مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102

مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102

جملة الدراسات اإلعالمية
مجمة عممية دورية دولية محكمة .تصدر من ألمانيا-برلين عن "المركز الديمقراطي
العربي" تعنى بنشر

الدراسات والبحوث في ميدان عموم االعالم واالتصال والصحافة بعدة لغات
ISSN (online) 2512- 3203
Journal of Media Studies

Is an international scientific periodical journal issued by the
democratic

arabic center –Germany- Berlin
The journal is concerned with research studies and research
papers in the fields of Media Sciences

Registration number : VR.3373.6326.B
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
ISSN (Online) 2512-3203

الناشر:
المركز العربي الديمقراطي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية
أ

مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102

برلين -ألمانيا

Germany:
Berlin 10315 Gensinger- Str: 112 Tel: 0049-Code Germany
030- 54884375
030- 91499898
030- 86450098
mobiltelefon : 00491742783717
E-mail : media@democraticac.de


ب

مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102

رئيص املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية
والشياسية واالقتصادية
برلني -املانيا:
أ.عمار شرعان


ت

مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102

هيئة التحريـــــــــــــــر
رئيسة التحرير والمجنة العممية
د .شيماء اليواري

مديرة التحرير
د .فاطمة الزىراء عبيدي

سكرتيرة التحرير
د .سميمة منادة بوشمرة

مساعد التحرير
د .نوال المجدوب
د .صالح الدين المختار لطيف
د .نبيل فتال

الييئة االستشارية العميا
أ.د .محمد ضريف
د .سعيد الخمري
د .رشيد البكر
د .حسن الخطابي
د .محمد شادي
د.العربي بوعمامة
د .اسماء حسين ممكاوي


ث

مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102

اللجنة العلمية للتحكيم


د .ش ػػء ال اارػ ػكارم :دفي ػػكرة ن ػػع ااو ػػااكف اال ػػاـ كااخءاخ ػػات اال ك ءػ ػ

االعبلـ ااخءاخع جا ل ااحخف ااثااع .اا غرب

ػ ػ ن ػػع

ي

د .ناط ػ ػ اازءػ ػرال ع ء ػػدم  :دفي ػػكرة ن ػػع عا ػػكـ االع ػػبلـ كاالي ػػاؿ خ ػػياذة حا ػ ػرة

جا ل اجع
د.

يار عاا

ااجزائر

ػػااح اا ػػدءف اا ي ػػار اطء ػػؼ :دفي ػػكر ن ػػع ااو ػػااكف اال ػػاـ كاالا ػػكـ ااخءاخ ػػء

خطات اا غرب

فاءػ ػ

 .د .ا ػػر ااػػدءف ااشػػءت  :خػػياذ اا خػػاعد وخػػـ اااغػ االر ءػ جا لػ حائػػؿ .اا افػ

االر ء ااخلكدء

 .د .ادال طشر  :فاء االاكـ ااخءاخء ااجا ل اا خيا رء  .االراؽ

د .جػػدكب ا ػكاؿ  :دفيػػكرة ي

ػػص نػػع ااوػػااكف ااجاػػائع ائلع ػػاؿ خػػياذة خػػاعدة

اا رفز ااجا لع غاء يا خاف .ااجزائر

 .د.عائش ػ

ح ػػد ح ػػد ح ػػد ااج ءػػؿ  :دفيػػكرة ك احث ػ عاػػكـ خءاخػػء

ااير ء كاايلاءـ ك در

د .خ ػ ػػاء

األفادء ء اا راء اا لاـ اا راء

ر

لاػػـ

ءػػر

ا ػ ػػادة كشػ ػ ػ رة :خ ػ ػػياذة احثػ ػ ػ ن ػ ػػع جا لػ ػ ػ ع ػ ػػد ااح ء ػ ػػد ا ػ ػػف ػ ػػادءس

خيغااـ ااجزائر

د .ا ءا عبلؽ :خيادة حا رة جا ل االر ع ف رءدم ـ اا كاقع ااجزائر

د .يرف ػػع ا ح ػػد :اخ ػػياذ ااش ػػلرءات كيحاء ػػؿ اا ط ػػاب اا رف ػػز ااج ػػا لع اح ػػد ز ااػ ػ

غاءزاف ااجزائر

د .االر ع ك خح  :خياذ حا ر لرد اآلداب كاااٌغات اا رفز ااجا لع ح د ف

ءحع ااكاشرءخع يءخ خءات ااجزائر

د .كا ػ اار ػكارم :دفيػػكرة نػػع ااػػاص االر ػػع ااوػػدءـ كاا طػػاب اايػػارء ع جا ل ػ ع ػػد

اا اؾ ااخلدم .اا غرب

د .دالؿ كشف :جا ل ااشرءد ح

ر .ااكادم .ااجزائر

ا

ج
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د .ا ءؿ نياؿ :دفيكر قااكف االاـ كااخءاخات اال ك ء جا ل ااحخف ااثااع اا غرب
د .عفك اش ءشاـ :اخياذ حا ر جا ل

ح د ا ءف د اغءف خطءؼ  2ااجزائر

 .د .عاع ح د عاع اخ اعءؿ ادال  :دفيكر نػع اااغػ االر ءػ االدب كاااوػد جا لػ

ااحائؿ ااخلكدء

د .خ ػ ػػراـ ػ ػػد كدم :دفي ػ ػػكرة ن ػ ػػع عا ػ ػػكـ االع ػ ػػبلـ كاالي ػ ػػاؿ جا لػ ػ ػ ػ ػػاجع

عاا ااجزائر

د .ااخلءد اءش :دفيكر جا ل ع د اارح ف ءرة جاء

ااجزائر

د.اخءـ حرار :دفيكراه نع يحاءؿ اا طاب جا ل ع د اارح ف ءرة جاء
يار  -عاا  -اا اد ااجزائر

د .خا ء غشءر  :جا ل اجع

ي ػ ػػار

ااجزائر

د .عاع ع د اارادم اافر ع :اخياذ نع عاكـ االي اؿ كاالبلقات ك ازرة اايلاءـ االااع

كاا حث االا ع االراؽ

د .شرءااز الءداع :اخياذة حا رة قخـ ب جا ل ع د اارح ف ءرة -جاء ااجزائر

د .ري ػ ػػع اا شػ ػػءر عث ػ ػػاف :خػ ػػياذ شػ ػػارؾ وخػ ػػـ اإلعػ ػػبلـ جا ل ػ ػ كادم اااءػ ػػؿ

ج ركرء ااخكداف

د .اادء ا رءػدم :اخػياذة احثػ اا لرػد االػااع ائلعػبلـ كاالي ػاؿ اار ػاط اا غػرب

دفيػػكرة نػػع عاػػكـ االعػػبلـ كاالي ػػاؿ جا لػ ػػارءس ااثااءػ ااوػػااكف كاالقي ػػاد كاالاػػكـ

االاخااء

pantheon paris 2

نءركز طاعع :اخياذة حا رة

فاء االعبلـ ك االي اؿ جا ل ااجزائر ااجزائر

خلءد راح :اخياذ حا ر قخـ ب جا ل  20اكت  1955خفءفدة ااجزائر

رقػاد حاػاف :خػياذ حا ػر وخػـ اإلعػػبلـ كاالي ػاؿ فاءػ االاػكـ االجي اعءػ كاإلاخػااء جا لػ
اا خءا

ااجزائر

افحػػؿ خػػلاد :خػػياذة حا ػرة

ػػاؼ –ب -قخػػـ االاػػكـ اإلاخػػااء

اا اءدة  -2ااجزائر

جا ل ػ اكاءخػػع عاػػع -

نيح ػػع زراء ػػز :اخ ػػياذ حا ػػر ب عا ػػكـ االع ػػبلـ كاالي ػػاؿ جا لػ ػ ػػاجع
عاا

ااجزائر

ح ء ااءاع :اخياذة حا رة

جا ل ااجزائر  1ااجزائر

ح

ي ػػار
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طػػارؽ اخ ػ اعءؿ اح ػػد :خػػياذ ي ػ ءـ اا ايجػػات كاالي ػػاؿ اا

جا ل عج اف دكا اإل ارات االر ء اا يحدة
ناط

ػػرم فاء ػ اإلعػػبلـ -

خاك ع  :اخياذة خاعدة فاء االاكـ ااخءاخء ااجا ل اا خيا رء


خ

االراؽ
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شروط وضوابط النشر على جملة الدراسات االعالمية الدولية احملكمة الصادرة عن
املركز الدميقراطي العربي املانيا_ برلني


يلي د جا اادراخات االعبل ء نع اايوال حيكءات عدادءا اا كا فات ااشفاء كاا ك كعء اا جبلت

اادكاء اا ح ٌف

كنوا ا ا ءأيع:
عا ءا ن

أوال :إجراءات تقديم البحث ومواصفاتو
ء ن ا اا جا
لدا
 ف ءفكف اا حثن
ءبل ٌ
م كخءا اشر إافيركاء ك كرقء
نع ٌ

ك ٌال ءفكف قد اشر جز نئءا ك ِّ
فاءا ك ياشر ا ءش ره

 -ف ءرنؽ اا حث ااخءرة االا ء اا احث اااغيءف االر ء كاإلافاءزء .

 ءوكـ اا احث إرخاؿ اا حث اا اخؽ عاى شفؿ اؼ اءفركخكنت ككرد إاى اا رءد االافيركاع :media@democraticac.de

ع االااء

 -ءجب ف ءفكف اا حث فيك ان اغ خاء

ا ءاحؽ ه ف

ك ءات اا

ط

كاارخـ كاألشفاؿ

ح ٌف ءف.

ءيـ يوكءـ اا حث ف ثبلث
 ٌ ءيـ ا بلغ اا احث ااو كؿ اا دئع اا حث ك اارنض ءيـ ارخاؿ بلحظات اايحفءـ ااى اا احث -ءوكـ اا احث إجرال اايلدءبلت اا طاك

كارخاؿ اا حث اا لدؿ ااى اا رءد االافيركاع اا ذفكر

اعبله افخه

ثانيا  :كيفية إعداد البحث لمنشر:
 -ف يفكف اا ادة اا رخا اااشر

رل كءودـ اا احث إق ار ار

ءا كاـ يرخؿ اااشر نع م جر

ذاؾ

 -ف ءفكف اا واؿ نع حدكد 20

فح

ا نع ذاؾ قائ

اا راجع كااجداكؿ كاألشفاؿ كاا كر

 ف ءي ع اا ؤاؼ األ كؿ االا ء اا يلارؼ عاءرا نع إعداد كفياكعاا رءا كاا اي

االحاالت كاا راجع كاا
 -يي

ف ااكرق

اإلاجاءزء

ك إث ات

ادر اا لاك ات كيكثءؽ االقي اس كاحيراـ األ اا االا ء نع

ادر (كجك ا)

األكاى االاكاف اافا ؿ اا واؿ اااغ

ف ا يي

اا حكث ك ا

اا ود

ف اخـ اا احث كري يه االا ء
د

االر ء

كيرج

الاكاف اا واؿ اااغ

كاا ؤخخ اايا ع ارا اارايؼ كاافافس
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كاا رءد االافيركاع ك ا

ءف نع حدكد ائيع فا

خطر اا ا ص ااكاحد عف  10خطر

ءف جي لءف (حءث ال ءزءد عدد

اا ا

ط  Simplified Arabic 12اا ا ص االر ع ك 12

 Times New Romanاا ا ص اااغ االاجاءزء )

االاجاءزء عاى ف ءفكف حد اا ا
 -يفيب اا ادة االا ء االر ء

حدء ا اغ اا واؿ كااثااع اااغ

ءف اااغ االر ء ( .كجك ا)

ط اكع  Simplified Arabicواخه 14

األخطر اااخ االااكءف يفكف Gras

خان  1.00ءف

ا عاكاف اا واؿ ءفكف واخه 16

 ءكا ش ) (LES MARGESاا فح عاى  2.5ك خفؿ  2.5ك ء ف  3ك ءخر 3 2خفؿ ااكرق  2حجـ ااكرق عادم)( (A4كجك ا)

رس ااكرق

 ءجب ف ءفكف اا واؿ ااءا ف األ طال اإل بلئء كاااحكء كاااغكء كاا ط لء (كجك ا)اادراخات اا ءدااء ءا غع احيراـ اا ارجء اا لركن فاخيلراض اا شفا

 -اااخ

اا ارجء اادراخ

ك ا ءيلاؽ اا ارج كاالءا ك دكات اادراخ كاألخااءب اإلح ائء كعرض ااايائج

ك ااقشيرا

 يرقـ اإلحاالت طرءو فادء ء نع آ ر فؿا ر اا واؿ

فح

ف اافورات ك نع

ف اا واؿ كجك ا كاءس

اايريءب اايااع :اا ؤاؼ :عاكاف اافياب ك اا واؿ عاكاف اا جا

ااااشر اا اد ااخا

كاإلجرالات

ك اا ايوى

ااط ل كاا فح .

 االحاالت يفكف حجـ ط  9اكع اا ط  ARIALاا ط االر ع ك اا ط االجا ع (كجك ا) يرقـ اا فحات شفؿ ييا ع (كجك ا) -ذفر قائ

اا راجع نع اراء اا حث كيريء را ءجائءا ك ثاؿ ذاؾ:

اافياب :اإلخـ اافا ؿ اا ؤاؼ(ااخا ) عاكاف اافياب ط(ااط ل إف كجدت) دار اااشر

فاف اااشر

اا اد.
اا واؿ :اإلخـ اافا ؿ اا ؤاؼ(ااخا ) عاكاف اا واؿ اا جا
(ااجا ل ك اا

ر ثبل)

ـ(اا جاد) ع(االدد)

فاف اااشر اا اد.

اارخائؿ كاألطركحات :اإلخـ اافا ؿ ا احب اارخاا (ااخا ) عاكاف اارخاا
ااوخـ اافاء

در اا جا

اكع اارخاا كي

را

ااجا ل .

اا ؤي رات كاا ايوءات :اإلخـ اافا ؿ ا احب ااكرق االا ء (ااخا ) عاكاف ااكرق
اا ؤي ر اا اد.
 إرناؽ دكات اادراخ نع حاا اادراخات اا ءدااءذ

عاكاف اا ؤي ر

اظـ

مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102

 -اا واالت اا رخا ال يلاد إاى

حا را خكال اشرت ك اـ ياشر

 -اا واالت اا اشكرة نع اا جا ال يل ر إال عاى رم

حا را

 فؿ واؿ ال ييكنر نءه ااشركط ال ءؤ ذ لءف االعي ار كال ءاشر ر ا فاات قء يه االا ء . -ءحؽ ارءئ اايحرءر إجرال لض اايلدءبلت ااشفاء عاى اا ادة اا ود

يى ازـ األ ر دكف

اا خاس اا ك كع.

 -ء ع اا احث وااه

ف قااب اا جا ق ؿ إرخااه

 ءوكـ اا احث إرخاؿ اا حث اا اخؽ عاى شفؿ اؼ اءفركخكنت ككرد إاى اا رءد اإلافيركاعmedia@democraticac.de

ر
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توظيف المواقع االلكترونية الرسمية في التنمية السياحية
(جميورية السودان أنموذج)
Official websites usage in the tourism development
)(Sudan as a model

د .مرتضى البشير عثمان األمين : :أستاذ مشارك بقسم اإلعالم ،جامعة وادي النيل،
جميورية السودان

الملخص
يلااج ءذه ااكرق فءفء اخي داـ اا ؤخخات ذات اا ا اااشاط ااخءاحع كاقلرا االافيركاء اارخ ء نع يحرءؾ
ا ءيااخب ع ء ءيرا االجي اعء كااثوانء كاالقي ادء .

رفائز اايا ء ااخءاحء

شفات اايواء اارق ء عاا ان اني ار ءان يلاظـ ف بلاه دكر اا كاقع االافيركاء اي

حاجزم ااز اف كاا فاف ااشر ااثوان ااخءاحء

ااخءاحء إذ ي د كيايرع عادءا اايا ء ااخءاحء .
يلي ر اادراخ

ف

فكن اا حكث ااك فء

ح خاحه ك ا

حره يفخر

يا ء ايطالات كاءي ا ات اا جي لات اايع ي ثؿ رفز ااحرف
اايع يخلع إاع نيح آناقان كاخل نع جاؿ ااياشءط ااخءاحع

كذاؾ ف بلؿ اا حث عف إجا ااخؤاؿ اارئءخع :إاع م دم يخيطءع اا ؤخخات نع ااوطاع ااخءاحع افيشاؼ
األ لاد اإلعبل ء نع اا كاقع االافيركاء كيكظءفرا نع د

اايا ء ااخءاحء ايحوءؽ األءداؼ اا اشكدة؟.

Abstract
This study discusses how the institutions related to tourism activity use their official
websites to activate the pillars of tourism development cope with social, cultural and
economic necessity.
Digital technology has become a virtual world, through which the role of websites
has grown and become a free platform that breaks the barriers of time and location to
spread tourism culture in response to the aspirations and interests of the communities.
The study is classified under the descriptive research method, which aims at opening
wide horizons in the tourism activation through looking for an answer to the main
question of the study which is, ( To what extent that the tourism sector is aware of the
media dimensions in websites and their usage in the tourism service development?.
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المحور األول  :اإلطار المنهجً
مشكلة الدراسة :ءاظر اافثءر ف ففرم االاكـ االاخااء كاالجي اعء إاى ااخءاح عاى ارا اشاط
(اقي ادم اجي اعع

خءاخع كثوانع) ءحياج يكعء اا جي لات أء ء ااخءاح كاشراؾ فان

قطاعات اا جي ع نع اايا ء ااخءاحء حيع ييااخب ع ء ءيرا نع اادكا اا لاء .

نع اا جاؿ ااخءاحع إاع االخي داـ األ ثؿ اكخائؿ

كافع ءيـ ذاؾ يحياج األجرزة اا ي

االي اؿ كال خء ا كخائؿ االي اؿ ااحدءث افاعاءيرا كيكانورا ع اءي ا ات اا جي لات ااحدءث
حت كخائؿ االي اؿ االافيركاء

حءث
اا حفء

ا نيح اا اب اـ

د انر ر نا اافثءر ف اا لاك ات إال ارا يفيود اا راء

ااع ااشائلات الدـ ك كح

در اارخاا

اا كاقع اارخ ء ااشر ااثوان ااخءاحء كرنع ااكعع ادم اا كاطاءف

ا ءلاع ااحاج إاع

ا ءشفؿ عا بلن ر ان ازءادة

ااطاب عاع ااخءاح  .اذاؾ يف ف شفا اادراخ نع ااخؤاؿ اارئءخع اايااع  :ءؿ اخيطاعت
اا ؤخخات ااخءاحء نع ااخكداف يكظءؼ اا كاقع االافيركاء اارخ ء نع دعـ كيا ء ااخءاح ؟
ك رزت اه ج كع يخاؤالت نرعء ء فف ف يخاءـ جي ل نع يحوءؽ ءداؼ اادراخ كءع:
 .1إاع م دم يريـ ك ازرة ااخءاح
كاا

ج ركرء ااخكداف

كقلرا االافيركاع ف ااحء ااشفؿ

كف.

 .2ا ءع اكاع اايط ءوات االجي اعء اا ياح ع ر اا كقع االافيركاع اك ازرة ااخءاح ج ركرء
ااخكداف ؟
 .3ءؿ ءريـ اا كقع االافيركاع اك ازرة ااخءاح ااكخائط اا يلددة ؟
 .4ا ففاء اا ك كعات كاا لاك ات اا كقع االافيركاع اك ازرة ااخءاح نع ج ركرء ااخكداف
اايا ء ااخءاحء ؟

األهمٌة :يأيع ء ء اادراخ
اا ري ط

ش ف اا لاك ات

اطاو

ف بلؿ يداكؿ اا لاك ات إافيركاءان ف بلؿ ااحكاخءب

ا نرض عاع اا ؤخخات ياشءط كاقلرا االافيركاء حيع ء فارا

كاف اايغءر اا خي ر نع ااخاكؾ اا شرم ك ا اط األدال ي لان اايطكر اايفاكاكجع كخرع اا لاك ات

ااذم شفؿ ااجءؿ ااجدءد ااذم ءطاؽ عاءه ( جءؿ ااف ءكير كاالايرات) كءذا ا فديه دراخ (اءك
ءاجف ك رانائءاع)  1998اايع ءدنت ااع اايلرؼ عاع االكا ؿ اايع جلات اا احثءف نع جاؿ
االي اؿ ءوك كف دراخ اا كاقع االافيركاء عاع االايرات نيك بل ااع ف االايرات ءي يع
إ فااات ااكخائط اا يلددة ( )Multimediaكاااص اافائؽ ( )hypertextكاارخكـ اا يحرف كءع
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عاا ر ي اطب حاخيع ااخ ع كاا
اإلافيركاء فأداة ااشر اا لرن

ر كيخاعد عاع اايفاعاء  .1كذاؾ ءزءد ف ء ء اا كاقع

ا ءلاع االخيفادة كيكظءفرا ا د

اايا ء ااخءاحء .

األهداف :يخلع اادراخ إاع يحوءؽ األءداؼ اايااء :
 .1اايلرؼ عاع ء ء اا كاقع االافيركاء ادم اا ؤخخات ااخءاحء .
 .2ااك كؿ إاع فءفء يكظءؼ اا كاقع االافيركاء نع اا ؤخخات ااخءاحء اا شارف نع اايا ء
ااخءاحء .
 .3اا خاء

نع يطكءر اا كاقع ااخءاحء حيع ييااخب ع ء ء ااخءاح نع اا جي ع.

 .4اافشؼ عف اكع اا لاك ات كطرؽ عر را نع اا كاقع االافيركاء .

المنهج وأدوات جمع المعلومات :اعي دت اادراخ عاع اا ارج ااك فع اايحاءاع حءث ء فف له
ك ؼ ااظاءرة فاف اادراخ ااك كؿ ااع خ ا را كاالكا ؿ اايع ييحفـ نءرا كاخي بلص ااايائج
ايل ء را

2

كء فف عف طرءؽ اخي داـ ااا ط اافءفع ك ؼ كقع ك ازرة ااخءاح

ج ركرء ااخكداف

ك فان فءفءان دقءوان.

مجتمع الدراسة :ء ثؿ اا كقع االافيركاء اارخ ع اك ازرة ااخءاح نع ج ركرء ااخكداف اا كذج

ا جي ع اادراخ .
المفاهٌم والمصطلحات:
 يكظءؼ كءلاع ( االخي داـ األ ثؿ ك ففالة عااء اا كقع االافيركاع اارخ ع اا ؤخخ
ااخءاحء نع اشر اا لاك ات ااخءاحء ك أخااءب

ياف ك ياكع يلءف كيخاعد نع يا ء

ااخءاح )
 اا كاقع االافيركاء اارخ ء كءو د را ( ج كع

ف اا فحات اا ي ار ط يريـ اشر اال ار

كاا لاك ات عف اااشاط ااخءاحع نع اا اد اا لاع نع شفؿ رخكـ كا كص ك كرك واطع

اافءدءك اارق ء كءح ؿ فؿ كقع عاكااان حددان ءفكف ااك كؿ إاءه ع ر ااش ف االاف كيء ).

 اايا ء ااخءاحء كيلاع (اال ؿ عاع يحوءؽ اازءادة اا خي رة اا يكازا نع اا كاد ااخءاحء
كيل ءؽ كيرشءد اإلاياجء نع ااوطاع ااخءاحع كيكخءع قاعدة اايخرءبلت كاا د ات افع
يا ع احيءاجات ااخائح).
الدراسات السابقة:

 1شرءؼ دركءش ااا اف اا حان االافيركاء (دراخات نع اايفاعاء كي ءـ اا كاقع) اادار اا رء ااا اااء ااواءرة  2005ص .84
ِ 2ؾّل اٌٖبِ ٞٚؾّل اٌّجبهن  ،اٌجؾش اٌؼٍّ-ٟأٍَٗ ٛٚوق وزبثزٗ ،اٌّىزجخ ا٤وبك١ّ٠خ ،اٌمب٘وح.30 ٓ ،1ٛ ،1992 ،
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الدراسة األولً:

1

يخلع اادراخ ا لرن جكدة اا كاقع االافيركاء ااوطاع ااخءاحع ك دم قدريرا

عاع إر ال حاجات اال بلل كاا خي د ءف ارا كاخي د ت اا احث اا ارج ااك فع اايحاءاع ك ف
ايائجرا اا ر
عبلق

كجكد عبلق ءف خيكم ر ا اال ءؿ ك خيكم األء ء ا لد نائدة اا كقع ف ا يكجد
اال بلل .ا يك ءايرا اا ر

ءف خيكم ر ا اال ءؿ ك خيكم األء ء ا لد جكدة د

ء فف يا ء را نع إاشال رافز لاك ات ايزكءد ااخائح اا لاك ات اابلز عف اا كاقع ااخءاحء
كفءفء ااك كؿ ااءرا كاإلقا

نءرا كاشر ااثوان ااخءاحء عف ج ءع اا د ات اايع ء فف يودء را

ااخائحءف إ ان إاع يزكءد اا كاقع االافيركاء ااخءاحء االاا ر اا شرء اا در .

الدراسة الثانٌة 2:يردؼ اادراخ ا لرن خااءب ي اءؼ كعرض اا ادة االعبل ء كفءفء ااك كؿ
إاءرا ع ر حرفات اا حث كاي لت اادراخ اا ارج ااك فع اايحاءاع كاعي اد داة يحاءؿ اا
اوءاس حيكم اا كقع كيك ات اادراخ ااع ف اا كاقع اال ارء

كف

ك كع اادراخ يايزـ شفؿ ف ءر

لاءءر ااشفؿ كاا ظرر االاـ اا كقع إال ارا اـ يايزـ ااي اءؼ اا ااخب اا حيكم
لض اا لك ات نع ع اء اا حث كاخيرجاع اا لاك ات ك ف اايك ءات اا ر
ك كع قا اء االخي داـ اايع يراعع حاجات اا خيفءدءف نع فؿ راحؿ ي

ع كجكد

اادراخ االءي اـ

ءـ اا كقع كي اءؼ

كياكع اا حيكم ك ء ان خركا اا حث كاخيرجاع اا لاك ات.

الدراسة الثالثة  3:يخلع اادراخ اايلرؼ عاع فركـ جكدة اا كاقع كااك كؿ إاع اا لاءءر ااخاء
ا لااج اا كاقع االافيركاء اايع يلااع ف اا لؼ اخي د ت اادراخ اج ع اا لاك ات داة

يحاءؿ اا

اا حيكم كااي

كف كيك ات اادراخ إاع جكدة اا كاقع االجا ء

وارا

ع اا كاقع االر ء

ف ااحء

ءـ ءا ا ي ياز اا كاقع االر ء خركا اخيرجاع لاك ايرا كء لب ذاؾ نع اا كاقع

األجا ء ايءج ااحجب اطاب

حددة ك ك ت اادراخ

ااغ ااء

يكجءه اا خيفءدءف ا لرن

لاءءر جكدة اا كاقع حيع ء فف ااك كؿ إاع اا لاك ات ااجءدة كعاع اا كاقع االر ء االخيفادة
ف يجارب اا كاقع االافيركاء االجا ء نع ااي
ركرة االءي اـ ااركا ط ءف

ءـ كادارة اا حيكم ك ف يك ءات اادراخ ء نا

فحات اا كاقع كفذاؾ راعاة يث ءت

ادر اا لاك ات اا كاقع.

ذء ت لظـ اا حكث كاادراخات إاع ء ء اإلعبلـ االافيركاع نع ياشءط حرف ااخءاح

ك ا

اا كاقع االافيركاء إذ ي ثؿ اا كا

اارئءخء اايع ف بلارا يخيطءع اا ؤخخات ااخءاحء

ف اايل ءر عف اشطيرا اا ياف  .ك اارجكع إاع اادراخات ااخا و ي فف اا احث ف

ءاغ رؤء

 1كػاابم ِؾّاال اٌلٍااٛل ٟؽَاا ،)2011( ٓ١أثؼاابك عااٛكح اٌ٠ٛاات ااا ٟرااً اٌزغاابهح اٌ٨ىزو١ٔٚااخ ٚػ٩لزٙااب ثبٌؼّ١ااًِ ،بعَااز١وِ ،ؼٙاال اٌجؾااٛس ٚكهاٍاابد اٌؼاابٌُ
ا ،ِٟ٩ٍ٨عبِؼخ أِلهِبْ ا١ِ٩ٍ٨خ.
 2أًِ لْٛه ٚػّبك ثْ١و) ،(25-27 March 2014أٍبٌ١ت رمل ُ٠اٌّؾز ٜٛا ٟاٌّٛالغ اٌ٦ىزو١ٔٚخ ا٦فجبه٠خ إٌبّوح ثبٌؼوث١خ ٚرم ُ١١فلِبرٙب 
(ث ٟثاٍ ٟا ٟػوثاٍٚ ٟا ٟأْ أْ ثبٌؼوث١اخ ّٔٛمعاب) `Q Science Proceedings 2014 The SLA-AGC 20th Annual Conference Doha,
Qatar,
ِ 3ؾّل ِٖطف ٟؽَ ،)2010(ٓ١رم ُ١١عٛكح اٌّٛالغ اٌ٨ىزو١ٔٚخ،)6( َ ،،ع (ِ ،)18غٍخ رىو٠ذ ٌٍؼٍ َٛا٨لزٖبك٠خ ٚا٨عزّبػ١خ ،اٌؼواق.
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ااد ارخ كاطارءا اا ارجع طرءو ء فف لرا اا ركج ايائج يدعـ اااشاط ااخءاحع ف بلؿ دنع
اا ؤخخات ااخءاحء ابلءي اـ اا كاقع االافيركاء كيكظءفرا نع اايا ء ااخءاحء .
المحور الثانً  :اإلطار النظري ( مفاهٌم ومداخل أساسٌة)
أوالً  :التنمٌة السٌاحٌة
ءرل ع د اارح ف خاءـ ف "اايا ء ااخءاحء يأ ذ طا ع ااي اءع اا يفا ؿ كااذم ءلاع إقا
كيشءءد رافز خءاحء يي

ف

ياؼ اا د ات اايع ءحياج إاءرا ااخائح ثاال إقا يه را ك ااشفؿ
ف ااخائحءف .كعاى اارغـ ف اا فاءءـ اا يلددة

ااذم ءيبللـ ع ااودرات اا ااء اافئات اا ياف

اايا ء ااخءاحء إال ف اايا ء ااخءاحء يظؿ نع خاخرا جزل ال ءيجز ف اايا ء االقي ادء .1
ن ف اا ركرم اري اط ي طءط اايا ء ااخءاحء
لان .ك كالن إاى ط يا كء خءاحء

طط اايا ء االقي ادء كاالجي اعء كااط ءلء
ف اا ط ااشا ا

يفا ا

اادكا كدكف إءدار ا كاردءا ااط ءلء كفذاؾ دكف يشكءه اا ءئ
كااط ءلء

اادكا ابلخيفادة فؿ كارد
ك اإل رار ااوءـ ااج ااء

كاذا نود اايكازف ءف طط اايا ء اا ياف قد ءؤدل ذاؾ إاع ايائج ك ء .2

عناصر التنمٌة السٌاحٌة  :ييفكف

ف ج كع عاا ر ء را:3

 .عاا ر ااجذب ااخءاحع  Attractionكيش ؿ عاا ر ط ءلء ك ااعء .
ب .اااوؿ  Transportأاكاعه اا ياف .
ج .افف اإلءكال  ( Accommodationناادؽ  -كيءبلت  -ءكت -

ءان شوؽ.)....

د .اايخرءبلت اا خاادة  ( Supporting Facilitiesاعبلف خءاحع – إدارة خءاحء – اكؾ )....

ق .د ات اا اء اايحيء  ( Infrastructureءاه – فرر ال – اي االت )....

اايا ء ااخءاحء األ ر ااذم ءفرض ااحاج إاع

كقد ءءأت اايطكرات اايفاكاكجء ظركنا بلئ

إحداث يغءءر اكعع نع خيكم اا د ات كاايخرءبلت ااخءاحء خكال نع جاؿ اا د

ااخءاحء

ذايرا ك نع ااحاج إاع االخيث ار نع اا اع األخاخء اا ري ط اااشاط ااخءاحع ك ارا اا كا ات
االافيركاء كااطرؽ كاا طارات كاالي االت ااخافء كاابلخافء ك شارءع

اافرر ال ك اا ءاه

كاا رؼ اا حع إاع جااب االءي اـ ح اء ااشكاطئ كيكنءر االبل ات اإلرشادء .4
ثانٌا ً  :المواقع اإللكترونٌة السٌاحٌة
رز اا زج ءف ( ااحاخ ات االافيركاء االي االت ااخافء كاابلخافء ش فات اا اءفركءؼ
االق ار اا ااعء

األاءاؼ اا

رء  ...كغءرءا)

ا ءخ ع اايغطء

االافيركاء

اؤلحداث

 1عٍٍ١خ ؽَٓ ؽَٕ ،ٓ١كهاٍبد ا ٟاٌزّٕ١خ اٌَ١بؽ١خ ،اٌلاه اٌغبِؼ١خ ،اٍ٦ىٕله٠خ.10-9 ٓ ٓ ،2006 ،
 2ؽَ ٓ١وفبا ، ٟهإ٠خ ػٖو٠خ ٌٍزّٕ١خ اٌَ١بؽ١خ ا ٟاٌلٚي إٌبِ١خ ،اٌ١ٙئخ اٌّٖو٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ،اٌمب٘وح.19 ٓ ،2005،
ٛٔ 3ه اٌل٘ ٓ٠وِي( ،)2006اٌزقط ٜ١اٌَ١بؽٚ ٟاٌزّٕ١خ اٌَ١بؽ١خ،(28) َ ،ع )ِ ،(3غٍخ عبِؼخ رْوٌٍ ٓ٠لهاٍبد ٚاٌجؾٛس اٌؼٍّ١خٍٍٍَ ،خ اٌؼٍَٛ
ا٨لزٖبك٠خ ٚاٌمبٔ١ٔٛخٍٛ ،ه٠ب.19 ٓ ،
ّ١ٍٍ 4بْ ػٍ ٟاٌمطبثو. ٞاٌجٕ١خ اٍ٤بٍ١خ  ٚكٚه٘ب ا ٟاٌزّٕ١خ اٌَ١بؽ١خِ( ،ؾون اٌجؾش ٚ)Googleهلخ ػًّ ،اٌ.2 ٓ ،ّٓ١
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كاألاشط

ك ف ظاءره ااجدءدة اا كاقع االافيركاء

1

حءث خاءـ االايرات كاالايشار ااكاخع

ا خي د ءه ااذم ك ؿ يلدادءـ نع االااـ اي ؼ االاـ  )3,885,567,619( 2017خي دـ
ا خاءـ نع ياشءط حرف ااخائحءف نع االااـ حيع ك ؿ عدد اا خانرءف ااخءاح نع االاـ
 2016إاع  1,235اءكف خائح كذاؾ كنوان اايورءر ااخاكم ا اظ

ااخءاح االاا ء االاـ

.2016

كءلرؼ اا كقع االافيركاع أاه ( ج كع

ف اا فحات كااا كص كاا كر كاا واطع اافءدكء

اا ي ار ط كنؽ ءءفؿ ي اخؾ ك يفاعؿ ءردؼ إاع عرض كك ؼ اا لاك ات كاا ءااات عف جر

ا حءث ءفكف ااك كؿ إاءه غءر حدد ز اف كال فاف كاه عاكاف نرءد ك حدد ء ءزه عف وء

اا كاقع عاع ش ف االايرات).2

خاءـ اايشار االايرات ك ركز يفاكاكجءا اا لاك ات إاع يزاءد افكذ اا لرن كاا لاك ات نع
اا جي لات ااحدءث

نأ

اا كاقع االافيركاء

ي ثؿ

حت ش فات االي االت كاا لااجات اادقءو نع يطكر خي ر
اا ؤخخات.كخاعدذاؾ عاع ظركر

ءزة ياانخء

ا جلؿ

طاح ااخءاح

االافيركاء (  ()E-Tourismءع ياؾ اا د ات اايع يكنرءا يفاكاكجءا اا لاك ات كاالي اؿ
غرض إاجاز كيركءج اا د ات ااخءاحء كاافادقء ع ر
كييطاب ااخءاح االافيركاء ايجخءدءا ع اءان ر ل

 يج ءع اا لطءات ااخءاحء ( عركض خلار رق اه اا لطءات اا ر -اشر اا لاك ات اا ر

اخي داـ

راحؿ خاخء ا ااع اا حيكم اارق ع ءع.3
رائط يوارءر كغءرءا .)...

ياؼ ااكخائؿ االافيركاء .

إافيركاءان ع ر ااكاب كااكخائط االافيركاء اا يلددة ك أفثر ف اغ .

 يزكءد اارءئات ااكفاالت اا ؤخخات ااخءاحء كاافادقءك يكانو

ياؼ ااش فات اا فيكح كاا غاو ).

ك ا اايرات كزع ش فءان و كا

ع حج را ك رءد اافيركاع إ ان إاع اارايؼ كاافافس.

ء ثؿ االي اؿ ع ر اا كاقع اإلافيركاء

اظك

جدءدة ي ياؼ عف اا اظك

اايواءدء

كيحوؽ

جاال ش فءان ءيحكؿ نءه اافرد اخي رار ا ءف رخؿ ك ياوع كءشيرؾ اا خي د كف نع إاياج كاده

اإلعبل ء

كاود حدثت االايرات ك فرا االا ر اارئءخع نع ءذه اا اظك

يغءرات اءكء نع

رءط اإلعبلـ شفؿ عاـ كنخحت اا جاؿ وءاـ يلددء إعبل ء اني ار ء  .كعاع اارغـ ف ذاؾ اـ
ءخيفد االااـ االر ع ف د ات االايرات ااشفؿ ااذم ءكازم االءي اـ االاا ع ه .اذاؾ ال د ف
االءي اـ اا كاقع االافيركاء اارخ ء نع اا ؤخخات ااخءاحء كيكظءفرا ااشر ااكعع ااخءاحع ااذم
ِ 1ؾّٛك ػٍُ اٌل ، ٓ٠رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٕٕٚبػخ ا٨رٖبي اٌغّب٘١و ،ٞكاه اٌؼوثٌٍْٕ ٟو ٚاٌزٛى٠غ ،اٌمب٘وح.8 ٓ ،1990 ،
ِ 2ؾّل ِٖطف ٟؽَِ ،)2010(ٓ١وعغ ٍبثك.
 3ثقز ٟاثواّ٘ ٚ ُ١ؼٛث ٟاٛى ،)2010-2009(ٞكٚه اٌفٕللخ ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚا٨رٖبي ا ٟرّٕ١خ لطبع اٌَ١بؽخ ،ع (ِ ،)7غٍخ اٌجبؽش ا٦ػ،ِٟ٩
ٓ.276
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ءلد شفبلن جدءدان ف شفاؿ ااكعع االجي اعع كءك إدراؾ اافرد كنر ه ااخءاح ك ء ءيرا (

اال قي ادء كاالجي اعء كااثوانء )

ا ء فاه ف جلؿ اايا ء ااخءاحء

بلؿ آداب ااخاكؾ كاايلا ؿ ع ااخائح احيراـ كاااظر إاءه عاع اه

اقي ادء  .1كءاا يظرر ء ء اا كاقع االافيركاء

حؿ يودءر كاءي اـ

ف

ءؼ فرءـ ءحوؽ ا اده نائدة

اعي ارءا ف االكا ؿ اا ؤثرة نع يشفءؿ ااكعع

ااخءاحع ادم اا كاطاءف ف بلؿ ي اءفرـ كيزكءدءـ اا لاك ات ااخءاحء حكؿ اا ااطؽ ااخءاحء
ك وك ات ااجذب ااخءاحع را كفءفء اي اع ااخاكؾ ااخاءـ يجاه ااخءاح اعي ارءا ظاءرة ح ارء

اف اجاح كاخي اررء ااخءاح .2
حيع ء فف
تصمٌم وإخراج المواقع االلكترونٌة:
ااي ءـ ءلاع ياظءـ كيريءب كعرض عاا ر اا كقع شفؿ ا يفارم ايحوءؽ ءداؼ ك غراض
لءا

ا اإل راج نءلاع يريءب عاا ر اا كقع

اخي داـ اا كر كاارخكـ كااكخائؿ االء احء

ف حددات حءز لءف كنع فايا ااحاايءف ءيـ

حءث ارا يخاءـ نع إ فال اكع ف ااج ااء

كااشفانء كااجاذ ء كاايشكءؽ ف بلؿ يكاءفرا ع اافا ات كااا كص كاالشفاؿ كاا طكط كاألاكاف
كاالاط اعات ااي كءرء

اا ؤخخ  .3كاذا اظراا إاع

كاا فيك

إل راز ااشفؿ ااارائع اا يكازف ااذم ءل ر عف ش

ك ء اا كاقع ااخءاحء االافيركاء نرع يحياج ي

نرص اايوارب نء ا ءف ااكاقع االني ار ع ( شفؿ ك حيكم اا كقع) ك ءف
اا خي د ءف كاا كر ااج ااء اايع يشفؿ ااجكاذب ااخءاحء

ء

ء ان ا ان ءيءح

فات كخ ات

حءث يفكف اا كرة ااخءاحء اايع

كقؼ عاءرا ااخائح نع اا كقع االافيركاع ءع ذايرا عاع رض ااكاقع.
ثالثا ً  :حركة السٌاحة فً البالد العربٌة
اشر كقع ( )Internet World Statsاا ي ص نع إح ائءات خي د ع اإلايرات حكؿ
االااـ يحدءثا جدءدا اا ءااات اايع ءاشرءا دكرءا عف عداد خي د ع اإلايرات نع اا اداف االر ء
حاكؿ اراء شرر آذار .2017ككنوا اايورءر يكا ؿ

ر ي درءا االااـ االر ع أعداد

خي د ع االايرات نء ا يود ت اا اف االر ء ااخلكدء إاى اا ري ااثااء عاى حخاب اا اف

اا غر ء اايع يراجلت إاى اا رفز ااثااث عر ءا.فذاؾ يود ت ااج ركرء ااجزائرء اا رفز اا ار ع
وا ؿ يراجع االراؽ ري
خكرءا عاى ءذه ااوائ
ع اف .ك ف

كاحدة عف ي اءؼ االاـ اا ا ع

حيبل اا رفز اا ا س.كيراجلت

ايفكف نع اا رفز االاشر ءاءرا اشرة عاى اايكااع فؿ ف ا ااف كخاطا

بلؿ االح الات يلي ر اخب ا ك قطاعات خي د ع االايرات

نع اا اطو

 1كاٌ١ب ِؾّل رّٛ١ه ىو ،ٟاٌٛػ ٟاٌَ١بؽٚ ٟاٌزّٕ١خ اٌَ١بؽ١خ ِفب٘ٚ ُ١لٚب٠بِ ،ئٍَخ ّجبة اٌغبِؼخ ،اٍ٨ىٕله٠خ.110-109ٓ ٓ ،2008 ،
 2أزٖبه اثوا٘ ُ١ػجل اٌوىاق ٕ ٚفل ؽَبَ اٌَبِٛن ،ا٦ػ َ٩اٌغل٠ل "رطٛه ا٤كام ٚاٌٍ١ٍٛخ ٚاٌٛر١فخ ،اٌلاه اٌغبِؼ١خ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ،عبِؼخ ثغلاك
1 ٛ ،2011،اٌ٨ىزو١ٔٚخ.25-24 ٓ ٓ ،
 3ثْ١و ػجبً اٌؼ٩ق ٚػٍ ٟهثبثؼخ ،اٌزو٠ٚظ ٚا٨ػ ْ٩اٌزغبه ،ٞكاه اٌ١بىٚهٌٍْٕ ٞو ،ػّبْ.213ٓ ،22007،
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االر ء كاإلقاءـ ءع ءف األعاى عاى خيكل االااـ ك اخ
رل ك حخاب اخ

لءا  .ف جر

فثر ف  %3000نع نيرات

عداد خي د ع االايرات إاى عدد ااخفاف افؿ دكا

يي ك

دكا قطر اا ري األكاى اخ ي ؿ إاى فثر ف  %94ف عدد ااخفاف ياءرا فبل ف اإل ارات
االر ء اا يحدة ػ %90.6كاا اف اا حرءاء
داى اخ

ااوارة األنرءوء

يخجؿ اا ك اؿ اااخ

ػ.%90.1

ءا ا يشرد اادكؿ االر ء ااكاقل نع

ألعداد خي د ع اإلايرات إاى إج ااع عدد ااخفاف افؿ دكا  .إذ
األداى ػ %5.8

 %16.5ك كرءيااءا .1 %16.7
يحرءؾ كيطكءر قطاع ااخءاح .

ءا ا يخجؿ جزر ااو ر اااخ

 %7.3جء كيع

ا ءلاع االخيفادة ف االايرات كاالءي اـ اا كاقع االافيركاء نع

يلي ر ااخءاح ءع ااراند األخاخع ابلقي اد نع ااكطف االر ع حءث يز ر اا بلد االر ء االدءد
ف اا كاقع ااخءاحء رائل ااج اؿ اايع ءزكرءا بلءءف ااخءاح خاكءان ف ج ءع احال االااـ

كااخءاح نع ااكطف االر ع ال يوي ر عاى كاقع اايرنءه كاا يل
اايع يلد ف ءـ ركاند ااخءاح ك عكا ؿ ااجذب ااخءاحع

االااـ ف ا يي

كاا ا اء

حرك ان طاحا

نع اا بلد االر ء

كاافارخء

ثؿ ح ارة األا اط كااح ارة اافرعكاء

كااح ارة

كاإلخبل ء كغءرءا .رغـ ف لض اا بلد االر ء اآلف ي كض

دت إاى يدءكر ااخءاح نءرا

كااء ف إال ف ءذه اا بلد يظؿ ج ءا

ثؿ ناخطءف اا حيا

كخكرءا كاالراؽ كاء ءا

كي يد نع ع ورا ااح ارم كاايارء ع اءظؿ ااكطف االر ع
اايع اف يياكث دان.2

حانظان عاى ءكءيه االر ء األ ءا اا اا
يل ؿ اظ

ك ان اا خا ءف ف ج ءع احال

ف ااخءاح االبلجء كاالخيج اـ .كيلد ااخءاح اايع يش ؿ اا كاقع األثرء شاءدان

عاى ااح ارات اا يلاق
اارك ااء

كاا ا يش ؿ ااخءاح اادءاء

ااخءاح االر ء كيؤفد عاى

ءف اادكؿ االر ء نع ااوطاع ااخءاحع

ركرة يفلءؿ ااخءاح االر ء اا ءاء

كيحوءؽ اايفا ؿ

ع إاغال اايأشءرات اا خ و ك راجل كي خءط

اإلجرالات ذات األ لاد االقي ادء ادعـ ااخءاح اا ءاء عر ءا كيشءر ءااات اا اظ

ياؼ
إاى ف

ااخءاح نع االااـ ياوخـ ا ءف  % 82خءاح ءاء ك % 18خءاح لءدة كي ثؿ ياؾ اااخ نع
كرك ا احك % 88خءاح
ءاء ك 21%خءاح

ءاء ك % 12خءاح

لءدة.

لءدة كنع شرؽ آخءا كاا اخءفءؾ  % 79خءاح

ا عاى خيكل ااكطف االر ع نإاااخءاح اا ءاء ال يشفؿ خكل

 % 42نوط نع حءف يشفؿ ااخءاح اا لءدة ااكاندة احك  % 58ؿ األ طر ف ذاؾ نإف يكقلات
اظ

ااخءاح االر ء يشءر إاى ف اخ

ااخءاح اا ءاء االر ء خيا فض عاـ 2020ف
1

http://www.internetworldstats.com/
ِٛ(2لغ اٌىزو١ٍ ٟٔٚبؽ ٟػوث/ http://www.arab-tourismorg.org)ٟ
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 % 42إاى % 37

ءا ا يزداد اخ

ااخءاح اا لءدة اي ؿ إاى  .% 63كييطاع اإلخيرايءجء

االر ء ا اخءاحء إاى يلزءز قطاع ااخءاح االر ع
االقي اد االر ع

كيأءءاه اا خاء

اإلءجا ء اا ارزة نع

ف بلؿ االخيفادة ف جاالت اايفا ؿ نع حاكر اال ؿ ااخءاحع كاايرفءز
ع راعاة

ياؼ إ فااءات كظركؼ اادكؿ االر ء

عاى يا ء ااخءاح االر ء اا ءاء
السٌاحة فً السودان:
اءي ت اادكا نع داء اايخلءاءات اكعا ا ااخءاح ك نردت ارا ك ازرة ي

1

ري ط

اايراث ااوك ع كيـ يف ءؿ قااكف االخيث ار ااخءاحع كااذم كج ه يـ ااي دءؽ اافثءر ف اافاادؽ
كااشرفات ااخءاحء
ءذا اا جاؿ

ءزات اخيث ارءه شجلت ااوطاع اا اص اا حاى كاألجا ع عاع ااد كؿ إاى

ا خاءـ نع قءاـ ااورل ااخءاحء

ااطؽ ااجذب ااخءاحع ااطؽ اآلثار نع ااش اؿ

كعاى خاحؿ اا حر ااح ر كافارا اءخت عاى اا خيكل اا طاكب حءث ارا ازاات يحياج إاى
اافثءر ف ااجركد حيى ي ؿ رحا اا د ات ااخءاحء االاا ء

كنى اا وا ؿ يـ االءي اـ األ ف
كرة ف ءرة نع ااخكداف

.2

اح اء ااخءاح كدع ان اؤل اف ااذم ءيكنر
نأاشئت شرطه ا
الموقع والمساحة والسكان:
ءوع ااخكداف نع ااجزل ااش ااع ااشرقع ف قارة نرءوءا ءف دائريع االرض  22.4ش اؿ ط
االخيكال ك ط طكؿ  38.22كءحيؿ كقلا كخطا ءف انرءوءا كااكطف االر ع؛ ءذا اا كقع فخب
ااخكداف ءزة نرءدة اعي اره اا ل ر اارئءخع ءف ش اؿ نرءوءا كجاك را ف ا اه ظؿ كحيى اي ؼ
ااورف ااحااع اا ر اارئءخع اوكانؿ ااحجءج كاايجارة ف غرب نرءوءا إاى األ ار ع اا ودخ كشرؽ
نرءوءا .ي اغ خاح ااخكداف حكااى ( 1.882.000اءكف فءاك ير ر ع) .ءجاكر ااخكداف خ ع

دكؿ ءع:

ر .اء ءا .يشاد .انرءوءا ااكخطى .ثءك ءا .ارءيرءا ج ركرء جاكب ااخكداف .كء اغ

عدد ااخفاف 33.419.625 :اخ

اااغ اارخ ء كاارئءخء ءع اااغ االر ء اإل ان إاى لض
حاء .3

اااغات اا حاء اايع ي ؿ إاى فثر ف  300اغ
الموارد السٌاحٌة فً السودان:
خاح ااخكداف ااشاخل كااياكع اا اا ع كي ارءخه اا يفردة كح ارايه اا ار نع ااودـ جلايه
يلدد اا كاقع ااخءاحء

ارا ا ءاع:4

ٍِٛٛ 1ػخ اٌزىبًِ ا٨لزٖبك ٞاٌؼوث ٟا٨او٠م.https://www.enaraf.org/page/170ٟ
ٚ 2ىاهح اٌَ١بؽخ ٚاٌزواس اٌم – ِٟٛأغبىاد ٚىاهح اٌَ١بؽخ  ٚاٌزواس اٌم ،ِٟٛاٌّووي اٌمٔ٧ٌ ِٟٛزبط ا٦ػٍٍٍَ ، ِٟ٩خ إلاهاد اٌٛػل اٌؾك  ،إلاهح
هلُ ،50اٌقو.13-12 ٓ ٓ ، 1 ٛ ،َٛٛ
 3اٌّٛلغ اٌوٌٍّٛ ٟىاهح اٌَ١بؽخ ٚاٌؾ١بح اٌجو٠خ – عّٛٙه٠خ اٌَٛكاْ.www.sudan-tourism.gov.sd/ar
 4اٌّٖله ٔفَٗ
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 اا كاقع األثرء كاايراث كاافافاكر ك اءايج عاه ف ياحؼ ك
ك كخءوع ك غااع كرق ات شل ء

اكعات شل ء كعادات كيوااءد

جااب اارءا ات ااشل ء اا ي ثا نع اافركخء كخ اؽ

اارجف .
 ااحءاة اا رء حءث ءلي ر ااخكداف كاحد ف ءـ اادكؿ االنرءوء اايع يكجد را ج كعات
ف ااحءكااات اا رء كااطءكر أاكاعرا كاازكاحؼ كااغطال ااا ايع جااب االحءال
اا حرء نع اا حر األح ر.كء ـ ااخكداف ن ائؿ ياكع
افؿ

ف ااحءكااات اا رء يجلاه ؤءبل

ركب ااخءاح اا رء ف ح ء اادادر فأكؿ ح ء قك ء ااحءاة اا رء نع إنرءوءا عاـ

1935ـ ك ح ء خاجءب كااردكـ كغءرءا ف اا ح ءات اايع يوكـ حفظ ءذه ااثركة ااوك ء
كييءح ااخءاح ج ؿ احظات اادءش كاا يل افيشاؼ عظـ
 ااخءاح اا حراكء

اف ااحءكااات كااطءكر.1

يي ءز اا حارم نع ج ركرء ااخكداف فث اارا اار اء كااكاحات كااو ائؿ

اايع ازاات يلءش ااحءاة اا دائء كنكؽ فؿ ءذا ء فف ر ط ااخءاح اا حراكء ااخفارم
ك شاءدة ااحءكااات اا رء عاع ط ءليرا جااب خءاح اا غا رة كاا لد عف
ح ارا ركادءا

كي ثؿ اا حرال اكع ف ااخءاحات اايع

ا

ك ال اا دءا

ءف ااش اب نع اادكؿ

األكرك ء .
الموقع الرسمً لوزارة السٌاحة والحٌاة البرٌة بجمهورٌة السودان:
ءك ح ااشفؿ دااه ااي اءؼ اادكاع ا كقع ك ازرة ااخءاح ااخكدااء ( )1,422,485كذاؾ كنو نا

اورالات كقع  alexaايحاءؿ اا كاقع ك اااظر إاع ءذا ااي اءؼ ءلاع حاج اا كقع اا زءد ف
يودءر ألء ءيه ااخءاح كيكانر وك ايرا ج ركرء ااخكداف.
االءي اـ
ان

اا

در https://www.alexa.com/siteinfo/sudan-tourism.gov.sd :

فشؼ اا اؾ اادكاع كنوان إلح الايه عف حرف ااخءاح

ف عدد ااخءاح ااكاندءف نع ااخكداف

خجؿ  29.000خائح نع االاـ  1995كي اعد عدد ااخءاح حيع ك ؿ  741.000نع االاـ
 2015ك اارغـ ف اازءادة اا خي رة نع عداد ااخءاح ااكاندة إال ارا إذا ي ت وارايرا ع ا
ِٛ 1لغ ٚىاهح اٌقبهع١خ ،عّٛٙه٠خ اٌَٛكاْ www.mfa.gov.sd ،
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ء ياؾ ااخكداف ف وك ات اجدءا

لءف جدا كذاؾ ءدعك ابلءي اـ اشر ااثوان ااخءاح

كاا لاك ات ف بلؿ يطكءر اال ؿ اا كقع اا اص ك ازرة ااخءاح اايلرءؼ ااجكاذب ااخءاحء
كزءادة ااكعع ااخءاحع اا كاطاءف حيى ءفكاكا شرفال نع دنع ع اء اايا ء ااخءاحء نع ااخكداف
ايخاءـ نع ااد ؿ ااوك ع إءرادات ودرة ييااخب كءذه اا وك ات كاايع ء فف لرا ي اءؼ ااخكداف
ف اادكؿ ااخءاحء األكاع عاع اا خيكم اإلقاء ع االاا ع كااشفؿ دااه ءك ح عداد ااخءءاح
ااكاندءف .

اا

در https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?locations=SD :

المحور الثالث  :الجانب العملً
 اا ارج ( اخي دـ اا احث اا ارج ااك فع اايحاءاع االعي اد عاع ااا ط اافءفع ادراخ
شفؿ ك حيكم اا كقع اارخ ع اك ازرة ااخءاح ج ركرء ااخكداف).
 اكع اادراخ ( يوع اادراخ

فكن اادراخات ااك فء ) اايع يخيردؼ ك ؼ

ف

ااظاءرة فاف اادراخ ك فان دقءوان كيحدءد

 جي ع اادراخ ( ءيفكف جي ع اادراخ

ائ را يحدءدان فءفءان.

1

ف اا فح اارئءخء كاا فحات اادا اء اا كقع

اارخ ع اك ازرة ااخءاح ج ركرء ااخكداف).
 االءا ( اخي دـ اا احث عءا ااح ر ااشا ؿ اا فح اارئءخء كااركا ط اارئءخء
خيطءؿ االاكاف اا كقع اارخ ع اك ازرة ااخءاح كااحءاة اا رء ج ركرء ااخكداف ).
أوالً  /الشكل ( ءلي ر ااشفؿ حد االكا ؿ اا ر

اايع يلءف نع إ راز اا لد ااج ااع اا كقع

ءلاع جذب اءي ا ات ااج ركر ا يا ل ك طاال اا كقع).

 /1العنوان الرئٌسً (اا كقع اكع اا ط كاكاه اا افء

يحرف

ا

ثا ي )

ءوع االاكاف عاع اا فح كاكف اا ط ح ر إطار ءض جاا ه ااء ءف عاـ ااخكداف كشلار
اادكا كعاع ااش اؿ شلار اا كقع ك داع االاكاف نع شفؿ خيطءؿ ااركا ط اايع يشفؿ اا فحات
ِ 1وٚاْ ػجل اٌّغ١ل اثوا٘ ،ُ١أٌٍ اٌجؾش اٌؼٍّ٦ ٟػلاك اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خِ ،ئٍَخ اٌٛهاق ،ا٤هكْ ،ػّبْ.126 ٓ ،1 ٛ ،2000 ،
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األخاخء اا كقع كءع خ ل ركا ط كيأيع
كرة عا

ااخءاح نع ااخكداف

افء االاكاف ع ارة عف

كعف االاكاف طرءو

ا

كر يحرف يل ر عف

كءحد اا افء

يحرؾ ءاوؿ اشط ك ار ااك ازرة اود يـ يكظءؼ االاكاف طرءو

ف األخفؿ شرءط

خءط كغءر لودة ء فف ف

ءفكف د بلن كنوان ا فحات اا كقع كءل ؿ عاع ك ع اا خي دـ نع إطار ااخءاح .
 /2اللغة
اعي د اا كقع عاع اااغ االر ء اغ اادكا األخاخء إ ان إاع اااغ االاجاءزء

ءحياج

اا كقع إ ان اااغ اافراخء نرع يخاءـ نع زءادة خي د ع اا كقع ك اايااع اخيوطاب خائحءف
جدد.
 /3شفؿ اا فح اارئءخء

()

ءوع ءذا ااجزل خفؿ خيطؿ االاكاف
اا ااطؽ كاألاشط ااخءاحء
اااص ج كع الااكءف

اشرة عاع ااء ءف ر ع

كنع ااكخط اص ( ر) جاا ه

كرة يحرف يل ر عف لض

كرة ثا يه ارا عبلق اا ر يحت

ار ك جااب اا كرة ااثا ي ءوكا يط ءوات اايكا ؿ االجي اعع.

(ب)
ااشرءط

عاع

ااشفؿ ع ارة عف
يحرف

ءذا
كر

يك ح

لض

اا وك ات ااخءاحء

داع

ف ااشرءط ج كع
اا ااطؽ ااخءاحء

خءاحء ).

كر نع ر لات ك ح را اكع اا ر ك جاا ه ر ع

رائط ءك ح

ك األخفؿ ف ر ع اا رائط نءدءك ع ارة عف ( اشط ك وك ات كجكاذب
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(ج)

ءيفكف ءذا ااجزل ف ج كع ا كص يك ح ااجكاذب ااخءاحء ااخكدااء

ع

كر يل ر عف فؿ

جاذب جاا ه ءوكاات ااكخائط ( يط ءوات اجي اعء ) ك داع ارا اخيطبلعات رم خفارا
يحرف

كرة

ياكعه خفؿ ااا كص

كاا كر ا اذج ا ط وات يايجرا
ااك ازرة.
(د )
ءلفس ءذا ااجزل اا د ات

ااخءاحء كءع يوع نع ااكخط ع ارة عف ءوكاات كعاكاف اا د
كرة
اا د ات

ك جااب اا د ات ااع ااء ءف

يحفع عف ااخءاح نع ااخكداف ك داع ارا جا يرارقا كعاع ااءخار ف ءوكاات
كرة خيطءا

يحرف فاف ءا غع ف يكظؼ ايك ءح اكع اا د ات ااخءاحء نع فؿ

راحؿ اارحا ااخءاحء ك رذا ء فف ف يحرءؾ دكانع ااخائحءف كزءادة ااطاب عاع ااخءاح نع
ااخكداف ك اايااع ءيـ اادنع اااشاط االقي ادم كيطكءره.
(ق(

ءريـ ءذا ااجزل لفس اا شركعات ااخءاحء
ااء ءف

كرة ادرج ااح اررة نع اا رطكـ

كيوع عااكءف اا شركعات ءف

ا عف ااش اؿ

كريءف عاع

كرة ا كقع آثارم ءل ر عف اا شركعات

اآلثارء نع ااخكداف كفاف ء فف يحرءؾ اا كرة ايل ر عف لظـ اا شركعات ااخءاحء كاآلثارء نع
ااخكداف حيع يفيح آناؽ االخيث ار نع اااشاط ااخءاحع كي
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اا كقع اادا اء  .ك األخفؿ ثبلث

ر لات نع اا ر ع األكؿ

كرة اا ايجات ااخكدااء كء ـ ااثااع

لرض اا كر كءاااؾ عدـ ياظءـ األن ؿ ف ء ـ لرض اا كر دا اه اا ايجات ااخكدااء
ك ا اا ر ع ااثااث نرك في
ااجذب كاالقااع

اييفا ؿ اا كرة كااحرف كاايلاءؽ كءع عكا ؿ

اافءدءك كءع ر

ا ءلاع ء فف عف طرءؽ اافءدءكءات اا ياف ي اءؾ كيلرءؼ اا خي د ءف

ااخءاح نع ااخكداف كرنع ااكعع ااخءاحع ادم (اا كاطاءف كااخائحءف) اا شارف نع اايا ء
ااخءاحء .
(ك )

إاع

ء ـ ءذا اا خيطءؿ ااذم ءوع نع اراء اا فح اارئءخء

ج كع ركا ط يخاءـ نع ااك كؿ

فحات قد ال يكجد نع ركا ط خيطءؿ االاكاااارئءخع ف ا ءفشؼ عف عدد زكار اا كقع ااذم

ك ؿ  305,111زائر نع  2018-2-8يارءت يح ءؿ اا فح اارئءخء اايحاءؿ كنع خفؿ
اا خيطءؿ

كرة يل ر عف لض اا لااـ كاا وك ات ااخءاحء .

ثانٌا ً  /المضمون ( ف جؿ ااكقكؼ عاع اكع اا حيكم ك خاك ه كايجاءايه

ا ءلاع لرن إاع

م دم ء فف ف يخاءـ اا كاقع االافيركاء اارخ ء نع زءادة ااكعع ااخءاحع ادم ااج ركر

كاش اع رغ ايرـ ف اا لاك ات ااخءاحء ).
(أ( الصفحة الرئٌسٌة
يريـ اا فح اارئءخء لااكءف ار ااك ازرة ك اشطيرا كاافلااءات اا ياف اايع ياظ را كيشارؾ
نءرا ااك ازرة اادا ؿ كاا ارج ف ا يلرض ا اذج نع شفؿ اص ك كرة كيرفز فثر عاع اا كر
ا جلارا د بلن جاذ نا ك حف انز اا خي دـ.

كاافءدءكءات كركا ط اا د ات كاا شركعات
(ب) الروابط بالصفحة الرئٌسٌة
( )1صفحة عن السودان
كاان ااخ ان ك ياكعان ءحفع عف ا فااءات ااخكداف ااخءاحء طرءو عرض
يلرض اا فح
خط ك يخاخؿ اطوع دعـ اا كر ك(اافءدءكءات اايع ءجب ف يفكف اخج

ك يفا ا

ع

اااص) كييءح اا فح

ر لا اايفاعؿ نع ءوع آ راا فح ء فف اا خي دـ ف اايلاءؽ كاالخيفخار

عف حيكءات اا فح

ك رذا ء فف ي اءؾ ااج ركر ( كاطاءف كخائحءف ك خيث رءف) لاك ات
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ي فارـ ف يا ء رغ ايرـ نوط يحياج اا فح إح الات عف حرف ااخائحءف ك اكاعرـ اايف ءؿ
ا ء ب نع

يلءف نع ااي طءط ااخءاح كياشءط االخيث ار
((2صفحة آثار ومتاحف
يلرض اا فح ا اذج ف اا ياحؼ اا كاقع األثرء

ااح اايا ء ااخءاحء .

ااخكداف كءع حد رفائز ااخءاح نع

ااخكداف ا ا ءي يع ه اا اد ف وك ات يراث آثارم ءحياج اافثءر ف ااجركد االا ء كاافاء

كاإلعبل ء اء

ح جكاذب خءاحء ياانس األ رل ااط ءلء

كطرءو عرض ءذه ااا اذج ءكحع

ااو كر اإلعبل ع ألف ءاااؾ يااقض كي ارب نع طرءو فيا االااكءف
اا

داقء

ك جااب اااص ءاااؾ نءدءك ءح ؿ

ا ءفود اااص عا ر

كاان ال ءاخجـ نع فثءر ف جزائه ع اااص

كءفوده عا ر اايشكءؽ.

( (3صفحة الحٌاة البرٌة
ي ـ ءذه اا فح ا اذج ف اا ح ءات اايع يز ر را اا ءئ ااخكدااء ذات اا ااخ اا يلدد
كء فف االخيفادة ارا نع ياشءط ااخءاح

ف بلؿ اشر ااكعع اا اص طرؽ اا حانظ عاع

ااحءكااات اا رء كاايلا ؿ حذر ع اا ءئ اايع يلءش نءرا ءذه ااحءكااات اي
ءغذم اا ح ءاي ا ءخاعد عاع اخي اررء خءاح ااحءاة اا رء
يدع را اا كر اا ل رة عف ااحءاة اا رء نع اا فح
ااردكـ يظرر نع شفؿ اص كنع آ ره فا

ح

د ار ر ان

كعاع اارغـ ف ياكع ااا كص اايع

كافف ءاااؾ ي ارب حءث اجد ح ء

اا زءد كيلاع اإلحاا ا زءد ف اايفا ءؿ كافف اجد

ف االااكءف ءح ؿ اخـ ح ء ااردكـ.
عاكاف آ ر
( (4صفحة النٌل
يلي ر ااخءاح اااءاء حد اكاع ااخءاحات اا رغك افثءر ف ااخائحءف ناذاؾ ال د ف االءي اـ
را ا

ك ف ااخكداف ء ياؾ وك ات يجلاه ف اا اانخءف نع ءذا اااكع كألء ء اا فح نع

ياشءط كدعـ ااخءاح اااءاء ءجب راعاة ااياكع نع فيا

ااا كص كاالااكءف ابلحظ عاكاف

اااص عاع اا فح ءح ؿ افس عاكاف اااص ااذم ءل ر عاه اا زءد.
( )5صفحة البحر األحمر
ااا كص نع ءذه اا فح ييفا ؿ ع اا كر كاافءدءك ا ءدعـ ءزات ك وك ات اا حر
األح ر ااخءاحء اايع ء فف ف يخاءـ نع يشفءؿ

كرة ذءاء طء

ادم خي د ع اا كقع

ا ءخاعد نع يا ء قطاع ااخءاح نع ياؾ اا اطو .

ك اايااع دنع كيحرءؾ ااخءاح اا حر األح ر
( )6صفحة موروثات تراثٌة
ءشفؿ اايراث ااثوانع قء ياانخء ااخءاح نع ااخكداف كعف طرءو ء فف قءادة ااخءاح إاع
رايب يود

كءجب ف يالب ءذه اا فح دك ار ار انز نع اايلرءؼ اايراث ااخكدااع ك فكاايه
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ك اارغـ ف اااص اا دعكـ اا كرة كاافءدءك إال ارا يحياج دع ا ءجلارا يريفع ا خيكم

اا ي اءا

ا

ء ء اا كركث ااثوانع ادم اا جي ع ااخكدااع نع ااخءاح

نع جاؿ اا ااعات ااءدكء

نرع يايظر اادعـ اا لاك ات كاافءدءكءات اايلاء ء حيع ءيـ يطكءرءا اي
ف كاكءايرا.

ي ع ااخءاح كاالءي اـ را
((7صفحة خدمات الكترونٌة
ي ثؿ ءذه اا فح حد رفائز ااخءاح االافيركاء اايع

ح كردان اؤلخر يجلارا

حت حد خ ات اا جي ع ااحدءث

نلف طرءؽ ءذه اا فح ء فف ف ءاجز اا خي دـ اافثءر ف لا بليه ااخءاحء اءكنر ذاؾ ااجرد
كااز ف كاا اؿ كاالخيفادة ارا نع اارحا ااخءاحء
ءوكاات يل ر عف اكع اا د

ااح كؿ عاع اا د

اااص ءحجز خاح ء فف ف يفكف عااكءف ع

ك ء ان االءي اـ اافءدءك اايلاء ع ع فؿ عاكاف ءشرح طرءو

دالن عف اافءدءكءات اايع ال ييااخب ع

كف اا فح .

( )8معرض الصور ومكتبة الفٌدٌو (صفحة الخدمات االلكترونٌة)
يلي ر اا كر كااكخائط ف اا كاد اايلرءفء كاايلاء ء اا ر اايع ء فف االخيفادة ارا نع زءادة
لاك ات اا خي دـ عف ااخءاح نع ااخكداف ء ـ لرض اا كر ك في

ك ياكع
ش

اافءدءك ا اذج

يازة

ف اا وك ات كااجكاذب كاألاشط ااخءاحء إال ارا يحياج ا فح

افردة ايحيفظ

كف حءث ءفكف لرض اا كر

اص اا كر

ءيرا ك فاايرا

ع راعاة ياظءـ اا

كفذاؾ في اافءدءك.
ثالثا ً  :النتائج والتوصٌات
النتائج :
 زادت عداد خي د ع االايرات حيع قارب  1,400,000000خي دـ
ك كؿ اا لاك

ا ءلاع خركا

ألعداد ف ءرة ف ااج ركر كذاؾ زاد ف ء ء اخي داـ اا كاقع االافيركاء

اياشءط كيا ء ااخءاح .
 يي يع اادكؿ االر ء اافثءر ف اا وك ات ااخءاحء ك ا

اآلثارء كاادءاء

اءي اـ افثءر ف ااخائحءف حءث خارعت لض اادكؿ إاشال كاقع اافيركاء

ااخءاح كيودـ د ات اافيركاء

يود .

 ء ياؾ ااخكداف وك ات خءاحء ي فاه ف ااي اءؼ
اظ

ايحكءارا إاع جكاذب خءاحء ك كا اافيركاء

خي د ع االايرات غرض ااخءاح .
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 يـ يكظءؼ عاكاف كقع ك ازرة ااخءاح ج ركرء ااخكداف طرءو خءط كغءر لودة ء فف ف
ءفكف د بلن كنوان ا فحات اا كقع كءل ؿ عاع ك ع اا خي دـ نع إطار ااخءاح  .كءلي د
اا كقع عاع اااغ االر ء اا كقع ع اااغ االاجاءزء فاغ ثااء .

 اعي د شفؿ اا فح

اارئءخء

اا كقع ي

ءـ كياظءـ

ااخب اي ذ خاكب اا ر لات

كاا خيطءبلت نع عرض ااا كص كاالااكءف كاا كر ااثا ي كاا يحرف كاافءدءكءات ف ا
يلطع ك ف نا

خطان اا وك ات كااجكاذب كاألاشط ااخءاحء كاا د ات نع شفؿ ا كص

غءرة كعااكءف يحءؿ اا خي دـ اا فحات اادا اء إذا رغب نع اايف ءؿ جااب ذاؾ يحكم

اا فح لض اايط ءوات االجي اعء كااركا ط ك ر ع الخيطبلعات اارم كاايلاءؽ كاالخيفخار
ع اخي داـ االاكاف اا رءح اا

ر ف غءر يااقض .كءوع نع اراء اا فح اارئءخء

خيطءؿ ء ـ ج كع ركا ط يخاءـ نع ااك كؿ إاع

فحات قد ال يكجد نع ركا ط

خيطءؿ االاكاف اارئءخع.
 ك ؿ عدد زكار اا كقع إاع  305,111زائر نع  2018-2-8يارءت يح ءؿ اا فح
اارئءخء اايحاءؿ.

 يريـ اا فح اارئءخء

لااكءف

ار ااك ازرة ك اشطيرا كاافلااءات اا ياف اايع ياظ را

كيشارؾ نءرا ااك ازرة اادا ؿ كاا ارج ف ا يلرض ا اذج نع شفؿ اص ك كرة كيرفز فثر
عاع اا كر كاافءدءكءات كركا ط اا د ات كاا شركعات
اا خي دـ.

ا جلارا د بلن جاذ ان ك حف انز

 يلرض اا فحات اايع ييـ اإلحاا إاءرا عف طرءؽ ركا ط االاكاف اارئءخع
ك ياكعان ءحفع عف (ا فااءات ااخكداف ااخءاحء
اآلثارء كاايراث ااثوانع) طرءو عرض
اايع يفيود

كاان ااخ نا

ثؿ اااءؿ كاا ياحؼ كاا ح ءات كاا كاقع

خط ك يخاخؿ اطوع دعـ اا كر كاافءدءكءات

ا ء االاخجاـ كاايفا ؿ ع اااص نع فثءر ف اا كا ع

كال يكجد را

إح الات عف حرف ااخائحءف ك اكاعرـ اايف ءؿ يلءف نع ااي طءط ااخءاح كياشءط

االخيث ار

ا ء ب نع

 يكنءر اا د ات االافيركاء

ااح اايا ء ااخءاحء .

اا كقع ءلاع االءي اـ ااخءاح االافيركاء اايع

حت حد

خ ات اا جي ع ااحدءث نلف طرءورا ء فف ف ءاجز اا خي دـ اافثءر ف لا بليه ااخءاحء
إال اه ال يكجد فءدءكءاييلاء ء
اافءدءكءات اايع ال ييااخب ع
التوصٌات:

ع فؿ عاكاف يشرح طرءو ااح كؿ عاع اا د
كف اا فح .
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 زءادة االءي اـ اا كاقع االافيركاء نع اا ؤخخات ااخءاحء نع ج ءع اادكؿ االر ء كيطكءر
اءايرا اايحيء االافيركاء حيع ء فف يكظءؼ اا كاقع االافيركاء كنوان احاج اايا ء ااخءاحء

كيا ء رغ ات اا جي لات ااحدءث .

 االخيفادة ف اا وك ات كااجكاذب اايع يي يع را ج ركرء ااخكداف كيأءءارا اا اءات اايحيء
االافيركاء كيخ ءر ااجركد اارخ ء كغءرءا ايطكءر اا كاقع االافيركاء ك ا
اك ازرة ااخءاح ايودءـ

اا كقع اارخ ع

د ات ك لاك ات خءاحء ايخاءـ نع يا ء ااخءاح نع ج ركرء

ااخكداف.

رم إاع اا كقع االافيركاع اك ازرة ااخءاح نع ج ركرء ااخكداف

 اعي اد اااغ اافراخء فاغ
إ ان اااغ االر ء كاالاجاءزء

كذاؾ ازءادة عداد خي د ع اا كقع.

 زءادة االءي اـ شفؿ اا فح اارئءخء ك
فحات رئءخء ا كاقع

رم كاالخيلاا

كارا نع اا كقع كذاؾ ف
اا رال نع جاؿ ي

ااكاجر اايع ءجب ف يريـ لكا ؿ ااجذب كاايشكءؽ اا اطوع.

 ذؿ ااجركد اإل انء ابلخيفادة ف اا كقع االافيركاع نع فيا

بلؿ وارايرا

ءـ اا كاقع ألارا يلي ر
ك كعات ر ءا عف

ااخءاح نع ااخكداف يخيردؼ (اا كاطاءف كااخائحءف) غرض رنع كعءرـ ااخءاحع اا شارف نع
يطكءرءا كاا حانظ عاع اخي اررءيرا.
 يفلءؿ يكثءؽ اا لاك ات كاالءي اـ ذفر
ء فع عاءرا لد اا

كجكديه.

 راعاة ااياكع نع فيا
لض االااكءف

ادرءا نع كقع ك ازرة ااخءاح ااخكدااء

داقء كءخاعد نع يااكؿ اا ك كعات دق

ألف ذاؾ

ا ءزءد ف ناعاء اا كقع

ااا كص كاالااكءف ك لااج اايااقض كااي ارب نع طرءو فيا

ا ءفود اااص عا ر اا

داقء

ء ان ءاااؾ نءدءكءات جااب اااص يح ؿ

كاان ال ءاخجـ نع فثءر ف جزائه ع اااص كءفوده عا ر اايشكءؽ.

 خاء ت اا ءئ ااخكدااء ذات اا ااخ اا يلدد نع يلدد كياكع ااحءكااات اا رء
كيخ ءر اا كقع نع اشر ااكعع اا ءئع كاخط ااا كص اا دع

اذاؾ ءجب

اا كر كاافءدءكءات اايع

يلرؼ (اا كطاءف كااخائحءف) فءفء اايلا ؿ ع ااحءكااات اا رء كطرؽ اا حانظ عاع اا ءئ
اايع يلءش نءرا ءذه ااحءكااات اي

ح

د ار ءخاعد عاع اخي اررء خءاح ااحءاة اا رء .

 زءادة اءي اـ اا كقع إاياج كخائط ( كر كنءدءكءات) نع شفؿ كاد يلرءفء كيلاء ء ء فف
االخيفادة ارا نع زءادة ااكعع اا د ات االافيركاء كفءفء االخيفادة ارا نع جاؿ ااخءاح
ااخكداف.
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 ءجب ف ءالب اا كقع االافيركاع اك ازرة ااخءاح
اايراث ااخكدااع ك فكاايه اا ي اءا ألاه ء ثؿ قء

ج ركرء ااخكداف دك ار ار انز نع اايلرءؼ

ك اارغـ ف اااص

ياانخء ااخءاح

اا دعكـ اا كرة كاافءدءك إال ارا يحياج دع ا ءجلارا يريفع ا خيكم ء ء اا كركث ااثوانع
ادم اا جي ع ااخكدااع نع ااخءاح

ا

نع جاؿ اا ااعات ااءدكء نرع يايظر اادعـ

اا لاك ات كاافءدءكءات اايلاء ء حيع ءيـ يطكءرءا كاالءي اـ را ف جااب األخر ااخكدااء .
المصادروالمراجع
-

ؿ قشكر كع اد شءر(  27 -25ارس  )2014خااءب يودءـ اا حيكل نع اا كاقع اإلافيركاء اإل ارء
كيوءءـ

ااااشرة االر ء

ا كذجان) `Q Science

د ايرا( ع ع خع عر ع كخع إف إف االر ء

Proceedings 2014 The SLA-AGC 20th Annual Conference Doha, Qatar.

 ااي ار إ راءءـ ع د اارزاؽ ك-

ط1االافيركاء

فد حخاـ ااخا كؾ( )2011اإلعبلـ ااجدءد "يطكر األدال كااكخءا كااكظءف

اادار ااجا لء ااط اع كاااشر جا ل غداد.

يع إ راءءـ ك شلك ع نكزم( )2010-2009دكر اافادق كيفاكاكجءا اا لاك ات كاالي اؿ نع يا ء قطاع

ااخءاح

جا اا احث اإلعبل ع ع (.)7

شءر ع اس االبلؽ كعاع ر ا ل ( )2007اايركءج كاالعبلف اايجارم دار ااءازكرم ااط اع كاااشر ع اف.

 -جاءا حخف حخاءف( )2006دراخات نع اايا ء ااخءاحء

اادار ااجا لء

 دااءا ح د يء كر زفع( )2008ااكعع ااخءاحع كاايا ء ااخءاحء-

االخفادرء .

دعال ح د اادخكقع حخءف ()2011
اجخيءر

اإلخفادرء .

فاءءـ كق اءا

ؤخخ ش اب ااجا ل

لاد جكدة ااكءب نع ظؿ اايجارة االافيركاء كعبلقيرا اال ءؿ

لرد اا حكث كدراخات االااـ االخبل ع جا ل

در اف االخبل ء ااخكداف.

 -خاء اف عاع ااوطا رم .اا اء األخاخء ك دكرءا نع اايا ء ااخءاحء

( حرؾ اا حث  ) Googleكرق

ع ؿ ااء ف.
 شرءؼ دركءش ااا اف( )2005اا حان االافيركاء (دراخات نع اايفاعاء كيااا اااء

ااواءرة.

 حخءف ففانع( )2005رؤء ع رء اايا ء ااخءاحء نع اادكؿ اااا ءااواءرة.

ءـ اا كاقع) اادار اا

اارءئ اا

رء االا

 ح د اا اكم ح د اا ارؾ( )1992اا حث االا ع -خخه كطرؽ فيا يه ط 1اا في األفادء ء -حد

طفع حخءف( )2010يوءءـ جكدة اا كاقع االافيركاء

كاالجي اعء

االراؽ.

ـ( )6ع ()18

 -ركاف ع د اا جءد إ راءءـ( )2000خس اا حث االا ع إلعداد اارخائؿ ااجا لء

ع اف.
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رء

اافياب
ااواءرة.

جا يفرءت االاكـ االقي ادء
ط1

ؤخخ ااكراؽ األردف
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 -ح كد عاـ اادءف( )1990يفاكاكجءا اا لاك ات ك ااع االي اؿ ااج اءءرم دار االر ع اااشر كاايكزءع

ااواءرة.

 -اكر اادءف ءر ز( )2006ااي طءط ااخءاحع كاايا ء ااخءاحء

كاا حكث االا ء

خاخا االاكـ االقي ادء كااوااكاء

خكرءا.

ـ) (28ع )(3

جا جا ل يشرءف اادراخات

 -ك ازرة ااخءاح كاايراث ااوك ع – ااجازات ك ازرة ااخءاح ك اايراث ااوك ع ط 1اا رفز ااوك ع ائلاياج اإلعبل ع

خاخا إ دارات ااكعد ااحؽ إ دارة رقـ  50اا رطكـ.

المواقع االلكترونية
 ٍِٛٛػخ اٌزىبًِ ا٨لزٖبك ٞاٌؼوث ٟا٨او٠مhttps://www.enaraf.org/page/170ٟ ِٛلغ ٚىاهح اٌَ١بؽخ ٚاٌؾ١بح اٌجو٠خ – عّٛٙه٠خ اٌَٛكاْwww.sudan-tourism.gov.sd/ar ِٛلغ ٚىاهح اٌقبهع١خ ،عّٛٙه٠خ اٌَٛكاْwww.mfa.gov.sd ، http://www.internetworldstats.com/http://www.arab-tourismorg.org -
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دور وسائل اإلعالم في توعية الشباب بالتحديات الثقافية في عصر العولمة
*المزايا واالخطار* دراسة ميدانية''
The role of new media's in raising youth cultural challenges
in the era of globalization *advantages and dangers * A
field study -

د .عيشة عمة :باحثة دكتوراه  /جامعة عمار ثميجي باألغواط-الجزائر

ممخص:
ءدؼ اادراخ اايحوؽ ف إ فااء اايا ؤ دكر كخائؿ اإلعبلـ نع يكعء ااش اب اايحدءات ااثوانء نع ع ر االكا
*اا زاءا كاال طار* ك ء ا ط ءل اافركؽ حخب اا يغءرات اادء كغرانء اايااء ( :اااكع) كيفكات االءا

ف 500

يـ اعي اد اا ارج ااك فع كقد خفرت ااايائج عاى ٌاه:
شاب ٌ
 اكخائؿ اإلعبلـ دكر يكخط نع يكعء ااش اب اايحدءات اايع يح ارا ثوان االكايخيا طرا عاى ءكءيرـ ااثوانء .

 -ءااؾ ا يبلؼ نع ظاءر خاء

كخائؿ اإلعبلـ نع يكعء ااش اب ف

 ءااؾ يأثءر إءجا ع اكخائؿ االعبلـ نع يكعء ااش اب-

اطر االكا

ك اا اطر اايع

اطر االكا .

ااثوانء .

اءس ءااؾ نركؽ ذات دالا إح ائء عاد خيكل دالا إح ائء ( )0.05 ≥ αا خيكل ر ا ااطا

عف اادكر ااذم يوكـ ه كخائؿ اإلعبلـ نع يكعءيرـ يلزل ا يغءر اااكع.

-

ءااؾ ا يبلؼ خ ؿ يفلءؿ دكر كخائؿ االعبلـ نع يكعء ااش اب

الكممات المفتاحية  :دكر كخائؿ االعبلـ اايكعء ااش اب اايحدءات ااثوانء

اطر االكا

ااثوانء .

االكا .

Abstract:
The these objective verified Predictability of media's role in raising youth cultural
challenges in the era of globalization # advantages and dangers *, and also the nature of
the differences by demographic variables: (sex), the sample consisted of 500 young,
descriptive was adopted, resulting in The results:
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-The role of media in educating young people with challenges that bear the risks of
globalization and culture like their cultural identity.
-There is a difference in contribution of the media in educating the young people of the
dangers of globalization.
-There is a positive impact of the media in educating young people about the risks of
cultural globalization.
-There are no statistically significant differences at the level of statistical significance)α
≥ 0.05( for student satisfaction level about the role played by the media in awareness
due to the variable type.
-There are different ways of activating the role of the media in educating young people
about the risks of cultural globalization.
Key words: role,media, youth awareness, cultural challenges, globalization.

 -1مقدمة :ييجاى راجل األد ءات ااافخء نع ااطكر ااذم د اه اإلعبلـ نع ااخاءف األ ءرة
اءس جرد طكر عادم كاءس جرد كخءا جدءدة ك خاكب يطكر نحخب ؿ األ ر ءك اايكجه
االاا ع ائلعبلـ؛
ؿ

لاى ف اإلعبلـ اـ ءلد ح ك ار نع فاف ك حدكد خءاخء ك ول جغرانء

ح ءي طى ااحدكد كر ا ءجاكز فؿ كخائؿ اارقا

االاا ع اءيطكر نع جااب جدءد كءك االكا

إذ ءدكر فركـ االكا

اإلعبل ء

حكؿ ااكجكد

عف طرءؽ إاشال ؤخخات إعبل ء

ارا قاعدة خاخء نع اا اد كياطاؽ اه إاى فثءر ف اا اداف كارا ثر ناعؿ نع اإلعبلـ

اا حاع ك

طاح االكا

قك ء ك ؤخخات دكاء ك

ااثوانء ( )Global Cultureكيلاع االايشار ااثوانع ااففرم اجرات
ح ارا ثر ا كس نع ااجااب ااثوانع ناإلعبلـ كاالي اؿ ااج اءءرم

كنوا ا دارس ااففر االجي اعع ااحدءث ءك حد دعائـ اادء وراطء

ج ءع اكاعرا ككخءا

ف

كخائارا كشرطا خاخءا ف شركطرا ناإلعبلـ كاالي اؿ ااج اءءرم ءؤدم كظائفه طرءو نلاا

عف طرءؽ اا شارف كاايفاعؿ حكؿ ااو اءا اا حكرء اا ياف نع اا جي ع كاايأثءر االجي اعع

كيأفءد ااوءـ كاا فاءءـ اا ياف كيرخء را كيث ءت عاا ر ااركء ااثوانء  ،كيي ثؿ إشفااء اا حث
نع ااغءاب اا احكظ اادكر ااذم ءا غع ف يوكـ ه كخائؿ اإلعبلـ ااجزائرء نع ااي دم ارء ا
ثوان االكا

ع ر يكعء ااش اب

اطر ءذه ااثوان عاى ءكءيرـ كااخلع اادؤكب ايدعءـ ءذه

ااركء كءك ااغءاب ااذم ءيجاى نع ط ءل اادكر ااذم يال ه كخائؿ اإلعبلـ االر ء كءك اادكر ااذم
ال ءوؼ عاد حد ااو كر نع يكعء اا كاطف االر ع

اطر ءذه االكا

كاا ا ء يد إاى ث ءذه

ااثوان كاايركءج ا فاءء را إ ٌف االكا ال يفيفع ويى ٍخءوءد ثوان
كذاؾ أل ٌف ااثوان اايع ءجرم يخءءدءا يل ر عف عدال شدءد ألم كرة ف كر ااي ءز إ ٌف ااثوان
ااغر ء يرءد ف االااـ ج ع ف ءلي د اا لاءءر اا ادء ااافلء ااغر ء فأخاس ايطكره كفوء
ا ؿ يافع ااثوان

38

ف حءث اا د
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ك ء قك ء

اجي اعء ك بلقء ك رذا نإ ٌف ا ي وى ءجب ف ءخوط ك ا ي وى ءاا ءك" اءخت
ؿ فركـ اا ك ء افخه كاءس يارء ا لءاه ؿ نفرة اايارءت كاءس ءكء لءارا كاا ا فؿ
كاءس اكعا شرءا كاٌا ا نفرة اإلاخاف اا طاؽ
ااركءات كاءس اظك قء ء ؿ نفرة ااوء
افخه"َّ 1إارا يخلع إاى يحطءـ فؿ ااثكا ت اادءاء كااففرء كاأل بلقء ااك كؿ إاى اال إاخاف
ءا شع دكف جذكر قكء ثا ي

فع ءذكب خركا نع حر ااثوان ااغر ء اارخ ااء اا ادء

فاف ءذا ال ءافع كجكد كخائؿ إعبل ء يخلع إاى يكعء ااش اب
دكر ءذه ااكخائؿ ء دك
كيدعء را

ئءبل وارا

اطر ثوان االكا

اادكر ااذم يال ه كخائؿ

كاف

كاف فاف

رل نع اشر ءذه ااثوان

ا خ ؽ ء فف طرح اإلشفااءات اايااء :

 -ءؿ اكخائؿ اإلعبلـ دكر نع يكعء ااش اب اايحدءات اايع يح ارا ثوان االكا

ك اا اطر اايع

يخيا طرا عاى ءكءيرـ ااثوانء ؟
ف االشفااء االا
 ا ظاءر خاء

ق اا

ءاغ االشفااءات ااجزئء اايااء :

كخائؿ اإلعبلـ نع يكعء ااش اب ف

 ا يأثءر كخائؿ االعبلـ نع يكعء ااش اب

اطر االكا

اطر االكا ؟

ااثوانء ؟

 ءؿ يكجد نركؽ ذات دالا إح ائء عاد خيكل دالا إح ائء ( )0.05 ≥ αا خيكل ر ا
ااطا عف اادكر ااذم يوكـ ه كخائؿ اإلعبلـ نع يكعءيرـ يلزل ا يغءر اااكع؟
 فءؼ ء فف يفلءؿ دكر كخائؿ االعبلـ نع يكعء ااش اب
 -2تحديد فرضيات الدراسة :كااطبلقا

ااثوانء ؟

اطر االكا

ا كرد نع د ءات اادراخات ااخا و

االا :
 اكخائؿ اإلعبلـ دكر يكخط نع يكعء ااش اب اايحدءات اايع يح ارا ثوان االكا

ي غاا اافر ء
ك اا اطر

اايع يخيا طرا عاى ءكءيرـ ااثوانء .
ف ءذه اافر ء االا

 ي ياؼ ظاءر خاء

ق اا

ءاغ اافر ءات ااجزئء اايااء :

كخائؿ اإلعبلـ نع يكعء ااش اب ف

 ايكقع يأثءر إءجا ع اكخائؿ االعبلـ نع يكعء ااش اب

اطر االكا .

اطر االكا

ااثوانء .

 يكجد نركؽ ذات دالا إح ائء عاد خيكل دالا إح ائء ( )0.05 ≥ αا خيكل ر ا
ااطا عف اادكر ااذم يوكـ ه كخائؿ اإلعبلـ نع يكعءيرـ يلزل ا يغءر اااكع.
 ايكقع ا يبلؼ خ ؿ يفلءؿ دكر كخائؿ االعبلـ نع يكعء ااش اب

اطر االكا

ااثوانء .

 1ػجل اٌفب ،ٞٚاٌفزبػ أؽّل ،اٌضمباخ اٌؼوث١خ ا ٟػٖو اٌؼٌّٛخِ:غٍخ اٌَّزمجً اٌؼوثِ -ٟووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ ،اٌؼلك  ،229ث١وٚدٓ 2001 ،
100
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ثا

اادراخ
 -3أىمية الدراسة :ءذه ٌ

ف بلؿ اااظرة

إخراـ يكا ع إل راز ء ء اادراخ

اايااء :

ءف ف جكءر اادراخ نع اا حث عف دكر كخائؿ االعبلـ نع يكعء ااش اب
ااثوانء

اطر االكا

ف كجر اظر ااطا ااجا لءءف .

ءلد فرك ع كخائؿ االبلـ كاالكا

ااثوانء

ف اا فاءءـ ااحدءث اخ ءان نع األدب ااافخع ااذم

ا زاؿ ءحياج إاى حث ع ءؽ افرـ ج ءع لاده ك لرن اادكر ااذم ءال ه نع يكعء ااطا

ااجا لءءف.

ر ط اا فكاات اا ياف االكا

ااثوانء نع يفلءؿ كخائؿ االعبلـ كعبلكة عاى ذاؾ اخيفشاؼ

اافركؽ حخب اا يغءرات اادء كغرانء (اااكع) نع يكخط درجات ر ا ااطا عف اادكر ااذم يوكـ
ه كخائؿ اإلعبلـ نع يكعءيرـ.
 -04أىداف الدراسة :ال ٌؿ ف رز ءداؼ اادراخ ااحااء ءك اا حث نع خيكل ااكعع ادكر ااكخائؿ
االعبل ء نع ظؿ يحدءات االكا

ااثوانء كذاؾ ف بلؿ:

 #إاوال اا كل عاى دل إخراـ ااكخائؿ االعبل ء نع اايا ؤ كزءادة ااكعع

اطر االكا

ااثوانء .
 #اافشؼ عف اافركؽ اا ري ط

يغءر اااكع نع درجات ااكعع

اطر االكا

 -05تحديد المفاىيم والتعاريف االجرائية لممتغيرات:

ااثوانء اعبل ء نا.

أوالً -:الوسائل اإلعالميةMass media :
 -1تعريف وسائل اإلعالم :ءو د ااكخائؿ اإلعبل ء  Mass mediaج ءع ااكخائؿ كاألدكات
اايع ياوؿ إاع ااج اءءر اا ياوء

ا ءجرم ف حكارا عف طرءو ااخ ع كاا

ر كءااؾ ف ءرم ف

كخائؿ اإلعبلـ ءع " :اايع ييجخد نع اارادءك كاايافزءكف كاا حؼ كاا جبلت كاافيب كااخءا ا
كاإلعبلف .كءع ف ءـ اا ؤخخات اا رجلء اايع يؤثر نع ش

ااش اب عاى خيكل األ د اا لءد.

ء

كقءـ ك نفار ك ارخات

 -2دور وسائل االعالم :كرد يلرءؼ جراب )ٌ (Graber, 1998, 36أاه قدرة كخائؿ االعبل ء
1
عاى يحوءؽ ءداؼ لءا اايأثءر عاى اآلرال كااخاكؾ
 -3تعريف وسائل االعالم اجرائيا :ءع

ج ؿ األدكات اايع ءيريب عاءرا اشر األ ار

كاا لاك ات اادقءو اايع يرفز عاع اا دؽ كاا راح

1اؽّلٔ ،غ٩م اٍّبػ ،)2017( ً١ا٨ػ َ٩اٌزٛر١ف ،1ٛ ،ٟكاه اٌّؼزي9:ٓ ،
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ااخا ء

كاالريوال رـ ف بلؿ ياكءرءـ كيثوػءفرـ ال ي ػدءرءـ ك ػداعرـ كاايع ييجخد نع اارادءك

كاايافزءكف كاا حؼ كاا جبلت كاافيب كااخءا ا كاإلعبلف.

ثانيا -:عولمة الوسائل اإلعالميةMedia-globalization :

 -1تعريف عولمة الوسائل اإلعالمية :ايػػكاع جءػػداز "ااػػذم ءػػرل ف ػػا لػػد ااحداث ءع اخ
رادءفااء

ف ااحداث

ف ا ءارا ك ػءف االكا ػ ؛ ناالكا ػ ءػع يكخػءع ااحداثػ

إاى اطاؽ االااـ كءلرؼ "جءداز" االكا

ػف اطػاؽ اا جي ع

أارا يفثءؼ االبلقػات االجي اعء عاػى خػيكل االػااـ

طرؽ يجلؿ األحداث اا حاء ييشفؿ فلؿ األحداث اايع يوع عاى خان لءػدة كاالفػس

ػحءح

1

كنع ءػػذا ااخػػءاؽ ااقش "جءػػداز" عكا ػ كخػػائؿ اإلعػػبلـ عاػػى ٌف ا ػػغط ااز اف كاا فاف كءع
خ رئءخء نع االااـ اا لا ر ك شار إاى ف عكا اإلعبلـ ءع اال يداد ك اايكخع نع اػاطؽ
جغرانءػ

ػع يوػدءـ

ػ كف يشػا ه كذاػؾ ف ود ػ ااػكع ػف اايكخػع ااثوػانع ك فػد "جءػداز" ف

كخػائؿ االي ػاؿ اايفاكاكجء ػ ااجدءػدة جلاػت ػف اا فػػف ن ػػؿ اا فػاف عػف ااركءػ كااوفػز نػػكؽ

ااحػدكد ااثوانء ػ كااخءاخء

كاايواءػؿ ػف شػاعر االايخػاب ك االاي ػال إاى فػاف حػدد .كشػدد

"جءػداز "عاػى ء ءػ دكر اإلعبلـ نع اؽ كي
رم ءلرض كءلارض شدة عكا

ءـ ااحوائؽ اعي ادا عاى اا كر كاار كز .كءااؾ

اإلعػبلـ كءرنض ا ءواؿ عف إءجا ءايرا كءاظر إاءرا اعي ارءا

افءا اايلددء ااثوانء كيخػءءدا اوػءـ اار ح كاا خارة كآاءات ااخكؽ نع جاالت اإلعبلـ كاالي اؿ
كاا لاك ات عبلكة عاى االعيدال عاى حرء كخائؿ اإلعبلـ كااحؽ نع االي اؿ كيفكءض خاط

اادكا ا ااح ااشرفات االحيفارء
"يشك خفع" ف عكا
األجا ء

يلددة ااجاخء  .كء ثؿ ءذا اايءار ايجاءات عدءدة رزءا :كءرل

اإلعػبلـ ءػع" :اازءادة اا

كاايرفءز نع افء كخائؿ اإلعبلـ اادكاء

نع اإلعبلف ا

اإلعػبلف عػف ااخاع

ك اايااع اا فاض ااياكع كاا لاك ات وا ؿ

اازءادة نع اايكجه اا لاف ".ك ارا" :اايكخع نع اايلدم عاػى ااوك ءات ف بلؿ شػرفات ع بلقػ
شػا ا ك خي دة ءحرفرا االءي اـ اار ح كيشفءؿ ااج رػكر كنػؽ ا ط اص حءث ءد ف ااج ركر
خػاكب حءاة قائ ا عاى حاجات

ءد ؿ ااج ركر ااخاح ااخءاخء

طال

ع يجزئ ػ ااج ركر كن ؿ فؿ نرد عف اآل ر حءث ال

كءزعج ك ءردد اظاـ ااوكل ك ااخءطرة نع اا جي ع .كي وى

حاكا اادفيكر " ح د شك اف "رائدة نع جاؿ يحدءد فركـ كا ح الكا
كاايع رآءا أارا" :ع اء

اإلعبلـ كاالي اؿ؛

يردؼ إاى اايلظءـ اا يخارع كاا خي ر نع قدرات كخػائؿ اإلعبلـ

كاا لاك ات عاػى يجاكز ااحدكد ااخءاخء كااثوانءػ

ػءف اا جي لات ف ؿ ا يكنره اايفاكاكجءا

1هٚثورَْٛ؛ هٔٚبٌل ( ،)1998اٌؼٌّٛخ؛ "إٌظو٠خ ا٨عزّبػ١خ ٚاٌضمباخ اٌى١ٔٛخ" ،روعّخ أؽّل ِؾّٛكٛٔٚ ،ها أِ ،ٓ١اٌّغٌٍ ا٤ػٌٍٍ ٝضمباخ ،اٌمب٘وحٓ ،
ٓ295-289:
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ااحدءثػ

كاايفا ؿ كاالاد اج ءف كخائؿ اإلعبلـ كاالي اؿ كاا لاك ات كذاؾ ادعـ ع اء يكحءد
كيحوءؽ فاخػب اشػرفات اإلعػبلـ كاالي االت كاا لاك ات اال بلق

كد ج خكاؽ االااـ ف ااحء

يلددة ااجاخءات عاػى حخاب يواءص خػاط كدكر اادكا نع اا جػااءف اإلعبل ع كااثوانع ػف
ااحء

رل ".كاالكا

اإلعبل ء حخب اا فركـ األ رءفع'' :يل ءـ ا ط ف األا اط ااففرء

كااخءاخء كاالقي ادء اج اع

لءا ك اطاؽ لءف ك

ءلرؼ اادفيكر ح د عا د ااجا رم االكا
ادان لءاه ءك ااكالءات اا يحدة األ رءفء

يل ر

كرة

وكاه :ءع "اال ؿ عاى يل ءـ ا ط ح ارم ء ص

ااذات عاى اداف االااـ ج ع" كءع ء ان ءدءكاكجءان

اشرة عف إرادة اارء ا عاى االااـ ك رفيه" .م حاكا ااكالءات اا يحدة إعادة

يشفءؿ االااـ كنؽ

ااحرا االقي ادء كااخءاخء

اافءااات ااخءاخء االاا ء
يخيجءب اا

لءا عاى ااج ءع ك االااـ أخره ''

1

كاعادة

كءيرفز خاخا عاى ع اءيع يحاءؿ كيرفءب

ءاغيرا خءاخءا كاقي ادءا كثوانءا ك شرءا ك ااطرءو اايع

ااح االخيرايءجء ااكالءات اا يحدة األ رءفء .2

كنع ءذا اا دد ءطرح ااخءد ح د

طفى ع ر يلرءفا جدءدا ائلعبلـ نع ع ر االكا

نءوكؿ ٌأاه ''خاط يفاكاكجءػ ذات اظك ات لودة ال يايزـ ااحدكد ااكطاء اادكؿ كاا ا يطرح
حدكدا ن ػائء غػءر رئء يرخ را ش فات اي ااء لاك ايء عاى خس خءاخء كاقي ادء
كثوانء كنفرء ايوءـ عاا ا ف دكف دكا ك ف دكف

ك ف دكف كطف ءك عااـ اا ؤخخات

كااشػ فات ااػيع يي رفز كيل ؿ يحت إ رة اظ ات ذات ط ءل
ءيخػـ

ا

كشرفات يلددة ااجاخءات

كاه االاا ء كاايكحد عاى رغـ ياكع رخائاه اايع ي ث ع ر كخائؿ يي طػى حػكاجز

ااز اف كاا فاف كاااغ

اي اطب خيرافءف يلددم اا شارب كاالوائد كاارغ ات كاألءكال

3

 -2إيجابيات وسمبيات العولمة الثقافية:
أوال-إيجابيات العولمة الثقافية نحو اليوية :االكا
اايفاكاكجء االا ء كااثوانء

فثءر ف اإلاجازات
يح ؿ نع طءايرا
ان

كابلخيفادة ارا نع افع اادءف كااشلكب ك ارا اذفر:

 -ركاج يفاكاكجءا اا لاك ات كاالي االت كاحداث اايطكرات اااكعء نع جاؿ يءخءر االي االت

ااثوانء كاالا ء ءف ااشلكب كاادكؿ كاايشار ااثوان اايواء .
 دكر ش فات االي االت كاإلعبلـ اادكاء (ك ارا ااواكات ااف ائء ) كش ف اا لاك ات اادكاء(اإلايرات) نع يغطء األ ار االاا ء كاا حاء االااـ كيفكءف ثوان ادل األنراد كااشلكب عف
األحداث االاا ء

كءذا ءشفؿ ادل اا خيفءد ارا قدرة ف ءرة ا لرن

ا ءدكر نع اافرة األر ء

 1ػَ١بٔ ،ٟهؽّ١خ( ، )2006ا٨صبه ا٨عزّبػ١خ ٚاٌضمبا١خ ٌٍؼٌّٛخ ا٨ػ١ِ٩خ ػٍ ٝعّٛٙه اٌفٚبئ١بد ا٨عٕج١خ اٌْجبة اٌغبِؼ ٟثبٌغيائو أّٔٛمعب ،هٍبٌخ
كوزٛهاٖ ِْٕٛهح ،عبِؼخ اٌغيائو118-117:ٓ ٓ ،
2اٌغبثوِ ،ٞؾّل ػبثل( ،)1998اٌؼٌّٛخ ٚاٌ٠ٛٙخ اٌضمبا١خ ،ع  ،228كاه اٌَّزمجً اٌؼوث ،ٟث١وٚد137:ٓ ،
3اٌَ١ل ،أؽّل ِٖطف ٝػّو( ،)2004اػ َ٩اٌؼٌّٛخ ٚرؤص١وٖ ا ٟاٌَّزٍٙهِ ،2ٛ ،ووـي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ ،ثـ١وٚد167-166:ٓ ٓ ،
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حداث كقدرة ف ءرة عاى يحاءؿ األحداث كاثرال اااواش ؿ كاا شارف اافلاا نع ااادكات االا ء
كاااوالات ااثوانء .
 ي فءف ااثوان اإلخبل ء -اا خاء

ف االافياح عاى ااثوانات األ رل ؿ كاايأثءر اإلءجا ع نءرا.

نع رنع ااظاـ عف اا

طردءف عا ءان نع االااـ اإلخبل ع-كذاؾ ا ا اا كرة اا اوكا

يأثءر كا ح عاى ااحفك ات كاألحزاب-

كاحف الااع ف يغءءب اا ففرءف كاا ثوفءف

ا

اا خا ءف نع ع اء اايا ء كاا اال كير ءش ااطاقات كااففالات ااثوانء كاالا ء .
 ي فءف اا ففرءف ف بلؿ كخائؿ االي االت كاإلعبلـ اادكاء  -ف ااقش اا ذاءب ااففرءااكاندة كااي دم ااحرفات اافاخفء ااردا .

-االخيفادة ف كخائؿ االكا

نع اشر كيل ءؽ فاءءـ اادءف اإلخبل ع ءف ااجءؿ األكؿ ف

اا راجرءف اا خا ءف نع دكؿ االااـ ااغر ع كاايكا ؿ ع ااجءؿ ااثااع كااثااث ااذءف كادكا نع
ااغرب ك ار اإل فاف ر طرـ أكطاارـ األ اء

ف بلؿ ظاءر يلكاـ االااـ ااحدءث

ثانيا-:سمبيات العولمة الثقافية نحو اليوية :ك ف ءـ خا ءات االكا

1

ا ءاع:

 -1ثوان اال يراؽ اايع ي ثارا االكا  :كءع يردؼ إاى-:
 -ا يراؽ اا اء ااثوانء اا حاء

كيفاقـ

إاى حك ااركء ااح ارء ااثوانء اؤل

اطر االخيبلب كااغزك كاالخيل ار ااثوانع
اا خا

ك ء ااش

كازع اا

(اايع يي ثؿ نع :اادءف كاااغ كاايارءت كاالادات كاايوااءد كاأل بلؽ)

اوءـ لءا اح ارة لءا ءع ااح ارة ااغر ء
إف
 ٌاأل اء

طر ا نع االكا
كااكالل ااكطف كاأل

ا ءؤدم

ء ااشلكب اا خا

ا ياطكم عاءه ف اايركءج

2

ِّارا ياشر نفا انر كخاكفءات ف شأارا يحطءـ ااكالل ااوءـ اايراثء كاادءاء
كاحبلؿ نفار ككاللات جدءدة حارا.3

ب -إءواع األنراد ءف ثوانيءف يااق يءف م ءف اظا ه االجي اعع ك ءف ا ءأيءه ف ثوان ع ر
ااف ائءات كااش ف اادكاء اا لاك ات ف ثوان

ادء

يطكرة كازال ذاؾ ءح ؿ ي ارب لرنع

خاكفع عاد األنراد اا ياوءف ااثوان ااكاندة ااجدءدة كءذا ءؤدم إاى جلؿ يففءر اافرد يففء انر ثوانءا
ادءا كجلؿ خاكفه االجي اعع ء در عف يواءد كدكف كعع ك

 -3إشاع ااذكؽ ااغر ع نع االخيربلؾ كنع

ارخ ااخاكؾ االجي اعع ع اآل رءف.

 كء ءف األخياذ حف ت ع د اهلل اا زاز آثار االكانع:

ءرة.

ااثوانء

نءوكؿ" :آثار االكا

ااثوانء يف ف

ءاغ ثوان عاا ء ارا قء را ك لاءءرءا ءع ثوان ااخكؽ ..كيجاكز ااثوان ااا كء

كخاب

1ثو٠ذ أ٨ٚؿ ِٚب٠ىً ّْ١زو ،اػبكح اٌزفى١و ا ٟاٌؼٌّٛخ (اٌؼٌّٛبد) ،اٌطجؼخا- َ2000 ٌٝٚ٤إٌبّو ِب٠ىٍّبٌْٕ-لْ-ثو٠طبٔ١ب233:ٓ ،
 2اٌؾبع ،ٟػّو ( ،)1999اٌؼٌٛـّخ أِبَ ػبٌّ١خ اٌْو٠ؼخ ا١ِ٩ٍ٦خ ،1ٛ ،كاه اٌّىزج ،ٟكِْك97:ٓ ،
 3أِ ،ٓ١ع٩ي ( ،)1998اٌؼٌّٛخ ٚاٌلٌٚخ ّٓٙ ،وزبة (اٌؼوة ٚاٌؼٌّٛخ)ثؾٛس ِٕٚبلْبد إٌلٚح اٌفىو٠خ اٌزٔ ٟظّٙب ِووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ،1ٛ ،
رؾو٠و اٌق ،ٌٟٛأٍبِخ أِِ ،ٓ١ووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ ،ث١وٚد 156:ٓ ،
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اا

ك ء ااثوانء

كقطع

ا األجءاؿ ااجدءدة

ا ءرا كيراثرا كيد ءر ااح ارات كاايأفءد

عاى اااجاح اافردم كيج ءع ااثركة كير ءش ااثوان ااكطاء
حاا
اا

ف اإل رار

اـ اا ثوؼ ااكطاع كاارال رقا

كاحيفار اا ااع ااثوانء

كك ع

اادكا عاى كخائؿ اإلعبلـ كااي اع عف

ك ءات ااكطاء " .كء ءؼ اا زاز نع ءاف اآلثار نءوكؿ" :إ لاؼ اا لد اافاخفع ااير ء

كيكجءه اا لرن االا ء حخب ااوكل اايع ي يافرا كاايأثءر نع اي اذ ااورار ااير كم كر ط االا ال

كاا احثءف كاللات لءا ااشرفات اا خيغا  ..كاشر فاءءـ رج ايء ".1
 -يغرءب اافرد كعزاه عف ق اءاه كء ك ه اإلخبل ء

قااعيه اادءاء
 -إشاع

كءكءيه ااثوانء .2

كاد اؿ اا لؼ ادءه كاايشفءؾ نع ج ءع

ا ءخ ى ثوان االاؼ اايع ف شأارا ياشئ جءاؿ فا ا يؤ ف االاؼ فأخاكب ااحءاة

كفظاءرة عادء كط ءلء .3
 -5ك ف آثار عكا

ااثوان اايشار اكعء

ءزة ف ااثوان اا ادء كاا لاكء األ رءفء حءث

خءطرت ااثوان األ رءفء ااشل ء عاى ذكاؽ اا شر نأ

حت كخءوى كغاال اءفؿ جافخكف

كياءفزءكف ار ك كخءا ا داالس ءع اآلاءات كااا اذج ااخائدة نع
اااغ اإلاجاءزء ذات ااافا األ رءفء ءع اااغ ااخائدة.4
 -اود درفت لض اادكؿ طكرة اآلثار ااثوانء االكا

ياؼ احال االااـ ك

حت

نع اداارا ك ف ءذه اادكؿ نراخا نرذا

"إف (اإلايرات) ااك ع ااحااع شفؿ جدءد ف شفاؿ
كزءر االدؿ اافراخع جاؾ فك كف ءوكؿٌ :
االخيل ار كاذا اـ ايحرؾ نأخاكب حءاياا نع طر كءااؾ إج اع نراخع عاى اي اذ فؿ
إف اارئءس
اإلجرالات ااففءا اح اء اااغ اافراخء كااثوان اافراخء ف اايأثءر األ رءفع" .ؿ ٌ
خكغا ذاؾ ف
اافراخع جاؾ شءراؾ عارض قءاـ طلـ " افدكااادز ااذم ءودـ ااكج ات األ رءفء
ن

افردا ا ط االءش اافراخع.5
ء وى رج ءفؿ
ن
 -3أىداف ووسائل العولمة الثقافية-:

أوال -:األىداف :كا ي ر االءداؼ نع لض اا وكالت اايااء
ااثوانء اءخت خكل اوا

"إف االكا
ءوكؿ االااـ األ رءفع اا لركؼ ااعكـ يشك خفعٌ :
اكعء نع يارءت اإلعبلـ يلزز خءطرة اا رفز األ رءفع عاى األطراؼ م عاى االااـ فاه".

 1اٌجياى ،ؽىّذ ػجل هللا ( ،)2001اٌؼٌّٛـخ ٚاٌزوث١ـخ ،عو٠لح اٌج١بْ Ŕكٌٚخ اِ٦بهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح Ŕكثٓ ،ٟ
 2ثٙبم اٌل ،ٓ٠ؽَ ٓ١وبًِ( ،)2003اٌ١ٕٛٛخ ا ٟػبٌُ ث٠ٛ٘ ٩خ ،ث ،ٜكاه اٌّؼبهفِٖ ،و 63-62:
 3رب٘وَِ ،ؼٛك(ِ ،)1993جؾش اٌضمباخ اٌؼوث١خ اِٛ ٟاعٙخ اٌّزغ١واد اٌل١ٌٚخ اٌوإ٘خِ ،غٍخ اٌفىو اٌؼوث ٟاٌّؼبٕو اٌؼلك  ،101-100اٌ١ٕٛٛخ ا ٟػبٌُ
ث٠ٛ٘ ٩خ ،ث١وٚد ،ص36:
 4ػجل اٌفب ،ٞٚاٌفزبػ أؽّل( ،)2001اٌضمباخ اٌؼوث١خ ا ٟػٖو اٌؼٌّٛخِ:غٍخ اٌَّزمجً اٌؼوثِ-ٟووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ ،اٌؼلك  ،229ث١وٚد.
 5اٌغّ١ٍ ،ً١به( ،)2000اٌؼٌّٛخ ٚاٌَّزمجً'اٍزوار١غ١خ رفى١و' ،1ٛ ،اٌلاه ا١ٍ٘٤خ ،ػّبْ 51:ٓ ،
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كءوكؿ د .ع د اافياح ح د اافاكم ":اءخت االكا
إاع ثوان عاءا جدءدة ءع ااثوان االاا ء
ا

ااثوانات

ثوانياا االر ء كاإلخبل ء "

اايواالن ف ظاءرة ااثوان ااكطاء كااوك ء

ؿ ٌإارا نلؿ اغي اب ثوانع كعدكااع ر زم عاع خائر

1

كدعا دانءد ركشفكءؼ إاى اخيغبلؿ ااثكرة اا لاك ايء اافكاء اايركءج ااثوان كااوءـ األ رءفء
ألف األ رءفاف فثر األ ـ عدالن كيخا حان كءـ ااا كذج األن ؿ
عاى حخاب ااثوانات األ رل
ٌ
اا خيو ؿ كاألقدر عاى قءادة االااـ.2
كر" :ك ف اا ؤ ٌفد ٌف اا خيردؼ رذا ااغزك ااثوانع ءـ

ءا ا ءوكؿ اا احث د .ح د

اا خا كف .كذاؾ ا ا ءاع-:

– ا ي افه بلدءـ ف كاد كاء ءائا ءأيع عاى رخرا ااافط كااغاز كثركات ط ءلء

رل.

خيل ء عاى

ب – ا ث ت ارـ ع ر رافزءـ ك حكثرـ كجا لايرـ ك خيشرقءرـ ف ٌف ءذه األ
ثـ نااطرءؽ ااكحءد إل اعرا ءي ثؿ نع ااو ال
اارزء إذا حانظت عاى ءكءيرا اإلخبل ء ك ف َّ
عاى يفرد ش

ءيرا كااغال دءارا ك ارجه ااحءاة ااذم ء لث نع األ

االحيبلؿ كااخءطرة ".3

اارنض افؿ شفاؿ

ج – ااحفاظ عاى ف اافءاف االخيل ارم اا رءكاع(إخرائءؿ) نع قاب االااـ اإلخبل ع كءك ف
ءـ ءداؼ االكاػ

نع بلد االرب كاا خا ءف.

د– العيوادءـ َّف ااح ارة اإلخبل ء

لوءديرا كشرءليرا كاظاـ

اااوءض ااكحءد ااشا ؿ افاخف االكاػ

بلقرا كااجازايرا اايارء ء ءع

كناخفيرا ك اظ يرا كقء را اارا ط نع ءذه ااداءا اايع

الءش نءرا.

ثانيا -:وسائل العولمة :ءوكؿ اا ففر اإلخبل ع األا ااع اادفيكر راد ءكن اف :االكا
اإلخبل ء

ااكخائؿ اا رء اازاحف اي زءؽ األ

يي اى

كااطغءاف عاى قء را ااخا ء اال ؿ عاى شءكع

ااوءـ اا يداء اايع ي احب ااغزك ااففرم كاالخيربلفع ثؿ :طغءاف االخيربلؾ كااارـ اا ادم

كشءكع االاؼ كااجاس كاا ادء

كاافردء

كاالنيياف ااثركة كااخلع إاءرا أم خ ءؿ كااي اع عف

ااوءـ؛ اود اجأت ااوكل اارخ ااء ااغر ء كعاى رخرا ااكالءات اا يحدة األ رءفء إاى ااكخائؿ
اايااء

ف جؿ يحوءؽ األءداؼ اا اشكدة ف كرال االكا

 -1يخ ءر ااوكل االا ااء اادا اء

ااثوانء  .ك ارا:

ف اافياب كرجاؿ اإلعبلـ كرجاؿ ااير ء ا ااح االكا

يجاءد اا ففرءف كءؤالل اافياب ءركجكف اؤلنفار االكا

كاافكاء

كءؤفدكف ف ااشلكر ااكالل أل

 1ػجل اٌفب ،ٞٚاٌفزبػ أؽّل( ،)2001اٌضمباخ اٌؼوث١خ ا ٟػٖو اٌؼٌّٛخِ:غٍخ اٌَّزمجً اٌؼوثِ-ٟووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ ،اٌؼلك  ،229ث١وٚدٓ ،
 .125
 2اٌٖٛهأ ،ٟغبى ،)2000( ٞكهاٍخ ؽٛي اٌجؼل اٌزبه٠قٚ ٟاٌّؼبٕو ٌّف َٛٙاٌؼٌّٛخ ِٓ ،إلاه ِٕزل ٜاٌفىو اٌلّ٠موا ٟٛاٌفٍَط ،ٟٕ١اٍَط80:ٓ ،ٓ١
 3أِقٛهِ ،ؾّل ( ،)1999اٌؼٌٛـّخ ثِٕ ٓ١ظٛهِ ،ٓ٠غٍخ اٌج١بْ ،ػلك  127-126:ٓ ،127-126ٓ ،145
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ح ف

ك كطف قد

افات اا ا ع اايع ءحخف إء اارا كاخءاارا..كءؤءدكف اايد ؿ األجا ع

نع اايففءر كطرائؽ ااحءاة عاى شلكب االااـ كاايد ؿ نع اا ااءج اايلاء ء نع اادكؿ اا ياف
ايغءءر عوكؿ ااااشئ

ك ارا اإلخبل ء

ا ي ث كخائؿ اإلعبلـ األ رءفء

كيذكءب ءكءيرـ ااثوانء كاالعيوادء

ف قءـ ادء ءا ط

1

 -2اخي داـ ش فات االي اؿ ااحدءث  :فاألق ار اا ااعء
ااحاخكب إلحداث اايغءرات اا طاك الكا

ك ف ثـ يرءئيرـ ايو ؿ

كااواكات ااف ائء

االااـ ثوانءا.

 ااشرفات يلدء ااجاخءات اايع يوكـ إحداث ءذه اايغءءرات كاايلدءبلتءءئات ك ؤخخات

رل

كشاشات

ارا اا ؤخخات اا ااء اادكاء

ع االخيلاا

جركد

ف ادكؽ اااود كاا اؾ اادكاع ك ارا

كفاالت األ ـ اا يحدة اا ياف االا ا نع ءادءف اايا ء كااثوان .
 ا يبلؾ ااشرفات اااا

اايع يايج ااثوانات ااشل ء فااخءا ا كاا كخءوى كع ر اازءادة

نع اإلعبلف ,نودرات ااشرفات اإلعبل ء اا

اا جي لات .اود
ارجء

ح لاك ا اايفكؽ األ رءفع نع

ييجاكز ااحدكد ااخءاخء كااثوانء

ءف

ااع األنبلـ كاا كخءوى كي يلرا خكؽ

نع ظؿ اايشار اايافزءكف كاألق ار اا ااع

كقاكات ااف ال اايع د ات اا ث

اايافزءكاع إاى فؿ ءت نع االااـ.
االعبل ء حخب ا ذفريه عءخااع ()2006

ف ا ء فف يحدءد كخائؿ االكا

 ش ف االايراءت حد كخائؿ االكا*ااحكاخءب ااحفك ء نع رجال

ياف

االعبل ء  :كيي

ف االايراءت ا ءأيع

ف االااـ.

*ااحكاخءب اايع يدار ف ق ؿ آالؼ ااجا لات كاا لاءد كاا دارس.
*ااحكاخءب اا ا

اا ؤخخات كااشرفات ااف ءرة ثؿ .Microsoft

*ااحكاخءب اايع يلكد افءيرا إاى اا اظ ات غءر اايجارء .
*ااحكاخءب اا ا

اا ؤخخات ك اا اظ ات اايجارء

اا جاؿ ااج ركر ااك كؿ إاى ءذه اا اظك

اايع يجاع األر اح عف طرءؽ إياح

اارائا .كقد اشطت االدءد ف اا ؤخخات نع اافيرة

األ ءرة إلاشال كيطكءر د ات االايراءت ادءرا كذاؾ اا ءزات اآليء :

يكنءر كاجرك كارد دا اء

-خركا

اا حث عف اا لاك ات يش ؿ نع آف كاحد

كارد

ف بلؿ االايراءت اخي داـ اا ي فح افخه ع ر اا ؤخخ .

اخي داـ ااكاجر

ارجء

اا كحدة ااك كؿ ألشفاؿ اا لاك ػات فانػ

عػ ر االايراءػت

دكف ااحاجػ

إاى

اخي داـ ر جءات يواءدء عدة ك ياف اا ث اايافزءكاع ع ر االق ار اا ااعء إذ ءلي ر اا ث

1

اٌؼٍ ،ٟأؽّل ػجل هللا( ،)2002اٌؼٌّٛخ ٚاٌزوث١خ ،كاه اٌىزبة اٌؾل٠ش ،اٌى٠ٛذ21:ٓ ،
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ف ر اجاح ءحووه اايففءر االا ع اايفاكاكجع نع جاؿ

اا اشر عف طرءؽ األق ار اا ااعء
يطكءر كخائؿ االي ػاؿ ااج اءءرم ااذم

ح حوءو كاقلء

ائص كاا ءزات

ؤثرة .كذاؾ اا

اآليء :
 ٌف اإلرخاؿ عف طرءؽ األق ار اا ااعء االاا ء ء فف ااطؽ عدءدة ف االااـ اا لا ر ػفااح كؿ عاى لاك ات فءدة عف اادكؿ كااشلكب كااثوانات.
-

اه ءخرـ نع يطكءر ااي ادؿ ااثوانع كاالا ع

-

اه ء ٌفف اا خانرءف ااجك ك اا حر ف ءيا لكا حداث االػااـ ال عػف طرءػؽ اإلذاعػ نحخب

 اه ءيءح نر ا غءر حدكدة ألف ييلرؼ ااشلكب عاى ااثوانات األ رل.ؿ عف طرءؽ اايافزءكف فذاؾ نع فؿ اوط

ف اواط االااـ.

 -اه ءكنر ااكخائؿ االا ء ا اؽ اظاـ يلاء ع خرءع كشا ؿ ء ٌفػف

االجي اعء

1

ػف يحوءػؽ اايا ءػ

 -06الطريقة واألدوات:
 -1.6المنيج :ءو د اا ارج ياؾ ااطرؽ كاألخااءب اايع خءيلءف را اا احث نع ع اء ج ع
اا ءااات اذا اعي داا نع دراخياا اا ارج ااك فع كءك ع ارة عف ك ؼ كيفخءر ا ءك فائف كج ع
اا ءااات اكعءرا اافءفع كااف ع حكؿ ااظاءرة حؿ اادراخ

ااايائج كااك كؿ إاى يل ء ات

2

ف جؿ يحاءارا كيفخءرءا الخي بلص

 -2.6حدود الدراسة:
يـ إجرال ءذه اادراخ نع جا ليع دءا ااجاف ك دءا األغكاط
 -1الحدود المكانيةٌ :
 -2الحدود الزمانية :اجز ااجااب اا ءدااع ف  2018/04/10إاى غاء . 2018/05/06
 -3الحدود البشرية :يفكات عءا اادراخ االخيطبلعء

ف  500طااب ف جا ليع (زءاف

عاشكر؛ ع ار ثاءجع)؛ كااجدكؿ اا كااع ءك ح اايكزءع اااخ ع الءا اا حث:

عذٚي (ّ٠ :)01ضً اٌزٛص٠غ إٌغج ٟألفشاد اٌؼٕ١خ ؽغت اٌغبِؼخ ٚإٌـٛع
ذكور

النوع

المجموع الكلً

إناث

المدٌنة
التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

 1ػَ١بٔ ،ٟهؽّ١خ( ، )2006ا٨صبه ا٨عزّبػ١خ ٚاٌضمبا١خ ٌٍؼٌّٛخ ا٨ػ١ِ٩خ ػٍ ٝعّٛٙه اٌفٚبئ١بد ا٨عٕج١خ اٌْجبة اٌغبِؼ ٟثبٌغيائو أّٔٛمعب ،هٍبٌخ
كوزٛهاٖ ِْٕٛهح ،عبِؼخ اٌغيائو 161-160:ٓ ،
ِ2ؾّل ،كاٚكِٚ ٞؾّل ،ثٛابرؼِٕٙ ،)2007( ،غ١خ وزبثخ اٌجؾٛس اٌؼٍّ١خ ٚاٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ ،1ٛ ،اٌغٍفخ ،اٌّىزجخ اٚ٤هاٍ١خ 81:ٓ ،
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جامعة عمار ثلٌجً /األغواط

125

%25

125

%25

250

%50

جامعة زٌان عاشور /الجلفة

125

%25

125

%25

250

%50

المجموع الكلً

250

%50

250

%50

500

%100

ءي ح ااا ف بلؿ ااورالة اإلح ائء ااجدكؿ عبله ٌف عدد ااطا كااطاا ات يوارب
كنوان ااجاس حءث اغ عدد ااطا ااذفكر ( )250ا اخ يه ( )%50ك اغ عدد ااطاا ات ()250

ا اخ يه ( )%50ككنوان اط ءل ااجا ل اغ عدد طا جا ل ع ار ثاءجع كالء األغكاط ()250
ا اخ يه ( )%50ك اغ عدد طا زءاف عاشكر كالء ااجاف ( )250ا اخ يه ()%50

يـ ا يءار حجـ عءا اادراخ االخيطبلعء كاادراخ األ اء ااطرءو اا يءخرة حءث اغ
يودءر نراد االءا االخيطبلعء

ا ءوارب ( )500طاا ا.

 -3.6أدوات الدراسة وخصائصيا السيكومترية:
 -1مقياس دور الوسائل اإلعالمية في التوعية بالتحديات الثقافية في ظل العولمة :ف إعداد
الباحثة نجالء إسماعٌل أحمد 1مكون من  28بندا محدد بخمسة بدائل لإلجابة ىي كالتالية
( لارض شدة -لارض – حاءد  -كانؽ– كانؽ شدة) تصحح باإلجابات التالية (-4-3-2-1
 )5وخـ إاى ر ل

لاد كي اغ عاى درج اا وءاس ( )140درج ك قؿ درج ( )28درج .

 -7األساليب اإلحصائية :اعي داا عاى لض األخااءب اإلح ائء

ردؼ يخرءؿ ع اء االرض

كاايحاءؿ كاايفخءر ك كال إاى ايائج اادراخ اايع خا رج را كء فف يك ءحرا فاايااع:
 .1يط ءؽ واءءس ااازع اا رفزء اا ي ثا نع (اا يكخط ااحخا ع االاحراؼ اا لءارم).

 .2دراخ دالا اافركؽ كذاؾ يط ءؽ ا ي ار "ت" ادالا اافركؽ ءف اا يكخطات كاود ي ت
اا لااج

اإلح ائء

()spss25

اا راا ج اإلح ائع نع االاكـ االجي اعء

اا ءااات اخيل اؿ حز

كاايع ح ااا ف بلارا عاى ااايائج اايع خيلرض نع ااف ؿ اا كااع.
 -8النتائج ومناقشتيا:
 1اؽّلٔ ،غ٩م اٍّبػ ،)2017( ً١ا٨ػ َ٩اٌزٛر١ف ،1ٛ ،ٟكاه اا ليز
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 -01عرض نتائج الفرضية األولى ومناقشتيا:
نص الفرضية '' لوسائل اإلعالم دور متوسط في توعية الشباب بالتحديات التي تحمميا
ثقافة العولمة وبالمخاطر التي تستنبطيا عمى ىويتيم الثقافية''.
يـ حخاب اا يكخط كاالاحراؼ اا لءارم افؿ حكر ف
كاايحوؽ ف ح ءذه اافر ء ٌ
يـ ي اءؼ اا يكخطات ااحخا ء كنؽ اا لءار اايااع :قءـ اا يكخط ف
حاكر اا وءاس؛ ف ا ٌ

[ ]5-12.4اي ثؿ دكر ريفع جدا كقءـ اا يكخط ف[ ]12.4-1214اي ثؿ دكر ريفع كقءـ
اا يكخط ف [ ]1214-.2.4اي ثؿ دكر يكخط كقءـ اا يكخط ف [ ].2.4-42.4اي ثؿ دكر
لءؼ كقءـ اا يكخط ف [ ]42.4-4اي ثؿ دكر

لءؼ جدا كنء ا ءاع عرض ااايائج اايع

خفرت عارا اا لااج اإلح ائء ارذا اااكع ف اال ي ار كااجدكؿ اا كااع ءك ح ذاؾ:
جدول ( :)02يمثل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطمبة
متغٌرات الدراسة



مظاهر مساهمة وسائل االعالم فً التوعٌة بمخاطر
العولمة الثقافٌة
أهم مظاهر التأثٌر اإلٌجابً لوسائل االعالم فً التوعٌة
بمخاطر العولمة الثقافٌة
تفسٌر عدم قٌام الوسائل اإلعالمٌة بالدور المنوط بها فً
الحفاظ على الهوٌة الثقافٌة
سبل تفعٌل دور وسائل االعالم فً التوعٌة بمخاطر
العولمة الثقافٌة
المجــــــــــمــــوع

500

X

S

التقدٌر

الترتٌب

3.12

0.87

متوسط

الرابع

3.36

0.79

متوسط

األول

3.32

0.86

متوسط

الثانً

3.15

0.71

متوسط

الثالث

3.23

0.56

متوسط

///

ف بلؿ ااجدكؿ اا ح ؿ عاءه عبله كقرالة اا احؽ يك ح اا لااج اإلح ائء
اا ءااات ٌف:
 -قء

ااجا ل

اا يكخط ادكر ااكخائؿ اإلعبل ء نع اايكعء

اطر االكا

دءا األغكاط كااجاف قد اغت 1..1؛ حءث اغت اخ

 %5.كءذه ااوء

يوع

ف اا خيكل اا يكخط كءك ءلطع درج

ااثوانء ففؿ ادل طا

يشيت االءا نع جي لرا

كانو

يكخط ؛ ءا ا كحخب

اا حاكر األر ل اا فكا اا وءاس نود احيؿ حكر أُ٘ ِظب٘و اٌزؤص١و ا٠٦غبثٌٍٛ ٟبئً ا٨ػ َ٩اٟ
اٌزٛػ١خ ثّقبٛو اٌؼٌّٛخ اٌضمبا١خ اايريءب األكؿ يكخط حخا ع قيدر ػ 1.1.؛ حءث اغت اخ
يشيت االءا نع جي لرا  %97خيكل يكخط كخجؿ حكر رفَ١و ػلَ ل١بَ اٌٍٛبئً

ا٦ػ١ِ٩خ ثبٌلٚه إٌّ ٛٛثٙب ا ٟاٌؾفبر ػٍ ٝاٌ٠ٛٙخ اٌضمبا١خ اايريءب ااثااع يكخط حخا ع قيدر ػ
1.1.؛ حءث اغت اخ يشيت االءا نع جي لرا %..كخجؿ حكر ٍجً رفؼ ً١كٚه ٍٚبئً
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ا٨ػ َ٩ا ٟاٌزٛػ١خ ثّقبٛو اٌؼٌّٛخ اٌضمبا١خ اايريءب ااثااث يكخط حخا ع قيدر ػ 1245؛ حءث
اغت اخ يشيت االءا نع جي لرا  ،%94كخجؿ حكر ِظب٘و َِبّ٘خ ٍٚبئً ا٨ػ َ٩اٟ
اار ع يكخط حخا ع قيدر ػ 1.4.؛ حءث اغت اخ
اٌزٛػ١خ ثّقبٛو اٌؼٌّٛخ اٌضمبا١خ اايريءب ٌا
يشيت االءا نع جي لرا  .%.9م ٌف '' لوسائل اإلعالم دور متوسط في توعية الشباب
بالتحديات التي تحمميا ثقافة العولمة وبالمخاطر التي تستنبطيا عمى ىويتيم الثقافية'' ،اايااع
يـ اخي بل را يشءر إاى ٌف اا حاكر األفثر ء ء نع اايا ؤ دكر كخائؿ اإلعبلـ نع
ااايائج اايع ٌ
يكعء ااش اب اايحدءات اايع يح ارا ثوان االكا ك اا اطر اايع يخيا طرا عاى ءكءيرـ ااثوانء
ءع عاى اايريءب اايااع ( حكر ءـ ظاءر اايأثءر اإلءجا ع اكخائؿ االعبلـ نع اايكعء
االكا

ااثوانء

ااركء ااثوانء

ظاءر خاء

حكر يفخءر عدـ قءاـ ااكخائؿ اإلعبل ء

اادكر اا اكط را نع ااحفاظ عاى

حكر خ ؿ يفلءؿ دكر كخائؿ االعبلـ نع اايكعء
كخائؿ االعبلـ نع اايكعء

اطر االكا

اطر

ااثوانء

اطر االكا

حكر

ااثوانء )؛ ف ءاا ء فف يأفءد يحوؽ

نر ء اادراخ كء فف عزك ءايه ااايائج إاى ٌف االاا ر األر ل يخاءـ نع يحدءد دكر ااكخائؿ
االعبل ء نع يكعء ااش اب اايحدءات ااثوانء نع ظؿ االكا ك اا اطر اايع يخيا طرا عاى
ءكء ااش اب ااثوانء ؛ ك ا خ ؽ نع األدب اااظرم اجد ٌف ءااؾ ج كع
ايفوت ايائجرا ع ءذه ااايءج .

ف اادراخات اايع

 -02عرض نتائج الفرضية الثانية ومناقشتيا:
نص الفرضية '' تختمف مظاىر مساىمة وسائل اإلعالم في توعية الشباب من مخاطر
يـ حخاب اا يكخط كاالاحراؼ اا لءارم افؿ حكر ف
العولمة''.كاايحوؽ ف ح ءذه اافر ء ٌ
يـ ي اءؼ اا يكخطات ااحخا ء كنؽ اا لءار اايااع :قءـ اا يكخط ف
حاكر اا وءاس؛ ف ا ٌ
[ ]5-12.4اي ثؿ دكر ريفع جدا كقءـ اا يكخط ف[ ]12.4-1214اي ثؿ دكر ريفع كقءـ
اا يكخط ف [ ]1214-.2.4اي ثؿ دكر يكخط كقءـ اا يكخط ف [ ].2.4-42.4اي ثؿ دكر
لءؼ كقءـ اا يكخط ف [ ]42.4-4اي ثؿ دكر

لءؼ جدا كنء ا ءاع عرض ااايائج اايع

خفرت عارا اا لااج اإلح ائء ارذا اااكع ف اال ي ار كااجدكؿ اا كااع ءك ح ذاؾ:
جدول ( :)03يمثل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطمبة
متغٌرات الدراسة



سعً قنوات فضائٌة كاملة الى توعٌة المشاهدٌن
بأخالقٌات الشباب
سعً كثٌر من الصحف الى توعٌة قرائها بالتمسك
بالهوٌة الثقافٌة

500

50

X

S

التقدٌر

الترتٌب

3.03

1.33

متوسط

الخامس

3.12

1.35

متوسط

الثالث
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اهتمام برامج كاملة فً كثٌر من القنوات االذاعٌة
والتلفزٌونٌة بالدعوة الى التمسك بالهوٌة الثقافٌة
وجود كثٌر من المواقع االلكترونٌة على االنترنٌت التً
تقدم معلومات نابعة من الدٌن وثقافة المجتمع
سعً وسائل االعالم للتعرٌف بأهمٌة الثقافة العربٌة
اإلسالمٌة
مظاهر مساهمة وسائل االعالم فً التوعٌة بمخاطر
العولمة الثقافٌة

3.08

1.37

متوسط

الثانً

3.25

1.39

متوسط

األول

3.10

1.32

متوسط

الرابع

3.12

0.87

متوسط

///

ف بلؿ ااجدكؿ اا ح ؿ عاءه عبله كقرالة اا احؽ يك ح اا لااج اإلح ائء
اا ءااات ٌف:

 -قء

ادل طا

اا يكخط ا حكر ظاءر خاء
ااجا ل

كخائؿ االعبلـ نع اايكعء

اطر االكا

دءا األغكاط كااجاف قد اغت 3.12؛ حءث اغت اخ

جي لرا  %87كءذه ااوء

يوع

ف اا خيكل اا يكخط كءك ءلطع درج

كانو

ااثوانء ففؿ

يشيت االءا نع
يكخط ؛ ءا ا

كحخب اا اكد اا خ اا فكا اا حكر نود احيؿ اد كجكد فثءر ف اا كاقع االافيركاء عاى

االايراءت اايع يودـ لاك ات اا ل ف اادءف كثوان اا جي ع اايريءب األكؿ يكخط حخا ع قيدر ػ
3.25؛ حءث اغت اخ يشيت االءا نع جي لرا  %14خيكل يكخط كخجؿ اد اءي اـ

ار ج فا ا نع فثءر ف ااواكات االذاعء كاايافزءكاء اادعكة ااى ااي خؾ ااركء ااثوانء اايريءب
يشيت االءا نع جي لرا %14كخجؿ

ااثااع يكخط حخا ع قيدر ػ 3.08؛ حءث اغت اخ
اد خلع فثءر ف اا حؼ ااى يكعء قرائرا ااي خؾ ااركء ااثوانء اايريءب ااثااث

يكخط

حخا ع قيدر ػ 3.12؛ حءث اغت اخ يشيت االءا نع جي لرا  ،%14كخجؿ اد خلع كخائؿ
اار ع يكخط حخا ع قيدر ػ 3.10؛
االعبلـ اايلرءؼ أء ء ااثوان االر ء اإلخبل ء اايريءب ٌا
حءث اغت اخ

يشيت االءا نع جي لرا  ،%13كخجؿ اد خلع قاكات ن ائء فا ا ااى

يكعء اا شاءدءف أ بلقءات ااش اب اايريءب اا ا س يكخط حخا ع قيدر ػ 3.03؛ حءث اغت
اخ يشيت االءا نع جي لرا  .%13م ٌف '' تختمف مظاىر مساىمة وسائل اإلعالم في
يـ اخي بل را إاى ٌف
توعية الشباب من مخاطر العولمة'' اايااع ء فف عزك ءايه ااايائج اايع ٌ

اا اكد األفثر ء ء نع اايا ؤ أءـ اا ظاءر اا خاء

نع يكعء ااش اب ف

اطر االكا

ءع

عاى اايريءب اايااع ( اد كجكد فثءر ف اا كاقع االافيركاء عاى االايراءت اايع يودـ لاك ات
اا ل

ف اادءف كثوان اا جي ع اد اءي اـ ار ج فا ا نع فثءر ف ااواكات االذاعء كاايافزءكاء

اادعكة ااى ااي خؾ ااركء ااثوانء

اد خلع فثءر ف اا حؼ ااى يكعء قرائرا ااي خؾ ااركء

ااثوانء  ،اد خلع كخائؿ االعبلـ اايلرءؼ أء ء ااثوان االر ء اإلخبل ء
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ن ائء فا ا ااى يكعء اا شاءدءف أ بلقءات ااش اب)؛ ك ا خ ؽ نع األدب اااظرم اجد ٌف
ءااؾ ج كع ف اادراخات اايع ايفوت ايائجرا ع ءذه ااايءج .
 -03عرض نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتيا:
نص الفرضية '' نتوقع تأثير إيجابي لوسائل االعالم في توعية الشباب بمخاطر العولمة
يـ حخاب اا يكخط كاالاحراؼ اا لءارم افؿ حكر ف
الثقافية'' كاايحوؽ ف ح ءذه اافر ء ٌ
يـ ي اءؼ اا يكخطات ااحخا ء كنؽ اا لءار اايااع :قءـ اا يكخط ف
حاكر اا وءاس؛ ف ا ٌ
[ ]5-12.4اي ثؿ يأثءر اءجا ع ريفع جدا كقءـ اا يكخط ف[ ]12.4-1214اي ثؿ يأثءر اءجا ع
ريفع كقءـ اا يكخط ف [ ]1214-.2.4اي ثؿ يأثءر اءجا ع يكخط كقءـ اا يكخط ف
[ ].2.4-42.4اي ثؿ يأثءر

لءؼ كقءـ اا يكخط ف [ ]42.4-4اي ثؿ يأثءر

لءؼ جدا

كنء ا ءاع عرض ااايائج اايع خفرت عارا اا لااج اإلح ائء ارذا اااكع ف اال ي ار كااجدكؿ

اا كااع ءك ح ذاؾ:

جدول ( :)04يمثل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطمبة
متغٌرات الدراسة



تمسك الشباب بعادات والتقالٌد العربٌة
تمسك الشباب بأخالقٌات الدٌّن
حفاظ الشباب فً مظهرهم على هوٌتهم
تبنً الشباب للقضاٌا  ...والدفاع عنها
وعً الشباب بمخاطر التقلٌد األعمى لما ٌبث عبر
وسائل االعالم
تمسك الشباب بالتقالٌد المحلٌة لمجتمعاتهم
أهم مظاهر التأثٌر لوسائل االعالم فً التوعٌة
بمخاطر العولمة الثقافٌة

500

X

S

التقدٌر

الترتٌب

3.21
3.41
3.36
3.40

1.36
1.26
1.32
1.27

اٌجابً
اٌجابً
اٌجابً
اٌجابً

السادس
الثانً
الرابع
الثالث

3.33

1.30

اٌجابً

الخامس

3.47

1.31

اٌجابً

األول

3.36

0.79

اٌجابً

///

ف بلؿ ااجدكؿ اا ح ؿ عاءه عبله كقرالة اا احؽ يك ح اا لااج اإلح ائء اا ءااات ٌف:

 -قء

اا يكخط ا حكر أُ٘ ِظب٘و اٌزؤص١و ٌٍٛبئً ا٨ػ َ٩ا ٟاٌزٛػ١خ ثّقبٛو اٌؼٌّٛخ اٌضمبا١خ

ففؿ ادل طا

ااجا ل

دءا األغكاط كااجاف قد اغت 1.1.؛ حءث اغت اخ

نع جي لرا  %97كءذه ااوء

يوع

يشيت االءا

ف اٌزؤص١و ا٠٨غبث ٟاا يكخط كءك ءلطع درج

كانو

يكخط ؛ ءا ا كحخب اا اكد ااخي اا فكا اا حكر نود احيؿ اد رَّه اٌْجبة ثبٌزمبٌ١ل اٌّؾٍ١خ

يشيت االءا نع

ٌّغزّؼبر ُٙاايريءب األكؿ يكخط حخا ع قيدر ػ 1.19؛ حءث اغت اخ
جي لرا  %41خيكل يأثءر اءجا ع يكخط كخجؿ اد رَّه اٌْجبة ثؤف٩ل١بد اٌ ّل ٓ٠اايريءب
ااثااع

يكخط حخا ع قيدر ػ 1.14؛ حءث اغت اخ يشيت االءا نع جي لرا %41كخجؿ
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اد رجٕ ٟاٌْجبة ٌٍمٚب٠ب ٚ ...اٌلابع ػٕٙب اايريءب ااثااث يكخط حخا ع قيدر ػ 1214؛ حءث
اغت اخ يشيت االءا نع جي لرا  ،%41كخجؿ اد ؽفبر اٌْجبة اِ ٟظٙوُ٘ ػٍ٠ٛ٘ ٝزُٙ
اار ع يكخط حخا ع قيدر ػ 1.1.؛ حءث اغت اخ يشيت االءا نع جي لرا %41؛
اايريءب ٌا
كخجؿ اد  ٚػ ٟاٌْجبة ثّقبٛو اٌزمٍ١ل ا٤ػٌّّ ٝب ٠جش ػجو ٍٚبئً ا٨ػ َ٩اايريءب اا ا س

يشيت االءا نع جي لرا  ،%41كخجؿ اد

يكخط حخا ع قيدر ػ 1.11؛ حءث اغت اخ
رَّه اٌْجبة ثؼبكاد ٚاٌزمبٌ١ل اٌؼوث١خ اايريءب ااخادس يكخط حخا ع قيدر ػ 12.4؛ حءث اغت
اخ يشيت االءا نع جي لرا 14 %؛ م ٌف '' لوسائل االعالم تأثير إيجابي في توعية
يـ اخي بل را إاى ٌف
الشباب بمخاطر العولمة الثقافية'' اايااع ء فف عزك ءايه ااايائج اايع ٌ
اا اكد األفثر ء ء نع اايا ؤ أءـ اا ظاءر ذات اايأثءر االءجا ع اكخائؿ االعبلـ نع اايكعء
اطر االكا

ااثوانء ففؿ ادل طا

اايوااءد اا حاء ا جي لايرـ

ااجا ل ءع عاى اايريءب اايااع ( اد ي خؾ ااش اب
اد ي اع ااش اب ااو اءا ...

اادءف
اد ي خؾ ااش اب أ بلقءات ٌ

كاادناع عارا كخجؿ اد حفاظ ااش اب نع ظررءـ عاى ءكءيرـ اد كعع ااش اب

اطر اايواءد

األع ى ا ا ء ث ع ر كخائؿ االعبلـ اد ي خؾ ااش اب لادات كاايوااءد االر ء )؛ ك ا خ ؽ نع
ف اادراخات اايع ايفوت ايائجرا ع ءذه ااايءج .

األدب اااظرم اجد ٌف ءااؾ ج كع
 -04عرض نتائج الفرضية الرابعة ومناقشتيا:

نص الفرضية ''توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية ()0.05 ≥ α
لمستوى رضا الطمبة عن الدور الذي تقوم بو وسائل اإلعالم في توعيتيم تعزى لمتغير النوع''.
يـ اخي داـ ا ي ار  T_testكحخاب اا يكخطات
كاايحوؽ ف
ح ءذه اافر ء ٌ
كاالاحرانات اا لءارء كذاؾ ألجؿ لرن إذا فاف ءاال ا يبلؼ ءف ااطا كااطاا ات نع خيكل
اار ا عف دكر كخائؿ االعبلـ نع يكعء ااش اب

اطر االكا

ااثوانء

كنء ا ءاع عرض

ااايائج اايع خفرت عارا اا لااج اإلح ائء ارذا اااكع ف اال ي ار ع ر ااجدكؿ اا كااع:
جدول ( :)05يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونتائج اختبار T


X

S

الذكور

250

91.40

15.89

االناث

250

89.89

15.56

متغٌرات الدراسة
مستوى الرضا عن دور وسائل االعالم فً توعٌة
الشباب بمخاطر العولمة الثقافٌة

قٌمة )0.440 = (F

وقٌمة sig= 0.507
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DF

الداللة
اإلحصائٌة

1.07

498

0.284
دال إحصائٌا
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ف بلؿ ااجدكؿ اا ح ؿ عاءه عبله كقرالة اا احؽ يك ح اا لااج اإلح ائء
اا ءااات ٌف:

) (Fاغت  0...0عاد خيكل دالا  0.505كءع ف ر ف  0.05ءذا ءدؿ عاى

 -قء

اايجااس ااي اءف حءث خجااا ٌف اخ ااحراؼ (يشيت) ااطا ااذفكر اغت  %61كاخ ااحراؼ
ااطا ات االااث نع ااراال ااافخع اغت .%61
) (Tاغت  6.05عاد درج ااحرء .94

 -قء

خيكل اادالا اإلح ائء ( )0.44.كءع

اال عاى اااكع
ف ر ف  0.05إذف اءس ءااؾ نركؽ ذات دالا إح ائء ادل ااطا ااجا لءءف ن
(ذفكر؛ اااث) حءث اغت قء اا يكخط حخا ع ادل االااث  49.49كءع قء قؿ ف قء
اا يكخط ااحخا ع ااطا

ااذفكر ااذم اغت 96..0؛ كء فف عزك ءايه ااايائج ااى اف ااجاس

اءس اه يأثءر عاى ر ا ااطا
ااجاخءف

اطر االكا

عف اادكر ااذم يوكـ ه كخائؿ اإلعبلـ كءذا راجع كعع فبل

ااثوانء اعبل ءان ك اايحدءات اايع يح ارا ثوان االكا

ك اا اطر اايع

يخيا طرا عاى ءكءيرـ ااثوانء ؛ ك ا خ ؽ نع األدب اااظرم اجد ٌف ءااؾ ج كع
اايع ايفوت ايائجرا ع ءذه ااايءج .

ف اادراخات

 -05عرض نتائج الفرضية الخامسة ومناقشتيا:
نص الفرضية '' نتوقع اختالف سبل تفعيل دور وسائل االعالم في توعية الشباب بمخاطر
يـ حخاب اا يكخط كاالاحراؼ اا لءارم افؿ
العولمة الثقافية'' ،كاايحوؽ ف ح ءذه اافر ء ٌ
يـ ي اءؼ اا يكخطات ااحخا ء كنؽ اا لءار اايااع :قءـ اا يكخط
حكر ف حاكر اا وءاس؛ ف ا ٌ
ف [ ]5-12.4اي ثؿ دكر ريفع جدا كقءـ اا يكخط ف[ ]12.4-1214اي ثؿ دكر ريفع كقءـ

اا يكخط ف [ ]1214-.2.4اي ثؿ خاء
دكر

يكخط

كقءـ اا يكخط ف [ ].2.4-42.4اي ثؿ

لءؼ كقءـ اا يكخط ف [ ]42.4-4اي ثؿ دكر

لءؼ جدا كنء ا ءاع عرض ااايائج

اايع خفرت عارا اا لااج اإلح ائء ارذا اااكع ف اال ي ار كااجدكؿ اا كااع ءك ح ذاؾ:
جدول ( :)06يمثل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطمبة



متغٌرات الدراسة
تحسٌن نوعٌة المواد اإلعالمٌة التً تدافع عن الهوٌة الثقافٌة.
زٌادة البرامج التً تحذر الشباب من مخاطر العولمة الثقافٌة.
دعم الحكومة لوسائل االعالم التً تهدف الى الحفاظ على الهوٌة الثقافٌة.
تحذٌر الشباب بخطورة التعرض لوسائل االعالم العربٌة واألجنبٌة التً تروج
للعولمة الثقافٌة.
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500

X

S

الترتٌب

3.29

1.24

األول

3.13

1.25

السادس

3.23

1.33

الثالث

3.15

1.28

الخامس
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3.25

1.30

الثانً

العمل على انتاج برامج محلٌة ضخمة توازي البرامج العالمٌة الشهٌرة لدعم
الثقافة الغربٌة.
خلق وسائل إعالمٌة وبرامج قادرة على جذب الشباب ومنافسة الغربٌة.
إعادة صٌاغة االعالم بروح إسالمٌة عصرٌة تتفق مع العالمٌة دون خدش
الثوابت.
تناول القضاٌا الهامة مثل القومٌة العربٌة والحرٌة وهو ما ٌوحد االمة.

3.13

1.24

السابع

3.07

1.31

التاسع

3.01

1.39

العاشر

3.18

1.34

الرابع

دعم تكوٌن قٌادات شبابٌة وهو ما ٌحمٌهم من خطر العولمة.

3.10

1.17

الثامن

سبل تفعٌل دور وسائل االعالم فً التوعٌة بمخاطر العولمة الثقافٌة

3.15

0.71

///

تحرٌر االعالم من هٌمنة المواد الغربٌة.

ف بلؿ ااجدكؿ اا ح ؿ عاءه عبله كقرالة اا احؽ يك ح اا لااج اإلح ائء
اا ءااات ٌف:
 -قء

اا يكخط ا حكر أُ٘ ِظب٘و اٌزؤص١و ٌٍٛبئً ا٨ػ َ٩ا ٟاٌزٛػ١خ ثّقبٛو اٌؼٌّٛخ اٌضمبا١خ ففؿ

ادل طا

ااجا ل

دءا األغكاط كااجاف قد اغت 1.1.؛ حءث اغت اخ

يشيت االءا نع

جي لرا %97؛ ءا ا كحخب اا اكد االشر اا فكا اا حكر نود احيؿ اد رؾَٛٔ ٓ١ػ١خ اٌّٛاك

ا٦ػ١ِ٩خ اٌز ٟرلااغ ػٓ اٌ٠ٛٙخ اٌضمبا١خ اايريءب األكؿ يكخط حخا ع قيدر ػ 1..7؛ حءث اغت
اخ يشيت االءا نع جي لرا  %4.خيكل يكخط كخجؿ اد رؾو٠و ا٨ػّٕ١٘ ِٓ َ٩خ

يشيت االءا نع

اٌّٛاك اٌغوث١خ اايريءب ااثااع يكخط حخا ع قيدر ػ 1..5؛ حءث اغت اخ
جي لرا %41كخجؿ اد كػُ اٌؾىِٛخ ٌٍٛبئً ا٨ػ َ٩اٌز ٟرٙلف اٌ ٝاٌؾفبر ػٍ ٝاٌ٠ٛٙخ

اٌضمبا١خ اايريءب ااثااث يكخط حخا ع قيدر ػ 12.1؛ حءث اغت اخ يشيت االءا نع جي لرا
 ،%41كخجؿ اد رٕبٚي اٌمٚب٠ب اٌٙبِخ ِضً اٌم١ِٛخ اٌؼوث١خ ٚاٌؾو٠خ ِ ٛ٘ٚب ٛ٠ؽل اِ٨خ اايريءب
يشيت االءا نع جي لرا %41؛ ،

اار ع يكخط حخا ع قيدر ػ 1.4.؛ حءث اغت اخ
ٌا
كخجؿ اد رؾن٠و اٌْجبة ثقطٛهح اٌزؼوٗ ٌٍٛبئً ا٨ػ َ٩اٌؼوث١خ ٚا٤عٕج١خ اٌز ٟروٚط ٌٍؼٌّٛخ

يشيت االءا نع

اٌضمبا١خ اايريءب اا ا س يكخط حخا ع قيدر ػ 1.45؛ حءث اغت اخ
جي لرا  ،%41كخجؿ اد ى٠بكح اٌجواِظ اٌز ٟرؾنه اٌْجبة ِٓ ِقبٛو اٌؼٌّٛخ اٌضمبا١خ اايريءب
يشيت االءا نع جي لرا  %41؛

ااخادس يكخط حخا ع قيدر ػ 1241؛ حءث اغت اخ
كخجؿ اد اٌؼًّ ػٍ ٝأزبط ثواِظ ِؾٍ١خ ٙقّخ رٛاى ٞاٌجواِظ اٌؼبٌّ١خ اٌْ١ٙوح ٌلػُ اٌضمباخ

يشيت االءا نع

اٌغوث١خ اايريءب ااخا ع يكخط حخا ع قيدر ػ 1.41؛ حءث اغت اخ
جي لرا  ،%4.كخجؿ اد كػُ رى ٓ٠ٛل١بكاد ّجبث١خ ِ ٛ٘ٚب ٠ؾّ ِٓ ُٙ١فطو اٌؼٌّٛخ اايريءب

ااثا ف يكخط حخا ع قيدر ػ 1.44؛ حءث اغت اخ يشيت االءا نع جي لرا  ،%4.كخجؿ
اد فٍك ٍٚبئً اػ١ِ٩خ ٚثواِظ لبكهح ػٍ ٝعنة اايريءب ااياخع يكخط حخا ع قيدر ػ 1.49؛
حءث اغت اخ

يشيت االءا نع جي لرا  ،%41كخجؿ اد اػبكح ٕ١بغخ ا٨ػ َ٩ثوٚػ
55

مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102

اٍ١ِ٩خ ػٖو٠خ رزفك ِغ اٌؼبٌّ١خ ك ْٚفلُ اٌضٛاثذ اايريءب االاشر يكخط حخا ع قيدر ػ
1.44؛ حءث اغت اخ يشيت االءا نع جي لرا  ،%41م ٌاه '' تختمف سبل تفعيل دور
وسائل االعالم في توعية الشباب بمخاطر العولمة الثقافية ''
يـ اخي بل را إاى ٌف اا اكد األفثر ء ء نع يحدءد
 اايااع ء فف عزك ءايه ااايائج اايع ٌاختالف سبل تفعيل دور وسائل االعالم في توعية الشباب بمخاطر العولمة الثقافية ففؿ ادل
ااجا ل ءع عاى اايريءب اايااع ( اد يحخءف اكعء اا كاد اإلعبل ء اايع يدانع عف ااركء

طا
ااثوانء

اد يحرءر االعبلـ ف ءء ا اا كاد ااغر ء

ااى ااحفاظ عاى ااركء ااثوانء
اال

ااثوانء

اد يحذءر ااش اب

اد دعـ ااحفك

اد يااكؿ ااو اءا اارا

ثؿ ااوك ء االر ء كااحرء كءك ا ءكحد

طكرة اايلرض اكخائؿ االعبلـ االر ء كاألجا ء اايع يركج االكا

اد زءادة اا ار ج اايع يحذر ااش اب ف

حاء

اطر االكا ؛ اد اال ؿ عاى ااياج ار ج

يكازم اا ار ج االاا ء ااشرءرة ادعـ ااثوان ااغر ء

كءك ا ءح ءرـ ف

اكخائؿ االعبلـ اايع يردؼ

طر االكا

اد

اؽ كخائؿ إعبل ء ك ار ج قادرة عاى جذب إعادة

ءاغ االعبلـ ركح إخبل ء ع رء ييفؽ ع االاا ء دكف
األدب اااظرم اجد ٌف ءااؾ ج كع

 -10الخالصة:

اد دعـ يفكءف قءادات ش ا ء
دش ااثكا ت)؛ ك ا خ ؽ نع

ف اادراخات اايع ايفوت ايائجرا ع ءذه ااايءج .

نع اااراء ء فف ااوكؿ أف لض اافر ءات يحووت فاءا حءث خجااا ٌف اكخائؿ اإلعبلـ دكر
يكخط نع يكعء ااش اب اايحدءات اايع يح ارا ثوان االكا ك اا اطر اايع يخيا طرا عاى

ءكءيرـ ااثوانء ؛ ءا ا خجااا ا يبلؼ ظاءر خاء
االكا

كخائؿ اإلعبلـ نع يكعء ااش اب ف

كءااؾ يأثءر إءجا ع اكخائؿ االعبلـ نع يكعء ااش اب

اطر االكا

اطر

ااثوانء ؛ ءا ا

اءس ءااؾ نركؽ ذات دالا إح ائء عاد خيكل دالا إح ائء ( )0.05 ≥ αا خيكل ر ا
ااش اب عف اادكر ااذم يوكـ ه كخائؿ اإلعبلـ نع يكعءيرـ يلزل ا يغءر اااكع
ا يبلؼ خ ؿ يفلءؿ دكر كخائؿ االعبلـ نع يكعء ااش اب

اطر االكا

ءا ا ءااؾ

ااثوانء .

قائمة المراجع:
 .1اح د اجبلل إخ اعءؿ ( )2017االعبلـ اايكظءفع ط 1دار اا ليز.
.2
.3

كر

ح د ( )1999االكاػ

ءف جبلؿ ( )1998االكا
رفز دراخات ااكحدة االر ء

ءف اظكرءف

كاادكا

جا اا ءاف عدد  145ص.127-126

ف فياب (االرب كاالكا ) حكث ك ااقشات ااادكة ااففرء اايع اظ را
ءف

ط 1يحرءر اا كاع خا

 .4رءت كالخ ك اءفؿ شءشير( )2000إعادة اايففءر نع االكا
اادف -رءطااءا.
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 .5اا زاز حف ت ع د اهلل ( )2001االكا ػ كااير ءػ

جرءدة اا ءاف – دكا اإل ارات االر ء اا يحدة –د ع.

 .6رال اادءف حخءف فا ؿ( )2003ااكطاء نع عااـ بل ءكء
ح د عا د( )1998االكا

 .7ااجا رم

 .8ااج ءؿ خءار( )2000االكا

كااركء ااثوانء

ط دار اا لارؼ

ع  228دار اا خيو ؿ االر ع ءركت.

كاا خيو ؿ' اخيرايءجء يففءر' ط 1اادار األءاء

 .9ااحاجع ع ر ( )1999االكاػ

ر.

اـ عاا ء ااشرءل اإلخبل ء

ع اف.

ط 1دار اا في ع د شؽ.

 .10رك ريخكف؛ ركاااد ( )1998االكا ؛ "اااظرء االجي اعء كااثوان اافكاء " يرج
اا جاس األعاى ااثوان

 .11ااخءد ح د
ػءركت.

ااواءرة.

طفى ع ر(  )2004إعبلـ االكا

كيأثءره نع اا خيراؾ ط2

 .12اا كرااع غازم ( )2000دراخ حكؿ اا لد اايارء ع كاا لا ر ا فركـ االكا
اادء وراطع اافاخطءاع ناخطءف.

 .13ظاءر

خلكد()1993

ح د ح كد كاك ار

ءف

حث ااثوان االر ء نع كاجر اا يغءرات اادكاء ااراءا

االدد  101-100ااكطاء نع عااـ بل ءكء

رفػز دراخات ااكحدة االر ء
ف إ دار ايدل ااففر
جا ااففر االر ع اا لا ر

ءركت.

 .14ع د اافاكم اافياح ح د( )2001ااثوان االر ء نع ع ر االكا  :جا اا خيو ؿ االر ع -رفز دراخات ااكحدة
االر ء

االدد  229ءركت.

 .15االاع ح د ع د اهلل( )2002االكا

كااير ء

دار اافياب ااحدءث اافكءت.

 .16عءخااع رحء ( )2006االثار االجي اعء كااثوانء االكا

االعبل ء عاى ج ركر ااف ائءات االجا ء ااش اب

ااجا لع ااجزائر ا كذجا رخاا دفيكراه اشكرة جا ل ااجزائر.

 .17ح د داكدم ك ح د كنايح ()2007

ارجء فيا

اا حكث االا ء كاارخائؿ ااجا لء

األكراخء .
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الخطاب اإلبداعي لمفيمم الوثائقي الثوري:
مان سنوات" لـ"روني فوتيي"
دراسة سيميولوجية لمفيمم الوثائقي القصير َّ
"لدي ثَ ُ
Creative discourse of revolutionary documentary film
A semiotic study of René Vautier's short documentary film:
"J'ai huit ans".

ا .سمية بن عمارة :باحثة دكتوراه ،أستاذة مؤقتة ،كمية عموم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري
.الجامعة :كمية عموم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري ،مخبر عمم اجتماع االتصال لمبحث
والترجمة ،جامعة قسنطينة - 30صالح بوبنيدر.-
ا .نصر الدين بو زيان :أستاذ محاضر -أ ،-كمية عموم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري،
مخبر عمم اجتماع االتصال لمبحث والترجمة ،جامعة قسنطينة - 03صالح بوبنيدر.-

الممخص
يأيع ءذه ااكرق اا حثء ايلااج ااحاج إاى اإل داع دا ؿ ااجاس ااكثائوع كاا حث نع
اءءيه كفءاكايه كيلءءف حدكده ..ا
كريه ك ا دل

دقء

ااثكرم ااذم يااكؿ ااجرائـ االخيل ارء ك ا

ا ءود ه ف حوائؽ كنؽ اخؽ ج ااع.

ائ ه ك خااء ه يحدءد
فيه ف غرائ ء عاى ا

اف خاكات" اػ"ركاع
ك ف بلؿ دراخ خء ءكاكجء كيحاءؿ عءا ف ادة نءا ء  -اافءاـ ااكثائوع ااو ءر
َّ
"ادم ثى ي
نكيءع" -ياح عاى ااءكيءكب يـ يوخءـ ااكرق إاى ثبلث عاا ر يءلاى كارا يك ءح ارجء اادراخ نء ا ء طاع
االا ر ااثااع يحدءد اا افء اإلجرائء اادراخ

اايأكءبلت اادالاء

حك ا اايحاءؿ ااخء ءكاكجع.

اي ييـ ااكرق لرض ك ااقش ااايائج اا يك ؿ إاءرا.

ا االا ر ااثااث نءخيلرض

الكممات المفتاحية :اا طاب اإل داعع اافءاـ ااكثائوع ااثكرم اافءاـ ااو ءر اا ك كعء كااج ااء

ه ٟٔٚاٛر.ٟ١

Abstract
This research paper addresses the need for creativity within the documentary type, its
characteristics and methods, defining its identity and defining its limits, especially the
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revolutionary, which dealt with the colonial crimes and what it added to its image and
its credibility.
Through a semiotic study and analysis of a filmic material sample René Vautier's short
documentary film: "J'ai huit ans", available on YouTube, the paper was divided into
three components, the first of which was to explain the methodology of the study. The
second element was to determine the procedural background of the study, with the
semiotic analysis. The third element presents the interpretations, concluding with a
presentation and discussion of the findings.
key words: Creative discourse, Revolutionary documentary film, Objectivity and
aesthetics, René Vautier.

مقدمة
ٌ يه اايااكؿ كاالءي اـ
اااودء اايع
احيفـ اافءاـ ااكثائوع إاى عدءد ااي ٌ كرات كاااظرءات ٌ
اع خاءـ نع ًإثرال
خيجءنا ا ي فاات االوؿ اا ي لا ر اايع ن ت ه إاى يرافـ ى فاءء ٌع ف ٌ
اا ٌ اؼ فكخءط إعبل ع ف جر كيخرءؿ دراخيه يولءده كي ءءزه  -ايجاءايه اءءيه حدكده
رل.

ناع ف جر
خااء ه ك ائ ه اااكعء -فكعال ٌ
اااوٌاد فؿ نع جاؿ اشيغااه نع دءاا ء
كايفلءؿ ءذا االءي اـ شارؾ اا رجكف اا ي اظركف ك ي
خي رة كثٌوت اا ا ءف اا ارخ اإل داعء اافاعا كااياظءر اااودم اا ي ايج حخب يودءراا اء اؽ
ااا ءذا االشيغاؿ اا ي يلدد األكجه كاا خيكءات يراف ات -فادء ء كخءا ائء  -نع اافءاـ ااكثائوع
داعءا ِّ
ك فه جاخا إ ِّ
ناءا كيل ءرِّءا دنلت ه إاى ي كل فاا

ا

نع يارءت ااخءا ا.

جرال يفاعؿ ااحوائؽ اايارء ٌء
ي
كءلد اافءاـ ااكثائوع ااثكر ٌ
م حد ياؾ األاكاع اايع ي اكرت ٌ
كاا ي ى ارخ اإل داعء ا ٌفاه -ف ا ءك لركؼ -اذ داءات ااخءا ا ف يخطءر خاره اا اص
نع ن و
ءاع -
كشءد اافخه فءاكايىه اا ا
يلزز ع يكااع اإلخرا ات اإل داعء
ال ا ٍّ
ااذم ٌ
ٌ
ااخءا ا كعا ال
يلااوت نءه ااخءا ا ففف كاايارءت
م ك دعع ٌ
ف عبلق ي اداء  -ف ؿ اظر ٌ
شءدكا اعي ا انر جدءدان يخاًد إاءرا؛ ي ثٌؿ نع ح ؿ ااذافرة ااج اعء كحفظ ذافرة
اايارءت ااذءف ٌ

ااشلكب ن اذ افيشانرا( ااخءا ا) يعي ر اافءاـ ر ا فاف اكعه – حخب" ارؾ نءرك" – وثيقة

تاريخية) .(1حءث خاءـ اافءاـ ااكثائوع ااثكرم نع إثرال اا لرن اإلاخااء ودريه عاى يخجءؿ ا
اافكاع كع ر رءااًه عاى
اإلاخااء نع لدءا
ءلرؼ " ااذافرة ااخ لء اا رء " كثٌوا ااذافرة
ّْ
ٌ
ففاحء حر ٌء كيارء ء اج اعات ع ر احال اا ل كرة كفاات
اا كرة ي فف ف حفظ ارخات
ٌ
إاياجايرا اار زء

ادة ا ا اشيغؿ عاءرا رجاؿ ااخءا ا.
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)(1

Pauline Fournier et Mathilde Bruyère, Compte-rendudel’ouvrage Cinéma et Histoire de Marc Ferro, le site
www.imageson.org, publié le février 2004( mis a jour 8 Juin 2012), visité le :27/11/2018, le lien:
https://imageson.hypotheses.org/996.

اإلشكالية
-حخب اا فركـ ااركاءكدم -اعي ارءا خاح

اـ يفف ااجزائر ءك ن ا حاج إاى خءا ا
فيكح ائل داع كق ا اا دعءف كاا رجءف ف شيى

واع االااـ حيى كقت فاات يحت اءر

ااخءا ائء
االخيل ار كاايٌطرؼ نيارء را كحده ففءؿ أف ء اع آالؼ ااوطع اا رئء كاا خ كع
ٌ
ااوء اا فيكح عاى فؿ اابل يكقع.
ٌ

ع ؿ عاى اخ را ااوادـ

كع ر يكاءف اافءاـ ااكثائوع فجاس خءا ائع ٌكال كفكعال ااوءـ اإلاخااء
ثااءا -نرك ذاؾ ءحافع يلرءؼ"  " John Griersonأاه " لااج إ داعء ااحءاة
ف األجءاؿ ٌ
")-(1
ائع
ااكاقلء
خاءـ نع يخكءؽ كرة ااجزائر الخء ا حءف اقيرااه ػ ػػ" ااثكرٌء " نرك اا ثاؽ خءا ٌ
ادة ااخءا ا اافكاكاءااء )؛ يءلاى يكثءؽ ااففاح اا خاح
يفرد نع اا اطو اا غار ء ( كج
ي ٌ
خار فثر جدء كاحيرانء ااك كؿ إاى خا ع االااـ كقد
نا
ااخا ع اي ذيه اا واك ااجزائرء
ك ٌ

حت حخف رخاا قد ييخ ع كيرـ ارذا اـ ءجدكا ي ٌدا ف
عرؼ قادة ااثٌكرة ك عكاارا ف اا ٌ كرة
ااخءا ائع اا ي ي ثا نع ش ص ركاع نكيءءه " René
االخيلاا
رة نراخء نع اا جاؿ اإلعبل ع ك ٌ
حاءءف ك رعاء ف ااحفك
ااخءا ا» ااذم ٌخس يرنو ثيا ف اا ي رجءف اا ٌ
« "Vautierشع جءفا ار ٌ
ااجزائرء اا ي ؤقي

"ءءئ اإلاياج ااخءا ائع" نع يكاس.

)(2

ركاع نكيءءه " "René Vautierاعي د عاى ءا ش ف ءر ف" اا ءاؿ" نع إاجاز ع ااه ااكثائوء

ا ص ااذفر ياؾ اايع يايجت قي ءؿ االخيوبلؿ كذاؾ نع اازءاح احك ا ط "ااكثائوع اإل داعع"
(ءطاؽ عاءه حءااان "ااكثائوع ااركائع" ك "ااكثائوع اافاع" ااذم شرد يطك انر يواءان عوب اا خءاات
خرؿ حرف اافا ء ار كاايخجءؿ اا كيع

ا حرر اا

)(3

رجءف فااءان كز ااءان ) كال ٌؿ اافءاـ ااو ءر"

اا

اكع ف رخكـ طفاؿ جزائرءءف

 "J’aihuitansااذم يـ ي كءره خ انر بلؿ ااحرب ااجزائرء
يـ ج يلرا عاـ 1961ـ ف وءـ ابلجئءف نع يكاس ءلٌر عف إذا ا فاف ف اا ي ااخب يأطءر اافءاـ
ٌ
ااءا) ف ي ايىج إ داعع ءخ ح لفس -كاك جاا ا ءخء ار  -ا ءلرؼ ػ ػ
ناءا كج ٌ
ااكثائوع ااثكرم ( ٌ
"ااحوءو اايارء ء ".
)(1

Carl Plantinga, What a Documentary Is, After All, The Journal of Aesthetics and Art Criticism ،Vol. 63 ،No. 2
(Spring ،2005) ،p 105.
)ِ (2وٚاْ أٔلٌَ ً٘ ،ٟرؼوا ْٛه ٗ١ٕ٠اٛر١١اٗ اٌَإّ١بئ ٟاٌفؤَا ٟاٌان ٞلبراً ٌزؾو٠او اٌغيائاو ،اٌّٛلاغ:اٌَاف١و اٌؼوثأْ ،ٟاود ، 2015-01-05:ى٠ابهح
اٌّٛلغ30:عبٔف ،2019 ٟاٌواثhttp://assafirarabi.com/ar/3444/2015/01/05/%D9%87%D9%84-:ٜ
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(ؽَااآ اٌَااابؽٍ ،ٟأّٔاااب ٛاٌَااإّ١ب اٌٛصبئم١اااخِ:ااآ واااوِ ٌ٠ااابهوو اٌااا ٝعااابٌ ٌّ٠ااأٛغٍ ،ٟاٌّٛلاااغْٔ ، www.almodon.com/culture:اااود ا٤ؽااال
 ،17/06/2018اٌي٠ااابهح ،27/11/2018:اٌاااواث :ٜؽَااآ-اٌَااابؽٍ -ٟأّٔاااب-ٛاٌَااإّ١ب-اٌٛصبئم١اااخِ-ااآ-واااوِ ٌ٠ااابهوو-اٌااا-ٝعااابٌ-ٌّ٠ااأٛغٍٟ
https://www.almodon.com/culture/2018/6/17

اافاء
حثء ف عاا ر
خاخء ؛ ييلاى يحدءد يلا دء اا ياع ٌ
ٌ
كعاءه خيي ٌشفؿ ءذه ااكرق اا ٌ
جداءات كدراخات عاى ادريرا
ااء اافءاـ ااكثائوع عا ِّءا احخـ
ااجداءات اااظرٌء ( اخ ٌءا) ٌ -
ٌ
كااج ٌ
االر ء ايجرت احك يوكءض فركـ اافءاـ ااكثائوع ااوائً عاى اا ي واراات ءف األ ااؼ دؿ
ا
يحرءره  -اءاحى اا حث احك زاكء لااج اافءاـ ااكثائوع الثوري االبداعي قاٌ ا يشيي ًغؿ عاءرا

اافاءءف( ا ط ثكرم كا ط ا داعع) ف
كغءرءا ف ااجكااب ااكظءفء اايع ءؤدءّْرا فبل اا ٌشفاءف
ٌ
بلؿ ي اع ي وار خء ءكاكجء ؛ نحاول التركيز عبرىا عمى مدى التداخل بين الوظيفتين المرجعية
التاريخية /االتصالية والجمالية /الفنية في بنية الخطاب االبداعي اافءاـ ااكثائوع دكا اادراخ .

كعاى

كل ا خ ؽ ي ثات ع ارة اإلشفااء نع

ءاغ اايخاؤؿ اآليع:

الموظفة في الفيمم القصير" "J’ai huit ans
ما ىي أىم مظاىر تعاضد البناء الفني والجمالي ُ
كمعالجة إبداعية لمثورة الجزائرية ؟
التي اعتمدىا "ُ "René Vautier

كااذم خييـ لااجيه لء اايخاؤالت اافرعء اايااء :

 .1اءع رز االاا ر ااج ااء اايع ف شأارا ف يي فع اخوا إ داعءا عاى نءاـ " J’aihuit

"ans؟

 .2فءؼ كظٌؼ

دعكا نءاـ "  "J’aihuitansءذه ااج ااءات إل راز اا حيكل ااففرم ااحوءو

اايارء ء ؟

 .3ا ءع ءـ االخيرايءجءات اايل ءرء اايع طغت عاى اا حيكل اادالاع افءاـ " J’aihuit

 "ansاايع خاء ت نع نراديه؟

كا لااا ٌاا نع ط ءل اا ك كع ااذم ءحياه اإل داع نع اا ياء اافءا ٌء ااكثائوع ااثكرم افءااه ٌءاـ
عف ك لء ا خيء كاكجء ع ءو ايؤفد ااا عف األءداؼ اايااء :

األىداف

أوال :يل ءؽ االاي اه احك ج ااءات ااخءا ا كيواءايرا عا
حءث اري اطه أجااس ا داعء

وجماليات الفيمم الوثائقي خاصة؛ ف

رل ارا اايواء  :فااخءاارءك( ااخرد األد ع) اا كاياج كاإل راج

(ااخرد اافاع) ك ارا اايل ءرء فيأثءرات األاكاف اا فكا اا كرة اإل الة اادءفكرات ااش
فادرات اا كرة كاادكر اا ارز اا كت اا

احب كاا كخءوى...
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ط

ثانيا:
فيك

ائص اا طاب اال داعع بوسيطيو المغوي وغير المغوي ( ف كارد خ لء

خ كع كحيى اا يداكا

رء

ارا عاد ااػ " "Viewers ,Usersع ر ا ات اا ث االافيركاء

ذات ااشاش فػااػ " )" Vimeo, YouTubeكخ ؿ ياظء را نع اايح ءؾ ااكثائوع اافءاـ ااو ءر " J’ai

."huit ans
ثالثا :ر د ع اء انتاج المعنى ءف " " René Vautierكاا يفرجءف؛ كذاؾ ف اطاؽ ااا

اـ

كاكعء ) اا كرة؛ ف قدريرا عاى ي اءغ اا لاى أءخر جرد ف جر ك كال
سمطة تراكمية (ف ٌ ء
ٌ
كارا كاافشؼ عف اافا ف كرائرا ف جر رل.
إاى يحاءؿ
أسباب اختيار الموضوع:
ااي اؽ اافءاـ ااكثائوع اا رجلء
اايخجءاء

اايارء ء

كااكظءف

اإلعبل ء

دل اا إاى يفلءؿ ءاجس إ فااء اايوااه إاى ااكظءف

ااكاقلء  :األا ااء

اخياادا ألا ار اا درخ

اافاء ااج ااء ( حخب ا ار

االءطااء كحيى اافراخء ااجدءدة) اؤلخ اب اايااء :

 دكر ي كرات ك ارخات " " René Vautierاايجرء ء نع االريوال اافءاـ ااكثائوع ف اايدكءفايشفءؿ "جمالية الفضاء الفيممي"*

ااز اع ع ر اا كرة ااخءا ائء إاى ك ع وك ات ياى ع ءو
و
طاب إ داعع  -حخ اا -عا ر اا افءات كاايكجرات اإلءدءكاكجء .
ااكثائوع اوت ق دء
-

ركرة نرـ آاءات

اء كدالا ءذا اا طاب اال داعع كق دءيه ااذم ءردؼ ايأثءر ف اكع

اص ارج األجااس اافبلخءفء ؛ نفءاـ "  "J’aihuitansيرفء يه اا لودة  -نءاـ ق ءر كثائوع

ثكرم ا ااع -يشءر إاى "ال نمطية الفيمم الوثائقي" .

 -اـ يافيح اا حكث االا ء نع جاؿ عاكـ اإلعبلـ كاالي اؿ عاى يحاءؿ اا طا ات اايكا اء كال

عاى اادرس ااخء ءائع شفؿ فاؼ لد ايكخءع اآلناؽ رغـ ح كر االخيئااس نع اظرءات

اايكا ؿ اإلعبل ع (اظرء اايكا ؿ ااجافك خكاء ) ك خء ءائء اا طاب اإلعبل ع.
*٠ؼوف ٛب٘و ػجل اٌٍَُّ اٌفٚبم اٌف ٍّٟ١ثؤٔٗ":اٌؾ١ي اٌن٠ ٞغو ٞا ٗ١اٌؾلس ػجو اٌٖٛهح اٌّزؾووخ ٠ٚقٚغ ٔ٨زمبئ١خ رّ١يٖ ػٓ اِ٤بوٓ 
ا٤فوٌ ٜزٖ٠ٛو مٌه اٌفٚبم  ٛ٘ٚاِب ِىبْ ٛج١ؼِّ ٟب  ٨كفً ٌَٔ٧بْ ا ٟثٕبئٗ...أِ ٚىبْ ا١ي٠مٚ...ٟرقٚغ ّ٨زواٛبد اٌجؼل إٌفَ،ٟا٨عزّبػٟ
ٚاٌضمباٚ..ٟرورج ٜأعيائٗ ِٓ ف٩ي اٌٍٛبئً اٌزؼج١و٠خ اٌٖٛه٠خ وبٛ٦به ،اٙ٦بمح ،اٌؼّك ٚفٛآ اٌزٖ٠ٛو ٚاٌؾووخ ٚاٌيِٓٛ.ب٘و ػجل اٌٍَُّ ،ػجمو٠خ
اٌٖٛهح ٚاٌّىبْ:اٌزؼج١و ،اٌزؤ ،ً٠ٚإٌمل ،كاه اٌْوٚق 25ٓ ،َ2000،

الدراسات السابقة
ف ءـ اادراخات ااخا و اايع حددت آاءات ك فاءءـ دراخ ج ااء اافءاـ ااكثائوع اجد فياب
" "The Aesthetics of Documentary Interactivityاػ "ػ " Sandra Guadenziكفياب ج ااءات
اافءاـ ااكثائوع -اادءفكد ار ا

كاكغرانءات كثائوء  -اادفيكر ر كاف فع إ ان الدءد اادراخات
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ءف ااغر ء كاالر ء

ثؿ When Is a Documentary?: Documentary as a Mode of "" :

 "Receptionاػ " ،" Dirk Eitzenك"اا اء اافاء اؤلنبلـ ااثكرء نع ااجزائر" اػ د .خكاا ع ااح ءب
ك"دراخ نفرة اا ءاؿ نع ااخءا ا ااثكرء ااجزائرء اا لا رة" اػ خ اش خءد ح د .فؿ دراخ
خ ؽ اخيرشدت إ ا اء

طء اافءاـ ااكثائوع ك اء

طا ء ا ء

ا
رء

طا ء خ لء

كفذاؾ اا اء اايفاعاء افع حاكا ا رءا الا طء اافءاـ ااكثائوع.
ا عف اإل ان اايع خيحدثرا ءذه اادراخ

ءع ااج ع ءف اا لارؼ كااايائج ااخا و م اا ياى

ااثبلث ك دل خاء يرا جا ا إاى جاب نع ك ع وك ات كآاءات اا طاب اإل داعع اافءاـ
ااكثائوع؛ ا

ك ف اا حكث اعي دت يحاءؿ دكاات نءا ء خءط اايرفءب نع حءف ف اادراخ

ااحااء ييااكؿ اافءاـ ااكثائوع ف طاب ا داعع ءريفز عاى آاءات ااج ااء نع يحءءاه كي

ء ه.

المنيج

عرنه ع د اارح ف دكم " ااطرءؽ اا ّْ
ؤدم إاى اافشؼ عف ااحوءو نع
يء ثٌؿ اا ارج ف ا ٌ
حد د اال اءات حيى ء ؿ إاى
االاكـ كاخط طائف ف ااوكاعد االا يرء ف عاى خءر االوؿ ك يي ٌ
ايءج

لاك ؛ م اه ع ارة عف إ

اا راحؿ ) ااطبلقا خء ار نك كال(
اا حدد اا راحؿ

)(1

خير ىخؿ
اع خءركرة اااشاط اا حثع إاى ياظءـ دقءؽ ي ٍ

ا جلؿ االدءد ف اا احثءف ءش ركف اا ارج ااطرءؽ ااكا ح

ك ف اطاؽ االعي اد عاى المنيج السيميولوجي؛ ااذم ء حث نع اظ

االبل ات خكال فاات

اجد عدة ايجاءات ك وار ات؛ حءث يءو

لمقاربة السيميائية
د اُ
ع اء يأ ُّ ؿ اادالا ك

اغكء

ـ ءوكاء

ـ حرفء

)(2

(بغض النظر عن التنوع االسمي السيميولوجيا ،والسيميوطيقا)" :ف ٌؿ

ف حءث شفارا ك اءيرا ك ف حءث إاياجرا

1

نحص ألا اطرا ك يفخءر افءفء اشيغاارا
ٍ
)(1
كا ٌ ا فاف ااردؼ األخاس ف كرائه ءريفز عاى يش ءص ظاءرة يكا اء
كاخيل اارا كيكظءفرا"

شفؿ

لء اا حث نع دالا االءوكف ااخءا ائع االاا ر اايارء ء كاآلاءات اافاء اال داعء
ٌ
ي ٌخط نع اظ اايكا ؿ نإااا ا يراا قصدا وعمدا ( التبرير العممي الحقا يذكر) يحاءؿ حيكل

اافءاـ ااكثائوع ااثكرم ااو ءر خء ءكاكجءا " "J’aihuitans
الافراده ج ا

ف اا

ائص يي اشى كاشفااء اادراخ

ف إ داع " ،"René Vautierكذاؾ

ف ءف قكائـ األنبلـ اا غار ء ااثكرء

فصل في الخمفية اإلجرائية لمدراسة).
ااكثائوء اا ياح عاى اا ا ات اارق ء (االتجاه السيميائي ُي ّ

)(1أؽّل ثٓ ِوٍٍِٕ ،ٟب٘ظ اٌجؾش اٌؼٍّ ٟا ٟػٍ َٛا٦ػٚ َ٩ا٨رٖبي ،كٛ٠اْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ ،اٌغيائو .ٓ 95 ،1ٛ ،َ 2003 ،
) (2عّ ً١ؽّلا ،ٞٚا٨رغب٘بد اٌَ١ّٛٛ١م١خ ) اٌز١بهاد َٚاٌّلاهً اٌَ١ٛٛ١ّ١م١خ ا ٟاٌضمباخ اٌغوث١خ( ،اٌطجؼخ ا ،ٌٝٚ٤اٌّغوةِ ،ئٍَخ اٌّضمف اٌؼوث،ٟ
.ٓ 8 ،َ2015

63

مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102

كااى جااب اا وار ااخء ءكاكجء اعي داا نع دراخياا عاى اخي داـ اا لطءات اايارء ء

كءذا

االخي داـ ال ءلاع يط ءؽ اايحاءؿ اايارء ع أخخه كقكاعده اا لركن ااذم ءردؼ إاى "يوخءـ اال ؿ
اال داعع إاى ع كر"

)(2

كاا ا فاخيشارة اايارءت يخ ح اايلا ؿ ع" ااظاءرة اال داعء فكاقل
)(3

يارء ء ارا ظركنرا ك خ ا را"

ناايارءت ءك اايجر اا دكا ااجاس اا شرم كاا احث ااحؽ نع

اإلنادة ف ءذه اايجر نع م ءداف ف اا لرن .
نإف حثاا ءلي د عاى اا لطءات اايارء ء كاايع ءكنرءا اايارءت ااخءاخع

ااطبلقا ف ءذه اااوط

االجي اعع اإلعبل ع كااخءا ائع اا اطو اا غار ء نع اافيرة االخيل ارء يل ؿ عاى يأطءر حرب
اايحرءر ااجزائرء ( رغـ ااجداء اايع ال يزاؿ قائ
يكثءوء

طاحع ااثكرة كااحرب)

حكؿ

لاك ات

رء إعبل ء كخءا ائء .

مدونة التحميل( المبررات العممية الختيار العينة)
لد لاءا اخيطبلعء الاكاف اادراخ عاى ااش ف االاف كيء
 -نع اطار حرؾ اا حث " ،" Googleق اا إد اؿ اافا

يح ااا عاى اايااع:

اا فياحء اايااء :

"  ،" le cinéma militant en Algérieايائج اا حث خفرت عف ج كع قكائـ ءع :
 .1قائ

ف اا كاقع اا ي

ك ا ات خءا ائء
 .2ااوائ

اا

نع جاؿ ااخءا ا ااكثائوء ااثكرء ( ءف جبلت اافيركاء

غار ء )

فاات يكج

ع بلحظ يفرار ش ص "." René Vautier

اا كاقع االافيركاء اايااء :

جدكؿ رقـ  :1ء رز قائ

اا كاقع اا ي

1

نع جاؿ ااخءا ا ااكثائوء ااثكرء

الموقع األول

الموقع الثانً

الموقع الثالث

www.maghrebdesfilms.fr
René Vautier l'algérien

www.Indésens.org
René Vautier Cinéastetémoin des luttes du
20ème siècle

www.zeughauskino.de
René Vautier
Eine Werkschau

در :إعداد ش

ع اع عاى لطءات اادراخ االخيطبلعء عاى حرؾ اا حث "" Google

 .3نرزت اا كاقع عف

ااػ"Une filmographie est une liste de films liés par (* "la filmographie

certains critères. Par exemple, la filmographie de carrière d'un acteur est la liste des films dans
) (1ػجل اٌٛاؽل اٌّواث ،ٜاٌَ١ّ١بم اٌؼبِخ ١ّ١ٍٚبم ا٤كة ِٓ:أعً رٖٛه ّبًِ ،اٌلاه اٌؼوث١خ ٌٍؼٍِْٕٛٚ َٛهاد ا٨فز٩ف،اٌّغوة.ٓ72000 ،
) (3)ٚ(2صبِو اثوا٘ ُ١اٌّٖبهٚح ،إٌّٙظ اٌزبه٠قِٕ ،ٟجو ؽو ٌٍضمباخ ٚاٌفىو ٚا٤كةْٔ ،ود اٌَجذ  ٧٢آماه (ِبهً) ،٧٢٠٢اٌي٠بهح ،3112/2018
اٌواث.http://www.diwanalarab.com/spip.php?article22663 :ٜ
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lesquels il est apparu; La filmographie humoristique d'un réalisateur est la liste des films

 حءث ي ـ اا دكا،" René Vautier" اػ

)humoristiques réalisés par un réalisateur particulier.

J’ai "  كقد افت ااي اءاا إخواط اافءاـ ااكثاقع ااو ءر.) نءا ا فؿ ا اطه47-46 ( : ااشا ا

)(1) Luxembourg " نع اا كاقع ااخا ؽ كا ص ي اءؼ ايوىhuit ans
.ا دنلاا إاى اا حث فثر كق دا عف اءء ءذا اافءاـ

نرك اادر ااذفر

" نيح ااا عاى اا واؿ اايااعGoogle" إد اؿ عاكاف اافءاـ فل ارة دالاء عاى حرؾ اا حث.4
1

[Following initial description of French modernist cinema] :كاا كخكـ ػ

خاشرحرا الحوا نع

" René Vautier"

اػ

األع اؿ اافءا ء

( اا واؿ ءشرح خ اب ا يفائه ف قائ
.)" جزئء ءكء اافءاـ"اا طاق اايواء

كج را يح ااا عاى قاايءف نوط

"Youtube"

" عاى اJ’aihuitans "  اا حث عف نءاـ.5
:ي ثاف اافءاـ ااو ءر ء ا عاى اايكااع

" :ي را

 ءحكم يلرءفا2012 ارس18 " نعMP4" ءغ

 طاؽ:Nonaumusee1  قااة-

Le film de Yann le Masson avec les enfants ayant subi l'armée française durant la guerre

. d'Algérie"
1961 ": ءحكم يلرءفا ي را2007 ارس16  نع، p240  طاؽ اكعء:shortfilm07  قااةdans un camp de refugiés en Tunisie. Les enfants expriment toute l'horreur de cette
"guerre. Le visa de censure lui sera accordé en 1974, 12 ans après la guerre d'Algérie
. ككقع اال يءار عاى ااوااة األحدث ف حءث اإلطبلؽ م ااوااة األكاى

المدخل النظري لمدراسة

" اايكا ؿ ءك اا ءفااءزـ ااذم كاخطيه يكجد االبلقات: " Cooley Charles" ءوكؿ شارؿ فكاع
ف فؿ ر كز ااذءف ع كخائؿ ي اءغرا ع ر اا جاؿ كيلزءزءا نع

اإلاخااء كييطكر إاه ءي
(1)

".ااز اف

نرك رذا اا لاى؛ جكءر االبلقات اإلاخااء ؛ ءخاءـ نع اوؿ اار كز ااذءاء كي اءغرا كخائؿ اغكء
.) لرنء غائءيه ك و دءيه اا ارزة( اا لد اا لرنع ك ااكجدااع ك ااحرفع

كغءر اغكء فكظءف

* https://www.google.com/search?sa=X&q=Filmographie&stick=H4sIAAAAAAAAAONgecQYyC3w8sc9YSmPS
WtOXmN04uIKzsgvd80rySypFNLgYoOy5Lj4pLj0c_UN0tOTsi2KNBikeLiQEpcTftWHGJj4WAUYOABAEsKPS5WAAAA&ved=2ahUKEwjiqpvb_MrfAhXN_qQKHaIB5oQ6RMwC3oECAcQBA&biw=1366&bih=582#duf3=0,duf3-2-12
(1)

RevueRENÉVAUTIERL’ALGÉRIEN,Cinéma Les 3 Luxembourg http://www.les3luxembourg.com/ , publié le:
11/15 avril 2012, consulté le :30janvier 2019, le
lien:http://www.maghrebdesfilms.fr/IMG/pdf/dp_vautier_v_28_03_12.pdf
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نفثءر ف اا احثءف ءيااكاكف اايكا ؿ فكظءف ااثوان

اايلاءـ كاايلاـ ؿ ءلي ركف اايكا ؿ فكظءف

اا ج ش ء اافرد.
كعاى كل اا خاَّ اايع ااطاؽ ارا اا احث ااركخع ذك الجنسية األمريكية" جاكوبسون
" "Roman Jakobsonفي وضعو "لمنموذج الوظيفي التواصمي" (( (2اايا ع اا درخ ااشفبلاء )

ءلد اافءاـ ااكثاقع ااو ءر "  "J’ai huit ansصناعة ابداعية ط لت اا شرد ااثكرم ن ف حءث
اا

كف ءك "عممية تواصمية مقصودة" ييجاكز اإل بلغ إاى اادالا كك ع اا شاءد نع حاا

ي اءع ذءاء كافخء

خيل ا فؿ كخائؿ اايكا ؿ اإلاخااع ف فا ات ر كز

كر ءوكاات

كحرفات– األاخاؽ اااغكء كغءر اااغكء  -ردؼ اايأثءر عاى اا ياوع ف جؿ اخي اايه كيشفءؿ
خاكفه كاقفه كاألءـ يفكءف إدرافه اؤلشءال اا ادء

ااففرء كاايارء ء ك اايااع يشفءؿ اظكره االااـ

اا ارجع.
) (1عّ ً١ؽّلاِ ، ٞٚفَٛٙاٌزٛإً:إٌّبمطٚإٌّظٛهاد ،كٛ٠اْ اٌؼوة ِٕجو ؽو ٌٍضمباخ ٚاٌفىو ٚا٤كة ْٔ ،ود ا٤ؽل 31كَّ٠جو ،2006اٌي٠بهح 28:
ٔٛاّجو ، 2018اٌواث http://www.diwanalarab.com/spip.php?article7229:ٜ
((2عّ ً١ؽّلأ ،ٞٚظو٠بد ٚربئف اٌٍغخِ ،لٔٚخ ِمب٨د ك.عّ ً١ؽّلا ٞٚا ٟاٌمٖخ اٌمٖ١وح علأْ ،ود ا٤ؽل 22أاو ، 2012ً٠اٌي٠بهح 31:كَّ٠جو
 ،2018اٌواث .http://jamilhamdaoui.blogspot.com/2012/04/blog-post.html:ٜ

ك االا عاى ا خ ؽ ء فااا ف الي ر اافءاـ ااكثائوع ااثكرم "عممية خطابية تواصمية مقصودة"

ّْ
ءشفؿ نءرا "التواصل الوظيفة األساسية لمغة" م ف اافءاـ ا ءك إال "لغة تواصمية" ياؾ ءع(ما
يدعم البنية المستيدفة األولى بنية الخطاب السمعي البصري).

شفؿ رقـ 1 :

طط ء ثؿ عاا ر ع اء اايكا ؿ حخب جافك خكف
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ِ
المرجع ( الموضوع)
الرسالة

ِ
المرسل

........

........

المرسل إليو
َ

قناة االتصال

اا

در :ر كاف ااو

ااع ك خا

الرامزة (لغة التواصل)

االفش  2007ـ ص143

شفؿ رقـ 2 :

طط ء ثؿ كظائؼ ااا كذج اايكا اع
الوظيفة المرجعية

الوظيفة التعبيرية

................
الوظيفة ِّ
الشعرية

........

الوظيفة الندائية

وظيفة إقامة اتصال

وظيفة تعدي المغة /المغة الشارحة
الشارحة
اا

در :ر كاف ااو

ااع ك خا

االفش  2007ـ  146ص

ك لد ظركر فيا ات "درءدا")  ( Jacques Derridaااوائ
كاا

اا

رء

رء

عاى اا ثاؽ ااخء ءكطءوا اايكا اء

يـ إ ان اٌٛظ١فخ األ٠م١ٔٛخ) اٌجظش٠خ (فكظءف خا ل يردؼ إاى يفخءر دالا األشفاؿ

األاكاف كاا طكط األءوكاء ؛ كذاؾ غء اا حث عف اا اثا ك اا شا ر
67
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اا

رء ك رجلرا اإلحااع

يح ؿ نع طءايرا كظءف

لاى ف ج ءع اا ايجات اا
رء ك ءوكاء

.

() 1

كااى جااب اا اظكر اايكا اع خادعـ ءذا ااطرح

رء ك األءوكاء كاا كر اايشفءاء

وكا " "Julia Kristevaنع فيا را " عاـ

إف ا قد ه اافءاـ ااخءا ائع اعي ادا عاى ااركاءات ااو ص -م اعي اره ا ا -ء فاه ف
اااص"؛ ٌ
ءد ج ياوءه نع يرفء بل حه ك ذاؾ لدة شفاؿ "فأف ء لرـ نع ك ع األ طاؿ ءيو اكف
طرءو الشلكرء االيجاءات اايع ءلٌركف عارا كاألدكار اايع ءوك كف را كااحاكؿ اايع يود را
ا شفبليرـ" (( )2ما يدعم البنية المستيدفة الثاني بنية النص الخطي) ءذه اا خا ارل ارا
بنظرية "النص الفيممي" "ااذم ءل ر عف " طاب شا ؿ اجد دا اه

ي دـ ك كع اادراخ

ا

فان اايبلز ات ااثوانء

االجي اعء

اإلءدءكاكجء كاافاء اايع إ فاارا ف ياظـ نع شفؿ اظ

ا ء  ...نرك فءاف م ظاءرة ككحدة ذات كجكد كارد اجي اعءا"

() 3

ايففءؾ اادالئؿ كاار كز نع

اافءاـ ااكثاقع ااو ءر "  ،"J’ai huit ansك اايااع االخيلاا وار اايحاءؿ ااا ٌع اافءاـ ييحءااا
كرة ااثكرة اايحرءرء ااجزائرء ف بلؿ
ًا لرن ي ياؼ اادالئؿ كاا لااع اا ٌ اء اا ي ري ط
اااص) اايع يي ثؿ
يجزئ اءيه إاى فكاات
خاخء خيل اءف دكات اايحاءؿ اافءا ع(ااطبلقا ف ٌ
ٌ

نع ثبلث ا اذج ف رل (:)4

جدكؿ رقـ  : 2ءك ح دكات اايحاءؿ اافءا ع
األدوات الوصفٌة
)(Instrument descriptif
التقطٌع التقنً
)(découpage technique
قائم على مبدأ تفكٌك عناصر لغة السٌنما
( الشرٌط الصوري ،الشرٌط الصوتً،
البٌانات المكتوبة)
وصف صور الفٌلم
)(Description des images
تحوٌل المُعطى الصوري إلى مُعطى كتابً

األدوات الشاهدٌة
)(Instrument citationnels

األدوات الوثائقٌة
)(Instrument documentatif

نسخة من الفٌلم
)(Extraits de Film
اعتماد أدوات capture, ralenti ...

المعلومات السابقة لبث الفٌلم
كالسٌنارٌو ،المٌزانٌة ،المقابالت الوثائق
قبل عملٌة البث

الوقوف على الصورة
)(Arrêt sur image
تجمٌد مإقت للقطات الفٌلم مما ٌسمح
بقراءة مكونات الصورة الفٌلمٌة

المعلومات الالحقة لبث الفٌلم
ملصق الفٌلم وصور الدعاٌة

التجزئة
)(Segmentation
متعلق بالوحدات السردٌة وذلك بتحوٌل
المكتوب إلى معنى
اا در :إعداد ش ع اع عاى لطءات:
Patrice Parvis, L'analyse des spectacles, Ed Armand Colin, Juin 2005, P 103.
Aumont Jaques, Marie Michel, L'analyse Des Films, Nathan, 1989, P 51.
Michel Marie: Lecture du Film, Paris, Albatros, 1976, P54.
1

)1(1ػّبكٔ ،ظو٠بد ٚربئف اٌٍغخ  ،اٌٖفؾخ اٌفبَ٠جٛو١خ" اٌٍَبٔ١بد ْٔ" 29، FPEود ا :ٟكَّ٠جو ،َ 2013
،https://www.facebook.com/permalink.php?id=618644004860682&story_fbid=629209027137513ى٠بهح اٌّٛلغ :عبٔفٟ
.َ2019
()2ؽَٓ اٌَٛكأ ،ٟلوامح اٌّوئ١بد(كهاٍبد ا ٟا٦ػ َ٩اٌّزقٖٔ) ،ا٤وبك١ّ٠خ اٌؼوث١خ اٌّفزٛؽخ ،اٌلّٔبهن .61ٓ ،َ2009، 1ٛ،
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ك كقكنا عاد الوظيفة اإلعالمية اا طاب حؿ اادراخ (ما يدعم البنية المستيدفة الثالثة بنية
الخطاب التداولي )؛ ااذم ء فف يأثءثه بعناصر الدارة اا يحرف

ف رخؿ

رخؿ إاءه اا رجع

ااشفرة كقااة االي اؿ كذاؾ يط ءؽ ا كذج " "Welbor Shrumاعي ار اا طاب اإل داعع
اايكا اع اافءاـ ااكثائوع اد ج نع ااحوؿ اإلعبل ع اش كاءيه اا

نع ر كز لءا

نؾ اا خيو ؿ اار كز كنر را ثـ اخيجا اا خيو ؿ.

(5

در( اا رخؿ)

ءاغ ااففرة

شفؿ رقـ  :3ا كذج " "Welbor Shrumاايكا اع
تحويل األفكار إلى رموز
المصدر

الوسيمة

تحويل المعاني إلى رموز
المستقبل

الرسالة
االستجابة
رجع الصدى
مجال الخبرة المشتركة
اإلطار الداللي

اا

در :فاظـ ؤاس

طاب اا كرة االي ااء كءذءاف االكا

عااـ اافيب ااحدءث رءد األردف  2008ص.81
)(3

JacquinotGenévrière,Imageetpédagogie,EditionsPUF,Coll.L’éducateur,Paris,1977,P193.
AumentJaques,MarieMichel,L’analysedesfilms,Nathan,1989,P39.
()5اٌَ١ل ػٍٛ١ح  ،اٍزوار١غ١خ ا٦ػ َ٩اٌؼوث ،ٟاٌ١ٙئخ اٌّٖو٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ،اٌمب٘وح.10ٓ ،1999 ،
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ضبط المفاىيم
ا

ط ي كر اادراخ

اخيكجب عاءاا ااكقكؼ عاد ج كع

ف اا لااع كاا

طاحات اإلجرائء

( اايع ير اا) اريفز عاءرا نع يك ءح خار اا حث ي ثات نء ا ءاع:
الفيمم الوثائقي الثوري اجرائيا

ءك ا كذج ناع إعبل ع ءحكم خردا احوائؽ يارء ء ( كاقؼ اف ات حركب كثكرات) خجات ق بل
ىء ً
لرض ف بلارا اا ي رج خيكءات ج ااء ءخيحءؿ اايلاطع لرا حءادء
الفيمم القصير" الوثائقي الثوري" إجرائيا:
عاى

كل يغءرم اإل داع كااج ااء ااذم ا

طاو .

ك إاى ر د كحداير ا نع اافءاـ ااو ءر" ااكثائوع

ااثكرم" "  ،"J’aihuitansخكؼ اي اى فركـ اافءاـ ااو ءر ااذم ك ع
فك ر اف" " " Paul Koopermanكنؽ اا طكات اايااء :

ائ ه اايط ءوء " كؿ

جدكؿ رقـ  : 3ءك ح عاا ر ي اع فركـ اافءاـ ااو ءر اػ " كؿ فك ر اف"
حوار الفٌلم القصٌر ،وجب صٌاغته بشكل نتحرى فٌه
تقدٌم الشخصٌات ،الحبكة والموضوع
 اعتماد التعالٌق فً مدونة الفٌلم المختار-عامل االنسجام والتوافق الفكري والتقنً بٌن األفراد
القائمٌن على العمل السٌنمائً
 على الرغم من االختالف الثقافً والبٌئً لطاقم الفٌلمالقصٌر " " ،" J’ai huit ansإال أن القضٌة
الجزائرٌة جمعتهم تحت غطاء االبداع واإلخبار
عملٌة تحوٌل السٌنارٌو إلى متوالٌة صور مخطوطة
بالٌد أو عبر برامج خاصة  ،لتسهٌل وتنظٌم التصوٌر.

السٌنارٌو)(script

فرٌق العمل )(support

القصة المصورة ()Story-board
البناء )(Structure
التصوٌر)(Shooting
الشكل ((Shape
العرض () Screen
اا

وضع خطة إلتباعها على موقع التصوٌر
(  (Locationمع توفٌر كل اإلمكانٌات المطلوب
تواجدها .
عملٌة التصوٌر وما ٌترتب عنه من تواجد فنٌٌن
وتقنٌٌن تمس كل حرف السٌنما
مرحلة مابعد اإلنتاج والتصوٌر ،تتضمن المونتاج ،
الموسٌقى ،المإثرات الصوتٌة ،الفٌلم السالب واالٌجابً
العرض أمام الجمهور فً دور العرض السٌنمائٌة،
على التلفزٌون عبر مواقع التواصل االجتماعً أو
منصات السٌنما.

در :إعداد ش ع اع عاى لطءات:
Paul KOOPERMAN, Writing Short film Script: a student guide to film-making, 1st ed, Insight
Publications, Australia,2010,P5.

االبداع اجرائيا:
ففالة خ

كقدرة ي كءر اا جرد كاا لءش اايفاف نع يحوءؽ اايكااج ءف ااحاـ كااكاقع اخيح ار

اا ا ع كيحءءف اا خيو ؿ إظرار اا رئع كاابل رئع .
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الخطاب اإلبداعي:
يـ يااكؿ اا طاب اال داعع نع اافاكف كاالاكـ عاى اطاؽ كاخع ،ال خء ا نع اافاكف اا خرحء
ا احا اا إاى ي اع ءذا اايااكؿ كيفءءؼ عاا ره كنؽ دكا اادراخ حءث ف :

كاا ٌشلرء

اادراخات اااودء اافبلخءفء حددت رفاف اا طاب اإل داعع ي دارخ ثبلث عاا ر :اا دع األثر
كاا ياوع؛ نفؿ عا ر ءايوع كءوكد االا ر اا كااع اراء إاى نلؿ اا شاءدة اعي ارءا قرالة

الاا ر االرض كاايع ءع حخب "آف ك ر خفءاد" ييفكف ف خيكءات رئءخ
كحدة يااغ

إلحداث األثر اا رجك ارا نع اا ياوع كءع:
شفؿ رقـ  4 :ء رز

اا

در :إعداد ش

يي ٌشفؿ اجي اعرا

طط خيكءات اا طاب اال داعع

ع اع عاى اا لطءات اايااء ي رؼ:

 طءاؼ رشءد رفاف اا طاب اإل داعع ؤخخ اااكر ااثوان كاإلعبلـ اشرت نع 08/09/2009 :اازءارة 13 :جاافع  2019اا ار ط:http://www.alnoor.se/article.asp?id=56974

-

ع د اإلاه اا ائغ اا طاب اإل داعع ااجاءاع كاا كرة اافاء (ااودا

كيحاءؿ اااص) اا رفز ااثوانع االر ع اادار اا ء ال ااط ل

 1997 1ـ ص.263:

الخطاب اإلبداعي اجرائيا :
ع اء

اال ك اؽ ااياج طا ع نءا ع ا جدءد نع

ءاغيه كاف فاات عاا ره خا و ااكجكد (

اايخجءؿ ااو اع) ء له اا دع (اا رج) ا لطءات اإلدراؾ ااكاقع كاا ءاؿ نع اػبكح رّضٍٗ١
ِبٔؾب ٌٗ ّىٚ ٩رؼج١وا ِقزٍفب.
الوظيفة الجمالية اجرائيا:
ءك اال ء فع يحكءبل عاى ااح كا اا رجلء "اايارء ء " اا ي

ا نع اافءاـ ااكثائوع

فءاف إ داعع نءا ع ءحي ؿ عدءد ااورالات.
التحميل السيميولوجي لمفيمم الوثائقي القصير " "J'ai huit ans
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أ /بنية التجمي (الخارجية) لمفيمم الوثائقي القصير " "J'ai huit ans

ك ؼ االاا ر اا يجاء نع الفيمم الوثائقي القصير "  "J'ai huit ansف ااطاقـ يواءات كخائؿ
ث ...ياؼ االاا ر اا ادء اادا ا نع ع اء إاياجه شفبل ك ثٌه:
ٌ
ممخص الفيمم Synopsis

يـ ي كءر ءذا اافءاـ ااو ءر خ ار بلؿ ااثكرة ااجزائرء
يـ ج لر ا عاـ  1961ـ ف

اخيادت ااو

عاى رخكـ طفاؿ جزائرءءف

ءـ ابلجئءف نع يكاس ف ق ؿ شار ع" " Jacques Charbyكنراايز

نااكف " "Frantz Fanonك ف ثـ يحكءارا ف ق ؿ " " René Vautierاففرة نءاـ ق ءر ف إاياج
حاءا ااجرء

كرءس كدءف .ءل ر األطفاؿ

عف رعب ءذه ااحرب اايع ج ريرـ كعائبليرـ عاى

اافرار ف بلدءـ ..اءيـ حظر عرض اافءاـ ف ق ؿ ااشرط اافراخء

(

ط  17رة) ك احت

يأشءرة اارقا نع عاـ 1974ـ ر ص االرض لد اثاع عشر عا ا ف اراء ااحرب.
جدكؿ رقـ  : 4طاق يواء اافءاـ ااو ءر
المدة /عام اإلطالق
سٌنارٌو
تصوٌر
مونتاج
موضوع الفٌلم
اإلخراج
نوع الفٌلم
جنس الفٌلم

بطاقة تقنٌة للفٌلم القصٌر
'Année : 1961/ Durée : 8’/ 9:12
Scénario : Olga Varen (Sous le nom d’Olga
Baïdar-Poliakoff), Yann Le Masson, René
Vautier
Image : Yann Le Masson
Montage : Jacqueline Meppiel, Olga
Poliakoff
Thèmes : Guerre d’indépendance
algérienne
Réalisateur(s) : René Vautier ,BaïdarPoliakoff, Le Masson Yann
Type : Court métrage
Genre : Documentaire antimilitariste

جدكؿ رقـ  : 5اا اء اا ارجء اا وطع اافءا ع عاى ااءكيءكب (اا لاك ات /اايلاءوات)
العنوان

j-ai-8-ans.mp4

المشتركون

5 618 vues
التقٌٌم

التعلٌقات
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- nonaumusee1
-Ajoutée le 18 mars
2012
-Catégorie : Actualités
et politique

القناة

امتٌازات
االختٌار على
القناة

-Licence:
Licence Youtube
standard
اا

در :إعداد ش

ع اع عاى لطءاتhttp://www.youtube.com, 10 juin 2018 :

ب/البنية السطحية لممقطع الفيممي عمى اليوتيوب
ااخطحء -حخ اا -عاى ر ع فكاات ارل أارا خاخء نع ع اء يففءؾ اا طاب
يخياد اا اء ٌ
اإل داعع إاى جزال-ثّؼ١خ اٌزمط١غ اٌزمٕ- ٟءخريؿ لرا ر د االاا ر اا اائء اادا ا نع ع اء
يرفء ه ف كخءطءف اغكم ك ءوكاع:
 اٌزمط١غ اٌزمٕٟءع ع اء يففءؾ اافءاـ كيجزئ اءيه إاى كحدات نءا ء

غرل ف إطار اوط ك شرد ألءداؼ

ي دـ اايحاءؿ كءذا اف ءيأيى إال اااجكل إاى يواء اايوطءع اافاع" " le Découpage techniqueكقد
ي اءاا كحدة اا شرد نع اايحاءؿ األدكايع اافءا ع.
( Scèneثا.
دقٌقة)

)( 00:49

المحتوى الصوتً

سكون

( Scèneثا.
دقٌقة)

سلم اللقطات
l’échelle des
Plans

)( 00:49

SC1
)(2:10-00:49

SC2
)(3:03-2:10

SC3
)(7:39-3:03

SC4 (9:12)7:39

مإثرات صوت
الرصاص

مإثرات صوت
المنبه
+تعلٌقات االطفال
باللغة الفرنسٌة

موسٌقى بآلة
السنٌترة
+تعلٌقات االطفال
باللغة الفرنسٌة

موسٌقى
+تعلٌقات االطفال
باللغة الفرنسٌة

SC1
)(2:10-00:49

SC2
)(3:03-2:10

SC3
)(7:39-3:03

SC4 (9:12)7:39

لقطة مقربة )- Plans Rapproché (P.Rلقطة قرٌبة ) -Plan Gros(G.Pلقطة قرٌبة جدا
لقطة قرٌبة جدا (أو لقطة مضافة) Très Gros Plan (T.G.P) ou Insert

 اٌّى ْٛاٌغشدٞك ا ء طاح عاءه ل ار اافءاـ كااذم ءوكـ عاى ثاائء  :ااف ال ااخردم/ااف ال ارج ااخردم؛
السرد ،حءث ءخياد اافءاـ ااكثائوع
اافءا ء ءك ّ

ءحدد ءذه ااف الات ف ي ريفز كحا ؿ ااو
نا ٌ
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كاه ف دإ

السمعية البصرية عاءه( أي السرد) نع اال
ااثكرم دكا اادراخ فج ٌؿ الخطابات ّ
ا ءفشؼ عف عٍطخ ٌغ٠ٛخ يي ظرر ع ر ااوص كااحكار؛ م ال ّنص.
احفع ااو
ى
ءي ظرر اٌّى ْٛاٌغشد ٞف ٟااف الءف ارج ااخردم كااخردم ف ا ءاع:
اٌفضبء خبسط اٌغشد ٞكءي ثؿ نع:

اٌّؼ١بس اٌّىبٔ: ٟيحدءد ااف الات اا فااء اا ي د ىج نع اافءاـ ااو ءر.اٌّؼ١بس اٌضِٕ: ٟيوخءـ اااحظات ااز اء اا حكرءجدكؿ رقـ  : 6ااف ال ارج ااخردم
المعٌار الزمنً :ال ٌتجلى بالمفهوم الصوري إنما عن طرٌق
التخٌل مصدره الحكً
تعاقب اللٌل والنهار ٌظهر باإلسقاط على الرسومات ،من خالل
األلوان والكادرات

المعٌار المكانً :ال ٌتجلى بالمفهوم الصوري إنما عن طرٌق
التخٌل مصدره الحكً
القرٌة الجزائرٌة المستهدفة من المستعمر
الهروب عبر دروب الطبٌعة جبال ،غابات ..والحدود
الوصول إلى بر األمان مخٌمات الالجئٌن بتونس

ف ءاا كايرج

ءذا اا فكف؛ اعي د اافءاـ ااو ءر عاى اظاـ ( خاكب) نرااؾ دااءاؿ -ااذم

ءوكؿ " اه عاى اا ؤاؼ ف ءجد ااو
يوخءـ اص اافءاـ إاى ث ااء

افخه ك ف ءركءرا شفؿ

حءح ك شفؿ فاجئ-)1(".كذاؾ

شاءد عاى طكؿ ' 9:12حءث ي فف " "René Vautierع رءا ف

إدارة وعي اا يفرج اخيردانا لالوعيو اايرفءز عاى اا ؤرة االاطفء كاإلاخااء ( ااواب كااركح) نع

اااص ااففرة نع فاجئ اا ياوع ل اء اوؿ ي كرات عف فركـ ثاائء "الجريمة والبراءة"ع ر خرد
طع يجااس نع كحدة ع كء فا يءار ج ااع نفاف اايرفءب) اا كاياج( اديرا ااحءكء نع
يحوءؽ ذاؾ فاه كنع اال خردم ي اخؾ ك خي ر ي اعده غءر بلحظ افاه ا كس نع
اايرقب.
كءيفءؼ اااص حخب " "René Vautierع ج كع

ف اإلشارات اار كز االبل ات كااوكاعد

(إءواعء إظرار كا فال كجكه األطفاؿ اارخك ات اايع كرغـ عفكءيرا
اا شاعر كاايكجرات كاألاكاف اا خي د
األحداث كاايكير األ ءر نع ااك كؿ اااخ
لاد اجي اعء
ار ط ا يي

اد

كحانا

خءا ائء اااحظات يحفءزء االخيربلاء

فـ ف

أخاكء

و
لاف يواءدء ( ذات
اااص دائ ا( اءس نوط إل داع

خءاخء كثوانء ) اا يلارؼ عاءرا نع اافيرة االخيل ارء كااا ااء

كافف ء ن ا

اه ياؾ اا لااع -اا و كد إرخاارا  -اكع لءف ف ااج ركر حخب اافيرة اايع

طا كثءونا حرف اا كرة اايراي ء
ءيلرض ارا اا ادة اافءا ء ؛ ناا فكف ااخردم ءا ءاا اري ط اري ا ن
يارة ك اا يخارع يارة رل ع اا ؤثرات اا كيء كحفع األطفاؿ؛ كف ا شراا ٌف اا لد اايداكاع
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يغءر ك ا اط االءش كااثوانات (اءس ف ا ءك نع اافيرة اافكاكاءااء

اا يلارؼ عاءه

اافكاكاءااء كع ر ااحداث اااخ ااجزائر اا اطو اا غار ء كحيى األ ـ األ رل) .

ا لد اافيرة

1

 اٌجٕ١خ اٌؼبٍِ١خييحدد ف بلارا ااش

ءات اافاعا اارئءخ اا يجاء اا ي ثا نع األطفاؿ كااش

ءات اا ي ءا

اايع ييجاى ف بلؿ ااحفع كاارخك ات  :ءااع األطفاؿ ااثكار االخفرءكف عكاف اإلغاث
كحيى ااحءكااات .ع يغءءب اادءفكرات يجاءا كح كرءا ي ءبل ااورء اا اازؿ حوكؿ ك دكات اازراع
كاألخاح ...

نرـ يخل طفاؿ(

ؽ و
حاءا اارجكـ ااحوءوءكف) فارـ ذفكر ءيااك كف ااظركر اخيغ ار ً
كقت ف -4

 2ثا ذكك بل ح ياـ عف نوداف اا رالة كاايلب ااافخع كعدـ ظركر اإلااث نع حءف يكاجدءـ عاى
اارخك ات ء ا راجع إاى ط ءل اا جي ع اا حانظ عاى اارغـ ف نوداف غا رـ آل ائرـ ءلاع
ءياـ.
 اٌّى ْٛاٌخطبثٟكءو د ه عاا ر اا طاب اإل داعع نع خيكءايرا اااٌغكم كغءر اااٌغكم ااك لء كاايأخءخء ؛

حءث اه ء
األاظ

ط نع اص ا ااي ار ط اا اص اا كر ك كادات اا لاى؛ م اايرفءز عاى اخي راج

اا كرء اا ايشرة نع اخءج اااص.

اٌّغز ٜٛاٌٍغ: ٞٛءاوخـ إاى شوءف

النص الفونولوجي ااذم ظرر نع االخيرخاؿ ااو
لظ ه حفع شحكف االكاطؼ يي ااه نيرات

ع اؤلطفاؿ يااك ا عاى األحداث ااذم نع
ت؛ نء ا ء ص شفؿ اايافظ نفاف عف طرءؽ

األ كات ااذفكرء ا رة حادة نع لض األحءاف كا رة ءش حءااا
اايع فاف عاءرا اا حاءا حءف اخيذفار اا داء ات كاايويءؿ
اافراخء .

النص المكتوب ظرر نع االخيربلؿ

رل يلفس اا د ات ااافخء

كف اايافظ نفاف اااغ

ا

فار عاى خكاد عاكاف اافءاـ

ي رة عف اافءاـ ك ا القاه ف حظر كالحوا ظرر االاكاف رة
حد األطفاؿ اا حاءا.

حك ا ااطاقـ ك ا ذة

رل اااكف األح ر

اري ط االاكاف" "j'ai huit ansاافلؿ اايارء ع كااد ار ع ااذم يدكر حكاه احداث ااو
عاى ااجرء

االاؼ اايويءؿ فثر ف اري اطه ل ر ااش

افء

م اادالا

ءات م ث ااء خاكات ف ااثكرة

ث ااء خاكات ف ااجرائـ ث ااء خاكات ف نوداف اا رالة.
( )1ووَ٠زٕ١ب وب ،ً٨رو ا٠بك كن اٌجبة ،وزبثخ إٌٔ إٌَّ١بئ ٟا٦ثلاػ١خ ا ٟا ُٙاٌجٕ١خ اٌؼبٛف١خِْٕٛ ،هاد ٚىاهح اٌضمباخٍٛ ،ه٠ب  ،كِْكٓ ،َ2013 ،
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اٌّغز ٜٛغ١ش اٌٍغ: ٞٛءاوخـ ء ا إاى
أ٠م/ٟٔٛطٛس ،ٞاافءاـ ااو ءر ءخرد ااحوائؽ ع ر فادرات جاٌرا ثا ي ءل ؿ اا كاياج دءا حرف

ارجء كنؽ إءواع يااغـ كاا ؤثرات اا كيء حءاا كاا كخءوى حءاا آ ر ءر طرا يلاءؽ أ كات

األطفاؿ ءخرد حءثءات ااجرء
كااو ا ات اا اكا
ااو ا ات ااكرقء )
اا كرة األءدءكاكجء

اارخك ات) اجيراح رخك ات يخرد يواءات اارخـ اا ائء

أاكاف دافا

حارة ءف ( األخكد األزرؽ األح ر كاا ريوااع دكف اكاف ك

كر نكيكغرانء عاى شافا
ااا كذجء

كريرم  ...كااذم ءثءر اا د

فثر ياؾ

ادل األطفاؿ نع اايفرءؽ ءف االخفر اافراخع كاا حء ااجزائرء

كحيى ااثكار( يظرر نع اا شرة اا ء ال كااخ رال اؤلكؿ كااثااع

إاى ي كءر ذات ااثكار

اا ش ء

وك ات طكاء

ا االا ر ااثااث ءذءب األطفاؿ

فرنع االاـ ااجزائرم اارفكع ااا اس اا كحد يشا ؾ

األءدم اي ءءزءا عف اا كرة ااا طء اآل ر)
ار د غا

اااغ اا كرء عاى اااغ ااافظء اا اطكق

ااش كص كاا ا يلاءوات األطفاؿ ااخردء كنيرات اا
نع اافءاـ ثاال خرد ااحوائؽ حخب اا

ك اا فيك

اغءاب ااحكار ءف

ت كاا كخءوى كالؿ ا يءار اااغ اافراخء

ر اط ءل " قضية الفيمم" " la cause du
رج فاف حي ءا؛ اظ ا

( "filmاالرض اا ارجع اادكاع) كفاف ف جالت ااظركؼ كايء اذاؾ( ع اه فاف اإل فاف
اايخجءؿ اااغيءف اافءاـ).
اٌّغز ٜٛاٌٛضؼٟ
*التراكمات السابقة لممتفرج (االجتماعية ،الثقافية)
اخءج ااي كرات اا ري ط
يجخءد ق

رذا اافءاـ يي ح نع؛ ا يءار اافف اايشفءاع إف

اافءاـ ااو ءر ناألطفاؿ ش لكف ثوان االاؼ ك لرنيرـ ااكاخل

اارشاشات اا خدخات ااطائرات ااخجكف

ح اايل ءر نع
األخاح كاالياد:

اواط اايخاؿ ع ر اا طكط اا فرر

كاالخافر ااذءف ءظرركف نع جؿ اارخك ات شرة ء ال

اا

اءءف

حجـ ف ر عف ااش كص األ رل

ك ااراداـ االخفرم نع ك لءات عدائء كعاى ء إطبلؽ اااار(عفس ااثكار ك األحرل ااوركءءف
نع ك لء االخيخبلـ رنع األءادم ك ااجثك ر ا).
افف اا وا ؿ ءاااؾ ي ثءؿ كاحءال ااا ط اا لءشع ااورل اايع فاات يلي د عاى اازراع ير ء
ااحءكااات( يل ء ار عف االخيورار اااخ ع ق ءؿ اارجك ات) كاا ال ااءدكء نع يكنءر ا ءخدكف ه
اار ؽ عاى

آايه((la galette

ا ءفشؼ عف ثوان اايلاكف ءف نرادءا كاغاث ااثكار.
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ف ا ءطرح اافءاـ ااو ءر لض اار كز اادءاء كااكطاء ؛ فاا خاجد كاالاـ ااكطاع عاد اقي ار ه ف
اااراء  .اافءاـ ءفشؼ اكعء اايلاءـ ااذم فاف ءياواه األطفاؿ ف إيواف ااغ اافراخء

ك جدءات

اارخـ كااياكءف..
المستوى التأسيسي
جماليات مستقاة من نظرة المخرج "" René Vautier
يظرر ءذه ااج ااءات ع ر األخااءب اا بلغء ك ظاءر اايجخءد كاايل ءر كءع ك اايااع يأخءس
او دء اإل داع:
 -اإليجاز :يكظءفه ظرر نع ا يءار ءـ عاا ر ااحدث ااذم

فى يحف ا نع إءواع اافءاـ

اؤلخ اب اايااء :
* إءجاز ألخ اب إاخااء :عدـ يكنر اا ادة اافءا ء اايخجءاء

ك يجاب ي كءرءا اا اشر اوخكة

اا كقؼ( اايويءؿ كاايلاءؼ ألءااع االطفاؿ كاألطفاؿ افخرـ) ف ا ف عاا ر اا ر -ااحوءو
ن اإل وال عاى ااغ كض فخب اافءاـ طا ع االاا ء

ناافؿ

اايارء ء  -اـ ءيـ اإلن اح عارا فا ا
ء فارـ ف ءي اءكا ع ًءؤالل ااءيا ى ( عاى اارغـ ف ف ءذا اايحكؿ ءيلارض ك لاءءر األنبلـ
ااكثائوء ).
* إءجاز د ار ع :اافءاـ ااو ءر كادكاعع اا اال اافءا ع قدـ األحداث ع ر كخءط ال ءيكجه
نع اايلاءؽ الءف اافا ء ار كذاؾ ي ثءبل اوكة اا لاى ااذم يحءؿ إاءه اارخك ات .

اشرة

 االعزؼبسح اٌشِض٠خ:يكظءؼ ءوكـ عاى ااياج اا لاى اار زم ف ييا ع اااوطات (شفؿ ك
شفؿ ك

كف اااوط األكاى كعبلقيرا

كف اااوط ااثااء )؛ نع حاا اافءاـ ااو ءر اشيغات دالا اارخك ات كي از ارا ع

اايلاءوات كاحظات اا

اا حء كااجرء .

ت يارة كاحظات اا ؤثرات اا كيء يارة

رل عاى ر زء األثر ااافخع

 االعزؼبسح االدٌٛٛ٠ع١خ:اافءاـ ااو ءر ااثكرم ءل ر عف جر اظر ناخفء كنفرء اا رج؛ ييلاؽ ر زء حءاة اإلاخاف
كحوكقه ك ااء يه افؿ شفاؿ االخيد ار ك اابليح ر اايع يخلى كخلت نراخا إف
يركءج ادئرا .
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 المكون التداوليمواقع التواصل االجتماعي" اليوتيوب) "قناة االتصال(
ال ياف ؿ كخءا االي اؿ ك افرا عف اا حيكل اايكا اع ااذم يود ه نطرؽ االخي داـ اايع

ي ياؼ نءرا إحدل كخائؿ االي اؿ كاكعرا عف طرؽ اخيل اؿ كخائؿ

رل؛ ءع أؽذ ِظبدس

اٌّؼٌٕٕ ٝظٛص رٍه اٌٛعٍ١خ كذاؾ حخب ا كذج "  " Welbor. Shاا ف ؿ خا وا.
إف اإلؽبٌخ اٌّجبششح اٌزٛ٠ ٟفش٘ب اٌٛ١رٛ١ة ا حيكل اافءاـ ااو ءر نرزت نر

اايل ءر حرء

كرنع ااحظر ي ا ا كن ا ل غءر حدكد اآل ر غء إ دال اارم حءث ابلحظ ف اايلاءوات ءاا
ع ارة عف طاب يلدد اااغات)ر داا اااغ االر ء

اافراخء (...

نسخة من الفٌلم
)(Extraits de Film
رابط الفٌلم المتاح على الٌوتٌوب
https://www.youtube.com/watch?v=6fcgzPoaxw

المتمقي النوعي
ءاط ؽ ااو د ءف طرنع ع اء اايكا ؿ اافءا ع خكال يلاؽ ذاؾ اا رج) اا رخؿ( ك اا يفرج
(اا ياوع)  -ا ءحءؿ إاى اافرـ كاإلدراؾ اا طاك ءف كءيجاى ذاؾ نع اا ياوع:
مقتطف من التعلٌقات مترجم
ثمانً سنوات فً عام  ... 1961هم فً الثانٌة والستٌن من
العمر الٌوم.

تم تصوٌر هذا الفٌلم القصٌر من أجل دعم قضٌة جبهة
التحرٌر الوطنً خالل الحرب الجزائرٌة .وتم حضره لمدة
 12عامًا ،وٌستند أساسا على رسوم األطفال الالجئٌن
الجزائرٌٌن فً تونس الذٌن ،من خالل أصواتهمٌ ،تهمون
الجنود الفرنسٌٌن بقتل أحبائهم.

Les commentaires en langue originale
Rem Otecontrolil :
Huit ans en 1961... Ils on soixante-deux
ans aujourd-hui.

arbi ahmedil :
Tourné pour soutenir la cause du FLN lors
de la guerre d'Algérie, ce court-métrage a
été censuré pendant douze ans. Il a
essentiellement pour fond des dessins
d'enfants algériens réfugiés en Tunisie qui,
au travers de leur voix, évoquent les
combats et accusent les soldats français
d'avoir tué leurs proches.
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اا

ع اع عاى لطءاتhttp://www.youtube.com, 10 juin 2018 :

در :إعداد ش

اٌف ٍُ١اٌٛصبئم ٟاٌضٛسِ ٞذٔٚخ اٌذساعخ خطبة اثذاػ ( ٟاٌزفغ١ش ٚاٌزؤ)ً٠ٚ
ف األاظ غءر اااخااء اايع ال ي يص نوط
ءادرج اافءاـ ااكثائوع ااثكرم دكا اادراخ

لفظيا كان
اارخاا األاخاء اا اطكق كءك رذا اا لاى :ج كع ءااات يايجت اردؼ التواصل
ّ
ف ثبلث عاا ر يي ثؿ نع
لفظي حءث يشفؿ ءذه األاخاؽ رخائؿ ييفكف نءرا االبل
أو غير
ّ
() 1
:ااداؿ اا داكؿ كااكظءف ااو دء كاايع دكرءا اءت عاءرا عٌٛٛ١ّ١ع١ب اٌزٛاطً .

ايجاه ءدعـ دراخ اظ

االرظبي اءيجاكزءا إاى اايكا ؿ والوسائل المستعممة اايأثءر نع إدراؾ

ااج ركر؛ ف بلؿ اال ثاائء اايكا ؿ( ااداؿ /اا داكؿ) ك ك لرا نع إطار اٌضمبفخ اايع يلد
ااكعال ااشا ؿ ااذم يد ؿ نءه ج ءع اكاحع ااخاكؾ اا شرم اافردم اه ىكااج اعع ار ط
اا رخؿ/اا رج ع اا ياوع/ج ركره كءذا ا اال كعءه اي ءـ ردكد نلاه إزال ياؼ ااو اءا

االجي اعء كااخءاخء  ...م إف ك كعرا ءيا ص نع اٌزٛاطً اٌّمظٛد (حخبL. J Prieto.

دء ءع اايع ي ءز ااكظءف اايكا اء عف اظءريرا اادالاء اا ار ٌثء ( ))2ك ذاؾ ء
اا و ٌ
داة رٛاطٍ١خ يؤدم كظءف اٌزجٍ١غ كيح ؿ لظذا رٛاطٍ١ب ءافشؼ ح كره نع األٔغبق اٌٍغ٠ٛخ

ح" اٌذٌ" ً١

كغ١ش اٌٍغ٠ٛخ
شفؿ رقـ 5 :

() 3

ا ءحوؽ يط ءؽ اا طاط اايكا اء ااجافك خكاء :

1

طط ءك ح يكزءع كظائؼ اايكا ؿ كنؽ اايحاءؿ ااخء ءائع اافءاـ ااكثائوع ااو ءر
" "J'ai huit ans

اا

در :إعداد ش

ع.

أىم النتائج:
()1عّ ً١ؽّلا١ّ١ٍ "، ٞٚبئ١بد اٌزٛإً اٌٍفظٚ ٟغ١و اٌٍفظ ،"ٟعو٠لح ٕٛغخ/ا٤كث١خ ،كد ،اٌّغوة 9 ،أٚد ،َ 2010
 ،http://ar.aladabia.net/article-4777ا١فو .َ 2017 ٞ(ّ )2
ؽ َ٩اٌغ "،ٌٟ٩١إٌّٙظ اٌَ١ّ١بئٚ ٟرؾٍ ً١اٌجٕ١خ اٌؼّ١مخ ٌٍٕٔ"ِ ،غٍخ اٌّٛلف ا٤كث ،ٟاٌؼلك  ، 365كِْك ،أٍٛ٠ي) ٍجزّجو  .َ( 2001
)(3عّ ً١ؽّلا ،ٞٚا٨رغب٘بد اٌَ١ّٛٛ١م١خ) اٌز١بهاد ٚاٌّلاهً اٌَ١ٛٛ١ّ١م١خ ا ٟاٌضمباخ اٌغوث١خ(ِ ،وعغ ٍبثك.
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الفٌلم الوثائقً حسب سنن " " René Vautier

مقاربة الفٌلم الوثائقً جمالٌا عند "" René Vautier

الموازنة بٌن مستوًٌ الوثائقً-المرجعً والسٌنمائً-الفنً فً فٌلم
" "J'ai huit ans
األثر الجمالً للسٌنما الوثائقٌة عند " " René Vautier

تجلٌات الوظٌفة الشعرٌة فً فٌلم " "J'ai huit ans

الوظٌفة اإلعالمٌة للفٌلم الوثائقً " "J'ai huit ans
( دحر المغالطات)
الوظٌفة التفسٌرٌة

اإلحالة البصرٌة االبداعٌة الفرٌدة فً سٌاق فٌلم "J'ai huit ans
"

الفٌلم القصٌر الوثائقً الثوري ٌ "J'ai huit ansنتمً
للسٌنما الوثائقٌة ال ّ
شعرٌة (الشاعرٌة)

سٌنما من نوع خاص "تعبٌر فنً ولٌس مجرد بٌان" ٌتضمن
االحتجاج ،الفضح وعرض بإس الناس
ٌغرف الفٌلم الوثائقً من معٌن السٌنما التخٌلٌة بمقدار محسوب
كإستراتٌجٌة مدروسة تقوم بسن جمالٌات خاصة الوثائقٌات
(االنتهال من التخصصات األخرى كعلم النفس ،شعرٌة الصورة
الصامتة والتً على شاكلة الفوتوغراف ،صوت األطفال على
خلفٌة الرسومات ،طلقات الرصاص فً المقدمة  ،الهتاف بالتحرٌر
فً األخٌر )
تسخٌر الوازع الفنً ( االبداعً ،التركٌبً ،والتصمٌم الصوتً)
من أجل التكوٌن الخطابً المتمٌز.
فٌلم نصفه أثر فنً ونصفه اشتغال طبٌعً مرجعً  ،هذا المزج
ٌعمد إلى خلق أنماط عدٌدة كإدماج الفٌلم القصٌر ذو الثٌمة
الوثائقٌة والخصوصٌة النضالٌة ،ما ٌتٌح للمتلقً بالتماهً مع
االحداث والشخصٌات وعلٌه إحداث األثر التخٌلً المطلوب
 René Vautierاشتغل على جمالٌة خاصة للمونتاج ،تمثل
تولٌفة نسقٌة تظهر للمتلقً غٌر مرتبة كرونولوجٌا لعوارض الواقع
لكنها انتقائٌة لقطة بلقطة ( اختٌار رسومات األطفال المعبرة) ،
تشابه األطر ) (cadreمع الصور الفوتوغرافٌة ( خاصة عند
تقدٌم األطفال الضحاٌا) تشابه ماثل بقوة وفارض نفسه على
المشاهد  ،لٌعرض وظائف
الثبات االٌقونً والجالء التسجٌلً وٌقوي اإلحالة الخبرٌة.
االتكاء على ثالثٌة الدال ،المدلول والمرجع وذلك باستحضار
التفاصٌل األٌقونٌة المصحوبة بالتعلٌق
تتمثل فً النسق الكالمً الذي نقصد به الصوت اإلنسانً "التعلٌق"
المواكب لشرٌط الصور فً وضعٌة تركٌبٌة واتجاه داللً (
المرجع الخارجً المتمثل فً صوت األطفال) ولكن بمعٌار لسانً
ثقافً مختلف محوال بإرة االرتكاز على النسق الصوري
كاستراتٌجٌة تواصلٌة ثقافٌة.
تمت على إستراتٌجٌة االقتضاب بمعنى؛
المنطق االستعاري الذي ٌستحضر جزءا من الموصوف ،وتغٌٌب
جزء آخر مع اإلبقاء علة قرٌنة الطرف المغٌب( الصدمة النفسٌة
لألطفال ،وحشٌة االستعمار ،والرسومات كمتنفس تعبٌري) ،كل
هذا فً محاولة تحفٌزٌة لمخٌال المتلقً أن ٌستكمل الصورة
الشاملة لمشهد االغتٌاالت الجماعٌة فً القرى
والمداشر على ٌد االستعمار.
تركز األفالم الشعرٌة على عدة أبعاد لقدرتها على معالجة الواقع
ومواجهته .
عبر نقل المشاعر واألحاسٌس الداخلٌة لشخصٌاته المضطربة
والخائفة إلى جانب األحداث والحقائق.

خاتمة وتوصيات
كال ءلاع

اخيايج ٌ ا خ ؽ اه ك غض اااظر عف ااجاس ااخءا ائع اافءاـ داة حث عف ااحوءو
ءذا اوؿ كيكثءؽ ااكاقع ف ا ءك؛ ؿ اايغاغؿ نع حكار اواش كجداؿ ع ءذا ااكاقع كيدنؽ اا كر
كنؽ ءذا اا لاى ءؤخس ا لاف كا اذج خيا ط

ف اا حيكل ااففرم افف قكا ه اؽ ف رحـ

اإل داع.كعاى اارغـ ف األحفاـ اايع يليرم اايكجه احك اافءاـ ااكثائوع أاه

اؼ خرؿ ال يء ذؿ

ناع ك ا داعع عاد إ راجه اخيطلاا ف بلؿ ءذه اادراخ اافشؼ عف ف اافءاـ ااكثائوع
جرد ٌ
كاإل داع ااي ءاع جزل ف طا ءيه ف يبلعب اا خاحات
جاخء طا ء ا
ااو ءر
ٌ
ك ء ناء
ااز فااء يكزءع كيفثءؼ رم يشفءاع خاكب خردم ي ءز ا فف ف اع
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ن ف ذايء اا رج "  " René Vautierيخر ت ف ء

كج ااء ي ف ا ااحوءو اايارء ء
طاات يرفء اافءاـ كاغيه افارا اـ يي اص ف شركطء اايحرم

ك كاكء اايكثءؽ

ف ااج ااء
ااا اك كؿ

ااحوءو جؿ لادءا ااافخء كااا ااء .
التوصيات:
 -يغءءر قااعات

االع األنبلـ ااجزائرءءف كاالرب عاى ِّ
حد خكال كجكب عدـ ؤا ذة ااخءا ا

ااجدءدة جاكحرا اا ءاؿ خء ا نع يركءجرا ااثكرة
 إحداث ااخءا ائع ااجزائرم اوطءلااحرء

كرة فثر شاعرء كااخااء .

ع خءا ات ااثكرة اافبلخءفء

فكاه ء اؾ ءا شا ف ء ار ف

نع ع اه ا ء كاه اكغ رحا اإل داع كءك األ ر ااذم ء ءزه عف اا ؤرخ اا طااب يك ع

ااحءط نع فؿ ا ءفيب كءاوؿ.

اافاع ا خاقات
 يخطءر ااجا لات األفادء ء ك ٌاافاءات اايع ييلاى اايأطءر اإلعبل ع االي ااع ك ٌ
نع اافاكف ااخءا ائء ك ااكرشات اايدرء ء ااخءا ائء كشرافات ع ااجا لات األجا ء اااركض
اا ااع ااخءا ائء نع ااجزائر كااكطف االر ع.
 يشجءع ااش اب ااجزائرم كاالر ع عاى كض يجر اافءاـ ااكثائوع ع ر إد اجرـ نع حءثءاتاا ررجااات ااخءا ائء االر ء كح كر عركض األنبلـ ااكثائوء األجا ء

ابلخيزادة كاالافياح عاى

اآل ر.
 اايكجه احك اخي داـ ااػ " " Youtubeك" " Vimeoكااشال كاقع ك دكاات ا" "HTTPنع ع اء

اشر إ داعات اا رجءف ف نبلـ ق ءرة ك حيى ركائء

رـ
ا

ءغ

اف اإلياح

كاالرض اآلاع دكا ا حاج إاى ءزااءات

اايخكءؽ كحيى د كؿ غ ار اا ررجااات ف

اب " ن ؿ ع ؿ خءا ائع عاى االايراءت" اايع

حت ر ج كيح د جكائز ء ا.
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اليوية الوطنية في المسمسالت التركية الجديدة " :نحن" و "اآلخر" وصراع
القيم  :مسمسل العيد " "SÖZأنموذجاً
Natıonal Identıty Representatıon In The New-Turkısh
Drama: “We” And “The Other” Value’s Conflıct
“Al-Ahd” (Promıs) Serıes As Case Study

أ.عبد المطيف حيدر :صحفي يمني وباحث في اإلعالم والعالقات الدولية .طالب
ماجستير في اإلعالم لدى معيد الدوحة لمدراسات العميا -قطر.

الممخص
يخلى ااكرق إاى دراخ

فركـ ااركء ااكطاء نع ااد ار ا اايرفء ااجدءدة نع خءاؽ دراخات اظرء

ا لد

االخيل ار  .Post-colonialism Theoryكيردؼ ااكرق إاى لرن فءؼ ءيـ يجخءد ااركء ااكطاء نع طاب
ااد ار ا اايرفء ااجدءدة كذاؾ اخي داـ ارجء اايحاءؿ اااودم اا طاب .كقد يـ ا يءار خاخؿ "االرد" فحاا

اادراخ

حءث اعي دت ااكرق عاى يحاءؿ ااحاويءف  11ك  12ف ااجزل ااثااع ف اا خاخؿ .كيك ات ااكرق إاى

ف اا خاخؿ عفس ااركء ااكطاء اايرفء نع خءاؽ

راع "اا ءر" ك "ااشر" حءث ءي ثؿ "اا ءر" نع ااركء اايرفء

ءا ا "ااشر" ءيجخد نع ااركءات اا ي ثا نع ااج اعات اا خاح عاى حدكدءا ك ف ءوؼ لرا كءدع را نع اشر

االاؼ كاإلرءاب نع اا اطو .
الكممات المفتاحية

ااد ار ا اايرفء  -ااركء ااكطاء  -دراخات ا لد االخيل ار -دراخات إعبل ء
Abstract
The paper examines the national identity concept in the new-Turkish drama in
context of Post-colonialism theory. The study aims to identify the way that national
identity has represented in the New-Turkish drama discourse by critical discourse
analysis CDA method. The paper has depended on “al-ahd” “promise” series as case
study, the two episodes 11, 12 from the second season have analyzed as sample of the
study. The paper revealed that the national Turkish identity has represented in context of
“goodness”and“wickedness”conflict.Turkishidentityrepresentsthegoodnessandthe
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“other”)whoisthearmedextremistgroupandwhosupport them) that support violence
and terrorism in the region as the evil.
Keywords
Turkish Drama- national identity- post-colonialism- media studies

تمييد
يي ءز ااد ار ا اايرفء ااجدءدة يواطلرا ع اا ط ااخءاخع اادكا اايرفء
ك نا نع اإلاياج ااد ار ع ااحدءث

بلؿ االودءف األ ءرءف .ف ا يي ءز

كرة احكظ
كاف يرا اؤلحداث

كاا يغءرات اا ياف اايع ي ر را يرفءا كاا اطو كعبلقايرا اااظاـ اادكاع شفؿ عاـ .ك اايااع
يياكع اءي ا ات اإلاياج ااد ار ع ي لان اا يغءرات اايع يفر را ط ءل ياؾ األحداث حءث ييجه

ااد ار ا ااجدءدة إاى يلزءز فركـ ااركء ااكطاء اايرفء "احف" وا ؿ "اآل ر" كاظرار ي ءز ااذات
اايرفء

اغيرا كقء را كحدكد جغرانءيرا وا ؿ اآل ر كءكءيه كقء ه .كءأيع ءذا اااكع ف اا طاب

كنوان ااظرء

ا لد االخيل ار

حاكا االكدة إاى ااذات كيلزءز ح كرءا كي ءءزءا عف اآل ر

ك حاكا اايحاؿ ف اارء ا ااثوانء اآل ر كااخلع إاى كاجريه .ك ف ءذا اا اطاؽ يخلى ااكرق

إاى دراخ فءؼ عفخت ااد ار ا اايرفء ااجدءدة فركـ ااركء ااكطاء
ااحاوات  11ك 12ف خاخؿ االرد ااجزل ااثااع نع خءاؽ اظرء
دراخ يحاءاء اودء قائ

عاى يحاءؿ

كذاؾ ف بلؿ يحاءؿ كاود
ا لد االخيل ار .كيلد ااكرق

كرة ااركء ااكطاء اايرفء ف ا عفخرا اا خاخؿ .كقد يـ

ا يءار ااحاويءف حؿ اايحاءؿ؛ اظ انر افكف ااحاويءف يحيكم عاى ادة د ار ء فثءف ي رز ف بلارا
ال ف بلؿ ااحكار ك اا كرة ك
عاا ر اايل ءر عف ااركء اايرفء ك راعرا ع اآل ر خك ن
اخي داـ اا كخءوى .كيااقش ااكرق فءؼ ع ىفس خاخؿ االرد ااركء ااكطاء اايرفء "احف" وا ؿ
"اآل ر" كفءؼ يـ االءا ك ا ااطرؽ اايع يـ ف بلارا يركءج ءذه ااركء كاألطر اا ياف اايع
شفارا اا طاب ااد ار ع نع اا خاخؿ.
المسمسالت التركية الجديدة
شردت يرفءا نع ااخاكات األ ءرة

حكة عاى ج ءع األ لدة خءاخءان كثوانءان كاقي ادء نا كقد

االفس ذاؾ عاى ااخءا ا ع ك ان كااد ار ا اايافزءكاء

شفؿ

اص .كقد يـ بلحظ ذاؾ نع

جي لاا االر ع حءث غزت اا خاخبلت اايرفء ج ءع ااشاشات بل اخيثاال كقد خفرت ءذه

ااار

ااخءا ائء عف طفرة

اا ررجااات اادكاء

ررة احكظ

ناألنبلـ اايرفء

حت

ءفان رح ان ه نع ج ءع

كح ؿ اا رجكف األيراؾ عاى ااخلف ااذء ء نع ررجاف فاف .كاادب
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ااف ع ف ررجاف راءف كء ا ف ءـ ك عرؽ ااجكائز ااخءا ائء نع كرك ا كاالااـ  .1كقد خفرت
اا حكة ااخءا ائء عف اكعء

ف ااخءا ا اايع يي ذ ف " اااء رااء " ارجان افع يي فف ف

اخيءلاب ج ءع ااوكااب كاألشفاؿ نع جي ع ء كج اا يغءرات .نأات دائ ان اـ خءا ا افيح عاى
ااحءاة يحاكؿ اإلاي ار ائلاخاف كيرنض يرخءت ااركح اإلار از ء

اايع يدكر نءرا نع خءاؽ جي لع ءح ؿ اار از ء
ااكخائؿ اإلخيرايءجء ايركءج ظاءر ااوكة ااااع
ءف ااشلكب .كيرخـ

ك اارجلء حيى نع األحداث

ك رجلء  .2كيلي ر ااخءا ا اايرفء

ف ءـ

ار ارا

ءت ا

ناألنبلـ كاا خاخبلت اايرفء

كرة اا اد نع اا ارج ف ا ارا ي لث رخائؿ خءاخء اءغ اؤل ـ األ رل .3

كنع ءذا إشارة إاى اكعءف ف ااد ار ا اايرفء كءع ا ء فف يخ ءيه ااد ار ا اا كجر
ف ا خ ؽ -اكع ف ااوكة ااااع

كاايع يلي ر-

كاكع آ ر ءيلاؽ اإلاياج اافاع اا جي لع كفبلء ا ءل ر عف

ااذات اايرفء ؛ ذاؾ اه ءري ط ا ءايجه اا جي ع اايلرءؼ عف افخه كاايركءج اوء ه ءف ااشلكب .4

ح ءااؾ ا كذجءف كا حءف نع ااد ار ا اايرفء نع خاكب ااحءاة ف اا كخءوى كااطلاـ

كقد

ك خاكب يأثءث غرؼ اا لءش ءف فرك ءف ء ا ( )a la turcaم (اايُّرؾ) ك ( )a la francaم
(اإلنراج) نع إ راز يلدد ااركءات ءف اإلخبل ء كاالا ااء  .حءث ءيلاؽ اااكع األكؿ ااركء
اإلخبل ء اا ي ا
ك

اإلرث االث ااع كاالكدة إاى ااجذكر األكاى .ءا ا ءيلاؽ اااكع اآل ر نع

ااحداث ط وان ااا كذج ااغر ع  .5ك ف لد ااا ؼ اآل ر ف ااورف االشرءف ي اعد

اا طاب اإلخبل ع نع اافءاـ اايرفع

د اا طاب ااحداثع ع عكدة اإلخبل ءءف ك حاكايرـ إعادة

اإلخبلـ فأخاس نع ااخءاؽ ااخءاخع كاالجي اعع كااثوانع ف لادؿ اطغءاف ااثوان ااحداثء

ااغر ء .6

كيشءر اادراخات اايع يااكات اا خاخبلت اايرفء إاى اايأثءر ااف ءر ااذم يحدثه نع اا جي ع
االر ع عاى

ياؼ اافئات االجي اعء

حءث يشءر دراخ جزائرء

ف اخ

يا ل اا خاخبلت

اايرفء اا د اج اغت  %60.5ف ج كع ااواكات اايع يايوط نع ااجزائر .ف ا شارت دراخ يـ

اجرائرا نع األردف ف اخ

يا ل اا خاخبلت اايرفء اغت  .%80كنع دراخ جريرا ك ازرة ااثوان

اايرفء يك ات إاى ف ااد ار ا اايافزءكاء اايرفء اايشرت شفؿ يزاءد نع اآلكا األ ءرة اي ؿ ااى

 54ادان  .7ف ا يلد ف رز األخ اب اايع يدنع ا شاءدة اا خاخبلت اايرفء كاايشارءا ءع قر را
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5
G. Dönmez-Colin, .Turkish cinema: Identity, distance and belonging. (Reaktion Books,2008), p7.
6
Kaya, D., & Azak, U. (2015). Crossroads (1970) and the origin of Islamic Cinema in Turkey. (Historical Journal of
Film, Radio and Television,2015) 35(2), 257-276( ,285.
 7اٌّغٍغالد اٌّذثٍغخ "اٌزشو١خ ّٔٛرعب"ِ ،ووي اٌؾوة إٌبػّخ ٌٍلهاٍبد.4-3 :2016 ،
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ف االادات كاايوااءد ك ركز ااطا ع اإلخبل ع  .1كيشءر ءذه األرقاـ إاى ااطفرة ااد ار ء اايع شفايرا
ااد ار ا اايرفء كقدريرا عاى غزك ااشاشات االاا ء .
كال د ءاا ف اإلشارة إاى ا الاءه ااد ار ا ااجدءدة كءك فركـ شائع نع ااحوؿ األفادء ع
ادراخ ااد ار ا اايرفء

كاو د ه اا كج ااجدءدة ف اإلاياج ااد ار ع اايافزءكاع اايع يا رط نع

يااكؿ ك كعات ييواطع شفؿ ف ءر ع اا ط ااخءاخع اادكا اايرفء  .كءذه اا كج ااجدءدة ف

اافءاـ اايرفع يخلى ا ااقش

ك كعات ق اءا ييلاؽ ااكطف كاإلاي ال كااركء كااذافرة .2

مسمسل العيد Söz
د عرض

خاخؿ االرد ءك خاخؿ يرفع ف اكع ااحرف ( )Actionااحر ء ااد ار ء

ااجزل األكؿ اه نع  3رءؿ  2017كءك ف إاياج شرف  .Tims&Bكءيااكؿ اا خاخؿ حءاة
ااجءش اايرفع كفءفء

واك يه اا اظ ات اإلرءا ء عاى حدكد يرفءا .كدكر ااجءش نع ح اء كطاه

كااواذ حءاة ااااس األ رءال ااذءف يخيردنرـ اا اظ ات اإلرءا ء كيخي د رـ ايحوءؽ ءدانرا .كءيفكف
اا خاخؿ ف ثبلث جزال د عرض ااجزل ااثااث نع  17خ ي ر  2018ح ؿ اا خاخؿ عاى
فثءر ف ااجكائز خ ب ق يه اا ءزة كاخب شاءدايه االااء  .كفذاؾ ح ؿ لض

جكائز فثءرة خ ب ي ثءارـ اارائع كاا ءز .كح ؿ اا ثؿ "يكاغا خارءياش" ش
فراخك" عاى جائزة اافراش ااذء ء ألن ؿ

ثاءه عاى

ء اا طؿ " ءانكز

ثؿ ذفر نع عاـ  2017نع خاخؿ االرد كجائزة

اافراش ااذء ء ءع ف ر جائزة نع يرفءا .كح ؿ خاخؿ االرد عاى جائزة اافراش ااذء ء ألن ؿ
إ راج ك ن ؿ كخءوى خاخؿ الاـ  . 32017كءيـ ث اا خاخؿ خال فؿ ءكـ اثاءف ف فؿ
خ كع عاى قااة Star TVاايرفء

اا خاخؿ عف ج اع

4

كءع قااة يرفء

ف كحدات ااوكات اا ا

ا

ااشئت نع عاـ  .9A@Aكيدكر ق

اايرفء يـ ا يءار ع الءا لااء نائو

شجع ك قكل ااجاكد نع ااجءش اايرفع ااذءف ءي ءزكف

ف

رارات كقدرات عخفرء عااء جدان وءادة

"اال ءد ارداـ" كءالب اادكر اا ثؿ اايرفع  Nihat Altınkayaك طكا اا بلزـ ذك األقد ء "نكاز
فراخكا" كءك اا ثؿ اايرفع  . Tolga Sarıtaşكي ثات ر

ءذا اافرءؽ ااو ض عاى زعءـ

ااج اع اإلرءا ء اا خ ى "جكالؽ"  -كءالب اادكر اا ثؿ اايرفع  -Serhat Kılıçعاى ااحدكد

1اٌّوعغ اٌَبثك.6ٓ ،
Atakav,2011:1
ٍِٛٛ 3ػخ ٠ٚى١ج١ل٠ب.
ِٛ 4لغ ِؾز ،ٜٛرُ ا٩ٛ٦ع ػٍ ٗ١ثزبه٠ـ  1اجوا٠و /https://www.muhtwa.com/187578 : 2019لٖخ-ًٍََِ-اٌؼٙل/
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ااخكرء اايرفء كانشاؿ ع ؿ اا اظ ات اإلرءا ء اايع يخلى إاى إقا

دكا نع حدكد يرفءا

كيخيردؼ حءاة ااااس األ رءال كيخءطر عاى ار ءرـ كيخي د رـ نع حر را

د اادكا اايرفء .

اليوية وماىيتيا Identity
يلرؼ ااركء نع اال كـ عاى ارا " رفب ف اا لاءءر ااذم ءخ ح يلرؼ ك كع ك

شلكر دا اع ا .كءاطكم ااشلكر ااركء عاى ج كع
كاايفا ؿ كاإلاي ال كااوء

ف اا شاعر اا ياف

فااشلكر ااكحدة

كاإلخيوبلؿ كااشلكر ااثو اا اع عاى خاس ف إرادة ااكجكد"  .1ف ا

ءطاؽ فركـ ااركء عاى اخؽ ف اا لاءءر اايع ءلرؼ اافرد را عف افخه كءيـ يلرءفه را
كءاخحب ذاؾ عاى ءكء ااج اع كاا جي ع كااثوان
كاا شافا ؛ كذاؾ ألاه

دنل كاحدة إاى األ د

كءي

ف اايلوءد

ف فركـ ااركء درج عااء

طاح ااغ ااياكع نع دالاليه كا طبلحايه .كااركء اءخت فءااان ءلطى

ؿ ءع حوءو يكاد كيا ك كييفكف كييغاءر ف ا ارا يشءت كيلااع ف

األز ات ااكجكدء كاإلخيبلب  .2إذف ااركء اءخت يغءر كاحد إا ا ءع ع ارة عف زءج رفب
ك يدا ؿ ف

ياؼ االاا ر اايع يش ٌفؿ ااذات اإلاخااء

ك اايااع ي ءزءا عف ااذات األ رل

كاايع ءع ح ا ااوءـ كاأل بلؽ كاا ليودات كااثوان كطرائؽ اايففءر اايع يفرؽ ءف عا ر كآ ر.
كنع خءاؽ اظرء

ك

ا لد اإلخيل ار ء فف ااوكؿ ف ااوك ءات كاادكؿ اا ياف يخلى إاى إ راز ذايرا

ك ءيرا ااثوانء نع طر حددة يي ثؿ نع ااجغرانءا كااثوان كااوءـ اايع يافرد را وا ؿ طكناف

ااركءات كااثوانات األ رل كاايع يحاكؿ اايأثءر عاى وء ااركءات ك ط خرا نع ظؿ ا ءخ ى ب
"اارء ا ااثوانء " .كاذاؾ يحرص ااركءات اا ياف إاى إث ات ح كرءا كي اءزءا فؿ حددايرا عف
اآل ر كيلزءز ااازع ااوك ء كااركءايء ادل ن اردءا

اـ اآل ر ااذم يرل نءه

ط انر كجكدءان

عاءرا .ك اايااع يخلى إاى يحوءؽ ذاؾ ف بلؿ اخي داـ كخائؿ يلددة يشفؿ ر زء ااركء ؾ
طاح "ااكطف" ك "ااكطاء " كاالاـ ااكطاع كاإلغاء ااكطاء

اكاعرا كذاؾ ا اؽ ءكء كطاء
كنع خءاؽ اظرء

كحدة ك ي اخف

ك ظاءر ااثوان اار زء

ياؼ

د اآل ر.

ا لد اإلخيل ار يخاءـ دراخات ا لد اإلخيل ار نع يااكؿ اا شرد

ااثوانع ااغءرء " "Othernessف ا ارا يخلى إاى اود اإل راطكرء كاال رءااء نع اا ا ع
ال نع
كااحا ر .حءث ارا يرفز عاى فركـ اا واك عاى خيكءات يلددة كنع افف ياف خك ن
خاح اا لرف اا ءداف ااوااكاع اا فيب ااحفك ع نع قاع ااجا ل كغءرءا .حءث ي ح
1اٌ١ىٌ ِ١ىْ ،ٍٍٟ١اٌ٠ٛٙخ ،روعّخ:ػٍٚ ٝاٛفخ) ،كِْك:اٌٌٍ ُ١ٍٛقلِبد اٌطجبػ١خ .15 ٓ،)1993 ،
 2اٌّوعغ اٌَبثك .7ٓ ،
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"اا واك " االا ر اا رء ف نع ثوان االااـ "ااثااث" ك "اا ار ع" ااذم اا ؿ كفانح ألجؿ يحرءر
يه كقك ءيه .ف ا يشءر دراخات ا لد االخيل ار إاى اايشار ظاءرة يخاءع ااثوان اا لرنء :
اايحفـ نع يدنؽ اا لاك ات ف ق ؿ ااوكل ااغر ء

كاالءي اـ إءجاد ا ءخ ى " ااثوان االاا ء "

ك ااع حرف اايواؿ األنفار عف اآل ر ( .1 )The otherك ف األءداؼ األخاخء ادراخات ا
لد االخيل ار ءع إ راز عدـ ءاء اا طاب اااغكم ااثاائع نع يوخءـ االاا ع إاى " خيل ً ر"

طاح ( )Post-colonialismإاى

( )Colonizerك " خيل ى ر" ( )Colonizedحءث ءشءر
اكع جدءد ف االخيل ار ( )Neocolonialismءل ؿ عاى اخي اررء ا اذج اايففءر اإل رءااع
ك ارخايه نع االااـ اا لا ر  .2كءذا

كرة عا

ءلاع ف نفر ا لد االخيل ار ءخلى إاى

ثـ ااخلع إاى واك
رنع ااكعع ااوك ع كااكطاع كااثوانع ااركء اايع ي ءزه عف اآل ر ك ف ٌ
يحدءات ءء ا األ ر كثوانيه كءكءيه.
التحميل والمناقشة
اليوية الوطنية التركية "نحن" مقابل "االخر"
ييجخد ااركء ااكطاء نع اا خاخؿ

كرة رئءخء

اا خاخؿ ك حداثه يدكر حكؿ كحدة ف ااوكات اا ا

ش

ء ااجادم اايرفع ذاؾ ف ق

اايرفء  -شفؿ اص -كااجءش اايرفع

كرة عـ كدكره نع فانح ااياظء ات اا خاح عاى حدكد يرفءا .كقد يجات ااركء ااكطاء
اايرفء نع اا خاخؿ

كر

ياف االفخت ف بلؿ اااص كاا كرة كاا كخءوى .حءث خلى

اا خاخؿ إاى إظرار اإلعيزاز ااركء اايرفء كاعبلل شأارا وا ؿ ااركءات األ رل كا راز ااوءـ

االاءا اايع يي ءز را ااركء اايرفء كاا ادئ اايع يؤ ف را .كقد جخد اا خاخؿ اا راع ءف

ءكءيءف يوا ايءف ء ا ااركء ااكطاء اايرفء

كءكء ااج اعات اا خاح عاى ااحدكد اايرفء

كااج اعات كاادكؿ اايع يدع را .كنع ااحاويءف ( )11ك ( )12ااايءف يوكـ ااكرق
دكر ااجاكد األيراؾ نع ح اء اا داءءف

ارج ااحدكد اايرفء

ااياظء ات كفذاؾ ااو ض عاى حد رز زع ال ااياظء ات اا خاح
دكا عاى حدكد يرفءا.

يحاءار ا يااكايا

ف االخيرداؼ ف ق ؿ ياؾ
حءث فااا ء ططاف إلاشال

G. Huggan, The neocolonialism of postcolonialism: A cautionary note.)1997(,21-22

1

Ibid: p22.

2
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يخلى ااحاوياف إاى عفس

كرة ااجادم اايرفع عاى اه ااجادم ااذم ء اؾ حس

بلقع

ءـ اادناع عف ااااس األ رءال ف اا ؤا رات اايع يحءفرا اا اظ ات اا خاح
كقء ع عااع كءح ؿ ٌ
ك ف ء كارا كاادكؿ ااغر ء اايع يخاادءا .ف ا ي رز ااجادم اايرفع ااذم ء ع ااوءـ اإلاخااء
كااحفاظ عاى ركاح اا داءءف نع

اؼ كاكءايه .ف ا ارا عفخت ااجادم اايرفع

ثا اا دانع

عف اده ك جي له كقء ه نع كجه اا ؤا رات اا ارجء اايع يخيردؼ اطو ااشرؽ األكخط أف اه
ا ء دـ ءداؼ ك

كيخلى إاى يغءءر كجه اا اطو

ااح ااوكل ااف رل اايع يخلى اؼ ااح كؿ

عاى ااافكذ عاى آ ار ااافط كااثركات نع حدكد يرفءا .ف ا ف ااجادم اايرفع ءوكـ ح اء قءـ

اإلاخااء كحؽ األ رءف نع ااحءاة ف ار

كآ اف .حءث اه ال ءوؼ نوط عاى حدكد اده ؿ اه

ءخلى إلءواؼ اا ططات ااف ءرة اايع يخيردؼ اطو ااشرؽ األكخط كااااس األ رءال ك اايااع
نرك ء ثؿ دكر اا اوذ اا لفال كاا
ء ع اا خاخؿ وارا
اء كعخفرء عرءو

طردءف.

ءف ااجادم اايرفع ااذم ءل ؿ نع ظؿ دكا ح ارء ذات ؤخخات

نرك ءي رؼ كنو نا اؤلكا ر كاايكجءرات اا ؤخخء اايع ي در اه كال ءي رؼ

كنوان اازعايه ك شاعره ااذايء

ك اايااع نرك ءراعع ااوكاعد كااوكااءف اادكاء كاا لاءدات كاألعراؼ

ااد اك اخء اايع يجخد ااخاكؾ ااح ارم اادكا ااحدءث  .ءا ا ااج اعات اا خاح ياطاؽ شفؿ
خاخع ف ازعايرا اادا اء ك ز ايرا ااافخء كرغ يرا نع اإلايواـ ف اآل ر
ااحرا ااش

ك ف

بلؿ

ء ك اال اا اا ارج ايحوءؽ ءداؼ اجرات ارجء  .نلاى خ ءؿ اا ثاؿ ءوكـ

"جكالؽ" (زعءـ حد ااياظء ات اا خاح نع اا اطو ) ا يطاؼ اا داءءف األ رءال كنءرـ اخال كف ار
خف ك طفاؿ كءير رـ اال اا اادكا اايرفء ثـ ءوكـ إغراقرـ نع خياوع كحؿ كءخي ر نع إطبلؽ
اااار اي كءفرـ كدنلرـ ااد كؿ ل ؽ حيى ءيـ اغراقرـ
إلاواذءـ كءكاجركف

كرة فا ا  .ءا ا ااجاكد األيراؾ ءأيكف

ياؼ اا لك ات نع ع اء إ راجرـ .كقد جخد اا خاخؿ االاـ اايرفع فأحد

رز ر زءات ااركء ااكطاء اايرفء حءث ف حد ااجاكد نع ع اء ااواذ اا داءءف ااخكرءءف ااذءف

غرقرـ جكالؽ نع اا خياوع فاد ف ءغرؽ كا يفى نع ع ؽ اا خياوع افاه قاـ اايزاع االاـ اايرفع

ف دايه كرنله ءده عااءان حيى ال ءخوط ءا ا ءك يحت ااكحؿ  .1كءاا إشارة إاى اادكر ااذم يال ه

ااوءـ ااكطاء اايع ءاشأ عاءرا ااجادم اايرفع ااذم ء ذؿ افخه نع خ ءؿ ف ءوؼ االاـ اايرفع عااءان
كاادكا اايرفء ذات خءادة كقكة.

 1اٌؾٍمخ  ،11ط .2
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ءلفس اا خاخؿ
يأدء

كرة ااجادم اايرفع ااذم ءخلى إاى ح اء اا داءءف ر ا فافه األ ر نع

ر يه حءث ءكجه "ءانكز" قائد اافرءؽ جاكده عاد اا ركج نع اا ر

اا داءءف" .كعاد ا ك ؿ ااجاكد األيراؾ ااى ااخفارة اايرفء
ءوكؿ ااخفءر اايرفع ااوائد ءانكز لد ف حاطت ج كع

قائبلن " كاكءاياا ءـ

لد اعيواؿ حد ع ال اا اظ ات:
خاح ااخفارة" :ال اخيطءع ف ا اطر

حءاة اا داءءف"  .1ءا ا ياؾ اا اظ ات يخيغؿ يكاجد اا داءءف ايافءذ يفجءرات يردد

ف اادكا

اايرفء كيوكـ اي اذ اا داءءف دركعان شرء ايحوءؽ ءدانرا خكال دا ؿ اا دف اايرفء ك ارجرا.

ن ثبلن ف "ااوايؿ اا أجكر" " كاجام" عاد ا د ؿ إاى اافانع ( )coffeeكءك ءح ؿ حوء

يفجره

اافجرت اادا ؿ  .2كءاا إشارة إاى ف يرفءا يودـ افخرا اعي ارءا يحيرـ قكاعد اإلشي اؾ كيحيرـ
حوكؽ اإلاخاف كيخلى إاى ح اءيرا فأ رز

ادئرا .ف ا اه ءشءر إاى ف ااحرب اايع ي ك را

يرفءا ع األفراد ثبلن اعي ارءا حر ان شركع ايرفءا إلزاا اا اطر اايع ييرددءا

ع ااي از را

ح اء اا داءءف.

ءلفس اا خاخؿ اادكر ااذم ءال ه اإلعبلـ نع يلزءز ااركء ااكطاء

ف بلؿ إظرار جرائـ

اآل ر ك نلااه اايع يردد اادكا اايرفء كشل را .نلاى خ ءؿ اا ثاؿ ءفيح اال ءد رداـ اايافزءكف
ا شاءدة شاءد اايفجءر ااذم افذيه ياؾ ااج اعات كااذم راح

حءيه عدد ف اا كاطاءف األ رءال

كءك ءيأاـ اياؾ اا شاءد اا ركع  .ك اا وا ؿ ءشاءد نع ذات ااكقت زع ال ااياظء ات ااذءف افذكا

كءلدكف ذاؾ إاجا انز ر ان حءث قاؿ عاه "جكالؽ" " :ف ياؾ اا شاءد يحف
اايفجءر كءـ ء حفكف ٌ

ناء "  .3كنع ءذا إشارة إاى ء جء ك ر رء "اآل ر" ككحشءيه كاخي فانه د ال األ رءال .ءا ا ييجاى
ااوءـ اإلاخااء نع ااجادم اايرفع اا واكـ ااشر
اادكر ااذم يال ه يرفءا نع كاجر

ياؼ

كره .كء فف ااوكؿ ءاا اه ءشءر إاى

ا يخ ءه ب "اا ؤا رات" اايع يحءفرا ااوكل اادكاء

د اطو

ااشرؽ األكخط .كاايع يخلى يرفءا إاى ياؾ اإل رءااء اا رء ا عاى اطو ااشرؽ األكخط كاايع
يخلى إاى حار اإلخبلـ كاايآ ر عاءه.

ءلفس اا خاخؿ نع ااحاويءف ف االبلق ءف ااجاكد األيراؾ ع قءاديرـ ييخـ ااثو اايا ٌ
كااشلكر األ كم كااكدم يجاه ل رـ فأارـ جخدان كاحدان حءث ارـ حرء كف عاى ل رـ
كءح اكف افس اإلءي اـ

لض فأارـ عائا كاحدة كءالفس ذاؾ نع خاكفرـ ااج اعع احك

ل رـ كاظرار اايفايؼ كااكد نء ا ءارـ إ ان إاى اءي اـ قءاديرـ رـ فؿ نرد
1اٌؾٍمخ  ،12ط .2
2اٌؾٍمخ  ،11ط .2
3ااحاو  11ج.2
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كفؿ نرد ارـ عاى اخيلداد ف ءودـ حءايه ألجؿ
كعدـ ااثو

ءه .ءا ا اا اظ ات اا خاح يلااع ف اايففؾ

ءف قءاديرا حءث فؿ ارـ ءرءد ااي اص ف اآل ر؛ ذاؾ ف اا

اح ءع اايع

يج لرـ كءع ذايرا اايع يفرؽ ءارـ .كءالفس ذاؾ ف بلؿ خاكفرـ ااحذر احك ل رـ كااشؾ
خاح ) ؿ "آغا" ( اعي اره حد

نع عبلقات فؿ ارـ اآل ر حءث ءوكؿ "جكالؽ" (زعءـ ج اع

رز قادة ااياظء ات اا خاح افاه ءي ع اإلخي ارات اايرفء ) " :اا ال ثؽ ؾ ات كااخفءر
األجا ع" .آغا" :كاحف فذاؾ" .حءث ف دكر ااخفءر األجا ع ءاا ءك ااوءاـ يودءـ

ياؼ شفاؿ

اادعـ االخي ارايع كاااكجخيع كاادء اك اخع ك خاادة ءذه ااج اعات.
ءجخد اا خاخؿ

كرة ااجادم اايرفع أاه ش

ااخءاخء اااظاـ اادكاع كااوكل اإل رءااء اا رء ا
كيي ءز ش

ء ااجادم اايرفع أارا ش

ء

ء ذات كعع لرنع عااع اا طط

كادءه ءداؼ كرؤل كا ح ءخلى إاى يحوءورا.
ؤءا عا ءان ك رارءان ءالفس ذاؾ نع ااي

ات

اا ياف ألع ال اافرءؽ ن ارـ اا ؤءؿ

حءان ك ارـ اايواع ك ارـ اا ثوؼ إ ان إاى اايأءءؿ

كء جء كعشكائء كال ي اؾ رؤء كا ح

ف ا ارا ال ي اؾ لدان خرءان كال حءطان اجي اعءان يحانظ

ااويااع اا حيرؼ .ءا ا ياؾ ااياظء ات يظرر عاى ارا ش

ء

لءف كءزءا كغءر ري

عاءه .نرع ال ي اؾ ا ء فف ف ي خره .حءث ءجخد اا خاخؿ ءذا "اآل ر" عاى اه اءس فثر ف
"قايؿ أجكر" ءوايؿ خبلح خءط كا فااات خءط

افاه ءاجأ إاى اخيرداؼ اا داءءف

ااع

اا يفجرات .كقد جال اايرفءز عاى ااجادم اايرفع اعي اره ءوكا ااركء اايرفء ؛ كذاؾ ر ا ألف
اا راع نع اال ر ااحااع

ح ءأ ذ طا ع ااوكة االخفرء كنرض ااوكة فثر ف م جااب آ ر.

حءث يحرص يرفءا عاى ااخلع إاى يلزءز يفكقرا االخفرم
ء احرا ااودرة عاى ف ي

ا ءؤءارا اح اء افخرا كالن ك ا

ح ذات افكذ ف ءر نع اطو ااشرؽ األكخط كاالااـ فكارا يحيؿ ااوكة

اا ار ل عشر اقي ادءان عاى خيكل االااـ كيخلى إاى ااد كؿ

اقي ادءان نع االااـ.

ف اادكؿ االشر األقكل

قيم الجندي التركي
اود عفس اا خاخؿ ج كع
كجخدت ااحاويءف يحت اايحاءؿ ج كع
 -ااجادم اايرفع

ف ااوءـ اايع ي ءز ااركء اايرفء

وا ؿ ااركءات اآل رل

ف ااوءـ ي ثات نع اآليع:

اص اكطاه ك خيشل انر ا خؤكاءيه كء حع افخه ف جؿ ف ءالـ

بل ءرد ءانكز فارخكا عاى حد ع ال ااياظء ات اا خاح كااذم
كطاه كشل ه األ اف ن ث ن
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ءدعكاه ب "ااوايؿ اا أجكر" " كاجام" ااوكؿ ":اءراأ شل اا ااراح كاأل ؿ كاك اـ اخي يع
احف" نءرد عاءه " كاجام" :افـ ي حكف .نءوكؿ ءانكز " :اارا اءخت ي حء كافارا
ر ياا

ر

ااكطف" .ف ا ف حد ااجاكد ءفءؽ ف اال اء نع اا خيشفى نءرءد ف ءارض

اءاحؽ أ دقائه كعاد اله ف ذاؾ ءوكؿ " ال خيطءع ف ايرؾ ا كااع اكحدءـ" .1

 ءيحاى ااجادم اايرفع وءـ اإلاخااء ك خاعدة اآل رءف ف ا اه ء ثؿ اا اوذ كاأل ؿاالاجزءف كاا

طردءف نع االااـ .كءي ح ذاؾ ثبلن ف شرد ااواذ اا كاطاءءف ااخكرءءف

ااذءف اغرقرـ "جكالؽ" (قائد ج اعات خاح ).2

 ءاظر ااجادم اايرفع أل دقائه كجاكده كفأارـ عائايه حءث ءريـ رـ اخي رار ك لااءكءيا ع شؤكف حءايرـ اا ياف

كءحرص عاى خبل يرـ كراحيرـ .ءي ح ذاؾ ء ا ف

اخي داـ ع ارات ثؿ " احف فثر ف
ألحداا ك اوص حد اا احف اايرع"

3

كة احف رناؽ ركح ا ل اان ف ح ؿ شعل

طاح " األخكد" (.)lions

 -ءي ءز ااجادم اايرفع أاه ال ءو ؿ اا خاك

ف ا ءخي دـ ااوادة كااجاكد اك ؼ ل رـ
نع ف ار يه كف ار يه ييجخد نع االاـ ااكطاع

اايرفع كااحفاظ عاءه حءث ءد ؿ جادم االخي ارات ااى " كاجام" ااوايؿ اا أجكر
الخيجكا ه .نواؿ اه كاجام "اافـ يف ركف خأا االاـ زءادة عف ااازكـ" ءرد عاءه ااجادم:
اا ا حع ركحع ألجؿ ذاؾ االاـ .ءرد عاءه كاجام" :كنع اااراء ي كيكف نع خ ءؿ
الشعل" .نءغ ب ااجادم كءوكـ

إف طات اخااؾ رة

ر ه لاؼ حيى ارفه كقاؿ اه" :قؿ اع ا يشال كافف

رل عاى ف اخيشردكا ألجؿ ءذا االاـ قطع اخااؾ"  .4كءاا ءلفس

ف ااكطف ادل ااجادم اايرفع ق ؿ افخه.
 -ءي ءز ااجادم اايرفع اادناعه ااطاغع ا د

اده كح اءيه ف فؿ اا شارءع اايع يردد

كجكده ك اه فانح نع خ ءؿ راح كرناءء كطاه ف ا اه ءظرر اعي اززه ف ره كااي اله
اكطاه كءكءيه .كءذا االادناع ءا ع ف كعع ااجادم

ااذم ال ءرـ خكل

خؤكاءيه احك كطاه .وارا اآل ر

ااحه كال ء اؾ قءـ ك ادئ ءلءش را .كءظرر ذاؾ ف بلؿ حكار

حد ااجاكد األيراؾ ع ااوايؿ اا أجكر ( حد رز ر كز ااياظء ات اا خاح ) ثاال حاف يه
حءث ءوكؿ ااجادم اايرفع :احف ال اثؽ االخفر اايرفع .نرد عاءه :ألااا ا رب ع اافـ.
ءرد عاءه "ااوايؿ اا أجكر" :افـ يف ركف افخفـ زءادة عف ااازكـ .ااجادم" :احف ف ار
1اٌؾٍمخ  ،11ط .2
 2اٌؾٍمخ  ،11ط.2
 3اٌؾٍمخ  ،11ط .2
4
اٌؾٍمخ  ،11ط .2
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خاخان ثـ ف اا خأا ءع حاكا االءش نع الكفاح بكل ن ر كط أاءا كخلادة يحت عاـ

ااربلؿ كاااج
ثاؾ" .1

اءخت ءع ااافس ألجؿ اااوكد كقيؿ اال رءف ثاؾ .اءخت اايظار اا ءع

 -ااجادم اايرفع يفكؽ دك ان ك اايااع نرك ال ءورر كال ءارزـ كال ءو ؿ اا

كع كاالخيخبلـ.

نرك دائ ان إ ا اي ر ك شرءد .ف ا اه ء اؾ عوءدة قيااء نع خ ءؿ ادئه كقء ه .كءي ح
ذاؾ نع طاب "ءانكز فارخك" ش

ء اا طؿ حءا ا قاؿ اه حد رز رؤخال ااياظء ات

اا خاح " :إافـ اف يجدكا حدان ءاوذفـ" .ءانكز " :احف اـ اايظر ف ءاوذاا حدان دان احف

احؿ كراا أافخاا" كنع رده عاى حد جاكده قاؿ اه ءانكز " :ا اخيشرد ك ال ر اـ اأت

ااى ءاا افع اخاـ افخاا" .2
 ءي ءز ااجادم اايرفع ااجرة كخل ااكعع كاا لرن كقكة ااحج نع اارد عاى اآل ر ك اهاءس جرد وايؿ ؿ اه ءي اى ق ءيه كءاا ؿ كعع ك لرن اا اطر اايع يحدؽ اده
ك ف ءـ عدال دكايه كقء ه ك ادئه ك اءع اآلاءات كااطرؽ اا ياف اايع ءخي د كارا نع
خ ءؿ يحوءؽ غاءايرـ .حءث د ؿ ااجاكد ااى ور اجي اع اا اظ ات اا خاح

ع رؤخال

كقادة ءذه اا اظ ات كذاؾ إلعبلف حدكد دكا جدءدة عاى حدكد يرفءا يا له اا اظ ات
اا خاح  .ك ءف ءؤالل ااوادة خفءر جا ع كفأاه يجخءد اا كقؼ ااغر ع

كرة عا  .كحءف

ك ؿ ااجاكد إاى قاع االجي اعات قاؿ ااخفءر األجا ع ؿ "ءانكز فراخك" (قائد ااجاكد
األيراؾ) " :اا خفءر دكا جا ء إف آذءيـ شلرة ف رخع نرك خ ب ااحرب" .ءانكز " :ءذا

شعل

جؿ اخـ دكايؾ كءؿ يغذء اإلرءاب اءخت خ ان ااحرب؟ اءس رخـ حدكداا عاى

ءكافـ خ ان ااحرب؟ كقاؿ اه اا

ا ط يرفع ذفرؾ رذا" .ف ا يـ اخي داـ األغاء اايرفء

عاد ا ي فف ااجاكد األيراؾ ف ااك كؿ إاى غرن اايحفـ ائلجي اع ااف ءر ااذم ء ـ
ف ر قادة اا اظ ات اا خاح  .راد ااخفءر األجا ع ف ءلرض

رءط ااشرؽ األكخط

ااجدءد ااذم ء ططكف اه حءارا نيح ااجاكد األيراؾ غاء يرفء يشءد ب ااجءش اايرفع
نع ح اء اخيوبلؿ كخءادة يرفءا .ف ا عاؽ عاى ذاؾ حد ااجاكد وكاه " ءؿ ظاايـ افـ

خيرز كااا؟ نخداا ج ءع االعء فـ حيى اآلف شردائاا" .3
صراع اليويات "الخير" مقابل "الشر"

 1اٌؾٍمخ  ،11ط .2

 2اٌؾٍمخ  ،12ط .2
3ااحاو  11ج.2
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ال ءيكقؼ ااحد نع خاخؿ "االرد" عاى إ راز ااركء اايرفء كيلزءز ااشلكر ااوك ع ادل
األيراؾ

كرة عا

خكال دكر ااجادم اايرفع ك دكر اا رة كدكر اا كاطف االادم كاا خؤكاءف

اارخ ءءف كغءرءـ كحخب .ؿ خلى اا خاخؿ إاى عرض ءكءات يلددة ي ثات عاى شفؿ ءكءيءف
خاخءيءف ء ا" :ااركء اايرفء " وا ؿ "اآل ر" ك رغـ يلدد ءكءات اآل ر افاه ء ثؿ عا ؿ كحد
وا ؿ ااركء اايرفء

اعي اره

راع ءف "اا ءر" ك "ااشر" .ءي ثؿ اا ءر نع ااوءـ كاا ادئ

األ بلقء اايع يجخدءا ااركء اايرفء

ءا ا ءي ثؿ ااشر نع اا اظ ات اا خاح (ءطاؽ عاءرا

اا خاخؿ اخـ اا اظ ات اإلرءا ء ) ك ف ءوؼ لرا خكال ف األيراؾ ااذءف ءيلا اكف ع ءذه
اا اظ ات كءيآ ركف عاى اادكا اايرفء

ايحوءؽ

ك اادكؿ ااغر ء اايع يخاءـ كيدعـ ءذه ااج اعات

ااحرا االخيل ارء نع اا اطو  .كءاا نود يش ٌفؿ اا طاب ااد ار ع ااركء اايرفء نع

اا خاخؿ طا ع ذك ايجاءءف :حدء ا ءع ااركء ااكطاء اايرفء

كاأل رل ءع ااركء اإلخبل ء

كرة كخع .ف ا ف اا طاب ءي حكر حكؿ ط اع ااوكل االخيل ارء ك ذرعرا ف اا اظ ات
كااج اعات اا خاح نع اطو ااشرؽ األكخط .حءث ف "اآل ر" ءخلى إاى يوخءـ ااشرؽ األكخط

ااجدءد

كرة ي دـ

ااحه كي

ف واله يحت ءء ايرا ك

طاح ااشرؽ األكخط ءاا ءشءر نع

كاه إاى اخيرداؼ ك حار اإلخبلـ كاا اطو االر ء اايع ءع ر ز ائلخبلـ كحا ايه األكاى
ك رز لاا ه نءه ي ثا نع األ افف اا ودخ  .كءذا ء رز دكر يرفءا اإلخيرايءجع نع اا اطو
فكارا ي ثؿ خ ءؿ االاجزءف ف ااشلكب ك ف اادكؿ اايع يرزح يحت ءء ا ااوكل االخيل ارء
حءث ي رز ااركء اإلخبل ء نع يجخءد ااركء اايرفء
كخع نع اا اطو

اعي ارءا كرءث اإل راطكرء

اإلقي ادم كاالخفرم ك لكد يرفءا فوكة

كذاؾ دكره ء احرا

االث ااء  .إ ان

ر انر ا ارخ دكر

إاى ف اايفكؽ اايرفع

اعدة ذات طا ع إخبل ع نع ااشرؽ األكخط ءلطءرا

دك انر ر ان نع ح اء اإلخبلـ كاادناع عف اا خا ءف نع ظؿ يبلشع كجكد م قكل

رل يل ؿ

عاى ي اع اادناع عف ااو اءا اإلخبل ء كق اءا اا اطو  .ك اايااع نإف اادكر ااذم يال ه يرفءا نع

اا اطو ءأيع نع ظؿ قدريرا عاى ااكقكؼ يجاه اا شارءع اايع يخلى إاى إعادة يوخءـ اطو ااشرؽ
األكخط كااخءطرة عاى ثركايرا ك ودرايرا كنرض ءء ايرا عاءرا .ك اايااع نإف ءذا ءاطاؽ ف

ءكءيرا اإلخبل ء كارثرا اايارء ع كااوءـ اإلاخااء اايع يي ااءا .كءذا ءشءر إاى شركع اازعا
يخلى إاءه يرفءا نع اا اطو

ك ان نع ظؿ ياا ع اانخ اازعا

اايع

اخـ اإلخبلـ ءف اا اف

االر ء ااخلكدء ك إءراف ثبلن .كءاا عاى خ ءؿ اا ثاؿ ءوكؿ رز زع ال اا اظ ات اا خاح "آغا"

(كءخ ى ااخءد ااف ءر) ااجاكد األيراؾ حءا ا يـ اعيوااه" :إافـ ال يدركف ايـ نع م ال يال كف".
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جاب حد ااجاكد" :احف ال االب ااال

ؿ افخدءا"  .1كاذاؾ نإف اإلرث اايارء ع كااح ارم ااذم

يحظى ه يرفءا ف إرث ااركء اإلخبل ء ائل راطكرء االث ااء كاايع فاات ر ز اا بلن
اإلخبل ء ادل غاا ء اا خا ءف ءخاءـ نع يلزءز اادكر اايرفع اافاعؿ نع اا اطو كءل ؿ عاى
ي رءره ف ا ءظرر اا لد ااخءاخع ااذم ءر ع إاءه اا خاخؿ نع يودءـ اادكر ااخءاخع اايرفع نع
اا اطو .
اخي داـ ااف ال ( )Spaceفاف عا انر ناعبلن كرئءخءان نع يجخءد ااركء اايرفء

ف بلؿ

إ راز اايفكؽ اايرفع عاى اآل ر ثوانءان كخءاخءان كاخي ارايءان كعخفرءان .ناافثءر ف اااواش ااخءاخع
نع ااشرؽ األكخط ءدكر حكؿ ااف ال ()Space

ف ا ءيـ

كريه اا ادء ك اا ي اء (ف ا ءك نع ااكاقع ك

ااعيه) كااف ال اءس نوط جزل ف ءكءات ااشلكب كحخب ؿ ء ان ءك غاا نا داة

حرف ءيـ اخي دا ه ايلرءؼ ءكء األ ـ كااشلكب .ف ا ف إعادة يلرءؼ ءذا ااف ال ءك حد
كخائؿ ااوكة

2

ف ا ف ااف ال ءك خؤاؿ ااوكة كااخاط  .3كءي ثؿ دكر ااف ال نع اال ءكءات

ااوك ءات كااشلكب كنع اا راع نع اا لارؾ ااخءاخء  .4كقد يجخد اخي داـ ااف ال نع ااحاويءف
ف بلؿ اااوطات ااجكء كاا رائط كاألجرزة االخي ارايء ااحدءث نع ااي اءغ عف األءداؼ ق ؿ

كقكعرا كخرع اايد ؿ كااو ال عاءرا كاايع يظرر ااودرة اايرفء نع اايحفـ ك لرن يحرفات
اآل ر كااخلع ااى ااخءطرة عاءه كانشاؿ ططه ك ؤا رايه .ن ثبلن عاد ا ءاجـ ااجاكد األيراؾ ور

اجي اع اا اظ ات اا خاح فاف قد خ ؽ كاخي د كا اا رائط كاا كر ارخـ اا لرف كفءفء إداريرا
شفؿ جءد كعاد ك كارـ إاى اا فاف اخي د كا اافا ءرات ااطائرة ااحدءث اي كءر اا فاف كاايحفـ

نع خءر اا كاجر كيافءذ اا ر
ف ااحء
اآل ر.

.5

رل نود يـ اخي داـ ااف ال اايرفع

كر اءئ اايفا ءؿ ك حدكدة نع ن ال

لاى ف اخي داـ ااف ال ءلفس ااثوان اايرفء ك خااءب ااحءاة

ن ال اعل ااحءاة كااخبلـ كااحب كخل األنؽ ف

ياؼ جكاا را نرك

بلؿ اااوطات ااكاخل كاا اكع اايع

يلفس ج اؿ ااط ءل كاا فاا ااخءاحء كاالخيرايءجء ايرفءا إ ان إاى عفس ااحءاة االجي اعء

ااجاكد كعائبليرـ كاا راطرـ نع جي لرـ .ف ا يلفخه ن ال ريب ك اظـ .ءا ا ن ال اآل ر
ءيجخد نع غاا ه اااشاط اا خاح كاا ططات ااي رء ء كاا ؤا رات ف ا اه ءظرر

كرة عشكائء

 1اٌؾٍمخ  ،12ط .2
L. Khatib., Filming the modern Middle East: Politics in the cinemas of Hollywood and the Arab world (Vol. 57). IB
Tauris.(2006), p15.
3
Foucault, 1970, quoted in Khatib:15.
4
Khatib, Ibid: 16-17.
 5ااحاو  11ج.2
2
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ك ءؽ نؽ ك غاب شاءده دا اء  .كقد رز اا خاخؿ ااركء اايرفء

كريرا اإلخبل ء

اخي داـ ع ارات ثؿ " ءكف اهلل عاءفـ" اايع فاات يواؿ اخي رار حاؿ
ك

طاح "شرءد" كنع ش

ف بلؿ

ركجرـ نع ر

ء حد ااجاكد اا ايزـ دءاءان حءث ءاظركف إاءه ف رجءل ارـ كءخ ى

"حانظ" كءخلى إاى غرس االوءدة ادءرـ كاالري اط اهلل يلااى اخي رار .إ ان إاى اخي داـ األطر
ااثوانء اايع ي رز اا جي ع اايرفع ف جي ع حداثع ك يطكر كفذاؾ األجادة ااخءاخء فاات ارزة
نع يودءـ يرفءا فوكة

اعدة يي يع ح كر جء كاءيفااع ف ءر نع اا اطو كنع اا خرح اادكاع.

الخاتمة
يظؿ ااد ار ا اايرفء
اايأثءر ااذم يحدثه نع

اعدة

كرة خي رة ك ايشرة عاى اطاؽ كخع كءيخع ع ذاؾ دائرة

ياؼ اا جي لات ك

ك ان اا جي لات االر ء ؛ حفـ اايوارب ااثوانع

كاايرفءز اايرفع عاى اا اطو االر ء اايع يلي رءا يرفءا

كير طرا

ف دائريرا ااجءك كاءيفااء

لرا ركا ط يارء ء كثوانء عرءو  .كءجخد ءذا اإلاياج ااد ار ع اارائؿ ااخءاخءات اايرفء كاظريرا
اا اطو كاااظاـ اادكاع ك راع ااوكل اا رءا عاى حرف االااـ كءذا اايجخءد -اعي اره داة ف
األدكات ااااع

اايع رعت يرفءا نع اخي دا را -ءل ؿ عاى اؽ

اااشاط اايرفع اافاعؿ نع اا اطو
اايع يخيردنرا نع يودءـ
عا

كرة ثااء اط ءل ي اعد

كءل ؿ عاى يلزءز اايكا ؿ ااح ارم ءف يرفءا ك ءف اادكؿ

كريرا كط كحرا ك ررات خلءرا إاى يكخءع افكءا نع اا اطو  .ك

نود ايجه خاخؿ "االرد" نع ااحاويءف يحت اايحاءؿ إاى إ راز اا راع اعي اره

كاأل بلؽ وا ؿ اا ؤا رات كااد ار كاإلجراـ

كرة

راع ااوءـ

راع ءف اا ءر كااشر ءف ف ءخلى إاى

ااع

ااحءاة كاشر ااخبلـ ك اا رة اا ظاك ءف كاا لفال ك ف ءخلى إاى يد ءر ااحءاة كقيؿ األ رءال
كاايآ ر عاى اآل رءف .ف ا اه

اإلاخااء

راع ءف ف ءواكـ قكل يلددة ييآ ر عاى قء ه كدءاه ك اده كقءـ

ك ءف اا ليدم ااذم ءخلى إاى نرض افكذه كاءذال اآل رءف ايحوءؽ

ااحه ااش

ء.

كي ثؿ ااركء اايرفء نع ذاؾ عا ر "اا ءر" كااوءـ ءا ا ي ثؿ ءكء "اآل ر" – عاى يلدده -دكائر
"ااشر" ك ططايه.
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 مؤسسة:آليات تسيير العالقة مع الزبائن في المؤسسات االقتصادية الخدماتية
اتصاالت الجزائر أنموذجا
Consomator Relation Management In Economc Service
Society: Algeria Telecom Model

 الجزائر. جامعة باجي مختار عنابة: ىالة دغمان.د

:الممخص
ااد ارخػ رػدؼ اافشػؼ عػف ااػدكر ااػذم ءال ػه فرػكـ اايٌخػكءؽ االبلقػات نػع اػال ااػكالل عاػد ااز ػائف نػع
ٌ جالت ءذه
 مــا ىــي اآلليــات والتقنيــات التــي تســتخدميا:اا ؤخخػ االقي ػػادء ػػف ػػبلؿ اإلجا ػ عاػػى اايخػػاؤؿ اا حثػػع اايػػااع
المؤسسات االقتصادية في الجزائر من أجل تفعيل العالقة مع زبائنيا؟
 ايحاءؿ ءااات اادراخ ك ف ءف ءػـ ااايػائج اػذفر ٌف اا ؤخخػ21  اإل دارspss كقد اخي د اا راا ج
ييلدل إاى فركـ اايخكءؽ ااحدءث ااذم ءاطاؽ نع ع اءايه ف ااز ػكف كفءفءػ
ٌ ءداف اادراخ ازاات نع داءايرا كاـ

ارخػيرا عػكض ف يرػيـ اإلايػاج أحجػاـ

يحوءورا احاجايه ففػالة ػزءج ػف األاشػط اايخػكءوء اا يفا اػ ااكاجػب

.ف ءرة دكف لرن كجريرا

Résumé:
Cette étude vise à découvrir le rôle joué par le concept de marketing
relationnel dans la fidélisation des clients de l'institution économique en répondant à la
question de recherche suivante: Quels sont les mécanismes et les techniques utilisés
par les institutions économiques en Algérie pour renforcer la relation avec leurs
clients?
Nous avons utilisé la version 21 de spss pour analyser les données de l'étude.
Parmi les principaux résultats obtenus, nous pouvons dire que l'institution qui a fait
l’objetd’étudeestencoreàsesbalbutiementsetn'apasatteintleconceptdemarketing
moderne qui commence par des opérations chez le client, et la manière dont ces
opérations peuvent répondre aux besoins du client de manière efficiente une
combinaison d'activités de marketing unitaires qui doivent être appliquées, au lieu de se
focaliser sur la production à grande échelle sans en connaître la destination.
Abstract:
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This study aims to discover the role played by the concept of relational
marketing in bringing the loyalty of clients of the economic institution by answering the
following research question: What are the mechanisms and techniques used by
economic institutions in Algeria to strengthen the relationship with their
?customers
We used version 21 of spss to analyze the data of the study, among the main
results obtained, we can say that the institution that was the object of study is still in at
its beginnings and did not reach the concept of modern marketing that starts with
operations at the customer level, and how these operations can efficiently meet a
customer's needs a combination of integrated marketing activities that need to be
applied, instead of focusing on the production to large scale without knowing their
subsequent destination.

مقدمة:
اايغءرات
نرزت األحداث اا يبلحو اايع شردءا االااـ اذ اراء ااورف االشرءف االدءد ف ٌ

اااا ء
اايع فاف ارا يأثءر اشر كغءر اشر عاى فان جكااب ااحءاة نع اا جي لات اا ٌ
يود ك ٌ
ح اااظاـ االاا ع ءي ٌءز حرف خرءل ك لودة كيحرءر اؤلخكاؽ االاا ء
حد خكال حءث
عاى ٌ
يغءر نع خاكؾ
ن بل عف
اايطكرات اايفاكاكجء كظركر اايٌفيبلت االقي ادء ك ا اح ه ف ٌ
ٌ
ااز كف نع ظ ٌؿ حءط ياانس ءفرض عاى ااج ءع كاف يرا ف جؿ اا وال كاايفكؽ اادائـ.
ٌ
ف

اايغءرات اايع حدثت كجدت اا ؤخخات افخرا غارق نع ج كع
كنع ظ ٌؿ ف ٌؿ ءذه ٌ
اايفءؼ لرا األ ر
ٌ
اايحدءات نر ت عاءرا يط ءؽ اظ يخءءر يجاكزت قدرات اا ؤخخات عاى ٌ

يأخخت عاءرا كاي اذ فان اايدا ءر
ااذم يطاٌب ارا إعادة اااظر نع اا ادئ كاا فاءءـ اايع ٌ
ااخكؽ
كاألخااءب كاالعي اد عاى اخيرايءجءات بلئ ايحوءؽ ٌ
اااجاح ك اف ااي ك ع ٌ
ااجءد نع ٌ

اايحدءات.1
ا كاجر ءذه
ٌ

اادرج األكاى
اااجاح ٌ
كحيٌى يفكف قادرة عاى يحوءؽ خيكءات عااء نع األدال كي ف ٌ
ح
اايع ف رزءا اظاـ إدارة ااجكدة ااشا ا كااذم
كجب عاءرا ي اع حد اا دا ؿ اارا
ااز كف ف خاع ك د ات كفأخاكب
ءاظر إاءه ف لءار خاخع ايوءءـ كا يءار حاجات كرغ ات ٌ
اايطكرات ااحا ا
إدارم ءردؼ إاى يطكءر دال اا ؤخخات كيحدءث إداريرا كءءفارا ايي اشى ك ٌ
عاى اا لءد اا حاع كاادكاع ا
اا ركرة اؤلجكد.

ك ٌف اال ر ااحااع

ح ءلرؼ ل ر ااجكدة كاا وال ءفكف

اإلشكالية:
Anastapoulos Jean Pierre (1980), La stratégie des entreprises publiques, Dalloz, Paris, p12.
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اارخاا
ثؿ ٌ

كاألءداؼ

ااخ ات اا ٌءزة
ي ياؼ اا ؤخخات نع فثءر ف األ لاد ك ٌ
كاالخيرايءجءات كناخفات اال ؿ اايع يي ااءا ايحوءؽ غاءايرا اارئءخء إالٌ ٌف ءااؾ شءئا كاحدا
ااخكؽ
شيرفا ءج ع ءارا كءك االعيراؼ ٌ
أف األخاس ايحوءؽ اااجاح كااا ك كاالخي اررء نع ٌ
1
ٌإا ا ءيكقؼ عاى ااودرة عاى جذب ااز ائف كيا ء كالئرـ اا ؤخخ .
يطكرت خااءب
كاظ ار ألء ء عا ر كالل ااز كف اا ؤخخ فلا ؿ رئءخع نع والءا نود ٌ
اايٌورب اه ٌ ا نرض عاءرا ااوءاـ ك ع ج كع ف اا طط كاالخيرايءجءات اايع ي ٌفارا ف
ااخءطرة عاى ز ائارا غء ااحفاظ عاءرـ ف جر ك حاكا
ااي ٌدم اا اانخ ف بلؿ حاكا ٌ
ارا الخيوطاب كجاب ف ر عدد ف ز ائف اانخءرا ف جر

رل.

حد ذايرا ؿ كخءا
إف االبلق اايع يخلى اا ؤخخ ا اورا ع ز ائارا اءخت ءدنا نع ٌ
ٌ
ازءادة كالل ااز كف حءث يخلى إلاشال عبلقات يفاعاء يءا كقكء (يجارء كش ء ) ع
ااز ائف كر طرـ اا ؤخخ

طكؿ ٌدة

فا

ا

اف اخي رارءـ نع يلا ارـ لرا اعي ارءـ

االا ر اارئءخع نع والءا كاخي رارءا كا ٌف إاشال االبلق
ااجءد عاى
اخيرايءجء اا ؤخخ ءيطاب ش ا االرض اف ٌؿ ز كف كءذا ال ءأيع إالٌ اايلرؼ ٌ
ااز ائف ف بلؿ حخف ج ع كيحاءؿ ءااايرـ كحخف يجزئيرـ إاى شرائح يجااخ كا يءار
ااشرائح األفثر خاء

ع ااز كف فلا ر خاخع نع

نع رس اؿ اا ؤخخ ايوءءـ دل إ فااء إقا

كءيـ يشغءؿ كادارة االبلق
اكعءه االادم كاإلافيركاع

ءذه االبلق .

2

ف بلؿ يفا ؿ ج ءع اي االت اا ؤخخ اا ي ثا نع اا رءد

كاقع اإلايرات ك رافز االي االت كءذا األ ءر ااذم ءلي ر ف فثر

كخائؿ االي االت نلااء اخرع يلا اه اا اشر ع ااز كف.

اايطكرات
كاا ؤخخات ااجزائرء فغءرءا ف اا ؤخخات ال ء فف ف يلزؿ اشاطايرا عف
ٌ
اـ اانخ اا ايجات كاا د ات كذاؾ اايرفءز عاى

اايع يي ٌءز خرع اايغءءر نبل د ف يافيح
نإف اا يي ع اكاقع
ااجكدة ا
نع جاؿ اا د ات اظ ار اايحدءات اايع ءكاجررا ءذا ااوطاع ٌ
اا ؤخخات اا د ايء ااجزائرء كنع ظ ٌؿ اقي اد ااخكؽ كاالافياح عاى االااـ ءرل ٌارا ال يزاؿ
اايطكر نع طرؽ يودءـ اا د ات كياكءلرا كيخكءورا كيحخءف جكديرا اخي داـ
يط ح إاى ٌ
اايودـ ك ٌ
يواءات اايأثءر عاى ااز ائف كقءاس خيكل اار ا ادءرـ عف اا د ات اا ود .

 1هٙ٠بَ ػٍ٠ٛٔ ٟو (ِ ،)2017م ّلِخ ا ٟاٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ،كاه اٌىزبة اٌغبِؼ ،ٟاٌؼ ،ٓ١كٌٚخ اِ٦بهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح ،ث١وٚد ،اٌغّٛٙه٠خ اٌٍجٕبٔ١خ،
ٓ.150
2
Jean-Jacques Lambin et Ruber Chumpitaz (2002), Marketing stratégique et opérationnel, 5e édition, Dunod, Paris,
p10.
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كيلي ر ااكفاا اايجارء الي االت ااجزائر كالء عاا
اا ي

ٌ

نع يودءـ

ياكع
د ات ٌ

ا

ف ءف اا ؤخخات اا د ايء

ع االافياح االاا ع كنيح االخيث ار لد ا فاف

يـ د كؿ ف ٌؿ ف
حيف انر ف ق ؿ اا يلا ؿ اال ك ع ااكحءد ااحا ؿ االبل اايجارء " ك ءاءس" نود ٌ
اا يلا ؿ "جءزم" ك لدءا اا يلا ؿ " كرءدك" حءث شرد خكؽ االي االت ك ازاؿ ياانس ءف
اا يلا اءف ااثبلث ك

ح ف ٌؿ كاحد ارـ ءخلى إاى جذب ف ر عدد ف ااز ائف عف طرءؽ ي ءءز

ايجايرـ كطرحرا جكدة عااء ك خلار ا ف
اا ار ع ائلايرات  4Gكءذا ف جؿ
ا

ا

ع طرح يواءيع ااجءؿ ااثااث  3Gكااجءؿ

اف ح يرا نع ااخكؽ.

إف يوءءـ جكدة اا د ات كيطكءرءا شفؿ دائـ ك خي ر ءلي ر ر ا اكفاا اي االت ااجزائر
ٌ
ع األك اع االقي ادء ااجدءدة ااشعل ااذم ءزءد ف حجـ اايٌلا بلت اذاؾ نااكفاا

نلاا نع يخكءؽ د ايرا كيط ءؽ
اايجارء الي االت ااجزائر
طرة إاى اايراج اخيرايءجءات ٌ
خااءب إدارء حدءث يردؼ إاى يا ء حاجات كيكقلات ااز كف كاش اع رغ ايه.
كعاى

كل ا خ ؽ خاحاكؿ اإلجا

ف بلؿ ءذه ااكرق عاى اايخاؤؿ اايااع:

ما ىي اآلليات والتقنيات التي تستخدميا الوكالة التجارية التصاالت الجزائر من أجل تفعيل
العالقة مع الزبون؟
ك ف جؿ اإلجا عاى ءذا اايخاؤؿ ق اا

ءاغ اافر ءات اايااء :

 -1الفرضيات
 -1ال يكجد عبلق ذات دالا إح ائء ءف يفلءؿ ااكفاا اايجارء الي االت ااجزائر آلاءات
اايخكءؽ كاءي ا را ااز ائف.
 -2ال يكجد عبلق ذات دالا إح ائء

ءف يحوءؽ ااجكدة اا درف اا د

اا ود

كيحوءؽ

ر ا ااز ائف.
 -3ال يكجد عبلق ذات دالا إح ائء

ءف يأءءؿ اا كظفءف كيدرء رـ عاى يودءـ اا د

كيحوءؽ ر ا ااز كف.
-3

أىمية الدراسة:
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يفءد دراخات خاكؾ ااز كف ف بلؿ إ داده فان اا لاك ات كاا ءااات اايع يشفؿ ذ ءرة
خاخء يخاعده نع اي اذ ق اررات ااشرال اايع يش ع حاجايه كييكانؽ ع إ فااايه ك ءكاه ك ذكاقه
يودـ ااز كف اايخرءبلت نع يحدءد احيءاجايه كرغ ايه
ء اؼ إاى ذاؾ ٌف ايائج دراخ خاكؾ ااز كف ٌ
يحددءا كارده اا ااء ف جر كظركنه اا ءئء اا حءط ف جر رل.
كحخب األكاكءات اايع ٌ
اإل ان إاى حاكا نرـ ط ءل االبلق ااوائ

ءف اشط اايخكءؽ االبلقات كدكرءا نع

اال ااكالل كدكر ءذه االبلق نع خاعدة اإلدارات االاءا عاى اال اخيرايءجءات يخاعد اا ؤخخات
ااخ ل ااطء
عاى يحوءؽ األءداؼ اا اشكدة ثؿ :زءادة اا ءلات ٌ
-4

اا كرة ااحخا .

أىداف الدراسة:
فركـ اايخكءؽ االبلقات ك حاكا اافشؼ عف فرك ه كاآلثار

اايلرؼ عاى ء ء
ٌ
اإلءجا ء اااايج عف يط ءوه
-

ا

نع اال ااكالل عاد ااز ائف.

حاكا يحاءؿ االبلق اا كجكدة ءف ر ا ااز كف كجكدة اا د
اايجارء الي االت ااجزائر.

اايلرؼ عاى ثر اظاـ إدارة االبلق
ٌ
فكاات إدارة االبلق
 دراخ كاقع االءي اـٌ
-5

ع ااز كف نع زءادة نلااء

ود
اا ٌ

ف طرؼ ااكفاا

ؤخخ اي االت ااجزائر.

ع ااز كف نع اا ؤخخ

حؿ اادراخ

كااك كؿ إاى يودءـ االقيراحات اا ااخ ارا.

أسباب اختيار الموضوع:

ا يءاراا ارذا اا ك كع ءرجع اؤلخ اب اايااء :
إ راز ء ء ااجكدة نع يودءـ اا د ات ايحوءؽ اا ءزة اايٌاانخء ادل اا ؤخخات اا د ايء
ااجزائرء كيا ءه ءذه األ ءرة ااجكااب اا يلاٌو ااز كف ك ركرة االءي اـ خاكفه كاإلاياج كنؽ
رغ ايه كحاجايه ك ركرة قءاس درج ر اه

ف بلؿ إ راز ء ء يط ءؽ اا دا ؿ ااحدءث نع

اإلدارة ف د ؿ اايكجه ااز كف اظاـ إدارة ااجكدة كااجكدة ااشا ا .

-6

المنيج المستخدم:
ءف

يـ االعي اد عاى اا ارج اا خحع ااذم ءيبللـ كط ءل اا حث اك ؼ االبلق
ٌ
اادراخ اا ءدااء عاى يو ع دل ي اع ااكفاا اايجارء الي االت
اا ؤخخ كز ائارا إذ يوكـ ٌ
ااجزائر إلدارة االبلق ع ااز ائف ف بلؿ خءاخ االي اؿ اايخكءوع ك حاكا ااكقكؼ عاد ءـ
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ف ق ؿ ااكفاا

ود
اا راحؿ اايع ي ر را جكدة اا د ات اا ٌ
اا ؤخخ ااجزائرء نع يط ءؽ إدارة االبلق ع ااز ائف.
-7

ك لرن

م راحؿ ك ات إاءرا

مجتمع البحث:
ءي ثؿ جي ع اا حث نع فان ز ائف ااكفاا اايجارء الي االت ااجزائر كالء عاا .
العينة:

-8

اادراخ
َّ
يـ ا يءار نراد عءا ٌ

ف

بلؿ اا لاءا غءر االحي ااء

خي د ءف االءا

يـ يكزءع اخي ارات االخي ءاف عاءرـ نع دة خ كعءف كذاؾ
اا دنء قكا را خ لكف فردة كقد ٌ
ردؼ يج ءع ءااات يخيغؿ نع جاؿ اا حث االا ع.
أدوات جمع البيانات:

-9

يـ االعي اد عاى
ٌ
 -1اا

در اااظرم :كءي ثؿ نع اا ؤافات كاادكرءات كاأل حاث ثبلث اغات :عر ء

ااجاءزء
 -2اا

درءف اج ع اا ءااات:

اإل ان إاى كاقع اإلايرات اا ي

نراخء

.

در اايط ءوع :كءي ثؿ نع إجرال اادراخ اا ءدااء نع ااكفاا اايجارء الي االت

ااجزائر كالء عاا

حءث ق اا االخيلاا ااكثائؽ اا يح ؿ عاءرا ف ؤخخ اادراخ

لدة.
إاى جااب اخي ارة االخي ءاف اا ٌ
 -10تحديد المفاىيم:
 -1-9االتصال التنظيمي:
يلرنه ااج لء األ رءفء اايدرءب عاى االي االت ااياظء ء ٌأاه“ :ع اء ي ادؿ األنفار
1
كاا لاك ات ف جؿ إءجاد نرـ شيرؾ كثو ءف االاا ر اإلاخااء نع اا ؤخخ “.
ٌ ا ف كجر اظر اا احث  Losada Vàzquerنءرل ٌاه “ :ج كع االبلقات ااشا ا اف ٌؿ
جاالت اايفاعؿ ااياظء ع كاايع ييـ نع شفؿ يل ءر رخ ع ك و كد اا ؤخخ كذاؾ إد اج ف ٌؿ
sources,

aux

1

Horatiu
Tudori,
Marketing
relationnel
Ŕ
les
retours
http://www.ecofine.com/EHLFORUM/No%201/Marketing%20relationnel%20%
أٍٛغ ػٍ ٗ١اE2%80%93%20Le%20retour%20aux%20sources,%20H.Tudori.pdf2018/10/23 :ٟ
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لءا يايج عف اشر
ااكخائؿ اايع حكزيرا غء يخرءؿ ع ارا اادا اع كيءخءر اؽ كرة ع ك ء
ٌ
1
حددة ياخجـ ع كاقلرا اايظارايرا ك ءدانرا ك حاخءس ع ائرا كطا ات حءطرا “.
ش ء
ٌ
حدداا اايلرءؼ اإلجرائع فاآليع "االي اؿ ااياظء ع ءك ع اء
ااخا و ٌ
ك ف بلؿ اايلارءؼ ٌ
ءيفاعؿ كج را اا رخؿ كاا خيو ؿ نع خءاؽ ؤخخايع كءك اارفءزة األخاخء جااب اإلدارة
كءلي ر اااشاط اافا ؿ االبلقات االا

إذ ءخاءـ نع خءاؽ اال خ ل اا ؤخخ كيفكءف

كريرا".

 -2-9الزبون:
ءااؾ االدءد ف اايلارءؼ اايع يطرقت إاى ااز كف اذفر ارا يلرءؼ اا احث ع ءدات:

“ءك ذاؾ اافرد ااذم ءوكـ اا حث عف خال ك د

ا كشرائرا الخي دا ه اا اص ك االائاع“.

ٌ ا اا احث ااجاا ع نود عرنيه عاى ٌاه“ :اا خي دـ ااارائع ا د ات اا ؤخخ
ق اررايه لكا ؿ دا اء ثؿ ااش ء كاا ليودات كاألخااءب كاادكانع كااذافرة ك لكا ؿ ارجء

كييأثر

اا كارد كيأثءرات االائا كج اعات اايف ءؿ كاأل دقال كقد ءفكف ااز ائف نرادا ك ؤخخات“.

2

ثؿ

ادر لرن اا ؤخخات كاايع

كااطبلقا ف اايلرءفءف ااخا وءف ارل ٌف ااز كف ءلد حد ءـ
يخلى ج ءلرا ايحوءؽ رغ ايه كحاجايه اذا ءيكجب عاءرا ف يخيفءد ف ااز ائف ار د لرن

ثـ
اايغءرات ااحا ا نع ااخكؽ إذ ٌف ءذه ٌ
ٌ
اايغءرات ٌكؿ ا يحدث نع ااغااب ادل ااز ائف ك ف ٌ
اايغءرات.
اا ؤخخات اايع عاءرا ف يخيفءد ف ز ائارا ار د ك لرن ءذه ٌ
 -3-9الخدمة:
ءلد االنيوار إاى يلرءؼ كا ح كدقءؽ كشا ؿ اا د
اا ادء

ف رز االكا ؿ اايع يوؼ عائوا

اا وارا

اـ ي فءف ؤخخات اا د

ع اا فركـ ااخائد ااخاع
ف رخـ اخيرايءجءات

يخكءوء ناعا نع قطاع اا د ات ناك فاف اإل فاف ي اءؼ اا د ات طرءو كاحدة أل
ف ااخرؿ ح ر اا
نع د ءات يخكءؽ اا د

ػ ػ ػ ػػح

ائص كااخاكفءات ذات اا اٌ اا اشرة اا د ات كاال ؿ ايجاه إدراجرا
فحوؿ قائـ حد ذايه.

3

 -1ا ً١ٚكٌ ،)2004( ٛ١ا٨رٖبي ِفب٘ٔ-ّٗ١ظو٠برٍٗٚ-بئٍٗ ،كاه اٌفغو ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،اٌمب٘وحِٖ ،و.17 ٓ ،
ٍٛ٠ -2ف ؽغٍٍ ُ١طبْ اٌطبئ٘ ،ٟبُّ اٛى ٞكثبً اٌؼجبك ،)2009( ٞاكاهح ػ٩لبد اٌيث ،1ٛ ،ْٛكاه اٌٛهاق ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،ػّبْ ،ا٤هكْ.59 ٓ ،
3ؽّ١ل اٌطبئ ،ٟك.ثْ١و اٌؼ٩ق ( ،)2009رَ٠ٛك اٌقلِبد ِلفً اٍزوار١غٚ ٟر١ف ٟرطج١م ،ٟكاه اٌ١بىٚه ٞاٌؼٍّ١خ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،ػّبْ ،ا٤هكْٓ ،
.75
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ٌأارا" :اااشاطات ك اا اانع اايع يلرض اا ءع

عرنت اا د
نااج لء األ رءفء اايخكءؽ ٌ
ك اايع يلرض الري اطرا خال لءا ".

ءع" :اااشاطات غءر اا ا كخ كاايع يحوؽ افل

أف اا د
ٌ ا اا احث  Stantonنءرل ٌ
ااز كف كاايع اءخت اا ركرة ري ط ءع خال
لءا ال ءيطاب اخي داـ خال
ٌ

ادء ".

1

ك د

رل .م ٌف ااياج ك يودءـ د

ءع ع ارة عف " شءال درف ااحكاس كقا ا ااي ادؿ

كءرل اا احث ٌ Gronroosف اا د
2
يود را ؤخخات لاء شفؿ عاـ يودءـ اا د ات ك يلي ر افخرا ؤخخات د ء ".
ٌ

ءع اشاط ك افل ءخدءرا طرؼ آل ر كييخـ

كااطبلقا ا خ ؽ يرل اا احث ٌف اا د
ٌأارا غءر ا كخ كال ءيريب عاى يودء را م اكع ف اكاع اا افء
اا ا كس ااذم ءودـ اا ايفع كءردؼ إاى إش اع حاجايه كرغ ايه.

ف ا ٌارا ذاؾ اااشاط غءر

 -4-9الرضا:
ءلرؼ اار ا ٌأاه خيكل ف إحخاس اافرد ااااجـ عف اا وارا
ٌ
3
اا ايج ك ءف يكقلات اافرد اا يلاٌو رذا األدال.

ءف األدال اا درؾ

ء فف ي اءؼ اار ا إاى األاكاع اايااء :4
 اار ا عف اااظاـ :كءل ر عف اايوءءـ اا ك كعع ااذم ءوكـ ه ااز كف اا اانع اافاء اايعح ؿ عاءرا ف اااظاـ اايخكءوع ثؿ :األخلار كااجكدة كيكانر ااخال
ااخال .

كااي ٌكر ااذءاع عف

 اار ا عف اا ؤخخ  :كءشءر إاى ا ءح ؿ عاءه ااز كف نع اايلا ؿ ع ؤخخات ااخاعكاا د ات ثؿ :اايخرءبلت اا ود

نع جاؿ اارعاء اا حء .

ِ1ؾّٛك ٍٛ٠ف ،ؽٕبْ عّ١لِ ،واعؼخ:ػٍ ٟاٌَّ١ل اثوا٘ ُ١ػغٛح ( ،)2000اكاهح ٚرقط ٜ١اٌؼ٩لبد اٌؼبِخِ ،ووي عبِؼخ اٌمب٘وح ٌٍزؼٍ ُ١اٌّفزٛػ،
ِٖو.35 ٓ،
ِ2ؾّل ِؾّٛك ِٖطف ،)2010( ٝاٌزَ٠ٛك اٍ٨زوار١غٌٍ ٟقلِبد ،كاه إٌّب٘ظ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،ػّبْ ،ا٤هكْ.18ٓ ،
 3اٌّوعغ ٔفَٗ.245 ٓ ،
ّ ِٕٝ4ف١ك ( ،)2005اٌزَ٠ٛك ثبٌؼ٩لبدِْٕٛ ،هاد إٌّظّخ اٌؼوث١خ ٌٍزّٕ١خ ا٦كاه٠خ ،اٌمب٘وحِٖ ،و.42 ٓ ،
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 -اار ا عف ااخال

ك اا د  :كءشءر إاى اايوءءـ اا ك كعع ااذم ءوكـ ه ااز كف اج ءع

اا رجات كاا رات عاد اخي داـ ك اخيربلؾ ااخاع كاا د ات
ااخا و

ع

ااخال ).
رجات ااخال ( دال ٌ

ك ٌ ا خ ؽ يرل اا احث ٌف اار ا ءك ع ارة عف
ااز كف ءف اا د اايع ءي ٌكرءا ع ااجكدة اا يكقل .

لاى ٌف اا خيراؾ ءوارف يكقلايه

رة ا ق ؿ االخيربلؾ اايع ءوارف نءرا

 -5-9والء الزبون:
إف فركـ كالل ااز ائف ءلد يحدءدا اخاكفرـ فثر ارـ يحدءدا ا كقفرـ ك كجه عاـ ء فف
ٌ
يلرءؼ ااكالل عاى ٌاه يفرار ع اء شرال ااز كف ف اا ؤخخ ك يفرار يردد ااز كف عاى اا ؤخخ .
ءيفكف فركـ ااكالل ف ثبلث عبلقات خاخء ءع:1
ٌ
.ااح كؿ عاى ز ائف ذكم خيكءات عااء

ف ااكالل ءؤدم إاى يحوءؽ زءادة نع اا ءلات.

 .يلد ن ؿ طكة افخب كالل ااز ائف ءع يحوءؽ ر ائرـ عف اا ؤخخ ك ايجايرا.
 .ءيحوؽ ر ال ااز ائف عف طرءؽ قءاـ اا ؤخخ يودءـ ااوء

اا يكقل ارـ.

رمل ُ٠اٌمّ١خ اٌّزٛلؼخ ٌٍيثبئٓ
رؾم١ك هٙب اٌيثبئٓ
ىثبئٓ مَِ ٞٚزِ ٜٛورفغ ِٓ اٌ٨ٛم
رؾم١ك َِز٠ٛبد هثؼ ػبٌ١خ

رؾم١ك ى٠بكح ا ٟاٌّج١ؼبد

 1شفٌق ،مرجع سبق ذكره ،ص .115
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المكونة لمفيوم الوالء
شكل رقم  01يوضح العالقات األساسية
ّ
يؤدم ااثو االااء إاى ااكالل ااذم كج ه ء ح ااز كف كنءا اا ؤخخ ٌ ا ءلاع ٌاه اف
ف اا ؤخخ كءك ف
ءخي دارا ؤخخ رل ف ا ٌاه خءفكف ز كاا ٌء از ءحظى لا ا ا
ألارا يحوؽ ف
ءحوؽ ارا يفرار ع اء ااشرال
كءفكف ااز ائف اا كااكف رخ اؿ ااز ائف نع اا ؤخخ ٌ
ٌ
ءيفكف عاد ٌكؿ ع اء شرال ف اظكر اا ؤخخ نرك ءحياج إاى
بلارـ ف ر اا ءلات كااكالل ال ٌ
1
راحؿ.
 -6-9إدارة العالقة مع الزبون:
ءرل ف ٌؿ ف ٌ Peppers and Rogersف يخءءر االبلق
اايخكءؽ االبلقات كيردؼ إاى إش اع حاجات ف ٌؿ ز كف ف نردء
ءوكاه ااز كف ك ا يلرنه اا ؤخخ عاه.

2

ع ااز ائف يلد يط ءؽ ا فركـ

ف بلؿ االريفاز عاى ا
ف ج ع اا لاك ات

نءلرؼ يخءءر االبلق ع ااز ائف عاى ٌارا ع اء يي
ٌ ا فكيار ٌ
اا ف ٌ ا كاا يلاٌو ف ٌؿ ز كف عاى حدة كفذا اايخءءر لااء اف ٌؿ احظات االي اؿ ع ااز ائف
3
ءذا فاٌه ف جؿ يحوءؽ االحيفاظ كالل ااز ائف اا ؤخخ .
ع ااز كف ءع ع ارة عف ج كع

أف يخءءر االبلق
ااطبلقا ٌ ا خ ؽ يرل اا احث ٌ
ااكخائؿ ااياظء ء كاايواء كاا شرء إلدارة عبلق ف اكع جدءد ع ااز كف ءدنرا األخاخع ر ط

عبلق

ا

اايكا ؿ له.

كش

ء

ف

ع ف ٌؿ ز كف إذ يلد ارجء افرـ خاكؾ ااز كف كاايأثءر نءه ف بلؿ

 -7-9الميزة التنافسية:
يلرؼ اا ءزة ااياانخء عاى " ٌارا ءزة ك عا ر يفكؽ اا ؤخخ ءيـ يحوءوه نع حاا
لءا ااياانس".
إي اعرا الخيرايءجء
ٌ

ٛٔ 1ه١ِٕ ٞو ( ،)2009اكاهح اٌؼ٩لخ ِغ اٌيثبئٓ وؤكاح ٌزؾم١ك اٌّ١يح اٌزٕباَ١خ ٌّٕظّبد ا٤ػّبي ،اكاهح ِٕظّبد ا٤ػّبي :اٌزؾ ّل٠بد اٌّؼبٕوح ،وٍ١خ
اٌؼٍ َٛا٦كاه٠خ ،اٌغبِؼخ اٌزطج١م١خ ،ا٤هكْ.74ٓ ،
ِ2وعغ ٔفَٗ.76ٓ ،
ِٙ3ل ٞؽَٓ ىٍ٠ٚف ( ،)2015اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٔظو٠بد ٚأٍبٌ١تِ ،1ٛ ،ىزجخ اٌّغّغ اٌؼوثٌٍْٕ ٟو ٚاٌزٛى٠غ ،ػّبْ ،ا٤هكْ .47ٓ ،
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ائص ك اا فات

عرنرا اا احث  Jean Jackes Lambinعاى ٌارا " ج كع اا
كقد ٌ
كاايع يلطع اا ؤخخ لض اايفكؽ عاى
اايع ءي ؼ را اا ايج ك االبل

اا اشرءف".

1

اانخءرا

ألاه ءرفز عاى جكءر اا ءزة
قااعا ٌ
ك رءاا ٌ
نإاه ف ااظاءر ٌف اايلرءؼ األكؿ فثر دالا كا ن
ادر اا ءزة ااياانخء
در ف
ااياانخء الٌ كءك اإل داع ٌ ا اايلرءؼ ااثااع نرك ءلي د عاى

األكؿ فيلرءؼ إجرائع ا فركـ اا ءزة
كاا ي ثا نع اخيرايءجء ااياانس ك اايااع نود اعي داا اايلرءؼ ٌ
ااياانخء .
الدراسات السابقة:
ّ -11
 .1عبد الحفيظ محمد أمين ،دور إدارة التسويق في كسب الزبون :دراسة حالة مؤسسة موالي
لممشروبات الغازية
اايطكر نع
ااطاؽ اا احث ف اإلشفاؿ اايااع :نع ظ ٌؿ خلع اا ؤخخات ااجزائرء احك
ٌ
خكاقرا فخب ز ائارا نرؿ إلدارة اايخكءؽ دكر نع يحوءؽ ذاؾ؟
كقد حاكؿ اا احث ف بلؿ ءذه اادراخ ااك فء إ راز ااردؼ ف كجكد إدارة اايخكءؽ
لرؼ عاى ءـ
دا ؿ اا ؤخخ ف بلؿ را را اا خاعدة نع يحوءؽ اااجاح ف ا حاكؿ ااي ٌ
األاشط اايع يوكـ را إدارة اايخكءؽ كاادكر ااذم يال ه اا خاعدة نع ااح كؿ عاى ءزة ياانخء
خءر ك ي ذ ااورار رذا اا جاؿ كخل اطبلعه عاى
اا ؤخخ كطرءو ع ؿ ذاؾ كنرـ دل إا اـ اا ٌ
ااثوان اايخكءوء كفءفء يخءءر األخكاؽ اا حاء ف طرؼ اا ؤخخات ااجزائرء .
كقد قاـ اا احث دراخ

ءدااء ا ؤخخ

كالم ف ح د ك كالده اا شرك ات ااغازء
ءداف اادراخ

ءف ءـ ااايائج ٌاه يك ٌ ؿ إاى ٌف اا ؤخخ
عاى اإلاياج أحجاـ ءائا دكف لرن كجريا ف ا ٌف اا ؤخخ
اايخكءؽ االبلقات األء ء اابلز .

كف

ازاات نع داءايرا كاءي ا را رفز

اادراخ ال يكاع فركـ
ح ٌؿ ٌ

 .2بنشوري عيسى ،الداوي الشيخ ،تنمية العالقات مع الزبائن عامل أساسي الستمرارية
المؤسسات :تجربة بنك الفالحة والتنمية الريفية (المديرية الجيوية ورقمة):

ٛٔ 1ه١ِٕ ٞوِ:وعغ ٍجك مووٖ.78ٓ ،

109

مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102

ااطاؽ اا احثاف نع ءذه اادراخ اا خحء ف اايخاؤؿ اايااع :فءؼ ءخاءـ اايٌخكءؽ
االبلقات نع اخي اررء اا ؤخخات؟ ك ا دل خلع اؾ اافبلح كاايا ء اارءفء ايفلءؿ االبلقات
ع ز ائاه ازءادة كالئرـ؟
اخي دـ اا احثاف ا ي ار فام ير ءع ايحدءد يأثءر اا

ائص ااش

ء عاى دة اايلا ؿ

ع اا اؾ كا ي ار  tاالءاات اا خيوا ايحدءد دل كجكد نركقات لاكء نع اخيجا ات ااز ائف

ك دل ا يبلؼ اااظرة االبلئوء ااز ائف األنراد عارا ادل ااز ائف

ثاع اا ؤخخ

كفذاؾ اااخ

ا خيكل ااكالل.
ءف ااجاس

كقد ٌءات ايائج ا ي ارات فام ير ءع عدـ كجكد عبلق ذات دالا إح ائء
ك دة اايلا ؿ ااخا و كفذاؾ عدـ كجكد عبلق ذات دالا إح ائء ءف دة اايلا ؿ ااخا و
يغءرات األ رل (ااخف اا خيكل اادراخع كاكع ااز كف).
كاا ٌ

فذاؾ اص اا احثاف إاى عدـ كجكد ا يبلؼ لاكم نع اااظرة إاى االبلق ادل ااز ائف
األنراد عاه ادل ااز ائف

ثاع اا ؤخخات كعدـ كجكد ا يبلؼ لاكم نع ااكالل ءف ااز ائف

األنراد كااز ائف ثاع اا ؤخخات ف ا ٌف اا احثاف الحظا ٌاه ال ااز ائف غءر ري ءف اا د ات
ود عاى اا كقع االافيركاع ألخ اب ياف .
اا ٌ
الجانب التطبيقي لمدراسة:
نع ءذا ااجزل خءيـ يخاءط اا كل عاى آاءات يخءءر االبلق

ع ااز كف نع كفاا اي االت
ف جؿ

حددة نع االخي ءاف
ااجزائر اكالء عاا
ف بلؿ عرض كيحاءؿ ع ارات اا حاكر اا ٌ
ااك كؿ إاى ايائج فثر دق إ ان إاى ذاؾ نود ق اا يحاءؿ اا ءااات ف بلؿ راا ج .spss

كاعي داا نع دراخياا عاى اا ارج اا خحع اايحاءاع ف ا خ ؽ ااذفر نرك ءلي د عاى
دراخ ااظاءرة نع ااكاقع كك فرا دق

كاايل ءر عارا ف ءان كفءفءان نع ي اءؼ اا لاك ات

كياظء را كااخلع افرـ ءذه ااظاءرة ع غءرءا ف ااظكاءر ااك كؿ الخياياجات يخرـ نع يطكءر
ااكاقع اا دركس.
ف نراد ءيلا اكف ع كفاا اي االت

يفكف ف ج كع
ٌ ا عف جي ع اادراخ نود ٌ
ااجزائر ف ياؼ األع ار ك ف فبل ااجاخءف كقد اغ عددءـ  69فردة.
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كألغراض ءذه اادراخ
خي د ءف االءا اا دنء

يـ ا يءار نراد عءا اادراخ
نود َّ

حءث يـ يكزءع االخي ءاف إافيركاءا ع ر كاقع ش فات اايكا ؿ

االجي اعع كنع ج كعات ي ـ خفاف دءا عاا
( )69اخي اا لد يل ئيرا ف نراد عءا اادراخ
اايحاءؿ ( )69اخي اا

ف بلؿ اا لاءا غءر االحي ااء

يـ اخيبلـ
يـ اخيرداؼ ( )70فردة ك َّ
حءث َّ

كءفذا ءفكف االدد اإلج ااع ابلخي ااات اا ا ل

كيشفؿ ( )%98.57ف عدد االخي ااات اا كزع

كءع اخ

ااخ

ألغراض اادراخ .
 المجال المكاني والزماني:
نع اافيرة اا يدة

جرءت ءذه اادراخ نع ااكفاا اايجارء الي االت ااجزائر نع كالء عاا

ف نرءؿ  2018إاى غاء جكاف  2018ءف ق اا يكزءع اخي ارات االخي ءاف إافيركاءا عاى

نئ

ف ز ائف ااكفاا

كيـ ج ع اا ءااات كيحاءارا كنؽ راا ج  spssاإل دار رقـ .21
ٌ

 أداة الدراسة :
ااخا و ذات اا اٌ
لد االطبلع عاى ٌ
اادراخات ٌ
يفكات ف ر ع حاكر:
يك ات إاءرا ٌ
يـ اال اخي اا ٌ
-3

ك كع اادراخ

كااايائج اايع

يكجد عبلق ذات دالا إح ائء ءف يأءءؿ اا كظفءف كيدرء رـ عاى يودءـ اا د

كيحوءؽ ر ا ااز كف.
المحور األول :ي َّ ف المعمومات األساسية عن أفراد عينة الدراسة فاااكع كاال ر

كاااشاط كاايفاكاكجءات اا خي د .

المحور الثاني :جال لاكاف التسويق في وكالة اتصاالت الجزائر واالىتمام بالزبائن.
المحور الثالث :جال لاكاف جودة الخدمة ورضا الزبون.
المحور الرابع :كجال لاكاف تأىيل الموظفين ورضا الزبون.
المعالجة اإلحصائية:
اإلح ائء االاكـ

يـ يحاءؿ اا ءااات اخي داـ اا راا ج اإلح ائع ( SPSSاارز
اود ٌ
ائص نراد االءا
االجي اعء ) حءث اخي د ت األخااءب اإلح ائء ااك فء كذاؾ اغرض
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كك ؼ إجا ايرـ ف

بلؿ اخي داـ اايفػ اررات كاااخػب اا ئكء

كااكخط ااحخا ع كاالاحراؼ

اا لءارم.
عرض النتائج ومناقشتيا
أوال :عرض النتائج
المحور األول :الخصائص النوعية ألفراد عينة الدراسة:
يغءر ااجاس
شفؿ رقـ  02ءك ح ٌ

اإلااث يفكقت عاى اخ

ااذفكر حءث اغت

ابلحظ ف بلؿ ااشفؿ رقـ ٌ 02ف اخ
 %63.80ءا ا اخ ااذفكر اغت  %36.20ك اايااع ابلحظ ف بلؿ ءذه ااايائج ٌف غاب
ز ائف كفاا اي االت ااجزائر كالء عاا ءف ف اإلااث.

يغءر ااخف
شفؿ رقـ  03ءك ح ٌ
ابلحظ ف بلؿ ااشفؿ رقـ  03ف اخ
كالء عاا

ف اافئ اال رء

ف  30إاى  39خا

 %69.60ف ز ائف كفاا اي االت ااجائر

ف  19إاى  29خا

ياءرا اخ  %21.70اافئ اال رء ااثااث

ءا ا ا اخ يه  %05.80ثايرا اافئ اا ار ل فثر ف  40خا

قؿ ف  19خا ن اغت .%02.90

112

ا نئ

مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102

يغءر اا خيكل اايلاء ع
شفؿ رقـ  04ءك ح ٌ
 %56.50ف ز ائف كفاا اي االت ااجزائر

ابلحظ ف بلؿ ااشفؿ رقـ ٌ 04ف اخ
كالء عاا ذكك خيكل جا لع ءا ا  %31.90نع اادراخات االاءا نع حءف ٌف %10.10
ذكك خيكل ثااكم ك %01.40يكخط.
شفؿ رقـ  05ءك ح ااكخائؿ االي ااء اا خي د

ابلحظ ف بلؿ ااشفؿ رقـ ٌ 05ف  %97.10ف ااز ائف ءخي د كف اإلايرات فكخءا
اي اؿ ءا ا  %46.40ءخي د كف اايافزءكف ك %39.10ءخي د كف اا حؼ كاا جبلت نع
حءف ٌف  %21.70ءخي د كف اإلذاع كءلكد ذاؾ إاى ٌف غا ء
فثر ءكال إاى اخي داـ اإلايرات فكخءا اي اؿ جدءدة.

نراد االءا

ف ااش اب كءـ

المحور الثاني :جال لاكاف التسويق في وكالة اتصاالت الجزائر واالىتمام بالزبائن.

شفؿ رقـ  06ءك ح اايزاـ اا كظفءف يودءـ اا د
ءك ح ااشفؿ رقـ ٌ 06ف  %01.40ءكانوكف شدة ك %24.60ءكانوكف عاى ٌف كظفع
كفاا اي االت ااجزائر ءايز كف أدال ع اارـ ءا ا اجد ٌف ا اخ يه  %33.30حاءدكف نع
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حءف ٌف  %11.60ءلار كف شدة ك %29ءلار كف عاى ذاؾ كءذا ا ءفخر اخيءال ز ائف
ااكفاا اايجارء .
شفؿ رقـ  07ءك ح ااط اع ااز ائف عف اا د ات اا ود

ءك ح ااشفؿ رقـ  07ااط اع ااز ائف عف اا د ات اا ود

ف ق ؿ ااكفاا اايجارء

الي االت ااجزائر حءث اجد ٌف  %15.90ءلار كف شدة ك %43.50ءلار كف عاى حخف
جءد حكؿ اا د ات نع حءف ٌف
ود
اا د ات اا ٌ
ءا ا  %20.30ءكانوكف عاى ٌف ادءرـ ااط اع ٌ
 %20.30وكا حاءدءف.

شفؿ  08رقـ ءك ح خ اب شفاكم ااز ائف
قدرت ػ
ء ٌءف ااشفؿ رقـ  08خ اب شفاكم ااز ائف حءث اجد ٌف اااخ األف ر كاايع ٌ
ياءرا اخ  %44.90عدـ يطا ؽ
 %71رجكا ااخ ب إاى اايأ ءر نع ااح كؿ عاى اا د
اا د

ع ااكقلات ثـ اخ

ف خكل اا د

 %40.60عدـ راعاة شافؿ ااز كف كاخ

 %34.80اخيءائرـ

ك %02.90خ ب ي ءءع اا افات.
شفؿ رقـ  09ءك ح األخااءب اا خي د

اايلا ؿ ع شفاكم ااز ائف

ابلحظ ف بلؿ ااجدكؿ رقـ ٌ 09ف  %47.80ءركف ٌف كظفع كفاا اي االت ااجزائر
ءيجاءاكف شفاكم ااز ائف ءا ا  %46.40ءركف ٌارـ ءيرر كف ف اا خؤكاء نع حءف ٌف
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 %27.50ءفيفكف يودءـ االعيذار ااز كف ك %17.40ءركف ارـ ءود كف

ااات كيلكء ات

ااز كف اا شيفع.
المحور الثالث :جال لاكاف جودة الخدمة ورضا الزبون.
شفؿ رقـ  10ءك ح فءفء يلا ؿ كظفع ااكفاا

ءك ح ااشفؿ رقـ  10فءفء يلا ؿ كظفع ااكفاا

ع ااز ائف

ع ااز ائف حءث اجد ف %04.30
ءا ا

جءد ع ااز ائف
ءكانوكف شدة ك %33.30ءكانوكف عاى ٌف اا كظفءف ءيلا اكف شفؿ ٌ
 %18.80فااكا حاءدءف نع حءف ٌف  %14.50ءلار كف شدة ك %29ءلار كف عاى ٌف
جءد
يلا ؿ اا كظفءف ٌ

.
شفؿ رقـ  11ءك ح كا فات قاع االايظار
ء ءف ااشفؿ رقـ  11كا فات قاع االايظار حءث ارل ف  %02.90ءكانوكف
االايظار كفاا

اي االت ااجزائر

شدة ك %49.30ءكانوكف عاى ٌف قاع
 %17.40فااكا حاءدءف ءا ا  %14.50ءلار كف شدة ك %15.90ءلار كف عاى ذاؾ.
شفؿ رقـ  12ءك ح ر ا ااز كف عف اا رانؽ اا يكنرة نع ااكفاا
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جدا ف نراد االءا ءكانوكف شدة ك%15.90
ابلحظ ف بلؿ ااشفؿ رقـ ٌ 12ف اخ
ئءا ٌ
ءكانوكف عاى ر اءـ عف اا رانؽ اا يكنرة نع ااكفاا ءا ا  %31.90فااكا حاءدءف ك%29
لار كف شدة ك %21.70لار كف كءذا ا ءفخر اوص اا رانؽ اابلز كااكاجب يكنرءا نع
ااكفاا .
شفؿ  13رقـ ءك ح ر ا ااز كف عف ياوءه اا د

ابلحظ ف بلؿ ااشفؿ رقـ ٌ 13ف  %02.90ءكانوكف شدة ك %14.50ءكانوكف عاى
ءا ا  %17.40فااكا حاءدءف ك %29لار كف شدة
ود
ر اءـ عف اا د ات اا ٌ
ك %36.20لار كف كءذا ا ءفخر زءادة شفاكم ااز ائف اخي رار.
المحور الرابع :كجال لاكاف تأىيل الموظفين ورضا الزبون.

شفؿ  14رقـ ءك ح يلا ؿ كظفع ااكفاا

ع ااز ائف

ابلحظ ف بلؿ ااشفؿ رقـ ٌ 14ف  %02.90ءكانوكف شدة ك %21.70ءكانوكف
عاى ٌف كظفع االخيو اؿ ءرح كف ااز ائف كءيلا اكف لرـ اطؼ ءا ا  %15.90ءلار كف
شدة ك %33.30ءلار كف عاى ذاؾ نع حءف ٌف  %26.10فااكا حاءدءف.
شفؿ رقـ  15ءك ح نلااء

اء اإل غال نع كفاا اي االت ااجزائر
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ابلحظ ف بلؿ ااشفؿ رقـ ٌ 15ف  %05.80ءكانوكف شدة ك %15.90ءكانوكف
عاى ٌف اء اإل غال يل ؿ فلااء ءا ا  %24.60ءلار كف شدة ك %33.30ءلار كف
عاى ذاؾ نع حءف ٌف  %20.30فااكا حاءدءف.

شفؿ رقـ  16ءك ح آاءات اإل غال اشفاكم ااز ائف
ء ءف ااشفؿ  16طرؽ يلا ؿ كظفع كفاا اي االت ااجزائر ع شفاكم ااز ائف حءث
اجد ٌف  %49.30ف ااز ائف اا حكثءف ءركف ٌف اا كظفءف ءيلا اكف ع ااز كف ركدة ع اب
ك لد اءي اـ ءا ا  %40.60ف اا حكثءف ءركف ٌف اا كظفءف ء غكف ااشفاكم نع قاع

االايظار ءا ا  %20.30ءركف ٌف اا كظفءف ءيرر كف ف ااز ائف اا شيفءف ك %14.50ف
ااز ائف اا حكثءف نوط ءك ف ءركف ٌف اا كظفءف ء غكف ااشفاكم نع فيب اا دءر.
ثانيا :مناقشة الفرضيات
الفرضية األولى :ال يكجد عبلق ذات دالا إح ائء ءف يفلءؿ ااكفاا اايجارء الي االت ااجزائر
آلاءات اايخكءؽ كاءي ا را ااز ائف.
اادراخ ك ف بلؿ األخااءب اإلح ائء اا خي د يك ااا إاى ٌف
ف بلؿ ءذه ٌ
ك ا يفلءارا
اا ؤخخات االقي ادء اا د ايء ع ك ا كااكفاا اايجارء الي االت ااجزائر
ألخااءب اايخكءؽ االبلئوع يي فف ف فخب ز ائارا كءذا اايج عف االءي اـ ااذم ءشلر ه ااز كف
كنع اا وا ؿ ءظرر االفس كءذا ا الحظااه ك ا

ءلزز كالئه اا ؤخخ
ثاال ياوءه اا د
ٌا ٌ
اادراخ حءث ٌف كفاا اي االت ااجزائر يفيور إاى اإلا اـ أخااءب
يك ااا إاءه ف بلؿ ايائج ٌ
فلا نع ااكفاا اايجارء الي االت
اايخكءؽ االبلئوع ك اه فاٌ ا زادت األخااءب اايخكءوء اا ٌ
اار ا ك اايٌااع اخيايج ٌح اافر ء األكاى.
ااجزائر زاد االءي اـ ااز كف كيحوٌؽ ٌ
الفرضية الثانية :ال يكجد عبلق ذات دالا إح ائء
كيحوءؽ ر ا ااز ائف.

ءف يحوءؽ ااجكدة اا درف اا د

ود
اا ٌ

ءخلى ف ٌؿ ز كف ا يبلؼ اكاعه إاى ااح كؿ عاى ايج ءرقى ابلخي داـ كءي يٌع
كا فات ااجكدة كءيكقٌع ف ءش ع رغ ايه ف بلؿ اقيااله ارذا اا ايج ك اايااع ف بلؿ ءذه
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زادت اخ يحوءؽ ر ا ااز كف ك اايااع ناالبلق

ود
اادراخ ءي ٌءف ٌاه فاٌ ا زادت جكدة اا د اا ٌ
ٌ
يغءرءف ك اايااع اخيايج عدـ ٌح اافر ء ااثااء .
طردء ءف اا ٌ
الفرضية الثالثة :ال يكجد عبلق ذات دالا إح ائء
اا د

ءف يأءءؿ اا كظفءف كيدرء رـ عاى يودءـ

كيحوءؽ ر ا ااز كف.
ركرة االءي اـ اايفكءف ااو ءر كااطكءؿ اا دل اا كظفءف ف

اادراخ إاى
شراا نع ءذه ٌ
بلؿ إقا دكرات يدرء ء ك إشرافرـ نع يفكءاات

ياف ع ي ءف حيٌى ءفيخ كا ج ا
اا رارات اايع يخاعدءـ نع جذب ااز ائف كاا حانظ عاءرـ غءر ااك كؿ إاى يحوءؽ ااجكدة
اا ٌشا ا كفخب كالل ااز ائف ك اايااع ناالبلق

نفاٌ ا فاف اا كظفءف اا شرنءف عاى اا د
ٌح اافر ء ااثااث .

ف

ءف يأءءؿ اا كظفءف كيحوءؽ اار ا عبلق طردء
ؤءاءف زادت اخ

ر ا ااز ائف ك اه اخيايج عدـ

ثالثا :مناقشة النتائج
ء فف اخي بلص ج كع

ف ااايائج كيي ثؿ نع:
ف حءث ااجاس

ياكع االءا
ياكعت االءا اا يارة ءف ااذفكر كاإلااث كءك ا ءدؿ عاى ٌ
ٌ
يغءر ااخف نود عادت اااخ األف ر اؤلنراد ااذءف ييراكح ع ارءـ ا ءف ( 29-19خا )
ك اااخ ا ٌ
اخ  %69.6كءك ا ءدؿ عاى ٌف غا ء اا حكثءف ف ءذه اافئ اال رء ءـ األفثر يلا بل ع
كفاا اي االت ااجزائر نااش اب نع ااغااب ءـ ف ءيففاكف فان اايلا بلت اا ا

ود
اا ٌ

اا د ات

ف ق ؿ ؤخخ اي االت ااجزائر.
غاب نراد االءا ءخي د كف اإلايرات فكخءط اي ااع حءث اغت اخ يرـ %97.10

ك اايااع عاى كفاا اي االت ااجزائر اايكجه إاى يفكءف عبلقات ع ز ائارا ع ر ءذا ااكخءط.

ف يحوءؽ ايائج

ااء

إف ء ء ي اع راا ج إدارة عبلقات ااز ائف يظرر نع ٌارا ي فف اا ؤخخ
ٌ
ا كخ ف بلؿ االخيحكاذ عاى ياؼ يلا بلت ااز كف كاالحيفاظ ه افيرة طكؿ.

ف ر ا ز ائارا

نلاا حيى ي
عاى كفاا اي االت ااجزائر االءي اـ إاشال بلءا إ غال ٌ
حءث الحظاا ٌف  %33.30ف ااز ائف ءلار كف ك %24.6ءلار كف شدة عاى ع ؿ اء
اإل غال نع كفاا اي االت ااجزائر.
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اء اإل غال نع ااكفاا اايجارء الي االت ااجزائر كالء عاا ال يؤدم ع ارا فاعاء
حءث الحظاا ٌف  %60فااكا لار ءف شدة ك %33.30لار ءف ذاؾ ك اايااع نلاى ءذه
اا ؤخخ ٌف ياي ه اذاؾ كيل ؿ عاى ااحفاظ عاى ز ائارا ف بلؿ يفلءؿ بلءا اإل غال كيدرءب
اا كظفءف عاى االخي اع اشفاكم ااز ائف.

خاتمة:
نر ت اا ءئ اايخكءوء اا لا رة عاى اا ؤخخات يكجرا جدءدا نع اشاطرا

خاخه

يحد
ااز كف حءث اـ ءلد عاى اا ؤخخ االفيفال اؽ عبلقات جدءدة ع ااز ائف ؿ
ح ءااؾ ٌ
ح ااز كف حك ار ءا ا ك اطاوا يريفز
ف ر كءك ركرة اا حانظ عاى ياؾ االبلقات ك اايااع
عاءه نع ك ع ططرا كاخيرايءجءايرا نكجرت ج ءع اءي ا ات كااشغاالت اا خؤكاءف ف جؿ

اا حث نع خاكفه كدراخ حاجايه كرغ ايه إلءجاد اجع ااخ ؿ كااكخائؿ ايا ءيرا.
ك ذاؾ اخي ر اايففءر نع يطكءر االبلق

ع ااز كف كي اع األنفار ااجدءدة ااوادرة عاى

يفكؽ كءذا ف بلؿ يودءـ ايجات جدءدة ك يفرة كذات قء
ؿل نجكة االبلق ايحوءؽ دال ٌ
ااا ااك كؿ إاى كالل ااز كف اا ؤخخ .
عااء ايحوءؽ خيكل ف اار ا ءفكف
التوصيات:
-

ح اال يفار خ

اال ر ك اايااع فاف ف اا ركرم عاى اا ؤخخات اايجاكب ااخرءع

نع طرح اايغءءر كاايجدءد
اشطيرا.

-

ف بلؿ ي اع اال يفار نع جاؿ يودءـ اا د ات كنع ف ٌؿ

ركرة يحفءز اا كظفءف ايطكءر رارايرـ فءفء اخي داـ اظاـ إدارة االبلق

ع ااز ائف

يحخات
ف ر نفاٌ ا
ٌ

-

ألف ذاؾ خءخاعد عاى زءادة اايرفءز عاى ااز كف كاعطاله ء ء
ٌ
كقد ت اه اا د ااجكدة اايع ءايظرءا فاٌ ا فاف ار ءا ككنءا اا ؤخخ .
لا ا ااز كف ٌ
ركرة ر ج دكرات يدرء ء

ايظ

اا كظفءف كاايع يخ ح ارـ يطكءر رارايرـ كيا ء

لارنرـ.
ي ٌءزة يا ع احيءاجات ااز كف كرغ ايه كيطالايه
 عاى اا كظفءف االءي اـ يودءـ دحءث ٌف فخب ر ا ااز كف ءك ااغاء األخاخء اف ٌؿ ؤخخ .
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أف ااكفاا اايجارء الي االت ااجزائر اجحت اكعا ا نع يودءـ د ات
ٌرح نراد االءا ٌ
يفرة نع جاؿ االي االت إالٌ ٌارا اـ ياجح نع إء اارا افس ااجكدة إاى اا ااطؽ

-

اارءفء كاا ااطؽ اااائء .
 يلءءف ءءئ -يلءءف ءءئ

راق ك لاءا يخرر عاى
فاٌف

اف جكدة اا د

االخي اع اشفاكل ااز ائف ا

اا ود .

اف اايجاكب ااخرءع احؿ اا شافؿ

ك لااجيرا ك شارفيرـ نع ااخ ايرـ كاشلارءـ أء ءيرـ.
 عاى اا ؤخخ االءي اـ كاايرفءز عاى ااز ائف كاحيءاجايرـ اعي ار ٌارـ خ ب كجكدءا كءـااخكؽ.
ف ء اكف والءا نع ٌ
 -يلزءز خيكل اا زءج اايركءجع ا ؤخخ اي االت ااجزائر

ع اا حانظ عاى ااك كح

نلاا
ااجاذ ء نع إعبلاايرا اإل ان إاى يطكءر اخيرايءجء اي اؿ ٌ

ااز ائف كيفثءؼ

اا حكث اايخكءوء ادراخ خاكؾ ااز كف ااجزائرم.
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التحول نحو استيالك األخبار المتن ّقمة
دور صحافة الموبايل في
ّ
The Role Of Mobile Journalism In Transition Towards
Mobile News Consumption

م.د .سعد أبراىيم  :كمية اإلعالم  -جامعة ذي قار -العراق
أ .حيدر أحمد حسين  :كمية اإلعالم  -جامعة ذي قار -العراق
الممخص:

حان اا ك اءؿ نع يحكءؿ ا ط اخيربلؾ ااج ركر اؤل ار كفءفء ك كارـ إاءرا ع ر

يرفز اادراخ عاى ء ٌء
اايواءدء ااخا و ف ا خرـ ا يبلؾ اا حفءءف كاا خي د ءف ألدكات اا يا ٌوا
ا ٌ ات جدءدة يجاكزت األا اط
ٌ
ار اا ك اءؿ Mobile newsroom
(اا ك اءؿ) نع إاياج األ ار اا يا ٌوا ف بلؿ االخيلاا ا يكنره نع غرن
ف إ فااات يواء خاعدت فثء انر نع إاياج كيكزءع ك شارف اا حيكل اإلعبل ع إ ان إاى دكر

حان اا ك اءؿ نع

يحكؿ ااج ركر نع فءفء ااك كؿ إاى األ ار اا يا ٌوا كاخيربلفرا.
ٌ
ػار اا ك اءػؿ اخػيءدءك اا ك اءػؿ اخػيربلؾ األ ػار
الكممات المفتاحية :حان اا ك اءؿ األ ار اا يا ٌوا غرن
ااكج ات ااخرءل

اإلعبلـ ااجدءد.

Abstract:
The study focuses on the importance of mobile journalism in achieving the dream of
journalists and users by providing them with mobile tools in their hands and how to
produce mobile news(snacking) in mobile newsroom and share them in addition to the
role of mobile journalism in transition towards mobile news consumption.
key words: Mobile Journalism, Mobile News, Mobile Newsroom, Mobile Studio,
News Consumption, Snack, New Media.

المقدمة:
ااذفء ياذ ظركرءا إاى ا ٌ ات كاخل االايشار اك كؿ االن ارد إاى اا لاك ات
يحكات ااركايؼ
ٌ
ٌ
كغٌء ىرت طرءو يكا ااا ع االااـ كنع ااكقت افخه غءرت طرؽ إاياج اا لاك ات ك شارفيرا
ى
شرد إعبل ع و
و
جدءد .ك خرـ
كاخيربلفرا .نوكاعد اإلاياج اإلعبل ع يغءرت ي ا ان ا دل إاى ركز
ان إاى ااحكاخءب اا ح كا نع اال ؿ اا حفع

ااففء (اااكحء )
ذفء كاألجرزة ٌ
د كؿ ااركايؼ اا ٌ
نع كالدة ا ءلرؼ ػ( حان اا ك اءؿ) اا ي ثا نع اخي داـ ااركايؼ ااذفء إ ان إاى األجرزة
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اااكحء كاايط ءوات كاإلعبلـ االجي اعع نع اجاز اال اءات اافاء اا ي ثا

ااي كءر كاافيا

كيخجءؿ اا كت  voicingكاا كاياج  Editingكاااشر  publishingكاا ث اا اشر .live stream
ف بلؿ ياكع

اايواءدء
ٌف حان اا ك اءؿ ثٌرت شفؿ ف ءر نع األدكات كااكخائؿ اإلعبل ٌء
ٌ
دكات إاياج اا حيكل ك شراؾ اا حفءءف كاا خي د ءف عاى ااخكال نع اوؿ األحداث اإل ارء .
حفع

اايواءدء كغرؼ اال ار يواص ااى حد ف ءر كحؿ حاٌرا
نحيى عرد اا فايب اإلعبل ٌء
ٌ
اا ك اءؿ ااذم ءوكـ ج ع األ ار ك كاياجرا كاشرءا ك إرخاارا .كءذه اا ارخ ااجدءدة خر ت نع

بلقءان جدءدان .ن ٌ حان اا ك اءؿ اليزاؿ جاالن
ظركر غرؼ األ ار اابل رفزء اايع ثات يحدءان
ٌ
يكجه اا خي د ءف
جدءدان كااشئان فادء ءان ك راءان .إذ الحظ اا احثاف ااه بلؿ ااخاكات األ ءرة ٌ

/اا خيرافءف احك اخيربلؾ األ ار اا ٌياوا ؛ ألف اا ك اءؿ ءخ ح ارـ اخيربلفرا عاى شفؿ كج ات
اايحكؿ
خرءل خرا اار ـ نع اا فاف اا ااخب كااكقت اا ااخب ك ف يءاا اخيشلر اا احثاف ءذا
ٌ
ااجدءد ك اه كادت نفرة اا حث.
المبحث األول :اإلطار المنيجي

أوالً :مشكمة البحث :ء فف يا ءص شفا اا حث نع اايخاؤؿ اارئءس اايااع :ا ءك دكر

حان

اايحكؿ احك اخيربلؾ األ ار اا يا ٌوا ؟ كييفرع شفا اادراخ إاى اايخاؤالت األيء :
اا ك اءؿ نع
ٌ
 )1ا اا و كد حان اا ك اءؿ؟
غءرت
 )2ءؿ ٌ

حان اا ك اءؿ ف ا اط إاياج اا حيكل اإلعبل ع ك شارفيه كاخيربلفه؟

 )3ءؿ قا ت

حان اا ك اءؿ إعداد اا حفءءف نع اا ءداف كنع غرؼ األ ار؟

 )4ءؿ خر ت

لكد األ ار اا زءف ؟

حان اا ك اءؿ نع

أىمية البحث:
ثانياًّ :
يفيخب اادراخ ء ٌءيرا ف فكارا ي حث نع ظاءرة قد يفكف جدءدة اخ ءان نع اافوه كاا ءداف
اايحكؿ إاى
اإلعبل ءءف االر ءءف ي ثا شءكع اايشار حان اا ك اءؿ ك ثرءا نع دنع ااج ركر إاى
ٌ
اارق ء ااجدءدة ااك كؿ إاى األ ار كاا لاك ات كاخيربلفرا ف ا يأيع ء ٌء اا حث ف
اا ا ٌ ات ٌ
ٌااه ءحاكؿ نيح اا اب اـ اا احثءف ايغذء ك كعايرـ ك ثرال اا في اإلعبل ٌء االر ء
اعء اا ري ط ااخاكؾ اإلعبل ع إاياجان كاخيربلفان.
اا ك كعات اا كاف
اايحكالت االجي ٌ
ٌ

ثالثاً :أىداف البحث:

ءردؼ اا حث إاى:
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حان اا ك اءؿ كيطكرءا

اايلرؼ عاى اشأة
)1
ٌ
اإلعبلـ اايواءدم كااجدءد.

فرك را

ائ را

شفاارا عبلقيرا
شفاؿ خيرافع

اايواءدء كاا يا ٌوا ك لرن
اايلرؼ عاى كجه اال يبلؼ ءف األ ار
)2
ٌ
ٌ
األ ار اا يا ٌوا .
ار اا ك اءؿ ك خيكدءك
اايلرؼ عاى فءفء إاياج األ ار اا يا ٌوا اخي داـ غرن
)3
ٌ
اا ك اءؿ.

اايلرؼ عاى ااا ط اا ف ؿ نع اخيربلؾ األ ار اا يا ٌوا .
)4
ٌ
رابعاً :منيج البحث:
افؿ و
ارج ءريفز كءاخجـ ع اا حث ف جؿ ااك كؿ إاى اخياياجات دق كعا ء كاقي ت
حث
ه
شفا اادراخ

ي اع اا ارج ااك فع اا خحع ع االخيلاا

اخي ارة االخي ءاف ايحوءؽ ءداؼ

اا حث.

خامساً :أداة البحث:

اخي دـ اا احثاف دايءف اج ع اا لاك ات اابلز

نفع اإلطار اااظرم يـ اخي داـ داة اا وا ا

االا ء ا ا األداة ااثااء نرع اخي ارة االخي ءاف اايع يـ عر را عاى اا رال ك ءدكا
سادساً :مجتمع البحث:

بلحءايرا.

ءي ثؿ جي ع اادراخ نع ع ال اا ج كع اارق ٌء ( )Newsroomكءع ا ٌ رق ٌء
كف نع جاؿ اإلعبلـ كاعبل ءكف
حان اا ك اءؿ ي ـ  3500ع ك جارـ فادء ءكف ي

كءكاة إعبلـ كدارخع إعبلـ كيلد اا ا ٌ
االراؽ.

ي

كؿ جي ع اني ار ع  virtual communityف اكعه نع

سابعاً :عينة البحث:

يـ يكزءع اخي ارة االخي ءاف اإلافيركاء عاى ع ال ج كع

 Newsroomكيـ اخيرجاع 100

اخي ارة ثات عءا اا حث.
ثامناً :حدود البحث:

اايحكؿ احك اخيربلؾ األ ار اا يا ٌوا ).
ااحدكد اا ك كعء (دكر حان اا ك اءؿ نع
ٌ
ااحدكد اا فااء ي ثات نع ج كع  Newsroomاارق ٌء نع االراؽ .ا ااحدكد اا شرء نرع

 3500ش ص يـ ا يءار  100ش ص ط وان ابلخي ارات اا خيرجل .
تاسعاً :تحديد مصطمحات الدراسة إجرائياً:
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 صحافة الموبايل :ءع اخي داـ اا ك اءؿ نع اايواط ااو ص اإل ارء ك كاياجرا كيكزءلرا
كاخيربلفرا.

 األخبار المتن ّقمة :ء فف يلرءؼ األ ار اا ياوا يلرءفان إجرائءان كءع األ ار اا ايج كاا ي خيىرا ىف
اخي داـ اا ك اءؿ.
 استيالك األخبار :ءك ااك كؿ إاى ااو ٌ ص اإل ارء
اا ح كؿ ك االجرزة اااكحء ك اا ك اءؿ.

اخي داـ ااحاخكب اا في ع ك

المبحث الثاني :نشأة صحافة الموبايل وتطورىا ومفيوميا وخصائصيا

أوالً :نشأة صحافة الموبايل وتطورىا :كادت

حان اا ك اءؿ  Mobile journalismكي ي ر ػ

( كجك) " MOJOعاد ا د اخي داـ اا حيكل اإلعبل ع اا خجؿ اا ك اءؿ ع داء ااغزك األ رءفع
االراؽ نع عاـ  1."2003كنع ءذا ااخءاؽ اشرت جرءدة اءكءكرؾ ياء ز نع  17ن راءر عاـ 2004

اا رة األكاى نع

فحيرا األكاى " كرة ايوط اا ك اءؿ .كيـ اايواطرا نع احظ اايكقءع اارخ ع

عاى إ راـ عود االاد اج ءف ااشرفيءف اال بلقيءف اارايؼ اااواؿ كء ا “إءه يع آاد يع” ك
ارزة نع يارءت

“خءاغءكالر” .نلاى اارغـ ف ٌف اا كرة فاات عادء جدان اال ٌارا ثات عبل
حان اا ك اءؿ" 2.كنع "االاـ افخه فاات اااوطات اا ٌكرة اا ك اءؿ ر ء نا بلؿ يفجءرات
درءد نع إخ ااءا كنع يغطء زازاؿ يخكاا ع نع إادكاءخءا كجالت ذركة ءذا ااشفؿ ف شفاؿ

اإلاياج اإلعبل ع بلؿ يفجءرات اادف نع عاـ ."2005

3

طاح “ حان اا ك اءؿ” اذ عاـ  2005كفاات اشأيه نع اا ٌ حان اإل ارء نع
"كءخي دـ
حؼ غااءت نع
دءا نكرت اءرز نع كالء ناكرءدا كءخي دـ ءذا اا طاح حااءان نع خاخا

ااكالءات اا يحددة" 4.ق ؿ ااد اج كفاا ركءيرز اإل ارء ع شرف طك خكف اإلعبل ٌء "فاات
غءرة ف اا حفءءف
ركءيرز رائدة حان اا ك اءؿ ف ورءا األكر ع نع اادف يجرز ج كع
أدكات حان اا ك اءؿ نع عاـ  ".2007إذ ءلكد ظركر حان اا ك اءؿ فأدكات اا ٌ حان إاى
اايلاكف ااذم ر يه كفاا ركءيرز ع شرف اكفءا اافااادء ايطكءر حد ءكايفرا اا يا ٌوا  .ف ا

"قد ت اكفءا اركءيرز اكح

فايءح يل ؿ يواء اا اكيكث كعدات اا ءفرنكف ف جؿ يحخءف جكدة

اا كت اغرض جرال اا وا بلت اإل ارء اا ك اءؿ".

5

1

- Marrouch, Rima, How mobile phones are changing journalism practice in the 21st Century, Reuters
Institute for the Study of Journalism, Available at: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/risj-review/howmobile-phones-are-changing-journalism-practice-21st-century
2
- Stephen Quinn,(2009) MoJo - Mobile Journalism in the Asian Region, Konrad-Adenauer-Stiftung,
Singapore,p.7
3
- Rima Marrouch, Op. cit (website( .
4
- Mobile journalism, Wikipedia, Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_journalism
5
- Stephen Quinn (2012), Op. cit. ,p.15.
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"كنع عاـ  2010اشرت جرءدة اءكءكرؾ ياء ز نع فحيرا األكاى ق ٌ إ ارء
كر يركم حءاة ااجاكد األ رءفاف نع يأدء ر يرـ االخفرء نع نغااخياف

ٌكرة نع ر ع
ا ثارت ج

إعبل ٌء ف رل كافف اءس خب حيكل اا كر كاٌا ا ألف اا ٌكر دء كف كءاير قاـ اايواط اا كر
كيحرءرءا اخي داـ ءايف اا ٌذفع" 1.كنع "عاـ  2012احت راخا ع ع خع اايااءا اايءبلنا جائزة
اا ٌ حان األجا ء لد ٌف خجات نا ان كثائوء نا اا ك اءؿ ديه  25دقءو ءيحدث عف ااخءاخء اايع
حفء ككؿ خيرءت
يايرجرا كز فخياف نع يلوءـ اااخال خ نار" 2.ك ء ان "نع االاـ افخه قا ت
ٌ
جكرااؿ يدرءب  400راخؿ عاى إاياج اافءدءك اإل ارم اا ك اءؿ" 3.كنع االاـ افخه قد ت قااة
ءد اا اازءر اا رء ش ااع غداد اخي داـ اا ك اءؿ 4.نع عاـ

ااخك رء االراقء ق ٌ إ ارء عف
 2015يـ يأخءس ج كع  Newsroomفأكؿ ا ٌ رق ٌء نع االراؽ ايلاءـ
ك ارخيرا.

حان اا ك اءؿ

ثانياً :مفيوم صحافة الموبايل :حدثت ااطرءو اايع ءخي د را اا حفءكف نع ع اء ج ع األ ار
ااذفء فأدكات إعبل ٌء يطكرت
كيكزءلرا اخي داـ اا ك اءؿ ثكرة نع ج ءع رجال االااـ" .نااركايؼ
ٌ
خرع حءث ء فاؾ يخجءؿ ق ٌ إ ارء ك كاياجرا ك شارفيرا ف اا ك اءؿ افخه .كنع ااكقت
ذايه ادل اا كاطاءف األدكات افخرا "اا ك اءؿ" ءوك كف ج ع األ ار ك لض اا ؤخخات اإل ارء

ييلا ؿ لرـ" " 5.حت األجرزة اا يا ٌوا جزلان ال ءيجز ف دكات اا حان نرع اـ يغءر طرءو
6
غءرت
اخيربلؾ األ ار كاٌا ا غءرت حيى طرءو إاياجرا"ٌ .ف اايطكرات نع يفااكجءا اا ك اءؿ ٌ

طرءو

اايغءر ءيلاؽ نع ثبلث
نإف ءذا ٌ
ارخ اا ٌ حان كعاءه ٌ

جاالت حددة :7

يحكؿ األش اص احك ءكايفرـ اااوٌاا نع اخيربلؾ اا حيكل اإل ارم.
كالنٌ :
ثااءان :ءخي دـ األش اص ءكايفرـ اااوٌاا نع إاياج اا حيكل اإل ارم.

اايغءرات اإلعبل ء .
اال عاى ءذه ٌ
ثااثان :يوكـ اا ٌ
ؤخخات اإل ارء يطكءر خءر ع ارا ن

1

-Bernhard Pill, Mobile Journalism, dermedientyp, Available at:https://www.dermedientyp.de/mobilejournalism2

- Sarah Marshall, Why a BBC radio reporter has ditched her mic for an iPhone, journalism.co.uk,
Available at: https://www.journalism.co.uk/news/mobile-reporting-why-a-bbc-radio-reporter-has-ditchedher-mic-for-an-iphone/s2/a551285 /
3
- Rima Marrouch, Op. cit (website( .
4
" - 2015الدكتور سعد ابراهٌم "صحافة الموباٌل" سلسلة محاضرات على طلبة الدراسات االولٌة " كلٌة االعالم" جامعة ذي قار
5
- Stephen Quinn (2012), Op. cit., p7.
6
- Rima Marrouch, Op. cit (website( .
7
- Mobile Phones: News Consumption, News Creation, and News Organization Accommodations, IGI
Global, Available at: https://www.igi-global.com/chapter/mobile-phones-news-consumption-news-creationand-news-organization-accommodations/130148
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حان اا ك اءؿ ( )2012اارا "شفؿ ف شفاؿ دكات

كنع ءذا ااخءاؽ يي ىلرؼ اءخا رءيشاردخكف
اإلعبلـ ااجدءدة ااااشئ نع خرد ااو ٌ ص اإل ارء اايع ي ٌفف اا حفءكف ف اخي داـ ااركايؼ

فء ك ااحكاخءب اااكحء ااي ي ٌ ا ااش ف االاف كيء نع ج ع األ ار ك كاياجرا كيكزءلرا ف
اا ٌذ ٌ
اا جي ع كاه" 1.ف ا يلرؼ عاى اارا "إاياج كيكزءع اا حيكل اخي داـ اارايؼ اااوٌاؿ ك األجرزة
ااففء كاخي داـ اايط ءوات اا ري ط ذاؾ".

2

فثر كفا ءرايرا فثر ك كحان ف م كقت

ااذفء نلاا
كنع ااكقت ااحااع " حت ااركايؼ
ٌ
ى كيحيكم عاى يط ءوات يخي دـ نع ي كءر اايوارءر اإل ارء اا رئء ك كاياجرا كارخاارا ك
ف اا ءداف نع ااكقت اا ااخب" 3.ك

ح

اشرءا ا يخ ح اا حفءءف إاياج ق ٌ ص احيرانء
اخي داـ اارايؼ اااوٌاؿ شفؿ نلاؿ نع اا جاؿ اا حانع دكر ءاـ نع غرؼ األ ار" .ف ا اف

ؤخخات اايدرءب اا ٌ حانع كاايطكءر اإلعبل ع
ازدءاد اايط ءوات نع ااركايؼ
ٌ
حكؿ ااي اه ٌ
ااذفء ٌ
كدنلرا إاى يودءـ دكرات حان اا ك اءؿ" 4.
حان اا ك اءؿ ف بلؿ :5

كء فف اااظر إاى ا ءايج ف حيكل اخي داـ

كالن :اا حيكل ااذم ءايجه اا خي د كف ك ااركاة ااذءف ءي ادؼ كجكدءـ نع فاف ااحدث.

ثااءان :اا حيكل ااذم ءايجه اا حفءكف اا كاطاكف ااذءف ءيلا اكف ع عدد ف كخائؿ اإلعبلـ.

ثااث نا :اا حيكل اافءدءك /اا كت ااذم ءايجه اا حفءكف اا حيرنكف اخي داـ اا ك اءؿ اجر
ااي كءر كاا كاياج كرنع ااو ص عاى اإلايرات.

حان اا ك اءؿ ألف اا راخاءف ااذءف ءخي د كف اا ك اءؿ نع ج ع كيكثءؽ

كقد ي اعدت ء ٌء
"األ ار االاجا ك يخجءارا ء فف ف ء اكا إاى فاف ااحدث ق ؿ ك كؿ اا

حفءءف
ٌكرءف اا
ٌ
اا حيرنءف كءحووكا خ و نا حفءان"" 6.ك خرـ كجكد األدكات اا يا ٌوا نع ءدم اا حفءءف نع غاب
األحءاف نع يكزءع ااو ص اإل ارء نكر اافشؼ عف آ ر ي خيجدايرا" 7.ك حءااان ءيـ شارف

- Mobile journalism, Op. cit (website( .

1

 - 2سعد أبراهٌم ،مصدر سبق ذكره.
-Robb Montgomery, This is what Mobile Journalism looks like today, WAN-IFRA, Available at:
https://blog.wan-ifra.org/2017/04/30/this-is-what-mobile-journalism-looks-like-today
 - 4تدرٌب صحافة الموباٌل–أكثر من مجرد تطبٌقات ،اكادٌمٌة دوتشٌة فلٌه ،متاح على الرابط:
http://onmedia.dw-akademie.com/arabic/?p=991
5
- Marrouch, Rima, Op. cit (website( .
6
- New Technology to Enhance Mobile Journalism Classes, Nicholson School of Communication,
Available
at:
https://sciences.ucf.edu/communication/new-technology-to-enhance-mobile-journalismclasses/
7
- Neal Augenstein, Lessons Learned After 5 Years of iPhone Reporting for Radio, Available at:
http://mediashift.org/2015/04/lessons-learned-after-5-years-of-iphone-reporting-for-radio/
3
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“األ ار اا زءف “ع ر اإلايرات شفؿ غءر و كد 1.كءك األ ر ااذم ءزءد ف ء ٌء " راعاة ااوءـ
اايواءدء ا نع ذاؾ اادق كااذكؽ كاازاكء كااخءاؽ كاإلا اؼ كذاؾ ا لك اايراجع عف
اا حفء
ٌ
يكزءع لاك ات غءر

حءح " 2.اذا ال ء فف

ارخ

حان اا ك اءؿ نع م فاف اذاؾ ءا غع

خؤكاء عااء .
ي اءرا كاخي دا را
ٌ

3

ثالثاً :خصائص صحافة الموبايل :يي ؼ

يلددة ارا :4
حان اا ك اءؿ كا فات ٌ

نل ٌدة إ انء جءدة كحدءث اارايؼ يفاٌؼ احك اؼ
 .1تكاليف أقل .يكنر حان اا ك اءؿ اا اؿ ي
دكالر رءفع كءذا ءجلارا نع يااكؿ ااءد .ف ا ارا يواٌص يفااءؼ اإلاياج اظ انر إاى عدـ
حاجيرا إاى طكاقـ ف ءرة.

 .2سيولة الحركة .ال يحياج

حان اا ك اءؿ إاى طكاقـ ف ءرة ك لدات ثوءا

اا حفءءف اايحرؾ ركايفرـ ااذفء

خرع ف غءرءـ ك ف ءفكاكا نع ااطاءل

ن إ فاف
بلؿ يغطء

األ ار االاجا  .ف ا ف خركا ااحرف اارايؼ اا ح كؿ فات اا حفءءف ف د كؿ ااطؽ
اـ يفف ياح خا وان إ ا خ ب حظر د كؿ اا حفءءف إاءرا ك خ ب كقكع فارث ط ءلء عاى
خ ءؿ اا ثاؿ.

 .3السالمة .يلزز

حان اا ك اءؿ إجرالات ااخبل ؛ ناا حفءكف ااذءف ءخي د كف ءكايفرـ

ااذفء ثاال يكاجدءـ ءف ااحشكد ءافيكف االاي اه قؿ

ا اك اخي د كا لدات ف ءرة كثوءا ااوؿ

ااحدث.

 .4التصوير بتقنية الدقة الفائقة( .)4kييءح حدث جءاؿ ءكايؼ آءفكف دلان آءفكف 6إس ااي كءر
كاايحرءر كاايح ءؿ يوءاه اادق اافائو  ،4Kن حان اا ك اءؿ اـ يلد وءدة خوؼ حدكد ف

اااكعء  .نع حءف اليزاؿ لظـ فا ءرات األ ار اايافزءكاء ك اظ

اايحرءر يلي د يواء ,HD

ناف جرزة ااركايؼ اا ح كا يكنر جكدة يواء .4K

 .5البث المباشر .يكنر ااركايؼ ااذفء إ فااء اا ث اا اشر شفؿ خط ك قؿ فاف
يط ءوات ا

خرات ذاؾ .نااك كؿ إاى ااج ركر ثاال اا ث ءك ءزة خاخء نع

اا ك اءؿ كفذاؾ قءاس خيكل دال اا حيكل ف بلؿ إح ائءات نكرء  .ن د

ف بلؿ
حان

اا ث اا اشر
1

– Fiona Alston, Mobile journalism ticks all media boxes, Mobile journalism ticks all media boxes,
Available at: https://www.irishtimes.com/business/innovation/mobile-journalism-ticks-all-media-boxes1.3076592
2
- Neal Augenstein, Op. cit (website( .
3
- Ismail Hakki Polat, Mobile Journalism, Open School of Journalism, Available at:
https://www.openschoolofjournalism.com/distance-education-program/courses/mobile-journalism-jg240
 - 4غلٌن ملکاهً وآخرون ،دلٌل صحافة الموباٌل ( ،)2017مركز الجزٌرة للتدرٌب والتطوٌر اإلعالمً ،قطر ،ص4
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اعء ياحت اا حفءءف اايفاعؿ ع ج ركرءـ ثاال اا ث .كفؿ ا يحياجه
ع ر اا ا ٌ ات االجي ٌ
ءك ا يءار اايط ءؽ اا ااخب اال عاى لاءءر لءا ثؿ احيءاجات اا ث كااج ركر اا خيردؼ
كاايفااءؼ اايواء .

 .6السرعة والفاعمية .ء فف ا حفءع اا ك اءؿ إرخاؿ اا كاد اإل ارء
اورة كاحدة إ ا ع ر اا رءد اإلافيركاع ك ي زءف ااخحا
اص اا ؤخخ  .ف ا إ فاف اا حفع إرخاؿ اا كاد
ش فات اايكا ؿ االجي اعع

( )Cloud Storageك م يط ءؽ

اشرة إاى ااج ركر كاايفاعؿ له ع ر

كازاة اايغطء اا حفء عاى ااشاش  .ك ف

اا ااخب ء فف اا حفع ف ءفكف اا

 .7اإلبداع والتجريب .ييءح

اشرة إاى غرن األ ار

كر كاا حرر كاا

ـ.

بلؿ اايدرءب

حان اا ك اءؿ اا حفءءف اخيفشاؼ رارايرـ كا ي ار اايواءات

اا يكنرة ؿ كحيى إعادة افيشاؼ خااءب جدءدة نع ركاء ااو ص اا حفء  .نااركايؼ ااذفء
يكنر اا حفءءف ككخائؿ اإلعبلـ نر

ف ءرة اء

اا لاك ات كاايكا ؿ.

يغءر خاكب اخيربلؾ
حكا ااوكة اادانل اثكرة ٌ

رابعاً :صحافة الموبايل واإلعالم الجديد والتقميدي" :اا ٌ حان ءع ع اء ج ع األ ار كاا لاك ات
كيوء را كااياجرا كيكزءلرا" 1.ناا حفءكف ءـ ااقاك ار ك حان اا ك اءؿ ءع شفؿ ف شفاؿ

حانءءف ف اخي داـ دكات ك رارات جدءدة نع إاجاز
يلددة كاايع ي فف اا
حان ااكخائط اا ٌ
ٌ
ااكرقء إاى اا ٌ حان
ق ٌ رـ اإل ارء " .ك بلؿ رحا اايواؿ اال ؿ اا حفع ف اا ٌ حان
ٌ
ركرة نع غرؼ األ ار

يحكات ف رارة ا يءارء إاى
نإف حان ااكخائط اا ٌ
اارق ٌء ٌ
يلددة ٌ
اايواءدء ءع "ااودرة
ااحوءوء ا حان اا ك اءؿ كاإلعبلـ ااجدءد عاى اا ٌ حان
ء ا" 2.اف اافكائد
ٌ
ٌ
عاى اشر اا حيكل ع ر اإلايرات نع احظ كقكع ااحدث كيحدءث ااو ٌ ص كنوان آل ر اايطكرات
كاا خيجدات".

3

اف "ااوكاعد لءدة فؿ اا لد ع ا ءك فيكب إذا ا يلاؽ األ ر
ك اظ

حان اا ك اءؿ .إذ اف ااركايؼ

يشغءؿ كيط ءوات حدءث خيجلؿ اا حفءءف ف دائ ع االخيفشاؼ عف خااءب جدءدة نع

اخي داـ اا ك اءؿ ردؼ إعداد اايوارءر اإل ارء .

4

1

 - What is journalism?, American Press Institute, Available at:
https://www.americanpressinstitute.org/journalism-essentials/what-is-journalism/
2
 - https://arij.net/report/ضٌف العدد :الدكتور اٌفو بوروم ،شبكة أرٌج ،متاح على الرابط:
3
- Ismail Hakki Polat, Op. cit (website( .
4
 تدرٌب صحافة الجوال – أكثر من مجرد تطبٌقات ،دوتشٌة فلٌه ،متاح على الرابط:http://onmedia.dw-akademie.com/arabic/?p=1037
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ح اافءدءك

غءرت حان اا ك اءؿ اافءفء اايع ءحفع را اا حفءءف ق ٌ رـ اإل ارء ك
اود ٌ
اإل ارم ر ان كااا كص اا اح اه اايع ءيـ عر را عاى شاش اا ك اءؿ يلد فياحان نع

اعء  .كءجب عاى اا حفءءف " ٌف ءففركا نع فءفء
اخيربلؾ اافءدءك اا ا ت عاى اا ا ٌ ات االجي ٌ
ركاء ااو ٌ ص اإل ارء نع واطع نءدءك ق ءرة ي ؿ ٌديرا إاى  10ك 20ك  30ثااء إ ان إاى
اعء ك ء ان ال د ٌف ءففركا نع
اخ عرض اافءدءك نع اريفاعه ا ءيااخب ع اا ا ٌ االجي ٌ

اعء اايع ءيـ ي فٌحرا ف بلؿ اا ك اءؿ".
فءفء اخيربلؾ اافءدءك عاى اا ا ٌ ات االجي ٌ
حءف ءادكخياف ياء ز ءكخؼ ع ر اال ش ف ي ـ 750
ااراد "قاـ حرر اا ك اءؿ نع
ٌ
2
اعء خااب شات فطرءو إلاياج اا حيكل اإل ارم".
ك اءؿ ءخي د كف اا ا ٌ االجي ٌ
1

ثبلن نع

حفع

فء ك ي ؿ اإلعبلـ االجي اعع ءك حااءان قادر عاى
اف م ش ص خاح كاحد ف ااركايؼ اا ٌذ ٌ
اايواءدء فااجرءدة كاارادءك
"اايواط احظ د ار ايءفء ك شارفيرا ع االااـ يجاك انز كخائط اإلعبلـ
ٌ
در قاؽ ا لض اااواد

راء ايت يشفؿ
كاايافزءكف" 3.ف " ق اءا ااجكدة كاا لاءءر اا
حانء كاا ٌ
ٌ
إزال ءذه اا ارخ اإلعبل ء " 4.اذا نإف ءااؾ "حاج إلاجاز ق ص إ ارء
كيي ءز اإل داع نع خردءا اؤلحداث اإل ارء ".

كنع ءذا اإلطار ءرل اا لض ااه "اءس

5

بلقء كدقءو
ٌ

فاان ف ي ارس إعبل ان جدءدان ق ؿ ف يوكـ

ارخ

بلقءات
اإلعبلـ ااودءـ ٌكرة حءح ناا ٌ حان خاخان ثا ي ك رارات اا حث كاافيا كاالا اـ األ ٌ
ءع ك انر حءكء اااخ اا حفءءف" 6.كءرل ي كف اف يخ ء “ حان اا ك اءؿ” يخ ء ثءرة
حان كاا ك اءؿ ءك جرد داة نوط ا ارخ

ااخ رء ك غءر اطوء إذ ءركف " ٌارا اءخت
اايواءدء  .ناا ٌ حان ثا ي ال ييغءر حيى اك ح ااا دكات اااشر نع
اا ٌ حان حااه حاؿ اافا ء ار
ٌ
جءك اا" 7.إ ان إاى ذاؾ اءخت ءاااؾ شفاؿ جدءدة اا ٌ حان كا ٌف ا كجكد ءك دكات جدءدة
8
ا ارخ اا ٌ حان ناا ك اءؿ ءك األداة ااجدءدة.
1

- Find your MOJO: The rise of mobile film makers and journalists, Allied London, Available at:
http://alliedlondon.com/find-your-mojo-the-rise-of-mobile-filmmakers-and-journalists/
2

- Caroline Scott, 'More views, angles and perspective': Why community journalism may be the future of
news, journalism.co.uk, Available at: https://www.journalism.co.uk/news/-more-views-angles-andperspective-why-community-journalism-ma y-be-the-future-of-news/s2/a716197/
3
- Neal Augenstein, Op. cit (website( .
4
- Mobile news, wiki, Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_news
5
- Neal Augenstein, Op. cit (website).
ٌ - 6نظر ،صحافة الموجو تزدهر فً اقلٌم اسٌا -المحٌط الهادي ،جرٌدة االتحاد اإلماراتٌة ،متاح على الرابط:
https://www.alittihad.ae/article/38356/2010/
7
- Judd Slivka, We Should Probably Define Mobile Journalism First, AJR, Available at:
http://ajr.org/2014/03/13/probably-define-mobile-journalism-first/
8
 -سعد ابراهٌم ،مصدر سبق ذكره.
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المبحث الثالث :صحافة الموبايل وانتاج األخبار المتنقمة واستيالكيا
نإاؾ
ذفءان ك حاخك ان اكحءان ٌ
أوالً :صحافة الموبايل وانتاج األخبار المتنقمة" :إذا فات ي ياؾ ءايفان ٌ
غ انر ءحافع االخيءدءكءات االحيرانء  .نع ااكقت
ي ياؾ ءف ءدءؾ خيكدءك ك اءؿ ك خيكدءك
ااحااع لظـ اا حفءءف ءح اكف لرـ خيكدءك ك اءؿ دكف ف ءدرفكا ذاؾ" 1.ء فاؾ اخي داـ

اخيءدءك اا ك اءؿ ف فيا ااا كص كاايواط اا كر كيخجءؿ اا كت كاافءدءك كحيى جرال
و
جكدة عااء
حانء
اا وا بلت اا ٌكرة .ا ءخرؿ عاءؾ ج ع اا لاك ات كااياج ق ٌ ص
ٌ
ؤخخيؾ اإلعبل ٌء نع م كقت
ك كاياجرا كاشرءا نك انر عاى اا ا ٌ ات االجي ٌ
اعء ك إرخاارا إاى ٌ
ك م فاف طاا ا ءايفؾ ااذفع ي ٌ بلن اإلايرات.
ار اا ك اءؿ نع جء ؾ” إذا فات يلرؼ
ااذفء “غرن
كنع ااكقت افخه ء فف ف يفكف ااركايؼ
ٌ
و
جكدة عااء ك كاياجه ك شارفيه اارايؼ ااذفع 3.حءث يوكـ غرن
فءفء يخجءؿ نءدءك إ ارم
2

ار اا ك اءؿ عاى ر ع ادئ:

كر نا نا اي ؿ اإلايرات

ار اا ك اءؿ ءع افخرا خيدءك اا ك اءؿ" 5.كيلد "فيا

ير افان اشر 4.ف ا "يلد غرن

األ ار كااياج اا كاد اشاشات اارايؼ

اا ح كؿ رارة ّْ
حد ذايرا كرَّ ا يف ف قكيرا نع اايرجءح كاا ركا  .افف عاءؾ اف يدرؾ حدكد
اارايؼ اا ح كؿ حيى يخيفءد ارا قدر اإل فاف .

"6

ثانياً :صحافة الموبايل واستيالك األخبار المتنقمةٌ :ف فثر حاج انز ءلءؽ ااج ركر نع اايلرض
ءكاء ) كياوءرا ءك " لك ك كؿ ااج ركر
اايواءدء (األ ار اا ط كع ك
اؤل ار
اإلذاعء كاايافز ٌ
ٌ
ٌ

إاءرا ألارا حدكدة ف حءث ف ءيرا كا فااء يكزءلرا ك ااك كؿ إاءرا .نإذا ارد ااوارئ ف ء وى
نإف
يا لان اؤل ار اا ط كع عاء ٌف ءطاع عاى االدءد ف اخت ااجرءدة اايظاـ كنع ااكقت افخه ٌ
ح ؿ ااجرءدة لؾ ءا ا يذءب ء فف ٌف ءفكف ح ارا غءر رءحان ك ااخ نا ك ك ان إذا فات
ا انر ياوا كافف نوط عف

اإلذاعء
يح ؿ فثر ف اخ كرقء " 7.كء فف ٌف يفكف "األ ار
ٌ
طرءؽ ح ؿ اارادءك اا ح كؿ لؾ ك االخي اع إاءرا نع رادءك ااخءارة .كنع ااخءاؽ افخه ء فف

ءكاء نوط حءث ا ءفكف اايافزءكف كجكدان كحءا ا ي ث اااشرات
اا شاءد شاءدة األ ار اايافز ٌ
1

– Rachel Baig, DW Academia, Ten useful apps for mobile reporting, Available at: http://onmedia.dwakademie.com/english/?p=4255
2
- Ibid.
3
- Smartphone journalism: Video, ACADEMY BBC, available at:
http://www.bbc.co.uk/academy/journalism/article/art20130702112133395
4
 سعد أبراهٌم ،مصدر سبق ذكره. - 5المصدر نفسه.
 - 6األخبار عبر الهواتف المحمولة ،أكادٌمٌة  ,BBCمتاح على الرابط:
http://www.bbc.co.uk/academy/ar/articles/art20130702112133953
7 MAX CUMMINGS
, The Rise of Mobile News, one audience, Available at:
http://www.oneaudience.com/mobile-news/
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ءكاء يي ث نع كقايان حددة
اإل ارء بلاه ؼ إاى ذاؾ ٌف اااشرات اإل ارء
اإلذاعء كاايافز ٌ
ٌ
ا ءجلارا غءر بلئ ااج ركر ف ااحء ااك كؿ إاءرا نع ااكقت اا ااخب .ك اال عاى ذاؾ ال
اايواءدء ٌف يفكف
ء فف اؤل ار
ٌ

ا انر ياوا ".

1

اايواءدء نإف ا ء ءز األ ار اا يا ٌوا ءك "خركا اخيربلفرا نع م كقت ك م
نلاى غرار األ ار
ٌ
اايواءدء اا ي ثا ااوءكد ااز ااء
فاف غض اااظر عف فاف اا خي دـ ككقيه .ناـ يلد ااحكاجز
ٌ
كاا فااء يلءؽ اا خي دـ نع اخيربلؾ األ ار ك ااك كؿ إاءرا طاا ا اا ك اءؿ نع جء ه" 2.ك ع

يلددة نع اخيربلؾ األ ار اا يا ٌوا  .ء فف نع ااكقت ااحااع "يكزءع
ثكرة اا ك اءؿ يكانٌرت طرؽ
ٌ
األ ار اا يا ٌوا ف بلؿ ااا كص كاا رءد اارق ع كاايط ءوات ك ا ٌ ات اإلعبلـ االجي اعع كاا ث
اا ك اءؿ" 3.كقد "

اإلعبل ع كاا كاقع اارق ٌء اإلعبل ٌء اا
األكاى ك اا ا ٌ اارق ٌء اإل ارء األكاى االدءد ف اا خي د ءف ك ك نا نع اخيربلؾ األ ار
االاجا كاألحداث اا اشرة كاارءا ء " 4.كنع ءذا اا دد ءرل رءيشارد بلؾ ٌف ااورء االاا ء اايع
زعـ افاكءاف كجكدءا اـ ءلد ارا كجكد حوءوع نع اا جي ع اا لا ر .ذاؾ اف ((اايطكر اايواع
ااذم اخياد إاء

ح اا ك اءؿ ء ثؿ ااشاش

افاكءاف عاد ك ف ااورء االاا ء اخي ر نع زءد ف اايطكر حءث دل إاى

يحطءـ ءذه ااورء االاا ء كيحكءارا إاى شظاءا ناالااـ اآلف قرب ا ءفكف إاى اا ااء اا
اايع ي ـ عشرات ااشوؽ ااخفاء اايع ءوءـ نءرا ااس فثءركف كافف فؿ ارـ ءلءش نع عزا كال
ءدرم شءئا عف جءرااه ااذءف ءوء كف له نع اا ااء افخرا)).

5

اايواءدء كج ركر ااكخائط ااجدءدة فااحاخكب كاا ك اءؿ ءك
ٌف اافرؽ ااحاخـ ءف ج ركر ااكخائط
ٌ
يحكؿ ااج ركر اايواءدم ف اايج ءع  Massك ااحشد إاى ج ركر فيت نردااع  Individualم
" ٌ

اايواءدء كءذا ااج ركر يفيت نع
لاى ٌف قطاعان كاخلان ف ااج ركر فااكا ءيلر كف ااى ااكخائط
ٌ
كيحكؿ ااى ش اص الزاءف فؿ خي دـ ارـ ءخيراؾ األ ار شفؿ
ع ر ااكخائط ااجدءدة
ٌ
ش ع نع اا فاف اا ااخب كااكقت اا ااخب" 6.فذاؾ "اـ ءلد يءطاؽ عاى ااج ركر يخ ء ااوارئ
ك اا خي ع ك اا شاءد ؿ

ح ءخ ى اا خي دـ"ٌ 7.ف االااـ ف ؿ األدكات ك ااكخائط
1

- Ibid.
- Ibid.
3 MAX CUMMINGS
, Op. cit (website).
4
- Mobile-First Customers Content Consumption Habits Are Redefining Journalism, prophet, Available at:
https://www.prophet.com/thinking/2015/02/media-consumption-habits-are-re-defining-journalism/
 - 5نظرٌات االتصال واإلعالم الجماهٌري ،األكادٌمٌة العربٌة المفتوحة فً الدنمارك ،متاح على الرابط:
http://www.ao-academy.org/wesima_articles/library-20060523-456.html
ٌ - 6نظر ،المصدر نفسه.
 - 7فرضٌات االتصال ،كلٌة الفنون الجمٌلة ،متاح على الرابط:
http://finearts.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=13&lcid=43537
2
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غءرة “اا ك اءؿ” جخدت عاى ااكاقع ااشلار ااشرءر "االااـ

يحكؿ إاى شاش
اإلعبل ءٌ ااجدءدة ٌ
ءف ءدءؾ" اءيجاكز فركـ ااورء االاا ء " 1.كاـ ءوي ر يأثءر ياؾ اايطكرات اايفااكجء ابلاد اج

اإلعبل ع كاا زج ءف ااكخائط اا ياف عاى راحاه إاياج اا ر كيكزءله نوط كاٌا ا ا يد اايأثءر
عاى خااءب اخيربلؾ األ ار ف جااب اا ياوءف افخرـ ا ثار ج كع ف اايخاؤالت

اارئءخء ءري ط ل را األ لاد اايواء كااافخء كاالجي اعء اا ري ط ل اء اخيربلؾ اا ر" 2.نء ا
ءري ط ل را األ ر " إعادة اااظر نع اااظرءات اا فخرة اياوع األ ار كعبلق اا ياوءف ااكخءا
“ااياوع” ك” اايلرض” ػ

اإلعبل ٌء كءك ا دنع اا ي ءف اافيا ات اا حثء الخي داؿ فا
“االخيربلؾ” .نع إشارة ايأثءر عكا ؿ اا ااع كاإلاياج عاى ءذه اال اء كاري اطرا وءـ ااخكؽ ف
حءث االرض كااطاب كاا اانخ

ف ااحء كاايل ءر عف حبلؿ قءـ اايفاعؿ كاايشا ؾ حؿ ااياوع

كاايلرض ااخا ع نع عبلق اافرد /اا خيراؾ األ ار ف ااحء

رل"ٚ 3.شرد اخيربلؾ األ ار

يحكاءءف خاخءءف كء ا " :كالن ي اعد إعداد خي د ع األ ار ااذءف
نع ج ءع احال االااـ ٌ
ءخيرافكف اا حيكل اا حفع اخي داـ جرزيرـ اا يا ٌوا  .كثااءان يزاءد إعداد خي د ع األ ار ااذءف
اعء " 4.ف ا " ا ت ايائج اظاـ اايورءر
ءخيرافكف اا حيكل اا حفع بلؿ اا ا ٌ ات االجي ٌ
ااكطاع نع اا اف اا يحدة نع عاـ 2016

اا يحددة ءـ خي د ع اا ك اءؿ ءورؤكف اا
ءذا اا خح فأكؿ يوءـ ااخ
ارس/اذار عاـ ."2016

5

وركئء
ٌ

حفء
ٌ

حفء اإلاد ادات نع اا اف
ٌف  %73ف ج ركر
ٌ
فء ك حكاخء رـ اااكحء  .كجال
حفء ف ءكايفرـ اا ٌذ ٌ
ٌ
اإلاد ادات لد يكقفرا عاد إ دار اخ يرا ااكرقء اذ

حان اا ك اءؿ ك

نع ااكاقع ٌف ج ركر اا ك اءؿ اءس ج رك انر كاحدان ك يجااخان اذا ءوخـ ج ركر
األ ار اا ياوا إاى شفاءف كء ا" :اا خي د كف ااذءف ءخيرافكف األ ار ع ر ي فٌح اا ك اءؿ
كاا خي د كف ااذم ءف اكف اخيربلؾ األ ار ع ر يط ءوات اا ك اءؿ" 6.كء اؼ آ ركف
خي د ع اا ك اءؿ إاى ثبلث شفاؿ ءع " كالن خيرافك اا ك اءؿ ااذءف ءخي د كف اا ك اءؿ نع فؿ
ٌ - 1نظر ،حسٌن علً الفالحً ) ،(2014اإلعالم التقلٌدي واإلعالم الجدٌد ،ط ،1دار غٌداء للنشر والتوزٌع ،األردن ،ص .17
 – 2فاطمة الزهراء عبد الفتاح ( ،)2016االندماج اإلعالمً وصناعة األخبار ،وصناعة األخبار ،ط ،1العربً للنشر والتوزٌع ،مصر ،ص.110
 - 3فاطمة الزهراء عبد الفتاح ،مصدر سبق ذكره ،ص.110
4
- Nic Newman, The Rise of Mobile and Social News – and What It Means for Journalism, Reuters
Institute for the Study of Journalism, Available at: http://www.digitalnewsreport.org/essays/2015/the-rise-ofmobile-and-social-news/
 5Catalina Albeanu, NRS: More than 70% of The Independent's UK audience reads the title only on
mobile, journalism.co.uk, Available at: https://www.journalism.co.uk/news/nrs-more-than-70-of-theindependent-s-uk-audience-reads-the-title-only-on-mobile/s2/a667557
6
- Jacob L. Nelson, Ryan Lei, the mobile news audience is huge. Its habits are… complicated, Data
Driven Journalism, Available at:
_http://datadrivenjournalism.net/news_and_analysis/the_mobile_news_audience_is_huge._its_habits_are
complicated
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شعل .كثااءان اا ي

كف اا ك اءؿ ااذءف ءخي د كف اا ك اءؿ ف جؿ ءزة حددة .ثؿ اإلعبلـ

االجي اعع اا حث ع ر اإلايرات األالاب اايخاء

األ ار

ك انر

ياف  .كثااثان اا يواعخكف

ااذءف ءخي د كف اا ك اءؿ ا ر يه األخاخء كءع االي اؿ نوط .كءـ قرب إاى ااجاكس ك شاءدة
األ ار نع كقت حدد عاى اايافزءكف ك قرالة جرءدة.

1

"كقد ءي اى ااشرك األ ار عف إاجاز

اايحوءوات االخيو ائء اا يل و اءيحكاكا احك إاياج ااو ص اإل ارء ااو ءرة ف ا خ اءا عا ال
اإلعبلـ ػ“ااكج ات ااخرءل ” اايع ف اا رجح ف يخيوطب اا خي د ءف اخي داـ ءذه ااطرءو افع
طاح “اا ك اءؿ كالن” نع

ءخيرافكا األ ار اا يا ٌوا " 2 .كنع عاـ  2009يدع اكؾ كركءاكخفع
اايحكؿ نع ي ٌ ءـ اخت اا كاقع اارق ٌء ف ي ٌ ء را
فيا ه (اا ك اءؿ كالن) إذ يااكؿ اا ؤاؼ شفا
ٌ
ااحاخكب اا في ع إاى ي ٌ ء را اا ك اءؿ 3.ك خرـ ظركر اخيرايءجء اا ك اءؿ كالن نع اا جاؿ
اا حفع نع إعادة يريءب األكاكءات ف

بلؿ اح اا ك اءؿ األكاكء نع يكزءع األ ار عاى
ب اءي ا را عاى

ؤخخات اإلعبل ٌء
اا ا ٌ ات اإل ارء اا ٌ
يلددة .كقا ت االدءد ف اا ٌ
جءدة اا خي دـ غض اااظر عف اا ا ٌ اارق ٌء اايع
اخيرايءجء اا ك اءؿ كالن حيى ي ف يجر ٌ
ءخيراؾ را اا خي دـ اا حيكل اإلعبل ع خكال فاات حاخك ان في ءان ك حاخك ان اكحءان ك ءايفان

ذفءان 4.ف ا "دنلت اخيرايءجء اا ك اءؿ كالن اا حفءءف إاى ٌف ء حثكا عف ءجاد طرقان جدءدة ك يفرة
ٌ
نع خرد ااو ٌ ص اإل ارء كااياجرا ا ييااخب نع عر را عاى اا ك اءؿ كءأ ذكا نع االعي ار
يواء كاايكا اء عاد إاجازءا كيكزءلرا ا خي د ع اا ك اءؿ" 5.كنع عاـ
ج ءع ااو اءا اايحرءرٌء كااٌ ٌ
 2017قا ت حءف اءكءكرؾ ياء ز األ رءفء اايكجه احك اخيرايءجء اا ك اءؿ كالن ألف ف ر
يواءدء و
ح ا و
ج ركرءا ءـ خي د ك اا ك اءؿ ف جءؿ األافء  6.نحيى ااحاخكب اا في ع
ٌ
ٌ
7
شأاه شأف ااجرءدة نع ع ر اا ك اءؿ كالن.
المبحث الرابع :اإلطار التطبيقي

1

- Cobben Ingrid , How news organizations can keep mobile-first audiences engaged, ijnet , Available at:
https://ijnet.org/en/blog/how-news-organizations-can-keep-mobile-first-audiences-engaged
2
- Jacob L. Nelson, Ryan Lei, Op. cit (website( .
3
- How to Be a Mobile-First Company?, AltexSoft, Available at:
https://www.altexsoft.com/blog/business/how-to-be-mobile-first-company/
4
- Abigail Edge, Mobile-first journalism: Tips for engagement, journalism.co.uk, Available at:
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المنصة اإلخبارية المفضمة لممبحوثين خالل مدة عينة البحث
جدول ( )1يوضح
ّ
صة اإلخبارٌة
المن ّ
الهاتف ّ
الذكً
التلفزٌون
الحاسوب المحمول
الحاسوب اللوحً
الرادٌو
الجرٌدة
الحاسوب المكتبً
المجموع

النسبة المئوٌة%
%70
%20
%5
%2
%2
%1
%0
%100

التكرار
70
20
5
2
2
1
0
100

المرتبة
األولى
الثانٌة
الثالثة
الرابعة
الرابعة
الخامسة

ءظرر ف ااجدكؿ (ٌ )1ف اارايؼ اا ٌذفع حيؿ اا ري األكاى فأن ؿ ا ٌ رق ٌء إ ارء نع
اخيربلؾ األ ار حءث اغ اخ  %70ف عءاه اا حث كءذا ؤشر عاى اا ءزات اايع ءود را

اارايؼ اا ح كؿ ي ثا خركا اخي دا ه نع اخيربلؾ األ ار اا يا ٌوا نرك ءا ع حاجات
اا خي د ءف كءبل س اءي ا ايرـ كءغ ٌذءرـ ااكج ات ااخرءل نع ااكقت اا ااخب كاا فاف اا ااخب
ف ا ءكنٌر ارـ ااراح كاا ركا نع يا ل األ ار احظ احظ  .كجال نع اا ري ااثااء اايافزءكف
اخ  %20نء ا جال نع اا ري ااثااث ااحاخكب اااكحع كاارادءك اخ

يخاكء ( )%2كجالت نع

اا ري األ ءرة ااجرءدة اخ  %1ا ااحاخكب اا في ع ناـ ءح ؿ عاى م اخ يذفر.
جدول ( )2يوضح نوع نظام تشغل الموبايل المفضل لممبحوثين خالل مدة عينة البحث
نظام تشغل الموباٌل
أندروٌد
آي أو أس
المجموع

النسبة المئوٌة%
%70
%30
%100

التكرار
70
30
100

فء اظاـ األادركءد ك ٌف
ءظرر ف ااجدكؿ (ٌ )2ف اخ  %70ف عءا اا حث يل ؿ ءكايفرـ اا ٌذ ٌ
فء اظاـ آم ك إسٌ .ف ي اعد اخي داـ ااركايؼ اايع يل ؿ اظاـ
اخ  %30يل ؿ ءكايفرـ اا ٌذ ٌ
األادركءد ءلكد ر ا افافيرا اازءءدة قءاخان ركايؼ  iosك جااء ااح كؿ عاى اايط ءوات ف ياجر
االادركءد ءا ا ء طر خي د ك ءكايؼ ااػ  iosإاى دنع وا ؿ ادم إزال لض اا د ات اإل انء
( ار ج يط ءوات) عاى اارغـ ف اف األ ءرة فثر ااان كح اء ا

ك ء اا خي دـ ف ءكايؼ

االادركءد.

جدول ( )3يوضح الطريقة المفضمة في استيالك األخبار المتن ّقمة لممبحوثين خالل مدة عينة البحث
طرٌقة استهالك األخبار المتن ّقلة
تطبٌقات الموباٌل
متصفح الموباٌل

التكرار
60
40
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%60
%40
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المجموع

%100

100

 %60ف عءا اا حث ءف اكف االعي اد عاى اايط ءوات نع

ءظرر ف ااجدكؿ (ٌ )3ف اخ
اخيربلؾ األ ار اا يا ٌوا ك ٌف اخ  %40ءف اكف االعي اد عاى ي فٌح اا ك اءؿ نع اخيربلؾ
األ ار اا يا ٌوا  .كءذا ؤش انر عاى اريفاع ر ا اا خي د ءف عف اايط ءوات اإل ارء كيلزءز
فاايرا ادءرـ كذاؾ اخركا اخي دا را كقدريرا عاى إش اع حاجايرـ كيغ ٌذءرـ ااكج ات ااخرءل

كيودـ ارـ األ ار االاا ء كاا حاء احظ احظ اي وءرـ طالءف عاى ا ءحدث نع االااـ ايجلارـ

كؿ ف ءلاـ ااحدث .عاى غرار اخيربلؾ األ ار اا يا ٌوا ع ر ي فٌح اا ك اءؿ ااذم ءحياج
اا خي دـ ٌف ءوكـ ل اء اا حث عف األ ار ع ر اا كاقع نع ااكقت ااذم ءفكف نءه يلطش نا
الخيربلفرا ا ءردر كقيان كجردان ف ر.
منصة اإلعالم االجتماعي المفضمة في استيالك األخبار المتن ّقمة لممبحوثين خالل مدة عينة
جدول ( )4يوضح ّ
البحث
صة اإلعالم االجتماعً
من ّ
الفٌس بوك
توٌتر
الٌوتٌوب
الوتس آب
التلٌغرام
االنستغرام
الفاٌبر
المجموع

التكرار
66
9
8
7
5
4
1
100

ءظرر ف ااجدكؿ (ٌ )4ف اافءس كؾ حيؿ
فأن ؿ ا ٌ اجي اعء نع اخيربلؾ األ ار
اعء
األفثر شل ء اج ءع اافئات اال رء كاالجي ٌ

المرتبة
األولى
الثانٌة
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة

النسبة المئوٌة %
%66
%9
%8
%7
%5
%4
%1
%100

اا رفز األكؿ عاى ا ٌ ات اإلعبلـ االجي اعع
اعء
اا يا ٌوا اخ  .%66اء ح اا ا
االجي ٌ
ااثوانء كر ا ءلكد ذاؾ نع جااب اه ااى خركا
ك ٌ

االخي داـ نع شارف اااحظات ااءك ء كاإل ارء ف ا ءالب اافءس كؾ دك انر ر ان عاى اا خيكل
االاا ع اعي اره خاح جدءدة اايكا ؿ ي فف اا خي د ءف ف يك ءؿ

كايرـ كاايل ءر عف

آرائرـ ككجرات اظرءـ حيى ات رآة اا جي ع كاانذة يطؿ عاى االااـ ا لرن

ا ءحدث .كجال نع

اا ري ااثااء

كقع اايدكءف اا

غر يكءير اخ  %9نء ا جال نع اا ري ااثااث ااءكيءكب اخ

 %8كجال نع اا ري اا ار ل يط ءؽ ااكايس آب اخ  %7نء ا جال نع اا ري اا ا خ ااياءغراـ
اخ  %5كجال نع اا ري

ااخادخ األاخيغراـ اخ  %4نء ا جال نع اا ري

األ ءرة اافاء ر

اخ .%1
جدول ( )5يوضح النمط المفضل في استيالك األخبار المتن ّقمة لممبحوثين خالل مدة عينة البحث
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نمط استهالك األخبار المتن ّقلة
الخبر كامالً
العنوان فقط
المجموع

النسبة المئوٌة%
%73
%27
%100

التكرار
73
27
100

ءظرر ف ااجدكؿ (ٌ )5ف اخ  %73ف عءا اا حث ءف اكف اخيربلؾ اا ر فا بلن ع ر اا ك اءؿ
ك ٌف اخ  %27ءف اكف اخيربلؾ عاكاف اا ر نوط .ألف اا حكثءف ف ارخع حان اا ك اءؿ

ءخيرافكف األ ار اا يا ٌوا (ااو ص اإل ارء ) أف ارا رؼ اااظر عف طرءو
ءاغ ااو ٌ
يلددة) ف جؿ
( نار يورء انر نا ا إ ارءان) ك حيى كخائط خردءا (اص
كر نءدءك كخائط ٌ
ك افءايرا .ف ا ٌف األخااءب ااجدءدة نع يحرءر األ ار اا يا ٌوا عاى شفؿ
لرن يفا ءؿ ااو
كج ات خرءل

ا ييااخب ع حجـ شاش اا ك اءؿ اا غءرة شجلت عاى اخيربلؾ اا ر فا بلن.

جدول ( )6يوضح الطول المفضل في استيالك فيديو الموبايل لممبحوثين خالل مدة عينو البحث
طول فٌدٌو الموباٌل
الفٌدٌو القصٌر
الفٌدٌو الطوٌل
المجموع

النسبة المئوٌة%
%94
%6
%100

التكرار
94
6
100

ءظرر ف ااجدكؿ (ٌ )6ف اخ  %94ف عءا اا حث ءف اكف اخيربلؾ اافءدءكءات اإل ارء
ااو ءرة ع ر اا ك اءؿ ك ٌف اخ  %6ءف اكف اخيربلؾ اافءدءكءات ااطكءا ٌ .ف ي اعد اخيربلؾ
اافءدءكءات اإل ارء ااو ءرة ءلكد إاى ط ءل اإلءواع ااخرءع ااحءاة اايع ءلءشرا األاخاف اذاؾ

يفكف األكاكء ااكج ات ااخرءل ف ا ٌف شاش اا ك اءؿ اا غءرة ال يشجع اا خي دـ عاى اخيربلؾ
عاى
بل نع ااكقت ااذم ءفكف نءه يلطشان ألاوال اظرة ناح
اافءدءكءات ااطكءا
ا يخ ب اه ا ن
ك االفيفال لاكاارا نفع ع ر

حان اا ك اءؿ اـ ءلد ادل اا خي دـ كقيان ااغكص

خءاؽ ااو ٌ
نع يفا ءؿ ااو ٌ اا حانء إٌا ا ءفيفع لاكاارا ك زاكء كاحدة ك و ٌ

وي

.

جدول ( )7يوضح المدة الزمنية المفضمة في استيالك فيديو الموبايل لممبحوثين خالل مدة عينو البحث
التكرار
27
21
18
14
7
5
5
2
1

المدة الزمنٌة لفٌدٌو الموباٌل
 120ثانٌة
 60ثانٌة
 30ثانٌة
 90ثانٌة
 50ثانٌة
 10ثانٌة
 40ثانٌة
 20ثانٌة
 5ثانٌة
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النسبة المئوٌة%
%27
%21
%18
%14
%7
%5
%5
%2
%1
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100

المجموع

%100

ءظرر ف ااجدكؿ (ٌ )7ف اخ  27ف عءا اا حث ءف اكف اخيربلؾ نءدءك اا ك اءؿ نع  120ثااء
ك ٌف اخ  %21ءف اكف اخيربلؾ اافءدءك نع  60ثااء نع حءف ٌف اخ  %18ءف اكف اخيربلؾ

اافءدءك نع  30ثااء ك ٌف اخ  %14ءف اكف اخيربلؾ اافءدءك نع  90ثااء نع حءف ٌف اخ
ءف اكف اخيربلؾ اافءدءك نع  50ثااء ك ٌف اخ  %5ءف اكف اخيربلؾ اافءدءك نع  40ٚ 10ثااء نع
ااكقت افخه نع حءف ٌف اخ  %2ءف اكف  20ثااء ك ٌف اخ  %1ءف اكف  5ثااء .
%7

جدول ( )8يوضح الكيفية المفضمة في استيالك فيديو الموبايل لممبحوثين خالل مدة عينو البحث
النسبة المئوٌة%
التكرار
كٌفٌة استهالك فٌدٌو الموباٌل
%72
72
الفٌدٌو العادي
%26
26
فٌدٌو غرافٌك
%2
2
الفٌدٌو الصامت
%100
100
المجموع

حك ان

ءظرر ف ااجدكؿ (ٌ )8ف اخ  %72ف عءا اا حث ءف اكف اخيربلؾ اافءدءك االادم (
اا كت) ع ر اا ك اءؿ كءذا ؤش انر نلاؿ عاى ٌف عاا ر اا كت (اايلاءؽ اا كيع اا كت

ااط ءلع اا كخءوع ااحكار) اليزاؿ دكات نلاا نع راكء ااو ص اإل ارء اافءدءكء  .ك ٌف اخ
و
كت حوءوع ااحدث كءلي دكف عاى ااا كص
 %26ءف اكف اخيربلؾ نءدءك غرانءؾ (نءدءك دكف

اا فيك عاى اافءدءك كاا كخءوى اا اح اه) نع ك ؼ خءاؽ ااو ٌ اإل ارء  .نع حءف ٌف
اخ  %2ءف اكف اافءدءك ا يان كءلي دكف عاى ااا كص اا فيك عاى اافءدءك اايع يركم
ااو ٌ .
نتائج الدراسة وتوصياتيا:

أوالً :نتائج الجانب النظري:

 .1يلد

حان اا ك اءؿ داة ك كخائط يلددة (اارايؼ اا ٌذفع ك ااحاخكب اااكحع) جدءدة

ا ارخ اا حان حات حؿ األدكات اايواءدء فاافا ءرات كااحكاخءب ك ..SNGاات.
غءرت
ٌ .2

حان اا ك اءؿ طرءو

 .3يلي ر

حان اا ك اءؿ خيكدءك ك اءؿ " خيكدءك ياوؿ" ك غرن

كيكزءلرا كاخيربلفرا.

ارخ اا حان ك اوت يحكالت نع ج ع األ ار ك كاياجرا
ار اا ك اءؿ "غرن

ار

ياوا " نع جء ؾ.
 .4يكنر

حان اا ك اءؿ اعي ارءا داة جدءدة ااكقت كااجرد كاافاف نع اخي دا را ا ارخ

اا حان نع ااكقت ااذم يلزز ه اف اا حفع.

ٌ .5ف لءار إاياج ااو ص اإل ارء ءحدد لدد ااثكااع كاألحرؼ نع ع ر
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.6
.7

حت

حان اا ك اءؿ اخيرايءجء جدءدة يلرؼ ػ(اخيرايءجء اا ك اءؿ كالن).

ف اا رجح ف ءي اى اا حفءكف عف إاياج ااو ص االخيو ائء اا يل و اءيحكاكا احك إاياج
ااكج ات ااخرءل

ا ءي اشى ع

حان اا ك اءؿ.

 .8قا ت

حان اا ك اءؿ إعداد اا حفءءف نع اا ءداف كنع غرؼ األ ار.

 .9خر ت

حان اا ك اءؿ نع ركز ا ءلرؼ غرن األ ار اابل رفزء .

 .10خر ت

حان اا ك اءؿ نع اايشار األ ار اا زءف .Fake news

يلددم اا رارات “ حفءع اا ك اءؿ”.
 .11كادت حان اا ك اءؿ جءبلن جدءدان ف اا حفءءف ٌ
 .12خر ت حان اا ك اءؿ نع ياا ع دكر اا حفع اا كاطف ك فات ااااس ف اوؿ كايرـ.
اال ااه ال ء فف اعي ار اا حفع اا كاطف

حفع حوءوع إال إذا اخيكنى ج كع

ف اا لاءءر

اا حانء اذاؾ ن ف اا رجح اف ءطاؽ عاءه "اا حيكل ااذم ايجه اا خي دـ".
نإف حان اا ك اءؿ ي ىارس نع حدكدءا.
 .13اليزاؿ األ بلقءات كااوكااءف خوفان اا ٌ حان كعاء ٌ
طاحع (ااياوع اايلرض) كنع ااكقت افخه اخي داؿ
طاح (االخيربلؾ) حؿ
 .14حبلؿ
اايواءدء ااج ركر ػ(ااوارئ اا خي ع اا شاءد) كيخ ءيه ػ(اا خي دـ).
اايخ ء
ٌ

ثانياً :نتائج الجانب التطبيقي:

 )1حيؿ اارايؼ اا ٌذفع اا ري األكاى فأن ؿ ا ٌ رق ٌء إ ارء نع اخيربلؾ األ ار اا يا ٌوا
حءث اغ اخ  %70ف عءاه اا حث.

اظاـ األادركءد

فء
 )2يشءر ايائج اادراخ إاى ٌف اخ  %70ف عءا اا حث يل ؿ ءكايفرـ اا ٌذ ٌ
فء اظاـ آم ك إس.
ك ٌف اخ  %30يل ؿ ءكايفرـ اا ٌذ ٌ
 )3يك ات اادراخ إاى ٌف اخ  %60ف عءا اا حث ءف اكف االعي اد عاى اايط ءوات نع
اخيربلؾ األ ار اا يا ٌوا

ك ٌف اخ  %40ءف اكف االعي اد عاى ي فٌح اا ك اءؿ.
اافءس كؾ حيؿ اا رفز األكؿ عاى ا ٌ ات اإلعبلـ االجي اعع

 )4ي ءف ايائج اادراخ ٌف
اعء نع اخيربلؾ األ ار اا يا ٌوا اخ .%66
فأن ؿ ا ٌ اجي ٌ
 )5ظررت ايائج اادراخ ٌف اخ  %73ف عءا اا حث ءف اكف اخيربلؾ اا ر فا بلن ع ر
اا ك اءؿ ك ف اخ  %27ءف اكف اخيربلؾ عاكاف اا ر نوط.

 )6كجدت اادراخ ٌف اخ  %94ف عءا اا حث ءف اكف اخيربلؾ اافءدءكءات اإل ارء ااو ءرة
ع ر اا ك اءؿ كنع حءف ٌف اخ  %6ءف اكف اخيربلؾ اافءدءكءات ااطكءا .
 27ف عءا اا حث ءف اكف اخيربلؾ نءدءك اا ك اءؿ نع 120

 )7ظررت ايائج اادراخ ٌف اخ
ثااء ك ٌف اخ  %21ءف اكف اخيربلؾ اافءدءك نع  60ثااء نع حءف ٌف اخ  %18ءف اكف
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اخيربلؾ اافءدءك نع  30ثااء ك ٌف اخ  %14ءف اكف اخيربلؾ اافءدءك نع  90ثااء نع حءف ٌف
اخ  %7ءف اكف اخيربلؾ اافءدءك نع  50ثااء ك ٌف اخ  %5ءف اكف اخيربلؾ اافءدءك نع 10

 40ٚثااء نع آف كاحد نع حءف ٌف اخ  %2ءف اكف  20ثااء ك ٌف اخ  %1ءف اكف  5ثااء .
 )8يك ات اادراخ ٌف اخ  %72ف عءا اا حث ءف اكف اخيربلؾ اافءدءك االادم ك ٌف اخ
 %26ءف اكف اخيربلؾ نءدءك غرانءؾ كءلي دكف عاى ااا كص اا فيك
 %2ءف اكف اافءدءك

كاا كخءوى نع ك ؼ ااو  .نع حءف ٌف اخ
اإل ارء .
ااا كص اا فيك عاى اافءدءك اايع يركم ااو

اا

اح

اه

ا ت كءل دكف

ؤخخات اإلعبل ٌء كاا حفءءف أي اع ءذه اايك ءات اا ويرح
ثالثاً :التوصيات :ءك ع اا احثاف اا ٌ
ٌكرة نلاا ك ث رة:
ف جؿ اخي داـ اا ك اءؿ نع إاياج اا حيكل ك ارخ اا حان
حان اا ك اءؿ اذا ءجب عاى اا حفءءف ٌف ءحانظكا عاءرا.
بلقءات ءع ك ا
 )1األ ٌ
 )2اا حث عف نفار بلق إلاياج ق ٌ ص إ ارء ع ا يداع خااءب جدءدة نع خردءا اا ك اءؿ.
ؤخخات اإلعبل ٌء
 )3ءا غع ٌف يدرؾ اا ٌ
اا ك اءؿ ك اال عاى ءذا اا لءار ااجدءد
 )4االا اـ اا لارؼ كاا رارات اا يلاو

يلددة ءـ خي د ك
ف غاب ج ركر ا ٌ ايرا اا ٌ
ييحكؿ احك اخيرايءجء اا ك اءؿ كالن.
ءا غع ف ٌ
حان اا ك اءؿ ع اا يا ل اا خي رة اادارخات

كاأل حاث اا ي ٌ ا را كاالخيفادة ارا نع ي طءط خءر اال ؿ اإلعبل ع كيطكءره.
 )5عاى اا ؤخخات االعبل ء شراؾ خي د ع اا ك اءؿ نع اايغطءات اإل ارء كنوان ا لاءءر
بلقء و يحفـ اا ارخ كياظ را.
راء و ك ٌ

نإف اايفاعؿ
ؤخخ اإل ارء خي د ءرا كنع ااكقت افخه ٌ
 )6ااثو ءع فياح اجاح عبلق اا ٌ
لرـ ع ر اارد عاى رخائارـ كيلاءوايرـ ءلد فياحان جدءدان ايكطءدءا نع ع ر حان
اا ك اءؿ.

 )7د اؿ خاؽ

حان اا ك اءؿ اايدرءس نع فاءات اإلعبلـ كنؽ ط

ارج ي اع رارات

يلددم اا رارات.
يحكارـ إاى حفءءف ٌ
ااطا كيكقد إ داعرـ ع إقا دكرات اا حفءءف ٌ
و
يلددة ااو ٌ اإل ارء ااكاحدة قدر اال فاف ا ءيبللـ ع لاءءر فؿ
شفاؿ
 )8ءا غع إاياج
ٌ
اعء
ا ٌ اجي ٌ

خي د  .ثبلن إاياج ق

المحكمون الستمارة االستبيان:

ااءكيءكب ي ياؼ طرءو إاياجرا ائلاخيغراـ.

رال عر ت عاءرـ اخي ارة االخي ءاف. :د ءادم ناءح حخف.

حان /جا ل ذم قار فاء اإلعبلـ .ـ.د .حا د جءد ااشطرم .إعبلـ /جا ل ذم قار فاء

اإلعبلـ

.ـ.د عبلل

طفى .إعبلـ عبلقات عا  /فاء االعبلـ جا ل
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 جا ل/ حان

حءدر نااح زاءد.ـ. جا ل ذم قار فاء اإلعبلـ ـ/  عاكـ خءاخء.اطءؼ ع دهلل
.ذم قار فاء اإلعبلـ
المصادر والمراجع
 الكتب:أوال

. دار غءدال اااشر كاايكزءع األردف1( اإلعبلـ اايواءدم كاإلعبلـ ااجدءد ط2014) حخءف عاع اافبلحع

 االر ع اااشر1) االاد اج اإلعبل ع ك ااع األ ار ك ااع األ ار ط2016( اازءرال ع د اافياح
.رفز ااجزءرة اايدرءب كاايطكءر اإلعبل ع قطر

)2017( حان اا ك اءؿ

.ر

ناط

كاايكزءع

غاءف اکاءع كآ ركف داءؿ

Stephen Quinn,(2009) MoJo - Mobile Journalism in the Asian Region, KonradAdenauer-Stiftung, Singapore.

حا رات عاى طا اادراخات االكاء "فاء االعبلـ" جا ل ذم قار

 المحاضرات:ًثانيا

اادفيكر خلد ا راءءـ " حان اا ك اءؿ" خاخا

"2015

 الروابط اإللكترونية:ًثالثا
http://onmedia.dw-akademie.com/arabic/?p=991
https://arij.net/report/
http://onmedia.dw-akademie.com/arabic/?p=1037
/ https://www.alittihad.ae/article/38356/2010
http://www.bbc.co.uk/academy/ar/articles/art20130702112133953
http://www.ao-academy.org/wesima_articles/library-20060523-456.html
http://finearts.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=13&lcid=43537

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/risj-review/how-mobile-phones-arechanging-journalism-practice-21st-century

https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_journalism
https://www.dermedientyp.de/mobile-journalismhttps://www.journalism.co.uk/news/mobile-reporting-why-a-bbc-radio-reporter-has/ditched-her-mic-for-an-iphone/s2/a551285
https://www.igi-global.com/chapter/mobile-phones-news-consumption-newscreation-and-news-organization-accommodations/130148
https://blog.wan-ifra.org/2017/04/30/this-is-what-mobile-journalism-looks-liketoday
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https://sciences.ucf.edu/communication/new-technology-to-enhance-mobilejournalism-classes/
http://mediashift.org/2015/04/lessons-learned-after-5-years-of-iphone-reportingfor-radio/

https://www.irishtimes.com/business/innovation/mobile-journalism-ticks-all-mediaboxes-1.3076592

https://www.openschoolofjournalism.com/distance-educationprogram/courses/mobile-journalism-jg240
https://www.americanpressinstitute.org/journalism-essentials/what-is-journalism
http://alliedlondon.com/find-your-mojo-the-rise-of-mobile-filmmakers-andjournalists/
https://www.journalism.co.uk/news/-more-views-angles-and-perspective-whycommunity-journalism-ma y-be-the-future-of-news/s2/a716197/
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_news
/http://ajr.org/2014/03/13/probably-define-mobile-journalism-first
http://onmedia.dw-akademie.com/english/?p=4255

http://www.bbc.co.uk/academy/journalism/article/art20130702112133395
http://www.oneaudience.com/mobile-news/

https://www.prophet.com/thinking/2015/02/media-consumption-habits-are-redefining-journalism/
http://www.digitalnewsreport.org/essays/2015/the-rise-of-mobile-and-social-news/
https://www.journalism.co.uk/news/nrs-more-than-70-of-the-independent-s-ukaudience-reads-the-title-only-on-mobile/s2/a667557
http://datadrivenjournalism.net/news_and_analysis/the_mobile_news_audience_is_hug
e._its_habits_are_complicated

https://ijnet.org/en/blog/how-news-organizations-can-keep-mobile-first-audiencesengaged

https://www.altexsoft.com/blog/business/how-to-be-mobile-first-company/
https://www.journalism.co.uk/news/mobile-first-journalism-tips-forengagement/s2/a555881/

https://www.bbc.co.uk/academy/en/articles/art20141203154212371
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واقع االتصال الداخمي في اإلذاعات الجيوية الجزائرية
دراسة حالة "إذاعة البرج الجيوية"
The reality of internal communication in the Algerian
regional radio stations Case Study of "Regional Radio
Al-Bordj

سيــــيمي خـــــالد :ليسانس عموم اإلعالم واالتصال مسير مركز ثقافي بــــرج
بوعريريج .الجزائر

ممخص
اػذ ف اػؽ اإلاخػاف ءػك نع االي ػاؿ دائػـ ػع اآل ػرءف ك حءطػه ااػذم ءلػءش نءػه ناالي ػاؿ حي ء ال د اه ألف
اإلاخاف نع س حاج اايل ءر عف حاجايه كرغ ايه ك حيى اخيو اؿ نفػار غػءره كآرائرػـ كاإلاخػاف ػدكره ءػاؿ إاى

االجي اعءػ خاء

ك فرك

ناالي اؿ كخءا

ر

اػدل غػءره ػف ػبلؿ اا لاك ػات كاآلرال نفارػا يفػكف عبلقػ ك ار طػ

ػءف األنػراد اػذا

ف ااكخائؿ اايع يخي دـ ايحوءؽ األءداؼ اا خطرة كنرػـ األ ػكر كاألحػداث االجي اعءػ

كاا ؤخخػات كذاػؾ ا ػا ي اءػه يطا ػات ااحءػاة خػكال ادءػ كاالجي اعءػ  .كقػد شػارت ااد ارخػات كاأل حػاث ػأف
ع اءػات االي ػاؿ يشػفؿ اخػ ف ػءرة ػف اشاط اا ؤخخات اإلدارء ك اإلعبل ء
خػيو ؿ كقاػاة االي ػاؿ كاالبلقػ

كءػذا األ ػءر ءحيػاج إاى طػرؼ

ػءف اا رخػؿ كاا خػػيو ؿ يالػػب دك انر نع ك ػػكؿ اارخػػاا

كعاءػػه نػػإف االي ػػاؿ

حي ء ػ خاخػػء الخػػيورار اا ؤخخػػات كخػػءركرة اشػػاطرا ػػؿ اخػػيطءع ااوػػكؿ اػػه ءلػ ٌػد قاعػػدة ي ػػاى عاءرػػا جػ ٌػؿ
حيى ارجرا
ك لظػػـ اال اءػػات اإلدارء ػ كاا ؤخخايء ا ا اه اإلخرا ات ءيلدد ذفرءا دا ؿ اا ؤخخات ك
ٌ

ناالي ػاؿ ءخػاءـ نع ااكقت ااراءف .كنع د ارخػياا ءػذه رءػد يخػاءط اا ػكل عاػى ااكاقػع االي ػااع نع اا ؤخخػات

*اا ؤخخ اإلعبل ء * ك ػذاا نع إطػار حثاػا ءػذا إذاع اا رج فا كذج اادراخ

يحت عاكاف ":كاقع االي اؿ

عدة يخاؤالت كاشفااءات حكؿ دراخيع ارذا اا ك كع :ا كاقع
اادا اع نع اإلذاعات ااجركء ااجزائرء ".كقد يلددت ٌ
االي اؿ اادا اع إذاع اا رج ااجركء ك لد دراخياا اايع فاات ءدااء كءع دراخ حاا ك لد يف ايرا يح ااا
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عاى ف نلااء االي اؿ اارخ ع اا ايرج كاا ر ج ءف اال اؿ نرك اال اء اايع ييـ ف بلارا ج ءع اايفاعبلت
ك ف بلؿ ايائج اادراخ نإف اا ؤخخ يلي د عاى االي اؿ اارخ ع شفؿ ف ءر

دا ؿ اا ؤخخ

Abstract:
Since the creation of man is in constant contact with others and the environment
in which he lives, the inevitable communication is necessary because the human in the
need to express the needs and desires or even receive the ideas of others and their views,
and the human turn to social sound and understandable to others through information
and opinions, Communication and communication between individuals, communication
is an important means used to achieve the goals and understanding of things and social
events and institutions, because dictated by the requirements of life, both physical and
social. Studies and research have indicated that communication processes constitute a
large proportion of the activity of administrative and media institutions. The latter needs
a receiver, a channel of communication and the relationship between the sender and the
receiver plays a role in the arrival of the message. Therefore, communication is essential
for the stability of institutions and the process of their activity. A base on which most
and most of the administrative and institutional processes are based, because of the
many contributions mentioned in the institutions or even outside them, communication
is currently contributing. In this study, I would like to highlight the communicative
reality in the media institutions. In this research, we took the radio tower as a model for
the study under the title: The reality of internal communication in the Algerian regional
radio stations. There have been many questions and problems about my study of this
subject: What is the reality of internal communication in the regional radio station and
after our study, which was a field case study and after completing it we obtained the
effectiveness of official communication pursued and programmed among workers, it is
the process through which all interactions within the institution, During the study
results, the institution relies heavily on formal communication

:اٌّمذِخ
ءلد االي اؿ ااوطب األخاخع نع اال اا جي ع اإلاخااع حءث ءشغؿ جزلا ف ء ار نع كقياا إذ
ءف

ءو ع اإلاخاف ج ؿ كقيه نع االي اؿ اآل رءف ف اخي اع كاخيو اؿ اارخائؿ االي ااء

ءؤدم االي اؿ دك ار ر ا نع فؿ ا ك ات إاءه ااح ارة اإلاخااء ااءكـ إذ كاخطيه يااقات
.األ ـ كااشلكب االادات كاايوااءد كاألنفار

ف بلاه ياطكم اايواؿ اا لاك ات كي ادؿ األنفار كاآلرال ف

ك ءلي ر االي اؿ ع اء خاكفء

اجؿ ي كر ك نرـ األ كر ءف ش ص كآ ر كاايع يخلى ايحوؽ ي ار طرـ كي اخفرـ كيطكر
غءرة كءذا

حكال االااـ إاى قرء

أف يجلؿ اه ع اء اوؿ كي ادؿ

عاد ا ا يزؿ اا خانات ااجغرانء كااز اء
راحؿ يخاخا ع ر بلءءف ااخاءف فاات ففءا

ا

ج اعايرـ
لد ف ر

اا لاك ات كاا لارؼ كاشر األ ار كءيطكر اء ؿ إاى ا عاءه ااءكـ اخءجه ااذم ال ءوكل إال
وكة االبلقات اايع يوكـ عاى ػث كاخيو اؿ اارخائؿ يظرر ء ء االي اؿ نع حءاة اا شر
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ف عا

كاا جي لات

اعي اره اارفءزة األخاخء الخيورارءا اايااع

اح نر يرا خءركرة اايطكر نع شيى اا جاالت إاى درج اه

حى رادنا افؿ ار

ك عا ء  .يظرر ء ء االي اؿ نع حءاة اا شر كاا جي لات
األخاخء الخيورارءا اايااع
اا جاالت إاى درج

اه

ح اايلا ؿ له

ح اايلا ؿ له
ف عا

ركرة
نفرء

اعي اره اارفءزة

ركرة اح نر يرا خءركرة اايطكر نع شيى

حى رادنا افؿ ار

نفرء

ك عا ء

اجد االي اؿ دا ؿ

اا ؤخخات ا يبلنرا ءخاءـ نع ياظءـ كيدنؽ اا لاك ات عاى فان اا خيكءات كءل ؿ عاى ياظءـ
االبلقات ءف طراؼ ااياظءـ كءؤثر عاى اكعء األدال ف
خءاخات اا ؤخخ كاايغءرات اا خي رة را كاايع ي ثؿ

بلؿ يودء ه اا لاك ات اا ري ط

ركرة حءكء ايحوءؽ ااردؼ اا اشكد ف

طػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرؼ م ؤخػ ػخ
( اجي اعء

خءاخء

اقي ادء  ...كاعبل ء

ا يبلنرا اءي ا ا ااغا اه ك
كذاؾ ف بلؿ ي

ا

) ارذا كات ابلي اؿ دا ؿ اا ؤخخات

ح احد ءـ االكا ؿ اايع يخلى ف بلاه إاى يحوءؽ ءدانرا

ءص جزل ف االءا ااياظء ع ابلي اؿ شوءه اادا اع كاا ارجع ك

ف كاى اخيرايجءايرا فؿ ءذا ألارا درفت ف االي اؿ ءك خر اجاح اا ؤخخات ا

ح

نع

ااك ع ااراءف اا ي ءز ااخرع كاايطكر اا خي ر ايدنؽ اا لاك ات اايع ي فف اا شر ف افيخاب
ا اذج خاخء دا ؿ كخطه كيجلاه عا ار نلاال دا اه ءخاءـ نع إعطال
ف بلؿ األنفار كاايجارب كاآلرال عاى ا يبلؼ ط ءليرا كءذا

غ

ا

ه كذاؾ

ك ا لد اد اج يفاكاكجءات

اإلعبلـ كاالي اؿ نع اال اءات االي ااء اا اعدة كاااازا كاألنوء دا ؿ إذاع اا رج ااجركء

اايع نرزت ا كذجا جدءدا ءج ع ءف ااحدكد اا لءدة كااثوانات اا ياف يحت اكال االكا .
ارذا حاكااا ف بلؿ ءذه اادراخ

لرن ط ءل اال اء االي ااء نع اا ؤخخات اإلعبل ء

اظ ار ألء ءيرا كاا فاا اايع يحيارا فكارا كخءا اي ااء يل ؿ عاى اوؿ اا لاك ات كاألحداث
ااءك ء اايع يوع حكؿ االااـ ااج ركر اا خي لءف رغ

اا ا لرن

فاا االي اؿ اادا اع نءرا

كاءـ ااكخائؿ اايع ياجا إاءرا ايحوءؽ األءداؼ اا خطرة حءث ا يراا اإلذاعة المحمية لوالية البرج

فا كذج اادراخ

حءث قخ اا ءذه اادراخ إاى ثبلث

طر :ااجااب اا ارجع ااجااب اااظرم

ااجااب اايط ءوع.

اا اع اادراخ ف ا ءاع يااكااا اإلطار المنيجي ااذم يـ نءه يحدءد شفا اادراخ ك ء ءيرا

ك ءدانرا

ارجرا دكات حثرا كاا لك ات اايع كاجرياا بلؿ ااجاز اا حث ف ا يـ اخيلراض

دراخات خا و .

ا الجانب النظري اادراخ نرك فاايااع :
146

مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102

 ماىية االتصال داخل المؤسسات -1ماىية االتصال الداخمي
-1

فركـ االي اؿ اادا اع

-3

ء ء االي اؿ اادا اع

-4

كخائؿ االي اؿ اادا اع

-1

ظركر اإلذاع ااجركء ااجزائرء

-2

اكاع كعاا ر االي اؿ اادا اع

 -2اإلذاعات الجيوية الجزائرية
-2
-3
-4

ائص اإلذاع ااجركء ااجزائرء

راـ ككظائؼ اإلذاع ااجركء ااجزائرء
ءداؼ اإلذاع ااجركء ااجزائرء

 -واقع العمميات االتصالية داخل إذاعة البرج الجيوية

 -3واقع العمميات االتصالية ( الصاعدة ،النازلة ،األفقية ) داخل إذاعة البرج الجيوية
-1

تمييد (بطاقة فنية إلذاعة البرج الجيوية)

-2

كاقع اال اءات االي ااء اا اعدة

-3

كاقع اال اءات االي ااء اااازا

-5

رم اال اؿ حكؿ االي اؿ اادا اع إذاع اا رج ااجركء

-4
-5

كاقع اال اءات االي ااء ألنوء

واقع االتصال داخل إذاعة البرج الجيوية حسب المتغيرات المستعممة في الدراسة

(الجنس ،الوظيفة ،الحالة االجتماعية ،األقدمية).
-1

كاقع اال اءات االي ااء اا اعدة حخب يغءرات اادراخ

-2

كاقع اال اءات االي ااء اااازا حخب يغءرات اادراخ

-4

رم اال اؿ حكؿ االي اؿ دا ؿ إذاع اا رج ااجركء حخب يغءرات اادراخ

-3

كاقع اال اءات االي ااء األنوء حخب يغءرات اادراخ

 -1إشكاليــــــــة الدراسة:

ءلي ر االي اؿ ظاءرة قدء

قدـ اإلاخاف عاى خطح اافرة األر ء

يطكر اإلاخااء نع ج ءع راحؿ يفكءف اا جي ع اا شرم داء
اارخـ عاى اا

ف األشفاؿ اايواءدء

كر اافيا عاى كرؽ اا ردم ك كال إاى األشفاؿ ااحدءث
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ف ا ارا يلي ر اادعا

االي اؿ ااحدءث
ياؼ اا جي لات

األخاخء ايفلءؿ االبلقات االجي اعء

ا نءرا اا ؤخخات عاى ا يبلؼ جااليرا (اقي ادء

إعبل ء ) إذ ءالب االي اؿ دك ار نلاال

ثوانء ػ ػ ػ ػ ػ ػ

خرء

اا ركرء

الخي اررء اال اء اإلدارء دا ؿ اا ؤخخ

ءف األنراد نع

خءاخء

اجي اعػ ػ ػء

ف بلؿ يكنءر اا لاك ات كاا ءااات

إ ان إاى خءر اا لاك ات دا ؿ اائرا

ااياظء ع اعي اره اال اء اايع ءيـ ف بلارا اوؿ اارخائؿ كي ادارا ع ر قاكات االي اؿ اايع
يفر را ط ءل االبلقات ااكظءفء اايع ير ط

ياؼ ع ال اا ؤخخ

كذاؾ غرض اايأثءر عاى

خاكفءات األنراد ك ااج اعات كاايغءءر ك اايلدءؿ نءرا كفذاؾ يطكءر خااءب اال ؿ كيوكء

االبلقات االجي اعء دا ؿ اا ؤخخ .
يلي ر اا ؤخخات اإلعبل ء

اا وا ؿ

ف فثر اا ؤخخات حاج ابلي اؿ كيكظءفا اه نع

اائرا ااياظء ع اعي ار ارا يوكـ خاخا ل اءات إعبل ء اي ااء

اعدة كاازا ك نوء

خاخا اايكا ؿ ع ااج ركر اال ؿ عاى إر ائػ ػ ػ ػ ػ ػ ػه كيحوءؽ رغ اي ػ ػ ػه كنع ع اء ػ ػ ػ

يخيردؼ
ا ػ ػ ػع

ااو ػ ػ ػ ػ اررات اارشء ػ ػ ػ ػدة كااخاء …اات

نع ءذا ااخءاؽ احاكؿ اايلرؼ عاى كاقع االي اؿ اادا اع اا ؤخخات اإلعبلـ اال ك ء

ااجزاءرء

ال كءع "إذاع اا رج ااجركء " فا كذج ك االا عاى ا خ ؽ اطرح ااخؤاؿ ااجكءرم

اا حكرم األيع:

ما واقع االتصال الداخمي بإذاعة البرج الجيوية؟

 -2تســـــاؤالت الدراســـــــــــة:
غرض اإلا اـ ك كع اا حث اطرح اايخاؤالت اآليء :
-1

ا ط ءل االي اؿ اا اعد عاى خيكل إذاع اا رج ااجركء ؟

-2

ا ط ءل االي اؿ اااازؿ عاى خيكل إذاع اا رج ااجركء ؟

-4

ا رم اال اؿ حكؿ االي اؿ دا ؿ إذاع اا رج ااجركء ؟

-3

ا ط ءل االي اؿ األنوع عاى خيكل إذاع اا رج ااجركء ؟

-3أىميــــــــة الدراســــــــة:
يا ع ء ء ءذه اادراخ

ف ء ء اإلي اؿ حد ذايه

كحد اؤلءداؼ اا خطرة دا ؿ اا ؤخخ اإلعبل ء

ااذم ءردؼ إاى إءجاد نرـ شيرؾ

نكجكدءا ري ط خاخا كجكد االي اؿ كءذا

ءرجع إاى فكف اا ؤخخ اطاـ ف اايفاعبلت اايع يوي ع ي اءغ كي ادؿ اا لاك ات ءف
خيكءات ءءفارا ااياظء ع.

 -4أىـــــــــداف الدراســـــــــة:
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افؿ دراخ ءداؼ يخلى ايحوءورا كدراخياا ءذه ال ي اك ف األءداؼ اايع يـ يخطءرءا افع
اخيطءع ف بلارا ااخءر

طى ثا ي احك يحوءؽ ااايائج اا رجكة نع ءذه اادراخ

اا ي ثا نء ا

ءاع:
 يلرءؼ االي اؿ اادا اع ك ء ءيه دا ؿ اا ؤخخ اإلعبل ء "إذاع اا رج ااجركء ".
 لرن اكاع االي اؿ اا ي ع نع ءذه اا ؤخخ اإلعبل ء .
 اايلرؼ عاى ط ءل ااكخائؿ اايع ءلي د عاءرا االي اؿ اادا اع نع اا ؤخخ اإلعبل ء .
-5

أسباب إختيار الموضوع  :يرجع خ اب إ يءاراا ا ك كع كاقع االي اؿ اادا اع نع

اا ؤخخات اإلعبل ء ااجركء ااجزائرء دراخ حاا "إذاع اا رج ااجركء " إاى ررات ذايء ك رل
ك كعء :

أ -األسباب الذاتية:
 -ط ءل ااي

ص دنلاا إاى لااج ءذا اا ك كع ك حاكا اايلرؼ عاى اادكر ااذم ءال ه

االي اؿ دا ؿ إذاع اا رج ااجركء .
اا.

 -اري اط اا ك كع اري اطا كثءوان جاؿ ي

 لرن كاقع االي اؿ نع اإلذاع حءث اارا ؤخخ ياشط نع اا جاؿ .ب -األسباب الموضوعية:
 -إ راز ء ء االي اؿ عاى اا لءد اادا اع كاا ارجع إلذاع اا رج.

 اعي ار ٌف االي اؿ اه دكر نلاؿ ك ء ء ف ءرة ك دكف اي اؿ ااجح ال ء فف ألم ؤخخيحوءؽ ءدانرا كاجاحرا .
 -اعي ار ٌف االي اؿ ي اءه اافثءر ف اا ؤخخات االاا ء ف ردكد اقي ادم ارا.

 -6دراســــــــات سابقـــــــــــة:
 -1الدراسة األولى :دراخ

لاكاف "االي اؿ كيأثءره عاى ياظءـ اا ؤخخ اإلعبل ء " 1دراخ

ءدااء ا ؤخخ إذاع "االكراس" – ايا  -ا كذجا ااجزائر.

يدكر إشفااء ءذه اادراخ حكؿ :ما تأثير االتصال كعممية تنظيميو داخل المؤسسة (إذاعة
االوراس)؟
عاى
-1

كل ا ذفر

اغ اا احث اشفااءيه نع اايخاؤالت اآليء :

ا ءع اكاع االي اؿ األفثر اجاع نع اا ؤخخ ؟

ِ 1بىّْ١ٍٍ ،بْ اٌؾ:ُٛا٨رٖبي ٚرؤص١وٖ ػٍ ٝرٕظ ُ١اٌّئٍَخ ا٦ػ١ِ٩خِ( ،نووح ِىٍّخ ٌّٕٙ ً١بكح اٌّبعَز١و ا ٟػٍُ ا٨عزّبع) ،وٍ١خ اٌؼٍــــــَٛ
ا٨عزّبػ١خ ٚاٌؼٍ َٛا١ِ٩ٍ٦خ ،ثبرٕخ ،اٌغيائو .17:ٓ ،2006-2005 ،
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-2

فءؼ يؤثر قاكات االي اؿ عاى ج اع اال ؿ دا ؿ اا ؤخخ ؟

-3

فءؼ يحوؽ ع اء االي اؿ ااغرض اا طاكب؟

-4

ا دل نلااء اايأثءر ءف األع ال دا ؿ اا ؤخخ ؟
ف ا ءات ايائج اادراخ اا خحء االا اءف نع ؤخخ إذاع األكراس عاى نلااء االي اؿ

اارخ ع اا ر ج كاا رءفؿ ءف اال اؿ كءك اال اء اايع ييـ ف بلارا ج ءع اايفاعبلت دا ؿ
ااياظءـ.

-7تحديــــد المصطمحــــــــات:

 مفيوم االتصال الداخمي ( :)La communication interneاالي اؿ اادا اع
ءك االي اؿ ااياظء ع ااذم ءحدث نع إطار اا اظ

ك اا ؤخخ

ف ا اه ع اء

طرنءف ك فثر اي ادؿ اا لاك ات كاآلرال اايأثءر نع اا كاقؼ كااليجاءات.

1

ادق ييـ ءف

ءلرنه " ح د اءر حجاب" كااذم ءرل نع االي اؿ اادا اع" :اال اء اايع يردؼ إاى يدنؽ
اا ءااات كاا لاك ات نع
ءا ط ك اعدة ك نوء

كرة حوائؽ ءف كحدات اا شركع اا ياف

نع

كع ر رافز اال ؿ اا يلددة دا ؿ اارءفؿ ااياظء ع".

2

ياؼ االيجاءات ءف

 مفيوم المؤسسة اإلعالمية :ءع ياؾ اارءئ ك اايشفءؿ ااذم ءيكاى إ دار ااايائج اا وركل
ك اا رئع ك اا خ كع ااذم ءفكف اه شفؿ قااكاع كاطار إدارم اظـ ءيبللـ كط ءل ع اه فع

ءوكـ عاى يحوءؽ ج كع

ف ااكظائؼ ذات ااي ءز اا رارم اال داعع شفبل ك

يركءجا كيخكءوا ف اجؿ يودءـ د

إعبل ء ي ياؾ وك ات اادء ك

كاا

ف ثـ

كاالخي رار كاايكا ؿ ع

ااج ركر اا ياوع كعاى ا يبلؼ ا اطه ك شارءه اا لرنء كاا لاك ايء كاا ءئء .

3

 مفيوم اإلذاعة الجيوية:

ا اصطالحا :ءك

طاح ءلاع اا ث اا اظـ اااشر اؤل ار كاا ار ج اا لاك ات األغااع

ااي ثءاءات اا كخءوى ك م كاد إعبل ء

عا ا كاخط جرزة اخيو اؿ رادءك كذاؾ

رل كجه إاى ااج ركر االاـ كاخيو اؿ ذاؾ ج اءءرءا
ح ءذا اا

طاح ءل ر عف

ائص نف قائـ ذايه

اه وك ايه اا ادء كج ركره كايءج جركد ك حاث يكا ا ثـ اإلذاع ا وك را ااحااع.

4

1ػجل اٌوؽّبْ ،ػي ٚ ٞأفو: ْٚػبٌُ ا٨رٖبي ،كٛ٠اْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ ،اٌغيائو.16 ،15:ٓ ٓ ،1992 ،
ِ 2ؾّل ِٕ١و ،ؽغبة:اٌٍّٛٛػخ ا٦ػ١ِ٩خ ،اٌّغٍل اٚ٤ي ،كاه اٌفغو ٌٍْٕو  ٚاٌزٛى٠غ ،اٌمب٘وح.35:ٓ ،2003 ،
ِ4ؾّل ٕبؽتٍٍ ،طبْ:اكاهح اٌّئٍَبد ا٦ػ١ِ٩خ ،أّٔب ٚ ٛأٍبٌ١ت اٌم١بكح ،1ٛ ،كاه اٌَّ١وح ٌٍْٕو  ٚاٌزٛى٠ـــغ  ٚاٌطجبػخ ،ػّبْ.20:ٓ ،2011 ،
ِ5ؾّل ،عّبي اٌفبه:اٌّؼغُ ا٦ػ ِٟ٩أٚي ِؼغُ ّبًِ ثىً اٌّٖطٍؾبد ا٦ػ١ِ٩خ اٌّزٕبٌٚخ ا ٟاٌؼبٌُ ٚرؼو٠فٙب ،كاه إٌْــو اٌضمبا ،ٟػّــبْ.16:ٓ ،
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أ -إجرائيا :ءع إذاع اا رج اا حاء ااكاقل
 9 1134ير ر ع نرع كخءا

ور ااكالء خا وا يير ع عاى خاح يودر ب

ف كخائؿ االي اؿ اا كجه ااج ركر االاـ ي ث

كاأل ار اا لاك ات عف طرءؽ األثءر اخي داـ كجات فررك غااطءخء

ي ث  24/12خا.

-8نـــــوع ومنيـــــــــج الدراســـــــــة:

اا ارج اا ااخب ارذه اادراخ ءك ارج دراخ ااحاا

ك جي لا كءوكـ دراخيرا
لءف ءرفز عاءه.

ف

1

ياؼ اا ار ج

ألاه ءأ ذ حاا كاحدة خكال فاات نردا

ل و ءيااكؿ نءرا ج ءع ااجكااب اا يلاو رذه ااكحدة ك جااب

ءلرنه "ع د اا اخط ح د حخف" :أاه اا ارج ااذم ءيجه إاى ج ع اا ءااات االا ء اا يلاو
أء كحدة خكال فاات نردا ك ؤخخ

ك اظا ا اجي اعءا ك جي لا حاءا ك عا ا ءوكـ عاى

لءا

ف يارءت ااكحدة ك دراخ ج ءع اا راحؿ اايع رت را

خاس اايل ؽ نع دراخ

رحا

كذاؾ و د ااك كؿ إاى يل ء ات عا ء
ارا.

2

يلاو ااكحدة اا دركخ كءغءرءا ف ااكحدات اا شا ر

 -9مجتمــــــــع البحـــــــــــث:
كااذم ء اغ عددءـ 40

ءي ثؿ جي ع اا حث نع دراخياا ءذه نع ع اؿ إذاع اا رج ااجركء
عا ؿ كءذا ااجدكؿ ء ثؿ ذاؾ:

جدول رقم ( )1يمثل عدد عمال إذاعة البرج الجيوية

العمال

صحفيون

منشطون

تقنيون

مخرجون

أعوان

سائقون

أعوان األمن

أعوان

العدد

10

06

06

04

03

03

06

01

النس 25

15

15

10

7.5 7,5

15

40 4,76

اإلدارة

النظافة

المجم

وع

بة%
ء فااا قرالة اا لطءات ااكا ح نع ااجدكؿ عبله ف بلؿ اارخـ اا ءااع اايااع:

ءف ق اا ق اا خح شا ؿ اج ءع ع اؿ اا ؤخخ اإلعبل ء – إذاع ػ ػ ػ ػ ػ اا رج ااجركء ػ ػ ػ ػ ػ  -نع

دراخياا كءذا ا لرن كاقع االي اؿ اادا اع نع ءذه اا ؤخخ
ج ءع اا كظفءف دا ؿ اا ؤخخ

كءذا يكزءع اخي ارة اخي ءاف عاى

ف ا ء فااا ي ثءؿ االءا اا دركخ حخب اا يغءرات اا ي ل

بلؿ ااجدكؿ اايااع:
 1فٚو ،ػجل اٌفزبػ:أىِخ اٌجؾش اٌؼٍّ ٟا ٟاٌؼبٌُ اٌؼوثِ ،3ٛ ،ٟىزت ٕ٩ػ اٌؾغ ،ْ٩١اٌو٠بٗ.17:ٓ ،1992 ،
ِ 2ؾّل ؽَٓ ،ػجل اٌجبٍ:ٜإٔٛي اٌجؾش ا٨عزّبػِ ،ٟىزجخ ٘ٚجخ ،اٌمب٘وح.240:ٓ ،1990 ،
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جدول رقم ( )2يقدم معمومات حول عينة الدراسة
الع

ينة

الجــنس
أنثى

ذ
ك

ر

التك

1

رار

0

الن

4

52

سبة

7

.3

%

.

6

11

الحالة

الوظيـفة

اإلجتماعيـــة

المجم

األقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــية

وع

صح

عمال

ميندسو

عمال (أعوان نظافة،

أعز

متز

أقل

من

3

أكثر من

فيين

اإلنتاج

ن

األمن،

ب

وج

من 3

سنوات إلى

10سنوا

10
47.6

واإلخراج

(تقنيون

سائقون)

02

03

04

)

14.28

9.52

04

19.04

8

17

19

80

.0

.9

4

سنوات

00
00

 10سنوات

18
85.75

ت

03
14.23

21
100

5

1

ء فااا قرالة اا لطءات ااكا ح نع ااجدكؿ عبله ف بلؿ اارخـ اا ءااع اايااء :

 -10أدوات البحــــــــــــث :اعي داا نع ءذه اادراخ عاى دايع االخي اا كاا وا ا ااغءر اا واا
كءع فاآيع:

 االستبانة ( :)Le Questionnaireءع ع ارة عف ج كع

ف األخئا اا فيك اايع يلد

و د ااح كؿ عاى لاك ات ك رال اا حكثءف حكؿ ظاءرة ك كقؼ لءف .كيلد االخي اا
نع ج ءع اا ءااات اا ا

فثر األدكات اا خي د

ف

االاكـ االجي اعء اايع ييطاب ااح كؿ عاى

لاك ات ك ليودات ك ي كرات ك رال األنراد ك ف ءـ ا يي ءز ه االخي اا ءك يكنءر اافثءر
ف ااكقت عاى اا احث.

1

 المقابمة الغير المقننة :ءع األداة اا حثء اايع حاكااا ف بلارا إءفال اا ك كع حوه كاايع
جرءت ع لض كظفع ؤخخ إذاع اا رج ااجركء الخء ا رؤخال األقخاـ كاا حفءءف ف
بلؿ االخيلاا

ج كع

ف األخئا ق د لرن لض اا لاك ات كاايفخءرات اايع ءح ارا ءؤالل

اكاقع لض اا يغءرات االي ااء اا يلاو اا حث.

 االستبانة ( :)Le Questionnaireحءث كظفاا االخي اا الخيورال كاقع االي اؿ اادا اع نع
إذاع اا رج ااجركء

كقد يـ اال نفار االخي ءاف ي لا اايخاؤالت اا طركح اايع

ِ 1ؾّل ؽَٓ ،ػجل اٌجبٍ ً َ: ٜم.63 ،55:ٓ ٓ:

152

غااءا نع

مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102

اادراخ حكؿ االي اؿ دا ؿ نع اا ؤخخ
فكا

عاى عءا

ط خئايه لد يكزءع اخي ءاف يجرء ع

نع حءف يـ

ف  40عا ؿ دا ؿ اا ؤخخ .

ف ا اشي ؿ اخي ءاف ءذه اادراخ عاى  24خؤاؿ ياكعت ءف األخئا اا غاو كاا فيكح
عاى اكاؿ خاـ اءفرت (فا ات :غاا ا حءااا ااد ار

ارا

دا) كاشي ات اا حاكر األخاخء اا حددة

ا ك كع اادراخ اايااء :
اا ءااات ااش

ء.

اا حكر األكؿ :حكر ط ءل االي اؿ اا اعد نع اا ؤخخ .

اا حكر ااثااع :حكر ط ءل االي اؿ اااازؿ نع اا ؤخخ .

اا حكر ااثااث :حكر ط ءل االي اؿ األنوع نع اا ؤخخ .
اا حكر اا ار ع :حكر رم اال اؿ حكؿ االي اؿ دا ؿ إذاع اا رج ااجركء .
لد ااجاز كياظءـ خئا االخي ارة ك حاكرءا يـ عر را عاى األخياذة اا شرن خ ع ن ءا
ردؼ يحفء را ك لرن جكااب اااوص نءرا ك دل طا ويرا ألخئا ك ءداؼ اادراخ ايكزع ارائءا.

إاى ف نيرة يكزءع االخي ءاف كاخيلاديه ا يدت ف نيرة  10اكن ر  2018إاى غاء 25

اكن ر  2018كاايع يـ اإلجا عاءرا ف طرؼ  21عا ؿ كءذا ؤخخ إذاع اا رج ااجركء .

 -11صعوبات الدراسة :إف فؿ دراخ ك حث عا ع ال د ك ف ءكاج ػ ػػه

ػ ػ ػ ػػلك ات كعراقءػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

يلي ػ ػ ػػرض طرءوه ك ف ءف ءذه اا لك ات اايع كاجرياا نع ءذه اادراخ اجد:
 عزكؼ ع اؿ ؤخخ إذاع اا رج ااجركء عاى اإلجا

عاى االخي ارة األكاى اايع ق اا

يكزءلرا عاءرـ.
 عدـ ي فااا ف إجرال وا ا
كقت يحدءداا إجرال اا وا ا .

ع االدءد ف اال اؿ الاشغاارـ ااح ا االاي ا ء اايع ي از ات ع

تمييد :بطاقة فنية إلذاعة البرج الجيوية
يلكد اشأة إذاع اا رج ااجركء ءع إذاع

حاء كالء رج كعرءرءج ااجزائرء ي ث ار جرا اااغ

االر ء عاى كج ؼ ـ  96.20.ااطاؽ ثرا نع  23نرءؿ2008.

ور ااكالء خا وا

ء اغ عدد ع اارا ر لكف كظؼ حءث اجد ع اؿ اإلدارة :ف حاخب فاي

فاف

كاايع
اإلشرار

اإل ان إاى اا حفءكف اايواءكف اا اشطكف اا رجكف ااخائوءف عكف اااظان

عكاف األ ف

رفز اا ث كاايلدءؿ إ ان إاى ااش ف اا ار جء اايع ي س

ياؼ نئات

كااكقاء

ف ا ف إذاع اا رج ااجركء يحيكم عاى اايجرءزات اايواء اا ي ثا نع خيكدءك اا اشر

خيكدءك اإلاياج

اا جي ع كيأ ذ لءف االعي ار اا

ك ء اااغكء ااكالء (اال ؿ اااغيءف االر ء كاأل ازءغء )
153

مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102

كيرفز خاخا عاى اا حاكر ااف رل اايع خطريرا اا دءرء االا

ا نء ا ء ص

ائلذاع ااجزائرء

اااخب اا ئكء يي ثؿ نع :اا ار ج اإل ارء >; %اا ار ج االجي اعء كااثوانء < %9اا ار ج
ا جاؿ اايغطء

اايرنءرء كاافاء @ %9اا ار ج ااير كء االجي اعء  %:Aاخ األ ازءغء %<:
اكالء اا رج نيش ؿ فؿ يراب ااكالء ك ارجرا .
ء فااا ااوكؿ

ف االي اؿ دا ؿ ؤخخ إذاع اا رج ااجركء ءأ ذ ثبلث ايجاءات رئءخء

يي ثؿ نع االي اؿ اا اعد االي اؿ اااازؿ االي اؿ األنوع ك ف بلؿ ءذا اا حث ق اا دراخ
كاقع االي اؿ اارخ ع دا ؿ ءذه اا ؤخخ كذاؾ عف طرءؽ دراخ ط ءل فؿ ف االي االت:
فاي االت رخ ء كاالي االت األنوء فاي االت غءر رخ ء .

اا اعدة اااازا

المبحث األول :واقع العمميات االتصالية الصاعدة

الجدول رقم ( :)10ءك ح ط ءل ااكخائؿ اا خي د
ااكخائؿ اا خي د

اايفرار

اااخ

اارايؼ

8

%;@.8A

االجي اعات

7

;;%;;.

اا رءد الافيركاع

1

>?%<.

اااوالات

5

%:;.@8

اافافس

0

%88

اا ج كع

12

%100

ابلي اؿ ع اارئءس

ابلي اؿ ع اارئءس
رسم بٌانً رقم (ٌ (01وضح نسبة
الرسائل المستخدمة لالتصال مع
الرئٌس

الياتف
االجتماعا

ت
البريد

االلكتروني

33.33

.3809

%

%

23.80

%4.76

%

ء فااا قرالة اا لطءات ااكا ح نع ااجدكؿ عبله

ابلحظ ف بلؿ ااجدكؿ عبله ف اخ

ف بلؿ اارخـ اا ءااع اايااع:

 %;@.8Aف اال اؿ ءخي د كف اارايؼ عادة

ابلي اؿ ع ااز بلل ثـ ياءرا االجي اعات اخ ;; %;;.كياءرا اااوالات اخ  %:;.@8كءذا
ا ءشءر إاى ف اا ؤخخ يلي د شفؿ ف ءر عاى اارايؼ االجي اعات اااوالات كنع األ ءر
يأيع اخ قاءا ا خي د ع اا رءد االافيركاع اايع يودر ب >? %<.كعاءه اخيايج ف االي االت
ااشفرء ءع ف فثر ااكخائؿ اخي دا ا نع االي اؿ اا اعد وارا

قاكات كخءط

ك كخائؿ اوؿ

ااعء دا ؿ إذاع اا رج ااجركء

ااجاا ءف كاءس ف جااب كاحد.

ااكخائؿ دكف عكا ؿ ك

كءفذا ء ءر اايفاعؿ ف

الجدول رقم ( :)10ءك ح ط ءل اا لاك ات كاالخيفخارات اايع يطاب ف اارئءس

اا لاك ات

كاالخيفخارات
اايع يطاب ف

اارئءس

اايف اررات اااخ
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الـ

20

;%A=.:

ال

1

>?%<.

دكف إجا

0

80%

اا ج كع

21

%100

رسم بياني رقم ( )02يوضح نسبة
المعمومات واالستفسارات من الرئيس
4.76%
نعم
ال

95.23
%

ء فااا قرالة اا لطءات ااكا ح نع ااجدكؿ عبله ف بلؿ اارخـ اا ءااع اايااع:
ابلحظ ف اف ر اخ

ف اال اؿ اا ودرة ػ = %Aقد دات عاى ارـ ءطا كف اخيفخارات

ك لاك ات ف اارئءس نع حءف ياءرا اخ = %ف اال اؿ ااذءف ال ءطا كف ذاؾ ف اارئءس كءذا
ا ءفخر ف االي اؿ اا اعد ال ءكاجه حكاجز دا ؿ اا ؤخخ .

المبحث الثاني :واقع العمميات االتصالية النازلة

الجدول رقم ( :)10ءك ح ط ءل االي اؿ ع اال اؿ دا ؿ اا ؤخخ

اا شرؼ عاى االي اؿ

اال اؿ دا ؿ اا ؤخخ
اا دءر ش

ءا

ع اايفرار اااخ

19.04
رسم بياني رقم ( :)03يوضح نسبة %

ااإلشراف بالتصال مع العمال داخل

>9

%?>.9A

اائب اا دءر

9

>?%<.

رئءس ااوخـ

<

<%9A.8

اا ج كع

:9

%988

المؤسسة

المدٌر
شخص
ٌا

76.19
%

%4.76

ء فااا قرالة اا لطءات ااكا ح نع
ااجدكؿ عبله

ف

بلؿ اارخـ اا ءااع

اايااع:
ابلحظ ف بلؿ ااجدكؿ عبله ف اخ

اال اؿ ااذءف داكا أف اا دءر ش

االي اؿ ع اال اؿ يودر  %?>.9Aنع حءف دات اخ

ءا ءك ااذم ءوكـ

< %9A.8أاه رئءس ااوخـ ثـ ياءرا

>? %<.ف اال اؿ ااذءف داكا أاه اائب اا دءر كءذا ا ءشءر إاى اه اءس ءااؾ ا يبلؿ نع
اال اء االي ااء ءف اال اؿ كاإلدارة ك أف اا دءر ش
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الجدول رقم ( :)10ءك ح شفؿ االي اؿ ااذم ءف اه اا خؤكؿ االي اؿ اال اؿ
شفؿ االي اؿ ااذم ءف اه
اا خؤكؿ االي اؿ اال اؿ
شفرع

رسم بياني رقم( )04يوضح

اايفرار اااخ

االتصال الذي يفضمو…

16

%?>.9A

فيكب

5

%:;.@8

اافيركاع

0

%88

اا ج كع

21

%100

شفيي

23,8
76,1

مكتوب

9

ء فااا قرالة اا لطءات ااكا ح نع

ااجدكؿ عبله ف بلؿ اارخـ اا ءااع اايااع:

ابلحظ ف بلؿ ااجدكؿ ف اخ >? %ف اال اؿ ءخي د كف االي اؿ ااشفرع
ءااؾ اخ

< %:ف اال اؿ ءلي دكف عاى ااكخائؿ اا فيك

االافيركاء  .كءذا ا ءشءر إاى ف اا ؤخخ فيج ع
اال اؿ

اا ؤخخ .

نع حءف ف

كاجدءا ييودـ عاد ااكخائؿ

غءر خرؿ ع اء االي اؿ اا اشر ءف

ا ءزءد اال اء االي ااء فثر خءركرة كءذا ا ءك ح عاى كجكد اي اؿ رخ ع دا ؿ

المبحث الثالث :واقع العمميات االتصالية األفقية

الجدول رقم( :)10ءك ح ااكخءا األفثر اخيل اال ابلي اؿ ع ااز بلل
رسم بياني رقم( )05يوضح

ااكخءا

األفثر

ابلي اؿ ع ااز بلل

اخيل اال اايفرار اااخ %

اافاءخ كؾ

1

>?%<.

االي اؿ ااشفرع

11

@;%=A.

اارايؼ

9

=@%<:.

اا ج كع

21

%100

الوسيمة األكثر استعماال لالتصال
مع الزمالء

الفاي
سبوك

4,7
42,
659,
85
38

ء فااا قرالة اا لطءات ااكا ح نع ااجدكؿ عبله ف بلؿ اارخـ اا ءااع اايااء :
ابلحظ ف بلؿ ااجدكؿ عبله ف اخ

@; %=:.ف ااكخائؿ األفثر اخيل اال ابلي اؿ ع

ااز بلل ءك االي اؿ ااشفرع ءا ا اخ >? %<.ف ع اؿ اا ؤخخ
اخيل اال اايكا ؿ ع ءا ا اخ

رحكا أف ااكخءا األفثر

= %ارـ داكا أف اافاءخ كؾ ءع ااكخءا األقؿ اخيل اال كءذا
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اايكا ؿ ءارـ غءر ارـ

راجع إاى يلدد كخائؿ االي اؿ ااز بلل يي ثؿ نع اارايؼ اا خي د

ءلي دكف فثر عاى االي اؿ اا اشر كعاءه ءااؾ اي اؿ رخ ع دا ؿ اا ؤخخ .

الجدول رقم ( :)10ءك ح اا كا ءع اايع يطغى عاى اواشات اال اؿ
اا كا ءع

يطغى

اايع

اواشات اال اؿ
ش

عاى

ء
اال ؿ

ا
اا ج كع

رسم بياني رقم ( :)06يوضح نسبة

اايفرار اااخ

المواضيع التي تطغى عمى نقاشات…

6

?=%:@.

15

%?9.<:

21

%100

28.57
%

71.42
%

ء فااا قرالة اا لطءات ااكا ح
ااجدكؿ عبله

ف

نع

بلؿ اارخـ اا ءااع

اايااع:
ابلحظ ف بلؿ ااجدكؿ عبله ف اخ  %?9.<:ف ع اؿ اا ؤخخ

رحكا أف اا كا ءع

ء كءذا راجع إاى إطغال االي اؿ اارخ ع نع اا ؤخخ

االي اؿ غءر

اايع يطغى عاى اواشات اال اؿ
اا كا ءع ش

ا

اال ؿ

ءا ا اخ

?= %:@.ارـ داكا أف ءذه
وارا

رخ ع.
المبحث الرابع :رأي العمال حول االتصال داخل بإذاعة البرج الجيوية
الجدول رقم( :)10ءك ح رم اال اؿ حكؿ ط ءل االي اؿ اادا اع اا ؤخخ
رم

اال اؿ

ط ءل

حكؿ

رسم بياني رقم ( :)07يوضح
نسبة رأي العمال حول…

االي اؿ اايفرار اااخ

اادا اع اا ؤخخ
ردءئ

متوسطة

11

8%0
@;%=:.

جءدة

10

%<?.>9

اا ج كع

21

%100

يكخط

ف ع اؿ اا ؤخخ

0

جيدة

52.3
%8

47.6
%1

ء فااا قرالة اا لطءات ااكا ح نع ااجدكؿ عبله
ف بلؿ اارخـ اا ءااع اايااع:

ابلحظ ف بلؿ ااجدكؿ عبله ف اخ

داكا اف ع اء االي اؿ اا ؤخخ اايع ءل ؿ را يكخط

@;%=:.
ا اخ

 %<?.>9ف اال اؿ داكا أارا جءدة ءا ا يالدـ اخ اإلدالل ردالة ع اء االي اؿ كءذا ءلاع
ف االي اؿ نع اا ؤخخ كع اءايه اا خي د

ييراكح ف يكخط إاى جءدة

نلااء االي اؿ كاالداـ عكائؽ اال اء ف ا ءك ك ح ااجدكؿ.

الجدول رقم ( :)10ءك ح رم اال اؿ نع ااو اررات اايع ي درءا اإلدارة
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رم اال اؿ نع ااو اررات اايع

ي درءا اإلدارة

14.

 28رسم بياني رقم ()08
%يوضح نسبة رأي العمال

اايفرار اااخ

في الق اررات التي…

ي دـ اال اؿ

0

80%

ي دـ اإلدارة

3

@%9<.:

ي دـ ااج ءع

18

%@=.?9

اا ج كع

21

%100

عبله ف بلؿ اارخـ اا ءااع اايااع:

ابلحظ ف بلؿ ااجدكؿ عبله ف اخ
اإلدارة ي دـ اإلدارة

ا اخ

تخدم

االدارة

ء فااا قرالة اا لطءات ااكا ح نع ااجدكؿ

@ %9<.:ف اال اؿ داكا اف ااو اررات اايع ي درءا

 %@=.?9ف اال اؿ داكا أارا ي دـ ااج ءع كءذا ءدؿ أف

اا لاك ات اايع يودـ اال اؿ لاك ات ي ص ااج ءع
االي اؿ اا ؤخخ كايخاعرا ااطا ع اارخ ع م

ف نءرـ اإلدارة كاال اؿ ف ا ء ءف نلااء
اح ااج ءع ثـ اإلدارة.

 -12نتائج الدراسة:


85.
71
%

اود ءات ايائج اادراخ اا خحء االا اءف نع ؤخخ إذاع اا رج ااجركء عاى

 نلااء االي اؿ اارخ ع اا ايرج كاا ر ج ءف اال اؿ نرك اال اء اايع ييـ ف بلارا
ج ءع اايفاعبلت دا ؿ اا ؤخخ

كف

بلؿ ايائج اادراخ نإف اا ؤخخ يلي د عاى

االي اؿ اارخ ع شفؿ ف ءر كااذم ا ذ ثبلث شفاؿ
 اا اعد اااازؿ األنوع حءث ق اا ر طه
ق اا يكزءله نع إذاع اا رج ااجركء


يغءرات اادراخ نع يحاءااا ابلخي ءاف ااذم

كيك ااا إاى ج كع

المحور األول :واقع العمميات االتصالية الصاعدة

ءي ءف ااا ف ايائج االي اؿ اا اعد دا ؿ اا ؤخخ

ف ااايائج اايااء :

اه ءيـ يدنؽ اا لاك ات ف خفؿ

إاى عاى ااياظءـ ااذم ءلد اي اال حاخ ا ك ر ا اا ك كيطكءر اا ؤخخ
اااجاع كاا ركا كعدـ ااي اب دا ؿ ؤخخ إذاع اا رج ااجركء

كااذم ءي ءز

ن ا ء فف بلحظيه ف

بلؿ ااايائج اا ح ؿ عاءرا نع ءذا اا حكر ف االي اؿ اا اعد ال ءكاجه عكائؽ نع اوؿ
اا لاك ات كخءكا اا لاك ات اا يداكا

ءف اال اؿ دا ؿ اا ؤخخ

ااكخائؿ اخيل اال ابلي اؿ ع اارئءس اارايؼ أعاى اخ
 %33,33اظان

حءث كجداا ف فثر

كءع  %38,09كاالجي اعات

أف غاب اال اؿ

رحكا أاه ءيـ طاب اا لاك ات كاالخيفخارات اايع ءيـ

طا را ف اارئءس دكف اايلرض إاى

لك ات يودر ػ  %95,23ف ا ف غا ء اا لاك ات
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اايع ءاوارا اا دءر يفكف راء كءذا ا

رح ه اال اؿ اخ

 %90,47كءك ا ءشءر إاى

ف االي اؿ اا اعد نع ؤخخ إذاع اا رج ااجركء ءي ءز اااجاع كاا ركا كعدـ ااي اب.

 المحور الثاني :واقع العمميات االتصالية النازلة

ءي ح ف ءااؾ اي اال رخ ءا اازال ف عاى إاى خفؿ دا ؿ إذاع اا رج ااجركء
كذاؾ ف بلؿ اايغءرات اايع يطر عاى اال ؿ كاا لاك ات كاايواارا دا ؿ اا ؤخخ
ي ؿ اارخائؿ ااواد

فق

حءث

اإلدارة إاى اال اؿ كءذا اااكع ف االي االت يأيع عاى شفؿ

كا ر كيكجءه كيلاءـ كءي ءف ف بلؿ ااايائج ااخا و ف االي اؿ ع اال اؿ دا ؿ اا ؤخخ

ءفكف ف طرؼ اارئءس اخ  %76,19كءك ا ءشءر إاى ف اإلدارة يوكـ يكجءه اايلاء ات
كاألكا ر كاا ار

نع اال ؿ ف اجؿ اا حانظ عاى اااظاـ دا ؿ اا ؤخخ ااوءاـ اال ؿ نع

حخف ااظركؼ كءلي د اا خؤكؿ نع اي ااه اال اؿ عاى االي اؿ ااشفرع كاخجؿ ف ءااؾ
ي ادالت اي ااء ءف اال اؿ

ف عادء اخ

ودرة ب  %80,95كءك ا ءؤفد عاى عدـ

يكاجد عكائؽ نع اال اء االي ااء ءف اال اؿ.

 المحور الثالث :واقع العمميات االتصالية األفقية
ءيـ ءذا اااكع ف االي االت ءف األنراد عاى افس اا خيكل اإلدارم ك ءف ج ءع
اال اؿ ف

ياؼ كحدات ااياظءـ نع اا ؤخخ

االخيااد إاى اا لاك ات اا ود

حءث ءخ ح ائلدارة اي اذ ااو اررات اابلز

ف ا ء فااا ااوكؿ ف االي اؿ األنوع ءف ج كع اال اؿ

اافاعاءف دا ؿ اا ؤخخ ءع اي االت رخ ء كغءر رخ ء نع آف كاحد كاأل ر ااذم عزز
ءذا االي اؿ ءك االي اؿ ااشفرع ااش

.%59,38

ع ءف ءؤالل اا كظفءف كااذم ءلي دكف عاءه اخ

 المحور الرابع :رأي العمال حول االتصال داخل إذاعة البرج الجيوية
إف اجاح م ؤخخ نع يحوءؽ ءدانرا ءيكقؼ عاى اظاـ االي االت كع اءايه كااكخائؿ
اا خي د

إلاجاحه ناالي اؿ اادا اع ءك ااكخءا اايع ف

بلاه يخيطءع م ؤخخ

ااك كؿ ايحوءؽ ءدانرا كيفلءؿ دال اال اؿ عاى ا يبلؼ خؤكاءايرـ ككاج ايرـ كعاءه يخلى
إدارة اا ؤخخ دائ ا نع ظؿ االي اؿ اادا اع إاى اؽ ذاؾ ااجك اا راع كاايفاعاع نء ا
ءارـ ك ءف اال اؿ كءذا ايخرءؿ ع اء االي اؿ اخ  %61,90غءر ف غءاب االجي اعات
شفؿ فثؼ كاااوالات اارخ ء كااغءر اارخ ء قد ءؤدم إاى ا يبلؿ يكازف اال اء االي ااء
دا ؿ اا ؤخخ .
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خاتمة:
ااطاوت ءذه اادراخ
ااجزائرء

ف ءدؼ ءي حكر حكؿ كاقع االي اؿ اادا اع نع اا ؤخخ اإلعبل ء

حاكاءف لرن ء ء كدكر االي اؿ اادا اع نع إاجاح اال اءات االي ااء اا كجكدة

ءف اإلدارة كاا كظفءف.

ءالب االي اؿ نع اا ؤخخ دك ار ءا ا كحاخ ا ف جؿ ااك كؿ إاى االاخجاـ دا ارا
ايحوءؽ ففالة كنلااء ي

ف ارا اا وال كاالخي اررء

كال ثـ يكخءع دكرءا نع اا جاؿ اإلعبل ع

اـ اانخ اا ؤخخات اإلعبل ء األ رل ذاؾ ف جؿ ااك كؿ إاى األءداؼ اإلخيرايءجء اايع

ي اى عاءرا.
ناإلدارة يحرص عاى االي اؿ اافلاؿ ع عا اءرا عاى فان اا خيكءات ااياظء ء

ااياظءـ كاايكجءه كفذا لااج فؿ اا لكقات اايع يحءؿ عف اجاح اال اء االي ااء

ردؼ

نرذه اادراخ

ءع حث عف عا ؿ االي اؿ اادا اع ءف اا كظفءف كاإلدارة كدكره نع يحوءؽ االبلق اإلءجا ء
اع

نفا ا فاف االي اؿ اادا اع نلاال فا ا دل إاى نلااء األدال اا كظفءف نبل ء فف إ
اا كظؼ إاى اا اؿ ااافخع كاإلفراه العي اره اال كد اافورم دا ؿ اا ؤخخ اايع ءل ؿ را ك ا
نع اا ؤخخ اا دركخ
ءف نراد اا جي ع.

فكارا ؤخخ اي ااء يل ؿ عاى اال كاشر اا لرن كااثوان االي ااء

ا ي ار اود حوؽ ءذا اا حث فشفا كاءا البلق االا ؿ اإلدارة كاالفس ك ءف اا كظفءف
عاى ا يبلؼ كظائفرـ.
ارذا يلي ر رحا يكزءع االخي ارة عاى اال اؿ ف ءـ اا راحؿ اايع عطياا

عف ءؤالل اا كظفءف كاا ؤخخ

كرة كا ح

كذاؾ ط لا لد اايفرءغ اا ءااات كاايلاءؽ عاءرا ثـ يحاءارا اايع

خ حت ااا اإلجا عاى ااخؤاؿ اا حكرم ااذم طارحااه حكؿ كاقع االي اؿ اادا اع إذاع اا رج
ااجركء

فذاؾ األخئا اافرعء اا حيكاة را ك دل

حيرا كاايع خءيـ اإلجا عارا عاى

كل ا

خ ؽ ف راحؿ ف ا ءاع:
 ف االي اؿ اا اعد عاى خيكل إذاع اا رج ااجركء اي اؿ نلاؿ كذاؾ ءظرر نع ع اء
االي اؿ اايع يحدث ا ءف اال اؿ كاإلدارة اغرض لرن اإلدارة ا يحووه ف ءداؼ كيفكف ءذه
االي االت شفؿ شفرع ك فيا ع نع

ياؼ جاالت اال ؿ دا ؿ اا ؤخخ .
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 ف االي اؿ اااازؿ ااجح نع ؤخخ إذاع اا رج ااجركء

كءذه االي االت يأ ذ نع ااغااب

ءغ األكا ر كاايلاء ات كااطا ات اا حددة إلاجاز ع اؿ لءا ك ا ءيكانؽ ع األءداؼ ك
ف ق ؿ اإلدارة االاءا.

اا طط اا ك كع

 ف االي اؿ األنوع ءيـ

ف ط ءلء كءذا ءظرر نع اي اؿ اال اؿ ااز بلل دا ؿ ااوخـ

ك ء ا اي اارـ نع األقخاـ األ رل اإل ان إاى اايشاكر نء ا ءارـ نع ق اءا اال ؿ اا شيرؾ
اا اص اا ؤخخ .
 ف ؤخخ إذاع اا رج ييـ نءرا ع اء االي اؿ شفؿ يكخط كجءد إذ ف ااو اررات اايع
ي درءا اإلدارة ي دـ ااج ءع ك ف اإلدارة يوكـ كاج را احك اال اؿ كءذا ا ء

ف يخرءؿ ع اء

االي اؿ.
ايحخءف االي اؿ شفؿ عاـ كاايغاب عاى عكائؽ االي اؿ دا ؿ اا ؤخخ (إذاع اا رج) ق اا
يودءـ لض االقيراحات ا خؤكؿ اا ؤخخ ق د االخيفادة ف يطكءر األدال كيطكءر اا د

اايع

يود را اا ؤخخ ألع ائرا كااج ءع كيي ثؿ ءذه االقيراحات نء ا ءاع:

 ايحخءف ع اء االي اؿ دا ؿ اا ؤخخ ءجب عود اجي اعات ع اا كظفءف ايخرءؿ االي اؿ
اإلطارات ااخا ء .
 إاشال جا

ا

ي درءا اا ؤخخ

ي ـ لاك ات حكؿ اااشاطات اادا اء نع اا ؤخخ

كااشغاالت اال اؿ.
 إثرال ع اء االي اؿ كذاؾ األ ذ لءف االعي ار اءي ا ات اال اؿ ك شافارـ.

 اإلا اـ فثر ار ج ااحاخكب كاخيغبلؿ كاقع اايكا ؿ االجي اعء ق د اايكا ؿ نء ا ءف
اال اؿ.
 يلزءز جااب ااحكار كاالحيراـ كاايحفءز اا ادم كاا لاكم.
ء ار اءي ت ءذه اادراخ

دراخ حاا كاقع االي اؿ اادا اع فأحد ءـ حاوات اجاح

اال اء االي ااء نع اا ؤخخات اافيح اا جاؿ كاخلا

اـ دراخات

رل نع افس اا جاؿ

يريـ دراخ اخيرايجءات كطرؽ يفلءؿ االي اؿ دا ؿ اا ؤخخات اإلعبل ء ااجزائرء .

قائمة المراجع :
 -1حكرء

شرءط :فاا االي اؿ اادا اع نع اا ؤخخات اال ك ء االقي ادء ااجزائرء

(رخاا ااءؿ شرادة

اا اجخيءر نع عا ػػكـ اإلعػ ػ ػ ػ ػ ػػبلـ كاالي اؿ) فاء اآلداب كاااغات قخـ عاكـ اإلعبلـ كاالي اؿ جا ل

ااجزائر ااجزائر  2001-2000ص.14 :
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-2

فيب

ر ع د اافياح :ز اا حث االا ع نع االااـ االر ع ط3

اارءاض  1992ص.17 :

ع د اارح اف عزم ك

-3

ركف  :عااـ االي اؿ دءكاف اا ط كعات ااجا لء

ص ص.16 15 :
 -4ن ءا

بلح ااحجءبلف

خ ع :االي اؿ اادا اع نع اا ؤخخ االقي ادء ااجزائرء

ااجزائر 1992

( ذفرة ااءؿ شرادة اا اجخيءر نع

عاكـ اإلعبلـ كاالي اؿ) فاء ػ ػ االا ػػكـ ااخءاخء كاإلعبلـ قخـ عاكـ اإلعبلـ كاالي اؿ جا ل ااجزائر

ااجزائر  2007-2006ص.194 :
 -5ازف خاء اف ااحكش :االي اؿ كيأثءره عاى ياظءـ اا ؤخخ اإلعبل ء

اا اجخيءر نع عاـ االجي اع) فاء االاػ ػ ػػكـ االجي اعء كاالاكـ اإلخبل ء

 2006ص.17 :

( ذفرة ف ا ااءؿ شرادة
ايا

ااجزائر -2005

 -6ااؾ شل ااع :دكر اإلذاع اا حاء نع اشر ااكعع اا حفع ادل ااطااب ااجا لع ) رخاا
شرادة اادفيكراه) جا ل قخاطءا

-7

ااجزائر  2006 -2005ص.67 :

ح د ج اؿ اافار :اا لجـ اإلعبل ع كؿ لجـ شا ؿ فؿ اا

االااـ كيلرءفرا دار اااشػػر ااثوانع ع ػػاف ص.16 :
-8
-9

ح د حخف ع د اا اخط:
حد

اااشر ك اايكزء ػػع ك ااط اع
-10

كؿ اا حث االجي اعع

احب خاطاف :إدارة اا ؤخخات اإلعبل ء
ع اف  2011ص.20 :

ح د اءر حجاب :اا كخكع اإلعبل ء

 2003ص.35 :
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في كء

ود

ااءؿ

طاحات اإلعبل ء اا يااكا نع
ااواءرة  1990ص.240 :

ا اط ك خااءب ااوءادة ط 1دار اا خءرة

اا جاد األكؿ دار اافجر اااشر ك اايكزءع ااواءرة
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رىانات تكنولوجيا االعالم واالتصال في ترقية خدمات مرفق القضاء
The challanges of information and communication
Technology in upgrading the services of the judiciary
facility

عطار نسيمة :استاذ مساعد قسم ب ،المركز الجامعي مغنية –تممسان -الجزائر

الممخص:
ءلي ر ااو ال ف ءـ ااكظائؼ نع اا جي ع ااحدءث نرك خاط

خيوا يف ؿ نع ااازاعات ءف ااااس كقد

يغءر ع ءؽ نع االبلقات ءف األنراد كاا ؤخخات حءث ظررت
يطكرت ااحءاة نع ج ءع اا جاالت كايج عف ذاؾ ٌ
يشل ا نع ااك لءات ااوااكاء .
ءغ جدءدة ف اا لا بلت حدثت ٌ
كااو ال فغءره ف اا جاالت ال د ف ءكافب اايطكرات كاا خيجدات كاا يغءرات اايع ءشردءا االااـ كءيفاعؿ لرا
إءجا ء  .كنع ءذا اإلطار ءشرد االااـ اذ خاكات ثكرة يفاكاكجء ش ات فؿ اا ءادءف

ح ف ارا االااـ قرء

غءرة كا يزات اا خانات نءرا كاإلجرالات .حءث خارعت االدءد ف اادكؿ يحت عاكاف االكا

االا

إاى اخيلاا ااش ف االاف كيء

كع را االدارة

ف جؿ اااركض اايخءءر االدارم كفذا ف جؿ يورءب االدارة ف اا كاطف

كي فءاه ف االي اؿ را نع م فاف كنع م ز اف.
ك ف ءف اا جاالت اايع عرنت قفزة اكعء احك األ اـ ااكظءف ااو ائء اايع يـ اخيحداثرا ار ج كيط ءوات

يفاكاكجء خرا ك خرع

ف ر

ااو ال.

نااا ف ايخالؿ عف كاقع اايفاكاكجءا ااحدءث نع ااكظءف ااو ائء كحاؿ اادكؿ كااجزائر ف يجر اايوا ع
االافيركاع؟
يـ يوخءـ اا واؿ إاى حثءف لاكاف:
حث كؿ اايوا ع االافيركاع
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حث ثاف كاقع اا حافـ االافيركاء نع لض اادكؿ االر ء كااغر ء
Summary :
The judiciary is one of the most important functions in modern society. It is an
independent authority that separates disputes between people. Life has developed in all
fields. This has resulted in a profound change in relations between individuals and
institutions.
The judiciary, like other areas, must keep abreast of the developments and
developments and changes that the world is witnessing and interact with them
positively. In this context, the world has been witnessing a technological revolution in
all fields in all fields. As many countries rushed under the title of globalization and
modernization of public administration, to use the network to promote administrative
management, as well as to bring the administration closer to the citizen and enable him
to contact them anywhere and anytime.

المبحث األول التقاضي االلكتروني:
طاح اايوا ع االافيركاع
اا ا ع ءوا اه

طاح حدءث رز اج ه نع خاكات ااخ لءاات ف ااورف

طاح اايوا ع اايواءدم.

كعاءه ءلرؼ اايوا ع االافيركاع أاه ع اء اوؿ خيادات اايوا ع اافيركاءا إاى اا حف

عر

اا رءد االافيركاع حءث ءيـ نحص ءذه اا خيادات كاخط اا كظؼ اا يص كا دار قرار
شأارا ااو كؿ ك اارنض .كارخاؿ اشلار إاى اا يوا ع ءفءده عا ا ا يـ شأف ءذه اا خيادات.1
ف ا عرؼ ء ا أاه خاط ا ج كع
ك اشرة االجرالات ااو ائء كخائؿ اافيركاء

ي
خيحدث

ف ااو اة اااظا ءءف اظر اادعكل
ف اظاـ ك اظ

ق ائء

لاك ايء

يفا ا األطراؼ كااكخائؿ يلي د ارج يواء ش ف اار ط اادكاء "األايرات" ك ار ج اا افات
ااحاخك ء االافيركاء اااظر نع اادعاكل كااف ؿ نءرا غء ااك كؿ اف ؿ خرءع اادعاكل
كاايخرءؿ عاى اا يوا ءف.2

ك كجب ءذا اايلرءؼ ءحياج نإف اايوا ع االافيركاع ءحياج إاى اواعدة يشرءلء ءخي د
ااو اة خاطيرـ كج را ااظر اادعاكل كا دار ااورارت كاألحفاـ اال ارذه االجرالات اايع يح ؿ
ف االازاـ ك اايااع يي يع حجء األحفاـ.3

)1فبٌل ِّلٚػ اثوا٘ ،ُ١اٌزمب ٟٙاٌ٨ىزو ،1ٛ ،ٟٔٚكاه اٌفىو اٌغبِؼ ،ٟاٍ٨ىٕله٠خ .12.ٓ ،2007 ،
ِ)2ؾفٛر ػجل اٌمبكه٠ٍٛ ،م ٟؽٛه٠خ ،أؼىبٍبد اٌّؼٍِٛبر١خ ػٍ ٝاٌٛر١فخ اٌمٚبئ١خٌٍ ،لٌٚخ ،اٌّغٍخ اٌّٖو٠خ ٌٍلهاٍبد اٌمبٔ١ٔٛخ ٚا٨لزٖبك٠خ ،اٌؼلك
اٌضبٌشٕ٠ ،ب٠و  .133.ٓ ،2015
)3ؽبىَ ِؾّل اٌْوػخ ،اٌزمب ٟٙاٌ٨ىزوٚ ٟٔٚاٌّؾبوُ اٌ٨ىزو١ٔٚخ (وٕظبَ ٌمٚبئِ ٟؼٍِٛبر ٟػبٌ ٟاٌزمٕ١خ ٚوفوع ِٓ اوٚع اٌمبٔ ْٛث ٓ١إٌظو٠خ
ٚاٌزطج١ك) ،كاه اٌضمباخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،1ٛ ،ا٤هكْ.57.ٓ ،2010 ،
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كءيفؽ اايوا ع االافيركاع ع اايوا ع اايواءدم نع اا ك كع كفذا طراؼ اادعكل
نفبلء ا ءردؼ إاى ي فءف ااش ص ف رنع دعكاه اـ اا حف

اا ي

ق ائءا اايع ياظر نع

ااازاع كي در حف ا شأاه إال ار ا ء يافاف ف حءث طرءو اايافءذ نفع اطار اايوا ع
االافيركاع ءيـ اايافءذ عف طرءؽ ااكخءط االافيركاع األ ر ااذم ءجلاه ءي ءز االدءد ف
اا

ائص.1

كءيطاب اايوا ع االافيركاع ااشال كي
اافيركاء يودـ

د ات ادارء كق ائء

ءـ ك ر ج اظاـ ق ائع لاك ايع ءش ؿ كاقع

اال ان إاى قاعات حافـ جرزة ككجكد حف

اافيركاء كاادائرة االافيركاء ايافءذ األحفاـ اا داء
اخيأااؼ ألجؿ اااظر نع ااطلكف اا ود

كءا اع عاى كجكد حف

اافيركاء

حف

إاءرا اافيركاءا األ ر ااذم ءك ااا إاى ف افات

اادعاكل االافيركاء ءفيرض اا ركرة ااو كل ف ي ياؼ عف اآلاء اايواءدء .
كاف اايلرض إاى فركـ اايوا ع االافيركاع ءفرض عاءاا
ائص

ااو ائء االافيركاء ك ا يي ءز ه ف

ركرة يواءات رنع اادعكل

ءزة ارا عف االادعكل ااو ائء اايواءدء .

المطمب األول:المقصود من الدعوى القضائية االلكترونية:
يلرؼ كال اادعكل ااو ائء

أارا حؽ خاط االايجال إاى ااو ال ااح كؿ عاى يورءر

حؽ ك كعع ك ح اءيه ف ا عرنت أارا حؽ ف ااحوكؽ االجرائء
اشر ك غءر

خاط ك قدرة ء احرا ااوااكف طرءؽ

عاءه.2

ناايوا ع االافيركاع اظاـ يواع

ف

كااحؽ االجرائع ع ارة عف

اشر اش ص لءف اح اء حوه ك ااحفاظ

بلاه ء فف اا دعع ف ءرنع دعكاه ءخجارا كءودـ

اا خيادات ءحظر ااجاخات كء در ااحفـ نع ااازاع دكف ف ءايوؿ إاى ور اا حف
اخيل اؿ كخائؿ االي اؿ االافيركاع.

ك رذا نإف اا حا ع ك اا يوا ع نع اطار اا حف
بلؿ اا لث االرء

االافيركاء ءوكـ يخجءؿ دعكاه اافيركاءا

االنيياحء ع ر اا رءد االافيركاع إاى االاكاف االافيركاع اا

الخيو اؿ اادعاكل كءذا اا كقع ءفكف ياحا افا ؿ ءاـ االخ كع.3

)1ػّٖبٔٔ ،ٍٝ١ٌ ٟظبَ اٌزمب ٟٙاٌ٨ىزو ٟٔٚآٌ١خ ٔ٦غبػ اٌقط ٜاٌزّٕ٠ٛخِ ،غٍخ اٌّفىو ،اٌؼلك  .216.ٓ ،13
)2فبٌل ِّلٚػ اثوا٘ ،ُ١اٌّوعغ اٌَبثك .21.ٓ ،
)3ػّٖبٔ ،ٍٝ١ٌ ٟاٌّوعغ اٌَبثك.217.ٓ ،
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الفرع األول :تقنيات رفع الدعوى الكترونيا:
فحات ااكءب ءخيطءع اا يوا ءف كاا حا ءف ااد كؿ إاى فان

اخي داـ

ياز رـ عف طرءؽ ائ اا ءااات اا كجكدة نءرا ك جرد
اادعكل يرخؿ اشرة إاى قاـ فياب اا حف

ءغ اادعاكل اايع

غط كاحدة عاى اافأرة نإف

ع ر قااة ؤ ا ك ح ء اظاـ يشفءر لءف ك اص.1

كنع حاا ق كؿ اادعكل يكثؽ اافيركاءا ثـ ءيـ ارخاارا إاى اا كظؼ اا يص

اآلاء .2

ك ف ااااحء اايواء يخياـ االرء

ءفحص ااكثائؽ كءخجؿ ااو ء

اا خيادات كاالجرال اا ي ذ شأارا

اا لااج

د

االنيياحء ك خيادات اادعكل االافيركاء ااشرف ااوائ

إدارة ءذا اا كقع ثـ يوكـ ارخاارا إاى اا حف
اا حف

حءف

3

كءوكـ

ءف ءيخا را فايب اا

اا ي

عاى

ط اا يص

ثـ ءرخؿ اا يوا ع رخاا اافيركاء ءلا ه نءرا اخيبلـ
اط اا حف

كااكقت اايع د ات نءه اااظاـ اا لاك ايع اا حف

اعي اد ياؾ اا خيادات نع ذات ااءكـ

ك ف ءاا ءيـ احيخاب اا كاعءد ااوااكاء .

الفرع الثاني :خصائص نظام التقاضي االكتروني:
ءحوؽ اايوا ع االافيركاع االدءد ف اا ءزات كاا

ائص اايع يحخب اه اا وارا

ع ااطرءو

اايواءدء نع اايوا ع ء فف اج اارا نع اااواط اايااء :
)1حاكؿ ااكثائؽ االافيركاء

كثائؽ كرقء

حؿ ااكثائؽ ااكرقء  :اظاـ اايوا ع االافيركاع ءي ءز لدـ كجكد

كاخي داارا ااكثائؽ االافيركاء  .كءيريب عف ءذه اا ا ء عدة ايائج ف ءارا:

ااي فءض ف ع اء يداكؿ كي زءف اا افات ااكرقء اادعاكل.-

اف عدـ

ءاع ااكثائؽ ك اا افات خركا ااك ؿ إاءرا

ف ءـ كاءف االطبلع عءرا.

)2خرع خءر اجرالات رنع اادعكل ااو ائء كااف ؿ نءرا :ءيءح ءذا اااظاـ ف بلؿ اا حف
االافيركاء شفانء كخرع نع ااح كؿ عاى اا لاك ات ك اال عاءه ء فف ااو اة كاا
يا ل دعكاءـ كااح كر كيخجءؿ ااطا ات كاالي اؿ

كـ ف

كظفع كق اة اا حافـ اي اال اافيركاءا

ّ٩ٌ )1بهح ام ٜابْ ِٖبه٠ف اٌلػ ٜٛاٌ٨ىزو١ٔٚخ رىِ ْٛؾلكح ٍٍفب ػٓ ٛو٠ك ثٕبِظ ِجوِظ َِجمب ،كافً إٌظبَ ٚرلاغ اٌوٍِ َٛجبّوح اٌ ٝاٌؾىّخ ػٕل
اهٍبي اٌَّزٕلاد٠ٚ ،زُ كاغ هٍ َٛاٌزمب ٟٙثبٍزقلاَ أؽل ٍٚبئً اٌلاغ اٌ٨ىزو ٟٔٚأ ٚثٛاٍطخ ثطبلبد ا٨ئزّبْ اٌّٖوا١خ .
)2فبٌل ِّلٚػ اثوا٘ ،ُ١اٌّوعغ اٌَبثك .21.ٓ ،
)3ػّٖبٔ ،ٍٝ١ٌ ٟاٌّوعغ اٌَبثك .217.ٓ ،
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دكف ااحاج إاى ااح كر ااش

ع كءي ءز ءذا االي اؿ ااشفانء كااخرع االااء نع ااح كؿ

عاى اا لاك

كيافءذ االجرالات.1

)3خداد اا

ارءؼ ااو ائء  :جءث يحؿ كخائؿ اادنع االافيركاع حؿ اادنع اااودم االادم نع

اايوا ع االافيركاع.2

ك اايااع نإف يط ءؽ يواء اادعكل االافيركاء ااشفؿ اا حءح اه االثر االءجا ع نع خرع االرض
كااف ؿ نع ااو اءا كيكحءد كي خءط اجرالات اال ؿ كاا خاء
كاياح االطبلع عاءرا اا

رح ارـ إ ان إاى

نع

ف اا لاك ات حفظرا

اف جكدة اال ؿ ك كاف اايطكر.

المطمب الثاني :المحكمة االلكترونية:
يوكـ نفرة اا حف

االافيركاء عاى يش ءؾ األجرزة ااو ائء ك

كاحد كر طرا لا ايؤدم ع ارا ع ر ااكخائؿ االافيركاء

را

ف اطار يفاعاع

كايجرم االي االت ءف اا ؤخخات

ااو ائء ع ر ااكخائؿ ذايرا كايوكـ قكاعد اا ءااات واـ ااكثائؽ ااكرقء عاى احك ءيءح خرع

ااك كؿ إاى اا لاك ات كخرع اخي راجرا كاار ط نء ا ءارا.3
كيلرؼ اا حف
االافيركاء

االافيركاء

أارا حءز يواع لاك ايع ثاائع ااكجكد ءخ ح

كءيأاؼ ف ش ف اار ط اادكاء "األايرات" ا ان إاى

ااظركر اا فااع االافيركاع اكحدات ق ائء كادارء
اااظر نع اادعاكل كااف ؿ نءرا
ف ا ي فف اا حف

االافيركاء

كء اشر ف بلاه ج كع

كجب يشرءلات ي كارـ

آاء يواء نائو ااحداث ايدكءف االجرالات ااو ائء

حءث ءيءح

ف ااو اة ر

اشرة االجرالات ااو ائء

ع اعي اد

كحفظ يداكؿ افات اادعكل.

حاب االبلق اا يوا ءف ككفبلئرـ ف اايرانع كيح ءر ااشركد

كيودءـ اا ءااات كاالي اؿ اا اشر ع االا اءف نع اا حف
يكنر اا حف

اى اا حف

ر ج اادعكل

نع فؿ كقت ك ف م فاف ف ا

آاءات جدءدة ك يطكرة ا يا ل اادعاكل كاالطبلع عاى جرءات ااجاخات ؿ كحيى

حظكر ااجاخات ح ك ار اافيركاءا عف لد.
إال اه اارغـ ف اادكر اافلاؿ ااذم يحووه ءذه اايواء

ف خرع

كيورءب االداا

ف اا كاطف إال

ارا يثءر ااشفكؾ حكؿ دل ااح اء ااوااكاء ارذه األ ءرة.
)1ؽبىَ ِؾّل اٌْوػخ ،اٌّوعغ اٌَبثك.59.ٓ ،
)2ػّٖبٔ ،ٍٝ١ٌ ٟاٌّوعغ اٌَبثك .218.ٓ ،
ٕ)3فبم أٚربٔ ،ٟاٌّؾىّخ اٌ٨ىزو١ٔٚخ (اٌّفٚ َٛٙاٌزطج١ك)ِ ،غٍخ كِْك ٌٍؼٍ َٛا٨لزٖبك٠خ ٚاٌمبٔ١ٔٛخ ،اٌّغٍل هلُ  ،28اٌؼلك اٚ٤يٍٛ ،ه٠ب.ٓ ،2012 ،
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الفرع األول :الحماية المعموماتية لبيانات المحكمة االلكترونية
االافيركاء عاى حخا ات آاء يري ط ل را اا لض ع ر ش فات دا اء نع ش ف

يلي د اا حف

االايرات .كءو د ااح اء اا لاك ايء ك اافاء
ع اء قر ا ك يلدم عاى ءااات اا حف

إاى ريفب ءذه األنلاؿ.1

كييطاب ااح اء اا لاك ايء

يفلءؿ يط ءوات اافيركاء يل ؿ عاى يلطءؿ م
االافيركاء ك لاك ايرا ن بل عف ا فااء ااك كؿ
االافيركاء ك لاك ايرا نع ش ف

ركرة يشفءر ءااات اا حف

االايرات كذاؾ عف طرءؽ اع اد اؿ م يلدءؿ عاى اا ءااات اا اشكرة نءرا كاايأفد ف ش

ء

اا رخؿ ك اا خيو ؿ.
اال ان إاى يكاع ااجر ااوائ
اا

عاى ادارة اادائرة ااو ائء اافيركاءا األش اص اا كؿ ك

رح ارـ قااكاا ا فااء ااكاكج إاى

ركر ا

احيءاطء

فح خءر اادعكل كذاؾ يزكءدءـ اخـ خي دـ كفا

رـ افع ءي فاكا ف االطبلع عاى دؽ اايفا ءؿ نع دعكاءـ ا ان إاى حفظ اخت

ف ار ج ااحاخكب.2

الفرع الثاني :الحماية القانونية لبيانات المحكمة االلكترونية:

اا و كد را يح ءف اا حف
كقع االافيركاع اا حف

ف ء

كرة ف

كر اايلدم عاى ءااات ااكاردة ك اا حف

ك ف ا ثا اايلدم عاى ءااات اا ح

االافيركاء

اءاع:

اايزكءر اا لاك ايع كاا و كد اه يغءءر ك يلدءؿ اا حررات ك ااكثائؽ االافيركاء اا أرشف نعكقع اا حف .

-االطبلع عاى كثائؽ ك خيادات اا حف

االافيركاء ااخرء

كيخرء را.

ايبلؼ اا لاك ات كيد ءرءا عاى احك ءلدـ االخيفادة ارا.كاشءر إاى ق كر ااا كص ااوااكاء نع اايشرءلات االر ء نع بلحو ااجرائـ اايع يوع عف
طرءؽ اش ف االايرات كءلكد خ ب ااو كر نع بلحو ءذا اااكع ف ااجرائـ إاى يأ ر ظركر
يواء ااحاخب اآلاع كيط ءوايه نع اا اداف االر ء قاط

األ ر ااذم ءؤدم إاى

لك اايفءءؼ

ااوااكاع ارذه ااكاقل .
كءك األ ر ااذم ءالفس عاى رـ ااوا ع نع ءذا اااكع ف اا اازعات اعي ارءا حدءث يحياج إاى
دراء كاحاط

رذه اايواءات ااحاخك ء

كاالفس ف ذاؾ نإف اادكؿ األكرك ء كغءرءا ف اادكؿ

)1ػجل اٌفزبػ ث ِٟٛ١ؽغبى ،ٞإٌظبَ اٌمبٌٍٔ ٟٔٛؾىِٛخ اٌ٨ىزو١ٔٚخ ،كاه اٌىزت اٌمبٔ١ٔٛخِٖ ،و .11.ٓ ،2007 ،
ِ)2ؾفٛر ػجل اٌمبكه٠ٍٛ ،م ٟؽٛه٠خ ،اٌّوعغ اٌَبثك .135.ٓ ،
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اايع قطلت شكاطا نع ءذا اا ءداف يخيطءع ف بلارا ااحفـ عاى األنلاؿ اا جر اايع يوع عف

طرءؽ ااحاخب اآلاع كاالايرات.1
كف

بلؿ

االافيركاء

ا خ ؽ ا اص إاى ف اظاـ ااح اء
يلد حد اا وك ات االخاخء ا

اا لاك ايء

كااوااكاء

ا ءااات اا حف

اف ناعاءيرا إذ ءحوؽ ااثو كاافلااء نع اظا را

كءشجع اا يوا ءف نع اااجكل إاءرا دكف م يردد ك ي كؼ.

المبحث الثاني :واقع المحاكم االلكترونية في بعض الدول العربية والغربية :
اادكؿ االر ء الزاات يلي د عاى االجرالات اايواءدء نع اايوا ع كاف يـ

غاا ء اادكؿ ك ا

اخيل اؿ يواء ااحاخكب اآلاع نع اا حافـ إال ف اخيل ااه وع اح ار نع يدكءف االجرالات

كاخت األحفاـ.
نع حءف اعي دت اادكؿ اا يود

عاى يواءات اايو ائع االافيركاع ف ز ف لي ر

فأخاكب ايطكءر د ات اا رنؽ االاـ ك خاءرة االكا
ا

كاالر ء

لي ارءا دكؿ يفكؽ اادكؿ اااا ء عا
لفس اادكؿ

نع جاؿ اا لاك ايء كاايواءات ااحدءث نع يخءءر اا رانؽ االا

االر ء اايع ي وى يرددة نع اخي دا را.

كاذفر ف ءف ءذه اادكؿ فؿ ف ااكالءات اا يحدة اال رءفء
كااجاي ار فادا نراخا اح رءا نوط نع اايجر اافراخء

كاخيرااءا كخاغانكرة كاءكزاادا

كاا غرب كاالشارة ااى ااجزائر.

المطمب األول :التجربة الفرنسية في التقاضي االلكتروني:

يارءت  2007-07-28يـ ا راـ ايفاؽ ءف ك ازرة االدؿ كاا جاس ااكطاع ااوا
االي االت االافيركاء

اا حا ءف شأف

ءف اا حا ءف كاا حافـ كك لت ش ف اي اؿ ءف ااطرنءف réseau

.privé virtuel d avocat
كف

بلؿ ءذا االيفاؽ يـ يزكءد فؿ اا جااس كاا حافـ نع اا خائؿ ااجزائء كاا داء

خفااءر اارق ا ارق ا اا افات يخرءبل ال اء نحص اا خيادات اا حا ع عف طرءؽ ش ف

أجرزة
ا

ابلي اؿ اا حا ع .ي فف اا حا ع ف االطبلع عاى اا افات ااو ائء دكف االايواؿ إاى ور
اا حف .
كف

ااجاخ

بلؿ ءذا اايط ءع ء فف اا حا ع ف ءطاع عاى اا اؼ كارجاعه كاالطبلع عاى جدكؿ
كارخاؿ كاخيو اؿ اارخائؿ االافيركاء اا يلاو

ااكثائؽ كاالجرالات ع فيا

يجرءز اا حافـ فا ءرات ف جؿ اوؿ ااجاخات ع ر ش فات االايرات اشرة.
المطمب الثاني :التجربة المغربية في التقاضي االلكتروني:
ٕ)1فبم أٚربٔ ،ٟاٌّوعغ اٌَبثك.179 ،178.ٓ ،
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ءيـ حااءا نع اا غرب يا ل
www.justice.gov.ma
ك ؿ إاى رحا

يا ل

افات اادعاكل اايجارء ع ر ش ف االايرات ف

بلؿ اا كقع

ك رذا ءفكف اا غرب نع اطار يط ءوه ااظاـ اايوا ع االافيركاع قد

راحؿ اا اؼ عاى خيكل ش ف االايرات.

مدى امكانية تطبيق التقاضي االلكتروني في الجزائر:
يلد ااجزائر ف

ءف اادكؿ اايع يخلى إاى ع را االدارة كيحدءثرا كقد اجحت نع

اا طك احك األ اـ ف بلؿ ي اءرا عدة يشرءلات ثؿ طاق اايلرءؼ كجكاز ااخفر اا ءك يرم
ردؼ يحخءف اا د ات االدارء كاا ردكدء نع االاجاز.

عاى خيكل ااو ال ءيجخد اظاـ ااحفك

االافيركاء نع راا ج ا بلح االداا حءث ءظرر ف

ااجزائر يخلى ف بلؿ اال بلحات إاى ي اع شركع اا حافـ االافيركاء

كاف ااجزائر يخلى

جاءدة ف جؿ ااك ؿ إاى ءذا ااردؼ ف بلؿ عدة ا بلحات نع ااوطاع ااو ائع.

بوادر اعتماد التقنيات االلكترونية في الييكل القضائي:

 )1عمى مستوى المحكمة العميا ومجمس الدولة :يـ اعي اد ش ف اي اؿ ير ط ءف اا حف
فا ا

االاءا ك جاس اادكا
نع فؿ ف اا حف

ح ا فاف اا حا ع االطبلع اافيركاءا عاى اطكؽ ااحفـ

االاءا ك جاس اادكا .

 )2عمى مستوى المحاكم االبتدائية والمجالس القضائية:كاقع اا حافـ ااجزائرء ءؤفد اف
اخي داـ االعبلـ األاع اـ ءيجاكز لد اال اءات اايواءدء
األ ر ااذم ءجب اخيدرافه نع االكا

ف اخت ااو اررات كيخجءارا كءك

كاايفاكاكجءا ااحدءث اايع اقيح ت فؿ اا جاالت.

الخاتمة:

ف بلؿ ءذه اادراخ ا اص إاى ف اايوا ع االافيركاع ءخاءـ نع يحوءؽ االدءد ف اا زاءا
رزءا اعي اره كخءا ايورءب االدراة ااو ائء

ف اا كاطاءف.

كايط ءؽ ءذه ااطرءو نع اايوا ع حاخف فثءرة ك ءزات عدءدة الؿ ف رزءا ا ءاع:
ااخ ؽ كاإل داع ااو ائع
اا حاع نحخب

و
يودءر كاحيرواـ
ااذم جزـ اه خكؼ ءفكف حؿ

اءس عاى اا لءد

ؿ كعاى اا لءد االاا ع ء نا.

رنع ااحرج عف فثءر ف اا لف كاااخال كغءرءـ ااذءف قد ءكاجركف اافثءر ف اا
ااح كر ا ور اايوا ع ك كاجر ااو اة كاا
كااذءاء اا حف
ي

اعب نع

كـ ال خء ا ع ا قد يكرثه اا كرة ااا طء

ك جاس ااحفـ ف كؼ كءء قد يؤثر نع خبل

ف ك كؿ حوكقرـ إاءرـ.
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خرع اا ت نع ااو اءا كااجاز اا لا بلت
حااءان
اا

إذ إف اا بلحظ حااءان نع ااو ال اايواءدم ااجارم

را الخي اع قكاؿ اا دعع ثـ ءلطع

ف ااوا ع ءلود ااجاخ األكاى كقد ء

ءف كعدان آ ر ر ا ءفكف لد شرر ك شررءف كر ا ثبلث شرر ااجاخ ااثااء

نإذا ك ؿ

كعد ااجاخ ااثااء إذ ااوا ع قد اخع ااو ء ي ا ان نء ءع ا ؼ ز ف ااجاخ ااثااء نع

قرالة ااوا ع ا

ءف ع ا دار نءرا ثـ ر ا ءلود جاخ

ط ااجاخ األكاى كخؤاؿ اا

رل

اخ اع اا ءاات لد ثبلث شرر كءفذا دكااءؾ نع خاخا ال ياو ع.
ك ا نع ااو ال االافيركاع نإف ذاؾ خء يفع ذاؾ ي ا ان  -شءئ اهلل -حءث إف ااو ء اف يرنع

إاى ااوا ع إال لد اخيءفال ج ءع اا ءااات كاإلث ايات كاألقكاؿ اايع ءرغب ااطرناف نع إ دائرا ثـ

ءرنع اا ا ص لد كانو ااطرنءف عاءه ااوا ع اءاظر نءه نااو ء ءاا يفكف اا ج ي ا ان حاؿ
رنلرا ااوا ع كقد ءحياج ااوا ع لد ذاؾ ا لض األخئا ااءخءرة ثـ ء در حف ه اشرة.

رنع ااففالة اإلاياجء ااوا ع إذ إاه حاؿ يط ءؽ ءذه ااطرءو خكؼ ءفكف إ فاف ااوا ع اااظر
نع

لاؼ ااو اءا اايع ءاظرءا حااءان.

عدـ حاج ااوا ع نع لظـ ءاـ األخ كع ف ااح كر ا ور اايوا ع كالؿ ءذا ف اا ءزات
اا ر

ارذا اااكع ف ااو ال إذ إف ااوا ع إ فااه اااظر نع ااو ء ك ااقش اا

كـ ف م

فاف نع االااـ كالؿ ءذه اا ءزة يخرـ إخرا ان ااغ األثر نع يواءؿ اايررب ف ااو ال ف ق ؿ

فثءر ف اا ؤءاءف اه حءث إف ف ف ر األخ اب ااداعء اذاؾ ءك لد فاف اايلءءف ك لك
االايواؿ كيأ ر اااوؿ إاى اا دءا اا رغك يأ انر ف ء نار.

كنع ءذا ااخءاؽ ء فف ااك ازرة ك ع لض ااحكانز ااو اة اايع يجلارـ ءاجزكف عددان ف ر ف

ااو اءا نع ءذا اااكع ف ااو ال فأف يءلفى ف ااح كر ااءك ع ف ءخيطءع إاجاز عدد لءف
ف ااو اءا إافيركاءان نع ااشرر ااكاحد كاحك ذاؾ ف ااحكانز.
يواءؿ ءدر كقت ااوا ع اااايج عف ي اؼ حد اا

ءف عف ااح كر ا ور اايوا ع إذ

اإل فاف نع ااو ال االافيركاع ف يودءـ لض ااو اءا عاى لض ف بلؿ االي اؿ أطراؼ
اادعكل.
إ فااء

يا ل ع اؿ اايفيءش ااو ائع فؿ ءخر كخركا

عاى اا كقع اا

إذ إ فاف اا فيش ااو ائع ااد كؿ

ص ااوا ع ثـ اااظر نع عدد ااو اءا اا اجزة كط ءل األحفاـ اا ادرة
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ؿ كء فاه ااح كر اا اشر ااجاخات ااو ائء حاؿ اوارا

اشرة ع ر االايرات كءك نع

فااه دكف ااحاج ايف د عاال ااخفر ك االايواؿ ا ور ااوا ع.
ك ف اا ءزات اا ر

ارج ااخاؾ ااو ائع

ارذه ااطرءو نع ااو ال االافيركاع ارا ي فف ف االخيلاا

و اة

ف ثاؿ خايذة فاءات ااشرءل كاحكءـ كذاؾ ف بلؿ إخااد لض
وا ؿ

جاخات اايوا ع إاءرـ

ااغ ادء

وطكع ااجاخ ااكاحدة كءذا ا ءخرع نع ااجاز

فثءر ف ااو اءا كء فؼ االبل عاى ااو اة.
ك ف اا ءزات يواءؿ اايجاكزات اايع يح ؿ عادة ثاال اايوا ع خكال فاات ياؾ اايجاكزات
ف اا

كـ ك ف ااو اة إذ إف ءزة اايخجءؿ نع ءذا اااكع ف اايوا ع خكؼ يجلؿ
ف االيزاف ااافظع كااخاكفع كاالايزاـ األاظ

طراؼ اادعكل نع حاا

ال اءات اايوا ع كذاؾ حيى ال يخي دـ ياؾ اا ركقات اا حي ا

كاايلاء ات اا اظ

دءـ أم كجه ف ااكجكه.

قائمة المراجع:
1حازـ ح د ااشرع

اايوا ع االافيركاع كاا حافـ االافيركاء (فاظاـ او ائع لاك ايع عااع اايواء كففرع ف

نركع ااوااكف ءف اااظرء كاايط ءؽ) دار ااثوان اااشر كاايكزءع ط 1األردف 2010
 2ااد
3ع

دكح ا راءءـ اايوا ع االافيركاع ط 1دار ااففر ااجا لع االخفادرء
ااع اءاى اظاـ اايوا ع االافيركاع آاء إلاجاح اا طط اايا كء

 4حفكظ ع د ااوادر خكءوع حكرء
اادراخات ااوااكاء كاالقي ادء

 5فال كيااع اا حف

2007

جا اا ففر االدد 13

االفاخات اا لاك ايء عاى ااكظءف ااو ائء

االدد ااثااث ءااءر 2015

االافيركاء (اا فركـ كاايط ءؽ)

 28االدد األكؿ خكرءا 2012
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اإلعالم الجديد وآثاره عمى قيم األسرة الجزائرية
بين الحتمية التكنولوجية والحتمية القيمية

New media and its impact on the Algerian family values
Among the technological imperative value imperative

د .بن سفغول ىجيرة :جامعة البميدة  2لونيسي عمي.
د .دبدوش الياشمي :جامعة البميدة  2لونيسي عمي.

ممخــــص:
يلي ر كخائؿ اإلعبلـ نع ااكقت ااراءف قكة ءائا ا ا ي ارخه ف ءء ا خءاخء
اء رااء

دءاء

يفرض افخرا ك فاايرا نع حءاياا ااءك ء

ءيجزلا ف حءاياا ااءك ء

ك ا

كاقي ادء كثوانء

ؿ يلدم األ ر ألفثر ف ذاؾ حءث

حت جزلا ال

ارا اإلعبلـ ااجدءد-اارق ع -ااذم يغاغؿ إاى اازااا دكف خا ؽ إاذار ك

ال ء فف االخيغاال عاه حءث ا يرؽ ااحدكد ااز ااء كاا فااء ك

ااءك ء

كاءدءكاكجء

ح

ح حي ء يفاكاكجء يفرض افخرا نع حءاياا

ك ا الشؾ نءه ف اا حيكل اإلعبل ع خكال نع اايواءدم (اا حؼ اايافزءكف اارادءك اإلعبلف كااخءا ا)
كاقع اايكا ؿ االجي اعع

ياؼ اايط ءوات كااكخائط يفاكاكجءات اإلعبلـ

ك نع ااحدءث (االايراات

كاالي اؿ) ذاؾ اا حيكل اه يكجرات ك افءات قء ء كثوانء

قد يي اشى ع

دءاء ك بلقء كاءدءكاكجء كا رءااء

عاداياا كيوااءداا كدءااا ااحاءؼ ك ءيلارض لرا ك ءيواطع لرا كءشيرؾ لرا نع اواط كءيلارض لرا نع

اواط

رل اذاؾ جالت دراخياا ءذه ا لرن

ثار اإلعبلـ ااجدءد عاى قءـ األخرة ااجزائرء اا خا

ااحي ء اايفاكاكجء ا ارشاؿ افاكءاف كفذا ااحي ء ااوء ء الزم ع د اارح اف ايو ع
كااخا ء ارذا اااكع ااجدءد ف اإلعبلـ عاى قءـ األخرة ااجزائرء .

الكممات المفتاحية:

اإلعالم الجديد ،األثر ،القيم ،األسرة الجزائرية المسممة ،الحتمية التكنولوجية ،الحتمية القيمية.
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ف بلؿ

ر اآلثار االءجا ء

9102  شباط/ فبراير، العدد السادس، المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا،مجلة الدراسات االعالمية

Summary:
The media are currently tremendous strength to its dominance of the political, economic
and cultural, ideological, religious, liberal and impose itself and its place in our daily
lives, but make it more where it became part of our daily lives cannot be separated,
especially media. Digital penetration by new home without warning, become
indispensable, as temporal and spatial boundaries and became a technological
imperative imposing itself in our daily lives, there is no doubt that media content in both
traditional (newspapers, TV, radio, advertising, And the movies), or in modern (online,
social networking sites, different applications and media, information and
communication technologies), that content has value and cultural backgrounds and
orientations, ethical and religious and ideological imperialism, has aligned with the
Customs and traditions and our religion or inconsistent With her, or intersects, and
shares with the score, and ran with it in other points, so this study came to see the
effects of new media on Algerian Muslim family values through technological
determinism to Marshall McLuhan, and such value imperative.
Key words:
New media, impact, values, Algerian Muslim family, technological determinism,
Ad valorem determinism.

:استيالل

ػ حاا الػءش نػع

ح االااـ جرد قرءػ كاحػدة ف ػا ك ػفرا " ارشػاؿ افاكءػاف" نوػد

ػ حاا الػػءش نػػع جرػػاز كاحػػد ك نػػع

لد ف

 ػػاألحرل- غرن ػ كاحػػدة ك ااء ػ كاحػػدة حػػدكدة اا لػػااـ ك

كقع ك عااـ اني ار ع يبلحـ ك يدا ؿ نء ا ءاه ك ف ا قاؿ اا ففػر اافراخػع "يشػاازيراءت" حءػث
ءػػرل ف األز ا ػ كاأل فا ػ كااحػػدكد ااجغرانء ػ اػػـ ءلػػد ارػػا م اعي ػػار نػػع ظػػؿ ػػا جػػالت ػػه كخػػائط
ػػف كخػػائؿ ككخػػائط كيواءػػات ذءاػػت اإلاخػػاف كجلايػػه حػػائ ار نػػع فءفءػ

االي ػػاؿ كاإلعػػبلـ ااحدءثػ

.اايلا ؿ لرا
ك اذ داء عود اايخلءاات ف ااورف اا ا ع كااففر االر ع شغكؿ ااظػاءرة ااجدءػدة اايػع اػـ ءيفػؽ
اافياب االرب عاى يخ ء كاحدة ارذه ااظاءرة رغػـ فثػرة حػدءثرـ عارػا نوػد خػ اءا ل ػرـ االكا ػ
)1(

.)Cosmic( ) ك طاؽ عاءرا اا لض اآل ر اافكاءGlobalization(

كاافثءػػر ػػف اا ػػاحثءف كاافيػػاب ءطاوػػكف االخػػـ عاػػى ع ػراا ااحػػااع ل ػػر اايفاكاكجءػػا كءلػػكد
كيفاكاكجءػا االي ػاؿ

ذاؾ إاى اايطكرات اا يبلحوػ نػع جػاؿ يفاكاكجءػا اإلعػبلـ كاالي ػاؿ ااحدءثػ

، ٗاب٠ٕاخ اٌو٠ ِلٟٓ اا١١ّ٠وابك٤ػاخ ِآ اّٛ ِغٝخ ػٍا١ كهاٍاخ َِاؾِٟٕٛٛآ اٌا٤َ اٛاٙ ِفٌّٝاخ ػٍاٛ أصو اٌؼ،ٟــوأــــٌْٙــبُ ا١ــل آي ػ١) ِؾّــل ٍؼ1(
 .15ٓ ،2006 ،خ٠كٛ اٌَؼ،خ١ِٕ٤َ اٍٛخ ٌٍؼ١ف اٌؼوث٠ عبِؼخ ٔب،خ١ِٕ٤بكح ا١ اٌمٟو ا١ً كهعخ اٌّبعَز١ٌٕ هٍبٌخ
، ( Online Media)رٖابي٨ اٛٛ فطاٝ ػٍاٟ اٌؾاَٟ اٌْاجى٩ػا٦ ا، اٌّزؼالكحٍٜابئٌَٛ ا٩ اػا،ِابدٍَٛ اٌّؼ٩ اػا،ٍَٟ اٌزفابػ٩ػا٦ ا،َٟ اٌولّا٩ػ٦(*) ا
. ( Hyper Media )ٟج١َ اٌزْؼ٩ػ٦اٚ ، ( Cyber Media)ٟٔٚجو١ٌََ ا٩ػ٦ا
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ااحدءثػ ػ ك ػػا ءخػ ػ ى ث ػػكرة االي ػػاالت – كاا ث ػػؽ عا ػػه ػػا ءخػ ػ ى ػػااثكرة اايفاكاكجءػ ػ
اا لاك ات االقي اد اارق ع االكا
كااطبلقا

كيفاكاكجء ػػا

يفاكاكجءا اا لاك ات اإلعبلـ ااجدءد اإلعبلـ االافيركاع.

ا خ ؽ حاكؿ اا احثاف لرن ثار اإلعبلـ ااجدءد عاى قءـ األخػرة ااجزائرءػ اا خػا

ػف

ػػبلؿ ااحي ء ػ اايفاكاكجء ػ ا ارشػػاؿ افاكءػػاف كفػػذا ااحي ء ػ ااوء ء ػ الػػزم ع ػػد اارح ػػاف ايو ػػع
ر اآلثار االءجا ء كااخا ء ارذا اااكع ااجدءد ف اإلعبلـ عاى قءـ األخرة ااجزائرء .
ك اه ء فف طرح اايخاؤؿ األيع :ا ءع ثار اإلعبلـ ااجدءد عاى اظك
كا لرن ػ ياػػؾ اآلثػػار حاكااػػا إخػػواط ااد ارخ ػ

اايفاكاكجء

قءـ األخرة ااجزائرء ؟

ػػف ػػبلؿ اظرء ػ ااحي ء ػ ااوء ء ػ كفػػذا اظرء ػ ااحي ء ػ

ا لرن اآلثار ااحوءو ائلعبلـ ااجدءد عاى قءـ األخرة ااجزائرء .

أوال /اإلعالم الجديد (:)New Media

(*)

اود دت اايفاكاكجءات اارق ء اايع يخيفءد ف جرزة ااف ءػكير كاإلايراػت اا ايجػات كاا ػد ات اايػع
يكنر اا لاك ات ك اايرنءه كخائؿ اإلعبلـ االجي اعء ك دكاات ك الاب اافءدءك كاا اانذ اإل ارءػ
عاػػى اإلايراػػت عػػادة ػػا ءشػػار إاءرػػا "كخػػائؿ اإلعػػبلـ ااجدءػػدة" ءػػذه قاػكات االي ػػاؿ ارػػا آثػػار لءػػدة
اا ػػدل عاػػى اا جي ػػع االػػادات ااثوان ػ

ااػػدءف ااير ء ػ كاأل ػػبلؽ

ػػا نػػع ذاػػؾ نػػع جػػاؿ األع ػػاؿ

كااخءاخ .
ك ع ذاؾ قػدـ شػفاؿ كخػائؿ اإلعػبلـ
اا

ثػؿ اإلذاعػ كاايافزءػكف فااػت ػرة جدءػدة .كذاػؾ ػا ءجلػؿ

ط "كخائؿ اإلعبلـ ااجدءدة" جدءدة؟ كنع ااحوءو

اإلعبلـ ااجدءد

طاح اخ ع.

كاالدءػػد ػػف االعي ػػارات اال اء ػ كاااظرء ػ يخػػاعد عاػػى يك ػػءح نوػػط ءػػك ػػا ءػػع ااكخػػائط ااجدءػػدة
كاإلعبلـ ااجدءد ءك

طاح حدءث اااشأة ك ءي اد ع اإلعبلـ اايواءدم فػكف اإلعػبلـ ااجدءػد اػـ

يحف

ح ياحا اج ءع شرائح اا جي ع ك نراده ااػد كؿ نءػه

ءلد نءه ا

ك قادة إعبل ءءف ؿ

كاخي دا ه كاالخيفادة اه طاا ا ي فاكا ك جادكا دكايه.
كءك

طاح ء ـ فان يواءات االي ػاؿ كاا لاك ػات اارق ءػ اايػع جلاػت ػف اا فػف إايػاج كاشػر

كاخػػيربلؾ كي ػػادؿ اا لاك ػػات اايػػع ارءػػدءا نػػع ااكقػػت ااػػذم ارءػػده ك ااشػػفؿ ااػػذم ارءػػده ػػف ػػبلؿ
األجرػ ػزة االافيركاءػ ػ (ااكخ ػػائط) اا ي ػػا ك غء ػػر اا ي ػػا اإلايرا ػػت كاايفاع ػػؿ ػػع اا خ ػػي د ءف
اآل ػرءف ءا ػػا فػػااكا كاوػػد اعي ػػر اا ػػادؽ ح ػػا ع اإلعػػبلـ ااجدءػػد ج اػ
اايع نرزيرا ااكخائط اإلعبل ءػ ااجدءػدة اايػع يشػغؿ دا ػؿ ءئػ يكا ػاء

ػػف اا ارخػػات اإلعبل ءػ

يغءػرة يخػاءـ نػع يشػفءارا

يواءػػات اا لاك ػػات كاالي ػػاالت كء ػ ح اايػػااع ػػف اا شػػركع اخػػي لاد األشػػفاؿ ااجدءػػدة ابلي ػػاؿ
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اا ؤخخػػايع (فػػاا كاقع االافيركاء ػ ) كاألشػػفاؿ اايكا ػػاء ااج لء ػ ااجدءػػدة (فاا ػػدكاات) كاايػػع يشػػءر
إاءرا

ف حوؿ اإلعبلـ ااجدءد.

طاحات " إعبلـ اااحف" ك "إعبلـ ااج اءءر"

ف ا ء فػف اإلشػارة إاػى فرػكـ اايفاعاءػ ااػذم ءػك اظػاـ ءػر ط ػءف

()1

ػادر اإل ػار كاا لاك ػات

ػػءف اا خػػي د ءف نػػع اا اػػازؿ كاا ؤخخػػات ء فػػف ػػف بلاػػه ي ػػادؿ اايػػأثءر ك اايفاعػػؿ ػػءف اا
كاا خيو ؿ كءيـ ءذا اار ط ءف االرض اا رئع ك ءف اافا
ف ػا ءكجػد ءاػاؾ يلرءفػات

ػرل

اا ط كع .

ػػدر

()2

يافػ ائلعػبلـ ااجدءػد ك ارػا يلرءػؼ جاػ

ػع ػع خػع ()BBC

كاايػع عرنيػػه أاػه " :شػػفاؿ اايكا ػؿ نػػع االػااـ اارق ػػع كاايػع ي ػ ف اااشػر عاػػى األقػراص اا د جػ
ك قراص ااخع دم ( )CDنع دم نع دم ( )DVDك شفؿ فثر ء ء عاى ش ف اإلايرات.

()3

ك ا ااا ايحدث عف اإلعبلـ ااجدءد كجب عاءاا ذفر يلرءؼ كاقع اايكا ؿ االجي اعع
ألارا جزل ال ءيجز اه حءث:


مواقع التواصل االجتماعي :ي اؼ كاقع اايكا ؿ االجي اعع

اادرج األكاى يلي د عاى خي د ءرا نع يشغءارا ك يغذء

ف كاقع ااكءب  2.0ألارا

حيكءايرا  .ف ا يياكع شفاؿ ك ءداؼ

ياؾ ااش فات االجي اعء ن ل را االاـ ءردؼ إاى اايكا ؿ االاـ ك يفكءف اا داقات حكؿ االااـ ك
ل را اآل ر ءي حكر حكؿ يفكءف ش فات اجي اعء نع اطاؽ حدد ك ح كر نع جاؿ لءف
ك يوكـ ااففرة اارئءخء ااش فات االجي اعء عاى ج ع ءااات األع ال اا شيرفءف ك ءيـ اشر ءذه

اا ءااات عااا عاى ااش ف حيى ءيج ع ع ال ذك
يلرنرا ء

ااح شيرف .

ح د اءف ااوكؿ" :ااش فات االجي اعء ءع ش ف

االجي اعء ػ ػػءف ج كع ػ

()4

كاقع نلااػ جػدا نػع يخػرءؿ ااحءػاة

ػػف اا لػػارؼ ك األ ػػدقال ف ػػا ي فػػف األ ػػدقال ااوػػدا ى ػػف االي ػػاؿ

ل ػػرـ اا ػ لض ك لػػد طػػكؿ خػػاكات ك ي فػػارـ ء ػػا ػػف اايكا ػػؿ اا رئػػع ك اا ػػكيع ك ي ػػادؿ

اا كر ك غءرءا ف اإل فااات اايع يكطد االبلق ءارـ.


()5

الفيسبوك (:)Facebook

ءلي ر اافءخ كؾ ف شرر كاقع اايكا ؿ االجي اعع حءث ء فف اال ػك إعػداد ا ػذة ش
حءايه يفكف ثا

ػء عػف

طاق ءكء ك يلارؼ ا ف ءرءد ف ءيلرؼ عاءه ك ءيكا ؿ له.
()2

Sadok Hammami, «La presse électronique en Tunisie: acteurs et pratiques» note de présentation du dossier « la
presse électronique », Revue Tunisiennede communication, N°46juillet Décembre 2006. , P 2
(ِ )3ؾّل اٌفبرؼ ؽّلٚ ٞآفو ،ْٚرىٌٕٛٛع١ب ا٨رٖبي ٚا٦ػ َ٩اٌؾل٠ضخ اٍ٨زقلاَ ٚاٌزؤص١و ،1ٛ ،وٕٛى اٌؾىّخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،اٌغيائو.51 ٓ ،2011 ،
()4

ِمبي ْٔو ػٍٕ ٝفؾخ ، www.pcmag.com:ربه٠ـ اٌٌٛٛط ،2018/11/12:ػٍ ٝاٌَبػخ.15:35:


( )5إِٔ١خ ػبكي ٍٍّ١بْ اٌَ١ل٘،جخ ِؾّل فٍ١فخ ػجل اٌؼبٌ ،ٟاٌْجىبد ا٨عزّبػ١خ ٚرؤص١و٘ب ػٍ ٝا٤فٖبئ ٟثبٌّىزجخ ،كهاٍخ ّبٍِخ ٌٍزٛاعل ٚاٍ٨زقلاَ ٌّٛلغ
اٌفَ١جٛنِ ،ىزجخ ّٛلٍ ٟبٌُ ،عبِؼخ ؽٍٛاْ  .7ٓ ،2009 ،
()5ػبكي ازؾ ٟؽٍَٚ ، ٓ١بئً ا٨رٖبي اٌؾل٠ضخ ِٓ اٌغو٠لح اٌ ٝاٌفَ١جٛن ،اٌؼوثٌٍْٕ ٟو ٚاٌزٛى٠غ اٌمب٘وحِٖ ،و  .187 ٓ ،2011 ،
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كءك ع ارة عف كقع كءب اايكا ؿ االجي اعع ء فف ااد كؿ إاءه جااا ك يدءره شرف " نءخ كؾ"
حدكدة اا خؤكاء ف افء

ارا كخ ع اافءخ كؾ رذا االخـ عاى غرار ا فاف ءخ ى ه

ا

"فيب ااكجكه " اايع فاات يط ع ك يكزع عاى ااطبلب ردؼ إياح اافر

ارـ اايلارؼ ك اايكا ؿ

ع ل رـ اا لض نفاف ااردؼ يأخءس كقع إافيركاع اءوكـ ل ؿ فيب ااكجكه طرءو خرؿ ك
كخع اايشا ار ك نلااء .
ك

()1

طاح نءخ كؾ ف ا ءك لركؼ نع كر ا ك ءك ءشءر إاى دنير ك رقع ءح ؿ

ألنػراد نػػع جا لػ

لءاػ ك ج كعػ ك ػػف ءاػػا جػػالت يخػ ء اا كقػػع ك يلي ػػر ءػػذه ااطرءوػ شػػائل

اايلػػرؼ عاػػى األش ػ اص

ك ػػا نػػع ااجا لػػات األجا ء ػ ء ل ػػرـ حءػػث ءي ػػفح اا ايخ ػ كف نػػع

ااجا ل ءذه اادناير ا لرن اا زءد عف ااطا اا يكاجدءف نع افس اافاء .


ػك ار ك لاك ػات

()2

تعريف التويتر):(Twitter

اايكءير ءك حد كاقع ااش فات االجي اعء

كءك ءخ ح ا خي د ءه اشر رخائؿ ق ءرة اايع ء فػف

ا خ ػػي د ع ااي ػػكءير اآل ػ ػرءف رؤءير ػػا كييل ػػرؼ ء ػػذه اارخ ػػائؿ اايغرء ػػدات ) ، (tweetsكء ف ػػف ار ػػذه
اارخ ػػائؿ ف يشػ ػ ؿ حػ ػكااع  140ح ػػرؼ ك ق ػػؿ كيأخ ػػس كق ػػع ي ػػكءير ع ػػاـ  2006كف ػػاف ع ػػدد
اا شيرفءف ءف خي د ع يكءير اعي ا انر ف عاـ  2008ف  4إاى  5بلءءف خي د ان كفاف ثااث
ر ل ػػد ػػكقلع نءخػ ػ كؾ)(Facebook
فث ػػر كاق ػػع ااشػ ػ فات االجي اعءػ ػ اايش ػػا ان

 ،ك ػػام خػ ػ ءس

) ،(MySpaceكقػ ػػد اخػ ػػي دـ خػ ػػي د ع اايػ ػػكءير اايط ءػ ػػؽ نػ ػػع اايكا ػ ػػؿ األخاخػ ػػع ػ ػػءف األ ػ ػػدقال
كاالائاػ

ك فطرءوػ اايلرءػػؼ حػػدث لػػءف ك فػػأداة عبلقػػات اال ػػبلل ااشػػرفات ػػف جػػؿ اايكا ػػؿ

ع اا خيرافءف.

ثانيا /القيم االسالمية:


مفيوم القيمة:

اوءت ااوء

اءي ا ا كاخلا ادل اافبلخف كاادارخءف ع ر اال ػكر ا ػا ارػا ػف دكر ف ءػر نػع يحدءػد

ط ءل عبلقياا ااكاقع كااكجكد .ك رذا يلي ر ااوءـ ف اا فػاءءـ اايػػع ش ػ ات فػػؿ اا جػاالت إف عاػى
خػيكل اااشػاط اإلاخػااع االػادم

كاف عاػى خػيكل ذاؾ اااشػػاط اإلاخػػااع اإل ػداعع اافاػع ..كاوػد

()1ػٍ ٟفٍّ ً١موح ،ا٦ػ َ٩اٌغل٠لّ ،جىبد اٌزٛإً ا٨عزّبػ ،ٟكاه أٍبِخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،1ٛ ،ػّبْ ،ا٤هكْ،
.64 ٓ ،2014

()2ػجل هللا ٍٓ ِ ،ٍٟٛػٖو اٌؼٌّٛخ اٌلٚه ٚاٌزؾل٠بد اٌغل٠لح ،اٌلاه اٌغبِؼ١خ ،ث١وٚدٌ ،جٕبْ  .35ٓ ،1999 ،
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يلددت يلارءؼ ااوء
ءحيكم ااوء

ي لا ايلدد رؤل اافبلخف كاادارخءف ااذءف اءي ػكا را كي لا فذاؾ اا جاؿ ااذم

ذايرا.

()1

نلااـ ااافس -ثبل – حءف ءيحدث عف ااوءـ ءودـ ااا " ..يلارءؼ ؤخخ عاػى اايجر ػ ااافخػء

ػا

عػااـ االجي ػاع نءؤفػد عاػى ف ااوػءـ كجػكدة دا ػؿ ااػكعع االجي ػاعع ك ػػا عػػااـ االقي ػاد نءػر ط
فركـ ااوء

دل يحوءورا كيا ءيرا احاجءاياا"

()2

ػف ػػرز اايلػػارءؼ اايػػع قػػد ت ااوػػءـ اجػػد يلرءػػؼ فاكفرػكءف ( )C. kluckhohnااػػذم ءػػرل ثا ػػا
اف اا

ءذفر ر
ف ءف

اغ ف ااوءـ ع ارة عف " ..ي ػكرات ا ػا ءػػك رغػكب حءػػث ءخػ ح ااػا اال يءػار

األخااءب اا يغءرة ااخاكؾ كااكخائؿ كاألءداؼ اا ا
كءرل ا ءر كعاع " ف ااوء


القيم اإلسالمية:

كاف فاات اخ ء

نرع

اافلؿ"

()3

ركرء ااحءاة نع ج ءع شفاارا"(.)4

اود يلددت االيجاءات كا يافت اا دارس االا ء نع يحدءد فركـ ااوءـ نرع إ ا ف يفكف " حطػات
ك واءءس احفػـ رػا عاػى األنفػار كاألشػءال كاألع ػاؿ كاا ك ػكعات كاا كاقػؼ اافردءػ كااج اعءػ

حءث حخارا كقء يرا كاارغ نءرا ك االفس" ك ف يفكف " فركـ ك ي كر ظاءر ك
نردان ك ء يص ج اع
كغاءايه"

()5

ا ا ءك رغكب نءه كجك ان

ػف

اع ء ءػز

ا ءؤثر نع اايوال خااءب اال ؿ ككخائاه

حءث ء فف ح ر فرك را عاى اااحك اايااع:

يلػػرؼ ااوػػءـ اإلخػػبل ء عاػػى ارػػا ج كع ػ

ػػف اا ػػفات اإلاخػػااء اإلءجا ء ػ كااراقءػ اايػػع ءجػػب ف

ءيـ غرخرا نع افػس اا خػاـ
ءايزـ نءرا اإلاخاف اا خاـ كاايع يفكف ف كحع اادءف اإلخبل ع حءث ٌ
ػػف ػػبلؿ حثػػه عاػػى ػػركرة دال ااخػػاكفءات اإلءجا ءػ نػػع ياػػؼ اا كاقػػؼ ااحءايءػ اػػذ اا ػػغر؛

(١ٍّ)1و ٌؼوط ،كٚه اٌزٍفي ْٛ٠ا ٟرْى ً١اٌم ُ١اٌغّبٌ١خ ٌل ٜاٌْجبة اٌغبِؼ ٟاٌغيائو ،ٞأٛوٚؽخ كوزٛهاٖ ا ٟػٍ َٛا٦ػٚ َ٩ا٨رٖبي ،وٍ١خ اٌؼٍَٛ
اٌَ١بٍ١خ ٚا٦ػ ،َ٩عبِؼخ اٌغيائو .59ٓ ،2007/2006 ،
()2

Pietro Romano. Sur la valeur esthétique et ses conditions. In: Deuxième congrèsinternationald’esthétiqueetde
sciencedel’art.TomeI.Paris:LibrairieFelixAlcan.1937.P.104.
( )3هِٚبْ اٌٖجبؽ ،ا٤ؽىبَ اٌزم١ّ٠ٛخ ا ٟاٌغّبي ٚا٤ف٩ق ،كاه اٌٛابم ٌلٔ١ب اٌطجبػخ ٚإٌْو ،اٍ٦ىٕله٠خ.51ٓ ،1998 ،
(١ٍّ)4و ٌؼوطِ ،وعغ ٍبثك .60 ٓ ،
()5ػٍِ ٟؾّل اٌ١ؼمٛة ،اٌم ُ١ا١ِ٩ٍ٦خ ٚرؤص١واد اٌّؾ ٜ١اٌزوثٚ ٞٛا٨عزّبػ ،ٟػٍ ٝاٌواثٜ
 ،www.riyadhalelm.com/researches/14/43w_qiam_eslamiah.docربه٠ـ اٌٌٛٛط:2018/11/27:
(ٕ)14بثو ٓ٠اٌَؼِ ،ٛب ِؼٕ ٝاٌم ُ١ا١ِ٩ٍ٦خ ٛٔ 27 ،اّجو 2016ػٍ ٝاٌَبػخ  ،12:27ػٍ ٝاٌواث ،https://mawdoo3.com:ٜربه٠ـ اٌٌٛٛط:
 ،2018/11/26ػٍ ٝاٌَبػخ .20:12:
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ردؼ خاعديه عاى ااي ءءز ءف اا كاب كاا طأ كاا ءػر كااشػر كاايػع يي ػح ػف ػبلؿ اايفاعػؿ
ع األءؿ كاألقارب كاأل دقال كاافكف ففؿ.

()1

كيف ءبل ا ػا خػ ؽ كردت "نكزءػ ذءػاب" نػع د ارخػيرا عػف ااوػءـ كاالػادات االجي اعءػ

" ف كؿ

ػف اخػي دـ افظػ ااوء ػ ػاا لاى اافاخػفع كع ػؿ عاػى اشػره ءػك "اػكيز  lotzeكاابلءػكيع "رءيشػؿ
 ،Ritschlكعا ػال االقي ػاد ثػاؿ " ػااجر  " Mengerك رػذا احياػت اظرءػات ااوء ػ اا فااػ األكاػى
نع ا ااءا حكااع عاـ  1900كنع إاجاي ار ك رءفا حكااع عاـ ".1910
ااوػػءـ اإلخػػبل ء نرػػع ف ػػا عرنرػػا عاػػع اءػػؿ

اااا ل

()2

ػػطفى (ع ػػارة عػػف ج كع ػ اا لػػاءر كاألحفػػاـ
ػكرءا اإلخػبلـ ييفػكف اػدل

ف ي ػكرات خاخػء عػف اافػكف كااحءػاة كاإلاخػاف كاإلاػه ف ػا

اافرد كاا جي ع ف بلؿ اايفاعؿ ػع اا كاقػؼ كاا ػرات ااحءايءػ اا يافػ حءػث ي فاػه ػف ا يءػار
ءػػداؼ كيكجرػػات احءايػػه كييفػػؽ ػػع ا فااايػػه كييجخػػد ػػف بلارػػا االءي ا ػػات ك ااخػػاكؾ اال اػػع
طرءو

اشرة ك غءر اشرة.

كءرل اا احثاف ف فركـ ااوءـ ء وى اخ ع كء ياؼ ف جي ع إاى
اءجا ءػ نػػع جي ػػع اءخػػت اا ػػركرة ءػػع اءجا ءػ نػػع جي ػػع

ااوػػءـ األ ػػرل خ ػكال دءاء ػ ك ثوانء ػ

بلقء ػ ك افخػػء

اادءاء ػ ءػػع ػػف يحػػدد اػػكع ااوء ػ خ ػكال اءجا ء ػ ك خػػا ء
ااذك اف ااثوانع كاارء ا ااثوانء

ر

لاػى ف قء ػ اجي اعءػ

ػػر كافػػس ااشػػعل اااخػ ا ياػػؼ

م ف اا جي ػػع ااػػذم الػػءش نءػػه كاا افء ػ
كءخػػيدالف ػػذاؾ

ػراع ااثوانػػات كفػػذا

ك ػراع اإلءػدءكاكجءات ك ا ػ نػع ااػراءف ف ػا اا ػراع ااوء ػع

ػػءف ااشػػرؽ اا خػػا ءف ك ااغػػرب اا خػػءحع ااا ػرااع نػػع حاكا ػ نػػرض ااوػػءـ كااثوانػػات كاايكجرػػات

كاإلءدءكاكجءات عاى األ ر.

كااوءـ االخبل ء ءع فؿ اه افء دءاء

ثالثا /في مفيوم األسرة والعائمة:

خي دة ف ااورآف اافرءـ كااخا ااا كء ااشرءف

ءلرؼ ااد رج األخرة عاى ارا "اااظاـ اإلاخااع األكؿ ك ف ءـ كظائفرػا إاجػاب األطفػاؿ اا حانظػ
عاى اااكع اإلاخااع"

()3

ف ػػا يلػػرؼ عػػؿ ارػػا "اا ءئػ االجي اعءػ األكاػػى اايػػع ء ػػد نءرػػا ااطفػػؿ يفػػكءف ذايػػه ك اايلرءػػؼ عاػػى

افخه عف طرءؽ ع اء األ ذ ك االطال ك اايلا ؿ ءاه ك ءف ع الءا".
(١ٍّ)15و ٌؼوطِ ،وعغ ٍبثك.59ٓ ،

()3ػبٛف غ١ش ،ػٍُ اعزّبع إٌظُ ،ث١وٚد  ،ث١وٚد ،كاه اٌّؼبهف .6 ٓ ،1967 ،
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ػػا االائاػ نرػػع إايػػاج اجي ػػاعع ءلفػػس
خفكاع ي وى اا اء االائاء
ك ظركؼ اايطكر.
ك

طاح االائا

()2

ػػكرة اا جي ػػع ااػػذم يكجػػد نءػػه ك ييطػػكر نءػػه نفػػع جي ػػع

طا و اه كنع جي ع يطكرم ك ثكرم نإف االائا ييحكؿ حخب إءوػاع

أ كذ ف اا لاى اافبلخءفع ااػذم

ػذ ػف اا حػكث اادء وراطءػ ك اإلح ػائء ك

ءلاػػع ش ػ ص ك ج كع ػ ش ػ اص ءلءشػػكف نػػع افػػس اا خػػفف ك اا لء ػ ءػػع االا ػػر األخاخػػع
اااخ ارـ ااش ص ااذم ءلءش كحده نع خػفف ءشػفؿ عائاػ

نػع افػس ااكقػت عائاػ ييفػكف ػف

طفؿ ك عدة طفاؿ ك ف جءؿ ك ف عدة جءاؿ ءخفاكف نػع افس اا خفف.
كءرل اا احثاف ف األخرة اا خا

ءع اااخؽ اإلاخااع كاالجي اعع اايع يخػي د فػؿ قء رػا ػف ااػدءف

اإلخػػبل ع ااحاءػػؼ خ ػكال قػػءـ ير كءػ ك

بلقء ػ ك دءاءػ

ك افخػػء

دءاءػ إخػػبل ء ك ؤخخػ كنػػؽ ااشػرءل كااػػدءف اإلخػػبل ع ااحاءػػؼ
حءث ف ءذه األخرة يلفس

()3

كرة اا جي ع اإلخبل ع كيفكف حاو

لاػػى ءػػع خ ػرة ارػػا افء ػ

ػػف جػػؿ اا حانظػ عاػػى اااخػػؿ
ف حاوات ءذا اا جي ػع اءيفػكف

ااا اء

ركا ط عائاء اااخ ألنراد األخرة ك اء كركا ط اجي اعء اااخ اا جي ع.
األسرة الجزائرية:

األخرة ءع :ااج اع اإلاخااء اايع ءيلا ؿ لرا اافرد ,كاايػع ءلػءش نءرػا ااخػاكات اايشػفءاء األكاػى
ػػف ع ػره كقػػد فػػد عا ػػال ااػػافس كااير ء ػ ف األخ ػرة ارػػا األثػػر األف ػػر نػػع يشػػفءؿ ش

ػػء اافػػرد

يشػػفءبلن ء وػػى ءػػذا األثػػر لػػه لػػد ذاػػؾ ,شػػفؿ ػػف األشػػفاؿ كاػػه ػػف ااخ ػ ات ػػا ء ء ػزه عػػف خ ػكاه.
كاألخرة يلي ػر ااكعػال االجي ػاعع ااػذم ءياوػى ااطفػؿ ,كءيفاعػؿ لرػا ,كءشػلر االاي ػال إاءرػا ,ك ػذاؾ

ءفخب ااطفؿ كؿ ع كء اػه نػع ج اعػ كءػيلاـ ارػا فءػؼ ءيلا ػؿ ػع اآل ػرءف نػع خػلءه إلشػ اع
حاجايه كيحوءؽ
طرءػػؽ األخ ػرة.

()4

ااحه ف بلؿ يفاعاه ع ع ائرا .كءاػا ا ػرز ء ءػ ااياشػئ االجي اعءػ عػف
كءػػع ي ػػد ػػاازكجءف ,ثػػـ ءفثػػر نرادءػػا اإلاجػػاب ,كافػػع يخػػيور حءػػاة ءػػذه ااكحػػدة,

كءخكد ءذه ااحءاة ااي ار ط ااح ءـ ,فاف ال د ف ك ع دخيكر ءاظـ ااحوكؽ كااكاج ات نع األخرة.

(ٍٙ )1بَ ثٓ ػبّٛه ،اٌزـىض١ف ٌلافٍـٌٍَّ ٟىٓ اٌغل٠ـل ػ٩لزـٗ ثيٚاط ا٤ثٕـبم .كهاٍخ ٕٚـف١خ ٌى١ف١خ اٌزؼل ً٠ا ٟاٛبه اٌّجٌٍَّٕ ٝىٓ اٌغل٠ل ا ٟؽ ٟػٓ١
إٌؼغخ ،هٍبٌخ ِبعَز١و ا ٟػٍُ اعزّبع اٌؾٚو ،ٞعبِؼخ اٌغيائو .12 ٓ ،2002 ،
(ِٖ)2طف ٝثٛرفّٕٕٛذ ،اٌؼبئٍخ اٌغيائو٠خ:اٌزطٛه  ٚاٌقٖبئٔ اٌؾل٠ضخ ،كٛ٠اْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ ،اٌغيائو،

 .14ٓ ،1984

Andreé Michel, Famille_- industralisation-logement, centre national de la recherche scientfique, paris 1959.P 55.
(ِ)4ؾ ٟ١اٌل ٓ٠أؽّل ؽَ ،ٓ١اٌزْٕئخ اٍ٤و٠خ ٚا٤ثٕبم اٌٖغبه ،اٌ١ٙئخ اٌّٖو٠خ اٌؼبِخِٖ ،و .59ٓ ،1988 ،1ٛ ،

180

()3

مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102

األخػرة ءػػع ءػػـ ااػػاظـ االجي اعء ػ ك قػػد را كءػػع كجػػكدة نػػع فػػؿ اا جي لػػات اإلاخػػااء نػػع االػػااـ
كع ر اايارءت كال ء اك ارا م جي ع ف اا جي لات نرع اكاة اا جي ع نرع يلفس

فايه.

كاا بلحظ اػدل ااج ازئػرءءف ءػك كجػكد كقػؼ ػزدكج ك ياػػاقض احػػك ثوػػانيرـ نااش ػ ء ااجزائرءػ
اوخ

ءف ايجاءءف ي ارعءف ك ء ا اارغ نػع اايكانػؽ ػع اظػاـ ااوػءـ اا يكارثػ ااػػذم ءر ػز إاػى

ءكء اا جي ع كنع افس ااكقت ا ءطاؽ عاءه ااثوان ااحدءثػ ذات االحي ػاالت ااوكءػ

ػف اا اػانع

ك اا زاءا اايع ال ءيلرض ااجزائرءكف عاى ااي يع رػا ك ءاػاؾ حػاكالت ااج ػع ػءف ااركء ػ اارخػ ء
اا وررة ك ءف ءكء ااط كح اايع يكاد درج

ااػػذم اػػه

ػػف اا وػػدس اعي ػػاره اا

كخءا ايحوءؽ ااذات.

()1

ف يحوءػؽ ااػذات  .ااركءػ األكاػى يلي ػد عاػػى اا ػكارث

ػػدر ااػػدائـ اركء ػ ااج اع ػ ك ااركء ػ ااثااء ػ يخػػي دـ اايغءءػػر

حءػػث ييجا ػػى ااخ ػػاط دا ػػؿ ءػػذه ااج اع ػ نػػع ااخػػاط األ كء ػ اايػػع يلي ػػد نءرػػا ااحءػػاة االجي اعء ػ
اؤلخرة عاى ج اػ

ػف االبلقػات االجي اعء اا اظ

حءث يوكـ اااخال راـ اا ازؿ اادا اءػ ءا ػا

ءشرؼ اارجاؿ عاى اا راـ اازراعء ك اإلاياجء كاالااء األرض كيكنءر ااغذال كااخػفف شػفؿ عػاـ

كءيجاى ذاؾ نع اايفاءـ ك اايلػاكف ػءف اا جػااءف رغػـ ف ػ ر حجػـ األخػرة زءػادة إاػى يحدءػد اا فااػات
االجي اعء ػ ألنرادءػػا نرػػع ييغءػػر كنػػؽ حاايرػػا االجي اعءػ ػ نػػع ااكخ ػػط
"اا فاا

3ااػػذم يلػػءش نءػػه إذ ف

االخـ كاا ءراث يايوؿ ط ءلءا ف األب إاى اال ف دكف يودـ األـ"

()2

رابعا /الحتمية التكنولوجية لــ مارشال ماكموىان:

(*)

يلد اظرء ااحي ء اايفاكاكجء اكخائؿ اإلعبلـ

ف اااظرءات ااحدءث اايع ظرػرت عػف دكر كخػائؿ

األعبلـ كط ءل يأثءرءا عاى

ياؼ اا جي لات ك يفر ءذه اااظرء

ارشاؿ افاكءاف.

حء ػػث ء ػػؤ ف افاكء ػػاف ػػأف اال ي ارع ػػات اايفاكاكجءػ ػ اا ر ػ ػ ء ػػع ااي ػػع ي ػػؤثر ي ػػأثء انر خاخ ػػءان عا ػػى

اا جي لػػات ك شػػفؿ عػػاـ ك ػػف كجر ػ اظػػر ارشػػاؿ افاكءػػاف ء فػػف ااوػػكؿ ف ءاػػاؾ خػػاك اف ك
طرءوياف اااظر إاى كخائؿ األعبلـ ف حءث:
 ارا كخائؿ ااشر اا لاك ات كاايرنءه كاايلاءـ. -ك ارا جزل ف خاخا اايطكر اايفاكاكجع.

كءوػػكؿ افاكءػػاف ف اايحػػكؿ األخاخػػع نػػع االي ػػاؿ اايفاكاػػكجع ءجلػػؿ اايحػكالت ااف ػرل ي ػػد اػػءس
نوػػط نػػع ااياظػػءـ االجي ػػاعع كافػػف ء ػػا نػػع ااحخاخػػءات اإلاخػػااء

كاااظػػاـ االجي ػػاعع نػػع رءػػه

(ٍٙ)1بَ ثٓ ػبّٛهِ ،وعغ ٍبثك.26ٓ ،
Cladinechaulte,laTerreetfrèreetl’argent,tome1,Alger.O.P.U,1987,p208.
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كااذم ءحدده اا

كف ااذم يح اػه ءػذه ااكخػائؿ ك دكف نرػـ األخػاكب ااػذم يل ػؿ وي ػاه كخػائؿ

األعبلـ ال اخيطءع ف افرـ اايغءرات.

()1

كءوػػكؿ افاكءػػاف ف كخػػائؿ األعػػبلـ اايػػع ءخػػي د را اا جي ػػع ك ء ػػطر إاػػى اخػػي دا را خػػيحدد
ط ءلػ اا جي ػػع كفءػػؼ ءلػػااج شػػافاه ك م كخػػءا جدءػػدة ك ا يػػداد ائلاخػػاف يشػػفؿ ظركنػان جدءػػدة

حءطػ يخػػءطر عاػػى ػػا ءفلاػػه األنػراد ااػػذءف ءلءشػػكف نػػع ظػػؿ ااظػػركؼ كيػػؤثر عاػػى ااطرءوػ اايػػع

ءففػػركف كءل اػػكف كنوػان ارػػا م ف (ااكخػءا ا يػػداد ائلاخػػاف) ك لرنػ فءػػؼ يشػػفؿ اايفاكاكجءػػا اا ءئػ
اا حءط اا اخيطءع ف اخءطر عاءرا كايغاب ي ا ا عاى افكذءا ك قدريرا ااحي ء .
كءلرض افاكءاف ر ع راحؿ يلفس نع رءه يطكر اايارءت اإلاخااع:
رحا

 -1اا رحا ااشفكء فاء

ا ق ؿ اايلاـ م اا رحا ااو اء

)(Totally Oral , Preliterate, Tribalism

 -2رحا فيا اااخت اايع ظررت لد ءك ر نع ااءكااف ااودء

كاخي رت افع عاـ

) (Codification by Script
 -3ع ر ااط اع  :ف خا  1500إاى خا  1900يورء

ا.

 -4ع ر كخائؿ األعبلـ اإلافيركاء  :ف خا  1900يورء ا حيى ااكقت
ك ػػف ءػػـ ػػا جػػال نػػع اظرءػ

ااحااع.

()2

افاكءػػاف عػػف كخػػائؿ االي ػػاؿ اػػه ءوخػػـ ءػػذه ااكخػػائؿ إاػػى (كخػػائؿ

اردة ) ك (كخائؿ خا ا ) كءو د ااكخائؿ اا اردة ياؾ اايع ييطاب ف اا خيو ؿ جرػدا إءجا ءػا نػع
اا شارف كاا لاءش كاالاد اج نءرا

ا ااكخائؿ ااخػا ا نرع ياػؾ ااكخػائؿ ااجػاءزة اا حػددة ارائءػان

ن ػػبل يحي ػػاج ػػف اا ش ػػاءدة ك اا خ ػػي ع إا ػػى جر ػػد ء ػػذؿ ك ش ػػارف ك لاءشػ ػ

كاايافزءكف كخائؿ اردة

ناافيا ػ ػ كااياف ػػكف

ا ااط اع كاإلذاع كااخءا ا نرع كخائؿ خا ا  .كاذا اػـ ءفػف كخػع اا ػرل

ف ءيفػػؽ ػػع فػػؿ ػػا جػػال ػػه افاكءػػاف ػػف نفػػار ءخػ ءرا ءػػك ا ي ػػارات فثػػر ارػػا اظرءػػات كاذا اػػـ
يفف (ااكخءا ءع اارخاا ) ن ف ااكا ح ارا

طر ف جرد داة ازءػادة عػدد ااج ػاءءر ػف ااوػرال

(*) ٚاٌنٌٚٞلا1911 ٛ١ٌٛ٠21 ٟاِ ٟلٕ٠خ أك ِٔٛزٓ ثؤٌجؤب ،وٕلاٚ ،وبْ ٠ؼًّ أٍزبما ٌٍغاخ أ٦غٍ١ي٠اخ ثغبِؼاخ رٛهٔزا ٛثىٕالا٠ٚ ،ؼزجاو ِآ أّاٙو اٌّضمفآ١
ٚٚاٌالٖ رابعو ِّضٍاخ ثزابه٠ـ 1911/7/21ثّلٕ٠اخ أك ِأٛزٓ ثؤٌجؤاب ،اا ٟوٕالاٚ ،وبٔاذ ٚاٌلراٗ ِبوٍ٘ٛبْ ٌٚلِبهّبي.اٟإٌٖف اٌضبٔ ِٓ ٟاٌموْ اٌؼْوٓ٠
أ٦غٍ١ايٚ ٞؽٖاً ػٍا ٝا٤كة ػمبهادٚ.أزَت ِبوٍ٘ٛبْاٌ ٝعبِؼخ ِبٔ١زٛثب ٚوبْ ا ٟاٌجلا٠خ  ٜٕٛ٠كهاٍخ إٌٙلٍاخ ٌٚىٕاٗ ػٍا ٝاٌؼىاٌ ِآ مٌاه كهً
عبِؼابد أِو٠ى١اخِٕٚ ،ان ػابَ 1947ػّاً ِ ،بهً اٌزله ٌ٠ا ٟػالح1943اٌّبعَز١و ػبَ ٚ ،1934ثؼل ؽٖ ٌٗٛػٍ ٝاٌلوزٛهاٖ ِٓ عبِؼخ وبِجوكط ػبَ
وزت ٘بِخ ٘ :ٟأهثؼخ أٍزبما ٌ٣كاة ا ٟعبِؼخ رٛهٔزْٔٚ.ٛوِبوٍ٘ٛبْ ِئبد اٌّمب٨د ا ٟاٌّغ٩دٚ ،إٔله
- The Mechanical Bride.: Folklore of Industrial Man, (1951), The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic
Man (1962), Under Standing Media: The Extensions of Man (1964), The Medium is The Message: An Inventory of
Effects (1967).
(ِ )1ب٘و ِجبهن ،رىٌٕٛٛع١ب ٍٚبئً ا٤ػٚ َ٩رؤص١و٘ب ػٍ ٝاٌّغزّؼبد (ٔظو٠خ ِبهّبي ِبوٍ٘ٛبْ)ْٔ ،و :
 ،2016-02-21ػٍ ٝاٌواث ،http://onepiece.byethost3.com:ٜربه٠ـ اٍ٨زوعبع.2018/11/25:

(ٔ )2فٌ اٌّىبْ.
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كاا خػػي لءف كاا شػػاءدءف كاذا فػػاف ػػف اا ػػلب ءجػػاد داءػػؿ قػػكل ال ث ػػات ءػػذه األنفػػار ك رن ػػرا
نأارا عاى األقؿ يجلااا ايخالؿ ع ا إذا فاات كخائؿ األعبلـ ارا ااودرة عاى يغءءر اإلاخاف.
كنع ااكقت ااذم ءشءر نءه افاكءاف إاػى ف كخػائؿ األعػبلـ اإلافيركاءػ خػاعدت نػع ااف ػاش اافػرة
ػ حت يك ػػؼ ػ ػ ( ااورء ػ االاا ء ػ

األر ػػء كيوا ػػرا نػػع ااز ػػاف كاا فػػاف حيػػى

Global

) Villageك اايااع زاد كعع اإلاخاف خػؤكاءيه إاػى درجػ ق ػكل نأاػه ءػرل ء ػا ف ءػذه ااحااػ
ااجدءػػدة دت إاػػى ػػا ء فػػف يخ ػ ءيه ػ ػ (ع ػػر ااواػػؽ) ألف ااثػػكرة اإلافيركاء ػ اافكرء ػ ااجدءػػدة يج ػػر
اافػػرد عاػػى االاي ػزاـ كاا شػػارف ل ػػؽ ك غض اااظػػر عػػف كجر ػ اااظػػر اايػػع ءي ااءػػا نكجر ػ اااظػػر
اا ا

ر ػا فػاف و ػدءا اػف يغءػر نػع ع ػر اافرر ػال كاإلافيػركف اآلاػع اافػكرم كر ػا

ااجزئءػ

ءفكف ءذا اارم كغءره ء ثؿ األر ء اايع ا ع ارا فركـ (االكا ) ااذم

ح ءيردد نػع ااخػاكات

األ ءرة كفاف حد اا احثءف قد اخ اه ف ق ؿ ػ ( احظا اايكا ؿ ااح ارم اإلعبل ع).
كيأيع ااوااع اا ا

لياوع ياؾ اااظرء

()1

ػف ف اايفاكاكجءػا نػع حػد ذايرػا يي يػع وػكة اايغءػر نػع

ط ءل االبلقات االجي اعء كااكاقع االجي اعع كءرل خي د ع ءذه اااظرءػ "ااحي ءػ اايفاكاكجءػ "
كاا يفػػائاءف رػػا ارػػا ي اػػؾ وااءػػد اايوػػدـ اا ش ػرء كي ػػلرا ذرءل ػ افشػػارا نػػع اايكا ػػؿ ااحوءوػػع عاػػى
رض ااكاقػػع ااػػذم اػػـ يخػػيطع اا شػرء يحوءوػػه كيلػػده اكعػػا ػػف ااي ػػار اايفاكاكجءػػا عاػػى ااكاقػػع ااػػذم
يلاءشػػه اا شػرء

ػػف حكارػػا نيجػػد ف األنػراد نػػع

ياػػؼ وػػاع األرض نشػػاكا نػػع اايك ػػؿ إاػػى حػػؿ

ء وػػءرـ عاػػى اي ػػاؿ دائػػـ نػػع حػػءف يػػد ات اايفاكاكجءػػا فػػؿ ػػا كيءػػت ػػف قػػكة ايوػػدـ ارػػـ ااحاػػكؿ
ااجذرء اايع يو ػع عاػى ج ءػع اا شػفبلت اايػع يػؤرقرـ كيل ػؿ عاػى يورءػب اا خػانات ػءف شػارؽ
األرض ك غار رػا كءػػذا كحػػده فػػانع ا لياوػع ياػػؾ اااظرءػ  .نػػع حػػءف ءػرل ااػ لض اآل ػػر ااػػذم ء اػػؾ
اظػ ػرة يش ػػاؤ ء ف اايفاكاكجء ػػا ػػا ء ػػع إال داة اف ػػرض اارء اػ ػ كااخ ػػءطرة عا ػػى ااش ػػلكب اا ػػلءف
كااػػيحفـ نػػع قااعػػات األن ػراد نر ػع يوػػكـ اقيحػػاـ حءػػاة اافػػرد ااش
ااحوءوء عاى رض ااكاقع.

()2

ػػء كيفيػػت عبلقايػػه االجي اعء ػ

كاوػ ػػد ػ ػػدت كخػ ػػائؿ اإلعػ ػػبلـ اإلافيركاء ػ ػ يغءء ػ ػ ار ف ء ػ ػ ار نػ ػػع يكزءػ ػػع اإلدراؾ ااحخػ ػػع ك ف ػ ػػا ءخ ػ ػ ءرا

“ افاكءػػاف” اخ ػ اااكح ػ ك اا في ػ اشػػاءدءا ػػف ػػبلؿ حاخ ػ كاحػػدة كءػػع اارؤء ػ

ػػا ااخػػءا ا

)(Sensory Ratiosاخػي داـ ااحػكاس كاايافزءػكف نيجػذ اا اػءس كاخػط اا شػاءدة افػف االخػي اع
ء ػػا كيلػػدؿ كخػػائؿ اإلعػػبلـ ااظػػركؼ اا حءطػ اػػا ألارػػا يجلػػؿ اخػػب اخػػي داـ حكاخػػاا ييغءػػر نػػع

( )1حممد جاسم فلحي املوسوي ،نظريات االتصال واإلعالم اجلماهريي ،على الرابطhttp://www.ao-academy.org/wesima_articles/library-20060523- :
456.htmlتاريخ الولوج ،2018/11/21 :على الساعة .18:04

( )2نفس املكان.
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ع اء اإلدراؾ ا يداد م حاخػ ءلػدؿ ااطرءوػ اايػع اففػر كال ػؿ وي ػاءا ف ػا ءلػدؿ ا يػداد ياػؾ
ااحكاس ااطرءو اايع ادرؾ را االااـ كحءا ا ييغءر ياؾ اااخب يغءر اإلاخاف.
كءػرل “ افاكءػاف” ف اخػي داـ ااحػكاس رػذا

كخائؿ اإلعبلـ ااجدءدة يحءط اا كييطاب اا خاء

ااكجكد ااذم ءلي د عاى اخيغبلؿ اافرد احكاس فثءرة ءرجع اا إاػى يأفءػد اارجػؿ اا ػدائع عاػى ااا ػس
اايػػع ءلي رءػػا داة ااحػػس األكاػػى ااح ػكاس اااكح ػ ك اا في ػ اشػػاءدءا ػػف ػػبلؿ حاخ ػ كاحػػدة كءػػع
اارؤء

ا ااخءا ا كاايافزءكف نيجذ اف (ألارا ييفكف ف يبلقع ااحكاس).

كءاػػا ء فػػف ااوػػكؿ ف " افاكءػػاف" ءلي ػػر ف يػػأثءر ااكخػػءا افخػػرا اػػانع ك فءػػد إال ف يػػأثءرات اارخػػاا

افخرا ياكع فثر ف ااكخءا افخرا حءث ال ء فف ن ؿ كاحدة عف األ ػرل ناأل ػار نػع ااػرم
ءع األ ار

رؼ اااظر عف ااكخءا اايع ياوؿ را.

ف ػػا ف ءاػػاؾ حاج ػ إاػػى اايففءػػر نػػع ك ػػكع اا ءػػاؿ ااػػذم ءحيػػاج إاػػى اػػكع ػػا ػػف االي ػػاؿ كءػػك
األ ر ااذم افت “ افاكءػاف” اظاراػا إاءػه نراػاؾ ػف ءوػكؿ ف قػدر اا ءػاؿ ااػذم يحيػاج إاءػه يرج ػ
اا ط كع إاى

كر كاقلء ف ر ف ذاؾ ااذم ييطا ه شاءدة اايافزءػكف ف ػا ف ءاػاؾ ػف ءوػكؿ ف

غءػػاب اا ػػكت نػػع األنػػبلـ اا ػػا ي ءحيػػاج إاػػى ءػػاؿ ف ػػر ػػف اا ءػػاؿ ااػػذم يحيػػاج إاءػػه األنػػبلـ
ااااطو .
خامسا /الحتمية القيمية لـــ عزي عبد الرحمان:

(*)

قراءة في السياق ،المبررات ،والمنيج:

ءو ػػد عػػزم ع ػػد اارح ػػاف ػػف ااحي ءػ اعي ػػار يغءػػر كاحػػد اػػه اا حػػرؾ األخػػاس نػػع يفخػػءر ك نرػػـ
م ظ ػػاءرة كاا يغء ػػر ااػ ػرئءس ن ػػع ء ػػذه اااظرءػ ػ ء ػػك ااوء ػ ػ ( )valueػػا ااظ ػػاءرة ن ػػي ص اإلع ػػبلـ

كاالي اؿ م ف ااظاءرة اإلعبل ء يفخر كيفرـ ف حءث قر را ك لدءا عف ااوء .
كءطػػرح عػػزم اظرءػ

ااحي ءػ ااوء ءػ نػػع اإلعػػبلـ كاايػػع ياطاػػؽ ػػف " ف ااوػػءـ ااخػػائدة نػػع اا جي ػػع
ؿ اا جي ع اا خي د

ءع اايع يحدد اكع ااكخءا ك ااوااة كيل ر عف

نءرا".

كءوكؿ عزم ع ػد اارح ػاف ف اايػأثر ءفػكف اءجا ءػا إذا "فااػت حيكءػات كخػائؿ اإلعػبلـ كثءوػ اا ػا
ااوء ػ

ف ر.

كفا ػػا فااػػت ااكثػػائؽ اشػػد فػػاف اايػػأثءر اءجا ءػػا كاذا فػػاف اال يلػػاد ف ػػر فػػاف اايػػأثءر ااخػػا ع

كيخياد ااحي ء ااوء ء ائلعبلـ عاى ف يفاكاكجءا االي اؿ ءع اا يغءػر األخاخػع نػع يفخػءر آاءػات
اايطكر االجي اعع ف ا جال نع اظرء ااحي ء اايفاكاكجءػ ا ارشػاؿ افاكءػاف ااػذم قخػـ اال ػكر
اا شرء إاى ثبلث ع كر كي اؼ ااحي ء ااوء ء

ف ءـ اااظرءات االي ااء نػع ااكقػت ااػراءف"

كاف فػػؿ ااد ارخػػات ااغر ءػ كحيػػى االر ءػ ااطاوػػت ػػف نفػػار افاكءػػاف دكا ػػا ارعػػاة ابل ػػيبلؼ نػػع
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االاي ػػال ااح ػػارم ػػف جرػ يوػػدءس ءػػذه اااظرءػ كغاػػؽ ػػاب االجيرػػاد كااياظءػػر ااظػػاءرة االي ػػااء
كاإلعبل ء نع اا بلد االر ء االخبل ء .

()1

كال شػػؾ ف ف ػػؿ اح ػػث -ف ػػا ش ػػار ع ػػد اا ػػرح ف ع ػػزم افخ ػػه -ي ػػأثر (ع ػػف كع ػػع ك غء ػػر كع ػػع)
افءي ػػه كيجر ي ػػه ك ج كعػ ػ

ػػف اا ػػؤثرات ااثوانءػ ػ اا يل ػػددة فاا ف ػػاف كااز ػػاف.

ا ػػذاؾ ن ػػإف نف ػػر

اا ركنءخكر عزم اـ ءفف اءاف ؿ عف اا ءئ اايع اشػأ كيرعػرع نءرػا نوػد ذفػر اػه نطػـ نػع ءئػ ( اػع
كرثػػءبلف األ ازءغء ػ ااكاقل ػ شػػرؽ ااج ازئػػر ك اا ػ ط كالء ػ خػػطءؼ) فل ػ اايلػػااءـ اادءاء ػ كحفػػظ
ااورآف .ف ا ف إقا يه أ رءفا لض ااكقت كاحيفافه اا اشر ػع ي ػاع

ياػؼ اااظرءػات جلاػه -

ف ػػا اعيػػرؼ ػػذاؾ ءػػك افخػػه -ءػػد ؿ إاػػى جػػاؿ ااياظءػػر نػػع االي ػػاؿ يحػػت يػػأثءر لػػض دكات
اا ارجءػ ػ ااغر ءػ ػ  .كق ػػد رل ف ذا ػػؾ ػ ػ ار عادء ػػا إذا اعي را ػػا ف اا ارجءػ ػ يكا ػػد دكات ك (طرءوػ ػ )

عوبلاءػ ك كاقلءػ نػػع ااك ػػكؿ إاػػى ج كعػ

ػػف ااحوػػائؽ اااخػ ء  .نػػاألدكات ي اػػؾ جػػاال خػػيوبل

م حاءدا اخ ءا .كقد فايه ياؾ األدكات ف اااظر إاى ااػذات كااثوانػ

ػف زاكءػ

ارجءػ

ػا حفٌػزه

كاخػػيكقفيه إخػػرا ات اا ػؾ ػػف ا ػػع ءػػف

ااا ػ ش نػػع ااي ػراث نػػدرس ا ػػف اػػدكف كاااظرء ػ ااغر ء ػ
ٌ
اؼ عا ؿ اإلعػبلـ إاػى االاا ػر األ ػرل اا فكاػ ااظرءيػه (اإلاخػاف كاايػراب كااز ػاف) .كرغػـ ف
إخرا ات االا ال اا خا ءف األكائؿ نع اظرء االي اؿ غءػر كا ػح إال ف ع ػد ااػرح ف عػزم كجػد
نع ااءجرـ ا فاف خادا خاخءا نع يطكءر اظرءيه.
كءؤفد اا احث ادءس اكاءس عاى ف اا ففر االي ااع ع د اارح ف عػزم ال ءطػرح افخػه "يأ ػءاءا"
ا يكا ػع عاءػه ففػرك األخػا

ػف ثػاؿ ركاد درخػ ( لرػد ااففػر اإلخػبل ع) رراػدف نءرجءاءػا

ع اه فاف اخاكات خياذا ااجا ل االاا ء اإلخبل ء فكاالا كر اايع اعي رءا فثءركف كئػؿ نفػر
األخػػا

ااحػػدءث كءػػرل ف إ ػػفال األخػػا

كاا كؼ ف االاد اج نع اآل ر.

()2

عاػػى اا لرن ػ اا كجػػكدة ءػػك ػػف ػػاب اافخػػؿ ااففػػرم

(*) ﺘﺤﺼي اٌّفىو ﻤﻔﻜه اٌـﺠىاﺌه ٞﻋﺒك اٌوﺤﻤﺎْ ﻋى ٞﻋﻠﻰﺸﻬﺎكح اٌٍَ١بٌٔ ا ٟاٌٖؾباخ ﻓﻲﻤْ ﺠﺎﻤﻌﺔاٌغياﺌه ﻋﺎَ ٚ 1977ﻋﻠﻰﺸﻬﺎكح اٌّبﺠﺴﺘﻴه ﻓﻲ
اٌٖؾباخ ﻋﺎَٚ 1980ﻋﻠﻰ ّٙبكح اٌلوزٛهاٖ اٌٛٛ١ٍٍٛ ٟع١ب ا٦ػ 1985 َ٩ﻤْ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨٚهس ﺘﻜﺴﺎً ﺒﺄﻤهﻴﻜﺎٚ ،لجً مٌه ﻋﻤي أٍزبم ﻤﺤهها (ﺘﻐٛﻴﺔ
ا٤فجبه اٌّؾٍ١خ)ﻓﻲﺠهﻴكح "اٌْؼت"(١ِٛ٠خ عيائو٠خ)ٌّلح ﺴﻨﺘﻴْ ٚﺘﺠﺎٚى ﺨﺒهﺘﻪﻓﻲاٌزلهٚ ٌ٠اٌجؾش ٚاّ٦واف  24ﺴﻨﺔ ،ام ﻋﻤي وّلهً ٌّلح 3
ﺴﻨٚاد ﻓﻲﺠﺎﻤﻌﺔﻨٚهس ﺘﻜﺴﺎً ،ﺜَ وؤٍزبم ﻤﺴﺎﻋك ﻓﺄﺴﺘﺎم ﻤﺸﺎهن ﻓﺄﺴﺘﺎم ٌّلح 11ﺴﻨﺔﺒﻤﻌﻬك ﻋﻠ َٚاﻹﻋﻼَ  ٚا٨رٖبي ثغبِؼخ اٌغيائو ﺜَ ،أٍزبم ٌّلح 3
ﺴﻨٚاد ﺒﻘﺴَ ا٨رٖبي ثبٌغبِؼخ اٌؼبٌّ١خ ا١ِ٩ٍ٨خ ثّبٌ١ي٠ب ،ﺜَ أٍزبم ﺒﻘﺴَ اﻹﻋﻼَ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔاٌٍّه ﺴﻌٚك ٌّلح  4ﺴﻨٚاد ،أﺴﺘﺎم ﺒﻘﺴَ ا٨رٖبي اٌغّب٘١وٞ
ﺒﺠﺎﻤﻌﺔاﻹﻤﺎهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح ٌّلح 4ﺴﻨٚاد ،ﺜَ أﺴﺘﺎم ﺒﻜﻠﻴﺔا٨رٖبي ثغبِؼخ اٌْبهلخ ﻤﻨم 2006إٌِٛ٠ ٝب ٘نا .
()1ػي ٞػجل اٌوؽّبْ ،كهاٍبد أ ٟظو٠خ ا٨رٖبي ٔؾ ٛاىو اػِ ِٟ٩زّ١يِ ،ووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ ،ث١وٚد .6-5ٓ ،2003 ،
( ٌ١ٌٔٛ)2ثبك،ٌ٠ا٦ػٚ َ٩اٌؾزّ١خ اٌم١ّ١خ (لوامح رؼو٠ف١خ ٍو٠ؼخ)ْٔ ،و ،2011/07/28:ػٍ ٝاٌواث:ٜ
 ،https://badislounis.blogspot.com/2011/07/blog-post_28.htmlربه٠ـ اٍ٨زوعبع ،2018/11/26:ػٍ ٝاٌَبػخ ،pd.11:55:ػٍٝ
اٌواة

185

مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102

كذفػػر ا ػػءر ػػكعاع اارف ػػائز األخاخ ػػء ااحي ءػ ػ ااوء ءػ ػ ن ػػع اإلع ػػبلـ ن ػػع ل ػػض د ارخ ػػايه كء ػػك ػػا
كاايع اخياد عاءرا ف اا وار اا اءكء

ا طاح عاءه " فايءح" اااظرء

حءػث يي ثػؿ ءػذه اا فػايءح

نع ر ع اواط خاخء ادرجرا نء ا ءاع:
ف عاا ر اا اال اايااء :

 -1إف اظرء ااحي ء ااوء ء نع اإلعبلـ ف اء يي
 -عاكـ اإلعبلـ كاالي اؿ ف ادة اـ.

ب -ااففر االجي اعع اا لا ر نع ااورف االشرءف ف ادة خيكردة.
ج -اايراث االر ع اإلخبل ع عاى خ ءؿ االجيراد كاءس اااوؿ ف ادة حاء .
د -ااورآف اافرءـ ثا االخ ات ااذم ء خؾ اااظرء إحفاـ.

 -2خ وء اااظرء ففؿ عاػى األجػزال :ناظرءػ ااحي ءػ ااوء ءػ نػع اإلعػبلـ ءػع ذاػؾ اافػؿ اا رفػب
ف دراخات ك حاث اظرء ع د ااػرح ف عػزم كءخػيحءؿ نر رػا ػا اػـ ءفػف ءاػاؾ إا ػاـ لػدد لي ػر
ػػف د ارخػػايه اايػػع يزءػػد عػػف

خػػءف د ارخ ػ ياطاػػؽ فارػػا يورء ػػا ػػف إشػػفااء كاحػػدة ءػػع فءفء ػ نرػػـ

ااظاءرة االي ااء كاإلعبل ء نر ا قء ءا كح ارءا.

 -3خ وء االبلق عاى األجزال ك ااوء

اا حددة ارا :يي ح ءذه اااظرء فثر عاػد إ لاااػا اااظػر

نع االبلق اايع يحفـ دراخات عزم ع ػد ااػرح ف ألف ذاػؾ خػءوكد إاػى اايغاغػؿ نػع ااػدكا ؿ كيكاءػد
اا لااع اال ءو اااظرء ( )...كيلي ر ااوء
كيجلارا خاقط ال ييحرؾ إال

ءع ااحاوػ ك االبلقػ اءكءػا اايػع ي خػؾ حػاث اا ففػر

ف دائرة اااظرء .

()1

إف عاا ػ ػػر اظرء ػ ػ ااحي ء ػ ػ ااوء ء ػ ػ ال يح ػ ػػؿ م لاػ ػػى إال نػ ػػع إطػ ػػار ااخػ ػػءاؽ االػ ػػاـ؛ م ءجػ ػػب
اخيح ػػار االكا ػ ػػؿ االجي اعءػ ػ كااثوانءػ ػ كااح ػ ػػارء كاايارء ءػ ػ اايػ ػػع خػ ػػاعدت عاػ ػػى ي اػ ػػكر ءػ ػػذه

اااظرء .
ك ياطاؽ اااظرء

ف انيراض خػاس ءلي ػر اإلعػبلـ رخػاا ك ءػـ لءػار نػع يوءػءـ اارخػاا ءػك ااوء ػ

اايػػع يا ػػع خاخػػا ػػف اا ليوػػد .كاػػذاؾ نػػإف يػػأثءر كخػػائؿ اإلعػػبلـ ءفػػكف إءجا ءػػا إذا فااػػت حيكءايرػػا
كثءو اا ا ااوءـ كفا ا فاات ااكثائؽ شػد فػاف اايػأثءر إءجا ءػا .ك اا وا ػؿ ءفػكف اايػأثءر خػا ءا إذا

فاات اا حيكءات ال ييوءد أء قء

ك ييااقض ع ااوء

كفا ا فاف اال يلػاد عػف ااوء ػ ف ػر فػاف

اايػػأثءر ااخػػا ع فثػػر .كءلي ػػر فرػػكـ ااخػػااب كاا كجػػب ػػف ػػءف اا فػػاءءـ ااجدءػػدة اايػػع قػػد را ع ػػد
ااػ ػػرح ف عػ ػػزم اإل ػ ػػان إاػ ػػى اا ءػ ػػاؿ اإلعبل ػ ػػع (نػ ػػع وا ػ ػػؿ ااػ ػػرم االػ ػػاـ) كااػ ػػز ف اإلعبل ػ ػػع
كاارخػ ػ اؿ اإلعبل ػػع اار ػػزم كااك ػػع ك اا ء ػػاؿ "كااي لو ػػؿ" ( ػػف اخ ػػي داـ االو ػػؿ) كنل ػػؿ ااخػ ػ ع
كاا

ر كاا اء ااوء ء كغءرءا .كءع ثا

احث نرعء ءريفز عاءرا اااخؽ اافاع كءك اااظرء .

( ٌ١ٌٔٛ)1ثبك،ٌ٠رؾل٠بد رٛاعٗ ٔظو٠خ اٌؾزّ١خ اٌم١ّ١خ ا ٟا٦ػ َ٩كهاٍخ ٔمل٠خ ِمبهٔخِ ،مبي ِْٕٛه ttps://www.researchgate.net:ربه٠ـ
اٍ٨زوعبع ،208/11/22:ػٍ ٝاٌَبػخ.314ٓ ،17:40:
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كءرل ادءس اكاءس ف ءـ اارفائز –اا دئء  -اايع يوكـ عاءرا اااظرءػ نيي ثػؿ حخػب ع ػد ااػرح ف
عزم نع:
ف ءفكف االي اؿ اا لا ك ا ثوا ف األ لاد ااثوانء ااح ارء اايع ءاي ع إاءرا اا جي ع.



ف ءفػ ػ ػػكف االي ػ ػ ػػاؿ يفا اءػ ػ ػػا؛ نءي ػ ػ ػ ف االي ػ ػ ػػاؿ ااخ ػ ػ ػ لع اا



ااش

ع ع اايرفءز عاى اا فيكب ألاه ف خس قءاـ ااح ارات.

ف ءفػكف االي ػػاؿ قائ ػػا عاػػى شػػارف كاعءػ



ػ ػ ػػرم كاا فيػ ػ ػػكب كااشػ ػ ػػفكم

ػػف طػػرؼ ااج رػػكر اا خػػيو ؿ ال ف ءفػػكف حادءػػا

يخاطا.

ف ءفكف االي اؿ دائ ا حا بل ااوءـ ااثوانء كااركحء اايع يػدنع اإلاخػاف كاا جي ػع إاػى االريوػال



كااخ ك.

()1

سادسا /األسرة المسممة بين سقف الحتمية القيمة و إكراىات الحتمية التكنولوجية في اإلعالم
الجديد:
الحتمٌة القٌمٌة

الحتمٌة التكنولوجٌة

 -1الحوار جله االٌجابً.
 -2القٌم جلها تكون الموجبة.
 -3الحوار والتواصل األسري.
 -4المرجعٌة االتصالٌة مستمدة من الدٌن اإلسالمً
والسنة النبوٌة.
 -5االحترام المتبادل مطلق.
 -6البٌئة االجتماعٌة.
 -7التسامح داخل األسرةٌ ،قوم على نسق من
العالقات بٌن أفرادها.
 -8وجود مناخ اسري.
 -9المشاركة األسرٌة فعلٌا.
ٌ -10كون االتصال نابعا من األبعاد الحضارٌة التً
ٌنتمً إلٌها المجتمع.
ٌ -11كون االتصال تكاملٌا.

ٌ -1مكن أن ٌكون الحوار اٌجابً أو سلبً معا.
ٌ -2مكن للقٌم أن تكون موجبة أو سالبة.
 -3التنافر وضعف االتصال األسري.
 -4المرجعٌة مستمدة من التطور التكنولوجً والوسٌلة
االتصالٌة.
 -5الحوار المتبادل نسبً.
 -6البٌئة الرقمٌة.
 -7التسامح داخل األسرة ٌقوم على نسق تكنولوجً بٌن
األفراد.
 -8إمكانٌة عدم وجود مناخ أسري.
 -9المشاركة تكون تكنولوجٌا عن طرٌق الوسٌلة.
 -10على العكس من ذلك ٌكون االتصال نابعا من التكنولوجٌا
وكذا اختالط الثقافات.
 -11قد ٌكون االتصال غٌر متكامل.

خاتمـــــــة:
ءلي ر اإلعبلـ ع ك ا كاإلعبلـ ااجدءد عاى كجه اا
ااثوان

كص داة ناعا

ف دكات اشر كيرخءت

ا ءجلؿ ج ءع األنراد كاا جي لات نع دائرة كحاو كاحدة ف اايكا ؿ كااي ار ط ع ل را

( )1املرجع نفسه ،ص.315
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كاا كركث ااثوانع كاالادات كاايوااءد حءث ييدا ؿ األدءاف

اا لض رغـ ا يبلؼ االوءدة اادءاء

كاا يودات كيي ازج ااثوانات كاالادات كاايوااءد اء اؽ ااا زءجا ثوانءا نرءدا ف اكعه كال ءيكانؽ
ع دءااا ااحاءؼ كثوانياا كءكءياا

اذاؾ ءلد اإلعبلـ ااجدءد خبلح ذك حدءف حءث ف االخي داـ
ا ءاه كرخائاه االءجا ء اارادن كاايع يي اشع ع

األ ثؿ اه كاالءجا ع كاايلرض إاى حيكءايه ك

دءااا اإلخبل ع ااحاءؼ يلزز ف اايكا ؿ األخرم كفذا ءرخت اا ادئ اادءاء كاإلاخااء
كاأل بلقء ااوء ء اافرد كاألخرة كاا جي ع اإلخبل ع عاى حد خكال.
ا نع شوه ااخا ع اا يلارض كاا ياانر ع دءااا اإلخبل ع كعاداياا كيوااءداا كءكءياا نيلي ر
ياؼ اايفاكاكجءات عا

االكا

كاإلعبلـ ااجدءد( االكا

اارق ء

اايفاكاكجءا ااحدءث ائلعبلـ

كاالي اؿ إعبلـ اا كاطف إعبلـ اااحف اإلعبلـ اارق ع اإلعبلـ اايفاعاع ااكخائط ااجدءدة
االايراءت كااف ال ااخء رااع)

االالاب االافيركاء

ياؼ ءكءاياا كيوااءداا كقء اا اادءاء االخبل ء

ار طء ار نع كقياا ااراءف ءارؾ كءذكب

اذا كجب يفايؼ ااج ءع ف جؿ اشر ااكعع

اايفاكاكجع كاإلعبل ع ااحدءث ف جؿ كاجر اا د ااثوانع كاالاا ع ا ياؼ ااثوانات
ثوانياا نع

راع ال يااءع ع

ثوانءا ا يءاز ا

ياؼ ااثوانات االاا ء ااغر ء كاايع

ا ءجلؿ

حت غزكا يفاكاكجءا

نع ااخاكات ااواءا األ ءرة كءذا ا ءجلؿ اآل ال كااكاادءف نع حءرة ف رءـ

ايجاه كالدءـ كفذا اا جي ع اإلخبل ع إزال ش ا ه كفذا اآلثار ااخا ء اايع د ات إاى ءكياا دكف
اخيئذاف كدكف خا ؽ إاذار ايفكف جزلا ال ءيجز نع حءاياا ااءك ء

ك ا زاد ااطءف ا ءك راق

األكاءال ألكالدءـ.

فاف ا از ا عاءاا حااءا فااا دكف اخيثاال ك ع جركد ج ارة ف جؿ ااحفاظ عاى اا كركث اادءاع

ااثوانع كاالجي اعع كاأل بلقع كعاداياا كيوااءداا كياوارا كيش ءلرا ألكالداا كاشر ااكعع ااوء ع
اادءاع ءارـ نع األخرة كاا جي ع
اا فااء كااز ااء

قائمة المراجع:

ا

نع ظؿ اا ءئ اارق ء ااراءا كاايع ال يليرؼ ال ااحدكد

ف ا ال يليرؼ ااوءـ كاأل بلؽ كاادءااات.

 .1اكاءس ادءس يحدءات يكاجػه اظرءػ ااحي ءػ ااوء ءػ نػع اإلعػبلـ د ارخػ اودءػ

واراػ

وػاؿ اشػكر pdf

عاى اا ار ط ttps://www.researchgate.net :يارءت االخيرجاع.208/11/22 :

 .2اػػكاءس ػػادءس اإلعػػبلـ كااحي ء ػ ااوء ء ػ (قػػرالة يلرءفء ػ خػ ػرءل ) اشػػر 2011/07/28 :عاػػى ااػػ ار ط:
 https://badislounis.blogspot.com/2011/07/blog-post_28.htmlيػ ػ ػ ػ ػ ػػارءت االخػ ػ ػ ػ ػ ػػيرجاع:

.2018/11/26

 .3عزم ع د اارح اف( :)2003دراخات نع اظرء االي اؿ احك نفر إعبل ػع ي ءػز
االر ء

ءركت.
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 .4ح ػػد جاخػػـ ناحػػع اا كخػػكم اظرءػػات االي ػػاؿ كاإلعػػبلـ ااج ػػاءءرم عاػػى اا ػ ار طhttp://www.ao- :
academy.org/wesima_articles/library-20060523-456.htmlي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارءت ااكا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكج:

.2018/11/21

 .5اءر ارؾ يفاكاكجءا كخائؿ األعبلـ كيأثءرءا عاى اا جي لات (اظرء

ارشاؿ افاكءاف) اشر:

 2016-02-21عا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ااػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ار ط http://onepiece.byethost3.com :ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارءت االخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيرجاع:
..2018/11/25

 .6حءػػع ااػػدءف ح ػػد حخػػءف( :)1988ااياشػػئ األخ ػرء كاأل اػػال اا ػػغار اارءئ ػ اا

ػػر

ػرء االا ػ

ط.1

 .7عاطؼ غءث( :)1967عاـ اجي اع اااظـ ءركت

ءركت دار اا لارؼ.

 .8خراـ ػف عاشػكر( :)2002اايػػفثءؼ ادا اػػع اا خػفف ااجدءػػد عبلقيػػه ػزكاج األ اػػال .د ارخػ ك ػػفء افءفءػ
اايلدءؿ نع إطار اا اى اا خفف ااجدءد نع حع عءف ااالج

جا ل ااجزائر.

.9

رخاا

ػ ػػطفى كيفاكشػ ػػات( :)1984االائا ػ ػ ااجزائرء ػ ػ  :اايطػ ػػكر ك اا
ااجا لء

اجخيءر نع عاػـ اجي ػاع ااح ػرم

ػ ػػائص ااحدءث ػ ػ

دء ػ ػكاف اا ط كعػ ػػات

ااجزائر.

industralisation-logement, centre national de la :Andreé Michel, Famille(1959) .10
recherche scientfique, paris.

.la Terre et frère et l’argent, to me 1,Alger .O .P.U:Cladine chaulte(1987) .11

.12

ػا رءف ااخػلك

ػا لاػى ااوػءـ اإلخػبل ء

 27اػكن ر  2016عاػى ااخػاع  12:27عاػى

اا ار ط https://mawdoo3.com :يارءت ااكاكج.2018/11/26 :

.13

ر

ػػاف اا ػ اغ( :)1998األحفػػاـ اايوكء ء ػ نػػع ااج ػػاؿ كاأل ػػبلؽ دار ااكنػػال اػػداءا ااط اع ػ

كاااشر اإلخفادرء .

.14

ع د اهلل خف كخع( :)1999ع ر االكا ػ ااػدكر كاايحػدءات ااجدءػدة ااػدار ااجا لءػ

ءػركت

ا ااف.

.15
.16

خػ ءر الػػرج( :)2007دكر اايافزءػػكف نػػع يشػػفءؿ ااوػػءـ ااج ااء ػ اػػدل ااش ػ اب ااجػػا لع ااج ازئػػرم
طركح دفيكراه نع عاكـ اإلعبلـ كاالي اؿ فاء االاكـ ااخءاخء كاإلعبلـ جا ل ااجزائر.
)Sur la valeur esthétique et ses conditions. In: :Pietro Romano(1937

Deuxième congrès international d’esthétique et de science de l’art. Tome I.

Paris: Librairie Felix Alcan.

.17

عاػى األ

ءا عادؿ خاء اف ااخءد( :)2009ء ػ
ػائع اا في ػ

ح ػد اءفػ ع ػد االػااع ااشػ فات االجي اعءػ كيأثءرءػا

د ارخػ شػا ا اايكاجػد كاالخػي داـ ا كقػع اافءخػ كؾ

حاكاف.
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.18

عادؿ نيحع حخءف( :)2011كخائؿ االي اؿ ااحدءث

كاايكزءع ااواءرة

.19

ف ااجرءػدة إاػى اافءخػ كؾ االر ػع اااشػر

ر.

عا ػػع اء ػػؿ ش ػػورة ( :)2014اإلع ػػبلـ ااجدء ػػد شػ ػ فات اايكا ػػؿ االجي ػػاعع دار خ ػػا

اااش ػػر

كاايكزءع ط 1ع اف األردف.

.20

خ ػػحء عا ػػى ج كعػ ػ

األ اء

.21

ح ػ ػػد خلء ػ ػػد آؿ عء ػ ػػاش ااشر ػ ارا ػ ػ ػػع( :)2006ث ػػر االكا ػ ػ عا ػػى فر ػػكـ األ ػػف اا ػػكطاع د ارخػ ػ

ػػف األف ػػادء ءءف ن ػػع دءاػ ػ اارء ػػاض رخ ػػاا ااء ػػؿ درجػ ػ اا اجخ ػػيءر ن ػػع ااوء ػػادة

جا ل ااءؼ االر ء االاكـ األ اء

ااخلكدء .

)«La presse électronique en Tunisie: acteurs :Sadok Hammami,( 2006

présentation du dossier « la presse électronique », note de pratiques» et
juillet Décembre. Revue Tunisiennede communication, N°46

.22

ح د اافػايح ح ػدم كآ ػركف( :)2011يفاكاكجءػا االي ػاؿ كاإلعػبلـ ااحدءثػ االخػي داـ كاايػأثءر

ط 1فاكز ااحف

.23

اااشر كاايكزءع ااجزائر.

واؿ اشر عاى

فح  www.pcmag.com :يارءت ااكاكج.2018/11/12 :

عاػ ػ ػػع ح ػ ػ ػػد ااءلوػ ػ ػػكب ااوػ ػ ػػءـ اإلخػ ػ ػػبل ء كيػ ػ ػػأثءرات اا حػ ػ ػػءط ااير ػ ػ ػػكم كاالجي ػ ػ ػػاعع عاػ ػ ػػى اا ػ ػ ػ ار ط:

 www.riyadhalelm.com/researches/14/43w_qiam_eslamiah.docيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارءت ااكاػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكج:

.2018/11/27
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المواطنة الرقمية من خالل المواقع اإللكترونية الحزبية والحكومية في
الوطن العربي دراسة في التفاعمية (الجزائر-مصر-البحرين) نموذجا.
Digital citizenship through websites of political
parties and electronic governments in the Arab
world, Study in Interactive (Bahrain, Algeria,
)Egypt

منال قدواح :أستاذ محاضر-أ ،جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة  3الجزائر.

الممخص :
ءي ثؿ ك كع ءذا اا حث نع دراخ االبلق

ءف يغءرم اإلعبلـ اإلافيركاع كاا كاطا نع ااكطف االر ع كقد

يطرقاا اا ؤخخ ااف رل نع اا جي ع كاألفثر يجخءدا ا فاءءـ ااحرء كاا شارف ااخءاخء كغءرءا ف اا فاءءـ
اا يلاو اادء وراطء ال كءع ااحفك
ءذه اا ؤخخ

ؤ ار إاى ن ال اإلعبلـ اإلافيركاع إ ان إاى ااا ط ااثااع كاا ي ثؿ نع دراخ االبلق

اا كاطف كاا اظ ات ااخءاخء ااكخءط

عاى اا كاطا

ف بلؿ إ راز االبلق ءف ءذه األ ءرة كاا كاطف ك

ا

اإلافيركاء االر ء (اا حرءف ااجزائر ك

كارذا ااغرض يـ ا يءار يحاءؿ

كف عءا

االي اؿ اا كقع ي ثات نع اايط ءوات اايواءدء اايفاعاء كاألخااءب ااحدءث

يورء ا.

ءف ااحافـ

ف األحزاب كااحفك ات

ر) ف جؿ قءاس شارف اا كاطف االر ع كيفاعاه ع ااوءادات االاءا.

ك ا ت اادراخ إاى حرص لظـ اا كاقع اا دركخ عاى يكنءر عاا ر يفاعاء
ا عدا خااءب االي اؿ ااش

ءف

ك اايااع ييكجه ءذه ااكرق اا حثء احك إظرار يأثءر اإلعبلـ اإلافيركاع

نء ا ءيلاؽ يأثءره عاى اا اظ ات ااكخءط كءع ياؾ اايع ييكخط االبلق

كاا حفك ءف ثؿ األحزاب ااخءاخء

اا دركخ

ك ا لد ف اايوات

ع كاايع رفز عاءرا اا كقع ااحفك ع

كاايع ي

ياف يخ ح اا خي د ءف

ايرا فؿ كاقع االءا

كرة ف ءرة كاخي دـ فؿ ا اطرا

الكممات المفتاحية:
كاطا رق ء -دء وراطء رق ء  -حفك ات اافيركاء  -كاقع اافيركاء حز ء  -شارف خءاخء .
Abstract :The present work deals with the relationship between electronic media and
Citizenship in the Arab world, It focuses on the most important institution in the
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society, It is the government, We will highlight the existing relationship between the
government and the citizens, especially in a time where this institution has switched to
use electronic media, We will also study the existing relationship between the citizen
and the intermediary political institutions, This is the case for political parties.
In order to compare between the content of the studied website, we will rely on an
analytic methodology, the sample consists in a number of the most efficient
governmental website in the Arab world (Bahrain), In addition to a sample of websites
that represent some political parties in the Arab world (in Algeria, and Egypt). The latter
websites have been selected intentionally .
The study concluded that The majority of these websites have provided to the user
multiple means of communication, including the traditional interactive applications and
the modern methods ; Concerning the personal communication methods, it was only
available on the governmental website.
Key words :
Digital Citizenship Ŕ Digital Democracy Ŕ Electronic Governments Ŕ Party Websites Ŕ
Political Participation.

مقدمة:
يلءد اظك

اإلعبلـ اا ايشر ااءكـ

ءاغ

لاى اا كاطا اافاعا

كا

حبلؿ اا واءءس اا لءارء

اا شارف " ف ااي كءت كاا شارف نع االجي اعات كنع اا ج كعات ااااشط خءاخءان كاجي اعءان نع

ظ ٌؿ اا اا رة اإلافيركاء كاالحيجاجات االجي اعء كاإلعجاب )(Like

كاقع ك

كر كاايواخـ"

حءث يفيح جاالت اا شارف ااجدءدة ءذه نر ان كاخل ا وار ات جدءدة ك يفرة اايلاءـ كاايلاٌـ عف

اا شارف ااخءاخء نع إطار ا ات كيفاكاكجءات اإلعبلـ ااجدءد كاايع كجدت فرك ا جدءدا
اا كاطا اارق ء اافاعا نع ظؿ اادء وراطء اايشارفء كاايع ياحيرا ااواكات االر ء ائلعبلـ
ااجدءد ك ف ء را اا كاقع ااحز ء كااحفك ء .
كرغـ اا لرن اا خ و عاى خس عا ء أف عدءد اا كاقع االر ء اـ يريؽ لد إاى يطاع اا ي فح
االر ع عاى ااش ف إال ارا حووت شكطا ال أس ه نع اا كض نع اح
نود

ك

فف اا كاطف االر ع ع ر ءذه ااثكرة ف ءيزكد

االي االت ااحدءث

ءارات يلددة اياوع اا لاك ات كيكزءلرا

ح إ فاف اافرد ي ادؿ اا بلءءف ف اا لاك ات كفذا اا شارف نع خائؿ

يكاجده دا ؿ اا جي ع ف

بلؿ كخائط كقاكات اإلعبلـ اإلافيركاع اايع

ءرء

يلاو

حت كنوا ارذا

اا اطؽ ااجدءد ااكخءا اارئءخء اايع يشفؿ رم نراد اا جي ع نع األحداث كءذا ا جلؿ ارا
خاط حوءوء ارا افكذءا كيأثءرءا كناعاءيرا نع يكجءه اارم االاـ

ا ء دـ

اح ااشلكب

كءفرس فركـ اا كاطا ااحوءوء .

اإلشكالية:

" خر ت يفاكاكجءا االي االت كاا لاك ات نع اايأخءس ا فركـ (اا كاطا اارق ء ) فرفف رـ نع
يرخءت اادء وراطء اارق ء

كاايع يلاع ج كع ااوكاعد كاا كا ط كاا لاءءر كاألعراؼ كاألنفار
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كاا ادئ اا ي ل نع االخي داـ األ ثؿ اايفاكاكجءا كاايع ءحياجرا اا كاطاكف
اا خاء

غا ار كف ا ار ف جؿ

نع رقع ااكطف .نرع ثا اا كجه احك اانع اايواءات ااحدءث كااح اء

ف

طارءا.

ف ا ء فف ف ييشفؿ اا كاطا نع شفارا اارق ع ء ا ف ج كع قكاعد ااخاكؾ اا لي دة نع
اخي دا ات اايفاكاكجءا اا يلددة فااي ادؿ االافيركاع اا لاك ات كاا شارف االافيركاء اؤلنفار
اايع يريوع اظـ اا جي ع ك نراده ف ا ء فف ف يش ؿ فؿ اايلا بلت ءف اا كاطاءف ع ر ش ف

االايرات فاادعكة إاى اا شارف ااخءاخء ك ااحث ك اايفانؿ اا جي لع ك غءرءا". 1
ال د ف لرن

كاا راق

ف اا كاطا اارق ء ال يردؼ إاى ا ب ااحكاجز كاالراقءؿ ف جؿ اايحفـ
د اا خي د ءف ا ءياانى ع قءـ ااحرء

ااشعل ااذم ء ؿ حءااا إاى ااو ع كاالخي داد

كاالداا االجي اعء كحوكؽ اإلاخاف إا ا يردؼ إاى إءجاد ااطرءؽ اا حءح ايكجءه كح اء ج ءع
اا خي د ءف

كذاؾ يشجءع ااخاكفات اا رغك ك حار ااخاكفات اا ا كذة نع اايلا بلت اارق ء

ف جؿ كاطف رق ع ءحب كطاه كءجيرد ف جؿ يود ه.2

نود جالت ااثكرة اايفاكاكجء ايفخر ياؾ ااحكاجز اي
ء ارخرا دكف حاج إاى كخطال نع اال اء ااخءاخء

ح دء وراطء

كظررت ااحفك ات االافيركاء كاايع رفزت

عاى اايلا ؿ اا اشر ع اا كاطف ابلخيفادة ف د ايرا ااحفك ء
ع ر اخي داـ يفاكاكجءا االي اؿ كاا لاك ات نع
االاـ ك االع ااورار ك

ح ءااؾ عبلق ادء

اشرة ءخيطءع اا كاطف ف

ؿ

ارخ اا غط عاى ااحفك
ءف اافرد كااا

ح اؤلنراد دكر ؤثر
كاايأثءر عاى اارم

ااخءاخء كاايع يغءر دكرءا لد

ف فاات ااكحءدة اا ل ئ اارم االاـ كاا حيفرة ا ااعه ااورار ااخءاخع كءذا ا نرز رحا جدءدة

قكا را االبلق اا ي ادا

ءف اإلاخاف كاايفاكاكجءا كاا ؤخخات ااخءاخء نء ا ء فف ف ءطاؽ عاءه

"نظام ممارسة الديمقراطية تكنولوجيا" ك ا ءيفرع عاه ف خااءب
الرقمية ك ذاؾ

ارخ

الؿ ء را المواطنة

انت يفاكاكجءا االي اؿ كاا لاك ات دكات كآاءات جدءدة حكؿ دال اادء وراطء

ك حت ييخي دـ فكخءا نلاا اياشءط جكءرءا اا ي ثؿ نع ااشفانء نع اإلجرالات كاا شارف نع
اع ااورار كا يءار ااوءادات ااخءاخء كااحرء اافا ا اايل ءر عف اارم كاال ؿ عاى نلااء
ع اء
اا حاخ كاارقا عاى األدال ااحفك ع ك دال

ثاع ااشلب.

ك اايااع ييكجه ءذه ااكرق اا حثء احك إ راز دكر اا كاقع ااحفك ء كااحز ء نع يفرءس فركـ جدءد
اا كاطا

ف بلؿ اايفاعاء كاايع ي رز نع اا شارف نع

اع ااورار ك كال إاى يجخءد لاد

1ع١لٚه ؽبط ثْ١و ،أصو اٌضٛهح اٌولّ١خ ٚاٍ٨زقلاَ اٌّىضف ٌْجىبد اٌزٛإً ا٨عزّبػ ٟا ٟهٍُ اٌٖٛهح اٌغل٠لح ٌّف َٛٙاٌّٛإٛخ ِٓ ،اٌّٛا ٓٛاٌؼبكٞ
اٌ ٝاٌّٛا ٓٛاٌولِّ ،"ٟغٍخ كابرو اٌَ١بٍخ ٚاٌمبٔ ،ْٛاٌؼلك ،15عٛاْ .728ٓ ،2016
ِٖ 2طف ٝاٌمب٠لِ :ف َٛٙاٌّٛإٛخ اٌولّ١خِ ،لٔٚخ رؼٍ ُ١عل٠ل ،رُ ا٩ٛ٨ع ػٍ ٗ١ثزبه٠ـ 2018-6-11ػجو اٌواثhttps://www.new-educ.com:ٜ
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اال اء اادء وراطء اإلافيركاء كاا ي ثا نع اظ
ع ر اإلايرات اا شارف اادء وراطء

االقيراع اإلافيركاء

يشجءع اااشاطات ااخءاخء

اخيطبلعات رم ااشلب اافيركاءا اشر ااو اررات ااحفك ء

ق ؿ اي اذءا كيكخءع ايدءات اااواش اإلافيركاء .
كارذا ااغرض ا يرت يحاءؿ

كف عءا

ف جؿ

ف األحزاب كااحفك ات اإلافيركاء االر ء

قءاس شارف اا كاطف االر ع ك يفاعاه ع ااوءادات االاءا يرخء ا ا ادئ اا كاطا اارق ء
اافاعا .
كااطبلقا

ا خ ؽ ي اكرت اإلشفااء نع اا ءغ اايخاؤاء اايااء  :ءؿ خاء ت كاقع األحزاب
ف

كااحفك ات االر ء نع يجخءد قكاعد اا كاطا اارق ء

بلؿ عا ر اايفاعاء

نع ظؿ

دء وراطء يشارفء ناعا ؟

األىداف:

يردؼ اادراخ إاى اا حث عف دكر اا كاقع ااحز ء كااحفك ء االر ء نع يفلءؿ كيجخءد فاءءـ
اا كاطا اارق ء نع االااـ االني ار ع

وارا دكرءا ااذم ال يه ع ر اال كر نع االااـ ااحوءوع.

تساؤالت الدراسة :كقد اا ثؽ عف اايخاؤؿ اارئءخع ج كع
اا كاطا اارق ء ع ر ءذه اا كاقع اا دركخ شفبل ك
-1

ف األخئا اافرعء كاا يلاو

ؤشرات

كاا كيي ثؿ نع:

ءؿ ءجد اا كاطف االر ع خركا نع اخي داـ اا كاقع ااحز ء كااحفك ء

عاد يفاعاه لرا ف حءث( :يحدءث اا فحات ففالة اا فحات اكعء اإل حار)؟
-2
اا حث اايرج
-3

ءؿ ءاكع

ع ءذه اا كاقع

ف

ءارات

حيكاءا( حرفات

االرشءؼ)؟.

نء ا يي ثؿ شفاؿ اايفاعاء اا ياح نع اا كاقع اا دركخ .
ا

-4

دل يجخءد

ياؼ شفاؿ اايفاعاء اا ياح نع االءا ا ادئ

اا كاطا اارق ء ؟
-5
اا كاقع.

-6

مفاىيم الدراسة:

ءؿ ءخي دـ اا كاطف االر ع خااءب حدءث نع اايفاعاء
ءؿ ءوي ر يفاعؿ اا كاطف االر ع عاى األخااءب اايواءدء

ف بلؿ ءذه
ارا؟.

-1المواطنة ( Citoyenneté):ءع اا ف اايع يي اح اا كاطف كاايع ييحدد كج را عدة كر ارا
ك ٌء اءخت ألم ف رل نرع يي ف ااي ال
ااحوكؽ كااكاج ات ك ف ءاا نإف اا كاطا

اا كاطف اكطاه اااا ع ف ح ه اه ك د يه اه نع فان األكقات كاألحءاف كاحيراـ اا كاطاءف
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اآل رءف ااذءف ءلءشكف له عاى األرض ذايرا كااذءف ءيواخـ كاءاءـ ااغذال كااشراب كاا ا ع
كااحا ر كاا خيو ؿ

1

نيلي ر اا كاطا عبلق

حددة

ف ااوااكف اا ل كؿ ه نع اادكا

ير ط ءذه االبلق ءف اادكا فان رفاارا ك ءف اإلاخاف ااذم ي اح

كيلرؼ المواطنة الرقمية أارا يكجءه كح اء

كاطف.

ف

يكجءه احك اانع اايواءات ااحدءث

طارءا اا كاطا اارق ء ا ي ار ءع اايلا ؿ ااذفع ع اايفاكاكجءا.

2

إجرائيا :ءع قكاعد ااخاكؾ اا لي دة نع اخي دا ات كخائط اإلعبلـ ااجدءد

كح اء

ف

ثؿ اخي دا را ف

جؿ ااي ادؿ اإلافيركاع اا لاك ات كاا شارف اإلافيركاء اافا ا نع اا جي ع كشرال ك ءع اا
عف طرءؽ االايرات كاا شارف نع

حءث

ائع

اع ااورار كاالخيشارات االافيركاء كغءر ذاؾ.

-2الحكومات اإللكترونية) Gouvernement électronique(:

لغويا":ءك اظاـ حدءث يي ااه ااحفك ات اخي داـ ااش ف االاف كيء االاا ء نع ر ط ؤخخايرا
ل را لض كر ط

ياؼ د ايرا اا ؤخخات اا ا

كااج ركر ع ك ا كك ع اا لاك

نع

يااكؿ األنراد كذاؾ ا اؽ عبلق شفان يي ؼ ااخرع كاادق يردؼ ابلريوال جكدة األدال كءليود

ف كؿ اخي داـ ا

عاـ.3"1992

طاح ااحفك

اإلافيركاء قد كرد نع طاب اارئءس األ رءفع بيل كمينتون

اصطالحا:ال ءكجد يلرءؼ حدد ا

طاح ااحفك

كاايجارء كاالجي اعء اايع يؤثر عاءرا.

نع عاـ  2002عرنت األ ـ اا يحدة ااحفك
االرء

ايودءـ لاك ات ك د ات ااحفك

اإلافيركاء

اإلافيركاء أارا "اخي داـ اإلايرات كااش ف االاا ء
اا كاطاءف"

4

ءع ء ا "ع ارة عف ج ع اا كاطاءف ك اظ ات األع اؿ كااحفك
ابلخيفادة ف د ات ااحفك

اظ ار اؤل لاد اايواء كاإلدارء

عف طرءؽ ش ف اإلايرات

اإلافيركاء نع حد األشفاؿ اايااء :

-1اايلا ؿ ءف األجرزة اإلدارء ااحفك ء نء ا ءارا.

-2اايلا ؿ ءف اإلدارات ااحفك ء ك اظ ات األع اؿ.
-3اايلا ؿ ءف اإلدارات ااحفك ء كاا كاطاءف.

-4اايلا ؿ ءف األنراد كاا كاطاءف نء ا ءارـ".5
1ػ٩م اٌل ٓ٠ػجل اٌوىاق عٕى" ،ٛاٌّـٛاٛــٕخ ث ٓ١اٌَ١بٍخ اٌْوػ١خ ٚاٌزؾل٠بد اٌّؼبٕوح"  www.neelain.edu.sd ،اٍّٛغ ػٍ ٗ١ثزبه٠ـ .2018/6/14
ثزٖوّف.

2أؽّل ثٓ صبِو اٌىوثغ ،اٌّٛإٛخ اٌولّ١خ ،رّٖٚ ُ١رط٠ٛو اٌّموهاد اٌولّ١خِ ،طٍغ ػٍ ٗ١ثزبه٠ـ،2018-10-9ػجو اٌواث:ٜ
 /https://ci576.wordpress.com/2016
ٍِٛٛ 3ػخ ٠ٚى١ج١ل٠ب .
ِ4وعغ ٍبثك 
5أؽّل ثٓ ػجل هللا اٌْؼ١جِ ،ٟؼٛلبد ِٚمِٛبد ٔغبػ ثواِظ اٌؾىِٛخ اٌ٦ىزو١ٔٚخ ا ٟاٌ ٓٛٛاٌؼوث ،ٟاٌّغٍخ اٌؼٍّ١خ ٌغبِؼخ اٌٍّه ا ،ًٖ١اٌّغٍل ،9ع،1
 .275ٓ ،2008
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-ف ا يردؼ" إاى يودءـ اا د ات ااحفك ء عاى ا يبلنرا ع ر ااكخائط اإلافيركاء ك دكات

اايفاكاكجءا ك ء را اإلايرات كاالي االت".1

إجرائيا:ءع ع ارة عف اااخ

االني ار ء عف ااحفك

يلءش نع ااش فات كاألاظ

اا لاك ايء كاايفاكاكجءا كيحافع كظائؼ ااثااء

ادم نع جرزة اادكا
ااذم ءجخد فثر

ااحوءوء اافبلخءفء

ع نارؽ ف األكاى
اايع ييكاجد شفؿ

كءع اءخت دءبل عارا ؿ ااكجه اآل ر ارا كافف نع ااف ال اإلافيركاع

ادئ ااحرء كاادء وراطء

كف ث

يلي ر كجه ف كجه اإلعبلـ اإلافيركاع

حكر دراخياا.

-3الديمقراطية الرقمية ( Démocratie Numérique):اادء وراطء اإلافيركاء ك ااك وراطء "ءع
جزل ال ءيجز ف ااخءاخ ك ف طرءو يلاطع اادء وراطء نع ع راا ااءكـ كافف اا رال ءيكقلكف
خءطريرا خيو بل ك ف ي

ح ءع ااشفؿ اارئءخع ايداكؿ ااخاطات كاي اذ ااورار خيو بل كيلرؼ

ااءكـ أارا ذاؾ ااشؽ ف ااحفك
ك كريرا اادء وراطء

اإلافيركاء كااذم ءلاى و اءا حخاخ عاى خيكل اا بلد

كءلااج ك كعات شارف اا كاطف نع ع اء اا حاخ

يودءـ اا لاك ات اافانء عف دال ااحفك

ع ر اإلايرات

عااع ااففالة ن ف اا فف اا كاطاءف اا شارف
اخ

ف جر

كاا خالا ع ر

رل ك ع كجكد اظاـ ح اء

االاي ا ات ع ر اإلايرات

ا ءؤدم إاى زءادة

اا شارف كخرع إ دار ااايائج اإل ان إاى ي فءض اخيربلؾ اا كارد اا شرء اا طاك

إلدارة ع اءات االقيراع كااي كءت"

2

.

إف اادء وراطء فففرة ك ارخ يوكـ نع لظـ حكاارا عاى يداكؿ اا لاك ات نء ا ءف األطراؼ
اا شارف نءرا ناا كاطف نع حاج دائ
ااخءاخع نع حاج

دائ

ألف ءلرؼ لاك ات عف حوكقه...كااحافـ ك اا خئكؿ

ألف ءلرؼ

لاك ات عف

كاطاءه كايجاءايرـ كآرائرـ
لااجيرا يلي ر اا وا ؿ

كاحيءاجايرـ...ك اايااع ناف جكدة اا لاك ات كاوائرا ك حيرا كدق
اا ك كعع ااشفانء كااحرء كاا دؽ كااكاقلء نع اا ارخ اادء وراطء
لاك ات جءدة عف افخه كعف فؿ عاا ره ك طءانه ءك نع اااراء

اادء وراطء خبلخ كنلااء ".3
نع

كاا جي ع ااذم ء اؾ

جي ع ؤءؿ ألف ء ارس

كل ءذا فاه ء فف ااوكؿ ف دكر يفاكاكجءا اا لاك ات نع اا ارخ اادء وراطء اءس كاءد

ااخاكات األ ءرة كافاه كجكد اذ اشأة اادء وراطء افخرا.
ِ1ووي كهاٍبد اٌؾىِٛخ اٌ٦ىزو١ٔٚخ ،اٌؾىِٛخ اٌ٦ىزو١ٔٚخ (اٍزوار١غ١بد-رقط-ٜ١رّ١ي ؽى ،1ٓ ،2009 ،)ِٟٛرُ ا٩ٛ٦ع ػٍٙ١ب ثزبه٠ـ:
2010/05/28ػجو اٌواثطخ اٌزبٌ١خ http://www.egov concepts.com:
2فبٌل غَبْ ٍٛ٠ف اٌّملاك ،ٞصٛهح اٌْجىبد ا٨عزّبػ١خ (ِب٘١خ ِٛالغ اٌزٛإً ا٨عزّبػ١خ ٚأثؼبك٘ب ػٍ ٝاٌؼبٌُ  ٚاٌ ٓٛٛاٌؼوث ،1ٛ،)ٟكاه إٌفبئٌ
ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،ا٤هكْ .194 ٓ ،2013 ،
3عّبي ِؾّل غ١طبً ،اٌلّ٠موا١ٛخ اٌولّ١خ ،اٌ١ٙئخ اٌّٖو٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ،اٌمب٘وح .39ٓ ،2009،
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إذف ء فااا ااوكؿ ":إف اادء وراطء اارق ء ءع يكظءؼ دكات يفاكاكجءا اا لاك ات كاالي االت
اارق ء نع يكاءد كج ع كي اءؼ كيحاءؿ ك لااج كاوؿ كيداكؿ فؿ اا ءااات كاا لاك ات كاا لارؼ
اا يلاو

غض اااظر عف اكع ءذه اادء وراطء كقاا را

ارخ قءـ اادء وراطء كآاءايرا اا ياف

ااففرم ك دل اايشارءا كذءكعرا ك خيكل ا جرا كخبل
جي لرا"

1

إجرائيا:ااطبلقا

وا دءا كنلااءيرا نع يحوءؽ ءداؼ

ا خ ؽ ء فف بلحظ اوطيءف ي اءزيءف اادء وراطء اارق ء

اكعا جدءدا ف اادء وراطءات ء اؼ إاى اادء وراطءات ااودء

األكاى ارا اءخت

ألااا نع اااراء ايحدث عف كخائؿ

جدءدة ا ارخ اادء وراطء ناايفاكاكجءا ال ي اع ا كذجا نفرءا جدءدا كاا ا يودـ دكات جدءدة يجلؿ
اااظرءات كاألنفار يل ؿ طرءو

كي ارس نلااءايرا شفؿ ففأ ك دؽ ك ر ص.

ياف

اع ااورار ااخءاخع ف ءـ اال اءات ااخءاخء

-4صنع القرار) (Prise de décisionيلد ع اء

ءر عاى ااو اررات ااخءاخء
يأثءر ف نا
كقد ث يت إحدل اادراخات األ رءفء ف اكخائؿ اإلعبلـ نا
ذاؾ إاى خ ءف ء ا:
 - 1ف كخائؿ اإلعبلـ يؤثر عاى ااو اررات ااخءاخء
ااع ااورار.

- 2ف

ااع ااورار ءليود ارا ءا

ذاؾ ألارا قد يلطع ااشل ء ك يحج را عف

نرك ءاظر إاءرا ف وءاس ارد نلؿ ااااس يجاه ق اررايه.2

كاإلعبلـ ك فه ااوااة اارئءخ ااوؿ اا لاك ات اايع ف بلارا ءيلرؼ
طااب اا كاطاءف ك كاقفرـ يجاه ق اررايه ااخءاخء
شرح كجر اظره اا كاطاءف يجاه خائؿ لءا

قد ءغرم

ااع ااورار ااخءاخع عاى

ااع ااورار ااخءاخع الخي دا ه نع

ك ي رءر ق اررات كخءاخات لءا

لض ااحاالت اادعاء اخءاخات كيركءج ق اررايه ف جؿ يأءءد اارم االاـ ارا

اخي دا ه نع

كءرجع

اط قطاعات ف ءرة ف اا كاطاءف ارج إقاءـ اادكا ".3

ف ا ءخي دـ نع
اإل ان إاى

إجرائيا :يؤثر اايفاكاكجءا ااجدءدة ي ثا نع اا كاقع ااحفك ء كااحز ء نع كاقؼ ي ذم ااورار

ك كاقؼ ااج ركر يجاه اا خئكاءف ااحفك ءءف...كال ءافر ا ارا ف دكر نع إحداث يغءرات جذرء
نع ااخءاخات ك اؽ خءاخات جدءدة.

المنيج :اخيلاا ف بلؿ ءذه اادراخ
افكاه ف رز اا ااءج اا خي د

أفثر ف ارج يراكحت ءف اخي داـ اا ارج ااك فع

نع اادراخات اإلعبل ء كا ركرة ءفر را اا حث افخه ف ا

اخيدعت اادراخ اخي داـ ارج دراخ ااحاا كااذم ءيجه إاى ج ع اا ءااات االا ء اا يلاو

أء

ِ1وعغ ٍبثك.45ٓ ،
2أث ٛػبِٛك ِؾّل ،اٌٛربئف اٌَ١بٍ١خ ٌٍٛبئً ا٦ػ ،َ٩اٌلهاٍبد ا٦ػ١ِ٩خ ٌٍَىبْ ٚاٌزّٕ١خ ٚاٌزؼّ١و ،ػلك  ،5اٌّووي اٌؼوثٌٍ ٟلهاٍبد
ا٦ػ١ِ٩خ،اٌمب٘وح .19ٓ ،1988 ،
3أث ٛػبِٛك ،اٌلٚه اٌّطٍٛة ٌٍٛبئً ا٦ػ َ٩ا ٟكٚي ِغٌٍ اٌزؼب ْٚاٌؼوث ،ٟػلك  ،58اٌّووي اٌؼوثٌٍ ٟلهاٍبد ا٦ػ١ِ٩خ اٌمب٘وح .3 ٓ ،1990 ،
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كحدة خكال فاات نردا ك ؤخخ ك كخءا ك اظا ا ك جي لا حاءا ك عا ا " كءك ءوكـ عاى
خاس اايل ؽ نع دراخ

رحا

ف يارءت ااكحدة ك دراخ ج ءع اا راحؿ اايع رت را

لءا

كذاؾ و د ااك كؿ إاى يل ء ات عا ء

ااكحدة اا دركخ

يلاو

كال ءفيفع ءذا اا ارج

ااك ؼ اا ارجع ك ااظاءرم اا كقؼ ك ااكحدة ف ا ءريفز عاى اا كقؼ اافاع كءاظر إاى

ااجزئءات ف حءث عبلقايرا اافؿ ااذم ءحيكءرا".1

نع اا كاقع ااحفك ء كااحز ء االر ء

كي ثات فردة ااحاا

اإلافيركاع األفثر اري اطا فركـ اا كاطا اارق ء

أدوات البحث:

اعي ارءا قااة ف قاكات اإلعبلـ

ف ا اخي د اا اا ارج اايحاءاع اا وارف.

ا ف اادراخ يحاءاء نود اعي داا عاى داة يحاءؿ اا

كف كاايع يلي ر إحدل

دكات اا حث اايع يخي دـ نع لااج اا حيكل اإلعبل ع شفؿ خاخع حءث ءرل حا د ر ءع
ارا "ع اء عزؿ

ائص نفرء

لءا كاا حث عف

اإلري اطء غءرءا ف ااحوائؽ اايع يدكر حكارا اارخاا

ادرءا كيفرارءا ك بل خايرا كعبلقايرا
ك ع اايحاءؿ ءذه اادءاا ءات اا فء ءع

اايع ءجب ف يفكف ك ع عااء اايحاءؿ كاألخاكب االا ع نوط ءك ااذم ءخ ح ك فرا عاى ارا

يل ر عف

ف ا ق اا ي

فيع اإل طراد كاالايظاـ".2

كف كءع ع ارة عف كثءو ءيـ كاخطيرا يخجءؿ اا ءااات

ءـ اخي ارة يحاءؿ اا

كاا لاك ات كج لرا حكؿ ااظاءرة اا دركخ
لا ؿ اا دؽ كااث ات.

اختبار الصدق :كقد يـ عر را عاى ثبلث

كيفكف

حك

حف ءف ف خايذة ي

كااخءاخ اط ءل اا ك كع ف جؿ نح را كااحفـ عاى

اا بلحظات إءاءا كجالت نع

ءف نع جاالت اإلعبلـ

بلحءيرا كقد يـ يلدءارا كنوا

ءغيرا ااارائء حخب اا احؽ رقـ .1

العينة :كقد اريأءاا ا يءار عءا ق دء
االبلق ءف يغءرم اا كاطف كااحفك
ااخءاخء ااكخءط

داءؿ اايلرءفات اإلجرائء ايحدءد

ف حءث اا

در كءع ااحفك ات اإلافيركاء ادراخ

كفذا اا كاقع ااحز ء ادراخ االبلق ءف اا كاطف كاا اظ ات

ألارا ي دـ اا ك كع فثر ف غءرءا ف ااواكات اعي ارءا ااكعال ااذم ف

بلاه ءخيطءع اا كاطف ف ءيكا ؿ ع حفا ه ك ف ء دم رءه كءذا يجخءدا ا ادئ اا كاطا
اارق ء كاايع يلي ر اا يغءر اا خيوؿ نع اادراخ

كقد كقع ا يءارم عاى كقع حفك

اا حرءف

إلنيفافرا اا ري األكاى عر ءا ااثااث خءكءا كااثااث عشر عاا ءا ف حءث جاءزءيرا حخب اايورءر

ِ1ؾّل ٍّج:ٟإٌّٙغ١خ ا ٟاٌزؾٍ ً١اٌَ١بٍ(ٟاٌّفب٘،ُ١إٌّب٘ظ،ا٦لزواثبد ٚا٤كٚاد) ،كٛ٠اْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ اٌغيائو.40ٓ ،1997،
2اٍّبػ ً١ػجل اٌفزبػِ/ؾّٛك ِٕٖٛه ٕ٘١خ:اٌجؾش ا٦ػ ِٟ٩ارغب٘بد ٚلواماد ا ٟؽٍمخ اٌجؾش اٌٖؾف ٚ ٟا٦ػِ ،ِٟ٩ووي اٍ٦ىٕله٠خ
ٌٍىزبة،اٍ٦ىٕله٠خ .192ٓ ،2009 ،
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االاا ع اؤل ـ اا يحدة حكؿ جاءزء ااحفك
ااحزب اادء وراطع االجي اعع اا
ااجزائرم

رم

ثبل ادكؿ اا غرب االر ع.

العينة الزمنية:إف ا يءار االءا ااز اء

االءا االشكائء اا ايظ

اادائرء

اإلافيركاء

ا اااخ

اا كاقع ااحز ء نود ا يرت

ثبل ادكؿ اا شرؽ االر ع كحزب ج ر ااوكل االشيرافء
ويرف ا يءار اافيرة اايع غطيرا االءا

كقد ا يراا

ف

حءث يحكؿ ءذه األ ءرة دكف إعطال األن اء اايلا ؿ ع

ا كص لءا ك جاءؿ غءرءا طرءو

و كدة ك ف اادائرء االءا ءجلؿ ارا يشي ؿ عاى

فردات يـ إاياجرا عاى دار ءاـ األخ كع كاألشرر كءفذا اخيجءب ف بلؿ ءذه ااطرءو نع

اال يءار ألحد شركط ك رفاف يحاءؿ اا حيكل كاود حددت اا احث

ف ءذه اا اطاوات اإلطار

ااز اع الءا اادراخ اايط ءوء نع اافيرة اا يدة ف 01نرءؿ  2018إاى 01خ ي ر  2018ك يـ
كؿ ي فح اا كاقع ااثبلث اا دركخ عاى ش ف اإلايراءت نع ااءكـ األكؿ ف كؿ شرر نفاات
ثـ جلات خان ز اء ءف اا فردة كاايع ياءرا حءث يـ ااي فح

اا فردة ءع  01نرءؿ 2018

نع ااءكـ األكؿ ف فؿ شرر ك يط ءؽ ءذا اا ءار كااذم خرؿ اا احث ياظءـ كنرز كقرالة

اا ك كعات.

الدراسة التحميمية:

 -1فئة سيولة استخدام المواقع:
 -1-1تحديث الصفحات :يك ات اادراخ إاى ف لظـ كاقع االءا اا دركخ ذات يحدءث
دكرم اخ  ( % 83,33كقلءف ف  )3نع حءف كجد كقع كحءد ءحدث
كءك كقع ااحفك

اا حرءاء

حءث ءوكـ إ ان فؿ اايفا ءؿ اايع يح ؿ عاءرا نع ااءكـ إاى

اا واالت كاأل ار اا اشكرة كع اء

ك خيجدات ااحفك

فحايه

ف نكرء

اإلافيركاء اا حرءاء

اايحدءث نع ااغااب يفكف اااخ

إلح ائءات اا كقع

ا اااخ اا كقلءف ااحز ءءف ك اارغـ ف ار ا ذك طا ع

إ ارم إال ااا ا خاا رفكد اكعا ا نع دءاا ءفءير ا كيجدءدء ا اؤل ار إال ا يلاؽ اشاطات
ااحزب ك خئكاءه.

 -2-1كفاءة الصفحات :اااخ

ا كقلع

اا فحات األ رل ف حءث ففاليرا نع ااي
اا حرءاء

اا خي د

جكدة اا فحات األ رل
كخركا ااي فح.

ر كااجزائر نود اءي ا
ءـ كجكدة اا لاك ات

فح اا داء عاى حخاب
ءا ا ي ءز كقع ااحفك

ف حءث عاا ر اال اا كرة خرع اايح ءؿ األاكاف

ك اايااع اخيايج ف اا كقع ااحفك ع جكد ك ففأ ف حءث ااي
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 -3-1نوعية اإلبحار :دات ااجداكؿ عاى ف كقلع ااحز ءف ااجزائرم كاا
حءف خجؿ كقع ااحفك

رم طءئءف نع

اا حرءاء خرع نع ع اء اإل حار.

 -2فئة تنويع خيارات المحتوى:

خفرت ايائج يحاءؿ ااجداكؿ عاى ف ااياكءع نع

كف ءذه اا كاقع اقي ر عاى كقع ااحفك

اا حرءاء حءث شرداا ثرال ف حءث يكاجد فؿ شفاؿ اا حيكل ف فيكب خ لع

رم

كر.

 -1-2محركات البحث :إف ءزة حرفات اا حث يكزعت شفؿ يخاك عاى كاقع االءا

اا دركخ حءث اءي ت فارا يكنءر د
كاا يكاجدة فارا نع

فح اا داء

اا حث دا ؿ اا كقع ع ر ءوكا

كاايع يكنر عاال اا حث ع ر

اا فياحء كاا غط عاى األءوكا ك ا ح اا
حءف اـ ءلي د م ف

 -2-2الترجمة :اود خجات اا كاقع يفكقا نع يرج
 3كاقع اايع ييكاجد نءرا د
ااجزائرم عاى حخاب اايرج

فحات اا كقع ك ع اافا

ر ءيح ؿ اا كاطف اا ي فح عاى ايائج حثه نع

ع ءذه اا كاقع عاى د
اايرج

حرؾ اا حث اادا اع

اإلحاا إاى حرفات حث ارجء .

حيكاءا إاى اغ كاحدة

كاا ي ثا نع كقع ااحفك

اا حرءاء

لدؿ كقلءف ف
ع كقع ااحزب

إاى فثر ف اغ كاايع االد ت نع فؿ اا كاقع اا دركخ .

ف ا ظررت اادراخ ف كقع ااحفك

اا حرءاء كنر اخ

إافيركاء إاجاءزء

يفردا
كءذا ءلي ر ن

جدءر ااياكءه كاايخجءؿ كءك ءار ءخ ح إ فاف اايشار فثر ك كخع ي فح اا كقلءف ااذءف
ار ا اخ

عر ء

كاري ط ءذا ااي ءز ااد اج اا كقلءف نع اا ءئ اإلافيركاء ااش فء ائلايراءت

اايع يلد اابل حدكدء كااش كاء

ف كخع ءزايرا ك

ااوكل االشيرافء ااجزائرم اخ

إافيركاء نراخء

ائ را اايفاعاء

ف ا ي ءز حزب ج ر

ا خ ح اه يكخءع جاؿ ي فحه كءذا ا

ءلفس يداكؿ اااغ اارخ ء ااثااء دا ؿ ءذه اا اداف كءفرس يط ءؽ نلاؿ اا كاطا اارق ء ع ر

ءذه اا كاقع نء ا غاب ءذا اا ءار اايفاعاع نع كقع ااحزب اا

رم.

 -3-2األرشيف :فشفت اادراخ عاى ف األرشءؼ يكاجد فؿ كاقع االءا اا دركخ كاألرشءؼ
يكاجد نع ءذه اا كاقع ع كجكد لض اافكارؽ نع عر ه نفع كقلع ااحفك
ااحزب اا

اا حرءاء

ك كقع

رم ءيـ عر ه عف طرءؽ اا كا ءع ااخا و افف ال ءكجد اؼ اص األرشءؼ نع

حءف ف كقع ااحزب ااجزائرم ءيـ نءه عرض اا كا ءع ااخا و افف دة حفظرا ق ءرة وارا
األ رل

ع كجكد اؼ اص األرشءؼ اارغـ ف عدـ احيكائه عاى فؿ اا كا ءع ء فف

ااكاكج إاءه ف بلؿ ااركا ط اا ي ا

اا ك كع ك ع ءذا ي وى لض اا كاقع اايع يح ؿ اؼ

األرشءؼ يفيور اا لاك ات ااخا و اافانء

حيى ف ل را ثؿ رشءؼ كقع ااحزب ااجزائرم

ءحءاؾ إاى اؼ نارغ اا حيكل.
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 -3فئة التفاعمية:
كيشفؿ اايفاعاء Interactivity

ك

طا اي ااءا ع ر ش ف اإلايراءت فااي اطب اافكرم Chatting
ا ن

د ات اا رءد اإلافيركاع Emailing

ك ايدءات اااواش
االي ااء

ا ءلطع اايغذء ااراجل

حءث يلي ر خ

يخرـ نع إاياج

اايلااءؽ عاى اا ادة اإلعبل ء نع اا كاقع اإلافيركاء
FEED-BACK

كءع حد عاا ر اال اء

اافكرء كاا اشرة إحدل زاءا ) اإلعبلـ اإلافيركاع ( ناايلااءؽ ثبلن

ا ءف كاخي دا ات ييشفؿ ع ط ءل اا ك كع اا اشكر.

ف ا ءيءح عا ر اايفاعاء اا ي فح إ فااء اايحاكر اا اشر ع

ااوائ ءف عاءه ك اااواش حكؿ ق اءا لءا

ع اا كقع ك لرن رال

ءارـ ك ءف ااحفاـ كاا خئكاءف نء ا ء ص ق اءا

حفك ء ك ع رؤخال األحزاب كاا خئكاءف اااخ ا ار ج كاشاطات ءذه األحزاب

ا ء فع اكع

ف ااحرء كاادء وراطء نع إ دال اارم كاايلاءؽ عاى األشءال غءر اا رغكب نءرا ف ق ؿ
اا كاطاءف

ا ءفرس

كاذاؾ حر ت

لظـ

ارخ نلاء اا كاطا اارق ء
كاقع االءا

اا خي د ءف االي اؿ اا كقع
ي

ااحفك

عاى يكنءر عاا ر يفاعاء

ياف

يخ ح

ي ثات نع اايط ءوات اايواءدء اايفاعاء كاألخااءب ااحدءث كاايع

ايرا فؿ كاقع االءا اا دركخ
اا حرءاء

اا دركخ

كءيـ ذاؾ ع ر ا اط كيط ءوات عدءدة

ع كاايع رفز عاءرا كقع

ا عدا خااءب االي اؿ ااش

كرة ف ءرة كاخي دـ فؿ ا اطرا يورء ا نع حءف ف اا كاقع ااحز ء رفزت عاى

اايفاعؿ ف بلؿ ااش فات االجي اعء نحخب.

اا حرءاء عاى:

 -1-3األساليب الحديثة في التفاعمية :دات ااايائج عاى اعي اد ااحفك

خدمة البريد اإللكتروني info@ega.gov.bhكااذم يي ثؿ ءـ اخي دا ايه فكخءا ابلي اؿ ءف
اا ياوع كاا حرر كءيـ ف

بلارا إرخاؿ اايلاء ات اإلرشادات ك لض ااا كص ف اا حيكل

كاآلرال إذ ءخ ح اا رءد إرخاارا إاى اا حرر جااب ارا داة اايغذء ااراجل إ ان إاى ي ادؿ
اا لارؼ كاا رات ع ج كعات اا ي

ءف نع اا جاؿ ك جاالت

اعي ارءا كخءا ابلي اؿ ع اا جي لات االني ار ء
كيدعء را كارخاؿ األ ار كاا ك كعات
ا التعميقات ن

إخيرايءجء ااحفك

ف ش

ت حدث اا دكاات (قطاع اا ح
اإلافيركاء ااجدءدة.)...

ك اااظر إاى استطالعات الرأي العام نيكاءرا اا كا

رنع جكدة اا د ات اا ود

كاالخيفادة

رات نرادءا نع ي ادؿ اآلرال

ء كيحدءث اا لاك ات.
قطاع اايلاءـ

اا حرءاء

فك

ك ء اا لاك ات

ااغ االءي اـ ا ا ارا ف ثر نع

كاايلرؼ عاى رال اا كاطاءف شفؿ خي ر
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نلاا يا ع احيءاجايرـ جكدة ك ركا عااء

ت جؿ االخيطبلعات نع جاؿ د ات ااحفك

ك

كاايخاؤؿ عف ااطرؽ اا ثاى ااكاكج إاءرا كفذا يوءءـ ي
اااخ

ءـ اا كا .

لمنتديات النقاش اإللكترونية ن رزت يحت عاكاف ايدل مدونة الحكومة اإللكترونية

كيلي ر اكحات اااواش ااا اذج ااشائل نع ااكخائؿ اإلعبل ء ااجدءدة كءع قرب إاى اا رءد
اإلافيركاع حءث يخ ح اايفاعؿ غءر اا ي از ف كءخي د را فؿ ف اا حرر كاا كاطف كاا كاطاءف
ع ل رـ نع ي ادؿ اا ك كعات ك اايفاءفات ك اا راـ ك اإلعبلاات كاايلاء ات ك اآلرال ك
اايخاؤالت ...ك غءرءا

ا ء فف ي اداه ء ا ف بلؿ اا رءد اإلافيركاع كيلي ر كخءا
ف اظـ اال ءذه ااكخائؿ.

اا رءد اإلافيركاع ايلدد قاكات االي اؿ كاايفاعؿ

ف ا يخي دـ ءذه ااكخءا اا لركن اظاـ اكح اااشرات نع اايفاعؿ دا ؿ اا كاقع نإارا
يخي دـ يكخع نع اا كاقع اا ا

ان
حت

اا دكاات  Blogsاايع ييءحرا اا كاقع اا حفء اا ياف

ك لض حرفات اا حث يجي ع نءرا اآلرال ك األنفار كاا ك كعات حكؿ نفرة ك حدث ك
ك كع لءف ءوكـ اافيا

حكاه اافياب اا شارفكف  Blogersعاى ءذه اااكح

كيخ ح ءذه

األ ءرة اايلرؼ عاى آرال اآل رءف كيطكر ءذه اآلرال كاا شارف اارم نع ك كعايرا ف بلؿ
ك ع اافيا ات -اني ار نءا –عاى ءذه اااكح ااشفؿ ااذم ءيفؽ ع اخي داـ ءذه اااكحات نع ااكاقع

ااحوءوع.

كعادة ا يخ ح ءذه اااكحات اري اطات
اا ياوع نع اارجكع إاءرا كاايجكؿ بلؿ

ادر اايع يفءد

رل لدد ف عااكءف اا كاقع ك اا
فحايرا كاثرال ع اء اايجكؿ.

ناايكا ؿ ف بلؿ ءذه اازاكء اايفاعاء ( مدونة الحكومة اإللكترونية البحرينية) كاايع يطرح

نءرا ق اءا ك ك كعات ذات

ا

اا د ات ااحفك ء اإلافيركاء

ع اا كاطاءف كءع يلفس اءي اـ اارءئ ايحوءؽ كخع شارف
ك خي د ع اا كا

اي ادؿ كجرات اااظر شأارا
فا

ف ق ؿ ي فحع

نيفيح ءذه اا دكا اايع يلي ر خاح حرة ااج ءع إل دال اارم كطرح

اا ك كعات ااطبلقا ف اايزاـ اا خئكاءف عاءرا االخي اع إاى آرال كاقيراحات ااج ءع كاخيبلـ
اا بلحظات شأف خءاخات ااحفك

كاحيراـ

ك ادرايرا افف ع نرض اايوءد اا كا ءع اا طركح ااحكار

ك ء اآل رءف كعدـ اإلخالة إاءرـ.

ك ء ار خاكب المشاركة في صنع القرار الكترونيا كااذم ءلفس ءك اآل ر قاعدة ف قكاعد

اا كاطا اارق ء كءظرر ف بلؿ اا شارف اإلافيركاء
اعي اد كيط ءؽ فركـ االخيشارات اإلافيركاء

حءث يل ؿ ءءئ حفك

اا حرءف عاى

ااح كؿ عاى آرال كيوءءـ ااج ركر اا د ات اايع
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يكنرءا ااحفك

ع نع يافءذ اا شارءع كاا ادرات ااجدءدة كء فف ف بلؿ ااركا ط

كق ؿ اا

اايااء اإلطبلع عاى آاء االخيشارات اإلافيركاء كفءفء ك كؿ اا كاطاءف كاا وء ءف إاءرا:


اتخاذ الق اررات من خالل االستشارات اإللكترونية :حءث يـ ك ع خءاخ

االخيشارات اإلافيركاء كيفلءؿ قاكايرا ردؼ يلزءز شارف ااج ركر كاال بلل كي فءارـ ف
بلؿ اخيو اؿ آرائرـ ك بلحظايرـ ااوء

السياسات ءذا ا ءفرس

اايع خر ت شفؿ نلاؿ نع صنع الق اررات ورسم

ارخ نلاء لمديمقراطية الرقمية ،كيحاكؿ اا احث اخيلراض لض

األ ثا اايع يؤفد كيك ح فءفء اخيفادة ءءئ ااحفك
(ن ف بلؿ دكا اارئءس اايافءذم ارءئ ااحفك

اا حرءاء

ف االخيشارات اإلافيركاء

اإلافيركاء حكؿ يطكءر كقع اا كا ) يـ

اقيراح ف ق ؿ اا كاطاءف يغطء األاشط ااحفك ء كاألحداث كاافلااءات ك اافلؿ عاى إثرءا
قا ت ءءئ ااحفك

اايلاكف ع جاس اايا ء االقي ادم نع اا حرءف يدشءف د (داءؿ

نلااءات اا حرءف) ع كجكد ءار اا حث عف اافلااءات إ ان القيراح إقا
اايكا ؿ كجرا اكجه ع ااج ركر كقد يـ اافلؿ إقا
اايجارء نع اا اف



ك 46ح ا يركءج نع

ي

ح بلت يكعكء كطاء نع اا ج لات

ياؼ ااك ازرات كاا لاءد كاا دارس.

مدونة الحكومة اإللكترونية :كقد خ ؽ ااحدءث عارا.

استبيان دراسة رضا العمالء :حءث يدرؾ ءءئ ااحفك

اا خي د ءف ف جؿ يوءءـ اا د ات اا ود

ح بلت ف جؿ

ء ء اايلرؼ عاى آرال

كاذاؾ يـ اايلاكف ع جر

خيوا

ف جؿ

ءـ كادارة اخي ءاف ر ا اال بلل اإلافيركاع كااذم ءظرر شفؿ عشكائع ازكار اا كقع

ك جرد اايرال اازءارة اا كا خكؼ ءظرر االخي ءاف ف جؿ يوءءـ يجر يؾ اافا ا


نظام تواصل

ع اا كا .

كنع ااحوءو ءع فارا خااءب يف ع ا شارف اا كاطف نع ا يءار خااءب اايلا ؿ ع ااحفك ات
كفث

يث ف اادء وراطء ع ر ااكخائؿ اايفاكاكجء

كيجخءد قكاعد اا كاطا اارق ء .

-أما بالنسبة لمحزب المصري :ناخي دـ ءك اآل ر خاكب اا رءد اإلافيركاع كاايلاءوات ف بلؿ

االاكاف اآليعinfo@egysdp.com :

اا ايدءات كاا شارف اإلافيركاء نع

افاه انيور ا وء األخااءب ااحدءث نع اايفاعاء

ثؿ

اع ااورار.

-موقع الحزب الجزائري :اعي د ءك اآل ر عاى خاك ع اا رءد اإلافيركاع كاايلاءوات ف بلاه

كءك ffscomdz@gmail.com :كاالد ت نءه وء األخااءب ااحدءث .
-2-3األساليب التقميدية في التفاعمية :خفرت ايائج يحاءؿ ااجداكؿ عاى ف فؿ اا كاقع يخي دـ
إ ان اؤلخااءب ااحدءث اايفاعاء كاايع خ وت اإلشارة إاءرا خااءب يواءدء
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كاارايؼ كاافافس اخ  % 100كجالت نع لض اا كاقع عاى شفؿ ءوكا ك إعبلف يحرؾ
نع اا فح ااي رءدء

ثؿ ااحزب ااجزائرم

ا اااخ

ا وء اا كاقع ناعي ديرا نع شفؿ زاكء

ثا ي يحت عاكاف اي ؿ اا.

-3-3أساليب االتصال الشخصي :إف اا كاقع اا دركخ كنرت ءئ يفاعاء شرفت نءرا اا كاطف
ع حءث طغى اخي دا را عاى اا كقع ااحفك ع اخ

عف طرءؽ خااءب االي اؿ ااش
 %100نء ا ء ص ااحكارات ااحء

كاقع اايكا ؿ

ءف اا كقع كااج ركر كفذا اخي داـ

االجي اعع اا لركن كاادردش عاى اا اشر ءف ااحفاـ كاا خئكاءف كفذا اا كاطاءف.
كقد كات اا كاقع ااحز ء ءا شا ايكظءؼ خااءب االي اؿ ااش

ااج ركر ع ر ااش فات االجي اعء

حءث نيحت فارا

ع

ف

بلؿ اايفاعؿ ع

فحات عاى كاقع اايكا ؿ االجي اعع

اا ياف .

موقع الحكومة البحرينية :خفر اايحاءؿ نء ا ء ص خااءب االي اؿ ااش

ع نع اايفاعاء ع ر

كقع اا كا عف ي ءزءا عف اقع اا كاقع إدراجرا ألخاكب الدردشة اإللكترونية(المحادثة الفورية)
ا رفز االي اؿ ااكطاع( )80008001كاا يكنرة ف ااخاع 8
كءع ءزة يفاعاء اءجا ء
ااحوءوع
ااي از اء

احا إاى ااخاع  10خالا

حءث ييءح اا ي فح ااحكار ااحع كاا اشر ع اا خئكاءف كنع ااز ف

ا ءجلارا يي ءز عف اقع كاقع االءا اا دركخ يكظءفرا ااكع جدءد ف اكاع اايفاعاء
إ ان إاى ايدءات اااواش اإلافيركاء

كييءح اادردش (  ) Chattingااحكار ك

اا حادث ك اااواش اا ي از ف ع ااغءر حءث ءي ادؿ األطراؼ ااا كص ك اار كز عاى اا كاقع نع
افس ااكقت ااحوءوع  Real timeكييءح ءذه األداة ف بلؿ اا ار ج ااجاءزة اا حادث

اايفاعؿ

ء ن ا ارذا ااغرض.
ءف اا يحدثءف فيا ك كيا كقد ي اؼ إاءرا اا كرة نع ار ج لدة
شءكعا كاخي دا ا نع اظـ رل ثؿ التعميم عبر الشبكات لد
كعاى اارغـ ف ف ءذه األداة فثر
ن
ائ را اال يبلؼ ءف كقت إرخاؿ اارخائؿ كاخيو اارا ف ا نع
اا رءد اإلافيركاع كييجاكز نع
اا رءد اإلافيركاع إالٌ ارا يخي دـ شفؿ حدكد نع اا كاقع األ رل ف عءاياا اا حثء .
اااخ

ااظاـ التعميم عبر الشبكات خجؿ ءك اآل ر ح ك ار يفردا نع كقع ااحفك

كااذم ء رز اكع ف اكاع اايفاعؿ ااش

اا حرءاء

ع ءف اا كاطف كاا كقع ءظرر ف بلؿ اايخجءؿ نع

برنامج قدرات لمتدريب اإللكتروني ،حءث ءردؼ إاى رنع خيكل رارات اا كاطاءف نع جاؿ
اخي داـ ااحاخب اآلاع كءأيع
ايحوءورا ف بلؿ ا طبلعرا

ف األءداؼ اإلخيرايءجء اايع يخلى ءءئ ااحفك
خؤكاء يودءـ دكرات يدرء ء

اإلافيركاء

جااء ا كاطاع اا اف كقد د

اا راا ج نع  2009يحت اخـ"المواطن اإللكتروني" ق ؿ ف ءيـ يغءءر اخ ه إاى "قدرات" كءودـ
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اا راا ج جااا ردؼ خد اافجكة اارق ء كيشجءع اا كاطاءف عاى االخيفادة ف اا د ات اإلافيركاء
ع ر اا كا .
ف ا شار حيكل ااجدكؿ اكجكد خاكب ااحكار ءف اا كاطف كاا كقع فأخاكب ش

ع جخد

اايفاعاء اابلي از اء كءي ثؿ نع:

خدمة تواصل  : tawasulكءع ع ارة عف اظاـ كطاع اا ويرحات كااشفاكم ءل ؿ عاى دار
كااذم يـ يأخءخه اايلا ؿ ع م ويرحات ك شفاكل ك اخيفخارات ذات

ااخاع
ااحفك ء

ااردؼ اه يا ء يكقلات اال بلل كيحوءؽ عاى خيكءات اار ا حكؿ اا د

كييـ لااج ااطاب كنوا ا ؤشر خيكل اا د

كاا يفؽ عاءه خ وا.

اا ود

ا ااجرات
ااحفك ء

خدمة البحث من خالل متجر تطبيقات حكومة البحرين اإللكترونية :ءلد ءذا اا يجر اانذة كحدة
ك حفظ شا ا يج ع فان اايط ءوات ف عدة جرات

اف اا حرءف كءك اا فاف األ ثؿ اا حث

كيح ءؿ اايط ءوات اا ياح ايخرءؿ حءاة اا كاطاءف كييءح ءذه اا فح اا خي د ءف اخيلراض
كيح ءؿ اايط ءوات اا ياح عاى خت ا ات
اظاـ جانا اؤلاظ

اا د ج ك اظاـ يشغءؿ خء ءاف ااركايؼ اااواا

ااج ركر يط ءؽ
ااطا

اادراخء

ياف  :م ك س ادر كءد بلؾ ءرم كءادكز
ك ف ءـ اايط ءوات اا ياح

د ات اا ركر ك يط ءؽ دنع نايكرة اافرر ال كاا ال ك د ات اا رءد كايائج
اإل ان إاى يط ءؽ د

اا يجر إج ااع اا د ات اا خي د

داءؿ ؤخخات اا جي ع اا داع ك ف ءـ إح ائءات

اشرر اءك  2015كاا ودرة ب  365,677إ ان إاى

 20,626اارقـ اا ثؿ إلج ااع عدد رات يح ءؿ اايط ءوات نع افس ااشرر
األفثر اخي دا ا نرك د ات كظفع اا د

ا اااخ اايط ءؽ

اا داء عاى دار ثبلث شرر.

االشتراك في خدمة  RSSكءع ا ي ار ال ارة  Really Simple Syndicationكءع يواء خرا
االخيل اؿ ي طر اا كاطف
ءذه اا كاقع ن ف

ا ءخيجد ف يحدءثات عاى اا كاقع اايع ير ه ف دكف ااحاج ازءارة

بلارا ءيـ إرخاؿ يا ءرات كيك ايءفء اه

جرد اخيحداث حيكءات جدءدة

(فاأل ار كاا د ات) نع اا كاقع اايع ءوكـ ا يءارءا ءذا اإل ان إاى يح ءؿ اا افات ف

كر

نءدءكءات ك.PDF
ا نء ا ء ص اخي دا را ااش فات االجي اعء

خيجدايرا ك ارءا كاايكا ؿ لرا ع ر

ناجدءا قد اكعت ارا نف ات يا ل آ ر

فح ءءئ ااحفك

اإلافيركاء ( كقع نءخ كؾ)

كااحخاب نع (يكءير) ك قااة اافءدءك نع كقع (ءكيءكب) إ ان إاى كاقع
.Instagram-Skype
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الموقعين الحزبيين المصري والجزائري :فشفت اادراخ اايحاءاء عاى اقي ار اخي دا ر ا عاى
ااش فات االجي اعء فكاحدة ف ءـ خااءب االي اؿ ااش

ع نع اايفاعاء

األشفاؿ ف اايفاعؿ ي ءف يدا ؿ األطراؼ ااثبلث اايااء  :اافاعاكف
اايفاعاء

كالؿ يا ل ءذه

م خي د ك ءذه اا ءئ

كاألحزاب كثوان كخءاخ اا جي ع.

نإذا اعي راا اجكل اا كاقع ااحز ء اا دركخ ااش فات االجي اعء االني ار ء كاد اجرا نع كاقلرا
جدا نإارا يا ئ إ فااء يشفءؿ ج كع اني ار ء يري ط دكر اايفاكاكجءا نع
فإخيرايءجء حدءث ن
إعادة إحءال االبلقات االجي اعء اايع ايجرت إاى اال يلاد عف رافز يج لرا ثؿ االائا

ال يبلؼ ظركؼ ااحءاة كعادات اا طاال كاالخي ياع ك اا حث عف اا لرن

اايلرض اكخائؿ

اإلعبلـ ااحدءث ك يفرايرا ناا جي ع االني ار ع ااذم يخلى إاءه ااش فات االجي اعء اايع
اخيلاات را اا كاقع ااحز ء ءوكـ عاى اايوارب كاايبلحـ كاالاد اج كءكخع فركـ ااركء
االني ار ء
لار

كاا طاا

كفذا إعادة اااظر نع ااخءاخات اا ايرج نع اا بلد
عف طرءؽ اايوءد

اايغءءر.

ك ا ك ارا يشفؿ فارا حزاب

يطا ات اا كاطف كآرائه حكؿ األحكاؿ ااخءاخء كاأل اء نع اا بلد

نتائج الدراسة:

كيك ات اادراخ إاى ااايائج اايااء :
 ف اا كقع ااحفك ع خرع ف اا كقلءف ااحز ءءف ف حءث ز ف يح ءؿف ايائج اادراخ

ف فؿ كاقع االءا خرا اإل حار اعدا كقع ااحزب اا

اففالة اا فحات ناجد ف ااحفك

اا حرءاء

ت رذه اا ءزة ف حءث ااي

فحايرا ف ا ءي ح
رم

ا اااخ

ءـ ااجءد كعاا ر

اال اا كرة كااياكءع نع اا حيكءات كاخي داـ ااكخائط اا يلددة اايواءات كفذا نء ا ء ص يحدءث

اا فحات .
 دات ااايائج عاى ف اا كاقع ااحز ء اايع ك اارغـ ف ارا ذات طا ع إ ارم إال ااا ا خاا رفكداكعا ا نع دءاا ءفءيرا كيجدءدءا اؤل ار إال ا يلاؽ اشاطات ااحزب ك خئكاءه عفس كقع
ااحفك

اا حرءاء اايع يحدث حيكاءا شفؿ نكرم.

 -خجات اا كاقع يفكقا نع يرج

يكنر ءا ارا ءزة اايرج

حيكاءا إاى اغ كاحدة

لدؿ كقلءف ف ااثبلث

إاى اغات يلددة.

 -حر ت لظـ كاقع االءا اا دركخ عاى يكنءر عاا ر يفاعاء

ياف يخ ح اا خي د ءف

االي اؿ اا كقع ي ثات نع اايط ءوات اايواءدء اايفاعاء كاألخااءب ااحدءث كاايع ي
كاقع االءا اا دركخ

نع حءف اـ

ا عدا خااءب االي اؿ ااش
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كرة ف ءرة كاخي دـ فؿ ا اطرا يورء ا نع حءف ف اا كاقع ااحز ء رفزت عاى ا ط كحءد كءك
اايفاعؿ ف بلؿ ااش فات االجي اعء نحخب.
 ا ت اادراخ إاى يكنءر اا كاقع اا دركخ ا ءئ يفاعاءخااءب االي اؿ ااش

شرفت نءرا اا كاطف عف طرءؽ

ع حءث طغى اخي دا را عاى كقع اا حرءف اخ  %100نء ا ء ص

ااحكارات ااحء ءف اا كقع كااج ركر كفذا اخي داـ كاقع اايكا ؿ االجي اعع اا لركن

كاادردش

عاى اا اشر ءف ااحفاـ كاا خئكاءف كفذا اا كاطاءف.
ءا ا كات اا كاقع ااحز ء ءا شا

غء ار ايكظءؼ خااءب االي اؿ ااش

ع ااج ركر ع ر ااش فات االجي اعء نحخب حءث نيحت فارا

ع

ف بلؿ اايفاعؿ

فحات عاى كاقع اايكا ؿ

االجي اعع اا ياف .

أىم التوصيات:

بلؿ ءذه اادراخ

االا عاى ااايائج اايع يـ اايك ؿ إاءرا ف

ءاغ كاقيراح لض

ء فف

اايك ءات ييلاؽ إعادة اااظر نع شارءع ااحفك ات اإلافيركاء االر ء كنع اظا را عاى خيكل

اإلدارة كيودءر األء ء اا ااغ ارذا اااظاـ نع يحوءؽ اارقع كاايطكر إ ان إاى حرص األحزاب
االر ء عاى اخيث ار زاءا اإلايرات نع يلزءز كيدعءـ كيفرءس ادئ اا كاطا اارق ء اايع ء حث
عارا اا كاطف

ف بلؿ كاقع اافيركاء ال يفكف جرد ا يدادات اال ؿ ااحز ع نع ااف ال

اايواءدم كاا ا كا ات اافيركاء
اادء وراطء اافلاء

يرفز عاى عا ر اايفاعاء

فان

شفااه كيفرس

ادئ

ك ف ج ا ءذه اايك ءات اذفر ا ءاع:

أ-بالنسبة لممواقع الحزبية:

-1يدعك اادراخ إاى حرص اا كاقع ااحز ء عاى يحوءؽ ءزة اايحدءث اافكرم نع كاقلرا عاى
اإلايرات حيى يفخب ج ركرءا اا يلطش افؿ جدءد .
-2يدعك ايائج اادراخ
ك

ع اا كاقع ااحز ء إاى ااحرص عاى ااي

ك ا اااخ اا فحات االنيياحء

أخاكب جذاب ءج ع ءف ثرال اا

اال اا كرة كااحرص اادائـ عاى كقت اا ي فح.

 -3ف ياكع ف يكظءؼ ااكخائط اا يلددة اااخ إل راج

كف كجكدة عاا ر

فحايرا.

 -4ف يخرـ اا كاقع ااحز ء دائ ا ي فءف اا خي دـ ف اا شارف اافلاا
ك

ءـ ااجءد اا كاقع

ااي كءت كيودءـ اآلرال

ك ا ااحكار اا اشر ع زع ال األحزاب كااياكءع ف خااءب اايفاعاء اا ياح نع كاقلرا.
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-5ف ا يدعك اادراخ األحزاب االر ء إاى يجخءد
كاافلااءات اادء وراطء اا ءدااء

بل ح ااكجه اارق ع اؤلاشط ااخءاخء

ع ر آاء األاشط ااخءاخء اا ءدااء كااج اءءرء عاى اا ط

حءث يجلؿ ف كاقلرا ن ال ال اءات اادعكة كااحشد كااياظءـ ثـ يافءذءا اافيركاءا.
 -6اايكخع نع إجرال دراخات يخلى ا لرن يكجرات اا كاطف االر ع احك اخي دا ه كيفاعاه ع
اا كاقع ااحز ء

ك دل يفرءخرا ا ادئ اا كاطا

ب-بالنسبة لممواقع الحكومية:

ف اظكره.

ف حرء كعداا اجي اعء

 -1يدعك اادراخ إاى إ فااء يل ءـ ااحفك ات اإلافيركاء االر ء ااودرة عاى يشجءع اا يلا اءف

عاى يلاـ اا لرن اإلافيركاء
د ايرا االا

ثؿ يجر اا حرءف كيحوءؽ االدؿ كاا خاكاة ااج ءع نع ااك كؿ إاى

ف بلؿ:

-2اايأفد ف ف اا حيكل اإلافيركاع

اغ اااغ االر ء ك ف كاجرات اايفاعؿ اا ءااء خرا

االخي داـ.
-3يطكءر يط ءوات قادرة عاى اخي داـ ااكخائط اا يلددة ف
جااب اااص.

-4يرخءت كيث ءت ادئ ك زاءا ااحفك

اإلافيركاء

كت ك كرة كحرف ك ءااات

كذاؾ نع د ج ك طرح ااحفك

اإلافيركاء

ف اراج يلاء ع ءدرس عاى خيكل ااجا لات
-5ف ا يحفز ءذه اادراخ إلاجاز دراخات حءث يخاط اا كل عاى لاءءر قءاس ااحفك ات
االافيركاء كدنع ااياانس ءف اا ؤخخات ااحفك ء االر ء نع ءذا االيجاه كك ع ؤشر عر ع

اوءاس شركعات ااحفك

اإلافيركاء نع اادكؿ االر ء

كقءاس اا كاطا اارق ء

ف بلارا.

-6يلزءز اادراخات اايع ييااكؿ يكجرات اا كاطف االر ع احك اخيفاديه ف اا كاقع ااحفك ء
االر ء كيفاعاه لرا.
قائمة المراجع:
 -1الكتب:
 -1إخ اعءؿ ع د اافياح /ح كد ا كر ءاء ( )2009البحث اإلعالمي اتجاىات وقراءات في حمقة البحث
الصحفي و اإلعالمي

رفز اإلخفادرء اافياب اإلخفادرء ..

 -2ج اؿ ح د غءطاس( )2009الديمقراطية الرقمية اارءئ اا

رء االا

اافياب ااواءرة.

 -3ااد غخاف ءكخؼ اا ودادم( )2013ثورة الشبكات االجتماعية (ماىية مواقع التواصل االجتماعية
وأبعادىا عمى العالم و الوطن العربي) ط 1دار ااافائس اااشر كاايكزءع األردف.
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 -4ح د شا ع( )1997المنيجية في التحميل السياسي(المفاىيم،المناىج،اإلقترابات واألدوات) دءكاف
اا ط كعات ااجا لء

 -2المجالت والدوريات:

ااجزائر.

 -5ك عا كد( )1990الدور المطموب لوسائل اإلعالم في دول مجمس التعاون العربي عدد 58اا رفز
االر ع اادراخات اإلعبل ء

-6

ااواءرة.

ك عا كد ح د( )1988الوظائف السياسية لوسائل اإلعالم :اادراخات اإلعبل ء ااخفاف كاايا ء
كاايل ءر عدد 5اا رفز االر ع اادراخات اإلعبل ء

ااواءرة.

 -7ح د ف ع د اهلل ااشلء ع( )2008معوقات و مقومات نجاح برامج الحكومة اإللكترونية في الوطن
العربي اا جا االا ء اجا ل اا اؾ نء ؿ اا جاد 9ع.1

 -8جءدكر حاج شءر( )2016أثر الثورة الرقمية واالستخدام المكثف لشبكات التواصل االجتماعي في رسم
الصورة الجديدة لمفيوم المواطنة ،من المواطن العادي الى المواطن الرقمي"

جا دناير ااخءاخ

كااوااكف االدد 15جكاف.
-3المواقع االلكترونية:

 -9ح د ف ثا ر اافر ع المواطنة الرقمية ي

ءـ كيطكءر اا وررات اارق ء

طاع عاءه يارءت-10-9

2018ع ر اا ار طhttps://ci576.wordpress.com/2016:

-10

حكومي)

رفز دراخات ااحفك

اإلافيركاء ( )2009الحكومة اإللكترونية(استراتيجيات-تخطيط-تميز

يـ اإلطبلع عاءرا يارءت 2010/05/28ع ر اا ار ط اايااء :

http://www.egov

.concepts.com

-11

طفى ااواءد :فركـ اا كاطا اارق ء

دكا يلاءـ جدءد يـ االطبلع عاءه يارءت -6-11

 2018ع ر اا ار ط https://www.new-educ.com :

-12

عبلل اادءف ع د اارزاؽ جافك "المـواطــنة بين السياسة الشرعية والتحديات المعاصرة"

طاع عاءه يارءت  .2018/6/14ي ٌرؼ.
 ww.neelain.edu.sdا ٌ

-13

كخكع كءفء ءدءا
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"دور وسائل االعالم والتمفزيون في تعزيز الوعي باليوية والقضايا الوطنية"
The role of media and television in promoting awareness
of identity and national issues

طارق معمر "بربخ"  :باحث دكتوراه في الدراسات االعالمية وجيوسياسية ،مصر – جامعة

عين شمس

ممخص:
يلي ر ااركء

ف اا خائؿ ااوك ء اارا ػ كاايػع ييجػدد اخػي رار حيػى ءك اػان ءػذا رغػـ ااػا الػءش نػع ع ػر االكا ػ

حءت ف اا فيرض ف ء

ح اإلاخاف نع ء ول

إش اع رغ ايه كيا ء حاجايػه اا ادءػ اا

كاادءاءػ

ف ءػذا اافكفػب ئائاػان اقي ػادءان اادرجػ األكاػى ءخػلى نوػط إاػى

ػكص دكف إءبلئػه االءي ػاـ ركءيػه ااثوانءػ ك

ك ػءايه اإلثاءػ كاالرقءػ

نرػػدؼ ءػػذا اا وػػاؿ ءػػك يخػػاءط اا ػػكل عاػػى دكر كخػػائؿ االعػػبلـ كاايافزءػػكف عاػػى ااركءػ ااكطاءػ

حءت يلرءفرا ي ءءف

كذاػػؾ ػػف

ائ را كاالدءد ف اايأثءرات ااثوانء حكؿ اا كاطا كااكحدة كااو اءا ااكطاء .

اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ .كخائؿ اإلعبلـ ااركء

ااكعع ق اءا اا كاطا

اايافزءكف

Abstract: National identity stands always as a very important and sensitive issue since
it is closely linked to national security and territorial unity of all nations and states.
Even in the era of globalization where people are supposed to be only economic actors
without paying attention to their cultural, ethnic and religious personality, the issue of
national identity is still always alive and influential in all communities. So the objective
of this paper is to put some light on the conceptual and theoretical framework of
national identity.
Keywords: Role, identity, The media, Awareness, Citizenship issues,

رّ١ٙل
يلػػد كخػػائؿ اإلعػػبلـ

ػػد انر ر ػان ك خاخػػءان نػػع اػػؽ ااػػكعع كاا لرن ػ كيفػػكءف االيجاءػػات

كااخاكفءات ادل غاا ء ااج اءءر ا يود ه ف لاك ات ك ػار كآرال ك حػداث ك نفػار حػكؿ االدءػد
ػف اا ك ػكعات اا يافػ االجي اعءػ كاالقي ػػادء كااخءاخػء كغءرءػا خػكال ػا ءػري ط ارػا اشػػرة
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حءايرـ ااءك ء ك ءئيرـ اا حاء ك اا جي ػع ااػذم ءلءشػكف نءػه ك االػااـ األف ػر ااػذم ءاي ػكف إاءػه
ك ػػا ءيلا ػػؽ

ػػااحرـ االا ػ ػ ك ااش

ػػء ش ػػفؿ اش ػػر كاف ػػع ي و ػػى ار ػػا يأثءراير ػػا اإلءجا ءػ ػ

كااخػػا ء عاػػى حا ػػرءـ ك خػػيو ارـ كي ػػرز ء ء ػ اإلعػػبلـ نػػع اوػػؿ األحػػداث شػػفؿ نػػكرم ك اشػػر
فكاػػه غاا ػان ػػا ءفػػكف نػػع كقػػع ااحػػدث كاخػػط اا ارخػػاءف اا ػػؤءاءف كي وػػى ااواػػاة ااحفك ء ػ ءػػع
ػػدر اا ر ػػـ ااج رػػكر ألار ػػا ق ػػرب إا ػػى افػػس ااج ر ػػكر اا حا ػػع ن ػػع لااجػ ػ ق ػػاءاه اا ا ػ ػ

اا

جي له.
كي ارس كخائؿ اإلعػبلـ دك انر ف ءػ انر نػع اشػر ااوػءـ االجي اعءػ كااثوانػ كااػكعع ااخءاخػع نػع

اا جي ػػع كذاػػؾ اوػػدريرا عاػػى ااك ػػكؿ إاػػى ف ػػر عػػدد

فػػف ػػف األن ػراد كاايشػػارءا ااكاخػػع دا ػػؿ

اا جي ع نكخائؿ اإلعبلـ يل ؿ عاى يفكءف االيجاءات ااففرءػ كاا كاقػؼ ااخػاكفء عػف طرءػؽ اشػر
األنفػػار كاآلرال

ا ػ لػػد اايطػػكرات اايفاكاكجءػ ااحدءثػ اايػػع خػػاعدت عاػػى جلػػؿ االي ػػاؿ ػػءف

األن ػراد نػػع اا جي ػػع خػػربلن

ػان زاد ػػف طػػكرة ك ء ء ػ كخػػائؿ اإلعػػبلـ اا ياكع ػ كنػػرض خػػءطريرا

كيأثءرءا عاى اارم االاـ كارخال ااوءـ كاالادات االجي اعء كااثوانء .
ِف َٛٙاٌّٛإٛخ
ءري ط فركـ اا كاطا – يارء ءان -اايطكر ااذم حدث ا فركـ اادكا

اإلغرءػ ػػؽ كنػ ػػع رك ػ ػػا ناأل ػ ػػؿ اابليءاػ ػػع افا ػ ػ
(اا كاطا ) ك ف افظ فا

ػ ػكاطف ءك ػ ػػح

اا داء نع االػااـ ااوػدءـ عاػد

ػ ػػكرة ف ء ػ ػرة نػ ػػع اا و ػ ػػكد فا ػ ػ

( )Citizenكافػظ فا ػ ( )citoyenاافراخػء اشػيواؽ ػف األ ػؿ اابليءاػع

( )civitosااذم ءشءر إاى اا كاطف ااخافف نع اا دءا عاد ااءكااف كاارك اف قدء ان(.)1
ػ ػ ػػا األ ػ ػ ػػؿ االر ػ ػ ػػع اا

( )citoyennetéاافراخػػء

ػ ػ ػػطاح :نر ػ ػ ػػع يرج ػ ػ ػ ػ افا ػ ػ ػ ػ ( )citizenshipاإلاجاءزءػ ػ ػ ػ كفا ػ ػ ػ ػ

لاػػى اا كاطا ػ كءػػع اشػػيواؽ عػػف ااػػكطف كنػػع اخػػاف االػػرب "ااػػكطف"(.)2

كااكطف :اا ازؿ ااذم ءوءـ نءػه كءػك ػكطف اإلاخػاف ك حاػه كطػف نءػه اي ػذه كطاػان ك حػبلن ك خػفاان ءوػءـ

نءه(.)3

كيلػػرؼ اا كاطا ػ ء ػان عاػػى ارػػا

ػػف اا ػكاطف ااػػذم ءل ػػؿ ايطػػكءر اا دءا ػ

اا فات كاا ءزات اا كاطف اا يح ر كااذم ءي يع حوكؽ ككاج ات حددة

م إارػػا ج ا ػ

ف إطار حدءث(.)4

ػػف

( )1ؽَٓ ِٙواْ ،اٌّٛاطٕخ ٚاٌّٛاطٓ ف ٟاٌفىش اٌغ١بع) ،ٟاٌمب٘وح  ،كاه اٌٛابم ٌٍطجبػخ ٚإٌْو .62 ٓ ،)2012،
( )2اٌؼ١ل١ٕٔٛ ٞخ ،اٌّغزّغ اٌّلٔ ٟاٌّٛإٛخ ٚاٌلّ٠موا١ٛخ(،ػُّبٍٍْ:طخ ػُّبِْ ،غٍخ وٍ١خ ا٢داة ٚاٌؼٍ َٛاالٔغبٔ١خ ٚاالعزّبػ١خ ،اٌؼلك  5 ٓ ،)2008 ،3-2
(ِ )3ؾّل ثٓ ِىوَ ثٓ ػٌٍ ،ٟغبْ اٌؼشةِ ،وعغ ٍبثك 451 ٓ ،
( )4فزبَ اٌؼٕبرِٚ ٟؾّل ػٖبَ ٛوث١خ ،اٌزشث١خ اٌٛطٕ١خ ٚاٌزٕشئخ اٌغ١بع١خ( ،ػّبْ:كاه اٌؾبِل ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ  15 ٓ ،)2008 ،
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كفػػذاؾ يلػػرؼ فكارػػا " :فااػ ك عبلقػ اجي اعءػ يوػػكـ ػػءف شػ ص ط ءلػػع ك ػػءف جي ػػع خءاخػػع
(اادكاػ ) كءػػع يي ءػػز اػػكع ػػف كالل اا ػكاطف اكطاػػه ك د يػػه اػػه نػػع كقػػات ااخػػاـ كااحػػرب كاايلػػاكف ػػع

اا كاطاءف عف طرءؽ اال ؿ اا ؤخخايع كاافردم اارخ ع ايحوءؽ األءداؼ اايع ء

ك ارا ااج ءع(.)1

ناا كاطا ي ثؿ ع اء اال كعع ك ارخ عداا ك خاكاة ءف اا ػكاطاءف كءػذه ال يحػدث ػف ياوػال
افخرا ألارػا ييطاػب يحػكءبلن ااػكعع ػف ػبلؿ اا ارخػ اال اءػ

كافػف ءػع جرػكد اجي ػاعع كخءاخػع

حرك ػان عػػدة كاحػػدة ػػف ءػػـ ءػػذه ااحػػركب ءػػع حػػرب ااطائفءػ

نيلاػػى اا كاطاػ ي يػػع ااشػ ص حوكقػػه

عاػػى اطػػاؽ كاخػػع

()2

ناا كاطاػ ا ػػاؿ ػػءف اافػػرد كذايػػه كاافػػرد ك خػريه كاافػػرد كج اعيػػه كءػػع يي ػ ف

ككاج ػػات عاءػػه كفػػذاؾ ي ثػػؿ اا كاطاػ

ج كعػ

ػػف االبلقػػات اإلاخػػااء كاالاطفءػ كااثوانءػ كاا ادءػ

()3

حءػػث يلػػد اا كاطاػ اايل ءػػر ااوػػااكاع عػػف ااكجػػكد ااخءاخػػع ااػػكطف كاا ػكاطف لػان كييجاػػى اا كاطاػ نػػع
رقػػى

ػػكرءا يث ػػت ااحوػػكؽ ااخءاخػػء اا ػكاطف كحوكقػػه اإلاخػػااء كي يلػػه اا خػػاكاة اافا اػ نػػع ااحوػػكؽ

كااكاج ات دكف ي ءءز(.)4

إف فرػ ػػكـ اا كاطا ػ ػ ءيػ ػػدا ؿ ػ ػػع فرػ ػػكـ "ااكطاء ػ ػ " ك فػ ػػاءءـ ك فػ ػػردات
كاا

ػ ػػرل يخػ ػػيل ؿ ك ػ ػػفرا

ػػطاحات ثػػؿ " ااكحػػدة ااكطاء ػ " ك "ااركء ػ ااكطاء ػ " كغءرءػػا كافاػػه غاا ػان ػػا ءو ػػد رػػذه اايغء ػرات
ػػطاحات اا لػػد ااوطػػرم ك ااركء ػ اا ػكاطف

وا ػػؿ "ااكحػػدة ااوك ء ػ " ك"ااركء ػ ااوك ء ػ " كغءرءػػا ػػف

اايل ءػرات اايػػع يشػػءر إاػػى االاي ػػال األكخػػع إاػػى ااػػكطف االر ػػع كااػػى ااثوان ػ االر ء ػ اإلخػػبل ء

كيلػػرؼ

دائرة اا لػارؼ اا رءطااءػ اا كاطاػ أارػا :االبلقػ ػءف اافػرد كاادكاػ اايػع ييحػدد ػف ػبلؿ ااوػااكف ك ػا

يي

اه ءذه االبلق

ف كاج ات كحوكؽ"(.)5

إف فرػػكـ اا كاطاػ كااكطاءػ

فرػػكـ يغءػػر كاػػءس ثا يػان نرػػك ءيطػػكر ػػع ارحػػؿ يطػػكر ااػػدكؿ ع ػػر

اايارءت ناـ ءفػف اا ػكاطف نػع ثءاػا ااودء ػ شػفؿ اال ءػد ػثبلن كفػذاؾ األ ػر نػع رك ػا ااودء ػ

ػا نػع

اادكؿ ااشرقء نفػاف اا ػكاطف ءػك ػف ءوطػف اا اطوػ ااجغرانءػ ااجدءػدة نكاج ػات اا كاطاػ كحوكقرػا نػع

اادكؿ ااشرقء نع ياؾ اا رحاػ االشػائرء اػـ يفػف ري طػ ػاافرد ذايػه ػؿ ءػع ري طػ ػه اعي ػاره نػردان
ف ج اع االشءرة ك ااو ءا

كافف ءذا األ ر قػد يطػكر نػع ااػدكؿ ااحدءثػ اءفيخػب اافػرد كاطايػه أاػه

نرد ااط وت عاءه قكااءف اادكا رذا اا

كص(.)6

(١ٍّ )1و ِولٔ ،اٌّٛإٛخ اٌضمبا١خ ألِبط ٚرؼلك٠خ ثٕبم اٌؼجبكح ّٔٛمعب( ،اٌمب٘وح:اٌّغٌٍ اٌمٌ ِٟٛؾمٛق أَ٦بْٚ ،هلاخ ِملِاخ ٌّؤئرّش اٌّٛاطٕؤخ ،ػذاٌؤخ ِٚغؤبٚاح،
ٛٔ25اّجو .3 ٓ ،)2007
( )2عٙبك ػٛكح ،ظب٘شح اٌغ١بعبد اٌؼبِخ ٚاٌزطٛس اٌذّ٠مشاط ٟفِٖ ٟو(،1ٛ ،اٌمب٘وح :اٌّغٌٍ ا٤ػٌٍٍ ٝضمباخ  101 ٓ ،)2009
()3لب٠ل أك٠ت ِغب٘ل ،اٌّٛاطٕخ ٚاٌؼٌّٛخ ٚرغبإالد اٌضِٓ اٌظؼت(،اٌمب٘وح ِ:ووي اٌمب٘وح ٌلهاٍبد ؽمٛق أَ٦بْ .22 ٓ ،)2007 ،
( )4اٙل اثوا٘ ُ١ؽج١ت ،رشث١خ اٌّٛاطٕخ ،االرغب٘بد ف ٟرشث١خ اٌّٛاطٕخ( ،اٌمب٘وح  ،عبِؼخ اٌٍّه ٍؼٛك .35 ٓ ،)2005 ،
()5اٌّوعغ اٌَبثك ٔفَٗ 
( )6اثوا٘ٔ ُ١بٕو  ،اٌّٛاطٕخ ) ،ػّبِْ:ىزجخ اٌوائل اٌؼٍّ١خ .33 ٓ ،)2000،
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ا فركـ ااكحدة ااكطاء نرك ءشءر إاى قرءب ك رادؼ ا فركـ اا كاطا

نرك ايحاد ج كع

ف

اا شر نع اادءف كاالقي اد كاالجي اع كاايارءت نع فػاف كاحػد كيحػت ارءػ حفػـ كاحػد نااكحػدة ااكطاءػ
ءع ااد اج اجي اعع ءف شرائح اا جي ع فان يحت حفـ كاحد كنع إقاءـ حدد ااخجاـ ياـ لءػدان عػف
االاي الات األ رل ك شلكر ءج ع ءذه ااشرائح ف جؿ

اح كاحدة ك شيرف (.)1

 -1أثؼبك اٌّٛإٛخ
ويتألف مفيوم المواطنة من ثالثة أبعاد رئيسة ىي:
-1

البعـــد القـــانوني :م ااك ػػع ااو ػػااكاع اا كاطاػ ػ اا ػػذم يح ػػدد ااحو ػػكؽ اا داءػ ػ كااخءاخ ػػء

كاالجي اعء كنوان ااوااكف نإف اا كاطا ءع ااش ص االعي ارم ااذم ءي يع حرءػ ااي ػرؼ كاػه ااحػؽ

نع اا طاا
-2

ح اء ااوااكف كذاؾ ءلاى ف اا كاطف ال ءشارؾ نع ط اع ااوااكف.

البعد السياسي :ءلد اا كاطف

ك شارفان نءرا.
-3

ثبلن خءاخءان ناعبلن دا ؿ اا ؤخخػات ااخءاخػء كاالجي اعءػ

البعــد النفســي :ءشػػءر إاػػى اا لػػد ااافخػػع اا كاطا ػ كااػػذم ػػف بلاػػه ء ياػػؾ اا ػكاطف ذاػػؾ

ااشلكر االاي ال ك االايخاب ارذه اادكا ك ياؾ ك يحءزه ءفكف اا كاطاءف دا ارا(.)2
 -2أّٔب ٛاٌّٛإٛخ:
اا كاطا ػ
شػ ػ ص كدكاػ ػ

ػػا اجي اعء ػ كخءاخػػء كقااكاء ػ
كي يا ػػؼ اا كاطاػ ػ

نرػػع يح ػػؿ لاػػى ااحػػؽ ااوػػااكاع نيفػػكف قائ ػ ػػءف

ػػف دكاػ ػ إا ػػى

ػػرل كء ػػذا حخ ػػب اا فكا ػػات ااثوانءػ ػ كاالجي اعءػ ػ

كاا ليوػػدات اادءاء ػ كاااظػػاـ ااخءاخػػع اا ل ػػكؿ ػػه نرػػذه اا فكاػػات ذات اا ػػا ااركء ػ ءػػع اايػػع ي ػؤثر

خ ػػا ان ك إءجا ػ ػان ن ػػع طرءوػ ػ ي ثء ػػؿ اا كاطاػ ػ ا ػػدل اا ػ ػكاطاءف كيو ػػءس درجػ ػ كطاء ػػيرـ ككع ػػءرـ حو ػػكقرـ
ككاج ايرـ اال اء يجاه اادكا .

أّ٤ب ٛاٌّقزٍفخ ٌٍّٛإٛخ:
أ -المواطنة المدنية:
يي ثؿ نع االعيراؼ اا ي ادؿ ءف األنراد كاايع يجلؿ

ف اايخا ح ءع ااخػائدة نء ػا ءػارـ كاايػع

يخػ ح ااخػػجاـ ف ءػػر نػػع اا جي ػػع كفػػذاؾ ءيلاػػؽ األ ػػر ارعػػاة
شارف ط وػات اا جي ػع فانػ

كء فػف رؤءػ ءػذه اا شػارف

ػػبلؽ اا

ػػاح االا ػ

اايػػع ييطاػػب

ػف اظػكر خػيكءات يلػددة حاءػ كطاءػ

()1اٌّوعغ اٌَبثك ٔفَٗ
)2( Alan C .Cairbns, " Citizen Plus: Aboriginal Peoples and the Canadian state" (Vancouver: UBC Press, 2000) pp. 51-52
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كحيى االاا ء

اافر ػ
ارػا ي ػ ف االدااػ كاا خػاكاة نػع ااحوػكؽ كااكاج ػات ك ا

اا كاطاءف ييرجـ ف بلؿ خاكفءات عا

ػف

كيج ػع ػءف ج اعػ

كئرا ل رـ اا لض(.)1

ءحير كف نع

كءذا اا لد اا لءارم اا كاطا ال ء فف يحوءوه إال كاخط اا لاءءر كقءـ اا كاطا ك اا داء .
ب -المواطنة السياسية:
كالاػػى رػػا اا شػػارف ااخءاخػػء كحػػؽ اا خػػاء

نػػع اإلدارة االا ػ اادكاػ

اافرد ااي يع حوػكؽ ءوػكـ نػع وا ارػا ػأدال ج كعػ
ااي كءت كحؽ اايرشءح ااكظائؼ االاي ا ء

كاالعيواد(.)2

كنػػع إطػػار قػػااكف ءخ ػ ح

ػف ااكاج ػات كءػذه اال يءػازات اايػع ػف ءارػا حػؽ

كحؽ اا د

نػع ااجرػاز اإلدارم نػع اادكاػ

كحرءػ ااػرم

ج -المواطنة االجتماعية:
لػػد االعي ػراؼ خػػا (1945ـ) ػػااحوكؽ االقي ػػادء كاالجي اعء ػ نػػع دائ ػرة اال ػػؿ ك ػػف

ػ ارا

حوػػكؽ اال ػػؿ كحػػؽ اا طاا ػ ح اء ػ اظػػاـ اا ػ اف االجي ػػاعع كااشػػال ؤخخػػات طا و ػ احاجػػات
اايف ػػكءف كجل ػػؿ ااو ػػاءا االجي اعءػ ػ ل ػػدان خاخ ػػءان اا كاطاػ ػ

نو ػػد دل ءػ ػذا ااي ػػكر اا ك ػػكع

ػػ ف

اظ ػػكر يط ػػكرم إا ػػى يف اػ ػ ف ػػؿ رحاػ ػ اااخػ ػ إا ػػى اا رحاػ ػ ااخ ػػا و عاءر ػػا ناا خ ػػاكاة اا داءػ ػ ش ػػرط
ركرم ابلايواؿ إاى اا خاكاة ااخءاخء

كءػذه األ ءػرة

ػركرء افػيح ااطػرؽ ػاـ اا خػاكاة االجي اعءػ

كءفػػذا نػػإف ءػػذه ااحرءػػات اا فيخ ػ يلػػزز ل ػػرا اا ػ لض ناا خػػاكاة ااخءاخػػء يوػػكم اا خػػاكاة اا داء ػ
كيح ءر ػػا ػػف اايج ػػاكزات اا حي اػ ػ

كاا خ ػػاكاة االجي اعءػ ػ يث ػػرم

ػ ػ كف اا خ ػػاكاة ااخءاخ ػػء كيلطءر ػػا

دالايرا اافا ا .
د -المواطنة االقتصادية:
إف اا كاطا ػ ال ياح ػػر نػػع ااػػدائرة ااخءاخػػء ك ارخػ ااحوػػكؽ اا داءػ نوػػط ػػؿ يحي ػػف ظػػاءر
ااحءاة نع اا جي ػع فانػ

ك ػاأل ص عبلقػات اال ػؿ اايػع

ػذت ء ءػ

ي ازءػدة ػع يطػكر اايجػارة ن ػف

اا ػػركرم نػػع ءػػذا ااخػػءاؽ ااوءػػاـ يفػػادم اايػػأثءرات ااخػػا ء ااخءاخػ االقي ػػادء عاػػى
نوػ ػػد يفػ ػػكف اخءاخ ػ ػ
كاا

ػػارءؼ اا

ارخػ اا كاطاػ

فػ ػػض االخػ ػػيربلؾ االػ ػػاـ ااخ ػ ػ ب نػ ػػع اا ػ ػػغط عاػ ػػى افوػ ػػات ااح اء ػ ػ االجي اعء ػ ػ
ػ ػ اا ػ ػػد ات االا ػ ػ

ااكظائؼ االجي اعء ااف رل

نيوػ ػػكـ اايػ ػػااع إ ػػػلاؼ ااي ػ ػػا ف االجي ػ ػػاعع كيوػ ػػكءض

ا ءجلؿ اخب اابل خاكاة يزاءدة ف ا ءك بلحػظ نػع ااػدكؿ ذات اايكجػه

اارخ ػ ااع اااء اراػػع كءلػػد ااحػػؽ نػػع اال ػػؿ ػػف ػػرز حوػػكؽ اا كاطا ػ

نرػػك ءػػدؼ ذك قء ػ دخػػيكرء

(١ٍ )1لِ ٞؾّل ٌٚل٠ت ،اٌذٌٚخ ٚاشىبٌ١خ اٌّٛاطٕخ) ،ػّبْ ،كاه وٕٛى اٌّؼواخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ.50 ٓ)2010،
(َٔ )2و ٓ٠ػجلاٌّغ١ل ٔجِ ،ٗ١جذأ اٌّٛاطٕخ ث ٓ١اٌغذي ٚاٌزطج١ك (اٍ٦ىٕله٠خِ:ووي اٍ٦ىٕله٠خ ٌٍىزبة 142ٓ ،)2008 ،
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نءج ػػب عا ػػى ف ػػؿ ػ ػكاطف اال ػػؿ كا ػػه ااح ػػؽ ن ػػع ااح ػػكؿ عا ػػى ء ػػذا اال ػػؿ كعا ػػى اادكاػ ػ ف ي ػ ػ ف
االخ ػػيفادة اا يخ ػػاكء

ػػف اايف ػػكءف اا را ػػع ف ػػا عاءر ػػا ف ي ػ ػ ف ح ػػؽ

اظركؼ اال ؿ كيخءءر اا ؤخخات(.)1

ثاء ػػه ن ػػع اايحدء ػػد ااج ػػاعع

أّ٘١خ اٌّٛإٛخ ا ٟاٌّغزّغ:
يلػػد اا كاطا ػ نف ػرة اجي اعء ػ كقااكاء ػ كخءاخػػء يخػػرـ نػػع يطػػكءر اا جي ػػع اإلاخػػااع شػػفؿ ف ءػػر

جدان إاى جااب اارقع اادكا نع خيكءايرا فان
وىي ذات أىمية لكونيا:
-

كذاؾ ف بلؿ د اا خاكاة كاادء وراطء كااشػفانء

يل ػػؿ عاػػى رنػػع اا بلنػػات كاال يبلنػػات ااكاقل ػ ػػءف فكاػػات اا جي ػػع كاادكا ػ نػػع خػػءاؽ

اايػػدانع ااح ػػارم كذاػػؾ ػػف ػػبلؿ جلػػؿ قػػءـ اا كاطاػ فثػػر نلااءػ
ف اافيف كاا راعات ااطائفء كاالرقء نع اا جي لات(.)2
-

يلد اا كاطا

د ك رجلء دخيكرء كخءاخء

نرػػع آاءػ ث يػػت اجاحرػػا نػػع ااحػػد

نرع ال يوكـ إاغال ع اء ااياانس ؿ يريفػز

عاى احيراـ ااياكع ال افءػه كءػع اايػع يخػلى كخػائؿ قااكاءػ ابلخػيفادة ػف ءػذا ااياػكع نػع يث ءػت قاعػدة
ااكحػػدة ااكطاء ػ

حءػػث ءشػػلر ااج ءػػع ف خػػيو ارـ رءػػكف رػػا كاػػءس افء ػان ا

اايل ءر عارا كنوان ا ادئ اادء وراطء .
-

ءفي ػ ػػؿ فرػ ػػكـ اا كاطا ػ ػ كذاػ ػػؾ اشػ ػػكل اادكا ػ ػ اادء وراطء ػ ػ

ك ػػءايرـ ػػؿ جػػاؿ

كءفػ ػػكف ذاػ ػػؾ

ارخ ػ ػ ااحءػ ػػاد

اإلءجا ع يجاه ليودات ك ءدءكاكجءات كاطاءرا.
-

يحفػػظ حوػػكؽ اا ػكاطف اا ياف ػ كياز ػػه كاج ػػات يجػػاه دكايػػه كذاػػؾ نػػع اااراء ػ ءػػؤدم إاػػى

ااثو اا ي ادا ءف اا كاطا كاادكا
-

ك ا ءحوؽ كحدة اااخءج االجي اعع اا جي ع.

ي ػ ػ ف ف يف ػػكف ػػادئ اا خ ػػاكاة كاال ػػدؿ كاإلا ػػاؼ ػػءف اا ػ ػكاطاءف كاح ػػدة ػػاـ ااو ػػااكف

ك د ات اا ؤخخات عف طرءؽ اا شارف نع اا خؤكاءات فان كيكزءع ااثركات االا

كااكاج ػات شػفؿ

يخاك كاايع يي ثؿ نع دنع اا رائب كنع اادناع عف ااكطف كاا حانظ عاءه.
-

ي ػػؤدم إا ػػى ا ػػال جي ػػع ػػداع خءاخ ػػع يل ػػددم يا ػػكع ن ػػع اال ػػرؽ ػػف ػػبلؿ اا ؤخخ ػػات

(األخ ػرة كاالائا ػ

كااو ءا ػ

كااحػػزب كاااوا ػ  ...إاػػت) كااثوان ػ كاألءدءكاكجء ػ كااػػدءف ك ػػف ػػاب احي ػراـ

اا شارف ااشل ء اا كاطاءف كخءطرة ااخاط عاى ؤخخات اادكا (.)3

(١ٍ)1لِ ٞؾّل ٌٚل٠ت ،اٌذٌٚخ ٚاشىبٌ١خ اٌّٛاطٕخِ ،شعغ عبثك ٓ .52
(ِ )2غل ٞفٍ ،ً١ؽمٛق اإلٔغبْ ٚاشىبٌ١خ اٌّٛاطٕخ ،ثلٔ ْٚبّو  2017 ،
( )3ػبِو ٛبهق ػجلاٌوإٚف  ،اٌّٛاطٕخ ٚاٌزشث١خ اٌٛطٕ١خ ،ارغب٘بد ػبٌّ١خ ػشث١خ( ،اٌمب٘وح ِ:ئٍَخ ١ٛجخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ.208 ٓ ،)2012 ،
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ء فػػف عػػدءا لءػػا انر اايوػػدءـ كيطػػكر اا جي لػػات م إاػػه فا ػػا يلػػددت اايفكءاػػات االجي اعءػ

-

كااخءاخػػء كااثوانء ػ
كاادكا .

ػ حت اا كاطاػ ػ خاخ ػان ا اػػال اادكاػ ػ ااحدءث ػ كاايػػع يح ػػدد االبلق ػ ػػءف اا جي ػػع

إف فركـ اا كاطا ءك ح ػءا
كاادكا ػ

ػػف جر ػ

ج كعػ

ك ػءف اافػرد

ػف اايفػاعبلت ػءف اا جي ػع كاافػرد ػف جرػ

ػػرل ناااػػاظر إاػػى اايطػػكر اايػػارء ع ا فرػػكـ اا كاطا ػ ءجػػد اػػه ءك ػػح اا حطػػات

اايارء ء اايع رت را اا كاطاػ حيػى ك ػات إاػى دالايرػا اا لا ػرة كفػذاؾ ءيػأثر فرك رػا ػاايغءرات
االاا ءػ كاايح ػكالت ااخءاخػػء كاالجي اعءػ اايػػع خػػاء ت نػػع ياػػكع ا ػػاط اا كاطاػ (اا داءػ
كاالجي اعء

كاالقي ادء ) كاايع يظرر ء ءيرا ف بلؿ

ارخ

كااخءاخػػء

ادئ اادء وراطء نع ااحءاة ااءك ءػ

اا جي لات ايفكف اادء وراطء جزلان ف ااثوان اا جي لء ااخائدة.
كاظ انر ألف اا كاطا ءع اايل ءر ااوااكاع عف ااكجكد ااخءاخػع ااػكطف كاا ػكاطف لػان نػء فف يوخػءـ

ء ء اا كاطا اال عمى مستويات عدة:

أ -مســـتوى المــــواطن :إف ء ءير ػػا يف ػػف ن ػػع فكار ػػا يلي ػػرؼ ػػااياكع االوائ ػػدم كاالرق ػػع كاااغ ػػكم
كااخءاخػػع كااثوػػانع كااطػػائفع كاالقي ػػادم كاالجي ػػاعع كيلػػدده كيل ػػؿ عاػػى ااحفػػاظ عاػػى ءػػذا ااياػػكع
كاايلػػدد كيحير ػػه كيػػكنر نر ػان اا شػػارف كاايلػػاكف كاايفا ػػؿ كذاػػؾ ػػف جػػؿ يا ء ػ كاث ػرال اا
()1

كاا فػػردات ااح ػػارء كاا داء ػ اا ػكاطف كااػػكطف ل ػان
كيريب عاءه كاج ات يجاه ؤخخات اادكا
كاالداا ءف اا كاطاءف اـ ااوااكف.

م :ف يوػػكـ حفػػظ حوػػكؽ اا ػكاطف اا ياف ػ

كيجلاه شرءفان حوءوءان شؤكف ااكطف فارػا كي ػ ف اا خػاكاة

ب -مستوى الدولة :كيف ػف ء ءيرػا نػع رخػـ
ااخءاخػػء

ػػا ءف

ػكرة اػدكر اادكاػ كخءاخػيرا االا ػ

كفػذاؾ ااثوانػ

ػ ف قكاعػػدءا نرػػع ءجػػب ف يح ػػؿ ي ػػكرات ا ػػا ءجػػب ف يفػػكف عاءػػه ااحفك ػ ااجدءػػدة

عاى خاس ف اا كاطا ءع اا لءار األخاخع ايوءءـ ااكاقع اا حاع ألم دكاػ نرػع اا وءػاس ا ػدل يا ءػ

احيءاجات ااج اءءر كقدرة األاظ

عاى ااكنال ااي از ايرا كعاءه يلد اا كاطا خاخان ااشرعء ااخءاخء

نػػاا كاطف اػػءس حج ػ انر ء ياػػؾ ااحوػػكؽ اافردء ػ

ػػؿ ءػػك جػػزل ػػف ااخػػءادة ااخءاخػػء

ج اع ءـ ااذءف ء احكف ااشرعء ااو اررات اايع يأ ذءا ااحفك

كاا كاطاػػكف ك ػػفرـ

كءـ ااذءف ءراق كف دالءا.

ج -مســتوى العــالم :إف حػػد ءػػـ كا ػػفات ػكاطف ااوػػرف ااحػػادم كاالشػرءف ءػػك االعيػراؼ كجػػكد
ثوان ػػات

يافػ ػ

كاحيػ ػراـ ح ػػؽ ااغء ػػر كحرءيػ ػه كاالءي ػػاـ ااش ػػؤكف اادكاءػ ػ

كنر ػػـ ء ػػدءكاكجءات خءاخ ػػء

(ٚ )1ابم ػْو ٞػجلاٌفزبػ ،رطٛه ِٕٙظ اٌزبه٠ـ اٛٙ ٟم لٚب٠ب اٌّٛإٛخ ٚل١بً اؼبٌ١زٗ ا ٟرّٕ١خ أ٨زّبم ِٙٚبهاد اٌزفى١و إٌبلل ٌل٩ٛ ٜة اٌّوؽٍخ اٌضبٔ٠ٛخ ،سعبٌخ
دوزٛاسٖ غ١ش ِٕشٛسح( ،اٌمب٘وح :عبِؼخ اٌمب٘وح ِ ،ؼٙل اٌلهاٍبد اٌزوث٠ٛخ ،لَُ ِٕب٘ظ ٛٚوق اٌزله .99 ٓ ،)2012،ٌ٠

216

مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102

يافػ كيفلءارػػا كءػػذه ء فػػف ف يفرػػـ كيػػرل شػػفؿ ن ػػؿ نػػع

ػػكرة ففػػالات يا ءرػػا ؤخخػػات اادكاػ

كيزءػػد فػػذاؾ ناعاء ػ االري ػػاط ػػءف األن ػراد ا كاجر ػ اال يبلنػػات ااثوانء ػ كاايحػػدءات نػػع جي ػػع عػػاا ع

كاحد(.)1

ك اايااع نرع اايع ي اح اا كاطف ااودرة عاى اا شارف ك شفؿ نلاؿ كع اػع

حءث إارا يلد األنراد كاطاءف نع ااحفك ات اا لا رة(.)2

ػ ف ااثوانػ ااكطاءػ

اٌزٍفيٚ ْٛ٠كٚهٖ ا ٟرؤو١ل ٚكػُ اٌجؼل إٌفٌٍَّٛ ٟإٛخ:
يوػػع عاػػى ااياءفزءػػكف خػػؤكاء يا ء ػ ركح االاي ػػال نػػع اا جي ػػع كذاػػؾ ػػف ػػبلؿ عػػرض اا فػػاءءـ
كااوءـ اايع ءراد إء اارا اافرد كيخيل ؿ كخػائؿ اإلعػبلـ دكات نلااػ نػع جلػؿ اا ػكاطف فثػر ااي ػال ك
شػػارف نػػع

كذاػػؾ ػػف ػػبلؿ اػػكرة األءػػداؼ كاا اجػزات ااكطاءػ كيأفءػػدءا نػػع

ػػاع خءاخػػات جي لػ

كذاػػؾ إياحػ

ذءػػاف ااج ػػاءءر كفػػذاؾ ػػف ػػبلؿ يأفءػػدءا عاػػى ير ءػ اا ػكاطاءف عاػػى حوػػكؽ اا كاطاػ

اافرص ارـ اايل ءر عف شارفايرـ اا ياف ك األخاكب اادء وراطع ااخاءـ كفذاؾ ػف ػبلؿ يا ءػ ركح
ااكالل كاالاي ال دا ؿ اا كاطاءف ارـ كادكايرـ كأل يرـ كا جي لرـ اا حاع(.)3
كيوكـ كخائؿ اإلعبلـ اا خاء

نع ع اء اايأقاـ نع اا جي ػع كيا ءػ ركح اا كاطاػ نءػه ن ػف ءػـ

كظػػائؼ كخػػائؿ اإلعػػبلـ ااوءػػاـ اوػػؿ اا لاك ػػات كااوػػءـ ػػءف األجءػػاؿ ػػف جءػػؿ إاػػى جءػػؿ آ ػػر ك رػػذه
ااطرءو ػ ءفػػكف قػػد خػػاءـ نػػع ع اء ػ اايػػأقاـ كاالاي ػػال ااج ءػػع حءػػث ف ااياءفزءػػكف اػػه ااػػدكر ااف ءػػر نػػع
ااير ءػ ػ اا داءػ ػ كذا ػػؾ ػػف ػػبلؿ إع ػػداد ػ ػ ار ج ا ػ ػ ش ػػفؿ جء ػػد ايلا ػػءـ ااف ػػار كاا ػػغار خاخ ػػءات
اا كاطا اادء وراطء ك ادئ اادخيكر كااحوكؽ كاا خؤكاءات.
اٌزٍ١فيٚ ْٛ٠كٚهٖ ا ٟاٌزْٕئخ اٌَ١بٍ١خ
كال ء ف ػػف إء ػػاؿ دكر اايافزء ػػكف ن ػػع ااياش ػػئ ااخءاخ ػػء كااي ػػع ء ػػع ج ػػزل ػػف ااياش ػػئ االجي اعءػ ػ

كاأل ءرة ءع اايع يشفؿ ش

ػء اافػرد اايػع يخػيطءع يحدءػد ػدل اا شػارف ااخءاخػء اػه

إف اا شػػارف ااخءاخػػء ييػػأثر فثء ػ انر ش

ػػء اافػػرد نااياشػػئ االجي اعء ػ ء فػػف ف ءػػؤثر نػػع اا شػػارف

ااخءاخء طرءو غءر اشرة ( ك فرا كخػءطان) فكارػا يا ػى
دل رغ يه نع اا شارف ااخءاخء

(اا شػػارف ااخءاخػػء يػري ط

لاػى آ ػر

ػائص جدءػدة نػع ش

ػء اافػرد كي ػءف

ك ف األ ثاػ عاػى ذاػؾ ػا شػارت إاءػه د ارخػ ح ػد ػك زءػد ػف ف

ػػدر اا ػ ط ااػػدا اع ك ػػف اعيوػػاد اافػػرد اػػه نلػػاؿ ك ػػؤثر نػػع ءئيػػه ك اػػه

( )1لب٠ل ك٠بة  ،اٌّٛاطٕخ ٚاٌؼٌّٛخ ٚرغبإالد اٌضِٓ اٌظؼتِ ،شعغ عبثك ،ص 387
))2( Nick Couldry , "Culture and citizenship: The missing link?(European journal of cultural studies, Issue 9 No. 3, 2006
pp.321-324
(ْ٘ )3بَ ا ٌٟٛػجل اٌّؼي ْٔ ،واد أفجبه اٌزٍفيٚ ْٛ٠ػ٩لزٙب ثلػُ أ٨زّبم ٌٍّغزّغ اٌّؾٍ ، ٟسعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح( ،اٌمب٘وح :عبِؼاخ ػاّ ٓ١اٌّ ِ ،ؼٙال
اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب ٚاٌطفٌٛخ ،لَُ ا٨ػٚ َ٩صمباخ اٌطفً .81 ٓ ،)2007 ،
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ػػدر ق ار اريػػه ءا ػػا اريػ ط االػػزكؼ ااخءاخػػع

ػػدر اا ػ ط اا ػػارجع حءػػث االعيوػػاد ػػأف األ ػػكر ال

يلكد إاػى اافػرد ذايػه كافػف اا ػدن كااحػظ كااظػركؼ ك ف اافػرد ال ءػؤثر نػع ااوػرار ااخءاخػع ك ػف ثػـ ال

داعع اا شارف غءر اا جدء ) (.)1

كءرل اا احث ف بلؿ ذاؾ ف إق اؿ اا شاءد ااكاخع كاا يزاءد عاى اا شاءدة اايافزءكاء ءجلؿ ف
ااوائ ءف عاػى اا حطػات ااف ػائء ااجػزل اا رػـ ااػذم ءوػكـ يحدءػد كاكءػات ااج رػكر كاطبلعػه عاػى ػا
ءدكر نػع االػااـ كذاػؾ ءوػكـ يفػكءف ثوانيػه يجػاه االدءػد ػف ااش

ػءات كاألحػداث كاا كا ػءع كءػذا ػا

يراه ك يحدده اافثءر ف ااحفك ات نود قا ت إدارة اا ؤخخات اإلعبل ءػ اايافزءكاءػ
إاى يودءـ ااكاقػع حءادءػ ااج رػكر ءػا فػاف كعاػى ااج رػكر ف ءوػكـ غر اػ

كاا يكانػػؽ ػػع ادئػػه ااش

ػػء

ن ػارـ ػف خػلى

ػا ءشػاءد اء وػى اػه اا فءػد

ك ػػف اا حطػػات ػػف ءوػػدـ ػػا ءيكانػػؽ ػػع رؤءيػػه اا ا ػ نوػػط كءوػػكـ

يحوءؽ ءدانرا كءيجاءؿ ؿ اا لض ء اع ا ء ااؼ ذاؾ ف اا ث.
اٌزٍ١فيٚ ْٛ٠كٚهٖ ا ٟكػُ اٌجؼل اٌَ١بٌٍٍّٛ ٟإٛخ:
ءلد ااياءفزءكف

د انر ف اا

ادر األخاخء اا لاك ات حكؿ األحداث ااجارء نع ااكقت ااحػااع

كءػػك ػػا دنػػع اادارخ ػءف كاالا ػػال إاػػى اايأفءػػد عاػػى األء ء ػ ااف ء ػرة اا ػ ار ج ااحكارء ػ اا خػػائء نػػع يا ء ػ
اا شارف ااخءاخء كاا ااقشات ااخءاخء كدع رػا كذاػؾ عاػى خػاس ف اا ػ ار ج ااياءفزءكاءػ يلػد
ػػف اا

ػد انر

ػػادر األخاخ ػػء ااي ػػع ءلي ػػد عاءر ػػا ااشػ ػ اب ن ػػع ااح ػػكؿ عا ػػى اا لاك ػػات ػػف اا رش ػػحءف

كااح بلت االاي ا ء .

كء ياؼ يأثءر ااياءفزءكف عاى األنراد ا يبلؼ اا حيكل اا ودـ ػف

ػار كيرنءػه كفػذاؾ ػا يبلؼ

دانػػع األن ػراد اايلػػرض اػػه ن ػػثبلن اايلػػرض أل ػػار ااياءفزءػػكف ءوػػكـ يلزءػػز اا شػػارف اا داء ػ
بلؿ إعطال

كت ابلءي ا ات نع اا جي ع كيفػكف اا شػارف

كذاػػؾ ػػف

يرفػزة عػادة ػءف األنػراد ااػذءف ءري ػكف

ورالة األ ار ك شاءديرا ااح كؿ عاى اا لاك ات حكؿ جي لرـ(.)2
اٌزٍفيٚ ْٛ٠كٚهٖ ا ٟرؼي٠ي اٌ٠ٛٙخ:

ال ػػبلؼ ػػءف اا جي ػػع عاػػى ف اايافزءػػكف اػػه ثػػر ف ءػػر ءيرفػػه عاػػى اا ايوػػى نػػع يفػػكءف ايجاءايػػه
ك ءػػاف ءكءيػػه كيػػدعءـ لػػض ااوػػءـ كا ػػلاؼ اا ػ لض اآل ػػر غءػػر اا رغػػكب نءرػػا كءلػػكد ءػػذا اايػػأثءر
ااف ءػػر اايافزءػػكف نػػع حءػػاة األنػراد كاا جي لػػات ا ج كعػ عكا ػػؿ ء رػػا اػػه ػػبلزـ احءػػاة األخػرة كاألنػراد

()1اٌطب٘و ٌج١ت ،ػٕف اٌ٠ٛٙخ( ،ر:ٌٔٛكهاٍخ ِملِخ اٌ ٝاٌغّؼ١خ اٌز١َٔٛخ ٌؼٍُ ا٨عزّبع ،اٌؼلك  ،1رّٛى 11 ٓ ،)2008 ٛ١ٌٛ٠/
()2ؽَ ٓ١كه ِ٠ٚاٌؼبكٌ ، ٟاٌّٛاطٕخ ٚاٌ٠ٛٙخ اٌؼشال١خ ،اٌطجؼخ ا( ،ٌٝٚ٤ثغلاكِ:ووي ٌٍ ٓٛٚلهاٍبدِ ،غٍخ اٌّٛإٛاخ ٚاٌزؼاب ، ِ٠اٌؼالك  ،5وابٔ ْٛاٚ٤ي)2007 ،
ٓ  .73
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نع اا ازؿ كافيرات طكءا

ف ااكقت كءك ػف اا

ػادر األخاخػء اؤل ػار كاا لاك ػات كاايرنءػه ألنػراد

األخرة فان عاى ا يبلؼ ع ارءـ كجاخرـ كيكجرايرـ كفذاؾ عاى ا يبلؼ ع اارـ كاءي ا ايرـ ء ان.
إف حد ءػـ خػ اب قػكة يػأثءر ااياءفزءػكف كفكاػه يوػد ان عاػى غءػره ػف كخػائؿ اإلعػبلـ ػا ء يػاز ػه

ائص يجلاه جاذ ان اا شػاءدءف كفػذاؾ ػؤث انر نػع األنػراد كاا جي لػات كيػزداد احي ػاالت اايػأثءر نػع

جكااب ااحءاة فان

ناايافزءكف جا ع ءف اا كت كاا كرة كاا كل كااحرف كاااكف(.)1

ءػػؤدم ااياءفزءػػكف ااكظػػائؼ اارئءخػ نػػع اا جي ػػع فػػاإلعبلـ كاإل ػػار كاايثوءػػؼ كاايلاػػءـ كاايكجءػػه
كاإلرشػػاد كاايرنءػػه كاايخػػكءؽ كفػػذاؾ ءػػدعـ ااوػػءـ ااخػػائدة نػػع اا جي ػػع ك يفكء ػػرا ن ػااياءفزءكف ءفػػكف

قػػاد انر عاػػى ف ءخػػيوطب ااي ػػاه ااج رػػكر اخػػاعات طكءاػ
دكف ااحاج ػ إاػػى اخػػيلدادات ا ػ

ػػف ػػبلؿ شػػاءدة ار جػػه اا يافػ كاا ياكعػ

ف ػػا نػػع ااػػذءاب ااخػػءا ا ك اا خػػرح اإل ػػان إاػػى جااء ػ

ءود ه ك ر ص ث اه نع لظـ دكؿ االااـ(.)2

ػػا

كالػػؿ ااطرءوػ اافلاءػ ا ءػػاف األثػػر ااػػذم يوػػكـ ػػه كخػػائؿ االي ػػاؿ ااج ػػاءءرم ك ا ػ ااياءفزءػػكف
ءػػك عاػػد ا يي ءػػؿ عػػدـ كجػػكد ءػػذا اااظػػاـ اا جي لػػع ااػػذم يلػػءش نءػػه نفءػػؼ خػػيي فف اا حػػاؿ اايجارءػ
كاا

ااع ف ي رءؼ خالرا ك ايجايرا ك ءلرا
كفءؼ خيي فف ف لرن

ا ءدكر ف حداث نع االااـ؟ ك ا حوءو ءذه األحداث(.)3

إف افثرة األدكار اايع ءل ؿ را ااياءفزءكف كا يبلنرا اعي ػاده اا ػث ااف ػائع اا اشػر عاػى خػيكل
اايغطء اإل ارء ألحداث االااـ عاى دار ااخاع اا كرة كاا ػكت كاا شػارف ااج اءءرءػ ءلػد يطػك انر

ج ػان كءػػذا ء فاػػه ػػف اايػػد ؿ نػػع يشػػفءؿ اا كاقػػؼ كاآلرال كااو ػ اررات كااي ػػكرات افثءػػر ػػف اا خػػيجدات

اادكاء كاإلقاء ء كاا حاء (.)4

كء فف ف ا ءف ا ءافرد ه ااياءفزءكف ف

اايااع:

-1

ائص نع عر

اا كاد اإلعبل ء كذاؾ عاػى اااحػك

عرض ااياءفزءكف األ ار اءس ك كعءان كاا ا ءك فثر إيوااان ك اخيفا

.

()1ؽج١ت ٕبٌؼ ِٙل ،ٞدساعخ فِ ٟف َٛٙاٌ٠ٛٙخ ) ،اٌِّ: ًٕٛووي اٌلهاٍبد ا٦لٍ١ّ١خ ِ ،غٍخ كهاٍبد الٍ١ّ١خ  ،اٌؼلك  .223 ٓ ،)2009 ،13
()2ػجلهللا ٍٍّ١بْ أث ٛوبّف ٔ ،ؾ ٛثٕبء ّٔٛرط ٌّف َٛٙاٌ٠ٛٙخ ف ٟاٌؼبٌُ اٌضبٌش ِ ،ووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد ا٦او٠م١خ 18 ٓ ،2014
(ِ)3ؾّل اثوا٘ ُ١ػ١ل" ،اٌ٠ٛٙخ اٌضمبف١خ ف ٟػبٌُ ِزغ١ش"(،اٌمب٘وح :اٌّغٌٍ اٌؼوثٌٍ ٟطفٌٛخ ٚاٌزّٕ١خِ ،غٍخ اٌطفٌٛخ ٚاٌزّٕ١خِ ،غٍل  ،1عٓ)2001 ،3
ٚ ،110أ٠ضب ازؾ١خ ػجلاٌغٛاك ىوو٠ب ،اٌزؼٍٚ ُ١اٌ٠ٛٙخ اٌضمبا١خ ا ٟاٌّغزّغ اِ٦بهار ،ٟهٍبٌخ كوزٛهاٖ غ١و ِْٕٛهح( ،اٌمب٘وح :عبِؼخ اٌمب٘وح  ،وٍ١خ اٌلهاٍبد
اٌؼٍ١ب ٌٍزوث١خ .13ٓ)2016،
(ِ)4ؾّل اثوا٘ ُ١ػ١ل" ،اإلثذاع ٚاٌ٠ٛٙخ اٌضمبف١خ" ،ثؾش ِملَ اِ ٟئرّو ا٦ثلاع ٚاٌّجلػٚ ٓ١اٌزوث١خ(كِْكِ:غٍخ عبِؼخ كِْك ،اٌّغٍل ٓ)2004/12/3-1،12
 .264
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ءلػ ػػد ااياءفزءػ ػػكف ػ ػػف ااكخػ ػػائؿ اافلاا ػ ػ كاا ياكع ػ ػ اايلاءػ ػػؽ كاايحاءػ ػػؿ اا ػ ػػحفع نرػ ػػك ءغػ ػػزك

-2

اا جاالت اا ياف اافءاف االجي اعع كذاؾ ألاه كالن ك ء انر ءك ااكخط االاا ع اادعاء األجا ء .
-3

ءاوػػؿ ااياءفزءػػكف خػػءبلن ػػف اا لاك ػػات عػػف االػػااـ دا ػػؿ ءػػكت ااج رػػكر ءك ء ػان

-4

ا ي رت شاش ااياءفزءكف اا خرح كااخءا ا كاا شاءدة اا ياف كاالركض كغءرءا.

األفثر اخيحكذان عاى ااي اه كاءي اـ اا شاءد طرءو ن ؿ ف غءره(.)1

ػػا ءجلاػػه

إف اإلعػ ػػبلـ ءحياجػ ػػه ااج ءػ ػػع شػ ػػلك ان كحفك ػ ػػات نرػ ػػك قػ ػػكة ااج ءػ ػػع ء ػ ػان كذاػ ػػؾ ا ػ ػػف ءخػ ػػيطءع

اخػػي دا ه االخػػي داـ األ ثػػؿ نااكخ ػائؿ اإلعبل ء ػ يوػػكـ ااػػدكر ااجػػكءرم نػػع غػػرس ااوػػءـ كاايػػأثءر عاػػى
ااخاكؾ اإلاخػااع
ف ءر ك ا

ػف ػبلؿ اخػيو اؿ ػا يلر ػه ءػذه ااكخػائؿ اإلعبل ءػ نارػا األثػر عاػى اافػرد ك شػفؿ

األطفاؿ كءلياى ءذا اايأثءر عاػى يػأثءرات

ءػػذه ااكخػػائؿ اإلعبل ء ػ

و ػكالن اا جي ػػع( .)2ك ا ػ

ػرل كقػد ال ءفػكف فػؿ ػا ءلػرض ػف ػبلؿ

ػػا ءػػيـ عر ػػه نػػع ااواػكات ااف ػػائء اايػػع قػػد ي ػػد

كياشػػأ ػػف بلارػػا لػػض ااوػػءـ كاا ليوػػدات اايػػع ييلػػارض ػػع قػػءـ اا جي ػػع ن ػػف ءػػـ ءػػداؼ كخػػائؿ
اإلعبلـ شفؿ عاـ ءك يث ءت ااوءـ كاا ادئ كااليجاءات االا

كاا حانظ عاءرا.

كاإلعبلـ ء فف ف ء ارس دك انر حكرءان نع يلزءػز ااركءػ كيجخػءدءا كذاػؾ ااطبلقػان ػف ع اػه كخػءا

اايكعء كاايثوءؼ كاايكجءه ك ػافس ااوػدر ااػذم ء فاػه ػف
ك ا

ارخػ ااػدكر ااخػا ع نػع اايفرقػ كاايحػرءض

نع ع راا ااحػااع ااػذم اايوػؿ نءػه اإلعػبلـ ػف يريء ػه اايواءػدم فخػاط ار لػ إاػى جلاػه خػاط

كاى نع االدءد ف اا اداف اادء وراطء حءث ءخكد ااخ حرء اايل ءر كاااشر(.)3

ك رذا ء فف ااك كؿ إاى اه ي ياؼ قػدرة ااياءفزءػكف عاػى اايػأثءر نػع اا جي ػع ػا يبلؼ اا ءئػ

ػف

جي ع إاى آ ر ي لان ابلافياح اادء وراطع نءفكف اايأثءر إءجا ءان فا ا فااػت األاظ ػ يي يػع اادء وراطءػ

كاالافياح إاى اا جي ع كعاى االفس ف ذاؾ نع اادكؿ كااشػلكب اااا ءػ كاايػع ءفػكف ااحفػـ نءرػا فثػر

يخاطانف ندكر ااياءفزءكف ءفكف خكقان كنؽ اآلرال ااخءاخء ااحفك ء

كءذا ػا يلااءػه غاػب ااػدكؿ اايػع

اـ ي ؿ إاى رحا اادء وراطء كاالافياح ءف ااشلب ك ؤخخات اادكا كااحفك .
يلػػد خػػؤكاء ااحفػػاظ عاػػى ااركءػ كيػػدعءـ كجكدءػػا خػػؤكاء فثػػر ػػف جرػػاز كاحػػد ػػؿ يفػػاد يفػػكف
ءػػع خػػؤكاء اا ثوفػػءف كاا فف ػرءف افخػػرـ كفػػذاؾ ءػػع ػػف ءػػـ رػػاـ كخػػائؿ اإلعػػبلـ كاايلاػػءـ كااثوان ػ

)1(Bernardo M. Ferdman. "Literacy and culture Identity", ( USA: Harvard Educational Review, 1991) pp. 339-371
)2(Edward B. Tylor, Primitive Researches into the Development of Mythology Philosophy , Religion, (London: J. Murray,
At and Custom. 2 Vols, 1871).
ٚأ٠ضب :ػجل اٌغٕ ٟػّبك ،عٛعٌٛٛ١ع١ب اٌضمبفخ :اٌّفب٘ٚ ُ١اإلشىبٌ١بد  ِٓ ...اٌؾذاصخ اٌ ٝاٌؼٌّٛخ  )،ث١شٚدِ :ووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ.31 ٓ ،)2016،
)3(Robert coolly Angel, Integration International Encyclopedia of social sciencesm,(New York: Macmillan and ress, Vol.
7. 2009) p.381
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ا ػ ػ ل ػػد اايغءػ ػرات ااي ػػع ح ػػدثت عا ػػى اا خ ػػيكل اال ػػاا ع كاا ش ػػفبلت كاايغءػ ػرات ااي ػػع ػػرزت عا ػػى
اا خػػيكل اا حاػػى ا ػ

كفػػذاؾ غػػرس اا ػػادئ ااثوانء ػ اارئءخ ػ
ف

اايلاءـ نع اا حانظ عاى ءكء اا اد

ا

ػػف ءػػـ خػػؤكاءات اا ػػدارس ك جر ػزة

كااركء ااثوانء اا كاطف

ف عا (.)1

ك اايػػااع ء ػػرز دكر ااياءفزءػػكف ػػف ػػبلؿ ك ػػع ط ػ إعبل ء ػ ك اديرػػا اا ار جء ػ اايػػع ءيحوػػؽ ػػف
بلارػػا اشػػر ػػا ءيفػػؽ ػػع ااخءاخ ػ اإلعبل ء ػ كط ءل ػ اا جي ػػع كيفلءػػؿ دكر االي ػػاؿ ااش
اذاؾ ف يأثءر عاى ااج ركر

ا

ػػع ا ػػا

نع اا ءئات اايلاء ء .

اٌزٍفيٚ ْٛ٠كٚهٖ ا ٟروٍ١ـ ِف َٛٙاٌٛؽلح اٌ١ٕٛٛخ:
إف ػف ااو ػػاءا اا ر ػ اا طركحػ ءػػع ااػػدكر ااػػذم ءؤدءػه اايافزءػػكف

ااكطاء اإلءجا ء ءف نراد اا جي ػع

()2

ػػف عا ػ نػػع يرخػػء ه ااوػػءـ

كعاػد إجػرال كازاػ ػءف ااياءفزءػكف ككخػائؿ اإلعػبلـ األ ػرل نػع

جاؿ اايأثءر نإف ااياءفزءكف ءلد ف
ااكخػػائؿ األفثػػر يػػأثء انر ػػاا جي ع( .)3كذاػػؾ ا ػػا ء ياػػؾ ػػف

ػػف

اط ػ ااج رػػكر األخػػاكب ااػػذم

ءااخ ػ رـ عاػػى ا ػػيبلؼ ثوانػػايرـ كايجاءػػايرـ إذ ءوػػكـ رنػػع اا خػػيكل ااثوػػانع كاالجي ػػاعع كذاػػؾ عػػف

طرءؽ اغ

شيرف يفكف فثر يفر ان كيجااخان(.)4

كال شػػؾ ف اايافزءػػكف ءاشػػأ كءل ػػؿ
اا جي ػػع ك ليوداي ػػه كخػ ػ ايه اارئءخػ ػ

ػ ف إطػػار رجلػػع شػػا ؿ يفػػكف خخػػه لي ػػدة عاػػى

ػػكؿ

إذ ءخ ػػرـ ء ػػك ن ػػع اش ػػر ػػا ءبلئ ػػـ اا ح ػػءط دا ػػؿ نػ ػراد اا جي ػػع

كيكجءره كءلفس االبلق ءار ا كءذا اإلطار األخػاس اايػع ءخػياد عاءػه اايافزءػكف نػع يااكاػه اا كا ػءع
اايع يلزز ااوءـ ااكطاء

حءكءان نع راق اا ءئ

كارذا ءلد االايزاـ را يفرءخان اياؾ ااوػءـ نػع وا ػؿ ذاػؾ ء ػارس اايافزءػكف دك انر

ادعـ كاخيورار اا جي ع كااخلع ايودءـ فؿ ا ءحانظ عاى قء ه شفؿ عاـ كقػءـ

كثوان فؿ فكف ف فكاايه شفؿ اص(.)5

إف يلػػدد طءػػاؼ اا جي ػػع كياكعرػػا ااففػػرم كااثوػػانع كااخءاخػػع كاالجي ػػاعع ال ءلاػػع غءػػاب االاي ػػال
ااػػكطاع إذ ءخ ػػلى ف ػػؿ اػػكع ابلافيػػاح عا ػػى اآل ػػر كاف ف ػػاف ػػارج اإلط ػػار اا ػػكطاع ك ػػف اا ػػركرم

)1(C.E Black, "The Dynamics of Modernization: a study in comparative history, (New Jersey: Princeton University Press
Center for International Studies, 2007).p.81.
()2ػبكي ػب ٘٠ػ ٗٛاٌّؼن ،ٞٚكٚه أٍبرنح اٌغبِؼبد ِٚؼٍّ ٟاٌزؼٍ ُ١اٌؼبَ ا ٟكػُ اٌٛؽلح اٌ١ٕٛٛخ(،اٌو٠بٗ:عبِؼخ اِ٦بَ ِؾّل ثٓ ٍؼٛكٚ ،هلخ ػًّ ِملِخ اٌاٝ
اٌّئرّو اٌل ٌٟٚاٌٛؽذح اٌٛطٕ١خ لٚ ُ١صٛاثذ.(2013،
)3(J . Patrick, Teacher the Responsibilities of Patriotism Unity, (ERIC Digest, Bloomington IN: ERIC Clearinghouse for
social studies/ social Science education,2009).
(٠ )4ؼمٛة ٍٛ٠ف اٌىٕله ٓ٠كٚه اٌزْٕئخ ا٨عزّبػ١خ ٚا٦ػٚ َ٩اٌّغزّاغ اٌّالٔ ٟاا ٟرؾم١اك اٌٛؽالح اٌ١ٕٛٛاخ( ،اٌى٠ٛاذ :هاثطاخ ا٨عزّابػٚ ،ٓ١هلاخ ػّاً ِملِاخ اٌاٝ
ِئرّو اٌٛؽلح اٌ١ٕٛٛخِ25-24،بهً  .85ٓ.)2008
()5وٍ١ضُ ػجلهللا اٌّيهٚػ ،ٟاٌ٠ٛٙخ اٌضمبا١خ اٌ١ٕٛٛخ ٚاٌمٕٛاد اٌفٚبئ١خ( ،اٌْبهلخ :عبِؼخ اٌْابهلخ ،ارؾابك اٌطا٩ة ٚارؾابك اٌطبٌجابد ،اٌّائرّو اٌط٩ثا ٟاٌضابٔ ٟثؼٕاٛاْ
ِئرّش اٌ٠ٛٙخ اٌٛطٕ١خ ف ٟرؼض٠ض٘ب ،اٌفزشح  .478 ٓ ،(2008/3/27 -26
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ااي ءءػػز ػػءف

االافياح

ػػطاحع االاي ػػال كاالافيػػاح ناالاي ػػال إاػػى ااػػكطف

ػػركرة كطاء ػ ك

ركرة جي لء ا لرن اايودـ ااحا ؿ كاإلطبلع عاى ااثوانات األ رل(.)1

كاايافزءػػكف نػػع

ػػءرء

ثا ػػا ف

ػػؿ جػػكءره ال ءوػػدـ لاك ػػات ك ػكاد إعبل ء ػ نوػػط كاا ػػا ءوػػدـ ك ػػكعات يلفػػس

ح ػػارة ااػػكطف كثوانيػػه عػػف طرءػػؽ يل ءػػؽ اا فػػاءءـ ااشػػائل اػػدل اا جي ػػع كيرخػػءت ااوػػءـ ااخػػائدة نءػػه
كااوءػػاـ يث ءػػت االبلقػػات ااوائ ػ ػػءف شػػيع اا ؤخخػػات كااج ػػاءءر إذ اايافزءػػكف ااوػػدرة عاػػى ااػػدناع عػػف
ااركء ػ ألم شػػلب ك دكا ػ

ػػا كء فاػػه يل ئ ػ ااج ػػاءءر يجػػاه يلزءػػز االءجا ءػػات اايػػع اخػػلى ايحوءورػػا

ألجءاؿ اا خيو ؿ كذاؾ إ راز ياؾ ااوءـ اااا ل

ف ذات اإلاخاف( .)2نرع ثا ػ حاجػ نطرءػ

ثا ػان ءػع

حاج اجي اعء كافخء دا اه افع ءخلى ايحوءؽ اعيراؼ اآل رءف ه ك ركءيه ك ػا ءخػرـ نػع يحوءػؽ

ءػػذه ااحاج ػ اػػدل األن ػراد كااج اعػػات كذاػػؾ غء ػ اايفاعػػؿ كا ػراز ااركء ػ اا ي ء ػزة اايػػع ي ثػػؿ كاحػػدة ػػف
ااحاجات األ ءا اا جي لات نع اايل ءر عف يارء را كح اريرا كيراثرا ااكطاع(.)3

ػػا عاػػى اا ػػلءد االر ػػع ن ػػف ااج رػػكر ك اإلعبل ءػػءف ػػف ءػػرل ف اايافءزءػػكف ءل ػػؿ عاػػى يلزءػػز
ااوءـ كاألا اط ااثوانء االر ء اايع ءيلا را األنراد ف جي لرـ كيراثرـ االر ع كاايػع ء يافرػا اا جي ػع
نء ػػا ءػػرل ااػ لض اآل ػػر ايجاءػان عفخػػءان نػػااياءفزءكف ءل ػػؿ عاػػى يحطػػءـ ااثوانػ االر ءػ ك ػػف ثػػـ اايػػركءج
ااثوان ااشل ء اا يذا الخء ا االا ء

ارا(.)4

كءػػيـ اخػػي داـ األخػػااءب اا اشػرة كغءػػر اا اشػرة نػػع ي اػػى ااوػػءـ ااكطاء ػ كيلزءزءػػا ف ػػا نػػع اا ػ ار ج

اايلاء ء اا كجر اؤلطفاؿ(.)5

ءشػػفؿ اايافزءػػكف جػػزلان ػػؤث انر ػػف اا ارخػػات االجي اعء ػ نػػع ااحءػػاة ااءك ء ػ اا جي ػػع نػػااج ركر

ءيفاعؿ ع اا

كف ااذم غاا ان ا ءلي د عاى عرض فؿ ا ء ص اال قءـ اا جي ػع كاا حانظػ عاػى

ح اءيه( .)6كارذا ءلطى اايافزءكف نراد ااج ركر اافر

الرض قء رـ ك نفارءـ

ا ء فف اا ػكاطف ػف

()1إٌّٖف اٌّوىٚل ِٓ ، ٟاعً ِفِ َٛٙزؼذد اٌّغز٠ٛبد ٌٍ٠ٛٙخ( ،ثغلاكِ:ووي ٌٍ ٓٛٚلهاٍبدِ ،غٍخ اٌّٛاطٕخ ٚاٌزؼب٠ش ،اٌَإخ اٌٚ٤ا ،ٝاٌؼالك اٌقابٌِ ،وابْٔٛ
اٚ٤ي  .64 ٓ ،)2007
()2ػجلاٌؾَّ ٓ١ؼجبْ  ،عذي اٌ٠ٛٙبد ف ٟاٌؼشاق -اٌذٌٚخ ٚاٌّٛاطٕخ(،1ٛ ،ث١وٚد  ،اٌلاه اٌؼوث١خ ٌٍؼٍٔ َٛبّو 23ٓ ،)2010، ْٚ
(ٍ)3بِ١خ فٚو ،اٌشخظ١خ اٌّظش٠خ(،اٌمب٘وح ِ:ىزجخ أ٦غٍ 39 ٓ ،)2004 ،ٛ
()4اؽّاال ِغاال ٞؽغاابى ،ٞاٌؼٌّٛؤؤخ ٚرّٙؤؤ١ش اٌضمبفؤؤخ اٌٛطٕ١ؤؤخ ،سإ٠ؤؤخ ٔمذ٠ؤؤخ ِؤؤٓ اٌؼؤؤبٌُ اٌضبٌؤؤش(،اٌى٠ٛااذ:ػاابٌُ اٌفىااو ،اٌّغٍاال  ،28اٌؼاالك اٌضاابٔ ،ٟأوزااٛثو ِ ،طاابثغ كاه
اٌَ١بٍ١خٚ .129 ٓ ،)1999 ،أٚ٠ب:هٙب اٌّ ،ٍٞٛٛاألٔبٔ :ظشح ا٠غبث١خ ٌٍزاد أَ أصِخ ثؾؤش ٚعؤٛد ػؤٓ اٌ٠ٛٙؤخ)،ثغالاك:كاه اٌّاؤِِ ،ْٛغٍاخ اٌّاؤِ ،ْٛاٌؼالك
اٌضبٔ.88 ٓ ،)2008 ،ٟ
(ِ)5ؾّل ػجبً  ،دٚس رىٌٕٛٛع١ب االرظبي اٌؾذ٠ضخ ف ٟرشى ً١اٌ٠ٛٙخ اٌّؼبطشح)،كثا:ٟاِ٦ابهاد اٌؼوث١اخ اٌّزؾالح ،إٌالٚح اٌؼبٌّ١اخ اٌٚ٤أ ،ٝالٚح ٔؾا ٛاٛابه ؽٚابهٞ
ٌٍّغزّااغ اٌؼوثاا ٟااا ٟاٌمااوْ اٌؾاابكٚ ٞاٌؼْااو ،ْٚطٔ18-152ااٛاّجو ٚ.34 ٓ ،)1997اٚ٠ااب:ؽبِاال ى٘ااواْ ،اٌ٠ٛٙااخ اٌضمبا١ااخ ٚاٌزوث١ااخ اااِ ٟغزّااغ اٌّؼواااخ(،
اٌمب٘وح  :اٌّغٍ ٟاالػٌٍٍ ٝضمبفخِ ،ئرّش اٌزشث١خ ِٚغزّغ اٌّؼشفخ .2 ٓ)2004،
()6ػٍاااٛ ٝاااب٘و اٌؾّاااٛك ،اٌؼاااواق اااإ ٟااالِخ اٌ٠ٛٙاااخ اٌااإ ٝاااؾٛح اٌ٠ٛٙااابد(،ثغااالاك-ث١اااوٚد ِŔئٍَاااخ َِااابهاد ٌٍزّٕ١اااخ اٌضمبا١اااخ ٚا٦ػ١ِ٩اااخ ،عٍغؤؤؤٍخ دساعؤؤؤبد
اعزّبػ١خٚ ،31 ٓ ،)2012،اٚ٠ب:أٔز ٟٔٛغ١لٔي ،ػبٌُ عبِؼ :و١ف رؼجذ اٌؼٌّٛخ رشى٠ٛ٘ ً١زٕب ،روعّخ ػجابً وابرُ ٚؽَآ ٔابرُ ( ،1ٛ ،ث١اوٚد:اٌّوواي
اٌضمبا ٟاٌؼوث 20 ٓ ،)2003،ٟ
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زءػػادة إحخاخػػه االاي ػػال اكطاػػه كءخػػرـ االري ػػاط ػػه ك غء ػره ػػف اا ػكاطاءف عػػف طرءػػؽ شػػارفيرـ نء ػػا

ء ص كطاارـ(.)1
نل اءػ إ ػػان

لاك ػػات اا ءئػ كاا حءطػ االجي ػػاعع يلػػد خػػأا

اا اطر اايع ييلاؽ ااكطف خػكال اادا اءػ

ارػا ـ اا ارجءػ

ر ػ ءوػػكـ رػػا اايافزءػػكف الخػػء ا

كاايػع ي اػؽ شػلك انر اا خػؤكاء اا شػيرف

ػػءف فكا ػػات اا جي ػػع كشػ ػرائحه كنئاي ػػه اا يل ػػددة ك ػػذاؾ ءاطا ػػؽ دكره ن ػػع اايل ئػ ػ االا ػ ػ كرن ػػع اا ػػركح
اا لاكء

كاخرا ه نع ااح بلت ااداع

ااوػءـ ااكطاءػ

كيلزءػز االاػد اج ػءف فكاػات اا جي ػع نػع فػؿ

األكق ػػات ك ار ػػا اا ح ػػف كاألز ػػات ااي ػػع ء ػػر ر ػػا ا ػػد ل ػػءف افكا ػػه ءل ػػؿ عا ػػى يش ػػفءؿ ءكءػ ػ كطاءػ ػ

جا ل (.)2

كءوكـ اايافزءكف يودءـ

كرة يفا ا عف ااكطف عف طرءؽ ر ط األنراد ك خرءـ رفز ااحءاة فلااـ

شل ع لركؼ ػف ااحػدكد ااجغرانءػ اا ػءو إاػى اا لػد ااػذم ءرخػ ه اايافزءػكف نػع اوػؿ

ػكرة ااج رػكر

كاغيه ك كيه كر ط ءذه ااج اءءر
اا يلػػددة كاا يفرق ػ كاا ي اعػػدة نء ػػا ءارػػا حف ػـ اا فػػاف كاااغ ػ كاالػػرؽ كااثوان ػ كجػػذ رـ عػػف طرءػػؽ
ف حدكد ف ا ءل ؿ عاى يلاءش ااثوانات.

يورءب ااثوانات افؿ شرائح اا جي ع كنئايه كعر را

ويمكن إجمـال ميمـات التمفزيـون فيمـا يتعمـق بتعزيـز اليويـة وغـرس الوحـدة الوطنيـة والمحافظـة
عمييما كاآلتي:
-1

ػػركرة إايػػاج ػ ار ج حاء ػ يخػػرـ نػػع ع اء ػ اايا ء ػ كيلػػزز ياػػؾ ااوػػءـ كاايلرءػػؼ ػػاايراث

-2

عا ػػى اايافزء ػػكف ع ػػرض ج ء ػػع ااثوان ػػات كاا فكا ػػات اا ياكعػ ػ اا جي ػػع إلع ػػبلـ ااج ر ػػكر

ااح ارم ك لاا ه(.)3

االػػادات كاايوااءػػد اا فكاػػات األ ػػرل كزءػػادة ر ػػءده اا لرنػػع كااثوػػانع كاالجي ػػاعع ا ػػا ءشػػفاه ذاػػؾ ػػف

يوارب االاد اج كاالاخجاـ ااكطاع(.)4

()1وبرو ٓ٠أٌج١وْ ٚعبْ وٍٛك هٚأل ،اٌ٠ٛٙخ ٚاٌ٠ٛٙبد :اٌفشد – اٌضِشح – اٌّغزّؤغ ،روعّاخ ا٠ابً ؽَآ( ،كِْاكٚ:ىاهح اٌضمبااخِْٕ ،اٛهاد اٌ١ٙئاخ اٌؼبِاخ اٌَاٛه٠خ
ٌٍىزبة .12ٓ ،)2010،
(ِ)2ؾّل ػبثل اٌغبثو ،ٞاٌؼٌّٛخ ٚاٌ٠ٛٙخ اٌضمبا١خ( ،ث١وٚد ِ:ووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ ،ثؾش ِمذَ اٌ ٝإٌذٚح اٌفىش٠خ اٌزٔ ٟظّٙب ِشوض دساعبد اٌٛؽؤذح اٌؼشث١ؤخ،
اٌغٕخ اٌؼشش ،ْٚاٌؼلك  ،228اجوا٠و  .298ٓ)1998
ٚأ٠ضبِٖ :طف ٝػّو اٌز١و ،آهام ؽٛي اٌّؾباظخ ػٍ ٝاٌ٠ٛٙخ اٌضمبا١خ ا ٟرً اٌؼٌّٛخ( ،اٌمب٘وح:عبِؼخ اٌلٚي اٌؼوث١خِ ،غٍخ شئ ْٛػشث١خ ،اٌؼلك ٓ ،)2001 ،105
.68
(ٛ)3بهق ِؾّل ١ٛت ٛٚبهق ِؾّل مٔ ،ْٛأصو اٌؼبًِ اٌقبهع ٟا ٟاٌّٛإٛخ(،اٌّ:ًٕٛعبِؼخ اٌِّ ،ًٕٛوواي اٌلهاٍابد ا٦لٍ١ّ١اخِ ،غٍؤخ دساعؤبد الٍ١ّ١ؤخ ،اٌؼالك
 68 ٓ ،)2009 ،13
( )4ػٍ ٝأٍؼل ٛٚفخَٔ ،ك أ٨زّبم ا٨عزّبػٚ ٟأ٠ٌٛٚبرٗ ا ٟاٌّغزّغ اٌى٠ٛز ٟاٌّؼبٕوِ ،مبهثخ ٌٍٛٛ١ٍٛ١ع١خ ا ٟعلي أ٨زّبماد ا٨عزّبػ١اخ ٚارغب٘برٙاب(،اٌى٠ٛاذ:
ِغٌٍ إٌْو اٌؼٍّ ٟا ٟاٌى٠ٛذِ ،غٍخ دساعبد اٌخٍ١ظ ٚاٌغض٠شح اٌؼشث١خ  ،اٌؼلك ٚ ،.133 ٓ ،)2003 ،108أٚ٠ب:عبثو ػٖفٛهٔ ،ؾ ٛصمبفخ ػشث١خ ِغب٠شح،
(،1ٛاٌمب٘وح:اٌلاه اٌّٖو٠خ اٌٍجٕبٔ١خ 50ٓ ،)2008،
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قء

ػػد اا شػػاءد اا لاك ػػات اايػػع يجلاػػه ءيلا ػػؿ ػػكعع ػػع ااثوانػػات اا ارجء ػ اايػػع يػػؤثر نػػع

-3

كثوانيه(.)1

-4
-5

د ج كيث ءت اإلحخاس اا كاطا كاالاي ال كاارغ نع اا شارف ا اال ااكطف اا يفا ؿ(.)2
يفلءؿ دكر اايافزءكف نػع اػال جي ػع دء و ارطػع ي اخػؾ اػه

ائ ػه ااكطاءػ ي ءػزه عػف

اقع اا جي لات األ رل.
-6

يحدءػػد ااثكا ػػت اإلءجا ء ػ فكحػػدة اا ػػؼ كحرء ػ ااػػرم كا ػػذ ااطائف ػ كاحي ػراـ اآل ػػر كخػػءادة

د ااكطف ااج ءع(.)3

ءلػػد اايافزءػػكف خػػبلحان ذ حػػدءف ناالخػػيل اؿ غءػػر اا ػػحءح قػد ءخػ ب يواءػػؿ ااػػكعع ااػػكطاع اال ػػؿ

عاػػى يزءءفػػه كذاػػؾ ػػف ػػبلؿ اشػػر اا ػ ار ج ااردا ػ نءزءػػد ػػف اإلح ػػاط كاالػػدال ااغءػػر

ااغر ػ ػ ادء ػػه ك ػػاالفس ق ػػد ءف ػػكف ع ػػا بلن خ ػػاعدان عا ػػى غ ػػرس ااكح ػػدة اإلءجا ءػ ػ
ااكطاع ادل ااج اءءر نع اا جي ع(.)4

ػػا ءلػػزز ركح

كءزء ػػد ػػف ااش ػػلكر

كاخػػيايج ػػف ذاػػؾ ف ااياءفزءػػكف قػػادر عاػػى ااي ػػدم اارخػػائؿ اايػػع يحػػاكؿ يشػػكءه ااوػػءـ ااكطاء ػ
كا ػػلانرا عػػف طرءػػؽ إ لػػاد ااش
كاال ػػؿ عاػػى إ لػػاد م

ػػءات ااخػػاعء إاػػى إثػػارة اافػػيف ااطائفء ػ ػػءف اػػال ااػػكطف ااكاحػػد

ارخػػات يخػػئ اوػػءـ اا جي ػػع كيوااءػػده ككحديػػه ألف ءػػذه اا ارخػػات يجلػػؿ ػػف

ااخػػرؿ يػػد ءر اااخػػءج االجي ػػاعع كط ػػس األنفػػار اا يكارث ػ
ااثوان اا لادء

ك خػػح ااي ػراث ااػػكطاع ك اايػػااع ياشػػءط

ثؿ ااثوانات غءر األ بلقء .

ا ػػذا ءج ػػب ااار ػػكض اا خ ػػؤكاء ااكطاءػ ػ ن ػػع يلزء ػػز اري ػػاط اا ػ ػكاطف ػػااكطف كحث ػػه عا ػػى ي ػػرؾ
اا بلنات جاا ان كا ذءا كيأفءد حب ااػكطف كااػدناع عاػه كذاػؾ نػع ر ػط اا جي ػع كيوار ػه كاشػاع ركح
األاف ءف نراده كاايلرءؼ اا فكاات اايع يخرـ نع اال اايارءت ااح ارم كدكرءا ااكطاع.
ك ػػف فػػؿ ءػػذا ءي ػػءف ف

ػػف ااكطاء ػ

ااكطف ناه حوكؽ كعاءه كاج ات

ػ حت بلز ػ اا ػكاطف ػػا داـ ع ػكان كش ػرءفان نػػع ءػػذا

ثؿ ااوكؿ نع إاياج كطاع كثوان كطاء

ك ؤخخات كطاء كجػءش

()1ػي اٌلِٕ ٓ٠بٕوح  ،اٌ٠ٛٙخ ٚاٌزؼذد٠خ اٌٍغ٠ٛخ ،لشاءاد ف ٟضٛء إٌمذ اٌضمبف ٟاٌّمبسْ(،ػّبْ:كاه ِغلٌٍْٕ ٞٚ٨و ٚاٌزٛى٠غ 26-25 ٓ ،)2004،
(ِ)2ؾّل أِ ٓ١اٌؼبٌُ ،اٌؼٌّٛخ ٚاٌ٠ٛٙخ اٌضمبا١خ(،اٌمب٘وح :اٌّغٌٍ ا٤ػٌٍٍ ٝضمبا١خ ،ثؾش ِمذَ اٌِ ٝئرّش اٌؼٌّٛؤخ ٚاٌ٠ٛٙؤخ اٌضمبل١ؤخٚ.376 ،375 ٓ ،)1998،أٚ٠اب:
ٍؾو ِٖطف ، ٝاٌقطبة اٌؼوث ٟارغبٖ ل١ٚخ اٌؼٌّٛخ ٚاٌ٠ٛٙخ اٌضمباخ ،كهاٍخ رؾٍ١ٍ١اخ ،سعؤبٌخ دوزؤٛساٖ غ١ؤش ِٕشؤٛسح(،اٌماب٘وح:عبِؼاخ اٌماب٘وح  ،وٍ١اخ ا٨ػا،َ٩
لَُ اٌٖؾباخ .73 ٓ ،)2010،
)3(Christopher Barker, "Global Television: "An Introduction" (USA: Black Well Publishers, 1997)p.192
)4(Caroline Kelly& John Kelly, "Who Gets involved in Collective Action?: Social Psychological Determinants of
individual participation intrude Unions (London: Human Relations Vol.47, No 1.1994) P. 64.
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كا ذ خػاط االشػءرة كخػاط ااطائفػ

كطاع اإل ان إاى خاط كطاء

اادكا اايع يلد ثا خاط ااوااكف نع ظؿ اااظاـ اادء وراطع(.)1
ك ف ءذا ء فف ءػاف االبلقػ ػءف اادء وراطءػ كااوػءـ ااكطاءػ

كخػاط ااحػزب إا ػا خػاادة

ناادء وراطءػ ي ثػؿ رفءػزة ر ػ

اايع يجلؿ ااااس ءيجاكزف حدكد ااي اؤءـ اا حػدكد ا اػال ااوػءـ ااكطاءػ

ػف ػبلؿ يكنءرءػا ن ػال كاخػلان

احوػػكؽ ػكاطاع اا اػػد ج ػػءلرـ كااخ ػ اح ػػركز اايلػػددات ااثوانء ػ ك ػ طرا
ااخاط األاظ

ااوااكاء

ك ف جرػ

ف جر

نرػع

ػ ف إطػػار االبلق ػ

ػػع

ػرل نػإف اادء وراطءػ يفػرض ااوػءـ فاا كاطاػ اا ػااح

ثبلن عاى خاس ارا يليرؼ اإلاخاف كحوكقه اا شركع نػع االػءش ف ار ػ ك حرءػ لءػدان عػف اإلق ػال

كااير ءش اايع ءع ذايرا وك ات اادء وراطء

اا كاطف ش

ك ف ثـ اا شارف اافاعا اايأثءر نع ااخاط

ء كطاء ناعا نع اال اا جي ع كاا شارف نع ع اء اي اذ ااورار(.)2

إف ع اء يلزءز ااكحػدة ااكطاءػ
اا جي ػػع اارخ ػ ء كغءػػر اارخ ػ ء
كاا وػػررات ااد ارخػء

ػا ءػع إال ح ػءا

ج كعػ

كاايلاء ء ػ كغءػػر اايلاء ء ػ

ا ءجلػؿ

ػف ااجرػكد اايػع يوػكـ رػا ؤخخػات

كال ء فػػف يلا رػػا شػػفؿ فاػػع نػػع اافيػػب

ػػؿ ء فػػف ااوػػكؿ إارػػا يلي ػػد اادرج ػ األكاػػى عاػػى اا ارخػػات كاايط ءوػػات اايػػع يػػيـ

دا ػػؿ اا ؤخخػ ااير كءػ ك ارجرػػا كفػػذاؾ نإارػػا ع اءػ

خػػي رة حءػػث ءا غػػع اال ػػؿ رػػا شػػفؿ دائػػـ

عا ػػى يفػػكءف اا ػ ػكاطف اا جي ل ػػع ااك ػػكؿ إا ػػى يا ءػ ػ كعء ػػه اظػػاـ حوكق ػػه ككاج اي ػػه كيرخ ػػءت خ ػػاكفه
كيط ػكءر خػػيكل شػػارفيه نػػع دءاا ءفء ػ اا جي ػػع ااػػذم ءاي ػػع إاءػػه نااير ء ػ عاػػى ااكحػػدة ااكطاء ػ نػػع
جكءرءػػا ير ءػ عاػػى اا خػػؤكاء
شفؿ نلاؿ نع جي له(.)3

إذ ػػف اا فيػػرض ف يجلػػؿ اا ػكاطف خػػؤكالن فا ػػؿ اا خػػؤكاء

إف كخائؿ االي اؿ ف بلؿ ا يود ه ػف لاك ػات كيااكاػه ػف ق ػاءا
نػػع اايأفءػػد عاػػى ااشػػلكر ااكطاء ػ

يافػ

ك شػػارفان

يوػكـ ػدكر ءػاـ

ػػف ػػبلؿ اوػػؿ ي ػراث اا جي ػػع (اغيػػه عادايػػه يوااءػػده  ...إاػػت)

كيل ءػػؽ ااػػركا ط اايارء ء ػ كااثوانء ػ كاالجي اعء ػ كااخءاخػػء اػػدل

ياػػؼ ن ػراد ااشػػلب ك ػػث ركح اا ػكالل

كاالاي ػػال ااػػكطاع كيل ءػػؽ االبلق ػ ػػءف ن ػ ارد اا جي ػػع كاااظػػاـ ااحػػافـ كيل ػػؿ كخػػائؿ اإلعػػبلـ ك ارػػا
ااياءفزءكف عاى يفكءف ك يلدءؿ ك يدعءـ ك يغءءر ايجاءات ااحءاة االجي اعء ط وان

)1(Claude Durbar, La cries des identities , L interpretation dune mutation, (Paris: Presses Universitairse de France, 2010) ,
p 1-6
ؽَ ٓ١وبًِ ثٙبم اٌل ،ٓ٠اٌٛطٕ١خ ف ٟػبٌُ ثال ٘٠ٛخ رؾذ٠بد اٌؼٌّٛخ( ،اٌمب٘وح  ،كاه اٌّؼبهف.92ٓ)2000،
)2(Robin J. Ely, " The Effects of Organizational Demographics and Social Identity on Relationships among Professional
Women"(Administrative Science Quarterly , Vol .039, No.2 , Jun., 1994). Pp.203-238.
(ِ)3ؾّٛك ٔٛه اٌل ٓ٠أاب٠ب  ،اٌ٠ٛٙخ ٚاالخزالف  ) ،اٌلاه اٌجٚ١بم ِ ،طبثغ أاو٠م١ب اٌْوق.14 ٓ)1998 ،
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ااثوان ػ ااخػػائدة نػػع اا جي ػػع نرػػك ءوػػكـ ػػدكر رػػـ ػػف ػػبلؿ حػػاكالت اإلقاػػاع اا ييااء ػ

اف ااكحدة ااكطاء

كاال ؿ عاى يرخءت ااوءـ األ ءا كيدعء را(.)1

ػػف جػػؿ

فػػذاؾ ااػػدعكة إاػػى إءجػػاد يش ػرءلات يخػػاءـ نػػع يلزءػػز ااكحػػدة ااكطاء ػ ك حار ػ فػػؿ ػػف ءرءػػد شػػؽ
اا ػػؼ ااػػكطاع إذ ءلػػد ذاػػؾ حػػد ااكاج ػػات اايػػع عاػػى اإلعػػبلـ ف ءػػدعك إاءرػػا كء رزءػػا اإل ػػان إاػػى
يكجءػػه رخػػائاه اإلعبل ء ػ اػػذكم ااشػػأف ػػف جػػؿ يلظػػءـ اا اجػػز ااػػكطاع كيلزءػػز اا ػكالل كاالاي ػػال اثػػرم
ااكطف ناإلعبلـ ااكطاع قادر ا ء افه ػف إ فااءػات يكا ػاء عاػى حار ػ اايطػرؼ كااغاػك كاإلرءػاب

ااففرم كاايشجءع عاى ي اع قءـ اايخا ح كاا ح كاايلاكف ك اال عواء اإلاخاف نع م كطف(.)2
كءػػرل اا احػػث ف االءي ػػاـ يلزءػػز ااكحػػدة ااكطاء ػ

ػػر نػػع غاء ػ األء ءػ

ألارػػا ااخػػءاج ااح ػػءف

اا جي ع االراقع كءع ااػدرع ااػكاقع ػف اا ػاطر كاايردءػدات األ اءػ كاايحػدءات اا خػيو اء فانػ

اػذاؾ

نإف ااحفاظ عاػى ااكحػدة ااكطاءػ كح اءيرػا خػؤكاء ااج ءػع نػرادان ك ؤخخػات كاف اا خػاس رػا ػر ال
جاؿ اايغا ع عاه ألاه ء س ااثكا ت ااكطاء ادكا االراؽ كءردد األ ف كاالخيورار نع اا بلد.
اٌقٕ٩خ
اءػيـ ءػذه ااد ارخػ
ييػػأثر ج ا ػ

فرػكـ فػؿ ػػف ااركءػ كااكحػدة ااكطاءػ كاا كاطاػ

ػػف االكا ػػؿ كاا يغء ػرات حءػػث

نرػع ع اءػ

لوػدة ك ياكعػ

ػ حت ػػف اا فػػاءءـ اا يداكا ػ نػػع ااكقػػت اا ػراءف كذاػػؾ

الري اطر ػػا ػػاا جي ع ك ػػا ء ػ ػ حه ػػف يحػ ػكالت خءاخ ػػء حااءػ ػ

ف ػػا يا ػػاكؿ اا اح ػػث ن ػػع ء ػػذا ااف ػػؿ

ااياءفزءػػكف اشػػأيه كيطػػكره إ ػػان إاػػى ي ءػػاف فرػػكـ ااػػدكر كد ارخػ ء ءػ كخػػائؿ اإلعػػبلـ شػػفؿ عػػاـ
كااياءفزءػػكف شػػفؿ ػػاص ااػػدكر كفػػذاؾ دكر ااياءفزءػػكف نػػع اا جي ػػع كااياشػػئ االجي اعء ػ كااخءاخػػء

كدكره نػػع يلزءػػز ااركء ػ

إ ػػان عاػػى دكره نػػع يرخػػءت فرػػكـ ااكحػػدة ااكطاء ػ

ػػف ػػبلؿ ار جػػه ااي ػع

يخرـ نع اال اإلطار اا لرنع ائلاخاف افرـ ااكاقع ااذم ءلءشه عف طرءؽ اشر ااكعع كااثوان كيرخػءت
ااوءـ ااكطاء اعي ارءا وك ات ح ارء .
ك بل ػ

ػػا يوػػدـ ء فػػف ااوػػكؿ إف كخػػائؿ اإلعػػبلـ يفػػكف قػػادرة عاػػى ف يػػؤدم دك انر إءجا ء ػان شػػفؿ

ف ءر كيخاعد عاى يث ءت اا ادئ كااليجاءات اا ري ط وءـ ااركء كااكحػدة ااكطاءػ
كيلزز ااوءـ كااليجاءات كاايوااءد ااخائدة نءه.

كياشػئ اا جي ػع

()1أٌ١ىَ١ِ ٟىٍٍْ ، ٟاٌ٠ٛٙخ  ،رشعّخ  ،ػٍ ٝأعؼذ ٚطفخ( ،1ٛ ،كِْك :كاه اٌوٌٍٍ ُ١قلِبد اٌطجبػ١خ  169 ٓ)1993 ،
()2ؽَ٩ٛ ٓ١ي ِمٍل  ،اٌ٠ٛٙخ فٛق اٌٛطٕ١خ – األٚس٠خ ّٔٛرعب) ،ث١وٚد ِ ،ووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ  ،اٌّغٍخ اٌؼشث١خ ٌٍجؾٛس ٌٍٚؼٍ َٛاٌغ١بعؤ١خ ،اٌؼالك ،632
فو٠ف 10-9 ٓ ،)2011
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 دار اارخػءـ اا ػد ات ااط اعءػ:  ( د شػؽ1 ط، عمى أسعد وطفـة،  ترجمة، اليوية

) اءفخع ءفشػااع14
169 ص

: ( ءػػركت1 يرج ػ ع ػػاس فػػاظـ كحخػػف اػػاظـ ط، كيــف تعبــد العولمــة تشــكيل ىويتنــا:) ايػػكاع غءػػداز عــالم جــامح15
50) ص2008 رء ااا اااء

20 ) ص2003 اا رفز ااثوانع االر ع

 اادار اا: ( ااواءرة1) جا ر ع فكر نحو ثقافة عربية مغايرة ط16
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ػػر ط ( 1ااو ػػاءرة  :اا جا ػػس األعا ػػى ااثوانػ ػ

 )17جر ػػاد ع ػػكدة ظـــاىرة السياســـات العامـــة والتطـــور الـــديمقراطي فـــي
 )2009ص 101

 )18حا د زءػراف ااركءػ ااثوانءػ كااير ءػ نػع جي ػع اا لرنػ ( ااوػاءرة  :المجمـي االعمـى لمثقافـة ،مـؤتمر التربيـة ومجتمـع
المعرفة . )2004

ػػااح رػػدم دراســة فــي مفيــوم اليويــة ( ،اا ك ػؿ  :رفػػز ااد ارخػػات اإلقاء ءػ

 )19ح ءػب

جاػ د ارخػػات إقاء ءػ

االدد .)2009 13

 )20حخف رراف المواطنة والمواطن في الفكر السياسي( ،ااواءرة دار ااكنال ااط اع كاااشر .)2012

 )21حخءف دركءش االاداع المواطنـة واليويـة العراقيـة ،ااط لػ األكاػى ( غػداد :رفػز كطػف ااد ارخػات
كاايلاءش االدد  5فااكف األكؿ . )2007

 )22حخػػءف طػػبلؿ واػػد اليويــة فــوق الوطنيــة – األوريــة نموذج ـاً ( ،ءػػركت
العربية لمبحوث ولمعموم السياسية ،االدد 632

جاػ اا كاطاػ

رفػػز د ارخػػات ااكحػػدة االر ء ػ

المجمــة

رءؼ .)2011

 )23حخءف فا ؿ رال اادءف الوطنية في عالم بال ىوية تحديات العولمة( ،ااواءرة دار اا لارؼ )2000
 )24يػػاـ االاػػايع ك ح ػػد ع ػػاـ طر ء ػ

التربيـــة الوطنيـــة والتنشـــئة السياســـية( ،ع ػػاف :دار ااحا ػػد اااشػػر كاايكزءػػع

.)2008

 )25ر ا اا كخكم األنا :نظرة إيجابية لمذات أم أزمة بحث وجود عن اليوية (،غداد :دار اا ػأ كف

جاػ اا ػأ كف االػدد

ااثااع .)2008

ر الشخصية المصرية ( ااواءرة  :في اإلاجاك .)2004

 )26خا ء

طفى اا طاب االر ع ايجاه ق ء االكا ػ كااركءػ ااثوانػ

 )27خحر

ااواءرة :جا ل ااواءرة فاء االعبلـ قخـ اا حان .)2010

د ارخػ يحاءاءػ

رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة (

 )28خ ءر رقص اا كاطا ااثوانء ااػد اج كيلددءػ اػال اال ػادة ا كذجػان (ااوػاءرة :اا جاػس ااوػك ع احوػكؽ اإلاخػاف كرقػ
ود

لمؤتمر المواطنة ،عدالة ومساواة 25 ،اكن ر .)2007

 )29خءدم ح د كادءب الدولة واشكالية المواطنة( ،ع اف دار فاكز اا لرن كاااشر كاايكزءع . )2010

 )30ط ػػارؽ ح ػػد طء ػػب كط ػػارؽ ح ػػد ذا ػػكف ث ػػر االا ػػؿ اا ػػارجع ن ػػع اا كاطاػ ػ ( اا ك ػػؿ :جا لػ ػ اا ك ػػؿ
اادراخات اإلقاء ء

رف ػػز

مجمة دراسات إقميمية ،االدد .)2009 13

 )31ااطػػاءر ا ءػػب عنــف اليويــة ( ،يػػكاس :د ارخػ

ود ػ ااػػى ااج لءػ اايكاخػػء الاػػـ االجي ػػاع االػػدد  1ي ػػكز  /ءكاءػػك

.)2008

 )32عادؿ عاءض عكض اا لذكم دكر خايذة ااجا لات ك لا ع اايلاءـ االاـ نع دعـ ااكحػدة ااكطاءػ ( اارءػاض :جا لػ
اإل اـ ح د ف خلكد كرق ع ؿ ود

إاى اا ؤي ر اادكاع الوحدة الوطنية قيم وثوابت.)2013،

 )33عػػا ر طػػارؽ ع ػػداارؤكؼ المواطنــة والتربيــة الوطنيــة ،اتجاىــات عالميــة عربيــة ( ،ااوػػاءرة  :ؤخخ ػ طء ػ اااشػػر
كاايكزءع  )2012ص .208

 )34ع د ااغاع ع اد سوسيولوجيا الثقافة :المفاىيم واإلشكاليات  ...من الحداثة إلـى العولمـة  (،بيـروت :رفػز د ارخػات
ااكحدة االر ء  )2016ص .31
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 )35ع دااحخػػءف شػػل اف جـــدل اليويـــات فـــي العـــراق -الدولـــة والمواطنـــة ط ( 1ءػػركت ااػػدار االر ء ػ االاػػكـ ااشػػركف
)2010

 )36ع داهلل خاء اف ك فاشػؼ نحو بنـاء نمـوذج لمفيـوم اليويـة فـي العـالم الثالـث  ،رفػز اا حػكث كااد ارخػات اإلنرءوءػ
2014

 )37عز اادءف اا رة اليوية والتعددية المغوية ،قراءات في ضوء النقد الثقـافي المقـارن ( ع ػاف :دار جػدالكم اااشػر
كاايكزءع )2004

 )38عاػػى خػػلد كطفػ

اخػػؽ االاي ػػال االجي ػػاعع ك كاكءايػػه نػػع اا جي ػػع اافػػكءيع اا لا ػػر

وار ػ خءكخػػءكاكجء نػػع جػػدؿ

االاي الات االجي اعء كايجاءايرا ( اافكءت :جاس اااشر االا ع نع اافكءػت مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربيـة

 ،االدد .)2003 108
 )39عاى طاءر ااح كد االراؽ نػع
كاإلعبل ء

ػد

ااركءػ ااػى

سمسمة دراسات اجتماعية.)2012،

ػحكة ااركءات ( غػداد -ءػركت – ؤخخػ

خػارات اايا ءػ ااثوانءػ

(ع اف :خػػاط يع ػػاف مجمــة كميــة اآلداب والعمــوم االنســانية
 )40االءػػدم ػػكاء اا جي ػػع اا ػػداع اا كاطا ػ كاادء وراطء ػ ي
واالجتماعية ،االدد .)2008 3-2
 )41نرد إ راءءـ ح ءب تربية المواطنة ،االتجاىات في تربية المواطنة( ،ااواءرة جا ل اا اؾ خلكد .)2005

 )42قاءػػد دءػػب جاءػػد المواطنــة والعولمــة وتســاؤالت الــزمن الصــعب(،ااوػػاءرة  :رفػػز ااوػػاءرة اد ارخػػات حوػػكؽ اإلاخػػاف
.)2007

 )43فػػايرءف ا ءػػرف كجػػاف فاػػكد ركااػػد اليويــة واليويــات :الفــرد – الزمــرة – المجتمــع ،يرج ػ إءػػاس حخػػف ( د شػػؽ :ك ازرة
ااثوان

اشكرات اارءئ االا

ااخكرء اافياب .)2010

 )44فاءثـ ع داهلل اا زركعع ااركء ااثوانء ااكطاءػ كااواػكات ااف ػائء

( ااشػارق  :جا لػ ااشػارق

ايحػاد ااطػبلب كايحػاد

ااطاا ػػات اا ػػؤي ر ااطبل ػػع ااثػػااع لاػكاف مــؤتمر اليويــة الوطنيــة فــي تعزيزىــا ،الفتــرة  )2008/3/27 -26ص
.478

 )45جدم اءؿ حقوق اإلنسان واشكالية المواطنة ،دكف ااشر

2017

 )46ح د ا راءءـ عءد "اإلبداع واليوية الثقافيـة" ،حػث وػدـ نػع ػؤي ر اإل ػداع كاا ػدعءف كااير ء (د شػؽ :جاػ جا لػ
د شؽ اا جاد . )2004/12/3-12 1

 )47ح ػػد ا ػراءءـ عءػػد "اليويــة الثقافيــة فــي عــالم متغيــر"( ،ااوػػاءرة  :اا جاػػس االر ػػع ااطفكا ػ كاايا ء ػ
كاايا ء
)48

جا ػ ااطفكا ػ

جاد  1ع. )2001 3

نيحء ع دااجكاد زفرءا اايلاءـ كااركء ااثوانء نع اا جي ػع اإل ػارايع رخػاا دفيػكراه غءػر اشػكرة (ااوػاءرة  :جا لػ

ااواءرة فاء اادراخات االاءا ااير ء . )2016

 )49ح د ءف االااـ االكا

كااركء ااثوانء (ااواءرة  :اا جاس األعاى ااثوانء

الثقاقية )1998
 )50ح د عا د ااجا رم االكا

كااركء ااثوانء

بحث مقدم إلى مـؤتمر العولمـة واليويـة

( ءػركت  :رفػز د ارخػات ااكحػدة االر ءػ  ،بحـث مقـدم الـى النـدوة الفكريـة

التي نظميا مركز دراسات الوحدة العربية ،السنة العشرون االدد  228ن راءر .)1998
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 )51ح د ع ػاس دور تكنولوجيا االتصال الحديثة فـي تشـكيل اليويـة المعاصـرة(،د ػع :اإل ػارات االر ءػ اا يحػدة اااػدكة
االاا ء األكاى ادكة احك إطار ح ارم اا جي ع االر ع نع ااورف ااحادم كاالشركف ج 18-15 2اكن ر .)1997

 )52ح كد اكر اادءف ناءا اليوية واالختالف  ( ،اادار اا ء ال
)53

طا ع نرءوءا ااشرؽ .)1998

طفى ع ر اايءر آرال حكؿ اا حانظ عاى ااركء ااثوانء نػع ظػؿ االكا ػ

(ااوػاءرة :جا لػ ااػدكؿ االر ءػ

مجمـة

شئون عربية االدد .)2001 105

 )54اا ا ػػؼ اا رزكقػػع مــن اجــل مفيــوم متعــدد المســتويات لميويــة ( غػػداد :رفػػز كطػػف ااد ارخػػات مجمــة المواطنــة
والتعايش ااخا األكاى االدد اا ا س فااكف األكؿ .)2007

 )55اخرءف ع داا جءد ا ءه مبدأ المواطنة بين الجدل والتطبيق (اإلخفادرء  :رفز اإلخفادرء اافياب .2008
 )56ءشػػاـ نػػكاع ع ػػد اا لػػز اش ػرات

ػػار اايافزءػػكف كعبلقيرػػا ػػدعـ االاي ػػال اا جي ػػع اا حاػػع رســالة ماجســتير غيــر

منشورة ( ،ااواءرة :جا ل عءف ش س

لرد اادراخات االاءا كااطفكا

 )57كنػػال عشػػرم ع ػػداافياح يطػػكر ػػارج اايػػارءت نػػع
اايففءر ااااقد اػدل طػبلب اا رحاػ ااثااكءػ

ااير كء

قخـ االعبلـ كثوان ااطفؿ )2007

ػػكل ق ػػاءا اا كاطا ػ كقءػػاس نلااءيػػه نػػع يا ء ػ االاي ػػال ك رػػارات

رسـالة دكتـواره غيـر منشـورة ( ،ااوػاءرة  :جا لػ ااوػاءرة

لرػد ااد ارخػات

قخـ ااءج كطرؽ اايدرءس .)2012

 )58ءلوػػكب ءكخػػؼ اافاػػدرءف دكر ااياشػػئ االجي اعء ػ كاإلعػػبلـ كاا جي ػػع اا ػػداع نػػع يحوءػػؽ ااكحػػدة ااكطاء ػ
ار ط االجي اعءف كرق ع ؿ ود

إاى ؤي ر ااكحدة ااكطاء  25-24ارس .)2008
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الحراك الشعبي العربي والوسائط االتصالية واإلعالمية الجديدة :حدود العالقة؟
The Arab Popular Movement and the New Media: The
?Limits of the Relationship

د .نور اليدى عبادة  :جامعة الجزائر3
د .طبيب شريفة  :جامعة باجي مختار عنابة
ممخص:
شرد االااـ االر ع كا ر االاـ  2010ك طاع االاـ  2011حرافا شل ءا نرءدا ف اكعه كائف
شاف حي ء حدكثه اااظر إاى ااظركؼ اا رءأة اه عاى

دقت اايا ؤات

ياؼ األ لدة (خءاخءا كاجي اعءا كاقي ادءا كاعبل ءا )

ايحرؾ ااشلكب ع ر اايارءت نإف االعيواد حي ء اايوااه إاى لظـ اادكؿ االر ء نع ظرؼ
كاايع طاا ا فاات دانلا ُّ
قءاخع اـ ءفف كاردا .

إااا اخلى ف بلؿ ءذا اا واؿ إاى اافشؼ عف حدكد دكر ااكخائط االي ااء كاإلعبل ء ااجدءدة نع ءذا ااحراؾ
اايلرؼ كال عاى ااك ع االر ع ق اه كااظركؼ اا رءأة اه ثـ حدكد دكر ءذه ااكخائط نءه.
ف بلؿ ُّ

الكممات المفتاحية :ااحراؾ ااحراؾ ااشل ع ااكخائط االي ااء كاإلعبل ء ااجدءدة.

Abstract
The Arab world has witnessed unique popular protest on the late 2010 and early 2011,
while ratified forecasts concerning its probable happening, given the conditions at
various levels (politically, socially and economically wise) which was conducive to the
movement of peoples through history, the belief of the inevitability of moving to most
Arab countries in the standard circumstance there was no question.
We seek through this article to reveal the limits of the role of the media and new
communications and information in the movement by identifying first the Arab situation
before custom conditions and limits of the role of the media.
Keywords: mobility, the Popular Movement, the new communications and information
media

 .1مقدمة
ي ءز ااحراؾ ااشل ع االر ع
اني ار ء

ك ء ال اظءر ارا عاى اعي ار ف داءايه األكاى فاات

 ا عدل ا حدث نع يكاس -ك ف ءاا د ااحدءث كاايخاؤؿ عف دكر ااكخائط231
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االي ااء كاإلعبل ء ااجدءدة (نءخ كؾ كيكءير) نءه فداعـ ك حرؾ ك ي كجه اه ف ا زاد االءي اـ
األفادء ع و اءا ءذه ااكخائط اايع يجاكز اخي دا را ااردؼ ااذم ياشئت ف جاه نع اا داء كءك
اايلارؼ ك اال اا داقات .
ف ءاا يغءرت اا لادا ااودء

اايع فاات ي طر قكل اايغءءر إاى االعي اد عاى دعـ دكؿ

رل نع ا اارا ف ا فاف ااحاؿ نع ااخ لءاءات كاايخلءاءات ف ااورف اا ا ع كيجخد ا
ا طاح عاى يخ ءيه اال يراؽ ف األخفؿ ااذم شؽ طرءوه ع ر ءذه ااكخائط كءك ا خرىؿ
ر بلؿ عشرءف ءك ا ك ثبلث كعشركف
كعجؿ حخب اافثءركف نع يغءءر كاقع ثبلثءف عا ا نع
ى

عا ا نع يكاس بلؿ اثاءف ك عشرءف ءك ا .األ ر ااذم عجزت حزاب خءاخء فثءرة عف يحوءوه
طكاؿ خاكات .حءث كحخب رم اافثءر ف اادارخءف فات ءذه ااكخائط ااجدءدة ف فخر ااو
اا ااو اايع نر يرا لظـ اادكؿ االر ء عاى كخائؿ اإلعبلـ ءف يكقؼ احيفار
اإلعبل ء اءيـ اوارا إاى دل كخع ك فثر ش كاء ف ا

ااع اارخاا

ح ااج ركر شارؾ نع

ااع

ا ءف ءذه اارخائؿ كاـ ءلد جرد ياوع ارا ك ذاؾ ايت ءذه ااكخائط ا ار اخي د يه ااوكل

ااخءاخء كااشل ء اا طاا

اايحرر ف :االخي داد كااظاـ كاابلعداا االجي اعء كاالخيغبلؿ

االقي ادم كاايليءـ اإلعبل ع.
كرة

إف اا ي يي ع ايخاخؿ األحداث ك ااكخائؿ اايع خافيرا ااشلكب االر ء نع حرافرا ءبلحظ
كا ح ف يزاءد اخب اخي داـ ءذه ااكخائط جال اا كازاة ع يلاظـ عدد اا يظاءرءف نع ااشارع
كجال ء ا ي از اا ع خوكط االدءد ف األاظ

ف ءذا اا شرد فركـ اال يراؽ ف األخفؿ .

ااخءاخء نع فثر ف دكا عر ء

كيجخد ااطبلقا

غءر ف اافثءر ف األفادء ءءف كاا حااءف كاا يي لءف رن كا ف يءاخب اايغءءر ااذم حدث نع االدءد
ف اادكؿ االر ء ارذه ااكخائط عاى اعي ار ف األ ر ي طط اه ك ي ر ج ف قكل ارجء اجحت

نع إداريه كيحوءؽ ءدانه عف طرءؽ إغراؽ اا اطو نع ااازاعات كااحركب األءاء كاخط شلك را
كذاؾ لد يجر ااحرب عاى االراؽ اافاشا اايع جلات ءذه ااوكل يخيازؼ اافثءر ف ا فااءايرا

اا ادء كاا شرء

لد اخواط اااظاـ نءه ف ا دت إاى د كارا نع ز ات اقي ادء كخءاخء حادة

عاى غرار دكؿ االيحاد األكرك ع.
إااا اخلى ف

بلؿ ءذا اا واؿ إاى ااقش حدكد اخراـ ااكخائط االي ااء كاإلعبل ء

ااجدءدة نع ااحراؾ ااشل ع االر ع ف بلؿ عرض ءـ كجرات اااظر األفادء ء ك ااقشيرا .ك اال
عاى ا خ ؽ اطرح اايخاؤؿ اايااع :ماىي حدود اسيام الوسائط االتصالية واإلعالمية الجديدة في

الحراك الشعبي العربي؟
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ل ارة

رل

ىل يمكن اعتبار ما حدث في العديد من الدول العربية ُيعبر عن ارادة شعبية حقيقية ووعي
بضرورة التغيير أم أنو ال يخرج عن كونو اختراق من األعمى في شكل جديد ؟
ف ءاا يأيع ء ء ءذا اا واؿ ااذم ءخلى إاى ااكقكؼ عاد حوءو اادكر ااذم ديه ااكخائط
االي ااء كاإلعبل ء ااجدءدة

ثا

ا

نع كقلع" نءخ كؾ كيكءير" نع اايحكالت ااخءاخء

ااف ءرة اايع حدثت نع االدءد ف اادكؿ االر ء .
 .2المفاىيم

إااا ا ءؿ إاى اخي داـ

طاح ااحراؾ ااشل ع دال ف ااثكرة اااظر ااى ف ا ح ؿ اـ

ءرؽ لد إاى خيكاءا كاـ يظرر يغءءرايرا ااجذرء حيى ااءكـ .ك االكدة إاى فركـ ااثكرة اجد اه
غاا ا ا ءخي دـ دكف اايأفد ف اا داكؿ اا حءح ك اادقءؽ اه إذ غاا ا ا ءخي دـ اك ؼ ااوبلب
شل ء

عخفرم ك اايفا

ؤقي يؤدم إاى إحداث يغءءر خطحع ك جزئع نع اااظاـ ااخائد ءا ا

اا لاى اادقءؽ كاا حءح ااثكرة ءك ارا ":يوكد إاى يغءءرات جذرء نع لطءات ااكاقع ااخءاخع
كاالجي اعع كاالقي ادم شفؿ ع ءؽ كعاى اا دل ااطكءؿ ءايج عاه يغءر نع اء اايففءر
االجي اعع اذاؾ اا جي ع
ءيلدل إرءا ات اايفا

1.2الحراك الشعبي:

1

كااطبلقا ف ءذا ااطرح نإف ا ءحدث نع اادكؿ االر ء حيى اآلف ال
كاـ ييحكؿ لد إاى ثكرات.
ف ااط وات ك نئات اجي اعء

يءلرؼ ااحراؾ ااشل ع عاى اه " :يءار عاـ ءدنع ط و
إاى ياظءـ فكنرا ردؼ ااوءاـ ل ؿ كحد ايحخءف حاايه االقي ادء ك االجي اعء ك ااخءاخء
ك يحخءارا ج ءلا

2

كءااؾ يلرءؼ آ ر ءلي د عاى فكاات ااحرف

يوكـ را قكل اجي اعء ايغءءر ااكاقع ...كءحدث ءذا عاد يكنر ر ل

لءا

حءث ءلرنرا أارا اشط

فكاات:

3

 كال :شاعر كي كرات عاد ااااس اا اي ءف إاى ءذه ااوكل. ثااءا :ي اكر ااكعع كقد ءفكف عفكءا ك ط وءا ك اجي اعءا. ثااثا :ءحدث ااكعع يحرفات قد يفكف عاءف ك نع شفؿ دء وراطع. -ار لا :األطر اا ؤخخء كقد ءيكانر ءذا نع ج لءات ءاء ك اوا ات ك اظ ات غءر حفك ء .

-1فٍ١لح وؼَ ٌ١ف" ،ٟٕ٩اٌوث١غ اٌؼوث ٟث ٓ١اٌضٛهح ٚاٌفِ ،"ٝٙٛغٍخ اٌّغزمجً ،اٌؼلك ( ،421كِ ْٚىبْ ٍٕٚخ ْٔو) .224ٓ ،
-2أؽّل ٍ١ل ؽَٓ ،اٌؾشوبد االعزّبػ١خ ٚاٌؾشان اٌغ١بعِ ،ٟووي ٕٕبػخ اٌفىو ٌٍلهاٍبد ٚا٤ثؾبس( ،كٍٕ ْٚخ ْٔو) .32ٓ ،
-3ػّبه ػٍ ٟؽَِ, ٓ١ؾّل ؽبِل ا٨ؽّوٚ ... ٞآفو ،ْٚاٌزؾشوبد االؽزغبع١خ اٌشجبث١خ ف ٟاٌٛطٓ اٌؼشثِ ،)ٟووي ٕٕبػخاٌفىو ٌٍلهاٍبد  ٚا٤ثؾبس ،
(كٍٕ ْٚخ ْٔو) .10 ٓ ،
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ء فف يلرءفرا ء ا ":أارا نلؿ رشءد ف ااج اعات اا خيل دة ايحوءؽ ايائج خءاخء

2.2االتصال السياسي:

لءا ".

1

وع اإلج اع عاى يلرءؼ كحد ا فركـ االي اؿ ااخءاخع غائب كء فف ح ر رز اايلرءفات
اا ي ود

اه نء ا ءأيع :ءرل اا ففر اافراخع Dominique Waltonدك ءاءؾ كاايكف " :ف االي اؿ
ف ثبلث طراؼ ناعاءف ء افكف جزل

ااخءاخع ءك ن ال كاخع ءيـ نءه ي ادؿ اا طا ات اا يلار

ف ااشرعء ااخءاخء كاادء وراطء ءـ رجاؿ ااخءاخ كاا حفءكف كاارم االاـ ف

اآلرال. 2

بلؿ خ ر

ا اا احث كاا ءر اإلعبل ع " Schudsonخفدخكف "نءلرنه أاه  ":ء ع اء اوؿ ارخاا ءو د

را اايأثءر عاى اخي داـ ااخاط ك اايركءج ارا نع اا جي ع

3

كاا بلحظ ف اايلرءفءف ف اادكر

ااذم يؤدءه كخائؿ اإلعبلـ نع اادكؿ اادء وراطء ءك يا ء ااكعع ااخءاخع اؤلنراد نع حءف
ااحاف

ءيحكؿ اخي دا ه نع اادكؿ اا ي اف إاى داة ءد األاظ

اارء ا عاى األنراد كااج اعات

كيكجرايرـ.

3.2األمــــــــن اإلقميمي
هءلرؼ األ ف اإلقاء ع عاى اه اي اذ طكات يدرج يردؼ إاى ياخءؽ ااخءاخات اادناعء
ءف فثر ف طرؼ ك كال إاى ي اع خءاخ دناعء كحدة يوكـ عاى يودءر كحد ا ادر اايردءد
ك خ ؿ كاجريرا" .كءراه آ ركف عاى اه "خءاخ

ج كع

ف اادكؿ ياي ع إاى إقاءـ كاحد يخلى

إاى ااد كؿ نع ياظءـ ك يلاكف عخفرم ادكؿ اإلقاءـ ا اع م قكة جا ء
اإلقاءـ" ناأل ف اإلقاء ع ءل ؿ عاى يأ ءف ج كع
عر

ءاغ يدا ءر حددة ءف ج كع

ف اادكؿ

ف اادكؿ دا اءا

كدنع اايردءدات اا ارجء

ف اطاؽ إقاء ع كاحد حءث ال ءري ط رغ

لض األطراؼ نحخب كاا ا يكانؽ إرادات خاخرا اا

اا شيرف ءف ج كع دكؿ اااظاـ. 4

ف اايد ؿ نع ءذا

ااح ااذايء افؿ دكا ك اا

ااح

- 4.2الوسائط االتصالية واإلعالمية الجديدة

-1ػّبه ػٍ ٟؽَِ, ٓ١ؾّل ؽبِل ا٨ؽّوٚ ... ٞآفوِ ،ْٚوعغ ٍبثك.10ٓ ،
ِ -2ؾّل ػبهف ِؾّل ػجل هللا ،دٚس لٕبح اٌغض٠شح اٌفضبئ١خ ف ٟاؽذاس اٌزغ١١ش اٌغ١بع ٟف ٟاٌٛطٓ اٌؼشث) ٟاٌضٛسح اٌّظش٠خ ّٔٛرعب(،هٍبٌخ ِملِخ
ٌٍؾٖٛي ػٍ ٝكهعخ اٌّبعَز١و ا ٟاٌزقطٚ ٜ١اٌزّٕ١خ اٌَ١بٍ١خ ثىٍ١خ اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب ،عبِؼخ إٌغبػ اٌ١ٕٛٛخ ،اٍَط ،ٓ١إٌَخ اٌغبِؼ١خ،2010/2009،
ٓ .38
- 3اٌّوعغ ٔفَٗ .38ٓ ،

ٔ-4برُ ػجل اٌٛاؽل اٌغبٍٛهِٛ ،عٛػخ ػٍُ اٌغ١بعخ ،1ٛ ،كاه ِغل ٌٍْٕ ٞٚ٨و ٚاٌزٛى٠غ  ،ا٤هكْ  .79ٓ ،2004

234

مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102

ييلرؼ اجرائءا نع ءذا اا واؿ أارا اا كاقع اا كجكدة عاى ش ف االايراءت كاايع يييءح
ا خي د ءرا اايكا ؿ اا رئع كاا كيع ك ي ادؿ اا كر كغءرءا ف اإل فااات اايع يخاءـ نع اؽ
عبلقات اجي اعء ءارـ .
مميزاتيا:

ي يص ااكخائط االي ااء كاإلعبل ء
ااج اءءرم ك اا

را نع:

1

جا

ف اا

ائص ي ءزءا عف كخائؿ االي اؿ
حءث

حت اايفاعاء

 التفاعمية  :ييلي ر اايفاعاء ءـ ا ء ااكخائط االي ااء كاإلعبل ءاظا ا فثر قدرة عاى يا ء شارف اا خي دـ كيحوءؽ درج عااء ف اايحفـ نع االي اؿ كيي ذ

اايفاعاء عاى ش ف االايرات عدة شفاؿ كءع:
 اايفاعؿ ع ااكخءا .
 اايفاعؿ ع اا حيكل .
 اايفاعؿ ع اافاعاءف كاا خي د ءف.

 -التنوعية :يل ؿ ش فات اايكا ؿ االجي اعع عاى يكنءر ج كع

ف االاا ر اا ياكع اايع

يخاعد عاى يك ءح اا كقؼ االي ااع.

 الكونية :م ارا ياح عاى خيكل عاا ع. الفردية :ءزة االخي داـ اافردم. التزامنية :كءك يااخب يكقءيات يدا ؿ االاا ر اا ياف كاا كجكدة نع اا راا ج ز اءا ييااخبع خرع االرض حءث ءحدث يكانؽ ءف ج ءع عاا ر ااكخائط اا يلددة فلا ر اا كت ع
عا ر اااص اا فيكب ك اافبلـ اا اطكؽ .

 االلكترونية :نع إاياجرا كيافءذءا عاى االدءد ف األجرزة االافيركاء كفذاؾ اظاا لاك ات ردؼ يكنءر ااجرد ك ااكقت.

ش فات

 اإلتاحة والسيولة والتوافق :ا ءجلؿ اايحفـ نع خاكب اا شاءدة كاالرض كع اء اايلاـأف ارا نع ءد اا خي دـ افخه حخب قدريه.

السيادة الوطنية

 -5.2السيـــــــــــــــادة:
١ٍّ-1وح اٌْ١ؾبٔ" ،ٟا٦ػ َ٩اٌغل٠ل ا ٟػٖو اٌّؼٍِٛبدِ" ،غٍخ عبِؼخ دِشك ،اٌؼلك اٚ٤ي( ،كِ ْٚىبْ ْٔو) .447ٓ ،2010،

235

مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102

فا

نراخء (souveraineté

"ااخءادة ا طبلح قااكاع يرجـ عف فا

شيو

ف األ ؿ

اابليءاع ) (super anusك لااه" األعاى" اذا ءطاؽ اا لض عاى ااخءادة " ااخاط االاءا".
عرؼ "جكف كداف" ااخءادة أارا" :خاط ااج ركرء االاءا كاا طاو كاأل دء

1

نرع عاءا ألف

ال خاط يلاكءا كءع طاو ألارا فاء ال ييجز يفكف ك ال يفكف غءر ارا اءخت دكف قءكد ك
حدكد .كءع دء ألارا ال يزكؿ ع زكاؿ حا ارا.

2

"ع د اارح ف ا ف ادكف" ااخءادة أارا ءع" :اال

يءلرؼ االبل
3
اال ءات األ رل".

ك ذاؾ ءفكف ا د ااخءادة كجه دا اع ءا رؼ إاى عبلق اادكا

حدكده ااخءاخء اا لاك

ء ااواءرة كااغاا

كاطاءرا دا ؿ إقاء را

ككجه ارجع ءا رؼ اطاؽ يط ءوه عاى عبلق اادكا

اادكؿ كاايع يوكـ عاى كجكب احيراـ االخيوبلؿ ااكطاع كااخبل

افؿ

غءرءا ف

اإلقاء ء افؿ دكا كعدـ جكاز

اايد ؿ نع شئكارا اادا اء .
يشي ؿ ااخءادة إذا :عاى خاط اادكا اا طاو نع اادا ؿ ك اخيوبلارا نع اا ارج م ارا

ي ياؾ خاط اارء ا نكؽ إقاء را ك نرادءا ف ا ارا خيوا عف ء خءطرة ارجء كياوخـ ااخءادة

إاى:

4

 خءادة قااكاء  :كءو د را ااش ص ك اارءئ اايع ءفكف ارا حؽ إ دار ااوكااءف نع اادكاكءى ااخاط االاءا حفـ ااحؽ ااذم كاه ارا اادخيكر.
اعي اره ااوكة اايع ي

 -خءادة خءاخء  :كءع اايع يلـ ااشلب نع اادكؿ اادء وراطء

ااوكااءف.

خصـــــــــــائص السيادة :
يءج ع غاب اا احثءف عاى ف ااخءادة ارا
 طاو .

س

ائص ءع:

ف يافءذ

5

 -1ؽَٓ هىق ٍٍّبْ ػجل ،ٚإٌظبَ اٌؼبٌِّ ٚ ٟغزمجً ع١بدح اٌذٌٚخ ف ٟاٌششق األٚعظ ،كهاٍخ ِىٍّخ ٍ٨زىّبي كهعخ اٌّبعَز١و ا ٟكهاٍبد اٌْوق
ا ٍٜٚ٤عبِؼخ ا٤ى٘و غيح ،لَُ اٌزبه٠ـ ٚاٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ ،إٌَخ اٌغبِؼ١خ.9 ٓ ،2010/2009
 -2عبْ عبن ّٛابٌ ،ٗ١ربس٠خ اٌفىش اٌغ١بع ِٓ ٟاٌّذٕ٠خ اٌ ٝاٌذٌٚخ اٌم١ِٛخ ،روعّخِ ،ؾّل ػوة ٕبٕ ،٩١١اٌّئٍَخ اٌغبِؼ١خ ٌٍلهاٍبد،1998، 4ٛ،
ٓ .286
 -3اثٓ فٍل ،ْٚاٌّمذِخ ،كاه اٌؼٛكح ،ث١وٚد (،كٍٕ ْٚخ ْٔو).110ٓ ،
ِ -4ؾّل ٍؼ١ل آي ػ١بُ اٌْٙوأ ،ٟأصش اٌؼٌّٛخ ػٍِ ٝف َٛٙاألِٓ اٌٛطٕ: ٟدساعخ ِغؾ١خ ػٍِ ٝغّٛػخ ِٓ األوبد ٓ١١ّ٠فِ ٟذٕ٠خ اٌش٠بعِ ،نووح
ِملِخ اٍزىّب ً١ٌٕ ٨كهعخ اٌّبعَز١و ا ٟاٌم١بكح ا١ِٕ٤خ ،عبِؼخ ٔب٠ف اٌؼوث١خ ٌٍؼٍ َٛا١ِٕ٤خ ،لَُ اٌؼٍ َٛاٌْو١ٛخ .اٌم١بكح ا١ِٕ٤خ ،إٌَخ اٌغبِؼ١خ
.50ٓ ،2006/2005
 -5اٌّوعغ ٔفَٗ.50ٓ ،
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 شا ا  :م ارا يط ؽ عاى ج ءع اا كاطاءف نع اادكا ك ف ءوءـ نع إقاء را
 ال ء فف ااياازؿ عارا.
 دائ .
 ال ييجز.
ف ا يااكؿ (ااءحءاكل) ثر اإلعبلـ نع يطكر فركـ اادكا نع

كل ااطفرة اايفاكاكجء ااف رل

اايع عرنيرا االوكد ااثبلث األ ءرة ف ااورف االشرءف الخء ا نع ءداف اايفاكاكجءا اإلعبل ء
ككخائؿ االي اؿ ذاؾ ف فؿ ف فركـ :ااركء ااوك ء

اادكا ااوك ء

ااخءادة اا طاو

قد

يراجع ف ؿ إخرا ات يفاكاكجءات االي اؿ ك اإلعبلـ اايع اغت ااحدكد ااجغرانء ك حاكايرا
يكحءد ج ءع ااركءات نع ءكء كاحدة(اظاـ رخ ااع) .ف ا يراجلت خءادة اادكا اإلعبل ء خكال ف
حءث خءطريرا عاى ااكخءا

نع ظؿ اايطكر اايفاكاكجع اارائؿ نع جاؿ

ك عاى اا لاك

االي اؿ كاإلعبلـ كءك ا يجخد اافلؿ لد ااحدءث اا يزاءد عف إخراـ ااكخائط االي ااء
كاإلعبل ء ااجدءدة نع زعزع

كف االدءد ف اادكؿ االر ء

اذ .2011

 -3حدود إسيام الوسائط االتصالية واإلعالمية الجديدة في الحراك الشعبي العربي
ق ؿ ااحدءث عف ظاءر

كحدكد إخراـ ااكخائط ااجدءدة نع ااحراؾ ااشل ع االر ع

اذ 2011ال د ف عرض ءـ االح ائءات اا يلاو اخب اخي داـ ءذه ااكخائط نع ياؾ اافيرة
ثا

ا

نع كقلع اافءخ كؾ كيكءير ااذءف فاف ار ا ااا ءب األف ر ف حءث اخ

االخي داـ.

 :1.3موقع الفيسبوك :االنتشار وعدد المستخدمين :
يجاكز عدد خي د ع نءخ كؾ  677اءكف خي دـ نع رءؿ ف االاـ  )2011كجالت
اطو ااشرؽ األكخط ف ءف اا ااطؽ اايع فاف ارا ا ءب األف ر ف حءث عدد اا خي د ءف
ااجدد(.كيجاكز عدد خي د ع ااركايؼ ااجكاا
خي د ع يكءير 200اءكف نع اراء

را  250اءكف

شيرؾ .ف ا يجاكز عدد

ارس االاـ ذايه اء اغ إج ااع عدد "اايغرءدات" اايع ءرخارا

ءؤالل ر ل

اءارات يغرءدة شررءان 1.ك ؿ عدد خي د ع نءخ كؾ اإلج ااع نع االااـ االر ع إاى

)2011

افس اافيرة حءث فاف  14,791,972نع

 27,711,503خي دـ) نع  5رءؿ  )2011لد ف فاف  21,377,282خي دـ) نع  5ءااءر
ا ءلاع اه قد ي اعؼ يورء ان وارا

 -1وٍ١خ كث٧ٌ ٟكاهح اٌؾى١ِٛخ ،اإلػالَ االعزّبػٚ ٟاٌؾشان اٌّذٔ: ٟرؤص١ش ف١غجٛن  ٚر٠ٛزش ،رمو٠و ا٦ػ َ٩ا٨عزّبػ ٟاٌؼوث ،ٟإ٦لاه اٌضبِٔ، ٟبٞ
 .02ٓ ،2011
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رءؿ 1.2010كنع داء
اا اطو االر ء

رءؿ  2011يجاكز يكخط اايشار خي د ع نءخ كؾ افؿ دكا نع

 % 7.5لد ف فاف قؿ ف  % 6نع اراء 2010

 زاد عدد خي د ع نءخ كؾ نع ااكطف االر ع اخ

 % 30نع اار ع األكؿ ف

.2011
يحيؿ دكؿ اا اءج إ ان إاى ا ااف اا رافز اا خ األكاى ف حءث عداد اا خي د ءف افءخ كؾ
وارا لدد ااخفاف .يكا ؿ اإل ارات االر ء احيبلؿ اا دارة نع اا اطو االر ء .
ي ياؾ

ر ر ع االدد اإلج ااع ا خي د ع نءخ كؾ نع اا اطو االر ء

اا خي د ءف ااجدد نع اار ع األكؿ ف عاـ  2011فثر ف م دكا عر ء

كقد

 2اءكف خي دـ نع اافيرة ءف  5ءااءر ك  5رءؿ2011 2

 كقع التويتر االنتشار وعدد المستخدمين في المنطقة العربية:حخب يورءر فاء د ع ائلدارة اخا  2011يـ يخجءؿ اااخب اآليء :

انت عددان ف

رل كءك ا ءوارب

3

 قي ٌدر عدد خي د ع يكءير اااشطءف نع اا اطو االر ء نع اراء
 6,567,280خي دـ.

ارس  2011ػ

 قيدر عدد اايغرءدات اايع ايجرا ءؤالل اا خي د كف اااشطكف نع االااـ االر ع نع اار ع
األكؿ ف)  2011ف  1ءااءر حيى  30ارس ( ػ  22,750,000رخاا يكءت
 قدر عدد رخائؿ اايكءت ءك ء نا ب  252,000ءك ءان ك  175رخاا يكءت فؿ دقءو

ك3

رخائؿ يكءت يورء ان فؿ ثااء .

 قيدر عدد اايغرءدات ااءك ء افؿ خي دـ اشط نع اا اطو االر ء نع اار ع األكؿ ف
 2011ػ  0,81رخاا يكءت ءك ءان.

 -3.3أما بالنسبة لمظاىر اسيام الوسائط الجددة في الحراك الشعبي العربي نود برز دورىا

من خالل الدعوة لمتغير وتجسد ذلك في:

-1وٍ١خ كث٧ٌ ٟكاهح اٌؾى١ِٛخ ِ ،وعغ ٍبثك .02ٓ ،
-2اٌّوعغ ٔفَٗ .02ٓ ،
ِ -3ل٠و٠خ اٌلهاٍبد ٚاٌّؼٍِٛبد ا٤هكٔ١خ ،اٌشث١غ اٌؼشث)ٟاٌّف-َٛٙاألعجبة-اٌزذاػ١بد( ،كائوح اٌّطجٛػبد ٚإٌْو ،اٌٍّّىخ ا٤هكٔ١خ اٌٙبّّ١خ،
ؽي٠واْ .02 ٓ ،2012
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-

فخر حاجز اا كؼ كاياح إ فااء اايكا ؿ ءف اا يظاءرءف حءث
االني ار ء خاحات ع ك ء دءا

ياشط ارج اااظاـ االجي اعع كااخءاخع ااحوءوع ااذم

طاا ا اع اايظاءر كاايج لات ااوكة االخفرء كيحت ذرءل اا
-

فخر ق

-

اح ااكطاء .

اادكا اا ااو اايع طاا ا ارخيرا عاى كخائؿ اإلعبلـ اا ياف خكال اارخ ء

ك غءر اارخ ء
-

حت ااخاحات

نيحوؽ ع ر ءذه ااش فات يل ءـ األ ار كخرع ك كارا.

اؽ اايفاعؿ كااي ا ف ءف ااشلكب االر ء .
ك ع طر خءاخء

حءث فاات نع ااخا ؽ اا ظاءرات كاالحيجاجات

حددة ككا ح

االر ء ي دك نع فثءر ف األحءاف بل ءدؼ كيغاب عاءرا االاوخا ات كاال يبلنات نع
ا خرؿ عاى ااخاط ااحاف

إنشاارا غءر ارا

اارؤل كاألءداؼ كفءفء اايحرؾ كآاءايه

حت ف ؿ ءذه ااكخائط يل ر عف طااب ااشلكب دكف كخاط

لءا ك

حزب ك اظ
-

ف جر

حاء ك دكاء .

ا يفار طاب خءاخع نع كاجر اا طاب اارخ ع.

اارد عاى اإلعبلـ اارخ ع عف طرءؽ يخجءبلت اافءدءك اا ايوط

اارايؼ اااواؿ نود

الت ءذه ااكخائط عاى ق اءا عيىـ عاءرا اإلعبلـ اارخ ع الدة خاكات ش ات
اايرافات حوكؽ اإلاخاف كي ءءفات عاى اااشطال كاا دكاءف.
-

ااودرة عاى ياظءـ االحيجاجات كياخءؽ اا كاعءد ز ااءا ك فااءا.
ح إ فاف اا كاطف االر ع ع ر ثكرة اا لاك ات كيفاكاكجء االي اؿ ف ءيزكد

يلددة اياوع اا لاك ات كيكزءلرا ك ذاؾ نااخاطات االر ء

ءارات

حت رءءا اايطكرات

اايفاكاكجء االاا ء اايع نر ت عاءرا افخرا وكة.
-

يكثءؽ اا لاك ات كاشرءا

ا جلؿ ااااس عاى إطبلع دائـ عاى جرءات األحداث

اا ءدااء ءوكؿ نع ءذا اا دد "خاءـ ع ا ك" اا دكف اايكاخع اا لركؼ عف دكر اافءخ كؾ
نع يحرءؾ ااشارع اايكاخع (عدد اا شارفءف ااف ءر نع اا كقع ءك ااذم خرـ نع يحرءؾ

ااشارع اايكاخع ناايفا

"ردءؼ " ك"قف

" عاـ  2008اـ يايه ثكرة اظ ار اغءاب ش ف

قكء ايداكؿ اا لاك ات ءف اااشطال كاا كاطاءف).
عاى اارغـ ف ف اافثءرءف شددكا ااطبلقا

ا خ ؽ عاى دكر ااكخائط االي ااء كاإلعبل ء

ااجدءدة نع يطكءر ااحراؾ ااشل ع نع ااكطف االر ع إال ف اافثءرءف اعي ركا اال ر

ااغ نءه

ك ف دكر ءذه ااكخائط ال يءذفر عاى اعي ار ف األ ر ف ر ارا فثءر ألاه ي د ر ك ي ر ج
كييحفـ نءه قكل ارجء اجأت ارذا األخاكب لد اخيازاؼ فؿ ا فااءايرا اا شرء كاا ادء نع
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حرك را اا اشرة عاى اادكؿ ك ء را "االراؽ" ك"انغااخياف" ن ارخت اال يراؽ أخاكب اعي د
خاخا عاى زعزع

كف ءذه اادكؿ ف اادا ؿ .

 -4مظاىر االختراق من األعمى ُيممس من خالل:
ٌفد االدءد ف اادارخءف ف إعطال ااكخائط االي ااء كاإلعبل ء فؿ اادكر نع ا يراؽ خءادة
اادكؿ كزعزع

كارا نءه اافثءر ف اا ااغ كاعي ركه

ار ال د ف اايدقءؽ نءه فثر ذاؾ اه

ك اااظر إاى ط ءل اااظاـ اادكاع ااجدءد ااذم ءي ءز يراجع االخيل ار اايواءدم ااوائـ خاخا عاى
اخيل اؿ ااوكة االخفرء اا اشرة كنع ظؿ يكجه ءذا األ ءر  -اااظاـ اادكاع ااجدءد -إاى اخي داـ
ال د إذا ف اي اع خااءب

ادكؿ ي واو
ااوكة ااذفء ااااع دال ف ااوكة اا ا إلاغال م دكر ي
ذفء يفظ ا فااءايرا كيحوؽ نع ذات ااكقت األءداؼ اا خطرة ك ف ءذه األخااءب:
 -إغراقرا نع شافؿ دا اء يل ؽ ف

لفرا كي رنرا عف إي اع خءاخ

ااط كحات اا اشكدة كذاؾ عف طرءؽ يأجءج اا راع ااطائفع نع دكا

كحدة ايحوءؽ

رفز ثـ يل ءـ ذاؾ عاى

فؿ اادكؿ اا جاكرة .

 -كجه آ ر ف كجه اال يراع ف األعاى غءر اا اشر ءي ثؿ نع راج

اادكا

ف اادا ؿ

ف

بلؿ االي اؿ اا اشر ااطكائؼ كاا ذء ءات كاألحزاب ااخءاخء ك جرزة اادكا األ اء فااجءش
كااوكل اادا اء

حءث ءيـ اال عبلقات ع األقاءات كاإلثاءات كاألحزاب كاألش اص اا ؤثرة دا ؿ

اادكا عاى خاس د "شد األطراؼ كجذ را ثـ يرءا".

 يشجءع األقاءات عاى االخيوبلؿ لد طاب اا خاعدة ف اا ارج كنع ءذا اا دد يءشءر "برىانغميون " إاى ف خاكؾ اادكا كنشارا اادا اع فاف خ ا رئءخءا نع يدكءؿ ق اءاءا اادا اء كااذرءل
اارئءخء اايع ءلي د عاءرا اااظاـ االاا ع اايد ؿ نع ااشؤكف اادا اء اادكؿ.

االا عاى ا يودـ ءي ح ف إعطال ااكخائط االي ااء كاإلعبل ء اادكر اا ارز نع زعزع

كف اادكؿ االر ء

ر نءه اافثءر ف اا ااغ عاى اعي ار اه:

 ك ع ااشلكب االر ء ق ؿ حدكث ءذا ااحراؾ يك ؼ اا زرم عاى فؿ األ لدة ك ذاؾ
كرة احكظ كنع كقت ق ءر جدا ف
نإف مواقع اايكا ؿ االجي اعع فاات نلاا
بلؿ يج ءع ااااشطءف كااياخءؽ ءارـ غءر اه ء لب ي دءؽ نفرة ارا ال ي اؽ ثكرات

ذاؾ ف ءذه األ ءرة ء اورا اافور كااغ ب ك ااحفاـ اا خي دكف" .ناك جاس ااج ءع عاى
اافءخ كؾ ا ا قا ت ثكرة.
 ءرل اادفيكر "ءحع اا حءاكم" ف كاقع اايكا ؿ االجي اعع ءع جرد داة ي ا ا فااجرءدة
كاايافزة ك ا خكاءا نرع ال ي رج عف ءذا اإلطار ك اايااع نرع ال ي اؽ االحيجاج ك إا ا
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ركرء إال ارا غءر فانء احشد

ييركج ك ياشر ف داه نع ااز اف ك اا فاف ك ع ارا
ااج اءءر ااشارع إا ا ءحشدءـ ااورر ك ااطغءاف ك ااظاـ ك غءاب ااحرءات ك احيفار
ااحفاـ ا

ادر ااثركة كااخاط

م اه اكال اا غط نع االااـ ااحوءوع ا ا

فف االااـ

االني ار ع ف ء اع ثكرة.

 .5الخاتمة

ي هءز اااظاـ اادكاع ااجدءد يراجع فركـ اال يراؽ ف األعاى ك ركز فركـ اال يراؽ ف
األخفؿ كنع فايا ااحاايءف ءلي ر اال يراؽ اخيرايءجء ااوكل ااف رل اذاؾ ناادكر ااذم ال يه
ااكخائط االي ااء كاإلعبل ء نع يجخءد فركـ اال يراؽ ف األخفؿ ازاؿ ءشك ه اافثءر ف

اا

اء

ف

حكؿ ا إذا فاف ءذا اال يراؽ ءك ا يراؽ ف األخفؿ فؿ ا يلاءه اافا

لاى ـ اه ا يراؽ ف األعاى نع شفؿ جدءد اجح نع اخيغبلؿ اايطكرات ااحا ا نع
جاؿ االي اؿ ك اإلعبلـ حخف اخيغبلؿ.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .6قائمة المراجع:

 -بل ع اءدة فلخءس "اار ءع االر ع ءف ااثكرة ك اافك ى" مجمة المستقبل االدد ( .421دكف فاف كخا

اشر).

 -ح د خءد حخف ااحرفات االجي اعء كااحراؾ ااخءاخع

اشر).

 ع ار عاع حخءف( رفز

رفز

ااع ااففر اادراخات كاأل حاث (دكف خا

ح د حا د االح رم  ...كآ ركف التحركات االحتجاجية الشبابية في الوطن العربي

ااع ااففر اادراخات ك األ حاث (دكف خا اشر.

 -عارؼ ح د ح د ع د اهلل دور قناة الجزيرة الفضائية في إحداث التغيير السياسي في الوطن العربي (الثورة

المصرية نموذجا) رخاا

االاءا جا ل اااجاح ااكطاء

ود

ااح كؿ عاى درج اا اجخيءر نع ااي طءط ك اايا ء ااخءاخء

فاء اادراخات

ناخطءف ااخا ااجا لء .2010/2009

 ااجاخكر ااظـ ع د ااكاحد موسوعة عمم السياسة ط 1دار جد الكم اااشر كاايكزءع األردف . 2004 -ااشءحااع خ ءرة "اإلعبلـ ااجدءد نع ع ر اا لاك ات "مجمة جامعة دمشق االدد األكؿ (دكف فاف

اشر) .2010

 ع دك حخف رزؽ خا افدرج

النظام العالمي ومستقبل سيادة الدولة في الشرق األوسط دراخ

اا اجخيءر نع دراخات ااشرؽ األكخط جا ل

األزءر غزة

ف ا الخيف اؿ

قخـ اايارءت كاالاكـ ااخءاخء

ااخا

ااجا لء .2010/2009
 شكنااءه جاف جاؾ تاريخ الفكر السياسي من المدينة إلى الدولة القومية يرجاا ؤخخ ااجا لء اادراخات ط.1998 4

 ا ف ادكف المقدمة دار االكدة ءركت (دكف خا اشر).241

ح د عرب

ا ءءبل

مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102
 -ااشررااع ح د خلءد آؿ عءاش أثر العولمة عمى مفيوم األمن الوطني :دراسة مسحية عمى مجموعة من

األكاديميين في مدينة الرياض
االر ء االاكـ األ اء

ذفرة ود

اخيف اال ااءؿ درج اا اجخيءر نع ااوءادة األ اء

قخـ االاكـ ااشرطء ااوءادة األ اء

 -فاء د ع ائلدارة ااحفك ء

اإلعالم االجتماعي والحراك المدني :تأثير فيسبوك

االجي اعع االر ع اإل دار ااثااع

ام .2011

 -دءرء اادراخات كاا لاك ات األرداء

اا اف األرداء ااراش ء

ااخا ااجا لء .2006/2005

جا ل ااءؼ

وتويتر يورءر اإلعبلـ

الربيع العربي(المفيوم-األسباب-التداعيات) دائرة اا ط كعات كاااشر

حزءراف.2012
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Image de la femme dans les médias au Maroc : Les défis
de la régulation
Women media representation in morocco : the regulation
challenges
صورة المراة في االعالم المغربي تحدي التقنين

 دكتوراه إعالم و إتصال جامعة باريس الثانية لمقانون االقتصاد وعمم:نادية لمييدي
االجتماع

Résumé
Les stéréotypes dégradants pour la femme se pérennisent. Les tentatives de régulation ont
émergéauMarocen2005avecl’adoptiondelaCharteNationaledel’ImagedelaFemme
dans les Médias. Or Les journalistes ne sont pas appropriés ses directives. D’autres
mécanismes institutionnels ont été mis en ouvre. Ils ont été assortis par le régulateur de
sanctions devenues effectives. Une démarche qui a montré ses limites. Le plafond de verre
continued’yrésister.
Mots-Clefs
Femme Médias image stéréotypes régulation

Summary
Gender stereotypes are still strong. Regulations attempts started in Morocco in 2015 with
the “women media representation chart”. Journalists still do not adhere to these chart
principles. Others institutional regulation tools were then adopted and elaborated. The
regulator added sanctions that are now applied. Even this new approach has shown its
limits. The glass ceiling effect is still very resistant.
Key words
Women media representation stereotypes regulation
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ممخص
 ػػءبلد2005  ظرػػرت كاػػى حػػاكالت اايواػػءف خػػا. األنفػػار ااا طء ػ اا رءا ػ اا ػػرة نػػع كخػػائؿ اإلعػػبلـ ال ازاػػت قكء ػ
 ظرػػرت لػػد ذاػػؾ دكات.ػػكرة اا ػػرة نػػع اإلعػػبلـ إال ف اا ػػحفءءف اػػـ ءحي ػػاكا يكجءرايرػػا
.ااخوؼ اازجاجع

اا ءثػػاؽ ااػػكطاع ايحخػػءف

رل ككجدت طرءورا اايط ءؽ رغـ حدكدءيرا خ ب واك
اايواءف

ؤخخايء

 اا رة االعبلـ اا كرة األنفار ااا طء:اافا ات اا فياح

Introduction
La persistance des stéréotypes genre dans les productions médiatiques
marocaines interpellent sur l’efficience des outils et mécanismes
institutionnels mis en place ces dix dernières années. La stratégie des médias
surlesujetestencoretatillonneetl’appropriation dans de ces mécanismes de
régulationetd’autorégulationparlesacteursdesmédiasresteincertaineetles
démarches pour y arriver seraient complexes. Le stéréotype est certes
insidieux et les médias ont une responsabilité indéniable dans la construction
et la propagation de ces stéréotypes. Le décalage entre les avancées réelles
cumulées au fil de l’action de la société civile sur la question féminine,
l’action des différents acteurs des médias et de la régulation sur le
repositionnement sociétaldelafemmeetl’éradicationdesdifférentesformes
de violence interpelle à plus d’un titre. L’impact des mécanismes de
régulationn’effleurequetrèslégèrementl’imagedelafemmedanslesmédias
et la représentation qui en est faite. Un tel mal entendu ne fait que conforter
une idée désormais récurrente : les mentalités continuent de développer des
résistancesàl’égarddelafemme.
Lesclichésimpactantl’imagedelafemmepersistent dans les représentations
proposées par les spots publicitaires, par les messages insidieux et
subliminaux de la fiction qui se distillent dans, par les dérives contenues entre
les lignes des informations des magazines et dans les productions du web ...
Une étude menée en 2014 par la de la HACA (Haute Autorité de la
Communication Audiovisuelle) a révélé que la télévision publique consacre
cette image dégradante de la femme marocaine. Sur les publicités diffusées
les trois chaînes marocaines soumises à l’étude, la femme marocaine a la
charge des corvées domestiques (21 spots), des questions de beauté et
d'entretien (13 spots). Elle n'apparaît sous les dessous d'une militante
associative que sur deux spots. La femme Marocaine a représenté 11%
seulement des personnes invitées à s'exprimer dans les émissions de débat.
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Les potentialités féminines restent invisibles dans les médias. Malgré leur
présence de plus en plus remarqués dans des domaines qui étaient par le passé
exclusivement masculins.
Paradoxalement, des mécanismes institutionnels pour y remédier se
multiplient etpêchentparunecarenced’efficienceetd’appropriationparles
producteursdecontenusmédiatiquesetlesdifférentsacteursdel’imageetde
laconstructiondel’imaginairecollectif.
Le débat sur le cadre conceptuel de cette thématique a été marqué ces
dernières années par une tendance à la redéfinition et par un changement de
paradigme pour permettre à la démarche de passer du cadre classique
«améliorationdel’imagedesfemmes»àunevision« approche Genre/Droits
» pouvant conduire à combattre lesstéréotypessexistes.C’estdanscetesprit
qu’en 2017, le régulateur marocain la HACA )Haute Autorité de la
Communication Audiovisuelle), ONU Femmes et l'Unesco signaient
« convention pour la promotion de la culture de l’égalité hommes-femmes
dans et à travers les médias audiovisuels pour promouvoir la lutte contre les
stéréotypes fondés sur le genre dans les contenus médiatiques et promouvoir
laculturedel’égalitéhommes-femmes à travers les médias audiovisuels, avec
une approche fondée sur les droits humains, considérant que le droit à la
liberté d'expression et le droit à l'égalité entre les sexes sont, comme tous les
droits de l'Homme, universels, indivisibles, indissociables et
interdépendants »1
L’enjeuaujourd’huiestd’opterpouruneplusgrande promotion de la culture
del’égalitéentrelesfemmesetleshommesdanslesproductionsmédiatiques
parlamiseenplacedecadresjuridiqueetrèglementaireadaptésàl’ensemble
desactesmédiatiquesquiconsacrentlalibertéetl’égalitéentant que principe
ayant la même valeur normative et éthique. Un recadrage conceptuel a été
traduit par un arsenal institutionnel qui peine toujours à produire de l’effet.
C’est ainsi que les nouvelles dispositions de la loi 77.03 relative à la
communication audiovisuelle (2015) tendent à « Promouvoir la culture de
l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que la lutte contre la
discrimination fondée sur le sexe y compris les stéréotypes qui portent atteinte
à la dignité des femmes ».

1

Convention pour la de la culture de l’égalité hommes-femmes dans les médias. 27 mars 2017. Récupéré le 10 août
2018 du site Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. http://www.haca.ma/fr/actualites/signature%C3%A0-la-haca-d%E2%80%99une-convention-pour-la-culture-de-l%C3%A9galit%C3%A9-hommes-femmesdans-les-médias.
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considérée Un plus grand respect du principe de la parité dans la participation
des femmes et des hommes aux programmes traitant de questions politiques,
économiques, sociales et culturelles est exigé. La loi interdit explicitement :
« Tout programme, destiné à être diffusé, rediffusé entièrement ou
partiellement qui inciterait de façon directe ou indirecte à la discrimination à
l’égard de la femme à son exploitation ou harcèlement ou qui serait
susceptible de porter atteinte à sa dignité. Elle interdit également « toute
publicité de nature à porter préjudice aux femmes, qui contiendrait un
message négativement stéréotypé à leur encontre, qui consacrerait leur
infériorité ou qui appellerait à la discrimination fondée sur le sexe »1.
En vertu de cette loi, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
)HACA(, régulateur de l’audiovisuel marocain a élaboré des cahiers des
charges des opérateurs privés. Ceux du secteur public sont élaborés par le
gouvernementetsoumisàlaHACApouradoption.C’estainsiquelescahiers
de charge des chaînes de télévision et leurs amendements exhortent les
chaînes de télévision à éviter dans leurs programmes et communication
commercialed’inciteràladiscriminationàl’égarddesfemmesetàl’atteinte
à leur dignité. Les dispositions des cahiers de charge prévoient le respect du
principe de la diversité des femmes en termes de rôles, fonctions et centres
d’intérêts. Ils exhortent à une meilleure visibilité des femmes à travers
l’encouragement de leur prise de parole dans les journaux télévisés et
programmes traitant de questions politiques, économiques, culturelles et
artistiques.  La mise en œuvre de ces dispositions est accompagnée par
l’établissement des « indicateurs et outils d’évaluation à même de « détecter
et combattre toutes les formes de discrimination entre les hommes et les
femmes, ainsi que les stéréotypes à travers les programmes diffusés y compris
lapublicitéetlafiction».C’estainsiquelesdeuxièmechaînesmarocaine2M
et Al Oula ont mis en place des chartes équité et diversité à partir de 2014.
Les deux chaînes s’engagent au respect de l’approche genre dans leurs
programmes pour ne plus les confiner dans des rôles stéréotypés et les clichés
sociauxdégradantsàtraversunprocessusd’intégrationdeladimensiongenre
et de ses indicateurs au sein de sa structure et dans les contenus de leurs
programmes. 2M (la deuxième chaîne de télévision marocaine) dispose depuis
2014d’uneChartepour« lavalorisationdel’imagedelafemmepourlutter
1

La loi n° 83-13, promulguée par le Dahir n° 1-15-120 du 4 août 2015, portant modification de la loi n°77-03 relative
à la communication audiovisuelle, publiée au BO n° 6410 du 5 novembre 2015. Récupéré le 2 juillet 2018.
http://anrt.ma/sites/default/files/documentation/loi-_com-audiosuelle-fr.pdf
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contre les stéréotypes négatifs » en tenant compte de la diversité
socioculturelle et de l’évolution du statut de la femme. Le comité Parité et
diversité de la chaîne a été installé. Il veille à la mise en ouvre de la charte et
des engagements de la chaîne en mettant en place des outils qui aideraient à
tenir davantagecomptedepointdevueféminin.L’outilpharedelachaînea
étélelancementd’Expertes.ma,unebasededonnéesproposantplusde500
profilsd’expertesmarocainesmisàladispositiondesjournalistesmarocains
pour leur permettre plus de visibilité dans les médias et permettre au point de
vueféminindes’exprimeraussidanslesthématiquespolitiques,techniques,
scientifiques de pointe.
En 2017 la SNRT (Société Nationale de radio et de Télévision) adopte à son
tour La Charte de la parité Homme-Femme pour inciter au respect principes
du principe de la parité sur les plans organisationnel pour l’accès à plus de
femmes aux postes de décision, dont la décision éditoriale, et au niveau des
programmes et de la fiction. La SNRT avait crée en 2016 Comité de Parité et
de Veille qui supervise la mise en ouvre de la charte. Cette charte exhorte à
l’adoptioneninternedemesurescoercitivespourcontrer« tout acte reflétant
des jugements de valeur, toute forme de discrimination et d’harcèlement ».
Elle prévoit aussi des mesures de lutte contre les stéréotypes dans les
programmes, la fiction et les spots publicitaires basés sur le genre. Dans la
panoplie des mécanismes mis en place par les deux chaînes de télévision on
relève Expertes.ma qui met à la disposition des journalistes une base de
données des profils féminins. Mis en place par le comité parité et diversité de
la chaîne la chaîne 2M, « Expertes. Ma » permet aux journalistes d’avoir le
contact de nouveaux profils féminins dans 150 domaines différents.
Pourrendreplusopérationnelslesmécanismesd’autorégulationladeuxième
chaînedetélévisionarenforcécesmécanismesexistantsparunoutild’une
extrême importance: « l’auditgenre» qui opère un système de monitoring des
news et des magazines pour suivre et évaluer la représentativité des femmes.
Il a ainsi concerné l’émission phare de la chaîne : « Moubacharatan
ma3akoum », un talk show hebdomadaire qui reçoit des acteurs politiques et
économiques et des experts de divers horizons. La chaîne a entamé l’audit
genre de ses JT et Talk Show pour encadrer la représentativité de la femme.
Letauxdeprésencedelafemmesurleplateaudel’émissionestpasséde30à
42 % entre 2014 et 2015. Ce talk show a mis à contribution la base de
données expertise féminine « Expertes.ma ». Des femmes aux profils qui
étaient auparavant inexistants sur des thématiques techniques, scientifiques,
financières…deviennent plus visibles sur les plateaux de l’émission et dans
les JT.
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Certes quelques évolutions ont été relevées. Elles restent insuffisantes selon
l’étudesur« L’imagedelafemmedanslasociétémarocaine»menéeparle
Haut Commissariat au Plan au mois de septembre 2006. Un des résultats qui
interpelle le plus :uneannéeaprèsl’entréeenvigueurdelanouvellemouture
du code de la famille 35 % des Marocains (hommes et femmes) ignorent les
dispositions du nouveau texte1. Les carences des médias et des moyens de
communication en matière d’information, d’explication et de diffusion
supposés accompagner l’entrée en vigueur de ce texte fondateur sont
insuffisantes. Cela reste généralement un débat d’experts avec un langage
savant. Des émissions de vulgarisation en différents dialecte menées par
quelques radios ne touchent pas nécessairement l’ensemble des populations
concernées. Le constat est le même aujourd’hui  en ce qui concerne la loi
relative à la lutte contre les violences faites aux femmes. Cette loi qui est
entrée en vigueur le 13 septembre 2018 vient couronner un long parcours de
débatpublic,deconfrontationsd’idéesentrelesdifférentsacteursconcernés
par la question. Des controverses notoires ont émaillé ce débat entre avantgardistes, traditionnalistes. Un texte qui intervient à point nommé pour
compléter, modifier et approfondir le code pénal ou la procédure pénale qui
peinent à endiguer la violence contre la femme dont la violence symbolique
exercée aussi par les médias. La loi relative à la lutte contre les violences
faites aux femmes incrimine quiconque «persiste à harceler» dans les espaces
publics ou autres, par des agissements, des paroles, des gestes à caractère
sexuel ou à des fins sexuelles. Le coupable est puni d’un emprisonnement
d’unmoisàsixmoisetd’uneamendede 2.000à10.000dirhamsoudel’une
de ces peines seulement. Les sanctions prévues par la nouvelle loi sont
appliquées si l’infraction est consommée par le moyen de messages écrits,
téléphoniques ou électroniques, des enregistrements ou des images. Très peu
de productions médiatiques décortiquent les dispositions de cette loi pour en
expliquerlateneur,permettrel’appropriationparlesfemmes,etleshommes,
encadrer leurs recours, lever les malentendus et les quiproquos, endiguer les
rumeurs et les déformationsetdétournementsdontestaujourd’huiobjetcette
nouvelleloitantattendue.Ledébatsurlerepositionnementdel’imagedela
femme dans les médias déclenché par la société civile a attient son paroxysme
avec  l’adoption en 2005 de la « Charte Nationale de l’Amélioration de
l’Image de la Femme dans les Médias ». Une plus grande adhésion des

1

Rapport de synthèse de l'enquête nationale sur les valeurs, rapport “50 ans de développement humain au Maroc
et perspectives pour 2025” ; World Values Survey- Morocco 2007. Récupéré le 10 Septembre 2018.
www.wvsevsdb.com/wvs.
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médias et journalistes est toujours attendue pour aider à changer
mentalités en véhiculant de nouveaux messages plus égalitaires.

les

La charte nationale de l’image de la femme dans les médias en mal
d’appropriation
L’audiovisuelmarocainaétémarquédurantlapériode2005-2018 par la mise
enplacedeplusieursmécanismesderégulationdel’imagedelafemmedans
les médias initiés par des acteurs institutionnels, professionnels et civils.
La « Charte nationale pour l’amélioration de l’image de la femme dans les
médias » a été le premier outil élaboré. Adoptée en 2005 , elle a impliqué
plusieurs acteurs dont : le Ministères de la Culture et de la Communication,
la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), le Syndicat
National de la Presse marocaine (SNPM), l'Union des Agences Conseils
en Communication (UACC) et le Groupement des Annonceurs Marocains
(GAM). Les centres de la formation aux médias et aux arts ont été aussi
impliqués dans son élaboration. Le Maroc était alors le seul pays du monde
arabe à disposer d’une charte nationale de l’image de la femme dans les
médias. Cette charte est très prisée dans de nombreux pays arabes qui
souhaitents’eninspirer.Sonadoptionpermettaitaupaysdeseconformeraux
recommandationsdelaconférencedeBeijingdanssonPAB)Pland’action
de Beijing). Le constat qui se dégage au contact des médias marocains est que
l’image qui est renvoyée de la femme et la représentation qui en est faite
demeure déformée, amputée, censurée, discriminatoire. La Charte arrivait dès
lors à point nommé pour y remédier. Elle a relancé le débat sans pour autant
réussir à inculquer de nouvelles pratiques chez les journalistes et
professionnels des médias.
La charte comportait des dispositions que se sont révélées de simples
déclarations de bonnes intentions :
• La lutte contre les images stéréotypées de la femme (superficielle, victime,
objet…(
• La diversification des programmes (télévision, radios, presse écrite et
électronique) à l'attention des femmes en tenant compte de la diversité
culturelle
• La non exploitation du corps de la femme dans les annonces commerciales
• La mise en valeur du rôle de la femme en tant qu'acteur économique, social et
politique
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La  charte s’inspirait, comme indiqué dans son préambule,  de la charia
musulmane, des fondements constitutionnels. Elle se référait surtout aux
normes éthiques internationales fondées sur l'égalité entre les sexes.
L’adoption de la charte s’inscrivait parallèlement dans la dynamique des
réformes sociales dont le repère fondamental est le Code de la famille qui
consacrait la notion d'égalité entre les deux sexes et se proposait de sortir la
femme de cette image stéréotypée dans laquelle elle est souvent confinée dans
le paysage audiovisuel, les annonces publicitaires, la presse écrite, le cinéma.
En 2007, le Ministère du développement social, de la famille et la solidarité
menait une étude pour tenter de déceler le degréd’adhésiondesmédiasetdes
journalistes aux principes de la Charte1 . Cette étude a concerné la presse
écrite, la radio, la fiction télévisuelle et la publicité. Elle tentait de déceler les
signes d’appropriation par les producteurs des contenus médiatiques des
dispositionsdelachartenationalepourl’améliorationdel’imagedelafemme
danslesmédias.Lesrésultatsdel’étudeontrévéléquedeuxannéesaprèsla
promulgation de la charte l’image de la femme dans les médias marocains
était inchangées:
 Une image qui creuse le fossé entre estime de soi et le modèle proposé par les
médias
 Uneimagequisoumetlafemmeauxstéréotypesd’éternellevictime
 Uneoppositionsystématiqueàl’homme
 L’ignorancedesnouveauxrôlesdelafemmemarocaine
 L’indifférence aux nouveaux profils féminins porteurs de renouveau
 La reproduction des stéréotypes les plus primaires.
L’étudedelareprésentationdelafemmedanslesfictionstéléarévélédeux
tendances contradictoires : des productions véhiculant des représentations
dégradantes, voire humiliantes, pour la femme et d’autres proposant une
image novatrice plus juste et plus équilibrée. L’analyse des épisodes de la
sitcom « Labass Walou Bass »)Toutvabien!(faisaitressortirl’apologiede
la violence contre les femmes et discréditait l’action des associations
féminines et de leur action de lutte pour éliminer la violence contre les
femmes.CetteSitComconsacraitl’oppositionHommes/Femmesetexploitait
1

Lamhaidi, Nadia. Image de la femme dans les médias marocains Réalités et perspective.
développement social de la famille et la solidarité. FNUAP. 2007. Maroc
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les clichés et les stéréotypes les plus primaires au sujet de la femme. La
sitcom « Labass Oualou Bass » proposait des profils féminins très peu
valorisants : Une épouseeffacées’alignantsystématiquementsurlesopinions
de son mari. Une jeune fille superficielle, banale, sans suite dans les idées.
Une bonne rêveuse, opportuniste, cherchant mari désespérément, idiote et
naïve. Une voisine : fofolle, collante et pique assiette et des femmes
victimes, violentées mégères ou femmes fatales. Paradoxalement, la même
chaîne, et à la même période, diffusait un téléfilm « Al Kadia »,)L’affaire(du
réalisateur Noureddine Lakhmari. Le téléfilm racontait les péripéties de Zineb
Hajjami , une jeune et belle officier de la police scientifique qui voulait en
découdre avec l’assassinat d’une autre femme dans un patelin enclavé du
Maroc profond. Le  téléfilm Al Kadia a osé une image d’une femme
marocaine forte et déterminée menantunecarrièredepointed’officierdela
policescientifique.Untraitementquis’estretrouvéégalementdanslasérie
Al Bouad Al Akhar )l’autre dimension( qui a tenté une autre dimension de
l’image de la femme de la femme moins dégradante et plus équitable.
L’héroïnedecettesérieestSamia:chercheusedansunCHUetresponsable
de la morgue de ce même hôpital. A côté de son occupation quotidienne à
l’hôpital, Samia fait des recherches sur la régénérescence des cellules et
utilise comme cobayes les ratsdelaboratoiremaisaussilescadavresqu’onlui
confie à la morgue. Samia est femme déterminée qui mène des recherches
dans un domaine de pointe (la résurrection des cellules). Une femme plus
avant-gardiste que son collègue homme. Une femme qui explique ses idées,
lesdéveloppeetlesargumente.Cetélanrelevédanslesfictionsn’apasfait
long feu. Il a été rattrapé pas les élans misogynes des scénaristes et
réalisateurs )hommes et femmes( autant à la télévision qu’au cinéma. Un
constat inquiétantquiaétérelevéparl’AssociationMarocainedesDroitsde
l’Homme qui a pris l’initiative en 2017 de réunir pour la première fois au
Maroc les scénaristes, réalisateurs, producteurs et acteurs pour une journée de
réflexionautourdesatteintesàl’image et à la dignité de la femmes dans les
fiction télévisuelle et au cinéma. La même inquiétude a mobilisé la deuxième
chaîne 2M à travers son comité équité, égalité et diversité qui a réuni boîte de
production, annonceurs, médiateurs télé, journalistes et associations féminines
à une journée d’étude pour se pencher sur le dysfonctionnement de
l’audiovisuelsurlaquestiondelareprésentationdelafemmedanslafiction,
les programmes et la publicité.
De la responsabilité des médias dans la thématique « femme »
Avec  l’avènement de la Constitution de 2011, post printemps arabe, et la
mise en place d’un dispositif juridique, d’outils de régulation et
d’autorégulation… le Maroc tentait de continuer  de lutter contre les
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stéréotypes, objets de discrimination. Les intervenants : médias, journalistes,
producteurs,écolesdejournalisme…yrecourenttrèspeuoupasdutout.Or,
la démarche était bien intentionnée. Elle comptait sur la mise en place de
mécanismes visant la promotion d'images non stéréotypées des femmes pour
créer un environnement favorable à une représentation genre respectant la
dignité de la femme et luttant contre les stéréotypes. Ces mécanismes se sont
avérés peu efficients.
Une volonté politique, clairement affichée. Des avancées réelles cumulées au
fil de l’action des ONG féminines qui ont alerté sur les dysfonctionnements
desmessagesproduitssurlesmédiasetquiimpactentl’imagelafemme.Mais
peud’appropriationsparlesproducteursdesreprésentations médiatiques. Peu
d’impacte aussi sur le positionnement  de la femme journaliste dans
l’échiquiermédiatique.Laresponsabilitésocialeétaitdèslorsinscriteaucœur
des objectifs contenus dans cette stratégie. Le Maroc connaît aujourd’hui
moult mutations consacrant les droits humains et en particulier les droits de la
femme. Des mutations impactant le rôle de la femme sur les plans politicosocial et sur le plan du statut personnel, avec la promulgation en 2004 du
Code de la famille qui accorde de nouvelles garanties judiciaires au principe
de l'égalité entre les sexes. Ces mutations se sont accompagnées sur le plan
médiatique par l’adoption d’un arsenal institutionnel relatif au
repositionnementdel’imagedelafemme.En2005,uneCharteNationale de
l’ImagedelaFemmedanslesMédiasaétéadoptée.
Un cadrage normatif complémentaire a été mis en place au long des vingt
dernières années :l’adoptionduProgrammeàMoyenTermeparleMinistère
de la Communication en 2006, des chartes internes pour la revalorisation de
l’image de la femme les opérateurs télévisuels ont élaborés, une loi sur les
stéréotypes sexistes dans la publicité adoptée en 2017. Une kyrielle de lois,
textes réglementaires et chartes renforcées par mise en place par le régulateur
d’un outil supplémentaire : la « veille genre » pour traquer les atteintes à
l’imagedelafemmedanslesproductionsaudiovisuelles.
Un outil assorti par une palette d’outils de persuasion et des sanctions:
avertissements, amendes, mises en demeure. Des outils aujourd’hui
parfaitement opérationnels. Le CSCA )Conseil Supérieur de l’Audiovisuel(,
l’instance de la HACA qui, parmi ses prérogatives, régit et traite dans son
département juridique, les dérives des contenus audiovisuels présentant des
aspects sexistes. Le CSCA émet régulièrement des sanctions. Des décisions
d’avertissement,demiseendemeure,d’amende…sontrégulièrementdécidés
à l’encontre des opérateurs suite à la diffusion de spots publicitaires, de
programmes en application des dispositions de la loi 77.03 (2005) qui
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affirmentquelalibertédelacommunicationaudiovisuelles’exerce«dansle
respect de la dignité de la personne humaine ». Toute production diffusant des
éléments de discrimination en raison du sexe est préjudiciable d’une
sanction. C’estainsiqueen2017,lerégulateurasanctionnélaradioprivée
Chada FM quand son prédicateur avait soutenu en direct que le cancer de
l’Utérusneconcernaitquelesfemmesauxmeurslégèresetlesprostituées.La
journaliste animatricedel’émission« Din Wa Dunia »)ReligionetVie(n’a
aucunement été alertée par les propos du prédicateur. Un tollé a été levé dans
les médias, et surtout les réseaux sociaux sur cet outrage fait aux femmes. Le
département juridique du CSCA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel(  a
instruit le dossier et une décision de la HACA. Les sanctions se sont
multipliées pour sanctionner d’autres dérives. C’est ainsi qu’un spot
publicitaire d’un leader de l’immobilier marocain faisait purement et
simplementl’apologie de la polygamie. Certes la deuxième chaîne marocaine
aanticipélaréactiondurégulateuretretirélespotdel’antenne. Le Comité
Parité et Diversité de la deuxième chaîne 2M a Commission interne, chargé
de l'application de la charte relative à l'image de la femme dans les médias, a
anticipé la réaction de la HACA et estimé « que le spot d'Addoha, diffusé en
2014, est susceptible de divulguer des images négatives sur la situation et la
dignité de la femme marocaine, malgré que le spot en question est basé sur
l'humour ». La chaîne a décidé de sensibiliser l'annonceur qui a adhéré. Le
spot ainsi incriminé a été revisité en tenant compte des réactions très
virulentes exprimées par le public. Cet épisode constitue un revirement dans
la manière de gérerlesdérivesquiattentesàl’imagedelafemmeenrendant
effectives et opérationnels les mécanismes de « veille genre » par la chaîne.
Maiscetteveillebutedesfoissurl’appropriationdesresponsableséditoriaux
des principes de parité adoptés par la chaîne. Les processus de production et
de validation des messages, des programmes et de la fiction rebelles aux
valeursd’équité,dejusticeetdejustessedansletraitementdel’imagedela
femme. C’est ainsi que quelques années plus tard s’était déclenchée encore
plus sensible. Il s’agit de l’affaire du tutoriel « Maquillage » diffusant dans
l’émissionmatinaledelachaîneSabahiates.)2017(.Laséquencebanalisaitla
violence conjugale a été encore plus marquante car devenue virale sur les
réseaux sociaux et fait le tour du monde en provocant l’étonnement et
l’hilarité. Les faits: une émission matinale proposait aux femmes « un
maquillage antiviolences conjugales ». La maquilleuse a fait une
démonstration pour corriger l’œil au beurre noir occasionné la veille par
l’épouxviolent.Uncommuniquédepressedelachaînes’excusaitauprèsde
l’audience. Il renvoyait à « une erreur de jugement » dans le processus de
validation de la séquence par la rédaction en chef. Ce deuxième incident
alertait sur les limites des outils et mécanismes de régulation interne de la
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chaînequin’éradiquenttoujourspaslesatteintesàl’imagedelafemmedans
ses programmes malgré le système de veille genre mis en place et la
multiplication des mécanismes et des outils adoptés pour tenter d’y arriver.
Des réactions ont été très vives sur le web. C’est ainsi que la plateforme
Enti.ma a mis en ligne une vidéo où on voit ensuite « une jeune femme,
parfaitement maquillée et tout sourire, qui se démaquille face caméra en
dévoilant petit à petit les traces de violences sur son visage.Œil tuméfié,
bouche en sang... La vidéo s'achève sur une image choc et un triste constat: au
Maroc, 6 femmes sur 10 sont victimes de violence conjugale. "Ne maquillez
pas la violence, dénoncez-la", peut-on lire à la fin de la séquence »1.
Lesmécanisesderégulationetd’autorégulationmontraientleurslimites.Un
mêmeconstatseretrouveradanslesdifférentesétudesdédiéesàl’analysedu
traitementdel’imagedelafemmedanslesmédiasmarocains : fiction, news,
magazines et publicité. Les dispositifs mis en place se sont révélés peu
efficient car l’appropriation de ces outils a été insuffisante. Voire
inexistante… Une vraie culture égalitaire reste à mettre en place par les
opérateurs et au sein des rédactions.
Un plafond de verre résistant aux mécanismes institutionnels de
régulation
Le régulateur marocain de l’Audiovisuel a mis en place depuis 2014 de
nombreux mécanises institutionnels dont un projet pilote relatif au
développement d’une démarche de « Monitoring Gendérisé» et automatisé
des programmes télévisuels. Une première expérience conduite par la
HACA2.1
a dégagé
« Des indicateurs de mesure qui permettent
d’appréhenderlaréalitédesécartsdetraitementéventuelsentreleshommes
et les femmes dans les medias analysés ». Les résultats de l’observation
pilote a démontré que: Les interventions féminines dans les journaux télévisés
etdanslesémissionsd’informationetdedébatpolitiquenedépasseguèreles
9%. (L’audience est composée à 59% pour les femmes(. L’analyse fait
ressortir par ailleurs la domination des hauts dirigeants et cadres supérieurs
masculins avec 92% de taux de visibilité, souvent dans le rôle de porte-parole
et experts. Par ailleurs, les femmes dominent la seule catégorie des
1

Après la bourde de 2M, un faux tuto beauté interpelle contre les violences faites aux femmes au Maroc. Récupéré
le 3. 1. 2017. https://www.huffpostmaghreb.com/2017/01/03/2m-scandale-enti-faux-tuto-violences-femmesmaroc_n_13938200.html
2
Contribution à la lutte contre les stéréotypes fondés sur le genre et à la promotion de la culture de l’égalité hommes
–femmes à travers les médias audiovisuels. Promotion d’une démarche de Monitoring. 2014. Haute Autorité de la
Communication
Audiovisuelle.
Récupéré
le
20
juin
2017.
http://www.haca.ma/sites/default/files/upload/documents/syntheseMonitoringGenre2014.pdf
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professions peu qualifiées avec 67%. Les hommes interviennent toujours en
« politique »avec84%detauxdevisibilité.Ilssontdanslapostured’experts
donnant un point de vue savant. Ils sont aussi les plus présents en «Économie
» avec 93% de visibilité. Ces résultats rejoignent ceux relevés dans la
première étude  menée sur l’image de la femme du Maroc dans les médias
deuxannéesaprèsl’adoptiondelachartenationaledel’imagedelafemme
dans les médias en 2005 : une domination masculine del’espacepubliccontre
une féminisation de la sphère privée. Les conclusions de deux études récentes
réalisées par la HACA vont également dans ce sens. La première, réalisée en
2014àproposdesprogrammestélévisuelsarévéléd’importantsécartsentre
leshommesetlesfemmesenmatièredevisibilité,d’expression)programmes
d’informations(,d’espacesinvestisetdefonctionsassumés.Ladeuxième,qui
en 2015 a ciblé essentiellement les spots publicitaires, a confirmé la tendance
en faisant ressortir des stéréotypes sexistes. En 2017 la Haute Autorité de la
Communication Audiovisuelle publiait son Rapport National Projet Mondial
de Monitorage des Médias. GMMP « Qui fait l’info » selon le sexe. Les
résultats du rapport mondial confirmaient que « le monde rapporté dans les
nouvelles est principalement masculin.
Vingt ans après le premier GMMP, les défis du sexisme des médias, des
stéréotypes et préjugés sexistes s’avèrent comme étant insolubles dans le
temps, l’espace et les plateformes de distribution de contenu ». La HACA
s’est inspirée  des indicateurs du Global Media Monitoring Project
)GMMP(14 mis en œuvre pour le suivi mondial des contenus médiatiques,
informatifsdepuis1995etdes«Indicateurspourl’égalitédesgenresdansles
medias » élaborés)décembre2012(parl’UNESCO,encollaborationavecla
FédérationInternationaledesJournalistes)FIJ(.LeMarocn’apaséchappéà
ce constat. Le rapport de la HACA a analysé la présence et la représentativité
des femmes et des hommes dans les nouvelles ou informations dans de
presse écrite et sous le prisme de leur présence en tant que sujets et sources
des nouvelles.
Les résultats interpellent à plus d’un titre : « Les femmes représentent 20%
des personnes identifiées dans les reportages en tant que sujets et sources de
nouvelles, alors que les hommes représentent 80% ». Ce score national inscrit
le Maroc dans la catégorie de pays où les femmes sont les moins présentes
dans les « News », même s’il est en avance sur la moyenne des pays du
Moyen Orient (18%). Un résultat intéressant dans la mesure où le Maroc a été
lepremierpaysarabeàdisposerd’unechartepourl’améliorationdel’image
delafemmedanslesmédiasetd’unekyrielledemécanismesinstitutionnels
pourlarégulationetl’autorégulation. Le Maroc fait un moins bon score que
la moyenne africaine (22%) et la moyenne mondiale (25%). Les femmes
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continuent d’être majoritairement présentes dans le registre « social et
juridique » (60%).
Elles ne représentent que 24% dans le domaine de « l’économie » et
seulement 5% pour « politique et gouvernement ». La présence des hommes,
dans ces mêmes domaines, est respectivement de 45%, 21% et 11%.1. Les
femmes sont plus visibles dans la posture de parent ou en rapport avec le
foyer (50%). Quand elles sont identifiées, elles le sont plutôt dans la catégorie
célébritésartistique,littéraireoumédiatique)75%(ouentantqu’activisteset
militantes de la société civile (38%). Les femmes sont bien représentées dans
les activités royales et princières (20%(. En tant qu’employées du
gouvernement ou fonctionnaires, elles sont visibles à (25%) et en tant que
membre du gouvernement à raison de (14%). Dans le domaine des affaires
elles sont visibles à )17%(. Dans les fonctions d’expertes, chercheuses ou
juges et avocates ou dans les fonctions sécuritaires (police, militaire) elles
sont complètement absentes.
Malgré quelques éclaircies relevées dans certaines productions médiatiques
jugées « plus justes » et « plus équitables entre les sexes » l’élan initié pour
renforcerdesactionsdesensibilisation,lapromotiondesvaleursdel’égalité
d’accèsauxmédias,lamiseenenplacedesauditsgenredesprogrammes…
Les résultats qui en ont découlé restent insuffisants et impactent faiblement
les représentations faite de la femme. Un déficit d’appropriation par les
journalistes et producteurs de contenus entrave encore lourdement de
nouveaux réflexes plus équitables.
Lasituationdanslesautrespaysarabesn’estguèremeilleure.Elleestmême
préoccupante. Une étude réalisée en 20162 surl’imagedelafemmedansles
émissions de débat au lendemain du printemps arabe a révélé le manque de
visibilité des femmes arabes dans ces programmes qui reçoivent des acteurs
politiques, économiques, scientifiques et des experts tousazimuts.L’analysea
concerné des émissions de débat d e cinq pays arabes : Le Maroc, la Tunisie,
L’Egypte,laJordanieetlesEmiratsArabesUnis.Lafemmeaétépeuoupas
du tout présente dans les émissions dédiées au débat politique. Le taux de
présence des femmes dans le débat politique n’a pas dépassé 11% dans le
1

Contribution à la lutte contre les stéréotypes fondés sur le genre et à la promotion de la culture de l’égalité hommes
–femmes à travers les médias audiovisuels. Promotion d’une démarche de Monitoring. 2014. Haute Autorité de la
CommunicationAudiovisuelle.Récupéréle20juin2017.http://www.haca.ma/sites/default/files/upload/documents/synthe
seMonitoringGenre2014.pdf
2

Lamhaidi, Nadia. Image de la femme dans les émissions de débat politique (talk shows) dans les télévisions arabes.
2014. Arab Women Org. Ministre de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement social. Maroc.
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corpusdel’émissionMobacharatanMa3akoum)Maroc(retenupourl’étude.
Le constat est le même dans l’émission « Akhir Kalam » de la télévision
égyptienne.L’absencedelafemmeégyptienne activiste politique et citoyenne
dansledébatpolitiquesurleplateaudel’émissionaniméeparYousriFouda.
Le paradoxe relevé dans l’analyse des épisodes d’Akhir Kalam est que ces
profils féminins meublent les reportages diffusés en cours d’émission. Le
plateau semblerait une exclusivité masculine où les responsables, acteurs et
experts ès politique viennent déployer leur maîtrise. Malgré le rôle
prépondérant joué par la femme arabe lors du Hirak, son omniprésence dans
le débat lors des péripéties du printemps arabe, n’ont pas été suffisamment
visibles dans le débat télévisuel qui encadrait le post printemps arabe.
La publicité tant décriée opère un revirement…
Une nouvelle génération de spots publicitaire a attiré récemment l’attention
des observateurs des médias et de la représentation de la femme au Maroc.
Elle a détonné par sa nouvelle démarche qui a consisté à bousculer les codes
devenus récurrents chez les rédacteurs concepteurs. Une nouvelle
représentation de la femme dans les spots publicitaires a été tentée par des
annonceursdontlesspotsparmilesplusdécriéscardégradantspourl’image
de la femme : le détergent. De nouveaux spots publicitaires ont osé vendre ces
produits en misant sur la parité homme-femme. C’est ainsi qu’en 2018 une
jeune marque de détergents a osé une représentation révolutionnaire des rôles
hommes/ Femmes. Le ménage y est proposé comme une activité aussi
masculine. Elle serait mêmevalorisantepourl’homme.Desmaris,desfrères,
des enfants, balais et chiffons à la main font le ménage et appellent au
partage des tâches ménagères. Ils témoignent leur amour à leurs femme,
maman, sœur, petite amie en prenant part aux tâches ménagères et en
soulageant les femmes de leurs vie des tâches devenues au fil des spots et des
pratiques sociales exclusivement féminines. Dans ce spot on a droit à ce récit
révolutionnaire, entonné par une voie masculine : «Pour toutes les fois où tu
as fait le ménage, pour toutes les fois où tu as trimé sans moi, pour toutes les
fois où je ne t’ai pas tendu la main. Cette fois-ci, et dès maintenant, nous
allons nous entraider à faire le ménage parce que tu es la seule pour moi ». En
apothéose ce slogan : "Ntaawnou Ala Chqa" (Faisons le ménage ensemble).
Le jeune patron de la marque de détergent expliquait ainsi son
positionnement : « Si en plus d'allier créativité et business nous arrivons à
traiter des problématiques sociétales comme la parité hommes-femmes, alors
c'est le jackpot»1. Cette démarche qui s’inscrit dans un nouvel élan constaté
1

Les dessous de la pub "Mio", ou comment vendre du détergent en misant sur la parité homme-femme. Récupéré
le 20 mai 2018. http://oldversion.telquel.ma/2018/05/20/publicite-mio-les-hommes-font-enfin-menage_1592744
http://oldversion.telquel.ma/2018/05/20/publicite-mio-les-hommes-font-enfin-menage_1592744
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chez quelques grandes marques mondiales. Exemple : le spot publicitaire du
parfum « SCANDAL » de Jean Paul Gaultier propose un subtil dosage :
érotisme, sexe et politique. Au début du spot, une jeune femme sort d'une
boîte de nuit au petit matin, et monte rapidement dans sa voiture. Tout au long
de la route, elle se fait déshabiller et rhabiller de la tête aux pieds. Sa
limousine s’arrête devant la cour de l’Elysée, une foule de journalistes
l'interpelle d'un "S'il vous plaît Madame la ministre!". Une première où une
ministre remplace les bimbo pour incarner un parfum. Jean Paul Gautier
assure vouloir à travers cette campagne « vouloir montrer une femme
définitivement devenue l’égaledumâle.Voirel’éminencegrisedeshommes
depouvoir».Unautrespotpublicitairemarocainatentédedénoncerd’autres
stéréotypes. Il s’agit d’un spot  dédié aux serviettes hygiéniques. Pour
redonner confiance aux jeunes filles, « ALWAYS » a lancé une série de spots
#anacapable (je suis capable). A la question « Quel est ton rêve ? » des jeunes
filles rétorquent « j’avaisunrêve,lasociéténetelaissepasrêver,parcequeje
suisunefillejen’aipasdroitauxrêves… ». La même question est posée à
des petites filles : « je veux devenir pilote, policière, célèbre… ». Et un
slogan : « gardez vos rêves, faites en sorte qu’ils soient réalisés, ayez
confiance en vous, parce que vous êtes capable ». Ce spot publicitaire pousse
les filles à avoir confiance en elles et à rêver, ce qui est rare dans le secteur
publicitaire marocain. Au lieu de les confiner dans des postures réductrices et
condamner leurs mamans à des tâches dégradantes. Il est vrai que la publicité
a été très décriée tout au long du débat autour des représentations des femmes
dans les médias. Un pré-contrôle des spots publicitaires a même été envisagé
par le Groupement des Annonceurs du Maroc pour endiguer toute forme de
dérapage. En plus de renforcement de la responsabilité sociale des médias, le
GAMtented’épargnerannonceurslescoûtsengendrésparlessanctionsdela
HACAencasduretraitdespublicitéspréjudiciablesàl’imagedelafemme.
Une solution intermédiaire préconisait de suspendre la diffusion du spot en
question et de le rectifier pour le soulager des messages insidieux et des
images dégradantes. Le GAM, en concertation avec la HACA réfléchit à un
Code de Déontologie et d’Ethique assorti d’un conseil pour une publicité
responsable. Il est dès lors intéressant de constater que le pluralisme, la
diversité culturelle, la richesse culturelle, la condition féminine au Maroc
figurent dans les garde fous du Groupement des Annonceurs du Maroc. Il est
du ressort des agences conseil de communication de le traduire en concept
créatifségalitairesetrespectueuxdel’imagedelafemme.Avantdedonnerle
feu vert à la phase production, les story-boards des annonceurs seront soumis
à un audit genre pour y détecter des dérives.
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En 2016 le signal d’alarme a été tiré par la HACA suite à une étude « les
stéréotypes fondés sur le genre dans les spots publicitaires ».L’étudepointait
du doigt le «Publisexisme» qui signifie « l’utilisationdesmécanismessubtils
de la publicité pour véhiculer des images et des messages sexistes fondés sur
des constructions culturelles patriarcales du féminin et du masculin ».
LaGrilled’analyses’inspiraitdelaPlateformed’indicateursétéélaboréeen
concertation avec le Réseau des Instances de Régulation Méditerranéennes
(RIRM) : une grille « d’examen et codagepour l’identification des éléments
de base du spot et de sa mise en scène », et une grille « d’analysedestinéeàla
détection des associations stéréotypées suivant le sexe. La totalité des 138
spots des spots publicitaires diffusés sur les deux chaînes télévisées (Al Aoula
et 2M) pendant le mois de Ramadan 2014 ont été analysés.
Les résultats de l’étude n’ont pas dérogé ceux révélés par les études
précédentes : La femme est reliée au registre alimentaire (65%) et
équipements ménagers 75%. Les hommes sont plutôt visés par les télécom
l’immobilier les boissons, les assurances et les secteurs banquiers,
l’automobile, la culture, les médias et l’éducation sont majoritairement du
ressortdel’homme.Leshommesnesontpasexclusduregistreménager. Ils y
apparaissentcommedesexpertsdétenteursd’expertiseetdesavoirfaire.Ce
qui n’est pas le cas des femmes. Les quelques rares  spots qui ont présenté
des femmes sous un angle valorisant : femme active, indépendante, ayant avis
d’expert » la ramènent à la fin du spot à son rôle de femme au foyer en
« l’associantàune«superwoman»quiauretourchezelleprépareàmanger,
s’occupe de son fils… ». Des spots « sexistes » consacrant la répartition
sexualisée des statuts, sphères et rôles. « Les valeurs qui sont mises en
avant/promues dans le corpus examiné sont conformes à la mentalité
patriarcale qui caractérise la société marocaine ».
Conclusion
Le bilan opéré par les acteurs de la régulation et de l’autorégulation en
matière de repositionnement de l’image de la femme dans les médias est
mitigé. Les études réalisées ponctuellement pour cerner les avancées de ce
long cheminement révèlent une très faible imprégnation des journalistes et
producteurs de contenus audiovisuels la persistance du traitement basé sur les
stéréotypes genre. Leur impact est encore très décelable qualitativement et
quantitativement.
De nouvelles voies de réflexion sur le renforcement des mécanismes de
régulationetd’autorégulationmisenœuvrepourunemeilleureappropriation
desréflexesrespectueuxdelaparitérestentàexplorer.L’UNESCOamisen
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place des « indicateurs d’égalité des genres dans les médias »1. L’utilisation
decesindicateursparles médiasetl’implicationdesécolesdejournalisme
pour en imprégner les futures générations de journalistes se révèle comme un
grand défi à relever par les différents partenaires de la construction des
représentations sur les femmes. L’interrogation lancinante et récurrente au
sujet des outils et mécanismes de repositionnement de l’image de la femme
dans les médias demeure sans contexte les limites de leur application et de
leur respect par les professionnels. Le Programme à Moyen Terme pour
l’institutionnalisationdel’égalitédes sexes dans la communication.
Le PMT prévoit dans son deuxième axe stratégique la sensibilisation par les
écoles de journalisme des futurs journalistes d’être initiés aux valeurs de la
parité et del’égalitédessexes2. Ce programme vise « à développer et mettre
à la disposition des étudiants journalistes et des journalistes en exercice un
moduledeformationsurl’ÉSdanslesmédiasdanslebutdelessensibiliser
aux enjeux de l’égalité entre les sexes et aux implications que ces enjeux
peuvent avoir dans la pratique journalistique. Ils se familiariseront tout
particulièrement avec les outils d’analyse selon le genre. Pour ce faire, un
module de formation sur l’ÉS couvrant l’ensemble de la problématique
)principaux mécanismes nationaux et internationaux relatif à l’égalité entre
les sexes, enjeux touchant au traitement de l’image des femmes dans les
médias,l’arsenaljuridiqueetleréférentieléthiqueetdéontologiqueaussibien
national qu’international) sera développé et dispensé ».3 La continuation des
efforts de formation et de sensibilisation à la culture de la parité dans les
médias serait la planche de salut aussi dans les médias. La veille genre,
pourtant en marche dans les deux chaînes de télévision : 2M et Al Oula, se
sont révélées insuffisantes. Les stéréotypes les plus préjudiciables ont changé
de format et de nature sur les réseaux sociaux. Ces derniers ont certes libéré la
parole des femmes, comme l’ont fait les radios privées au lendemain de la
libéralisation de l’audiovisuel,  mais ils ont soulevé de nouvelles
préoccupations compte tenu du phénomène de « viralité »quirendl’atteinteà

1

Indicateursd’égalitédesgenresdanslesmédias.Cadred’indicateurspourmesurerlasensibilisationàl’égalitédes
genres
dans
les
médis
et
les
contenus.
UNESCO
2015.
Récupéré
le
10
septembre2018.file:///C:/Users/user/Downloads/indicateurs%20d'%C3%A9galit%C3%A9%20des%20genres%20dan
s%20les%20m%C3%A9dias.pdf
2

Lagacé,Hélène.Lamhaidi,Nadia.LeProgrammeàMoyenTermepourl’institutionnalisationdel’égalitédessexes
dans la communication. Agence canadienne de Développement International. Août 2006. Récupéré en septembre
2018.http://www.ogfp.ma/uploads/documents/Programme%20%C3%A0%20moyen%20terme%20pour%20l'instituti
onnalisation%20de%20l'%C3%A9galit%C3%A9%20entre%20les%20sexes%20dans%20le%20secteur%20de%20la
%20communication.pdf
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la représentation des femmes préjudiciable de manière exponentielle. Un
nouveau chantier est dès lorsouvertàl’analysedes défis de la régulation.
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دور االعالم في التسويق السياحي لتحقيق التنمية المستدامة
The role of media in tourism marketing to achieve
sustainable development

د .كردودي سيام  :أستاذة محاضرة أ جامعة بسكرة
الباحثة بمحاج زىرة  :طالبة دكتوراه جامعة الشمف
د .تقرارت يزيد :استاذ محاضر أ جامعة ام البواقي

الممخص:
يردؼ ءذه اادراخ ااى ا راز دكر االعبلـ نع اايخكءؽ ااخءاحع ايحوءؽ اايا ء اا خيدا

ءف اجد نع ءذا

االطار أف اإلعبلـ اكعءه اايواءدم كاا ي ثؿ نع (اايافزءكف اارادءك ااجرائد) كاالعبلـ ااجدءد خيادا إاى كخائؿ
يلددة ارا كاقع اايكا ؿ االجي اعع ف ا اجد قطاع ااخءاح

ف ءف ااوطاعات اايع يادرج نع ااوطاع

االقي ادم حءث ف جؿ اادكؿ يل ؿ عاى خاءرة ءذا ااوطاع لي دة عاى ا ءخ ى اايخكءؽ ااخءاحع كاايع
يخياد إاى االعبلـ اكعءه

ا ت اادراخ

ااه ف غءر اا لوكؿ اايخكءؽ ااخءاح دكف االخيااد إاى كخائؿ

االي اؿ ألف ءذه ااكخائؿ يلد خاعدة اايلرءؼ ااخائح
يداعءات اءجا ء اايا ء

ف ج ءع ااجكااب اا يلاو

ااحااء كاا و ا عاى حد خكال.

ياؼ اا د ات كااخاع كفذا اايخكءؽ ااخءاحع اه

اايا ء اا خيدا

اظ ار الري اطرا يحوءؽ يطا ات األجءاؿ

الكممات المفتاحية :اعبلـ يواءدم اعبلـ جدءد يخكءؽ خءاحع خءاح

يا ء

خيدا .
Abstract :

The aim of this study is to highlight the role of media in tourism marketing to achieve
sustainable development. In this context, we find that the traditional media, such as
television, radio, newspapers and the new media, are based on various means, including
social media .The tourism sector is among the sectors that fall within the economic
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sector, as most countries work to follow this sector based on the so-called tourism
marketing, which is based on the media types.
The study concluded that it is unreasonable to market tourism without relying on the
means of communication, because these means are helpful to introduce tourists to
various services and goods, as well as tourism marketing has positive implications for
development from all aspects related to sustainable development as it is related to
achieving the requirements of current and future generations alike.

Keywords: Traditional Media, New Media, Tourism Marketing, Tourism, Sustainable
Development.

مقدمة:
يلد ااخءاح
ا

ف ءف األاشط االقي ادء اايع ارا يداعءات اءجا ء عاى جؿ األ لدة

نع ااكقت ااراءف ف

اقي ادءات اادكؿ حءث

بلؿ اءجا ءات اايع ياوءرا عاى ااجااب االقي ادم عاى ياكءع

حت اءي اـ االدءد ف اادكؿ خكال اا يود

كحيى ااخائرة نع طرءؽ

ااا ك ك يحوءؽ كاعطال ء ء ااوطاع ااخءاحع ءالب اايخكءؽ دكر حكرءا نع ءذا ااوطاع
ااحءكم

خياد نع ذاؾ عاى االدءد ف ااكخائؿ االي اؿ

ياؼ اكاعه اايواءد كااجدءد

حءث

يلد ءذه ااكخائؿ ففءا ايحوءؽ يطا ا األجءاؿ ااحااء كاا و ا  .ك ف ءذا اا اطاؽ ء فااا طرح ءذا
ااخؤاؿ اايااء :
 فيما يكمن دور االعالم التقميدي والجديد في التسويق لمسياحي وتحقيق التنمية المستدامة؟.
ولمعالجة ىذه السؤال اتبعنا الخطة التالية:

المحور األول :مفاىيم أساسية عن الدراسة
أوال :فركـ االعبلـ اايواءدم
ثانيا :فركـ ك

ائص االعبلـ ااجدءد

ثالثا :فركـ اايخكءؽ ااخءاحع
المحور الثاني :دور وسائل االعالم الجديد لمتسويق السياحي لتحقيق التنمية المستدامة
أوال :دكر االعبلـ اايواءدم نع اايخكءؽ ااخءاحع
ثانيا :دكر كاقع اايكا ؿ االجي اعع نع اايخكءؽ ااخءاحع
المحور األول :مفاىيم أساسية عن الدراسة
أوال :مفيوم االعالم التقميدي
أ -تعريف االعالم التقميدي
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االعالم لغة :ءك ااي اءغ كاإل بلغ م اإلء اؿ ءواؿ :اغت ااوكـ بلغا م ك ايرـ ااشعل
اا طاكب كاا بلغ ا اغؾ م ك اؾ.

1

تعريف االعالم التقميدي :ءك اايلرءؼ و اءا اال ر ك شافاه كفءفء

نع

كل اااظرءات كاا ادئ اايع اعي دت ادل فؿ ازاـ ك دكا

لااج ءذه ااو اءا

ف بلؿ كخائؿ اإلعبلـ اا ياح

دا اءا ك ارجءا ك األخااءب اا شركع ء ا ادل فؿ اظاـ كفؿ دكا .

2

ويعرف أيضا بأنو" :ااكخءا اارئءخء اايع يوكـ االي اؿ ءف اا شر ف بلؿ ءداؼ حددة

يك ع عف طرءؽ ي طءط يوف غرض اايلرءؼ ع ا ءجرم نع االااـ ف
خكال(خءاخء

اقي ادء

ءحءط رـ ف ظكاءر".

3

اجي اعء

دءاء

ار ك ا ال

ياف

ثوانء ك يرنءرء ) إش اعا ارغ ات اا شر نع نرـ ا

ب -أشكال االعالم التقميدي
كيش ؿ كخائؿ االعبلـ اايواءدء ( االذاع
ياؾ ااكخائؿ اا اكف اادكا
اإل فااءات اا شرء كاايواء

اايافزءكف اا حؼ اا ط كع

اا جبلت) كءع

ي ياؼ اظـ االعبلـ ف دكا أل رل ألخ اب ل را ءيلاؽ
كاأل رل يري ط لاا ر رقع اا جي ع كيطكره نع اا جاالت ااخءاخء

كاالجي اعء كاالقي ادء كااثوانء

اذاؾ نإف األخاكب اايع يل ؿ ه كخائؿ االعبلـ نع م اد

ءلفس اااظاـ ااخءاخع كاالجي اعع كافكذ ااخاط كط ءل االبلق اايع ير ط نراد اا جي ع
اا ؤخخات اإلعبل ء .

4

ج -وظائف االعالم التقميدي
ءل ؿ االعبلـ اايواءدم عاى يودءـ عدد ف اا د ات اا جي ع ءدنرا ااي

ءر كااياكءر

كاالقااع ايحوءؽ اايفءؼ كاايفاءـ اا شيرؾ ءف األنراد شيرفا ع اايلاءـ نع لااه االاـ .يي ثؿ
ااكظائؼ االا

اايع يؤدم كخائؿ اإلعبلـ اايواءدء نء ا ءاع:

 كظءف اشر األ ار

 كطءف ااياشئ االجي اعء
 كظءف اايرنءه
 كظءف ي ادؿ اارم كاااواش
1لٕ١اابْ ػجاال هللا اٌغبِاالِ( ،ٞااب ،)2012ٛ٠اٌزٛافؤؤك ٚاٌزٕؤؤبفش ثؤؤ ٓ١اإلػؤؤالَ اٌزمٍ١ؤؤذٚ ٞاإلػؤؤالَ اإلٌىزشٔٚؤؤٚ ،ٟهلااخ ثؾض١ااخ ِملِااخ اٌاأ ٝاالٚح Ŕا٦ػااٚ َ٩اِ٤اآ
اٌ٦ىزو ،-ٟٔٚعبِؼخ ا١ِ٤و ٔب٠ف اٌؼوث١خ ٌٍؼٍ َٛا١ِٕ٤خِ ،بِ/ ٛ٠ب .05ٓ ،2012 ٞ
ٕ2بؽجٕ ٟج١ؾخ ،)2017( ،ارغب٘بد اٌشجبة اٌغضائشٔ ٞؾِ ٛظبدس األخجبس ث ٓ١االػالَ اٌزمٍ١ذٚ ٞاالػالَ اٌغذ -ٞدساعخ ِ١ذأ١خ ػٍ ٝػٕ١خ ِؤٓ طٍجؤخ
عبِؼخ اٌؼشث ٟثٓ ِ١ٙذ ٞأَ اٌجٛالِ ،-ٟنووح ِبٍزو ،رقٖٔ:ارٖبي ٚػ٩لبد ػبِخ ،لَُ اٌؼٍ َٛأَ٦بٔ١خ ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛا٨عزّبػ١اخ ٚأَ٦ابٔ١خ ،عبِؼاخ
اٌؼوث ٟثٓ ِ١ٙل أَ اٌجٛال .67ٓ ،2017 ،ٟ
3لٕ١بْ ػجل هللا اٌغبِلِ(،ٞبِ،)2012ٛ٠شعغ عبثك .06ٓ ،
4لٕ١بْ ػجل هللا اٌغبِلِ(،ٞبٔ،)2012ٛ٠فظ اٌّشعغ .08ٓ ،

265

مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102

 كظءف اايلاءـ كاايثوءؼ.

1

ثانيا :مفيوم وخصائص االعالم الجديد
ءااؾ االدءد ف اايلرءفات اا ياف ائلعبلـ ااجدءد ارا:

أ -تعريف االعالم الجديد :يعرفيا "ليستر" " :lesterاإلعبلـ ااجدءد ا ي ار ءك ج كع
يفاكاكجءات االي اؿ اايع يكادت ف اايزاكج ءف اافك ءكير كااكخائؿ اايواءدء ائلعبلـ ااط اع
كااي كءر اافكيكغرانع كاا كت كاافءدءك".

2

كءلرنه "جونز"  Jonesااذم ءور كالى لدـ كجكد إجا

كانء كقاطل عف ااخؤاؿ :ا ءك

اإلعبلـ ااجدءد؟ كء اع إجا ايه عاى ف ءذا اإلعبلـ ءك نع رحا اشكل" اإلعبلـ ااجدءد ءك
طاح ءخي دـ اك ؼ شفاؿ ف اكاع االي اؿ االافيركاع

ف وا ؿ ائلعبلـ ااودءـ اايع يش ؿ اا حان اا فيك
حد ا كغءرءا ف ااكخائؿ ااخافا .

3

ك حخب كخكع ااكءب اا لركن

ح

ف جرائد ك جبلت كاايافزءكف كاارادءك– إاى

إخـ "ويبوديا"  ":Webopediaنإف يل ءر اإلعبلـ

ااجدءد ءشءر إاى االدءد ف األشفاؿ اا خيحدث

ف اظـ اإلي اؿ اإلافيركاع اايع

فا ف ؿ ااف ءكير كاايل ءر ري ط ء ا اااظـ اإلعبل ء ااودء ".
ويعرف أيضا بأنو" :ءك اال اء االي ااء اااايج

ااش فات ااكخائط اا يلددة".

فاا اخي داـ اافك ءكير

5

4

حت

ف ااد اج ثبلث عاا ر :ااف ءكير

فاإلعالم الجديد :ءك ج كع األخااءب كاألاشط اارق ء ااجدءدة اايع ي فااا ف إاياج

كاشر اا حيكل االعبل ع كياوءه

ياؼ شفااه ف بلؿ األجرزة اإلافيركاء ( ااكخائط) اا ي ا

كااغءر ي ا إلايرات نع ع اء يفاعاء ءف اا رخؿ كاا خيو ؿ.

6

ب -خصائص االعالم الجديد

 التحول من النظام التماثمي إلى النظام الرقمي.
 التفاعمية :كيطاؽ ءذه ااخ

عاى اادرج اايع ءفكف نءرا اا شارفءف نع ع اء االي اؿ يأثءر

نع دك ار اآل رءف ك اخيطاعيرـ ي ادارا كءطاؽ عاى

ارخيرـ اا ارخ اا ي ادا ك اايفاعاء .

ٕ 1بؽجٕ ٟج١ؾخِ ،)2017( ،شعغ عبثك .68 ٓ ،
2ػجاابً ِٖااطفٕ ٝاابكق ،االػؤؤالَ اٌغذ٠ؤؤذ -دساعؤؤخ فؤؤِ ٟذاخٍؤؤٗ إٌظش٠ؤؤخ ٚخظبئظؤؤٗ اٌؼبِؤؤخٍِ ،05 ٓ ،-ااف ِؾّااً ػٍاا ٝاٌّٛلااغ اٌ٨ىزؤٚاا ٟاٌزاابٌ:ٟ
 ،2019/01/16 َٛ٠ ، http://site.iugaza.edu.psػٍ ٝاٌَبػخ  .10:20
3اٌجوغٛص ٟثْ١و ،اٌجٙجٙبٔ٠ ٟؼمٛة ،)2004(،إٌظبَ اإلػالِ ٟاٌغذ٠ذ ،2ٛ ،كاه هإٌٍْٕ ٜو ٚاٌزٛى٠غ ،ػّبْ .31ٓ،
 4هاثؼ ػّبه ،)2016(،اٌظؾبفخ اإلٌىزش١ٔٚخ ٚرؾذ٠بد اٌفضبء االٌىزش -ٟٔٚدساعخ ِ١ذأ١خ ٌٍظؾبفخ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌغضائش٠خ ،-أٛوٚؽخ كوزٛهاٖ ػٍ َٛاٟ
ػٍ َٛا٦ػٚ َ٩ا٨رٖبي ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛأَ٨بٔ١خ ٚاٌؼٍ َٛا١ِ٩ٍ٨خ ،عبِؼخ ـؾّل ثٓ ثٍخ٘ٚ ،واْ .57ٓ ،
5اٙل ثٓ ػجل اٌوؽّٓ اٌّّْ١و ،)2010( ،ٞاٌزشث١خ االػالِ١خ –و١ف ٔزؼبًِ ِغ االػالَ ،1ٛ ،-اٙوٍخ ِىزجاخ اٌٍّاه اٙال اٌ١ٕٛٛاخ أصٕابم إٌْاو ،اٌو٠ابٗ،
ٓ .182
ِٖ 6طفٍٛ٠ ٝف وبا ،)2017( ،ٟاإلػالَ اٌّؼبطش ٚرؾذ٠بد اٌؼٌّٛخ ،1ٛ ،أٌفب ٌٍٛصبئك ٌٍْٕو .45ٓ ،
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 تفتيت االتصال :كيلاع ف اارخاا االي ااء
لءا

كاءس إاى ج اءءر

ف اا فف ف ييكجه إاى نرد كاحد ك إاى ج اع

ف ا فاف نع اا ا ع .كيلاع ء ا درج اايحفـ نع اظاـ
اشرة ف ايج اارخاا إاى خيرافرا.

االي اؿ حءث ي ؿ اارخاا

1

 الالتزامنية :كءع إ فااء اايفاعؿ ع اال اء االي ااء نع ااكقت اا ااخب اافرد خكالا خيو بل
ك رخبل.

2

 الحركية :ييجه كخائؿ االي اؿ ااجدءدة إاى
االي اؿ ف م فاف إاى

غر ااحجـ ع إ فااء االخيفادة ارا نع

ر نع ثاال يحرؾ خي د را ك ثاؿ ءذا جرزة اايافاز ذات ااشاش

اا غءرة اايع ء فف اخي دا را نع ااخءارة ثبل ك ااطائرة.

3

 قابمية التحويل :حءث اياح االي اؿ اارق ع ا فااء يحكءؿ االشارات اا خ كع إاى رخائؿ
ط كع ك

كرة كاالفس.

4

 قابمية التوصيل :يلاع إ فااء يك ءؿ األجرزة االي ااء أاكاع فثءرة ف جرزة

رل ك غض

اااظر عف ااشرف اا اال ارا ك اا اد ااذم يـ نءه اا اع .ك ثاؿ عاى ذاؾ يك ءؿ DVD
جراز اافءدءك.

 الشيوع االنتشار :كءلاع ه االايشار اا ارجع ااظاـ كخائؿ االي اؿ حكؿ االااـ كنع دا ؿ فؿ
طو

ف ط وات اا جي ع .كفؿ كخءا يظرر ي دك نع اا داء عاى ارا يرؼ ثـ ييحكؿ إاى

ركرة اا ح ذاؾ نع جراز اافءدءك ك لده اايافاز ع اارق ع كاايافاز ذك ااشاش اا بلز ء كااخءا ا

اا ازاء .

5

 الكونية :اا ءئ األخاخء ااجدءدة اكخائؿ االي اؿ ءع ءئ عاا ء دكاء حيى يخيطءع
اا لاك ات ف يي ع اا خارات اا لودة.

6

ج -وسائل اإلعالم الجديد

ىناك العديد من أشكال االعالم الجديد ،إال أننا سنركز في ىذا االطار عمى أحد أشكال
االعالم الجديد أال وىي مواقع التواصل االجتماعي :ءع كاقع يشفؿ جي لات إافيركاء
يوكـ

ج كع

ف اا د ات اايع

ف شأارا يدعءـ اايكا ؿ كاايفاعؿ ءف ع ال ااش ف

ِٙ 1ب ابٌؼ ٍبق هللاِ ،ب٘١خ االػالَ اٌغذ٠ذ –ضّٓ ِغبق ِٛضٛع خبص ف ٟثشٔبِظ ِبع١غزش اٌظؾبفخ ،-اٌغبِؼخ ا١ِ٩ٍ٦خ ،وٍ١اخ ا٢كاة ،لَاُ اٌٖاؾباخ
ٚا٨ػ َ٩اٌلهاٍابد اٌؼٍ١ابٍِ ،2013 ،اف ِؾّاً ػٍا ٝاٌّٛلاغ اٌ٨ىزؤٚا ٟاٌزابٌ٠ ،http://mahasaqallah.blogspot.com:ٟايَ  ،2019/01/15ػٍاٝ
اٌَبػخ .10:47
ٍِ 2ف ِؾًّ ػٍ ٝاٌّٛلغ اٌ٦ىزو ٟٔٚاٌزبٌ ،2019/14801 َٛ٠ ، http://www.saudimediaeducation.org:ٟػٍ ٝاٌَبػخ  .11:39
١ٍّ3وح ّ١قبٔ ،)2010(،ٟاإلػالَ اٌغذ٠ذ ف ٟػظش اٌّؼٍِٛؤبدِ ،غٍاخ عبِؼاخ كِْاك ،اٌّغٍال  ،26اٌؼالك اٚ٤ي+اٌضابٔ ،ٟوٍ١اخ ا٢كاة ٚاٌؼٍا َٛأَ٦ابٔ١خ،
عبِؼخ كِْك .447ٓ ،
ٕ 4بؽجٕ ٟج١ؾخِ ،)2017( ،شعغ عبثك .109ٓ ،
١ٍّ5وح ّ١قبِٔ ،)2010(،ٟشعغ عبثك .447ٓ ،
 6هاثؼ ػّبهِ ،)2016(،شعغ عبثك.70ٓ ،
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ف بل اا د ات كااكخائؿ اا ود

االجي اعء

ثؿ اايلارؼ كاا داق

اا راخا كاا حادث اافكرء

إاشال ج كعات اءي اـ ك فحات اؤلنراد كاا ؤخخات اا شارف نع األحداث كاا ااخ ات

شارف

ااكخائط ع اآل رءف(اافكر اافءدءك كاا ر جءات( ن كاقع اايكا ؿ االجي اعع ءع كخءا نلاا
اايكا ؿ ع األنراد خكال فااكا
االني ار ء .

1

دقال يلرنرـ ف بلؿ ااخءاقات

دقال يلرنرـ نع ااكاقع ك

كنع ءذا االطار ءي ح ااا أف االعبلـ ااجدءد ءحيكم عاى االدءد ف اا كاقع خاج ارا نء ا
ءاع:

 .1الفيس بوك :يعد ف فثر كاقع اايكا ؿ االجي اعع اخي دا ا .فاات داء ظركره عاـ
 2.2004اافءس كؾ ش ف اجي اعء عاى االايرات ييءح ا خي د ءرا إد اؿ ءااايرـ ااش
ك شارفيرا ع وء

خي د ع اا كقع.

3

ءلد اافءس كؾ ف ف ر كاقع ااش فات االجي اعء

ء

ف ااحء خرع االايشار كاايكخع

كقء يه ااخكقء عااء كيياانس عاى

ه ف رءات ااشرفات اااوط خاخء نع "الفيس بوك" اايع

ياحت ااش ف نءرا اا ر جءف ف

ياؼ االاحال ر ج يط ءوايرـ اا ياف كا انيرا اا كاقع

األخاخع.

4

 .2تويتر :أخذ "تويتر" اخ ه ف
كءك د

طاح (يكءت) ااذم ءلاع اايغرءد كاي ذ ف اال فكرة ر ز اه

غرة يخ ح اا غردءف إرخاؿ رخائؿ ا ء ق ءرة ال ييلدل ( )140حرنا اارخاا

ااكاحدة كءجكز اا رل ف ءخ ءرا ا ا كج از فثفا ايفا ءؿ فثءرة .فاات داء
اا
ا د

ءبلد ءذه اا د

غرة كائؿ عاـ  2006عاد ا قد ت شرف " Obviousاأل رءفء عاى اجرال حث يطكءر
اايدكءف اا

غرة ثـ ياحت ااشرف اا لاء ذايرا اخي داـ ءذه اا د

فيك ر ف افس االاـ ك ف ثـ

اايدكءاات اا

ذ ءذا اا كقع االايشار

اعي ار

غرة لد ذاؾ قد ت ااشرف ذايرا ف ؿ ءذه اا د

كاخيحدث اخ ا ا ا ءطاؽ عاءه "يكءير" كذاؾ نع نرءؿ .2007

5

د

اا

الا

ااااس نع

حدءث نع جاؿ

غرة عف ااشرف األـ

 1ؽْ١ٕ٠ٛ٠ٛاابي ،)2015( ،دٚس ِٛالؤؤغ اٌزٛاطؤؤً االعزّؤؤبػ" ٟفؤؤ١ظ ثؤؤٛن" فؤؤ ٟرؤؤش٠ٚظ اٌخؤؤذِبد اٌغؤؤ١بؽ١خ -دساعؤؤخ ؽبٌؤؤخ ٚوبٌؤؤخ "٘بسِؤؤبط" ٌٍغؤؤ١بؽخ
ٚاألعفبسِ ،نووح ِبٍزو ا ٟاٌؼٍ َٛاٌزغبه٠خ ،رقٖٔ رَ٠ٛك ّبًِ ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛا٨لزٖبك٠خ ٚاٌزغبه٠خ ٚػٍ َٛاٌزَ١١و ،لَُ اٌؼٍ َٛاٌزغبه٠خ ،عبِؼاخ ِؾّال
فٚ١و ثَىوح ،اٌغيائو .04ٓ ،
 2اثوا٘ ُ١اٌقٚو اٌّلِٔ ٟؾّل ،إِٔ١خ ػجال اٌمابكه ػٍا ،)2018(،ٟدٚس ِٛالؤغ اٌزٛاطؤً االعزّؤبػ ٟفؤ ٟاٌزغؤ٠ٛك ِؤٓ خؤالي اعؤزخذاِٙب وٛعؤٍ١خ اػؤالْ-
دساعخ ؽبٌخ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ) ،-(2016-2001أِبهاثبن ِغٍخ رٖله ػٓ ا٤وبك١ّ٠خ اِ٤و٠ى١خ اٌؼوث١خ ٌٍؼٍٚ َٛاٌزىٌٕٛٛع١ب ،اٌّغٍل ،9اٌؼالك،28
ٓ .62
 3ؽْ١ٕ٠ٛ٠ٛبيِ ،)2015( ،شعغ عبثك .17 ٓ ،
ٕ 4بؽجٕ ٟج١ؾخِ ،)2017( ،شعغ عبثك .110ٓ ،
 5اٌَؼ١ل ٞؽٕبْ١ٙ ،ف ػبئْخ ،)2014(،اعزخذاَ ِٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػٚ ٟأصشٖ ػٍ ٝاٌمٌ ُ١ذ ٜاٌطبٌت اٌغبِؼِٛ "ٟلغ ف١ظ ثٛن ّٔٛرعب"ِ ،نووح
ِبٍزو ،رقٖٔ رىٌٕٛٛع١ب ا٨رٖبي اٌغل٠لح ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛأَ٨بٔ١خ ٚا٨عزّبػ١خ ،عبِؼخ لبٕلِ ٞوثبػ ٚهلٍخ.39ٓ،
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 .3اليوتيوب :ءك حد شرر اا كاقع االافيركاء عاى ش ف االايرات كيوكـ نفرة اا كقع عاى
إ فااء إرناؽ م افات ييفكف ف واطع اافءدءك عاى ش ف االايرات دكف م يفاف

ااء

ن جرد ف ءوكـ اا خي دـ اايخجءؿ نع اا كقع ءي فف ف إرناؽ م عدد ف ءذه اا افات اءراءا
بلءءف األش اص حكؿ االااـ ف ا ءي فف اا شاءدكف ف إدارة حكار ج اعع حكؿ وطع اافءدءك
ف بلؿ إ ان اايلاءوات اا
فكا

ف

اح

ن بل عف يوءءـ اؼ اافءدءك ف بلؿ إعطائه قء

س درجات ايل ر عف دل ألء ء

ثالثا :مفيوم التسويق السياحي

اخ ء

اؼ اافءدءك ف كجر اظر خي د ع اا كقع.

1

أ -معنى السياحة :نع اا فركـ اااغكم اافظ ااخءاح اجد اه ءلاع اايجكاؿ ك ع ارة " خاح نع
األرض " يلاع ذءب ك خار عاى كجه األرض ك جال نع ك ع آ ر ف افظ ااخءاح نع اااغ

االر ء ءلاع اا رب نع األرض ك ارا ءخءح اا ال ك خءحاف اا ال ءلاع جرءااه.

2

اصطالحا:

عرؼ عدد ف ءر ف اا رال كاا احثءف اا ري ءف ااخءاح ءذا اا

طاح فؿ حخب اازاكء

اايع ءاظر ارا ناا لض ءيأثر ااخءاح فظاءرة اجي اعء كآ ركف فظاءرة اقي ادء ك ارـ ف
ءرفزكا عاى دكرءا نع يا ء االبلقات اادكاء ك فلا ؿ ف عكا ؿ االبلقات اإلاخااء ك ااثوانء .

3

كءذا ا خاك حه فيااع:

يلرءؼ األخياذءف ااخكءخرءءف "ىونزيكير" و"كرافت" ) (Hunziker et kraftءلرؼ ءذاف

اا ءراف ااخءاح عاى ارا " :ج كع االبلقات كااظكاءر ااااج
ءشفؿ فاف فكثرـ إقا

رئءخء كدائ

ك و ار اعيءادءا اال ؿ".

4

عف خفر كاقا

األنراد حءث ال

تعريف السياحة من الوجية االجتماعية :ءاظر إاءرا فظاءرة اجي اعء ءايؼ حكارا عدد ف ءر

ف ااااس نع اادا ؿ كاا ارج.
لدالت ااا ك نع اا اداف.

ا من الوجية االقتصادية يحخف اا خيكءات االقي ادء كيرنع

ا من الوجية الثقافية يؤدم إاى زءد ف زج ااثوانات كاالادات

كاايوااءد ءف األ ـ ارـ ف اعي رءا خاس اايكا ؿ اادكاع ك ار طا االبلقات اادكاء كاالاخااء ءف

ااشلكب.

5

ب -معنى التسويق
َٔ 1ااااااو ٓ٠ؽَاااااأٛخ ،اإلػؤؤؤؤؤؤالَ اٌغذ٠ؤؤؤؤؤؤذ ...اٌّفٙؤؤؤؤؤؤٚ َٛاٌٛعؤؤؤؤؤؤبئً ٚاٌخظؤؤؤؤؤؤبئض ٚاٌٛظؤؤؤؤؤؤبئفٍِ ،07ٓ ،ااااااف ِؾّااااااً ػٍاااااا ٝاٌّٛلااااااغ اٌ٦ىزؤٚااااااٟ
اٌزبٌ ،2019/01/12 ،https://www.alukah.net:ٟػٍ ٝاٌَبػخ  .11:20
ِ 2ب٘و ػجل اٌؼي٠ي رٛا١ك ،)1997(،طٕبػخ ع١بؽ١خ ،كاه ى٘واْ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،ا٤هكْ .21ٓ ،
ٚ 3ىأااِ ٟؾّاال ،)2010( ،اٌغؤؤ١بؽخ اٌّغؤؤزذاِخٚ -الؼٙؤؤب ٚرؾؤؤذ٠برٙب ثبٌٕغؤؤجخ ٌٍغضائؤؤش" -دساعؤؤخ اٌمطؤؤبع اٌغؤؤ١بؽٌٛ ٟال٠ؤؤخ عؤؤؼ١ذح -ؽّؤؤبَ س ،"-ٞهٍاابٌخ
ِبعَ١زو ،رقٖٔ رَ٠ٛك اٌقلِبدِ ،ؼٙل اٌؼٍ َٛا٨لزٖبك٠خ ٚاٌزغبه٠خ ٚػٍ َٛاٌزَ١١و ،عبِؼخ آث ٟثىو ثٍمب٠ل ،رٍَّبْ ،اٌغيائو .08ٓ ،
ٚ 4ىأِ ٟؾّلِ ،)2010( ،شعغ عبثك .08ٓ ،
ِ 5ؾّل اٌؼطب ػّو ،)2010( ،طٕبػخ اٌغ١بؽخ ٚأّ٘١زٙب االلزظبد٠خِ ،لافٍخ ِملِخ  ّٓٙإٌالٚح ثؼٕاٛاْ إٌالٚح اٌؼٍّ١اخ ثؼٕاٛاْ -أصاو ا٤ػّابي ا٦ه٘بث١اخ
ػٍ ٝاٌَ١بؽخِ ،،-ووي اٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس ،لَُ إٌلٚاد ٚاٌٍمبماد اٌؼٍّ١خ ،كِْك .07 ٓ ،
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التسويق لغة ف خكؽ ك ارا ااخكؽ كءك ك ع اا ءكعات ناايخكءؽ نع اااغ
عبل اا لاءءف

لاى اا ءع كااشرال.

1

شيؽ ف

تعريف جمعية التسويق األمريكية :يلرؼ اايخكءؽ عاى اه" :ع اء ي طءط كيافءد كيفكءف
فركـ كاايخلءر كاايركءج كاايكزءع اؤلنفار كخاع ك د ات ف جؿ

اؽ ي ادالت يحوؽ غاءات

األنراد كاا اظ ات".

تعريف "ستانتون) :(Stantonءلرؼ اايخكءؽ عاى اه ":ءيفكف اايخكءؽ ف فان األاشط

اا

ايكاءد كيرءؿ م ع اء ي ادؿ يخيردؼ اش اع ااحاجات كاارغ ات اإلاخااء ".

2

التسويق السياحي عرؼ أاه ":اايافءذ االا ع كاااخؽ اخءاخ األع اؿ ف ق ؿ اا شارءع

ااخءاحء خكال فاات عا

ك ا

يحوءؽ اإلش اع األقؿ احاجات ج كع

ك عاى خيكل حاع ك إقاء ع ك كطاع ك عاا ع اغرض
ف اا خيرافءف اا حددءف ك ا ءحوؽ عائدا بلئ ا".

3

تعريف التسويق السياحي عاى اه " :اشاط ناع كادارم يوكـ ه اا ؤخخات ااخءاحء خكال

فاف دا ؿ ك ارج اا اد ايحدءد األخكاؽ ااخءاحء كاايلرؼ عاءرا كاايأثءر نءرا غء ياشءط ااحرف
ااخءاحء كيحوءؽ اايكانؽ ءف اا ايج ااخءاحع ك ءف اادكانع كاارغ ات ااوطاعات ااخكقء اا ياف
اا خيردن ".

4

ف بلؿ ا يودـ اجد أف فركـ اايخكءؽ ااخءاحع اه دكر حكرم ري ط يا ء

اا شرء ج لال خكال ف ايا ء رغ ات اا خيرافءف خكال ف ااااحء االجي اعء
ا لرن

ثوانات يخيردؼ اايلرؼ كاالحيفاؾ ااثوانات

خاخع ءلاى اا حانظ عاى وك ات ك
ااااحء االقي ادء

يطا ات

ف بلؿ االي اؿ

رل ف ا ف اايخكءؽ ااخءاحع دكر ف حكر

ك ءات ااشلب كاأل ـ ف ااااحء ااثوانء

كف

ف شأاه ءخ ح ياكءع اقي ادءات اادكؿ اذا ناالءي اـ اايخكءؽ ااخءاحع ف

ءف االاا ر ااففءا عاى يحوءؽ يا ء احيءاجات األجءاؿ ااحااء كاا و ا .

ج -أىداف التسويق السياحي:

 1اؽَبْ ٍٍّ١بْ ٍؼل أؽّل ،)2017( ،اٌزغ٠ٛك اٌغؤ١بؽٚ ٟأصؤشٖ فؤ ٟأداء شؤشوبد ٚٚوؤبالد اٌغؤ١بؽخ ٚاٌغؤفش -دساعؤخ ِ١ذأ١ؤخ ٚال٠ؤخ اٌخشطؤ ،-َٛهٍابٌخ
ِبعَ١زو ا ٟاٌَ١بؽخ ،وٍ١خ اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجؾش اٌؼٍّ ،ٟعبِؼخ ّٕل ،ٞعّٛٙه٠خ اٌَٛكاْ.15ٓ ،2017 ،
 2ى٘١و ثٛػىو٠ف( ،)2011اٌزغ٠ٛك اٌغ١بؽٚ ٟدٚسٖ ف ٟرفؼ ً١لطبع اٌغ١بؽخ – دساعخ ؽبٌخ اٌغضائش ،-هٍبٌخ ِبعَ١ازو اا ٟاٌؼٍا َٛاٌزغبه٠اخ ،رقٖأ
رَ٠ٛك ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛا٨لزٖبك٠خ ٚاٌؼٍ َٛاٌزغبه٠خ ٚػٍ َٛاٌزَ١١و ،عبِؼخ لَٕطٕ١خ .66ٓ ،2011 ،
 3ؽو ٞاٌّقطبه٠خ ،)2016( ،دٚس االعزضّبس األعٕج ٟاٌّجبشش ف ٟرشل١خ اٌمطبع اٌغ١بؽ ٟف ٟدٚي اٌّغشة اٌؼشث ،ٟأٛوٚؽخ ِملِخ ٌّٕ ً١اٙبكح اٌالوزٛهاٖ
ػٍ َٛا ٟاٌؼٍ َٛا٨لزٖبك٠خ ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛا٨لزٖبك٠خ ،اٌزغبه٠خ ٚػٍ َٛاٌزَ١١و ،لَُ اٌؼٍ َٛا٨لزٖبك٠خ .80 ٓ ،
 4ؽو ٞاٌّقطبه٠خِ ،)2016(،شعغ عبثك.80 ٓ ،
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 معرفة السائح :كافيشاؼ دكانله كحاجايه كرغ ايه كيحاءؿ االاا ر اا ر

اايع يؤثر نع

إ فااءات ااخكؽ ااخءاحء عر ا كطا ا م ااك كؿ إاى لرن اكع اا د ات اايع ءطا را ااخءاح
كاألخلار اايع ييبللـ ع إ فااءايه كظركنرـ.

 إرضاء السياح :إف اا خيراؾ ك ااخائح ءك االا ر ااجكءرم ك اااكاة األخاخء اااشاط
ف عا

اايخكءوع

كااخءاحع

ف

نبل ء فف ف اي كر وال ؤخخ كاخي رارءا دكف

ا

ف ءفكف ءدنرا إر ال اا خيرافءف ناايخكءؽ ااخءاحع ءخلى جاءدا اح كؿ ااخائح عاى د ات
ذات جكدة عااء ك أخلار دركخ شفؿ ءر ءه كءاع حاجايه كرغ ايه.

1

 يحوءؽ خ ل طء كيكنءر د ات خءاحء ذات جكدة عااء ك يطكرة.
 زءادة ااد ؿ ااخءاحع كااحرف ااخءاحء .
 جلؿ االقي اد اايشغءاع

2

فااا كذاؾ ف بلؿ االخيغبلؿ األ ثؿ اا كارد.

 احيفار خكؽ ااخءاحع لءف كيودءـ د ات خءاحء

ي ءزة أخلار لوكا .

3

 ف ا ءردؼ اايخكءؽ ااخءاحع إاى يحوءؽ اايكاجد اادائـ نع األخكاؽ ااخءاحء االاا ء كاإلقاء ء
كح كر اا لارض اا حاء كاإلقاء ء كاادكاء نع حاكا اك ع اا بلد عاى

ااخءاحء .

4

رءط االااـ

د -استراتيجيات التسويق السياحي :إف االخيرايءجء اايخكءوء يوكـ عاى دعا يءف رئءخءيءف نع
اال اء ااخءاحء :
األولى:

ركرة قءاـ اا شركع ا يءار األخكاؽ ااجدءدة كاا لركن فأءداؼ ءوكـ زاكا اشاطه نءرا.

الثانية :ا يءار اا رفب اايخكءوع اا ااخب كءذا ءيطاب يكانر ااودرة عاى اايوخءـ اا بلؽ ا يطا ات
ااوطاعات اا ياف .

كىناك استراتيجيات تشمل سياسات تسمح بقيادة المنتج إلى المستعمل ليمبي حاجياتو

وىي:
 سياسة المنتج :عاى اا ؤخخ عرض ايكج ءش ؿ
ي ع عدة ج كعات ف اا ايجات اا يوار

ءزات ءا

نع ااوطاع ااخءاحع ك ف

ثؿ عرض عدة رحبلت الدة اداف.

 1ؽو ٞاٌّقطبه٠خٔ ،)2016(،فظ اٌّشعغ .81ٓ ،
 2ثٛاٌجؼ١و أِ ،)2014( ،ٓ١ك ٚس رىٌٕٛٛع١بد اٌّؼٍِٛبد ٚاالرظبي ف ٟرٕش١ظ اٌمطبع اٌغ١بؽ ٟثبٌغضائش دساعخ ؽبٌخ –ػٕ١خ ِٓ اٌٛوبالد اٌغ١بؽ١خ ثٛال٠خ
ٍِ١خِ ، -نووح ِبٍزو ا ٟاٌؼٍ َٛاٌزغبه٠خ ،رقٖٔ رَ٠ٛك ّبًِ ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛا٨لزٖابك٠خ ٚاٌزغبه٠اخ ٚػٍا َٛاٌزَا١١و ،لَاُ اٌؼٍا َٛاٌزغبه٠اخ ،عبِؼاخ ِؾّال
فٚ١و ،ثَىوح ،اٌغيائو .33ٓ ،
 3ث١ٙٛبف ٍبهح ،)2016( ،دٚس اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاالرظبي ف ٟرش٠ٚظ اٌخذِبد اٌغ١بؽ١خ دساعخ ٚوبٌز -ٟلذٍ٠خ ٚع١بؽخ أعفبس اٌغضائؤشِ ،-انووح
ِبٍاازو ااا ٟاٌؼٍاا َٛاٌزغبه٠ااخ ،رقٖاأ رَاا٠ٛك ّاابًِ ،وٍ١ااخ اٌؼٍاا َٛا٨لزٖاابك٠خ ٚاٌزغبه٠ااخ ٚػٍاا َٛاٌزَاا١١و ،لَااُ اٌؼٍاا َٛاٌزغبه٠ااخ ،عبِؼااخ ِؾّاال فٚ١ااو
ثَىوح .17ٓ،
 4ؽو ٞاٌّقطبه٠خِ،)2016(،شعغ عبثك.81ٓ ،
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 السياسة السعرية :ع اء يحدءد ااخلر ءع ع اء
ا

لودة ك رف

يحف را ءفااءز ات ااخكؽ

عاد ا ءفكف اا ايج جدءد ك ءيغءر ك ف يفكف ءااؾ نكراؽ ا

ءف خلار اا اانخءف

ف ا ف ااخءاخ ااخلرء ييأثر لكا ؿ دا اء نع اا ؤخخ فيرفءب خلر اايفاف اا ايجات اا د ات
كعكا ؿ ارجء ء لب اايحفـ نءرا اقي ادء خءاخء كط ءل اا اانخ .

 سياسة الترويج واالشيار :االشرار ءجاب اا خيراؾ احك اا ايج ا اايركءج نءحاكؿ دنع اا ايج
ائص اا ايج.

احك اا خيراؾ آ ذا لءف االعي ار

 سياسة التوزيع :كيش ؿ قاكات اايكزءع اا اشر ناا ايج ك ودـ اا د

ءيلا ؿ

ك اخي رار ع ااز كف كقاكات اايكزءع غءر اا اشرة ف بلؿ كخطال نع ءداف ااخءاح .

1

اشرة

ه -وظائف وفوائد التسويق السياحي

 وظائفو:

 االتصال :كءع ع اء إقااع ااز ائف أف اا د ات ااخءاحء ييبللـ ع رغ ايرـ كءذا اي اع عدة
ياف .

كخائؿ

 التنمية :عف طرءؽ ي طءط كاايا ء ااجدءدة كاايع قد يخ ح إعطال إ فااءات اا ءع.
 المراقبة :ي فااا ف االخيل اؿ اافلاؿ إل فااءات ااخءاحء اا ياح
ياف .

2

ف بلؿ اخيل اؿ يواءات

 فوائد التسويق السياحي:
 ي طءط كياظءـ ااجركد اايخكءوء شفؿ عا ع اظـ
 يوءءـ كيطكءر األدال اايخكءوع شفؿ خي ر

 اخي داـ اا كارد اايخكءوء اا ياف ففالة عااء
 يحوءؽ ااياخءؽ ءف األاشط اايخكءوء كاألاشط األ رل دا ؿ اا اشآت اايخكءوء اا ياف
 يحوءؽ األءداؼ اايخكءوء اا اشأة.

3

المحور الثاني :دور وسائل االعالم الجديد لمتسويق السياحي لتحقيق التنمية المستدامة

أوال :دور االعالم التقميدي في التسويق السياحي
ءلد االعبلف عف طرءؽ كخائؿ االعبلـ كاايواءدء ارا دكر حكرم نع اشر ااخاع كاا د ات

اايخكءؽ ااخءاحع ف بلؿ:

 1ؽو ٞاٌّقطبه٠خٔ ،)2016(،فظ اٌّشعغ .83ٓ ،
 2ثٛاٌجؼ١و أِِ ،)2014( ،ٓ١شعغ عبثك .32ٓ ،
3اٌزغ٠ٛك اٌغ١بؽ -ٟاٌغ١بؽخ اٌغؼٛد٠خ غٕ١خ ثزٕٛػٙب ،-اٌ١ٙئخ اٌؼبِاخ ٌٍَا١بؽخ ٚاٌزاواس اٌاٍِ.13ٓ ،2015 ،ٟٕٛٛاف ِؾّاً ػٍا ٝاٌّٛلاغ اٌ٦ىزؤٚاٟ
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 االعبلف اا وركل :كءك االعبلف اا كجكد نع

ثؿ اا حؼ

ياؼ ااكخائؿ االعبلاء

اا ا وات.
 االعبلف اا خ كع :كءك االعبلف ااذم ءلي د عاى ج ؿ افظء كيل ءرات فبل ء نع االذاع
اا خ كع .

 االعبلف اا رئع :كءي ثؿ اإلعبلف 1.كءذا ا خاج اه نء ا ءاع:

 التمفزيون :ف ءف ااكخائؿ اإلعبلاء

كءشه االعبلف اايافزءكاع ا ك يزاءد ك يطك ار ع ركر

األءاـ ايءج اا ث ااف ائع كيلددت ااواكات اايافزءكاء ااف ائء
ء ؿ إاى فؿ احال االااـ كاايع ف

بلارا ث ك

ك

ح االعبلف اايافزءكاع ااءكـ

ات إعبلاء ك ار ج

ااخءاح

ا

أاكاعرا اا ي اف  .ناإلعبلف اايافزءكاع اه زاءا يي ثؿ نع إظرار اا كرة كاا كت كااحرف نع
عرض كاحد كءذا ءجلؿ االعبلف نع اايافزءكف فثر ناعاء كاخيجا .

 الراديو :ءلي ر اا ث االذاعع حد ااكخائؿ اا خي د
ا

اا خ كع نءه كاايع ييطاب اكعء

نع االعبلف ااخءاحع خ ب يكنر ااااحء

ف االعبلاات اا لي دة عاى ااجااب اا رم حءث

ء فف ف بلؿ اا ث االذاعع ف ء ؿ إاى ف ر عدد ف اا خي لءف كعاى اطاؽ عاا ع.

2

 المجالت :يلي ر اا جبلت ف ااكخائؿ اافلاا نع اشر اإلعبلاات كاايع يأ ذ ااشفؿ ااط كع
كيياكع ياؾ اا جبلت ف جبلت عا
ي

ءورءا ج ءع اافئات ااخكؽ ااخءاحع اا خيردؼ إاى جبلت

كاايع يريـ جااب لءف ف ااجكااب ثؿ اا جبلت ااخءاحء اا ي

 العالقات العامة :يلي د ءذه ااكخءا االعبلاء عاى االي اؿ ااش

.

3

ع ءف األجرزة كاا اشآت

ااخءاحء اا ياف ك ءف ااكفبلل ااخءاحءءف كشرفات ااخءاح كااخائحءف اا ريو ءف كفذاؾ ااج لءات
كاااوا ات كاايج لات االاا ء كاالا ء كاا راء اا كجكدة األخكاؽ اا ارجء كيردؼ إاى يكشءح

اا كرة ااخءاحء اادكا كاظرارءا شفؿ جءد اايأثءر نءرـ كجذب ااي اءرـ ازءادة ااحرف ااخءاحء
ااواد .

4

االبلقات االا

ءع ناخف اإلدارة نع اال ايجاه عوبلاع إدا

اا ا ااجءدة ءف اا ؤخخ

كجركر اا يلا اءف لرا كاال ؿ عاى يحوءؽ ءدانه اا رجكة .حءث يلد االبلقات االا
حكرم اايخكءؽ ااخءاحع ف

اا جي ع.

5

بلؿ إقا

عبلقات كثءو

ارا دكر

ع رجاؿ األع اؿ كاا شاءءر نع

 1ث١ٙٛبف ٍبهحِ ،)2016( ،شعغ عبثك.23ٓ ،
 2ى٘١و ثٛػىو٠ف(ِ ،)2011شعغ عبثك .115-114 ٓ ٓ ،
 3ى٘١و ثٛػىو٠ف(ٔ ،)2011فظ اٌّشعغ .116ٓ ،
 4اؽَبْ ٍٍّ١بْ ٍؼل أؽّلِ ،)2017( ،شعغ عبثك .34ٓ ،
 5فٍٛك ١ٌٚل اٌؼى ،)2011(،ٍٟ١دساعخ ِ١ذأ١خ ٌؼٕ١ؤخ فٕؤبدق فؤِ ٟؾبفظؤخ أسث١ؤً ٚثغؤذاد ٚإٌغؤفِ ،غٍاخ ا٦كاهح ٚا٨لزٖابك ،اٌؼالك اٌَابثغ ٚاٌضّابٔ ،ْٛوٍ١اخ
ا٦كاهح ٚا٨لزٖبك ،لَُ اٌَ١بؽخ ٚاكاهح اٌفٕبكق ،اٌغبِؼخ اٌَّزٕٖو٠خ.121ٓ ،
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يل ؿ االبل قات االا

ا ءف ااخائحءف كاا اشآت ااخءاحء ك

دائ ا عاى اال ااثو اا ي ادا

اا اد ااخءاحع خيادة إاى إرخال اايفاءـ كاار ا كاالبلقات ااطء
اا كرة ااذءاء ااطء عف ذاؾ اا اد ك اا اشآت ااخءاحء

كءذا رذا يخلى إاى

اؽ

كءع نع خلءرا ااوءاـ رذا اادكر ياوؿ

خءاخات كيكجءرات كق اررات ياؾ اا اشآت كاارءئات إاى ااخائحءف كنع افس ااكقت يحرص كيردؼ
إاى اوؿ نفار ك رال ااخائحءف إاى األجرزة اا خؤكا عف ااخءاح نع اا اد ااخءاحع كءفكف ذاؾ
عف طرءؽ:
 عود اا ؤي رات ااخءاحء اادكاء

ك شفبليه.
 إقا

اال ؿ ااخءاحع

اايع يودـ نءرا اا حكث االا ء اا ري ط

اا لارض ااخءاحء اايع يلرض نءرا األنبلـ دعائء كيافزءكاء كخءا ائء كيكزع را

اااشرات كاافيء ات ااخءاحء

ف ا يلرض نءرا ا اذج

غرة عف اا لااـ ااخءاحء اا ارزة نع اا اد

ااخءاحء .
 عود اا ؤي رات اا حفء نع اا ارج كاايع ي ـ اا حفءءف االاا ءءف اا ري ءف شؤكف ااخءاح
نع االااـ عاى خيكل األجرزة اارخ ء كااشرفات كاافاالت ااخءاحء اايلرءؼ ااجكااب اا ري ط
ااخءاح نع اا اد افخب اارم االاـ االاا ع كاايأثءر نءه
ااخب كعبلقات عا

يءا .

1

ا ءل ؿ عاى

اؽ ااخ خءاحع

ثانيا :دور مواقع التواصل االجتماعي في التسويق السياحي
اود

حى ااوطاع ااخءاحع اه دكر حكرم نع يطكءر كخائؿ االي اؿ اايع ير ط ءف

ااخائح اده ك خريه ن بل عف اا لطءات نإف قطاع ااخءاح ال ء ثؿ
ءؤدم إاى زءادة درج ااح اررة ف ا ءك كا ح نع

در ياكث اا ءئ كال

ااع ااافط كااغاز ؿ عاى االفس ءالب دكر

ءا ا نع ياطءؼ ااجك كذاؾ ألف ف يطا ايه االءي اـ اا وك ات ااط ءلء فااغا ات.

2

اذا ءلد اايخكءؽ ااخءاحع اإلافيركاع :حءث ءلي ر ءذا اااكع ف اايخكءؽ ااخءاحع طرءو
جدءدة حءث يلد ءذه اايواءات ارا دكر حكرم نع ااجااب ااخءاحع نع اا خيو ؿ.
ف ا يلد كاقع ااش فات االجي اعء

ي

ءف اا لاك ات اايجارء

3

ف ءف اا كاقع يزاح ت نع ك ع إعبلاايرا فات ف

كااك كؿ إاى األش اص كاايكا ؿ لرـ عاى قرب خيكل نااكقت

ااذم اايرى نءه ع ر اإلعبلف اايواءدم ظركر ااش فات االجي اعء عاى االايرات ااذم كجدت
ع ر االعبلف ااشل ع (االعبلف ع ر كاقع اايكا ؿ االجي اعع كءك ااذم ءلي د عاى يواء
 1ى٘١و ثٛػىو٠ف(ِ ،)2011شعغ عبثك .117ٓ ،
ِ 2ؾّل اٌؼطب ػّوِ ،)2010( ،شعغ عبثك .08ٓ ،
 3ى٘١و ثٛػىو٠ف(ِ ،)2011شعغ عبثك .119ٓ ،
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جدءدة يلرؼ اايخكءؽ ااشل ع ءذه اايواء الءشرا اآلف نع ع ر اا لرن اارق ء كاألايراات
ن ظركر ااش فات االجي اعء
اا لاك ات حكؿ اا ايج ف
اا ياف .

1

ح يركءج اا ايج ءلي د عاى ااااس افخرـ ع ر يداكؿ كي ادؿ
بلؿ ي ادؿ اافءدءك فاءب اافيب االافيركاء

اارخائؿ االافيركاء

ءلد اخي داـ اافءس كؾ نع اايخكءؽ ااخءاحع حءث ءخرؿ ا يءار ااز ائف كفءفء اخيردانرـ
كطرءو ااك كؿ إاءرـ ف بلؿ يحدءد ف ءـ اا خيفءدءف ك ا ءع ع ارءـ ك افارـ ااجغرانء .
ءيكجب عاى اا ؤخخ ااخءاحء

ف يخيغؿ األحداث اارا

اافءس كؾ اا لاك ات ف جؿ يشفءؿ ج ع اايرات
كاا حي اءف.

3

2

فاا ااخ ات كاألعءاد إثرال كقلرا عاى

اص را ييفكف ف اال بلل ااحااءءف

نع ءذا االطار اك ح أف ءاااؾ اكعءف ف ااكخائؿ اايع يخي دـ االعبلف حءث يلد
ااكخائؿ اايواءدء (اايافزءكف ااجرائد االذاع )

ف ءف ااكخائؿ اايع يلي د عاى االعبلف.

ااكخائؿ ااحدءث كاايع يلي د شفؿ خاخع عاى االايرات حءث ا

ا

ح االعبلف عف طرءؽ ش فات

اايكا ؿ االجي اعع 4.كفبلء ا ار ا دكر حكرم نع يحوءؽ ا ات ء طاح عاءه اايا ء
اا خيدا  .كءذا ا خاك حه ف بلؿ األ لاد اايااء :
 البعد البيئي  :حءث ءريـ إدارة اا

ادر ااط ءلء

اعي اره اال كد اافورم اايا ء اا خيدا

حءث ءلد عا ؿ االخيازاؼ اا ءئع حد االكا ؿ اايع ييلارض ع اايا ء اا خيدا .
اا

نع ءذا ااشأف اوديـ عود االدءد ف اا ؤي رات اايع يلاى

ادر ااط ءل ااا ايء

5

ءاا اا ءئ كاا حانظ عاى

ارا ااحءكااء ك كاا لركؼ ف االرض ااخءاحع كءلي د شفؿ ف ءر جدا

عاى االا ؿ ااط ءلع اا ي ثؿ ا ءاع:
اا ااخ
كاا خاحات اا

كا فات لءا

ءءفؿ األرض كاا ااظر ااط ءلء ااجذا

رال ااا ايات كااحءكااات ك اايااع نإف االخيغبلؿ االقي ادم األ ثؿ اا كرد

ااخءاحع ءيطاب اا ركرة االءي اـ كاالااء

يأثءرات ءئء

ااغا ات كاألشجار

ياف

ااط ءل كاا حانظ عاءرا ك ف اا ؤفد ف ااخءاح

حءث يلي ر اا ءئ ااط ءلء ااجءدة كردا خاخءا ف اا كارد اايع يلي د عاءرا

اايا ء ااخءاحء ف ا ف االخيل اؿ اا جحؼ اا ءئ قد ءيخ ب نع يدءكر اااشاط ااخءاحع.

 1ؽْ١ٕ٠ٛ٠ٛبيِ ،)2015( ،شعغ عبثك .47ٓ ،
 2ؽْ١ٕ٠ٛ٠ٛبئ ،)2015( ،فظ اٌّشعغ.50ٓ ،
 3ؽْ١ٕ٠ٛ٠ٛبئ ،)2015( ،فظ اٌّشعغ .54ٓ ،
 4اثوا٘ ُ١اٌقٚو اٌّلِٔ ٟؾّل ،إِٔ١خ ػجل اٌمبكه ػٍِ ،)2018(،ٟشعغ عبثك .61ٓ ،
ٚ 5ىأِ ٟؾّلِ ،)2010( ،شعغ عبثك .82ٓ ،
ٚ 6ىأِ ٟؾّلٔ ،)2010( ،فظ اٌّشعغ .50ٓ ،
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كنع ءذا اإلطار ءلي ر اايخكءؽ ااخءاحع عا بل ر ا ايحوءؽ اايا ء ااخءاحء

اظ ار ا ا ءوكـ

ه ف دكر نع اايلرءؼ كاايركءج اا ايج ااخءاحع كاقااع اال بلل زءادة طا رـ عاى اا ايجات .نع
ءذا االطار اجد أف اايخكءؽ ااخءاحع اه فاا نع دعـ اايا ء ااخءاحء
ء طاح عاءه اايا ء ااخءاحء اا خيدا
كاا كاقع اا

ءف

كنع ءذا االطار رز ا

كءو د رذه األ ءرة "ياؾ اايع يا ع احيءاجات ااخءاح

إاى جااب ح اء كيكنءر اافرص اا خيو ؿ ف ا ي ثؿ ااوكاعد اا رشدة نع جاؿ

إدارة اا كارد طرءو ييحوؽ نءرا يطا ات اا خائؿ (االقي ادء
لرا اايفا ؿ ااثوانع كاالكا ؿ اا ءئء

االجي اعء كااثوانء ) كءيحوؽ

كااياكع ااحءكم كدعـ اظـ ااحءاة".

1

كنع ءذا االطار ءي ح ااا أف يحوءؽ اايا ء ااخءاحء اف ييحوؽ إال ا ا يكجد اا اء

اايحيء

كاا ي ثؿ نع قاكات االي االت

ياؼ اكاعرا ألف اايخكءؽ ااخءاحع ءخياد إاى االعبلـ

ياؼ اكاعه ايك ءع لااـ ااخاع كاا ايجات اايع ي يافه اادكؿ اا

ءف اجدب ف ر عدد ف

ااخءاح ك ط ءل ااحاؿ اا لد اا ءئع اه دكر حكرم اجذب ااخءاح ك اايااع االعبلـ فأحد االاا ر
اا حكرء اايخكءؽ ااخءاحع.

اشر عاى اايطكر االقي ادم 2.حءث

 البعد االقتصادي :إف اااشاط ااخءاحع ءيكقؼ شفؿ

ف اايخكءؽ ااخءاحع ءك ااح كؿ عاى ر ح كعائد ادم ف

ءي ثؿ ءدؼ ااشرفات ااخءاحء

بلؿ ااوءاـ رذه اال اء كر ط اا ايج ااخءاحع ااخائحءف كحاجايرـ كرغ ايرـ ك يطا ايرـ
األجرزة اارخ ء نرع يوكـ رذه اال اء ايودءـ اا ايج ااخءاحع كاا بلد ن ؿ يودءـ ف ر

ا

قك ء

كدكر رئءخع ءدنه ااارائع زءادة ااد ؿ ااوك ع كيشجءع االخيث ار ااخءاحع كيحوءؽ اايا ء

ااخءاحء ك ف ثـ اايا ء االقي ادء عف طرءؽ زءادة لدالت ا ك ااخءاح
ااوطاعات االقي ادء األ رل اا ري ط ااوطاع ااخءاحع.

3

ك اايااع ا ك

 البعد االجتماعي يتجسد من خالل
 زءادة اءي اـ ااشلكب اا
اازكاؿ ك اال

ءف

لادات ك شلكب ك قءـ جدادءا ك آ ائرا ك ااحفاظ عاءرا ف

حبلؿ.

 يكنر عادات ااخءاح

بلذا اافثءر ف ااط وات اافادح

ااخءاحع ا ءكنره ف اا ب شغؿ.

4

ك اايع يجد نر

اال ؿ نع اا جاؿ

 1اواػ هّ١ل ،ثٛكٌخ ٍٛ٠ف ،)2012( ،دٚس اٌزغ٠ٛك اٌغ١بؽ ٟف ٟدػُ اٌزّٕ١خ اٌغ١بؽ١خ ٚاٌؾذ ِؤٓ أصِؤبد اٌمطؤبع اٌغؤ١بؽ ،ٟاٌؼالك اٌضابٔ ٟػْاوِ ،غٍاخ
أثؾبس الزٖبك٠خ ٚاكاه٠خ ،رٖله ػٓ وٍ١خ اٌؼٍ َٛا٨لزٖبك٠خ ٚاٌزغبه٠خ ٚػٍ َٛاٌزَ١١و ،عبِؼخ ِؾّل فٚ١و.115ٓ ،
ٚ 2ىأِ ٟؾّلِ ،)2010( ،شعغ عبثك .46ٓ ،
 3ى٘١و ثٛػىو٠ف(ِ ،)2011شعغ عبثك .71ٓ ،
 4ػـ٠ٛـٕااـبْ ػااـجل اٌمااـبكه ،)2012(،عـ١ــبؽؤؤـخ فــؤؤـ ٟاٌـغــــضائـــــؤؤـش اإلِــىـبٔـ١ؤؤـبد ٚاٌـّـؼــٛلـؤؤـبد))2025-2000فــؤؤـ ٟظؤؤـً اإلعـزشارـ١غ١ؤؤـخ اٌغؤؤـ١بؽ١خ
اٌغـؤـذ٠ذح ٌٍّخطؤؤظ اٌزؤؤٛعٌٍ ٟٙ١ز١ٙئؤؤخ اٌغؤ١بؽ١خ، SDAT2025أٛـوٚؽااـخ كوـزاـٛها اٌؼٍاا َٛاااـ ٟاٌـؼااـٍ َٛا٨لـزـٖبك٠ـاـخ ،اٌزقٖاأٔ:مااٛك ِٚبٌ١ااخ  ،وٍ١ااخ
اٌـؼٍـ َٛا٨لـزٖبك٠ـخ ػـٍ َٛاٌـزَ١١و ٚاٌؼٍ َٛاٌزغبه٠خ ،لَُ اٌؼٍ َٛا٨لـزـٖبك٠ـخ  ،عبِؼخ اٌغيائو .27ٓ ،
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 البعد الثقافي
 يلد ااخءاح داة ابلي اؿ ااففرم( ي ادؿ ااثوان كاالادات كاايوااءد كفذاؾ يداكؿ االاكـ كاا لارؼ
كاايشارءا ءف ااشلكب.
 يكطءد االبلقات كيورءب اا خانات ااثوانء ءف ااشلكب كح ارات اال ـ.

 البعد السياسي

 يؤدم ااخءاح إاى يحخءف االبلقات ءف اادكؿ.
 اف ااايائج االءجا ء ااخءاح عاى اا خيكل االقي ادم كاالجي اعع يخاءـ نع حؿ اا شفبلت
ااخءاخء .

1

يلد كخائؿ االعبلـ اكعءه ف ءف ااكخائؿ ااففءا عاى إاجاح ا ء طاح عاءه اايخكءؽ

ااخءاحع خي د

شيى كخائاه اايواءدء كااجدءدة اظر ادكرءا اا حكرم نع يحوءؽ عاا ر اءجا ء

عاى جؿ األ لدة كاا ءادءف (اا ءئء

االجي اعء

االقي ادء

ااثوانء كحيى ااخءاخء نلاى خ ءؿ

اا ثاؿ ال ااح ر ناايخكءؽ ااخءاحع ف شأاه يكثءؽ االبلقات اادكاء نع ااجااب ااخءاخع.

الخاتمة:

ءلد ااردؼ اارئءخع اايخكءؽ ااخءاحع ءك ار ال ااخءاح كءذا ءخياد نع حوءو األ ر إاى
اخي داـ االعبلـ فكخءط ففءؿ إء اؿ كيلرءؼ اا ايج ااخءاحع غرض جدب ف ر عدد

فف ف

ااخءاح كءذا ردؼ يحوءؽ اايا ء ال ياوى ث ارءا عاى األجءاؿ ااحااء كاا ا حيى األجءاؿ اا و ا
كءذا ا ات ء طاح عاءه اايا ء اا خيدا

اايع يش ؿ جاى األ لاد (االقي ادء

ااخءاخء

االجي اعء ...إات).
كءذا ااشأف نإف اايخكءؽ ااخءاحع نع حوءو األ ر ءالب نءه عا ؿ االي اؿ دكر حكرءا

اايلرءؼ

ايكجات ك د ات ااخءاحء اايع

حت نع ااكقت ااراءف ال يخياد إاى االعبلف عف

طرءؽ اإلعبلـ اايواءدم كاا ا ظركر االعبلـ ااجدءد كاا ي ثؿ نع كاقع اايكا ؿ االجي اعع اايع
حت يالب اه دك ار

حكرءا اظ ار اا زاءا اايع ييخـ را ا ي ارءا االا ؿ ااز اف كاا فاف

ك اايااع ايحوءؽ اايا ء اا خيدا

كيا ء احيءاجات األجءاؿ ااحااء كاا و ا

اذا ءجدر نع ءذا

االطار اايفا ؿ ءف االعبلـ اايواءد كااجدءد افع اايخكءؽ ااخءاحع ف جؿ يحوءؽ اايا ء

اا خيدا .

ٍّ 1بػ١َٔ ٟٕ١جخ ،)2013( ،دٚس اٌغ١بؽخ ف ٟاٌزّٕ١خ االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١ؤخ فؤ ٟاٌغضائؤشِ ،انووح ِبعَ١ازو اا ٟاكاهح ا٨ػّابي ،رقٖأ اٍازوار١غ١خ،
وٍ١خ اٌؼٍ َٛا٨لزٖبك٠خ ٚػٍ َٛاٌزَ١١و ٚاٌؼٍ َٛاٌزغبه٠خ ،عبِؼخ ٘ٚواْ .27ٓ ،2013 ،
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 قائمة المراجع المعتمد:
 .1ا راءءـ اا

ر اا داع ح د

دور مواقع التواصل االجتماعي في التسويق

ءا ع د ااوادر عاع ()2018

من خالل استخداميا كوسيمة إعالن -دراسة حالة المممكة العربية السعودية (-)2016-2001

ا ار اؾ جا

ي در عف األفادء ء األ رءفء االر ء االاكـ كاايفاكاكجءا اا جاد 9االدد.28

 .2إحخاف خاء اف خلد ح د ( )2017التسويق السياحي وأثره في أداء شركات ووكاالت السياحة والسفر-
دراسة ميدانية والية الخرطوم -رخاا

اجءخير نع ااخءاح

فاء اادراخات االاءا كاا حث االا ع جا ل شادم

جر كرء ااخكداف.

 .3اا رغكثع شءر اا ر رااع ءلوكب ( )2004النظام اإلعالمي الجديد ط 2دار رؤل اااشر كاايكزءع ع اف.

 .4كاا لءر ءف ( )2014دور تكنولوجيات المعمومات واالتصال في تنشيط القطاع السياحي بالجزائر دراسة
حالة –عينة من الوكاالت السياحية بوالية ميمة-

ذفرة اخير نع االاكـ اايجارء

االاكـ االقي ادء كاايجارء كعاكـ اايخءءر قخـ االاكـ اايجارء

جا ل

ي

ص يخكءؽ شا ؿ فاء

ح د ء ر خفرة ااجزائر.

 .5ك ءاؼ خارة ( )2016دور التكنولوجيا المعمومات واالتصال في ترويج الخدمات السياحية دراسة وكالتي-
قديمة وسياحة أسفار الجزائر ،-ذفرة اخير نع االاكـ اايجارء
كاايجارء كعاكـ اايخءءر قخـ االاكـ اايجارء

جا ل

ي

ص يخكءؽ شا ؿ فاء االاكـ االقي ادء

ح د ء ر خفرة.
ااخءاح كاايراث ااكطاع 2015

 .6التسويق السياحي -السياحة السعودية غنية بتنوعيا -اارءئ االا

ص .13اؼ ح ؿ عاى اا كقع اإلافيركاع اايااع  https://scth.gov.sa:ءكـ  2019/01/14عاى ااخاع

.14:09

 .7حرم اا طارء
العربي طركح

( )2016دور االستثمار األجنبي المباشر في ترقية القطاع السياحي في دول المغرب
ود

ااءؿ شرادة اادفيكراه عاكـ نع االاكـ االقي ادء

فاء االاكـ االقي ادء

اايجارء كعاكـ

اايخءءر قخـ االاكـ االقي ادء .

 .8حكءكءاءشاؿ ( )2015دور مواقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" في ترويج الخدمات السياحية -دراسة
حالة وكالة "ىارماس" لمسياحة واألسفار

ذفرة اخير نع االاكـ اايجارء

االقي ادء كاايجارء كعاكـ اايخءءر قخـ االاكـ اايجارء

جا ل

ي

ص يخكءؽ شا ؿ فاء االاكـ

ح د ء ر خفرة ااجزائر.

 .9اكد كاءد االفءاع ( )2011دراسة ميدانية لعينة فنادق في محافظة أربيل وبغداد والنجف

جا اإلدارة

كاالقي اد االدد ااخا ع كااث ااكف فاء اإلدارة كاالقي اد قخـ ااخءاح كادارة اافاادؽ ااجا ل اا خيا رء .

.10

ار ح ع ار ( )2016الصحافة اإللكترونية وتحديات الفضاء االلكتروني -دراسة ميدانية لمصحافة

اإللكترونية الجزائرية ،-طركح دفيكراه عاكـ نع عاكـ اإلعبلـ كاالي اؿ فاء االاكـ االاخااء كاالاكـ االخبل ء
جا ل ػح د ف ا

كءراف.

 .11زءءر كعفرءؼ( )2011التسويق السياحي ودوره في تفعيل قطاع السياحة – دراسة حالة الجزائر -رخاا
اجءخير نع االاكـ اايجارء

ي

ص يخكءؽ فاء االاكـ االقي ادء كاالاكـ اايجارء كعاكـ اايخءءر جا ل

قخاطءا .
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ءؼ عائش ( )2014استخدام مواقع التواصل االجتماعي وأثره عمى القيم لدى الطالب

 .12ااخلءدم حااف

الجامعي" موقع فيس بوك نموذجا"

كاالجي اعء

ص يفاكاكجءا االي اؿ ااجدءدة فاء االاكـ االاخااء

ذفرة اخير ي

جا ل قا دم ر اح كرقا .

( )2013دور السياحة في التنمية االقتصادية واالجتماعية في الجزائر ،ذفرة اجءخير

 .13خ اعءاع اخء

نع ادارة االع اؿ ي

فاء االاكـ االقي ادء كعاكـ اايخءءر كاالاكـ اايجارء

ص اخيرايءجء

 .14خ ءرة شء ااع ( )2010اإلعالم الجديد في عصر المعمومات
األكؿ +ااثااع فاء اآلداب كاالاكـ اإلاخااء

.15

ءح

اح ع

جا ل كءراف.

جا جا ل د شؽ اا جاد  26االدد

جا ل د شؽ.

( )2017اتجاىات الشباب الجزائري نحو مصادر األخبار بين االعالم التقميدي

واالعالم الجدي -دراسة ميدانية عمى عينة من طمبة جامعة العربي بن مييدي أم البواقي-
ي

قخـ االاكـ اإلاخااء

ص :اي اؿ كعبلقات عا

فاء االاكـ االجي اعء كاإلاخااء

ذفرة اخير

جا ل االر ع ف

رءدم ـ اا كاقع.
ع اس

.16

ادؽ االعالم الجديد -دراسة في مداخمو النظرية وخصائصو العامة -ص 05

طفى

اؼ ح ؿ عاى اا كقع االافيركاع اايااعhttp://site.iugaza.edu.ps :

ءكـ  2019/01/16عاى ااخاع

.10:20

 .17عػكءػاػاف عػ د ااوػادر ( )2012سـيــاحـة فـــي الـجــــزائــــــر اإلمــكـانـيـات والـمـعــوقــات( )2025-2000فـــي
ظـل اإلسـتراتـيجيـة السـياحية الجــديدة لممخطط التوجييي لمتييئة السياحية SDAT2025طػركحػ دفػيػك ار االاكـ

نػع ااػلػاكـ االقػيػ ادء ػ
االاكـ االقػيػ ادءػ

ااي

ص :اوكد ك ااء

فاء ااػلاػكـ االقػي ادءػ عػاكـ ااػيخءءر كاالاكـ اايجارء

قخـ

جا ل ااجزائر.

 .18نراح رشءد كدا ءكخؼ ( )2012دور التسويق السياحي في دعم التنمية السياحية والحد من أزمات
القطاع السياحي االدد ااثااع عشر

كعاكـ اايخءءر جا ل

جا

حاث اقي ادء كادارء

ي در عف فاء االاكـ االقي ادء كاايجارء

ح د ء ر.

.19

نرد ف ع د اارح ف ااش ء رم ( )2010التربية االعالمية –كيف نتعامل مع االعالم ،-ط 1نررخ

.20

قءااف ع د اهلل ااغا دم ( اءك )2012التوافق والتنافر بين اإلعالم التقميدي واإلعالم اإللكتروني كرق

في اا اؾ نرد ااكطاء ثاال اااشر اارءاض.

حثء

ود

إاى ادكة –اإلعبلـ كاأل ف اإلافيركاع -جا ل األ ءر ااءؼ االر ء االاكـ األ اء .

 .21اءر ع د االزءز يكنءؽ ( )1997صناعة سياحية دار زءراف اااشر كاايكزءع األردف.
 .22ح د االطا ع ر ( )2010صناعة السياحة وأىميتيا االقتصادية
ااادكة االا ء

االا ء

.23

لاكاف  -ثر األع اؿ اإلرءا ء عاى ااخءاح -

دا ا

ود

ف ااادكة لاكاف

رفز اادراخات كاا حكث قخـ ااادكات كاااوالات

د شؽ.

طفى ءكخؼ فانع ( )2017اإلعالم المعاصر وتحديات العولمة ط 1افا ااكثائؽ اااشر.

 .24اؼ

ح ؿ عاى اا كقع اإلافيركاع اايااعhttp://www.saudimediaeducation.org:

 2019/14801عاى ااخاع .11:39
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 .25را نااح خاؽ اهلل ماىية االعالم الجديد –ضمن مساق موضوع خاص في برنامج ماجيستر الصحافة-
ااجا ل اإلخبل ء

فاء اآلداب قخـ اا حان كاالعبلـ اادراخات االاءا 2013

اؼ ح ؿ عاى اا كقع

االافيركاع اايااع http://mahasaqallah.blogspot.com :ءزـ  2019/01/15عاى ااخاع .10:47

 .26اخرءف حخكا

اإلعالم الجديد ...المفيوم والوسائل والخصائص والوظائف ص07

اؼ ح ؿ عاى

اا كقع اإلافيركاع اايااع 2019/01/12 https://www.alukah.net:عاى ااخاع .11:20

 .27كزااع ح د ( )2010السياحة المستدامة -واقعيا وتحدياتيا بالنسبة لمجزائر" -دراسة القطاع السياحي
لوالية سعيدة -حمام ري "-رخاا

اجءخير ي

ص يخكءؽ اا د ات

اايخءءر جا ل آ ع فر اواءد يا خاف ااجزائر.
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المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة لدعم وتأىيل قطاع
الخدمات السياحية في الجزائر
PME as a implement to support and
qualifying the tourism services sector in
Algeria

أ ،روابحيــة مــريم :أســتاذة محاضــرة ب ،عمــوم اإلعــالم واال تصــال ،جامعــة 8
ماي  1945قالمة

الممخص
يلػػد ااخػػءاح ظػػاءرة اقي ػػادء كاجي اعء ػ كفػػذا ثوانء ػ

ا ػػا ارػػا ػػف دكر نػػع يا ء ػ اإلقي ػػاد ااػػكطاع ػػف

بلؿ اإلءرادات ااخءاحء ف ا ارا يلي ػد اادرجػ األكاػى عاػى اافػرد (ااخػائح) ػف ػبلؿ اايوااػه كاإلخػراـ نػع يا ءػ

االبلقات االجي اعء
األنراد ؿ ك

كاايطكر ااثوانع كااح ارم ءف شلكب االااـ ناػـ ءلػد حااءػا ءاظػر إاػى ااخػءاح فكارػا اايوػاؿ

حت ء ػا ع ػارة عػف اايوػاؿ اا ايػكج حءػث يشػرؼ اا ؤخخػات االقي ػادء عاػى ا ػيبلؼ اكاعرػا ػا

نءر ػػا اا ؤخخ ػػات اا ػػغءرة كاا يكخ ػػط عا ػػى يخ ػػكءؽ ذا ػػؾ اا اي ػػكج خػ ػكال طرءوػ ػ
ااخءاح كاألخفار) ك غءر اشر (اااوػؿ االي ػاؿ اا

اشػ ػرة (نا ػػادؽ

ط ػػاعـ كف ػػاالت

ػااع) كيلي ػد نػع ذاػؾ عاػى اشػاط اايرقءػ ااخػءاحء رػدؼ

يحوءؽ ااا ك ااخءاحع ك اايااع ااا ك االقي ادم عاى اا خيكءءف ااكطاع كاادكاع.

الكممات المفتاحية :اا ؤخخات اا غءرة كاا يكخط

ااوطاع ااخءاحع ااخءاح ااجزائرء .

Abstract:
Tourism is an economic, social and cultural phenomenon, it has a role in national and
international economic development, and it has revenues from the efforts provided. The
tourist activity is based on the character (tourist) who moves from one country to
another, this displacement results from knowledge in all areas.
Previously, the idea of tourism was like a person who moves, but Currently it is the
displacement of the product in the tourist market.
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The tourist companies are the ones who take care of the activity, even the small and
medium-sized ones participate either direct, example: hotel, tourist agency and of travel,
or indirect example transport, communications, they use the tourist promotion for the
purpose from the evaluation of tourism these leads us to national and international
developments.
Keywords : Small and Medium Entreprises, Tourism Sector, Algerian Tourism.

المقدمة العامة:
يلػ ػػد درج ػ ػ اايوػ ػػدـ كازدءػ ػػار ااػ ػػدكؿ اادرج ػ ػ األكاػ ػػى عاػ ػػى ػ ػػدل يحف رػ ػػا نػ ػػع ااوطاعػ ػػات

االقي ادء (اازراع

اا ااع

اا ػد ات) كءلػد ااوطػاع اا ػد ايع ااوطػاع ااػذم يلي ػد عاءػه اافثءػر

ف اادكؿ ا ا اه ف ء ء خكال اا جي ع ك ابلقي اد ففػؿ حءػث يلػاد ااخػءاح
اا درج

ػف ػءف األاشػط

ف قطاع اا د ات كااذم يكاع اه االءي اـ االدءد ف دكؿ االااـ كذاؾ ك ؼ ااخءاح

ااظػػاءرة االجي اعء ػ كااثوانء ػ

ءػػدنرا االػػاـ اا لرن ػ

كاـ يلد جرد ظاءرة اجي اعء كااثوانء

اا ارح ػ االخػػيج اـ كااي ػػا ف ااػػدكاع

اا يل ػ

ءػدنرا االػاـ اا لرنػ

اا يلػ

اا ارحػ االخػيج اـ كااي ػا ف

اادكاع كاـ يلد جرد ظاءرة اجي اعء كااخااء ف ا فاات نع اا ا ع ؿ
ف اا ااعات اارا

ػ حت

ػااع

رف ػ

اايع يلي د عاءرػا شػارءع اايا ءػ كاايطػكءر اا ػكارد االقي ػادء رػدؼ يحوءػؽ

االخيورار كااا ك االقي دم كاالجي اعع اا يكازف ف ا ءلاد اإلاخػاف م ااخػائح اوطػ األخػاس اايػع
ييحدد عاى خاخه ج ءع األاشط .
نااخػػءاح اػػـ يخػػيثاع ااػػدكؿ اا يود ػ نحخػػب ػػؿ ك ء ػػا دكؿ االػػااـ ااثااػػث إذ يلػػد يػػكاس

دءاء ػ إ ػػان إاػػى اا ؤخخػػات ااخػػءاحء

كاا غػػرب ق ا ػ ااخػػءاح ا ػػا ارػػا ػػف لػػااـ ثرء ػ

يارء ء ػ

حءػػث ءخػػرـ ءػػذا ااوطػػاع نػػع اا ػػدا ءؿ ااكطاء ػ

ءا ػػا ااج ازئػػر يلي ػػد نػػع

عاى قطاع اا حركقات كءذا ءشفؿ ط ار عاى إءرادايرا ك ا

ػػر

ػػادريرا اادرج ػ األكاػػى

لد اادراخات اايا ؤء اايػع يك ػات

إاػػى ف ػػكرد اا يػػركؿ ػػكرد ازئػػؿ ال ء فػػف اإلعي ػػاد عاءػػه شػػفؿ ؤ ػػد اػػذاؾ ءجػػب إعػػادة اااظػػر نػػع
كرد جدءد فااوطاع ااخءاحع كااذم يك ع نع ءا ش ااوطاعات.
نوػػد فػػاف ا ػػك كيطػػكءر ااوطػػاع ااخػػءاحع ال ءفػػكف لػػزؿ عػػف ااوطاعػػات األ ػػرل ا ػػا ارػػا ػػف اري ػػاط
اا ؤخخػػات اا ػػااعء

اازراعء ػ كفػػذا اا ػػد ات األ ػػرل ن ػػف ج ا ػ ياػػؾ اا ؤخخػػات اايػػع ي ػػارس

ءػػذا اااشػػاط اا ؤخخػػات اا ػػغءرة كاا يكخػػط كاايػػع يأ ػػذ عػدة شػػفاؿ ارػػا ناػػادؽ
خػءاح كاألخػفار كغءرءػا .نيلػد اا ؤخخػات اا ػغءرة كاا يكخػػط
ا ا يخرـ ه نع اإلقي اد ااكطاع اذاؾ
اا ؤخخػػات اا ػػغءرة كاا يكخػػط

طػػاعـ كفػػاالت

ػف ػءف اا ؤخخػات اايػع ارػا ء ءػ

ص ارا اكع ف االءي اـ كذاػؾ ػف ػبلؿ إاشػال ك ازرة

إعػػداد راػػا ج » «MEDAايأءءار ػػا كي كءار ػػا كن ػػيح ارف ػػز ح ػػث

كاادراخات كا دار يشرءلات يواف ع ؿ ءذه اا ؤخخات نايج عف ذاؾ اايكخع نػع اشػاطرا اءشػ ؿ
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االدءد ف اااشاطات ا نءه ااخػءاح كاايػع ييطاػب اػكع ػاص نػع اا ارخػ كذاػؾ ارجػع ال ػيبلؼ
ااط ءل ػ اا ش ػرء اعي ػػار ااخػػائح ءػػك ااجااػػب األخاخػػع ااػػذم ءيكقػػؼ عاءػػه اجػػاح ك نشػػؿ ااوطػػاع
ااخءاحع.
كااجزائر عاى غرارءا ف اداف ااػدكؿ اااا ءػ ي ياػؾ ػؤءبلت كا فااءػات خػءاحء اايػع يشػرؼ عاءرػا
ػػدءرءات ااخ ػػءاح ن ػػع

يا ػػؼ ااكالء ػػات ااياخ ػػءؽ ػػع ك ازرة يرءئػ ػ اإلقا ػػءـ كاا ءئػ ػ كااخ ػػءاح كف ػػذا

ػػحاب اا ؤخخػػات كااكفػػاالت ااخػػءاحء اايػػع ياػدرج
درج اايحفـ نع قطاع ااخءاح

ػ ف اا ؤخخػػات

ػػغءرة ك يكخػػط

ف طرؼ ءذه اا ؤخخات ء وى ءشفؿ عبل

إاػػى ف

اخيفراـ.

ما مدى مساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ترقية ونمو القطاع السياحي؟

ءادرج

ف اايخاؤؿ اارئءخع ج ا

ف اايخاؤالت اافرعء :

 -1اذا الاع ااخءاح ك اءع اكاعرا؟
 -2ا ءك كاقع ااخءاح نع االقي اد ااجزائرم؟
 -3اءع دل إخراـ اا ؤخخات اا غءرة كاا يكخط نع يرقء كا ك ااوطاع ااخءاحع نع ااجزائر؟

كاردؼ اإلجا عاى ءػذه اايخػاؤالت جػالت ءػذه ااكرقػ اياوػع اا ػكل عاػى اا ؤخخػات اا ػغءرة

كاا يكخط كدكرءا نع يا ء قطاع اا د ات ااخءاحء :
السياحة والخدمات السياحية:

.I

يلي ر ااخءاح
اايجارة اادكاء

ف فثػر اا ػااعات ا ػكا نػع االػااـ نوػد

ػ حت ااءػكـ ػف ءػـ ااوطاعػات نػع

كءع ػف اظػكر اقي ػادم قطػاع إايػاجع ءالػب دك ار ر ػا نػع زءػادة ااػد ؿ ااوػك ع

كيحخ ػػءف ءػ ػزاف اا ػػدنكعات ك

ايحوءؽ ار ج اايا ء .

ػػد ار اال ػػبلت اا ػػل

كنر ػ ػ ايش ػػغءؿ األء ػػدم االا اػ ػ

كء ػػدنا

 -1مفيوم السياحة:

ي يا ػػؼ يل ػػارءؼ ااخ ػػءاح ػػا يبلؼ اازاكءػ ػ ااي ػػع ءاظ ػػر ار ػػا ن ػػارـ ػػف ءلرنر ػػا فظ ػػاءرة
اجي اعءػ

كااػ لض اآل ػػر ءلرنرػػا فظػػاءرة اقي ػػادء

اإلاخػااء كاايا ءػ ااثوانءػ

ك ػػارـ ػػف ءػػرل أارػػا عا ػػؿ ا لػػث االبلقػػات

كء فػف ذفػر كؿ يلرءػؼ اؤلا ػااع  Jowieber Frouillerعػاـ 1905

كااذم عرنرػا ف ػا ءاػع" :ااخػءاح ظػاءرة ػف ظػكاءر ع ػراا يا ثػؽ ػف ااحاجػ اا ي ازءػدة إاػى اا ارحػ

كيغءر ااركال كااى كاد اإلحخاس ج اؿ ااط ءلػ كا ػك االي ػاالت ك ا ػ ػءف ااشػلكب ك كخػاط
ياف

ف ااج اعػات اإلاخػااء

خكال فاات ف ءرة ك يكخط ك

كءػع االي ػاالت اايػع فااػت ث ػرة ايخػاع اطػاؽ اايجػارة كاا ػااع
غءرة كث رة يودـ كخائؿ اااوؿ.

1

 1أؽّل اٌغ٩ك ،اٌزقط ٜ١اٌَ١بؽٚ ٟاٌج١ئ ٟث ٓ١إٌظو٠خ  ٚاٌزطج١ك ،ػبٌُ اٌىزبة ٛجؼخ ا ،ٌٝٚ٤اٌمب٘وح108 ٓ ، 1988 ،
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ف ا عرنت أارا" :ذاؾ اااشاط ااح ارم كاالقي ادم كااياظء ع اايواؿ األنراد إاى اد غءػر اػدءـ
كاقػػا يرـ نءػػه ا ػػدة ال يوػػؿ عػػف  24خػػاع ألم غػػرض ػػا عػػدا اال ػػؿ ااػػذم ءػػدنع ج ػره دا ػػؿ اا اػػد
اا زار"

1

ااخءاح االاا ء ااخػائح أاػه" :فػؿ ازئػر ؤقػت ءوػءـ نػع اا اػد ااػذم ءػزكره  24خػاع

كعرنت اظ

عاػػى األقػػؿ حءػػث خػ اب اازءػػارة "ااخػػفر" يفػػكف ػػف جػػؿ :اايرنءػػه اا ارحػ
ااد ارخ ػ

اادءاا ػ

ثوانء كخءاخء ".

2

اارءا ػ

ك ػػف جػػؿ ااوءػػاـ أع ػػاؿ عائاء ػ

كااخءاح عدة اكاع حخب اا لاءءر اايع
ااخػءاح االجي اعءػ

االبلجءػ

ااخ ػػءاح اا ءئءػ ػ
ااخػػءاح اارءا ػػء

اا ػػح

ق ػػال االطػػؿ

ح ػػكر ػػؤي رات اػػدكات عا ء ػ

افت را كيلي ر ءػـ اكاعرػا :ااخػءاح اادءاءػ

ااخػءاح

خػءاح ااخػءارات كااػدراجات خػءاح اا لػارض خػءاح اا ػؤي رات

ااخ ػػءاح االا ءػ ػ

خ ػػءاح ااخػ ػ اقات كاا ررجاا ػػات خ ػػءاح ااخ ػػفارم كاا غ ػػا رات

خػػءاح اايجػكاؿ خػػءاح اايخػػكؽ ااخػػءاح اايرنءرءػ

األثرء كاايارء ء ) ااخءاح ااشاطئء .

3

ااخػػءاح ااثوانءػ (ااخػػءاح

 -2أبعاد السياحة حسب المنظمة العالمية لمسياحة:

اػػـ يغفػػؿ اا اظ ػ االاا ء ػ ااخػػءاح اا لػػد االقي ػػادم اا شػػرم االجي ػػاعع كااثوػػانع ااخػػءاح

عاػػد

إعداد ااوااكف االاا ع أل بلقءات ااخءاح نع شػرر فيػك ر خػا  1999خػايءاغك (ااشػءاع) كااػذم
اص عاى اا ادئ االشر اايااء :
-

خاء

4

ااخءاح نع اايفاءـ ءف اإلاخاف كاا جي ع كاالحيراـ اا ي ادؿ ءار ا.

 -ااخءاح عا ؿ يا ء

خيدء .

 ااخءاح يشغؿ اايراث ااثوانع كاا شرم كيخاءـ نع إثرائه. ااخءاح اشاط ذك افل اا اد كاا خيو ؿ. ااي از ات اافاعاءف نع جاؿ اايا ء ااخءاحء . -ااحؽ نع ااخءاح (ااخءاح ااج ءع).

 حوكؽ االا اءف كاا خيث رءف نع اا ااع ااخءاحء . -يط ءؽ ادئ ااوااكف االاا ع أل بلقءات ااخءاح .

 1ؽّل ٞػجل اٌؼظ ،ُ١اٌَ١بؽخِ ،ىزجخ ى٘وام اٌْوق ،اٌمب٘وح.15 ٓ ،1996 ،
Gerard Guibilato: Economie Touristique, Delta et Spes, Suise, 1983 ,p10. 2
 3أّ٤ب ٛاٌَ١بٍ١خ ا ٟاٌؼبٌُ ِٓ ِٛلغ http://www.feedo.net/lifestyle/traveltripsrelaxation/tourismalloverworld.htm :ثزبه٠ـ-12 :
.2018-06
ِْ 4وٚع اٌزمو٠و ؽٛي َِبّ٘خ ِٓ أعً اػبكح رؾل٠ل اٌَ١بٍخ اٌَ١بؽ١خ اٌ١ٕٛٛخ Ŕاٌّغٌٍ اٌ ٟٕٛٛا٨لزٖبكٚ ٞا٨عزّبػ Ŕ ٟاٌلٚهح اٌَبكٍخ ػْو،
ٔٛاّجو.14 ٓ ، 2000 ،
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 -3أنواع السياحة:
ف ءف ءـ اكاع ااخءاح

ا ءاع:

1

* السياحة الدينية :يردؼ إاى زءارة األ افف اادءاء اا ودخ ااحج ك دال ااطوػكس اادءاءػ ( فػ
اا دءا اا اكرة ااودس كاافايءفاف).

ػػرل ا ارخػ رءا ػػايرـ اا ف ػػا ف ػػءد

* الســياحة الرياضــية :ءػػع إايوػػاؿ ااخػػائحءف إاػػى ػػبلد

األخ ػ اؾ كااحءكااػػات اا رء ػ كااغطػػس يحػػت اا ػػال كاايزحاػػؽ عاػػى ااجاءػػد كاايجػػدءؼ كااي ػػءـ نػػع
ااغا ات كاا حارم.

* ســـياحة المـــؤتمرات :يرػػدؼ إاػػى ح ػػكر اا ػػؤي رات كاااػػدكات كاالجي اعػػات االا ء ػ كاا راء ػ
االقي ادء ك ااخءاخء .

* الســياحة العالجيــة :يلي ػػر ػػف ػػءف ءػػـ ااخػػءاح اظ ػ ار اح ػػرءا نػػع ػػافف حػػددة ػػف االػػااـ
حءث ءوكـ را اا رءض ايكنءر االبلج ف األ راض اايع ءلااع ارا
اا رػػا اا ػػحع كغااءػػا اا ءػػاه اا لداء ػ ك األعشػػاب ااط ءلء ػ
اار ؿ كغءرءا اايع يي ءز لض اا

* الســـياحة التاريخيـــة :ء ػػع خػػءاح

ائص االبلجء .

يجه إاى اا ااطؽ يي ءػز

كاالءػػكف ااخػػا ا كح ا ػػات

ػػافف ااي ػػع ش ػػردت ح ػػداث يارء ءػ ػ

لءاػػ

خ ػػءاح اآلث ػػار

كاا لا د اايارء ء .

* ســـياحة الـــتعمم والتـــدريب :حء ػػث ءر ػػدؼ ػػف كرال ااخ ػػفر ااد ارخػ ػ ن ػػع ااجا ل ػػات كاا لاء ػػد ك
ااير ص ادكرات يلاء ء ك يدرء ء .

* السياحة الترفييية أو االصطيافين :كءع اايع ءراد ارا ااي يع اا ااخ ك ج ػاؿ ااط ءلػ األ ػر
ااذم ءاشأ ادءرـ اارغ اادائ

نع زءارة ءذه اا ااطؽ كااي يع را.

* الســياحة الفنيــة :كيفػػكف نػػع ااغااػػب اح ػػكر ااحفػػبلت اافاء ػ ك عػػركض األزءػػال ك ح ػػكر
اا خارح.

 -4مفيوم الخدمة السياحية:

يلرؼ اا د ات أارا "اااشاطات اايع يفكف غءر ادء ك غءػر ا كخػ كاايػع ء فػف يوػدء را شػفؿ
اف ؿ ك خيوؿ كيػكنر إشػ اع اارغ ػات كااحاجػات كاءخػت اا ػركرة ف يػري ط ػع ءػع ايػكج ك
د

رل كعاد يودءـ اا د

قد ال ءيطاب اوؿ اا افء ".

2

ِ 1ؾَٓ أؽّل اٌق١ٚو ،ٞاٌَ١بؽخ اٌج١ئ١خِ ،غّٛػخ إٌ ً١اٌّٖو٠خِٖ ،و .67 ٓ ،2005 ،
ِ2وٚاْ أث ٛهؽّخ ٚآفو ،ْٚرَ٠ٛك اٌقلِبد اٌَ١بؽ١خ ،كاه اٌجووخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ، 1ٛ ،ػّبْ-ا٤هكْ. 13ٓ ، 2001 ،
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رال ااخءاح عاى ف " :اا ايج ااخءاحع ع ارة عػف اػءط ػف عاا ػر غءػر يجااخػ يؤ ػذ

كع ر

خيوا عف ل را اا لض ايشفؿ االرض ااخءاحع اا حاع ك اادكاع كعاءه ناا ايج ااخػءاحع ءػك
ياؾ اا د

اايع يحوؽ رغ ات ااخكاح ثاال إقا يرـ كجكايرـ ااخءاحء ".

1

 -5أنواع الخدمات السياحية:

ءيفػػؽ ج ءػػع اافيػػاب كاا ػػاحثءف عاػػى ي ػػاءؼ اا ػػد ات ااخػػءاحء

نج ػػءلرـ ءرفػػزكف عاػػى اا ػػد ات

اايع يل ؿ عاى إش اع حاجات كرغ ات ااخائح ك اازائر عاػد قءا ػه ػاارحبلت ك ااجػكالت ااخػءاحء
ك اازءارات اادءاء

اذاؾ اإل فاف ي اءؼ اا د ات ااخءاحء

ا ءأيع:

2

 -خدمات النقل :كذاؾ ج ءع ا يش اه ءذه اا د ات ف اااوؿ اا رم كاا حرم كااجكم.

ب -خدمات السكن :كيش ؿ اافاادؽ أاكاعرا كااورل كاا دف ااخءاحء ك ءكت ااش اب...
ت -خدمات األطعمة والمشروبات :كيش ؿ ج ءع ا ءا ع حاج ااخءاح ف ااطلاـ كااشراب.
ث -خدمات التسمية والترفيو :كيش ؿ اا د ات اارءا ء كااثوانء كاالجي اعء كغءرءا.
ج -الخـــدمات المســـاعدة األخـــرى :كيشػ ػ ؿ ػػد ات اا ػػال كاافرر ػػال كاار ػػايؼ كاا ػػد ات اا ػػحء
كاادناع اا داع كاا ءاا

كاا د ات اا

ػرنء كغخػؿ اا بل ػس ك خػياز ات األ ػف كااط أاءاػ

كيكنءر كاقع ااخءارات ك د ات ااحبلق كااي كءر كاا رانؽ اا حء كاإلشارات اايك ءحء ...
.II

ماىية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السياحية:
 -1تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

نػػع ءػػذا اا جػػاؿ ظرػػرت االدءػػد ػػف اايلػػارءؼ اجرػػات كءءئػػات عاػػى اا خػػيكل ااحفػػك ع كاا ػػاص

يحدد اءء اا ؤخخات اا غءرة كاا يكخط

ك ف رز ءذه اايلارءؼ اذفر اءاع:

 تعريــف الكنفدراليــة العامــة لممؤسســات الصــغيرة والمتوســطة :اعي ػػدت اافافدرااء ػ االا ػ نػػعيلرءػػؼ ءػػذه اا ؤخخػػات عاػػى اا لػػاءءر اااكعءػ
ػػدءر اا ؤخخ ػ ءػػك اا شػػرؼ ش
كاإلجي اعء  ...اا ؤخخ

ػػءا ك طرءو ػ

إذ عرنيرػػا أارػػا ؤخخػػات ءفػػكف نءرػػا رئػػءس ك
اشػػر عاػػى يخػػءءر ااكظػػائؼ اا ااء ػ

ر ا فاف شفارا ااوااكاع.

3

اايواء ػ

٘ 1ل٠و ػجل اٌمبكهٚ ،الغ اٌَ١بؽخ ا ٟاٌغيائو ٚآابق رطٛه٘ب ،هٍبٌخ ِملِخ ِ ّٓٙزطٍجبد ّٔٙ ً١بكح اٌّبعَز١و ا ٟػٍ َٛاٌزَ١١و ،عبِؼخ اٌغيائو،
.2006-2005
 2آِبي وّبي ؽَٓ اٌجوىٔغ ،ٟفٍٛك ١ٌٚل عبٍُ اٌؼى ،ٍٟ١اكاهح اٌقطو ٚأصو٘ب ا ٟاٌقلِبد اٌَ١بؽ١خ ٚاٌفٕلل١خ ،ثؾش ِملَ اٌ ٝاٌّئرّو اٌؼٍّ ٟاٌلٌٟٚ
إٌَ ٞٛاٌَبثغ :اكاهح اٌّقبٛو ٚالزٖبك اٌّؼواخ ،عبِؼخ اٌي٠زٔٛخ ا٤هكٔ١خ ،ػّبْ ا٤هكْ  18-16أاو . 2007ً٠
3

Olivier Torres, des PME, daminos flamarinos France, 1999, p 16.
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 تعريــف منظمــة العمــل الدوليــة :يلػػرؼ اظ ػ اال ػػؿ اادكاء ػ اا ؤخخػػات اا ػػغءرة كاا يكخػػطأارا ي ـ كحدات

غءرة ااحجـ يايج خالا ك د ات ييأاؼ غاا ا ػف اجػءف خػيواءف ءل اػكف

احخا رـ اا اص نع اا ااطؽ ااح رء نع اا اداف اااا ء .

1

 تعريــف االتحــاد األوروبــي :عػػرؼ االيحػػاد األكرك ػػع اا ؤخخػػات اا ػػغءرة كاا يكخػػط نػػع نرءػػؿ 1996ايفػػاؽ لظػػـ ااػػدكؿ األع ػػال عاػػى ارػػا :ؤخخػػات ياػػيج خػػاع ك ػػد ات ر ػػا فػػاف
ش ػػفارا ااو ػػااكاع كيش ػػغؿ ػػف  1إا ػػى  250عا ػػؿ حء ػػث اا ؤخخػ ػ اا ػػغءرة ءػػع ااي ػػع يكان ػػؽ
لاءءر االخيوبلاء كيشغؿ قؿ ف  50عا ؿ كيحوؽ رقـ ع اؿ خاكم قؿ ػف  7اءػكف كرك
كح ءايرا ااخاكء ال ييجاكز  5اءكف كرك نػع حػءف اا ؤخخػات اا يكخػط ءػع ػدكرءا يكانػؽ
لاءءر االخيوبلاء كيشغؿ قؿ  250عا ؿ كيحوؽ رقـ ع ػاؿ خػاكم قػؿ ػف  40اءػكف كرك

كح ءايرا ااخاكء ال ييجاكز  27اءكف كرك.

 -2أىمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

ح يزاءد االءي اـ االاا ع اا ؤخخػات اا ػغءرة كاا يكخػط ءشػفؿ ظػاءرة النيػ اااظػر

اود

ػف

رز بل ح ءذا االءي اـ كاالفاخايه ءك ااا ك اافثءؼ كااكاخع نع عداد ءػذه اا ؤخخػات نػع ج ءػع
دكؿ االااـ حءث درفت ياػؾ ااػدكؿ ء ءيرػا كقػدريرا عاػى يحوءػؽ عكائػد اقي ػادء
إاى قكل ع ػؿ حوءوءػ ك ايجػ

جدءػ كيحكءارػا

ػف ػبلؿ اا راطرػا نػع حرفػ اإلايػاج كألارػا يوػكـ ااػدكر األخاخػع

كاا حػػرؾ اايا ءػ كاايشػػغءؿ كيخػػاءـ نػػع االخػػي داـ األ ثػػؿ اا ػكارد اا حاءػ ف ػػا ارػػا دكر احػػكظ نػػع
زءػػادة اااػػايج اا حاػػع اا ػػاـ كاا ػػادرات فػػذاؾ اايجدءػػد كاال يفػػار عػػبلكة عاػػى دكرءػػا نػػع اايفا ػػؿ ػػع
اا ؤخخات ااف ءرة ا
ااحااع.

2

نع ظؿ اايحكالت اايع ءشردءا اا حءط االقي ادم كااخءاخع كاالجي ػاعع

نإذا الحظاا عاى خ ءؿ اا ثاؿ االيحاد األكر ػع ااػذم ي يػع يجر ػ ااجحػ نػع ءػذا اا جػاؿ اجػد ف

عػػدد اا ؤخخػػات اا ػػغءرة كاا يكخػػط نء ػػا ءلػػادؿ  23.25اءػػكف ؤخخ ػ ( قػػؿ ػػف  250عا ػػؿ)
يشغؿ  ٪66ف ااءد االا ا ك ذاؾ يلي ر األداة األفثر اجاع نع يحوءؽ اايا ء االقي ادء كارخػال
رفائزءا كاخيلاب اخ ف ءرة ف ااءد االا ا

خيكءايرا اا ياف .

3

 1ػجل اٌوؽّبْ َ٠وة أؽّل ،رّٕ١خ اٌٖٕبػبد اٌٖغ١وح ِْٚى٩د رٍّٙ٠ٛب ،اٌلها اٌغبِؼ١خ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،اٍ٦ىٕله٠خ.17 ٓ ،1996 ،
2
OCDE, « perspectivesdel’ocdesurlespme », 2000, page 75.
3
OCDE , « perspectivesdel’ocdesurlespmeetl’entreprenariat », page 10.
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ءػػذه األء ء ػ اا ل ػ

ػػائص ءػػذه اا ؤخخػػات اا يلػػددة ء ء ػ

ػػف

اادكؿ ي حث نع ي اع طرؽ ككخائؿ ايطكءرءا كايجاكز عو ايرا اا يلددة ا
اايااء اارفائز اايع زادت ف ء ءيرا:
 -يحياج إاى اخيث ارات ا ف

1

وارا

يواخ ػ

ػػءف ج ءػػع

اا ااء

كنػع اااوػاط

ا يحياجه اا ؤخخات ااف رل ألارػا يلي ػد عاػى يفثءػؼ

اال ػػؿ عفػػس اا ؤخخػػات ااف ػػرل اايػػع يلي ػػد عاػػى يفثءػػؼ رس اا ػػاؿ ك يفافػ
واراػ ػ
ااك لء

ار ػػا ن ػػع ااف ءػ ػرة

ػػا ء ف ػػؼ اال ػػبل عا ػػى ءزااء ػػات اا ػػدكؿ اااا ءػ ػ

ا ف ػ اخػ ءا
ف ػػا ي ػػيبللـ ء ػػذه

ع اا اداف اايع يلااع ف قا اا كارد اا ااء .

 ييػػءح اافػػرص اج ءػػع ش ػرائح اا جي ػػع كاج ءػػع اا اػػاطؽ حءػػث ارػػـ دك ار نلػػاال ك ػػؤث ار نػػع اػػؽاايكازف االجي اعع كاالقي ادم.
 يكزءػع جغ ارنػع ءشػ ؿ ج ءػع اا اػػاطؽ (اا ػدف كاا اػػاطؽ اارءفءػ ) يخػػاءـ ػذاؾ نػػع يواءػؿ اافػكارؽااي فءض نع ااازكح اارءفع كيحوءؽ اايا ء اا يكازا نع اا جي ع.
 يخػػاءـ نػػع يحوءػػؽ اايفا ػػؿ ػػع اا ؤخخػػات ااف ػػرل حءػػث ء فػػف ف يوػػكـ اا ؤخخػػات اا ػػغءرةكاا يكخط إاياج إحيءاجػات خػياز ات اا ؤخخػات ااف ػرل ػف اا ػكارد األكاءػ ك اايػااع

ػدر

ايغذءيرا.
 -3آفاق تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر:
ايطػػكءر كيا ء ػ اا ؤخخػػات اا ػػغءرة كاا يكخػػط ء فػػف االعي ػػاد عاػػى ج كع ػ
اكجزءا نء اءاع:

2

ػػف االخػػيرايءجءات

أ -وضع استراتيجية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

يرػػدؼ ء ػػذه األ ءػ ػرة إا ػػى رن ػػع اافف ػػالة اإلاياجءػ ػ اوط ػػاع اا ؤخخػػات اا ػػغءرة كاا يكخػػط كيحدءث ػػه
كيطكءل ػػه اءج ػػارم اا خ ػػيجدات ااحدءثػ ػ

حء ػػث ء ػػؤدم ء ػػذا اايح ػػدءث إا ػػى زء ػػادة اإلاي ػػاج كي ف ػػءض

اايفااءؼ كرنع ااجكدة كاألر اح ك اايااع ء
كحػػدات جدءػػدة نػػع جػػاالت حػػددة

ح فثر قدرة عاى اا اانخ كءيـ ذاػؾ ػف ػبلؿ إقا ػ

يػػارة عػػف طرءػػؽ إد ػػاؿ ااػػاظـ ااحدءثػ كاا يطػػكرة نػػع اإلايػػاج

كاإلدارة كاعادة يكجءه اا كارد إاى اا جاالت كاألاشط اايع يي يػع ػااا ك .كيريفػز ءػذه االخػيرايءجء

عاى اا ادئ اايااء :

 يحدءث اا ايجات اايع يايجرا اا ؤخخات اا غءرة كاا يكخط . يحدءث ناكف اإلاياج عف طرءؽ ا يءار اايفاكاكجءا اا بلئ . 1ثٓ ٍٛؾخ ٍٕ١ؾخِ ،ؼ ّٟٛثٛػ ،َ٩اٌلػُ اٌّبٌٌٍّ ٟئٍَبد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ ٚكٚه٘ب ا ٟاٌمٚبم ػٍ ٝاٌجطبٌخ ،اٌٍّزم ٝاٌل ٌٟٚؽٛي ِزطٍجبد رؤً٘١
اٌّئٍَبد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ ا ٟاٌلٚي اٌؼوث١خ.335 ٓ ،
ٔ 2بع ٟثٓ ؽَِ ،ٓ١يا٠ب اٍ٦زضّبه ا ٟاٌّْوٚػبد اٌٖغ١وح ٚآابق رط٠ٛو٘ب ا ٟاٌغيائوٍِ ،زم ٝك ٌٟٚؽٛي رّ ً٠ٛاٌّْوٚػبد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ
ٚرط٠ٛو كٚه٘ب ا ٟا٦لزٖبك٠بد اٌّغبهث١خ ،عبِؼخ اوؽبد ػجبً ٍط١ف ،اٌغيائو ..351-350 ٓ ،2004 ،
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 -يحدءث األخااءب اإلدارء نع جاؿ اايخكءؽ كاايدرءب.

ب -توفير بيئة مالئمة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

إف كجكد اا ءئ اا بلئ

ءك شرط خاخػع ايا ءػ اا ؤخخػات اا ػغءرة كاا يكخػط

كعاءػه نػإف ففػالة

يافءػػذ ءػػذه االخػػيرايءجء ءيكقػػؼ إاػػى حػػد ف ءػػر عاػػى كجػػكد اءػػاف ؤخػػس بلئػػـ ك يفا ػػؿ ءحػػءط رػػذه
اا ؤخخػػات اارعاء ػ كاالءي ػػاـ كءل ػػؿ عاػػى رنػػع خػػيكل دائرػػا ف ػػا ءا غػػع ي ػكانر ءئ ػ
جاالت

بلئ ػ نػػع

ياف .

ت -استراتيجية التجديد التكنولوجي:

يردؼ ءذه االخيرايءجء إاى دعـ ااودرات ااياانخء اافاء اا ؤخخات
ياؼ اال ط ار ات اا حي ا

كرة خي رة غػرض كاجرػ

ف اا حءط كاايع ف شػأارا اايػأثءر خػا ا عاػى قػدريرا ااياانخػء

كال

ءفكف ااردؼ ف اايجدءد دك ػا يا ءػ ح ػ اا ؤخخػ ااخػكقء ك اارنػع ػف خػيكل ر احرػا ػؿ قػد
ءفكف ااردؼ ءك ااحفاظ عاى ااك ع ااحااع اا ؤخخػ
كيحيؿ اخيرايءجء اايجدءد فاف اا دارة
ءاػ ػ ض نءر ػػا كا ػػذا

ا ػ إذا فااػت يكاجررػا يردءػدات ػاازكاؿ

ف اخيرايءجءات اا ؤخخػ ذاػؾ ألارػا يلي ػر ااواػب ااػذم

ػػحى اايجدء ػػد ء ػػا ار اخ ػػيرايءجءا ال ف ػػر ا ػػه نر ػػك ااخػ ػ ءؿ ااكحء ػػد ارن ػػع ااو ػػدرة

ااياانخػػء اا ؤخخ ػ كابلقي ػػاد ففػػؿ كعاءػػه ءجػػب ف ءفػػكف اايجدءػػد شػػا بل م ف ءش ػ ؿ
ااجكااب اا ري ط إدارة اا ؤخخ

ياػػؼ

اايجدءد نع اا ايجػات اايجدءػد نػع اال اءػات اايجدءػد ااياظء ػع

اايجدءد نع اا كارد اا شرء .

العولمة والتنمية السياحية:

.III

يلد ااخءاح حد ظاءر االكا

ف بلؿ حرج ااخءاح ع ر االااـ كياوارـ اا خػي ر كفػذاؾ

ألف ااخػػءاح ءػػع اػػكع ػػف ااي ػػادؿ ااثوػػانع ااػػذم ء فػػف ااشػػلكب كااػػدكؿ ػػف لرن ػ ثوانػػات كعػػادات

شػػلكب

ػػرل ك ػػافف

ػػرل كعاءػػه نػػإف ءػػذا االي ػػاؿ اا اشػػر ك ااغءػػر اا اشػػر اؤلنػراد ءواػػؿ ػػف

اافػكارؽ ااثوانءػ كجلػػؿ االدءػػد ػػف األنػراد عاػػى عاػػـ ثوانػ اآل ػرءف ف ػػا يل ػػؿ ااخػػءاح عاػػى د ػػج
اا اػػاطؽ ااخػػءاحء
يدعءـ ااخءاح االكا ػ

ػ ف األا ػػاط ااثوانءػ االاا ءػ

كءكجػػد نػػع ااكاقػػع االدءػػد ػػف األ ثاػ اايػػع ي ػػءف

فيوػدءـ ك ءػؿ اافاػادؽ إاػى يوػدءـ ااكج ػات ااخػائدة نػع ػبلد اااشػأة كءػذا نػع

اا راحؿ االكاى ف اايطكءر ااخءاحع ثـ ع ااكقت ءيلكد ااخكاح عاػى فػؿ اا ػأفكالت اا كجػكدة نػع

اا اد اا

ءؼ كيلي د االدءػد ػف دكؿ االػااـ ااثااػث نػع ي طءطرػا ااخػءاحع عاػى

ار ج ف اا بلد اا كاػدة ااخػءاح

ػرال ككا ػلع

ػ ااا ااجػاح اا شػركع ااخػءاحع كاالخػيلاا اا لػدات كاايجرءػزات

ف اادكؿ اايع ءأيع ارا ءؤالل ااخءاح فيكنءر ااخءارات كغءرءا.
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رنع لءف كعاءه نإف دكؿ اا و د

كءلي د اااشاط ااخءاحع عاى اااشاط ااخءاحع عاى اشاط

ااخءاحع يل ؿ عاى كجكد اكؾ ااظرة كجكدة نع اادكؿ اايع ءأيع ارا ااخكاح فاا اؾ االر ع
ااذم ءكجد اه نركع نع دكؿ االااـ.
ك ف اا ظاءر اايع يؤفد يبلزـ ااخءاح كاالكا
االايشار ااكاخع ا طاعـ األفبلت ااخرءل
» «Quickنرك ظرر ف ظاءر االكا
ف اادكؿ.

كفذاؾ ف عكا ؿ يأثءر االكا
كثكرة اا لاك ات اايع
اا لاك ات اادكاء

األ رءفء

ف طاعـ » «Macdonaldك طاعـ

اإل ان إاى اكاع اافاادؽ االاا ء اا ايشرة نع االدءد

ا ك كيطكر اظ

عاا ء يدعـ ااخءاح

حت عاد طراؼ

ثر زدكج عاى االكا

نبل د ف يثار اا شفبلت

ع ك ا ك لض اا وا د ااخءاحء

ثؿ اظـ اايكزءع االاا ء

ا ع اا خي د ءف ااحخا ات اآلاء

كيو ءر اا خانات كيخرءؿ ااخفر كااي ادؿ.

ء فف ف ءفكف ااخءاح
ااع رخ ااء

ا ءبلحظ نع االدءد ف دكؿ االااـ كءك

1

خا ءا ك إءجا ءا

كش ف

اعي ار ف ااخءاح

ك ا ءف بلد اا اشأ ااخءاحع كاايع يلد غاء

كاايع يي ءز اخ ءا اافور ءذا ف شأاه ف ءثءر اا راعات

ك ا ف حءث ءء ا اادكؿ ااغاء كاا يود

عاى اادكؿ اااا ء

كءء ا ج اعات عاى

رل

كءذا ا ءيطا ؽ ع اآلثار ااخا ء االكا .
كيلد كرك ا اا اد األكؿ نع االااـ ف حءث اا اشأ ااخءاحع ك ف حءث فكاه خكؽ خءاحع كذاؾ
 ٪58ف عكائد ااخءاح االاا ء

حخب إح الات خا  2002كي ثؿ ااوارة األكرك ء اخ

ك ٪18افؿ ف آخءا كاا حءط اارادم كاخ  ٪17اؤل ءرفيءف ك ٪4اااخ اوارة إنرءوءا كفذا ٪3
ااشرؽ األكخط كع ك ا نود اري ط
نرع ذاؾ ء ا

األ رف دؿ االكا

ف اااشاط ااخءاحع إذ اجدءا عاى ق

طاح االكا

ك ا أ رءفا حيى خ اءا اا لض

اال ااخءاح االاا ء

إذ ا قاراا ااحجـ اا يح ؿ عاءه

اادكؿ كءزءد د ؿ ااكالءات اا يحدة األ رءفء عاى د ؿ

فؿ ف دكؿ فادا كاااخ ات كااءكااف كيرفءا كاا فخءؾ كءكاغ فكاغ ك خيرااءا كخكءخ ار جي لءف

كذاؾ خا .2001
.IV

2

التحديات التي تواجو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عصر العولمة:

رغـ فؿ ا ءواؿ عف

ءزات اا ؤخخات اا غءرة كاا يكخط

إقا يرا إال اه نع افس ااكقت يثار يكاءف كاخل

كعاى احك ءرغب اافثءر نع

ف اا شفبلت اايع قد يلءؽ ؿ يحد ف إ فااء

ِ 1ؾّل ِلؽذ عبثو ،عغواا١خ اٌَ١بؽخ ٚاٌزو٠ٚظِ ،ىزجخ أ٤غٍ ٛاٌّٖو٠خ ،اٌمب٘وح ،اٌطجؼخ ا .55 ٓ ،2004 ،ٌٝٚ٤
2ل٠ٛله اٌ٠ٛيح "،اٌَ١بؽخ ِٓ ِٕظٛه الزٖبكٍ ٚ ٞجً رول١زٙب ا ٟاٌغيائو" ،عبِؼخ اٌغيائو ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛا٨لزٖبك٠خ  ٚػٍ َٛاٌزَ١١و ،رقٖٔ رؾًٍ١
الزٖبكِ ،ٞنآهح ِبعَز١و .66 ٓ ،2002 ،
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ااطبلؽ ءذه اا شركعات كي ياؼ ءذه اا شفبلت ف حءث شديرا ك طكريرا ك دل يأثءرءا عاى
خار ءذه اا شركعات كيردءدءا اكجكدءا كاحي االت ا كءا كءلي ر اايلرؼ عاءرا

ار

إلءجاد ن ؿ ااخ ؿ كااكخائؿ ا لااجيرا كء فف يا ءص ءذه اايحدءات نع اااواط اايااء :

1

ركرءا

 )1ثورة المعمومات والتطور التكنولوجي:

حت ثكرة اا لاك ات ي ثؿ األخاس اا ادم اااظاـ االقي ادم ااجدءد إذ ارا يالب دك ار
حكرءا نع يشفءاه ك حرؾ اايغءءر نع ج ءع جزائه كاادالا اايع يلفخرا

رجات ثكرة

اا لاك ات اااخ ألخكاؽ االااـ.

 )2التجارة اإللكترونية:

إف ثكرة االي االت قد اغت اا خانات ك

ح ااف ال اإلافيركاع خكقا ك ر ا اا لرف

نف

بلاه ء فف اا ياجرة حكؿ االااـ عف طرءؽ إاشال  Shop-Onف ا ء فف شرال م شعل ك
اا حث عف م شعل ف بلؿ االايواؿ ف ااخكؽ اا ادم إاى ااخكؽ اارق ع كءك ا ءطاؽ عاءه
اايجارة اإلافيركاء كءذا ال ءلاع إاغال ااخكؽ اا ادم كافف ظركر ااخكؽ اارق ع ء ثؿ إ ان
درج ف ءرة ف اا ركا ااياكءع نع ءئ األع اؿ عاى اا خيكل اافكاع اظ ار ازءادة عدد األخكاؽ

كاال بلل.

 )3عاممية الجودة:
يريب عف ازدءاد اا اانخ االاا ء ظركر ا ءلرؼ

يطا ات ااجكدة كذاؾ ف جؿ يرذءب

اايجارة االاا ء عاى احك ءحانظ عاى اريوال خيكل ا ءيداكؿ نءرا ك اشكل ااجكدة االاا ء
حت فؿ شرادات ااجكدة اا اكح
يلد

ثا

فياح اااواذ اؤلخكاؽ االاا ء

ف اظ ات عاا ء اايكحءد ااوءاخع ثؿ اإلءزك » «ISO
ك ع ذاؾ اجد ف عدد اا ؤخخات

حازت عاى ءذه ااشرادة »  « ISOال ييلدل نع ااجزائر  154ؤخخ
ك ف اا ي

ا نءرا ااف ءرة اايع

م ا ءلادؿ 0.0046

ارا نع اااشاط اإلاياجع ال ييلدل  7ؤخخات.

 )4عالمية التجارة:

خلت دكؿ االااـ إاى يكخءع دائرة اايجارة اادكاء كجلارا عاا ء
االيفاقء االاا ء اايجارة كاايلرءف ااج رفء كاايع حات حارا اظ

كاايع يردؼ إاى يحرءر اايجارة االاا ء

ك

كذاؾ ف

بلؿ إاشال

اايجارة االاا ء نع 1998

ف خاخء يحرءر يجارة ااخاع اا ااعء كاازراعء

كفذا يحرءر اا د ات اإل ان إاى اا افء ااففرء ...إات.
 )5تحدي ثورة المعموماتية:
 1اٌْو٠ف ثمخ ،اٌّئٍَبد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخِ ،غٍخ اٌؼٍ َٛا٦عزّبػ١خ ٚأَ٦بٔ١خ ،اٌؼلك اٚ٤ي ،اٌّووي اٌغبِؼ ٟاٌؼوث ٟاٌزجَ ٟرجَخ اٌغيائو،2007 ،
ٓ .55
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يش ػ ػػءر اا ػ ػػدالئؿ عا ػ ػػى ف ااخػ ػ ػ

اا ػ ػػارزة ااو ػ ػػرف ااكاح ػ ػػد كاالشػ ػ ػرءف ء ػ ػػع اا لاك ايءػ ػ ػ

كيؤف ػ ػػد

حاث Romerأف اا لاك ات خيشفؿ عا ر إاياجع جدءد خػءيكنر عاػى عاا ػر اإلايػاج األ ػرل
اايواءدءػ (اال ػػؿ كرس اا ػػاؿ كااياظػػءـ) كخي ػ ح االا ػػر ااحاخػػـ نػػع ااا ػػك اإلقي ػػادم ااحػػدءث
ػػاـ كج ػػكب االعي ػػاد عا ػػى يفاكاكجء ػػا اإلع ػػبلـ

كء ػػذا ػػا ء ػػع اا ؤخخ ػػات اا ػػغءرة كاا يكخ ػػط

كاالي ػػاؿ ككخ ػػائارا اا يود ػ ػ و ػػد يكخ ػػءع كيط ػػكءر ػػد ايرا ػػا ءحو ػػؽ ااي ػػأقاـ ػػع االحيءاج ػػات
اا خيو اء اا يلا اءف لرا.

 )6التحديات الخاصة بالموارد األولية :كيي ثؿ نع:
 عدـ اايظاـ يدنؽ اا كاد األكاء الدـ ااوػدرة عاػى اانخػ اا ؤخخػات ااف ءػرة نػع ااح ػكؿ عاءرػا
ك ا ياؾ اايع ءكجد طاب عاؿ عاءرا كاالرض ارا حدكد؛
 شرال اا ؤخخات اا غءرة كاا يكخط اا كاد األكاء ف ءات حدكدة خ ب اريفاع فافيرا؛
 ال ءكجد ءااؾ
.V

اف ا خيكل جكدة اا راد األكاء ا لؼ ااودرة نع ااخءطرة كنػع اايفػاكض ػع

اا كردءف كءذا ءلكد ا حدكدء ااف ءات اا شياة وارا

ع اا ؤخخات ااف ءرة.

دور ومساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير القطاع السياحي في الجزائر:

يالب اا ؤخخات اا غءرة كاا يكخط دك ار ءا ا نع اااركض اقي ادءات اادكؿ ذاؾ اظ ار االدد
اارائؿ ػف ءػذه اا ؤخخػات اقي ػاد م دكاػ
ػػف اا ؤخخػػات كاظ ػ ار ء ػػا اا

ػؼ إاػى ذاػؾ عػدد اال ااػ ااػذم ءشػيغؿ رػذا اااػكع

ك ػػءات اايػػع يي ءػػز رػػا ػػف ركا ػ كعػػدـ يأثرءػػا شػػفؿ ف ءػػر

اايغءرات االقي ادء ااف رل ك ء ا خركا يخءءرءا ...إات.
كن ػػع ظ ػػؿ اايغءػ ػرات االقي ػػادء ااجارءػ ػ ن ػػع اال ػػااـ كن ػػع ظ ػػؿ اا ػ ػ اـ ااج ازئ ػػر إا ػػى اا اظ ػ ػ

االاا ء اايجػارة كا ار رػا عوػد ااشػراف

ػع االيحػاد األكرك ػع اا ػر ااػذم ءلاػع يحرءػر اايجػارة كااغػال

اارخكـ ااج رفء ا ؤخخات اادكؿ األع ػال نػع اا اظ ػ االاا ءػ اايجػارة كاػدكؿ االيحػاد األكرك ػع
ػ ػ ح ػػاـ ء ػػذه اا ؤخخػػات ج اػ ػ

ػػف اايح ػػدءات عا ػػى اا ػػلءد اا حا ػػع كاا ػػدكاع كال ػػؿ ء ػػـ ء ػػذه

اايحػػدءات ءػػك اا اانخ ػ ك اػػه ال ػػد عاػػى اا ؤخخػػات اا ػػغءرة كاا يكخػػط ااجزائرء ػ ف يجرػػز افخػػرا
ااكقػػكؼ نػػع كجػػه ءػػذه اايردءػػدات كءجػػب عاءرػػا ف يكخػػع جػػاؿ ع اارػػا اءش ػ ؿ

االقي ػػادء

ياػػؼ األاشػػط

ءػػف ءظرػػر ااوطػػاع ااخػػءاحع ػػف ػػرز ااوطاعػػات اايػػع ءجػػب اايشػػجءع عاػػى ح اءيرػػا

يا ءيرا كحخف اخيغبلارا ا داـ ءخاءـ دكر نلاؿ نع اا ػدا ءؿ اا حاءػ
ااػػذم ءػػؤثر كءيػػأثر ج ءػػع األاشػػط االقي ػػادء

اازراعء ػ

نااخػءاح يلػد ذاػؾ اااشػاط

اا ػػااعء كفػػذا اا د ايء ػ خ ػكال طرءو ػ

اش ػرة نػػع اا طػػاعـ اافاػػادؽ اااوػػؿ أاكاعػػه كاالي ػػاؿ كغءػػر اا اش ػرة ػػف ػػبلؿ يحرءػػؾ عجا ػ
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اإلايػػاج اايشػػغءؿ كاايجػػارة كغءرءػػا اػػذاؾ ءلػػد ػػف ػػءف األاشػػط ذات األء ءػ عاػػى اا ػػلءد اا حاػػع
كاا ارجع.
ن ػػاارغـ ػػف ف ااج ازئػػر يز ػػر ثػػركات خػػءاحء ءائا ػ يجلارػػا ؤءا ػ فثػػر ػػف غءرءػػا نػػع
اا غػػرب االر ػػع ااف ءػػر ا فاايرػػا اا ي ءػزة عاػػى
ااط ءلػػع ااف ءػػر ء وػػى قطػػاع ااخػػءاح

ػػلءد ااخػػءاح اادكاءػ افػػف ػػاارغـ ػػف ذاػػؾ اار ػػءد

اخػػءا ك ر ػػبل

اايع ي فاه ف خاءرة حرفػ ااخػءاح اادكاءػ

ػػا جلاػػه ااءػػكـ ءفيوػػر إاػػى االاا ػػر األخاخػػء

ا ػ ك ف ااخػءاح ثػركة ال يػزكؿ عفػس اا حركقػات

ػػف حءػػث نػػرص ااشػػغؿ اإل ػػان إاػػى اا ػػدا ءؿ اايػػع ء فػػف يح ػػءارا ػػف

ااخءاحء .

ياػػؼ االخػػيث ارات

إف يػػأ ر ااخػػءاح نػػع بلداػػا ءػػك يح ػػءؿ حا ػػؿ اايػػأ ر ااػػذم يي ءػػز ػػه فػػؿ ااوطاعػػات
االقي ػػادء األ ػػرل ااػ بلد ألف فػػؿ ايجػػات ءايػػه ااوطاعػػات خػػاكئرا ك حاخػػارا ي ػػب حي ػػا نػػع
قطاع ااخءاح

ااشعل ااذم ءجلؿ ءذا األ ءر رآة يػالفس نءرػا

ػح االقي ػاد ااػكطاع كك ػلء

اا جي ػع ااج ازئػرم ففػؿ ءػذه ااك ػلء يفشػؼ ف ااج ازئػر ك ػاارغـ ػف
اا يػػاز إال ارػػا ال يح ػػؿ إال عاػػى ح ػ
نع بلداا كجدت افخرا اـ ج كع

زكارػا ااخػءاحع ااط ءلػػع

ػػغءرة جػػدا ػػف اا ػكارد اا ااءػ ااخػػكؽ اادكاءػ ااخػػءاح

ف ااوءكد اا لءو اايع خاء ت نع يأ ر ااخػءاح كاالخػيث ار

ااخػءاحع ا ػ اػذفر ػف ءارػا يذ ػذب ااخػكؽ ااكطاءػ كاالريفػاع اافػاحش اؤلخػلار غءػاب االطػار
اايش ػرءلع نػػع جػػاؿ ااخػػءاح
خاخػ ػػا ػ ػػع

كااوااكاء .

اوػػص اا ػػد ات اا ود ػ

ػػع عػػدـ يفءػػؼ اظػػاـ اااوػػؿ ااجػػكم كاا ػػرم

ػ ػػركرءات ااخػ ػػءاح ك ػ ػػلؼ جػ ػػاؿ اايرقءػ ػ كاإلعػ ػػبلـ إ ػ ػػان إاػ ػػى اااوػ ػػائص اايواء ػ ػ

كءذا ا يأفداا اه ف بلؿ ايائج الدة دراخات حػكؿ اا ؤخخػات اا ػغءرة كاا يكخػط كعبلقيػه
ااوطاع ااخءاحع نع ااجزائر حءث ا ت إاى ج كع
-

ف ااايائج اايع يي ثؿ ء را نء اءاع:

1

ػػازاؿ إاػػى حػػد ااءػػكـ اػػـ ياوػػى اا ؤخخػػات اا ػػغءرة كاا يكخػػط يلرءفػػا دقءوػػا ءيفػػؽ عاءػػه ج ءػػع
اادكؿ ءذا اا بلؼ خ ه فثرة ااي اءاات اا كجكدة ػءف ءػذه ااػدكؿ ك ػءف عػدة جػاالت فػا يبلؼ
درج ااا ك كياكع األاشط االقي ادء اإل ػان إاػى يلػدد لػاءءر ااي ػاءؼ ػف دكاػ أل ػرل

إال ف ءػػذا اػػـ ء اػػع ػػف كجػػكد لػػض اايجػػارب اايػػع خػػلت جاءػػدة إلءجػػاد ي ػػكر ءلطػػع
كا ح اخ ءا حكؿ فركـ اا ؤخخات اا غءرة كاا يكخط .

٘ 1ل٠و ػجل اٌمبكهٚ ،الغ اٌَ١بؽخ ثبٌغيائو ٚآابق رطٛه٘بِ ،نووح ِبعَز١و غ١و ِْٕٛهح ،وٍ١خ اٌزَ١١و ،عبِؼخ اٌغيائو .76 ٓ ،2006 ،

293

ػػكرة

مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102

حت اا ؤخخات اا غءرة كاا يكخط يالػب دك ار حكرءػا نػع اقي ػادءات ااػدكؿ اا يطػكرة

 -اود

ػػاااظر إا ػػى خ ػػاء يرا اافلااػ ػ ن ػػع دن ػػع عجاػ ػ اايا ءػ ػ االقي ػػادء كاالجي اعءػ ػ ااش ػػعل اا ػػذم
االفس عاى خيكل يطكر ءذه اادكؿ.
 يلد ااخءاح خػءؼ ذك حػدءف نػإذا فػاف اخػيغبلؿ اا ػكارد ااط ءلءػ كاإل فااءػات اخػيغبلال عوبلاءػافااػػت ارػػا نكائػػد كذاػػؾ ءفػػكف نػػع
ف ػػاإلنراط ن ػػع اخ ػػيغبلؿ ااط ءلػ ػ
ءح اكف ثوان غءر بلئ

ػػااح اا جي ػػع االقي ػػادم

ػػا إذا فػػاف االخػػيغبلؿ عش ػكائع

ااخػ ػ اح ااخ ػػءاح األجاا ػػب اا ػػذءف ءح ا ػػكف ػ ػراض لدءػ ػ ك

ااد كؿ نخءفكف اه االفاس خا ع عاى اا اد اا

 -ء ػػارس اااش ػػاط ااخ ػػءاحع ػػف ط ػػرؼ اا ؤخخ ػػات االقي ػػادء

ءؼ.

ار ػػا اا ػػغءرة كاا يكخ ػػط ااي ػػع

يش ػػرؼ عا ػػى يو ػػدءـ اا ا ػػيج ااخ ػػءاحع ااخ ػػائح ػػف ػػبلؿ كف ػػاالت ااخ ػػءاح كاألخ ػػفار دكاكء ػػف
كج لءات

طاعـ كناادؽ.

 ءكجد ءااؾ عدة يردءدات يكاجه ءذه اا ؤخخات نعااخءاحع

ف

ا

ياؼ ااوطاعات

ف عا

كنع ااوطاع

نع حءف ي وى اافرص اا يكاجدة ارذه اا ؤخخات ف اا ػلب االخػيفادة

ارا اارغـ ف األء ء اايع ءي يع را قطاع اا د ات نع ااجزائر.

 يشرؼ دءرءات ااخءاح عاى يرقء كيطكءر ااوطاع ااخءاحع إاى جااب اا ؤخخات االقي ػادءااف ء ػرة ارػػا كاا ػػغءرة كاا يكخػػط

ءػػذه األ ء ػرة يلػػد

غءػػر ف خػػاء

ػػئءا

كءػػذا ػػا ءؤفػػده

يكزءػػع اا ؤخخػػات اا ػػغءرة كاا يكخػػط ااجزائرءػ عاػػى ااوطاعػػات االقي ػػادء إذ ف ط ءلػ ءػػذا
اايكزءع ءخي لد نفرة خاء

 -إف اخػ

خػػاء

ءذه اا ؤخخات نع يطكءر ااوطاع ااخءاحع.

اا ؤخخػػات اا ػػغءرة كاا يكخػػط ااخػػءاحء اخػ

حػػدكدة كءػػذا ارجػػع اط ءليرػػا

(رخ اارا حج را ثوانيرا) نفكف اشط اايا ء كاايطكءر يلي د

ف خاخػء نػع ءػذا ااوطػاع

عاى اايرقء كاايركءج ااذم ءيطاب ءزااءات لي رة ءذا ا اـ ءفف إ فاف ياؾ اا ؤخخات يػكنءره
كء ػػذا حخ ػػب خ ػػئكاءرا ا ػ ػ ن ػػع ظ ػػؿ غء ػػاب اااش ػػاط اايرق ػػكم كاايركءج ػػع ااوط ػػاع ااخ ػػءاحع
.VI

ااجزائرم

ف عا

كعاى خيكل ااكالء

ف

.

ا

واقع السياحة الجزائرية وآفاق تنميتيا من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

ف د ارخػػياا اكاقػػع ااخػػءاح كآنػػاؽ يا ءيرػػا خ ػكال عاػػى اا خػػيكل ااػػكطاع ك حيػػى عاػػى اا ػػلءد
ااػػدكاع ظرػػرت ااػػا ف ااخػػءاح

ػ حت ظػػاءرة دكاءػ

ػ

ال ء فػػف يجاءارػػا ءػػذا ػػاااظر الػػدة

عكا ػػؿ ارػػا االخػػيورار األ اػػع كاايطػػكر نػػع كخػػائؿ اااوػػؿ كاالي ػػاالت نأ ػ حت ااخػػءاح ااءػػكـ
طا ػػا احػػا ػػف طااػػب اإلاخػػاف ااحػػدءث اايل ءػػر عػػف اايغءءػػر ك ػػد ت اا اظ ػػات كااػػدكؿ يرػػيـ ػػا

ءلرؼ

ااع ااخءاح ك ارت ااخءاح حد ااخ ؿ احؿ اا شفبلت االقي ػادء االدءػد ػف ااػدكؿ.
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"

ك ػػا ف ااوطػػاع ااخػػءاحع ال ءحيػػاج شػػفؿ ف ءػػر إاػػى االاػػكـ كاايواءػػات عاػػى غ ػرار ااوطاعػػات

االقي ػػادء األ ػػرل ءػػذا ػػا خػػرؿ عاػػى ااػػدكؿ اااا ء ػ إ فااء ػ يطػػكءر ءػػذا ااوطػػاع ك اانخ ػ ااػػدكؿ
كااجزائر لاء نع ءذا اا جاؿ إذ ءجب عاءرا إعطال ء ءػ فثػر ااوطػاع ااخػءاحع ألارػا

اا يود

ي ا ػػؾ إ فااء ػػات ال ءخ ػػيراف ر ػػا إال ف طاقير ػػا غء ػػر خ ػػيغا ش ػػفؿ فا ػػؿ ء ػػذا اجل ػػؿ ااوط ػػاع
ااخ ػػءاحع ااج ازئ ػػرم ءي ػ ػ ط ن ػػع ش ػػافؿ عدء ػػدة ػػاارغـ ػػف قء ػػاـ ااخ ػػاطات ااجزائرءػ ػ ل ػػدة ػػادرات
ايطكءر ااوطاع دلا ف ءثاؽ ااخءاح اخا  1966كااػذم ءلػد ا اػ ا اػال ااخءاخػء ااخػءاحء نػع
ااج ازئػػر ثػػـ جػػال لػػده اا ططػػات ااكطاءػ اايػػع حووػػت ايػػائج ء فػػف ك ػػفرا اإلءجا ءػ
لء ػػدة ع ػػف يطا ػػات ااخ ػػكؽ ااخ ػػءاحء االاا ءػ ػ

افارػػا وءػػت

ك ل ػػد االافي ػػاح االقي ػػادم اا ػػذم عرني ػػه ااج ازئ ػػر

كااخػلع ابلا ػ اـ اا اظ ػ االاا ءػ اايجػػارة يػػـ إ ػدار اا زءػػد ػػف اايشػرءلات كااوػكااءف اايػػع يحفػػز
عاى االخيث ار نع ااوطاع ااخءاحع ااجزائرم".
 -1معوقات السياحة الجزائرية:

1

2

 عدـ كجكد اخيرايءجء كا ح ايطػكءر ااوطػاع ااخػءاحع كذاػؾ اي اػع ااج ازئػر خءاخػ اا ػااعاتاا

ػػال كاايػػع ييطاػػب ػكاؿ ف ءػرة اجاػػب اايجرءػزات كاا لػػدات كفػػاف اظػػر ااوطػػاع ااخػػءاحع

أاه قطاع ثااكم.
 خكل يخءءر اا ؤخخات ااخءاحء كاافادقءػع اءات ااي كءؿ اا زءا اال ك ء

كءػك اػايج خاخػا عػف اايػد ؿ ااف ءػر اادكاػ

كاري ػاط

ك لد االجز ااذم عرنيه ءذه اا ؤخخػات قا ػت اادكاػ

ػاح

االخيوبلاء اا ؤخخات اال ك ء ااجزائرء .

 غءاب يشرءلات كقكااءف يحؿ شفؿ االوار ااخءاحع كاف كجدت نرع غءر ط و . عػػدـ كجػػكد ي كءػػؿ فػػانع اا شػػارءع االخػػيث ارء نػػع اا جػػاؿ ااخػػءاحع ػػاارغـ ػػف قءػػاـ اادكا ػج كع

ف اإلجرالات ايحفءز اا خيث رءف افارا وءت لءدة عف اا خيكل اا طاكب.

 غءاب ثوان خءاحء ادل اا كاطاءف ااجزائرءءف كذاؾ راجع ااظػركؼ اا ػلخااءب يركءجء

ف جر

ػف جرػ

كغءػاب

رل.

 -2بعض الحمول لمنيوض بالقطاع السياحي الجزائري:
ف جؿ اااركض ااوطاع ااخءاحع ااجزائرم
اا ػػد ات كيحخػػءف

ف بلؿ يطكءر طاقات االخيو اؿ كيرقءػ اكعءػ

ػػكرة ااج ازئػػر نػػع اا حانػػؿ اادكاء ػ

قا ػػت ااخػػاطات ااجزائرء ػ يخػػطءر ػ ار ج

ا ا ػػكغ ء ػػذه األء ػػداؼ كي ثا ػػت ن ػػع را ػػا ج اايط ػػكءر آلن ػػاؽ  2010كايءجػ ػ اايغءػ ػرات ااي ػػع يلرنر ػػا
 1ػجل اٌغجبه عجبه ،ٞاٌَ١بٍخ اٌَ١بؽ١خ ا ٟاٌغيائو ِ ،2025-2009نووح ِبعَز١و غ١و ِْٕٛهح ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ ،عبِؼخ اٌغيائوٓ ،2009 ،
 .98
 2وٛاُ فبٌل ،أّ٘١خ اٌَ١بؽخ ا ٟرً اٌزؾ٨ٛد ا٨لزٖبك٠خ ؽبٌخ اٌغيائو ،أٛوٚؽخ كوزٛهاٖ ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛا٨لزٖبك٠خ ٚػٍ َٛاٌزَ١١و ،عبِؼخ اٌغيائو،
.122 ٓ ،2004

295

مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102

األخ ػكاؽ االاا ء ػ

ػػركرة يطػػكءر اا راػػا ج ااخػػا ؽ يحػػت اخػػـ اخػػيرايءجء

رت ااخػػاطات ااجزائرء ػ

ااخػػءاح ااجزائرءػ آلنػػاؽ  2013كااػػذم رخػػـ لػػااـ ااخءاخػ ااخػػءاحء ااجزائرءػ إاػػى غاءػ 2013
كافػػف اا واراػ

ػػع لػػض ااػػدكؿ اا جػػاكرة كجػػداا ػػأف ءػػذه االخػػيرايءجء اػػف يلطػػع ااوطػػاع ااخػػءاحع

ااجزائرم فاايػه ااحوءوءػ ف خػاءـ نػع يفلءػؿ اااشػاط االقي ػادم ااج ازئػرم ك اػالا عاػى ذاػؾ ء فااػا
اقيراح لض ااحاكؿ اايع يي ثؿ نء اءاع:

1

 ءجب إعطال ااوطاع ااخءاحع ء ء ال يوؿ عف اقع ااوطاعات األ رل. -ي

ادء ك شرء

ءص إ فااء

ايطكءر ااوطاع.

ا

 إ دار اا زءد ف اايحفءزات االخيث ارء كاإلعفالات اا رء ء .ص نع ي كءؿ االخيث ار ااخءاحء .

 -إاشال اؾ ي

 يشػػجءع اايلػػاكف كااشػراف نػػع اا جػػاؿ ااخػػءاحع كذاػػؾ ػػف ػػبلؿ راجلػ قػكااءف االخػػيث ار نػػعااوطاع ااخءاحع كجلارا فثر ركا اجاب اا خيث رءف.
ػ ػػركرة يشػ ػػجءع ااوطػ ػػاع اا ػ ػػاص ابلخػ ػػيث ار نػ ػػع اا جػ ػػاؿ ااخػ ػػءاحع كي وػ ػػى اادكا ػ ػ ف ارقػ ػػب

-

اا شارءع.

 إرخال ثوان خءاحء ادل اا جي ع ااجزائرم ايشجءع ااخءاح اادا اءيكانؽ ءف ااخكاح اا حاءءف كاألجااب ف جر
 -اويػػرح إد ػػاؿ ػػادة ااير ء ػ ااخػػءاحء

ف جر

ك ف جػؿ إءجػاد

رل.

ك ػػادة ااخػػءاح اا ءئء ػ نػػع اا وػػررات ااير كء ػ كاالقي ػػاد

ااخءاحع نع ااجا ل .

 -ءج ػػب عا ػػى اادكاػ ػ االءي ػػاـ ػػاا اى اايحيءػ ػ كيح ػػدءثرا

ك ػػا ااط ػػرؽ اا ط ػػارات كااخ ػػفؾ

ااحدءدء  ...إات.
ءػ ار اأ ػػؿ ف ييحػػكؿ ااج ازئػػر إاػػى ق اػ ااخ ػكاح كيفػػكف ارػػا فااػ
ااخػءاح ااجركءػ كاالاا ءػ

كيفػػكف ااخػءاح

خػػاء

ر كقػ

حاءػػا كدكاءػػا ياػػانس

نلاءػ نػػع اايا ءػ االقي ػػادء ك ػدءبل اقي ػػادءا

نلاء ػػا كء ػػذا ا ػػف ءفي ػػب ا ػػه اااج ػػاح إال يظ ػػانر جر ػػكد ااج ء ػػع كاارغ ػ ػ اافلاءػ ػ ن ػػع يط ػػكءر ااوط ػػاع
كاا ػ ار

نػػع يافءػػذ اا شػػارءع اا خػػطرة ايا ءػ ااوطػػاع ااخػػءاحع كعػػدـ ااكقػػكع نػػع األ طػػال ااخػػا و

اإل ػػان إاػػى ي

ػػءص إء ػرادات ااء ػ

لي ػرة ا لػػث شػػارءع اا اػػى اايحيء ػ

اافادقع كااخءاحع.

ٔ 1فٌ اٌّوعغ اٌَبثك .125 ٓ ،
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خاتمة:
حءح ف ااجزائر يز ر ثركات خءاحء ءائا
االر ع ااف ءػر ا فاايرػا اا ي ءػزة عاػى

يجلارا ؤءا فثػر ػف غءرءػا نػع اا غػرب

ػلءد ااخػءاح اادكاءػ كالخػيو اؿ نػكاج ػف ااخػءاح األجااػب

افف اارغـ ف ذاؾ اار ءد ااط ءلع ااف ءر وع قطاع ااخءاح

اخءا ك ر بل

إاػػى االاا ػػر األخاخػػء اايػػع ي فاػػه ػػف خػػاءرة حرفػ ااخػػءاح اادكاءػ

ا جلاه ااءكـ ءفيور

ا ػ ك ف ااخػػءاح ثػػركة ال

ي ػػزكؿ عف ػػس اا حركق ػػات كء ػػع ث ػػرل ػػف اا حركق ػػات ػػف حء ػػث ن ػػرص ااش ػػغؿ ك اإل ػػان إا ػػى
اا دا ءؿ اايع ء فف يح ءارا ف

ياؼ االخيث ارات ااخءاحء .

كااشػػعل األفءػػد ءػػك ف يػػأ ر ااخػػءاح نػػع بلداػػا ءػػك يح ػػءؿ حا ػػؿ اايػػأ ر ااػػذم يي ءػػز ػػه فػػؿ

ااوطاعات االقي ادء األ رل اا بلد ألف فؿ ايكجات ءايه ااوطاعػات خػاكئرا ك حاخػارا ي ػب
حي ا نع قطاع ااخءاح

ااشعل ااذم ءجلػؿ ءػذا األ ءػر ػرآة يػالفس نءػه

ػح االقي ػاد ااػكطاع

كك لء اا جي ع ااجزائرم ففؿ.
ءذه ااك لء يفشؼ ف ااجزائر ك اارغـ ف

زكارا ااخءاحع ااط ءلع اا ياز إال ارػا ال يح ػؿ

إال عاى ح

غءرة جدا ف اا ػكارد اا ااءػ ااخػكؽ اادكاءػ ااخػءاح اايػع يرػء ف عاءرػا شػ ف

اافا ػػادؽ اادكاءػ ػ

كن ػػع ء ػػذا اإلط ػػار ال ءفكيا ػػا ااي ػػذفءر ف ااخ ػػءاح ن ػػع بلدا ػػا كج ػػدت افخ ػػرا ػػاـ

ج كع

ف ااوءكد اا لءو اايع خاء ت نع يأ ر ااخءاح كاالخيث ار ااخءاحع ا

ػف

اػذفر ارػا

يذ ػػذب ااخػػكؽ ااكطاء ػ كاالريفػػاع اافػػاحش اؤلخػػلار غءػػاب اإلطػػار اايش ػرءلع نػػع جػػاؿ ااخػػءاح
اوػػص اا ػػد ات اا ود ػ

ػػع عػػدـ يفءػػؼ اظػػاـ اااوػػؿ ااجػػكم كاا ػػرم خاخػػا ػػع

ك لؼ جاؿ اايرقء كاإلعبلف إ ان إاى اااوائص اايواء كااوااكاء .
كءل ػػد يخ ػػاءط

ػػركرءات ااخػػءاح

ػػكل د ارخ ػػياا عا ػػى اااش ػػاط ااخ ػػءاحع ااج ازئػػػرم جػػػال فكا ػػه ءل ػػد ػػػف ػػػرز

ااوطاعات اايع ءجب اايشجءع عاى ح اءيرا يا ءيرا ك وائرا اداـ ءخاءـ ػدكر نلػاؿ نػع اازءػادة نػع
اا دا ءؿ اا حاء  .نفع ااكقت ااراءف اػـ يلػد ااػدكؿ يففػر نػع اا ػكرد ااجدءػد ابلقي ػاد إا ػا

ػ حت

يففر نع اا كرد ااجدءد كاادائـ ااذم يخيطءع ف بلاه اال إخيرايءجء يا كءػ ااػد ؿ ااػكطف .ن ػثبل

اااشػػاط ااخػػءاحع اا ػذم ء ػػارس ػػف طػػرؼ اا ؤخخػػات االقي ػػادء

ارػػا اا ػػغءرة كاا يكخػػط اايػػع

يشرؼ عاى يودءـ اا ايكج ااخءاحع ااخائح ف بلؿ كفاالت ااخػءاح كاألخػفار دكاكءػف كج لءػات
ط ػػاعـ كنا ػػادؽ ألف اا ؤخخ ػػات االقي ػػادء عا ػػى ا ػػيبلؼ اكاعر ػػا (ف ءػ ػرة ك ػػغءرة ك يكخ ػػط )
يشػػرؼ عاػػى اااشػػاط ااخػػءاحع خ ػكال شػػفؿ اشػػر ػػف ػػبلؿ ناػػادؽ كفػػاالت ااخػػءاح كاألخػػفار
ك طاعـ ك غءر اشر ف بلؿ ؤخخات اااوؿ كاا كا بلت كاالي اؿ.
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حاكا ػ ػ ائلحاط ػ ػ فػ ػػؿ جكااػ ػػب اا ك ػ ػػكع نػ ػػع حػ ػػدكد اإلشػ ػػفااء

اوػ ػػد فااػ ػػت ءػ ػػذه ااد ارخ ػ ػ

اا طركحػ كحخػػب اا لاك ػػات كاا لطءػػات اا يػػكنرة كاايػػع فااػػا ااح ػػكؿ عاءرػا إال ف ءػػذا اػػـ ءفػػف
فاا اظ ار اشخاع اا ك كع كثراله ااففرم فكاه ءدرس جػاا ءف ء ػا ااخػءاح كاا ؤخخػات اا ػغءرة
كاا يكخػػط ك ػػف ءػػذا اا اطاػػؽ اػػكد اقيػراح لػػض اا كا ػػءع اايػػع ء فػػف ف يفػػكف كا ػػءع اد ارخػػات
خيو اء :
 -يخكءؽ اا د ات ااخءاحء

ف طرؼ اا ؤخخات اا غءرة كاا يكخط

 -ااوطاع ااخءاحع نع ظؿ

ططات اايا ء ااشا ا ااجزائر

 كاقع كآناؽ ااخءاح اادءاء نع اادكؿ االر ء .قائمة المراجع:

 .1ح د ااجبلد ااي طءط ااخءاحع كاا ءئع ءف اااظرء كاايط ءؽ عااـ اافياب ط ل األكاى ااواءرة .1988
 .2اا رزاج ػػع آ ػػاؿ ف ػػاؿ حخ ػػف
كاافادقءػ

األرداء

ا ػػكد كاء ػػد جاخ ػػـ االفءا ػػع ( )2007إدارة اا ط ػػر ك ثرء ػػا ن ػػع اا ػػد ات ااخ ػػءاحء

حػػث وػػدـ إاػػى اا ػػؤي ر االا ػػع ااػػدكاع ااخػػاكم ااخػػا ع :إدارة اا ػػاطر كاقي ػػاد اا لرنػ

ع اف األردف.

جا ػ االاػػكـ االجي اعء ػ كاإلاخػػااء

 .3ااش ػرءؼ و ػ ( )2007اا ؤخخػػات اا ػػغءرة كاا يكخػػط

جا لػ اازءيكاػ

االػػدد األكؿ اا رفػػز

ااجا لع االر ع ااي خع ي خ ااجزائر.

 .4ف طاح

اءح

لكشع كعبلـ اادعـ اا ااع اا ؤخخػات اا ػغءرة كاا يكخػط كدكرءػا نػع ااو ػال عاػى اا طااػ

اا ايوى اادكاع حكؿ يطا ات يأءءؿ اا ؤخخات اا غءرة كاا يكخط نع اادكؿ االر ء .

 .5ح دم ع د االظءـ ( )1996ااخءاح

في زءرال ااشرؽ ااواءرة.

 .6ع ػػد ااج ػػار ج ػػارم ( )2009ااخءاخ ػ ااخػػءاحء نػػع ااج ازئػػر 2025-2009
االاكـ ااخءاخء

ػػذفرة اجخػػيءر غءػػر اشػػكرة فاء ػ

جا ل ااجزائر.

 .7ع د اارح اف ءخرب ح د ( )1996يا ءػ اا ػااعات اا ػغءرة ك شػفبلت ي كءارػا ااػدار ااجا لءػ اااشػر كاايكزءػع
اإلخفادرء .

 .8قكءػدر ااػكءزة ( )2002ااخػءاح
.9

االقي ادء كعاكـ اايخءءر ي
حخف ح د اا

ػف اظػكر اقي ػادم خػ ؿ يرقءيرػا نػع ااج ازئػر" جا لػ ااج ازئػر فاءػ االاػكـ
ص يحاءؿ اقي ادم

ءرم ( )2005ااخءاح اا ءئء

ذفرة اجخيءر.

ج كع اااءؿ اا

 .10ح د دحت جا ر ( )2004جغرانء ااخءاح كاايركءج
 .11ركاف ك رح

كآ ركف ( )2001يخكءؽ اا د ات ااخءاحء

 .12ااجع ف حخءف ()2004

رء

في األاجاك اا

ر.
رء

ااواءرة ااط ل األكاى.

دار اا رف اااشر كاايكزءع ط 1ع اف-األردف.

زاءا االخيث ار نع اا شركعات اا ػغءرة كآنػاؽ يطكءرءػا نػع ااج ازئػر

ي كءػػؿ اا شػػركعات اا ػػغءرة كاا يكخػػط كيطػػكءر دكرءػػا نػػع االقي ػػادءات اا غار ءػ

ااجزائر.
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 .13ف ػكاش ااػػد ( )2004ء ء ػ ااخػػءاح نػػع ظػػؿ اايح ػكالت االقي ػػادء حاا ػ ااج ازئػػر طركح ػ دفيػػكراه فاء ػ االاػػكـ
االقي ادء كعاكـ اايخءءر جا ل ااجزائر.

 .14ءػػدءر ع ػػد ااوػػادر ( )2006كاقػػع ااخػػءاح نػػع ااج ازئػػر كآنػػاؽ يطكرءػػا رخػػاا
اا اجخيءر نع عاكـ اايخءءر جا ل ااجزائر.

 .15ش ػػركع اايورء ػػر ح ػػكؿ خ ػػاء

ود ػ

ػ ف يطا ػػات اءػػؿ شػػرادة

ػػف ج ػػؿ إع ػػادة يحدء ػػد ااخءاخػ ػ ااخ ػػءاحء ااكطاءػ ػ – اا جا ػػس اا ػػكطاع االقي ػػادم

كاالجي اعع – اادكرة ااخادخ عشر اكن ر(.)2000
»16. OCDE)2000(,«perspectivesdel’OCDEsurlespme.
»17. OCDE)2000(,«perspectivesdel’OCDEsurlespmeetl’entreprenariat.
18. Olivier Torres, des PME (1999),Daminos Flamarinos France .
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تفعيل عممية إبداع المنتج بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
باعتماد مدخل المشاركة بالمعرفة

دراسة ميدانية
Activate the process of product innovation in small and
medium-sized enterprises
By adopting knowledge sharing
A field study

د .فتحي زرنيز  :دكتوراه العموم ،أستاذ محاضر ،جامعة باجي مختار -عنابة-
الجزائر
ممخص:
يردؼ ءذه اادراخ اايلرؼ عاى كاقع اا شارف

اا لرن ك دل خاء يرا نع يفلءؿ ع اء إ داع اا ايج عاى

خيكل اا ؤخخ اا غءرة كاا يكخط  -ؤخخ »  «EFAMACا كذجا-

ع حاكا ااكقكؼ عاى

ياؼ

االكا ؿ اايع ف شأارا يفلءؿ ك ااحد ف ذاؾ ف اظكر اي ااع يفاعاع.

كايحوءؽ ءداؼ اادراخ اشي ؿ جي ع اادراخ عاى فان ع اؿ اا ؤخخ كاا ودر عددءـ ػ ( )47فردة كذاؾ

اخيل اؿ خاكب اا خح ااشا ؿ اعي ادا عاى اا ارج ااك فع كاخي ارة االخي ءاف فأداة اج ع اا ءااات كقد
ا ت اادراخ إاى ف اا ؤخخ يلااع ف عدة

خاء يرا نع يفلءؿ ع اء إ داع اا ايج

لك ات كعراقءؿ يلءؽ ع اء

ك ع ذاؾ اا س كجكد لض اا ارخات اايع ي ب نع إطار اا شارف

اا لرن كاايع يلفس االخيلداد اااخ ع كااوا اء اا ا كخ

كاالخيفادة ارا نع اااركض ل اء إ داع اا ايج.
الكممات الدالة :اا لرن

شارف اا لرن

شارف اا لرن كيحد ف إ فااء

ف ق ؿ ع اؿ اا ؤخخ اي اع اا شارف

اا لرن

اإل داع إ داع اا ايج.

Abstract :
This study aims to determine the role of knowledge sharing in the process of innovation
of new products at the level of small and medium-sized enterprises (SMEs) - the case of
« EFAMAC »-, in order to determine the various factors entangled from a
communication point of view. .
And to achieve the objectives, this study concerned all the workforce of the company
which is in number (47) based on the descriptive method and using the general survey.
300

مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102
This study contributed to the fact that this company has deficits in terms of
knowledge sharing, which had a negative impact on the contribution of knowledge
sharing in the process of innovation of new products at the level of this company.
However, there has been a trend among the company's staff towards the adoption of
knowledge sharing in the innovation of new products, with the presence of some
behaviors and practices that reinforce this operation.
Key words: knowledge, knowledge sharing, innovation, new product innovation.

مقدمة:
إف اايغءرات ااحا ا

عاى

خيكل اااظاـ االقي ادم االاا ع

اا ؤخخات اا غءرة كاا يكخط فأحد وك ايه األخاخء

حءث

رزت ااكجكد ااحوءوع

حى االءي اـ اا خي ر يطكءرءا

ااردؼ اارئءخع اادكؿ إذ يلي ر اا ؤخخات اا غءرة كاا يكخط

رف از ا وؿ اا رارات اافاء

كاإلاياجء كاايخكءوء  ...ف ا ارا يلي ر ء ا رف از ائل داع كاال يفار.
كاظ ار اط ءل اا ؤخخات اا غءرة كاا يكخط نإف اال ؿ عاى يفكءف قاعدة

كاجر يحدءات حءطرا (اشيداد اا اانخ

ا

ي فارا ف

ادرة اا كارد اايغءر نع طا ات ااز ائف اا فاض

ااطاب اريفاع اايفااءؼ  )...اف ءفكف نلاال إال إذا ااطاوت ف كاردءا اادا اء ك األ ص
كجكدايرا اا لرنء كجلات ارا

د ار ا ءزيرا ااياانخء

ءذه اا لرن اايع ااد جت ع اا رارات

اإلاخااء ايكاد قدرات اإل داع كاال يفار كءع ااودرات اايع يخي دـ خاخا نع ي

ءـ كيطكءر

ايجات قادرة عاى ااياانس كيطكءر طرؽ إاياج ناعا ارذه اا ايجات ااءءؾ عف إ داع كا يفار

خؿ

فض اايفااءؼ كيحخءف ااجكدة كااي ءز اعي ارءا ف ءـ االخيرايءجءات ااياانخء نع

االقي اد ااحااع " اقي اد اا لرن ".
إشكالية الدراسة وتساؤالتيا:
يلي ر اا ؤخخات اا غءرة كاا يكخط

ف قكل دكات اايا ء االقي ادء

ك حد ءـ االاا ر

االخيرايءجء نع ع اءات اايا ء كاايطكر االقي ادم نع لظـ اادكؿ ا ا يؤدءه ف دكار ءا

نع جاالت اإلاياج كااد ؿ ك اؽ نرص اال ؿ ...غءر ف قءا را رذا اادكر ري ط ودريرا عاى
اإل داع كاال يفار ااذم ءشفؿ حد ءـ االاا ر اافاعا نع ياشءط ءذه اا ؤخخات كيا ءيرا
كيطكءرءا اايفءؼ إءجا ا ع يطا ات اا ءئ االقي ادء ااحااء

كفث

حى اا حث كاايففءر

نع اجع ااخ ؿ اافاعا ايطكءر ااودرات اإل داعء ارذه اا ؤخخات ار ال فر اه كذاؾ ف بلؿ
ي اع ااطرؽ كاألخااءب اا ااخ كنؽ طر كاظـ عا ء يخ ح يا ء كيحفءز ااودرات اإل داعء ارذه
اا ؤخخات ك األ ص " شارف اا لرن ".
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فدت اافثءر ف اا حكث عاى االري اط ااوكم ءف اا شارف
االبلق

فثر عاى خيكل اا ؤخخات اا غءرة كاا يكخط

ك رف از ا وؿ اا رارات كااودرات...
ااودرات ااففرء اا ؤخخ
اا لرن اايع يشفؿ قء

اا لرن كاإل داع كي رز ءذه

اعي ارءا

حءث ءوكـ اإل داع عاى نفرة خاخء

كءذا االخيث ار ءلاع نع جكءره إدارة لرن
خاخء اا ؤخخ

إال إذا رفزت عاى شارف اا لرن

د ار ائل داع كاال يفار
ا نع عوكؿ األنراد ياؾ

ف ا ف اإل داع اف ءيحوؽ

أشفاارا اا رءح كاا

اء

ؤداءا االخيث ار نع

خيكل عاؿ نع اا ؤخخ

كذاؾ اال ؿ عاى افيخاب

كافيشاؼ اا لرن ااجدءدة كيداكارا كا انيرا اا زكف اا لرنع اا ؤخخ اييـ

اآل رءف إذ ءج ع االدءد ف اا احثءف عاى ف اا شارف
اا كجكدات اا ا كخ كغءر اا ا كخ

شارفيرا

ع

اا لرن يدعـ ااجركد ابلخيفادة ف

ا ءحفز اإل داع كءركج اا لرن ااوائ

فأخاس اؤلنفار

ااجدءدة اايع يخ ح يحخءف جكدة ااخاع كاا د ات اايع يود را اا ؤخخ كي فءض فاف اإلاياج
كزءادة كاألر اح كعاى ءذا األخاس

ح ءاظر ائل داع عاى اه ع اء يحكءؿ اا لرن ااجدءدة

إاى ايجات ك د ات جدءدة .
ك ف ءذا اا اطاؽ

ح ا از ا عاى اا ؤخخات اا غءرة كاا يكخط إءجاد ي كر جدءد ا خيكل

األدال اا طاكب ارا كاال ؿ عاى ي اع اا شارف اا لرن ق د االخيفادة ف إءجا ءايرا نع اؽ
ا

ااظركؼ اا خاعدة عاى اإل داع كاال يفار ااحفاظ عاى قكيرا ك وائرا كاخي رارءا

كف

اا شفبلت اايع يل ؼ اا ؤخخات ااءكـ ال يلكد إاى عدـ ففالة االا اءف كاا ا يلكد إاى األخااءب
اإلدارء اا ي ل اايع ييرؾ كارد اا لرن اايع ي يافرا غءر إدارة اارغـ ف ء ءيرا.
نفع ااكقت ااذم ايجرت نءه االدءد ف اادراخات إاى ك ؼ كيحاءؿ االبلق

ءف اا شارف

اا لرن كاال داع اـ ءيح ألغا را ا ي ار ءذه االبلق كقءاخرا ع اءا عاى اارغـ ف ف كاقع ءئ

نلاد ا ييغءر األخكاؽ كءزداد

االع اؿ ااءكـ ءؤفد ف اا لرن ءع اا

در األفءد اا ءزة ااياانخء

عدد اا اانخءف كييوادـ اا ايجات خرع

يكاد اا ؤخخات ااااجح اا لرن ااجدءدة اخي رار ثـ يوكـ

اشرءا كيجخءدءا عاى احك خرءع نع ايجات ك د ات جدءدة كي دع اخي رار.
ف ءذا اا اطاؽ كاظ ار اؤلء ء اا ااغ اايع ءحيارا ك كعع " شارف اا لرن " ك"اإل داع" نع
حءاة اا ؤخخات يحاكؿ ءذه اادراخ يخاءط اا كل عاى ط ءل االبلق اايع ير ط ءف ءاذءف
اا يغءرءف ا ا ارا ف ثر عاى دال كياانخء اا ؤخخات ك األ ص اا غءرة كاا يكخط
ؤخخ »  « EFAMACا كذجا -كءك ا ال ر عاه اايخاؤؿ االاـ اايااع:
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 فءؼ ء فف ف يخاءـ شارف اا لرن نع يفلءؿ ع اء إ داع اا ايج عاى خيكل ؤخخ» « EFAMAC

كءيفرع عف ءذا اايخاؤؿ االاـ اايخاؤالت اافرعء اايااء :
 -فءؼ يخاءـ اا شارف

اا لرن نع ي كر ك إءجاد نفار إ داعء ا ايجات جدءدة عاى

خيكل ؤخخ » « EFAMAC

 -فءؼ يخاءـ اا شارف

اا لرن نع يجخءد نفرة اا ايج نع رض ااكاقع عاى خيكل

ؤخخ » « EFAMAC

مبررات الدراسة:

يـ ا يءار ءذا اا ك كع الدة خ اب اذفر ارا:
• قا اادراخات كاا حكث اايع ييااكؿ إ فااء يدعءـ كيلزءز ع اء اإل داع نع اا ؤخخات
اا غءرة كاا يكخط االعي اد عاى اا شارف اا لرن عاى اا خيكل ااكطاع.
•

اال ؿ عاى اايل ؽ نع دراخ االبلق

ءف اا شارف

اا لرن كع اء إ داع اا ايج نع

اا ؤخخ اا غءرة كاا يكخط اا يكخط اعي ارءا جزل ءاـ كال غاى عاه نع ع اء يطكءر
م ؤخخ كيا ءيرا ك ءاف اءجا ءات اا شارف

اا لرن نع ع اء إ داع اا ايج ك دل

خاء يرا نع رخـ خيو ؿ اا ؤخخ كااحفاظ عاى يكازارا كاخي رارءا.
•

حاج ءذا اا جاؿ ا زءد ف اادراخات األفادء ء عاى درج فانء

ف اادق

ردؼ

ااك كؿ إاى ايائج عا ء ء فف يل ء را كاالخيفادة ارا.
أىداف الدراسة:
يردؼ ءذه اادراخ اػػ:
-

اايكعء

أء ء اا شارف

اا لرن نع اا ؤخخات اا غءرة كاا يكخط

ااجااب اـ ءأ ذ حظه ف االءي اـ ف جااب اا ؤخخات ااكطاء

ااجااب اذ نيرة كادءه
-

رة طكءا نع ءذا اا جاؿ.

يك ءح ء ء اا شارف

ا

ف ءذا

لفس ااغرب ااذم يا ه ارذا

اا لرن نع جاؿ يطكءر اا ؤخخات ك ءاف دكرءا نع يفلءؿ

ع اء إ داع اا ايجات.
-

دراخ كيحاءؿ ااكاقع ااحااع اا شارف اا لرن ك دل خاء يرا نع يدعءـ ع اء إ داع اا ايج

نع اا ؤخخات اا غءرة كاا يكخط ااكطاء ك ءـ االكائؽ اايع ي ادنرا.
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 -يكعء اا واكاءف أء ء

شارف اا لرن كا راز دكرءا نع

خيكل اا ؤخخات اا غءرة كاا يكخط

وؿ كيا ء ااودرات اإل داعء عاى

كيك ءح ااخ ؿ ااففءا يحوءؽ ذاؾ.

المفاىيم اإلجرائية لمدراسة:
 المعرفة :ءع فؿ شفاؿ اا لرن اايع ييلا ؿ را اا ؤخخك ف يلا ارـ ع اا ءئ اا حءط

اا ؤخخ

كاايع يايج عف يفاعؿ نرادءا

حءث ييشفؿ ءذه اا لرن

ف اايجارب اا رات

اايكجرات اا لاك ات اا رارات ااو اررات ...اايع يفكف ااواعدة ااففرء اايع يكجه كياظـ فان

اااشاطات اا ؤخخ
نءرا ا ء

كاايع يالب دكر ءاـ نع رخـ خار ااا ك اا ؤخخ كيكجءه

ياؼ اال اءات

ف اا وال كاالخي رار.

 مشاركة المعرفة :ع اء اشر ي ادؿ كيواخـ اا لرن ءف األش اص ااذءف ءحياجكارا نع ااكقتاا ااخب ف جؿ ااوءاـ اا راـ اا كفا ارـ.
 -اإلبداع :ءك ج كع

ف األنفار ااجدءدة كاا فءدة اايع يل ؿ عاى يطكءر ك يحخءف ك ع ك

اؽ ايج ك حؿ شفؿ لءف.

 إبداع المنتج :ءك اال اء اايع ييفءؼ كج را اا ؤخخايجات جدءدة ك يحخءف ايجات قائ

ع اايغءرات نع ءئيرا ف بلؿ يودءـ

اخي رار.

المؤسسة الصغيرة والمتوسطة :ءع فؿ ؤخخ إاياج خاع ك د ات حءث اايع ال ءيجاكز عدد
ع اارا  250عا بل.
متغيرات الدراسة:
الشكل ( :)1متغيرات الدراسة

متغير تابع

متغير مستقل

عممية ابداع المنتج

المشاركة بالمعرفة

 -تصور/ايجاد أفكار

األساليب

لمنتجات جديدة.

والممارسات

 تجسيد فكرة المنتج فيأرض الواقع.

المصدر :ف إعداد اا احث
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 األدب النظري لمدراسة:
أوال :مشاركة المعرفة
 -1ماىية المشاركة بالمعرفة:
يلد اا شارف اا لرن

ف حدث اا فاءءـ اإلدارء اايع حظءت اءي اـ يزاءد ف ق ػؿ اا ػاحثءف

ك ؤخخػػات األع ػػاؿ اػػذ داء ػ ااوػػرف ااحػػادم كاالش ػرءف إذ يلي ػػر اا لرن ػ اا كجػػكد ااجػػكءرم ااػػذم
ءػػؤدم إاػػى اجػػاح دكرة ع ػػاؿ اا ؤخخػػات كااػػذم دل إاػػى يحكءػػؿ ءئػ األع ػػاؿ ػػف اقي ػػاد يواءػػدم
إاى اقي اد حدءث قائـ عاى نفرة اخيث ار اا لرن نع اخي دا ات فءدة.
إف اا لرنػ ك ػػفرا كجػػكدا يػػزداد االخػػي داـ كاا شػػارف
ػػءف األنػراد يا ػػك كييلػػاظـ اػػدل فػػؿ ػػارـ

ك ي ػػادؿ األنفػػار كاا ػرات كاا رػػارات

ػا ءجلػػؿ اا ؤخخػ يل ػػؿ ج ءػػع نرادءػػا ك وػػكة اا ػزءج

اافاػػع اا لرن ػ اا ياح ػ كاا يكاػػدة عاػػى خػػيكاءا إذ يلي ػػر اا شػػارف اا لرن ػ ك ك ػػلرا نػػع إطػػار
اظػاـ كاجػرالات يخػ ح يكزءلرػا كيواخػ را عاػػى فانػ اا ري ػءف رػػا ػ ار حءكءػا اا ؤخخػ اايػػع ي ياػػؾ
ءذه اا لرن

اا

حءث ءؤدم ذاؾ إاى اخيفادة فؿ ف اه عبلق را ك أم جػزل ارػا ك ػف ث ػ يحوءػؽ
ناشػػر اا لرن ػ خػػءؤدم إاػػى يط ءػػؽ اا لرن ػ اا بلئ ػ نػػع اا كقػػؼ اا ااخػػب كنػػع

ػػاح االا ػ

ااكقت اا ااخب.
راجل ػ األد ءػػات اا يلاو ػ اا شػػارف اا لرن ػ نإاػػه ء فػػف ااي ءءػػز ػػءف ثػػبلث ( )03يكجرػػات

خاخء نع يلرءؼ ءذا اا فركـ:

 االتجاه األول :ءػرل ركاد ءػذا االيجػاه ف اا شػارف اا لرنػ يشػءر خػاط إاػى نفػرة اايكا ػؿك إءجػػاد ركا ػػط ػػءف

ييلػػدل فكارػػا ع اءػ
اا لرن

ف اا

ػػدر اا لرنػ ك ياوءرػػا ءػػف ءػػيـ اااظػػر إاػػى اا شػػارف اا لرنػ عاػػى ارػػا ال

طءػ ك ي اداءػ

()1

كنػػع ءػػذا ااخػػءاؽ يلػػرؼ شػػارف اا لرنػ عاػػى ارػػا " اوػػؿ

در إاى اا خيو ؿ كءذا اايلرءػؼ قػد ءفخػر ػأف شػارف اا لرنػ ءػع ع اءػ ايجػاه

كاحد يوكد إاى افل نرد كاحد"

()2

.

 -االتجاه الثاني :ط وا ارذا االيجاه نإف اا شارف

اا لرن يشءر إاى عفس ا يااكاه االيجاه

األكؿ ي ا ا ذاؾ ف اا لرن يزءد قء يرا عاد ا ييـ شارفيرا ع اآل رءف
ااطرنءف كفا ا زاد عدد األنراد اا لاءءف نع ءذه اال اء فا ا زادت قء

ا ءوكد إاى افل
اا لرن

كعاى ءذا

Caroline Marion,Nathalie houlfort, « Transfert de connaissances issues de la recherche en éducation: situation -1
globale, défis et perspectives » , Nouveaux cahiers de la recherche en éducation, vol. 18, n° 2, 2015, P 69.
-2اٌّغ ٘١أؽّل روو ،ٟرمبٍُ اٌّؼواخ ا ٟاٌغبِؼبد ا٤هكٔ١خ:كهاٍخ ِ١لأ١خِ ،نووح ِملِخ ٌّٕٙ ً١بكح اٌّبعَز١و ،عبِؼخ اٌ١وِٛن ،ا٨هكْٓ ،2011 ،
 .17
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االخاس اعي ر  hoofmadاايشارؾ اا لرنع " أاه ع اء ي ادؿ كيواخـ اا لارؼ ءف ج كع

ف

االا اءف كاايع يؤدم إاى اؽ لارؼ ياظء ء جدءدة"( .)1كنع ءذا اا دد فد Hensley Brown
عاى اا لد اايفاعاع ال اء اا شارف

اا لرن

دكف األ ذ لءف االعي ار االاا ر اا

ءف اعي ر اه ال ء فف يلرءؼ اا شارف
در اا لرن

اء اايفاعؿ كءع :

اا لرن

اا حيكل اا يشارؾ

ه اا ياوع قاكات االي اؿ شفؿ االي اؿ اا لي د ( اعي اره خاس اايفاعؿ) ااكخائؿ كاا كارد

اا خ رة اايفاعؿ(.)2

 االتجــاه الثالــث :ءػػذءب ركاد ءػػذا االيجػػاه ثػػاؿ  Abrani, Cooper, Saإاػػى ف ع اءػاا شارف اا لرن ال ييكقؼ عاد جرد فكارا ع اء يفاعاء
كاا يحف

ؿ ييلداءا إاى ج ا االاا ر اا ؤثرة

كاا كجر ارذا اايفاعؿ عاى اعي ار ارا ع اء يفاعاء يريفز عاى جركدات كيد ج عػدة
ػػف ق ػػؿ اا ش ػػارفءف كن ػػع ء ػػذا اا ػػدد درفر ػػا كراســـنة

كخ ػػائؿ ػػف ج ػػؿ زء ػػادة اخ ػػيل اؿ اا لرنػ ػ

والخميمـــي عا ػػى ار ػػا " ق ػػدرة اا ؤخخػ ػ عا ػػى يكظء ػػؼ ااط ػػرؽ كااكخ ػػائؿ اا ياكعػ ػ كاخ ػػي دا را ااش ػػر
اا لرنػ ػ كي ادار ػػا ػػءف ع ػػال اا ؤخخػ ػ "

()3

ف ػػا عرنر ػػا Levin

et

 Cooperأار ػػا

"

اا جركدات اا ذكا طكعػا ػف جػؿ زءػادة اخػيل اؿ اا لرنػ رػدؼ ي اػع خءاخػات ك ارخػات نلااػ
عاى

ياؼ خيكءات اا ؤخخ " (.)4

إج ػػاال ء فػػف ااوػػكؿ ف فرػػكـ اا شػػارف اا لرن ػ ءػػك فرػػكـ لوػػد ك يلػػدد األ لػػاد كنػػع ءػػذا

اإلطار ء فف اااظر إاى ثبلث يفخءرات ر

ء فف يداكارا كءع:

()5

 ء فػػف يفخػػءر شػػارف اا لرن ػ عاػػى ارػػا اا حػػث عػػف اا لرن ػ نػػع ػػافف يكاجػػدءا نػػع احػػالاا اظ

حءػث ءيشػارؾ األنػراد كااج اعػات اا لرنػ اا يزاػ نػع ػافف

ف بلؿ ءذا اا لاى نإف اا خيو اءف اا لرن ءح اكف عاػى اا لرنػ

ءذه اا لرن اال ؿ را.

 ء فف اعي ار ع اءلرن

ػ ا ػزف اا لرنػ

ػف ػافف يكاجػدءا كءيفر ػكف

شارف اا لرن عاى ارا ع اء إدراؾ اايفخءرات اا ياف اا لي دة عاى

ا حءث ءوكـ اا خيو اءف اا لرن اخي داـ ءذه اا لرن

ف ا ءفيخب خيو اك اا لرن قا اء

ااوءاـ أع اؿ يلددة عاى ءذه اا لرن اايع يـ افيخا را.

ٍ -1بهح ػج١لاد  ،رؤص١و اٌزْبهن اٌّؼوا ٟا ٟرط٠ٛو اٌىفآد اٌغّبػ١خ ِ ،غٍخ اٌّئٍَبد اٌغيائو٠خ ،اٌؼلك.129ٓ ،2014 ،6
2
- Caroline Marion, Nathalie houlfort, Opcit, P 63.
 -3اٌقٍ١ٍّ ٍٟ١خ ،اٌىوإٍخ ػجل اٌفزبػِ ،ىٔٛبد اداسح اٌّؼشفخ :دساعخ رؾٍ١ٍ١خ فٚ ٟصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼٍ ُ١األسدٔ١خ ،اٌّغٍخ ا٤هكٔ١خ ا ٟاكاهح ا٨ػّبي،
اٌّغٍل  ،05اٌؼلك  .303ٓ ،03
4
- -Caroline Marion,Nathalie houlfort, Opcit, P62.
5
-chow et al, Heigh-resolution large-eddy simulation of flow in a steep alpine valley, methodology,
verification,and sensitivity studies, part1, journal of applied meteorology and climato, 2006, P 45.
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 -شػػارف اا لرنػ يلاػػع اايحػػكؿ اافلػػاؿ اا لرنػ

كءػػذا ءلاػػع ف ءفػػكف ػػف ء ياػػؾ اا لرنػ قػػاد ار

كراغ ا نػع شػارفيرا ػع اآل ػرءف نوػد يفػكف اا لرنػ

كجػكدة عاػد األنػراد ك ااج اعػات ك األقخػاـ

ك اا اظ ات إال ف كجكد اا لرن نع فاف ا ال ءلاع ذاؾ ف ءااؾ يواخـ اا لرن .

 -2محددات مشاركة المعرفة:

ث يت االدءد ف اادراخات كجكد عدد لي ر ف االكا ؿ اايع ف شأارا اايأثءر عاى ع اء
كاايع ء فف يوخء را إاى ثبلث نئات ك حددات خاخء كذاؾ األ ذ لءف

شارف اا لرن

االعي ار :اا لارؼ اا يواخ

ارذه اا حددات:

()1

ك اا اوكا

اافاعاءف اا لاءءف كااياظء ات اا لاء

كنء ا ءاع عرض

 محددات متعمقة بالخصائص التنظيمية :كء فف ح رءا نء ا ءاع:
 كجكد ثوان ال يشجع عاى اا حث كاايجدءد. اوص ااكقت اا ياح ااوؿ كيواخـ اا لرن .-

غءاب االخيوبلاء ك ءا ش اا ااكرة اي اع لارؼ جدءدة.

 اوص اا كارد اابلز ا شارف كيط ءؽ اا لرن .ك ف جر

واك

اايغءءر.

رل نإف يكنر ثوان ياظء ء كاظاـ يرقء كيحفءز عاى خيكل اا ؤخخ ءشجع

كءث ف اوؿ كيواخـ اا لرن يلد عكا ؿ حاخ


نع يفلءؿ شارف اا لرن عاى خيكل اا ؤخخ .

المحددات المتعمقة بالمعرفة :ف اا

عاى ع اء

ائص اا ري ط

اا لرن كاايع ف شاارا اايأثءر

شارف اا لرن يجد - :اايااخب ءف اا لارؼ اا ايج كحاجات اا خيل اءف.
 اكعء اا لارؼ اا ايج ك دل إياحيرا.-

دل بلل يرا كقا اءيرا اايط ءؽ.

 -ااشفؿ كاااغ اا خيل ا ثاال ع اء اااوؿ ك اا شارف .

 المحددات المتعمقة بالفاعمين :عاى اا خيكل اافردم ء فف ااي ءءز ءف عا رءف:
أ -العوامل األساسية المتعمقة بمنتجي المعرفة :كءع اا رفز اا
ااد اجرـ نع ش فات عبلئوء

داقء

ااخ ل

اا رة

اافائدة اا رجكة ف اشاطات اااوؿ قدريرـ عاى اايفاعؿ كاايلا ؿ ع

ياؼ ااج اءءر.

1

-Nicole Lemire et al, Animer un processus de transfert des connaissances, Bilan des connaissances et outil
d’animation, Institut National de Santé Public, Québec, 2009, P 27-28.
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ب -العوامل األساسية المتعمقة بمستعممي المعرفة :اوص اا رة نع يط ءؽ اا لرن نع ااخءاؽ
لك

اا راع

اايغءءر – واك

ك ايجاه خا ع احك

ك عدـ ااودرة عاى اايحاءؿ طرءو اودء اا لارؼ اا اوكا
اايغءءر -ءرجع اا لك ات نع اخيل اؿ اا لرن ااجدءدة.

 -2آليات مشاركة المعرفة :
اا لرن ااطرءو

ي ثؿ آاء اا شارف
اا لرن دا ؿ اا ؤخخ

ش

ء

ك غءر ش

اا ر ج نع اا ؤخخ
اآلاءات اارخ ء
اآلاءات ااش

ء

ك اإلجرال ك اال اء اايع يخاعد عاى اايشارؾ نع

كء فف ف يحدث اا شارف

شفؿ رخ ع ك غءر رخ ع

كءيلاؽ األخاكب غءر اارخ ع اا شارف

اا ؤي رات غءر اارخ ء

اايدرءب اادكرم
ء اايحكءؿ ااش

اا لرن

ك طرءو

اااوالات غءر

كاا حادثات ثاال كقات ااراح  ...ءا ا ييلاؽ

اإلجرالات كااوكاعد كاال اءات اارخ ء  ...نع حءف يي
ع اا لرن "كجرا اكجه"

ا اآلاءات غءر ااش

خيكدعات اا لرن كقكاعد اا ءااات كغءرءا ف اآلاءات اايع ال يح ؿ

ء نيي ثؿ نع

غ ش

ء فف عرض ءـ اآلاءات اا لي دة ا شارف اا لرن عاى خيكل اا ؤخخات نء ا ءاع:
()1

ء فف اا ؤخخ

أ -االجتماعات المتعمقة بمشاركة المعرفة:

ء

ف ياظـ شفاال

االجي اعات ردؼ يخرءؿ شارف اا لرن كي ادارا ءف األنراد كاا

ف

كع ك ا
ياف

ف

ااح إذ ء فف اخي داـ

االجي اعات ردؼ يشجءع اايلاـ كيخرءؿ اايواخـ ءف اااظرال كنع لض األحءاف ردؼ اؽ

ايفاؽ ءف األع ال

كص اا خائؿ اا يلاو اشاط اا ؤخخ

ياؼ اافاعاءف نع اا خائؿ اا يلاو

اا ؤخخ

ك ف ا رز شفاارا اجد :اجي اعات ك شاكرات

اايخرءؿ Réunions et Consultations de Facilitées
Ateliers de Formation et Séminaires
Action

لارض اا لرن

اايحاءؿ لد اافلؿ

Analyse Après

()2

ءلد اايلاـ ءف ااز بلل كاااظرال ف ءـ اا ارخات اافاعا

كءااؾ عدة خااءب ا شارف اا لرن ءف اااظرال يـ اعي ادءا ايفلءؿ

اايلاـ ك ف ء را :اا خاعدة ف ق ؿ اااظرال
Mentorat

كرشات اايفكءف كاا ايوءات Les

. Les Foires de Savoir

ب -التعمم بين الزمالء والنظراء:

نع ءداف شارف اا لرن

ف بلؿ نيحرا اا جاؿ ا شارف

اإلرشاد

Le

اازءارات كااي ادالت نع اا فاف Visites et Echanges Sur Lieux

ااخرد

 Narrationج اعات اا ارخ

L’Aide Par les Pairs

.Communauté de Practice
1

-PAGL, Gestion des Connaissances, Guide à l’intention des associations de gouvernement locaux, FCM
Publication, Canada, 2006, P 20-25.
2
- Ibid. P 26-30
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ت -استعمال تكنولوجيا المعمومات واالتصال :يالب يفاكاكجءا اا لاك ات كاالي االت دكر ءاـ
نع يفلءؿ ع اءات اا شارف اا لرن عاى اطاؽ كاخع دا ؿ اا ؤخخ ف ؿ قدريرا عاى ي طى
حاجزم ااز اف كاا فاف ك ف ثـ يواءص ااجرد كااكقت اابلز ءف ايواخـ اا لرن

ك ف شفاارا:

 اايواءدء  :اارايؼ اافافس .. ااحدءث  :قكاعد اا لرنE-mail

K-base

ااش فات االجي اعء

Discussion Online

...

كاقع االايراءت  Site Webاا رءد االافيركاع

Réseaux Sociaux

اا حا رات اا رئء

ج اعات اااواش عاى اا ط

Visioconférences

اا حادثات Chatting

ثانيا :إبداع المنتج
 -1أساسيات حول اإلبداع:
جال نع لجـ االاكـ االجي اعء ف فا
()1

اكعءا عف األشفاؿ اا كجكدة"

اإل داع يلاع " م نفرة ك خاكؾ ك يجدءد ء ياؼ

كقد شارت االدءد ف اادراخات ف فا ات اإل داع كاا اؽ

كاال يفار يلاع نع فرك را اااظر إاى األ كر كاألشءال شفؿ جدءد ك ياؼ كايءاف اافرد أشءال
غءر خ كق ك أاكن

()2

كءخي دـ االدءد ف االقي ادءءف

طاحع اال يفار كاإل داع عاى ف

ار ا افس اا لاى (اإل داع = اال يفار) ك ار ا ء يافاف عف اال يراع غءر ف ءااؾ ف نرؽ ءف
اا

طاحءف عاى اعي ار ف "اال يفار" ءل ر عف ااودرة عاى اايففءر غءر اايواءدم كاعي اد اا راع

كاا ءاؿ ايكاءد طرؽ جدءدة غءر أاكن ك حاكؿ اخيثاائء كءوؼ عاد حدكد ااففرة كءأيع "اإل داع"

اءافذءا كءذا ا فده  Druckerااذم ءرل ف "اإل داع" ءك اإلحبلؿ اا خي ر ااجدءد دؿ ااودءـ
يودءـ شعل جدءد ك يودء ه طرءو

كا راجرا أخاكب نرءد ف اكعه

اال يفارات احك االخي داـ اال اع.

()3

ن ؿ ف ا ف "اال يفار" ءك ااودرة عاى ج ع األنفار

ءا ا "اإل داع" ءك يط ءؽ األنفار ااجدءدة كاا فءدة ك جاب

كءلي ر االقي ادم  )1912( Shumpeterكؿ ف قدـ يلرءفا دقءوا ائل داع حءث عرنه أاه
"ااايءج ااااج

عف إاشال طرءو

اا ايج ك فءفء ي

ك خاكب جدءد نع اإلاياج كفذا اايغءءر نع ج ءع فكاات

ء ه" كقد حدد

خ شفاؿ ائل داع ءع :إاياج ايج جدءد إد اج طرءو

 -1اٌٖوْ هػل ؽَٓ  " ،اداسح اإلثذاع ٚاالثزىبس – األعظ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚطشائك اٌزطج١ك "  ،ط ، 1ٛ ، 1كاه اٌوٙب ٌٍْٕو ٍٛ ،ه٠ب 1 ٓ ،2000
ٔ -2فٌ اٌّوعغ4 ٓ ،
 -3ثٓ صبِو وٍض ،َٛاٌّؼشفخ اإلثذاػ١خ ٚدٚس٘ب ف ٟسفغ أداء إٌّظّبد اٌّؼبطشحwww. ،
Aecfkh.org/article-action-listarticles-id-3.htm
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جدءدة نع اإلاياج ك اايخكءؽ اخيل اؿ

ياظءـ جدءد اا ااع
ظركر نفرة ك
نع اا اظ

اا اظ

()1

در جدءد اا كاد األكاء

نيح كغزك خكؽ جدءد يحوءؽ

ف ا ءلرؼ اإل داع عاى اه ":اال اء اايع ءيريب عارا إءجاد ك اؽ ك

ارخ ك ايج ك اظرء ك ا يراع ك د

جدءدة ء فف ي اءرا ف ق ؿ االا اءف

حءث ءيريب عارا إحداث اكع ف اايغءءر نع ءئ ك /ك ع اءات ك /ك

ا ءلكد اا افل ااشا ا اا اظ

كاالا اءف نءرا كاا ءئ اايع يكجد نءرا"

اإل داع عاى اه اايففءر لءدا عف ااخءاقات اايواءدء
عف ي اع اإل داع

()2

رجات

ف ا عرؼ

كاخيح ار فؿ شفاؿ اا جازن ااااج

ا ءحوؽ يحكالت إ داعء نع ءئ اا ؤخخات كع اءايرا ك رجايرا ك ءك

اإلاياج ك ي اع األنفار اا فءدة كيط ءورا
ءلي دءا اا واكؿ ا اؽ

ا  Druckerنءرل ف اإل داع ءك "ااطرءو اايع

ادر جدءدة ااثركة ك دعـ اا

خيو بل"()3كءك ا ءؤفد االبلق

ادر ذات ااودرات االااء ا اؽ ااثركة

ءف اا واكا كاإل داع نع ءئ ي ياز ااياانخء

ءف اا ؤخخات

اا غءرة كااف ءرة كاإلاياجء كاا د ء عاى حد خكال .

كقد ظررت عدة حاكالت اي اءؼ اإل داع ء را )4(:اإل داع نع اا ايج اإل داع نع طرءو اإلاياج

إ داع يجارم إ داع ياظء ع.
ك ػػف ءاػػا ء ػػرز دكر اا ؤخخػ نػػع يرءئػ اا اػػاخ اا حفػػز عاػػى اإل ػػداع كياوػػع األنفػػار كد ارخػػيرا
ق ػػؿ رن ػػرا  ,كاف ءفػػكف ااوػػادة قػػدكة ا رؤكخػػءرـ نػػع اايففءػػر اإل ػػداعع ,كاذفػػال ركح اا اانخ ػ ػػءف

اا رؤكخءف كزءادة رغ يرـ نع ق كؿ اايغءءر ااءءؾ عف اايرفءز عاى ااودرات اإل داعءػ عاػد ا يءػار

االا اءف  ...كغءرءا

ا ءكنر ءئ ياظء ء

حفزة عاى اإل داع.

 -2إبداع المنتج:
ءاظر ال اء إ داع اا ايج عاى ارا " إحدل ااطرؽ اايع ييفءؼ كج را اا ؤخخ

نع ءئيرا ف بلؿ طرح ايجات جدءدة ك يحخءف ايجات قائ

اخي رار"

()5

ع اايغءرات

ف ا ءاظر إاءه

ء ا عاى اه " حد لاد اإل داع ااذم ء فف اا ؤخخ اعي اده ردؼ يا ء احيءاجات كرغ ات
ااز ائف نع ااخكؽ ف بلؿ يودءـ ايجات جدءدة كيحخءف اا ايجات ااحااء اايع يجلارا رائدة نع

ااخكؽ وارا
اا ارخ "

()7

اا اانخءف"

()6

كا داع اا ايج ءك " اياج ع اء ااشال االنفار ااجدءدة كك لرا قءد

ك ف ثـ ءاظر إل داع اا ايج عاى ااه ع اء يودءـ ايجات جدءدة إ ا ف بلؿ

ٔ -1فٌ اٌّوعغ.
2

-http://www.hardiscussion.com/hr10617.html
 -3ثٓ صبِو وٍضِ ،َٛوعغ ٍبثك www. Aecfkh.org/article-action-listarticles-id-3.htm
 -4ثٓ ػٕزو ػجل اٌوؽّبْٚ ،الغ اإلثذاع ف ٟاٌّئعغبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ثبٌغضائش:دساعخ ِ١ذأ١خِ ،غٍخ دِشك ٌٍؼٍ َٛااللزظبد٠خ ٚاٌمبٔ١ٔٛخ،
اٌّغٍل ،24اٌؼلك اٚ٤ي.152-150 :ٓ ٓ ،2008 ،
 -5ػجل اٌَزبه اٌؼٍ ،ٝاداسح اإلٔزبط ٚاٌؼٍّ١بد ِذخً وّ ،ٟكاه ٚائً ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،ػّبْ.64 ٓ ،2006 ،
ِ -6ؾَٓ ػجل اٌىو ُ٠إٌغبهٕ ،جبػ ؽّ١ل ،اداسح اإلٔزبط ٚاٌؼٍّ١بد ،كاه ٚائً ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،ػّبْ.53 ٓ ،2003 ،
ٔ -7غُ ػجٛك ٔغُ ،اداسح االثزىبس ،كاه ٚائً ٌٍْٕو ،ػّبْ.22 ٓ ،2003 ،
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إحداث يطكءرات نع اا ايجات ااحااء ك ااوءاـ يغءءرات جذرء عاءرا ا ءخ ح إد اؿ ايج جدءد
ااخكؽ

ائص اا فكاات ك اا ءزات اايواء

ياؼ عف غءره خكال ف حءث اا

ن بل عف

االخيل اؿ اا ايظر ك خركا االخيربلؾ .كي ر ع اء إ داع اا ايج لدة راحؿ اكجزءا نء ا ءاع:
توليد األفكار وغربمتيا :ي د ع اء إ داع اا ايج اا حث عف األنفار ذات اا

-

ا ءف ااخالء

ك اا د ء ااكاعدة كنؽ األءداؼ اا حددة اءيـ لد ذاؾ غر ايرا ناءخت فؿ األنفار قا ا اايحكءؿ
إاى ايجات كءذا الدة اعي ارات اقي ادء
تطوير مفيوم المنتج :م

عف
-

يفاكاكجء ....

ااء

ءاغ ااففرة اإلاياجء ااجدءدة كاايع ءي اكر ف بلارا اايل ءر

كارا طرءو يك ح ء ءيرا ك داكارا اا خيراؾ.

اختبار مفيوم المنتج :يلد ف فثر راحؿ إ داع اا ايج ااجدءد ء ء

عاى خاس عرض اا ايج عاى عءا

كءوكـ ءذا اال ي ار

ف اا خيرافءف كااح كؿ عاى يوءء رـ اه حءث ءيكقؼ

يخكءؽ اا ايج كاحي اؿ اجاحه نع ااخكؽ عاى ءذا اال ي ار.
-

ف إاياج ءذا اا ايج ايحدءد دل جاذ ءيه ف

التحميل التجاري :م يوءءـ ااجدكل اايجارء

ااااحء اا ااء .
-

التطوير النيائي لممنتج :ءد ؿ فركـ اا ايج اطاؽ ع اء إاياجه اءأ ذ شفاه ااارائع م

إ راج ااففرة نع

كرة ايج نلاع ءيـ يكجءره ااخكؽ .

ثالثا  :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 -1ماىية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
رغـ فثرة اافيا ات اايع يااكات ك كع اا ؤخخات اا غءرة كاا يكخط اايع عرنت اايشا ار

كاخلا نع فؿ اادكؿ اا يود

كاااا ء

إال اه اـ ءيـ اايك ؿ احد اآلف إاى ك ع يلرءؼ حدد

كدقءؽ ارا كءرجع ذاؾ إاى ا يبلؼ اا لاءءر اا لي دة نع ي اءفرا ف اد آل ر كنء ا ءاع عرض
ا لض ءذه اايلرءفات:

 -تعريف البنك الدولي :ءلي د اا اؾ اادكاع نع يلرءفه اا ؤخخات اا غءرة كاا يكخط عاى

لءار اال اا كرقـ األع اؿ كااح ءا ااخاكء

حءث ءلرؼ اا ؤخخ اا غءرة ءع اا ؤخخ اايع

ءل ؿ را قؿ ف  50عا بل ك ال ءيجاكز رقـ ع اارا ك ج كع ءزااءيرا ااخاكء  3اءكف دكالر

نع حءف ف اا ؤخخ اا يكخط نبل ءيجاكز عدد ع اارا  300كال ءيجاكز رقـ ع اارا ك
ح ءايرا ااخاكء  15اءكف دكالر.

()1

-http://islamfin.go-forum.net/u1
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 تعريف االتحاد األوروبي :ءلرنرا عاى ارا " ؤخخات خيوا يأ ذ م شفؿ قااكاع ي ارساشاطا اقي ادءا يشغؿ عاى األفثر  250ش
ج كع ءزااءيرا  47اءكف ءكرك ".

ا ال ءيجاكز رقـ ع اارا  50اءكف ءكرك ك

()1

 تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر:عرؼ ااوااكف رقـ  18-01اا ادر نع 12دءخ ر 2001اا ي

ف ااوااكف اايكجءرع ايرقء

اا ؤخخات اا غءرة كاا يكخط نع اديه  04اا ؤخخات اا غءرة كاا يكخط

ر ا فاات ط ءليرا

عاى ارا " :فؿ ؤخخ إاياج خاع ك د ات يشغؿ ف 01إاى  250ش ص كال ءيجاكز رقـ
ع اارا  02اءار دءاار ك ال ءيجاكز ج كع ح ءايرا ااخاكء  500اءكف دءاار ف ا يخيكنع
لاءءر االخيوبلاء "

اايااء :

()2

()3

كيأ ذ اا ؤخخات اا غءرة كاا يكخط حخب ءذا ااوااكف حد األشفاؿ

 اا ؤخخات اايا ل ااج اعات اا حاء (اا ؤخخات ااكالئء كاا ادء ). نركع اا ؤخخات اا غءرة ااشرفات اا ياط ..

 -اا ؤخخات اا خءرة ذايءا اا ؤخخات اا ا

 -2سمات وخصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
ءااؾ ج كع

ف اا

ائص اايع يي ءز را اا ؤخخات اا غءرة كاا يكخط اكجزءا نء ا ءاع:

 -يودـ ااخاع كاا د ات اايع ييااخب ع احيءاجات ااخكؽ اا حاء كيا ء ااطاب نع اا اطو

اايع ياشأ را كاا ااطؽ اا جاكرة.
 -اايواءات اا خي د

نع اا ؤخخات اا غءرة كاا يكخط خءط كغءر فاف .

 ف حءث ااياظءـ نرع ال يلي د عاى فثان ااياظءـ اا يخـ اايلوءد اا ءركقراطع. -قدريرا عاى اايحفـ نع ااوكل االا ا دا ؿ اا ؤخخ

ف ااجااب ااف ع كيلدءؿ األجكر.

 ااودرة عاى االاد اج نع اااخءج االقي ادم.ركا كخركا

ع يغءرات االخيث ار م اايحكؿ إاى إاياج خاع

 -ارا ااودرة عاى اايفاعؿ

 -ع ا ك ءذه اا ؤخخات يزداد درج ي

را كاايع ي اح را رارة عااء ي فارا ف إاياج

ك د ات

رل ييااخب ع يغءرات ااخكؽ ك يطا ايه( ،)4ع خركا ااد كؿ كاا ركج ف ااخكؽ.

ايجايرا فلااء .

ٔ-1فٌ اٌّوعغ .
 -2اٌغّٛٙه٠خ اٌغيائو٠خ اٌلّ٠موا١ٛخ اٌْؼج١خ ،اٌمبٔ 18-01 ْٛاٌّزضّٓ اٌزٛعٌ ٟٙ١زشل١خ اٌّئعغبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ،اٌغش٠ذح اٌشعّ١خ ،اٌؼلك
 ،77اٌٖبكهح ثزبه٠ـ  .06 ٓ ،2001/12/15
ِٛ-3لغ ٚىاهح اٌّئٍَبد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ ٚاٌٖٕبػبد اٌزمٍ١ل٠خ.www.pme-art-dz.org/index ،
ِ-4ؾّل ٘١ىًِٙ ،بسح اداسح اٌّششٚػبد اٌظغ١شحِ ،غّٛػخ إٌ ً١اٌؼوث١خ ،اٍ٦ىٕله٠خ .20 ٓ ،2003 ،
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* ف ا ءرل "عمي السممي"

()1

ف اا ؤخخات اا غءرة كاا يكخط خرا اخ ءا نع إداريرا كءذا راجع

اػػ:
 -إ فااء

يا ل اال ؿ كيوءءـ األدال شفؿ دكرم

ا ءخ ح يجاكز األ طال ك عبلجرا ق ؿ

يفشءرا.
ا ءخرؿ ع اء اايلرؼ اا خي ر عاى شافارـ

 االي اؿ اادائـ ءف اإلدارة كاال اؿك خااءب دائرـ ألع اارـ.

 -خركا يحدءد األءداؼ كيكجءه جركد االا اءف احك ن ؿ ااخ ؿ ايحوءورا.

*ك ا خ ؽ ء فف يحدءد اواط قكة ك لؼ اا ؤخخات اا غءرة كاا يكخط نع اااواط اايااء :

()2

 نقاط القوة :كيي ثؿ نع :اا ركا ايجاه يغءرات اا حءط خاط ءءفارا ااياظء ع خركايخءءرءا.

 -نقاط الضعف :كيش ؿ :حدكدء

راق

كاردءا ك خكاقرا ءشاشيرا اـ قكل اا اانخ اا حءط

را نع ظؿ اا اانخ اا يزاءدة.
 إجراءات الدراسة الميدانية:
نء ا ءاع عرض ألءـ اإلجرالات كاا طكات اا ي ل نع ءذه اادراخ .
 -1المنيج المستخدم في الدراسة:
ي اشءا ع ءداؼ كط ءل

ك كع اادراخ اخي د اا المنيج الوصفي ردؼ ج ع ءااات

دقءو يخ ح ااا اايلرؼ عاى كاقع اا شارف اا لرن نع اا ؤخخ

حؿ اا حث كا راز دكرءا نع

يفلءؿ ع اء إ داع اا ايج كذاؾ يخاءط اا كل عاى االكا ؿ اايع ف شأارا يدعءـ ك ااحد ف

إ فااء

خاء

اا شارف

اا لرن نع يفلءؿ ع اء إ داع اا ايج دا ؿ ؤخخ » « EFAMAC

ا ااع ا كاد اا اال.
 -2أداة جمع البيانات:
ي اشءا ع ك كع ك ءداؼ اادراخ يـ االعي اد عاى استمارة االستبيان فأداة اج ع اا ءااات
حءث ي

ات ءذه األ ءرة  26خؤاال كزع عاى ثبلث حاكر:

المحور األول :ءحيكم عاى

خ ( )05خئا

ت اا ءااات االا

اا ا

اا حكثءف.

 -1ػٍ ٟاٌٍَّ ،ٟاٌّفب٘ ُ١اٌؼظش٠خ ٌٍّٕشآد اٌظغ١شح ،كاه اٌغو٠ت ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،اٌمب٘وح.16 ٓ ،1999 ،
ٌ -2ي٘و لٛاٍّ١خ ،اٌّئعغبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ف ٟاٌغضائش ِٓ اإلٔشبء اٌ ٝاٌزٕبفغ١خ http://sha3ersouf.7forum.net/t637-topic ،
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المحور الثاني :ءي

ت ايخاءط اا كل عاى دل خاء

ف عشرة ( )10خئا

شارف اا لرن نع ي كر ك إءجاد نفار إ داعء حكؿ ايج جدءد.
المحور الثالث :ءحيكم عاى احدل عشرة ( )11خؤاال ييااكؿ دكر شارف اا لرن نع يجخءد
نفرة اا ايج ااجدءد نع رض ااكاقع.
 - 3المجال البشري لمدراسة :
ءش ؿ جي ع اا حث ج ءع ع اؿ ؤخخ »  « EFAMACا ااع
عددءـ ػ ) (47عا ؿ

كاد اا اال كااذءف ءودر

كاظ ار ا غر حجـ جي ع اا حث كألف ع اء إ داع اا ايجات يلد

خؤكاء ااج ءع كاءخت حفر عاى نئ

لءا نع اا ؤخخ

نود يـ االعي اد نع ءذه اادراخ عاى

أسموب المسح الشامل كاايع ش ؿ ج ءع ع اؿ ؤخخ »  « EFAMACكاا ودر عددءـ ػ )(47
مفردة كزع عاى فؿ خيكءات اا ؤخخ عاى اااحك اايااع:
 اإلدارءءف (16) : -اال اؿ.(31) :

كنء ا ءاع عرض ألءـ اا

ائص ااخكخءك راء الءا اادراخ :

 الجنس :ااذفكر ( )%78.72اإلااث (.)%21.28 -السن :اقؿ ف  35خا ()%42.55

ف  45-36خا ()%38.3

ف  55-46خا

( )%10.64فثر ف  55خا (.)%08.51

 المستوى التعميمي :يكخط ( )%23.40ثااكم ( )%25.53جا لع ( )%29.79يفكءفي

ص (.)%21.28

 -طبيعة الميام :إدارم ()%34.04

راع (.)%65.96

 -الخبرة المينية :اقؿ ف  03خاكات ()%24.40

ف  06-03خاكات ( )%25.53فثر ف

 06خاكات (.)%51.07
 -5نتائج الدراسة:

لد يحاءؿ اا لطءات اا يح ؿ عاءرا ف اادراخ اا ءدااء يـ اايك ؿ إاى ااايائج اايااء :

 -1-5مساىمة المشاركة بالمعرفة في تصور أو إيجاد أفكار إبداعية لمنتجات جديدة:
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 ي ءؿ اا ؤخخااوائ ()%63.83

ايجدءد
ك

ايجايرا شفؿ

اؽ

خي ر

خكال يلاؽ األ ر يحخءف

ايجات جدءدة( )%36.17كءذا ي اشءا

ع

ايجايرا

يطا ات ااخكؽ

كاا اانخ كاايطكر اا خي ر احاجات كرغ ات ااز ائف.
 ع اءات يجدءد اا ايجات عادة ا ييـ طاب ف اإلدارة اخاخ

خاء

( )%85.11ءا ا ال ييجاكز

اال اؿ نع اقيراح ايجات جدءدة ( .)%14.89حءث فد ( )%60ف اا حكثءف

عدـ نيح اا جاؿ ارـ اا شارف نع يودءـ اقيراحات حكؿ إ داع ايجات جدءدة نع حءف اجد ف
( )%40نوط ف يءحت ارـ نر

اا شارف

لارنرـ نع يودءـ اقيراحات حكؿ إ داع ايجات

جدءدة حءث يراكحت ءذه االقيراحات ا ءف اقيراحات ا

يحخءف اا ايج ( )%67اك اؽ

ايج جدءد(.)%33
 نع ءذا اإلطار فد ( )%42.11ف اا حكثءف ف ءذه االقيراحات عادة ا ءيـ يودء را شفؿنردم االعي اد عاى اا وا بلت اا اشرة ع اا شرؼ

ا ءلفس عدـ رغ

االدءد ف اال اؿ نع

نيح اا جاؿ ا شارف نفارءـ ك لارنرـ ع ز بلئرـ كنع اا وا ؿ فد ( )%57.89ف اا حكثءف
ف يودءـ االقيراحات كاألنفار اا ا

ي كر ايج جدءد عادة ا ييـ شفؿ ج اعع خكال نع

شفؿ اوالات ج اعء ( )%36.36ك اجي اعات (. )%27.28
 ك ح ( )%66ف اا حكثءف ف اا ؤخخ ال يكاع عااء ألنفار كاقيراحات اال اؿ حكؿ ي كراا ايج ااجدءد .
 فثء ار ا ي طدـ ع اء اا شارف  -اا لرن  -نع ي كر ايجات جدءدة حدكثك بلنات ءف اا شارفءف()%48

ا ءحد ف إ فااء

راعات

شارف اا لرن كي ادؿ األنفار شفؿ

نلاؿ( )%59.57كءرجع ءذا نع اافثءر ف األحءاف إاى حاكا

لض األطراؼ نرض رءرا

( .)%50.36ك اارغـ ف ءذه ااخا ءات نود فد ( )%76ف اا حكثءف ف شارف اا لرن نع
ي كر اا ايج ااجدءد يالب دكر ف ءر نع ي كر كيا ء

نفار جدءدة ء فف ف يجخد نع شفؿ

ايجات خيو بل.

 فد ( )%69.32ف اا حكثءف ف اا ؤخخ يكنر ااظركؼ كاايشجءلات اابلز اي ادؿ األنفاركاا لارؼ ردؼ يفلءؿ ع اء ي كر اا ايجات ااجدءدة خكال نع شفؿ يحفءزات ادء ك لاكء
يشجءع اال ؿ ااج اعع كيا ء ركح اافرءؽ.
 -2-5مساىمة المشاركة بالمعرفة في تجسيد فكرة المنتج في ارض الواقع:
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 ك ح ( )%66ف اا حكثءف ف اا ؤخخ ال يوكـ ي اع نفارءـ كاقيراحايرـ حكؿ إ داعاا ايجات كءذا راجع الدـ اءي اـ اإلدارة را خاخا ()%42.55

ك خ ب اايفاف االااء

ايجخءدءا ( )%23.41كحيى اك يـ ق كؿ لض ءذه األنفار كاالقيراحات نإاه عادة ا ءيـ
اعرا اايلدءؿ (. )%34

إ

 ءف ( )%61.70ف اا حكثءف ااه ال ءيـ إشرافرـ نع ااقش اايفا ءؿ ااارائء اا ايج ااجدءداا وا ؿ اجد ف ( )%38.30نوط ف اا حكثءف ءفيح ارـ اا جاؿ اا شارف نع ااقش اايفا ءؿ
ااارائء اا ايج كءذا ء ف ف اا شارف

اإلدارءءف دكف نيح اا جاؿ ا اقع اال اؿ.
-

اا لرن نع ااقش اايفا ءؿ ااارائء اا ايج يوي ر عاى

ا نء ا ءيلاؽ األخااءب االي ااء اا لي دة اي ادؿ اا لرن

ثاال اال ؿ عاى يجخءد ااففرة

ءدااءا نااه ءيـ االعي اد شفؿ اف ر عاى اااوالات نع كرشات اال ؿ ( )%57.44فكارا يشفؿ
ن ال

ا كنلاال ا شارف كيواخـ اا لارؼ ءف اا شرنءف كاال اؿ

ا ءخ ح يا ء اا لارؼ

اافردء كااج اعء كاخيث ارءا شفؿ نلاؿ نع يجخءد األنفار كيدارؾ اااوائص ااءءؾ عف اخيل اؿ

فؿ ف االجي اعات( )%24.70كاال ؿ ااج اعع نع شفؿ نرءؽ(.)%12.77
-

فد ( )%61.70ف اا حكثءف ف ءذه األخااءب االي ااء اا لي دة اي ادؿ اا لرن

ثاال

اال ؿ عاى يجخءد نفرة اا ايج عادة ا يفكف نلاا كيحوؽ ءدانرا نع حءف ءرل ( )%38.30ف
اا حكثءف ف ءذه األخااءب االي ااء ال يحوؽ ءدانرا اا رجكة كءرجع ذاؾ إاى فكارا شفاء خ ب
عدـ اءي اـ اإلدارة آرال اال اؿ ( )%44.44ااءءؾ عف عدـ كجكد ياخءؽ نع اال ؿ ءف

اا ؤخخ (.)%27.78

 -يوي ر اا شارف اا لرن نع اي اذ ااو اررات اا ا

ااح

إطبلؽ اا ايج ااجدءد نع ااخكؽ نوط عاى

( )%34.04ف اال اؿ كءـ اإلدارءكف اعي ارءـ ااجر اا كا اا كض نع ثؿ ءذه اايفا ءؿ.
 -ا عف اقيراحات اال اؿ

كص خ ؿ يفلءؿ دكر اا شارف اا لرن نع يفلءؿ ع اء إ داع

اا ايج نفاات فاايااع:

 األ ذ لءف االعي ار آرال كاقيراحات اال اؿ (.)%35.72 يشجءع اال ؿ ااج اعع كيا ء ركح اافرءؽ ()%28.58 يكنءر ااحكانز اا ادء كاا لاكء ()%19.04 -نيح اا جاؿ اال اؿ اا شارف نع اجي اعات اال ؿ (.)%16.66

 -3-5النتائج العامة:
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 -ي ءؿ ؤخخ »  « EFAMACإاى يجدءد ايجايرا شفؿ خي ر إال ف ءذا اايجدءد عادة ا

ءيـ طاب ف اإلدارة كاءس اال اؿ.

 كجكد ايجاءات اءجا ء كاخيلداد اخ ع ادل اال اؿ احك شارف اا لرنيفلءؿ ع اء إ داع اا ايجات خكال عاى خيكل اقيراح كي كر

ع ز بلئرـ ردؼ

ايجات جدءدة ك عاى خيكل

يجخءد ءذه ااي كرات نع ارض ااكاقع.
 ءف ؿ لظـ اا حكثءف اعي اد خااءب شارف اا لرن ااج اعء ذات اا لد اايفاعاع ا ا اراف دكر نع يا ء اا لارؼ اافردء كااج اعء كاخيث ارءا شفؿ نلاؿ نع

اا ايج.

 كجكد عدةإ فااء

لك ات كعراقءؿ يلءؽ ع اء

د

ع اء إ داع

شارف اا لرن عاى خيكل اا ؤخخ كيحد ف

خاء يرا نع يفلءؿ ع اء إ داع اا ايج خكال عاى خيكل رحا اقيراح ك ي كر اا ايج

ك عاى خيكل رحا يجخءده نع ااكاقع رزءا :حاكا

لض األطراؼ نرض آرائرا ككجرات

اظرءا ظركر ااازاعات كاا بلنات ااءءؾ عف عدـ اءي اـ اإلدارة أنفار اال اؿ كعدـ

االعي ار.
 ك

ف عا

نإاه عاى اارغـ ف نيح اا ؤخخ

اب اا شارف

ذءا لءف

اا لرن افان اال اؿ نع

ع اء إ داع اا ايجات إال ف ءذه اا شارف ي وى نع اغاب األحءاف شارف شفاء

افكف نيح

اا جاؿ اا شارف اا لرن نع إ داع اا ايج (خكال عاى خيكل رحا اقيراح ك ي كر اا ايج ك
عاى خيكل رحا يجخءده نع ااكاقع) ءوي ر نوط عاى نئ اإلدارءءف (اا ودر عددءـ ػ 16عا ؿ)
دكف اقع اال اؿ (اا ودر عددءـ ػ  31عا ؿ)

ا ءجلؿ اا ؤخخ ال يخيث ر فان طاقايرا

اا لرنء – نوداارا اجزل ف ءر ف لارنرا -نع إ داع اا ايجات

ا قد ءؤثر خا ا عاى نلااء

ع اءات إ داع ايجات جدءدة ك دل قدريرا عاى يحوءؽ ءدانرا خيو بل.
 التوصيات:

ء فف ااوكؿ ف يفلءؿ خاء

اا شارف

اا لرن نع إ داع ايجات جدءدة عاى خيكل ؤخخ

»  « EFAMACءيطاب األ ذ لءف االعي ار ج ا
 -يكعء اإلدارءءف كاال اؿ أء ء اا شارف

ف اايدا ءر ء فف عر را نع اااواط اايااء :

اا لرن ك ا ء فف ف يحووه اا ؤخخ

ف زاءا

ك اانع.
-

اؽ ثوان اا لرن دا ؿ اا ؤخخ

ع اال ؿ عاى يث ءف كيودءر االاجاز كاالعيراؼ ه كيكنءر

اظاـ حكانز ءشجع عاى اال ؿ ااج اعع كاايلاكف ك شارف اا لرن
كاال يفار .
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 يفكءف اا واكاءف كاال اؿ عاى حد خكال نع جاؿ شارف اا لرناا شارف نع اادكرات اايفكءاء

ا

ذاؾ.

 نيح اا جاؿ افان اال اؿ اا شارفكيا ء

ف

بلؿ ر ج

ك

ع يشجءلرـ عاى اايلاـ

لارنرـ نع إ داع اا ايجات

لارنرـ كقدرايرـ اإل داعء كيحفءزءـ ادءا ك لاكءا عاى ذاؾ.

 نيح قاكات االي اؿ كاايفاعؿ (اارخ ء ك غءر اارخ ء ) ءفا ءخ ح يدنؽ اا لرن ءف

ياؼ اا خيكءات ااياظء ء

ياؼ اا خيكءات كءخاعد عاى يا ء ااودرات اإل داعء اال اؿ.

 -يدعءـ كيلزءز اااشاطات االي ااء ذات ااطا ع اايفاعاع كنيح اا جاؿ اي ادؿ كيط ءؽ اا لرن

ج اعءا نع

ياؼ ااك لءات كاا كاقؼ.

 ااو ال عاى ااوءكد اايع يحد ف حرء اا ادرة ادل اال اؿف شأارا ااي فءؼ ف حدة اا رفزء

كجب قكاعد إجرائء كياظء ء

كيفيح اا جاؿ اال اؿ اا شارف نع

ياؼ اافلااءات دا ؿ

اا ؤخخ (يغءءر فركـ كاظرة اا واكؿ ااخاط ).
 -إياح نرص اايل ءر عف األنفار كااخ اح اايففءر اا يجدد كغءر اايواءدم كيشجءع اال اؿ

عاى اا شارف اافلاا نع إ داع اا ايجات كيودءـ األنفار ااجدءدة.
قائمة المراجع:
أوال  :بالمغة العربية
 الكتب:

 -1اا رف رعد حخف ( " )2000إدارة اإلبداع واالبتكار – األسس والتكنولوجيا وطرائق التطبيق

"

ج 1ط1

دار اار ا اااشر خكرءا.

 -2ع د ااخيار االاى( )2006إدارة اإلنتاج والعمميات مدخل كمي دار كائؿ اااشر كاايكزءع ع اف.

 -3عاع ااخا ع( )1999المفاىيم العصرية لممنشآت الصغيرة دار ااغرءب اااشر كاايكزءع ااواءرة.
 -4حخف ع د اافرءـ اااجار

اح ح ءد ( )2003إدارة اإلنتاج والعمميات دار كائؿ اااشر كاايكزءع ع اف.

 -5ح د ءءفؿ ( )2003ميارة إدارة المشروعات الصغيرة

ج كع اااءؿ االر ء

اإلخفادرء .

 -6اجـ ع كد اجـ ( )2003ادارة االبتكار دار كائؿ اااشر ع اف.


المجالت والدوريات:

 -7اا اءاع خ ء

اافراخا ع د اافياح مكونات إدارة المعرفة :دراسة تحميمية في وزارة التربية والتعميم األردنية،

اا جا األرداء نع إدارة االع اؿ اا جاد  05االدد .03

 -8ف عاير ع د اارح اف ( )2008واقع اإلبداع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر:دراسة ميدانية
مجمة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية اا جاد 24االدد األكؿ.
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.6االدد

ااءؿ

ذفرة ود

:المذكرات



 دراسة ميدانية:) تقاسم المعرفة في الجامعات األردنية2011(  اا غءض ح د يرفع-10
.شرادة اا اجخيءر جا ل ااءر كؾ االردف
:الموائح القانونية

 المتضمن التوجييي لترقية المؤسسات الصغيرة18-01 القانون



 ااج ركرء ااجزائرء اادء وراطء ااشل ء-11

.2001/12/15  اا ادرة يارءت77 والمتوسطة الجريدة الرسمية االدد

المعاصرة

المنظمات

أداء

رفع

في

ودورىا

اإلبداعية

المعرفة

:المواقع االلكترونية
فاثكـ

ثا ر


 ف-12

www. Aecfkh.org/article-action-listarticles-id-3.htm
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر من اإلنشاء إلى التنافسية
 ازءر قكاخ ء-13
http://sha3ersouf.7forum.net/t637-topic
www.pme-art-dz.org/index ،خ٠ل١ٍاٌٖٕبػبد اٌزمٚ ٍطخٛاٌّزٚ وح١ىاهح اٌّئٍَبد اٌٖغٚ لغِٛ -14
http://www.hardiscussion.com/hr10617.html -15
http://islamfin.go-forum.net/u1 -16
 بالمغة الفرنسية:ثانيا
17- Caroline Marion,Nathalie houlfort (2015), « Transfert de connaissances issues
de la recherche en éducation: situation globale, défis et perspectives » ,
Nouveaux cahiers de la recherche en éducation, vol. 18, n° 2.
18- Nicole Lemire et al (2009) , Animer un processus de transfert des
connaissances, Bilan des connaissances et outil d’animation, Institut National
de Santé Public, Québec.
19- PAGL (2006), Gestion des Connaissances, Guide à l’intention des
associations de gouvernement locaux, FCM Publication, Canada.
خ٠ض١ٍ ثبٌٍغخ االٔغ:صبٌضب
20- chow et al (2006), Heigh-resolution large-eddy simulation of flow in a steep

alpine valley, methodology, verification,and sensitivity studies, part1,
journal of applied meteorology and climato.
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دور اإلعالم الجديد في المشاركة السياسية
نموذج المممكة المغربية
The role of the new media In political
participation
Model of the Kingdom of Morocco

 بكمية العموم االقتصادية والقانونية، أستاذ مساعد: ثريا الحموي.د
أكادير-واالجتماعية ابن زىر

ٍِخض
ءلي ر ءذا اا حث حاكا خءط ار د ظاءرة اا شارف ااخءاخء نع اا جي ع اا غر ع اايع يلي ر كاحدة ف اءـ

ااظكاءر االجي اعء كااخءاخء اا لا رة كذاؾ ردؼ اايك ؿ إاى نرـ ع ءؽ حكؿ دكر كخائؿ اإلعبلـ ااجدءد نع

ااع ااورار ااخءاخع كءؿ ء فف ف اوكؿ ف ااحراؾ ااخءاخع ااذم عرنيه عدة دف
 ء فااا اايأفءد عاى ف دءاا ء ااحراؾ. ف ءفكف ارـ دكر نع ااحءاة ااخءاخء
اءل ءذه ااكخائؿ ااجدءدة ؿ إف

جلؿ اا غار ءشارفكف نع

غر ء ءك داءؿ عاى رغ اا غار

ااخءاخع كاخ ات ااوءـ اادء وراطء اايع يرب عاءاا ف ءاا كءااؾ اـ يفف

 افف اا وا ؿ ناف ءذا.ءع اايع خاء ت نع ءذا ااحراؾ

رل دا اء خءاخء كاقي ادء كاجي اعء

ءااؾ عكا ؿ

.ال ءو ع اادكر اا رـ ااذم ال يه ءذه ااكخائؿ نع اوؿ األحداث ك اكرة األشفاؿ ااا ااء كيحرءض ااشارع

This research is a simple attempt to monitor the phenomenon of political participation in
Moroccan society, which is considered one of the most important social and political
phenomena. The recearch aims to profoundly understand the role of the new media in
making Moroccans participate in political decision-making.Thequestionthatsays“Can
the political movement that has been witnessed in many of Moroccan cities is the reason
behindMoroccansinterestsintakingrolesinthepolitics”.Wecanbeassuredthatthe
dynamism of the political movement and the democratic values that are affecting on us
from here and there, were not the fabrication of these new methods or new techniques,
but there is other internal political, economic and social factors contributed to this
movement. On the other hand, this does not eliminate the important role played by these
means conveying and transferring these events that for mulated of struggle forms and
incitement public opinions.
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ود ػ ػ ػ ػ ػ ػ
اود جال اإلعبلـ ااجدءد اءشفؿ عاا ا اني ار ءا ءفيح اا اب عاى
كااياظء ات

راعءه اؤلنراد كاايج لات

ياؼ اكاعرا إل دال آرائرـ ك كاقفرـ نع ااو اءا كاا ك كعات اايع ير رـ حرء

غءر خ كق كاخيطاعت ءذه اا كاقع ف ي د اا كاطاءف واكات جدءدة اا شارف نع األاشط
ااخءاخء

األ ر ااذم جلؿ ف ااخءاخ شااا عا ا ء ارخه لظـ نراد ااشلب دكف ف ءفكف

وي ار عاى نئات دكف

رل الف اإلعبلـ االجي اعع ءشجع األنراد غءر ااااشطءف ك اافاعاءف

خءاخءا عاى اا شارف نع اافلااءات ااخءاخء اود اجح اإلعبلـ ااجدءد كا

ح حرفا كناعبل ك ؤث ار

نع األحداث اايع شردءا اا غرب .نكجد ااش اب اا غر ع افذا اايل ءر عف

اارـ كط كحايرـ

كرغا يرـ نع اايغءءر نيداكاكا األ ار كاا كر ذات اايكجه ااخءاخع ع ر كخائؿ اإلعبلـ ااجدءد
كارغـ ااحفك

عاى اي اذ ق اررات ك اايراجع عف ق اررات

خ ب االحيجاج ااج اءءرم ااكاخع.

كءبلحظ ف ش فات اايكا ؿ االجي اعع يوكـ اشاط غءر عادم ع فؿ حدث ارز نرع يح ؿ
كا بل غزء ار ف اارخائؿ اايفاعاء حكؿ يداعءات ذاؾ ااحدث عاى ااحؽ نع اا شارف كا دال اارم
كحكؿ يأثءرايه عاى حءاة اا كاطاءف.
كاف ءيحوؽ اادكر اا اشكد اؤلعبلـ ااجدءد اذا فاات جي لاا ال ءخيطءع ااك كؿ إاى اا لاك

ك

فاف انردءا رددءف ااحجز ك اا اع عاد ا ءل ركف عف آرائرـ .اذا ناف ءذه ااكرق اا حثء يردؼ
إاى لااج اإلشفااء اايااء  :ا دل خاء
اا غار  .كفذاؾ اإلجا

اإلعبلـ ااجدءد نع يفلءؿ اا شارف ااخءاخء

عف اايخاؤالت اافرعء اايااء  :ا ءع دكانع ك خ اب يا ل اا غار

اؤلعبلـ ااجدءد؟ كءؿ اا غار ءلي دكف عاى ءذا اإلعبلـ فأخاس اا لاك ات ااخءاخء ؟ كا حث نع
ءذه اإلشفااء حاكات يوخءـ ءذه اادراخ إاى

حثءف يااكات نع اا حث األكؿ االطار اا فاءء ع

اا شارف ااخءاخء كاإلعبلـ ااجدءد .كنع اا حث ااثااع يااكات االطار اااظرم ائلعبلـ شفؿ عاـ
كاإلعبلـ ااجدءد شفؿ اص .ا نع اا طاب ااثااع نيااكات يأثءر اإلعبلـ ااجدءد نع اا شارف
ااخءاخء اا غر ء .
المبحث األول
االطار المفاىيمي لممشاركة السياسية واإلعالم الجديد
المطمب األول
مفيوم مصطمح اإلعالم الجديد
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إعبلـ يلاع اإل ار كيودءـ لاك ات اؤل رءف م ياؾ رخاا اايع يايوؿ نع ايجاه كاحد

إف فا

ف رخؿ إاى خيو ؿ ك ذاؾ نإف اإلعبلـ ءلاع "يودءـ األنفار كاآلرال كاايكجرات اا ياف إاى
جااب اا لاك ات كاا ءااات حءث يفكف ااايءج اا يكقل كاا طط ارا خ وا ف يلاـ ج اءءر
خيو اع اارخاا اإلعبل ء فان ااحوائؽ كءفكف نع اخيطاعيرـ يفكءف آرال ك نفار ءفيرض ارا
ائ ثـ ءيحرفكف كءي رنكف عاى خاخرا ف جؿ يحوءؽ اايودـ كااا ك ألافخرـ كاا جي ع ااذم
طاح اغكم ءك ااي اءغ كاإل بلغ م اإلء اؿ.1

ءلءشكف نءه .اإلعبلـ ف

أوال :تعريف اإلعالم الجديد :اود اري ط فركـ اإلعبلـ ااجدءد

2

اايطكر ااذم حدث نع ش فات

االي اؿ إذ اقيرف ذاؾ اايطكر زءادة إ فااء االخيفادة ف ش ف ااكءب فش ف اي ااء
ح

حءث

ودكر اا خي د ءف اايلدءؿ كاإل ان نع اا حيكءات اا اشكرة خركا ف ءرة ف ا ظررت

االدءد ف األدكات كاايط ءوات اايع يخ ح خركا يداكؿ األ ار كاا لاك ات كاايشارؾ نءرا كاعادة
اشرءا ع ر خءاقات

ياف .

كقد قد ت اافثءر ف اايلرءفات ائلعبلـ ااجدءد ارا ف "اإلعبلـ ااجدءد ءك إعبلـ األنراد ال إعبلـ
اا ؤخخات إعبلـ ءلي د عاى قدرة األنراد نع ف ءفكف ايجا اا

ا ءف اإلعبل ء ك ف ءوكـ اشر

ا ادءه ف نفار ك لاك ات كآرال ككثائؽ ك كر كنءدءك عاى اا بلءءف ف خي د ع ش ف

ااكءب".

3

كءظرر ف ءذا اايلرءؼ ف اإلعبلـ ااجدءد ءك ذاؾ اإلعبلـ اا دءؿ ااذم ءلي د عاى األنراد
كا فااءايرـ اا ياف اايع يخاعدءـ عاى اوؿ كي ادؿ

اا جاالت.

ف ا ءلرؼ أاه " :اظك
اا ؤخخايع ك اظك

اافاعاءف دا ارا".4

ياؼ اا لاك ات كاا ءااات نع شيى

يكا اء جدءدة ك ياف نع طرؽ اشيغاارا عف اظك

اايكا ؿ ااج لع .إذ يوكـ ءذه اا اظك

ءلرؼ ء ا أاه ":ج كع

اايكا ؿ

عاى اظاـ حدد ف االبلقات ءف

ف يط ءوات االي اؿ اارق ع كيط ءوات اااشر اإلافيركاع عاى

األقراص أاكاعرا اا ياف كاايافزءكف اارق ع كاألايرات كءك ءدؿ فذاؾ عاى اخي داـ اافك ءكيرات
 -1إبراهٌم إمام ،اإلعالم واال تصال بالجماهٌر ،القاهرة ،مكتبة األنجلو المصرٌة ، 1975 - ،ص. 31 :
٠-2طٍك ػٍ ٝا٦ػ َ٩اٌغل٠ل ػلح أٍّبم أفوِٕٙ ٜب ا٦ػ َ٩اٌزفبػٍ ،ٟا٦ػ َ٩اٌْجى ،ٟا٦ػ َ٩اٌَ١جو ٟٔٚاػ َ٩اٌٍٛبئ ٜاٌّزؼلكحٚ ،اػ- َ٩اٌّؼٍِٛبد .
-3اٍّبػِ ً١ؾّٛك ؽَِٓ ،جبكة ػٍُ ا٨رٖبي ٔٚظو٠بد اٌزؤص١و ،اٌلاه اٌؼبٌّ١خ ٌٍْٕو  ٚاٌزٛى٠غ ،اٌمب٘وح .2003 ،2- ٛ ،
-4اٌّٖله اٌَبثك 
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ااش

ء كاااواا ن بل عف اايط ءوات اابلخافء ابلي االت كاألجرزة اا ح كا نع ءذا ااخءاؽ".

1

اخيايج ف ءذا اايلرءؼ اه ءرفز عاى اا اء اايواء إلعبلـ ااجدءد.
غءر ااا ابلحظ ف اايلرءؼ األكؿ ءك اا بلئـ ا ك كعاا افكاه ءيااخب ع يكجه ءذا اا حث ااذم
ءدرس دكر اإلعبلـ ااجدءد نع اا شارف ااخءاخء اؤلنراد كعاءه اي اى اايلرءؼ األكؿ .افكاه ء رز
ااحرء اايع ءي يع را األنراد نع إاياج اا حيكل كاواه كي اداه عاى كخع اطاؽ نرك ءخ ح
اا خي دـ أف ءفكف رخبل ا ياؼ األنفار ااخءاخء اايع يخاءـ نع يثوءؼ اآل رءف كحثرـ عاى
اا شارف نع ااخءاخ ف ا ي فاه فذاؾ ف االطبلع عاى
ءاشرءا اآل ركف نءا ك ادءرـ حس اا شارف ااخءاخء

ياؼ األنفار كاآلرال ااخءاخء اايع

ءذا ف جر ك ف جر

رل نإف اإلعبلـ

ااجدءد حخب اايلرءؼ األكؿ ءيءح اافرد ف ءايج اا حيكل ااذم ءرءده كالخء ا اا حيكل ااخءاخع كءك
اااشطال ااخءاخءءف ااذءف ءل ركف عف
ذاؾ ءفكف ف ي
ثانيا :وسائل اإلعالم الجديد
ال ت فؿ كخائؿ اإلعبلـ ااجدءد دكرءا نع اا جاؿ ااخءاخع حءث اجد :شبكات التواصل
االجتماعي :اود فاف ااا ك ااف ءر كااخرءع اش فات اايكا ؿ االجي اعع كاايحكالت نع ا اط
كايجاءات اخي دا را دك ار ءا ا نع حشد كيشفءؿ اآلرال كاايأثءر اا اشر عاى اايل ءر ءف ااش اب.

كشردت ءذه اافيرة يحكالت كا ح نع ايجاءات االخي داـ ف األغراض االجي اعء كاايجارء إاى
األغراض ااخءاخء عاى خيكل اا اطو  .كاايع عدت اا اطاؽ األخاس االدءد ف األنراد اايحكؿ

احك االءي اـ ااشأف االاـ كاايل ءر عف نفارءـ كآرائرـ إزال ااو اءا اا ياف  .المدونات :يالب
اا دكاات دك ار يزاءدا نع يشفءؿ اارم االاـ

ا

نع ظؿ اادكر اإلءجا ع ااذم ءال ه اا دكاكف

كااذم خاءـ نع اشر ثوان االحيجاج كزءادة لدالت اا شارف ااااشطءف خءاخءا .رغـ فؿ إجرالات

اارقا

عاى اإلايرات كااو ع كااي كءؼ اا دكاءف نإف ظاءرة اا دكاءف ث ت ع اءا

كااخءطرة عاءرا خكال ع ر يواءات اارقا

ك اكد ااوكااءف اا ار

لك إءوانرا

كاإلجرالات ااو لء

حؽ

اا دكاءف 2.كء فف يحدءد رز شفاؿ اظك ات اايفاعؿ اإلافيركاع اايع ءاجأ إاءرا خي د ك
اإلايرات كاايع يالب دك ار نع ع اء اا شارف ااخءاخء عاى اااحك اايااع:
 -1فضاءات الحوار الجماعي والشبكات االجتماعية :يوكـ ءذه ااف الات عاى اطؽ اادء وراطء
نع اا شارف نع اايكا ؿ ا ءف ااج ركر كءع يأ ذ شفؿ اادردش ك ااحكار كءي ثؿ اا د
-1اثوا٘ ُ١اِبَ ،اٌّوعغ اٌَبثك .31:ٓ ،1975
-2ؽّل ٞثْ١و ،رب٘وح ا٦ػ َ٩ا٨عزّبػٚ ٟأثؼبك٘ب ا٨لزٖبك٠خ ٚاٌَ١بٍ١خ ٚا١ِٕ٤خ ا ٟاٌؼبٌُ اٌؼوث ،ٟإٌبّو إٌّبً٘  ،اٌمب٘وح .2014- ،
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االاـ ااذم ء ءزءا نع ف نرادا يج لرـ ء كـ كءكاجس شيرف

ءورركف االئيبلؼ

ف ج كع

اني ار ء اءيحدثكا كءيااقشكا كءي اداكا اآلرال حكؿ ك كع ا نءشفاكف رذا اا لاى ج اع ءيكا ؿ
األع ال نءرا نوءا إذ إف فؿ ع ك ءك نع ااكقت ذايه رخؿ ك خيو ؿ  .يالب ش فات اايكا ؿ
االجي اعع دك ار ر ا نع يشفءؿ ااكعع ااخءاخع ااش اب عف طرءؽ يزكءدءـ اا لاك ات
ااخءاخء

ف ا يخرـ نع يفكءف كيدعءـ ك يغءءر ثوانيرـ ااخءاخء كاخيلدادءـ اا شارف نع اال ؿ
ف ااوءـ كااليجاءات كاا ادئ ااخءاخء اايع ييءح

االاـ .كااكعع ااخءاخع ءك ع ارة عف ج كع

اافرد ف ءشارؾ شارف نلاا نع ك اع جي له ك شفبليه ءحاارا كءحفـ عاءرا كءحدد كقفه
ارا كءدنله إاى اايحرؾ ف جؿ يطكءرءا كيغءءرءا

اا شارف ااشل ء

 .ف بلؿ قدريرا عاى اايأثءر نع يحفءز

كيأثءرءا فذاؾ عاى ا اذج ااحفك

اايشارفء كاآلاءات اا جي لء ااجدءدة .

نش فات اايكا ؿ االجي اعع فغءرءا ف كخائؿ اإلعبلـ ااجدءد يودـ اافثءر ف جؿ يكعء األنراد
خءاخءا كاعدادءـ ابلا راط نع ليرؾ ااحءاة ااخءاخء

ف اا راط نع األحزاب كيرشح نع

االاي ا ات كفذا االحيجاج كاايل ءر عف اآلرال إزال ااو اءا اا ياف .
 -2الصحافة اإللكترونية :ييخـ اا حؼ اإلافيركاء
ياطاؽ ف قدرات ش ف اإلايرات فكخءا اي اؿ حدءث
ارا
عر ء

االدءد ف اا

ك فدت لظـ األ حاث كاادراخات عاى

نلاال حءث فات األنراد كاا ؤخخات ف إرخاؿ كاخيو اؿ اا لاك ات
حت كخء ن
طا إعبل ءا ن
طردا كيزاءدا خرءلا نع إق اؿ

خان كنع م ز اف ك فاف .الخء ا لد ف شردت ا كا

االدءد ف اا ؤخخات اا حفء عاى اخي دا را .
 -3المدونات :كءع حد شفاؿ اا اظك
ش

ء عاى ش ف االايرات يي

اايفاعاء اإلافيركاء األفثر ء ء

ف آرال ك كاقؼ حكؿ خائؿ ياكع

االايرات ءل ؿ عف طرءؽ اظاـ إلدارة اا حيكل كع ارة عف

"يدكءاات" ك ك كعات ؤر
ءي

ائص االي ااء

اايع

إذ ءع كاقع

كيلد يط ءوا ف يط ءوات

فح عاى ااش ف يظرر عاءرا

ك ري يريء ا ز اءا ي اعدءا ءيحفـ نءرا دءر ك ااشر اا دكا

ف اااظاـ آاء ألرشف اايدكءاات ااودء

ي فف ااوارئ ف اارجكع إاى يدكءا

لءا نع كقت

الحؽ عاد ا يلكد غءر ياح عاى اا فح اارئءخء اا دكا .
كءفذا يخ ح ءذه ااكخائط ك ااكخائؿ اؤلنراد اايفاعؿ نء ا ءارـ

ف

بلؿ ا ييءحه ف

ائص ابلي اؿ نع ايجاءءف ك االي اؿ اادائرم كءذا ا ءءخر عاى األنراد نرـ كاخيءلاب
األنفار كاآلرال اا ااقش اايع ي ص اا خائؿ ااخءاخء اا ياف
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ااخءاخء كثوانيرـ ااخءاخء كفذا كعءرـ ااخءاخع
كاا ارخ ااخءاخء .

1

ا ءخاعدءـ عاى االا راط نع جاؿ اا شارف

ثالثا :الوظائف السياسية لإلعالم
ءلد يطكر اإلعبلـ جزلا ف يطكر ااحءاة ااخءاخء

اا لا رة اا وال

شفؿ عاـ نبل ء فف اا جي لات ااخءاخء

ف دكف اايشار كاخع كاي االت خرءل ءكنرءا اإلعبلـ .كءجد ( ا كاد)

2

ف

كخائؿ اإلعبلـ د ت يؤدم دك ار ر ا نع ث اايكجرات كااوءـ ااخءاخء ااحدءث إاى األ ـ نلبلكة
عاى يودء را لاك ات دقءو ك حددة كنكرء عف األحداث ااخءاخء نع االااـ نإارا ياوؿ خكال
طرءو

اشرة ااوءـ األخاخء اايع ءورءا اا جي ع ااحدءث (ااغر ع) إذ ارا ياوؿ

اشرة ك غءر

عاه لض ااشلارات طرءو

ثءرة االاطف ف ا ف األحداث اايع ءيـ ك فرا ع ءذه ااشلارات

ءفكف ارا اكف عاطفع حدد كءك ا ءجلؿ ف كخائؿ اإلعبلـ داة قكء يخرـ نع يشفءؿ

اا ليودات ااخءاخء  .كقد اخي د ت كخائؿ اإلعبلـ ع ك ا نع ااحءاة ااخءاخء ألغراض ارا:
 .1اخي د ت كخائؿ اإلعبلـ ا ءاف ا ءك رـ ك ا ءك غءر رـ ك ا ااذم ءخيحؽ ف ءفكف
ا خءاخء حءاة اا كاطاءف كيريءب األجادة ااخءاخء ارـ.

ذك

 .2داة ايحرءؾ اارم االاـ :كقد فات ياؾ ااكخائؿ ف اؽ رم عاـ خااد كاخيغبلؿ يأءءد
اا ايفلءف ف ق ء

كدع رـ ااو ء

ا ك اط

اءي ا ات اافئات اا لار

ردؼ فخب يأءءدءـ

ا عف طرءؽ :التنويو :ااذم ءيحوؽ يودءـ اا لاك ات اا بلئ

ايحوءؽ

األءداؼ .الحفز عمى التغيير :ك اؽ ااط كحات اا فا ادل األنراد اا خيردنءف.الدعوة
لممشاركة :كاا شارف ءاا ءع اا طاب األخاخع نع إحداث اايغءءر.
 .3اخي د ت ف

در اا لاك ات ألكائؾ ااذءف ادءرـ طط كط كحات إذ ف اإلعبلـ ءوكـ

دكر حءكم نع جذب ااشرفال كيفكءف ج ركر ف األا ار كاا خاادءف كااشال اي االت

كثءو كآاءات ااياخءؽ ءف اا اظ ات كاألنراد.
 .4كاجر ااخاط ائلعبلـ اا
اا

اد :كظفت ااخاطات ااخءاخء اإلعبلـ ا كاجر اإلعبلـ

اد ااذم ييلرض اه عف طرءؽ يح ءف كاطاءرا ع ر كخائؿ االي اؿ ااج اءءرء

اا حاء

اخي داـ خااءب

اا شيرف اا و كا

ياف

ارا:

 -ر ط ليودايه أشءال

اايع يجلؿ ف اا ياوع فثر .واك

ائلعبلـ اا

رل ءلرنرا ك ااوءـ

-1ػبكي ٕبٌؼ  ،أ٦زؤ١ذ ٚاٌَ١بٍخ ،كاه ْٔو إٌّبً٘ ،اٌمب٘وح 2017- ،
-2ؽّل ٞؽَٓٚ ،ربئف ا٨رٖبي اٌغّب٘١و:ٞاٌٛر١فخ ا٦فجبه٠خ ٌٍٛبئً ا٦ػ ،َ٩كاه اٌفىو اٌؼوث ،ٟاٌمب٘وح.1991 ،1-- ٛ ،
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االعيواد ج اعات رجلء يحظى االحيراـ االاـ ب -إثارة اا كؼ كااواؽ كزءادة اايكير
عاد اا ياوع

ا ءجلاه ءواكـ اارخائؿ اإلعبل ء اا

ف ايائج غءر رغك ادءه

ادة.

 .5داة خءاخء ائلشرار عف كاقؼ اادكا  :كءوكـ اإلعبلـ كظائؼ حددة ءؤدءرا يافءذا اادكر ااذم
يفرده اه ااخءاخات االا

اادكا

يي ثؿ االي اؿ األنراد كااشرائح االجي اعء كااج اعات كاافيؿ

ااخءاخء كاا اظ ات كااحكار ع ااوكل اا ؤثرة نع اي اذ ااورار ااخءاخع
كفيؿ را ااء

ااك كؿ إاى ااحد األق ى ف اافاعاء

فش

ءات ك حزاب

اايع ي دـ خءاخات لءا اادكا .

المطمب الثاني
مفيوم المشاركة السياسية
ء فف يلرءؼ اا شارف ااخءاخء عاى ارا اشط اا كاطاءف اايع يؤثر عاى ااخءاخ  .ن اذ اا ط
ااجاائزء ااشرءرة ا ءرءفاءس (  431ق ؿ اا ءبلد) إاى كقياا ااحا ر ءشدد ااخءاخءكف كاالا ال عاى
ااطا ع اافرءد اادء وراطء

ف بلؿ اايأفءد عاى دكر اا كاطاءف االادءءف نع ااشؤكف ااخءاخء  .اذا

يلي ر اا شارف ااخءاخء ذات

ا كثءو

أم اظاـ خءاخع كءع خ

نفا ا زادت اا شارف نع ااو اررات فا ا ا

ال غاى عارا اادء وراطء

ح اااظاـ ااخءاخع قرء ا ف اادء وراطء  .الف دل

اا شارف ااخءاخء كاطاقرا ء ا لءاراف ر اف كر ا حيى حاخ اف ايوءءـ جكدة اادء وراطء  .ءذه
لض اا بل ح اايع ي ءف ااا لاى اا شارف ااخءاخء :
-1اا شارف ااخءاخء ءع اشاط ( ك نلؿ) الف شاءدة راا ج خءاخع عاى اايافزءكف ال ءشفؿ
شارف .

 -2اا شارف ااخءاخء

ف ق ؿ ااط و ااحاف

ءع اشاط طكعع كاءخت فرك

ك از

كجب قااكف ا.
 -3يشءر اا شارف إاى اشط األش اص ااذءف ءوك كف دكرءـ ك فرـ غءر حيرنءف ك ءكاة
م اارـ اءخكا خءاخءءف ك كظفءف داءءف ك ج اعات
ييلاؽ اا شارف ااخءاخء ااحفك
حددة ( ثؿ ع اءات

غط.

ك اادكا

لاى كاخع ارذه اافا ات كال يوي ر عاى راحؿ

اع ااو اررات اا را ااء

ك يافءذ ااوكااءف) كال عاى خيكءات ك جاالت

حددة ( ثؿ االاي ا ات ااكطاء

ك االي االت ع خؤكاع ااحزب) ك اايااع نإف م اشاط

يطكعع غءر راع ءيلاؽ ااحفك

ك ااخءاخ ك اادكا ءك ا كذج اا شارف ااخءاخء  .اذا ء فف
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اايلرؼ خركا عاى اكاع
كاايظاءر

ف ااخاكؾ ااخءاخع اايع يخيكنع ءذه اا لاءءر :ثؿ ااي كءت

ياف

كح كر االحيفاالت ااحز ء

كاالي اؿ اا خؤكاءف اال ك ءءف كاا واطل

كاشر

اا دكاات كاايطكع كيكقءع االرائض كحيى احيجاجات االايحار .فارا ثا خءط ألشفاؿ حددة
(ءواس عادةن ف يخاخؿ) ءغطع فثر ف
ف اا شارف ااخءاخء  .ء فف نرـ اا شارف ف فركـ فا ف ي
شفؿ ف شفاؿ اا شارف  .كءطاؽ عاى االدءد ف شفاؿ اا شارف اايع ييواخـ لض ااخ ات
األخاخء ا ط ك اكع اا شارف  .عاى خ ءؿ اا ثاؿ ء فف ي كءر ااي كءت ك اشط األحزاب لا
ءكحد رجع اا شارف ااخءاخء ج ءع األشفاؿ اا ياح ك ط ءل ااحاؿ
فا ط ااي ا ع اا شارف ٌ .
ء ن ا ج ءع ا اط اا شارف .
خاءـ اايشار اايواءات اا خيادة إاى اإلايرات ااذم ء فف ألم ش ص ااك كؿ إاءه عاى اافكر
كدكف م يفاف

نع يخرءؿ اا شارف ااخءاخء

بلؿ يكنءر اافرص اايل ءر عف األنفار

ف

كاا طااب كاإلح اطات .إف اخي داـ اإلايرات فطرءو اا شارف نع حد ذايه كاءس جرد كخءا
حدءث ايل ئ اا شارفءف ءيـ يغطءيه ف بلؿ ااي رؼ اا بل س.

كءفذا ء دك ف اايكخلات األ ءرة ا ج كع اا شارف ااخءاخء نع اا جي لات اادء وراطء يخياد إاى
يحكؿ نع نرـ ط ءل اا شارف  .الف األخااءب ااودء
ي

اا شارف ااخءاخء ءع اشط

ء را كاخي دا را اايأثءر عاى اال اءات ااخءاخء  :فإجرال ااي كءت ك االا

ك دعـ رشح فارا
واطل شرف

ثا عاى ثؿ ءذه األاشط .

اـ إاى ظاءرة

ا رنض شرال اكع حدد ف ااحاءب ك

لءا ايكزءع شيوات اا يركؿ ال ي ثؿ عءا

ف اا شارف ااخءاخء

خءاخء ء فف اخي دا را ألغراض خءاخء  .ك ف اا ؤفد اه افع يفكف نلاا

عدد ف ءر ف ااااس طرءو

حددة يـ

ؿ اشط غءر
ءجب ف ءي رؼ

اثا كافارـ ءخيطءلكف فارـ ااي رؼ شفؿ نردم

م شفؿ

اف ؿ ك أءداؼ كدكانع ي ءزة.
كعبلكة عاى ذاؾ يواؿ ش ف اإلايرات ف اايفااءؼ ااياظء ء اا شارف ااخءاخء إاى ال شعل
ع ناءا األ ر ااذم ء ٌفف ف يل ئ فؿ اكاع االءي ا ات كاألءداؼ اايع اـ ءيـ اايل ءر عارا ف
ق ؿ .كفايءج ارذا" اإلخراؼ نع خءاخ ذايء اايفلءؿ اارق ع " ء فف ااج ءع يورء ا ف ء ياركا ف
ءفكاكا ااشطءف خءاخءان حكؿ م شعل كنع م كقت ف األكقات .ك رذه ااطرءو ي ياؼ اايكخلات
األ ءرة ا ج كع اا شارف ااخءاخء

ك كح عف اايكخلات ااخا و  .حيى اآلف ء فف نرـ فؿ

األاشط غءر اا اشرة اايع ء فف ي كرءا عاى ارا شفؿ ف شفاؿ اا شارف ااخءاخء عاد ا
ءفكف ااخءاؽ ااخءاخع كا نحا ك ف يفكف األءداؼ ااخءاخء كا ح  .نفءؼ ايلرؼ عاى شفاؿ
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اا شارف ؟ ءيـ يلرءؼ اا شارف ااخءاخء

لدة طرؽ ارا ثبل " ارا ياؾ األاشط اايع ءوكـ را

اا كاطاكف االادءكف كاايع يردؼ شفؿ اشر ك غءر اشر إاى اايأثءر عاى ق اررات ااحفك

ك

اإلجرالات اايع يي ذءا ".ك "ع ارة عف األاشط اايع يردؼ إاى اايأثءر عاى ءءافؿ ااخاط
ااوائ  ".اافيرض ف ادءاا لض ااظكاءر اايع ارءد ف الرؼ ا إذا فاف
عاى ءذا ااخؤاؿ ف

ااخءاخء ءاط ؽ عاءرا ـ ال .يف ف اإلجا

طاح اا شارف

بلؿ اي اع ااوكاعد اايااء :

القاعدة األولى :اخأؿ ءؿ ءذا خاكؾ ءك اشاط ك ع ؿ راع؟ القاعدة الثانية :ءؿ ءذ اااشاط
طكعع ك إج ارم؟ الف نع اادء وراطء ءجب ال يفكف اا شارف ااخءاخء ايءج ااوكة ك اا غط
ك اايردءد ؿ يفكف ا يءارء كيوكـ عاى اإلرادة ااحرة .القاعدة الثالثة :ءؿ ءذا اااشاط ااذم ءوكـ
ه اافرد غءر راع؟ ن لظـ اايلرءفات يشءر

راح إاى ااه ءجب اايفرءؽ ءف ااخاكؾ اا يلاؽ

أاشط ااخءاخءءف كاا كظفءف ااحفك ءءف كحا اع اا اا ب كاا كظفءف اال ك ءءف كاا حفءءف
كاا ادك ءف اا حيرنءف كاا خيشارءف كاا لءاءف ك ج كعات اا غط ك ا إاى ذاؾ ك ءف شارف

اا كاطاءف االادءءف ءك نوط ف ءو دءـ فركـ اا شارف ااخءاخء  .القاعدة الرابعة :ءؿ ءوع
اااشاط نع جاؿ األع اؿ اايع يوكـ را ااحفك ؟ الف

ف "خءاخء " ءع جزل حاخـ نع م

ي كر ا فركـ اا شارف ااخءاخء  .الف ج ءع األاشط اايع ءيـ اااظر نءرا كجكدة نع ااوطاع
ااخءاخع اا جي ع م ااوطاع اا كجه ف ق ؿ ااحفك

يحت خاط اادكا  .ءذه ااوكاعد األر ل

فانء ااك كؿ إاى يلرءؼ ااحد األداى اا شارف ااخءاخء  .افف اعدا ذاؾ ف ااكا ح ف يلرءؼ
ااحد األداى اا شارف ال ءففع ايغطء اشط اا كاطاءف .عاى اارغـ ف ف اااظرة االا

كاا فرة

أل حاث اا شارف ااخءاخء اخي لدت خاط "خءاخات اا اظ ات غءر ااحفك ء " الف ف اا رـ
عاد دراخ

ك كع اادء وراطء ف ءيـ إد اؿ طرؽ جدءدة اا شارف ااخءاخء  .القاعدة الخامسة:

ءؿ ءذا اااشاط ءخيردؼ جاؿ ااحفك
ااحفك

ثا

ـ ال؟ .ء فف اعي ار األاشط اايع ال يوع نع اطاؽ

ا اط اا شارف ااخءاخء إذا فاات خيردن نع ءذا اا جاؿ .ال يلي ر ااحفك

كااكفاالت ااحفك ء األءداؼ ااكحءدة اؤلاشط ااخءاخء

كقد فد عا ال اا شارف عاى ء ء

األاشط ااج اعء كااج لءات اايطكعء  .القاعدة السادسة :ءؿ ءردؼ اااشاط إاى حؿ اا شفبلت
ااج اعء
ااحفك

ك اا جي لء ؟ ء فف اعي ار األاشط اايطكعء غءر االحيرانء اايع ال يوع نع جاؿ
طا اا شارف ااخءاخء إذا فاات يردؼ إاى حؿ اا شفبلت ااج اعء ك
ك يخيردنرا ا ا ن

االجي اعء  .إذا يـ اخيءفال ءذا ااشرط األ ءر ءيـ اايك ؿ إاى

ءغ ثااء ايلرءؼ اا شارف

ااخءاخء كاايع يردؼ اآلف إاى حؿ اا شفبلت ااج اعء ك اا جي لء  .ف
ياي ع إاى ءذه اافئ

ثا األاشط اايع

ادرات اا كاطاءف ك اجاف األحءال .كءح ذ اا ؤافكف االا اكف نع جاؿ
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اا جي ع اا داع كرس اا اؿ االجي اعع ي كءر اااشاطات اايع يردؼ إاى حؿ اا شفبلت
ءلرؼ افدك ك خاعدكه "اا شارف ااخءاخء "
ااج اعء ك اا جي لء فأخاكب اا شارف ااخءاخء ٌ .
فرس اايأثءر عاى ااحءاة ااج اعء اااظاـ ااخءاخع.1
أارا " م اشاط نردم ك ج اعع

القاعدة السابعة :ءؿ اااشاط ك كع نع خءاؽ خءاخع؟ ءلي ر اااشاط ااطكعع ااغءر االحيرانع
طا غءر خءاخع ء فف االعيراؼ ه فشفؿ ف
ااذم ال ءخيكنع م ف ااوكاعد  4ك  5ك  6اشا ن
شفاؿ اا شارف ااخءاخء إذا فاف ءحدث نع خءاؽ خءاخع .كا لرن األغراض ااخءاخء اؤلاشط

غءر ااخءاخء ءع االعي اد عاى يل ءرات كا ح عف ااش ص اا لاع ف ثاؿ عاى ذاؾ شرال قركة
ح ءذا اااشاط

خءاخءا .ك ع ذاؾ ء فف ف ء
طا
ذات عبل يجارء لءا ءذا ال ءلي ر اشا ن
ن
طا خءاخءا إذا فاف اا يخكؽ يءلٌر راح عف اءيه نع ف ءفرـ ف ءذا ااشرال عاى
ك خركا اشا ن
اه يل ءر د اكائح االخيءراد .كيي ف االدءد ف اايلرءفات اا شارف ااخءاخء إشارات كا ح
إاى األءداؼ ك اااكاءا .فاحي اف ءذه اايلرءفات عاى فا ات "ياكم" ك "يردؼ إاى" اايأثءر عاى

ااخءاخات ااحفك ء ك ا يءارات كظفءرا .القاعدة الثامنة :ءؿ ءخي دـ ءذا اااشاط اايل ءر عف
األءداؼ كاااكاءا ااخءاخء ؟ عاى خ ءؿ اا ثاؿ ءؤفد ءيشءاءيع 2عاى ف "ااازع االخيربلفء

ااخءاخء ءع خءاخ عاد ا ءخيردؼ ااااس عف عاـ ااجرات اافاعا نع ااخكؽ اايل ءر عف آرائرـ
شأف االداا االجي اعء

ك ااو اءا غءر االقي ادء اايع يرـ اارناءء ااش

ء كاالائاء "

ادا عاى ءداؼ اا شارفءف كاكاءاءـ .كءغطع ءذا اااكع ف اا شارف ج ءع األاشط ااطكعء
كاعي ن
غءر ااخءاخء اايع ءوكـ را اا كاطاكف اايل ءر عف ءدانرـ كاكاءاءـ ااخءاخء كاايع ال ييااخب ع
حد اكاع اا شارفات األر ل ااخا و .
ف اايطكرات االجي اعء كاا جي لء كااخءاخء نع اا جي لات اادء وراطء جلات اا حث عف
يلرءؼ كاحد شا ؿ اا شارف ااخءاخء عيءوا .كألجؿ

اف ااك كح اايحاءاع كااجدكل اايجرء ء

نإف اا رءط اا فاءء ء اايع يـ يطكءرءا ءاا يؤدم إاى ي كءر ج كع

ااخءاخء ااكا ح .

ف ا اط اا شارف

ف شفاؿ اا شارف ااخءاخء

كيغطع ءذه اا يغءرات ااكاخل كاألا اط اا ي ءزة نلا ف ج كع فا ا
شفؿ ايظـ كفؼل .اذا ءيـ يطكءر يلرءؼ ااحد األداى كالن ك ركرة يكنر األشفاؿ األر ل

ا شارف ااخءاخء ء ءؼ ااءرا ءزات إ انء ال غاى عارا .كء فف اأ ذ نع اعي اراا اا زءد ف
 -1ركز شك اع اا شارف ااخءاخء اا رة اافاخطءاء

رفز األ حاث اايا ع اا اظ

اايجرءر اافاخطءاء

راـ اهلل .2012

 -2بركات عبد العزٌز ،حروب مواقع التواصل االجتماعً ،بركات  ،دار النشر المناهل ،القاهرة2016 - ،
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ااجكااب فااشرعء

كاافلااء

كابلعاؼ كاخي داـ اإلايرات إات .عبلكة عاى ذاؾ يودـ اا يغءرات

اا خ ي ك انر شا بلن اا شارف ااخءاخء دكف اخي لاد اال يفارات اا خيو اء اايع ءع ااخ

اا ءزة

ادء وراطء  .اذا اا فركـ اا كخع ا شارف ااخءاخء ءلطى جاال ايطكر كءخ ح ااا إر ال "اارغ

نع اايزاع" اا زءد ف اا لرن  " .ف ااكاقع" حكؿ طرءو ع ؿ اادء وراطء .1
ياف اا شارف ااخءاخء

أنواع المشاركة السياسية ءااؾ شفاؿ

شءكعا:
ل را فثر
ن

كالتصويت :نع اااظاـ اادء وراطع ءلي ر ااي كءت ءك ءـ شفاؿ اا شارف ااخءاخء اايع ء فف
ألم ش ص اا شارف نءرا ألاه ء

ف ااي اب ااخءاخءءف ف ق ؿ ااااس دالن ف ف ءيـ يلءءارـ

نع كقع ااخاط ك شفؿ دءفيايكرم .كءلي ر اريدال زرار ااح ا االاي ا ء ك ك ع النيات نع
خاح

ازؿ ك ك ع ا وات عاى خءارة ك االي اؿ اا خؤكاءف االا اءف نع ااح ا االاي ا ء

اكع ف اكاع اا شارف ااخءاخء اايع ال يحياج إاى جركد .افف األاشط ااخءاخء اايع ييطاب
ءع اا خاء

األ كاؿ افرد ك حزب خءاخع .ح كر

ءدا ف اا كارد ااخءاخء
جركدا ف ء ار ك ز ن
ن
اجي اعات األحزاب ااخءاخء  .ج ع األ كاؿ اح ا اايرشح اا اا ب االا  .كشغؿ ا ب عاـ.

ءع شفؿ آ ر رـ ف

االحتجاج :خكال فاف ذاؾ حونا دخيكرنءا ـ ال نإف االحيجاجات االا
جدا عاى
شفاؿ اا شارف ااخءاخء ألارا يجلؿ اآلرال لركن طرءو كا ح ن
احيجاج اا كاطاءف نع اايغءءر نع جاؿ لءف ف ااخءاخ .
االستشارات العامة:
االجي اع نع ج كع

ثؿ ااي كءت نإف اا شاكرات االا

ؿ ف ءؤثر

ييءح اا كاطاءف االادءءف نر

ع خءاخع ك خؤكؿ اي ب ف جؿ جلؿ آرائرـ ك شاعرءـ لركن .

كءااؾ االدءد ف األشفاؿ األ رل اايع يلي ر اكع ف اكاع اا شارف ااخءاخء  .كيش ؿ ءذه
:األاكاع يكقءع ااي اس فيا رخاا إاى خؤكؿ عاـ اايدكءف حكؿ ق ء خءاخء
اخ ب ا اايطكع اح ا االاي ا ء االا

اـ إاى ااشط ك ج كع اءي اـ احيبلؿ

احيجاج اريفاب ع ؿ إرءا ع .كطاا ا ف ءذا اااشاط ءي
ف بلؿ اا خاء

نع اال اء ااخءاخء

ااي رع اا اؿ

اى نع

ف كاطاءف عادءءف ءل ركف عف آرائرـ

نء فف ف افيرض عاى األرجح ارا شفؿ ف شفاؿ

اا شارف ااخءاخء  .ف االكا ؿ اايع يؤثر عاى اا شارف اايواءدء ءع اابل االة ااخءاخء كعدـ
االءي اـ ااخءاخ .

-http://politics.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/
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الفعالية السياسية :ف ءفكف ادل األنراد االعيواد أاه ء فارـ إحداث نرؽ نع اا جاؿ ااخءاخع .
ناالاي ا ات عاى خ ءؿ اا ثاؿ عاد ا ءايظرءا ااااس كيكاد ادءرـ االعيواد اارا خيفكف قرء
خكؼ ي احرـ اا زءد ف االءي اـ كاا شارف ألف اااا ءف ءليودكف عادئذ ف

حوا.

كايرـ ر

ااذءف ءشارفكف نع اال اء ااخءاخء فلااء ءـ فاايااع:
النخبة :يشءر اادراخات إاى ف ع ال ااط وات االجي اعء االاءا ءشارفكف عاى اطاؽ كخع نع
اح

ااخءاخات اا ؤخخء فثر ف ااط وات االا ا  .خ ب ف ادل األنراد ذكم ااد ؿ اا ريفع

كاءي اـ ف ر نع اااظاـ ااخءاخع فثر ف األنراد ذكم ااد ؿ اا ا فض .إ ان ف األنراد ذكم

ااد ؿ اا ريفع ادءرـ خيكل يلاء ع عاى ف األنراد ذكم ااد ؿ اا ا فض.
ك اايااع ءشارؾ ااااس نع اال اء ااخءاخء
األنراد دكم ااد ؿ اا لءؼ نيوؿ اخ

عاى ارا غءر نلاا

ك ناشا

خ ب خيكل كاردءـ اا ريفع.

شارفيرـ نع ااخءاخ

ا اااخ

إاى

خ ب رؤءيرـ اؤلحزاب ااخءاخء

نع يل ئ اا كاطاءف خءاخءا .كالف ياؾ األحزاب يخيردؼ نوط

اا كاطاءف األثرءال ااح كؿ عاى األ كاؿ ك اال ااخاط ااخءاخء  .يظرر اادراخات ء ن ا ف اارجاؿ
خءاخءا ف اااخال ك نراد ج كعات األقاءات  .نيـ اخي لاد اااخال كاألقاءات ف اااظاـ
طا
فثر اشا ن
ن
ااخءاخع ا دل إاى خيكءات قؿ ف اافلااء ااخءاخء ك خيكءات قؿ ف االءي اـ ااخءاخع
ك خيكءات قؿ ف اا كارد ااخءاخء  .كءلي ر اغاب ااش اب اءخكا اشطال خءاخءا اذل يـ اخي لادءـ
ء ا

ثؿ اااخال ك نراد األقاءات

ف اااظاـ ااخءاخع.

دور اإلعالم الجديد في دعم المشاركة السياسية اإللكترونية:
اا شارف ااخءاخء اإلافيركاء ءع ذايرا اا شارف ااخءاخء االادء
عارا نع طرءو

فؿ

كرءا كافف ي ياؼ

ارخ ذاؾ ااحؽ ناا شارف ااخءاخء اإلافيركاء يلي د عاى يفاكاكجءا

االي اؿ كنع ااواب ارا كخائؿ اإلعبلـ ااجدءد.
-1االستفتاءات واالنتخابات :ءلي ر ااي كءت اإلافيركاع خ ا خيوبل ككحءدا ايكخءع اا شارف
ااخءاخء نع اال اء االاي ا ء

حءث اه ءخاعد عاى يحفءز اا شارف ا لض نئات اا جي ع اايع

ي ياع عف اا شارف ااخءاخء االادء .
-2االحتجاج اإللكتروني:
ا ج كع

حءث ياح اإلعبلـ ااجدءد إ فااء االحيجاج اإلافيركاع نء فف

ف األنراد يج لرـ ءداؼ شيرف

ف ءوك كا يودءـ شفاكم كاحيجاجات
331
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كذاؾ ف بلؿ اخي دا رـ اكخائط اإلعبلـ ااجدءد

ااو اررات اايع ي درءا إحدل ؤخخات اادكا

فااش فات االجي اعء كاا دكاات كرخائؿ  SMSعاى ااركايؼ اا ح كا .
-3االنضمام اإللكتروني لألحزاب :ءخرـ اإلعبلـ ااجدءد نع اايخكءؽ اإلافيركاع ألءداؼ ك ار ج
األحزاب كيا ء اال كء

را حءث ءخيطءع اافرد االطبلع عاى فؿ ا ءرءده عف ااحزب ع ر

كخائؿ اإلعبلـ ااجدءد ف ا ء فاه االي اؿ أع ائه اا ارزءف كءذا ا ءيءح ااحزب عرض اخي ارة
ع كءيه عاى اا كقع اإلافيركاع اا اص ه ك ف ءرغب نع االا

االخي ارة كءرخارا

ع ك ع لض اا

اـ ااحزب ف ء ائ ياؾ

ااات كااشركط ايأفءد طاب االا

إث ات ااركء (كرقءا( اا رءد االادم ا ور ااحزب كءوكـ ااحزب إ طار

اـ فإرخاؿ كثائؽ

احب طاب اال كء

و كؿ ع كءيه ف عد ه اخي داـ كخائؿ اإلعبلـ ااجدءد ك إ فااه عاد ق كؿ ع كءيه ي ادؿ
األنفار كاآلرال ع ع ال ااحزب نع ااكقت ااذم ء ياره دكف اايوءد االجي اعات.
اإلعالم الجديد وتفعيل الممارسة السياسية :يلد كخائؿ اإلعبلـ ااجدءد فأداة اايل ئ
ر

نع زءادة كعع األنراد كيكخءع آناقرـ

ا

ف ا يلد داة

نع ظؿ ظركر ناعاءف جدد كءـ اا دكاءف.

كعاءه خايطرؽ إاى اإل فااات اايع يكنرءا ياؾ اايفاكاكجءا عاى

ااخءاخء .1

خيكل يفلءؿ اا ارخ

اإلعالم الجديد والتعبئة السياسية :ازداد اخيل اؿ كخائؿ اإلعبلـ ااجدءد فأداة اايل ئ ااخءاخءكءلد اا حفءكف كاا اظ ات غءر ااحفك ء
اا راع .ف ا ياجأ األحزاب اا لار

ف فثر اارءئات اخي دا ا اؤلايرات نع ع ارـ

دكرءا إاى االايرات كاارخائؿ اإلافيركاء

ف جؿ ياظءـ

كر االخفرءءف كرجاؿ ااشرط كءـ ءوك كف

رب

اااشطال ءوك كف اايواط
االحيجاجات ؿ إف ي
اا حيجءف ثـ ءخر كف اا كر ع ر االايرات الطبلع اارم االاـ ااكطاع كاادكاع عاءرا .ف ا
ارت رخائؿ اارايؼ اااواؿ قااة قكء ا طاب حر حءث ءخيل ؿ اا يظاءركف ياؾ اارخائؿ ف

جؿ حشد األي اع ك راكغ ااخاطات كاالايحاؽ خرع

كاقع االحيجاج .كءع ااوااة افخرا اايع

اااشطال ااذءف ال ءفشفكف
ءخيل ارا اا رشحكف ادعكة ا ارءـ إاى اادءؽ االقيراع كءخيل ارا ي
ك رـ ف بلؿ ااشيائـ كااافت كااو ائد اافيفاءء ااخءاخء .
عاى ءكءايرـ اا س
ب -المدونات والممارسة السياسية :ف بلؿ االخيفادة ف يواءات اا دكاات ءل ؿ عدد ف
األنراد عاى إاياج

حانيرـ ك نفارءـ نءاشركف ع اال ال ي

ع اارقا

-1مكاوي حسن عماد ،حسن السٌد لٌلى ،االتصال و نظرٌاته المعاصرة ،الدار المصرٌة اللبنانٌة ،القاهرة ،ط . 2002 ، 2 -
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االي اؿ كءـ ءلرنكف اا حفءءف اا كاطاءف "  "Journalists Citizenكقد د اا دكاكف ءحدثكف
ا ء فف اؤلنراد االادءءف إعادة اا راطرـ نع ااخءاخ

يأثءرات كا ح
اايحاءاء كااجداء

كشحذ

ارخايرـ

كيجاكز اا طكط ااح ر اايع ي لرا اادكا .

ج  -الشبكات االجتماعية والممارسة السياسية :يالب ااش فات الجي اعء دك ار رءادءا نع جاؿ
اا ارخ

ااخءاخء اؤلنراد حءث ييءح ارـ إ فااء اايل ءر عف آرائرـ ك نفارءـ خكال نع شفؿ

ا كص ك أ كايرـ ك ف بلؿ اافءدءك ك ذاؾ ءلر كف كجرات اظرءـ ايجاه
ف ا ييءح ارـ اافر

اا شارف

خيكل ااش فات االجي اعء

ياؼ ااو اءا

ع اآل رءف نع اا ظاءرات كاالحيجاجات اايع ء طط ارا عاى

كيلطع اافر

اؤلنراد إلعبلف خااديرـ ااش

ءات اا رشح نع

االاي ا ات كءؤالل اا رشحءف إ فاارـ فذاؾ نيح حخا ات عاى ااش فات االجي اعء
ار جرـ ك ططرـ اا خيو اء  .ف ا ييءح ااش فات االجي اعء اافر
نفارءا ع ر

اشرح

اؤلحزاب ااخءاخء الرض

فحات ءذه ااش فات كاايكا ؿ ع اا اا اءف نءرا ك ع ائرا اا خءرءف فؿ خبلخ .

كءفذا نود خرات ااش فات االجي اعء كاا دكاات كفؿ كخائؿ اإلعبلـ ااجدءد اا شارف ااخءاخء
خكال اؤلنراد ك اارءئات اا ياف

ف ج لءات كاوا ات ك حزاب خءاخء

خؤكؿ حفك ع اايكا ؿ ع ااج اءءر االرء

كحيى اادكا إذ إ فاف م

ع ر كخائؿ اإلعبلـ ااجدءد.

المبحث الثاني
تأثير وسائل اإلعالم الجديد عمى المشاركة السياسية
المطمب األول
االطار النظري لدراسة تأثير وسائل اإلعالم الجديد
عمى المشاركة السياسية
اود رفزت لظـ اظرءات االاكـ االجي اعء عاى دراخ دكر االايراءت نع ااحراؾ االجي اعع كدكره
نع يودءـ اا لاك ات كيلزءز اايفاعؿ كااحكار ك فه يافخا اايل ءر اإل داعع كيكاءد اا كارد .اذا
رفزت اظرء يل ئ اا كارد عاى خ ءؿ اا ثاؿ عاى االكا ؿ اا ؤخخء كااياظء ء اال ؿ ااج اعع
افف ااخؤاؿ األخاخع ااذم ءحياج إاى إجا

ف كجر اظر ءذه اااظرء ءك إاى م دل عززت

كخائؿ اإلعبلـ االجي اعء قدرة ااحرفات االجي اعء عاى اايل ئ
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افاخياز

1

ناف ش ف االايراءت ءك كخءا يااخب اا ءزات األخاخء ااكع جدءد ف ااحرفات

االجي اعء ااااشئ نع ع ر اا لاك ات كيك ؼ ااحرفات االجي اعء اارا "ش فات" يي ار ط نع
عود ( ءف األع ال) شفؿ غءر ءر ع كغءر طع نع ءءافؿ را ااغاء .
إف ث

إشفااء ءا

ءجب اايا ءه ااءرا ءاا كءع ااه ف اا لب دراخ ااركا ط ءف كخائؿ

اإلعبلـ االجي اعء كااحرفات االجي اعء دكف اااظر نع اافرـ اا وارف ا فركـ اإلعبلـ االجي اعع

وارايه اإلعبلـ اايواءدم ااذم ءرفز عاى ااياظءـ دال ف اال ؿ نوط عاى اا حيكل كااياظءـ

اإلعبل ع طرءو يجارء كغءر دء وراطء
اايع ءيـ ف

حءث ءرل راء كاد كءاءا ز

بلارا اال االبلقات االجي اعء

يافءف دء وراطء كخائؿ االعبلـ" كاادء وراطء

2

إف اايكا ؿ ءك ااكخءا

كنع ءذا اا دد ءجب اايفرق

ءف فرك ءف

ف بلؿ كخائؿ االعبلـ ناا فركـ األكؿ ءلاع

اخي داـ ااااشطءف اكخائؿ االعبلـ ااياظءـ كيلزءز االعبلـ االجي اعع كااثااع ال ءوي ر عاى

ااااشطءف كافف ء فف ء ا ف ءفكف ءدنه ااحفك ات كءءئات اا جي ع اا داع كاا ؤخخات اايع
يحاكؿ يلزءز اادء وراطء دا ؿ اا جي ع.
إف اظرء ااش ف االجي اعء يريـ دراخ ش فات اايكا ؿ االجي اعع عاى خاس ارا اء
اجي اعء
كااو ار

فكا

ف نراد ك اظ ات يري ط لبلق

ك افثر

ثؿ ااوءـ كاألنفار كاا داق

اادكر االجي اعع كفذاؾ االبلقات االاطفء نع ا خط شفاارا .كيريـ اظرء ااش فات

االجي اعء وءاس االبلقات ( ا اط اايفاعبلت) ءف األنراد ك ااج اعات ك اا اظ ات كاالخيفادة
ف األدكات كاا فاءءـ اارءا ء

اايع غاا ا ا يفكف لودة جدا ك اايااع نرع يخي دـ إاى حد

ف ءر اا ارج ااك فع اايحاءاع حءث يفكف ااجرات اافاعا

ف شف

لءا

ري ط االدءد ف

اكاع االبلقات .كءخياد ءذا اايحاءؿ عاى انيراض ء ء االبلقات ءف كحدات اايفاعؿ اايع يؤثر

عاى اا ءزات اارا

ااكحدات ) ثؿ ااففالة نع دال اا ر

كااوءادة( ك ءف اافاعاءف ك اايااع

نلاارـ ءع ي ار ط  .ف ا ف االبلقات ءف ااجرات اافاعا ءع قاكات ااوؿ اا كارد اايع ء فف ف
يفكف ادء

ك غءر ادء  .كءدكر جدؿ كاخع نع فثءر ف اادكائر ااخءاخء كاألفادء ء

شاف

االفاخات اخي داـ كخائؿ االعبلـ ااجدءدة عاى اا شارف ااخءاخء  .كء فف ف اخيلرض لض
ف ءذه االيجاءات فاايااع:

 -1ك٠فٍ١و ٍِف ،ٓ١هٚو١زِ ٍبٔلهأ ،ظو٠بد ٍٚبئً ا٦ػ ،َ٩روعّخ :وّبي ػجل اٌوإٚف اٌلاه اٌل١ٌٚخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،اٌمب٘وح 1993- ،
-2اٌّوعغ اٌَبثك.12:ٓ ،
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اتجاه االستخدام واإلشباع ءك اإلطار اااظرم األخاخع نع االي اؿ ااج اءءرم كااذم ء فف
اخي دا ه نع اكاع

ياف

ف ااكخائط .نرك ءحوؽ نع دكانع األش اص ااح كؿ عاى اا لاك ات

كفءفء ااح كؿ عاءرا .ءرل

حاب ءذا اا د ؿ ف كخائؿ االي اؿ يلي ر

نع يزكءد األنراد ا ءرءدكاه ف لارؼ كنع يا ء

د ار حءكءا كاانلا

ا ادءرـ ف حاجات ك طااب .اذا نرـ حءف

ءاجأكف إاى ءذه ااكخائؿ ف جؿ يحوءؽ ءذه ااحاجات كاال ؿ عاى إش اعرا.
كيلد اظرء االخي دا ات كاإلش اعات ف اااظرءات اا يكازا كاا ليدا كاايع اـ ييلف نوط يأثءر
كخائؿ االعبلـ كدرجيه ؿ يود ت طكة احك إ راز اايفاعؿ ءف قطاعات ااج ركر ف جر ك ءف
كخائؿ االعبلـ ف جر

رل .كءو د االش اعات ”إر ال ااحاج كيحوءؽ اا طاب ااذم ءاح

عاءه اادانع“ كيرل اظرء االخي دا ات كاالش اعات ف األنراد ء ياركف كعع كخائؿ االي اؿ اايع
ءرغ كف نع اايلرض ارا .إف لظـ دراخات االي اؿ يوخـ دكانع يلرض ااج ركر اكخائؿ االي اؿ

إاى نئيءف ء ا:1

 دوافع نفعية :كيخيردؼ اايلرؼ عاى ااذات كافيخاب اا لرن كاا لاك ات كاا ارت كاايعيلفخرا اشرات األ ار كاا ار ج اايلاء ء كااثوانء .
ب -دوافع طقوسية :كيخيردؼ ي

ء ااكقت االخير ال اا داق

اارركب ف اا شفبلت

كيالفس ءذه اافئ نع اا ار ج اا ءااء كاا خاخبلت كاألنبلـ ك ار ج اايرنءه .ع يطكر اايفاكاكجءا
كاإلايرات كخلت اظرء االخي دا ات كاإلش اع اطاؽ يحوءوايرا ف كخائؿ اإلعبلـ اايواءدء إاى
كخائؿ اإلعبلـ ااجدءدة .نرت ف االايراءت كخءا يفاعاء قكء ي اح اا زءد ف اا ءارات كاادكانع
اا خي د ءف .ناا حث عف اا لاك ات كاالخير ال ء ا اا وءاس األخاخع اارج االخي داـ كاإلش اع
اوءاس غاءات األش اص ف اخي داـ كخائؿ اإلعبلـ االجي اعء .

ا ايجاه اااظرء االجي اعء

اا لرنء نرع يرل ف يطكر كخائؿ اإلعبلـ ءجلؿ ف اا رـ نرـ نفار كخاكفءات اإلدراؾ اا شرم

إطار فاءء نءا اشرح فءؼ
نا
ثاال ع اء اخي داـ ااكخائط .اذا يكنر اااظرء اا لرنء االجي اعء
يؤثر اا حددات ااش ء كااخاكفء كاا ءئء عاى ل را اا لض.2
نفع جاؿ اايكا ؿ ااخءاخع يؤثر ش

ءات ااج ركر كاا

ااح ااخءاخء كاا لرن ااخءاخء

كاا افء اايلاء ء كاأل ء عاى خاكفءايرـ ااخءاخء  .ناا حث عف اا لاك ات ااخءاخء كاا شارف
 -1اخرءف عجب ااثكرة االني ار ء

دار اا ااءؿ

ر  2016ص.48 :

 -2أبو أصبع صالح خلٌل ،استراتٌجٌات االتصال وتؤثٌراته ،دار مجدالوي للنشر والتوزٌع ،األردن ،ط . 2005 ، 1 -
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كيغءر اا ااخ ااخءاخع اا حاع كحيى ءئ ااخءاخء ااكطاء

ااخءاخء

ف ااحء

ءؤثر عاى اا ءئ ااخءاخء ااج ركر كعاى ااخاكفءات ااج اءءر كحيى عاى
ااخءاخء  .كاخياادان إاى ءذا ااا كذج ف ااخ ء ااي اداء

رل ء فف ف
ااحرا ك لرنيرا

شرح اادك ار كءك ف اءـ ركاد ءذه

اااظرء آاءات يلاءـ اا راق ااحاف  .نحخب راءه ءااؾ ر ع راحؿ اؤلاءات إدارة ع اء اا بلحظ
اار دء :
 -1العمميات المتعمدة :ف ثاؿ ءخي دـ االي االت ااخءاخء نع اال اء اا يل دة ءرل اادك ار ف
ااااس يريـ اا لاك ات ااخءاخء

ثـ ءحفظكف ءذه اا لاك ات نع ذءاارـ.

 -2عمميات االحتفاظ :نع ع اء االحيفاظ ءل د األش اص عاى االحيفاظ عاى اا لاك ات
ااخءاخء كءطا وكارا ع اا فركـ كااوكاعد نع ذءاارـ
 -3عمميات اإلنتاج :نع ع اء اإلاياج ءوكـ ااااس يحكءؿ اا فركـ إاى ااخاكفءات
إاى لاك ات خءاخء

ثؿ االايفات

اثا .

 -4العمميات التحفيزية :نع ع اء اايحفءز خءفكف ادل ااااس دكانع اكجكد اكاءا ك إجرالات
كاقلء

ف بلؿ اكاع

ياف

ف ااحكانز :فااحكانز اا ارجء غءر اا اشرة كاايوءءـ ااذايع .ل ارة

رل عاد ا يفرر اا لاك ات ااخءاخء ااج ركر افثر ف رة خءح اكف عاى حكانز ء فف ف

يلزز اادكانع ألنلاارـ االيجاءات اايع ي ءف دل يأثءر االعبلـ ااجدءد عاى اا شارف ااخءاخء

ااج ركر نرع ياوخـ إاى ايجاءءف  :االتجاه األول ءرل اايأثءر اإلءجا ع اؤلعبلـ ااجدءد عاى
اا شارف  :ء ءؿ

حاب ءذا االيجاه إاى اار ط ءف االا راط نع ااف ال اافيركاع كيلزءز

اا شارف ااخءاخء

كقد ء ح ءذا األ ر عاد األ ذ نع االعي ار ااجااب ااخءاخع نع اادكؿ

اادء وراطء

الف ااك كؿ إاى اا لاك ات حرء كدكف رقا ءلاع ف اا كاطاءف ييفكف ادءرـ لرن

كءخيطءلكف اا طاا
خرع االخيجا
ءي ءز

حورـ نع اا شارف نع ااخءاخ

إذ يكنر اا دكاات كااش فات االجي اعء

اؤلحداث ااخءاخء كاارد ااخرءع عاءرا ف ا ارا يكنر حكا ار اافيركاءا نع ن ال

ا ء يفاعاء

الف اا كاطف اءس جرد خيو ؿ اارخائؿ كافف رخؿ ارا ء ا ءذا فاه

ءخاعده نع ع اء ااياشئ االجي اعء كااخءاخء

ف اجؿ اشر ثوان اا شارف ااخءاخء االتجاه

الثاني ءرل اايأثءر ااخا ع اؤلعبلـ ااجدءد عاى اا شارف ااخءاخء  :ءشفؾ اا ار ءذا االيجاه نع
ف االايراءت ء فف ف ءرخت فركـ اا شارف ااخءاخء  .كءرل اا ار ءذه اارؤء ف ااحدءث عف

اا شارف ااخءاخء اارق ء ءجب ف ءخ ورا ااحدءث عف حوكؽ األنراد ااذءف ءـ نع كا ع ارج
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اايغطء

ف ا ف ااف ال اإلافيركاع ال ءشفؿ ااف ال االجي اعع كااخءاخع ااكحءد ااذم ءيحرؾ نءه

اافرد .ناا جي لات االني ار ء ال ييلا ؿ ع اخؽ قك ع غاؽ حدد األ لاد ككا ح اا لااـ ؿ

ءؤفد ااف ال اإلافيركاع عاى يفيءت اااخؽ ااوك ع كي طع حدكد ااكطف اافلاع .1كءلءد اطار
االعبلـ ااجدءد اا ايشر ااءكـ
اا شارف

ءاغ

لءا اا شارف ااخءاخء

كي

حؿ اا واءءس اا لءارء

ف ااي كءت كاا شارف نع االجي اعات كنع اا ج كعات ااااشط خءاخءا كاجي اعءا نع

ظؿ اا اا رة اإلافيركاء كاالحيجاجات االجي اعء كاإلعجاب

كاقع ك

كر كاايواخـ كاعادة

اا زج اإلافيركاع .كيفيح جاالت اا شارف ااجدءدة ءذه نر ا كاخل ا وار ات جدءدة ك يفرة عف

اا شارف ااخءاخء نع اطار ا ات كيفاكاكجءات اإلعبلـ ااجدءد كااففالات األخاخء اا كاطا
اافاعا نع دء وراطء يشارفء  .كقد

حت شارف اا ايوى االادم نع اال اء اإلعبل ء

ءخرة

ف ؿ ا ءخ ى ظاءرة االاد اج كفاف ف اياج ذاؾ يلزءز كظائؼ االعبلـ كاادء وراطء نع
ااع ااو اررات ااكطاء

اا جي لات كءك ا خاعد نع يكخءع خؤكاء اا كاطف نع اا شارف نع

كادارة شؤكف بلده ف ا ف اشر اا لاك ات كي ادؿ األنفار كااحكار حكؿ ااو اءا اا ر
ف ءثءر ح اس ااااس اا شارف نع ااحءاة االا

كاف ءدنلرـ اايففءر نع ااحاكؿ ااخاء

ف شااه

ا شافارـ

االا .
ءافذ االعبلـ ااجدءد ع ر ش فايه اا ياف فؿ ا ءك طاكب اه نع خ ءؿ يلزءز ادئ اا شارف

ااخءاخء كشركطرا نرك نع اغاب األحءاف ال ءاحاز ارؤل ااخاط ك كاقفرا كي رءرايرا ااخاكفءات
اايع يااؿ ف حوكؽ اا كاطاءف كذاؾ نع ظؿ ح كر خءاخ إعبل ء

يحررة ف ااوءكد ااخءاخء

كاا ءركقراطء يراعع اايحكالت اايع ءشردءا ااااس حاءا كاقاء ءا كدكاءا كيؤ ف ااحرء نع اايل ءر
كيدنؽ اا لاك ات كااخءاب األنفار لد زكاؿ اافثءر ف االو ات كاا لاب كيطكءع االاـ ا د
االعبلـ ااحر.
المطمب الثاني
دور االعالم الجديد في مشاركة المغاربة في السياسة
ع يطكر كخائؿ اإلعبلـ يغءر اا غرب يدرءجءا نع ج ءع اا جاالت .كءاط ؽ ذاؾ عاى كجه
اا

كص نع اا جاؿ ااخءاخع ااذم

اإلايرات اا غار

ح فثر ء ء اااخ اا احثءف .نود اغ عدد خي د ع

ػ  18.5اءكاا ش ص نخجؿ اريفاع اخ

 -1عبدالحمٌد محمد ،نظرٌات اإلعالم واتجاهات التؤثٌر ،عالم الكتب ،القاهرة ،ط . 1993 ، 3 -
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 2016عكض  %57.1ف االاـ ااذم خ وه اجد ف اخي داـ خافا االااـ ااوركم ااش ف
االاف كيء كا ؿ ا كه ايوبل ف  %42.2نع  2015إاى  %44.4خا .2016
كفشؼ اايورءر ااخاكم ااكفاا ااكطاء ايواءف االي االت اا ادر نع خا  2017ف  %63.1ف
اارجاؿ اا غار ءخيل اكف األايرات وا ؿ  %53.5ف اااخال
اا خيل اءف كاجكا إاى ااش ف

ف ءك ء

كاج  %23رة كاحدة نع األخ كع عاى األقؿ.

شء ار إاى ف زءد ف  %72ف

بلؿ األشرر ااثبلث األ ءرة ف خا 2016

نء ا

ك رزت اا لطءات ف  %44ف اا خي د ءف ءو كف ا ءف خاع كخاعيءف نع ااءكـ عاى
األايرات نء ا ءري ط  %32ااش ف

قؿ ف خاع نع ااءكـ النيا إاى ف ااش فات االجي اعء

اإل ان إاى اا حان كاأل ار ك كاقع األالاب كاايرنءه كاارءا

يشفؿ اا حيكءات اا ف ا ادل

اا خيل اءف اخ ي ؿ إاى  %80.7ف ا ييـ زءارة كاقع ااير ء كاايفكءف كاا ح اخب ييراكح
عاى اايكااع ب  %45.7ك .%36.6ك رز اا حث اا ءدااع ااخاكم حكؿ يفاكاكجءا اا لاك ات
كاالي االت ادل األخر كاألنراد اا غار

ف اارايؼ ااجكاؿ ات ل ا عاى فؿ األخر االااـ

ااوركم يورء ا ذاؾ ف  %95ف األنراد اا يراكح ع ارءـ ا ءف  12ك  65خا االااـ ااوركم
ءيكنركف عاى ءايؼ ياوؿ

ءفا ف  %67ف األنراد ا ءف  12ك  65خا

ف األش اص

اا يكنرءف عاى ءايؼ اواؿ ء يافكف ءايفا ذفءا إذ قدر اايورءر حظءرة ااركايؼ ااذفء أفثر ف 18
اءكف جراز اريفاع ودر أزءد ف  3بلءءف وارا

ع  .2015ك نادت اا ءااات اايع ش ات

 2520خرة غر ء  980ارا يلءش االااـ ااوركم ف %90

ف ءيكنركف عاى ءايؼ ذفع

ءخيل اكف يط ءوات اارايؼ اا ياوؿ  %58.5ارـ ءخيل اكارا ريءف إاى
األخ كع

و
س رات

بلؿ

ك حا ف فثر ف ا ؼ اا خيل اءف قا كا يح ءؿ يط ءؽ كاحد عاى األقؿ عاى

ءكايفرـ بلؿ األشرر ااثبلث 1األ ءرة ف  2016كفشؼ اايورءر ااخاكم عف يكنر حكااع %55
ف األخر عاى حكاخءب بلؿ  2016كءع اااخ اايع ييفاكت ءف اا جاؿ ااح رم %69.2
كاا جاؿ ااوركم  %26.6نء ا

حت األخر اايع ييكنر عاى حاخكب ح كؿ يشفؿ %40.7

كييكنر  %26.1ف األخر عاى اكاح إافيركاء

نء ا ك ات اااخ

إاى  %21.7اايع ادءرا

حاخكب اا فيب ن بل عف يكنر  %53.6ف األخر عاى فثر ف حاخكب ك اكح إافيركاء

.

 www.tech-wd.com -1
https://ar.wikipedia.org/wiki/-2
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ف

رذه ااكخائؿ ااجدءدة اايكا ؿ

بلؿ ءذه اا لطءات ارداا ف ا ءف دل اءي اـ اا غار

كاإلعبلـ افف ااخؤاؿ ااذم ءطرح افخه ءؿ الب االعبلـ ااجدءد دك ار نع اا شارف ااخءاخ ادل
اا كاطاءف اا غار  .د ت ش ف اإلايرات اا غرب يدرءجءا نع الب دكر رـ فكخءا إعبل ء
ءخيفءد ارا اا رشحكف كاألحزاب ااخءاخء نع ااح بلت االاي ا ء  .ك ف ؿ يكخع عدد شيرفع
اإلايرات اادائـ ييلاظـ ء ء ءذه ااكخائؿ كءشيد اارءاف عاءرا .غءر اف كخائؿ اإلعبلـ اا غر ء
خكال اارخ ء ك غءر اارخ ء

طا ع اادعاء ألع اؿ ااحفك

اارخ ءءف كق اررايرـ عفس ااح ص اا

كاايلاطع اخب ءـ ع اافاعاءف

اا كاطاءف كج لءات اا جي ع اا داع كااوكل

األ رل اا لءدة عف رافز ااورار كقد ءات دراخ اشرءا رفز ااجزءرة اادراخات عاـ 2015

ح كر اا ؤخخ اا افء

اخ

 %27.14نع ااوااة األكاى كنع ااري

ااثااء اا ؤخخ اايافءذء

ب  .%15ا األحزاب ااخءاخء ناخ ح كرءا اغت  %1.42كاااوا ات افس اااخ
ك ااي از ف ع ءذا االايشار ائلايرات ك كاقع اايكا ؿ االجي اعع
اا غر ء نع ااي اع عف ياظءـ ح بلت ااي ا ء

1

.

د عدد ف ءر ف األحزاب

كريرا اايواءدء ا ااح ااد كؿ إاى اال ر

اارق ع عف طرءؽ اخيل اؿ ش فات اايكا ؿ االجي اعع ثؿ "نءخ كؾ" ك"يكءير" ك"ءكيءكب".
نلاى خ ءؿ اا ثاؿ نع ااي ا ات  2011طاؽ حزب االيحاد االشيرافع ااءخارم قااة يافزءكاء عاى
كقع "ءكيءكب" يودـ اا كت كاا كرة

رز

حطات ااحزب ك كاقفه ك رشحءه ك راا جه

االاي ا ع .كنع افس االيجاه خار حزب اايج ع ااكطاع اؤلحرار ااذم ءاي ع إاى األغا ء
ااحفك ء

إذ ع د

االقي اد كاا ااء

ءاه االاـ

بلح اادءف زكار ااذم ءشغؿ نع افس ااكقت ا ب كزءر

إاى يخجءؿ عدد ف ءر ف واطع اافءدءك ءجءب نءرا عاى خئا ااش اب حكؿ

راا ج حز ه االاي ا ع كءحثرـ عاى اا شارف كااي كءت ا رشحع حز ه .كفذاؾ حزب االداا
كاايا ء ذك اايكجه اإلخبل ع نل د ءك األ ر إاى اخي داـ ءذه ااش ف

ااش اب اا غر ع.

ككادت ءذه ااح بلت اارق ء

دال طء ادل نئ كاخل

ف اجؿ اايكا ؿ ع

ف ااش اب اا غر ع اعي ارءا فثر قر ا

إاى اءي ا ايرـ .كاعي ر ااش اب ف ا ءجلؿ ااح بلت االاي ا ء ع ر كاقع اايكا ؿ االجي اعع

ذات قء

ف ر ءك ف قءكد اارقا غءر ط و عاءرا .نإذا فاات كخائؿ اإلعبلـ اايواءدء فاايافاز

كاارادءك وءدة ك رغ
كااش فات االجي اعء

عاى

اف اايلددء كاا خاكاة ءف األحزاب نإف كخائؿ اإلعبلـ ااحدءث

حت يشفؿ افذان ر ا اؤلحزاب .افف ااف ال االني ار ع اءس فيكح نا

 -1ااظر اا كقع اافيركاع ااخا ؽ.

339

مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102

نوط ااح بلت االاي ا ء كاارخائؿ اايع يحث اا غار عاى اا شارف نع اال اء االاي ا ء
كجداا نرءوا

ؿ

ر ءحث اا غار عاى واطل ااي ا ات  2011كيفكف ءذا اافرءؽ ف ااشطع

حرف  20ن راءر ااذءف عااكا يشفءؿ "جءش رق ع" ءحذر اا غار ك ا
اا شارف نع االاي ا ات

ااش اب ارـ ف غ

لي رءف ارا اف يجدم نع م شعل ا دا ت ايائجرا لركن خافا.

كاعي رت ااح بلت اايع يدعك إاى واطل االاي ا ات اا را ااء نع اا غرب كاايع طاوت عاى
كاقع "نءخ كؾ" ك"يكءير" ارا القت يجاك ا ف ر ف اظءريرا ااداعء إاى اا شارف نءرا .كءشرؼ

عاى ياؾ ااح بلت ع ال ف حرف  20ن راءر ءل اكف عاى اخيوطاب ع ال جدد كنع افس
ااكقت يغطء اشاط ااحرف ك ظاءرايرا نع اا دف اا غر ء .
كءرل غاا ء ااش اب اا غر ع ااذءف ءخيل اكف كخائؿ االعبلـ ااحدءث اارـ نودكا ااثو نع ااخءاخ
شفؿ عاـ كنع األحزاب عاى كجه اا
ااي كءت فلكالن

كص .كءذا ءلطع اح بلت ياؾ األحزاب ااداعء إاى

ادان كءجلارا دعاة ااخ رء

ف ق ؿ خيل اع ااش فات االجي اعء

ااذءف

ءركف ارا يياانى ج ا كيف ءبلن ع ا ءلءشكاه" حخب رءرـ كال ءوؼ دكر اا واطلءف اارق ءءف
عاد ءذا ااحد نرـ ع دكا ء ان ع ر

فحات "نءخ كؾ" إاى حث ااش اب ااازكؿ إاى ااشكارع ف

جؿ يكعء اا كاطف كدنله إاى ا يءار اا واطل  .ؿ كذء ت كاقع اإلافيركاء

إاى اا واطل

رل رغـ دعكيرا

إاى راق اا رشحءف ابلاي ا ات كاخط ااي كءر كفيا يوارءر عف فؿ اا ركقات

ك اايجاكزات اايع ء فف ف يشكب اال اء االاي ا ء .
كالؿ خ ب فؿ ءذه ااخا ء

ف طرؼ اا واطلءف ردءا ف ااح بلت اايع يوكـ را األحزاب

اا غر ء ع ر كاقع اايكا ؿ االجي اعع يك ؼ أارا دائء عاى اارغـ ف اخيل اارا اايواءات

ااحدءث

نرذه ااح بلت ال زاات نع داءيرا كاـ ي ؿ إاى خيكل ف ءر ف ااا ج .ف ا ارا اءخت

ري ط

آاءات ع ؿ ث ي يـ إرخاؤءا دا ؿ ءءافؿ األحزاب اا غر ء  .نرع كخائؿ يكا ؿ ظرنء

كاءخت دائ

كءذا ا ءفخر

لفرا وارا ااح بلت ااداعء إاى واطل االاي ا ات .ثـ إف اااغ

اايع ءخيل ارا ااخءاخءكف اادعاء اإلافيركاء ا ار جرـ االاي ا ء ال ياخجـ ع يطالات ااش اب

اا غر ع

لفس فاا اجده عاى

فحات ع ال (حرف  20ن راءر) اايع ييخـ اا خاط

كااك كح .ف ااجءد ف يكافب األحزاب اا غر ء االعبلـ ااجدءد افف ف
األحزاب ااخءاخء عاى كخائؿ اادعاء االاي ا ء اايواءدء

ركرم ف ي وع

الخء ا ك ف اافثءرءف نع اا جي ع

اا غر ع ال ءيكنركف عاى إا اـ ف ءر اايواءات ااحدءث  .اذاؾ ءلي ر ااح كر اا ءدااع اا رشح
ركرءان إلء اؿ عدد ف األنفار إاى اا كاطاءف اا خطال
340
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ا ءف اا راا ج االاي ا ع ك ءداؼ اا رشح.

نع اا فاف اا ااخب كي خءط

ك كاقع اايكا ؿ االجي اعع ح ك ار نع اا غرب ففاعؿ جدءد ات ء ياؾ

ح اافاخ كؾ

كيا خ كعا ككقلا

كيأثء ار ال ءخيراف ه ءوكم كءدعـ اظ ات اا جي ع اا داع نع اايأثءر عاى

ااع ااورار

ااخءاخع كاالقي ادم كاالجي اعع كااثوانع ك حى ف ارد زرؽ ءرعب ااخءاخءءف كءير د
طاؤءـ كزاليرـ كا ض ااشارع ااذم ءلفس درج ح اررة جكال اا جي ع ك ك ا يحدد احك م

ايجاه ءخءر اارم االاـ.1

ك ف اا بلحظ ء ا نع يأثءر ظركر اإلعبلـ ااجدءد ككخائؿ اايكا ؿ االجي اعع
حفءءف خيواءف ك ارخيرـ اارقا

لكد

عاى ع ؿ ااحفك ات ك خالايرا كيوءءـ خءاخايرا كفذا

إرغا را عاى يلدءؿ ق ارريرا ك إاغائرا ارائءا.
ك

ح أاكنا

طاال عااكءف اا اط االرءض عاى

فحات ااجرائد كاا كاقع اإل ارء أل ار

يش ؿ ع ارات ف ق ءؿ "يشلؿ ك يارب ك يغاع نع اافاءخ كؾ" اك ااكيخاب ن ف بلار ا ااطاوت
ش اررة ااجدؿ يجاه اافثءر ف ااو اءا اايع شغات اارم االاـ كااا ب ااخءاخء ك رافز
ااخءاخع نع اا بلد كاخيطاعا نع ااخ ات عدءدة ف ءشفبل قكل

اع ااورار

اغط عاى يكجرات اا ؤخخات

اايشرءلء كاايافءذء كااو ائء  .كيك ؼ ج كع كاقع اايكا ؿ االجي اعع ك خاخا اافاءخ كؾ
ااشلب اا غر ع "اا كازم" كااءوظ عاى دار ااءكـ كاألخ كع يجاه ا ءدكر حكاه ف حداث
كاإلح ائءات

افت اا غرب ثااثا عر ءا نع عدد خي د ع اافاءخ كؾ لد

ر كاا اف االر ء

ااخلكدء حكااع  7بلءءف شيرؾ .كءك ؼ يارة ب "حزب اافاءخ كؾ" ااذم يجاكز عدد اا ايخ ءف
نءه كخوؼ ااحرء ك اخكب ااجرة نءه ا ادل حزاب اا بلد اارخ ء

ن ار حز ا افايا ف

اا طكط ااح رال كاا اكعات كااحدكد ااخءاخء اايع يرخ را عادة األحزاب اايواءدء

خيفءدا ف

جكال ااحرء كااكعع ااخءاخع ااذم يلاظ ت ء ءيه لد ز ف اار ءع االر ع ااذم شفات حرف 20
ن راءر اخ يه اا غر ء

نود شفؿ اافاءخ كؾ اا ا

األكاى الاطبلؽ نفرة حراؾ  20ن راءر عاى

غرار ثكرات اقع اا اداف االر ء .
كشفات كاقع اايكا ؿ االجي اعع ااخاد ااحوءوع ا اظ ات اا جي ع اا داع اا غرب كاالطار
ااذم ءاظـ حرفيرا كءجلؿ
االا

كيرا خ كعا كاذا فاف شارع ح د اا ا س (ااشارع اارئءخع

اا غر ء ) فكاه ءكاجه ور اا را اف

www.hibapress.com1 -1
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اا حيجءف احيشدكا نع جءش اافاءخ كؾ اءخاب اا حان كاا اشكرات ااحز ء ءذا اادكر كاي اع
ءذه اا اظ ات ااحدث كيج ر ااخاطات عاى اايراجع عف قرار ا ك دنلرا الي اذ قرار ا.
إف كاقع اايكا ؿ االجي اعع ء فف ف يفكف قكة
ف اخيرايءجءات يكا اء

اافلؿ نءرا اظ ا

اغط عاى فؿ اا ؤخخات

ا

إذا فاف

يحفـ نءرا ألف اإلايرات ن ال ءيءح د ورط
وك ات اإل ار كاايكا ؿ

اا شارف اا جي لء ك ءزيه اه حءز ي ياط نءه ف ا نع ااحءاة االا

األقرب إاى ا ءلءشه اافرد نع ااكاقع .كاايبلقع االني ار ع ءلءد االعي ار ااح ء ء اايع يظؿ
افيح نءه إاى ق ى ااحدكد.
إف اافءخ كؾ نع اا غرب حدث يأثءرات اانذة األثر كيرفء از نع عدة حداث

ا كذجا) قطاعء (ق ء األخايذة اا يدر ءف كااطا

األط ال)

راء (اإل ار ات

حاء ( خءرة ااش كع طاج )

(ياكرة إازفاف) خكخءك خءاخء ( رجات ك طال اا خؤكاءف ااحفك ءءف) ف ا يحكؿ اافءخ كؾ
اا غر ع إاى إعبلـ دءؿ

يفكؽ عاى اقع

ااؼ اإلعبلـ.

ناخيطاع اا غط اافاءخ كفع نع غخطس  2013كألكؿ رة نع يارءت اا غرب ف ءدنع ؤخخ

ااو ر اا افع إاى إ دار ثبلث ءااات يك ءحء نع ءاـ يوار نع ا عرؼ و ء "دااءاؿ
بلقء الغي ا ه

فاافاف" اا جرـ اإلخ ااع ااذم حظع لفك افع رغـ اه فاف ليوبل نع ق ء

 11طفبل غر ع نع دءا ااواءطرة غءر لءد عف اار اط .نكر ا يخرب اا ر حيى اايشر فاااار
نع اارشءـ عاى كقع ناءخ كؾ نخاد خ ط عارـ كعجت حخا ات اا غار

ل ارات ااشجب

كاالخيافار نع خا و ءع األكاى ف اكعرا ي ع ق ار ار افءا يحت جرر اااود كيـ إاغال قرار االفك
ك إعادة يخاءـ اا جرـ فاافاف إاى ااخاطات اإلخ ااء نع ق ء ي درت

ار االااـ كفادت ف

ي اؽ ز د اك اخء ءف اا غرب كاخ ااءا ف ؿ ءوظ خفاف اافاءخ كؾ.
كنع قؿ ف خا ق ء
ف ءح

رل يدحرجت ففرة ثاج ءف حخا ات اشطال اافاءخ كؾ اا غار كييلاؽ

الب اار اط افرة ااودـ حءث ثارت

كر ر ء اا الب اايع غرقيرا ءاه األ طار اـ

اظار فا ءرات كخائؿ اإلعبلـ ع ر االااـ اايع فاات حا رة ايغطء

اراة دكاء ج لت نرءوا

خيرااءا فرءؽ فخءفع .نل د ع اؿ اا الب إاى اخيل اؿ كخائؿ دائء ايجفءؼ اا الب .كءك ا
اعي ره اا غار ن ءح
اال يبلالت نع

جايرـ اـ االااـ نفاات ااايءج ف نيح يحوءؽ رخ ع فشؼ عددا ف

فو يجرءز اا الب لشب ردمل كءك ا ايج عاه كألكؿ رة نع حفك

االر ع إقاا كزءر ااش اب كاارءا

ح د كزءف اا خؤكؿ اا اشر عف ااف ءح .
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كنع رد نلؿ ناءخ كفع ك ؼ األشرس كاألعاؼ ف اكعه فاف حكؿ ي رءحات ااكزءرة اا غر ء
شرنات نءبلؿ كزءرة اا ال كاا ءئ حكؿ لاشات ااكزرال كاا را ااءءف قاات ف ءذا اواش شل كم ك ف
لاشات ااكزرال ءع نوط "زكج نرااؾ" كءع ع ارة ءخيل ارا اا غار عادة اايواءؿ ف شأف

اغ

لءف نع حءف ف اغ لاش اا را ااع ااذم ق ديه ااكزءرة كءك  8000درءـ حكااع  900دكالر
ءك ءلادؿ
عرء

لؼ "ااخ ءؾ" ر ع رات نع اا غرب كك ؿ االخيءال االاـ ف ااكزءرة حد إطبلؽ

شل ء كقلرا ئات اآلالؼ ف غار اافاءخ كؾ يطااب ااحفك

اا لاشات ااذم ءثوؿ فاءؿ ءزااء اا بلد كاعي ار ر

اا را ااع ر

اا غر ء

راجل اظاـ

اايدا ء

حدكدة ااز ف

كاءس را يخيكجب لاشا طكاؿ اال ر كافس ااشعل ءاط ؽ عاى ااكزرال كف ار اا خؤكاءف
اا غار .
ك اـ اا غط ااشل ع ااف ءر ااذم ارخه اافاءخ كؾ نع ءذه ااو ء اايع يااخات حكارا عشرات

"ااراشياغات" شررءا "ءاشياغ"  #زكج نراؾ ا طرت حزاب خءاخء إاى إدراج اد يلدءؿ اظاـ
اا لاشات نع ار جرا نء ا اايزـ خءاخءكف ف ار اا

ت يجاه ااو ء

ان غ

ناءخ كفء

ي لرـ نع ااكاجر كقاـ آ ركف إعبلف اخيلدادءـ ااياازؿ عف لاشايرـ نع حاؿ خف اا شرع
اا غر ع اوااكف ءيءح ءذا األ ر .كءك ا نخره راق كف رغ

ف ءؤالل نع فخب كد خفاف

اافاءخ كؾ كاخي اايرـ .كءع ااو ء اايع ا يزاؿ يفاعبليرا خي رة رغـ ارا عرنت يجاكزات
ك ات حد يردءدات ياويرا ااكزءرة حخ ا

رحت ه حكؿ زا اخاف حاات حءايرا إاى جحءـ

كطرحت ك كعا شائفا اااواش ؤفد ال ءركؽ ع ال ااحفك

ك"جءكش اا را ااءءف اا خيفءدءف

ف رءع اا لاشات" عاى حد قكؿ اافاءخ كفءءف اا غار  .كنع قاب ءذه ااش ف االاف كيء ( ا
اافءخ كؾ كيكءير) اايع ءلي رءا اا لض فيجخءد كاقلع اا كاطا االاا ء ألارا يل ؿ عاى يرخءت
ناخف حوكؽ اإلاخاف كاا ادئ اادء وراطء  .يطكر اااظر إاءرا أارا ارا االفاخات ر
د ت ييد ؿ نع ءادخ ااشئكف ااخءاخء

ااخءاخء

فخاط

افكارا

ا خ يياانس ع اإلعبلـ اايواءدم كااخاطات

نع ع اء إدارة ك يكجءه اارم االاـ .خاط جدءدة ييجاكز اآلاءات ااخءاخء اايواءدء

كي اؽ اا وا ؿ ر ء دء وراطء عاى شافا خاح األغكار عاد قد ال ااءكااف .ف ا يخيطءع ءذه
ااخاط اارركب ف عواؿ اارقا

كااي ءءؽ .فءد

ف ءذا ااكاقع اإلافيركاع كقكا ه ش فات

اايكا ؿ االجي اعع قد حدث يغءء ار نع كازءف ااوكل ءف اا كاطف كااخاط

اافرد نع كاجر ااخاط
ااكاكج إاى اا لاك

ع ر يوكء ناعاء

كءذه اافاعاء

ذت شفاءف رئءخءف .ااشفؿ األكؿ ءف ف نع ااودرة عاى

ن ف ء اؾ اا لاك

ألاه ءفكف قاد انر عاى إحداث يأثءر

ء اؾ قد ار ف ااخاط

لءف .نفع حءف فاات ااخاط ااخءاخء اادكا ي اؾ اا لاك
343
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اؤلنراد االادءءف

نع ايجاه يفرءس خاطيرا كيخكءؽ ءدءكاكجءيرا .ياحت ااش فات االجي اعء

ااك كؿ إاى اا لاك ات شيى اكاعرا إاى اادرج اايع ال ء فف اادكا يجاءارا ك اايحفـ نءرا.
ؿ ءـ ف ذاؾ جلات ف اا كاطف االادم اا بل خءاخءا ع ر إ دال اارم نع ااكاقع ااخءاخع
غط اارم االاـ اا دعكـ ف

كاالقي ادم كاالجي اعع .ااءكـ

حت اادكا يكاجه اخي رار

خاط االااـ االني ار ع .ك اايااع

ح اافرد ع ر كخائؿ اايكا ؿ االجي اعع داة رقا ء كيكجءرء

ؤثرة نع خءاخات كق اررات اا ؤخخ ااخءاخء .1

ك اال عاءه

حت ااخاط ااخءاخء اادكا

طاا

ارج وار جدءدة يخياد عاى حد اا ءارءف
كريرا

ك ايحكءؿ

اايااءءف ءار ااح كر ااوكم عاى ش فات اايكا ؿ االجي اعع ايحخءف
َّ
ييشفؿ ادل اارم االاـ إاى إءجا ء ع ر اايفاعؿ لرـ ااطرءو
األنفار ااخا ء اايع ء فف ف

اا ثاى كاخيث ار فؿ اخيرايءجءات اايكا ؿ ااخءاخع .ك ءار اال ؿ عاى كقؼ يدنؽ اا لاك ات

كاا لطءات ك حاكا ااخءطرة عاءرا .كءذا اا ءار األ ءر ال ءلدك فكاه حاكا ناشا ال يوكل عاى
جا ر ااطكناف

نبل ء فف ألم خاط خءاخء ااكقكؼ

اـ ءذا اافـ اارائؿ ف اا لاك ات

كااخءطرة عاءرا ك ف رز األ ثا ءك ااحرب اا لاك ايء اايع دشات ءف اا ءف كشرف

حرؾ

اا حث األءـ نع االااـ "جكجؿ" كءع حاكا ناشا االكدة ااخءطرة عاى اا لاك ات كاايحفـ نع
يدنورا .ك اايااع نااح كر اافاعؿ ادل

ياؼ اا ؤخخات ااخءاخء ُّ
ءلد اا ءار األن ؿ.

ااشفؿ ااثااع ءي ثؿ نع ااودرة عاى ااحشد إذ دنلت ءذه ااكخائؿ األنراد االادءءف إاى اا شارف
نع ااحراؾ ااخءاخع ع ر ي ادؿ كيشارؾ األنفار كاا لاك ات كءك ا دل إاى راف
ادل األنراد نع كاجر ااخاط ااخءاخء ااوائ  .كااحوءو

عاا ر ااوكة

ف يجاكز اافرد احكاجز اا كؼ ف

ااخاط كااوءكد اايع نر ت عاءه ف ق ؿ يلاع حدكث يغءر اكعى نع ااحاا ااافخء اافرد اوايه
ف حاا ااءأس كاا كؼ إاى حاا اافاعاء كاأل ؿ نع يحخءف ءذه ااك لء إااا اليود ف دكر
ااكخائط ااجدءدة نع
اا ااغ نع ي

ااع ااحدث ااخءاخع شفؿ ك كعع ك اايااع نإف ءااؾ اكع ف

ءـ دكر ش فات اايكا ؿ االجي اعع نع يحرءؾ األ كر ااخءاخء ءيجاكز كاقع

حاارا اافلاع .كءذا اايشفؾ فاعاء ش فات اايكا ؿ االجي اعع فؿ
ااحوءو إاى ق ءيءف خاخءيءف:
القضية األولى يي ثؿ نع

اانرا يلكد خ ا ه نع

لؼ اايشار اخي دا ات اإلايرات نع اا غرب ااذم اـ ء ؿ إاى

اا خيكل ااذم ء فف اه ف ءالب دك ار ر ا نع ااحءاة ااخءاخء عاى غرار ا ء فف ر ده نع وء
https://www.google.com/search?biw=1024&b-1
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دكؿ االااـ .ن خ ب قا اا شارف

كي لا اط ءل االافياح ااخءاخع افؿ جزل ف جزال اا جي ع

اا غر ع عاى افخه كعاى اا ارج نإف دكر ناعاء ءذه ااش فات ي وى اخ ء إاى حد ا .ثـ إف
عداد ف ءرة ف ااش اب اءس ادءرـ كعع خءاخع نفءؼ ء فف ف اطاب ارـ اا شارف نع ااحءاة
ااخءاخء كااداءؿ عاى ذاؾ حرقرـ االاـ اا غر ع ااذم ءلد ر از ف ر كز اادكا .
والقضية الثانية يف ف نع ف حدكدء ناعاء ش فات اايكا ؿ االجي اعع االر ء نع دءاا ء
ااحراؾ ااخءاخع ال ءفخر نوط

لؼ اخي داـ االايراءت ك

ك ااغبلقرا عاى اايطكر اايفاكاكجع ااذم حكؿ االااـ إاى قرء

لؼ اافياح ااخاطات ااخءاخء
غءرة

ؿ ال ء فف يجاءؿ

ك لء األ ء نع اا غرب كاايع يالب دك ار خاخءا نع يفرءس ءء ا لض ااا ب كاااك ءات عاى
فا ؿ ااحءاة ااخءاخء اا اطو االر ء  .غءر ف اا خأا األفثر طكرة يي ثؿ نع اقيراف ل ا
األ ء اا يفشء
ااخءاخء

ل ا ءشاش ااك لء االقي ادء

ك ع ءشفؿ حجر عثرة نع طرءؽ اا شارف

لاى ف اخ االاطاءف عف اال ؿ كاألعداد ااف ءرة ف األ ءءف يخاء اف نع إ لاؼ

يفكءف اارخ اؿ االجي اعع اا ركرم ادنع اا كاطاءف احك اا شارف اا االة نع رخـ لااـ خيو ؿ
اا بلد كط ءل اظا را ااخءاخع .كعاءه يفيود ع اء اا شارف ااخءاخء اا خئكا ألءـ اا وك ات
األخاخء كعاى رخرا اايكنر عاى كاطف ايج اقي ادءا كاا ج لرنءا .االكدة إاى دكر ش فات
اايكا ؿ االجي اعع نع ااحراؾ ااخءاخع ااذم عرنيه عدة قطار عر ء  .ء فف اايأفءد عاى ف
دءاا ء ااحراؾ ااخءاخع كاخ ات ااوءـ اادء وراطء اايع يرب عاى اا اطو
ش فات اايكا ؿ االجي اعع

ؿ إف ءااؾ عكا ؿ

اـ يفف

اءل

رل دا اء خءاخء كاقي ادء كاجي اعء

خاء ت وكة نع يغءءر ااكاقع ااخءاخع .افف اا وا ؿ ناف ءذا ال ءو ع اادكر اا رـ ااذم ال يه
كخائط اايكا ؿ اإلافيركاع نع اوؿ األحداث ك اكرة األشفاؿ ااا ااء ك يحرءض
توصيات
 -1إ

اع كخائؿ اإلعبلـ ااجدءد ا زءد ف اادراخات اايحاءاء كاا ءدااء ابلخيفادة ارا نع ر د

يءارات كايجاءات اارم االاـ اا غر ع عف ااو اءا ااحءكء اا ياف
كاالش اعات اا يحوو
-2

كدكانع ءذه االخي دا ات

ارا.

ركرة اايلرؼ عاى خا ءات كاءجا ءات اخي دا ات كخائؿ اإلعبلـ ااجدءد كذاؾ ردؼ يبلنع

ااخا ءات كيلظءـ اإلءجا ءات.
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إاشال حخا ات ارـ عاع ش فات

 -3حث كيشجءع ج ءع اا ؤخخات ااخءاخء اا اف اا غر ء

اايكا ؿ االجي اعع اايكا ؿ ع ااج ركر نع حؿ شافارـ كدنع اا لكقات كيذاءؿ االو ات اايع
يكاجه اا كاطف.
 -4اك ع

ركرة يلءءف

رال نع اإلعبلـ كعاـ االجي اع كعاـ ااخءاخ نع اا اف ا راق

كاقع اايكا ؿ االجي اعع ايفكف فثر نلااء نع اايكا ؿ ع ااج ركر نع اايرفءز عاى ااجكااب

اإلءجا ء كيجاكز ااخا ء

ارا.

-5يفلءؿ شارف اا كاطاءف ك األ ص ااش اب اا غر ع عا
ح

اإلعبلـ فكف ف اا كاطف اا غر ع
يزاءديءف ف ااج ركر االادم.

 -6اخيث ار ااش فات االجي اعء

كش اب ااجا لات ا

نع كاقع

ااع ااحدث اإلعبل ع كءك اايااع ءحظى اءي اـ كثو

شفؿ إءجا ع افكارا نر

بلئ

ا خاعدياا نع ااخلع احك

اإل بلح ااخءاخع كاالقي ادم كاالجي اعع ف بلؿ يكجءه رخائؿ ع ر ءذه اا كاقع كاخيوطاب
ااش اب كخائؿ كاقلء ك بلئ

يحافى حءايرـ ااءك ء اغ خءط لءدة عف اايلوءد كاايرفءب.
المراجع

الكتب
 -1ا راءءـ ا اـ االعبلـ كاال ي اؿ ااج اءءر ااواءرة
 -2إخ اعءؿ ح كد حخف
2003

في االاجاك اا

رء

.1975

ادئ عاـ االي اؿ كاظرءات اايأثءر اادار االاا ء اااشر كاايكزءع ااواءرة ط 2

 -3ج اؿ ح د غءطاس اإلعبلـ كاإل داع نع ظؿ ثكرة اا لاك ات :اا حان اإلافيركاء كاإل داع اا فيكح
دكر اإلعبلـ كيفاكاكجءا اا لاك ات نع دعـ اادء وراطء كحرء اايل ءر كاارم فكاالا كر

ؤي ر

ااءزءا .2011

 -4ح دم شءر ظاءرة االعبلـ االجي اعع ك لادءا االقي ادء كااخءاخء كاأل اء نع االااـ االر ع ااااشر
اا ااءؿ ااواءرة .2014
 -5عادؿ

ااح االايراءت كااخءاخ

دار اشر اا ااءؿ ااواءرة .2017

 -6عادؿ ع د اا ادؽ اادء وراطء اارق ء

اا رفز االر ع أل حاث ااف ال اافيركاع ااواءرة .2009
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 -7ح دم حخف كظائؼ االي اؿ ااج اءءرم :ااكظءف اإل ارء اكخائؿ اإلعبلـ دار ااففر االر ع ااواءرة ط
.1991 1

 -8رفات ع د االزءز حركب كاقع اايكا ؿ االجي اعع رفات دار اااشر اا ااءؿ ااواءرة 2016
 -9فاكم حخف ع اد حخف ااخءد اءاى االي اؿ كاظرءايه اا لا رة اادار اا
.2002

 -10دءفاءر افءف ركفءيش خااد ار اظرءات كخائؿ اإلعبلـ يرج

رء ااا اااء

ااواءرة ط 2

:ف اؿ ع د اارؤكؼ اادار اادكاء اااشر

كاايكزءع ااواءرة .1993
 -11ك

ع

ااح اءؿ اخيرايءجءات االي اؿ كيأثءرايه دار جدالكم اااشر كاايكزءع األردف ط 2005 1

 -12ع دااح ءد ح د اظرءات اإلعبلـ كايجاءات اايأثءر عااـ اافيب ااواءرة ط . 1993 .3
 -13ك لءزة ااخلءد ثر كخائؿ اإلعبلـ عاى ااوءـ كااخاكفءات ادل ااش اب :دراخ اخيطبلعء

اطو اا اءدة

) طركح دفيكراه( فاء االاكـ ااخءاخء كاإلعبلـ قخـ اإلعبلـ كاالي اؿ جا ل ااجزائر .2006 - 2005

المواقع اإللكترونية
-www.tech-wd.com
-https://ar.wikipedia.org/wiki /
-www.aljazeera.net
-www.hibapress.com
-https://www.google.com/search?biw=1024&b
-https://www.google.com/search?biw=1024&b
-http://politics.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore
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دور موقع التواصل االجتماعي "التويتر" في تشكيل الثقافة السياسية لدى الطالب
الجامعي
– دراسة وصفية عمى عينة من طمبة عموم االعالم واالتصال بجامعة سطيف -02
The role of social networking site "Twitter" in shaping the political
culture of the university student - A descriptive study on a sample of
students of communication and information science at the University
of Setif 02-

أ.بن خميفة نوفل :باحث دكتوراه ،جامعة الجزيرة .السودان
أ.بكار أمينة :باحثة دكتوراه ،جامعة سطيف 02

ممخص:
يااقش ءذه ااكرق اا حثء اايغءءر اال ءؽ ااذم حدث نع ارط ااف ال االني ار ع فلؿ اايطكرات

اايفاكاكجء ائلعبلـ كاالي اؿ األ ر ااذم دنع ظركر كج

ف اايففءر اا اع حكؿ دكر ش فات اايكا ؿ

االجي اعع ك اا ءدءا االجي اعء اافاعا نع اال لارؼ نع شيى اا جاالت ااطبلقا ف اايكا ؿ اا خي ر
ااش اب كاقع اايكا ؿ االجي اعع كاالحيفاؾ ا ءحدث نع ااكاقع ع ر ءذه ااش فات نااا خاحاكؿ يخاءط اا كل

عاى دكر كقع " "Twitterاايحدءد نع يشفءؿ ااثوان ااخءاخ ادل ااطااب ااجا لع عاى كجه اا
كعاءه نود ق اا اايوال اخي ارة االخي ءاف فأداة رئءخء اادراخ كاا كزع عاى  022طااب ي وخ

ااى ثبلث

كص

حاكر

رئءخء كنؽ ا ء دـ ك كعاا ف ا ق اا يففءؾ يغءرات اادراخ اااظرء ااى حكرءف خاخءءف ااثوان ااخءاخء
أ لادءا كعاا رءا ف جر

ك كاقع اايكا ؿ االجي اعع " كقع " "Twitterف جر

يحاءؿ ايائج اادراخ اايك ؿ ذاؾ ااى ج ا

ف ااايائج نءـ ء ص ك كع اادراخ .

الكممات الدالة :مواقع التواصل االجتماعي ،الثقافة ،الثقافة السياسية ،الطالب الجامعي.
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Summary:
This paper discusses the profound change in the virtual space map due to the
technological developments of information and communication, which led to the
emergence of a wave of thinking based on the role of social networks or social media in
building knowledge in various fields, Social interaction and friction in what actually
happens through these networks.
We will try to highlight the role of the site "Twitter" specifically in shaping the
political culture of university students in particular, so we have chosen the questionnaire
form as a key tool for study and distributed over 200 students divided into three main
axes according to what serves our subject. We also dismantled the variables of the
theoretical study into two main axes: political culture with its dimensions and elements
on the one hand, and the social networking sites "Twitter site" on the other. Finally, we
analyzed the results of the study to a number of finding regarding the subject of the
study.
Keywords: social networking sites, culture, political culture, university student.

. اإلطار المنيجي لمدراسة:أوال
: إشكالية الدراسة-1
نلف طرءؽ االي اؿ ءي فف اافرد ف اايل ءر
ف حو

حكر ااحءاة اا شرء

ييلد اال اء االي ااء
عف ذايه ك نفاره كي ادؿ ياؼ اا رات ع اآل ر كقد يطكرت كخائؿ اال اء االي ااء

.أل رل ا يدال ف اا رحا اار زء ااى ا الرنه حااءا ف إ فااات جدءدة نع جاؿ االي اؿ

اود حرز اايطكر اا ذءؿ نع يواءات ككخائؿ االي اؿ يدنوا خرءلا اا لاك ات فان
كقد حدثت ءذه اايغءرات ا طا جدءدا نع اايلا ؿ ع اآل ر
ف ا ثرت شفؿ

االجي اعء كااخءاخء

يلدد االيجاءات يل ءر

شفاارا دكف حكاجز فااء ك ز اء

ياؼ ااجكااب اإلاخااء

ف ثاائع االيجاه ااى

ف ا اوات ااا فاءا اا جي ع نع

ا اط االي اؿ اإلاخااع

ف ءر عاى فان
."Maisonneuve"

ياؼ يط ءوايرا ك دكايرا كاايع يأيع نع ود يرا كاقع

اف ثكرة ااجءؿ ااثااع ف االايرات

اات كاايع ظررت نع اي ؼ اايخلءاءات ف... ءكيءكب يكءير نءخ كؾ:اايكا ؿ االجي اعع
ياؼ اا كاقع

ءزات يافرد را عف

ف كخائؿ اايكا ؿ

حت ظاءرة عاا ء ا ا ي افه ف

اه نردااءيرا فكخءا

ااورف اا ا ع ك

األ رل كءك األ ر ااذم اخي دت

االافيركاء

االجي اعع كء فااا ااوكؿ اف كاقع اايكا ؿ االجي اعع حدث طفرة اكعء اءس نوط نع جاؿ
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االي اؿ ء ف األنراد اذ ف ءذا اايكا ؿ
اافر

اؽ آثا ار

ياف نع شيى اا جاالت حءث ياحت

اج ءع ااش اب كااخءاخءءف كاا احثءف اي ادؿ كجرات اااظر كافيخاب ثوان فؿ نع جااه

ك دكراا نإااا خارفز نع ءذه اادراخ عاى ااثوان ااخءاخء اايع ي ثؿ ج كع اآلرال كاا لارؼ
كااليجاءات ااخءاخء اايع يخكد اا جي ع كيايوؿ ف جءؿ آل ر كءع ااقش
ن ال فيكح عاى نئ عرء
اا

ف ااج اءءر عاى غرار نئ ااش اب كااطااب ااجا لع عاى كجه

كص كااذم ء ثؿ شرءح عرء

جذب ااي اءاا يفاعؿ ااطا

ياؼ ااو اءا نع

ااجا لءءف

ف شرائح اا جي ع ااجزائرم ن ف بلؿ بلحظياا األكاء
ياؼ ااو اءا ااخءاخء

ع

عر

كاقع اايكا ؿ

االجي اعع كءك األ ر ااذم دنع اا ااى ااكقكؼ عاد إشفااء اخي داـ كاقع اايكا ؿ االجي اعع
كر طه

يغءر ااثوان ااخءاخء

كيحاءؿ ءذه االبلق كاافشؼ عف لادءا ف بلؿ اايرفءز عاى

كقع  Twitterكعاى ءذا األخاس نإااا اطرح اايخاؤؿ اارئءخع اايااع :ما ىو دور موقع التواصل

االجتماعي " " Twitterفي تشكيل الثقافة السياسية لدى الطالب الجامعي؟
كيادرج

اه ج كع

ف األخئا اافرعء :

-

اءع عادات ك ا اط اخي داـ ااطااب ااجا لع ا كقع اايكا ؿ االجي اعع "" Twitter

-

ا ءع دكانع اخي داـ ااطااب ااجا لع ا كقع اايكا ؿ االجي اعع " " Twitterنع

نع اا جاؿ ااخءاخع؟
اا جاؿ ااخءاخع؟

-

ا ءك ثر كقع اايكا ؿ االجي اعع " " Twitterنع اكرة ااثوان ااخءاخ ادل ااطااب
ااجا لع؟

 -2أىمية الدراسة:
يفيخع اادراخ

ء ءيرا ف ء ء اا يغءرات اايع يحيكءرا ن كاقع اايكا ؿ االجي اعع

حت ي ثؿ ذركة األدكات اايكا اء ف ا ف زءادة االق اؿ عاءرا جلارا ظاءرة يخيحؽ اا حث
ف جؿ ااكقكؼ عاى ط ءليرا كيأثءرايرا كال يوي ر ءذه اادراخ عاى ااثوان ااخءاخء نع

كاا ااقش

حد ذايرا فظاءرة خءاخء نوط كاا ا

حاكا اار ط ءف ءذءف اا يغءرءف ك لرن

ءء

كقع

اايكا ؿ االجي اعع " " Twitterنع يشفءؿ ااثوان ااخءاخء ادل ااطااب ااجا لع.
 -3أىداف الدراسة:
-

لرن عادات ك ا اط اخي داـ ااطااب ااجا لع ا كقع " " Twitterنع اا جاؿ
ااخءاخع.

 اايلرؼ عاى دكانع اخي داـ ااطااب ااجا لع ا كقع " " Twitterنع اا جاؿ ااخءاخع.350
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 اافشؼ عاى آثار كقع Twitterنع يا ء ااثوان ااخءاخء ادل ااطااب ااجا لع. -ا راز دكر

كاقع اايكا ؿ االجي اعع نع يشفءؿ ااثوان ااخءاخء ادل ااطااب

ااجا لع.

 -4مفاىيم الدراسة:
 كاقع اايكا ؿ االجي اعع:ااش

اا شارف

ييلرؼ كاقع اايكا ؿ االجي اعع عاى ارا كاقع ااكءب اايع يخ ح إاشال اا افات
ء كرؤء االبلقات ءف اا خي د ءف كءع يط ءوات قائ عاى ااكءب يكنر كظائؼ
ج كعات كاا حادثات...اات

كاالبلقات كاقا

1

كنع يلرءؼ آ ر ا كاقع اايكا ؿ

االجي اعع ءشءر إاى "اايط ءوات اا خيادة إاى اإلايرات اا اء عاى Web 2.0كاايع يخ ر ااا
اخيل اؿ ااذفال ااج اعع" .2كاحف دكراا اؤفد عاى نفرة اياح
إ فااء يكظءؼ كاخيل اؿ ااذفال ااج اعع ف
ك نفارءـ ع ر

ياؼ

كاقع اايكا ؿ االجي اعع اافرد

بلؿ حافاة اآل رءف كاالخيفادة ف يجار رـ

ائص كاقع اايكا ؿ االجي اعع.

كء دك ف ءااؾ ايفاقا كاخلا عاى ف يواءات  Web2.0كاايع ال ت دك ار ءا ا نع يطكءر
كاقع اايكا ؿ االجي اعع

طاح " "Web 2.0إاى

كءشءر

ج كع

ف اايواءات

كاإلءدءكاكجءات اايع ي فف كيحفز إاشال اا حيكل ااغاع ااكخائط عاى اإلايرات كءيجذر Web
2.0نع إءدءكاكجء اا

ادر اا فيكح

حءث ءيلاكف اا خي د كف حرء

اخي داـ األدكات

اا جااء ك شارف ع ارـ ك لاك ايرـ ع ل رـ اا لض ك دع ت اايطكرات اايفاكاكجء نع Web
2.0كاإلءدءكاكجء اا فيكح ظركر حيكل اشأ اا خي دـ " "UGCحءث خاءـ ايحاد" "UGCعاى

إاشال ك شارف اا حيكءات اا ااء

ف اارقا

ك يفاف

االجي اعع ك فرا اظاـ لاك ات نرده اا كاقع
كااحكخ

اإل ان إاى ج كع

ا ف

 -نع اايشار كاقع اايكا ؿ

اء عاى ج كع

ف يفاكاكجءات االي اؿ

ف اا ليودات اإلءدءكاكجء حكؿ فءفء إاشال اا لاك ات

كااك كؿ إاءرا كيكزءلرا كءك األ ر ااذم دنع اافثءر اايكجه
اارم نع شيى اا جاالت كنءـ ءاع جدكؿ ءك ح ءذا األ ر:

3

كب ءذه اا كاقع ابلخيزادة كا دال

مواقع التواصل االجتماعي
1

-Boyd and Ellison: social network sites: definition; history and scholarship, journal of computer-mediated
communication, p210.
2
-Kietzmam and Al: social media? Get serious! Understanding the functional building block of social media business,
horizon, 2011, p241.
3
-Maxim wolf, julian sims, Huadong yang: social media? What social media? University of London Ku, and
Liverpool uk, published paper, p04.
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المدونات ،MRORPG ،الكممات االفتراضية ،مواقع المعرفة عمى االنترنت ،الممارسة االجتماعية
عبر االنترنت...الخ
تكنلوجٌا المعلومات والتقنٌات
-

الهواتف الذكٌةfast Cpus and ،
.Gpus
القدرة على تحمل التكالٌف.
Wifi, Gps, Fiber …ect

أٌدٌولوجٌا web 2.0
-

تكنلوجٌا web 2.0
-

الشفافٌة
توفٌر المعلومة.
التطبٌقات المتاحة

ثراء وسائل االعالم
االبداع فً انشاء المحتوى
جاذبٌة التطبٌقات.

ب -ااثوان ااخءاخء :
ييلدد يلرءفات درؾ ااثوان ااخءاخء

ودر يلدد كا ءع اا حث كاادراخ

ءرل "اكشءاف

ام" ف ااثوان ااخءاخء ءع " ج كع االيجاءات كاا ليودات كاا شاعر اايع يلطع اظا ا ك لاى

اال اء ااخءاخء

كيودـ ااوكاعد اا خيورة اايع يحفـ ي رنات األنراد دا ؿ اااظاـ ااخءاخع"

"خءداع نءر ا" نءلرؼ ااثوان ااخءاخء
ااذم ءحدث اافلؿ ااخءاخع نع اطاره"

2

1

ا

أارا "اا ليودات ااكاقلء كاار كز اايل ءرء كااوءـ اايع يحدد
كءرل " اءفؿ خكدارك" ف ااثوان ااخءاخء يلاع "ا ط قءـ

ك ليودات كايجاءات ااااس احك ااخاط كاا جي ع كااخءاخء

كءع يلفس طرائؽ يففءرءـ نع

ااخءاخ ك شاعرءـ احكءا" 3كءك اايلرءؼ ااذم اف ؿ ي اءه نع اطار دراخياا ءذه اذ او د
ااثوان ااخءاخء ااطااب ااجا لع ءك ا فااءايه كقدرايه ااثوانء نع ا دال ايجاه لءف احك طرءو

اايففءر كااشلكر احك ااخءاخ .
ت -ااطااب ااجا لع:

إف فركـ ااطااب ااجا لع فغءره ف اا فاءءـ اايع ءا غع اايرفءز عاءرا ثاال ءذه اادراخ
حءث ءلرؼ ااطا

أارـ اا فكة كااواعدة ااش ا ء

نع لاى

ر اه ءجب اايرفءز عاى ااش اب

اا ثوفكف ألارـ اافئ األفثر اخيلداد اح ؿ ااثكرة كاايغءءر كاالاؼ كفذا اارنض كقد ءفكف ااخ ب
اافانع العي ارءـ اافئ األفثر إدرافا ط ءل اايفاعؿ االجي اعع كاإلءدءكاكجع ااخائد .ن فركـ ااطا
ف اا اظكر االا ع اايواءدم ءك ج اع ك شرءح

ف اا ثوفءف نع اا جي ع

ف عا

إذ ءريفز

اا ئات كاألاكؼ ف ااش اب نع اطاؽ اا ؤخخات اايلاء ء كءلرؼ "ع د اهلل ح د ع د اارح اف"
ااطبلب أارـ د بلت ك رجات اال اء اايلاء ء ااجا لء 4.كءـ ااحا اكف عاى ثوان فادء ء

1

-Lucian pye: political-culture: international encyclopedia of the social sciences, 1968, vol12, p128.
-Sidney Verba : comparative political culture, princton u.p, 1965, p513.
3
-Michael sadaro: comparative politics, boston, Mcgraw-hill, 2001, p270.
 -4اٌؼٛك فوا :ٗ١اٍ٤بٌ١ت اٌج١لاغٛع١خ ا ٟاٌغبِؼخ ٚػ٩لزٙب ثزى١ف اٌطبٌت اٌغبِؼِ ،ٟنووح ٌّٕٙ ً١بكح اٌّبعَز١و ػٍُ ا٨عزّبع اٌزوثŔ 2013 ،ٞٛ
.7 ٓ ،2014
2

352

مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102

ف ااجا ل يؤءارـ ااوءاـ عاد ااي رج دكر كظءفع نع اا جي ع ءخيطءلكف ف
خؤكاء ااوءادة كاا اال كاايا ء حءث ءلد غاب ااطا

ف نئ ااش اب.

1

بلاه يح ؿ

 -5نوع الدراسة والمنيج المعتمد:
يادرج دراخياا يحت اادراخات ااك فء

ندراخ دكر كقع " " Twitterنع يشفءؿ ااثوان

ااخءاخ ادل ااطااب ااجا لع ءع دراخ ك فء ألارا يردؼ ااى ج ع اا لاك ات عف اا حكثءف
ااجا لءءف) كدراخ خاكفءايرـ كآرائرـ حكؿ كاقع اايكا ؿ االجي اعع كااثوان ااخءاخء

(ااطا

ف بلؿ ر د عادايرـ ك ا اط كدكانع

كاادكر ااذم ء فف ف يوكـ ه نع يشفءؿ ثوان خءاخء

اخي دا رـ اا كقع.
ءلي ر اا ارج االا ع ااطرءؽ اا ؤدم اافشؼ عف ااحوءو نع االاكـ كاخط طائف

كاإلجرالات كاا طكات اا ايظ

ف ااوكاعػد

يكجه خءر اال ؿ اا حثع كيحدد ع اءايػه حيػى ء ػؿ اا احػث إاػى

ايءجػ  .2ارػذا نفػع د ارخػياا ءػذه كق ػد ااك ػكؿ إاػى ايػائج يجءػب عػف اإلشػفااء اا طركحػ نػع
اا حػػث كاا ي حػػكرة حػػكؿ

كاقػػع اايكا ػػؿ االجي ػػاعع كعبلقيرػػا ااثوانػ نوػػد اعي ػػداا ػػارج اا حػػث

اا ءدااع ك ف ا ءلرؼ اا ارج اا خحع كءك ف ػرز اا اػاءج االا ءػ اا خػي د
اإلعبل ء

ز اءػ

حءث ءخي دـ اك ؼ كيورءػر كاقػع لػءف ا جي ػع ك ج اعػ

حػػددة كقػػت إجػرال ااد ارخػ

عف اا جي ع اا حكث

اك ػؼ ااظػاءرة

ػا ك اظػاـ حػدد نػع نيػرة

كطرءوػ اا خػػح يخػػلى إاػػى ااح ػػكؿ عاػػى اا لاك ػػات اابلز ػ

لي دة عاى ج كع

ف األدكات شػرط ف يفػكف ياػؾ اا لاك ػات

ك ري ػ  .3كءػػك ك ػػؼ دقءػػؽ كيف ػػءاع اظػػاءرة ك ك ػػكع حػػدد عاػػى
رق ء ناايل ءر اافءفع ء ؼ ااظػاءرة كءك ػح

ائ ػرا

ػاف

ػػكرة اكعء ػ ك ف ء ػ ك

ػا اايل ءػر ااف ػع نءلطءاػا ك ػفا رق ءػا

ءك ح ودار ءذه ااظاءرة ك حج را ك درج اري اطرا ع ااظاءرات اا ياف األ رل .4ف ا ءلي ػر
خػػاكب عا ػػع ءرػػدؼ إاػػى اايك ػػؿ ا لرن ػ دقءو ػ كيف ػػءاء اظػػاءرة ك ك ػػكع حػػددءف

نر ر ا طرءو ن ؿ ك ف جؿ يوكءـ ك اع قائ
 -6مجتمع البحث وعينة الدراسة:



مجتمع البحث :افؿ دراخ

كك ع إجرالات ع اء ارا.5

ف اادراخات االا ء

ػػف جػػؿ

جي ع حث كءك ع ارة عف

ج ءع األنراد كاألشءال اايع يفكف ك كع شفا اا حث كءك ء ا ع ارة عف ج ءع فردات
ِ-1ؾّل ػجل اٌوىاق اثوا٘٘ٚ ُ١بِٔ ٟؾّل :ٍِٝٛ ٌٔٛ٠اٌمٌ ُ١لّ ٜجبة اٌغبِؼخ اِٖ ٟو ِٚزغ١واد اٌموْ اٌؾبكٚ ٞاٌؼْو ،ٓ٠وٍ١خ اٌزوث١خ ،عبِؼخ ثٕٙب،
ٓ .4
-2أؽّل ثله:إٔٛي اٌجؾش اٌؼٍِّٕٚ ٟب٘غٗٚ ،2ٛ ،وبٌخ اٌّطجٛػبد ،اٌى٠ٛذ.15 ٓ ،1982 ،
٩ٕ-3ػ ِٖطف ٝاٌفٛايِ ،وعغ ٍجك مووٖ .169ٓ ،
-4هعبم ٚؽ١ل ل٠ٛله:ٞاٌجؾش اٌؼٍّ ٟأٍبٍ١برٗ إٌظو٠خ ِّٚبهٍزٗ اٌؼٍّ١خ ،كاه اٌفىو ،كِْك.183ٓ ،2000 ،
 -5ػّبه ثٛؽِ ،ُٛؾّل ِؾّٛك اٌنٔ١جبدِٕ :ب٘ظ اٌجؾش اٌؼٍّٛٚ ٟوق اػلاك اٌجؾٛس ،3ٛ ،كٛ٠اْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ.139ٓ ،2000 ،
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ااظاءرة اايع ءدرخرا اا احث .ك ا ف ءذه اادراخ يردؼ إاى لرن دكر كقع اايكءير نع اشر
ااثوان ااخءاخء ادل ااطبلب ناف جي ع حثاا ءي ثؿ نع ج ركر ااطا ااجا لءءف اا خجاءف نع
جا ل

نرع عاكـ إاخااء

ح د ا ءف د اغءف خطءؼ  -02فاء االاكـ اإلاخااء كاالجي اعء

قخـ عاكـ االعبلـ كاالي اؿ.


حءث ء ثؿ ءذا

عينة البحث :اا لاءا ءع ا يءار جزل ف اا ج كع االا

ااجزل اا ج كع فارا كا يءار ااجزل ااذم ء ثؿ اافؿ ءفكف إي اع طرءو
ايائج دقءو كءذا ااجزل ءخ ى االءا  .ااطبلقا ف

لءا اح كؿ عاى

ائص جي ع اا حث ناف اكع االءا ءع

عءا ق دء نء ا ءيلاؽ فردات اا حث ف جر ااجا ل

اافاء

ااي

ص نود ق اا اقياال

اا فردات اا ثا فثر ف غءرءا ا ا ء حث عاه ف لاك ات ك ءااات كءذا إلدرافاا اا خ ؽ
ك لرنياا ااجءدة ا جي ع اا حث كالاا ره اارا
ق اا ه نءـ ءيلاؽ ا يءاراا اي
فاف ا يغءر ااي

اايع ي ثاه ي ثءبل

حءحا.

1

كءك األ ر ااذم

ص عاكـ االعبلـ كاالي اؿ ع دا كذاؾ ردؼ لرن إذا ا

ص دكر نع يفخءر ااايائج عا ا ف ي

ص االعبلـ كاالي اؿ ءي

ف

نع راا جه اادراخع واءءس يش ؿ اايلا ؿ ع كاقع اايكا ؿ االجي اعع ك اايااع نود ق اا
اايوال اا فردات ع دا ( ف ءخيل ؿ كقع اايكءير) عا ا اف جي ع اا حث ءحكم( 799فردة)
م 182طااب اخير  605طااب اءخااس (خا ثااء كثااث )  12طااب دفيكراه حخب
اح ائءات  2018-2017ف كقع جا ل خطءؼ كقد ق اا أ ذ  200فردة م ا ءوارب
 %25ف جي ع اا حث كزعءف حخب يغءر ااجاس ف ا ءك ك ح نع ااجدكؿ دااه.
جدكؿ ء ثؿ :ي ثءؿ االءا حخب يغءر ااجاس.
الفئات

التكرار

النسبة %

ذكر

100

%50

أنثى

100

%50

المجموع

200

%100

 -7أدوات جمع البيانات:
إف م حث عا ع ءحياج إاى ج كع

ف األدكات اايع ءخي د را اا احث اج ع اا لطءات ف

نراد عءا حثه كييحفـ ط ءل ءذه اا لطءات اايع ءرءد اا احث يح ءارا نع

ءغ األداة اايع

خكؼ ءلي د عاءرا .كاود يـ االعي اد نع ءذه اادراخ عاى داة اخي ارة االخي ءاف كييلرؼ عاى ارا
ف األخئا اايع ءح رءا اا احث لااء نع يل ءرءا عف اا ك كع اا حكث نع إطار
ياؾ ااوائ
 - 1أؽّل ثٓ ِوٍٍِ :ٟوعغ ٍجك مووٖ .197ٓ ،
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ايودـ إاى اا حكث ف جؿ ااح كؿ عاى إجا ات يي

اا ط اا ك كع

ف اا لاك ات

ايك ح ااظاءرة اا دركخ كيلرءفرا ف جكاا را اا ياف  .1كاود قخ ت

كاا ءااات اا طاك

حاكر خاخء :

االخي ارة إاى ر ل ثبلث

 -1عادات كاا اط اخي داـ كاقع اايكا ؿ االجي اعع نع اا جاؿ ااخءاخع.
 -0دكانع اخي داـ كاقع اايكا ؿ االجي اعع نع اا جاؿ ااخءاخع.
 -3ثر كاقع اايكا ؿ االجي اعع نع يا ء ااثوان ااخءاخء .

ثانيا :اإلطار النظري لمدراسة.

المبحث األول :الثقافة السياسية.
 المطمب األول :ماىية الثقافة السياسية.ج كع

ءي ءز فؿ جي ع

ائص اايع يلفس ثوانيه ااخائدة ءف نراده كءذه ااثوان

ف اا

اايع ءع ع ارة عف فيخ ات اافرد ااح ارء كاايارء ء ككخطه اا ءئع ااذم ءلءش نءه كيلي ر
اا جي ع افف ااثوان ااخءاخء ي ياؼ ف اد آل ر

ااثوان ااخءاخء جزلا ف ااثوان االا

كيخاءـ نع إحداث يغءءر نع خاكؾ األنراد كايجاءايرـ .كخايطرؽ نع ءذا اا حث إاى اكاع ااثوان
ااخءاخء كااى ءـ فكاايرا كعاا رءا.
 -1نشأة وتطور الثقافة السياسية:
رت دراخ ااثوان ااخءاخء

يطكرات نفرء كيارء ء ن بل عف يطكرات حدءث

ناود

حثت ق ء اايخاطء اادء وراطء شفؿ ف ؿ اذ اا خءاات عاى اارغـ ف اافجكة ثاال ااحرب
ف اا شرد األفادء ع فاف اه ثغرة ك نجكة نفرء

اا اردة ك ءا ا اـ ء يؼ فركـ ااثوان ااخءاخء

ع اظءريه دراخ ااياشئ االجي اعء ااخءاخء حءث ظررت دراخ ااثوان ااخءاخء فيرفءز فادء ع

كافف دكف ءءفؿ اظرم ك لد ذاؾ يراجلت دراخ ااثوان ااخءاخء إاى اا ري

ااثااء عاد ا

ظررت دراخات اا ءار االوبلاع كاظرء اا ءار ااج اءءرم ثؿ اااظرء االقي ادء اادء وراطء
دعت ثؿ ءذه اااظرءات اااا ءف ااخءاخءءف ااد اك اخءءف ااوءاد قادة ااج اءءر نع خاكفرـ إاى
اعي ارات اا

اح ااش

عاى ارا إ ا يجر

شفات اا ارفخء

ء كااج اعء كاي اذءا ف رشد ارـ كقد يـ اااظر إاى ااثوان ااخءاخء

افء

ك عاى لطاة اارا يأثءر قاءؿ نع اافلؿ يجاه قكة

اايحدم اآل ر ااثوان

اا ؤخخات ااحفك ء

ااخءاخء

ط وت اااظرء اا ارفخء

-1أؽّل ثٓ ِوٍٍِ:ٟوعغ ٍجك مووٖ .220ٓ ،
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ن بل ع ا يودـ رت دراخ ااثوان ااخءاخء يطكرات ر

ااخءاخء اا ا ل كاارعكء

ظرريه عدد ف اادراخات كجكد

ا

ايءج

ا ءف دراخ ااثوان ااخءاخء كاايا ء ااخءاخء .

كءلي ر عاـ  6956ااظركر اافلاع ا فركـ ااثوان ااخءاخء

حءث قاـ االدءد ف عا ال

ااخءاخ كاالجي اع كعاى رخرـ "ج رائءؿ اا كاد" ك"خءداع نءر ا" إجرال
اا فرك ءف ع ل ر ا لبلق خ ء يفخءرء

حاث عدءدة ار ط

كفاف االخي بلص اذاؾ ف اكعء ااثوان ااخءاخء

ااخائد نع جي ع لءف يلزز كجكد اظاـ خءاخع حدد دء وراطع ك خاطكم.

1

 -2عناصر الثقافة السياسية :ءااؾ ي اءؼ الاا ر ااثوان ااخءاخء ءي ثؿ نع:
-اا لرن ااخءاخء  :ءي

ف ءذا االا ر لرن اافرد أخاخءات اظا ه ااخءاخع ف ؤخخات

ك دكار ككظائؼ كفذاؾ ر كز ذاؾ اااظاـ كاا اطاوات ااففرء كاألءدءكاكجء كاقيااع اافرد أف

اا ااقشات ااخءاخء كافيخاب ااثوان ااخءاخء كاايرشءح اا اا ب االا
عكا ؿ ر

نع افيخاب ااثو ااخءاخء

كااي كءت نع االاي ا ات

ك ف غءاب ااوااعات ادل اافرد ءؤثر خا ا عاى قدرايه

كدكانله عاى اا شارف ااخءاخء .
اافلااء ااخءاخء  :كءك ااجااب اا يلاؽ يكجرات األنراد إزال افخرـ ك دكارءـ نع ااحءاة ااخءاخءحءث ييأثر ااثوان ااخءاخء

ا ءشلر ه اافرد ك دل ناعاءيه كيأثءره عاى ااحءاة ااخءاخء نع

اا جي ع ااذم ءلءش نءه نإذا كجد أف اارم ااذم ءود ه كاااود ااذم ءكجره ءؤثر عاى جرءات
األجداث ااخءاخء خيزداد نلااءيه ااخءاخء
ارءه ادل

ا إذا كجد ف ءذا اايأثءر حددك ااغاء ك ف ال قء

ااع ااورار ااخءاخع ك ااحزب ااخءاخع اا ا رط نءه نإف ذاؾ خءؤثر خا ا عاى

اخي رار اءي اـ اا كاطف ااثوان ااخءاخء .

ااثو ااخءاخء  :شلكر اا كاطف ااثو ااخءاخء اا ي ادا ءاه ك ءف اااظاـ ااخءاخع ءزءد ف اء ااهأء ء يطكءر ااثوان ااخءاخء ادءه عاى خاس ف اه دك ار ر ا اه ءال ه نع اا جي ع ال ءوؿ ء ء
عف اقع اا كاطاءف كاا خؤكاءف ااخءاخءءف كاخيلداده اايلاكف ع غءره ف األنراد دا ؿ اا جي ع.

2

 -3أنواع الثقافة السياسية:

-1هػل ؽباظ ٍبٌُِ:جبكة اٌزْٕئخ اٌَ١بٍ١خ ،اٌّىزجخ اٌّٖو٠خ ٌٍّطجٛػبدِٖ ،و ،ك .41ٓ ،2011 ،ٛ
-2ػجل هللا أؽّل:كهعخ ٚػٍٛ ٟجخ عبِؼخ اٌجٍمبم ثّف َٛٙاٌضمباخ اٌَ١بٍ١خ ٚأثؼبك٘بِ ،غٍخ اٌؼٍ َٛأَ٦بٔ١خ ٚا٨عزّبػ١خِ ،غٍل  ،39ع ،2ا٤هكْ،2012 ،
ٓ.328
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ءحدد اا ي كف نع عاـ ااخءاخ ثبلث اكاع ف ااثوانات ااخءاخء يوخـ اال عاى اايطكر
كرة اا

اا جي ع كءذه األاكاع ف ااثوانات ال يكجد

ك خيوا عف ل را ؿ ءع يدا ا

نء ا ءارا كقد قدـ اا احثاف " ا كاد" ك"نءر ا" ءذه األاكاع كاا ي ثا نع:
 -ااثوان ااخءاخء اا حاء  :يكجد ثؿ ءذه ااثوان نع اا جي لات اا خءط اايع ال ي

ص

نءرا كال ع ؽ نع نر را ااك ع ااخءاخع ك ااحفـ ك خااء ه ك اااظاـ ااخءاخع كيرفء يه
كعع كدق

حءث ءوكـ اافرد أدال دكار يلددة نع ااكقت افخه نبل يكجد دكار ككظائؼ

ي

ثبل) أدال دكار

خءاخء
خءاخء

لاى ءف ءوكـ رئءس اا جي ع ااو اع (شءت ااو ءا
كاجي اعء

ي

دكف ي ءءز كا ح ك حدد ءف ءذه األدكار

ياف

كاااشاطات كاافرد نع ثؿ ءذه ااثوان ادءه لاك ات ك دارؾ
اا حاع

ءو

ا

اا جي ع

ا ادرافه ككعءه ااخءاخع ففؿ نرك حدكد كغءر كا ح كاذاؾ نإف ادرافه

ااجكااب اا ياف اااظاـ ف د بلت ك رجات كدكر ااذات كءك ادراؾ خءط ك شكش

كءادر ءؤالل اا حاءكف اخ ءا نع اا جي لات ااغر ء اا ااعء افارـ ءكجدكف نع ج اعات
إقاء ء كاخل نع ااطؽ لءا
ااثوان نء ا ءاع:

1

ف اا جي لات االايوااء

ائص ءذا اااكع ف

كيي ءز

 إف إدراؾ اافرد اا د بلت كاا رجات م ااطا ات ااشل ء كااو اررات ااحفك ء كااحوكؽكااكاج ات ءفكف شكشا كغءر خيور ناافرد نع ءذا اااكع ف ااثوانات ال ءلرؼ شءئا عف
االاا ر اايع يخاءـ نع ع اء اا د بلت كاا رجات.
 -ال ءفكف اافرد

ف ءذا اااكع ف ااثوان م شاعر حكؿ يه كاظا را ااخءاخع شفؿ

عاـ نبل ءخيطءع يودءـ م اكع ف اايأءءد ك اا لار

ااخءاخء .

 ال ءدرؾ اافرد م شعل عف حوكقه كخاطايه كدكره نع اايأثءر عاى اااظاـ ااخءاخع ف اكاءس ادءه م لاءءر ءخياد عاءرا نع

ءاغ حفا ه كآرائه ااخءاخء .

 ءوكـ ءذا اااكع ف ااثوان عاى االاي الات اايواءدء اا ءوثؿ :االائا كاادءف كاا اطو ااجغرانء كاا

2

حءث يي ءز وكة يأثءر عكا ؿ

ااح االقي ادء اازعءـ عاى ااحءاة ااخءاخء

ف ا ءحدث نع اا جي ع ااو اع اا دائع.
ب -ااثوان ااخءاخء اا ا ل  :ءع ياؾ ااثوان اايع ءفكف األنراد نءرا ي كر عاـ عف اااظاـ
ااخءاخع دكف ف ءفكف ارـ يأثءر عاى ق اررايه رغـ ارـ قد ءلار كف كقد ءؤءدكف افف

-1هػل ؽباظ ٍبٌُِ:وعغ ٍجك مووٖ .70ٓ ،
١ٍّ-2و ثبهح:أّٔب ٛاٌٍَٛن أ٨زقبثٚ ٟاٌؼٛاًِ اٌّزؾىّخ ا ،ٗ١هٍبٌخ ِبعَز١و ،غ١و ِْٕٛهح ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ ٚا٦ػ ،َ٩عبِؼخ اٌغيائو،2009 ،
ٓ .107

357

مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102

غاا ا ا ءفكف كقفرـ خا ءا ألارـ ءحخكف أارـ عاجزكف كغءر قادركف عاى اايأثءر ك
اايغءءر ك يكجءه ءذا اااظاـ ااكجر اايع ءركارا ااخ

كءذا ا ءدنلرـ إاى اا

اؤل ر ااكاقع نء طركف ا خاادة ااو اررات كعدـ يحدءرا ك ااي رد عاءرا

كع

لاى يكجد ءذه

ااثوان عاد ا ءفكف ءااؾ ادراؾ ادل األنراد اااظاـ ففؿ ك جااب اا رجات ع غءاب ك
يذ ذب اإلدراؾ جااب اا د بلت كدكر ااذات نع اال اء ااخءاخء كنع اايأثءر عاى اااظاـ
ااخءاخع.

1

ت -ااثوان ااخءاخء اا شارف  :نع ثؿ ءذه ااثوان ءفكف اافرد عادة درفا اااظاـ ااخءاخع
ك رجايه ك د بليه كدكر ااذات نع ءذا اااظاـ ناافرد ءدرؾ دكره نع اااظاـ ااخءاخع
كءلرؼ حوكقه ككاج ايه كءثؽ ففاليه كقدريه عاى اايأثءر نع ااحءاة ااخءاخء كءفخر دكره
عاى اه إءجا ع كنلاؿ نع اال اء كااخءاخء كء احب ءذا االدراؾ شاعر كاحخاخع
لءا يجاه اااظاـ ك فكاايه كءذا إاى جااب كجكد اكع لءف ف اايوءءـ كااحفـ عاى
اااظاـ ك فكاايه كءذه اايكجرات يفكف خا ء

ك إءجا ء

لاى ف ااشلكر كيوءءـ اافرد

اااظاـ ااخءاخع جكاا ه اا ياف قد ءيراكح ءف ااو كؿ كاارنض كءلد ءذا اااكع حخب

"اا كاد" ك"نءرءا"

ثا

ااا ط اا لزز نع جاؿ اال اادء وراطء

ي ياز اايشار كخءادة قءـ ااثوان ااخءاخء اا شارف

إا ا ءع اادكؿ اايع

نء ا ءرل فؿ ف "اا كاد " ك"نءرءا" اه

ال كجكد نع ااكاقع ا جي ع يخكد نءه احدل ءذه ااثوانات

كرة فا ا ك طاو

كاا ا يكجد

اكاع ف ااثوانات ااثبلث نع فؿ جي ع ف اا جي لات إذ ء فف يحدءد ط ءل ااثوان

ااخءاخء ا جي ع ف اا جي لات ف بلؿ قءاس فءفء يكزءع ءذه األا اط ك ءرا ااخائد نع
شارف غءر ف لظـ

ذاؾ اا جي ع نفع افس اا جي ع ء فف إءجاد ا

يط لرا ثوان

نراد اا جي ع زاؿ ري طا ااثوان اايا ل اا حاء

لاى فؿ ثوان خءاخء ءع اءط م

كجكد ثوانات خءاخء نرعء إاى جااب ااثوان ااخءاخء ااخائدة كءذا ا ءلي ره فؿ ف
"اا كاد" ك"نءرءا" عا بل ابلخيورار افف اإلنراط نع اا حاء ك اار كخ ءلرقؿ ااخءر ااحخف

اادء وراطء
ااحفك

حءث إذا فاف نراد اا جي ع ءجراكف جي لرـ ك ءفيفكف اايظار إعااات

كءرن كف يح ؿ خؤكاءايرـ نإف اال ؿ اادء وراطع ءدكر نع نراغ.

2

 -4مكونات الثقافة السياسية وأبعادىا:

إف افؿ جي ع ثوان خءاخء ي ءزه عف اا جي لات األ رل ألارا اا ل
اا جي ع كء فف ااحدءث عف ج كع

ف ااثوان االا

ف فكاات ااثوان ااخءاخء خكال ياؾ اايع يي ااءا اادكا

-1ؽَ ٓ١ػٍ ٟاٌف٩ؽ:ٟا٦ػ َ٩اٌزمٍ١لٚ ٞا٦ػ َ٩اٌغل٠ل ،كاه غ١لام ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،ػّبْ .128ٓ ،2013 ،1ٛ ،
ٌِٛٛ-2ك ىا٠ل اٌط١ت:ػٍُ ا٨عزّبع اٌَ١بٍ ،ٟكاه اٌىزت اٌ١ٕٛٛخ١ٌ ،ج١ب.186ٓ ،2007 ،1ٛ ،
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(ثوان ااحفاـ) ك ااثوان اارخ ء ااخائدة ادل نراد اا جي ع (اا حفك ءف) كاايع يخ ى ااثوان غءر
اارخ ء ك ف ءذه اا فكاات اجد:
 اا رجلء  :كءع يلاع اإلطار ااففرم اافاخفع اا يفا ؿ كاا رجع األخاخع اال ؿ ااخءاخع
نرك ءفخر اايارءت كءحدد األءداؼ كاارؤل كء رر اا كاقؼ كاا ارخات كءفخب اااظاـ
ااشرعء

كغاا ا ا ءيحوؽ االخيورار إج اع ع ال اا جي ع عف اار ا عف رجلء

اادكا ككجكد قااعات أء ءيرا كيل ءرءا عف ءدانرـ كقء رـ كعاد ا ءحدث اال يبلؼ ءف
عاا ر اااظاـ حكؿ اا رجلء يحدث االاوخا ات كي د األز ات اايع يردد شرعء ااي از ه
ك وائه كاخي ارره ك ف ثايه اا رجلءات ااد وراطء كاالشيرافء كاارخ ااء .
 اايكجه احك اال ؿ االاـ :ءااؾ نرؽ ءف اايكجه اافردم ااذم ء ءؿ إاى اإلعبلل ف شأف
احيه ااش

اافرد كيغاءب

ء ك ءف اايكجه االاـ ك ااج اعع ااذم ءلاع االء اف أء ء

اال ؿ اايلاكاع اا شيرؾ نع اا جااءف االجي اعع كااخءاخع كاايكجه احك اال ؿ كاالحخاس
اا خؤكاء االجي اعء احك اا جي ع كق اءاه ك ف ءـ فكاات ااثوان ااخءاخء ذاؾ ف
ءذا ااشلكر اا خؤكاء ءدنع اا كاطف إاى اإلءجا ء نع اايلا ؿ ع ااو اءا كاا ك كعات

نع ظؿ ثوان

يشا ر

ؤداءا اإلحخاس ااكالل ااج اع .

 اايكجه احك اااظاـ ااخءاخع :االيجاه احك اااظاـ ااخءاخع كاالء اف
كاايلاؽ ه ف

ركرة ااكالل اه

ركرءات اإلحخاس اا كاطا كيري ه ف حوكؽ كااي از ات نفؿ ثوان

خءاخء عاءرا ف يحدد اااطاؽ االاـ اا لوكؿ اال ؿ ااخءاخع كااحدكد اا شركع ءف ااحءاة
االا

كااحءاة اا ا

كءي

ف ءذا اااطاؽ يحدءد األنراد ااذءف ءخ ح ارـ اا شارف نع

اال اء ااخءاخء ككظائؼ اا ؤخخات ااخءاخء فؿ عاى حدة ف ا يفرض ااثوان ااخءاخء
لرن حدكد اا شارف نع ءذا اااظاـ ثؿ ااخف كااجاس كاا فاا االجي اعء اإل ان إاى

ف لض ااثوانات ااخءاخء يحرص عاى يحدءد األ اء كااكظائؼ ااخءاخء نع اادكا
كفذاؾ األجرزة اا اكط

يحوءؽ األءداؼ اايع يحددءا اادكا نااثوان ااخءاخء ءع اايع

يدعـ اااظاـ كيحدد طره كيغذءه اا لاك ات اا خي دة ف كاقع اا ءئ ك

ك ءيرا.

1

 اإلحخاس ااركء  :إف اإلحخاس االاي ال ف ءـ اا ليودات ااخءاخء ألف شلكر األنراد
ااكالل اااظاـ ااخءاخع ءخاعد عاى إ فال ااشرعء عاى اااظاـ كءخاعد عاى وال اااظاـ

كي طءه األز ات كاا

اعب اايع يكاجره ن بل عف اإلحخاس كيو ؿ االاي از ات ف ا

ء فف ف نرـ ااحوكؽ كاا شارف اافاعا نع اال اءات ااخءاخء

ف بلؿ اايلاكف ع

-1اٌطب٘و ػٍِٛ٘ٛ ٟة:اٌزْٕئخ ا٨عزّبػ١خ ٚػ٩لزٙب ثبٌّْبهوخ اٌَ١بٍ١خ ،كاه اٌؼٍُ ٚاّ٠٨بْ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غِٖ ،و  .171ٓ ،2010 ،1ٛ
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ااجراز ااحفك ع كاا ؤخخات ااخءاخء كيو ؿ ق اررات ااخاط ااخءاخء كاالء اف اادكر
اافاعؿ ارا نع فان

جاالت ااحءاة.

كقدـ لض اا احثءف نع جاؿ اادراخات ااخءاخء فثر ف إ ان
كاايع ي ثات نع :ر ل

دد لاد ااثوان ااخءاخء

لاد رئءخء ءحيكم فؿ ار ا عاى ق ءيءف يلار يءف ي ثات نع:

 ااحرء كاإلفراه :حءث ف ااثوان ااخءاخء قد يؤفد عاى قءااخاط ااحاف

كءاا نإف طاع اافرد

ااحرء

ءفكف عاى خاس االقيااع كاءس اا كؼ كءفكف ادل اافرد إحخاس ااودرة

عاى اايأثءر عاى جرءات ااحءاة ااخءاخء كاا شارف اإلءجا ء كقد يؤفد عاى االفراه كنع
ءذه ااحاا نلادة ا ءا اع اافرد ااحفك

دانع اا كؼ ال االقيااع كءفيود اإلحخاس

ااودرة عاى اايأثءر ااخءاخع.
 ااشؾ كااثو  :ءلي ر ااشؾ ك ااثو نع ااخاط ااحافدل ثو اافرد نع ااحفك

كط ءل خاكؾ ااحفك

عا ار خاخءا ألم جي ع كييكقؼ

يجاه األنراد ك دل اخيجا يرـ ا طاا رـ

فذاؾ نإف اا فاض ااثو األنراد ك ل رـ اا لض ءواؿ ف ثو األنراد نع حفك يرـ.
 اا خاكاة كاايدرج :نود يؤفد ااثوان ااخءاخء نع اا جي ع فا ا زاد اإلحخاس اا خاكاة ءفاألنراد.
 ااكالل اا حاع كااكالل ااوك ع :نفع اا جي لات اايع يخكدءا ااثو ااوك ء ءيجه األنرادكالئرـ احك اادكا ففؿ

االا

اح اا ا

عاى اا

اه ذاؾ ف شلكر اا خؤكاء االا

ا ءي

كاالءي اـ ااو اءا ااوك ء

كاعبلل اا

اح

ا نع اا جي لات اايع يخكدءا

اا ثوان اا حاء ءيجه اافرد كالئه إاى خريه ك ق ءايه ك ج اعيه اادءاء ك االرقء عاى
حخاب اادكا كء احب ذاؾ ااغءاب ااشلكر اا خؤكاء االا
اا حاء كااذايء .

1

كاالاغبلؽ عاى ااو اءا

 المطمب الثاني :مصادر تشكل الثقافة السياسةءااؾ االدءد ف

ادر ااثوان ااخءاخء اايع يخاءـ نع اعداد اافرد خءاخءا كء

اا جي ع ااخءاخع ألف اا رات اايع ءفيخ را اافرد يحدد ي رنايه ااخءاخء نع
ااخءاخء

ك ف ءـ ءذه اا

ح ع كا نع
ـ ااحءاة

ادر ا ءاع:

1

ِغل ٞابك:ٞرّٕ١خ اٌضمباخ اٌَ١بٍ١خ ٌل ٜاٌّوأح ثٖؼ١ل ِٖوٍِ ،زم ٝك ٌٟٚؽٛي ثؤبِظ اٌزّٕ١خ ٌٍّوأح ٚاٌطفً ،عبِؼخ أٍ 12-11 ،ٛٛ١أثو،2007 ً٠ٓ.4
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 .6األخرة :يلي ر األخرة ااكخط األكؿ ااذم ءالب دك ار خاخءا كناعبل نع يشفءؿ ايجاءات األ اال
كافخا رـ قءـ خاخء نرع

ف ااخاكفءات

در ا رايه ك ف ثـ ء فف ف يغرس نءرـ ج كع

اايع يؤثر درج ك أ رل نع يكجرايرـ ااخءاخء كءيـ ذاؾ ف بلؿ عدة راحؿ:
 -اوؿ يكجرات خءاخء

1

رءح  :يوكـ األخرة اوؿ يكجرات كيوءء ات خءاخء إاى اائرـ ف بلؿ

اااواش كاايل ءر عف كجرات اااظر كاا شارف ك عد را نع ااحءاة ااخءاخء ف ا ءخاء اف نع يا ء
اإلحخاس اإلءجا ع اا كاطا كاالقيدار ااخءاخع.
-اوؿ يكجرات ارا يأثءر خءاخع غءر

اشر :يلاـ اافرد فءؼ ءيلا ؿ ع األنراد اآل رءف كشلكره

ااودرة عاى اي اذ ااو اررات كءيلاـ ف ءثؽ نع اآل رءف ناإلحخاس ااثو ااش

ء قد ءيـ يوءء ه

إاى اإلحخاس ااثو ااخءاخء .
 .2اا درخ  :يلي ر اا درخ ف
ش

ادر ااثوان ااخءاخء نرع يخاءـ نع اال

در آ ر ف

ء ااطفؿ كيثوءفه كجلاه ع كا شارفا نع اا جي ع كذاؾ ف بلؿ ااءج دراخء كاوؿ

قءـ خءاخء ااطفؿ عف طرءؽ

ياؼ اااشاطات ااير كء اايع يحدث نع اا درخ

ف ا يلفس

اا درخ حب ااكطف ااكطف اؤلنراد حءث اف اا درخ يشفؿ اخي رار األخرة نع غرس ج كع
ف اا ادئ كاا لاءءر األخاخء

اإل ان إاى يزكءد ااطبلب لض اا لارؼ ااجدء اايع يكخع

ذءاء ااطااب ءذا إاى جااب ا يبلؼ ط ءل كشفؿ ااثوان اايع يؤدءرا ااثوان ااخءاخء عف ياؾ
كرة حءادء

اايع يوكـ را األخرة حءث ف األكاى يؤدم دكرءا

وارا دكر األخرة.

2

 .3ااجا ل  :يلد ااجا ل ااطبلقا ف فاايرا ككظءفيرا كاإل فااات اا شرء كاا ادء اايع يحكزءا عاى
الب دكر نع يشفءؿ ثوان خءاخء ادل ااش اب كافخا رـ ااخاكؾ ااخءاخع كء فف ااجا ل ااوءاـ
رذا اادكر ف بلؿ اا ااءج اادراخء كاألاظ

ااطبل ء كاالي اؿ ءف ااجا ل كاا جي ع اا حءط

را نااجا لات ي ـ نئات ااش اب ااذءف ادءرـ رغ
ع اء اايلاءـ نع اال ش
األاظ

ء ااطا

نع اا شارف ااخءاخء كيخاءـ ف بلؿ

كعاى ءذا األخاس

ااخءاخء ألارـ ء ثاكف ااشرءح اا ثوف نع اا جي ع.

3

ح ااش اب ااجا لع حكر اءي اـ

 .4اا ؤخخات اادءاء  :ءالب اادءف دك ار ف ء ار نع حءاة ااااس
نااذءف ءكظفكف اادءف ءل اكف عاى اوؿ ج كع
شفؿ اظ ات خءاخء

ف ااوءـ ااخءاخء

اشرة فاألحزاب ك شفؿ ج لءات ءرء

ك ا نع دكؿ االااـ ااثااث

ف جءؿ إاى آ ر كقد يي ذ

ك ي وى جرد دكر ع ادة

-1فزبَ ػٕبِٔ ،ٟؾّل ػٖبَ ٛوث١خ:اٌزوث١خ اٌ١ٕٛٛخ ٚاٌزْٕئخ اٌَ١بٍ١خ ،كاه اٌؾبِل ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،ا٤هكْ 316ٓ ،2007 ،1ٛ ،
-2ثٛثىو عّ:ٍٟ١اٌْجبة ٚاٌّْبهوخ اٌَ١بٍ١خ ا ٟاٌغيائو ،هٍبٌخ كوزٛهاٖ ا ٟػٍُ اعزّبع اٌزّٕ١خ ،عبِؼخ اٌغيائو .73ٓ ،2008 ،
ٕ-3بٌؼ فٍ ً١اٌٖمٛه:ا٦ػٚ َ٩اٌزْٕئخ ا٨عزّبػ١خ ،كاه أٍبِخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،ػّبْ.64ٓ ،2002 ،1ٛ ،
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كي ارس اا ؤخخات اادءاء دك ار نع ع اء ااثوان ااخءاخء
اا ا

بلؿ اا اشكرات ااادكات

ف

فؿ ءذه األدكار اارغـ ف حدكدءيرا عاى خيكل اااخؽ ااخءاخع يخاءـ نع يشفءؿ

ااثوان ااخءاخء ادل األنراد ف بلؿ ج ا

ف األاشط ااخا و .

1

 .5األحزاب ااخءاخء  :اود يلدد يلرءفات ااحزب ااخءاخع يلدد األءدءكاكجءات ءلرؼ ااحزب عاى
اه جزل ف اافؿ كعاى اارغـ ف ف ااحزب ء ثؿ جزلا نوط ف اافؿ إال ف ءذا ااجزل ءارج
نع خافه ارج اافؿ م ءي رؼ فجزل ذم اري اط اافؿ كاألحزاب ءع قاكات اايل ءر نرع
داة ك ءءئ ي ثؿ ااشلب يوكـ اايل ءر عف طااب اجي اعء

حددة كاؤلحزاب ااخءاخء دكر

يلدد ااجكااب ك ف ءف ءذه ااجكااب اايجاءد ااخءاخع لاى إعداد كيدرءب فكادر كعاا ر

ءودر ا ل را خيو بل نرح االا
خءاخء قد ٌ
اال اء اايع ءيـ

اـ إاى ااا

ااحاف

كيوكـ األحزاب رذه

وي اءا اإل وال عاى ااثوان ااخءاخء كيغءرءا نع ااكقت ذايه ك ف بلؿ

ءذه اال اء ءيـ اجيذاب األنراد إاى ااثوان ااخءاخء كيشفؿ ايجاءايرـ يجاه األغراض
ااخءاخء

ف ا ءحدث اايغءر نع ا اط ااثوان ااخءاخء

ء ا ف بلؿ ااياشئ ااخءاخء

كيالب األحزاب ااخءاخء دك ار خاخءا نع د

اااظاـ ااخءاخع ك ف بلؿ خااديه كدعـ

طاا ه كيواءف اا طااب ااشل ء اجلارا و كا

ف طرؼ اااظاـ ااخءاخع كاألحزاب ااخءاخء

غض اااظر عف ط ل اااظاـ نءرا ك اءدءكاكجءيرا نإارا يخاءـ نع
اا جي ع ف بلؿ ار جرا ك ادئرا اايع يوكـ را.

2

ءاغ ثوان خءاخء

 .6كخائؿ اإلعبلـ :يالب ااءكـ كخائؿ اإلعبلـ دك ار ر ا نع يشفءؿ ايجاءات األنراد إ ان إاى
اوارا اا لاك ات اافكرء عف األحداث ااخءاخء
يخكد اا جي ع ك ف ءارا ااوءـ ااخءاخء

نرع ياوؿ

ا

كرة ك أ رل ااوءـ اارئءخء اايع

ك ف يأثءرءا ءالفس عاى فؿ

كء احب اافرد طءا حءايه كارذا اجد ااحفك ات يل ؿ عاى ا
اخءطريرا ااي فف ف يخ ءرءا ااشر ليودايرا ااخءاخء كيفكءف
ادل األنراد نكخائؿ االي اؿ ر

ااا

غءر كف ءر

اع كخائؿ اإلعبلـ

كرة إءجا ء عف ااحفك

ااخءطرة كاايحفـ نع ااج ركر اءس نع كقت

ااح بلت االاي ا ء نوط كاا ا نع ج ءع األكقات افكارا

د ار رئءخا اا لاك ات ااخءاخء .

نفع ااجزائر ثبل اـ يالب كخائؿ اإلعبلـ دك ار فانءا نع ءذه اال اء إال لد االافياح ااخءاخع
كاإلعبل ع ااذم شرديه ااجزائر اذ كحيى ذاؾ ااكقت فاات كخائؿ االي اؿ داة خءاخء حف ار
عاءرا يخيل ارا اي رءر دعاءيرا كاايل ئ ااج اءءرء

كعاءه ال ء فف ااحدءث عف دكر ااكخءط

-1اثوا٘ ُ١أثوُ:ػٍُ ا٨عزّبع اٌَ١بٍ ،ٟكاه اٌْوٚق ٌٍْٕو ،ػّبْ .222ٓ ،1999 ،1ٛ ،
-2ليكاه ٞؽ١بح:اٌٖؾباخ ٚاٌَ١بٍخ (اٌضمباخ اٌَ١بٍ١خ ٚاٌّّبهٍخ ا٦ػ١ِ٩خ ا ٟاٌغيائو) ،كاه ٛبوَ١ظ وٌٍْٕ َٛو ٚاٌزٛى٠غ ،اٌغيائو ،ك  ،ٛكً.34ٓ ،
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اكخائؿ االي اؿ إذ ارا اـ يفف ؤءا ااوءاـ رذه اا ر
إطاره نع ياؾ اافيرة.

نع اظاـ ال ءخ ح اال ؿ ارج

1

المبحث الثاني :مواقع التواصل االجتماعي "." Twitter
 المطمب األول :ماىية مواقع التواصل االجتماعي.خ ؽ ك ف قد اا فرك ا ا كاقع اايكا ؿ االجي اعع كاايع ءع كاقع اافيركاء عاى ااش ف
االاف كيء يؤخخرا كي ر جرا شرفات ف رل اج ع اا خي د ءف كاأل دقال كا شارف األاشط
كاالءي ا ات كاا حث عف يفكءف

داقات كاا حث عف اءي ا ات ك اشط ادل ش اص

آ رءف .كيلرؼ كاقع اايكا ؿ االجي اعع ف اظكر يواع :ارا اخي داـ يط ءوات االايرات

اايكا ؿ ك االي اؿ ااغءر 2.كءع اا كاقع االافيركاء اايع يكنر نءرا يط ءوات االايرات
د ات ا خي د ءرا ييءح ارـ ااشال

فح ش

لرك

ء

لءف كيكنر كخءا اي اؿ ع لارؼ اشئ اا فح

االا

ف كقع ك اظاـ

ك ع غءره ف خي د ع اااظاـ

كيكنر د ات اي ادؿ اا لاك ات ءف خي د ع ذاؾ اا كقع ك اااظاـ ع ر االايرات.

3

 -1نشأة مواقع التواصل االجتماعي:

ػد ت ج كعػ

ػف ااشػ فات االجي اعءػ نػع ااظرػكر نػع كا ػر اايخػلءاءات ثػؿ Class mates

عػاـ  1995ااػر ط ػءف ز ػبلل ااد ارخػ ك كقػع  Six degreesعػاـ  1997كرفػز ذاػؾ اا كقػع عاػى
ااػػركا ط اا اشػرة ػػءف األشػ اص كظرػػرت نػػع ياػػؾ اا كاقػػع اا افػػات ااش
ارخاؿ اارخائؿ اا ا

ا ج كع

ػػء اا خػػي د ءف ك د ػ

ف األ دقال ك اارغـ ف يكنءر ياؾ اا كاقع ا ػد ات شػا ر ا ػا

يكجػػد نػػع ااش ػ فات االجي اعء ػ ااحااء ػ اال ف ياػػؾ اا كاقػػع اػػـ يخػػيطع ف يػػرد ر حػػا ا اافءرػػا كيػػـ
اغبلقرا ك لد ذاؾ ظررت ج كع
ءف األعكاـ  1999ك.2001

4

ف ااش فات االجي اعء اايع اـ يخيطع ف يحوؽ اااجاح ااف ءر

ك ع داء عاـ  2005ظرر كقع ء اغ عدد شػاءدات

ػفحايه فثػر ػف  googleكءػك كقػع ػام

خ ػ اءس األ رءفػػع ااشػػرءر كءلي ػػر ػػف كائػػؿ ك ف ػػر ااش ػ فات االجي اعء ػ عاػػى خػػيكل االػػااـ ك لػػه
اانخه ااشرءر نءخػ كؾ كااػذم ػد ء ػا نػع االايشػار اا يػكازم ػع ػام خػ اءس حيػى قػاـ ناءخػ كؾ
ن ػػع ع ػػاـ  2007إياحػ ػ يف ػػكءف يط ءو ػػات اا ط ػػكرءف كء ػػذت ػػا دل اا ػػى زء ػػادة ع ػػداد خ ػػي د ع
ػ حت حػػؿ ااد ارخ ػ اافثءػػر ػػف اادارخػػءف نػػع

ناءخ ػ كؾ شػػفؿ ف ءػػر ياػػؾ ااش ػ فات االجي اعء ػ

ٍٛ٠-1ف رّبه:ا٨رٖبي ٚا٦ػ َ٩اٌَ١بٍ- ٟاٌضمباخ اٌَ١بٍ١خ ثٍٚ ٓ١بئً ا٦ػٚ َ٩اٌغّٛٙه ،-كاه اٌىزبة اٌؾل٠ش ٌٍزٛى٠غ ،اٌغيائو .51ٓ ،2012 ،1ٛ ،
ِ-2و ٞٚػٖبَ ٕ٩ػ:ا٨ػ َ٩اٌ٨ىزو ٟٔٚاٚ ٌٍ٤آابق اٌَّزمجً ،كاه ا٨ػٖبه اٌؼٍّ ،1ٛ ،ٟػّبْ.246ٓ ،2015 ،
-3فبٌل غَبْ ٍٛ٠ف اٌّملاك:ٞصٛهح اٌْجىبد ا٨عزّبػ١خ ،كاه إٌفٌ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،ا٤هكْ.24ٓ ،2013 ،1ٛ ،
ِ-4ب٘و ػٛكح اٌّْب١ٍ٠خِ ،ؾّٛك ػيح اٌٍؾبَِٖ ،طفٍٛ٠ ٝف وبا:ٟرىٍٕٛع١ب ا٨ػٚ َ٩ا٨رٖبي ،كاه ا٦ػٖبه اٌؼٌٍٍّْٕ ٟو ٚاٌزٛى٠غ210ٓ ،2015 ،
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جاؿ اا جي لات كاا احثءف نع عدد ف اا كا ءع ثؿ اا
كاخي دا ات اا راءوءف.

ك ء كااركء كرس ػاؿ اا جي لػات

1

 -2خصائص مواقع التواصل االجتماعي:

ءجد خي د ع ش فات اايكا ؿ االجي اعع ارا يشيرؾ نع
عف األ رل

ءزات يفر را ط ءل ااش ف ك خي د ءرا رز ياؾ اا

 الممفات الشخصية :ف

بلؿ اا افات ااش

ك لرن اا لاك ات األخاخء
ااش

ء

ائص ءع:

ء ء فاؾ اايلرؼ عاى اخـ ااش ص

ثؿ :اكع ااجاس يارءت اا ءبلد اا اد االءي ا ات كاا كر

اإل ان ااى غءرءا ف اا لاك ات حءث اا اؼ ااش

ااش ص ن ف بلؿ اا فح اارئءخء اا اؼ ااش
ؤ ار

ائص خاخء ءا ا يي اءز ل را

ف ءـ ءـ

ع ء فاؾ شاءدة اشاط ااش ص

دقائه ك ا ءع اا كر ااجدءدة اايع رنلرا ااى غءر ذاؾ ف

اااشاطات.

 األصدقاء والعالمية :ءـ

ثا

األش اص ااذءف ءيلرؼ عاءرـ ااش ص اغرض لءف

ءا ا يطاؽ لض كاقع ااش فات االجي اعء اا ا
عاى ءذا ااش ص اا

ع كا ااد كؿ الااـ

اا حيرنءف خ ى اي اؿ ك عبلق

اؼ اوائ يؾ.

 ي ياز خرع ي ادؿ اا لاك ات لززة ايخاع اطاؽ اااشر حءث ف ط ءل االي االت نعكخائؿ االعبلـ االجي اعء ي ياز ااخرع اايع ءع لززة ايخاع اطاؽ اشر اا لاك ات
ك ل ارات ن ؿ ناف االي االت نءرا ء فف ف يفكف ف ش ص ااى ش ص ك ف
ش ص ااى عدة ش اص.
 ء فف ف ييـ االي االت ع ر كخائؿ االعبلـ االجي اعء كش فات اايكا ؿ االجي اعع نعااكقت ااحوءوع ك شفؿ غءر ي از ف ع ركر ااكقت.

 اخيطاع اا خي دـ ف ءيحفـ نع اا حيكل اا لركض عف طرءؽ حرءيه نع ا يءاراأل دقال ااذم ءرءد اايكا ؿ لرـ خكال فااكا ش اص ط ءلءءف ك لاكءءف.

 -اايكا ؿ اافلاؿ ءف فان

خي د ع ءذه ااش فات حءث ءخيطءع فؿ خجؿ نءرا ف

ءك ؿ كءخيو ؿ م رخاا ااى م ف اا شيرفءف اآل رءف ااذم ء يار اايكا ؿ لرـ

كءخيطءع ف ءوؼ عاى آ ر

ارءـ.

ِ-1و ٞٚػٖبَ ٕبٌؼِ:وعغ ٍجك مووٖ .246ٓ ،
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ائص ثؿ يفكءف ج كعات اايع يفكف ذات

 -ف ا ييءح ءذه اا كاقع االدءد ف اا

اءي ا ات كاحدة اإل ان ااى ا ك ات اا كر كاافثءر ف اا

ائص اايع يح ارا ءذه

اا كاقع نع طءايرا.

 العالمية :حءث ياغى ااحكاجز ااجغرانء كاا فااء كييحطـ نءرا ااحدكد اادكاء حءث
ءخيطءع اافرد نع ااشرؽ اايكا ؿ ع اافرد نع ااغرب فؿ خاط كخركا .

 التفاعمية :ناافرد ءلي ر خيو ؿ كقارئ ك رخؿ كفايب ك شارؾ نرع ياغع ااخ ء نع
االعبلـ ااودءـ كيلطع حءز اا شارف اافاعا .

 التنوع وتعدد االستعماالت :اف ش فات اايكا ؿ االجي اعع يحكم عاى لاك ات نع
جاالت شيى دءاء

احيءاجايه كرغ ايه.

اقي ادء

اجي اعء

خءاخء

رءا ء ...كاافرد ءخيل ارا فؿ حخب

 سيولة االستخدام :اف كاقع اايكا ؿ االجي اعع يخي دـ اإل ان ااى ااحركؼ اا خءط
اار كز كاا كر شفؿ ف ءر كءك األ ر ااذم ءخرؿ فثر ف ع اء االخي داـ كاايلا ؿ
ع ءذه اا كاقع.

 التوفير واالقتصادية :اقي ادء ااجرد كااكقت كاا اؿ نع ظؿ جااء االشيراؾ كاايخجءؿ
ناافرد اا خءط ءخيطءع ا يبلؾ حءز عاى ش ف اايكا ؿ االجي اعع ك داؾ نرع اءخت ذاؾ

حف ار عاى

حاب األ كاؿ كءع ف ااحء

رل يكنر اافرد ا فااء اايكا ؿ يفاف قؿ.

 ألبوم الصور :ييءح كاقع اايكا ؿ االجي اعع ا خي د ءرا ااشال عدد الارائع ف
األا ك ات كرنع اا كر عاءرا كاياح
كاايلاءؽ.

1

شارف ءذه اا كر ع األ دقال كاالطبلع عاءرا

 المطمب الثاني :موقع " التويتر". -1التّويـتر :Twitter
ث اآلف؟"
ءحد ي
جءب نءرا عف يخؤاؿ يءك " :اذا ي
كقعي  Twitterيءك ش ف ه اجي ٌ
اعء عاا ٌء يي ي
إحداث نر ً
ؽ ك ًع فا و نع االدءد ف األحداث
كذاؾ نع  643حرنان نوط .ك
ى
ى
اخيطاع ءذا اا كقعي
فثءر ف ُّ
ااا ب ااثٌوانء
حكؿ االااـ ( ز إءراف ااثٌكرات االر ٌء اعيدالات ارءس )...يءشار ي
ؾ ه

فاعؿ ع
ااخءاخء كاإلعبل ء كاا ٌشر ٌ
الكف نارقان نع عرض كا دال اآلرال كاايٌ ي
ك ٌ
عء نع يكيءر كء ي
ااااس.
ٌ

ِ-1و ٞٚػٖبَ ٕبٌؼِ:وعغ ٍجك مووٖ.246ٓ ،

365

مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102

إف اا ي شارف عاى ءذا اا كقع ييخ ٌ ى " اايٌغرءدة" كءع " :يف ٌؿ ا يفيييهي نع ي رٌع
ٌ
)
1
(
كءع يوي ً ير عاى  643حرنان ٌ ا
كردكد ك إعادة اشر اا ي شارفات".
ي شارفات ي
حخب ارا.
اا كقع ي فافان ٌ
كء ي
جدان ي

اااص ف
ٌ
ءجل يؿ ءذا

 -2مميزات موقع التويتر:

اادقءو ااكاحدة.
فاعؿ كااخُّرع نع األحداث ادرج ً ٌاؾ ي
يور فثر ف  22يغرءدة نع ٌ
 .6اايٌ ي
ً
احؾ كقيان كخع اورالة اا زءد.
يجلاؾ يوريءا ي ي رة ااففرة كي ي
 643 .2حرنان اايٌغرءدة ي
و
شكش .
 .3ج ءعي اايٌغرءدات يدكف ي كر كاعبلاات ك يدكف إ انات ي ٌ
 .4ف يييا ً يلهي ات اءس عاءه اا ٌ يركرة ف يءيا لؾ .ثاؿ:
عاع

ءاخر

 الفرق بين التّويتر والفايسبوك:

الفرق

خلد

فاٌسبوك

توٌتر

عدد األحرُف للمُشاركة الواحدة

ال محُدود

 143حرفا ً فقط

ُ
شرط المُوافقة للصّداقة

نعــم

ال

الصّداقة من طرف واحد

ال

نعــم

(ورمزهُ :)#
 -3الياش تاق
ُ

األحرؼ يءش هي حرنان ك عبل اايٌجزئ ()#
ااراش ياؽ ( )#يءك خاخا ه ف
ُّ
كءيـ اخي دا ي هي
ي
كءد ُّؿ ااراش ياؽ عادةن عاى ا ي ار
اار ط ءف اا كا ءع ك ءف اا ي جي لات ي
فيخ ء ك ٌفء ٌ
)(2
اار ط ءف ش اص اريـ
اا فاءءـ اا ي يخاخا ٌ
ييفك يف ف يج ا ق ءرة .نااراش ياؽ ءويكـ ٌ
ألارا ٌ
ب
افس األنفار كااليٌجاءات كاا ءكالت ف ثاؿ عاى ذاؾ كنع إشارة إاى يف ٌؿ ا ءيلاٌ ي
ؽ اا ٌ ح افيي ي
ي
)(3
 #Healthك اا ٌح .#

طاؽ عاءرا ثوان ً
ً
كاج يد ي خي د ع االايرات قد قا ي كا يطكءر عبل ات اايٌ اءؼ ك ا يء ي
افت ً
حءث
ظاءرةن جدءدة ييدعى Micro- MeMe
االاكا ً  Taggingم اخي داـ ( )#نرذه االبل ي
ي
ٍ
اظ ي االبل ات اايٌجارء نع فكاًرا يخ ح اا شارف طرءو و
اافرؽ ءف ءذه ااظٌاءرة ااجدءدة ك ً
يءف ي يف
ي
ي ي
ارج اا يلدء  .كااراش ياؽ
دءرء
ايء األي رل يلي ً يد عاى ً
(ارج اا داء ) نع حءف ٌف األاظ ى االبل ٌ
ٌ
ي
ً
ايشهر فثر عاى كقع  Twitterي وارا ن ع ك ًاق ًع اايٌكا ي ؿ االجي اعع األي رل نريك يءخيل ؿ ار ط
ي
- 1أٍُبِخ ثٓ َِبػل اٌّؾ١بِ:مبٌخ اِٛ ٟلغ ،asharqalarabi.org.ukغوّك ِغ ر٠ٛزوٍ ،بػخ اٌٌٛٛط6 ،09:23:عبٔف.2016 ٟ
-Meaning as Collective use, Predicting Sementic Hashtag Categories on Twitter, P 02.
3
-H. Kwak, C. Lee, H. Park and S. Moon: What is Twitter?, a social network or a new media?, In proceding of the
19th International Conference on World Wide Webb, Pages 591-600, 2010.
2
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ثا ً

ااثٌوانات ف ًجر كاياظءـ اا ي حيكءات كاخيرجاعرا نع اا ي خيو ؿ ف ًجر و ي رل (1).نريك
لءا كا ً
و
ً
ً
ًٌ
والءا نع ٌيء وار كاحد كاياخءؽ
أحداث ي ٌ
ارجء اا ي حانظ عاى اايٌغرءدات اا ا ٌ
اايٌحدءثات  Updatesبلؿ حاالت ااطٌكارئ.
كنع حوءو ً األ ر اايشر ااراش ياؽ كايٌ ذ ف ى اا ٌشل ء بلؿ عاـ  2227نع ً
حادث
ايحدءد اايٌغر ً
ً
ءدات ي كص
 San Diegoااحرءؽ ءف اخييل ؿ ااراش ياؽ #Sandiegofires
ااخ
اافارث ااطٌ ءلء اايع ح ات ناخيل
ي
االت ااراش ياؽ يي ٌء يز يخرع االايشار كيخي ُّد ءذه ٌ
ااكاكج إاى اايٌغرءدات اا يحك ااراش ياؽ يدكف ي يا ل األ دقال
ااخُّرع -شرًعٌءيرا ف إ ٌفااء ي
ً
ك ُّ
نإف اخي داـ ااراش ياؽ كخءا ه رائل ايكخءع اطا ً
ؽ اا حث
ااد كؿ إاى حخا اي ًرـ اا ا ٌ ك رذا ٌ

اص ؾ عاى اايٌكءير.
اا ٌ

)(2

اادراخات اايع قاـ را يف ّّؿ ف  MitcaكLaniado
بلؿ ٌ

دكر ااراش ياؽ فذاؾ ف
كءظرر ي
ي
ً
األكؿ نع فكاًه كخءا ن اي اءؼ اا ي حيكءات كااثٌااء
حءث قاال ٌف ااراش ياؽ
ءالب دك انر ي زدكجان
ي
ي
ٌ
فف نع ااكاقع
ال ٌ
كء اا ي جي ع .كقد ظررت دراخييري ا ٌف اخي داـ ااراش ياؽ يء ي
ٌاهي يءلي ر ر انز ي
كقكم
كء
اركء األنراد
لءا
اخيل ااهي ايحدءد
ي
فف ي اءفيريـ إاى لءفع ااري ٌ
ٌ
ائص ي ٌ
حءث يء ي
ٌ
كد عاى اا ي خيل ؿ كً ً
نإارا
ودر شل ٌء ً ءذه االبل
يل ي
ٌ
ااري ٌ
كء  .ك ودر ا ااراش ياؽ ف إءجا ءات ي
ال ي ايكا ف خا ٌءات ارا اخيل اايرا ائلزعاج كفكخءا و ابل يراؽ.
ي
نءجب االاي اهي إاى ف ء عي

ااراش ياؽ.

3

ثالثا :اإلطار التحميمي ونتائج الدراسة.
 نتائج الدراسة:
 عادات كاا اط اخي داـ ااطا ااجا لءءف ا كقع اايكءير نع اا جاؿ ااخءاخع: ي ءف ااايائج ف فثر ف ا ؼ االءا  %65ءخي د كف كاقع اايكا ؿ االجي اعع ألفثر
ف ثبلث خاكات كء

ع ا ط اايلرض ارذه اا كاقع ااظركؼ اا يلاو

اافراغ كءخيغرؽ اخي دا را حج ا ز اءا لي ار ف خاع ااى خاعيءف.

األنراد فأكقات

1

-Meaning as Collective use, Predicting Sementic Hashtag Categories on Twitter, P 01.
- Josh Caton; Twitter, Mashable the Social Media Guide, Mars 2015.
-3ثىبه إِٔ١خ ،لؤبٔ٠ ٟبٍ:ٓ١رطج١مبد ا٨ػ َ٩اٌغل٠ل-اٌّفب٘ ،ُ١اٌفوٓ ،اٌزؾل٠بد ،1ٛ ،كاه ا٠٤بَ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ.145ٓ ،2017 ،

2
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 ييفاكت اخب اخي داـ كاقع اايكا ؿ االجي اعع ءف نئ ااذفكر كاالااث اذ يخجؿ
اا ءااات ف نئ االااث ءخي د كف فثر كاقع اايكا ؿ االجي اعع وارا

ع نئ ااذفكر

كقد ءرجع ءذا ااى ا يبلؼ ااشغاالت ااذفكر اا يزاءدة عف االااث.
 ءلي ر ااطا

ااجا لءءف حؿ اادراخ اف  Twitterف اا كاقع اا ف ا ادءرـ ا لااج

اا كا ءع ااخءاخ

كقد يفاكت يريء رـ ا كاقع اايكا ؿ االجي اعع كذاؾ حخب جاالت

االخي داـ كعاى اارغـ ف ف عءا اادراخ يرفز عاى نئ

ف ءخي دـ كقع  Twitterاال

ف ءذا ال ءافع اخيل اؿ االءا ا كاقع اايكا ؿ االجي اعع األ رل.

 ءف ؿ ااطا

ااجا لءءف اخي داـ اافاءخ كؾ فكخءا اادردش (اا اخاجر) كاالاخيغراـ

(ارؤء ا ط حءاة األش اص) كااءكيءكب ا ا نايرـ ف حاوات ك ار ج ك Twitterابلطبلع
عاى آرال ا

اا جي ع كاار ط ـ ءحدث نع االااـ ك اايااع ناف ااخؤاؿ ااذم ق اا طرحه

حكؿ يف ءبلت كاقع اايكا ؿ االجي اعع القى يفخءرات جد اطوء يءل ر عف كعع
ااطا ااجا لءءف ط ءل اخي داـ كاقع اايكا ؿ االجي اعع اذ يءج ع اغا ء ااطا اه
غاءرة حخب
ال ء فف يف ءؿ كقع عف آ ر اخ  %85ذاؾ ف فؿ كقع يءودـ د

ااحاج .

 عف االادات ااز اء ازءارة كقع  Twitterناف  %45يءف ؿ االطبلع عاى ا ءح ؿ نع
االااـ نع اا خال  %62نع اا اح (جاس األاثى) ا  %45نرـ ءؤفدكف ارـ ال
ء افكف كقت ي حدد ازءارة كقع  Twitterكاا ا ءلي دكف عاى ا ء "notification
ياؼ ااحخا ات اايع
االشلارات اايع ءكنرءا كقع  Twitterاذ ءوك كف ر ط حخا رـ
يلاءرـ كفا ا جال اشلار قا كا وراليرـ كاالطبلع عاءه حيى كاف فااكا نع واعد
اادراخ .
 دكانع اخي داـ ااطا ااجا لءءف ا كقع  Twitterنع ااجاؿ ااخءاخع: ي ءف ايائج اادراخ ف ءـ اا كا ءع ااخءاخء اايع ءف ارا ااطا ءع اا كا ءع ااكطاء
اخ  72%ا اا كا ءع اادكاء ن اخ  %28كءرفز ااطا عاى جزئء ااحرء اا فيخ

دا ؿ ن ال كقع  Twitterكقد ءرجع ذاؾ حخب يودءراا ااى كج االعيواالت اايع
شرديرا ااجزائر نع اآلكا األ ءرة يحت خ ى "ااش ف االج ار ء " ءف يـ اعيواؿ ج كع
ف ءاشطكف عاى اافاخ كؾ كءك األ ر ااذم دنع ااى اااجكل ااى كقع  Twitterألاه قؿ
يا ل

ف ق ؿ ااخاطات ااجزائرء

وارا اافاخ كؾ حخب رام االءا
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 عف االعي ارات اايع يجذب ااطا ااجزائرءءف حؿ اادراخ ااى اخيل اؿ كقع  Twitterنع
اا جاؿ ااخءاخع اجد  %28جا كا أاه اظ ار ااحرء اايع يييءحرا ثؿ ءذه اا كاقع نع
اايل ءر عف اآلرال  %82الفيخاب ثوان خءاخء كاالطبلع ع ا ءجرم ف خيجدات
خءاخء

ك %62جا كا ف ف ءف ءـ االعي ارات اايع يجذ رـ نع  Twitterءع

ائ ه اا افردة اإل ان ااى كجكد ااا


نع ءذا اا كقع.

ف اخي دا اا اادائـ ا كقع  Twitterكفذا بلحظياا اآلرال ااخائدة نع ااكخط ااجا لع
حكؿ كاقع اايكا ؿ االجي اعع ك لد يأفد اارم ااخائد حكؿ احيكال كقع  Twitterااا
ف اا احثءف كاا حااءف...اات نود ق اا طرح خؤاؿ فيكح عف ءـ ااش

اايع ءيا لرا اا حكثءف عءا اادراخ ابلخيزادة ااخءاخء

ءات ااجزائرء

نود يفررت خ ال عدة نع

اإلجا ات فػ " اجءب احء ر عا د شرءفع حخاف كااع ع د اافرءـ زغءش ...ك لض
ااكزرال كااااشطءف ااخءاخءءف
 عف خ ب اخي داـ كقع  Twitterنع اا جاؿ ااخءاخع نود فاات اجا
يا ل األ ار ااخءاخء

 %42ف جؿ

ا  %62نرـ ءف اكف يا ل األ ار ااخءاخء كفذا ااقشيرا

كءك األ ر ااذم ءدؿ عاى ف كقع  Twitterن ال جءد ايفكءف ءئ اني ار ء ا ااقش
ااو اءا ااخءاخء اااخ ااطا كاا احثءف كءدؿ فذاؾ عاى رغ االءا

حؿ اادراخ نع

االخيزادة ف ااااحء ااثوانء ااخءاخء عف طرءؽ ءذا اا كقع.
 ثر كقع " " Twitterنع يا ء ااثوان ااخءاخء ادل ااطا ااجا لءءف: ءلي ر ااطا

ف ا ءاشره كقع  Twitterف ق اءا خءاخء ءل ر عف ااكاقع

 %82كءؤفد ااطا
اء

دؽ اخ

اءي ا رـ اا كا ءع ااخءاخء غءر ف اا ءااات ظررت عدـ اا راط

فردة  %2نع ج لءات ك حزاب خءاخء .

 خاء ت كقع اايكا ؿ االجي اعع نع زءادة ثوان ااطا
كخاكفءايرـ ا

خءاخءا كاثرت عاى يكجرايرـ

كءظرر ءذا جاءا ف بلؿ اا شارف نع لض األاشط ااخءاخء

كاايع دعع ااءرا كقع  Twitterف ثاؿ عاى ذاؾ "اايلاءؽ عاى رخاا ح ركش" حكؿ
األك اع ااجزائرء ...كغءرءا ف األاشط

كقد جاب  %42ف ا ءاشره كقع  Twitterا

ءك اال اوؿ ا لاك ات يـ ثرا ع ر كخائؿ االعبلـ اا ياف

كحخب يحاءااا ناف ءذا

اال يبلؼ نع اارؤء راجع األخاس ااى ا يبلؼ حخا ات اا يا لءف ع ر .Twitter
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 ءحوؽ كقع  Twitterلد ااحرء ااى حد لءد نحخب عءا اا حث نود جا كا  %92ارـ
ارـ ء افكف ااحرء اا طاو نع اايلاءؽ كاايغرءد كاشر فؿ ا ءل ر عف آرائرـ ك شاعرءـ
ا  %62نرـ ءؤفدكف ف كقع  Twitterفغءره ف اا كاقع كاياح ءذا اارا ش ف ااحرء
اءع اال خءاخ

كنع يودءراا ناف لد ااحرء نع اايلاءؽ كاايغرءد

ف خءاخات اادكا

ك ااقش اا كا ءع ااخءاخء قد ءل ر كءرنع ف خيكل ااثوان ادل اافرد افارـ ال ء احه
ااودرة عاى اايأثءر نع جرءات ااحءاة ااخءاخء

ك اايااع ءا اع ياوائءا ااى لد االفراه.

كعاءه ء فااا ااوكؿ إف كاقع اايكا ؿ االجي اعع يالب دك ار نع يشفءؿ ااثوان ااخءاخء ادل ااطا
رة اايحاءؿ

ا ءدنع ااطااب ااى

خكال دكاء ك كطاء

ك ع ثويه نع فؿ ا ءاشره ف يغرءدات كي ده اا لاك ات اابلز اايفرق

ياؼ األحداث

كااش

كذاؾ ف بلؿ يا ل ش

ءات ي اؾ

ءف

ءات اايع يكظؼ اغ اا شب نع اا طاب االني ار ع ااخءاخع.

خاتمة:
حت كاقع اايكا ؿ االجي اعع يي ثؿ جاا ا ر ا نع حءاة اا جي لات كاـ ءلد
اود
دكرءا و ك ار عاى اايكا ؿ ااش ع كاالجي اعع ءف نراد اا جي ع ؿ ذت يالب عددا ف
األدكار ااخءاخء

كءلي ر  Twitterف ءـ اا كاقع اايع رزت نع ااكخط ااجزائرم نءـ ء ص

اايااكؿ ااخءاخع ك ف بلؿ ايائج اادراخ اخي اص ف كقع  Twitterءخاءـ ااى حد لءد نع
شحف طاقات ااش اب كيكجءررـ ا لااج ااو اءا ااخءاخء
الحظاا يأثءر اا كقع عاى خاكفءات ااطا

ك كاف

ا ءحدث نع االااـ ف ا

نءـ ء ص اايلا ؿ ع لض ااو اءا ااخءاخء اايع

ءطرحرا ااااشطكف خءاخءا ع ر كقع  Twitterكءك األ ر ااذم ءدنلاا ااى ااوكؿ أف ءااؾ دكر
ف ءر ا كقع  Twitterنع يشفءؿ ااثوان ااخءاخء ادل ااطا عءا اادراخ .
قائمة المراجع:
أوال :المراجع بالمغة العربية

-1
-2
-3

الكتب:

ا راءءـ رش :عاـ االجي اع ااخءاخع دار ااشركؽ اااشر ع اف ط 1999 1ص.222
ح د در:

كؿ اا حث االا ع ك ااءجه ط 2كفاا اا ط كعات اافكءت  1982ص .15

ح د ف رخاع :ااءج اا حث االا ع نع عاكـ االعبلـ كاالي اؿ د ط دءكاف اا ط كعات ااجا لء

 2003ص203
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غرد ع يكءير خاع ااكاكج:
-4
يخا ف خاعد اا حءا :واا نع كقع ٌ asharqalarabi.org.uk
 6 09:23جاافع .2016
ءا

قراااع ءاخءف :يط ءوات االعبلـ ااجدءد-اا فاءءـ اافرص اايحدءات ط 1دار األءاـ اااشر

-5

فار

-6

حخءف عاع اافبلحع :اإلعبلـ اايواءدم كاإلعبلـ ااجدءد دار غءدال اااشر كاايكزءع ع اف ط2013 1

-7

دار ااافس اااشر كاايكزءع األردف ط2013 1

كاايكزءع  2017ص.145
ص.128

ااد غخاف ءكخؼ اا ودادم :ثكرة ااش فات االجي اعء

ص.24

-8

ح د ع اـ طر ء  :ااير ء ااكطاء كااياشئ ااخءاخء

ياـ عاااع

ط 2007 1ص316
-9

دار ااحا د اااشر كاايكزءع األردف

رجال كحءد قكءدرم :اا حث االا ع خاخءايه اااظرء ك ارخيه االا ء

ص.183

-10

رعد حانظ خااـ :ادئ ااياشئ ااخءاخء
ااح

-11

ص.64

-12

اا في اا

اءؿ اا وكر :اإلعبلـ كااياشئ االجي اعء

رء اا ط كعات
دار خا

-13

ع د اهلل ح د :درج كعع طا

كاالجي اعء

-14

ع ار كحكش

حد

ح كد ااذاء ات:

 2000ص.139

قزدارم حءاة :اا حان كااخءاخ -ااثوان ااخءاخء كاا ارخ اإلعبل ء نع ااجزائر -دار طافخءج فكـ
اءر عكدة ااش اءاء

طفى ءكخؼ فانع :يفااكجءا االعبلـ كاالي اؿ دار

ح كد عزة اااحاـ

اإلع ار االا ع اااشر كاايكزءع  2015ص210

-17

فركـ ااثوان ااخءاخء ك لادءا

جا االاكـ اإلاخااء

ااءج اا حث االا ع كطرؽ إعداد اا حكث ط 3دءكاف

اااشر كاايكزءع ااجزائر د ط دس ص.34

-16

دار االاـ كاالء اف اااشر كاايكزءع

جاد  39ع 2األردف  2012ص.328

اا ط كعات ااجا لء
-15

جا ل اا اوال

ر دط  2011ص.41

اااشر كاايكزءع ع اف ط2002 1

ااطاءر عاع كءكب :ااياشئ االجي اعء كعبلقيرا اا شارف ااخءاخء

ر ط 2010 1ص.171

دار ااففر د شؽ 2000

جدم نادم :يا ء ااثوان ااخءاخء ادل اا رة

لءد

ر

ايوى دكاع حكؿ راا ج اايا ء اا رة

كااطفؿ جا ل خءكط  12-11رءؿ  2007ص.4

-18

ركم ع اـ

بلح :االعبلـ االافيركاع األخس كآناؽ اا خيو ؿ دار االع ار االا ع ط 1ع اف

 2015ص.246
-19

كرءس اجرس :ارجء اا حث االا ع نع االاكـ االاخااء

كآ ركف دار ااو
-20

يدرء ات ع اء

ير :كزءد

اااشر ااجزائر  2004ص.298

كاكد زاءد ااطءب :عاـ االجي اع ااخءاخع دار اافيب ااكطاء
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 دار اافياب-ءف كخائؿ اإلعبلـ كااج ركر

جا ل

ااثوان ااخءاخء-  االي اؿ كاإلعبلـ ااخءاخع:ءكخؼ ي ار

-21

:المذكرات

-1

.51 ص2012 1ااحدءث اايكزءع ااجزائر ط

 ااش اب كاا شارف ااخءاخء نع ااجزائر رخاا دفيكراه نع عاـ اجي اع اايا ء:ك فر ج ءاع

اجخيءر غءر اشكرة فاء االاكـ

نءه رخاا

-22

.73 ص2008 ااجزائر

 ا اط ااخاكؾ االاي ا ع كاالكا ؿ اا يحف:خ ءر ارة

-23

.107 ص2009 ااخءاخء كاإلعبلـ جا ل ااجزائر
ذفرة ااءؿ شرادة

 األخااءب اا ءداغكجء نع ااجا ل كعبلقيرا يفءؼ ااطااب ااجا لع:االكد رنءه

-24

ر ك يغءرات ااورف

 ااوءـ ادل ش اب ااجا ل نع:ح د ع د اارزاؽ إ راءءـ كءااع ح د ءكاس كخى

-25

.7  ص2014 – 2013 اا اجخيءر عاـ االجي اع ااير كم
.4جا ل ارا ص

ااحادم كاالشرءف فاء ااير ء

 المراجع بالمغة األجنبية:ثانيا
Meaning as Collective use, Predicting Sementic Hashtag Categories on Twitter,

26P 02.
27H. Kwak, C. Lee, H. Park and S. Moon: What is Twitter?, a social network or a
new media?, In proceding of the 19th International Conference on World Wide Webb,
Pages 591-600, 2010.
28Meaning as Collective use, Predicting Sementic Hashtag Categories on Twitter,
P 01.
29Josh Caton; Twitter, Mashable the Social Media Guide, Mars 2015.
30Boyd and Ellison: social network sites: definition; history and scholarship,
journal of computer-mediated communication, p210.
31Kietzmam and Al: social media? Get serious! Understanding the functional
building block of social media business, horizon, 2011, p241.
32Maxim wolf, julian sims, Huadong yang: social media? What social media?
University of London Ku, and Liverpool uk, published paper, p04.
33-Lucian pye: political-culture: international encyclopedia of the social sciences,
1968، vol12, p128.
34-Sidney Verba : comparative political culture, princton u.p, 1965, p513.
35Michael sadaro: comparative politics, boston, Mcgraw-hill, 2001, p270.

372

مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102

موقع التواصل االجتماعي فايسبوك وتأثيره عمى القيم والسموكيات لدى الطمبة
الجامعيين الجزائريين

 دراسة مسحية لعينة من طمبة الميسانس بكمية عموم اإلعالم واالتصال بجامعةالجزائر-03
Social Media Site " Facebook " and its impact on the values and
behaviors of Algerian university students
- A Survey Study of a sample of students in license in the Faculty of
information and Communication Sciences in University of Algiers 03-

أ ،إيمان عبادي :باحثة دكتوراه –اتصال إستراتيجي وأزمات ،جامعة الجزائر  – 3كمية
عموم اإلعالم واالتصال

ممخص:
ءدنت ءذه اادراخ إاى اايلرؼ عاى دل يأثءر كقع اايكا ؿ االجي اعع نءخ كؾ عاى قءـ كخاكفءات طا فاء
اإلعبلـ كاالي اؿ جا ل ااجزائر  3كيفكات عءا اادراخ

ف ( )20طااب كطاا

يـ ا يءارءـ طرءو ق دء

كيـ يكزءع االخي ارات عاءرـ .كقد يك ات ءذه اادراخ إاى ف غا ء اا حكثءف ءخيطالكف حخا ايرـ
ا لرن

ا نايرـ ف

ار اكع كالخيطبلع اارخائؿ ااكاردة ارـ كاارد عاءرا ف ا ءي فح ااطا

اايكا ؿ االجي اعع نءخ كؾ

ف دائ

حؿ اادراخ

فردءـ لءدا عف خريرـ كء فف يفخءر ءذه ااايءج إاى ف ااطا

كقع

ال ءرغ كف ف

ءفكاكا يحت شارف األخرة كرقا يرا افع ءأ ذكا حرءيرـ نع ي فح اا حيكءات اايع ءود را ارـ كقع اافءخ كؾ .ف ا

يك ات اادراخ إاى ف كقع اايكا ؿ االجي اعع نءخ كؾ خاعد ااطااب ااجا لع عاى اايلرؼ عاى ااثوانات
ااغر ء

ف بلؿ فؿ اكاع اا كر كاألنفار كااوءـ كاايكجرات اايع ءود را عف ااغرب ك رذا يفكف اادكؿ ااغر ء

اجحت نع اشر ثوانيرا كاايركءج ألنفارءا كقء را ااثوانء كاأل بلقء كاالجي اعء
373
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ءاغ قءـ كعادات جدءدة يؤخس اركء

كءخاءـ نع إعادة

ءف ااثوان االر ء األ ءا كااثوان ااغر ء

. رل غءر ااركء االر ء

اانخ

ثوانء

. الطمبة الجامعيين، السموك، القيم، موقع الفايسبوك:الكممات المفتاحية
Abstract :
Key words : Facebook site, Values, the behavior, University students.
This study aimed to Identify the impact of social media site " Facebook " on the
values and behavior of students of the Faculty of Information and Communication
Sciences in University of Algiers 03. The study sample consisted of (20) male and
female students who were selected in a deliberate method, and the questionnaires were
distributed to them.
This study found that the majority of respondents surveyed their accounts
permanently to find out what they missed from various news and to survey the
messages received and respond to them, and Students also browse the social media site
" Facebook "on their own, away from their families.
This study also found that the social media site " Facebook " helped the university
student to learn about Western cultures through all kinds of pictures, ideas, values and
orientations that he presents about the West, Thus Western countries have succeeded in
spreading their culture and promoting their cultural, moral and social ideas and values ,
This will contribute to the emergence of competition between the original Arab culture
and Western culture, and contribute to the re-formulation of new values and customs
that establish a cultural identity other than Arab identity.

 اإلطار المنيجي لمدراسة:المحور األول
 المشكمة البحثية:ًأوال
يلد كاقع اايكا ؿ االجي اعع ا ار ااحكار كاايفيح ااثوانع كاالخيفادة ف ثوانات ااغءر حءث
افف ءذا اايودـ اايفاكاكجع ح ؿ له
إ ان إاى اؽ عادات كخاكفءات

رل ءراءا ااخ

عطت حرء اافرد نع ا يءار ثوانات

اطر يفيءت خس اايكا ؿ االجي اعع كيبلشع ااوءـ ااثوانء

اجي اعء جدءدة ك ءاغ ثوان عاا ء ارا قء را ك لاءءرءا كاـ ءفف اا جي ع ااجزائرم لزؿ عف
.ف االافبلت نع ااخاكؾ كاا ركج عاى اا كا ط

ءذه اايحكالت اايع حدثت حاا

كءلي ر كقع اافءخ كؾ ف ءف اا كاقع األفثر ي فحا كاخيحكاذا عاى عوكؿ األنراد حءث ءشغؿ
رـ كيا ع احيءاجايرـ كرغ ايرـ ف ا ءوكـ
-

ااجا لءءف ا

كااطا

ا ءف ي

حء از ف ء ار ف كقايرـ اعي ار اه ءودـ ارـ

كقع اافءخ كؾ دكر ارز نع ااياشئ ااوء ء ألنراد اا جي ع عا

اعي ارءـ اا ؤرة األفثر اخيردانا كاق اال عاءه كءيطالكف افؿ اءك جدءد خكال ااوءاـ حكثرـ االا ء
 ناه دكر ال ءخيراف ه نع-ك الطبلعرـ عاى ا ءحدث نع االااـ ففؿ ك ايفاعارـ ع غءرءـ
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ا ءف خي رة يثءر ااي اه اافرد كادرافه ا ا ءلرض عاءه

غرس ااوءـ ادل ااطااب ن ا ءلر ه ف

ف لارؼ ك لاك ات نود ءيلاـ ارا شءئا ك قد يغءر ف ايجاءايه ك ي اؽ اه ايجاءا جدءدا كقد
ءي رؼ طرءو جدءدة كذاؾ يلدءؿ خاكفءايه ااودء .

ا خ ؽ اا ص شفا اادراخ نع ااخؤاؿ

اارئءخع اايااع :ما مدى تأثير موقع التواصل االجتماعي فايسبوك عمى قيم وسموكيات طمبة كمية
عموم اإلعالم واالتصال بجامعة الجزائر 3؟
كايحوءؽ ءداؼ اادراخ اطرح ج كع يخاؤالت نرعء
 .1ا ءع عادات ك ا اط اخيل اؿ طا

ف ااخؤاؿ اارئءخع ءع:

فاء عاكـ اإلعبلـ كاالي اؿ جا ل ااجزائر 3ا كقع

اايكا ؿ االجي اعع "ناءخ كؾ"؟
 .2ا ءع اا
ااطا

ا ءف اايع ءود را كقع اايكا ؿ االجي اعع "ناءخ كؾ" كاايع يااؿ اءي ا ات

فثر؟

 .3ا ءع اايأثءرات اايع ءحدثرا اخيل اؿ كقع اايكا ؿ االجي اعع "ناءخ كؾ" عاى قءـ ااطا
ااجا لءءف ااجزائرءءف االجي اعء كااثوانء كااخاكفء ؟

 .4ا ءع اايأثءرات اايع ءحدثرا اخيل اؿ كقع اايكا ؿ االجي اعع "ناءخ كؾ" عاى ااوءـ ااخءاخء
ادل ااطا ااجا لءءف ااجزائرءءف؟
ثانياً :أىمية الدراسة
يا ع ء ء ءذه اادراخ

ف ط ءل اا ك كع حد ذايه حءث ءيااكؿ اادراخ اايحاءاء

ش فات اايكا ؿ االجي اعع ك خأا

ااوء ء

اا اظك

كااخاكفءات ادل ااطا

ااجزائرءءف كءري ط ءذا اا ك كع شفؿ ف ءر ااكاقع ااذم الءشه ااءكـ نود
االجي اعع عا
االخيغاال عارا
ي

ك كقع اافاءخ كؾ
ا

نئ ااطا

ا
حءث ي

ا ءيلاؽ
ااجا لءءف

حت كاقع اايكا ؿ

ف كخائؿ االي اؿ ااحدءث اايع ال ءخيطءع اافرد
ف ارـ ءذه ااكخءا ي ادؿ اا لاك ات نع جاؿ

رـ ف ا يخ ح ارـ االطبلع عاى فؿ اايغءرات كاا خيجدات اايع يحدث نع االااـ نع فؿ

ااوطاعات االجي اعء كااخءاخء كاالقي ادء كااثوانء

كالؿ ااي فح اا خي ر كاا يفرر ا حيكءات

كقع اايكا ؿ االجي اعع ناءخ كؾ فف ف يرخءت لض ااوءـ كااخاكفءات قد يفكف نع االدءد ف

األحءاف يااق

ع جي لاا.

ثالثاً :أىداف البحث
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 ءخلى ءذا اا حث إاى اايلرؼ عاى عادات ك ا اط اخيل اؿ طا فاء عاكـ اإلعبلـ كاالي اؿجا ل ااجزائر 3ا كقع اايكا ؿ االجي اعع "ناءخ كؾ".
 اايلرؼ عاى ااااطا

ا ءف اايع ءود را كقع اايكا ؿ االجي اعع "ناءخ كؾ" كاايع يااؿ اءي ا ات

فثر.

 اايلرؼ عاى اايأثءرات اايع ءحدثرا اخيل اؿ كقع اايكا ؿ االجي اعع "ناءخ كؾ" عاى قءـااطا ااجا لءءف ااجزائرءءف االجي اعء كااثوانء كااخاكفء .
 -اايلرؼ عاى اايأثءرات اايع ءحدثرا اخيل اؿ كقع اايكا ؿ االجي اعع "ناءخ كؾ" عاى ااوءـ

ااخءاخء ادل ااطا ااجا لءءف ااجزائرءءف.
رابعاً :نوع الدراسة

ف اادراخات ااك فء اايع يخلى اك ؼ

يادرج ءذه اادراخ

ائص ك لاد اا اظك

ااوء ء كي كءرءا ي كء انر شا بلن ف ا ءع ااكاقع ف حءث االاا ر اا فكا ارا كاالبلق ااوائ
ءارا ك ءف كاقع اايكا ؿ االجي اعع.

خامساً :تحديد مفاىيم البحث
مواقع التواصل االجتماعي
يلرؼ أارا اظك

ف ااش فات اإلافيركاء اايع يخ ح اا شيرؾ نءرا إاشال كقع اص ه

ك ف ثـ ر طه ف بلؿ اظاـ اجي اعع إافيركاءا ع ع ال آ رءف ادءرـ االءي ا ات كااركاءات
افخرا ك ج له ع

دقائه.1

موقع الفايسبوك
ءك ف ءـ ك شرر كاقع اايكا ؿ االجي اعع ءك كقع كءب اشأ خا  2004عاى ءد ارؾ
زكفر ءرج ااذم فاف طاا ا نع جا ل ءارنارد حءث ء فف اال ك نع ءذا اا كقع ف ءوكـ إعداد
ا ذة ش
له.2

ء عف حءايه يفكف

ثا

طاق ءكء كيلارؼ ا ف ءرءد ف ءيلرؼ عاءه كءيكا ؿ

القيم

 1ؽَٕ ٟػ :ٗٛأصش ِٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػ ٟف ٟرّٕ١خ اٌّغئ١ٌٚخ اٌّغزّؼ١خ ٌذ ٜاٌشجبة ،رغشثخ ِغٍظ شجبث ٟػالس أّٔٛرعبٚ ،هلخ ػٍّ١خ للِذ
اِ ٟئرّو اٌَّئ١ٌٚخ اٌّغزّؼ١خ ٌٍغبِؼبد اٌفٍَط١ٕ١خ إٌّؼمل ثّلٕ٠خ ٔبثٌٍٍ26 َٛ٠ ،جزّجو  .2011
 2ػٍ ٟفٍّ ً١موح:اإلػالَ اٌغذ٠ذ ،شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػ ،ٟكاه أٍبِخ ٔٚج٩م ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،ا٤هكْ-ػّبْ .64 ٓ ،2014 ،1ٛ ،
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يلرؼ ااوءـ أارا ج كع

ا كيي ذءا لاءءر ااحفـ

ف ااوكااءف كاا واءءس يا ثؽ ف ج اع

عاى األع اؿ كاألنلاؿ كااي رنات كءفكف ارا ف ااوكة كاايأثءر عاى ااج اع ك م ركج عاءرا
ء

ح ركجا عف ادئ ااج اع ك ءدانرا.1

ف ا يلرؼ أارا " نفار لءارء يكجه ااخاكؾ كيزكده لاءءر ارجء كدا اء عاى احك ا ءفانح
ااااس ف جاه كيزكد ااخاكؾ األخاس األ بلقع."2
السموك

ااخاكؾ ءك فؿ ا ءفلاه اإلاخاف ظاء ار فاف ـ غءر ظاءر ف حءث ااجذكر ااافخء اه.3

الطالب الجامعي
ءلرؼ ااطااب ااجا لع عاى اه "ذاؾ ااش ص ااذم خ حت اه ففاليه االا ء
اا رحا ااثااكء

ك رفز اايفكءف اا راع ك اافاع االااع إاى ااجا ل ي لا اي

كاخط شرادة ك د اكـ ءؤءاه اذاؾ."4

االايواؿ ف
ه اافرعع

جامعة الجزائر 3
ءع جا ل جزائرء حفك ء يوع نع ادء دااع إ راءءـ ااجزائر االا
جا ل دااع إ راءءـ ءع جا ل يأخخت نع  22فيك ر 2009

فاات يخ ى خا وا

كجب اا رخكـ اايافءذم رقـ

 341-09كقد خ ءت جا ل دااع ا راءءـ جا ل ااجزائر  3لد يوخءـ جا ل ااجزائر إاى ثبلث

جا لات ييفكف ااجا ل

ف ثبلث فاءات ك لرد :فاء االاكـ االقي ادء كاالاكـ اايجارء كعاكـ

اايخءءر فاء عاكـ اإلعبلـ كاالي اؿ فاء االاكـ ااخءاخء كاالبلقات اادكاء

كاارءا ء .5

لرد ااير ء اا داء

سادساً :الدراسات السابقة
يلي ر اادراخات ااخا و
كاالخيفادة

ثا إطار اظرم ءلكد إاءه اا احث اءخيطءع يا س فؿ جكااب ك كعه

ا ك ات إاءه اا حكث االا ء

كقد اريأءاا اإلحاط

اادراخات اايع ارا عبلق

َِ 1بػل ثٓ ػجل هللا اٌّؾ١ب ،ػجل اٌمبكه ٛبُ :اٌم ُ١ف ٟاٌّغٍغالد اٌزٍفبص٠خ ،دساعخ رؾٍ١ٍ١خ ٚطف١خ ِمبسٔخ ٌؼٕ١خ ِٓ اٌّغٍغالد اٌزٍفبص٠خ اٌؼشث١خ ،كاه
اٌؼبّٕخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ.39 ٓ ،1994 ،
 2اٌَؼ١ل ثِٛؼ١يح :أصش ٚعبئً اإلػالَ ػٍ ٝاٌمٚ ُ١اٌغٍٛو١بد ٌذ ٜاٌشجبة ،دساعخ اعزطالػ١خ ثّٕطمخ اٌجٍ١ذح ،أٛوٚؽخ ِملِخ ٌّٕٙ ً١بكح كوزٛهاٖ كٌٚخ
ا ٟػٍ َٛا٦ػٚ َ٩ا٨رٖبي ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ ٚا٦ػ ،َ٩عبِؼخ اٌغيائو.150 ٓ ،2006-2005 ،
 3ؽَ ٗٛ ٓ١اٌّؾبك :ٓ٠رؼذ ً٠اٌغٍٛنٔ ،ظش٠ب  ٚأسشبد٠ب ،كاه اٌْوٚق ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،ػّبْ.15 ٓ ،1ٛ ،2009 ،
ٍ 4ؼ١لح ىٕ٠ب :ٞدٚس اٌطبٌت اٌغبِؼ ٟف ٟاٌفؼً اٌزطٛػ ٟداخً اٌّغزّغ ،دساعخ ِ١ذأ١خ ػٍ ٝػٕ١خ ِٓ وٍ١خ عبِؼخ لبطذِ ٞشثبػ ٚسلٍخ وٍ١خ اٌؼٍَٛ
اإلٔغبٔ١خ ٚاالعزّبػ١خِ ،نووح ِملِخ ٍ٨زىّبي ّٔٙ ً١بكح ِبٍزو أوبك ّٟ٠ا ٟاٌؼٍ َٛا٨عزّبػ١خ ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛا٨عزّبػ١خ ٚأَ٦بٔ١خ ،عبِؼخ لبٕلٞ
ِوثبػ ٚهلٍخ ،اٌغيائو.08 ٓ ،2014 ،
5
https://ar.wikipedia.org/wiki consulté le 11.10.2017 à 20.44.
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يغءرات اادراخ " مواقع التواصل االجتماعي ،القيم ،السموكيات " ،ك ف ءذا اا اطاؽ ق اا راعاة
اايخاخؿ ااز اع ارذه اادراخات ف األحدث إاى األقدـ كاايع يي ثؿ نء ا ءاع:
 .1دراسة السعيد بومعيزة بعنوان " أثر وسائل اإلعالم عمى القيم والسموكيات لدى الشباب –
دراسة استطالعية بمنطقة البميدة" 2006-2005
ااطاؽ اا احث ف إشفااء

فادءا :ا دل اري اط ااش اب ااجزائرم ااوءـ كيأثرءـ األنفار

االخيحداثايء ااكاندة عف طرءؽ كخائؿ اإلعبلـ

ف رئءخء ؟ كءؿ ي اكا لض األنفار

االخيحداثايء كااخاكفءات اايع لديرـ عف ااوءـ ك حووت ارـ لض ااغاءات ااافلء كنوا ا لض
شفاؿ االخيجا كاايفاعؿ ؟

اشي ات اادراخ عاى اافر ءات اايااء :
 -إف اخيل اؿ كخائؿ اإلعبلـ ف حءث االادات كطرائؽ اايلرض كاا دة ااز اء

ء ياؼ ا يبلؼ اا يغءرات اادء غرانء .

ف طرؼ ااش اب

 إف ااش اب ءخيل اكف اايافزءكف فثر ف كخائؿ اإلعبلـ األ رل خكال اا حاء ك األجا ء . إف ااش اب ءخيل اكف ااواكات ااف ائء األجا ء فثر -إف ااش اب ءيلر كف إاى

ا ءخيل اكف اايافزءكف ااجزائرم.

ا ءف اا ءاؿ نع اايافزءكف فثر

ا ءيلر كف إاى حيكءات

ااكاقع.

 إف كخائؿ اإلعبلـ ال يخاعد عاى اري اط ااش اب ااوءـ اظ نار افكفاإلعبل ء ي ءؿ فثر إاى اايرنءه كاالخيربلؾ كاا طاب ااخءاخع

ا ءف ءذه ااكخائؿ

اخيثاال لض اا

ا ءف

اا حدكدة.
 إف كخائؿ اإلعبلـ يخاعد ااش اب عاى يجاكز لض ااخاكفءات ااخا ء . إف اري اط ااش اب ااوءـ ك اال يلاد عارا ك دل يجاكزءـ ا لض ااخاكفءات ءيكقفاف عاىائ رـ اادء كغرانء كااخكخءك-ثوانء كاالقي ادء .

اعي دت اادراخ عاى اا ارج اا خحع اايحاءاع ف جؿ ا ي ار نر ءات اادراخ
يحاءؿ االبلق

ءف اا يغءرات كاخيلاف اا احث أدايع اا وا ا اا واا كاخي ارة االخي ءاف اج ع

اا لاك ات كيفكات عءا اادراخ
فردة

ف

بلؿ

ف ي ت وا ايرـ.

ف  415فردة كااذءف كزع عاءرـ اخي ارة االخي ءاف ك 40

يك ات اا احث إاى ااايائج اايااء :
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 -إف ااش اب ءو ؿ عاى شاءدة اايافزءكف ااجزائرم فثر

ا ءشاءد اايافزءكف األجا ع.

 إف كخائؿ اإلعبلـ ال يخيطءع ف يخاعد ااش اب عاى يجاكز لض ااخاكفءات ااخا ء إذا فااتءذه األ ءرة كجر ااوءـ كيحدث نع اا ءئ االجي اعء اايع ءاي ع إاءرا ااش اب كءلءشكف نءرا.
د انر ايلزءز ااوءـ

 فا ا فاف اا خيكل اايلاء ع داى عاد اا حكثءف إال كاعي ركا كخائؿ اإلعبلـعادءـ كعا بل خاعدا عاى يجاكز لض ااخاكفءات ااخا ء .
 -إف اا ءئ االجي اعء ءع اايع ي

ط خاكؾ ااش اب نع اايفاعبلت ااءك ء

كيجلارـ ءيفاعاكف

كنؽ ااثوان كاايوااءد كااوءـ ااخائدة نع اا جي ع.

 إف كخائؿ اإلعبلـ يخيل ؿ ف جؿ اايثوءؼ اادءاع ايفءءؼ ااخاكفءات ع ا ءوي ءه ااشرعك

ف

ا

اااخ ااذءف ا ياركا اا ار ج كاا ك كعات اادءاء نع اا رايب األكاى.

ييفؽ ءذه اادراخ

ع اادراخ ااحااء نع حد يغءرايرا كءك " ااوءـ كااخاكفءات " كافف يااكارا

ااوءـ فاف ف جااب كخائؿ اإلعبلـ اايواءدء (يافزءكف – إذاع ) ءا ا يااكات اادراخ ااحااء ااوءـ
ف جااب ا إلعبلـ ااجدءد ( كاقع اايكا ؿ االجي اعع) ف ا ي ياؼ ءذه اادراخ

ع اادراخ ااحااء

نع اايط ءؽ حءث ط وت اادراخ عاى ااش اب نع اطو اا اءدة ءا ا اادراخ ااحااء نط وت عاى
ااطا ااجا لءءف ااجزائر.
 .2دراسة فيد بن عمي الطيار بعنوان " شبكات التواصل االجتماعي وأثرىا عمى القيم لدى طالب
الجامعة تويتر نموذجا"  ،2014كءع دراخ ط وت عاى طبلب جا ل اا اؾ خلكد
ءدنت ءذه اادراخ إاى اا حث نع اآلثار االءجا ء كااخا ء اا يري

1

عاى اخي داـ طبلب

ااجا ل اش فات اايكا ؿ االجي اعع ف ا خلت إاى اافشؼ عف ثر ءذه ااش فات نع يغءءر ااوءـ
االجي اعء ادل طبلب ااجا ل .
ااطاؽ اا احث ف إشفااء

ااوءـ ادل طبلب ااجا ل ؟

فادءا :ا ثر ش فات اايكا ؿ االجي اعع "اايكءير" ا كذجا عاى

اشي ات اادراخ عاى اايخاؤالت اايااء :
 -ا اآلثار ااخا ء اا يري عاى اخي داـ طبلب ااجا ل اش فات اايكا ؿ االجي اعع ؟

 ا اآلثار االءجا ء اا يري عاى اخي داـ طبلب ااجا ل اش فات اايكا ؿ االجي اعع ؟ ا ثر ش فات اايكا ؿ االجي اعع نع يغءءر ااوءـ االجي اعء ادل طبلب ااجا ل ؟ 1اٙل ثٓ ػٍ ٟاٌط١به:شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٚ ٟأصش٘ب ػٍ ٝاٌمٌ ُ١ذ ٜطالة اٌغبِؼخ " ر٠ٛزش ّٔٛرعب " – دساعخ رطج١م١خ ػٍ ٝطالة عبِؼخ اٌٍّه
عؼٛد ،اٌّغٍخ اٌؼوث١خ ٌٍلهاٍبد ا١ِٕ٤خ ٚاٌزله٠ت ،اٌّغٍل  ،31اٌؼلك  ،61اٌو٠بٗ .2014 ،
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اعي دت اادراخ عاى اا ارج ااك فع اايحاءاع كاخيلاف اا احث أداة االخي اا ااح كؿ عاى
اا لاك ات اابلز
ايرـ االا ء

ي

كيفكات عءا اادراخ

ف طبلب جا ل اا اؾ خلكد اارءاض عاى ا يبلؼ

كاا ااغ عددءـ  2284طاا ان.

ك يك ات ءذه اادراخ إاى ااايائج اايااء :

 إف ءـ اآلثار ااخا ء اش فات اايكا ؿ االجي اعع يي ثؿ نع ااي فف ف إجرال عبلقات غءرشرعء

ع ااجاس اآل ر كفذا اإلء اؿ ااشلائر اادءاء

ثؿ يأ ر عف اا بلة.

 إف ءـ اآلثار االءجا ء اش فات اايكا ؿ االجي اعع يي ثؿ نع يلاـ كر جدءدة ف بلؿ ءذهااش فات كاايل ءر حرء عف اارم.
 إف ءـ اآلثار االءجا ء اش فات اايكا ؿ االجي اعع يي ثؿ نع يرخءت ااوءـ كاا ادئ كاأل بلؽكااودكة ااحخا .
 -ءلزز اخي داـ ااطااب اش فات اايكا ؿ االجي اعع ااودرة عاى

اط ااجاس اآل ر جرة.

 دل اخي داـ ااطااب اش فات اايكا ؿ االجي اعع إاى يفكءف قءـ جدءدة يااقض قءـ األخرة. -دل اخي داـ ااطااب اش فات اايكا ؿ االجي اعع إاى يواءده ااحءاة ااغر ء

ف أفؿ ك شرب

ك ا س.
ييفؽ ءذه اادراخ

ع اادراخ ااحااء نع ك كعرا ك يغءرايرا كءع اا اظك

اايكا ؿ االجي اعع ك رذا نرع ييشا ه إاى حد ف ءر ع اادراخ ااحااء

ااوء ء ك كاقع

إال ارا ي ياؼ عارا نع

ا يءارءا اا كقع االجي اعع نود ا يارت ءذه اادراخ اايكءير فا كذج ءا ا اادراخ ااحااء نود
ا يارت كقع اافءخ كؾ فا كذج ف ا ي ياؼ ءذه اادراخ

ع اادراخ ااحااء نع جاارا اايط ءوع

نود ط وت اادراخ نع اارءاض عاى طبلب جا ل اا اؾ خلكد ا يبلؼ ي

ايرـ

ءا ا

اادراخ ااحااء ط وت عاى طبلب جا ل ااجزائر  3فاء عاكـ اإلعبلـ كاالي اؿ.
 .3دراسة بومدين مخموف بعنوان " المنظومة القيمية في ظل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال –
االنترنت بمدينة المسيمة أنموذجاً " 2017-2016
ءدنت ءذه اادراخ إاى اا حث نع االبلق

كاايلرؼ عاى لاد اا اظك

1

ءف اظك

ااوءـ كيفاكاكجءا اإلعبلـ كاالي اؿ

ااوء ء فإطار رجلع قء ع خاخع ف ا يخلى ءذه اادراخ إاى

اا حث عف اادكر ااوء ع اا ؤخخات نع اا ءئ اا حاء ااذم قد ءشفؿ ط انر عاى ثوان اا جي ع
ِ 1قٍٛف ثِٛل:ٓ٠إٌّظِٛخ اٌم١ّ١خ ف ٟظً رىٌٕٛٛع١ب اإلػالَ ٚاالرظبي – االٔزشٔذ ثّذٕ٠خ اٌّغٍ١خ أّٔٛرعب ،أٛوٚؽخ كوزٛهاٖ ا ٟػٍُ ا٨عزّبع ،وٍ١خ
اٌؼٍ َٛأَ٦بٔ١خ ٚا٨عزّبػ١خ ،عبِؼخ ِؾّل ٌّ ٓ١كثبغٍ ٓ١ط١ف  .2017-2016 ،2
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ااجزائرم ف ا يحاكؿ ءذه اادراخ ك ع راا ج ي طءط اجي اعع شا ؿ ءش ؿ األخرة كاا درء
كاا جي ع.
كااطاؽ اا احث ف اإلشفااء اايااء  :ا ثر اخي داـ ااش ف اإلعبل ء االاا ء "االايرات" عاى
اا اظك

ااوء ء نع اا جي ع ااجزائرم ؟

اشي ات اادراخ عاى اافر ءات اايااء :
 -ؤخخات ااياشئ االجي اعء ف اء

حكرء يخاءـ نع اال ااخءاؽ كاا خار اايا كم ااحراؾ

االجي اعع.
 -اخي داـ ااش ف اإلعبل ء االاا ء "االايرات" ء ياؼ ا يبلؼ اافئات اال رء كاالءي ا ات

ااففرء .

 -نئات اا جي ع ييلرض كييفاعؿ ا حيكل ااش ف اإلعبل ء االاا ء "االايرات" فثر

ا ييلرض

كييفاعؿ ا حيكل ااكاقع االجي اعع.
 -ءااؾ يراجع اخ ع ا اظك

ااوءـ نع ظؿ اخي داـ ااش ف اإلعبل ء االاا ء "االايرات"

ك خيكل ااكعع كاإلدراؾ ءالب دك انر خاخءان نع ح اا ك اال كاريوال اا كرد اا شرم.
اعي دت اادراخ عاى اا ارج ااك فع اايحاءاع غرض اايلرؼ عاى ظاءرة اا اظك

ااوء ء نع

ظؿ يفاكاكجءا اإلعبلـ كاالي اؿ ااحدءث نع ااكخط ااح رم كاخيلاف اا احث أداة االخي ارة
وا ا فأداة رئءخء اا حث كج ع اا لاك ات كي ثات عءا اادراخ نع خي د ع ااش ف
اإلعبل ء االاا ء "االايرات" كاا ااغ عددءـ  200فردة كا يار اا احث عشر اكادم اايرات
دءا اا خءا ايط ءؽ اادراخ .

ك يك ات ءذه اادراخ إاى ااايائج اايااء :
 يخيأثر يفاكاكجءات اإلعبلـ كاالي اؿ خاح كاخل -خاءرة كج ااحداث كاايح ر ك كاف

ف اءي اـ األنراد كاا جي لات.

اا جي لات ااغر ء نع يود را االجي اعع كااثوانع

كااخءاخع يلد ف ءف اادكانع ااجكءرء الخي داـ يفاكاكجءا اإلعبلـ كاالي اؿ.
 غاب د ات االايرات يلي د عاى اا -يكجد آثار

كف األجا ع وء ه ك فاءء ه كعادايه كخاكفءايه.

طءرة عاى اا اال اا جي لع ااوءـ اا ادء كاالخيربلفء

كااو ال عاى ااياكع ااثوانع.
 -ااوءـ اا يكنرة عاى د

كيرخءت قءـ اال يثااء

االايرات ي ياؼ عف ااوءـ اا كجكدة نع ااكاقع االجي اعع.
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ع اادراخ ااحااء نع يغءرايرا كءع اا اظك

ييفؽ ءذه اادراخ
كي ياؼ ءذه اادراخ

ع اادراخ ااحااء

ااوء ء كاايفاكاكجءات ااحدءث

ف حءث اايط ءؽ نود ط وت ءذه اادراخ عاى األنراد

ااذءف ءاجكف ااكادم االايرات ءا ا اادراخ ااحااء نط وت عاى ااطا

ااجا لءءف فاء عاكـ

اإلعبلـ كاالي اؿ.
ءي ح ف بلؿ راجل اادراخات ااخا و ارا ييشا ه ع اادراخ ااراءا نع يااكارا ا ك كع

اا اظك

ااوء ء

حءث فدت اادراخات اا ذفكرة خا وا ف ي فح اافرد اا يكا ؿ اش فات اايكا ؿ

االجي اعع ثر عاى قء ه كخاكفءايه.
المحور الثاني :العرض األدبي لمدارسة
خايااكؿ نع ءذا اا حكر
عبلق
اا اظك

اا اظك

ااوء ء

ائص ااطااب ااجا لع كحوكقه ككاج ايه ف ا خايااكؿ فؿ ا اه
ف حءث ء ءيرا ككظائفرا كخايطرؽ إاى اكاع ااوءـ كفذا خس

ااوء ء نع اا جي ع ااجزائرم.

أوال :خصائص الطالب الجامعي ،حقوقو وواجباتو
 .1خصائص الطالب الجامعي
ااطااب ااجا لع ءك فائف شرم ءويرب شءئا نشءئا

ف ااا ج ااجخ ع كااافخع كاالواع

كاالجي اعع ءياوى يلاء ه كيفكءاه نع ؤخخات اايلاءـ االااع ك ااجا لع حءث ال ي ياؼ
ائ ه ك ءزايه عف ياؾ اا

كاالواء كاالجي اعء

ائص اايع ييفرد را رحا ااش اب خكال ااافخء كاافءزءكاكجء

إذ ءطر عاءه نع ءذه اا رحا االدءد ف اايغءرات عاى عادايه كقء

ايجاءايه

االجي اعء كعاى عبلقايه كي رنايه ع اآل رءف كيي ؿ ءذه اايغءرات ع اايغءرات ااجخ ء
كاالواء كاالافلااء

نرك رذا ءيأثر

اكه ف االاءات كاالءكب ااجخ ء

ج كع

ف االكا ؿ ااذايء فااحاا اا حء كاا داء

ك دل

كحاايه ااافخء ك خيكل ذفائه كيلاء ه كفذاؾ االكا ؿ اا ءئء

فااجك األخرم كااحءاة اا درخء كرناؽ ااخف كعادات اا جي ع كيوااءده كافف ءذا ال ءلءف اه ال
يكجد

ائص ك ءزات عا

ي ءز خاكؾ ااطااب ااجا لع

1

ك اه ناا

ائص اايع ءي ءز را

ااطااب ااجا لع ء فف إءجازءا نء ا ءاع:
أ .الخصائص االنفعالية :يي ثؿ نع:
١ٍّ 1وح ِٕٖٛه:ٞارغبٖ اٌطٍجخ اٌغبِؼٔ ٓ١١ؾِ ٛىبٔخ اٌّشأح اٌؼبٍِخ ،هٍبٌخ ِملِخ ٌّٕٙ ً١بكح ِبعَ١ز١و ا ٟػٍُ اعزّبع اٌزّٕ١خِ ،ؼٙل ػٍُ ا٨عزّبع،
عبِؼخ لَٕطٕ١خ ،اٌغيائو .36 ٓ ،2001 ،
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 اءي ا ه ظرره كشل ءيه ك خيو اه ك ءاه ااجاس اآل ر كايخاع عبلقايه االجي اعء . اارءان اايع يلاع شدة حخاخء ااشاب االافلااء كشدة يأثره اا ءزات االافلااء اا ياف كذاؾايءج اايغءرات ااجخ ء ااخرءل اايع ء ر را نع كؿ ءذه اا رحا

كال يبلؿ ايزااه ااغددم

اادا اع.
 اافآ كاالاطكال كااحءرة اايع ءشلر را ااشاب كءحاكؿ فيـ اافلااليه ك شاعره عف اا حءطءف هحيى ال ءثءر اودءـ كاك رـ.
 -ااحدة كاالاؼ حءث ءيكر أليفه األخ اب كءاجأ الخي داـ االاؼ كال ءخيطءع اايحفـ نع اا ظاءر

اا ارجء احااليه االافلااء .1

ب .الخصائص الجسمية والنفسية :يي ثؿ اا

ائص ااجخ ء ااطااب نع اايغءرات اال كء

كاارر كاء اايع يطر عاءه حءث اغ ااا ك ااجخ ع ااطااب ق ى حد اه خكال ف ااحء
ااطكؿ ك ااكزف ف ا ءفي ؿ ا ك ااغدد اا ياف ااجاخء كاادرقء

كءذه اا

ائص ااطااب

ارا عبلق كيأثءر عاى جاا ه ااافخع نا ك ااغدد ااجاخء ءزءد ف اءي اـ ااطااب احك

ااجاس اآل ر ايءج ابل يبلط كءاا ءظرر يأثءر ااير ء كااياشئ االجي اعء خكال فاف
اايأثءر إءجا ءا م اا

اط ااطااب كيحف ه نع افخه ك يأثء ار خا ءا م ااحبلاه كاا ءاعه

ااافس كشركايرا كايءج ارذا اجده خرءع االافلاؿ كفثءر اايوا ات نع زاجه.2

ج .الخصائص االجتماعية :ء فف يا ء را نع ا ءاع:

 ء دك ااطااب ااجا لع غءر راض ثـ ءيجه إاى اايلوؿ نع اااود ااذايع. -إ دال اارغ نع اإل بلح ثـ االيجاه احك

ارخ اإل بلح افخه.

 -ء دك اءي اـ ااشاب ااجا ل ثـ ءيجه اءي ا ه اا جي ع ففؿ.

 اارغ نع اايركءج ااذايع ثـ االايواؿ إاى اايركءج االجي اعع. -اايففءر نع اا را .

 -اايففءر نع األخرة ااجدءدة ثـ اا خؤكاءات االجي اعء .3

د .الخصائص العقمية :إف ااطااب ااجا لع حفـ اا كقع اا كجكد نءه ءحياج إاى درج عااء
ف اايففءر كاا جركد االواع ك اايااع ءخي ر ا ك ذفائه فثر ف ااذم يرؾ دراخيه ف ار

كعاى ءذا األخاس اجده ء حث دائ ا عف لرن األشءال دق كال ءفيفع ااخطحءات ؿ
 1ؽف١ظخ ِقٕفو :خطبة اٌؾ١بح اٌ١ِٛ١خ ٌذ ٜاٌطبٌت اٌغبِؼ ،ٟدساعخ ٔظش٠خ ِ١ذأ١خ ػٍ ٝػٕ١خ ِٓ طٍجخ عبِؼخ عط١فٚ 1عط١ف ِ ،2نووٖ ِملِخ ًٌٕ١
ّٙبكح اٌّبعَز١و ا ٟػٍُ ا٨عزّبع ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛأَ٦بٔ١خ ٚا٨عزّبػ١خ ،عبِؼخ ٍط١ف  ،2اٌغيائو.190 ٓ ،2013-2012 ،
ٔ 2غ ٜٛػّ١وُ  :اٌطٍجخ اٌغبِؼ ْٛ١ث ٓ١اٌم ُ١اٌغبئذح ٚاٌم ُ١اٌّزٕؾ١خ ،دساعخ ٔظش٠خ ِ١ذأ١خ ثغبِؼخ ِٕزٛس ٞلغٕطٕ١خ ،هٍبٌخ ِىٍّخ ٌٕ ً١كهعخ
اٌّبعَز١و ا ٟػٍُ اعزّبع اٌزّٕ١خ ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛأَ٦بٔ١خ ٚا٨عزّبػ١خ ،عبِؼخ ِٕزٛه ٞلَٕطٕ١خ ،اٌغيائو .78 ٓ ،2005-2004 ،
 3ؽف١ظخ ِقٕفوِ ،شعغ عبثك .190 ٓ ،
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ءايوؿ يففءره ف اا حخكخات إاى اا جردات كءف ؿ دائ ا اا ااقش نع
كاآلرال كاألنفار نء

ح حخاخا كعر

ياؼ اا كا ءع

اجذب ااوكل اايع ياادم اايجدءد كاايغءءر
ا ق ؿ ااجا ل يفكف اخيجا يه اياؾ

ك حخب قكة اا لاءءر اايع يأ ات ادءه نع رحا

ااوكل كفثء ار ا ءخيركءه رءؽ اإلءدءكاكجءات حءث ءيطاع إاى ااف اؿ كاايغءءر كفا ا
فاات ادءه

ادئ ثا ي كقءـ ءوياع را فا ا ايخلت قدريه عاى ر ط األخ اب اا خ ات

نء ءر فثر يفر ا ااكاقع.1

 .2حقوق وواجبات الطالب الجامعي في التعميم العالي
أ .حقوق الطالب الجامعي

 -ااطااب ااحؽ نع يلاءـ جا لع كيفكءف اا حث ذكم اكعء

كعاءه نإف اه ااحؽ نع االخيفادة ف

يأطءر اكعع ءخيل ؿ طرائؽ ءداغكجء ع رء ك فءف .
 ااطااب ااحؽ نع ف ءحظى االحيراـ كااف ار -ءجب ال ء

ف ق ؿ اا ؤخخ ااجا لء .

ع ااطااب ألم ي ءءز اه عبلق ااجاس ك أء

ك ءات

رل.

 -ااطااب ااحؽ نع حرء اايل ءر كاارم عاى ف ءيـ ذاؾ نع إطار احيراـ ااياظء ات اايع يحفـ

خءر اا ؤخخات ااجا لء .

 ءجب ف ءخاـ ااطااب راا ج اادركس نع داء فؿ ن ؿ ك ف يك ع يحت ي رنه اادعائـاايلاء ء (اا

ادر كاا راجع كاا ط كعات .)...

 ااطااب ااحؽ نع يوءءـ ا ؼ كعادؿ كغءر يحءز. -ءجب ف ءيـ يخاءـ ااطااب االبل ات رنو ااي حءح ااا كذجع كخاـ ااياوءط اا اص ك كع

اال يحاف ف ا اه ااحؽ عاد االقي ال نع اإلطبلع عاى كثءو اال يحاف عاى ف ءفكف ذاؾ نع

حدكد اآلجاؿ اا لوكا اايع يحددءا اااجاف اا ءداغكجء .
 ااطااب ااحؽ نع ااطلف إذا ا حس إجحاؼ نع حوه عاد ي حءح ا يحاف لءف. -ااطااب نع رحا

ا لد اايدرج ااحؽ نع يأطءر جءد كنع االخيفادة ف كخائؿ اادعـ إلاجاز

حثه.

 ااطااب ااحؽ نع اا شارف نع إاشال ااج لءات ااطبل ء كا يءارفؿ حرء كدكف قءد ك

غط.2

ثاءه ف اااجاف اا ءداغكجء

ب .واجبات الطالب الجامعي
ٔ 1غ ٜٛػّ١وُِ ،شعغ عجك روشٖ.79 ٓ ،
ٚ 2ىاهح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٚ ٟاٌجؾش اٌؼٍّ ٟاٌغيائو٠خ١ِ ،ضبق األخالل١بد ٚا٢داة اٌغبِؼ١خِ ،ب ،2010 ٞرُ اٍزوعبػٗ ِٓ  ،www.usthb.dzثزبه٠ـ
 2017.10.26ػٍ ٝاٌَبػخ  .14.19
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 احيراـ ااياظءـ اا ل كؿ ه. -احيراـ ف ار

كازاء ع ال األخرة ااجا لء .

 احيراـ حؽ ع ال األخرة ااجا لء نع حرء اايل ءر كاارم. -يودءـ لاك ات

حءح كدقءو عاد اايخجءؿ.

 اايحاع األ بلؽ ااحخا نع فؿ األع اؿ كاااشطات اايع ءوكـ را دا ؿ ااحرـ ااجا لع. احيراـ قكاعد اااظان كاأل ف دا ؿ اا رفز ااجا لع. -نع حاا اريفاب

طال ء طر ااطااب خ وا رذه األ طال اا اخك إاءه كي وى االوك ات

اا يري عاءرا كاا ا كص عاءرا نع اااظاـ اادا اع اا رفز ااجا لع ف

كقد ي ؿ ءذه االوك ات إاى حد ااطرد ااارائع ااطااب ف اا رفز ااجا لع.1

بلحء

جاس اايأدءب

ثانياً :أىمية القيم ،وظائفيا ،أنواعيا
يالب ااوءـ دك ار ءا ا نع يشفءؿ ش

ء اافرد كيحدءد ءدانه نع إطار لءارم

ي فااا ف اايا ؤ خاكؾ حا ارا نع اا كاقؼ اا ياف

كي اح حا ارا ااودرة عاى اايفءؼ كاايكانؽ

اإلءجا ع ك دال ا ءك طاكب اه اءحوؽ اار ا عف افخه
عوائدءا ك ادئرا اا حءح
فثر إءجا ء

حءح نرع

ف بلؿ يجاك ه ع ااج اع نع

كيخاعد اإلاخاف نع اايحرر ف األاا كااذايء

كي احه اإلحخاس األ اف ف ا يلطءه نر

كيجلاه ءخاؾ خاكفا

اايل ءر عف افخه كيخاعده عاى نرـ

االااـ اا حءط ه كيل ؿ عاى إ بلحه افخءا ك اوءا كيكجره احك اا ءر كاإلحخاف كااكاجب نرع
" داة ايغءءر ااخاكؾ" كءع داة ايحوءؽ اايا ء االجي اعء اايع يلي ر اافرد ءك ااكخءا كااغاء
شؾ أف اا رزك ءف

كاأل بلقع كااكجكدم.2

بلقءان عاجزكف عف اا شارف نع اال اايا ء

كال

ك فثر قا اء ابلارءار ااثوانع

 .1وظائف القيم
يل ؿ ااوءـ عاى دال عدة كظائؼ ء فف إج اارا ا ءاع:
 يل ؿ ف لءار ايكجءه ااوكؿ كااخاكؾ اا ادر عف األنراد نع اا كاقؼ اا ياف . -يل ؿ عاع اال ش

ء اافرد.

 -يل ؿ عاى ياظءـ اا جي ع ك

طه كاخي ارره.

 يحانظ عاى اا اال االجي اعع. 1اٌّووي اٌغبِؼِ ٟوٍٍ ٟػجل هللا ثز١جبىح ثبٌغيائو ،ؽمٛق اٌطبٌت ٚٚاعجبرٗ ،رُ اٍزوعبػٗ ِٓ  ، www.cu-tipaza.dzثزبه٠ـ  2017.10.26ػٍٝ
اٌَبػخ .14.22
 2شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػ ٟرئصش ػٍ ٝلٚ ُ١أخالق اٌشجبة ،www.alyaum.com ،ثزبه٠ـ  2017.10.25ػٍ ٝاٌَبػخ .17.30
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 يخاعد األنراد نع اايفءؼ ع األك اع اا خيجدة عاءرـ. يخاعد نع يحوءؽ اايفا ؿ نع اا جي ع فاؤلءداؼ كاا

ااح ااج اعء كءحدد اا خؤكاءات.1

بلؿ اااخؽ ااوء ع االاـ ااذم ءلطع ااشرعء

 .2أنواع القيم
ييلدد اكاع ااوءـ حخب ط ءليرا ك ء ءيرا كء فف يودءـ لض اكاع ااوءـ ن ا ءاع:

 .القيم االجتماعية :ءع ج ؿ اا ادئ اايع يحدد ااخاكؾ االجي اعع ألنراد اا جي ع نع
كاقؼ لءا

حددة.2

كنع خءاقات اجي اعء كاقي ادء كثوانء

حددة كنع راحؿ يارء ء

ب .القيم الدينية واألخالقية :كءو د را ج كع اا فات ااخاكفء االوائدء كاأل بلقء اايع
يكجه اافرد كجر دءاء .3

ج .القيم الجمالية :ياط ؽ ااوءـ ااج ااء عاى اا شرد اايافزءكاع اعي اره ع ؿ ناع فؿ ا
يح اه اافا

ف لاى كءيفكف ف ج كع

اإل الة ...كغءرءا).4

ف اافاكف (اادءفكر ااجرانءؾ اإل راج

د .القيم الوطنية :ج كع ااوءـ اايع يلفس ااشلكر ااركء ااكطاء كاالاي ال ااكطف كيش ؿ
اا حانظ عاى اا ءئ كاا يافات االا
كاألاظ

كغءرءا.5

ق .القيم التربوية :ءع ج كع

حب ااكطف كاادناع عاه اال يثاؿ ااوكااءف

ف اا لاءءر كاألحفاـ اايع ءخياد إاءرا نراد اا جي ع نع

ياظءـ حءايرـ كيؤءارـ ااحفـ عاى األقكاؿ كاألنلاؿ كاا كاقؼ االجي اعء اؤلنراد كااج اعات

اا حءط رـ.6

ك .القيم الغربية :كءو د را اا ادئ كاألحفاـ كاايف ءبلت اا ا

ثوانات

ثوانياا كييخـ ااغ ار كاارنض كاالخيرجاف عاد يط ءورا ك ارخيرا نع جي لاا.1

ياف عف

 1ػجل هللا ػمٍخ ِغٍ ٟاٌقياػٍخ :اٌظشاع ث ٓ١اٌم ُ١االعزّبػ١خ ٚاٌم ُ١اٌزٕظ١ّ١خ ف ٟاإلداسح اٌزشث٠ٛخ ،كاه اٌؾبِل ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،ػّبْ-ا٤هكْ،2009 ،
ٓ.39
 2ػجل هللا ازؾ ٟاٌظب٘و ،ػٍ ٟأؽّل ف١ٚو اٌّؼّبه :ٞأصش اٌمٕٛاد اٌفضبئ١خ ف ٟاٌم ُ١االعزّبػ١خ ٚاٌغ١بع١خ ،لٕبح اٌششل١خ ػ ٓ١اٌؼبٌُ ثبٌؼشاق أّٔٛرعب،
دساعخ ف ٟإٌمذ ٚاٌزؾٍ ،ً١كاه غ١لام ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ،ا٤هكْ-ػّبْ.45 ٓ ،2013 ،
ٔ 3ب٠ف ٕ٘ل ٞاٌن٠ٚج ٟثٓ فوث ، ُٛاٌم ُ١ف ٟاٌجشاِظ اٌّٛعٙخ ٌألطفبي ثبٌفضبئ١بد اٌؼشث١خ ،دساعخ رؾٍ١ٍ١خ ٌّضّ ْٛػٕ١خ ِٓ اٌجشاِظ ،أٛوٚؽخ ِملِخ
اٍزىّبٌّ ٨زطٍجبد اٌؾٖٛي ػٍ ٝكهعخ كوزٛهاٖ ا ٟاٌؼٍ َٛا١ِٕ٤خ ،رقٖٔ ػٍُ ا٩ٕ٦ػ ،لَُ اٌؼٍ َٛا٨عزّبػ١خ ،وٍ١خ اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب ،عبِؼخ ٔب٠ف
اٌؼوث١خ ٌٍؼٍ َٛا١ِٕ٤خ ،اٌو٠بٗ.15 ٓ ،
4
www.researchgate.net consulté le 30.04.2017 à 20.43.
 5رَٕ ُ١أؽّل ِقّ١و :اٌم ُ١ف ٟثشاِظ األطفبي اٌزٍفض١ٔٛ٠خ ،ثشاِظ لٕبح اَ ث ٟع 3 ٟأّٔٛرعب ،دساعخ رؾٍ١ٍ١خ ،هٍبٌخ ِملِخ اٍزىّبٌٍ ٨ؾٖٛي ػٍٝ
كهعخ اٌّبعَز١و ا ٟا٦ػ ،َ٩وٍ١خ ا٦ػ ،َ٩عبِؼخ اٌْوق ا.11 ٓ ،2015 ،ٍٜٚ٤
 6أثٔ ٛبٕو ػياد ّؼجبْ ٔغبح :دٚس فضبئ١بد األطفبي اٌزٍفض١ٔٛ٠خ اٌّزخظظخ ف ٟرذػ ُ١اٌم ُ١اٌزشث٠ٛخ ٌذٚ ِٓ ُٙ٠عٙخ ٔظش ِؼٍّبد اٌّشؽٍخ األعبع١خ
اٌذٔ١ب فِ ٟذاسط ِؾبفظبد غضح ،هٍبٌخ ِملِخ اٍزىّبٌّ ٨زطٍجبد اٌؾٖٛي ػٍ ٝكهعخ اٌّبعَز١و ا ٟإٔٛي اٌزوث١خ ،وٍ١خ اٌزوث١خ ،عبِؼخ ا٤ى٘و،
 .07 ٓ ،2013
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ف األنلاؿ ك ااي رنات اايع ياوى

ز .القيم الدالة عمى السموكيات السمبية :كءع ج كع

ا ذ كعدـ ق كؿ اجي اعع كيياانى ع قءـ ك ادئ اا جي ع كيش ؿ االاؼ أشفااه
األاااء

كااغش.2

ااغركر اافذب ااظاـ االخيغبلؿ االا رء

ااخ رء

ف اآل رءف ااغ ب

 .3أسس المنظومة القيمية في المجتمع الجزائري
األساس األول :العقيدة اإلسالمية
ااي كر االوائدم ائلخبلـ

اع عاى إعطال يحدءد كا ح ا رفز اإلاخاف نع اافكف كعبلقيه ه

ك ف نءه ك اال عاى ءذا اإلدراؾ ييشفؿ قءـ ااي كر اإلعيوادم نياظـ نع خءاؽ نفرم كا ح

كء فف ااوكؿ ف ااي كر اإلعيوادم اا جي ع ءك خاخع كجكءرم نع ااطرح اإلخبل ع حءث اه
إ ا ف ءفكف كنؽ شرع اهلل كخا ا ءه

اى اهلل عاءه كخاـ إ ا ف ءفكف غءر ذاؾ كييحدد قءـ ءذا

ااي كر ف بلؿ لدءف:

البعد األول :إف األشءال اايع ء الرا اإلاخاف افخه كاألنفار اايع ء فرا ءك ااذم ءلطءرا قء يرا
ألاه درل

فكاايرا نرك ااذم ءلطع قء

اآلا اايع ء الرا كااطرءؽ ااذم ءشوه كاادكال ااذم

ء اله م األ كر اايع ي ص اإلاخاف ف حءث

البعد الثاني :إف األشءال اايع كجدءا اإلاخاف

اكق

ريه ااءك ء كاالجيراد ااذايع نرك درل ءرا.

ف عاد اهلل عز كجؿ كال د ؿ اه نع إ داعرا

كادراؾ ءافرد را اهلل خ حااه كيلااى يحدءد قء را ف بلؿ ااا كص ااورآاء
كاا اطوع كاهلل

نفاف ف اا ركرم

ااؽ اإلاخاف ك ااؽ األرض كااخ ال كاافكف فاه نرك ااذم ءلطع قء

اإلاخاف ك كيه كءك ااذم ءلطع قء

اافكف أخره ااذم ءلءش نءه اإلاخاف كءحيكءه.3

احءاة

األساس الثاني :العادات والتقاليد العربية
فاف اافيح اإلخبل ع بلد اا غرب ااف ءر دك ار ف ء ار نع اا رار ااثوان األ ازءغء نع كيو
االرك كاإلخبلـ ألف األ ازءغءءف كجدكا نع االرب كاإلخبلـ

بلقا كن ائؿ ال ء ياؼ اثااف حكؿ

اءجا ءايرا كخ كءا ك اايااع يفكات عادات كيوااءد عر ء

ءا ك وءت ياؾ االادات كاايوااءد

األ ءا اا اطو كاايع ال يياانى كركح اإلخبلـ :نوءـ ااشرا

كااغءرة عاى االرض كااشرؼ كاافرـ

ٔ 1ب٠ف ٕ٘ل ٞاٌن٠ٚج ٟثٓ فوثِ ، ُٛشعغ عجك روشٖ .16 ٓ ،
2رَٕ ُ١أؽّل ِقّ١وِ ،شعغ عجك روشٖ.13 ٓ ،
ٔ3غ ٜٛػّ١وُِ ،شعغ عجك روشٖ .34 ٓ ،
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نع ااوءـ االر ء اايع
ااجزائرءءف اياؾ ااوءـ

1

ح ااجزائرم ءكخـ را كالؿ ااثكرة ااجزائرء

فثر دالا عاى ي ثؿ

.

ثالثاً :تأثير موقع التواصل االجتماعي فيسبوك عمى القيم االجتماعية والدينية والسياسية لمطالب
الجامعي

ي ثؿ ااوءـ جاا ا رئءخءا ف ثوان م جي ع ؿ ء فف ااوكؿ ارا اب ااثوان كجكءرءا نرع يلد

ف اا فاءءـ ااجكءرء نع ج ءع ءادءف ااحءاة االقي ادء كااخءاخء كاالجي اعء
ي س االبلقات اإلاخااء

فان

اظ ار افكارا

كرءا ف ا ارا ييغاغؿ نع األنراد نع شفؿ ايجاءات كدكانع

كيطالات كيظرر نع ااخاكؾ ااظاءرم ااشلكرم كاابلشلكرم .كااوءـ ءع ااوكل ااحوءوء نع ااحءاة
االجي اعء

ك طأ.2

نرع اايع يشفؿ ايجاءات اال يءار كيوكـ يشفءؿ اا لاءءر اايع يجلؿ اافلؿ

كا ا

دل ياا ع يا ل كاالا

اـ إاى ش ف اايكا ؿ نع ااجزائر نع كخاط نئ ااش اب إاى إحداث

زعزع نع ااوءـ اا جي لء

ياف دا ؿ اا جي ع كاايع

يفكف نع غااب األحءاف

ف بلؿ ا ي ثه ف رخائؿ يكا اء

ااف ا ا ءك خائد دا ؿ اااظاـ االجي اعع ااجزائرم اا لركؼ طا له

االر ع كاإلخبل ع ف عادات يوااءد خاكفات
كدءاء

لاءءر قءـ اجي اعء كثوانء

لارؼ نفار

كءذا ا ءؤدم إاى حدكث ا ط ار ات ياكع نع خاكفات ك نفار ااش اب ااجزائرم ف

بلؿ ياازارـ عف االدءد ف ااوءـ اايع ا لرا ااثوان اإلخبل ء

جالت را ءذه ش ف اايكا ؿ يحت شلار اايودـ اال را
كاايع يركج إاى االدءد ف ااوءـ اا ادء كاالخيربلفء

كيشر رـ ج ا

ااح ارة كاا ك

اال يبلط حب ااظركر

االاؼ اافخؿ اا كؿ اايكفؿ عاى اآل رءف

ااكقت إء اؿ ااكاج ات كاالاي از ات االجي اعء

ءاع

ااحرء اازائدة عدـ يح ؿ خؤكاء األع اؿ

كيفكءف خرة اارركب ف ااكاقع االايحار اارجرة غءر ااشرعء
االاطكال كغءرءا ف ااوءـ ااغر ء اا لءدة عف ثوانياا االر ء اإلخبل ء
نع اظك

ع ر ار جرا

كاايع ءط لرا اإلغرال كااخركا نع ع اء

ااح كؿ عاءرا ك ف ءـ ءذه ااوءـ ااخا ء ااجاس االبلقات ااغ ار ء
كاا ركز ااغركر اافذب ااافاؽ ااجرء

ف ااوءـ اايع

االغيراب االزا

ااكحدة

ف نفار كاندة ك خيحدث

ااففر ااوء ع ااش اب ااجزائرم.

ٔ1فظ اٌّشعغ اٌغبثك .42 ٓ ،
 2ؽَبْ رو٠ى :ٟدٚس اٌزٙش٠ت ف ٟرىش٠ظ اٌزفبٚد االعزّبػٚ ٟاخزالي ِٕظِٛخ اٌم ُ١االعزّبػ١خ -سإ٠خ عٛعٌٛٛ١ع١خِ ،غٍخ اٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس
ا٨عزّبػ١خ ،عبِؼخ اٌٛاك ،ٞاٌؼلك  ،09اٌغيائو ،كَّ٠جو .156 ٓ ،2014
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اود

ذت ظاءرة اا شاءدة اا فرط اش فات اايكا ؿ إاى ااو ال عاى شلكر ااشاب ااجزائرم

االاي ال إاى ج كعايه االجي اعء ( خرة ج اع
ااي ال -ااذم فاات -نع رحا ز اء

ا -يا ءه اخي رار ااجاخات ااج اعء كاألخرء اايع ءايؼ

حكارا ااش اب ااجزائرم نع ع اءات شارف
كج اعات جي لء
حاء

دقال رناؽ ز بلل جءراف) ك ج اعات

ااقش كحكار نع إطار يفيؿ كيبلحـ اجي اعع

ييااقؿ نء ا ءارا اا كركثات ااثوانء

ف قءـ كطاء كاخبل ء

عادات جزائرء

يوااءد ك عراؼ ناإلد اف عاى ش ف اايكا ؿ ءفرس ظاءرة اافردااء كاالالزاؿ ادل ااش اب

ياؼ نئايرـ اال رء

االجي اعع

ك خيكءايرـ اايلاء ء

لااءف ذاؾ أف االا

اـ ك يا ل ش ف اايكا ؿ

ر ءيكجب نلاه عاى اافراد كعدـ شارف اآل رءف ءذه اايجر

ااي حكر حكؿ األاا.1

ك ذاؾ ءرخت ادءرـ

ف ا ثرت كاقع اايكا ؿ االجي اعع عاى خاكؾ اافرد اا خاـ كعاى عوءديه كآدا ه نرذه اا كاقع

اءس نءرا حدكد اايلا ؿ ءف اا خ كح كاا اكع نبل حدكد يحد ااحبلؿ ك ااحراـ؛ ؿ فؿ ش ص
اايشار فثءفنا اياؾ اا فحات اايع يدعك إاى
نا
حر نء ا ءطرحه ف نفر ك خاكؾ ك اعيواد نيجد
اشر اإل احء كاإلاحاد كعوءدة ااحرء ااش ء ك د ات حر ا اـ ي ر كغءر ذاؾ ف
األنفار اا ءث كااد ءا عاى ءذا اا جي ع اا خاـ اا ايزـ حدكد اهلل يلااى ك ا ر ك ا ارى ءذه
األنفار يردؼ إاى ءدـ ياؾ اا ا ااوكء

ءااؾ حرء ش

ءف اا خاـ ك ءف دءاه ناءس ءااؾ حراـ كال حبلؿ؛ ؿ

ء يفلؿ ا يرءد فءف ا يرءد طاا ا ال ييلدل عاى حرء غءرءا كءذا ءك ا

ءخ ى ااففر اااء رااع كءذا ااؼ ي ا ا ائلخبلـ ج ا كيف ءبل .افف األ طر ف ذاؾ ك ف ءذه
اا فحات اإل احء كاايع يردؼ إاى اشر اافاحش نع ااذءف آ اكا ءع ياؾ اا فحات اايع يشفؾ
اا خا ءف نع دءارـ كنع عوءديرـ كقد اايشرت ياؾ اا فحات االجي اعء فثان ف ءرة جدا نيجد
ءزات اإلخبلـ كاايع ييفؽ

اا فح يخ ع اخ را نع اا داء أم اخـ عا ع ثـ يأ ذ نع عرض

ع ا ءرءدكاه ف ءداؼ فاحيراـ اإلخبلـ اا رة ثبل كفءؼ ف اهلل عز كجؿ ك ى را كفر را

ثـ لد ذاؾ ءأيع طرح ش ر ي س اا رة ء ا كذاؾ لد ف جذب ركادا فث ار اياؾ اا فح
شر

ثـ

رل ثـ ءأ ذ نع يشفءؾ اا خا ءف نع دءارـ عوائدءا كخءاخءا كاقي ادءا كاجي اعءا كنفرءا

حيى ءرخت عاد اا خاـ نفرة ف ءذا اادءف إا ا ءك ءاؾ ك ءف ر ؾ كال ء اح دا ف ء رج إاى
ااحءاة لد ءذا اايطكر االا ع اا ارخ ااذم اف ءخيطءع اإلخبلـ جارايه

2

.

ٍ 1ف١بْ ٍبٍ :ٟرى ٓ٠ٛاٌ٠ٛٙخ اٌشلّ١خ ٌٍشجبة اٌغضائشِ -ٞمبسثخ عٛعٌٛٛ١ع١خ العزخذاَ شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػ ،ٟرُ اٍزوعبػٗ ِٓ ِٛلغ
أهٔزوٚث ،www.aranthropos.com ًٛثزبه٠ـ  2017.10.28ػٍ ٝاٌَبػخ .15.03
 2ر١به ا٩ٕ٦ػِٛ :الغ اٌزٛاطً االعزّبػٚ ٟأصش٘ب ػٍ ٝاٌشخظ١خ اٌّغٍّخ ،رُ اٍزوعبػٗ ِٓ  ، www.noslih.comثزبه٠ـ  2017.10.30ػٍٝ
اٌَبػخ  .15.30
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المحور الثالث :الدراسة الميدانية
أوالً :منيجية الدراسة وأدواتيا
حدود الدراسة:
ف طا كالء ااجزائر االا

الحدود البشرية :يوي ر اادراخ عؿ عءا

.

الحدود الزمنية :يـ يط ءؽ اا حث نع ااخداخع األكؿ ف االاـ ااجا لع .2018-2017
الحدود المكانية :يـ ا يءار جا ل ااجزائر 3فاء عاكـ اإلعبلـ كاالي اؿ فااا ايط ءؽ اا حث.
منيج الدراسة وأدواتو
ءلي د اا حث اادرج األكاى عاى اا ارج ااك فع اايحاءاع ايكانوه كط ءل اا حث ك ءدانه حءث
ءخلى إاى ج ع اا لاك ات اادقءو كااشا ا عف ااظاءرة ثـ ءوكـ يحاءارا حءث افيفءاا ااجداكؿ
اايف اررء كاااخب اا ئكء اك ؼ ااظاءرة ف ا ءع كق اا يحاءؿ اا ءااات كاخيف اال ا ارج اا حث
اخي د اا دكات حثء اج ع كيحاءؿ اا لاك ات كاا ي ثا نع اا بلحظ كاالخي ارة.
مجتمع الدراسة وعينتو
ءلرؼ جي ع اا حث عاى اه ج ءع اا فردات ذات االبلق اا شفا اا دركخ

نرك ج ع حدكد

ك غءر حدكد ف اا فردات اايع ياي ع إاى ااظاءرة اا حكث  ،1كنع حثاا ءذا ءي ثؿ جي ع
اا حث نع ااطا

ااجا لءءف ااجزائرءءف كي ثات كحدة اايحاءؿ نع طا

كاالي اؿ جا ل ااجزائر - 3كاايع

فاء عاكـ اإلعبلـ

افت كنؽ اشاطرا ا ؤخخ ير كء  -اا خجاءف نع ااخا

ااجا لء  2018-2017كفاف اا جاؿ اا فااع حدد ااجزائر االا

كييفكف فردات اادراخ

ف طا اافاء .
ق اا ا يءار عءا ق دء قكا را ( )24طااب كطاا
يكزءع اخي ارة اخي ءااء عاءرـ يي

عادات ك ا اط اخيل اؿ ااطا

ف خئا

ف ي

ص اإلعبلـ كاالي اؿ كيـ

فيكح ك رل غاو

حءث ح ات ( )11خؤاال حكؿ

ااجا لءءف فاء عاكـ اإلعبلـ كاالي اؿ جا ل ااجزائر 3ا كقع

اايكا ؿ االجي اعع "ناءخ كؾ" ك ( )4خئا حكؿ اا

ا ءف اايع يااؿ اءي اـ ااطا

فثر ك

( )10خئا حكؿ اايأثءرات اايع ءحدثرا كقع اايكا ؿ االجي اعع نءخ كؾ عاى قءـ ااطا
االجي اعء كااثوانء كااخاكفء

إ ان إاى ( )5خئا عف اايأثءرات اايع ءحدثرا كقع اايكا ؿ

االجي اعع نءخ كؾ عاى ااوءـ ااخءاخء ادل ااطا

ااجا لءءف ااجزائرءءف إ ان إاى ( )4خئا

1أؽّل ثٓ ِوٍٍ :ٟاألعظ اٌؼٍّ١خ ٌجؾٛس اإلػالَ ٚاالرظبي ،1ٛ ،اٌٛهٍُ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،اٌغيائو.141 ٓ ،2013 ،
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حكؿ اا ءااات ااش

ء اا ا

اا حكث كيـ اخيرجاعرا ءدا ءد ك لد يفحص االخي ارات

اا خيردة يـ اخي لاد ( )4ارا الدـ جدء اإلجا
يحوءؽ ااشركط اا طاك ائلجا
( )20اخي ارة

عاءرا ك ا

ا يلاؽ ااوءـ كااخاكفءات كعدـ

عاى االخي ارة ك ذاؾ ءفكف عدد االخي ارات اا ا ل اادراخ

ااح اايحاءؿ.

ثانياً :عرض وتفسير البيانات
الجنس
ذكر
أنثى
المجموع

النسبة المئوٌة
% 40
% 60
%100

التكرار
8
12
20

جدول رقم ( :)01يمثل جنس أفراد العينة
ء ءف ااجدكؿ رقـ ( )01يكزءع نراد االءا حخب يغءر ااجاس حءث ءي ح ف بلؿ ااجدكؿ
ف عدد ااطا

ف جاس اإلااث قدر اخ  %60نء ا قدرت اخ ااذفكر ب  %40كءذا ااك ع

ءلد ط ءلءا فكف غا ء ااطا اا خجاءف نع جا ل ااجزائر 3فاء عاكـ اإلعبلـ كاالي اؿ ءـ ف
اإلااث.
ف ا ءظرر ااا ف بلؿ ااجدكؿ ف اإلااث فثر اءي ا ا اادراخ كاايلاءـ ف ااذفكر كءذا راجع

اارؤء ااجدءدة اايع يح ارا األاثى اافخرا ك خيو ارا حءث يرل ف اايلاءـ ءك خبلح ارا خيحوؽ
ف بلاه فاخب اافخرا كيفرض افخرا فا رة نلاا نع اا جي ع

ا ااذفر نيجده ء ءؿ عاى

عااـ ااشغؿ كءيرؾ دراخيه.
االحتماالت
من  18سنة إلى 23سنة
من  24سنة إلى  29سنة
أكبر من  29سنة
المجموع

النسبة المئوٌة
% 95
%5
0
%100

التكرار
19
1
0
20

جدول رقم ( :)02يمثل سن أفراد العينة
ء ثؿ ااجدكؿ رقـ ( )02يكزءع نراد االءا حخب يغءر ااخف حءث ءي ح ف بلؿ ااجدكؿ ف

عاى اخ قدرت ب  % 95كءع يشفؿ اافئ اال رء

ا ءف  23-18خا

ياءرا اخ % 5

ف اافئ اال رء  29-24خا .
ف بلؿ قرالياا ااجدكؿ ابلحظ ف عدد اا حكثءف جارـ ءي رفزكف نع ااخف  23-18كءذا
ءدؿ ف ااطااب ااجا لع ااجزائرم ءجياز اا راحؿ اادراخء اجاح ك ارـ فااكا
ااد كؿ إاى ااجا ل .
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االحتماالت
أولى لٌسانس
ثانٌة لٌسانس
ثالثة لٌسانس
المجموع

النسبة المئوٌة
%10
%40
%50
%100

التكرار
2
8
10
20

جدول رقم ( : )03يمثل المستوى التعميمي ألفراد العينة
ء ءف ااجدكؿ رقـ ( )03يكزءع نراد االءا حخب يغءر اا خيكل اايلاء ع حءث ءي ح ف طا
ااخا ااثااث شفاكا ف ر اخ

ف االءا قدرت ب  % 50ءاءرـ طا ااخا ااثااء اءخااس اخ

 % 40ثـ طا ااخا األكاى اءخااس اخ .% 10
اخيايج ف بلؿ يحاءؿ ءااات ااجدكؿ اا يلاو

اا خيكل اايلاء ء ألنراد االءا اا حكث

ف

اريفاع اخ طا ااخا ااثااث ءلكد إاى يكاجدءـ اادائـ نع اافاء كاءي ا رـ اادراخ فكارـ و اءف
عاى إعداد ذفرات ي رج نع اااءخااس ك اايااع يجدءـ نع لظـ األحءاف نع اا في
االا ع

ا اااخ ااثااء اا ا

اافاء ألف ادءرـ حكث عا ء

اا حث

طا ااخا ااثااء ءلكد فذاؾ ايكاجدءـ ب نع لظـ األحءاف

رءـ األخايذة ااوءاـ

نوط ااجا ل ءك ءف ك ثبلث طءا األخ كع حيى
لاى االخي ارة كااوءاـ ؿل اخي ارة كفءفء

ا ااخا األكاى ءح ركف األع اؿ اا كجر
ارـ غءر اا جءف نفرءا كاـ ءفر كا لد ا

ائرا.

ثالثاً :النتائج والتوصيات
يك ات ءذه اادراخ إاى عدد ف ااايائج ء را ا ءاع:
 .1عادات وأنماط استعمال طمبة كمية عموم اإلعالم واالتصال بجامعة الجزائر  3لموقع التواصل
االجتماعي فيسبوك
 -غا ء نراد االءا اا دركخ ءخيطالكف حخا ايرـ

ف دائ

ا نايرـ ف

ا لرن

ار اكع

كالخيطبلع اارخائؿ ااكاردة ارـ كاارد عاءرا ف ا ارـ ءشلركف شعل ءاو رـ إذا اـ ءاجكا اا كقع

كءذا ءلد إد اف اكعا ا

ح اافءخ كؾ جزنل ال ءيجز ف حءايرـ ااءك ء
اخي رار ك اايااع نود
عاى ءذا اا كقع كءذه ااايءج قد يفكف طرة نحخب ا يك ات إاءه دراخات حدءث نع جاؿ
يأثءر كاقع اايكا ؿ االجي اعع عاى اافرد اه فا ا طاؿ ااكقت ااذم ء

اايكا ؿ االجي اعع ك فا ا يفررت زءاريرـ ارـ فا ا فااكا فثر عر

ءه األنراد عاى كاقع

ابلفيئاب.

 رزت إجا ات غا ء االءا اا خيجك كاا ودرة اخ يرـ ػ  % 80فرطءف نع اخي دا رـ ا كقعاايكا ؿ االجي اعع نءخ كؾ كء فف يلاءؿ ءذه اااخ
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ءخي د كف ااركايؼ ااذفء نع ااد كؿ اا كقع إ ان إاى االركض اايع يود را شرفات االي اؿ
ف ااحء االشيراؾ

د ات االايرات كءذا ا ءخرؿ عاءرـ ع اء ااد كؿ اا كقع.

 رزت إجا ات غا ء االءا اا خيجك كاا ودرة اخ يرـ ػ  %60اءس اءرـ كقت ف ؿ ايف حكقع اايكا ؿ االجي اعع نءخ كؾ كقد ءرجع ءذا افكارـ ء افكف ءكايؼ ذفء اذاؾ اجدءـ
ي اءف دائ ا ش ف االايرات ك اايااع فا ا ءجدكف كقت نراغ ءخلكف اخده ف بلؿ ي فح كقع
اافءخ كؾ ابلطبلع عاى ا نايرـ كاايلاءؽ عاى اا كر كاافءدءكءات كاإلجا

عاى اارخائؿ اايع

اخي داـ ااطا

اا كقع نع ااخررة

ي ارـ ف

دقائرـ

اا ودرة ػ  % 30كاا ا

ا اااخ

نء فف يفخءرءا إاى ارا ااكقت ااذم ءيفرغ نءه غا ء األش اص ابلايرات كاايكا ؿ ع األ دقال

كااز بلل كاادردش نء ا ءارـ.
 يك ات اادراخ إاى ف غا ء اا حكثءف كاا ودرة اخ يرـ  % 95ءي فحكف كقع اايكا ؿاالجي اعع نءخ كؾ

فردءـ نع حءف ءي فح وء اا حكثءف اا كقع ع خريرـ كء فف يفخءر

ءذه ااايءج إاى ف ااطا ال ءرغ كف ف ءفكاكا يحت شارف األخرة كرقا يرا افع ءأ ذكا حرءيرـ

نع ي فح اا حيكءات اايع ءود را ارـ كقع اافءخ كؾ كالؿ ءذا ااايءج قد يفكف طرة ألف اافرد
ف اا حي ؿ ف ءي فح

كر كنءدءكءات كغءرءا -ال ياءؽ ااوءـ كاأل بلؽ كعادات

ا ءف -

كيوااءد اا جي ع كاألخرة اايع ءاي ع إاءرا.
 يك ات اادراخ إاى ف غا ء اا حكثءف اا ودرة اخ يرـ ػ % 55.55ءخي د كف كقع اايكا ؿاالجي اعع نءخ كؾ اايكا ؿ ع

 % 22.22ف اا حكثءف

دقائرـ نع حءف ءخي د ه اخ

ا اااخ اا ي وء

اايكا ؿ ع ز بلئرـ كءخي د ه اخ  %14.81اايكا ؿ ع ش اص جدد
ف اا حكثءف كاا ودرة ػ  % 07.40نءخي د كاه اايكا ؿ ع خريرـ.
 -يك ات اادراخ

ف اخ

كاألجا ء نع يكا ارـ ف
 % 30.43اغ عا ء
ءخيل اكف اغ

جا ء

 % 56.52ف اا حكثءف ءخيل اكف اغ

بلؿ كقع اايكا ؿ االجي اعع نءخ كؾ نع حءف يخيل ؿ اخ
وارا

اخ

 % 08.69ءخيل اكف اغ عر ء

كاخيايج ف بلؿ ءذه ااايءج

ف اخ

كءيكا اكف نء ا ءارـ نع كقع اايكا ؿ االجي اعع اغ
ااذم ف شأاه ف ءردد

ياط

ءف االر ء

زكج

كاخ

%04.34

لي رة ف اا حكثءف ءيحدثكف
ءف االر ء كاألجا ء األ ر

ءر اااغ االر ء نع ااحءاة ااءك ء ارؤالل ااطا ك ءؤدم إاى إ لاؼ

ءكءيرـ.
 -رزت إجا ات االءا اا خيجك

ف ءااؾ ر ل غراض ف اخي داـ نراد االءا ا كقع اايكا ؿ

االجي اعع كءع عاى اايكااع اادردش

اخ

%50
393
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اخ %14.28

كقد يفخر اااخ األكاى نع ف ااطا اإلااث

اا كخءوى اخ % 03.57

كااذفكر ءخي د كف اافءخ كؾ اادردش الدـ ا جرـ ااففرم كاالاطفع كرغ يرـ نع ااد كؿ نع
عبلقات اني ار ء

ف جؿ اايلرؼ كافيشاؼ ااطرؼ اآل ر اظ ار ا لك

ااجاخءف نع االااـ ااحوءوع ااذم ءلءشكف نءه ك ا ءفر ه ف قءكد
ااجاخءف إ ان إاى ف ف اافءخ كؾ ياح ارـ نر
اايل ءر عارا نع ااحءاة ااكاقلء
ءاجئكف اادردش

إاشال عبلقات ءف
كص االحيفاؾ ءف

اايل ءر عف ف كيايرـ اايع ال ءخيطءلكف

ف ا ء فف يفخءره إاى اوص كخائؿ ق ال كقات اافراغ ك اايااع

ع األ دقال ا ؿل كقات اافراغ

كقد يفخر اااخ

ااثااء نع ف ااطا

ءخي د كف اا كقع افع ءفكاكا عاى عاـ اا خيجدات كاأل ار ااءك ء حكؿ جي لرـ افارا اخ
قاءا

وارا

اااخ

األكاى كءرجع ءذا الدـ اءي اـ ااطا
ااثااث

يخ ح ارـ ذاؾ كقد يفخر اااخ

ااخءاخ ك ألف إ فااءايرـ ااففرء ال

فكف لظـ ااطا

ءخي د كف اا كقع ف جؿ ااجاز

اا حكث كاا ذفرات م ف جؿ يح ءارـ اادراخع كءذا ءلاع ارـ ءرءدكف كا ا يفكءارـ
اااخ

اا ار ل اايع قدرت اخ

نء فف يفخءرءا إاى ف ااطا

كاايركءج عف افخرـ ف شوات اادراخ .

ا

ءاجؤكف اخ اع اا كخءوى اايخاء

 .2المضامين التي يقدميا موقع التواصل االجتماعي فيسبوك والتي تنال اىتمامات الطمبة أكثر
 يك ات اادراخ إاى ف اخاعي ار ارا كا ءع غاء

يا ع لارنرـ نع

 % 23.80ف اا حكثءف ءي فحكف اا كا ءع ااثوانء عاى

اافثءر ف اا كاد ااخ لء كااخ لء اا

ياؼ اا جاالت ياءرا اخ

رء كحيى اا كر اايع قد

 % 16.67ءي فحكف اا كا ءع اإل ارء كءذا

ءلد ؤش ار إءجا ءا كااخ ب نع ذاؾ ءك اءي اـ ااطااب ااجزائرم

ا ءود ه اا كقع ف حداث عف

ااكاقع ااجزائرم ياءرا اخ  % 14.28ءف اكف ي فح اا كا ءع اارءا ء
اظ ار اغءاب ءءافؿ ق ال كقات اافراغ اا ا

رـ ياءرا اخ  % 11.90ءي فحكف اا كا ءع

اافاء اايع يريـ اافف ك حءاة اافاااءف ك افس اااخ اا كا ءع االجي اعء
قاءا

ءي فحكف اا كا ءع ااخءاخء كءع اخ

ف جؿ اايرنءه كر ا

وارا

ياءرا اخ % 09.52

اااخب األ رل ك اايااع ء فف ااوكؿ أف

ااطااب ااجا لع عازؼ اكعا ا عف ااخءاخ نع كقع اايكا ؿ االجي اعع نءخ كؾ ياءرا اخ
 % 07.14ف اا حكثءف ءي فحكف اا كا ءع االا ء

ا اااخ األ ءرة كاا ودرة ػ % 04.76

ءي فحكف اا كا ءع اادءاء كءذا ءلد ؤش ار ءح ؿ جاا ءف حدء ا اءجا ع ءي ثؿ االيجاه احك عدـ
ءاع نر

يا ل األحداث اادءاء

ا ااجااب ااخا ع نءي ثؿ نع عدـ اءي اـ ااطا ااجا لءءف

رذه اا كا ءع غاب كقات ي فح كقع اافءخ كؾ كاا رانرـ ا يا ل اا كا ءع األ رل اايع
ظررت ؤشرايرا نع إجا ايرـ عف األخئا .
394
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 يك ات اادراخ إاى ف غا ء اا حكثءف اا ودرة اخ يرـ ػ  % 33.33ءركف ف اا كا ءع اايعءي فحكارا نع كقع اايكا ؿ االجي اعع ءع كا ءع اكع
اا حكثءف ف اا كا ءع اايع ءي فحكارا ءادن
اا كا ءع اايع ءي فحكارا خاء

نع حءف يرل اخ  %29.16ف

ف ا يرل اخ

نع حءف يرل اااخ

 % 29.16ف اا حكثءف ف

اا ي وء كاا ودرة ػ  % 08.33ف

اا حكثءف ف اا كا ءع اايع ءي فحكارا ءع كا ءع حدءث .
 -يك ات اادراخ إاى ف غا ء اا حكثءف ف ااطا

كاا ودرة اخ يرـ ػ  % 60ءثوكف درج

يكخط نع اا لاك ات اايع ءجدكارا نع كقع اايكا ؿ االجي اعع نءخ كؾ نع حءف يثؽ اخ

 % 35ف اا حكثءف درج قاءا نع اا لاك ات اايع ءود را كقع اايكا ؿ االجي اعع نءخ كؾ
ءا ا يثؽ اااخ

اا ي وء اا ودرة ػ  % 5درج ف ءرة نع اا لاك ات اايع ءود را كقع اايكا ؿ
اا

االجي اعع نءخ كؾ .كءذا راجع إاى كعع ااطا

ا ءف اايع ءود را كقع اايكا ؿ االجي اعع

نءخ كؾ ن اعي ار ف فؿ نرد إ فااه ف ءغءر ك ءلدؿ نع اا حيكل اا ودـ ع ر ءذا اا كقع اايااع
قد يفكف اا لاك ات اا ود

ااطا

ك رذا ال ياوى فؿ اا لاك ات اخيجا

غاكط ك اطئ

كءذا ا ءدنلرـ إاى اايوال ا ءثوكف نءه حخب ط ءل اا حيكل اا اشكر.

 -يك ات اادراخ إاى ف اخي داـ ااطا

ف طرؼ

ااجا لءءف ا كقع اايكا ؿ االجي اعع نءخ كؾ فارـ

ف يحوءؽ إش اعات ي ثات نع يا ل ءذا االااـ اا اعل األحداث كااكقائع ااكطاء كاا حاء
كاالاا ء

ف ا فايه ف ي ادؿ اآلرال ككجرات اااظر كاايحاكر حكؿ ءذه األحداث كااكقائع.

 .3التأثيرات التي يحدثيا استعمال موقع التواصل االجتماعي فيسبوك عمى قيم الطمبة الجامعيين
الجزائريين االجتماعية والثقافية والسموكية
 يك ات اادراخ إاى ف ااوءـ االجي اعء عاد طاااجزائر 3يي ثؿ ج كع

فاء عاكـ اإلعبلـ كاالي اؿ جا ل

ف اا ادئ اايع ءي خؾ را اافرد كءحيفـ إاءرا اا جي ع فاالادات

كاايوااءد كياظـ خاكفات األنراد كي رنايرـ كيدنلرـ إاى ي اع كاقؼ كايجاءات احك ك كعات
ياف .

 -يك ات اادراخ إاى ف ااوءـ ااثوانء عاد طا

فاء عاكـ اإلعبلـ كاالي اؿ جا ل ااجزائر3

ءع قكاعد يحفـ اافرد كي ءزه عف اقع اا جي لات ءادرج

ارا عوءدة اافرد كيراثه ااففرم كءكءيه

ااثوانء .
-

رزت إجا ات االءا اا خيجك

ف

كقع اايكا ؿ االجي اعع نءخ كؾ ثر عاى ااوءـ

االجي اعء ااطا ااجا لءءف ااجزائرءءف كخاءـ نع إ لاؼ اايكا ؿ االجي اعع ءف نراد األخرة
ناخي داـ اافءخ كؾ

ح دءبل اايفاعؿ االجي اعع ع اارناؽ ك
395
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كقايه نع ي فح
كجه

ا ءف كقع اايكا ؿ االجي اعع نءخ كؾ كال ءوكـ كاج ايه األخرء عاى ف ؿ

ا ءلاع يغءر اظك

ااوءـ االجي اعء اؤلنراد ف ا ثر اافءخ كؾ عاى ااوءـ ااخاكفء

ااطااب ااجا لع ف حءث يواءد ااحءاة ااغر ء

ف أفؿ ك شرب ك ا س كذاؾ ف بلؿ اقياال

بل س ذات اا اع ااغر ع كااحا ؿ البل ات يجارء

شركرة ف ا

ح ااطا

ءركف نع اجكـ

ااغاال كااخءا ا ااغرب وءاخا اؤلااق كااج اؿ.
 يك ات اادراخ إاى ف غا ء اا حكثءف كاا ودرة ػ  % 75ءركف ف كقع اايكا ؿ االجي اععءلزز اافردء ادءرـ نع لض األحءاف
ف دائ

ادءرـ

 % 15ف اا كقع ءلزز اافردء ادءرـ

ءا ا يرل اخ

نع حءف يرل اااخ اا ي وء كاا ودرة ب  % 10ف كقع اافءخ كؾ ال ءلزز اافردء

اايااع ء فف ااوكؿ ف االخي داـ اا يفرر كاخاعات طكءا ا كقع اايكا ؿ االجي اعع
إاى اإلحخاس اافردء

نءخ كؾ ءؤدم ااطا

ا ءجلؿ اافرد ء ؿ عاى يحوءؽ ءدانه كرغ ايه

كيحوءؽ ذايه بلنا االادات كاايوااءد كااخاكفءات ااخائدة نع جي له.
 رزت إجا ات غا ء اا حكثءف كاا ودرة اخ يرـ ػ  % 60ف كقع اايكا ؿ االجي اعع نءخ كؾءل ؿ عاى خاءرة اا ك

األجا ء

حءث ءلطع ءا ش ف ااحرء

ف بلؿ ااي اع عف ااودءـ

كاا لياد عاءه كاادعكة إاى اايغءءر كاايجدءد ك خاءرة اال ر كيواءد حدث ااايائج ك رذا
اا ك

ااءكـ ي ثؿ ءكء اافرد حءث

بلؿ ا اخه ف ا

حت

ح ااشاب ااجزائرم ءل ر عف اخيوبلاءيه كحرء ا يءاره ف

ح كقع اايكا ؿ االجي اعع نءخ كؾ كخءا إلعبلـ اافرد كجكد خال ف ا

خاءـ نع اؽ حاجات ك ذكاؽ جدءدة ءذه ااايءج يفخر ف عادات كيوااءد األنراد يغءرت

ااوءـ االجي اعء اايع ءي ءز را ااا اس اال رم ك اا يلاؽ اا ك

اايع

ا نءرا

حت يواس را

فاا اافرد.
 يك ات اادراخ إاى ف كقع اايكا ؿ االجي اعع نءخ كؾ خاعد ااطااب ااجا لع عاى اايلرؼعاى ااثوانات ااغر ء

ف بلؿ فؿ اكاع اا كر كاألنفار كااوءـ كاايكجرات اايع ءود را عف ااغرب

ك رذا يفكف اادكؿ ااغر ء اجحت نع اشر ثوانيرا كاايركءج ألنفارءا كقء را ااثوانء كاأل بلقء
كاالجي اعء

ااغر ء

كءذا ف شأاه ف ءخاءـ نع اشكل اانخ

كءخاءـ نع إعادة

ءف ااثوان االر ء األ ءا كااثوان

ءاغ قءـ كعادات جدءدة يؤخس اركء ثوانء

االر ء  .كقد اايشرت ااثوانات ااغر ء

ءف كخاط ااطا

ااجا لءءف ا

ااذم عرنيه ااجزائر حءث غزت ااخكؽ ااجزائرء خاع كرك ء كآخءكء
ءذا األ ءر ااذم عرؼ حرفء كطاب ف طرؼ ااطا

نأ

ااغر ء اايع يل ر عف اايح ر كاايودـ ك خاءرة اال ر ف ا
396

رل غءر ااركء
ع االافياح اإلعبل ع

ا

نع جاؿ ااا اس

ح غا ء ااطا ءا خكف عاى ااطرءو

ح ااطااب ااجا لع ءلي د عاى
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ا يءارايه ك ذكاقه اا ا

كءيرج را عف طرءؽ ااا اس ك خ اع اا كخءوى اا ا

فثرة نع اآلكا األ ءرة كخاط ااطا

-اايع اايشرت

ك عف طرءؽ يخرءحات ااشلر اايع ءواد نءرا ااطا اافاااءف

كالع ع فرة ااودـ حيى طرءو ااحدءث ءف ااطا يغءرت ف بلؿ اخي داـ افاظ جدءدة رذءئ .
 يك ات ءذه اادراخ إاى ف غا ء اا حكثءف كاا ودرة اخ يرـ ػ  % 80ءركف ف كقع اايكا ؿاالجي اعع نءخ كؾ شجع ااطا ااجا لءءف عاى إقا
كاا رة

ف دائ

ف

دءاءا كاجي اعءا ءف اارجؿ

عبلقات رنك

بلؿ يفثءؼ اايفاعؿ االني ار ع ءف ااجاخءف كخركا ي ادؿ األنفار

كاآلرال كااي كرات اا شيرف ءار ا كالؿ ااد اج ااطا ااجا لءءف دا ؿ ءذا اا جي ع االني ار ع
رـ يلءد يشفءؿ ءكءيرـ.

ف شأاه ف ءلفس عبلقات كقءـ ا

 -يك ات اادراخ إاى ف كقع اايكا ؿ االجي اعع نءخ كؾ ءشجع عاى إقا

عبلقات رنك

دءاءا كاجي اعءا ءف اارجؿ كاا رة ف بلؿ يفثءؼ اايفاعؿ االني ار ع ءف ااجاخءف كخركا ي ادؿ
األنفار كاآلرال كااي كرات اا شيرف

ءار ا كالؿ ااد اج ااطا

االني ار ع ف شأاه ف ءلفس عبلقات كقءـ ا
 -يك ات اادراخ إاى ف االدءد ف ااطا

ااجا لءءف دا ؿ ءذا اا جي ع

رـ يلءد يشفءؿ ءكءيرـ.

اا خي د ءف ا كقع اايكا ؿ االجي اعع نءخ كؾ

ءلي ركاه حء از ءا ع حاجايرـ ف لارؼ كحكارات كيل ءر دكف

كؼ ك قءكد كالؿ اخيل اؿ

اافءخ كؾ شفؿ ف ءر ك حجـ خاعع ءايج عاه ء ا ايائج خا ء يلكد عاى ااذات كذاؾ ف ء

ح

عا بل اافخؿ عاى دال اافرائض اادءاء ااءءؾ عف ااشغاؿ اا لض ارـ حكارات نع ج كعات ال
ءخيطءع اافرد يرفرا كاك ادقءو فكاه خءجد االدءد ف اارخائؿ اافائي

ااخاكفءات اا احرن ذاؾ ف اا لد عف اا بلة كاادءف ءيرؾ اإلاخاف
اا طركح

ثؿ اا درات كاايشجءع عاى اخيربلفرا كاالاؼ

ءذا ا يجخده اخ

لءفا ااءءؾ عف اا كا ءع

د اا رة ك

اح

رنوال ااخكل

كي اع خاكفات عاءف ءخ ب نع عبلق اافرد أءاه.
 -يك ات اادراخ إاى ف اخي داـ طا

فاء عاكـ اإلعبلـ كاالي اؿ جا ل ااجزائر 3ا كقع

اايكا ؿ االجي اعع نءخ كؾ كي فح حيكءايه جلارـ ءري طكف وءـ اا كاطا
ااايءج

ااوكؿ ف قءـ األنراد ذات اا لد ااكطاع راخ

كء فف ف افخر ءذه

نءرـ فلؿ عكا ؿ ااياشئ االجي اعء

فاألخرة كاا درخ .
 .4التأثيرات التي يحدثيا استعمال موقع التواصل االجتماعي فيسبوك عمى القيم السياسية لدى
الطمبة الجامعيين الجزائريين
 -يك ات اادراخ إاى ف ااوءـ ااخءاخء  -ف كجر اظر طا

فاء عاكـ اإلعبلـ كاالي اؿ

جا ل ااجزائر  –3يي ثؿ نع فؿ ف اا شارف ااخءاخء كاايع يلاع اايل ءر ااخءاخع كااشل ع
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اع ااورار كيخءءر ااشأف االاـ ف ق ؿ طراؼ اا جي ع خكال رجاؿ ك اخال

كاا شارف نع

رؼ اااظر عف ااجاس ك اادءف ك االرؽ ف ا يي ثؿ نع األ ف اادا اع اادكا
األاشط اا ي ل اح اء اا اء اادا اء اادكا

ف م يردءدات ر ا فاف

االخي رار نع اايا ء كيحوءؽ األءداؼ اا خطرة كاا حانظ عاى اا
 -يك ات اادراخ إاى ف غا ء

لاى ج كع
درءا ايي فف ف

اح االاءا اادكا .

نراد االءا ءركف ف اخي دا رـ ا كقع اايكا ؿ االجي اعع

نءخ كؾ فارـ ف لرن األك اع ااخءاخء نع جي لرـ كنع االااـ ففؿ كءذا ا ع ركا عاءه
حءث قدرت اإلجا

الـ اخ  % 75كءذا راجع إاى ف غا ء ااطا ءري كف ااجااب ااخءاخع

إاى حد ا ف ا ف نيرة إجرال اادراخ ي از ات كنيرة إجرال االاي ا ات اا حاء نع ااجزائر.

 يك ات اادراخ إاى ف كقع اايكا ؿ االجي اعع نءخ كؾ فف ااطااب ااجا لع ف اايل ءرعف آرائه فؿ حرء ءف ك ات اااخ

إاى  % 90كءي ح ذاؾ ف بلؿ ف كقع اافءخ كؾ

خاعدءـ عاى اايافءس كاايل ءر عف نفارءـ فؿ حرء

نء ا رت اااخ

اا ي وء

ف ج كع

اا حكثءف كاا ودرة ػ  % 10ف كقع اافءخ كؾ ال ء فارـ ف اايل ءر عف آرائرـ فؿ حرء
ااايءج ي ءف ايخاع خاح اااواش كااحكار ءف ااطا

اآلرال حرء

لءدا عف قءكد األخرة كااخاط

ع يدنؽ اا لاك ات كاايشارءا لءدا عف جرزة اا

ءذه

حءث يي ادؿ

ط.

 يك ات اادراخ إاى ف  %55ف اا حكثءف ءركف أف كقع اايكا ؿ االجي اعع نءخ كؾ اـءخاءـ نع يا ء

لارنرـ ااخءاخء

ا يلكد ءذه اااخ إاى غءاب اا

داقء نع كقع اافءخ كؾ

ادءرـ ك اايااع نرـ ال ءثوكف درج ف ءرة نع فؿ ا ءودـ اه ف لاك ات نع ءذا اا كقع نع حءف

ءرل  % 45االفس كء فف إرجاعرا إاى ف ي فح ااطا اا كا ءع كاأل ار ااخءاخء نع اا كقع
كا دال آرائرـ حكارا فارـ ف اايوال األ ار كاارنع ف ر ءدءـ ااففرم نء ا ء ص ااجااب
ااخءاخع.
 يك ات اادراخ إاى ف كقع اايكا ؿ االجي اعع نءخ كؾ خاءـ نع يلزءز لض ااوءـ ادلااطا

ااجا لءءف ااجزائرءءف حءث يرل اخ

 %26.31ف كقع اايكا ؿ االجي اعع نءخ كؾ

خاءـ نع يلزءز قءـ ااي ا ف ءف ااشلكب كءذا ا يجخده ح بلت اادعال ثبل اافاخطءاءءف كحيى

ا حاءا االعيدالات اإلرءا ء
األاظ

ءا ا يرل اخ

 % 22.80ف كقع اافءخ كؾ خاعد عاى نرـ

ااخءاخء نع ااكطف االر ع كاالااـ ففؿ كخاءـ نع يغءءرءا كءذا ا يجخد نء ا ءخ ى
نء ا يرل اخ

ااثكرات االر ء ءف طاح اافءخ كؾ لدة اظ

 % 21.05ف كقع اافءخ كؾ

خاءـ نع زءادة اا شارف ااخءاخء ااش اب ف بلؿ طرح اا دائؿ ااخءاخء اا ااخ

اخ

 % 19.29ف كقع اايكا ؿ االجي اعع نءخ كؾ خاءـ نع يلزءز ااركء
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اااخ اا ي وء كاا ودرة ػ  %10.52ف كقع اافءخ كؾ خاءـ نع يردءد األ ف اادا اع ف بلؿ
اال رم عاـ اني ار ع ءيحرؾ كاقلءا كءيشفؿ نع ءءئ ج اعات يوكـ ااي رءب دكف اايلرؼ عاى
ف ءطاؽ ياؾ األنفار.
نع

كل ا يودـ ء فف يودءـ اايك ءات اايااء :

 ك ع آاءات ايلزءز ااوءـ األ بلقء نع اا جي ع ااجزائرم. -دعـ اايكعء األخرء كاإلعبل ء

اا اطر االجي اعء كاأل بلقء ااااج

عف اخي داـ كقع

اايكا ؿ االجي اعع نءخ كؾ.
 إاشال ج كعات طبل ء ءادن عاى كقع اايكا ؿ االجي اعع "نءخ كؾ" يي اى ق اءا اجي اعءكثوانء اي ادؿ اا لرن كيأ ءؿ ااوءـ كاا ادئ األ ءا اا جي ع االر ع عا
ركرة ياظءـ ايوءات عا ء كادكات نفرء دائ

-

كااجزائرم ا

.

ييحدث عف اايحدءات ااجدءدة كاايغءرات اايع

ح ارا اإلعبلـ ااجدءد ك طكريرا عاى قءـ ااطا ااجا لءءف.
 االيفاؽ ءف اادكا كشرفات االايرات كاالي االتاايع ياشر قءـ خا ء غرء

كص حجب لض اا كاقع كاا

ا ءف

عف جي لاا كيل ؿ عاى ءدـ ااركء ااثوانء اا جي ع االر ع كجلؿ

ءذه اا كاقع كاقع آ ا كيلاء ء كارشادء اج ءع نراد اا جي ع.
قائمة المراجع:
.I

الكتب

 .1ح د ف رخاع ( )2013األسس العممية لبحوث اإلعالم واالتصال ط 1ااكرخـ اااشر كاايكزءع ااجزائر.
 .2حخءف طه اا حادءف ( )2009تعديل السموك ،نظريا و أرشاديا ط 1دار ااشركؽ اااشر كاايكزءع ع اف.
 .3ع د اهلل عوا

جاع اا زاعا ( ،)2009الصراع بين القيم االجتماعية والقيم التنظيمية في اإلدارة التربوية

دار ااحا د اااشر كاايكزءع ع اف-األردف.
 .4ع د اهلل نيحع ااظاءر عاع ح د

ءر اا ل ارم ( )2013أثر القنوات الفضائية في القيم االجتماعية

والسياسية ،قناة الشرقية عين العالم بالعراق أنموذجا دراسة في النقد والتحميل دار غءدال ااط اع كاااشر

ع اف -األردف.
 .5عاع

اءؿ شورة ( )2014اإلعالم الجديد ،شبكات التواصل االجتماعي ،ط 1دار خا

كاايكزءع ع اف -األردف.
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 .6خاعد ف ع د اهلل اا حءا ع د ااوادر طاش ( )1994القيم في المسمسالت التمفازية ،دراسة تحميمية وصفية
مقارنة لعينة من المسمسالت التمفازية العربية دار االا
.II

اااشر كاايكزءع اا اف االر ء ااخلكدء .

الدوريات

 -حخاف يرءفع ( )2014دور التيريب في تكريس التفاوت االجتماعي واختالل منظومة القيم االجتماعية-

رؤية سوسيولوجية
.III

جا اادراخات كاا حكث االجي اعء

االدد  09جا ل ااكادم ااجزائر.

الرسائل الجامعية

 .1ااخلءد ك لءزة ( )2006-2005أثر وسائل اإلعالم عمى القيم والسموكيات لدى الشباب ،دراسة استطالعية
بمنطقة البميدة طركح

ود

ااءؿ شرادة دفيكراه دكا نع عاكـ اإلعبلـ كاالي اؿ قخـ عاكـ اإلعبلـ كاالي اؿ

فاء االاكـ ااخءاخء كاإلعبلـ جا ل ااجزائر.

 .2يخاءـ ح د
تحميمية رخاا
 .3حفءظ

ء ر ( )2015القيم في برامج األطفال التمفزيونية ،برامج قناة ام بي سي  3أنموذجا ،دراسة
ود

اخيف اال ااح كؿ عاى درج اا اجخيءر نع اإلعبلـ فاء اإلعبلـ جا ل ااشرؽ األكخط.

افر ( )2013-2012خطاب الحياة اليومية لدى الطالب الجامعي ،دراسة نظرية ميدانية عمى

عينة من طمبة جامعة سطيف 1وسطيف 2

اإلاخااء كاالجي اعء

ااءؿ شرادة اا اجخيءر نع عاـ االجي اع فاء االاكـ

ذفره ود

جا ل خطءؼ  2ااجزائر.

 .4خلءدة زءاام ( )2014دور الطالب الجامعي في الفعل التطوعي داخل المجتمع ،دراسة ميدانية عمى عينة
من كمية جامعة قاصدي مرباح ورقمة كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
اخير فادء ع نع االاكـ االجي اعء

فاء االاكـ االجي اعء كاإلاخااء

ذفرة ود

جا ل قا دم ر اح كرقا

 .5خ ءرة ا كرم ( )2001اتجاه الطمبة الجامعيين نحو مكانة المرأة العاممة رخاا
اجءخيءر نع عاـ اجي اع اايا ء

لرد عاـ االجي اع جا ل قخاطءا

الخيف اؿ اءؿ شرادة
ااجزائر.
ااءؿ شرادة

ود

ااجزائر.

 .6ااءؼ ءادم ااذكء ع ف ر كش ( )2012القيم في البرامج الموجية لألطفال بالفضائيات العربية ،دراسة
تحميمية لمضمون عينة من البرامج طركح
األ اء

ي

ود

اخيف اال ا يطا ات ااح كؿ عاى درج دفيكراه نع االاكـ
فاء اادراخات االاءا جا ل ااءؼ االر ء االاكـ األ اء

ص عاـ اإل بلح قخـ االاكـ االجي اعء

اارءاض.
 .7اجاة ك اا ر عزات شل اف ( )2013دور فضائيات األطفال التمفزيونية المتخصصة في تدعيم القيم
التربوية لدييم من وجية نظر معممات المرحمة األساسية الدنيا في مدارس محافظات غزة رخاا

ا يطا ات ااح كؿ عاى درج اا اجخيءر نع

كؿ ااير ء
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ود

اخيف اال
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 .8اجكل ع ءرش ( )2005-2004الطمبة الجامعيون بين القيم السائدة والقيم المتنحية ،دراسة نظرية ميدانية
بجامعة منتوري قسنطينة رخاا

كاالجي اعء
.IV

جا ل

ايكرم قخاطءا

ف ا ااءؿ درج اا اجخيءر نع عاـ اجي اع اايا ء

فاء االاكـ اإلاخااء

ااجزائر.

الممتقيات العممية

 حخاع عكض ( 26خ ي ر  )2011أثر مواقع التواصل االجتماعي في تنمية المسؤولية المجتمعية لدىالشباب ،تجربة مجمس شبابي عالر أنموذجا

ؤي ر اا خؤكاء اا جي لء ااجا لات اافاخطءاء اا الود

دءا

اا اس.
.V

المواقع اإللكترونية

 .1اإل بلح يءار :مواقع التواصل االجتماعي وأثرىا عمى الشخصية المسممة
www.noslih.com

يـ اخيرجاعه

ف

يارءت  2017.10.30عاى ااخاع .15.30

 .2اا رفز ااجا لع رخاع ع د اهلل يء ازة ااجزائر حقوق الطالب وواجباتو يـ اخيرجاعه ف www.cu-
tipaza.dz

يارءت  2017.10.26عاى ااخاع .14.22

 .3خاخع خفءاف :تكوين اليوية الرقمية لمشباب الجزائري -مقاربة سوسيولوجية الستخدام شبكات التواصل
االجتماعي ،يـ اخيرجاعه ف كقع رايرك كس www.aranthropos.com

يارءت  2017.10.28عاى

ااخاع .15.03

 .4شبكات التواصل االجتماعي تؤثر عمى قيم وأخالق الشباب  ،www.alyaum.comيارءت 2017.10.25
عاى ااخاع .17.30
 .5ك ازرة اايلاءـ االااع كاا حث االا ع ااجزائرء

ميثاق األخالقيات واآلداب الجامعية

ام  2010يـ اخيرجاعه

ف  ،www.usthb.dzيارءت  2017.10.26عاى ااخاع .14.19
6. https://ar.wikipedia.org/wiki
7. www.researchgate.net
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اإلستراتيجيات الرقمية لتحسين الخدمة العمومية

( نموذج الجماعات المحمية(
Digital Strategies for Improving Public Service
)(Local community model

صــــادقي فــــــوزية :باحثــــــــة دكتـــــــوراه ،إعــــالم و اتصــــال جامعـــــة صالح بوبنيدر
 -قسنطينــــــة -3 -الجزائر

ممخص:
ءلد اايطرؽ ا ك كع ااج اعات اا حاء

ر ا ءلفس ذاؾ رفزءا نع اظاـ ااحفـ اادا اع الدءد دكؿ االااـ ا

ك ارا إدارة قرء اا ا اا كاطف كءذا ا جلارا يدرؾ احيءاجايه اذاؾ حر ت اادكا ااجزائرء نع دخايءرءا عاى
اايراج اايلدد ااخءاخع ااذم دل إاى يخرءع اايكجه احك اادء وراطء كجلؿ األ ذ اظاـ ااج اعات اا حاء
فأخاكب ف خااءب ااياظءـ اإلدارم اا ي

ف يكزءع ااكظءف اإلدارء

اا اي

كاا خيوا يحت إشراؼ ااخاط اا رفزء

اا ود

اا كاطاءف ك ع اايطكر اايفاكاكجع

ءف ااخاطات اا رفزء كاارءئات اا حاء

كاإلدارة اا حاء نع ج ءع دكؿ االااـ كخءا ايحوءؽ اايا ء

ادكرءا ااراـ نع يكنءر اا د ات األخاخء ااكحدات اا حاء كيحوءؽ ف ر قدر ف ففالة دال اا د
رل ا كاف

ك ف جر

ركرءا
اظ ار

اال ك ء

ح اعي اد اارق ا خ ءبل ءجلارا فثر يطالا اكاقع اا كاطف ف جر

اال را كاايودـ ن بل عاى ف اا حاءات يلد خس اادء وراطء اإلدارء كذايء اإلدارة

كاخيوبلاءيرا نع ع اء اي اذ ااو اررات كءذا اف ءيأيى إال عف طرءؽ اعي اد اارق ا شفؿ نلاع كع اع ق د يحخءف

اا رنؽ االاـ كألف اااظاـ ااخءاخع يأثءر عاى اإلدارة اا حاء كيخءءرءا دعت اا ركرة اايل ؽ نع ءـ اا يغءرات
اافاعا

ف جؿ اعي اد اظاـ رق ع شا ؿ اص ااج اعات اا حاء

ااجزائر

ف ش ف عااء

ف ااياخءؽ ايحوءؽ ءدانرا اا خطرة.

ءذا ا جلؿ ااج اعات اا حاء نع رءاف حوءوع اـ ج ا

كاال يراؽ ألاظ
رق ع فثر

اا

ف شأاه ف ء ع اإلدارات اا حاء نع

ف اايحدءات الؿ ء را يفلءؿ اظ

ح اء ااور ا

اا ءااات كفذاؾ يحدم يأءءؿ اا راءءف ااوادرءءف عاى ااوءاـ ل اءات اارق ا دا ؿ اظاـ إافيركاع
ا

ك ف ااجزائر و ا عاى ااي ا ات رئاخء ءذا ا ءجلؿ ااج اعات اا حاء
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اف ااشفانء كااازاء إلرخال قكاعد ااحفـ ااراشد كاااركض اا رنؽ االاـ كءذا ا
.اال ك ء اا كاطف

اإلدارة اإلافيركاء اإلدارة اا حاء

اال ك ء

اا د

اا فايب االاي ا ء اارق ء ا

نع يحخءف اا د

ااج اعات اا حاء

ر

ءجلؿ اارق ا

اارق ا: الكممات المفتاحية
.االخيرايءجءات

*Abstract
It is important to note that the Algerian state has endeavored in its constitutions
to adopt the political pluralism which has accelerated the trend toward democracy and
the introduction of the system of groups. Local administration is necessary as a method
of administrative organization that includes the distribution of administrative function
between the central authorities and the elected and independent local bodies under the
supervision of the central authority, and the local administration in all countries of the
world as a means of achieving development, The basic services of the local units and
achieve the greatest efficiency of the performance of the public service provided to
citizens. With the technological development, the adoption of digitization has become a
way to make them more looking forward to the reality of the citizen on the one hand
and to keep pace with modernity and progress, as well as that the localities are the
foundations of administrative democracy and self-management and independence. The
process of decision-making can only be achieved through the adoption of digitization in
an effective and practical way in order to improve the general facility. Because the
political system has an impact on local administration and its management, it is
necessary to delve into the most important variables for the adoption of a
comprehensive digital system Local communities would place local administrations in
Algeria within a high network of coordination, to achieve their established goals.
This has made the local communities in a real bet against a number of
challenges, most notably the activation of piracy protection systems and penetration of
data systems, as well as the challenge of qualifying professionals to digitize operations
within a safer digital electronic system, especially as Algeria is in the presidential
elections, To challenge the digital electoral offices to ensure transparency and integrity
to establish good governance and promote public facilities, which makes digitization
important in improving the public service of citizens.

:*مقدمة
ركرة يكنءر

كرة

طرؽ فثر يطك ار كءذا ا يطاب

ف يحخءف

يخلى عدءد اا ؤخخات ايودءـ د ات ع ك ء

ف جؿ يحوءؽ ءدانرا كرنع دائرا ك ا ء

رق ء

ا نع ذاؾ ااجااب اا ر جع (اا ر جءات كاظـ قاعدة اا ءااات ( كااجااب
ا

اال ك ء

خيكل اا د

ف ا يخلى اا ؤخخات اال ك ء ابلريوال

يواءات عدءدة ك ار ج ك اظ

اا ؤخخ ادل ج ركرءا
(اا ادم (ش ف ااحكاخءب

نع ذاؾ يحوءؽ اايا ء كيحخءف اا خيكل االقي ادم كاالجي اعع ااجزائرم ف بلؿ جلؿ خأا
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يفلءارا إءجا ءا دا ؿ اا ؤخخات اايع يلاى ااجااب ا د ايع ك ا ء دـ اايا ء كرءااا حوءوءا
ءخيكجب يحوءوه ع ر طط ياظء ء .

 1إشكالية:

* يراءف اإلدارة اا حاء عاى عدة يحدءات كجب عاءرا يجاكزءا نع ااكقت ااحااع
يفلءؿ اارق ا نع عدءد ااوطاعات نرع يل ؿ

ع

ا

ف اإل فااءات اا ياح كاا يكنرة نع حدكد

ا ي ا ايرا حاءا كء وى االا ؿ اايواع رءااا حوءوءا ثاال حاكايرا يجخءد اا طط كااخءاخات
عاى رض ااكاقع نلاد يأءءؿ اافكادر اا شرء ءيطاب ذاؾ غاف
فذاؾ غءاب اا رة ااففءا

ااء

ء لب يغطءيرا

يلزءز اإلدارة اا حاء كاء اارا واعدة رق ء ناعا ير ط ج ءع
ف قاعدة

اا جاالت حيى كاف فاات اا ادرات األكاء ع ارة عف اخي راج لض ااكثائؽ اا ءك يرء

ءااات إافيركاء إال ف ااجااب اارق ع ءك ع ؽ ف ذاؾ فثءر اء وى اا كاطف ءلااع ف طكا ءر
ااكالء ك اا ادء ق د ااح كؿ عاى ااكثائؽ نع اا وا ؿ اإلشفاؿ خءط ءيلاؽ غءاب قاعدة رق ء
ير ط اا ؤخخات اا ياف

ل را كءذا ا ءجب لااجيه ن ثبل اا كاطف ءيودـ طاب جكاز خفر

ءك يرم إافيركاءا ءذا جزل ف اال اء اارق ء افف األءـ نع يا ل إجرالات اخيل ااه ثاال ااخفر

كااحجز كاايحكءؿ اا افع فذاؾ ءك ااحاؿ اااخ اا ادءات ك اقع اا ؤخخات .
فيل فعال تممك الجماعات المحمية في الجزائر قاعدة رقمية من شأنيا أن تحسن الخدمة
العمومية ؟
ا

ك ف ااحفك

ءيلذر عاءرا يخءءر قااء را افخرا كاإلطبلع عاى حوءو

حاجات نراد ءذه األقااءـ ف بلؿ جرزة رفزء يجرؿ حوءو ااكاقع اا حاع

ك اعرا كيا ء
ارذا يلي د عاى

آاءات ي فارا ف يا ء حاجات األنراد حاءا ف بلؿ إشرافرـ نع يخءءر قااء رـ أافخرـ
طر كياظء ات حءث ي ثؿ ءذه األطر ااج ع ءف عا ر اي ب

اا اي

) كعا ر آ ر

ف

ثؿ ااشلب (اا جااس اا حاء

ثؿ ائلدارة( جااس ك جرزة إدارء ( كءذا اايااخؽ ءار ا ءشفؿ اا فركـ

اال كم ااج اعات اا حاء كائلدارة اا حاء .
*كءذا ا ءوكداا إاى يخاءط اا كل عف كاقع ااج اعات اا حاء ااجزائرء نع ظؿ اايطكر
اايفاكاكجع

 -2واقع الجماعات المحمية الجزائرية في ظل التطور التكنولوجي :إف إخااد ر
ااج اعات اا حاء عف طرءؽ يفلءؿ اارق ا ءلد ار
دلا اايأطءر ااوااكاع كااياظء ع ا

ركرءا ءوي ع إرناقرا ج ا

نء ا ءيلاؽ يحخءف اا د

ءيواطع دكرءا ع اقع ااوطاعات
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شردت ااجزائر يحكال ف ء ار نع اا جاؿ اإلدارم ف اإلدارة اايواءدء إاى اارق ا عف طرءؽ
االخيفادة ف يجارب ااجح كحاكات كر د إ فااءات يط ءورا ءدااءا

ف

اا شارءع ارق ا اإلدارة اا حاء كاايع يجخدت نع عدة كثائؽ :ااحاا اا داء

بلؿ ج كع

طاق يرقءـ ااخءارات

كر ص ااخءاق كجكازات ااخفر ك طاقات اايلرءؼ اا ءك يرء ك ؤ ار ي ت رق ا
إال ف اال اء

فيب االاي ا ات

ازاات اـ يخيكنع ج ءع جكاا را لد نع اا وا ؿ اجد شركع اارق ا قد اجح إاى

حد لءد نع فايب

ااح ااياظءـ ف بلؿ ج كع

شأاه ف ءلكد اافائدة عاى ااحفك

ع را

ف

كءحخف اا د ات اا ود

ف ااكثائؽ اا ود

اا كاطاءف عاى حد خكال عف طرءؽ

اإلدارة يط ءؽ يفاكاكجءات اا لاك ات كيورءب اإلدارة
افف إاجاز ءذا ال ءافع كجكد ج كع

اا ءركقراطء
طرؼ اا اظك
1

اإلدارء

كءذا اا شركع ف

ف اا كاطف كاال يلاد عف

ف االكائؽ كاااوائص اايع ءجب يجاكزءا ف

ك ا نع ااشؽ اا شرم كاايواع ايكنءر اا اء ااشا ا ايحوءؽ ع اء

اارق ا .

ائص اإلدارة اا حاء ك وك ايرا جلؿ ءذه األ ءرة يأ ذ خأا اارق ا

كالؿ

أكاكء

ق كل فكارا ااخ ءؿ ااكحءد ايورءب اإلدارة ف اا كاطف كجلاه عاى إطبلع دائـ اا خيجدات نء ا
ءيلاؽ اايكثءؽ كاا شارءع اايع يجلاه شرءؾ نلاؿ نع اايا ء اخي داـ اايفاكاكجءا إذ يي ءز اإلدارة
اا حاء

ائص يافرد عف اإلدارة اا رفزء

حءايرـ ااخءاخء كاالجي اعء كاالقي ادء

ف ء را قر را ف األنراد ءجلارا ي ؿ إاى ع اؽ
ا

ك ف ءدنرا يا ء اا جي لات اا حاء ايكنر اافرد

لءش ن ؿ.

ف ا يل ؿ عاى يفءءؼ اااظاـ اإلدارم اءبللـ األنراد دكف يطكءع األنراد اءيفءفكا ع اإلدارة

كاشيراؾ األنراد نع إدارة األ كر ذات األء ء اا حاء ألف األنراد قدر عاى لرن حاجايرـ كفءفء
يا ء ءذه االحيءاجات كيدعءـ ااركا ط االجي اعء
اايا ء االجي اعء ااخا ء ك ا

ءف نراد اا جي لات اا حاء كيكنءر خ اب

نع جي لات اا دءا اايع ءلااع نءرا ااخفاف ف

ااشلكر االاي ال إاى اا جي ع اإل ان إاى يغءءر ا اط االبلقات االجي اعء

لؼ

ءف األنراد كاثارة

ااح اس كااياانس ءف نراد اا جي لات اا حاء اا ياف ايحوءؽ ف ر قدر ف اااركض جي لايرـ
لي دءف نع ذاؾ عاى جردايرـ ااذايء

كيحوءورـ اياؾ األءداؼ ءفكف عف طرءؽ يكنءر اادعائـ

كاا وك ات ائلدارة اا حاء كاا ي ثا نع عا ر خاخع كءك ااش

ء اا لاكء

 1فبٌل ِّلٚػ ،اٌجٍل٠بد ٚاٌّؾٍ١بد ا ٟرً ا٤كٚاه اٌغل٠لح ٌٍؾىِٛخ ،اٌمب٘وح ،إٌّظّخ اٌؼوث١خ ٌٍزّٕ١خ  .2009،
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اا حاء االخيوبلؿ ااوااكاع عف ااحفك
اا رفزء حؽ اارقا عاى اإلدارة اا حاء .

2

ك اإلدارة اا رفزء

ك ااخاط

ع احيفاظ ااحفك

 -3تطبيق الرقمنة في اإلدارة المحمية وأىمية تحسين الخدمة العمومية.
خلت اادكا ااجزائرء
اا حاء

شيى ااطرؽ ايحخءف اا د

اال ك ء

حءث اخيفادت ف يجارب ااجح نع ءذا اا جاؿ

اا شرء عاى اا د ات اارق ء

داء

كر دءا األغاف اا ااء اا ا

ا

عاى خيكل اإلدارة

ف يأطءر كيفكءف ااففالات
ذاؾ اي فءف اإلدارة اا حاء

كيورء را ف اا كاطف ناعي اد اايفاكاكجءات ااحدءث نع اا جاؿ اإلدارم

ح

ركرة حي ء

ا اؽ يحكؿ اكعع اءس ع ااكظائؼ ااحفك ء كاإلدارء نحخب ؿ اايأخءس ا جي ع لاك ات اه
ا ءخاءـ نع

ااودرة عاى اايلا ؿ ع اا خيجدات اايواء
كاا ؤخخات كءذا اف ءيأيى إال عف طرءؽ
اا لاك ايع رءااا ف بلؿ

اؽ شراف

ءف جؿ ااوطاعات

اؽ اء يحيء يواء كءذا ا جلؿ خأا األ ف

ذ اادكا ااجزائرء كاكء اايأخءس ااظاـ قااكاع ففءؿ ح اء اإلدارة

اطر اا ءئ اإلافيركاء

اارق ء

ف

يحت

غكط خي رة ف جؿ يحخءف د ايرا كذاؾ خ ب فثرة اايلوءدات نع جاؿ اايلا بلت

ك االا عاى

ف

اطر ااور ا كاايجخس اإلافيركاع.

ررات خاخء دت إاى كاكء اعي اد اارق ا

نع اإلدارات اا ياف كياا ع اا ءركقراطء

كرة ءك ء

ارا كقكع ااج اعات اا حاء

حءث يلااع األجرزة ااحفك ء

خيكل األدال نع د ات اا كاطاءف خ ب اإلجرالات ااركيءاء كاألخااءب ااءدكء

ف يداع

كزءادة يفاف

دال اا د .

ف ا ف يلطؿ األع اؿ كيلرض ااكثائؽ ااياؼ خ ب اعي اد اإلدارة اايواءدء كءذا ا دعا ا ركرة
رق

ااكثائؽ اإلدارء نع اإلدارة اا حاء اءخرؿ اخيرجاعرا كح اءيرا ف ااياؼ

ء ا يلدد

اا فايب اايع ء طر اا كاطف ااذءاب إاءرا ااح كؿ عاى د ات كالؿ ءـ عا ؿ ءي ثؿ نع
يخارع اايودـ اايفاكاكجع

ا دل إاى

ركرة االخيجا

كاايفءؼ ع اا يطا ات اا ءئء اا حءط

اذاؾ ءلي ر يط ءؽ خااءب اارق ا نع فثءر ف اا اظ ات كاا جي لات خ ءبل ءحيـ عاى اادكؿ
اااحاؽ رفب اايطكر يجا ا الحي االت االزا كااي اؼ عف كاف
ا

ع ر ااخرع كاا لاك ايء

ع زءادة حاج اا كظفءف نع ااج اعات اا حاء إاى اايلا بلت ااخرءل ك شفؿ

ع ر قاعدة رق ء .

1

كف

ٍ 2ؼ١ل١ّ ٞـ ،اٌلٚه اٌزٌٍّٕ ٞٛغّبػبد اٌّؾٍ١خ ا ٟاٌغيائو ػٍٛٙ ٝم اٌزؼلك٠خ اٌَ١بٍ١خ (أٛوٚؽخ كوزٛهاٖ ِْٕٛهح( ،عبِؼخ ع ٌٟ٩اٌ١بثٌ١ٍ ،لٞ
ثٍؼجبً .2017/2016،
 1ػجل اٌمبكه ػ١بْ "،رؾل٠بد ا٦كاهح اٌ٦ىزو١ٔٚخ ا ٟاٌغيائو ،كهاٍخ ٌٍٛٛ١ٍٛع١خ ثجٍل٠خ اٌىبٌ١ز ًٛاٌؼبّٕخ"أٛوٚؽخ ِملِخ ٌّٕٙ ً١بكح اٌلوزٛهاٖ ي َ ك
ا ٟػٍُ ا٨عزّبع رقٖٔ :اكاهح ٚػًّ ،لَُ اٌؼٍ َٛا٨عزّبػ١خ  ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛأَ٦بٔ١خ ٚا٨عزّبػ١خ ،عبِؼخ ثَىوح  .2016/2015
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اجأت ااج اعات اا حاء اي اع اارق ا ايحوءؽ ج كع
ر ا اي زءف اا ءااات اا ياح عاى ااكخائط اارق ء

ف األءداؼ حءث ءلي ر اايحكؿ اارق ع

كءذا ا ءؤدم إاى ظركر فركـ إياح كعء

اا لاك ات نع اا ؤخخات اايواءدء ايخرءؿ اخيرجاع اا لاك ات كااح كؿ عاءرا أفثر دق كألف ر
عدد ف اا كاطاءف ف ا ف ءااؾ ءدؼ آ ر ءي ثؿ نع اا فاض اايفاف نع اا ؤخخات اايع يلي د
قاعدة رق ء .

2

كءذا ا دل ااج اعات اا حاء إاى ي اع عدة يطا ات ق د يط ءؽ اارق ا
اا يطا ات اإلدارء كاارق ء فاال ؿ عاى يطكءر

اايواء

ايخرءؿ اا لا بلت اإلدارء

ثؿ

ياؼ ش فات االي االت دكف إء اؿ اايجرءزات

يطا ات

اخيحداث إدارات جدءدة يخاءر اايطكر اايفاكاكجع

اقي ادء كاجي اعء .

 -4عالقة النظام السياسي باإلدارة المحمية واعتمادىا عمى الرقمنة:
يكجد عبلق كثءو

اإلدارة اا حاء

ءف اإلدارة اا حاء كاااظاـ ااخءاخع حءث يري ط األءداؼ ااخءاخء نع

د يشفءؿ ااج اعات اإلقاء ء االاي اب كءذا اا د ءحوؽ ءداؼ ارا:

 -4أ الديمقراطية :

يلي ر اادء وراطء ااردؼ اارئءخع ااذم يخلى إاى يحوءوه اإلدارة اا حاء كيي ثؿ ءذه
اادء وراطء

ف

بلؿ اا جااس اا حاء اا اي

كاخط اا جي ع اا حاع اا اي

كاخط

اا جي ع اا حاع اييكاى ااحفـ كاإلدارة نع ءذه اا جي لات كفثء ار ا ءواؿ ف اابل رفزء اإلقاء ء
ءع اا درخ ااا كذجء اادء وراطء

ك ف دء وراطء ااج اعات اا حاء يلي ر جزلا ال ءيجز كقاعدة

ااظاـ ااحفـ اادء وراطع اادكا فارا كيفلءؿ اارق ا ء فف ف إشراؾ اا كاطاءف نع إدارة كحدايرـ

اإلقاء ء اءخاء كا نع اال ؿ ااخءاخع .

-4ب اإلدارة المحمية تقوي النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي اعي ادءا اارق ا كذاؾ عف
طرءؽ اايكزءع ااخرءع ك طرؽ رق ء ابل ي ا ات دال ف يرفءزءا نع االا
نع كاجر األز ات كاا

اعب اايع قد ييلرض ارا اادكا .

-4ج تدعم رقمنة اإلدارة المحمية الوحدة الوطنية والتكامل القومي
ااكطاء

ف

ا ءظرر ثره
بلؿ يأفءد ااكحدة

حءث ءلد اايوخءـ اإلدارم كخءا إل لاؼ رافز ااوكة اايع يفكف قائ

ف ا يخلى

اارءئات اابل رفزء الخي داـ اا كارد اا ياح كيحخءف اا د ات اال ك ء اا كاطاءف أءخر ااطرؽ
كءيحوؽ ذاؾ ف بلؿ ففالة اإلدارة.

1

 2ػ٩م ػجل اٌوىاق اٌَبٌّ ،ٟؽَ ٓ١ػجل اٌوىاق :ا٦كاهح اٌ٦ىزو١ٔٚخ ،كاه ٚائً ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،ػّبْ .2008،
ِ 1ؾّل ٍؼلا ،ٞٚأؼىبٍبد رطج١ك ٔظبَ اٌؾىِٛخ اٌ٦ىزو١ٔٚخ ػٍ ٝأكام اٌّوااك اٌؼّ١ِٛخ ِ،نووح ِملِخ ٌّٕٙ ً١بكح اٌّبعَز١و ا ٟػٍ َٛاٌزَ١١و ،اوع
اكاهح أػّبي ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛا٨لزٖبك٠خ ٚػٍ َٛاٌزَ١١و ،عبِؼخ اٌغيائو  .2009/2008،
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 -5رىانات وتحديات تفعيل الرقمنة في اإلدارة المحمية :
ءلي ر يكجه ااجزائر احك يط ءؽ يفاكاكجءا اا لاك ات كاالي اؿ د بل ءل ر عف يغءءر رئءخع نع
ثوان

ارخ األع اؿ ااحفك ء

ف يأ ءف إدارة فثر ففالة ا كاردءا

فكخءا اي فءف ااحفك

ك اايااع ي فءارا ف يافءذ خءاخايرا ك ططرا ففالة ف ا كجدت عدة إرءا ات حكرء دت إاى
اايكجه احك اارق ا ايحخءف اا د ات اال ك ء
نع ذاؾ ألف ااحفك

كالؿ يزكءد ااجزائر ش ف االايرات عا بل حاخ ا

ااجزائرء اعي دت اا لاك ات االا ء كاايواء كاءي ت دعـ اايفاكاكجءا .

*اعي اد ااجزائر اء يحيء رق ء .
ءري ط االريوال

خيكل يطكءر اا لاك ات كاالي اؿ ف طاب خاخع افؿ إخيرايءجء رق ء ألم

دكا نع االااـ

ركرة كجكد خءاخ كطاء يريـ اايفاكاكجءا ك طر إداريرا اذاؾ يكجرت ااجزائر

احك كاف

يفاكاكجءا اا لاك ات كاالي اؿ ف د ؿ خاخع ءل ر عف اارغ

ك ارخ األع اؿ ااحفك ء فكخءا اي فءف ااحفك

نع اايأخءس اثوان

ف يأ ءف إدارة فثر ففالة ا كاردءا كيافءذ

خءاخايرا ك ططرا فلااء ف ر ااطاوت كادر إرخال اا اء اايحيء اإلافيركاء نع ؤخخات اادكا
دل يافءذ ااخءاخ ااكطاء ايفاكاكجءا اا لاك ات كاالي اؿ اايع يوكـ عاى يطكءر اا اء ااواعدء

ابلي االت كيأخءس

جي ع

لاك ات كيطكءر اآلاءات كاإلجرالات اايحفءزء ااففءا

اا كاطاءف ف االخيفادة ف يجرءزات كش فات اإلعبلـ كاالي اؿ.

1

ي فءف

*نع ءذا اا ك كع اخياد عاى ءـ اايحدءات اايع يكاجه ااجزائر ايحوءؽ اارق ا كاااركض را ف
بلؿ عدة

ي ءف:

حخب اا ءر نع يفاكاكجءات اإلعبلـ كاالي اؿ إيياب تكور ف رق ا اإلدارة نع ااجزائر

ر لءد اا دل ألف ع را اإلدارة ك رق ايرا ءع ع اء اايفءؼ ع اايحػكالت ػف بلؿ ي اع
كخائؿ ك خااءب يخػءءر حدءث

كا ط ثوان ياظء ء جدءدة قائ

اا لرن إاى د ات ك رق ا اإلدارة نع ااجزائر
اايحدءات ء را

2

شفا ااد كؿ إاى ااش ف

عاى إد اؿ اايفاكاكجءا كيحكءؿ

ار لءد اا دل

كفءفء اخي دا را ك لك

ا

نرـ اا

االافيركاء فثرة ف ا ا رز ف اوص ك قا اا كارد اا ااء اا

اا ااطؽ اا حاء عاى إشػ اع ااحاجات األخاخػء اا كاطاءف

ك ارا يكاجه االدءد ف
كف

خ ب اايشار األ ء

ك يرفءز جركد اايا ء نع

اإل ان إاى اوص اإل فااءات

ِ 1ؾّلازؼ هللا اٌقط١ت ٕ،،جؾِ ٟؾوَ،ا٨رغب٘بد اٌّؼبٕوح ا ٟاٌؾىُ اٌّؾٍ ، ٟاٌمب٘وح ،كاه إٌٚٙخ اٌؼوث١خ  .1996،
ِ 2ؾّل ػٍ ٟاٌقٍ٠٩خ ،ا٦كاهح اٌّؾٍ١خ ٚرطج١مبرٙب ا ٟوً ِٓ ا٤هكْ ٚثو٠طبٔ١ب ٚاؤَب ِٖٚو (كهاٍخ رؾٍ١ٍ١خ ِمبهٔخ( ،كاه اٌضمباخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ
 .152ٓ،2009،1ٛ،
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كاايشار اا شػافؿ اا يلاو

اافور كاا طاا كاا فػاض خيكل اا لءش

خءحكؿ دكف االاد اج نع

جي ع اا لاك ات.

كحخب اا ءر نع يفاكاكجءات االي اؿ كاا لاك ات يونس قرار اجد:
يحدءات اايوشؼ ك لؼ اا اء اايحيء ابلي االت كاريفاع خلار األجرزة كاا ر جءات
ااحدءث كاريفاع يفاف االي االت كفذا
طط ااحفك

دكف اجاح

لك اااحاؽ اايطكر اا خي ر ايواء اا لاك ات خءحكؿ

اا ار ع ال را إداريرا ف ا ف عدـ اقيااع ااوءادات اإلدارء

كناخػف اإلدارة االافيركاء كعدـ قػدريرـ عاى ااي اع عف ا ط اإلدارة اا ءركقراطء

ي كنرـ اا يلاؽ األ ف ا لاك ايع خػ ب إ فااء ا ػيراؽ اا اظك
ف نوداف

اا لاك ايء

ففر

اإل ان إاى

ك ا ءيريب عاءه

ك ء كخرء اا لاك ات كخبل يرا خءفشؿ ءذا اا راا ج رغـ حاج ااجزائر اا اخ
اايع الءش نءرا.

كاا ركرء إاى يط ءوه نع ظؿ االكا

1

كألف اإلدارة االافيركاء اوا ح ارء كثوانء اا جي لػات ءيخػع اطػاؽ يأثءرءػا اءشػ ؿ فانػ
ااجكااػب ااخءاخػء كاالقي ػادء كاالجي اعء

نع اي اذ ااو اررات كيحوءؽ األءداؼ

نإاياج اا لاك ات كيشغءارا كيداكارا كاالخيفادة ارا
ح

حك ار حوءوءا الءي ا ات اإلدارة ااجدءدة”.

نرغـ يكا ؿ جرػكد اادكا ااجزائرء نع جاؿ إرخال كيجخػءد يطا ات اارق ا كع را اإلدارة إال
ف االايوػاؿ إاى اإلدارة اإلافيركاء نع اا ؤخخات ااجزائرء

ال زاؿ حاج إاى اا ءئ اا ااخ ا ثؿ

ءذا اااكع ف اا ؤخخات فع يي فف ف يافءذ ا ءك طاكب ارا ك اايااع يحوؽ اااجاح اا راد
ااك كؿ إاءه دكف خارة نع ااكقت كاا اؿ كااجرد عا ا ف اإلدارة ءع كاءدة ءئيرا يؤثر كييأثر
ج ؿ عاا ر اا ءئ اا حءط

كييفاعؿ ع جؿ االاا ر ااخءاخء كاالقي ادء كاالجي اعء

كااثوانء كاايفاكاكجع.
نرذا اا شركع ءجب ف ءأ ذ عدة يطا ات لءف االعي ار فاا اء اايحيء

ف زكدم اا د

االايرات اإل ان إاى يكنر ااكخائؿ اإلافيركاء اابلز ارذا اايحكؿ كيأءءؿ اا كظفءف نع جاؿ
اايواءات ااحدءث

اإلافيركاء

ع اؽ اإلرادة ادل اإلدارة اا خءرة

ركرة ي اع خءاخ االايواؿ إاى اإلدارة

كيكنءر ااخرء اإلافيركاء اا ؤخخات ف ا ءجب ك ع رؤءػ كاخيرايءجء

شارف اادكا كج ءع اافاعاءف
االافيركاء اارق ء

ا ء

ف االايواؿ االءجا ع ف اإلدارة اايواءدء إاى اإلدارة

ك ف ثـ يحخءف جكدة اا د ات االا

اايا ء االقي ادء كاالجي اعء

شا ا

اا ود

اا كاطاءف كاارنع ف خيكل

كااياخءؽ ءف فؿ ااوطاعات .

ْ٘ 1بَ أِِ ٓ١قزبه ،رقطٚ ٜ١رّٕ١خ اٌّغزّؼبد اٌغل٠لح ا ٟعّٛٙه٠خ ِٖو ،هٍبٌخ كوزٛهاٖ ِْٕٛهح ،وٍ١خ إٌٙلٍخ ،عبِؼخ اٌمب٘وح ،
.2000
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خاتمة
كنرت ااجزائر عدة إ فااءات ادء ايفلءؿ اارق ا
ع ر يكنءر اء يحيء قكء كاعداد فكادر شرء
د

ن ؿ ك خرع اا كاطف كءذا ا اخيدعى

ف ا ع ات عاى اخي داـ اايفاكاكجءا
ك ؤءا ا ثؿ ءذه اايواءات ف جؿ

ي

ركرة يكظءؼ اايفاكاكجءا ااحدءث كاخيغبلارا

ا خاءرة اال ر اارق ع كجلؿ ااجزائر ييكجه احك اافيكحات االا ء ااحدءث

ف يفرات كا داعات

اايع اـ يحدث يغءء ار عاى حاجات اافرد نحخب

ؿ ا يد يأثءرءا إاى يغءءر خااءب ااحءاة عاد

طه ع اا خيجدات االا ء ااحدءث

ا د ؿ عاى حءاة اإلاخاف يغءء ار جذرءا

اإلاخاف ك

ك شركع اإلدارة اارق ء شأاه شأف م شركع ك راا ج آ ر ءحياج إاى يرءئ اا ءئ اا ااخ

كاا كايء اط ءل اال ؿ فع ءيـ يحوءؽ اااجاح كاايفكؽ كاخيغبلؿ ااكقت كاا اؿ كااجرد .

 6استنتاجات وتوصيات :

ح يفلءؿ اارق ا نع اإلدارة اا حاء
اا ود

اؤلنراد ا

يرقءيرا إاى

اا د

ركرءا كذاؾ ق د يحخءف اا د

اال ك ء

ف يحدم رق ا ااج اعات اا حاء نع ااجزائر ء وى رءااا حوءوءا نع خ ءؿ

اؼ اا ؤخخات اا يطكرة ااوادرة عاى يودءـ

د ات ن ؿ اا كاطاءف كيحخءف

اال ك ء كاايكا ؿ اا اشر لرـ كيفلءؿ شارفيرـ ف ا يلد خأا اارق ا

ف كاكء

اا ؤخخات اال ك ء إال ف ءااؾ نجكة ءف ااط كح كااكاقع اياشءط إخرا ايرا نع يحخءف اا د ات
ف جااب كحدات اإلدارة اا حاء اايع يلااع عدة شافؿ حاات دكف يحوءؽ األءداؼ اا رخك
عاى غرار يلدد األجرزة اارقا ء اكحدات اإلدارة اا حاء خكال ف ق ؿ ااخاطات اايافءذء
اايشرءلء كااو ائء عاى اا خيكءءف اا رفزم كاا حاع كءذا اايلدد نع جرزة ااياظءـ كاارقا ءحد
ف اخيوبلؿ كحدات اإلدارة اا حاء نع إدارة شؤكارا كاخي داـ كاردءا نع يحخءف اا د

اال ك ء

كيلد اايفاف اا اءظ اايجرءزات كعجز اإلدارة اا حاء عف يكانر اا كارد اا ااء عائوا

اـ يافءذ ططرا كخءاخايرا ألف * كاكء اعي اد اارق ا ءيطاب كارد ااءا

ءرانؽ ذاؾ

يأطءر اافكادر اا شرء اابلز اذاؾ .
يط ءؽ اظـ اإلدارة ااحدءث اا لي دة عاى ر جءات يحوؽ اايفا ؿ ءف جزال

*ييءح اارق ا نر

ااكاحدة

كنلااءات اا اظ

ا ء اع اايااقض ءارا كءحوؽ اخيف اؿ يطا ات دال عااع ااجكدة

كااففالة.
*ف ا ف ااجزائر عاى غرار فؿ دكؿ االااـ يخلى إلرخال اظاـ ال رفزم ااج اعات اا حاء عف
طرءؽ يفلءؿ اارق ا كاايع يجات ف بلؿ اح ااج اعات اا حاء فؿ ااكخائؿ اايع ي فارا ف
ااوءاـ

را را

ا

ك ارا ؤخخات فثر يشل ا كيدا بل ف حءث ااياظءـ ااي كءؿ كاايخءءر
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كفكارا جاال ايفاعؿ عدة قطاعات ك جرزة إدارء كءءئات اي
اح اا كاطف ألف

ااياخءؽ كاايجااس كءذا عاى حخاب

ا ءفودءا نع لض األحءاف
ياؼ اايحكالت اايع عرنرا ااياظءـ

اإلدارم كاااظاـ ااوااكاع ااج اعات اا حاء نع ااجزائر جالت خاءرة اا يطا ات اا يجددة ايا ء
حاجات اا كاطاءف كيحخءف اا د

اال ك ء .

* كاكء يطكءر اايلا ؿ ءف ااجر اإلدارء كج ركر اا يلا اءف لرا كيي

ف فذاؾ يطكءر

ف ااحء

ك ءف اا اظ ات

ا اط اايلا ؿ كاالبلقات ءف جزال اا اظ
ف ااحء

كااجرات اإلدارء

ذايرا ك قخا را اادا اء

رل.

* اايحكؿ ف اإلدارة اايواءدء إاى اإلدارة األفثر يطك ار اءس نوط خاخرا ااحاخ ات كش ف االايرات
ائلدارة ااحدءث

كش فات االي االت كغءرءا ف ااجكااب اافاء رغـ فكارا عاا ر خاخء ك ر

كافارا نع اادرج األكاى ق ء إدارء يلي د عاى نفر إدارم يطكر كقءادات إدارء كاعء
يخيردؼ اايطكءر كيخااده كيدع ه فؿ قكة اغرض يحوءؽ

خؤكاءيرا اارئءخء

اا خيفءدءف كيحوءؽ رغ ايرـ ع االايزاـ أعاى خيكءات ااجكدة كاإليواف نع اال ؿ
* إف اايحكؿ اءس ع اء خرا

1

كءع

ؿ شاق يلي د عاى خااءب عا ء كيواءات ييطاب

د
رات

كي

ات رائدة يخيغرؽ كقيا نع اإلعداد كااي طءط ءا غع ف ييجه ااوءادات اإلدارء االاءا

اا

ر كيكنر ااوائ ءف عاءرا اإل فااءات اا ادء كاا ااء اابلز كنؽ اا وك ات اا ك لء اا وررة

نع ياؾ اا شركعات .
* ييطاب اإلدارة اإلافيركاء ففالات ك رارات ي

ك خانات عاـ جدءدة كنع ءذا اإلطار.

ن بل عف حاجيرا إاى عااكءف كظءفء

ولمواجية ىذا التحدي نقدم مجموعة من االقتراحات:

* ركرة حؿ شفا ااجااب اايواع ااذم يحياجه اإلدارات اا حاء كااذم ء وى عائوا اـ يحوءؽ
ااخءاخات اا ويرح

ا

ك ف ءذا ااجااب ءحياج غاف

-يأطءر اافكادر اا شرء كيأءءارا

كاخي داـ اظ

ااء

ا ءيبللـ ع ع اءات اارق ا

.
كي فءارـ ف اال اءات اإلدارء

إافيركاء دا ؿ اإلدارة اا حاء ع ر فا ؿ اايراب ااكطاع.

*إءجاد اء قاعدء قكء كاخل ك يفا ا ءف ج ءع ااوطاعات .
*االافياح عاى االقي اد ااجدءد ع

ركرة االخيث ار نع االا ر اا شرم عف طرءؽ اخيغبلؿ

اارخ اؿ ااففرم.
*ع را ااش ف ااكطاء ابلي االت إد اؿ اايفاكاكجءات ااجدءدة كر طرا اارق ا شيا فثؼ.
1ػ٩م ػجل اٌوىاق اٌَبٌّ ، ٟؽَ ٓ١ػجل اٌوىاق  ،ا٦كاهح اٌ٦ىزو١ٔٚخ ،كاه ٚائً ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،ػّبْ .59ٓ،2008،
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*رنع طاق ااش ف ااكطاء ابلي االت .
إافاؽ ءزااءيرا اا

*اايلجءؿ نع اخي داـ اايفاكاكجءا نع اإلدارة االا

عاى يطكءر اإلدارة

اإلافيركاء نع ااجزائر.
* ركرة اخي داـ اارق ا ايحخءف اا د
خاخءا نع خااءب ياظء را كع ارا
اا ود

اا د

اال ك ء نع ااج اعات اا حاء :يلي ر ءذه اايواء يحكال
ا ءجلارا يلءد اااظر نع فءفء خءرءا كياظء را كيفءءؼ

اا كاطاءف شفؿ اخب كنع ءذا ااخءاؽ يـ ك ع

ططا ايحوءؽ ءداؼ حددة

ي ص ااجكااب اايااء :

*اخيف اؿ اا اا اايحيء اا لاك ات .
*اشر اايط ءوات اإلافيركاء األفثر ااا اـ ع اءات ااور ا كاايشكءش
اد ج كيطكءر اا د ات اا ود

*ك ع اظـ لاك ايء

اا كاطف.

قائمة المصادر والمراجع:
 -1ااد

دكح اا ادءات كاا حاءات نع ظؿ األدكار ااجدءدة ااحفك

ااواءرة اا اظ

 -2خلءدم شءت اادكر اايا كم ااج اعات اا حاء نع ااجزائر عاى
اشكرة( جا ل جبلاع ااءا س خءدم ال اس .2017/2016

 -3ع د ااوادر عءاف
االا

" طركح

االجي اعء

ود

"يحدءات اإلدارة اإلافيركاء

كل اايلددء ااخءاخء ( طركح دفيكراه

نع ااجزائر

دراخ

ااءؿ شرادة اادفيكراه ؿ ـ د نع عاـ االجي اع ي

فاء االاكـ اإلاخااء كاالجي اعء

جا ل خفرة .2016/2015

 -4عبلل ع د اارزاؽ ااخاا ع حخءف ع د اارزاؽ  :اإلدارة اإلافيركاء
 -5ح د خلداكم االفاخات يط ءؽ اظاـ ااحفك

االر ء اايا ء .2009

خكخءكاكجء

ادء

اافااءيكس

ص :إدارة كع ؿ قخـ االاكـ

دار كائؿ اااشر كاايكزءع ع اف .2008

اإلافيركاء عاى دال اا رانؽ اال ك ء

ذفرة ود

ااءؿ

شرادة اا اجخيءر نع عاكـ اايخءءر نرع إدارة ع اؿ فاء االاكـ االقي ادء كعاكـ اايخءءر جا ل ااجزائر
.2009/2008

 -6ح د نيح اهلل اا طءب
.1996

 -7ح د عاع اا بلءا

حع حرـ االيجاءات اا لا رة نع ااحفـ اا حاع

اإلدارة اا حاء كيط ءوايرا نع فؿ ف األردف ك رءطااءا كنراخا ك

وارا ( دار ااثوان اااشر كاايكزءع ط 1 2009ص.152

 -8ءشاـ ءف

ااواءرة دار ااار

يار ي طءط كيا ء اا جي لات ااجدءدة نع ج ركرء

جا ل ااواءرة .2000

 -9عبلل ع د اارزاؽ ااخاا ع حخءف ع د اارزاؽ اإلدارة اإلافيركاء
ص.59
412

االر ء

ر (دراخ يحاءاء

ر رخاا دفيكراه اشكرة فاء اارادخ
دار كائؿ اااشر كاايكزءع ع اف 2008
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التناول االعالمي لقضايا التوعية الصحية من خالل البرامج الصحية
إلذاعة البويرة المحمية

)2017 -2016( دراسة مسحية تحميمية لبرامج صحية خالل الفترة
Media coverage of health awareness issues
through the health programs of the local Bouira
radio station.
Analytical survey of health programs during the
period (2016 - 2017).

3  جامعة الجزائر:فتيحة أمرار

:الممخص
دراخ فءفء يااكؿ

ءردؼ ءذا اا حث إاى يخاءط اا كل عاى فاا ااو اءا اا حء نع اذاع اا كءرة اا حاء

كقد يك ؿ اا حث ااى ف ق اءا اايكعء اا حء نع إذاع اا كءرة اا حاء

إذاع اا كءرة اا حاء او اءا اا ح

اـ يحظى االءي اـ افخه ااذم يحظى ه اال ار ثبل كءؤفد ذاؾ اارا ش ااز اع ااو ءر جدا ف ا اف اايغطء
اداؾ ءجب اح

حء خطحء

ف اايحاءؿ ك اايفخءر ءؤفد اف اإلذاع يخلى ايودءـ لاك ات

اال ارء اا ااء

.ااو اءا اا حء ااز ف اافانع كاخي داـ قكااب إذاعء يحاءاء فاايحوءوات
. االذاع اا حاء

 اايااكؿ اإلعبل ع اايكعء اا حء:الكممات المفتاحية

Abstract:
This study sheds light on the status of health issues in the local Bouira radio station to
study how the local Bouira radio station tackles health issues. The research found that
the health awareness issues in the local Bouira radio station did not receive the same
attention as the news, The news coverage, which is free of analysis and interpretation,
confirms that the radio seeks to provide superficial health information, so that the health
issues should be given sufficient time, and the use of analytical radio formats such as
investigations
key words: Media coverage, health awareness, local radio.
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مقدمة:
ا

حت اايكعء اا حء ق ء ال فر ارا ع يفاقـ اال راض اايع يفيؾ اإلاخاف

ا

نع

ع راا ااحااع .ءذا كقد ءات اال حاث كاادراخات ااط ء اف لض ااخاكفءات كاالادات كاا اط
االءش اا حء ء فف اف يواؿ ف احي اؿ ا ا

ا راض

االاخاف اافثءر ف اال راض ا

ااواب كااخرطاف كاا غط كااخفر.
ف ا اف اايكعء اا حء يالب دك انر ءا ان نع يكعء اا جي ع عف فءفء ااكقاء

طرءؽ ااحث كاال ؿ عاى يغءءر ااخاكفءات كاالادات غءر اا حء ااى ا رل

اافئات نع اا جي ع ءـ افثرءـ حاج اايكعء اا حء اكقاءيرـ ف اال راض
يحياج ااى افوات اءظ

ف اال راض عف
حء كيلي ر انور
ا

ثؿ ا راض ااواب كاالخااف.

ك كخائؿ اإلعبلـ يلي ر

د ار ر ا ف

يشءر األ حاث االا ء إاى ف ءذه اا

ادر اا لاك

اا حء اغءر اا ي

ااكخائؿ االعبل ء ااوءاـ

ر

ءف حءث

ادر ء فف ف يزءد ف خيكل ااكعع اا شافؿ اا حء

عاد ااج ركر ؿ قد يخاعد نع ي اع اا ارخات اا حء ااجءدة ك يلد االذاع اا حاء
اايكعء اا حء

ياؾ اايع

كاايكعء اا حء

اايكعء عا

ا

ف احخف

ك يلد عبلق االذاع

ف ك كعات اإلعبلـ اا حع ااكقائع ااذم ءردؼ ااى اؽ كعع

حع

ككقائع عاـ.
افف افع ا ؿ ااى اؽ ج ركر كاع

كاكء عاى غرار اا ار ج اارءا ء

حءا ءجب االءي اـ إعبل ءا ااو اءا اا حء

ك ااخءاخء

ك االقي ادء

ك احرا

اذاؾ نرذه اادراخ يرفز عاى

فشؼ اءي اـ االذاع اا حاء فكارا ااكخءا االعبل ء االفثر قر ا ف ج ركرءا و اءا اايكعء
اا حء .
عاى

كل ا خ ؽ اطرح اإلشفااء اايااء  :فءؼ يـ اايااكؿ االعبل ع او اءا اايكعء اا حء

إذاع اا كءرة اا حاء ؟
ك ائلجا عاى ءذه اإلشفااء

ق اا يففءفرا إاى يخاؤالت نرعء ك ءع فاايااع:

 -1اءع عاا ر اال راز اا خيل ا نع لااج اا كا ءع اا حء ؟
 -2اءع اا كا ءع اا حء اايع يرفز نءرا إذاع اا كءرة اا حاء ؟
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 -3ا ءع ءداؼ ث اا حيكل اا حع نع إذاع اا كءرة اا حاء (يكعء
اا اظك

ا ار يطكءر

اا حء )؟
ادر اا

 -4اءع

ا ءف اا حء .

 -5ف ءك ااج ركر اا خيردؼ ف اا ار ج اا حء إلذاع اا كءرة اا حاء ؟
 -6ف ءـ ود ع اا ار ج اا حء نع إذاع اا كءرة اا حاء ؟
يا ع ء ء اادراخ
اا ءف اا ر ى اا

اا ز ا

ف ء ء اا ك كع ذايه نأء ء

ك كع اا ح اخيشفه ف االعداد

ا ءف األ راض اافياف اايع يكدم حءاة االاخاف كفذا اال راض اا لدء

ك

كااخ ب نع ذاؾ اافور ك قا ااكقاء كاوص ااكعع اا حع ااذم يالب كخائؿ اإلعبلـ

دكر ف ءر نع اشره ك ا

ف اا كاطف اا حاع ا اط يرا اه اغيه اايع

اإلذاع اا حاء ااورء

ءفر را.
اعي داا نع حؿ إشفااء اادراخ عاى اا ارج ااك فع خيلءاءف أداة يحاءؿ اا
ك كع اادراخ ءدكر حكؿ لرن فءفء

ءخيدعع يحاءؿ

ا ءف اا ار ج اا حء .

لااج إذاع اا كءرة اا حاء اا كا ءع اا حء

كقد ق اا يوخءـ اا حيكل ااى نئات ااشفؿ ك نئات اا
اا حاء او اءا اايكعء اا حء

 -2فئات تحميل المضمون:

كف الف
كءذا

كف اافشؼ عف فءفء يغطء إذاع اا كءرة

كنء ا ءاع داءؿ اايلرءفات اإلجرائء ارذه اافئات.

 1-2فئات الشكل :كءع اافئات اايع ي اؼ اا حيكل ااشفاع اا
خؤاؿ "فءؼ قءؿ"؟ كي ـ:

نئ عاا ر اإل راز :ك ي ـ نئ اكعء ااح ص اا حء

كف كءع يحاكؿ اإلجا عف

نئ اافف اإلذاعع نئ يكقءت اا ث

نئ ااز ف .
 نئ اكعء ااح ص اا حء  :ءع اافئ اايع يردؼ ااى اايلرؼ عاى اكعء ااح صاا حء إذاع اا كءرة اا حاء
ب-

كي ـ نئيءف نرعءيءف ثؿ:

نئ اكعء ااح ص ف حءث طرءو اإلعداد ( اشرة
نئ اكعء ااح ص اا حء

خجا )

ف حءث دكرء اا ث (ءك ء

خ كعء

ا ؼ

شررم).
 نئ اافف اإلذاعع :ءع اافئ اايع يردؼ ااى لرن ااوااب اإلذاعع اا خيل ؿ نع لااجاا كا ءع اا حء اايع ي ث ف إذاع اا كءرة اا حاء

كيـ يوخءـ ءذه اافئ ااى ثبلث نئات

نرعء كءع :راا ج اا ااقشات راا ج ااحدءث اا اشر راا ج ير كم.
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نئ يكقءت اا ث :كءع نئ يردؼ ااى يحدءد كقت اك نيرة إذاع ااح ص اا حء إذاع
اا كءرة اا حاء

كيـ يوخءـ ءذه اافئ ااى نئيءف نرعءيءف كء ا :اافيرة اا

احء

نيرة

ااظرءرة.
 نئ ااز ف :كاو د را ااحجـ ااز اع ااذم يخيغرقه ااح ص اا حء عءا اادراخاااخ ااحجـ اافاع ا ث اإلذاع

 2-2فئات المضمون :يدكر حكؿ

بلؿ ز ف ث ااح ص حؿ اادراخ .
كف اارخاا اإلعبل ء اا حء

ك اا لااع اايع ياوارا

ااج ركر كءع يجءب عاى خؤاؿ " اذا قءؿ"؟ ك ي ـ:

نئ ااو اءا اا حء اايع عااجيرا كرفزت عاءرا اا ار ج اا حء  :ءع نئ يردؼ

3-2-2

ااى لرن عاى اذا ءدكر حيكل ااح ص اا ءئء

م لرن اا كا ءع اا حء اايع ييااكارا

اا ار ج اا حء عءا اادراخ ك اا كا ءع اايع يرفز عاءرا كيـ يوخءـ ءذه اافئ ااى نئيءف نرعءيءف
كء ا:
نئ

-

كا ءع االحيفاؿ اارخ ع اا ااخ ات اا حء ك ي ـ نئات نرعء  :اإلعبلف عف

ااجدءد نع قطاع اا ح  ،اا كا ءع اا كخ ء .

اا كا ءع اا د ايء :كي ـ نئات نرعء كءع  :ك كع األ راض اا ايشرة ك ء ـ :رض
احجار اافاى

رض ءشاش اا فا ؿ

اا ااطء  .ك كع اا ح األخرء

رض االازالؽ ااغ ركنع نع اال كد اافورم ااح ى

كء ـ :خرطاف ااثدم عاد اا رة ياوءح االطفاؿ اار ع.

ك كع االخلانات االكاء ك ء ـ :اإلخلانات االكاء نع حكادث اا ركر.
ك كع

اايغذء اا حء ك ء ـ :ك كع ااوء

اازاج ءؿ ااف كف اافافؿ االخكد ااورن

ااغذائء ا لض اايكا ؿ(اازعير االفاءؿ

اافرفـ) .ك كع ااوء

ااغذائء ا لض اا

اافكافه ك اااحكـ(ااخاؽ ااش ادر االجاص اااء كف اافاء كايءف ااورع

ار ك

اا ريواؿ ااي ر

ااط اطـ ااثكـ ااف د) .ك كع ااح ء ااغذائء  :غذال اا رءض اافكاخيركؿ غذال اا رءض
ااخفرم غذال اا راءؽ غذال اا رة اا ر ل  .ك كع لض األ راض اا ري ط
اافكاخيركؿ ااخ ا

ااغذال:

اريفاع اا غط ااخرطاف اا أفكالت اا طءرة عاى ت اإلاخاف .ك كع

ااكج ات ااغذائء اا حء كء ـ :ااكج

ااغاء ااخفرءات ااكج اا

احء اا ثااء

ااغذائء ااخاء

اح اء جخـ االاخاف ااكج

نكائد ااكج اا

اا

احء

احء  .ك كع اار اع ااط ءلء .

 -طب اال ؿ.

 4-2-2نئ األءداؼ :ءع اافئ اايع يردؼ ااى لرن ااغرض ف عرض اا كا ءع اا حء
اايع يلااج نع ااح ص اا حء عءا اادراخ ك ياوخـ ااى :
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ثؿ ( :اال يلاد عف خ ات اال راض اايطلءـ اااواحات إجرال اافحك ات اا
اإلشلاعء

إجرال اافحص رة فؿ خا

رء ك

عدـ يااكؿ اا كاد ااغذائء اا اكث
اا حء .

 اايففؿ اا رءض ك إ بلح اا اظك االبلج. 5-2-2نئ اا

ادر اايع يلي د ف رجع اخي دت اه اا لاك ات

ادر  :يردؼ ااى لرن اا

اايع فكات حيكل ااح ص اا حء ك اايع يذفر نع اا حيكل

اافئ ااى نئات نرعء كءع:نئ اارءئات ك اا ؤخخات اارخ ء ك يي
ااح اء اا داء ) .نئ ااش
ثؿ( درال ؤخخات ط ء

ءات اافاعا نع
فكدار ط ء

لاءكف أحداث كظكاءر ط ء

اارخ ء اا ادرة عف ءءئات

ف(ك ازرة اا ح

دءرء

ياؼ جكااب ااحءاة اا حء نع اا جي ع

ياف فكزءر اا ح كاط ال

خؤكاكف) نئ

حء كيي

ف

اشرة كقد قخ ت ءذه

ائءكف نراد عادءكف ك

اؾ اا لاك ات (االح ائءات) نئ ااكثائؽ

ف :قكااءف ك راخءـ

حء

يوارءر ط ء .

 6-2-2نئ ااج ركر اا خيردؼ :كءع اافئ اايع يردؼ ااى اافشؼ عف ااج اعات اايع ءكجه
ااءرا اا حيكل ك لرن ااج اعات اايع ءيـ اايرفءز عاى

اط يرا نع إطار االءداؼ اايع ير ع

ااءرا اا كا ءع اا حء اايع ي ث .ك ياوخـ ااى نئيءف نرعء كءع :نئ ااج ركر االا

نئ

ااج ركر اا اص.

ك او د فئ ااج ركر االاـ  :فؿ نراد اا جي ع ج ءع شرائحه.

 6-2-2ا نئ ااج ركر اا اص :ناو د را لض األنراد ك ااج اعات كءع وخ

فااليع :نئ

اا ر ى اكاءال اا ر ى كاو د را اخرة اا رءض .اكاءال االطفاؿ كاو د را :اكاءا ل يبل ءذ
اا دارس اكاءال االطفاؿ اار ع .نئ اال اؿ.

نئ اا خؤكاكف(ااشرط اا اي كف اا حاءكف

اا خؤكاكف عاى اا ؤخخات اا حء ) .اافبلحكف.
 7-2-2ودـ اا ار ج اا حء  :يردؼ ااى لرن ي

ص ودـ ااح ص اا حء

ءذه اافئ ااى نئيءف نرعءيءف ء ا :نئ اا حفءكف نئ األط ال.
ا اافا ات اا فياحء اادراخ نود حددااءا ف ا ءاع:

 -3يحدءد اا فاءءـ:

 1-3اإلذاع اا حاء :
اايلرءؼ اال طبلحع:
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ءع اايع ي ث ار جرا ف جؿ
اا خاح

اط

جي ع اص حدكد ءلءش نكؽ رض حدكدة

جي ع يجااس ف ااااحء االقي ادء ك االجي اعء كااثوانء ءذا اا جي ع ءشفؿ ءئ

يجااخ اارغـ ف كجكد نركؽ ءف نراد اا جي ع ااكاحد نرع ييفاعؿ ع ءذا اا جي ع يأ ذ اه
كيلطءه

يودـ اه اا د ات اايع ءك حاج ااءه نااج ركر اا خيردؼ افؿ إذاع

ءذا اا جي ع اا حاع فأف ءفكف خفاف قرء كاحدة ك دءا
ك يجااخ

حاء ءـ نراد

غءرة ك دف

كقد يفكف دءا ف ءرة.1

غءرة يوار

اايلرءؼ اإلجرائع
اإلذاع اا حاء جراز إعبل ع ء دـ جي لا حاءا كاو د را نع ءذه اادراخ إذاع اا كءرة
ياف ردؼ د

لاى ف اإلذاع اا حاء كخءا يخي دـ ألغراض اجي اعء

اا كاطف اا حاع

اا كءرة ك ك رداس ك يا ء حاجايرـ اا ياف .
 2-3اايكعء اا حء :
اايلرءؼ اال طبلحع:
ءو د را ع اء يلاءـ ااااس عادات

حء خاء

كخاكؾ

ا ذ األنفار كااليجاءات اا حء اا اطئ كاخي داارا خاكؾ

حع جدءد ك خاعديرـ عاى

حع خاءـ اخي داـ كخائؿ االي اؿ

ااج اءءرم ك ءع فذاؾ "عاـ كنف اه يأثءر عاى رغ ات كخاكفءات األنراد نع اا جي ع ف بلؿ

إفخا رـ ااوكة الي اذ ق اررات يجاه

حيرـ.2

اايلرءؼ االجرائع:
ءو د را ع اء يلاءـ اا كاطف عادات

حء خاء

كخاكؾ

االنفار كااليجاءات اا حء اا اطئ كاخي داارا خاكؾ
اا كاطف كيحذءره ف
كااكقاء اا ا ثو

حع جدءد ك خاعديه عاى ا ذ

حع خاءـ

اطر األك ئ كاأل راض اايع يردد اإلاخااء

ك اؽ كعع

حع ادل

كير ءيه عاى ااوءـ اا حء

ف عوءدة جي له كط ءل ثوانيه كذاؾ ف بلؿ ار ج

حء ي ث ع ر االذاع

اا كءرة اا حاء .
3-3-3اايااكؿ االعبل ع :
اايلرءؼ اال طبلحع:
ءع ع اء ااح كؿ عاى ءااات ك يفا ءؿ حدث لءف كاا لاك ات اا يلاو

ه كاالحاط

أخ ا ه ك فاف كقكعه ك اخ ال اا شيرفءف نءه كفءؼ ك يى كقع كا ءز ذاؾ ف اا لاك ات اايع
 -1ػجل اٌّغ١ل ّىو:ٞا٦ػ َ٩اٌّؾٍ ٟاٛٙ ٟم ِزغ١واد اٌؼٖو ،كاه اٌفىو اٌؼوثِٖ ، ٟو  .20:ٓ ،1 ٛ ،2007 ،
 -2اؽّل ٚه٠بٗ:اٌّوالت اٌٖؾ ٟا ٟا٤هكْ ِٙبِٗ ٚٚاعجبرٗ ،كاه اٌّزٕجٌٍْٕ ٟو ،.اهثل.19:ٓ ،2006،
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يجلؿ ااحدث اافا اا وك ات كاالاا ر اايع يجلاه
ااحدث إاى

ااحا اااشر ناايغطء ءع اايع يحكؿ

ر ءخيحؽ اااشر.

ءيحدد اايااكؿ االعبل ع ااو اءا كاا شفبلت اا ياف اا لاع ااذم ءشءر ااى فؿ ف اا كاقؼ
كااطرءو كاالءداؼ.
كايجاءايرا احكءا ك ج كع االنفار

كاا كقؼ ءلفخه حجـ اءي اـ اجرزة االعبلـ ااو ء

كااي كرات اايع يحاكؿ طرحرا حكارا كءحدد ءذا اا كقؼ يغءرات عدءدة ف اء را ك لء اجرزة
االعبلـ نع اا جي ع كعبلقيرا اا اال ااخءاخع كاالجي اعع كرؤء ااوائ ءف االي اؿ نع
اا ؤخخات االعبل ء إزال ااو ء

ك ع اايااكؿ ك دل نر رـ ادكرءـ ك عبلقيرـ اا ؤخخ اايع

ءل اكف را ك ي كرءـ ااج ركر ااذءف ءيكجركف ااءه...اات.1

ا ا طرءو اايااكؿ نيشءر ااى ج كع االخااءب اافاء اا ي ل نع اايغطء االعبل ء ارذه
ااو ء اك ياؾ ك ءريـ اا حث ءاا جكااب عدءدة ارا ااوكااب االذاعء اا خي د
اا لي دة ف طرؼ ااكخءا االعبل ء
طرءو اايااكؿ ع اء ا راج اا

ك اايل ءرات اااغكء اا خي د

كف االعبل ع حكؿ ااو ء

ك اا

ادر

...اات .ا ي ار يلاع

ك ااشفؿ ااذم ظرر ه ع ر

كجات اارادءك.
ك ييفاكت اءداؼ اايااكؿ نود ءوي ر ااردؼ عاى جرد االحاط ك اا بلغ ك اال ؿ عاى رنع
خيكل اا لارؼ ك ااكعع رذه ااو اءا اك ااخلع ايغءءر االيجاءات ك يلدءؿ اا كاقؼ ك
ااي كرات ادل ااج ركر حكارا ك قد ءا ب ءدؼ اايااكؿ االعبل ع عاى ع اءات اايدعءـ ك
يكنءر اادعـ كاا خاادة ا ا ءك قائـ ف انفار ك ي كرات ادل ااج ركر اا ياوع كا د

ااح

لءا .
اايلرءؼ اإلجرائع:
اايااكؿ االعبل ع :ءك ع اء ااح كؿ عاى اا لاك ات اا يلاو
عر را كيودء را كءدنرا ك كقؼ اذاع اا كءرة اا حاء

 -4اكاع اا كا ءع اا حء :

 1-4اا كا ءع االعيءادء  :كي ثؿ

اا كا ءع اا حء ك طرءو

ارا.

ياؼ اا كا ءع االادء كاايع ال ي ياؾ لااجيرا ء رءااات

كال ييجاكز حدكد ااكظءف اإل ارء اا حي  .ف ا اارا غءر ري ط اا ركرة لا ؿ اآلاء م اءخت
يواد

ييكقؼ راـ اا حفع ءاا عاى اوؿ األ ار كءع خاخا لارؼ ك لاك ات ط ء

-1ابهٚق أث ٛى٠ل:آ اٌقجو اٌٖؾف ، ، ٟػبٌُ اٌىزت(،ك َ ْ)..125:ٓ ،4ٛ،2000 ،
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ي اؼ اا

ا ءف كاا لطءات اا لااج نع اا واالت اا حء حخب ااكظءف اا رجلء اا رء ا

نءرا إاى ج كع
-

حدكدة ف اا كا ءع.

1

اإلعبلـ اا ؤخخايع  :ي يار ءذه اا كا ءع اايرفءز عاى اشاطات ك ار اا ؤخخات

اا حء ااط ء كاإلدارء

رافز اا حث ااط ع فاءات ااطب اا رانؽ االخيشفائء كادارات كنركع

ااك اء  .ييا ص راـ اا حفع نع األخاس ءاا عاى يغطء نلاارا كاشاطات ك لااج رخائارا
االي ااء ككثائورا.
-

إعبلف ايائج اا حكث .
يا ل اارءئ ااط ء .

يغطء اايظاءرات االا ء .
يغطء ار ج اايكعء .
ي خءط واالت عا ء .
شرح ق اررات ااك اء اا حء .
اإلعبلـ اا ااخ ايع: 2
ءدؿ ااي

ءص كاايرخءـ ارذه اا ااخ ات عاى األكاكء اايع يكاءرا ااخاطات ااكطاء

كاا اظ ات اادكاء اا ح

ف عا

كافئات اا ر ى

األعءاد ااكطاء كاادكاء افئات اا ر ى
يخ ح ءذه اا ااخ ات اادكرء يكنءر ج كع

االحيفاؿ اارخ ع اا ااخ ات.

ا

ف

ا

 .كءذا ا ءيجاى نع

اا ز اءف ارـ كااي

ات ااط ء .

ف اا كا ءع ااركيءاء .

اإلعبلف عف ااجدءد .
اشاطات ااحرفات ااج لكء .
اا كا ءع اا كخ ء .
اا كا ءع اا د ايء
يجدر اإلشارة إاى ف ءذه اا كا ءع اءخت ايودءـ االخيشارة االبلجء كاا ا نوط اايكجءه كااير ء

اا حء ءـ ءذه اا كا ءع.

-1أك٠ت ،فٛٚه:ا٦ػ َ٩اٌّزقٖٔ ،اٌّىزجخ ا٦ػ١ِ٩خ ،كِْك30:ٓ ،2003 ،
- Pierru F.)2004(,«Lafabriquedespalmarès.Genèsed’unsecteurd’actionpubliqueetrenouvellementd’ungenre
journalistique : les palmarès hospitaliers », dans J.-B. Legavre(dir), La presse écrite : objets délaissés, Paris :
L’Harmattan,pp.247-270
2
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اارشاق اااخكء .
األ راض اا ايشرة.
اإلشرار اا واع .
ك كعات اا ح األخرء .
ااطب اا دءؿ.
اطر اايط ءب.
 -5اا اط اا ار ج االذاعء كاايافزءكاء اا خي د
اا احثكف اا اط اا ار ج اا حء اا خي د

نع االذاع كاايافزءكف إاى ا ءاع

 1-5ااد ار ا االذاعء كاايافزءكاء :يلرؼ ااد ار ا االذاعء
يطا ات ااكخءا االعبل ء
حءث

بلحء ق

نع االي اؿ كاالعبلـ اا حع

اؼ

اارا خرحء يـ يفءءؼ عاا رءا ع

ف رادءك كيافزءكف كعاى اارغـ ف ا يبلؼ ااي ثءاء اايافزءكاء

ف

را عف ياؾ اافءاـ ااخءا ائع اك ااي ثءاء االذاعء إال اارا ج ءلا ءجب اف

يحيكم عاى فءدة كحكار ك ش

ءات ك اف ااي ثءاء اايافزءكاء اقرب ااى اافءاـ اه ااى

ااي ثءاءات اإلذاعء كذاؾ إلشراؼ االدارة االذاعء اايع يحدد اءداؼ ار جرا عاى فبل ااكخءايءف

ااخ لء كاا رئء .
ك يلي ر ااد ار ا نع اارادءك ك اايافزءكف قكة ؤثرة جدا نع اايلاءـ االاـ ناا خاخبلت ك ااخبلخؿ
ااد ار ء اايع ييااكؿ ش

ءات شل ء

لض اادكؿ ااد ار ا االذاعء ك اايافزءكاء

اا خي لءف.

شركرة ء فف ف يخي دـ نع فؿ اكاع اايلاءـ ك يخي دـ
رارة كايواف ك ءفكف ارا يأثءر ف ءر عاى اا شاءدءف ك

 2-5اا جا االذاعء  :ف ا رز اخي دا ات كخائؿ االعبلـ نع االذاع ك اايافزءكف نع اا جاؿ
اا حع اا جا االذاعء ك ياوخـ ااى االقخاـ اايااء :
 اا جا االذاعء ذات اا ك كع ااكاحد :ك يلااج ءذه اا جاااط ءلء ك االاخااء ك اا حء ك ااوااكاء ك اازراعء

االا

ااج ركر إال نع حاالت اخيثاائء

كااش اب اإل ان ااى عا

ا

ك كعا لءاا

ا ا االاكـ

ك ء اطب ءذا اااكع ف اا جبلت

نااه ءودـ اج اعات لءا فاا زارعءف كاال اؿ

ااج ركر.

 -اا جا اا ا

 :نرذه اا جا ءجب اف ييفؽ

نإذا فاات ا

اا رة ك ااش اب ك اال اؿ ك اا زارعءف نبل د ف يرفءزءا ك يااكارا اا لااج

ا ك كعات يرـ ءذه ااج اعات.
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 اا جا اا ياكع  :كءع اا جا اايع يردؼ ااى اايرنءه ك اايخاءكي يار ك كعات ياكع

فثر ف اال ار ك اايثوءؼ

ك ع ذاؾ نرع ال ي اك ف ااردؼ ك يلي د اافا

اا فءف ك اارشءو

ك اا خاء ك االقااع اافاع.
 اا جا اال ارء  :ك ييااكؿ اال ار ك االحداث اا ياف ك ياجأ إاى اافاكف االعبل ء كاا حفءك االذاعء فاايحوءؽ االذاعع ك اايلاءؽ ك اا وا ا ك ااحدءث اا حفع ك ااحدءث اا يل ؽ نع
اايغطء اال ارء ك يفخءر لاى ك غزل االحداث ك خاعدة ج ركر اا خي لءف ك اا شاءدءف نع
يفكءف آرائرـ ككجرات اظرءـ اإل ان ااى رخـ طكط اا خيو ؿ ك اايا ؤ األحداث اا خيو اء .

 3-5اا ار ج ااكثائوء نع اا جاؿ اا حع :

اا ار ج ااكثائوء اايا كء يرجع اء ءيرا خ ب قءا را كظءفيع اال ار ك اايثوءؼ إذ اارا ي فع
ااحوءو عاى ار جرا ف جر كي رد ااطرءؽ اا ار ج اايلاء ء

اف اا راا ج اايخجءاع ءلي د عاى

يحاءؿ اا ا ع ك عرض جكااب ااحا ر ك اايا ؤ اا خيو ؿ ك ييلدد ك كعات اا ار ج

اايخجءاء

يااكا اا لااج

ك كعات ثؿ ياكث اا ءئ ك االاؼ االخرم ك جرائـ ااويؿ ك ق اءا

اا ح ك االاجاب ك ياظءـ االخرة ك اال راض اافياف ك ااك ائء
دي عف  15دقءو ك ال يزءد عف خاع

نرذا اا راا ج اايخجءاع ال يوؿ

ك ف ءاا ناف اا راا ج اايخجءاع ءك راا ج يثوءفع

اادرج االكاى.

 4-5ار ج اا اكعات:
يلرؼ ار ج اا اكعات ك ار ج اايرنءه اارا شفؿ ف اشفاؿ االاياج اافاع االذاعع كاايافزءكاع
حءث يي

ف نورات كخءوء كغاائء كنفاءء اافا

اارشءو كاا فءف ك االخيل ار ات ك اا شاءد

ااي ثءاء ك اا كاقؼ اا احف إاى جااب ناكف ااشلر ك اازجؿ ك ااركءات.
ءذا ك يج ع ار ج اا اكعات ءف عاا ر

كاايلاءؽ.

رل اء را ااحكار ك اا وا بلت ك اا كاكاكج

 5-5ار ج اا ااقشات:
 اا ااقش حكؿ اا ائدة اا خيدءرة :كءع افثر اا ااقشات شءكعا كءطاؽ عاءرا ااادكة اا خيدءرةكءوكـ ءذا اااكع ف اا ااقشات عاى اخي ان عدد ف ااش

ءات ذكم االبلق

ك كع اااواش

حكؿ ائدة خيدءرة نع كقؼ ءي اداكف االنفار ك اآلرال حكؿ ك كع ءرـ ج ركر اا خي لءف ك

اا شاءدءف.
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ب -اا ااقش ااج اعء  :حءث يلي ر اا ااقش ااج اعء نع اارادءك ك اايافزءكف إحدل االشفاؿ
االذاعء اايع يريـ وطاع لءف ف ااج اءءر ثؿ قطاع اا ح

ك اايلاءـ ك ء فف كاخطيرا

ااك كؿ ااى لاك ات ك ايائج ك كعء ألءداؼ ذايء ذات نائدة شيرف .
 اا ااقشات االنوءااش

ك ااقش اا كاجر :ك ءلي د ءذا ااشفؿ عاى اخي ان كيودءـ عدد ف
لءا ك ق ء يرـ ااج ركر.

ءات اايع ادءرا حاكؿ كاقلء قا ا اايط ءؽ ا شفا

 اا ااظرة :حءث ءيااظر طرناف يااق اف. -ار ج ااحكار ااج اءءرم :ك ءع اايع ءشيرؾ نءرا ااج ركر

لاى ف ءوكـ ج ركر ااح كر

دكر اءجا ع نع اا راا ج نءفكف جزلا اخاخءا نع اديه نأنراد ااج ركر ءشارفكف شارف نلاء

نرـ ءيفا كف ك ءيااقشكف ك ءؤدكف ام اكف ف ام نورة ف نورات اا ار ج.
 -6ءداؼ االعبلـ اا حع:
افع ايحدث عف اءداؼ االعبلـ اا حع ءجب ف الرؼ اكال اف ءااؾ ثبلث اكاع ف اإلعبلـ
اا حع كافؿ اكع ءدانه.

 1-6االعبلـ ااكقائع:

االعبلـ ااكقائع ءردؼ ااى يزكءد ااج ركر اا لاك ات االخاخء عف اال راض اايع ء فف يجا را
كاشاع اايدا ءر ااكقائء اايااء :
 اال يلاد عف خ ات اال راض فاال يبلط اا -اايطلءـ اا

كؿ ك اااواحات.

 -االءي اـ اااظان االا

ك ااش

ا ءف ك اخيل اؿ دكايرـ.

ء.

 عدـ االنراط اا شرك ات اافحكاء ؿ اال يلاد عارا. اال يلاد عف اا كاد اا درة ك اايد ءف.-

عدـ يااكؿ اا كاد ااغذائء اا اكث .

اجرال اافحك ات اا
اال يلاد عف اادءكف

رء ك االشلاعء

ك اافحص رة نع ااخا .

االءي اـ اظان اا ءئ .

االعبلـ ااكقائع نع رحايه االكاى (ق ؿ اايشار اا رض) ءيكاى ر
اا رحا ااثااء نرع ا لد اايشار اال ا

يا ءه ااج اءءر

ا نع

اا رض ك ءردؼ ءاا ااى يوكءـ ااخاكؾ اا شرم ا اع

اايشار االدكل.
 2-6االعبلـ اادكائع :ءريـ يكعء ااج اءءر ااوكاعد االخاخء ايااكؿ اادكال كءش ؿ حكرءف:
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اعبلـ كجه ااى اا ءداع.
إعبلـ كجه ااى اا رءض.
 3-6االعبلـ اا ءئع :االعبلـ اا ءئع ءك نرع ف نركع االعبلـ اا حع ءردؼ اادرج االخاس
ك اايلرءؼ

ااى ح اء اا ءئ

حء

فكاات ك كف كاردءا ا اؽ ءئ

ااء

ف اال راض

كايحوءؽ ااحءاة اا حء اافرد ك اا جي ع.
اا

-7

ادر اا حء :

يياكع اا

اا

ادر اا حء

ودر ياكع اا جاؿ كاا ك كع كااحدث اا حع .كء فف ح ر

ادر نع اافئات اارئءخء اايااء :

-

اايع يلد رجلء

اارءئات كاا ؤخخات اارخ ء كاا ا

لي دة اايغطء اإلعبل ء اج ءع

جكااب اا جاؿ اا حع.
 -ااش

ءات اافاعا نع

احثكف

ياؼ جكااب ااحءاة اا حء نع اا جي ع ( عا ال

درال ؤخخات ط ء

يرعكف
ياف

خيث ركف نع اا جاؿ ااط ع فكادر ط ء

عادءكف لاءكف أحداث كظكاءر ط ء ...اات).
-

نع

رافز اا حكث االا ء اا ي

ياؼ ااجكااب اا يلاو

اكؾ اا لاك ات االا

 اا كاقع اإلافيركاء اا ي -اا

ادر اإلعبل ء االا

ك اا ي

.

.

نع اا جاؿ ااط ع.

(كفاالت ا ال ك حؼ ك جبلت كاذاعات ك حطات يافزءكاء (

 -األنراد االادءكف.

ءذه ااشرءح ااكاخل كاا ياكع

يودءـ يغطء إعبل ء يخيجءب اا

ف اا

ادر اا يكنرة كاا ياح

اا
-

ييءح اا حفع اا حع

ائص اا ي ءزة اا جاؿ كاا ك كع كااحدث كااج ركر

اا حع .ك ءخيدعع ذاؾ كجكد فادر إعبل ع
-8

ااحءاة اا حء نع

اا جي ع.

 اااشرات ك اايوارءر كاادكرءات ااط ء اا ي-

نراد

حع ؤءؿ كقادر عاى االخيفادة ف ءذه

ادر ايودءـ اايغطء اا طاك .

ج ركر اإلعبلـ اا حع :ءي ءز ج ركر اإلعبلـ اا حع اا
ءي ءز ج ركر كخائؿ اإلعبلـ اا حع ااج اءءرء (

ائص اايااء :

حؼ ك جبلت عا

ار ج إذاعء

كيافزءكاء ) أاه ج ركر كاخع كعرءض كء ياؾ قد انر ف ء انر ف ااياكع كاال يبلؼ كعدـ اايجااس

كنوان اا يغءرات اادء غرانء اا لركن .
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-

(طب ءادخ

كءي ءز ج ركر كخائؿ اإلعبلـ اا حع اا ي

ءادخ ط ء

ءدا

حكث فادء ء ...اات) أاه ج ركر اكعع كا كم ك حدد ك لركؼ خافان.

-

كء ياؾ

ك شفؿ عاـ ء فف ااوكؿ إف ج ركر اإلعبلـ اا حع يلاـ ك لاع اا خأا اا حء
كادءه حاجات إعبل ء

رة اي ااء

بلؿ يلر ه

حء ءخلى إاى إش اعرا ف

ائلعبلـ اا حع.
-

إف ف شأف اا

ائص ااخا و ااج ركر اا حع ف يجلؿ ءذا ااج ركر ء ياؾ كقفان

اودءان قكءان ف اارخائؿ اإلعبل ء اا حء اايع ءيلرض ارا.

-

ءي يع ج ركر اإلعبلـ اا حع ودر ف ااث ات كاالخي اررء

كءذا ا ءجلؿ درج ااكالل

ااكخءا كاارخاا كحيى اافايب ريفل اخ ءان طاا ا يـ االخيجا ا يطا ايه كاش اع حاجايه.
-

ءي ءز يلرض ج ركر اإلعبلـ اا حع اارخائؿ اإلعبل ء اا حء

أاه يلرض غائع

ف ااج ركر ءك ااذم

كع ىر ءان .ك ءذا ءلكد إاى حوءو
كق دم-ع دم كاءس يلر ان عفكءان ى
ء حث عف اارخاا كءخلى ااك كؿ إاءرا اءحوؽ ءدنان ا ك اءش ع حاج إعبل ء

ا .ك ءذا ا

ءفخر حوءو ف ءذا اااكع ف اايلرض ءحوؽ ق ى قدر ف االءي اـ كاايفرغ كاايرفءز ك اايااع

اا ودرة عاى اافرـ كاالخيءلاب.
فءؼ االفخت ءذه اا

ائص عاى اايحرءر نع اإلعبلـ اا حع؟

-

ياكع ااج ركر كايخاعه نرض ياكعان نع فردات اا اظك

-

كنر ت ا ء ف ااج ركر اكعع كا كم خيكل ريفلان ف اا لااج

ا يءار اا ك كعات ك خااءب اا لااج

اإلعبل ء اا حء

كطرؽ االرض كاايودءـ.

كياكعان نع

ك خيكل لءاان

ف اافادر اإلعبل ع ك خيكل لءاان ف اايغطء ذات ااطا ع اايفخءرم كاالخيو ائع.

-

ف ا نر ت حوءو ف ااج ركر لاع ك طاع

ركرة اا لااج اايفا اء كااخءاقء خكال

ااحدث اا حع ك ااظاءرة اا حء .
-

ا حوءو ف ج ركر اإلعبلـ اا حع ء ياؾ كقفان اودءان قكءان ف اارخائؿ اايع ءيلرض ارا

-

لركؼ خاف نا.

نود نر ت ي

ءـ رخائؿ إعبل ء

حء

يودـ إ ان

اإلعبلـ االاـ ءك ااذم ء اع ج ركره

ك افف ك خ ب اا

لرنء ك نفرء ك خاكفء اا ياوع.

ا اإلعبلـ اا ي

ائص ااخا و ارذا ااج ركر ء

ص نرك غاا ان

ح ف اا طأ انيراض ااجذا ه ككالئه كذاؾ

خ ب فثرة ااكخائؿ كياكعرا كاريفاع حدة اا اانخ نء ا ءارا .كاذاؾ ال د ف يودءـ يغطء
إعبل ء يخيجءب ا

ائص ج ركر اإلعبلـ اا حع كيش ع حاجايه اإلعبل ء  .ءذا اااكع ف

اايغطء قادر عاى جذب ااج ركر كااحفاظ عاءه كيحوءؽ كالئه ااكخءا .
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ك نر ت حوءو

-

إعبل ء

ف اايلرض ائلعبلـ اا حع غائع كق دم

لءدة عف اايغطء اإلعبل ء االادء

األحداث اا يبلحو

كاا

اايع ييخـ ااخرع

ركرة يودءـ لااج

كر ا ااخطحء

كع احرفيرا .كيودءـ يغطء يخيجءب ا

كااارث كرال

ائص اا جاؿ ك اا ك كع ك

ااحدث كااج ركر اا حع م يغطء يي ءز ش كاءيرا كع ورا ك يفا ارا.
الكادر اإلعالمي الصحي المتميز:

-9

حع ي

ص قادر عاى ف

يؤفد اا ارخ اإلعبل ء

ركرة كجكد فادر إعبل ع

ءودـ رخائؿ إعبل ء يخيجءب ا يطا ات اا جاؿ اا حع كيبلئـ

ائص اا ك كع

اا حع كييااخب ع خياز ات ااحدث اا حع كيخيطءع إش اع حاجات ج ركر
اإلعبلـ اا حع.
نإذا ا فاف اا جاؿ اا حع عاى ءذا ااودر ف ااياكع كااليخاع كاا ك كع اا حع عاى ءذا
ااودر ف اايشا ؾ كاايلوءد كااحدث اا حع عاى ءذا ااودر ف اا
عاى ءذا ااودر ف اااكعء كااا كء كفثرة ااحاجات كياكعرا

االادم -االاـ اـ ءلد قاد انر عاى يودءـ يغطء إعبل ء يخيجءب ا
اا يص كاا ي ءز .كذاؾ ألف اايغطء اإلعبل ء االادء -االا

اا

ك ء

كااج ركر اا حع

ات ف اا ؤفد ف اا حفع
ائص ءذا اا جاؿ اإلعبل ع

اايواءدء -

ا يي ءز ه ف

كع احرف األحداث كيخارعرا ك ف اايااكؿ ااخطحع ااظكاءر كاألز ات نودت رر كجكدءا

اخ ءف خاخءءف
اا حء

كار ا :عجزءا عف يودءـ رؤء

كا طرارءا ايودءـ رؤء ااق

االادء -االا

ك شكء

يفا ا

كشا ا

كع ءو ا لطءات ااحءاة

كخطحء  .كثااءر ا :ف ءذه اا لااج اإلعبل ء

ال يخيطءع يا ء حاجات ج ركر اكعع كا كم كاودم األ ر ااذم دل إاى خارة

ءذا ااج ركر.
يأخءخان عاى ا يودـ اؤفد حوءو
حء

ي

ف اإلعبلـ اا حع اا ي

قادرة عاى نرـ لطءات اا جاالت اا ياف

إعبل ءان أخااءب يخيجءب ا
اإلعبل ء اايع يخي د را.

ص حاج إاى فكادر إعبل ء
ف ااحءاة اا حء

ائص حداثرا ك ك كعايرا كج اءءرءا ك ا

ك لااجيرا

ائص ااكخائؿ

ك ءجب ف ييكنر نع ءذه اافكادر ااشرطءف اايااءءف:
 اافرـ اال ءؽ كااشا ؿ ا لطءات كاقع ااحءاة اا حءكيطكرات ك ز ات كقكل ك

ااح...اات.
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 ا يبلؾ رارات إعبل ءا

اا

حء

يطكرة فانء ايودءـ لااج إعبل ء

يخيجءب

ي

ائص اإلعبلـ اا حع اا ي ءز ( جاالن كحدثان ك ك كعان كج رك انر) ف ا يخيجءب
ائص اا ي ءزة اكخائؿ اإلعبلـ ااج اءءرم اا ي ءزة.

 -10تحميل محتوى البرامج الصحية:
يك ااا ف
اا حاء

بلؿ يحاءااا ا

ا ءف اا ار ج اا حء اايع ثت ف إذاع اا كءرة

بلؿ ااش ف اا ار جء االادء اا كخـ 2016ـ2017-ـ ك اايع ش ات :راا ج

ااك دفيكر رفف

حيؾ ءف ءدءؾ اا ح ك ااااس كفاات اادراخ

اح ص اا ار ج اا ذفكرة لدد  39ح
ا راا ج اا ح ك ااااس ك  12ح

اااخ

اااخ

ارفف

خحا شا بل

حيؾ ءف ءدءؾ ك 13ح

ا راا ج ااك دفيكر نفاف االدد اافاع

ااح ص ءك .64
ك اا ار ج اا حء اايع

لت اايحاءؿ ءع:

الو دكتور  :راا ج يفاعاع

اشر اجي اعع ير كم ءوكـ نءه ااط ءب اا ودـ اا راا ج

اايلرءؼ رض ا ف ا ءفيح طا ءايفءا اا خي لءف اطرح اخئايرـ حكؿ ك كع ااح

ك حكؿ ااشغاؿ

حع آ ر .ء ث اا راا ج عاى ااخاع

12.00زكاال فؿ ءكـ خ ت .

الصحة و الناس :راا ج ا ؼ شررم ءكـ ااثبلثال يفاعاع

نءه ود

اا راا ج

ءكؼ

 -11.00ااى ااخاع

اشر حكارم يخي ءؼ

ي ءف نع ااو اءا اا حء اا لااج

ء ث نع دة خاع

ف  12.00-11.00زكاال.

صحتك بين يديك :رفف ءك ع ااا ائح ك االرشادات حكؿ اايغذء اا حء ااخاء

ديه

 5دقائؽ .
كقد ك ااا لد اايحاءؿ حخب ءداؼ اادراخ ااى ااايائج اايااء :

 10-1فئات الشكل :

 نئ اكعء ث ااح ص اا حء  :ءي ءف ف بلؿ اايحاءؿ اف ااح ص اا حء اا خجاف عءا اادراخ ناقت ااا ؼ حءث

خجااا اخ

 %60.93نع حءف ااح ص

اا اشرة فاات اخ  %39.06ف عءا اادراخ .

 -نئ دكرء

اعاى اخ

ث ااح ص اا حء  :اي ح ف بلؿ اايحاءؿ اف ااح ص ااءك ء
وارا

ااح ص االخ كعء ك ااا ؼ شررء

427
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%60.93:

ااح ص ااءك ء

 %20.31ااح ص ااا ؼ شررء

%18.75

ااح ص االخ كعء .
 نئ ااوكااب االذاعء  :ااوكااب االذاعء االفثر اخي دا ا نع لااج ااو اءا اا حء كءذانع عءا اادراخ ()64ح

حدءث اشر ()39ح

.

ام اخ ه  %60.93ف اج ااع عدد ااح ص عءا اادراخ .

راا ج اا ااقشات حكؿ اا ائدة اا خيدءرة كعددءا ()13ح

ام ا ءلدؿ  %20.31ف

اج ااع ح ص عءا اادراخ .
راا ج ا ارم ()12ح

ام ا ءلادؿ%.18.75

نئ يكقءت ث ااح ص اا حء  :ءات ايائج اايحاءؿ اف اخ ف ءرة( )%61ف ااح ص
اا حء ي ث نع اافيرة اا

احء عاى ااخاع ااثا ا (08.00خا) ك لدءا يأيع ااح ص

اا حء اايع ي ث نع نيرة ااظرءرة عاى ااخاع ( 11.00خا) ك ثات اخ %.39
نئ ااز ف اا خيغرؽ ف ااح ص اا حء  :ااحجـ ااز اع اا

ص اا ار ج اا حء

وارا

ااحجـ اافاع اا ث ء ثؿ:
14خاع ام  840دقءو ي ثؿ اا دة اافاء اا ث نع إذاع اا كءرة اا حاء .
110دقءو ي ثؿ دة ث اا ار ج اا حء
اا

ك اه ناااخ

اا ئكء اايع ي ثؿ ااحجـ اافاع ااز ف

ص اا ار ج اا حء ءع . % 13.09 :

 2-10فئات المضمون:

فئة المواضيع التي تركز فييا :اا كا ءع اا حء اايع يرفز نءرا اذاع اا كءرة اا حاء
-

االحيفاؿ اارخ ع اا ااخ ات:
اإلعبلف عف ااجدءد.%.1.56.
اا كا ءع اا كخ ء .%18.75

-

اا كا ءع اا د ايء :
يجدر اإلشارة إاى ف ءذه اا كا ءع اءخت ايودءـ االخيشارة االبلجء كاا ا نوط اايكجءه كااير ء

اا حء ءـ ءذه اا كا ءع:
األ راض اا ايشرة.%6.25:
ك كعات اا ح األخرء .%09.37:
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االخلانات االكاء .% 1.56:
اايغذء اا حء .%60.93:
طب اال ؿ.%1.56:
فاات ايائج اايحاءؿ نء ا ء ص اا كا ءع اا حء اايع يرفز عاءرا إذاع اا كءرة اا حاء فاايااع :
خجات اعاى اخ

اا كا ءع اا د ايء  %79.67ك لدءا يأيع كا ءع االحيفاؿ اارخ ع

اا ااخ ات اخ .%.20.31
ا اااخ اا كا ءع اا حء اافرعء اايع يرفز عاءرا إذاع اا كءرة اا حاء نفاف يريء را فاايااع:
خجات اخ  %60.93او اءا اايغذء اا حء
اا كخ ء

ثـ اخ

ك ياءرا اخ

 %09.37او اءا اا ح االخرء

 %18.75ااو اءا اا حء

ك لدءا اخ

 %6.25او اءا اال راض

اا ايشرة ك نع اال ءر ايت اخ  %1.56شيرف ءف ق اءا طب اال ؿ ك االخلانات االكاء
كاالعبلف عف ااجدءد نء ا ء ص قطاع اا ح .

فئة أىدف الحصص الصحية :ا ا ااايائج اايع رجاا را نء ا ء ص اءداؼ اا ار ج اا حء اايع
يخلى إذاع اا كءرة ااك كؿ ااءرا نرع :
خجؿ ا اخ يه %60.93ف ااح ص اا حء ءدنرا ير كم
ااح ص اا حء نرع ذات ءدؼ إ ارم ك اخ

ا اخ

 %20.31ف

 %18.75ق ف ااح ص اا حء ءدنرا

يكعكم يحخءخع.

فئة الجميور المستيدف من الحصص الصحية :ااج ركر اا خيردؼ ف اا ار ج اا حء إلذاع

اا كءرة اا حاء .
لد يحاءؿ اا ار ج اا حء إلذاع اا كءرة اا حاء

ا اا ااى ايءج اف ااج ركر اا خيردؼ ارا

اكعءف كء ا ااج ركر االاـ ك فاف اخ  %60.93كااج ركر اا اص كفاف اخ %.39.06

فئة مقدم البرامج الصحية :
لد يحاءؿ

ا ءف اا ار ج اا حء اا ود

عاى نئيءف ف ود ع ءذا اااكع ف اا ار ج كءع:

ف إذاع اا كءرة اا حاء ي ءف اف االذاع يلي د

حفءكف إذاع اا كءرة اا حاء كءذا اخ .%.20.31
ط ال كء ثاكف اخ .%..79 . 68

فئة مصادر مضامين البرامج الصحية إلذاعة البويرة المحمية:
ي ءف ف بلؿ يحاءؿ اا ار ج اا حء إلذاع اا كءرة اا حاء اف اا

ادر اايع اعي د عاءرا

اا حفع ياكع ودر ياكع كاا ك كع كااحدث اا حع ااذم يااكاه كء فف يوخء را ااى ا ءاع:
429
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 اارءئات ك اا ؤخخات اارخ ء %.7.81 : ك ازرة اا ح %.6.25:-

دءرء ااح اء اا داء %.1.56

 -ااش

ياؼ جكااب ااحءاة اا حء نع اا جي ع ثؿ. %18.75:

ءات اافاعا نع

درال ؤخخات ط ء .%.1.56:
ياف .%.6.24:

فكادر ط ء

كزءر اا ح .%.3.12:

اط ال ا

ائءكف.%.3.12:

نراد عادءكف ك لاءكف أحداث كظكاءر ط ء .%9.37 :
خؤكاكف .%1.56 :
-

اؾ اا لاك ات (االح ائءات).%6.25:

 ااكثائؽ اارخ ء اا ادرة عف ءءئات ط ء ك حء .%6.24 -قكااءف ك راخءـ

حء .% 3.12:

 -يوارءر ط ء .% 1.56:

ءذه ااشرءح ااكاخل كاا ياكع
يغطء إعبل ء يخيجءب اا

ف اا

ادر اا يكنرة كاا ياح

ييءح اا حفع اا حع يودءـ

ائص اا ي ءزة اا جاؿ كاا ك كع كااحدث كااج ركر اا حع .ك

ءخيدعع ذاؾ كجكد فادر إعبل ع

اايغطء اا طاك .

حع ؤءؿ كقادر عاى االخيفادة ف ءذه اا

ادر ايودءـ

 -11مناقشة النتائج:
ي ءف ف بلؿ يحاءؿ اا ار ج اا حء إلذاع اا كءرة اا حاء

 1-11فئات الشكل
-

ا ءاع:

عاا ر اال راز:

فئة نوعية الحصص الصحية:
اي ح ف ءااات يحاءؿ نئات شفؿ ااح ص اا حء

اكعء ااح ص اا حء

ف حءث االعداد:

ا ءاع:

ف بلؿ ااورالة ااف ء افئ اكعء اا ث ي ءف ف إذاع اا كءرة اا حاء يلي د عاى ااح ص
اا خجا نع يودءـ ااو اءا اا حء

كءذا ءلكد ااوص ففالة ك رة ود ع ااح ص اا حء نع

اال ؿ اإلعبل ع حءث كجداا لد يحاءؿ نئ

ودـ ااح ص اا حء اف اااخ
430
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ااح ص اا حء ءـ ط ال كاءخكا اعبل ءءف ك ال ء فى عاى حد ا ييطا ه ااح ص اا اشرة
ف جرة ك اريجاؿ نع اايودءـ اإل ان ااى اإلعداد ااجءد اا ك كع كءذا الاه ءلكد اط ءل
نااح ص اا اشرة اايفاعاء

ااح

ك اايع ءخيدعى نءرا

ءكؼ ييطاب كقيا طكءبل ائلعداد

فثر ف ااح ص اا خجا اايع يودـ عاى شفؿ حدءث اشر( لاك ات ياوؿ عاى شفؿ ا ار
ياوؿ نءه اا لاك ات نوط ف طرؼ اا ذءع اا خي لءف شفؿ خطحع كنع دقائؽ .دكف يحاءؿ ك
يل ؽ نع عرض االخ اب ك يحاءؿ اآلثار اا يري عف ااظاءرة.
ف ا ف اا طأ غءر خ كح ه نع اا ار ج اا اشرة

ءا ا نع ااح ص اا خجا ء فف اا ذءع

ف ءلءد اايخجءؿ عاد ا ءوع نع طأ ك اا ذءع عاد ا ءفكف قاءؿ اا رة ءحياج كقيا اطكؿ إلعداد
وارا اا ذءع اا ءر.

ااح

كاجاح اا ار ج اإلذاعء ءيكقؼ نع راحارا اا ياف (االعداد اا ءاغ
عاى عدة عكا ؿ
ا ك كعه.

1

ارا حخف ااوال اا ذءع كياشءطه لفكء ك ياوائء

اإلاوال اال راج )
لد اايح ءر ااجءد

فئة نوعية الحصص من حيث دورية البث :
خجااا ف بلؿ ااورالة ااف ء افئ دكرء
ااح ص ااءك ء احيات

ث ااح ص اا حء نع إذاع اا كءرة اا حاء ف

دارة اايريءب كذاؾ اءفكف يودءـ اا

كذاؾ ف جؿ اف ءيلزز اايأثءر نع ج ركر لءف.2
ااثااء اجد ااح ص اا حء

كنع اا ري

كف ك ااك كؿ ااءه خي رءف

االخ كعء كذاؾ ا ا ءيطا ه راا ج اا ااقشات ف

إعداد ك اخيدعال اا ءكؼ كاعداد ار كرياجات الف لض ااح ص ف راا ج اا ح ك ااااس

ااذم فاف عاى شفؿ راا ج حكارم كجدااءا قد دع ت رك رياجات حكؿ اا ك كع اا حع
اا لااج
كنع اا ري

اال ءرة يأيع ااح ص ااا ؼ شررء ك اايع فاات عاى شفؿ لاك ات ط ء

يخرد عاى اا خي ع ك ف ا ي ءف ف اايحاءؿ ن كا ءع ءذا اا راا ج يورء ا فارا ييااكؿ
األ راض نجدء اا ك كع يفرض عاى اا حفع اا حع خؤكاءات جخء

ع اء اايحرءر ك اإلعداد
اا لااج

ا

نء ا ء ص ا يءار اا ك كع اا

يش ؿ

ياؼ

ياؼ راحؿ

ادر يودءـ اآلرال كاخاكب

ك طرءو االرض ك اايودءـ ف ا اف حخاخء اا ك كع اا حع كدقيه يفرض اق ى

-1ا ً١ٚكٌِ:ٛ١ملِخ اٍٚ ٟبئً ا٨رٖبي اٌغّب٘١و٠خ  ، ،كٛ٠اْ اٌّطجٛػبد ،اٌغبِؼ١خ  ،اٌغيائو  .30:ٓ ،1998 ،

-2أك٠ت ،فٛٚه.:ا٦ػ َ٩اٌّزقٖٔ ،اٌّىزجخ ا٦ػ١ِ٩خ ،كِْك.28:ٓ ،2003 ،
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درجات ااحءط ك ااحذر ك األ اا

ك األ بلقء اا راء عاد يااكاه إعبل ءا نفؿ ءذا

االا ء

ءيطاب ف اا حفع اا حع ا ذ ااكقت اافانع إلعداد ح ص راا جه .1نئ ااوكااب االذاعء :
ا ءف اا حء عكاجت نع ثبلث قكااب إذاعء

اف اا

االكاى ااحدءث

ك فاات اا ري

اا اشر ااذم حاكؿ نءه ودـ اا راا ج كءك ط ءب اف ءج ع لاك ات عف عاا ر فكا اايغذء
راعءا ااك كح ك اا خاط ك اادق نع

اا حء ك ءود را ااج ركر نع ج ؿ ق ءرة ري

اا لاك ات كءذا ف قدـ األشفاؿ اإلذاعء اايع ظررت عاى ااركال ءلي د عاى خرد اا لاك ات
طرءو

اشرة ك خجا نع شفؿ خءط ءخرؿ نر ه.2

الف ااج ركر ااذم ءخيردنه اا

ا ا اا ري
ارا عبلق

كف اا حع ءـ عا

ااااس.

ااثااء نفاات ا راا ج اا ااقشات اايع يخي ءؼ نءه اا حفء ش

ءات

ياف

اا ك كع اا حع اا لااج كذاؾ ايودءـ اآلرال ك االنفار حكاه ءرءئ نءه اا ذءع اخئا

حددة يطرح عاى اا ءكؼ دكف اايطرؽ ألخ اب ااظاءرة ك اا حث عف حاكؿ ارا كءك احد
االشفاؿ االذاعء اايع يريـ وطاع لءف فاا ح

كااذم جال نع قااب خردم ا ارم

ك اا ري

ءودـ نءه ااط ءب كا ءع

ااثااث فاات اا راا ج ااير كم
حء يرـ شرءح

لءا كاغاب

ءذه اا كا ءع ع ارة عف راض ءودـ شأارا لاك ات اايلرءؼ اا رض اكال ثـ طرح خ ؿ االبلج
ف ذاؾ اا رض ق د اايكعء .

اك ااكقاء

كعاءه ناإلذاع رفزت عاى ءذه االاكاع اإلذاعء ر ا ألارا اا ااخ
ك ف جر ا رل إلياح اافر

ءياح نع اا ار ج اايحاءاء

فئة توقيت البث:

اايكعء ك اايثوءؼ ف جر

ااج ركر فع ءيفاعؿ كءشارؾ راءه حكؿ اا كا ءع اا ود

ك اايفخءرء

فاايحوءؽ االذاعع.

ك ااا ف بلؿ يحاءؿ ااح ص اا حء عءا اادراخ ااى اف اخ
اا حء ي ث بلؿ اافيرة اا

احء عاى ااخاع ااثا ا

ااج ركر نع ق ى درجات ااو كؿ ك ااياوع

اايكعكء

3

ا

كءذا ال

ف ءرة ف ااح ص

كءذا اايكقءت ااخب جدا حءث ءفكف
إذا يلاؽ األ ر

ك األ ص إذا فاف اا ك كع ءيااكؿ اايغذء اا حء ااخاء

اارخائؿ اإلعبل ء

نكج نطكر اا

اح اءـ

ااكج ات اايع ءجب االءي اـ را ك ااكقت اا ااخب اياوع اا لاك ات حكؿ ءذا اا ك كع ءع اافيرة
اا

احء .

فئة الحجم الزمني المستغرق من الحصص الصحية:

-1أك٠ت ،فٛٚه".:ا٦ػ َ٩اٌّزقٖٔ" ،اٌّىزجخ ا٦ػ١ِ٩خ ،كِْك 30:ٓ،2003 ،
-2اٌؾَٓ ػ َٝ١ؽّل :اٌؼًّ ا٦ماػِ ٟب٘١زٗ ٛج١ؼزٗ ِجبكئٗ ،كاه ى٘وإٌٍْْ.و  ٚاٌزٛى٠غ  ،ػّبْ .45:ٓ.2008 ،
-3ثْو ٜكاٚك إٌَغو:ٞا٨ػ َ٩اٌٖؾ ٟاٌٛربئف  ٚا٘٨لاف ،كاه اٌىزبة اٌغبِؼ ،ٟكٌٚخ اِ٨واد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح-اٌغّٛٙه٠خ اٌٍجٕبٔ١خ،1ٛ، ،2017 ،
ٓ .90:
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ص اا ار ج اا حء

اا

ر

اا ح

وارا

اا دة اافاء اا ث ق ءر جدا %12.97رغـ اف ق ء

كيلاع اا اص ك االاـ كءا ااحجـ ال ءففع ايغطء اا شافؿ اا حء

كيكعء

ااج ركر ك اايااع ااك كؿ ااى يغءءر خاكفءايه اا حء غءر ااخاء .

 2-11فئات المحتوى:
-

فئة المواضيع الصحية التي تركز عمييا إذاعة البويرة المحمية:
ياكعت اا كا ءع اا حء اايع عااجيرا إذاع اا كءرة اا حاء
اايع يواخ يرا كا ءع اايغذء اا حء

اا د ايء

كفاف يرفءزءا عاى كا ءع

اايع خجات اعاى اخ

الف اايغذء اا حء

اخاس ااجخـ ااخاءـ ف اال راض كءذا ا يلفخه اا وكا ااشل ء اا لدة ءت اادال نبل د عاى

اإلذاع اف ي

ـ ار ج يكعكء نع ثؿ ءذه اا كا ءع.

ك اجد اء ا اكع

ر ف اا كا ءع اا د ايء كءع ك كعات اا ح االخرء كءع كجر

اخاخا اااخال نع اا واـ االكؿ حءث ييااكؿ اال راض اا ا

اااخال فخرطاف ااثدم اا ايشر نع

اآلكا األ ءرة اال راض اا ي ا اا رة ااحا ؿ فاالفيئاب ك اايوءئ.

اايففؿ اا رة ااحا ؿ نع

اا خيشفءات .

ك ااو اءا اا ي ا اار ع فاار اع ك ااياوءح اال راض اايع ي ءب اار ع نع اا ءؼ

ك ك كع اا ح اا درخء ااذم ء اطب اكاءال اايبل ءذ ك ااي كؿ اابلإرادم ك ااح ى عاد
االطفاؿ
ف ا اجد اء ا كا ءع اال راض اا ايشرة ا

عاد اارجاؿ ثؿ ءشاش اا فا ؿ ك االازالؽ

ااغ ركنع نع اال كد اافورم اإل ان ااى ح ى اافاى اال راض اا ياوا ع ر ااحءكاف.
اخ ا رل ف اا كا ءع اا د ايء

خجا اخ

لءف

شيرف ءف ك كع طب اال ؿ ك

اإلخلانات االكاء .
نع اا ري

ااثااء يأيع كا ءع االحيفاؿ اارخ ع اا ااخ ات
ااخفرم ك اا كـ اال راض اا ا

فااحخاخء اا كخ ء

ييواخ را اا كا ءع اا كخ ء

ف ؿ اا ءؼ اافػاػػب ا طار اشل

ااش س عاى االاخاف.
ك كا ءع

رل فاإلعبلف عف ااجدءد نء ا ء ص قطاع اا ح نع ااجزائر كافف اخ اقؿ.

ناإلذاع ءاا
اال راض كاايكعء
اا اطئ .

1

ت ءا شا ف ء ار اا كا ءع اا د ايء اايع ير ع ااى ااكقاء

ف ياؾ

كاايثوءؼ كاء ا إلشاع ااير ء اا حء اارادن ااى يغءءر ااخاكفءات اا حء

-1أك٠ت ،فٛٚه".:ا٦ػ َ٩اٌّزقٖٔ" ،اٌّىزجخ ا٦ػ١ِ٩خ ،كِْك .31:ٓ،2003 ،
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ءر ف االبلج" ك " درءـ كقاء

ءر

ااحد ف اال ا

ياؾ اال راض ااطبلقا ف شلار "ااكقاء

ف قاطار عبلج" ثـ يأيع كا ءع االحيفاؿ اا ااخ ات اارخ ء ك اايع ي ثارا االءاـ االاا ء

ثؿ

( 28خ ي ر) ادال اافاب كاال راض اا كخ ء ك ا

اا ري ط

كخـ اا ءؼ كاايع خجات نع

شرر خ ي ر كءع قاءا ي ثرا االذاع غرض اايكعء ك اايحخءس.
ك ا اف االذاع اا حاء ااشأت ف اجؿ د
اا د ايء اكاى ف اا كا ءع اا ااخ يء

ااج ركر اا حاع ن ف اا اطوع اف يفكف اا كا ءع
ن ودـ اا راا ج اا حع ءخلى اايلرءؼ األ راض

اا ايشرة نع اا اطو ك ءخلى ايكعء اا جي ع اا حاع ف بلؿ يكعء االخر حكارا نع اطار
ااير ء اا حء كاايكجءه غرض ااكقاء

ك ف ثـ يلد رخائارا ا ءيااخب ع
-

ارا ك كخائؿ االعبلـ يحياج ااى اايلرؼ عاى ج ركرءا

ائص ءذا ااج ركر كاحيءاجايه ك ذكاقه ك طاا ه)10(.

اما الجميور الذي تخاطبو اذاعة البويرة اا حاء

ف نئيءف كء ا نئ ااج ركر االاـ اا فكف ف عا

اايريءب ثـ ياءرا نئ ااج ركر اا اص.

ك ف ءذه ااايائج ءي ءف ااا ف إذاع اا كءرة اا حاء

ف بلؿ ار جرا اا حء نفاف فكف

اا كاطاءف كقد حازت ءذه اافئ

دارة

فيرا كخءا اعبلـ ج اءرء ن ف ااط ءلع

اف ءفكف ااج ركر ااذم ي اط ه اادرج االكاى ءك ج ركر عاـ كاخع كعرءض ء ياؾ قد ار ف
ااياكع كاال يبلؼ كعدـ اايجااس كنوا اا يغءرات اادء غرانء اا لركن

ءيأفد ذاؾ ف

اا كا ءع اا حء اايع اكات ارا االء ء كءع كا ءع د ايء ي اطب عا
نرض اخيل اؿ قكااب إذاعء ءغاب عاءرا
اا ي

بلؿ

ااج ركر كءذا ا

ف اال ار فااحدءث اا اشر عفس االعبلـ

ص ااذم ءيطاب ج رك ار اكعءا كا كءا ك حدد ك لركنا خافا ك خيكل ف اايغطء ذات

ااطا ع اايفخءرم ك االخيو ائع كاذاؾ اجد اف نف اايحوءؽ االذاعع غائب ي ا ا .
ك ااخ ب اء ا ءلكد ااى ج اءءرء اا ك كع اا حع ك ءذه ااج اءءرء ااج

الءي ا ات ج اءءره كيودء ه جك عف األخئا اا كجكدة نع ذءاارا.1
نراا ذف اإلذاع

يالب دك ار نع اايثوءؼ اا حع االاـ كنءه ءيـ

ءجب ااكنال احيءاجات فؿ اافئات نع اا جي ع.2

عف اخيجا يه

اط فؿ انراد اا جي ع إذ

كنع ري اقؿ يأيع نئ ااج ركر اا اص اا فكف ف اا ر ى كاكاءال اا ر ى ثبل نف ا ءك ف
حؽ اا رءض ف ءودـ اه االبلج ن ف حوه اء ا اف ءودـ اه ااا ح ك اايكعء اا حء اابلز ك
اف ءزكد اا لاك ات اايع يفءده.

-1أك٠ت ،فٛٚه".:ا٦ػ َ٩اٌّزقٖٔ" ،اٌّىزجخ ا٦ػ١ِ٩خ ،كِْك.30:ٓ،2003 ،
-2أك٠ت ،فٛٚه".:ا٦ػ َ٩اٌّزقٖٔ" ،اٌّىزجخ ا٦ػ١ِ٩خ ،كِْك .27:ٓ،2003 ،
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 -اعتمد مقدمي اا ار ج اا حء إلذاع اا كءرة اا حاء عاى

ادر اارءئات ك اا ؤخخات اارخ ء ك اا ا

ناجدءا يياكع ءف

ياف ايفكءف حيكاءا

ادر

ك اا ي ثا نع (ك ازرة اا ح

دءرء ااح اء اا داء ).
ااش

ءات اافاعا نع

ياؼ جكااب ااحءاة اا حء نع اا جي ع اخ

ءذه اااخ فؿ ف ( درال ؤخخات ط ء
ظكاءر ط ء

فكادر ط ء

اعاى حءث يواخ ت

ياف نراد عادءكف ك لاءكف أحداث ك

خؤكاكف).

اؾ اا لاك ات ( االح ائءات).

ثؿ(قكااءف ك راخءـ

ااكثائؽ اارخ ء اا ادرة عف ءءئات ط ء ك حء

حء

يوارءر ط ء ).

اا ؤخخات اال ك ء اا ي ثا نع :دءرء ااح اء اا داء .
خؤكاكف.
ف ءذا ءي ءف اف اا
ااش

اافئ

ءات اافاعا نع

در االكؿ اا ار ج اا حء اايع ي ثرا إذاع اا كءرة اا حاء يلكد
ياؼ جكااب ااحءاة اا حء نع اا جي ع كء ثؿ اف ر اخ

انراد عادءكف ك لاءكف أحداث ك ظكاءر ط ء

نع ءذه

كءذا ءلكد ااى اف اإلذاع يحاكؿ اايل ؽ نع

شافؿ اا كاطاءف اا حء كيأ ذ شرادات اا كاطاءف ك ا

ااذءف يلر كا اياؾ اا شافؿ

ا اف

غاء ااشال االذاعات اا حاء ءك اوؿ ااشغاالت اا كاطف اا حاع.
ك لده ءأيع

در آ ر نع اا واـ ااثااع كءك اؾ اا لاك ات ااذم ءخي د اه ودـ اا ار ج

اا حء اإلح ائءات اايع يلطع اا حيكل زءدا ف اا

داقء ك اا ك كعء

ناا ياوع غاا ا ا

ءثؽ نع اا حيكل اا دعـ اإلح ائءات.
ا ا نع اا واـ ااثااث نءأيع

در ااكثائؽ اارخ ء اا ادرة عف ءءئات ط ء ك

ااط ء ك ااوكااءف ك اا راخءـ اا حء
افثر رخ ء ك

ءذا اا

حء فاايوارءر

در ءلطع اا حيكم ااطا ع ااوااكاع ااذم ءفخ را

داقء

كنع ااري األ ءرة ءأيع

در اا ؤخخات اال ك ء ك اا خؤكاكف.

ءذه ااشرءح ااكاخل ك اا يكنرة ف اا
يغطء إعبل ء يخيجءب اا

ادر اا يكنرة ك اا ياح

ييءح اا حفع اا حع يودءـ

ائص اا ي ءزة اا جاؿ كاا ك كع ك ااحدث ك ااج ركر اا حع
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حع ؤءؿ قادر عاى االخيفادة ف ءذه اا

كءذا ا ءخيدعع كجكد فادر إعبل ع

ادر ايودءـ

اايغطء اا طاك .
مقدم المضامين الصحية بإذاعة البويرة المحمية
ا ءف اا حء نع إذاع اا كءرة اا حاء نئيءف كء ا األط ال اخ

ءودـ اا

عا اكف اإلذاع اخ

قؿ.

ناا بلحظ إذف عدـ يكنر

ص نع جاؿ اا ح

حفع ي

عااء

ك حفءكف

كقد االفس ذاؾ عاى يغطء

ااو اءا اا حء أخاكب ءغاب عاءه ااطا ع اإل ارم ااخطحع ااو اءا اا حء

األ ر ااذم دل

ااى يفكءف ج ركر عاـ كنوداف ااج ركر ااا كم اااكعع ااااقد الف ااكخءا االعبل ء اءخت
كخءا

ي

نع اإلعبلـ اا حع .

أىداف البرامج الصحية التي تبثيا إذاعة البويرة المحمية
يردؼ اا ار ج اا حء اايع ي ثرا إذاع اا كءرة اا حاء ااى ااكقاء نع اا ري االكاى كييواخـ ءذه

اااخ

اا كا ءع اارادن ااى اايغذء اا حء أعاى اخ

ايكعء ااج ركر

ركرة يااكؿ غذال

حع ايجاب لض اال راض ك لدءا اا كا ءع اارادن ااى اال يلاد عف خ ات اال راض
فيجاب اشل ااش س ااحارق

ك ح اء اار ع ف خ ات األ راض نع ن ؿ اا ءؼ يجاب

اال طار اايع يير ص اا كاطف نع اا ءؼ فااغرؽ ك يجاب اا أفكالت اا اكث عاى شاطئ
ك يجاءب اايا ءذ اء ا اال راض كذاؾ االءي اـ اا ح

اا حر يجاب خ ات ااح ى اا ااطء
اا درخء .

ك لدءا يأيع اا كا ءع اارادن ااى اال يلاد عف يااكؿ لض االغذء اا خ

اا كاطاءف ف طر االنراط نع يااكارا.
ك لدءا ءأيع ااياوءح

د اال راض عدـ يااكؿ لض االغذء اا خ

اا رض اكقاء

اا رض.

كنع األ ءر فاكع آ ر ف ااكقاء يردؼ اا ار ج اا حء ااى يكعء ااج ركر

ركرة ااياوءح

د

اال راض ك اجرال اافحك ات رة فؿ خا ايجاب اال راض .
ءذا اااكع ف اإلعبلـ (ااكقائع)ءزكد ااج ركر اا لاك ات االخاخء عف اال راض اايع ء فف
يجا را كاشاع اايدا ءر ااكقائء

فاال يلاد عف خ ات اال راض عدـ يااكؿ لض اا كاد اا اكث

اال يلاد عف اايد ءف ك اا شرك ات اافحكاء
رة نع ااخا

االءي اـ اظان اا ءئ

جرال اافحك ات اا

.
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ااكقائع نع رحايه األكاى ام ق ؿ اايشار اا رض ءيكاى ر
ااثااء نرع لد اايشار

اال ا

يا ءه ااج اءءر ا ا نع اا رحا

اا رض ك ءردؼ ااى يوكءـ ااخاكؾ اا شرم ا اع اايشار

االدكل كءذا ءك ااردؼ اال ر ااذم ي ءف ف بلؿ يحاءؿ اا ار ج اا حء الءا اادراخ

كءك

االعبلـ االبلجع ك اادكائع ااذم ءريـ يكعء ااج اءءر ااوكاعد االخاخء ايااكؿ اادكال كافف ءذا
اااكع ف االعبلـ نع ءذه اادراخ ءش ؿ حكرءف كء ا اايففؿ اا رءض ك إ بلح اا اظك
اا حء .
ك اه اخيايج اف إذاع اا كءرة اا حاء يردؼ ااى ااكقاء

ءر ف االبلج ك يردؼ اء ا ااى إشاع
اا اطو اك يودءـ ا ائح كطرؽ االبلج

كال ك اادرج االكاى الف ااكقاء

لض طرؽ االبلج ا لض اال راض اا ايشرة نع

اا خي لءف اا ي اءف اا ر ى ارـ ك

ألقار رـ

اا ر ى.
خاتمة:

يك ااا نع ءذا اادراخ اايع ي حث نع إشفااء فءفء اا لااج اإلعبل ء او اءا اا ح نع ار ج

اا ح إلذاع اا كءرة اا حاء
اإلذاع

ف

بلؿ يحاءؿ

ا ءف ح ص ا ار ج

حء ي ثرا ءذه

ف ااحء ااحجـ ااز اع ك اايكقءت ك اكعء اافاكف اإلذاعء اايع يودـ ف بلارا ءذه

ااو اءا كفذاؾ ف ااحء اكعء ث ااح ص اا حء
يفرض افخرا ف ا ءك ااحاؿ اااخ
كءلكد ذاؾ ااى عكا ؿ ء را

اا ك كعات ااخءاخء ك اارءا ء ك االجي اعء ك اافاء
لك

اا ك كع اا حع نبل ء فف نرـ اا ك كع اا حع

ك لااجيه إعبل ءان إال نع خءاقه .كءذا ااخءاؽ ط ءليه
ااحءاة فان

ااى ايءج اارا يشغؿ اكاكء ءا شء

كاـ

لود ك يشا ؾ خ ب اري اطايه جاالت

ف ا ااه حخاس كدقءؽ ال ءحي ؿ نع لظـ األحءاف م قدر ف اا طأ نع اا لاك

ك خكل اايودءر نع اارم ك ااذايء نع اافرـ كاايفخءر كذاؾ خ ب اري اطه ااكثءؽ

ح اا شر

كحءايرـ.
اإل ان ااى فؿ ءذا ناإلعبلـ اا حع إعبلـ ي

ص ءيطاب خيكل لءاان ف اافادر

ااءه نع يحاءااا حءث كجداا ف ودـ ااح ص اا حء

حفع ءل ؿ اإلذاع ياو ه اا رة نع

اإلعبل ع ك خيكل لءاان ف اايغطء ذات ااطا ع اايفخءرم كاالخيو ائع كءذا عفس ا ك ااا

اا جاؿ اا حع ااط ع ك ط ءب غءر درب عاى اال ؿ اإلعبل ع كءذا ا ءجلاه فؿ ار ا
ءود كف لاك ات ك ا ائح ط ء
حكارء

ااء

غرض اايكعء ك ااكقاء

ف بلؿ قكااب إذاعء إ ارء ك

ف اايفخءر ك اايحاءؿ اذاؾ اودـ لض اايك ءات:
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ركرة االءي اـ اا ك كع اا حع ك احه ااكقت اافانع كيفرار اارخاا اا حء حيى

-

ييرخت نع ذءف ااج ركر.
لااج اا كا ءع اا حء

-

ف قكااب اخيو ائء يفخءرء .

ركرة يودءـ لااج إعبل ء لءدة عف اايغطء اإلعبل ء االادء

-

كر ا ااخطحء

كيودءـ يغطء يخيجءب ا

اايع ييخـ ااخرع

ائص اا جاؿ كاا ك كع كااحدث كااج ركر اا حع

م يغطء يي ءز ش كاءيرا كع ورا ك يفا ارا.
ركرة يفكءف إعبل ع

-

ا يطا ات اا جاؿ اا حع كيبلئـ

حع ي

ص قادر عاى ف ءودـ رخائؿ إعبل ء يخيجءب

ائص اا ك كع اا حع كييااخب ع خياز ات ااحدث

اا حع كيخيطءع إش اع حاجات ج ركر اإلعبلـ اا حع.
المراجع:

 اح دك رءاض  2006اا راقب اا حع نع األردف را ه ككاج ايه دار اا يا ع اااشرار د ص.19:

-

دءب
دءب

كر  2003اإلعبلـ اا ي
كر  2003اإلعبلـ اا ي

دءب

كر " 2003 :اإلعبلـ اا ي

دءب

كر  " .2003اإلعبلـ اا ي

دءب
دءب

كر  " .2003اإلعبلـ اا ي
كر  " 2003اإلعبلـ اا ي

ص اا في اإلعبل ء
ص اا في اإلعبل ء

د شؽ

ص.30:

د شؽ ص.27 :

ص" اا في اإلعبل ء
ص" اا في اإلعبل ء

ص" اا في اإلعبل ء
ص" اا في اإلعبل ء

د شؽ ص.30:
د شؽ

ص. 28 :

د شؽ ص30:

د شؽ ص.31:

شرل داكد ااخاجرم :االعبلـ اا حع ااكظائؼ ك االءداؼ ط 1دار اافياب ااجا لع
دكا اال رات االر ء اا يحدة -ااج ركرء ااا اااء

 2017ص.90:

 ااحخف عءخى ح د  2008اال ؿ اإلذاعع اءءيه ط ءليه ادئه (دط) دار زءراف.اااشر ك اايكزءع ع اف .ص.45:

 ااخ اعع ك آ ركف اايثوءؼ 1412ق اا حع ادئه ك خااء ه دار ااخ اعع اارءاضص.15:

 ع د اا جءد شفرم  2007اإلعبلـ اا حاع نعاالر ع

ر

كل يغءرات اال ر ط  1دار ااففر

ص.20:

 ناركؽ ك زءد  2000نف اا ر اا حفع ط 4عااـ اافيب ( د ـ ف) ص.125:438
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 -1ن ءؿ داءك1998 :
ااجا لء

ااجزائر

ود

نع كخائؿ االي اؿ ااج اءءرء

دءكاف اا ط كعات

ص.30:

14-PierruF.)2004(,«Lafabriquedespalmarès.Genèsed’unsecteurd’actionpublique
et renouvellement d’un genre journalistique : les palmarès hospitaliers », dans J.-B.

.Legavre(dir), La presse écrite : objets délaissés,Paris:L’Harmattan,pp.247-270
الجدول رقم  : 01يبين نوعية الحصص الصحية من حيث البث

الشكل رقم :01نوعية الحصص الصحية

الجدول رقم

 : 02نوعية الحصص الصحية من حيث دورية البث

الشكل رقم :02دورية الحصص الصحية
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الجدول رقم  : 03يبين القالب اإلذاعي لمحصص الصحية

الشكل رقم  :03القوالب االذاعية لمبرامج الصحية
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العنف التمفزيوني والسموك العدواني لدى الجميور :أية عالقة؟
قراءة في التأصيل األكاديمي ودواعي دراستيا في العصر الراىن.
TV violence and aggressive behavior of the
?audience: Any relationship
Reading In academic studies and the reasons for
studying in the present age.

أ ،مكيري مالية :أستاذة مساعدة قسم "أ"،جامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة/
الجزائر

الممخص:
يخلى ءذه اادارخ إاى اايااكؿ اا حث ظاءرة "االاؼ اايافزءكاع" كعبلقيه يا ء ااخاكؾ االدكااع ادل نراد
ااج ركر

ف بلؿ ي حءص اادراخات األفادء ء اايع جرءت حكؿ ءذا اا ك كع نع حاكا إل راز ءـ اادكانع

اايع قادت اا احثءف إاى اإلءي اـ را كفذا اا ررات اايع ال يزاؿ يطرح افخرا نع كقياا ااراءف إلجرال ثؿ ءذه

اادراخات اايع

حت ف كجر اظراا نع ع راا ااحااع

اا جاؿ ااخ لع اا
ا ءف عاءف

رل.

ركرة اح الخء ا ع اايطكر اايواع كاايفاكاكجع نع

رم كاايشار األالاب اإلافيركاء كاا كاقع اإلافيركاء ع ر ش ف األايراءت

ا يح اه ف

ف جر كقدرة اا ياوع ااك كؿ إاءرا دكف ء عكائؽ ك حكاجز نع غاا ء األكقات ف جر

الكممات المفتاحية :االاؼ االاؼ اايافزءكاع االاؼ اايرنءرع االاؼ اا ءااع ااخاكؾ االدكااع اا ياوع.
Abstract

This study seeks to address the phenomenon of "television violence" and its
relationship to the development of aggressive behavior among members of the audience
media, by through an examination of the academic studies conducted around this
subject In order to highlight the most important motives that led researchers to pay
attention to it. Moreover, as well as the justifications, that continue to present
themselves in the present era.
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In particular, such studies have become an urgent necessity, especially with the
technological development and the spread of electronic games and websites via the
Internet with its violent content, with the ability of the receiver to reach them without
any obstacles or barriers at most times on the other hand.
Keywords: Violence, Television violence, Recreational violence, Fantasy
violence, Aggressive behavior, receiver.

مقدمة:
ءلد اايافزءكف ف ءف ااكخائؿ اإلعبل ء ااج اءءرء اايع حظءت إءي اـ اا احثءف ادراخ
يأثءرات اايلرض اا
حاخيع ااخ ع كاا

ا ءف اايع ي ثرا عاى خاكؾ اا شاءدءف الخء ا ف ءذه ااكخءا ي اطب
ر نع اافرد اا ياوع

ع ر ءذه ااكخءا اإلعبل ء ااج اءءرء
نع ءذا اإلطار فاات

*

ا ءزءد ف إحي اؿ يأثره

ا ءيلرض اه ف

ا ءف

ك ف ءف اا كا ءع اايع شغات إءي اـ اا احثءف ادراخيرا

ا ءف االاؼ اايافزءكاء كعبلقيرا يا ء ااخاكؾ االدكااع ادل نراد

ااج ركر اا ياوع حءث إءيـ اا احثكف حث ءذه ااظاءرة نع حاكا اك ع يفخءرات كاني ار ات
ايفخءر االبلق

ءف ءذءف اا يغءرءف األ ص ك ف االاؼ اايافزءكاع غاا ا ا ءيـ يكظءفه ايحوءؽ

حد ءـ كظائؼ اايافزءكف كءع اايرنءه ااذم يخلى ف

اا شاءدءف ارنع اخ اا شاءدة.1

بلاه إاى إثارة كدغدغ

حاخءس

كفاات اا كادر األكاى اا حكث كاادراخات اايع يااكات ءذه اإلشفااء نع ااكالءات اا يحدة

األ رءفء حءث هاكحظ اه ع إايشار اايافزءكف نع اا ءكت األ رءفء إريفع اا وا ؿ لدؿ جاكح
األحداث اخ  %16بلؿ اافيرة اا يدة ءف خايع  1952ك 21972ك ع إايشار اايافزءكف ع ر
احال االااـ جرءت عاى إثر ذاؾ االدءد ف اادراخات حكؿ ءذا اا ك كع عاى اا خيكل االااـ
ااغر ع كاالر ع عاى حد ااخكال كقد يك ات ج ؿ ياؾ اا حكث إاى ك ع نركض حاكاكا ف
بلارا يودءـ يفخءرات اايأثءرات اإلءجا ء كااخا ء اا فف ف يايج عف اايلرض ا كر االاؼ

اا ررة ع ر اا ار ج اايافزءكاء يكجت يأطءر فادء ع كاظرم اظاءرة االاؼ اايافزءكاع.

ف ءذا اا اطاؽ خال ؿ عاى يااكؿ ءذا اا ك كع ف بلؿ ي حءص اادراخات األفادء ء
اايع جرءت حكؿ ظاءرة "االاؼ اايافزءكاع" كعبلقيه يا ء ااخاكؾ االدكااع ادل ااج ركر نع
حاكا إل راز ءـ اادكانع اايع قادت اا احثءف إاى اإلءي اـ را

ع ااخلع إاى ي ءاف ااحاج

ك ررات إجرال ثؿ ءذه اادراخات نع كقياا ااراءف الخء ا ع اايطكر اايواع كاايفاكاكجع نع
*ٌّ:ي٠ل ِٓ اٌزفبٕ ً١ػٓ ِّ١ياد اٌزٍفي ْٛ٠أٔظو:اوؽبد ٔبك٠خ ،رؤص١و اٌزٍفي ْٛ٠ػٍ ٝاٌم ُ١ا٦عزبِبػ١خِ ،غٍخ كهاٍبد ا ٟاٌزّٕ١خ ٚاٌّغزّغ ،عبِؼخ
ؽَ١جخ ثٓ ثٛػٍٍّ-ٟف ،اٌغيائو.8-7ٓ ٓ ،
ٕ:1بٌؼ م٠بة إٌٙل ،ٞأصو ٍٚبئً ا٦ػ َ٩ػٍ ٝاٌطفً ،كاه ِغلٌٍْٕ ٞٚ٨و ٚاٌزٛى٠غ ،ػّبْ.38ٓ ،1ٛ ،1990 ،
 :2أًِ كوبن" ،ؽّب٠خ اٌطفً ِٓ اٌؼٕف اٌزٍفيِ ،"ٟٔٛ٠غٍخ ارؾبك اماػبد اٌلٚي اٌؼوث١خ ،اٌؼلك  ،4-3ر.57ٓ ،2007 ،ٌٔٛ
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اا جاؿ ااخ لع اا
يح اه ف

رم كاايشار األالاب اإلافيركاء كاا كاقع اإلافيركاء ع ر ش ف األايراءت ا

ا ءف عاءف

نع غاا ء األكقات ف جر

ف جر

كقدرة اا ياوع عاى ااك كؿ إاءرا دكف ء عكائؽ ك حكاجز

رل الخء ا نع اا جي لات االر ء

ا نءرا ااجزائر األ ص إثر

حكادث اإلايحار اايع شردءا اا جي ع ااجزائرم ألطفاؿ ق ر خ ب ال
ءؤفد ااحاج إلجرال ثؿ ءذه اااكعء

"ااحكت األزرؽ"

ا

ف اا حكث.

االا عاى ا خ ؽ ء فف طرح اايخاؤؿ اايااع :نء ا ييجاى

ررات دراخ ظاءرة االاؼ

اايافزءكاع كعبلقيه يا ء ااخاكؾ االدكااع ادل ااج ركر اا ياوع نع ظؿ لطءات اال ر ااراءف

اا يخـ اايطكر اايواع كاايلرض اإلايوائع ا

كييفرع عف ءذا اايخاؤؿ اارئءخع ج ا

ا ءف االاءف ؟

ف اايخاؤالت ءع:

 -1ا اا و كد االاؼ اايافزءكاع ك اءع

كره؟

 -2نء ا ييجاى عبلق اايلرض االاؼ اايافزءكاع يا ء ااخاكؾ االدكااع ادل ااج ركر
اا ياوع؟

 -3اءع اااظرءات اا فخرة االاؼ اايافزءكاع؟
 -4نء ا يي ثؿ دكاعع إجرال دراخات ظاءرة االاؼ اايافزءكاع كعبلقيرا يا ء ااخاكؾ

االدكااع ادل ااج ركر اا ياوع نع ظؿ اال ر ااراءف اا يخـ اايطكر اايفاكاكجع كاايوائء ااياوع
ع ك ا ك ااجزائر ا

؟

 -1العنف التمفزيوني :مفيومو ،التطور التاريخي لدراساتو وأىم نتائجيا:
 -1-1مفيوم العنف التمفزيوني:

هءلرؼ االاؼ اايافزءكاع ك ف ا ءطاؽ عاى يخ ءيه حءااا ػ"االاؼ اا يافز" عاى اه" :ع ارة
ع ر اا ار ج اايافزءكاء ي يى ى ى ىا ن نع شاءد ييشفؿ
عف ج ا اايفاعبلت كاإلافلاالت اا لرك
ف كر يحرف حرف ز ااء ك فااء يي ىج ًخد خاكفءات ك افاظ كر كز يياانى كاايكجرات ااافخء
1
ااخكء كااوءـ كاا ادئ كاا لاءءر اإلجي اعء كييرؾ ثارءا اا يفاكي عاى األنراد كااج اعات"
ف ا هءلرؼ عاى اه "ااي كءر االااع افلؿ ءي ف شفبلن ف شفاؿ االاؼ هءو د ه اايردءد ك
2
كءلرؼ فذاؾ عاى اه
نا
اا رر اااايج عف نلؿ االاؼ ءفكف ر نئءا ك
كعا ك كح" ه
ظاءر ك خ ن

:1وٕ١ٙخ ػٍٛاُِ ،ؼبٌغخ اٌؼٕاف ِآ فا٩ي اٌزٍفي٠اٚ ْٛأٌؼابة اٌف١الٚ ٛ٠راؤص١وٖ ػٍا ٝاٌطفاًِ ،بعَاز١و اا ٟػٍا َٛا٦ػاٚ َ٩ا٦رٖابي ،وٍ١اخ اٌؼٍا َٛاٌَ١بٍا١خ
ٚا٦رٖبي ،لَُ ػٍ َٛا٦ػٚ َ٩ا٦رٖبي ،عبِؼخ اٌغيائو ،3إٌَخ اٌغبِؼ١خ .52ٓ ،2007-2006:
 :2أِ ّٓ٠ؾّل ؽج١ت ،أا َ٩اٌؼٕف ٚأصو٘ب ػٍ ٝرْٕئخ اٌطفً ا ٟكٚي اٌقٍ١ظ اٌؼوث١خ ،عٙبى اماػخ ٚرٍفيِ ْٛ٠غٌٍ اٌزؼبٌ ْٚلٚي اٌقٍا١ظ اٌؼوث١اخ ،اٌو٠ابٗ،
 .78ٓ ،1ٛ ،2007
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"ذاؾ ااخاكؾ ااذم هءلرض نع اايافزءكف كااذم هءك ؼ أاه ال قااكاع كغءر
ارخيه نع كاقع ااحءاة نلبلن".1
كعاءه اجد ف

بلقع كذاؾ عاد

ياؼ اايلارءؼ ااخااف ااذفر يج ع عاى ف االاؼ اايافزءكاع ءك

ااخاكفءات اافلاء ك ااافظء اايع ياطكم عاى

ياؼ

ارخ ااوكة إلاحاؽ اا رر كاألذل األش اص

"جخدءا" فااويؿ اا رب كجرح األش اص األخاح ااحادة ك "افظءا" فاايردءد كاخيل اؿ افاظ
يكحع االاؼ ك "ر زءا"

ارخيه عاى األشءال فاايحطءـ كااي رءب كاإليبلؼ.

وقد ُوجدت تفسيرات عديدة لتوظيف مشاىد العنف المعروضة عبر شاشة التمفزيون منيا:2
 -1ااكاقع عاءؼ كاايافاز ءلفس نع اراء األ ر ءذا ااكاقع ااذم ءك جزل اه.
 -2ايجك اا ار ج حفك كف إعي ارات إقي ادء قائ

عاى د يحوءؽ عاى اخ

فا

ف

األر اح كذاؾ اال ؿ عاى اارنع ف اخ اا ي شاءدة ) (Ratingك ف اا لركؼ ف اا كر
اا ءف كاالاءف يل ؿ عاى زءادة حجـ ءلات كخائؿ اإلعبلـ 3حءث ف ارذه اا كر قكة
جذب ف ءرة اا شاءدءف إاى درج

ف اا لض ءشءر إاى كجكد عبلق خ ء

ءف االاؼ

ك شاءديه ع ر ار ج اايافزءكف ناا شاءدة يوكد إاى زءد ف االاؼ كاالاؼ ءوكد إاى زءد ف

اا شاءدة.4

 -3نع فثءر ف ااو ص كاا ار ج اايافزءكاء ءلفس االاؼ ااطرءو األ خط كاألاجع احؿ

اا شافؿ ف ا يء ى ّْءز ءف األشرار وا ؿ األ ءار.
 -2-1المحطات التاريخية التي مرت بيا دراسات تأثير العنف التمفزيوني في تنمية سموك
العنف:

يلكد اا داءات األكاى ائلءي اـ دراخ االاؼ اايافزءكاع ك ثاره عاى اافرد كاا جي ع نع كائؿ

اا خءاءات ف ااورف اا ا رـ جاخات عودءا اافكاجرس األ رءفع اايع إاطاوت اذ خا
 1952اا حث نع عبلق كخائؿ اإلعبلـ اا

كص اايافزءكف ااظكاءر اإلجي اعء ااخا ء اايع

عرنرا اا جي ع األ رءفع بلؿ ياؾ اافيرة ارا خاكؾ االاؼ حءث هاكحظ اه ع إايشار اايافزءكف
نع اا ءكت األ رءفء إريفع اا وا ؿ لدؿ جاكح األحداث اخ  %16بلؿ اافيرة اا يدة ءف

 :1أٔله ٗ٠عٍٛوَّبْ ،ػبٌُ اٌزٍفي ْٛ٠ث ٓ١اٌغّبي ٚاٌؼٕف ،روعّخٚ :عٍّ ٗ١ؼبْ ػجل اٌَّ١ؼ ،اٌّغٌٍ ا٤ػٌٍٍ ٝضمباخ.17ٓ ،2000 ،
ٕ : 2اااااااااابٌؼ فٍ١ااااااااااً أثاااااااااا ٛإااااااااااجغ ،اٌزٍفي٠ااااااااااٚ ْٛرااااااااااؤص١وٖ ااااااااااا ٟؽ١اااااااااابح اٛ٤فاااااااااابي ٚصمااااااااااباز ،ُٙرٙااااااااااو ػٍاااااااااا ٝاٌّٛلااااااااااغ اٌ٦ىزؤٚاااااااااا:ٟ
 ،http://doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/22fev_7.docربه٠ـ اٌزٖفؼ ،2018-12-13 :ػٍ ٝاٌَبػخ.12:31:09 GMT :
3
: Djamel Bouadjimi, violence et médias, université de Beskra, mars 2003, p1.
 :4ػجل اٌوؽّبْ ِؾّل اٌؼَ١ب ،ٞٚا ٟػٍُ إٌفٌ ا٦عزّبػ ٟاٌزطج١م ،ٟاٌلاه اٌغبِؼ١خ ،اٌمب٘وح.168ٓ ،1ٛ ،2006 ،
ٌّ :ي٠ل ِٓ اٌزفبٕ ً١ػٓ ٘نٖ اٌلهاٍبد أٔظو:
 ٕبٌؼ م٠بة إٌٙل ،ٞأصو ٍٚبئً ا٦ػ َ٩ػٍ ٝاٌطفً ،1ٛ ،كاه ِغلٌٍْٕ ٞٚ٨و ٚاٌزٛى٠غ ،ػّبْ.54-47ٓ ٓ ،٠ -بٍ ٓ١اٌقط١ت اثوا٘ٚ ُ١آفو ،ْٚأصو ٍٚبئً ا٦ػ َ٩ػٍ ٝاٌطفً ،1ٛ ،اٌلاه اٌؼٍّ١خ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،ػّبْ.49-47ٓ ٓ ،2001 ،
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1

إخياادا ألرقاـ فيب اا احث اافءدرااع األ رءفع
خايع  1952ك 1972
ن
ااجاخات اا طاا إجرال حكث ءدااء حكؿ عبلق شاءدة االاؼ ع ر اا ار ج اايافزءكاء كيا ء
خاكؾ االاؼ ادل اا شاءدءف اا

كقد إايرت ءذه

كص ادل األطفاؿ.

كنع ءذا ااخءاؽ ءشءر حد اا احثءف إاى ف عا ال اإلجي اع حاكاكا عاى إ يداد عوكد ف
ااز ف اإلجا

عاى خؤااءف ء

اف شاءدة اايافزءكف ء ا :2ءؿ ا اشاءده عاى شاش اايافزءكف

ءؤثر عاءاا؟ كءؿ ا اشاءده ء فف ف ءؤذءاا؟ كفاف جكاب اادراخات األكاء اايع رفزت عاى قءاس
ااخاكؾ االدكااع عاد األطفاؿ ااذءف شاءدكا اايافزءكف فاده ف اايافزءكف فءد ك عاى األقؿ غءر
ءوءا ه فيًر ى يأثءر ا ذجع قائـ
ؤذم افف ايائج ءذه اادراخات ناديرا دراخات الحو اظرنءا كا ر ن
عاى ا كج اا حافاة ك اايواءد ) (modeling effectا ا هءشاءد ع ر اايافزءكف م ف األنلاؿ اايع

يي ىؤىدل عاى شاش اايافزءكف كييوىىء ٍـ عاى ارا خا ء يؤدم اا شاءدءف إاى ااوءاـ رذه األنلاؿ اخ
عاى ف ااذءف ال ءشاءدكف اايافزءكف.

شدءدا را بلؿ نيرة
كقد جرءت عاى إثر ذاؾ االدءد ف اادراخات كاايع شردت إءي ا ن ا
ن
ااخيءاات اا كص ع يزاءد لدالت ااجرء كاالاؼ نع ااشكارع األ رءفء نفع عاـ  1969يـ

إ دار فياب لاكاف "العنف ووسائل اإلعالم" ) )Violence and the mediaإشي ؿ عاى
ج كع

ف اا واالت ير ط ءف شاءدة االاؼ اايافزءكاء كيا ء خاكؾ االاؼ غءر اإلجي اعع

ادل شاءدءه ي ت نءرا اإلشارة إاى ف

كر االاؼ يخءطر عاى حكااع  %80ف اا ار ج

اايافزءكاء اايع يـ إعي ارءا عا بلن ف ءف االكا ؿ اا خاء

اا جي ع األ رءفع.3

نع يا ء خاكؾ االاؼ ادل نراد

كال ء فف ف ايحدث عف ك كع االاؼ اايافزءكاع كعبلقيه يا ء خاكؾ االاؼ دكف اإلشارة

إاى اإلخرا ات اايع قد را اا احث "جورج غوربنر" كرنوائه ) (G.Gerbner et alاايع ع ؿ
نءرا عاى لرن حجـ كاكعء االاؼ اا ودـ نع اايافزءكف األ رءفع حءث قاـ يحاءؿ حيكل ار ج
اايع فاات ي ث ءاـ ااخ ت ا دة خ كع بلؿ نيرة دا ت ثبلث خاكات ()1969 1968 1967
يك ؿ نءرا إاى اه ف ءف فؿ عشرة ار ج يرنءرء ءكجد ث ااء
لرك

فؿ خاع

4

ف ا ف اخ

ارا يي

ف

كر االاؼ لدؿ

االاؼ يزداد نع ار ج اارخكـ اا يحرف

ث ااء

شاءد عاءف

نف

ؿ  95راا جا ارا هعر ت بلؿ ااخاكات ااثبلث إي ح ف إثاءف ف ياؾ اارخكـ اايع

 :1أًِ كوبنِ ،وعغ ٍجك ووٖ.57ٓ ،
:2اٌَؼ١ل ثِٛؼ١يح ،أصو ٍٚبئً ا٦ػ َ٩ػٍ ٝاٌمٚ ُ١اٌٍَٛو١بد ٌل ٜاٌْجبة:كهاٍخ اٍزط٩ػ١خ ثّٕطمخ اٌجٍ١لح ،أٛوٚؽخ ِملِخ ٌّٕٙ ً١بكح كوزيهاٖ كٌٚخ اٟ
ػٍ َٛا٦ػٚ َ٩ا٦رٖبي ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ ٚا٦رٖبي ،لَُ ػٍ َٛا٦ػٚ َ٩ا٦رٖبي ،عبِؼخ اٌغيائو ،3إٌَخ اٌغبِؼ١خَٔ(.43ٓ ،2006-2005:قخ
 .)PDF
:3ؽَٓ ػّبك ِىب ٍٝ١ٌ ،ٞٚؽَ ٓ١اٌَ١ل ،ا٦رٖبي ٔٚظو٠برٗ اٌّؼبٕوح ،اٌلاه اٌّٖو٠خ اٌٍجٕبٔ١خ ،اٌمب٘وح.359ٓ ،7ٛ ،2008 ،
:4ػٖبَ ٍٍّ١بْ اٌّ ،ٍٝٛاٌّلفً ا ٟا٦رٖبي اٌغّب٘١و ،ٞاصوام ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،ا٤هكْ.205ٓ ،6ٛ ،2009 ،
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احدا ارا عرض نع فؿ ف خا  1968ك 1969ال يحيكم عاى
عر ت نع خا  1967كك ن
شاءد عاؼ 1حءث درس "غوربنر" ثر اايافزءكف عاى زءادة كيءرة االاؼ نع اا جي ع األ رءفع
كاايع اص نع اراءيرا إاى ك ع اظرء طاؽ عاءرا يخ ء "نظرية التثقيف" ك ا ءلرؼ فذاؾ
اظرء "التأثيرات التثقيفية" اايع إءي ت دكر اايافزءكف نع يشفءؿ ليودات ااااس ف اظكر ا
ءخ ى ػ" اال ااكاقع اإلجي اعع" كااذم ءشرح "غوربنبر" داكاه عاى اااحك اايااع" :إف اا ءئ اايع
ءز ف ااكجكد اإلاخااع ءع ءئ اار كز إااا ايلاـ كايواخـ كال ؿ كنؽ
يلزز اا ظاءر األفثر ي نا
لااع ياحدر ف ياؾ اا ءئ " كا حث ءذه االبلقات قاـ اا احث دراخ دكر اايافزءكف نع اايأثءر
عاى ليودات ااااس ك ا

ليودايرـ حكؿ االاؼ ك طاؽ

اادكر إذ ءوكؿ "غوربنر" نع ءذا اا
اا

طاح اايأثءرات اايثوءفء عاى ءذا

كص ف اايافزءكف ف اا حي ؿ ف ء وى ا دة طكءا

در اارئءخع ألاخاؽ اار كز اا يفررة كااطوكخء

اقبلن ااكعع ااج اعع اج اءءر يلي ر األفثر

كيغاءر عف اا كاص عاى ر اايارءت.2
نا
إيخاعا
ن
كاخي رت األ حاث حكؿ يأثءرات شاءد االاؼ اايافزءكاء نع ااكالءات اا يحدة األ رءفء
ي كءؿ ف اافكاغرس األ رءفع ك لض اا ؤخخات كاا لاءد ااوك ء األ رءفء

ك ف ثـ عرنت ءذه

ياؼ األرجال األكر ء ك اقع احال اا ل كرة

ا نءرا االر ء

إايشار ع ر
نا
اااكعء ف اادراخات
خ ب خءطرة اا ااع األ رءفء اا لركؼ عارا إيخا را طا ع االاؼ ااذم هءخءطر عاى حكااع
ا ءف إاياجرا اايافزءكاع كااخءا ائع 3ك ف ءف اافيب ااحدءث اايع درت نع ءذا
 %80ف
4
ؼ ااخءا ا
اا دد فياب اا ؤاؼ "مايكل ميدفيد" لاكاف "ىوليود ضد أمريكا" كنءه ءيرـ اا ه ىؤًا ٍ
األ رءفء يد ءر اا جي ع األ رءفع كاغراؽ ااااس نع حكر ف االزا كفره اآل رءف.

نأحد ءـ خ اب اإلءي اـ اا يزاءد دراخ ظاءرة االاؼ اايافزءكاع كيأثءرءا نع يا ء خاكؾ
االاؼ ءك إايشار اا ااع األ رءفء ع ر فؿ يافزءكاات االااـ األجا ء كاالر ء
ل ؼ اإلاياج اا حاع كااكطاع نع اادكؿ االر ء ااذم ءدنلرا إلخيءراد ار ج جا ء

ك ان خ ب

ا ءخيكجب

يفثءؼ اإلءي اـ إجرال اادراخات حكؿ يأثءر اايلرض ا ثؿ ءذه اا ار ج الخء ا إذا فااكا ف نئ
األطفاؿ.

كاذا ا إايوااا إاى كاقع دراخ يأثء ار االاؼ اايافزءكاع عاى ااج ركر نع االااـ االر ع اجد ف
ءفذا دراخات نع ءذا االااـ ال يزاؿ نع حدكدءا اا ءو كاا يكا ل

كءذا عاى اارغـ ف يك ؿ

:1أٍبِخ رباو وجبهح ،ثواِظ اٌزٍفيٚ ْٛ٠اٌزْٕئخ اٌزوث٠ٛخ ٚا٨عزّبػ١خ ٌٛ٥فبي ،كاه إٌٚٙخ اٌؼوث١خ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ ،اٌمب٘وح،1ٛ ،2003 ،
ٓ.267
:2اٌَؼ١ل ثِٛؼ١يحِ ،وعغ ٍجك مووٖ.44-43ٓ ٓ ،
:3ؽَٓ ػّبك ِىب ٍٝ١ٌ ،ٞٚؽَ ٓ١اٌَ١لِ ،وعغ ٍجك مووٖ .359ٓ ،
:4أِ ّٓ٠ؾّل ؽج١تِ ،وعغ ٍجك مووٖ.93ٓ ،
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لض اادراخات إاى اافشؼ عف حكادث عدءدة كقلت نع لض اادكؿ االر ء يشءر إاى إريفاب
لض ااجرائـ طرءو يحافع ااجرائـ اا ي

ا نع حد اا خاخبلت ك نبلـ األفشف كاإلثارة

1

كرغـ ف ااكاقع اال اع ءث ت يكا ع اادراخات االر ء اايع يكجرت إاى دراخ االاؼ كيأثءر كخائؿ
اإلعبلـ نع يلزءز ك يواءؿ حديه إال اه ء فااا خرد لض اادراخات اايع اجزت نع ءذا اإلطار
كذاؾ عاى خ ءؿ اا ثاؿ ال عاى خ ءؿ ااح ر:

* الدراسات التي أجراىا مركز اإلعالم الكويتي :2حءث جرءت دراخات يحاءاء اا

ا ءف

اايافزءكاء اايع يثت عاى شاش اايافزءكف اافكءيع ف عاـ  1966إاى عاـ  1977ي ءف ارا ف
عدد خاعات ار ج االاؼ اغ عددءا  3569خاع م ا ءلادؿ اخ  %13.3ػف إج ااع عدد
خاعات اإلرخاؿ يـ بلارا عرض ثبلث
ف ياؾ اا خاخبلت ي افت



نع حءف

خاخبلت ف اا ااع ااركاءكدء األ رءفء

ف يورءر اااجا اا را ااء ا جاس ااشءكخ األ رءفع نع قائ

األنبلـ

اا رنكض عر را افارا عر ت عاى شاش اايافزءكف اافكءيع كءع نبلـ يي

اايلذءب اا داع ك شاءد ااويؿ كاا ءاا كاا شاءد اااؤل بلقء كااائلاخااء .

ف قخى شاءد

* دراسة "محمد بيومي حسن" و"محمد منسي" :3اايع جرءت نع عاـ  2000قاـ نءرا

اا احثاف دراخ حكؿ عءا

نع اايافزءكف ااخلكدم كعبلقيرا خاكؾ االاؼ

ف اا ار ج اا لرك

ادل األطفاؿ إخي د ا نءرا اا احثاف وءاس خاكؾ االاؼ ادل األطفاؿ عاى عءا
يا ءذ ف يبل ءذ اا ؼ اا ار ع كاا ا س كااخادس ف رحا اإل يدائء
ؼ يـ إ يءارءـ طرءو عشكائء

ف  3دارس إ يدائء

فكا

ف 540

ع إ يءار ن اءف ف فؿ

ف اا دءا اا اكرة كعاى

كل ا

يك ؿ إاءه اا احثاف ف بلؿ دراخير ا نإف اا شاءد اايافزءكاء االاءف ثر عاى إفيخاب ااطفؿ
ف ال

ااخاكفءات عاءف إذ ي ءف ف األطفاؿ ااذءف ءف اكف شاءدة ار ج االاؼ فثر عافنا
ءف اكا شاءدة ءذه اااكعء ف اا ار ج ف قراارـ ءذه عءا ف لض اادراخات اايع جرءت نع
ااوطر االر ع.
إخياادا ا ا خ ؽ عر ه ف حءثءات اايطكر اايارء ع اادراخات اايع يااكات يأثءرات االاؼ
اايافزءكاع عاى خاكؾ اا شاءدءف كعبلقيه يا ء ااخاكؾ االدكااع ادءرـ ء فف ااوكؿ اه عاى
اارغـ ف ف اادراخات ااغر ء غزءرة نع ءذا اا جاؿ كاايع ء فف اإلخيئااس ايائجرا غءر اه ف

اا لب يل ء را عاى فان اا جي لات

ا نءرا االر ء كذاؾ إل يبلؼ ءذه األ ءرة عف

:1ؽَٓ ػّبك ِىب ٍٝ١ٌ ،ٞٚؽَ ٓ١اٌَ١لِ ،وعغ ٍجك مووٖ.363ٓ ،
:2ػبٛف ػلٌ ٟاٌؼجل ،ا٦ػٚ َ٩اٌّغزّغ:ا ٌٍ٤إٌظو٠خ ٚإٌّبمط اٌزطج١م١خ ،كاه اٌفىو اٌؼوث ،ٟاٌمب٘وح.75ٓ ،1ٛ ،2006 ،
٘:نٖ اٌٍََّ٩د ٘:ٟكفبْ اٌجٕبكق ،اٌفوعّ ،ٟٕ١بثبْ.
:3ف١وح فبٌل ،ٞاٌؼٕف اٌّلهٍِٚ ٟؾلكارٗ وّب ٠لهوٗ اٌّلهٍٚ ْٛاٌز١ِ٩ن:كهاٍخ ِ١لأ١خ ا ٟصبٔ٠ٛبد ِلٕ٠خ اٌغٍفخ ،كوزٛهاٖ ا ٟػٍ َٛاٌزوث١خ ،وٍ١خ اٌؼٍَٛ
ا٦عزّبػ١خ ٚأَ٦بٔ١خ ،لَُ ػٍُ إٌفٌ ٚػٍ َٛاٌزوث١خ ،عبِؼخ اٌغيائو ،إٌَخ اٌغبِؼ١خ .57ٓ ،2007-2006:

447

مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102

اا جي لات ااغر ء

إذ افؿ ارا

ائ ه ا

ك ءيه ك

إذا ا عا اا ف ءفذا دراخات نع

اا جي لات ااغر ء يفكف عاى اا دل ااطكءؿ نود ي يد إاى ثبلث خاكات اذاؾ نإف ايائجرا قد
ي ياؼ حيى نع اا اد افخه ااذم جرءت نءه اادراخ

ن ا ااؾ اك يـ يل ءـ ايائجرا كه ذت قكاا را ااجاءزة ايط ءورا عاى جي لاياا

ااز اء اا يلاق
االر ء

ع يغءر ااظركؼ اإلجي اعء نع ااحوب

اذاؾ ال د ف يفثءؼ ثؿ ءذه اادراخات عاى اا خيكل االر ع الخء ا ك اه ف اا لركؼ

ف غاا ء اا ار ج اايافزءكاء اا ث ع ر ااشاشات االر ء ءع ار ج كاندة اا
"األفشف" كاإلثارة كاارخكـ اا يحرف

ؼ إاػى ذاؾ ا ءيـ يااقاه ع ر ااف ائءات االر ء

االاؼ كااحركب كاإل ط ار ات اايع ءيـ اوارا اشرة ف اادكؿ االر ء .

كص نبلـ
ف

كر

نع ءذا ااخءاؽ ءشءر اا احث "ويمبر شرام" إاى ف ااظركؼ اا حءط
خاكفه كاايافزءكف اءس إال عا بلن ككخءا خ ً
اعدة عاى اايل ءر عف اإليجاءات اا احرن نلرض
هى
ااجرائـ ككخائؿ االاؼ ك خااءب اإلاحراؼ يا ع اكاءا اافرد اا ياوع كايجاءايه ااافخء اا يفكا ادءه
بل ف ق ؿ.1

ف ا ال ءفكياا ااياكءه إاى كجكد دراخات

كيفاكاكجء

اافرد ءع اايع يحدد

رل يطرقت إاى دراخ دكر كخائؿ إعبل ء

رل نع يا ء االاؼ نع اا جي ع فأالاب اافءدءك األايرات كذاؾ ألف فركـ

اايافزءكف ال ءوي ر عاى ااكخءا اإلعبل ء اا لركن اايع يخيو ؿ اا ث اايافزءكاع ف إحدل
اا حطات ؿ ءيلداه إاى م إخي داـ ءوكـ ه األطفاؿ اجراز اايافزءكف خكال فاف ا شاءدة اا ار ج
اا ث ع ر حطايه ك ا شاءدة نبلـ اافءدءك ك األخطكااات اا د ج ) (CD,DVDك إخي داـ

شاشيه اؤلالاب اإلافيركاء
اا حطات اايافزءكاء

ن بل عف إشي ااه ا فركـ إخي داـ ش ف األايرات إلخيو اؿ ا ي ثه

ف ار ج ع ر ءذه ااش ف .

 -2أنواع العنف التمفزيوني وأىم النظريات المفسرة لعالقتو بتنمية السموك العدواني:
 -1-2أنواع العنف التمفزيوني:

حوءوءا ك ءااءان عاى اااحك اايااع:2
االاؼ اايافزءكاع قد ءفكف عافنا
ن
أ -العنف الحقيقي :كءخ ى فذاؾ ػ"العنف اإلخباري" اجده نع اا ار ج اايافزءكاء ااكاقلء



ك لااه عرض شاءد االاؼ كااحرب كااد ار كاإل ا ات اايع يح ؿ نع افف اايكير كاألز ات
ف

بلؿ اشرات األ ار كاا ار ج ااخءاخء

ك ااكثائوء

حءث ءلفس ءذا اااكع ف االاؼ

:1هّ١لح ثْجِ ،اٌوٍ َٛاٌّزؾووخ ا ٟاٌزٍفي ْٛ٠اٌغيائو:ٞكهاٍخ ا ٟاٌمٚ ُ١اٌزؤص١واد ،أٛوٚؽخ ِبعَز١و ا ٟػٍ َٛا٦ػٚ َ٩ا٦رٖبي ،وٍ١خ اٌؼٍَٛ
اٌَ١بٍ١خ ٚا٦ػ ،َ٩لَُ ػٍ َٛا٦ػٚ َ٩ا٦رٖبي ،عبِؼخ اٌغيائو ،إٌَخ اٌغبِؼ١خ.96ٓ ،1997-1996:
:2وٕ١ٙخ ػٍٛاُِ ،وعغ ٍجك مووٖ.54ٓ ،
 ِٓ:أِضٍخ اٌجواِظ اٌٛالؼ١خ:ا٤فجبه ،اٌجواِظ اٌّ١ٍٛم١خ ،اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌؼٍّ١خ ،اّ٤وٛخ ٚثواِظ اٌؾٛاهاد ٚإٌّبلْبد.
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اايافزءكاع عافا حوءوءا ءوع نلبلن نع ااكاقع حءث هءاوؿ ف افف كشكارع شا ر اؤل افف كااشكارع
اايع ءلءش نءرا اافرد.
كنء ا ء ص ءذا اااكع ف االاؼ ابلحظ ف ءااؾ يكجه ي اعد نع اشرات األ ار ااشر
كر االاؼ ااحوءوء اءشلر اا شاءد كجكده نع فاف ااحدث ع يجاءؿ ا ي افه ياؾ اا كر
ف ثار عاى افخء نراد ااج ركر الخء ا نئ اا غار ارـ اا
ف اا ار ج كنع ءذا ااخدد شارت دراخ

اااكعء
اإل ارء

كص ع إحي اؿ يلر رـ ارذه

رءفء يااكات اايحاءؿ عءا

ف اااشرات

بلؿ اافيرة ااز اء اا يدة ف  2000إاى  2005ف اا ك كعات اايع يح ؿ عافا

شفات ا ءف  %40إاى  %50ف ااكقت اا درج اا ث اايافزءكاع اافاع ارذه اااشرات اإل ارء
حءث يحظى اا كا ءع اا يلاو
اااشرات كااواكات اإل ارء
اوؿ

أ ار ااويؿ ااجرء

كااحركب األكاكء نع جادة

الخء ا ع ااياانس ااحاد ااذم ءخكد ءف

1

ا ءف

ياؼ ااواكات اايافزءكاء نع

ار ااحركب كاإلاوبل ات.

كنع دراخ ثااء عف "التمفزيون وثقافة العنف" هكجد ف اايافزءكف ءل ؿ فخاعع إجي اعع
ءوكـ يك ءؿ األ ار اايع ءدعع أارا ي ثؿ ااحوءو كاالا اكف نع ااواكات اإل ارء يءدرفكف ف
كر االاؼ اا لرك

ياؾ اااكعء

ارا يأثءر ف ءر عاى اا شاءدءف غءر اه اك رادكا ك ع قءكد عاى ث

ف اا كر ا ا إخيطاعكا ألارـ ءفودكف ذاؾ اخ

ادءرـ طكط

ف شاءدءرـ نيجار األ ار اءس

بلقء افع ءل اكا عاى ااحد ف ث ياؾ اا كر االاءف .2

ءر
كء فف ااوكؿ ف كؿ إءي اـ ك كع االاؼ نع اشرات األ ار فاف نع فياب ي ف يور نا
حكؿ "العنف في المرئية" جرل إعداده طاب ف كزءر ااثوان اافراخع "جان جاك أياغون" كخاءـ
نع إعداده عدد رـ ف اا ي ءف نع ءداف اإلعبلـ اا رئع ف عا ال افس كاجي اع كفاات
اا بلحظ األكاى اايع يـ اايأفءد عاءرا كاإلاطبلؽ ارا نع ءذا اايورءر يي ثؿ نع اإلعيراؼ يلاظـ
ظاءرة االاؼ نع

ياؼ قطاعات اا جي ع اافراخع اايع ءلكد حد خ ا را إاى اايلرض إاى

االاؼ اايافزءكاع كنع كاجر
نء ا ءيـ يودء ه

ثؿ ءذا ااكاقع فد كزءر ااثوان اافراخع عاى

كرة ش ه يكا ا

كر

ركرة إعادة اااظر

ف شاءد عاءف ك عدكااء عاى شاش اايافزءكف اافراخع.3

ف ا خءطر ك كع االاؼ نع كخائؿ اإلعبلـ عاى االدءد ف ااادكات كاااشاطات اا ا

ااو

االاا ء ا جي ع اا لاك ات اايع اظ ت جاءؼ ااخكءخرء

يارءت  11دءخ ر2003

ك رزءا ااادكة اايع ح ات عاكاف "العنف في العالم والعنف في اإلعالم" اايع اظ را اا ايدل
 :1ؽٕبْ ػجل هللا ػٕمب ،ٞٚاٌؼٕف ٚاٌزٍفي ،ْٛ٠كاه إٌٚٙخ اٌؼوث١خ ،اٌمب٘وح.57ٓ ،1ٛ ،2006 ،
 :2ؽٕبْ ػجل هللا ػٕمبِ ،ٞٚوعغ ٍجك مووٖ.55ٓ ،
 :3فبٌل فجو ،ِ٠ربه٠ـ اٌؼٕف ا٦فجبه ،ٞرٙو ػٍ ٝاٌّٛلغ اٌ٦ىزو ،http://www.annabaa.org/nbanews/60/322.html :ٟٔٚربه٠ـ
اٌزٖفؼ ،2018-10-04 :ػٍ ٝاٌَبػخ .13:31:23 GMT :
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االاا ع اكخائؿ اإلعبلـ اإلافيركاء كشارؾ نءرا
لض اا ؤخخات اإلعبل ء االاا ء

1

حفءكف ك رال ك خئكاكف عف كخائؿ إعبلـ ف

كقد يااكات ااادكة ااي اءفات اا ياف االاؼ نع اا جاؿ
عاى ف ءـ ف

اإلعبل ع اإل ان إاى األثار اا فف ف ييريب عاى خاكفءات شاءدءه ا

نئ األطفاؿ كااش اب ف ا فد لض اا شارفءف نع ءذه ااادكة عاى ف فركـ االاؼ اإل ارم اـ
ع اادراخ

ء

شفؿ عا ع فانع

االاؼ اإل ارم شفؿ
ف إحدل اادكؿ االر ء

ع اإلشارة إاى ف االااـ االر ع ءك األفثر عر

اشر نغاا ء

ا ياواه ااف ائءات االر ء كاألجا ء ءك

كءذه اا كر ذات

ايلرض

كر ءذا االاؼ

ا ااو اءا االر ء .

ب -العنف الخيالي :كااذم ءخ ى فذاؾ ػ"العنف الترفييي" كءك ااذم اجده نع اا ار ج

اايافزءكاء اا ءااء
حدكده ااكاقلء



كءذا اااكع ف االاؼ ء ثؿ االاؼ ااحوءوع إال اه ال ءوؼ اا ركرة عاد

ف حءث اااكعء كااف ء

كءيـ يكظءؼ ءذا اااكع ف االاؼ ايحوءؽ حد ءـ

كظائؼ اايافزءكف كءع اايرنءه ((Distraction

اا شاءدءف.2

ك حخب دراخ

كيخلى ف بلاه إاى إثارة كدغدغ

حاخءس

جريرا اا احث األ رءفء "برب ار ويمسون" ) (Barbara Wilsonلاكاف

""Violence is still glamorizedنإف ءااؾ ر ل اكاع ف االاؼ اا ءااع ءع:3

 .1العنف الذي ال يمقى أي جزاء :كءك ذاؾ ااشفؿ ف االاؼ ااذم ال يياوع نءه
ءات اا ارخ االاؼ اا لركض ع ر شاش اايافزءكف ء عوك

ااش

ك يأاءب إزال

ارخيرا

االاؼ.

 .2العنف غير المؤلم أي الذي ال ترافقو آالم :نحكااع ا ؼ ا ءود ه اايافزءكف ف حداث
ارخيه

عاؼ يه رر دكا ا إظرار م ايائج خءئ ك ؤذء قد ييريب عف
 .3العنف البطولي :حءث ف حكااع  %40ف األ طاؿ اايافزءكاء ااذءف ء ارخكف ع اؿ
عاءف ءـ ش
اا ءر كءذه ااش

ءات يوكـ دكر اا طكا

د ااغءر.

حءث اجدءـ ءي رنكف لاؼ اح اء اا شرء كال ؿ

ءات االاءف اا ءرة ءفكف يأثءرءا نع األطفاؿ فثر

ااشرءرة.

طر ف ااش
نا

ٔ :1فٌ اٌّوعغ اٌَبثك.
 :اٌجواِظ اٌق١بٌ١خ ٘ ٟرٍه اٌجواِظ اٌز ٟرٙلف اٌ ٝاٌزٍَ١خ ح رؼزّل ثبٌلهعخ ا ٌٝٚ٤ػٍ ٝرٛر١ف أ٦فؼب٨د اٌمبئّخ ػٍ ٝاٌٚؾه ،اٌقٛف ،اٌؼٕف
ٚاٌق١بي ا ٟرٖ٠ٛو ا٤ؽلاس أوضو ِٓ اػزّبك٘ب ػٍِ ٝقبٛجخ اٌؼمً وب٤ا ،َ٩اٌٍََّ٩د اٌوٍ َٛاٌّزؾووخ.
ٕ :2بٌؼ م٠بة إٌٙل ،ٞأصو ٍٚبئً ا٦ػ َ٩ػٍ ٝاٌطفً ،كاه ِغلٌٍْٕ ٞٚ٨و ٚاٌزٛى٠غ ،ػّبْ.38ٓ ،1ٛ ،1990 ،
ٕ :3بٌؼ فٍ ً١أث ٛإٔجغ ،اٍزوار١غ١بد ا٦رٖبي١ٍ :بٍبرٗ ٚرؤص١وارٗ ،كاه ِغلٌٍْٕ ٞٚ٨و ٚاٌزٛى٠غ ،1ٛ ،ػّبْ.299ٓ ،2005.
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فثءر نع نبلـ اافريكف ك
 .4العنف الذي يعقبو السرور أو العنف السعيد :كءك اكع اجده نا
ا قد ءخاءـ نع إنواد األطفاؿ
اارخكـ اا يحرف نرك ءوكد شاءدءه إاى اكع ف اا حؾ
اإلحخاس جدء االاؼ إذ ارـ ءركاه شءئان رغك ان كعكاق ه غءر ؤا .

ك ا خ ؽ ء فف ااوكؿ ف ك كع االاؼ اايرنءرع نع األنبلـ كاا خاخبلت ك ار ج اارخكـ

اا يحرف اايع هءلرض نءرا االاؼ ف جؿ اايرنءه كاايشكءؽ –حخب كجر اظر اا احث  -حظع
إءي اـ االدءد ف اادراخات اايع خلت إلخيفشاؼ ك لرن دل يأثءر اايلرض ارذا اااكع ف
االاؼ اا ءااع -اا وارا
عءاايرا شرائح
كقد ي

ياف

اادراخات اايع يااكات االاؼ اإل ارم -كقد ش ات ءذه اادراخات

ف اا جي ع كفاف اايرفءز األخاخع نءرا عاى شرءحيع األطفاؿ كااش اب.

ت عف ءذه اادراخات ج ا

ف اااظرءات اايع خاء ت نع إءجاد طر اظرء

ايفخءر عبلق االاؼ اايافزءكاع يا ء خاكؾ االاؼ ء فف يك ءحرا عاى اااحك اا كااع.

 -2-2النظريات المفسرة لعالقة تأثير العنف التمفزيوني عمى سموك المشاىدين:
ااردؼ ف االرض ااحااع يودءـ ا ص أل رز اااظرءات اايع شفات خاس ك بل

حكؿ يأثءر االاؼ نع كخائؿ اإلعبلـ اا

اا حث

كص اايافزءكف كقد ي حكرت ءذه اااظرءات نع ر ع

ء فف ي ءاف حءثءايرا عاى اااحك اا كااع:

 -1نظرية التطيير أو التنفيس(Catharsis theory):

يريفز ءذه اااظرء عاى د يطرءر ااافس ف شاعر االاؼ كاالدكااء اايع ء فف ف ييكاد

ادل اافرد ايءج ا ا ء فف ف ءيلرض اه ف إح اطات بلؿ يفاعبليه اإلجي اعء ااءك ء كاايع
ء فف ف يوكده إاى خاكؾ خاكفات عاءف

1

اا دءا نع عدكاف كعاؼ ااا اذج اا لرك

خا ء

2

كذاؾ ع ر يجر غءر

اشرة ف بلؿ اا شارف

نع اايافزءكف كاا شارف ءاا يفكف شارف

ءااء

حءث ءفيرض ركاد ءذه اااظرء كنع ود يرـ اا احث "فيشباخ سيمور" (Feshbach

 )Seymourف شاءدة اا ار ج اايافزءكاء اا ي ا ا كر االاؼ يهزكد اا ه شاءد
دءا يخ ح اه ي رءؼ إح اطايه ف بلؿ اا لاءش اا ءااء ا ا ءلءشه طاؿ اا ار ج اايع
رة عدكااء

ءشاءدءا ف حداث عاءف

دالن ف إيجاه ذاؾ ااه شاءد احك اا ارخ ااحوءوء كااػكاقلء ااخاكؾ

االاءؼ حءث يل ؿ ءذه اا شاءد ف
إحي اؿ خاكؾ االاؼ ادل شاءدءه

3

اـ

اف ء رؼ اإلح اط كااشلكر االدال

ناا و كد حخب ءذه اااظءرة ف

ا ءواؿ ف

رة األنراد اايع ءح اكف

1

:Florian Houssier, la violence de l'image, éditions in presse, paris, 2008, pp38-39.
:2أًِ كوبنِ ،وعغ ٍجك مووٖ .58ٓ ،
ٍِ:3ف ٓ١ك ٞاٍٛهٍٕ ،لها ثبي هٚو١ـٔ ،ظو٠بد ا٦ػ ،َ٩روعّخِ:ؾّل ٔبع ٟاٌغ٘ٛو ،كاه إٌٍْ ًِ٤و ٚاٌزٛى٠غ ،ا٤هكْ.290ٓ ،2ٛ ،2001 ،
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الا ك اايااع
عاءرا ف ه شاءدة االاؼ خي فؼ ف حدة عدكااءيرـ كاح اطايرـ كيجلارـ فثر إخير ن
ء حكف قؿ عافنا نع حءايرـ ااءك ء .

حاب اظرء اايافءس ادءرـ رؤء إءجا ء إزال ك كع يأثءرات

ء فااا إذا ااوكؿ أف

شاءدة االاؼ اايافزءكاع فكارا يخاءـ نع خاعدة اا ه شاءد عاى اايل ءر كيفرءغ ع ا ءشلر ه ف
عدكااء دكف إاحاؽ األذل كاا رر ااغءر ككنوا ارذا اا اظكر ك اااظرء ال د ف واك ك
لار

م يكجه احك يواءؿ ك يحدءد ف ء االاؼ اا لركض نع ار ج اايافزءكف عاى خاس ف

ذاؾ خءوكد إاى يحدءد نرص اايطرءر ااذم دكره خءزءد ف إحي اؿ عدكااء اا شاءدءف.1

كقد يايودت ءذه اااظرء عاى خاس ف اإلخراؼ نع اايلرض ارذه اا كاد اايافزءكاء اا يخ

كدا نع حاخءخرـ ف ا اه ءجلؿ األطفاؿ
كءكرث ج ن
االاؼ ءارع األنراد عف شافؿ ااحءاة ه

ءلءشكف حبلـ ااءوظ كءوادكف االاؼ ااذم ءشاءدكاه اذاؾ ءرل ايودكا ءذه اااظرء
اااظرء

ازاات يحياج إاى دا يؤفد

ح

ا ذءب إاءه

أف ءذه

حا را.2

 -2نظرية التحفيز (:)Stimulating effects theory

كءطاؽ عاءرا ء ا اظرء "المزاج العدواني" ك "إثارة المحفزات أو الحوافز" كيوكـ ءذه
اااظرء عاى إنيراض ف اايلرض ا ثءر عدكااع ءؤدم إاى إثارة اافرد
ااخءفكاكجء

ف ااااحء

ا

ك اايااع ءزداد إحي اؿ قءا ه خاكؾ عدكااع فرد نلؿ ارذا اا ثءر ك ااحانز

3

كءلي ر

"ليونارد بركوفيتش" ( )Leonard Berkowitzكؿ ف ك ع فركـ "يأثءرات اا حفزات" ادراخ
يأثءرات االاؼ اايافزءكاع

4

كيخياد نر ءيه األخاخء إاى ف اايلرض ا كر االاؼ اا ررة ع ر

اا ار ج اايافزءكاء ءرنع ف حدة اإلثارة ااافخء كاالاطفء اافرد اا ياوع
دكر خاكفءات عاءف عاه.

ا ءؤدم دكره إاى إحي اؿ
ف

اد ات

كط ونا افركض ءذه اااظرء نإف ا ياطكم عاءه خاخبلت االاؼ اايافزءكاء
ك ااكشات ذات طا ع عاءؼ اإل ان إاى اايردءدات ااافظء االاؼ ال يؤدل إاى إثارة
شلكر إ فااء اإلخيجا االدكااء ا ا
نا
كعاطفءا نحخب ؿ ارا ء ا يرءأ ادءرـ
افخءا
ن
اا شاءدءف ن
ثا حانز كي اع اافرد
شاءدكه حءث يهلي ر ه شاءدة االاؼ اا رر ع ر اا ار ج اايافزءكاء
اا ه شاءد االاؼ فخاكؾ ءلد ثا اإلخيجا اااايج عف ذاؾ اا ثءر ( شاءدة االاؼ اايافزءكاع).
رل ال د ف اايك ءح أف االبلق ءف ااحانز كاإلخيجا ااوائ عاءرا اظرء
ف جر
"إثارة ااحكانز" اءخت عبلق

خءط ك غءر شركط

ناا ثءر االدكااع ( كر االاؼ نع راا ج

ٔ:1فٌ اٌّوعغ اٌَبثك.299ٓ ،
2

: Florian Houssier, Op.cit, pp38-39.
:3أًِ كوبنِ ،وعغ ٍجك مووٖ .59ٓ ،
ٍِ:4ف ٓ١ك ٞاٍٛهٍٕ ،لها ثبي هٚو١ـِ ،وعغ ٍجك مووٖ.291ٓ ،
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يافزءكاع) ال ءثءر نع اافرد اا ه شاءد إخيجا خاكفء عاءف دائ ن ا كاءس ف اا حي ؿ اه خءثءر
ذات اادرج ف االدكااء كاالاؼ ادل فان اا ياوءف 1ن حخب "تاننباوم" ( )Tannenbaumكءك
كاحد ف ركاد ءذه اااظرء

ءلززءا يكانر عكا ؿ

ء ا نإف اإلثارة االاطفء ء فف ف ييحكؿ إاى خاكؾ عاءؼ عاد ا

رل ارا:2

رر

 ااطرءو اايع هء كر ك هءودـ را االاؼ اايافزءكاع حءث ءظرر االاؼ شفؿك و كؿ إجي اعءان :نحءا ا هءودـ االاؼ ك ااجرء شفؿ رر ثؿ اادناع عف ااافس ك ااو اص
نإف ذاؾ ءزءد ف إحي االت اإلخيجا االدكااء ادل اا ه شاءد ألف ءذا األ ءر ء فف ف ءلياؽ ثؿ
ءذه ااي رءرات اء رر را خاكفه االاءؼ.3
 دل اايشا ه ءف اا كرة اايافزءكاء عف االاؼ كااظركؼ اا ثءرة ااغ ب نع ااكاقع:ثؿ يشا ه األخ ال ءف ش

نرذا اايشا ه ء فف ف ءفكف نع شءال خءط

ء

ف ش

ءات

اال ؿ اايافزءكاع كااش ص ااذم ءثءر غ ب ااش ص اا ه شاءد نع حءايه ااكاقلء .
 -3نظرية تدعيم السموك أو تعزيزه :Reinforcement theory
اافرض اارئءس ارذه اااظرء ءفءد أاه ال يكجد عبلق

اشرة ءف اايلرض االاؼ نع كخائؿ

اإلعبلـ كعاى رخرا اايافزءكف كيا ء خاكؾ االاؼ ادل اا شاءدءف

4

كءؤفد "جوزيف كالبر"

) (J.Klapperؤخس ءذه اااظرء ف االاؼ نع اايافزءكف ك نع م كخءا إعبل ء

ءؤدم عادة إاى زءادة ك او اف نع إحي االت إيجاه اا شاءدءف إاى خاكؾ خاكفات عاءف
ءااؾ ج كع

ف االكا ؿ ااخءفكاكجء كاإلجي اعء يحدد اايأثءرات اايع ء فف ف يحدثرا

رل ال
كاا ا
كر

االاؼ اايافزءكاء ياؾ ثؿ :5اكع ااياشئ اإلجي اعء اايع ءاواءا اافرد يأثءرات خريه ك قرااه خ ايه
ااش ء اإليجاءات اايع هءاظر را إاى االاؼ نع اا جي ع ناألنراد ااذءف ادءرـ إخيلدادات
كايجاءات يؤءد االاؼ فكخءا ايحوءؽ األءداؼ ااش ء كاإلجي اعء ف اا حي ؿ ف ءدرفكا عاى
احك إ يءارم ع اؿ االاؼ اايع يوكـ را ااش

ءات اايافزءكاء

االدكااء اا كجكدة خ ونا
االاءف عاى احك إ يءارم شفؿ ءيطا ؽ ع إيجاءايرـ اا ااء

شفؿ ءؤءد كءدعـ إيجاءايرـ

ا اا شاءدءف ااذءف اءس ادءرـ ءكالت عدكااء نإارـ ءدرفكف اا ار ج
االاؼ

6

ل ارة

ااحدءث عف يأثءر االاؼ اايافزءكاع إال عاى األش اص ذكم ءكالت عدكااء

رل ال ء فف
خاخا ق ؿ ف
ن

 :1ؽَٓ ػّبك ِىب ٍٝ١ٌ ،ٞٚؽَ ٓ١اٌَ١لِ ،وعغ ٍجك مووٖ.370ٓ ،
 :2اثوا٘ ُ١أؽّل اٌَّْ" ،ٟكٚه ا٦ػ َ٩ا ٟاٌٛلب٠خ ِٓ اٌغوّ٠خ" ،رٙو ػٍ ٝاٌّٛلغ اٌ٦ىزو:ٟٔٚ
 ، http://www.shomooos.com/content.asp?contentid=525.ربه٠ـ اٌزٖفؼ  ،2019-12-6 :ػٍ ٝاٌَبػخ .GMT20:56:13 :
 :3اثوا٘ ُ١أؽّل اٌَّْ" ،ٟكٚه ا٦ػ َ٩ا ٟاٌٛلب٠خ ِٓ اٌغوّ٠خ"ِ ،وعغ ٍجك مووٖ.
 :4ؽَٓ ػّبك ِىب ٍٝ١ٌ ،ٞٚؽَ ٓ١اٌَ١لِ ،وعغ ٍجك مووٖ.370ٓ ،
ٍِ :5ف ٓ١ك ٞاٍٛهٍٕ ،لها ثبي هٚو١ـِ ،وعغ ٍجك مووٖ.295ٓ ،
 :6أًِ كوبنِ ،وعغ ٍجك مووٖ.59ٓ ،
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االا عاءه ءفكف يأثءر شاءدة االاؼ اايافزءكاع ءيجاى نع يلزءز
ءيلر كا االاؼ اايافزءكاع ك ن
بلن نع األنراد خكال يلر كا اا ار ج اايافزءكاء
كيدعءـ اإليجاءات االاءف ااراخ كاا كجكدة
ذات ااطا ع االاءؼ ـ ال.

در ااخاكؾ االاءؼ ادل
نا
كءفذا اجد أف حاب ءذه اااظرء ءلي ركف االاؼ اايافزءكاع
االا عاى ذاؾ ءك ع حاب ءذا اإليجاه
شاءدءه ف شأاه اا خاء نع اازءادة ف حديه ك ن

أق ى اكاع االااء ااطرؽ اايع ءلرض را االاؼ ع ر اا ار ج اايافزءكاء .

 -4نظرية التعمم بالمالحظة (:)Observational learning theory

كءطاؽ عاءرا ء ا اظرء "التعمم اإلجتماعي" كط وا ألرال اا احث "ألبرت باندورا" ( Albert

 )Banduraؤخس ءذه اااظرء

نإاه ء فف ائلاخاف ف ءيلاـ م خاكؾ ف بلؿ بلحظيه

اخاكؾ اآل رءف كعاى ذاؾ ء فف اافرد ف ءيلاـ خاكؾ االاؼ ف بلؿ بلحظيه اا اذج االاؼ
اا لرك

ع ر شاش اايافزءكف.

كياط ؽ ءذه اااظرء شفؿ قكل عاى األطفاؿ اا غار كيزداد اا طكرة حءا ا ءفكف اايافزءكف
دءبلن عف األ كءف ألف األطفاؿ ءفر كف اا ار ج اايافزءكاء طرءو

ياف عف عااـ ااف ار حءث ف

ااطفؿ يءخجؿ كء يزف ا ءشاءده خكال عف كعع ك دكف كعع ا ءبلحظه اذ ف ء اغ ثبلثءف
شرر.1
نا
ف ا ءرل

حاب ءذه اااظرء ف شاءدم ار ج االاؼ ال ءوك كف يجخءد ع اؿ االاؼ

اايع يلا كءا ف شاءديرـ ارا ع ر شاش اايافزءكف ا اـ ءاشأ كقؼ ءخيدعع دال ءذا ااخاكؾ
كيجخءده نع ااكاقع حءث ءرنض

حاب ءذه اااظرء ااوكؿ أف اا ياوءف ءوك كف يافءذ ا يلا كه

ف خاكفءات عاءف شفؿ آاع ناالاؼ فغءره ف اكاع ااخاكفات اايع ءيـ يلا را ال ء ارس ا اـ

ييكنر ظركؼ يخيدعع

ارخيه ك ف االكا ؿ اايع يلزز ف إحي اؿ

شاءديه ع ر اا ار ج اايافزءكاء  :يكقع اا فانأة ف ااغءر اوال

ارخ االاؼ اا واد ف

ارخيه كفذا اايشا ه ءف ااحاا

اايع ءلر را اايافزءكف كااحاا اايع ءكاجررا اا ه شاءد لد اايلرض االاؼ اايافزءكاع يكقع اايأءءد
كاادعـ اإلجي اعع اخاكؾ اافرد ف شاءدءف آ رءف فااكا ءظرركف إعجا رـ أع اؿ االاؼ اايع
ي ارخرا ااش

ءات اايافزءكاء .2

كيشرح ءذه اااظرء فءفء إفيخاب ااج ركر ألشفاؿ جدءدة ف ااخاكؾ فايءج اايلرض

اكخائؿ اإلعبلـ ا نءرا اايافزءكف ف ا ءاع:3

:1ػبٛف ػلٌ ٟاٌؼجل ،ا٦ػٚ َ٩اٌّغزّغ:ا ٌٍ٤إٌظو٠خ ٚإٌّبمط اٌزطج١م١خ ،كاه اٌفىو اٌؼوث ،ٟاٌمب٘وح.88ٓ ،1ٛ ،2006 ،
ٍِ:2ف ٓ١ك ٞاٍٛهٍٕ ،لها ثبي هٚو١ـِ ،وعغ ٍجك مووٖ.294ٓ ،
:3ؽَٓ ػّبك ِىب ٍٝ١ٌ ،ٞٚؽَ ٓ١اٌَ١لِ ،وعغ ٍجك مووٖ.383ٓ ،
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 -1ءبلحظ ااش ص اا ه شاءد اايافزءكف حد ااش
فا كذج ااخاكؾ.

ءات اا كجكدة نع اا حيكل اايافزءكاع

 -2ءيلرؼ ااش ص اا ه بلحظ عاى ءذا ااا كذج كءرل اه جذاب كجدءر أف ءواده.
فءدا اه
 -3ءدرؾ اا ه بلحظ كعع ك دكف كعع ف خاكؾ ااش ص ااذم ءبلحظه قد ءفكف ن
م خءؤدم إاى ايائج رغكب نءرا إذا قاـ يواءده نع كقؼ لءف.
 -4ءيذفر ااش ص خاكؾ ااا كذج اا ه بلحظ عاد ا ءكاجه كقفنا شا رنا كءوكـ ااي رنات
اايع درؾ كاقياع را فكخءا ائلخيجا كا لااج ءذا اا كقؼ.
ءف

ظ ثـ ييكاد ادءه ار ط
بلح ٍ
 -5ءشلر اا ه بلحظ ااراح كاا فانأة لد يواءده ااخاكؾ اا ه ى
اا ثءرات كاإلخيجا ات اايع ءفكف قد إخيكحاءا ف ااا كذج ااذم شاءده نع اايافزءكف كءزداد يدعءـ

ءذه اا ار ط .
 -6ءزءد إعادة اادعـ اإلءجا ع ف إحي اؿ إخي داـ اافرد اذاؾ ااخاكؾ إخي ارره فكخءا

ائلخيجا ا كاقؼ شا ر .1

االا عاى ا خ ؽ نإف
ن
اايع قد را حاب "اظرء اايلزءز" نء ا ء ص االاؼ اا لركض نع اايافزءكف إذ ءركف اه ال د
ف ف يخياد عركض االاؼ اا ود

حاب اظرء "اايلاـ اإلجي اعع" اجدءـ ءود كف افس اايك ءات
نع كخائؿ اإلعبلـ ااج اءءرء كعاى رخرا اايافزءكف عاى نرـ
ءات االاؼ اايافزءكاء ايءج

كاع ا ادئ اايلاـ حءث ءجب ف ال يهفا ىنئ ش
كرغـ ف فركـ اايلاـ اا بلحظ ء فف يط ءوه عاى

ارخيرا االاؼ.2

ياؼ اكاع ااخاكؾ اا فيخب ف

اايلرض ااا اذج اايع يلر را كخائؿ اإلعبلـ نع ود يرا اايافزءكف إال ااا ابلحظ أف غاا ء

اا حكث اايع إعي دت اظرء "اايلاـ اإلجي اعع" نع يفخءر ااخاكفات اا فف إفيخا را ف شاءدة
اايافزءكف قد رفزت عاى إفيخاب ااخاكؾ ااخا ع ف اايلرض اا ار ج اايافزءكاء
دراخات
ع ر اا

كاذاؾ ءجذر ااوءاـ

رل ي ي ر نركض اظرء اايلاـ اا بلحظ إلفيخاب ااخاكفات اإلءجا ء اا لرك
ا ءف اايافزءكاء .

كءفذا اجد ف اا احثءف قد يك اكا إاى االدءد ف اااظرءات اايع حاكاكا ف بلارا يودءـ

يفخءرات اايأثءرات اإلءجا ء كااخا ء اا فف ف يايج عف اايلرض ا كر االاؼ اا ررة ع ر
اا ار ج اايافزءكاء

إال ف ءا ارا اـ ءي فف ف يودءـ يفخءر شا ؿ ااظاءرة قءد اا حث كرغـ ذاؾ

نإارا يظؿ إخرا ات إءجا ء اجحت نع يفخءر لض االاا ر ااشائف حءاؿ ءذه ااظاءرة.

:1أِبٔ ٟػّو اٌؾَ ،ٟٕ١اٌلهاِب اٌزٍفي١ٔٛ٠خ ٚأصو٘ب ا ٟؽ١بح أٛفبٌٕب ،ػبٌُ اٌىزت ،اٌمب٘وح.55ٓ ،1ٛ ،2005 ،
ٍِ:2ف ٓ١ك ٞاٍٛهٍٕ ،لها ثبي هٚو١ـِ ،وعغ ٍجك مووٖ.300ٓ ،
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 -3قراءة في التأصيل األكاديمي لظاىرة العنف التمفزيوني وعالقتو بتنمية السموك
العدواني لمجميور وحتمية دراستيا في العصر الحالي:
خاحاكؿ ع ر ءذا االا ر يودءـ قرالة اودء حكؿ

ياؼ اادراخات األفادء ء كاااظرء اايع

يااكات اا لااج إشفااء عبلق اايلرض ا شاءد االاؼ اايافزءكاء
ااج ركر

ع حاكا إ راز حي ء ك ركرة إجرال ثؿ ءذه اااكعء

خ ءا ك ف اايلرض ا

يا ء ااخاكؾ االدكااع ألنراد

ف اادراخات نع كقياا ااراءف ال

ا ءف االاؼ اـ ءلد وي ار نوط عاى اايافزءكف ؿ

ح ري ط ء ا

ا ءف عاءف

وا ؿ قدرة اا ياوع

أالاب اافءدءك كاألالاب اإلافيركاء كاألايراءت

ا يح اه ف

ااك كؿ إاءرا دكف ء عكائؽ ك حكاجز نع غاا ء األكقات كءك ا ءيطاب إجرال دراخات حكؿ

يأثءرات عاى ااج ركر.

 -1-3قراءة نقدية في التأصيل األكاديمي لإلشكالية العنف التمفزيوني وعالقتو بتنمية

السموك العدواني:
ف

بلؿ ا يـ عر ه ء فف ااوكؿ أف

ياؼ األطر اااظرء كاادراخات األفادء ء

كاإل رءوء اايع يااكات اا لااج كاايفخءر ظاءرة االاؼ اايافزءكاع كعبلقيرا يا ء ااخاكؾ
االدكااع ادل ااج ركر اا شاءد اجد ارا يدعـ اإليجاه ااوائـ عاى ف اايلرض ا ثؿ ءذه اا شاءد
االاءف اءخت خكل عا بل ف ءف االكا ؿ اايع ء فف ف يخاءـ نع يا ء ااخاكؾ االدكااع ادل
اافرد حءث ييلدد األخ اب اا ؤدء ااشأت ءذا اااكع ف ااخاكفءات فغءره ف ااخاكفءات ادل
اافرد

ارا ا ءك ري ط االكا ؿ اا ءكاكجء ك رل يلاو ااخءاؽ اإلجي اعع كااثوانع ااخائد نع

اا حءط ااذم ءلءش نءه ذاؾ اافرد.
ن ف بلؿ قرالياا ا ياؼ ااايائج اا يك ؿ إاءرا ع ر ج ا اادراخات اايع يـ اايطرؽ إاءرا

نع ءذه ااكرق االا ء -فلءا

ف ءف االدءد ف اادراخات اايع جرءت حكؿ ءذه اا خأا  -ءي ءف

اه عاى اارغـ ف ف اايافزءكف اءس ف األخ اب األخاخء كاا اشرة ايا ء خاكؾ االاؼ ادل
اافرد اا شاءد إال اه فثء ار ا ءكجه إاءه اااود اودريه عاى يلاء ه لض خااءب االاؼ اا شاءدءف
حءث اه عاد ا ءيلرض اافرد إاى شرد يافزءكاع عاءؼ الخء ا إذا فاف شفؿ فثؼ نإاه ء ءفه
إاى ر ءد خاكفه خاكفءات جدءدة خيواة ف شاءديه ارا الخء ا ك اه ف اا لركؼ ف إحدل
طرؽ يلاـ اإلاخاف ا ياؼ لارنه كااخاكفءات ءع اايواءد كاا حافاة
ار ج االاؼ ألف اا لض قد ءوادءا.
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غءر اه نع اا وا ؿ ءااؾ لض اادراخات ث يت ف شاءدم ار ج االاؼ اا رة ع ر
اا

ا ءف اايافزءكاء ال ءوك كف يجخءد ع اؿ االاؼ اايع يلا كءا ف اايلرض اياؾ اا شاءد

االاءف إال إذا يكنرت ج ا

ف اا لطءات كااظركؼ اا

 ف اا شاءد ااذم ءيلرض إاى شاءدة

را نع اااواط اايااء :

ا ءف اا ار ج اايافزءكاء االاءف قد ءيلاـ لض

ااخاكفءات االاءف إال اه ال ءجخدءا ع ر ااكاقع ااـ ءاشأ كقؼ ءخيدعع دال ءذا ااخاكؾ ك
يكنرت ظركؼ يخيدعع

ارخيه كيجخءده ناا ياوع ال ءوكـ إعادة يجخءد ا يلا ه ف شاءديه

ااخاكفءات االاءف اا ررة ع ر اا ار ج اايافزءكاء شفؿ آاع.
 ءااؾ عكا ؿ

ف شاءدة اافرد ا

ح ااوكؿ -يلزز ف إحي اؿ

رل ك حفزات -إف

ا ءف االاؼ اايافزءكاء

ارخ االاؼ اا واد

ارا كءك ا اجده ءيجخد ف كجر اظراا ادل

األطفاؿ عاد ا ءيلر كف ا شاءد عاؼ نع ار ج اارخكـ اا يحرف نءحاكاكف يجخءدءا عاد
ارخيرـ ألالا رـ- :يكقع اا فانأة ف ااغءر اوال
عاى شاءديه ا

ا ءف االاؼ اايافزءكاء

ارخيه ااخاكؾ االاءؼ ااذم ءحاكؿ يواءده االا

-اايشا ه ءف ااحاا اايع ءلر را اايافزءكف كااحاا

اايع ءكاجررا اا ه شاءد لد اايلرض االاؼ اايافزءكاع -يكقع اايأءءد كاادعـ اإلجي اعع اخاكؾ اافرد
ف شاءدءف آ رءف فااكا ءظرركف إعجا رـ أع اؿ االاؼ اايع ي ارخرا ااش ءات اايافزءكاء .
 اايلرض ا شاءد االاؼ اايافزءكاء ال ءؤدم عادة إاى زءادة ك او اف نع إحي االت
كاا ا ءااؾ ج كع

إيجاه اا شاءدءف إاى خاكؾ خاكفات عاءف
كاإلجي اعء يحدد اايأثءرات اايع ء فف ف يحدثرا

ف االكا ؿ ااخءفكاكجء

كر االاؼ اايافزءكاء نع اا شاءد ثؿ- :اكع

ااياشئ اإلجي اعء اايع ءاواءا اافرد يأثءرات خريه ك قرااه خ ايه ااش

ء

-اإليجاءات اايع

رل ال ء فف ااحدءث عف يأثءر االاؼ اايافزءكاع إال

هءاظر را إاى االاؼ نع اا جي ع ل ارة
االا عاءه ءفكف
عاى األش اص ذكم ءكالت عدكااء
خاخا ق ؿ ف ءيلر كا االاؼ اايافزءكاع ك ن
ن
يأثءر شاءدة االاؼ اايافزءكاع ءيجاى نع يلزءز كيدعءـ اإليجاءات االاءف ااراخ كاا كجكدة
بلن نع األنراد خكال يلر كا اا ار ج اايافزءكاء ذات ااطا ع االاءؼ ـ ال.

ف ا ال ءفكياا اإلشارة إاى اه عاى اارغـ ف ف ءذه األثار اايع يفكف ايءج اايلرض

ا

ا ءف االاؼ اايافزءكاء يفكف

ف غءر

اشرة كال ء فف بلحظيرا إال لد نيرة ز اء

م

جدا إال ارا ييفكف
يفكف ف اكع األثار طكءا األ د إال ارا عادة ا ياشأ نع ادئ األ ر طفءف ن
لاى ارا ي اؼ إاى األثار األ رل
ثار إ انء فثر ف فكارا خاخء
طرءو يراف ء كيلي ر ن ا
اااايج عف االكا ؿ اا ءكاكجء كاا ءئء اايع يلد ءع األ رل ف األخ اب اا ؤدء ااشأة خاكؾ
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االاؼ ادل اافرد نرذه اااكعء

ف اادراخات ييااكؿ اا حث ااخاكؾ اإلاخااع كءك ك كع ييد ؿ

نع يحدءده االدءد ف االكا ؿ اايع ء لب عزؿ يأثءرات ل را عف لض.
ف جر

رل ارل ف جااب

ر ف اادراخات األفادء ء اايع يااكات إشفااء عبلق

االاؼ اايافزءكاع يا ء خاكؾ االدكااع ادل شاءدءه ظررت ااجااب اإلءجا ع ايأثءر اايلرض
ا شاءد االاؼ اايافزءكاع حءث يك ات إاى ف اايلرض ا ثؿ ءذه اااكعء
ا نع اا ار ج اايافزءكاء الخء ا اا ءااء

اا ي

ف اا شاءد االاءف

ارا فأنبلـ األفشف كاإلثارة (االاؼ اا ءااع)

يخاءـ نع خاعدة اا ه شاءد عاى اايل ءر كيفرءغ ع ا ءشلر ه ف عدكااء دكف إاحاؽ األذل
كاا رر ااغءر حءث كجدت ءذه اافئ ف اادراخات ف اايلرض ا كر االاؼ اايافزءكاع يؤدم
إاى اايافءس عف شاعر االاؼ كاالدكااء اايع يفكف
يلر ه ا

ا ءف االاؼ اايافزءكاء يخ ح اه

لاءش

يزا دا ؿ افس اإلاخاف ناافرد ف بلؿ
ا ءلءشه طاؿ ياؾ اا ار ج ف حداث

عاءف شفؿ ءااع دالن ف إيجاءه احك اا ارخ ااحوءوء كااػكاقلء ااخاكؾ االاءؼ ااذم شاءده.

ف ا ي ءف ااا اه اارغـ ف عدءد اادراخات كاأل حاث اايع يااكات اا لااج ظاءرة االاؼ

ارائءا
اايافزءكاع كعبلقيرا يا ء خاكؾ االاؼ ادل اا شاءدءف إال ف ااجدؿ ال ءزاؿ قائ ن ا كاـ هءحخـ ن
حكؿ ط ءل ذاؾ اايأثءر كاكعءيه عاى خاكفايرـ كعاى ءذا األخاس ي اكرت ج كع ف اا كاقؼ
كاألرال حكؿ ءذه ااظاءرة يراكحت ءف رال ؤءدة ك رل لار

ييكخطر ا رال ثااث

ليدا كءك

ف األطر اااظرء اايع نخرت يأثءرات شاءدة االاؼ اايافزءكاع عاى خاكؾ

ا يهرجـ نع ج كع
ااطفؿ ي ياؼ اطاوايرا حخب يكجرات اا احثءف ك رائرـ حكؿ ياؾ االبلق .

 -2-3دواعي دراسات تأثير العنف التمفزيوني في تنمية السموك العدواني في العصر

الراىن:
إذا إايوااا ااحدءث عف كاقع االاؼ اايافزءكاع نع ع راا ااحااع نإف اا يي ع ا ياؼ ااواكات
كاا حطات اايافزءكاء ءاحظ دكف عاال ف اا ار ج اايافزءكاء اا ي
كاايد ءر كاا رب إاى غءر ذاؾ ف اا كر االاءف
اا ار ج اايافزءكاء ع ر

ا ا شاءد االاؼ كااويؿ

حت خءطرة شفؿ ف ءر عاى يشفءا

ياؼ ااف ائءات كااواكات اايافزءكاء جا ء ك عر ء فاات كخكال فاات

ار ج كاقلء فاااشرات اإل ارء اايع ياوؿ جرءات ك ار ااحركب كااازاعات ك نع ار ج اإلثارة

كاألفشف ف خاخبلت ك نبلـ حيى نع اارخكـ اا يحرف

ك ا ال رءب نءه ف ءذه اا شاءد ارا ثر

عاى خاكفءات اا شاءدءف كءك ا ث ييه لض اادراخات ا
اااكعء

ف اا ار ج االاءف

عاد اايلرض فثان ا ثؿ ءذه

حءث يلد عا بلن ر ان نع اشكل ااخاكؾ االدكااع ادل نراد ااج ركر
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رل نءزءكاكجء كاجي اعء

األ ص إذا فااكا ف نئ األطفاؿ إذا يكانرت لطءات كعكا ؿ
كافخء ...إات كءك ا خ ؽ ف ك حااه نع االاا ر ااخااف ااذفر.

ا ءف

اه اا ءااع اا ه رر ع ر
كاا شفا نع االاؼ اايافزءكاع نع كقياا ااراءف ا
األنبلـ كاا خاخبلت كفذا اارخكـ اا يحرف ف اا فاءءـ نءرا واك كاا و كد رذا اايل ءر اه ءيـ
ظرر اا طكا كاجده ءي رؼ لاؼ اح اء اا شرء

ي كءر اا جرـ نع شاءد االاؼ اايافزءكاء

كال ؿ اا ءر ف ا ءيـ يجخءد االاؼ اايافزءكاع عاى اه
اافرد اا شاءدءف
غءر ؤا

كءك

حؾ ءد ؿ اا رج كااخركر نع افخء

ا قد ءخاءـ نع إنواد إحخاخرـ جدء االاؼ إذ ارـ ءركاه شءئان رغك ان كعكاق ه

ر ءخيدعع إجرال دراخات ي حث نع ثار ياؾ اا شاءد كعكاق را عاى خاكؾ

اافرد اا شاءد اايك ؿ إاى حاكؿ يخاعد نع اايواءؿ ف حدة يأثءرايرا الخء ا ااخا ء

ارا (ااخاكؾ

االدكااع).
ف ا ف ااحاج اا اخ ا ثؿ ءذه اادراخات يزداد نع ع راا ااحااع كذاؾ الدة خ اب
كدكاعع ييا ص ف كجر اظراا نع:

 -ف غاا ء اا ار ج اايافزءكاء نع كقياا ااراءف اإل ارء كاايرنءرء

ارا

غاا ءيرا يلي د عاى اشر شاءد ك كر االاؼ ك ف غاا ء اا شاءدءف ءيلر كف ارا حءث
ثؿ ءذه اا شاءد خ ب فثريرا كفثان عر را
إعيراض ف ق ارـ ؿ

حت نع
حت

حت ع اء اايلرض ارا أاكن كعادء ال ياوى

حكا – ف جر اظراا كحخب بلحظاياا-ءـ ااذءف ء حثكف عف يا ليرا.

 -كااخ ب األ ر ااذم ءخخيدعع إجرال ثؿ ءذه اااكعء

ءف ف نع فكف ف اايلرض ا

ف اادراخات ف كجر اظراا

ا ءف االاؼ اـ ءلد وي ار نوط عاى اايافزءكف ؿ

ء ا أالاب اافءدءك كاألالاب اإلافيركاء كاألايراءت

ا يح اه ف

ا ءف عاءف

ح ري ط

وا ؿ قدرة

اا ياوع ااك كؿ إاءرا دكف ء عكائؽ ك حكاجز نع غاا ء األكقات كءك ا ءيطاب إجرال
دراخات حكؿ يأثءرات اايلرض إاى ءذه اا

ا ءف االاءف عاى خاكؾ اافرد اا ياوع ك دل يأثءرءا

نع يا ء ااخاكؾ االدكااع ادءه.

حءث يياكع الاب اافءدءك اا ياح ا ياؼ اافئات االجي اعء الخء ا األطفاؿ كاا راءوءف نع

ع راا ااحااع ن بل عف \اؾ نإااا اجد ف ءذه األالاب اإلافركاء اـ يلد نوط جدر الاب ييكانر
عاى شرط نءدءك ك قراص

غكط ءيـ شرالءا كاا ا

حت يالب شفؿ اشر ك اع كييطاب

اإلشيراؾ نع ااال عف طرءؽ كاقع يي ذ ش ف األايراءت ا
االيفاؽ ءف اابلع ءف عاى كعد كيكقءت شيرؾ ااد كؿ نع ااال
اافءدءك اإلافيركاء نع ع راا ااحااع

حت

ثا
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فؿ خركا

ااذفء

ف ق ؿ غاا ء األنراد حيى نئ األطفاؿ ارـ ن جرد إفيخا رـ طرؽ إخي داـ

ااركايؼ ااذفء كألخااءب يح ءؿ اايط ءوات إ فاارـ ااكاكج اؤلالاب اإلافيركاء .
ف زاء

رل اجد ف ق\ق األالاب اإلافيركاء

حت يلي د عاى

د يشجءع اابلع ءف

عاى ف ءفكاكا جزلا ف ااال ك ف حءثءايرا كييطاب ف اابلعب إي اع اايلاء ءات كاايفاعؿ ع
حداث ااال كفأاه العب ناعؿ كحوءوع دال ف ف ءفكف شاءدا خا ءا فا ا فاف ااشأف نع حو
ز اء قرء
يي

ع الاب اا بلءخياءشف ع ر جراز ااػ"دم نع دم" ) (DVDافف نع ع راا ااحااع

ح اابلع كف ءشارفكف نع

ااع خءاارءك ااال

كنع حاؿ إاغ اخرـ نع ياؾ األالاب ك ا

اه ف ع اؿ عاؼ ء فف ف ءؤدم اافرد إاى يجخءد ياؾ ااخاكفءات االاءف عاى رض

ااكاقع.
"ااحكت

كنع ءذا اا دد اشءر إاى حد األ ثا عف يأثءرات األالاب اإلافيركاء كءع ال

األزرؽ" اإلافيركاء اا ءي كءع يط ءؽ يءح ٌ ؿ عاى جرزة ااركايؼ ااذفء ءياوى ف ءال را كا ر
عاى دار  50ءك ان يايرع طاب االايحار عاد رحا يحدم اا كت كقد ح دت ءذه ااال ركاح
االدءد ف األطفاؿ كاا راءوءف ااجزائر عاى خ ءؿ اا ثاؿ ييراكح ع ارءـ ءف  11ك 16خا

ال ااحكت األزرؽ.1

كءع

ج ؿ ءذه األ كر يوي ع إجرال دراخات اءس نوط حكؿ يأثءرات اايلرض ا شاءد االاؼ نع
ياؾ األالاب اإلافيركاء
كعع األكاءال

اا جي لات ااجزائرء كاالر ء عاى حد ااخكال ؿ ال د ف دراخ

دل

حيكل ياؾ األالاب كيأثءرءا عاى خاكفءات طفاارـ خكال فااكا ق ار ك راءوءف

ك دل اارقا اايع ءفر كارا عاى
خاتمة:

ارخيرـ اياؾ اااكعء

ف األالاب.

حاكااا ع ر ءذه ااكرق االا ء ي حءص ظاءرة "االاؼ اايافزءكاع" كعبلقيرا يا ء ااخاكؾ
االدكااع ادل نراد ااج ركر كذاؾ ف بلؿ ي حءص اادراخات األفادء ء كاألطر اااظرء االيع
يااكات اا لااج ءذه اإلشفااء

كاال ؿ عاى يودءـ قرالة يحاءاء اودء ا ياؼ ااايائج اايع

يك ات إاءرا لظـ اادراخات اايع عااجت ءذه ااظاءرة كر ديرا اايحاءؿ كاا يا ل

ككجداا ف

ياؾ اادراخات ث يت ف اايلرض ا كر االاؼ اايافزءكاع ال ءؤدم اا ركرة إاى ي اع اافرد اا ياوع
خاكفات عدكااء ك اه ال لد ااخ ب ااكحءد كاافانع اذاؾ حءث يي ؿ عكا ؿ

رل ف شأارا يحفءز

كيا ء ااخاكؾ االدكااع ادل اافرد اا شاءد نرذا األ ءر قد ءيلاـ لض ااخاكفءات االاءف إال اه
ال ءجخدءا ع ر ااكاقع ااـ ءاشأ كقؼ ءخيدعع دال ءذا ااخاكؾ ك يكنرت ظركؼ يخيدعع
ٌّ :1ي٠ل ِٓ اٌّؼٍِٛبد ؽٛي ٌؼجخ "اٌؾٛد ا٤ىهق" أٔظو.https://www.djazairess.com/akhbarelyoum/228796 :
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ارخيه كيجخءده ن بل عف ذاؾ ف ءااؾ ج كع
اايأثءرات اايع ء فف ف يحدثرا

ف االكا ؿ ااخءفكاكجء كاإلجي اعء يحدد

كر االاؼ اايافزءكاء نع اا شاءد فاكع ااياشئ اإلجي اعء اايع

ءياواءا اافرد اظرة اا جي ع إزال ظاءرة االاؼ إاى غءر ذاؾ ف االكا ؿ كاا حفزات.
كحخب كجر اظراا نإف دراخ إشفااء يأثءرات االاؼ اايافزءكاع عاى خاكفءات اا ياوع
ركرة حي ء نع ع راا ااحااع ااذم ءي ءز خءطرة اإلعبلـ ااخ لع اا

حت

رم ااذم

ح ال ء اك ف ظاءر االاؼ خكال فاف حوءوءا (اااشرات اإل ارء ) ك ءااءا ( نبلـ األفشف
عاى االاؼ كاايع يخ ت نع إريفاب

كاإلثارة) ااءءؾ عف إايشار األالاب اإلافيركاء ااوائ

ارخءرا خاكفءات عدكااء نع حؽ افخرـ دت رـ إاى اإلايحار ثا ا حدث ع ال

األزرؽ" نااحاج ا ثؿ ءذه اادراخات ال يزاؿ يطرح افخرا نع كقياا ااراءف ك حت
الخء ا ع اايطكر اايواع كاايفاكاكجع نع اا جاؿ ااخ لع اا
كاا كاقع اإلافيركاء ع ر ش ف األايراءت

ا يح اه ف

ركرة اح

رم كاايشار األالاب اإلافيركاء
ا ءف عاءف

ااك كؿ إاءرا دكف ء عكائؽ ك حكاجز نع غاا ء األكقات ف جر
اويرح ج ا

"ااحكت

ف اإلقيراحات عاى اااحك اايااع:

ف جر كقدرة اا ياوع
رل كعاى خاس ذاؾ

 -يكجءه اا حكث األفادء ء ااجا لء احك دراخ إشفااء اايلرض ا

ا ءف االاؼ

اايافزءكاء كيأثءرءا عاى خاكفءات اا شاءدءف.
يفثءؼ اكع اادراخات اايع ييااكؿ اا لااج كاا حث يأثءرات اايلرض ا شاءد االاؼاا ي

ااخكال.

ا نع األالاب اإلافيركاء
دل كعع األكاءال

 -دراخ

األ ص نع اا جي لات االر ء

حيكل األالاب اإلافيركاء كيأثءرءا عاى خاكفءات طفاارـ

خكال فااكا ق ار ك راءوءف كيو ع دل اارقا
اؤلالاب اإلافيركاء

قائمة المراجع:

ا نءرا ااجزائرء عاى حد

األ ص نع اا جي لات االر ء

اايع ءفر كارا عاى كالدءـ

بلؿ ال رـ

ا نءرا ااجزائرء .

أوال :المراجع بالمغة العربية:
 -1الكتب:
-

ك

ع

ااح اءؿ ( )2005إخيرايءجءات اإلي اؿ :خءاخايه كيأثءرايه دار جدالكم اااشر كاايكزءع

ط 1ع اف.

 -جاكفخ اف ادرءه ( )2000عااـ اايافزءكف ءف ااج اؿ كاالاؼ يرج  :كجءه خ لاف ع د اا خءح

اا جاس األعاى ااثوان .
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 -ح ءب ء ف ح د ( )2007نبلـ االاؼ ك ثرءا عاى ياشئ ااطفؿ نع دكؿ اا اءج االر ء

إذاع كيافزءكف جاس اايلاكف ادكؿ اا اءج االر ء

اارءاض.

ط 1جراز

 -ااحخءاع ااع ع ر ( )2005ااد ار ا اايافزءكاء ك ثرءا نع حءاة طفاااا عااـ اافيب ط 1ااواءرة.

 اا طءب ءاخءف إ راءءـ كآ ركف ( )2001ثر كخائؿ اإلعبلـ عاى ااطفؿ ط 1اادار االا ء اااشركاايكزءع ع اف.

 -دم ناكر افءف ركفءت خاد ار اؿ ( )2001اظرءات اإلعبلـ يرج  :ح د ااجع ااجكءر ط 2دار

األ ؿ اااشر كاايكزءع األردف.
 -اال د عاطؼ عداع ( )2006اإلعبلـ كاا جي ع :األخس اااظرء كااا اذج اايط ءوء

االر ع ااواءرة.

 -اال د عاطؼ عداع ( )2006اإلعبلـ كاا جي ع :األخس اااظرء كااا اذج اايط ءوء

ط 1ااواءرة.

 -عاواكم حااف ع د اهلل ( )2006االاؼ كاايافزءكف ط 1دار ااار

االر ء

ط 1دار ااففر
دار ااففر االر ع

ااواءرة.

 االءخاكم ع د اارح اف ح د ( )2006نع عاـ ااافس اإلجي اعع اايط ءوع ط 1اادار ااجا لءااواءرة.

 -ف ارة خا

ظانر()2003

ار ج اايافزءكف كااياشئ ااير كء كاالجي اعء اؤلطفاؿ ط 1دار ااار

االر ء ااط اع كاااشر كاايكزءع ااواءرة.

فاكم حخف ع اد ( )2008كحخءف ااخءد اءاى اإلي اؿ كاظرءايه اا لا رة ط 7اادار اا

-

ااا اااء

رء

ااواءرة.

 -اا كخى ع اـ خاء اف ( )2009اا د ؿ نع اإلي اؿ ااج اءءرم ط 6إثرال اااشر كاايكزءع األردف.

ااح ذءاب ( )1990ثر كخائؿ اإلعبلـ عاى ااطفؿ ط 1دار جدالكم اااشر كاايكزءع

 اارادمع اف.

 - -2المجالت والدوريات العممية:
 -دفاؾ ؿ (" )2007ح اء ااطفؿ ف االاؼ اايافزءكاع"

 4يكاس.

جا إيحاد إذاعات اادكؿ االر ء

االدد -3

 -3األطروحات والرسائل الجامعية:

 ش ش رشءدة ( )1997-1996اارخكـ اا يحرف نع اايافزءكف ااجزائرم :دراخ نع ااوءـ كاايأثءراتطركح

اجخيءر نع عاكـ اإلعبلـ كاإلي اؿ فاء االاكـ ااخءاخء كاإلعبلـ قخـ عاكـ اإلعبلـ كاإلي اؿ

جا ل ااجزائر.3

 -ك لءزة ااخلءد ()2006-2005

إخيطبلعء

اطو اا اءدة طركح

ود

ثر كخائؿ اإلعبلـ عاى ااوءـ كااخاكفءات ادل ااش اب :دراخ

ااءؿ شرادة دفيزراه دكا نع عاكـ اإلعبلـ كاإلي اؿ فاء االاكـ

ااخءاخء كاإلي اؿ قخـ عاكـ اإلعبلـ كاإلي اؿ جا ل ااجزائر.3
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-

اادم ءرة ( )2007-2006االاؼ اا درخع ك حددايه ف ا ءدرفه اا درخكف كاايبل ءذ :دراخ

نع ثااكءات دءا ااجاف
ااير ء

دفيكراه نع عاكـ ااير ء

جا ل ااجزائر.

 -عاكاش فرءا ()2007-2006

فاء االاكـ اإلجي اعء كاإلاخااء

ءدااء

قخـ عاـ ااافس كعاكـ

لااج االاؼ ف بلؿ اايافزءكف ك الاب اافءدءك كيأثءره عاى ااطفؿ

اجخيءر نع عاكـ اإلعبلـ كاإلي اؿ فاء االاكـ ااخءاخء كاإلي اؿ قخـ عاكـ اإلعبلـ كاإلي اؿ جا ل

ااجزائر.3

 -4المواقع اإللكترونية:
http://doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/22fev_7.doc.
http://www.annabaa.org/nbanews/60/322.html.

http://www.shomooos.com/content.asp?contentid=525.
https://www.djazairess.com/akhbarelyoum/228796 .

ثانيا :المراجع بالمغة الفرنسية:

-Bouadjimi Djamel, violence et médias, université de Beskra, mars 2003.
-Houssier Florian, la violence de l'image, éditions in presse, paris, 2008.

الجدول رقم  : 04يبين توقيت بث الحصص الصحية

الشكل رقم  :04توقيت الحصص الصحية
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الجدول رقم  : 05يبين الزمن المستغرق من الحصص الصحية

الشكل رقم:05الزمن المستغرق من الحصص الصحية

الجدول رقم : 06يبين مواضيع الحصص الصحية

الشكل رقم :06المواضيع الصحية
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الجدول رقم  :07يبين ىدف الحصص الصحية

الشكل رقم :07ىدف الحصص الصحية

الجدول رقم  :08يبين مصادر الحصص الصحية
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الشكل رقم  :08مصادر الحصص الصحية

الجدول رقم  : 09يبين الجميور المستيدف من الحصص الصحية

الشكل رقم :09جميور الحصص الصحية
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الجدول رقم  :10يبين فئة مقدم الحصص الصحية

الشكل رقم :10مقدم الحصص الصحية
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الحممة االنتخابية في الجرائد الخاصة (الخبر ,الشروق والوطن)
االنتخابات الرئاسية 2014/04/17
Presidential election in private newspapers (El
KHABAR_EL Shourouk_El Watan). Presidential
election 17/04/2014

كرايس الجياللي :باحث دكتوراه عموم  ،جامعة وىران  ،2الجزائر.
قيجي سمير :باحث دكتوراه عموم ،جامعة وىران  ،02الجزائر.

ممخص :
يلي ر يجر اا حان اا ا

نع ااجزائر يجر حدءث

اراء ااث ااءاءات ءع االاطبلق ااحوءوء الااكءف
نع اا جاؿ اإل عبل ع خءط
يلفس افء نفرء

حفء

ا

ف ا ف عبلق ءذه اا حؼ ااخاط ااخءاخء

ياؾ اا يلاو

ا

يلفس اكع ف االري اط كعدـ كجكد
اارئاخءات ي ءف دل اري اط ياؾ

حءث اجدءا يلءد إاياج افس اا طاب اارخ ع كي ارس اادعاء اا رشح االقكل افثر

ارا اوؿ اؤل ار كيي ع ااح ا االاي ا ء  -حخك

كااشركؽ ااااطويءف االر ء

اايع يلكد نع ج ارا ااى رحا ااحرف

نع ا ءيلاؽ ااشأف ااخءاخع إذ اجد يغطءيرا اؤلحداث

اخيوبلؿ نلاع كاذاؾ نإف يغطءيرا ااح بلت االاي ا ء
اا حؼ ااخاط ااحاف

ا

ارج اطار اا ؤخخ اارخ ء كاذاؾ نإف يجر يرا

افف رغـ ذاؾ اجد اا افءات األءدءكاكجء

ااكطاء قد االفخت عاى كاقع ءذه اا حؼ
لءا

وارا

يارءت اا حان اا فيك نع االااـ حءث يلي ر

ااايائج خ وا -كءذا ا االفس ف بلؿ فؿ ف جرءدة اا ر

كجرءدة ااكطف ااااطو اافراخء

نع يغطءيرـ ااح ا االاي ا ء ارئاخءات  2014حءث

ع ات ءذه اا حؼ عاى يكجه اارام االاـ ك ارخ اكع ف االاحءاز ا ااح رشح لءف كءذا ا خاخلى ااى

يك ءحءه ف بلؿ ءذه ااكرق اا حثء .
الكممات المفتاحية :اا حان اا ا

طاب ااي كءف اادعاء
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ااي لء االعبل ء

اا رعات االءدءكاكجء .

9102  شباط/ فبراير، العدد السادس، المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا،مجلة الدراسات االعالمية
Abstract: The private press in Algeria is a modern experience compared to the history
of the written press in the world, where the end of the eighties is the beginning of the
real press headlines outside the framework of the official institution, so its experience in
the media is simple, although, the ideological backgrounds, which are all back to the
stage of the national movement, have been reflected in the reality of these newspapers,
especially in relation to the political issue, where, we find its coverage of events reflects
a certain intellectual background and the relationship of these newspapers to political
power reflects a kind of attachement and lack of effective independence, therefore, their
coverage of election campaigns, especially those related to the presidency shows how
these newspapers are linked to the ruling authority, were we find them reproduce the
same official discourse and propaganda for the stronger candidate more than the transfer
of news and follow the election campaign which its results are predetermined and this is
reflected in through El Khabar and El Shourouk newspapers both in Arabic and El
Watan in a French language in their coverage of the 2014 presidential campaign, where
these newspapers worked on the direction of public opinion and exercise a kind of
aligned in favor of a particular candidate This is what we will want to clarify through
this paper.
Key words: Special press Speech of treason Advertising Media dependency Ideological
conflicts

:مقدمة
نر ػت

 إف اايحكالت اايع عرنرا حوؿ عاـ االجي اع ااخءاخع كحوؿ االاػكـ ااخءاخػء:ء فف ااوكؿ

ػ حت ييااكارػػا ء ػػذه

ػػطاحات كااو ػػاءا اايػػع

ءػػع ػػدكرءا يح ػكالت عاػػى خػػيكل اا فػػاءءـ كاا

ػػف حءػػث اا كا ػػءع كاا ي اعػػدة ػػف حءػػث األدكات كاا اػػاءج ك ػػف حءػػث
ػػطاح ااحوػػكؿ اا جػػاكرة كاا يدا اػ نػػع ػػا ءارػػا نػػع ياػػاكؿ ااظػكاءر
ػف ااحءػ عاػـ االجي ػاع

ا ػ

ف ءـ كا ػءلرا

إذ ءجػرم يكظػؼ

ااي

 كءاػػا ء فػػف يكظءػػؼ.ااطػػرح

اايع يلد ااح ا االاي ا ء كاادعاء

كءحػػاكؿ يففءػػؾ شػػفرايرا كر كزءػػا كااػػدكر ااػػذم يال ػػه نػػع
ياػؼ ااكخػائؿ كاألدكات

ػػات اا يوار ػ

ااخءاخء

ااخءاخػػع ااػػذم ءرػػيـ اادعاءػ االاي ا ءػ

جاب اااا ءف كاخي اايرـ ف طرؼ األحػزاب ااخءاخػء

.اايع ءيحرا ااوااكف

كاذا ع ػػداا إا ػػى ااج ازئ ػػر فدكاػ ػ عرن ػػت اايح ػػكؿ اا ػػدء وراطع كء ػػع يل ػػءش اا ارح ػػؿ األكا ػػى إلرخ ػػال
اا ارخ ػػات اادء وراطءػ ػ كيكطءار ػػا دا ػػؿ اا جي ػػع كيحكءار ػػا إا ػػى ثوانػ ػ خ ػػائدة كذا ػػؾ ػػف ػػبلؿ
ااا ػػكص ااوااكاء ػ كيرج يرػػا عاػػى ااكاقػػع فكجػػكد ألح ػزاب خءاخػػء كااي ا ػػات يلػػددة اا يرشػػحءف
ياػػؼ

ييػػا ع ءػػذه ااح ا ػ كييلا ػػؿ ػػع

ا ػ اذا عػػداا ااػػى

ككخػػائؿ اعػػبلـ فيك ػ ك خ ػ كع ك رئءػ

كح اػ ااي ا ءػ

اا يرشػػحءف م ف ءاػػاؾ اػػكع ػػف يجاءػػات ااحداث ػ دا ػػؿ اا جي ػػع ااج ازئػػرم

ااي ػ ػػع اايوا ػ ػػت ػ ػػف ثاائءػ ػ ػ اادكاػ ػ ػ اادء وراطءػ ػ ػ اك ااحدءثػ ػ ػ ك اادكاػ ػ ػ
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إاػػى ثاائءػ

اابلدء وراطءػ ك اايواءدءػ

ػػدل شػػدة اادء وراطءػ

اء ػ ااحفػػـ اا ارشػػد كاادء وراطء ػ اا شػػارفايء
ف ؤخخػ دا ػػؿ اا جي ػػع

كاا ػػحان ااح ػرة كحرء ػ اايل ء ػر .م ف اا ػػحان

ػ حت ػػف ػػءف اا لػػاءءر اايػػع يوػػءس ط ءلػ اااظػػاـ ك ػػدل دء وراطءيػػه

كذاؾ راجع ااى ء ء االي اؿ دا ؿ اا جي ع كدكر اا لاك
نع اؽ ااثوان ااخءاخء
ا

ك ػػدل يرخػػت دكاػ ااوػػااكف كيفلءػػؿ

كااكعع كيلزءز اا شارف ااخءاخء

حت عاى خيكل اا حان اا فيك

كفءفء ك ػكارا إاػى األنػراد كدكرءػا
إذا ػا عػداا إاػى ااج ازئػر اايػع

ا

ي ياػؾ اػكعءف ػف اا ػحؼ االا ػ

ارػا كاا ا ػ

كءػذا

ػػا ءفػػرض كجػػكد اػػكعءف ػػف اا طػػاب ك ػػف اايكجرػػات اخػػيطءع ػػف بلارػػا ااي ءءػػز ػػءف اا ػػحؼ

اال ك ء كاا حؼ اا ا ػ

حءػث ف اإلطػار ااػذم يجػرم دا اػه ع اءػ االي ػاؿ اػه ء ءػ ااغػ

ف ػػا ف حخػػف يكظءػػؼ االعػػبلـ كاالي ػػاؿ ء فػػف ف ءػػؤدم إاػػى إعػػادة إايػػاج افػػس اااظػػاـ ااخءاخػػع
ك طػػرؽ دء وراطء ػ

كءػػذا ػػا يلي ػػد عاءػػه ااػػدكؿ ااغر ء ػ

عػػف طرءػػؽ األا ػ اإلعبل ء ػ اا كجر ػ عػػف

طرء ػػؽ اااك ء ػػات كج اع ػػات اا ػػغط إذ ء ػػرل ال ػػكـ يشك خ ػػفع ف اادعاءػ ػ اإلعبل ءػ ػ ن ػػع اااظ ػػاـ
اادء وراطع ءع ثا اار اركات نع اااظـ ااش كاء .1

كءػػذا ػػا خػػاحاكؿ يااكاػػه ػػف ػػبلؿ ءػػذا اال ػػؿ م اايطػػرؽ إاػػى االاي ا ػػات اارئاخػػء األ ء ػرة نػػع
ااج ازئػػر ك حاكاػ يي لرػػا عػػف طرءػػؽ اا ػػحان اا فيك ػ اا ا ػ

طػػارحءف لػػض اايخػػاؤالت حػػكؿ

اا ارخػ اإلعبل ء ػ نػػع ااج ازئػػر ك ػػدل اخػػيوبلاءيرا كحرنءيرػػا؟ فػػأءـ

ػػائص اا ػػحان اا خػػيوا

كااحػرة ف ػػا ف اادعاءػ االاي ا ءػ كياػػاكؿ اا ػحؼ ارػػا ءشػءر إاػػى كجػػكد لػض ااو ػػاءا اا خػػفكت

عارا كاايع ءحاكؿ ااج ءع يجاب اا كض نءرا كءذا ا ءجلااا ف احثءف نع عاػـ االجي ػاع ااخءاخػع
ال ؿ عاػى يي لرػا ك حاكاػ يااكارػا اػكع ػف ااوػرالة كاايحاءػؿ .حءػث ءوػكؿ الػكـ يشكخػفع" :اا حػث
ع ا ءك حذكؼ نع ااح بلت اادعائء

ر ءاكر االوكؿ 2كءذا ا ء فف اعي اره اب عاػـ االجي ػاع

ااػػذم ء حػػث عػػف اا اخػػع كاال ءػػؽ كاا فػػع كاا خػػفكت عاػػه كءاػػا ء فػػف طػػرح ااخػؤاؿ اا حػػكرم
ارذه اادراخ

ا دل اخيوبلاء اا حان اا ا

نع ااجزائر؟ كذاؾ ف ػبلؿ اافءفءػ اايػع يااكاػت

رػػا ااح اػ االاي ا ءػ نػػع رئاخػػءات  17نرءػػؿ  2014ػػاايرفءز عاػػى فػػؿ ػػف جرءػػدة اا ػػر ااشػػركؽ
كااكطف؟
الفرضيات:
 -اا حان اا ا

نع ااجزائر ارخت اكع ف ااداعء ا ااح اا رشح االقكل.

ٔ-1بػ َٛرَِْٛى ،ٟاٌَ١طوح ػٍ ٝا٦ػ ،َ٩رو:إِٔ١خ ػجل اٌٍط١فِ ، ،ىزجخ اٌْوٚق اٌل١ٌٚخ ،عّٛٙه٠خ ِٖو اٌؼوث١خ .12 ٓ ،1ٛ2003 ،
 -2كا١ل ثبهِبٍ١بْ ،أؽبك٠ش ِغ ٔبػ َٛرَِْٛى:ٟاٌلػب٠خ ٚاٌوا ٞاٌؼبَ ِ ،ىزجخ اٌؼج١ىبْ ،اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ17ٓ ،1ٛ ،2004 ،
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 اا رعات اإلءدءكاكجء ك طاب ااي كءف زاؿ ءحفـ اا حؼ اا ا -ااي لءػ ػ اا ااءػ ػ اا ػػحؼ اا ا ػ ػ دل ر ػػا اا ػػى

اارئاخء .

شرح المفاىيم :خالي د نع ءذه ااكرق عاى ج كع

نع ااجزائر.

ارخػ ػ ااي لءػ ػ االعبل ءػ ػ ن ػػع يغطءػ ػ ااح اػ ػ
ف اايلرءفات اإلجرائءػ

كاا ويرحػ

ػف طػرؼ

اا احثءف.
الصـحافة الخاصـة :كاو ػد رػا اا ػحؼ اايػع ظرػرت لػد اقػرار اايلددءػ
كءػػع

ػػحؼ غءػػر يا لػ اادكا ػ

األز األ اء

كجػب دخػػيكر 1989

افارػػا يياوػػى ارػػا ااي كءػػؿ ف ػػا ف ظرػػكر ءػػذه اا ػػحؼ نػػع عػػز

جلارا يحءزة ألحد اايءارات ااخءاخء

خطـــاب التخـــوين :كاو ػػد ػػه اارجك ػػات اإلعبل ء ػ
ااش ػ ػػركؽ كاا ػ ػػكطف ثا ػ ػػال ااح اػ ػ ػ االاي ا ءػ ػ ػ

ك دانل عف طركحايه ااففرء .

اايػػع خػػكقت ارػػا اا ػحؼ اا ا ػ

اا ػػر

ارئاخ ػ ػػءات  2014كء ػ ػػع ءج ػ ػػات ييلا ػ ػػؽ اا افءػ ػ ػ

األءدكاكجء اا يرشحءف ك دل اري اطرـ وكل ارجء ك لادء ااكطف كءذا اا طاب كجػكد كءلػكد
ااى ز ف ااحرف ااكطاء .

الدعاية :كاو د را ااطرءو اايع يااكات را اا حؼ ااح اػ االاي ا ءػ

حءػث اجػدءا قػد ارخػت

اايػػركءج كاالشػػرار ا ػ لض اا يرشػػحءف كاااءػػؿ كااي كءػػؼ ػػف لػػض اا رشػػحءف اآل ػرءف م عػػدـ
كجكد حءاد كازاء نع ع اء اوؿ األ ار.

التبعية اإلعالمية :كاو د را عدـ كجكد اخيوبلاء نع اال ػؿ اا ػحفع اػدل ااج ارئػد اا ا ػ نػع
ااج ازئػػر حءػػث ارػػا يا لػ ااجرػ اايػػع ي كارػػا كاػػذاؾ ءػػع غءػػر قػػادرة عاػػى اوػػؿ األ ػػار حءػػاد ػػؿ
اجدءا احازة كغءر احيرانء .

الصرعات االيديولوجية :كاو د رػا االاي ػالات ااففرءػ

كااخءاخػء

اايػع يحفػـ اا ػحؼ اا ا ػ

لءدا عف فركـ االحيرانءػ اإلعبل ءػ

حءػث ف فػؿ

عػػف اطركحايػػه ااففرء ػ كاإلءدءكاكجءػ

كءػػذا عاػػى حخػػاب ااػػدكر اإلعبل ػػع ااػػذم ءجػػب ف يوػػكـ ػػه

دكف م ااحءاز ك يلاطؼ.

 وً اٌزؼو٠فبد ِٓ الزواػ اٌجبؽض .ٓ١
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المــدخل النظــري :خػػالي د نػػع ءػػذه ااكرق ػ عاػػى نف ػرة اػػاعكـ يشك خػػفع نػػع فػػكف كخػػائؿ االعػػبلـ
ي ارس اادعاء ق ؿ ع ارػا عاػى اوػؿ اال ػار كياػكءر ااػرم االػاـ م ف اا ػحؼ ككخػائؿ االعػبلـ
ا ػػل ا ارفػػز ااوػػكة ك اااك ءػػات اا ػػاؿ كااافػػكذ ك ػػذاؾ نػػاف فػػؿ ع اء ػ إعبل ء ػ ك اي ػػااء

ثوا شحاات اءدءكاكجء كنفرء .

المنيج المتبع :اود اعي داا عاى ارج يحاءؿ اا

كف حءػث ق اػا ج ػع اا طا ػات األفثػر يفػ ار ار

ن ػػع اا ػػحؼ اا ا ػ ػ ( اا ػػر ااش ػػركؽ كاا ػػكطف ) طءاػ ػ ااح اػ ػ االاي ا ءػ ػ

اا

كااففرء

ا ءف األءدكاكجء

اايع يااكايرا ثاال ااح ا االاي ا ء .

التقنيـــة :او ػػد اعي ػػداا عا ػػى يواءػ ػ يحاء ػػؿ اا حي ػػكل حء ػػث
اا ػ ػػحؼ اا ا ػ ػ طءا ػ ػ ااح ا ػ ػ االاي ا ء ػ ػ

ءػػع

كحاكاا ػػا اخ ػػي راج

ػػافاا ف ػػؿ اا طا ػػات ااي ػػع ج ػػالت ن ػػع

كحاكااػ ػػا قراليرػ ػػا عػ ػػف طرءػ ػػؽ اخػ ػػي راج اا

ػ ػػا ءف

اا كجكدة نءرا
أوال :االسبوع االول خطاب المقاطعة والتيئيس:
ء فف يوخءـ اا طا ات اايع يااكايرا اا حان اا ا ػ

ثاػال أخػ كع األكؿ ػف ااح اػ االاي ا ءػ

إاػػى ثبلث ػ اا ػكاع كذاػػؾ ي اشػػءا ػػع ااح ا ػ االاي ا ء ػ

اايػػع اخػػي رت ثبلث ػ اخػػا ءع حءػػث اايواػػت

اا ػػحؼ ػػف اا طػػاب األفثػػر حػػدة ااػػذم خػ ؽ ااح اػ

كذاػػؾ ػػف ػػبلؿ ع اءػ اايأفءػػد عاػػى عػػدـ

ا ازء ػ االاي ا ػػات

ا ػ نء ػػا ءيلاػػؽ اجا ػ اا راق ػ

ي اؾ ف اا بلحءات

غءػ ػػر ف ااطػ ػػبلؽ ااح ا ػ ػ

اايػػع يػػـ ي ػػكءرءا عاػػى ارػػا غءػػر نلاا ػ كال

ا ء كارا ااكقكؼ نع كجه جراز ءركقراطع قكم.

جلػ ػػؿ ػ ػػف اا ػ ػػحؼ اا خػ ػػيوا ي ػ ػػارس اػ ػػكع ػ ػػف اادعاء ػ ػ ابلاي ا ػ ػػات

ك اإل ان إاى ااي ادؽ ءدءكاكجءا
ػػءف يكجرػػات اا ػػحان اا لر ػ

اػؼ اايءػارات ااخءاخػء

اايػع يػدانع عارػا حءػث ء فػف ااي ءءػز

كاايػػع ي ثارػػا جرءػػدة ااشػػركؽ كاا ػػحان اا فراخػ

ثاػ نػػع جرءػػدة

ااكطف كءذا راجع إاى حاا اايرجـ كاإلق ال ااذم كرس عاى اا حؼ اا لر خاكات اايخػلءاءات
كاـ يخاـ ارا إال جرءدة اا ر اايع اقير ت ف ااطرح االخيئ ااع.1

كءػػذا ػػا عءشػػااه ػػف ػػبلؿ اػػكع اا طػػاب ااخػػائد كيلا اػػه ػػع اا يرشػػحءف ك ػػع اااظػػاـ حءػػث اجػػد
اا حؼ نػع األخػ كع األكؿ ك رػدؼ اخػي اا ااوػرال كظرػكر نػع ظرػر اا ػحان اا راءػ
اايرفءػػز عاػػى طػػاب اا واطلػ

ااػػذم ي ايػػه لػػض احػزاب اا لار ػ

ك لػػض ااياظء ػػات ااشػ ا ء

-1اٍّبػ ً١ل١وح ٚآفوَِ ،ْٚزمجً اٌلّ٠موا١ٛخ ا ٟاٌغيائوِ ،ووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ ث١وٚدٌ,جٕبْ ،ك(ً) .195ٓ،
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فحرف ػ " رفػػات كرنػػض كا ػػدؿ" اايػػع حاكاػػت يكجءػػه ااشػػارع احػػك واطل ػ االاي ا ػػات حءػػث اجػػد
جرءدة ااكطف ااااطو اافراخء ءع األفثر إشارة إاى طاب اا واطل
 ℅ 24.2ػف ج ػكع اا وػاالت اايػػع يا لػت ااح اػ االاي ا ءػ

حػكااع  38وػاؿ م اخػ

ػػبلؿ األخػ كع األكؿ ياءرػا جرءػػدة

ااشػػركؽ ب  30وػػاؿ اخ ػ  ℅16.8ثػػـ جرءػػدة اا ػػر ب  26وػػاؿ كاخ ػ  ℅26.58غءػػر ف ػػا
ء ءز ءارا ءك ف فؿ ف اا ر كااكطف حاكات اظرار ااحرفػات ااشػ ااء
اافلاع ا طػاب اا واطلػ

عاػى ارػا ءػع اا حػرؾ

ءا ػا جرءػدة ااشػركؽ رفػزت عاػى اايءػار االخػبل ع كقد يػه عاػى اػه ءػك

اا يحفـ نع طاب اا واطل

كءذا راجع إاػى حااػ اا ػراع ػءف اايءػارءف ااػكطاع كاإلخػبل ع كءػذا

ا ء فف يا خه ف بلؿ اا فح األكاى ااجرائد كاايع يجلؿ عااكءارا ااف ءرة ائلشارة كاادناع عػف
طرحرا حءث ءوكؿ :الكـ يشك خفع "اقر دائ ا اا فح األكاى نع اءكءكرؾ يا ءز نرع ي ػءف ااػ ار ح
كااردؼ ااذم حووه" .1م ف اا حؼ ك ف بلؿ االااكءف ااف ءرة اايع يخػيل ارا يحػاكؿ اخػيرداؼ
نئ

لءا

ف ااورال اادناع عف آرائرـ كيكجرايرـ

كءػػذا ػػا اجػػد جرءػػدة ااػػكطف قػػد رفػػزت عاءػػه
االاي ا ء ناشا

ا

ا ػ

ايجاه اا كاقؼ كااش

طػػاب االػػزكؼ حءػػث حاكاػػت اظرػػار ح ا ػ

كيلااع ف عزكؼ ف ءر ف طرؼ اا كاطاءف

ف بلؿ ي

واؿ نػع األخػ كع األكؿ ائلشػارة إاػى اا واطلػ ااشػل ء افػؿ اايج لػات
ا كيفاءو ػ

ءات ااخءاخء .

ءص فثػر ػف 38

ا ػ يج لػات اا اانخػءف

ءا ػػا فااػػت جرءػػدة ااشػػركؽ قػػؿ يلػػا بل ػػع طػػاب االػػزكؼ كذاػػؾ اخ ػ  ℅7.26ػػف

ج كع اا واالت اا يلاو ااح اػ االاي ا ءػ
ءذا اا طاب حاكؿ إظرار اكع ف

كياءرػا جرءػدة اا ػر ػافس اااخػ

ػلؼ اادكاػ

كءػع  .℅7.14إف

كخػءرءا احػك االارءػار األ اػع م طرءوػ

ػرل

حاكاػ يشػػجءع اا ػكاطاءف عاػػى ح ػػكر ااح ػػبلت االاي ا ءػ اا يرشػػحءف كءػػذا ػا ءػػدؿ عاػػى كجػػكد

اظك

اعبل ء نع ااجزائر ري ط اااظاـ ااخائد .2ف بلؿ يودءـ د

اا طا ات اايع ي دك كجر

جااء اه حيى ياػؾ

ده افارا ي ارس اكعا ف اإلفراه عاى اا كاطف اا خءط.

ءػػذه ااحااػ يرجػػع إاػػى عػػدـ اخػػيوبلاء ءػػذه اا ػػحؼ ػػف جرػ

كيحفػػـ اااظػػاـ ػػف جرػ

ػػرل نػػع

ي كءارػػا كءػػذا ػػا ء فػػف ارجاعػػه إاػػى كجػػكد حاا ػ االغي ػراب اإلعبل ػػع ااػػذم نػػرض عاػػى اا ػػحؼ
كجلايرػػا يغءػػر كجرػػات اظرءػػا .3إذ ءغءػػب اا اػػاخ اا بلئػػـ اال ػػؿ كعػػدـ كجػػكد يوااءػػد راء ػ
حاا االحيفار ااطكءا

اايع كرخت عاى اا اظك

-1كا١ل ثبهِبٍ١بِْ ،وعغ ٍبثك .54 ٓ ،
-2اٍّبػ ً١ل١وح ٚآفوِ ،ْٚوعغ ٍبثك 192ٓ ،
-3اٌّوعغ ٔفَٗ ٓ.195
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كاايلدد اذ ال ءزاؿ قطاع اإلعبلـ كاحد االف دكف قااكف اص ءاظـ اا را

كءل ؿ عاى

حرء اايل ءر ك ذاؾ ناا حؼ عاى ا يبلنرا ال يؤدم كظءفيرا نع اجكال شجل .
ػرل اجػد اا طػاب ااؤلفثػر يػداكال ػءف ءػذه اا ػحؼ

ك ف جرػ

اااظاـ عاى اه ءخءطر عاى فؿ فا ؿ اادكاػ
جدء ػ

ػ اف

طػاب اايزكءػر ك حاكاػ ي ػكءر

ك ػذاؾ نػإف ع اءػ اا لار ػ

ي ػ ح ع ثءػ كغءػر

حءػػث يوار ػػت اخ ػ ياػػاكؿ ءػػذا اا ك ػػكع ػػءف ااج ارئػػد ااػػثبلث إذ فااػػت اا ػػر عاػػى راس

اايريءػػب ب ℅ 11.2ءا ػػا ااػػكطف كااشػػركؽ اخ ػ  ℅7.26إف ءػػذا اا طػػاب ء ػػدـ رشػػح اااظػػاـ
كءؤدم إاى واطل نئات كاخل
يرخءت حاا

ف ااش اب ااذءف ءرءدكف اايغءءر فكف طاب اايزكءر ءخاءـ نػع

ػف ااءػأس ك اايػااع اااجػكل إاػى اا واطلػ

خءح ػػر اا شػػارف

فاػكع ػف ااػرنض كاالوػاب اااظػاـ كءػذا ػا

نػػع اافئػػات اا خػػيفءدة ػػف اااظػػاـ نوػػط كاايػػع يفػػكف ا ػكايرا ا ػػااح اااظػػاـ

ا ػ لػػد قػػااكف اافكط ػ

كيحدءػػد اخػػب ئكء ػ اؤل ػكات

نر ػ اااظػػاـ ايزكءػػر ااايػػائج

حخػػك ا ػػااح اا يرشػػحءف كاعطػػال
ا ػ

ػػف ػػبلؿ يكاجػػد اا حخػػك ءف عاءػػه اثاػػال ع اء ػ ااي ػػكءت

اا ش ػرنءف كاا ػػؤطرءف ااػػذءف ءػػاص قػػااكف االاي ا ػات عاػػى ف ءفكا ػكا ػػف ػػءف ػػكظفع اإلدارات

اال ك ء ػ

كءاػػا ءشػػءر اا ػػر جػػا ع إاػػى ياػػؾ ااحاا ػ

ػػف ااي اػػع عػػف اال بلقءػػات عاػػد فثءػػر ػػف

اا ػػحفءءف ااػػذءف حكاػكا راػ اا ياعػػب إاػػى راػ ابلخػػير ازؽ 1كاال يلػػاد عػػف ااحرنءػ كاا راءػ
بلؿ اخيل اؿ طا ات ء فف ف يؤكؿ عفس ا يح اه ف ا رة جرءئ
اا ػػحؼ ااثبلثػ
اءـ

ػػف جرػ

ػػف

ك لادء ااخاط ااخءاخء

ػػرل يااكاػػت طػػاب ااي ػػكءف كي ػػادؿ ااػػيرـ ػػءف اا يرشػػحءف كءػػذا ػػف

ائص ااط و ااخءاخء نع ااجزائر اذ عرد ااحرف ااكطاء

ف اإلج اع ااكطاع كءؤفد كجكد بلنات ع ءو

2

كءك داءؿ عاى غءاب م اػكع

دا ؿ ااط و ااخءاخء

ءك ء ا اا طاب دائ ػا

اػػع عاػػى ثاائء ػ اا لػػرب كاا فػػر اػػس كاالبلق ػ اا ػػارج إذ ءػػيرـ االخػػبل ءكف ػػااكالل اا شػػرؽ
االر ػػع كااػػدكؿ اارجلء ػ فػػإءراف ك حاكا ػ اخػػا ت اا جي ػػع
اا ءاا كاايلا ؿ ع اا خيل ر ك رءفا.

إال ف اإلخبل ءءف اخيطاعكا يجاءد ااشارع نع ااخ ات خا و

ءا ػػا ااكطاءػػكف كاااء رااءػػكف ير ػػكف
كنع يجػارب عر ءػ ا ػرل

ا ػ

دكؿ اار ءع االر ع كءذا ا ي شاه ااخاط ااخءاخء كاألحزاب اا حخك عاءرػا كاػذاؾ اجػدءا دائ ػا
يحي ػػع اا ؤخخ ػ االخػػفرء

ا كاجر ػ اايءػػار االخػػبل ع يحػػت شػػلار ح اء ػ اادء وراطء ػ

كءػػذا ػػا

شارت إاءه اا احث خورءف ال ػا :نػع حااػ األز ػات ءفػكف ااحػكار كاايفػاكض ػءف اا ؤخخػ االخػفرء
ٔ -1بٕو عبث ،ٟاٌغيائو ٍٕٛاد ثٛرفٍ١مخِ:مب٨د ا ٟاٌَ١بٍخ ٚا٦عزّبع ،كاه اِ٤خ ٌٍطجبػخ  ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ ثوط اٌى١فبْ اٌغيائو .226 ٓ ،2013،
١ٍ -2مو٨ ٓ٠ثب ،اٍ٦ا ْٛ١ِ٩اٌغيائو٠ا ْٛثإ ٓ١إبك٠ك ا٨لزاواع ٚا٤كغابي ،راو:ؽّابكح اثاوا٘ ،ُ١اٌّْاوٚع اٌماٌٍ ِٟٛزوعّاخ ،اٌماب٘وح ،عّٛٙه٠اخ ِٖاو
اٌؼوث١خ .52ٓ ،1ٛ ،2003 ،
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كاايءػػار االخػػبل ع ن ػػاقع اايءػػارات يفػػكض اا ؤخخػ االخػػفرء ااحػػدءث اءا ػ عارػػا كءػػذا ػػا عاشػػيه
ااجزائر ثاال ز

 1992إذ

ااوػػكل االخػػبل ء اا خػػاح

ااشركؽ فجرءدة لر

1

ح ااجءش ءك االفثر ح ك ار عاى ااخاح ااخءاخػ

كءػػك افػػس ػػا ظرريػػه اا ػػحؼ ال خػػء ا ااػػكطف كاا ػػر نػػع كاجر ػ
رل ء فف ااوػكؿ :إف ءػذه ااحااػ

ارا اءدانرا كغاءايرا كق ارلءا ك ف جر

اايع يلػااع ارػا االحػزاب ااخءاخػ ذات اايكجػه االا ػااع اك ااا اراػع
قدريرا عاى

نػع كاجرػ

ػف نوػداف قاعػدة شػل ء كعػدـ

اط ااج اءءر كيجاءدءـ لػد اراءػ حػرب اايحرءػر كنوػداارا ألءػـ عكا ػؿ كجكدءػا

2

اذاؾ اجدءا غءر قادرة عاى كاجر اااظاـ ك ف جرػ ءػع يرءػد ازاحيػه افارػا ال يرءػد اايحػااؼ ػع
اإلخػػبل ءف ااػػذءف ءشػػفاكف نػػع
يي ءز جكعػ

ػف اا

ػػف اااظػػاـ ااوػػائـ كءػػذا ػػا جلارػػا

ءايرػػا اظا ػػا افثػػر دفيايكرء ػ

ػائص اايػع يلي ػر ػف ءػـ اا شػافؿ اايػع يي ػ ط نءرػا اا لار ػ االر ءػ

حءػػث ارػػا "ي ثػػؿ خءاخػ ػػدكف شػػركع خءاخػػع اإل ػػان إاػػى ااوػػدرة ااي ثءاءػ اا يراافػ

كاإل فػػاؽ

اا يفرر كاكع ف ااي حر ااففرم كغر عف اا جي ػع اإل ػان إاػى االخػيي اع ااخءاخػع خػكال
اااظػػاـ ااوػػائـ اك نػػع اايلا ػػؿ ػػع االجا ػػع نرػػع يلػػااع ػػف ز ػ ياظء ءػ دا اءػ ك ػراعات حػػكؿ
اايداكؿ اادء وراطع عاى اجرزيرا اادا اء .3

كاجػػد ء ػػا اا ػػحؼ ااثبلث ػ

قػػد رفػػزت نػػع األخ ػ كع األكؿ عاػػى اػػكع اا ػكاطاءف ااػػذءف ح ػػركا

اايج لػػات نوػػد يػػـ ي ػػكءرءـ عاػػى ارػػـ ػػف األطفػػاؿ نػػع غػاا ءيرـ
اانخ ػػع كيفاءوػ ػ

ا ػ نػػع ػػا ءيلاػػؽ يج لػػات

ءا ػػا ي ػػـ ي ػػكءر كيفاءوػ ػ عا ػػى ف يج لاي ػػه فث ػػر ح ػ ػك ار ػػف ط ػػرؼ اااخ ػػال

فلا ػػر ػػد اااظػػاـ نػػع غازايػػه

ػػف ػػبلؿ ج كعػ

ػػف ااوػكااءف كاإل ػػبلحات ااخءاخػػء

إاى اقحا ه نع اال ؿ ااخءاخع كاخي دا ه فكرق ار ح نع كجه االخبل ءءف.

اارادنػ

إف اا طا ػػات اايػػع يااكارػػا اا يرشػػحكف نػػع االخػ كع األكؿ ي ءػػزت اال يلػػاد عػػف شػػرح اا ػ ار ج نوػػد
يكجرت احك ي ادؿ اايرـ ك كال إاى حد ااخب كااشيـ نع لض االحءػاف ك حاكاػ اخػي اا اافئػات
ااحخاخ ػ
ءلػػرؼ

ا ػ ااش ػ اب كاااخػػال كذاػػؾ ػػف ػػبلؿ إطػػبلؽ شػػارءع ككعػػكد ء فػػف ي ػػاءفرا نء ػػا
طػػاب اااكاءػػا ااػػذم ال ء فػػف ف ءوػػدـ كعػػكد حوءوء ػ

ي رج عف اخيطاع

ػػؿ جػػرد فػػبلـ رخػػؿ ككعػػكد احءااػػا

اح را افػف نػع افػس ااكقػت ي ياػؾ يػأثء ار كاخػلا عاػى اا ياوػع

ا ػ اػدل

اا يرشػػحءف اااػػذءف ء ثاػػكف اا لار ػ ك اانخ ػ اا رشػػح ااكاحػػد االكنػػر حظػػا ااػػذءف اػػـ ءخ ػ ؽ ارػػـ

ٍ-1مو٨ ٓ٠ثبِ ،وعغ ٍجك مووٖ .219-213ٓ ،
-2ػجل ا ٌٗ٦ثٍمي٠ي ،اٌّؼبهٙخ  ٚاٌٍَطخ ا ٟاٌ ٓٛٛاٌؼوث ٟأىِخ اٌّؼبهٙخ اٌَ١بٍ١خ اٌؼوث١خِ ،ووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ ث١اوٚد ٌجٕابْ،1ٛ ،2011 ،
ٓ.29
 -3اٌّوعغ ٔفَٗ .44-27ٓ ،
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ارخ ااخاط

اذ ءجدكف اافخرـ افثر يحر ار ا اـ ااج اءءر .1ف بل اطبلؽ كعكد يلا ات لرػا

اا حؼ اكع ف االخيرزال فإا از ء اايجاءد اااخ اااخال اا يرشح ع د االزءز الءد.
ءا ػػا

ثاػػك كيفاءو ػ ك ف ػػا

ػػكريرـ اا ػػحؼ عاػػى ارػػـ ااػػكفبلل نوػػد اعي ػػدكا عاػػى اا ػ رـ

نػػأغا ءيرـ ءشػػغاكف اا ػػب عاءػػا ن ػػع اادكا ػ

ارخػػ اػػكع ػػف اإلف ػراه عا ػػى

كءػػذا ػػا خػ ػ ح ارػػـ

ااج ركر اإل ان إاى قدريرـ عاى يوطءع ااج اءءر إاى نئات ك حاكا يودءـ كعكد ي س فػؿ نئػ
كح ػػدءا

2

خ ػػيغاءف اا اا ػػػب ااي ػػع ءش ػػغاكارا اايػ ػػع يجل ػػؿ اا ياو ػػع ء ءػػػؿ إا ػػى ي ػػدءورـ وارا ػ ػ

اا رشحءف األ رءف اا لءدءف عف ااخاط

حءث يـ اادناع عػف يرقءػ اا ػرة كيػكنءر اا ػب اال ػؿ

ااش اب كفارا طا ات ياوى ركاجا ف ء ار خ ب االعي اد اافاع اا جي ع عاى ػا يود ػه اادكاػ

ف ػا

شػػرد األخػ كع األكؿ ياػػانس ػػءف اا يرشػػحءف عاػػى اخػػيوطاب اايءػػارات اادءاءػ دا ػػؿ اا جي ػػع كاايػػع
ارا كزف اص ءف كفبلل كيفاءو

ااذم اشػر ح ايػه زءػارة لػض شػءكخ اازاكءػ

ك ػذاؾ اخػيوطاب

االخػػبلـ ااشػػل ع كيجاءػػده كءػػذا ػا دنػػع ػػف ناػػءس إاػػى حاكا ػ اخػػي اا اايءػػار االخػػبل ع ااحرفػػع

حءث

رح اذ األخ كع األكؿ :اه اءس اه شفا

اادءاءػ ػ ي يا ػػؾ قاع ػػدة ش ػػل ء

ع ف ءطءؿ احءيه كءذا ءدؿ عاػى ف اايءػارات

كءا ػػاؾ يا ػػانس ػػءف اا يرش ػػحءف عا ػػى احيكائر ػػا حء ػػث ءش ػػءر االخ ػػياذ

ح ػػداكم ح ػػد " إاػػى كجػػكد عبلق ػ ػػءف اا وػػدس كااخػػاط كءػػك ءػػرل ف ءػػذه االبلق ػ فااػػت دائ ػػا
كجكدة ءف ءذءف االاا ءف.3

ك ف ءف ءـ اا

طاحات اايػع يػـ يااكارػا ػف طػرؼ اا ػحان

ااح اػ االاي ا ءػ عػػف ع اءػ شػػرح اا ػ ار ج كاا اانخػ ااازءرػ

اايزكءػػر حػػزب االدارة اايػػآ ر اايلا ػػؿ ػػع االجا ػػع اا واطل ػ

ءػع

ػػف ػػبلؿ

ػطاحات يػدؿ عاػى ا يلػاد
ػػطاح ااشػػءي

ااثػػكرة اايحرءرء ػ

األ اراػػب

ك خ ػ ال لػػض

اا جاءػػدءف .كءػػك داءػػؿ عاػػى ف ءاػػاؾ اريرػػاف اا ا ػػع كااػػذم كحػػده ءشػػفؿ االج ػػاع كءػػك ءشػػءر
ء ػػا إاػػػى غء ػػاب ثوانػ ػ ااي ا ءػ ػ ا ػػدل اااا ػػب ااج ازئ ػػرم اا ػػذم الزاؿ ءل ػػأ ػػف ػػػبلؿ اا ط ػػاب
ااشل كم كءاا ي وى ااخاط ااخءاخ

ءع اا يحف

نع اال اء االاي ا ء كاا خػءرة ارػا

ا ػ نػع

اا ااطؽ اا حراكء كاار اب االاءػا ءػذه اا اػاطؽ اايػع ال ءػزاؿ طػاب ااخػاط نءرػا ءلػرؼ ركاجػا

ءر عاػى االاي ا ػات
كءع ف اا ااطؽ اايع يشرد اق اال ف ا

ا ػ اارئاخػء

ارػا .4إذ ارػا ااكحءػدة

 - 1ا١ٍ١ت ثو ،ٚػٍُ ا٨عزّبع اٌَ١بٍ ٟروِ :ؾّل ػوة ٍبٍِ ٩١غل ،اٌّئٍَخ اٌغبِؼ١خ ٌٍلهاٍبد  ٚإٌْو  ٚاٌزٛى٠غ ث١وٚد ٌجٕبْ،2ٛ ،2006 ،
ٓ .476-475
-2ا١ٍ١ت ثوِ ،ٚوعغ ٍجك مووٖ.482-481ٓ ،
ِ  -3ؾّل ؽّلا ٞٚاٌمواثخ  ٚاٌٍَطخ ػٕل اثٓ فٍل ْٚاٌجنٚه اٌغٕ١ٕ١خ ٌٔ٥ضوٚثٌٛٛع١ب اٌَ١بٍ١خِ ،ووي اٌجؾش ا ٟأ٤ضوٚثٌٛٛع١ب ا٦عزّبػ١خ  ٚاٌضمبا١خ
ر ّْٛ١ّ١اٌغيائو .37ٓ ،1999 ،
ٔ-4بٕو عبثِ ، ٟوعغ ٍبثك .205ٓ ،
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اايػػع ي ياػػؾ ااكخػػائؿ كاآلاءػػات
كيفاءو ك اقع اا يرشحءف.

ا ػ لػػد يرفءػػز اا ػػحؼ عاػػى اافػػرؽ ااشاخػػع نػػع ااافوػػات ػػءف

كاذ عػػداا إا ػػى فءفءػػ يلا ػػؿ اا ػػحؼ ػػع اا يرشػػحءف كااطرءوػ ػ ااي ػػع ي ػػت ر ػػا يا لػ ػ اش ػػاطايرـ
كيحرفػػايرـ ء فػػف اايك ػػؿ إاػػى ايءج ػ يػػدؿ عاػػى االاحءػػاز ااكا ػػح اا يرشػػح ع ػػد االزءػػز كيفاءو ػ
حءث اجد جرءدة ااشركؽ يااكات ج كع  101واؿ حكؿ يحرفػات اا يرشػحءف اخػ  ℅ 56.4ػف
ج ػػكع اا وػػاالت غءػػر ف افثػػر ػػف ا ػػؼ ءػػذه اا وػػاالت يااكاػػت يحرفػػات كفػػبلل كيفاءوػ
ااشعل اااخ ااكطف حكااع  71واؿ اغا را يااكات يحرفات كيفاءو

كافػػس

كاا ر ب 42وػاؿ ك اخػ

ك ػػات إاػػى ℅ 42.9رغػػـ اف لػػض اا وػػاالت رفػػزت عاػػى غءػػاب كيفاءوػ ك ف يج لػػات كفبلئػػه اػػـ
ياوى يرحء ا ج اءءرءا غءر اارا خاء ت نع اايركءج اه

ف ػبلؿ اادعاءػ اا فرطػ

كءػذا ػا ع ػر

عاػػه الػػكـ يشك خػػفع نػػع لااجيػػه او ػػء ن ػػءح فاءايػػكف إذ ف يرفءػػز اا ػػحؼ عاػػى ااو ػػء

جلؿ ااشارع فثر اءي ا ا را ك خيو ؿ اارئءس اال رءفع 1ءذا ف جر

ك ف جر ا رل ءلد عػدـ

خػػاكاة ػػءف اا يرشػػحءف ن ػػع ع اء ػ اادعاء ػ

ع ػػف طرءػػؽ كخ ػػائؿ االع ػػبلـ كءاػػا اجػػد ف اا ػػحؼ

حاكا ػػت ف يلط ػػع ااط اع ػػا عا ػػى ف كيفاءوػ ػ

يف ػػكؽ ااء ػػا كذا ػػؾ ػػف ػػبلؿ اايرفء ػػز عا ػػى يكاج ػػد

ا ػػوايه اادعائءػ نػػع

ػػغر اا ػػدف كغءػػاب ا ػػوات اا يرشػػحءف حيػػى نػػع ف رءػػات اا ػػدف كءػػذا

ا ا شار إاءه االخػياذ ع ػد اا ػؤ ف ع ػد ااكءػاب ػف ػبلؿ عػدـ
اكحات اإلشرار 2كافيفائه يحدءد ا افف يكجدءا .

ػ ط اا شػرع ااج ازئػرم الػدد كحجػـ

ءذا اإل ان إاى يرفءز اا حؼ عاػى اايفػكؽ اا ػااع ا كيفاءوػ كيخػ ءر ااكخػائؿ اال ك ءػ
ح ايػه عطػى ااط اعػا ػأف اال اءػ

حخػك

خػافا كءػك ػا ءشػءر نػع افػس ااكقػت إاػى دكر اااجاػ

ااكطاء ػ ا راق ػ االاي ا ػػات ك ارػػا غءػػر قػػادرة عاػػى
اخيغبلؿ ودرات اادكا ا ااح ام يرشح

كءاا ء فف ااوكؿ :إف اا حؼ اا خيوا

ا ػااح

3

ارخ ػ

را رػػا كءػػذا رغ ػـ كجػػكد قػػااكف ء اػػع

اذ األخ كع األكؿ اـ يخيطع

ارخػ اػكع ػف ااحءادءػ نػع

اايلا ؿ ع اا يرشػحءف ك ف اا طا ػات اايػع يااكايرػا فااػت يرػدؼ إاػى جاػب االءي ػاـ االاي ا ػات
كاايػػركءج ارػػا

ػػف ػػبلؿ اظرارءػػا عاػػى ارػػا يجػػرم نػػع ظػػؿ ظػػركؼ غءػػر عادءػ

طاب اا واطل كااح ار اا شارفءف نع ج اعات ااكالل اا حخك عاى اااظاـ .

ك ػػف جرػ يلزءػػز

-1كا١ل ثبهِبٍ١بِْ ،وعغ ٍبثك.26 ٓ ،
2

-ػجل اٌّ ،ِٓٛػجل اٌ٘ٛبة إٌظبَ أ٨زقبث ٟا ٟاٌزغوثخ اٌلٍزٛه٠خ اٌغيائو٠خ ِمبهثخ ؽٛي اٌّْبهوخ ٚإٌّباَخ اٌَ١بٍ١خ ا ٟإٌظبَ اٌَ١بٍ ٟاٌغيائو،ٞ

اٌّ٤ؼ١خ ٌٍْٕو  ٚاٌزٛى٠غ لَٕطٕ١خ اٌغيائو .148ٓ ،1ٛ ،2011 ،
-3ػجل اٌّئِٓ ػجل اٌ٘ٛبة .154ٓ ،
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ثانيا :االسبوع الثاني استمرار خطاب المقاطعة وبروز الياجس األمني:
ء فػػف اإلشػػارة إاػػى ف اا ػحؼ ك ػػف ػػبلؿ يااكارػػا ااح ا ػ االاي ا ء ػ
كاف ػ ااو ػػاءا األفثػػر طرحػػا كاايػػع عرنيرػػا اايج لػػات ااشػػل ء

ياػػؾ اايطػػكرات اايػػع ح ػػات عاػػى ااخػػاح ااخءاخػػء اارخ ػ ء

نػػع خ ػ كعرا ااثػػااع فااػػت

اايػػع اظ رػػا اا يرشػػحكف اك حيػػى

افػػف ػػا ء فػػف يا خػػه ءػػك ف ءاػػاؾ

اػػكعءف ػػف اا طا ػػات اايػػع حانظ ػت عاػػى فاايرػػا اااخ ػ اا ػػحؼ ااػػثبلث كعرنػػت فثػػر ركاجػػا
ك يا لػ

ػػف طرناءػػا حءػػث اجػػد طػػاب اا واطلػ

 ℅ 35.8فػػأعاى اخػ ػ نػػع األخػ ػ كع ااث ػػااع

ااػػذم حػػانظ عاػػى فاايػػه ػػءف اا كا ػػءع اخػ

خػػجا

ػػف طػػرؼ جرء ػػدة ااػػكطف كاايػػع فاا ػػت فث ػػر

رادءفااء ػ نػػع كاقفرػػا ايجػػاه اااظػػاـ حءػػث ءػػرل االخػػياذ ا لءػػر ال ػػاس ف جرءػػدة ااػػكطف ػػف اءػػـ
ااج ارئػػد اايػػع يل ػػر عػػف رءرػػا حرء ػ  .1كافػػف ءػػذا اايل ءػػر ظػػؿ ري طػػا ثوػػؿ ءػػدءكاكجع اػػـ يخػػيطع

ااجرءدة ااي اص اه .

اياءرا جرءدة اا ر اخ

 ℅ 27.3ثـ جرءدة ااشركؽ اخ  ℅ 11.2ع ي ارب حػكؿ ػف ءوػكد

دع ػكات اا واطل ػ ؟ ك ػػف ءكجػػه ااشػػارع؟ ػػع اظرػػار ياػػؾ اايج لػػات عاػػى ارػػا يػػدعكا إاػػى اافك ػػى
كاخيل اؿ طاب اا ؤا رة كا فااء يفرار ااخءاارءك اا

رم

ا

ف بلؿ اظرار نشػؿ اااظػاـ

نع اايلا ؿ لرػا كاعي ػاده عاػى ااوػكة لػد اػزكؿ اافػءس إاػى ااشػارع ك حاكايػه اعػادة ااخػءطرة إذ
اف اغا ػػب اا حيج ػػءف ء ثا ػػكف جي ػػع ااير ػػءش كاا ػػذم ء ػػرل عا ػػع اافا ػػز ا ػػه ء ث ػػؿ اغا ءػ ػ ااش ػػلب

ااج ازئػػرم كءلػػااع ػػف اافوػػر ك اا طاا ػ
ااشركؽ اايرفءز عاءه.

كءػػك قا ػػؿ اي اػػع طػػاب اايغءػػر 2كءػػذا ػػا حاكاػػت جرءػػدة

ء ػػذا اا ط ػػاب اا ػػذم يااكاي ػػه اا ػػحؼ ء ف ػػف اعي ػػاره اكع ػػا ػػف اػ ػكاع ي ػػركءض ااجخ ػػد اك اا ياو ػػع
ك

طه كيكجءره حخب ءشاؿ نكفك .3ناا جي ع ااجزائرم ءلي ر حدءث االرد أز ا اءػ

خ ػػب اي ػػائج ااي ا ءػ ػ

اا طاب اإلخبل ع

كا ػػذاؾ ن ػػإف اخ ػػيل اؿ ط ػػاب اافك ػػى ء ػػؤدم إا ػػى حااػ ػ

ا ءف

ياؼ اايءارات ااخءاخء

ػػف اايجاء ػػد

فااػت
ػػد

حءث ءرل عا ر االءاشع ف ي كؼ اااظاـ

ػػف اإلخػػبل ءءف لػػد ااي ا ػػات 1990ك 1991اايػػع فااػػت فاجئ ػ ااج ءػػع 4جلاػػه ء ػػارس اػػكع ػػف

اادعاء

د االخبل ءءف كيح ػءارـ خػؤكاء االاػؼ كاػذاؾ ء فػف ااوػكؿ :إف طػاب اا واطلػ دل

ٌ -1جؼ١و ثٍؼجبً ،اّىبٌ١خ اٌٖؾباخ َِٚؤٌخ اٌزغ١١و ا٨عزّبػ َٛ٠, ٟكهاٍ ٟؽٛي إٌمل ا٨عزّبػٚ ٟرغٍ١برٗ ػٍ ٝاٌقطبة اٌضمباٚ ٟاٌّّبهٍخ اٌَ١بٍ١خ،
لَُ ػٍُ ا٨عزّبع عبِؼخ ٍ١ل ٞثٍؼجبً ِبهً .2013غ١و ِْٕٛه.
 -2ػٍ ٟاٌىٕي ٚافو ،ْٚاٌّغزّغ ٚاٌلٌٚخ ا ٟاٌ ٓٛٛاٌؼوث ٟا ٟرً اٌَ١بٍبد اٌوأٍّبٌ١خ اٌغل٠لح اٌّغوة اٌؼوثِ ، ٟووي اٌجؾٛس اٌؼوث١خ  ،اٌمب٘وح ،
عّٛٙه٠خ ِٖو اٌؼوث١خ .52ٓ ،1997 ،
 -3ؽَٓ اثوا٘ ُ١ػجلاٌؼظْ١ِ,ُ١بي اٛو ٛرؤٌٍٛٛ١ٍٍٛ ٌ١ع١ب اٌغَل""2إٌظُ اٌفبػٍخ ا ٟرو ٘٠ٚاٌغَل ,اٌؾٛاه اٌّزّلْ ,اٌؼلك  َٛ٠3399اٌزٖفؼ
2013/06/17اٌَبػخ 2:18رٙوا .
-4ػٕٖو اٌؼ١بّٚ ،ٟهلخ ِملِخ ٌٍّئرّو اٌل ٌٟٚؽٛي:رؼضو اٌزؾ٨ٛد اٌلّ٠موا١ٛخ ا ٟاٌ ٓٛٛاٌؼوث29 ِٓ ،ٟا١فو ٞاٌِ03 ٝبهً  .62ٓ ،1996
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ااى ايػائج عفخػء
ا ازءػ اال اءػ

ػف ااواػؽ ك اايػااع اا شػارف دكف اايرفءػز عاػى

كءػع إد ػاؿ اا جي ػع نػع حااػ

كءػػذا ػػا اشػػار إاءػػه كزءػػر ااػػدناع ااخػا ؽ ااػػد اػزار نػػع ذف اريػػه حءػػث ءػػرل ااػه ك ػػف

اجؿ يفادم ك كؿ االخبل ءءف ااذءف ءففػركف ااد وراطءػ
حيى يد ؿ ااجءش كااغال ايائج االاي ا ات
قد يغءػر نػع ااج ازئػر
يا ػػؾ ااطرءوػ ػ
ا ااحه

إاػى ااخػاط

نػاف فػؿ شػعل خػ كح ػه

ثؿ ا حدث خا  1" 1992كءاا ء فػف ااوػكؿ :ااك ػع

ا ػ كاحػف الػءش إرءا ػات اار ءػع االر ػع إذ ال ء فػف ااجػءش ف ءيػد ؿ
ػػرل يج ػػر اا ػ ػكاطف عا ػػى ااي ػػكءت

كا ػػذاؾ ا ػ ػ ح اااظ ػػاـ ءلي ػػد عا ػػى كخ ػػائؿ

ف جؿ يفادم عكدة االخبل ءءف ك اايااع يبلشع حاـ اادء وراطء

كءاا يجدر اا االشارة

إاى دكر كخائؿ اإلعبلـ اا ػارز نػع ع اءػ اايركءػؿ كدنػع اا ػكاطاءف إاػى يو ػؿ اااظػاـ فػؿ ا طائػه
ف جؿ خد ااطرءؽ اـ يءار ا

ءاػ اا جي ػع ػاالاؼ رغػـ ف ااشػركؽ حاكاػت

ح ري طػا نػع

اايرفءز عاى ف اااظاـ ءك ف اجأ االاؼ كاا ر كااكطف فديا عاى ف ءااؾ حاكا الػكدة اافػءس
ف خؤكؿ رئءخع عف االاػؼ كءػذا ااطػرح ءػك االقػرب ااػى اا ػكاطف
اافثءػػر "اا كااف ػ

اا جركؿ.

ا ػ ااػا خػجااا فا ػ رددءػا

ءػػر ػػف اايااف ػ " م ف وػػال افػػس اااظػػاـ فػػؿ ا طائػػه ن ػػؿ ػػف االاج ػرار كرال

إف ااطرءو اايع يلا ات را اا حؼ ع اا يرشحءف حانظت عاى افػس ااػكيءرة ػف ػبلؿ اايرفءػز
عاػػى اشػػطات كيفاءو ػ ك ػػف ءاك ػػكف عاػػه نػػع اايج لػػات اإل ػػان إاػػى ييفءػػه يج لػػات اا اانخػػءف
حءث د ت اا حؼ ييحدث عف يج لات اااظاـ كخائؿ اادكا ك ح كر اا كظفءف ءا ػا اشػارت
ااػػى يج لػات اا اانخػػءف عاػػى اارػػا شػ ه نارغػ
االفيفػػال اا رجػػات ااجكارءػ

كءػػذا ػػا ادل اا يرشػػحءف ثػػؿ ي ػكايع كر ػػاعءف إاػػى

كءػػك داءػػؿ عاػػى ف اال اءػ

حخػػك

كااػػه ال حػػد ء فاػػه ااكقػػكؼ نػػع

كجه اااظاـ نيااكات جرءػدة ااػكطف ػبلؿ االخػ كع ااثػااع  54وػاؿ حػكؿ يػاوبلت اا يرشػحءف افثػر
ػػف  25وػػاؿ يااكاػػت كيفاءوػ كاشػػاطايه خػػكلا ااخػػاب اك االءجػػاب ءا ػػا
ػػف  82و ػػاؿ اغا ر ػػا يلاوػ ػ

ارج ػػات كف ػػبلل كيفاءوػ ػ

ك يوخػػءـ غءػػر عػػادؿ ػػءف اا يرشػػحءف

ا ػ

عاى حكاؼ اا واالت ااف رل اايع فاات ي

ػػت ااشػػركؽ افثػػر

اي ػػأيع اا ػػر أق ػػؿ اخػ ػ كء ػػع  32و ػػاؿ

ػػع االشػػارة إاػػى يج لػػايرـ ػػف ػػبلؿ وػػاالت ءا شػػء

ص ا كيفاءو .

ف ا ف اقع اا يرشحءف حاكاكا اقااع اا كاطاءف كجكد اايزكءػر كعػدـ جدءػ االدارة كحءادءيرػا ك
حػػاكاكا اعطػػال لػػض ااكعػػكد

ثػػؿ اػػكءزة حاػػكف اايػػع يحػػدثت عػػف نػػيح ااحػػدكد ػػع اا غػػرب ءا ػػا

يج لػػات ااػرئءس غاػػب عاءرػػا ااطػػا ع اافافاػػكرم

ػػف ػػبلؿ االعي ػػاد عاػػى جاػػب اا غاػػءف كاخػػيل اؿ

-1فبٌل ٔياهِ ،نوواد اٌٍٛام فبٌل ٔياهِْٕٛ ،هاد اٌقجو كاه اٌْٙبة ثبرٕخ اٌغيائو ،ك(د).10ٓ ،
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ااح قد حاػت ػه اا رفػات عاػى ااج ازئػر

اا طاب اادءاع اايواءدم كي كءر كيفاءو عاى اه كاع

فخػػوكط اا طػػر كاايأءػػؿ اارائءػػات فػػأس االػػااـ كءاػػا ء فػػف االػػكد إاػػى ػػا ذءػػب إاءػػه االخػػياذ ح ػػد
ح ػػداكم ن ػػع كج ػػكد عبلقػ ػ ػػءف اا و ػػدس كااخػ ػاط
اا

ك كءيفاثر ه ااوطءع

1

م ف اااظػػاـ اخػػيطاع اخػػي اا نئ ػ

اازاكء ػ

ااػػذءف عاػػف اءفػػيرـ االػػاـ

ءحػػدث نػػع

ػػر ػػف

لءا ػ

ػػف ػػبلؿ نفػ ػرة االا ػػه اا ا ػػؾ اا ػػذم يح ػػؿ ػػه

غءػػر يلا ػ اك ذات يلاػػءـ دءاػػع يواءػػدم كءػػـ رءػػدك

خػػاادة كيفاءو ػ نػػع االاي ا ػػات كءاػػا ء فػػف اا وارا ػ
ثا ػ نػػع شػػء

ػراع ػػءف اا ؤخخ ػ اارخ ػ ء اادءاء ػ

ػػا فػػاف

االزءػػر كاإلخػػبلـ

ااحرفع حءػث شػار حػد اا ػاحثءف إاػى ف اا يرشػح ع ػد اافيػاح ااخءخػع ءػك شػ ص يػدءف كقرءػب
ف اايدءف اا كنع

2

كءذا ا ء فف اعي اره ف ءـ

ػائص اارؤخػال االػرب ااػذءف ء ءاػكف إاػى

اايدءف ااشل ع ااذم ءاوى اايشا ار ف ء ار ءف ااشلكب االر ء
اا رجلء ػ ااكطاء ػ

نع ش اؿ إنرءوءػا كءػك ءشػفؿ

ا

ػػع اااظػػر إاػػى االخػػبلـ ااحرفػػع اك اال ػػبلحع ااخػػافع عاػػى اػػه د ءػػؿ عاػػى

اا جي ع ك ك فه اإلخبلـ اا خيكرد.

ك ا ء فف بلحظيه ء ا ءػك اعي ػاد يج لػات ااػرئءس عاػى عا ػر اااخػال
اجده لفكخا نع ااحاا اا

ػف ف ءػرة كءػذا ػا

رء ء ا حءث رفػز ااخءخػع نػع ح ايػه عاػى اا ػرة اا

يجاك ػػت ػػدكرءا ػػع طا ايػػه حءػػث في ػػت إحػػدل اا ثوفػػات اا

ػرءات

ػرء

اايػع

وػػاال لا ػكاف "احػػف اػػؾ

ء ءاػػؾ" نػػع إشػػارة إاػػى ااخءخػػع 3كءاػػا ء فػػف اايخػػاؤؿ حػػكؿ ااوءػػاد اااخػػال احػػك اايءػػارات ااكطاءػ ؟ ءػػؿ
ءػػك خػػب ااي ػػكؼ ػػف االخػػبل ءءف؟ ـ إعجا ػػا ش
قاد

ػػءات افخػػرا؟ ا ػ ارػػا يفػػكف نػػع اغا رػػا

ف اا ؤخخ االخفرء كيي يع اكع ف ااخء ات اافارءز ايء ؟

كقد شردت اايج لات كاا طا ات اادعائء ءف اا يرشحءف نع زءػاريرـ إاػى اطوػ ااو ائػؿ يكظءػؼ
ااطػػرح اال ػػازءغع نء ػػا ءيلاػػؽ يرقء ػ اااغ ػ األ ازءغء ػ
اا اطو

كءػػذا نػػع حكا ػ

ػػف اا يرشػػحءف ال ي ػراؽ

ف بلؿ رن رـ ااففر ااوك ع االر ع ااذم ءخلى إاى اق ال اال ازءغ كاايرجـ عاءرـ

كاجد ء ا حدة ااياانس ءف اا يرشحءف حكؿ ااح ا االاي ا ءػ إاػى ررجااػات شػلارايء

4

كءػذا ػا

رفػػزت عاءػػه اا ػػحؼ حءػػث يفاػػـ اا يرشػػحكف ك عطػكا اافثءػػر ػػف ااكعػػكد كحػػاكؿ فػػؿ يرشػػح رخػػـ
دكاػ جدءػػدة نػػع حااػ نػػكزه رغػػـ ف لػػض ااكعػػكد غءػػر قا اػ اايط ءػػؽ حءػػث ء فػػف ااوػػكؿ :إف ػػف
ِ -1ؾّل ؽّلاِ ،ٞٚوعغ ٍبثك .38ٓ ،
-2اٌّْٙل اٌّٖو ٞلٕبح اٌغي٠وح 2014/05/21 َٛ٠اٌَبػخ .22:00
-3اٌّْٙل اٌّٖو ٞلٕبح اٌغي٠وح 2014/05/24َٛ٠اٌَبػخ  .٩١ٌ23:45
-4هاثؼ ٌ ،َٟ١ٔٛاٌغيائو لجً وً ّٟمِ ،مبي ِْٕٛه ػٍٕ ٝفؾخ اٌفَ١جٛن ثزبه٠ـ  .2014/04/03
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ائص اادكا اايع اخػيوات ايءجػ حػرب يحرءرءػ
كءذا ا االفس عاى اا لار

ااياظءر كااجدء

ارػا دكاػ شػلارات ػع غءػاب اال ػؿ كاإلايػاج

دكرءا كاايع ا ػ حت يفػرر افػس

1

ارخػات اااظػاـ خػ ب غءػاب

كعدـ كجكد قاعدة شل ء ارا.

اا حؼ رفزت نع األخػ كع ااثػااع عاػى ااكخػائؿ اايػع اجػأ إاءرػا اااظػاـ ػف جػؿ يحرءػؾ ااشػارع
كجاػػب اا ؤءػػدءف

ػػف ػػبلؿ اايػػد ؿ نػػع اا طكا ػ ااكطاء ػ

اف ػرة ااوػػدـ كدعػػكة اافاػػااءف إاػػى إ ػػدار

غاء ػ ج اعء ػ ا خػػاادة اااظػػاـ اإل ػػان إاػػى يكظءػػؼ ااحرفػػات اااوا ء ػ كيجاءػػدءا ا خػػاادة رشػػح

اااظػػاـ حءػػث ءػػرل ع ػػد اهلل االػػركم ف دكا ػ ااياظء ػػات اايػػع ظرػػرت لػػد االخػػيوبلؿ ي ياػػؾ جرػػاز
ءركقراطع ءيحفـ كءخءر األادء كاألحزاب كاااوا ات كااج لءات اا راء

2

م خػلع اااظػاـ إاػى انػراغ

م ػػدءؿ ػػف حيػكاه كيشػػفءؾ ااج ػػاءءر نءػػه ك اايػػااع خػػءطريه كحػػده عاػػى ااحءػػاة ااخءاخػػء
رغػػـ ا يبلفػػه اجرػػاز ق لػػع قػػكم

ي ثػػؿ نػػع ااشػػرط كاالخػػفر 3.افػػف اظ ػ ار اايح ػكالت اايػػع عرنر ػا

االااـ اـ ءلد إ فااه االعي اد عاى االجرزة ااو لءػ

ثػؿ ػا فػاف نػع ااخػا ؽ كاػذاؾ حػكؿ اااظػاـ

اءي ا ايه إاى ااخءطرة عاى اا جي ع اا داع كيكظءفه ف بلؿ
ف جر

كذاػػؾ

ارخ اكع ف اا غكط عاءه.

ػرل عػرؼ االخػ كع ااثػااع يطػكرات عاػى ااخػاح ااخءاخػء اا ارجءػ

ثػؿ زءػارة فػؿ ػف

كزءػػر اا ارجء ػ اال رءفػػع جػػكف فءػػرم ك ءػػر دكا ػ قطػػر ااشػػءت ي ػػءـ حءػػث يلا اػػت اا ػػحؼ ػػع
اا كقػػؼ كحاكا ػػت او ػػؿ رال اا يرش ػػحءف كاا لار ػ ػ

ح ػػكؿ اازء ػػارة ك ءػػدانرا حء ػػث اج ػػد ف جرء ػػدة

ااكطف فاات افثر يلر ا اا ك كع ف بلؿ  15واؿ ك اخ  ℅9.93حءث يخالات ااجرءػد عػف
لاى اازءارة؟ كيكقءيرا؟ كي از ف يكاجد اارجاءف نع ااج ازئػر كء ػا ير ػاف ػدعـ اال ػكاف نػع

إذ ف اازءػػارة ي از اػػت ػػع دعػػكة ااحفك ػ اا

اا خا ءف فج اع ارءا ء كحظر اشاطايرا.

ػرء

اظءريرػػا ااجزائرء ػ

ػر

إاػػى ي ػػاءؼ يءػػار اال ػكاف

حءػػث ف االاط ػػاع االػػاـ ااػػذم عطيػػه جرءػػدة ااػػكطف ءشػػءر إاػػى ف زءػػارة فءػػرم جػػالت ػػف جػػؿ
ق ض ث ف ااخفكت عاػى اايجػاكزات ااحا ػا نػع اال اءػ االاي ا ءػ
قطر جالت ف جؿ إ راـ

نػع ااج ازئػر ك ف زءػارة ءػر

فو ػءف اااظػاـ كاايءػار االخػبل ع نػع ااج ازئػر كءػذا ػا اجػده لفػكس

خػكال اااخػ اا ػػر ػػف ػػبلؿ  8وػػاالت كااشػػركؽ ءػػع األ ػػرل ب  8وػػاالت .كءاػػا ء فػػف االشػػارة

إاػػى كجػػكد اػػكع ػػف اايركءػػؿ حػػكؿ فااػ ااج ازئػػر نػػع اا ػػارج ك ء ءػ اااظػػاـ اااخػ ااػػدكؿ ااف ػػرل
٠-1ؾ ٟاٌغًّ ،أ٤ظّخ اٌَ١بٍ١خ اٌّؼبٕوح اٌلّ٠موا١ٛخ اٌزمٍ١ل٠خ اٌلوزبرٛه٠خ اٌفوك٠خ أ٤ظّخ اٌّبهوَ١خ كٚي اٌؼبٌُ اٌضبٌش ،كاه إٌٚٙخ اٌؼوث١خ ٌٍطجبػخ
ٚإٌْو ث١وٚدٌ ،جٕبْ ،ك(د) .303ٓ ،
-2ػجل هللا اٌؼوِ ٞٚف َٛٙاٌلٌٚخ ،اٌّووي اٌضمبا ٟاٌؼوث ٟاٌلاه اٌجٚ١بم اٌّغوة .148ٓ ،8ٛ ،2006 ،
٠-3ؾ ٟاٌغًِّ ،وعغ ٍبثك.121-120 ٓ ،
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كءػػذا ػػا ء فػػف اعي ػػاره اػػكع ػػف اا ااغ ػ

ا ػ

اا يحدة ال ءر را شفؿ اااظاـ ااوائـ نع م دكا

ػػف ػػبلؿ اازءػػارة اال رءفء ػ

حءػػث ف ااكالءػػات

ادا ػت ي ياػؾ ااكخػائؿ كاألدكات إل

ػاعه كءػذا

ا ع ػر عاػه الػكـ يشك خػفع وكاػه" :ااخءاخػء اال رءفءػ يوػكـ عاػى ف اػؾ ااحرءػ نػع اف يفلػؿ ػا
يشال طاا ا ااؾ ال يفلؿ إال ااشعل ااذم ارءده
اا يرشحءف ك اا لار

1

كءػذا ػا ء فػف بلحظيػه ػف ػبلؿ كاقػؼ خػكال

ػف ءػذه اازءػارة اايػع يلي ػر غءػر عادءػ

رػػا ؼ كاقػػؼ اا يرشػػحءف اك اا لار ػػءف

ا ػ نػع ااظػركؼ اايػع ا ػر

ػػف اازءػػارة اػػـ ءيجػػاكز اخ ػ  ℅0.66اااخ ػ اجرءػػدة

ااػػكطف ك ℅3.03اااخ ػ اجرءػػدة اا ػػر  ℅3.31اااخ ػ اا يرشػػحءف نػػع جرءػػدة ااشػػركؽ ك وػػاؿ
 .1اااخ اا لر

ك ا ء فف اإلشارة ااءه ءك اا كاقؼ اا لادء

حا ػػكف كااي ػػع ء ػػددت االعي ػػاـ ن ػػع االا ػ ػ

اايد ؿ األجا ػع اا يرشػح اػكءزة

ثا ػػال اازء ػػارة اف ػػف ا ػػـ ء ػػدر عار ػػا ام خ ػػاكؾ اك
ا ػ اافػػءس اا حػػؿ اك ااحرفػػات ااشػ ااء

ي ػرءح ثاػػال اازءػػارة افػػس األ ػػر اااخػ ائلخػػبل ءءف

كءاػػا ء فػػف االػػكد ااػػى ع ػػاؿ خػػورءف ال ػػا اايػػع يك ػػات إاػػى إف فػػؿ االطءػػاؼ يحػػاكؿ ااحفػػاظ عاػػى
خػػان

ػػع ااػػدكؿ االجا ءػ

ا ػ ااف ػػرل ارػػا 2حيػػى إذ نػػازت نػػع االاي ا ػػات كجػػدت ػػف ءيلا ػػؿ

لرا دكاءا كيجا ت حاا االزا ااخءاخء .

كق ػػد ش ػػار ل ػػض اا يي ل ػػءف ااك ػػع ااج ازئ ػػرم ف اازء ػػارات ي ػػدؿ عا ػػى ءشاشػ ػ اادكاػ ػ ااجزائرءػ ػ
ك لفرا كاعي ادءا عاى اادعـ اا ارجع نع ااحفاظ عاى كجكدءا كءذا ػا ءجلاػه ع ػد اهلل االػركم
ف اءـ ؤشرات

بل اادكا اك

لفرا كذاؾ ف بلؿ خءاخيرا اا ارجء .3

ف ا ف ءذا األخ كع عػرؼ حػدءثا كاخػلا كاواشػا طػكءبل حػكؿ اا رحاػ االايوااءػ
اارئءس كعدـ قدريه عاى كا ا
األكؿ

ػػركرة رحاػ اايوااءػ

كذاػؾ خػب ػرض

را ه حءث ااوخ ت ااخاح ااخءاخء إاى يءػارءف إذ ءػرل اايءػار
ػػف ػػبلؿ إشػراؼ ااجػػءش كاا ؤخخػ األ اءػ كااػرئءس كيفاءوػ

ا شار إاءه كاكد ح ركش رئءس ااحفك

االخ ؽ

ف بلؿ اااوػال ااػذم جػراه ػع جرءػدة ااػكطف

ف ػػا ف ء ػػذا اا ط ػػاب يف ػػرر اخػ ػ  ℅9.17ءا ػػا يطرق ػػت إاء ػػه اا ػػر اخػ ػ
ااشركؽ ن اخ  ℅5.29كءذا اااخ اا لار

كءػػذا

ااكطاءػ

 ℅1.5ػ ػا جرء ػػدة

افػف ػع يأفءػد اايءػار االخػبل ع ف ااحػؿ

اءس نع ءد ااجءش كحػده ػؿ ال ػد ػف إشػراؾ ااج ءػع نػع إشػارة ااػى اايءػار االخػبل ع كءاػا ء فػف
يا ػػس حاا ػ األ ػػذ كااػػرد ػػءف اا ػػحان اا لر ػ كاا ػػحان اا فراخ ػ
إق ػػال األ ػػر كير ءش ػػه كء ػػذا ػػا ش ػػار إاء ػػه ع ػػد ااحف ػػءـ ػػف

كاايػػع يحػػاكؿ فػػؿ كاحػػدة ارػػا
ي ػػع :ػ ػأف ف ػػؿ األحػ ػزاب ااا رااءػ ػ

-1ػٍ ٟػجبً ِواك ،كّ٠موا١ٛخ ػٖو اٌؼٌّٛخ ،اٌّئٍَخ اٌغبِؼ١خ ٌٍلهاٍبد ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ ،ث١وٚد ٌجٕبْ .130 ٓ ،1ٛ ،2007 ،
-2أظو١ٍ:م١و٨ ٓ٠ثب :ا ْٛ١ِ٩ٍ٨اٌغيائو ْٛ٠ػٕلِب رزٕبٚي ل١ٚخ اهرجب ٛوً اٌز١بهاد اٌَ١بٍخ ثبٌقبهط فبٕخ اٌلٚي اٌىجو ٜؽ١ش ٔغل اٌىً ٠ ٨و٠ل
اْ ٠قَو رٍه اٌلٚي ٠ٚوا٘ٓ ػٍٙ١ب ا ٟأغبػ ِْبه٠ؼٗ .
-3ػجل هللا اٌؼوِ ،ٞٚوعغ ٍجك مووٖ .140 ٓ ،
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كاالا ااء ػ ك حيػػى ااش

ػػءات اايفاكقراطء ػ

نػػع حاا ػ ااشػػلكر اواػػؽ ػػف طػػرؼ االخػػبل ءف نػػاارـ

ءفك ػػكف ااجػػءش كءجلاكاػػه ءيفػػرغ ا حار ػ االخػػبل ءف 1كءػػذا ءػػدؿ عاػػى ف االخػػبل ءف ال ء ازاػػكف
قػادرءف عاػػى يحرءػؾ ااشػػارع ك ف االخػػفر ال ءػزاؿ حا ػ ار وػػكة نػع يكجءػػه ااحءػػاة ااخءاخػء

كءػػذا ػػا

اشػػر إاءػػه عز ػػع شػػارة نػػع ف اجػرال االاي ا ػػات نػػع ظػػؿ دكاػ يػػيحفـ نءرػػا ؤخخػ عخػػفرء قكءػ
ءفكف ثا اا رزا .2

ءا ا اجػد لػض اا يرشػحءف قػد رن ػكا اا رحاػ االايوااءػ

كد ػكارـ نػع حااػ

جرػ ء شػػركف دكاػ جدءػػدة ك ػػف جرػ ا ػػرل ءرن ػػكف نفػرة اا رحاػ االايوااءػ
يرشحرـ اـ ءفف ف جؿ ااك كؿ ااى ا ب اارئاخ

ؿ ايحوءػؽ

ػف ااياػاقض ن ػف

كءػػذا ءػػدؿ عاػػى ف

ػااح ا ػرل كيحوءػؽ اػكع ػف

االريوال كءذا ا ذء ت ااءه خورءف ال ا حءث يرل ف نع ااجزائر ال جدكل ف ااي ا ات نػع
كجكد احزاب حداثء

اطكء يحت ظا اا ؤخخ االخػفرء

حخ را نع ع اء يكانؽ كيكزءع اؤلدكار ءف ااج ءع.3
ف ػػا ف ااػػدعكة إاػػى اا شػػارف طرءوػ
ر ا ف جؿ ااحفاظ عاى

اشػػر فػػاف

ػؿ

ك حػزاب اخػبل ء ي ياػؾ ااشػارع كااحػؿ

ػػلءفا كغءػػر ػػارز اػػدل اا ػػحؼ ااػػثبلث كءػػذا

داقءيرا اػدل اا ػكاطاءف حءػث اػـ ييجػاكز اخػ يه نػع فػؿ ػف ااػكطف

كااشركؽ  ℅1.98ءا ا اا ر نود اقير ت ف اخ ℅ 4.54كءع اخػب
اا ػػحؼ إاء ػػه نػػع ااػػدعكة إا ػػى اا شػػارف

ػلءف

ءػػك اخػػيل اؿ اغػ ػ خءاخ ػػء غءػػر افظءػػ

اإلءحالات كاافءفء اايع فاات ياوؿ را اال ار 4كءع اغػ فثػر يػأثء ار
كااواؽ كاايشفءؾ كعدـ ااودرة عاى اا كاجر .5

كق ػػد ي ء ػػز ء ػػذا األخػ ػ كع ل ػػكدة ااف ػػءس إا ػػى ااخ ػػاح ااخءاخ ػػء

كافػف ػا ع ػدت
ػػؿ ػػف ػػبلؿ

ا ػ نػع جي ػع اا ػكؼ

ل ػػد ف ي ػػـ ي ػػكءرءا عا ػػى ف ف ػػؿ

اايءارات ااخءاخػء نشػات نػع احيكاؤءػا حءػث ظرػر اافػءس ػف جدءػد كحػاكؿ ي ػكءر افخػه عاػى اػه
ء ياػػؾ قاعػػدة شػػل ء كاخػػل

كااػػه خػػيلد اايفػػاكض ػػع اايءػػار ااػػذم ءفػػكف خػػيلد اايلا ػػؿ ػػع نفػرة

عكدة اافءس كءذا ا رفزت عاءه جرءدة ااشركؽ اايع يلا ات كحدءا ع طاب اافػءس ػف ػبلؿ
 10وػػاالت ءا ػػا ااػػكطف نافيفػػت وػػاايءف ءا ػػا اا ػػر اػػـ يشػػر إاػػى يحرفػػات اافػػءس عاػػى ااخػػاح
ااخءاخػػء  .حءػػث خػػارع ػػف ناػػءس اا احػػدر ػػف اا اطو ػ ااش ػرقء إاػػى إ ػػدال اخػػيلداده اايلا ػػؿ ػػع
ااج ءػػع كءػػذا ػػا ء فػف اعي ػػاره ع اءػ اخػػيدراج اػ ف ناػػءس حخػػب اافثءػػر ػػف اإلعبل ءػػءف ااػػذم يػػـ
-1ػجل اٌؾى ُ١ثٓ ثقز: ٟاٌّؼبهٙخ ٚإٌقجخ اٌؼَىو٠خ ا١ِ ٟياْ اٌزؾٛي اٌَ١بٍ: ٟكهاٍخ ِمبهٔخ ٌؾبٌخ اٌغيائو ٚا٨هعٕزِ, ٓ١غٍخ أوبك١ّ٠ب اٌؼلك اٚ٨ي
عبٔف2013 ٟكاه اٌىٕٛى ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ اٌغيائو .236 ٓ ،
-2ػيِ ٟثْبهح:أ٨زقبثبد وب "ِؤ٘بح"ٚاٍزّواه ٌٍّغيهح ِٛ,لغ ٕؾ١فخ اٌؼوث ٟاٌغل٠ل 2014/06/16 َٛ٠ػٍ ٝاٌَبػخ 03:02رٙوا.
١ٍ -3مو٨ ٓ٠ثبِ ،وعغ ٍبثك .2019 ٓ ،
-4ا١ٍ١ت ثوِ ،ٚوعغ ٍبثك .74 ٓ ،
ٌٍّ-5ي٠ل أظو ْ٘بَ ّواثِ ،ٟملِبد ا ٟكهاٍخ اٌّغزّغ اٌؼوث ،ٟاٌّئٍَخ ا١ٍ٘٤خ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،ث١وٚد ٌجٕبْ .،
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دع ػػه ق ػػؿ ءػػاـ قبلئػػؿ ػػف طػػرؼ عاػػع ػػف كارم ااػػذم دعػػا إاػػى اايػػد ؿ االجا ػػع ك ػػذاؾ كجػػد ػػف
ناػػءس افخػػه ػػدعك ا ػػف طػػرؼ طػػرحءف رنك ػػءف ج اءءرءػػا كقػػد يػػـ ي ػػكءر ػػف ناػػءس عاػػى اػػه
رش ػػح ااش ػػرؽ اا ػػذم ءل ػػرؼ يكجراي ػػه االخ ػػبل ء
االخػػبل ءكف ااجزائرءػػكف حءػػث

كء ػػذا ػػا ذء ػػت ااء ػػه خ ػػورءف ال ػػا ن ػػع فيا ر ػػا

ػػكرت ف ااحرفػػات اإلخػػبل ء ااطاوػػت ػػف ااشػػرؽ ااج ازئػػرم

ػػف

ػػبلؿ يكظءػػؼ فرػػكـ اا ػػاك ااشػػرؽ ػػف االخػػبل ءءف 1ف ػػا ف ءػػذا اا طػػاب اا كظػػؼ ػػف طػػرؼ

اا ػػحؼ اايػػع حاكاػػت ي ػػكءر اا شػػرد عاػػى ف ءاػػاؾ

ػراع ػػءف ااشػػرؽ ذك اا رجلء ػ اا ادءخػػء

كااغرب اا شفكؾ نع ثكرءيه كءذه ااحخاخء ياي خػرا ش

ػءا نػع إحػدل ااقشػات ػذفرات ااي ػرج

حءث ذفرت ااطاا نع يلرءفرا ا دءا كءراف فيػاب ا

اارا د ات نع

ػطفى كشػايكؼ ااػذم ك ػؼ كءػراف عاػى

ت ع ءؽ ءا ا اقع ااكطف فاف ءشيلؿ اار ااثكرة كءذا ا كاد ردة نلػؿ عاءػؼ

ػػف طػػرؼ االخػػايذة اااػػذءف دانل ػكا عػػف دءا ػ كءػراف كذفػػركا ط ػكالت كي ػػحءات طاارػػا 2كءػػذا ػػا

ءلءػػداا ػػف جرػ ا ػػرل إاػػى طػػاب ااي ػػكءف ػػءف ااوػػادة ااخءاخػػءءف كااليرا ػػات اا ي اداػ ءػػارـ عاػػى
اخاس لرب جاءؿ كء جػع كاايرػازم كءاػا ءػد ؿ االخػبل ءكف اء ػا يحػت ءػذا ااي ػاءؼ ك فػراس

اخيفزازم كع ءؿ ك اد ج نع ااثوانػ اافراخػء
ااحرف ااكطاء

3

ءػذه ااي ػاءفات اايػع حف ػت االبلقػ

ػا ػءف قػادة

كءع ال يػزاؿ كجػكدة احػد االف حخػب اافثءػر ػف اا يي لػءف ااك ػع ااخءاخػع نػع

ااجزائر كءـ ءلي ركف ارا قد االفخت عاى اإلعبلـ دكره.
ك ا ء فف قكاه اف االخ كع ااثااع فاف افثر اشاطا ف االخػ كع االكؿ ف ػا عػرؼ اػكع ػف ااي اػدؽ
ءف ااخءاخءءف اـ ع اااظاـ فؿ ا طائه كا ا ع اايءار االخػبل ع ك ػا خػءاجر عاػه ػف ي ػحءات
الات.

ف ا ف االخ كع ااثااع افد عاػى اف اا يرشػحءف اػءس نػع اجاػديرـ ااك ػكؿ ااػى فرخػع اارئاخػ
ءػػـ جػػرد دءفػػكر كاف ث ػػف يرشػػحرـ خػػءو ض لػػد اراء ػ ااح ا ػ االاي ا ء ػ

خء وى ءك افخه .

ػؿ

ػػف طػػرؼ اااظػػاـ ااػػذم

ثالثا :االسبوع الثالث الدعاية لممشاركة واالصطفاف حول المرشح االقوى:

١ٍ-1مو٨ ٓ٠ثبِ ،وعغ ٍبثك .85 ٓ ،
ِٕ-2بلْخ ِنووح رقوط ثؼٕٛاِْٛٔٛ:غواا١ب اٌيٚاط ا ٟاٌّلْ اٌىجو: ٜكهاٍخ ِ١لأ١خ ٌظب٘وح ا٨ؽزفبي ثبٌيٚاط اِ ٟلٕ٠خ ٘ٚواْ 2014/05/22 َٛ٠ػٍٝ
اٌَبػخ اٌؼبّوح ٕجبؽب لبػخ اٍ٨برنح .

-3أظوَِ:زمجً اٌلّ٠موا١ٛخ ا ٟاٌغيائو ا ٟرٕبٌَّ ٌٗٚؤٌخ اٌغ٠ٛٙخ ٚاٌٖواع ا٠٤لٌٛٛ٠ع ٟث ٓ١اٌز١بهاد اٌَ١بٍ١خ ٚالف ٟاٌغيائو .
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ا ء فف بلحظيه نػع األخػ كع األ ءػر ػف ااح اػ االاي ا ءػ
كءاا ء فف يا س يغءر كا ح نػع يكجرػات اا ػحؼ

ا ػ

كااػذم ء فػف اعي ػاره خػ كع ااحخػـ
كقفرػا ػف اااظػاـ كء فػف ااوػكؿ :إف

ءااؾ ش ه ءدا ءار ا كايحاد ف جؿ ااكقكؼ نع كجه يءار حدد
حءث ابلحظ يراجع طاب اا واطل

ا ػ جرءػديع اا ػر كااػكطف

ااذم فاف خءط ار عاى اا فحات األكاى كفػذاؾ ػف حءػث

عػػدد اا وػػاالت اايػػع فااػػت يػػأيع عاػػى رس اايفػ اررات حءػػث ابلحػػظ يراجلػػه إاػػى اا ري ػ ااثااثػ
جرءدة ااكطف اخ

نػػع

 ℅ 18.4ءا ا ي ارجػع إاػى اا ري ػ اا ار لػ نػع فػؿ ػف اا ػر اخػ ℅9.73

ااش ػػركؽ اخػ ػ ℅11ك ػػف جرػ ػ

ػػرل ء ف ػػف يا ػػس ي ارج ػػع اش ػػاطات دع ػػاة اا واطلػ ػ

اايء ػػارات اااء رااءػ ػ كااحرفػ ػػات ااشػ ػ ا ء

اايػ ػػع شػ ػػلرت

ا ػػ

طػ ػػر حاكاػ ػ اافػ ػػءس اخػ ػػيغبلؿ اشػ ػػاطايرا

ا ػػااحه حخػػب اافثءػػر ػػف اإلعبل ػػءف كءػػذا ػػا دل رػػا إاػػى ااي اػػع عػػف االدءػػد ػػف اافلااءػػات

فاايج ع كاالعي اـ ااذم دعػا إاءػه حػزب اايج ػع ػف اجػؿ ااثوانػ كاادء وراطءػ عشػء االاي ا ػات
كذاػػؾ خػػب اادعاءػ اايػػع ارخػػرا اااظػػاـ كي ػػكءرءـ عاػػى اارػػـ ءرءػػدكف إد ػػاؿ ااػ بلد نػػع حااػ
االافػػبلت اال اػػع

ا ػ ف ااحرفػػات ااش ػ ا ء

ك ف جر نإف طاب ااواطل ا

فااػػت اخ ػ

طا و ػ اؤل ػػؿ اايجر ػ اا

خ ر اآلرال حكؿ ااو اءا اايػع يااكايرػا اا ػحان
ػػداقء
ااكطاء

جركاػ

قػاـ ل اءػ

ػبلؿ ااح اػ فاايػد ؿ االجا ػع كااواػكات االفثػر

ػػف طػػرؼ اا شػػاءد ااج ازئػػرم اإل ػػان إاػػى اا كقػػؼ ػػف لػػض ااش

كاا كقؼ ف اا ؤخخػ االخػفرء

1

ػػءات

اايػع اجػد ف اا ػحؼ قػد يجا ػت االشػارة إاءرػا ك يوػدءـ

م اوػد ارػا رغػـ دكرءػا ااك ػح نػع اال اءػ االاي ا ءػ
اا يحف ػػكف نػػع ؤخخػ اارئاخ ػ

ػرء

ح ويرف اادعكة إاػى اايػد ؿ االجا ػع كءػذا ػا رن ػه اا جي ػع

كاذا عداا إاى اا رحا اايع خ وت االاي ا ات اجد ف اااظاـ ك ف ػبلؿ جرػ
ك يا ل ػ

ػػف

اػػذ االخػػيوبلؿ

2

حءػث ءػرل كاػكد ح ػركش ف االخػفر ءػػـ

كءػػذا ػػا اػػـ ءوي ػػر عاػػى اا ػػحؼ نحخػػب ػػؿ

حيػػى اا يرشػػحءف اافخػػرـ يجا ػكا اايوػػاد اا ؤخخ ػ االخػػفرء

رغػػـ دكرءػػا اا ػػارز دا ػػؿ ؤخخػػات

اااظاـ ؿ ع ات لػض اا ػحؼ عاػى إ ػراز حااػ اا ػلؼ اػدل ااجااػب اا ػداع ػف اااظػاـ كنػع
افس ااكقت االشػارة إاػى ع اءػات اكعءػ ااجػءش خػكلا عاػى ااحػدكد ك نػع فانحػ االرءػاب م ف
اا ؤخخ االخفرء ال يزاؿ قكء

كءع ااكحءدة اايع ءف ف ف يخياـ األ كر نع حاات م يطكر.

ف ا ف زءارة فؿ ف كزءػر اا ارجءػ االخػ ااع ااج ازئػر كاا كقػؼ ااػذم جػرل ءاػه ك ػءف ااػرئءس دؿ

عاػػى ف ءاػػاؾ حاا ػ

ػػف االري ػػاؾ دا ػػؿ ؤخخ ػ اارئاخ ػ كقاػػؽ كعاػػى ف اااظػػاـ ال ء ػزاؿ ػري ط

اا ػػارج كءخػػلى إاػػى ح ػػكاه عاػػى ااػػدعـ ػػف طػػرؼ ااػػدكؿ االكر ءػ

اايػػع خي ػػفع كاقفرػػا إاػػى

-1اٍزّبهح اٌىزو١ٔٚخ ْٔود ػٍِٛ ٝالغ اٌزٛإً اصٕبم اٌؾٍّخ أ٨زقبث١خٛٚ ،وؽذ ػلح ِٛا١ٙغ ٌٍ٩زفزبم .
ِ-2ؾبٙوح ؽٛي:اٌلٌٚخ اٌؾل٠ضخ ا ٟاٌغيائو ِٓ اٌمبم هئ ٌ١اٌؾىِٛخ اٍ٤جك ٌِٛٛك ؽّو2014/05/24 َٛ٠ ُٚإلق اٌؾو٠خ ٘ٚواْ .
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ػػاح اااظػػاـ اػػكع ػػف ااشػػرعء

كافػػف ءػػذه اا د ػ

ال ء فػػف اف يفػػكف جااء ػ

حءػػث ءػػرل ااػػدفيكر

ءحػػع ااج ػػؿ ف ثػػؿ ءػػذه اا كاقػػؼ ي ػػلؼ ءػػذه ااػػدكؿ كيجلػػؿ اقي ػػادءا نػػع د ػ ااػػدكؿ ااف ػػرل
وا ؿ ااح كؿ عاى اكع ف اايزفء .1

كنع ا ر اخ كع خءطر عاػى اا ػحان
ك كيفاءو ػ

حءػػث

طػاب ااح ػار ااح اػ االاي ا ءػ

ػءف فػؿ ػف ػف ناػءس

ػػت جرءػػدة ااػػكطف  43وػػاؿ حػػكؿ اا ك ػػكع اخ ػ  ℅ 20.9جاعا ػ

كيفاءوػ ػ رغ ػػـ ر ػػه رش ػػحا خ ػػـ ف ػػؿ االحػ ػزاب ااا رااءػ ػ كااحداثءػ ػ

ك

ػػف

ػػكرة ػػف نا ػػءس ف ث ػػؿ

ائلخ ػػبل ءءف اإل ػػان إا ػػى اايرفء ػػز عا ػػى األ ػػكؿ االجي اعءػ ػ اا يرش ػػحءف ك يو ػػدء ر ا عا ػػى ف
ءااؾ رشحا ء ثؿ ااشرؽ ك ر ء ثؿ ااغرب ااجزائرم

خبلؿ ااذم يحكؿ إاى ادة اعبل ء

ا

لد طاب ااػكزءر األكؿ ع ػد اا ااػؾ

جلات ف ااشرؽ كفأاه قد نات ػف ءػد اااظػاـ كاايػؼ حػكؿ
كاالخيل اؿ اا فرط اا طاب ااجركم كاالشائرم كءػذا

ف ناءس كاالكدة إاى اجكال ااحرف ااكطاء

ف ءـ االكا ؿ اايع ءلي ػد عاءرػا اااظػاـ نػع ااح ػبلت االاي ا ءػ
إذ

حخػب اا احػث ح ػد حشػ اكم

2

ح ف ناءس ءيفاـ خـ ااشرؽ ثواه اايارء ع ك ػدانلا عاػه كعػف ير ءشػه ك اػه ال ػد اارئاخػ

ف يلػػكد إاػػى اا اطو ػ اايػػع نج ػرة ااثػػكرة

ااشرؽ ااج ازئػرم

ا ػ لػػد إعػػبلف اافثءػػر ػػف ااش

خػاادة ػف ناػءس عاػى خػاس ا ػف اا اطوػ

ػػءات اا لػػركؼ نػػع

ءػذا اا طػاب ااػذم ػدـ اااظػاـ فثءػ ار

كءػػك ػػف ػػءف االاءػػات اايػػع ءكظفرػػا ااحفػػاظ عاػػى يكازاايػػه حءػػث ءػػرل األخػػياذ عا ػػر االءاشػػع" ف
ءا ػػاؾ قاءػ ػ خ ػػاطكء

ي رفػ ػزة ن ػػع جرػ ػزة اادكاػ ػ كااج ػػءش كاالدارة كاا ؤخخ ػػات االقي ػػادء

يحانظ عاى يكازارا ف ػبلؿ يكظءػؼ اا طػاب ااجرػكم"

3

إف ءػذا اا طػاب جلػؿ ااح اػ

كء ػػع
وي ػرة

عاػػى يرشػػحءف اثاػػءف كءػػذا ػػا جلػػؿ لػػض اا يرشػػحءف ءخػػارع إاػػى اايوػػرب ػػف اااظػػاـ كااػػدناع عػػف
كيفاءو ػ
راج

ا ػ اػػكءزة حاػػكف اايػػع د اػػت نػػع كاجر ػ
ف ناءس كاادناع عف كيفاءو

ػػع حرف ػ

جي ػػع ااخػػاـ اإل ػػان إاػػى

ءا ا خارع اقع اا يرشحءف إاى ااي رؤ ف م ع اؿ عاؼ

قد ياع االاي ا ات كءذا ف اجؿ يرؾ ف ناءس كحده كااذم شلر لد ااح ار ااح ا ءاػه ك ػءف
كيفاءو أاه قد ا

ا كاد ادءه حاا

ح االقرب ااى فرخع اارئاخ

ف ااغركر حخب اا ططػاب

االعبل ع ااخائد آف ذاؾ كقد دنع ه إاى ي اع طاب االاؼ كاالعي اد عاى اغػ اايردءػد

ا ػ

لد اف يكعد اال ااكالة كرؤخال اادكائر كاعبلاه اه خءخيل ؿ فؿ ااكخائؿ نع حاا اايزكءػر كءػذا
ػػا شػػارت إاءػػه اا ػػحؼ ػػف ػػبلؿ ج كع ػ

ػػف اا وػػاالت حءػػث اغػػت  14وػػاؿ اااخ ػ اجرءػػدة

٠-1ؾ ٟاٌغًّ ِ ،وعغ ٍبثك  .304 ،
-MohamedhachmaouiClientélismeetpatronagedansl’Algériecontemporaire Edition Karthala, Paris,2013.P21.
-3ػٕٖو اٌؼ١بّ ، ٟاٌزؾٛي اٌلّ٠موا ٟٛا ٟاٌغيائو اٌٛالغ ٚا٨ابق ِ،غٍخ هٚاق اٌؼوثِْٕٛ ٟهاد ِووي اٌمب٘وح ٌلهاٍبد ؽمٛق أَ٨بْ ،اٌؼلك17:
عبٔف.2ٓ ،2000 ٟ
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ااشركؽ ك ػس وػاالت اااخػ اجرءػدة ااػكطف ك وػاؿ كاحػد اااخػ اا ػر كءػذا ػا ء فػف اعي ػاره
اخػػيدراجا اػ ف ناػػءس حخػػب ػراق ءف ااػػذم ي اػػى طػػاب االاػػؼ كءػػذا ػػا خػػاعد عاػػى ااي اػػع عاػػه
عشء االقيراع

ا

نع ااشرؽ ااجزائرم.

ك ػػف ػػءف ء ػػـ اا طا ػػات ااي ػػع ررير ػػا اا ػػحؼ ء ػػك يرفءزء ػػا عا ػػى نفػ ػرة اال ػػف فأكاكءػ ػ
اا كاطاءف ك ركرة كاجر دعاة اافك ػى

ا ػػدل

ػف ػبلؿ اا شػارف كدعػـ اا يرشػحءف اا ليػداءف حءػث
 ℅14.1كااشركؽ ب 26واؿ كاخ

يااكات جرءدة ااكطف ءذا اا اؼ أفثر ف  29واؿ ك اخ

 ، ℅ 19.1كاا ر ب 23وػاؿ كاخػ  ℅ 10.2اإل ػان إاػى اايرفءػز عاػى حااػ االارءػار اال اػع
نع غرداء

ف ػبلؿ عاػاكءف اا ػفحات األكاػى "غرداءػ

كي رءب ااواعات كيركءج نفرة اايد ؿ االجا ع
حػػداث جاء ػ

يشػيلؿ " خػءرات نػع ااشػرؽ "اشػي افات

ا ػ ااػدكر اا غر ػع نػع يػأجءج االحػداث فػذاؾ

كاايػػع داػػت عاػػى ف ػػف ناػػءس ءرءػػد اح ػراؽ اا ػ بلد كءاػػا اا ػػحؼ كاااظػػاـ ءػػرت

اا جي ع ءف خطكة اااظاـ كدكا

االاؼ ع االخبل ءءف كءذا ا ع ر عاه اا احث ح د ف حا ػد

االح رم ف ااشػلكب االر ءػ يخػاؽ اا دعػ كاايزاػؼ كاإلرءػاب كااافػاؽ

1

كءػذا ػا خػلت اا ػحؼ

نػػع اايػػركءج اػػه فػػذاؾ ػػف ػػبلؿ ع اءػ ح ػػر اا اانخػ ػػءف ػػف ناػػءس ك كيفاءوػ كي ػػكءر كيفاءوػ
عاػػى اػػه ءلػػرؼ حاا ػ
ااطرد ا

ػػف ااي ارجػػع كذاػػؾ ػػف ػػبلؿ نشػػؿ كفبلئػػه نػػع ياظػػءـ اايج لػػات كيلر ػػرـ

اطو ااو ائؿ كااشػرؽ ااج ازئػرم حءػث يطرقػت ااػكطف ارػذا اا ك ػكع اخػ ℅19.9

كااشركؽ اخ  ℅ 9.29كاا ر اخ  ℅ 7.28ءا ػا رفػزت ػف جرػ ا ػرل عاػى يوػدـ ػف ناػءس
كءػػذا ػػف ػػبلؿ جرءػػدة ااػػكطف اخ ػ ℅ 8.82كااشػػركؽ اخ ػ  ℅2.65كاا ػػر اخ ػ ℅ 0.97
ف ا حاكات دعكة اا كاطاءف اا شارف كقطع ااطرءػؽ عاػى ػف ناػءس ااػذم ءف ػف ف ءفػكف اخػيطاع
احيكال االخبل ءف كي كؼ اااظاـ ف اخ اا واطل ااف ءرة اايع يطلف نػع
ف اااظػػاـ اػػـ ءفػػف ء حػػث عػػف اافػػكز اك ي كنػػا اػػه ػػؿ فػػاف ء حػػث عػػف اخ ػ
ا

نع ااشرؽ ءف فاف اااظاـ ء دكا كفااه

ءع اا اطو .

ػداقء اافػكز حءػث
و كا ػ اءفػػكز رػػا

ف ػػا ف االػػكدة إاػػى ااطرءوػ اايػػع يلا اػػت رػػا اا ػػحؼ ػػع اا يرشػػحءف نػػع األخػ كع األ ءػػر ظاػػت
افس ااكيءرة

ع يرفءز كا ح عاى اشاطات كيفاءو ك ف ناءس

اـ يغطػع نػع لػض االعػداد اشػاطات ػاقع اا يرشػحءف
اال ءػ ػرة ػػا اخػ ػ يه  ℅ 18.15ػػف ج ػػكع اا و ػػاالت ااي ػػع

ا

ادل جرءدة ااػكطف اايػع

ا ػ اػكءزة حاػكف حءػث
ػػت ااح اػ ػ االاي ا ءػ ػ

يحرفات اا يرشحءف ءا ا شردت اا ر عاى اخ ب 96واؿ كااشركؽ ب 91واؿ

ػت ءػذه
ايغطء ػ ػ
ػت نػع

ِ-1ؾّل ثٓ ؽبِل ا٨ؽّوٚ ٞآفو ،ْٚاٌؾووبد ا٨ؽزغبع١خ ا ٟاٌ ٓٛٛاٌؼوث: ٟهإ٠خ َِزمجٍ١خ ٚرم١ّ١١خ ,اٌزؾووبد ا٨ؽزغبع١خ اٌْجبث١خ ا ٟاٌ ٓٛٛاٌؼوثٟ
ا٨صبه ٚا٨ابقِ ،ئٍَخ أ٨زْبه اٌؼوث ،ٟث١وٚد ٌجٕبْ .77ٓ ،2012 ،
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اغا را اا يرشح ااحػر ع ػد االزءػز كيفاءوػ كااػى اا ػراع ااحا ػؿ ءاػه ك ػءف ػف ناػءس
اف ي ر فؿ اا يرشحءف ف اااجكل ااى االاؼ ر ا فاات ااايءج

ا ػ لػد

كءذا ا جلؿ ػف ناػءس كحػده نػع

كاجرػ ااشػػارع كقػػد خػػاء ت اا ػػحؼ ااػػثبلث نػػع يرخػػءت ءػػذه اا ػػكرة كيحكءػػؿ ااي ػػكءت ا ػػااح

كيفاءو عاى ااه كاجب كطاع.

ف ا ف اا يرشػحءف نػع األخػ كع األ ءػر رفػزكا عاػى ااػدعكة إاػى اا شػارف وػكة
ك دك رن رـ ااياـ اا رحاػ االايوااءػ
رشػػح اااظػػاـ

ر ػا فااػت ااايءجػ

ػا نػع ذاػؾ ػف ناػءس رغػـ اي ػاح اا ػكرة ػاـ ااج ءػع ف

ػ ح األكنػػر حظػػا كءاػػا ء فػػف طػػرح خػؤاؿ حػػكؿ جدءػ اا يرشػػحءف نػػع ػػكض ءػػذه

االاي ا ات اـ اه فاات ءارـ ك ءف اااظاـ حخا ات

رل اإل ان إاى عػكدة اا طا ػات ااجركءػ

ا ػ اا يرشػػح عاػػع ػػف ناػػءس حءػػث ءػػرل ع ػػد اااا ػػر جػػا ع ف ءاػػاؾ عػػكدة قكء ػ ابلاي ػػالات
ااو اءػ كاالشػػائرء عاػػى حخػػاب االاي ػػال ااػػكطف كاؤل ػ

كااخػ ب عجػػز االاءػػات اال ػرء عػػف ااوءػػاـ

أدكارء ػػا اا يافػ ػ ن ػػع ظ ػػؿ ظ ػػركؼ اقي ػػادء كاجي اعءػ ػ كخءاخ ػػء

يأز ػ ػ

1

كء ػػذا ػػا طغ ػػى عا ػػى

اايج لػات كااح ػػبلت اايػع ا يلػػدت عػف شػػرح اا ػ ار ج اك يوػػدءـ ي ػكرات كحاػػكؿ اؤلك ػاع اا يأز ػ
ؿ إعادة طرح خؤاؿ ف ءف ات

2

كءذا ءدؿ عاى عدـ يفكف كا كج نفرة ااكطف ك ف اا جي ػع

ااج ازئػػرم ال ء ػزاؿ ا ػػلا ابلاي ػػالات اايواءدء ػ
فااه اااخب عاى حد يل ءر ح د ح داكم.3

كا ػػا يفر ػػه اايوااءػػد كاف ااػػكطف ء فاػػه ف ءيػػرؾ

ك ػػف ءػػـ ػػا ءػػز االخ ػ كع األ ءػػر ك شػػار ك ػػكح إاػػى ف ءاػػاؾ يكجرػػات إءدءكاكجء ػ يػػيحفـ نػػع
اا ػػحؼ كنػػع يااكارػػا اا كا ػػءع ءػػك يلا ارػػا ػػع اا طػػاب ااخػػافع ااػػذم ػػرز نػػع آ ػػر االخ ػ كع

كحاكؿ اادعكة إاى

ركرة

ط ااافس كعدـ االاخءاؽ كرال دعاة اافك ى كذاؾ ف ػبلؿ اطاػؽ

شرعع حءث ا در ف ار عا ال ااخافء ءااا ءدعكا إاى

ركرة يف ءؿ اال ػف كاالخػيورار عاػى فػؿ

ءدؼ ا ر ءذا اا طاب ااذم دـ اااظػاـ ا ػ اػه جػال نػع ظػركؼ حرجػ

ك لػد ف اث يػت نئػ

خءاخػػء ا فااء ػ ااي ػػلءد غءػػر ف يلا ػػؿ اا ػػحؼ ػػع ءػػذا اا طػػاب اػػـ ءفػػف ػػافس ااطرءو ػ رغػػـ
االثر ااذم يرفه ا

ادل اااظػاـ حءػث اجػد ف فػؿ ػف اا ػر كااػكطف اػـ يشػر إاػى ذاػؾ اا ءػاف

رغـ دكره رغـ ف ااخافء فاات يودـ افخرا عاػى ارػا ال ييلػاطى ااخءاخػ

ػاا فركـ ااحػدءث ءا ػا
جااء ػ

ػػف طػػرؼ

جرءػػدة ااشػػركؽ ءػػع ااكحءػػدة اايػػع يلا اػػت ػػع اا ءػػاف ااخػػافع كاعي ريػػه د ػ

ااخػػافء اااظػػاـ ف ػػا اشػػارت إاػػى ف ءاػػاؾ اخػػي دا ا كاخػػيغبلؿ اااظػػاـ اا ءػػاف ااخػػافع

ا ػ كاف

ٔ-1بٕو عبثٚ ،ٟعؼٍٕبوُ ػوّٚب ٚلجبئً ,اٌّٛإٛخ ِٓ ك ْٚاٍزئنإِْْٛ ،هاد اٌْٙبة ثبة اٌٛاك اٌغيائو .2006 ،
ٌِٛٛ-2ك ؽّو ،ُٚؽٛاه ِغ عو٠لح اٌ ٓٛٛإٌبٛمخ ثبٌفؤَ١خ . .2014/04/08 َٛ٠ ،
ِ -3ؾّل ؽّلاِ ،ٞٚوعغ ٍبثك.36ٓ ،
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اا ءػػاف اػػـ ءػػدعكا إاػػى اا شػػارف ك اا واطلػ ك ااي ػػكءت ا ػػااح رشػػح لػػءف ػػؿ دعػػا إاػػى

ػػركرة

ااحفاظ عاى اال ػف كاالخػيورار .حءػث يااكاػت جرءػدة ااشػركؽ اا ءػاف ػف ػبلؿ  7وػاالت كءػذا ءػدؿ
عاػػى حاا ػ اا ػراع ااحا ػػؿ ػػءف اايءػػارات اادءاء ػ نػػع ااج ازئػػر

ا ػ ف جرءػػدة ااشػػركؽ لركن ػ

ػػع اااظػػاـ ءا ػػا ءاػػاؾ اخػػبلـ

ػػكنع ك شػػل ع اعاػػف اػػذ اا داءػ

يكجرايرػػا اال كااءػ ك ءارػػا ااػػى اإلخػػبلـ ااحرفػػع حخػػب اا ري ػػءف يكجرػػات اا ػػحؼ ااجزائرءػ

ااػػذم ءػػك نػػع حااػ

ػراع دائػػـ

خػػااديه ااخػػاط ااخءاخػػء

كاإلخػػبلـ ااخػافع ااػػذم ءاػػؼ كاقفػػه اافثءػػر ػػف ااغ ػػكض ءا ػػا جرءػػدة

ااػػكطف كاا ػػر اػػـ ييلا ػػؿ ػػع اا ءػػاف ااخػػافع كءاػػا ءف ػػف طػػرح ااخ ػؤاؿ اايػػااع ءػػؿ إغفػػاؿ ااجرءػػديءف
اا ءػػاف اػػا ع ػػف فكاػػه جػػال نػػع رحا ػ ي ػػدـ اااظػػاـ؟ اااػػذاف ء ػػءبلف إاءػػه ك لادءػػا ائلخػػبلـ ااحرفػػع

ااػػذم فػػاف ػػف ػػءف دعػػاة اا واطلػ ؟ كءػػك ء ءػػؿ إاػػى اافك ػػى كاا ػػركج إاػػى ااشػػارع ف ػػا نلػػؿ إ ػكاف
ػػر كءػػذا ػػا حػػذر اػػه ااخػػافءكف إـ ف ااجرءػػديءف ال يلءػراف اء ءػ اا طػػاب ااخػػافع كال يػػرد ف
ءفكف ائلخبل ءءف م دكر حيى كاف فاف اءجا ءا؟
كنع األ ءر ء فف ااوكؿ :إف األخ كع اال ءػر ػف ااح اػ االاي ا ءػ

ح ػؿ ا ػرة جركءػ كا ػح ف ػا

ش ػػار ك ػػكح ااػػػى ااجػ ػرار اا ػػػحؼ كرال اايء ػػارات ااخءاخ ػػء ك اا راطر ػػا ن ػػع ااح اػ ػ االاي ا ءػ ػ
كاادعاء ا ااح طراؼ لءا
اايػػأثءر عاػػى ااػػرم االػػاـ

ف ا ف طا ػات اا ػحؼ كطرءوػ يلا ارػا ػع اا يرشػحءف دل إاػى
ا ػ اارػػاجس اال اػػع كي ػػكؼ اا ػكاطاءف

ػػف حاا ػ اافػػبلت ااك ػػع

ا ػ لػػد حااػ اافك ػػى نػػع لػػض دكؿ ااجػكار كفػػذاؾ ياػػا ع اا ػراع نػػع غرداءػ ك ػػذه طا لػػا

دءاءا ك ذء ءا اإل ان إاى دعكت لض ااخءاخءءف غاى اايد ؿ االجا ع كعكدت قػادة اافػءس إاػى
ااشػػارع كيفيػػؿ فػػؿ اايءػػارات االخػػبل ء

اػػؼ يرشػػح كاحػػد ءػػذا فاػػه دل إاػػى ي ػػكءر اااظػػاـ فػػؿ

ا طائه عاػى اػه األ ػؿ ااكحءػد فكاػه ءػك ااوػادر عاػى يخػءر ك ػاع ااػ بلد كيجاء رػا حااػ االارءػار
اال اػ ػػع ف ػ ػػا ف يرفءػ ػػز اا ػ ػػحؼ عاػ ػػى ااحااػ ػ ػ اا ػ ػػحء ااػ ػ ػرئءس
اافارءفايكرء دل إاى اخيلطاؼ اا كاطاءف كاايفانرـ حكاه ن ف اءـ
ءشػػاـ شػ ار ع ااػػه عػػاطفع ك لءػػد عػػف االوبلاءػ
ا

1

ا ػػ ػ

ػ ػػف ػ ػػبلؿ اا ػ ػػكر

ائص اافرد االر ع حخب

كءػػذا ءػػدؿ عاػػى ااػػدكر ااف ءػػر ااػػذم ال يػػه اا ػػحؼ

نع األخ كع األ ءر ااذم ء فػف اعي ػاره اخػ كع ااحخػـ إذ اػه ءخػ ؽ ع اءػ االقيػراع خػلات

نوػػط حءػػث ع اػػت اا ػػحؼ عاػػى ير ػػءش فػػؿ اا يرشػػحءف كاعطػػال ااط ػػاع عػػاـ عاػػى اارػػـ ا ػ حكا
ارج اا اانخػ

كيحكءػؿ ػف ناػءس إاػى رجػؿ ءي اػى االاػؼ كءرءػد جػر ااػ بلد غاػى أخػاة ثااءػ

ٌٍّ-1ي٠ل أظو ْ٘بَ ّواثِ ،ٟملِبد ا ٟكهاٍخ اٌّغزّغ اٌؼوث.ٟ
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كيفاءو ػ نػػارغـ ر ػػه إال اػػه ءػػك اارجػػؿ ااكحءػػد ااػػذم ء فاػػه يخػػءءر اا ػ بلد نػػع ثػػؿ ءػػذه االك ػػاع

اا ل

ك اه ءاوى اكع ف اإلج اع ءف

ياؼ ن ءئات اا جي ع.

خاتمـة
ا ء فف قكاػه حػكؿ ااح اػ االاي ا ءػ كااطرءوػ اايػع يلا اػت رػا اا ػحؼ اا ا ػ
ف اا ر ااكطف كجرءدة ااشركؽ لرا اـ يفف طرءوػ احيرانءػ

ثاػ نػع فػؿ

كءشػءر إاػى ف اا ػحؼ اا ا ػ

اليزاؿ غءر قادرة عاى اال ؿ دكف كجكد اكع ف اارقا اا ارخ عاءرا حيى ع ارػا اػـ يلػد ػذاؾ
ااحجـ ااذم فاف نع رحاػ ااحػزب ااكاحػد غءػر ف اا ػحؼ ال يػزاؿ غءػر قػادرة عاػى نػيح افػات
ااثوءاػ كيكجػػه االايوػػادات طرقػ
االاي ا ء ػ

اشػرة ك ك ػػكعء

حيػػى ػػع عػػدـ ظرػػكره طرءو ػ

ايجػػاه اا خػػؤكؿ ااحوءوػػع كاا ػػيحفـ نػػع اال اءػ

اش ػرة كءاػػا احػػف الاػػع اا ؤخخ ػ االخػػفرء اايػػع اجػػد

اا ػػحؼ قػػد يجا ػػت االشػػارة ااءرػػا ا ػ اثاػػال ااح ا ػ االاي ا ء ػ

رغػػـ ياػػؾ اا كاقػػؼ ااي ػع ػػداءا

لض ااخءاخءءف حكؿ دكر اا ؤخخ االخفرء كذاؾ ق ؿ ااح ا االاي ا ء .

ف ػػا ف اا ػػحؼ اايػػع ااغػػت نػػع يكجءػػه االايوػػادات ااػػى كيفاءوػ اا ػرءض كغءػػر ااوػػادر عاػػى دال
را ػػه كذاػػؾ ػػف ػػبلؿ اافػػـ اارائػػؿ ػػف اا ػػكر اافارءفايكرء ػ ااخػػا رة كحػػكؿ ااك ػػلء اا ػػحء
اارئءس غءر اارا اـ يودـ ام اود ا كيفاءو كزءر اادناع كااوائد األعاى ااوكات اا خاح

ف ا ف اا ذاػ

االخفرء اـ يلرؼ دا اايواد عاػى خػيكل اافارءفػايءر ػؿ إف اا ػحؼ حاكاػت اايرفءػز كيي ػع دكر
ثاػػال ااح اػ االاي ا ءػ

كااحػػرص عاػػى اوػػؿ فػػؿ يحرفايرػػا خػػكلا عاػػى خػػيكل

اا ؤخخػ االخػػفرء

فانحػ ػ اإلرء ػػاب ك عا ػػى ااح ػػدكد ااشػ ػرقء

اإل ػػان إا ػػى ع اء ػػات اا ػػدرؾ ن ػػع فانحػ ػ االرء ػػاب

كااجرء ػ كااحفػػاظ عاػػى اال ػػف كفػػذاؾ يػػكاع ااجػػءش اا خػؤكاء اال اءػ نػػع غرداءػ لػػد يػػردم اػػع
طء ػػر فار ػػا اش ػػارات ػػف ط ػػرؼ اا ػػحؼ عا ػػى ا ػػه ال يكج ػػد م ؤخخػ ػ قكءػ ػ ك ي اخ ػػف
اا ؤخخػ ػ االخ ػػفرء
خػػيجدات

ل ػػدا

ك ػػف جرػ ػ ا ػػرل اظرارء ػػا عا ػػى ار ػػا خ ػػيلدة اي ػػكاع اال ػػكر ن ػػع حااػ ػ م

ا ػ لػػد ف نػػكض كيفاءو ػ

ااواءػػد

ػػااح فػػؿ

ػػبلحءات كزء ػػر ااػػدناع فػػؿ ء ػػذه

اايطكرات اـ يوؼ عادءا اا حؼ كال حيى اا يرشػحءف ك اا لار ػ كدعػاة اا واطلػ ااػذءف يجا ػكا
اايواد اا ؤخخ االخفرء

اشرة.

ف ا ف اا حؼ اـ يخيطع ااي اص ف اا راعات األءدكاكجء

ءف لرب ك فراس كاػذاؾ حػاكؿ

فؿ يءار ااي ادؽ اؼ ف ء ثاه دكف اعطال اء ء ااحرنء ك ركرة ااحءاد.
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ف ا ف اوؿ اا حؼ ا لض اال ار اايع فاات نع د
اا د ػ ااكطاء ػ

اااظاـ طرءو

ف كح فوػااكف يواػءص

إاػػى خػػا كاحػػدة كءػػذا ف حاكا ػ الخػػي اا ااش ػ اب حءػػث ي ػػت االشػػارة إاػػى ااو ػرار

عاػػى اػػه قػػد ا ػ ح عاػػى فيػػب اا ػرئءس كءايظػػر يكقءلػػه نوػػط ءػػذا اايكقءػػع ااػػذم اػػف ءفػػكف إال لػػد

اراء االاي ا ات كءذا ا ء فف اعي اره دعكة اشر ااي كءت ا ااح كيفاءو .
ف ػػا ف اا ػػحؼ اخػػيطاعت اػػؽ حااػ

ػػف ااواػػؽ كاا ػػكؼ اػػدل اااػػا ءف

ا ػ االخػ كع األ ءػػر

حءػػث يحػػكؿ ااج ءػػع إاػػى ػػاحثءف عػػف اال ػػف كاالخػػيورار دكف اايفػػات إاػػى ػػدل

ػػداقء االاي ػػاب

ف ػػا ف االحػ ػزاب ااخءاخ ػػء ك حي ػػى اا لار ػ ػ ي ا ػػت ع ػػف ط ػػاب اا واطلػ ػ عش ػػء االاي ا ػػات

كحاكات ف يي ر اه لػد اف يػـ ر طػه ػ ف ناػءس كدعػاة اايػد ؿ االجا ػع كءػذا فاػه ءػدؿ عاػى ااػا
ازااػا ال ا اػؾ ياػػؾ اا ػحان ااحػرة كااحرنءػ

ااخءاخء ءف االحزاب كاايءارات.

اايػػع ياوػؿ اال ػار كال ييحػػكؿ إاػى طػػرؼ نػع ااا ازعػػات

المالحق:
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قائمة المراجع:
الكتب:
 )1اخ اعءؿ قءػرة كآ ػركف (د ت)
ءركت ,ا ااف.

 )2ءحءى ااج ؿ (د ت) األاظ
األاظ

)3

خػيو ؿ اادء وراطءػ نػع ااج ازئػر

ااخءاخء اا لا رة اادء وراطء اايواءدء اادفيايكرء اافردء

اا ارفخء دكؿ االااـ ااثااث دار ااار

ااد ازار (د ت)

رفػز د ارخػات ااكحػدة االر ءػ

ذفرات اااكال ااد ازار

االر ء ااط اع كاااشر ءركت ا ااف.
اشكرات اا ر دار ااشراب ايا ااجزائر.

 )4دنء ػػد ار اخ ػػءاف ( )2004حادء ػػث ػػع ا ػػاعكـ يشك خ ػػفع :اادعاءػ ػ كااػ ػرام اال ػػاـ ط1

في ػ ػ

اال ءفاف اا اف االر ء ااخلكدء .
 )5خػػءورءف ال ػػا ( )2003اإلخػػبل ءكف ااجزائرءػػكف ػػءف
ا راءءـ ط 1اا شركع ااوك ع اايرج

ااواءرة ج ركرء

ػػاادءؽ االقي ػراع كاألدغػػاؿ يػػر :ح ػػادة
ر االر ء .

 )6ع ػػد اإلاػػه اوزءػػز ( )2011اا لار ػ ك ااخػػاط نػػع ااػػكطف االر ػػع ز ػ اا لار ػ ااخءاخػػء
االر ء

ط1

رفز دراخات ااكحدة االر ء ءركت ا ااف.

 )7ع د اهلل االركم ()2006

فركـ اادكا

ط 8اا رفز ااثوانع االر ع اادار اا ء ال اا غرب.

 )8ع ػػد اا ػػك ف ( )2011ع ػػد ااكءػػاب اااظػػاـ االاي ػػا ع نػػع اايجر ػ اادخػػيكرء ااجزائرء ػ

وار ػ

حكؿ اا شػارف كاا اانخػ ااخءاخػء نػع اااظػاـ ااخءاخػع ااج ازئػرم ط 1األا لءػ اااشػر كاايكزءػع
قخاطءا ااجزائر.
 )9عاع اافاز كا ػركف ( )1997اا جي ػع كاادكاػ نػع ااػكطف االر ػع نػع ظػؿ ااخءاخػات اارخػ ااء
ااجدءدة اا غرب االر ع

رفز اا حكث االر ء
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 )10عاع ع اس راد ( )2007دء وراطء ع ر االكا

ط 1اا ؤخخ ااجا لءػ ااد ارخػات كاااشػر

كاايكزءع ءركت ا ااف.
)11

نءاءب رك ( )2006عاـ االجي اع ااخءاخع ير :ح د عرب خاخءبل جد ط 2اا ؤخخػ

ااجا لء اادراخات ك اااشر كاايكزءع ءركت ا ااف.
)12
:رؤء

ح ػػد ػػف حا ػػد االح ػػرم كآ ػػركف ( )2012ااحرف ػػات االحيجاجءػ ػ

ن ػػع اا ػػكطف االر ػػع

خيو اء كيوءء ء ,اايحرفات االحيجاجء ااشػ ا ء نػع ااػكطف االر ػع االثػار كاالنػاؽ

االايشار االر ع

ؤخخػ

ءركت ا ااف.

 )13ح ػ ػػد ح ػ ػػداكم ( )1999ااو ار ػ ػ كااخػ ػػاط عاػ ػػد ا ػ ػػف اػ ػػدكف اا ػ ػػذكر ااجاءاء ػ ػ اؤلاثرك كاكجءػ ػػا
ااخءاخء
)14

رفز اا حث نع األاثرك كاكجءا اإلجي اعء كااثوانء يء ء كف ااجزائر.

اا ػػر جػػا ع ( )2006كجلااػػافـ عركشػػا كق ائػػؿ  ,اا كاطا ػ

ػػف دكف اخػػيئذاف

اشػػكرات

ااشراب اب ااكاد ااجزائر.
)15

اا ر جا ع ( )2013ااجزائر خاكات كيفاءو  :واالت نع ااخءاخػ كاإلجي ػاع دار األ ػ

ااط اع كاااشر كاايكزءع رج اافءفاف ااجزائر.
)16

اػػاعكـ يشك خػػفع ( )2003ااخػػءطرة عاػػى اإلعػػبلـ يػػر :ءاػ ع ػػد اااطءػػؼ ط1

ااشركؽ اادكاء

ج ركرء

 )17ءش ػػاـ شػ ػ ار ع ()1980

في ػ

ر االر ء .
و ػػد ات ن ػػع د ارخػ ػ اا جي ػػع االر ػػع ط 3اا ؤخخػ ػ األءاءػ ػ اااش ػػر

كاايكزءع ءركت ا ااف.

الرسائل الجامعية:
 )18ااقش

ذفرة ي رج لاكاف :كاكغرانءا اازكاج نع اا دف ااف رل :دراخ

اازكاج نع دءا كءراف ( )2014/05/22عاى ااخاع االاشرة

ءدااء اظػاءرة االحيفػاؿ

احا قاع االخايذة.

 )19اظػػر :خػػيو ؿ اادء وراطء ػ نػػع ااج ازئػػر نػػع يااكاػػه ا خػػأا ااجركء ػ كاا ػراع األءػػدءكاكجع ػػءف
اايءارات ااخءاخء نع ااجزائر

 )20اخػػي ارة اافيركاءػ اشػػرت اثاػػال ااح اػ االاي ا ءػ نػػع كاقػػع اايكا ػػؿ االجي ػػاعع فاخػػيفيال حػػكؿ
لض اا كا ءع كااش

المقاالت:
)21

ءات ااخءاخء .

ار ػ ػػح اكاءخػ ػػع (  )2014/04/03ااج ازئػ ػػر ق ػ ػػؿ فػ ػػؿ شػ ػػعل

اافءخ كؾ يارءت
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 )22عا ر االءاشػع (جػاافع  )2000اايحػكؿ ااػدء وراطع نػع ااج ازئػر ااكاقػع كاالنػاؽ

جاػ ركاؽ

االر ع اشكرات رفز ااواءرة ادراخات حوكؽ االاخاف االدد.17:
 )23ا لءر ال اس ( ارس  )2013اشفااء اا حان ك خػأا اايغءءػر االجي ػاعع ,ءػكـ د ارخػع حػكؿ
اااود االجي اعع كيجاءايه عاى اا طاب ااثوانع كاا ارخ ااخءاخء

قخـ عاـ االجي ػاع جا لػ

خءدم ال اس .غءر اشكر.
 )24حا رة حكؿ :اادكا ااحدءث نع ااج ازئػر ػف إاوػال رئػءس ااحفك ػ األخػ ؽ كاػكد ح ػركش ءػكـ
 2014/05/24نادؽ ااحرء كءراف.

 )25عا ر االءاشع ( )1996/03/03-02/29كرق

ود

اا ػؤي ر ااػدكاع حػكؿ :يلثػر اايحػكالت

اادء وراطء نع ااكطف االر ع.
 )26ع د ااحفءـ ف
:دراخ

ااجزائر.

يع (جاافع  )2013اا لار

كااا

االخفرء نػع ءػزاف اايحػكؿ ااخءاخػع

وارا احاا ااجزائر كاالرجايءف  ,جا فادء ءا االػدد االكؿ دار اافاػكز اااشػر كاايكزءػع

المواقع االلكترونية:
 )27حخف إ راءءـ ع داالظءـ ,ءشاؿ نكفك يأخػءس خكخػءكاكجءا ااجخػد" "2ااػاظـ اافاعاػ نػع يػركءض
ااجخد ,ااحكار اا ي دف االدد 3399ءكـ ااي فح 2013/06/17ااخاع  2:18ظر ار.
 )28عز ػػع ش ػػارة :االاي ا ػػات ف ػػا " أء ػػاة" كاخ ػػي رار اا ج ػػزرة  ,كق ػػع

ػػحءف االر ػػع ااجدء ػػد ء ػػكـ

 2014/06/16عاى ااخاع  03:02ظر ار.

 )29اا شرد اا

رم قااة ااجزءرة ءكـ  2014/05/21ااخاع .22:00

 )30اا شرد اا

رم قااة ااجزءرة ءكـ2014/05/24ااخاع 23:45اءبل.

المراجع بالمغة االجنبية:
31) Mohamed hachmaoui , (2013),Clientélisme et patronage dans l’Algérie
contemporaire Edition Karthala, Paris.
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أثر اإلشكاليات المينية واالجتماعية واالقتصادية عمى الصحفيين

الجزائريين :دراسة تحميمية  -صحفيو جريدة الفجر اليومية أنموذجا -
The impact of professional, social and economic
problems on Algerian journalists
an analytical study- al-fajar daily journalists as a model-

أ .نصر الدين ميداوي :باحث دكتوراه تخصص صحافة مكتوبة
وميمتمديا  .كمية عموم اإلعالم واالتصال /جامعة الجزائر3

ممخص:

يردؼ ءذه اادراخ إاى

لرن

لرن

ءئ اال ؿ اا حفع نع اا حان اا فيك ااجزائرء

لك ات ك لكقات اال ؿ اا حفع ك

اا راء ااطارئ كاالادء نع حءايرـ ااءك ء

كذاؾ ف بلؿ

ك ءايه كفءفء يلا ؿ اا حفءءف ع اا غكطات كاألك اع

ايءج اا اانخ ااشرخ كااخلع كرال اا لاك

خبلحا اارءئات ااف رل اايع ال يخكل شعل ع اا اؿ

اايع

حت ر

كيلد

كءاا د ت اا ؤخخات اإلعبل ء كاا حفء ياجأ ااي طءط

كخف اخيرايءجءات ف جؿ ااح كؿ عاى األ ار كااخءطرة عاى عااـ اإلعبلـ كاا حان ء را ااكحءد اار ح ف

اادرج األكاى حءث

كاايطكر اايفاكاكجع ييوءد نوط نع يخكءؽ اا لاك

حت را اا حان نع ظؿ االكا

كيركءجرا ف جؿ ر د األر اح االقي ادء ألف ااشعل ااذم ء ءز ءف ؤخخ
نع ااخاح اإلعبل ء
د ؿ اا ااء إذ

ف حءث طاق را اإلدارم كاحيرانء

حفءءرا كحداث عيادءا ككخائارا اايواء كاايفاكاكجء ك

حت اا ؤخخ اا حفء ءاا ياظر إاى اا حفع ا ؼ عءف عاى خاخا اه كخءط ءأ ر كءافذ

نبل ءر را إذا فاف قد ء ارع اا اطر كاا كت ك قد ء ادؼ
ذات

حفء ك إعبل ء ذات قكل نلاا

ياؼ األ لاد ف جؿ ااح كؿ عاى اا لاك

أل بلقءات اا را كاا

غكطات ك شافؿ راء اقي ادء اجي اعء ...

ك اشر ا قد ءفكف ا ااح اا ؤخخ اإلعبل ء دكا ا اعي ار

ءر اا راع نع دال اا را اا حفء كءذا ا ءلي ر ير ءشا كيو ء ار نع قء

اا حفع

ك جركدايه .كياح ر ءذه اادراخ نع اافشؼ عف ءـ اا غكطات اايع ءكاجررا اا حفءءف ااجزائرءءف نع ااجااب
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اا راع كاالجي اعع كاإلدارم كاالقي ادم كاايلرؼ عاى كجرات اظرءـ نع يوءء رـ اكاقع اا ارخ اإلعبل ء نع

.ااجزائر اايع يفر را رءااات ااءكـ

:اا حفءءف ااجزائرءءف

اا غكطات االجي اعء

اا غكطات االقي ادء

 اا غكطات اا ارء: الكممات المفتاحية
. جرءدة اافجر ااءك ء

Abstract
This study aims at knowing the working environment of the press in the Algerian
written press by knowing the difficulties and obstacles of the journalistic work and its
specificities and how journalists deal with the pressures and the professional and
emergency situations in their daily lives as a result of the fierce competition and the
pursuit of information that has become important and is a weapon for the big bodies that
do not Settled with something money, and here began media and press organizations
resort to planning and the development of strategies in order to get the news and control
of the world of media and journalism is the only concern of the first-class profit Where
the profession of journalism in the light of globalization and technological development
is limited only in the marketing of information and promotion in order to monitor
economic profits because the thing that distinguishes between a press or media
organization with effective forces in the media arena in terms of administrative staff and
professionalism of journalists and modernity and technical means and technology and
financial inputs, As the press establishment here looks at the journalist half-eye on the
basis that he is an intermediary ordering and executing it does not matter if he may be
facing the risks and death or may encounter pressures and problems of socio-economic
With different dimensions in order to obtain information or publish what may be in
favor of the media organization without regard to the ethics of the profession and
professional conscience in the performance of the press profession and this is
considered marginalization and lack of value of the journalist and his efforts. This study
is limited to revealing the most pressing pressures faced by Algerian journalists in the
professional, social, administrative and economic aspects and to identify their views in
their assessment of the reality of media practice in Algeria, which is imposed by today's
bets.

:مقدمة
أارا اا رآة اايع يلفس ااا ااحاا اايع ءفكف عاءرا اا جي ع كااحؽ

فثء ار ا ءل ر عف اا حان

ءواؿ ف ءذا اايش ءه ءك ركع يش ءه قءؿ ايورءب لاى اا حان إاى األذءاف كاعطال اا كرة
.ركب اااشاط اإلاخااع
كا طرا اا حءح ػ ااااقؿ األ ءف ااذم ءاوؿ ااا

رل يلد اا حان اا وءاس ااذم ء فف ف بلاه
كءذا األ ر ءيااخب طردءان ع حرء اا حان

ااكا ح ارذا اا رب ف

ف جر يلي ر ػ نء ا اك كرخت كنؽ

ناا حان

كاقع حاؿ اا جي ع ااذم يل ؿ نءه ك ف جر

ودار ا عاءه ذاؾ اا جي ع ف ااحرء
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كعد ه .نفا ا فاف اا جي ع ء اح االه قد انر ف ء انر ف ااحرء
يلفس ااا كاقع اا جي ع نع ك ح

فا ا فاات اا حان

انء

رآة

كرة اي ع ذاؾ ااكاقع ا ب عءف ذكم ااورار ااذءف ء فف ف

ء احكا ذاؾ ااكاقع ك بلؼ ذاؾ ا اك فاف اا جي ع ءوكـ عاى خاس ف ت ااحرءات نإف
اا حان ػ ك بل داى شؾ ػ خيفكف
كرة

رآة غءر

ثا

انء نبل يلفس ف كاقع اا جي ع خكل

ا ء ءلخر ي كر بل حرا كاذا فاات يلفس شءئان نإا ا ي ب قدرايرا نع خ ءؿ عفس

كر جا اءه ااوائ ءف عاى ذاؾ اا جي ع.

إذ ييخـ ءئ اال ؿ اا حفع فثرة اا غكط كاايحدءات اايع يكاجه اا حفءءف ءك ءان داء

ف

ذءا رـ إاى ور ؤخخايرـ اا حفء اايكقءع نع فشكؼ ااح كر ك دل راـ ع ارـ ااركيءاع خكال
ح كر االجي اعات اايحرءرء كاايع ءلر كف نءرا جادة األنفار كاا ك كعات اايع قا كا
ار ااادكات ك اا ؤي رات ق ؿ اا خارع

يجرءزءا ك يغطء
األ ار نع ظؿ كاقع

حفع

إرخاارا إاى ز بلئرـ نى غرؼ

ارت اادقائؽ نءه يف ؿ ءف اجاح كقع كآ ر حخب خ وء اشر

اا ر.
كال يوي ر راـ ع ؿ اا حفع عاى اايغطء كح كر االجي اعات نرااؾ اايزاـ ءك ع ءفاد ءفكف
ال ءاوطع

يا ل يطكرات األحداث عاى دار ااءكـ ن را اا حفع اءخت را ء فف اال ؿ را

ف ااياخل إاى اا ا خ  .كرغـ ذاؾ يثوؿ اا ؤخخات اا حفء فاءؿ اا حررءف اافثءر ف
اإلجرالات ااركيءاء اايع يشي ؾ ع اا لك ات األ رل ايجلؿ ف اال ؿ اا حفع ح بل ثوءبل
فاا غكط اا يلاو

اا غكط ف ق ؿ اا

ااح كؿ عاى اا لاك ات كاإلطبلع عاى ااكثائؽ ك اا ءااات إاى جااب
ادر كاا لااءف ك حرف اارم االاـ اايع قد يرنض

ا ار ك لاك ات ءاشرءا

اا حفع ال ييفؽ رغـ دقيرا ع اا زاج ااخائد اإل ان ا غكط اايكانؽ ع ااخءاخ اايحرءرء
ا حفرـ كفذاؾ اا لك ات اا ري ط
االعي ارات ااش
اا

اوص اإل فااءات اا ادء اا ؤخخات اا حفء

كيد ؿ

ء نع اال ؿ .فؿ ءذا االكا ؿ اوت ظاءرة احكظ نع فثءر ف اا حؼ

رء عاى ا يبلؼ ي لءيرا اايحرءرء كاا ااء كءع شفا عدـ ر ا اا حررءف عف ااخ اال ؿ

كااذم قد ءؤدم إاى يراجع نع دائرـ اا راع لد د كارـ نع دائرة ااركيءف اا فرغ

ءر د اا يا ع ألحكاؿ اا را نوداف اا حفءءف ااشلكر األ اف كاار ا ااكظءفع

نء لب ال

ا

نع ظؿ

يلر رـ إاى اااود اادائـ نع كخائؿ اإلعبلـ اا ياف افكارـ ءخلكف احك فشؼ ااحوائؽ كاا شفبلت
ك كاجر اا خئكاءف را كاايع قد يفافرـ عدـ االخي ياع حءايرـ كاا حث اا خي ر كرال اا لاك ات.
كافف ق ؿ يكجءه خراـ اااود ااا ءجب اإلحخاس اا لاااة ااءك ء اايع ءيف دءا ج كع اا حفءءف
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اا حانظ عاى كظائفرـ كااكنال ااي از ايرـ األخرء نع ظؿ ااظركؼ االقي ادء اا ل

اايع

الءشرا..
اشكالية البحث:

-1

ي ثؿ شفا اادراخ نع فشؼ اا غكط اا راء نع اال ؿ اا حفع ااجزائر ك دل يأثءرءا عاى
كاقع اا ارخ اا راء نع ااخاح االعبل ء نع ااجزائر ف جر ك دل يأثءرءا حؽ ااج ركر نع
اا لرن

ف جر

ااجزائر

خكال فاات ياؾ اا غكط يلاو

ااكظءفع كاا شارف
يلاو

رل ,كعاى

كرة اا حانع ادم ااج ركر ك ااع اا ر اا حفع
اا ءئ اا حفء

فاعاء نع ااخءاخءات اايحرءرء كيطكءر

يأثءر عدـ كاف

اا حانع اايواء ااحدءث

ف حءث يحوءؽ االخيورار كاأل ف
ااع اإلعبلـ نع ااجزائر ـ

نع يغطء األحداث

ـ يلاو

اااظاـ

ااخءاخع كاالجي اعع ك احي ار ه احوكؽ اا حانءءف نع ااح كؿ عاى اا لاك ات كيغطء األحداث
كاا حاف ات االادا نع ق اءا اااشر كء فف ااوكؿ أف ءذه اا غكط اايع د ات عااـ اا حان
نع ااجزائر ظررت ايءج اايحكالت ااخءاخء اايع قرءا دخيكر  1989ااذم فاف حؿ يلدءؿ

كيغءءر نع

ياؼ اا جاالت ااخءاخء كاالقي ادء كاالجي اعء كاإلعبل ء  .كحيى قطاع اإلعبلـ

كاا حان فاات اه اافا

نع ذاؾ ءف ايجرت األاظ

اإلعبل ء كااخءاخء نع ااجزائر نع نيح

اا جاؿ اااشر ك إاشال اا حؼ كنيح ااواكات عاى ءا ش حرء اايل ءر كاا حان
اايحكؿ ايج عاه عدة ثغرات ك كجه ق كر خت قطاع اا حان اا فيك
اشيدت اا اانخ ااشرخ عاى

ااع اا ر كاااشر كااخلع احك اا لاك

إال ف ءذا

شفؿ ف ءر

ءف

افف لد اايطكر

اايفاكاكجع ااذم عرنه قطاع اا حان اا فيك كااكاكج إاى عااـ االايرات كااكءب د ت اا اانخ
احك اا لاك

يشيد فثر نأفثر ك

حت اا لاك

اا خؤكاءف عاى اا ؤخخات اإلعبل ء ء ارخكف
خاطكء

حيى عرؼ يفاثر اا غكطات كزرع نع

فاز ال ءواس اا بلءءف نء ا د ت ااوائ ءف ك
غكطات عاى اا حفءءف نع رايرـ كخاط
ياؼ اا جبلت ااحءايء اايع ءلءشرا اا حفع

نع ركيءاه ااءك ع خكال نع حءايه االجي اعء ك ااافخء كحيى اا ادء االقي ادء .

كااطبلقا ف ءذه اا افء اإلعبل ء اايع ي اكرت نع ااخءاؽ اإلشفااع اايااع " :ما ىي أثر
اإلشكاليات المينية و االجتماعية واالقتصادية عمى الصحفيين الجزائريين ؟ "
-2

تساؤالت البحث :

ك اا ثؽ عف ااخءاؽ اإلشفااع اارئءخع يخاؤالت نرعء

ء را :

 -1ا ءع األك اع ك ااظركؼ اإلدارء اايع ءلءشرا اا حفءءف ااجزائرءءف نع رايرـ دا ؿ
اا ؤخخ اا حفء ؟
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 -2ا ءع ءـ االراقءؿ اا راء اايع ءكاجررا اا حفع ااجزائرم نع داله اا راع ؟
 -3ا ءع اا شفبلت االجي اعء كااافخء اايع ءلااع ارا اا حفع ااجزائرم نع را
اا حان ؟
 -4ا ءع اا لكقات االقي ادء كاا ادء اايع ءلااع ارا اا حفع ااجزائرم نع رايه؟
 -5ا ثر ءذه اا شفبلت اا يلددة األ لاد عاى اا حفع ككاقع اا ارخ اا حفء نع
-3

ااجزائر؟

أسباب اختيار البحث:

 أسباب ذاتية:

إثرال اار ءد االا ع ا ثؿ ءذا اكع ف اا حكث كيودءـ إ ان عا ء فادء ء افؿ احثع
ك ي ع اا حان اا فيك

نع ااجزائر اف خياذة ك احثءف كطا

كاالءي اـ ااكثءؽ دكر

اا ارخ اا حفء اا حان اا فيك .
كءااؾ خ اب ش
ا ا يلءشه ف

رل دنلياع ا لااج ءذا اا ك كع ك

ء

غكطات ك شافؿ ارء كاقي ادء

اإلشرار نع كجه اا حءف

ك ا عاى جرءدة اافجر ااءك ء

ءارا ك ءف ااك ازرة ااك ء حكؿ ق ء غاؽ

كاادءكف االااو عاى عايورا ءذا ا دنلاع أف

يار جرءدة اافجر

فلءا نع لااج ءذا اااكع ف اا كا ءع اظ ار الري اطرا ااكثءؽ اا شافؿ كاا لكقات اا راء .
 أسباب موضوعية:
ك ء

-

را اا حان اا فيك نع ااجزائر .

اا دكر اا حكرم ااذم ءال ه اا حفع ااجزائرم نع ااك ع ااراءف ااخاح اإلعبل ء
ااجزائر ك ا ءح اه ف
خاره اا راع

نع

راعات كي ارب األنفار ك ع ال افخء كاقي ادء كعراقءؿ يلرقؿ

نرذا ا دنلاا إاى ي كءب ااردؼ ف جؿ اافشؼ عف بل خات ءذا

اا ك كع.
-

كااخ ب ااذم دنلاا ا لااج ءذا اا ك كع ء ا ءك دل شغفاا كن كااا نع لاءش عااـ
اا حان ك دل حر اا عاى رنع قء

اا حفع كءء يه نع ااخاح اإلعبل ء كاعطال اارم

كرة حخا عاى

ا ءود ه اا حفع ف ااجازات كيأدءيه ءذا اال ؿ

االاـ ك اا ارجع

كاا را رغـ ح اه اا لب كاا شو .

-4
-

أىداف الدراسة:

لرن ااظركؼ اإلدارء اايع ءلءشرا اا حفءءف ااجزائرءءف نع را اا حان ااجزائرء .
اايلرؼ عاى اا شفبلت اا راء اايع ءكاجررا اا حفءءف ااجزائرءءف ك ثرءا عاى دائرـ اا راع.
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إ راز دل يأثءر اا غكطات كاا شافؿ االجي اعء كاألع ال ااافخء ( اار ا كاا

-

اا راع) عاى ش

ء اا حفع ك رايه اا حفء

ءر

كحيى عاى اا حءط االجي اعع كاألخرم (

األ ف كااط أاءا ) ااذم ءلءش نءه .
ي ءاف ءـ اا لكقات اايع يلرقؿ اا حفءءف ااجزائرءءف نع دال رايرـ شفؿ خاءـ كنع ظركؼ

-

رءئ

ف ااجااب اا ادم االني ادم.

اايلرؼ عاى جرءدة اافجر ااءك ء ااجزائرء كطاق را اإلدارم كاايحرءرم كاا حفع كحيى

-

حيى يير د ادءؾ نفرة حكؿ

فشؼ طرءو اال ؿ م ااخءاخ اإلدارء كاايحرءرء اا ؤخخ

اال ؿ اا ءدااع اا حان دا ؿ اا ؤخخات اا حفء .

-5

أىمية البحث:

يف ف ء ء اا حث

ف الجانب األكاديمي نع اايلرؼ عاى حجـ اا غكطات اا راء اااع

ءلااع ارا اا شيغاكف نع اا ؤخخات اا حفء نع ااجزائر :كذاؾ ف بلؿ خح ءدااع الءا
ف

ياؼ اخك ع األجرزة اا حفء نع ااكطف كال شؾ ف يجر اا حان اا فيك ااجزائرء

يفكف قد يجاكزف حو

ف ااز ف

ا ءيطاب اادراخ اا ي لا نع ش
اإلعبل ء

ا ءخيدعع ذاؾ يوءءـ ظركؼ اال ؿ ك ءئ اا را

ء اا حفءءف نع ااكطف

كءذه اادراخ يخلى إاى اا حوؽ

ك اا احث ف نفرة اا غط اا راع اايع عادة ا يلااع ارا اافثءر ف اا رف اايع ءيـ نءرا
اايلا ؿ ع اا ادة اإلعبل ء

ف جر كااج ركر االاـ ف جر

رل .

كيف ف ء ء اا ك كع ف الجانب الموضوعي نع اايلرؼ عاى اا شافؿ اايع يلااع ارا

اا حان كاا حفءءف نع ااجزائر كر د دل يأثر را اا حفء

اا لكقات اا ارخ اا راء

ادل اا حفءءف ااجزائرءءف.
-6

حدود (مجاالت)الدراسة :

ءلي ر يحدءد حدكد ك جاالت اادراخ

طكة خاخء نع اا اال اا ارجع ألم حث عا ع ألاه

ءؤطر اادراخ نع قااب ءخ ح ااا نع اايحفـ نع فؿ طكات حثاا كء فف ف ا ءز ف بلؿ ءذه
اادراخ ثبلث اكاع ف اا جاالت:

-1الحدود المكانية لمدراسة  :كءو د ه اا فاف ااذم يـ إجرال اادراخ نءه كءي ثؿ اا جاؿ اا فااع
ءاا نع كالء ااجزائر ك اايحدءد

اا حءف ااءك ء جرءدة اافجر.

ور اا حان ااطاءر جاككت شارع  20ام ءف ءيكاجد ور

 -2الحدود البشرية لمدراسة :كءو د ه عءا

جي ع حث اادراخ كءيلاؽ جي ع اا حث ذات

اا ا اا ك كع دراخياا اا حفءءف
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ااوطاع اا فيكب ااذءف ءل اكف اا ؤخخ اا حفء اافجر كاايع ييراكح ع ارءـ ا ءف  25إاى
غاء  50خا

حفع

طاقـ

ءيفكف ف  23ع كا.

-3الحدود الزمنية لمدراسة  :كءو د ه ااكقت ااذم اخيغرقه اا حث ك اافيرة ااز اء اايع جرءت
نءرا اادراخ ك اايع ا يدت ف  10ارس 2018إاى 02نرءؿ  2018كي اارا اادراخ اا ءدااء
ف نيرة يكزءع االخي ءاف كيفرءغ اا ءااات كيحاءارا ك كال إاى ااايائج اا طاك .
-7

المنيج المستخدم:

" المنيج" ك ارا ءكاااع كيلاع اا حث ك اااظر ك اا لرن

ك ااطرءؽ ك لاى

"

ر افا

ارج " يدؿ عاى ااطرءو ك ااارج ااذم ءؤدم إاى ااغرض اا طاكب ك اه نإف اا ارج ءك ااطرءو

اايع ءي لرا اا احث نع دراخيه اا شفا
خااءب ااياظءـ اافلاا ا ج كع

ااظاءرة ك ياؾ".

2

اؤلخااءب االا ء ".

3

ف جؿ افيشاؼ ااحوءو " 1كءك ع ارة عف خاكب ف

ف األنفار اا ياكع كاارادن اافشؼ عف حوءو يشفؿ ءذه

ك ءك "ااطرءؽ ااذم ءي له اا احث اافشؼ عف ظاءرة ك حؿ اا شفا كنوا

كااي ثؿ نع لرن االراقءؿ اايع يكاجه اا را اا حفء نع قطاع اا حان اا فيك ,حءث يلءؽ
دال اا ارخ اا حفء

ف

ياؼ اا جاالت اإلدارء كاالجي اعء كااافخء كحيى االقي ادء

ارا

كءذا ف بلؿ رال اا حانءءف كاذ ا ااي س ف اا ارج اا ااخب ارذه اادراخ ااك فء ءك ارج

اا خح .كاظ ار افكف عدد فردات جي ع اا حث حدكد كء فف اخيو اؤه بلؿ اا دة اا حددة ,نود
ا يراا اا خح ااشا ؿ إلاجاز ءذه اادراخ  .ك اايااع ءفكف ءدؼ اا احث ف دراخيه اا خحء ءك
يحدءد ففالة كقدرة ااشفؿ كااك ع ااوائـ اارءفؿ اا خ كح عف طرءؽ وارايه خيكءات ك ك لاءءر

يـ ا يءارءا كاعدادءا..

كعاى ءذا األخاس ندراخياا ع ارة عف خح االءا كءذا اظ ار احجـ ااج ركر ااف ءر ااذم

ءخيازـ اادراخ ااجزئء ا فردايرا ك اخي داـ اا ارج اا خحع خاحاكؿ دراخ اا غكطات اا راء
كاالجي اعء كااافخء

اايع ءكاجررا اا حفءءف ااجزائرءءف كيأثرءا عاى كاقع اا ارخ اإلعبل ء نع

ااجزائر كفذا ااج ركر االرءض

كذاؾ ف بلؿ طرح ج كع خئا عاى نراد اا حث يدكر حكؿ

اءء ءذه اا غكطات كاا لكقات اايع يكاجه اا حفع نع رايه كيلرقاه نع ذاؾ.
 1علً غربً :أبجدٌات المنهجٌة فً كتابة الرسائل الجامعٌة,دار الفائز ,قسنطٌنة ،ط ،1ص.71،2009
 2عبٌدات و آخرون :منهجٌة البحث العلمً,دار وائل للنشر,عمان،ص.1999 ،35
 3إبراهٌم بن عبد هللا المسند و آخرون :المكتبة والبحث ،مكتبة الملك فهد الوطنٌة للنشر،السعودٌة ،ص.2007 ،17
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مصطمحات البحث :

 -1الضغوط :اا غط –  stressشيؽ ف اافلؿ اابليءاع  Stringersااذم ءلاع:
ذ اافلؿ اافراخع Eteindre

شدة ك اه

كاال يااؽ ااذم ءخ ب ااواؽ.

1

ءؽ

لاى :طرؽ ذراعءه كجخ ه ؤدءا إاى ااواؽ

كءك يجر ذايء ادل اافرد يحدث ايءج الكا ؿ نع اافرد افخه ك اا ءئ اايع ءل ؿ نءرا
غكط اال ؿ يدؿ عاى ج كع اا كاقؼ ك

كءشار إاى ف فا
ا نع ذاؾ اا اظ
ي
ااحاالت اايع ءيلرض ارا اافرد نع جاؿ ع اه كاايع يؤدم إاى يغءرات جخ ء كافخء

ايءج اردكد نلاء ا كاجريرا كقد يفكف ءذه اا كاقؼ عاى درج ف ءرة ف اايردءد نيخ ب

اإلرءاؽ كاايلب كااواؽ ف حءث اايأثءر نيكاد شءئان ف االازعاج.

كءلرنرا اا احث "" أارا اايأثءر
اا

ائص ااش

ء

اؤلنراد

اااايج عف يفاعؿ قكل

2

ياف يؤثر عاى

اغط

كرة قد يؤدم إاى اؿ نع قدريرـ عاى اايفءؼ ع اا ااخ اال اع

ك ف ثـ ييايج عاه ا ط ار ات خاكفء يدنع ااوائد اايلثر ك اإل فاؽ نع دائه ااط ءلع .

 -0الضغوطات المينية :حاا ي ءب اافرد ايءج عدـ يكانوه ع ءئ اال ؿ ايلر ه ا ثءرات
ذايء ك ءئء يفكؽ طاقيه اايفءفء كايج عارا ج كع

ف اآلثار ااافخء كاافءخءكاكجء

كااخاكفء  .ك ع ارة عف حاا يايج عف اايفاعؿ ءف اافرد كاا ءئ
طااب ك عكائؽ ك نرص

3

كالرؼ اا غكطات اا راء نع ءئ ع ؿ اا حان أارا ج كع
ءئ ع ؿ اا حفءءف كاايع يايج عارا ج كع
دا ؿ ك ارج اا ؤخخ اإلعبل ء

اا خؤكاءف كااخاطات ااوائ

ف اا ثءرات اايع ييكاجد نع

ف ردكد األنلاؿ اايع يظرر نع خاكؾ اا حفع

ك نع حاايرـ ااافخء كااجخ ء

يفاعؿ اا حفءءف ع ءئ ع ارـ اايع يحكم اا غكط.
 -3الضغوطات االجتماعية:

حءث ي ع اافرد اـ

ءع اآلثار االجي اعء ااااج

ك نع دائرـ ألع اارـ ايءج
عـ اا ارخ اايع ءشارا

عاى اا ؤخخات اا حفء عاى اا حفءءف كيؤثر عاءرـ نع

اي اذ ااو اررات خكال نع اا ءئ االجي اعء اايع ءلءشكف نءرا ك دا ؿ حءط األخرة
اا حفء .

ا ءكاد ااواؽ كاإلح اط ااافخع كااي اءؽ ف االااـ االجي اعع ااذم ال ءرحـ

 1شحاتة حسن ،زٌنب النجار ،معجم المصطلحات التربوٌة والنفسٌة ،الدار المصرٌة اللبنانٌة ،لبنان،ص. 2003 ،2008
 2فارس النفٌعً  :مفهوم ضغوط العمل وأسبابه  ،المنتدى العربً إلدارة الموارد البشرٌة  ،تارٌخ النشر  ، 2010-11-9التوقٌت .19:47 :
 3محمود سلٌمان العمٌان :السلوك التنظٌمً فً منظمات األعمال ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن،ص.2005 ،161
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اايع يلكد خ ا را ثبل ااوءاـ ل ؿ

ر ثبل ك اا خاس ف ار

حفع فاشر

ش ص ك

اشر ااحوءو حكؿ ق ء ال ء فف إ فالءا عاى اارم االاـ ...اات قد ءؤدم ه إاى عءش
نيرة

راعات افخء

كا ط ار ات

ع افخه ثـ ع اا جي ع .

 -4الضغوطات االقتصادية :ءع ياؾ االراقءؿ كاا شافؿ اايع يكاجه اا حفع ااجزائر اقي ادءا
ك ادءا فلدـ يرءئ ااظركؼ االقي ادء اايع يجلؿ اا حفع ءؤدم رايه ارءاحء يا
فااد ؿ اافردم اا حفع غءر ر ع ك قءا ه
كاإل فااءات االقي ادء

جركدات إ انء ايءج غءاب ااكخائؿ
ا يجلؿ

ك يلثر اا ؤخخ اا حفء نع عجز اقي ادم

اا حفع ءكاجه شافؿ ك ا ط ار ات اقي ادء يلرقاه نع خاره اا راع.

 -5اإلشكاليات المينية واالجتماعية واالقتصادية عمى الصحفيين الجزائريين :كءو د را
اا غكطات كاالراقءؿ كاا راعات كااحكاجز كاا اطر كاألع ال اايع ءكاجررا

حفءك

قطاع اا حان اا فيك ااجزائرء نع دائرـ اا راع ك دل يأثءر ءذه اا شفبلت اا يلددة
األ لاد عاى رايرـ ككظءفيرـ اعي ار قطاع اإلعبلـ كاا حان اظاـ حخاس نع اااظاـ
االجي اعع ( اا جي ع) ءيطاب ااف ؿ نع ءذه اا شافؿ كااخلع عاى إءجاد حاكؿ ااو ال
عاءرا كياحءيرا.

 -6جريدة الفجر اليومية الجزائرية:

ءع ءك ء

خيوا يلاى األ ار اا حاء كااكطاء

كاادكاء  .ييطرؽ جرءدة اافجر ااجزائرء اا كا ءع

راء كحرنء عااء .

إذ يأخخت

جرءدة اافجر نع  5فيك ر  2000اايع ي در عف شرف اارائد ائلعبلـ يحت دارة
ااخءدة حدة حزاـ ااغاء عف اايلرءؼ يحت شلار ن ال إعبل ع حر
اافجر دال اا حان ااطاءر جاككت شارع كؿ ام ااجزائر االا

كءوع ور جرءدة
حءث ءيفكف ااطاقـ

اا حفع ف طاقـ يحرءر ااذم ءش ؿ فؿ ف دءرة ااجرءدة حدة حزاـ ك خيشار عاـ
كرئءس اايحرءر (ن ءؿ إ راءء ع) كاائب رئءس اايحرءر كخفريءر

ا رؤخال األقخاـ

ءحيكم عاى  6قخاـ ( ااوخـ ااكطاع كاا حاع كاالقي ادم كاا جي ع كاارءا
كطاقـ

حفع ءيفكف ف 20

 33إدارءا .
-9

1

كااثوان )

حفءا م ج كع ااطاقـ اإلدارم اجرءدة اافجر يورء ا ف

الدراسات السابقة :عثر اا احث عاى  3دراخات خا و ي ت اايطرؽ إاى ءذا اا ك كع
اءس افس اا طى

كاا ا ا يبلؼ نع اايوال اا ك كع ف زكاءا

ياف حءث ي ات

إشفااءات عدءدة نرزيرا ااظكاءر اإلعبل ء كاالي ااء اايع ي ب نع افس ااردؼ االا ع
 1جرٌدة الفجر الٌومٌة الجزائرٌة  :دار الصحافة الطاهر جاووت شارع أول ماي الجزائر العاصمة.
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كااايائج ااغرض ااك ؿ إاءرا .كاـ ءلثر اا احث عاى ا ءففع ارا خكل ثبلث دراخات
اب اا ك كع ك لك اا احث نع ج ع اا ادة االا ء ءذا

عاى األفثر اايع يرخك نع

األ ءر ااذم ءفيور إاى اوص اادراخات اا شا ر نع ءذه اازاكء اظ ار ألء ءيه نع ااطرح
االا ع كجالت اادراخات اا شا ر اايع ياوع اا كل عاى لض جكااب ك كع دراخياا

ي ثا نع:

 -مقال حسينة بوشيخ بعنوان " :ءئ اال ؿ اا حفع ك ثرءا نع اا ارخ

بلقءات اا را "

– دراخ حاا

حءث ءدنت ءذه اادراخ إاى لرن اايأثءر ااذم يحدثه ءئ اال ؿ

اا حفع نع

حؼ ااوطاع اا اص نع

ارخ

ااجزائر كذاؾ ف

ادل

بلقءات اا حان اا فيك

بلؿ لرن

ادل

لك ات اال ؿ اا حفع ك

حؼ ااوطاع ااتاص نع ااجزائر كذاؾ ف

اا حفع ك

ك ءايه كفءفء اايلا ؿ

بلؿ لرن

لك ات اال ؿ

ك ءايه كفءفء يلا ؿ اا حفءءف ع اا غكط كاألك اع اا راء ااطارئ

كاالادء نع ع ارـ ااءك ع كالخء ا نء ا ءيلاؽ ااجااب األ بلقع ااذم ءلي ر دعا

نع ع ؿ اا حان ك داة ف دكات اجاحرا.

ر

كقد اخي د ت اا احث اا ارج اا خحع كاخي ارة االخي ءاف عاى عءا ع دء قكا را  40نردان

ف ااطاقـ

اا حفع اجرءدة ااشركؽ ااءك ع ااجزائرء .كيك ات اادراخ إاى االدءد ف ااايائج ء را:
•ر د ج ا

ف اا لك ات اا راء

 %ف نراد االءا

اا ري

اا ادء كاا لاكء

لك ااك كؿ إاى

األكاى اخ

اايع يكاجه ع ؿ اا حفءءف حءث فد 80

ادر اا ر اارخ ع نع ااجزائر كجال ءذا االائؽ نع

ثـ يواص ءا ش ااحرء نع اايل ءر اخ 22 %

األ ار ءدااءان اخ 13.75 %
 ف ا فشفت اادراخ عف

لك ات ادء

كاا لك نع يغطء

ء را :يداع األجكر اخ  25.60 %.كفاف

اا غط ااافخع

ءـ اا لك ات اا لاكء اخ  32.85 %ثـ طرءو يلا ؿ اا خؤكاءف غءر اا ي ر ء كعدـ
ااح كؿ عاى اايودءر اا لاكم اا خيحؽ اخ  24.28 %ك  15.71 %عاى اايكااع.
•فشفت اادراخ عف ف  80 %ف نراد االءا ءلي ركف غءاب اايفكءف كاايدرءب اا يكا ؿ عاى
اال ؿ اا حفع نع اا ؤخخات اإلعبل ء
نع اا حان اا فيك اا ا

خ ب رـ نع يورور خيكل األدال اا راع كاأل بلقع

.
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• فد  70 %ف نراد االءا
اا حان

ف ءئ اال ؿ اا حفع يفرض اكعان ف اا خاك

ك ا ت اادراخ إاى كجكد يجاكزات راء ك بلقء

عاى

بلؽ را

ارا :اايراكف نع اايحوؽ ف

ح اا ر اخ  12.43كاالءي اـ ااخ ؽ اا حفع عاى حخاب اادق اخ  11.91 %ثـ
عدـ اايأفد ف

ادر اخ . 9.84 %.

داقء اا

ة -دراسة أحالم باي بعنوان " :معوقات حرية الصحافة في الجزائر"
اا اجخيءر نع عاكـ اإلعبلـ كاالي اؿ ي
جا ل

ءلااع

ذفرة ااءؿ شرادة

ص كائؿ اإلعبلـ كاا جي ع خا 2007

ايكرم قخاطءا  .حءث ءدنت ءذه اادراخ اايلرؼ عاى اا شافؿ كاا لكقات اايع

ارا اا حفءءف ااجزائرءكف نع

كاا ؤخخات اا حفء عاى
اواشايرـ كاايوادايرـ

جاؿ حرء

اايل ءر ك دل

ارخ

ااخاط

اا حفءءف ااي ءءؽ نع حرء اإلن اح كاإل دال كطرح

كجلؿ اا حفع يحت وص اارقءب

حءث يك ات ااايائج نع

ح ارا أف ءذه اا ارخات اايلخفء نع حؽ اا حفع ااجزائرم ثر عاءه نع دائه اا راع
كءع ك ح ف ا ءاع:

 أْ اا حانع نع ااجزائر ءيلرض ثاال
حرءيه ء را ؛

غكط ااخاط ااحاف

ارخيه ا رايه ا لكقات خءاخء -قااكاء يحد ف
اا ارخ عاى اا حان كاا ي ثا نع عدـ يو ارا

اااود كي ءءورا اا ااؽ عاى حرء اا حان
حاف


ف بلؿ عدة كخائؿ ء را اايلخؼ نع

كخجف اا حانءءف كء اؼ إاى ذاؾ خا ء قااكف اإلعبلـ ايجاه حرء اا حان .

ف اا حانع نع ااجزائر ءيلرض ء ا ا لكقات اقي ادء كءع؛ اا غط اااايج عف

ااي كءؿ اال ك ع كاا اص اا غط ااااجـ عف اإلشرار اال ك ع كفذاؾ اا اص إ ان
إاى

غط اادكا عاى اا حؼ عف طرءؽ اادءكف كاحيفار اا طا ع.

 ف ا ءيلرض اا حانع ااجزائرم ا لكقات راء يي ثؿ نع

لك ااك كؿ إاى

ادر

اا لاك ات ك رقا رئءس اايحرءر.


ف اا حانع نع ااجزائر ءيلرض ا لكقات اجي اعء يي ثؿ نع اايشار األ ء نع كخاط

ااج ركر ك

ك ء لض ااو اءا االجي اعء اايع ي لب لااجيرا فؿ حرء .

ف ا اي ح ف بلؿ اادراخ

اا راء .

ف ف ر شفؿ ءكاجه حرء اا حان نع ااجزائر ءك اا لكقات

د -دراسة شبري محمد تحت عنوان" :

ارخ اا حفءءف ااجزائرءءف اا را

ااطكارئ  2004-1992دراخ ك فء يحاءاء
اإلعبلـ كاالي اؿ خا 2006

رخاا

بلؿ نيرة حاا

ف ا ااءؿ شرادة اا اجخيءر نع عاكـ

حءث يطرؽ اا احث إاى ءذا اا ك كع اعي ار ف
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غكطات ك شافؿ راء كاقي ادء كاجي اعء نع نيرة حاا

اا حفءءف فااكا ءلءشكف كطأة

ااطكارئ كاايع زعزعت اخيورارءـ اا راع كاود كيك ااا ف بلؿ فؿ ءذا إاى ج كع
ااايائج


كءع:

ف قااكف إعبلـ خا  90ءلي ر

ف

ثا شرادة ءبلد اا حان اا خيوا نع ااجزائر فكاه

خ ح ب نيح ااوطاع اإلعبل ع اا اص.

 حاا ااطكارئ اا لاا يارءت  09نءفرم  1992ء فف اعي ارءا حاا اخيثاائء

ءيـ كج را

يكقءؼ فؿ ااوكااءف ا نءرا اادخيكر.
األ اء نع كخائؿ اإلعبلـ جلؿ اا حفع ءي ط ءف طرق

 إف اايرفءز عاى اا لاك

كعدـ اايطرؽ ء ثؿ ءذه اا كا ءع ءلي ر يليء ا

ااخاط كخاداف ااج اعات اإلرءا ء

إعبل نءا ناا اء اايع يـ يأخءخرا عاى خيكل ك ازرة اادا اء يارءت  07جكاف  94خا ء
ألٔٙب يويؿ االجيراد ادل اا حفءءف كيجلؿ يكحءد اا لاك نع فؿ كخائؿ اإلعبلـ.
 اا حفع بلؿ نيرة حاا ااطكارئ يلرض ا ياؼ شفاؿ اا غكطات

ف ءارا اإلدارء

اايع ي اله ف اافيا نع لض اا كا ءع إاى جااب اا غكطات اإلرءا ء

ا

نع

خاكات  92إاى غاء 1996ـ.
 اإلعااات اايع قد يرا ااخاط اا حان نع ااجزائر ء فف اعي ارءا داة يوكءض كيوءءد حرء
اايل ءر.

 خجف اا حفءءف ء فف اعي ارءا ف ح حرء اايل ءر ك د ءياانى ع حوكؽ اإلاخاف كءذه
ااظاءرة يردؼ إاى يرءءب اا حفءءف.


ف اا يا لات ااو ائء اايع ي ارس
اايلرض ااحءاة اا ا

د اا حفءءف نع ااجزائر ثااع نع اا ري األكاى :

اؤلش اص ااشيـ كااوذؼ.

 ظاءرة اغيءاؿ اا حفءءف نع ااجزائر ارا يأثءر خا ع عاى اا ارخ اا راء

حءث اايشر

اا كؼ إاى درج يغءءر اا را كاايشرد.



ف األخ اب اارئءخء كرال اارجرة يرجع إاى ااك ع األ اع اا يدءكر كيردم األك اع
االجي اعء كاالقي

ادء .

 -10مجتمع البحث وعينتو:
ءك ج كع

حدكدة ك غءر حدكدة ف اا فردات ك االاا ر ك ااكحدات حءث يا ب

اادراخ  ,م ف جي ع اا حث ءك ج ءع فردات ااظاءرة اا دركخ كءك اا ج كع اافاع اا فردات
اايع ا

لرا اادراخ .نع حءف اأ ذ عءا

ارـ كءلرنرا ح د ع د ااح ءد عاى ارا" ع ارة عف
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عدد حدكد ف اا فردات اايع خكؼ ءيلا ؿ لرا اا احث ارجءا كءخجؿ ف بلؿ ءذا اايلا ؿ
اا ءااات األكاء اا طاك كءشيرط نع ءذا االدد ف ءفكف
كااخ ات اايع ءك ؼ ف بلارا ءذا اا جي ع.1

ثبل ا جي ع اا حث نع اا

ائص

كقد اعي داا نع دراخياا ءذه عاى االءا ااو دء ( اال دء ) كاايع يلرؼ أارا عءا ءيـ ا يءارءا
شفؿ و كد ف ق ؿ اا احث اظ ار ايكانر لض اا

ذاؾ اا

ائص نع كائؾ األنراد دكف غءرءـ كافكف

ائص ي ثؿ جي ع اادراخ ي ثءبل فا بل ا ء دـ ءداؼ اادراخ .2

كاود ا يرت االءا ااو دء فكاع ق د نع جي ع حثع
يش ؿ طاقـ

حفءع جرءدة اافجر ااءك ء

كاايع

حفع يفكف ف رؤخال اايحرءر ك حفءءف ك راخاءف كذاؾ ف جؿ اا لااج

اا ءااء ا حاكر االخي ارة كااج ع اا ف ؿ كاادقءؽ اا لاك ات ك كال إاى ااايائج اا يغاة.
وتضمنت عينة الدراسة  22مفردة والموزعة حسب المتغيرات الشخصية لممبحوثين عمى النحو
التالي :
الجنس
ذكر
أنثى
المجموع

عدد

النسبة

التك اررات

المئوية

6

27.27%

16

%72.72

22

100%

ة -أداة البحث:
اعي داا نع دراخياا ءذه عاى داة االخي ءاف فكارا ءع األداة األاخب كاا بلئ

ا ك كع اا حث نع

يج ءع اا ادة االا ء كيحاءارا كيفخرءرا ف جؿ ااك كؿ إاى ااايائج اا يغاة كفذا األداة األءخر
كاألخرؿ نع ااك كؿ إاى

حفءع جرءدة اافجر ف جؿ دالااا ودر ف ءر ف اا لاك ات حكؿ

ك كع اا حث اا يلاؽ اا غكطات اا راء كاالقي ادء كاالجي اعء كااافخء اايع ءكاجررا
اا حفع ااجزائرم اافجر نع ظؿ اا ارخ اا حفء نع ااجزائر.
 1محمد عبد الحمٌد  :دراسات الجمهور فً بحوث اإلعالم ,عالم الكتب ,القاهرة, 1993 ,ص.133
 2محمد عبٌدات محمد أبو نصر,عقلة مبٌضٌن  :منهجٌة البحث العلمً,دار وائل,األردن عمان,ط,1999 ,ص. 63
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ءلي ر االخي ءاف  :داة خاخء

ف دكات ج ع اا ءااات اايع ءيطا را اا حث اا ءدااع نع االاكـ

االجي اعء ك اإلعبل ء ك ءك ءخي دـ اج ع ف ر قدر

فف ف اا لاك ات عف ااظاءرة ك كع

اادراخ  ,ف بلؿ اإلجا عاى عدد ف :األخئا اا فيك نع ا كذج خ ؽ إعداده كيواءاه كءوكـ

اا جءب ائه افخه ,كءخاـ ك ءرخؿ ءذا ااا كذج الءا ف ءرة اخ ءا ف نراد جي ع اا حث
يفكف عدد األخئا اايع ءشي ؿ عاءرا االخي ءاف فثءرة ك قاءا

1

ي لا اط ءل اا ك كع كحجـ اا ءااات

اايع ءطاب ج لرا كيحاءارا كافف اا رـ ف يفكف األخئا كانء كفانء ايحوءؽ ءدؼ ك ءداؼ
لااجيرا ف ق ؿ اا احث.

اا حث ك لااج ااجكااب اا طاك

2

كنع ءذا ااخءاؽ يحيكم اخي ارة اا حث اايع اخي د ااءا نع دراخياا عاى

س حاكر حءث

ق اا إدراج فؿ يخاؤؿ نرعع نع حكر كجالت فاايااع:
 اا حكر األكؿ حكر

اا خيكل اايلاء ع ااي

اص اا ءااات ااش
ص ااحاا

ء اا حكثءف كءع :

االجي اعء

فاف اإلقا

ااخف

ااجاس

ك اظاـ اإلقا

ااجا لء ...


اا حكر ااثااع جال لاكاف اا شافؿ كاالراقءؿ اإلدارء اا حفءءف ااجزائرءءف ادرج نع
خ ع خئا .

 ك ءيلاؽ اا حكر ااثااث اا غكطات اا راء اا حفءءف ااجزائرءءف.


ا اا حكر اا ار ع اا يلاؽ اا غكطات ااافخء كاالجي اعء

اايع ءكاجررا اا حفءءف

ااجزائرءءف.


ا اا حكر األ ءر كااذم

ااه نع ااحدءث عف اا شافؿ االقي ادء كاا ادء اايع

ءكاجررا اا حفءءف ااجزائرءءف

كخءفكف عاى اا حكثءف اايل ءر عاى ايجاءرـ ك كاقفرـ

كنوا ا وءاس اءفرت ا يءار كاحد ف االقيراحات اا خ :

موافق بشدة  /موافق /محايد  /معارض  /معارض بشدة.
كءك ك كع اشفااءياا اا يلاو

خاء

ااجزائرءءف دراخ يـ إخواطرا عاى

اا غكطات اا راء كاالجي اعء كاالقي ادء اا حفءءف
حفءع جرءدة اافجر ااءك ء ااجزائرء فا كذج حع

كي حكر

ااجااب األ ءر ف االخي ارة عاى خ ل عشرة خؤاال يطاب ف اا حكثءف اإلجا عارا ف جؿ

ااك كؿ إاى ايائج دقءو ككاقلء عاى إشفااء اادراخ .

 1فاطمة عوض صابر ,مٌرفت علً خفاجة :أسس ومبادئ البحث العلمً,مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنٌة ،اإلسكندرٌة،مصر, 2002 ،ص 11.
 2عامر إبراهٌم قندٌلجً :البحث العلمً واستخدام مصادر  ،مرجع سابق  ،ص 157.
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إجراءات التطبيق اإلحصائية:
صدق ثبات األداة:
يشءر ءذه اال اء إاى اايحاءؿ اا اطوع ا حيكل االخي ارة ك اايث ءت ف ي ثءاه اا حيكل اا راد

قءاخه 1إذا ءفحص األداة اافشؼ عف دل ي ثءؿ خئا جكااب ااخ
ءل ر

دؽ األداة عف دل

اايع يفيرض ف ءوءخرا

حءث يـ اايأفد ف

بلحءيرا اوءاس ا ك لت اوءاخه

دؽ

نورايرا فاايااع :

صدق المحكمين:

يـ عرض االخي ارة عاى عءا

ف خايذة اا ارجء ك عاكـ اإلعبلـ ك االي اؿ كقد اخيج اا ألرال

اا حف ءف إجرال ا ءازـ ف اايلدءبلت نع نحكل االخي ارة كحذؼ ا ءا غع حذنه ايي ذ االخي ارة

شفارا ااارائع .

ثبات األداة:

كءو د ه ث ات ااايائج اايع ءيـ اايك ؿ إاءرا يفرار ااوءاس عاى اا ا ء افخرا ك األنراد افخرـ
نع اا كاقؼ كااظركؼ افخرا ,نود جرءاا طكات ااث ات عاى داة اادراخ عف طرءؽ اايط ءؽ ك
إعادة اايط ءؽ Test retes method
حءث ق اا ا ي ار االخي ارة عاى عءا ق اء قكاء ا  22فردة ك لد ركر  15ءك ا ق اا يفرار
اال اء اا رة ااثااء

ظررت اا لااج اإلح ائء أف لا ؿ االري اط ءرخكف ءخاكم  1.88داؿ

عاد ( )0.01كءذا ءلاع ف داة اادراخ عاى درج

و كا

ف ااث ات .

لد ذاؾ ي ت اا لااج اإلح ائء اا ءااات لد ج لرا ك راجليرا كاد اارا نع ااحاخب األيع ف
بلؿ اخي داـ راا ج إح ائع االاكـ االجي اعء . 23Spss V

عرض وتحميل نتائج الدراسة الميدانية عمى ضوء البيانات الكمية والكيفية:
ص ءذا ااوخـ ف اادراخ الرض ااايائج ك اا لطءات اا ح ؿ عاءرا ف االقيراب اا ءدااع

ف اا حكثءف ااذم يـ اخي داـ األداة اا حثء اا ي ثا نع االخي ارة عاى عءا

ف

حفءع جرءدة

اافجر ااءك ء .

 )1نتائج الدراسة حسب خصائص المبحوثين ( الخصائص الديمغرافية)
 الجنس والسن :يءيراكح ع ارءـ

ات عءا اادراخ عاى طاقـ
ا ءف  30إاى  35خا

حفع ي اءف ءف  6ذفكر ك 9إااث

نء ا عرناا

حفءءف ع ارءـ ا ءف -35

 1الهاشم السٌد محمد أبو الحسن  ،الخصائص السكومترٌة ألدوات القٌاس فً البحوث النفسٌة و التربوٌة باستخدام  ، SPSSمركز البحوث التربوٌة
 ،كلٌة التربٌة  ،جامعة الملك سعود ,ص.2
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 45افف شفؿ قاءؿ اخ ءا غا ءيرـ ي رجع جا لات ك لاءد فادء ء حا اع عاى
ات العممية .

شرادات اءخااس إعبلـ ك ياؼ ااي

 الحالة العائمية :نء ا يك ات ايائج اادراخ إاى اخ  46.66 %ف اا حفءءف غءريزكج اخ . %53.34

يزكجءف كاافئ اا ي وء

 مكان اإلقامة :حءث ف غاا ءيرـ ءوطاكف نع اااكاحع اادا اء اكالء ااجزائر يءزم كزككقخاطءا .

 المغة المستخدمة :ءيحف كف غاا ءيرـ نع اااغ االر ء كءع اااغ األفثر اخي دا ا نعاايحرءر اا حفع ياءرا اااغ اافراخء عاد لض اا حكثءف نع اا ري

ااثااء خكال ف

ااحء اايحرءر ك اايكا ؿ.

 الرتبة المينية:-

ن لظ رـ

ا ف ااحء ااريب اا راء اا حفءءف نع ؤخخ اافجر ااءك ء

حفءءف اخ  %60ك  %30رؤخال نع قخـ اايحرءر .

أقدمية العمل :نء ا يك ات ايائج اادراخ اا يلاو

ائص اا حكثءف ف  %60ف

اا حكثءف ييركاح قد ء ع ارـ نع جرءدة اافجر ف  5إاى  9خاكات كياءرا نع اا ري
ااثااء نئ قاءا
إاى  20خا

ف اا حفءءف ااذءف ييراكح ع ار قد ءيرـ نع ااجرءدة ا ءف  15خا
را .

 إجراءات التوظيف  :لظـ نراد االءا يـ يكظءفرـ نع ؤخخ جرءدة اافجر ااءك ء عاىخاس اا رة اا راء

ا وء اا حفءءف يـ يكظءفرـ عاى خاس ااشرادة  .كءذا ااي اءف

ءدؿ عاى ف جرءدة اافجر يحيكم عاى طاقـ

حفع اـ ءخ ؽ اه ك ف يفكف نع اا جاؿ

األفادء ع احوؿ عاكـ اإلعبلـ كاالي اؿ كحيى اا حان خكال نع ااجا لات ك
اا لاءد ك رافز اايدرءب اا حفءءف قد اطاؽ عارـ يخ ء

ياؼ

حفءءف ءاكءف .

 )2نتائج الدراسة عمى ضوء المحور الثاني ( الظروف اإلدارية لمصحفيين الجزائريين)
-

لظـ اا حفءءف نع جرءدة اافجر ااءك ء

فدت ايائجرـ أف اإلدارة االاءا اا حءف

يحرص عاى يط ءؽ ااوكااءف كاااكائح اايع يك ح ااك كح كاااظاـ اافا ؿ نع اال ؿ.

جدول رقم  :02يوضح مدى تطبيق المؤسسة الصحفية قيودا عمى الصحفيين.
التكرار

النسبة المئوية

التوزيع
القيود
نعم

14

%63.63
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ال

08

%36.37

المجموع

22

100%

-

ء لكف قءكدا عاى

 %60ف إجا ات اا حكثءف فدت أف إدارة اا ؤخخ اا حفء

دائرـ اا راع كف ا طاوكا عاءرا لد يدكءارـ اا بلحظات عاى طكء االخي ءاف ػ ػ "

اا ءركقراطء "

ا  40%ف اا حكثءف م اا حفءءف عار

لدـ نرض قءكد عاءرـ

عاد يأدءيرـ اا را اا حفء .

جدول رقم  :03يوضح السياسة التحريري لممؤسسة الصحفية
التكرار النسبة
المئوية

التوزيع
القيود
نعم

15

%70

ال

07

%30

المجموع 22

-

100%

فدت ايائج اادراخ اخ  70%أف ااخءاخ اايحرءرء اا حءف اايع ءل اكف را فرك
ك طرا االنيياحع كا ح
كغا

-

وارا ب  30%ف اافئ اايع جا ت أارا خءاخ

لودة

اكعا ا ال يك ح خءاخ ك ادئ اال ؿ.

لظـ إجا ات اا حكثءف يك ات أف إدارة اايحرءر ي اغاا خيجدات اا يغءرات اايع اايع

يؤثر نع ع ااا خكال دا ؿ اإلدارة ك نع جاؿ اا را

( اايرقءات

إحداث يغءرات

يلدءبلت نع ا ط كاخيرايجء اال ؿ يحكءبلت ...اات)
-

لظـ إجا ات اا حكثءف فدت ف جرءدة اافجر ك ااوائ ءف عاءرا ال ءخ حكا ااا يودءـ
ويرحاياا ثاال اي اذ ااو اررات اا ري ط ل ااا ك نيح جاالت كخل اااواش.

-

غاا ء إجا ات اا حكثءف فدت ف رؤخال اايحرءر ااوائ ءف عاى إدارة اا حءف ءيرفكف ااا

-

أف إدارة ؤخخ اافجر ااءك ء يفيح ا حفءءرا نرص يودءـ آرائرـ

ااحرء نع ااي رؼ نع اال ؿ ااذم اوكـ ه نع إطار يفؽ عاءه.
يك ات ايائج اادراخ

ك ادرايرـ نء ا ءيلاؽ إاجاز را رـ.
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-

فددت ايائج اادراخ حخب إجا ات اا حكثءف أف دءر اا حءف ءفرض عاءرـ يط ءؽ
ااوكااءف اا ا كص عاءرا حرنءا

قدرت ب 76 %

اخ

م

لااه ف ااوااكف نكؽ
ءيريب عارا يخاءط

ااج ءع كال ءح ؿ اا غفاءف كنا ف اي اذ إجرالات ردعء كزجرء
عوك ات يخارا اا ؤخخ اا حفء .
-

ف ااورالات األكاء ااايائج ااف ء اا حث فدت اخ  30%ف اا حكثءف أف

خؤكاع

ؤخخ اافجر ااءك ء ( رئءس اايحرءر  -دءر اا حءف ) ءيد اكف نع شؤكف ع ارـ
كءط وكف عاءرـ خءاخ ااير ءش اإلدارم .كقد ءرجع ءذا

إاى عدـ ثو اارءئ االاءا

اا حءف نع ع ؿ اا حفع ك حيكل اا ادة اا حفء اايع ءود را
ف ار

كنا ف اا خاس

األش اص ك خءادة اادكا ك إطارات ف رل نع ااخاط اايع خءلكد عاءرا ااخاب

يحت كطأة يردءدات كاجرالات ي س خ ل اا ؤخخ ك كريرا .
-

إف ااكخائؿ األفثر اخي دا ا نع االي اؿ دا ؿ اا ؤخخ اا حفء غا را كخائؿ شفكء
ك فيك فاايوارءر كاا ءااات اإلعبل ء كااي اءغء اظ ار ا غر حجـ ور اا ؤخخ ك يخجءؿ
اوص نع اايرءئ اإلدارء اررـ اا ؤخخ ااذم ءدؿ عاى يوارب قخاـ كغرؼ إدارءع
ك حفءع اا ؤخخ اايع ييجاب اخي داـ كخائؿ االي اؿ ااخافء كاابلخافء إال اا ركرة
ااو كل ك ثاال يأدء اا را نع اا ءداف.

-

ءي ذ خؤكاع ؤخخ جرءدة اافجر إجرالات يأدء ء
اا حفءءف شفؿ رخ ع إاى
غطا إدارءا اااخ ارـ.

اشرة عاى

اافات قااكاء كءذا ا

حفءءرا حءث ءيلرض

رحه حد اا حفءءف أاه ءلد

جدول رقم  :04يوضح مدى تطبيق المؤسسة الصحفية إجراءات تأديبية عمى الصحفيين.
التكرار النسبة
المئوية

التوزيع

اإلجراءات
التأديبية
نعم

19

%86.67

ال

03

%13.33

المجموع

22

100%
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-

 86.67%ف إجا ات االءا

نراد االءا يك ات أف اا حفءءف ءيلر كف إاى شفاؿ

اإلجرالات اايأدء ء كءع اا خالالت اإلاذارات

ـ األجر

ك اخ

 13.33%جا كا

أارـ ااد ار ا ءيلر كف ااطرد ف اال ؿ.
-

إف اا خؤكاءف كااوائ ءف عاى إدارة اا ؤخخ اا حفء ءلا اكف اا حفءءف كء ءزكف ءارـ
كءش ؿ شفاؿ ءذا ااي ءز ف حءث يغءر ااجاس

عاى خاس االعي ارات ااش

ء

كقد ال اا را فكارـ فثر

رة كدراء

اؿ اا حان كاحيوار اآل رءف م ااجدد

كفاا

ادد اا حكثءف فؿ اايادءد أف اارءئ اايحرءرء اا ؤخخ يلا ارـ عاى خاس اافكارؽ

ااط وء .
-

قا ا ءخي دـ دءر اا حءف

خااءب اا دح كاايلزءز كااثاال عاى اا حفءءف عاد إاجاز

اال ؿ شفؿ يوف افف ءااؾ ف جاب ك رح أف اا ؤخخ اا حفء يخرر عاى يفرءـ
حفءءرا يودء ار ا جركدايرـ ااج ارة نع يأدء اا را
ف حخف خءرة اا حفع

يرقءات نع ااريب.

يودءـ شرادات اعيراؼ اايع يد ؿ

كااد ار ا يفرـ اا حءف طاق را اا حفع

اح ااء

ك

جدول رقم  :05يوضح مدى رضا الصحفيين عمى وظيفتيم الصحفية.
التكرار النسبة
المئوية

التوزيع
الرضا

الوظيفي
نعم

14

%60

ال

08

%40

المجموع

22

100%

كءاا ا يك ات إاءه ايائج اادراخ

شفؿ عاـ نع ظؿ ءذا اا حكر حخب إجا ات

كي رءحات اا حكثءف أف اا حفءءف ءل ركف لدـ ر اءـ ااكظءفع ااطاقـ اإلدارم
ا ؤخخ جرءدة اافجر كذاؾ اخ

%60

كءذا ا ءلكد إاى ياؾ اإلجرالات كاألخااءب

اا ار كاا غكطات اإلدارء اا جحف ( اارقا اإلدارء – ااي ءءز – غءاب ااثو كاايد ؿ

نع شؤكف اال ؿ -االحيوار اا راع – ااير ءش -خكل اا لا ا  -غءاب اار ا ااكظءفع-
غءاب اايشجءع كااثاال ) اايع ءيلرض ارا اا حفءءف دا ؿ ءرـ اا ؤخخ اا حفء .

 )3نتائج الدراسة عمى ضوء المحور الثالث ( الضغوطات المينية لمصحفيين الجزائريين)
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جدول رقم  :06يوضح مدى تعرض الصحفيين لضغوطات مينية
التكرار النسبة
المئوية

التوزيع

الضغوط
المينية
نعم

19

%86.67

ال

03

%13.33

المجموع

22

100%

-

يشءر إجا ات اا حفءءف اا ودرة اخ  %86.67فدت أارـ ءيلر كف ا غكطات راء
نع اا ؤخخ كدا ارا م عاد يأدء اا را
كاجريرـ ا اطر راء نع اال ؿ

شفؿ عاـ

لد ي رءحرـ اا خ ؽ نع

ياؼ شفاارا  :اايردءد كااخب كااد ار ا ءكاجركف

شفاال فاا رب كاالاؼ ااجخدم إال ذا يلد اا حفع حدكده ا ا ءياانى ك بلقءات اا را
اايع يشفؿ ط ار عاءه عاد اا خاس

كرة كخ ل اا كاطف ش

ء

ؤخخ ك ءءئ

ك ء ...اات .
-

يك ات غاا ء إجا ات اا حفءءف أارـ ءايز كف ااخر اا راع دا ؿ اا ؤخخ ك ارجرا
ثاال يأدءيرـ اا را اا حفء

اا
-

ع يجخءده اا ادئ اارئءخء أل بلقء اا را اا حفء

داقء كاا ك كعء نع اااشر كااازاء كاأل اا نع يأدء اا را .
ف ااورالات األكاء اا ءااات اإلح ائء اا ج ل يك ؿ أاه اـ ءخ ؽ ف ق ؿ ك ف
حفءءف

يلرض

حءف اافجر ا غكطات راء قائ

عاى إنشال خرار اا را

ف قؿ

ااج ركر ثاال طرح نفارءـ كآرائرـ عاى اا كا ءع اا اشكرة حخب إجا ات اا حكثءف.
-

قرت ايائج اادراخ أف اا حفءءف ءيلر كف ا غكطات راء عاد نيح اا جاؿ اا ااقش
ع ج ركرءا ااورال ثاال اايل ءر عف آرائرـ كايجاءايرـ عاى اا كا ءع اا اشكرة خكال دا ؿ
كقع اا حءف ك عاى

فحيرا عاى كاقع اايكا ؿ االجي اعع ( نءخ كؾ) كذاؾ اخ

قدرت ب  %66.66ثـ ياءرا اافئ اايع جا ت لدـ اايلرض ارذا اااكع ف اا غكطات
اا راء .
-

 % 46.66ف إجا ات اا حفءءف قرت أف
راء

اا ا

ف ق ؿ ءءئات

ياف خءاخءءف

حفءع جرءدة اافجر ءيلر كف ا غكطات

حاب ااافكذ كاارخ اؿ ك ف اا حؼ ااجزائرء

ك اال ك ء حءااا ا ءدءرءا شفاؿ ء افكف اا اؿ كااافكذ اارغـ انيوارءـ ااففالة
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كااشرادة اا راء كااه ال عبلق ارـ حوؿ اإلعبلـ ك جاؿ اا حان كاافيا اا حفء كذاؾ
اخ . %73.33

جدول رقم  :07يوضح مدى تعذر صعوبة الصحفيين في الوصول إلى مصادر الخبر
التكرار النسبة
المئوية

التوزيع
مصادر
الخبر
نعم

19

%86.67

ال

03

%13.33

المجموع 22

-

100%

ف ااورالات األكاء اا ءااات اإلح ائء ي ءف أاه غاا ا ا ءيلرض
ااءك ء إاى

لك ات نع ااك كؿ إاى

ءذه األخ اب إاى احيفار اا

حفءع جرءدة اافجر

ادر اا ر ك اا لاك ات اخ  86.67كيلكد

ادر ااحفك ء اا لاك ات اا ا

را كخءطريرا عاى

كفاالت األا ال كءذه ءع اا لكقات اايع يفر را حرء اايل ءر عاى اا حفءءف كيلرقارـ

نع خارءـ اا راع.
-

اخ  93.33%ف ايائج اا حث فدت أف اا حفع نع جرءدة اافجر ااءك ء ال ءاجأ إاى
ا يزاز راع ف ق ؿ طراؼ يكد ااح كؿ عاى اا لاك ات اارا .

جدول رقم  :08يوضح مدى تعرض الصحفيين إلى رقابة مينية في المؤسسة الصحفية
التكرار

النسبة المئوية

التوزيع

نعم

19

%86.67

ال

03

%13.33

المجموع

22

100%

الرقابة المينية

-

 % 86.67ف ايائج اا حث يك ات أف
نع ؤخخيرـ شفؿ طفءؼ

حفءع جرءدة اافجر ءيلر كف إاى رقا

فإحداث يغءءرات

يلدءبلت

اا ر كاارخاا اإلعبل ء ( اا واؿ) ق ؿ اشرة ااقش
517
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راء

او اف نع حيكل

ف طرؼ رئءس اايحرءر
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جدول رقم  :09يوضح أشكال الرقابة المفروضة عمى الصحفيين.
التكرار

التوزيع

النسبة المئوية

الرقابة
تعديل

حجب

–

%53.33

في 12

المحتوى
%68.18 15

التدخل في شؤون العمل
رقابة سمطوية

14

%64

رقابة ذاتية

18

%81.81

كف ا

رح حد اا حفءءف ادل جرءدة اافجر أاه ءلي ر اكع ف اارقا كيد بل نع شؤكف ع اه

كقا ا ال ءيرؾ اا حفع حرء اااشر كااي رؼ ااذايع ع اا ادة اا حفء
ءجك ات شرخ

ف ق ؿ ااورال ع ر ا ات اايلاءؽ كاا شارف

ااخاط ك ج اعات اي ء ارءئ خءاخء حز ء اادكا
-

 %70ف إجا ات نراد االءا فدت أف

ك ف ق ؿ طراؼ ناعا نع

إذ ءلد اااخ ارـ

اا حان كاااشر.

كنا ف يخجءؿ
غطا راءا ءوءد حرء

حفءع جرءدة اافجر ءيلر كف إاى رقا ذايء

ف ق ؿ خؤكاع اا حفء حيى كاف فاات ارج اطاؽ اال ؿ ي كنا ء ا ف يلرض
اا ؤخخ افخرا ا غكطات

ك ءءئ

ف جر

ك يا لات ق ائء يحر را ف اا خار

اا راع اافلاؿ ( اإلشرار – ااي كءؿ – ااط ع كاااشر – خيحوات كدءكف ..اات).
-

يشءر ايائج اا حث اف األخااءب اايع ءاجأ اا حفع اايا ع اجرءدة اافجر

اغرض اايلرض إاى اارقا

ف يجا را

حخب ي رءحات اا حكثءف ءك ف ءيـ ا ي ار ادة اااشر

ييفؽ ع خءاخ اا حءف ك طرا االنيياحع.
-

 %60ف ايائج اا حث يك ات أف ظركؼ اال ؿ اايع ءل ؿ نءرا
يخءر نع حاا

خيورة كعادء

ك  40 %ف اافئ اايع

اكعا ا ءيريب عارا اا طكرة كاا غا رة.

حفءع جرءدة اافجر

رحت أف ظركؼ اال ؿ

ل

 )4نتائج الدراسة عمى ضوء المحور الرابع ( الضغوطات النفسية واالجتماعية لمصحفيين
الجزائريين)
-

غا ء إجا ات اا حكثءف فدت أف

حفءءف جرءدة اافجر اءخكا ار ءف عاى را

اا حان ألخ اب اجي اعء كافخء اظ ار ألخ اب الددءا حخب ي رءحايرـ:

518

مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102

 -1اارءار ااوءـ االجي اعء نع ااجزائر كيغءر اظرة اا جي ع كج ركر ااورال ال ؿ ك را
حان اافيف كاايأكءؿ ك فخر االظاـ.

اا حان اعي ارءا

 -2اا حفع ااجزائرم و ار نع حوكقه ككاج ايه كءجب ف إعادة اااظر نع اب حوكؽ
كحرءات اا حفع نع اايشرءلات اإلعبل ء ااجزائرء حخب ا كرد كاص نع قااكف
اإلعبلـ  90ك .2012
 -3اا حان

ااجزائرء نع ااكقت ااراءف

ااك كؿ إاى

حت وءدة ( حرء اايل ءر – حوكؽ اااشر –

ادر اا لاك ات – اا غكطات اا ارجء – األ ف – االخيورار ااافخع

كاالجي اعع نع اا حءط) فؿ ءذه ااوءكد ف ات ءدم اا حفع ك اليه نع اعيبلل ق
ا ءخ ى االحي ارنء نع اإلعبلـ.

 -4اا را ااكحءدة اايع اـ ي ؿ لد نع ااجزائر إاى ري

ااخاط اا ار ل

ثا ا ءك

لركؼ نع االااـ اا ارجع.
 -5االحيوار كااظاـ نع شيى اا جاالت  :ااير ءش
اا حفع (

غكطات اقي ادء ) ك ا

لؼ اارايب كااد ؿ اافردم

نع اا حان اا ا

اايع ال ءكجد اص

ف ا كص ك ادة قااكاء يجلؿ اا حفع ءي يع حوكقه اا خاك .
 -6غءاب حرء اارم ك اايل ءر كاحيفار اا ؤخخات اال ك ء عاى جاؿ اإلعبلـ كااخاح
اإلعبل ء ااجزائرء .
-7

ح اا حفع ااجزائرم ءففر نع او

ءؤثر عاءه كءلءوه اجي اعءا كافخءا .

االءش فثر

ا ءففر نع إيواف ع اه كءذا

جدول رقم  :10يوضح الضغوط االجتماعية والنفسية لمصحفيين الجزائريين
التكرار

التوزيع

النسبة المئوية

الضغوط االجتماعية
التيديد والطرد

07

خصم األجر

%31.80
15

%68.18

غياب األمن والحصانة

17

%77.27

غياب الرضا الميني

18

%81.81

الشعور 17

%77.27

التخوف

وعدم

باألمان النفسي
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-

 73.33 %أف را اا حان ال يففؿ اا حفءءف ااجزائرءءف

يشءر ايائج اا حث ك اخ

االخيورار ااافخع كاالجي اعع نع دائرـ اا راع كحيى جرءدة اافجر ااءك ء اايع ال
ءشلركف االريءاح نع اال ؿ نءرا كءلااكف يذ ذ ات نع االخيورار ااافخع كاالجي اعع
حخب ي رءحايرـ يك ااا إاى:
 -1اايردءد ااطرد ك

ـ األجر كيجخءد شفاؿ

 -2اا غكطات اا ااء ءع األفثر ت عر

رل ف االوك ات عاى خيكل اإلدارة.
ااا ارا إذ ءيح ؿ اا حفع عاى راي ه شؽ

األافس.

 -3فخر اادكا احرء اا حفع كح اءيه.
ااي كؼ ف ااخاط كااشلكر لدـ األ اف ااافخع – غءاب

 -4اار ا اا راع غائب
ااح اا -

 -5اا غط ء ياؼ ف ؤخخ أل رل ك ف جر أل رل حخب كزف اا ؤخخ نع ااخاح
اإلعبل ء كاا فاا اا ودرة ارا نع ءرـ

ااشعل اا ؤثر ءك عا ؿ ااكقت ااذم ءلد
الري اطايرـ االائاء

كءذا ا ءجلؿ اا حفءءف ءرر كف

غءر ف

غطا ارـ كءؤثر نع حءايرـ اا لءشء اظ ار

م ف ق ء خاعات اال ؿ فثف كاايع ال يي اشى ع اارايب

اا خيحؽ كااكخائؿ اايع يفكؽ اا جركدات اا ذكا

( اال ؿ ا ػ ػ  6ءاـ ك

ذ ءكـ راح

نوط.
-

لد ااورالات األكاء ااايائج ااف ء اا حث يك ات اخ

اجي اعء
-

ر كق نع كخاط اا جي ع ثا ا ءظاه اافثءركف.

86.66%

 60%ارـ اـ ءريوكا إاى فاا

ف إجا ات اا حفءءفٌ فدت ارـ رياحكف افخءا ا ا ءود كه نع

اا حان كعع ياـ ك

ءر راع ر ع.

جاؿ

جدول رقم  :11يوضح وجود أشكال أخرى من الضغوطات االجتماعية والنفسية التي يتعرض
ليا الصحفيين الجزائريين

ضغوطات

التوزيع

النسبة المئوية

التكرار

اجتماعية ونفسية أخرى
كسر

الحرمات

االجتماعي واألسري)

(التيديد 12

التقدير المعنوي المسموب

%53.33
15

%68.18
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الفقر والتخمف

14

%64

الذىنية القبمية السمبية

18

%81.81

طمس العادات والتقاليد

14

% 64

-

إف اا حفءءف االا اءف جرءدة ءوركف أارـ ال ءيح اكف عاى اايودءر اا لاكم كاا خيحؽ
ف ق ؿ اا خؤكاءف كذاؾ اخ  .66.66 %ك ف ا رز اا غكطات االجي اعء اايع
ءلءشرا اا حفءءف حااءا نع ؤخخايرـ ءع اافور كااي اؼ ككجكدا ك ز ات اجي اعء
ك ءلااع اا حانع جرءدة اافجر ااءك ء

ف

رل.

غكطات اجي اعء ياجر عف لض

االادات كاايوااءد فوا اايشار ااورال نع اا جي ع كااذءاء ااو اء ااخا ء ا لض طراؼ

اا جي ع ك ا
-

اخ

ااحر اا ااغ نءرا.

قرت أف اا حفع ااجزائرم ء ادؼ

 %60ف إجا ات نراد االءا

ك ءات ااش

اجي اعء نع را اا حان كاايع يد ؿ نع إطار اا خاس اا

غكط
ء

كاالائاء .
-

 %65ف اياج اا حث يك ات أف اا حانع ااجزائرم

غكطا اجي اعء يف ف

ءكاجه

نع خءاخات اايردءد كاالغي اب االجي اعع ف ق ؿ طراؼ حر
ج اعات ااخاط كرجاؿ األع اؿ (
ارـ كالقي اده كألءدانرـ ك

ك يل ؿ ا ااح

حاب اارخ اؿ) .عاد ااوءاـ اشر ا ءفكف ط ار

ااحرـ ااش

ء.

 )5نتائج الدراسة عمى ضوء المحور الخامس ( الضغوطات االقتصادية والمادية لمصحفيين
الجزائريين)
التوزيع

التكرار

النسبة المئوية

االستقرار االقتصادي
نعم

17

%73.33

ال

05

%26.67

المجموع

22

100%

-

 %73.33ف ايائج اا حث يشءر أف اا حءف اايع ءل ؿ را

حفءع اافجر ااءك ء ال

يي يع ودر ف ءر ف االخيورار االقي ادم .حءث ك حت ااايائج أف غا ء اا حفءءف
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اايا لءف اجرءدة اافجر ال ءشلركف االريءاح نع كاقلرـ ك اا

رـ اا راء دا ؿ

اا ؤخخ ايءج اايذ ذب نع األجر ااشررم.
التوزيع

التكرار

النسبة المئوية

ظروف العمل
الوسائل

13

%86.67

األجيزة والعتاد

15

%13.33

اإلضاءة والتيوية

22

100%

تكنولوجيا المعمومات

100%

خدمات االتصال

100%

المكتبة واألرشيف

100%

-

 80%ف ايائج اا حث ك حت ف ؤخخ جرءدة اافجر يكنر ظركنا رءأة اال ؿ

الا اءرا ف اظان كااكخائؿ

جرزة االياد اإل الة كاايركء  .ك ف ا يففؿ اا حءف

ءحياجه اا حفع ف جرزة يطكرة كا فااءات ادء

ا

ف جؿ دال اا را فكخائؿ

ااف ءكير كش فات االايرات ك د ات االي اؿ كاا في .
-

حخب ااورالات األكاء اا ءااات ااف ء اا يح ؿ عاءرا يك ات اادراخ
جرءدة اافجر ءيوا كف ج ار ادءا وا ؿ ع ارـ كذاؾ اخ

% 86.66

أف اا حفءءف
ك ءكجد نئ

ف اا حفءءف ال ءيوا كف ج ار وا ؿ دائرـ اا راع فكارـ يطكعءف ك يلاكاءف نع

اا ؤخخ كذاؾ اخ قدرت ػ ػ %26.66
-

إجا قدرت ػ ػ  % 46.66حخب ايائج اا حث فدت أف
راع فثر ف 45000دج شررم

كاخ

قدرت ػ ػ  % 26.66ف اافئ اايع جا ت

أارـ ءيوا كف راي ا ا ءف  3000ك  45000دج

ءف 15000دج ك  3000دج

حفءع اافجر ءيوا كف رايب

كاخ

ودرة ػ ػ  % 20ءيوا كف ا

ك اااخ اع ف احث ج ار و كال اكعا ا عاى غرار رف

ااوطاعات األ رل .
التكرار

التوزيع

النسبة المئوية

ضغوطات
اقتصادية

13

األجر ضعيف ومحتشم ال يكفل المتطمبات المعيشية
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04

غياب األجيزة والوسائل

%20

توزيع العال وات والكفاءات حسب االعتبارات الشخصية

06

%26.66

تعاني المؤسسة الصحفية عج از اقتصاديا

13

%81.81

-

 %60ف إجا ات اا حفءءف قركا أف األجر اا يح ؿ عاءه نع ؤخخ اافجر

لءؼ

ال ءيااخب ع ااجرد ااذم ا ذاه نع كاقلاا اا حفء كحيى يطا اياا اا لءشء .
-

 %26.66نوط ف إجا ات نراد االءا ااذءف فدكا أف االبلكات كااففالات يكزع دا ؿ
اا ؤخخ اا حفء كنؽ اعي ارات ش

ء عاى عفس األغا ء اا ودرة اخ

ااذءف رن كا ءذا ااا ط اإلدارم.

-

اخ

 %73.33حخب ايائج اا حث فدت أف جر اا حفءءف االا اءف

ءيح اكف عاى جك ار قبل ف ز بلئرـ حخب ا
عا ؿ اا رة ك األقد ء نع اال ؿ
ءااؾ ف
اا حفء
دا ؿ

%73.33
ؤخخ اافجر

رحه حد اا حفءءف ءذا ءلكد إاى

كاا خيكل اايلاء ع اا حانع كثواه األفادء ع

رح أف ءاا اعي ارات ااي ءءز كااي ءءر كااخءر

افف

د ااط وء دا ؿ اا ؤخخ

ك %26.66ف نئ اا حفءءف ااذءف افكا ذاؾ ك اه ال حؿ ارا ف اايط ءؽ
حءف اافجر .كءاا ا فدت اا حفءءف اا راءءف

ؤخخ

حءف اافجر ااءك ء

أف د ارا االقي ادم غءر ر ع كعادة ا يلااع اا ؤخخ عج از اقي ادءا وارا
األ رل ف حءف ااشركؽ كاا ر كااارار اايع ي ياؾ كزف

اا ؤخخات اا حءف اا ا

اقي ادءا ال أس اظءر اخ كف ء اا ريجلات كاا ءلات ااءك ء ألعدادءا.

النتائج العامة لمدراسة:

لد يج ءع اا لاك ات كاا ءااات اا يلاو

اا ج ل يك ااا إاى ر د ااايائج االا

ك كع اا حث كاخواط اايحاءؿ ااف ع كاافءفع اا ءااات

اادراخ كاا ي ثا نع:

 .1يواجو الصحفيين الجزائريين ضغوطا إدارية في مؤسساتيم الصحفية والمنحصرة في ما يمي:


حفءع جرءدة اافجر ااءك ء ءيلر كف اوءكد إدارء عاى خيكل إدارة اا ؤخخ كاال ؿ يخءءس
اا ءركقراطء .

 ااخءاخ اإلعبل ء إلدارة اا ؤخخ

فرك

ككا ح افف عااؾ ف قر أارا غا

كغءر فرك

ايءج اا غكطات اايع ءلءشكارا دا ؿ إدارة اا ؤخخ اا حفء .
 ال يخ ح إدارة اافجر ااءك ء ا حفءءرا يودءـ ويرحايرـ ثاال اي اذ ااو اررات اا ري ط ل ارـ كال
يفيح ارـ نرص اااواش اا كخع.
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 ءيد ؿ خؤكاع جرءدة اافجر ( اارءئ االاءا اا ؤخخ – رئءس اايحرءر – ااؾ اا ؤخخ ...اات) نع
شؤكف ع ؿ
 ي ذ إدارة

حفءءرا كيط ؽ عاءرـ خءاخ ااير ءش اإلدارم ف ا خ كءا.
حءف اافحر إجرالات يأدء ء

فاا خالالت كاإلاذارات ك
ءذه اإلجرالات يلد
 ءكاجه

اشرة عاى

حفءءرا كاايع يش ؿ

ياؼ شفاؿ كااطرؽ

ـ نع األجر كااد ار ا ءيلر كف ااطرد ف اال ؿ شفؿ ارائع افف

غكطا يلرقؿ خارءـ اا راع حخب رءرـ.

حفع جرءدة اافجر ااءك ء

رز شفاؿ ااي ءءز كاايفرق عاى خاس االعي ارات ااش

ء.

 ع ر لض اا حفءءف عف خفرـ ااشدءد الدـ ر اءـ ااطاقـ اإلدارم ايءج اا غكطات
كاا راعات كااحخاخءات اإلدارء اايع ءلءشكارا نع إدارة اا ؤخخ اا حفء .

 .2ءيلرض اا حفءءف ااجزائرءءف
 ءكاجه

غكطات راء نع ؤخخايرـ اا حفء كيش ؿ ا ءاع :
غكطات راء نع دائرـ اا راع ك ف ءف ءذه األشفاؿ اجد :

حفءع جرءدة اافجر

(اايردءد – ااخب كااشيـ -اايحرءض -كقا ا ءيلر كف إلشفاؿ عاؼ ااجخدم فاا رب جرال
ارخ حرء اايل ءر دا ؿ ك ارج اا ؤخخ اا حفء ).

 ءيلرض

حزاب-

حفءع جرءدة اافجر ااءك ء

لك ااك كؿ إاى

اظ ار الحيفار اا

 ءيلرض

ف ق ؿ ءءئات

حاب ااافكذ كرخ اؿ نع دائرـ اا راع لد يد ارـ نع شؤكف ع ااا كحيى نع شؤكف

ع ؿ إدارة اا حءف غء يودءـ اا
 يلذر

إاى

غكطات راء

ياف ( خءاخءءف –

اح اا ا

اح االا

عف اا

كيحوءؽ غراض خيردن .
ف ق ؿ اا حفءءف

ادر اا لاك ات كاأل ار اارخ ء كغءر اارخ ء

ادر ااحفك ء اا لاك ات يوءءدا احرء اا حان .

حفءع جرءدة اافجر إاى رقا إدارء ك راء

جحف

ف ق ؿ اا خؤكاءف ك ااوائ ءف عاى

إدارة اا ؤخخ اا حفء ( رقا رئءس اايحرءر) كف ا ال ءخلرـ طرح نفارءـ كآرائرـ ااذايء ع ا
ءاشركاه نع كقع اا حءف ك ا ات اايفاعؿ كاا شارف كفؿ ءذه ااحكاجز اايع يلرقؿ خار
ءا ش حرء اارم كاايل ءر ألف اا حفع ءلءش جك ااؽ ف رقا ااخاط
 ءيلرض اا حفع االا ؿ جرءدة اافجر إاى رقا ذايء ( ش
ك ءءئ ك يا لات ق ائء



لءا نع حدكد اا را .

ءج ر عاى اا حفع ح ره نع فيا
ع نرض اارقا
اا حاء

ء ) ي كنا ف

كاايحرءر يحت ي رؼ إدارة اا حءف ك خؤكاءرا اايأفد ف
ك ثكرة لاك ايء

غكطات م جر

كا ءع لءا دكا ا يجاكز اا ط االنيياحع اا حءف

اايلدءؿ كاااو اف نع حدكد اااشر

اايع يحدث ح ا

ف جر .

ح اا لاك ات

كف ا ءج ر اا حفع ء ا ف عدـ اشر لاك ات

ع ر كاقع اايكا ؿ االجي اعع (نءخ كؾ) ايءج ااردكد
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األنلاؿ ااشرخ اايع ء اورا ااج ركر ااورال ع ر ا ات اا شارف كاايلاءؽ اايع يطرح دا ؿ كقع
فحايرا االجي اعء اايع يجاكزت حدكدءا .

اا حءف ك ع ر

 .3ءيلرض اا حفءءف ااجزائرءءف ا غكطات اجي اعء كافخء اظ ار ا ػ ػ :



را اا حان ال يففؿ ارـ االخيورار ااافخع كاالجي اعع نع دائرـ اا راع.
غءاب اا

ءر اا راع كاار ا ااكظءفع ن حفءع جرءدة اافجر غءر رياحءف ك ار ءف افخءا ا ا

ءود كاه نع جاؿ اإلعبلـ ايءج ااظركؼ ااافخء كاالجي اعء اايع ءكاجركارا نع حءطرـ
االجي اعع اايع ءفر را ااكاقع اا ر.


يلد شفاؿ اافور كااي اؼ ف رز األع ال االجي اعء اايع ءلءشرا اا حفءءف ااجزائرءءف حااءا

نع ؤخخايرـ كاايع جلايرـ ءفودكف ااراح ااافخء نع دال اا را عاى ف ؿ كجه.


إف األز ات كاا لكقات االجي اعء اايع ياجر عف لض االادات كاايوااءد اايع ال زاؿ اا جي ع
ااجزائرم ءي ط نءرا فوا اايشار ااورال نع اا جي ع كااذءاء ااو اء ااخا ء ا لض طراؼ اا جي ع
يلد ءع افخرا

غكطا اجي اعء يلرقؿ اا حفءءف نع خارءـ اا راع.

 ء ادؼ اا حفع ااجزائرم
االجي اعء فاا
يفكف ءع اا حء
ءدكر حكاه
ك

ك ء ااش

غكطات اجي اعء يد ؿ نع إطار
ء كاألخرء

ك ء

لض ااو اءا

ناا حفع ثا ا ءك ردد اا طر نلائايه ء ا قد

خ را ءع را اا حان ااحا ا اا اطر االجي اعء كغءاب األ ف ا ا

ناا حفع ااجزائرم ال يفخكه م ح اا

ف اادكا ا ا ءيلرض اه ف

اء خكال ف ق ؿ اا ؤخخ اا اي ع إاءرا

غكطات قد يفكف كجر

ج اع خءاخء فؿ ءذه ااخاكفات كااي رنات

ف اا كاطف اا خءط ك ءءئ

ك

اوت اا حفع ع ال افخء كاجي اعء ايءجيرا

"اا جي ع ااذم ال ءرحـ" .
 ال ءيح ؿ اا حفع ااجزائرم عاى اايودءر اا لاكم اا خيحؽ ف ق ؿ خؤكاع إدارة اا حءف ,
حيى ف ق ؿ خؤكاع ااك ازرة ااك ء ك حيى خؤكاع ااخاط .
ك ف ءاا ايك ؿ أف ءذه ااايائج اا ذفكرة عبله يلدا

اا حفع نع دال رايه شفؿ خيور كاحيرانع.

 .4ءيلرض اا حفءءف ااجزائرءءف ا غكطات اقي ادء ك ادء

غكطا ك ع ال اجي اعء كافخء يلكؽ
كاا ي ثا نع :

 جرءدة اافجر ااءك ء حخب ايائج اا حكثءف ييكانر أجرزة ككخائؿ اافيركاء

يطكرة إال

ارا ال يي يع ااودر ااف ءر ف االخيورار االقي ادم كءذا ا ءايج عاه ا ءاع:
-

ال ءشلر لض اا حفءءف اا راءءف

نع األجر اا ااع.

ؤخخ

حءف اافجر االريءاح نع كاقلرـ ايءج اايذ ذب
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-

األجر اا ااع ااذم ءيح ؿ عاءه اا حفءءف االا اءف جرءدة اافجر ال ءيااخب ع ااجرد ااذم ء ذاه
اا حفءءف نع ع ارـ كال ءيااخب حيى ع يطا ايرـ اا لءشء .

-

عدـ احيراـ عداا يكزءع اا اح كاالبلكات ءف اا حفءءف دا ؿ اا ؤخخ اا حفء

ع عدـ إقرار

اح ااخ ؽ اا حفع.
-

يحي ف
رايرـ

حءف اافجر

حفءءف جدد ءل اكف ف يطكعءف اا ؤخخ ال ءيوا كف ج ار ااءا وا ؿ

كقا ا ءيح اكف عاى اح لي رة فففالة ا ا ءود كاه ف جردات راء  .كفؿ ءذه

اا ؤشرات يلد

غكطا ك لكقات يلرقؿ اا حفع نع خاره اا راع اا حفع.

خاتمة:
اعي ار اا حان كاءدة جي لرا

اايااع ناا حان ااجزائرء فغءرءا ف

األقطار االاا ء عاشت يجارب يلددة نع

حؼ االدءد ف

راعايرا اا يفررة ع ااخاط كاااظاـ ااحافـ يفاات

اجاحات كا فاقات ياكع نرزت نع اراء اا طاؼ فخب ث ءف احرء اا حان نع ااجزائر ال

كءك اايلددء اإلعبل ء اايع يأثرت اا يغءرات االقي ادء كاالجي اعء كااخءاخء اايع عاءشيرا
ااجزائر اذ االخيوبلؿ كااى ءك اا ءذا ك قد ا ت ءذه اادراخ " اا غكطات اا راء كاالجي اعء
كاالقي ادء " ف اا حان نع ااجزائر فاات كال يزاؿ
حءث ء

حان رجاؿ اإلعبلـ

حان خاط ,كاءخت

ع اا حفع اخاط خءاخء  ,ا نء ا ء ص جاؿ ااخ لع اا

األ ءر ء ا ا غط ااخاط ااحاف

رم ءيلرض ءذا

ا ءاجر عارا لكقات خءاخء ك راء كحيى اايشرءلء .

ك لد يخاءط اا كل عاى ءـ اا لك ات اايع ءكاجررا اا حفع ثاال

عاى اا لكقات اايع يليرض حرء اا حان نع ااجزائر نأءـ ايءج
اا حفع نع اايافزءكف ااجزائرم ك خ ب ا ءلااءه ف

ارخيه اا راء ,كاافشؼ

رزت نع اااراء ءع ف

غكطات راء

ش

ء كقااكاء يلرقؿ

ارخيه اا حفء اإل ان إاى اا غكطات اايع يلير ه نع ؤخخيه اإلعبل ء

ا ءؤدم إاى

لؼ قدرايه ااذايء كطاقيه اإلاياجء كحيى يففءؾ نع عبلقيه ع ز بلله نع لض األحءاف.
إذف نط ءل اا ارخ اا حفء نع ااجزائر فثء انر ا ي وى رءكا نع األاظ

دكرءا يايج ج ا
ا

ف عكا ؿ يحد ف حرء اا حان اا فيك عا

 ,كي ثات اا لكقات ااش

اا ؤخخات اإلعبل ء
ف قااكف اإلعبلـ ال ء

ااخائدة كاايع

كاا حان ااخ لء اا

رء

ء نع اوص اا رة كعدـ يكنر اادكرات اايدرء ء كااير ات

ا اااخ إاى يأثءر اا لكقات ااوااكاء عاى اا حفءءف نرع فثءرة ء را
ف اا حفءءف ءـ حوكقرـ نع

ارخيرـ راء كحورـ نع ااك كؿ إاى

در اا ر ك ءاا ال خ ءؿ ارا خكل االعي اد عاى ففالات اا راء اا ي
526

كرنع خيكل

مجلة الدراسات االعالمية ،المركز الديمقراطي العربي برلين المانيا ،العدد السادس ،فبراير /شباط 9102

دائرا اا راع عف طرءؽ اادكارات اايفكءاء كااير ات اا يفررة كيذفءرءـ اا يكا ؿ االايزاـ اادق
كاا ك كعء كخائر قءـ را اا حان كحثرـ اادائـ عاى يجاكز عراقءؿ اايع يلير رـ ااذم
ءخيازـ يكانر ج ءع ااجركد.
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قضايا األقميات المسممة في اإلعالم البديل:
"الفيسبوك" ودوره في تغطية قضية مسممي بورما –ماي -2014
Muslim Minority Issues in Alternative Media:
Facebook and its role in covering the issue of the
–Muslims of Burma - May 2014

أ ،يحياوي مباركة  :باحثة دكتوراه في عموم االعالم واالتصال  ،المدرسة
الوطنية العميا لمصحافة وعموم االعالم.
أستاذة مؤقتة بجامعة الجزائر03

الممخص:
يردؼ ءذه ااكرق ااى اايلرؼ عاى دكر ش فات اايكا ؿ االجي اعع ك فرا إعبلـ دءؿ نع يغطء ق اءا األقاءات
اا خا

ع ر االااـ

ك اافئات االرقء اا ر ش إعبل ءا كيخاءط اا كل عاى اكعء ك دال اايغطء نع شورا

االني ار ع ف بلؿ دراخ عءا
اايحاءاع كاالخيلاا

أداة يحاءؿ اا

ف

فحات كقع "اافءخ كؾ" كارذا ااغرض يـ االعي اد عاى اا ارج ااك فع

كف كيط ءورا عاى عءا ق دء

ف اا اشكرات اا يارة ف

فحيع كقع

اايكا ؿ االجي اعع "اافءخ كؾ" اا ايواة اادراخ كاايحاءؿ.
الكممات المفتاحية :التغطية ،شبكات التواصل االجتماعي ،الفيسبوك ،اإلعالم الجديد ،األقميات المسممة
Abstract:
This paper aims at identifying the role of social networks as an alternative media in
covering the issues of Muslim minorities across the world or marginalized ethnic groups
in the media and highlighting the quality and performance of coverage in their virtual
area through studying a sample of the pages of Facebook. The analytical descriptive
approach and the use of the content analysis tool and its application to the sample of the
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"selected publications selected from the page of social networking site "Facebook
selected for study and analysis.
Keywords: coverage, social networks, Facebook, new media, Muslim minorities

مقدمة:
افؿ ع ر

طاب االكا

طاب ك طاب ع راا ءك

ااذم ءكظؼ يواءات اا لاك ايء

كاالي االت نع إرخال اا فاءءـ كاألطر اااظرء اايع ءريفز عاءرا ءذا اا طاب كيلي ر ش ف
اإلايرات ااكخط اا لاك ايع كااثوانع اا بلئـ اا ك كح اا ءذه األطر كاا فاءءـ اايع جالت را
االكا

نود دت ءذه ااش ف اادكاء إاى إاغال حدكد ااز اف كاا فاف كقر ت ءف اا شر ك

حت

اانذة فيكح عاى االااـ كيزداد ء ء اإلايرات عاى اا خيكل اادكاع ع ياكع اخيل االيرا كازدءاد
عدد اا خي د ءف ارا كال ياح ر ء ء االايرات نع جاؿ ي ادؿ اا لاك ات نرع يؤدم ااءكـ
دكا ار خءاخء كاجي اعء كاقي ادء كعا ء كثوانء ءا

جدا.

كاود دل ك كع احيفار طراؼ لءا (ااحفك ات رجاؿ األع اؿ )..اكخائؿ االعبلـ نع لض
دكؿ االااـ إاى اؽ اكع ف ااف ت كااورر ااافخع ادل كاطاع ياؾ اادكؿ ااذءف ءلءشكف ظركنا
يردء

كال ءجدكف جاالت ككخائؿ اايافءس كاايركءح كاايل ءر ااوؿ ااكاقع ااحوءوع ألك اعرـ كءك

األ ر ااذم جلارـ ءو اكف عاى اايط ءوات ااجدءدة اايع نرزيرا ش ف األايرات كاخي دا را فكخائؿ
دءا ااكخائؿ اايواءدء ااخائدة
اا ارجع حكؿ

ف جؿ اايل ءر حرء عف ك اعرـ كاوؿ رائرـ ك لااايرـ االااـ

ياؼ ااو اءا اايع يشغاكءـ ر ا فاات ط ءليرا ك ف ءاا ظررت كاقع اايكا ؿ

االجي اعع اايع حدثت يطك ار ف ء ار اءس نوط نع يارءت اإلعبلـ كاا ا نع حءاة األنراد عاى
اا خيكل ااش

شفا عاا ا اني ار ءا ءفيح اا جاؿ عاى

ع كاالجي اعع كااخءاخع

راعءه اؤلنراد

كاايج لات كااياظء ات

ياؼ اكاعرا إل دال آرائرـ ك كاقفرـ نع ااو اءا كاا ك كعات اايع

ير رـ حرء غءر خ كق ػ

ءذه اا ءزات ااجدءدة اايع يكنرءا ءذه اا كاقع دنلت اا ري ءف ااشأف
عاى

ااوك ع ك اال لض ااشلكب اا غاك

رءا ا

كاالاي ال كاايع يشفؿ نع اافثءر ف األحءاف قاءات ر ش
ااكخائؿ االعبل ء اايواءدء

ياؾ اايع ي طرد اخـ اادءف كاالرؽ
اليفاد

ارءـ ي ؿ إاى االااـ ع ر

إاى جلؿ ش فات اايكا ؿ االجي اعع ا ار إعبل ءا دءبل إلء اؿ

كيرـ اا ف كت ك لااايرـ اا و كرة
حؽ ياؾ األقاءات اا غاك

ا

كاا ر ش

نع ظؿ اإل طراد ااذم ي ارخه حفك ات ياؾ دكؿ
ايءج
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غءاب

ارءا عاى ااخاح

اإلعبل ء .

 .1مشكمة الدراسة وتساؤالتيا:
اود خاء ت اايطكرات اا يبلحو نع ش ف اإلايرات نع إءجاد شفؿ جدءد ف اإلعبلـ يلددت
ي اءفايه ك خ ءايه ادل اا ري ءف كاا ي ءف اإلعبل ءءف ااذءف طاوكا عاءه اإلعبلـ ااجدءد ك
اإلعبلـ اا دءؿ ااذم ءش ؿ ااش فات االجي اعء االني ار ء
اا يلددة ءذه ااش فات اا ا

كغءرءا

اايكا ؿ االجي اعع د ت ااظركر اذ اي ؼ اايخلاءات ااورف

االشرءف حءث اخي د ت نع اا داء اادردش كيفرءغ ااشحف االاطفء

ااا ج خرت نع شراءءف ياؾ ااش فات حءث
األد ء ك ااخءاخء

ارا كاخيور األ ر عاى ف

االااـ فف ال حر

كافف ء دك ف كج

حت ياؾ اا كاقع االجي اعء افثءر ف ش اب
يحخءف إءواع ااحءاة ااخءاخء

كاالجي اعء كاالقي ادء .

كا ا فاف اايراؾ خط حوكؽ اإلاخاف ألءداؼ خءاخء ا لض شلكب االااـ

ن بل عف ااظركؼ االجي اعء اا ل

ا

األقاءات ارا

اايع يلءشرا دنع ااااشطءف إاع اشر لاك ات ككثائؽ

ارخات اااظاـ كاخيوطاب ف ر عدد

يلزءز حوكؽ اإلاخاف ف

ف

ح ااش اب ءي اداكف كجرات اااظر ااثوانء ك

ص اي ادؿ رائرـ ف جؿ اا طاا

ك كر كنءدءك اف ح

ف األشفاؿ كاألاكاع

بلؿ ش ف االايرات

ا

فف ف اا ؤءدءف كذاؾ ف جؿ

ع ر كاقع اايكا ؿ االجي اعع اايع

حت ا ار اايل ءر عف ق اءا حوكؽ االاخاف كاا ر شءف خءاخءا كاعبل ءا اييحكؿ إاى ايدل

دء وراطع

فيكح  24خاع

اـ ااج ءع

شفا

ي ءءز كاجحاؼ ءف االرؽ ك اادءف ك اعيواد

ذاؾ ن ال إافيركاءا ء اك ف االخي داد ك م

ا ءلزز

د ااحؽ نع اإلعبلـ كاالي اؿ افئ

األقاءات اايع يلااع ا طرادا خءاخءا كحيى إعبل ءا ف ا ءك شأف قاء ااركءءاغا دكا
اايع

افيرا اظ

"ءءك اراءيس كيش" فأفثر قاء ا طرادا نع االااـ كاايع ال يفاد

كر ا
ارءا

ي ااا خ ب اايليءـ اإلعبل ع عاى ق ءيرـ كءك األ ر ااذم دنع أ حاب ااو ء كاا ري ءف
جاؿ حوكؽ اإلاخاف

اطاؽ كاخع

ف اي اذ كقع اافءخ كؾ كخءا اايلرءؼ رذه اافئ كاشر

ف بلؿ نيح

ارءا عاى

فحات يح ؿ عااكءف يلددة او ء كاحدة كءع ق ء ااركءءاغا ك

خا ك رفاف دكا كر ا ك ف ءاا اطرح االشفااء اايااء :
كيف غطت صفحتي "شبكة أخبار مسممي بورما أراكان" و"حممة نصرة ألىمنا في بورما"
الناشطتان عبر موقع الفيسبوك لقضية الروىينغا المسممة في دولة بورما؟
ومن خالل ىذه اإلشكالية نطرح التساؤالت التالية:
 .1فءؼ خاء ت

فحيع اافءخ كؾ حؿ اادراخ

ااركءءاغا دكا كر ا؟

نع يخاءط اا كل عاى ق ء

قاء

 .2اءع األدكات اإلعبل ء اا خيل ا
اا خا ءف نع كر ا؟

ف طرؼ

 .3اءع ط ءل اا طاب كاا كا ءع اايع رفزت عاءرا

فحيع اادراخ

فحيع اادراخ

بلؿ يااكارا او ء

اا ري ط األقاء اا خا

نع

كر ا

 - 2أىداف الدراسة :يخلى ءذه اادراخ إاى:
 -1لرن دكر ش فات اايكا ؿ االجي اعع ك فرا اعبلـ دءؿ نع اايلرءؼ و اءا االقاءات
اا خا

ارءا.

كيغطء

 -2اايلرؼ عاى اكعء كط ءل اايغطء اإلعبل ء اايع ء ارخرا ااااشطكف نع جاؿ ق اءا
.

األقاءات اا خا

 -3أىمية الدراسة:
يف ف ء ء اادراخ نع قكة ااو ء

ك كع اادراخ كحداثيرا

ا ءوي ع يخاءط اا كل عاءرا

كيكثءورا كنر را كاخي بلص ااايائج ارا كيا ع ء ء اادراخ ء ا نع يااكارا ا ك كع اإلعبلـ
كش فات اايكا ؿ االجي اعع اايع
كاا ر شءف

ا

حت يشفؿ

نع ظؿ ا ءلءشه االااـ ااءكـ ف

ا ار إعبل ءا االدءد

ف اا

طردءف

راعات يلددة ارا ا ءك قائـ عاى

خاس دءاع كعرقع.
-4مفاىيم ومصطمحات الدراسة:
-1التغطية :ءع ع اء ااح كؿ عاى اا ءااات كاايفا ءؿ اا ا
اا يلاو

ه نرع اإلحاط

حدث لءف كاا لاك ات

أخ ا ه ك فاف كقكعه ك خ ال اا شارفءف نءه كفءؼ ك يى كقع كغءر

ذاؾ ف اا لاك ات اايع يجلؿ ااحدث ء ياؾ وك ات اايع يجلاه

ااحا اااشر.1

-2االعالم الجديد :ءشءر اا فركـ إاى ااطرؽ ااجدءدة نع االي اؿ نع اا ءئ اارق ء

ا ءخ ح

اا ج كعات األ غر ف ااااس إ فااء االايوال كاايج ع عاى االايرات كي ادؿ اا لاك ات كءع
ءئ يخ ح اؤلنراد كاا ج كعات إخ اع

اإلعبلـ ااجدءد

كايرـ ك كات جي لايرـ إاى االااـ ج ع.2

طاح حدءث اااشأة ءخي دـ اادالا عاى اإلعبلـ ااش فع ااحع ااذم ءوكـ عاى

طكط االي اؿ كيلي د يط ءوايه عاى اإلايرات كاايفاكاكجءا اارق ء .

--3شبكات التواصل االجتماعي :كءلرنرا ح د عكاد أارا" يرفء

اجي اعء اافيركاء ييـ

ااعيرا ف نراد ك ج اعات ك ؤخخات كقد ي ؿ ءذه االبلقات ادرجات فثر ع وا فط ءل

ااك ع االجي اعع ك اا ليودات كااط و اايع ءاي ع ااءرا ااش ص.3

 1ابهٚق أثٛى٠ل ،آ اٌقجو اٌٖؾف ٟكهاٍخ ِمبهٔخ ،ػبٌُ اٌىزت ،2ٛ ،اٌمب٘وح255 ٓ ،1981 ،
 2ػجبً ِٖطفٕ ٝبكق ،ا٦ػ َ٩اٌغل٠ل :اٌّفب٘ ،ُ١اٌٍٛبئً ٚاٌزطج١مبد ،كاه اٌْوٚق ،1ٛ ،ا٤هكْ32 ،31 : ٓ،ٓ ،2008 ،
 3ىا٘ ٟها ،ٟٙاٍزقلاَ ِٛالغ اٌزٛإً ا٦عزّبػ ٟا ٟاٌؼبٌُ اٌؼوثِ ،ٟغٍخ اٌزوث١خ ،اٌؼلك .23 ٓ ،2003 ،26

ش فات اايكا ؿ اإلجي اعع ءع ش فات اجي اعء يفاعاء ييءح اايكا ؿ ا خي د ءرا نع م كقت

ءشالكف كنع م فاف ف االااـ كافيخ ت اخ را االجي اعع اي

ح كخءا يل ءرء كاحيجاجء

ك رز ءذه ااش فات ءع)اافءخ كؾ/يكءير/كااءكيءكب (.
-4الفيسبوك  :ءك ش ف اجي اعء اخيأثرت و كؿ كيجاكب ف ءر ف ااااس

ك ا ف ااش اب

نع ج ءع احال االااـ .1كءلد كقع اافءخ كؾ كاحد ف شرر اا كاقع عاى ااش ف االاا ء
اايكا ؿ اإلجي اعع ك

االااـ.

كرائد

ح كقع اافءخ كؾ ااءكـ ا ر اني ار ع اايل ءر االدءد ف ااش اب ع ر

-5األقميات  :يلرءؼ اااجا اافرعء احوكؽ اإلاخاف اايا ل اؤل ـ اا يحدة األقاء أارا "ج اعات
يكطا نع جي ع ييج ع يوااءد ا

ائص إثاء ك دءاء ك اغكء

ك

لءا

ي ياؼ شفؿ

كا ح عف ياؾ اا كجكدة ادل وء ااخفاف نع جي ع ا كيرغب نع دكاـ اا حانظ عاءرا " كنع

االااـ يكجد ث ااء آالؼ قاء » إثاء عرقء « ك  7600اغ .2
أوال -اإلطار النظري:
 -1االقمية المسممة في بورما وأىم مشكالتيا:
ءيلرض خا ك ااركءءاغا 3نع كر ا إاى

اكؼ عدءدة ف اال طراد كفاات ك اع اا خا ءف

نع اا بلد قد يدءكرت اذ االاوبلب االخفرم ااذم قاده ااجاراؿ "اع كءف" عاـ 1962ـ حءث
ايجرت اادكا

اذ ذاؾ ااحءف إاى طرد اا خا ءف ف ااكظائؼ ااحفك ء كااجءش كقد قا ت

ااخاطات نع كر ا بلؿ ااخ لءاءات كااث ااءاءات طرد ئات اآلالؼ ف خا ع ااركءءاغا إاى
" اجبلدءش" اا جاكرة كذاؾ ردؼ يكطءف طائف اا اغ اا كذء كيط ءؽ خءاخ " كر ا اا كذءءف"
كذاؾ خحب اا طاقات ااكطاء

ف ااوك ءات اايع ال يدءف اا كذء ك اايااع جلارـ جااب وء ءف

دكف ءكء ءجب طردءـ ف اا بلد ك ف ف ر ءذه ااوك ءات قك ء ااركءءاجءا اا خا

إذ يـ

اعي ارءـ جااب قد كا إاى اا اد ثاال االخيل ار طرءو غءر شرعء .4كنع اراء خ ي ر 2012نع
"خءيكم" عود ؤي ر عاـ اطائف اا ار ءف االرقء اا ااكئ اؤلقاءات
ء دؽ عاى شارءع ااوكااءف اايع يدعـ يشفءؿ ءاءشءات حاء

اغ

خاح

ثاكءا ءااا رخ ءا قك ءا

كيلزءز قكااءف اا كاطا

كازاا قرل ااركءءاغا كيشرءدءـ إاى ارج كر ا.
 -كف

رز اا شافؿ اايع يلااع ارا االقاءات اا خا

نع كر ا :إاغال جاخء اا خا ءف

ااركءاغءءف إذ ف ااخاط يليود ف اا خا ءف اءخكا ف كاطاع كر ا األ اءءف ك اايااع الحؽ ارـ
 1ػجبً ِٖطفٕ ٝبكق،ا٦ػ َ٩اٌغل٠ل -كهاٍخ اِ ٟلافٍٗ إٌظو٠خ ٚفٖبئٖٗ اٌؼبِخ ،اٌجٛاثخ اٌؼوث١خ ٌؼٍ َٛا٨ػٚ َ٩ا٨رٖبي09 ٓ ،2011 ،
ِ 2ؾّل ِٛه ،ٚاٍزقلاَ ا٤لٍ١بد ا ٟاٌٖواع ِغ اٌؼبٌُ ا ،ِٟ٩ٍ٦اٌزمو٠و اٍ٦زوارغ ٟاٌواثغِ ،غٍخ اٌج١بْ.306 ٓ ،2010 ،
3وٍّخ اٌو٘ٚبٔظ (اٌو١ٕ٘ٚغ١ب)ِ ٟ٘ٚ :ؤفٛمح ِٓ (ه٘ٚبٔظ) ا( ٚهّٚبٔظ) ا( ٚهٚأظ)  ٛ٘ٚا ٍُ٨اٌمل٤ ُ٠هوبْ َ٠ٚزقلَ ٌٍلٌ٨خ ػٍ ٝاٌٍَّّ ٓ١اٌّٛآ١ٕٛ
ا ٓ١١ٍٕ٨ا ٟالٍ ُ١أهوبْ اٌّزٛاعل ثلٌٚخ ثٛهِب أ١ِ ٚبّٔبه ؽبٌ١ب ُ٘ٚ ،ػول١خ ِٓ ػول١بد ماد اٌلٌٚخ ٠زؼوٙ٩ٌ ْٛٙطٙبك ٚاٌزٖف١خ ِٓ لجً اٌٍَطبد
اٌؾبوّخ ثٙلف رٖف١ز ُٙثؾغخ أِٔٙ ُٙبعوَٛ١ٌ ٚ ٓ٠ا ِٛا ٓ١ٕٛإٍٔٓ١١
 4أثِ ٟؼبم أؽّل ػجل اٌوؽّٓ ٍَِّٛ ،أهوبْ ٍٚز ْٛػبِب ِٓ اٙ٦طٙبك13 ٓ ،2012 ،2ٛ ،

عاى ر را ك اايجاس جاخء اا اد ا ان إاى اإل بلل اإلج ارم ف ار ءرـ ك اازارـ

كيرجءرءـ نع ااشيال

ا نود ارـ اافثءر اظ ار اؤل راض كاألك ئ كاا رد ااوارص كااجكع ف ا ي ت

ادرة اا يافات اإلخبل ء ك اع اا خا ءف ف دال اا اكات كاقا

شلائرءـ اايل دء

كااي ءءؽ
ارخ

عاى حرء خفرءـ كاالايواؿ دا ؿ اا بلد ك ارجرا نع حكاارـ اا لءشء ك الرـ فذاؾ ف

ء حوكؽ داء ك دءاء نع كر ا ادرج اه ءحظر عاءرـ ف ءيوادكا م ا ب خءاخع ءذا إاى
جااب إاغال اادراخات اإلخبل ء

اا دارس كااجا لات ااحفك ء .1

ف اافاءات اااظرء كرنض حفك

كر ا د كؿ اال اا خا ءف

 -2اإلعالم والفيسبوك و مسألة التعبير عن قضية مسممي الروىنيغا في بورما:
رغـ شاع اا كر اايع ي ااا عف خا ع كر ا ع ر اا كاقع االجي اعء
اؤلقاء اا خا

ف يافءؿ ك قيؿ ك حرؽ

اا ي رفزة نع إقاءـ رافاف غرب ج ركرء ايحاد اا ءاا ار ( كر ا) غءر ف ذاؾ ء وى

اابلحدث كخط يجاءؿ اإلعبلـ االر ع كاادكاع ا ا ءحدث

ف ي فءات جخدء

اا خا ءف

ااركءاجءءف عاى ءد اا كذءءف اا اغ كنع ءذا اإلطار ءوكؿ ااخءدعطا اهلل اكر اإلخبلـ " أف كخائؿ
اإلعبلـ االر ء كاادكاء

و رة جدا يجاه ق ء

خا ع كر ا ااركءءاغءا ا

وا ؿ حجـ اا أخاة

كاا لاااة اا كجكدة عاى رض ااكاقع نرااؾ قيؿ ج اعع ح ؿ كاعيواالت يلخفء ج اعء
يريفب كقيؿ عاى ااركء

كاغي اب اااخال كاغبلؽ اا خاجد كاا دارس كا طراد كظاـ ك ع

ذاؾ اايغطء ال ييجاكز اشر
اإلعبلـ االاا ء كاالر ء

ار يفرق عف ااو ء اذ فاف ف اا فيرض ف يكند كخائؿ

لثات إاى كر ا كيخي دـ افكذءا كا فااايرا إلعطال ااو ء حورا ف

اايغطء كاوؿ ااكقائع ااحوءوء كاا كثو االااـ".2

ك ف جريه ءرل األخياذ االءد زغبل ع ف خ ب اايجاءؿ اإلعبل ع او ء اا خا ءف نع كر ا ءك
ف ءؤالل اادرج االكاى ءشفاكف قاء
اإلخبل ء

ف جر ك ف جر

دل ااى اوص ا ءب ءذه اافئ

ف اايغطء

رل

لدءـ عف اا اطو االر ء

اإلعبل ء

نلا ؿ ااورب

) )proximitéءيحفـ نع اايغطء نفا ا فاات اا اطو لءدة فا ا فاف االءي اـ را قؿ

La

شء ار إاى

ف اايكازاات ااف رل يد ؿ نع ءذا اإلطار ن كر ا اد ال الرؼ عاه اافثءر كال الرؼ عدد األقاءات

نءه ءذا خ ب

ر ءيرؾ األ ر ءا شع

ا اااخ

اكخائؿ االعبلـ ااغر ء نرك ءوكؿ ارا يرء ف

عاى األجادة كيرفز عاى ااو اءا اايع يرـ كي دـ اداارا األ اء كاذا ح ؿ كاءي ت و اءا ف
ءذا اااكع ثؿ ق ء "ااشءشاف" نرع ف جؿ اايحرءض عاى اادكؿ اا اانخ ارا ك
1

جدم داغر اا حان االر ء كق اءا األقاءات كااجااءات اإلخبل ء نع االااـ اا في اال رء اااشر كاايكزءع ط 1اا ا كرة  2009ص-ص:

.336-333
2

ف عا

وا ا

ع ااخءد عطا اهلل اكر االخبلـ رئءس كفاا ا ال ااركءاجءا ع ر كقع اافءخ كؾ ءكـ  2014-08-25 :نع ااخاع 17.00:

ء فف ااوكؿ ف ق ء اا خا ءف نع كر ا اـ ياؿ ا ء را ف االعبلـ خ ب ف ءااؾ ءء ا
كخءطرة عاى كخائؿ االعبلـ اايع

حت ي دـ اا

ااح اا ا

ك ا عاد ا ءيلاؽ األ ر

ك

اا خا ءف كاإلخبلـ ااذم ءلي ره ااغرب كفر ااج اعات اا يطرن نع إطار ا ءخ ى ػ "إخبلـ

نك ءا".1نفع ااكقت ااذم غفات نءه كخائؿ اإلعبلـ االر ء كاإلخبل ء اإلشارة إاى اا جازر كاا ذا ح
اايع يحدث

د خا ع كر ا قاـ عدد ف ءر ف ااش اب إاشال ئات اا فحات كاا ج كعات

عاى ااػ "نءخ كؾ" ا اا ريرـ

د االدكاف عاءرـ كءاا ءوكؿ األخياذ اارادم فافااع ف ا ءحدث نع

كر ا ءد ؿ نع إطار اا راع ااثوانع ءف األدءاف كءذا اءفخر

ت اا جي ع اادكاع عف ا

ءحدث نع كر ا ف يجاكزات اابلاخااء نع حؽ خا ع ااركءءاجءا كنع ظؿ ءذا اا

ت اا ط ؽ

ااذم يرء ف عاءه قكل غر ء

لادء ائلخبلـ كاا خا ءف كجد نراد يلاطفءف ع خا ع ااركءءاغا

اافءخ كؾ ف بلذ إافيركاع

ب اايحخءس كاايادءد كاايل ئ افؿ ااشلكب االااـ حكؿ اا جازر

اا ريف

نع حؽ خا ع ااركءءاغا ك حاكا دنع حفك ايرـ إاى اايحرؾ ااخرءع نع إطار األ ـ

اا يحدة ك اظ ات اا جي ع اادكاع ف جؿ كقؼ اايجاكزات اا ار  .2كءذا ا ذءب إاءه ااااشط

اإلعبل ع اا كر ع عطا اهلل اكر االخبلـ ااوكؿ ":اه اكال يرءأ اااشطال ااركءاجءءف ش فات اايكا ؿ
االجي اعع ا ا يلرؼ االااـ عاى جكااب ف ءرة ف اا أخاة كا ا اخيطلاا إ راج اا كر ك
األ ار كركاءات شركد االءاف ف رض ااكاقع".
اإلجراءات المنيجية لمدراسة:
 -1منيج الدراسة :اعي دت اادراخ عاىاا ارج ااك فع اايحاءاع ااذم ءك" جرد عا ع اظـ
ءخاعد عاى ك ؼ ااظاءرة كااح كؿ عاى ءااات ك لاك ات عف ااظاءرة ك ج كع ااظكاءر
كيودءـ

كرة كاقلء ك قرب اءفكف ف ااكاقلء عف ااظاءر .3

 -2مجتمع الدراسة وعينتيا :ءيفكف جي ع دراخياا ف ج ءع اا فحات اايع ياشط ع ر كقع
اافءخ كؾ نع يغطء

ار قاء ااركءءاغا اا خا

اا يكاجدة دكا كر ا.

عينة الدراسة :اظ ار الدـ قدرياا عاى يحاءؿ ج ءع اا فحات نود يـ اااجكل إاى اخي داـ االءا
ااو دء كءع " االءا اايع ءلي د اا احث نع ا يءارءا ف كحدات لءا العيواده أارا ي ثؿ
اا جي ع األ اع.4كعءا دراخياا يي ثؿ نع
لد اا راق

1
2
3
4

رز اا فحات ااااشط نع ق ء

خا ع كر ا كذاؾ

حءث يـ ا يءار اا فحات األفثر اشاطا كيحدءثا ا كادءا اإلعبل ء

وا ا

ع اادفيكر االءد زغبل ع خياذ فاء االعبلـ كاالي اؿ جا ل ااجزائر  03ءكـ 2014-06-02 :نع ااخاع 11.00 :

وا ا

ع االخياذ اارادم فافااع فادء ع ك حاؿ خءاخع ءكـ 2014-04-27 :نع ااخاع 10.00 :

عا ر إ راءءـ قادءجاع اا حث االا ع نع اا حاق كاإلعبلـ دار اا ءخرة اااشر كاايكزءع ط 2015 1ص 103-102
ع د اافرءـ ا ار اا حث االا ع اا ااءج كاايط ءوات جا ل جءراف اا ا

ط 1االراؽ  2012ص 362

كاايع يي ءز

ل كء ف ءرة ف ق ؿ اا خي د ءف كفذا اشاطرا اادائـ كاا يكا ؿ اا رة ااو ء كاايلرءؼ را

كاايفاعؿ ااف ءر اا خي د ءف يجاه اا
كءيلاؽ األ ر

فحيع":ش ف

ا ءف كاا حيكءات اايع يوكـ اشرءا.

ار خا ع كر ا رافاف" كاايع يلي ر ثا

إاشائرا ااشطكف حوكقءكف كر اكءكف ءوء كف نع اا اف االر ء ااخلكدء

فح رخ ء  ،قاـ

ك فح " ح ا ا رة
ر كقد

ألءااا نع كر ا  "Burma Victory0اايع قاـ إاشائرا ش اص عادءكف ف دكا

قا ت إدارة اافءخ كؾ غاورا االدءد ف اا رات اظ ار ااشاطرا ااكاخع اا رة ااو ء كاايلرءؼ را
إ ان إاى اال كء ااف ءرة اايع يي ءز را.
خءيـ ا يءار ج ءع اا كاد اا اشكرة نع فبل اا فحيءف بلؿ شرر ام 2014كاود اغت عدد اا كاد
اا اشكرة نع

فح "ش ف

ار خا ع كر ا رفاف" بلؿ ءذه اافيرة  47اشك ار ارا ا ءك

ا

اشكر نع شفؿ ا كـ اا كر ك ارا نع شفؿ ركا ط يشل ء ك ارا اءك اشكر شفؿ افرد

اشكر نع
ا
فح " ح ا ا رة ألءااا نع كر ا " "Burma Victory0ناود اغ عدد ااشءرءا 81
غا را

كر لاؽ عاءرا.

 -3أدوات الدراسة :اود اعي داا نع خءاؽ ءذه اادراخ عاى دكات حثء عادة ا ءيـ يكظءفرا نع
ءذا اااكع ف اادراخات اا ءدااء غء ااح كؿ عاى اا ءااات كءع يحاءؿ اا حيكل كاا وا ا .
 -1تحميل المحتوى :حءث اخي د اا ءذه األداة ايحاءؿ اارخائؿ كاا

ا ءف اايع يشرؼ عاى ثرا

كاشرءا اا فحات حؿ اادراخ كاايع اا رطت نءرا اا احث ايح ءؿ ف ر قدر

فف ف

اا لاك ات كاا ءااات كارذا ااغرض اخي د اا اافئات ااشفاء اايااء  :نئ االاا ر اايفاعاء
ااكخائط اا يلددة نئ اكع اا كرة نئ األشفاؿ اا حفء  .ا نئات اا
نئ اا ك كع نئ األءداؼ نئ

اا طاب نئ ااج ركر اا خيردؼ.

 -2المقابمة :كقد ق اا االخيلاا

در اا لاك

خااءب اإلقااع نئ

فا

اا وا ا فأداة ثااكء

كف نود اشي ات عاى:

نئ اإليجاه نئ ط ءل

ف جؿ ااح كؿ عاى لاك ات

فثر حكؿ ااوائ ءف اا فحات كفذاؾ اايل ؽ نع نرـ اا ك كع ف بلؿ كجر اظر األ

 -4عرض وتحميل نتائج الدراسة ومناقشتيا:

ءيااكؿ ءذا ااجزل ايائج اادراخ اايحاءاء اايع ءف ءدءاا كيي
فحيع اافءخ كؾ حؿ اادراخ  -ش ف

نئ

ائءف.

ف اايلرؼ عاى فءفء يغطء فؿ ف

ار خا ع كر ا رافاف ك ح ا ا رة ألءااا نع كر ا

" -Burma Victory0او ء اا خا ءف نع كر ا ف بلؿ اكاع اا ك كعات كي اءؼ ااو اءا
اايع اءي ت را كايجاه ياؾ اا فحات نع لااج

حداث االعيدال عاى اا خا ءف نع كر ا

كاا

ار خا ع ااركءءاغا إاى جااب دراخ

ادر اايع اعي دت عاءرا نع ااح كؿ عاى

كيحاءؿ ا اط األشفاؿ اايفاعاء اايع اخي د يرا فبل اا فحيءف نع يغطء ياؾ األحداث.
السمات العامة لممحتوى (ماذا قيل؟) :
جدول(  )1التك اررات والنسب المئوية لفئة الموضوع تبعا لكل صفحة :
صفحة شبكة أخبار مسلمً بورما
أراكان
%
ك

المواضٌع

معاناة المسلمٌن من قتل وسجن وإغتصاب
وتهمٌش علً أٌدي السلطة البوذٌة
معاناة الالجئٌن والنازحٌن الروهنجٌن فً الدول
المستضٌفة
أحوال طالب العلم الروهنجٌٌن فً الخارج
الوفود االجنبٌة التً تزور اقلٌم أراكان
التعرٌف بالقضٌة من خالل الحوارات التلفزٌونٌة
مواضٌع متنوعة
المجموع

صفحة حملة نصرة الهلنا فً بورما
burmavictory
%
ك

36
13

%46,75
%16,88

69
3

%95,83
%4,16

7
7
7
7
77

%9,09
%9,09
%9,09
%9,09
%100

0
0
0
0
72

%0
%0
%0
%0
%100

ءي ح ف ااجدكؿ عبله ف ك كع " لاااة اا خا ءف ف قيؿ خجف إغي اب كير ءش عاى
ءدم ااخاط اا كذء " جال نع اا ري

( )36ك اخ

(  )%46,75نع

( )%95,83نع
إذا ءي ح ف

األكاى نع فبل ف اا فحيءف ف حءث اايفرار ااذم اغ
ار خا ع كر ا رفاف ك اغ ( )69اخ

فح ش ف

فح ح ا ا رة ألءااا نع كر ا.
فحيع اادراخ اءي ت يغطء

ار لاااة اا خا ءف ااركءاغءءف ف قيؿ كخجف

كاغي اب كير ءش عاع ءدم ااخاط اا كذء ك لاااة اابلجئءف كاااازحءف ف ااركءاغءءف نع
بلؿ يغطءير ا اعي ار ف ياؾ

اادكؿ اا خي ءف ف كا ءع رئءخء رفزت عاءرا اا فحيءف

اا كا ءع يشفؿ رز ااو اءا اايع يي حكر عاءرا لاااة األقاء اا خا
اال يبلؼ نع اايرفءز عاى يغطء ءذه األ ار يفاكي
شف

ءف

نع كر ا كفاات اخ

فحيع اادراخ

ار خا ع كر ا فاات يغطع إاى جااب ءذه اا كا ءع

ار

اعي ار ف

فح

رل ييلاؽ رذه األقاء

ف ك كع حكاؿ طبلب االاـ ااركءاغءءف نع اا ارج كااكنكد األجا ء اايع يزكر إقاءـ رافاف
اايلرءؼ ااو ء
ءاا ار

ف بلؿ ااحكارات اايافزءكاء

ك كا ءع ياكع

يلاو أ ار يفرق عف دكا

كءذا ءرجع األخاس ااى يكجه اا فح اإلعبل ع ااذم ءدءرءا ش اص حيرنءف نع

حءف رفزت

فح ح ا ا رة ألءااا نع كر ا عاى ك كع اا لاااة دكف غءره ف اا كا ءع

اعي ار ف يكجه اا فح

ءغاب عاءه اايكجه اإلاخااع

نأ حاب اا فح ءـ نراد عادءءف

ءدنرـ ا رة ااو ء كااحشد اإلافيركاع ارا .
جدول ( )2يبين أىداف صفحتي الدراسة خالل تغطيتيما لقضية المسممين في بورما
األهداف

صفحة شبكة أخبار مسلمً بورما

صفحة حملة نصرة ألهلنا فً بورما

تعرٌف الناس بقضٌة المسلمٌن الروهنجٌٌن
فً بورما
اإلعالم بواقع ومعاناة الروهنجٌٌن داخل
وخارج بورما
كسب وحشد التؤٌٌد لقضٌة المسلمٌن فً
بورما
المجموع

أراكان
ك

%

burmavictory
ك

%

14
52

%12,06
%44,12

19
38

%20,21
%40,42

50

%43,10

37

%39,36

116

%100

72

%100

ءظرر ف ااجدكؿ عبله ف ءدؼ "اإلعبلـ كاقع ك لاااة ااركءاجءءف دا ؿ ك ارج كر ا" احيؿ
اا ري

األكاى ف حءث اايفرار ااذم اغ ( )52ك اخ

خا ع كر ا كءك افس اايريءب ااذم اجده نع

( )%44,12نع

فح ش ف

ار

فح ح ا ا رة ألءااا نع كر ا يفرار ()38

ك اخ (.)%40,42
نود شفؿ اإلعبلـ كاقع ااركءاغءءف ااردؼ اارئءخع ا فحيع اادراخ كافف اخ
اطاؽ اء اؿ

كت األقاء اا خا

اا

طردة نع كر ا اا غء

يفاكي

كذاؾ ف

إعبل ءا خكال نع اإلعبلـ

اا حاع اا كر ع ك االر ع ك اادكاع ك فذا يجخءدا احورـ نع اإلعبلـ ف بلؿ يكنءر ن الات
فحيع اادراخ عاى ءدؼ "

إعبل ء يل ر عف كاقلرـ اا لاش إاى جااب ءذا ااردؼ رفزت
فخب اايأءءد او ء اا خا ءف نع كر ا" فردؼ رئءخع ثااع ك اخ
االايفاؼ حكؿ ءذه ااو ء كااوءاـ يحرفات شل ء ران
ءذه األقاء
لءف

ف ا ي ات

بلؿ نيرة اادراخ

رزت األحداث اا يلاو

يفاكي

كذاؾ ف جؿ

ابلايرافات اإلاخااء اايع ييلرض ارا

فحيع اادراخ ءدؼ اايلرءؼ و ء اا خا ءف نع كر ا كافف اخ

ح ثااكءا لد ركر نيرة ف ااز ف اذ ف

اعي ار ف ءذا ااردؼ

رذه األقاء ااى ااخطح ف جدءد ءف فاات ااو ء غءر لركن ادل

ااج ءع كفاف ف اا ركرم اايلرءؼ رذه األقاء ك فاف يكاجدءا ا
اخي داـ ءذا ااردؼ فيذفءر

افء ءذه األقاء اا

بلؿ نيرة اادراخ نود

طردة.

جدول ( )3يبين وسائل االقناع المتبعة في تغطية قضية المسممين في بورما
صفحة شبكة أخبار مسلمً بورما
أراكان
%
ك

وسائل االقناع
االستشهاد بالوقائع واألحداث من خالل
الصور والفٌدٌوهات
استخدام األرقام واالحصائٌات
استخدام البالغة والوصف
المجموع

%54
%34
%12
%100

27
17
6
50

صفحة حملة نصرة ألهلنا فً بورما
burmavictory
%
ك
44
2
39
85

%51,76
%2,35
%45,88
%100

ءك ح ااجدكؿ ( )3ف خاكب "االخيشراد ااكقائع كاألحداث ف بلؿ اا كر كاافءدءكءات" احيؿ
اا ري األ كاى نع فبل
( )27ك اخ
(.)%51,76

فحيع اادراخ

اذ اغ يف ارره نع

( )%54نء ا اغ يف ارره نع

فح ش ف

ار خا ع كر ا رافاف

فح ح ا ا رة الءااا نع كر ا ( )44ك اخ

كقد جال االعي اد عاى ءذا األخاكب اظ ار اؤلخ اب اايااء :
ركرة دعـ األ ار كاايوارءر كاا ءااات شكاءد (
نع كر ا

اا خا

كر نءدءكءات) داع

ا ا ءح ؿ اؤلقاء

ا جلؿ االعي اد عاءرا ف ءر نع غااب اايغطء  .فاف اءي اـ

ا رة ألءااا نع كر ا رذا األخاكب فثر ف
ال يبلؼ ط ءل كيكجه ك طاب فؿ ف
عاى ءذا ااجااب اعي ار ارا

فح ش ف

فحيع اادراخ

فح ح ا
اظ ار

ار خا ع كر ا رافاف

كءذا اءفخر اعي اد اا فح األكاى

فح غءر رخ ء كال يرفز عاى اا طاب اإلعبل ع نرع يرفز
ادر اايع يلي د عاءرا

عاى اا كرة ف ادة كاء الالداـ يكنرءا عاى األ ار اظ ار ا حدكدء اا

عفس اا فح ااثااء اايع ياكع نع كادءا ءف األ ار كاا كر ف ا ءي ف ف بلؿ كخائؿ
اإلقااع اا خي د

ف

ار خا ع كر ا فاات فثر ك كعء

فح ش ف

ف اا فح

األ رل إذ اعي دت عاى خاكب األرقاـ كاإلح ائءات كاإلخيشراد ااكقائع كاألحداث ف بلؿ
اا كر كاافءدءكءات فثر ف اخي داـ اا بلغ كااك ؼ ااذم اخي د يه نع لض اا كاقؼ نع
فح ح ا ا رة ألءااا نع كر ا ءغاب عاءرا ااطا ع ااذايع اذ ءوؿ اعي ادءا عاى األخااءب

حءف

اإلح ائء كءفثر نءرا خاكب اا بلغ كااك ؼ.
جدول ( )4يبين مصادر أخبار وموضوعات المعالجة من طرف صفحتي الدراسة
صفحة شبكة أخبار مسلمً بورما
أراكان
%
ك
31
%34,83

المصادر

المصادر الصحفٌة

الصحف

المصادر
األولٌة

المراسل

شاهد عٌان
شخصٌات رسمٌة
منظمات حقوق االنسان

الوكاالت
المحلٌة البورمٌة
االجنبٌة
العربٌة

بدون ذكر المصدر
المجموع

ءك ح ااجدكؿ عبله ف
اا

ادر ا ءف

فح ش ف

ادر كاء ك

اا حفء ف ر فثءر ف اا

%1,12
%10,11

1
9

صفحة حملة نصرة ألهلنا فً بورما
burmavictory
%
ك
0

%0

8
0

%80
%0

0
0
0

%0
%0
%0
%0
%0

20
8
1
7
12

%22,47
%8,98
1,12%
7,86%
%22,47

0

%20
%100

0
89

0
%100

2
10

ار خا ع كر ا رافاف ظررت را كاد إ ارء
ادر

ادر األكاء .

حفء

حءث فاات اخ

االعي اد عاى اا

يلددة
ادر

إذ اجد ف غا ء اا كاد اا حفء اا اشكرة
خؤكاع اا فح اري اطا

اا راخاءف نع دكا
رافاف ا

اش ار ااو ء

درءا اا راخؿ اا حفع كءرجع ذاؾ إاى اري اط

اعي ارءـ اال اا اطو

كادءرـ عبلقات ع االدءد ف

كر ا ااذءف ءو كف يزكءدءـ آ ر األ ار عاى

خيكل اادكا

كاقاءـ

نع ظؿ عدـ ي فف ءا ف كخائؿ اإلعبلـ اايداب حد راخاءرا إاى اا اطو اظ ار

ا لك ااياوؿ ءف احال االقاءـ ايءج اارقا

ءاا ار عاى كخائؿ االعبلـ

اايع يفر را دكا

االجا ء  .نء ا ءيلاؽ اا حؼ نود اعي دت اا فح عاى اا حؼ األجا ء فثر ف اا حؼ
االر ء ك اا حؼ اا حاء اا كر ء

اعي ار ف اا حؼ اا حاء ال يوكـ اوؿ

حكؿ األك اع ااحوءوء اؤلقاء اا خا

نع اادكا ايءج اارقا اايع يفر را اادكا

اا حؼ االر ء نرع قؿ ا ييااكؿ ااو ء
كص دكا

ياكع

ءا ا يوكـ اا حؼ األجا ء

ءاا ار كق ء األقاء اا خا

ار ك كعء

اشر

ا

كص

ار ك واالت

ءااؾ ف اطاؽ اادناع عف حوكؽ

اإلاخاف.
جدول ( )5يبين طبيعة الخطاب المستخدم من قبل صفحتي الدراسة خالل تغطيتيما لقضية الروىينغا
فئة لغة الخطاب

صفحة شبكة أخبار مسلمً بورما
أراكان
%
ك
80.39%
82

خطاب سٌاسً
خطاب دٌنً
خطاب إنسانً
المجموع

11
2
7
102

خطاب إعالمً

10.74%
1.96%
6.86%
%100

ابلحظ ف بلؿ ااجدكؿ ف اغ اا طاب ااطاغء عاى

صفحة حملة نصرة ألهلنا فً بورما
burmavictory
%
ك
13.75%
11
2
22
45
80

فح ش ف

2.5%
27.5%
56.25%
%100

ار خا ع كر اءع اغ

اا طاب اإلعبل ع اايع احيات اا ري األكاى يفرار اغ ( )82ك اخ ( )80.39%ءا ا اجد ف
فح ح ا ا رة ألءااا نع كر ا قد طغت عاءرا اغ اا طاب االاخااع اايع احيؿ نءرا اا ري
األكاى يفرار اغ ( )45ك اخ (.)56.25%
إذ اعي دت
شف

فحيع اادراخ عاى طاب ءيبللـ ع ط ءل كيكجه فؿ

فح

إذ اجد ف

فح

ار خا ع كر ا رافاف اخي د ت شفؿ ف ءر اغ اا طاب اإلعبل ع اارخ ع اعي ار

ف ط ءل اا فح ءغاب عاءرا ااطا ع االعبل ع كاا ك كعء نع يودءـ اا كاد كااى جااب ءذا
اخي د ت ك درجات يفاكي ك اخب خءط فؿ ف اا طاب ااخءاخع كاا طاب االاخااع كاا طاب
اادءاع نع حءف اجد ف

فح ح ا ا رة ألءااا نع كر ا رفزت عاى اا طاب اإلاخااع درج

ف ءرة إاى جااب اا طاب اادءاع اعي ار ف يكجه اا فح يكجه إاخااع ءغاب عاءه طا ع ااذايء
نع يودءـ اا كاد اذا ءفثر اخي دا را ا طا ات ااشجب كاايادءد كاالخيشراد األحادءث اادءاء

كاألءات ااورآاء

.I

اذا ءوؿ اخي داـ اا طاب

ردؼ حشد ااج ركر االني ار ع ارذه ااو ء ااوك ء

ااخءاخع كاإلعبل ع نع اا فح .

السمات العامة لممحتوى (كيف قيل؟)

جدول ( )06يبين األشكال واأل نواع الصحفية المستخدمة في صفحتي الدراسة
فئة الفنون الصحفٌة

صفحة حملة نصرة ألهلنا فً بورما
burma victory
%
ك

صفحة شبكة أخبار مسلمً بورما
أراكان
%
ك

الخبر
67
12
15
1
95

التقرٌر
المقال
الحدٌث
المجموع

%70,52
%12,63
%15,78
%1,05
%100

%100
%0
%0
%0
%100

5
0
0
0
5

ااطبلقا ف ءااات ااجدكؿ عبله ابلحظ اءاع:
فح ش ف
اا ري ط

ار خا ع كر ا رافاف :رز اخي داـ اااكع اا حفع "اا ر" نع يغطء األحداث
خا ع كر ا فثر ف غءره اذ جال نع اا ري

( )%70,52ثـ يبله اا واؿ يفرار اغ ( )15ك اخ
( )12ك اخ ( )%12,63نء ا اعي دت اا فح
األ ءرة يفرار ( )1ك اخ (.)%1,05

االكاى يفرار اغ ( )67ك اخ

( )%15,78ك ف ثـ اايورءر يفرار اغ

اخ

ئءا عاى ااحدءث ااذم احيؿ اا ري

فح ح ا ا رة ألءااا نع كر ا :ابلحظ ف األاكاع اا حفء يفاد يالدـ نع اا فح
حءث يـ االعي اد عاى اا ر نوط ك اخ

نيرة اادراخ

ئءا

بلؿ

اغ يف ارره ( )5نحءف اـ ءيـ

اخي داـ األاكاع اا حفء األ رل.
ابلحظ ف اا ر اا حفع ءك ءـ ك فثر اافاكف اا حفء اخي دا ا نع لااج

اا ري ط

و ء اا خا ءف نع كر ا نع فبل

اط ءل ك

ك ء فؿ

فح كشغؿ اا ر نع

األف ر اظ ار الخي داـ األ ار االاجا ك ا
دار ااخاع

ف ا ف ط ءل األحداث اا يلاو

اايوارءر ك اايحوءوات
نع حءف اجد ف

حفيع اادراخ ك اخ
فح ش ف

ك كعات

يفاكي جدا كذاؾ اظ ار

ار خا ع كر ا رافاف اا خاح
كاأل ار اايع ءيـ يحدءثرا عاى

ات اايوارءر ااخرءل

خا ع ااركءءاغا نع كر ا اـ يفف يخ ح إجرال

كرة كخل .

فح ح ا ا رة ألءااا نع كر ا اعي دت ك اخ

خءط عاى اا ر نوط دكف

غءره ف األاكاع اا حفء األ رل اايى الاجد ارا ثر نع اا فح كءذا ءرجع األخاس إاى ط ءل
اا فح غءر اإلعبل ء .
جدول ( )7يبين العناصر التفاعمية المستخدمة من قبل جميور صفحتي الدراسة
العناصر التفاعلٌة

صفحة شبكة أخبار مسلمً بورما
أراكان
%
ك

صفحة حملة نصرة ألهلنا فً بورما
burmavictory
%
ك

11169

اإلعجاب
464
37
169
670

التعلٌق
المشاركة
المجموع

%69,25
%5,52
%25,22
%100

%56,67
%12,15
%31,12
%100

2395
6134
19707

ف ااجدكؿ ابلحظ ف نع فبل اا فحيءف ااج ركر ءيفاعؿ ع اا كاد اا ود

اإلعجاب كءذا ا ءي ح ف بلؿ اايفرار ااذم اغ ( )464ك اخ

اه ف بلؿ ءزة

( )%69,25نع اا فح

األكاى نع حءف اا فح األ رل اغ ( )11169ك اخ (.)%56,67
ك ف بلؿ بلحظياا اجد ف ج ركر
فح ش ف
ك

ك ء فؿ

فح ح ا ا رة ألءااا نع كر ا فثر يفاعبل ف ج ركر

ار خا ع كر ا رافاف حخب ا ظرريه اااخب كءرجع ذاؾ إاى ط ءل
كارا.

فح ك ا يكنره ف ادة يدنع اا ي فح إاى اايفاعؿ ع

جدول ( )8يبين الوسائط المتعددة المستخدمة خالل التغطية من طرف صفحتي الدراسة
فح ش ف

نئ ااكخائط اا يلددة

ار خا ع كر ا

رافاف
ؾ
اا كر ااثا ي

فح ح ا ا رة الءااا نع كر ا
burmavictory

%

%

ؾ

89

%79,46

92

%97,92

اافءدءكءات

23

%20,53

2

%2,70

اا ج كع

112

%100

94

%100

ف بلؿ ااجدكؿ ابلحظ ف فبل اا فحيءف اقي رت نع اخي داـ ااكخائط اا يلددة عاى اا كر
ااثا ي كاافءدءكءات بلؿ نيرة اادراخ

( )%79,46اااخ ا فح ش ف

كفاات عاى اخ اا كر ااثا ي يفرار اغ ( )89ك اخ

ار خا ع كر ا رافاف

ا

فح ح ا ا رة ألءااا نع

كر ا جالت اا كر نع اا ري األكاى يفرار اغ ( )92ك اخ (.)%97,92
ابلحظ ف ااكخائط اا يلددة نع فبل اا فحيءف اقي رت عاى اا كر كاافءدءكءات كذاؾ ردؼ
يكثءؽ فؿ اايجاكزات اايع يوع نع حؽ خا ع ااركءءاغا ف اطؽ ف اا كرة
فا

ءذا ف ك ف جر

دؽ ف اؼ

رل ن حان اا كاطف يلي د شفؿ خاخع عاى اارايؼ ك خرع كخءط

ااوؿ األحداث احظ كقكعرا ءع اا كر كاافءدءكءات.

جدول ( )9يبين نوع الصور المستخدمة من قبل صفحتي الدراسة
فئة نوع الصور
صور خبرٌة
صور موضوعٌة
صور شخصٌة
حملة إعالمٌة

صفحة شبكة أخبار مسلمً بورما
أراكان
%
ك
18
%20,22
%55,05
49
%21,34
19
%3,37
3

صفحة حملة نصرة ألهلنا فً بورما
burmavictory
%
ك
0
71
7
14

%0
%77,17
%7,60
%15,71

المجموع

%100

89

%100

92

ءي ح ف ااجدكؿ ف فبل اا فحيءف طغت عاءر ا اا كر اا ك كعء اايع احيات اا ري األكاى
يفرار اغ ( )49ك اخ

( )%55,05اااخ

اغت ( )71ك اخ ( )%77,17نع

ااح بلت االعبل ء اا ري

ااثااء

ا فح ش ف

فح ح ا ا رة ألءااا نع كر ا نع حءف احيات

يفرار اغ ( )14ك اخ

ار خا ع كر ا رافاف اعي دت عاى اا كر اا رء
ف اا كر نع

ار خا ع كر ا رافاف نع حءف
(.)%15,71ابلحظ ف

ك اخ

اادراخ كافف اخ

يفاكي

نفاف اءي اـ

فح ح ا ا رة ألءااا نع كر ا را

ا

فح ش ف

خءط نع حءف ءالدـ ءذا اااكع

فح ح ا ا رة ألءااا نع كر ا ا اا كر ااش
فح ش ف

كر

ء ناجدءا نع فبل

فحيع

ار خا ع كر ا رافاف ف ر ف اءي اـ

كص ااح بلت اإلعبل ء نفاف يكاجدءا ف ر نع

فح ح ا ا رة ألءااا نع كر ا نع حءف فاات اخ يرا

ئءا نع

فح ش ف

ار خا ع

كر ا رافاف.
نتائج الدراسة ومناقشتيا:
 -1اءي ت

فحيع اادراخ يغطء

ار لاااة اا خا ءف ااركءاغءءف ف قيؿ كخجف كاغيي اب

كير ءش عاع ءدم ااخاط اا كذء ك لاااة اابلجئءف كاااازحءف ف ااركءاغءءف نع اادكؿ
اا خي ءف ف كا ءع رئءخء رفزت عاءرا اا فحيءف بلؿ يغطءير ا اعي ار ف ياؾ اا كا ءع
يشفؿ رز ااو اءا اايع يي حكر عاءرا لاااة األقاء اا خا
نع اايرفءز عاى يغطء ءذه اال ار يفاكي ءف
 -2ي ات

نع كر ا كفاات اخ

اال يبلؼ

فحيع اادراخ .

فحيع اادراخ ءداؼ اعبل ء نء ا ء ص ق ء اا خا ءف نع كر ا اذ يـ اايرفءز

عاى ءدؼ "اإلعبلـ كاقع ك لاااة ااركءاغءءف دا ؿ ك ارج كر ا" فردؼ رئءخع ا فحيع اادراخ
كافف اخ

يفاكي

كذاؾ ف اطاؽ ا اؿ

كت األقاء اا خا

اا

طردة نع كر ا اا غء

إعبل ءا خكال نع اإلعبلـ اا حاع اا كر ع ك االر ع ك اادكاع ك فذا يجخءدا احورـ نع اإلعبلـ
ف بلؿ يكنءر ن الات اعبل ء يل ر عف كاقلرـ اا لاش.
-3اجأت

فحيع اادراخ ااى اعي اد كخءا االقااع " االخيشراد ااكقائع ك األحداث ف بلؿ

اا كر كاافءدءكءات" فأفثر خاكب اخي دا ا نع كا ءع عءا اادراخ اظ ار العي ادءا عاى

األ ار اا

-4اعي دت

اح اا كر شفؿ ف ر.

فحيع اادراخ نع يح ءارا اؤل ار نء ا ءيلاؽ و ء اا خا ءف نع كر ا عاى

ادر اا لاك ات كافف اخب يفاكي شفؿ ف ءر حءث فاف اعي اد

فح ش ف

ار خا ع

كر ا رافاف عاى

فاات

ادرءا

-5اعي دت

كاا خاء

ادر يلددة ف ر فثءر ف اعي اد

ئءا ك حدكدة

فحيع اادراخ عاى طاب ءيااخب ط ءل ك

-6ءظرر نع فبل
فيكحا

فح ح ا ا رة ألءااا نع كر ا اايع
ك ء فؿ

فح .

فحيع اادراخ اخي داـ االاا ر اايفاعاء ك اخب يفاكي كذاؾ ايرؾ اا جاؿ

اـ ااج ركر االني ار ع إل ان آرال ءك ا دال ايجاءه نء ا ءدكر عاى اقاءـ رافاف
نع اشر

 -7ءظرر نع فبل

ار كاايلرءؼ و ء اا خا ءف نع كر ا .

فحيع اادراخ اخي دا ا اكخائط اا يلددة ك اخب يفاكي كذاؾ ف جؿ دعـ

األ ار كاا لاك ات شكاءد حء .
 -8ءظرر نع فبل
فيكحا

كاا خاء

فحيع اادراخ اخي دا ا الاا ر اايفاعاء ك اخب يفاكي كذاؾ ايرؾ اا جاؿ

اـ ااج ركر االني ار ع إل ان آرال ءك ا دال ايجاءه نء ا ءدكر عاى اقاءـ رافاف
نع اشر

ار كاايلرءؼ و ء اا خا ءف نع كر ا.

ومن خالل ماسبق نستنتج مايمي:

 -1شفؿ كقع اافءخ كؾ اعي اره احد يط ءوات االعبلـ ااجدءد

رحا إعبل ءا دءبل اؤلقاءات

طردة نع كر ا ايل ءر عف لااايرا كاء اؿ

كيرا اا ف كت كاا غءب نع

اا خا

اا

اافثءر ف ااكخائؿ االعبل ء

اايواءدء .

 -2الب كقع اافءخ كؾ دك ار ءا ا نع اايلرءؼ و ء اا خا ءف نع كر ا ف بلؿ يغطء
األحداث كاا كا ءع اا يلاو ااو ء كيك ءارا ااى ااج ركر االر ع رغـ طكؿ اا خانات
كا يبلؼ اااغات.

الخاتمة:

ف بلؿ دراخياا ءذه اايع يااكااا ف بلارا ك كع اخي داـ اافءخ كؾ ا اا رة ااو اءا اإلاخااء
اا ري ط األقاءات اا خا

اا

طردة كفءفء يحكءؿ ءذا ااف ال االني ار ع إاى ن ال إعبل ع

دءؿ عف اإلعبلـ اايواءدم ااذم نع فثءر ف األحءاف ءغءب ءذه اافئ

كءحر را ف ا اؿ

كيرا إاى االااـ العي ارات خءاخء

اا

طردة كاا اخء

إذ حاكااا إ راز اادكر ااذم ال ه اافءخ كؾ

نع يشفءؿ ن ال جدءد ارذه األقاء اايل ءر عف لااايرا ك شافارا كاايلرءؼ و ءيرا ك شارفيرا
ع األ رءف ءف

ح إ فاف م ااشط إعبل ع ف ءل ر كءدانع عف ءذه اافئات اا ر ش

ااطرءو كااخءاخ اايع ءرءا ااخ ع ر كاقع اجي اعء كنرة اه ن ال إلء اؿ فا يه إاى االااـ
إذ ف يجاءؿ دكر اإلعبلـ ااجدءد ك ء ء
اإلعبل ء كحيى ااحفك ات ااخءاخء
كيواءايه اا ا

ا ءاه

ناا كاطف ااذم

ااشر ا ءرءد اـ ءلد ياوءا خا ءا ا

طأ الزاات يوع نءه اافثءر ف ااواكات
ح ء اؾ ااءكـ كخائاه اا ا
ا ءف كخائؿ اإلعبلـ اايواءدء

اايل ءر
كاا ا ءرءد ف

ءفكف شارفا نلاال نع اال اء االي ااء

كءك ا ءج ر اإلعبلـ اايواءدم عاى اايلا ؿ إءجا ء

ءذا اا لطى ااجدءد كاايلاءش ع ءذا ااكاقع اا يجدد.
قائمة المراجع:

ع

أ) -الكتب:
 -1ع لاذ ح د ع د اارح ف ( :)2012خا ك رفاف كخيكف عا ا ف اال طراد .ط .2دكف ذفر دار اااشر.
 -2زاءر ار ع ( :)2003اخي داـ كاقع اايكا ؿ االجي اعع نع االااـ االر ع .جا ااير ء .االدد . 26ع اف.
طفى

 -3ع اس

ادؽ (:)2011االعبلـ ااجدءد.دراخ نع دا ارا اااظرء ك

الاكـ اإلعبلـ كاالي اؿ.
طفى

 -4ع اس

ائ ه االا  ،اا كا االر ء

ادؽ (:)2008اإلعبلـ ااجدءد اا فاءءـ ااكخائؿ كاايط ءوات .ط .1االردف :دارااشركؽ.

 -5ع د اافرءـ ا ار( :)2012اا حث االا ع اا ااءج كاايط ءوات.ط .1االراؽ :جا ل جءراف اا ا
 -6جدم ااداغر(:)2009

اا حان

االر ء

ط .1ا كرة:اا في اال رء اااشر كاايكزءع.

 -7ناركؽ كزءد ( :)1981نف اا ر اا حفع دراخ

كق اءا األقاءات كااجااءات اإلخبل ء

نع االااـ.

وارا  .ط .2ااواءرة :عااـ اافيب.

 -8نيحع حخءف عا ر( :)2011كخائؿ االي اؿ ااحدءث
االر ع اااشر كاايكزءع.

.

ف ااجرءدة إاى اافءخ كؾ .ط .1دكف اد اااشر :دار

ب) -المقابالت:
 -9وا ا

ع اادفيكر االءد زغبل ع خياذ فاء اإلعبلـ كاالي اؿ جا ل ااجزائر ءكـ  2014-06-02 :نع

ااخاع 11.00 :

-10

وا ا

ع االخياذ اارادم فافااع فادء ع ك حاؿ خءاخع ءكـ 2014-04-27 :نع ااخاع 10.00 :

-11

وا ا

ع ااخءد عطا اهلل اكر االخبلـ رئءس كفاا ا ال ااركءاجءا ع ر كقع اافءخ كؾ ءكـ-08-25 :

 2014نع ااخاع 17.00:

اٍزّبهح رؾٍ ً١اٌّّْٛٚ
الٌوم ............................... :
التارٌخ.............................. :
صفحة التحلٌل.......................:
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فئة المصادر الصحفٌة
الصحف

مؤٌد
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