لغة :تعني  NETأي الشبكة ،أنيا قالب خيالي  FICTIONQL MATRIXأو نسيج
عنكبوتي  WEPوتمثؿ الشبكة البنية األساسية لممعمومات العالمية ،ويمكف الوصوؿ إلى
المعمومات مف االنترنيت عف طريؽ الدخوؿ عبر سمسمة مف البوابات التي توصؿ كؿ
منيما لؤلخرى.177

صاغ العرب المحدثوف العديد مف الكممات لكي تحؿ محؿ الكممة الدخيمة االنترنيت لنجد أمامنا كممات
مبعثرة ،الشابكة ،والمعماـ والشبكة .إف كممة االنترنيت لـ تكف معروفة في المغة االنجميزية مف قبؿ بؿ نشأت

نتيجة إدخاؿ السابقة "إنتر" التي تشير إلى العبلقة البينية بيف شيئيف أو أكثر ،وكممة "نت" تعني الشبكة

لتعكس حقيقة أ االنترنيت ىي شبكة واسعة تربط بيف العديد مف الشبكات المحدودة.178

ب .اصطالحا :االنترنيت ىي مجموعة مف الحاسبات المنتشرة جغرافيا عبر العالـ والمرتبطة
مف خبلؿ شبكات محمية وشبكات واسعة وموزعة في العالـ بيدؼ نقؿ البيانات عمة
الشبكة ،ولذلؾ أطمؽ عمى االنترنيت شبكة الشبكات ،والشبكات التي ترتبط ىذه الحاسبات
تستخدـ عدة وسائط لبلتصاؿ فيما بينيا ،وبحكـ عممية االتصاؿ بيف ىذه الشبكات

والحاسبات عمى االنترنيت بروتوكوؿ االتصاؿ  TCP/IPوالذي يسمح لمحاسبات المختمفة
بأف تتحادث وتفيـ بعضيا البعض .وتعتبر االنترنيت وعاء ضخما جدا مف المعمومات
التي يتـ تحديثيا بصفة مستمرة في حاسبات منتشرة حوؿ العالـ.
يعرؼ كذلؾ أنو الشبكة اإللكترونية المكونة مف مجموعة مف الشبكات التي تربط الناس
والمعمومات مف خبلؿ أجيزة الكمبيوتر واألجيزة الرقمية بحيث تسمح باالتصاؿ بيف شخص وآخر،

كما تسمح باسترجاع ىذه المعمومات .179يعرفيا مؤيد عبد الجبار الحديثي بقولو":االنترنيت مجموعة مف

شبكات االتصاالت المرتبطة ببعضيا وال يحكميا كياف واحد بمفرده ،وانما يدير كبل مف مكوناتيا ومؤسسات
عامة وخاصة ،وىي أكبر مف مجموعة أجزائيا وتشمؿ كنو از ضخمة مف الموارد في حواسيب االنترنيت ،وىي
تظـ ثبلث مستويات مف الشبكات تترب عمى :شبكات األساس أو العمود الفقري المتمركزة في الو.ـ.أ ،تمييا
الشبكات المتوسطة بالجامعات والمؤسسات الكبرى ،وتمثؿ مصد ار ىائبل مف المعمومات المختمفة لمبلييف

البشر في شتى أنحاء العالـ فرصة التواصؿ مف خبلؿ تزاوج وتكامؿ تكنولوجيا االتصاالت والحاسبات".
الفرق بين االنترنيت واالنترانت واالكسترانت(:)INTERNET, ENTRANT, EXTRANT

في الوقت الذي انتشرت فيو االنترنيت انتشا ار كبي ار في نياية التسعينات وعرفت الشبكات المعموماتية تطو ار الح في األفؽ
ميبلد شبكة جديدة تسمى شبكة االنترنيت ،وبدأ استخداـ ىذه الشبكة الجديدة عمى نطاؽ واس وأصبحت بالنسبة لعديد مف
 _ 177محمد فتحي عبد الهادك و د.أبو السعود إبراهيم ،النشر اإللكتروني ومرادر المعلومات اإللكترونية ،دار الثقافة العلميةً ،ص:ص
121←119
 _178محمد حميدك الفاتح وآخرون ،تكنولوجيا االتراش واإلعالم الحديثة االستخدام والتأثير ،مؤسسة كنوز الحكمة ،الجزائر2011 ،م ،ص.48
 _179د.حلمي خضر سارك ،ثقافة االنترنيت ،دراسة في التوارش االجتماعي ،دار مجدالوك للنشر والتوزيع4009 ،م ،ص.40

الشركات المحور والعمود الفقري ليسر العمؿ داخميا ،والمقصود باالنترنيت ىي الشبكة الداخمية التي ال تتعدى حدود الشركة

الواحدة والتي ليا معظـ خصائص االنترنيت ولكف ال تتسـ بأية عبلقة م أطراؼ خارجية وال تتعدى حدود العبلقات الداخمية
بيف أفراد الشبكة الواحدة ،وىي مبنية عمى نظاـ البريد اإللكتروني المعروؼ واف كاف مقصو ار فقط عمى عمميات االتصاالت
بيف أفراد الشركة سواء كانوا في المبنى نفسو أو في بمدة أخرى.
يعتبر ىذا المصطمح جديدا وتعني الشبكة الداخمية والشبكة الشخصية الفعمية ،واالنترنيت ببساطة
ىي تطبيؽ لؤلعراؼ والتقنيات التي توظفيا ،ولكف عمى نطاؽ شبكة خاصة بمؤسسة أو شركة،
وتتميز ىذه الدوائر بأنيا تغطي مظي ار منتظما لقواعد بيانات العمبلء وممفات االتصاؿ ومعمومات

المنتجات ،مما يعني مظي ار منتظما لقواعد بيانات العمبلء وممفات االتصاؿ ومعمومات المنتجات،
مما يعني أنيا أسيؿ استخداما مف قبؿ الموظفيف ،وبيدؼ بناء المؤسسات لتسييؿ تسيير أعماليا
اليومية ،ورغـ أف شبكة االنترنيت عرفت انتشا ار كبي ار في أوساط المؤسسات والشركات لكونيا
أحدث وأسرع وأدؽ طريقة لتبادؿ المعمومات داخؿ المؤسسات ،فقد عاب البعض استقبللية نظاـ

االنترنيت وبعده عف األظراؼ الخارجية ،في حيف رأى البعض اآلخر أف نجاح مشروع مالف يأتي
إال بعبلقة متواصمة واتصاؿ دائـ م موزعيو وعمبلءه.

إلزالة عيب استقبللية االنترنيت لكانت البد أف تتس لتشمؿ أظرافا خارجية قد تكوف لصيقة
بالمؤسسة والمؤسسة نفسيا باالطبلع عمى ىذه البيانات وىذا عالـ جديد تحتـ ظيوره وىو عالـ
االكسترانت والتي ىي نتائج لتزاوج كبل مف االنترنيت وتعني خمؽ عبلقة جديدة بيف المؤسسات
وبيف عمبلئيا وشركاتيا ويمكف عد االكسترانت حمقة وصؿ بيف االنترنيت العامة وبيف االنترانت
الخاصة ،فيي تسمح لشركاء أعماؿ المؤسسة بالمرور عبر الحوائط النازية  FIRE WALLSالتي

تمن ولوج الدخبلء  INTRUDERSوالوصوؿ لبيانات المؤسسة أو عمى األقؿ جزء منيا وىكذا

يمكف القوؿ أف االكسترانت يمكف النظر إلييا عمى أنيا ذلؾ الجزء مف االنترانت والذي امتد
لممستخدميف مف خارج المؤسسة وحواجز الشبكات لخدمة األعماؿ وبيف شركاء األعماؿ.180

أ .إجرائيا :وعميو فاالنترنيت وسيمة اتصاؿ تجم أكثر مف وسيمة في وقت واحد في اعتمادىا عمى

النصوص المكتوبة كما أنيا تسمح باالتصاؿ ذو اتجاىيف مثؿ التمفوف ،كما أنيا وسيمة سمعية
بصرية مثؿ التمفزيوف ،فاالنترنيت وسيمة اتصاؿ يؤدي عدة مياـ بأسموب تفاعمي وىي تتمت بميزة

التفاعمية أكثر مف أي وسيمة أخرى.
 .2تعريف االتصال:

أ .لغة :جاء في لساف العرب االتصاؿ ىو الصمة ،ما اتصؿ بالشيء ،قاؿ الميثي":كؿ شيء
اتصؿ بشيء فيما بينيما وصمة أي اتصؿ وذريعة.
وصمة الشيء وصبل وصمة ضد اليجراف والوصوؿ خبلؼ لمفصؿ.
 _180محمد الفاتح وآخرون (مرجع سبق ذكره) ،ص:ص .98←25

كممة اتصاؿ مشتقة مف الكممة االنجميزية  Communicationمشتقة أصبل مف الكممة البلتينية

والتي  Communusوالتي تعني الشيء المشترؾ وفعميا كومينكار أي يذي أو يشي .181

ب .اصطالحا :ويعني االتصاؿ حسب ريكارد أندي "عممية يقصد مصدر نوعي بواسطة إثارة
استجابة نوعية لدى مستقبؿ نوعي أي أنو عممية مقصودة ىادفة وذات عناصر محددة.

ويرى عالـ االجتماع تشالز رايت بأنو "عممية نقؿ المعنى أو المغزى بيف األفراد" .أما تشالز كولي
يرى بأف االتصاؿ يعني "ذلؾ الميكانيزـ الذي مف خبللو توجد العبلقة اإلنسانية وتنمو وتتطور
الرموز العقمية بواسطة وسائؿ نشر ىذه الرموز عبر المكاف واستمرارىا عبر الزماف .أما االتصاؿ

بالنسبة لجورج لندبنرج فيو "نوع مف التفاعؿ يحدث بواسطة الرموز التي قد تكوف حركات أو صور
أو لغة أو أي شيء آخر يعمؿ كمنبو لمسموؾ.182

ت .إجرائيا :االتصاؿ ىو عممية نقؿ وتبادؿ المعمومات واألفكار ممثمة في اتجاىات وسموؾ
وعواطؼ ومشاعر مف فرد آلخر أو جماعة مف األفراد داخؿ األسرة أو العائمة الواحدة وىو
أساس كؿ تفاعؿ وتواصؿ أسري.

 .2مفيوم األسرة:

أ .لغة :األسرة مف الناحية المغوية كما ورد في المنجد األبجدي ،بمعنى جم أسر ،رىط
الرجؿ األدنوف بمعنى عشيرتو ألنو يتقوى بيـ .183جاء في قاموس الجرير لمطبلب ،األسرة

ىي الرجؿ أو المرأة جم أسر .واألسرة في المغة مشتقة مف األسر واألسر لغة يعني القيد،
واسارة الرجؿ قيده أو أخذه أسي ار وما ييمنا ىنا مف حيث كانت األسرة أىؿ الرجؿ وعشيرتو

فأف األسر والقيد ىنا يفيـ منو العبء الممقى عمى إلنساف أي المسؤولية لذلؾ فإف المفيوـ

المغوي لؤلسرة يبنى عف المسؤولية .184تعرؼ كذلؾ أنيا مأخوذة مف األسر ،والشد لذلؾ
تفسر بأنيا الدرع الحصينة ،فإف أعضاء األسرة يشد بعضيـ أزر البعض ،ويعتبر كؿ منيـ
درعا لآلخر ،وتطمؽ كذا عمى أىؿ الرجؿ وعشيرتو ،كما تطمؽ عمى الجماعة يضميـ

ىدؼ مشترؾ ،كأسرة األطباء ،أسرة الميندسيف ،المحاسبيف وأسرة األدباء.185

ب .اصطالحا :ىي نظاـ اجتماعي متكامؿ يتألؼ مف عناصر تتفاعؿ معا وتؤثر عمى كؿ
منيما،كما تتأثر األسرة وما يحكميا مف عبلقات بالمجتم المحيط الذي توجد فيو ،فيي
تتفاعؿ م المجتم وتأخذ منو األفكار والعادات والتقاليد ونظـ القيـ واالتجاىات.186

 _181المنجد األبجدك( ،مرجع سابق ذكره) ،ص.94
 _182فضيش ديليو ،تاريخ وسائش االتراش ،دار أقطاب الفكر ،الجزائر4002 ،م ،ص:ص 81←82
 _183المنجد األبجدك (مرجع سابق) ،ص28
 _184علي بن هادية وآخرون (مرجع سابق) ،ص804
 _185د.حسين عبد الحميد شوان ،األسرة والمجتمع ،دراسة في علم اجتماع األسرة ،مؤسسة شباب الجامعة 20 ،شارع مرطفى مشرفة،
إسكندرية4084 ،م ،ص48
 _186نخبة من المتخررين ،علم اجتماع األسرك ،الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات بالتعاون مع جامعة القدس المنتوجة،
القاهرة4001 ،م4005/م ،ص422

يجم العمماء والباحثيف عمى أف األسرة ىي أقدـ المؤسسات اإلنسانية وأكثرىا شيوعا ،ويذىب البعض منيـ إلى اعتبارىا

السبب المباشر في الحفاظ عمى الجنس البشري واإلبقاء عميو حتى اآلف ،فمقد ظمت األسرة األىـ الذي ينشأ فيو معظـ الناس
وعند مرحمة معينة ينفصؿ البالغوف عف األسرة ليكونو أسرىـ الخاصة لكف ما يختمفوف عنو ىو تحديد تعريؼ جام ووحيد
لؤلسرة نتيجة اختبلؼ المدارس واالتجاىات التي ينتموف إلييا ،فمنيـ مف اعتبرىا الجماعة اإلنسانية التنظيمية المكمفة بواجب
استقرار وتطور المجتم  ،ومنيـ مف عرفيا بأنيا الخمية األساسية في المجتم وأىـ جماعاتو األولية التي تتكوف مف أفراد
تربط بينيـ صمة القرابة والرحـ وتساىـ في النشاط االجتماعي في كؿ جوانبو المادية والعقائدية واالقتصادية ...وكما تعرفيا

سناء الخولي في كتابيا "األسرة في عالـ صغير" بأنيا "ليست وحدة اجتماعية بسيطة ،وانما نظاـ مركب ومعقد ،وىي تنظيـ

لو بناؤه ووظائفو لو أيضا أىدافو وديناميتو ،ومف ثـ تؤثر وتتأثر بالمناخ االجتماعي واالقتصادي والسياسي المتغير.187
رأي عمماء االجتماع في األسرة:

يرى كريستنس  Christenserبأف األسرة مجموعة مف المكانات واألدوار المقسمة عف طريؽ
الزواج ،ويفرؽ بيف الزوج واألسرة ،حيث أف الزواج عبارة عف تزاوج منظـ بيف الرجاؿ والنساء ،في

حيف أف األسرة عبارة عف الزواج مضافا إليو اإلنجاب .يرى بيل فوجل أف األسرة وحدة بنائية تتكوف

مف رجؿ وامرأة يرتبطاف بطريقة اجتماعية منظمة م أطفاليا ارتباطا بيولوجيا أو عف طريؽ التبني.

يرى أوجبرت ونيكسون أف األسرة رابطة اجتماعية تتألؼ مف زوج وزوجة وأطفاليما أو دوف أطفاؿ،
وقد تكوف األسرة أكبر بحيث قد تضـ أفراد آخريف كاألجداد واألحفاد وبعض األقارب عمى أف
يكونو مشتركيف في معيشة واحدة م الزوج والزوجة واألحفاد .أما ميدوك في نظره األسرة جماعة

تتميز بمكاف إقامة واحد مشترؾ ،أو تعاوف اقتصادي ووظيفة تكاثرية ،ويوجد بيف اثنيف مف
أعضاءىا عبلقة جنسية يعترؼ بيا المجتم وتكوف األسرة مف ذكر بالغ وأنثى بالغة وطفؿ سواء

كاف مف نسميا أو عف طريؽ التبني.188

أ .إجرائيا :يمكف القوؿ أف األسرة أنيا وحدة اجتماعية تتشكؿ مف رجؿ وامرأة تصؿ بينيما عبلقات

معنوية متماسكة ،إذ أنيا عبارة عف جماعة إنسانية تنظيمية مكمفة بواجب استقرار وتطور المجتم
عبر التأثير في نمو األفراد وأخبلقيـ منذ المراحؿ األولى مف العمر وحتى يستقؿ اإلنساف
بشخصيتو ويصبح مسئوال عف نفسو وعضوا فعاال في المجتم .
 -اإلجراءات المنيجية
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المنيج:

 _187د.شوق أسعد محمود ،علم اجتماع العائلة ،دار البداية ناشرون وموزعون4084 ،م ،ص:ص 82←82
 _188د.سعيد حسني العزة ،اإلرشاد األسرك نظرياته وأساليبه العالجية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن4089 ،م ،ص.42

يعرؼ المنيج بأنو عبارة عف مجموعة العمميات والخطوات التي يتبعيا الباحث بغية تحقيؽ بحثو،

بالتالي المنيج ضروري لمبحث ،إذ ىو الذي ينير الطريؽ ،ويساعد الباحث في ضبط أبعاده،
مساعي ،أسئمة وفرضيات البحث.
نظر لتعدد وتنوع وتشعب مواضي عمـ االجتماع فإف لو مناىج كثيرة وكؿ منيج يبلئـ طبيعة
موضوع ما ،وانطبلقا مف موضوع الدراسة فقد تـ اختيار المنيج الوصفي التحميمي ،الذي ييتـ بجم

وتمخيص الحقائؽ الحاضرة المرتبطة بطبيعة ما ،يض جماعة مف الناس أو عدد مف األشياء في

مجموعة مف الظروؼ .189المنيج الوصفي ىو الذي يقوـ فيو الباحث بوصؼ الظاىرة كما ىي في الواق

وصفا دقيقا كما وكيفا .كما يعرؼ بأنو طريقة في الوصؼ والتحميؿ والتعميؿ والتفسير بصيغة عممية
لوضعية اجتماعية أو مشكمة اجتماعية أو سكانية ،وىو طريقة لوصؼ الظاىرة وتصويرىا كميا
وكيفيا ،ذلؾ عف طريؽ جم المعمومات النظرية والبيانية الميدانية عف المشكمة موضوع البحث ،ثـ

تصنيفيا وتحمميا والوصوؿ إلى النتيجة .كما يعرؼ بأنو شكؿ مف أشكاؿ الوصؼ والتحميؿ والتفسير

العممي ،بغية وصؼ الظاىرة كما وكيفا ،بواسطة جم المعمومات النظرية والمعطيات الميدانية

وتصنيفيا وتحميميا واخضاعيا لمدراسة .190يمكف تعريؼ المنيج الوصفي عمى أنو طريقة مف طرؽ
التحميؿ والتفسير بشكؿ عممي منظـ مف أجؿ الوصوؿ إلى أغراض محددة لوضعية اجتماعية أو
مشكمة اجتماعية أو سكاف معينيف .يرى آخروف أف المنيج الوصفي يعتبر طريقة لوصؼ الظاىرة

المدروسة وتصويرىا كميا عف طريؽ جم معمومات مقننة عف المشكمة وتصنيفيا

واخضاعيا لمدراسة الدقيقة.191
.2

وتحميميا

مجتمع البحث:

يعرؼ مجتم البحث حسب مادليف غرافيت  GRAVITأنو "عناصر خاصية أو عدة خصائص

مشتركة تميزىا عف غيرىا مف العناصر األخرى ،والتي يجري عمييا البحث أو التقصي".192

حيث تيدؼ دراستنا إلى معرفة تأثير استخداـ االنترنيت عمى العبلقات األسرية الجزائرية دراسة
ميدانية عمى عينة مف األسر بمدينة األخضرية ،وىي إحدى المناطؽ الموجودة بالجزائر ،حيث

تحتوي عمى أكثر مف /20000ف ،أما عينة الدراسة فقد شممت  90مفردة مثمتيا  22أسرة بمعدؿ
 4أفراد مف كؿ أسرة أب ،أـ ،ابف ،ابنة).
.3

عينة الدراسة:

 _189رشيد زرواتي ،مناهج وأدوات البحث العلمي في العلوم االجتماعية ،دار الهدى ،عين مليلة ،الجزائر4002 ،م ،ص:ص
.12←12
 _190رشيد زرواتي ،تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،قسنطينة4001 ،م ،ص822
 _191عمار بوحوش ،مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر4002 ،م ،ص841
 _192عابدك الدمية ،االتراش األسرك في ضش التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتراش ،رسالة مقدمة لنيش شهادة دكتوراه علوم
االتراش واإلعالم ،جامعة باجي مختار ،عنابة4082 ،م ،ص.42

الدراسة الميدانية:

تعتبر الدراسة الميدانية البوابة األساسية والمدخؿ الرئيسي عند إعداد كؿ البحوث العممية مف منطمؽ الوقوؼ عمى عينة
الدراسة والمتمثمة في الدراسة الحالية في تأثير االنترنت عمى أنماط التواصؿ االسري لمدينة األخضرية قصد مناقشتيـ
ومحاورتيـ حوؿ موضوع الدراسة  ،وكذا معرفة مدى مبلئمة أداة البحث لعينة الدراسة ومدى مناسبتيا لخصائص ىذه العينة
مف حيث سيولة ووضوح عبارات ألفاظ االستبياف عند األساتذة قصد تغيير أو تعديؿ بعض العبارات الغير مبلئمة واليدؼ
مف الدراسة االستطبلعية ىو التحضير الجيد لمدراسة األساسية  ،وقد شممت ىذه الدراسة تقصي ومعرفة:
الطريقة المنتيجة مف طرؼ أساتذة عموـ اإلعبلـ واإلتصاؿ وأسموب المعاممة م

األسر والتعرؼ

عمى الصعوبات والعواقب التي مف الممكف أف تصادؼ الباحث أثناء عممية توزي االستبياف
باإلضافة إلى استنباط فرضيات لمدراسة ،واختيار العمميات اإلحصائية المناسبة لمدراسة .
تـ قاـ الباحث بقياس مدى مبلئمة وصبلحية األداة المستعممة ومناسبتيا لقياس ما وضعت مف
ّ
اجمو وتطابقيا لمشروط السيكو مترية الصدؽ والثبات والموضوعية )  ،وذلؾ بتقديـ اداة البحث

المتمثمة في االستبياف في صورتو االولية الموجو ألسر مدينة االخضرية والية البويرة بحيث تـ
اختيار  4أسر بصورة عشوائية أي  15فردا مف كبل الجنسيف

أب  ،أـ  ،أوالد  ،أخوة  ،زوج ،

زوجة)  ،وبعد التأكد مف صدؽ األداة المستعممة تمت عممية توزي االستمارة عمى العينة األصمية
لمبحث أثناء الدراسة األساسية.
العينة :ىي مجتم الدراسة التي تجم منو البيانات الميدانية ،وىي تعتبر جزء مف الكؿ ،أي
العينة ىي جزء معيف أو نسبة معينة مف أفراد المجتم األصمي ،ثـ تعمـ نتائج الدراسة عمى

المجتم ككؿ ووحدات العينة تكوف أشخاصا ،كما تكوف أحيانا أسر ،أو شوارع ،مدف أز غير

ذلؾ .193اعتمدنا في اختيار العينة عمى العينة القصدية التي يتـ انتقاء أفرادىا بشكؿ مقصود مف
قبؿ الباحث نظ ار لتوافر بعض الخصائص في أولئؾ األفراد دوف غيرىـ ،ولكوف تمؾ الخصائص
ىي مف األمور اليامة بالنسبة لمدراسة ،كما يتـ المجوء ليذا النوع مف العينات في حالة توافر

البيانات البلزمة لمدراسة لدى فئة محددة مف مجتم الدراسة األصمي.194

لقد قمنا باختيار العينة القصدية وذلؾ ألف طبيعة دراستنا تفرض عمينا اختيار العينة القصدية
عمى أساس امتبلؾ األسرة لمشبكة العنكبوتية .حجـ العينة يتحدد نوعا ما بحجـ مجتم البحث في
الواق ال يتغير حجـ المجتم األصمي متغي ار كافيا لتحديد حجـ العينة بؿ يجب أف يؤخذ بعيف

االعتبار درجة تجانس المجتم أو درجة تبايف حدوده ألف المجتمعات تختمؼ عف بعضيا حسب

مستويات التعقيد أو البساطة الذي ينعكس في أفراد المجتم  .فقد قمنا بتوزي استمارة البحث عمى

 _193رشيد زرواتي ،تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية (مرجع سبق ذكره) ،ص.849
 _194محمد عبيدات ،محمد أبو نرار منهجية البحث العلمي القواعد والمراحش والتطبيقات ،دار وائش للطباعة والنشر ،األردن8555 ،م ،ص.52

المبحوثيف المتمثميف في  90مبحوث مثمتيا  22أسرة بمعدؿ  4أفراد مف كؿ أسرة أب ،أـ ،ابف،
ابنة) ،وباختبلؼ درجة مستوياتيـ ووضعيتيـ االجتماعية.
.4

متغيرات الدراسة:

 المتغيرات المستقمة :وىي المتغيرات التي يسعى الباحث مف خبلؿ الدراسة إلى معرفة تأثيرىا في
الظاىرة المدروسة،وىي التي تؤثر في العبلقة القائمة بيف المتغيريف وال تتأثر بيا.
 المتغيرات التابعة :وىي المتغيرات التابعة ،مف حيث التأثير عمى المتغيرات المستقمة ،أي

كونيا نتيجة مف نتائج التأثير المشار إليو.195ىو الذي يتأثر بالعبلقة القائمة بيف المتغيريف

وال يؤثر فييا.
الشكل التالي يوضح متغيرات الدراسة:
المتغيرات المستقلة للدراسة

األسرة

المتغير التابع للدراسة
األنترنت

الشكل رقم( )01يوضح متغيرات الدراسة.
.5

أدوات جمع البيانات:
أ .االستبيان :

تعتبر استمارة البحث مف أكثر أدوات جم البيانات استخداما وشيوعا في البحوث االجتماعية،
ويرج ذلؾ إلى الميزات التي تحققيا ىذه األدوات سواء بالنسبة الختصار الجيد أو التكمفة ،أو
سيولة معالجة بياناتيا إحصائيا ،واستمارة البحث نموذج يضـ أسئمة توجو إلى المبحوثيف مف أجؿ

الحصوؿ عمى معمومات يتـ مؤلىا مباشرة مف طرؼ المبحوثيف.196

يعرؼ االستبياف  :Questionnaireبأنو مجموعة مف األسئمة المرتبة حوؿ موضوع معيف ،يتـ

وضعيا في استمارة ترسؿ ألشخاص معينيف بالبريد أو يجري تسميميا باليد تمييد لمحصوؿ عمى
أجوبة األسئمة الواردة فييا ،وبواسطتيا يمكف التوصؿ إلى حقائؽ جديدة عف الموضوع أو التأكد مف
معمومات متعارؼ عمييا لكنيا غير مدعمة بالحقائؽ.
االستبياف قد يرسؿ بطريقة البريد إلى األفراد المعنييف وقد يحممو الباحث بنفسو إلى األجوبة
والمبلحظات التي تثري البحث فيما بعد ،ألف المجيب يتوس في بعض األحياف في إجابتو ويفيد
الباحث أكثر مما كاف يتوق منو.

 _195أحمد مرسلي ،مناهج البحث ،جامعة الجزائر  ،مردر سبق ذكره ،سابقا ،ص
 _196رالح الدين شروخ ،منهجية البحث العلمي ،دار العلوم للنشر والنوزيع ،الجزائر4004 ،م ،ص.54

الشيء الذي يحصؿ في معظـ األحياف أف الباحث ال ينتبو إلى بعض الجوانب في الموضوع عند

وض االستبياف والمجيبوف أنفسيـ ىـ الذيف يمفتوف انتباىو إلى تمؾ الثغرات فيتداركيا في الحاؿ.
أنواع االستبيانات :مف حيث طرح األسئمة:

أ .االستبيانات المغمقة :تكوف اإلجابة فييا عمى األسئمة في العادة محددة بعدد مف الخيارات
مثؿ" :نعـ ،ال" أو "موافؽ ،غير موافؽ" ،...وقد يتضمف عددا مف اإلجابات وعمى
المستجيب أف يختار مف بينيا اإلجابة المناسبة.

يمتاز ىذا النوع:

 سيولة تفريغ المعمومات منو.
 قمة التكاليؼ.

 ال يأخذ زقت طويؿ لئلجابة عؿ األسئمة,
 ال يحتاج المستجيب لبلجتياد ألف األسئمة موجودة وعميو اختيار الجواب المناسب فقط.

ب .االستبيانات المفتوحة :يتميز ىذا النوع مف االستبيانات بأنو يتيح الفرصة لممستجيب عمى
األسئمة الواردة في االستبياف أف يعبر عمى رأيو بدال مف التقيد وحصر إجابتو في عدد
محدود مف الخيارات.

يتميز ىذا النوع:

 مبلئـ لممواضي المعقدة.
 سيؿ التحضير.
 مكمؼ
 صعب في تحميؿ اإلجابات وتصنيفيا.

ت .االستبيانات المغمقة المفتوحة (األسئمة المغمقة والمفتوحة):
ىي نوع مف االستبيانات تكوف مجموعة مف األسئمة منيا مغمقة تتطمب مف المفحوصيف اختيار

اإلجابة المناسبة ليا ،ومجموعة أخرى مف األسئمة المفتوحة ،ولممفحوصيف الحرية في اإلجابة.

ويستعمؿ ىذا النوع عندما يكوف موضوع الدراسة صعبا وعمى درجة كبيرة مف التعقيد مما يعني
حاجتنا ألسئمة واسعة وعميقة.
يتميز ىذا النوع بأنو:

 أكثر كفاءة في الحصوؿ عمى المعمومات.
 يعطي لممستجيب فرصة إلبداء رأيو.197

 _197عمار بوحوش( ،مرجع سبق ذكره) ،ص:ص .25←21

أسموب توزيع االستبيان:
 بعد صياغة االستبياف بصفة نيائية ،و عرضو عمى بعض األساتذة بغرض المعاينة و

الموافقة عميو مف طرؼ المشرؼ قمنا بتوزيعو عمى مجموعة مف األسر و التي بدورىا

وزعتيا عمى أفرادىا

أب  ،أـ ،األبناء  ،األخوة  ،الزوج  ،الزوجة ) حسب مف تشمؿ

االستمارة مف أفراد األسرة  ،كما قاـ الباحث بتوزي جزء منو بطريقة مباشرة في بعض
االحياء مف المدينة.
قسـ الباحث استمارة االستبياف إلى ثبلث محاور توجد بيا  16عبارة ،وكاف الغرض
 حيث ّ
منيا خدمة فرضيات البحث وىي كالتالي:
 المحور األول :تناوؿ فيو الباحث األسئمة المتعمقة بعادات إستخداـ االسرة الجزائرية
لؤلنترنت عددىا05عبارات)

 المحور الثاني :تناوؿ فيو الباحث األسئمة المتعمقة بإستخدامات األنترنت في تمبية حاجات
ورغبات المستخدـ عددىا05عبارات) .

 المحور الثالث :تناوؿ فيو الباحث األسئمة المتعمقة األنترنت تؤدي إلىتغير األدوار
االجنماعية داخؿ األسرة الجزائرية عددىا07عبارات)  .رقـ  07التي تعتبر عبارة غير
دالة فتـ حذفيا مف المحور أثناء القياـ بالدراسة األساسية.

ث .المالحظة :تعتبر تقنية تشترؾ فييا جمي العموـ وتستعيف بيا ،فالمبلحظة في البحث العممي ىي
مشاىدة الظاىرة محؿ الدراسة مف كثب في إطارىا المتميز وفؽ ظروفيا الطبيعية ،حتى يتمكف
الباحث مف مراقبة تصرفات وتفاعبلت المبحوثيف ،ومف التعرؼ عمى أنماط وطرائؽ معيشتيـ

ومشاكميـ اليومية.198

لذلؾ فيي تتخذ عدة أشكاؿ بدءا بالمبلحظة البسيطة إلى أدؽ المبلحظات العممية التي تستخدـ

فييا األدوات واألجيزة ووسائؿ التسجيؿ المضبوطة.199

حيث اعتمدنا عمى المبلحظة الميدانية في مجاؿ معرفة تأثير االنترنيت عمى العبلقات األسرية الجزائرية.

.6

مجاالت الدراسة و اإلجراءات التطبيقة الميدانية لألداة:

أ.المجاؿ المكاني :أجريت ىذه الدراسة بمدينة والية جزائرية مف واليات اليضاب العميا الشرقية .تق
في الشرؽ الجزائري ،تعتبر ىمزة وصؿ بيف الشرؽ ،الغرب والجنوب ،انبثقت ىذه الوالية عف
التقسيـ اإلداري لسنة  1984مقسمة إداريا إلى عشرة  )10دوائػر وأربعػة وثبلثػوف  )34بمديػػة.
يقدرعدد سكاف الواليػة بػ 903621نسمة ،تتربػ عمى مساحة إجماليػػة تقػػدر ب ػ 3920,42 :كمـ

مربػ أي  600/1مػف المسػاحػة اإلجمػاليػة لموطػػف.
 _198موريس أنجرس ،منهجية البحث في العلوم اإلنسانية ،دار القربة للنشر ،الجزائر4002 ،م ،ص.402
 _199خالد حامد ،منهج البحث العلمي ،دار الرسيحانة للنشر والتوزيع ،الجزائر4004 ،م ،ص .848←840

الموقع الجغرافي  :تعتبر مف أغنى الواليات لكثرة رجاؿ األعماؿ وأصحاب الشركات حيث تضـ
منطقة صناعية ىامة توظؼ أعداد ىامة مف أبناء الوالية  .وتساىـ في تطوير االقتصاد الوطني
بعدة منتجات غذائية واستيبلكية والكترونية ومواد البناء وكذا نظـ معظـ شركات االستيراد .موقعيا

جعؿ منيا قطبا اقتصاديا ميما في إطار التنمية بالجزائر ،كونيا تضـ وحدات اقتصادية وصناعية
ىامة .ففي إطار عممية الخوصصة ،واقتصاد السوؽ ،أصبحت ىذه الوالية قبمة لبعض الشركات
األجنبية قصد االستثمار ،خاصة في ميداف الصناعات اإللكترونية والكيرومنزلية .يحدىا مف
الشماؿ جبؿ مريصاف ومف الجنوب جبؿ معاضيد وغربا جبؿ تفرطاست وشرقا غابة بومرقد ،تشقيا

ثبلث أودية متذبذبة المنسوب واد الزعامشة في وسط المدينة واد صميب عند المدخؿ الغربي وواد
بومرقد عند المدخؿ الشرقي حيث تـ غرس غابة بومرقد بعد االستقبلؿ
ج .المجال الزماني:
شرعنا في ىذه الدراسة في بداية شيرديسمبر  ،أما االستبياف بدأ تحضيره في شير أفريؿ .وتـ

توزي االستبياف في الفترة الممتدة ما بيف* 2018 -04-09إلى * *2018-04-17

و قد تـ تحميؿ و فرز النتائج مف *2018 * -04-21إلى * *2018 -04-25
وأنيينا ىذه الدراسة يوـ2018*.-05-20 * :
ح .الموضوعية:
الموضوعية تعني عدـ تأثر األداة "االستبياف" بتغير المحكميف ،وأف االستبياف يعطي نفس
النتائج ميما كاف القائـ بالتحكيـ ،ويعرؼ كؿ مف " باروا " و" مؾ جي " الموضوعية بكونيا درجة

االتساؽ بيف درجات أفراد مختمفيف لنفس االختبار ،ويذكر" محمد صبحي حسنيف" أف الثبات يعني
الموضوعية أي أف الفرد يحصؿ عمى نفس الدرجة لو اختمؼ المحكميف.
مما تقدـ كمو يمكف أف نستخمص بأف أداة الدراسة عند استخداميا كاف ليا ثقؿ عممي أي أنيا
تميزت بالثبات والصدؽ والموضوعية ىذا ما يجعميا مناسبة وصالحة وجاىزة لمتطبيؽ.
 -7األساليب اإلحصائية المعتمدة في الدراسة( :أنظر ممحق رقم ) 02
استعممنا البرنامج اإلحصائي  :spssالحزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية اإلصدار رقـ .)44
واستعممنا التقنيات اإلحصائية التالية:
الجداوؿ البسيطة والمركبة وتحميميا وتمثيميا بدوائر نسبية و منحنى بياني .
معامؿ االرتباط بيرسوف لتحديد مدى االتساؽ الداخمي لؤلداة الدراسة .
الوسط  ،تبايف  ،الحد االدنى  ،الحد األعمى أنظر ممحؽ رقـ ) 02
معامؿ الثبات كرو نباخ لقياس ثبات فقرات االستبياف).

 التجزئة النصفية لقياس ثبات االستبياف .

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لقياس ومعرفة إجابات أفراد العينة.

 معامؿ االرتباط بيرسوف لمبحث في العبلقة بيف متغيرات الدراسة.

ومنو تأتي مرحمة التحميؿ الكمي والكيفي لنتائج الدراسة مف خبلؿ التفري أجوبة المبحوثيف في
الجنس

التكرار

النسبة %

ذكر

39

%43.33

أنثى

51

%56.66

المجموع

90

%100

اإلستمارة عمى جداوؿ بسيطة ومركبة وعممية تحميؿ المعمومات
والبيانات عمى الشكؿ التالي :

تـحـمـيـل الـجـداول الـبـسـيـطـة والمركبة :
أ .تحميل الجداول البسيطة لمبيانات الشخصية الخاصة
بالمبحوثين :

 – 1الـجـنـس :

جدول رقم ( : )01يوضح متغير الجنس .
شكل رقم ( : )01يمثل متغير الجنس
ذكر

56,6643,33

أنثى

التعميق :يوضح الجدوؿ أعبله نسبة متغير الجنس في موض درستنا وىي نسب متقاربة اليوجد بينيا فرؽ كبير
حيث مثمت نسبة الذكور  %43.33بينما مثمت نسبة اإلناث  %56.66بفرؽ  %13.33دوف قثد مسبؽ منا  ،غير
أف ىذا التقارب يخدـ مصداقية وموضوعية درستنا .

 – 2الـسـن :
جدول رقم ( : )02يوضح متغير السن
السف

التكرار

النسبة %

مف  15إلى 25

47

%52.22

مف  26إلى 35

30

%33.33

أكثر مف 35

13

%14,44

من  15إلى 25

المجموع

90

%100

من  26إلى 35

شكل رقم ( : )02يمثل متغيرالسن .

أكثر من 35

14,440
52,22

33,33

التعميق:الجدوؿ أعبله يتعمؽ بعمر عينة الدراسة ،فأكثر مف نصؼ العينة  %52.22تتراوح أعمارىـ ما بيـ -15
 25سنة وىذا يبيف أف فئة الشباب أكثر إقباال عمى شبكة االنترنت مف الفئات األخرى وخاضة أف في ىذا السف
يكوف إستعماؿ الشبكة متزايد متزايد بسب كثرة الدواف الستعماؿ ،في حيف نجد أف أف باقي النسب في الفئات

العمرية الباقية في تناقص كمما ازد السف وىذا يعبر عف النضج آلنو كمما زاد سنا وبالتالي يكوف إستخدامو النترنت

لمحاجو وفقط والستخداـ االيجابي وىذا في أغمب االحياف  ،لكف أكيد أنو توجد أحيانا حاالت شاذة أف يكوف النضج

غير مرتبط بالسف أو ىذا مايبيف أيضا اف أكثرية أفراد األسرة الجزائرية أكثر شبابا.

 – 3المستوى التعميمي:

جدول رقم ( : )03يوضح متغير المستوى التعميمي .
التكرار

النسبة %

بدوف مستوى

5

%5.55

إبتدائي

3

%3.33

متوسط

15

%16.66

ثانوي

24

%26.66

جامعي

43

%47.77

المجموع

90

%100

المستوى
التعميمي

شكل رقم ( : )03يمثل

متغيرالمستوى التعليمي.
بدون مستوى
إبتدائي

5,55
3,33
16,66

متوسط

47,77

26,66

ثانوك

التعميق :يمثؿ الجدوؿ والشكؿ رقـ ) (03والمتعمؽ بالمستوى
التعميمي لعينة الدراسة فقد بينت النتائج وأوضح الجدوؿ اف أغمبيا

مف فئة الشيدادات الجامعية وىذا ما عبرت عمو نسبة  %47.77اما المستوى الثانوي  %26.66والمتوسط
 %16.66والمستوى األبتدائي  %03.33وفي األخير بدوف مستوى  %5.55ولكؿ ىذه النسب تبيف عبلقة
المستوى التعميمي بإستخدامات األنترنت فأكثر المستخدميف ليا ىـ مف فئة الجامعيف وىذا لكثرة تطمعاتيـ حيث

يجدوف في ىذه الوسيمة ظالتيـ مف خبلؿ تصفح مختمؼ المواق بتنوعيا  ،ونبلحظ باف النسب االخرى تنخفض
بطريقة تنازلية مف المستويات التعميمية األعمى إلى االقؿ  ،فكمما إرتف المستوى التعميمي إزدادت الرغبة إلى التفتح

عمى العالـ الخارجي أيضا يقدروف البحث العممي ولديو إيتعداد لممساعدة .

 – 3الحالة اإلجتماعية :

شكل رقم ( : )04يمثل
متغيرالحالة اإلجتماعية

جدول رقم ( : )04يوضح متغير الحالة اإلجتماعية.
الحالة اإلجتماعية

التكرار

النسبة %

أعزب

أعزب

58

%64.44

متزوج

متزوج

26

%28.88

مطمؽ

3

%3.33

أرمؿ

3

%3.33

المجموع

90

%100

مطلق

3,33
3,33
28,88
64,44

أرمش

التعميق :وفيما يمي يتعمؽ بالحالة اإلجتماعية لعينة الدراسة فقد أظيرت
نتائج الجدولوالشكؿ رقـ )(04اف  %64.44مف الفئة العمرية مف العزاب

في حيف أف  %28.88مف الفئة متزوجيف و %03.33مف فئة المطمقيف و األرامؿ وىي كانت أفؿ نسبة  ،مف خبلؿ قرئتنا ليذه
النسب نستخمص اف األشخاص الذيف ليست لدييـ ارتباطات عائمية تكوف لدييـ رغبة في مساعدة االخريف  ،خاصة في يخص

حالة اإلجابة عف استمارة البحث ولدييـ صبر أكبرلفيـ أسئمة اإلستمارة واإلجابة عنيا كمما أنيـ يميموف لمثؿ ىذه الدراسات التي

تتناوؿ أىـ وأخطر وسيمة في ىذا العصر .

المحور األول  :عادات إستخدام األسرة الجزائرية لألنترنت .

ب  -تـحـمـيـل الـجـداول الـبسيطة :
جدول رقم ( : )05يوضح طبيعة إستعمال األنترنت.
إستعماؿ

التكرار

النسبة %

دائما

63

%70.00

أحيانا

24

%26.66

أبدا

03

%3.33

المجموع

90

%100

األنترنت

شكل رقم ( : )05يمثل إستعمال
األنترنت .
دائما
أحيانا
أبدا

3,33
26,66
70

التعميق :ىذا الجدوؿ والشكؿ رقـ ) (05يوضح طبيعة إستعماؿ األنترنت مف قبل عينة البحث فكانت أكبر نسبة
 %70.00عبرت بأنيا تستخدميا دائما وىذا مايعتبر نسبة اإلدماف عمى ىذه الوسيمة حيث أصبحت مف الصعب
اإلستغناء عنيا مثميا المحموؿ  ،في حيف عبرت %26.66أف إستخداميا ليذه الوسيمة مف حيف إلى أخر  ،اما

 %03.33فعبرت أنيا ناد ار ما تستخدميا .

جدول رقم ( : )06يوضح مكان إرتباط األنترنت.
مف أيف

التكرار

تستعمؿ

النسبة %

شكل رقم ( : )06يمثل من أين تستعمل
األنترنت .

األنترنت

المنزش

المنزؿ

57

%63.33

مكاف العمؿ

13

%14.44

مكاف الدراسة

11

%12.22

مقيى

9

%10.00

90

%100

األنترنت
المجموع

مكان العمش

7,77
12,22
14,44
63,33

التعميق:يوضح الجدوؿ والشكؿ رقـ ) (06أف اكبر نسبة والمقدرة ب
 %67.77ال ترتبط بشبكة األنترنت مف المنزؿ وىذه النتيجة تؤطد أف
الشخاص يحسوف بإرتياح أكبر عند إستخداـ ىذه الوسيمة بمنازليـ دوف
تخوؼ مف مسؤوؿ عمؿ ودوف دف مقابؿ نادي في مقاىي األنترنت

ودوف إلرتباط بوقت محدد  ،أو التخوؼ مف تصفح بعض المواق ،

فحريتيـ يجدونيا في منازليـ لخوصصيتيا في حيف نجد نسبة  %14.44عبرت أنيا ترتبط باألنترنت مف مكاف
العمؿ  ،إما لمتطمبات العمؿ أو في ساعة الراحة آلغراض شخصية  ،أما نسبة  %10.00فأجابت بأنيا ترتبط
بشبكة األنترنت مف مقاىي األنترنت واف كانت ىذه النسبة قميمة غير أنيا توحي لنا ببعض التفسيرات ،إما ىذه الفئة

تمجأإلى المقاىي لتصفح المواق التي اليمكف تصفحيا في البيت أو العمؿ أو المدرسة  ،أو عندما تتخمى األسرة عف

دف مستحقات االشتراؾ لفترة زمنية محدودة  ،أو عندما اليكوف لمشخص إشتراكا كائنا في ّاألنترنت ،أما نسبة

 %12.22ترتبط بشبكة االنترنت مف المدرسة خاصة في مخابر اإلعبلـ األلى وىي فئة التبلميذ و المدرسيف.

جدول رقم ( : )07يوضح مدة استعمال االنترنت .
مدة استعماؿ االنترنت

التكرار

النسبة %

أقؿ مف سنتيف

39

%43.33

مف سنتيف إلى 4

37

%41.11

سنوات

مف  4سنوات فما فوؽ

14

%15.55

المجموع

90

%100

شكل رقم ( : )07يمثل مدة استعمال
االنترنت .
أقش من سنتين

15,55
43,33
41,11

التعميق:الجدوؿ رقـ ) (07بيف سنوات إستخداـ عينة الدراسة لشبكة االنترنت حيث النتائج أكبر نسبة
 %43.33ىذا بدا إشتراكيا أقؿ مف سنتيف فقط وىذة الفئة ىي أكيد إما لـ يكف لدييا قدرة عمى المصاريؼ الشيرية
ليذا اإلشتراؾ او لـ تكف مقتنعة مف حيث القيـ والمبادئ عمى غدخاؿ ىذه الوسيمة إلى بيوتيا تخوفا مف إنحراؼ
أبنائيا عند األستخداـ السمبي ليذه الوسيمة ف أما  %41.11فبدأ إستخداميا ليذه الشبكة مف سنتيف إلى  4سنوات

في حيف النسبة األقؿ كانت مف  5سنوات فما فوؽ %15.55ىي التي بدأ أستخداميا لبلنترنت منذ  4سنوات فما
فوؽ وىذه نتيجة صادقة النيا مف قبؿ كانت قيمة االشتراؾ كبيرة جدا والخطوط غير متوفرة بكمية اليوـ وكذا رفض

المجتم الجزائري الوسيمة بإعتبارىا سمبياتيا أكثر مف إيجابيتيا .

اقتراحات وتوصيات:
مف خبلؿ استعراض نتائج الدراسة ،يمكف اقتراح عدة توصيات وىي كاآلتي:

 ضرورة الزيادة في الرقابة كمعيار أساسي ومبدأ يعتمد عميو مف طرؼ األولياء لزيادةتواصؿ وتفاعؿ لدى التبلميذ في جمي المراحؿ التعميمية وخصوصاً في مرحمة التعمـ

الثانوي وىذا نظ ار لمخصائص والصفات التي تط أر عمى ىذه الفئة العمرية بحيث يكوف

فييا الفرد غير ناضج انفعاليا وتكوف خبرتو في الحياة محدودة و يكوف قد اقترب مف
النضج العقمي والجسدي والبدني وبالتالي ترؾ مجاؿ الحرية لمتمميذ يزيد مف عصيانو
وطغيانو والبحث عف تحقيؽ الذات واإلنجاز والعمؿ وفؽ شيواتو ورغباتو .

 توفير الوسائؿ البيداغوجية الخاصة بالمادة التواصؿ تربية مدنية ) في كؿ المؤسسات التربويةقصد تشجي التبلميذ والطبلب عمى ممارسة األنشطة التفاعمية االسرية في البيت وفتح مجاؿ
المشاركة لمتمميذ والطالب في تنشيط وتسيير األسرة مناصفة م الوالديف .
 تجنب عدـ التدخؿ ومعرفة ما يفعمو االبناء وما يستعممونو في الشبكة وىذا نظر لمعواقبالشديدة والوخيمة التي تعود عمى عرقمة العممية اإلتصالية في االسرة .

 الزيادة مف عدد الدورات التكوينية والتدريبية لؤلباء والمتزوجيف الجدد والمقبموف عمى الزواجومحاولة استوفاء عمى كؿ ما يحتاجو الفرد خاصة في فيـ مفاىيميا ومرامييا والعمؿ أكثر مف اجؿ
رف مستوى الفرد  ،في ضؿ العولمة المنتيجة والمستعممة في ىذا الوقت .
 الوقوؼ عمى أىـ النقاط التي مف شأنيا أف تساعد في عمؿ التواصؿ أثناء توصيمولمرسالة الرقابية لمفرد.
الفعاؿ الذي يمعبو الوالديف في األسرة ومدى تأثير وتأثر الوالديف بأبناءىـ،
 إبراز ّالدور ّ
مف خبلؿ النصائح والتوصيات مف مخاطرىا واماف عمييا .

 اعتبار التواصؿ كحصة تربوية وتعميمية لكي تعطي ليا مزيدا مف االىتماـ سواء مفطرؼ األبناء أو مف طرؼ األولياء وبالتالي الزيادة مف دافعية التواصؿ لدى الفرد والرف
مف كفاءتو التواصمية وحب المشاركة والنظاـ لؤلسرة ومعرفة ما يجري فييا .
 العمؿ عمى الرف مف مستوى التعاوف والتواصؿ األسري كمادة تعادؿ باقي التعامبلتاألخرى في المعامؿ ،وىذا ما يحفز افراد األسرة عمى دافعية اإلنجاز والتواصؿ والتعاوف
وحب الممارسة لؤلنشطة التواصمية .

اآلفاؽ المستقبمية:

يقترح الباحث مجموعة مف اآلفاؽ والدراسات المستقبمية لدراسة السموؾ القيادي وفؽ عدة متغيرات كاآلتي:
_ دراسة اتجاىات االسر نحو التواصؿ أثناء إستعماؿ األنترنت .
_ أثر التواصؿ و السموؾ لدى األسر عمى تنمية التفكير االبتكاري لمفرد .
_ السموؾ القيادي لؤلباء وعبلقتو بالتفكير اإلبداعي لدى األسر.
_ عبلقة األنماط القيادية بالكفاءات التدريسية لدى األسر .

_ وعي األباء بيذه الوسيمة وسمبياتيا وخاطرىا ومشاكميا .....الخ .
_ الجودة في التعميـ وعبلقتيا باألنماط التواصؿ لدى األسرة والفرد.
_ متطمبات الكفاءة المينية في ظؿ األنماط التواصمية لدى االسر.
_ أثر األنماط القيادية الوالديف  ،األخوة ......الخ ) عمى مستوى التواصؿ االسري .

النتيجة العامة لمدراسة :

بناء عمى الدراسة النظرية والميدانية لموضوع استخداـ االنترنت وتاثيره عمى افراد االسر الجزائرية
تبيف لنا االثر الذي خمفتو االنترنت عمى التواصؿ والتغير الذي أحدثتو في سموكاتيـ تجاه بعضيـ
البعض فقد توصمت الى بعض االجابات التي تمحورت عمى ضوء االشكالية المطروحة والتأكد
مف صحة وصدؽ الفرضيات التي قمنا بوضعيا .فبالنسبة لمتساؤالت المطروحة توصمنا الى بعض

االجابات نذكر منيا االجابة عمى التساؤؿ االوؿ الذي مفاده التأثير السمبي لبلنترنت عمى التواصؿ
داخؿ االسر الجزائرية وبالتالي تراج التفاعؿ بيف افراد االسرة الواحدة .حيث أدى الى نقص الحوار
واالتصاؿ بيف اآلباء واالبناء ،نظ ار لبلنشغاؿ الدائـ باالنترنت وقضاء اطوؿ وقت مما يقضيو م
أسرتو .أما االجابة عف التساؤؿ الثاني فتكمف في التأثير االيجابي لبلنترنت عمى التواصؿ بيف
االسر الجزائرية حيث قوى الروابط بيف االسر ،وبعد التأكد مف صدؽ الفرضيات الفرعية األولى

والثانية حيث أثرت االنترنت في سموكات االفراد بالسمب وااليجاب وىذا ما اكد صدؽ الفرضية
العامة والتي مفادىا يؤثر استخداـ االنترنت عمى عممية التواصؿ داخؿ االسرة .

خاتمة :

بيف الجانب النظري لموضوع البحث استخداـ االنترنت وعبلقاتيا بقيـ الشباب أف شبكة االنترنت

نظاـ متكامؿ مف معدات ووسائط اتصاؿ فيي توفر خدمات متنوعة في جمي مجاالت الحياة
ولجمي أفراد المجتم .
المجتم الجزائري لـ يكف بمنأى عف ىذه التأثيرات التي مست أفراد أسر ىذا المجتم والتي تمثؿ
النواة األساسية فيو وعممت االنترنت عمى إحداث نوع مف الخمؿ في التواصؿ والتفاعؿ األسري.
أما النتائج الميدانية المتحصؿ عمييا برىنت عف صدؽ فرضيات البحث المتمثمة في األثر الذي

خمفتو االنترنت سمبا وايجابيا عمى التواصؿ في االسرة مف حيث النتائج المتواصؿ إلييا مف خبلؿ
المناقشة والتحميؿ لمبيانات المقدمة إلينا مف طرؼ المبحوثيف .

ىذا الموضوع يشكؿ أىمية في عمـ اجتماع االتصاؿ فقد حاولنا فيو اف نعرض جانبا نظريا وذلؾ
بانطبلقنا مف اشكالية تخدـ الموضوع وحددنا بعض المفاىيـ التي تساعدنا في الدراسة وأعطينا
مفيوـ االنترنت وأثره عمى األسرة الجزائرية فالجانب النظري لمدراسة كاف يجم بيف ثبلثة مفاىيـ ال

تقؿ أىمية الواحدة عف اآلخرة

االنترنت ،األسرة ،االتصاؿ) حيث دعمناه بدراسة لعينة  90مفردة

مف  23أسرة باستخداـ تقنية االستمارة ،فيي الوسيمة التي يستدعييا البحث ،وعدنا لنؤكد صحة ما
انطمقنا منو وىو أف االنترنت تؤثر ايجابيا وسمبيا عمى التواصؿ في االسرة لكف ال تنكر فضؿ
االنترنت مف الجانب االتصالي والمعموماتي بحيث تعد خدمة ضرورية تؤدي وظائؼ متعددة داخؿ
االطار االجتماعي وخفقت ميزات كثيرة ونقوؿ في األخير ،أف االنترنت وسيمة اتصاؿ ميمة وجب
عمى افراد االسر استخداميا بعقبلنية لتجنب ما ينجز عنيا مف سمبيات تنعكس عمى الفرد بالدرجة

االولى والمجتم بالدرجة الثانية.
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16.
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17.
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عمي بف ىادية وآخروف مرج سابؽ) ،ص.102

20.

عمار بوحوش ،مرج سبؽ ذكره) ،ص:ص .69←68

19.
21.

عمي بف ىادية وآخروف ،القاموس الجرير ،المؤسسة الوطنية لمكتاب ،الجزائر1999 ،ـ ،ص.102
عمار بوحوش ،مناىج البحث العممي وطرؽ إعداد البحوث ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر،

2007ـ ،ص.138
22.

فضيؿ ديميو ،تاريخ وسائؿ االتصاؿ ،دار أقطاب الفكر ،الجزائر2007 ،ـ ،ص:ص .18←17

23.

محمد الفاتح وآخروف مرج سبؽ ذكره) ،ص:ص .51←49

24.

محمد حميدي الفاتح وآخروف ،تكنولوجيا االتصاؿ واإلعبلـ الحديثة االستخداـ والتأثير ،مؤسسة كنوز

الحكمة ،الجزائر2011 ،ـ ،ص.48
25.

محمد عبيدات ،محمد أبو نصار منيجية البحث العممي القواعد والمراحؿ والتطبيقات ،دار وائؿ لمطباعة

26.

محمد فتحي عبد اليادي و د.أبو السعود إبراىيـ ،النشر اإللكتروني ومصادر المعمومات اإللكترونية ،دار

27.

مذكرة بوزياف عبد الغني ،استخدامات الشباب الجزائري لمبرامج الثقافية التمفزيونية لمقناة األرضية

28.

معجـ العربي األساسي ،المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ ،تونس1989 ،ـ ،ص.206

والنشر ،األردف1999 ،ـ ،ص.96

الثقافة العمميةًً ،ص:ص .121←119

واإلشباعات المحققة منيا ،قسـ عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ ،جامعة باجي مختارة ،عنابة2010 ،ـ ،ص.41
29.

معجـ المعاني الجام  ،معجـ عربي عربي  www.almaany.com/ar/dic/or/arبزيارة الموق يوـ

 2017/04/20عمى الساعة .11:00
30.

المنجد األبجدي مرج سابؽ) ،ص.41

31.

المنجد األبجدي ،مرج سابؽ ذكره) ،ص.52

33.

موريس أنجرس ،منيجية البحث في العموـ اإلنسانية ،دار القصبة لمنشر ،الجزائر2006 ،ـ ،ص.204

34.

نخبة مف المتخصصيف ،عمـ اجتماع األسري ،الشركة العربية المتحدة لمتسويؽ والتوريدات بالتعاوف م

32.

المنجد األبجدي ،معاجـ دار الشروؽ ،بيروت ،لبناف1986 ،ـ ،ص.41

جامعة القدس المنتوجة ،القاىرة2008 ،ـ2009/ـ ،ص.266

.35

ياميف محمد بودىاف ،الشباب واالنترنيت ،دار مجدالوي لمنشر والتوزي  ،عماف ،األردف،

2013ـ2014/ـ ،ص:ص 11←10

االرصبيٚ ََ اإلػالٍٛ ػٟذ ٌٍجحش ف٠خ اٌغذ٠اٌزبس
The reality of research in information and
communication sciences

نفوسي-لمياء مرتاض.د
أستاذة محاضرة أ
الجزائر/جامعة مستغانم

:ممخص
 وقد عانت مف نفس المعرقبلت اإلبستمولوجية والمشاكؿ.مرت بحوث عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ بمراحؿ منذ نشأتيا

.المنيجية التي عانت منيا العموـ اإلنسانية األخرى

 فإنيا عانت وما زالت تعاني مف الكثير،غير أنيا ونظ ار لحداثتيا ولتعدد المصادر النظرية والمنيجية التي تبنتيا
.مف الصعوبات والمعرقبلت

 بؿ عرض "التاريخ الجديد" الذي،ما ييمني في ىذا المقاؿ ىو ليس عرض التاريخ "الرسمي" لبحوث االتصاؿ

 كما سأبيف ما آؿ إليو ىذا المجاؿ في الوطف.يوضح السياؽ الذي ظيرت فيو والمؤسسات التي قامت بتشكيميا

.العربي والمجاالت الحالية التي ينصب عمييا البحث في ىذا الحقؿ العممي

القطب اإلبستمولوجي-التنظير-االتصاؿ-المأسسة- البحث العممي:الكممات المفتاحية

Summary :
Media research and communication have gone through stages since its creation. It has
suffered from the same epistemological obstacles and systemic problems suffered by
other human sciences.
However, due to its modernity and the multiplicity of theoretical and methodological
sources it has adopted, it has suffered and continues to suffer from many difficulties and
obstacles.
What interests me in this article is not the presentation of the "official" history of
communication research, but the presentation of the "new history" that illustrates the
context in which it emerged and the institutions that formed it.
I will also explain what this field has reached in the arab world and the current areas
of research in this field.

Key words : Scientific research- institutionalization-communication-theorizationepistemological pole

مقدمة:
عرؼ موضوع تحديد مواضي البحث في عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ خبلفات ،نظ ار لتعدد المقاربات

وتناقضيا ،ىذا مف جية .ومف جية أخرى ،يعود األمر إلى التخصصات المختمفة لممفكريف الذيف
كانوا يسمطوف الضوء عمى ىذا المجاؿ .تمت صياغة النظريات األولى األكثر إنجا از في عموـ

اإلعبلـ واالتصاؿ في نياية الحرب العالمية الثانية ،إثر ظيور وانتشار التمفزيوف بيف الفئات
العريضة في المجتم ومبلحظة التغيرات التي بدأت تغير مبلمح الحياة اليومية .فقد تبيف مدى
تأثير التمفزيوف في الجماىير ،خالقا شبكة معقدة مف االتصاالت تتبادؿ عف طريقيا األفكار

والرموز ،حيث تبينت ضرورة تعييف ماىية المعاني الجديدة.

وقد اتضحت ضرورة وض ىذه الشبكة الجديدة مف االتصاالت في سياقيا االجتماعي والمتمثؿ
في ظيور المجتم الصناعي وما أفرزه مف ظواىر جديدة .ومف بيف أبرز تجميات ىذا المجتم
الجديد ىو نشر وتوزي مكثؼ لمرسائؿ االتصالية ونمو الصناعة الثقافية ،مف خبلؿ النشاطات
المتنوعة وما أفرزتو مف ظواىر جديدة جديرة بالتقصي .فتمت "مأسسة" )(institutionalization

البحث في االتصاؿ ،ىذا األخير الذي يشمؿ عدة مجاالت ويتجمى عبر أشكاؿ مختمفة .وتحدد
موضوع عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ تدريجيا ،كما تحددت طرؽ القياـ بالدراسات في ىذا الحقؿ العممي
وتخصيص فاعميف فيو بمعنى ،مفكريف ميتميف بيذا المجاؿ الذيف أتوا مف أوساط معرفية متعددة.
ونحف نعمـ بأف الدراسات األولى التي تخص االتصاؿ بدأت بعد الحرب العالمية األولى والتي

راجت إباف الحرب العالمية الثانية) إثر إدراؾ األثر الذي تحدثو الدعاية )(propagandaعمى
المتمقي ،حيث حذر  John Deweyمف استمرار البرامج الدعائية حتى بعد انتياء الحرب .وقد
ارتبط تطور البحث في مجاؿ االتصاؿ بالدعاية وبالحرب العالمية الثانية وارتبط بمفيوـ

اإلقناع ) .(persuasionغير أنو يجب أال نتغافؿ عف الخطابات المتداولة بيف الحربيف العالميتيف
االثنتيف الستثارة الناس ضمف أعماؿ دعائية .ثـ ال يجب أف يقاس تأثير وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ
عمى الجميور واالكتفاء بيذه الزاوية فحسب ،فيذا تبسيط لرىانات خفية ،إذ يجب أف نض نصب
أعيننا إشكالية ظاىرة وسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية "كرىاف لممراقبة االجتماعية الذي يكوف بيف أيدي

النخب التي تستحوذ عمييا".

200

وادراكا لمسألة خطورة الدعاية التي تمارس مراقبة اجتماعية عمى الجماىير وعمى آرائيـ

وتوجياتيـ ،فقد قامت  National Education Associationسنة " 1929بنشر تقرير تنتقد فيو
 آنذاك على متلقي البرامج اإلذاعية ألن التلفزيون لم يكن قد اكتشي بعد
Serge Proulx, Naissance des sciences de la communication dans le contexte militaire des années 1940
aux USA, France, HERMÈS n° 48, 2007, p.p 61-67
200

الدعاية حيث طمب مف األساتذة أف يكونوا واعيف أماـ األشكاؿ المختمفة لمدعاية التي يمكف أف

تصؿ إلى جماىير الشباب".

201

وقد أحدثت وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ تغيرات ممموسة في ممارسات

األفراد ،وظير سياؽ اجتماعي/اقتصادي جديد أثناء الحرب العالمية الثانية أدى إلى تطور
الصناعة اإلشيارية ،خصوصا في أمريكا الشمالية "يحث الرجاؿ عمى حمؿ السبلح ،دعوة النساء
لمعمؿ في الصناعات العسكرية ،حممة إعبلنية لئلبقاء عمى الوحدة الوطنية ،حمبلت إعبلنية
مضادة لمتبميغ عف خطاب العدو" ،202تماشيا م األىداؼ اإليديولوجية التي سطرتيا الحكومات.

وألجؿ ذلؾ ،استُخدمت وتطورت تقنيات اإلقناع.

وم بداية الحرب العالمية الثانية ،كانت ىنالؾ حاجة ممحة إلى "ضرورة الحصوؿ عمى إجماع
مف طرؼ الساكنة لقرار الدخوؿ في حرب ينيي بوعورة عمى النقاشات".

203

ليذا الغرض ،جندت

النخب وبشكؿ خاص وظؼ الباحثوف في مكاتب حكومية وعسكرية لوض مؤسسات لمدعاية .وبعد

انتياء الحرب العالمية الثانية لـ ينتو األمر ،بؿ قاـ ىؤالء الباحثوف باالىتماـ أكثر بتأثير الدعاية

عمى عدة مستويات .ونحف نعمـ البعد السمبي لمصطمح "الدعاية" .ليذا الغرض ،قاـ الباحثوف

باستبدالو بمصطمح "اإلقناع" نظ ار لداللة األخير غير السمبية ،حيث ارتبطت الدراسات في ىذا
المجاؿ "بالرأي العاـ واإلشيار وعمـ النفس االجتماعي لبلتصاؿ الجماىيري".

204

غير أف ىذا

التطور في مجاؿ االتصاؿ كاف يخفي في الواق بعدا ليس بالجديد أال وىو "المجاؿ األكثر سرية

لمتنمية العسكرية لتقنيات الدعاية في سياؽ الحرب الباردة"

205

الذي ظير بعيد  1945بيف

المعسكريف :الشرقي بقيادة االتحاد السوفيتي آنذاؾ) والغربي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية).
سأقوـ في ىذا المقاؿ باإلجابة عف التساؤالت الموالية:
 ما ىو التاريخ الحقيقي لمبحث في عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ؟ وما ىي الرىانات التي رافقتو؟ وما ىو واق البحث في عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ بالوطف العربي؟ ولـ ترج أسباب تأخره؟ -1تاريخ البحث في االتصال:
مرت بحوث عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ بمراحؿ منذ نشأتيا .وقد عانت مف نفس المعرقبلت
اإلبستمولوجية والمشاكؿ المنيجية التي عانت منيا العموـ اإلنسانية األخرى.

.201 Ibid
 الصناعة اإلشهارية هي رناعة ثقافية حيث يخص مجاش األخيرة إنتاج وتسويق السلع الثقافية من وسائط متعددة ورناعة سينمائية
ووسائش سمعية وبررية ،وكذلك رناعات تقليدية وهندسة وفنون تشكيلية وفنون العرض والرياضة ورناعة اآلالت الموسيقية وسياحة
ثقافية .كما أنها ما تشمش اإلشهار الذك أضحى يخضع ألحدث آليات اإلقناع بغية التأثير على المتلقي.
202
Judith Lazar, Sociologie de la communication de masse, Paris, Armand Colin, 1991, p.117
203
Serge Proulx, op.cit.
204
Ibid.
205
Ibid.

غير أنيا ونظ ار لحداثتيا ولتعدد المصادر النظرية والمنيجية التي تبنتيا ،فإنيا عانت وما زالت

تعاني مف الكثير مف الصعوبات والمعرقبلت .وفي الواق  ،شغؿ االتصاؿ باؿ المفكريف مند القديـ.

بيد أف االىتماـ بيذه المسألة تزايد م انتشار وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ خصوصا م ظيور
التمفزيوف ،ثـ بروز وانتشار الميديا الجديدة واآلثار الناجمة عنيا عمى الفرد والمجتم عمى حد
سواء ،مما ميد الطريؽ لبروز نظريات ميمة في حقؿ عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ ،البعض منيا خاص
بيذا الحقؿ والبعض اآلخر استمد مف العموـ اإلنسانية المختمفة ،بيدؼ محاولة فيـ عمميات

االتصاؿ والتغيرات التي تنجر عنيا.

وقد شكمت نظريات عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ جوىر العديد مف التساؤالت ومحور الكثير مف
اإلشكاليات ،خصوصا م العولمة واإلف ارزات التي تنجر عنيا والظواىر االتصالية الجديدة ،ال سيما
في العالـ العربي والتي ال تجد أحيانا إرىاصات نظرية تتأسس عمييا وتفسرىا.
وحتى الستينات ،الدراسات المتصمة بالمحتويات اإلعبلمية واالتصالية كانت تقاـ مف طرؼ عمماء

النفس وعمماء االجتماع وعمماء السياسة .غير أف الوض بدأ يتغير م بروز معاىد ومراكز بحث
ومجبلت متخصصة تيتـ بشكؿ حصري بكؿ ما ىو إعبلمي واتصالي ،مما جعؿ عموـ اإلعبلـ
واالتصاؿ تتخصص وتنفصؿ عف التخصصات األخرى
بؿ وحتى السبعينات لـ تحرز عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ عمى اعتراؼ وعمى إجماع المفكريف في حقميا عمى
مكانتيا العممية كتخصص قائـ بذاتو ،حتى مف قبؿ كبار المختصيف في ىذا الحقؿ العممي.

والواق أف دراسة االتصاؿ كانت تيتـ إلى وقت ليس بالبعيد باإلقناع مف خبلؿ فيـ مبسط لمعممية االتصالية

التي تتكوف مف ثبلثة عناصر فحسب :المرسؿ الذي يرسؿ الرسالة ،والمتمقي الذي يتمقاىا ،والمصدر الذي يتـ
عف طريقو إرساؿ الرسالة ،ولـ يتـ التشكيؾ في أف ىذه العممية أعقد مما ىي تظير عميو.
دراسات االتصاؿ ليست بالحديثة ،حيث نجد في التراث المعرفي نموذجا اتصاليا قديما استميـ
العديد مف المفكريف في االتصاؿ والذي يرج إلى الفمسفة اليونانية .ولعؿ أقدـ نموذج اتصالي يرج

إلى الثقافة اليونانية وتحديدا إلى  322-384 Aristotleؽ.ـ) ،حيث كاف يعتبر االتصاؿ "كنشاط
لفظي حيث يحاوؿ المتكمـ الشخص الذي يتحدث) إقناع المستم  ،وبالتالي الوصوؿ إلى ىدؼ
محدد ،وىذا عف طريؽ استخداـ بناء تكتيكي لمحجة وعرض الخطاب".

206

وال تتحقؽ وظيفة اإلقناع بشكؿ اعتباطي ،بؿ تتـ عندما "يييأ المستمعوف ويستميميـ القوؿ الخطابي".

207

وحتى يكوف لمخطاب األثر المنتظر ،يجب أف يضـ نسقا تبريريا إقناعيا ،عبر مجموعة مف

األدلة ،وىذه األدلة تتفرع إلى ثبلثة أنواع" .أوليا يقوـ عمى طباع الخطيب ومزاجو ،ويقوـ ثانييا

206

Petra Zia Sluková, Communication of Information, Prague, Charles University, Institute of
Information Studies and Librarian ship, p.7, consulted 18/08/2018 at 18h28
 207أرسطو :الخطابة ،ترجمة :عبد القادر قنيني ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،2008 ،ص16.

عمى االستعدادات التي يوض عمييا المستم  ،ويتعمؽ ثالثيا بالخطاب ذاتو ،ألف الخطاب إما أف

يبرىف أو يبدو عميو أف يبرىف".

208

وقد تطرؽ  Aristotleإلى المسائؿ المتعمقة باالتصاؿ مف خبلؿ فف الخطابة ،حيث كاف يرى أف
لؤلخيرة ىدؼ نفعي إذ إنيا تمكف مف االتصاؿ عبر عممية تشمؿ ثبلثة أقطاب .يتمثؿ القطب األوؿ

في الموغوس ) (logosالذي يتمثؿ في الرسالة في حد ذاتيا أي محتوى الخطاب بما تحتويو مف
معمومات ومعطيات وتبريرات .أما القطب الثاني فيتمثؿ في اإليتوس ) (ethosبمعنى المرسؿ،
مرسؿ الرسالة عبر السمطة والمصداقية التي يمثميا .أما القطب الثالث واألخير فيتمثؿ في الباتوس
) (pathosأي الجميور الذي ترسؿ إليو الرسالة .ويتمثؿ نموذج أرسطو فيما يمي:

المتحدث

الرسالة

المستم

يتضح لنا مف خبلؿ ىذا النموذج أنو ال يشمؿ الكثير مف العناصر حيث يتمثؿ االتصاؿ في ىذا

المخطط في خطيب يتحدث إلى جميور عريض حوؿ مضموف معيف بدوف أف تتدخؿ عناصر
أخرى في العممية االتصالية ،الميـ شخصية الخطيب ومصداقيتو والسمطة التي يخض عف طريقيا
الجميور المستم إليو .أما عف الحجة ) (argumentفيي موجودة في الخطاب ،وىنا يبرز الدور
الريادي لمخطيب المرسؿ) في عممية االتصاؿ الذي سيوظؼ صورة حسنة عنو مستخدما وسائؿ
إقناع محددة .وبذلؾ ،يرى أرسطو في االتصاؿ فنا يتطمب الممارسة .وقد قاـ فيميب بروتوف

بتطوير ىذه الخطاطة في مثمثو مضيفا ليا سياق االستقبال.

وقد تطور البحث في االتصاؿ عبر نماذج تفسيرية متعددة وحتى أحيانا متناقضة ،ما ار بمراحؿ

متعددة أدت إلى تحديد دقيؽ لمجاؿ وموضوع ىذا التخصص العممي.

وما ييمنا في ىذا المجاؿ ليس عرض تاريخ البحث في االتصاؿ والذي يمكف لمميتـ بيذه المسألة

أف يجده في عشرات المراج  .فالتاريخ المتعارؼ والذي يتـ اإلجماع عميو يبدأ مف الرواد المتمثميف
في مفكري مدرسة شيكاغو ،الذيف أسيموا بشكؿ واضح في مجاؿ االتصاؿ عندما أكدوا عمى

أىمية التفاعؿ االجتماعي بيف األفراد ،مف خبلؿ انتياجيـ لطرؽ عممية لـ تكف منتيجة آنذاؾ في

العموـ اإلنسانية ،والمتمثمة في تجمي

المعطيات اإلحصائية والقياـ بمقاببلت م

األشخاص

المعنييف بالدراسة واستخداـ المبلحظة بالمشاركة .كما كاف ليـ الفضؿ في بحوث االتصاؿ في
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نفس المرج السابؽ ،ص15.

استفادتيـ مف عمـ االجتماع التطبيقي بجعؿ البحث التطبيقي مكمبل لمبحث النظري مما أسيـ في

تطور البحث في حقؿ االتصاؿ.

أضؼ إلى ذلؾ ،أنيـ أيقنوا أف لبلتصاؿ دور في الحياة االجتماعية ،عممية تتـ مف خبلؿ تبادؿ
الرموز بيف المرسؿ والمتمقي .ثـ كانت ىنالؾ مرحمة مؤسسي البحث في االتصاؿ والمتمثميف في:
 Lazarsfeldو Lewinو Hovlandو .Lasswellكاف ىؤالء مف تخصصات عممية مختمفة ،بيد

ليكونوا فرقا بحثية ومعاىد لمتكويف.
أنيـ سرعاف ما انتقموا إلى مجاؿ االتصاؿ ّ

ثـ تأتي مرحمة أو فترة اإلثبات حيث مثمت نياية الحرب العالمية الثانية منعرجا ميما لبحوث
االتصاؿ ،إذ وبعدما وظؼ الباحثوف في مكاتب حكومية وعسكرية لوض مؤسسات لمدعاية أثناء
الحرب ،قاـ ىؤالء الباحثوف باالىتماـ أكثر بتأثير الدعاية عمى عدة مستويات بعد انتياء الحرب،
مف خبلؿ فرؽ بحث وفي معاىد ومؤسسات مختصة بالقضايا االتصالية.

فتطورت األبحاث في االتصاؿ مف طرؼ ميتميف بيذا المجاؿ مف تخصصات مختمفة ،وبالتالي
المقاربات كانت مختمفة حوؿ مسألة نشأة عمـ اتصاؿ مستقؿ بذاتو.
فبرزت صراعات فكرية عبر مدرستيف اثنتيف معروفتيف في تراث البحث في االتصاؿ أال وىما:
المدرسة اإلمبريقية مف خبلؿ أبحاث  Lazarsfeldومكتبو ،والمدرسة النقدية المتأثرة بالماركسية)
مف خبلؿ ما قدمو الباحثوف الذي كانوا ينتموف بداية إلى مدرسة فرانكفورت الذيف انتقموا إلى
جامعة كولومبيا بنيويورؾ أثناء الحرب العالمية الثانية) بزعامة كؿ مف  HorkheimerوFromm

و Marcuseو.Adorno
تميزت المدرسة األولى بتبنييا المقاربة الكمية/الوصفية اعتمادا عمى الوظيفية ،مركزة عمى وظائؼ
االتصاؿ بشكؿ عاـ .أما الثانية فقد منحت األولوية لممحيط الثقافي واالجتماعي المذاف تتـ فييما
العممية االتصالية ،عف طريؽ تأكيد روادىا عمى التأثيرات السمبية لوسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ وعمى

"تسمي " الثقافة.
ىذا التاريخ معروؼ لدى الجمي  .أما ما ييمنا في ىذا العرض والذي يمثؿ منعرجا جديدا في

التأريخ لمبحث في االتصاؿ ىو التعرؼ عمى "التاريخ الجديد" ) (new histotyفي ىذا الحقؿ
المعرفي ،حيث يتـ التركيز فيو عمى "السياقات الذي ظير فييا والمؤسسات التي شكمتو".209

يرى  Pooleyبأف ىنالؾ "ستة مفكريف مف تخصصات مختمفة ابتداء مف الدراسات األمريكية

وصوال إلى عمـ اجتماع المعرفة ىـ الذيف رسموا تاريخ البحث في االتصاؿ ،وىـChristopher :
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 Simpsonو Timothy Glanderو Rohan Samarajivaو Brett Garyو William Buxtonو J.

."Michael Sproule
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حسب  ،Pooleyىؤالء الستة ىـ الذيف بينوا الدور البنيوي الذي قامت بو مؤسسة روكفبلر في
وض النموذج المييمف لدراسات االتصاؿ .كماشدد عمى "دور

الجيش

ووكالة االستخبارات

المركزية  )CIAوتمويؿ و ازرة الخارجية ،وكذلؾ الشبكة الشخصية الضيقة مف عمماء االتصاؿ الذيف

انخرطوا في زمف الحرب والدعاية الخارجية والداخمية" .تمكـ ىي العوامؿ التي أسيمت في مأسسة
البحث في االتصاؿ ،حيث كانت الدراسات ذات صمة بالحرب النفسية والدعاية إباف الحرب
العالمية الثانية ،ثـ إباف الحرب الباردة بيف الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفييتي.
فموال وجود مؤسسات ومراكز بحث ممولة مف طرؼ جيات حكومية تقوـ بمشاري بحث منظمة
ضمف سياسة توجييية حتى واف كاف بعدىا إيديولوجي) ،لما تطور البحث في مجاؿ االتصاؿ.
يتميز التاريخ الجديد لمبحث في االتصاؿ "بالصرامة والتوثيؽ  )...ويعرؼ تفكي ار منيجيا غنيا في

مجالي :التاريخ وعمـ اجتماع العموـ ،وربما األىـ مف ذلؾ أف ىذا التاريخ يحتضف بشكؿ كبير
انتقائية تفسيرية جديرة والمتمثمة في رفض البقاء عمى نفس نمط التحميؿ".
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فالتاريخ الجديد لمبحث

في االتصاؿ "ال يولي أىمية لمدراسات التي كانت تنصب عمى دراسة الرأي العاـ  )...كما أنو
ييمؿ أيضا العبلقة التي كانت تولييا بحوث االتصاؿ في الخمسينات لمجميور  )...كما أننا ال
نعرؼ الكثير عف مجموعة البحوث التاريخية عف العموـ االجتماعية في فترة ما بعد الحرب".

212

فقد تمت مأسسسة حقؿ عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ عبر مراكز بحث مختمفة كاف ليا الفضؿ في رسـ
معالمو وتحديد مواضي بحثو وحدوده ،ىذا ما يحدده التاريخ الجديد لمبحث في االتصاؿ بتوضيح
الدور المؤسساتي لمراكز ومؤسسات البحث المتعددة والسياؽ الذي أقيمت فيو ىذه الدراسات ،ليس
عف طريؽ عرض تاريخ الحقؿ المعني ولمناىجو ومفاىيمو ،بؿ بالتأكيد عمى "التاريخ الخارجي

لتطور ىذا الحقؿ عف طريؽ تاريخ األفكار التي كانت تطرح فيو".

213

قامت مؤسسة روكفبلر

ببرمجة سمسمة مف الممتقيات التي تضـ ألم الباحثيف في االتصاؿ ،حيث برز بشكؿ خاص
 Lasswellفي الممتقى الذي كاف موسوما ب Needed Research in Communication :الذي
انعقد عاـ  1940والذي قاـ فيو آنذاؾ بعرض نموذج االتصاؿ الذي أنشأه والمتمثؿ في األسئمة
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Peter Lang., 2008, p.p 43-69, www.jeffpooley.com/pubs/NewHistoryPooley2008.pdf, consulted
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الخمسة المشيورة :مف؟ ماذا؟ لمف؟ بأي وسيمة؟ وبأي تأثير؟ فتحوؿ ىذا النموذج إلى إطار منيجي
يوجو توجيات الباحثيف في دراسة تأثير االتصاؿ الجماىيري بالواليات المتحدة األمريكية ،وليمتد

إلى تحميؿ العممية االتصالية في كؿ التخصصات العممية .وقد تحوؿ البحث مف مجرد تدخبلت
محتشمة مبعثرة ىنا وىناؾ ،إلى برامج بحثية تقاـ في مكاتب ومراكز بحث متخصصة كاف ليا
الفضؿ في تقعيد البحث في االتصاؿ .فقد قاـ " Carl Iver Hovlandبتقييـ أفبلـ دعائية موجية
إلى إقناع الجنود األمريكييف الذيف يقوموف بالتدريبات بصحة التزاـ الحمفاء في الحرب مف جية.
ومف جية أخرى ،بأف ىذه الحرب يمكف أف تدوـ أكثر مما ىو مخطط لو".

214

وبعد انتياء الحرب

العالمية الثانية ،سيواصؿ  Hovlandدراساتو في عمـ النفس التجريبي في جامعة ياؿ.
بالنسبة إلى عالـ السياسة  ،Harold Dwight Lasswellفقد قعد لمنيجية تطبيؽ تقنية تحميؿ
المحتوى عمى الرسائؿ الدعائية بتطبيؽ خطاطتو ذات األسئمة الخمسة .أما Norbert Wiener

المختص في الرياضيات فقد أدت أعمالو إلى "والدة السيبرنتيقا"

215

بجامعة كومبريتج .ثـ يأتي دور

عالـ الرياضيات  Claude Shannonالذي قاـ بأبحاث تيدؼ إلى "التحكـ في تقنيات التشفير وفؾ
تشفير الرسائؿ".
عبر اإلذاعة"

216

217

أما  Wilbur Schrammفقد قاـ "بكتابة خطب الرئيس  Rooseveltالتي بثت

في وكالة بحث  Facts and Figureالتي تحولت فيما بعد إلى وكالةThe Office :

 .of War Informationيتضح لنا عبر ىذا التاريخ الموجز لكيفية ظيور عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ،
أف البدايات األولى كانت تصبو إلى تحقيؽ أىداؼ بيروقراطية وحربية حيث كاف اإلقناع وطرؽ

تحقيقو ىو اليدؼ المتوخى مف دراسة العممية االتصالية .وقد استمر في توظيؼ إشكالية
 Schrammوالمنيجية الكمية الرائجة آنذاؾ إلى غاية الستينات .وقد أسيمت الحرب الباردة في
استمرار البحث في اإلقناع واالتصاؿ ،كما برزت "مقاربات في االتصاؿ بيف الثقافات وبرامج
"االتصاؿ والتنمية" بفضؿ عقد م الحكومة األمريكية".

218

د-البحث في االتصال اليوم:
وقد التفت عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ حوؿ قضايا اإلعبلـ واالتصاؿ ودراسة الظواىر التي برزت
بعيد الثورة الصناعية والتي ميدت لثورة االتصاالت ،إذ تطور االتصاؿ بشكؿ مذىؿ لـ تشيده
البشرية مف قبؿ ،والمعمومات أضحت تحيط بنا حيثما توجينا ،عف طريؽ الرسائؿ السمعية

والسمعية البصرية وتمؾ الخاصة بالمغة الموازية.
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تنصب الدراسات الحالية عمى دراسة "اليومي" لما يمعبو االتصاؿ في الحراؾ اليومي ،ضمف وتيرة

متسارعة ومستمرة .ولـ يكف أحد يتوق ىذا االنتشار الموس لوسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ الجديدة بعد

الثورة المعموماتية وتجمياتيا عمى المستوى المحمي والعالمي .وتدريجيا ،تطور البحث في مجالي:
اإلعبلـ واالتصاؿ الذي كاف في بدايتو عبارة عف بحوث مبعثرة مف ىنا وىنالؾ ،يقوـ بيا مفكروف
في السياسة وعمـ االجتماع وعمـ النفس والمغة واإلدارة والمعموماتية وغيرىا مف التخصصات،
لتتوحد وتتكثؼ في تخصص لو إرىاصاتو ومناىجو والنظريات التي تقعد لمبحث فيو.

ما يجب التذكير بو ىو الطاب المتعدد التخصصات الذي برز فيو حقؿ البحث في عموـ اإلعبلـ

واالتصاؿ .ونحف نعمـ جيدا أف أي حقؿ عممي وىو في البحث عف مكانتو وتحديد موضوعو إال
ويصطدـ بمعرقبلت وبتداخمو م تخصصات أخرى ،حتى في عموـ الطبيعة ،ىذه األخيرة التي
صنفت عمى األقؿ منذ أرسطو تبعا لعدة معايير :فأحيانا كانت تتداخؿ وأحيانا أخرى كانت تتفرع
وتنفصؿ عف التخصص األـ ...وحتى عند وجود ميتميف بحقمي :اإلعبلـ واالتصاؿ ،فإنيـ كانوا
مف تخصصات مختمفة عمـ النفس االجتماعي ،مسرح ،أدب ،عمـ االجتماع )...،وكانت محاوالتيـ

محتشمة وكانوا يفتقدوف لمغة مشتركة تجعؿ مف ىذيف الحقميف االثنيف تخصصا قائما بذاتو .ونحف
نعرؼ كـ ىي ميمة المفاىيـ لتحديد لغة خاصة بكؿ تخصص عممي حيث كاف يرى أرسطو أف
التعريؼ والبرىنة ىما ركيزتا أي عمـ كاف .المعرقؿ الذي واجيو البحث في عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ أنو لـ
تكف ليا لغة مشتركة في بداية تشكيميا.

بالرغـ مف ذلؾ ،كاف ىنالؾ اىتماـ مشترؾ بيف مؤسسي ىذا الحقؿ العممي ،عمما بأنيـ كانوا مف

تخصصات متباينة ويؤدوف وظائؼ مختمفة مف خبلؿ عرضيـ "آراء ناقدة ومستقمة التي تود تغيير

المجتم والرجاؿ ،واىتماـ كبير بالتقنيات" ،219التي غيرت نمط العيش وسموكات األفراد وعبلقة
اإلنساف باآلخر .فظيور وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ الجماىيرية كاف لو األثر الكبير في تغيير نمط
عيش األفراد وتغيير عبلقاتيـ ببعضيـ البعض ،كما أفرز ظواىر جديدة لبلتصاؿ ،مما مثؿ فضاء

جديدا لمبحث في عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ وتميز مواضيعيا.

ويتعقد األمر أكثر لما يتعمؽ األمر بمجاؿ البحوث الكيفية التي تستخدـ بشكؿ خاص تقنية تحميؿ المحتوى؛
فيذاف المتغيراف يؤزماف المسألة بشكؿ أكبر .ال يجب أف ننس بأف ىذا التخصص حديث النشأة والعديد مف
المسائؿ المنيجية والنظرية وحتى التطبيقية ما تزاؿ مطروحة حولو .ثـ ،إنو يمكف التساؤؿ عف أسباب ظيور
عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ في ىذه الفترة بالذات .فقد ظيرت عوامؿ خاصة أدت إلى ظيورىا ألف "مجتم

االتصاؿ يحتاج إلى عمـ يدرس عمميات اإلعبلـ واالتصاؿ الناجمة عف أعماؿ منظمة ،ىادفة ،مرتكزة عمى

 هذه المسألة لم تكن خارة بعلوم اإلعالم واالتراش ،ولكنها خارة بتشكش كش العلوم ،إذ يود كش تخرص إيجاد لغة مشتركة يتفاهم
عليها الباحثون فيه ويجمعون على تحديد مرطلحاتها.
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التقنيات ،ومشاركة في أشكاؿ التواصؿ االجتماعية والثقافية".
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فمسألة تعميـ استخداـ وسائؿ اإلعبلـ

واالتصاؿ وظيور اإلنترنيت بما يقترحو مف خدمات واستخ دامات جديدة والنتائج التي تتولد عف ىذا الواق

الجديد الذي يندرج ضمف العولمة المعموماتية فتح أبوابا جديدة لمبحث ،إذ إنو نجمت عنو ظواىر اتصالية
جديدة لـ تعرفيا البشرية مف قبؿ.
نتيجة لذلؾ ،فقد تعقدت العمميات االتصالية وتنوعت مف حيث المضموف والشكؿ ،حيث ظيرت

ظواىر اتصالية جديدة لـ تعرفيا البشرية إال في السنوات القميمة الماضية ،كظاىرة الرنة القصيرة

التي تعبر عف مضاميف اتصالية مختمفة بيف مف يرسميا ومف يستقبميا عف طريؽ رموز ودالالت
يتفؽ عمييا كبل الطرفيف االثنيف ،وما خمقو إرساؿ الرسائؿ القصيرة والمواق االجتماعية مف لغة
جديدة كانت وما زالت محؿ اىتماـ الكثير مف الباحثيف ،عمما بأف تحميؿ الظواىر االتصالية يتـ
عمى ثبلثة مستويات :المغة المكتوبة والمغة الشفيية والمغة الموازية .وتُعتبر ىذه األخيرة مجاال
خصبا تقؿ فيو الدراسات؛ ىي مجاؿ ييتـ بكؿ أشكاؿ االتصاؿ غير المكتوبة وغير الشفيية.
وتكثػفت الدراسات اإلعبلمية بوجو خاص والدراسات التي تمس الحياة االتصالية بتفرع الظواىر فييا
وتعقدىا بوجو عاـ خصوصا بعد االنتشار الموس لوسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ الجديدة ،خالقا زوايا
جديدة لمدراسة نظ ار لموظائؼ المختمفة التي تؤدييا والرىانات التي تدور حوليا ،مما استدعى وجود
عمـ قائـ بحد ذاتو يعالج ىذا النوع مف الظواىر.

والى غاية ستينات القرف الماضي كاف ينظر إلى االتصاؿ بشكؿ خطي :مرسؿ يقوـ بإرساؿ

رسالة ذات محتوى معيف إلى متمؽ ،فيق األثر المنتظر .بيد أف ىذا التصور الميكانيكي لمعممية
االتصالية قد تـ تجاوزه إثر إدراؾ بعض المفكريف بأف ىذه العممية أعقد مما كاف يعتقد ،فظيرت
نماذج اتصالية جديدة تأخذ بالحسباف تأثير المحيط والشخصية المعقدة لممتمقي.
كما تـ احتواء دراسات االتصاؿ في العقود األخيرة مف طرؼ مختصيف في االتصاؿ بعدما كانت

الدراسات تقاـ في ىذا الحقؿ المعرفي مف طرؼ باحثيف مف فروع عممية متعددة .فاستقمت عموـ
اإلعبلـ واالتصاؿ كتخصص دقيؽ قائـ بذاتو مف حيث المواضي والمشاكؿ التي تعالجيا ،فأضفى ىذا الواق

العممي الجديد تجانسا في األفكار والمناىج وطرؽ التقصي في ىذا الحقؿ العممي ،وخمؽ معاىد متخصصة
يدرس فييا ىذا التخصص ومجبلت ومراكز بحث متخصصة في ىذا المجاؿ .ونحف نشيد ابتداء مف عاـ
 2000عصر المواق االجتماعية وتعدد الوسائط والركائز التي تمكف مف االتصاؿ ،حيث نتج عف ىذا الوض
الجديد نموذج مييمف خاص "بالمجاالت والتدفقات والنظـ اإليكولوجية".
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Bernard Miège, La pensée communicationnelle, Grenoble, Pug, 1995, p.p3-84, in :
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ىو عيد ثورة االتصاالت التي لـ يعد ينظر إلييا بشكؿ خطي ،ووسيمة االتصاؿ أضحت "وسطا"
) (middleحيث "يتحرؾ فيو األفراد وينموف".
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ولـ تعد الرسائؿ تخض لنفس المنطؽ البسيط مف

خبلؿ إرساليا مف طرؼ مرسؿ إلى متمؽ عبر وسيمة اتصاؿ معينة؛ فقنوات االتصاؿ تعددت

وتشعبت وتعقدت ولـ يعد سيبل تحديد مصدر الرسائؿ والتعرؼ الدقيؽ عمى متمقييا .وبالتالي ،يتـ
تجاوز الكثير مف نماذج االتصاؿ نظ ار لعدـ مبلءمتيا لمعممية االتصالية التي أضحت معقدة .بيد
أنو بالرغـ مف بساطة نماذج االتصاؿ التي كانت سندا لمكثير مف الدراسات ،إال أنيا ما زالت
صالحة عمى األقؿ بعضيا) إلدراؾ الفعؿ االتصالي.

تـ إسقاطو
فيا ىو نموذج  Roman Jacobsonالذي أسقط في بدايتو عمى تحميؿ الفعؿ المغويّ ،
فيما بعد عمى الفعؿ االتصالي بشكؿ عاـ لتفسيره.
وبالرغـ مف عدـ صبلحية بعض نماذج االتصاؿ ،إال أنيا توضح جميا تطور طرؽ االتصاؿ في

سياؽ معيف والعناصر الممثمة لفعؿ االتصاؿ تبعا لمنموذج المتبنى .فأحيانا كانت تتجاوز وأحيانا
أخرى كاف البعض منيا يكمؿ سابقيو ،معبر كؿ واحد منيا عف مسائؿ خاصة تعكس أولويات

البحث في سياقات مختمفة.

تيتـ دراسات االتصاؿ في الوقت الراىف "بذاتية األفراد وبسياقات الحياة اليومية"
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وما ينجر عنيا

مف ظواىر تخص التفاعؿ في الحياة اليومية .كما أنيا أضحت تولي أىمية "إلنتاج المعنى"
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ألنو

أكثر مف أي وقت مضى ،بحوث عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ أضحت تعنى بالمعنى ) (meaningالذي
يوليو األفراد وىـ يتفاعموف عند تمقي المواد االتصالية والثقافية.
-

واقع البحث في االتصال بالعالم العربي:

بالرغـ مف تطور البحث في االتصاؿ في العالـ الغربي ،بيد أنو بالعالـ العربي يعرؼ واقعا مغاي ار لعدة

عوامؿ .ما يميز البحث في المنطقة العربية ىو غياب التنظير )(theorization؛ فالباحثوف ومراكز البحث في
العالـ العربي ما تزاؿ "تستيمؾ" النظريات التي ظيرت في الغرب في مجاؿ العموـ اإلنسانية ،متغافمة عف
السياؽ الذي ظيرت وتطورت فيو ،والذي لديو خصوصيتو ومجاؿ تطبيقو.
نحف نعيش في عالـ طغت فيو وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ خصوصا الجديدة منيا عمى معيشنا
اليومي ،خالقة ظواىر جديدة ومعيدة بناء الواق االجتماعي م تغيير نمط العيش وبالتالي توجيات

فتصرفات األفراد ،واق يبخؿ فيو البحث العممي بدراسات تسمط الضوء عميو بما يحدث مف تغيرات
في الحياة اليومية.
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وقد تطور الفكر العممي في الغرب بفعؿ نظريات كاف ليا األثر الكبير في إدراؾ المتغيرات

والعبلقة الكامنة بينيا التي تتحكـ في الظواىر المدروسة ،ضمف إطار نظري خاص يتماشى م

البيئة التي برز فييا .ىذا مف جية .ومف جية أخرى ،ال يجب أف ننسى أف عموـ اإلعبلـ
واالتصاؿ كما ظيرت وتطورت فقد اعتمدت في بدايتيا عمى نظريات خاصة بعموـ إنسانية أخرى
مما أثر عمى مسارىا.
وعمى ىذا األساس ،ورفضا لتطبيؽ النظريات الغربية التي تفسر الظواىر االتصالية ،يقوـ بعض

الباحثيف بالعالـ العربي واإلسبلمي بالنفي القاط الستخداـ ىذا النوع مف النظريات ،متحججيف بأنو
ال يصمح بؿ وحتى ال يجوز توظيفيا لدراسة ظواىر اتصالية تخص الواق العربي-اإلسبلمي .وىذا
أمر يمكف فيمو وارجاعو إلى السياؽ الخاص الذي ظيرت فيو ىذه النظريات والذي ال يصمح
تطبيقو عمى واقعنا .غير أف ىذه الموقؼ يتوجو إلى منعرج خطير؛ فاالستغناء عف نظرية في
البحث العممي الذي يستند إلى االستنباط "أو ذكرىا دوف تشغيميا يطرح التساؤؿ حوؿ طبيعة

اإلشكاليات التي تطرحيا ىذه البحوث .فاإلشكالية ذات صمة وثيقة بالبناء النظري لموضوع البحث.
ومف الصعب بناء ىذا األخير مف دوف االستعانة بنظرية ما".
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فكيؼ يمكف تصور بحث صارـ يقوـ عمى بعض المبلحظات التي ال تستند إلى إطار تفسيري يقوـ بدور
تبريري-تعزيزي لمنتائج المتوصؿ إلييا ،الميـ االستناد إلى بعض المبلحظات و"التصورات".
ينجر عف ىذا الوض  ،عدـ وجود إطار تفسيري يمنح قوة وصبلبة عند تأويؿ النتائج مف جية.

ومف جية ثانية ،سيترتب عف ىذا الواق اىتماـ باإلطار اإلمبريقي فحسب بدوف التدقيؽ في بنائو
النظري .ومف جية ثالثة ،سيكوف ىنالؾ إىماؿ لئلطار اإلبستمولوجي الذي ال يؤخذ بعيف االعتبار.
وىكذا ،فإف واق البحث العممي أضحى مرىونا باإلنجازات التقنية المحققة ،متغافبل عف اإلطار
النظري الذي كاف يتماشى معو بحيث تراكـ تراث نظري كبير كاف لو الفضؿ في االكتشافات
العممية الكبرى.

تجرى بحوث في العالـ العربي في حقؿ عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ ،بيد أنيا "مبعثرة" وقمما تقاـ

ضمف فرؽ ومخابر ومجموعات بحث ممؤسسة  )institutionalizedالتي مف المفروض أف
تجرى بشكؿ مستمر مف طرؼ مختصيف في الميداف .كما أنو مما يعاب عمى ىذه البحوث ىو
إىماليا لمجانب اإلبستمولوجي ،عمما بأف مسألة عممية  )scientificnessالعموـ اإلنسانية برمتيا
لـ تحسـ بعد وليس فقط عممية عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ.

تعقد اإلشكاليات في العموـ اإلنسانية نظ ار لممواضي الجديدة التي تظير أىمية معالجتيا ،السيما

م الثورة المعموماتية وتجمياتيا والممارسات الثقافية الجديدة يجعؿ حتمية التعامؿ بحذر م رباعية
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األقطاب أو المحظات ) (instanciesالمنيجية :اإلبستمولوجية والنظرية والمورفولوجية والتقنية،
والتأكد مف كؿ قطب بشكؿ نقدي ومستمر منذ بداية الدراسة إلى نيايتيا .تمثؿ رباعية األقطاب ىذه

اإلطار المنيجي والذي ال ييتـ بموضوع الدراسة فحسب ،بؿ كذلؾ بعرض كيفية بنائو .وىذه
تكوف بنية متماسكة متسقة لمممارسة العممية ال
األقطاب ليست منعزلة عف بعضيا البعض؛ فيي ّ
استغناء عف أحد أقطابيا.
غير أننا الحظنا إىماال لمقطب اإلبستمولوجي

)epistemological poleمف طرؼ الباحثيف،

ليس فقط المبتدئيف .ليذا القطب أىمية كبرى في المسار العممي إذ ُيعتبر محركو ،حيث يتـ عمى
مستواه تحديد موضوع الدراسة بشكؿ دقيؽ واإلشكالية ،حيث تبرز ضرورة القياـ بقطيعة
إبستمولوجية

 )epistemological ruptureلمتمييز بيف الموضوع "الحقيقي" والموضوع

"المتصور".
فالمواضي التي يتناوليا حقؿ عممي ما ال تُبنى منذ البداية؛ ىي بناء يخض لمعايير القطيعة م
األحكاـ المسبقة والمسممات غير المبرىف عمييا ،بناء صارـ يمر بمراحؿ :الموضوع الواقعي
والموضوع المتصور والموضوع المبني .وال يتأتى التمييز بيف ىذه األزمنة الثبلثة إال عبر القطيعة
اإلبستمولوجية التي تتـ عبر المسافة التي تُؤخذ بشكؿ مستمر م الموضوع العممي ،في "صراع
226
دائـ .في كؿ لحظة يجب الحذر مف األفكار المسبقة ،مما ال نشؾ فيو".
فاالنتقاؿ مف الموضوع الواقعي إلى الموض المتصور فإلى الموضوع المبني ىي وتيرة مستمرة

وميمة شاقة تتطمب مف الباحث أف يقوـ بتمؾ القطيعة اإلبستمولولجية التي ستمكنو تدريجيا مف

بناء موضوع عممي .فيجب أف تكوف ىنالؾ قطيعة بيف ما ىو متعارؼ عميو والذي ينتمي إلى المغة
العادية والمغة العممية بكؿ محدداتيا وضوابطيا اإلبستمولوجية .فتطور المعرفة واالكتشافات العممية

مرىوف "بتحميؿ نقدي لمغة العممية" ،227وليس بالتراكمات العممية .وىذا ما ال نجده في الكثير مف

بحوث االتصاؿ وحتى في العموـ اإلنسانية األخرى) في العالـ العربي .كاف ذلؾ عف أىمية القطب

اإلبستمولوجي في أي بحث عممي كاف.

وىنالؾ سؤاؿ يطرح نفسو :ىؿ يرج واق البحث في االتصاؿ واإلعبلـ بالعالـ العربي إلى تبعية
الباحثيف إلى النظريات الغربية أـ إلى عدـ قدرتيـ عمى استخداـ افتراضاتيا وعدـ إدراكيـ إياىا

Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 11eme édition, 2001, p.381
Raymond Boudon, Paul Lazarsfeld, dans : La sociologie, France, Librairie Larousse, 1978, p.115
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بشكؿ دقيؽ؟ يبدو مف خبلؿ مسح شامؿ لمجمؿ الدراسات حوؿ االتصاؿ واإلعبلـ بالعالـ العربي

أنيا "انحصرت في إطار الدراسات الوصفية".
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يتطمب البحث العممي الدقة ،ووصف الظاىرة محؿ الدراسة ُيعتبر ىدفا أساسيا إذ مف خبللو يتـ
229
"جرد أكثر صدؽ ما أمكف حوؿ خصائص الموضوع أو الظاىرة المطروحة لمدراسة".
مف خبلؿ الوصؼ ،يتـ تحديد الخصائص المتعمقة بالظاىرة بشكؿ منظـ ودقيؽ .بيد أف الوصؼ
ال يمكف الباحث مف التمحيص والتعمؽ في حيثيات الظاىرة ومف اكتشاؼ العبلقة الكامنة بيف
المتغيرات المتحكمة في حدوثيا .فوصؼ خصائص قراء الصحافة الصفراء أو خصائص متتبعي
المواق االجتماعية مسألة ميمة لمتعرؼ عمى السمات العامة لمجميور ،بيد أنيا غير كافية لكشؼ
العبلقات القائمة بيف الظواىر استنادا إلى بناء عبلقات دالة وبناء نماذج تفسيرية.
فواق البحث في اإلعبلـ واالتصاؿ بالمنطقة العربية يرج إلى عدـ الفيـ المعمؽ لمنظريات الغربية وعدـ
قدرتنا عمى االستفادة منيا ،حيث يتوجب عمى الباحث إدراؾ السياؽ االجتماعي والثقافي والسياسي الذي
برزت فيو والذي ىو خاص بظيورىا .كما أف األمر يعود إلى عدـ اإللماـ بالنظريات والبحوث الحديثة التي

تعتبر االتصاؿ فعبل يندرج ضمف سياؽ اجتماعي خاص باعتباره اإلطار المحيط بالمتمقي ،والمتمثؿ في
ظروؼ التعرض والتجارب القبمية وىوية المتمقي وثقافتو والمنظومة القيمية التي يتبناىا والتي ستؤثر حتما عمى
كيفية تمقيو وتفاعمو م الرسائؿ االتصالية .ىذا مف جية .ومف جية أخرى ،فيو يخص السياؽ االجتماعي
لممرسؿ م كؿ الخمفية اإليديولوجية التي يتبناىا والتي يسيرىا عف طريؽ الرسائؿ التي يقوـ بإنتاجيا؛ فيو
فضاء رمزي يسير النسؽ القيمي لكبل الطرفيف االثنيف :المرسؿ والمتمقي بكؿ ما يحممو كمييما مف تمثبلت

وقيـ وايديولوجية وأفكار.
وىنالؾ واق

جديد يخص فضاء اإلعبلـ واالتصاؿ والذي أثر بشكؿ أو بآخر في النماذج

االتصالية التي كانت صالحة لمدة مف الزمف .فالمرور مف وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية إلى ما ىو
شائ استخدامو حاليا أال وىو مصطمح الميديا كاف لو األثر الكبير في إعادة النظر في النماذج
االتصالية كنموذج Lasswell؛ فبعدما كاف المرسؿ مجرد مرسؿ أضحى اليوـ بفعؿ الوسائط

المتعددة مستخدما في ذات الوقت؛ وبعدما كاف المتمقي مجرد متمؽ لمرسائؿ والمضاميف االتصالية
واإلعبلمية والثقافية أضحى اليوـ مرسبل في ذات الوقت ،يتفاعؿ م ىذه المضاميف ويعيد بناء
معانييا .وحتى الوسيمة تغير دورىا مف مجرد قناة تنتقؿ عف طريقيا الرسائؿ لتتحوؿ إلى "وسائط

ومنصات بث وتبادؿ".
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ما لـ توليو البحوث في المنطقة العربية ىو عدـ تركيزىا عمى المتمقي ،واالكتفاء بتبييف إف كاف أـ

ال يتأثر بالرسائؿ التي يتعرض إلييا ،ولـ تبحث في كيفية تفاعمو معيا.

فقد غيرت الثورة التقنية التي شيدتيا البشرية مف أنماط الممارسات اليومية ،كما أنيا غيرت عبلقة
اإلنساف باإلنساف وبالمكاف والزمف ،بحيث اختزلت الوقت والمكاف وعبلقتنا بما يحيط بنا مف
أغراض وصور نجدىا حيثما توجينا.
وقد مس الرقمي كؿ مجاالت الصناعة الثقافية بكؿ تجمياتيا مف موسيقى وسينما وتمفزيوف
واشيار ،إلخ ...وقد ترتب عف ىذا األمر خمؽ سموكات جديدة مف طرؼ المتمقي تفعؿ العممية
االتصالية وتحفز عمى التفاعؿ بيف المتمقيف .وقد الحظنا في اآلونة األخيرة "مشاركة أكثر تكثفا
وأكثر استم اررية"
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مف خبلؿ النقاشات والتعميقات المتبادلة في المواق االجتماعية المختمفة .ولـ

يعد المتمقي ذلؾ المستقبؿ السمبي ،بؿ وتحوؿ حتى إلى مرسؿ في ذات الوقت عبر مشاركتو في

البرامج اإلذاعية والتمفزيونية ،خصوصا تمؾ التي تبث عمى المباشر وفي الحوار عبر شبكات
التواصؿ االجتماعي .وىكذا ،خمقت سموكات اتصالية جديدة مف خبلؿ الحوار والمشاركة في
الحوارات وفي نشر الصور والفيديوىات والبيانات ذات المحتويات المختمفة التي يمكف مشاركتيا م
"األصدقاء" ،مما يفعؿ التفاعؿ بيف المتمقيف سواء أكانوا عمى معرفة مسبقة ببعضيـ البعض أـ ال.
ويتطمب ىذا الواق المعرفي الجديد تحديدا دقيقا لمفيوـ الجميور حيث يذىب األخصائيوف إلى
تحديد كمي وكيفي ليذا المفيوـ في ذات الوقت وليس تحديد كمي فحسب) ،عمى خبلؼ الدراسات
األولى التي كانت تولي اىتماما كميا وصفيا ليذا النوع مف الدراسات .فالجميور ىو ليس ذلؾ
التحديد الكمي لبعض خصائص متمقي محتوى إعبلمي أو اتصالي أو ثقافي فحسب ،مف حيث
بعض المؤشرات الكمية كسنو وجنسو ونسبة األفراد الذيف يقبموف عمى ميديا أو برنامج معيف ،والفترة

الزمنية التي يتابعوف فييا بكثافة قناة أو برنامجا معينا وأوقات متابعتو ،وبعض المحددات األخرى
كتقديراتو لمسألة معينة في مجاؿ التمقي.
ال تيتـ إشكاليات البحث في االتصاؿ في العالـ العربي بدراسات الجميور إال في بعدىا الكمي ،متغافمة
وحتى جاىمة لمبعد الكيفي ليا ،حيث ال يتـ إدراؾ الدالالت والمعاني التي يولييا الجميور إثر تمقيو لممواد
الثقافية واالتصالية ،وماىية الد واف والتحفيزات التي تجعمو يتفاعؿ معيا .فالجميور ينتقي الرسائؿ التي تبثيا
وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ بحذر وتريث ،بدوف التأثر بيا بشكؿ مباشر وآني.

 الرقمي هو التطور المثير الذك عرفته تكنولوجيا االتراالت ،حيث يم ّكن من نقش وتخزين المعلومات على شكش إشارات إلكترونية عبر
الركائز المتعددة.
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فمـ يعد ينظر إلى المتمقي كفرد سمبي بدوف حاجات ودواف تحركو ،كمستقبؿ لمرسائؿ اإلعبلمية

والتي بمجرد أف تصؿ إليو يتأثر بمضمونيا مباشرة وبشكؿ تمقائي ما كانت تتصوره نظرية اإلبرة
تحت الجمد أو الرصاصة السحرية) ،بدوف أي مقاومة أو محاولة نقد لمحتواىا .يرى منظرو ىذا
التصور لمجميور كأفراد مجزئيف ،عمى شكؿ "ذرات" منفصمة عف بعضيا البعض ،يستقبموف

الرسائؿ اإلعبلمية المختمفة التي تمثؿ منبيا مباش ار وقويا يدف المتمقيف إلى االستجابة الفورية ليا
تبعا لما ينتظره القائـ باالتصاؿ.
وحتى إف ثنائية سمبي-نشيط قد تجاوزت في دراسات التمقي الحالية لتنصب عمى دراسة المتمقيف
وىـ يقوموف بمعالجة المعمومات التي ترد إلييـ مف وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ المختمفة وقت
تعرضيـ إلييا .ويضحى كؿ متمؽ حسب سياقات اتصالية مختمفة "يخض لمنطقيف اثنيف مف
يعي ،واما أف يطور نشاطا معرفيا يمكنو مف مقاومة كؿ محاولة
السموؾ :إما أف يتأثر بدوف أف َ
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ىنالؾ دراسات نادرة في تمقي المواد االتصالية والثقافية في العالـ العربي ،ونحف نتساءؿ لماذا ىذا
التأخر في االعتماد عمى ىذا النوع مف الدراسات ،في ظؿ اكتساح التمفزيوف حياة األفراد وتغيير

سموكاتيـ اليومية التي ترتبط إلى درجة كبيرة بتتب البرامج المفضمة .كما أدى تعدد الركائز
المربوطة باإلنترنيت والمتمثمة في الحاسوب والياتؼ المحموؿ والموح اإللكتروني والساعة الذكية
في العالـ الرقمي إلى تنوع في االستخدامات وأنماط التفكير والتصورات؛ كميا ظواىر جديدة جديرة
بتسميط الضوء عمييا .فدراسات التمقي أسيمت في معرفة كيفية فعؿ المشاىدة التمفزيونية وكيفية
تأثيرىا في الممارسات اليومية ،ظواىر يمكف إسقاطيا أيضا عمى متابعة اإلنترنيت واستخداـ

الركائز اإللكترونية المتعددة.

فما يطغى عمى الدراسات العربية ىو االستخداـ المفرط لمنظرية الوظيفية ولنموذج االستخدامات
واإلشباعات ،حتى مف طرؼ الباحثيف الشباب الذي مف المفروض أنيـ عمى دراية بأحدث
النظريات في االتصاؿ ،ولدييـ القدرة عمى النقد والتمحيص لتجاوز البراديغمات المفرط استخداميا،
ىذا مف جية .ومف جية أخرى ،ىذا االستخداـ المكثؼ لموظيفية ىو استخداـ مف أجؿ معرفة
الوظائؼ الظاىرة المؤداة ،عمما بأف لموظائؼ الكامنة دور ال يستياف بو إلدراؾ ما ىو خفي في
تنظيـ أو مؤسسة معينة.

Marie-Pierre Fourquet, Un siècle de théories de l’influence, Histoire du procès des médias, France,
MEI «Médiation et information », nº 10, 1999, p.p 105-120
 اٌٙبرف اٌّؾّٛي ٚاٌَّّ ٝأٚ٠ب ثبٌٙبرف إٌمبي أ ٚاٌقٍ ٞٛأ ٚاٌغٛاي أ ٚاٌّزؾون
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إبراز الوظائؼ الكامنة يبرز جميا تعقد الحياة االجتماعية عمى اختبلؼ بناىا ومؤسساتيا حيث

ستبرز متعارضة م الوظائؼ الظاىرة .بيد أنو ال يجب أف ننسى أىمية االتصاؿ الشخصي الذي
يتـ عبر الجماعات غير الرسمية في حؿ األزمات والصراعات داخؿ المؤسسة ،مما يبيف أىمية

تسميط الضوء ليس عمى الوظائؼ الظاىرة ألنيا سيمة التحديد والتي ال يمكنيا تفسير وجود النسؽ
االجتماعي وديمومتو ،بؿ أيضا عمى الوظائؼ الكامنة .والتمييز بيف الوظيفة الظاىرة والوظيفة
الكامنة ىو في الواق

"يوجو عالـ االجتماع إلى مياديف معينة مف السموكات والتوجيات

واالعتقادات" ،233ألنو ال جدوى مف التأكد فحسب إف كانت األىداؼ المرجوة مف ممارسة ثقافية أو

اجتماعية قد حققت أىدافيا .فاالىتماـ بالوظائؼ الكامنة لسموؾ أو ممارسة ما داخؿ ثقافة أو
مؤسسة ما) يمكف الباحث مف تعميؽ مجاؿ بحثو وتوسيعو ،حيث ستبرز الوظائؼ الكامنة بمعنى
تمؾ المخفية التي ال تبرز لموىمة األولى بدوف أف يتجاىؿ بالتأكيد تمؾ الظاىرة.
فالباحث في ىذا النوع مف الدراسات ال ييتـ إال بما ىو سطحي وال يأخذ مف الوظيفية إال ما
يسيؿ عممو ويسرع وتيرة االنتياء منو ،متغافبل عف ظواىر معقدة ال يمكف الكشؼ عنيا إال عف
طريؽ التمعف في النظرية الوظيفية وادراؾ كؿ افتراضاتيا وكؿ اإلسيامات التي جاء بيا منظروىا.
ىذا مف جية .ومف جية ثانية ،ىنالؾ طغياف الطاب الكمي-الوصفي الذي ال يمكف أف يسدؿ
الستار عف أوجو التفاعؿ الرمزي الذي ينجر عف فعؿ المشاىدة والظواىر الجديدة التي يخمقيا والتي

مرده أيضا إلى فردانية
تؤدي حتما إلى تغيير أنماط العيش وعبلقة األفراد ببعضيـ البعض ،وض
ّ
المشاىدة في ظؿ األسرة الواحدة بفعؿ تعدد الركائز .الدراسات الكمية ليا مجاؿ تطبيقيا وليا

حدودىا المنيجية واإلبستمولوجية .لذلؾ ،المجوء إلى البحوث الكيفية بات أم ار ضروريا الستخراج
المعاني المستترة وراء الظواىر المدروسة بتحديد السياؽ الذي تتشكؿ فيو.
ومف جية ثالثة ،نتساءؿ :لماذا ال يتـ توظيؼ النظريات الجديدة في عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ في
العالـ العربي؟ ىؿ ىذه المسألة راجعة إلى الجيؿ بيذه النظريات والدراسات الحديثة في االتصاؿ أـ
إلى عدـ اإللماـ بيا؟ أـ إلى "فشؿ إدراكي" في تزويد الفكر بما استجدت بو ساحة البحث العممي
في ىذا المجاؿ؟
بالتأكيد أف ىذا الوض ال يرج إلى عدـ الوصوؿ إلى ىذا النوع مف الدراسات ،عمما أننا في
عصر اإلنترنت ،باعتبار األخير وسيمة ناجعة لمحصوؿ عمى المعمومات ،ميما كانت طبيعة ىذه
األخيرة ،حيث تكوف المعمومات التي يبحث عنيا فورية ،مف نصوص مقروءة وسمعية وسمعية-
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بصرية وصور في جمي المجاالت .وىو بذلؾ مكتبة عالمية نحصؿ بواسطتيا عمى معمومات آنية

ميما كاف مجاؿ البحث بفعؿ تكثؼ المعمومات وسرعة الحصوؿ عمييا.

وىكذا ،تنشر العديد مف المقاالت والكتب في كؿ التخصصات بما فييا عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ،
يوـ وحتى ساعة صدورىا ،مف أميات المجبلت الدولية ومف أكبر دور النشر في كؿ المغات ،ناقمة
لنا أحدث األفكار والتصورات عف المواضي التي نبحث فييا؛ فأنى لمباحث أال يجد ضالتو فييا؟
في ظؿ اإلعبلـ الجديد لـ تعد النظريات الكبلسيكية في عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ تفي بالغرض.
فمثبل نظرية انتقاؿ المعمومات عبر مرحمتيف



) (two-step flow of communicationالتي قاـ

بصياغتيا كؿ مف  Katzو Lazasfeldلـ تعد كافية أماـ واق اإلعبلـ الجديد ،حيث توجد معمومات
تتدفؽ في كؿ االتجاىات وليس مف مصدر واحد.
فقد ارتبط ظيور نظريات اإلعبلـ واالتصاؿ بتوس انتشار وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ الجماىيرية.
بيد أننا اليوـ نتعامؿ م واق جديد أال وىو تطبيقات اإلعبلـ الجديد الذي ال يقوـ عمى االتصاؿ
المباشر بيف مرسؿ ومتمؽ عبر وسيمة اتصاؿ ،وال يقوـ أيضا عمى االتصاؿ الجماىيري .فكيؼ لنا
في ظؿ الواق الجديد الذي تعرفو المجتمعات مف ظواىر اتصالية وثقافية جديدة وعولمة تمس

جمي مجاالت الحياة وتدفؽ معموماتي أف نطبؽ نظريات ظيرت في سياؽ مختمؼ كؿ االختبلؼ
عما نشيده اليوـ؟
وىذا السياؽ المعرفي الجديد لدراسات االتصاؿ ىو ما ينقص في المنطقة العربية حتى ال نقوؿ أنو ينعدـ.

خاتمة:

شيدت العقود الخمسة الماضية جدال ما زاؿ قائما إلى وقتنا الراىف حوؿ واق وآفاؽ البحث في عموـ اإلعبلـ
واالتصاؿ .يرج ىذا الجدؿ إلى طبيعة عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ في حد ذاتيا مف حيث مكانتيا ،كما أنو يرج
إلى طبيعة البحث في ىذا المجاؿ مف جية أخرى .فما يواجو الباحث في ىذا المجاؿ خصوصا في العالـ
العربي ىو تحديد طبيعة البحث في اإلعبلـ واالتصاؿ ،مجاالتو والمشاكؿ التطبيقية والمنيجية التي يعاني
منيا ،مما يقؼ عقبة أماـ تطور البحوث في ىذا الحقؿ.
 .1فعموـ اإلعبلـ واالتصاؿ شأنيا شأف العموـ اإلنسانية األخرى) مجبرة اليوـ عمى الحوار
) (dialogueم العموـ اإلنسانية األخرى ،خصوصا باالرتكاز عمى تفكير فمسفي عاـ حوؿ
اإلنساف والمجتمعات البشرية .لما يخرج الباحث في عمـ االجتماع أو في االتصاؿ أو في
 اإلػالَ اٌغل٠ل ٘ ٛمٌه اإلػالَ اٌنَ٠ ٞزٕل ئٌ ٝرلفك اٌّؼٍِٛبد ػجو اٌووبئي اإلٌىزو١ٔٚخ اٌّزؼلكح.
 ث ّٓ١وً ِٓ وبري ٚالىاهٍفٍ١ل ف ٟكهاٍخ ٌّٙب ٍٕخ  1955أْ ٌالرٖبي اٌغّب٘١و ٞرأص١و ِؾلٚك ،ئم ٌ ٛ٘ ٌ١اٌٛؽ١ل اٌّإصو ف ٟاٌزغ١واد اٌزّ٠ ٟىٓ أْ
رؾلس ف ٟارغب٘بد ٍٍٛٚن اٌ غّب٘١و .فزأص١و ٍٚبئً اإلػالَ ٚاالرٖبي اٌغّب٘١و٠خ ؽَت ٘نا إٌّٛمط ّ٠و ثّوؽٍز ٓ١اصٕز .ٓ١ف ٟاٌّوؽٍخ األّ٠ ،ٌٝٚو ثمبكح
اٌوأٚ ٞاٌغّبػبد اٌّوعؼ١خ .صُ فِ ٟوؽٍخ صبٔ١خ رم َٛاٌغّبػبد اٌّوعؼ١خ -اٌزٕ٠ ٟلِظ ػٓ ٛو٠مٙب إٌبفج ْٛفّ ٟجىبد اعزّبػ١خ (أفواك األٍوح ٚاألٕللبء
ٚىِالء اٌؼًّ) -ثجش اٌّؼٍِٛبد اٌقبٕخ ثمبكح اٌوأ ٞئٌ ٝاٌغّٛٙه ػٓ ٛو٠ك االرٖبالد اٌْقٖ١خ.

السياسة ...مف الميداف ،فيو يدخؿ غمار التأويؿ والتبريرات ،والذي يتطمب منو قدرة عمى

التحميؿ والتركيب والنقد وطرح تساؤالت جديدة ،ىـ مشترؾ م الفمسفة ،متسائبل عف طبيعة

ومعنى الفعؿ ) (actionالذي يقومو بو األفراد ،متجاو از بذلؾ كؿ معرفة إمبريقية ،مستعي ار
مفاىيـ وتصورات الفمسفة .فيذا لف يمس بالصرامة العممية لمعموـ اإلنسانية ،ألنو شئنا أـ
أبينا فإف الباحث تحركو تساؤالت فمسفية ،مرتبطة بالمعنى الذي يوليو لما يدرسو.
 .2وبعدما عرفت بحوث االتصاؿ رواجا كبي ار واعترافا بوجودىا كتخصص قائـ بذاتو ،بعد مرحمة
التنظير التي رسخت لقواعد البحث فييا والتي مكنتيا مف فيـ وتفسير الظواىر االتصالية والثقافية)،

تحوؿ اليوـ البحث في االتصاؿ إلى دراسات تعنى بمجاؿ معيف ،انطبلقا مف مرجعية نظرية أو
منيجية معينة بدوف البحث عف تجاوزىا؛ أضحت مجرد دراسات تخص مجاالت بحث تعنى بزاوية

معينة تتكثؼ حوليا ،بدون االىتمام بالقطب النظري.

 .3لذلؾ ،يجب عمى الباحثيف في عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ رف التحدي بإعادة النظر في بعض
البراديغمات المييمنة والتفكير في براديغمات جديدة تقعد لمتنظير لتأويؿ الظواىر الجديدة.
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الخدمـــــــة العموميـــــــة عبر مواقــــع التواصــــــــل االجتماعــــــــــي
دراسة تحميمية لمصفحة الرسمية لمديرية األمن الوطني لوالية الجزائر عمىموقع الفايسبوك-
Public service through social networking sites
 Analytical study of the official page of the Directorate ofNational Security of the State of Algeria on the Facebook
site
أ.عائـــــشة قـــــــــرة  /أ .إيناس رغيـــــس
جامعة محمد لميـــــــن دباغين  /الجزائر

الممخص:
تطرح ىذه الورقة البحثية تجربة المؤسسة األمنية الجزائرية في تطوي أدوات الويب  2.0في تقديـ الخدمة

العمومية ،عمى اعتبار أف ىذه األدوات تساىـ في عصرنة وتحسيف وتفعيؿ االتصاؿ العمومي ،خاصة بعد ظيور
اإلدارة االلكترونية واستخداـ الرقمنة والتقنيات التكنولوجية في المؤسسات العمومية ،وتسعى إلى التركيز عمى

استخداـ موق التواصؿ االجتماعي الفايسبوؾ مف قبؿ المؤسسة األمنية الجزائرية مف خبلؿ تحميؿ مضموف صفحة
المؤسسة عمى موق الفايسبوؾ.

الكممات المفتاحية  :الخدمة العمومية ،المؤسسة األمنية  ،موق الفايسبوؾ ،الجزائر.

Abstract:
This paper presents the attempt of the Algerian security establishment to adapt the the
Web 2.0’s tools to activate the public service and the public communication, especially
after the emergence of electronic administration and the use of technologies in public
institutions, so this study aims to provide the use of Facebook by the Algerian security
establishment by analysing of the content of the institution's page on the Facebook sit.
Keywords: Public Service, Security Establishment, Facebook sit, Algeria

المقدمة:
يعرؼ العالـ اليوـ نمطا جديدا في االتصاؿ مف خبلؿ التقنيات واألدوات التي فرضيا الويب 2.0

والذي أفرز ما يعرؼ بمواق التواصؿ االجتماعي ،حيث تتميز ىذه األخيرة بالعديد مف المزايا
والخصائص التي لـ تشيدىا الوسائؿ االتصالية قببل كالتفاعمية والتشاركية واآلنية ،والتي فييا

يجتم

األفراد ذوو االىتمامات المشتركة لتبادؿ األفكار والمعمومات ،ويتصموف م

بعضيـ

ويدردشوف وينشروف األخبار التي تيـ مجتمعاتيـ ،وقد يكوف المجتم طائفيا أو دينيا أو عمميا...

كما تؤدي مواق التواصؿ االجتماعي دو ار ىاما في نقؿ األخبار والتعميقات واآلراء ووجيات
النظر بكؿ ما يحدث في البيئة المحيطة ،فقد خمقت مواق التواصؿ االجتماعي عالما افتراضيا
يجم المستخدميف مف كؿ أرجاء المعمورة عمى اختبلؼ أجناسيـ وأعمارىـ وجنسياتيـ وحتى
ميوالتيـ ،ألنيا تنشر محتوى مثير لبلىتماـ وتعمؿ عمى اطبلع المستخدميف وتثقيفيـ والتواصؿ

معيـ لتبادؿ تمؾ المعمومات م غيرىـ ثـ يعودوف بالمساىمة البناءة.
بناءا عمى ما سبؽ أصبحت مواق

التواصؿ االجتماعي قطبا لبلستخداـ مف طرؼ األفراد

والمؤسسات بأنواعيا ،وامتدت حتى إلى المؤسسات العمومية ودفعتيا إلى إعادة النظر في نموذج
االتصاؿ والتواصؿ م جماىيرىا ،ما زاد في جودة نوعية الخدمة العمومية المقدمة لممواطف مف
طرؼ ىذه المؤسسات ،األمر الذي ساعد في تحسيف أداء المؤسسة العمومية ،كونيا تعمؿ عمى
مبدأ اشراؾ المواطف في عمميتي التسيير وصن واتخاذ الق اررات ،كما خمقت سياسة االنفتاح عمى

الجميور الخارجي لتحقيؽ التشاركية والفعالية في األداء.
وعمى ىذا األساس سنتطرؽ ضمف ىذه الورقة البحثية إلى تجربة المؤسسة األمنية الجزائرية في
تطوي أدوات الويب  2.0في تقديـ الخدمة العمومية ،عمى اعتبار أف ىذه األدوات تسيـ في
عصرنة وتحسيف وتفعيؿ االتصاؿ العمومي ،ويمكف أف ندرج ىذه المبادرة ضمف مبادرة التحوؿ

الرقمي خاصة بعد ظيور اإلدارة االلكترونية واستخداـ الرقمنة والتقنيات التكنولوجية في المؤسسات
العمومية ،حيث بذلت الجزائر مؤخ ار العديد مف الجيود لتقديـ الخدمة العمومية الرقمية.

 /1اإلشكال المراد طرحو بناءا عمى ما سبؽ ذكره يتمثؿ في :ما مدى مساىمة موقع التواصـل

االجتماعـي –الفايسبوك -في تحسين الخدمة العمومية عمى مستوى المؤسسات األمنية
الجزائرية؟
التساؤالت الفرعية:
 كيؼ عززت تقنيات الويب  2.0فكرة االتصاؿ الدائـ بيف األجيزة األمنية والمواطف؟ ىؿ تسيـ صفحة الفايسبوؾ لممديرية األمف الوطني الجزائرية في تجسيد فكرة الحؽ فيالمعمومة لممواطف؟

 ىؿ حقؽ موق الفايسبوؾ لمجياز األمني مبدأ إشراؾ المواطف في عمؿ الجياز األمني؟ /2أىداف الدراسة:
تيدؼ الدراسة إلى التطرؽ إلى العديد مف النقاط اليامة قصد إثراء البحث العممي في موضوع

االتصاؿ العمومي والويب  2.0مف خبلؿ :

 الوقوؼ عمى إسيامات الموق االلكتروني لمجياز األمني في الجزائر ،ومدى تجسيده لفكرةحؽ المواطف في الوصوؿ إلى المعمومة.

 السعي لرصد مشاركة المواطف في العمؿ األمني مف خبلؿ الويب .2.0 إبراز التحديات التي تواجو العممية االتصالية بيف المؤسسات األمنية والمواطف. الكشؼ عف جيود الجياز األمني الجزائري في ترقية الخدمة العمومية وحرصيا عمىاالىتماـ بالمواطف.
 /3أىمية الدراسة:
تكمف أىمية ىذا البحث في أنو مف البحوث التي تعنى بموضوعات العصر ،حيث تمثؿ أدوات
الويب  2.0إعبلما بديبل لجأت إلى استخدامو العديد مف المؤسسات عمى اختبلؼ أنواعيا ،والذي
خمؽ طرقا جديدة لمتنظيـ والتعاوف والتدريب بيف المؤسسات وأفراد المجتم  ،كما تستمد الدراسة
أيضا أىميتيا مف أىمية موضوع الخدمة العمومية الذي يعد موضوعا حساسا وىاما في مختمؼ
المجاالت االجتماعية ،السياسية واالقتصادية وغيرىا ما جعميا وسيمة فعالة ألداء االتصاؿ
العمومي ،ومنب ار ىاما لخمؽ الحوار والتشاركية بيف المؤسسات العمومية والمواطف.
 /4منيج الدراسة:
تـ استخداـ أداة تحميؿ المحتوى الظاىري لما ينشر عمى صفحة الفيسبوؾ الخاصة لممديرية األمف الوطني
لوالية الجزائر ،ويقصد بالمحتوى الظاىري أي ما ىو معمف عنو بشكؿ واضح في الوثيقة ،وما تعرضو الوثيقة

حقيقة ،234إلى جانب منيج المسح الوصفي الذي يعرؼ بأنو يستخدـ في "البحوث التي تستيدؼ وصؼ
سمات أو آراء أو اتجاىات أو سموكيات عينات مف األفراد ممثمة لمجتم ما ،بما يسمح بتعميـ نتيجة المسح
عمى المجتم الذي سحبت منو العينة ،ولكف عمى الرغـ مف أف منيج الوصؼ يمعب دو ار وصفيا ،إال أنو

يمكف أف يمعب دو ار تفسيريا بشرح األحداث أو الظواىر التي تدرس" ،235وعميو قمنا باختيار تحميؿ المحتوى
الظاىري كونو أنسب منيج يخدـ موضوع الدراسة.
/5عينة الدراسة:
تتمثؿ عينة الدراسة التي نحف بصدد دراستيا ،في عينة قصدية غير احتمالية
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تتمثؿ في موق

الفايسبوؾ لمجياز األمني بوالية الجزائر العاصمة ،وقد تـ اختيار الجياز األمني كونو يسير مف
جية رسمية وىي منظمة حكومية غير ربحية ،تعنى بشؤوف المواطف ،تيدؼ إلى الدفاع عف حقوقو
المادية والمعنوية ،وارشاده وتعزيز الثقة والروابط بيف المؤسسة العمومية األمنية والمواطف ،ونعمؿ
 _234أٔغوً ِٛهِٕٙ :ٌ٠غ١خ اٌجؾش اٌؼٍّ ٟف ٟاٌؼٍ َٛاالَٔبٔ١خ  ،روعّخ ثٛى٠ل ٕؾوا ، ٞٚكاه اٌمٖجخ ٌٍْٕو ،اٌغيائو.2008 ،
ٛ٘ _235اه ٞؽّيحِٛ :الغ اٌزٛإً االعزّبػٚ ٟاٌفٚبء اٌؼِّ ،ِٟٛنووح ِملِخ ٌّٕٙ ً١بكح اٌّبعَز١و ف ٟػٍ َٛاالػالَ ٚاالرٖبي،
عبِؼخ اٌغيائو.11 ٓ ،2014/2013 ، 3
 _236ثٓ ِوٍٍ ٟأؽّلِٕ :ب٘ظ اٌؾش اٌؼٍّ ٟف ٟػٍ َٛاإلػالَ ٚاالرٖبي ،2ٛ ،كٛ٠اْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ ،اٌغيائو.197ٓ 2005 ،

اختيارنا لموق الفايسبوؾ عمى غرار المواق األخرى الحتبللو المرتبة األولى استخداما مقارنة

بالمواق األخرى طرؼ المؤسسات واألفراد ،حيث قدرت بأكثر مف  16مميوف مستخدـ أي %43

مف السكاف سنة  ،2017مف ،وتتمثؿ عينة الدراسة في تحميؿ المواد التي نشرتيا المؤسسة طيمة
شير أكتوبر  2018أي مف  1اكتوبر حتى  31أكتوبر ،وبمغت  30منشورا .وقد قسمنا وحدات
التحميؿ إلى فئتي ماذا قيؿ؟ وكيؼ قيؿ؟ حيث:

 فئات كيف قيل :تضمنت أرب فئات تمثمت في فئة تصميـ الصفحة مف خبلؿ حضور
العناصر التعريفية لممؤسسة عمى الصفحة ،وفئة عدد مرات النشر في اليوـ  ،إضافة إلى

فئة أسموب عرض محتوى المنشورات كاستخداـ صور ،فيديو ،روابط أو نصوص ،إلى
جانب فئة المغة المستخدمة .

 فئات ماذا قيل :والتي أدرجنا ضمنيا خمس أنواع مف الفئات نفصميا كاآلتي:
 فئة مواضي المنشورات :نشاطات المؤسسة ،تسويؽ الحمبلت األمنية وتصحيح السموكاتالسمبية ،معالجة قضايا الفساد في المجتم  ،وايصاؿ الحقائؽ الميددة لممواطف.
 -فئة األسئمة في المنشورات بعرض إذا كانت متوفرة أو غير متوفرة.

 فئة أىداؼ المنشورات والتي احتوت عمى التعريؼ بنشاطات المؤسسة ،إشراؾ المواطف فينشاطات المؤسسسة ،الحفاظ عمى استقرار المجتم وتعزيز الثقة بيف المؤسسة والمواطف،
تقريب المؤسسة األمنية مف المواطف وتحقيؽ األمف واالطمئناف التوعية األمنية.
 فئة القيـ :كقيـ المواطنة ،المشاركة ،التعية األمنية وغيرىا... فئة االستمالة اإلقناعية المستخدمة بنوعييا العقمية والعاطفية. /6مفاىيم الدراسة:
 االتصال العمومي :تباينت التعاريؼ التي قدمت لبلتصاؿ العمومي نورد أىميا في مايمي :l’ensemble des phénomènes de production, de traitement, de diffusion et de rétroaction de
l’information qui reflète, crée et oriente les débats et les enjeux publics ; la communication
publique étant non seulement le fait des médias mais aussi des institutions, entreprises,
mouvements et groupes qui interviennent sur la place publique237.

ويرى ميشال بوشون( )Michel Beauchampورفاقو في ىذا التعريؼ أف االتصاؿ العمومي
ىو مجموعة مف الظواىر الخاصة بإنتاج ومعالجة ونشر المعمومات التي تعكس ردود الفعؿ،
وخمؽ وتوجيو المناقشات حوؿ الرىانات العامة ،واالتصاؿ العمومي ليس فقط نشاط اتصالي

خاص بممارسات وسائؿ اإلعبلـ إنما ىو قضية خاصة بجمي الفاعميف "مؤسسات ،شركات،

الجمعيات ومنظمات المجتم المدني ،والمجموعات الناشطة في المجاؿ العاـ".

_Michel Beauchamp (ed).Communication publique et société .Repères pour la réflexion
l’action, Boucherville, Quebec, 1991p15
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وعميو فاالتصاؿ العمومي أصبح جزءا ميما في مختمؼ أجيزة الدولة ومنظماتيا ،وىذا ما

توصؿ إليو بيار زيمور حيث يرى أنو االتصاالت الرسمية التي تميؿ إلى تبادؿ واقتساـ المعمومات
ذات القيمة العمومية لفائدة الحفاظ عمى الروابط االجتماعية ،وىذا مف مسؤولية المؤسسات

العامة ،أو الييئات المكفولة ألداء المياـ ذات المصمحة الجماعية أو العامة.238

بناءا عمى ماسبؽ يمكننا أف نعرفو عمى أنو تمؾ الرسائؿ االتصالية التي يتـ تبادليا بيف
المؤسسات األمنية والمواطف بيدؼ اقتساـ المعمومة ذات القيمة العمومية لمحفاظ عمى الروابط
االجتماعية وكذا تحسيف مستوى الخدمة العمومية المقدمة.

 الخدمة العمومية :ليس ىناؾ اتفاؽ عمى تفسير مرجعي لمفيوـ الخدمة العمومية عمىاعتبار أف ىذا المجاؿ مرتبط بالقيـ التي تقوـ عمييا كؿ دولة ،كما أنو خاض لمتطور الذي
تفرضو تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة ،239إال أف فكرة مفيوـ الخدمة العمومية تتمحور حوؿ
خدمة المجتم حيث تسعى إلى ترسيخ قيـ المجتم وعقيدتو وحضارتو ،كما تسعى إلى
االرتقاء بالفكر والسموؾ بما يساعد عمى البناء السميـ لؤلمة ،والتأكيد عمى األشياء الضارة.

وتعرؼ الخدمة العمومية وفقا لمقانون اإلداري الفرنسي بأنيا "تمؾ التي تعد تقميديا خدمة تزود

بصورة دائمة بواسطة منظمة عامة كاستجابة لحاجة عامة ويتطمب توفرىا أف يحترـ القائميف عمى
إدارتيا مبادئ المساواة واالستم اررية والتكيؼ لتحقيؽ الصالح العاـ ،أي أنيا ميمة عامة أو أداء
خاص يقدـ مف قبؿ الدولة لجمي المواطنيف الستخداميا لبلستفادة منيا كما تيدؼ لخدمة
المصمحة العامة.

وحسب األوساط األكاديمية تعرؼ عمى أنيا مجموع الجيود أو النشاطات التي تقدميا المجموعة

الوطنية سواء عبر مؤسسات الدولة أو مؤسسات القطاع الخاص تيدؼ مف خبلليا إلى إشباع

حاجات اجتماعية وتحقيؽ المنفعة أو المصمحة العامة والمساواة فئات المجتم  .وقد تـ تعريفيا وفقا
لمحوريف ىما:240

 )1الخدمة العمومية كعممية :يمكف أف اعتبار الخدمة التي تقدميا المنظمات الحكومية ،أو
العامة عمى أنيا تمثؿ عمميات ذات طاب تكاممي ،تنطوي عمى مدخبلت )األفراد والموارد،
المعمومات( وتشغيؿ ومخرجات.

 )2الخدمة العمومية كنظام :يتكوف مف أجزاء مختمفة تشمؿ:
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Harmel Laurent.Pierre zémor.la communication publique. In: politiques et management public. Vol .13
( .N 02 .1995.50 N de cahier 1 .P .)152
ِ ٍُّٛ239ؾّل :اإلماػخ اٌغيائو٠خ ث ٓ١اٌقلِخ اٌؼّ١ِٛخ ٚإٌّطك اٌزغبهٔ ،ٞلٚح اإلماػخ اٌَّّٛػخ اٌٛالغ ٚاألفبق ارؾبك اماػبد اٌلٚي
اٌؼوث١خ ،اٌغيائوٛٔ ،فّجو .5ٓ .2011
ِ 240واوِْ ٟؾّل ٌّ ،ٓ١فمب٠و ف :ًٖ١اإلكاهح االٌىزو١ٔٚخ ٚأصو٘ب ػٍ ٝئٕالػ اٌقلِخ اٌؼّ١ِٛخ ف ٟاٌغيائوِ،غٍخ االثلاع ،اٌّغٍل،7
اٌؼلك.185ٓ.2017 ،8

 نظاـ عمميات تشغيؿ أو إنتاج الخدمة وفؽ ىذا النظاـ تتـ عمميات التشغيؿ عمى مدخبلتالخدمة إلنتاج العناصر الخاصة بالخدمة.

 نظاـ تسميـ الخدمة ووفؽ ىذا النظاـ يتـ تجمي النيائي لعناصر الخدمة ثـ التسميـ النيائي لمخدمة،وايصاليا لممواطف طالب الخدمة .ويتضمف مفيوـ الخدمة العامة كنظاـ شكميف خدمة عامة مرئية أو
منظورة لمستقبؿ الخدمة المواطف وخدمة عامة غير مرئية أو غير منظورة.

 مواقع التواصل االجتماعي :تعرؼ عمى أنيا شبكات إلكترونية اجتماعية تتيح عممية
التواصؿ بيف مستخدمييا وقد وصفت ىذه المواق بأنيا اجتماعية نسبة لبلزدياد المتواصؿ

في عدد مرتادييا ،كما تعرف أيضا عمى أنيا منظومة مف الشبكات االلكترونية التي تسمح
لممشترؾ فييا بإنشاء موق خاص بو ،ومف ثـ ربطو عف طريؽ نظاـ اجتماعي الكتروني
م أعضاء آخريف لدييـ االىتمامات واليوايات نفسيا.

ويضيف بشري جميل الراوي في ىذا السياؽ بأنيا الطرؽ الجديدة في االتصاؿ في البيئة الرقمية،
بما يسمح لممجموعات األصغر مف الناس بإمكانية االلتقاء والتجم عمى االنترنت لتبادؿ المناف
والمعمومات ،وىي بيئة تسمح لؤلفراد والمجموعات بإسماع آرائيـ وأصواتيـ لمعالـ أجم .

ومف أىـ مواق التواصؿ االجتماعي وأكثرىا انتشا ار والتي تمثؿ وتخدـ موضوع بحثنا موق

الفايسبوك والذي يتمثؿ في أنو موق اجتماعي يساعد في الحفاظ وبناء العبلقات بيف األفراد ،وىو
عبارة عف مجموعة أدوات اجتماعية تساعد بشكؿ أو بآخر عمى المستوى الشخصي مف ألعاب،

ترفيو ،إج ارء لقاءات ،القياـ بمخططات كش ارء وبي  ،مشاركة ،تنظيـ األحداث ،القياـ باإلشيار.241

إضافة لما سبؽ يعتبر الفايسبوؾ مف أىـ مواق التواصؿ االجتماعي ،إذ يساعد في بناء العبلقات
بيف األفراد مف أرجاء المعمورة وفي التواصؿ بينيـ والتنسيؽ والتضامف والتعاوف ألجؿ فكرة أو

ىدؼ معيف حيث يرى مخترعو مارؾ زوكربرغ أف الفيسبوؾ ىو حركة اجتماعية وليس مجرد أداة

أو وسيمة لمتواصؿ ،وأنو سوؼ يسيطر عمى كؿ نواحي النشاط البشري عمى الشبكة العنكبوتية،
بالتالي أخذ صفة "دليؿ سكاف العالـ" ،كما يتيح لؤلفراد العادييف أف يصنعوا مف أنفسيـ كياف عاـ
مف خبلؿ اإلدالء والمشاركة بما يريدوف مف معمومات حوؿ أنفسيـ واىتماماتيـ ومشاعرىـ وصورىـ

الشخصية ولقطات الفيديو الخاصة بيـ قصد جعؿ العالـ أكثر انفتاحا.242
أوال :مواقع التواصل االجتماعي منفذ جديد لالتصال العمومي.

يعتبر االتصاؿ العمومي أحد المفاىيـ التي تتسـ بطابعيا المركب كظاىرة تتدخؿ فييا المستويات
السياسية واإلعبلمية والمؤسساتية والثقافية ،باعتباره مفيوـ تتجاذبو تخصصات عممية ومينية
 241برهومي سمية محمد الرالح :شبكات التوارش االجتماعي في المجتمعات العربية بين البناء والهدم -الفيسبوك في الجزائر وتونس
أنموذجا– قسم العلوم االجتماعية-جامعة تبسة ،مجلة آفاق علمية دورية نري سنوية مح ّكمة تردر عن المركز الجامعي لتامنرست
الجزائر ،العدد العاشر/جوان  ،2015ص .132
 242عباس رادق :االعالم الجديد المفاهيم الوسائش والتطبيقات ،دار الشروق للنشر والتوزيع عمان  ،2008ص.15

مختمفة،

باعتباره رابط حيوي بيف الدولة والمواطنيف يجيب عمى حاجياتيـ مف المعمومات

واالستفسارات واالنجازات المحققة مف الفعؿ العمومي .243)Action publique

كونو يقوـ عمى توزي المعمومات النافعة لمجميور اليامة مف المعطيات المشتركة لمجميور مف
أجؿ ممارسات أفضؿ في الحياة الجماعية لممواطف وتعزيز الروابط وعميو فإف رىاف االتصاؿ
العمومي ىو إعطاء معنى لمفعؿ العاـ لتحقيؽ المنفعة العامة لممواطف.

وعمى حد تعبير بيار زيمور جوىر االتصاؿ العمومي ىو المصمحة العامة ))intérêt générale

باعتبارىا ذلؾ النوع مف التناسؽ واالنسجاـ في المصالح بيف األفراد والمجتم مف جية والدولة مف

جية أخرى ،بيذا الشكؿ يصبح االتصاؿ العمومي أقرب لمتوعية بالحقوؽ والواجبات منو لمدعاية
التي تميز عبلقة االتصاؿ بيف الدولة ومواطنييا في المجتمعات غير الديمقراطية ،ويضيؼ زيمور
أف االتصاؿ العمومي مرتبط بشكؿ وثيؽ بتقديـ الخدمة العمومية مف المؤسسات العمومية إلى
المواطف ،ال ييدؼ إلى تحقيؽ األرباح ،بؿ ىو اتصاؿ ذو غاية اجتماعية وتسييرية بالدرجة األولى
يراعى فييا استفادة المواطف مف حقو الناجـ عف انتمائو لمدولة.

وألف المشاركة والشفافية يعتبراف أحد أىـ العوامؿ المجسدة لمثقة بيف اإلدارة والمواطنيف مف خبلؿ

عمؿ اتصالي ،تعزز م ظيور األشكاؿ التواصمية الجديدة التي سمحت لممواطنيف باالنخراط في
الفضاء العاـ واثارة النقاشات حوؿ المسائؿ العمومية باستخداـ أدوات مستحدثة كمواق التواصؿ
االجتماعي والمدونات ومنتديات النقاش وغيرىا ،الذي يعد الوجو المعاصر لبلتصاؿ العمومي،
حيث ساىمت الواب 2.0في تكريس التفاعؿ بخاصية تناقؿ المعمومات ودعـ المشاركة الفاعمة في
نشر المعرفة وفي إبداء الرأي وتنشيط الحوار بيف مختمؼ أطراؼ العممية االتصالية ،ويجسـ

األسموب الديموقراطي في تسيير الشؤوف العامة مف خبلؿ تعزيز مبدأ الحؽ في الوصوؿ إلى
المعمومة ،واعطاء النقاش العمومي دفعة قوية مف خبلؿ التشجي لمواطنة جديدة قائمة عمى
الممارسة النقدية واالحتجاج وحرية الرأي العاـ ،وامكانية المشاركة في النقاش العاـ.
مف جية أخرى ،أصبحت مواق

التواصؿ االجتماعي أداة ىامة في إيصاؿ وبث األخبار

والمعمومات ،خاصة م تضاعؼ عدد المستخدميف ،كما تعد منب ار ىاما في رف قيود تبادؿ
المعمومات وتداوليا بيف المستخدميف بسرعة كبيرة ،كما أف ليا مميزات أخرى كالتفاعمية والمشاركة

ما جعمت منيا منفذا ىاما خاصة لدى المؤسسات العمومية التي تحرص عمى الوصوؿ إلى
المواطنيف وتقديـ خدماتيا وتعزيز العبلقة بينيما ،ليذا لجأت المؤسسة العمومية األمنية إلى
استخداـ مواق التواصؿ االجتماعي عمى اختبلفيا ،والفايسبوؾ عمى وجو الخصوص لما القاه مف
رواج لدى أفراد المجتم الجزائري.
-Michel le net ,communication publique pratiques des compagne d’information ,Edition les études de
documentation ,paris ,1993,p13
243

وعميو ،فقد عمدت المؤسسة األمنية إلى تفعيؿ االتصاؿ العمومي وتسويؽ الخدمة العمومية األمنية

لممواطف مف خبلؿ استخداـ العديد مف االستراتيجيات واالستماالت الخاصة بأدوات الويب 2.0
لجذب انتباه المستخدميف والتأثير فييـ مف خبلؿ طرح العديد مف النقاط نوجز أىميا في:
 إثارة الوعي واإلحساس األمني لدى الجماىير. التوعية تجاه القضايا والمساكؿ التي تيدد استقرار الوطف. -تغيير األنماط السموكية وتعديؿ االتجاىات تجاه القضايا السمبية.

 تعريؼ المواطنيف بالجيود األمنية والخدمة العمومية التي تؤدييا المؤسسة األمنية. إشعار المواطف بدوره في الحفاظ عمى الوطف ومن وقوع المشاكؿ التي تيدد أمنيـ. خمؽ صورة ذىنية عف المؤسسة األمنية ،وكسر الحاجز بيف الطرفيف. -غرس روح المشاركة في عمؿ المؤسسات األمنية.

ثانيا :خصوصية الخدمة العمومية لممؤسسات األمنية.

تعد المؤسسة األمنية مؤسسة عمومية حساسة ذات نشاط خاص يتمثؿ في تحصيف أمف المجتم ،

وبناء عبلقة متينة م المواطف قصد تربيتيـ واعدادىـ بغرس قيـ ايجابية فييـ لتحقيؽ األمف

واالستقرار ،وبناء جسور الثقة والتعاوف بينيا وبيف المواطف ألف المؤسسة األمنية في حاجة إلى
المواطف ليساعدىا في أداء وانجاز ما تصبو إليو أف توفير األمف ىو مسئولية كافة األجيزة
واألىمية وكؿ أفراد المجتم  ،لذا مف الضروري وجود عبلقة قوية بيف المؤسسة األمنية والمجتم
لتحقيؽ األمف ،فيما يمي أىـ الخدمات التي تميز المؤسسة األمنية عف غيرىا مف المؤسسات

العمومية األخرى:244

 أعماؿ النجدة وىي األعماؿ التي تقوـ بيا المؤسسات األمنية استجابة لنداء أفراد المجتمفي أي طارئ عمى مدار األرب والعشريف ساعة.
 المشاركة في حماية اآلداب العامة ،إضافة إلى التبصير بمواق الزلؿ األخبلقي. حماية األحداث مف االنحراؼ والجريمة ،ومحاولة إشراؾ اٌّغزّغ فَِ ٟئ١ٌٛخ رؾم١ك األِٓ. -تقديـ خدمات إنسانية متعددة كمساعدة المرضى واألطفاؿ...الخ

 اٌزلفً ف ٟؽبٌخ اٌىٛاهس ٚإٌىجبد ثبٌَّبػلح ٚاإلٍؼبف ٚرمل ُ٠اٌقلِبد ٚاٌؼ.ْٛ كػُ ٚرىض١ف اٌزفبػً اٌّغزّؼ ٟثِ ٓ١قزٍف اٌفئبد اٌفبػٍخ أ ٞث ٓ١األعٙيح األِٕ١خ ٚاٌّؾ.ٜ١ثالثا :عرض وتحميل نتائج الدراسة التحميمية
أ.

بطاقة فنية لصفحة المؤسسة األمنية لوالية الجزائر عمى موقع الفيسبوك :

244ػِ ٗٛؾّل ِؾ ٟ١اٌل ":ٓ٠كٚه اٌْوٛخ اٌٛلبئ ٟف ٟئٛبه اٌظوٚف اٌزّ٠ ٟو ثٙب اٌؼبٌُ اٌؼوثِ ،"ٟغٍخ األِٓ ٚاٌؾ١بح ،اٌؼلك  ،125اٌو٠بٗ.

اٍُ اٌٖفؾخ
ّؼبه اٌّإٍَخ
اٍُ اٌّإٍَخ
اٌؼٕٛاْ االٌىزؤٟٚ
اٌجو٠ل اإلٌىزؤٟٚ
اٌٙبرف
أٌٛاْ اٌقٍف١خ
ػلك اٌّؼغجٓ١
ٍٕخ اٌزأٌٍ١
ِمو اٌّإٍَخ

ب.

أِٓ ٚال٠خ اٌغيائوSûreté De Wilaya D'Alger
ٔؾٓ ف ٟفلِزىُ
أِٓ ٚال٠خ اٌغيائو
www.algeriepolice.dz
algersw16@gmail.com
021735350
ىهلبء/ثٚ١بء
ِ 9,676ؼغت
 11أوزٛثو2017
اٌغيائو اٌؼبّٕخ

التحميل الكمي والكيفي لفئات الشكل في الصفحة الرسمية الخاصة بجياز

الشرطة:
جدول رقم  :01يوضح وجود العناصر التعريفية في صورة غبلؼ الصفحة المؤسسة األمنية.
العناصر التعريفية
اليوية التصويرية



اسـ المؤسسة



شعار المؤسسة



ألواف المؤسسة



مف خبلؿ الجدوؿ رقـ  01يبيف لنا أف كؿ العناصر التعريفية بالمؤسسة متواجدة عمى صفحة
المؤسسة ،وىذا يساعد في تأكيد وترسيخ العبلمة الخاصة بالمؤسسة في ذىف الجماىير
المستخدمة لمواق التواصؿ االجتماعي ،كما تساىـ في شد وجذب االنتباه نحو الصفحة وتسمح
لممستخدميف بالتعرؼ عمييا مباشرة مف خبلؿ متابعة ما تعرضو مف خدمات وأخبار تخدـ

مصمحة المواطف ،وتعد العناصر الفنية مف صور وألواف تفاصيؿ ميمة تعمؿ عمى خمؽ جو
اتصالي فعاؿ خاصة وأنيا مصممة باحترافية وتميز.
جدول رقم :02يوضح عبلمة التوثيؽ الزرقاء لمصفحة المؤسسة األمنية.
عبلمة التوثيؽ الزرقاء
غير متوفرة



متوفرة

×

يوضح الجدوؿ أعبله عدـ توفر عبلمة التوثيؽ الزرقاء في صفحة جياز أمف والية سطيؼ،
وىذا يمكف إرجاعو إلى أف الصفحة غير معترؼ بيا مف طرؼ الموق ألف التوثيؽ عبارة عف

اعتراؼ مف طرؼ مؤسسة الفايسبوؾ بأنيا مؤسسة رسمية يمكف االعتماد عمييا كمرج في
تقصي األخبار التي تعمؿ عمى نشرىا مف خبلؿ الموق  ،كما يمكف تفسير عدـ وجود عبلمة
التوثيؽ إلى أف الموق ال يزاؿ جديدا حيث تـ تأسيسو منذ  2017أي لـ يمض عميو الكثير مف
الوقت حتى تمنحو مؤسسة الفايسبوؾ عبلمة التوثيؽ الزرقاء.

جدول رقم :03يوضح عدد مرات النشر في اليوـ عمى صفحة المؤسسة األمنية.
عدد مرات النشر في اليوـ

ؾ

%

مرة واحدة

10

33.33

مرتيف

6

20

ثبلث مرات فأكثر

14

46.66

المجموع

30

100

مف خبلؿ الجدوؿ أعبله ،نجد طيمة فترة التحميؿ أف الصفحة نشرت ما نسبتو  %46.66كأعمى
نسبة وىي تمثؿ النشر بثبلث مرات فأكثر ،وتمتيا ما نسبتو  %33.33بمرة واحدة في اليوـ ،وعميو
نرج ىذا عدد النشر بثبلث مرات فأكثر إلى أف الصفحة نشيطة وتيتـ بإيصاؿ أنشطتيا ،وىذا
تماشيا م النمط االتصالي الحديث التي فرضتو التكنولوجيات الحديثة ىذا مف جية ،ومف جية

أخرى نرج ذلؾ إلى األنشطة والفعاليات التي تقوـ بيا ترمي إلى نشر الوعي األمني وكسب ثقة
واندماج المواطف ،أي كمما كانت الصفحة نشيطة وتنشر باستمرار كمما ترسخت في أذىاف
المستخدميف وعززت لدييـ الثقة والتفاعؿ معيا.
جدول رقم :04يوضح أسموب عرض محتوى المنشورات عمى صفحة المؤسسة األمنية.
أسموب العرض

ؾ

%

صورة

4

13.33

نص

0

0

نص+صورة

20

66.66

نص+رابط

0

0

نص+رابط+صورة

0

0

نص+فيديو

6

20

نص+رابط+فيديو

0

0

نص+رمز تعبيري

0

0

المجموع

30

100

يوضح الجدوؿ أعبله أساليب العرض لممحتوى عمى الصفحة ،حيث يبيف أف أسموب العرض
األكثر استخداما ىو أسموب "نص+صورة" بنسبة  ،%66.66تمييا أسموبي "صورة" و"نص+فيديو"
بنسب متقاربة ،في حيف نجد المنشورات لـ تستخدـ أساليب "الرمز التعبيري" و"الرابط" و"النص"،
ويمكف تفسير ذلؾ بأف:
 طبيعة المؤسسة األمنية التي ىي مؤسسة رسمية ال تتبلئـ واستخداـ الرموز التعبيرية. -تدعيـ الصور والفيديوىات بنصوص توضيحية لشرحيا وتفسيرىا أكثر.

 استخداـ الصور بكثرة قصد زيادة تفاعمية المنشور لما لمصورة مف خصوصية ودور ىاـفي إيصاؿ الرسائؿ والوقائ .

 مراعاة خصوصية المستخدميف باستخداـ أسيؿ أسموب في إيصاؿ الرسالة.جدول رقم :05يوضح المغة المستخدمة في منشورات صفحة المؤسسة األمنية.
المغة المستخدمة

ؾ

%

العربية الفصحى

30

100

العامية

0

0

األمازيغية

0

0

الفرنسية

0

0

يبيف الجدوؿ أعبله أف أعمى نسبة لمغة المستخدمة ىي المغة العربية الفصحى ،)%100
يرج ىذا إلى أف المؤسسة رسمية وىي مؤسسة جزائرية تمثؿ المغة العربية الفصحى المغة الوطنية
الرسمية ،كما نبلحظ عزوفا مف طرؼ الصفحة في استخداـ المغات األخرى ،ونفسر ىذا بأف
استخداـ العربية الفصحى يضفي عمى الصفحة سمة الرسمية والجدية ،كما أف مسير الصفحة
أشخاص مؤىميف ذوي مستوى تعميمي جيد ،باإلضافة إلى أف استخداـ المغة العربيى الفصحى
يساىـ في تعزيز اليوية والثوابت والوحدة الوطنية ،مف جانب آخر مايبلحظ مف خبلؿ المنشورات
أف المغة المستخدمة بسيطة سيمة الفيـ والقراءة ،موجية كؿ شرائح المجتم باختبلؼ مستوياتيـ
مف حيث الجنس أو المستوى التعميمي ،كما يمكف إرجاع سبب اإلكتفاء باستخداـ لغة واحدة أف
الصفحة موجية لجؿ المستخدميف باعتبار العربية الفصحى تمثؿ المغة األـ عمى غرار الفرنسية
واألمازيغية .ىي لغة بسيطة.
ت .التحميل الكمي والكيفي لفئات مذا قيل في الصفحة الرسمية الخاصة بجياز الشرطة:
جدول رقم :06يوضح مواضي منشورات صفحة المؤسسة األمنية.
موضوع المنشور

ؾ

%

نشاطات المؤسسة

10

33.33

تسويؽ الحمبلت األمنية

6

20

تصحيح السموكات السمبية

8

26.66

معالجة قضايا الفساد في المجتم

3

10

إيصاؿ الحقائؽ الميددة لممواطف

3

10

المجموع

30

100

يشير الجدوؿ أعبله إلى أف معظـ مواضي الصفحة عبارة عف نشر لنشاطات المؤسسة
حيث بمغت مانسبتو ،%33.33تمتيا مواضي تصحيح السموكات السمبية بػ ،%26.66ثـ مواضي

تسويؽ الحمبلت األمنية  ،%20أما مواضي إيصاؿ الحقائؽ الميددة لممواطف ومعالجة قضايا

الفساد في المجتم فبمغت مانسبتو  ،%10ومنو نفسر تركيز الصفحة عمى نشر مواضي نشاطات
المؤسسة بنسبة أكبر إلى أف المؤسسسة األمنية تيدؼ إلى تقريب المستخدـ "المواطف" منيا أكثر
بتعريفو عمييا وعمى األنشطة التي تقوـ بيا والخدمة التي تقدميا لممواطف ،كذلؾ ترمي مف رواء ىذا
إلى تقوية العبلقة بينيا وبيف المواطف لزيادة لتفاعؿ وجعؿ المواطف يحس باألمف واالستقرار.
جدول رقم :07توفر األسئمة التفاعمية في منشورات صفحة المؤسسة األمنية.
األسئمة التفاعمية
متوفرة


×

غير متوفرة

مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ،07نبلحظ أف األسئمة التفاعمية متوفرة في منشورات الصفحة،
والتي يقصد بيا األسئمة التي يطرحيا الجميور مف خبلؿ الصفحة قصد الحصوؿ عمى المعمومات
أو إبداء اآلراء ،أو التفاعؿ م األسئمة التي تطرحيا الصفحة في شتى المواضي  ،أيضا تعتبر ميزة
األسئمة التفاعمية التي تحتوييا مؤسسة الفايسبوؾ طريقة جيدة في كسر الحاجز بيف المستخدـ

والمؤسسة التي تمثميا الصفحة ،فمف خبلليا يتـ فتح الباب لبلقتراحات والنصائح وتبادؿ اآلراء

واألفكار وىذا يخمؽ لدى المواطف اإلحساس باالطمئناف واالستقرار.
جدول رقم :08يوضح القيـ في منشورات صفحة المؤسسة األمنية.
غير متوفرة

موضوع المنشور

متوفرة

المواطنة



X

قيـ معرفية



X

األمف واالستقرار



الوقاية مف المخاطر



المسؤولية االجتماعية



×

التضامف



×

التوعية األمنية



×

المشاركة



×

X
X

نستمد مف الجدوؿ أعبله أف صفحة الفايسبوؾ لممؤسسة األمنية الجزائرية نشيطة وتعمؿ عمى
تقديـ الخدمة العمومية مف خبلؿ نشر القيـ والمبادئ التي مف خبلليا تؤثر في سموكات
المستخدميف والمواطنيف لتوعيتيـ وىذه األخيرة تعتبر مف أىـ الواجبات الوظيفية التي تعمؿ عمى
تحقيؽ األمف واالستقرار ألفراد المجتم  ،وتشمؿ المنشورات العديد مف القيـ كما ىو مبيف في

الجدوؿ أعبله ،أىميا قيمة المواطنة والمسؤولية االجتماعية ،وخمؽ ثقافة أمنية لنشر الطمأنينة

واالستقرار األمني لممجتم  ،وتعتبر قيمة المشاركة أىـ قيمة والتي مكنت المؤسسات األمنية الخروج
عف نطاقيا التقميدي واالنخراط م المجتم مما عزز العبلقة بيف الطرفيف أكثر.
جدول رقم :09يوضح أىداؼ منشورات الصفحة لممؤسسة األمنية.
متوفرة

ىدؼ المنشور

غير متوفرة

التعريؼ نشاطات المؤسسة



×

إشراؾ المواطف في نشاطات المؤسسسة



×

الحفاظ عمى استقرار المجتم



×

الخدمة العمومية



×

التوعية األمنية



×

تحقيؽ األمف واالطمئناف



×

تقريب المؤسسة األمنية مف المواطف



×

تعزيز الثقة بيف المؤسسة والمواطف



×

يوضح الجدوؿ أىداؼ منشورات الصفحة لممؤسسة األمنية والتي تشمؿ مختمؼ النشاطات

بدءا مف التعريؼ بالمؤسسة ونشاطاتيا وأىدافيا وصوال إلى تعزيز الثقة بينيا وبيف المواطف مف

خبلؿ العديد مف األنشطة كحفظ االستقرار العاـ وتحقيؽ األمف وتأدية مختمؼ مبادئ الخدمة
العمومية ،فمقولة "الشرطة في خدمة الشعب" لـ تأتي مف فراغ وانما وجدت بناء عمى الخدمات التي
تقدميا لممواطنيف ،ولتشجي المواطف عمى التعاوف م األمف العاـ لمساعدتيـ في تنفيذ المياـ
المناطة بيـ ،والتي تخدـ في النياية مصمحة المواطف .ومف أىـ األىداؼ التي ترمي إلييا المؤسسة
األمنية مف خبلؿ الصفحة:

 رف درجة الوعي واإلدراؾ لدى الجميور بكيفية التصرؼ السميـ إزاء األخطار. التأثير عمى السموكيات السمبية مف خبلؿ نشر تعميمات وارشادات األمف والسبلمة. المساىمة م خطط وبرامج المؤسسة األمنية لتحقيؽ األىداؼ المنشودة -بناء جسور مف الثقة المتبادلة بيف المؤسسة والمواطنيف عمى الشفافية والصدؽ والحقائؽ.

 شرح دور المؤسسة في القضاء عمى الجريمة وتوفير األمف والحماية والسبلمة لممواطنيف.جدول رقم :10يوضح االستماالت اإلقناعية في منشورات الصفحة لممؤسسة األمنية.
متوفرة

غير متوفرة

االستمالة اإلقناعية
العقمية



×

العاطفية



×

نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ أعبله ،أف منشورات الصفحة لممؤسسة األمنية تستخدـ النوعيف

مف االستماالت العقمية واإلقناعية ،وىذا تبعا لنوع الموضوع الذي تكوف بصدد نشره ،واستخداـ
النوعيف يضفي عمى المنشورات ميزة الفعالية والتأثير ،وكما تبينو المنشورات تستخدـ المؤسسة
األمنية االستماالت العقمية في حالة ما إذا كانت تريد توعية المواطف إزاء السموكيات السمبية مثؿ
حوادث المرور واحتراـ السير وىنا تعمؿ عمى مخاطبة العقؿ مف خبلؿ تقديـ حجج ودالئؿ عقمية
بغية اإلقناع ،أما االستماالت العاطفية قيتـ استخداميا في المواضي الحساسة التي تيدؼ مف

خبلليا كسب عطؼ وود المستخدميف.
نتائج الدراسة:

 -تقوـ المؤسسة األمنية بحمبلت أمنية توعوية عبر الفايسبوؾ ،في العديد مف المواضي منيا

حمبلت التوعية المرورية ،التحسيس ضد المخدرات والجرائـ ،وتبصير المجتم ومؤسساتو

إلى الخدمات التي تقدميا المؤسسات األمنية ،وبالتالي تخرج ىذه المؤسسات األمنية عف
نطاقيا التقميدي وتدخؿ في نمط حديث مف االتصاؿ الذي يقربيا إلى كافة أفراد المجتم .
 تعمؿ عمى المشاركة في الحمبلت الوطنية ،والمناسبات العامة لتقديـ الدور التوعويلممجتم في مختمؼ المواضي  ،مف خبلؿ المدارس ودور الثقافة...الخ.

 تقوـ باستقباؿ الشكاوى والمقترحات ومتابعة الصحؼ اليومية وتفعيؿ ما يكتب مف شكاوى ومعالجتيا. -تعمؿ عمى المشاركة في حماية اآلداب العامة ،ومعالجة العادات السمبية التي يعاني منيا المجتم .

 الرد عمى الرسائؿ وتقديـ جمي الخدمات المطموبة مف قبؿ المستخدميف واالستفسارات عفما يحتاجوف إليو مف معمومات.

 تقوـ المؤسسة األمنية عبر الفايسبوؾ بوض منشورات حوؿ بالتبرع بالدـ في المستشفياتعند حاجتيـ ،ويتـ التنسيؽ م رجاؿ الدوريات بالميداف وارساؿ العدد المطموب.

 تعمؿ عمى إقامة معارض توعوية بالمدارس بمختمؼ المراحؿ الدراسية عمى مدار العاـ في مختمؼالمناسبات ،بيدؼ تقديـ الدور التوعوي وبغية كسر الحاجز بيف الناشئة ورجاؿ األمف.

 -مف أىـ المنشورات المتوفرة عمى الصفحة محاوالت التصدي لمجرائـ المخمة بأمف الدولة مف

خبلؿ التوعية والتحسيس ضدىا ،خاصة التي تفشت في المجتم مؤخ ار بكثرة كظاىرة

خطؼ األطفاؿ.

 دحض فكرة أف المؤسسة األمنية أداة قم وارىاب لممجتم  ،والتي كانت السبب في خمؽىوة بيف أفراد المجتم والمؤسسات األمنية ،مف خبلؿ التواصؿ ثنائي االتجاه الذي تميز بو
موق الفايسبوؾ.

 خمؽ موق الفايسبوؾ لممؤسسات األمنية منفذا ىاما وفعاال حتى تقترب أكثر مف أفرادالمجتم وتقوي عبلقتيا بيـ ،مف خبلؿ نشر النشاطات التي تقوـ بيا إلى المجتم بشكؿ

عاـ والذي يمدىـ بالمعمومات األمنية اليامة.
الخاتمة:
ومف خبلؿ ما تـ عرضو ،نتوصؿ إلى القوؿ بأف االتصاؿ العمومي الذي تعتمده المؤسسة األمنية
تيدؼ مف خبللو إلى تقديـ خدمة عمومية بغية االستجابة تطمعات المواطف وتحقيؽ الحكـ الراشد،
لذلؾ وجدت المؤسسة األمنية مف موق التواصؿ االجتماعي "الفايسبوؾ" منفذا ىاما في تبني سياسة

اتصالية تبادلية ثنائية االتجاه ،تعمؿ مف خبلليا عمى نشر المعمومات والنشاطات التي تخدـ فائدة
المواطف والتي تحقؽ المصمحة والمنفعة العامة.
وقد توصمت الدراسة إلى أف مواق التواصؿ االجتماعي وعمى وجو الخصوص الفايسبوؾ كونو
مثؿ العينة التي تناولتيا الدراسة يعد مف أىـ المنافذ الجديدة التي أصبحت المؤسات العمومية تقدـ
مف خبلليا الخدمة العمومية ،وتستغميا لتفعيؿ االتصاؿ العمومي م أفراد المجتم  ،وىذا لما ليا
مف مميزات وسمات جعمتيا أكثر تأثي ار وفعالية.

مراجع الدراسة:

 -1بف مرسمي أحمد  :)2005مناىج الحث العممي في عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ ،ط ،2ديواف المطبوعات
الجامعية ،الجزائر .

 -2برىومي سمية محمد الصالح  :)2015شبكات التواصؿ االجتماعي في المجتمعات العربية بيف البناء

واليدـ -الفيسبوؾ في الجزائر وتونس أنموذجا– قسـ العموـ االجتماعية-جامعة تبسة ،مجمة آفاؽ عممية دورية
نصؼ سنوية مح ّكمة تصدر عف المركز الجامعي لتامنرست الجزائر ،العدد العاشر/جواف.

 -3عباس صادؽ  : )2008االعبلـ الجديد المفاىيـ الوسائؿ والتطبيقات ،دار الشروؽ لمنشر والتوزي عماف.،

 -4مراكشي محمد لميف ،فقاير فيصؿ  :)2017اإلدارة االلكترونية وأثرىا عمى إصبلح الخدمة العمومية في
الجزائر ،مجمة االبداع ،المجمد ،7العدد.،8

 -5شموش محمد  :)2011اإلذاعة الجزائرية بيف الخدمة العمومية والمنطؽ التجاري ،ندوة اإلذاعة المسموعة

الواق واألفاؽ اتحاد اذاعات الدوؿ العربية ،الجزائر ،نوفمبر.
 -6عوض محمد محيي الديف :دور الشرطة الوقائي في إطار الظروؼ التي يمر بيا العالـ العربي ،مجمة

األمف والحياة ،العدد  ،125الرياض.
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أنجرس موريس): (2008منيجية البحث العممي في العموـ االنسانية ،ترجمة بوزيد صحراوي ،دار

القصبة لمنشر ،الجزائر.

 -8حمزة ىواري) :(2014/2013مواق التواصؿ االجتماعي والفضاء العمومي ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة

الماجستير في عموـ االعبلـ واالتصاؿ ،جامعة الجزائر.، 3
9-Harmel Laurent. Pierre zémor .la communication publique .In: politiques et
management public. Vol .13 .N 02 .1995.50 N de cahier 1.
10-Michel Beauchamp 1991.Communication publique et société .Repères pour la
réflexion l’action, Boucherville, Québec,.

11-Michel le net, communication publique pratiques des compagnes d’information,
Edition les études de documentation, paris, 1993.

رأص١ش اٌصحبفخ االٌىزش١ٔٚخ ػٍِ ٝمشٚئ١خ اٌؾجبة اٌغضائشٞ
ٌٍصحبفخ اٌٛسل١خ
دساعخ ِ١ذأ١خ-The Effect of the Electronic Journalism on the
Readiness of the Algerian Youth for the Paper
Press
أ.سممى حميدان :جامعة محمد الشريؼ مساعدية .الجزائر
بدر الدين حميدان :طالب دكتوراه بجامعة األمير عبد القادر لمعموـ
اإلسبلمية  .الجزائر

ممخص الدراسة:
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أسباب قراءة الشباب الجزائري لمصحافة االلكترونية ومدى تأثيرىا عمى

مقروئيتيـ لمصحؼ الورقية ،واعتمدنا فييا منيج التحميؿ الوصفي الذي يبلءـ أىداؼ الدراسة ،وقد تـ اختيار عينة
عشوائية متكونة مف  50مفردة مف الشباب الجزائري ذكو ار واناثا ،وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:
 توضح الدراسة أف أفراد العينة يفضموف قراءة الصحؼ االلكترونية الجزائرية بنسبة .%49.38
 بينت الدراسة أف نسبة  %46.96مف العينة يرجعوف سبب قراءتيـ لمصحؼ االلكترونية إلى كونيا تواكب
التطور التكنولوجي وتمثؿ نافذتيـ عمى العالـ حيث مكنتيـ مف اإلطبلع عمى كؿ جديد ،في حيف أرجعت نسبة

 %36.36منيـ السبب لكونيا تتيح مميزات أفضؿ مف خبلؿ فتح باب المناقشة والحوار وابداء الرأي حوؿ
القضايا المطروحة.

 وأفادت الدراسة أف  %60مف المبحوثيف يروف أف الصحافة االلكترونية ستؤثر عمى مستقبؿ المطبوعة كونيا تتيح ليـ
إمكانيات أفضؿ مف ىذه األخيرة ،كما أنيا تقدـ ليـ بديبل أسيؿ في التصفح موفرة بذلؾ الماؿ و الجيد.

 أما عف درجة تأثير الصحؼ االلكترونية عمى مستقبؿ نظيرتيا الورقية فقد ذكر أغمب المبحوثيف بنسبة %48
أف االلكترونية ستكوف عامبل مساعدا في تطوير الصحؼ الورقية.

الكممات المفتاحية :تأثير ،الصحافة االلكترونية ،مقروئية ،الشباب الجزائري ،الصحافة الورقية.

Abstract;
The study aims at identifying the reasons for the reading of the electronic journalism
by the Algerian youth and the extent of their impact on their reading of the paper. We
adopted a descriptive analysis method that fits the study objectives. A random sample of
50 Algerian males and females was selected. The most important:
- The study shows that respondents prefer to read the Algerian electronic
newspapers by 49.38%.
- The study showed that 46.96% of the respondents attributed the reason for their
reading of the electronic newspapers to the fact that they are keeping pace with
the technological developments and represent their window to the world,
enabling them to view all the new ones. 36.36% of them attributed the reason to
the fact that they offer better advantages by opening discussion, Opinion on the
issues raised.
- The study indicated that 60% of the respondents believe that the electronic press
will affect the future of the print as it provides them with better possibilities than
the latter, and it provides them with an easier alternative in browsing, saving
money and effort.
- As for the impact of electronic newspapers on the future of paper-based
counterparts, most respondents (48%) said that electronic will be a factor in the
development of paper-based newspapers.
_Keywords: influence, electronic journalism, visual, Algerian youth, paper
journalism.

:مقدمة
يعيش العالـ م مطم القرف الواحد و العشريف ثورة وتسارعا في صناعة تكنولوجيات اإلعبلـ
 مما أدى إلى خمؽ منافسات وتحديات كبيرة جعمت العامميف في مجاؿ،واالتصاؿ و تطويرىا
 ومف نشر ما يريدوف بحرية ودوف،الصحافة يبحثوف بكافة السبؿ عف طريقة تمكنيـ مف تطويرىا
 التي فرضت نفسيا عمى، وىذا ما أتاح فرصة لظيور الصحافة االلكترونية،قيود زمانية أو مكانية
.العالـ كنتيجة حتمية لمتطورات التي سبقتيا
الصحافة االلكترونية واستفادت مف خدمات األنترنت لتعطي بعدا آخر

وقد تطورت ظاىرة

 فأصبح بإمكاف القارئ التصفح في البيت عبر كاببلت الساتيميت وابداء رأيو فيما،لمصحافة الورقية
.يكتب ومناقشة المحرريف وكميا أمور لـ تكف متاحة في الصحؼ المطبوعة
 ونظ ار النتشارىا في أوساط،وبما أف ظاىرة الصحافة االلكترونية ظاىرة جديدة عمى مجتمعاتنا
 تسعى ىذه،الشباب وفي ظؿ قمة الدراسات التي تبحث في انعكاساتيا عمى مستقبؿ نظيرتيا الورقية
الدراسة لمعرفة مدى تأثير ىذا الوافد الجديد عمى مقروئية ىذه األخيرة مف وجية نظر أكثر فئات
.المجتم استخداما ليا

اإلطار المنيجي لمدراسة:
اإلشكالية و التساؤالت :استطاعت تكنولوجيا االتصاؿ التي غزت العالـ أف تحدث أث اًر واضحاً

عمى األداء الصحفي واإلعبلمي لوسائؿ اإلعبلـ المختمفة مما أدى إلى تحسنيا وتطور أدائيا الفني
والميني وكاف لمصحافة نصيب كبير مف التطور التقني شأنيا شأف باقي وسائؿ اإلعبلـ ,فامتزجت
م التكنولوجيا وظير شكؿ جديد ليا وىو "الصحافة االلكترونية وقد شكمت ىذه األخيرة ظاىرة
إعبلمية جديدة ،ارتبطت بثورة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وأحدثت تطو اًر كبي اًر مف خبلؿ

نشر ومتابعة األخبار كما استطاعت استقطاب العديد مف الشرائح خاصة الشباب الذيف جعموىا

بديبل لمورؽ حيث أتاحت ليـ ظيور نوع جديد مف الخدمة الصحفية مف خبلؿ تقديـ األخبار الفورية
واآلنية ،والمضاميف اإلعبلمية التفسيرية والتوضيحية في قوالب الكترونية غير متعارؼ عمييا في
عالـ الصحافة الورقية و م تزايد ظيور الصحؼ عمى شبكة األنترنت و زيادة اشتراؾ الجميور
فييا اشتدت المنافسة بينيا وبيف الصحؼ المطبوعة وىو ما اقتضى التعرؼ عمى تأثير الصحؼ
االلكترونية عمى الورقية بشكؿ عاـ وعمى مقروئية الشباب ليذه األخيرة عمى وجو الخصوص ،وقد
ركزنا في ىذه الدراسة عمى فئة مف فئات المجتم الجزائري وىي الشباب مف خبلؿ تسميط الضوء

عمى مدى تأثرىـ بيذا الوافد الجديد والسؤاؿ الذي يثار ىنا ىو :ما تأثير الصحافة االلكترونية عمى
مقروئية الشباب الجزائري لمصحف الورقية؟
وينبثؽ عمى ىذا السؤاؿ التساؤالت الفرعية اآلتية:
 /1ما أسباب قراءة الشباب الجزائري لمصحؼ االلكترونية؟
 /2ما معدؿ قراءتيـ لمصحؼ الورقية قبؿ و بعد استخداـ االلكترونية؟
 /3ىؿ تؤثر الصحافة االلكترونية عمى مستقبؿ الورقية و ما درجة ىذا التأثير مف وجية نظر
الشباب الجزائري؟
أىمية الدراسة :تبرز أىمية ىذه الدراسة في ما يمي:
 /1الصحافة االلكترونية بحاجة لمعديد مف الدراسات النظرية و التطبيقية.
 /2معرفة مدى قدرة الصحؼ المطبوعة عمى الصمود أماـ ىذا الوافد الجديد.
 /3يمكف أف تكوف ىذه الدراسة منطمقا لباحثيف آخريف لمتعمؽ في دراسة الموضوع.
أىداف الدراسة :تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:

 /1التعرؼ عمى دواف و أسباب قراءة الشباب الجزائري لمصحؼ االلكترونية.
 / 2التعرؼ عمى معدؿ قراءة الشباب الجزائري لمصحؼ الورقية قبؿ وبعد استخداـ الصحافة االلكترونية.
 /3التعرؼ عمى انعكاسات الصحافة االلكترونية عمى مستقبؿ الصحافة المطبوعة مف خبلؿ

وجية نظر الشباب الجزائري.

منيج الدراسة :تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي المناسب لتوفير البيانات عف الموضوع
وتفسيرىا وتحميميا.
مجتمع الدراسة وعينتيا :تـ حصر مجتم الدراسة في الشباب الجزائري ،ونظ ار لكثرة عددىـ
وصعوبة حصرىـ تـ االقتصار عمى مجموعة منيـ ،وقد اخترنا العينة العشوائية مف خبلؿ 50
مفردة مف الجنسيف ،وتـ اختيار فئة الشباب كعينة لؤلسباب اآلتية:
 ¤ألف ىذه الفئة تمثؿ الشريحة األكثر في المجتم الجزائري.
 ¤وألف مستوى شريحة كبيرة منيـ يدفعيـ لمتعرض لمصحافة لمعرفة ما يجري في العالـ .
 ¤ألف ىذه الفئة تمتمؾ استخداـ الميارات التكنولوجية أكثر مف غيرىـ.
المعالجة اإلحصائية :تـ استخداـ التكرار والنسب المئوية في ىذه الدراسة لممعالجة اإلحصائية.
مفاىيم الدراسة:
 .1التأثير :ىو كؿ ما تحدثو الرسائؿ اإلعبلمية مف تعديؿ أو تغيير أو تثبيت لمواقؼ
الجميور سواء عمى المدى القريب أو المتوسط أو البعيد.

 .2الصحافة االلكترونية :ىي جم و إعداد و تحرير األخبار و التقارير و التحميبلت ،وفؽ
كتابة مصممة لؤلنترنيت و بثيا عبر األقمار الصناعية و كيببلت االتصاؿ لجميور غير
محدد جغرافيا.
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وفي دراستنا ىذه نقصد بالصحافة االلكترونية كؿ الصحؼ االلكترونية بما في ذلؾ الصحؼ
المطبوعة التي يتـ نشرىا عمى شبكة األنترنت.
 .1المقروئية :اختمفت التعريفات التي تناولت المقروئية إال أنيا تتفؽ عمى أنيا تيدؼ إلى دراسة العوامؿ
واألسباب التي تجعؿ قراءة النصوص المكتوبة و فيميا أسيؿ بالنسبة لمقراء المعنييف
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 245ػجل اٌؼي٠ي اٌي٘وأِ :ٟموٚئ١خ إٌٖ ٓٛاإلػالِ١خ االٌىزو١ٔٚخ ،هٍبٌخ ِبعَ١ز١و  pdfوٍ١خ اٌلػٛح  ٚاإلػالَ ،عبِؼخ اإلِبَ ِؾّل ثٓ
ٍؼٛك اإلٍالِ١خ ،اٌَؼٛك٠خ٘1430-1429 ،ـ.28 :ٓ ،

 .2الشباب :ىـ أولئؾ األشخاص الذيف تتراوح أعمارىـ بيف  18و  30سنة ،واجرائيا ىـ
مجموعة مف الشباب الجزائري ضمف الفئات العمرية مف  18إلى  38سنة) ،الذيف

يعيشوف ضمف النطاؽ الجغرافي لدولة الجزائر.

 .3الصحافة الورقية :ىي دوريات مطبوعة تصدر بشكؿ منتظـ وفي مواعيد ثابتة متقاربة أو متباعدة.
محددات الدراسة :تقتصر ىذه الدراسة عمى المحددات اآلتية:
 /1دراسة عينة عشوائية مف الشباب الجزائري ،في شير جويمية .2014
 /2أداة الدراسة ىي استمارة استبياف.
اإلطار النظري لمدراسة:
 مفيوم الصحافة االلكترونية :حاوؿ الكثيروف وض مفيوـ لمصحافة االلكترونية و فيما
يأتي ذكر لبعض ىذه التعريفات:
 يعرؼ رضا عبد الواجد أميف الصحافة االلكترونية عمى أنيا وسيمة مف الوسائؿ متعددة الوسائط Multimediaتنشر فييا األخبار و المقاالت و كافة الفنوف الصحفية عبر شبكة المعمومات الدولية
األنترنت ،بشكؿ دوري ،وبرقـ متسمسؿ ،باستخداـ تقنيات عرض النصوص ،والرسوـ والصور
المتحركة ،و بعض الميزات التفاعمية ،و تصؿ إلى القارئ عبر شاشة الحاسب اآللي سواء كانت ليا
أصؿ مطبوع ،أو كانت صحيفة الكترونية خالصة
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 ويعرفيا زيد منير سميماف بأنيا نوع مف االتصاؿ بيف البشر يتـ عبر الفضاء االلكتروني،تستخدـ فيو فنوف وآليات وميارات العمؿ في الصحافة المطبوعة مضافا إلييا ميارات

وتقنيات وآليات المعمومات التي تناسب استخداـ الفضاء االلكتروني
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 وعرفيا ماجد سالـ الترباف بأنيا عممية اتصاؿ صحفي عبر شبكة األنترنت تتـ مف خبلؿوسائط الكترونية متعددة ،مستفيدة بما تقدمو شبكة األنترنت مف مزايا تكنولوجية ،و تصدر
بشكؿ دوري ،وليا موق محدد عمى الشبكة ،وتعتمد عمى تكنولوجيا الحاسب اآللي في
تحميؿ وصياغة محتوى الصحيفة ،وتقديميا إلى القارئ عبر األنترنت لخمؽ جو مف

التفاعؿ معو وذلؾ لما توفره لو مف إمكانيات التفاعؿ م النص و القدرة عمى تصفحو

واستدعائو ،والبحث في محتوياتو و تخزينو و استرجاعو بأيسر الطرؽ و أسيميا
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 _ 246ػجل اٌوىاق اٌلٌ :ّٟ١اإلػالَ اٌغل٠ل  ٚاٌٖؾبفخ االٌىزو١ٔٚخ ،1ٛ ،كاه ٚائً ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،ػّبْ-األهكْ.218 :ٓ،2011،
 _ 247هٙب ػجل اٌٛاعل أِ :ٓ١اٌٖؾبفخ االٌىزو١ٔٚخ ،1ٛ ،كاه اٌفغو ٌٍْٕو  ٚاٌزٛى٠غ ،اٌمب٘وحِٖ-و.95 :ٓ ،2007 ،
 _ 248ى٠ل ِٕ١و ٍٍّ١بْ :اٌٖؾبفخ االٌىزو١ٔٚخ ،1ٛ ،كاه أٍبِخ ٌٍْٕو  ٚاٌزٛى٠غ ،ػّبْ -األهكْ.11 :ٓ ،2009،
ِ _ 249بعل ٍبٌُ روثبْ :األٔزؤ١ذ  ٚاٌٖؾبفخ االٌىزو١ٔٚخ هؤ٠ب َِزمجٍ١خ ،1ٛ ،اٌلاه اٌّٖو٠خ اٌٍجٕبٔ١خ ،اٌمب٘وح.98 :ٓ ،2008 ،

 ويعرؼ عبد األمير الفيصؿ الصحافة االلكترونية بأنيا جزء مف مفيوـ واس و أشمؿ وىوالنشر االلكتروني ،الذي ال يعني فقط مجرد استخداـ أنظمة النشر المكتبي االلكتروني ،إذ
يمتد حقؿ النشر عبر األنترنت مف خبلؿ تقنية الوسائط المتعددة وغيرىا مف النظـ
االتصالية التي تعتمد عمى شبكة الحاسبات في نقؿ ومعالجة النصوص والصوت والصورة
معا ،بمعدالت عالية مف السرعة والمرونة والكفاءة
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ومف خبلؿ ىذه التعريفات يتضح أف ىناؾ نقاط اتفاؽ بيف الباحثيف في وض مفيوـ لمصحافة
االلكترونية كما يمي:
 .1ىي منشور دوري الكتروني يعنى باألحداث و الوقائ الجارية عبر شبكة االنترنت سواء
كاف ليا أصؿ مطبوع أو كانت الكترونية خالصة.

 .2تمكننا مف حفظ مادتيا و تخزينيا و استرجاعيا في أي وقت.
 .3تمكننا مف استخداـ تقنية عرض النصوص و الصوت والرسوـ و الصور المتحركة.
 .4تتضمف مزيجا مف القصص و األخبار و المقاالت و غيرىا.

 نشأة و تطور الصحافة االلكترونية :ظيرت الصحافة االلكترونية في منتصؼ التسعينات وشكمت
ظاىرة إعبلمية جديدة مرتبطة بثورة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،فأصبح المشيد اإلعبلمي
واالتصالي اقرب الف يكوف ممكا لمجمي  ،وفي متناوؿ الجمي ويصبح أكثر انفتاحاً وسعةً ،حيث

أصبح بمقدور مف يشاء اإلسياـ في إيصاؿ صوتو ورأيو لجميور واس مف القراء وأكثر انتشا ار
وسرعة في الوصوؿ إلى اكبر عدد ممكف مف القراء ،وبأقؿ التكاليؼ ،وبذلؾ تكوف الصحافة

اإللكترونية قد فتحت آفاقاً عديدة وأصبحت أسيؿ واقرب لمتناوؿ المواطف ،251وقد وق المؤرخوف
لتاريخ نشأة الصحافة االلكترونية في إشك الية الخمط بيف النسخة االلكترونية لصحيفة ورقية وبيف
صحيفة الكترونية تنشر عبر الشبكة فقط ،فيذكر أف أوؿ صحيفة تؤسس موقعا ليا عمى الشبكة

الدولية عاـ  1992ىي صحيفة تريبوف  )tribuneاألمريكية الصادرة مف والية مكسيكو ،ثـ تمتيا
صحيفة ي واس ايو توداي  )USA Todayاألمريكية كاوؿ صحيفة الكترونية تستخدـ تكنولوجيا
النص الفائؽ.252
أما عمى الصعيد العربي فقد أعمنت صحيفة الشرؽ األوسط عف توفر موادىا الصحفية اليومية الكترونيا لمقراء
عمى عمى شكؿ صور عبر شبكة اإلنترنت ،تمتيا صحيفة النيار المبنانية التي أصدرت طبعة إلكترونية يومية

 _ 250ػجل األِ١و اٌف :ًٖ١اٌٖؾبفخ االٌىزو١ٔٚخ ف ٟاٌ ٓٛٛاٌؼوث ،1ٛ ،ٟكاه اٌْوٚق ٌٍْٕو  ٚاٌزٛى٠غ ،ػّبْ-األهكْ.79 :ٓ ،2006 ،
 _ 251ى٠ل ِٕ١و ٍٍّ١بِْ :وعغ ٍبثك10 :ٓ ،
 252ؽَِٕ ٟؾّل ٖٔو :األٔزشٔذ  ٚاإلػالَ :اٌصحبفخ االٌىزش١ٔٚخِ ،ىزجخ اٌفالػ ٌٍْٕو  ٚاٌزٛى٠غ ،ػّبْ -األهكْ.94 :ٓ ،2003 ،

خاصة بالشبكة في شير فبراير  ، 1996ثـ صحيفتا الحياة والسفير في العاـ نفسو ،وتعد صحيفة إيبلؼ التي

صدرت في لندف عاـ 2001ـ أوؿ صحيفة إلكترونية عربية.

وقد ازداد اليوـ عدد الصحؼ االلكترونية العربية إلى ما ال يقؿ عف مائة موق الكتروني لصحؼ
يومية وأسبوعية

253

أما في الجزائر فقد كانت تجربة الصحافة المكتوبة م االنترنت ألوؿ مرة نياية  ،1997مف
خبلؿ جريدة الوطف بالمغة الفرنسية ،ثـ تمتيا باقي الصحؼ المكتوبة الجزائرية األخرى مف خبلؿ

إنشاء مواق الكترونية ليا م المحافظة عمى النسخ الورقية[ ،]10وبالنسبة لمصحؼ االلكترونية
التي ال تممؾ نظي ار مطبوعا فقد كانت أوؿ تجربة في الجزائر لجريدة ALGERIA INTERFACE
سنة ،1996

254

أما في الوقت الراىف فبل يمكف حصر عدد ىذه الصحؼ لكثرتيا و عدـ وجود

معمومات دقيقة عنيا.
 أنواع الصحافة االلكترونية :صنؼ الباحثوف الصحافة االلكترونية إلى ثبلث فئات كاآلتي:
الصحف االلكترونية البحتة :وىي صحؼ ال تممؾ نسخا ورقية و تغطي كافة مجاالت
األخبار سياسيا و اقتصاديا و رياضيا ،موسيقيا ،سينمائيا و تحاوؿ أف تستفيد مف تقنيات
تصميـ الصفحة لمزيد مف التنوع ،وىي صحؼ يومية يتـ تحديث موادىا اإلخبارية آنيا
وصفحاتيا يوميا

255

الصحف االلكترونية ذات اإلصدار المطبوع :وىي مواق الصحؼ الورقية عمى شبكة

األنترنت ،وىذا النوع يأخذ أحد شكميف:

256

 صحؼ الكترونية تقدـ مضمونا ورقيا كامبل كما ىو بعد تحويمو إلى الشكؿ االلكتروني.
 صحؼ الكترونية تقدـ بعض المضموف الورقي.

مواقع إخبارية تعمل كبوابات إعالمية شاممة :ىي مواق متخصصة الكترونية تنشر أخبا ار

و تحميبلت وتحقيقات أعدت لمنشر عمى شبكة األنترنت ،وتحدث المواد عمى مدار الساعة،
ويعمؿ في ىذه البوابات محرروف و مراسموف مينيوف يسموف صحفي األنترنت

257

وقد صنؼ محمد عبد الحميد صحافة الشبكات إلى أربعة أشكاؿ كاآلتي:258

ِ 253بعل ٍبٌُ روثبِْ :وعغ ٍبثك.107 :ٓ ،
ٕ١ّ٠ 254خ ثٍؼبٌ١ب :اٌٖؾبفخ االٌىزو١ٔٚخ ف ٟاٌغيائو:ث ٓ١رؾل ٞاٌٛالغ  ٚاٌزطٍغ ٔؾ ٛاٌَّزمجً ،هٍبٌخ ِبعَ١ز١و،عبِؼخ اٌغيائو148:ٓ ،2006 ،
ِ 255ؾّل ّطبػ :األٔزؤذ َِٚزمجً اٌٖؾبفخ اٌٛهل١خ ف ٟاٌغيائوٚ ،هلخ ثؾش ِملِخ ٌّإرّو ٕؾبفخ االٔزؤذ ف ٟاٌؼبٌُ اٌؼوث :ٟاٌٛالغ ٚ
اٌزؾل٠بد ،اٌْبهلخ.64 :ٓ ،2005 ،
 256ػجل اٌوىاق اٌلٌِ :ّٟ١وعغ ٍبثك.220 :ٓ ،
 _ 257هٙب ػجل اٌٛاعل أِِ :ٓ١وعغ ٍبثك99 :ٓ ،
 _ 258ف ًٖ١ػجل األِ١وِ :وعغ ٍبثك81 :ٓ ،

اإلخبارية السائدة :وىي مواق

 .1المواق

شائعة االستخداـ كوسيمة إخبارية عمى شبكة

األنترنت ،تقدـ مختارات مف المحتوى التحريري المرتبط بالوسيمة األـ.

 .2مواق الفيارس والتصنيؼ :وترتبط عادة بمحركات البحث قوقؿ ،ياىو ،)...وكذلؾ بعض
شركات بحوث التسويؽ و الوكاالت.
 .3مواق التعميؽ عمى األخبار وآراء اإلعبلـ مثؿ مواق المناقشة والمشاركة االتصاؿ باآلخريف
عمى المستوى العالمي.

 .4شكؿ يجسد العبلقة بيف المحتوى واالتصاؿ حيث الكؿ يريد االتصاؿ باآلخريف عمى
المستوى العالمي.

 سمات الصحافة االلكترونية :تتسـ الصحافة االلكترونية عف الورقية بعدة خصائص
كاآلتي:

 .1التفاعمية :تستخدـ الصحؼ االلكترونية األسموب التفاعمي مف خبلؿ تكنيؾ النص المترابط
أو الفائؽ الذي يتضمف وصبلت لنقاط داخؿ الموضوع تعريؼ ،سيرة ذاتية ،موضوعات
ذات صمة ،)...وتنقسـ التفاعمية في الصحؼ االلكترونية إلى قسميف:259


اتصاؿ تفاعمي مباشر مثؿ مشاركة القراء في غرؼ الحوار.



اتصاؿ تفاعمي غير مباشر مثؿ البريد االلكتروني و االستفتاءات..

 .2العمق المعرفي :تتميز خدمات الصحافة االلكترونية بالعمؽ و الشموؿ بتييئة مساحات
ومواد غير محدودة في فضاءات شبكة األنترنت مف خبلؿ اإلحالة إلى روابط عديدة
لممواق ذات الصمة.

 .3تعدد الوسائط :حيث توظؼ الصحافة االلكترونية النصوص و الجداوؿ و الرسوـ البيانية
و الصور و الموف و الحركة و الرسوـ و الصوت و الفيديو بأساليب مندمجة و متكاممة.260

 .4سيولة العرض :حيث تعد سيولة التعرض أحد أىـ عوامؿ تفضيؿ الوسائؿ لدى
الجميور

261

 .5األ رشيف االلكتروني الفوري :تقدـ خدمة األرشيؼ لممستخدـ سياقا شامبل حوؿ الموضوع
الذي يتعامؿ معو ،مما يحقؽ نوعا مف التكامؿ و الثراء في عرض المعمومات
 .1عدـ وجود مشكمة في المساحة لمكتابة.
 .2تعدد خيارات التصفح.

ِ _ 259ؾّل ػجل اٌؾّ١ل :االرٖبي  ٚاإلػالَ ػٍّ ٝجىخ األٔزؤذ ،ػبٌُ اٌىزت ،اٌمب٘وح.152-151:ٓ ،2007 ،
 _ 260ػجل اٌوىاق اٌلٌِ :ّٟ١وعغ ٍبثك.221 :ٓ ،
 _ 261هٙب ػجل اٌٛاعل أِِ :ٓ١وعغ ٍبثك107 :ٓ ،
ِ _ 262بعل ٍبٌُ رو٠بِْ :وعغ ٍبثك136 :ٓ ،
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 .3تقديـ خدمات إخبارية مباشرة.

 .4إمكانية وصوليا إلى كؿ مكاف و في أي وقت .
 .5قمة التكمفة المالية .

 .6سيولة تعديؿ المعمومة وتصحيحيا وتحديثيا بعد النشر.

 انعكاسات الصحافة االلكترونية عمى الصحافة الورقية :إف التنافس بيف الصحافة
االلكترونية و الورقية واق ال يمكف تجاىمو أو إنكاره إال أف ذلؾ ال يعني الجزـ بإلغاء ىذه
األخيرة و قد تباينت اآلراء حوؿ انعكاسات ظيور الصحؼ االلكترونية ومدى تأثيرىا عمى
مستقبؿ نظيرتيا الورقية فكانت كاآلتي:

 )1الصحافة االلكترونية مكممة لمصحافة المطبوعة :يرى أصحاب ىذا االتجاه أف تسير
الصحافة الورقية بالتوازي م الصحافة االلكترونية م تزايد في االتجاه ،الستفادة الصحافة
الورقية مف شبكة األنترنت سواء في عممية التحرير أو االتصاؿ أو النشر ألعداد منيا في
شكؿ ممخصات أو نسخ كاممة.263
ومف ىنا يمكف القوؿ أف الصحافة االلكترونية قد تسيـ في الترويج لمصحافة المطبوعة .
 )2الصحافة االلكترونية تنافس الصحافة الورقية :يرى أصحاب ىذا االتجاه أف الصحافة
الورقية ستنقرض بحجة أف الجيؿ الجديد لـ يعد يتعامؿ معيا ،باإلضافة إلى أف الصحافة

االلكترونية تواكب التطور و تتماشى م واق العصر المعاش .

إال أف القوؿ باندثار الصحؼ الورقية تماما ليس لو ما يبرره ،ففي تاريخ وسائؿ االتصاؿ ومنذ
نشأتيا لـ تمغ وسيمة اتصاؿ متطورة وسيمة قديمة ،بؿ تستوعبيا وتطورىا ،كما أف المطبوع بشكؿ

عاـ لـ يفقد بريقو ألسباب تاريخية و ثقافية إال أف اإلنساف عادة ما يميؿ إلى استخداـ الوسيمة التي

تعطيو الخدمة األشمؿ و األكثر جاذبية بأقؿ جيد و أبخس تكمفة.

264

 /3تراجع خدمات الصحافة الورقية واالعتماد عمى الحاسبات اآللية :ويرى أصحاب ىذا االتجاه
تراج خدمات الصحافة الورقية واالستفادة مف الخدمات اإلعبلمية والمعموماتية التي تقدميا شبكات

المعمومات وقواعد البيانات مف خبلؿ نشر نسخ الجرائد والمجبلت االلكترونية التفاعمية الكاممة.

265

الدراسة الميدانية:

 _ 263محمود علم الدين :تكنولوجيا المعلومات و االتراش ومستقبش رناعة الرحافة،ط ،8دار السجاب للنشر و التوزيع ،القاهرة ،4002،ص459:
 264رضا عبد الواجد أمين :مرجع سابق ،ص.130-128:
 265المرجع نفسه :ص.132 :

 عرض وتحميل بيانات الدراسة:
جدول ( : )1توزيع أفراد العينة حسب الجنس
النوع

الذكور

المجموع

اإلناث

التك اررات والنسب

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

العدد

23

46

27

54

50

100

المصدر :الدراسة الميدانية يوضح ىذا الجدوؿ أفراد العينة المتكونة مف  50مبحوثا مف الشباب
الجامعي مف الجنسيف  23مف الذكور و  27مف اإلناث.
جدول ( :)2الفئة العمرية لمعينة المدروسة.
التكرار ؾ)

النسبة المئوية )%

الفئة العمرية
)24_18

15

30

)31_25

26

52

)38-32

09

18

50

100

المجموع

المصدر :الدراسة الميدانية.

يوضح الجدوؿ الفئات العمرية لمعينة المدروسة وقد مثمت الفئة

مف 25إلى )31سنة الفئة األكثر مف العينة بنسبة  ،% 48تمييا الفئة مف مف 18إلى )31سنة
بنسبة  ،% 30وأخي ار الفئة مف 32إلى )38سنة بنسبة .% 18
جدول ( :)3المستوى التعميمي لمعينة المدروسة.
المستوى التعميمي

التكرار ؾ)

النسبة المئوية )%

ثانوي

06

12

جامعي

24

48

دراسات عميا

20

40

المجموع

50

100

المصدر :الدراسة الميدانية .يوضح الجدوؿ أعبله المستوى التعميمي لمعينة المدروسة وقد كاف
المستوى الجامعي أكثر مستويات ىذه العينة بنسبة  ،% 48يمييا المستوى العالي بنسبة ،% 40
ثـ المستوى الثانوي بنسبة .% 06

جدول( :)4مقروئية العينة لمصحافة االلكترونية عمى شبكة األنترنت.
قراءة الصحؼ االلكترونية

التكرار ؾ)

النسبة المئوية )%

دائما

13

26

أحيانا

37

74

المجموع

50

100

المصدر :الدراسة الميدانية .تعكس معطيات الجدوؿ أف أغمب مفردات العينة يقرؤوف الصحؼ
االلكترونية عمى شبكة األنترنت أحيانا) بنسبة  ،% 74في حيف تق أر نسبة  % 26الصحؼ
االلكترونية دائما.
جدول( :)5نوعية الصحف االلكترونية التي تقرؤىا العينة المدروسة.
نوعية الصحؼ المقروءة

التكرار ؾ)

النسبة

جزائرية

40

49.38

عربية

25

30.86

أجنبية

16

19.75

المجموع

81

100

المئوية )%

_  81ىو عدد التك اررات وليس عدد أفراد العينة يستطي المبحوث اختيار أكثر مف إجابة)
المصدر :الدراسة الميدانية .يبيف ىذا الجدوؿ أف أغمب المبحوثيف بنسبة  % 49.38يقرؤوف

الصحؼ االلكترونية الوطنية في حيف نسبة  %30.86منيـ يقرؤوف العربية ،و % 19.75
يقرؤوف األجنبية.
جدول ( :)6أسباب قراءة الشباب الجزائري لمصحف االلكترونية.
أسباب

االلكترونية

قراءة

الصحؼ التكرار ؾ)

النسبة المئوية )%

ألنيا غير مكمفة

11

16.66

ألنيا تواكب التطور التكنولوجي

31

46.96

ألنيا تتيح مميزات أفضؿ

24

36.36

المجموع

66

100

 66ىو عدد التك اررات وليس عدد أفراد العينة يستطي المبحوث اختيار أكثر مف إجابة)

المصدر :الدراسة الميدانية.

ذكر أغمب المبحوثيف بنسبة  %46.96أف سبب قراءتيـ لمصحؼ

االلكترونية مواكبتيا لمتطور التكنولوجي ،في حيف تذكر نسبة  % 36.36أف السبب راج لما
تتيحو مف مميزات أما باقي المبحوثيف بنسبة  %16.66فيرجعوف السبب لكونيا غير مكمفة.
جدول( :)7معدل قراءة العينة المدروسة لمصحف الورقية قبل استخدام االلكترونية.
معدؿ القراءة

التكرار ؾ)

النسبة المئوية )%

بانتظاـ

17

34

أحيانا

29

58

ال أق أر

04

08

المجموع

50

100

المصدر :الدراسة الميدانية.

ذكر أغمب المبحوثيف بنسبة  % 58أنيـ كانوا أحيانا ما يقرؤوف

الصحؼ الورقية قبؿ استخداميـ لبللكترونية ،في حيف نسبة  % 34منيـ كانوا يواظبوف عمى
قراءتيا ،أما باقي المبحوثيف بنسبة  % 08لـ يكف لدييـ اىتماـ بقراءتيا نيائيا.
جدول( :)8تغير معدل قراءة الصحف الورقية بعد استخدام االلكترونية.
معدؿ القراءة

التكرار ؾ)

النسبة المئوية )%

تغير

22

44

لـ يتغير

19

38

تغير قميبل

09

18

المجموع

50

100

يبيف الجدوؿ أعبله أف أغمب المبحوثيف تغير معدؿ قراءتيـ

المصدر :الدراسة الميدانية.

لمصحؼ الورقية وقدرت نسبتيـ ب  ،%44أما نسبة  % 38منيـ فذكروا أف معدؿ قراءتيـ لـ
يتغير ،في حيف يذكر باقي المبحوثيف بنسبة  % 18أنو تغير قميبل.
جدول( :)9تأثير الصحافة االلكترونية عمى مستقبل الورقية.
تأثير الصحؼ االلكترونية عمى الورقية

التكرار ؾ)

النسبة المئوية )%

تؤثر

30

60

ال تؤثر

20

40

50

المجموع

100

المصدر :الدراسة الميدانية .يوضح ىذا الجدوؿ أف  %60مف المبحوثيف يروف أف الصحؼ
االلكترونية تؤثر عمى مستقبؿ الورقية مرجعيف السبب إلى كونيا أسيؿ و أقؿ تكمفة ومتوفرة في

جمي األوقات وتواكب التطور التكنولوجي ،أما باقي المبحوثيف بنسبة  % 40يروف عكس ذلؾ
ويرجعوف السبب إلى ميؿ الكثيريف لمطاب الكبلسيكي لمجريدة ،و احتوائيا عمى خصائص قد ال
تتوفر في االلكترونية كإعبلنات الوظائؼ مثبل.
جدول( :)10درجة تأثير الصحافة االلكترونية عمى الورقية.
درجة التأثير

التكرار ؾ)

النسبة المئوية )%

قد تمغييا

10

20

االلكترونية تكوف أكثر جذبا

16

32

تكوف عامبل مساعدا في تطويرىا 24

48

50

المجموع

100

المصدر :الدراسة الميدانية .يذكر أغمب المبحوثيف أف الصحافة االلكترونية ستكوف عامبل مساعدا

لمصحافة الورقية وبمغت نسبتيـ  ،%48في حيف ذكر  %32منيـ أف الصحؼ االلكترونية ستكوف
أكثر جذبا ،أما باقي المبحوثيف فذكروا أف االلكترونية ستمغي الورقية وبمغت نسبتيـ .% 20
نتائج الدراسة:

 أكدت نتائج الدراسة أف الفئة العمرية الخاصة بالعينة مف  25إلى  )31سنة جاءت في
المرتبة األولى كمتغير فاعؿ حيث بمغت نسبتيـ ،%52األمر الذي يؤكد أف ىذه الفئة
األكثر اىتماما باستخداـ الصحافة االلكترونية واإلطبلع عمى مافييا.

 توصمت الدراسة إلى أف  %48مف أفراد العينة ذو مستوى جامعي في حيف بمغت نسبة
أصحاب المستوى العالي  ،%40أما باقي العينة فكانوا ذو مستوى ثانوي وبمغت نسبتيـ
 ،%06ويدؿ ىذا عمى أف النخب مف فئة الشباب ىـ األكثر اىتماما باالطبلع والتصفح.
 كشفت الدراسة أف نسبة  %74مف عينة الدراسة أحيانا ما يقرؤوف الصحافة االلكترونية عمى شبكة
األنترنت وىي نسبة مرتفعة مقارنة بمف يقرؤونيا بانتظاـ والذيف بمغت نسبتيـ .%26

 توضح الدراسة أف أفراد العينة يفضموف قراءة الصحؼ االلكترونية الجزائرية حيث احتمت
الترتيب األوؿ بنسبة  ، %49.38تمتيا الصحؼ العربية في الترتيب الثاني بنسبة

 ،%30.86في حيف بمغت نسبة مف يقرؤوف األجنبية .%19.75
 بينت الدراسة أف نسبة  %46.96مف العينة يرجعوف سبب قراءتيـ لمصحؼ االلكترونية
إلى كونيا تواكب التطور التكنولوجي وتمثؿ نافذتيـ عمى العالـ حيث مكنتيـ مف اإلطبلع
عمى كؿ جديد ،في حيف أرجعت نسبة  %36.36منيـ السبب لكونيا تتيح مميزات أفضؿ

مف خبلؿ فتح باب المناقشة والحوار وابداء الرأي حوؿ القضايا المطروحة ،أما باقي
المبحوثيف بنسبة  %16.16فدافعيـ كاف نفعيا كوف ىذه الصحؼ غير مكمفة ماليا.

 أفادت النتائج أف نسبة  %58مف المبحوثيف كانوا أحيانا ما يقرؤوف الصحؼ الورقية قبؿ
استخداـ االلكترونية ،في حيف بمغت نسبة القارئيف النتظميف  ، %34أما باقي المبحوثيف
فمـ يكف لدييـ أدنى اىتماـ بقراءة ىذه الصحؼ.

 وقد بينت الدراسة الميدانية أف معدؿ قراءة العينة لمصحؼ الورقية بعد استخداـ االلكترونية
قد تغير ولـ يعد منتظما وبمغت نسبة ىؤالء  ،%44مبرريف ذلؾ بضيؽ الوقت ،ووجود
البديؿ األسيؿ في الصحؼ االلكترونية ،في حيف ذكرت نسبة  %38منيـ أف معدؿ
قراءتيـ لمصحؼ المطبوعة لـ يتغير كونيـ ال يستطيعوف االستغناء عنيا ،أما نسبة %18
فذكرت أف معدؿ القراءة لدييـ تغير قميبل.

 وأفادت الدراسة أف  %60مف المبحوثيف يروف أف الصحافة االلكترونية ستؤثر عمى
مستقبؿ المطبوعة كونيا تتيح ليـ امكانيات أفضؿ مف ىذه األخيرة ،كما أنيا تقدـ ليـ بديبل
أسيؿ في التصفح موفرة الماؿ والجيد ،ويذكر  %40منيـ أنيا لف تؤثر عمييا وسيبقى
الطاب الكبلسيكي لمجريدة سائدا رغـ ماقد يحدث مف تطور ألنيا أفضؿ لمعيف ويمكف
حمميا في أي مكاف.

 أما عف درجة تأثير الصحؼ االلكترونية عمى مستقبؿ نظيرتيا الورقية فقد ذكر أغمب
المبحوثيف بنسبة  %48أف االلكترونية ستكوف عامبل مساعدا في تطوير الصحؼ الورقية،
وذكرت نسبة  %32منيـ أف الصحافة االلكترونية ستكوف أكثر جاذبية بما تتوفر عميو مف
مزايا في حيف يرى  %20منيـ أف مستقبؿ الصحؼ الورقية ميدد بالزواؿ.
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ممخص:
أدى االنفتاح عمى السمعي البصري في الجزائر نتيجة لتعديؿ قانوف اإلعبلـ سنة  ،2012إلى حدوث عدة تغيرات
واشكاليات في مجاؿ اإلعبلـ والممارسة الميدانية  ،خاصة تمؾ المتعمقة بمجاؿ التأثير وتغيير سموكيات المشاىديف

وتشكيؿ الرأي العاـ نحو قضايا معينة ،باإلضافة إلى زرع وخمؽ قيـ اجتماعية داخؿ المجتم واألسرة الواحدة ،فيذا

االنفتاح الذي انبثقت عنو فوضى في المشيد اإلعبلمي الجزائري بوصوؿ عدد القنوات التمفزيونية الخاصة إلى

حوالي  60قناة  ،أعاد الحديث مف جديد عف جدلية احتراـ القيـ مف قبؿ القائـ باإلتصاؿ في ىذه القنوات وما مدى
مراعاة أخبلقيات المينة والتشريعات المعموؿ بيا لتقديـ إعبلـ ىادؼ يساىـ في بناء وتطور المجتم .
وفي ىذا السياؽ  ،تستيدؼ ىذه الدراسة البحث عف موضوع القيـ االجتماعية في القنوات التمفزيونية الجزائرية
الخاصة مف خبلؿ التطرؽ لواق الممارسة اإلعبلمية وعبلقتيا بما نصت عميو التشريعات اإلعبلمية ،وما مدى

مراعاة القيـ االجتماعية التي جاءت ضمف مواد قانوف السمعي البصري بصفة خاصة وكذا مواد مختمؼ قوانيف
اإلعبلـ التي عرفتيا الجزائر.
الكممات المفتاحية :القيـ ،القيـ االجتماعية ،القنوات التمفزيونية الخاصة ،قانوف اإلعبلـ  ،الممارسة اإلعبلمية.
Summary:
The introduction of private ownership of Tv in Algeria (2012) led to several changes
and problemtics in the field of media, especially the studies based on influence and c
behavior change of viewers and forming public opinion towards specific issues. In
addition to the creation social values within the community and the family. The
introduction of private tv resulted chaos in the Algerian media scene with the arrival of

the number of private television channels to about 60 channels, reintroducing the
dialectic of respecting values by the communicator, and to what extent Profession and
legislation in place provide meaningful information that contributes to the building and
development of society.
In this context, this study aims to investigate the social values in Algerian private
television channels ،By addressing the reality of media practice and its relationship to
the provisions of the media legislation. And the extent to which the social values
included in the audiovisual law in particular, as well as the various media laws.
Keywords : Values, social values, private television channels, media law, media
practice

مقدمة:
يعتبر موضوع القيـ مف أىـ المواضي المطروحة لمنقاش في مجاؿ اإلعبلـ واالتصاؿ ،وخاصة
بالنسبة لمتمفزيوف باعتباره وسيمة اتصاؿ جماىيري ليا دور فعاؿ في التنشئة االجتماعية وعممية
تثبيت وتغيير وخمؽ القيـ عمى غرار دورىا األساسي في اإلعبلـ وباقي الوظائؼ األخرى.
ونظ ار لما شيدتو الساحة اإلعبلمية الجزائرية خبلؿ ست سنوات األخيرة مف تسابؽ محموـ لمبلؾ
الصحؼ ورجاؿ األعماؿ والسياسة ..المتبلؾ قنوات فضائية خاصة بعد تحرير مجاؿ السمعي
البصري الذي ظؿ لخمس عقود مف الزمف حك ار عمى الدولة ،فقد شيدت الساحة اإلعبلمية فوضى
و ممارسات غير مألوفة لـ يتعود عمييا المجتم الجزائري مف قبؿ وتجاوزت في كثير مف األحياف
الخطوط الحمراء والتشريعات المعموؿ بيا ،ما دف بالحكومة إلى تدعيـ قانوف اإلعبلـ لسنة
 ،2012بقانوف خاص بنشاط السمعي البصري سنة  2014تمخض عنو إنشاء سمطة ضبط
السمعي البصري ،إليضاح طريقة اعتماد ىذه القنوات وكذا الممارسة اإلعبلمية وحدودىا وضرورة

احتراـ مختمؼ القيـ االجتماعية باعتبار التمفزيوف مف أىـ وسائؿ التنشئة والتي تمعب دو ار كبي ار في
ترسيخ والمحافظة عمى القيـ ،مثمما يمكف أف تكوف سبلحا ذو حديف وتستخدـ ليدـ المجتم ولنشر
قيـ سمبية وأفكار ىدامة.
وفي ىذا السياؽ ،سنتناوؿ خبلؿ ىذه الدراسة إشكالية القيـ االجتماعية واحتراميا في القنوات
التمفزيونية الجزائرية الخاصة وما مدى مطابقتيا لما ورد في قوانيف اإلعبلـ ،ومسؤولية سمطة
الضبط في توجيو وضبط ممارسات الفاعميف فييا ،حيث قسمنا الدراسة لثبلث محاور ،فاألوؿ يعنى
بماىية القيـ االجتماعية ومكوناتيا وخصائصيا ،أما المحور الثاني فيتمخص في قراءة نقدية لقوانيف
اإلعبلـ وتناوليا لمقيـ االجتماعية باستخداـ منيج المسح لعينة مف قوانيف اإلعبلـ التي عرفتيا
الجزائر ،فيما تجسد المحور الثالث في واق الممارسة اإلعبلمية مف خبلؿ تقديـ نماذج وأمثمة
لتبياف مدى احتراـ القيـ االجتماعية في القنوات التمفزيونية الخاصة مف عدمو.

اإلشكالية:
يعتبر اإلعبلـ أحد أىـ مصادر التنشئة االجتماعية واالقتصادية والسياسية في أي بمد ما بؿ
إنو حسب منظور عدد كبير مف الباحثيف وسيمة مف وسائؿ الرقي واالزدىار بالمفيوـ القيمي ،وفيما
تعتبر المدرسة المنبر الثاني بعد األسرة لتعمـ مجموعة القيـ التي ينبغي اإلقتداء بيا والتقيد بيا
داخؿ مجتم ما ،فوسائؿ اإلعبلـ ىي األخرى وخاصة التمفزيوف تمثؿ مدرسة موزاية يتعمـ منيا
األفراد مجموعة القيـ وحتى العادات واألنماط التي قد تؤثر عمى سموكيـ سمبا أو إيجابا .
ويرى الباحثوف بأف المدرسة الموازية التي أسسيا جياز التمفزيوف منذ ظيوره كتكنولوجيا جديدة والى
يومنا ىذا ،لـ يعد فييا الوالد ىو النموذج بالنسبة لمطفؿ أو المراىؽ ،بؿ أصبح فييا المذي وبطؿ
المسمسبلت أو حتى ممثؿ اإلعبلنات ىو المثاؿ والنموذج ،ولذا وجب عمى القائميف عمى الرسائؿ
اإلعبلمية بالقنوات التمفزيونية مراعاة القواعد واألحكاـ ومختمؼ التشريعات التي تضبط العمؿ
اإلعبلمي لتقديـ خدمة عمومية راقية واعبلـ ال يمس بمجموع القيـ المتعارؼ عمييا في المجتم .
وم فتح مجاؿ السمعي البصري في الجزائر سنة  2012لمخواص ،شيد المشيد اإلعبلمي بروز
تشكيمة منوعة مف القنوات التمفزيونية التي بقدر ما أثْرت الساحة اإلعبلمية التي كانت حك ار لعقديف

مف الزمف عمى القطاع العمومي ،إال أنيا أعادت الجدؿ والنقاش حوؿ واق الممارسة الذي أضحى
بعيدا عف ما تمميو التشريعات اإلعبلمية المنظمة لمقطاع ،ونسؼ بمنظومة القيـ االجتماعية

لممجتم الجزائري ،حيث بات المشاىد يتمقى برامج وأخبار عبر شاشات تمفيزيونية جزائرية لكنيا
دخيمة وال تمت بصمة لمقيـ المتعارؼ عمييا حتى أنيا أصبحت في كثير مف األحياف تيدد المنظومة
القيمية واألخبلقية لممجتم  ،ما جعؿ سمطة ضبط السمعي البصري بعد تفعيميا في سنة 2014
لضبط المشيد اإلعبلمي ،تتدخؿ لتحذير وتنبيو مالكي ىذه القنوات لمتقيد بنص قانوف السمعي

البصري ومراعاة منظومة القيـ التي تعتبر خطا أحم ار في عدد مف التشريعات اإلعبلمية .

وفي ىذا السياؽ ،سنتطرؽ في ىذه الورقة البحثية لواق الممارسة اإلعبلمية في القنوات التمفزيونية
الخاصة وما مدى مراعاة القيـ االجتماعية التي تنص عمييا التشريعات اإلعبلمية بصفة عامة و

قانوف السمعي البصري بصفة خاصة ؟

 .1ماىية القيم االجتماعية:

 .1-1مفيوم القيم االجتماعية:

تعرؼ القيـ أوال بأنيا محددات لسموؾ الفرد وأفعالو ،وتعرؼ كذلؾ بأنيا التوجو أو السموؾ المرغوب
مف التوجيات المتاحة
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موجيات
أما القيـ االجتماعية فيي مجموعة مف المعتقدات التي تتسـ بقدر مف االستمرار النسبي والتي تمثؿ َ

ألشخاص نحو غايات أو وسائؿ لتحقيقيا ،أو أنماط سموكية يختارىا أو يفضميا ،ىؤالء األشخاص بديبل

الموجيات عف تفاعؿ بيف الشخصية والواق االجتماعي واالقتصادي والثقافي ،وتفصح القيـ
لغيرىا ،وتنشأ ىده َ
267
عف ناسيا في المواقؼ واالتجاىات والسموؾ المفظي والسموؾ االجتماعي

.2-1أىمية القيم االجتماعية:
يمكف تمخيص بعض القيـ االجتماعية فيما يمي

268

 تييئ لؤلفراد اختيارات معينة تحدد السموؾ الصادر عنيـ بمعنى آخر تحدد شكؿ االستجاباتالتي يبدييا كؿ فرد.
 يمكف التنبؤ بسموؾ صاحبيا متى عرؼ ما لديو مف قيـ أو أخبلقيات في المواقؼ المختمفةوبالتالي يمكف التعامؿ معو في ضوء التنبؤ بسموكو.

 أنيا تعطي لمفرد إمكانية أداء ما ىو مطموب منو ،وتمنحو القدرة عمى التكيؼ والتوافؽ وتحقيؽالرضا عف نفسو لتجاوبو م الجماعية في مبادئيا وعقائدىا.
 تشير القيـ إلى الكيفية التي سيتعامؿ بيا اإلنساف في المواقؼ المستقبمية وتساعده عمى التفكيرفيما ينبغي عميو أف يفعمو تجاه تمؾ المواقؼ واألحداث ،وتحدد لو األساليب والمسائؿ التي يختارىا
باإلضافة إلى تفسير السموؾ الصادر عنيا.
 تحفظ لممجتم تماسكو وتحدد لو أىداؼ حياتو ومثمو العميا ومبادئو الثابتة والمستقرة التي تضمفلو ىذا التماسؾ والثبات البلزميف لممارسة حياة اجتماعية سميمة.
 تربط مختمؼ ثقافات المجتم بعضيا ببعض حتى تبدو متماسكة ومتناسقة. تساعد المجتم عمى مواجية التغيرات التي تحدث فيو بتحديدىا االختيارات الصحيحة التيتسيؿ حياة الناس وتساعد عمى استقرار المجتم .

.3-1مكونات القيم االجتماعية:
ِ _266بعل اٌيٛ٠ك ،اٌْجبة ٚاٌم ُ١ف ٟػبٌُ ِزغ١و ،1ٛ ،ػّبْ ،كاه اٌْوٚق.22 ٓ ،2006 ،
 _267ػٍ ٟػجل اٌوىاق عجٍ ،ٟكهاٍبد ف ٟاٌّغزّغ ٚاٌضمبفخ اٌْقٖ١خٌ ،جٕبْ ،كاه إٌٚٙخ134 ٓ ،1984 ،
 _268ػٍ ٟأؽّل اٌغّ ،ً١اٌمِٕٚ ُ١ب٘ظ اٌزبه٠ـ اإلٍالِ ،ٟاٌمب٘وح ،ػٍُ اٌىزت.24 ،23 ٓ ٓ ،1996 ،

تتمثؿ مكونات القيػـ االجتماعية في ثبلث جوانب ال يمكف فصؿ أحدىما عف اآلخر ،ألنيا تندمج
وتتداخؿ لتعبر في النياية عف وحدة اإلنساف.

أ -المكون العاطفي ) الوجداني( :وىو أكثر أصالة لمقيمة
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ومعياره التقدير ،فيعكس التعمؽ

بالقيمة واالعتزاز بيا والشعور بالسعادة اختياريا والرغبة في إعبلنيا عمى المؤل ،وىو يتضمف
االنفعاؿ بموضوع القيمة أو الميؿ إلييا أو النفور منيا ،وما يصاحب ذلؾ مف سرور وألـ ما يعبر

عنو مف حب وكره أو استحساف أو استيجاف ،وكؿ ما يثير المشاعر الوجدانية واالنفعاالت التي
توجد لدى الشخص نحو موضوع القيمة
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.

ب -المكون السموكي :وىو الجانب الممثؿ لنوع القيمة
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معياره الممارسة ،ويشمؿ الممارسة

الفعمية لمقيمة ،و أف تكرر ىذه األخيرة بصورة مستمرة في أوضاع مختمفة كمما سنحت الفرصة
لذلؾ ،فيذا المكوف يشير إلى األسموب الذي يجب أف يسمكو الفرد تجاه موضوع معيف ،وىو يدؿ
عمى استعداد الشخص أو ميمو لبلستجابة ،واخراج المضاميف السموكية لمقيمة في التفاعؿ الحياتي،
ويعتبر ىذا العنصر بمثابة مرشد وموجو لمسموؾ ،حيث أف السموؾ أو النشاط الذي يصدر عف

الفرد يتحدد في ضوء ما يتبناه مف القيـ.272

جـ-المكون المعرفي ) العقمي( :ويتمثؿ في الجانب التقييمي ،273ويقصد بو ما لدى الفرد مف
كونيا حوؿ موضوع معيف ,ويشمؿ المدركات ،والمفاىيـ ،والحقائؽ
خبرات و معمومات يكوف قد َ
والمعارؼ ويتمثؿ ىدا المكوف في معرفة صاحب القيمة لمطريقة الصحيحة لمسموؾ أو التصرؼ
المطموب ،وكذلؾ النواتج التي عميو أف يكافح لموصوؿ إلييا.

 .4-1خصائص القيم االجتماعية:
لمقيـ مجموعة مف الخصائص الذاتية التي ترتبط بمفيوميا منيا:274
أ-قيم ذاتية وشخصية :ترتبط القيـ بشخصية الفرد وذاتو ارتباطا وثيقا وتظير لديو عمى صورة
مختمفة مف التفضيبلت واالىتمامات واالختيارات والحاجات واالتجاىات واألحكاـ ،مما يجعميا
قضية ذاتية شخصية يختمؼ الناس حوؿ مدى أىميتيا وتمثٌميا باختبلؼ ذواتيـ وشخصياتيـ.

 -269ػجل هللا ثٛغبى ،ٞاٌم ُ١اٌزوث٠ٛخِ :مبهثخ ٔفَ١خ ،اٌغيائوِْٕٛ ،هاد اٌؾجو.33 ٓ ،2010 ،
 -270ػجل هللا ػمٍخ ِغٍ ٟاٌقياػٍخ ،اٌٖواع ث ٓ١اٌم ُ١االعزّبػ١خ ٚاٌم ُ١اٌزٕظ١ّ١خ ف ٟاإلكاهح اٌزوث٠ٛخ ،األهكْ ،كاه اٌؾبِلٓ ،2009 ،
ٓ .38 ،37
 -271ثٛغبى ٞػجل هللاِ ،وعغ ٍجك مووٖ.33 ٓ ،
 -272ػجل هللا ػمٍخ ِغٍ ٟاٌقياػٍخ.38 ٓ ،
 -273ػجل هللا ثٛغبى.33 ٓ ،ٞ
ِ -274بعل ىو ٟاٌغالك ،رؼٍُ اٌمٚ ُ١رؼٍّٙ١ب ،2ٛ ،األهكْ :كاه اٌَّ١وح.37 ،35 ٓ ٓ ،2007 ،

ب -القيم نسبية :تعني نسبية القيـ أنيا تختمؼ حسب المكاف والزماف واإلنساف فتقديرىا وبياف
أىميتيا تختمؼ مف إنساف آلخر ،وذلؾ طبقا لتصورات األفراد لمقيمة وارتباطاتيا الزمانية والمكانية،

فالقيمة ثابتة عند صاحبيا وراسخة عند معتقدييا سواء مف حيث مصدرىا وأىميتيا وجدواىا
وضرورة تمثٌميا ألنيـ اختاروىا وميزوىا بالعقؿ والفيـ العميؽ وجعميا معيا ار لسموكيـ.
جـ -القيم تدريجية :لمقيـ معاف تتسـ بالموضوعية واالستقبللية ،تتضح معانييا الحقيقية في السموؾ
الذي تمثمو والواق الذي نعيشو ،فالعدؿ مف حيث ىو قيمة تحمؿ معنى ذىني مجرد غير محسوس،

لكنو يتخذ قيمة م ف الواق الحي الممارس ،فالقيـ إذا معاف كمية ومطمقة ومجردة ،وال تكوف إال إذا
اندمجت بالواق والسموؾ ،أي يؤمف بيا اإلنساف ويتبناىا في سموكو.
د -القيم مدرجة :تدرج القيـ أي أنيا تنتظـ في سمـ قيمي متغير ومتفاعؿ ،حيت تترتب القيـ عند الفرد
ترتيبا ىرميا تييمف في و بعض القيـ عمى بعضيا اآلخر ،فالفرد لو قيـ أساسية مسيطرة ليا درجة كبرى
مف األىمية ،إال أف ىناؾ ظرؼ يحتـ عميو االختيار بيف قيمة وأخرى أي بيف األىـ والميـ.

وتظير ىده الخاصية عند تعميـ القيـ في إدراؾ القضايا األساسية
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 وجود مساحة عريضة مف القيـ تتناسب وأنواع المواقؼ التي يمكف لمفرد المفاضمةواالختيار بينيا ،ومف ثـ تأتي أىمية تعميـ الفرد كيفية االختيار.
 إمكانية التغير في بناء القيـ إذ أنيا ال تتخذ مكانة ثابتة تبعا لتصورات الفرد وبنائوالشخصي وتربيتو ولما يتعرض لو مف مؤثرات خارجية.
 أىمية العوامؿ البيئية والتربوية في توضيح السمـ القيمي وثباتو فالخبرة والنضج والوعيوالنمو والتعمـ تؤثر في مدى وعي الفرد وادراكو لمقيـ.

 . 5-1تأثير القنوات التمفزيونية عمى القيم المجتمعية:
عمى الرغـ مف أف وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ ليا وظائفيا األساسية ،كما حددىا الباحث األمريكي

ىارولد السػواؿ بثبلث وظائؼ جوىرية  :جم ونشر المعمومات داخمياً وخارجياً وتزويدىا لمجماىير

لتأخذ صفة الوظيفة اإلعبلمية  ،وتفسير المعمومات وتحميميا واتخاذ موقؼ محدد ليتبناىا المتمقي

بحيث تصبح وظيفة دعائية  ،ونقؿ المعارؼ والقيـ والمعايير والتقاليد مف جيؿ إلى آخر لتصبح
وظيفة تعميمية أو ثقافية ،فإف الوظيفة الثالثة التي ترتبػط بالثقػافة التي تشمؿ االعتقادات والعادات
والقيـ والنماذج السموكية) ،فيي الوظيفة األكثر تأثي ار وقوة في عممية التنشئة االجتماعية ،خاصة

 -275دحمان زيرق ،دور المدرسة القرآنية في تنمية القيم االجتماعية للتلميذ دراسة ميدانية بمدينة الجلفة ،مذكرة ماجستير غير منشورة
تخرص علم االجتماع ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،2012 ،ص .107

وأف وسيمة التمفزيوف ليا حضورىا المتميز في ىذه العممية االجتماعية ،ألنيا الوسيمة الشعبػية
األولى بػيف أفراد األسرة العربية وخاصة الشباب
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تعتبر وسائؿ اإلعبلـ بمختمؼ أصنافيا مف إذاعة وتمفزيوف وصحافة مكتوبة مف المؤسسات
االجتماعية الثقافية الفعالة في عممية التنشئة االجتماعية لمختمؼ فئات المجتم  ،بما تحممو مف
مثيرات جذابة ومؤثرات فاعمة وبما تتضمنو مف معمومات وخبرات وسموكيات تقدميا عبر أحداثيا
وشخصياتيا بطريقة مغرية تستميؿ انتباه القراء والمستمعيف والمشاىديف ،لموضوعات وسموكيات

ومواقؼ مرغوب فييا ،إضافة إلى توفير فرص لمترفيو والترويح واالستمتاع بقضاء أوقات الفراغ
بأمور مفيدة ،فيي بذلؾ تساعد في عممية التنشئة االجتماعية سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة ,ويدخؿ اإلعبلـ بما يمتمؾ مف فعالية وآثار مباشرة وغير مباشرة سواء في تعديؿ أو تدعيـ
أو تغيير قيمة مجتمعية معينة ،عف طريؽ وسائمو المختمفة المتطورة عبر األجياؿ ،واندفاع أعضاء
البناء االجتماعي ومكوناتو عمى اختبلؼ أنماطيـ السموكية عمى تمقي مواده ومصنفاتو وتقبميا أو

رفضيا أو عدػـ تقبميا ميما يكوف لو مف األثر الفعاؿ في مثؿ ىذه األحواؿ.

ولئلعبلـ عموما أىمية كبيرة ال يمكف إنكارىا وىي ما جعمتو يصنؼ ضمف المؤسسات الفاعمة والمدعمة لدور
األسرة في التنشئة ،ويتضح دلؾ مف خبلؿ األدوار والوظائؼ المتعددة التي يقدميا األفراد والجماعات ،والتي
نذكر مف أىميا :مساىمتو في تكويف االتجاىات ،والترويح عف النفس ،وتنمية الخبرات والمعارؼ والميارات،
ونشر القضايا الميمة والقيـ السائدة في المجتم  ،والضبط االجتماعي .

وىذا ما يؤكده أنتوني جيدنز ،حيث يؤكد أف لوسائؿ اإلعبلـ أىمية تعادؿ ما تقدمو المدارس والجامعات في
إقامة مجتم المعرفة ،حيث أف الرسالة اإلعبلمية سواء كانت في شكؿ خبر أو فكاىة أو برنامج وثائقي فإنيا
تستطي أف تعمؿ عمى إزالة قيمة مف القيـ وتثبيت أخرى محميا ،أو ترسيخ شيء قائـ والتصدي آلخر قادـ

وىذا بالضبط ىو مفيوـ التنشئة االجتماعية بمفيوميا البسيط.277

إف اإلنساف و بسبب الثقافة الجماىيرية المنمطة التي تقدميا لو الصورة التمفزيونية يعيش الفجوة
الكبيرة بيف العالـ الذي تصنعو ىذه الثقافة واحساسو بتجريبو المعيشة التي تنجذب صوب ما ىو

مرتبط باإلشباع المادي اآلني حتى واف تناقض ذلؾ م عالـ القيمة ،و نممس ىذه الظاىرة عمى

مستوى الفرد واألجياؿ ،وفي ذات السياؽ يرى د .عزي عبد الرحمن أف المجتم الحالي يعيش واقعا
مف المتشابيات مف تمؾ الصورة ،فيذه األخيرة قد تحمؿ معنى دالليا قيميا وذلؾ محدود في الزمف
المعاصر ،وقد تستدرج اإلنساف إلى أىوائو و ذلؾ ىو السائد في الثقافة الجماىيرية التي تبثيا
الوسائؿ السمعية البصرية ،وعمى ىذا األساس فإف المسافة بيف ما ىو سالب وما ىو موجب قد
تقمصت في غياب القيمة وتغييب العقؿ واثارة الغرائز ،ويضيؼ ذات الباحث أف تجاوز ىذا التحدي
 -276ياس خضير البياتي ،المجتمع الخليجي وإشكاليات تأثير الرورة ،الباحث اإلعالمي ،ع  ،2010 ،8ص 63
 -277زين رباح ،تأثير البرامج التلفزيونية على القيم االجتماعية للشباب الدراما التركية نموذجا ،مذكرة ماجستير في علم اجتماع
االتراش ،جامعة الوادك ،2015 ،ص ص 104 ،103

الذي يمس ماىية المجتم  ،يتوقؼ عمى إعادة القيمة إلى مكانيا كقوى مرجعية في حركية المجتم

المدخبلت األساسية لوسائؿ
ومف ذلؾ حركتو االتصالية ،ىذه األخيرة يمكف أف تشكؿ إحدى ٌ
االتصاؿ الجماىيرية ،ومف ثـ تتحوؿ ىذه الوسائؿ إلى قنوات تتحرؾ في إطارىا القيـ بدؿ أف تكوف
عامبل في إبعاد ىذه القيـ ودف اإلنساف إلى تقديس ذاتو و ىواه ،و قد تعمؽ التحميؿ النظري ليذه
الثقافة الجديدة التي تحمميا وسائؿ اإلعبلـ السمعي البصري في فرنسا م أدغار مورغان و إرمان

ماتالر و برنار مياج وغيرىـ .
وباعتبار أف اإلنتاج الثقافي يصن بكميات كبيرة فإف المضموف الذي ينشره ىذا اإلنتاج المنمط
يتجو إلى رغبات المستيمؾ ونزواتو ،ويخمو مف أي تميز ويفتقر إلى اإلبداع الخبلؽ ويشج عمى

االبتعاد عف الواق بما يوفره مف ترفيو رخيص ،وبخصوص التأثير النفسي واالجتماعي لمتمفزيوف

استطاع أف يغير وجو الحياة السياسية في الببلد ويبدؿ العادات اليومية لمشعب ويكيؼ أسموب
الحياة واستطاع أف يجعؿ مف األحداث المحمية ظواىر كونية.
وقد أدى دخوؿ التمفزيوف إلى حياة الناس إلى اختبلؼ التوازف في نظاـ حياتيـ فبدأ األفراد ييدموف
نظاميا ويعيدوف ترتيبيا مف جديد وفؽ مزايا التمفزيوف ،وىي ظاىرة تكاد تعـ كؿ أنحاء العالـ .وفي

ىذا اإلطار تؤكد دراسة أمريكية بأف % 60مف العائبلت اعترفت بأنيا غيرت مف عادات نوميا
بسبب التمفزيوف ،و % 55غيرت مواعيد تناوؿ الطعاـ لنفس السبب ،وحوالي  % 80يستعينوف بو
باعتباره جميسا لؤلطفاؿ.
ويذكر الدكتور براوف ولسوف وىو عالـ اجتماعي بعض اآلثار التي يترؾها التمفزيوف عمى المواقؼ
والقيـ األخبلقية واالجتماعية ،والنفسية لؤلفراد الذي يشاىدونو ،فالتمفزيوف يمعب دو ار مهما في تغيير

قيـ األفراد و آرائيـ  ...ويزودىـ بمجموعة مف القيـ والمقاييس الجديدة التي بها يستطمعوف تقييـ
الحوادث وتصنيفيا وتمييز العمؿ السوي عف العمؿ غير السوي
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 -2القيم االجتماعية في قوانين اإلعالم:

 1-2القيم االجتماعية في قانون اإلعالم :1982
يعتبر قانوف اإلعبلـ الذي صدر رسميا بتاريخ  6فيفري  ،1982أوؿ قانوف يعنى باإلعبلـ في
الجزائر المستقمة ،وقد صدر في ظؿ فراغ قانوني كانت تعاني منو الصحافة ،والتي كانت مسيرة

آنذاؾ مف خبلؿ قانوف المؤسسات الصحفية الصادر في نوفمبر  ،1967والقانوف الصحفي وقانوف
النشر الصادر سنة .1973

 _278كنزة حاج حامدرك ،دور التلفزيون في تشكيش بعض القيم لدى المرأة الريفية الجزائرية ،دراسة إثنوغرافية على عينة من الريفيات
الجزائريات ،ماجستير في علوم اإلعالم واالتراش ،جامعة الجزائر ،4088 ،4ص ص 12 ،14

وكانت وسائؿ اإلعبلـ المرئية والسمعية وحتى الصحافة المكتوبة ممؾ لمدولة في ظؿ الحزب
الواحد ،ولـ تكف القيـ االجتماعية ،أو مجموع القيـ التي يجب عمى الصحفييف احتراميا محددة

بشكؿ واضح ،بؿ حتى أف أخبلقيات المينة والتي تنب أساسا مف احتراـ قيـ المجتم والدولة ،لـ
تكف مقننة بالشكؿ الذي ىي عميو اآلف سواء في العمؿ التمفزيوني أو الصحافة المكتوبة ،فمبادئ
ثورة التحرير وأىدافيا ىي التي كانت تحكـ ممارسة المينة.
ويظير ذلؾ مف خبلؿ مضموف المادة  35مف ذات القانوف والتي تنص " :يعمؿ الصحفي بكؿ
مسؤولية والت ازـ عمى تحقيؽ أىداؼ الثورة كما تحددىا النصوص األساسية لحزب جبية التحرير"
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فيما تبرز المادة  43مف ذات القانوف ،لتتحدث في فحواىا عمى بعض القيـ التي تندرج ضمف القيـ
االجتماعية ،باعتبار أف كؿ ما ييدؼ لمحفاظ عمى النظاـ االجتماعي واالستقرار بالمجتم ىو قيمة

اجتماعية باألساس ،وتنص ذات المادة عمى أنو ":يجب عمى الصحفي المحترؼ زيادة عمى احتراـ
مبادئ األخبلؽ المينية و المسؤولية االجتماعية ،أف يجعؿ عممو مندرجا في إطار السمو بالمثل

العميا لتحرير اإلنساف ،والسالم ،والتعاون ضمن روح العدالة والمساواة بيف الشعوب"
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والمبلحظ أف ىذا القانوف لـ يفصؿ كثي ار وبالتحديد في مجموع القيـ التي يجب احتراميا وعدـ
مخالفتيا لدى ممارسة المينة ،ألف وسائؿ اإلعبلـ في تمؾ الفترة كانت تحت سيطرة الدولة وتخض

إليديولوجيتيا وكذا ترتبط قيميا بقيـ ثورة التحرير والحزب الحاكـ.

 .2-2القيم االجتماعية في قانون اإلعالم لسنة :1990
لقد كاف ألحداث أكتوبر  ،1988أثر بالغ في تغيير الخارطة السياسية لمجزائر آنذاؾ وكذا ميدت

لئلفراج عف قانوف اإلعبلـ  ،1990والذي اعتبر منعرجا حاسما في تاريخ الصحافة الجزائرية،
وأسس لتحرير الصحافة المكتوبة مف سيطرة الدولة والحزب الواحد ،في حيف أف المشيد اإلعبلمي
في السمعي البصري بقي حك ار عمى الدولة ،غير أف ىذا القانوف ميد لمتشري الخاص بأخبلقيات
المينة ،وضبط الممارسات اإلعبلمية .
وفي السياؽ ،حرص قانوف اإلعبلـ لسنة  1990عمى تحديد الخطوط الحمراء التي ينبغي عمى
المؤسسات اإلعبلمية أف ال تتجاوزىا ،والتي قد تمس بالمجتم أو بالدولة أو حتى األفراد ،وقد
حددت بعض المواد منو القيـ التي يجب احتراميا والتي تدخؿ ضمف مبادئ الدولة وكذا عادات
وتقاليد المجتم وحتى القيـ المستمدة مف الديف ،ومف ىذا المنطمؽ جاءت المادة  3في باب
 -279الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،القانون المتعلق باإلعالم  ،1982العدد،6تاريخ 6فيفرك ،1982ص.246
 -280الجريدة الرسمية ،قانون اإلعالم  ،1982مرجع سابق ،ص.255

األحكاـ العامة التي نص عمييا قانوف  ،1990لتؤكد بأنو " يمارس حؽ اإلعبلـ بحرية م احترام
كرامة الشخصية ومقتضيات السياسة الخارجية والدفاع الوطني"
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كما نصت المادة 5مف نفس القانوف عمى أنو  ":تشارؾ عناويف اإلعبلـ وأجيزتو في إزدىار الثقافة
الوطنية ،وفي توفير ما يحتاج إليو المواطنوف في مجاؿ اإلعبلـ واالطبلع عمى التطور التكنولوجي
والثقافة والتربية والترفيو في إطار القيم الوطنية وترقية الحوار بيف ثقافات العالـ ،طبقا لممواد
 2،3،8،9مف الدستور"
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ومف ىذا المنطمؽ فيجب عمى الصحفييف سواء في اإلذاعة أو التمفزيوف أو الصحافة احتراـ مجموع
القيـ والمبادئ التي تحيميـ إلى بعض مواد الدستور الجزائري والذي يبنى في أساسو عمى احتراـ
مبادئ الدولة وكذا الديف اإلسبلمي بصفتو ديف الدولة مف جية واحتراـ حقوؽ األفراد وكذا ىويتيـ
ومبادئ المجتم الجزائري مف جية أخرى .
وفي الباب الثاني المتعمؽ بالعناويف واألجيزة التابعة لمدولة ومنيا التمفزيوف واإلذاعة المذيف كانا
مسيريف مف قبؿ السمطة ،فتظير المادة  13التي تنص عمى احتراـ القيـ االجتماعية وجاء فييا":
تتولى أجيزة اإلذاعة الصوتية المسموعة التابعة لمقطاع العاـ في قناتيا المتخصصة في بث

الثقافات الشعبية التكفؿ باستعماؿ كؿ الميجات الشعبية لمتبميغ وترسيخ الوحدة الوطنية و القيم
العربية اإلسالمية في المجتمع الجزائري"
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فيما اعتبرت المادة  36مف نفس القانوف بأنو ال يجوز تحت طائمة حؽ الوصوؿ إلى المعمومة أف
ينشر الصحفي أو يبث معمومات التي مف طبيعتيا أف تيدد األمف الوطني ،أو تمس بحقوؽ
المواطف وحرياتو الدستورية.
وتضمنت المادة  40بعض القيـ االجتماعية بطريقة غير مباشرة وىذا مف خبلؿ التأكيد عمى
ضرورة أف يحترـ الصحفي المحترؼ بكؿ صرامة أخبلؽ وآداب المينة أثناء ممارستو وعمى
الخصوص احتراـ حقوؽ المواطنيف الدستورية وحرياتيـ الفردية ،واالمتناع عف التنويو المباشر وغير

المباشر بالعرقية وعدم التسامح والعنف ،وتعتبر صفة التسامح وكذا نبذ العنؼ مف الصفات التي
تميز القيـ االجتماعية.

.3-2القيم االجتماعية في قانون اإلعالم :2012

 -281الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،القانون المتعلق باإلعالم  ،1990العدد ،14تاريخ  3أفريش  ،1990ص.2
 -282الجريدة الرسمية  ،عدد ،14مرجع سبق ذكره ،ص.2
 -283نفس المرجع،ص .4

كاف لقانوف اإلعبلـ  ،2012الفضؿ في تحرير قطاع السمعي البصري في الجزائر والذي ظؿ
لسنوات طواؿ حك ار عمى الدولة ،وميد ىذا القانوف لظيور قنوات تمفزيونية خاصة جزائرية وبالرغـ

مف أنيا ال تزاؿ حسب القانوف مجرد مكاتب لقنوات أجنبية لـ تخض

بعد لمقانوف الجزائري ،إال

أنيا عمى العموـ تعتبر قنوات تمفزيونية جزائرية تيتـ بشؤوف المواطف الجزائري وتعرض مضاميف
تعكس صورة المجتم وتنشط في الجزائر رغـ امتبلكيا لحقوؽ البث مف دوؿ أجنبيو.
والمبلحظ أف ىذا القانوف الذي فتح المجاؿ لمخواص إلنشاء قنوات تمفزيونية وبما أنيا لـ تعد تحت
سيطرة الدولة ،قد حدد في المادة  2ضمف األحكاـ العامة منو مجموعة مف القيـ والمبادئ عددىا
 12والتي يجب احتراميا مف قبؿ أي شخص يمارس اإلعبلـ بحرية ،حتى ال تستغؿ القنوات في
إطار خارج عف القانوف وتؤثر عمى قيـ المجتم وتضر بو أو بالدولة أو األفراد ،ومف ىذا المنطمؽ
سمحت المادة بممارسة اإلعبلـ في ظؿ احتراـ كؿ مف :الدستور وقوانيف الجميورية ،الديف

اإلسبلمي وباقي األدياف األخرى ،اليوية الوطنية والقيم الثقافية لممجتمع ،السيادة الوطنية والوحدة
الوطنية ،متطمبات أمف الدولة والدفاع الوطني ،متطمبات النظاـ العاـ ،المصالح االقتصادية لمببلد،
مياـ والتزامات الخدمة العمومية ،حؽ المواطف في إعبلـ كامؿ وموضوعي ،سرية التحقيؽ

القضائي ،الطاب التعددي لآلراء واألفكار ،كرامة اإلنسان والحريات الفردية ،والجماعية.
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وأضافت المادة  5مف ذات القانوف بأنو ينبغي أف تساىـ ممارسة أنشطة اإلعبلـ في االستجابة
لحاجات المواطف في مجاؿ اإلعبلـ والثقافة والتربية والترفيو والمعارؼ العممية والتقنية ،فضبل عف
ترقية مبادئ النظاـ الجميوري وقيـ الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف والتسامح ونبذ العنؼ والعنصرية ،
وترقية روح المواطنة وثقافة الحوار.
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كما تحث نفس المادة عمى ترقية الثقافة الوطنية واشعاعيا في ظؿ احتراـ التنوع المغوي والثقافي

الذي يميز المجتمع الجزائري ،والمساىمة في الحوار بيف ثقافات العالـ القائمة عمى مبادئ الرقي
والعدالة والسمـ.
وأفرد قانوف اإلعبلـ لسنة  2012فصبل كامبل آلداب وأخبلقيات المينة باعتبارىا ىي التي تضبط
العمؿ اإلعبلمي وتحكمو  ،حيث نصت المادة  ": 92يجب عمى الصحفي أف يسير عمى االحتراـ

الكامؿ آلداب وأخبلقيات المينة خبلؿ ممارستو لمنشاط الصحفي "
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وباإلضافة إلى التقيد بأحكاـ

المادة  2الواردة في ىذا القانوف العضوي والتي تخص احتراـ  12مبدأ وقيمة اجتماعية فيجب عمى
الصحفي عمى وجو الخصوص :احتراـ شعارات الدولة ورموزىا ،التحمي باالىتماـ الدائـ إلعداد
 -284الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،قانون عضوك رقم  05-12المتعلق باإلعالم ،العدد ،2األحد  15جانفي ،2012ص.22
 -285نفس المرجع،ص.23
 -286القانون العضوك لإلعالم  ،2012مرجع سابق  ،ص.30-29:

خبر كامؿ وموضوعي ،م نقؿ الوقائ واألحداث بنزاىة وموضوعية ،تصحيح كؿ خبر غير

صحيح ،االمتناع عف تعريض األشخاص لمخطر ،االمتناع عف المساس بالتاريخ

الوطني،

االمتناع عف تمجيد االستعمار ،االمتناع عف اإلشادة بصفة مباشرة وغير مباشرة بالعنصرية وعدـ
التسامح والعنؼ ،باإلضافة إلى االمتناع عف الوشاية والسرقة األدبية والقذؼ ،االمتناع عف
استعماؿ الحظوة المينية ألغراض شخصية أو مادية ،االمتناع عف نشر أو بث صور أو أقواؿ

تمس بالخمق العام أو تستفز مشاعر المواطن.
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كما حذرت المادة  93مف انتياؾ الحياة الخاصة لؤلشخاص وشرفيـ واعتبارىـ ،ونفس الشيء
بالنسبة لمحياة الخاصة لمشخصيات العمومية بصفة مباشرة وغير مباشرة ،باعتبار أف بث مضاميف
إعبلمية ميما كاف غرضيا وتفضح الحياة الخاصة لمناس ىي شيء منبوذ في المجتم وغير
مقبوؿ ومنافي لمقيـ االجتماعية السائدة والتي يجب أف تراعييا مضاميف وسائؿ اإلعبلـ .

 4-2القيم االجتماعية في قانون السمعي البصري :2014
تكمؿ التشري اإلعبلمي بعد سنتيف مف فتح المجاؿ لمخواص إلنشاء قنوات تمفزيونية بقانوف
السمعي البصري الذي صدر في  23مارس  ،2014وجاء تكممة لقانوف اإلعبلـ  ،2012ولضبط
الممارسات المينية في السمعي البصري ،وخاصة تمؾ المتعمقة بمياـ سمطة الضبط التي تـ
288

عمى

تنصيبيا رسميا لمباشرة مياميا م صدور القانوف في الجريدة الرسمية ،ونبوَ في مادتو ،2
ضرورة ممارسة النشاط السمعي البصري في ظؿ احتراـ مبادئ المادة  2مف القانوف العضوي رقـ
 05-12المؤرخ في  12جانفي  ،2012والتي حددت  12مبدءا و قيمة يجب احتراميا ومنيا القيـ
الثقافية لممجتم واليوية الوطنية.
وفي الفصؿ الثالث المتعمؽ باألحكاـ المشتركة لكافة خدمات اإلتصاؿ السمعي البصري ،حددت المادة  48مف

ذات القانوف ، 289دفتر الشروط الذي يسمح بامتبلؾ قناة تمفزيونية وممارسة النشاط السمعي البصري شريطة
احتراـ التزامات محددة في  33نقطة تمثؿ مجموع المحاذير والمبادئ والقيـ التي يجب أف يتحمى بيا ممارسو
القطاع  ،فعمى غ ارر احتراـ متطمبات الوحدة الوطنية واألمف والدفاع فقد تـ تحديد عدد مف القيـ االجتماعية
اليامة التي لـ تكف واضحة بشكؿ دقيؽ في قوانيف اإلعبلـ السابقة ،ومنيا االلتزاـ بالمرجعية الدينية الوطنية

واحتراـ المرجعيات الدينية األخرى وعدـ المساس بيا ،واحتراـ مقومات ومبادئ المجتم  ،ترقية روح المواطنة
وثقافة الحوار ،فضبل عف احتراـ متطمبات اآلداب العامة والنظاـ العاـ  ،والعمؿ عمى ترقية المغتيف الوطنيتيف
والتبلحـ االجتماعي والتراث الوطني والثقافة الوطنية في البرامج التي يتـ بثيا ،وض آليات ووسائؿ تقنية
 -287المرجع نفسه،ص.30:
 -288الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،قانون  04-14يتعلق بالنشاط السمعي البررك ،العدد 23 ،16مارس ،2014ص.8
 -289نفس المرجع ،ص ص .12،13

لحماية األطفاؿ القصر والمراىقيف في البرامج التي يتـ بثيا  ،باإلضافة إلى االمتناع عف توظيؼ الديف
ألغراض حزبية ولغايات منافية لقيـ التسامح ،واالمتناع عف اإلشادة بالعنؼ ،أو التحريض عمى التمييز

العنصري ،أو اإلرىاب ،أو العنؼ ضد كؿ شخص بسبب أصمو أو جنسو أو انتمائو ،وعدـ المساس بالحياة
الخاصة لؤلشخاص وسمعتيـ ....وىي االلتزامات التي تمثؿ مجموع القيـ االجتماعية أو حتى الثقافية لممجتم
الجزائري والتي ال يجب المساس بيا ،وتـ تحديدىا بالتفصيؿ بعد سمسمة االنتقادات التي طالت القنوات
الخاصة بسبب عدـ احتراـ أخبلقيات المينة والمساس بيا.

وشكؿ القا نوف نقطة االنطبلقة لمياـ سمطة ضبط السمعي البصري التي تحرص عمى مراقبة عمؿ القنوات
الخاصة ومدى احتراميا لمقوانيف وأخبلقيات المينة ،حيث حددت المادة  54290مف قانوف  ،2014المياـ التي

تؤدييا سمطة الضبط والتي تـ تفصيميا في  11نقطة وفي مجمميا تتحدث عف ضماف ممارسة نشاط السمعي
البصري دوف اإلخبلؿ ببنود دفتر الشروط أو القيـ التي يجب مراعاتيا سواء الخاصة بالدولة الجزائرية
كمؤسسة سيادية أو بالمجتم الجزائري ونقيمو الثقافية واالجتماعية والدينية والسير عمى احتراـ كرامة اإلنساف

وتقديـ خدمة عمومية لمجميور بشكؿ راقي وحضاري.

 -3القيم االجتماعية في القنوات التمفزيونية الخاصة  ...واقع الممارسة:
 .1-3نشأة القنوات التمفزيونية الخاصة:

كاف الحتجاجات الزيت والسكر مطم سنة  2011المتزامنة م ثورات الربي العربي في دوؿ عربية
مختمفة ،األثر البالغ في إطبلؽ عدة إصبلحات سياسية واجتماعية في الجزائر ،واعتبرت السبب
الغير مباشر إلعبلف الحكومة عف تحرير قطاع السمعي البصري الذي تضمنو خطاب رئيس

الجميورية بتاريخ  15أفريؿ  ،2011كما أف اإلفراج عف قانوف اإلعبلـ سنة 2012الذي حمؿ في
طياتو تحرير قطاع السمعي البصري لمخواص بعد خمسيف سنة مف سيطرة الحكومة عمى القطاع،
ما جعؿ مالكي الصحؼ يسارعوف إلنشاء قنوات تمفزيونية خاصة تبث مف الخارج ولدت مف رحـ
المؤسسات الصحفية الكبرى ،وىي النيار كأوؿ قناة إخبارية جزائرية ،تمتيا الشروؽ تي في،
والجزائرية  ،ثـ جاءت بعدىا قنوات أخرى ممؾ لرجاؿ أعماؿ وحتى سياسييف وفاعميف في مجاؿ
اإلعبلـ واالتصاؿ.

وطبقا لممادة  58مف قانوف  2012فيقصد بالنشاط السمعي البصري كؿ ما يوض تحت تصرؼ
الجميور ،أو فئة منو عف طريؽ االتصاؿ البلسمكي ،أو بث إشارات ،أو عبلمات ،أو أشكاؿ
مرسومة ،أو صور ،أو أصوات ،أو رسائؿ مختمفة التي يكوف ليا طاب المراسمة الخاصة،291

وتحصي و ازرة اإلتصاؿ إلى غاية نياية  2016حوالي  60قناة خاصة منيا خمسة فقط تعمؿ
 -290مرجع سابق ،الجريدة الرسمية ،ص .14
ِ -291بكح ، 58اٌمبٔ ْٛاٌّزؼٍك ثبٌْٕب ٛاٌَّؼ ٟاٌجٖو، 2012 ،ٞلبٔ ْٛػ ٞٛٚهلُ  05-12اٌّإهؿ فٕ ٟفو ػبَ 1433اٌّٛافك12
ٕ٠ب٠و ٍٕخ .7ٓ، 2012

بطريقة شرعية ومرخصة ،وىي كؿ مف الشروؽ،الجزائرية ،دزاير تيفي ،النيار ،اليقار ،وكميا قنوات

تبث مف الخارج دوف خضوعيا لمقانوف الجزائري ،ولضبط المشيد اإلعبلمي سارعت الو ازرة إلى
إنشاء سمطة الضبط السمعي البصري في سنة  2014خاصة م انفبلت الوض اإلعبلمي وعدـ
احتراـ أخبلقيات المينة مف قبؿ القنوات الناشطة دوف خضوعيا لمقانوف الجزائري.
وبعد خمس سنوات مف النشاط دوف الخضوع لمقانوف الجزائري ،أعطت الحكومة الضوء األخضر
لتأسيس سب قنوات موضوعاتية في الجزائر تبث عمى القمر الصناعي "أوتيؿ سات" ،بناء عمى

قرار صادر بالجريدة الرسمية بتاريخ  28سبتمبر  2017في العدد  56لمسنة الرابعة والخمسوف
يحدد المواضي المتعمقة بالبث التمفزيوني ،غير أف و ازرة االتصاؿ سرعاف ماتراجعت عمى القرار
بعد أسبوعيف مف صدوره ،بعد الطمبات التي تمقتيا مف قبؿ مالكي القنوات الخاصة،

حيث أف

مفيوـ القنوات الموضوعاتية الذي أتى بو التشري الجزائري سيقصي العديد مف القنوات الناشطة مف
حؽ الحصوؿ عمى ترخيص ،وىو ما سيؤجؿ مرحمة عادة النظر في القنوات التمفزيونية وضبط
المشيد اإلعبلمي في الجزائر ،مف قبؿ سمطة الضبط التي ستبقى عاجزة عف التدخؿ بطريقة

صارمة في نشاط ىذه القنوات باعتبارىا تبث مف الخارج .

 .2-3واقع القيم االجتماعية في القنوات الخاصة :
أظيرت تجربة الممارسة اإلعبلمية في القنوات التمفزيونية الخاصة في الجزائر خبلؿ خمس
سنوات مف النشاط وحتى قبؿ االعتماد الرسمي لمقنوات الناشطة في المجاؿ والتي تبث مف الخارج
وجود عدة تجاوزات ألخبلقيات المينة ،وكذا عدـ احتراـ مبادئ قانوف اإلعبلـ لسنة  ،2012وقانوف
السمعي البصري  ،2014ما دف بسمطة الضبط لمتدخؿ عدة مرات لضبط األمور ومطالبة مدراء
القنوات بااللتزاـ بأخبلقيات المينة والقوانيف ،وخاصة بالنسبة لمضاميف البرامج التي تبث خبلؿ
شير رمضاف ،باعتبار أف المشاىد الجزائري يتعرض أكثر لمقنوات الجزائرية وبرامجيا خبلؿ ىذا

الشير ،وشكمت برامج الكامي ار الخفية التي تحرض عمى العنؼ ،وتستي أز بالكرامة اإلنسانية ،كما
تمجد اإلرىاب وتنشر أفكاره وتحوي مشاىد بعيدة عف المجتم الجزائري وقيمو ،محور لمراسمة
تحذيرية وجيتيا سمطة الضبط لمقنوات التمفزيونية الخاصة قبيؿ شير رمضاف سنة  ،2017وقد
دعت السمطة في بيانيا
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كافة القنوات التمفزيونية إلى التحمي بقيـ المجتم الجزائري ،والمرجعية

الدينية الوطنية وااللتزاـ بالمبادئ ذات المنفعة العامة في البرامج التي ستبثيا خبلؿ شير رمضاف،
كما طالبت بتفادي بعض التجاوزات التي عادة ما تبلحظ وتسجؿ في مثؿ ىذه الفترة ،والتي ينبغي

فييا التحفظ والتحمي بالقيـ الروحية والمرجعية الدينية الوطنية وجعميا فوؽ كؿ االعتبارات ،وشددت
عمى عدـ اإلساءة لكرامة اإلنساف ،مثمما يحدث في بعض لقطات الكامي ار الخفية و التي تحت
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غطاء التسمية ،تحمؿ مشاىد العنؼ والخشونة وتسيء لؤلخبلؽ ،مشيرة في ىذا السياؽ إلى أف

العديد مف المواط نيف قدموا شكاوى لمسمطة ضد بعض القنوات التي صورتيـ دوف دراية منيـ في
صورة استيزائية ،بعيدا عف كؿ روح فكاىية.
ونظ ار لمتجاوزات التي تـ تسجيميا مف قبؿ القنوات التي تبث برامج جزائرية وتخض لمقانوف
األجنبي ،فقد شكؿ ىذا الموضوع ىاجسا لمحكومة والتي بمجرد تنصيب أعضاء سمطة ضبط
السمعي البصري في  21جواف 2016
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 ،أطمقت تحذيرات لمالكي القنوات وتوعدتيـ بعقاب

حازـ في حاؿ التورط في الترويج لمعنؼ ونشر الفتنة واالبتزاز وغيرىا مف الفعاؿ التي ال تمت

بصمة لقيـ المجتم الجزائري ،وقد قاؿ رئيس الوزراء الجزائري آنذاؾ عبد المالؾ سبلؿ في خطابو
بأف الحكومة ستتعيد بدعـ الناشطيف الذيف سينخرطوف في مجاؿ السمعي البصري  ،لكف ستحرص
أيضا عمى فرض احتراـ القانوف وحرية اإلعبلـ والتعبير ،موضحا أف القانوف سيطبؽ بكؿ صرامة
لحماية حقوؽ الصحافييف والفنييف ،الذيف يعمموف حاليا في ىذا المجاؿ ولضماف احتراـ التشري

والتنظيـ الساري ،ولمتدخؿ في حاؿ المساس بالذاكرة الجماعية ،أو المرجعية الدينية أو اليوية
الوطنية ،أو توازف المجتم الجزائري.
وقاؿ رئيس الوزراء إف التمفزيونات واإلذاعات التي تقوؿ إنيا جزائرية ،تق عمييا مسؤولية أخبلقية
قبؿ أف تكوف قانونية في الحفاظ عمى الوحدة الوطنية ،وتماسؾ المجتم

ومكونات اليوية

الوطنية،294كما أف السمطات تقوؿ بأف غالبية الفضائيات ابتعدت عف االحترافية وأخبلؽ مينة
اإلعبلـ ،وتعيب عمييا استضافة أشخاص غير راضية عنيـ ،يحرضوف حسبيا ،عمى العنؼ  ،وقد

أغمقت الحكومة قناة «الوطف» التي يممكيا قيادي الحزب اإلسبلمي «حركة مجتم السمـ» ،جعفر
شمي ،بسبب ىجوـ حاد شنو ضيفيا مدني مزراؽ زعيـ «الجيش اإلسبلمي لئلنقاذ» المنحؿ عمى
رئيس الجميورية.
وفي السياؽ ذاتو ،أثبتت تجربة القنوات الخاصة في الجزائر عدـ احتراـ مسؤولييا لقوانيف اإلعبلـ

وال ميثاؽ أخبلقيات المينة وكذا احتراـ القيـ االجتماعية في عدد مف البرامج والمضاميف التي
تبثيا ،وقد الحظ المشاىدوف الجزائريوف ذلؾ وشرعوا في مقارنات بيف ىذه القنوات والتمفزيوف
الجزائري الحكومي ،وحتى شنوا حمبلت عمى مواق التواصؿ االجتماعي ضد بعض ىذه البرامج
لممطالبة باحتراـ خصوصية المجتم الجزائري ،ومثاؿ عمى ذلؾ حصة ماوراء الجدراف التي تبثيا
قناة النيار ،والتي تتعرض لمطابوىات ولمقضايا الحرجة في المجتم بشكؿ خادش لمحياء ،وخاصة

في قضية الخيانة الزوجية التي تـ عرضيا باستدعاء جمي األطراؼ واعترفت الزوجة بخيانتيا

لزوجيا أماـ المؤل ودوف تحفظات ،كما شكمت قضية المسماة "فتيحة" التي وصفيا زوجيا بالعاىرة
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والتي اعترفت بممارستيا الدعارة حديث الخاص والعاـ عمى وسائؿ التواصؿ االجتماعي ،بسبب
الصراحة التي وصمت لحد الوقاحة في كشؼ أسرار األسرة الجزائرية ،واستباحة المحرمات بشكؿ

مبتذؿ في طريقة لجمب أكثر عدد مف المشاىديف وصناعة الجدؿ دوف مراعاة لقيـ المجتم
الجزائري وخصوصيتو ،وىذا البرنامج ماىو إال عينة بسيطة عمى واق القيـ االجتماعية في القنوات
التمفزيونية الخاصة ،والتي ضربت بعرض الحائط كؿ أخبلقيات المينة لمترويج لمفتنة مف جية
ولمعنؼ أحيانا وحتى الستضافة دعاة الفتنة والسحرة والمشعوذيف ،ما دف سمطة الضبط لمتدخؿ عدة

مرات لتحذير مالكي القنوات التمفزيونية مف استضافة في برامجيا أي داع حامؿ لمفكر التكفيري ،
سواء أكاف جزائريا أو أجنبيا ،وىو األمر نفسو بالنسبة لجحافؿ الرقاة ،والسحرة ،والكينة والدجاليف
والمشعوذيف ،والنصابيف والمتنبئيف ،وتجار األحبلـ وأشباه الحجاميف واألطباء المزيفيف ،الذيف
يعرضوف أنفسيـ جميعا لموقوع يوما ما تحت طائمة القانوف في حالة ما ثبتت في حقيـ محاولة

النصب واالحتياؿ.295

التوصيات:

مف خبلؿ االطبلع عمى مختمؼ القوانيف اإلعبلمية في الجزائر وما تضمنتو بخصوص موضوع
القيـ االجتماعية ومقارنتيا بالممارسة اإلعبلمية في القنوات التمفزيونية الجزائرية الخاصة تـ الخروج
بعدة توصيات نذكر منيا:
 مجاؿ السمعي البصري في الجزائر ال يزاؿ في بداية الطريؽ ،وينبغي تكثيؼ الدراساتواألبحاث لدراسة ظاىرة القنوات الجزائرية الخاصة واإلشكاليات التي طرحيا االنفتاح

المتأخر لمسمعي البصري.
 توجد ثغرات في قانوف اإلعبلـ لسنة  ،2012وحتى القانوف الخاص بالسمعي البصريبخصوص المساءلة االجتماعية والقانونية في حاؿ تجاوز أخبلقيات المينة مف قبؿ
القائميف باإلتصاؿ في ىذه القنوات باعتبار أف أغمبية القنوات المتواجدة في الساحة لـ

تخض بعد لمقانوف الجزائري مف حيث البث ،كما أف و ازرة االتصاؿ منحت االعتماد فقط
لخمس قنوات مف مجمؿ  60قناة تنشط في الساحة وىو اعتماد كمكاتب لقنوات أجنبية ال
قنوات جزائرية خاصة .
-

تجميد رخص االعتماد الخاصة بالقنوات التمفزيونية مف قبؿ و ازرة االتصاؿ خبلؿ،2017
أخر االنطبلقة الفعمية لمقنوات الجزائرية وصعب مف ميمة ضبط القطاع ،وىو مايستدعي
ضبط الممارسات اإلعبلمية بشكؿ واضح وتدخؿ سمطة الضبط الجدي والفعمي بتجميد
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االعتماد وغمؽ مكاتب القنوات في حاؿ المساس بالقيـ االجتماعية أو بث مضاميف مف

شانيا المساس بقيـ المجتم والتأثير عمييا سمبا.

 ينبغي تفعيؿ الرقابة القبمية عمى المضاميف اإلعبلمية والبرامج التمفزيونية التي تبثيا القنواتالتمفزيونية الخاصة لتجنب ما يحدث مف بث لبرامج قد تسيء لممجتم وقيمو  ،باعتبار أف
الرقابة البعدية التي تمارسيا سمطة الضبط أثبتت قصورىا في التحكـ في الوض  ،كما أف
الرقابة القبمية ال تعني المساس بحرية الرأي والتعبير ،وانما ىي وسيمة لضبط المعايير

خاتمة:

والقيـ التي يجب أف تتبناىا كؿ وسيمة إعبلمية.

تٌقر مختمؼ التشريعات اإلعبلمية بأىـ وظيفة لوسائؿ اإلعبلـ وخاصة التمفزيوف والمتمثمة
في الحفاظ عمى مبادئ وقيـ المجتم والمساىمة في التنشئة االجتماعية لؤلفراد ،باإلضافة إلى
الدور الفعاؿ في الحفاظ عمى اليوية الوطنية والثقافية واالجتماعية ألي مجتم ما ،ومف ىذا
المنطمؽ ينبغي االلتفاؼ حوؿ ميثاؽ أخبلقيات مينة موحد وتطبقيو في أرض الواق وخاصة
بالنسبة لمقنوات التمفزيونية الخاصة حديثة النشأة في الجزائر ،والتي تنقصيا الخبرة والكفاءة لمرقي
بالممارسة اإلعبلمية وينبغي أف تراج مضامينيا وبرامجيا والتقيد بمضموف القوانيف لتقديـ خدمة

عمومية واعبلمية تخدـ المجتم بعيدا عف الخطابات االيديموجية والسياسية والتسويؽ الدعائي
لنسب المشاىدة دوف مراعاة ألخبلقيات وقيـ المجتم وىويتو الثقافية والدينية.

وتجدر اإلشارة إلى أف التمفزيوف يعتبر مف أقوى العوامؿ التي تدف إلى التغيير االجتماعي بما
في ذلؾ تغير القيـ بحكـ كونيا وسيمة جماىيرية ذات تأثير كبير ،كما أف مجاؿ السمعي البصري
في الجزائر بحكـ التأسيس المتأخر لو ال يزاؿ مجاال خصبا وفعاال في تغيير وتدعيـ اتجيات الرأي

العاـ نحو عديد القضايا والسيما تمؾ التي تتضمف رسائؿ لخمؽ وتغيير القيـ االجتماعية  ،وىو

مايستدعي تكثيؼ البحوث في ىذا المجاؿ لرصد وفيـ الممارسات اإلعبلمية عبر القنوات الخاصة
لموصوؿ إلى نتائج وحموؿ لضبط ىذا المجاؿ بعيدا عف المساس بأخبلقيات المينة.
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تقنية- المسارات السوسيو،الفضاء العمومي والحيز السيبراني
لالستيعاب والتشظي
The Public Sphere and Cyberspace, Sociotechnical Trajectories of Inclusion and
Fragmentation
 بمقاسم أمين بن عمرة.د
-  مخبر دراسات االعالم والتواصل- Eciad الجزائر- مستغانم-جامعة عبد الحميد بن باديس

:المستخمص

استيدفت الدراسة الحالية رسـ المسالؾ األساسية إلشكالية مدى قدرة الفضاءات السيبرانية الجديدة عمى احتضاف

الفضاء العمومي بالمفيوـ الكبلسيكي اليابرماسي الذي تقوـ شروطو عمى النقاش العقبلني و االحتكاـ لممساطير

وسعت الدراسة إلى إيجاد صيغة تفاوضية مف
َ .الحجاجية والحقوؽ التواصمية المتساوية لمفاعميف االجتماعييف
الضّيقة التي حاولت تفسير تأثير الوسائط االتصالية
َ  ُمجاوزة بذلؾ التبسيطات،التوافؽ االبستيمولوجي والنظري
، األوؿ احتفائي بالمخرجات التقنية،وجبرييف
َ الجديدة عمى مفيوـ الفضاء العمومي في ظؿ أفقيف نظرييف اختزالييف
المركبة التي تؤثث
ّ والثاني ُم
ُ تقنية- كما حاولت الدراسة َرصد المسارات السوسيو.توجس مف المعطى التكنولوجي
.منواالت استيبلد الفضاء العمومي داخؿ تضاريس الحيز االفتراضي
تقنية- المسارات السوسيو، ىابرماس، الحيز السيبراني، الفضاء العمومي:الكممات الدالة
Abstract
The present study aimed at tracing the essential problematic dimensions of the
cyberspace's capacity to embrace the emergence of the Habermassian public sphere,
which fundamentally requires rational discussion, the consideration of constitutive rules
of argumentation and equal communication rights for social actors.Furthermore the
study tried systematically to find a form of epistemological and theoritical coherence,
and to go beyond narrow simplifications, that tried to explain the impact of new media
on the concept of public space in the light of two static and fatalist theoretical horizons,
were the first is utopian, and the second is techno-pessimist. Additionally, the study
attempted to capture the concrete complex socio-technical trajectories that accompany
the contexts of the emergence of public sphere within the virtual space.
Keywords: Public Sphere, Cyberspace, Habermas, Socio-technical Trajectories.

استيالل:
تميز النقاش النظري الدائر حوؿ الفضاء العمومي  )public sphereوالذي تزامف م بروز
َي َ
الوسائط االتصالية الجديدة بكونو إشكالية بنيوية ُمتزايدة التعقد .296و قد نحتت ىذه اإلشكالية

لنفسيا موطئ قدـ ثابت داخؿ األجندات البحثية في مختمؼ حقوؿ المعرفة االجتماعية ،والتي
َوظفت ُمختَمؼ آليات وشروط التفكير االبستيمولوجي و النظري مف أجؿ فيـ تقاطعات اإلنترنت
ومفيوـ الفضاء العمومي في سياقاتيا المترابطة ،ومحاولة استبصار مختمؼ رىاناتيا.297
فمنذ لحظة ولوج اإلنترنت إلى حيز االىتماـ األكاديمي الفعمي في حقبة التسعينيات ،انبمج حراؾ
المحتفييف بالتكنولوجيا techno-
ابستيمولوجي ونظري محموـ اتخذ اتجاىيف أساسيف ،اتجاه ُ
 ،)optimistوالذي تَمثّؿ الوسائط االتصالية الجديدة كميكانيزمات تتوفر عمى قدرات تحريرية

الضوء عمى دورىا في
وامكانات دمقرطة جوىرية  ،)democratizing capabilitiesوسمّط َ
ورفد ال َكثافات االجتماعية
زيادة أشكاؿ التعاضد الجمعي وااللتزاـ الفردي بصيرورات الديمقراطية َ

توجس
الم ّ
المتساوي لمفضاء العمومي .واالتجاه ُ
المنصؼ و ُ
وتَوسي الولوج ُ
َّ
كيؼ نفسيا م
خرجات الوسائط االتصالية الجديدة ورأى بأنيا َستُ ّ
 )pessimistالذي َشك َؾ في ُم َ
إكراىات الراىنية الحالية وظروفيا الميترئة وممارساتيا التقميدية ،بدال مف أف تَخمؽ ظروفا
techno-

سينجر عنيا مف تحوالت ستكوف فييا الغمبة ب َكيفية َجبرية لتناقضات
وممارسات أفضؿ ،وأف كؿ ما
ّ
الواق السائد  )status quoوأعطابو الوظيفية.
واستحضا ار ليذه اإلشكالية ،تَبدو الحاجة ضرورية لمبحث عف مخارج نظرية واسطية و ُم ّتزنة تنخرط في فَيـ
التحوالت التي أنتجتيا الوسائط االتصالية الجديدة عمى المفاىيـ السياسية واالجتماعية المرجعية و عمى رأسيا

وس ُحزمة
مفيوـ الفضاء العمومي بعيدا عف منطؽ االختزالية و التبسيط ،وسعيا الستيبلد أفؽ معرفي ُي ّ
مفاىيمنا و تَصوراتنا حوؿ الدور الفعمي لياتو الوسائط الجديدة.
ضمف ىذا السياؽ ،تُحاوؿ الدراسة إيجاد نقطة انطبلؽ صمبة بغية االقتراب مف إشكالية التأثير
الفعمي لموسيط الشبكي الجديد عمى الفضاء العمومي ومعرفة ماذا إذا كاف الفضاء السيبراني

سينتيي بالضرورة إلى استنبات فضاء عمومي افتراضي موازي أو أنو يشكؿ رافد لتوسي الفضاء
العمومي الكبلسيكي أـ أنو سيعمؿ عمى انكماشو وتشظيو البنيوي.

Boeder, Pieter. Habermas’ heritage: The future of the public sphere in the network society. First
Monday, Vol.10.N.09.2005 from :
Accessed 21/04/2017http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/1280/1200
297
Dahlgren, Peter.The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and
Deliberation. Political Communication.Taylor & Francis Inc.22.2005.pp.147-162.
296

 -Iالفضاء العمومي المجالي ،الشروط الموضوعية وامكانات التجسيد:
َساىـ ظيور الترجمة اإلنجميزية لكتاب السوسيولوجي والفيمسوؼ النقدي األلماني يورغف ىابرماس
Structural
 )Jürgen Habermasوالمعنوف بػ التحوؿ البنيوي لمفضاء العمومي
 )Transformation of the Public Sphereفي إعادة إحياء النقاشات المعرفية حوؿ
حيز المفاىيـ األكثر تداوال داخؿ األدبيات
مفيوـ الفضاء العمومي  )public sphereو نقمو إلى ّ
السوسيولوجية الراىنة  .298و قد حاوؿ ىابرماس  )Habermasمف خبلؿ ُم ًؤلفو المذكور تقديـ

َسبر نظري و معياري متكامؿ لمفضاء العمومي البورجوازي و الصيرورات السوسيوتاريخية التي
أنتجتو ،مرتك از في ذلؾ عمى تصور بنيوي َيتمثّؿ الفضاء العمومي كنتيجة ارتباطية و كمخرج ال
ينفصؿ عضويا عف السيرورة الثقافية و االجتماعية التي أفرزتو.299

ركز بشكؿ حيوي عمى
ويتبنى ىابرماس  )Habermasمقاربة نيو-كانطية  )neo-Kantianتُ ّ
َ
ينضب لئلنعتاؽ المجتمعي social
كمفعؿ ومولّد  )generatorال
العقبلنية
ّ
ّ
 ،)emancipationإذ أنو َيعتبر الفضاء العمومي في المقاـ األوؿ كمضمار حاضف لمفاعميف

طرة بالقواعد المعيارية التي تفرضيا العقبلنية
وم َؤ َ
االجتماعييف الذي يدخموف في نقاشات قاصدة ُ
التواصمية ،حيث يقوموف بتبادؿ اآلطاريح والرؤى حوؿ الشؤوف العمومية بغية تحقيؽ الصالح العاـ،
وينتج عف ىذه العممية في المحصمة الرأي العاـ الشرعي والممثؿ لكافة المكونات المجتمعية .وبذلؾ
يمعب الفضاء العمومي دور جوىريا في توفير مساحات مجالية لعمميات النقاش والتداوؿ وتبادؿ

اآلراء التي تيدؼ إلى البناء الديمقراطي لممجتم (.300)democratic construction of society

ويرى ىابرماس الفضاء العمومي في مستواه الجوىري كحقؿ توسطي و كمساحة م ّشيدة بكيفية
بينذاتوية  ،)intersubjectivelyو بوساطة صيرورات لغوية و خطابية مف قبؿ فاعميف

اجتماعييف ممتزميف .301فبوساطة األفعاؿ الكبلمية والخطابية ينتج الفضاء العمومي مواقؼ و آراء
تسيـ في مناقشة الشؤوف العامة وفقا لمتراضي والتوافؽ المجتمعي ،وفي الظروؼ المثالية يعد

298

Schneider, S.Expanding the Public Sphere Through Computer-Mediated Communication: Political
Discussion about Abortion in a Usenet Newsgroup. Unpublished PhD dissertation. Massachusetts
Institute of Technology.1997.p.17.
299
Thompson, John B.The Media and Modernity: A Social Theory of the Media. Stanford: Stanford
University Press.1995.p.71.
300
Susen, S. Critical Notes on Habermas's Theory of the Public Sphere. Sociological Analysis,
5(1).2011.pp. 37-62.
301
Susen, S.Ibid.p.57.

الفضاء العمومي مصد ار شرعيا إلنتاج الرأي العاـ الضروري و المطموب إلعطاء خاصية الشرعية

لمسمطة في أي ديمقراطية صحية.302

وُيمثؿ مفيوـ الفضاء العمومي مف الناحية اإلبستيمولوجية نقطة التحاـ لجممة مف المفاىيـ المتشابكة و
فصميا بأي حاؿ مف االحواؿ عف الفضاء العمومي ،وىي العقبلنية التواصمية
المتعالقة ،والتي ال يمكف ّ
والديمقراطية التداولية ،إذ أنيا تمثؿ مفاىيـ نظرية كبرى متقاطعة في صمب المفيوـ.

303

ويشير الباحث توبمر  )Toblerإلى أف الفضاء العمومي ُيعد بمثابة الميكانيزـ العمومي الذي
ُ
يتموسط بيف المجتم وبيف ُنظمو السياسية و الق اررية و التنفيذية ،كما أنو آلية عمومية عاكسة

لئلدارة الجماعية .و تتمفصؿ صفة العمومية  )publicnessفي وجييف ،الوجو األوؿ أف يكوف

النقاش يخاطب اىتمامات الجميور العاـ  )publicو ُيبلمس أىـ مفاصؿ الشؤوف العمومية ،
والوجو الثاني أف يتمظير الفضاء العمومي داخؿ الحيز االجتماعي الواس  ،ويكوف مفتوح وغير
إقصائي ومتاح البموغ مف دوف اكراىات أو عوائؽ بنيوية.304

كما أف ىذه الفضاءات تأخذ صفة العمومية ألنيا تخاطب حاجات ومطالب الجميور العاـ بكميتو وشموليتو،
وال تنحصر أو تقتصر عمى جماعات فئوية ومخصوصة بعينيا ،وبالتالي يغدو اإلشيار العمومي
 )publicnessبمثابة شرط مسبؽ  )pre-conditionالنببلج الفضاء العمومي.
وفي تحميمو السوسيو-استوغرافي لظاىرة الفضاء العمومي  ،أشار  )Habermasالى ما

اصطمح عميو ب "المعايير المؤسسية"  )institutional criteriaكشروط مسبقة لظيور
الفضاء العمومي ،فالفضاءات النقاشية  ،كالمقاىي االنجميزية ،والصالونات االدبية الفرنسية و

طاوالت النقاش المستديرة في ألمانيا  ،)Tischgesellschaftenقد اختمفت مف حيث
مستوياتيا وسياقاتيا السوسيو-تاريخية ومكوناتيا االجتماعية ،ونسؽ اشتغاليا ،والمناخ النقاشي
السائد فييا ،ومحاور ومواضي التداوؿ ،ولكف جميعيا اشتركت في عدد مف الشروط المعيارية
 )normative conditionsعمى رأسيا تجاوز المكانة االجتماعية )disregard of status

لؤلفراد المتحاوريف ،والتركيز عمى التداوؿ حوؿ الشؤوف والشواغؿ المشتركة

common

 ،)concernواالستناد إلى المبادئ العقبلنية في الحجاج واالنماط التفاوضية في تسوية
االختبلفات او التصادمات.
302

Rutherford, Paul. Endless Propaganda: The Advertising of Public Goods.Toronto: University of
Toronto Press, 2000.p.18.
303
Dahlgren Peter.Media and Political Engagement: Citizens, Communication, and Democracy.New
York: Cambride University Press. 2009.p.05.
304
Bohman, James.Expanding dialogue: The Internet, the public sphere and prospects for transnational
democracy. 2004. pp131-155, in 'After Habermas: New perspectives on the public sphere', ed. Crossley,
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ويرى  )Rutherfordأف االشتغاؿ الوظيفي لمفضاء العمومي يتوقؼ عمى مدى النفاذ والمشاركة مف قبؿ

األفراد ،ودرجة االستقبللية عف النفوذ االقتصادي والمصالح الخاصة والضواغط واإلكراىات الرسمية او غير
الرسمية ،فاالستقبللية تعتبر شرطا لكؿ ممارسة نقدية ،وكذا رفض أي شكؿ مف أشكاؿ اليرمية والتراتبيات،
ووجود منظومة تشريعية قانونية متينة وفعالة ،إضافة إلى فعالية المشاركة مف حيث مدى االلتزاـ بأخبلقيات
النقاش واالحتكاـ إلى العقؿ والمنطؽ والحجة الصائبة.305

واستميـ ىابرماس مف معايير المنطؽ الحجاجي  )rules of reasonالتي وضعيا Alex
) )Robertفيَ رسـ ُمستويات الفضاء العمومي التواصمية و الخطابية ،و َوظفّيا في بمورة تصور
نظري لكيفيات اشتغاؿ الفضاء العمومي  ،وأطمؽ عميو مصطمح وضعية الخطاب المثالي ideal
 )speech situationأو  )ISSاختصارا ،والذي َيشمؿ ما يمي:306
 -كؿ فرد يتمت بالكفاءة التواصمية والقدرة عمى الفيـ والتداوؿ لو الحؽ في المشاركة في

المطارحة و النقاش.

 يحؽ لكؿ فرد أف يسائؿ صحة أية أطروحة ومعقوليتيا . يحؽ ألي فرد إدخاؿ أي أطروحة جديدة و اإلدالء بحجتو . يحؽ لكؿ فرد اإلعبلف عف مواقفو ومطالبو وتصوراتو . ال ُيمن أي متحاور ،بموجب إكراه داخمي أو خارجي ،مف ممارسة حقوقو التواصمية.ضمف نفس المسمؾ ،يؤكد الباحث  (Nishat Kaziأف الفضاء العمومي ىو حيز اجتماع يتداوؿ
األفراد بداخمو ويدلوف بآرائيـ وحججيـ ،ويشيد عمى أساس االلتزاـ غير المشروط بالحرية وبالمساواة
في التفاعؿ الخطابي ،ىذا األخير الذي يأخذ شكؿ حوارات ونقاشات ،وأي إقصاء مف أي صنؼ،
ييدد الفضاء العمومي في وجوده  .ويرى الباحث بوىماف  )Bohmanأنو حيثما وجد مواطنيف
معنييف بالشأف العاـ ومنخرطيف في حوار عمومي مفتوح وشفاؼ ،يحترـ أصوؿ التواصؿ العمومي

ومستمزماتو الخطابية والحجاجية ،فإف الفضاء العمومي سيتشكؿ بكيفية سمسمة وتمقائية.307

بينما تشير الباحثة  )Stéphanie Wojcikإلى أف الفضاء العمومي يتشكؿ مف توازي البحث
عف المصمحة العامة م الممارسات الخطابية والتداولية العقبلنية النقدية بيف األفراد المستقميف،
كما ترى أف التداوؿ العمومي بالمفيوـ اليابرماسي يتكأ عمى أربعة شروط :308أوليا استقبللية
305

Rutherford, Paul.Ibid.p.21.
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Consciousness and Communicative Action.Trans.Christian Lenhart and Shierry Weber Nicholson.
Cambridge: MIT Press.1990.pp. 43-115.
307
Bohman James.Ibid.
? In 308 Wojcik, Stéphanie. Le débat en ligne à l’échelle municipale : une dépolitisation sous contrainte
Les partis politiques à l’épreuve des procédures délibératives. Rémi Lefebvre et Antoine Roger (dir.).
Rennes: Presses Universitaires de Rennes.2009.p p. 69-85.
306

المنخرطيف في التداوؿ عف أية مصالح اقتصادية أو سياسوية أو إيديولوجية .وثانييا المساواة التامة

شيد
بيف المتداوليف ودوف اعتبار لممكانة االجتماعية ،و ثالثيا ضرورة االستناد إلى خطاب عقبلني ي ّ
عمى أساس تبادؿ الحجج المؤسسة عمى المنطؽ ،ورابعيا غائية الوصوؿ إلى اإلجماع و التوافؽ.

وبناء عمى التصورات المعيارية التي طرحناىا حوؿ مفيوـ الفضاء العمومي وممكنات اشتغالو،
تحقؽ الفضاء العمومي
يتبيف لنا أف ىناؾ شروطا ضرورية حتى ينعقد وجود ىذا المفيوـ ،إذ أف
ّ
مرتبط بوجود االلتزاـ الغير مشروط بالمساواة الكاممة بيف األفراد وحريتيـ الخطابية في اإلدالء
باآلراء واألطروحات المختمفة ،وخضوع النقاش لمتطمبات المنطؽ والحجاج واستشراطات العقبلنية
التواصمية ،وكذا االستجابة لقضايا الجميور العاـ ،إضافة لوجود الثقافة المجتمعية الحاضنة لو
والروافد السياسية والقانونية والتشريعية التي تستوعب الفضاء العمومي وتضمف استم اررية دينامياتو.
ووجبت اإلشارة إلى أف التصور النظري اليابرماسي لمفضاء العمومي قد تعرض لمسار نقدي
َ
متنوع ومتعدد االختصاصات ،لكف في تقديرنا تنوع وتبايف وتعدد االنتقادات الموجية ليذا التصور
النظري ،إنما ىو مؤشر عمى مدى تأثيره و سعة انتشاره و تغمغمو داخؿ مختمؼ األدبيات النظرية
والتقاطعات المعرفية ،فاالنتقادات المتعددة ينبغي أف ال تُفسر بشكؿ َمبتور عمى أنيا مؤشر عمى
ضعؼ التصور اليابرماسي االبستيمولوجي ،بؿ ينبغي لنا أف ندرؾ أف ىابرماس ))Habermas

قدـ تصورات دالة ومفيدة في فيـ ظاىرة الفضاء العمومي و سيرورة تحوليا وتييكميا .309حتى أنو
مف العسير التطرؽ لموضوع الفضاء العمومي دوف استمياـ أو استحضار تصورات ىابرماس

النظرية و تفسيراتو لفيـ الفضاء العمومي وصيروراتو و تحوالتيا البنيوية.

 -IIالفضاءات السيبرانية كبيئة تمكينية إل نبالج فضاء عمومي افتراضي:

المؤكد أف الترتيبات التي أحدثتيا وسائط االعبلـ قد حولّت مفيومنا عف الفضاء العمومي مف
مف ُ
مجاؿ فيزيقي مكاني  )spatial spaceإلى مجاؿ وسائطي  ،)mediatic spaceتَتداخؿ في
تركيبتو جممة مف المعطيات التكنولوجية و السوسيو-تقنية  .غير أف الناظر لوسائط اإلعبلـ
المييمف في ُج ّؿ
الكبلسيكية َس ُيدرؾ في واق األمرأنيا تُعد الدعامة الرئيسية لمفضاء العمومي ُ
المجتمعات  ،إذ أنيا تَفرض خطابيا و أجندتيا الخاصة و ال تتيح المساحات التواصمية التي تعكس
الحركية االجتماعية .فالفضاء التقميدي الذي تُشكمو وسائط االعبلـ ىو فضاء سمطوي َيحرـ األفراد

Susen, Simon. Critical Notes on Habermas’s Theory of the Public Sphere. Sociological
Analysis,vol.5.N.01.2011. pp. 37-62.
309

مف مشروعية الحضور  )legitimacy of visibilityوال ُيوفر ليـ َمنفذا لمتداوؿ والتبادؿ الحر
والنقدي لآلراء واالطروحات حوؿ المسائؿ التي تبلمس واقعيـ اليومي .310
وضمف ذات الطرح ،تَعمؿ وسائط اإلعبلـ الكبلسيكية كحامؿ اتصالي ورمزي لصالح النظاـ السياسي القائـ
والفئة المالكة أو الممولّة ليا ،فيي تخض لمديناميات التجارية  )commercial dynamismsومنطؽ
السوؽ  ،)market logicكما أف حريتيا في رسـ سياساتيا اإلعبلمية محددة وفقا ألجندات مسبقة ،وبالتالي
فإف وسائط اإلعبلـ تُ ّدعـ األطراؼ المييمنة بشكؿ أساسي وتعيد إنتاج خطاب وتصورات مختمؼ الفاعميف
السياسييف واالقتصادييف ،إضافة لذلؾ ،فيي تتبنى نموذجا إتصاليا أحادي االتجاه one-to-many

 )communicationوغير تفاعمي ،بخبلؼ اإلنترنت وتطبيقاتيا الجديدة والتي تتيح نمطا إتصاليا مرنا
وتفاعميا ومحدود الكمفة وخارؽ لمحدود  )trans-boundaryمف المجموع إلى المجموع ومف الواحد إلى
الواحد ومف المجموع إلى الواحد.311
وفي ىذا السياؽ ،يرى الباحث  (Terje Rasmussenأف وسائط اإلعبلـ الكبلسيكية بخصائصيا
البلتفاعمية والسمبية ونمطيا اإلتصالي واألحادية في الطرح تخنؽ الفضاء العمومي الذي يقوـ عمى خاصية
االنفتاح ومبدأ التشارؾ ،أما األنساؽ التواصمية اإلنترنيتية مف قبيؿ المنتديات  )forumsوالويكي )wikis

والمدونات  )blogsومواق الشبكات االجتماعية  ،)social networking sitesفإنيا تؤسس لنوع
جديد مف التنوع والتفاعمية الفائقة والتعدد في المضاميف .312فبعكس الوسائط الكبلسيكية ،تَمعب الوسائط
االتصالية الجديدة دو ار جوىريا في تسييؿ واحتضاف الحوارت النقدية واإلشيار العمومي العقبلني ،واتاحتو
لؤلفراد أكثر مف ذي قبؿ.313

وفره اإلنترنت خمؽ إمكانيات ال يمكف إغفاليا
كما أف الطاب المخصوص لمتفاعؿ الشبكي الذي تُ ّ
حيز اجتماعي نقاشي يستضيؼ تشكيؿ االرادة العامة.
الستنبات فضاء عمومي تشاركي ،وتوفير ّ

فالفضاء العمومي اليابرماسي َيشيد صيرروة والدة جديدة داخؿ رحـ الفضاء السيبرنيطيقي ،والذي
شوه ،وداخؿ ىذا الفضاء يمكف
ُيعد بمثابة ّ
الم ّ
حيز آمف مف أشكاؿ التضميؿ والييمنة واالتصاؿ ُ
المجتم

الراىف إعادة صياغة العقد االجتماعي  )social contarctبالمفيوـ الروسوي

 )Reaussainفي شكمو المثالي.314
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Zhang, Weiyu.Constructing and disseminating subaltern public discourses in China. Javnost-The
Public,vol.13.N.02.2006.p.43.
311
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312
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Review.29(2).2008.pp.73- 84.
313
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314
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ويرى الباحث  )John Thomsonأنو ينبغي عمينا إعادة النظر في مفيوـ العمومية

 )publicnessفي ظؿ التطور التقني الحاصؿ عمى مستوى الوسائط االتصالية وتجاوز مدلوليا
الكبلسيكي ،حيث أصبح األفراد يتفاعموف خارج أطر الزماف والمكاف والجغرافيات الفيزيائية لمعالـ
االجتماعي .315والحقيقة أف النقاشات االفتراضية دمقرطت وأتاحت سبؿ اإلشيار العمومي ،وخمقت
ديناميكية غير معيودة وأدت إلى تناسؿ النقاشات في العالـ الواقعي ورفعت مف نسبة الوعي
واطبلع األفراد عمى ما يجري ،كما أف التداوؿ العمومي والنقاش العقبلني ال يشترطاف االتصاؿ

المواجيي والحضور الفيزيائي .حيث يرى ) (Posterأف زمف التفاعؿ المواجيي قد انحصر ،وأنو

قد آف لمفعؿ الديمقراطي أف يتمأسس عمى أشكاؿ حداثية مف االتصاؿ السيبرنيطيقي .316كما

توصؿ الباحثاف ) (Coleman & Gøtzeإلى أف المنصات االفتراضية تممؾ القدرة عمى خمؽ

االلتزاـ وتوليد النقاشات العقبلنية ذات البعد النقدي حوؿ قضايا الشأف العاـ.317

ويرى الباحث ) (Éric Georgeأف الفضاء السيبراني يمتمؾ نفس خواص وتضاريس ساحة
وضت الحيز الفيزيقي
األغو ار األثينية  ،)Agoraبؿ ويفضميا بميزاتو التكنولوجية  ،فاإلنترنت قد قَ ّ
لساحة األغورا ،وتحولت إلى ساحة كونية افتراضية ،واذا كانت األغو ار الكبلسيكية تقوـ عمى
التماكف الديمقراطي  )democratic spatialityالذي يشترط الحضور الجسدي الفيزيقي
لؤلفراد في المساحات المكانية ،فإف الفضاء السيبرنيطيقي الجديد قد أعاد تشكيؿ مفاىيـ المكاف

والزماف والحضور الفيزيقي بطريقة جذرية ،كما أف ىذا الفضاء الشبكي يحمؿ اليوـ عمى عاتقو

وعود تحقيؽ الفضاء العمومي بالمفيوـ اليابرماسي عمى الخط  ،)onlineوتقوـ األغو ار
اإلفتراضية فائقة الحداثة عمى الحضور والتفاعؿ الشبكييف وتبني عمى أساس الفيزياء الرقمية.318

صن محتوياتيا ،والمرونة
فبسب بنيتيا األفقية وانفتاحيتيا وطبيعتيا الودية وسيولة النفاذ إلييا والتشارؾ في ُ
في توزي وتبادؿ واستيبلؾ المضاميف داخؿ فضاءاتيا ،تُعد اإلنترنت حامبل مثاليا يشي بتوسي الفضاء
319
وفرت
العمومي واالسياـ في استيعاب كؿ المكونات المجتمعية دوف تمييز أو اقصاء  .فالوسائط الجديدة ّ
دوف شؾ قنوات وسائطية وتفاعمية لعمميات الحوار والنقاش وتبادؿ اآلراء والمعمومات.320

315
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320
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ويذىب الباحث )(Rasmussen

321

إلى التفريؽ بيف نمطيف مف الفضاءات العمومية ،األوؿ

ويتميز باإلختبلؼ والبلتجانس  )heterogeneityفي الموضوعات
تَ َمثُمي َ )presentational
واألساليب واألنواع والفاعميف في الفضاء العمومي ،ويعكس ثقافة المعيش اليومي لؤلفراد ،وقد تواجد
ىذا البعد في التفاعبلت االجتماعية اليومية والحميمية لؤلفراد ،قبؿ أف يتوس بفضؿ االتصاؿ
الرقمي ويصبح أكثر عمومية وأكثر انتشا ار ،ويعد ىذا البعد طابعا أساسيا ممي از لمفضاءات العمومية
الشبكية ،وقد أضفى عمييا تنوعا أكبر ومساحة أكثر تحر ار واستيعابا لمطالب وحاجات األفراد،
حيث نبلحظ تنوعا في األجندة النقاشية والتداولية الرياضة ،القضايا االجتماعية ،الفنوف ...إلخ) .

والثاني تَمثيمي  )representationalوىو الفضاء التداولي الذي يتسـ بالعقبلنية النقدية،
ويخض لؤلجندة العمومية ،ويكوف انعكاسا ألولويات النخب السياسية واالجتماعية ويتميز بالتماثؿ
 )homogeneityوبطابعو السياسوي .غير أننا نممس أف المعطيات التكنولوجية الحالية عززت

مف حضور البعد األوؿ ،ويبقى كبل البعديف ضروريا الحضور لخدمة وبموغ الديمقراطية ،كما أف
الفضاءات العمومية األكثر تنوعا ونشاط ىي التي تدمج بيف البعديف بطريقة ديناميكية .

عضد مف مستوى
وَيعتبر  )Kobayashiو زمبلئو أف االستخداـ الجماعي لشبكة االنترنت ُ ،ي ّ
ويسيـ في رف حس األفراد السياسي
المشاركة االجتماعية في العالـ الواقعي ٌ )offline
واالجتماعي .322وضمف ىذا التوجو ،يشير كؿ مف الباحثيف Michael Margolis & David

 )Resnickإلى أف اإلنترنت سيمت وكرست نمطا جديدا مف الديمقراطية والفعؿ السياسي
والفاعميف الجدد  )new actorsالذيف يتمثموف في المواطنيف العادييف ،وىي بذلؾ خمقت
ميكانيزما جديدا يختمؼ عف الميكانيزمات السياسية التقميدية كاإلنتخابات والتصويت ونظاـ التمثيؿ

البرلماني واألحزاب السياسية.323

وبالتالي ساىمت ُمجمؿ التحوالت الييكمية لمفضاء العمومي في ظؿ الميديا الجديدة في رفد
حيز المشاركيف فيو وتفعيؿ أدوارىـ،
وانعاش التداوؿ العمومي  )public deliberationوتوسي
ّ
فالفضاء العمومي الذي إستنبتتو اإلنترنت أسيـ في تسميؾ منواالت التواصؿ السياسي.
كما أف الوسائط التواصمية الجديدة تُعد الوسائط المثمى لرفد الفعؿ السياسي والديمقراطي ،إذ أنيا
وفر
تُب ّشر بخطاب إلكتروني جديد َ )new electronic discourseي ّ
ستبطف الديمقراطية و ُي ّ
321
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أفرزت بالفعؿ مناخا وظروفا مغايرة
فُرص المشاركة االجتماعية و السياسية في أوس نطاقيا ،وقد ّ
لتمؾ التي سادت في ظؿ الميديا الكبلسيكية  ،)mainstream mediaفيي تحتضف نشاط
الحركات االجتماعية  ،وكذا النقاشات والحوارات االفتراضية  ،وتُتيح التفاعؿ المباشر م صناع
الق ارر ،وتسمح ببروز تواصؿ اجتماعي أكثر ترابطا و دمقرطة ،كما تُعد َمنصةً لئلنتاج الجماعي
لممضاميف .)collective platform of content generation

فالفضاءات السيبرانية تُوفر الكثير مف اآلليات التفاعمية إلذكاء النقاشات العمومية وتعزيز
مشاركة الجميور العاـ عمى الخوض فييا بطريقة فاعمة ،كما أنيا تُوفر إمكانات التعميؽ والتدويف

والكتابة والنقد والتعبير ،وتُعد ىذه الفضاءات المضمار الوحيد الذي يفرض إكراىات أقؿ في
الوصوؿ إليو ،فالولوج إلى ىذا الفضاء العمومي الجديد ىو أكث ار يس ار وتكمفة مف الفضاءات
العمومية التي تسيـ وسائط اإلعبلـ الكبلسيكية في انببلج دينامياتيا.
ضمف نفس المنحى ،يرى كؿ مف ) (Kahn & Kellnerأف اإلنترنت قوة تاريخية بالغة القوة

وأنيا أحد مفاتيح صياغة الحقبة الحالية عمى المستويات الثقافية والسياسية .324فالوسيط الشبكي
الجديد َغّير معادلة الييمنة وعبلقات القوة  )power relationsوالنفوذ داخؿ المجتمعات الراىنة
وخمؽ نظاما اجتماعيا وثقافيا مرنا وأفقيا .325فبفضؿ خاصية اإلنفتاح  )opennessو سيولة
حدة تحكـ وىيمنة مراكز االوليغارشية التقميدية في السيطرة
الولوج  )accessibilityخفت ّ
المعموماتية  )informational controlواإليديولوجية و اليوياتية عمى المجتم .326

ومف دوف شؾ ،فإف اإلنترنت تعد بمثابة عامؿ ودينامية تحرير )emancipator factor

لممواطنيف مف ىيمنة الدولة والنظاـ السياسي ومنطؽ السوؽ .327فاإلنترنت منظومة متحررة كميا مف
ىيمنة الدوؿ و النظـ السياسية و تدخؿ أجيزتيا وكذا ُمتحررة مف وسائط اإلعبلـ التقميدية و ىذا ما
يتيح لممواطنيف الولوج لممعمومات التي يبتغييا دوف وساطة و بكيفية أكثر فعالية.328
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ويرى الباحث ) (Shirkyأف المشيد االجتماعي الراىف مطبوع بكثافة اتصالية و ميديائية متزايدة،

كما أف األفراد يصموف إلى المعمومات و َيتداولونيا بسرعة و كفاءة غير مسبوقة ،ىذه العوامؿ
يسرت سبؿ االلتزاـ والمشاركة العامة وحسنت مف قدرة األفراد عمى التحرؾ و الفعؿ جماعيا.329
وضمف ذات المسمؾ ،يتفؽ الكثير مف الباحثيف عمى أف تكاثر و تناسؿ المواق اإللكترونية
والمنصات االفتراضية يشكؿ األمؿ األفضؿ  )the best hopeفي حقبتنا الراىنة إلعادة إحياء

النواة البنيوية األساسية لمديناميات السوسيوسياسة في المجتمعات .330حيث أف السوسيولوجي
الفرنسي )(Lévy

قد ذىب إلى حد التنبؤ بإنييار الدكتاتوريات في العالـ واستنبات ماسماه

الديمقراطية السيبرانية  ،)cyberdemocracyفيو يرى أف مصير الديمقراطية ومصير اإلنترنت
مترابطاف بشكؿ وثيؽ ،ذلؾ أف كبلىما يحوي عمى ما ىو جوىري لممجتمعات اإلنسانية  ،التحرر
 )emancipationوقوة الذكاء الجمعي .331)power of collective intelligence
فالفضاء االفتراضي الجديد يعد بمثابة قوة دافعة لمدمقرطة ،و ىي ال تساعد فقط عمى انتشار
وتعضيد نمط الديمقراطية التشاركية  )participatory democracyو لكنيا تؤسس لعيد
جديد ىو عيد الديمقراطية األثينية .332)Athenian democracy
كنتيـ مف
سنحت فضاءات الميديا الجديدة لؤلفراد بإسماع أصواتيـ دوف وسيط ،و َم َ
في سياؽ اخرّ ،
االنخراط في الحراؾ اإللكتروني ،وحمبلت الرفض واالحتجاج و تبادؿ اآلراء والنقاشات م اآلخريف
شبكيا  .)onlineومف الناحية المعيارية ،تستجيب الفضاءات االفتراضية لبعض اإلستشراطات

اليابرماسية لبموغ التداوؿ العمومي ،فالتفاعبلت الخطابية اإلفتراضية تنب مف أجندات مشتركة،

ووفؽ قصدية محددة مف قبؿ المتحاوريف آال وىي تحسيف الوض السياسي واالجتماعي ،وتتسـ

بااللتزاـ بحرية التعبير واحتراـ آراء اآلخريف ،وكذا االلتزاـ بخمؽ فيـ مشترؾ ضمف حوار مفتوح.333

 - IIIالفضاء العمومي االفتراضي بين سقف االنتظارات واكراىات الواقع
المتسارعة عمى مستوى وسائط االتصاؿ الجديدة و تطبيقاتيا
ما مف شؾ أف التحوالت التكنولوجية ُ

ال تَحمؿ معيا بالضرورة ُشروط التحقؽ الذاتي لمفضاء العمومي ،إذ تَمزـ اإلشارة إلى أف إتاحة
االنترنت لكوكبة متنوعة مف األدوات اإلتصالية التفاعمية ال يعني بالضرورة أنيا ستخمؽ فضاءا
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عموميا مساواتيا وعادال وتمثيميا ألغمب فئات المجتم  ،كما ال يعني ذلؾ أف ىذه الفضاءات
االفتراضية الجديدة ستحافظ عمى المسافة النقدية المطموبة تجاه نواظـ وميكانيزمات صن الق ارر
السياسي الرسمي ،إضافة إلى أف النقاش اإللكتروني في صيغتو الفعمية ليس تثوي ار لمنقاش التقميدي
بكيفية راديكالية ورومانطيقية وليس مف المضموف أنو َسيعكس قيـ التنوير والعقبلنية ،بؿ ربما
سيتيح فقط مساحات أوس مف الحركية والظيور .)visibility
وفي ىذا السياؽ يرى الباحث الفرنسي ) (Eric Georgeبأف الفضاءات السيبرانية تسمح
لؤلفراد بالولوج إلى الفضاء العمومي دوف المرور باإلكراىات التقميدية التي تحكـ العالـ الواقعي
وسياقاتو ،لكف النفاذ إلى اإلنترنت ال يعني بالضرورة دمقرطة الحؽ في االتصاؿ والتعبير ،كما أف
ظروؼ النفاذ في حد ذاتيا محكومة بالفجوة الرقمية و عدـ تكافئ الفرص التكنولوجية ،ضؼ إلى

ذلؾ أف قضايا الشأف العاـ ال يتـ تداوليا بشكؿ كبير ضمف تضاريس العوالـ السيبرانية.334

ويشير الباحثاف  )Hill & Hughesإلى أف القدرات التكنولوجية االتصالية الجديدة ال تضمف
بالضرورة إشاعة التفاىـ و الطاب العقبلني التفاوضي في النقاشات بيف األفراد المختمفيف مف ذوي
الخمفيات المختمفة سياسيا وايديولوجيا .وتوصبل الباحثاف في دراستيما لممجموعات اإللكترونية عمى

موق ) )Usenetو احتمالية اشتغاليا كفضاء عمومي افتراضي ،إلى عدـ التَساوي في الحضور
بيف مختمؼ التيارات السياسية ،حيث كاف تيار المحافظيف  )conservationistsمثبل ىو

األضعؼ ديمغرافيا مف حيث الحضور االفتراضي عمى مستوى ىذا الموق .335

يمف
ويذىب الباحث  )Barberإلى أف توظيؼ تكنولوجيات االتصاؿ الجديدة داخؿ مجتمعات تُيَ ّ

عمييا نماذج ديمقراطية ىشة ،ومشاركة اجتماعية محدودة ،وعدـ تكافئ فرص الولوج لمموارد الرمزية
والسوسيو-اقتصادية ،و تغيب عنيا النزعة العقبلنية ،سيدف حتما إلى استيبلد نفس أنماط التخمؼ
في ظؿ التكنولوجيات القديمة ،وبالتالي ال يمكف التعويؿ عمى

واالىتراء التي َم ّيزت الوض
التكنولوجيات االتصالية الجديدة في رىاف تغيير الممارسات السياسية واالجتماعية السائدة داخؿ

النسؽ المجتمعي .336ويرى الباحث  )Michel Sénécalأنو قد يحدث لئلنترنت ما حدث قببل
لمصحافة المكتوبة وباقي وسائط اإلعبلـ التقميدية و التي تـ تمثميا كأرضية صمبة لتحرير المجتم
ودمقرطتو ،وتبيف بعد ذلؾ أنيا مطية لمربح التجاري و المنطؽ االقتصادي .337حيث يرى بعض

الباحثيف أف فضاءات اإلنترنت يتزايد اختراقيا يوما بعد يوـ مف قبؿ منطؽ السوؽ والتسويؽ
George,Éric .Les usages militants d’Internet. Communication, Vol. 22/2.2003.pp.99-124.
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sociographiques, 38(1).1995.pp.176–178.
334
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التجاري واإلعبلني ،إذ يبدو أف الفواعؿ التاريخية و االقتصادية التي استولت عمى الفضاء العمومي
سابقا ،تستولي عميو اليوـ افتراضيا.338

فالفضاء العمومي االفتراضي ،حتى واف انبمج و ظير كميا داخؿ نسيج الحيز السيبراني ،إال أنو
قد أعاد استنساخ نفس اإلقصاءات وميكانيزمات التيميش التي قاـ عمييا الفضاء العمومي

التقميدي .339إذ أنو مف الناحية الفعمية ،شبكة اإلنترنت ليست أكثر مف صورة رقمية طبؽ
األصؿ )(Digital Replicaعف العالـ الواقعي.

340

ويرى الباحث  )Shapiroأف خصائص االتصاؿ االفتراضي تضعؼ مف فرص و إمكانيات
بناء وتشكيؿ فضاء عمومي شبكي بالتصورات اليابرماسية ،كما أف ميزات و أفضميات االتصاؿ

االفتراضي ال تعني بالضرورة قدرتو عمى خمؽ نقاش عقبلني ديمقراطي.341مف جية أخرى يرى
الباحث ) (Sunsteinأف االتصاؿ االفتراضي َينسؼ إمكانية تشكيؿ و استنبات فضاء عمومي،
أو أي تفاعؿ صحي وضروري ألية ديمقراطية حقيقية .342ويرى الباحث ) (Rasmussenأف
الممارسات التواصمية قد تنبني عمى قطبية النقاشات  )polarizationوعزلة المجموعات
االفتراضية،وكذا الفرص غير المتساوية في المشاركة والبروز ،إضافة إلى نقص التمثيمية العمومية،
ووعدـ مراعاة أخبلقيات النقاش و ايتقياتو.343

ويرى الباحث ) (Posterأف النقاش الحجاجي والعقبلني ذو الطبيعة النقدية بالمفيوـ اليابرماسي
مف الصعب مصادفتو في الفضاءات التفاعمية االفتراضية ،كما أف ىوية األفراد تكوف سائمة

ومتحركة ،والشروط التي تقود إلى اتفاؽ أو إجماع تكوف صعبة التوفر في الفضاء السيبرنيطيقي،
إذ أف االختبلؼ والتنوع في الرؤى واألفكار غير مشج

 )unencouragedعمى مواصمة

النقاشات ،كما أف العمميات االتصالية ُم َشتتة وال متمركزة  ،)decentralizedغير أنو يرى أف
ىذه الظروؼ تعد مثالية ألي ديمقراطية صحية و متينة ،فيو يتفؽ م فيمسوؼ ما-بعد الحداثة
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الفرنسي ) (Jean-François Lyotardبأف ظروؼ االختبلؼ في اآلراء والفوضى االتصالية
ىي التي تييأ الجو لبموغ ديمقراطية قوية

344

.

وترى الباحثة  (Papacharissiأف االستعماؿ العمومي لمعقؿ بالمنظور الكانطي Kantian

تحوؿ إلى اإلشيار العمومي لآلراء والمسائؿ الشخصية ،أي أف اإلشيار
ّ )perspective
العقبلني العمومي أصبح إعبلنا عموميا عف الذات واليوية أو كما تسميو ىي (Show not tell-

) ، modeحيث أصبح التعبير عف الرأي وعف الذات أىـ مف النقاش والتطارح حوؿ المسائؿ
العمومية ،وىذا ما يسميو الباحث  (Cornerبػ  )Identity Politicsو بالتالي يحتؿ التداوؿ
العمومي بالمفيوـ اليابرماسي مكانة ثانوية ،إذ أف الميديا الجديدة بتعبير الباحثة
) (Papacharissiقد َحولّت القضايا الشخصية إلى قضايا عمومية أو ما تسميو
بػ  ،345 )ecocentric political actionأو ما تصطمح عميو الباحثة االمريكية  (Boydبػ

 .346)Identity-driven-politicsفالفضاء السيبرنيطيقي َيت َشكؿ أساسا مف عوالـ فوضوية في
يعد فضاء حميمي و بينذاتي في
بنيتيا و معمارىا  ،وىبلمية في شبكة عبلقاتيا ،و بالتالي فإنو ّ

المقاـ األوؿ ،أكثر منو مضما ار عموميا وتَوسطيا إلرساء خطاب عقبلني نقدي .

وتؤكد الباحثة 347 (Papacharissiوالتي ارتأت أف األفراد افتراضيا يناقشوف مواضي عشوائية
بطريقة عشوائية  ،دوف أجندة أو تحديد مسبؽ وىذه المحادثات والتفاعبلت الخطابية عادة ما يغمب
عمييا التشظي ،كما أف تأثيرىا يكوف محدودا ،وصحيح أف إمكانية نقاش أي موضوع ،واالنتقاؿ مف
موضوع إلى آخر تعكس حرية في التعبير والنقاش ،لكنيا ال تخمؽ نقطة انطبلؽ قوية لمتصدي
لممشاغؿ العامة والشؤوف العمومية ،كما أف اإلمكانات التواصمية التي يتيحيا الركح االفتراضي

يمكف أف تولد خطابا متشظيا وال يضمف إمكانية إحياء الفضاء العمومي .ضمف نفس المسمؾ ،يرى
الباحث ) (Rasmussenأف الميديا الجديدة تخمط األبعاد العمومية بالحميمية حيث أنيا تسمح
لؤلفراد بإبداع أشكاؿ جديدة مف التعبير والتنفيس والبوح والكتابة والتأليؼ ،وتوفر قنوات مثالية

إليصاؿ ما يبدعو األفراد وتوزيعو عمى النطاؽ األوس .348
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و في ظؿ الزخـ اإلتصالي و التخمة المعموماتية )overabundance of information

يتراج التركيز و التحميؿ و المعالجة البلئقة لسيوؿ المعمومات  ،كما أف اإلفراط في التشبيؾ  ،و
تضارب الدواف والحاجات يولد عدد ال محدود مف الفضاءات العمومية الشبكية الي ّشة ،والتي تفتقر
لصيغ التأثير المناسبة عمى المسارات الق اررية  )decisional pathsوالسياسات العمومية.
وىو نفس ما يؤكده كؿ مف  )Van Selm & Jankowskiحيث يرى الباحثاف أف النقاش
اإللكتروني حوؿ مسائؿ الشأف العاـ لو دور محدود في التأثير عمى مسار أخذ القرارت

العمومية .349كما أف اإلنترنت تغري األفراد بالفورة االتصالية ،وتتيح ليـ االتصاؿ فوؽ الحد
المقبوؿ إلى درجة التطرؼ في التواصؿ  ،مما ييدد بنسؼ إمكانات اإلنصات لآلخريف واقصاءىـ،
نظ ار لعدـ القدرة عمى استيعاب الطاقة االتصالية اليائمة.
ويشير الباحث  )Benklerإلى ضرورة تجاوز الحماسة الساذجة فيما يتعمؽ بالديمقراطية

السيبرنيطيقية والفضاء العمومي االفتراضي ،ألف ىذه الحماسة تخمط بيف الحقائؽ السياسية
والتكنولوجية ،إذ أف االتصاؿ االفتراضي ليس سياقا مشجعا إلنتاج الفضاء العمومي لجممة مف
العوامؿ منيا تشظي و انقساـ الخطاب االفتراضي ،المركزية وفوضوية الفضاء اإلنترنيتي ،الكثافة

المعموماتية والسيوؿ االتصالية الجارفة ،الفجوة الرقمية وعدـ التساوي في النفاذ.350

و يرى الباحث  )Palczewskiبأف البلمساواة في الولوج لئلنترنت و اليوة الرقمية و رقابة
الدولة ىي مف أىـ المعوقات التي تحوؿ دوف انببلج الفضاءات العمومية عمى مستوى الركح

االفتراضي  .351وبالتالي فاف الركح االفتراضي مازاؿ لـ يرتقي بعد ليصبح الفضاء العمومي

المنشود ،فالتفاعبلت و النقاشات اإللكترونية مييمف عمييا مف قبؿ أقميات  ،كما أنيا تأثيرىا محدود

عمى عمميات صن القرار وتوجيو السياسيات العامة و المجتمعية الرسمية و غير الرسمية .352كما

أف الحضور االفتراضي واإلبحار ال يعني بالضرورة تمثيبل عموميا أوس

و فعالية مواطنية

وسياسية أكثر حيوية .ومف أىـ األعطاب التي تطاؿ تشكيؿ الفضاء العمومي اليابرماسي عمى
الركح االفتراضي ،اإلمكانيات الغير متساوية في النفاذ الشامؿ لئلنترنت ،إذ أف الفجوة الرقمية تخمؽ
فجوة اجتماعية و سياسية و تمثيمية أكثر عمقا و استطالة.
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أضؼ إلى ذلؾ غياب أي تفاعبلت خطابية مثمرة )fruitful discursive interaction

بيف مستخدمي اإلنترنت  )usersحيث يرى الباحث  )Buchsteinأف الكثير مف الدراسات
توصمت إلى أف التفاعؿ بيف األفراد داخؿ الفضاءات االفتراضية محكوـ بغياب البيداغوجيا واحتراـ

اآلراء المخالفة وكثرة التصادمات .353بينما يؤكد الباحث  (Bohmanأن اإلشكاؿ الذي يعترض
صيروة اشتغاؿ الفضاء العمومي شبكيا ىو ضعؼ أو انعداـ الوساطة  ،أي مف يؤطر الفضاء
العمومي عمى مستوى الركح االفتراضي ،ومف يدير النقاشات و يضبط بوصمتيا.

354

ويذىب الباحث  )Dahlbergإلى أنو توجد جممة مف المعوقات الشتغاؿ الفضاء العمومي
شبكيا ،منيا االستحواذ عمى الفضاء السيبراني مف طرؼ المصالح االقتصادية والسياسية وتدخبلت
الدولة ،وأيضا نفوذ التسويؽ واإلعبلنات والمنطؽ الربحي ،وعدـ التزاـ األفراد بالمساطير الحجاجية
في تفاعبلتيـ و كذا نقص التقيد بأخبلقيات النقاش وحسف اإلصغاء لآلخريف ،اضافة الى اإلقصاء
وعدـ استيعاب الفضاءات الشبكية لكؿ الفئات.355

كما توصؿ الباحث  )Lincoln Dahlbergإلى أف الخطاب اإلتصالي االفتراضي يتميز
بحميميتو و بعده الشخصي ،حيث أنو يتضمف قد ار مف اإلساءة و الثمب و االنتقاص مف اآلخر،

وأكثر األفراد الذيف يدخموف في حوارات إلكترونية ينتسبوف لجماعات افتراضية تحمؿ نفس توجياتيـ
ويدعـ االتجاىات السائدة ويعيد
واىتماماتيـ ،األمر الذي ُيقمؿ مف االختبلؼ و تحدي آراء اآلخريف َ
إنتاجيا ،إذ أف التفاعبلت االفتراضية تَستقطب األفراد الذيف لدييـ نفس االىتمامات والميوالت
 )like-mindedونفس اآلراء السياسية ،وتَخمؽ نوعا مف الرتابة الخطابية التي ستنتيي بإجياض
مشروع الفضاء العمومي كمكسب عمومي و كمجاؿ مفتوح لمتعددية وتدبير االختبلؼ وتَجذير حس

المواطنة وقيـ الديمقراطية .356

خاتمة
عمى سبيؿ الختـَ ،نستنتج أف الفضاء العمومي ليس مجرد تجسيد فيزيقي أو حيز مكاني
محسوسَ ،يحتضف تفاعبلت األفراد واألشكاؿ المختمفة لسيرورة التواصؿ بينيـ  ،و لكنو منظومة

بنيوية ُمركبة تحتضف طقوس الحياة االجتماعية بمختمؼ تمظيراتيا ،و تتأس عمى دور الوساطات
تتجذر عمى
الثقافية والخطابية التي تقوـ بتدبيره ،وال يمكف أف يتواجد إال في ظؿ بيئة تمكينية ّ
353

Buchstein, H.Bytes that Bite: The Internet and Deliberative Democracy. Constellations,4.
1997.pp.248–263.
354
Bohman,James. Expanding dialogue: The Internet, the public sphere and prospects for transnational
democracy. The Sociological Review, 52.2004.p.143.
355
Dahlberg,Lincoln. Net-public Sphere Research: Beyond the “First Phase”.Journal of the European
Institute for Communication and Culture.Vol.11.2004.pp.27-44.
356
Dahlberg,Lincoln.Ibid.

المحفزة
أساس أرضية صمبة مف الثقافة المجتمعية والحريات الفردية وديناميات التواصؿ واالنفتاح
ّ
عمى إنتاج خطاب حجاجي وعقبلني ضمف منظور يستيدؼ تحقيؽ المصمحة العامة لممجتم .

وما مف شؾ أف الفضاءات السيبرانية قد أضحت فسيفساء حاضنة لكوكبة متنوعة مف اآلراء
والمواضي

والنقاشات المتطارحة مف قبؿ األفراد العادييف  ،)average peopleولـ تعد

مضبوطة ببوصمة األطراؼ المييمنة سابقا عمى الفضاء العمومي التقميدي ،فالحيز االفتراضي
الجديد أصبح فضاءا عاكسا لمديناميات التواصمية الجديدة ذات الطاب السوسيوثقافي باألخص .لكف

ىذا الحيز ال يضمف بالضرورة إحياء و إعادة إستيبلد الفضاء العمومي التقميدي داخؿ تضاريسو،
حيث أف المعطى التكنولوجي والولوج المتاح  )available accessال يجعؿ مف األفراد
بالضرورة مواطنيف ممتزميف  )engaged citizenومنخرطيف في مشروع تشكيؿ فضاء عمومي
افتراضي بالمحددات المعيارية المطموبة.

إذ َّ
يتعيف عمينا اإلقرار بأف التفاعبلت االفتراضية التي تَتـ عمى ُمستوى الفضاءات السيبرانية حتى
واف كانت ال تختمؼ في شيء عف النقاشات التي تجري عمى أرض الواق وجيا لوجو face-to-
 )face offline exchangeو التي تُعد َحيوية إلستنبات الفضاء العمومي داخؿ الحيز
االفتراضي ،إال أف اإلرادات الجماعية  )collective willsوالكفايات التواصمية
 )communicative competencesوحدىا ىي ما َيمنح الفضاءات االفتراضية ُمحتواىا
السجاؿ
وجوىرىا ،كمضمار قائـ عمى خاصية التقاسـ والتشارؾ ضمف أفؽ التحميؿ العقبلني و ّ

النقدي والنزاىة االيتيقية واالعتراؼ باآلخر.
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دور وسائل اإلعالم في تفعيل عممية التنشئة االجتماعية
The role of the media in activating the process
of socialization

د .مسعودة فموس
جامعة محمد خيضر بسكرة .الجزائر
الباحثة :نزيية زمورة
جامعة الحاج لخضر باتنة .الجزائر

الممخص:
تعتبر وسائؿ اإلعبلـ مف أىـ ومف أبرز الوسائؿ التي تقوـ بنقؿ المعمومات واألحداث واألخبار ألفراد المجتم
عمى اختبلؼ أعمارىـ وأنواعيـ ،وليا دو ار فعاال في التأثير عمييـ بطرؽ مختمفة والعمؿ عمى إقناعيـ وتوجيو
سموكاتيـ وأفعاليـ واتجاىاتيـ ،فيي ليا اىمية بميغة في تفعيؿ عممية التنشئة االجتماعية ،حيث تستمد أىمتيا مف
دراستيا المسبقة المخططة والممنيجة لمجميور المستيدؼ بيدؼ ضماف استجابتو ليا ،وعميو جاءت ىذه الدراسة
إلبراز ماىية كؿ مف المفيوميف وسائؿ اإلعبلـ والتنشئة االجتماعية ،والتطرؽ إلى تأثير ىذه الوسائؿ عمى المجتم

عامة باختبلؼ فئاتو العمرية ،ومنو استنتاج دورىا في تفعيؿ التنشئة االجتماعية.
الكممات المفتاحية :وسائؿ اإلعبلـ -التنشئة االجتماعية.

Summary:
The media is one of the most important means of transmitting information, events
and news to members of different ages and types. They have an effective role in
influencing them in different ways and working to convince them and guide their
behavior, actions and attitudes. They have an important importance in activating the
process of socialization. From the pre-planned and systematic study of the target
audience in order to ensure their response to it, and this study came to highlight the
meaning of each of the concepts of media and socialization, and to address the impact of
these methods on society in general by age groups, NH conclusion of its role in the
activation of socialization.
Keywords: Media - Socialization.

مقدمة:
تعتبر عممية التنشئة االجتماعية مف أىـ العمميات االجتماعية ،والتي بدورىا تقوـ بنقؿ
العادات والتقاليد والمعايير والقيـ مف جيؿ إلى جيؿ ،كي تنشئ جيبل صالحا محافظا عمى ثقافة
المجتم الذي ينتمي إليو ويعتقد ىذه الثقافة ويحافظ عمييا ويداف عنيا بشدة ،وم االختبلؼ
الواضح في أفراد المجتم

العمر -الجنس) فإنيا تختمؼ وسائؿ عممية التنشئة االجتماعية ،كما

أنو م ظيور التكنولوجيا ظيرت العديد مف الوسائؿ التي مف شأنيا أف تمارس عممية التنشئة
االجتماعية بشكؿ صحيح في حالة استغبلليا استغبلال صالحا مف طرؼ الفرد ،وعمى ىذا األساس

الموحدة في اليدؼ مف أبرز الوسائؿ التي يمكف
نجد وسائؿ اإلعبلـ المختمفة في الدور والوظيفة و ّ
لممجتم االعتماد عمييا في عممية التنشئة االجتماعية ،فيي بمثابة األسرة أو المدرسة في تقديـ
دورىا ،وال يمكف أف تكوف أقؿ أىمية منيما .بحكـ أنو في أغمب المدارس يعتمدوف عمى بعض

وسائؿ اإلعبلـ في تبميغ الرسالة التربوية واالجتماعية ،وىذا بحكـ غزو التكنولوجيا لممجتمعات في
عصرنا الحاضر ،حيث أصبح الطفؿ الصغير الذي ال يبمغ مف العمر خمس  )5سنوات يتعامؿ
م جياز الياتؼ النقاؿ وجياز الحاسوب ويختار قنوات التمفاز بطريقة تمفت االنتباه ،وبداية مف

ىذا العمر أو أقؿ منو يبدأ الطفؿ في اكتساب معايير وعادات وتقاليد وقيـ مجتمعو ،حيث أصبحت
الوسيمة األكثر ضماف لتوصيؿ ىذه الثقافة لمنشئ ىي وسائؿ اإلعبلـ ،حيث أنيا تسبؽ المدرسة في
استبلميا لمطفؿ والعمؿ عمى اكسابو القيـ االجتماعية واألخبلقية البلزمة ،وعمى ىذا األساس يمكننا
طرح التساؤؿ التالي:
ما ىو دور وسائؿ اإلعبلـ في تفعيؿ عممية التنشئة االجتماعية؟
وعميو تندرج مجموعة مف األسئمة الفرعية المتمثمة فيما يمي:
-1

ىؿ لوسائؿ اإلعبلـ دور في تعديؿ سموكات األفراد؟

-2

ىؿ لوسائؿ اإلعبلـ دور في توجيو اتجاىات األفراد؟

-3

ىؿ تقوـ وسائؿ اإلعبلـ بنقؿ القيـ االجتماعية لؤلفراد؟

 -4ماىية وسائل اإلعالم:
-1-1

تعريف اإلعالم:

لئلعبلـ مجموعة مف التعارؼ تختمؼ في محتواىا

باختبلؼ وجيات نظر الباحثيف والعمماء والميتميف بيذا المجاؿ نذكر منيا ما يمي:

" عممية نشر وتقويـ معمومات صحيحة وحقائؽ واضحة وأخبار صادقة وموضوعات دقيقة ،ووقائ

محددة وأفكار منطقية وآراء راجحة لمجماىير م مصادر خدمة الصالح العاـ".357

ركز ىذا التعريؼ عمى دور ومصادر اإلعبلـ حيث أنو اعتبره مجموعة مف المراحؿ التي تتضمف النشر ثـ
التقويـ لممعمومات ،كما أنو ركز عمى عنصر ميـ وىو صدؽ المعمومات المنشورة ،حيث أف صدؽ ىذه
االخيرة يأتي مف صدؽ المصادر المعتمدة في ذلؾ .فاإلعبلـ حسب ىذا التعريؼ ىو نشر جمي المعمومات
التي تنف الجميور والحرص عمى أف تكوف المصادر صادقة وموثوؽ بيا.
" اإلعبلـ ىو كافة أوجو النشاط التي تستيدؼ تزويد الجميور بكافة الحقائؽ واألخبار الصحيحة
والمعمومات السميمة عمى القضايا والموضوعات والمشكبلت ومجريات األمور بطريقة موضوعية
وبدوف تحريؼ ،بما يؤدي إلى تشكيؿ أكبر درجة ممكنة مف المعرفة والوعي واالدراؾ واإلحاطة
الشاممة لدى فئات جميور المتمقيف لممادة االعبلمية بكافة الحقائؽ والمعمومات والموضوعات ،بما
يسيـ في تنوير الرأي العاـ وتكويف الرأي الصائب لدى الجميور في الوقائ

والموضوعات

والمشكبلت المثارة لمطرح" .358يتفؽ ىذا التعريؼ م التعريؼ السابؽ في صدؽ المعمومات المقدمة
لمجماىير والتي تخص جمي نواحي الحياة التي يعيشونيا بما في ذلؾ مشكبلتيـ اليومية والحقائؽ
الميمة حوؿ األحداث ...الخ ،كما أنو ركز ىذا التعريؼ عمى ىدؼ اإلعبلـ ىنا ىو تشكيؿ المعرفة
والوعي التاـ لدى ىذه الجماىير عف طريؽ مجموعة المعمومات المنقولة والتي مف شأنيا أف توحد
الرأي العاـ لدييـ وتعمؿ عمى تنويره.
" ىو تمؾ العممية التي يترتب عنيا نشر األخبار والمعمومات الدقيقة التي ترتكز عمى الصدؽ والصراحة
ومخاطبة عقوؿ الجماىير وعواطفيـ السامية واالرتقاء بمستوى الرأي ،ويقوـ اإلعبلـ عمى التنوير و التثقيؼ،

مستخدما أسموب الشرح والتفسير والجدؿ المنطقي" . 359اتفؽ ىذا التعريؼ م التعاريؼ السابقة حوؿ صدؽ
المعمومات المنشورة وقدرتيا عمى استمالة عقوؿ وعواطؼ الجميور ،حيث كمما كانت المعمومة صادقة كمما
اقتن بيا الجميور ،كما اتفؽ أيضا م التعريؼ الذي قبمو حوؿ دور اإلعبلـ في تنوير الرأي العاـ وذلؾ

باعتماده عمى أساليب سيمة وبسيطة في استمالة الجماىير.

" جمي أوجو النشاط االتصالية التي تستيدؼ تزويد الجميور بجمي الحقائؽ واألخبار الصحيحة،
والمعمومات السميمة عف القضايا والمعمومات والمشكبلت ومجريات األمور بطريقة موضوعية"

360

ركز ىذا

التعريؼ عمى صدؽ المعمومات فيو بذلؾ يتفؽ م التعاريؼ السابقة في ىذه النقطة ،باإلضافة إلى تركيزه
عمى مدى موضوعية ىذه المعمومات واألخبار فكمما كانت موضوعية كمما كسبت ثقة الجميور.
 - 357خير الدين علي عويس ،عطا حسن عبد الرحيم ،اإلعالم الرياضي ج ،1مركز الكتاب للنشر ،القاهرة ،1998 ،ص.20
 - 358محمود منرور هيبة ،قراءات مختارة في علوم االتراش بالجماهير ،مركز االسكندرية للكتاب ،مرر ،2004 ،ص .02
 - 359محمد فاتح حمدك وآخرون ،تكنولوجيا االتراش واالعالم الحديثة االستخدام والتأثير ،دار كنوز الحكمة ،الجزائر ،2011 ،ص.03
 - 360مرلح الرالح ،قاموس الشامش قاموس مرطلحات المعلومات انجليزك -عربي ،دار عالم الكتب ،المملكة العربية السعودية ،1999 ،ص.554

" النقؿ الحر والموضوعي لؤلخبار والمعمومات والوقائ بصورة صحيحة بإحدى وسائؿ اإلعبلـ

مستيدفا العقؿ ،وال ييدؼ ألي غرض سوى اإلعبلـ ذاتو لغرض التمييز بينو وبيف الدعاية".361

اختمؼ ىذا التعريؼ عف التعاريؼ السابقة بحكـ رؤيتو لئلعبلـ عمى أنو نقؿ حر والحرية ىنا قد
تمغي مبدأ الصدؽ ،كما أنو يرى أف اليدؼ األساسي ىو إعبلـ الجماىير و ليس تنويرىـ أو تثقيفيـ
كما رأت التعاريؼ السابقة.
تعريف إجرائي:
اإلعبلـ

ىو نشر مجموعة األفكار والمعمومات واألخبار الصحيحة والمستقاة مف مصادر

مضمونة وموثوؽ بيا ،باإلعتماد عمى مجموعة األساليب اإلعبلمية التي تستميؿ عقوؿ وعواطؼ
الجماىير ،بيدؼ تثقيفيـ وتنويرىـ ،محاولة بذلؾ توحيد الرأي العاـ حوؿ الموضوع المطروح،
باإلضافة إلى تزويد الجماىير بجمي

األخبار التي تنفعيـ حوؿ قضية معينة بيدؼ توجيو

سموكاتيـ واتجاىاتيـ وأفعاليـ توجييا صحيح.
-2-1

تعريف وسائل اإلعالم :تتعدد وتختمؼ تعارؼ وسائؿ اإلعبلـ وذلؾ

بتعددىا واختبلفيا واختبلؼ نشأتيا وغرضيا ودورىا ،وعمى ىذا األساس نتطرؽ لبعض

التعارؼ المستقاة مف طرؼ الباحثة.

" جمي األدوات التي تستعمؿ في صناعة اإلعبلـ وايصاؿ المعمومات إلى الناس بدءا مف ورؽ
الصحيفة وانتياء بالحاسبات اآللية و األقمار الصناعية"
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وشمميا في الدور أو اليدؼ وىو إيصاؿ المعمومات لمجماىير.

عمـ ىذا التعريؼ وسائؿ اإلعبلـ
ّ .

" التي تتجسد في الراديو والتمفزيوف والصحؼ والمجبلت والكتب والسينما واإلعبلف ،وىي مف

أىـ المؤسسات المرجعية التي تؤثر في شخصية وقيـ وأفكار وممارسات الشباب عمى مستوى

األمد البعيد" .363ركز ىذا التعريؼ عمى ذكر بعض وسائؿ اإلعبلـ المعروفة بدورىا الفعاؿ
والمتناولة بكثرة مف طرؼ الجماىير ،باإلضافة إلى تركيزىا عمى تأثيرىا في شخصية الفرد ودورىا
في توجيو سموكاتو.
" ىي أحد أشكاؿ االتصاؿ الجماىيري ،ويقصد باالتصاؿ عممية التفاعؿ االجتماعي مف أجؿ

إشباع الحاجات المتنوعة ،فيو مف أىـ الظواىر البشرية االجتماعية ألنو نتاج لمتفاعؿ االجتماعي

بيف األفراد والمجتم  ،وىو ضرورة بشرية ممحة مستمرة التي يعيش االنساف معيا طواؿ عمره ألجؿ
 - 361تركي مرطفى ،وسائش االعالم وأثرها في شخرية الفرد ،مجلة الفكر ،ج ،14وزارة االعالم الكويتية ،الكويت ،1984،ص .227

 - 362محمد منير حجاب ،وسائش االتراش ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة مرر ،2008 ،ص.349
 - 363الحسن احسان محمد ،تأثير الغزو الثقافي على سلوك الشباب العربي ،أكاديمية نايي العربية للعلوم االنسانية ،الرياض ،السعودية،
 ،1998ص .100

إشباع حاجاتو المتعددة" .364ركز ىذا التعريؼ عمى تمثيؿ وسائؿ اإلعبلـ لوسائؿ االتصاؿ
الجماىيري والتي ليا دور فعاؿ في خمؽ التفاعؿ بيف أفراد المجتم  ،حيث أف الفرد ىنا يميؿ بكثرة

إلى ىذه الوسائؿ بغرض إشباع حاجاتو المعرفية والفكرية.
تعريف إجرائي:
وىي مجموعة الوسائؿ التقميدية والحديثة والمتمثمة في التمفاز ،الراديو ،الصحؼ ،المجبلت
الجرائد ،الحاسوب و االنترنيت ...الخ ،والتي ليا دور فعاؿ في تشكيؿ شخصية الفرد والتأثير عمييا
وعمى اتجاىاتو وسموكاتو وأفعالو ،يرج ىذا التأثير إلى إنعكاس استخداميا مف طرؼ الفرد في حد

ذاتو .وىي بشكؿ أو بآخر تساىـ في تفعيؿ التنشئة االجتماعية.
-3-1

شروط وسائل اإلعالم:

الستخداـ وسائؿ اإلعبلـ يستوجب توفر مجموعة مف الشروط التي تمكنيا مف توصيؿ المعمومة
لمجماىير المستقبمة لؤلخبار ،وعميو نسرد مجموعة الشروط فيما يمي:
أف تكوف المعمومات التي تقدميا ىذه الوسائؿ مدروسة وفؽ خطط عممية. -أف تكوف المعمومات واألخبار واضحة ومفيومة كي تكوف عممية التأثير مضمونة ومنو تكوف

عممية توق رد الفعؿ االستجابة) ليذه المعمومات.

 القدرة عمى اختيار الوسيمة المناسبة الستعاب الجماىير واقناعيـ بالمعمومات الم ارد توصيميا. أف تكوف األخبار تخدـ مصمحة المستقبؿ ،أي أف يكوف بحاجة إلييا يبحث عنيا).مبلئمة المعمومات واأل ػخبار م أفكار وظروؼ المستقبؿ المرسؿ إليو) كي تسيؿ عممية اإلستعاب.-أف تكوف المعمومات واألخبار تتفؽ م قيـ المجتم الدينية واالنسانية واألخبلقية كي ال تخمؽ

لدى الجماىير المستقبمة تناقض داخمي ،وبذلؾ يتعذر االستجابة ورد الفعؿ عمى ىذه
المعمومات.
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 -4-1وظائف وسائل اإلعالم:
لوسائؿ اإلعبلـ عامة دو ار فعاال في نقؿ األخبار والمعمومات التي يحتاجيا الجميور ،ويبحث

عنيا في جمي األوقات واألماكف ،وذلؾ بيدؼ تطوير المجتم ورف مستواه الثقافي وتطوير

أوضاعو االجتماعية واالقتصادية وتفتحو عمى العالـ الخارجي ،وعميو يمكننا اختصار وظائؼ

وسائؿ اإلعبلـ فيما يمي:
*توجيو وتكوين المواقف واالتجاىات :إف مف أبرز وظائؼ اإلعبلـ ىو توجيو اتجاىات الجماىير
وتكويف المواقؼ الفكرية الخاصة بيا ،قد تكوف ىذه عممية التوجيو سواء بطريقة مباشرة أو غير
 - 364ػجل اٌوىاق ِؾّل اٌلٌٍٚ ،ّٟ١بئً اإلػالَ ٚاالرٖبي ،كاهاٌَّ١وح ،ػّبْ األهكْ.50ٓ ،2012 ،
 - 365ػجل اٌوىاق ِؾّل اٌلٌ ،ّٟ١اٌّوعغ اٌَبثك.56 ٓ ،

مباشرة وذلؾ حسب طبيعة الجميور المستيدؼ بالتأثير ،باإلضافة إلى أنو كمما كانت المادة
اإلعبلمية مناسبة لظروؼ وذىنية الجميور كمما كانت سرعة اإلستجابة وضماف اإلقناع ،فالظروؼ

ىنا وثقافة الجميور تعتبر مف محددات وسائؿ اإلعبلـ المناسبة لو ،لما ليا مف دور فعاؿ في
ضماف اإلستجابة لممعمومات واالتجاىات ،حيث يصبح لدى الجماىير مواقؼ يتبنوىا مقتنعيف بيا
ويدافعوف عنيا بكؿ ما في وسعيـ.366

*زيادة الثقافة والمعمومات :ال تقتصر عممية التثقيؼ عمى العمميات أو الوسائؿ التعميمية فقط بؿ تعدت

بذلؾ إلى وسائؿ اإلعبلـ أيضا ،والتي ليا دور فعاؿ في تثقيؼ الجماىير وزيادة ثقافتيـ وتبميغيـ معمومات قد
تنفعيـ في حياتيـ العممية والخاصة ،عف طريؽ البرامج التثقيفية أو التعميمية التي تسعى وسائؿ اإلعبلـ
تبميغيا لمجماىير المختمفة في النوع والعمر والزمف والمكاف ،فتثقيؼ الجماىير مف أىـ وظائؼ وسائؿ اإلعبلـ،
لذلؾ تسعى ىذه األخيرة الختيار البرامج والوسائؿ المناسبة التي مف شأنيا أف تؤثر عمى المتمقيف وتعمؿ عمى

قناعتيـ وتضمف استجابتيـ ليذه الرسائؿ.367

*الوظيفة اإلخبارية :إف الوظيفة األساسية لوسائؿ اإلعبلـ ىي نقؿ األخبار واألحداث والقضايا

الميمة لمجماىير ،وتيتـ بمتابعة التطورات وىذا ما يجعؿ ليا تأثير عمى الرأي العاـ عف طريؽ

متابعة ودراسة آراء واتجاىات الجماىير ،فالوظيفة اإلخبارية ىي عممية عامة ليس ليا مجاؿ أو
جانب خاص تتكمـ فيو وال تختص بمجاؿ معيف دوف غيره ،كما أنيا ال تختص بفئة عمرية معينة
دوف غيرىا.
*وظيفة الترفيو :ال تقتصر برامج وسائؿ اإلعبلـ عمى البرامج التعميمية أو التثقيفية فقط ،بؿ
تعتمد أيضا عمى برامج ترفييية ىدفيا سد فراغ الجماىير وتسميتيـ ومحاولة تغيير الروتيف اليومي

الذي يعيشونو ،حيث تتنوع ىذه البرامج حسب تنوع الفئات العمرية لممجتم  ،وحسب نوعية الجنس

أي أف لكؿ نوع برامجو الخاصة وىناؾ برامج مشتركة كذلؾ لكؿ فئة عمرية برامجيا الخاصة.
* وظيفة اإلعالن والدعاية :تيتـ وسائؿ اإلعبلـ يجم

اإلخبار والمعمومات عف مختمؼ

المجاالت الدينية ،اإلجتماعية ،الثقافية ،الصحية ،اإلقتصادية) التي ليا تأثير عمى حياة الفرد
والمجتم  ،باإلضافة إلى أنيا تيتـ بعممية البحث في أخبار المؤسسات المختمفة باختبلؼ مجاالت

الحياة ،عمى أنيا تقوـ بعممية الدعاية واإلعبلف ،فيي بذلؾ تفيد وتستفيد تفيد المؤسسات في نشر
إعبلناتيا وأخبارىا ،وتفيد الجماىير باإلطبلع عمى أىـ اإلعبلنات واألخبار كما أنيا تستفيد مف
ذلؾ كمما كانت نسبة المستفيديف كبيرة ،باإلضافة إلى أنيا تأخذ بعيف اإلعتبار الوسيمة اإلعبلمية
المناسبة في كؿ مجاؿ والتي تتبلئـ م كؿ جميور
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 - 366ػجل اٌوىاق ِؾّل اٌلٌ ،ّٟ١اٌّوعغ اٌَبثك.218 ٓ ،
ِ - 367ؾّل ٕبؽت ٍٍطبٍْٚ ،بئً اإلػالَ ٚاالرٖبي كهاٍخ إٌْأح ٚاٌزط٠ٛو ،كاه اٌَّ١وح ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ٚاٌطجبػخ ،ػّبْ األهكْ.21 ٓ ،2012 ،
 - 368ػبِو ئثوا٘ ُ١اٌمٕلٌغ ،ٟاإلػالَ ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاألٔزؤ١ذ ،كاه اٌ١بىٚه ٞاٌؼٍّ١خ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،ػّبْ األهكْ.39 -36 ٓ ٓ ،2013 ،

* الوظيفة التعميمية التربوية :تقوـ وسائؿ اإلعبلـ في بعض األحياف بدور الوالديف في التربية
والتعميـ ،وال يعني ىذا أف دورىا يقتصر في مجاؿ التثقيؼ فقط ،حيث أنيا تتعدى بذلؾ إلى ماىو

أشمؿ ،فوسائؿ اإلعبلـ تتولى الطفؿ منذ والدتو بسنوات قميمة ،ىذا كاف في السابؽ أما في وقتنا
الحالي وم تغير الظروؼ والزمف فقط أصبح الطفؿ منذ والدتو تتواله وسائؿ اإلعبلـ ،وتقدـ لو ما
كبر سناً وتغيرت أفكاره واتجاىاتو ومواقفو
يمزمو مف برامج ترفييية ،تتنوع برامجو وحاجتو ليا كمما ُ
وحاجاتو.369
 -5-1أنواع وسائل اإلعالم:

تعددت واختمفت وسائؿ اإلعبلـ باختبلؼ األزماف واألماكف ،باإلضافة إلى اختبلؼ اليدؼ

التطور في جمي النواحي مف ناحية تقديـ الرسائؿ لممستقبميف
والغرض منيا ،واالختبلؼ كاف يعني
ّ
ومف ناحية طريقة التقديـ وطريقة التأثير وعميو يمكننا طرح مجموعة مف وسائؿ اإلعبلـ في اآلتي:

*الوسائل التقميدية :وىي مجموعة مف متنوعة مف الوسائؿ التقميدية كانت بداية بظيور ىذه
الوسائؿ وحمقة تطور الوسائؿ الحديثة.

 -الصحافة المكتوبة :تمتد جذورىا بداية مف القرف  19إلى غاية النصؼ الثاني مف القرف ،20

وأبرز ما ظير في ذلؾ الوقت صحافة الرأي ،أي أنيا تعمؿ عمى خمؽ فضاء لمتعبير لدى الشعب

لؤلحداث والظروؼ موض جدؿ ومعارضة ومناقشة مف طرؼ الشعب لؤلحداث والظروؼ.370

وتعرؼ الصحافة المكتوبة عمى أنيا الوسيمة التي تمنح لمرأي العاـ بأغمب األحداث في وقتيا
المناسب ،كما تعرؼ بأنيا العممية االجتماعية لنشر األخبار والمعمومات الخاصة باألحداث
وتوجييا لمجماىير المستقبمة ،وذلؾ مف خبلؿ مطبوعة .و بالرغـ مف الدور الفعاؿ الذي تقوـ بو
الصحافة المكتوبة إال أنيا تختص بفئة معينة مف المجتم أال وىي الفئة المتعممة أو المثقفة،
وعمى ىذا األساس فيي تكوف موجية ليذه الفئة دوف غيرىا ،مما يجعميا قادرة عمى توصيؿ

األخبار والمعمومات لجم فئات المجتم وتتنوع ىذه الصحافة المكتوبة فييا الجرائد ،الصحؼ،
المجبلت ،الدوريات...الخ.
 التمفزيون :يعرؼ التمفزيوف عمى أنو " وسيمة لنقؿ األخبار المصورة والمسجمة أو نقميا حيةعمى اليواء مباشرة عبر األقمار الصناعية"
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ِ - 369غل ٘بُّ اٌٙبّّ ،ٟاإلػالَ اٌّؼبٕو رمٕ١برٗ اٌؾل٠ضخ ،كاه إٌّب٘ظ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،األهكْ.29ٓ ،
theodors kout rouds. Marc hits. communication politique et loffing. Cbruxelles. Edition de boek. - 370
Université. 2011. P 17
 - 371ػٍ١ّ ٟجخ ّلٚاِْ ،نووح ف ٟربه٠ـ اإلػالَ ،كاه اٌّؼوفخ اٌغبِؼ١خ ،األىها٠طخ ،ك.85 ٓ ،ٛ

يعتبر التمفزيوف وسيمة اتصاؿ فعالة في نشر األخبار بالصوت والصورة  ،وىو بذلؾ يتناسب م

أغمب الفئات التي يتكوف منيا المجتم عمى اختبلؼ أعمارىـ وثقافتيـ ،ويعمؿ بدوره عمى نشر
المعمومات واألخبار التي ييتـ بيا الجماىير في الوقت المناسب لؤلحداث التي يعيشونيا.
 اإلذاعة :لئلذاعة أيضا دو ار ميما في نشر وتوصيؿ األخبار ،فيي بذلؾ وسيمة اتصاؿفعالة ،تساعد أفراد المجتم لموصوؿ إلى المعمومات المرغوب فييا في الوقت المناسب،
فيي بذلؾ تستطي ترجمة الحدث بشكؿ فوري نظ ار لبساطتيا وسيولتيا.
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كما أنيا تعتبر مف الوسائؿ األكثر إقناعا لمجميور ،فيي بذلؾ تستطي عف طريؽ النص الجيد

واإلخراج الدقيؽ ليذه الدرجة مف اإلقناع لمجماىير المختمفة في العمر والنوع.

* الوسائل االلكترونية :تنوعت وتعددت ىذه الوسائؿ وسايرت العصر والتغير الطارئ عميو ،فيي
مرتبطة بمفيوـ اإلعبلـ الجديد أو مفيوـ التكنولوجيا التي جعمت العالـ قرية صغيرة ،وتمثمت ىذه
الوسائؿ في وسائؿ التواصؿ االجتماعي وغيرىا

كاألنترنيت ،اإلذاعة ،الوسائؿ االلكترونية،

الصحافة االلكترونية ،البريد االلكتروني... ،الخ.
كؿ ىذه الوسائؿ االلكترونية تعمؿ عمى نشر وتوصيؿ األخبار والمعمومات وتبادليا ومناقشتيا في وقت

قصير وبأقؿ جيد وتكمفة ووقت ،فتطور وسائؿ االتصاؿ ىنا مرتبط بتطور االنساف وفكره وابداعو.
-6-1

خصائص وسائل اإلعالم:

373

لوسائؿ اإلعبلـ مجموعة مف الخصائص

تتجمى فيما يمي:
 تعمؿ وسائؿ اإلعبلـ عمى وصؼ الوقائ مف خبلؿ جممة الحوادث والظروؼ الموجودة فيالمجتم  ،فيو يبحث عف األحداث واألخبار ويصفيا وصفا يتناسب م اختبلؼ فئات

المجتم المستقبؿ.

 تحاوؿ وسائؿ اإلعبلـ تقديـ جمي األخبار واألحداث لممجتم دوف طمب أي تكمفة فيذلؾ ،وىذا ما جعميا تنتشر بكثرة بيف أفراد المجتم .
 تحاوؿ وسائؿ اإلعبلـ في عصرنا الحالي الذي يتميز بالسرعة والدقة فيي تحاوؿ بذلؾتقديـ األخبار بأقؿ وقت وجيد وتكمفة.

 اختبلؼ أىدافيا وأغراضيا والحرص عمى الوصوؿ إلييا في آف واحد وذلؾ راج لكفاءةىذه الوسائؿ اإلعبلمية في تحقيؽ أىدافيا.

 - 372ػجل اٌوىاق ِؾّل اٌلٌٍٚ ،ّٟ١بئً اإلػالَ ٚاالرٖبي ،اٌّوعغ اٌَبثك.56 ٓ ،
 - 373أعم ٛػٍ ،ٟاٌٖؾبفخ االٌىزو١ٔٚخ اٌؼوث١خ اٌٛالغ ٚا٢فبقِ ،غٍخ اٌّفىو ،اٌؼلك ِ ،1بهً .105 ٓ ،2006

 تعمؿ وسائؿ اإلعبلـ عمى اعتماد طرؽ منظمة ومدروسة في نشرىا لؤلخبار والمعموماتالمختمفة ،فيي بذلؾ تقوـ بترتيب األولويات لتفادي الوقوع في الخطأ والمشاكؿ ،باإلضافة

إلى حرصيا عمى تأكيد صحة الخبر.
 تراعي وسائؿ اإلعبلـ ىدفا رئيسيا وىو تقريب المسافات وازالة الحدود بيف معظـالمجتمعات والشعوب ،وذلؾ عف طريؽ

فتح باب المناقشة وتبادؿ اآلراء واألفكار

والمعمومات وتحقيؽ أكبر قدر ممكف مف الوحدة االجتماعية.
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ماىية التنشئة االجتماعية:
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تعريف التنشئة االجتماعية :تعرؼ عممية التنشئة االجتماعية عمى أنيا:

" العممية التي يتـ فييا انتقاؿ الثقافة مف جيؿ إلى جيؿ ،والطريقة التي يتـ بيا تشكيؿ األفراد منذ
طفولتيـ حتى يمكنيـ المعيشة في مجتم ذي ثقافة معينة ويدخؿ في ذلؾ ما يمقيو اآلباء والمدرسة

والمجتم لؤلفراد مف لغة وديف وتقاليد وقيـ ومعمومات وميارات .375"...اعتبر ىذا التعريؼ عممية
التنشئة االجتماعية ىي األساس في تشكيؿ شخصية الفرد منذ طفولتو ،فيي تمس كؿ أساسيات
الثقافة مف ديف وقيـ وتربية وعادات وتقاليد ومعايير وتعمؿ عمى غرسيا مف جيؿ إلى جيؿ.
" الطريقة التي يتعمـ بيا أعضاء جماعة مف الجماعات نماذج مجتمعيـ ...ويجعموف منيا قواعدىـ الشخصية
في الحياة"

376

اتفؽ ىذا التعريؼ م التعريؼ السابؽ في أف عممية التنشئة االجتماعية تعمؿ عمى تكويف

شخصية الفرد والعمؿ عمى توجيو سموكاتو وفؽ ما يتناسب م الثقافة العامة لممجتم  ،وىذا ما جعميا تكوف
ميمة في تكويف الفرد" عف طريؽ التنشئة يمكف لؤلسرة تحديد شخصية أفرادىا حسب السموؾ العاـ لممجتم ،

ألنيا الناقؿ األوؿ لقيـ المجتم "  .377تطرقنا في التعريؼ األوؿ إلى أف التنشئة االجتماعية تقوـ بنقؿ ثقافة
المجتم مف جيؿ إلى جيؿ وىذا ما يعززه ىذا التعريؼ ،باإلضافة إلى أنيا تمنح لؤلسرة دور تقييـ الفرد
وسموكاتو عمى أنيا متناسبة م الثقافة العامة لممجتم أو غير ذلؾ.
" ىي العممية االتصالية يتـ مف خبلليا دعـ المعايير الثقافية وتعديميا لدى الفرد ،وعادة ما تحدث

في أثناء تفاعؿ الفرد م كؿ المؤسسات أو األفراد داخؿ المجتم " .378ركز ىذا التعريؼ عمى أف

عممية التنشئة االجتماعية عممية اتصالية بالدرجة األولى تعمؿ عمى دعـ المعايير والقيـ لدى الفرد

وتعزيزىا ما إذا كانت تتناسب م ثقافة المجتم ككؿ.

 -374ؽ١وُ ثغلاك ٌ ٍٝ١أِبي ،اٌطفً ٚاٌزٍفبى ا٢صبه اإل٠غبث١خ ٚاٌٍَج١خ ،كهاٍخ ِ١لأ١خ ثّلاهً ِلٕ٠خ ٘ٚواْ ،هٍبٌخ رقوط ٌّٕٙ ً١بكح
اٌلوزٛهاٖ ف ٟاٌؼٍ ،َٛوٍ١خ اٌؼٍ َٛاالَٔبٔ١خ ٚاالعزّبػ١خ ،لَُ ػٍُ االعزّبع ،عبِؼخ ٘ٚواْ.2015/2014 ،2014 ، 2
 - 375أؽّل ىو ٟثلِ ،ٞٚؼغُ ِٖطٍؾبد اٌؼٍ َٛاالعزّبػ١خِ ،ىزجخ ٌجٕبْ ،ث١وٚد.386 ٓ ،1995 ،
 - 376غ ٟهِ ،ٗ١ّٚلفً ئٌ ٝػٍُ االعزّبع اٌؼبَ ٚاٌفؼً االعزّبػ ،ٟرو ِٖطفال كٔلّ ،ٍٟ١ط ،1اٌّإٍَخ اٌؼوث١خ ٌٍلهاٍبد ٚإٌْو،
ث١وٚد ٌجٕبْ.66 ٓ ،1983 ،
 - 377فب٠يح أٍؼل ،اٌؼبكاد االعزّبػ١خ ٚاٌزمبٌ١ل ف ٟاٌ ٍٜٛاٌؾٚو ٞث ٓ١اٌزمٍ١ل ٚاٌؾلاصخِ ،مبهثخ ٍٛ١ٍٛأضوٚثٌٛٛع١خ ٌؼبكاد اٌيٚاط ٚاٌقزبْ ِلٕ٠زٟ
٘ٚواْ ٔٚلهِٚخ ّٔٛمعب ،هٍبٌخ كوزٛهاٖ ػٍ َٛف ٟػٍُ االعزّبع ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛاالَٔبٔ١خ ٚاالعزّبػ١خ ،عبِؼخ ٘ٚواْ.169 ٓ ،2013 ،
 - 378ثطوً ؽالق ،رأص١و اٌجواِظ اٌزٍفي١ٔٛ٠خ ف ٟػٍّ١خ اٌزْٕئخ االعزّبػ١خ اٌّغزّغ اٌَٛهّٛٔ ٞمعبِ ،غٍخ عبِؼخ كِْك ،اٌّغٍل ،23
اٌؼلك اٌضبٔ.99 ٓ ،2007 ،ٟ

" التنشئة االجتماعية تيدؼ إلى تزويد الفرد بخبرات معينة عمى مستوى الوظائؼ العامة لمتنشئة مف خبلؿ ضبط سموؾ

الفرد واشباع حاجاتو ومساعدتو عمى تمثؿ ثقافة المجتم ومعاييره ،ومف ثـ اكسابو معرفة بأدواره ومراكزه االجتماعية

المتوقعة منو ،بناءا عمى القيـ واالتجاىات والرموز وأنماط السموؾ والعناصر الثقافية الخاصة بالجماعة"  .379نظر ىذا
التعريؼ لمتنشئة االجتماعية عمى أنيا عممية ضبط لسموكات واتجاىات الفرد بما يتوافؽ م معايير وقيـ المجتم العاـ الذي
ينتمي إليو ىذا الفرد.
تعريف إجرائي:

التنشئة االجتماعية عممية ىادفة مف أبرز أدوارىا أ نيا تعمؿ عمى تعديؿ سموكات وأفعاؿ واتجاىات األفراد

وتعزيزىا في حالة تناسبيا م اإلطار العاـ لثقافة المجتم  ،باإلضافة إلى أنيا تعمؿ عمى تزويد األفراد
بمجموعة القيـ والمعايير والعادات والتقاليد التي يعتمد عمييا المجتم العاـ.
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آليات التنشئة االجتماعية:

تعتمد مؤسسات التنشئة االجتماعية عمى مجموعة مف اآلليات تندرح في مجمميا نحف مفيوـ
التعمـ االجتماعي ،والتي سنتطرؽ ليا في العنصر التالي:
*المالحظة:
تكوف فييا عممية التعمـ بعد مبلحظة الطفؿ لنموذج سموكي معيف ومف ذلؾ بداية رحمة
التفكير في م دى نجاح أو فشؿ ىذا السموؾ ،باعتبار أف المبلحظة في المرحمة األولى التي يبدأ
التفكير ،حيث أنيا نشاط عقمي ىادؼ مرف وعممية تسبؽ القوؿ والفعؿ كما أنو يمي الفيـ بعد
عممية المبلحظة وىو فيـ ما يدور حولنا وفي محيطنا الذي ننتمي إليو ،وبعد ذلؾ التفسير الدقيؽ
لمظواىر المختمفة التي حولنا ،والتوق المسبؽ لمنتائج التي ستؤوؿ إلييا ىذه الظواىر ،كما أف
نجاح التنشئة االجتماعية يتوجب أف تبدأ بتربية منزلية ومدرسية تستثير بدورىا فضوؿ الناشئ

لمبحث واالستنتاج فيما بدور حولو مف ظواىر بالبيئة المحيطة بو ،وذلؾ عف طريؽ لفت انتباىو
نحو المبلحظة والمشاىدة وتعميمو استخداـ حواسو جميعا.
* التقميد:

يعتبر التقميد ىو المرحمة التي تمي مرحمة المبلحظة ،حيث يقوـ الطفؿ بتقميد األفعاؿ التي يراىا
حولو كأفعاؿ والديو أو أقواليـ ومعمميو وأفراد الجماعة التي ينتمي إلييا كجماعة الرفاؽ ،ففي بعض
األحياف نجد أف تقميد الطفؿ ألفعاؿ وأقواؿ غيره يكوف مقصودا وأحيانا أخرى يكوف عفوي أي غير
مقصود ،والتقميد المقصود ىنا يوضح لنا تأثير البيئة االجتماعية التي ينتمي إلييا الطفؿ.
* التوحد:
ٕ٘ - 379بء اٌؼبثل ،اٌزْٕئخ االعزّبػ١خ ٚكٚه٘ب ف ّٛٔ ٟاٌزفى١واالثلاػٌ ٟل ٜاٌْجبة اٌَٛهِ ،ٞنووح ِملِخ اٍزىّبال ٌّزطٍجبد كهعخ
اٌلوزٛهاٖ ف ٟعبِؼخ  s.t.clementsاٌؼبٌّ١خ ،رقٖٔ ػٍُ االعزّبع ،لَُ ػٍُ االعزّبع.22 -21 ٓ ٓ ،2010 ،

يقصد بالتوحد ىو التقميد البلشعوري أي غير مقصود الفعاؿ وأقواؿ الغير ،حيث يكمف فيو

تأثر الطفؿ بأحد أفراد أسرتو فيتقمص الدور بشكؿ الشعوري رغـ عزمو عمى عدـ محاولة تكرار
ىذا السموؾ أو الفعؿ.
* الضبط:

تعتبر عممية الضبط مف أىـ آليات التنشئة االجتماعية حيث يتـ فييا تنظيـ أفعاؿ وسموكات الفرد بما
يتناسب وعادات وتقاليد ومعايير وقيـ مجتمعو الذي ينتمي إليو ،أي محاولة تكييؼ الفرد البيئة االجتماعية
التي ينتمي إلييا ،ومف ذلؾ يصبح الفرد يتمثؿ خصائص المجتم الذي يعيش فيو ويشارؾ أفراد الجماعة التي

ينتمي إلييا أفكارىـ وقيـ ومشاعرىـ واتجاىاتيـ ،وىذا ما يعزز شعوره باإلنتماء ليذا المجتم .
*الثواب والعقاب:

يقوـ ىذا المبدأ عمى مجموعة مف األساليب واآلليات النفسية التي تحفز السموؾ اإليجابي
وتحبط الفعؿ السمبي ،فشعور الفرد أف الفعؿ الذي قاـ بو محبوب لدى غيره ىذا يشج مبادرتو
لسموؾ مثؿ نفس السموؾ وتكرار ،عمى عكس إذا شعر بأف فعمو أو قولو منبوذ مف غيره ،ففي مجاؿ
التربية يتوجب عمينا اختيار وسائؿ الثواب والعقاب بعد دراسة قابمية الفرد الذي يخض آللية الثواب
أو العقاب ،فيذه الوسائؿ ال يمكننا تطبيقيا إال بعد دراسة معمقة في شخصية الفرد وأسموب

وسموكو ،باإلضافة إلى ظروفو ،وىذه األلية التي تعتبر مف أىـ اآلليات التي تساىـ في تنشئة الفرد

أو الطفؿ بما ليا مف دور فعاؿ في تنمية أفكاره وشخصيتو.380

 -3-2أىداف التنشئة االجتماعية :تيدؼ التنشئة االجتماعية كغيرىا مف العمميات االجتماعية

إلى مجموعة مف األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا دائما بشتى الوسائؿ والطرؽ نذكر منيا.

* غرس النظم األساسية في الفرد :يعتمد كؿ مجتم إنساني مجموعة مف النظـ والقواعد والقيـ

التي يمتزـ بيا لتحقيؽ التكافئ والتوازف بيف أفراده ،فالتنشئة االجتماعية تحدث داخؿ المجتم ومف
شؤلنيا غرس ىذه النظـ في أفراد المجتم والعمؿ عمى تعميميا وتوحيدىا لدييـ عـ طريؽ الضبط
االجتماعي باعتمادىا عمى في ذلؾ عمى مجموعة مف الوسائؿ والمؤسسات التي تساعدىا عمى

تحقيؽ اليدؼ المطموب ،وتعزيز األنظمة السائدة في المجتم كالديف واألسرة والمدرسة.381

* غرس الطموح في النفس :يسعى كؿ مجتم إلى غرس طموحات مختمفة باختبلؼ طبيعة

وشخصية كؿ فرد فيو ،وحسب الظروؼ المحيطة بكؿ فرد ،فعمى سبيؿ المثاؿ في وقت مضى كاف

األب يغرس في نفس ولده حب العمؿ والرغبة في التمييز فيو ،وكيؼ يكوف عامبل ناجحا وماىرا،
أما في وقتنا الحالي فكؿ مف الوالديف يغرسوف في نفوس أوالدىـ الرغبة في الدراسة والتميز فييا،

ٕ٘ - 380بء اٌؼبثل ،اٌّوعغ اٌَبثك.32 -29 ٓ ٓ ،
 - 381ػجل هللا اٌوّلاْ ،ػٍُ اعزّبع اٌزوث١خ ،كاه اٌْوٚق ،ػّبْ.87 ٓ ،2004 ،

فالظروؼ ىنا تحكـ أو تحدد طبيعة الطموح المراد غرسو ،طبعا باالعتماد عمى مجموعة مف

الوسائؿ في ذلؾ.

* غرس اليوية في الفرد :تيدؼ التنشئة االجتماعية إلى تحويؿ الكائف البيولوجي إلى إنساف

محاولة بذلؾ تطبي المولود بمجموعة مف الطبائ التي يعتمدىا مجتمعو وثقافتو وقيمو ،وذلؾ
بغرض اكسابو مجموعة مف الصفات االنسانية والشخصية التي تمنحيـ العضوية االجتماعية ليذا
المجتم الذي ينتموف إليو ،وعمى ىذا األساس فالتنشئة االجتماعية تعمؿ عمى تعمـ األفراد أغمب
األدوار االجتماعية لممحافظة عمى ثقافة وقيـ ومعايير المجتم واستم ارره .

* غرس اليوية القومية :ويقصد بيا ثقافة المجتم والتي تشتمؿ عمى مجموعة العادات والتقاليد والقوانيف

والمعايير والقيـ ،حيث تقوـ عممية التنشئة االجتماعية بالتطبي االجتماعي ،أي غرس جمي العناصر سالفة
الذكر في أفراد المجتم دوف استثناء والسعي وراء تحقيؽ اليدؼ ،ونقمو مف جيؿ إلى جيؿ باعتمادىا عمى
مجموعة مف الوسائ ؿ واألساليب التي تساعدىا في ذلؾ ،حيث تعتبر ىذه العناصر بمثابة التراث االجتماعي
لكؿ مجتم لذلؾ تيدؼ التنشئة االجتماعية إلى غرسيا في نفوس األطفاؿ منذ والدتيـ وتشكيؿ جماعات ليا
أىداؼ واضحة تمتزـ بعناصر اليوية القومية.

*تحقيق التماسك االجتماعي :بعد غرس عناصر اليوية القومية تأتي عممية التماسؾ أو الوحدة

بيف أفراد المجتم الواحد بحكـ أف كؿ منيـ يمتزـ بمجموعة مف العادات والتقاليد والمعايير والقيـ

التي يستند عمييا المجتم الذي ينتمي إليو.382

-4-2أساسيات التنشئة االجتماعية :وىي مجموعة مف األساسيات التي يشترط توفرىا لكي تقوـ

التنشئة االجتماعية بدورىا عمى أكمؿ وجو.
-

توفر بيئة بيولوجية سميمة :أي أف المجتم في ىذه الحالة ممزـ بتوفير جمي الظروؼ

والوسائؿ المناسبة التي بدورىا تعمؿ عمى تسييؿ عممية التنشئة االجتماعية ،عمى اعتبار أف
لجنس الطفؿ وطبيعتو وظروفو الصحية دو ار ميما في تحديد عبلقتو بوالديو ويعمؿ ذلؾ عمى تحديد
مدى حماية الوالديف ليذا الطفؿ ورعايتيـ لو.
-

وجود مجتم لمتفاعؿ معو :يسعى الفرد دائما إلى تحقيؽ حاجاتو وىذا ما يحتـ عميو

التنقؿ مف مجموعة إلى أخرى بيدؼ تحقيؽ الحاجة المرغوب فييا ،ويتـ مف خبلؿ عممية التنقؿ

ىذه نقؿ لمثقافة والمشاركات في تحقيؽ التماسؾ االجتماعي والشعور باالمف واالستقرار.
-

الدافعية :وىي المحفز الذي يؤدي بالناشئ إلى تكرار السموؾ أو الفعؿ الذي قاـ بو مف قبؿ

وذلؾ نتيجة شعوره بارتياح ورضى داخمي أثناء القياـ بو ،فالدافعية ىنا أمر يمكف إثارتو بالتعزيز
والتحفيز دوف أي جبرية في ذلؾ أو ضغط.
ّ - 382بوو ؽَٓ ػٍ ٞٛ١اٌقْبٌ ،ٟاٌزْٕئخ االعزّبػ١خ ٌألٛفبي فٚ ٟالغ اٌّغزّغ اٌؼوال ٟثؼل االؽزالي األِو٠ى ٟػبَ  ،2003كهاٍخ
ِ١لأ١خ ف ٟػٍُ إٌفٌ االعزّبػ ٟإلؽل ٜاٌّؾبفظبد اٌؼوال١خ ( ك٠بٌ ،)ٟأٛوٚؽخ كوزٛهاٖ ،االوبك١ّ٠خ اٌؼوث١خ اٌّفزٛؽخ ،اٌلأّبهن ٌىٍ١خ
ا٢كاة ٚاٌزوث١خ.81 -80 ٓ ٓ ،2012 /2011 ،

-

اإلرشاد والتوجيو :ويكمف فييا ارشاد النشئ إلى أساليب وطرؽ التعامؿ م

الوسط

االجتماعي الذي ينتموف إليو ،وتوجيو المراىقيف إلى كيفية تحقيؽ التفاعؿ العاـ ،وىذا ما يساىـ

بشكؿ كبير في تحقيؽ أو نجاح عممية التنشئة االجتماعية.383

 -3تأثير وسائل اإلعالم عمى عممية التنشئة االجتماعية:
يرج تأثر عممية التنشئة االجتماعية بوسائؿ اإلعبلـ مف تأثير ىذه األخير في المجتم ككؿ،
وبما أف التنشئة عممية اجتماعية نابعة مف المجتم فيي تتأثر بما يتأثر بو ىذا المجتم .

 1-3تأثير وسائل اإلعالم في المجتمع :تعتبر وسائؿ اإلعبلـ المختمفة منيا المرئية ،السمعية،

والمقروءة مصد ار ميما مف المصادر المعتمدة في عممية التوجيو والتثقيؼ في أي مجتم  ،لما ليا
مف دور فعاؿ في التأثير عمى أفراد المجتم المختمفة في النوع والعمر والثقافة ،وىذا ما يجعؿ منيا

ذو أىمية بالغة في بناء المجتمعات ،ويمكف اعتبارىا ألنيا ىي أحد العناصر األساسية التي
بدورىا تعمؿ عمى تشكيؿ مبلمح المجتمعات ،حيث أف أي دور ألحد وسائؿ اإلعبلـ يتحدد باألثر
الذي تحدثو عمى المستقبميف ،وعمى ىذا األساس يمكننا تقسيـ وسائؿ اإلعبلـ إلى وسائؿ مؤثرة
وفعالة  ،ووسائؿ غير مؤثرة وغير فعالة ،في حيف يمكننا إدراج االتجاه السمبي واالتجاه اإليجابي
لمنوع األوؿ وىو الوسائؿ المؤثرة والفعالة ،وىذا بدوره يرج

لميدؼ األساسي مف المواضي

واألحداث المطروحة ،لمبحث والتقصي ومف ذلؾ النشر واإلعبلف.
ولعؿ أف االختبلؼ القائـ بيف النوعيف يكمف في أف ىذه األخيرة ال تقدـ لممجتم وال ألفراده أي
جديد وال أي منفعة بسبب تقديميا أو توصيميا لممعمومات واألخبار ،لكف دوف أسس واضحة
المعالـ ،دوف معرفة ما يجب أف يقدـ أو ما ال يجب تقديمو وما يجب أف تكوف لو األولوية في

النشر ،ومف ذلؾ المنفعة والفائدة ألفراد المجتم ككؿ ،وعميو يمكننا القوؿ أف الوسائؿ غير الفعالة
ال تعتمد خطط مدروسة وال تحسف اختيار الوسائؿ وال الرسائؿ وال األدوات االعبلمية البلزمة في
ذلؾ لموصوؿ إلى اليدؼ المرجو ،عمى عكس الوسائؿ الفعالة التي تعتمد خطط منيجية مدروسة،
والذيف يعتمد أصحابيـ عمى تصورات واضحة لؤلحداث وتوقعات لؤلثر أو االستجابة والذيف
يمتمكوف أىدافا يسعوف إلى تحقيقيا دائما.

فتختمؼ الوسائؿ باختبلؼ الرسائؿ عمى سبيؿ المثاؿ نجد وسائؿ اإلعبلـ المسموع تستغؿ اإلعبلـ

بيدؼ توعية األجياؿ الفتية بالقضايا التي تمس مجتمعاتيـ المعاصرة ،وذلؾ بيدؼ تنشأتيا تنشئة

مختمفة عما نراه في يومنا ىذا.384

ال ننكر دور وسائؿ اإلعبلـ في بناء المجتمعات وفي بعض األحياف يحدث لنا انفصاـ في التفكير مقارنة
بما تقدمو لنا وسائؿ اإلعبلـ وما ىو عميو مجتمعنا الحالي ،فيذا يرج

الستغبلؿ ىذه وسائؿ اإلعبلـ فيناؾ

 - 383اٌّوعغ ٔفَٗ.82.83 ٓ ٓ ،
 - 384ػٍ ٟػجل اٌفزبػ وٕؼبْ ،اإلػالَ ٚاٌّغزّغ ،كاه اٌ١بىٚه ٞاٌؼٍّ١خ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،ػّبْ األهكْ.12 -11 ٓ ٓ ،2014 ،

مف يستغميا استغبلال إيجابيا فيكوف تأثيرىا إيجابي عمى الفرد والمجتم  ،وىناؾ مف يستخدميا استخداما سمبيا
فتنعكس سمبا عمى ثقافتو وشخصيتو ومكانتو في المجتم ككؿ.

وعميو يمكننا القوؿ أف وسائؿ اإلعبلـ باختبلفيا وباختبلؼ أىدافيا ورسائميا فيي ليا تأثير كبير
عمى تشكيؿ البناء اإلدراكي والمعرفي لمفرد ومف ذلؾ المجتم  ،ومف ىذا المنطمؽ يساىـ ىذا البناء
في تشكيؿ رؤية لمفرد والمجتم

يستطيعوف مف خبلليا تحميؿ واستعاب وحؿ القضايا االجتماعية

أو المجتمعية بصفة عامة ،ونتيجة لما ذكر سابقا مف وظائؼ لوسائؿ اإلعبلـ فإنيا بذلؾ تعمؿ

عمى تغيير اتجاىات وسموكات وأنماط األفراد ،وىذا راج لمجموعة مف األسباب أوليا رغبة
المتمقيف

المستقبميف) لمتعرض لممعمومات واألخبار المنشورة ،والتي تبثيا وسائؿ االعبلـ بدراسة

تفصيمية عمى الجميور المتمقي واستطبلع لمرأي العاـ.385
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أنواع تأثيرات وسائل اإلعالم عمى المجتمع:

تتعدد وتختمؼ تأثيرات وسائؿ اإلعبلـ عمى أفراد المجتم بمختمؼ فئاتو وعميو يمكننا طرح بعض
ىذه التأثيرات فيما يمي:
 تغيير الموقؼ :تقوـ وسائؿ اإلعبلـ بتغيير اتجاىات وسموكات ومواقؼ المستقبميف مفخبلؿ ما تنشره مف معمومات وأخبار تؤثر بشكؿ فعاؿ في الجماىير المستقبمة ليا ،وما
تغيير الموقؼ ىنا ىو نتيجة لمتأثير الطارئ عمى عقوؿ وأفكار واتجاىات الجماىير،
باإلضافة إلى اعتماد وسائؿ اإلعبلـ عمى نفس األسوب في الطرح في مرات متعددة
ومتكررة لتضمف التأثير الفعاؿ في المستقبميف ،فالتكرار ىنا لديو القدرة عمى تغير الموقؼ

واالتجاىات وطبعا ىذا كمو مبني عمى أساس دراسة محكمة وممنيجة لمجماىير المستقبمة.

 التغيير المعرفي :تسعى وسائؿ اإلعبلـ إلى تقديـ الجديد ألفراد المجتم وتحرص عمىيغير تكوينيـ المعرفي ،وذلؾ
التأثير عمييـ بيذا الجديد الذي تطرحو ،الذي مف شأنو أف ّ
عف طريؽ دراسة مسبقة لمفئة المستيدفة مف جمي النواحي ومعرفة النقاط التي مف شأنيا
أف تؤثر عمى معارفيـ وخبراتيـ.

 التنشئة االجتماعية :ويقصد بيذا النوع مف التأثيرات اف كؿ ما يتمقاه الفرد مف و سائؿاإلعبلـ المسموعة أو المقروءة ...الخ ال يخمو مف األىداؼ المخطط ليا ،حيث تقوـ
وسائؿ اإلعبلـ بتمقيف المتمقي مجموعة مف الخبرات والمعارؼ التي تساعده عمى تشكيؿ
اليوية الثقافية ،ىذه المعارؼ المشحونة بالقيـ االجتماعية وتعرض لممستقبؿ عمى عدة
مرات متتالية إلى أف تترسخ بذىنو وأفكاره واتجاىاتو ،حيث أف المسؤوليف عمى وسائؿ

 - 385المرجع نفسه ،ص .14

اإلعبلـ يختاروف طرؽ إقناع مناسبة لممستقبؿ

ليذا المستقبؿ.386

المتمقي) تساعدىا لموصوؿ إلى البلشعور

 اإلثارة الجماعية :طبعا وسائؿ اإلعبلـ ال توج إلى شخص واحد منعزؿ عف مجتمعو بؿ تقدـرسائميا اإلعبلمية إلى مجموعات مف األفراد عمى اختبلؼ أنواعيا وأعمارىا وثقافتيا ،لذلؾ يؤخذ
بعيف االعتبار اختيار الوسيمة اإلعبلمية األنسب ليذا االختبلؼ والتي تحقؽ اليدؼ بأقؿ جيد
وتكمفة مقارنة بغيرىا مف الوسائؿ األخرى ،واف مف الظروؼ التي تشج ىذا النوع مف اإلعبلـ نجد

الحروب -الكوارث الطبيعية -األوبئة) حيث يكوف الحرص شديدا عمى اختيار الوسيمة اإلعبلمية
المناسبة لبلشتثارة الجماعية.
 االستثارة العاطفية :إف مف أىـ ما يميز وسائؿ اإلعبلـ أنيا تمتمؾ القدرة عمى مخاطبةالعواطؼ والتأثير فييا واقناعيا ،وذلؾ الستخداـ العديد مف األساليب المختمفة التي تستميؿ
بيا عواطؼ المتمقي.

 الضبط االجتماعي :تتجمى مظاىر الضبط االجتماعي التي تقوـ بيا وسائؿ االعبلـالمختمفة في توحيد الناس عمى ثقافة واحدة وقيـ دينية وأخبلقية واحدة لممجتم الواحد،
فوسائؿ اإلعبلـ ىنا كفيمة بغرس ما تريده مف قيـ وثقافات في المجتم المستيدؼ مف
خبلؿ مجموعة األساليب الذكية ،فيي تعمف ما تريد إعبلنو وتكتـ ما تريد كتمانو ،في ىذه
الحالة يصبح الخبر المعمف عنو بمثابة القيمة أو العرؼ الذي يتوجب عمى أفراد المجتم
اتباعو والدفاع عنو بشدة.387

 -3-3تأثير وسائل اإلعالم في األسرة:
باعتبار أف األسرة ىي المبنة األساسية التي يتكوف منيا المجتم إذا صمحت صمح واذا فسدت
فسد المجتم  ،باإلضافة إلى أنيا ىي الوسط الذي ينشأ فيو الفرد ،حيث يقوـ باشباع حاجاتو
المختمفة ورغباتو وميوالتو وتعتبرىا مف مياميا األساسية ومف واجبيا القياـ بذلؾ ،وىذا ما يسمى
بالتنشئة االجتماعية حيث يسعى المجتم دوما لمبحث في أنسب الوسائؿ والطرؽ لمقياـ بيذه
الميمة

التنشئة االجتماعية) ،وعمى سبيؿ المثاؿ نجد وسائؿ االعبلـ مف أبرز الوسائؿ التي

تعتمدىا األسرة لمقياـ بدور التنشئة االجتماعية ،باإلضافة إلى التطور التكنولوجي الواضح
والمساير لمعصر جعؿ مف وسائؿ اإلعبلـ تقوـ بيذه الميمة عمى أكمؿ وجو في جمي األماكف
واألزماف ،بسبب اختراقيا لجمي مجاالت الحياة التي يعيشيا الفرد ،وعمى اعتبار أف وسائؿ اإلعبلـ
ىي بمثابة المؤسسة االجتماعية شأنيا شأف المدرسة وغيرىا فيي ليا دور فعاؿ في غرس القيـ
 - 386فبٌل ِؾّل أثّ ٛؼ١وح ،صبئو أؽّل غجبه ،ٞلٚب٠ب ِؼبٕوح ٚأصو٘ب ػٍ ٝاٌزوث١خ ٚاٌزؼٍ ُ١ف ٟاٌ ٓٛٛاٌؼوث ،ٟكاه اإلػٖبه اٌؼٍّٟ
ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ.229 -228 ٓ ٓ ،2015 ،
ٛ387- mawdoo3.comالي ِْؼً ،رأص١و ٍٚبئً اإلػالَ ػٍ ٝاٌّغزّغ 223.33 2018/09/12

الدينية واالنسانية واالجتماعية و الثقافية في األفراد داخؿ المجتم  ،كما أف ىذه الوسائؿ تشارؾ في

جمي

مواقؼ التغير االجتماعي أو الفكري أو السياسي أو االقتصادي ىذه الجوانب مف شأنيا

التأثير عمى اإلطار العاـ لؤلسرة بما فييا األفراد ،بحكـ أنيـ جزء ال يتج أز منيا فتأثير وسائؿ
اإلعبلـ عمى اإلطار العاـ لؤلسرة ال يمكف أف يكوف سمبيا بقدر ما ىو إيجابي ،ويرج ىذا
لبلستعماؿ المناسب ليا واستغبلليا المبلئـ الحتياجات األفراد ،فاستغبلليا المناسب مف طرؼ

األفراد يجعؿ منيا األكفأ في عممية التنشئة االجتماعية.388
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إنعكاس وظائف وسائل اإلعالم عمى التنشئة االجتماعية:

تعتبر وسائؿ اإلعبلـ في عصرنا الحاضر مف أىـ الوسائؿ التربوية والتي بدورىا تقدـ مواد
وأنشطة عممية وثقافية متنوعة ،وذلؾ باختيارىا لمجموعة الوسائؿ المناسبة كالمسرح والسينما
واإلذاعة المرئية والمسموعة والصحؼ والمجبلت ،وعمى ىذا األساس تعتبر وسائؿ اإلعبلـ مف
الوسائؿ األكثر جذبا ألفراد المجتم عمى اختبلؼ فئاتيـ العمرية وعمى اختبلؼ ميوالتيـ الشخصية
وأنواعيـ الجنسية ،فيي بمثابة أداة لمنيوض بالمجتمعات ثقافيا ،حيث أنيا تتوافر عمى مجموعة مف

المميزات التي تميزىا عف غيرىا والمتمثمة في:

 سرعة االستجابة :أي أنيا سريعة في نشر األخبار واألحداث وىذا راج لتنظيميا وتخطيطيا المسبؽودراستيا األولية لمجميور المستيدؼ ،باإلضافة إلى ىدفيا األساسي.
 اعتمادىا عمى اإلعبلـ الحديث وتطبيقاتو في مجاالتيا المختمفة. -تعتبر وسائؿ اإلعبلـ وسيمة لتفاىـ الجماىير عمى تنظيـ العبلقات القائمة فيما بينيا.

 تتيح فرصة الترقية والترويج وىي بذلؾ تساعد الجماىير عمى التعرؼ واكتشاؼ العديد مفالمناطؽ واألماكف التي كاف يصعب وصوليـ إلييا مباشرة.
 تؤثر بطريقة مباشرة عمى الرأي العاـ وذلؾ بقدرتيا عمى استمالة عقوؿ وعواطؼ الجماىيربطرؽ مختمفة.
 تعمؿ عمى نقؿ مواد ثقافية مختمفة ،وىذا ما يجعؿ منيا وسيمة لتربية األجياؿ ،وعميو فييبحاجة إلى التكامؿ م باقي مؤسسات التنشئة االجتماعية في أىدافيا العامة ،وأكبر دليؿ

أف في أغمب مدارس بعض الدوؿ أصبحت اليوـ تعتمد عمى بعض وسائؿ اإلعبلـ بيدؼ
توصيؿ الرسالة التربوية لمطبلب والتبلميذ.389
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خاتمة:
وفي األخير يمكننا القوؿ أف لوسائؿ اإلعبلـ دو ار فعاال وايجابيا في تفعيؿ عممية التنشئة

االجتماعية ،وذلؾ مف خبلؿ اختبلفيا باختبلؼ فئات المجتم وتغيره عبر األزماف واألماكف،

باإلضافة إلى قدرتيا عمى التأثير واإلقناع لمعظـ فئات المجتم وتكمف قدرتيا ىذه في دراستيا
المخطط ليا مسبقا حوؿ الجماىير أو الفئات المستيدفة وطرؽ استمالتيـ ،فوسائؿ اإلعبلـ يمكف أف
تأخذ قسطا ال بأس بو مف تحمؿ مسؤولية التنشئة االجتماعية لما ليا مف مؤىبلت وامكانيات تعزز
دورىا الكبير في ىذا المجاؿ .حيث أف وسائؿ اإلعبلـ تنعكس عمى مستخدميا حسب طريقة

االستخداـ فمف استغميا استغبلال جيدا تنعكس عميو إيجابا وعمى تنشئتو االجتماعية وتعمؿ العكس
لمف استغميا استغبلؿ سمبي ،وعميو نتوصؿ إلى أف وسائؿ اإلعبلـ ليا دو ار إيجابيا في تفعيؿ عممية
التنشئة االجتماعية حيث أنيا تعمؿ عمى توجيو اتجاىات األفراد وتعديؿ سموكاتيـ وفؽ ما يتناسب
م ثقافة المجتم الذي ينتموف إليو.
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The contribution of communication technology
and knowledge managemnet in thepromotion
of public service
(case study of the municipality of ouzera)
آمال سي موسى
3- باحثة دكتوراه جامعة الجزائر
كمية عموم اإلعالم واالتصال
الجزائر

:ممخص

ىدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء وتسميطو عمى واق استخداـ تكنولوجيات االتصاؿ في اإلدارة العمومية متمثمة في بمدية والية

 وقد توصمت الدراسة إلى، وتحسيف جودة الخدمة العمومية في البمدية، ودور ىذه التكنولوجيا في فاعمية إدارة المعرفة،المدية

جممة مف النتائج مف أىميا إف عممية رقمنة الخدمة العمومية لمحالة المدنية باستخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ مكنت مف

،استحداث سجؿ وطني الكتروني يربط بيف كافة بمديات القطر الج ازئري ووزارة الداخمية والجماعات المحمية مف خبلؿ شبكة ربط

والتي بموجبيا يستطي أي مواطف الحصوؿ عمى خدمة استخ ارج وثائؽ الحالة المدنية الخاصة بو في أقؿ وقت ممكف وذلؾ مف
.أقرب بمدية أو ممحقة إدارية عمى مستوى الوطف

. اإلدارة العمومية، الخدمة العمومية، إدارة المعرفة، تكنولوجيا االتصاؿ:الكممات المفتاحية
Abstract:

The study aimed to shed light on the reality of the use of communication technologies
in the public administration represented in the Municipality of Medea State. The role of
this technology in the effectiveness of knowledge management and improving the
quality of public service in the municipality. The study reached a number of results,
Using ICT enabled the creation of two electronic registries linking all the municipalities
of the Algerian Republic, the Ministry of the Interior and the local communities through
a network of connectivity, under which any citizen can obtain a service to extract
documents Its own civil service in the least and can be obtained from the nearest
municipality or administrative attaché at the level of the country.
Keywords: communication technology, knowledge management, public service, public
administration.

مقدمة:
تعتبر الخدمة العمومية مف أىـ المواضي التي تحتؿ الصدارة في اىتمامات الدوؿ والحكومات الساعية لتقديـ أفضؿ
الخدمات ،وىذا ما تـ ترجمتو في العديد مف الشعارت كعصرنة اإلدارة وتقريبيا مف المواطف ،حيث يرتبط المواطف بعدة
إدا ارت عمومية قصد قضاء حاجاتو واالستفادة مف الخدمات التي تقدميا .ولعؿ أىـ ما ىو متداوؿ في السنوات األخيرة،
جممة اإلصبلحات والقوانيف والتنظيمات التي تعمؿ عمى تنشيط وتنظيـ العبلقة بيف المواطف واإلدا ارت العمومية ،وبما أف
اإلدارة الحالية تواجو حالة مف التحدي ،نتيجة لمثورة العممية والتكنولوجية في جمي المياديف ،وما نجـ عف ذلؾ مف تعقد
ميمات اإلدارة ومتطمبات أدائيا ،وعميو فإف الوسائؿ التقميدية مف اعتماد اإلدارة عمى الخبرة الشخصية لمعماؿ ،لـ تعد قادرة

عمى تحقيؽ أىدافيا ،التي تستمزـ ق ارراف سديدة في مجاؿ التسيير الحسف واالستثمار األمثؿ لمموارد البشرية ،المادية،
التكنولوجية ،المعموماتية المتاحة .ولعؿ أىـ األسباب التي دعت اإلدارة لتطبيؽ تكنولوجيا المعمومات ىي تمؾ التعقيدات في

األعماؿ ،وبالتالي أصبح مف الضروري عمييا أف تكيؼ إمكانياتيا م التغي ارت الحاصمة لمواجية مختمؼ التحديات.
اإلشكالية:

إف تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ كأحد متطمبات الحداثة والتطور الذي يشيده العالـ اليوـ تمعب

دو ار كبي ار في النيوض بمستوى تقديـ الخدمة العمومية ،وذلؾ مف خبلؿ تأثيرىا عمى فعالية
المؤسسات العمومية ومجمؿ اإلدا ارت المختصة بتوفير الخدمات العمومية مف خبلؿ تسييؿ عممية
إدارة المعرفة داخميا واتصاليا بالمواطف وسرعة استجابتيا ودقة أدائيا وكفاءة إيصاليا ليذه المعرفة،
وغيرىا مف مظاىر الفعالية ىذا مف جية ،ومف جية أخرى فإف اعتماد أحدث التكنولوجيات يساىـ
بشكؿ واضح في ترشيد الخدمة العمومية مف حيث تقديميا بطريقة شفافة ودائمة وبأقؿ التكاليؼ

وفي الوقت المناسب م الحرص عمى المساواة والكفاءة في ذلؾ.

وقد شيدت اإلدارة العمومية الجزائرية في السنوات األخيرة عدة إصبلحات تكنولوجية لترقية نوعية
خدماتيا المقدمة ،والسيما اإلدارة المحمية والمتمثمة في البمدية ،لما تقدمو ىذه الييئات مف خدمات
عمومية يومية لممواطف ،ىذا ما يقودنا لطرح التساؤؿ التالي :إلى أي مدى أثرت تكنولوجيا
المعمومات واالتصال في تحقيق إدارة المعرفة وترقية الخدمة العمومية في اإلدارة الج ازئرية؟
أىمية الموضوع :تتجمى أىمية البحث في الجوانب التالية:
 يستمد البحث أىميتو مف الموضوع الذي يتناولو فتكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ تعد
واحدة مف أبرز سمات عصرنا الحالي ،كما أف الخدمات العمومية ضرورة حتمية يقتنييا

المواطف يوميا وفي كؿ حيف.

 تبرز الجوانب المختمفة لمساىمة تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ في تطوير الخدمة
العمومية بأحسف أسموب ،وذلؾ بتوفير الجيد ،الوقت ،الماؿ والخدمة المستمرة بغرض
تخفيؼ العبء عمى المواطنيف.

 اإلطبلع عمى مختمؼ التكنولوجيات المستعممة في اإلدا ارت العمومية الج ازئرية.

أىداف الدراسة:

 معرفة عبلقة تكنولوجيا االتصاالت بإدارة المعرفة
 معرفة أىمية تكنولوجيات االتصاؿ في اإلدارات العمومية
 معرفة دور تكنولوجيات االتصاؿ في تعزيز إدارة المعرفة وترقية الخدمة العمومية.

منيج الدراسة :اعتمدنا عمى منيج دراسة حالة ألنو المبلئـ لمثؿ ىذه الدراسات ،فكانت بمدية
والية المدية ىي الحالة التي اخترناىا لمعرفة دور تكنولوجيا االتصاالت في عممية ترقية الخدمة
العمومية ،ومف ثـ القياـ بدراسة متعمقة توصمنا إلى مجموعة مف النتائج قد يمكف تعميميا عمى
مؤسسات مشابية.

أداة البحث :مف أجؿ جم المعمومات البلزمة التي تخدـ موضوعنا وتوفرىا لنا بشكؿ أكبر

سنعتمد عمى المقابمة.

المقابمة :تعتبر مقابمة البحث مف ضمف تقنيات جم البيانات في عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ ،والتي

بفضميا يتـ جم البيانات والمعمومات بكمية ىائمة حوؿ آراء ،اتجاىات ،تصورات ،معايير...الخ
المبحوثيف ،حيث يكوف الحصوؿ عمييا صعبا عف طريؽ المبلحظة وحتى االستبياف في بعض

األحياف ،وتعرؼ المقابمة بأنيا :التبادؿ المفظي الذي يتخذ وجيا لوجو بيف القائـ بالمقابمة وبيف
شخص آخر أو أشخاص آخريف.
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إف عبلقة وجو لوجو التي تنتجيا المقابمة تجعميا مرنة يستطي الباحث التحكـ فييا ،ولذلؾ قمنا
بإجراء مقابمة م السيد سي العربي محمد موظؼ في المصمحة البيومترية ،السيد سي العربي أحمد
موظؼ في مصمحة الحالة المدنية ،السيد معمري معمر ميندس اإلعبلـ اآللي ببمدية وزرة.

مجاالت الدراسة :مجاؿ الدراسة خطوة أساسية في البناء المنيجي ألي بحث عممي ألنو يؤطر

الدراسة في قالب يسمح لنا في التحكـ في كؿ خطوات بحثنا ،ويمكف أف نميز مف خبلؿ ىذه

الدراسة ثبلثة أنواع من المجاالت:

 -1المجال البشري لمدراسة :ويقصد بو عينة مجتم بحث الدراسة ويتعمؽ مجتم البحث ذات
الصمة بالموضوع دراستنا ،وقد اعتمدنا عمى العينة القصدية تمثمت في موظفي مصمحة الحالة
المدية والمصمحة البيومترية.
 -2المجال الزمني لمدراسة  :ويقصد بو الوقت الذي استغرقتو الدراسة أو الفترة الزمنية التي
أجريت فييا الدراسة والتي امتدت مف  05أوت 2018ـ إلى  25سبتمبر  ،2018وتخممتيا الدراسة
الميدانية مف فترة اإلعداد لممقابمة وجم المعمومات.
 -390إبراهيم محمد التركي ،دراسات في مناهج البحث العلمي ،دار الوفاء ،مرر ،2006 ،ط ،1ص .104

 -3المجال المكاني لمدراسة :ويقصد بو المكاف الذي تـ إجراء الدراسة فيو ويتمثؿ المجاؿ
المكاني بمدية وزرة وبالتحديد مصمحة الحالة المدنية وكذا المصمحة البيومترية.
مفاىيم الدراسة:

 -1تكنولوجيا االتصال :يعرفيا "معالي الفيمي حيضر" في تعريؼ شامؿ ومفيوـ بأنيا
جمي أنواع التكنولوجيا المستخدمة في تشغيؿ ،نقؿ وتخزيف المعمومات في شكؿ الكتروني
وتشمؿ تكنولوجيا الحاسبات اآللية ووسائؿ االتصاؿ والشبكات الرابطة وأجيزة الفاكس
وغيرىا مف المعدات التي تستخدـ بشدة في االتصاالت.
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إجرائيا :يقصد بيا مجموعة مف الوسائؿ األنشطة والبرمجيات التي تسيؿ تجييز المعمومات
وارساليا وتقديميا لممواطف.

 -2إدارة المعرفة :اصطالحا :يعرفيا "سكايرم  "Skyrmeعمى أنيا :اإلدارة النظامية

والواضحة لممعرفة والمرتبطة بيا وخاصة باستحداثيا ،جمعيا وتنظيميا ،نشرىا واستغبلليا،
وىي تتطمب تحويؿ المعرفة الشخصية إلى معرفة تعاونية يمكف تقاسميا بشكؿ جمي مف
خبلؿ المنظمة.
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إجرائيا :المقصود مف مصطمح إدارة المعرفة في ىذه الدراسة ىي العمميات التي تساعد المنظمات
ومؤسسة محؿ الدراسة عمى توليد المعرفة ،اختيارىا ،تنظيميا ،واستغبلليا كمورد ضروري
لنشاطاتيا .كما يقصد بيا استخداـ تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات في عمميات إنتاج ،تخزيف،
استرجاع وتوزي المعرفة بيف المستفيديف منيا مف جميور داخمي وخارجي لبمدية المدية.
 -3اإلدارة العمومية :يعرفيا" محمد الصغير بعمي" أف لئلدارة العمومية مفيوميف
أحدىما شكمي واآلخر مادي ،حيث يشير األوؿ إلى مجموعة األجيزة ،واليياكؿ القائمة في
إطار السمطة التنفيذية عبر مختمؼ مستوياتيا مركزية أو محمية) ،أما الثاني فيشير إلى
مجموعة األنشطة التي تقوـ بيا ىذه األجيزة رغبة في تحقيؽ الصالح العاـ ،واالستجابة
لحاجات المواطنيف.
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إجرائيا :يقصد في ىذه الدراسة بإدارة العمومية بأنيا مجموعة األجيزة واليياكؿ والييئات المركزية
أو اإلقميمية التي أوكمت إلييا السمطة السياسية مجموعة مف األنشطة ،الوظائؼ ،واألعماؿ لتمبية
واشباع االحتياجات العامة لممواطنيف بأكبر قدر مف الكفاءة بيدؼ تحقيؽ رضاىـ.

 -4الخدمة العمومية :يعرؼ خب ارء اإلدارة العمومية ،الخدمة العمومية بأنيا الحاجات

الضرورية لحفظ حياة اإلنساف وتأميف رفاىيتو ،والتي يجب توفيرىا بالنسبة لغالبية الشعب
 -391ػجل اٌٍّه هكِبْ اٌلٔبٔ ،ٟرط٠ٛو رىٌٕٛٛع١ب االرٖبي ٚػٌّٛخ اٌّؼٍِٛبد.15 ٓ ،2005 ،
ٔ -392ؼ ُ١ئثوا٘ ُ١اٌطب٘و ،ئكاهح اٌّؼوفخ ،ك ،ٛعلاه ٌٍىزبة اٌؼبٌّ ،ٟاألهكْ.77 ٓ ،2009،
ٔ -393ؼّخ ػجبً اٌقفبعٕ ،ٟالػ اٌل ٓ٠اٌ١ٙز ،ٟرؾٍ ً١أٌٍ اإلكاهح اٌؼبِخ (ِٕظٛه ِؼبٕو) ،كاه اٌ١بىٚهٌٍْٕ ٞو ،األهكْ.19 ٓ ،2009 ،

وااللت ازـ في منيج توفيرىا عمى أف تكوف مصمحة الغالبية مف المجتم ىي المحرؾ
األساسي لكؿ سياسة في شؤوف الخدمات بيدؼ رف مستوى المعيشة لممواطنيف.
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إجرائيا :يقصد في ىذه الدراسة بمصطمح الخدمة العامة أو الخدمة المدنية يوحي بتمؾ ال اربطة
التي تجم بيف اإلدارة العامة الحكومية ،والمواطنيف عؿ مستوى تمبية الرغبات ،واشباع الحاجات
المختمفة لؤلف ارد مف طرؼ الجيات اإلدارية والمنظمات العامة
التأصيل النظري لمدراسة:
-1

وسائل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ونظام إدارة المعرفة

تعد إدارة المعرفة مف أكثر الموضوعات اىتماما في وقتنا الحالي ،مف أطراؼ متعددة

وبوجيات نظر مختمفة ،عمى وجو الخصوص العامميف في مجاؿ تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ ،لذا
ترتبط إدارة المعرفة بتكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ ،فممحصوؿ عمى المعرفة ،استقطابيا ،معالجتيا
ونشرىا البد ليا مف تأميف البني والقواعد لتمؾ التكنولوجيا ،وعمى ىذا األساس فاف استخداـ
وتطبيقات تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ يعتبر كأحد أدوات إدارة المعرفة.
ويعرؼ نظاـ إدارة المعرفة عمى أنو نظاـ لدعـ نشاطات المديريف والمينييف مف خبلؿ

التركيز عمى تكويف ،جم  ،تنظيـ ،توزي وتطبيؽ المعرفة التنظيمية مف خبلؿ التركيز عمى المعرفة
واستعماؿ تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ التي تساىـ في تسييميا وتتـ بطريقة نظامية.
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ترتبط المعرفة وادارة المعرفة بتكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ وتطوراتيا المختمفة ،في عممية الحصوؿ
عمى المعرفة ،استقطابيا وترميزىا ،كذلؾ المشاركة بيا وتوزيعيا ،إنشاءىا وتكوينيا ،تخزيف وتوليدىا
إذا البد ليا مف تأميف البني والقواعد التحتية األساسية لتكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ ألنيا تعمؿ
عمى دعـ نظاـ إدارة المعرفة باتجاىات عدة.

الشكل رقم ( :)01الجذور التكنولوجية لنظم إدارة المعرفة

المصدر :عبد الستار العمي ،عامر إبراىيـ القندليجي ،غساف العمري،مدخؿ إلى إدارة المعرفة،
دار المسيرة ،عماف ،2005،ص75
 -394ػجل هللا ٌٚل ٍ١ل أؽّل فبي ،كٚه اإلكاهح اٌّؾٍ١خ ف ٟرَ١١و اٌقلِخ اٌؼّ١ِٛخ ،هٍبٌخ ِملِخ ٌّٕٙ ً١بكح اٌّبعَز١و ،لَُ ػٍ َٛاٌزَ١١١و،
وٍ١خ اٌؼٍ َٛااللزٖبك٠خ ٚػٍ َٛاٌزَ١١و ،عبِؼخ ثَىوح ،اٌغيائو.39ٓ ،2006،
 -395ػجل اٌَزبه ػٍ ،ٟػبِو ئثوا٘ ُ١اٌمٕلٌ١غ ،ٟغَبْ اٌؼّوِ ،ٞلفً ئٌ ٝئكاهح اٌّؼوفخ ،كاه اٌَّ١وح ،ػّبْ.55 ٓ ،2005 ،

يمثؿ ىذا الشكؿ مكونات إدارة المعرفة وتتمثؿ فيما يمي:

 المفاىيـ النظرية ذات العبلقة :مثؿ البيئة التعممية ،العمؿ الجماعي ونظـ االتصاؿ
والسياؽ التنظيمي.
 األدوات التكنولوجية التي تتضمف عمميات المشاركة الجماعية كاالنترنت ،نظـ المعمومات
اإلدارية ،محركات البحث ،نظـ االتصاؿ كالبريد االلكتروني ومؤتمرات الفيديو.
 استخداـ نظـ إدارة المعرفة لقواعد معرفة المنظمة والذاكرة التفاعمية والمنظمية مف خبلؿ
قواعد المعرفة وتكاممية إدارة المعرفة ومحركات البحث والخرائط المعرفية.

 تطبيقات نظـ إدارة المعرفة والتعمـ اإللكتروني ودف المعرفة وعبلقات الزبائف.
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إف استخداـ التكنولوجيا في إدارة المعرفة ليس باألمر الجديد حيث أف تجارب رائدة وكبيرة
قد تـ بناؤىا بواسطة المكتشفيف األوائؿ ،فالمنظمات قد نشرت شبكات االنترنت التي كانت قد بنيت
عمى شبكات وتكنولوجيا الحواسب لؤلجياؿ األولى القديمة ،والتي عممت عمى تحسيف الوصوؿ إلى

المعرفة اعتمادا عمى أسموب الخط المباشر  on- lineكما قد اعتمدت حموؿ التعاوف والمشاركة

بالمعرفة مف خبلؿ تطوير مؤتمرات ومنتديات الخط المباشر باستثمار إمكانات تكنولوجيا الحواسب
الكبيرة ،وقد أصبح باستطاعة أي شخص مستخدـ ليذه المعمومات والمعارؼ أف يستخدميا بشكؿ
مؤثر وفعاؿ أيضا باستخداـ األدوات المتاحة.
 -2آثار تطبيق تكنولوجيا المعمومات واالتصال في تحسين الخدمة العمومية
إف االنتقاؿ نحو الخدمات العامة االلكترونية يؤدي إلى بناء الثقة بيف المؤسسات العامة

والمواطنيف ،ومف ثـ الوصوؿ إلى السرعة في إنجاز وتقديـ الخدمات بشكؿ مباشر ،فيتـ بذلؾ توفير
الجيد ،الوقت والتكمفة ،وىذا ما يؤدي إلى حؿ مشاكؿ الطوابير ،ومختمؼ الع ارقيؿ البيروق ارطية .
كما أف وجود الحاسب واستخداماتو في عمميات تشغيؿ البيانات أدى إلى اختفاء بعض مشاكؿ
الرقابة الداخمية اليامة ،التي كانت تستحوذ عمى اىتماـ كبير في األنظمة اليدوية ،حيث أنو مف
الم ازيا التي تقدميا الحواسيب ،تحقيؽ الدقة مقارنة بالعنصر البشري ،وكذا الثبات ،والذي يعني تنفيذ
تعميمات البرنامج في جمي األحواؿ ،والحافز ،فاآللة صماء ليس لدييا أي إحساس كي تقوـ

بالسرقة أو االختبلس ،كما ال يوجد لمحاسب مصمحة شخصية بعكس الموظؼ.
إذف يمكف القوؿ أف أثر تطبيؽ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ ،والذي يتجمى في تفعيؿ اإلدارة
اإللكترونية في تحسيف وتطوير الخدمة العمومية يرتكز عمى وجوب تحقيؽ العناصر اآلتية:


مردودية الخدمة العمومية :حيث يتعمؽ األمر بمدى مرد ودية مشاري الخدمة

العمومية ،ومختمؼ إسياماتيا في إعادة ترتيب الخدمة المقدمة لممواطنيف ،وما ىي فوائد

 -396عبد الستار علي ،عامر إبراهيم القندليجي ،غسان العمرك ،مرجع سابق ،ص .76

تطبيؽ ىذا النموذج مف الخدمات عمى واق الجياز البيروق ارطي الحكومي ،ومدى حقيقة تـ

الوصوؿ إلى كسب رضا المواطف ،وثقتو بمؤسسات الخدمة العامة.


تقميص تكاليف الخدمة :مف خبلؿ االتصاؿ عبر الخط دوف االنتقاؿ ،والتوصؿ

لمخدمة مف خبلؿ النوافذ يتيح تخفيض التكاليؼ ،الناتج عف التنقؿ االلكتروني بيف بوابات
الخدمة العمومية.


سرعة االستجابة واحت ارم المواعيد :حيث يعمد إلى استخداـ تقنية الشباؾ الوحيد

لؤلنشطة اإلدارية المتماثمة ،وىذا لربح الوقت ،ودف اإلدارة لمقياـ بااللت ازمات م تحقيؽ
سرعة االستجابة لمخدمة دوف تأخر.


الدقة :تشير الدقة وفؽ نموذج اإلدارة االلكترونية لمخدمات ،إلى إنجاز األعماؿ

وفؽ مقاييس مضبوطة ،تحدد مف خبلؿ أنظمة معالجة معموماتية ،بشكؿ يحد مف األخطاء
اإلدارية ،ويمن التجاو ازت أثناء تقديـ الخدمة.


سيولة المحاسبة ووضوح الخدمة :انطبلقا مف توظيؼ تكنولوجيا المعمومات

بشكؿ كامؿ في أداء الخدمة العمومية ،فإف ذلؾ سيؤدي إلى إمكانية المحاسبة عمى
جزئيات كؿ المياـ واألنشطة ،مف خبلؿ وجود النشر االلكتروني لكؿ م ارحؿ الخدمة ،إذ ال
مجاؿ إلخفاء المعامبلت أو التبلعب وال فرصة لبلستئثار بخدمة جيات دوف أخرى،

فالمصمحة تصبح عامة مادامت الخدمة عامة.
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اإلطار الميداني لمدراسة
-1

تعريف إدارة بمدية وزرة:

يق مقر بمدية وزرة بشارع  5جويمية بوسط مدينة المدية ،يحدىا شماال متوسطة ىواري اليواري
عمارت  24فيفري.
ا
الضرئب ،وغربا
ا
ومكتبة البمدية ،وجنوبا محطة الحافبلت سابقا ،شرقا مديرية
كانت بمدية المدية ذات الصنؼ الثاني مف  100.001إلى غاية  150.00نسمة تشمؿ عمى ديواف

رئيس المجمس الشعبي البمدي ،األمانة العامة وخمس ) (05مديريات ،ولكف حسب نتائج عممية

اإلحصاء العاـ لمسكف والسكاف لسنة  2016قدر عدد سكاف بمدية المدية بػ  160.276نسمة ،وىو
ما أدى إلى إضافة مديرية جديدة وىي مديرية الوسائؿ والعتاد والورشات فأصبحت بذلؾ بمدية
المدية تشمؿ  )6مديريات ،كما تـ استحداث المصمحة البيومترية في مديرية التنظيـ والشؤوف
العامة بداية مف شير نوفمبر 2016وذلؾ بعد تحويميا مف الدائرة إلى البمدية في إطار تقريب

 -397ػجل اٌىو ُ٠ػبّٛه ،كٚه رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ف ٟرؾَ ٓ١اٌقلِخ اٌؼبِخ ف ٟاٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ ٚف ٟاٌغيائو ،هٍبٌخ ِملِخ
ٌّٕٙ ً١بكح اٌّبعَز١و ،لَُ اٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ ،وٍ١خ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ ،عبِؼخ لَٕطٕ١خ ،اٌغيائو.66-65 ٓ ٓ ،2010،

اإلدارة مف المواطف ،وىو إجراء أولي في انتظار المصادقة عميو مف طرؼ مصالح الوالية ،وفي

حيف توحيد مخطط الييكؿ التنظيمي في جمي البمديات عمى مستوى القطر الوطني.
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والشكؿ الموالي يمثؿ الييكؿ التنظيمي لمديرية التنظيـ والشؤوف العامة المعنية بالد ارسة
الدرسة)
الشكل رقم ( )02الييكل التنظيمي لمديرية التنظيم والشؤون العامة (محل ا

المصدر :المصمحة البيومترية ببمدية المدية
ثانيا :واقع تكنولوجيا إدارة المعرفة المستخدمة في رقمنة الحالة المدنية:

-2

وسائل تكنولوجيا االتصال :لضماف سير العمؿ الجيد لرقمنة الحالة المدنية ببمدية

-1-2

المدية ،تـ توفير اإلمكانيات المادية التالية:


أجيزة الكمبيوتر الحواسيب :تـ توفير  22جياز كمبيوتر مف نوع '  "COREو'

 'DELLبجمي لواحقيـ الستخداميا في عممية مسح سجبلت الحالة المدنية وكذا لحجز
بيانات المواطنيف مف في شبابيؾ الحالة المدنية الستخ ا رج وثائؽ الحالة  HPالسجبلت،
كما تـ توفير  12حاسوب مف نوع المدنية ،باإلضافة إلى جيازيف ) ( 2في كؿ ممحقة مف
مبلحؽ البمدية والتي يبمغ عددىا  4مبلحؽ .وكؿ جياز مف ىذه األجيزة موصوؿ بطابعة
مف نوع .CANON


الماسح الضوئي :استعممت البمدية في عممية مسح سجبلت الحالة المدنية 3

ماسحات ضوئية كما تمت االستعانة بستة ) (6آالت تصوير رقمية مف نوع " EPSON
 "Aمف نوع " " SCANNERفي عممية المسح .SAMSUNG


شبكات االتصال :يتواجد بالبمدية شبكة محمية ) (LANتربط بيف الموزع و 22

جياز كمبيوتر خادـ) بواسطة  3لوحات وصؿ لشبكة االتصاؿ ) (switcherتستعمؿ
لعمميتي المسح وادخاؿ البيانات ،مف نوع التوزي لتمكف مف العمؿ عمى الخط  ،كما توجد
شبكة خارجية ) (EXTRANETمباشرة والولوج إلى السجؿ الوطني االلكتروني وكذا إرساؿ
ِ -398مبثٍخ ِغ اٌَ١ل ٍ ٟاٌؼوث ٟأؽّلِٛ ،ظف فٍِٖ ٟؾخ اٌؾبٌخ اٌّلٔ١خ َٛ٠ ،اٌضالصبء  ،2018-09-18اٌَبػخ ِٓ  11:00ئٌ، 11:30ٝ
ثّمو اٌجٍل٠خ.

قاعدة البيانات الخاصة بالحالة المدنية .كما تشترؾ بمدية المدية بالشبكة العالمية لبلنترنت
ولدييا موق الكتروني ىوwww.apcmedea.dz


البرمجيات :استعممت  03ب ارمج أو تطبيقات لرقمنة الحالة المدنية تعمؿ حسب

الخادـ /الموزع ،وتتمثؿ في برنامج خاص بعقود الميبلد ،برنامج لعقود الزواج واألخير
لعقود الوفيات ،ولكؿ برنامج قاعدة بيانات " . "SQL

399

والصور التالية تمثؿ واجيات

الب ارمج المذكورة:

الشكل رقم ( )03واجية البرنامج الخاص بإدخال بيانات سجالت عقود الميالد

المصدر :المصمحة البيومترية.
الشكل رقم ( )04واجية البرنامج الخاص بإدخال بيانات سجالت عقود الزواج

المصدر :المصمحة البيومترية.
الشكل رقم ( :)05واجية البرنامج الخاص بإدخال بيانات سجالت عقود الوفاة

المصدر :المصمحة البيومترية.

 -399مقابلة مع السيد معمرك معمر ،مهندس اإلعالم اآللي بمقر ،يوم الثالثاء  ،2018-09-18الساعة من  11:30إلى ، 12:00بمقر البلدية.

كما تستعمؿ البمدية ب ارمج أو تطبيقات خاصة باستخ ارج وثائؽ الحالة المدنية والتي تتمثؿ في

السجؿ الوطني األوتوماتيكي والسجؿ البمدي األوتوماتيكي ،والمبينة في الصور التالية:
الشكل رقم ( )06واجية السجل الوطني األوتوماتيكي

المصدر :المصمحة البيومترية.
-2-2

المعالجة البيومترية لجواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية :لقد تمت عممية

استصدار كؿ مف بطاقة التعريؼ البيومترية ،وجواز السفر البيومتري مف 48صفحة فتعمؽ األمر
كمرحمة أولى باألشخاص الحائزيف عمى جواز سفر بيومتري ،حيث أمكنيـ طمب بطاقة التعريؼ

الوطنية البيومترية دوف التنقؿ إلى المصمحة البيومترية ،وذلؾ مف خبلؿ الخدمة االلكترونية عبر
موق الو ازرة  ، www.interieur.gov.dzوالتي انطمقت منذ يوـ الخميس  08سبتمبر 2016ـ،
بحيث يتـ إببلغ المستفيديف عف تاريخ ومكاف الحصوؿ عمييما عبر رسالة قصير ).(SMS
ثـ مست العممية بعدىا مترشحي شيادة البكالوريا إذ يمكنيـ طمبيا عف طريؽ االنترنت عبر

الموق الموضح في الشكؿ رقـ  )07بواسطة اسـ المستخدـ وكممة المرور المستعممة في تسجيؿ

شيادة البكالوريا ،لتشمؿ بعدىا األشخاص الحامميف لبطاقة التعريؼ الوطنية العادية غير بيومترية)
التي انتيت مدة صبلحيتيا ،أو تمؾ التي ستنتيي صبلحيتيا في  31ديسمبر2016ـ ،حيث أف
عممية استخراج كؿ مف بطاقات التعريؼ الوطنية البيومترية ليذه الفئة وكذا طالبي جوازات السفر
مف  48صفحة قد انطمقت منذ الراب مف شير سبتمبر  2016كمرحمة نموذجية عمى مستوى والية
الجزائر العاصمة وعممت بعدىا عمى جمي واليات الوطف ابتداء مف الفاتح أكتوبر 2016ـ.
الشكل رقم ( :)07موقع وزارة الداخمية لطمب بطاقة التعريف لمترشحي البكالوريا

المصدر :المصمحة البيومترية
 -400السيد سي العربي محمد ،موظي في المرلحة البيومترية ،يوم الثالثاء  ،2018-09-18الساعة من  11:00إلى ، 11:30بمقر البلدية.

400

وتمر عممية إيداع ممؼ جواز السفر وبطاقة التعريؼ البيومترييف بأرب مراحؿ ىي:


مرحمة طمب جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين:

يتـ إيداع ممؼ جواز السفر بعد أخذ موعد عف طريؽ الياتؼ ،أو عف طريؽ االنترنت عبر موق
وزارة الداخمية ،أو عف طريؽ إيداعو بالطريقة العادية ،وذلؾ بشباؾ استقباؿ الممفات .guichet
وتجدر اإلشارة إلى أنو يمكف طمب بطاقة التعريؼ البيوميترية عف طريؽ جواز السفر البيوميتري،
والعكس غير صحيح حيث ال يمكف طمب جواز السفر البيومتري عف طريؽ بطاقة التعريؼ
البيومترية .وأنو يوجد سجؿ واحد يشمؿ كؿ مف بطاقة التعريؼ وجواز السفر البيومترييف.


التدقيق ،التدوين ،المصادقة عمى الممف ،وأخذ المعمومات البيومترية :تمر عممية

معالجة ممؼ جواز السفر أو بطاقة التعريؼ الوطنية البيومترييف بعدة م ارحؿ ،حيث أف
لكؿ عوف مكمؼ بالعممية اسـ مستخدـ وكممة المرور خاصة بو لمولوج إلى الب ارمج ،وىذه
المراحؿ ىي:
أ-

عممية التدقيق :وىي خاصة بشيادة الميبلد الخاصة " "S 12المؤمنة تتضمف

جمي البيانات والمعمومات المتعمقة بالمعني ،حيث يتـ حجز المعمومات الخاصة بالمعني

في تطبيقة جواز السفر أو بطاقة التعريؼ البيومترييف ،ثـ يتـ مسح كؿ مف صورة اليوية

لممعني وشيادة بواسطة ماسح ضوئي موصوؿ بجياز الكمبيوتر ،ثـ طباعة وصؿ الطمب،
ومف ثـ الميبلد الخاصة " "S12يتـ تثبيت الممؼ مف خبلؿ أيقونة التثبيت.

401

الشكل رقم ( )08واجية البرنامج الخاص بعممية التدقيق

المصدر :المصمحة البيومترية
ب -عممية تدوين الممف :حيث يتـ حجز المعمومات الخاصة بالمواطف صاحب
الممؼ ،بواسطة برنامج خاص بعممية التدويف المبيف في الصورة أدناه ،وذلؾ بالبحث عف
طريؽ إدخاؿ رقـ ممؼ اإليداع التي تـ مسحيا مسبقا ،ننقر عمى أو بمقب صاحب الممؼ
أو بتاريخ ميبلده ،فتظير صورة المعني و" "S12أيقونة معطيات الشخص وتتـ عممية
حجز باقي المعمومات ،كما توضحو الصورة أدناه:

الشكل رقم ( )09واجية البرنامج الخاص بعممية التدوين
 -401السيد سي العربي محمد ،موظي في المرلحة البيومترية ،يوم الثالثاء  ،2018-09-18الساعة من  11:00إلى ، 11:30بمقر البلدية.

المصدر :المصمحة البيومترية
ج -عممية المصادقة :وىي عممية التثبت مف المعمومات ،حيث يتـ التأكد مف نوع الوثيقة جواز
السفر أو بطاقة التعريؼ) مف خبلؿ المقارنة م االستمارة الممموءة مسبقا مف طرؼ المواطف،
والتأكد مف الحالة المدنية األب ،األـ ،الولي الشرعي ،الزوج الحالي ،معمومات عامة كرقـ الياتؼ
مثبل)،

402

كما ىو موضح في الصورة أدناه:

الشكل رقم ( )10واجية البرنامج الخاص بعممية المصادقة

المصدر :المصمحة البيومترية
د -عممية أخذ المعمومات البيومترية :ويتـ فييا أخذ معمومات المعني في مكتب أخذ المعمومات
البصمة ،التصوير ،التوقي ) ،بحيث يتـ عممية البحث بإدخاؿ رقـ إيداع الممؼ ،فتظير مباشرة
المعمومات الخاصة بالمعني ،الذي يتأكد مف المعمومات الخاصة بو باإلطبلع عمييا مباشرة عبر
شاشة الحاسوب ،ويض يده اليمنى األرب أصاب دوف اإلبياـ) عمى جياز مسح البصمات
الضوئي ليتـ مسحيا جميعا دفعة واحدة ،ثـ يض يده اليسرى بنفس الطريقة ،ثـ يتـ مسح اإلبياميف
معا ،وتتـ عممية تصوير المعني بخمفية بيضاء ،واذا كانت الصورة كما ىو مطموب يوق المعني

مباشرة عمى جياز،PAD

403

كما توضحو الصور أدناه:

الشكل رقم ( )11واجية البرنامج الخاص بأخذ المعمومات البيومترية

 -402اٌَ١ل ٍ ٟاٌؼوثِ ٟؾّلِٛ ،ظف ف ٟاٌٍّٖؾخ اٌجِٛ١زو٠خ َٛ٠ ،اٌضالصبء  ،2018-09-18اٌَبػخ ِٓ  10:00ئٌ ، 11:00ٝثّمو اٌجٍل٠خ.
 -403اٌَ١ل ٍ ٟاٌؼوثِ ٟؾّلِٛ ،ظف ف ٟاٌٍّٖؾخ اٌجِٛ١زو٠خ َٛ٠ ،اٌضالصبء  ،2018-09-18اٌَبػخ ِٓ  11:00ئٌ ، 11:30ٝثّمو اٌجٍل٠خ.

المصدر:

المصمحة البيومترية


إرسال الممفات ومتابعتيا :يتـ إرساؿ ممفات جواز السفر وبطاقة التعريؼ الوطنية

البيومترييف إلى مركز إنتاج الوثائؽ البيومترية والمتواجد بمنطقة الحميز والذي تقدر طاقة
إنتاجو اليومية مف  4000إلى20000

جواز عمى المستوى الوطني ،يقوـ

رئيس

المصمحة البيومترية لبمدية المدية بتحضير ممفات جديدة لمف تـ أخذ صورىـ ،فتظير

قائمة عدد ممفات الذيف تـ تصورييـ ولـ تتـ عممية إرساليـ بعد إلى المركز ،فيقوـ بتحويؿ
بياناتيـ البيومترية بالػ Intranetثـ يقوـ بعممية اإلرساؿ عف طريؽ االنترنت تحت شبكة
Extranet

الشكل رقم ( )12واجية تحضير الممفات لمتحويل إلى مركز إنتاج الوثائق البيومترية بالحميز

المصدر :المصمحة البيومترية
-2

أثر استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال في إدارة المعرفة وتقديم الخدمة العمومية

في بمدية المدية:
عمى إثر مقابمة أجريناىا م كؿ مف السيد رئيس المصمحة البيومترية والميندس المسؤوؿ
عف عممية رقمنة الحالة المدنية ،فقد كانت خبلصة أجوبتيـ كما يمي:

إف رقمنة جمي سجبلت الحالة المدنية عمى مستوى بمدية المدية واحداث السجؿ البمدي وكذا

الوطني اآللي لمحالة المدنية ،وربط كؿ البمديات وممحقاتيا اإلدارية ،أدى إلى تمكيف المواطف مف
استخراج كؿ وثائؽ الحالة المدنية بصفة آلية مف أي بمدية أو ممحقة إدارية عبر الوطف بإظيار
بطاقة التعريؼ فقط دوف الدفتر العائمي ،ودوف أف يتكبد عناء التنقؿ إلى البمدية األصمية ،فبذلؾ
أصبح بإمكانو استخراج وثائؽ حالتو المدنية في أقؿ وقت ممكف عكس ما كاف عميو في السابؽ،

وخاصة إذا كاف المعني يقطف في والية ،غير التي ولد بيا ،بحيث كاف يمزمو في بعض األحياف

استخرج شيادة الميبلد رقـ 12وحتى تكاليؼ باىظة لمتنقؿ ،إضافة إلى اضطراره
ا
عدة أياـ مف أجؿ

إلى التغيب عف مقر عممو ،وتعطيؿ مصالح أخرى.

404

كما لوحظ ارتفاع مستوى الدقة في تقديـ وثائؽ الحالة المدنية ،وذلؾ بتفادي وتدارؾ نسبة األخطاء
التي كانت في السابؽ ،كزيادة حرؼ أو إنقاصو في المقب أو االسـ ،وخطأ في تاريخ الميبلد مثبل،
والى غيرىا مف األخطاء ،أو حتى عدـ وضوح خط اليد ،وكذا تفادي ازدواجية الشخصية أو اليوية

وىذا ما كاف يعاب عمى النظاـ الكبلسيكي مف خبلؿ حاالت تشابو األسماء ،وعميو فإف رقمنة

الحالة المدنية جاءت لمقضاء عمى الكثير مف األعماؿ الروتينية ،وربح الوقت ،والجيد في استخراج
وثائؽ الحالة المدنية ،األمر الذي أسيـ وبشكؿ كبير في اخت ازؿ الوقت الستخ ارج جمي الوثائؽ،
وأنقص مف عدد الطوابير إلى حد انعداميا أحيانا .وفي نفس السياؽ فإف عممية الرقمنة جاءت
لمحفاظ عمى سجبلت الحالة المدنية األصمية التي تمثؿ اليوية الوطنية لممواطنيف ،وحمايتيا مف

التمؼ والضياع وخاصة ما شيدتو أغمب بمديات الوطف في العشرية السوداء ،كما ساعدت الموظؼ
عمى اإلطبلع عمى السجبلت والقياـ بعممية البحث بسيولة تامة بمجرد ضغط زر عمى الحاسوب،
بدؿ االنتقاؿ إلى المكتب المخصص لحفظ ىذه السجبلت األصمية مما يتطمب وقتا وجيدا كبيريف

يعوداف بالسمب عمى كؿ مف المواطف والموظؼ.405

كما أف المعالجة البيومترية لجواز السفر وبطاقة التعريؼ الوطنية أدت إلى إنشاء قاعدة بيانات

تكنولوجية موحدة حسب وثيقة شيادة الميبلد الخاصة  ،S12وبالتالي رقـ تعريؼ وطني واحد،

وىذا ما جعؿ المعمومات التي يتـ طبعيا عمى بطاقة التعريؼ الوطنية نفسيا الموجودة عمى جواز
السفر البيومتري وعمى  ،S12وبذلؾ قضي عمى اختبلؼ المعمومات في وثائؽ المواطنيف ،كما
مكنت ىذه اآللية في بدايتيا األشخاص الحائزيف عمى جواز السفر البيومتري مف طمب بطاقة
التعريؼ الوطنية البيومترية مف خبلؿ الخدمة االلكترونية الجديدة عبر موق الوزارة ،ودوف عناء

تنقؿ المواطف إلى اإلدارة كما كانت العممية مف قبؿ .بحيث يتـ إببلغ المستفيديف عف تاريخ ومكاف

الحصوؿ عمييا عبر رسالة قصيرة) ،(SMSكما قدمت خدمة جديدة عبر اإلنترنت تمكف المواطنيف
مف طمب جواز السفر البيومتري ومف متابعة م ارحؿ معالجة ممفاتيـ في أي وقت ممكف ،وحتى
خارج أوقات العمؿ دوف تكبد عناء التنقؿ لبلستفسار المتواصؿ إلى المصالح اإلدارية.
إف المعالجة البيومترية لجواز السفر وبطاقة التعريؼ الوطنية عمى مستوى مصالح بمدية

المدية تتـ في دقائؽ معدودة وقميمة ،وكذلؾ بالنسبة إلى عممية إرساؿ الطمبات إلى مركز إنتاج

الوثائؽ البيومترية والمتواجد بمنطقة الحميز ،بحيث يمكف القوؿ أنو يتـ في دقيقتيف فقط وذلؾ عف
 -404مقابلة مع السيد سي العربي محمد ،موظي في مرلحة الحالة المدينة ،يوم الثالثاء  ،2018-09-18الساعة من 10:00
إلى ،11:00بمقر البلدية.
 -405السيد سي العربي محمد ،موظي في المرلحة البيومترية ،يوم الثالثاء  ،2018-09-18الساعة من  11:00إلى ، 11:30بمقر البلدية.

طريؽ االنترنت ،في حيف كاف سابقا يستمزـ ساعات أو أياـ عف طريؽ البريد المحموؿ ،إال أف
الضغط الكبير عمى ىذا المركز حاؿ دوف استخ ارج الوثائؽ البيومترية وخاصة بطاقة التعريؼ
الوطنية في أقؿ وقت ممكف ،وىذا ما جعؿ كؿ مف رئيس المصمحة البيومترية وكذا الميندس
المكمؼ بالعممية يقترحاف إنشاء م اركز أخرى إلنتاج الوثائؽ البيومترية ،وبذلؾ تحقؽ استخ ارج جواز
السفر وبطاقة التعريؼ الوطنية البيومترية في أقؿ وقت ممكف.
تطمبت عممية رقمنة الحالة المدنية وكذا المعالجة البيومترية لجواز السفر وبطاقة التعريؼ

الوطنية توفر التكنولوجيات الحديثة البلزمة ،وعميو تـ تزويد بمدية المدية بالعدد الكافي حسب أري
ميندس اإلعبلـ اآللي) مف أجيزة اإلعبلـ اآللي ،الماسحات الضوئية ،الطابعات ،آالت التصوير
الرقمية ،شبكات االتصاؿ ومختمؼ متطمباتيا م تثبيت البرمجيات الخاصة بكؿ عممية ،بحيث
تتوفر ىذه البرمجيات عمى شروط األمف والحماية لممعمومات الخاصة بالمواطنيف ،كما تـ تزويد
البمدية بمولد كيربائي تحسبا لبلنقطاع في الكيرباء لضماف عدـ توقؼ تقديـ الخدمة لممواطنيف.
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وعميو تتوفر بمدية المدية عمى جمي اإلمكانيات المادية ،والتكنولوجيات الحديثة البلزمة

لتقديـ الخدمة بصفة إلكترونية ،لما ليذه الوسائؿ الحديثة مف أىمية بالغة في ترقية وتطوير الخدمة
العمومية ،انطبلقا مف أف التحوؿ نحو الخدمة العمومية اإللكترونية ال يتـ إال مف خبلؿ توفر ىذه
التكنولوجيات ،فقط حداثة قواعد البيانات والخاصة بجواز السفر وبطاقة التعريؼ الوطنية آلت دوف
حصوؿ المواطف عمييما الكترونيا في الوقت الحالي ،ولكف ستكوف ىذه اإلمكانية متاحة في
المستقبؿ القريب.
تنائج الدراسة:


ساىمت آليات بطاقة التعريؼ وجواز السفر البيومترييف في التحوؿ مف االعتماد

الكمي عمى الورؽ إلى االعتماد عمى الميكانيزـ اإللكتروني.


حققت وسائؿ االتصاؿ التكنولوجية إمكانية االنتقاؿ مف الشكؿ التقميدي إلى الشكؿ

اإللكتروني لمحفظ ،أو ما يسمى بنظاـ األرشفة االلكترونية لكؿ العقود والسجبلت المدنية

مما أسيـ في تدارؾ أزمات الماضي القريب ،كما حدث في العشرية السوداء حيف أحرقت
بعض الييئات اإلدارية والبمديات ،فنجـ عف ذلؾ فقداف بعض العائبلت لكؿ أثر عف
وثائقيـ المدنية وبالتالي صعوبة حصوليـ عمى خدمة استخ ارج وثائؽ الحالة المدنية.


إف عممية رقمنة الخدمة العمومية لمحالة المدنية باستخداـ تكنولوجيا المعمومات

واالتصاؿ مكنت مف استحداث سجؿ وطني الكتروني يربط بيف كافة بمديات القطر
الج ازئري ووزارة الداخمية والجماعات المحمية مف خبلؿ شبكة ربط ،والتي بموجبيا يستطي

 -406مقابلة مع السيد معمرك معمر ،مهندس اإلعالم اآللي بمقر ،يوم الثالثاء  ،2018-09-18الساعة من  11:30إلى ، 12:00بمقر البلدية.

أي مواطف الحصوؿ عمى خدمة استخ ارج وثائؽ الحالة المدنية الخاصة بو في أقؿ وقت
ممكف وذلؾ مف أقرب بمدية أو ممحقة إدارية عمى مستوى الوطف.

خاتمة:
نظ ار ألىمية الخدمة العمومية قامت اإلدارة العمومية الج ازئرية بعدة إصبلحات لتحقيؽ الجودة في
خدماتيا ،وىذا ت ازمنا م ما يحدث في العالـ مف تغي ارت تكنولوجية ،حيث شيدت الج ازئر في
جادة في مجاؿ االىتماـ بنوعية الخدمات الصادرة عف ىيئات القطاع
السنوات األخيرة خطوات ّ
العاـ ،نتيجة لحتمية التأقمـ م التطو ارت اليائمة في تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ التي عمت
العالـ بأسره ،ونتيجة لمتطمبات اإل اردة الشعبية التي باتت تطمح في الحصوؿ عمى خدمة عمومية
ذات نوعية ومستوى يرقي إلى تطمعاتيا شأنيا شأف باقي األمـ ،فضبل عف الت ازـ الدولة بتجسيد
فعاؿ وقادر عمى التأقمـ لتمبية حاجات األف ارد
مؤش ارت الحكـ ال ارشد والتي تقتضي بناء قطاع عاـ ّ
المتطورة والمتغيرة.

ولقد جاءت ىذه الد ارسة لموقوؼ عمى بوادر ترقية الخدمة العمومية عمى مستوى نواة التنظيـ

اإلداري في الجزائر متمثمة في البمدية ،وفي بمدية المدية كمحؿ الد ارسة ،وتجمّت في العديد مف

المظاىر ،أبرزىا التوجو نحو االستخداـ النوعي لتكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ لتبسيط اإلج ارءات
اإلدارية وتسييبل لحياة المواطف اليومية ،الذي يعتبر المستفيد األكبر مف عممية الرقمنة التي باتت
تتيح لو الحصوؿ عمى وثائؽ حالتو المدنية بصفة إلكترونية في كؿ حيف ،ومف أي مكاف ،بأكثر

دقة وبأقؿ تكمفة ،تجسيدا لمبدأ تقريب اإلدارة مف المواطف ،وتحقيقا لكوف البمدية الجماعة اإلقميمية

التي تشكؿ قاعدة البلمركزية.
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المالحق:

ممحق رقم ( :)01دليل المقابمة المقننة

مساىمة تكنولوجيا االتصال وادارة المعرفة في ترقية
الخدمة العمومية

(دراسة حالة بمدية وزرة)
The contribution of communication technology and
knowledge managemnet in thepromotion
of public service
)(case study of the municipality of ouzera
التاريخ  / 2018-09-18 :الساعة مف  10:00إلى / 12:00اليوـ  :الثبلثاء
المكاف  :مقر بمدية وزرة

تحية طيبة،
ّ
إنني أشكركـ عف منحي جزءا مف وقتكـ وأذكركـ باسمي "الطالبة"  :آماؿ سي موسى ،طالبة

بكمية عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ بجامعة الجزائر  ،-03-قدمت
دكتوراه تخصص االتصاؿ التنظيمي ّ
لمحاورتكـ في إطار بحث يتناوؿ موضوع "تكنولوجيا االتصاؿ وادارة المعرفة ودورىما في ترقية
الخدمة العمومية" ،إذا كنتـ ال تروف مانعا سأقوـ بتسجيؿ أجوبتكـ حتى أتذكرىا ،وأعاىدكـ أف ما
تدلوف بو سيمحى بمجرد انتياء البحث ،كما أف كبلمكـ سيبقى جد سري وال يستعمؿ إال لغرض

البحث العممي البحت .واذا كنتـ مستعديف اآلف سأشرع في طرح األسئمة المنوطة بمسؤولياتكـ في
ىذا المنصب.
مصدر التقديم :موريس أنجرس ،منيجية البحث العممي في العموـ اإلنسانية :تدريبات عممية،
ترجمة :بوزيد صح اروي وآخروف ،دار القصبة لمنشر ،2006 ،ص.267

دعنا نتحدث ّأوال عن تاريخ عصرنة اإلدارة العمومية:
 -1كيؼ كانت بدايات رقمنة الحالة المدنية والمعالجة ببمدية المدية؟
دعنا نتحدث اآلن عن وسائل االتصال التكنولوجية المستعممة في البمدية

التكنولوجية التي تـ توفيرىا لضماف سير العمؿ الجيد لرقمنة
 -2ما ىي أىـ وسائؿ
ّ
الحالة المدنية ببمدية المدية ؟
-3

فيما تمثؿ البرمجيات المساىمة في رقمنة الحالة المدنية؟ ىؿ يمكننا الحصوؿ عمى

صورة خاصة بواجية كؿ برنامج؟

دعنا نتحدث اآلن عن عمميات إصدار الوثائق البيوميترية
-4

ما ىي المراحؿ التي تمر بيا عممية إيداع ممؼ جواز السفر وبطاقة التعريؼ

البيومترييف؟ ىؿ يمكننا الحصوؿ عمى صور خاصة بكؿ مرحمة مف مراحؿ طمب
االستخراج البيومتري؟

دعنا نختم حديثنا عن آثار تكنولوجيا المعمومات واالتصال في إدارة المعرفة عمى تقديم الخدمة
العمومية في بمدية المدية
-5

في رأيكـ كيؼ أثرت استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ في إدارة المعرفة

وتقديـ الخدمة العمومية في بمدية المدية؟

اإلعالم الجديد واإلرىاب،

(المشكمة والحمول)
New media and terrorism
Problem and solutions

صــــادقي فــــــوزية
باحثــــــــة دكتـــــــوراه إعــــالم و اتصــــال جامعـــــة صالح بوبنيدر
قسنطينــــــة  -الجزائر

الممخص :راىف اإلعبلـ الجديد عمى العديد مف التحديات عمى غرار تصاعد موجة اإلرىاب ،مف خبلؿ تنوع
واضح لممنابر اإلعبلمية ،وما صعد ذلؾ ىو االمتداد الجغرافي ليذه الظاىرة واستفحاليا في فترة قياسية مف الزمف،
أمنيا سارعت عدة أطراؼ لتضييؽ النطاؽ والقضاء عمى اإلرىاب كتدخؿ حمؼ "النيتو" في منطقة الشرؽ األوسط

،وىذا ما جعؿ اإلعبلـ الجديد سبلحا ذو حديف مف جية ساعد الجماعات اإلرىابية عمى توسي تواجدىا مف خبلؿ
بث أشرطة فيديوىات عبر االنترنيت والتي تتداوليا الوسائؿ اإلعبلمية ومف جية أخرى ساىـ اإلعبلـ الجديد في
رصد الجرائـ التي يقوـ بيا اإلرىاب في العالـ فالتنظيمات اإلرىابية تستند عمى الوسائؿ اإلعبلمية الحديث قصد
إيصاؿ مطالبيا والحصوؿ عمى معمومات حوؿ الخسائر التي خمفتيا عممياتيا في المقابؿ تتسارع األطراؼ

اإلعبلمية لتحقيؽ السبؽ الصحفي وىذا ما أدى إلى تسميط الضوء عمى المشاكؿ والحموؿ لئلعبلـ الجديد وقضايا

اإلرىاب  ،المشكمة تكمف في تدقيؽ اإلعبلـ واالتصاؿ الدولي في األحداث اإلرىابية وبث حيثياتيا والتعمؽ في
التحميؿ ،ما أكسبيا أىمية قصوى بيف تمؾ األحداث الدولية المتسارعة ،وأدى ذلؾ إلى تعميؽ رقعة الظاىرة اإلرىابية
عولمة اإلرىاب الدولي( ،أما عف الحموؿ المقترحة فيي رىينة لتصاعد موجة اإلرىاب ومدى اجتياد المجتم

الدولي بسف قوانيف تنظـ اإلعبلـ و وسائمو المتطورة ومدى التعاطي اإلعبلمي ليذه الظاىرة ،أي االبتعاد عف
التضخيـ والتيويؿ الذي عرفتو في اآلونة األخيرة.

الكممات المفتاحية  :اإلعبلـ الجديد ،اإلرىاب  ،وسائؿ اإلعبلـ  ،التطرؼ اإلرىابي ،عولمة اإلرىاب الدولي .

*Abstract
The new media has been betting on many challenges along the lines of the wave of
terrorism, through a clear diversity of media platforms. This has been exacerbated by
the geographic spread of this phenomenon and its escalation in a record period of
security. , Which made the new media a double-edged weapon on the one hand helped
the terrorist groups to expand their presence through the broadcasting of videos on the
Internet, which are traded by the media and the new media has contributed to
monitoring the crimes committed by terrorism in the world, In addition, the media
parties are quick to achieve a press lead. This has led to highlighting the problems and
solutions of the new media and terrorism issues. The problem lies in the scrutiny of the
media and international communication in terrorist events and broadcasting. (The
globalization of international terrorism), and the proposed solutions are hostage to the
escalation of the wave of terrorism and the extent to which the international community
To enact laws regulating the media and its advanced means and the extent of media
exposure to this phenomenon, that is, move away from the amplification and
intimidation that I have known in recent times.
Keywords: new media, terrorism, media, terrorist extremism, globalization of
international terrorism.

 المشكمة والحموؿ( وعف، تتمحور إشكالية حوؿ اإلعبلـ الجديد واإلرىاب: اإلشكالية-1
ىذا ما أدى، والمضاميف اإلعبلمية التي روجت بشكؿ أو بآخر لظاىرة اإلرىاب وأدت إلى استفحالو
 وأىـ ما تعرض لو اإلعبلـ،إلى تسميط الضوء عف الطرؽ التي تناوؿ بيا اإلعبلـ قضايا اإلرىاب
الجديد مف تحديات أثناء المعالجة اإلعبلمية ليذه الظاىرة التي عرفت تصيدا خطي ار في العالـ
حيث ركزت وسائؿ اإلعبلـ عمى ظاىرة اإلرىاب،بشكؿ عاـ ومنطقة الخميج العربي بوجو خاص
.بشكؿ غير مسبوؽ وأولتو اىتماما واسعا عمى حساب موضوعات أكثر أىمية

لقد حاولت وسائؿ اإلعبلـ العربية الحكومية تقديـ الممارسات اإلرىابية بحذر شديد والتقميؿ مف
 وتصوير مف يقوموف بمثؿ ىذه الممارسات بشكؿ عاـ، حدتيا لعدـ إثارة الذعر بيف المواطنيف
.كمجرميف لضماف إثارة رأي عاـ مجابو ليذه الجماعات
وم انتشار الثورة المعموماتية التي جاءت بأفكار جديدة منيا الصحيحة والممفقة والمضممة ألغراض

 استطاعت ىذه الثورة فعبلً تفجير الحواجز القائمة بيف الشعوب،تحريضية بحتة دوف قيد أو حدود

، وغدت المسارات اإللكترونية تتجاوز الحدود القانونية الدولية القائمة في مختمؼ دوؿ العالـ،والدوؿ
 فإننا،ووحدت سبؿ االتصاؿ والحوار القائمة بيف سكاف مختمؼ مدف العالـ وبمغاتيـ المتعددة

 وىو أف القائـ باالتصاؿ ال يحتاج أف يكوف عضوا في المؤسسات اإلعبلمية، أماـ تحد جديد
 ولكف يستطي صن الحدث ونقمو إلى مئات المبلييف مف المشاىديف، الحكومية أو الخاصة

المستيدفيف في بض ثواف ،فالمنظمات اإلرىابية عممت عمى تطوي وسائؿ اإلعبلـ واالستفادة مف

ثورة االتصاالت في تنفيذ عممياتيا وأجندتيا ومخططاتيا ،واستغمت شبكات التواصؿ االجتماعي
لترويج أفكارىا السمبية وتجنيد الشباب في صفوفيا.

وسائؿ اإلعبلـ العربية ومنيا القنوات الفضائية ومواق التواصؿ االجتماعي مطالبو بتطوير بنيتيا
لتواكب ما يستجد عمى الساحة العالمية والعربية  ،مف خبلؿ تطوير نظميا وبرامجيا وسياساتيا ،
لتسيـ في إيجاد حموؿ لمحد مف ظاىرة اإلرىاب والتطرؼ.
 -التساؤالت كاآلتي:

* التساؤؿ الرئيسي:
كيؼ يؤثر اإلعبلـ الجديد عمى ظاىرة اإلرىاب؟
* التساؤالت الفرعية:
 -1كيؼ ساىـ اإلعبلـ الجديد في تصعيد موجة اإلرىاب في العالـ؟
 -2إلى أي مدى يمكف اعتبار اإلعبلـ الجديد مجاال يساىـ في القضاء عمى ظاىرة اإلرىاب ؟
 -3ما ىي أىـ المشاكؿ والتحديات لئلعبلـ الجديد في ظؿ تصاعد موجة اإلرىاب في العالـ؟
 -3المفاىيم واآلليات

اإلعالم الجديد واإلرىاب:
كممة "اإلرىاب" قديمة في أدبيات الفكر السياسي واالجتماعي واإلنساني،إال أف رواج الظاىرة

والمصطمح المعرفة بو اإلرىاب  )terrorismلـ يبدأ في االنتشار إال في غضوف الثورة الفرنسية
 ،1794حيث كانت الحكومة الثورية في ذلؾ الوقت تستخدـ العنػؼ بصورة منيجية لمقم والسيطرة
عمى مف تشتبو في عدائيـ مف المواطنيف واألجانب.
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وخبلؿ الفترة مف  1870إلى  1920تغير اليدؼ مف استخداـ المصطمح ،فأصبح ُيشير إلى أفراد
وجماعات ومنظمات تعتنؽ أيديولوجيات وعقائد ُمتطرفة إلى حد كبير وتتخذ مف العنؼ والتروي

منيجاً لبسط نفوذىا ولترويج وفرض أفكارىا السياسية،ليستمر استخداـ ُمصطمح اإلرىاب في
النصؼ الثاني مف القرف العشريف ،حيث ُوصمت بو في بعض األحيػػاف الجماعات االنفصالية
والعرقية التي تعمؿ عمى انفصاؿ أقمية معينة عف الدولة األـ

408

.

لكف بعد ىجمات  2001/09/11أصبح اإلرىاب ظاىرة العولمة تجاوزت كؿ الحدود الدولية ،وقد
ساىمت وسائؿ اإلعبلـ في انتشاره بشكؿ أكبر.

وتعتبر كممة "اإلرىاب"مف المفردات التي تواجو اختبلفات حادة في تحديد مضامينيا مفيوميا،

أىدافيا ،أساليبيا،أسبابيا ،ممارستيا وتداعياتيا)،لدرجة أف المؤتمر الدولي الذي عقد في عاـ
 407ػالء اٌل ٓ٠هاّل ،اٌّْىٍخ ف ٟرؼو٠ف اإله٘بة ،كاه إٌٚٙخ  ،ث١وٚد2006 ،
 408اٌّوعغ ٔفَٗ.

 1973لبحث اإلرىاب والجريمة السياسية قد انتيى إلى أف عدـ وجود مفيوـ واضح لؤلسباب التي

تؤدي إلى ممارسة النشاطات التي تنشئ حالة اإلرىاب ىو العقبة التي تحوؿ دوف اقتبلع اإلرىاب

واجتثاث جذوره وعميو سنورد مجموعة مف التعاريؼ ليذه الظاىرة:409

-لغة :تشتؽ كممة "إرىاب" مف الفعؿ "أرىب" ،ويقاؿ أرىب فبلناً :أي خوفو وفزعو ،وىو المعنى

نفسو الذي يدؿ عميو الفعؿ المضعؼ رىب) ،والرىبة ىي الخوؼ والفزع.410

اصطبلحا:تعني كممة إرىاب ،الطرؽ واألساليب التي تحاوؿ بيا جماعة منظمة أو فئة أو حزبتحقيؽ أىدافيا عف طريؽ استخداـ آليات العنؼ والقوة والقسوة وتوجييا ضد األشخاص سواء كانوا

أفرادا أو جماعات أو ممثمي السمطة ممف يعارضوف أىداؼ الجماعة

411

وفي تعريؼ آخر

"اإلرىاب ىو االستخداـ المتعمد لمعنؼ أو التيديد باستخداـ العنؼ مف قبؿ بعض الدوؿ أو مف قبؿ
جماعات تشجعيا وتساندىا دوؿ معينة لتحقيؽ أىداؼ سياسية واستراتيجية ،وذلؾ مف خبلؿ
ممارسة أفعاؿ خارجة عمى القانوف تستيدؼ خمؽ حالة مف الذعر الشامؿ في المجتم ".412

كما عرفتو اتفاقية عصبة األمـ في الفقرة األولى مف المادة األولى عاـ1937بأنو "األعماؿ

اإلجرامية الموجية ضد دولة ما وقصد بيا أو يراد منيا خمؽ حالة مف الرعب في أذىاف أشخاص

معينيف أو مجموعة مف األشخاص أو الجميور العاـ".413

وذكرت لجنة اإلرىاب الدولي التابعة لؤلمـ المتحدة عند وض

مشروع اتفاقية موحدة بشأف

إجراءات مواجية اإلرىاب الدولي سنة  1980أف "اإلرىاب الدولي يعد عمبل مف أعماؿ العنؼ
الخطير أو التيديد بو،يصدر مف فرد أو جماعة سواء كاف ضد األشخاص أو المنظمات،أو المواق

السكنية،أو الحكومية،أو الدبموماسية،أو محاولة ارتكاب أو االشتراؾ أو التحريض عمى ارتكاب

الجرائـ".414

وعرفت االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب عاـ  1998في مادتيا األولى الفقرة الثانية
اإلرىاب عمى أنو ":كؿ فعؿ مف أفعاؿ العنؼ أو التيديد بو أيا كانت بواعثو أو أغراضو،يق تنفيذا

لمشروع إجرامي فردي أو جماعي،وييدؼ إلى إلقاء الرعب بيف الناس،أوترويعيـ بإيذائيـ أو
تعريض حياتيـ أو حريتيـ أو أمنيـ لمخطر،أو إلحاؽ الضرر بالبيئة أو بإحدى المرافؽ أو األمبلؾ

العامة أو الخاصة،أو احتبلليا أو االستيبلء عمييا،أو تعريض أحد الموارد الوطنية لمخطر".415

ِ 409ؾّل اٌٛٙاه،ٞاإله٘بة اٌّفٚ َٛٙاألٍجبة ٍٚجً اٌؼالطhttp://www.assakina.com/files/books/book26.pdf ،
 410اثٓ ِٕظٛهٌَ ،بْ اٌؼوة ،اٌّغٍل األٚي ،كاه ٕبكه ٚكاه ث١وٚد٘1374 ،َ1955 ،ـ439-436 ٓ ،
 411ئثوا٘ ُ١اٌؾ١لهٌٛٛ١َ١ٍ،ٞع١ب اٌؼٕف ٚاإله٘بة ،كاه اٌَبلٌٍْٕ ٟو ٚاٌزٛى٠غ ،ث١وٚدٌ ،جٕبْ.31ٓ ،2015 ،1ٛ ،
 412ػيد ئٍّبػ ،ً١اإله٘بة ٚاٌمبٔ ْٛاٌل144ٓ،ٌٟٚ
ِٖ 413طفِ ٝؾّل ِ،ٍٝٛاإله٘بة اإلٌىزو - ٟٔٚكهاٍخ لبٔ١ٔٛخ ،إِٔ١خ ٔ،فَ١خ ،اعزّبػ١خ ،كاه اٌىزت  ٚاٌٛصبئك اٌم١ِٛخ اٌّٖو٠خ ،اٌطجؼخ
األ.90 ٓ ، 2008،ٌٝٚ
 414ئكه ٌ٠ػط١خ،رٙل٠لاد اإله٘بة اٌل ٌٟٚفِٕ ٟطمخ ّّبي ئفو٠م١ب،اٌّغٍخ اٌغيائو٠خ ٌٍلهاٍبد اٌَ١بٍ١خ،اٌّلهٍخ اٌ١ٕٛٛخ اٌؼٍ١ب ٌٍؼٍَٛ
اٌَ١بٍ١خ ،اٌغيائو،اٌؼلك اٌواثغ ،كَّ٠جو .30 ٓ،2015
 415رٙبٔ ٟػٍ٠ ٟؾ ٝ١ى٠بك،اإلس٘بة ٚٚعبئً ِىبفحزٗ (االرفبل١خ اٌؼشث١خ ٌّىبفحخ اإلس٘بة ،) 1998كاه إٌٚٙخ اٌؼوث١خ،اٌمب٘وح2008،
63.ٓ،

أما في القانوف الدولي فقد ظيرت أولى التعريفات الفقيية لئلرىاب عاـ 1930عند انعقاد المؤتمر

األوؿ لتوحيد القانوف الجنائي في مدينة وارسو في بولندا

416

حيث عرفو سوتيل بأنو "العمؿ

اإلجرامي المصحوب بالرعب أو العنؼ أو الفزع بقصد تحقيؽ ىدؼ محدد" ،وعرفو الفقيو "ليمكيف
"Lemkin

بأنو"يقوـ

عمى

تخويؼ

الناس

بمساىمة

أعماؿ

العنؼ"،

وأما

الفقيو

"جيفانوفيتش" Givanovitchفيرى أف اإلرىاب ىو عبارة عف "أعماؿ مف طبيعتيا أف تثير لدى
شخص ما اإلحساس بالتيديد مما ينتج عنو اإلحساس بالخوؼ مف خطر بأي صورة".417

مف خبلؿ كؿ التعاريؼ السابقة الذكر يتضح أف اإلرىاب ىو عمؿ ينطوي عمى العنؼ والتروي

والتخويؼ والحاؽ الضرر المادي والمعنوي باألشخاص والمجتمعات والدوؿ .ىو استخداـ أدوات
عنيفة بقصد إثارة الخوؼ في نفوس األفراد  ،ومف ثـ فاف مجرد التيديد باستخداـ ىذه األدوات أو
وسائؿ العنؼ يكفي في حد ذاتو إلى وقوع جريمة إرىابيو ،ويظير ذلؾ مف خبلؿ :قانوف العقوبات
األردني " :جمي األفعاؿ التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائؿ كاألدوات المتفجرة
والمواد الممتيبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامؿ الوبائية أو الجرثومية التي مف شانيا أف

تحدث خط ار عاما.

مما الشؾ فيو إف ىنالؾ ارتباط كبير بيف اإلعبلـ وكافة األحداث التي تشيدىا الساحة العربية
ومف األمور التي يجب أف ننتبو إلييا في عصرنا اإلعبلمي الحالي ىو عبلقة اإلعبلـ العربي
باإلرىاب الذي يشيده العراؽ وقبؿ البدء
بالحديث عف ىذه العبلقة الفريدة والتحالؼ اإلعبلمي اإلرىابي ال بدلنا مف اإلشارة لتعريؼ

اإلرىاب ومنيا ىذه التعريفات:

 .1تعريؼ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة المقترح عاـ  1937,كافة األفعاؿ اإلجرامية ضد دولة
مف الدوؿ التي مف شأنيا بحكـ طبيعتيا أو ىدفيا إثارة الرعب في نفوس شخصيات معينة أو
جماعات مف األشخاص أو في نفوس العامة
 .2وقرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عاـ  1999بشأف إجراءات مكافحة اإلرىاب الدولي
وتضمف التأكيد عمى أف األعماؿ اإلجرامية التي مف شأنيا إثارة الرعب في نفوس العامة أو

مجموعة مف األشخاص ألغراض سياسية غير مبررة تحت أي ظروؼ وميما كانت طبيعة
االعتبارات السياسية أو الفمسفية أو االيدولوجية أو الراديكالية أو العرقية أو الدينية أو أي
اعتبارات أخرى تستغؿ لتبريرىا.
 .2تعريؼ االتحاد األوروبي:ىو العمؿ الذي يؤدي لتروي المواطنيف بشكؿ خطير ,أو يسعى إلى
زعزعة استقرار أو تقويض المؤسسات السياسية أو الدستورية أو االقتصادية أو االجتماعية
ِ 416إٌٔ ِؾت اٌل ،ٓ٠اإله٘بة ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌغٕبئ ،ٟهٍبٌخ كوزٛهاٖ ِملِخ ٌىٍ١خ اٌؾمٛق ،عبِؼخ إٌّٖٛهح ػبَ 73 .ٓ ،َ1983
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إلحدى الدوؿ ,أو المنظمات ,مثؿ اليجمات ضد حياة األفراد أو اليجمات ضد السبلمة الجسدية

لؤلفراد أو اختطاؼ واحتجاز الرىائف ,أو إحداث أضرار كبيرة بالمؤسسات الحكومية أو اختطاؼ
الطائرات والسفف ووسائؿ النقؿ األخرى ,أو تصني

أو حيازة المواد أو األسمحة الكيماوية

والبيولوجية ,أو إدارة جماعة إرىابية أو المشاركة في أنشطة جماعة إرىابية.
 -3االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب القاىرة عاـ  1998كؿ فعؿ مف أفعاؿ العنؼ أو التيديد
بو أي كانت بواعثو أو أغراضو ويق تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي وييدؼ إلى إلقاء

الرعب بيف الناس أو ترويعيـ بإيذائيـ أو تعريض حياتيـ أو حريتيـ أو أمنيـ لمخطر أو إلحاؽ
الضرر بالبيئة أو بأحد المرافؽ أو األمبلؾ العامة أو الخاصة أو احتبلليا أو االستيبلء عمييا أو
تعريض احد الموارد الوطنية لمخطر.

418

وبعد التعرؼ عمى اإلرىاب واىـ التعريفات العالمية ليذا الداء المستشري في العالـ وفي العراؽ
خصوصا جدير بنا أف نعرؼ اإلعبلـ لغة واصطبلحا فمعنى اإلعبلـ لغة :نقؿ المعمومات إلى

اآلخريف عف طريؽ الكممة أو غيرىا بسرعة.

واإلعبلـ اصطبلحا ىو" :عممية نشر وتقديـ معمومات صحيحة ،وحقائؽ واضحة و صادقة،
وموضوعات دقيقة ،ووقائ محددة ،وأفكار منطقية وآراء راجحة لمجماىير م ذكر مصادرىا
خدمة لمصالح العاـ "
إذا أييا األحبة ىذا ىو ما اتفؽ عميو الفقياء مف توضيح تعار يؼ لئلرىاب واإلعبلـ فأيف انتـ يا

فضائياتنا العربية مف ىذه التعاريؼ الدولية وىؿ إف تجاىمكـ ليذه القيـ سيستمر إلى ما ال نياية

وموقؼ بعض ىذه الفضائيات واضح وليس خفي في إظيار عدائيا لمشعب العراقي فأي
معمومات صحيحة تبثونو؟
وأي رعب ىذا الذي تزرعونو مف خبلؿ أخباركـ الكاذبة؟
وبالرغـ مف كؿ أساليبكـ التي تمارسونيا في خداع بعض العقوؿ التي انتبيت وستنتبو إلى كؿ

أساليبكـ الماكرة ورغما عنكـ سيبقى عراقنا موحدا وكممتنا اإلعبلمية ستقؼ بوجو تحالفكـ المشئوـ
م اإلرىاب.

اإلعالم الجديد وقضايا اإلرىاب
تعتبر إشكالية العبلقة بيف اإلرىاب ومختمؼ وسائؿ اإلعبلـ المرئية والمسموعة واإللكترونية
موضوعاً

لدراسات

نظرية

وبحوث

عممية

كثيرة،

خاصة

وأف

ىذيف

المصطمحيف

"اإلعبلـ"و"اإلرىاب"مف أكثر المفردات ترداداً لعقود عديدة مضت ،وسيستمراف لعقود أخرى مقبمة،
وذلؾ العتبارات عديدة منيا:419

418

Oxford advanced learner's Dictionary of Current English 1974: Terrorism "use of Violence and
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ٔ 419ج ً١ػجل اٌفزبػ ،اٌــــوؤ ٜاٌٍّزجَــخ :اإلػــالَ ٚاإله٘ـــــــــبةhttp://www.acrseg.org/3703 ،

 كبل االصطبلحيف يتصفاف بالقدـ ،واالستم اررية ،عمى اختبلؼ أدواتيما وتعبيراتيما ،وما
يعترييما مف تطور ،وتجديد في الوظائؼ والوسائط واآلليات واألىداؼ.

 تصاعد الدور المحوري والمؤثر لئلعبلـ ،وانتشار المنظمات والجماعات اإلرىابية ،خاصة بعد
أحداث  11سبتمبر . 2001
 الوظائؼ المتجددة لئلعبلـ واإلرىاب تجعميما حاضريف معاً كمنظومات ،وكإشكاليات في

عبلقتيما بالحريات العامة والشخصية ،والسياسية ،والقانوف ،والنظاـ الدولي ،واأليديولوجيات،

واألدياف ،واألعماؿ االستخباراتية واألمنية...الخ.

 تشابؾ العبلقة بيف اإلرىاب واإلعبلـ وأجيزتو ووسائطو المتعددة،يشير إلى أف كمييما يحقؽ
بعض أىدافو الوظيفية واالحترافية والسياسية ،وىو ما أشار إليو "والتر الكير " Walter
 Laqueurفي مقاؿ نشر في مجمة ىاربرز Harpers420

 عاـ " 1976إف اإلعبلمي ىو أفضؿ صديؽ لئلرىابي ،ويقوؿ غيره أيضا أف "اإلعبلمي ىو
شريؾ اإلرىابي".

 سعي كؿ مف اإلعبلـ واإلرىاب كجزء مف وظائفيما وأىدافيما وراء اآلخر ،فمختمؼ وسائؿ
اإلعبلـ تسارع إلى السبؽ اإلعبلمي لكؿ ما يمارسو اإلرىاب مف عنؼ وتخريب واغتياالت
لتزويد الجميور بالمعمومات ،وفي نفس الوقت تسعى الجماعات اإلرىابية وراء وسائؿ اإلعبلـ
المختمفة لتحقيؽ أىدافيا المتمثمة في إشاعة الرعب والخوؼ وعدـ االستقرار.

 لطالما كاف العنؼ بمختمؼ أشكالو المادي ،الرمزي ،المفظي...جزء مف األنساؽ السياسية
والدينية واإليديولوجية واالجتماعية والثقافية لممجتمعات اإلنسانية ،وىو ما يؤدي بدوره إلى
االحتجاج والفوضى والتطرؼ واإلرىاب.
لك ػ ػػف السػ ػ ػؤاؿ المس ػ ػػتمر ح ػ ػػوؿ ى ػ ػػذه العبلق ػ ػػة ىو:ى ػ ػػؿ يق ػ ػػدـ اإلع ػ ػػبلـ م ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ تناول ػ ػػو
لمعممي ػ ػػات اإلرىابي ػ ػػة سػ ػ ػواء بص ػ ػػورة مباشػ ػ ػرة أو غي ػ ػػر مباشػ ػ ػرة ،أو بطريق ػ ػػة مقص ػ ػػودة أو غي ػ ػػر
مقص ػ ػػودة خدم ػ ػػة م ػ ػػا لئلرى ػ ػػابييف؟ أـ أف التغطي ػ ػػة اإلعبلمي ػ ػػة لمعممي ػ ػػات اإلرىابي ػ ػػة م ػ ػػف ش ػ ػػانيا
أف ت ػ ػػدعـ جي ػ ػػود الحكوم ػ ػػة والس ػ ػػمطات األمني ػ ػػة بي ػ ػػدؼ مواجيتي ػ ػػا والقض ػ ػػاء عمييا؟حقيق ػ ػػة م ػ ػػف
الصػ ػػعب إطػ ػػبلؽ تعميمػ ػػات حػ ػػوؿ مػ ػػدى تػ ػػأثير أحػ ػػد ىػ ػػذيف المتغيرينفػ ػػي اآلخػ ػػر ،حيػ ػػث توجػ ػػد
نظريتاف رئيسيتاف تتناوالف ىذا اإلشكاؿ العاـ وىما:

421

نظريــــة العالقــــة الســــببية بــــين الخطــــاب اإلعالمــــي واإلرىــــاب :ومفػ ػػاد ىػػػذه النظريػ ػػة ىػ ػػو

أف :التغطيػ ػ ػ ػػة اإلعبلميػ ػ ػ ػػة لئلرىػ ػ ػ ػػاب تػ ػ ػ ػػؤدي إلػ ػ ػ ػػى انتشػ ػ ػ ػػاره"اإلرىػ ػ ػ ػػاب" ،باعتبػ ػ ػ ػػار العمميػ ػ ػ ػػات
اإلرىابي ػ ػػة ى ػ ػػي نتيج ػ ػػة طبيعي ػ ػػة لمتغطي ػ ػػة اإلعبلمي ػ ػػة ،الف ى ػ ػػذه األخيػ ػ ػرة تعم ػ ػػؿ عم ػ ػػى تيوي ػ ػػؿ
420
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األحػ ػػداث قصػ ػػد زيػ ػػادة المبيعػ ػػات وبالتػ ػػالي تحقيػ ػػؽ أكبػ ػػر قػ ػػدر ممكػ ػػف مػ ػػف ال ػ ػربح ،وفػ ػػي نفػ ػػس
الوق ػ ػػت يعتم ػ ػػد اإلرى ػ ػػاب عمػ ػ ػػى اإلع ػ ػػبلـ لتحقي ػ ػػؽ المزي ػ ػػد مػ ػ ػػف الفػػ ػػزع فػػ ػػي أوسػػ ػػاط الجمػ ػ ػػاىير
ولمحص ػ ػػوؿ عم ػ ػػى الش ػ ػػرعية ل ػ ػػدى الػ ػ ػرأي العاـ،وتؤك ػ ػػد ى ػ ػػذه النظري ػ ػػة عم ػ ػػى ف ػ ػػرض المزي ػ ػػد م ػ ػػف
القي ػ ػػود عم ػ ػػى وس ػ ػػائؿ اإلع ػ ػػبلـ م ػ ػػف ط ػ ػػرؼ الحكوم ػ ػػات ،لك ػ ػػف ى ػ ػػذا التص ػ ػػور يعتبػػ ػػر وسػػ ػػائؿ
اإلع ػ ػػبلـ ض ػ ػػحية لئلرى ػ ػػاب بطريق ػ ػػة أو ب ػ ػػأخرى ،في ػ ػػي إم ػ ػػا تتن ػ ػػاوؿ الح ػ ػػدث اإلرى ػ ػػابي وتحق ػ ػػؽ
أث اًر نفسياً مروعاً ،واما تتجاىمو بسبب قيود الحكومات فتفقد بذلؾ مصداقيتيا.

نظريـــة العالقـــات المتباعـــدة بـــين الخطـــاب اإلعالمـــي واإلرىـــاب :حس ػػب ى ػػذه النظري ػػة فان ػػو

ال توجػ ػػد أي عبلقػ ػػة قائمػ ػػة بػ ػػيف ىػ ػػذيف المتغي ػ ػريف ،وليػ ػػذا يػ ػػدعوا أصػ ػػحاب ىػ ػػذه النظريػ ػػة إلػ ػػى
ع ػ ػػدـ الت ػ ػػدخؿ ف ػ ػػي أداء وس ػ ػػائؿ اإلع ػ ػػبلـ عام ػ ػػة وف ػ ػػي عبلقتي ػ ػػا باإلرى ػ ػػاب خاص ػ ػػة ،ألن ػ ػػو م ػ ػػف
غي ػ ػ ػػر المعق ػ ػ ػػوؿ حس ػ ػ ػػب رأيي ػ ػ ػػـ أف تك ػ ػ ػػوف ىن ػ ػ ػػاؾ عبلق ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػػيف الط ػ ػ ػػرح اإلعبلم ػ ػ ػػي لقض ػ ػ ػػايا
معدلػ ػػو ،فػ ػػي عصػ ػػر يرتف ػ ػ فيػ ػػو مسػ ػػتوى ثقافػ ػػة وتعمػ ػػيـ المتمقػ ػػي ،إضػ ػػافة إلػ ػػى
اإلرىػ ػػاب وزيػ ػػادة ّ
ذلػ ػ ػػؾ فيػ ػ ػػـ يػ ػ ػػروف أف حرمػ ػ ػػاف اإلرىػ ػ ػػابييف مػ ػ ػػف الوصػ ػ ػػوؿ إلػ ػ ػػى وسػ ػ ػػائؿ اإلعػ ػ ػػبلـ ُيسػ ػ ػػاىـ فػ ػ ػػي
تكػ ػ ػرار أح ػ ػػداث العن ػ ػػؼ باس ػ ػػتخداـ وس ػ ػػائؿ أكث ػ ػػر ش ػ ػػناعة ف ػ ػػي مختم ػ ػػؼ األم ػ ػػاكف وعب ػ ػػر فتػ ػ ػ ارت

زمنية مختمفة ،ليحققوا بذلؾ خسائر مادية وبشرية أكبر بيدؼ إيصاؿ رسالتيـ.
إف المعالجػ ػػة اإلعبلميػ ػػة ألحػ ػػداث العنػ ػػؼ واإلرىػ ػػاب أدت إلػ ػػى خمػ ػػؽ رأي عػ ػػاـ مؤيػ ػػد أو معػ ػػارض
ليػ ػػا ،لكػ ػػف ىػ ػػذا ال يعنػ ػػي بػ ػػأف حريػ ػػة الػ ػػنظـ اإلعبلميػ ػػة تشػ ػػكؿ سػ ػػببا لئلرىػ ػػاب ،الف فػ ػػرض القيػ ػػود
عم ػ ػ ػػى وس ػ ػ ػػائؿ اإلع ػ ػ ػػبلـ وغي ػ ػ ػػاب حري ػ ػ ػػة التعبي ػ ػ ػػر وحج ػ ػ ػػب المعموم ػ ػ ػػات ف ػ ػ ػػي ع ػ ػ ػػالـ يش ػ ػ ػػيد ث ػ ػ ػػورة

معمومػ ػػات تُتػ ػػيح لمجمي ػ ػ بمػ ػػا فييػ ػػا الجماعػ ػػات اإلرىابيػ ػػة التحػ ػػرر مػ ػػف كػ ػػؿ أن ػ ػواع القيػ ػػود التقميديػ ػػة
ىػ ػػو الػ ػػذي سػ ػػيؤدي إلػ ػػى تنميػ ػػة فكػ ػػر متطػ ػػرؼ ،لكػ ػػف وفػ ػػي نفػ ػػس الوقػ ػػت ال يمكػ ػػف تجاىػ ػػؿ حقيقػ ػػة
وجػ ػ ػػود عبلقػ ػ ػػة مصػ ػ ػػمحة مشػ ػ ػػتركة ومتبادلػ ػ ػػة بػ ػ ػػيف وسػ ػ ػػائؿ اإلعػ ػ ػػبلـ واإلرىػ ػ ػػابييف ،خاصػ ػ ػػة أف مػ ػ ػػا
يعػ ػػاب عمػ ػػى اإلعػ ػػبلـ عمومػ ػػا تجاىمػ ػػو التطػ ػػرؽ لؤلسػ ػػباب الرئيسػ ػػية التػ ػػي أدت إلػ ػػى بػ ػػروز وتطػ ػػور
ظ ػ ػػاىرة اإلرىػ ػػاب بالتحمي ػ ػػؿ والد ارسػ ػػة  ،وعميػ ػػو يمك ػ ػػف القػ ػػوؿ أف ىنػ ػػاؾ بع ػ ػػديف أو ج ػ ػػانبيف لعبلق ػ ػػة

اإلعبلـ باإلرىاب ،بعد ايجابي وبعد سمبي.

 -/1البعد االيجابي لعبلقة اإلعبلـ باإلرىاب
يقوـ اإلعبلـ بدور محوري في المجتمعات المعاصرة،في تشكيؿ الوعي الفردي والجمعي بضرورة
مواجية ظاىرة اإلرىاب التي عرفت انتشا ار واسعا في السنوات األخيرة والتصدي لتداعياتيا ،حيث
أصبح بإمكاف وسائؿ اإلعبلـ المساىمة في ترسيخ اتجاىات رافضة لئلرىاب والعنؼ لدى الرأي
العاـ مف خبلؿ:
 تشجي روح االعتداؿ والوسطية والحوار اليادئ والمناقشة الموضوعية لمختمؼ اآلراء.
 إطبلع المواطنيف عمى حجـ الدمار واآلثار السمبية المترتبة عف ظاىرة اإلرىاب.

 ال يسمح نشر وتدفؽ المعمومات الصحيحة عف ظاىرة اإلرىاب والتطرؼ بوجود تكينات
وتأويبلت ،لكنو يسمح في نفس الوقت بتوعية المواطف التخاذ كافة التدابير الوقائية.

 نشر الجيود األمنية مف خبلؿ مختمؼ وسائؿ اإلعبلـ لردع كؿ مف تسوؿ لو نفسو القياـ
بمثؿ ىذه الجرائـ ،كما يمكف مف خبلؿ اإلعبلـ توضيح األنظمة والقوانيف والعقاب الذي
سيواجيو ىؤالء المجرميف.
 رصد ظاىرة اإلرىاب مف أجؿ تحميؿ أسبابيا ودوافعيا ،والتوصؿ إلى مصادر التمويؿ
وأسموب تجنيد األتباع وبناء النظـ والحصوؿ عمى األسمحة وتسمسؿ تمرير األوامر.

 -4واقع اإلعالم الجديد في ظل اإلرىاب في العالم:

يسعى اإلرىاب إلى الشيرة والوصوؿ إلى العمنية وعقوؿ الناس وعواطفيـ والرأي العاـ المحمّي

والدولي ،وقد فطف اإلرىابيوف ألىمية اإلعبلـ ودوره في اإلعبلف المجاني عنيـ واكساب األىمية
لقضاياىـ التي يتـ تداوليا ،والتي يتـ تبنييا باعتبارىا األكثر خطورة وتيديدا ،لذلؾ تأخذ التنظيمات
اإلرىابية في الحسباف دور اإلعبلـ عند التخطيط لتنفيذ ىجماتيا ،باعتباره المنفذ الذي تطؿ مف
خبلؿ مؤسساتو عمى الرأي العاـ ،كما تحرص عمى تحقيؽ التواصؿ الدائـ م الجماىير الواسعة
مف خبلؿ استخداميا لوسائؿ اإلعبلـ التقميدية والجديدة لما تتميز بو ىذه األخيرة مف تفاعمية

واستم اررية وقمة التكمفة واختصار الوقت ،إضافة إلى إقامة صبلت خاصة م بعض الوسائؿ
اإلعبلمية خاصة الفضائيات التمفزيونية الواسعة االنتشار ،الصحافة ووكاالت األنباء.422

فالمقاببلت اإلعبلمية الحية م اإلرىابييف ىي بمثابة فرصة كبيرة ليـ لكي يوضحوا لمجميور
األسباب والدواف التي دفعتيـ لذلؾ ،فينشأ تفيـ وتعاطؼ م تمؾ الدواف واألسباب ،وىو ما حدث
في أوؿ مقابمة تمفزيونية تجرى م

أسامة بف الدف في أواخر مارس  1997م

شبكةCNNاإلخبارية،كما أنيـ يريدوف مف وسائؿ اإلعبلـ مساعدتيـ في تضخيـ جرائميـ وتعظيـ
األضرار التي أصابت المجتم جراء األعماؿ اإلرىابية ،بيدؼ نشر الخوؼ والرعب وزعزعة األمف
االستقرار ،وىو ما يؤدي إلى خسائر اقتصادية خاصة في قطاع السياحة ،وفقداف الناس الثقة في
قدرة حكوماتيـ عمى توفير الحماية ليـ ،وعميو فاألساس الذي تقوـ عميو اإلستراتيجية اإلعبلمية

لئلرىابييف ىو أف يخوضوا حرباً دعائية ونفسية واعبلمية لتحقيؽ ىدفيف أساسييف423وىما:إثارة انتباه
العالـ إلى كوف اإلرىاب موجود ،وأف اإلرىابييف أصحاب قضية وجب االعتراؼ بيا ،إضافة إلى

الحصوؿ عمى الشرعية الدولية لقضيتيـ والتعاطؼ معيا ،وفي ىذا اإلطار أشارت

الباحثة " "Nacosعاـ  2002إلى مسألة إصرار اإلرىابييف عمى استخداـ وسائؿ اإلعبلـ لنشر

 _ 422نريرة تاميhttp://anntv.tv/new/showsubject ،
 _ 423نريرة تامي ،مرجع سابق

أفعاليـ وقضاياىـ في إطار مفيوـ جديد أسمتو
.Mediated Terrorism

424

المروج عبر اإلعالم" Mass
بػ "اإلرىاب
ّ

وحسب رأي العديد مف الباحثيف والمختصيف أمثاؿ" Wardlawفاف ىناؾ عبلقة تكاممية ومصمحة

متبادلة )Symbiotic relationship(بيف اإلعبلـ واإلرىاب ،حيث يروف أف ىذه العبلقة
تسوقو ،فمف جية
أصبحت اآلف تشبو شراكة بيف مؤسستيف إحداىما تقوـ بصن الحدث واألخرى ّ
يعتبر اإلعبلـ بمثابة سبلح استراتيجي لئلرىاب،لما يوفره ليـ مف دعاية وديمومة واستم اررية عف
طريؽ المبالغة في الحديث عف أفعاليـ ،ونشر وبث صور مرعبة عف ضحاياىـ والدمار والخراب
الذي خمفتو العمميات التي يقوموف بيا ،وبث رسائؿ دعائية لزعمائيـ ،وفي المقابؿ يضمف اإلرىاب

لئلعبلـ تحقيؽ مصالح مينية مف خبلؿ االنفراد بتغطية عممياتيـ ونشر وثائقيـ ،أقواليـ وأفعاليـ،

وأخرى مادية عف طريؽ تحقيؽ الشيرة وزيادة المبيعات وتحقيؽ األرباح ،وىذا ما دف مارجريت
تاتشرإلى وصؼ الدعاية المجانية التي تقدميا وسائؿ اإلعبلـ لئلرىابييف" :بأنيا األكسجيف البلزـ
لئلرىاب الذي ال يستطي االستغناء عنو ،ألف تغطية الحدث اإلرىابي إعبلمي ًا يحقؽ مكاسب

تكتيكية واستراتيجية لمقائميف عميو".

ويؤكد ىؤالء المختصيف والميتميف أف لئلعبلـ والدعاية في أحياف كثيرة أىمية تزيد عمى العمؿ
اإلرىابي نفسو"العمؿ اإلرىابي ليس شيئاً في حد ذاتو ،التشيير
426
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ىو كؿ شيئ" ،باعتبار التغطية

المزيد مف أعماؿ العنؼ ،وتمنح االعتراؼ والشرعية

اإلعبلمية المكثفة والمستمرة لئلرىاب تٌخمؼ
لئلرىابييف،ويقوؿ الباحث التركي أسفت تمجان في ىذا الصدد" :يمثؿ العمؿ اإلرىابي في حد ذاتو
بداية اإلرىاب ،بداية آللية أكثر تعقيداً وىي الدعاية ،فاإلرىاب والجماعة اإلرىابية ستكوف غير

وم ْحبطة ،إذا ما عرفت أف جريمتيا لف تُكتشؼ ،ولف تَجذب اىتماـ المجتم "،
سعيدة عمى اإلطبلؽ ُ
لكف تجدر اإلشارة أف ىناؾ نوع مف الدعاية غير المقصودة ،ونعني بيا مجموعة العوامؿ والظروؼ
التي تجعؿ مف التغطية اإلخبارية عمبلً دعائياً ،دوف أف يكوف ذلؾ مف أىداؼ الصحفي أو

المؤسسة اإلعبلمية ،ويرج ذلؾ إلى الضوابط السياسية والثقافية التي توجو الصحفي إلى اختيار

أحداث معينة واالىتماـ ببعض جوانبيا دوف جوانب أخرى ،وىو ما قد تجعؿ التغطية اإلخبارية

عمبلً دعائياً ،كما أنو وبحكـ أف وظيفة وسائؿ اإلعبلـ الرئيسية ىي اطبلع األفراد والجماعات

بحقيقة ما يجري داخؿ مجتمعاتيـ ،فقد تتحدث ىذه الوسائؿ عف األحداث اإلرىابية بحماس أحياناً

فيو مبالغة ،لتتحوؿ بذلؾ التغطيات اإلخبارية إلى تغطيات دعائية لئلرىابييف ،يحصموف مف ورائيا
عمى حضور إعبلمي مجاني عمى الصعيد المحمي والعالمي ،وليذا السبب اقترحت المجنة الخاصة

 _ 424المرجع نفسه
 _ 425محمد السماك ،اإلرهاب ،والعني السياسى ،دار النفائس ،بيروت  ،8554ص82
١ٖٔ _ 426وح ربِِ ،ٟوعغ ٍبثك

بموضوع اإلرىاب الدولي التابعة لؤلمـ المتحدة عمى الدوؿ427أف تحصر تغطيتيا اإلخبارية لؤلعماؿ

اإلرىابية في حدود ضيقة ،وذلؾ لحرماف اإلرىابييف مف تحقيؽ ىدفيـ المتمثؿ في الحصوؿ عمى
أكبر دعاية دولية ممكنة لعممياتيـ لكف بيذا يكوف اإلعبلـ في حيرة ،ففي حالة تجاىؿ اإلعبلـ

لمعمؿ اإلرىابي ،فإنو بذلؾ يتنكر لرسالتو السامية ،والمتمثمة في إطبلع الرأي العاـ عمى حقيقة ما
يحدث مف أحداث ووقائ ميما كانت سمبية ،وفي حالة أولى اىتماما لمعمميات اإلرىابية ،فإنو سيق
في فخ اإلرىابييف ،ويجد نفسو مسخ اًر لخدمة اإلرىاب واإلرىابييف بطريقة غير واعية وغير

مقصودة.

انطبلقا مما سبؽ يمكف القوؿ أنتناوؿ اإلعبلـ لموضوع اإلرىاب ال يزاؿ يطرح إشكاال كبي ار

في الكيفية والطريقة التي ينبغي أف ُيعالج بيا ،وىو ما يؤكده "Dominique Woltonفي قولو:
"إف اإلرىاب ىو ممؼ صعب في التحرير" 428وتعود أسباب استمرار ىذا اإلشكاؿ انطبلقا مف درجة
التعقيد والتشابؾ ،وكذلؾ العتبارات أخرى يحددىا الخبير اإلعبلمي أديب خضور في النقاط التالية:
 اختبلؼ النظرة إلى ظاىرة اإلرىاب بسبب اختبلؼ تعريؼ اإلرىاب كمفيوـ؛ فما نراه نحف
إرىابا يعتبره اآلخر مقاومة والعكس.

 إشكالية تسييس التغطية اإلعبلمية لمعمميات اإلرىابية؛ عمى أساس غياب االحترافية مف
جية أو العتبارات براغماتية.
 االختبلؼ عمى مستوى السياسات اإلعبلمية ،فكؿ دولة تحاوؿ تكيؼ سياستيا اإلعبلمية
وفقا لطبيعة نظاميا السياسي ومصمحتيا القومية بالدرجة األولى.
 الطريقة التي يتـ مف خبلليا إدارة وسائؿ اإلعبلـ ،وحسب آراء الذيف يديرونيا ،وكذا حسب
.I

الخطط اإلستراتيجية القريبة أو بعيدة المدى التي تَ َـ وضعيا.
سمات المعالجة اإلعبلمية العربية لظاىرة اإلرىاب ،وانعكاسات ذلؾ عمى األمف القومي

لمدوؿ العربية
أماـ األحداث المتسارعة التي تجتاح العالـ والطروحات المتعددة التي تجعؿ اإلعبلـ يقؼ
في مفترؽ الطرؽ بيف المواجية ونقؿ المعمومات وبيف الكتماف أو االنتقاء تأتي المينية اإلعبلمية

لتطرح نفسيا في الواجية ،ولعؿ المتأمؿ في اإلعبلـ العربي في السنوات األخيرة وتعاممو م ظاىرة

اإلرىاب الذي عرفت تزايدا في المنطقة العربية ،يبلحظ غياب رؤية تكاممية لدور اإلعبلـ في إطار
إستراتيجية واضحة وىادفة ،ويبلحظ أف وكاالت األنباء العالمية عادة ىي التي تحدد األجندة
واألولويات حسب ما يحمو ليا وحسب مفيوميا لئلرىاب وحسب قيميا ومعتقداتيا وسياستيا

١ٖٔ _ 427وح ربِِ ،ٟوعغ ٍبثك
 _ 428نريرة تامي ،مرجع سابق

وايديولوجيتيا ،429وىو ما يجعؿ عبلقة اإلرىاب واإلعبلـ مرنة وسيمة التوجيو ،كما يبلحظ أف
أنظمة الحكـ في معظـ الدوؿ العربية ىي التي تحتكر األنظمة اإلعبلمية الكبرى ،وتتعامؿ معيا

بوصفيا أحد األدوات األكثر فاعمية في إدارة شئوف الحكـ ،وفى نشر أيديولوجيا النظاـ وقيمو
السياسية ،بؿ وفي تبرير السياسات االجتماعية ،واألمنية ،واالقتصادية والتعميمية والثقافية...الخ،
واضفاء الشرعية عمى الصفوة الحاكمة ،ىذا الطاب

االحتكاري لؤلنظمة التسمطية لممعمومات

واألخبار والقصص اإلعبلمية ،يؤدي في كثير مف األحياف إلى حجب المعمومات واألخبار
الصحيحة عف المنظمات التي تمارس العنؼ واإلرىاب ،وىو ما يؤدى إلى قم حرية النشر

واإلعبلـ،والى تحويؿ اإلرىاب إلى شبح غامض ،والى عدـ تبصير المواطف بمخاطره الحقيقية ،وقد
يساعد ذلؾ أيضا عمى إشاعة التروي المؤسس عمى الغموض وتضخيـ الظاىرة اإلرىابية.

دور اإلعالم الجديد في تصيد النشاط اإلرىابي :سيمت الوسائط الحديثة لئلعبلـ واالتصاؿ عممية
نقؿ األفكار والمعمومات إلى الجماعات اإلرىابية ،ووفرت ليا أنظمة المعمومات اإللكترونية تدفؽ

سيؿ مف المعمومات البلزمة لمقياـ بنشاطاتيا اإلرىابية عبر المواق اإللكترونية اليوتيب ،الفيسبوؾ

،تويتر  (.....واليدؼ مف استخداـ المنظمات اإلرىابية لوسائؿ اإلعبلـ :

النشر والترويج مف خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ والظيور اإلعبلمي وذلؾ بصناعة أحداث وعممياتتستدعي اىتماـ وسائؿ اإلعبلـ.
استمالة وسائؿ اإلعبلـ لمتعرؼ عمى الدواف التي تقود اإلرىابييف إلى الشروع في عممياتيـ --تحاوؿ المنظمات اإلرىابية امتبلؾ الشرعية مف خبلؿ تقارير وتغطيو إعبلمية تؤسس لشرعية

اليدؼ الذي تسعى لو ىذه المنظمات.

تريد المنظمات اإلرىابية معرفة تطور األحداث في الميداف خبلؿ العمميات اإلرىابية بيدؼ التقييـوالمتابعة،وربما مف أجؿ سبؿ الدعـ المطموبة التي قد تحتاج إلييا الفرؽ الميدانية.
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تريد المنظمات اإلرىابية مف وسائؿ اإلعبلـ التركيز عمى حجـ الخسائر التي لحقت بالحكومةواألضرار الجسيمة التي نتجت عف العمميات اإلرىابية وخاصة األضرار النفسية مف ترىيب

وتخويؼ لمسياح وغيرىـ.
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 -5الرىانات واآلفاق المستقبمية لإلعالم الجديد في ظل قضايا اإلرىاب.
عمػػدت األس ػرة الدوليػػة إلػػى رسػػـ العديػػد مػػف االسػػتراتيجيات ووض ػ العديػػد مػػف المقاربػػات لمواجيػػة

ظاىرة اإلرىاب ،منيا اإلستراتيجية األمنية التي تعتمد عمى الحموؿ العسكرية ،واإلستراتيجية القانونيػة
الت ػػي تق ػػوـ عم ػػى س ػػف مجموع ػػة م ػػف القػ ػوانيف والتشػ ػريعات لتجفي ػػؼ من ػػاب اإلرى ػػاب وقطػ ػ إمدادات ػػو
ِ 429ؾّل ل١وا،ٛاإلػالَ اٌؼوثٚ ٟرغط١خ اإله٘بة ،اٌْوق اٌمطو٠خ ٔمال ػٓ:
http://elaph.com/Web/NewsPapers/2015/3/990793.html
ِ 430ؾّل اٌَّبن ،اإلس٘بة ٚاٌؼٕف اٌغ١بع12 ،11 ٓ ،ٝ
ِ - 431ؾّل فزؾ، ٟكٚه اٌّإٍَبد اإلعزّبػ١خ  ٚاألِٕ١خ فِ ٟىبفؾخ اإله٘بة،عبِؼخ ١ٛجخ ،اٌّلٕ٠خ إٌّٛهح.12ٓ،2014 ،

وقواع ػػده الخمفي ػػة والموجس ػػتيكية ،إض ػػافة إل ػػى المقارب ػػات التنموي ػػة الت ػػي تي ػػدؼ إل ػػى تنمي ػػة المن ػػاطؽ
الميمشػػة والرفػ مػػف المسػػتوى المعيشػػي لمسػػكاف ،كمػػا أنػػو وفػػي ظػػؿ التطػػور اليائػػؿ لوسػػائؿ اإلعػػبلـ

وتكنولوجي ػػا االتص ػػاؿ ،أص ػػبحت اإلس ػػتراتيجية اإلعبلمي ػػة م ػػف أب ػػرز االس ػػتراتيجيات الت ػػي يج ػػب أف
تعتم ػػدىا ال ػػدوؿ أيض ػػا ،وى ػػذا م ػػا أك ػػد عمي ػػو خبيػػػر اإلع ػػبلـ األمريكػػػي "ىرب ػػرت ش ػػيممر" ف ػػي كتابػػػو
"المتبلعبػػوف بػػالعقوؿ" فػػي وقػػت سػػابؽ؛ حيػػث أشػػار إلػػى الػػدور الكبيػػر الػػذي تمعبػػو وسػػائؿ اإلعػػبلـ
واالتصاؿ في تضميؿ الرأي العاـ وأدلجة العقوؿ ،وفي ىذا السياؽ اعتمد وأقر مجمػس وزراء اإلعػبلـ

العػػرب فػػي مػػايو  2015اإلسػػتراتيجية اإلعبلميػػة العربيػػة لمكافحػػة اإلرىػػاب ،والتػػي تػػـ إعػػدادىا عػػاـ
 2013مػػف طػػرؼ أكاديميػػة " نػػايؼ "العربيػػة لمعمػػوـ األمنيػػة
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حيػػث تسػػعى ىػػذه اإلسػػتراتيجية إلػػى

تطػػوير منظومػػة العمػػؿ العربػػي فػػي مجػػاؿ اإلعػػبلـ بمػػا يتناسػػب مػ التطػػورات المذىمػػة التػػي تشػػيدىا
المنطقػػة العربيػػة والعػػالـ ،لمتصػػدي ومواجيػػة ظػػاىرة اإلرىػػاب التػػي عرفػػت تطػػو ار كبيػ ار وانتشػػا ار واسػػعا
في السنوات األخيرة.

 -/1دواعي ومبررات اإلستراتيجية :
في ظؿ ما تشيده المنطقة العربية مف أحداث ،انعكست سمبا عمى األوضاع األمنية لمعديد
مف الدوؿ العربية ،منيا ظيور تنظيمات إرىابية جديدة كما ىو الحاؿ م تنظيـ الدولة اإلسبلمية
فػػي الشاـ والعراؽ " داعش" ،كاف البد مف وجود إعبلـ يعمؽ الوسطية ويعترؼ باآلخر ويناقش
قضاياه بكؿ أمانة وموضوعية وحيادية لكسب ثقة المواطنيف ،ويعالج موضوع تجديد الخطاب
الديني باعتباره ضرورة حتمية في المواجية الثقافية لئلرىاب ،ويقوـ بدوره التنويري المفتقد أيضا،

مف خبلؿ التركيز عمى أىمية تكويف " العقؿ النقدي" كونو يشكؿ البداية الضرورية لتجديد الفكر

الديني ،433واال فالبديؿ موجود مف إعبلـ مضاد ينشر الفتنة والدعاية لئلرىاب ،خاصة في ظؿ
التطور التكنولوجي الرىيب لمختمؼ وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ.

 -/2أىداؼ اإلستراتيجية :تيدؼ اإلستراتيجية اإلعبلمية العربية لمكافحة اإلرىاب إلى تحقيؽ
األىداؼ التالية:

 تعريؼ الجميور بالحقيقة البشعة لئلرىاب ،وتكويف رأي عاـ مناىض لمعنؼ والتطرؼ تنقية البرامج اإلعبلمية مف كؿ ما مف شأنو التشجي عمى اإلرىاب والتطرؼ. تجديد لغة الخطاب اإلعبلمي ،وتصحيح المفاىيـ الخاطئة لمجياد ،مف خبلؿ التمييز بيفاإلرىاب والمقاومة المشروعة ضد االحتبلؿ ،وذلؾ في إطار المبادئ المنصوص عمييا في

 432عّبي ٠يْ ،اإلٍزوار١غ١خاإلػالِ١خ اٌؼوث١خ ٌّىبفؾخ اإله٘بة:غّ ٗٛاٌوؤ٠خ ٚلٖٛه اٌّمبهثخ،كهاٍبد ئػالِ١خِ،ووي اٌغي٠وح
ٌٍلهاٍبد3.ٓ،2015،
 433اإلٍزوار١غ١خاإلػالِ١خ اٌؼوث١خ اٌّْزووخ ٌّىبفؾخ اإله٘بة،األِبٔخ اٌؼبِخ،لطبع اإلػالَ ٚاالرٖبيِ،غٌٍ ٚىهاء اإلػالَ اٌؼوة5.ٓ ،

الشريعة اإلسبلمية وغيرىا مف الشرائ السماوية ،وكذلؾ المنصوص عمييا في ميثاؽ األمـ

المتحدة وغيرىا مف المواثيؽ الدولية المتعمقة بحماية حقوؽ اإلنساف.
-

إبراز مف خبلؿ مختمؼ البرامج اإلعبلمية أف الديف اإلسبلمي يدعو لمتسامح ونبذ العنؼ
والقتؿ والتطرؼ.

 تكامؿ العمؿ اإلعبلمي العربي لمكافحة اإلرىاب والتطرؼ ،وتعميؽ التضامف بيف الدوؿ العربية. تأىيؿ وتنمية الكوادر اإلعبلمية العربية لمتعامؿ م مختمؼ التكنولوجيات الحديثة ،وتفعيؿدور المكاتب اإلعبلمية العربية ومؤسسات اإلنتاج اإلعبلمي.

 تبصير األسر العربية بمسؤوليتيا نحو تنمية الوعي الثقافي لؤلجياؿ الناشئة ،لتفادي الوقوعفي شرؾ وفخ اإلرىاب.
 منح فرصة لمتائبيف لبلندماج مرة أخرى في المجتم . ترسيخ الوعي حياؿ النتائج الوخيمة ليذه الظاىرة ،وتزويد المواطف العربي بكؿ المعموماتالتي يحتاجيا ليأخذ احتياطاتو.

 تكثيؼ األداء اإلعبلمي الموجو إلى خارج الوطف العربي لتغيير الصورة النمطية عفالعرب والمسمميف ،وابراز الدور الحقيقي ليـ في مواجية ومكافحة ىذه الظاىرة.
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 -6استنتاجات وحمول.

ىناؾ العديد مف المقترحات التنفيذية التي يقدميا خبراء واعبلميوف بيدؼ تفعيؿ تمؾ االستراتيجيات
عمى أرض الواق  ،ولتفادي الوقوع في التأثيرات السمبية لتعاطي اإلعبلـ العربي م ظاىرة اإلرىاب،
وتعالج تمؾ اآلليات النقاط التالية
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الجانب القانوني التشريعي :والذي يعتبر ركيزة أساسية تستند إلييا أية إستراتيجية إعبلمية ،مف

خبلؿ سف القوانيف والموائح الدقيقة والصارمة ،تسري عمى جمي الدوؿ المشاركة في اإلستراتيجية

اإلعبلمية،مثؿ سف قوانيف تجرـ استقباؿ القيادات اإلرىابية عمى مستوى وسائؿ اإلعبلـ المختمفة،
ناىيؾ عف وض قوانيف رادعة تعاقب القنوات الفضائية التي تنشر تسجيبلت مرئية وصوتية لزعماء
التنظيمات اإلرىابية ،فضبل عف تشديد الرقابة المعموماتية بيدؼ من الشائعات المغموطة وبث
نظر لحساسيتيا وسريتيا كذلؾ.
األخبار غير الموثوؽ في مصدرىا ،خاصة المعمومات األمنية ،ا

 الجانب البشري والمادي :يعتبر المورد البشري والمادي حجر الزاوية في بناء أي إستراتيجيةإعبلمية تكوف بمقدورىا مواجية الظاىرة اإلرىابية ،حيث يتأسس ىذا الجانب عمى إعداد

 434اإلٍزوار١غ١خ اإلػالِ١خ اٌؼوث١خ اٌّْزووخ ٌّىبفؾخ اإله٘بة،األِبٔخ اٌؼبِخ ،لطبع اإلػالَ ٚاالرٖبيِ ،غٌٍ ٚىهاء اإلػالَ اٌؼوة،
ٓ ٓ10-8.
 435أؽّل ِؾّل رٛف١ك ،اٌزؼب ْٚث ٓ١اٌّإٍَبد األِٕ١خ ٚاإلػالِ١خ ِٓ اعً ئٍزوار١غ١خ ئػالِ١خ ٌٍزٖلٌ ٞإله٘بة ،اٌغّؼ١خ اٌل١ٌٚخ ٌٍؼٍَٛ
اٌْو١ٛخ ،ثٕٛ١عوٍ .ٟػٍ ٝاٌواثhttp://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/ :ٜ

كوادر إعبلمية مؤىمة تأىيبل عاليا ،مف خبلؿ إعداد برامج تدريبية نوعية لرف مستوى

العامميف في وسائؿ اإلعبلـ لمتعامؿ م مثؿ ىذه القضايا ،أما الجانب المادي فيتمثؿ في
توفير مختمؼ التجييزات والمعدات واآلليات الموجيستية الضرورية لمعمؿ الميداني ،وتكوف
عمى درجة عالية مف التطور ،فبل يعقؿ أف يمتمؾ اإلرىابييف أجيزة عالية الدقة والتطور في
حيف أف أفراد األمف أجيزتيـ تقميدية.
 التعاوف والتنسيؽ اإلعبلمي بيف األجيزة األمنية ووسائؿ اإلعبلـ في مواجية الظاىرةاإلرىابية :وذلؾ مف خبلؿ االستعانة بمتحدث أمني يتولى الرد عمى استفسارات

اإلعبلمييف ،ويعبر عف وجية النظر الرسمية تجاه ىذه األحداث ،م ضرورة توفر الخبرة
اإلعبلمية المناسبة ،التي تمكنو مف التعامؿ بمينية م كـ ونوعية المعمومات التي يتعيف
اإلدالء بيا إلى وسائؿ اإلعبلـ
 إيجاد إستراتيجية إعبلمية عربية موحدة ومستمرة لمتعامؿ م ظاىرة اإلرىاب ،بحيث اليكوف اىتماـ وسائؿ اإلعبلـ مجرد ردود أفعاؿ مؤقتة ألحداث إرىابية متفرقة.

 ضرورة المعالجة اإلعبلمية المعتدلة التي تقوـ عمى ترسيخ الحقائؽ وتوطيدىا ،وليس صناألساطير واألوىاـ ونشرىا ،بمعنى وض الظاىرة في حجميا الحقيقي بيدؼ تحقيؽ التوازف
بيف االىتماـ اإلعبلمي باإلرىاب وبيف حجـ مخاطره عمى المجتم  ،فبل لمتيويف الذي
يرف مف شأف العممية اإلرىابية إلى درجة المبالغة في محدوديتيا وضعفيا وىو خطأ

إعبلمي كبير ،وال لمتيويؿ بقوة اإلرىابييف واستحالة مواجيتيـ.

 التأكيد عمى المصداقية في وسائؿ اإلعبلـ عند تناوليا لظاىرة اإلرىاب ،والتي ىي مرىونةبشرطيف أساسييف ىما:سرعة نشر الحدث ،م تقديـ المعمومات والبيانات الكافية عنو ،الف
نشر المعمومات لمجميور في أسرع وقت ممكف َي ُحوؿ دوف لجوء المواطف إلى وسائؿ إعبلـ
أخرى قد تخدـ مصالح اإلرىاب بالدرجة األولى ،إضافة إلى توفير أكبر قدر ممكف مف

الموضوعية والدقة في التغطية اإلخبارية لؤلعماؿ اإلرىابية ،ومف أجؿ تحقيؽ معالجة
إعبلمية موضوعية معتدلة البد مف التنسيؽ بيف وسائؿ اإلعبلـ المختمفة مف صحافة
مكتوبة مرئية ومسموعة في تناوؿ قضايا اإلرىاب وتداعياتيا ،بيدؼ إيجاد طريقة موحدة

لمواجية ىذه الظاىرة.
 ضرورة قياـ وسائؿ اإلعبلـ بدورىا ضمف المسؤولية االجتماعية في نقؿ األحداث والبحث عفالمعمومة الصحيحة مف مصادرىا األصمية حتى ال تكوف مساىما في ظيور أو تنمية اإلرىاب.

 إنشاء مركز إعبلمي يعمؿ عمى تزويد وسائؿ اإلعبلـ بالمعمومات المستجدة حوؿ األحداث اإلرىابية. عدـ التعامؿ م األحداث اإلرىابية عمي كونيا قصة خبرية أو سبؽ إعبلمي ،ولكف يتـالتعامؿ معيا عمي أنيا عدواف يسبب أضرار وخسائر فادحة لؤلشخاص والدولة والمجتم ،

وذلؾ مف خبلؿ تقديـ مواد إعبلمية تحميمية ونقدية ،تتناوؿ مختمؼ األبعاد السياسية

والفكرية واالجتماعية التي ترتبط بقضايا اإلرىاب.

 وذلؾ باالعتماد عمى أراء الخبراء والمحمميف ،باإلضافة إلى االستفادة مف نتائج الدراساتوالبحوث التي أعدت في ىذا المجاؿ.
 اىتماـ وسائؿ اإلعبلـ بإبراز الجيود المحمية واإلقميمية والدولية التي تيدؼ إلى مكافحةاإلرىاب ،بما يحفز الجميور لمتفاعؿ م ىذه الجيود.

 االعتماد عمي القصص اإلنسانية لجذب التعاطؼ الواس مف المواطنيف م أجيزة الدولةفي مواجية اإلرىاب.

خـاتـمة وتوصيات:

إف أىمية اإلعبلـ ال تكمف في اقتناء وسائمو المختمفة،وانما في كيفية استعمالو وتوظيفو
بشكؿ ىادؼ ،وعمى نحو يجعمو قاد ار عمى التعبير الموضوعي عند تناوؿ مختمؼ القضايا ،وربما
ىذا ما تفتقده العديد مف وسائؿ اإلعبلـ اليوـ ،حيث رىنت ىذه األخيرة سياساتيا وتطمعاتيا
لمتطمبات السوؽ لضماف ترويج سمعتيا اإلعبلمية والوصوؿ إلى اكبر عدد ممكف مف جميور
المتابعيف ،وربما ىذا ما أدى إلى حدوث ممارسات إعبلمية خاطئة ،أفرزت حالة مف التيو
والغموض حوؿ حقيقة دور وسائؿ اإلعبلـ في الحياة العامة ،وفي تعاطييا م مختمؼ المواضي

الميمة سواء عمى المستوى الداخمي أو الخارجي ،مثؿ موضوع اإلرىاب ،حيث يظ ّؿ التعاطي م

تؤرؽ المينييف والمشرفيف
ىذه الظاىرة بشتّى تجمياتيا وتداعياتيا مف المسائؿ الشائكة والمعقّدة التي ّ
حد سواء،وقد سعت ىذه الدراسة إلى تناوؿ
عمى المؤسسات اإلعبلمية واألنظمة السياسية عمى ّ

تعاطي اإلعبلـ العربي م موضوع اإلرىاب ،وانعكاس ذلؾ عمى األوضاع األمنية في المنطقة،

حيث استنتجنا مف خبلليا مجموعة مف النقاط منيا:

 مف أكبر اإلشكاليات التي يعاني منيا المجتم الدولي ىو عدـ وجود تعريؼ واضح ودقيؽلئلرىاب ،لذلؾ تـ توصيؼ مفيوـ اإلرىاب عمى أنو مفيوـ قيمي معياري Concept
Normative
 -يجب التعامؿ بحرص شديد م ممؼ اإلرىاب وعدـ إبراز أحداثو واعطائيا صدى إعبلمي

أكثر مف حجميا الحقيقي ،لكي تؤدي دورىا بالشكؿ الصحيح ،والمتمثؿ في إقناع الجميور
بخطورة األحداث اإلرىابية ،وما يجب اتخاذه لمتعامؿ م ىذه األحداث وتداعياتيا.

 اإلرىاب ال يبحث كثي ار في عدد الضحايا؛ بؿ يبحث أكثر في أف يسم الناس بو ويعمموفعنو"؛ تعتبر ىذه المقولة بمثابة دستور لمجماعات اإلرىابية في عصر الفضاء االلكتروني،
فالدعاية اإلعبلمية ىي اليدؼ األسمى ألية عممية إرىابية.

 -المتأمؿ في اإلعبلـ العربي في السنوات األخيرة وتعاممو م ظاىرة اإلرىاب الذي عرفت

تزايدا في المنطقة العربية ،يبلحظ غياب رؤية تكاممية لدور اإلعبلـ في إطار إستراتيجية
واضحة وىادفة ،ويبلحظ أف وكاالت األنباء العالمية عادة ىي التي تحدد األجندة
واألولويات حسب ما يحمو ليا وحسب مفيوميا لئلرىاب وحسب قيميا ومعتقداتيا وسياستيا

وايديولوجيتيا ،436وىو ما يجعؿ عبلقة اإلرىاب واإلعبلـ مرنة وسيمة التوجيو.
 موضوع اإلرىاب كاف حاض ار كأخبار يومية في مختمؼ وسائؿ اإلعبلـ العربية خاصةمنيا اإلعبلـ اإلخباري) ،لكف الفرؽ يكمف في كيفية تناوؿ وتقديـ ىذا الموضوع ،فطبيعة

الممكية مثبل لمختمؼ الوسائؿ اإلعبلمية خاصة القنوات الفضائية أثر عمى كيفية المعالجة،
حيث أف أنظمة الحكـ في معظـ الدوؿ العربية ىي التي تحتكر األنظمة اإلعبلمية الكبرى,
 رغـ أىمية اإلستراتيجية اإلعبلمية العربية في مواجية الظاىرة اإلرىابية ،إال أف الواق أثبتأف مواجية اإلرىاب تحتاج خطة متكاممة ومنسجمة؛ تشمؿ جمي المياديف والمجاالت

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والفكرية ،بمعنى آخر اعتماد إستراتيجية
إستباقية لتأميف وتحصيف األفراد مف الميؿ واالنخراط في التنظيمات اإلرىابية ،ومحاولة
حؿ جمي

المشاكؿ التي يتخبط فييا الشباب العربي ،كالبطالة ،والظمـ المجتمعي،

البيروقراطية ،المحسوبية والمحاباة ،اليجرة السرية ،التيميش ،اإلقصاء السياسي ،...ألنيا
تشكؿ كميا عوامؿ لنمو وتكاثر الفكر المتطرؼ لدى الشباب وتدفعيـ إلى االنخراط في

التنظيمات اإلرىابية.

 ضرورة مواكبة التطور الذي تشيده ظاىرة اإلرىاب والعمؿ عمى تطوير وتحديثميكانيزمات تدعـ األطر التشريعية والقانونية والموارد البشرية والمادية ،بيدؼ مواجية ىذه
ومده بكؿ اآلليات
الظاىرة ،كما يجب إعطاء األىمية القصوى لئلعبلـ األمني
ّ

والميكانيزمات المادية والبشرية ،خاصة اختيار األفراد ذوو الكفاءة العالية والتأىيؿ والتدريب

المحترؼ في مجاؿ اإلعبلـ واالتصاؿ بمختمؼ تطبيقاتو وميادينو وتخصصاتو،حتى تكوف
ليـ القدرة عمى مواجية اإلعبلـ الجيادي ،بؿ والتفوؽ عميو بيدؼ القضاء عميو نيائيا.
 إف دور وسائؿ اإلعبلـ اليوـ خطير وميمتيا عظيمة ورسالتيا كبيرة وعمييا أف تدرؾ تماماكيؼ يجب أف تساىـ في نقؿ أفكار الوسطية واالعتداؿ لؤلجياؿ ،وأف تسعى لفيـ رسالة
اإلرىاب حتى تدرؾ طرؽ مواجيتو بدال مف دعمو.

 مسؤولية اإلعبلـ يجب أف ترسخ منظومة القيـ التربوية وتكويف مجتم قادر عمى مواجيةالتطرؼ واإلرىاب .
ِ-436ؾّل ل١وا،ٛاإلػالَ اٌؼوثٚ ٟرغط١خ اإله٘بة ،اٌْوق اٌمطو٠خ ٔمال ػٓ:
http://elaph.com/Web/NewsPapers/2015/3/990793.html
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ممخص
أصبح موضوع التغير المناخي مف أبرز المشكبلت البيئية المطروحة عمى الساحة الدولية بعد إثبات حقيقتو العممية

ومعايشة تداعياتو في مختمؼ انحاء األرض والتي تض العالـ أما رىاف حقيقي يتعمؽ بإيجاد حموؿ وتسطير
استراتيجيات وآليات مف اجؿ التخفيفمف حدة التغيرات المناخية والتكيؼ معيا .
والتربية البيئية أحد البدائؿ التي أقرت المنظمة العالمية لحماية البيئة فعاليتيا في خمؽ وعي بيئي وتكريس سموكات
إيجابية في التعامؿ م البيئة وبالتالي مواجية مخاطر التغير المناخي ،ومف بيف مؤسسات التنشئة التي تعمؿ عمى
تكريس تربية بيئية نجد األسرة والمدرسة و خصوصا اإلعبلـ لما لو مف فعالية في التأثير وكفاءة في تغيير

االتجاىات وتعبئة الجماىير نحو قضايا مختمفة كتغير المناخ ،سواء مف خبلؿ وسائمو التقميدية أو الحديثة.
إف ما يبرز أىمية ىذه الورقة البحثية ىو محاولة الخروج بتصور مقترح لتفعيؿ دور األسرة والمدرسة وخصوصا

اإلعبلـ كأىـ مؤسسات التنشئة في التأسيس لتربية بيئية في التعامؿ م مشكمة تغير المناخ مف خبلؿ العناصر
األساسية التالية :قراءة نظرية في التربية البيئية-تغير المناخ الخطر المحدؽ بنا-التربية البيئية البديؿ لمواجية
مخاطر التغير المناخي.
كممات مفتاحية :التربية البيئية -تغير المناخ -األسرة -المدرسة -اإلعبلـ -

Abstract
Climate change has become one of the most environmental problems on the
international scene after proving its scientific reality and experiencing its effects which

put the world in front of a real challenge on finding solutions and underlining strategies
and mechanisms to mitigate and adapt to climate change.
Environmental education is one of the alternatives approved by the World
Organization for Environmental Protection which is effective in creating environmental
awareness and promoting positive behaviors toward the environment and facing the
risks of climate change. Among the institutions that nurture it are the family, school
and especially the media efficiency in changing trends and mobilizing the masses
towards different issues like climate change, through traditional and modern means.
This paper try to propose a vision to activate the role of the family and school,
especially the media in dealing with the problem of climate change.
– Key words: Environmental Education - Climate Change - Family - School - Media

مقدمة
شكمت التنمية االقتصادية لوقت طويؿ معيار القوة والتحكـ في زماـ العالـ و مسمؾ اإلنساف في تحقيؽ المزيد مف
الرفاىية في الحياة ،إال أف ما أغمفتو خططيا رغـ نجاحيا في تجسيد معالـ الرقي والتقدـ ىو إدماج االعتبارات
البيئية ضمف مشاريعيا و سياساتيا ،ما أفرز تحوالت سمبية عميقة في البيئة عمى نحو يخؿ بتوازف النظـ

اإليكولوجية ويضعؼ مف قدرة الطبيعة عمى التجديد التمقائي لمواردىا.
كما أف تطور المجتمعات ،استدعى مزيدا مف التوس العمراني عمى حساب الغطاء النباتي واستغبلال
أكبر لمموارد البيئية تماشيا م المتطمبات الصناعية واالقتصادية واالجتماعية ليا ،وما ينجر عنو مف
تفاقـ المخمفات المتنوعة األشكاؿ والبالغة الخطورة ،وما صاحب ذلؾ مف مشكبلت بيئية في مقدمتيا
التموث بمستوياتو وأصنافو المتعددة ،التصحر،أزمة النفايات و تغير المناخ...
حيث يعتبر تغير المناخ مف أبرز األولويات في العالـ بعد إثبات عبلقتو االرتباطية بالعديد مف
األزمات البيئية كموجات الحر والجفاؼ واألعاصير والفيضانات مف جية،وبالنظـ البيئية كالتنوع
البيولوجي والثروة المائية والصحة العمومية والحياة بوجو عاـ.
واستجابة لئلشكاليات البيئة المختمفة مف بينيا التغير المناخي ،ظيرت الكثير مف التيارات المنددة

بالجرائـ المرتكبة في حؽ البيئة ،تمخضت عف مبادرات أممية لتقييـ وبحث الوض البيئي وبعث

البدائؿ والحموؿ المناسبة لتدارؾ التدىور البيئي ومواجية تحديات التغير المناخي المتسارعة الوتيرة،
ومف بيف ىذه البدائؿ مؤسسات التنشئة االجتماعية بما فييا المدرسة ووسائؿ اإلعبلـ،حيث أشادت
مؤتمرات كثيرة منيا االجتماع التأسيسي لبلتحاد العالمي لممحافظة عمى الطبيعة عاـ 1964
ومؤتمر استكيولـ عاـ  1972بفعالية التعميـ في التوعية و التحسيس بحماية البيئة وكذا اإلعبلـ

لتحقيؽ مستقبؿ ذكي ومستداـ يحتفي ببيئة سميمة .

كما يعوؿ عمى األسرة في خمؽ االتجاىات اإليجابية نحو البيئة مبك ار باعتبارىا النواة األساسية في

المجتم والمؤسسة األولى لمتنشئة االجتماعية ،أيف تمثؿ القدوة الحسنة لمطفؿ منذ صغره في التعامؿ
الحسف م البيئة.
وأثبتت الكثير مف الدراسات قدرة اإلعبلـ في التأثير عمى الرأي العاـ وكفاءتو في تغيير االتجاىات
والسموكات ،وكذا أىمية التعميـ باعتباره عصب التنشئة االجتماعية  ،مما أىؿ كؿ منيما ألف يتبنى

شط ار كبي ار مف مسؤولية التوعية البيئية اتجاه تغير المناخ  ،خصوصا بعدما عرفت موضوعات
البيئة بما فييا تغير المناخ اتجاىا متناميا في برامج وأطوار التعميـ وشغمت حي از في أجندة وسائؿ
اإلعبلـ المختمفة التقميدية والجديدة عمى حد سواء.
إال أف اإلشكاؿ المطروح يتعمؽ بقدرة التربية البيئية نظامية كانت أو غير نظامية في خمؽ وعي
بيئي فعمي كفيؿ بالتكيؼ م تداعيات التغير المناخي وتخفيؼ مخاطره المختمفة المتسارعة الوتيرة.
تأسيسا عمى ما سبؽ ،يحاوؿ البحث تقديـ تصور مقترح لتفعيؿ دور األسرة والمدرسة واإلعبلـ في
التوعية بمخاطر التغير المناخي ومنو نطرح تساؤال جوىريا مفاده:

كيؼ يمكف تفعيؿ تربية بيئية بإشراؾ األسرة والمدرسة واإلعبلـ مف أجؿ التوعية بمخاطر
التغير المناخي؟

أىمية الدراسة

تجم الدراسة بيف ثالوث األسرة والمدرسة واإلعبلـ كأىـ أدوات التنشئة االجتماعية الفاعمة في
التغيير كما تسمط الضوء عمى أىـ مشكمة بيئية تتقاط عندىا الكثير مف المشاكؿ األخرى وتتأثر
بيا مختمؼ النظـ الطبيعية والبيئية األخرى  ،كما أف محاولة الخروج بتصور مقترح لتفعيؿ التربية
البيئية مف خبلؿ رؤية تكاممية لدور األسرة والمدرسة واإلعبلـ في مواجية مخاطر التغير المناخي

ىو مكمف األىمية.
أىداف الدراسة

 اإلحاطة النظرية باإلعبلـ البيئي والتربية البيئية -مقاربة التغير المناخي ومخاطره المتنوعة

 محاولة الخروج بتصور مقترح لتعزيز دور األسرة والمدرسة في التأسيس لتربية بيئيةفعالة في التوعية بمخاطر تغير المناخ.

-1قراءة نظرية في التربية البيئية

 1-1مقاربة مفاىيمية لمتربية البيئية
أصبح مفيوـ التربية البيئية اتجاىا وفك ار وفمسفة ييدؼ إلى تكويف األفراد الواعييف بيئيا ومساعدتيـ
في اتخاذ ق اررات أثناء تعامميـ م بيئاتيـ المحمية.
وتعددت اآلراء في معنى التربية البيئية مدلوليا ،وذلؾ بتعدد مدلوؿ العممية التربوية مف جية

وأىدافيا مف جية أخرى ،فقد يرى بعض الدارسيف أف دراسة البيئة في حد ذاتيا ضماف لتحقيؽ
تربية بيئية في حيف يرى البعض اآلخر أف التربية البيئية ىي عممية تكويف القيـ واالتجاىات
والميارات البلزمة لفيـ وتقدير العبلقات المعقدة التي تربط اإلنساف وحضارتو بمحيطو الحيوي
الفيزيقي وتوضيح حتمية المحافظة عمى مصادر البيئة وضرورة حسف استغبلليا لصالح اإلنساف
حفاظا عمى حياتو
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.

وحسب مؤتمر تبيمسي المنعقد في ديسمبر" 1977التربية البيئية ىي عممية إعادة توجيو وربط

لمختمؼ فروع المعرفة والخبرات التربوية بما ييسر اإلدراؾ المتكامؿ لممشكبلت و يتيح القياـ
بأعماؿ عقبلنية لممشاركة في مسؤولية تجنب المشكبلت البيئية و االرتقاء بنوعية البيئة والحياة" .
كما أف التربية البيئية عممية تعميمية تيدؼ إلى تنمية وعي المواطنيف بالبيئة والمشكبلت المتعمقة
بيا وتزويدىـ بالمعارؼ والميارات واالتجاىات وتحمؿ المسؤولية الفردية والجماعية تجاه حؿ
المشكبلت المعاصرة والعمؿ عمى من ظيور مشكبلت بيئية جديدة
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أف التربية البيئية سواء كانت نظامية تتوالىا المؤسسات التعميمية أو غير نظامية تكفميا مؤسسات
التنشئة االجتماعية األخرى  ،فيي تمثؿ عممية تكويف اتجاىات إيجابية لدى األفراد في التعالـ
السميـ م البيئة والمحافظة عمى مواردىا ونظميا،مف خبلؿ تزويدىـ بالمعارؼ الضرورية وواكسابيـ
الميارات البلزمة التي تكفؿ تصحيح عبلقة اإلنساف ببيئتو.
 2-1مبادئ التربية البيئية

تعتبر التربية البيئية أحد المقومات األساسية لتكويف الوعي البيئي ،حيث أكد المختصوف في التعميـ البيئي مف
خبلؿ ميثاؽ بمغراد عاـ  1975أف إقرار سموؾ بيئي إيجابي لدى الفرد يكوف مف خبلؿ تزويده بالمعمومات
البلزمة واكسابو القيـ والميارات التي تتيح لو ذلؾ وأشار إلى ثبلث نقاط أساسية:
 تشجي الدراسات والبحوث العممية حوؿ البيئة . االىتماـ بالتربية البيئية بواسطة وسائؿ اإلعبلـ المتعددة. تدريب وتكويف الكفاءات والخبرات في مجاؿ البيئة.. - 437إبراهيم عرمت مطاوع  ،التربية البيئية في الوطن العربي  ،دار الفكر العربي ،ص9
-438جماش الدين السيد علي رالح :اإلعالم البيئي بين النظرية والتطبيق،مركز اإلسكندرية للكتاب،2003،اإلسكندرية،ص.80

وحدد مؤتمر تبيمسي عاـ  1977المبادئ األساسية لمتربية البيئية والمتمثمة فيما يمي:

 تدرس البيئة مف كافة جوانبيا الطبيعية ،التكنولوجية ،االقتصادية ،االجتماعية ،التاريخيةالثقافية،االخبلقية والجمالية.
 تكوف التربية البيئية عممية مستمرة ومتواصمة طواؿ الحياة سواء في إطارىا النظامي أوغير النظامي.
 ال تقتصر التربية البيئية عمى فرع واحد مف العموـ بؿ تستفيد مف كؿ أنواع المضاميفالعممية المختمفة في تكويف نظرة شاممة متوازنة.

 تؤكد التربية البيئية عمى أىمية التعاوف المحمي،االقميمي والدولي في تجنب المشكبلت البيئية وحميا. تعمـ الدارسيف في كؿ سف التجاوب م البيئة والمساىمة في حؿ مشكبلتيا. تكسب المتعمميف دو ار في تخطيط خبراتيـ التعميمية و الفرصة التخاذ الق اررات وقبوؿ نتائجيا. -تساعد في اكتشاؼ المشكبلت البيئية وأسابيا الحقيقية.

 تؤكد عمى التفكير الدقيؽ والميارة في حؿ المشكبلت البيئية المعقدة. -تستخدـ بيئات وطرؽ تعميمية لمتعرؼ عمى البيئة م االىتماـ باألنشطة العممية والمشاىدة
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المباشرة

 3-1مجاالت التربية البيئية
 تعميم الجميور :يعتبر أوس المجاالت ،يقصد بو نقؿ المعرفة لممواطنيف عمى اختبلؼشرائحيـ لمتعرؼ عمى المشكبلت البيئية في حياتيـ اليومية بمشاركة جيات مختمفة رسمية
وشعبية منظمات ،جمعيات ونقابات فضبل عف مساىمة األجيزة اإلعبلمية المختمفة.

 تعميم الفئات المينية واالجتماعية :األطباء ،الميندسيف وخبراء التخطيط ....مما لو تأثيركبير وواس في المجتم فضبل عف الييئات التدريسية ،يتـ ذلؾ مف خبلؿ عقد الدورات
التدريبية وورش العمؿ...

 التعميم النظامي المدرسي :يقصد بو دمج مواضي التربية البيئية في المراحؿ التعميميةالمختمفة كافة حسب المعطيات االجتماعية ،االقتصادية والبيئية.

 التعميم غير النظامي الالمدرسي :يشمؿ تعميـ وتدريب القطاعات المتنوعة خارج إطارالمدارس مف خبلؿ دورات التعميـ المستمر أو الجامعات المفتوحة كالتربية البيئية عبر

شبكة االتصاالت
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الدولية.

 -2تغير المناخ-الخطر المحدق بنا –

 _ 439رالح عبد المحسن عجاج :التربية البيئية  ،www.faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=16413تاريخ االطالع
،4081/02/49الساعة 48:89
 _ 440حسين علي السعدك:أساسيات علم البيئة و التلوث ،دار اليازورك للنشر والتوزيع عمان ،األردن2006،ص387،388

 1-2تفسير ظاىرة التغير المناخي
يفسر تغير المناخ عمى أنو أي تغيير مؤثر وطويؿ المدى في معدؿ حالة الطقس يحدث في

منطقة معينة ،يمكف أف يشمؿ معدؿ درجات الح اررة ومعدؿ التساقط وحالة الرياح-وىذه التغيرات
يمكف أف تحدث بسبب العمميات الديناميكية لؤلرض كالبراكيف أو بسبب قوى خارجية كالتغير في
شدة األشعة الشمسية أو سقوط النيازؾ ومؤخ ار بسبب
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نشاطات اإلنساف وينطوي عمى زيادة في

عدـ استقرار أنماط المناخ ووقوع أحداث عنيفة بتواتر وشدة أكبر كاألعاصير والفيضانات وحرائؽ
الغابات ،وىناؾ مف يستعمؿ مصطمح تغير المناخ و االحترار العالمي كمترادفيف إال أف عمماء
المناخ يقروف بأف المشكمة تتجاوز ارتفاع درجة الح اررة أو االحترار الكوني إلى التوزي الجغرافي
غير العادؿ لمتغيرات المناخية .
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 2-2تأثيرات تغير المناخ
يشكؿ التغير المناخي خمبل في توازف األنظمة البيئية نتيجة اختبلؿ التوازف بيف العوامؿ والقوى

المتفاعمة  ،وقد تكوف لو آثار بالغة الخطورة في جمي نواحي الحياة ومكونات النظاـ البيئي أبرزىا:
 -ظيور طفرات تتمت وزيادة فعاليتيا في نقؿ العدوى مثؿ فيروس انفمون از الطيور وطفيميات المبلريا.

 التعرض لمناخ شديد التغير في فترات زمنية قصيرة يؤثر عمى الجياز التنفسي  ،حيثتتأثر األغشية المخاطية المبطنة لو بالتغيرات الجوية الحادة وتراكـ الغبار  ،فتكوف عرضة

لمجفاؼ والتشقؽ ما يسيؿ نشاط البكتيريا بيا.
وقد أعمنت جمعية الحفاظ عمى الحياة البرية في أمريكا عف  12مرضا مميتا يصيب اإلنساف زاد
حدتو وانتشاره بسبب التغيرات المناخية مف بينيا فيروس انفمون از الطيور،الحمى الصفراء فيروس
إيبوال ،حمى المبلريا ،بكتيريا الكولي ار .
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 تضاءؿ اإلنتاجية الزراعية لبعض المحاصيؿ وتناقص جودتيا و تقمص اإلنتاج الزراعي العالمي تأثيرات سمبية عمى المناطؽ الزراعية اليامشية وزيادة معدالت التصحر تغير في اإلنتاج الحيواني والنباتي وامكانية اختفاء سبلالت ذات أىمية . -مشكمة األمف الغذائي والفقر وظيور المجاعات والجفاؼ في العديد مف المناطؽ

 _ 441ىٕ٠ت ؽج١ت ِٕٖٛه  :اٌّؼغُ اٌج١ئ ،1ٛ ،ٟكاه أٍبِخ ،األهكْ242 ٓ ،2011 ،
ٍ - 442ز١فٓ ٍّ١ش:االلزٖبك اٌج١ئ ، ٟروعّخ ئٔغ ٟثٕلاهِ ،1ٛ، ٞإٍَخ ٕ٘لٚا97ٓ،2014 ، ٞ
 -443ػبُٕ اٌْٙبث :ٟرأص١و اٌزغ١واد إٌّبف١خ ػٍٕ ٝؾخ اإلَٔبْ ،ربه٠ـ االٛالع ،2018/07/26اٌَبػخ 18:45
www.philadelphia.edu.jo/philadreview/issue5/.../22.pdf

 تغيرات في الدورات الييدرولوجية بسبب التغير في معدالت األمطار واضطراب توزيعياالمكاني كزيادة معدالت تبخر المياه ،أنماط جديدة لسقوط األمطار واحداث مناخ متطرؼ

مثؿ األعاصير والفيضانات والجفاؼ
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 يسبب ذوباف الثموج بكميات كبيرة عدـ انتظاـ الموارد المائية لدى المناطؽ التي تعتمد عمىالثموج بحيث تعيش فترات جفاؼ أحيانا وفيضانات أحيانا أخرى مثؿ مناطؽ في اليند
والصيف والواليات المتحدة األمريكية.

 زيادة خطر انقراض بعض األنواع الميددة و الحساسة النباتية والحيوانية صعوبات في توفير الخدمات لمسكاف بتأثيرىا عمى إمدادات المياه والطاقة والسم والخدماتاإليكولوجية وقطاعات الصناعة إلى جانب تجريد السكاف مف أصوليـ وسبؿ عيشيـ
كما يترتب عف التقمبات المناخية وتزايد معدالت اليطوؿ في بعض المناطؽ والمدف آثار اقتصادية
واجتماعية واسعة النطاؽ خصوصا الفيضانات واالنييارات األرضية فضبل عف مرافؽ

البنية

التحتية المادية ليا بما في ذلؾ شبكات المباني والطرؽ والصرؼ الصحي ونظـ الطاقة واليياكؿ

التجارية والسكنية وقطاعات النقؿ مف طرؽ سريعة وموانئ وجسور ومدارج المطارات واالتصاالت
 ...التي تؤثر بدورىا عمى سبؿ المعيشة والخدمات.
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 ارتفاع مستوى سطح البحر مف شأنو أف يؤدي إلى إغراؽ المناطؽ الساحمية -ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو  2cmسنويا حسب خبراء المناخ.

 -تسخيف المحيطات وتمدد البحار وذوباف جزء كبير مف جميد القطبيف في أنتركيتكا و جرينبلند
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 موجات مفاجئة مف المياه الباردة إلى شماؿ األطمسي بسبب ذوباف الجميد ما يجعؿ أجزاءمف أوربا وأمريكا الشمالية أكثر برودة بصورة شديدة رغـ ارتفاع الح اررة بصورة عامة . 447

 2-3السياسات المقترحة لمواجية مخاطر تغير المناخ

يتعيف عمى الحكومات والقيادات والمنظمات البيئية اتخاذ إجراءات بشأف الحد مف االنبعاثات
الكربونية والتصدي لتأثيراتيا السمبية عمى المناخ وذلؾ مف خبلؿ تسطير االستراتيجيات واتخاذ

التدابير البلزمة لذلؾ.

 معالجات قصيرة األمد

 -444ػبكي ػٍ ٟثالي  :اٌزغ١و إٌّبفٚ ٟاٌّٛاهك اٌّبئ١خ فِ ٟؾبفظخ ِٔ ،ٜٕٛ١غٍخ عبِؼخ كِْك ٌٍؼٍ َٛإٌٙلٍ١خ ،اٌّغٍل  ،28اٌؼلك 1
54ٓ 2012
 -445اٌّلْ ٚظب٘وح رغ١و إٌّبؿ رٛعٙبد اٌَ١بٍبد اٌؼبِخ :اٌزمو٠و اٌؼبٌٌٍَّّ ٟزٕٛٛبد اٌجْو٠خ ٌؼبَ  2011ربه٠ـ االٛالع
 ، 2018/07/26اٌَبػخ www.un.org/ar/events/habitatday/pdf/2011report.pdf 21-20ٓ 19:40
Christian Lévèque :Ecologie de l’écosystème à la biosphère ,DUNOD ,2001,pp480-446
-447أٍبِخ ؽَّ ٓ١ؼجبْ :األفطبه ٚاٌىٛاهس اٌج١ئ١خ ،كاه اٌفغو ،اٌمب٘وح 154-153 ٓ ٓ ، 2009،

تشمؿ اإلجراءات اليادفة إلى تقميؿ انبعاثات غازات الدفيئة في العديد مف المجاالت ويستعاف في
تطبيقيا بوسائؿ اإلعبلـ المختمفة وأدوات التربية البيئية الرامية إلى نشر الوعي البيئي لدى السكاف

بمخاطر التغير المناخي وعواقب الزيادة المستمرة لغازات االحتباس الحراري وتتمثؿ في:
 التوفير في استيبلؾ الطاقة في وسائط النقؿ والمنازؿ والمباني مف خبلؿ االقتصاد فيالنشاطات المختمفة كالغسيؿ والكي...واعتماد الخبليا الشمسية والوقود الحيوي كمصدر
لمطاقة المستخدمة في المنشآت العامة ووسائؿ النقؿ المختمفة.

 -التوفير في استيبلؾ المياه.
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 تحسيف فيـ التغير المناخي فيما عمميا والتحسيس اإليجابي لصناع القرار والجماىيربتأثيرات تغير المناخ.

 معالجات بعيدة األمد
تتمثؿ في التدابير التي تنتيجيا الحكومات في مكافحة تغير المناخ عمى المدى الطويؿ:
 إيقاؼ عمميات حرؽ الغابات واالىتماـ بالتشجير نظ ار لفعالية األشجار في امتصاصالكربوف وبالتالي تخفيض نسبتو باعتباره أوؿ الغازات المسببة لبلحتباس الحراري.

 التحوؿ نحو الطاقة المتجددة والمستدامة عزؿ أو احتجاز وتخزيف غاز ثنائي أكسيد الكربوف والذي يعتبر مشروعا تكنولوجيا حديثايستيدؼ تقميؿ كميات غاز " "CO2
 تعزيز الطحالب والعوالؽ البحرية المعدلة جينيا التي تمتص مزيدا مف ثاني أكسيد الكربوف -تقميؿ معدالت النمو السكاني عالمياً خصوصا في الدوؿ النامية والفقيرة.
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 سياسات التخفيف

ىي مجموعة السياسات والمشروعات اليادفة إلى تخفيض انبعاثات غازات االحتباس الحراري
والعمؿ عمى تثبيتيا عند مستوى معيف مف التركيز أو زيادة امتصاصيا .
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يشتمؿ التخفيؼ عمى:
 سياسات تسعير الكربوف وتشجياقتصادية جديدة .

االبتكار الفني وسياسات تشجي

االنتقاؿ إلى بيئة
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 التحوؿ مف الوقود األحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة كطاقة الرياح والشمس أولتحسيف سياسات الطاقة كما يتضمف جيود التشجير والمحافظة عمى الغابات .
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 -448ؽَٓ ّبوو ػي٠ي اٌىٛف :ٟظب٘وح االؽزواه اٌىٚ ٟٔٛػاللزٙب ثْٕبٛبد اإلَٔبْ ٚاٌىٛاهس اٌطج١ؼ١خ،هٍبٌخ ِملِخ ٌٕ ً١كهعخ
اٌّبعَز١و ف ٟاٌؼٍ َٛاٌج١ئ١خ ،رقٖٔ ئكاهح اٌج١ئخ  ،وٍ١خ االلزٖبك،األوبك١ّ٠خ اٌؼوث١خ اٌّفزٛؽخ ف ٟاٌلأّبهن 136 - 130 ٓ ٓ ،
-449ؽَٓ ّبوو ػي٠ي اٌىٛف :ٟاٌّوعغ ٔفَٗ137-144 ٓ ٓ ،
-450ثؤبِظ ئكاهح ِقبٛو اٌزغ١واد إٌّبف١خ  ،ربه٠ـ االٛالع  ، 2018/07/27اٌَبػخ 13:50
www.eeaa.gov.eg/englishdf
ِ -451ؾّل ٔؼّبْ إٌٛفً:الزٖبك٠بد اٌزغ١و إٌّبف ٟا٢صبه  ٚاٌَ١بٍبد ،اٌّؼٙل اٌؼوثٌٍ ٟزقط ٜ١اٌؼلك ، 11ٓ 24،2007ربه٠ـ اإلٛالع
 2018/07/26اٌَبػخ29 ٓ ، 18:45

 تحسيف التخطيط الحضري بما يتناسب والتغيرات المناخية خصوصا فيما يتعمؽ بالبنى التحتية . -تصميـ وتنفيذ مشروعات قطاعات النقؿ المستداـ

 استخداـ المياه العادمة لزيادة المساحات الخضراء واعتماد النبتات المقاومة لمجفاؼ. سياسات التكيف
التكيؼ م تغير المناخ ىو تعديؿ في النظـ البشرية أو الطبيعية استجابة لممحفزات المناخية الفعمية
أو المتوقعة أو آثارىا ،والتي تخفؼ مف وطأة الضرر أو تستغؿ الفرص المفيدة.
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يعتمد نجاح عمميات التكيؼ عمى تنفيذ السياسات المعنية بتغيرات المناخ عبر القطاعات المختمفة
المياه ،النقؿ ،الزراعة ،السياحة ،الطاقة والتخطيط وبطريقة تعاونية بيف القطاعيف الخاص والعاـ

مف جية وبيف الحكومات المركزية و المحمية والمجتم المدني مف جية أخرى.
تأخذ خيارات التكيؼ اعتبارات تساعد قدرة النظاـ البيئي عمى التحمؿ وبناء القدرات ،وتغير نظـ
الحكـ وتنمية الميارات والتدريب ،فأشكاؿ التكيؼ القائمة عمى النظـ البيئية تسيـ في الحفاظ عمى
النظـ الطبيعية واستعادتيا و توفر حماية ذات تكمفة معقولة في مواجية التيديدات الناتجة عف تغير

المناخ كتعمـ ممارسات جديدة في مجاؿ الفبلحة ،واستخداـ التقنيات وتطوير ميارات جديدة لمتجييز
والتسويؽ والعمؿ الحرفي ،ومساعدة ىيئات اإلرشاد الزراعي عمى استخداـ نظـ اإلنذار المبكر
والتنبؤات والحكومييف عمى دمج تغير المناخ في التخطيط عمى المستوى اليومي.
 -3التربية البيئية البديل لمواجية مخاطر تغير المناخ
عتبر التربية البيئة عممية شاممة ومعقدة  ،فيي ال تقتصر عمى المدرسة أو المؤسسات التعميمية فقط بؿ تشمؿ
مؤسسات أخرى كاألسرة والمسجد ودور الشباب والمجتم المدني وحتى وسائؿ اإلعبلـ ،وال ينبغي أف تقتصر
عمى دروس ومقررات تربوية  ،بؿ يجب أف تمتد إلى نشاطات ممموسة بإشراؾ ىيئات مختمفة مف المجتم ،
وبما أف التربية البيئية نظامية وغير نظامية وعممية مستمرة مدى الحياة فقد اخترنا بعض األدوات لتعزيزىا
بالتركيز عمى األسرة ،المدرسة ووسائؿ اإلعبلـ.

 1-3األسرة

تعتبر األسرة مف أىـ مؤسسات المجتم في تييئة األفراد و أحد األنساؽ المسؤولة عف نقؿ ثقافة
المجتم ألعضائيا وتمقيف أفرادىا معايير السموؾ واالتجاىات والقيـ المرغوب فييا  ،وفي مجاؿ
البيئة تزود األسرة أفرادىا بقيـ المحافظة عمى البيئة وحمايتيا وبناء االستعداد لدييـ لمنيوض بيا
ودرء المخاطر عنيا  ،واستيعاب مكوناتيا وتعميـ القيـ البيئية مف خبلؿ سموكيات األسرة ،حيث
تمثؿ قيـ النظافة وترشيد االستيبلؾ والتعاوف في حماية البيئة ومكوناتيا داخؿ البيت أو خارجو
-Climate change in Africa ,A guide book for journalists ,UNESCO Series On Journalism
Education,2013 ,pp 15, consulted 27/07/2018 ,20:42 unesdoc.unesco.org/images/0022/.../225451e.pdf
-453اٌزم ُ١١اٌج١ئ ٟاٌّزىبًِ كٌ ً١رله٠جٌٍّٕ ٟطمخ اٌؼوث١خ:رمّ١١بد لبثٍ١خ اٌزأصو ٚاٌزى١ف ٌزغ١و إٌّبؿ ،ربه٠ـ االٛالع 2018/07/27
اٌَبػخ_9_AR.docwww.unep.org/geo/pdfs/Module 20:58
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مبادئ أساسية في التنشئة البيئية السميمة  ،وىو ما ينعكس إيجابيا عمى البيئة و يتضح أف عمى

األسرة القياـ بدورىا في التربية البيئية مف خبلؿ:

 غرس القيـ اإليجابية تجاه البيئة ومواردىا حسف التعامؿ م الموارد البيئية بأسموب عقبلني ضرورة العمؿ عمى صيانة البيئة وتنميتيا والحفاظ عمييا ترشيد األنماط االستيبلكية وعدـ استن ازؼ الموارد -تغيير االتجاىات السمبية نحو البيئة.

 التأكيد عمى أضرار التموث وكيفية حدوثو وأساليب القضاء عميو.وتتحقؽ ىذه األىداؼ مف خبلؿ زيادة الوعي لدى الطفؿ في كؿ مراحمو العمرية بكيفية االستغبلؿ
الرشيد واألمثؿ لمموارد المتاحة وعدـ إىدارىا ونواتج التموث بكؿ أشكالو في المنزؿ و خارجو،
في اليواء والماء لتصبح حماية البيئة ضرورة ويمثؿ الكبار قدوة لؤلطفاؿ في التعامؿ السميـ

م البيئة وذلؾ مف خبلؿ :

 النظافة الشخصية في المسكف والتيوية البلزمة. مراعاة حقوؽ اآلخريف في االستمتاع بالبيئة النظيفة. استخداـ األساليب التربوية والدينية في تأكيد مبادئ وقيـ التظافة والحفاظ عمى البيئة . الػتأكيد عمى أف الشارع جزء مف المنزؿ ،يجب الحفاظ عمى نظافتو وكذلؾ كؿ مكافيتواجد فيو اإلنساف.

وفيما يتعمؽ بتغير المناخ ،تتمخص التربية البيئية في العديد مف السموكات البسيطة التي يمكف
أف تسيـ في تخفيؼ مخاطر التغير المناخي ولو بالشيء البسيط وذلؾ مف خبلؿ:
 تعميـ األطفاؿ ضرورة االقتصاد في استيبلؾ المياه والطاقة وبقية الموارد في الحياة اليومية -تزويد األطفاؿ بالميارات البلزمة لتعامؿ م أصناؼ النفايات كالببلستيؾ والورؽ والزجاج.

 إرشاد األطفاؿ إلى استعماؿ المواد األقؿ تمويثا لمبيئة كاألكياس الورقية بدؿ الببلستيكية . توعية األطفاؿ بأىمية الحفاظ عمى النباتات واألشجار واألزىار. -ترغيب األطفاؿ في بعض األعماؿ التطوعية الصديقة لمبيئة كحمبلت النظافة والتشجير

ومف ىذا المنطمؽ ،يمكف لمتربية البيئية في األسرة أف تتجاوز المعرفة النظرية  ،بؿ يتـ صياغتيا
في عممية توجيو واعداد السموؾ لتتسـ بالشموؿ وال تقتصر عمى البيئة الشخصية لمفرد في المنزؿ
فقط  ،بؿ يجب أف تشمؿ كؿ مكاف يتواجد فيو اإلنساف كالشوارع والحدائؽ واألماكف العمومية ...

 2-3المدرسة
تشكؿ المدرسة مؤسسة اجتماعية تربوية ،تقوـ بميمة التربية ،جنبا إلى جنب م األسرة ،وىذا يحتـ عمى كمتا
المؤسستيف " األسرة و المدرسة"  ،أف يتعاونا حتى يصبل بتربية الطفؿ إلى اليدؼ المنشود .

في إطار ذلؾ ،فإف عمى مؤسسات التعميـ أف تعمؿ عمى تمقيف الفرد السموؾ البيئي اإليجابي و العمؿ عمى تنمية
استيعابو لمبيئة مف خبلؿ تأسيس القدوة و لنجاح أداءىا في مجاؿ البيئة البد مف توفير :

 مناىج تعميمية تتضمف الدراسات البيئية ،م تمبية احتياجات المتعمميف و ميوليـ و استعدادىـ،وكذا تمبية احتياجات البيئة التي يعيشوف فييا مف ناحية أخرى.
 تكويف المعمـ حيث تصبح حماية البيئة بالنسبة إليو دعوة ال تقؿ أىمية عف تدريس العمـالخالص وباقي الفروع المعرفية.

ويتمخص دور المدرسة في التربية البيئية فيما يمي:
 تضميف المقررات الدراسية دروس ووحدات تعميمية حوؿ تغير المناخ ودعميا بالشروح الكافيةحوؿ الظاىرة وأسبابيا ومخاطرىا وطرؽ التخفيؼ منيا م

االستعانة بالرسوـ التوضيحية

واألشرطة الوثائقية.
 إقامة معارض مدرسية لمطرؽ البسيطة التي يمكف أف تخفؼ مف مخاطر التغير المناخي كطرؽتركيب ألواح الطاقة الشمسية وحاويات تصنيؼ النفايات ...

 تعزيز األنشطة البلصفية كالرحبلت إلى الغابات والمناطؽ الجبمية ،واقامة حمبلت التشجيرباستغبلؿ بعض المناسبات البيئية كاليوـ العالمي لمبيئة وعيد الشجرة وغيرىما.
 تتب نمو وتطور بعض النباتات لمحفاظ عمى التنوع البيولوجي وتعزي از لمزراعة المدرسية. -تعميـ األطفاؿ عدـ اإلسراؼ في استيبلؾ المياه والطاقة والورؽ وغيرىا.

 ابتكار بعض األشغاؿ اليدوية انطبلقا مف رسكمة واعادة تدوير بعض النفايات كالورؽ والخشبوالببلستيؾ وذلؾ مف أجؿ المساىمة في محاربة التموث.
 استحداث المزيد مف التخصصات البيئية في مختمؼ األطوار التعميمية خصوصا في الجامعاتومراكز الدراسات العميا واعتمادىا كمادة دراسية مستقمة بدال مف الوحدات المدمجة في مختمؼ
المواد التعميمية بالنسبة لمتعميـ االبتدائي والمتوسط والثانوي.

تتمخص أىداؼ التعميـ البيئي في ىذه المرحمة في إنشاء عبلقة تواصؿ بيف الدارس وبيئتو الطبيعية
واالجتماعية وىي موجية إلى األطفاؿ والشباب الكتساب الميارات والتعرؼ عمى التوجيات واكتساب
القيـ التي تتعمؽ بقضايا البيئة والمسؤوليات التي تق عمى عاتؽ الفرد ليصبح قاد ار عمى موازنة سموكاتو
بطريقة إيجابية ومتفاعمة م بيئتو
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ويعتبر المعمـ العنصر الفعاؿ في نجاح التربية البيئية وتحقيؽ أىدافيا كونيا مسؤوليتو في جمي

األطوار التعميمية ويتجمى دور المعمـ في :

 مناقشة خطط ومشكبلت الموضوع البيئي م الزمبلء والتبلميذ. -454أمينة كسيرة  :االتراش والتربية البيئية الشاملة  ،رسالة مقدمة لنيش شهادة الماجستير في علوم اإلعالم واالتراش  ،جامعة الجزائر
كلية العلوم السياسية واإلعالم ،ص ص 131.130

 -تنظيـ التبلميذ في مجموعات وفرؽ حسب قدراتيـ واىتماماتيـ اتجاه الموضوعات البيئية.

 إثارة اىتمامات التبلميذ و جذبيـ نحو البيئة مف خبلؿ اختيار موضوعات تناسب أعمارىـ. تنظيـ زيارات ميدانية لممواق البيئية القريبة مف المدرسة. توفير الوسائؿ واألدوات المناسبة لتمؾ الزيارات. توجيو،متابعة ومناقشة التبلميذ في جوالتيـ الميدانية. -تخطيط جوانب العمؿ م التبلميذ وتمخيصيا.

 استضافة متحدثيف مف خارج المدرسة قصد إثراء بعض الموضوعات البيئية كمسؤوؿالمياه أو محافظ الغابات...

 3-3اإلعالم

تعتبر البيئة مف القضايا التي تتصدر أولويات العالـ لما ليا مف أىمية في حياة البشر ،بدأت تأخذ

أبعادا مختمفة بعد إثبات الحؽ العالمي في بيئة نظيفة وصحية وسميمة وأخذت قضاياىا ومشكبلتيا
تطرح بقوة بعدما امتدت تداعياتيا إلى القطاعات المختمفة،ما حتـ ضرورة التدخؿ لوقؼ استنزاؼ
الطبيعة مف خبلؿ تجنيد كافة الوسائؿ مف بينيا وسائؿ اإلعبلـ ،حيث يأتي اإلعبلـ كأحد أركاف
كتيبة التوعية والتربية البيئية التي تضـ األسرة والمسجد والمدرسة ...وغيرىا مف وسائؿ التنشئة.
واإلعبلـ البيئي أو اإلعبلـ المساند لقضايا البيئة يعمؿ عمى إحداث تغييرات الزمة وضرورية في
المفاىيـ والقيـ المرتبطة بالسموؾ البيئي مف خبلؿ خمؽ وعي لدى الجميور اتجاه قضايا ومشكبلت
البيئة عموما واكسابو الميارات والسموكيات الرشيدة التي تساىـ في الحفاظ عمييا.
وم تطور وسائؿ اإلعبلـ وتعدديتيا مف صحؼ ومجبلت بيئية ،إذاعات وفضائيات خصوصا في
عصر الفضاء الرقمي وانتشار المدونات اإللكترونية والمجبلت البيئية والصفحات التواصمية

أصبحت ىذه األخيرة المصدر الرئيسي لممعمومات والخبرات البيئية.

 الصحافة :تمعب دو ار ىاما في مجاؿ ن قؿ المعمومة والخبر مما يساعد عمى تنمية الوعي البيئي وقدأثر التطور التكنولوجي الذي ط أر عمييا مف جودة اإلخراج والطباعة عمى نقؿ الصورة مف موق
الحدث كما أف اعتمادىا عمى الفنوف الصحفية المختمفة وتنوع ما تحتويو مف أخبار وتعميقات ورسوـ
كاريكاتيرية وصور يمنحيا دو ار فعاال في التوعية بمختمؼ مجاالتيا
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ولـ تبؽ مواضي البيئة متفرقات فقط في الصحؼ والمجبلت بؿ ظير تيار صحفي متخصص
في طرح ومعالجة مشكبلت البيئة عمى اختبلؼ نطاقيا مستوياتيا تجسد في الكثير مف المجبلت
البيئة مف بينيا "  Environnement Magazineالفرنسية  ،مجمة البيئة والتنمية المبنانية
األخضر الكويتية ،مجمة أخبار البيئة السورية...
 -455علي الباز :اإلعالم واإلعالم األمني ،ط،1مكتبة اإلشعاع الفنية  ،اإلسكندرية،2001 ،ص 16

الخط

 الراديو:يمكف لمراديو بما يتمت بو مف شيوع جماىيري وشعبية أف يقوـ بدور آخر فيالتثقيؼ والتوعية البيئية عف طريؽ الحصص والبرامج اإلذاعية التي تتناوؿ موضوعات

البيئة المختمفة منيا التغير المناخي وتوصيميا بأسموب بسيط إلى المواطنيف عمى اختبلؼ
شرائحيـ ومستوياتيـ.

وفيما يمي استعراض لبعض األساليب اإلذاعية في نشر الوعي البيئي:456
 التطرؽ إلى المواضي البيئية مف خبلؿ أي موجز إخباري عادي
 الحصص اإلذاعية واجتماعات الراديو التي تقدـ لممستم في شكؿ حوار ومناقشات م
المختصيف والقائميف عمى شؤوف البيئة وبمشاركة المواطنيف.
 استخداـ األغاني والحصص والتمثيميات الراديوفونية فيي فعالة في التوعية البيئية .
 اإلعبلنات الراديوفونية المتعمقة بالبيئة التي يمكف عرضيا عبر أمواج األثير .

ويمكف طرح الوض الفعمي البيئي مف خبلؿ تكرار الرسالة البيئية مما يساىـ في ترسيخيا وتثبيتيا
لدى المستم شرط أف تكوف واضحة وبسيطة لجمي فئات المجتم
وقد سارعت بعض الدوؿ إلى تأسيس إذاعات بيئية متخصصة منيا "" "Planet radioايكو راديو
اإللكترونية" و"ايكو اؼ اـ " الفمسطينيتف " ،الوسيط المغربية"...
 التمفزيوف :يتميز التمفزيوف عف غيره مف وسائؿ اإلعبلـ بعوامؿ الجذب كونو يجم بيف الصوتوالصورة والحركة والموف ،ويجعؿ المشاىد في قمب الحدث لحظة وقوعو مف خبلؿ الصورة المدعمة
بالصوت مما يضفي عميو واقعية أكثر ،ويؤكد دوره الفعاؿ كأداة لتنمية الحس البيئي مف خبلؿ
اإلخبار ،التفسير والتعميـ ،ويتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ الدقة في تناوؿ وعرض موضوعات البيئة وحسف
اختيار الوقت المناسب لبثيا والقالب الفني األكثر مبلئمة لطرحيا.

ويشيد النقاد والباحثوف بالكفاءة اإلعبلمية لمتمفزيوف عند تغطية األحداث الميمة كالكوارث واألزمات
حاؿ حدوثيا بطريقة فورية تتجاوز بالمشاىديف حدود الزماف والمكاف وبالتالي تساعد في بناء
الصور اإلدراكية و المعرفية وتؤثر في اتجاىات الرأي العاـ والصفوة وصناع القرار...

457

وتتنوع البرامج التي يعرضيا اإلعبلـ التمفزيوني كما نشطت مؤخ ار م تصاعد مشكبلت البيئة
بعض القنوات المتخصصة التي تعنى بحماية البيئة والمحافظة عمى الطبيعة منيا "قناة بيئتي

""الجزيرة الوثائقية" باإلضافة إلى " "Abu-Dhabi National Geographic...

ٍٛ-456ىاْ اٌمٍٕٚ ٟٕ١الػ ِنوٛه :اإلػالَ اٌج١ئ ٟث ٓ١إٌظو٠خ ٚاٌزطج١ك،كاه إٌٚٙخ اٌؼوث١خ  ،اٌمب٘وح56 ٓ،2004 ،
ٍٛ -457ىاْ اٌمٍٕٚ ٟٕ١الػ ِنوٛه  :اٌّوعغ ٔفَٗ 78-58-57 ٓ ٓ ،

 االنترنيت :يأتي اإلعبلـ البديؿ مساندا في مجاؿ حشد جيود المجتم المدني وتحفيزالمشاركة ال شعبية في حماية البيئة ،حيث تقدـ شبكة االنترنيت العديد مف الخدمات مف
خبلؿ الوسائط التالية:
 المدونات وىي عبارة عف صفحات عمى االنترنيت يقوـ المستخدـ بإنشائيا وتدويف مذكراتو
ويومياتو لنشرىا بحيث تكوف متاحة أماـ اآلخريف لمتعميؽ عمييا أو مناقشة كتابيا وفي
مجاؿ البيئة ،قاـ بعض النشطاء بإنشاء مدونات بيئية متخصصة منيا ىاو تاب لييئات
رسمية كمدونة المنظمة العالمية لحماية البيئة "  ، " OMPEمدونة" آفاؽ لمعموـ والبيئة "

الناطقة عف باحث بيئي  "Nouara Algérie " ،لمدوف وناشط بيئي ...تعمؿ ىذه
المدونات عمى نشر األخبار البيئية واحاطة القراء بكافة المعمومات عف النشاطات
والمؤتمرات البيئية و الندوات والمستجدات البيئية محميا ودوليا إضافة إلى حشد وتعبئة
الجيود التطوعية التخاذ القرار أو سموؾ نحو قضايا البيئة .

 مجموعات النقاش عمى االنترنيت يتولى ناشطو البيئة إنشاء مواق إخبارية تعرض أخبار
البيئة لممشتركيف في المجموعة عف طريؽ إرساؿ نشرات إلكترونية عبر البريد اإللكتروني
 ساحات تبادؿ الخبرات عمى االنترنيت كغرؼ الدردشة و فضاءات النقاش االىتمامات أيف
يتـ طرح المواضي البيئية وتبادؿ الخبرات فيما بينيـ  ،ويعتبر موق "  "One Worldمف
أشير المواق االلكترونية العالمية في مناصرة قضايا البيئة العالمية والدفاع عنيا.

 مواق التواصؿ االجتماعي حيث نشطت العديد مف الحركات البيئية في شكؿ مجموعات
أو صفحات عمى الفايسبوؾ منيا صفحة " " ،"O2بيئة نظيفة لحياة أفضؿ"...أو التوتير و
اليوتيوب وغيرىا مف الشبكات التواصمية التي تطرح الكثير مف االنشغاالت البيئية
 االتصاؿ الشخصي:يحتفظ بمكاف الصدارة لكفاءتو في التأثير واإلقناع ،ويتميز بالقدرة عمىمعرفة صدى الرسالة عند المتمقي وتوجيو االتصاؿ عمى أساسو ،مما يساعد عمى إحداث التأثير

المنشود إذا ما توافرت ميارات االتصاؿ لدى المرسؿ وتييأت ظروؼ المستقبؿ لدى المتمقي.

458

وعموما تسمؾ وسائؿ اإلعبلـ نماذج مختمفة في طرح وتغطية المواضي البيئية:
 التغطية اإلعبلمية القائمة عمى اإلثارة ويرتبط باألزمات والكوارث يكتفي بعرض الجوانبالصارخة عف الحدث البيئي دوف التعرض ألسبابيا ،يغمب عمييا طاب الميؿ والتيويؿ
والمعالجة السطحية ،وينتيي االىتماـ اإلعبلمي بنياية الحدث دوف متابعتو أو تفسير آثاره،
ويعتقد أصحاب ىذا النموذج أف االىتماـ اإلعبلمي ال يزيد عف كونو مرتبطا باحتياجات
السوؽ اإلعبلمية دوف التركيز عمى الوظائؼ التربوية والتثقيفية لئلعبلـ البيئي.
- 458علي عجوة:اإلعالم وقضايا التنمية ،ط،1القاهرة  ،عالم الكتاب،2004 ،ص115

 -التغطية اإلعبلمية المستمرة والمتكاممة يتميز باالستم اررية والشموؿ والمتابعة ،ويقدـ نموذجيف:

 نمط تعميمي يركز عمى نشر المعمومات عف البيئة وتوعية الجميور بحقوقو البيئية
 نمط تربوي نقدي يحاوؿ إلى جانب التزامو باىتمامات النمط األوؿ إشراؾ الجميور في
تقييـ الموضوعات البيئية بحيث يسيـ المتمقي في تعديميا وتطويرىا مما يخمؽ مزيدا
مف اإليجابية في حؿ المشكبلت البيئية ،يتميز ىذا النمط بقدرتو عمى تقديـ رؤية نقدية
وتمتعو باإلمكانيات المعرفية التي تبرز العبلقة الجدلية بيف قضايا البيئة والمشكبلت

الحياتية لمجميور ومدى تأثير ذلؾ عمى مستوى ونوعية الحياة المعاشة.

459

يمكف لوسائؿ مجتمعة أف تؤدي دو ار فعاال في التوعية بمخاطر التغير المناخي مف خبلؿ :
 تكثيؼ تناوؿ موضوع التغير المناخي وما يرتبط بو مف مسائؿ حياتية ومشا كؿ بيئية أخرى . -تنوي مصادر المادة اإلعبلمية واألجناس الصحفية المستخدمة  ،فبل ينبغي أف تكوف

المعمومات المقدمة مجرد تغطيات فورية ذات طاب إخباري فحسب بؿ يشترط التحميؿ

والتفسير ليذه الظاىرة وما يتعمؽ بيا مف ظواىر وتداعيات
 فيـ عمـ تغير المناخ مف حيث أسبابو وأوجو الخبلؼ المتعمقة بو وتأثيراتو الحالية والمستقبمية. شرح البيانات المعقدة حوؿ تغير المناخ باالستعانة بالرسوـ التوضيحية والتقارير االستقصائية صياغة المادة اإلعبلمية المتعمقة بتغير المناخ بأسموب بسيط سمس يسيؿ استيعاب طبيعةالمشكمة وتأثيراتيا المختمفة

 -التشجي

عمى إنشاء المزيد مف الصفحات والقنوات البيئة المتخصصة عبر شبكات

التواصؿ االجتماعي وتحري الدقة والحقيقة في عرض موضوعاتيا بما فييا تغير المناخ .
 االستعانة بالمصادر الموثوقة كتقارير الييئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخوالجمعية األمريكية لتقدـ العموـ وتقارير األبحاث المنشورة في الدوريات العممية المحكمة .

 تنوي المصادر المعتمد عمييا كتصريحات المسؤوليف الحكومييف وخبراء المناخ ،الندواتوالمحاضرات ونتائج األبحاث العممية المتعمقة بتغير المناخ.
 تنوي البرامج اإلعبلمية المتعمقة بالبيئة عموما وزيادة إدراج موضوع تغير المناخ ضمفأجندتيا م

تحديد الفئات المستيدفة وىذا دعما إلجراءات التخفيؼ والتكيؼ،فتوعية

الفبلحيف والميندسيف الزراعية بمخاطر االستعماؿ المفرط لؤلسمدة الكيماوية والمبيدات
الحشرية مف شأنو أف يخفؼ مف االنبعاثات الصادرة عنيا والتي تزيد نسب

الكموروفموركربوف في الجو المسؤوؿ بالدرجة األولى عف تدىور األزوف والمساىـ في عممية
االحتباس الحراري وتوضيح البدائؿ االزمة لزراعة أمنة وصحية.
-459عواطي عبد الرحمان  :اإلعالم العربي وقضايا البيئة ،العربي للنشر والتوزيع ،القاهرة  ،1999ص150

 التكامؿ بيف مختمؼ وسائؿ اإلعبلـ في المعالجة قصد التغطية الواسعة لو واستقطاب أكبرقدر ممكف مف الجماىير.

 تجنب المناسباتية في طرح موضوع التغير المناخي واعتماد أسموب المتابعة والتكرار فيالطرح بطريقة ذكية إلحداث األثر المرغوب.
 تدريب وتكويف الصحفييف المتخصصيف في البيئية لتسييؿ ميمة تقديـ المعمومات العمميةذات الطاب المعقد إلى جماىير متباينة المستوى الفكري والتعميمي.

 استكتاب المزيد مف الصحفييف في مجاؿ البيئة عموما وتغير المناخ عمى نحو خاص. تصميـ الرسائؿ البيئية المتعمقة بتغير المناخ عمى نحو يشرؾ المواطف فييا ويجعمو محو ارأساسي في عمميتي التكيؼ والتخفيؼ مف تغير المناخ مف خبلؿ توضيح الحموؿ الممكنة
والبدائؿ التي يجب تطبيقيا لمواجية مخاطر التغير المناخي.
 -استغبلؿ بعض المناسبات البيئة إلطبلؽ حمبلت إعبلمية توعوية كعيد الشجرة ويوـ البيئة

العالمي واليوـ العالمي لحماية األوزوف ...والدعوة لتكثيؼ الجيود التطوعية لحماية البيئة

خاتمة

ومكافحة التغير المناخي.

إف التربية البيئية كآلية لمواجية مخاطر التغير المناخي ال ينبغي أف تقتصر عمى بعض التوجييات

األسرية أو الوحدات الدراسية و الدروس النظرية في المؤسسات التعميمية التي تتناوؿ المسائؿ
المتعمقة بتغير المناخ وال ينبغي أف تقؼ عند حدود بعض المترفقات اإلعبلمية كالتغطية الفورية
لمكوارث المرتبطة بو أو متابعة بعض المناسبات البيئية كفعاليات المؤتمرات السنوية التي تسعى
إليجاد حموؿ مف أجمو ،فمخاطر التغيرات المناخية وعواقبيا الوخيمة المتسارعة الوتيرة تستدعي
تدخبل عبلجيا عاجبل بتكثيؼ جيود الجمعيات والمنظمات والمجتم المدني والمؤسسات التربوية

ووسائؿ اإلعبلـ المختمفة بؿ يستدعي االستمرار والمتابعة والجدية في المعالجة اإلعبلمية قصد
إحداث األثر المرغوب وتحويؿ المعرفة النظرية إلى سموكات تطبيقية لخمؽ تربية بيئية سميمة
وناجعة في تدارؾ مخاطر التغير المناخي في المنزؿ والمدرسة والشارع وكؿ مكاف
إف التربية البيئية سواء كانت نظامية في المدارس أو تتبناىا وسائؿ اإلعبلـ ال تؤتي ثمارىا إلى

بتأسيس إطار قانوني واستراتيجي وتخطيط عممي مدروس يكفؿ الوسائؿ واآلليات البلزمة لتطبيقيا
ويقيس أثارىا عمى مدى زمني معيف وىذه ميمة صناع القرار والمنشغميف بالتعميـ والقائميف
باالتصاؿ حتى يكوف ليا دور حيوي ضمف الجيود المبذولة لتوضيح مخاطر التغير المناخي
ومحاولة تغيير السموؾ البشري اتجاه البيئة لمواجيتو .
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Effective radio commercial breaks in traffic
éducation for drivers

دبدوش الياشمي :أستاذ مساعد قسم "ب" جامعة البميدة .2.الجزائر.
أ /فنيش حنان :أستاذ مشارك جامعة باتنة 1.الجزائر
أ /عبد الكبير حنان :أستاذ مشارك جامعة المسيمة.الجزائر

الممخص:
تعتبر اإلذاعة المحمية وسيمة مػف وسػائؿ االتصػاؿ الجماىيريػة ،كونيػا أصػبحت تفػرض نفسػيا بقػوة داخػؿ المجتمػ ،

دور فعػػاالً بحيػػث أنيػػا تبػػث ب ػرامج توعويػػة ،تيػػدؼ ىػػذه الب ػرامج التوعيػػة المروريػػة لنشػػر الػػوعي
وبالتػػالي فيػػي تمعػػب ًا
المػػروري لػػدى السػػائقيف ،متمثمػػة ىػػذه الب ػرامج فػػي حمػػبلت مروريػػة دوريػػة تتجمػػى فػػي تنميػػة وتعزيػػز المعػػارؼ وقواعػػد

ظػػا عمػػى سػػبلمة األرواح والممتمكػػات،
المػػرور وآداب السػػبلمة لتجنيػػب السػػائقيف الوقػػوع فػػي حػوادث سػػير محتممػػة ،حفا ً
وذلػػؾ بإنتػػاج المػواد اإلعبلميػػة -اإلرشػػادية -التوعويػػة ذات الطػػاب اإلنسػػاني واالجتمػػاعي وبثيػػا عبػػر وسػػيمة اإلعػػبلـ

المس ػػموعة .وتس ػػتطي البػ ػرامج اإلذاعي ػػة الت ػػي تتن ػػاوؿ القض ػػية المروري ػػة ف ػػي فقراتي ػػا أف ترك ػػز عم ػػى تعزي ػػز المع ػػارؼ
المروريػػة والتوعيػػة إزاء قواعػػد السػػبلمة ،بمصػػاحبة المسػػتقبؿ بفق ػرات إيحائيػػة مثػػؿ :فواصػػؿ إعبلنيػػة خاصػػة بحركػػة
المرور ،إرشادات مرورية ،عزيزي السائؽ ،أضؼ إلى معموماتؾ ،قطوؼ الحكمة في قيادة المركبة ،لمتػذكير ،نصػائح

مروريػػة ،وغيرىػػا مػػف الفواصػػؿ والبػرامج لتسػػميط الضػػوء عمػػى أسػػباب وقػػوع الحػوادث المروريػػة وعبػػور الطريػػؽ بصػػورة
صحيحة ،ولفت االنتباه إلى الظواىر الشائعة مف المخالفات وسبؿ معالجتيا ،واإلرشاد إلى طريؽ السبلمة.
الكممات المفتاحية:

اإلذاعة ،الفواصؿ اإلعبلنية اإلذاعية ،التوعية المرورية ،السائقيف.

Summary:
Local radio is a means of mass media, become strongly assert itself within society,
they play an active role to transmit awareness programs, aiming to raise awareness of
traffic drivers, these programs periodic traffic campaigns aim to develop knowledge and
traffic rules and safety To spare the drivers fall into potential accidents, through the
contents of the informative articles humanitarian and social awareness and disseminated
via the media. Radio programs can dealing with traffic issue in paragraphs should focus
on enhancing the knowledge and awareness about traffic safety rules, with the future

with apocalyptic passages such as: special ad breaks, traffic guidance, dear driver, add
to your knowledge, reminder, traffic tips, and other Commas and programmes to
highlight the causes of accidents and cross the road correctly, and guidance to road
safety.
Key words:
Radio, Radio commercial breaks, Traffic awareness, Drivers.

مقدمــــــــة:

أصػػبحت الحػوادث المروريػػة تمثػػؿ وبشػ ٍ
ىاجسػػا وقمقًػػا لكافػػة أفػراد المجتمعػػات ،كمػػا صػػارت
ػكؿ كبيػ ٍػر
ً
واحدة مف أىـ المشكبلت التي تستنزؼ الموارد الماديػة والطاقػات البشػرية وتسػتيدؼ المجتمعػات فػي
أىـ مقومات الحياة والذي ىو العنصػر البشػري ،إضػافة إلػى مػا تكبػده مػف مشػاكؿ اجتماعيػة ونفسػية
وخس ػػائر مادي ػػة ض ػػخمة ،حي ػػث ما ازل ػػت حػ ػوادث الم ػػرور ب ػػالجزائر ونتائجي ػػا المفجع ػػة م ػػف الجرح ػػى
والوفيات وآثارىا االجتماعية واالقتصادية عمى األرواح والممتمكات مف أىـ ما يشػغؿ بػاؿ العديػد مػف

المسػػئوليف والم ػواطنيف عمػػى مسػػتوى الدولػػة ،فػػبل يكػػاد يمػػر يػػوـ واال وتطمعنػػا اإلذاعػػات والصػػحؼ
المحمي ػػة بحػ ػوادث الس ػػيارات تحص ػػد األرواح وتص ػػيب الن ػػاس ،ولم ػػا كان ػػت حػ ػوادث الم ػػرور وما ازل ػػت
تشػػكؿ نسػػبة كبي ػرة مػػف مجمػػوع الح ػوادث المسػػجمة فػػإف التصػػدي ليػػذه المشػػكمة يعػػد عمػػى غايػػة مػػف
األىميػػة .وتشػػير اإلحصػػاءات المروريػػة بػػأف نسػػبة الوفيػػات واإلصػػابات مػػف جػراء الحػوادث المروريػػة
المسػػجمة بببلدنػػا تعػػد بصػػفة عامػػة مرتفعػػة بالمقارنػػة م ػ الػػدوؿ المتقدمػػة ،وىػػذا يحػػتـ ضػػرورة إعػػداد
استراتيجيات لمسبلمة المرورية وتضافر الجيود مف أجػؿ التصػدي لتمػؾ الحػوادث كمسػؤولية جماعيػة

مشتركة تق عمى عاتؽ مختمؼ فئات المجتم  ،وكذلؾ األجيزة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.460

وفػي ظػؿ ىػذا الوضػ يسػػتمزـ عمػى المنظمػات والمؤسسػات والجيػػات المعنيػة لمعالجػة ىػذه الظػػاىرة
إيجاد حموؿ سريعة وعمى رأسيا المؤسسات اإلعبلمية التي تحتـ عمييا االستجابة السػريعة لمتطػورات
الحاصػػمة فػػي الحيػػاة المروريػػة ،وذلػػؾ لمػػا ليػػا مػػف أىميػػة فػػي خمػػؽ الػػوعي اتجػػاه الظػػاىرة ومحاولػػة
تعػػديؿ السػػموكيات اتجاىيػػا ،وتعػػد اإلذاعػػة باعتبارىػػا وسػػيمة مػػف وسػػائؿ االتصػػاؿ الجمػػاىيري وأكثرىػػا

تأثير فعاالً فػي نفػوس الجمػاىير وتعػدد الوسػائط والتنػوع الجغ ارفػي
انتشارا ،وأنيا تؤثر في الرأي العاـ ًا
ً
يجعمي ػػا تمق ػػى ص ػػدى واس ػ ًػعا م ػػف الجمي ػػور وعم ػػى غرارى ػػا اإلذاع ػػات المحمي ػػة مثػ ػؿ إذاع ػػة المس ػػيمة
الجيوية ،فيذه األخيرة ليػا أىميػة كبيػرة فػي مواكبػة مختمػؼ األحػداث والتغيػرات فػي الػببلد مػف خػبلؿ
الفواصؿ اإلعبلنية التي تقدميا لمسائقيف ،األمر الذي قد يسيـ في خمؽ الثقافة المرورية لدى السائقيف.
 /1اإلشكالية:

مما ال شؾ فيو أف اإلعبلـ يعتبر دعامة أساسية مف دعامات الحياة وقوة فاعمة في المجتم ،

 - 460ثٓ اٌَؼ١ل ػجل هللا ٚآفو :ْٚاإلهّبكاد اإلماػ١خ ٚكٚه٘ب ف ٟغوً اٌٛػ ٟاٌّوٚه_ٞكهاٍخ ِ١لأ١خ ػٍ ٝػٕ١خ ِٓ ٍبئم ٟاألعوح
ثٛال٠خ ٚهلٍخ_ ،هٍبٌخ ِملِخ الٍزىّبي ِزطٍجبد ّٙبكح ٌَ١بٌٔ أوبك ّٟ٠ف ٟػٍُ اإلػالَ ٚاالرٖبي ،رقٖٔ :ارٖبي ٚػاللبد ػبِخ،
غ١و ِْٕٛهح ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛاإلَٔبٔ١خ ٚاالعزّبػ١خ ،عبِؼخ لبٕلِ ٞوثبػٚ ،هلٍخ ،اٌغيائو26ٓ ،2014 ،

تسيـ في تماسكو واستق ارره ،حيث ظيرت وكاالت األنبػاء وتطػورت ممػا زاد مػف أىميػة اإلعػبلـ فػي

أيضا إلػى رفػ شػأف اإلعػبلـ وتفعيػؿ
نقؿ المعمومات كما أدى إلى ظيور الوسائؿ اإلعبلمية الحديثة ً
دوره في المجتم ليزود الجميور بأكبر قدر مف المعمومات والبيانات واألخبار.
وتػػزداد الحاجػػة لئلعػػبلـ كممػػا ازداد تطػػور المجتمػ تعقيػ ًػدا ،وكممػػا ارتفػ المسػػتوى التعميمػػي والثقػػافي
والفكري لؤلفراد الذيف يعيشوف فيو ،فيو يمثؿ المرآة العاكسػة لمػا يجػوؿ فػي كػؿ السػاحات والميػاديف.
ػز مػػف رمػػوز السػػيادة الوطنيػػة ألنػػو األداة التػػي تشػػحذ اليمػػـ فػػي الحػػروب وينقػػؿ
ويعتب ػره كثيػػروف رمػ ًا
أخبارىا ويقوي الجبيات الوطنية الداخمية .
واالتصػػاؿ ظػػاىرة اجتماعيػػة يسػػعى إلييػػا اإلنسػػاف باسػػتخداـ أسػػاليب مختمفػػة تتوافػػؽ كػػؿ منيػػا م ػ
المرحمة الحضارية التػي يمػر بيػا المجتمػ  ،وذلػؾ مػف أجػؿ تبػادؿ األفكػار واآلراء ،ولقػد تغيػر مفيػوـ
ػر لتعقػػد الحيػػاة والتطػػور التكنولػػوجي الػػذي
االتصػػاؿ عمػػا كػػاف عميػػو فػػي السػػابؽ وتعػػددت أدواتػػو نظػ ًا
شيده العالـ اليوـ.

ولع ّؿ مف أساليبو لدراسة المشاكؿ االجتماعية ما يعرؼ باالتصاؿ االجتماعي الذي يساعد عمى

إيجاد الحموؿ المناسبة عف طريؽ الحمبلت اإلعبلمية عبر مختمؼ وسائؿ اإلعبلـ ،وقد أصبحت
نظر لممشاكؿ التي تعيشيا المجتمعات ،وقد ساىمت بدورىا ىذه األخيرة
أمر ضرورًيا ًا
الحاجة إلييا ًا
في تعزيز التفاعؿ وخمؽ الوعي في الكثير مف الدوؿ عمى إيجاد الحموؿ في الكثير مف المشكبلت
االجتماعية ،ولعؿ مف المشاكؿ العصرية مشكمة حوادث الطرقات التي يعاني منيا العالـ اليوـ وما
تخمفو مف خسائر مادية وبشرية نتيجة تطور المجتمعات وزيادة الحركة والسير لتحقيؽ التنمية
واإلسراع مف التطور في مختمؼ مجاالت الحياة اإلنسانية.
عمى ىذا األساس ،صارت ىذه الظاىرة تحتؿ المرتبة األولى في مصاؼ المخاطر الكبيرة ،التي
عمما أنيا في
تيدد كياف المجتمعات ،بدليؿ أنيا تحتؿ المرتبة التاسعة في أسباب الوفيات بالعالـً ،
تفاقـ مستمر ،وىذا حسب توقعات الخبراء في ىذا المجاؿ ،لتبمغ سنة  2006المرتبة الخامسة .في
ىذه الظروؼ أدركت جمي الدوؿ مدى خطورة ىذه المشكمة ووجوب التفكير في كيفية القضاء

عمييا ،وذلؾ بتثميف المناىج التوعوية والوقائية ،والجزائر عمى غرار ىذه الدوؿ التي شيدت في
اآلونة األخيرة ارتفاع في حوادث المرور.461

وتعتبر ظػاىرة حػوادث المػرور أحػد أبػرز المشػاكؿ التػي تواجػو معظػـ دوؿ العػالـ والتػي تشػيد زيػادة
مطردة في أعداد الحوادث المرورية واإلصابات الناجمة عنيا ،نجد حسػب اإلحصػائيات الدوليػة سػتة
آالؼ شػػخص يػػذىبوف ضػػحايا لح ػوادث السػػير ،وكػػذلؾ مػػا بػػيف  10مميػػوف إلػػى  15مميػػوف إصػػابة

 - 461ثٓ ػجبً فز١ؾخ :كٚه اإلػالَ ف ٟاٌزٛػ١خ ٚاٌٛلب٠خ ِٓ ؽٛاكس اٌّوٚه ف ٟاٌغيائوِ -مبهٔخ ث ٓ١إٌّبٛك اٌو٠ف١خ ٚإٌّبٛك اٌؾٚو٠خ-
كهاٍخ ٕٚف١خ اٍزطالػ١خ ،أٛوٚؽخ ٌّٕٙ ً١بكح اٌلوزٛهاٖ ف ٟػٍ َٛاإلػالَ ٚاالرٖبي ،غ١و ِْٕٛهح ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ ٚاإلػالَ،
عبِؼخ اٌغيائو ،3اٌغيائو13ٓ ،2012-2011،

سنويا ،وبمغت  324حادث في سػنة  2012و 420حػادث
وأكثر مف  20مميوف عمى مستوى العالـ ً
في سنة .2013
كمػػا أف حػوادث المػػرور بمختمػػؼ أشػػكاليا تعػػرؼ ت ازيػ ًػدا مػػف سػػنة إلػػى أخػػرى ،وفػػي ىػػذا السػػياؽ تعػػد
الج ازئػػر مػػف بػػيف دوؿ العػػالـ التػػي تمثػػؿ أكبػػر نسػػبة وتقػػدر بػ ػ  44,907حػػادث مػػرور فػػي الج ازئػػر
يوميا ،والذي يرج إلى عدـ وعي السائقيف بخطورة ىذه الظاىرة.
بمعدؿ  124حادث ً
وفي ظؿ ىذا الوض يستمزـ عمى الجيات المعنية معالجة ىذه الظاىرة وايجاد الحموؿ وعمػى أرسػيا

المؤسسات اإلعبلمية ،وذلؾ لما ليا مف أىمية في ظؿ الوعي اتجاه الظػاىرة المتفشػية فػي المجتمػ ،

حيػػث أصػبحت وسػػائؿ اإلعػػبلف فػػي وقتنػػا الحاضػػر مػػف أىػػـ أدوات التػػأثير والتوجيػػو والتثقيػػؼ ،وممػػا
تتميز بو مف زخـ في البث اإلذاعي والتمفزيوني واستعماؿ واس لبلنترنت.
ػأثير واألكثػػر
وىكػػذا تعػػد اإلذاعػػة مػػف أبػػرز وسػػائؿ اإلعػػبلـ الجماىيريػػة باعتبارىػػا الوسػػيمة األكثػػر تػ ًا

انتشار لدى الجماىير.
ًا
كمػػا أف الشػػباب يسػػتمعوف لمب ػرامج اإلذاعيػػة لمحصػػوؿ عمػػى المعمومػػات أو الترفيػػو والتسػػمية وشػػغؿ
أوقات الفراغ ،وىناؾ الكثير مف يعتبرونيا وسيمة أساسية رغـ تبنييـ لتقنيات االتصاؿ الحديثة.462

إف اإلذاعة تسعى كغيرىا مف وسائؿ اإلعبلـ األخرى لتحقيؽ أىداؼ مختمفة تعود عمى الفرد
ّ
والمجتم في جمي المجاالت خاصة في مجاؿ التوعية ألنيا تؤثر في الرأي العاـ التي تمقى صدى
اسعا مف قبؿ الجماىير وخاصة اإلذاعات المحمية التي أصبحت تسيـ بشكؿ كبير في بث العديد
و ً
مف البرامج المتنوعة وخاصة برامج التوعية ،وذلؾ لنشر الوعي المروري وخمؽ ثقافة مرورية قصد
أيضا في تكثيؼ فقرات البرامج اإلرشادية بمواضي متابعة لنشاطات
محاربة الظاىرة ،وتساىـ ً
أيضا قنوات االتصاؿ م جموع المستمعيف
الحمبلت المرورية مف خبلؿ التغطية اإلخبارية ،وتفتح ً

في أوقات بث البرامج لبلستئناس بآرائيـ وتجاربيـ ،كما تعمؿ عمى إقامة لقاءات صحفية م رجاؿ
المرور ،وتزويد المواطف بالمعمومات األمنية ونشر الثقافة األمنية ورف مستوى المسؤولية والحس

األمني لديو ،وتعريفو بمجيودات الشرطة في سبيؿ حفظ أمنو واستق ارره ،حيث ىدؼ العبلقات
العامة بالشرطة مف خبلؿ النشاطات اإلعبلمية بالدرجة األولى إلى تحسيف العبلقة بيف الجميور
الداخمي المتمثؿ في رجاؿ الشرطة والجميور الخارجي المتمثؿ في المواطنيف بخمؽ جو مف الثقة

والتعاوف ، 463وكذلؾ تقديـ النصائح واإلرشادات نحو السموؾ السميـ لمسائؽ ،وتستطي البرامج التي تتناوؿ
القضية المرورية في فقرات أف تركز عمى المعارؼ المرورية ،والتوعية إزاء قواعد السبلمة المرورية.464

ٚ - 462إٔ١ٌ ٌ١لحَِّٛ :ػ١خ اإلماػخ ٚكٚه٘ب فْٔ ٟو اٌٛػ ٟاٌّوٚه -ٞكهاٍخ ِ١لأ١خ ػٍ ٝػٕ١خ ِٓ اٌَبئم ٓ١ثّلٕ٠خ ٚهلٍخِ ،نووح ِىٍّخ
ٌِٕ ً١زطٍجبد ّٙبكح اٌّبٍزو أوبك ّٟ٠ف ٟػٍُ االعزّبع ٚاألٔزوثٌٛٛع١ب ،رقٖٔ :ػٍُ اعزّبع ارٖبي ،غ١و ِْٕٛهح ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛاإلَٔبٔ١خ
ٚاالعزّبػ١خ ،عبِؼخ لبٕلِ ٞوثبػٚ ،هلٍخ ،اٌغيائو.21.ٓ ،2015-2014
 - 463ؽّوأ ٟإِٔ١خ :اإلػالَ األِٕ ٟف ٟاٌغيائو ٚكٚه اٌؼاللبد اٌؼبِخ ف ٟرط٠ٛوٖ -األِٓ اٌّوٚهّٛٔ ٞمعًبِ ،نووح ِىٍّخ ٌّٕٙ ً١بكح
اٌّبعَز١و ف ٟػٍ َٛاإلػالَ ٚاالرٖبي ٚاٌؼاللبد اٌؼبِخ ،رقٖٔ :ارٖبي ٚػاللبد ػبِخ ،غ١و ِْٕٛهح ،وٍ١خ اٌؾمٛق ،عبِؼخ اٌؾبط
ٌؾٚو ،ثبرٕخ ،اٌغيائو .03ٓ ،2010-2009
ٚ - 464إٔ١ٌ ٌ١لحِ ،وعغ ٍبثك.22-21ٓ ٓ ،

لقد أصبحت حوادث المرور في كؿ مكاف في العالـ وىو ما يترتػب عميػو خسػائر بشػرية واقتصػادية

بالغة الخطورة عمػى المسػتوييف الفػردي والجمػاعي ،وتػزداد ىػذه الظػاىرة بشػكؿ كبيػر ج ًػدا فػي البمػداف
النامية حيث تؤكد منظمة الصحة العالمية والبنؾ الدولي عمى أف حوادث الطػرؽ ىػي ثػاني األسػباب
الرئيسػية لموفػػاة بػيف سػػكاف العػػالـ ،وخاصػة فػػي المرحمػػة العمريػة مػػف  5سػػنوات إلػى  29سػػنة ،وتقتػػؿ
سنويا وتؤدي إلى إصابة واعاقة ما بيف  20مميوف إلػى 50
حوادث الطرؽ حوالي  2,1مميوف نسمة ً
مميوف نسمة عمى مستوى العالـ ،ويتوقػ أنػو بحمػوؿ عػاـ  2020سػوؼ تزيػد الوفيػات بسػبب حػوادث

المرور حوالي  80%في البمداف ذات الدخؿ المنخفض والمتوسط.

وتشػػكؿ الح ػوادث المروريػػة ومػػا ينػػتج عنيػػا مػػف تمفيػػات واصػػابات ووفيػػات واحػػدة مػػف أىػػـ معوقػػات
التنمية في الدوؿ النامية ،خاصة في الدوؿ العربية ،وتكمف خطورة الحوادث المروريػة فيمػا تػراه عمػى
الفرد والمجتم مف آثار عدة منيا االقتصادية واالجتماعية والنفسية.465

في ىذا السػياؽ ،يقتضػي التوضػيح إلػى أف الج ازئػر تعػد مػف بػيف دوؿ العػالـ التػي تمثػؿ أكبػر نسػبة

عالميا واألولى مغار ًبيا وعر ًبيا مف حيػث حػوادث
في عدد حوادث المرور ،حيث تحتؿ المرتبة الرابعة
ً
المرور ،الشيء الذي يؤكد خطورة األمر ويدؽ نػاقوس الخطػر إف لػـ تؤخػذ قضػية معالجػة األوضػاع
بجدية وتصنؼ ضػمف األوليػات الكبػرى ،وأف تبحػث ليػا عػف حمػوؿ جذريػة التػي تشػترؾ فػي إيجادىػا
جميػ ػ الشػ ػػركاء االجتمػ ػػاعيف ،وذلػ ػػؾ مػ ػػف أجػ ػػؿ رسػ ػػـ معػ ػػالـ سياسػ ػػة وطنيػ ػػة وذلػ ػػؾ باالرتكػ ػػاز عمػ ػػى
ميدانيا.
إستراتيجية واضحة المقاصد قابمة لمتجسيد العممي ومتماشية وطبيعة اإلشكاليات الممحوظة
ً

وعميػػو يمكػػف القػػوؿ أف المعاينػػة الميدانيػػة تؤكػػد مػرة أخػػرى أف ظػػاىرة ح ػوادث المػػرور أصػػبحت آفػػة

اجتماعيػػة تثيػػر االنشػػغاؿ ويجػػب تضػػافر جيػػود المتػػدخميف لفائػػدة أمػػف الطػػرؽ م ػ إعطػػاء األولويػػة
لمكافحتيػػا بصػ ػرامة ومواجيتي ػػا بعزيم ػػة ،وذل ػػؾ ع ػػف طري ػػؽ وضػ ػ سياس ػػة وطني ػػة ش ػػاممة ومنس ػػجمة
لموقايػػة مػػف ح ػوادث المػػرور ،وباإلضػػافة إلػػى تحديػػد إسػػتراتيجية مدروسػػة وفقًػػا آلليػػات وسػػبؿ كفيمػػة

لمتصدي ليا.

ونظر ألىمية اإلذاعة في نشر التوعية المرورية ألفراد المجتم وخمؽ ثقافػة مروريػة صػحيحة لػدييـ فقػد تمثمػت
ًا

إشكالية الدراسة في :ما فعالية الفواصل اإلعالنية اإلذاعية في التوعية المرورية لمسائقين؟
 /2أىمية الدراسة:

تتوقػػؼ أىميػػة البحػػث عػػف أىميػػة الظػػاىرة التػػي يػػتـ د ارسػػتيا ،وعمػػى قيمتيػػا العمميػػة والنتػػائج التػػي
ستحققيا ،والتي يمكف أف تفيػدنا فػي اكتشػاؼ حقػائؽ نسػتطي االسػتناد إلييػا فػي إثبػات حقيقػة ظػاىرة

أو مشكمة ما ،أو جعميا منطمؽ لبحوث ودراسات الحقة.466

 - 465ؽٛاٌف هؽّ١خ :اٌزىبٌ١ف االلزٖبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٌؾٛاكس اٌّوٚه ثبٌغيائوِ ،غٍخ اٌجبؽش ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛااللزٖبك٠خ ٚاٌزغبه٠خ ٚػٍَٛ
اٌزَ١١و ،عبِؼخ أث ٟثىو ثٍمب٠ل ،رٍَّبْ ،اٌغيائو ،2012 ،اٌؼلك 103ٓ ،11
ٕ - 466بثو الِ١خ :اٌؾّالد اإلػالٔ١خ ف ٟثبلخ ٚ MBCكٚه٘ب ف ٟاٌزٛػ١خ اٌل١ٕ٠خ ٌٍْجبة -كهاٍخ ِ١لأ١خ ػٍ ٝػٕ١خ ِٓ ّجبة ٚال٠خ
ٍط١فِ ،نووح ِىٍّخ ٌّٕٙ ً١بكح اٌّبعَز١و ف ٟػٍ َٛاإلػالَ ٚاالرٖبي ٚاٌؼاللبد اٌؼبِخ ،رقٖٔ :ارٖبي ٚػاللبد ػبِخ ،غ١و
ِْٕٛهح ،وٍ١خ اٌؾمٛق ،عبِؼخ اٌؾبط ٌؾٚو ،ثبرٕخ ،اٌغيائو09ٓ ،)2010-2009 ،.

ىامػػا يتمثػػؿ فػػي فعاليػػة الفواصػػؿ اإلعبلنيػػة
تكمػػف أىميػػة ىػػذه الد ارسػػة فػػي كونيػػا تتنػػاوؿ موضػ ً
ػوعا ً
اإلذاعية في التوعية المرورية لمسائقيف ،خاصة ىذه األخيػرة التػي أصػبحت تفػرض نفسػيا مػ ارتفػاع
نسبة حوادث المرور فػي الج ازئػر ،وذلػؾ بمفػت النظػر لخطورتيػا التػي تػزداد مػف يػوـ آلخػر ،وخاصػة
اإلعبلمييف لتنظيـ إعبلـ ىادؼ يتكفؿ بتنظيـ سرياف جيد وصػارـ لممػادة اإلعبلميػة الموضػوعة أمػاـ
الجميور المستقبؿ ليا.
كذلؾ مف أجؿ معرفة مدى تأثر السائقيف بالبرامج الخاصة بالتوعية المرورية في اإلذاعة المحمية.

وفع ػبلً تعػػد ظػػاىرة ح ػوادث المػػرور مػػف الظ ػواىر االجتماعيػػة السػػمبية التػػي تحػػاوؿ كػػؿ دوؿ العػػالـ

مكافحتي ػػا والوقاي ػػة مني ػػا عب ػػر مختم ػػؼ وس ػػائؿ اإلع ػػبلف م ػػف خ ػػبلؿ تقػػػديـ بػ ػرامج لتثقي ػػؼ وتوعيػػػة
المواطنيف إلدراؾ خطورة الظاىرة ،حتى تكوف عممية الوقاية سيمة ومشتركة بيف الجمي .
 /3اإلطار النظري:

 /1/3تعريف اإلذاعة:
تعد اإلذاعة مف أىـ وسائؿ االتصاؿ الجماىيري ،ويقصد بيا ما يبث عف طريؽ األثير باستخداـ
موجات كيرومغناطيسية بإمكانيا اجتياز حاجز األمية والحواجز الجغرافية ،والسياسية وربط
مستمعييا المتباعديف برباط مباشر وسري  ،فاإلنساف يستم

إلى الراديو ويستفيد مف برامجو

المختمفة في أي مكاف في العالـ دوف عائؽ أو حاجز في البيت ،السيارة ،المكتب.
اشتقت كممة اإلذاعة مف أذاع الخبر أي أذاعو ونشره ،وفي المعاجـ العربية تعني كممة مذي أنو
الرجؿ الذي أفشى السر وأذاعو.467
ىي عبارة عف تنظيـ مييكؿ في شكؿ وظائؼ وأدوار تقوـ ببث مجموعة مف البرامج ذات الطاب
الترفييي والتثقيفي واإلعبلمي ،وذلؾ الستقباليا في آف واحد مف طرؼ جميور متناثر يتكوف مف
أفراد وجماعات ألجيزة استقباؿ مناسبة.
ويقصد بيا كذلؾ ما يبث عف طريؽ األثير واستخداـ موجات كيرومغناطيسية بإمكانيا اجتياز
الحواجز الجغرافية والسياسية وربط مستعممييا برباط مباشر وسري  ،وأىـ ما يميز اإلذاعة
المسموعة إال أنيا الوسيمة الوحيدة غير المرئية بيف كؿ وسائؿ االتصاؿ ،ذلؾ يطمؽ فييا الباحثوف
باسـ الوسيمة العمياء ،فيي قادرة عمى أف تصؿ إلى أبعد مما يتصوره الخياؿ ،فيي سبلح يخاطب
العقوؿ والقموب والنفوس ،فيي تعتمد عمى التوجيو واإلقناع أكثر مما تعتمد اإلنذار والتمييد ،فقد

ٍٍّ - 467بْ ئٍّبػ ً١أث ٛعالي :اإلماػخ ٚكٚه٘ب ف ٟاٌٛػ ٟاألِٕ ،ٟكاه أٍبِخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،ػّبْ ،األهكْ04ٓ ،2012 ،1ٛ ،

قاؿ عنيا "ىتمر" في كتابو الكفاحي) "إنني أعمـ أف تأثير كممة مكتوبة عمى كؿ األفراد أقؿ بكثير
مف تأثير كممة يسمعونيا".468
كما تعرؼ عمى أنيا االنتشار المنظـ والمعقود بواسطة الراديو لبرامج إخبارية وثقافية وتعميمية
ودينية وتجاربو وغيرىا مف البرامج ليمقطيا في وقت واحد المستمعوف المنتشروف في شتى أنحاء
األرض وفي أقصى تردد لموجات اإلذاعة سواء كانوا فردا وجماعات باستخداـ أجيزة االستقباؿ.469
 /2/3خصائص اإلذاعة:
جياز فعاالً في نشر التوعية األمنية الوعي المروري)
ًا
إف اإلذاعة كوسيمة إعبلمية يمكف أف تكوف
ّ

ويمكف أف نجم خصائص ومميزات اإلذاعة كوسيمة إعبلمية كالتالي:

أف اإلذاعة وسيمة تخاطب كؿ شرائح المجتم بكافة الفئات والمستويات المتعمـ واألمي ،وألف
ّ 

الوعي واالستماع إلى الراديو ال يتطمب بالضرورة الجموس والتفرغ الكامؿ كالمشاىدة والقراءة ،وىذه
الميزة تيسر عممية بث الرسائؿ التوعوية واألخبار األمنية ،مما يتيح لممستم ممارسة أي نشاط
آخر ،واستخداـ بقية الحواس األخرى في نشاط مختمؼ ،ألف اإلذاعة وسيمة سمعية تخاطب
الوجداف عف طريؽ األذف.
 يمكف متابعة الحدث األمني بسيولة ودقة ألف االستماع إلى الراديو ال يحتاج إلى جيد وعناء،
كما انو يتيح لممستم المتابعة في أي زماف ومكاف ودوف قيود.
 ميزة اآلنية في اإلذاعة تجعميا الوسيمة األولى لمتابعة األحداث ،ألف التداعيات األمنية والحدث األمني فيو
قوة وجاذبية ،وبفرض التشويؽ والترقب فإف اإلذاعة لدييا كؿ ىذه اإلمكانيات لنقؿ ىذا الحدث.
 الحدث األمني عامة لكؿ المجتمعات ،فإف اإلذاعة خير وسيمة تصؿ األمي قبؿ المتعمـ وتقدـ لو
الرسالة المعنية التي تراعي الفروؽ الفردية والمستويات الثقافية المتباينة.
 يمكف استخداـ الصوت البشري بنبرتو وايماءاتو ودالالتو العميقة في مواضي التوعية األمنية
التي تحتاج إلى أصوات معبرة وقوية تجسد الحدث وتتب تفاصيمو بكؿ دقة ،ألنو جسر التواصؿ
األوؿ في اإلذاعة ،وكاف البد أف يتصؼ بمقومات متكاممة لداء الرسالة األمنية.470
 /3/3وظائف اإلذاعة:
أسبوعيا أو حتى شيرًيا ،وىذه الوظائؼ تتمثؿ في:
يوميا أو
ً
ترتبط وظائؼ اإلذاعة بالبرامج التي تقدميا ً

 - 468ئؽلاكْ ى٘١و :ربه٠ـ اإلماػخ ٚاٌزٍفي ،ْٛ٠كٛ٠اْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ ،اٌغيائو89ٓ ،1989 ،1ٛ ،
ِ - 469ؾّٛك ػجل اٌوؤٚف فٍِ :ً١ملِخ ف ٟػٍُ اإلػالَ ٚاالرٖبي ثبٌٕبًِ ،ىزجخ ٔٚٙخ اٌْوق ،،اٌمب٘وحِٖ ،و29ٓ ،1995 ،
ٍٍّ - 470بْ ئٍّبػ ً١أث ٛعاليِ :وعغ ٍبثك147ٓ ،

 الوظيفة اإلخبارية :األخبار في اإلذاعة ال يقصد بيا مجرد األخبار المحمية بؿ األخبار التي
اء كانت محمية ،قومية ،أو عالمية ،فجميور اإلذاعة يريد معرفة
تيـ أفراد المجتم المحمي سو ً
أيضا أخبار العالـ ،بؿ إف ىناؾ األخبار القومية والعالمية ما لو ارتباط وثيؽ ومباشر
أخبار الوطف و ً
بالمجتم المحمي.

 الوظيفة السياسية :توظؼ اإلذاعة مف طرؼ النخب الحاكمة في التنشئة السياسية لمجتمعاتيا
بيدؼ غرس قيـ سياسية معنية تروج ليا تمؾ النخب ،كما تواظب عمى توصيؿ الرسالة اإلعبلمية
اليادفة إلى تعميؽ الوالء لمنظاـ الحاكـ القائـ ،والشخصية الوطنية والكياف السياسي ،إلى جانب
ترسيخ التماسؾ السياسي ،والوحدة الوطنية داخؿ كؿ دولة.471
 الوظيفة االقتصادية :وىي وظيفة متصمة بمفيوـ التنمية ،ذلؾ أف البعد االقتصادي في العممية
بروز مف الجوانب األخرى ليذه العممية ،إذ تقدـ اإلذاعة بيف برامجيا اإلعبلنات
التنموية ىو األكثر ًا
وفقراتيا االشيارية مف أجؿ الترويج لسمعة أو خدمة ما.

شأنا عف سابقاتيا مف الوظائؼ ،حيث تشج
 الوظيفة التربوية والثقافية :وىي وظيفة ليست أقؿ ً

اإلذاعة عمى التعميـ ،واكتساب المعارؼ والميارات ،والحصوؿ عمى المعمومات وخبرات جديدة
تساعد عمى اتخاذ الق اررات واالرتقاء بالسموؾ الفردي واالجتماعي ،إنيا تقو عمى تثقيؼ الجماىير
وتمبية احتياجاتيـ الفكرية والنفسية واالرتقاء بمستوياتيـ الثقافية والحضارية ،وقد تجم اإلذاعة بيف
التثقيؼ والترفيو في آف واحد ،فالمادة الترفييية ال يقتصر أثرىا عمى مجرد تسمية الجميور ،بؿ تؤثر
عميو في إطار سياسة إعبلمية محددة.
جديدا يتميز بالحيوية والنشاط،
اقعا
ً
 إف توظيؼ اإلذاعة في المجاؿ الثقافي خمؽ و ً
فيي عمى حد رأي "عدلي محمد رضا"" :تساىـ في تشكيؿ المبلمح الحضارية
لممجتم  ،بالعمؿ عمى مبلحظة العالـ الحديث ونقمو في حدود ما يناسب الجماىير
كمعمومات وأفكار ،وبالشكؿ واألسموب الذي يمكف مف استيعابيا والوصوؿ بمف
وطموحا" .
فكر
يتمقاىا إلى مستوى واق العصر الذي يعيشو ًا
ً

ىاما داخؿ المجتم  ،حيث تجعؿ خدمة المجتم مف
 الوظيفة االجتماعية :تمعب اإلذاعة ًا
دور ً
أىدافيا األساسية ،فيي تسعى إلى ترسيخ قيـ المجتم وعقيدتو وحضارتو ،وكذا بعث تراثو وعادتو
وتقاليده كما تسعى اإلذاعة إلى االرتقاء بالفكر والسموؾ ،ألف ميمة الجياز اإلعبلمي بصفة عامة
جميعا إال ما
واإلذاعة بصفة خاصة ،ليست شغؿ الوقت فقط بأي برنامج ،بؿ أف تيدؼ البرامج
ً
ّ - 471ىو ٞػجل اٌّغ١ل :اإلماػبد اٌّؾٍ١خ ٌغخ اٌؼٖو ،كاه اٌفىو اٌؼوث ،ٟاٌمب٘وحِٖ ،و.79ٓ ،1998 ،1ٛ ،

كاف منيا لمتسمية والمتعة إلى الوصوؿ إلى الفكر السميـ ،وتقويـ السموؾ االجتماعي الفردي مف
خبلؿ استغبلؿ ىذا التأثير بما يعود بالنف وبما يساعد عمى البناء السميـ لؤلمة ،والتأكيد عمى
األشياء الحسنة والتنفير مف األشياء الضارة.
ىذا باإلضافة إلى أف اإلذاعة تعمؿ عمى بحث مشاكؿ المجتم  ،ومحاولة أيجاد حموؿ ليا ،لتكوف
الواسطة بيف شكاوي المواطنيف والمسئوليف.472
 /4اإلعالم اإلذاعي:
اإلعبلـ اإلذاعي يختمؼ عف غيره مف أنواع اإلعبلـ األخرى ،فيو يعتمد عمى الصوت واإللقاء
واألداء الجيد ،فعمى قدر جودة الصوت وحسف األداء يكوف رد الفعؿ واألثر الذي تتركو الرسالة
اإلذاعية أو البرنامج اإلذاعي ،ويظؿ المذي أو مقدـ البرنامج في حاجة إلى تعمـ فف اإللقاء وبدونو
ال يحقؽ النجاح المطموب ،فالمذي ىو الوسيط المبدع الذي يقدـ لممستمعيف معمومات وأفكار وآراء
في أشكاؿ برامجية فنية متعددة ومتنوعة ،ولف تصؿ ىذه األفكار وتمؾ المعمومات إلى المتمقي ميما
كانت براعة كاتبيا ومنتجيا دوف إذاعي ماىر في فف اإللقاء واألداء ،حتى يوصميا إلى المتمقي،
وتحدث عند االستجابة وإلقناع المطموب ،وىذا ال يتأتى إال عف طريؽ إتقاف "المستم " المذي لفف
اإللقاء واألداء وفيمو لطرائؽ توصيؿ المعمومات واألفكار وأساليب اإلقناع .فالنطؽ الجيد يساعد
عمى التعبير عف المعاني واإليحاءات المطموبة.
وىكذا فإف اإللقاء ىو أساس عمؿ المذي وأساس قواعد الفف اإلذاعي ،ودوف اإللقاء ال تتـ عممية
االتصاؿ اإلعبلمي عبر اإلذاعة مف خبلؿ العناصر المعروفة:


المرسل :وىو المذي .



الرسالة :وىي المضموف الذي يقوـ بأدائو المذي .



الممتقي :وىو المستم الذي يستجيب لممادة المقدمة.

وبقدر نجاح المذي في األداء والتعبير المقن  ،تكوف استجابة المستم إيجابية ،فاإللقاء ميـ
لئلذاعي.473
 /5تعريف التوعية المرورية:

 - 472اٌ١ٚف ٌٕ١لح :كٚه اإلماػخ اٌ١ٕٛٛخ ف ٟاٌزّٕ١خ اٌضمبف١خ -اٌمٕبح األّٛٔ ٌٝٚمط -كهاٍخ ِ١لأ١خ ػٍ ٝػٕ١خ ِٓ ٍٛجخ عبِؼخ اٌغيائو،
ِنووح ِىٍّخ ٌّٕٙ ً١بكح اٌّبعَز١و ف ٟػٍ َٛاإلػالَ ٚاالرٖبي ،غ١و ِْٕٛهح ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ ٚاإلػالَ ،عبِؼخ اٌغيائو ،اٌغيائو،
.47ٓ ،2007
 - 473ػجل اٌلائُ ػجل اٌلائُ ػّو ؽَٓ :اٌلٌ ً١اٌّوعؼ ٟؽٛي رمٕ١بد فٓ اإلٌمبء ٚرمل ُ٠اٌجواِظ اإلماػ١خ ،إٌّظّخ اإلٍالِ١خ ٌٍزوث١خ ٚاٌؼٍَٛ
ٚاٌضمبفخِ ،طجؼخ اَ١َ٠ى ،ٛاٌوثب ،ٛاٌّّىٍخ اٌّغوث١خ ،ك .13ٓ ،2017 ،ٛ

الوعي كممة تعبر عف حالة عقمية يكوف فييا العقؿ بحالة إدراؾ عمى تواصؿ مباشرة م محيطو
الخارجي عف طريؽ منافذ الوعي التي تمثؿ عادة بحواس اإلنساف الخمس.
والوعي الحفظ والتدبر ،واتخذه أىؿ العصر بمعنى الفيـ واالنتباه لحفظ النفس واألمة والشباب
الواعي ىو الذي يعرؼ ما يجب عميو ألمتو وببلده.474
مباشرا،
ويعرؼ بعض عمماء النفس الوعي بأنو" :شعور الفرد وادراكو لذاتو وأحوالو وأفعالو إد ار ًكا
ً

والوعي أساس كؿ معرفو ولو مجموعة مف المراتب والدرجات التي تتفاوت مف حيث الوضوح والتعقيد"
أي أف الوعي يعني "مجموعة عمميات إدراؾ الفرد لذاتو ولمعالـ الخارجي واالستجابة ليا".
عضوا في جماعة معينة".475
أما عمماء االجتماع فيعرفوف الوعي بأنو" :إدراؾ الفرد لذاتو باعتباره
ً

ويرى البعض اآلخر بأنو الوعي ىو" :الحصيمة المستمرة لعمميات اإلدراؾ الشاممة التي يقوـ بيا

اإلنساف أينما وجد ،وبأجيالو المتعاقبة منذ ظيوره في ىذا الكوف ،وىي عممية مستمرة ما داـ
موجودا ،وتتضمف أربعة عناصر ىي :اإلدراؾ والفيـ والتقويـ والسموؾ".476
اإلنساف
ً

إذ تعتبر التوعية المرورية مف الوسائؿ ا لناجعة في الوقاية ،فيي مكممة لميمة التربية والتكويف ،إذ تتضمف

تذكير لمستعمؿ الطريؽ باألخطار المحدقة بو ،وتحذيره منيا بتزويده بنصائح دقيقة لتفادييا.477
ًا

والتوعية المرورية تعرؼ عمى أنيا" :عبارة عف منظومة السياسات والخطط والبرامج الثقافية اليادفة

إلى إنتاج مضاميف رسائؿ تتعمؽ بمختمؼ جوانب الحياة المرورية ،وتقوـ بنشاطات وفعاليات
خطابا مرورًيا
ومختمفة ،وتستخدـ وسائؿ اتصالية مختمفة مف اجؿ نشر ىذه المضاميف التي تشكؿ
ً

توعويا متكامبلً إلى مختمؼ الشرائح االجتماعية ومختمؼ الجماىير المعنية بالتوعية المرورية."478
ً

نوعا مف أنواع التوعية االجتماعية ،وتعني بصورة عامة تمقي الفرد
وعميو تعتبر التوعية المرورية ً

قيما وعادات تحكـ سموكو
جممة مف المعارؼ والمعمومات وتدريبو عمى تطبيقيا
ً
ميدانيا ،واكسابو ً
اكبا أو راجبلً.
عند التعامؿ م الطريؽ سائقًا كاف أو ر ً


أىمية التوعية المرورية:

تتضح أىمية التوعية المرورية مف خبلؿ مساىمتو في الوقاية مف الحوادث المرورية ،إذ أف غرس
الوعي المروري في أفراد المجتم تجعؿ ذواتيـ أكثر تقببلً لمقوانيف المنظمة لمطريؽ ومستخدميو
 - 474اٌٍؾبَ ِؾّل ٘بك ،ٞػٍٛاْ ٍؼ١ل ى٘١و :اٌمبِ ًٛػوث -ٟػوث ٟلبٌِ ًٛغ ٞٛػبَ ،كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ ،ث١وٚدٌ ،جٕبْ ،ك .249ٓ ،2005 ،ٛ
 - 475اٌؼوث ٟفٙل ثٓ ِزؼت :رم ُ٠ٛفؼبٌ١خ ثواِظ اٌزٛػ١خ األِٕ١خ ،أوبك١ّ٠خ ٔب٠ف اٌؼوث١خ ٌٍؼٍ َٛاألِٕ١خ ،اٌو٠بٗ ،اٌَؼٛك٠خ ،ك 18ٓ ،2003 ،ٛ
ٍِ - 476زم :ٟٕٛٚ ٝكٚه اٌغّبػبد ف ٟاٌزٛػ١خ ِٓ ؽٛاكس اٌّوٚهٚ ،ىاهح اٌلافٍ١خ ٚاٌغّبػبد اٌّؾٍ١خٛٔ 25َٛ٠ ،فّجو.01ٓ ،2000 ،
 - 477ثٛٛبٌج ٟاٌٙبِّّٙ :ٟبَ اٌّووي اٌٌٍٛ ٓٛٛلب٠خ ٚاألِٓ ػجو اٌطوق ٚئٍزوار١غ١زٗ ف ٟػٍّ١خ اٌٛلب٠خ (اٌٛلب٠خ ٚاٌَ١بلخ) ،اٌّووي اٌٟٕٛٛ
ٌٍٛلب٠خ ٚاألِٓ ػجو اٌطوق ،اٌغيائو ،اٌؼلك .58ٓ ،2003 ،02
 - 478فٛٚه أك٠ت ِؾّل :ؽّالد اٌزٛػ١خ اٌّوٚه٠خ اٌؼوث١خِ ،ووي كهاٍبد اٌجؾٛس ،عبِؼخ ٔب٠ف اٌؼوث١خ ٌٍؼٍ َٛاألِٕ١خ ،اٌو٠بٗ،
اٌَؼٛك٠خ ،ك.13ٓ ،2007 ،ٛ.

السائقيف والراكبيف ،والمشاة ،لتظير واضحة في سموكياتيـ التي تعد الرقابة الذاتية ىي المحرؾ
األساسي ليا وليس الرقابة الخارجية مف إجراءات وعقوبات وغيرىا ،وىو ما يؤدي إلى خفض
معدالت المخالفات المرورية وبالتالي انحسار الحوادث المرورية والتقميؿ منيا.


أىداف التوعية المرورية:



تكويف نسؽ معرفي مروري لدى مختمؼ األطراؼ المعنية بالمسألة المرورية عف مختمؼ

جوانب الحياة المرورية.


تكويف نسؽ فكري لدى الفرد والمجتم فيما يتعمؽ بمختمؼ جوانب الحياة المرورية.



ٍ
متساو ومتكامؿ لدى الفرد والمجتم إزاء الجوانب المختمفة مف
تكويف نسؽ اتجاىي مروري

المسألة المرورية.


تكويف نسؽ قيمي سموكي مروري لدى الفرد والمجتم .



تكويف نسؽ قيمي سموكي مروري تتمثؿ فيو معرفة الفرد وفكره واتجاىاتو وقيمو.479



أساليب التوعية المرورية:

تتحقؽ التوعية المرورية مف خبلؿ ثبلثة أساليب رئيسية وىي:
 األسموب المعرفي :يعني تزويد الفرد بكؿ المعارؼ والمعمومات الخاصة بالمرور وقواعد
تنظيمو ،أي تمكينو مف اإللماـ بقواعد تنظيـ المرور والقوانيف والتنظيمات التي تحكـ سير
المركبات والمشاة في الطريؽ العاـ مثؿ اإلشارات والعبلمات ،ومبادئ األولوية ،وشروط التجاوز
والمكوث وغيرىا ،والماـ الجميور بيذه المعارؼ يحقؽ وحدة الفكر والمفاىيـ بيف مستخدمي
الطريؽ العاـ.
 األسموب المياري :يعني تنمية قدرات الجميور وصقؿ ميارتو في االستعماؿ األمثؿ
اء أثناء سياقة المركبات مثؿ االمتثاؿ لئلشارات والموحات ،وااللتزاـ بأولويات
لمطريؽ ،سو ً
المرور ،وترؾ مسافة األماف أو أثناء السير مترجبلً ،مثؿ المشي عمى الرصيؼ والتقيد بقواعد
سميما أثناء استعماؿ
قط الطريؽ أي التدريب عمى تطبيؽ ما تمقاه مف معارؼ نظرية تطبيقًا
ً
الطريؽ.


األسموب السموكي :يعني تيذيب سموؾ مستعمؿ الطريؽ مف خبلؿ التركيز عمى الجوانب

النفسية لو ،والسعي إلى إقناعو بتقبؿ قواعد السبلمة المرورية وجعمو يؤمف بجدوى االمتثاؿ ليا،

 - 479ثٓ اٌَؼ١ل ػجل هللا  ٚآفوِ :ْٚوعغ ٍبثكٓ ،

وغرس قيـ التسامح في نفسو واإلحساس بمسؤوليتو عمى سبلمتو وسبلمة غيره مف مستخدمي
الطريؽ( .بن عباس ،2012 ،ص)300.



الغايات المقصودة من التوعية المرورية:

تسعى أجيزة اإلعبلـ في تحقيقيا لمغايات المقصودة مف التوعية المرورية إلى:


نشر رسالتيا اإلعبلمية لحماية األخبلؽ والسموؾ االجتماعي وتحصيف المجتم

ضد الحوادث المؤلمة بالقيـ األخبلقية والتربوية.


مواجية الظاىرة التي تيدد المجتم وتبصير الجميور بأساليب مواجية مثؿ ىذه

المخاطر بكافة أشكاليا والحد منيا.


إشعار أفراد المجتم بمسؤولياتيـ.480

 /6فعالية الفواصل اإلعالنية اإلذاعية في التوعية المرورية لمسائقين:
َّ
إف فعالية وأىمية االتصاؿ االجتماعي تكمف في كونو األداة الفعالة لمنيوض بالمجتم والتصدي
لمشكبلتو ،مف خبلؿ االعتماد عمى اإلقناع الذي يعكس درجة احتراـ الفرد واعطائو قيمتو وتمكنو
مف تحمؿ مسؤوليتو اتجاه نفسو ومجتمعو.
وتعتبر ظاىرة حوادث المرور مف اخطر المشكبلت التي تمس بالدرجة األولى اإلنساف إما بالموت

أو العجز الدائـ ،وتتضح ىذه المشكمة بشكؿ ٍ
حاد وممموس في البمداف النامية ،وبالتالي فإف حوادث

الطرقات ىي ثاني األسباب الرئيسية لموفيات بيف سكاف العالـ ،بحيث أنيا تقتؿ  1,3مميوف نسمة
سنويا وتؤدي إلى إصابة واعاقة أكثر مف  20مميوف نسمة عمى مستوى العالـ ،وتقدر تكمفة
ً
سنويا.
اإلصابات الناجمة عف حوادث الطرقات في البمداف النامية بحوالي  65مميار ً

سنويا بحياة أكثر
حيث أصبحت مشكمة المرور تتطمب الكثير مف الجيد واالىتماـ باعتبارىا تؤدي ً

مف  500ألؼ قتيؿ وأكثر مف عشرة إلى خمسة عشر مميوف جريح في مختمؼ دوؿ العالـ ،إضافة
إلى خسائر مادية تتعدى مئات المميارات مف الدوالرات ،حيث قدرت التكمفة االقتصادية لحوادث
المرور ما بيف  03,1%مف إجمالي الدخؿ القومي لدوؿ العالـ ،وأف  10%مف أسرة المستشفيات
في العالـ تشغؿ بإصابات ناتجة عف حوادث الطرؽ.481
يوما
وتعاني الدوؿ العربية كباقي الدوؿ األخرى في العالـ مف ظاىرة زيادة حدة الحوادث المرورية ً

بعد يوـ ،وبيذا فإف لحمبلت التوعية المرورية أىمية كبيرة تتجمى في تنمية وتعزيز المعارؼ وقواعد
المرور وآداب السبلمة في اتجاىات متنوعة ،وذلؾ مف خبلؿ تعدد أساليب وسائؿ اإلعبلـ
 - 480ثٓ ػجبً فز١ؾخِ :وعغ ٍبثك315ٓ ،
 - 481اٌزمو٠و اٌؼبٌٌٍّٛ ٟلب٠خ ِٓ اإلٕبثبد إٌبعّخ ػٓ ؽٛاكس اٌّوٚهِٕ :ظّخ اٌٖؾخ اٌؼبٌّ١خ 18ٓ ،2004

دور فعاالً في المجتمعات الحديثة ،كما أنيا وسيمة تستخدميا الدوؿ في نقؿ
وخدماتيا التي تمعب ًا
ونشر المعمومات والتوجييات واإلرشادات والنصائح.
َّ
إف ليذه الوسائؿ القدرة عمى مخاطبة شرائح اجتماعية واسعة وفي كؿ المياديف والمجاالت ،ومف
بينيا مجاؿ أمف الطرؽ ،وذلؾ بتقديـ المواد اإلعبلمية وارشادات التوعية ذات الطاب اإلنساني.482
ىاما بيف وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية ،لما توظفو مف تقنيات حديثة لتمرير
ًا
وتحتؿ اإلذاعة
مركز ً
أو بث رسائميا اإلعبلمية ،مف خبلؿ اإلعبلـ الجواري الذي تمارسو ،واإلذاعة المحمية ىي اإلذاعة
مجتمعا لو
محدودا ومتناسقًا مف الناحيتيف الجغرافية واالجتماعية واالقتصادية...
مجتمعا
التي تخدـ
ً
ً
ً
خصائص البيئة االقتصادية والثقافية المتميزة ،عمى أف تحده حدود جغرافية حتى تشممو رقعة
أساسا بمجتم خاص محدد
اإلرساؿ المحمي؛ فاإلذاعة المحمية كوسيمة اتصاؿ جماىيري مرتبطة
ً
مدنا صغيرة متقاربة تجمعيا وحدة
المعالـ أو الظروؼ ،وقد يكوف ىذا مجتم مدينة أو قرى أو ً

اقتصادية وثقافية متميزة ،وتكوف ىذه اإلذاعة ىي مجاليـ الطبيعي لمتعبير عف مصالحيـ وتعكس
فيميـ وتراثيـ وأذواقيـ وأفكارىـ ،بؿ وحتى ليجتيـ المحمي ،وتمبي احتياجاتيـ الخاصة المتميزة.483
واإلذاعة وسيمة إعبلمية تمتاز بالحيوية التي تنبض في الصوت اإلنساني ،وال تتطمب مف المستم
بل ،وىي مف مستمزمات اإلعبلـ الصحفي ،التي ال يتطمبيا
أي قدر مف التعميـ كالقراءة والكتابة مث ً

االستماع اإلذاعي.
وتتميز الكممة المسموعة باألثر القومي في اإليحاء ،كما أنو تمتاز بالسرعة واإلثارة والتخيؿ،
وقربيا لمتناوؿ أيدي جمي الفئات والطبقات االجتماعية داخؿ المجتم .484
َّ
ػاءا عمػى مػا تمتمكػو مػف خصػائص ومميػزات ،وقبػؿ كػؿ
إف وسائؿ اإلعبلـ تضطم بدور التوعيػة بن ً
ذلػػؾ وانطبلقًػػا مػػف دور المػواطف وتنميػػة إحساسػػو بالمسػػؤولية وربطيػػا بالػػدور الػػذي يمكػػف أف يقػػوـ بػػو

كؿ فرد في معالجة األوضاع والسموكيات الغير مرغوبة بتوليد وانتاج وتبػادؿ وتوزيػ كػؿ المعمومػات
الصػػحيحة مػف أجػػؿ خمػػؽ الػػوعي بػػيف رجػػؿ المػػرور وقائػػد المركبػػة والشخصػػيات ذات العبلقػػة بتنظػػيـ
الس ػػير ،ف ػػإف أىمي ػػة حم ػػبلت االتص ػػاؿ التوع ػػوي -الم ػػروري ق ػػد خض ػػعت ألس ػػاليب نظري ػػة وتطبيقي ػػة
مبرمجػػة ومنظمػػة بحسػػب اإلمكانػػات المتػػوفرة فػػي البمػػداف المختمفػػة مػػف أجػػؿ إعػػداد وسػػائؿ اتصػػالية
بعضا ،وفقًا لمقواعد العممية القادرة عمى تحقيؽ نتػائج مرجػوة عمػى أرض الواقػ إلقنػاع
لتدعـ بعضيا
ً

ٚ (- 482إٔ١ٌ ٌ١لحِ ،وعغ ٍبثك01ٓ ،
 - 483اٌؾل٠لٍ ِٕٝ ٞؼل ،ػٍ ٍٍٜٛ ٟئِبَ :اإلػالَ ٚاٌّغزّغ ،كاه اٌّٖو٠خ اٌٍجٕبٔ١خ ،اٌمب٘وحِٖ ،و.161ٓ ،2004 ،1ٛ ،
 - 484ػجل اٌظب٘و ٚعل ٞؽٍّ ٟػ١ل :كٚه ٍٚبئً اإلػالَ اٌؾل٠ضخ ف ٟاٌزٛػ١خ ِٛٚاعٙخ األىِبد األِٕ١خ ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛاالعزّبػ١خ ،لَُ
اإلػالَ ،عبِؼخ أَ اٌمو ،ٜاٌَؼٛك٠خ19ٓ ،2016 ،

المتمقػػيف اتخػػاذ أسػػاليب جديػػدة فػػي ممارسػػة قيػػادة المركبػػة بإتبػػاع القواعػػد المنظمػػة فػػي تنظػػيـ حركػػة
السير اليادفة إلى مساعدة الجمي بما يكفؿ تجنب الكوارث المرورية ويبسط األماف في المجتم .

والمبادرات اإلعبلمية اإلذاعية التوعوية لتنفيذ األىداؼ الموضػوعة تتمثػؿ فػي إنتػاج فقػرات إرشػادية
مشػػتركة ،وخاصػػة تمػػؾ الب ػرامج اإلرشػػادية القصػػيرة والمقػػاببلت وبمشػػاركة جيػػود إعبلميػػة وطنيػػة فػػي
مجاؿ التمثيؿ والتعميؽ والتصوير ،ومعظـ ىذا النوع مػف األعمػاؿ اإلعبلميػة غرضػو التحفيػز لتعزيػز
فكرة الحممة وتثبيت مبلمح إيجابية يتذكرىا الناس تساعد في إقناع المتمقيف بتبني ممارسة جديدة في

مجاالت تنظيـ المرور وااللتزاـ بآداب السػبلمة كواجػب وطنػي وانسػاني .وكثيػر مػف ىػذه الفقػرات يػتـ

إنتاجيػػا بأسػػاليب التمثيػػؿ بح ػوار مقتضػػب كفبلشػػات س ػريعة إيمائيػػة مباش ػرة ،ولكػػف تبقػػى إذاعػػة ىػػذه

غالبا مقصورة عمى مدة الحمبلت المرورية المناسباتية.485
الفقرات ً
واذا كاف الجميور ،خاصة الجميور السائؽ لممركبات والراجؿ ىو الغاية النيائية التي ينشدىا

عمؿ ىيئات أمف الطرؽ ،فإف تشعب ىذا العمؿ وتعدد تخصصاتو وتداخمو في العديد مف األنشطة
لموقاية واألمف المروري لؤلفراد يشير إلى أىمية وجود آلية تدعـ الوعي مف خبلؿ تفعيؿ سبؿ
االتصاؿ بيف الييئات المعنية بأمف الطرؽ مف جانب والجميور مف جانب آخر.
لذلؾ ،فإف اإلعبلـ يحمؿ بيف ثنايا أىدافو ورسالتو ،القياـ بالوعي المروري مف خبلؿ تدعيـ سبؿ
وأواصؿ الصبلت بيف ىيئات أمف الطرؽ والجميور ،واعبلمو بحقائؽ وثوابت العمؿ الذي تقوـ بو
ىذه الييئات لمصمحتو والكشؼ عف الحالة المرورية الخطيرة التي تمر بيا الببلد وجيود رجاؿ أمف
الطرؽ في المحافظة عمى األرواح واالقتصاد الوطني ،وتبصير الجميور المستعمؿ لممركبات
خاصة ،بدوره األساسي وبأساليب وقايتو مف حوادث المرور.
مف ىذا المنطؽ يستمد اإلعبلـ أىميتو الكبرى في مجاؿ التوعية والوقاية المرورية لؤلفراد بكؿ ما
مف شأنو الحفاظ عمى أمنيـ وسبلمتيـ الشخصية وتبصيرىـ بأساليب منو وقوع حوادث بكافة
أنواعيا وتضييؽ الفرصة أماـ الراغبيف في ارتكابيا ،وتوعية الجميور بأساليب درء مخاطر وأضرار
الحوادث بأنواعيا المختمفة ،والحفاظ عمى الحياة والصحة العامة.486
وعموما فإف دور وسائؿ اإلعبلـ في نشر التوعية المرورية يتكامؿ وبتعاوف الجيات المختصة
ً
األخرى والسائقيف وعابري الطرؽ والمجتم كامبلً لتحقيؽ األىداؼ المرجوة في تعميؽ الوعي
ظا عمى سبلمة الجمي .
المروري حفا ً
أخير فإف ما تسعى إليو أجيزة اإلعبلـ اإلذاعية إلى تحقيؽ العديد مف الغايات منيا:
و ًا
 - 485ػمجبد أؽّل ِطٙو :إٌلٚح اٌؼٍّ١خٚ -الغ اٌؾّالد اٌزٛػ٠ٛخ اٌّوٚه٠خِ ،ووي اٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس ،لَُ إٌلٚاد ٚاٌٍمبءاد اٌؼٍّ١خ،
عبِؼخ ٔب٠ف اٌؼوث١خ ٌٍؼٍ َٛاألِٕ١خ ،اٌو٠بٗ ،اٌَؼٛك٠خ15-13ٓ ٓ ،2007 ،
 - 486ثٓ ػجبً فز١ؾخِ :وعغ ٍبثك314ٓ ،



نشر رسالتيا اإلعبلمية لحماية األخبلؽ والسموؾ االجتماعي ،وتحصيف المجتم

ضد الحوادث المؤلمة بالقيـ األخبلقية والتربوية.



مواجية الظاىرة التي تيدد المجتم وتبصير الجميور بأساليب مواجية مثؿ ىذه

بكافة أشكاليا والحد منيا.



إشعار أفراد المجتم بمسؤولياتيـ.487

خاتمـــــــة:
ػيوعا ،إذ يتػػورط فييػا اإلنسػػاف بدرجػة عاليػػة مػػف
ظػاىرة حػوادث المػرور أكثػػر المشػكبلت السػػموكية ش ً
خ ػػبلؿ قيام ػػو بتصػ ػرفات خاطئ ػػة ت ػػؤدي إل ػػى وق ػػوع حػ ػوادث م ػػرور جس ػػيمة ،دوف أف ننس ػػى العوام ػػؿ
األخرى التي تشارؾ في وقوع الحوادث.

حي ػػث أص ػػبح اس ػػتخداـ المركب ػػة س ػػمة م ػػف س ػػمات المجتمع ػػات المتط ػػورة ،وقيم ػػة حض ػػارية وتكنولوجي ػػة ل ػػدييا،

ممموسػػا ،حيػػث ازداد معػػو عػػدد الح ػوادث بنتائجػػو الوخيم ػة .ويحتػػاج
اقعػػا
ً
وأصػػبح ازديػػاد المركبػػات فػػي الج ازئػػر و ً

غالبػػا بػػالحوادث المروريػػة إلػػى توعيػػة دوريػػة مسػػتمرة ،وىػػذا يعنػػي إمػػداده بالمعمومػػات
العنصػػر البشػػري المتسػػبب ً
اء كػػاف ىػػذا
وارشػػادات السػػير وقواعػػد السػػبلمة والمبلحظػػات التػػي تسػػاعده فػػي تجنػػب الك ػوارث المحتممػػة ،وس ػو ً

ماشيا.
العنصر مف مستخدمي الطريؽ سائقًا لممركبة أـ ً

ونظ ػ ًاػر ألىمي ػػة قناع ػػة الن ػػاس بالقواع ػػد والتعميم ػػات ،تس ػػعى وس ػػائؿ اإلع ػػبلـ الجماىيري ػػة كاإلذاع ػػة إل ػػى ت ػػولي
أحيان ػػا مػ ػ إدارات العبلق ػػات ب ػػو ازرات الداخمي ػػة واألجيػ ػزة
حم ػػبلت التوعي ػػة المروري ػػة ض ػػمف برامجي ػػا ،وبالتع ػػاوف ً
المختصػػة األخػػرى ،التػػي تنػػدرج مػػف ضػػمف مياميػػا تكثيػػؼ الػػوعي المػػروري لػػدى الجميػػور السػػائقيف) فػػي شػػكؿ
فواصؿ إعبلنية إذاعية تيتـ بالتوعية المرورية لسائقي المركبات أثناء عمميـ.

وعمومػػا فػػإف اإلذاعػػة تسػػعى إلػػى تنميػػة الػػوعي المػػروري لػػدى السػػائقيف مػػف خػػبلؿ بثيػػا لمواضػػي
ً
التوعيػػة المروريػػة مصػػحوبة بنصػػائح وارشػػادات تػػداعب مػػف خبلليػػا وجػػداف ومشػػاعر السػػائقيف اتجػػاه
تحمػػؿ المسػػؤولية ،واحتػراـ القػػانوف وقواعػػد المػػرور قصػػد تحقيػػؽ األىػػداؼ المرجػػوة فػػي تعميػػؽ الػػوعي
ظا عمى سبلمة الجمي .
المروري حفا ً
قائمة المراجع:
 -إحدادف زىير ( :)1989تاريخ اإلذاعة والتمفزيوف ،ط ،1ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر.

 التقرير العالمي عف الوقاية مف اإلصابات الناجمة عف حوادث المرور ( :)2004منظمة الصحة العالمية -الحديدي منى سعد ،عمي سموى إماـ ( :)2004اإلعبلـ والمجتم  ،ط ،1دار المصرية المبنانية ،القاىرة ،مصر.

ٔ - 487فٌ اٌّوعغ315 ٓ ،

 الضيؼ ليندة ( :)2007دور اإلذاعة الوطنية في التنمية الثقافية -القناة األولى نموذج -دراسة ميدانيةعمى عينة مف طمبة جامعة الجزائر  ،مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير في عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ،

غير منشورة ،كمية العموـ السياسية واإلعبلـ ،جامعة الجزائر ،الجزائر.

 العربي فيد بف متعب ( :)2003تقويـ فعالية برامج التوعية األمنية ،د.ط ،أكاديمية نايؼ العربية لمعموـاألمنية ،الرياض.

 المحاـ محمد ىادي ،عمواف سعيد زىير ( :)2005القاموس عربي -عربي قاموس لغوي عاـ ،د.ط ،دارالكتب العممية ،بيروت ،لبناف.

 بف ألسعيد عبد اهلل ،بالصحراوي عمي ،بف عمية ىجيرة  :)2014-2013اإلرشادات اإلذاعية ودورىا فيغرس الوعي المروري -دراسة ميدانية عمى عينة مف سائقي األجرة بوالية ورقمة -رسالة مقدمة الستكماؿ
متطمبات شيادة ليسانس أكاديمي في عمـ اإلعبلـ واالتصاؿ ،تخصص :اتصاؿ وعبلقات عامة ،غير

منشورة ،كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقمة ،الجزائر.

 بف عباس فتيحة  :)2012-2011دور اإلعبلـ في التوعية والوقاية مف حوادث المرور في الجزائر-مقارنة بيف المناطؽ الريفية والمناطؽ الحضرية -دراسة وصفية استطبلعية ،أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه
في عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ ،غير منشورة ،كمية العموـ السياسية واإلعبلـ ،جامعة الجزائر ،3الجزائر.
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المخمص
ستتناوؿ ىذه الدراسة دور مواق التواصؿ االجتماعي في بناء مواقؼ طمبة الجامعة اتجاه اإلحداث والقضايا التي

 ولمعرفة إلى إي مدى يػتأثروف في بناء مواقفيـ في مواق التواصؿ،تحيط بيـ في البيئة التي يعيشوف فييا
االجتماعي وكذلؾ في اتخاذ ق ارراتيـ وىؿ يعولوف عمييا كثي ار في حياتيـ اليومية أـ أف تعرضيـ لمواق التواصؿ

االجتماعي يشجعيـ عمى اف استخداميا وبناء موقفيـ وفقا لما يشاىدونو عمى ىذه المواق وىؿ كاف جميعيـ

يمتمكوف حسابا عمى التواصؿ االجتماعي ووىؿ يعتبروف مواق التواصؿ االجتماعي مصد ار مؤث ار في حياتيـ

 وكيؼ يرى مرتادي مواق التواصؿ. ولمعرفة وقت التعرض لمستخدمي مواق التواصؿ االجتماعي.وق ارراتيـ
.االجتماعي ايجابية اـ سمبية كؿ ىذا نتناولو في دراستنا البحثية
Abstract
This study will examine the role of social networking sites in building the attitudes of
university students towards the events and issues that surround them in the environment
in which they live, and to know to what extent they are affected in building their
positions in social networking sites as well as in making their decisions and whether
they rely on them a lot in their daily lives Social networking sites encourage them to use
and build their position according to what they see on these sites and whether they all
have an account of social communication and consider social networking sites an
influential source in their lives and decisions. And to know when users are exposed to
social networking sites. And how do visitors see social networking sites positive or
negative? All of this is discussed in our research.

المقدمة
ال شؾ اف مواق التواصؿ االجتماعي بتطورىا وبالمزايا التي أتت بيا أصبحت محط اىتماـ
حكومات وليس أفراد " فمواق التواصؿ االجتماعي " أصبحت أداة لمتغير الذات بالنسبة لعدد كبير
مف األفراد مف خبلؿ تواصميـ م أشخاص آخريف مف بيئة مختمفة غير بيئتيـ التي ومف غير
بمدىـ وحتى قارتيـ التي يقطنوف فييا حيث أصبح التواصؿ م الفئات المختمؼ سبب في تغير
واقعيـ وحياتيـ بؿ يتأثروا بما تممي عمييـ ىذه الثقافات المتعددة التي دخمت عمييـ مف خبلؿ مواق

التواصؿ االجتماعي ،وىنا بدء االفراد يغيروا مواقفيـ وحياتيـ استنادا لما تعمموه مف مواق التواصؿ االجتماعي.
مواق التواصؿ االجتماعي أصبحت عيف يرى العديد مف أفراد المجتم حيث الكثير قد تعمـ القراءة
والكتابة في العراؽ تحديدا مف خبلؿ مواق التواصؿ االجتماعي وىنا تحسب مف مزايا ىذه المواق

التي اشتاحت كؿ شي ودخمت كؿ بيوتات العالـ مف خبلليا حصمت الكثير مف حاالت الزواج
وكذلؾ عبرىا غيرت حكومات كانت تحكـ لسنوات وغيرت عادات وتقاليد لمجتمعات كثيرة ،وىذا
كمو كيؼ ال تعتبر مواق التواصؿ االجتماعي أداة بناء وتغير المواقؼ لبلفراد الذيف يرتادوف ىذه
المواق العميقة بمضامينيا ومزاياىا .ال شؾ انيا ايضا تحمؿ عيوب جمة وليس بصددىا االف.
فكؿ ما تحممو مواق التواصؿ االجتماعي كاف عمينا اف نض ذلؾ محؿ دراستنا البحثية ىذه التي
تضمنت ثبلثة مباحث كاف المبحث األوؿ يشمؿ اإلطار المنيجي مف مشكمة بحث وأىميتو وأىدافو
وعينة البحث ومنيجية البحث والدراسات السابقة والمصطمحات الدراسية والتعاريؼ اإلجرائية ،في
حيف تضمف المبحث الثاني اإلطار النظري وتحدثنا بو عف نشأة مواق التواصؿ االجتماعي

وتطورىا وخصائصيا وأنواعيا وكذلؾ واىمية التواصؿ االجتماعي وايجابيات تمؾ المواق وسمبياتيا
واشرنا الى التنشئة االجتماعية وتضمف كذلؾ اإلعبلـ االلكتروني وعمـ االجتماع إي "الموقؼ االجتماعي ".
وكاف المبحث الثالث لئلطار التطبيقي الذي تضمف عرض نتائج استمارة االستبياف التي وزعت

عمى اربعة عشر جدوؿ وكانت نيايتو لمخاتمة والنتائج واالستنتاجات والتوصيات.
المبحث األول :اإلطار المنيجي
اوال  :مشكمة البحث

ال يمكف إف يقوـ البحث العممي دوف وجود مشكمة محسوسة أو ممموسة في المجتم الذي يقطف
في الباحث واإلحساس بالمشكمة يتطمب حبل ليا "إف مشكمة البحث يجب إف تكوف ذات داللو

وأصالة فضبل عف اإلمكاف القياـ بدراستيا  .)1 )feasibilityوكما يعد تحديد مشكمة البحث
( )1كوزٛه اؽّل ثله :إٔٛي إٌّٙظ اٌؼٍِّٕٚ ٟب٘غٗ ،اٌّىزجخ األوبك١ّ٠خ  ،اٌمب٘وح ِٖ ،و.86 ٓ ، 1 ٛ،2011 ،

العممي مف األمور الميمة لدراستيا ومعالجتيا  ،واستعانة بالخبراء والمختصيف والمؤىميف في البحث

والحصوؿ عمى إجابات عممية مقنعة لعدد مف األسئمة النظرية التي ترتبط بموضوع البحث .)2
ويمكف إف نحدد مشكمة بحثنا تحت السؤاؿ التالي " ما ىو دور مواقع التواصل االجتماعي في

بناء مواقف طمبة الجامعة" حيث اف دور مواق التواصؿ االجتماعي ..
أ -ىؿ اثر مواق التواصؿ االجتماعي الفيس بوؾ في بناء مواقؼ الطمبة مف عدمو؟
ب -ىؿ غير مواق

التواصؿ االجتماعي مف مواقؼ الطمبة في األمور العامة سياسية

،اقتصادية  ،اجتماعية ...الخ)

ثانيا  :أىمية البحث

تكمف أىمية بحثنا ىذا لدراسة دور مواق التواصؿ االجتماعي كونيا محط أنظار الكثير مف
الباحثيف واتت بتغيرات كثيرة في قناعات ومواقؼ اإلفراد ألمرتادي ىذه المواق سوى في الجانب

السياسي أو االجتماعي ومعرفة مدى قدرة ىذه المواق في تغير مواقؼ الطمبة سوى نحو الجانب

االيجابي أو السمبي ومعرفة سبب التغير في المواقؼ اتجاه القضايا المجتمعية ،وكذلؾ لجعؿ
البحث مصدر لمباحثيف كوف مواق التواصؿ االجتماعي مصدر ميـ جدا لعديد مف الباحثيف .
ثالثا  :أىداف البحث
 .1ييدؼ لمحد مف التغيرات في المواقؼ السمبية لدى الطمبة
 .2التمعف بالرسالة التي يستقبمونيا عبر ىذه المواق .
 .3تحديد أسباب تغير المواقؼ مف خبلؿ مواق التواصؿ االجتماعي .
 .4الحد مف االستخداـ المفرط لممواق االلكترونية.

 .5معرفة سبب غياب محددات و ضوابط الستخداـ مواق التواصؿ االجتماعي .
 .6التأثيرات الكبيرة و االيجابية و السمبية التي تتركيا مواق التواصؿ االجتماعي بيف أوساط
المستخدميف و خاصة الشباب.

رابعا  :منيج البحث

طبقا لممشكمة التي يسعى البحث لدراستيا ،والتساؤالت المطروحة التي يسعى البحث لئلجابة عنيا،
واألىداؼ التي يسعى لتحقيقيا ،فقد توجب استخداـ المنيج المسحي الوصفي ،بوصفو المنيج

( )2وبظُ ِؾّل اٌؾغبِ :ٟاٌّؼبٌغخ اإلػالِ١خ ٌالىِبد اٌَ١بٍ١خ اٌّؾٍ١خ ،أٛوٚؽخ كوزٛهاٖ غ١و ِْٕٛهح (وٍ١خ اإلػالَ ،عبِؼخ
ثغلاك.1ٓ،2009،

األنسب لدراسة مشكمة البحث  .والذي يعد مف أىـ المناىج المستخدمة في الدراسات اإلعبلمية
وأكثرىا شيوعا ،خاصة في البحوث االستكشافية والبحوث الوصفية .)1

خامسا  :عينة البحث
نظ ار لصعوبة القياـ بالدراسة الشاممة لجمي مفردات مجتم البحث  ،قمنا باختيار أسموب العينة

ونظ ار الختصار عينتنا عمى مستخدمي مواق التواصؿ االجتماعي دوف غيرىـ فقد تـ اختيار العينة

القصدية أو العمدية وىنا اختار الباحث طمبة جامعة ذي قار كمية اإلعبلـ  /كعينة لمدراسة وكاف
طمبة اإلعبلـ جامعة ذي قار العينة المحددة لمدراسة مف قسمي اإلذاعة والتمفزيوف والصحافة ،
وعينة البحث يمكف تعريفيا " عبارة عف عدد محدد مف المفردات والتي سوؼ يتعامؿ معيا الباحث
منيجيا ويسجؿ مف خبلؿ ىذا التعامؿ البيانات األولية المطموبة ويشترط في ىذا العدد إف يكوف

ممثبلً  )Representativesلمجتم البحث في الخصائص والسمات التي يوصؼ مف خبلليا
ىذا المجتم .)2

سادسا  :تحديد المصطمحات
مواقع التواصل االجتماعي االلكتروني:
تسمى أيضا بالشبكات االجتماعية وىو مصطمح يطمؽ عمى مجموعة مف المواق عمى شبكة
االنترنت ظيرت م الجيؿ الثاني لمويب أو ما يعرؼ باسـ ويب تتيح التواصؿ بيف األفراد في بيئة

مجتم افتراضي يجمعيـ حسب مجموعات اىتماميـ أو شبكات انتياء ببل جماعة  ،مدرسة) كؿ
ىذا يتـ عف طريؽ خدمات التواصؿ المباشر مثؿ إرساؿ الرسائؿ و االطبلع عمى الرسائؿ الواردة
واالطبلع عمى الممفات الشخصية لآلخريف ومعرفة أخبارىـ ومعمومات لمعرض .تصنؼ مواق
الشبكات االجتماعية ضمف مواق الويب ألنيا بالدرجة األولى تعتمد عمى مستخدمييا في تشغيميا
وتغذية محتوياتيا كما تتنوع أشكاؿ وأىداؼ تمؾ الشبكات االجتماعية فبعضيا عاـ ييدؼ إلى

التواصؿ وتكويف الصداقات حوؿ العالـ  ،وبعضيا يتمحور حوؿ تكويف شبكات اجتماعية في نطاؽ
محدد ومنحصر في مجاؿ معيف مثؿ شبكات المحترفيف وشبكات المصوريف ومصممي
الغرافيكس .)1

سابعا  :التعاريف اإلجرائية
( )1كّ١ّ.بء م ٚاٌفمبه ىغ١تِٕ :ب٘ظ اٌجؾش ٚاالٍزقلاِبد اإلؽٖبئ١خ ف ٟاٌلهاٍبد اإلػالِ١خ ،كاه اٌّٖو٠خ اٌٍجٕبٔ١خ،2ٛ، ،
.109ٓ،2014
( )2اٌلوزٛه ِؾّل ػجل اٌؾّ١ل :اٌجؾش اٌؼٍّ ٟف ٟاٌلهاٍبد اإلػالِ١خ  ،ػبٌُ اٌىزت  ،اٌمب٘وح ,197 ٓ،5ٛ ،2015 ،
(ٔ )1يٙ٠خ ػضبِٕخ  :ربص١و ّجىبد اٌزٛإً االعزّبػ ٟػٍ ٝاٌم ُ١االعزّبػ١خ ٌٍطٍجخ اٌغبِؼ ٓ١١كهاٍخ ِ١لأ١خ ػٍ ٝػٕ١خ ِٓ ٍٛجخ عبِؼخ
اٌٍَّ١خ ،هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِْٕٛهح  ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛاالَٔبٔ١خ ٚاالعزّبػ١خ لَُ ػٍ َٛاالػالَ ٚاالرٖبي عبِؼخ ِؾّل ث١ٙٛبف ثبٌٍَّ١خ
اٌغيائو.7 ٓ،2017،

مواق التواصؿ االجتماعي  :ىي موق الكترونية أنشأت لغرض التواصؿ بيف إفراد المجتم وكؿ

فرد باستطاعتو إف يمتمؾ حسابا خاص عبر ىذه المواق المتعددة االستخداـ وبعد تطورىا أصبحت
تستخدـ لؤلغراض التجارية والسياسية وىي محط اىتماـ الكثير مف البمداف .
مواقؼ الطمبة  :ىو ما يعبر بيا الطالب عف موقؼ اتجاه قضية معينة أو حدث يق في البيئة
المحيطة لو.
ثامنا  :الدراسات السابقة
اوال  :دراسة نزيية عثامنة عام  /2017تناولت في ىذه الدراسة مواق التواصؿ االجتماعي فيس
بوؾ وتويتر واليوتوب ،ومدى تأثيرىا في منظومة القيـ االجتماعية التي تتحكـ في سموؾ الفرد

ونخص بالذكر مجتم الطمبة الجامعييف ،حيت أوضحت الدراسة أف أغمبية الطمبة الجامعييف
يعرضوف لمواق التواصؿ االجتماعي بعريقة غير انتقائية دوف مراعاة لما تقدمو مف مضاميف
تتنافى م العادات الراسخة لدييـ ويمكف تفسير ذلؾ مف خبلؿ الدور السمبي ليا عمى منظومة القيـ
االجتماعية لمطمبة الجامعييف مف خبلؿ تحميؿ نتائج الدراسة الميدانية المذكورة سمفا ،وتندرج ىذه
الدراسة ضمف الدراسات الوصفية وقد اعتمدنا عمى المنيج الوصفي ألنني بصدد دراسة ظاىرة

اجتماعية ،وىذا يتطمب مني التحميؿ والوصؼ والتفسير ،وعميو فإف ىذا المنيج يخدمني في إطار
الدراسة الميدانية التي قمت ليا .)2

ثانيا  :دراسة حميمة لكحل و ربيحة زايدي عام  /2017مف خبلؿ نتائج الدارسة الميدانية و عرض نتائجيا
وتحميميا و الذي حاولنا مف خبلىا معرفة مدى تأثير استخداـ مواق التواصؿ االجتماعي في

العبلقات األسرية  .وجدنا أف موق ''الفيس بوؾ '' مجاؿ ال حدود لو يتيح لمستخدمي و بتكويف
عبلقات وصداقات و يفتح ليـ مجاؿ التواصؿ و التفاعؿ دوف تنتقؿ مما يجعؿ و يقضي جؿ وقتو
أمامو دوف اف يشعر بذلؾ فبعد االستخداـ المفرط لحساب '' الفيس بوؾ '' ىو ادماف ييمؿ الفرد
مسؤولياتو عمى حساب جموسو اماـ الفيس بوؾ  .باإلضافة أنو قد ساىـ في خمؽ مشاكؿ داخؿ
األسرة مف بينيا غياب الحوار بيف الزوج والزوجة ،نسياف المناسبات ،عدـ توفير جو عائمي
مبلئـ .)3

ثالثا  :ليمى حسين عام  / 2015ما حاولنا التعرؼ عميو في دراستنا ىذه  ،اي الكشؼ عف طبيعة
االتجاىات لدى الطمبة الجامعييف مف حيث كونيا ايجابية او سمبية  ،ومف خبلؿ العمؿ البحثي
(ٔ )2يٙ٠خ ػضبِٕخ ِٖ :له ٍبثك .
( ) )3ؽٍّ١خ ٌىؾً  ٚهث١ؾخ ىا٠ل : ٞأصو اٍزقلاَ ِٛالغ اٌزٛإً االعزّبػ ٟف ٟاٌؼاللبد األٍو٠خ اٌف ٌ١ثٛن أّٔٛمعب  ،هٍبٌخ ِبعَز١و
غ١و ِْٕٛهح  ،عبِؼخ عبِؼخ ى٠بْ ػبّٛه اٌغٍفخ وٍ١خ اٌؼٍ َٛاإلَٔبٔ١خ  ٚاالعزّبػ١خ لَُ ػٍُ اعزّبع  ٚكّٛ٠غواف١ب ٍٕخ .2017

الذي توصمنا مف خبللو الى اف اغمبية طمبة قسـ عمـ االجتماع مف افراد عينة الدراسة قد تراوحت
اتجاىاتيـ بيف التأييد والمحايدة  ،م وجود فروؽ دالة إحصائيا في ذلؾ تعزى لمتغيرات الجنس و

المستوى الدراسي الفراد العينة .وعموما توحي ىذه النتائج الى اف افراد العينة يستخدموف شبكات
التواصؿ االجتماعي في مجاؿ التسمية وبناء عبلقات اجتماعية .)1

المبحث الثاني :اإلطار النظري
اوال  :مفيوم ونشأة مواقع التواصل االجتماعي
مواق التواصؿ االجتماعي" مثير لمجدؿ ،نظ ار لتداخؿ اآلراء واالتجاىات في دراستو .ع َكس ىذا

المفيوـ ،التطور التقني الذي ط أر عمى استخداـ التكنولوجيا ،وأُطمؽ عمى كؿ ما يمكف استخدامو
مف قبؿ األفراد والجماعات عمى الشبكة العنكبوتية العمبلقة .اإلعبلـ االجتماعي" :وىو المحتوى
اإلعبلمي الذي يتميز بالطاب الشخصي ،والمتنا َقؿ بيف طرفيف أحدىما ِ
مرسؿ واآلخر مستقبِؿ ،عبر
ِ
لممرسؿ ،وحرية التجاوب معيا لممستقبِؿ.
وسيمة /شبكة اجتماعية ،م حرية الرسالة
وتشير أيضا إلى" :الطرؽ الجديدة في االتصاؿ في البيئة الرقمية بما يسمح لممجموعات األصغر
مف الناس بإمكانية االلتقاء والتجم عمى اإلنترنت وتبادؿ المناف والمعمومات ،وىي بيئة تسمح

لئلفراد والمجموعات بإسماع صوتيـ وصوت مجتمعاتيـ إلى العالـ اجم .)2

اإللكترونية التي تسمح لممشترؾ فييا بإنشاء موق خاص بو ،و
ويمكف تعريفيا ايضا" منظومة مف الشبكات
ّ
مف ثـ ربطو مف خبلؿ نظاـ اجتماعي إلكتروني م أعضاء آخريف لدييـ  .االىتمامات واليوايات نفسيا أو
يعد مف أشير المواق
جمعو م أصدقاء الجامعة أو الثانوية .ويعرؼ الفيس بوؾ ّ )Face Book
االجتماعية عمى اإلنترنت أسسو طالب في جامعة ىارفرد عاـ  ، 2004واآلف تخطى عدد مستخدميو اؿ

 ) 75مميوف مستخدـ ،وتقدر قيمتة 915مميار دوالر) .)3

وتض كمية شريدياف التكنولوجية  Sheridanتعريفاً إجرائيا لئلعبلـ الجديد بأنو" :أنواع اإلعبلـ

الرقمي الذي يقدـ في شكؿ رقمي وتفاعمي ،ويعتمد عمى اندماج النص والصورة والفيديو والصوت,
فضبل عف استخداـ الكومبيوتر كآلية رئيسة لو في عممية اإلنتاج والعرض ,إما التفاعمية فيي تمثؿ

( ٍٝ١ٌ )1ؽَ : ٓ١ئرغٙبد اٌطٍجخ ٔؾ ٛئٍزقلِبد ّجىبد اٌزٛإً االعزّبػ( ٟاٌفَ١جٛن ،ر٠ٛزو ) هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِْٕٛهح ،وٍ١خ اٌؼٍَٛ
االَٔبٔ١خ ٚاالعزّبػ١خ لَُ ػٍ َٛاالعزّبػ١خ ف١ٚو ،اٌغيائو .2015
( )2ك.ثْو ٜعّ ً١اٌوا: ٞٚكٚه ِٛالغ اٌزٛإً االعزّبػ ٟف ٟاٌزغ١١وِ ،غٍخ اٌجبؽش اإلػالِ ، ٟاٌؼلك  ،18وٍ١خ اإلػالَ عبِؼخ
ثغلاك.96ٓ،2012،
( )3ك.ؽَٕ ٟػ : ٗٛأصو ِٛالغ اٌزٛإً االعزّبػ ٟف ٟرّٕ١خ اٌَّإ١ٌٚخ اٌّغزّؼ١خ ٌل ٜفئخ اٌْجبة رغوثخ ِغٌٍ ّجبث ٟػاله أّٔٛمعب ،
عبِؼخ اٌملً اٌّفزٛؽخ ،ثؤبِظ اٌزّٕ١خ االعزّبػ١خ ٚاألٍو٠خ .10ٓ،2011،

الفارؽ الرئيس الذي يميزه وىي أىـ سماتو" .ويمكف تقسيـ مواق التواصؿ االجتماعي باالعتماد
عمى التعريفات السابقة إلى األقساـ اآلتية:

 -1شبكة االنترنت  Onlineوتطبيقاتيا ،مثؿ الفيس بوؾ ،وتويتر ،اليوتيوب ،والمدونات ،ومواق
الدردشة ،والبريد االلكتروني فيي بالنسبة لئلعبلـ ،تمثؿ المنظومة الرابعة تضاؼ لممنظومات
الكبلسيكية الثبلث.
 -2تطبيقات قائمة عمى األدوات المحمولة المختمفة ومنيا أجيزة الياتؼ الذكية والمساعدات
عد األجيزة المحمولة منظومة خامسة في طور التشكؿ.
الرقمية الشخصية وغيرىا .وتُ ّ
 -3أنواع قائمة عمى منصة الوسائؿ التقميدية مثؿ الراديو والتمفزيوف "مواق التواصؿ االجتماعي
لمقنوات واإلذاعات والبرامج" التي أضيفت إلييا ميزات مثؿ التفاعمية والرقمية واالستجابة لمطمب.
ويمكف إف نخمص إلى شبو اتفاؽ ،أف مواق التواصؿ االجتماعي تشير إلى حالة مف التنوع في

اإلشكاؿ والتكنولوجيا والخصائص التي حممتيا الوسائؿ المستحدثة عف التقميدية ،السيما فيما يتعمؽ
بإعبلء حاالت الفردية  Individualityوالتخصيص  ، Customizationوتأتياف نتيجة لميزة
رئيسة ىي التفاعمية .فإذا ما كاف اإلعبلـ الجماىيري واإلعبلـ واس النطاؽ وىو بيذه الصفة وسـ
إعبلـ القرف العشريف ,فإف اإلعبلـ الشخصي والفردي ىو أعبلـ القرف الجديد .وما ينتج عف ذلؾ
مف تغيير انقبلبي لمنموذج االتصالي الموروث بما يسمح لمفرد العادي إيصاؿ رسالتو إلى مف يريد

في الوقت الذي يريد ،وبطريقة واسعة االتجاىات وليس مف أعمى إلى أسفؿ وفؽ النموذج االتصالي
التقميدي .فضبل عف تبني ىذه المواق

تطبيقات الواق

والتخصيص وتجاوزه لمفيوـ الدولة الوطنية والحدود الدولية

)1

االفتراضي وتحقيقو لميزات الفردية

ثانيا  :مراحل تطور مواقع التواصل االجتماعي االلكترونية
مرت بمرحمتيف :
المرحمة األولى ىي مرحمة الجيؿ األوؿ مف الويب ، )web1.0والمرحمة الثانية ىي مرحمة الجيؿ
الثاني مف الويب  )web2.0ولكف ازدادت شبكات التواصؿ االجتماعي  .عددا وشيرة في المرحمة
الثانية وىي مرحمة الويب )web2.0
المرحمة األولى :وىي مرحمة الجيؿ األوؿ مف الويب  )web1.0وكانت الشبكات التي ظيرت في
ىذا الجيؿ ذات صفحات ثابتة ونتج مجاؿ صغير وضيؽ لمتفاعؿ بيف األفراد  ،وتعتبر ىذه المرحمة
( )1ك.ثْو ٜعّ ً١اٌواِٖ, ٞٚله ٍبثك.

بأنيا البداية لشبكات التواصؿ االجتماعي  ،زمف أبرز الشبكات التي تكونت ونشأت في ىذه
المرحمة ىي موق كبلس ميتس  classmatesو ظيرت عاـ  1995ـ ،وموق سكس وجرس
 sixde grees.comوظيرت عاـ  1997ـ وسمح لممشاركيف في بعمؿ قوائـ أصدقاء ولـ تكف
مرئية لآلخريف ،وجذب المبلييف مف المستخدميف لكف أغمقت الخدمة بيذه الشبكة عاـ  2000ـ،
ومف عاـ  1997ـ حتى عاـ  2001ـ ،ظيرت شبكات أخرى مثؿ :موق اليؼ جوناؿ live
 ، journalوموق ببلؾ ببلنت  black planetوموق ، asian avenueوفي عاـ  2003ـ
ابتكر موق فيس ماتش ،وعمى الرغـ مف أىمية ىذه الشبكات في وقت نشأتيا لـ تدر أرباحا عمى
مؤسسييا ،وبالتالي أغمؽ أغمبيا .
المرحمة الثانية :
وىي المرحمة التي ظيرت بيا الويب  )web2.0 2وىي يحتوي عمى مجموعة مف التطبيقات التي أثرت
بدرجة كبيرة وبشكؿ واضح وممحوظ بشبكات التواصؿ االجتماعي  ، )snsوأضاؼ الويب  2شعبية كبيرة لعا
عمى االنترنيت وذلؾ بسبب التطبيقات المعاصرة ليا مثؿ  :المدونات ومشاركة الفيديو والصور والممفات
والمعمومات وحولت ىذه التطبيقات شبكات التواصؿ االجتماعي مف الجمود إلى الحياة والتفاعمية  .وبالتدرج
استطاع مطورو االنترنيت أف يستخدموا متصفحات االنترنيت إلرساؿ  ،و استقباؿ البيانات في نفس الوقت
،بدال عف دورىا األصمي كمستقبؿ أعمى لمبيانات ،بداية بتطبيقات البريد االلكتروني ،الدردشة  ،ومنتديات
الحوار  ،وانتياء بالتطبيقات االلكترونية . )1

ثالثا  :أنواع مواقع التواصل االجتماعي االلكتروني

()2

 .1عشرة أنواع مف الشبكات االجتماعية وما تستخدمو مف أجؿ:
 .2الشبكات االجتماعية  -تواصؿ م الناس

 .3شبكات مشاركة الوسائط  -مشاركة الصور ومقاط الفيديو والوسائط األخرى
 .4منتديات المناقشة  -مشاركة األخبار واألفكار

 .5الشبكات المرجعية وشبكة المحتوى  -اكتشؼ وحفظ ومشاركة المحتوى الجديد
 .6شبكات مراجعة المستيمؾ — ابحث عف الشركات واستعرضيا
 .7شبكات التدويف والنشر  -نشر المحتوى عبر اإلنترنت

 .8الشبكات القائمة عمى االىتمامات  -شارؾ االىتمامات واليوايات
 .9شبكات التسوؽ االجتماعي  -تسوؽ عبر اإلنترنت

( )1ؽٍّ١خ ٌىؾً  ٚهث١ؾخ ىا٠لِٖ : ٞله ٍبثك .35 ٓ،
(ٕ٠ )2ظو ربه٠ـ اٌي٠بهح . https://blog.hootsuite.com/types-of-social-media 2018/10/31

.10
.11

تقاسـ شبكات االقتصاد  -السم والخدمات التجارية

الشبكات االجتماعية المجيولة  -التواصؿ مجيوؿ اليوية

رابعا  :اما أنواع شبكات التواصل االجتماعي االلكتروني :
ىناؾ العديد مف أصناؼ شبكات التواصؿ االجتماعي نذكر منيا :
أ  -الشخصية  :يعتمد ىذا الصنؼ مف الشبكات عمى فتح ممؼ شخصي لكؿ مستخدـ يوفر لو
خدمات مثؿ المراسبلت الشخصية مشاركة مستخدمي ىذه المواق فيما بينيـ بتبادؿ العديد مف
الصور والممفات المرئية والروابط وىو الصنؼ األكثر شيرة .
ب  -العامة  :يعتمد ىذا الصنؼ مف الشبكات عمى ربط زمبلء المينة الواحدة وأصحاب األعماؿ
والشركات وبعضيـ بعض وتمكينيـ مف تبادؿ الممفات الشخصية لممستخدميف .)1
خامسا  :أىمية مواقع التواصل االجتماعي االلكتروني.
ويرتب األفكار ،والعبارات ،والجمؿ بشكؿ
ُيساعد عمى تقوية شخصية الفرد ،إذ تجعمو ُيتقف فف الحديثُ ،
ُمتواتر ،وذلؾ يجعمو قاد ًار عمى إنشاء عبلقات م مف حولو ،سواء أكانت عبلقات في العمؿ ،أـ المدرسة ،أـ
صن عبلقات جيدة م اآلخريف خالية مف الغيبة،
الجامعةُ .يساىـ التواصؿ االجتماعي والتعامؿ م الغير في ُ
والنميمة ،والكره ،والحقد ،والبغضاء ،والجفاء ،ومميئة بالمحبة ،والتسامح ،والمودة ،وىذا يؤدي إلى الشعور
بالراحة النفسية ،فقد دعا الديف إلى أىمية التواصؿ م الغير.
ُيساعد عمى التعرؼ واالنفتاح عمى كافة الثقافات والعادات ،إضافة إلى الحصوؿ عمى المعمومات
ومفيدة ،وىذا ما يحصؿ
مف الغير ،فمثبلً لو زرت بمداً جديداً فإنؾ ستتعرؼ إلى معمومات جديدة ُ

فإف تعرفؾ عمييا سيزيد
عند تواصمؾ م األشخاص ،فيـ سيمتمكوف معمومات ال تعرفيا ،وبالتالي ّ
رصيد أفكارؾ وثقافتؾُ .يساىـ التواصؿ االجتماعي عمى النجاح في العمؿ ،وليس المقصود ىنا

الواسطة ،أو ما ُيعرؼ بالمحسوبية ،إنما القدرة عمى إنشاء عبلقات صحيحة في المكاف الصحيح.
المنسجميف م ُمحيطيـ بروح المرح ،والفكاىة ،إضافة إلى صحة الجسد عمى
زود األشخاص ُ
ُي ّ
عكس األشخاص االنطوائييف الذيف يمتمكوف روحاً تتسـ بالجفاء ،والحزف ،والكآبة ،والتي تمنعيـ مف

التمت بالمحظات اآلنية .)2

( )8ليلى حسين  :مردر سابق ص.45
(ٕ٠ https://mawdoo3.com/)2ظو ربه٠ـ اٌي٠بهح .2018/11/5

سادسا  :خصائص شبكات التواصل االجتماعي االلكتروني (:)1
تشترؾ شبكات التواصؿ االجتماعي في العديد مف الخصائص التي منيا:
 المشاركة :حيث تشج المساىمات والتعميقات مف األشخاص الميتميف. االنفتاح :ساعدت عمى االنفتاح والعالمية لسيولة تواصؿ األفراد م غيرىـ متخطية جميالحواجز ،والقياـ بتبادؿ المعمومات واآلراء  ...إلخ.
 المحادثة :إتاحة المحادثة ،والمشاركة والتفاعؿ م الحدث والخبر والمعمومة المطروحة. ارساؿ الرسائؿ :تتيح ارساؿ الرسائؿ بيف المستخدميف ذات العبلقات المباشرة أو غير المباشرة. المجتم  :تتيح لممجتمعات المحمية بالتواصؿ م المجتمعات الدولية حوؿ مصالح أو اىتمامات مشتركة. المجموعات :تتيح انشاء مجموعات اىتماـ تحت مسمى ما وذات أىداؼ محددة بما ىو أشبوبمنتدى حوار عمى نطاؽ عريض جدا.
 الترابط :عبارة عف شبكة اجتماعية مترابطة م بعضيا البعض عبر الوصبلت والروابط التي توفرىا.سابعا  :إيجابيات مواقع التواصل االجتماعي االلكتروني.
إمكانية التواصؿ م العالـ الخارجي ،وطرح األفكار وتبادليا.
القياـ باألنشطة المختمفة التي تُساىـ في التقرب مف اآلخريف والتواصؿ معيـ .عرض المشاري ،
واإلبداعات التي تُساعد عمى نمو المجتم وازدىاره.
ثامنا  :سمبيات وعيوب التواصل االجتماعي االلكتروني.
عدـ وجود الرقابة ،وانعداـ المسؤولية لدى البعض مف المستخدميف .انتشار اإلشاعات والمبالغة

في نقؿ األمور .عدـ تبادؿ االحتراـ في بعض النقاشات ،وعدـ تقبؿ آراء الغير .إىدار الوقت وعدـ
استغبللو في أمور ُمفيدة .عزؿ البعض عف أسرىـ والمجتم المحيط بيـ .عدـ احتراـ خصوصية الغير .)2
العيوب (:)1

( )1ك .اثوا٘ ُ١اؽّل اٌلّ : ٞٚجىبد اٌزٛإً االعزّبػ : ٟإٌّظّخ اٌؼوث١خ ٌٍٙالي األؽّو ٚاٌٍٖ١ت األؽّو.7ٓ،2015 ،
arabrcrc.org/submenu/Publicationx
(ٕ٠ )2ظو ربه٠ـ اٌي٠بهح  2018/10/31اه ٜٚثو٠غ١خ https://mawdoo3.com/.2017
( )1ك .اثوا٘ ُ١اؽّل اٌلِٖ ،ٞٚله ٍبثك ٓ.8

 .١اإلدماف والعزلة االجتماعية :حيث أنيا جذابة وتؤدي إلى اإلدماف الذي يؤدي إلى العزلة عف المجتم
لبلنطبلؽ لممجتم اإلفتراضي مما يؤدي إلىدار الطاقات ويصبح الوقت ببل قيمة وال معنى.

 .٢ظيور لغة جديدة بيف المستخدميف :إذ تعد المغة المستخدمة في الشبكات اإلجتماعية
مفيومة فقط لدى مستخدمي الشبكات ،مما ييدد المغة العربية حيث تحولت رموز وأرقاـ مثؿ الحاء
إلى رقـ  ،٧واليمزة إلى رقـ  ،٢والعيف إلى رقـ  ... ٣إلى غير ذلؾ
 .٣غياب الرقابة وعدـ شعور بعض المستخدميف بالمسئولية.
أحيانا في نقؿ األحداث.
 .٤عدـ الدقة في نقؿ األخبار والمبالغة
ً
 .٥انعداـ الخصوصية التي تؤدي إلى أضرار نفسية.
تاسعا  :اإلعالم اإللكتروني و تأثيره عمى الشباب:
اإلعبلـ " :ىو عبارة عف استقصاء األنباء اآلنية  ,ومعالجتيا  ,ونشرىا عمى الجميور  ,وبالسرعة

التي تتيحيا وسائؿ اإلعبلـ الحديثة .)2

اإلعبلـ اإللكتروني  :ويتمثؿ بالخدمات والنماذج اإلعبلمية الجديدة التي تتيح نشأة وتطوير محتوى
وسائؿ االتصاؿ اإلعبلمي بشكؿ آلي أو شبو آلي ،في العممية اإلعبلمية وذلؾ باستخداـ التقنيات

اإلليكترونية الحديثة .)3

أف الطرؽ التي يتواصؿ بيا الناس منذ فجر التأريخ وحتى يومنا ىذا تتغير وتتطور وتنمو بحسب
الوسائؿ واإلمكانات المتاحة في كؿ عصر ،وتختمؼ طبيعة تواصؿ أفراد المجتم في وقت ما،
باختبلؼ الوسائؿ التي يستخدمونيا في التواصؿ لذا تكوف ىناؾ وسائؿ إعبلمية مؤثرة في الجميور

الذي ألفيا وتعود عمييا ثـ بفضؿ التطور التكنولوجي في وسائؿ اإلعبلـ ،تظير وسائؿ إعبلمية
جديدة تستقطب جميو اًر جديداً يألفيا ويتعود عمييا ،وبذلؾ تضعؼ الوسائؿ اإلعبلمية القديمة التي

كانت بارزة ومؤثرة ،أنظر مثبلً حيف ظيرت الصحافة ثـ تبعتيا اإلذاعة ،والسينما ،فالتمفزيوف كميا
أثرت في بعضيا البعض ،صحيح ىذه الوسائؿ لـ تندثر لكف وظائفيا تغيرت وكذلؾ طبيعة

جماىيرىا ،واآلف أصبحت لدينا وسائؿ إعبلـ جديدة ىي مواق التواصؿ االجتماعي وبدأ الجميور
عموماً والشباب خصوصاً يقبؿ عمييا بقوة

)1

.

( )2ػبِو اثوا٘ ُ١لٕلٍ٠غ . ٟاإلػالَ االٌىزو , ٟٔٚكاه اٌَّ١وح  ,األهكْ – ػّبْ .68 ٓ , 1 ٛ ,
( )3ػبِو اثوا٘ ُ١لٕلٍ٠غ : ٟاٌّٖله ٔفَٗ .69 ٓ ,
(ٔ )1ف ٓ١اثٛالف : ٟاإلػالَ اإلٌىزوٚ ٟٔٚاإلػالَ اٌزمٍ١لٍ ..ٞجبق اٌيِٓ (/ https://alqabas.com/349815 )2014

وىناؾ أكثر مف تقسيمات لتطور التكنولوجيا االتصاؿ عبر األجياؿ والعصور التي مربيا اإلنساف
فنجد العالـ الكندي مارشاؿ مكموىاف )يرى إف البشرية مرت بأرب مراحؿ تتمثؿ بػ ػ ػ

المرحمة األولى  :والتي سميت بالشفوية
المرحمة الثانية  :مرحمة الكتابة
المرحمة الثالثة  :مرحمة الطباعة
المرحمة الرابعة  :مرحمة الدوائر االلكترونية
ويرى دانيؿ بؿ ) إف تطور المجتم اإلنساني مر بأرب مراحؿ كؿ منيا يشكؿ مرحمة متميزة مف
ثورات االتصاؿ او تكنولوجيا االتصاؿ
المرحمة األولى  :مرحمة المغة الممفوظة
المرحمة الثانية :الكتابة
المرحمة الثالثة :المطبوعة
المرحمة الرابعة  :مرحمة دوائر االتصاؿ عف بعد بشقييا السمكي والبلسمكي .)2
عاش ار  :اإلعالم و االتصال و دورىما في بناء أفكار الشباب
اإلعبلـ و االتصاؿ ىما كممتاف قد تتقاطعاف بحيث أننا نجد البعض يستعمؿ أحدىما بدؿ اآلخر.
ولكف يمكف القوؿ إذا كاف اإلعبلـ يعني المعطيات واألخبار والمعمومات فاالتصاؿ يستمزـ الحوار
ووجود العبلقات .واذا كاف مفيوـ اإلعبلـ يعبر عادة عف شيء ثابت

فاالتصاؿ عبارة في الغالب عف عممية عبلقة .)3

محتوى ،حالة ،وضعية )

فاإلعبلـ ليس وليد الساعة فيو عممية قديمة قدـ اإلنساف نفسو ،منذ أف وجد اإلنساف عمى قيد الحياة يحاوؿ
بفطرتو التفاىـ ،وتبادؿ األخبار ،والمشاركة في السراء والضراء ألنو اجتماعي بطب .)1

االتصاؿ  :عممية تبادؿ األفكار والمعمومات مف أجؿ إيجاد فيـ مشترؾ و ثقة بيف العناصر

اإلنسانية  .)2وتعد شبكة االنترنيت مف اكثر وسائؿ االتصاؿ ومصادرىا التي تقدميا خدمة

( )2ػبِو اثوا٘ ُ١لٕلٍ٠غٚ ٟؽَٓ هٙب إٌغبه :ػٍُ اٌّؼٍِٛبد ٚإٌظُ ٚاٌزمٕ١بد،كاه اٌَّ١وح ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ٚاٌطجبػخ ،ػّبْ األهكْ،
.92 ٓ ،,1ٛ 2015
( )3ك .ف ً١ٚكٌ . ٛ١اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌغل٠لح ٌإلػالَ  ٚاالرٖبي  ,كاه اٌضمبفخ  ,األهكْ – ػّبْ .25ٓ, 1 ٛ , 2010 ,
(ّ )1بوو اثوا٘ . ُ١اإلػالَ ٍٚٚبئٍٗ  ٚكٚهٖ ف ٟاٌزّٕ١خ االلزٖبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ ِإٍَخ آكَ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ.21 – 20 ٓ ,1 ٛ ,1975 ,
( )2ك .ثالي فٍف اٌَىبهٔخ ِٙ .بهاد االرٖبي  ,كاه اٌَّ١وح  ,األهكْ – ػّبْ .24 ٓ, 1 ٛ , 2015 ,

()3

المعمومات وتبادليا بيف االفراد بأيسر الطرؽ وأسيميا مقارنو م وسائؿ االتصاؿ االخرى  ،أف
مواق التواصؿ االجتماعي باتت عنص اًر ميماً ورئيسياً في زماننا ىذا يستقبؿ مف خبللو شبابنا

بجنسييـ الذكر واألنثى شتى أنواع الفكر السياسي واالجتماعي و الترفييي و الديني و التعميمي،
ولما لكؿ ذلؾ مف سمبيات قد يحصؿ في حاؿ تـ استغبلؿ ذلؾ لتضميؿ المعمومة والغاية غير

السممية ،لذا يجب تحصيف شبابنا مف األفكار الدخيمة اليدامة فأف الحاجة لتعزيز األمف الفكري تعد
ذات أىمية وعنص اَر ذا أولوية في عصرنا الراىف .)4

إحدى عشر  :دور اإلعالم في التنشئة االجتماعية:
الشؾ أف اإلعبلـ اليوـ يشكؿ الوسيمة التربوية و الثقافية األوس انتشا اًر و تنوعاً و تأثي اًر عمى

الناس عمى اختبلؼ شرائحيـ المعرفية و المينية فيو يمثؿ عبر مختمؼ وسائمو و مستوياتو أداة و
وسيمة أساسية ال يمكف االستغناء عنيا لجمي المجتمعات المتقدمة النامية  ,فمف خبلؿ قدراتو
التأثيرية اليائمة في تشكيؿ اإلدراؾ و االتجاىات و السموؾ و القيـ حتى أصبحت وسائؿ اإلعبلـ

جزءاً مف حياة المواطف ما جعؿ دراسة العبلقة بيف وسائؿ اإلعبلـ و بيف التنشئة االجتماعية تبرز
كإحدى القضايا األساسية  ,في عصر المعمومات و ثقافة الصورة  ,وجود ىذا الدور لئلعبلـ يدفعنا

إلى تممس مدى مساىمتو في عممية التنشئة االجتماعية ،التنشئة االجتماعية عممية ثقافية يتـ
بواسطتيا انتقاؿ الثقافة و ما تمثمو مف قيـ و معايير وتقاليد وميارات مف جيؿ آلخر وىي الطريقة
التي يتـ بيا تشكيؿ ذىنية األفراد منذ طفولتيـ حتى تمكينيـ مف المعيشة في مجتم ذي ثقافة

معينة  .)5اإلػالَ ٘ ٛري٠ٚل إٌبً ثبألفجبه اٌٖؾ١ؾخ ٚ ,اٌّؼٍِٛبد اٌٍَّ١خ ٚاٌؾمبئك اٌضبثزخ اٌزٟ
رَبػلُ٘ ػٍ ٝرى ٓ٠ٛاٌوأ ٞاٌٖبئت فٚ ٟالؼخ ِٓ اٌٛلبئغ أِْ ٚىٍخ ِٓ اٌّْىالد ثؾ١ش ٠ؼجو ٘نا
اٌوأ ٞرؼج١واً ِٛٙٛػ١ب ً ػٓ ػمٍ١خ اٌغّب٘١و ٚارغب٘بر .)6 ٌُٙٛ١ِ ٚ ُٙأف اإلعبلـ يعمؿ عمى توجيو
األفراد والجماعات و يركز عمى التأثير في سموؾ األفراد داخؿ الجماعات والمنظمات فيناؾ الكثير
مف القضايا االجتماعية واإلنسانية والسموكية التي يعمؿ عمييا اإلعبلـ  ,فالمشاكؿ كالعنؼ األسري
والطبلؽ والخبلفات العائمية والزوجية تعتبر مسرحاً لئلعبلـ كما أف مكافحة الجريمة والجنوح بكافة
أنواعيا و توعية الشباب والمراىقيف بالسير عمى النيج السميـ و االبتعاد عف العادات الضارة يعتبر

مسرحاً لئلعبلـ أيضاً  .)1وىنا البد مف اإلشارة إلى الموقؼ ما نقصد بو.

( )3ػب٠ل ؽّلاْ اٌٙوُ ِٚؾّل مث١بْ اٌغياٚ ٞٚافو :ْٚرٖبِ ُ١اٌجوِغ١بد اٌزؼٍ١ّ١خ ٚئٔزبعٙب ،كاه اٌَّ١وح ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ،ػّبْ
االهكْ.294ٓ،2011،
( )4اؽّل اٌمبٍُ ( )2014ربه٠ـ اٌي٠بهح /https://www.alyaum.com/articles/964968 2018/11/10
( )5ك.فبّٛخ ؽَ ٓ١ػٛاك  .اإلػالَ اٌفٚبئ , ٟكاه أٍبِخ  ,األهكْ – ػّبْ 69ٓ, 1 ٛ , َ 2010 ,
( )6كِ.ؾّل ٕبؽت ٍٍطبْ ٍٚ .بئً اإلػالَ  ٚاالرٖبي ف ٟإٌْأح  ٚاٌزطٛه  ,كاه اٌَّ١وح  ,األهكْ – ػّبْ .349 ٓ, 1 ٛ , َ 2012 ,
( )1كٍٕ.بء ِؾّل اٌغجٛه  .اإلػالَ االعزّبػ ,ٟكاه أٍبِخ  ,األهكْ – ػّبْ .189 ٓ ,1 ٛ , َ 2014 ,

الموقؼ االجتماعي :ىو موقؼ الفرد في مجتم معيف والثقافة .قد ينتمي موق معيف عمى سبيؿ

المثاؿ ،احتبلؿ الكاىف) إلى العديد مف األفراد .الموقؼ االجتماعي يؤثر عمى الوض االجتماعي
والمناصب االجتماعية التي يجوز لمفرد االحتفاظ بيا في فئات الميف طبيب ،محاضر أكاديمي)،
مينة عضو في الجمعيات والمنظمات)،األسرة الوالد ،األخ أو األخت) ،ىواية عضو في مختمؼ
شخصيا لمثؿ ىذه
ىرميا
النوادي والمنظمات) ،بيف اآلخريف .مف المحتمؿ أف ينشئ الفرد تسمسبلً
ً
ً
موضعا مركزًيا في حيف يكوف الباقي مف المواض الطرفية.
المواقؼ  ،حيث يكوف المرء
ً
تظير المواقؼ االجتماعية إذا كانت تتطمب مف الفرد ارتداء زي موحد أو نوع آخر مف عبلمات
التمييز .غالب ًا ما تقوـ المبلبس الفردية أو غيرىا مف السمات باإلعبلف عف الوض االجتماعي

الذي يتمت بو المرء في الوقت الحالي .تسمى المواقؼ االجتماعية غير المرئية بأنيا مخفية.
اسما مركزًيا ،والبعض
ويطمؽ عمى المنصب الذي يعتبر األكثر أىمية بالنسبة لشخص معيف ً
اآلخر ىاـ .إذا كاف ىناؾ حاجة إلى تسمسؿ مف المواض لمحصوؿ عمى مركز معيف ،فيمكف
تعريفو عمى أنو مينة ،وتغيير الموق في ىذا السياؽ ىو ترقية أو تخفيض .قد تجعؿ بعض
المواقؼ االجتماعية مف السيؿ عمى شخص ما الحصوؿ عمى اآلخريف؛ في حاالت أخرى  ،قد
تقتصر بعض الوظائؼ عمى األفراد الذيف يستوفوف معايير محددة .يحدد المركز االجتماعي والدور
االجتماعي مكاف الفرد في البيئة االجتماعية والتنظيـ االجتماعي .مجموعة مف المواقؼ االجتماعية

ستخمؽ طبقة اجتماعية ودائرة اجتماعية .يسمى الصراع االجتماعي الناجـ عف التداخؿ بيف
المواقؼ االجتماعية بالتعارض في المواقؼ

)2

ولعمـ االجتماع وتداخمو في االعبلـ مف خبلؿ خطوتيف :)3
 -1مورفولوجية وىي دراسة بنوية كؿ وسيمة اعبلمية .
 -2فسيولوجية وظيفية وذلؾ بدراسة الدور الوظيفي الذي تؤدي كؿ وسيمة اعبلمية.
وىنا يمكف تعريؼ عمـ االجتماع االعبلمي :
ىو دراسة وصفيو عممية تحميمية مقارنة وسائؿ االعبلـ مف حيث وجودىا في المجتم االنساني

موثرة فيو ومتاثر بو .)4

المبحث الثالث :اإلطار التطبيقي
نتائج تحميل استمارة االستبيان
(ٕ٠ https://en.wikipedia.org/wiki/Social_position )2ظو ربه٠ـ اٌي٠بهح .2018/11/2
( )3ك.أْواػ اٌْبي ِ:لفً ػٍُ االعزّبع االػالِ ، ٟكاه اٌفىو اٌؼوث ،ٟاٌمب٘وح .35ٓ ،2001 ،
( 40( )2د.انشراح الشاش  :المردر نفسه ،ص.)42

يتضمف ىذا المبحث تحميؿ نتائج االستبياف التي ووزعت عمى مئة فرد مف طمبة كمية االعبلـ

جامعة ذي قار بعد أعداد ىذه االستمارة وعرضيا عمى عدد مف الخبراء في جانب البحث العممي

ومتخصصيف في اإلعبلـ .)1

جدوؿ  )1يبيف جنس العينة المبحوثة.
السؤاؿ

الفئة

التكرار

النسبة

الجنس

ذكر

50

%50

أنثى

50

%50

المجموع

100

%100

يوضح جدوؿ أعبله إف نسبة الذكور بمغت  %50واإلناث  %50ونستنتج مف ذلؾ إف توزي
العينة بالنسبة لمذكور واإلناث بالتساوي لغرض التوازف وضماف حؽ المشاركة لكبل الجنسيف .
جدوؿ رقـ  )2يبيف سكف المبحوثيف القاطنيف في مركز المدينة أو القضاء أو الريؼ والناحية.
السؤاؿ

الفئة

السكف

التكرار النسبة

مركز مدينة

48

%48

قضاء

32

%32

ناحية

12

%12

ريؼ

8

%8

المجموع

100

%100

تنشير نتائج جدوؿ رقـ  )2إف سكاف مركز المدينة كانت نسبتيـ مف العينة  %48والقضاء %32
ومف سكف النواحي كانت نسبتيـ  %12واالرياؼ %8وىنا يمكف القوؿ إف العينة متنوعة وموزعة
بيف سكاف المحافظة المختمفة وىذا ضروري بالنسبة لمعينة المبحوثة كونيا عمدية.
جدوؿ رقـ  )3يبيف مشاىدة التمفزيوف مف عدمو لمعينة .
السؤاؿ

الفئة

التكرار

النسبة

ىؿ أنت

نعـ

98

%98

كبل

0

%0

أحيانا

2

%2

المجموع

100

%100

ميتـ بمتابعة

مواق

التواصؿ

االجتماعي

يبيف جدوؿ أعبله إف نسبة الميتميف مف العينة بمتابعة مواق التواصؿ االجتماعي عالية جدا
وكانت ب ػ %98و %2مف العينة يتابعوف التواصؿ االجتماعي أحيانا ومف ال يتابعوف وغير ميتميف

( )8خبراء عرضت عليهم استمارة االستبيان ا.د.هادك فليح حسن .د.فيرش عبد عوده .ا.م.د.حامد مجيد ألشطرك .د.سعد إبراهيم عباس.

نسبتيـ  %0ونستنتج مف ذلؾ إف التواصؿ االجتماعي يحظى بمتابعة كبيرة وعاليو جدا ويمكف اخذ
ىذا االىتماـ محؿ دراسة وبناء عمييا.

جدوؿ رقـ  )4يبيف التعرض لممواق االلكترونية مف خبلؿ الياتؼ أو الجياز ألموحي والكمبيوتر.
السؤاؿ

الفئة

التكرار

النسبة

تتعرض لمواق

الياتؼ المحموؿ

84

%84

الجياز ألموحي

16

%16

جياز الكمبيوتر

0

%0

المجموع

100

%100

التواصؿ

االجتماعي مف
خبلؿ .

يوضح جدوؿ رقـ  )4إف التعرض لمواق التواصؿ االجتماعي مف خبلؿ الياتؼ المحموؿ %84

ومف الجياز ألموحي  %16ومف جياز الكمبيوتر %0وىنا تغير كبير وممحوظ نبلحظو اغمب
المتابعيف لمواق التواصؿ االجتماعي تتـ مف خبلؿ الياتؼ المحموؿ .

جدوؿ رقـ  )5يبيف ىؿ يممؾ المبحوثيف حساب عمى مواق التواصؿ االجتماعي مف عدمو .
السؤاؿ

الفئة

التكرار

النسبة

ىؿ لديؾ حساب عمى

نعـ

100

%100

كبل

0

%0

المجموع

100

%100

مواق التواصؿ
االجتماعي ؟

يبيف جدوؿ رقـ  )5إف المبحوثيف الذيف يمتمكوف حساب عمى مواق التواصؿ االجتماعي نسبتيـ
 %100ومف ال يمتمؾ  %0وىنا أىمية مواق التواصؿ االجتماعي ويدؿ عف إف إجابات المبحوثيف
ستكوف دقيقة كونيـ يمتمكوف حساب عمى مواق التواصؿ
جدوؿ رقـ  )6يبيف دور الفيس بوؾ في تغير القرار مف عدمو .
السؤاؿ
ىؿ ساعدؾ الفيس

بوؾ عمى تغيير
ق ارراتؾ ؟

التكرار

الفئة

النسبة

نعـ

30

%30

كبل

18

%18

أحيانا

52

%52

المجموع

100

%100

تظير نتائج جدوؿ رقـ  )6اف مف يساعدىـ الفيس بوؾ عمى تغيير ق ارراتيـ نسبتيـ  %30ومف ال يساعدىـ الفيس في
تغير ق ارراتيـ نسبتيـ  %18إما بيف الحيف واألخر وكانت إجاباتيـ أحيانا كاف نسبتيـ  %52وىي األعمى مف بيف الخيارات
األخرى .نستنتج مف ذلؾ تردد نوعي مف قبؿ بعض االفراد في العينة
جدوؿ رقـ  )7بيف ىؿ الفيس بوؾ دور في مساعدة المبحوثيف في بناء موقؼ معيف
السؤاؿ

الفئة

التكرار

النسبة

ىؿ ساعدؾ الفيس بوؾ في
بناء موقؼ معيف ؟

نعـ

76

%76

كبل

24

%24

المجموع

100

%100

وتشير نتائج جدوؿ  )7مف الذيف ساعدىـ الفيس بوؾ في بناء موقؼ معني نسبتيـ  %76والذيف
ال يؤثر الفيس بوؾ عمييـ  %24وىنا النسبة األكبر تدؿ عمى مواق التواصؿ االجتماعي دور في

تغيير مواقؼ وبنائيا وىي أساس ما نبحث عنو في بحثنا ىذا الذي أردنا اثبات وتأثير مواق التواصؿ عمى المجتم .

جدوؿ رقـ  )8يبيف الوقت التي يقضيو المبحوثيف في التصفح في مواق التواصؿ االجتماعي .
السؤاؿ

الفئة

التكرار

النسبة

كـ مف الوقت تقضي

 2-1ساعة

10

%10

 4-3ساعات

46

%46

أكثر مف ذلؾ

44

%44

المجموع

100

%100

عمى مواق التواصؿ
االجتماعي ؟

تطمًعنا نتائج جدوؿ رقـ  )8إف وقت التعرض لمواق التواصؿ االجتماعي بالنسبة لمعينة مف ساعة
إلى ساعتيف بمغت نسبتيـ  %10ومف ثبلث ساعات إلى أرب نسبتيـ %46وأكثر مف ذلؾ نسبتيـ

 %44وىنا نستطي القوؿ إف نسبو كبيرة تتاب مواق التواصؿ االجتماعي لفترات طويمة ومتفاوتة
ويمكف اف يكوف ىناؾ ادماف عمى مواق التواصؿ االجتماعي.
جدوؿ رقـ  )9يبيف اي مف مواق التواصؿ االجتماعي تستخدـ كمصدر لممعمومات حسب راي العينة.
السؤاؿ

الفئة

التكرار

النسبة

اي مف مواق

الفيس

60

%60

االجتماعي

تويتر

14

%14

االنستغراـ

22

%22

أخرى

4

%4

المجموع

100

%100

التواصؿ

تستخدمو كمصدر
لمعموماتؾ؟

بوؾ

بينت نتائج جدوؿ أعبله إف الذيف يستخدموف موق الفيس بوؾ كمصدر لممعمومات بمغت نسبتيـ
 %60وموق تويتر  %14واالنستغراـ  %22والمواق األخرى  %4وىنا تبيف أىمية الفيس بوؾ
بالنسبة لمعينة المبحوثة واىتماميا بذلؾ كثيرا.

جدوؿ رقـ  )10يبيف رأي العينة في وجود تغير واضح في ق اررات واتجاىات إفراد المجتم بسبب
مواق التواصؿ االجتماعي.
السؤاؿ

الفئة

التكرار

النسبة

برأيؾ ىؿ ىناؾ تأثير

واضح لمواق التواصؿ
االجتماعي في تغيير
اتجاىات و ق اررات

المجتم ؟

نعـ

48

%48

كبل

10

%10

أحيانا

42

%42

المجموع

100

%100

نتائج جدوؿ رقـ  )10تبيف إف الذيف يقولف لممواق التواصؿ االجتماعي دور في تغير اتجاىات
وق اررات إفراد المجتم

بمغت نسبتيـ  %48والذيف يرفضوف ذلؾ كانت نسبتيـ  %10والقسـ الثالث

إشارة إلى أحيانا وبمغت نسبتيـ  %42وىنا أصبحت مواق التواصؿ االجتماعي متداخمة في حياة

اإلفراد اليومية بشكؿ كبير وفي اغمب مفاصؿ حياتيـ وكيؼ ال يتأثروف فييا حتى اتخاذ ق ارراتيـ
طبقا لما تعمموه مف مواق التواصؿ االجتماعي.
جدوؿ رقـ  )11يبيف مف المواق األكثر استخداماً لدى إفراد العينة .
السؤاؿ

الفئة

التكرار

النسبة

أي المواق األكثر استخداماً

الفيس

74

%74

تويتر

2

%2

االنستغراـ

14

%14

أخرى

10

%10

المجموع

100

%100

لديؾ ؟

بوؾ

تشير نتائج جدوؿ رقـ  )11إف الذيف يستخدموف الفيس بوؾ نسبتيـ  %74وتويتر  %2واالنستغراـ
 %14والمواق األخرى  %10وىنا لمفيس دور كبير في محافظة ذي قار وطمبة المحافظة وىو
األكثر شيوعا بيف المواق االلكترونية لمتواصؿ االجتماعي وىذا معروؼ لدى أغمبية العينة.
جدوؿ رقـ  )12يبيف المواق األكثر تأثي ار عمى .
السؤاؿ

الفئة

التكرار

النسبة

ما أكثر مواق التواصؿ

الفيس بوؾ

52

%52

تويتر

14

%14

االنستغراـ

20

%20

مواق أخرى

14

%14

المجموع

100

%100

االجتماعي تأثي ار عميؾ؟

تشير نتائج جدوؿ  )12إف  %52مف المبحوثيف يعتقدوف اف الفيس أكثر تأثي ار عمييـ مف
المواق االخرى  ،ومف يعتقد اف موق تويتر نسبتيـ  %14وموق االنستغراـ  %20والمواق االخرى
 %14ونستنتج اف لمواق التواصؿ المتعدد اإلشكاؿ تأثير عمى المجتم حسب رأي العينة المبحوثة.
جدوؿ رقـ  )13يوضح المواضي التي يطرحيا البرنامج.

السؤاؿ

الفئة

التكرار

النسبة

ىؿ تعتقد اف تأثيرات مواق

ايجابي

64

%64

سمبي

36

%36

المجموع

100

%100

التواصؿ االجتماعي في بناء

مواقؼ واتخاذ الق اررات ايجابي أـ
سمبي؟

أفرزت نتائج جدوؿ رقـ  )13إف  %64مف المبحوثيف يعتقدوف تأثير مواق التواصؿ االجتماعي
ايجابي

و %36يقولوف إف تأثير تمؾ المواق سمبي  ،وىنا نستنتج إف لمواق التواصؿ االجتماعي

ايجابية أكثر مف السمبية في اتخاذ القرار وبناء المواقؼ.
جدوؿ رقـ  )14يبيف رأي العينة في تشجي المجتم عمى اتخاذ القرار مف خبلؿ ماينشر عمى
مواق التواصؿ االجتماعي مف عدمو.
السؤاؿ

الفئة

التكرار

النسبة

ىؿ تشج عمى استخداـ

نعـ

46

%46

كبل

10

%10

أحيانا

44

%44

المجموع

100

%100

مواق التواصؿ االجتماعي
في اتخاذ القرار و بناء
المواقؼ ؟

تشير نتائج جدوؿ  )14إف الذيف يشجعوف المجتم عمى اتخاذ القرار وبناء المواقؼ مف خبلؿ
مواق التواصؿ االجتماعي نسبتيـ  %46والذيف ال يشجعوف عمى ذلؾ بمغت نسبتيـ  %10والذيف
اختاروا بيف الحيف واألخر بمغت نسبتيـ  .%44ونستنتج مف ذلؾ إف نصؼ المجتم أو العينة
مقتنعيف بتأثيرات مواق التواصؿ االجتماعي في مساعدتيـ في أخر القرار وبناء المواقؼ.
الخاتمة
بعد مناقشة موضوع الدراسة نظريا ما يحوي مف معمومات كافية عف مواق التواصؿ االجتماعي
وانوعيا وأىميتيا وخصائصيا ودرسنا الموضوع تطبيقا عمى العينة المبحوثة التي اخترناىا وىنا

تحميؿ استمارة االستبياف أفرزت لنا نتائجيا بالتالي.......
 إف نسبة الذكور واإلناث متساوية .%50 -إف  %48مف العينة مف سكنت مركز القضاء .

 % 98 -مف العينة ميتميف بمواق التواصؿ االجتماعي .

 الذيف يفضموف استخداـ الياتؼ في تصفح مواق التواصؿ االجتماعي  %84مف ثـ الجيازألموحي بنسبة .%16
 لدى العينة المبحوثة حساب عمى موق التواصؿ االجتماعي بنسبو .%100 %52 -مف اإلفراد يساعدىـ الفيس بوؾ في تغير القرار أحيانا.

 %76 -ساعدىـ الفيس بوؾ في بناء المواقؼ.

  4-3ساعات يقضوف عمى مواق التواصؿ االجتماعي وبنسبة  %46وأكثر مف ىذا الوقتبنسبة .%44
 يتخذوف الفيس بوؾ مصد ار لمعموماتيـ .%60 مف يرى اف مواق التواصؿ االجتماعي ليا تأثير واضح عمى المجتم بمغت نسبتيـ.%48

 يسجؿ موق الفيس بوؾ أكثر استخداما بنسبة  %74مف بيف المواق األخرى . أكثر المواق تأثي ار عمى المجتم الفيس بوؾ بنسبو  %52ويميو االنستغراـ ب ػ .%20 مف يرى إف تأثيرات مواق التواصؿ االجتماعي في اتخاذ القرار ايجابي نسبتيـ %64 الذيف يشجعوف عمى استخداـ مواق التواصؿ االجتماعي في اتخاذ القرار نسبتيـ %44ومف يرى في بعض األحياف .%44

وبعد معرفة النتائج الكاممة التي ظيرتيا النتائج المذكورة أعبله استنتجنا مف دراستنا االستنتاجات
اآلتية..
 اف اغمب المجتم يستخدـ الفيس بوؾ كمصدر لممعمومات واألكثر استخداما مف بيف المواق . -نسبو كبيرة جدا لدييـ حساب عمى مواق التواصؿ االجتماعي .

 الكثير مف يرى الفيس بوؾ ومواق التواصؿ االجتماعي ايجابيو في اتخاذ القرار وبناءالمواقؼ وساعد الكثير منيـ في اتخاذ القرار وبناء موقؼ عمى حدث أو قضية تحيط بيـ.
 اغمب المتصفحيف لمواق التواصؿ االجتماعي يقضوف أكثر مف أرب ساعات يوميا. إف إفراد المجتم يفضموف الياتؼ في تصفح مواق التواصؿ االجتماعي بدال مف األجيزة األخرى. -اغمب المجتم ميتـ في مواق التواصؿ االجتماعي .

وىنا في ختاـ بحثنا ىذه عمى المعنييف االىتماـ ما نذكره مف توصيات نابعة مف نتائج وأراء
المجتم المبحوث نوصي بالتالي..
 -عدـ االنجرار خمؼ الصفحات الوىمية وبالتي يتخذوف الق اررات.

 عدـ اإلدماف عمى مواق التواصؿ االجتماعي وتسبب ليـ مشاكؿ اجتماعية وغيرىا. التأكد مف المعمومات التي يتخذونيا مف مواق التواصؿ االجتماعي . عدـ بناء موقؼ عمى شخص أو مجموعة مف خبلؿ التواصؿ االجتماعي قد تكوف حصمتعمى معمومات مغموطة.
 نوصي المعنييف بضرورة وجود رقابة عمى مواق التواصؿ االجتماعي لمحد مف بث األفكارالتي تسبب مشاكؿ واالنحبلؿ األخبلقي في المجتم .
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الممخص:
يشكؿ اإلعبلـ الرياضي عنص ار أساسيا مف عناصر أي مجتم رياضي ميما كانت درجة تطوره ،فعندما نتحدث

عف المنظومة الرياضية كاممة البد لنا أف ال نغفؿ ونتجاىؿ الدور اإلعبلمي البارز عامة ،واإلعبلـ المرئي خاصة،

وذلؾ لما يتمت بو ىذا األخير مف أىمية كبيرة في نشر وتنمية الثقافة الرياضية في المجتم  ،إضافة إلى دوره في

تغطية االحداث والوقائ الرياضية عمى جمي االصعدة وتعريؼ الرياضييف والمتابعيف بكافة األخبار حوؿ األحداث
والتظاىرات الرياضية وما يدور حوليا .
تيدؼ ىذه الدراسة الى تبياف العبلقة بػيف االعػبلـ الرياضػي المرئػي والثقافػة الرياضػية فػي المجتمػ الج ازئػري ،حيػث

أكدت عينة الدراسة مف متابعي برامج قناة اليداؼ الجزائريػة أف أىميػة الػدور الػذي يمعبػو ىػذا النػوع مػف اإلعػبلـ فػي

تنمية الثقافة الرياضة في المجتم يعود إلى ما يتمتػ بػو مػف صػفات ومقومػات تؤىمػو لمقيػاـ بيذه الميمػة ،مػف خػبلؿ
تقػػديـ األخبػػار والمعمومػػات الرياضػػية التفصػػيمية والحقػػائؽ التػػي تسػػاعدىـ عمػػى إدراؾ مػػا يجػػري حػػوليـ وتكػػويف آراء
صائبة في كؿ ما ييميـ مف أمور وقضايا رياضية.

الكممات المفتاحية :االعبلـ الرياضي ،التمفزيوف ،الثقافة الرياضية
Abstract:
Sports media is an constitute of element of any sports society, whatever its degree of
development. When we talk about the entire sports system, we must ignore and forget
the prominent media role in general and the visual media in particular, as it enjoys great
importance in the dissemination and development of sports cultures in In addition to its
role in covering sports events and events at all levels and to acquaint sportsmen and
!observers with all the news about events, sports events and what is going on around it
This study aims to show the relationship between sports media and sports culture in
Algerian society, The study of the followers of the Algerian channel “Alhaddaf” that the
importance of this role played by the type of media in the development of sports culture
in the community due to the qualities and elements qualify to do this task, by providing
news and detailed sports information and facts that help them to realizeing What is
going on and the formation of correct opinions on all matters of and sports problem .
Keywords: sports media, tv, sports culture

مقدمة:
يعتبػػر اإلعػػبلـ الرياضػػي المرئػػي ىػػو أحػػد أىػػـ أنػواع اإلعػػبلـ والػػذي يحظػػى بشػريحة كبيػرة جػػداً مػػف

المتػػابعيف فػػي المجتمػ  ،حيػػث أصػػبح لػػو دور متشػػعب ظيػػر بجػػبلء بعػػد انتشػػاره عمػػى نطػػاؽ واس ػ ،
وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ الػػدور الفعػػاؿ الػػذي يمعبػػو فػػي الرف ػ مػػف مسػػتوى الثقافػػة الرياضػػية لمجميػػور وزيػػادة
الوعي الرياضي ليـ وتعريفيـ بأىمية الرياضية في حياتيـ العامة والخاصة.
وفػػي ظػػؿ التقػػدـ العممػػي والتكنولػػوجي السػري فػػي المجػػاؿ الرياضػػي تبػػرز أىميػػة اإلعػػبلـ الرياضػػي
المرئي وضرورة إحاطة أفراد المجتم بكؿ ما يدور مف أحداث وتطورات في ىذا المجاؿ.
اإلشكالية:
يعتبر اإلعبلـ الرياضي مف أىـ ىذه المؤثرات أو حمقة ميمة مف سمسمة متعددة االتجاىات التي
تكوف لدى المجتم داف نحو سموؾ معيف والتأثير في الثقافة ،حيث أف الثقافة الرياضية جزءا ال
يتجزء مف الثقافة العامة وال تقؿ أىمية عف غيرىا مف الثقافات األخرى في المجتم كالثقافة
الصحية والتربوية واإلجتماعية ،بؿ إف لمشاىدة وممارسة األنشطة الرياضة الدور الفعاؿ اإليجابي

في تطوير وتنمية تمؾ الثقافات.
وتعرؼ الثقافة الرياضية

عمى أنيا " مجموعة القيـ اإلجتماعية والتربوية والصحية المرتبطة

بالمفاىيـ الرياضية والتي تساىـ في خمؽ السموؾ األمثؿ واألفكار واألعراؼ الثقافية لمفرد في مجالو
الرياضي وفي المجاالت المجتمعية األخرى ".

وتعػػد الثقافػػة الرياضػػية كمجموعػػة مػػف العمػػوـ والمعػػارؼ والمعمومػػات والفنػػوف المكتسػػبة مػػف األنشػػطة

الرياضػػية المختمفػػة ،حيػػث يكتس ػػبيا الفػػرد مػػف البيئػػة ويتػػزود بيػػا مػػف خ ػػبلؿ خبرتػػو الخاصػػة سػ ػواء
بالمشاىدة أو الممارسة أو القراءة لتمؾ األنشطة الرياضية.
وبالتالي فاإلعبلـ الرياضي المرئي بمثابة المدرسة التي تؤدي عمؿ المؤسسات الرياضية المختمفة
كاألندية الرياضية ومراكز الشباب بؿ والتعميمية منيا وبمراحميا المختمفة ،ولئلعبلـ الرياضي دور

متشعب في المجتم ويظير بوضوح مف حيث رف مستوى الثقافة الرياضية لمجميور وزيادة الوعي

الرياضي والتعريؼ بأىمية الرياضة في الحياة العامة والخاصة.488

وفيما يتعمؽ بمكونات الثقافة الرياضية ،أشار ) (Shahada, 2009, p256إلى أنيا تكمف في

المجاؿ المعرفي المرتبط بمعمومات الفرد حوؿ قوانيف وقواعد وخطط األلعاب الرياضية ،والمجاؿ
اإلجتماعي التي يتعمؽ في تنشئة الفرد رياضيا وتعميمو السموؾ المرغوب بو إجتماعيا ورياضيا وما
ينعكس عنو مف نتائج حضارية نحو الرياضة ،والمجاؿ التربوي الذي يمقي الضوء عمى إعداد الفرد
وتقويـ سموكو جسديا ونفسيا وأخبلقيا واجتماعيا وفنيا واكتسابو الخصائص والسمات البيولوجية
واألخبلقية واإلجتماعية والفنية والعممية واالقتصادية عف طريؽ الرياضة ،والمجاؿ الصحي والذي

ييتـ في تنمية قدرة الفرد عمى اإلىتماـ بسبلمة جسمو والعناية بو واشباع حاجاتو العضوية وتحقيؽ
حالة مف اإلتزاف بيف الوظائؼ الجسمية المختمفة تشعره بالصحة والسبلمة الجسمية.
فأىمية الثقافة الرياضية تظير مف خبلؿ األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا في نشر الوعي

الرياضي بيف المجتمعات ،ومساعدة الفرد في اكتساب الخبرات الحياتية العممية ،وتربية الفرد بدنيا
وسموكيا وفكريا واجتماعيا ،وأف لمثقافة األثر التربوي اإليجابي عمى جمي األفراد الممارسيف وغير
الممارسيف مف جمي الفئات العمرية ولكبل الجنسيف .
وانطبلقا مف ذلؾ ،نستنتج أف اإلعبلـ الرياضي المرئي أصبح يؤثر تأثي ار كبي ار في النمو السموكي
والقيمي ألفراد المجتم في المجاؿ الرياضي ،إضافة إلى دوره الفعاؿ في نشر الثقافة الرياضية،
ونشر مختمؼ األخبار والمعمومات المتعمقة بالمجاؿ الرياضي.
ولد ارسػػة ىػػذا الموضػػوع واب ػراز أىميػػة االعػػبلـ المرئػػي متمػػثبل فػػي ب ػرامج قنػػاة اليػػداؼ الرياضػػية فػػي
تنمية الثقافة الرياضية قمنا بطرح التساؤؿ التالي:

 ما مدى مساىمة االعبلـ الرياضي المرئي في تنمية الثقافة الرياضية لػدى المجتمػ
الجزائري؟
 488فٛٚه أك٠ت :االػالَ اٌو٠ب ،ٟٙكهاٍخ ػٍّ١خ ٌٍزؾو٠و اٌو٠ب ٟٙف ٟاٌٖؾبفخ ٚاالماػخ ٚاٌزٍفي ،ْٛ٠اٌّىزجخ االػالِ١خٍٛ ،ه٠ب،
. 5ٓ ،1994

وعميو نطرح التساؤالت الفرعية التالية:
 ىؿ تؤثر برامج قناة اليداؼ عمى الجانب المعرفي لممتابعيف؟
 ماىي أبرز مجاالت الثقافة الرياضية التي تعمؿ برامج القناة عمى إبرازىا؟
 كيؼ تؤثر برامج القناة في تعزيز الثقافة الرياضية؟
 ىؿ تناسب محتويات برامج القناة اىتمامات المتابعيف؟

المحور األول :اإلعالم الرياضي المرئي

أصبحت الرياضة مف أىـ المجاالت التي تستقطب وسائؿ اإلعبلـ المختمفة عبر العالـ ،لػذلؾ وجػد
في الساحة اإلعبلمية ما يعرؼ باإلعبلـ الرياضي.
 .1تعريف اإلعالم الرياضي:
اإلعــالم لغويػاً يعنػػي" :نقػػؿ الخبػػر" ،أمػػا اصػػطبلحاً فيعنػػي " :إبػػبلغ أو إخبػػار الجميػػور بالمسػػتجدات الحديثػػة،

أو ىو عممية نشر وتقديـ المعمومات الصحيحة ،والحقػائؽ الواضػحة ،واألخبػار الصػادقة ،والموضػوعات الدقيقػة،
والوقػػائ المحػػددة والمنطقيػػة والراجحػػة لمجميػػور م ػ ذكػػر مصػػادرىا خدمػػة لمصػػالح العػػاـ".

489

ونظ ػ اًر الرتبػػاط

مفيوـ اإلعبلـ باالتصال فقد عرؼ ىذا األخير عمى أنو " :بث رسائؿ واقعية ،أو أنو نقػؿ محتػوى فكػرة مػا بػيف
شخص أو جماعة إلى شخص آخر أو جماعة أخرى"

490

أما فيما يتعمؽ باإلعالم الرياضي فقد قدمت لو العديد مف التعاريؼ نذكر مف أىميا:

" ىو عممية نشر األخبار والمعمومات والحقائؽ الرياضية ،وشرح القواعد والقوانيف الخاصػة باأللعػاب
واألنشػطة الرياضػية ،بقصػػد نشػر الثقافػػة الرياضػية بػيف أفػراد المجتمػ وتنميػػة وعيػو الرياضػػي"؛491و"

ىػػو ذلػػؾ النشػػاط اإلعبلمػػي الػػذي يخػػتص بتقػػديـ األخبػػار المتعمقػػة أساس ػاً بالرياضػػة والمرتبطػػة بمػػا
تصنعو الرياضة مف أحداث رياضية ،والتي يدعميا نوع مػف التفسػير والتحميػؿ وأيضػاً التوجيػو لفئػات

وشرائح المجتم الميتمة بالرياضة "

492

إذف اإلعبلـ الرياضػي ىػو ذلػؾ الجػزء المتخصػص مػف اإلعػبلـ اليػادؼ إلػى تشػكيؿ قاعػدة معرفيػة

وثقافية في المجاؿ الرياضي ،الذي أصبح يستقطب اليوـ الشريحة األكبر مف الجمػاىير مػف مختمػؼ
األعمار واألعراؽ ومف الجنسيف.

وبناء عمى التعاريؼ السابقة حددت عناصر اإلعالم الرياضي في:
ً

ِ _ 489جوٚن ثوا٘ :ّٟ١كٚه اإلػالَ اٌو٠ب ٟٙاٌّوئٚ ٟاٌَّّٛع فٕٕ ٟغ اٌمواه كافً اٌ١ٙئبد اٌو٠ب١ٙخ اٌؼٍ١ب ،أٛوٚؽخ كوزٛهاٖ ػٍَٛ
فٔ ٟظو٠خ ِٕٙٚغ١خ اٌزوث١خ اٌجلٔ١خ ٚاٌو٠ب١ٙخ ،رقٖٔ اإلػالَ اٌو٠بٚ ٟٙاٌزوث ،ٞٛعبِؼخ اٌغيائو .29ٓ ،2013/2012 ،03
 490أ ّٓٚثٛى٠ل ،لٍِ ً١ؾّل :كٚه اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚاإلػالَ ٚاالرٖبي ف ٟاٌو٠بٙخ (كهاٍخ ؽبٌخ عو٠لح اٌٙلاف) ِ ،غٍخ اإلثلاع اٌو٠ب،ٟٙ
عبِؼخ اٌٍَّ١خ ،اٌؼلك ،05أفو.226ٓ ،2012 ً٠
 491ثٍ ٟٔٛػجل اٌؾٍ :ُ١رٕبٚي اإلػالَ اٌو٠بٌّْ ٟٙوٚع االؽزواف ف ٟووح اٌملَ اٌغيائو٠خ ٌَٕخ – 2010كهاٍخ رؾٍ١ٍ١خ ٌٖؾ١فخ اٌْوٚق
اٌ ِٟٛ١اٌغيائو٠خ ،-هٍبٌخ ِملِخ ِ ّٓٙزطٍجبد ّٔٙ ً١بكح اٌّبعَز١و ،رقٖٔ اإلػالَ اٌو٠ب ٟٙاٌزوثِ ،ٞٛؼٙل اٌزوث١خ اٌجلٔ١خ
ٚاٌو٠ب١ٙخ ،عبِؼخ اٌغيائو.27ٓ ،.2011/2010 ،03
ِ 492جوٚن ثواِ٘ ،ّٟ١وعغ ٍبثك.31ٓ ،

اء كػاف نػادي،
 المرسل :وىو صاحب الرسالة اإلعبلمية أو الجية التي تصدر عنيا الرسالة سو ًمدرب ،العب...،؛
اء كاف فرد أو جماعة؛
 المستقبل :وىو مف توجو إليو الرسالة اإلعبلمية سو ًاء كان ػػت:
 األداة أو الوســـيمة :وى ػػي الوس ػػيمة الت ػػي تق ػػدـ ع ػػف طريقي ػػا الرس ػػالة اإلعبلمي ػػة ،سػ ػو ًمقروءة أو مكتوبة كالصحؼ والمجبلت ،مسموعة كالمذياع ،أو مرئية كالتمفاز واالنترنيت...؛

 الرســـــالة أو المضـــــمون :وىػ ػػو مػ ػػا تحممػ ػػو وسػ ػػيمة اإلعػ ػػبلـ الرياضػ ػػية مػ ػػف حقػ ػػائؽ لتبميغيػ ػػاأو توصيميا مف المرسؿ إلى المستقبؿ.
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ويضػػاؼ إلػػى ىػػذه العناصػػر عنصػػري التشــويش  Le Bruitوىػػو يعبػػر عػػف كافػػة المػػؤثرات التػػي
تعيػػؽ وصػػوؿ الرسػػالة فػػي شػػكميا الصػػحيح إلػػى المسػػتقبؿ ،والتغذيــة العكســية Le Feed-back
والتػػي تعبػػر عػػف ردود أفعػػاؿ المسػػتقبؿ اتجػػاه الرسػػالة الرياضػػية التػػي تمقاىػػا وىػػي إمػػا تكػػوف إيجابيػػة
أو تكوف سمبية.

 .2وظائف اإلعالم الرياضي:

يؤدي اإلعبلـ الرياضي العديد مف الوظائؼ نختصرىا في أرب وظائؼ أساسية:

 -الوظيفية المعرفية (اإلخبارية) :وذلؾ مف خبلؿ تقديـ معمومات عف األحداث الرياضية المختمفة؛

 -الوظيفة التفسيرية :وتتمثؿ في:

 الشرح والتفسير والتعميؽ عف األحداث والقضايا المثارة وبياف أبعادىا ودوافعيا؛
 تقديـ الدعـ لممؤسسات والنظـ الرياضية القائمة في المجتم الرياضي.

 الوظيفـــة التثقيفيـــة :وذل ػػؾ م ػػف خ ػػبلؿ التعبي ػػر ع ػػف الثقاف ػػات الس ػػائدة ف ػػي المجتمػ ػ والثقاف ػػاتالفردية ،إضافة إلى صير عناصر المجتم فػي بوتقػة واحػدة والحفػاظ عمػى القيمػة السػائدة فيػو

والحفاظ عمى استمرار ثقافتو الرياضية.

 الوظيفة الترويحية والترفييية :واليادفة إلػى التخفيػؼ مػف عوامػؿ التػوتر والضػغط االجتمػاعيوالبعد عف الروتيف اليومي.

494

 .3الوظيفة التجارية :بمعنى القياـ بالتسويؽ الرياضي عف طريؽ وسائؿ اإلعبلـ المختمفة.
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 .3أىمية اإلعالم الرياضي:
يؤدي اإلعبلـ بشكؿ عػاـ دو اًر كبيػ اًر فػي المجتمػ  ،وذلػؾ مػف خػبلؿ مسػاىمتو الفعالػة التػي حػددتيا

المػػادة  05مػػف القػػانوف العضػػوي رقػػـ  05-12المػػؤرخ فػػي  18صػػفر عػػاـ  ،1433الموافػػؽ ؿ 13

ٔ 493فٌ اٌّوعغ.36ٓ ،
ِ 494جوٚن ثوا٘ ،ّٟ١اٌّوعغ اٌَبثك.33ٓ ،
 495ثٍ ٟٔٛػجل اٌؾٍِ ،ُ١وعغ ٍجك مووٖ.31ٓ ،

جػ ػػانفي سػ ػػنة  2012والمتعمػ ػػؽ بػ ػػاإلعبلـ والػ ػػذي نصػ ػػو" :تسػ ػػاىـ ممارسػ ػػة أنشػ ػػطة اإلعػ ػػبلـ عمػ ػػى

الخصوص فيما يمي:

 االستجابة لحاجات المواطف في مجاؿ اإلعبلـ والثقافة والتربية والترفيو والمعارؼ العممية والتقنية؛ -ترقية مبادئ النظاـ الجميوري وقيـ الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف والتسامح ونبذ العنؼ والعنصرية؛

 -ترقية روح المواطنة وثقافة الحوار؛

 -ترقية الثقافة الوطنية واشاعتيا في ظؿ احتراـ التنوع المغوي والثقافي الذي يميز المجتم الجزائري؛

 -المساىمة في الحوار بيف الثقافات العالـ القائمة عمى مبادئ الرقي والعدالة والسمـ".
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واليوـ ونظ اًر لكوف الرياضة أصبحت تشكؿ معمماً أساسياً في حياة المجتمعػات ،أصػبحت تعتبرىػا

أجيزة اإلعبلـ المختمفة أداة مثمى في تقريػب دائػرة متباعػدة لػـ يغفػؿ عػف اسػتغبلليا حتػى السياسػيوف
وذلػػؾ نظ ػ اًر إلػػى تأثيرىػػا المباشػػر عمػػى حيػػاة األف ػراد والمجتمعػػات ،وانطبلق ػاً مػػف ىػػذا أصػػبح اإلعػػبلـ

الرياض ػػي العام ػػؿ األساس ػػي ف ػػي الت ػػأثير عم ػػى المجتمع ػػات أي ػػف أص ػػبحت األنش ػػطة الرياض ػػية تحت ػػؿ

الصدارة في مختمؼ وسائؿ اإلعبلـ المسػموعة ،المرئيػة والمكتوبػة ،مػ االزديػاد المتواصػؿ لممتتبعػيف
والميتميف بالمجاؿ.

497

أما فيما يخص أىمية اإلعبلـ الرياضي فنوجزىا في العناصر التالية:
 -مساعدة الجميور الرياضي عمى استيعاب كؿ ما ىو جديد في المجاؿ الرياضي والتجاوب معو؛

 -السيطرة عمى الجميور الرياضي وتوجيو مشاعره نحو وجيات محددة؛
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 -تكويف بنية معرفية وثقافية مرتبطة بقضايا رياضية معينة؛

 تكويف اتجاىات ايجابية لدى الجميور نحو مفاىيـ الرياضة التنافسية والرياضة لمجمي ؛ -توعية الجماىير الرياضية بمبادئ الروح الرياضية؛

 -التأثير في سموكيات الجماىير ودفعيـ لممشاركة الفعالة في تحقيؽ أىداؼ وفمسفة الرياضة في المجتم .

-
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وانطبلق ػاً مػػف ىػػذه األىميػػة الكبي ػرة يتضػػح الػػدور الكبيػػر الػػذي يمعبػػو اإلعػػبلـ الرياضػػي فػػي

تطػػوير الرياضػػة بشػػكؿ عػػاـ وكػرة القػػدـ بشػػكؿ خػػاص ،أيػػف نجػػده قػػد سػػاىـ مسػػاىمة فعالػػة فػػي
تألؽ ىذه األخيرة وتكريس مفاىيميا الحديثة والتػي مػف أىميػا مفيػوـ االحتػراؼ الرياضػي ،لكػف
ف ػػي ببلدن ػػا الج ازئ ػػر الت ػػي ل ػػـ يظي ػػر بع ػػد االحتػ ػراؼ جميػ ػاً عم ػػى بطوالتي ػػا الكروي ػػة كي ػػؼ يمك ػػف
لئلعبلـ الرياضي أف يساىـ في إنجاح ىذا التوجو؟.

 496لبٔ ْٛاإلػالَ ،إٌ١بثخ اٌؼبِخ ،هئبٍخ اٌغّٛٙه٠خ ،اٌغّٛٙه٠خ اٌغيائو٠خ اٌلّ٠موا١ٛخ اٌْؼج١خ.03ٓ ،2012 ،
ِ 497ؾّل ِٕ١و ػجل اٌٙبك ،ٞوٍٛك ٍ١جب" :ٞاالٍزٙالن اٌو٠ب ٟٙوّلفً ٌجٕبء اإلٍزوار١غ١بد اٌزَ٠ٛم١خ ف ٟاٌّإٍَبد إٌبّطخ ف ٟاٌَٛق
اٌو٠ب١ٙخ"ِ ،غٍخ أكاء اٌّإٍَبد اٌغيائو٠خ ،اٌؼلك.132ٓ ،2013 ،03
ِ 498جوٚن ثواِ٘ ،ّٟ١وعغ ٍجك مووٖ.38ٓ ،
 499ف١و اٌل ٓ٠ػٍ ٟػ ،ٌ٠ٛػطب ؽَٓ ػجل اٌوؽ :ُ١اإلػالَ اٌو٠بِ ،ٟٙووي اٌىزبة ٌٍْٕو ،اٌمب٘وح.23-22.ٓ ٓ ،1998 ،

المحور الثاني :الثقافة الرياضية
يتعػػيف عمػػى الفػػرد الرياضػػي ممارسػػا" ومشػػاىدا" أف يفيػػـ ويسػػتوعب قػػدرا" مبلئمػػا" مػػف الثقافػػة
الرياضػػية فينػػاؾ أمػػور وموضػػوعات لمثقافػػة الرياضػػية ليػػا طبقػػة ثقافيػػة عامػػة كمػػا التػػاريخ المتصػػؿ
باإلنج ػػازات األولمبي ػػة والدولي ػػة الرياض ػػية خاص ػػة تم ػػؾ المتص ػػمة بالتربي ػػة البدني ػػة والتغذي ػػة الص ػػحية
وبعض قواعد المعبة ،كما أف ىناؾ ما يمكف أف تطبؽ عميو الثقافة الرياضية الخاصػة والنوعيػة وىػي
تم ػػؾ الثقاف ػػة المتص ػػمة بالرياض ػػة وقواع ػػد المنافس ػػات الت ػػي تنظمي ػػا وت ػػديرىا الخط ػػط واالس ػػتراتيجيات

الخاصة.
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كما أف لمثقافة الرياضية دور مؤثر وفعاؿ في نشر وترسيخ مبادئ الروح الرياضية بػيف

البلعبيف وكذلؾ نشر الوعي وحجب السموؾ غير مرغوب بو مف جية أخرى.
 .1تعريف الثقافة الرياضية:
الثقافػػة الرياضػػية فػػي المفيػػوـ الحػػديث تعػػدت المفيػػوـ البػػدني لمبحػػث لتشػػمؿ المفػػاىيـ النفسػػية
واألخبلقية والجمالية والترويحية والثقافية وىي وسيمة ميمػة مػف وسػائؿ تعميػؽ صػمة المػواطف بوطنػو
وواقعػو ،إف مػا سػػبؽ ذكػره ال يجػػري بشػكؿ عفػػوي وانمػا بشػكؿ مبػػرمج سػواء فػػي المػدارس أو الكميػػات
أو عػػف طريػػؽ التمفزيػػوف والصػػحؼ والراديػػو والسػػينما أو الميرجانػػات واليػػدؼ منيػػا كميػػا ىػػو تربيػػة

المواطف ثقافيا

501.

ويعرؼ الشػافعي الثقافػة الرياضػية بأنيػا "ىػي الزيػادة ال ازخػرة لمخبػرة اإلنسػانية مػف خػبلؿ األنشػطة
الرياضية والتي تؤدي بدورىا إلى فيـ وتقدير أفضؿ لمبيئة التي يجد فييا األفراد أنفسيـ جزءا منيا"
 .2أىداف الثقافة الرياضية:
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 .1لمثقافة الرياضية دور متميز في نشر الوعي الثقافي الرياضي بيف المجتمعات.
 .2تربية الفرد جسميا ونفسيا وسموكيا وفكريا.
 .3اكتساب الميارات المفيدة لمحياة العممية.
 .4أف الثقافة الرياضية ذات اثر تربوي في جمي أفراد المجتم صغا اًر وكبا اًر  ,ذكو اًر واناثاً.

.3خصائص الثقافة الرياضية:

 .1الثقافػػة الرياضػػية تػػؤثر فػػي تشػػكيؿ شخصػػية الفػػرد والجماعػػة عػػف طريػػؽ المواقػػؼ الثقافيػػة
العديدة ومف خبلؿ التفاعؿ االجتماعي المستمر.
 .2الثقافة تزود الفرد بنظرة مطابقة لمحياة االجتماعية.
 500أِ ٓ١اٌقِ ، ٌٟٛؾّٛك ػلٔبْ :اٌضمبفخ اٌو٠ب١ٙخ ،كاه اٌفىو اٌؼوث ،ٟاٌمب٘وح.85ٓ ،1996 ،
 501غَبْ ِؾّل ٕبكقِ :جبكب اٌزوث١خ ٚاٌزوث١خ اٌو٠ب١ٙخ ،كاه اٌؾىّخ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ،ثغلاك.21-20 ٓ ٓ ، 1990 ،
 502غَبْ ِؾّل ٕبكقٔ ،فٌ اٌّٖله اٌَبثك.110ٓ ،

 .4أىمية الثقافة الرياضية :وتكمف أىمية الثقافة الرياضية في االعتبارات التالية :
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 -1تنشيط األطر المعرفية واثارة االىتماـ لتوسي دائرة المعرفة اإلنسانية المرتبطة بالرياضة.
 -2تأصيؿ المعرفة النظرية لمرياضة والترويح وتأسيس بنية معرفية لمنظاـ األكاديمي.
 -3زيادة الوعي بأىمية النشاط البدني عمى مختمؼ جوانب الشخصية اإلنسانية.
 -4تشػػكيؿ وبنػػاء اىتمامػػات واتجاىػػات ترويحيػػة ورياضػػية مؤسسػػة عمػػى قواعػػد معرفيػػة
صحيحة وراسخة.

 .5مجاالت الثقافة الرياضية:
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 -1المجػػاؿ المعرفي المعرفػػة الرياضػػية):

ىػػي مجمػػوع المعمومػػات الرياضػػية التػػي لػػدى الفػػرد

وتشمؿ معرفة قواعد وقوانيف وخطط األلعاب التي تخص المجاؿ الرياضي .

 -2المجػػاؿ االجتمػػاعي :ىػػو تنشػػئة األف ػراد وتثقػػيفيـ رياضػػيا وتعمػػيميـ السػػموؾ المقبػػوؿ اجتماعي ػاً ورياضػػياً فضػػبل عػػف
تمقينيـ المعارؼ والعقائد الرياضية التي تشكؿ بيئتيـ الثقافية والحضارية نحو الرياضة.

 -3المجاؿ التربػوي :إعػداد الفػرد وتقػويـ سػموكو جسػدياً ونفسػياً وأخبلقيػاً واجتماعيػاً وفنيػاً واكتسػابو الخصػائص والسػمات
البيولوجية واألخبلقية واالجتماعية والفنية والعممية واالقتصادية عف طريؽ الرياضة .

 -4المجاؿ الصحي :قدرة الفرد عمى االىتماـ بسبلمة جسمو والعناية بػو واشػباع حاجاتػو العضػوية وتحقيػؽ
حالة مف االتزاف بيف الوظائؼ الجسمية المختمفة تشعره بالصحة والسبلمة الجسمية .

المحــور الثالــث :الجانــب التطبيقــي :تػػـ االعتمػػاد فػػي ىػػذه الد ارسػػة عمػػى مجموعػػة مػػف اإلج ػراءات
لموصوؿ إلى النتائج العامة لمدراسة وذلؾ كما يمي:
 -1المـــنيج المســـتخدم :المػػنيج المعتمػػد فػػي ىػػذه الد ارسػػة ىػػو المػػنيج المسػػحي الػػذي يعتبػػر أحػػد
المناىج األساسية لمدراسات الوصفية في دراسة الظواىر االجتماعية والسموكية وغيرىا...
ولقػػد تػػـ اختػػار ىػػذا المػػنيج باعتبػػاره أنسػػب المنػػاىج المبلئمػػة لتنػػاوؿ موضػػوع الد ارسػػة والمتمثػػؿ فػػي
الدور الذي يمعبو االعبلـ الرياضي المرئي في تنمية الثقافة الرياضية في المجتم .
 -2تحديد مجتمع البحث وعينة الدراسة:
اخترنػػا فػػي د ارسػػتنا ىػػذه عينػػة بحػػث قواميػػا  90فػػرد مػػف المشػػاىديف والمتتبعػػيف لب ػرامج قنػػاة اليػػداؼ
الرياضية ،وىي عينة قد اختيرت بالطريقة العشوائية.
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حيػػث تػػـ توزي ػ االسػػتمارة عمػػى  90مشػػاىد ،عػػف طريػػؽ المقابمػػة الشخصػػية لشػػرح وتفسػػير الجوانػػب
التي تحتوييا االستمارة حتى تكوف اإلجابات ذات موضوعية عالية.

 -3تحديد إسيامات اإلعالم الرياضي المرئي في تنمية الثقافة الرياضـية مـن خـالل تحميـل نتـائج
الدراسة :سنقوـ بتحميؿ البيانات المتوصؿ إلييا لموصوؿ إلى نتائج الدراسة.
جدول رقم ( :)1اىتمام المشاىدين لحصص قناة اليداف
النسبة

 -1ىؿ لؾ اىتماـ بالحصص والبرامج
الرياضية التي تعرضيا قناة اليداؼ الرياضية
دائما

٪ 78.72

أحيانا

٪ 21.27

المجموع

٪ 100

المصدر :مف إعداد الباحثتيف.
تش ػػير النت ػػائج أف أغمبي ػػة أفػ ػراد العين ػػة يش ػػاىدوف البػ ػرامج والحص ػػص المعروض ػػة ف ػػي قن ػػاة الي ػػداؼ
الرياضػػية بصػػفة دائمػػة ،وىػػذ مػػا أكػػده المبحوثػػوف بنسػػبة  ،٪ 78.72فػػي حػػيف اف نسػػبة ٪ 21.27
منيـ تؤكد أف مشاىدتيا لبرامج وحصص قناة اليداؼ أحيانا .ويرج ارتفػاع نسػبة المشػاىدة باعتبػار
اف قناة اليداؼ ىي القناة الوحيدة المختصة في الرياضة.
جدول رقم ( :)2مجاالت الثقافة الرياضية التي تعمل قناة اليداف عمى ابرازىا
 -2ىؿ تعمؿ قناة اليداؼ الرياضية عمى معرفة:

النسبة

المصطمحات والمفاىيـ الرياضية

٪ 22.34

الميارات الرياضية المختمفة

٪ 17.02

تاريخ األلعاب الرياضية

٪ 6.38

الشخصيات الرياضية البارزة في كؿ دوؿ العالـ.
مفيوـ التعاوف وقيمتو االجتماعية
المجموع

35.10

٪

٪ 19.14
٪100

المصدر :مف إعداد الباحثتيف.
يتضح مف خبلؿ الجدوؿ أف  ٪ 35.10مف المبحوثيف يتابعوف القناة مف اجؿ متابعػة الشخصػيات
الرياضية البارزة في كؿ دوؿ العالـ .في حيف أكد  ٪ 22.34مػنيـ أنيػـ يقومػوف بمتابعتيػا مػف أجػؿ
التعرؼ أكثر عمى المصطمحات والمفاىيـ الرياضية ،بينما عبػر مجموعػة مػف المبحػوثيف عػف مفيػوـ
التعػػاوف وقيمتػػو االجتماعيػػة ،إضػػافة إلػػى الميػػارات الرياضػػية المختمفػػة ،تػػاريخ األلعػػاب الرياضػػية،
وذلؾ بنسبة  ٪ 19.14و  ٪ 17.02و  ٪ 6.38عمى التوالي.

جدول رقم ( :)3تنمية القنوات الفضائية لمثقافة الرياضية
 -3ىؿ تنمي مشاىدة القنوات الفضائية الرياضية

النسبة

نعـ

٪ 76.59

ال

٪23.40

المجموع

٪ 100

الثقافة الرياضية لديؾ؟

المصدر :مف إعداد الباحثتيف.
تشير النتائج المبينة أعبله أف  ٪ 76.59مف المبحوثيف يروف أف مشاىدة القنوات الفضائية
الرياضية تنمي الثقافة الرياضية لدييـ ،بينما يرى ما نسبتو  ٪23.40مف المشاىديف عكس ذلؾ،
وذلؾ يعود إلى اىتماـ المتابعيف لمشاىدة المباريات وما يرتبط بيا مف تحميؿ ليا في كافة األحداث

لمختمؼ المباريات والبطوالت ،باإلضافة إلى مشاىدة البرامج التثقيفية الرياضية المتنوعة والمشوقة
والتي تجذب انتباه المشاىديف وتنمي لدييـ الجانب المعرفي واالجتماعي والتربوي وتحدث التغير
اإليجابي في سموكيـ .ومف المحتمؿ أف يكوف أيضا لمحتوى اإلعبلـ الرياضي المرئي التأثير
اإليجابي عمى تنمية الثقافة الرياضية لدى المشاىديف ،وذلؾ مف خبلؿ تنمية اتجاه المشاىد نحو
مشاىدة القنوات الرياضية والتحميؿ لبعض برامجيا كيدؼ مف أىداؼ القناة.

جدول رقم ( :)4تناسب محتوى برامج قناة اليداف واىتمام المشاىدين
 -4ىؿ محتوى البرامج المقدمة مف طرؼ قناة اليداؼ تتناسب واىتماماتكـ؟

النسبة

تناسب

٪ 22.34

ال تناسب

٪ 77.65

المجموع

٪ 100

المصدر :مف إعداد الباحثتيف.
مػػف خػػبلؿ النتػػائج يتضػػح أف أغمبيػػة أفػراد العينػػة يػػروف أف محتػػوى البػرامج المقدمػة مػػف خػػبلؿ قنػػاة

اليػػداؼ الرياضػػية ال يتناسػػب م ػ اىتمػػاـ ورغبػػات المشػػاىديف ،وىػػو مػػا أكػػده بنسػػبة  ٪ 77.65مػػف
المبحوثيف ،في حيف يعتبر  ٪ 22.34مف المبحوثيف أف المحتوى مبلئـ .وىذا راج لطبيعػة البػرامج
المقدمة في ىذه القنػاة والتػي ال تمبػى رغبػات ومتطمبػات المشػاىد مػف حيػث تغطيػة مختمػؼ األحػداث
واألخبػػار الرياضػػية لمختمػػؼ البط ػوالت ،إضػػافة إلػػى االعتمػػاد عمػػى أشػػير المحممػػيف الرياضػػييف ،لػػذا
يجػػب عمػػى المسػػؤوليف فػػي القنػػاة اعػػادة النظػػر فػػي مضػػموف القنػػاة مػػف أجػػؿ رف ػ مسػػتوى المشػػاىدة
ومقارنة محتوى القناة بنظيراتيا مػف القنػوات المتخصصػة فػي مجػاؿ الرياضػة والتػي تنػاؿ نسػبة كبيػرة

مف المشاىدة مثؿ" بيف سبور".
جدول رقم ( :)05فائدة برامج قناة اليداف
 -5تعمؿ البرامج الرياضية في قناة اليداؼ عمى:

النسبة

توطيد العبلقات بيف أفراد المجتم

16.95

تشج األفراد عمى اإلنتماء إلى المؤسسات واألندية الرياضية والشبابية

33.82

توجيو حياة الفرد نحو أىداؼ نافعة ومفيدة

8.51

إيقاظ الحس الجمالي في البشر ودوره الحضاري واألخبلقي

11.70

تجنب العادات الخاطئة أثناء ممارسة النشاط الرياضي

15

الكشؼ عف بعض اإلنحرافات في الوسط الرياضي

14.02

المجموع

100

المصدر :مف إعداد الباحثتيف
يوض ػػح الج ػػدوؿ أف نس ػػبة  33.82م ػػف المبح ػػوثيف تواف ػػؽ أف بػ ػرامج قن ػػاة الي ػػداؼ تش ػػج عم ػػى
االنتمػػاء الػػى المؤسسػػات واالنديػػة الرياضػػية ،أمػػا نسػػبة  16.95فتعػػود إلػػى توطيػػد العبلقػػات بػػيف
اف ػراد المجتم ػ  ،فػػي حػػيف نسػػبة  15تػػرى بانيػػا تجنػػب العػػادات الخاطئػػة أثنػػاء ممارسػػة النشػػاط
الرياضي ،اما نسبة  14.02تؤكػد عمػى انيػا تكشػؼ عػف بعػض االنح ارفػات فػي الوسػط الرياضػي
بينمػػا كانػػت نسػػبة  11.70و   8.51لكػػؿ مػػف توجيػػو حيػػاة الفػػرد نحػػو أىػػداؼ نافعػػة ومفيػػدة،

وايقاظ الحس الجمالي في البشر ودوره الحضاري واألخبلقي عمى التوالي.
جدول رقم ( :)06قدرة االعالم الرياضي المرئي عمى غرس وترسيخ الثقافة الرياضية
 -6ىؿ تري أف اإلعبلـ الرياضي المرئي قادر عمى غرس و ترسيخ الثقافة الرياضية؟

النسبة

نعـ

63.82

ال

42.55

المجموع

100

المصدر :مف إعداد
الباحثتيف
فيمػ ػ ػ ػػا يخػ ػ ػ ػػص

قػ ػػدرة االعػ ػػبلـ الرياضػ ػػي المرئػ ػػي عمػ ػػى غػ ػػرس وترسػ ػػيخ الثقافػ ػػة الرياضػ ػػية فيؤكػ ػػد قػ ػػدرة ذلػ ػػؾ أغمبيػ ػػة

المبحوثيف بنسبة  63.82مف المشػاىديف ،وممكػف يرجػ ذلػؾ مػف خػبلؿ سػعي االعػبلـ الرياضػي
المرئي لتعريؼ الجميور بالقواعد والقوانيف الخاصة باأللعاب واألنشطة الرياضية والعمؿ عمى اثبات
القيـ والمبادئ واالتجاىػات الرياضػية والمحافظػة عميػو  ،إذ أف لكػؿ مجتمػ نسػقا قيميػا يشػكؿ ويحػدد
أنماط السموؾ الرياضي متفقة م تمؾ القيـ والمبادئ وكػأف التوافػؽ سػمة مػف سػمات المجتمػ  ،زيػادة
لنشػر األخبػار والمعمومػات والحقػائؽ المتعمقػة بالقضػايا والمشػكبلت الرياضػية المعاصػرة ومحاولػة

تفسيرىا والتعميؽ عمييا كي تكوف أماـ الرأي العاـ في االعبلـ الرياضي واعطائو الفرصة التخاذ ما
يػراه مناسػبا مػف القػ اررات تجػاه ىػذه القضػايا أو تمػؾ المشػكبلت ،وىػذه ىػي أوضػح أىػداؼ اإلعػبلـ

الرياضي التي ترمي إلى توعية الجميور وتثقيفيـ رياضيا مف خبلؿ إمػدادىـ بالمعمومػات الرياضػية
التي تستجد في حياتيـ عمى المستوييف المحمي والدولي.
ومحاولة الترويح عف الجميور وتسميتيـ باألشكاؿ والطرؽ التي تخفؼ عنيـ صعوبات الحياة اليومية.

جدول رقم ( :)07زيادة الوعي والتخفيف من العنف من خالل البرامج الرياضية
 -7ىل تعمؿ البرامج الرياضية في قناة اليداؼ زيادة التوعية والتخفيؼ مف العنؼ والشغب في البطوالت

النسبة

نعـ

87.45

ال

12.55

المجموع

100

والمنافسات الرياضية

المصدر :مف إعداد الباحثتيف
صػػرح مػػا يقػػارب  87.45مػػف المشػػاىديف اف ب ػرامج الرياضػػية فػػي قنػػاة اليػػداؼ تعمػػؿ عمػػى زيػػادة التوعيػػة

وتخفؼ مف العنؼ والشغب في المنافسػات ،كمػا تعتبػر نسػبة  12.55ممثمػة لممشػاىديف الػذيف يػروف العكػس.
وىذا يؤكد اف االعبلـ الرياضي المرئي لو دور فػي تغيػر القػيـ والمعػايير السػائدة فػي المجتمػ فيػو يغطػي كافػة
المجػاالت ويقػدـ النقػد والتوجيػو والتقػويـ بمػا يعػود بػالنف والفائػدة عمػى المجتمػ  ،مػف خػبلؿ نشػر الػوعي الثقػافي
والرياضي عف طريػؽ البػرامج المقدمػة فػي ىػذه القنػوات الفضػائية والتػي تعتبػر الوسػيمة األكثػر مشػاىدة مػف قبػؿ
الشػباب الػذي يقضػي معظػـ وقتػو فػي متابعػة أخبػار الرياضػة ،ويتحقػؽ ذلػؾ بعػدـ اسػتخداـ العبػارات التػي تثيػر

المشاىديف وعدـ التمييز بػيف الفػرؽ الرياضػية ،بمعنػى حياديػة رجػاؿ اإلعػبلـ الرياضػي وعػدـ تسػييس الرياضػة،
فتصػبح ىزيمػة فػي مبػاراة رياضػية عاديػة ولػيس كأنيػا ىزيمػة الك ارمػة أو القوميػة والسػمعة الوطنيػة ،وىػو حػاؿ

المقاءات الرياضية العربية.
النتائج العامة لمدراسة:

 يفضؿ أغمبيػة المشػاىديف متابعػة بػرامج وحصػص التػي تعرضػيا قنػاة اليػداؼ الرياضػية باعتبارىػاالقناة الوحيدة المتخصصة في الرياضة في الجزائر.

 يػػرى المبحػػوثيف اف مشػػاىدة القن ػوات الفضػػائية الرياضػػية تنمػػي الثقاف ػة الرياضػػية لػػدييـ وذلػػؾ عػػفطريؽ تنمية الجانب المعرفي واالجتماعي والتربوي في سموكيـ.
 محتوى برامج قناة اليداؼ ال تتناسب م رغبات واىتمامات المشػاىديف ،لػذا يجػب عمػى المسػؤوليف فػي القنػاةاعػػادة النظػػر فػػي مضػػموف القنػػاة مػػف أجػػؿ رف ػ مسػػتوى المشػػاىدة ومقارنػػة محتػػوى القنػػاة بنظيراتيػػا مػػف القنػػوات
المتخصصة في الرياضة التي تناؿ نسبة كبيرة مف المشاىدة مثؿ" بييف سبور".
-

قػدرة االعػبلـ الرياضػي المرئػي عمػى غػرس وترسػيخ الثقافػة الرياضػية  ،ويمكػف أف يكػوف ذلػؾ

مػف خػبلؿ سػعى االعػبلـ الرياضػي المرئػي لتعريػؼ الجميػور بالقواعػد والقػوانيف الخاصػة باأللعػاب
واألنشطة الرياضية والعمؿ عمى اثبات القػيـ والمبػادئ واالتجاىػات الرياضػية والمحافظػة عمييػا  ،إذ
أف لكؿ مجتم نسقا قيميا يشكؿ ويحدد أنماط السموؾ الرياضي متفقة م تمؾ القيـ والمبػادئ وكػأف
التوافؽ سمة مف سمات المجتم .

 برامج قناة اليداؼ تشج عمػى االنتمػاء الػى المؤسسػات واالنديػة الرياضػية ،وتوطػد العبلقػات بػيفوتجنب العادات الخاطئة أثناء ممارسة النشاط الرياضي.

افراد المجتم

 اف االعبلـ الرياضي المرئي لػو دور فػي تغيػر القػيـ والمعػايير السػائدة فػي المجتمػ فيػو يغطػيكافة المجاالت ويقدـ النقد والتوجيو والتقويـ بما يعود بالنف والفائدة عمػى المجتمػ  ،مػف خػبلؿ نشػر
الػوعي الثقػافي والرياضػي عػف طريػؽ البػرامج المقدمػة فػي ىػذه القنػوات الفضػائية  ،والتػي تعتبػر

الوسػيمة األكثػر مشػاىدة مػف قبػؿ الشػباب الػذي يقضػي معظػـ وقتػو فػي متابعػة أخبػار الرياضػة،
ويتحقؽ ذلؾ بعدـ استخداـ العبارات التي تثير المشاىديف وعدـ التمييز بيف الفرؽ الرياضػية ،بمعنػى
حيادية رجاؿ اإلعبلـ الرياضي وعدـ تسييس الرياضة.
الخاتمة:

ممػػا ال شػػؾ فيػػو اف االعػػبلـ الرياضػػي المرئػػي العػػالمي قػػد اىػػتـ بوض ػ الخطػػط العريضػػة لئلرتقػػاء
بالمنظوم ػػة الرياض ػػية وت ػػوفير س ػػبؿ ال ػػدعـ الع ػػاـ والكام ػػؿ لتحقي ػػؽ م ػػا يي ػػدؼ إلي ػػو م ػػف نش ػػر ال ػػوعي

الرياضي عند الجميور وتوفير كؿ األخبار والمعمومات حوؿ تفاصيؿ مختمؼ التظاىرات الرياضػية،
ومف أحد اىـ العوامؿ التي ساعدتيـ عمى ذلؾ ىي البنية التحتية االعبلمية التي تشتمؿ عمػى الػدعـ
المالي الكبير ووجود خبراء واعبلمييف محترفيف مف مختمؼ الجنسيات.
وقػػد أكػػدت الد ارسػػة أىميػػة الػػدور الػػذي يمعبػػو ىػػذا النػػوع مػػف اإلعػػبلـ ممػػثبل فػػي ب ػرامج قنػػاة النيػػار
الجزائرية في نشر الثقافة الرياضة ،لكف محتواىا لف يصؿ إلػى المسػتوى المطمػوب ،وعميػو نتمنػى أف

يح ػػذو اإلع ػػبلـ الرياض ػػي ف ػػي الج ازئ ػػر ح ػػذو ال ػػدوؿ المتقدم ػػة ف ػػي ى ػػذا المج ػػاؿ ليك ػػوف بمثاب ػػة المػ ػرآة
الصادقة عف المجتم في المجاؿ الرياضي بكؿ موضوعية وحيادية حتى يتـ عػبلج السػمبيات وتقويػة
مستنير يضعنا عمى أوؿ طريؽ النيضة الرياضية الشاممة.
ًا
إعبلما
اإليجابيات ،لنجد في النياية
ً
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سمطة مواقع التواصل االجتماعي نحو تشكيل فضاء عمومي
The Authority of Social Networking Sites
towards the Formation ofPublic Space

مـــيـــــمــودي محمد
يـــــــــــــــــــــاحي فاطمة الزىراء
باحثا دكتوراه تخصص مدرسة دكتوراه أنثروبولوجيا
جامعة وىران  .2الجزائر

الممخص :
سنحاوؿ في ىذه المداخمة أف نعرض تحميؿ سوسيولوجي عمى مسألة الفضاء العاـ وعبلقتو بمواق التواصؿ
االجتماعي التي أصبحت ليا نفوذ وسمطة في البنية السياسية واالجتماعية والثقافية ،تزامنا م الفترة الراىنة في

عصر التكنولوجيا الجديدة ،التي اكتسحت الحياة اليومية لؤلفراد مف خبلؿ تبادؿ األفكار واآلراء عمى ساحة
افتراضية ال حدود ليا ،ومف ثـ أردنا البحث في معرفة الدور األساسي التي تعمؿ عميو مواق التواصؿ االجتماعي

في تكويف فضاء عمومي يكتسي حمة تكنولوجية .

الكممات المفتاحية :
السمطة ،مواق التواصؿ االجتماعي ،الفيسبوؾ ،الشباب ،الفضاء العمومي.

Summary :
In this intervention we will attempt to present a sociological analysis on the issue of
public space and its relation to social networking sites , which have become influential
and dominant in the political , social and cultural structures. In parallel with the current
period in the age of new technology , which swept the daily lives of individuals through
the exchange of ideas and views on the virtual area has no limits and then we wanted to
search to know the key role of social networking sites in token public space is a
technological suit .

Key words:
Authority ,Social networking Sites , Facebook , Youth ,Public Space .

مقدمة:
لقدعرفت مختمؼ المجتمعات اإلنسانية ،تطوراتمتبلحقة في الميداف التكنولوجي ،مرو ار بالمجتمعات
البدائية إلى غاية عصر وسائؿ االتصاؿ التفاعمية بما فييا شبكة االنترنت ،و تزامنا م ظيور
الجيؿ الثاني كمواق التواصؿ االجتماعي ،حيث عممت عمى تغيير خريطة المنظومة االتصالية
التقميدية التي كانت قائمة وجيا لوجو وكذلؾ التي كانت تحدد بخاصية الزماف والمكاف مف أجؿ فتح
مجاؿ النقاش في مختمؼ المواضي والقضايا ،لكف اليوـ في ظؿ التطور المذىؿ في مجاؿ
التكنولوجيا الذي حققتو البشرية ،ألغت فوبيا الزماف والمكاف ،وأصبحت تنعقد فضاءات النقاش

والحوار في مختمؼ القضايا خاصة منيا السياسية.

ما داـ أف المجتم الجزائري يمتاز بطاب شباني ،حيث نجد أف فئة الشباب ىي األكثر التصاقا
واستخداما ليذه الفضاءات االجتماعية االفتراضية ،بحكـ أنيـ يتطمعوف دائما لمتعبير عف آرائيـ
السياسية واالجتماعية فوؽ ىذا المنبر االفتراضي األثيري ،مف خبلؿ النقاش والحوار في بعض
القضايا السياسية واالجتماعية والثقافية واالجتماعية بدوف قيود وحواجز .

وانطبلقا مما سبؽ ،سنحاوؿ مف خبلؿ ىذه الورقة البحثية أف نسمط الضوء عمى الدور الذي تمعبو

سمطة مواق التواصؿ االجتماعي في صن فضاء عمومي في ثوب تختمؼ آلياتو وفضاءاتو التي
كانت ال تتوافر عميو مف قبؿ .
ومف ىنا يمكف طرح التساؤؿ عمى الشكؿ التالي :
كيؼ تعمؿ سمطة مواق التواصؿ االجتماعي في إعادة تشكيؿ فضاء عمومي ؟
وتندرج تحتو تساؤالت فرعية في ما يمي :
-1
-2

ما معنى الفضاء العاـ وخصائصو؟
كيؼ ساىمت ىذه السمطة االفتراضية في بمورة مفيوـ الفضاء العمومي ؟

-1

تحديد المفاىيم :

يعد تحديد المفاىيـ مف بيف العناصر األساسية ألي بحث عممي ،لذا سنتطرؽ لبعض المفاىيـ
الجوىرية ذات الصمة بالموضوع .

 1 -1مواقع التواصل االجتماعي :
يعرفيا زاىر راضي بأنيا  »:منظومة مف الشبكات االلكترونية التي تسمح لممشترؾ فييا بإنشاء

موق خاص بو ،ومف ثـ ربطو عف طريؽ نظاـ اجتماعي إلكتروني م أعضاء آخريف لدييـ

االىتمامات واليوايات نفسيا . «505

 -505وٕؼبْ ػٍ ،ٟاٌّغزّغ اٌّلٔٚ ٟاإلػالَ ،كاه أٍبِخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،األهكْ ،اٌطجؼخ األ.158 ٓ ،2015،ٌٝٚ

عمى الرغـ مف أف ػالفيسبوؾ ىو األكثر شعبية وشيرة في العالـ ،ووفقا لمتوجو الراىف ،ىناؾ

خمسة مواق

عالمية ضمف وسائؿ التواصؿ االجتماعي تعتبر األكثر شيرة ونموا في عدد

المستخدميف ،وىي فيسبوؾ ) (Facebookوىو موق التواصؿ االجتماعي األكثر شيرة منذ ظيوره
في عاـ  ،2003ويميو تويتر Twitterوىو موق التدويف المتناىي الصغر ،الذي يسمح لمستخدميو
بكتابة تغريدات بحد أقصى نحو  140حرؼ لمتغريدة الواحدة ،وظير الموق عاـ  ،2006وجوجؿ
بمس  Googl +الذي دشنتو شركة جوجؿ العالمية في عاـ  2011كمنافس لمفيسبوؾ ،وتعمؿ عمى

تكاممو م خدمات أخرى تقدميا كالبريد اإللكتروني ..،إلخ ،والثالث لينكدإف Linkendinالذي تأسس

في ديسمبر  ،2002وبدأ التشغيؿ في عاـ  5مايو  2003ويعتبر موقعا لمتواصؿ االجتماعي،
ولكف عمى مستوى احترافي ميني ،وييدؼ إلى ربط المشاركيف في االىتماـ بفئات متنوعة مف
الوظائؼ واألعماؿ ،وأخي ار بنترست  Pintersetالموق الذي أطمؽ عاـ  ،2010ويعتبر األكثر نموا
في مجاؿ المشاركة اإلعبلمية ،ويتيح خدمة تشارؾ الصور بيف المستخدميف وفقا لبلىتمامات واليوايات  ...إلخ .

وبناءا عمى إحصاءات المستخدميف ليذه المواق في يناير  ،2013بمغ عدد مستخدمي فيسبوؾ

عالميا  1.483مميار مستخدـ ،يميو تويتر بنحو

 )982مميوف مستخدـ ،ثـ جوجؿ بمس بنحو

 340مميوف مستخدـ ،ثـ لينكدإف الذي بمغ عدد مستخدميو 310مبلييف ،وأخي ار بنترست بنحو
 23.4مميوف مستخدـ

506

«

إال أنو ىناؾ مجموعة مف الشبكات االجتماعية نحصر ىا عمى سبيؿ المثاؿ  :تويتر ولينكديف

وماي سبيس .

أما القادـ الجديد بقوة إلى عالـ الشبكات االجتماعية فيو جوجؿ بمس ،والذي استطاع خبلؿ أقؿ
مف شيريف منذ تديشنو مف الوصوؿ إلى أكثر مف  30مميوف مشترؾ رغـ أنو تـ فتحو جزئيا
بالدعوات لممشتركيف وليس لمجمي  ،ويرى بعض المختصيف بأف الحرب القائمة حاليا بيف جوجؿ
بمس وفيسبوؾ ىي أمر صحي لمغاية ،وبأنيا أىـ حدث تشيده ساحة التسويؽ الرقمي ىذه األياـ،

خاصة بعد أف قاـ موق

 Alexaفي تصنيفو األخير بوض فيسبوؾ في المرتبة الثانية بعد جوجؿ

بمس وذلؾ نتيجة لمخدمات التي يوفرىا جوجؿ بمس مثؿ خدمة البريد االلكتروني  Gmailوخدمة
خرائط جوجؿ ومحرؾ البحث وغيرىا .
 2-1الفيسبوك :

أنشئ ىذا الموق عاـ  2004عمى يد مارؾ زوكربرغ  )Mark Zuckerberالذي كاف طالبا في
جامعة ىارفارد في حينو ،وىو مف أشير مواق التواصؿ االجتماعي

507

.

506اٌَ٠ٛل ٞعّبي ٍٕلٍٚ ،بئً اٌزٛإً االعزّبػٚ ٟكٚه٘ب ف ٟاٌزؾٛالد اٌَّزمجٍ١خ ِٓ :اٌمجٍ١خ ئٌ ٝاٌفَ١جٛن ،كاه إٌْو ٚاٌزٛى٠غ،
األهكْ ،اٌطجؼخ األ.29-28 ٓ ،2013 ،ٌٝٚ
ّ -507موح ػٍ ٟفٍ ،ً١اإلػالَ اٌغل٠ل ( ّجىبد اٌزٛإً االعزّبػ ،)ٟكاه أٍبِخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،األهكْ،اٌطجؼخ األ.64 ٓ ،2014 ،ٌٝٚ

الفيسبوؾ ىو فضاء اجتماعي افتراضي يتيح الفرصة ليؤالء الشباب تقديـ أنفسيـ والتعرؼ عمى

أشخاص آخريف مف أجؿ فتح باب لمنقاش في مختمؼ القضايا منيا السياسية التي يصعب النقاش
فييا في العالـ الواقعي ،حيث نجد أف ىذا العالـ االفتراضي أعطى نفس جديد لتشكؿ مجموعة مف
اآلراء واالتجاىات التي تدور حوؿ األنشطة السياسية عمى وجو الخصوص .
 3-1تويتر :

تويتر ىو عبارة عف موق شبكات اجتماعية مصغرة تسمح لمستخدميو يسمح لمستخدميو بإرساؿ
وقراءة تعميقات ال تتجاوز  140حرؼ رمز) وىذه التعميقات باسـ التغريدات .Tweets

تويتر تـ إنشاءه في مارس  2006بواسطة األمريكي جاؾ دروسي ثـ تـ إطبلقو في شير جوالي

مف ذلؾ العاـ ،ووفقا لموق ويكيبديا فإف عدد مستخدمي تويتر بمغ في شير مارس 2006ـ حوالي
 200مميوف مستخدـ ،وقد اشتير تويتر بشكؿ سري عالميا حتى وصمت عدد تغريداتو النصية
القصيرة ،وقد تواصؿ النمو السري لتويتر ،ففي عاـ  2007كاف عدد التغريدات لكؿ رب منو ىو
 400ألؼ تغريدة منشورة نمت إلى  100مميوف تغريدة لكؿ رب مف عاـ .2008
 4-1السمطة:

السمطة ىي أكثر العمميات أصولية في المجتم ،ألف القيـ والمؤسسات تحدد المجتم  ،وما ىو ذو
قيمة وذو طاب مؤسس تحدده عبلقات السمطة ،والسمطة ىي القدرة ذات الصمة التي تمكف فاعبل
اجتماعيا مف أف يؤثر بشكؿ غير متناسب عمى ق اررات الفاعميف االجتماعييف اآلخريف بسبؿ تجابي
إرادة الفاعؿ المتمت بالسمطة ومصالحو وقيمو ،وتمارس السمطة مف خبلؿ وسائؿ القسر

أو

إمكانية ممارستو) أو بناء معنى مف خبلؿ بنائو ،أو ىما معا ،عمى أساس خطاب تيتدي بو

األطراؼ في عمميا ،وتشكؿ عبلقات السمطة مف خبلؿ الييمنة ،ومف سمطة متضمنة في مؤسسات
المجتم  ،وىذه القدرة ذات الصمة تحكميا ،واف كانت ال تقررىا القدرة الييكمية لمييمنة ،وقد تشترؾ
المؤسسات في عبلقات السمطة القائمة عمى الييمنة التي تمارسيا عمى رعاياىا.
كما يؤكد عميو بيار بورديو )Pierre Bourdieuعمى أىمية القيـ غير مادية المميزة عمى سمطة
النفوذ ،بأنيا رأسماؿ ثقافي يرسي ذراعيو عمى مختمؼ األنشطة السياسية واالجتماعية والثقافية .

نحف إذف إزاء ظاىرة كونية جديدة عمى مسرح التاريخ العالمي ،ذلؾ أنو م الحواسيب وشبكات

االلكتروف ،ثمة عالـ جديد آخذ في التشكيؿ ،سواء مف حيث فضائو ومجالو  ....مف ىنا تغير
الممثموف والبلعبوف عمى المسرح فعالـ اليوـ يصنعو اليوـ أناس كبيؿ غيتس ورجاؿ االقتصاد
الناعـ ومالكي الشركات اإلعبلـ والذيف يحتموف الشاشة مف فنانيف وسياسييف،أكثر مما يصنعو
مثقفوف أمثاؿ تشومسكي أوجاف زيغمر أو روجيو غارودي أو حتى فوكوياما
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508علي حرب ،حديث النهايات :فتوحات العولمة ومأزق الهوية ،المركز الثقافي العربي ،المغرب ،الطبعة األولى .4002 ،ص .840

فإف قدرة المجتم

المدني عمى توفير المحتوى لعمؿ الدولة في المجاؿ العاـ

المعمومات ووجيات النظر التي يمكف توصيميا ،وىو ما يكفؿ الديمقراطية

شبكة مف

ويخمؽ في نياية

المطاؼ شروط الممارسة المشروعة لمسمطة السمطة باعتبارىا تمثيؿ لقيـ ومصالح المواطنيف التي
يتـ التعبير عنيا مف خبلؿ الجدؿ في المجاؿ العاـ ،ويستند االستقرار المؤسسي ،إذف عمى القدرة
عمى إبراز المصالح والقيـ المختمفة في العممية الديمقراطية عبر شبكات االتصاؿ
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.

إذف ،مكنت ىذه الوسائط فاعميف جددا مف الظيور عمى الساحة وعرض قضايا وأفكار جديدة في

مجاؿ التداوؿ العاـ والنقاش والجدؿ العمنييف قضايا كانت ستبقى تحت سيطرة النخب القائمة التي
تنظـ المعرفة وتوزعيا) واستعماؿ قنوات التواصؿ ومساحات لبلتصاؿ لـ تتيح سابقا ،مف أجؿ
تأسيس شبكات وفئات اجتماعية جديدة وتقديـ برامج وأشكاؿ عمؿ جديدة ،ينطبؽ عمى ذلؾ آلة
التصوير

الكاميرا) وآلة الطباعة في الماضي ،بالقدر الذي ينطبؽ فيو اليوـ عمى االنترنت

واليواتؼ المحمولة
 5-1الشباب:

510

.

فالشباب لغة معناه :الفتاء والحداثة ،وشب يشب شبابا وشيبة ،وفي حديث صريح  :تجوز شيادة
الصبياف عمى الكبار ،ويستشبوف أي يستشيد مف شب منيـ وكبر إذا بمغ ،واالسـ :الشبيبة ىو
خبلؼ الشيب والشباب جم شاب ،وكذلؾ الشباف ،ويقوؿ األصمعي  :مف شب الغبلـ يشب شابا،
وشبوبا ،وأشبو اهلل ،أو أشب اهلل قرنو بمعنى زيادة في الكبلـ ،ورجؿ شاب والجم شباف ،والشباب

اسـ لمجم .511

يؤكد بيار بورديو((Pierre Bourdieuأف مصطمح الشباب ،ال يعبر عف فئة اجتماعية واضحة

المعالـ ،وال يمكف تدارؾ مفيوـ الشباب إال في ظؿ سياؽ اجتماعي ،ومف خبلؿ ربط عبلقة الشباب
بيذه الظاىرة التكنولوجية الجديدة

مواق التواصؿ االجتماعي) ال بد عمينا أف نعرؼ أيف يتموق

شبابنا في مجتمعو؟ وفي ىذا الصدد يقوؿ بيار بورديو  »:نحف ال نعرؼ أيف ينتيي الشباب لتبدأ

الشيخوخة . «512

نقصد بالشباب في ىذه الدراسة ىؤالء الشباب المنخرطيف في مواق

التواصؿ االجتماعي

كالفيسبوؾ مثبل حيث يرونو كحمبة النقاش والتعبير عف أفكارىـ واتجاىاتيـ ،خاصة السياسية منيا
مف دوف قيود ومف دوف حواجز ،بمجموعة مف الوسائط كالنكت والصور الكاريكاتورية التي تعبر
وتحاكي الواق

السياسي مف دوف منازع ،عمى اعتبار ىذا الفضاء العاـ االفتراضي يمتاز

509مانويش كاستلز ،سلطة االتراش ،ترجمة :محمد حرفوش ،المركز القومي للترجمة ،القاهرة ،الطبعة األولى ،4082 ،ص .20 -42
510باسم الطويسي وآخرون ،ظاهرة ويكيليس ،حوش اإلعالم والسياسة بين االفتراضي والواقعي ،المركزالعربي لألبحاث ودراسة
السياسات ،بيروت ،الطبعة األولى ،4084 ،ص .884
511ابن منظور ،لسان العرب المحيط من تقديم الشيخ عبد هللا عاليلي ،المجلد الثالث ،دار الجيش ،بيروت ،8511 ،ص .420-495
512
– Bourdieu Pierre, Question de sociologie, Paris, Minuit,1948, p 143.

بخصائص وميزات التي ال تتوافر عميو الفضاء العاـ بالمفيوـ التقميدي ،إنو فضاء المحروميف مف

الكبلـ في العالـ الواقعي الذي يعترؼ بالرسميات والطبقات االجتماعية ،عمى عكس ىذا الفضاء
العاـ االفتراضي الذي يوفي بكؿ مدلوالتو  ،حيث نجد مف ىب ودب بإمكانو النقاش في المسائؿ السياسية
بأريحية أكثر .

 2سمات عصر وسائل التواصل االجتماعي
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:

يتصؼ عصر التواصؿ االجتماعي التقني الذي يعيشو العالـ حاليا بانتشار الشعور بالذاتية وقدرة
الفرد عمى التأثير في عالـ مفتوح  ،وكما أف الفضاء اإللكتروني يزيد مف فرص االبتكار واإلبداع

سواء في النواحي اإليجابية أو السمبية ،ويدف الفرد إلى بناء منظومتو التفاعمية ببل حدود زمنية

ومكانية ،ومف ثـ ينتقؿ عبر المكاف والزماف دوف مغادرة محؿ إقامتو وكأنو رحالة افتراضي ،يبحر
في مختمؼ االتجاىات والثقافات ،ويرى عمى بعد مسافات تربو عمى مبلييف الكيمومترات.
وقد برزت سمات وخصائص مميزة لعصر التواصؿ التقني بمختمؼ وسائمو ،التي أسيمت بشكؿ
مباشر وغير مباشر في إحداث تغيرات بنيوية أفقيا ورأسيا في مجاالت عدة :

وجود عبلقات طردية بيف الفرد والحرية ووسائؿ التواصؿ االجتماعي ،فكمما زادت حاجة الفرد إلى

الحرية زادت حاجتو إلى استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي وازداد ارتباطو بيا .
ازدياد الوعي السياسي بيف المواطنيف بصورة غير مسبوقة ،حيث إف التواصؿ بيف مستخدمي
المواق

يوفر الفرصة لمنقاش ،ويتيح مزيدا مف الفيـ لمقضايا والموضوعات السياسية المثارة،

وخاصة في ظؿ وجود خبرات متنوعة بيف مستخدمي وسائؿ التواصؿ االجتماعي مف مثقفيف
وسياسييف وأكاديمييف وأناس عادييف ،فعمى سبيؿ المثاؿ ،بمغ عدد مستخدمي بعض صفحات موق

فيسبوؾ في مصر خبلؿ ذروة االحتجاجات ضد نظاـ الرئيس السابؽ محمد حسني مبارؾ أرقاما
الفتة ،وفي ىذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى صفحة كمنا خالد سعيد .
يرى بعض الباحثيف أف وسائؿ التواصؿ االجتماعي بات ليا أثر واضح في تشجي المواطنيف
عمى المشاركة السياسية،ػ حيث توفر ىذه الوسائؿ الفرصة لمزيد مف الفيـ لحقوؽ المواطنة ،وتعمؽ
إدراؾ المواطنيف لقضاياىـ ،بينما يرى آخروف أف ىذه الوسائؿ تسيـ في نشر الشائعات والمعمومات

السياسية المغموطة ،وتجعؿ الشباب أسير فكرة االحتجاج اإللكتروني عوضا عف اإلسياـ اإليجابي
الفعاؿ في خدمة وطنيـ.
ازدياد دور المؤسسات اإلقميمية والدولية في تشجي المواطنيف عمى المشاركة في صن السياسات
العامة لدوليـ ،ما يزيد مف تأثير ىذه المؤسسات في السياسات الداخمية ،لمدوؿ ،حيث برز دور
أكاديمية التغيير في قطر ،وكذلؾ المعيد الوطني الديمقراطي والمعيد الجميوري الدولي األمريكييف
513عّبي ٍٕل اٌَ٠ٛلٍٚ ،ٞبئً اٌزٛإً االعزّبػٚ ٟكٚه٘ب ف ٟاٌزؾٛالد اٌَّزمجٍ١خ ِٓ اٌفَ١جٛن ئٌ ٝاٌمجٍ١خ ،كاه إٌْو ٚاٌزٛى٠غ،
األهكْ ،اٌطجؼخ األ. 42-38 ٓ ،2013 ،ٌٝٚ

في تدريب الشباب العرب وتشجيعيـ عمى المشاركة السياسية في دوليـ ،وأسموب القياـ بالتظاىرات
السممية ومواجية قوات األمف وتوثيؽ أساليب معاممتيا لممتظاىريف .

تأثر الوعي السياسي لدى مستخدمي االنترنت يتناقؿ الخبرات والدروس المستفادة بيف مواطني
الدوؿ ،بعضيـ ببعض ،عبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي ،ولعؿ نقؿ خبرات المتظاىريف التونسييف
في التعامؿ م قوات األمف خبلؿ فترة االحتجاجات الشعبية إلى نظرائيـ المصرييف عبر وسائؿ
التواصؿ االجتماعي يعد برىانا قويا عمى ىذا األمر .

ازدياد قوة المجتم المدني ،حيث اتخذ مف وسائؿ التواصؿ االجتماعي منصة لبلنتشار وممارسة

دوره العابر لمقيود المحمية التي تضعيا بعض الحكومات والسمطات عمى أنشطة ىذه المؤسسات في
داخؿ الدوؿ ،كما تنامى ارتباط الشباب بيذه المؤسسات ورغبتيـ في بناء عبلقات معيا لمدفاع عف
قضاياىـ وتبني وجيات نظرىـ.
وفي ىذا السياؽ ذاتو قرر باحثوف أف اإلعبلـ الجديد ىو إعبلـ بديؿ يرفض التمويؿ الحكومي أو

التجاري ،ويمثؿ المجتم المدني ،ويعارض ىيكؿ السمطة ،والخطاب اإلعبلمي السائد
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 3رىانات مواقع التواصل االجتماعي نحو تشكيل فضاء عام :

 1-3مفيوم الفضاء العام :
إف فكرة الحيز العاـ جد أنية بؿ تجدرت في النقاشات الفمسفية منذ عيد اإلغريؽ ،وبخاصة تمؾ
المعمنة وبالدولة والفضاء وخارجيا فمثبل ال نجد لدى أرسطو تمي از بيف حيز عاـ سياسي تمثمو
الدولة والحيز العاـ ،ويرى أرسطو أف الحيز العاـ الوحيد ىو الدولة أو المجتم والسياسة « أي
أننا ال نجد تماي از بيف الدولة بمفيوميا الحديث والمجتم  ،وبالتالي فإف مفيوـ الحيز العاـ عند
أرسطو ىو مفيوـ جمعي ال يمايز بيف التفاعبلت المجتمعية مف جية ،وتمؾ المؤسسة التي تمثؿ

الدولة مف جية أخرى ،كما أف نظرتو إلى الحيز العاـ تتطابؽ م رؤيتو لمحيز الخاص ،إذ ال يرى
أرسطو أف العائمة أو المنزؿ حيز خاص ،بؿ يرى أف العائمة ىي المركب األصغر مف مركبات
الدولة ممثمة سيدىا رب العائمة .
بعد ذلؾ بدأت عممية تطور تاريخية تفصؿ بيف المجتم والدولة وبيف المجتم والعائمة ،وقد تقونف

ىذا الفصؿ منذ القانوف الروماني وبدأ م مفيوـ الدولة فحسب ،وانطبلقا مف ىذا يعرؼ عزمي
بشارة الحيز العاـ في كتابو المجتم المدني أنو  :فضاء اجتماعي – سياسي ،قانوني،ثقافي يتس
أو يضيؽ ،وقد يكوف لو اىتماـ بما يجري داخؿ العائمة وقد يكوف لو اىتماـ بما يجري داخؿ العائمة
وقد يكوف لو اىتماـ بما يجري خارج الدولة .

514سعد بن محارب المحارب ،اإلعالم الجديد في السعودية ،دراسة تحليلية في المحتوى اإلخبارك للرسائش النرية القريرة ،دار جداوش
للنشر والتوزيع ،بيروت ،الطبعة األولى ،4088 ،ص .42

أما في ما يتعمؽ بالعبلقة بيف المجاؿ العاـ واإلعبلـ ،فقد بدأ اىتماـ عمماء االجتماع بنظريات

اإلعبلـ وتأثير وسائؿ االتصاؿ سوسيولوجيا منذ خمسينيات القرف المنصرـ ،ويعود إلى كؿ مف
ىارولد إينس  )Harold Innisوىربرت مارشاؿ ماكموىاف )Mucluhan Marschall Herbert
الفصؿ في فتح المجاؿ أماـ التنظير ألنشطة االتصاؿ ودورىا سوسيولوجيا ،حيث نجد إينس أف
"طبيعة وسائؿ االتصاؿ تترؾ آثا ار قوية في تنظيـ المجتم " ،وقد قدـ إينس دراسة عف تأثير وسائؿ
االتصاؿ فيما أطمؽ عميو "الحيز االجتماعي"
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أما ماكموىاف ،فقد انطمؽ مف أفكار إينس ،وعمؿ عمى تطويرىا في دراستو "وسائؿ االتصاؿ في

المجتمعات الصناعية " ،وما نتج منيا مف منظومة إلكترونية سيمة االستخداـ ،عمى عكس النتائج
التي توصؿ إلييا إينس ،أطمؽ ماكموىاف أوؿ مرة مصطمح" القرية الكونية " استنادا إلى دور التمفاز
الذي مكف البشر مف جمي أرجاء العالـ مف مشاىدة األحداث العالمية والتأثر بيا عمى نحو فوري،
ليس في القضايا الكبرى فحسب ،وانما في األمور التفصيمية ،يصبح ذلؾ إجرائيا حتى عمى عصرنا
ىذا ،عمى الرغـ مف الطفرة التقنية وشيوع استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي.

وعمى الرغـ مف أىمية األفكار التي قدمتيا ىذه النظريات ،فيي ركزت أساسا عمى فاعمية "وسيمة
التواصؿ" ولـ يعط أىمية لدراسة الوسط الذي يقيس فاعميتيا ،وبالتالي تعد ىذه النظريات بمنزلة
أبجديات اإلعبلـ واالتصاؿ لكوف نتائجيا وتعميماتيا يمكف النظر إلى أىميتيا في إطار المرحمة
التاريخية التي تطورت فييا الوسيمة ،إذ ال يمكف االرتكاف إلى دراسة حالة الكتابات الييروغميفية كما

عند إينس ،أو التمفاز عند ماكموىاف ،واالستناد إلى ىذه النتائج في ظؿ التطور السري والمتواصؿ

لموسيمة االتصالية ودورىا التفاعمي.
مفيوـ الفضاء العاـ تناولو مختمؼ الدراسات ولكف كؿ واحد حسب منظوره الخاص ،حتى أف وجد
ضالتو عند الفيمسوؼ يورغنيابرماس وحنة آرندت
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ضمف ىذا اإلطار ظيرت نظرية أكثر تماسكا ضمف نظريات اإلعبلـ ،تبمورت في ما أنتجو عالـ

االجتماع األلماني يورغف ىابرماس  )Jurgen Habermasضمف مدرسة فرانكفورت

النقدية)،

والتي أطمؽ عمييا اسـ المجاؿ العاـ عاـ . 1989
الفضاء العاـ كمفيوـ استخدـ في العموـ اإلنسانية واالجتماعية ،وأصبح أكثر تداوال انطبلقا مف
الستينيات ال سيما بعد ظيور مؤلؼ  " )Jurgen Habermasالفضاء العمومي :أركيولوجيا
الدعاية باعتبارىا مكونا بنيويا لممجتم البورجوازي" عاـ .517 1962

515ؽّيح ِٖطف ٝاٌّٖطف ،ٝاٌّغبي اٌؼبَ االفزوا ٟٙف ٟاٌضٛهح اٌَٛه٠خ ،اٌقٖبئٔ ،االرغب٘بد ،آٌ١بد ٕٕغ اٌوأ ٞاٌؼبَ ،اٌّووي
اٌؼوثٌ ٟألثؾبس ٚاٌَ١بٍبد ،لطو .
12 Jacqueperriault, sur quelques particularités des réseaux frontières, coordonné par éricletonturier, cnrs,
éditio paris, 2012, p 171516
13Jurgen Habermas, l’espace public, Archéologie Bourgeoise, Payot, Paris ,
1962

ويمثؿ في نظره حمبة لمنقاش العاـ التي تدور فييا المساحات وتتشكؿ فييا اآلراء والمواقؼ حوؿ

القضايا التي تجسد اىتمامات الناس وىموميـ ،ويرى أف المجاؿ العاـ في المجتمعات الغربية قد بدأ
ينشأ أوؿ األمر في الصالونات والمقاىي في لندف وباريس ،ويمثؿ مف حيث المبدأ عمى األقؿ التقاء
الناس بوصفيـ أفراد متساوييف في منتديات شبو مفتوحة لمنقاشات العممية
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 ،ومف ىنا يمكف

إسقاطيا عمى مواق التواصؿ االجتماعي التي أفضت لتشكؿ فضاء عمومي في ثوب تكنولوجي
محض عف طريؽ التفاعؿ بواسطة الصورة والفيديو واإلشارات وغيرىا ،لمتعبير بأريحية عف أفكارىـ

وىموميـ ومشاعرىـ ،،وىنا نجدر اإلشارة إلى مفيوـ الشعور الجمعي الذي يعبر عنو دوركايـ
ويعتبره عنص ار فعاال في عممية االتصاؿ إذ يعرفو »:مجموعة مف المعتقدات والعواطؼ المشتركة
لعضو مف المجتم الذي يشكؿ نظاـ محددلمحياة وىذا ما نسميو بالشعور الجمعي conscience

).collectives« (519

كما كتب إريؾ جورج عف تصور ىابرماس لمفضاء العمومي الحديث باعتباره فضاء الكبلـ الحر غير مرتبط

بإكراىات الحاجة ،أو اإلكراىات االجتماعية ،حيث أف المجتم ىو نتيجة صافية لعمؿ العقؿ
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يحمؿ ىابرماس طريقة تطور وسائؿ االتصاؿ منذ أوائؿ القرف الثامف عشر حتى عصرنا الراىف،
لكنو يمحظ أف ىذا التطور يمثؿ متغي ار تابعا شريطة لمتغير مستقؿ يرتبط بدوره بالحيز الذي تدور
فيو النقاشات وتكوف المواقؼ واالتجاىات التي تجسد اىتمامات الناس وىموميـ وطموحيـ ،وتأثرىـ
بالوسيمة االتصالية.

انطبلقا مف ىذا التعريؼ فإف المجاؿ العاـ ال يمكف فيمو كمؤسسة أو سمطة فحسب ،بؿ يمكف

وصفو باإلطار المنتوج المستند إلى شبكة تواصؿ تؤمف تبادؿ المعمومات ووجيات النظر والمواقؼ
حوؿ موضوعات معددة ،وبالتالي فإف فكرة المجاؿ العاـ ىي تحفيزية لمفعؿ السياسي ،وىي وسيمة
تصحيحية لبلنحرافات والفساد في المؤسسات ،وترسيخ الممارسات الديمقراطية خارج المجاؿ العاـ
الذي تنشئو السمطة ،وىذا ما يؤكده بيار ليفي  Pierre Lévyحيث يرى» أف الفضاء السيبيري أصبح
مكاف يأخذ شكؿ جديد مف الديمقراطية المباشرة عمى نطاؽ واس «521

بناء عمى ما سبؽ ،يمكف أف نصؿ إلى تعريؼ مبسط لممجاؿ العاـ بحسب ما يطرحو ىابرماس
"وىو التقاء الناس في منتديات شبو مفتوحة لممناقشات العاـ ،إضافة إلى ىذا الفعؿ التفاعمي
الشامؿ ،رأى ىابرماس يبيف أف المجاؿ العاـ شيد انحطاطا في الديمقراطيات الغربية ،ذلؾ أف
مناقضة القضايا السياسية انحصرت في إطار البرلمانات وفي وسائؿ اإلعبلـ التقميدية ،وبالتالي
518غلٔي أٔز ،ٟٔٛػٍُ االعزّبع ،روعّخ :فب٠ي اٌٖجبؽ ،كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خٌ ،جٕبْ ،اٌطجؼخ اٌواثؼخ.512-511 ٓ ،2005 ،
15-Durkheim Emille ,De La Division du Travail Social, édition ,PUF, Paris,
1994 ;P46.
520وٕ٠ٛز ٓ١كٚالف١ىزٛهاِ ،فب٘ ُ١اٌّٛإٛخ ٚاٌفٚبء اٌؼّ ِٟٛػٕل ؽٕخ آهٔز٘ٛبثوِبً :اٍزّواه٠خ اٌَ١بٍ ِٓ ٟاٌؼٖٛه اٌملّ٠خ ئٌ ٝاٌؾلاصخ،
روعّخ ٛٔ :ه اٌل ٓ٠ػٍِ ،ُٛغٍخ ئٙبفبد ػلك ِ ،22ووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ ،ث١وٚد.55 ٓ ،2013 ،
521
- Lévy Pierre,L’intelligence collective, pour une Anthropologie du cyberspace, éditions la Découvert,
Paris,1997, P 71 .

فإف المصالح السياسية الحزبية واالقتصادية ىيمنة عمى المصمحة العامة ،وغدا الرأي العاـ بحسب
رأيو حصيمة عممية االستمالة مف قبؿ القوى السياسية عبر الحمبلت الدعائية .غير أف الديمقراطية

ال تتـ في داخؿ المؤسسات السياسية وحدىا ،إنيا تشمؿ جمي قطاعات النشاط االجتماعي

واالقتصادي والثقافي.522

واذا ما انطمقنا مف التعريفات السابقة لفكرة المجاؿ العاـ ،نجد في سورية ما يدؿ عمييا ،فقد احتمت
السمطة المجاؿ العاـ مف خبلؿ مؤسساتيا الحزيبة والمنظمية والنقابية التي أحكمت إغبلقيا وتقنينيا
عمى نحو يمن تبادؿ اآلراء واألفكار والمواقؼ واالتجاىات ،أما المنتديات الفكرية لمميتميف بالشأف

العاـ ،فقد كانت تعقد في اإلطار الضيؽ المحدود الذي ال يسمح بتناقؿ األفكار وانتقاليا إلى
المجتم السوري خارج القنوات التقميدية .
برزت خبلؿ الثورة السورية معطيات أسيمت في زيادة تأثير المجتم االفتراضي ،فمصادرة
السمطة لمحيز العاـ بشكمو التقميدي ،ومن النقاش والحراؾ السياسي فيو ،أحاؿ شباب الثورة إلى
مغادرتو واالستعاضة عنو بالحيز العاـ االفتراضي الستعادة المجاؿ السياسي المختطؼ لدى

الدكتاتورية وىو األمر الذي أفقد وسائؿ خطاب النظاـ التقميدية فاعميتيا ،في ظؿ انفتاح السوؽ
اإلعبلمية العربية

النقاشات ،الصحؼ ... ،إلخ ) عمى الحيز الجديد ،وتناوؿ المعاني والنقاشات

عبرىا ،وىذا ما أكده مصطفى مجاىدي في الممتقى الدولي بمركز البحث في األنثروبولوجيا
االجتماعية والثقافية  crascحيث يقوؿ  »:تقؼ عمى الدور الحقيقي ليذه الفضاءات االفتراضية في

الدف بالجماىير إلى الشارع واحداث الثورات
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«.

ومف ىنا يتبيف لنا أف مواق التواصؿ االجتماعي خمقت انقبلبات سياسية مف خبلؿ ظيور
احتجاجات وثورات لمعديد مف الدوؿ العربية ويبدو» استخداـ تقنيات شبكات التواصؿ االجتماعي
الرقمية لترويج المعارضة واإلصبلح السياسي يضفي مصداقية عمى نموذج الديمقراطية اإلعبلمية،
ويتضح ىذا في االحتجاجات واسعة النطاؽ في الشرؽ األوسط وشماؿ افريقيا والتي تعرؼ باسـ

الربي العربي.524

واستعرض رئيس لجنة الحقوؽ والحريات بنقابة الصحفييف في تعز باليمف زكريا الكمالي دور
اإلعبلـ الجديد في الثورة اليمنية قائبل :إف اإلعبلـ الجديد ليس صاحب الفضؿ في بواكير الثورة في

522وٍٛك ع١ٌٛب ،أزؾبه اٌلّ٠موا١ٛبد ،روعّخ  :ػ َٝ١ػٖفٛهِْٕٛ ،هاد ٚىاهح اٌضمبفخ ٚاإلهّبك اٌم ،ِٟٛكِْك،
ِٖ--523طفِ ٝغب٘لّ ، ٞجىبد اٌزٛإً االعزّبػ ٟف ٟاٌغيائو :االٍزؼّبالد ىِٓ صٛهاد اٌوث١غ اٌؼوث،ٟاٌٍّزم ٝاٌل ٌٟٚؽٛي ػٍّبء
االعزّبع اٌؼوة أِبَ أٍئٍخ اٌزؾٛالد اٌوإ٘خ ،كفزو اٌٍّقٖبدِ،ووي اٌجؾش ف ٟاألٔضوٚثٌٛٛع١ب االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ٘ٚ،واْ-19-18 :َٛ٠،
 20فجوا٠و.2014
524ػٍ ٟوٕؼبْ ،اٌّغزّغ اٌّلٔٚ ٟاإلػالَ ،كاه إٌْو ٚاٌزٛى٠غ ،األهكْ ،اٌطجؼخ األ..65ٓ ،2015،ٌٝٚ

اليمف ،لكف مواق التواصؿ االجتماعي تركت في الشيور التالية أث ار في إنعاش الزخـ الثوري

وايصاؿ صوت الثورة إلى الناس

525

وقد توصؿ بغض المفكريف عمى الثورة االتصالية الثالثة تنطوي في داخميا عمى نفس بذور
اإلخفاؽ التي الزمت تاريخيا االبتكارات التي شيدىا حقؿ وسائؿ االتصاؿ ،فبدال مف خمؽ مستقبؿ
جديد ،تدعو التكنولوجيا الجديدة الحديثة جميور الشعب لممشاركة في طقس مف السيطرة والتوجيو
وتحجب االفتتاف بالتكنولوجيا العوامؿ التحتية لمسياسة والسمطة

526

وبالتالي يمكف أف الحيز العاـ االفتراضي متمثبل بوسائؿ اإلعبلـ التفاعمية

نوميديا) قد تقدمت

بوصفيا مجاال عاما حقيقيا نافيا المجاؿ السياسي القديـ وبفاعمية شديدة قادرة عمى إنتاج حالة
اجتماع عمى قيـ ورموز سياسية معينة.
وبالتالي ،فإف الحيز العاـ االفتراضي يشكؿ المورد األساسي لمتفاعبلت والتغيرات في القيـ والرموز
السياسية التي تنتج ضمف المجتم السوري.

وعميو تحاوؿ الدراسة أف تفيـ تأثير وسائؿ االتصاؿ االجتماعي  Social Médiaفي تكويف

الكيانات التنظيمية وقوننتيا ضمف المجتم

االفتراضي " االنترنت " وأثره في الواق

وسموؾ

الفاعميف ،وقدرتيا عمى إنتاج اتجاىات جديدة ضمف الرأي العاـ السوري افتراضيا وميدانيا.
وىذا ما أكده أحمد الساري في كتابو الموسوـ  :جيؿ الشباب في الوطف العربي ووسائؿ المشاركة
غير التقميدية مف المجاؿ االفتراضي إلى الثورة ،حيث يرى أف المجاؿ العاـ االفتراضي أعاد األمؿ

في ظؿ تناقض الحريات في المجاؿ الواقعي ،ولعؿ أفكار ىابرماس في ما يتعمؽ بالمجاؿ العاـ
تنطبؽ م االنترنت الذي شكؿ مجالو العاـ ليتخطى حدود المجاؿ الفيزيقي ،ويسبح في أفؽ

المجتم الشبكي .
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الخاتمة :

العالـ يشيد تحوالت اجتماعية وثقافية وسياسية لـ تكف مف قبؿ ،تحت مظمة القوة اإلعبلـ الجديد
بمفعوؿ تقني ومعرفي عمؿ عمى ترسيخ دمقرطة الفضاء العاـ ،وتدعيـ حقوؽ اإلنساف وصارت ىذه
العناصر مف بيف المفاىيـ األساسية نتيجة سيولة االستخداـ دوف تكاليؼ مادية ،ولـ يعد اإلعبلـ
الجديد عمى سبيؿ المثاؿ مواق التواصؿ االجتماعي حبيسة السمطة السياسية ،وأصبحت ىذه
الوسائط اإللكترونية يقودىا الجيؿ الرقمي الذي يعمؿ عمى تغطية ونقؿ العديد مف القضايا
واألحداث السياسية عبر الصورة والفيديو ،كؿ ىذا ما أدى إلى بروز فضاء عاـ يستمد روحو مف
١ٌٚ525ل ؽَٕ ٟى٘وٖٕٕ ،بػخ اٌضٛهاد ،اإلػالَ ف ٟاٌوث١غ اٌؼوثٔ : ٟبلً أَ ِؾوٗ..؟ ٚلبئغ اٌٍّزم ٝاألٚي ٌٍّلافؼ ٓ١ػٓ ؽو٠خ اإلػالَ
ف ٟاٌؼبٌُ اٌؼوث ،ٟاٌطجؼخ األ ،ٌٝٚػّبْ 7-5 ،كَّ٠جو .32 ٓ ،2011
٘526وثود ٍٍّ١و ،اٌّزالػج ْٛثبٌؼمٛي ،روعّخ  :ػجل اٌَالَ هٛٙاْ ،اٌّغٌٍ اٌٌٍ ٟٕٛٛضمبفخ ٚاٌفٕٚ ْٛا٢كاة ،اٌى٠ٛذ ،ثلٛ ْٚجؼخ،
.208 ٓ ،1999
 527أؽّل اٌَبهٚ ٞآفو ،ْٚع ً١اٌْجبة ف ٟاٌ ٓٛٛاٌؼوثٍٚٚ ٟبئً اٌّْبهوخ غ١و اٌزمٍ١ل٠خ ِٓ اٌّغبي االفزوا ٟٙئٌ ٝاٌضٛهحِ ،ووي
كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ ،ئّواف ِؾّل اٌؼغجبٔ ،ٟث١وٚد ،اٌطجؼخ األ.177ٓ ،2013 ،ٌٝٚ

فضاء أثيري ،بمعنى أف الفضاء العاـ لـ يبقى عمى حالو وفؽ النمط التقميدي الذي كاف يتأطر مف
مؤسسات رسمية ال يحؽ لمجمي المشاركة في النقاش في المسائؿ السياسية عمى وجو الخصوص

سوى الطبقة البورجوازية ،وانما أخذ منحى آخر تتغذى مآربو وفؽ فضاء عاـ افتراضي

مواق

التواصؿ االجتماعي) لتعمؿ عمى بمورة الفضاء العاـ مف خبلؿ مشاركة أفراد المجتم بغض النظر
عف انتماءاتيـ االجتماعية والسياسية والعرقية التي تمتزـ ببعض الضوابط السياسية واالجتماعية والثقافية.
قائمة المصادر والمراجع
المراجع بالمغة العربية
.1

ابف منظور ،لساف العرب المحيط مف تقديـ الشيخ عبد اهلل عبليمي ،المجمد الثالث ،دار الجيؿ ،بيروت،

.1988

.2

أحمد الساري وآخروف ،جيؿ الشباب في الوطف العربي ووسائؿ المشاركة غير التقميدية مف

المجاؿ

االفتراضي إلى الثورة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،إشراؼ محمد العجباني ،بيروت ،الطبعة األولى.2013 ،

.3

باسـ الطويسي وآخروف ،ظاىرة ويكيميس ،حوؿ اإلعبلـ والسياسة بيف االفتراضي والواقعي،

المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسات ،بيروت ،الطبعة األولى.2012 ،

.4

جماؿ سند السويدي ،وسائؿ التواصؿ االجتماعي ودورىا في التحوالت المستقبمية مف الفيسبوؾ

.5

حمزة مصطفى المصطفى ،المجاؿ العاـ االفتراضي في الثورة السورية ،الخصائص ،االتجاىات،

إلى القبيمة ،دار النشر والتوزي  ،األردف ،الطبعة األولى. 2013 ،

آليات صن الرأي العاـ ،المركز العربي لؤلبحاث والسياسات ،قطر .

.6

سعد بف محارب المحارب ،اإلعبلـ الجديد في السعودية ،دراسة تحميمية في المحتوى اإلخباري

لمرسائؿ النصية القصيرة ،دار جداوؿ لمنشر والتوزي  ،بيروت ،الطبعة األولى.2011 ،

.7

شقرة عمي خميؿ ،اإلعبلـ الجديد شبكات التواصؿ االجتماعي) ،دار أسامة لمنشر والتوزي ،

األردف،الطبعة األولى.2014 ،

.8

.9

عمي حرب ،حديث النيايات :فتوحات العولمة ومأزؽ اليوية ،المركز الثقافي العربي ،المغرب ،الطبعة األولى.2004 ،
غدنز أنتوني ،عمـ االجتماع ،ترجمة :فايز الصباغ ،دراسات الوحدة العربية ،لبناف ،الطبعة

الرابعة.2005 ،

 .10كمود جوليا ،انتحار الديمقراطيات ،ترجمة  :عيسى عصفور ،منشورات و ازرة الثقافة واإلرشاد

القومي ،دمشؽ.

 .11كنعاف عمي ،المجتم المدني واإلعبلـ ،دار أسامة لمنشر والتوزي  ،األردف ،الطبعة

األولى.2015،

 .12كوينتيف دوالفيكتورا ،مفاىيـ المواطنة والفضاء العمومي عند حنة آرنتوىابرماس :استم اررية
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أثر اإلعالم المرئي في تكوين المفاىيم والقيم عند الطفل الجزائري

(  سنة12-5 دراسة مسحية استطالعية عمى عينة من األطفال من

)المدية الجزائر
The impact of visual media on the formation of
concepts and values in the Algerian child
(A survey on a sample of children from 5-12 years
of Medea Algeria)

الشيكر آنسة
باحثة دكتوراه تخصص إعالم واتصال
 تونس.معيد الصحافة وعموم األخبار جامعة منوبة

:ممخص
بالرغـ مف انتشار التكنولوجيا المتطورة إال أنو ال يزاؿ التمفزيوف الوسيمة األقرب والسيمة التي يمكف امتبلكيا بشكؿ
 فقد ترب ىذا األخير وبدوف منازع.ويعتبر الطفؿ األكثر مشاىدة لو وىو يبحث دائما عف برامج تعممو وتسميو. سيؿ
عمى قموب األطفاؿ التي تتاب باىتماـ ولساعات طويمة متصمة ومتقطعة كؿ ما يعرض مف أحاديث وصور مما

جعؿ أصبح ينذر بالخطر وأىـ قنوات االتصاؿ الجماىيري في ىذه األياـ عمى األطفاؿ نظ ار النبيارىـ بيا بشكؿ

.كبير وباعتبارىا فئة حساسة يمكف أف تمتص قيما ومفاىيـ مف خبلؿ الشاشة دوف تنقية
: الكممات المفتاحية
 مرحمة الطفولة-الطفؿ – القيـ – المفاىيـ

Abstract:
Despite the spread of advanced technology, however, television is still the easiest and
easiest means that can be easily acquired. The child is the most watched and is always
looking for programs to learn and entertain. The latter is the undisputed leader of the
children, who follow with interest and for long hours continuous and intermittent all the
talk and pictures, which has become alarming and the most important channels of mass
communication these days to children because of dazzling them as a large and sensitive
category can absorb the values and concepts of During the screen without purification.

key words :
Child - Values - Concepts - Childhood

مقدمة:
ال تزاؿ وسائؿ اإلعبلـ السمعية البصرية مف أىـ وسائؿ االتصاؿ الحديثة في عصرنا الحالي

حيث تسيطر عمى األفراد والجماعات والدوؿ في كؿ أنحاء العالـ ،وذلؾ لما تنفرد بو مف خصائص

ومميزات ال نجدىا في الوسائؿ األخرى ،السيما في ظؿ التفاعؿ السري لمتكنولوجيا الحديثة
واالتصاؿ ،فمف أبرز وسائؿ االتصاؿ انتشا ار وتأثي ار عمى األفراد التمفزيوف  .وفي ضوء ىذه الوسيمة
االتصالية أصبح الطفؿ يحظى ببرامج تمفزيونية تربوية تثقيفية وتوجييية ترعى فكره وسموكو وقيمو
ال أف تتناقض م وسائط التربية األخرى ما ينتج عنو الفوضى والعنؼ واالنحراؼ.

ىذا ما يتطمب بناء قاعدة اجتماعية قائمة عمى أسس ثابتة ومبادئ واضحة مف خبلؿ التعامؿ

الذكي م ىذه التقنيات وتحصيف المجتم وخاصة فئة األطفاؿ .لمواجية التدخؿ اإلعبلمي الوحيد
األ طراؼ واالتجاىيف المقدـ إلى الناس وتوعية الفرد والمجتم باألخطار الناتجة عف ىذا التعرض
وضرورة النقد والتحميؿ م تمكيف الطفؿ مف اكتساب القدرة عمى االنتقاء والتقييـ لما تبثو الوسائؿ
االتصاؿ الجماىيري.

فالتمفزيوف لديو خصائص ومميزات تمكنو مف التأثير عمى األف ارد وخاصة فئة األطفاؿ عف طريؽ

اإلقناع واآلليات االتصالية التي يتمت بيا مف خبلؿ ما يشبو مف برامج إعبلمية المختمفة سواء
كانت ثقافية ترفييية أو غير ذلؾ  ،كما تؤكد الكثير مف األبحاث أف التمفزيوف وحده الذي يممؾ قوة
الصوت والصورة والموف الذي يجذب انتباه الطفؿ.
أوال  :اإلطار المنيجي لمدراسة :
 .1اإلشكالية:

يطغى استعماؿ الوسائؿ السمعية البصرية عمى حياة اإلنساف المعاصر ،فبعد أف كاف ىذا اإلنساف
في بداية ظيور ىاتو الوسائؿ التكنولوجية يستعمؿ أداة أو أداتيف ال أكثر في حياتو اليومية بغرض
االستئناس والترفيو ،أصبح اإلنساف اليوـ رىينة إف لـ نقؿ ضحية كـ ىائؿ مف الوسائؿ السمعية
البصرية ،فالتمفزيوف في حد ذاتو يشغؿ الحيز األكبر مف ىذه االستعماالت ،فيو الوسيمة األكثر
تأثي ار وأبمغيا وضوحا مف بيف الوسائؿ األخرى لجمعو بيف الصورة والصوت والكممة في نقؿ رسالتو

إلى جميوره باختبلؼ أنواعو وعناصره والطفؿ عنصر مف عناصر الجميور المستيدؼ مف طرؼ
ىذه الوسيمة .
ويعد التمفزيوف مف أكثر الوسائؿ اإلعبلمية انتشا ار بيف األطفاؿ في المراحؿ العمرية األولى كما

أف غالبيتيـ يشاىدونو بصفة منتظمة ،فيو مصدر رئيسي لمبرامج التي تعرض عمى األطفاؿ صورة

المجتم  ،كما يعتبر مف وسائط التربية الفاعمة في نقؿ القيـ واألفكار والمفاىيـ ،ويسيـ كذلؾ في
بمورة االتجاىات وتغييرىا.

فموضوع القيـ يحظى بأىمية كبيرة في العممية التربوية ،وذلؾ لما ليا مف أىمية بالغة في حياة
أفراد المجتم  ،حيث تعد األساس في االستقرار النفسي واالجتماعي لؤلفراد والمجتمعات عمى حد
سواء .وتتعدد وسائؿ التطبي االجتماعي التي تسيـ في غرس القيـ وتحقيقيا لدى األطفاؿ ،يأتي
في مقدمتيا التمفزيوف وذلؾ لما يساىـ بو مف إعداد وتكويف لشخصية الطفؿ.

ففي اآلونة األخيرة ازداد خبراء التربية واإلعبلـ بدراسة أثر التمفزيوف عمى قيـ األطفاؿ لكونيـ

يمضوف أوقاتا طويمة في مشاىدة برامجو ،ويتأثروف بما يشاىدونو ويظير ذلؾ في سموكيـ وأخبلقيـ
واتجاىاتيـ.
ومف ىنا نطرح السؤاؿ المحوري التالي:
ىؿ التمفزيوف أثر في تكويف المفاىيـ والقيـ لدى الطفؿ مف  05إلى 12سنة بالمدية ؟
 .1أىداف الدراسة:

 دراسة الواق اإلعبلمي الجزائري الحالي المقدـ لؤلطفاؿ مف خبلؿ البرامج التمفزيونية . معرفة دور برامج األطفاؿ المتمفزة في تدعيـ القيـ الدينية والعممية والجمالية والوطنيةوالتربوية لدى الطفؿ.
 التعرؼ عمى دور األسرة في ىذه المرحمة وما يقوموف بو. التعرؼ عمى سبؿ النيوض بإعبلـ الطفؿ وتقديـ إعبلـ بديؿ يحقؽ األىداؼ التربويةواالجتماعية والثقافية المنشودة في تربية لمطفؿ .

 -التعرؼ عمى اآلثار اإليجابية والسمبية لمشاىدة الطفؿ لبرامج التمفزيوف.

 .2المنيج المستخدم:

إف القياـ بأي دراسة عممية يتطمب مف الباحثيف التمعف في مناىج البحث العممي المختمفة الختيار
المنيج المناسب واألكثر مبلئمة لموضوع البحث ،ونظ ار لطبيعة الدراسة فإف المنيج المسحي
التحميمي ىو األنسب واألكثر مبلئمة لمدراسات الميدانية ،بحيث يعتبر مف المناىج األكثر شيوعا

في االستعماؿ في عصرنا ىذا كما أنو يعتمد عمى دراسة األوضاع الراىنة والتعرؼ عمى آراء
ومواقؼ األفراد والجماعات.
 .3أىمية الدراسة :

أ .األىمية النظرية :
مف الممكف أف تسيـ ىذه الدراسة في فتح أفاؽ متعددة يمكف أف تكوف مجاال لدراسات أخرى في
ىذا الموضوع منيا:

 .1دراسة دور اإلعبلـ بشكؿ عاـ بتنشئة الطفؿ.

 .2مجموع دراسات المراحؿ العمرية لؤلطفاؿ حوؿ تأثير التمفزيوف كؿ مرحمة حسب
الخصائص المميزة ليا.

أ .األىمية التطبيقية :

 .1تسيـ نتائج الدراسة في إفادة التربوييف ومف يقوموف بتوجيو وتربية النشء لتجنب اآلثار
التي تتركيا البرامج التمفزيونية.
 .2وض تصور مقترح لبدائؿ تربوية صحيحة ،تنطمؽ مف المنيج اإلسبلمي يمكف مف خبلليا
أو عمى أساسيا وض برامج بديمة تنمي القيـ اإلسبلمية والثقافية والتربوية واالجتماعية

والمفاىيـ اإلسبلمية التي ينبغي أف يربى عمييا أطفالنا.

 .1نوع الدراسة:

تدخؿ الدراسة ضمف الدراسات الوصفية التحميمية بحيث تيدؼ إلى تحميؿ وتقويـ خصائص معينة
أو دراسة لمخصائص الراىنة التي تتعمؽ بطبيعة الظاىرة أو مجموعة مف األحداث أو مجموعة مف
األوضاع وذلؾ بيدؼ الحصوؿ عمى المعمومات الكافية والدقيقة عنيا دوف الدخوؿ في أسبابيا أو

التحكـ فييا.528

 .2عينة البحث:

اعتمدنا في دراستنا عمى العينة القصدية بحكـ أننا قصدنا فئة محددة وىي فئة األطفاؿ المتمدرسيف
الذيف تتراوح أعمارىـ مابيف  5و  12سنة.مف القسـ التحضيري حتى السنة الخامسة ابتدائي عمى
مستوى خمس مدارس ابتدائية بوالية المدية.
 .3الدراسات السابقة:

دراسة عدلي رضا 1994تحت عنواف "السموكيات التي يكتسبيا األطفاؿ مف المواد التمفزيونيةالتي تعرض العنؼ في التمفزيوف" إلى التعرؼ عمى السموكيات التي يتعمميا األطفاؿ مف برامج
العنؼ المعروضة في التمفزيوف مف خبلؿ دراسة ميدانية عمى عينة قواميا  200مفردة مف اآلباء و

األميات ،وتوصمت الدراسة إلى أكثر مف نصؼ العينة تؤكد أف التمفزيوف مسؤوؿ عف اكتساب
العنؼ والسموكيات المختمفة مف خبلؿ المواقؼ الدرامية األجنبية.إذ أكد  %83مف أفراد العينة أف
أكثر المواد التمفزيونية التي تساعد عمى نشر المفاىيـ والسموكيات لدى األطفاؿ.

-دراسة الدكتور زعموم ميدي برامج األطفاؿ في التمفزيوف الجزائري نموذج مف الرسوـ المتحركة

مف  2001-1999دراسة وصفية ميدانية وىي أطروحة دكتوراه قسـ عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ

جامعة الجزائر . 3واشكاليتو تمثمت في مقاومة حضرية أبدتيا التمفزة الجزائرية في وجو ىذا
الطوفاف مف غزو القيـ ولماذا فتحت وسائؿ اإلعبلـ أبوابيا بكؿ استسبلـ.

١ٍّ 528و ِؾّل ؽٕ.ٓ١كهاٍبد ِٕب٘ظ اٌجؾش اٌؼٍّ ٟف ٟثؾٛس اإلػالَ.2ٛ.ػبٌُ اٌىزت.131ٓ.1990.

دراسة عاطف عدلي العبد 1984بعنواف "دور التمفزيوف في إمداد الطفؿ المصري بالمعموماتمف خبلؿ برامج األطفاؿ" ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة المعمومات التي تقدميا برامج األطفاؿ

التمفزيونية لمتعرؼ عمى مدى إقباؿ األطفاؿ عمى مشاىدة ىذه البرامج وخصائصو ،وأجريت ىذه
الدراسة التحميمية عمى دورتيف تميفزيونيتيف مف برامج األطفاؿ المقدمة مف التمفزيوف المصري عينة

ميدانية قواميا  40طفؿ وطفمة حيث توصمت ىذه الدراسة بأنو يحصؿ  % 49.78مف األطفاؿ
مف أىـ البرامج التي تمدىـ بالمعمومات في حيف البرامج الرياضية قدر ب  %33.88في حيف
المسمسبلت .%31.13
أدوات البحث:

بما أننا استعممنا المسح كمنيج لدراستنا فإف األداة المناسبة ىي  :االستبياف الذي يعتبر مف
التقنيات األساسية التي تستعمؿ في مختمؼ البحوث لجم الحقائؽ مف الميداف وأسموب جم
البيانات بطريقة منيجية ومقننة لتقديـ آراء وأفكار في إطار البيانات المرتبطة بموضوع الد ارسة في

البحث العممي .529
-7مفاىيم البحث:
القيم:

لغة:
القيمة في المغة مشتقة مف لفظة قوـ وىي مف القياـ بنقيض السموؾ ويجيء القياـ بمعنى
المحافظة واإلصبلح ومنو قولو تعالى  ":أال ما دامت عميو قائما" أي مبلزما ومحافظا وتأتي القيمة
معنى االستقامة.
اصطالحا:

عرفيا التربوييف بأنيا مجموعة مف القوانيف واألىداؼ والمثؿ العميا التي تواجو اإلنساف في عبلقتو
بالعالـ المادي واالجتماعي والسماوي.

530

إجرائيا :ىي كؿ ما يصدره الشخص مف حكـ أو تقييـ يعطيو لشيء ما اعتمادا عمى خميفتو

المرجعية التي اكتسبيا عف طريؽ خبراتو واحتكاكو بالبيئة المحيطة بو.
تعريف المفاىيم:

تعد المفاىيـ والقيـ مف المواضي الميمة في عمـ النفس لكونيا تعمؿ عمى مساعدة العقؿ عمى
تنظيـ المعمومات وادراجيا تحت مسميات معينة يسيؿ عمى العقؿ البشري أف يصنفيا ويتذكرىا كمما
دعت الحاجة ويمكننا أف ندرج ثبلث وجيات نظر في تعريؼ المفيوـ:
التعريف المغوي:

 529أؽّل ثٓ ِوٍٍِٕ .ٟب٘ظ اٌجؾش اٌؼٍّ ٟف ٟػٍ َٛاإلػالَ ٚاالرٖبي.2ٛ.كٛ٠اْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ.اٌغيائو.286ٓ.2003.
530ػف١فِ،ٟؾّل اٌٙبك.ٞاألٕٛي اٌفٍَف١خ ٌٍزوث١خ األٔغٍِٖ ٛو٠خ.اٌمب٘وح.379ٓ.1970.

ويعني العمـ أو فيـ الكبلـ وىو يتعمؽ بالمعاني فيقاؿ فيمت الكبلـ أو عرفتو.

التعريف المنطقي:

وىو مجموعة مف الصفات التي تكفي لتعريؼ األشياء أو الظواىر وىو ضروري لتحديد مسميات
األشياء والحقائؽ.

التعريف النفسي:

األوؿ عاـ وىو يطمؽ عمى الفرد منػ ػػذ
ينطوي مفيوـ الطفولة في عمـ النفس عمى معنييف ر ّ
ئيسييفّ ،
لحظة الميبلد الطفولة المب ّكرة) ،حتى مرحمة النضج الجنسي البموغ) ،والمعنى اآلخر خاص،
سف المراىقة.
ويطمؽ ىذا المفيوـ عمى األعمار ما فوؽ سف الميد ،وحتى ّ
التعريف اإلجرائي:

المفيوـ ىو مجموعة أو فئة أو صنؼ مف األشياء كما يمكف القوؿ أنو ىو صورة ذىنية أو فكرة
تربط بيف حقيقتيف.
الطفل:

تعريف الطفل اصطالحا:
إف الطفؿ ىو كؿ شخص دوف 18سنة ،ومف ثـ فإف أي شخص دوف ىذا السف يستحؽ
الحماية
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الطفل في المغة :
ىو الصغير مف كؿ شيء ،وتمتد الطفولة مف الوالدة إلى البموغ ،وقد يكوف واحدا وقد يكوف جمعا،

قاؿ اهلل تعالى ":أو الطفؿ الذيف لـ يظيروا عمى عورات النساء"النور31
وفي مفيوـ آخر لمطفؿ تعتبر الحياة اإلنسانية مجموعة مف الحمقات العمرية أوليا وأكثرىا أىمية
مرحمة الطفولة وتنسب الطفولة في اشتقاقيا إلى الطفؿ أو الصغير ويعرؼ الطفؿ بأنو الصغير مف

كؿ مولود ذك ار كاف أو أنثى الذي لـ يصؿ بعد إلى مرحمة الحمـ.532
التعريف اإلجرائي:

ىو الطفؿ المتمدرس بالقسـ االبتدائي ،والذي يدخؿ ضمف األطفاؿ ذوي المرحمة العمرية مف 05
إلى 12سنة ،ومازاؿ بحاجة لرعاية وحماية لعدـ قدرتو عمى التمييز بيف إيجابية أو سمبية الشيء.
ثانيا :التمفزيون والطفل.
 .1نشأة التمفزيون:
عرؼ التمفزيوف في العالـ العربي وفي مصر كأوؿ تجربة في شير مايو 1951وفي نفس الفترة
ظير بسوريا أما العراؽ عرؼ التمفزيوف مبك ار .1956في حيف السوداف شيدت نشأة التمفزيوف في
 531اٌّبكح األ ِٓ ٌٝٚارفبل١خ ؽمٛق اٌطفً.1989.
ٕ 532بٌؼ م٠بة ٕ٘ل.ٞأصو ٍٚبئً اإلػالَ ػٍ ٝاٌطفً.كاه اٌفىو ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ.ػّبْ .33ٓ.1998 .3ٛ.

20نوفمبر .1963وفي السعودية بدأ التمفزيوف في 17تموز ،1965كما شيدت األردف االفتتاح

الرسمي لمتمفزيوف عاـ .1968

و في المغرب العربي عرفت الجزائر التمفزيوف عاـ ،1956وفي تونس  01كانوف الثاني،1966

وأنشئ التمفزيوف الميبي في  24كانوف األوؿ .5331968
 .2أىمية التمفزيون وتأثيره عمى األطفال:

يمعب التمفزيوف دو ار ىاما في حياة الطفؿ وخاصة في مرحمة الطفولة المبكرة مف ثبلث سنوات إلى
ست سنوات حيث يعمؿ كمدعـ قوي ومنشط لعممية التعمـ في كؿ مف الفصؿ الدراسي وفي المنزؿ

كما يوفر التمفزيوف مف خبلؿ ما يعرؼ مف برامج وفقرات كثيرة مف الفرص لتنمية الميارات المغوية
مف خبلؿ القصص التي يعرضيا ،وينمي أيضا القدرات العقمية لدى الطفؿ مف خبلؿ ما يعرضو

مف مفاىيـ جديدة لمطفؿ وينمي لديو القدرة عمى التفكير واالستنتاج والمناقشة.
ونتيجة لما يتسـ بو الطفؿ في ىذه المرحمة مف سمات عقمية وما يتصؼ بو في ىذه المرحمة مف
كونيا مرحمة التفكير اإلدراكي لكؿ ما حولو ،يسيـ التمفزيوف كوسيمة اتصاؿ بمخاطبة حاسة البصر

وىي أولى الحواس في عممية إدراؾ األشكاؿ ،وأكثر الحواس استخداما في اكتساب المعمومات

والمفاىيـ ،كما يتسـ التمفزيوف بأنو أكثر الوسائؿ إيضاحا ولديو القوة عمى التفسير والتوضيح لما
تمتاز مشاىدتو مف خاصية الجم بيف الصوت والصورة وتزيد األلواف مف واقعيتيا وأىميتيا في

إظيار التفاصيؿ وتحويؿ المعمومات في ذاكرة الطفؿ وتنميتو فكريا وعقميا.534

وىناؾ العديد مف الدراسات التي أثبتت أىمية التمفزيوف كوسيمة اتصاؿ وكذلؾ فعالية عناصر

الصوت والصورة والعناصر الفنية في التأثير عمى الطفؿ ومنيا إحدى الدراسات بالياباف حوؿ
مقارنة التعميـ بواسطة التمفزيوف بالتعميـ في المدرسة توصمت الدراسة إلى حقيقة أف لمبرامج

التمفزيونية تأثي ار مفيدا لمذكاء العاـ فالبرنامج ترف مستوى المعرفة بالعالـ كما أنيا تساعد األطفاؿ
عمى اكتشاؼ عالميـ كما تساعدىـ في عممية تشكيؿ البنى المعموماتية و الرمزية والفكرية.
ودراسة ل ػ أني ستاسي بيير  1996التي ىدفت إلى دراسة رد فعؿ األطفاؿ لما يتعممونو مف

التمفزيوف وذلؾ مف خبلؿ تحديد كـ االنتباه البصري الذي يولونو لمتمفزيوف ،وقد أجري البحث عمى
العينة مف األطفاؿ مابيف السابعة والعاشرة مركزة عمى االنتباه البصري لدييـ وأنماطو والذاكرة مف
خبلؿ برنامج تمفزيوني كوميدي ،وذلؾ مف أجؿ تقييـ رد فعؿ األطفاؿ تحت ظروؼ وشروط
المشاىدة المختمفة وقد وضعت ثبلث شروط مختمفة لتغيير كـ االنتباه البصري لدييـ ،اثناف منيما
تـ التقميؿ االنتباه البصري إلى البرنامج والثالث تـ تقسيـ انتباه األطفاؿ مابيف التمفزيوف واألنشطة
533أٍبِخ ظبفو وجبهح.اٌجواِظ اٌزٍفي١ٔٛ٠خ ٚاٌزْٕئخ االعزّبػ١خ ٌالٛفبي.1ٛ.كاه إٌٚٙخ اٌؼوث١خ.ث١وٚد.148 ٓ.2009.
534ئٕ٠بً ِؾّل ٔبٍخ.اإلػالَ اٌّوئٚ ٟرّٕ١خ موبءاد اٌطفً اٌؼوث.1ٛ.ٟكاه اٌفىو.ػّبْ.43ٓ.2009.

األخرى وقد قدمت قصة تمفزيونية تقدـ معمومات مسموعة أو مرئية لؤلطفاؿ وتـ مف خبلليا قياس
االنتباه البصري لممعمومات المقدمة مف خبلؿ تقرير مستمر لسموؾ األطفاؿ أثناء المشاىدة وقد

أظيرت النتائج تنوع كـ االنتباه البصري تبعا لتنوع شروط وظروؼ المشاىدة حيث أظير األطفاؿ
األكبر سنا مقدرة لممحافظة عمى انتباىيـ تجاه البرامج ،كما أظيرت النتائج أف كؿ أطفاؿ سف
السابعة والعاشرة كاف لدييـ إحساس عاؿ بأىمية المحتوى المقدـ في التمفزيوف كما أكد األطفاؿ أف
العناصر المتوافرة في القصة والبرامج التمفزيونية المقدمة ليـ مثؿ الحركة والتنوي في استخداـ

مؤثرات الصوت والصورة بطرؽ مختمفة ساعدىـ في فيـ المحتوى واعادة صياغة القصة بأسموبيـ،
كما يوجد لدييـ ميوؿ في أف تقسـ اىتماميـ مابيف التمفزيوف واألنشطة األخرى.

ونتيجة لما تأكده الدراسات مف أىمية التمفزيوف كوسيمة اتصاؿ فقد أعطى خبراء عمـ النفس
واالجتماع المتخصصوف في مجاؿ اإلعبلـ والجماىيرية اىتماما خاصا لتأثير التمفزيوف عمى
الطفؿ ،كما أجم الباحثوف عمى أف األطفاؿ ىـ أكثر الفئات تأث ار ببرامج التمفزيوف ويرجعوف ذلؾ

إلى عامميف ىما.

 .1أف الطفؿ يستمد كثي ار مف خبرتو عف الحياة مف برامج التمفزيوف ،وأف خبراتو الواقعية
الواعية غير محدودة ،ولذلؾ يتقبؿ ما يعرضو التمفزيوف دوف مناقشة بصيرة أو تفكير ناقد
فتكوف درجة امتصاصو لممادة المعروضة أكبر مما يمكف في مرحمة الطفولة المبكرة
 .2العامؿ الثاني يمخص في أنو كمما كاف سف الفرد وقمت خبرتو صعب عميو الفصؿ بيف

الواق الحقيقي الذي يعيش فيو والواق الخيالي الذي تقوـ عميو البرامج ،وكذلؾ غالبا يعتقد

أف ما يقدمو التمفزيوف حقيقة واقعة.
ويعد التمفزيوف ذو تأثيرات كبيرة عمى الطفؿ ،ويقصد بالتأثيرات أي تغييرات في معارؼ وأفكار
األطفاؿ أو في اتجاىاتيـ وقيميـ وعبلقاتيـ وسموكياتيـ ،وذلؾ نتيجة لمشاىدة البرامج التمفزيونية
فتثير انتباىيـ ويدركوف ما بيا مف معارؼ ومعمومات وقد يتعمموف منيا ،وقد يغيروف مف اتجاتيـ
أو يكونوف اتجاىات جديدة أو مف سموكياتيـ القديمة .

ويتضح مما سبؽ أف لمتمفزيوف تأثير كبير عمى األطفاؿ في جوانب شتى فيو يساعد عمى تطوير
ذىف الطفؿ وتنمية قدرة العقؿ لديو كما يسيـ في تنشيط خياؿ الطفؿ وتنمية التفكير اإلبتكاري
ويساعد في تنمية جوانب النمو المغوي ويعمؿ عمى ترسيخ القيـ التربوية وتنمية الميارات

االجتماعية في نفوس األطفاؿ.535

 .1اآلثار اإليجابية والسمبية لمتمفاز في تنشئة األطفال :

أ -/اآلثار اإليجابية لمتمفاز في تنشئة األطفال:
535ئٕ٠بً ِؾّل ٔبٍخ.اٌّوعغ ٔفَٗ.54 ،48 ٓ ٓ.

مف المؤكد أف التمفاز بما يعرضو ىو أكثر وسائؿ اإلعبلـ تأثي ار في المجتم ككؿ وعمى األطفاؿ

بشكؿ خاص ،وذلؾ لطريقة عرضو لمبرامج فاأللواف الجميمة واألصوات اإليقاعية الصاخبة
والحركات السريعة كميا وسائؿ إثارة وتشويؽ غير محدود تجعؿ األطفاؿ يجمسوف حوؿ التمفاز
لساعات طويمة ،السريعة كميا وسائؿ إثارة وتشويؽ غير محدود تجعؿ األطفاؿ يجمسوف حوؿ
التمفاز لساعات طويمة ،ناىيؾ عف أنو ىذه في ىذه األياـ متاحة لمجمي في حيف الذيف ال
يشاىدونو ويتابعوف برامجو ىـ أفراد قبلئؿ لقد أصبح التمفاز بديبل عف الجمسات العائمية وأصبح

مصد ار لمتسمية لقسـ كبير مف الناس في حيف أحسف الكثير غيرىـ استغبللو فكاف لو آثار إيجابية
واضحة المعالـ كأي وسيمة مف وسائؿ اإلعبلـ فيو سبلح ذو حديف يجد فيو كؿ إنساف بغيتو
وخاصة في ىذه األياـ بعد أف انتشرت الفضائيات اإلسبلمية بشكؿ عاـ
ومف خبلؿ ىذا نذكر األثر اإليجابي عمى تنشئة الطفؿ:536
 -زيادة االىتماـ بالديف.

 زيادة المحصوؿ المغوي. زيادة الرصيد المعرفي. تحقيؽ السموؾ المرغوب فيو. استثارة الخياؿ لدى الطفؿ. تحقيؽ التربية االجتماعية التي تأتي في مقدمة القيـ االجتماعية . -تنمية الميارات العقمية لدى الطفؿ.

 تنمية الثقة بالنفس والقدرة عمى التفكير السميـ وتنمية القدرات الخبلقة لدى الطفؿ.ب -/اآلثار السمبية لمتمفاز في تنشئة األطفال:

ينظر كثير مف اآلباء إلى جياز التمفاز نظرة سطحية ،كمف ينظر إلى قنبمة عمى أنيا مجرد كرة
حديد يمكف ركميا والمعب بياػ وال يعبأ بما في داخميا مف المواد المتفجرة والقاتمة  ،ينظروف إلى
التمفزيوف عمى أنو مجرد جياز تسمية وال يأبيوف لمضموف ما يبثو مف مواد سيئة وضارة.

فمف باب التسمية ىذا تدخؿ الشرور والمفاسد إلى عقوؿ األطفاؿ وأنفسيـ فبعضيا يظير فو ار في

أقواؿ الطفؿ وتصرفاتو ،وبعضيا ال يظير فو ار وانما م مرور الزمف ،حيث يستمر دخوؿ ىذه
الشرور والمفاسد بانتظاـ وتتراكـ في داخؿ نفس الطفؿ وتدخؿ في صميـ قناعاتو الشخصية عمى
أنيا جزء حقيقي مف السموؾ اإلنساني واالجتماعي ،وعندما يكبر ويصؿ إلى مرحمة المراىقة حيث
تبرز شخصيتو ويزداد استقبلال عف الكبار ،تظير ىذه األمراض في أخبلقو وتصو ارتو وسموكو
وأقوالو ،ويبدأ في التعامؿ م أىمو وم الناس مف خبلؿ ما تجم لديو مف مشاىداتو التمفزيونية
ٕ536الػ ِؾّل ػجل اٌؾّ١ل .اإلػالَ ٚاٌطفً اٌؼوثِ.1ٛ.ٟإٍَخ ١ٛجخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ.164ٓ.2012.

والتأثير السمبي يظير عمى الطفؿ مف خبلؿ:537

 أف الطفؿ يتأثر سموكو نحو العدواف بمشاىدتو لمتمفاز اكتساب األطفاؿ سموكيات عدوانية مخيفة اتساع العزلة االجتماعية بيف الطفؿ وأفراد أسرتو ومحيطو إضاعة الوقت في قضاء أكبر حجـ ساعي أماـ التمفاز. انصراؼ الطفؿ نحو البرامج التمفزيونية عمى حساب مواعيد المذاكرة . -يحد مف حركة الطفؿ ونشاطو مما يؤدي إلى الكسؿ والخموؿ.

 اكتساب سموكيات وقيـ غير مرغوب فييا تتنافى م الديف واألخبلؽ. تقميد الطفؿ لمعادات الغريبة التي ليس ليا صمة بديننا اإلسبلمي . -بروز مفاىيـ وقيـ فاسدة باطمة فييا كثير مف األخطاء حتى اإلعتقادية منيا.

 .1العوامل التحفيزية التي تساىم في تأثر الطفل بالتمفزيون :
أ -/العمر:

في تقرير إنجميزي نشر عاـ  1969تبيف أف األطفاؿ في عمر  6سنوات يفيموا تفاعؿ وتتاب

أحداث البرنامج المعروض ،كما توصمت الدراسة إلى أف األطفاؿ قبؿ عمر 6سنوات يدركوف كؿ
شيء في التمفزيوف كما لو كاف حقيقة صادقة وىناؾ خبلصة أساسية توصمت إلييا البحوث وىي
أف الطفؿ في السنوات المبكرة مف عمره ،يمر مف خبلؿ مرحمة نمو مبكر لمعمميات المعرفية تقيد
فيمو لمضموف الشيء المدرؾ ،ولذلؾ فالطفؿ في ىذا السف يدرؾ ويفيـ مضموف البرنامج التمفزيوني
بناءا عمى إدراكا تو وخبراتو المحدودة والعوامؿ الذاتية وليس بناءا عمى اإلدراؾ الموضوعي.

لذلؾ فتأثير التمفزيوف يكوف أعظـ في أطفاؿ ما قبؿ المدرسة االبتدائية ،وىذه النتائج تتفؽ م ما

توصؿ إليو عمـ النفس النمو ،حيث توصؿ العمماء إلى أف الطفؿ في سف 3سنوات يكوف عاج از
عف التمييز الدقيؽ بيف الشخص والموقؼ الذي يوجد فيو أو بيف الشيء ومحيطو.
ولذلؾ كثي ار ما يعمـ الطفؿ تجاربو عمى اآلخريف وتجارب اآلخريف عمى نفسو .فيكوف عنده خمط
بيف الحقيقة والخياؿ .ومف ىنا يأتي تأثير العوامؿ الخارجية ومنيا التمفزيوف في تكويف المفاىيـ

والقيـ لمطفؿ فيصبح ما يسم ويشاىد جزءا مف حياتو الخاصة التي تؤثر فيو  .فالبرنامج المخيؼ
يؤدي إلى التوتر والخوؼ عند النوـ .ومما الشؾ فيو أف تكرار واستمرار مثؿ ىذه التوترات أماـ
الطفؿ يؤدي إلى أف تصبح جزءا مف مكوناتو السيكولوجية في الطفولة وبالتالي جزءا مف مفاىيمو
وقيمو وشخصيتو في الكبر.
ب -/مدة المشاىدة ونوعية التأثير:

ٕ537الػ ِؾّل ػجل اٌؾّ١لٔ.فٌ اٌّوعغ.171ٓ.

إف تعبير التأثيرات يغطي تنوعا واسعا مف النتائج ،فالتأثيرات يمكف أف تكوف غير مباشرة كأف يكوف الوقت

المستغرؽ أماـ التمفزيوف سببا في إبعاد األطفاؿ عف ممارسة بقية النشاطات ،ويمكف أف تكوف مباشرة كأف
يتعمـ الطفؿ حقيقة أو شكبل مف أشكاؿ السموؾ نتيجة اكتساب مفاىيـ وقيـ جديدة .
وتتضمف التأثيرات أمو ار عدة كأف تكوف إجابات عاطفية ،تحوالت في المواقؼ أو تغيرات في نظرة
الطفؿ إلى العالـ ،بعد تعرضو ألنواع معينة مف البرامج اإلعبلمية وىناؾ أدلة بأف األطفاؿ الذيف
يمضوف وقتا متأخ ار أماـ التمفزيوف ىـ ذوي الذكاء المنخفض ،أو ينتموف إلى منازؿ تكوف الرقابة

األسرية فييا مصابة بانحبلؿ ومتباعدة وحيث يكوف األداء في المدرسة غير ميـ.

ويوضح إيميز أي ماكوبي أف األطفاؿ الذيف يشاىدوف التمفزيوف بدال مف إنياء واجباتيـ المدرسية
يقوموف بأشياء أخرى إذ لـ يكف ىذا الجياز متوفرا.
ومف ىنا تأتي المحاذير مف تعميـ األحكاـ فاألطفاؿ مف مختمؼ الثقافات ربما يأتوف بتجارب
وخبرات وقدرات مف وسائؿ اإلعبلـ ويستخدمونيا ألىداؼ مختمفة ويبدوف ردود فعؿ مختمفة.

ويرى والير شراـ ورفاقو أيضا أنو اإلدماف عمى مشاىدة التمفزيوف ىي عادة دليؿ أو إشارة عمى

الطفؿ القمؽ وأف الوسيمة اإلعبلمية ىي أمارة ليذا القمؽ أو االنزعاج وليست سببا لو ومف النادر
جدا أف يرفض الطفؿ العادي فرصة التفاعؿ م األصدقاء أو يرتبط بألعاب منظمة لصالح واحد

مف أجيزة اإلعبلـ.538

ت -/الدور الثقافي واالجتماعي في تأثير التمفزيون:
يبلحظ العمماء أف األطفاؿ الذيف ينتموف إلى والديف متعمميف تعميما عاليا ال يشاىدوف التمفزيوف

بنفس الكمية التي يشاىدىا األطفاؿ الذيف ينتموف إلى والديف أقؿ تعميما.كذلؾ فإف أطفاؿ الطبقة
الوسطى ،الذيف يعتنقوف تصورات ذىنية لمنشاط والعمؿ والتحسيف الذاتي ،التمفزيوف أقؿ مف أطفاؿ
العائبلت الذيف ال يحمموف ىذه التصورات .
ويرى ـ.ابرامز  m.Abramsبشكؿ عاـ أف الحالة االجتماعية واالقتصادية مرتبطة بشكؿ إيجابي
باستخداـ الوسائؿ المقروءة ومرتبطة بشكؿ سمبي باستخداـ الوسائؿ المرئية  .كذلؾ فإف الطفؿ ذو

الذكاء المنخفض ومف عائمة ذات ثقافة ضعيفة ،ىو أكثر احتماال لينتقي مضمونا مسميا كمقابؿ
لممضموف الحقيقي الواقعي مثؿ األخبار والبرامج الوثائقية وىذا بعكس ما يفعمو الطفؿ الذي يتمت
بالذكاء المرتف ومف عائمة ذات ثقافة عالية.
وتبقى ىناؾ حاالت تبيف منيا أف األطفاؿ األكثر ذكاء ومف الطبقة الوسطى ومف عائبلت ذات
ثقافة عالية ،قد وجدوا كمستخدميف كثر لمتمفزيوف وتبيف أيضا أف الطفؿ الذي ال يشعر باألماف
وخاصة أولئؾ الذيف يعجزوف عف كسب األصدقاء ىـ أكثر احتماال لمجوء إلى التمفزيوف .
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وينطبؽ نفس األمر عمى بعض األطفاؿ الذيف ىـ في طور النمو االجتماعي األعمى ويعيشوف

حالة صراع داخؿ العائمة ،أو يجابيوف قيودا عائمية أوال يعامموف بدؼء الح اررة والعاطفة فقد تبيف
أنيـ يشاىدوف التمفزيوف كثيرا.
ث -/الردود العاطفية نحو التمفزيون:
تبيف إحدى الدراسات التي أجريت في الثبلثينات حوؿ ردود األطفاؿ العاطفية نحو األفبلـ وذلؾ برصد وتحميؿ
اإلجراءات السيكولوجية كدقات القمب والتنفس والقشعريرة ،أف تغيرات في المشاعر والعواطؼ قد ارتبطت بالمشيد
عمى الشاشة وأف مختمؼ األطفاؿ قد أظيروا ردودا مختمفة فالبنات قد استجابوا بطريقة أشد قوة مف خبلؿ
المشاىدة الرومانسية وأبدى الذكور نفس األمر خبلؿ مشاىدة الصراع والعراؾ وتبيف أف مضموف البرامج قد
يخيؼ األطفاؿ ،فالتيديد بالخطر وخاصة إذا كاف ذو طبيعة غير عادية ،فإنو غالبا ما يزعج األطفاؿ أما العنؼ
الناب مف ممارسات اعتيادية في المجتم كحرب المسدسات الغربي فإنو يجري تقبمو كعادة متبعة وتقميدية وقميبل
ما يثير الخوؼ وفي حاؿ وض سكيف حاد مثبل عمى عنؽ إنساف فإنو ربما يثير الفزع والخوؼ ،وىناؾ أيضا
مضاميف تذكر األطفاؿ بأنفسيـ ،كالخوؼ مف الظممة والوحدة والسأـ فيي غالبا ما تخيفيـ ،فالخوؼ مف

المجيوؿ غير المعروؼ ىو شعور قوي واذا انبعث في األطفاؿ فإنيـ يستجيبوف لو بقوة.539
 .1واقع برامج األطفال في القنوات العربية:
 ندرة المادة الكرتونية اليادفة لؤلطفاؿ. ندرة المسرحيات والمنوعات اليادفة التربوية لؤلطفاؿ. القمة العددية مف حيث الساعات. اعتماد البرامج المستوردة أكثر مف . %50 -اعتماد التوجيو المباشر في الغالب.

 التركيز عمى التصوير داخؿ األستوديو. االعتماد واس النطاؽ عمى أفبلـ الكرتوف وكأف ىنالؾ معادلة خاصة بيذا الجانب:تمفزيوف+طفؿ= أفبلـ كرتوف
 احتواء الكثير مف األفبلـ الغربية عمى مشاىدة ال تميؽ بالطفؿ وتؤثر عمى سموكو وأخبلقومنذ نعومة أظافره ،وىي عادية جدا لدى الغرب مثؿ:

 الرقص والغناء والموسيقى
 القببلت بيف الجنسيف
 العبلقة العاطفية بيف األوالد والبنات
 الصراع بيف الذكور عمى فتاة واحدة.
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 .1احتواء بعض أفبلـ الكرتوف الغربية عمى شعوذة وانحرافات عقائدية فيما يتعمؽ بالخالؽ عز
وجؿ افتراض وجود اهلل فوؽ السحاب ،وصعود البعض إليو وأحيانا يكوف عمبلؽ متوحش

وما حدث مف مطاردات بيف الصغار وىذا العمبلؽ).
 .2غياب البعد األخبلقي في كافة ما يعرض مف أفبلـ الكرتوف الغربية وىي في معظميا
تشغؿ وقت الطفؿ وتسميو دوف أدنى فائدة ىذا إف خميت مف السمبيات المذكورة سابقا.
 .3انتشار العنؼ وثقافتو في أغمب أفبلـ الكرتوف.

وفي دراسة عمى عينة مف أطفاؿ الرياض حوؿ أفضؿ برامج األطفاؿ مرتبة  :كابتف ماجد،

سالي  ،سبلحؼ النينجا ،نساء صغيرات والتي تحتوي الكثير مف السموكيات السمبية واألفعاؿ

المخالفة لمديف االحتفاؿ بالكريسماس وضـ اليديف إلى الصدر قبؿ األكؿ)540

-6كيفية حماية أطفالنا من خطر وسائل اإلعالم ومدى أىمية مرحمة الطفولة:
 -1دور األسرة في حماية الطفل :

إف دور األسرة ال ينتيي عند وض الطفؿ أماـ الجياز ،وال أف تنتظر مف وسائؿ اإلعبلـ أف تقوـ
بدور المربي بالنيابة عنيا إف االىتماـ بالطفؿ قبؿ سف السادسة والحفاظ عميو مف كؿ ما يمكف أف
يكوف لو أثر سمبي عمى شخصيتو يندرج تحت دور األسرة الكبير الذي يتمثؿ في تفعيؿ الدور

التربوي لؤلبويف ،وتقنيف استخداـ وسائؿ اإلعبلـ المختمفة داخؿ البيت ،فبل يسمح لؤلطفاؿ بالبقاء
لمدة طويمة أماـ ىذه الوسائؿ دوف رقيب وتقميص الزمف بالتدريج وأف تترؾ األجيزة في مكاف
اجتماع األسرة بحيث ال يخمو بيا الطفؿ في غرفتو.
ويصبح مف الضروري أف يشاىد الكبير م الصغير ،وأف يق أر الوالداف م األبناء وال يترؾ

الصغار ىدفا لمتأثيرات غير المرغوبة لثقافات غريبة ،عف مجتمعنا العربي المسمـ ونقؼ نحف
الكبار نشكو مف الغزو الثقافي لؤلمة فالرقابة عمى ما يعرض لؤلطفاؿ والبقاء معيـ أثناء العرض
مف أجؿ توجيو النقد ينمي لدى الطفؿ القدرة عمى النقد وعدـ التمقي السمبي وال ينبغي أف تغفؿ
وسائؿ الترفيو األخرى كالخروج والنزىات والمعب الجماعي وغيرىا فميا أثرىا عمى عدـ المتابعة
وعدـ االلتصاؽ بيذه الوسائؿ اإلعبلمية وتقميؿ حجـ التأثر السمبي.
 -2دور المتخصصين في أقسام برامج األطفال:

ال ننكر في ىذا المقاـ الدور الذي تمعبو وسائؿ اإلعبلـ في إعداد البرامج المحمية بواسطة تربوية
استشارية ومتخصصيف في أقساـ البرامج واعداد المواد اإلعبلمية التي تتناسب م المراحؿ العممية
المختمفة وتطوير اإلنتاج المحمي عمى أساس عقائدي وبيئي وتربوي يناسب األطفاؿ وحاجاتيـ.

ٕ _ 540الػ ِؾّل ػجل اٌؾّ١لِ .وعغ ٍجك مووٖ.50 ،49 ٓ ٓ .

إف القائميف باالتصاؿ بالطفؿ عبر وسائؿ اإلعبلـ دو ار كبي ار في االىتماـ بالطفؿ وفي الحفاظ

عمى اليوية العربية اإلسبلمية ألطفالنا مف خبلؿ توفير البديؿ اإلعبلمي والثقافي اإلسبلمي ليكوف
متواجدا جنبا إلى جنب م المنتج اإلعبلمي الثقافي األجنبي في عصر الفضاء وعصر المعمومات

ويكوف ذلؾ عبر إبراز التاريخ اإلسبلمي وأبطالو الذيف تحفؿ الصفحات بأحداثيـ وخبراتيـ ،وليكف
القصص القرآني الكريـ النب األوؿ التي تستقي منو ىذه البطوالت وصورة القدرة مثؿ قصة
فرعوف وموسى .ويمكف أف تحؿ شخصيات إسبلمية مثؿ عمر بف عبد العزيز واألئمة األربعة

وكبار العمماء والمسمميف محؿ بات ماف وأبطاؿ الديجيتاؿ في نفوس وعقوؿ أبنائنا ،فإف األبناء

عندما يعيشوف في أجواء الصالحيف سيكبروف وىـ يحمموف طموحيـ وأحبلميـ.
 -3دور الرقابة:

وميما بمغ حجـ الدعوة إلطبلؽ الحريات فإف عمى الدولة أف تتحرى األمانة في اختيار األنظمة
التقنية المناسبة التي تحمي المجتم قبؿ فوات األواف وأف تضطم مسؤوليتيا كاممة في تقدير حدود
االنفتاح والتوجيو والرقابة لتحقيؽ التوازف كما أف مراقبة البرامج المستوردة تمن ما يتعارض م

المثؿ والقيـ الدينية واالجتماعية والحقائؽ التاريخية واالتجاىات الفكرية الطبيعية المتعارؼ عمييا .

وىكذا تكوف وسائؿ اإلعبلـ مطوعة لمحفاظ عمى الموروث الحضاري ،وتضيؼ إليو كؿ جاد وناف
بطرؽ فعالة تستولي عمى العقوؿ وتحوؿ دوف استيبلء ثقافي إعبلمي يييمف عمى الطفؿ ،ويدخؿ
عميو بما يخالؼ دينو وقيمو وتقاليد بيئتو وعقيدتو وبذلؾ تكوف وسائؿ اإلعبلـ مؤثرة إيجابا في
تكويف اتجاىات الطفؿ وميولو وقيمو ونمط شخصيتو ،بما يعكس التميز والتنوع الثقافي العربي

واإلسبلمي حتى ال نكوف أمة متفرجة في الصفوؼ األخيرة ،أمة قد تضحؾ مف جيميا األمـ.541
 -4أىمية مرحمة الطفولة:

الطفولة ىي أرض خصبة لمبناء والنمو .ولمطفؿ أىمية كبرى في حياة كؿ المجتمعات فكمما تقدـ
المجتم في مضمار الحضارة زاد اىتمامو بأطفالو وزادت أوجو الرعاية التي يقدميا ألطفالو.
فاالىتماـ بالطفؿ صورة مف صور التحضر والرقي ،فضبل عف كونو مطمبا إنسانيا محتوما كاف
البد مف أف تيتـ المجتمعات بأطفاليا ،وذلؾ ألف طفؿ اليوـ ىو رجؿ الغد .بؿ ألف أطفالنا فمذات
أكبادنا ،ونحف نشعر بالسعادة عندما نراىـ سعداء ،فسعادة أطفالنا جزء ال يتج أز مف سعادتنا وعمى

حد التعبير القرآف الكريـ ":الماؿ والبنوف زينة الحياة والدنيا"  .فإذا كانت سعادة اإلنساف أم ار ميما
وحيويا بصفة عامة فإف سعادة الطفؿ ذات أىمية خاصة وذلؾ ألف ما يمقاه الطفؿ مف خبرات سارة
أو قاسية ،يترؾ بصماتو وآثاره عمى حياة الطفؿ في مراحؿ حياتو األخرى فحياة اإلنساف سمسمة
متصمة الحمقات ،يتأثر فييا الحاضر بالماضي ويؤثر الحاضر في المستقبؿ والشؾ أف خبرات
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الطفولة تنعكس عمى شخصية الطفؿ في شتى مراحؿ حياتو ،فالطفولة السعيدة تقود إلى مراىقة

سعيدة والمراىقة السعيدة تقود بدورىا إلى مرحمة الشباب السعيد.

فالطفولة مرحمة األساس والتكويف لجمي سمات الفرد وتكويناتو الوراثية والبيئية .وىي التي تحدد
أبعاد نموه الرئيسية  .ولكؿ مرحمة مف مراحؿ النمو خصائصيا الجسمية والحركية والعقمية
واإلدراكية ،وكذلؾ المغوية والجمالية واالنفعالية والروحية والدينية وىي أيضا مف مرحمة ميمة مف
مراحؿ تكويف شخصية اإلنساف ألنيا مجاؿ إعداد وتدريب الطفؿ لمقياـ بالدور المطموب منو في الحياة.

إف الطفؿ كائف حي يستقي أنوار الحياة ممف أواله عناية ،فيو ليس بغرائزي فقط .ولمصمحة

المجتم مف الضروري أف يكمؿ الطريؽ مف حيث انتيى اآلخروف ال مف حيث بدؤوا ،ومف ىنا
يحدث التطور والتقدـ ،ولذا نرى المؤسسات الرسمية والشعبية في مختمؼ أنحاء العالـ وكذلؾ
المنظمات الدولية والمحمية ،ونرى المجتمعات أفرادا وجماعات يولوف الطفولة بالغ عنايتيـ فسنوا
دساتير ،ووضعوا القوانيف واىتموا باألطفاؿ صحيا ونفسيا وتربويا ألنيـ أدركوا بالفعؿ أىمية المرحمة
التي ينطمؽ منيا اإلنساف إلى الحياة ،معتمدا عمى تجارب اآلخريف فتتشكؿ شخصيتو وتتحدد

مفاىيمو ،وتترسخ معتقداتو ويؤىؿ ليتسمـ دوره بفعالية في المستقبؿ.542
ثالثا :تحميل البيانات ونتائج الدراسة.

جدول يوضح الحجم الساعي لمشاىدة الطفل لمتمفزيون
العدد

النسبة

اإلجابة

العينة

أقل من ساعتين

96

%87.27

أكثر من ساعتين

14

%12.73

المجموع

110

%100

التعميؽ  :يبيف الجدوؿ معرفة الحجـ الساعي لمشاىدة الطفؿ الجزائري لمتمفزيوف ومف خبلؿ النتائج
المتحصؿ عمييا في الجدوؿ أعبله يتبيف ما يمي  %87.27مف األطفاؿ يشاىدوف التمفزيوف بما
يقدر أقؿ مف ساعتيف ،بينما  %12.73منيـ يشاىدونو بنسبة أكثر مف ساعتيف وىي نسبة قميمة
جدا تعكس المكانة التي يحظى بيا التمفزيوف عند األطفاؿ .ولعؿ السبب الرئيسي في ىذه المشاىدة

إلى أف التمفزيوف ال يشغؿ الحيز األكبر في اىتمامات الطفؿ الجزائري ويرج ذلؾ إلى وجود وسائؿ
واىتمامات أخرى كالمعب والنوـ والدراسة يقضي فييا الطفؿ جؿ أوقاتو.

جدول يوضح األسباب التي تجعل اآلباء يتدخمون في اختيار برامج تمفزيونية ألبنائيم
العدد

النسبة

اإلجابة

العينة

حتى ال ينشغل عن الدراسة

24

%21.82

التعرف عمى ما يشاىده الطفل

17

%15.45

الختيار برامج التي تناسب الطفل

39

%35.45

لمراقبة اختياراتو

30

%27.28
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المجموع

%100

110

التعميؽ :مف خبلؿ ىذا الجدوؿ نسعى لمعرفة األسباب التي تجعؿ األولياء يتدخموف في اختيار
البرامج التمفزيونية ألطفاليـ ومف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا في الجدوؿ أعبله تبيف أف
 %21.82يتدخموف حتى ال ينشغؿ الطفؿ عف دراستو ،و %15.45يروف ضرورة التدخؿ لمتعرؼ
عمى ما يشاىده الطفؿ مف برامج ،ويعود ذلؾ مف أجؿ توجيو الطفؿ النتقاء أحسف البرامج .وما
نسبتو  %35.45يتدخموف الختيار البرامج التي تناسب أطفاليـ ،و %27.28يتدخموف فقط لمراقبة

اختياراتو ولعؿ يرج ذلؾ بداعي الفضوؿ.

جدول يوضح ما إذا يتبنى الطفل القيم الجمالية لمبرامج التمفزيونية
العدد

النسبة

اإلجابة

العينة

نعم

74

%67.27

ال

36

%32.73

المجموع

110

%100

التعميؽ :اليدؼ مف إدراج ىذا الجدوؿ ىو معرفة ما إذا يتبنى الطفؿ مف خبلؿ ما يشاىده في
التمفزيوف لمقيـ الجمالية ونتائج الدراسة المبينة في الجدوؿ أف ما نسبتو  %67.27يروف أف الطفؿ
يتبنى قيـ جمالية مف خبلؿ ما يشاىده في التمفزيوف وتؤثر في تذوقو لمجماؿ كالجماؿ في المضموف
والشكؿ والترتيب وكؿ ما ىو جميؿ ويرج ذلؾ ربما لما تحتويو البرامج المتمفزة في مضمونيا
ألبعاد جمالية تظير في تصرفات أبطاؿ أفبلـ الكرتوف وفي التناسؽ الموني والترتيب المنظـ
لمحمقات وكذا تظير القيـ الجمالية في مقدـ البرنامج وممبسو وطرؽ عرضو  .بينما  %32.73مف
اآلباء ال يعتقدوف أف الطفؿ يتبنى قيما جمالية مف خبلؿ برامج التمفزيوف.
جدول يوضح ما إذا يتبنى الطفل قيما دينية لمبرامج التمفزيونية
العدد

النسبة

اإلجابة

العينة

نعم

61

%55.45

ال

49

%44.55

المجموع

110

%100

التعميؽ :مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا في الجدوؿ أعبله تبيف ما يمي %55.45 :مف
األولياء يروف أف الطفؿ يتبنى قيـ دينية مف خبلؿ ما يشاىده في التمفزيوف كالصبلة والصدؽ

ومساعدة اآلخريف واحتراميـ .ولعؿ يرج ذلؾ لمبرامج الدينية الموجية لمطفؿ وأفبلـ الكرتوف
المتعمقة بسرد قصص األنبياء والصالحيف.بينما  %44.55مف اآلباء ال يعتقدوف أف الطفؿ يتبنى

قيما دينية مف خبلؿ برامج التمفزيوف .ولعؿ السبب في ذلؾ يعود لعدـ قدرة الطفؿ عمى فيـ ىذه
القيـ مف خبلؿ برنامج تمفزيوني أو فيمـ كرتوني وكذلؾ غياب التربية الدينية مف طرؼ الوالديف.

الخاتمة :
كاف ظيور التمفزيوف الذي أعتبر وسيمة ذات وزف ثقيؿ وقوي جمب الحشود مف الجماىير الشعبية

وحقؽ التمفاز وفي مدة قصيرة ما لـ تحققو الوسائؿ اإلعبلمية األخرى ،كما كاف لو تأثي ار اجتماعيا
مذىبل ،ويعد ىذا األخير أحد الوسائط التي تنقؿ أنواع متعددة مف الثقافة إلى الطفؿ.

في حيف أكدت الدراسات أف اإلثنى عشر سنة األولى مف عمر الطفؿ البد أف يعيشيا بتفاصيميا
وتأكد أف الطفؿ بحاجة ألف ينمو مف الناحية الجسمية والنفسية والعقمية ولكي ينمو نموا سميما
يحتاج إلى وسائؿ متعددة مف بينيا التمفزيوف والبرامج المخصص لو.

فقد ترب التمفزيوف وبدوف منازع عمى قموب األطفاؿ التي تتاب باىتماـ ولساعات طويمة متصمة أو

متقطعة كؿ ما يعرض مف أحاديث وصور مما جعؿ الكثير مف االتجاىات يقدـ ليا انتقادات كثيرة
مف بينيا أنيا أصبحت أخطر وأىـ قنوات االتصاؿ الجماىيري في ىذه األياـ عمى األطفاؿ نظ ار
النبيارىـ بيا بشكؿ كبير وباعتبارىا فئة حساسة يمكف أف تمتص قيما ومفاىيـ مف خبلؿ الشاشة
بدوف تنقية إال أنو يبقى مف الصعب أف نصدر أحكاما قاطعة فيما يتعمؽ بالبرامج التمفزيونية وآثرىا
عمى األطفاؿ  ،فنقوؿ أنيا نافعة أو ضارة ذلؾ ألف النف والضرر ربما يعتمد عمى الطفؿ نفسو

وعمى قدرتو واستعداده وذكائو وتنشئتو األسرية وحتى اتصالو الشخصي بأقرانو وغيرىـ مف البيئة
المحيطة بو.
كما أف مرحمة الطفولة تعد الفترة األكثر خصوبة وأىمية في بناء شخصيتو الناشئة والسمات
الثقافية التي تتدخؿ في كيانيا يصعب أحيانا تغيير البعض منيا لذا فميما اختمفت مجاالت ثقافة

الطفؿ ينبغي أف تضيؼ لعقمو غذاء جديد غنيا بالمعمومات والحقائؽ العممية التي تترؾ تأثي ار في
وجدانو وأف تحمؿ مضمونا إنسانيا ذي سجايا أخبلقية تؤثر في نفسية المتمقي كما يجب أف يستغؿ
التجاوب الحاصؿ بيف ىذه الوسيمة اإلعبلمية المرئية والطفؿ في إشباع دوافعو األساسية وتحقيؽ
احتياجاتو واشعاره باألمف والتأكيد عمى رغباتو المكبوتة كي تعبر عف نفسيا بطبلقة واشعاره بأىميتو
وبدوره سواء في األسرة أو المجتم .

ويقترح الباحث مف خبلؿ ما تـ التوصؿ إليو في ىذه الدراسة ،أنو يجب أف يحظى الطفؿ بشكؿ

خاص كؿ العناية والرعاية مف طرؼ الكبار حتى ينشأ الطفؿ المدايني الجزائري مشبعا بثقافتو
ودينو ولغتو ومحصنا مف كؿ الثقافات الخارجية الغريبة عمينا.وأف يمعب األبويف دور المراقب
والمربي والمرشد والصديؽ ليذا الطفؿ لكي يمكنو مف القدرة عمى االنتقاء كؿ ما يبثة إلية التمفزيوف
مف مضاميف بمختمؼ أنواعيا.
استنتاجات الدراسة:
-

إف لمتمفزيوف دور في تكويف المفاىيـ والقيـ لدى الطفؿ المدايني .

-

إف مشاىدة الطفؿ لمتمفزيوف م األىؿ عامؿ أساسي لتقميص حجـ المشاىدة لديو.

-

إف بعض البرامج التمفزيونية توضح القيـ اإليجابية مثؿ الصدؽ واالمانة .

إف مراقبة األولياء لؤلبناء أثناء المشاىدة التمفزيونية ال يكوف بشكؿ دائـ مما يجعؿ

اآلباء يعرفوف بشكؿ جزئي مضاميف البرامج التمفزيونية .
-

أف الطفؿ المدايني يتبنى القيـ الجمالية مف البرامج التمفزيونية .

-

إف اآلباء ليـ دور في اختيار البرامج الذي يشاىده الطفؿ المدايني.

المراجع :
الكتب:

 .1اسامة ظافر كبارة.البرامج التمفزيونية والتنشئة االجتماعية لبلطفاؿ.ط.1دار النيضة العربية.بيروت.

 .2أحمد بف مرسمي .مناىج البحث العممي في عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ.ط.2ديواف المطبوعات
الجامعية.الجزائر.2003.

 .3إيناس محمد ناسة.االعبلـ المرئي وتنمية ذكاءات الطفؿ العربي.ط.1دار الفكر.عماف2009.
 .4سمير محمد حنيف.دراسات مناىج البحث العممي في بحوث اإلعبلـ.ط.2عالـ الكتب1990.

 .5صبلح محمد عبد الحميد .اإلعبلـ والطفؿ العربي.ط.1مؤسسة طيبة لمنشر والتوزي .2012.
 .6صالح ذياب ىندي.أثر وسائؿ اإلعبلـ عمى الطفؿ.دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزي .عماف .ط.3
.1998

 .7عفيفي،محمد اليادي.االصوؿ الفمسفية لمتربية األنجمو مصرية.القاىرة1970.

الرسائل الجامعية:

 .1طارؽ البكري.مجاالت ودورىا في بناء الشخصية اإلسبلمية  .جامعة اإلماـ األوواعي .الرياض.1999.
االتفاقيات الدولية :

 .2المادة األولى مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ.1989.

المواقع االلكترونية:

 .1عمار سالـ الخزرجي .مقاؿ :كيؼ نحمي أطفالنا مف خطر وسائؿ اإلعبلـ. http://almerja.com.
 .2غادة الحبليقية .مقاؿ مفيوـ الطفؿ في عمـ النفس. https://mawdoo3.com.

األطر النظرية إلدارة األزمات إعالميا :المفيوم واألبعاد
Theoretical Frameworks for Media Crisis
Management: Definition and Dimensions.

د .المية طالة
أستاذة محاضرة " أ "كمية عموم االعالم جامعة الجزائر .3الجزائر
د .جميمة قادم
استاذة محاضرة ب كمية عموم االعالم جامعة الجزائر . 3الجزائر

ممخص:
يعد مفيوـ األزمة مف المفاىيـ الواسعة االنتشار في المجتم المعاصر ،حيث أصبح يمس بشكؿ أو بآخر ك ّؿ
إف كانت عمى المستوى االقتصادي ،أو االجتماعي ،أو السياسي ،أو األخبلقي ،أو الفكري ...بدءاً
جوانب الحياة ْ

انتياء باألزمات
مف األزمات التي تواجو الفرد مرو اًر باألزمات التي تمر بيا المجتمعات والحكومات والمؤسسات و ً
الدولية ،حتى صار يطمؽ عمى ىذا العصر بػ "عصر األزمات".
وتزداد أىمية وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ في أوقات األزمات والكوارث التي تصيب المجتمعات ،فتشكؿ إحدى أىـ

المصادر التي يعتمد عمييا الجميور في استقاء المعمومات المرتبطة باألزمة ،وذلؾ مف خبلؿ قياميا بدوريف

مختمفيف  ،األوؿ ايجابي ويكوف بضماف تغطية كاممة ومتوازنة لؤلزمة ،أما الدور الثاني فيو سمبي ويتجمى في تشويو
الحقائؽ وتقديـ معالجة ناقصة لمحدث بعيداً عف الموضوعية والمصداقية ،وىذا ما يزيد مف حالة التوتر واالحتقاف
بيف أطراؼ األزمة ،وبالتالي استمرارىا وتغذيتيا.

وتتمحور إشكالية مداخمتنا في النوع األوؿ الذي يوضح دور وأىمية اإلعبلـ الجاد في معالجة األزمة وتناوليا
بصفة موضوعية ،وذلؾ بأخذ بعيف االعتبار أبعادىا المختمفة سعياً لمقضاء عمى األزمة ومحاولة تجاوزىا في أسرع

وقت ممكف.

الكممات المفتاحية :األزمة ،إدارة األزمة ،اإلعبلـ واألزمات ،التخطيط اإلعبلمي ،مصداقية وسائؿ اإلعبلـ.

ABSTRACT:
The concept of crisis is one of the most prevalent concepts in modern society, It
touches all aspects of life, from the crisis of the individual to the crisis of societies,
governments and institutions, to international crises.
The growing importance of media and communication in times of crisis and disasters
affecting communities, is one of the most important sources cited by the public for
information related to the crisis, through its different roles, the first positive and be to
ensure a complete and balanced crisis coverage, while the second round is a negative
and reflects in the distort the facts and provide incomplete treatment of the event away
from objectivity and credibility, this which increases the tension and tension between
the parties to the crisis, and therefore pursuit and nutrition.
The problem of our intervention centered in first type that illustrates the role and
importance of serious media in the crisis and treated objectively, taking into account the
different dimensions in order to eliminate the crisis and try to overcome them as quickly
as possible.
Key words: Crisis, Crisis Management, Media And Crises, Media Planning, Media
Credibility.

: مقدمة
تقوـ وسائؿ اإلعبلـ بتقديـ تفسيرات لمواق بالكممة والصورة والحركة ويبني األفراد معاني مشتركة
 وبالتالي يتحدد سموكيـ،لمواق المادي واالجتماعي مف خبلؿ ما يقرءونو أو يسمعونو أو يشاىدونو
 فيي بمثابة نافذة يطؿ منيا الفرد عمى،جزئياً مف خبلؿ ما تقدمو وسائؿ اإلعبلـ مف معمومات

.العالـ الخارجي

 واذا كانت األزمة قد اختفت أو،ميما يترؾ آثاره العميقة عمى مختمؼ جوانب الحياة
ً تعتبر األزمة حدثًا
 لذلؾ ال يجب أف تتوقؼ وسائؿ اإلعبلـ عند،تأثيرا
ّ ،انتيت
ً  وبالتالي تمارس،فإف آثارىا ذات حضور قوي

 لتقدـ ىذه الوسائؿ، بؿ يجب أف يتخطى الدور اإلعبلمي ىذا البعد،مجرد تفسير األزمة والتعامؿ م عناصرىا

.لمجماىير طرؽ الوقاية وأسموب التعامؿ م أزمات متشابية
فإف تمؾ الوسائؿ قد
ّ ،وعمى الرغـ مف وضوح دور وسائؿ اإلعبلـ في األزمات في المراحؿ الثبلثة
تواجو مجموعة مف العقبات والمشاكؿ وينظر البعض لوسائؿ اإلعبلـ عمى أنيا تقوـ بالتركيز عمى
 بؿ تخمؽ، بعض الموضوعات والقضايا لتحقيؽ مصالح لمقائميف عمى تمؾ الوسائؿ وال تعكس الواق
 وم تراكـ التعرض لوسائؿ، وقد يتقبؿ المتمقي ىذا لكونو غير مدرؾ،عالـ يبدو لممتمقي حقيقيا
 وبالنسبة لؤلزمة الميـ ىو ما،اإلعبلـ يبدو العالـ الذي صنعتو تمؾ الوسائؿ حقيقياً في األذىاف
يتصور الناس أنو حدث وليس “ما حدث” والميـ أف يعرؼ القائـ باالتصاؿ كيؼ يخاطب

. اىتمامات الناس فيي أىـ مف الحقائؽ

يقدـ ىذا المقاؿ تأصيبل نظريا لعبلقة اإلعبلـ باألزمات مف خبلؿ طرح مجموعة مف المحاور التي

تساىـ في إبراز مراحؿ األزمة ودور التخطيط اإلعبلمي لمواجية األزمة ،وذلؾ بغية تقديـ رؤية
تدف نحو التعامؿ بشكؿ أفضؿ م األزمات والكوارث.
مفيوـ األزمة :
ىناؾ العديد مف التعاريؼ لؤلزمة نظ اًر لشموليتيا في كافة المجاالت سواء سياسية أو اجتماعية أو

اقتصادية أو عسكرية وغيرىا ولذلؾ سوؼ نورد أبرز التعريفات:

األزمة لغة :تعني الشدة والقحط وبمعنى آخر نقطة تحوؿ وحالة متوفرة لبلنتقاؿ .
اصطبلحاً :رغـ تعدد التعريفات لدى الكتاب إلى أنيا بالرغـ مف ذلؾ كانت متشابية لدرجة كبيرة

لذلؾ سوؼ نذكر تعريفيا بشكؿ عاـ وىي خمؿ مفاجئ نتيجة ألوضاع غير مستقرة يترتب عمييا
تطورات غير متوقعة نتيجة عدـ القدرة عمى احتوائيا مف قبؿ األطراؼ المعنية وغالباً ما تكوف بفعؿ اإلنساف .

كما تعبر عف موقؼ وحالة يواجييا متخذ القرار في أحد الكيانات اإلدارية " دولة ،مؤسسة،

مشروع ،أسرة" تتبلحؽ فييا األحداث وتتشابؾ معيا األسباب بالنتائج ،ويفقد معيا متخذ القرار قدرتو
عمى السيطرة عمييا ،أو عمى اتجاىاتيا المستقبمية .
إف المفيوـ العاـ لؤلزمة مف الناحية االجتماعية ىو " :توقؼ ألحداث المنظمة المتوقعة واضطراب
العادات مما يستمزـ اتخاذ إجراءات سريعة إلعادة التوازف لممنظمة وتكويف عادات جديدة أكثر
مبلئمة لمحدث " .
قد تظير األزمة كنتيجة لغياب السياسة أو الخطط أو عدـ الرشد في اتخاذ الق اررات أو ألسباب
أخرى عديدة قد تخرج عف سيطرة اإلدارة ،كما أف األزمة ربما تكوف نتيجة لخمؿ ما في إنجاز
الوظائؼ اإلدارية تخطيط وتنظيـ وتوجيو ورقابة واتخاذ ق اررات) أو قصور في إدارة البيئة الكمية
لممنظمة ،واذا كاف مفيوـ المشكمة يتمخص في أنيا:
 موقؼ غامض في حاجة إلى تفسير .
 ىي حالة مف عدـ التوازف أو االتساؽ بيف ما تـ وبيف ما يجب أف يتـ .
 ىي انحراؼ األداء المخطط ما يجب أف يكوف) عف األداء الفعمي ما حدث فعبلً ).
ومفيوـ األزمة يمكف أف يتمثؿ في اآلتي " :ىي كؿ ما ال يمكف توقعو أو التفكير فيو مف أحداث أو تصرفات
تؤثر عمى وتيدد بقاء الناس ومنظمات األعماؿ أو تموث البيئة والحياة الطبيعية " .

المفيوـ العممي لؤلزمة :تعبر األزمة عف موقؼ واجراء وحالة وقضية يواجييا متخذ القرار في إحدى الكيانات

اإلدارية سواء كانت دولة ،مؤسسة ،مشروع ،أو أسرة ،حيث تتداخؿ وتتشابؾ األسباب والمسببات بالنتائج
وتتداعى األحداث حتى تصؿ األمور إلى حالة مف التعقيد ،ويعيش متخذ القرار حالة ضبابية تفقده الرؤية
وكأنو في حالة عمى مؤقت في لحظة اصطدامو بالمشكمة وتصيبو حالة مف االرتباؾ وعدـ السيطرة في
محاوالتو اإلمساؾ بخيوطيا أو توجيييا مستقببل ،وىذا يعني أف األزمة ىي لحظة حاسمة وحرجة تواجو الكياف
اإلداري ،فتجعؿ مف متخذ القرار في حالة عدـ توازف ،حيث إف قمة البيانات المتوفرة وحالة عدـ التأكد واختبلط

األسباب بالنتائج ،وع دـ القدرة عمى وض تصور سري لما قد يحدث مف احتماالت في المستقبؿ بسبب األزمة
أو في األزمة ذاتيا.
واألزمة بيذا المفيوـ تأخذ بعديف أساسييف ىما:
البعد األوؿ :بعد الرعب الناجـ عف التيديد الخطير لممصالح واألىداؼ الجوىرية الخاصة بالكياف
اإلداري الحالية والمستقبمية وما يترتب عميو مف ىم وخوؼ وتوتر وقمؽ ،يفتح الباب لمزيد مف
اليواجس والشكوؾ واالحتماالت المتعارضة عمى نطاؽ واس نتيجة اتساع نطاؽ المجيوؿ وتصاعد
أحداث األزمة.
البعد الثاني :بعد الزمف الناجـ عف الوقت المحدد المتاح أماـ مديري األزمات التخاذ قرار سري
وصائب ،وال يتضمف أي خطأ ألنو لف يكوف ىناؾ وقت أو مجاؿ لمتأخير أو إلصبلح الخطأ لنشوء
أزمات جديدة أشد وأصعب مف األولى ،وقد تقضي عمى الكياف اإلداري ذاتو وال تبقي عمى أي
أعمدة أو قواعد تكفؿ لو االستمرار والتجدد مف جديد ،وقد تصبح األزمة أشد تضاربا عندما

تنصرؼ رؤية متخذ القرار إلى ما قد يحدث مستقببل معيا ومنيا.
ويمكف القوؿ أف األزمة ىي نتاج مجموعة تتابعات تراكمية تغذي كؿ منيا األخرى إلى أف تصؿ
إلى حافة االنفجار ...فتنفجر األزمة.
خصائص األزمة :مف خبلؿ العرض المبسط الذي ورد سابقا فإننا يمكف تمييز خصائص معينة
لؤلزمة أىميا :
1.

التداخؿ في عناصرىا والتشابؾ والتعقيد في أسبابيا والقوى المؤيدة والمعارضة ليا.

2.

عنصر المفاجأة الذي تحدثو والتركيز الذي تحظى بو لدى المؤسسات واألفراد.

3.

قمة البيانات المتوفرة عنيا وعدـ الدقة فييا.

4.

إنيا تمثؿ نقطة تحوؿ رئيسية وأساسية ألحداث متسارعة ومتشابكة.

5.

يصاحبيا صدمة وتوتر بدرجة عالية خاصة في بدايتيا مما يسبب في الضعؼ في إمكانية

6.

التسارع المفاجئ في أحداثيا يؤدي إلى درجة عالية مف الشؾ في إمكانية القدرة عمى طرح

التأثير الفعاؿ فييا.

بدائؿ لمواجيتيا في حالة مف ندرة المعمومات وتحت ضغط نفسي عاؿ.
7.

تمثؿ مواجيتيا واجبا مصيريا لما تسببو مف تيديد لحياة الناس وممتمكاتيـ وما تسببو مف

تغيرات في البيئة.
8.

بما أنيا حالة خارجة عف السياقات التقميدية فإف معالجتيا تتطمب حاالت استثنائية خارجة

عف السياقات التنظيمية المألوفة ،وتتطمب ابتكار وسائؿ ومعالجات خاصة لتجاوز الظروؼ الجديدة
المترتبة عمى التغيرات المفاجئة .
9.

تتطمب حالة مف التنسيؽ والتحكـ في الطاقات واإلمكانيات وحسف توظيفيا بدرجة عالية مف

وسائؿ االتصاالت الفعالة.

إف الخصائص التي تتسـ بيا األزمة توضح ضخامة التحديات التي تستوجب مف إدارة األزمات
أف تواجييا وأف تتعامؿ معيا ،فيي م ما تتطمب مف تخطيط واعداد لمتعامؿ والتفاعؿ اإليجابي م
أحداث يصعب أو يتعذر أحيانا التنبؤ بأبعادىا وتوقيتاتيا بشكؿ دقيؽ فإنيا تتطمب مف إدارة
األزمات أيضا أف توجد وسائؿ وأنظمة فعالة المتصاص وتخفيؼ اآلثار الناجمة عف تأثير األزمة .
ويمكف تمخيص أىـ سمات األزمة في النقاط التالية :
1.

المفاجأة :فيي غير متوق حدوثيا وتتسـ بالسرعة والغموض.

2.

جسامة التيديد :والذي قد يؤدي إلى خسائر مادية أو بشرية ىائمة تيدد االستقرار وتصؿ

3.

مربكة :فيي تيدد االفتراضات األساسية والرئيسية التي يقوـ عمييا النظاـ وتخمؽ حالة مف

أحياناً إلى القضاء عمى كياف المنظمة.

حاالت القمؽ والتوتر وعدـ يقيف بالبدائؿ المتاحة خاصة في ظؿ نقص المعمومات.
4.

ضيؽ الوقت المتاح لمواجية األزمة :فيي تق وتتصاعد بشكؿ متسارع األمر الذي قد يفقد

أطراؼ المنظمة السيطرة عمى الموقؼ.
5.

تعدد األطراؼ والقوى المؤثرة في حدوث األزمة :وتطورىا وتعارض مصالحيا مما يخمؽ

صعوبات جمة في السيطرة عمى الموقؼ وادارتو.

أسباب األزمات :تختمؼ األسباب المنشئة لؤلزمات بتنوع األزمات نفسيا فيناؾ أسباب داخمية

وأخرى خارجية ،ذاتية وموضوعية ،شخصية وعامة إلى آخر القائمة المميئة باألسباب لذلؾ سوؼ
نسمط الضوء عمى أىميا والتي تكرر حدوثيا خمؼ العديد مف األزمات والكوارث:
1.

سوء الفيـ :يمثؿ سوء الفيـ أحد أىـ أسباب نشوء األزمات ،ويعود ذلؾ لسببيف أوليما:

المعمومات المبتورة وثانييما :التسرع في إصدار الق اررات أو الحكـ عمى األمور قبؿ إيضاح حقيقتيا
وفي مثؿ ىذه األزمات يكوف الحؿ سيبل بمجرد الحصوؿ عمى المعمومات كاممة غير منقوصة أو

مبتورة ،وأف يعطي لنفسو الوقت الكافي التخاذ ق ارره بنضج وروية.
2.

سوء اإلدراؾ :يمثؿ اإلدراؾ مرحمو استيعاب المعمومات التي أمكف الحصوؿ عمييا ،وعف

طريؽ ىذه المرحمة يتخذ السموؾ والتصرؼ تجاىو شكبلً ومضموناً ،فإذا ما كاف ىذا اإلدراؾ غير

سميـ فإف يؤدي إلى عدـ سبلمة االتجاه الذي اتخذه القائد اإلداري ،ومف ىنا إذا تراكمت نتائج

التصرفات السابقة بشكؿ معيف في حيف كاف متخذ الق اررات يدرؾ أنيا تأخذ شكؿ آخر فإف يواجو
ضغوط مولداً النفجار األزمة.
3.

سوء التقدير والتقييـ :وىي أكثر أسباب حدوث األزمات في جمي المجاالت خاصة

المجاالت العسكرية ،حيث يكوف أحد أطراؼ المعرفة الحربية ضحية سوء تقديره وتقييمو لمطرؼ
اآلخر ،وسوء التقدير األزموي ينشأ فعبلً مف خبلؿ جانبيف أساسييف ىما:
 المغاالة واإلفراط في الثقة في النفس.
 سوء تقدير قوة الطرؼ اآلخر واالستخفاؼ بو.
4.

اإلدارة العشوائية :وىو ليس مسبب وباعث لؤلزمات فقط بؿ مدمر لمكياف اإلداري ومحطمة

إلمكانياتو وقدرتو ومف أمثمتو :سوء التخطيط وعدـ احتراـ الييكؿ التنظيمي لممنشأة وقصور التوجيو
لؤلوامر بالبيانات والمعمومات.
5.

الرغبة في االبتزاز :وغالب ًا يقوـ بيا جماعات الضغط والمصالح لجني المكاسب غير العادلة مف

6.

اليأس :ويعد ىذا السبب في حد ذاتو إحدى األزمات التي تشكؿ شبو خطر دائـ عمى متخذ

الكياف اإلداري ،ووسيمتيا إلى ذلؾ ىي صن األزمات المتتالية لمكياف اإلداري المستيدؼ.
القرار ،كما قد يكوف اليأس عمى مستوى الدوؿ باعثاً ألزمات طاحنة وعنيفة.

7.

اإلشاعات :وىي عبارة عف استخداـ مجموعة حقائؽ صادقة محاطة بيا ىالة مف البيانات

والمعمومات الكاذبة والمضممة واعبلنيا في توقيت معيف ،ومف خبلؿ استغبلؿ حدث معيف تفجر األزمة وتعد
اإلشاعات مف أىـ مصادر األزمات بو أف بعض األزمات مصدرىا الوحيد ىو اإلشاعة.
8.

األخطاء البشرية :وىي أحد أسباب نشوء األزمات سواء في الماضي أو في الحاضر أو

في المستقبؿ.
9.

األزمات المخططة :وىي أف تقوـ المنظمات المنافسة بدراسة سير عمؿ المنظمة المراد

إحداث أزمة بيا وذلؾ مف خبلؿ تتب عمميات التشغيؿ ومراحؿ اإلنتاج والتوزي وظروؼ كؿ مرحمة
ومف ثـ أحداث أزمة مخططة ليا.
 10.تعارض األىداؼ والمصالح :وتحدث غالباً في العمؿ المشترؾ فكؿ طرؼ ينظر إلى ىذا

العمؿ مف زاويتو والتي قد ال تتوافؽ م منظور اآلخر ،مما يدعو إلى حدوث أزمة

.

أنواع األزمات :إف الخطوة السميمة إلدارة األزمة ىي تحديد طبيعة أو نوع األزمة وذلؾ لكشؼ
الجوانب المتشابكة في تمؾ األزمة ،وبالتالي تتعدد وتتنوع أنواع األزمات بتعدد المعايير المستخدمة
ولذلؾ سوؼ نستخدـ أىـ المعايير والتصنيفات:
أوالً :نوع مضموف األزمة :فيناؾ أزمة تق في المجاؿ السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،...وفي

داخؿ كؿ نوع قد تظير تصنيفات فرعية مثؿ األزمة المالية ضمف األزمة االقتصادية وىكذا.
ثانياً :النطاؽ الجغرافي لؤلزمة :أف استخداـ مثؿ ىذا المعيار يؤدي إلى التصنيفات التالية:
1.

األزمات المحمية :التي تق في نطاؽ جغرافي محدود أو ضيؽ كما يحدث في بعض المدف

أو المحافظات.
2.

األزمة القومية :تؤثر عمى المجتم ككؿ مثؿ وجود تيديد عسكري وغيره.

3.

األزمة الدولية :مثؿ أزمة االنحباس الحراري وأزمة الحاسوب وغيره.

ثالث ًا :حجـ األزمة :يشي معيار الحجـ أو الضخامة في تصنيؼ األزمات فيناؾ:
1.

أزمة صغيرة.

2.

أزمة متوسطة .

3.

أزمة كبيرة.

والذي يحدد ذلؾ ىو مدى الخسائر المادية الناجمة عف تمؾ األزمة.
رابعا :المدى الزمني لظيور وتأثير األزمة :يعتمد ىذا المعيار عمى عمر األزمة وىناؾ نوعاف مف
األزمات:
األزمة االنفجارية السريعة :تحدث فجأة وبسرعة وتختفي كذلؾ ،وتتوقؼ نتائج ىذه األزمة

1.

عمى الكفاءة في إدارة األزمة.
األزمة البطيئة الطويمة :تتطور ىذه األزمة بالتدرج وتظير عمى السطح ولكف لـ يتمكف المسئوليف مف

2.

استيعاب دالالتيا ،وىذا النوع ال يختفي بسرعة بؿ تستمر فترات طويمة ولمعالجة مثؿ ىذه األزمات التي يجب
تعديؿ الخطة وتبديميا بأخرى جديدة والتعامؿ معيا بسرعة وحسـ وببل تردد.
خامساً :طبيعة التيديدات الخارجية التي تخمؽ األزمة :تختمؼ التيديدات التي تواجو المنظمة أو

المجتم  ،ولذلؾ يمكف تصنيؼ األزمات استناداً إلى نوعية ومضموف التيديد فيناؾ :
1.

التيديدات الخارجية الموجية ضد المعمومات.

2.

التيديدات الخارجية الموجية ضد اقتصاد المنظمة.

3.

التيديدات النفسية لمعامميف في المنظمة .

تطور األزمة :تختمؼ مراحؿ تطور األزمة باختبلؼ طبيعة األزمة ويساعد معرفة مراحؿ تطور
األزمة كثي اًر في معالجة تمؾ األزمة في الوقت المناسب ،وتتبايف النماذج التي تناولت مراحؿ تطور
األزمة ،إذ ركز بعضيا عمى مراحؿ دورة حياتيا الخمس:
 مرحمة الميبلد.
 مرحمة النمو واالتساع.
 مرحمة النضج.
 رحمة االنحسار والتقمص .
 مرحمة االختفاء.
أو تحديدىا بأربعة مراحؿ في أنموذج ) (Arnold,1980وىي كؿ مف :
 مرحمة الصدمة .


مرحمة إنكار األزمة

 مرحمة االعتراؼ باألزمة .

 مرحمة التكيؼ.
أو المراحؿ التي طرحيا أنموذج ) (Slatter,1984ممثمة بكؿ مف:
 مرحمة إنكار األزمة.

 مرحمة إخفاء األزمة.
 مرحمة تحمؿ األزمة .
 مرحمة االنييار التنظيمي.
في حيف تميؿ األدبيات الحديثة إلى ثبلثة مراحؿ وكما يأتي :
أوال :مرحمة ما قبؿ األزمة :وتمثؿ فترة محددة غير ظاىرة لمعالـ الخارجي تسبؽ األزمة ،وتشير إلى بدايتيا
وبداية األلـ الذي يزداد ببطء في ىذه المرحمة ،والتي تظير فييا ثبلث مراحؿ ضمنية وىي:
1.

مرحمة انعداـ األداء :إذ يعكس تكرار األعماؿ غير متقنة األداء أشارة تحذير لئلدارة.

2.

مرحمة اإلنكار :وىي الفترة األطوؿ في ىذه المرحمة وتمتاز بتراكـ المشكبلت التي تـ

3.

مرحمة الخوؼ والغضب :إذ يسيطر شعور الخوؼ والغضب ،وتبادؿ االتيامات فتنشأ

التعرؼ عمييا دوف االعتراؼ بيا أو بخطورتيا.
الصراعات التي تفجر األزمة.

تكوف اإلدارة في مرحمة ما قبؿ األزمة قمقة وممزقة داخميا" ،إال أنيا ال تزاؿ تمتمؾ الفرصة لمسيطرة
عمى الخطر ،ذلؾ أف تأثير األزمة في اإلدارة ضعيفا" السيما وأف األلـ يسمؾ مسارا" يمكف التنبؤ بو
وتخفيفو والحيمولة دوف تحوؿ الضرر إلى أزمة كاممة األبعاد ،ويفيد الرصد والتدخؿ السري
والمناسب في ىذه المرحمة واتخاذ التدابير الوقائية ما أمكف ذلؾ.
ثانيا :مرحمة األزمة :وىي مرحمة البل عودة لموض السابؽ ،تمتاز بالسرعة والحدة وبالتدفؽ السري
لؤلحداث ،إذ تحدث فييا األزمة ويرتف حجـ تأثيراتيا في اإلدارة كذلؾ مستوى األلـ إلى أعمى
نقطة ،وتكوف أبعاد الفشؿ مدمرة وواضحة لمعياف تخمؽ حالة مف الفزع والذعر وتؤدي إلى االنييار .
ويصاحب ذلؾ ضجة إعبلمية وتحاوؿ اإلدارة حصر األضرار التي أصابت المنظمة وأصحاب
المصالح ،وكسب الوقت واتخاذ تدابير عبلجية إذ لـ تعد تجدي التدابير الوقائية ،ولف يجدي نفعا"
ىنا دور المديريف والمخططيف االستراتيجييف بؿ تظير الحاجة لمقيادة المتفردة.

ثالثا :مرحمة ما بعد األزمة :تعرؼ المرحمة األخيرة مف األزمة غير المدارة بالصدمة وعدـ التأكد

وفقداف األمؿ ،والبد مف فريؽ إلدارة األزمة إليجاد الحموؿ واتخاذ إجراء فاعؿ ،أو تنتقؿ المنظمة
إلى مرحمة التغيير الجذري كإعادة الييكمة أو التصفية أو االندماج وم انتياء األزمة ييبط األلـ
ببطء إال أنو يستقر عند مستوى أعمى مف بدايتو .
إدارة األزمات :لقد نشأ مصطمح إدارة األزمات أصبل داخؿ اإلدارة العامة ،وذلؾ لئلشارة إلى دور

الدولة في مواجية الكوارث العامة المفاجئة وظروؼ الطوارئ مثؿ الزالزؿ والفيضانات واألوبئة
والحرائؽ والغارات الجوية والحروب الشاممة ،وقد توس عمـ إدارة األزمات ونما بشكؿ متسارع
ليشمؿ التعامؿ عمى مستوى العبلقات الدولية لئلشارة إلى أسموب إدارة السياسات الخارجية لمدوؿ
في مواجية المواقؼ الدولية الساخنة والحادة.
وترتكز إدارة األزمات عمى تخفيض اآلثار السمبية المرتبطة باألزمة وتحديد مصادر المخاطر
والتيديدات وازالة مسبباتيا أو تقميؿ الخسائر البشرية والمادية والمعنوية الناتجة عنيا ،وىذا يتطمب
استخداـ نظـ لئلنذار المبكر عمى درجة عالية مف الحساسية اللتقاط كافة إشارات اإلنذار الحقيقية
ووض خطط مسبقة لبلستعداد والوقاية مف األزمات المحتممة .
التعريؼ :تعرؼ إدارة األزمات بأنيا " :كافة الوسائؿ واإلجراءات واألنشطة التي تنفذىا المنظمة بصفة
مستمرة في مراحؿ ما قبؿ األزمة وأثنائيا وبعد وقوعيا والتي تيدؼ مف خبلليا إلى تحقيؽ ما يمي:
 من وقوع األزمة كمما أمكف.
 مواجية األزمة بكفاءة وفعالية.
 تقميؿ الخسائر في األرواح والممتمكات إلى أقؿ حد ممكف.
 تخفيض اآلثار السمبية عمى البيئة المحيطة.
 إزالة اآلثار السمبية التي تخمفيا األزمة لدى العامميف والجميور.

 تحميؿ األزمة واالستفادة منيا في من وقوع األزمات المشابية أو تحسيف وتطوير قدرات
المنظمة وأدائيا فور مواجية تمؾ األزمات" .
كما تعرؼ إدارة األزمات بأنيا " :العممية اإلدارية المستمرة التي تيتـ بالتنبؤ باألزمات المحتممة

عف طريؽ االستشعار ورصد المتغيرات البيئية الداخمية والخارجية المولدة لؤلزمات وتعبئة الموارد

واإلمكانيات المتاحة لمن أو اإلعداد لمتفاعؿ م األزمات بأكبر قدر ممكف مف الكفاءة والفاعمية
وبما يحقؽ أقؿ قدر ممكف مف الضرر لممنظمة ولمبيئة والعامميف ،م ضماف العودة لؤلوضاع
الطبيعية في أسرع وقت وبأقؿ تكمفة ممكنة وأخي اًر دراسة أسباب األزمة الستخبلص النتائج لمن

حدوثيا أو تحسيف طرؽ التعامؿ معيا مستقببل م محاولة تعظيـ الفائدة الناتجة عنيا إلى أقصى

درجة ممكنة" .

أيضا يمكف تعريؼ إدارة األزمات بأنيا "عمـ وفف في آف واحد" ،فيي عمـ بمعنى أنيا منيج لو
أصولو وقواعده ،وىي فف بمعنى أف ممارستيا أصبحت تعتمد عمى مجموعة مف الميارات
والقدرات ،فضبل عف االبتكار واإلبداع.
وخبلصة القوؿ أف إدارة األزمات تتمثؿ في قدرة المنظمة عمى إدراؾ المخاطر والتيديدات الحالية
والمحتممة والعمؿ عمى تجنبيا أو تقميؿ آثارىا السمبية ،إلعادة التوازف لمنظاـ في أقؿ وقت ممكف
وبدء نشاطو مرة أخرى واستخبلص الدروس المستفادة لمن تكرار األزمة أو تحسيف طرؽ التعامؿ
معيا مستقببل واالستفادة مف الفرص التي تتيحيا ،إال أف ىناؾ بعض المنظمات ال تتقبؿ مفيوـ

إدارة األزمات بسبب عدـ قدرة اإلدارة العميا عمى تقدير خطورة الموقؼ ووجود أخطاء بشرية تكوف
اإلدارة غالبا مستعدة إلخفائيا ،باإلضافة إلى الضغوط المستمرة التي ال يمكف تجاىميا مف المتأثريف
عند اتخاذ اإلدارة العميا لموقؼ حاسـ لمواجيو األزمة.
أىداؼ إدارة األزمات :تتمثؿ أىداؼ إدارة األزمات فيما يمي:
1.

وض قائمة بالتيديدات والمخاطر المحتممة ووض أولويات ليا حسب أىميتيا .

2.

تجنب المفاجأة المصاحبة لحدوث مخاطر أو أزمات عف طريؽ المتابعة المستمرة والدقيقة

لمصادر التيديد والمخاطر المحتممة واكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر وضماف توصيميا لمتخذ
القرار في الوقت المناسب التخاذ إجراءات مضادة.
3.

وض خطط الطوارئ ونظـ اإلنذار المبكر واإلجراءات الوقائية البلزمة لمحاولة من حدوث

األزمات وتحديد خطة االتصاالت م األطراؼ المعنية وأساليب استعادة النشاط والعودة لؤلوضاع
الطبيعية وأساليب التعمـ وتحميؿ نواحي القوة والضعؼ في عممية المن والمواجية لتقويـ أداء
األجيزة المختمفة.
4.

حسف استغبلؿ الوقت المتاح لممواجية عف طريؽ تقميؿ الوقت البلزـ التخاذ قرار

المن /المواجية.
5.

محاولة القضاء عمى قدر كبير مف التخبط والعشوائية وانفعاؿ المحظة التي عادة ما

يصاحب األزمات.
6.

االستغبلؿ الكؼء لمموارد المتاحة وضماف سرعة توجيييا لمتعامؿ م األزمة.

7.

القدرة عمى التعامؿ م األزمة بأسموب المبادرة وليس برد الفعؿ والمحافظة عمى صورة

8.

حسف معاممة الضحايا وعائبلتيـ ورف الروح المعنوية لممتضرريف.

9.

استخبلص الدروس المستفادة مف األزمات السابقة وتحسيف طرؽ مواجيتيا مستقببل.

المنظمة أماـ األطراؼ المعنية والمجتم .

 10.اقتناص الفرص التي قد تطرحيا األزمة.
وظائؼ إدارة األزمات :لـ تدخؿ اإلدارة الجيدة في شيء إال حسنتو ومف ىنا تبرز أىمية اإلدارة
في التعامؿ م األزمات ومن حدوثيا أو التقميؿ مف آثارىا إلى الحدود الدنيا ،والحقيقة أنو ال يمكف
التغمب عمى األزمات بدوف إتباع أساليب إدارية جيدة بؿ إف فشؿ معالجة األزمة قد يعزى إلى
الفشؿ باألخذ بعناصر اإلدارة كما يجب ولذلؾ سوؼ يتـ التطرؼ إلى الوظائؼ اإلدارية التي ترتكز
عمييا اإلدارة السميمة لؤلزمة وىي:
1.

التخطيط :ويعني التحديد المسبؽ لما يجب عممو وا لكيفية التي يتـ بيا ىذا العمؿ والوقت المحدد لو

ومف المعني لمقياـ بو ،ثـ التصور الدقيؽ لمواق ولممستقبؿ ،إضافة إلى توق األحداث التي مف الممكف أف
تترافؽ م ذلؾ الواق واإلعداد لمطوارئ وانتياء برسـ الطريؽ التي تسير عميو األزمة .
2.

التنظيـ :توفر نوع مف التناسؽ والتنسيؽ والتوافؽ والتكامؿ بيف الجيود المختمفة

" الجيد الجماعي" ،كما يجب تحديد المساعديف والمسؤولية والمسئوليف وسبؿ االتصاؿ وأماكف
المواجية والتنفيذ.
3.

التوجيو :ىو فف المواجية الجزئية والسريعة لؤلزمة وىي معرفة إمكانيات األفراد والظروؼ

المحيطة واحاطة األفراد بالمعمومات الضرورية بعد الشرح الوافي لطبيعة األزمة ،واليدؼ مف ىذا
التدخؿ والسمطة الممنوحة لكؿ فرد.
4.

المتابعة :إف نتائج األزمة ليست نيائية بؿ مرحمية وطرؽ معالجتيا أيضاً مرحمية ،وتكمف

أىمية المتابعة بالرجوع إلى األسباب الحقيقية لؤلزمة وذلؾ بعد زواليا ودراسة تمؾ األسباب ومف ثـ
سف القوانيف التي مف شأنيا الحيمولة دوف الوقوع في تمؾ األسباب أو تكرارىا مرة أخرى.
أساليب التعامؿ م األزمات :ال شؾ أف إدارة األزمات تختمؼ باختبلؼ طبيعة األزمة وظروفيا
ولكف ىناؾ عدد مف األساليب العامة لمتعامؿ م األزمات ،إال أف ىذا ال يمن مف إمكانية استخداـ
أكثر مف أسموب لمواجية بعض األزمات وتتمثؿ ىذه األساليب فيما يمي:

1.

األسموب القيري :ويقصد بو استخداـ القوة إلجبار الخصـ عمى التراج

2.

أسموب وقؼ النمو :ويقصد بيا القبوؿ باألمر الواق وبذؿ الجيود لمن التدىور وضماف

ويتضمف ىذا األسموب عدـ الرضوخ لمطالب الخصـ.

عف موقفو

عدـ الوصوؿ إلى درجة االنفجار وغالباً ما تستخدـ في مواجيو قوى ذات حجـ ضخـ ومتشعب
وقضايا الرأي العاـ واإلضرابات العمالية.
3.

أسموب المساومة :ويقوـ عمى مبدأ التفاوض كأساس لحؿ األزمة واألصؿ أف المفاوضة

والمساومة ىي االستعداد لمتنازؿ عف بعض المواقؼ مف الجانبيف.
4.

أسموب التجزئة :وىي عبارة عف تحويؿ األزمات ذات الكتمة الكبيرة إلى أجزاء أو أزمات

صغيرة ،وتتكوف مف خبلؿ خمؽ نوع مف التعارض في المصالح بيف األجزاء المكونة لمتحالؼ م
دعـ القيادات المغمورة وتقديـ إغراءات.
5.

أسموب إجياض الفكر :ال شؾ أف الفكر الذي يقؼ وراء األزمة يمثؿ تأثي اًر عمى شدة

األزمة ،ولذلؾ يسعى ىذا األسموب إلى إجياض ىذا الفكر والتأثير عميو وذلؾ عف طريؽ التشكيؾ
في عناصر األزمة والتحالؼ م بعض الفئات المرتبطة بشكؿ ضعيؼ م ذلؾ الفكر.
6.

أسموب تصعيد األزمة :وتيدؼ إلى اإلسراع بدف القوى المشاركة في صناعة األزمة إلى

مرحمة متقدمة كي تظير خبلفاتيـ وتسرع بوجود الصراع بينيـ ،ويأتي ذلؾ مف خبلؿ التظاىر بعدـ
القدرة عمى المقاومة وتقديـ تنازالت تكتيكية تكوف مصد اًر لمصراع بينيـ.
7.

أسموب التنازؿ :وىو أضعؼ األساليب المستخدمة ويعني الرضوخ إلى مطالب الخصـ في

سبيؿ إنياء األزمة وتحمؿ كافة الخسائر المترتبة عمى ذلؾ .
عوامؿ النجاح في إدارة األزمة :لكي تنجح اإلدارة العممية في إدارتيا لبلزمة يجب عمييا مراعاة
بعض العوامؿ التي مف شأنيا زيادة الفعالية في إدارة األزمات وىي كالتالي:
1.

إدراؾ أىمية الوقت :وىو العنصر الوحيد الذي تشكؿ ندرتو خط اًر بالغاً عمى إدراؾ األزمة

وعمى عممية التعامؿ معيا ،إذ أف عامؿ السرعة مطموب الستيعاب األزمة والتفكير في البدائؿ
واتخاذ الق اررات المناسبة.
2.

إنشاء قاعدة شاممة ودقيقة مف المعمومات والبيانات :الخاصة بكافة أنشطة المنظمة وبكافة

األزمات والمخاطر التي قد تتعرض ليا وآثار وتداعيات ذلؾ عمى مجمؿ أنشطتيا.

3.

توافر نظاـ إنذار مبكر يتسـ بالكفاءة والدقة :والقدرة عمى رصد عبلمات الخطر وتفسيرىا

4.

االستعداد الدائـ لمواجية األزمات :وىي تعني تطوير القدرات العممية ومراجعة إجراءات

وتوصيؿ ىذه اإلشارات إلى متخذي القرار.

الوقاية ووض الخطط وتدريب األفراد عمى األدوار المختمفة.
5.

توافر نظاـ اتصاؿ يتسـ بالكفاءة والفعالية :وأُثبت ذلؾ مف خبلؿ الدراسات والبحوث التي

أجريت عمى أزمات سابقة ،وأثبتت إف اتصاالت األزمة تمعب دو اًر بالغ األىمية في سرعة وتدفؽ

المعمومات داخؿ المنظمة وبيف المنظمة والعالـ الخارجي.

إف إدارة عمـ األزمات ىي إدارة عممية عممية تفاعمية ومستمرة وعمينا أف نتعامؿ م عالـ تحاؾ
فيو المؤامرات األزمات كجزء مف عصر العولمة ،أف تتعامؿ معو بروح الثقة واالنتصار.
إف إدارة األزمات تتطمب أف يتوفر عنصريف ىما :الرغبة والقدرة فيما األساس الذي تبنى عميو

ركائز التعامؿ م األزمة ،فيصبح التعامؿ م األزمة غير ممكنا إذا غاب أحدىما ،فالرغبة قد
يسيؿ خمقيا ألنيا ربما تسبب مكاسب لممتأثريف باألزمة ،أما القدرة فإننا نحتاج أف تكوف بأعمى

درجة القوة في أشد حاالت الضعؼ ،أما كيؼ نستطي أف نجم ىذه القوى ونحشدىا مف أجؿ
امتصاص إف ارزات األزمة في أشد حاالتيا ،ثـ إيقافيا أو تحويؿ جزء منيا إلى مكاسب جديدة
بالمقدور الوصوؿ إلييا أو جنييا قبؿ حصوؿ األزمة ،وىذا المفيوـ ىو جوىر ما يسعى إليو عمـ

إدارة األزمات .

وفي ىذا الصدد ينبغي التمييز بيف مفيومي إدارة األزمات واإلدارة باألزمات ،فإدارة األزمات:
تعني كيفية التغمب عمى األزمة باستخداـ األدوات العممية واإلدارية المختمفة ،وتجنب سمبياتيا

واالستفادة مف إيجابياتيا ،في حيف أف اإلدارة باألزمات :تقوـ عمى خمؽ أزمة وىمية يتـ مف خبلليا
توجيو قوى الفعؿ السموكي واالقتصادي إلى تكريس األزمة أو إلى سموؾ معيف بشأنيا ،والمتأمؿ
لمعبلقات الدولية منذ الحرب العالمية الثانية يجد ىذا النوع مف اإلدارة سائدا في كثير مف التفاعبلت
الدولية خاصة مف قبؿ القوى الكبرى بصدد تنفيذ سياساتيا إزاء دوؿ العالـ الثالث ،إال أف ىذا
األسموب لـ يعد يتناسب م روح العصر وم ازدياد الوعي وارتفاع مستويات المعيشة وثورة

االتصاؿ الحديثة في مجاؿ تقنيات المعمومات .

مقومات إدارة األزمات  :إف التعامؿ م الموقؼ األزموي وادارة األزمة يتطمب استخداـ عدة
أساليب إدارية متقدمة تعمؿ عمى تحقيؽ المناخ المناسب لمتعامؿ م األزمة ،وفي الوقت ذاتو تتيح
لفريؽ التعامؿ م األزمات حرية الحركة بالكامؿ.

أيضا إلى ميارات إدارية خاصة،
ومف ىنا تحتاج إدارة األزمات إلى احتياجات إدارية خاصة و ً
ومف ىنا يطمؽ عمييا البعض مصطمح اإلدارة باالستثناء حيث تخرج األوامر اإلدارية عف مسار
األوامر العادية ،وعف الييكؿ التنظيمي القائـ وتصبح السمطات منزوعة ومسندة إلى فريؽ عمؿ لديو
كافة الصبلحيات والمسؤوليات لمتعامؿ م األزمة .
ويمكف أف نحدد أبرز مقومات اإلدارة الفعالة لؤلزمات مف خبلؿ أدبيات الدراسة التي تطرقت لتمؾ

المقومات فيما يمي:
1.

تبسيط اإلجراءات وتسييميا :ال يجوز إخضاع األزمة لمتعامؿ بنفس اإلجراءات

أيضا ال يمكف تجاىؿ عنصر الوقت الذي قد
التقميدية ،فاألزمة عادة ما تكوف حادة وعنيفة ،و ً
يؤدي تجاىمو إلى دمار كامؿ لمكياف اإلداري الذي حدثت فيو األزمة ،فاألمر يتطمب التدخؿ السري
والحاسـ مف خبلؿ تبسيط اإلجراءات مما يساعد عمى التعامؿ م الحدث األزموي ومعالجتو .
2.

إخضاع التعامؿ م األزمة لممنيجية العممية :ال يمكف التعامؿ م األزمة في إطار مف

العشوائية االرتجالية أو سياسة الفعؿ ورد الفعؿ ،بؿ يجب أف يخض التعامؿ م األزمة لممنيج
اإلداري السميـ لتأكيد عوامؿ النجاح ،وحماية الكياف اإلداري مف أي تطورات غير محسوبة قد
يصعب عميو احتماؿ ضغطيا ،ويقوـ المنيج اإلداري عمى أرب وظائؼ أساسية ىي :التخطيط،
التنظيـ ،التوجيو ،المتابعة .
3.

تقدير الموقؼ األزموي :البد أف يشمؿ تقدير الموقؼ األزموي تحميبل كامبل ألسباب األزمة

وتطورىا ،وتحديد دقيؽ وشامؿ لمقوى الصانعة لؤلزمة ،والمساعدة ليا ،والمؤثرة فييا ،ثـ تقدير
القدرات واإلمكانات المتاحة لدى الجية المسئولة عف إدارة األزمة ،وذلؾ مف خبلؿ جم المعمومات

الدقيقة عف أبعاد األزمة ،والتنبؤ باحتماالت تطور األحداث وامكانية السيطرة عمييا .
4.

تحديد األولويات :بناءاً عمى تقدير الموقؼ الحالي والمستقبمي ألحداث األزمنة ،توض

5.

تفويض السمطة :يعد تفويض السمطة " قمب" العممية اإلدارية النابض ،وشرياف الدورة

الخطط والبدائؿ التي يتـ ترتيبيا في ضوء األولويات التي تـ تحديدىا وفؽ معايير معينة .

الدموية في إدارة األزمات ،ومف ثـ ينظر إلى تفويض السمطة محور العممية اإلدارية سواء في إدارة
األزمات ،أو في نطاؽ فريؽ المياـ األزموية ،ويتطمب تفويض السمطات منح كؿ فرد مف أفراد
الفريؽ المناط بو معالجة األزمة السمطة الضرورية لتحقيؽ عممو المحدود ،وفي الوقت ذاتو عمى

الفرد أف يعرؼ المياـ واألنشطة التي يتوق منو إنجازىا .

6.

فتح قنوات االتصاؿ واإلبقاء عمييا م الطرؼ اآلخر :تحتاج إدارة األزمة إلى كـ مناسب

مف المعمومات ،والى متابعة فورية لتداعيات أحداث األزمة ،وسموكيات أطرافيا ،ونتائج ىذه
السموكيات ،ومف ثـ فإف فتح قنوات االتصاؿ م الطرؼ األخر يساعد عمى تحقيؽ ىذا اليدؼ .
7.

الوفرة االحتياطية الكافية :األزمة تحتاج إلى الفيـ الكامؿ ألبعاد الموقؼ الناشئ عف

التواجد في موق األزمة ،كما تحتاج إلى الدعـ المادي والمعنوي الذي يساعد عمى سرعة التصدي

لؤلحداث ،إضافة إلى ما يمتمكو القطاع الخاص مف معدات وامكانيات كبيرة يمكف توظيفيا،
واالستفادة مف القوى البشرية المخمصة والتي مف الممكف أف تساعد في عمميات إدارة األزمة واتاحة
فرصة العمؿ التطوعي وفؽ أسس مدروسة .
8.

التواجد المستمر في مواق األحداث :ال يمكف معالجة أزمة وىناؾ تغييب لممعمومات

الخاصة بيا لدى متخذ القرار ،لذا فإف التواجد في مواق األحداث يأخذ أحد أسموبيف أساسييف ىما:
 التواجد السري في موق األحداث .

 تأميف تدفؽ كـ مناسب مف البيانات الكافية لمتخذ القرار في إدارة األزمات .
ونظر لتبايف
ًا
 9.إنشاء فرؽ ميمات خاصة :وىذه تفيد أكثر في الجوانب األمنية ،حيث أنو
األزمات واختبلؼ طبيعتيا فإف مف الضرورة إنشاء فرؽ الميمات الخاصة وذلؾ لمتدخؿ السري عند

ٍ
وعاؿ حسب نوع وحجـ الميمة ،كما يجب
الحاجة إلييا ،عمى أف تخض ىذه الفرؽ لتدريب خاص

االستفادة مف الدوؿ األخرى وذات السبؽ في ىذا المجاؿ .

 10.توعية المواطنيف :في الحقيقة ال يمكف مواجية أي أزمة بفاعمية دوف إعبلـ وتوعية
المواطنيف والمقيميف بالدور المطموب منيـ القياـ بو عند وقوع األزمة ،حيث أف وعييـ بالدور

المطموب منيـ يؤدي إلى المساعدة في مواجية األزمة ،مما يتطمب إعداد وتنفيذ خطط إعبلمية
وتوعوية في ىذا اإلطار ،كما أنو يتطمب حممة إعبلمية عمى كافة المستويات تستخدـ كافة وسائؿ
وأساليب االتصاؿ الجماىيري مف أجؿ توضيح اإلجراءات المستخدمة في مواجية األزمة والمساعدة
التي ينتظر المواطنيف تقديميا .
 11.الخطة اإلعبلمية في األزمة :تعد الخطة اإلعبلمية مف أىـ مقومات إدارة األزمات،
والضرورة تحتـ وجود سياسة إعبلمية قبؿ وأثناء وبعد األزمة.
ونظر لما لئلعبلـ مف أىمية كبرى في إدارة األزمات ،وألنو عندما ييمش الدور اإلعبلمي يكوف
ًا
لذلؾ انعكاس سمبي عمى عممية إدارة األزمة ،لذ يقترح إزاء ذلؾ تعييف متحدث رسمي عمى قدر مف
الكفاءة والتأىيؿ والخبرة بحيث يتولى اإلدالء بكافة التصريحات عف األزمة.

التخطيط اإلعبلمي إلدارة األزمات والكوارث :
لئلعبلـ دور متزايد وأىمية خطيرة كأحد أسمحة العصر الحاضر في تغطيتو إلدارة األزمات نظ اًر

لما يتوفر لو مف قدرات ىائمة تمثؿ في انتقالو بسرعة كبيرة ،واجتيازه لمحدود ،وتخطيو العوائؽ بما
يممكو مف وسائؿ مقروءة ومسموعة ومرئية ،ولما لو مف قدرات ىائمة عمى التأثير النفسي عمى
األفراد والسيطرة الفكرية واإلقناع لمجميور في المجتمعات المختمفة ،والتحكـ في سموكياتيـ

وتوجيييـ خاصة في تطور وسائؿ التقنية الحديثة واستخداميا في مجاؿ اإلعبلـ.

فوسائؿ اإلعبلـ تمعب درواً حيوياً في التوعية واإلرشاد والتوجيو عف طريؽ االتصاؿ المباشر بيف

غرؼ العمميات الخاصة بمواجية األزمات وبيف جماىير المشاىديف والمستمعيف والقراء ،لتحذيرىـ

مف األخطار المحدقة التي تـ التنبؤ بيا ،ومتى وأيف ومكاف وقوعيا ومساراتيا .

مفيوـ التخطيط اإلعبلمي :ىو الجيود والنشاطات التي تمكف مف صياغة الخطط اإلعبلمية
البلزمة عمميا وعمى أساس الخبرة المستمدة مف التجارب السابقة ،لمعمؿ عمى توعية أفراد المجتم

بالطريقة الصحيحة والمبلئمة لمتعامؿ م األزمات وذلؾ بالحد مف آثارىا السمبية والعمؿ عمى
احتوائيا قبؿ استفحاليا وتقميؿ نسبة الخسائر الناتجة عنيا ،ويتمثؿ
التخطيط اإلعبلمي بوض ورسـ الخطط والبرامج المختمفة والمنسجمة م كؿ وسيمة مف وسائؿ
اإلعبلـ والتي مف شأنيا تحقيؽ ىدؼ أو غاية محددة متوافقة م السياسة المتبعة مف قبؿ تمؾ
الوسيمة ومف خبلؿ ىذه البرامج وغالبا ما تترجـ إلى رسائؿ إعبلمية مختمفة موجية إلى جميور

معيف لمتأثير في تكويف الرأي عنده لصالح اليدؼ الذي تنشده الوسيمة اإلعبلمية المرسمة.
أىمية التخطيط اإلعبلمي في مواجية األزمات:
يمكف التخطيط اإلعبلمي المعد والمدروس جيدا أف يعمؿ عمى تقسيـ وتشتيت العناصر المسببة
لبلزمة ،مما ينتج بعد ذلؾ ضعفا كبي ار في تجميعيا ومف عدـ االستفادة مف ىذا التجم فالعاـ لو
تأثير مباشر وفعاؿ في نفس الوقت ،ومما يزيد مف أىمية التخطيط اإلعبلمي لمواجية األزمات

والكوارث ىو تأثيره المباشر عمى سموكيات األفراد واتجاىاتيـ بيدؼ إنتاج سموؾ مرغوب فيو.

والتخطيط اإلعبلمي غير الجيد في مواجية األزمات يعمؿ عمى زيادة استفحاؿ األزمات بدال مف
القضايا عمييا ،والتخطيطي اإلعبلمي الفاشؿ يتمثؿ في اإلدارة العشوائية التي تعمؿ عمى تحطيـ
اإلمكانات والقدرات ويرج ذلؾ إلى عدـ احتراـ الييكؿ التنظيمي والقصور في التوجيو لؤلوامر

والبيانات والمعمومات وعدـ وجود التنسيؽ واشاعة الصراع الداخمي بيف األفراد والكياف اإلداري
لممؤسسة اإلعبلمية وبالتالي إحداث عبلمة انفصاـ بيف مصالح اإلدارة اإلعبلمية وبيف مصالح العامميف.

إف التخطيط اإلعبلمي الجاد يعمؿ عمى تحقيؽ تفاعؿ بناء بيف عناصر إدارة األزمة مما

يؤدي إلى المساعدة في تنفيذ الخطة الموضوعة لمقاومة األزمة خبلؿ تفعيؿ عمميات التنسيؽ
والمتابعة والتخطيط اإلعبلمي لمواجية األزمات والكوارث ،يعني الخطط اإلعبلمية والتي يتـ
اإلعداد المسبؽ ليا لغرض القياـ بيا أثناء وقوع األزمات ،مف خبلؿ تحديد الجيود اإلعبلمية التي
مف المفترض أف يقاـ بيا وتحديدا زمانيا ومكانيا ،والغرض مف التخطيط اإلعبلمي لمواجية
األزمات ىو توفير الدعـ والمساندة البلزمة إعبلميا لفريؽ إدارة األزمة .
فالتخطيط البد أف يكوف نظاـ شامؿ ومتكامؿ لتحديد خطوات العمؿ بو مف حيث السياسات
والبرامج واإلجراءات ،إضافة إلى مسار المنظمة في من حدوث األزمة أو التخفيؼ مف آثارىا
وتبلقي عنصر المفاجأة المصاحب ليا ،فالتدريب عف التخطيط لبلزمات يعد مف المسممات
األساسية في المنظمات الناجحة.
أسس تصميـ خطة إعبلمية لؤلزمات :
نظ ار لمطبيعة التي تميز األزمات عف سائر األحداث األخرى ،فإنيا تتطمب نوعا منفردا مف
التخطيط يشمؿ اإلعداد لمتعامؿ م الجيات واألطراؼ في إدارة األزمات والتي منيا وسائؿ
اإلعبلـ ،ومف ثـ فاف التخطيط اإلعبلمي يتطمب اإلعداد لمتعامؿ م وسائؿ اإلعبلـ مف جية
المؤسسات مف ناحية ،واعداد وتدريب اإلعبلمييف عمى التعامؿ م األزمات مف ناحية أخرى ،والتي
تبدأ بالتعرؼ عمى أنواع األزمات واليدؼ مف إدارتيا وفئات الجميور المستيدفة والنتائج المتوقعة.
وىناؾ بعض الدراسات التي تحدد مجموعة مف األسس الواجب أخذىا في االعتبار عند التخطيط
اإلعبلمي إلدارة األزمات منيا:
1.

أىمية إعداد الخطة في ضوء االستراتيجيات العامة إلدارة األزمة وضمف حدود توجيات

السياسة العامة.
2.

وجوب تناوؿ الخطة اإلعبلمية لمراحؿ األزمة ،بحيث يكوف لكؿ خطة مرحمية إستراتيجيتيا

3.

تحديد الجميور المستيدؼ في كؿ مرحمة مف مراحؿ األزمة ،وكذلؾ وسائؿ وأساليب توجيو

ومنطمقاتيا وأىدافيا ووسائؿ متابعتيا وتقييميا.

الرسائؿ اإلعبلمية ضمف الخطاب اإلعبلمي إلدارة األزمة.
4.

تركيز الخطط عمى الصور الذىنية اإليجابية لممنظمة ،م إظيار اىتماميا بأفراد المجتم

وأسر الضحايا ومف ليـ عبلقة مباشرة أو غير مباشرة باألزمة.

5.

التعامؿ بمصداقية في نقؿ الحقائؽ إلى كافة وسائؿ اإلعبلـ واختيار الوقت المناسب لضخ

6.

االستعانة بالخبراء والمتخصصيف واألكاديمييف وأصحاب الرأي في تصميـ وتنفيذ ومتابعة

المعمومات إلى أجيزة اإلعبلـ بما ال يعوؽ مسار عمميات التصدي لؤلزمة.
الخطط اإلعبلمية لؤلزمات.
7.

أىمية تضمف الخطة اإلعبلمية أساليب متابعة تطورات األزمة ورصد مساراتيا الواقعية

لمتعامؿ معيا بحكمة.
8.

متابعة الخطة اإلعبلمية لما ينشر في وسائؿ اإلعبلـ الصديقة والمحايدة والمعادية لتحديد

أساليب الرد والتعقيب عمييا وتحصيف الرأي العاـ مف أىدافيا إذا كانت خبيثة.
9.

أف تتضمف الخطة اإلعبلمية إنشاء مركز إعبلمي لؤلزمة كوعاء تصب فيو كافة قنوات

المعمومات األزموية ،ولرصد أصداء األزمة المحمية واإلقميمية والعالمية ،عمى أف يكوف مزوداً بكافة

األجيزة وتقنية االتصاالت الحديثة في الجانب اإلعبلمي الستقباؿ المعمومات وتخزينيا وتحميميا،
ومف ثـ يدفعيا كمخرجات إعبلمية صادقة.
 10.ضرورة اشتماؿ الخطة اإلعبلمية عمى أسموب اإلدالء بالتصريحات األزموية وتحديد
المسئوؿ عف ذلؾ .
وىنا يجب اإلشارة إلى ضرورة توافر ميارات االتصاؿ منذ المراحؿ األولى لؤلزمة ،والواق أف وقت
االتصاؿ البلزـ يبدأ حيف يكوف ىناؾ أزمة؛ إذ قد يتوفر جانب احتياطي مف النية الطيبة ،ويجب

أف يكوف المسئوؿ عف االتصاؿ ضمف فريؽ كؿ أزمة ،وبغض النظر عف كوف األزمة جديدة ألنو

إذا تـ الفشؿ في مواجية األزمة بسبب االتصاالت ،فإف ذلؾ يعني خسارة كبيرة لممنظمة ،فالحقيقة
البد مف عرضيا بطريقة إيجابية خاضعة لمسيطرة.
دور اإلعبلـ قبؿ ،أثناء ،وبعد األزمة :
ال بد مف اإلشارة إلى أف األزمة ليست أساساً مرحمة إعبلمية ،ولكف لـ يعد ممكناً -في ظروؼ

عصرنا -تصور إدارة األزمات بدوف إعبلـ قوي وفعاؿ ومتطور ومبدع ،وقد زادت التطورات التقنية
واإلنجازات النظرية مف مقدرة اإلعبلـ عمى تحمؿ مسؤوليات أكيدة ولمقياـ بأدوار أىـ في عممية
إدارة األزمات .
أوال :إدارة اإلعبلـ قبؿ انفجار األزمة :

1.

تض ىيئة األركاف اإلعبلمية خريطة شاممة وكاممة لممنظومة اإلعبلمية المتوفرة تضـ

2.

انطبلقا مف اإلدراؾ العميؽ لخصائص كؿ نظاـ اتصالي ،وكؿ وسيمة إعبلمية ،تقوـ ىيئة

جمي وسائؿ اإلعبلـ الجماىيري " المطبوعة ،المسموعة ،المرئية".
األركاف اإلعبلمية بتحديد وظائؼ ىذه الوسائؿ كافة.
3.

وانطبلقا مف الفيـ العميؽ لخصائص الشرائح المختمفة مف الجميور الداخمي واإلقميمي

والعالمي تقوـ ىيئة األركاف اإلعبلمية بتحديد الجميور المستيدؼ بالنسبة لكؿ وسيمة اإلعبلمية.
ونظر مف اإلدراؾ العميؽ لنظريات اإلقناع والتأثير تقوـ ىذه الييئة بتحديد أسموب
ًا
4.
اإلعبلمي الناسب استخدامو في كؿ وسيمة مف وسائؿ االتصاؿ المتوفرة ،وبالتنسيؽ الكامؿ والتفاىـ
والتعاوف م

الكوادر اإلعبلمية العاممة في ىذه الوسائؿ والممثؿ معظميا في ىيئة األركاف

اإلعبلمية.
5.

تشكؿ ىيئة األركاف اإلعبلمية المركزية في كؿ مؤسسة إعبلمية فريؽ عمؿ مؤىؿ

ئيسا ومجموعة مف المحرريف والمصوريف ،وذلؾ حسب أىمية ونوعية
ومتخصص ومتنوع يضـ ر ً
وحجـ وطبيعة مياـ كؿ وسيمة لتقديـ التغطية الكاممة والمستمرة لؤلزمة.
نوعيا وليس كميا فقط في حياة
تطور
ًا
ثانيا :إدارة اإلعبلـ أثناء األزمة :يعتبر انفجار األزمة
ً
األزمة ،يستدعي إعادة تقييـ  ،واجراء مراجعة شاممة وعاجمة ،تقوـ بيما القيادة العميا ممثمة في
ىيئة األركاف المركزية المكمفة بإدارة األزمة .حيث يستطي اإلعبلـ أف يساىـ في عممية إعادة
تقدير الموقؼ ىذه باعتباره المجاؿ المرتبط والمعبر عف المجاالت األخرى كافة ،باإلضافة إلى
وضوحا في التعامؿ م األزمة.
كونو الجية األكثر
ً
وتتميز مرحمة انفجار األزمة بالسمات التالية:
احدا مف األسمحة اإلستراتيجية المستخدمة في
 1.تتضاعؼ األىمية الذاتية لئلعبلـ ليصبح و ً
إدارة الصراع وىذا ما يفسر التحاـ اإلعبلـ بآلة الدولة.
2.

يتس الصراع وتتعدد ساحاتو  ،وتزداد وتيرة تبدالتو وتجمياتو ،ويتسارع إيقاعو ،وتزداد

إعبلميا وبشكؿ سري  ،وربما فوري ومتزامف ،حيف يكوف ذلؾ
الحاجة إلى مواكبة ذلؾ كمو ،وتغطيتو
ً
أساسا ،وىذا ما يفسر
طابعا إخبارًيا
مطموبا وممكنا ويتخذ الطاب العاـ لمتغطية اإلعبلمية الفورية
ً
ً
سيادة استخداـ األنواع الصحفية اإلخبارية الخبر بأنواعو ،والتقرير بأنواعو ،والحديث والتحقيؽ ).

3.

يزداد الجوع إلى األخبار والمعمومات ،ويزداد اإلقباؿ عمى وسائؿ االتصاؿ ويتضاعؼ،

وبالتالي تعرض الشرائح المختمفة مف الجميور لوسائؿ االتصاؿ باعتبارىا الوسيمة الوحيدة الممكنة
لمعرفة ماذا يحدث ،وىذا ما يزيد مف األىمية الذاتية لئلعبلـ .
ثالثا :إدارة اإلعبلـ بعد األزمة:
تعد األزمة حدثا ىاما يترؾ أثاره العميقة عمى مختمؼ جوانب الحياة في الببلد ،فيي لحظة في
سياؽ ،واذا كانت األزمة قد خفت أو انتيت ،فإف السياؽ مستمر ،وبالتالي فإف آثارىا ذات حضور
تأثيرا ،وبالتالي فمف الضروري أف تميد وسائؿ اإلعبلـ إلى النتائج المتوقعة
قوي ،وبالتالي تمارس ً
لؤلزمة ،بغض النظر عف طبيعة ىذه النتائج ،وىنا نرى ضرورة إنجاز المياـ التالية:
1.

عدـ التوقؼ فجأة عف االىتماـ باألزمة ،وعدـ ترؾ الجميور في فراغ.

إعبلميا عمى استخبلص العبر والدروس
 2.ضرورة التركيز في ىذه المرحمة مف إدارة األزمة
ً
والنتائج مف األزمة ،حيث يعد أف يخؼ التوتر ،وتيدأ األعصاب ،وتتكشؼ األمور والحقائؽ
باستطاعة اإلعبلـ ،معتمدا عمى كوادره ،وعمى قادة الرأي ،وعمى الخبراء األخصائييف ،تقديـ رؤية
معمقة لؤلزمة ولمدروس المستفادة منيا ،ذلؾ أف ىذا مف شأنو أف يساىـ في ترسيخ التأثير ،وتدعيـ
االتجاىات التي أوجدىا لدى الجميور .
3.

ضرورة إجراء عممية تقييـ شاممة إلدارة األزمة ،تشمؿ ىذه العممية اإلجابة عف تساؤالت

كثيرة وىامة :كيؼ كاف األداء اإلعبلمي عموما؟ مدى واقعية ومرونة البرامج الموضوعة،
ومصاعب تنفيذىا ،ومواقؼ الكادر وسموكو وأدائو ،وأداء الوسائؿ اإلعبلمية المختمفة ،واستجابة
الجميور ،ومجابية اإلعبلـ المضاد... ،
4.

رف دراسة شاممة عف التجربة كميا إلى ىيئة األركاف المركزية.
ويتجمى دور اإلعبلـ بعد األزمة عمى مستوى الجميور الداخمي بالمنظمة مف خبلؿ اإلشارة إلى

أىمية الخروج بعدة دروس مستفادة سواء عمى مستوى اإلعداد والتجييز أو عمى مستويات
االستعدادات السابقة ،وبياف نواحي القصور والنقص في ىذا الجانب واعبلـ الجميور الداخمي
بالمنظمة بكؿ ذلؾ ،وكذلؾ باإلجراءات التي قامت اإلدارة باتخاذىا لتأميف العامميف عمى عدـ تكرار
األزمة مرة أخرى.

مياـ اإلعبلـ في المراحؿ المختمفة لؤلزمة :يختمؼ التناوؿ اإلعبلمي لؤلزمات باختبلؼ

المراحؿ التي تمر بيا األزمة؛ حيث يقوـ اإلعبلـ بمياـ ووظائؼ وأدوار تختمؼ باختبلؼ ىذه
المراحؿ كما يأتي:
1.

مرحمة نشر المعمومات :وىى المرحمة التي تبدأ م بداية ظيور األزمة؛ حيث يقوـ اإلعبلـ

بدور حيوي في التعريؼ باألزمة وامداد الجميور بالمعمومات والبيانات عنيا ليواكب رغبة الجماىير
في مزيد مف المعرفة واستجبلء الموقؼ عف األزمة وأبعادىا.
2.

مرحمة تفسير المعمومات :حيث تقوـ وسائؿ اإلعبلـ في ىذه المرحمة بتحميؿ عناصر

األزمة والبحث في جذورىا وأسبابيا ومقارنتيا بأزمات مماثمة ،وىنا تفسح وسائؿ اإلعبلـ المجاؿ
أماـ كؿ ما يساعد عمى استجبلء الحقائؽ وتوضيحيا ،سواء مو ًادا إيضاحية مفسرة ،أو تحميبلت و
آراء الخبراء والمحمميف طبقًا لطبيعة األزمة ومجاليا وحدود آثارىا ،كذلؾ تتعرض وسائؿ اإلعبلـ

لموقؼ المسئوليف وصانعي القرار تجاه األزمة وسبؿ التعامؿ معيا الحتواء آثارىا.
3.

المرحمة الوقائية :وىى مرحمة ما بعد انحسار األزمة؛ حيث ال يتوقؼ دور وسائؿ اإلعبلـ

عمى مجرد تفسير األزمة والتعامؿ م عناصرىا وتطوراتيا ،بؿ يجب أف يتخطى الدور اإلعبلمي
ىذا البعد لتقدـ وسائؿ اإلعبلـ لمجماىير طرؽ الوقاية وأسموب التعامؿ م أزمات مشابية.
وىذه المياـ واألدوار التي يقوـ بيا اإلعبلـ خبلؿ المراحؿ المختمفة لؤلزمة تتطمب االلتزاـ

ببعض الضوابط والمحددات التي تزيد مف فعالية الرسالة اإلعبلمية في مواجية األزمات.
محددات وضوابط دور اإلعبلـ في مواجية األزمات:
1.

الدقة وامداد الرأي العاـ بالحقائؽ التفصيمية عف األزمة.

2.

االىتماـ بالتصريحات ذات الطبيعة الرسمية والسياسية التي تساعد عمى تشكيؿ اتجاىات

الرأي العاـ تجاه األزمة.
3.

االعتراؼ باألخطاء التي قد تحدث أثناء عمميات اإلنذار واإلغاثة ،وذلؾ بالنسبة لؤلزمات

والكوارث الطبيعية لكسب المصداقية.
4.

القدرة عمى التعامؿ بموضوعية وعدـ انفعاؿ م األحداث.

5.

سرعة نشر الحقائؽ لخمؽ مناخ صحي يحتوى آثار األزمة ويواجو الشائعات التي تنشط

أثناء األزمات.

6.

االىتماـ بفورية نقؿ الحدث مف موقعو ،والتواجد في مناطؽ األحداث واالىتماـ بالمادة المصورة.

7.

االىتماـ بالتقارير والتحميبلت والتعميقات اإلخبارية عف األزمة وتطوراتيا.

8.

االىتماـ بالمادة الوثائقية المصاحبة لمتغطية التميفزيونية؛ بما يفسر أسباب األزمة وأبعادىا

9.

البعد عف مبدأ حجب المعمومات أو إخفائيا ،بحيث تكوف وسائؿ اإلعبلـ ىي الرابطة بيف

وتحديد كيفية التعامؿ معيا.

صانعي القرار في األزمة والمسئوليف عف التعامؿ معيا والرأي العاـ.
 10.االىتماـ بالوصوؿ إلى مواق األحداث ،واجراء الحوارات م الشيود والمسئوليف ،وكذلؾ
الخبراء والسياسييف والمفكريف؛ لمساعدة الرأي العاـ عمى تكويف رأى تجاه األزمة.
 11.االىتماـ بعنصر التكامؿ في المعمومات المقدمة حوؿ األزمة بتناوؿ األبعاد المختمفة ليا.
 12.االىتماـ بعنصر المتابعة المستمرة لؤلزمة وتداعياتيا في المراحؿ المختمفة.
 13.فتح قنوات اتصاؿ مباشرة بيف وسائؿ اإلعبلـ والجميور لتمبية حاجاتيـ إلى الفيـ والمعرفة
عف األزمة وتطوراتيا.
 14.االلتزاـ بتدفؽ المعمومات دوف وض ما يعيقيا مف رقابة أو سيطرة مسبقة؛ مما يتطمب مف

اإلعبلمييف أنفسيـ تجنب الرقابة الذاتية فى التعامؿ م األحداث.

 15.العمؿ عمى الحفاظ عمى األمف الداخمي وسبلمة المواطنيف ومصالحيـ الحيوية.
 16.التأكد مف وصوؿ المعمومات والبيانات البلزمة إلى الجميور بالقدر المناسب ودوف آراء مسبقة.
 17.التوازف في عرض وجيات النظر المختمفة حوؿ األزمة ،واتاحة فرص لمحوار والنقاش حوليا

.

مصداقية وسائؿ اإلعبلـ " الحكومية والخاصة" أثناء األزمات:
تزداد أىمية مصداقية وسائؿ اإلعبلـ بوجو خاص أثناء األزمات؛ حيث تحتاج ىذه الوسائؿ إلى
ووطنيا ،انطبلقًا مف بعض المداخؿ والنظريات التي تستند إلى
أخبلقيا
ً
مينيا و ً
أداء مف نوع خاصً ،
المسئولية االجتماعية لوسائؿ اإلعبلـ ،وممارسة اإلعبلـ لدور الشفي المحامي) عف كؿ الفئات
دوف تيميش أو إىماؿ لمفئات الميمشة ،بما يوفر حؽ المعرفة الشاممة والكاممة والمتعمقة والتعبير
بعيدا عف سياسة الصمت اإلعبلمي تجاه مشاكؿ البعض أو واقعيـ ،باإلضافة
عف الذات بحرية ً

إلى تنشيط الجيات ذات الصمة لمقياـ بواجباتيا ومسئوليتيا ،والقدرة عمى توسط العبلقة بيف األفراد

وصناع القرار ،وتفعيؿ الحؽ في االتصاؿ بمفيومو الشامؿ الحؽ في أف يعمـ الجمي وأف ُيعمـ عف
نفسو بحرية.
ولكي تحقؽ وسائؿ اإلعبلـ األدوار المرجوة منيا مف قبؿ كافة األطراؼ عمى النحو األمثؿ ،البد أف يتسـ
األداء بمزيد مف المصداقية ،مف خبلؿ ال تزاميا بعدد مف الضوابط التي تحكـ دورىا في إدارة األزمات ،ومنيا
الفورية في نقؿ األزمة ،والتعريؼ بيا وامداد الجميور بالحقائؽ التفصيمية أوًال بأوؿ ،والعمؽ والشموؿ في

تغطية جوانبيا المختمفة ،وضبط النفس والتعامؿ بموضوعية م أجيزة الرأي العاـ ،واالعتراؼ باألخطاء التي

قد تحدث أثناء التغطية ،والرجوع واالعتماد عمى المصادر األصيمة .
حيث يعد عنصر التحيز في األداء والممارسة اإلعبلمية إحدى العناصر المقوضة لمصداقية

وسائؿ اإلعبلـ ،ويمكف تحديد سمتيف أساسيتيف ليذا التحيز أوالىما نقص التوازف بيف وجيات
النظر المتعارضة في تغطية وسائؿ اإلعبلـ ،وثانييما التي يعمؿ بيا لطرؼ واحد ،ويمكف أف
نستعرض عدد مف أشكاؿ التغطية اإلعبلمية التي يظير فييا التحيز عمى النحو التالي :
 تفضيؿ وجية نظر محددة م تقديـ األدلة عمى صحتيا.
 عرض الحقائؽ والبيانات بشكؿ مقصود.


استخداـ المغة بشكؿ يؤدي إلى تكويف الحقائؽ واصدار حكـ معيف عمى أحد أطراؼ
المنافسة في الصراع.

وتمعب عدد مف العوامؿ دو ار رئيسيا في تشكيؿ ظاىرة التحيز اإلعبلمي ،منيا الخط االفتتاحي
والسياسي لممؤسسة اإلعبلمية ،القيود المفروضة عمى إنتاج المواد اإلعبلمية ،القيـ اإلخبارية،
وكذلؾ االعتماد المكثؼ عمى مصادر األخبار التابعة ألحد أطراؼ الصراع.
إف التعامؿ اإلعبلمي م األزمة يتـ وفؽ طبيعة األزمة ،نوعيتيا ،حجميا ،وطبيعة النظاـ
السياسي السائد والجماىير المستيدفة ،ذلؾ أف اإلعبلـ يمعب دو ار رئيسيا في تفاعبلت األزمات
إيجابا وسمبا ،وقد ازداد ىذا الدور م الثورة المعموماتية وانتشار البث الفضائي الرقمي ،لدرجة
جعمت الساسة متخذي الق اررات يعتمدوف عمى وسائؿ اإلعبلـ في تقييـ األوضاع الراىنة ،وصياغة
المواقؼ والتحركات .
أحكاـ المصداقية :أثبت كثير مف بحوث التأثير اإلعبلمي أف قوة تأثير اإلعبلـ تزداد عندما تكوف
طا ضرورًيا لتعرض
المصادر ذات مصداقية ،فمصداقية وسائؿ اإلعبلـ لدى الجميور أصبحت شر ً
واستخداـ الجميور ليذه الوسائؿ ،وإلمكانية االقتناع أو التأثر بما تقدمو ،وىو ما يثار عند التعرض
لمشائعات؛ حيث تتوقؼ درجة تصديقو أو تأثره بالشائعة وفقًا لدرجة مصداقية وسائؿ اإلعبلـ لديو.

واذا كانت كفاءة إدارة األزمة تتوقؼ في جانب أساسي منو عمى كفاءة المنظمات في التعامؿ م

وسائؿ اإلعبلـ ،فإف ىذه الوسائؿ تحتاج إلى أداء خاص أثناء األزمات ،حيث يتطمب دورىا توفير
–وباستمرار -قدر كبير مف المعمومات الصحيحة والدقيقة لمرأي العاـ حتى يكوف عمى دراية تامة
بأبعاد األزمة وتفاصيميا ،باعتبارىا حمقة االتصاؿ الموجودة بيف الجماىير وصانعي القرار السياسي
والقائميف عمى األزمة ،وبالتالي فإف الجيود اإلعبلمية تعتبر إحدى الدعامات األساسية في التعامؿ
م األزمات .
خاتمة :
إذف وفي ظؿ تفاقـ األزمات في مختمؼ مناحي الحياة السياسية واالقتصادية والبيئية واالجتماعية،
وعمى كافة المستويات المحمية واإلقميمية والدولية في العقود األخيرة بشكؿ خاص ،برز موضوع

اإلعبلـ واألزمات ،أو إعبلـ األزمات بكؿ وسائمو التقميدية والجديدة ،المقننة والبديمة واعبلـ

المواطف ،وبمستوياتو المختمفة الوطنية "المحمية" والقومية واإلقميمية ،والدولية الموجية لآلخر،
خاصة في عصر اإلعبلـ الفضائي واإلعبلـ ببل حدود واعبلـ اإلنترنت كركف أساسي مف أركاف
مواجية األزمة واحتوائيا.
عمميا لو قواعده ونظرياتو وأسسو وآلياتو واستراتيجيتو ،تيتـ
إعبلميا
وصارت عممية إدارة األزمات
تخصصا ً
ً
ً
بو المؤسسات التعميمية األكاديمية والبحثية والمؤسسات اإلعبلمية والسياسية والدبموماسية ،كما حظي إعبلـ
األزمات "إعبلـ المواجية" باىتماـ القيادة العميا في أغمب دوؿ العالـ.
ومف األىمية بمكاف إدراؾ أف تحقيؽ المصداقية لدى الجماىير عامة والنخب باختبلؼ مجاالتيا
ليس باألمر السيؿ ،وخاصة خبلؿ األزمات التي تطوؿ مدتيا ،كما أف وجود قانوف لممعمومات
يرتب الحصوؿ عمييا وتبادليا يعد البوابة الرئيسة لتحقيؽ إعبلـ يسيـ في مواجية األزمات ،وليس
إعبلما يؤدى إلى اختبلؽ أزمات أو التيويؿ مف بعضيا.
ً
دائما مف التناوؿ اإلعبلمي عمى كافة مستوياتو ألي أزمة مساعدة المجتم في
وليكف اليدؼ ً
مواجيتيا والتغمب عمييا ،وغرس قيـ الصمود وروح األمؿ وليس اإلحباط أو تقسيـ وتفتيت المجتم .
االستنتاجات :مف خبلؿ كؿ ما تطرقنا إليو في مداخمتنا نصؿ إلى جممة مف االستنتاجات العامة
المتعمقة بعبلقة اإلعبلـ بإدارة األزمات ،أىميا :
1.

وسائؿ اإلعبلـ ليا دور أساسي وخطير في األزمات وىي تمعب دور الوسيط بيف عنصر

األزمة والمجتم  ،قد يكوف الدور إيجابياً وقد يكوف سمبياً ،كما أنيا مف أىـ األسمحة في تغطية إدارة
جدا،
األزمات لما تممكو مف قدرات في االنتشار والوصوؿ لمناس بسرعة كبيرة في وقت قصير ً

باإلضافة إلى قدراتيا كبيرة في التأثير والسيطرة النفسية عمى األفراد واإلقناع لمجميور والتحكـ في

السموكيات وتوجيييا .
2.

تعتبر الخطة اإلعبلمية مف أىـ مقومات اإلدارة الناجحة لؤلزمات ،وبالتالي مف الميـ وجود

سياسة إعبلمية تقوـ عمى خطة إعبلمية لما قبؿ وأثناء وما بعد األزمات فاإلعبلـ في مرحمة ما
قبؿ األزمة يؤدي دو اًر ميماً في توعية المواطنيف باإلجراءات التي تتب لسبلمتيـ عند وقوع الكارثة،

وأثناء األزمات فإف ميمة اإلعبلـ تتضمف عرض الحقائؽ باألسموب اإلعبلمي الذي يبعث عمى

األماف والطمأنينة وتيدئة الرعب والخوؼ ،أما بعد األزمة يقوـ اإلعبلـ بدراسة إنجازاتو والتركيز
عمى الجوانب اإليجابية لتنميتيا ومعالجة أوجو القصور السمبية.
"سمبيا" ،بدؿ أف يوضح الحقائؽ وينشر الوعي
 3.أحيانا يكوف تأثير اإلعبلـ في األزمات
ً
در لممغالطات.
ممر لئلشاعات ومص ًا
ويوصؿ األخبار ،يكوف ًا
4.

في األزمات تنشئ الدوؿ خمية متخصصة وبعض أفرادىا إعبلميوف ميرة مف أجؿ تسخير

اإلعبلـ لحشد الجماىير وتعبئة األمة وتوجيو العقوؿ.
قائمة المراجع :
أوال :الكتب:

 .1البزار حسف :إدارة األزمة بيف نقطتي الغمياف والتحوؿ ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزي ،
بيروت.2001،

 .2الخضيري محسف أحمد :إدارة األزمات :منيج اقتصادي إداري ،الطبعة الثانية ،مكتبة مدبولي ،القاىرة،
.2003

 .3الدليمي محمد عبد الرزاؽ :اإلعبلـ وادارة األزمات ،الطبعة األولى ،دار المسيرة ،األردف.2012 ،

 .4الشعبلف فيد أحمد :إدارة األزمات :األسس ،المراحؿ ،اآلليات ،الطبعة الثانية ،أكاديمية نايؼ العربية
لمعموـ األمنية ،الرياض.2002 ،

 .5الضبلعيف عمي فبلح وآخروف :اإلعبلـ وادارة األزمات ،الطبعة األولى ،دار اإلعصار العممي لمنشر
والتوزي  ،عماف.2015 ،

 .6حريز سامي ،محمد ىشاـ :الميارة في إدارة األزمات وحؿ المشكبلت :األسس النظرية والتطبيقية ،دار
البداية ناشروف وموزعوف ،عماف.2007 ،

 .7حسف محمد عبد الغاني ىبلؿ :ميارات إدارة األزمات :األزمة بيف الوقاية منيا والسيطرة عمييا ،مركز
تطوير األداء والتنمية ،القاىرة.2001 ،

 .8خضور أديب :اإلعبلـ واألزمات ،الطبعة األولى ،أكاديمية نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،الرياض.1999 ،

 .9عجوة عمي :األسس العممية لمعبلقات العامة ،الطبعة الرابعة ،عالـ الكتب ،القاىرة.2000 ،
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عميوة السيد :إدارة األزمات والكوارث :مخاطر العولمة واإلرىاب الدولي ،الطبعة الثالثة ،دار

.11

مصطفى ىويدا :اإلعبلـ واألزمات المعاصرة ،دار المحروسة لمنشر ،القاىرة.2010 ،

األميف لمنشر والتوزي  ،القاىرة.2004 ،

ثانيا :الدراسات األكاديمية:
 .1أخيارىـ عبد اهلل أحمد :التخطيط االستراتيجي إلدارة األزمات :دراسة لنموذج أزمة شركة تويوتا ،مذكرة
ماستر غير منشورة ،كمية العموـ السياسية والعبلقات الدولية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة. 2013 ،

 .2الجباوي فواز إبراىيـ :اإلعبلـ في األزمات ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة سنت كميمنتوس
العالمية ،سوريا.2009 ،

 .3الحميدي حميدي سميماف :فاعمية االتصاالت في إدارة األزمات األمنية بأجيزة و ازرة الداخمية بالرياض،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية الدراسات العميا ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،الرياض. 2010 ،

 .4زرماف محمد :اإلعبلـ واألزمات :قراءة في اإلطار المفاىيمي ،كمية اآلداب والعموـ السياسية ،جامعة
باتنة ،الجزائر.2010 ،

ثالثا :المجالت والمؤتمرات العممية:
 .1الحمبلوي محمد رشاد ،شريؼ صبلح الديف :إدارة األزمات في الصناعة المصرية ،ورقة مقدمة في
المؤتمر السنوي الثاني إلدارة األزمات والكوارث ،جامعة عيف شمس ،القاىرة. 1997 ،

 .2محمد عبد اليادي إيثار :إستراتيجية أدارة األزمات :تأطير مفاىيمي عمى وفؽ المنظور اإلسبلمي ،ورقة
مقدمة في مجمة العموـ االقتصادية واإلدارية ،المجمد  ،)17العدد  ،)64جامعة بغداد.2011 ،

 .3نصر وساـ :مصداقية وسائؿ اإلعبلـ المصرية الحكومية والخاصة أثناء األزمات :دراسة حالة ألزمة وباء
أنفمون از الخنازير ،ورقة مقدمة في المجمة المصرية لبحوث الرأي العاـ ،العدد األوؿ ،المجمد العاشر،

جامعة القاىرة.2015 ،

المرأة في البرامج التمفزيونية

غداة الربيع العربي
Women in TV programs
after The Arab Spring

نادية لمييدي
دكتوراه إعالم و إتصال
جامعة باريس الثانية لمقانون ,االقتصاد والعموم االنسانية
فرنسا

ممخص
كانت المرأة العربية فاعبل أساسيا في الحراؾ العربي إال أف تموقعيا في اإلنتاجات اإلعبلمية العربية التي أعقبت
الحراؾ لـ تبرز المرأة كصاحبة رأي مؤثر في التغيير .كاف سؤاؿ موق الرأي النسائي في التمفزيوف العربي ممحا بعد

الربي العربي .وقد صار لزاما رصد اليامش الذي تفرده البرامج الحوارية مثبل لؤلصوات النسائية التي كانت مغيبة,

مقزمة ,مستبعدة ,أو ميمشة في التمفزيوف العربي .ىناؾ بروفايبلت لـ تكف تظير إال لماما كالمرأة السياسية أو
الفاعمة المدنية وغيرىا مف مواطنات تحممف وجية نظر في الشأف العاـ المحمي والوطني .يقترح ىذا المقاؿ تقديـ

نتائج رصد برامج حوارية في التمفزيوف العربي مف خبلؿ تجربة المغرب ,تونس ومصر .أكدت نتائج ىذا الرصد

استمرار حضور محتشـ لمرأي النسائي ضمف البرامج الحوارية في التمفزيوف العربي .كما أبرزت نتائج الرصد كسر

قاعدة الخصاص في الكفاءات النسائية الممكف االعتماد عمييا في البرامج الحوارية مما يطرح بقوة أسباب غيابيف
أو تغييبيف .لـ تنجح ىاتو البرامج في ضماف إشعاع أكبر لمرأي و لمخبرة النسائية التي غابت في عدة حمقات .فيما

أبرز الرصد إصرار التمفزيوف العربي عمى ظيور المرأة في صورة الضحية المغموبة عمى أمرىا إذ جاءت يافطة

المرأة الضحية كبلزمة لمعديد مف الريبورتاجات و الصور الثابتة المرافقة لحمقات البرامج الحوارية التي تـ رصدىا.

الكممات المفتاح  :المرأة العربية – التمفزيوف – البرامج الحوارية  -صورة المرأة – الربي العربي
 األفكار النمطية-Summary

Women were a main actor in arab spring. But their visibility is still limited as expert,
opinion leader or or a person holding influential point of view in the media. So
questioning the position of Arab women in talk shows became an urgent and imminent
question. Arab women were marginalized, absent. These women have rarely appeared
in the Arabic media as political figure or citizens with a different say in the public civil
service or national debate. This article proposes presenting the results of observing arab
TV talk shows from Morocco, Tunisia and Egypt. The study breaks the traditional belief
that there is a shortage in women expertise. A big stereotype was amended. It also
demonstrates the failure of the media to reflect the prosperity and success of the women
expertise in many episodes of these dialogue shows.Other main conclusion : arab
talkshows still represent women mainly as a victim. Arab tv talk shows still keep
bringing the Arabic women in a stereotype image.
– Keywords: Arab women – Television – Talk Shows – Representation – Arab spring
Stereotypes

مقدمة
عرفت المنطقة العربية مرحمة انتقالية عمى الصعيد السياسي و المجتمعي غداة الربي العربي
أنتجت تحوالت مست بشكؿ مباشر اإلعبلـ وأبرزت قوة الفضاء الرقمي وقدرتو عمى مخاطبة فئات
شاسعة مف المتمقيف واتاحة تفاعبلتيـ بشكؿ واضح .طب ىذه المرحمة أيضا بروز قوة وتأثير مواق

التواصؿ االجتماعي التي كانت فاعبل مباش ار في حراؾ الشارع العربي ومواكبا لنقؿ الخطابات,

الرسائؿ والصور التي لـ تجد ليا موطئ قدـ في وسائؿ اإلعبلـ التقميدية .كاف لزاما عمى اإلعبلـ
التقميدي أف يعود إلى دائرة الضوء غداة الربي العربي بالنظر لضرورة رفعو تحدي مواكبة التغيرات
واالنخراط بشكؿ أكبر في السجاؿ السياسي وتأطير مسمسؿ التغيير المجتمعي ليتموق

مجددا

بشكؿ أكثر مينية وحرفية لضماف صموده تجاه تصاعد االىتماـ باإلعبلـ الرقمي.
يعد ارتفاع عدد البرامج الحوارية في خارطة برامج القنوات التمفزيونية العربية اكبر مؤشر عمى
إعادة تموق اإلعبلـ التقميدي غداة الربي العربي إذ لـ تعد تخمو أية قناة مف ىذا النوع مف البرامج
الذي يجم النقاش والرأي ويستضيؼ فعاليات حزبية و جمعوية وخبرات مف مختمؼ المجاالت...
تتميز البرامج الحوارية كذلؾ بتحرير الكممة و إعطاء فسحة لمقارعة الرأي و الرأي اآلخر وضماف
تعددية المتدخميف ووجيات النظر وافساح المجاؿ لتفاعؿ شبكات التواصؿ االجتماعي مف خبلؿ
طرح أسئمة المشاىديف و تفاعميـ عبر شبكة الفيسبوؾ و تويتر  .لوحظ إذا تعدد البرامج الحوارية

في التمفزيونات العربية مكنتيا مف استعادة حيويتيا و توسي دائرة اشتغاليا و زوايا معالجتيا .كاف
البد مف مسائمة ىاتو البرامج الحوارية عف تموق الرأي النسائي داخميا و مدى إفساحيا ىامشا
أكبر مف البرامج التي كانت فيو األصوات النسائية صامتة ,مستبعدة ,أو ميمشة كالمرأة السياسية
أو الفاعمة المدنية وغيرىا مف مواطنات تحممف وجية نظر في الشأف العاـ المحمي و الوطني وال

تبرزف بالشكؿ الكافي في وسائؿ اإلعبلـ .خبلؿ ذلؾ اعتمدت منظمة المرأة العربية "اإلستراتيجية

اإلعبلمية لممرأة العربية"  2015- 2009كاف اليدؼ منيا "تطوير الرسالة المحتواة في العمؿ

نساء
اإلعبلمي بكافة أشكالو مف جانب القائميف عمى العمؿ اإلعبلمي بكافة مستوياتو رجاالً و
ً
وتغيير الثقافة المجتمعية السائدة في المنطقة العربية التي تحتضف صورة نمطية عف المرأة وأدوارىا
في المجتم "...
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انتبيت منظمة المرأة العربية لدور اإلعبلـ في رسـ مبلمح جديدة لممرأة العربية التي شاركت بشكؿ
واضح في الربي العربي إلعطائيا تموقعا مجتمعيا جديدا إذ عقدت المنظمة ،بشراكة م و ازرة
التضامف والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية المغربية" ,المنتدى العربي لممرأة واإلعبلـ في ضوء
المتغيرات الراىنة :نحو إعبلـ منصؼ لممرأة".
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الذي عقد بمراكش سنة  .2014وقد كاف مف بيف

أىـ انشغاالت المنتدى "بحث سبؿ إعبلـ عربي إيجابي قادر عمى إعطاء المرأة إشعاع جديدا قاد ار
عمى إبراز األدوار الجديدة لممرأة في المجتم العربي" .لقد صارت قضية إعادة تموق المرأة العربية

في اإلعبلـ وسؤاؿ رسـ مبلمح صورة تعكس وجية نظرىا وأدوارىا الجديدة صا ار أم ار عاجبل .لذا
كاف مف الضروري القياـ بوقفة تأممية لحضور المرأة العربية في التحوؿ اإلعبلمي الذي أعقب
الربي العربي الذي انتقؿ إلى ربي إعبلمي مف خبلؿ االنتفاضة التي عرفتيا قاعات التحرير وأقساـ
األخبار والبرامج في التمفزيونات العربية وعمى مواق التواصؿ اإلجتماعي .لتعميؽ الرؤية بخصوص
تموق

المرأة العربية في البرامج الحوارية ,وتجاه ندرة األبحاث والدراسات التي واكبت الربي

اإلعبلمي العربي الذي تجمى في زخـ إنتاج البرامج الحوارية ,يقترح ىذا المقاؿ تقديـ نتائج رصد
عممي لصورة المرأة في الفضاء اإلعبلمي العربي غداة الربي العربي مف خبلؿ البرامج الحوارية
لقياس ومساءلة الحضور اإلعبلمي لممرأة في البرامج الحوارية التي تستضيؼ فعاليات مجتمعية
في كؿ المجاالت.
يرصد ىذا المقاؿ وض المرأة داخؿ البرامج الحوارية لقنوات عربية عمومية وخاصة لموقوؼ عمى
استراتيجية اإلعبلـ

العمومي المفروض فيو عكس المشاركة النسائية في النقاش العاـ و كذا

"543االٍزوار١غ١خ اإلػالِ١خ ٌٍّوأح اٌؼوث١خِٕ .2015"_2009.ظّخ اٌّوأح اٌؼوث١خ.2008 .
( /www.arabwomenorg.org/PublicationDetails.aspx?ID=28رُ االٛالع ػٍ ٗ١ف( ٟرُ االٛالع ػٍ ٗ١فّ ٟزٕجو )2017
"544اٌّوأح ٚاإلػالَ فٛٙ ٟء اٌّزغ١واد اٌوإ٘خ" ,رمو٠و أّغبي إٌّزل ٜاٌؼوثِٕ .ٟظّخ اٌّوأح اٌؼوث١خ"ٚ .ىاهح اٌزٚبِٓ ٚاٌّوأح
االعزّبػ١خ.
ٚاٌزّٕ١خ
ٚاألٍوح
( 2014/www.social.gov.ma/sites/default/files/Femme%26%20M%C3%A9dia.pdfرُ االٛالع ػٍ ٗ١فٟ
(رُ االٛالع ػٍ ٗ١فّ ٟزٕجو )2017

القنوات الخاصة التي يحكميا دفتر تحمبلت و مسؤولية مجتمعية تجاه المرأة كمكوف مجتمعي

فاعؿ في مسار التنمية و في النقاش العاـ .ييتـ المقاؿ بصورة المرأة في البرامج الحوارية ما بعد
الربي العربي لثبلت دوؿ عربية  :المغرب– مصر– تونس.

تـ رصد برامج سنة مف حمقات البرامج الحوارية بمعدؿ برنامج كؿ أسبوع ما مجموعو  44حمقة
مف كؿ برنامج .وقد ىـ الرصد البرامج الحوارية التالية :المغرب "مباشرة معكـ" ,مصر "آخر كبلـ",

تونس "ناس نيوز" تونس) .وقد حاوؿ الرصد اإلجابة عمى التساؤالت التالية:


ىؿ ساىمت التغيرات السياسية التي ألمت بالدواؿ العربية

غداة الربي العربي في

تحسيف تموق المرأة في اإلعبلـ المرئي وفي البرامج الحوارية ؟


ما ىي نسبة وطبيعة حضور المرأة في البرامج الحوارية ؟



أي دور تضطم بو المرأة مف موقعيا كفاعمة سياسية ,خبيرة ,محاورة ,صحفية أو

صاحبة رأي ...في البرامج الحوارية؟


مدى تأثير حضور المرأة العربية في البرامج الحوارية في اإلسياـ في نقاش الشأف العاـ

السياسي والمجتمعي؟


ما ىي أسباب ضعؼ حضور المرأة في بعض المواضي  :السياسية ,االقتصادية,

اإلستراتيجية ...؟


كيؼ تدبر القنوات حضور المرأة في برامجيا الحوارية؟



ماذا عف تعاوف القنوات التمفزيونية م األحزاب السياسية و المجتم المدني  ...في إبراز

بروفايبلت نسائية جديدة؟

ركز الرصد عمى تقييـ حضور المرأة في البرامج الحوارية المعنية نوعيا وكميا ،وأيضا تقييـ دورىا

مف خبلؿ رصد المؤشرات التالية:


المرأة كمشارؾ



المرأة كموضوع



المرأة كمنشطة برنامج حوارية



المرأة كمعدة برنامج حوارية



المرأة كعنصر مؤثت لمفضاء



مؤشرات أخرى

اىتـ المقاؿ بتحديد نوعية حضور المرأة كمشارؾ كفاعؿ سياسي أو مدني أو أكاديمي أو خبير
أو كشخص معني بتقديـ رأي عاـ أو شيادة في االستطبلعات المتضمنة في البرامج الحوارية).

كما رصد نسبة حضور المرأة وطبيعة تمثيميتيا ومدى تنوعيا بتنوع حساسيات المجتم السياسية

والمدنية وأيضا مجاالت التخصص التي تنتمي ليا ،والدور الذي تقوـ بو في البرنامج .كما تـ رصد
حضور المرأة كموضوع سواء كعنواف أو كمضموف) مف خبلؿ معرفة نسبة البرامج التي تطرح

قضايا المرأة ،ورصد طبيعة جنس المشاركيف عندما يتعمؽ األمر بموضوع "المرأة" :ىؿ يتـ التحدث
عنيا أـ إلييا .وقؼ الرصد أيضا عف مدى استيداؼ ىذه البرامج لرف الوعي العاـ بقضايا المرأة
ودور البرامج الحوارية في ترسيخ أو تكسير الصورة النمطية التي رسخيا التمفزيوف لعقود.

.1

"مباشرة معكم"( :المغرب)

مشاركة محدودة لممرأة في الحمقات المفردة لمشأن السياسي
خمص رصد حمقات "مباشرة معكـ" إلى مشاركة محدودة لممرأة في الحمقات المفردة لمشأف السياسي
بحيث نجد ببلطو الحمقات السياسية رجاليا بامتياز .وض يطرح بقوة ضعؼ انعكاس تطور
التمثيمية السياسية لممرأة المغربية عمى الثورة التي يعكسيا اإلعبلـ لنضاالتيا .فقد انتقؿ حضورىا
في البرلماف مثبل مف نائبتيف في سنوات  1993و  ،1998إلى تخصيص  30مقعدا لممرأة في
البلئحة الوطنية بعض تعبئة كبيرة لمحركة النسائية في سبيؿ تفوية المشاركة السياسية لمنساء ،و

اعتبلء مراكز القرار السياسي .جاء موقؼ األحزاب ,التي تفرد حي از في برامجيا االنتخابية لمم أرة,
موض تساؤؿ ألنيا ال تعطي اإلشعاع الكافي لمناضبلتيا لممشاركة في اإلعبلـ إذ تصر جؿ
األحزاب في غالب الحاالت عمى اقتراح أسماء رجالية عمى معدي البرامج التمفزيونية مثؿ"مباشرة
معكـ" .خمصت نتائج رصد حمقات البرنامج إلى تقزيـ حضورىا العددي وم

مشاركتيا النوعية الوازنة في النقاش

ذلؾ لوحظت

السياسي بصفتيا مسؤولة حزبية تناقش آفاؽ والممفات

الحكومية و لو مف خبلؿ بروفايؿ نسائي وحيد مقابؿ بروفايبلت رجالية قد تصؿ الخمسة في بعض
الحمقات .انعكس ذلؾ عمى الحيز الزمني الذي خصص ليا لمتدخؿ .حيث أف النسبة اإلجمالية لـ
تتجاوز  11في المائة أما في الشؽ الحكومي فقد أظيرت تنيجة الرصد استضافة مسؤولة حكومية
مف الطراز الرفي في شخص كاتبة عامة لو ازرة الصناعة و التجارة و التكنولوجيا الحديثة وقد

دأب البرنامج عمى استضافة وزيرات ,إف وجدف ,بشكؿ منتظـ .جاءت نتائج مسح و تحميؿ حمقات
برنامج "مباشرة معكـ لتؤكد ىذا الطرح و ظير ذلؾ جميا في حمقتي "القضاء" و "الشأف السياسي"
الذي لـ تحضر فيو المرأة داخؿ الببلطو بحجميا السياسي و النضالي في الساحة الوطنية .حضر
الوزير والقضاة والمحاموف وكتاب الضبط الرجاؿ في حمقة إصبلح القضاء بينما غابت نساء
القضاء إال مف بعض المقطات العابرة في ريبورتاج الحمقة ورد فيو تدخؿ لموظفة بالمحكمة .غابت
المرأة القاضية عف النقاش في الببلطو في حيف تعرؼ المينة تأنيثا بوثيرة ممحوظة :سجمت سنة

 896 2013قاضية مقابؿ  3154قاضيا ،أي بنسبة  22.12في المائة .نسبة مرشحة لبلرتفاع
في أفؽ تعييف حوالي  244قاضية مف خريجي المعيد العالي لمقضاء عاـ  2015ليصؿ عدد
القاضيات بالمغرب إلى حوالي  .1140تدخؿ محاموف كثر في الحمقة مف داخؿ الببلطو و مف
خبلؿ الريبورتاج و كانوا كميـ بصيغة المذكر م أف المغرب يعرؼ اليوـ تزايدا ميما في عدد
المحاميات بمغ  800محامية

ال يحظيف بعد باإلشعاع المناسب لتموقعيف في المنظومة

اإلعبلمية .و م ذلؾ رغـ غيابيا في الببلطو و الريبورتاج حضر صوت المرأة الفاعمة في النقاش

العاـ مف خبلؿ مشاركتيا بالسؤاؿ و النقاش في فقرة ردود فعؿ المشاىد مف خبلؿ الرسائؿ القصيرة
 +االيميؿ  +فيسبوؾ  +تويتر.
تـ تدارؾ ىذا األمر مف خبلؿ حضور المرأة القوي في حمقات ذات ارتباط بتيمات مالية و

اقتصادية  ...جد دقيقة :كحمقة "نظاـ المقاصة" الذي شاركت فيو عضوة المكتب التنفيذي لحزب

االستقبلؿ و قد نمت تدخبلتيا عف دراية و إلماـ بموضوع اإلصبلحات المالية لميزانية الدولة و
مممة بالنقاش الدائر في الساحة الوطنية حوؿ التغيير الذي تنوي الحكومة أحداثو عمى نظاـ

المقاصة الذي يمس شرائح واسعة مف المجتم المغربي .عرفت الحمقة نقاشا ساخنا أسمعت فيو
المسؤولة الحزبية صوتيا عاليا بيف أربعة رجاؿ مف العيار الثقيؿ :وزير ,رئيس فيدرالية وزير سابؽ,
ثـ رئيس جمعية لممستيمكيف .أما في باقي فقرات البرنامج :الريبورتاج و فقرة التواصؿ المباشر م

المشاىد مف خبلؿ الشبكات االجتماعية :الفيسبوؾ و تويتر فقد جاءت المشاركة النسائية محدودة
جدا إف لـ نقؿ منعدمة .عمى غير عادة البرامج الحوارية المخصصة لمناقشة قضايا التحرش ,زواج
القاصرات ,تفعيؿ مبدأ المناصفة ...حضر الرجؿ عمى غير المعتاد في ىذه الحمقات حيث تكوف
الحمقات نسائية صرفة و يغيب الرجؿ صاحب القرار السياسي في شؤوف المرأة .نفس التوازف
خمصت لو نتائج الدراسة بخصوص حضور المرأة و الرجؿ في الريبورتاج مف خبل شيادات طمبة و

متقاعديف رجاؿ و نساء .جاء الريبورتاج كذلؾ بقيمة مضافة ممحوظة مف خبلؿ االستماع لرأي

مسؤولة حكومية و أخرى نقابية و برلمانية ووزيرة سابقة .تعدد بروفايبلت و مجاالت تخصص
المرأة الذي كاف الفتا في حمقة التحرش مثبل حيث كسر قاعدة الخصاص في النساء الممكف
االعتماد عمييف في البرامج الحوارية و في نفس اآلف يطرح بقوة أسباب غيابيف عف الببلطو لما
يضمف مف إشعاع أكبر لمرأي و لمخبرة النسائية .حضور وازف لممرأة داخؿ الببلطو لمتحاور حوؿ

مسألة تفعيؿ مبدأ المناصفة ومكافحة جمي أشكاؿ التمييز بيف الرجاؿ والنساء والمطالبة بتفعيؿ

مقت ضيات الدستور في ىذا المجاؿ .لوحظ أف زمف تدخؿ المرأة بالمقرانة م زمف الحمقة التي
استضافت أيضا فعالية رجالية إذ حصدت النساء المتدخبلت نسبة  62في المائة .توزعت
البروفايبلت بيف المجاؿ الحقوقي واإلعبلمي .حيث سجؿ حضور صحفية وناشطتيف في المجاؿ

الحقوقي إلى جانب برلمانية .ىذا الحضور المكثؼ لمنساء داخؿ الببلطو ،تفرضو بالطب طبيعة

الموضوع إال أنو يبلحظ شبو غياب الرجؿ صاحب القرار في المجاؿ .مف بيف نتائج الرصد أيضا

التركيز عمى صورة المرأة الضحية في حمقات الشأف النسائي كما في حمقة "التجميات المجتمعية
واالقتصادية لظاىرة زواج القاصرات" التي عرفت حضور أرب نساء مقابؿ بروفايؿ رجالي واحد.
ركزت الروبورتاجات عمى المرأة الضحية :ضحية الزواج في سف مبكرة لمحديث عف تجربتيا واآلثار
النفسية التي يعقبيا زواج القاصرات باختبلؼ الوسط والعقميات .ال بد مف اإلشارة إلى ندرة حالة

المرأة الضحية في ببلطو "مباشرة معكـ" الميـ بعض الشيادات و الصور الثابتة لمياجرات جنوب
إفريقيا أو نساء ضحايا أوشيادات أميات ضحايا المخدرات تـ بثيا في الربورتاجات .سجؿ الرصد

إلى جانب ذلؾ مفارقة بارزة ما بيف الحضور النسائي و نوعيتو ما بيف الببلطو و الربورتاج لنسجؿ
حضوا ق ويا نوعيا في الربورتاجات الذي ينقد ماء الوجو بسبب تقزيـ حضور المرأة في الببلطو
ينعكس دائما عمى المدة التي تخصص ليا لتدلي برأييا .فإذا كاف حضور المرأة باىتا في بعض
الحمقات إال أف تموقعيا في الريبورتاج يمنح ليا فسحة أكبر و ىو ما يؤكد أف البروفايبلت النسائية

متواجدة في الميداف و في مختمؼ التخصصات لكنيا ال تصؿ لئلشعاع البلزـ الذي يمنحو الببلطو
ألف اختيار الضيوؼ يمر عبر الرؤساء و الييات .ىكذا تدخمت المرأة مف خبلؿ الربورتاج كرئيسة
جمعية محاربة المخدرات طبيبة ,مسؤولة عف السبلمة الصحية لممواد الغذائية ,بيولوجية مسؤولة و
في شباؾ المستيمؾ ,صحفية ...ورغـ حضور المرأة القوي في البرنامج في فريؽ اإلعداد كصحفية
معدة لفقرات البرنامج فقد غابت عف حمقة تأىيؿ الصحافة االلكترونية في المغرب حيث سجمنا

غيابيا التاـ داخؿ الببلطو حيث أف نسبة تدخميا ىي صفر بالمائة في حمقة تعتبر استثنائية ضمف
العينة المدروسة .إال أنيا ظيرت في الريبورتاج مف خبلؿ بروفايؿ صحفية تحدثت في كممة لـ
تتجاوز اؿ  45ثانية عف ضرورة االلتزاـ بأخبلقيات المينة مف أجؿ صحافة الكترونية تحترـ
المعايير المينية.

التوجيات الكبرى لبرنامج "مباشرة معكم"
.1

تبايف في إشراؾ المرأة في نقاش الحمقات المفردة لمشأف السياسي إذ جاء باىت عدديا وكاف ممي از

.2

حضور محدود في الببلطو ال يتعدى في أقصى الحاالت  30بالمائة و مشاركة وازنة

ووازنا مف خبلؿ اإلسياـ البارز لممرأة المسؤولة الحزبية التي تألقت في الحمقات التي شاركت فييا.

في التقارير والريبورتاجات التي تميزت بتعدد بروفايبلت ومجاالت تخصص المرأة حيث كسر قاعدة
الخصاص في النساء الممكف االعتماد عمييف في البرامج الحوارية وفي نفس اآلف يطرح بقوة
أسباب غيابيف عف الببلطو الذي يضمف إشعاعا أكبر لمرأي ولمخبرة النسائية.
.3

حضور صوت المرأة الفاعمة في النقاش العاـ مف خبلؿ مشاركتيا كذلؾ بالسؤاؿ والنقاش

في فقرة ردود فعؿ المشاىد مف خبلؿ الرسائؿ القصيرة  +االيميؿ  +فيسبوؾ  +تويتر.
.4

غياب غير مبرر لممرأة في نقاش بعض القضايا ":القضاء" و "الشأف السياسي" "العموـ

والتكنولوجيا" التدبير المحمي" الحكامة" ...مواضي لـ تحضر فيو المرأة داخؿ الببلطو بحجميا
السياسي و النضالي في الساحة الوطنية.
.5

حضورالمرأة القوي في حمقات ذات ارتباط بتيمات مالية و اقتصادية جد دقيقة" :نظاـ

المقاصة" حيث تميزت الضيفة بدراية و تتب لموضوع اإلصبلحات المالية لميزانية الدولة و مممة
بالنقاش الدائر في الساحة الوطنية
.6

تركيز عمى صورة المرأة الضحية في حمقات الشأف النسائي.

.7

"آخر كالم"( :مصر)

عدم االستقرار في الحضور النسائي
"آخر كبلـ" برنامج حواري تبثو قناة "واف تيفي" المصرية المستقمة ويقدمو يسري فودة الصحفي
المصري البارز الذي ترصد حواراتو حاؿ المجتم المصري في تطوراتو و تدبيره لمرحمة ما بعد
الحراؾ و أجندة االستحقاقات السياسية و االجتماعية المصرية التي كانت المرأة شريكا في تفعيميا
و تدبيرىا .إال أف ىذا التموق لممرأة المصرية لـ تتـ ترجمتو بالشكؿ المتوق عمى ببلطو برنامج

"آخر كبلـ" .خمص تحميؿ حمقات برنامج " آخر كبلـ" إلى عدـ االستقرار في التمثيمية النسائية
داخؿ ببلطو البرنامج بؿ الغياب التاـ لمحضور النسائي في تيمات كالسياسية مثبل التي تتواجد فييا
المرأة المصرية و بتميز و حنكة عمى الساحة لكف حضورىا كحاممة لرأي و مشكمة لمرأي العاـ
المصري جاء مناقضا عمى الببلطو إذ كاف مقزما .خمص رصد حمقات برنامج "آخر كبلـ" إلى

عدـ االستقرار في شكؿ ونسبة حضور المرأة في ببلطو يسري فودة كما خمصت إلى شكؿ مف

الغياب الذي اليمكف تفسيره لممرأة المصرية في الحمقات المفردة لمشأف السياسي المصري و لحراؾ
الشارع المصري .يحضر في ببلطو البرنامج الفاعؿ السياسي والكاتب الصحفي الرجؿ و تغيب
المرأة المصرية مف النشطاء السياسييف و اإلعبلمييف المواكبيف لمربي المصري .مقابؿ ذلؾ تكوف
الريبورتاجات والتقارير مميئة بنماذج نسائية مف الفاعبلت السياسيات الحاضرات في الشارع و في
النقاش العاـ .المفارقة الثانية ىي الفئة العمرية مف الخبراء و الفاعميف التي استضافيا البرنامج و

ىي فئة الشباب .و ىي نفس الفئة التي كانت حاضرة في الريبورتاجات والتقارير أي الناشطات
السياسيات الشابات .إال أف البرنامج أراد ليف أف يكف ببل صوت و ببل رأي في فقرات البرنامج
ليعمو صور الرجؿ الفاعؿ و المحمؿ السياسي و ال يعمى عميو .تميز برنامج "آخر كبلـ" بكوف
المرأة في غالبية الحمقات مؤثثة لمفضاء ليس إال .أما بالنسبة لمبروفايبلت الناذرة التي حضرت
ببلطو البرنامج فيي :الفاعمة سياسية الواعية بالوض الراىف في بمدىا التي تقترح بدائؿ وتطرح

تساؤالت سياسية كبرى وتعكس صورة المرأة المشاركة في ثورات الربي العربي والتي أصبحت
أكثر تتبعا لموض السياسي وفاعمة في التحوالت التي تعيشيا الببلد .لذلؾ فقد تكسر ذلؾ الطابو
الذي ما درجنا عميو في باقي البرامج :الرجؿ ىو الواعي باألوضاع الراىنة والقائد السياسي الممـ
بزماـ األمور والقادر عمى تحميمييا واستخبلص عبرىا .سجؿ رصد حمقات البرنامج بعض

اإلساثناءات الناذرة إذ عمى غير عادة "آخر كبلـ" استقبؿ يسري فودة في إحدى الحمقات فعالية
نسائية مميزة في شخص سفيرة مساعدة لوزير خارجية مصر .كما عرفت الريبورتاجات تقارير
ورود تدخبلت لشابتيف األولى خبيرة لدى منظمة دولية تيتـ بشؤوف البلجئيف و شابة سورية الجئة
بمصر وتتحدث باسـ البلجئيف.

المفارقة في حمقات "آخر كبلـ" ىو ذلؾ البوف الشاس بيف عدد البموفايبلت الرجالية والنسائية

داخؿ الببلطو و التقارير والريبورتاجات إذ غالبا ما يغمب التكافؤ في الببلطو .خمص الرصد أيضا
إلى غمبة صورة المرأة الضحية المغموبة عمى أمرىا المقيورة مقابؿ متدخميف رجاؿ بيف ديبموماسي,
مسؤوؿ محمي ,محمؿ سياسي ,صحفي بينداميـ األنيؽ و ربطة العنؽ المثبتة بإحكاـ .إال أف ىناؾ
بعض االستثناءات مثؿ دعوة يسري فودة في إحدى الحمقات التي قاؿ عنيا بأنيا حمقة المسؤوليف
حيث حضرت امرأة واحدة ببروفايؿ عممي جد متميز :باحثة في مجاؿ أمراض األسماؾ .الغرابة في
الحمقة وفي المسؤوؿ عف البرنامج أف الباحثة والمسؤولة المخبرية لـ تمتحؽ بالببلطو إال في الجزء

الثاني مف الحمقة .بينما اقتصر الجزء األوؿ عمى الضيوؼ الميندسيف و المحقؽ الصحفي و نقيب
الصياديف .األنكى مف ذلؾ أف الحصة الزمنية المفردة لممرأة جاءت مقزمة بالنسبة لمحصة التي
تحدث فييا الرجؿ و تخمميا تقط كثير بفعؿ التدخبلت المتواترة لممحاور الذي دخؿ في شبو جداؿ
م الباحثة إال حد مطالبتيا بتقديـ استقالتيا :يسري فودة " :استقيمي بما انؾ ال سمطة لؾ" .إلى

جانب ذلؾ جاءت تدخبلت الضيفة باىتة و قد غمب عمى خطابيا الجانب اإلجرائي المحض جاء
تموقعيا العممي باىتا جدا.كما أنيا في الكثير مف األحياف كانت تتيرب مف المسؤولية و المواجية
و بقيت متشبثة بفكرة واحدة" :نحف ال سمطة لنا و أنا لست وحدي في فريؽ العمؿ المخبري" لتزيح
المسؤولية عنيا و عف مختبر الدولة الذي تمثمو متحاشية الخوض في الجداؿ العممي .مبلحظة
أخيرة تثير االنتباه خمو التقارير والربورتاجات مف أي تدخؿ لممرأة الفاعمة في مجاؿ الصيد و

األسماؾ .نفس المبلحظة ىمت استضافة خبيرة مصرية في عمـ النفس ،تشاطر خبرتيا وتحمؿ
الوض السياسي الراىف في مصر مف منظور جديد و غير معتاد في الببلطو:المنظور النفسي
االجتماعي لبلندالع ثورات الربي العربي وبالضبط في مصر التي تعيش احتقانا اجتماعيا أودى
بحياة الكثيريف مف الشباب شيداء التغيير في بمدانيـ الرافضييف العيش تحت وطء االستغبلؿ
وغياب المساواة والحرية والعدالة االجتماعية .أخذت تدخبلت المرأة نسبة ميمة مف زمف البرنامج
تحدثت فيو بكؿ طبلقة مجيبة عف أسئمة اإلعبلمي يسري فودة وىو مايدؿ عمى أف المرأة ال
تنقصيا ال الخبرة وال فف الخطابة حيت برىنت دونما مرة ومف خبلؿ عدد مف الحمقات عمى أنيا
مؤىمة لمحديث في البرامج الحوارية ومشاطرة رأييا وخبراتيا .إال أف ىذا التموق لممرأة المصرية
يبقى استثناء في ببلطو "آخر كبلـ" :في أكثر مف حمقة نجد غيابا تاما لممرأة كمشاركة في الحوار
داخؿ الببلطو .ال نراىا سوى في لقطات عابرة مف خبلؿ التقارير والريبورتاجات حيث تظير فييا

المرأة ببروفايؿ الثائرة التي خرجت إلى الشارع بيدؼ التغيير أو المرأة الشجاعة التي خرجت إلى
جانب الرجاؿ مف أجؿ مستقبؿ أفضؿ يحمي ليا حقوقيا السياسية واالجتماعية عمى حد سواء.

صحيح أف حضور المرأة في التقارير يأتي غالبا عمى أساس أنيا مؤثثة لمفضاء ،لكف ذلؾ يعكس
في أبعاده الحقيقية ،جانبا مف جوانب الثورة والتي بصمتو المرأة بحضورىا وسياميا في إنجاحيا

دوف خوؼ أو تردد .غير ذلؾ ،لـ يمحظ تواجد لممرأة في الببلطو كمحاورة رئيسية تتحدث عف

األزمة التي عاشتيا مصر بعد أف أعرب أكثر مف  15مميوف مصري ومصرية عف نيتيـ في
سحب الثقة مف مرسي مثبل .عدـ التوازف مس أيضا الحيز الزمني المفرد لمرأي النسائي في
التقارير والريبورتاجات جاء مقزما و جاء معظمو في سياؽ التباكي والشكوى مف قير وضعية المرأة
البلجئة المبعدة عف الوطف و المواجية لمقير .في حيف جاءت تدخبلت الرجؿ في إطار مسؤوؿ أو
خبير أو جمعوي ,إعبلمي ...ناذ ار ما يستقبؿ ببلطو يسري فودة النساء وناذ ار ما يعطي الكممة
لميافعات .حضرت اليافعات في ىذه حمقة "القوافؿ الثقافية" و غابت كممة المرأة إال لماما :فقد غنت

الفتاتيف اليافعتيف أكثر مما عبرف ىف أفكار و آراء .كما عرفت ىذه الحمقة حضو ار بار از لمديرة
منظمة مدنية ميتمة بالثقافة بمناسبة تنظيميا لقافمة ثقافية في أحياء ميمشة ولفائدة عائبلت تييش
الفقر و اآلفة و اإلىماؿ في حيف جاء الحضور الرجالي في شخص مخرج شاب تدخؿ في أمور
تقنية وتكنولوجية و ثقافية .المثير في ىذه الحمقة ىو انخراط المرأة الفقيرة المعوزة مف خبلؿ

التقارير والريبورتاجات في الحدث الثقافي االستثنائي الذي عرفتو أحياؤىف وامتزج تعبيرىـ عف الفرح
بالمبادرة بالموـ والشكوى عف تدني أو غياب الخدمات الصحية .كما سجمت الحمقة اإلصرار عمى
ظيور المرأة في صورة الضحية المغموبة عمى أمرىا في حمقة خصصت لقافمة ثقافية يثير أكثر مف
تساؤؿ حوؿ التعامؿ م صورة المرأة والتأكيد عمى دونيتيا .ذاب الحضور المميز داخؿ الببلطو
لمفاعمة الجمعوية في التباكي الذي غمب عمى فقرات التقارير .سجؿ رصد حمقات برنامج "آخر
كبلـ" غياب أو تغييب تاـ لممرأة المصرية في حمقة الشأف الديني إال مف تواجد امرأة صامتة في

منصة يأخذ فييا الرجؿ الكممة و ىي تنصت لكممة و رأي و تحميؿ الرجؿ.

التوجيات الكبرى لبرنامج "آخر كالم" حول المرأة

.1

عدـ االستقرار في شكؿ و نسبة حضور المرأة في ببلطو يسري فودة كما خمصت إلى

.2

المفارقة الثانية ىي الفئة العمرية مف الخبراء والفاعميف التي استضافيا البرنامج وىي فئة الشباب.

شكؿ مف الغياب الذي ال يمكف تفسيره لممرأة المصرية في الحمقات المفردة لمشأف السياسي المصري
وىي نفس الفئة التي كانت حاضرة في الريبورتاجات والتقارير أي الناشطات السياسيات الشابات.
.3

كسر ذلؾ الطابو الذي ما درجنا عميو في باقي البرامج .ذلؾ أف الرجؿ ىو الواعي باألوضاع

الراىنة والقائد السياسي والممـ بالشأف العممي الذي يمـ بخبايا األمور ولو القدرة عمى تحميميا.
.4

اإلصرار عمى ظيور المرأة في صورة الضحية المغموبة عمى أمرىا :المرأة الضحية  /البلزمة

.5

عدـ التوازف مس أيضا الحيز الزمني المفرد لمرأي النسائي في التقارير و الريبورتاجات جاء مقزما.

.6

تغييب الفعاليات المصرية التي تؤثت النقاش العاـ وتسيـ في صناعة الرأي العاـ.

.3

برنامج "ناس نسمة نيوز" (تونس)

المرأة الحاضر /الغائب

"ناس نسمة نيوز"  :برنامج حواري تبثو القناة التونسية

نسمة .يستضيؼ فاعميف سياسييف

واقتصادييف وحزبييف وجمعوييف في لقاء مباشر لتحميؿ و طرح المستجدات عمى الساحة السياسية
التونسية .عرؼ البرنامج مستجدا ىاما عاـ  2013تجمى في التحاؽ الصحفية المتميزة مريـ
بالقاضي في تنشيط و إدارة فقرات البرنامج إلى جانب سفياف بف حميدة الكاتب و محمؿ البرنامج.
تعرؼ تيمات البرنامج التصاقا كبي ار بقضايا الساحة التونسية السياسية و ترتبط في مجمميا بتدبير
ما بعد الربي التونسي م تخصيص بعض الحمقات لمواضي اقتصادية ،اجتماعية.
أفرز تحميؿ حمقات لرنامج "ناس نيوز" تعارضا صارخا بيف طبيعة حضور المرأة داخؿ ببلطو
البرنامج وخارجو .في حيف نجد المرأة مغيبة في الببلطو كمسؤولة حزبية أو كمحممة أو ممثمة
لمجتم مدني أو فاعمة سياسية .نجدىا متواجدة بشكؿ ممحوظ في التقارير والريبورتاجات التي
أظيرت المرأة كمسؤولة حزبية في منصة لقاء تواصمي ثـ كصاحبة رأي فصحفية يفوؽ عددىا
عدد الرجاؿ في ندوة صحفية .وىكذا جاءت الحمقة األولى تحت عنواف" :المرأة الحاضر الغائب".

البدييي أف مف يؤثث الببلطو يكوف مف الخبراء أو المسؤوليف وأصحاب القرار أو الفاعميف
المجتمعييف أو المحاوريف .بينما مف يظير في التقارير والريبورتاجات قد يكوف مف نفس الفئة كما
قد يكوف مف فئة الميدانييف و النشطاء في مجاالت اختصاصيـ إلى جانب عامة الناس مف
مواطنيف يكونوف مف المؤثثيف لمفضاء و غالبا ما يكونوف في موقؼ متمؽ وليس في موقؼ فاعؿ
أو مؤثر .النسب المسجمة في الحمقة رقـ  1مف العينة وضعت المرأة في خانة حضور منعدـ في
الفئة الخاصة بالفاعميف في مجاالت اختصاصيـ أو صانعي الحدث والق اررات .بينما يتقوى

حضورىا في الفئة الثانية حيث أف حضورىا سمبي إذ نراىا صامتة تؤثت الفضاء و ال تؤثر فيو.

البد مف إثارة االنتباه إلى أف ىذه الحمقة استضافت مسؤوال حكوميا وآخر حزبيا كبلىما رجؿ.

أفرز الرصد أيضا مفارقة أخرى :تأرجح الحضور النسائي بيف تواجد نوعي متميز مف خبلؿ براعة
منشطة الحمقة وحضور باىت لممرأة في التقارير والريبورتاجات التي بدت فييا المرأة ,في بعض
الحمقات ,عنصر تأثيت الفضاء دوف تأثير في الحدث الذي تتـ مناقشتو ودوف أف تأخذ الكممة
كفاعمة ومؤثرة .خمص الرصد إلى قاعدة الكيؿ بمكياليف بخصوص حضور المرأة .نوعيا ،إذ كاف
حضور المرأة نمطيا بامتياز مف خبلؿ حصر المرأة في أدوار ثانوية :صحفية حاضرة في قاعة
ندوة صحفية ثـ زوجة ضحية خطأ أمني فنكرة تؤثت الفضاء .ثـ غياب الفت لؤلدوار الجديدة لممرأة
التي ال يمنحيا البرنامج اإلشعاع المطموب كما حدث في الحمقة رقـ  2مف العينة.
التغييب غير المعمؿ عبلمة أخرى لبرنامج "ناس نسمة نيوز" و ىكذا غابت المرأة عف الحمقة
الثالثة المخصصة ؿ"مسار اإلصبلحات المؤسساتية لتونس ما بعد الحراؾ" .وقد بدا واضحا مف
طبيعة الضيوؼ" :مدوف"" ،ممثؿ لمشباب العاطؿ"" ،صحفي"" ،ناشط سياسي" ...أف ىناؾ
بروفايبلت نسائية متواجد بقوة في ىذه المجاالت لكنيا لـ تحضر الببلطو مما ينـ تغييب لؤلدوار

الجديدة التي تطم بيا المرأة التونسية .و إف سجمت الحمقة حضو ار ممموسا لممرأة بالمقارنة م

الحمقات األخرى إال أنو جاء حضو ار بعنواف االختزاؿ أوال مف خبلؿ حضورىا الفعمي في الببلطو
كمنشطة البرنامج الحواري ثـ كأستاذة جامعية و متتبعة لمحراؾ السياسي الذي أعقب فورة الشارع
التونسي والتحوالت الديمقراطية لمبمد.
حضور بطعـ االختزاؿ فتدخؿ األستاذة الجامعية في الحمقة لـ يتجاوز دقيقة وأربعة وأربعوف ثانية
بينما امتد البرنامج إلى 59دقيقة و حضرت فيو المرأة فقط بنسبة .%19.36 :نفس المبلحظة
تطفو لمسطح بالنسبة لشيادتيف وردتا في التقرير لشابيف مف العاطميف حاممي الشواىد حيث لـ
تتجاوز شيادة الفتاة لعشر ثواف بينما امتد تدخؿ الشاب لدقيقة كاممة .أما عف المرأة داخؿ التقارير

فقد اقتصر عمى صحفية معدة لمتقرير .يشار أيضا أف حضور المرأة في التقرير جاء عمى شكؿ
حضور سمبي و ليس دينامكي كما جاء صامتا مف خبلؿ تواجد صحفيات في قاعة الندوة الصحفية
أو حضور عابر مف خبلؿ نساء ال صفة ليف يؤثثف صور التقرير .البد مف اإلشارة إلى التفاوت
الممفت لحضور المرأة في الببلطو الذي يستضيؼ خبرات و فعاليات وأصحاب قرار أو مسؤوليف...
و الذي كاف ضعيفا في الحمقة بينما جاء حضورىا متوسطا في التقارير التي قد يؤثثيا نفس
البروفايبلت كما يشارؾ فييا بقوة أناس عاديوف دوف إشعاع بارز.

إذا كاف البرنامج يستضيؼ الخبرات والفعاليات الرجالية أساسا فقد سجمت الدراسة بعض االستثناء

كما في الحمقة رقـ  4مف العينة التي سجمت إحدى أعمى نسب حضور المرأة الذي جاء كميا
وخاصة نوعيا مف خبلؿ بروفايؿ وتخصصات المرأة التي حمت ضيفة عمى ببلطو البرنامج .حمقة
كؿ االستثناءات بامتياز ظيرت فييا المرأة بأبيى حمميا بعيدا عف النمطية المعتادة .ولعؿ أوؿ
استثناء ىو حضورىا القوي داخؿ الببلطو كخبيرة وكصاحبة رأي بؿ وليا تميز عددي داخؿ
الببلطو الذي أصبح مكونا انطبلقا مف الدقيقة  24مف ثبلث نساء  :محاورة ،صحفية ،قاضية في
مقابؿ رجؿ واحد حضر بصفتو صحفيا وكاتبا .وىي تركيبة تبيف حضور الخبرة النسائية بشكؿ

بارز وجمي.
خمت ىذه الحمقة كذلؾ في تقاريرىا مف نموذج المرأة الضحية والمرأة المؤثثة لمفضاء التي
صادفناىا في حمقات أخرى .المثير في الحمقة كذلؾ تدخؿ المرأة في تيمات غير معتادة وىي الماؿ
والبنوؾ والميزانية التي عادة ما يستضاؼ ليا خبراء و صحفيوف رجاؿ .و بما أف لمبرنامج

خصوصية إدراج موضوع لكؿ جزء مف البرنامج فقد كاف مف نصيب الصحفية الحاضرة في
الببلطو الخوض في موضوع مشروع قانوف المساجد التونسية .برزت فيو قدرة المرأة في الخوض
في القضايا الدينية مف موق تحميمي و عقبلني و ىو كذلؾ موق يتميز بالجدة و الجرأة مف طرؼ
القائميف عمى البرنامج.
خبلصة أكدتيا أيضا الحمقة رقـ  5التي كانت مف الحمقات الناذرة التي حضرت فييا المرأة في
ببلطو البرنامج كفاعمة مباشرة في الحراؾ المجتمعي التونسي الذي أعقب الربي التونسي .فالسيدة
ريـ محجوب عضوة بالمجمس التأسيسي لمتوافقات ،جاء حضورىا في البرنامج عمى شاكمة فاعمة

صاحبة رأي .مداخمتيا كانت وازنة وغنية ،واف لـ ترقى إلى نسبة الحضور الرجالي مف حيث المدة

الزمنية التي أفردت ليا إال أنيا أدلت بدلوىا في الحمقة بالفكر والحجاج .أكد ىذا الحضور المتميز
إطبللة المدونة الشابة لينا بف ىنى التي واصمت تموقعيا كوسيط مجتمعي يعطي الكممة لحاالت
مسيا االعتقاؿ أو التضييؽ.
في المقابؿ نبلحظ استمرار إدراج مواقؼ لممرأة الضحية المغموب عمى أمرىا مف خبلؿ التقارير
التي أبرزت نساء نكرات يشاركف في مسيرة يأخذ فييا الرجاؿ الكممة لئليضاح والتعميؿ .ال بد مف
اإلشارة مرة أخرى إلى أف البروفايبلت و مجاالت االختصاص التي تـ استدعاؤىا لمببلطو :العمؿ
النقابي ،الصحافة .التي كانت رجالية بشكؿ كبير ال تخمو مف نساء قادرات عمى اإلسياـ في
البرنامج و تـ تغييبيف.

جاء حضور المرأة الشابة كصاحبة رأي وكمسؤولة عمى تدبير الحوار مف خبلؿ المدونة الشابة

لينا بف ىنى في الحمقة رقـ  6مثبل و ىي المحممة لموض السياسي واألمني لتونس ما بعد الربي

التونسي .حضور نوعي دعـ تألؽ المحاورة مريـ بمقاضي التي تبرع في إحاطتيا وتمكنيا مف
موضوع الحمقة المتميز بدقتو وحساسيتو :الوض األمني والعسكري في تونس.
نقطة ايجابية لفتت االنتباه و ىي المتعمقة بالفئة العمرية لمنساء في ىذه الحمقة إذ برزت المرأة

الشابة في حمة متميزة لئلسياـ في نقاش التطورات السياسية لمبمد بعيدا عف التيمات الكبلسيكية
التي عادة ما توكؿ لممرأة .إال أف الببلطو خمى مف الخبرة النسائية في الصحافة والتحميؿ في حيف
ال تخمو الساحة التونسية مف بروفايبلت في المجاليف تظؿ الخبرة الرجالية ،تترب عمى عرش
التحميؿ داخؿ الببلطو بينما يأتي حضور المرأة في التقارير باىتا مف خبلؿ شيادة أـ مغني تونسي
تـ اعتقالو عمى خمفية موقؼ سياسي عمني .وقد جاءت شيادة األـ بوجو غير مكشوؼ وبنبرة
التوسؿ والقمؽ واألسى عمى اعتقاؿ االبف .صورة المرأة الضحية الزمت ناذ ار ما تخمو منيا تقارير

وريبورتاجات البرنامج الحواري التونسي .حضور المرأة بصفتيا فاعمة في الحقؿ االعبلمي كاف
بار از في مجمؿ حمقات برنامج ناس نسمة نيوز .فمف خبلؿ مريـ بمقاضي ،مقدمة البرنامج ،برز
دور المرأة المحاورة واالعبلمية الجيدة ،العارفة بمختمؼ حيثيات المواضي المطروحة والتي ارتكزت
تيماتيا أساسا عمى ما ىو اجتماعي وسياسي واقتصادي .نجاح حمقات البرنامج عمى مستوى

المضموف والشكؿ ،يقؼ وراءه فريؽ مف النساء الفاعبلت في مجاؿ االعبلـ ،فالمنتجة المنفذة،

والمكمفة بإنتاج وتوضيب الريبورتاجات والمقدمة ىف نساء حرصف عمى تقديـ كافة الحمقات في حمة
جيدة.
خمص الرصد إلى تقمص نسب حضور المرأة في الببلطو ذلؾ أف نسبة حضورىا تبقى ضئيمة
جدا بالمقارنة م الرجؿ .كما نجد حضور المرأة سمبيا في الحمقات ذات التيمة االقتصادية
والثقافية والبأس بو إلى ضعيؼ جدا فيما يخص الحمقات ذات التيمة السياسية واألمنية حيث
برزت بروفايبلت المرأة الفاعمة في المجاؿ السياسي والمتتبعة لمشأف الحزبي التونسي وكذا ككاتبة
عامة لنقابة السجوف واالصبلح .رغـ ذلؾ ،يظؿ حضور الرجؿ في ىذه الحمقات مكثفا وفي

معظـ األحياف يتـ الحفاظ عمى بنفس البروفايبلت .يبلحظ اجماال ظيور المرأة كفاعمة جمعوية

وكفاعمة سياسية ،أساسا .عدا ذلؾ يبقى ظيورىا أماـ الكامي ار محض صدفة ليس إال .فتارة
نجدىا كمؤثثة لمفضاء في ريبورتاجات ،أخذت فييا لقطات عامة مف الشارع وتارة أخرى نجدىا
ضمف الحضور في قاعة المؤتمرات.

التوجيات الكبرى لبرنامج "ناس نيوز"
.1

التغييب التاـ في بعض الحمقات لممرأة مما يطرح التساؤؿ حوؿ ماىية السبؿ التي

تضمف بيا القنوات التمفزية ،وخاصة البرامج الحوارية احتراـ النوع بيا.
.2

تدني نسبة مشاركة المرأة داخؿ الببلطو في عدد مف الحمقات التي كانت فيو مجرد

عنصر مؤثث لمفضاء ،ال تمعب أي دور ريادي في الروبورتاجات وال تأخذ الكممة.
.3

ظيور ناذر لممرأة داخؿ الببلطو كفاعمة في المجاؿ السياسي كمحممة ومتتبعة لمشأف

الحزبي في بمدىا..
.4

ظيور بارز كصاحبة رأي تتحدث عف موقفيا أماـ الكامي ار وتشاطر رأييا بكؿ ثقة في

النفس .مما يدؿ عمى أف المرأة الصحفية والفاعمة الجمعوية والناشطة السياسية والحقوقية ال تحتاج
سوى إلى منبر يتيح ليا فرصة التعبير ومشاطرة خبراتيا .ىناؾ كفاءات نسوية تختمؼ باختبلؼ

المواضي التي يتـ التطرؽ ليا.
.5

ظيور بارز إعبلميا في

التقديـ  /إنتاج الروبورتاج /إنتاج الحمقة /التوضيب,

الصحافة...
.6

في مجمؿ حمقات برنامج ناس نسمة ،برز حضور المرأة في الببلطو كمقدمة ومحاورة

جيدة تعرؼ بثنايا الموضوع الذي تتحدث عنو وتبدو مممة بمختمؼ المواضي وتدير االنتقاؿ
السمس بيف فقرات البرنامج.

خالصة
لعؿ التغييب لمفعاليات النسائية مف البرامج الحوارية العربية ىو السمة الغالبة عمى رصد حمقات
برامج "مباشرة معكـ" المغرب ,و "اخر كبلـ" مصر" و "ناس نيوز" تونس .تغييب غير معمؿ لمرأي
النسائي في غالب الحمقات موضوع الدراسة و التحميؿ .أفرز الرصد أيضا تعارضا صارخا بيف
طبيعة حضور المرأة داخؿ ببلطو البرنامج وخارجو .في حيف نجد المرأة شبو مغيبة في الببلطو
كمسؤولة حزبية أو كمحممة أو ممثمة لمجتم مدني أو فاعمة سياسية ,تحضر بشكؿ ممحوظ في

التقارير والريبورتاجات ومف خبلؿ أسئمة المشاىديف عمى شبكات فيسبوؾ وتويتر .ىذا التبايف بيف
حضور المرأة في الببلطو كحاممة لرأي ومؤثر في الرأي العاـ وصان لو وحضورىا في التقارير
والريبورتاجات كفاعمة في مجاالت تخصصيا طب جؿ الحمقات التي أفرزت غيابا شبو تاـ في
بعض الحمقات التي جاءت رجالية محضة رغـ أف الساحة حبمى بالبروفايبلت النسائية في موضوع
الحمقة .أما بخصوص مشاركة المرأة داخؿ الببلطو في عدد مف الحمقات فقد كانت فيو مجرد
عنصر مؤثث لمفضاء ،ال تمعب أي دور محدد وال تأخذ الكممة .لوحظ أيضا غياب الرجؿ عف
حمقات متعمقة بالشأف النسائي رغـ تموقعو كفاعؿ سياسي ومؤسساتي في القضايا التي تيـ المرأة
وىكذا أبعد عف النقاش والمساءلة اإلعبلمية في ىذا المجاؿ .المفارقة الثانية ىي الفئة العمرية مف
الخبراء والفاعميف التي استضافيا البرنامج وىي فئة الشباب .وىي نفس الفئة التي كانت حاضرة في
الريبورتاجات والتقارير أي الناشطات السياسيات الشابات .كسرت البرامج الحوارية ذلؾ الطابو الذي

ما درجنا عميو في باقي البرامج حيث كاف يقدـ الرجؿ ىو الوحيد الواعي بالشأف العاـ والقادر عمى
مناقشتو وتأطير الرأي العاـ بشأنو فقد جاء حضور المرأة في بعض الحمقات ممي از ووازنا مف خبلؿ
اإلسياـ البارز لممرأة المسؤولة الحزبية وصاحبة القرار السياسي التي تألقت في الحمقات التي
شاركت فييا.
أبرزت نتائج الرصد أيضا كسر قاعدة الخصاص في الكفاءات النسائية الممكف االعتماد عمييا في
البرامج الحوارية مما يطرح بقوة أسباب غيابيف أو تغييبيف عف الببلطو لما قد يضمف مف إشعاع
أكبر لمرأي ولمخبرة النسائية .فقد برز حضور المرأة القوي في حمقات ذات ارتباط بتيمات مالية
واقتصادية عممية وتقنية ونقابية.أكدت نتائج الرصد أف الحضور البارز لممرأة كناشط عمى المواق
االجتماعية قد برز في فقرة "فيسبوؾ" حيث الرأي الرجالي والنسائي حاضراف بشكؿ ممفت مما
يبرز أف المرأة حاضرة في الفضاءات الجديدة لمنقاش العاـ واقتحاميا لؤلشكاؿ الجديدة لمتعبير
والمشاركة في تأطير الرأي العاـ.

اإلصرار عمى ظيور المرأة في صورة الضحية المغموبة عمى أمرىا .فقد جاءت يافطة المرأة

الضحية كبلزمة لمعديد مف الريبوتاجات والصور الثابتة المرافقة لمحمقات .مف نقاط الضوء في
تنائج الدراسة :بروز بروفايبلت نسائية شابة مف خبلؿ مسؤوالت سياسيات أو فاعبلت في المجتم
المدني وأيضا خبيرات في مجاؿ تخصصيف .ثـ نجاح البرنامج الحواري العربي في إبراز صورة
الصحفية المحاورة المتمكنة كما ظير ذلؾ جميا في بعض الفضائيات وعمى رأسيا قناة الجزيرة مف
خبلؿ تميز إعبلميات رأي ومراسبلت حربيات تميزف عمى أساس المينية وليس عمى أساس

جندري.
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