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  مقدمة
من العوامل التي تقوم عليھا حياة الناس قديما وحديثا، و كل  اھام  ا�تصال عام� يعد     

ويدخل مع  من حوله أفراد وجماعات في .بأخرى فرد منا يمارس ا�تصال بطريقة أو
لية يستحيل ا�ستغناء عنھا ، وا�تصال ضرورة حتمية � يستغني عنھا مجتمع عمليات اتصا

من المجتمعات البشرية ، ولو فقد ا�تصال بين الناس لتعذر ظھور الحضارات ا0نسانية ، 
بمعنى أن ا�تصال � يعمل من فراغ، . ولما تحققت  السمات الثقافية المتميزة 5ي مجتمع 

 ناحية أخرى  نم ناحية ، ومع نظمه ومؤسساته ووسائله الحديثة ولكن في تفاعل مستمر من
إذ أن العلم الذي يتولى مسؤولية دراسة ھذه التفاع�ت وتحويلھا كمواد خام تقدم للوسائل . 

الذي يھتم بدراسة المجتمع . ا0ع�مية المتطورة تكنولوجيا ھو علم ا�جتماع ا�تصال 
  MIGRO –LEVELو   MAGRO –LEVELوظواھره ا�جتماعية على المستويين 

  . ، فھو نظام من بين ا5نظمة ا�تصالية ا5خرى 
وبطبيعة الحال ، يمتلك ا�تصال وسائل قديمة ك�سيكية تم تجاوزھا بوسائل حديثة       

غيرت مفھوم ا�تصال من تأثير وتأثر بسيط ومباشر في أغلب ا5حيان إلى مفھوم أكثر 
ماھيري ،حيث تكون الوسيلة واسطة ما بين المتلقي والمرسل تطورا ،وھو ا�تصال الج

تنقل رسالة معينة ،وتعد وسائل ا�تصال وا0ع�م ھذه من أھم وسائل التوعية والتثقيف 
  .والترفيه لكل شرائح المجتمعية وبا5خص الشباب 

  
مايميزه ھذه الفئة التي  تشكل قطاعا عريضا من السكان في العالم العربي وربما ھذا      

من حيث بنيته الديمغرافية عن المجتمعات ا5خرى الشباب في المجتمع العربي ،فلقد أكدت 
الى 2000مليون شاب وارتفع عام 37كان  1985ا0حصائيات أن عدد الشباب العربي عام 

كان  2000مليون شاب ، والجدير بالذكر أن مجموع السكان في العالم العربي في عام 58
  . منھم  20.5ون يمثل الشباب نسبة ملي300يقارب  

) .                                             13، ص 2010: بوبكر جيملي (                                                             
مما سبق تتحدد أھمية قطاع الشباب  ،فوسائل ا0ع�م  تعمل على تصحيح بعض المفاھيم 

تعمل ُجل الوسائل على نشر . نراه في واقعنا الحالي العكس  المنحرفة ، لكن ما والسلوكيات
مفاھيم تخدم السياسة ا0ع�مية المخطط إليھا ، بنشر ثقافات معينة ترمي لتحقيق أھداف 

  .خفية وأخرى ظاھرة 
ي يعد مفھوم الثقافة من المفاھيم المھمة وا5ساسية 5ي مجتمع ، إنھا طريقة كل شعب ف    

حياته الخاصة وموقفه منھا وفلسفته تجاه مشاكلھا ثم تصور لوضعه في الحياة ، و� شك أن 
طريقة كل شعب في الحياة إنما ھي نتيجة تراثه المتوارث في اللغة والعادات والتقاليد ونظام 

لكن بتواجد مثل ھاته الوسائل ا0ع�مية تحول مفھوم الثقافة إلى مفھوم خاضع . الحياة 
يس ا0نتاج الصناعي أ� وھي الثقافة الجماھيرية ومن مخرجاتھا الثقافة ا�ستھ�كية لمقاي

فھي وليدة التطور التكنولوجي الھائل ،  وكما قال فيليب بروتون ھي مثل كائن .



. سوسيولوجي جسم مركب من أبعاد  ، رموز ، أساطير ، وصور تخترق الفرد في أعماقه 
تمع ، لكن الفئة ا5كثر تركيزا وتأثيرا عليھا ھم فئة الشباب بمعنى تتوجه إلى كل فئات المج

، منبع التغير والمبادرة والتجديد وأكثرھم استجابة للتحو�ت ا�جتماعية ، ا�قتصادية ، 
  . والتكنولوجية التي يمر بھا المجتمع 

ي تتولى فالثقافة الجماھيرية المصنعة س�ح ذو حدين ، فھناك العديد من النظريات الت      
التي تھتم بالمادة ا0ع�مية . اھتمام بھذا النوع من الثقافة ، من بين ھذه النظريات الوظيفية 

المسؤول على المحتوى ا0ع�مي ، أم الوسيلة تقدم مادة  والجمھور ھل الجمھور ھو
قانون العرض ( إع�مية معينة والجمھور بدوره يتقبلھا ، وبالتالي ا�ستمرارية في العرض 

أما المدرسة النقدية ھي مزيج بين الفكر ا�جتماعي لدى ماكس فيبر وفكر كارل ). والطلب 
تعتبر مدرسة فرانكفورت إحدى النظريات النقدية الكبيرة ، التي � ترى الثقافة . ماركس 

صناعة قائمة بذاتھا ومؤسسة اجتماعية ذات درجة تم  تحويلھا الى مجرد ناتج فرعي بل 
، 2003: جمال العيفة . ( ، تتفاعل مع غيرھا في إطار منظومة المجتمع  من ا�ستق�لية

  ) .84ص 
   

وتعتبر الثقافة ا�ستھ�كية نتيجة للثقافة الجماھيرية ، ووجه للتحديات العولمة الثقافية     
ا�قتصادية ، ففكرة العالم قرية كونية واحدة ، أثرت على فكر الشباب من خ�ل انتشار 

وا0ستھ�ك وعشق المظاھر ، بفتح جسور وقنوات مفتوحة تدخل الى كل بيت  ثقافة الترف
وغرفة ومكتب في كل زمان ومكان ، الى جانب قصور العملية التعليمية ومحدوديتھا في 

مواجھة ھذا التحدي بعد أن أصبحت تتجه نحو تھميش وإلغاء المحتوى الثقافي وإقصاء القيم 
تميع الثقافي ، مما أعطى ضحالة الوعي الشبابي بكل ا0نسانية ، وسيادة كل أشكال ال

مجريات الحياة ا0نسانية بشكل عام والمتغيرات الوطنية بشكل خاص ، كل ھذا نتيجة 
فالعولمة في المجال الثقافي تھدف إلى بلورة عناصر وأنماط ثقافية . ا�ختراق الثقافي 

شباب، فھي تحتكر التقانة سلوكية ذات سمات خاصة تستھدف بالدرجة ا5ولى شريحة ال
وا0نتاج ا0ع�مي على المستوى العالمي ، وعليه فأدوات ا0تصال والتقانة تلعب دورا 

بارزا في تغيير ا0تجاھات سواءا داخل المجتمعات الغربية أو المجتمعات التابعة 
يب ھذه ا5خيرة ، بسبب ا0ختراق الثقافي وخلق مجتمع استھ�كي نمطي تص. ا0ستھ�كية 

  .منظومة القيم ا5صيلة 
  

وعليه جاءت ھذه الدراسة ليتم ا0حاطة بموضوع كيف تؤثر الثقافة الجماھيرية ا�ستھ�كية 
  : على أنماط الشباب من كل جوانبه لتتبلور على الشكل اMتي 

أسباب اختيار الموضوع مع توضيح أھداف وأھمية ويتضمن ا0شكالية ، : الفصل ا5ول 
بداية بالثقافة ، الثقافة الجماھيرية ، ا�ستھ�ك . لدراسة ، المفاھيم ا0جرائية للموضوع ا



الذي يعتبر محور مھم من بين محاور الدراسة ،  بأيضا الشبا. والثقافة ا�ستھ�كية 
  . كما تطرقنا إلى المنھج المعتمد ، فالدراسات السابقة . الشباب الجامعي 

متضمنا ا�تصال والثقافة ، والذي قسمناه إلى جزئين ا5ول بعنوان  فقد كان: الفصل الثاني 
ا�تصال وتناولنا فيه ماھيته اللغوية وا�صط�حية ، عناصره ، خصائصه ، ووسائله ،  

ثم . أما الجزء الثاني فقد تعرضنا فيه إلى الثقافة مفھومھا ، أنواعھا ، خصائصھا .نظرياته 
افة من خ�ل التشخيص الفكري ل�تصال مابين الثقافات ، تم الربط مابين ا�تصال والثق

وع�قة الثقافة بوسائل ا�تصال ، الثقافة والقيم ، ا�تصال والتغير الثقافي وأخيرا العولمة 
  . والصناعة الثقافية 

فقد ُعنون بالثقافة الجماھيرية والشباب ، القسم ا5ول تناول الثقافة : الفصل الثالث 
، المقاربات النظرية لھا ، ثم ا�ختراق الثقافي للثقافة الجماھيرية ،  اومھالجماھيرية مفھ

ستھ�كية  بداية الشباب ، كما تناولنا الثقافة ا� وأوضحنا آثار ھذا النوع من الثقافة على
بماھيتھا ، خصائصھا ، ثم استھ�ك السلع والمنتجات ا�تصالية  ، الواقع العالمي 

القسم الثاني من الفصل الثالث فقد اھتم بالشباب مفھومه . ستھ�كية والتحو�ت الثقافية ا�
اللغوي وا�صط�حي، أھم المفاھيم القريبة من مصطلح الشباب، خصائص الشباب، فئاته، 

  .ثقافته، الشباب والتغير الثقافي وا�جتماعي، ثم أھم العوامل المؤثرة على الشباب
ضمنة مجا�ت الدراسة المكانية ، الزمانية والبشرية ، الدراسة الميدانية ،مت: الفصل الرابع 

. عينة الدراسة ، أدوات الدراسة ، ثم مراحل تحليل وتفسير البيانات  أخيرا نتائج الدراسة 
  . فالخاتمة وقائمة مراجع الدراسة 
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  " . وإذا تأذن ربكم لئن شكرتم @زيدنكم: "  قال تعالى 
ا0س�م والعلم  عني إ� حمد O وشكره على منه علي بنعمة� يس 

  . الذي � ينقطع بإذنه

  
  " .أمي " إلى منبع الحنان والعطاء 

إلى الوالد العصامي الذي إستمديت منه القوة وا�ستمرار إلى 
  ا5مام 

  " .والدي " 
  إلى كل من يعرف الخنساء
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  " وقل ربي زدني علما" 
  

  أتقدم بالشكر الجزيل أو� وقبل كل شئ إلى أستاذي   
  " . عبد العالي دبلة " الفاضل الدكتور             

  
  

" سامية جفال " كما � يفوتني أن أشكر ا5ستاذة      
شكر خاص وكبير جدا جدا على صبرھا معي و 

  . مساعدتھا لي في أي وقت 
. أ: أقدم أسمى عبارات ا�متنان لRستاذة  أيضا      

رابحي وكل أساتذة .زوزو رشيد ، أ.رملي بوزيد ، أ
  .قسمي العلوم ا0نسانية والعلوم ا0جتماعية 
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    يوضح البرامج المفضلة لدى الشباب ضمن محور أنماط اIستھHك  11رقم 
رفض الومضات اLعHنية وقت عرض  يوضح مدى قبول أو  12رقم 

  البرامج
  

    يبين نوع الومضات التي يفضلھا الشباب  13رقم 
    يوضح أھم المشروبات الشبابية  14رقم 
    المبين >ھم أنواع ا>كل المفضلة لدى الشباب  15رقم 
    الموضح لنوع اللباس المفضل لدى الشباب الجامعي  16رقم 
    جميل بين الشباب والشابات الجامعيينالموضح >ھم مواد الت  17رقم 
    الممثل >ھم ا>غاني الرائجة بين الشباب  18رقم 
    المبين للوسيلة اIتصالية ا>كثر استعماI لدى الشباب الجامعي   19رقم 
    ھل الشباب اليوم متمرد على القيم اIجتماعية ؟: الموضح   20رقم 
    ات سواء الغربية أو ا>جنبية ؟ھل ھو الفضائي: يبين سبب التمرد   21رقم 
    ھذا التمرد يرجع لعدم الرضا عن الواقع المعاش ؟: يبين  22رقم 
    يوضح وجھة نظر الشباب الجامعي  23رقم 
    يوضح نظرة الشباب إلى المستقبل  24رقم 

  

  
    

  :  ا شكالية
يسبق لھا أن  حظيت الثقافة باھتمام واسع من طرف المفكرين والباحثين منذ عقود، ولم    

أثارت ما تثيره من دراسات حول طبيعتھا، وظيفتھا، ع�قاتھا، مؤسساتھا وأدوات تحديد 
كما �يمكن أن نتحدث عن . دورھا في بناء الحاضر المستقبل كما تثيره في ھذا العصر



ظاھرة دون ذكر الثقافة �رتباطھا بكل المجا�ت وبدرجات متفاوتة ونحن نعيش عصر 
  .  كل الثقافة فيھا المحور ا5ساسي العولمة ، تش

تعتبر  الثقافة جملة من ا5فكار واMراء و ا�تجاھات التي يكتسبھا الفرد ، من خ�ل    
فيتزود بالمعرفة وطرق التفكير وأساليب العمل وأنماط سلوكية . احتكاكه بالواقع ا�جتماعي 

التكيف ، من أجل القيام  مختلفة تعبر بشكل أو بآخر عن إشباع لحاجاته وتساعده على
. با5دوار ا�جتماعية بعد اكتسابه مجموعة من القيم ، العادات و التقاليد تعمل على تغيره 

ومن ھنا حظي مصطلح الثقافة بقدر من الدراسات و ا5بحاث في العلوم ا0نسانية و 
ل للعادات، ا�جتماعية، التي ساعدت على تطوير مفھوم الثقافة من مفھومھا العام و الشام

ليقترن بالتطور التكنولوجي الھائل لوسائل ا0ع�م ... التقاليد، الفن، اللغة،  ا5دب و الدين
وا�تصال، لتتحول إلى ثقافة جماھيرية واسعة موجھة لفئات مجتمعية مختلفة، خاصة فئة 

، ھذه الشريحة تمتلك قدرة على العمل وا�ستجابة لُجل التحو�ت ا�جتماعية . الشباب
الثقافية ، ا�قتصادية التكنولوجية التي يمر بھا المجتمع ، فھي مرحلة عمرية مھمة تتميز 

بالقابلية للنمو والقدرة على ا�بتكار ، المشاركة الفعالة في إحداث التغير والتطوير في 
5ن الشباب ھم عماد ا5مة وأساسھا الراسخ الذي يقوم . المجتمع الذي يعيشون بين جوانبه 

  .ه بنيانھا، فان صلحوا صلح البناء كله وان فسدوا أو اھتزت قيمھم ضعف البناءعلي
فإذا ما . مما سبق ، تشمل الثقافة الجماھيرية كل من الثقافة ، ا�تصال و ا�قتصاد    

اقترنت الثقافة با�تصال ووسائله ينتج عنھا صناعة ثقافية، خاصة إذا خضعت لقانون 
: فكما قال ادغار موران . ة استھ�كية تعتمد على السوق والربحالعرض و الطلب فتنتج ثقاف

إننا ندخل عصر تنھار فيه الثوابت و المعتقدات ، فالعالم يمر بمرحلة من الشك ، نحن  � " 
وكان عالم ا�جتماع الفرنسي الشھير ..." نعرف إلى أين نمضي والمستقبل غير مضمون 

افة في خطر، وبنى إع�نه ھذا على استنتاج أن الثق: "  2000بورديو قد أعلن سنة 
سوسيولوجي أساسي يرى أن ا�ستق�لية التي اكتسبھا تاريخيا ا0نتاج الثقافي عن 

وذلك باختراق المنطق .الضرورات ا�قتصادية، تواجه اليوم خطرا يھددھا في الصميم 
ماھير وتنميطھا على التجاري لكل مراحل إنتاج وترويج المواد الثقافية ، بتوحيد أذواق الج

وما يحكم طبيعة ا�ستھ�ك الفردية . ا5سلوب ا�ستھ�كي خاصة الموجه للشباب 
ومن ثمة، الحاجات ا0نسانية . والمجتمعية، ھو الحاجة التي تدفع إلى البحث عن المصالح

   .وا�ستھ�كإضافة إلى تحقيق ا0نتاج  لRفراد،والعاطفية 
القيم ، ا5خ�ق و المبادئ التي لھا الدور اMخر و ا5ھم في اذن ، � بد من تكريس       

توجيه استھ�ك الفرد ، والتي اذا ما استبعدت تطفو محددات أخرى أكثر سلبية كا لنفعية 
  . والمصلحة الشخصية ، فتنتشر مظاھر الترف و الھدر وھي العدو اللدود للشباب 

 .اجتماعية، سياسية، اقتصادية، ثقافيةنظمة فالشباب يتأثر بثقافة المجتمع وما فيه من أ   
بما في ذلك النطام ا0تصالي  ، حيث أن اتصال ا5فراد عبر وسائل ا0ع�م الوطنية 

ولكن وسائل ا0تصال ليست مصدرا وحيدا . والوافدة يلعب دورا مھما في ثقافتھم 



مية التي يفتقر لتكوين الثقافة فھناك عوامل أخرى متعددة ، غير أن في بعض الدول النا
فيھا المجتمع الى مركز صقل الثقافة كالكتب وغيرھا ، يقع الحمل والثقل ا5كبر على 

ا0تصال الجماھيري للقيام بمھمة تكوين الذوق الرفيع واغناء الثقافة ، ولكن ثقافة 
الشباب ليست مجموعة لھذه المكونات ، بقدر ماھي تعامل بينھا جميعا بما يؤول إلى 

  . كية ، تعبر عن طريقة حياتھم أنماط سلو
  

، ثمة صلة وثيقة ومھمة بين  الثقافة ا�ستھ�كية الجماھيرية التي يكرسھا مجتمع  إذن      
ا0ع�م  ، الشامل على مستوى كوني وفئات الجماھير ، بتحكيم منطق الربح في ا0نتاج 

ية اليوم ، ويعطي الثقافة الثقافي يعطي المال قوة ورقابة متعاظمة في سوق الصناعات الثقاف
فھي تعمل على إشباع حاجات الجماھير وتشكيل وعي .  الجماھيرية السيادة وھيمنة مطلقة 

نمطي معين بترسيخ قيم امتثالية استھ�كية ، بتنويع المواد المرتبطة بالطلب على المستويين 
على ا5سلوب  وذلك عبر السعي الى توحيد أذواق الجماھير وتنميطھا. الوطني والمحلي 

  .الغربي 
ن ثقافة الشباب ھي في ا5ساس ثقافة تنشيط ، بل ثقافة تفعيل ومحتوى تتجاوز اMتي إ     

فكل من مصطلح الثقافة والشباب يتسمان بالشمولية وصعوبة التحديد ، .   للدائم وتشبع القيم 
ربطه بمفھوم الثقافة وإذا اختفت الدراسات في ا0حاطة بھذا المفھوم ، فان ھناك إجماع على 

الفرعية واستعماله بصيغة الثقافة الفرعية الشبابية ، التي تمتلك أنماط ومعايير ثقافية خاصة 
بھم ، تعمل الثقافة ا�ستھ�كية على تطويرھا وصياغة مجموعة معايير تمنحھم المھارات 

ي ينقلھا جيل اMباء والخبرات التي يتعذر اكتسابھا من خ�ل المعايير الثقافية  العامة ، الت
فحسب العالم الفرنسي جورج بالنديه أن الشباب يخلق لنفسھا . من أعضاء المجتمع عموما 

  . نظاما ثقافيا خاصا بھم 
شكل يتم  :شكلينمن خ�ل  الشباب،وبالتالي يلعب ا0ع�م دور كبير في تشكيل ثقافة      

ثقافة استھ�كية واسعة وذات أھداف ويھدف إلى خلق  الرغبات،عبر ثنائية ا0ثارة وصناعة 
وھي تستھدف با5ساس الشباب الذي أصبح يمثل قدرة شرائية  .ا5ولىتجارية بالدرجة 

من  وإفراغ الثقافةھدفھا تسطيح الوعي  للشباب،عالية، والشكل الثاني ضرب البنية الفكرية 
نشر أوھام عديدة الذي يعمل على   الثقافي،كل محتوى وطني عن طريق ا�ختراق و الغزو 

ومن ھنا تبرز تحديات العولمة عند الشباب العربي .) .الحياد الشخصي،الخيار  الفردية،( 
  . خاصة في السعي 0قامة ثقافة مضادة لھذه ا5شكال 

من ھنا يبرز إشكال موضوعنا، الذي يطرح في شكل الع�قة بين المتغيرين أساسيين ، 
ملتقيات والبحوث العلمية ، الرابط بين الثقافة أصبحا محل حوار ونقاش العديد من ال

ومن ھنا يمكننا طرح التساؤ�ت الرئيسية للدراسة .الجماھيرية ا0ستھ�كية والشباب 
  : التالية 

   



  كيف تساھم الثقافة الجماھيرية في تشكيل نمط ا�ستھ�ك لدى الشباب ؟   -
  
  ماھي أھم المظاھرا0ستھ�كية عند شريحة الشباب ؟   -

  
  :  أسباب اختيار الموضوع -2

مھما كانت طبيعة العمل البحثي ا�جتماعي ا5كاديمي � بد من وجود أسباب لھذا البحث     
 : وأھم  أسباب ھذه الدراسة التي تنقسم الى 

  
  : ا&سباب الذاتية  
التعرف على كل من  الثقافة الجماھيرية و الثقافة ا0ستھ�كية من خ�ل وظائفھا  -1

  .بة للمجتمع بصفة عامة و الشباب بصفة خاصة بالنس
 .الكشف على قدرة ھذا النوع من الثقافة على تغيير الواقع حسب متطلباتھا � متطلباته  -2
 .ا�ھتمام بموضوع الشباب كمجال للدراسة بتوضيح أھم القيم المستھلكة لديھم  -3

 
  :  ا&سباب الموضوعية 

ابقة ا5كاديمية التي تھتم بمعالجة ملف الثقافة نقص وإن لم نقل ندرة الدراسات الس -1
 .الجماھيرية والشباب

محاولة التعرف على موضوع الشباب و الثقافة من منظور سوسيولوجي إتصالي ،  -2
خاصة إننا في مرحلة تستھدف بالدرجة ا5ولى الشباب و ثقافته العربية ومحاولة 

 .ا0نفتاح على الثقافة العالمية المعولمة 
 

   :الدراسة أھداف  -3
إن اختيار الباحث ا0جتماعي لمشكلة اجتماعية واعتبارھا مشكلة تستحق الدراسة         

إنما يعني أن ھناك مجموعة من ا5ھداف يسعى إلى تحقيقھا، بالتطرق لھا في دراسته 
وباعتبار دراستي حول الثقافة الجماھيرية وما تقدمه للشباب .السوسيولوجية التي يقوم بھا 

  :مطية للشباب سأوضح أھم ا5ھداف يم استھ�كية نمن ق
 
  
      .إشباع الفضول بالدرجة ا5ولى وإثراء البحث العلمي في مجال العلوم ا0جتماعية -1 

     الكشف عن طبيعة الدور الثقافي القيمي ا0ستھ�كي للثقافة الجماھيرية بالنسبة 5ھم  -2
  . شرائح المجتمع وعماد ھذه ا5مة  وقوتھا

التعرف على الع�قة بين  الثقافة وما تقدمه للشباب بتسليط الضوء على أبعاد وجوانب  -3
 .الثقافة ا0ستھ�كية ومدى انتشارھا بينھم 



إضافة الى ا5ھداف السابقة ، نوضح ھدف � يقل قيمة عن باقي ا5ھداف أ� وھو   -4
وسائل ا0ع�م و ا0تصال الكشف عن أھم القيم المستوردة نتيجة ا0نفتاح الھائل على 

 .الحديثة بمعنى التغلغل الثقافي ا0ستھ�كي بين الشباب 
 .إيضاح طبيعة الوعي الذي تشكله الثقافة الجماھيرية لدى شريحة الشباب   -5
  
  

  :أھمية الدراسة  -6
بالنظر للشباب عامة والشباب الجامعي خاصة الذي يمثل نسبة كبيرة من المجتمع        

فإن ھذا البحث .اءا على أھمية ھذه الشريحة في المجتمع حاضرا ومستقب�الجزائري، وبن
يتبنى محاولة إستكشاف دور الثقافة الجماھيرية في تحديد مجموعة من ا5نماط ا0ستھ�كية 

لدى ھذه الشريحة ، إذ أن الدراسة تتوخى معرفة إعتماد الشباب الجامعي على الثقافة 
  .الجامعي كفئة مثقفة مع ھذا النوع من الثقافة  وكذا تفاعل الشباب.الجماھيرية 

فحسب محمد سيد فھمي في كتابه .فأھمية ھذه الدراسة ككل تنبع من أھمية ھذه الفئة       
الشباب ھم رأسمال ا5مة ، << :  89العولمة والشباب من المنظور السوسيولوجي ص 

تفوق ثروتھا مواردھا كلھا ،  عدتھا ، عتادھا ، حاضرھا ومستقبلھا ، ھم ثروة ا5مة التي
فاذا أدركت ا5مة كيف تحافظ على أغلى ثرواتھا وكيف توجھھا وتستفيد منھا وتغيرھا 

ھو أمل ا5مة ....استطاعت أن تؤدي رسالتھا في الحياة ، والشباب ھو المستقبل والرجاء 
ل وفي ذمته على أكتافه تلقى تبعات المستقب...وعماد قوتھا ، رمز عزتھا وعنوان منعتھا 

  .>>.تت�قى مسؤوليات ا5يام 
وھكذا تكتسب ھذه الدراسة أھميتھا ا5كاديمية ،إذ تتجه الى أھم عنصر في عملية       

التنمية سواءا كانت بشرية ، اجتماعية ، اقتصادية ، سياسية ، وثقافية خاصة ، فھو جيل 
والع�قة بين .رادة التغير الشباب الذي يمثل قوة العمل الحقيقية ، والقادر على تجسيدإ

الشباب الجامعي والثقافة الجماھيرية وا0ستھ�كية ھي محور ھذه الدراسة ،وإذاكانت ھذه 
الدراسة تركز على الشباب كمرحلة عمرية حاسمة و ما يربطھا بوسائل ا0ع�م التي تنتج 

  . تھ�كية متعددة مادة إع�مية معينة تأثر عليھم من كل الجوانب ، مما ينتج عنھا أنماط اس
فھذه الدراسة تحاول أن �تكون صورة من الدراسات السابقة ، بل نسعى لتقديم صورة      

حقيقية لطبيعة ا5نماط الشبابية ، والمتغيرات الثقافية ا�قتصادية التي باتت تحدد قسماته ، 
ط عرض إضافة مايرمي إليه ھذا البحث ليس فق. وتؤثر على حركته واستجابته لواقعه 

المادة العلمية المتوافرة وتحليلھا ، بل عرض الموضوع بكل تضاريسه البارزة بين الشباب 
  . الجامعي ، دون الغوص في متاھات قد �تقف عند حد معقول 

  : المفاھيم ا جرائية -5
  : الثقافة -1



تفكير تشمل جميع المعارف والقيم وا�لتزامات ا5خ�قية المستقرة فيھا، وطرائق ال     
وا0بداع الجمالي والفني والمعرفي والتقني، وسبل السلوك والتصرف والتعبير، وطراز 
الحياة، كما تشمل تطلعات ا0نسان للمثل العليا ومحاو�ته في إعادة النظر في منجزاته، 

والبحث الدائم عن مدلو�ت جديدة لحياته وقيمه ومستقبله وإبداع كل ما يتفوق به على ذاته 
ن المعاني والرموز وا0شارات التي نسجھا ا0نسان لنفسه 0عطاء الغاية والمعنى شبكة م

لنفسه وجماعته والعالم والكون من حوله ،فھي منظومة متكاملة، تضم النتاج التراكمي 
لمجمل موجات ا0بداع وا�بتكار التي تتناقلھا أجيال الشعب الواحد، وتشمل بذلك كل 

واMداب والعقائد وا�قتصاد والع�قات ا0نسانية، وترسم الھوية مجا�ت ا0بداع في الفنون 
المادية والروحية لRمة لتحديد خصائصھا وقيمھا وصورتھا الحضارية، وتطلعاتھا 

المستقبلية ومكانتھا بين بقية ا5مم، فالثقافة إرث تاريخي يحمل معه الطابع الخاص بكل أمة، 
إذ أن محاولة عولمة أي ثقافة تعني في الحقيقة غير قابل 5ي شكل من أشكال العولمة، 

السعي إلى بسط ھيمنتھا على الثقافات ا5خرى، إما بطمسھا أو إلغائھا في عدد من 
 .المجا�ت

  
  : الثقافة الجماھيرية - 2

تشير الثقافة الجماھيرية بوجه عام إلى الثقافة المميزة للمجتمع الجماھيري، و      
ع بثقافة تختلف اخت�فا جوھريا عن الثقافة التي كانت محل جماھيرھا تستھلك وتستمت

5ن عناصر الثقافة الجماھيرية تنتقل وتنتشر من خ�ل )في الحاضر والماضي(استماع 
 .وسائل ا�تصال الجماھيرية الحديثة

  
  :الثقافة ا�ستھ�كية -3

�كية و البحث عن مجموعة من الرموز و ا5فكار و القيم   القادرة على  نشر النزعةا0ستھ
ان ثقافة ا0ستھ�ك تشير الى مركب ثقافي يستخدم أساليب .السلع المطلوبة في ا5سواق 

أو ھي نظام ثقافي يھدف لتغيير . متنوعة  0نتاج  مواد إع�مية معينة  ومن ثمة تعميمھا 
 لالواقع وخاصة  الثقافي منه،  لتقبل مخرجات السوق ومنتجاتھا با0عتماد على وسائ

  .ا0تصال التكنولوجية الحديثة  

  : الشباب  -4
         

الشباب مرحلة من مراحل العمر تتميز بالحيوية ، وھي طاقة متجددة و تضفي على     
المجتمع طابعا مميزا  ترتبط بالقدرة على التعلم و المرونة في الع�قات ا0نسانية و تحمل 

ة بما تحتويه من قدرات و أفكار ، و المسؤولية  في أغلب ا5حيان ، وھم طاقة قومي



وتعتبر ھذه الطاقة ا0نسانية خ�صة مجموع القدرات الجسمية و العقلية . انفعا�ت منطلقة 
و النفسية ، بمعنى تغيرات مختلفة تننج عنھا مجموعة من ا5ساليب سوية كانت أو غير 

  . سوية 
  
  
  
  :الشباب الجامعي -6

أن الشباب الجامعي يعني الفتى ) ش ب ب ( يط في مادة جاء في القاموس الجامعي المح   
، ويبنون ) سنة 25  - 15( من المنظور السوسيولوجي الشباب كل من يدخل فئة سن من . 

وھناك من يرى أن مرحلة الشباب أو . رأيھم على أساس نموھم الفيسيولوجي أز العضوي 
وھي ) 24 -18من ( ب ا5ولى مرحلة الشبا: ويقسمھا إلى) سنة 30 - 18( الرشد تبدأ من 

ومن ) . سنة تقريبا 30 -24(مرحلة الشباب الثانية من . تقارب مرحلة التعليم العالي 
الدارسين لھذا المصطلح يرون وجوب أ� يقتصر ھذا المفھوم على النظر للشباب كفئة 

صرا عمرية أو إجتماعية لھا خصائصھا النفسية والسلوكية المميزة ، ولكن بإعتبارھم عن
  . ھاما في بناء النسق ا0جتماعي للمجتمع 

  
   :منھج الدراسة   -5

بإعتبار أن المنھج ھو الطريق العلمي او ا5سلوب الذي يسلكه الباحث في تقصيه عن    
و في أي ميدان من ميادين المعرفة سواء .الحقائق العلمية في أي مجال و فرع علمي 

في المستوى الثالث من البنء المنھجي للعلم ،  نظري أو تطبيقي ، فمناھج الدراسة تاتي
وھي تشير الطريق المؤدية الى الغرض المطلوب ، و بمعنى أدق ھي مجموعة من القواعد 

دون سنة ، : عمار بوحوش . ( العامة التي يتم وضعھا يقصد الوصول الى الحقيقة في العلم 
  )19ص 

                                                        
لكل جعلنا منكم "  :كالتاليكما ورد لفظ المنھج بالصيغة القرآنية في سورة المائدة      

  ].48 :اMية المائدة،سورة "   [ .منھاجاشرعة و 
فطبيعة المشكلة وأھداف الدراسة المرسومة تفرض على الباحث تحديد منھج معين    

  ) 18، ص 2002: فوزي غرايسية ( . لتطبيقه في الدراسة
  

واذا كانت الدراسة تحاول التعرف على أھم القيم ا0ستھ�كية الثقافية لدى الشباب      
الجامعي ، فإنھا تعنى بدراسة حقائق آنية للشباب ، المتعلقة بالموضوع ككل ، من ھذا 
المنطلق فإن ا0ختيار و ا0عتماد سيكون على المنھج الوصفي، لذي يبدو أكثر م�ئمة 

ل عام  و الميداني بشكل خاص ، ولما يحتويه من أدوات مساعدة لجمع البيانات للدراسة بشك



ومن ثمة تحليلھا كميا و كيفيا ،و بالتالي الدراسة � تتوقف عند وصف و تشخيص الظاھرة 
  .بل تتعدى الى النتائج التي ستكون بمثابة حقائق للموضوع 

اسة حقائق راھنة ، متعلقة بالظاھرة و يعرف المنھج الوصفي ھو الطريقة المنتظمة لدر     
أو موقف ،أفراد ، أحداث أو أوضاع معينة بھدف اكتشاف حقائق جديدة او التحقق من 

وكشف الجوانب التي .صحة حقائق قديمة ، آثارھا و الع�قات التي تتصل بھا وتغييرھا 
  .تحكمھا 

  ) .168، ص 2004وآخرون ،  بلقاسم س�طنية(                                             
وعليه ، يعتبر المنھج الوصفي ھو العمود الفقري لھذه الدراسة ، اذا تعلق ا5مر بالجانب    

، ومن ثمة .النظري أو الميداني من خ�ل جمع البيانات المتعلقة بآراء المبحوثين الجامعيين 
، �ستخ�ص د��تھا وأبعادھا تحليل ھذه البيانات وتفسيرھا والتعليق عليھا والمقارنة بينھا 

فھذا المنھج يتعدى الوصف والتقرير الى .السوسيولوجية والتوصل الى نتائج التي تدعمھا 
التحليل والتفسير والربط بين المدلو�ت بغرض معاينة راھن الظاھرة المدروسة ، 

  .والوصول الى تصور مقترحات للتعاطية العلمي معھا في المستقبل 
  
  :  السابقةالدراسات -7
  الشباب و العولمة و نسق القيم : الدراسة ا5ولى  

بدأ دراسته باعطاء لمحة عن أھمية .دبلةقام بھذه الدراسة ا5ستاذ الدكتور عبد العالي     
ھم مشك�ت أى إل إضافة،  ا0ع�مية�كاديمية و موضوع الشباب ضمن الساحة الفكرية و ا

و خاصة مع ا�نفتاح الھائل على وسائل ا�ع�م و الشباب العربي أھمھا مشكلة القيم 
  : ا�تصال الحديثة ، و أھم تساؤ�ت ھذه الدراسة 

  :الدراسةتساؤ�ت  
كيف سيكون مصير القيم أمام ثقاقة العولمة الجارفة خاصة اذا علمنا ان الشباب ھم      

  قيمة السريعة ؟ اكثر الفئات ا0جتماعية تأثيرا بالتغيرات ا0جتماعية والثقافية وال
) وكيف ينظر الشباب العربي إلى العولمة كثقافة وقيم ؟ وھل يعيش شبابنا فع� صراع القيم 

ماھي أھم المواضيع التي يفكر بھا شبابنا ، وھل الشباب ھم مصدر مشك�تنا ا0جتماعية أم 
وماھي  أن  مجتمعاتنا ھي بحد ذاتھا مشكل للشباب اليوم ؟ وكيف يتصور الشباب مستقبلھم

  نظرتھم الخاصة إلى المستقبل ؟ في ظل ھذه الظروف والمتغيرات ؟ 
  
  

صراع / القيم/التغير ا0جتماعي :أھم المفاھيم الخاصة بھذه الدراسة :  مفاھيم الدراسة     
  العولمة     /القيم 

  .الشباب  -



العلوم ، ب وريت ھذه الدراسة على عينة من ط�ب كلية ا5داأج:  ا جراءات الميدانية     
 تساؤ�تمد خيضر بسكرة وذلك قصد ا0ستط�ع أدائھم حول بجامعة مح ا�جتماعية
العولمة ، : نحو ھذه المواضيع  اتجاھاتھمى لفي بداية ھذه الدراسة والوقوف عالمطروحة 

طالب من  280شملت العينةو لمستقبليةا القيم ، إھتماماتھم وإنشغا�تھم المستقبل ، تغير
وعلم النفس %  ). 2777اى بنسبة  216طالبا مجموع 60- علم ا�جتماع:(لتالية ا5قسام ا

طالبا من   60(ا�ع�م و ا�تصال % ) .17.44أي بنسبة  344طالبا من مجموع 60(
أي  964من مجموع  طالب 100( ا5دب العربي % ) .18.9أي بنسبة  316مجموع 

نة العشوائية البسيطة ، و المنھج عي نة الدراسةكانت من نوع العي% ). 10.37بنسبة 
المستخدم في ھذه الدراسة المنھج الوصفي ، اM داة المستخدمة ھي ا0 ستبيان الذي يحتوي 

  .سؤال  23على 
  : نتائج الدراسة و أھم النتائج المتوصل اليھا في ھاته الدراسة ھي    

طالب بنسبة  80مقابل % 71.42طالبة بنسبة  200أغلب المبحوثين كانوا من اناث  -1
28.57.%  

 .سنة  25و  20من ناحية السن ترواحت أعمارھم بين  -2
مقابل رضاھم عن % 85و نسبة % 90نظرة الشباب الى المستقبل جد ايجابية بنسة   -3

 .واقعھم ا�جتماعي رغم الصعوبات المعاشة 
% 80يعتبر موضوع العمل من المواضيع المھمة و المسيطرة على فكر الشباب بنسبة   -4

و في المرتبة الثالثة و الرابعة % 10ضوع الزواج في المرتبة الثانية بنسبة ومو
 .منھمالكل % 5احتلتھما موضوع الھجرة و السكن بنسبة 

 .ابدوا نظرة سلبية اتجاھھا %35مقابل % 65نظرة الشباب عولمة جد ايجابية بنسبة   -5
دوات العولمة في نشر القيم النتيجة السادسة تأثير وسائل ا�ع�م الحديثة التي ھي أبرز أ  -6

 .من المبحوثين % 90أثرت فع� في قيمنا المحلية و ھذا ما عكسته نسبة 
الشباب الجزائري غير متمسك بقيمه التقليدية و ھذا ما تعكسه التأثيرات السلبية للعولمة   -7

، ودور الوالدين في إختيار شريكة % 75،إضافة الى تفضيلھم الزواج التقليدي بنسبة 
، و أنه يؤمن % 93، تحرر الشباب عن قيم المجتمع بنسبة % 95تھم بنسبة حيا

، إضافة الى % 68و أنه غير مطيع لوالديه بنسبة % .84بصراع ا5جيال بنسبة 
 % .75عيشه منفردا بعد الزواج و ھذا ما عكسته نسبة 

 
ير ، تغ%63بسبب تأمين المستقبل بنسبة % 92يشجع الشباب الھجرة السرية بنسبة   -8

 %.13، و الزواج %16ا5جواء 
% 37المواضيع ا0جتماعية : أوضحت ھذه الدراسة ترتيب لمواضيع لدى الشباب   -9

%  2، الھجرة % 3،رياضة % 5، سياسة المستقبل%   28يع الدينية بنسبة ،المواض
 )13،20،21،22،23،ص2009:دبلة عبد العالي ( .إقتصادية%  1الجنس



  
من الدراسات المشابھة و القريبة من دراستي بشكل عام،خاصة من تعتبر ھذه الدراسة       

ناحية الشباب و قيمه،وتأثير العولمة عليه ،من خ�ل أھم القيم ا�ستھ�كية المستوردة 
،واستخدامه المنھج الوصفي واعتماده على العتيبة العشوائية التي تم جمع بياناتھا عن 

يدل على تطابق الجانب الميداني في دراستي بشكل طريق آداة ا�ٍستبيان ،ھذان دل فٍانما 
  .عام 

  
  :  الثقافة العربية والعولمة:الدراسة الثانية 

قدم ھذه الدراسة محمد حسن البرغثي ، ضمن دراسة سوسيولوجية لYراء المثقفين     
وھي مجموعة بحوث ومناقشات الندوة الفكرية . العرب ، حول الثقافة العربية و العولمة 

الثقافة " ي نظمھا مركز دراسات الوحدة العربية ، التي نشرت ضمن كتاب بعنوان الت
  .1998سنة "العربية و العولمة 

استھل مشكلة بحثه بطرح سؤال يرتبط بمسألة الثقافة القومية و مالھا من أھمية بالغة ،  
  : وظاھرة العولمة وما يحيط بھا من جدل وغموض ، والتساؤل ھو 

  ولمة في الثقافة العربية ؟ ماھو تأثير الع
  :مفاھيم الدراسة 

مفھوم / مفھوم العولمة / الثقافة العربية / الثقافة : إھتمت الدراسة بث�ث مفاھيم ھي     
  )                                           24، ص 2007: محمد حسن البرغثي . ( المثقف العربي

                                               
  : ا جراءات المنھجية 

مجتمع الدراسة المثقفون العرب ھم مجموع وحدات البحث ، استخدم أسلوب العينة     
وحدة ، المنھج المعتمد ھو المسح ا0جتماعي 420العشوائية البسيطة لجمع بيانات العينة 

لتأكد من صحة و ا. تساعد الباحث على ضبط و قياس الدراسة .وھو ا5مثل لھذه الدراسة 
ما يحصل عليه عليه من بيانات التي تفسر الظواھر و الع�قات و التفاع�ت ا0جتماعية ، 

ا5سلوب ا0حصائي المستخدم في العلوم .اMداة المناسب لجمع البيانات ھو ا0ستبيان 
                         .        ا0جتماعية  نظام لسبياسس �تمام ا0جراءات ا0حصائية التي تحتاجھا الدراسة 

  ) . 180، ص 2007: محمد حسن البرغثي (                                               
  
  
 

  : نتائج الدراسة 
  % .63العولمة تمثل فعل إعتداء على الثقافة العربية بنسبة  -1



% 62ة تھدف العولمة الى فرض النموذج الثقافي ا5مريكي على الثقافة العربية بنسب  -2
. 

إستھداف العولمة للھوية القومية و تسعى الى تفكيكھا وطمسھا ومن ثم % 62نسبة   -3
 .إعادة صياغتھا

وھذا ما . من أفراد العينة تسعى لمراجعة التراث ضمن العولمة % 56.9نسبة   -4
يرفضه أولئك الذين يستخدمون التراث كس�ح أيديولوجي من أجل الدفاع عن الھوية 

 .القومية
سيج ال�زم للحياة ا0جتماعية سيكون عرضة للتدمير من خ�ل قدرة العولمة على إن الن

 % .54إستھداف جذور الثقافة العربية بنسبة 
تعد العولمة عامل تسريع لتحقيق الحداثة في داخل الثقافة العربية و قد أكدت ھذه  -5

 % .50.4النتيجة نسبة 
ھتمام في ظل العولمة ، ولقد أكدت اللغة العربية ستشھد تراجعا في اٌستخدام و ا0  -6

، ص  2007: محمد حسن البرغثي (  % .52.4على ھذه النتيجة نسبة 
185،243،244. ( 

                                         
تتقاطع الدراسة مع بحثنا في العديد من العناصر ، أو� تعتبر اثراءا للجانب العلمي و   

قافة العربية وع�قتھا بالعولمة ، فھي مرجع أساسي ومھم في ا5كاديمي في مجال دراسة الث
  .مجال ا0ھتمام  بالثقافة 

ثانيا تشابك جانب ا0جراءات المنھجية الميدانية مع الموضوع الذي نحن بصدد دراسته ، 
  .من ناحيةالعينة المختارة واMداة  المستخدمة 

  
العولمة ومنظومة القيم تحت :  تعتبر ھذه الدراسة ضمن محور:   الدراسة الثالثة   

  .دور  الفضائيات الغنائية في تغيير الذوق الفني لدى الشباب :   عنوان 
  ) .طلبة جامعة معسكر نموذجا (  –من الراي الى ا5غنية الشرقية            

      
،  قام بھذه الدراسة ا5ستاذ قصير المھدي ضمن مجلة اMداب والعلوم ا0جتماعية          

مجلة دورية    علمية محكمة متخصصة في ا5بحاث و الدراسات ا5دبية وا0جتماعية 
  : وسأوضح في ھذا المختصر     تقديم أھم ما جاء في ھذه الدراسة .
  
 
 
  
  



  : اشكالية الدراسة       
ينتظم العالم المعاصر في وتيرة التغير المتسارع الذي طال كل المنظومات ، سواًءا         

لمعرفية منھا أو السياسية أو ا0قتصادية أو ا0جتماعية والثقافية ، ويتم ذلك كله في إطار ا
مفھوم العولمة الذي أريد له أن يتخذ شكل التصور العالمي الموحد للكون والحياة ، وھو 

نموذج مفروض معروفة ھي ا5طراف التي تنتجه وتسعى لجعله ثقافة كونية تستوعب كل 
ن كانت العولمة السياسية وا0قتصادية أقل إثارة للتقاطب و الصراع ، فإن المجتمھات ، و5

العولمة في بعدھا الثقافي ا0جتماعي تمثل ملحمة الشد والجذب بين قطب إرادة الھيمنة 
  .وقطب التأرجح بين الخضوع والمقاومة المحتشمة 

ع قوة وتأثيرا ، والعالم وفي ظل ھذه التقاطبية الحادة يمثل ا0ع�م أكثر وسائل الصرا    
يقع في صميم ھذه المعركة الثقافية العالمية ، وإن فئة الشباب  –بما فيه الجزائر  –العربي 

ھي البؤرة ا5كثر استھدافا من قبل البرامج ا0ع�مية لتحقيق تغيير قيمي جذري ، لما تحمله 
والمعاينة ا5ولية . ھذه الفئة ا0جتماعية من قابلية التفاعل مع كل ماھو مبھر وعصري

للفضاء الغنائي الموسيقي حاليا في الجزائر تنم عن بدايةإنحسار وتراجع ا5غنية الجزائرية 
بصورة عامة وأغنية الراي بشكل خاص لصالح الغناء الشرقي العصري الذي أصبح 

يستقطب شريحة واسعة من الشباب متخذين منه موضة فنية وقيمة ثقافية معبأة بمختلف 
: ني والرموز ، وعليه فإن إشكالية ھذه الدراسة تتمحور حول تساؤل منھجي مؤداه المعا

لماذا يتجه الشباب الجزائري حاليا الى ا0ستماع وا0قبال على ا5غاني الشرقية ؟ وما ھي 
المؤشرات الدافعة الى تغيير الذوق الفني الموسيقي لدى الشبا من فترة زمنية الى أخرى ؟ 

أدت الى رواج ا5غنية الشرقية في السوق الجزائرية خ�ل العشرية  ثم ماعوامل التي
، ص 2009: قصير مھدي(   ا5خيرة على حساب أغنية الراي التي سادت من قبل ؟

373.(   
                                                   

  : فرضية الدراسة   
مت مؤخرا بكم ھائل من القنوات من المؤكد أن الساحة ا0ع�مية العربية قد إزدح   

التلفزيونية الفضائية والتي تمثل فيھا القنوات الغنائية النصيب ا5وفر ، ومن المؤكد كذلك أن 
ھذه القنوات تستعمل أحدث التقنيات والوسائل لعرض برامجھا ذات البعد الترفيھي التجاري 

ا0ع�مي ممث� في القنوات  الضغط: ، وعليه فقد إعتمدنا لتحقيق ھذه الدراسة على فرضية 
الفضائية الغنائية التي تبث بشكل متواصل وترويجي لRغنية الشرقية وھو عامل حاسم في 

توجه الشباب الجزائري لSستماع والتفاعل مع ھذا النوع من الغناء ، ويأخذ تأثير ھذه 
نموذج ثقافي مصدره الھيمنة ا0ع�مية ل) العنف الرمزي ( القنوات شكل ا0كراه الرمزي 

         .                                           سائد 
  ).374، ص 2009: قصير مھدي(                                                           

  



  
  

  : معطيات الدراسة
تھدف ھذه الدراسة الى فھم وتحليل التغير القيمي للمجتمع الجزائري في مجال القيم     

خاصة  –وتسعى إلى إبراز دور ا0ع�م ) الموسيقى والغناء ( لفنية والجمالية والترفيھية ا
في تغيير القيم ا0جتماعية والثقافية بشكل قد يتعارض أحيانا مع الموروث   –المرئي 

القيمي المحلي ، وھي دراسة ميدانية لعينة من طلبة جامعة معسكر كفئة ممثلة لشريحة 
( طالب وطالبة في تخصصات دراسية مختلفة  100كل حجم العينة من الشباب ، حيث يتش

سنة ، ا5دوات  25و 17تترواح أعمارھم ما بين ) علم ا0جتماع ، فلسفة ، حقوق 
سؤا� تعالج مختلف ) 16( ا0ستمارة التي تتضمن : المستخدمة في ھذه الدراسة ھي 

تتعلق بالسن والجنس وأنواع )  مغلقة و مفتوحة( جوانب الدراسة ، وھي أسئلة متنوعة 
  ......الغناء وأسماء القنوات ا5كثر مشاھدة ، با0ضافة 5سماء المطربين 

والمنھج المتبع ھو المنھج الوصفي التحليلي بطريقة التحليل الكمي للجدوال ا0حصائية    
  )374، ص 2009:قصير مھدي (  .والتحليل الكيفي للتصريحات الواردة في ا0ستمارة 

                                                    
  :  نتائج الدراسة

% 30مقابل % 60إكتساح ا5غنية الشرقية ورواجھا خاصة بين الشباب بنسبة  -1
  .5غنية الراي 

استخدامھم ا5جھزة التكنولوجية الحديثة المستعملة في ھذا % 98إختارت نسبة   -2
المستخدمة لمتابعتھا عبر الفيديو كليب والوسيلة )  MP4  ،MP4: (المجال ك 

 % .80التلفزيون بنسبة 
 % .85متابعة القنوات الفضائية بانتظام بنسبة  -3
 .....ممن صرحوا بانھم يقلدون مطربھم في اللباس والحركة والسلوك % 42نسبة  -4

 ) 378، 377، ص 2009:قصير مھدي (                                   
  

  : اسة السوسيولوجية مع دراستي من خ�ل تتداخل ھذه الدر
تتناول متغير مھم أ� وھو الشباب ،الذي يعتبر محور أساسي في الدراسة المعنونة  -1

دور الثقافة الجماھيرية في تحديد نمط ا0ستھ�ك عند ھذه الشريح المھمة في : ب 
  .البناء المجتمعي 

اط الثقافية من جھة ونتيجة الذوق الخاص با5غنية الشبابية ، يعتبر نمط من ا5نم -2
الثقافة الجماھيرية من جھة أخرى ، باستھ�ك الشباب القيم الفنية الھابطة في معظم 

 .ا5حيان ، الذي ينعكس على سلوكياتھم بشكل عام 



إضافة ،إعتمادھا على المنھج الوصفي ،العينة العشوائية ، ا0ستمارة جل ھذه   -3
رھا لبنة أساسية يمكن ا0نط�ق منھا وتسھيل المعطيات تتطابق مع دراستي ، بإعتبا

 .البحث العلمي العملي بشكل أوضح 
 

  واقع إسھام الفضائيات العربية في نشر الثقافة العربية ا س�مية : الدراسة الرابعة
   دراسة ميدانية من وجھة نظر عينة من طلبة جامعة تبسة                       

  
  : مشكلة الدراسة 

العالم مع مطلع القرن الواحد والعشرين على وقع ثورة في مجال تكنولوجيا  يعيش     
ا0تصال ، فقد حرر البث المباشر المشاھدين من ا0نكفاء حول البرامج المحلية وفتح لھم 

مما دفعھم يندفعون وراء ثقافة اMخر المختلفة ، .بدائل واسعة لتجسيد أذواقھم وميو�تھم 
وات العربية سجلت حضورھا ضمن ھذا الزخم من الفضائيات وعلى الرغم من أن القن

فالھيئات المتنفذة في .المتعددة المشارب الفكرية ا0أن ھذا الحضور مختلف نوعا ما 
العالم العربي ا0س�مي تنفق بسخاء على القنوات كوسيلة ويتردد الكثير منھم في دعم 

ة وثقافية ، و� سيما في ھذا القنوات كرسالة حضارية بكل ما تحمله من أبعاد فكري
  .الزمن الذي أضحت فيه الثقافة صناعة تجوب أنحاء الكرة ا5رضية 

  ) .331، ص 2010: سلطان بلغيث (                                                     
  

إن إدخال الثقافة الى حلبة الصراع العالمي جعلھا تقفز لتكون في صدارة مواجھة      
ومن ثمة فإن ضمان الحضور المشرف لثقافتنا .اكل ضمن المشھد السمعي بصري المش

في عصر الثورة الرقمية ، لن يتأتى ا0بالمشاركة ا0يجابية الفاعلة في تصميم المجتمع 
الراھن ، حتى تكون للثقافة العربية ا0س�مية بصماتھا وتحقق حضورھا في تشييد 

وتصورا ، ممارسة وعم� من خ�ل تجسيد ذلك  وإنجاز المشھد العالمي الراھن رؤية
إ ن القنوات الفضائية ا5جنبية التي .في عملية ا0نتاج كرھان تتسابق عليه دول العالم 

تمطر المشاھدين بوابل من المعلومات ، تحمل مضامين فكرية وسياسية وأيديولوجية 
ا0س�مي  –نا العربي متباينة ، قد � تتفق في أغلب ا5حيان مع عادات وتقاليد مجتمع

مما يجعل وجود بدائل إع�مي 0متصاص أوقات الفراغ لدى المشاھد و�سيما فئة 
من خ�ل تبصير الشباب العربي و�سيما الجامعي منه .الشباب أكثر من ضرورة 

(  . عيته بما يجري حوله من تطورات بحقيقة الذات الحضارية العربية ا0س�مية وتو
                                    ) .                  332، ص 2010: سلطان بلغيث 

 
 
  



  :  فرضيات الدراسة    
  .التعرض للفضائيات العربية ينمي رصيد الشباب الجامعي في اللغة العربية  -1
تساھم القنوات الفضائية العربية في تعريف الشباب الجامعي بتراثه العربي  -2

 .ا0س�مي 
فضائية العربية له ع�قة بإدراك الشباب الجامعي 5حداث التاريخ متابعة القنوات ال -3

 .ا0س�مي 
 .تعرض الشباب الجامعي للفضائيات العربية يؤدي الى زيادة وعيه الديني   -4

   
 
  : أھداف الدراسة   

معرفة مدى إعتماد الشباب الجامعي على الثقافة المرئية التلفزيونية كمصدر من  -1
  .فة ا0س�مية مصادر المعرفة والثقا

 .ا0ط�ع على مستوى الثقافة العربية ا0س�مية لدى طلبة الجامعة   -2
تجلية دور الفضائيات العربية في زيادة معلومات المشاھدين حول التاريخ العربي    -3

 ا0س�مي 
معرفة مدى تفاعل الشباب الجامعي مع تراثه كرافد من روافد مواجھة ا0ختراق  -4

 .افي ا0ع�مي والغزو الثق
 .إيضاح دور الفضائيات العربية في تنمية وعي الشباب الجامعي بالدين ا0س�مي  -5

 
  : العينة المستخدمة في البحث / المنھج المستخدم 

بالنظر الى طبيعة الدراسة وا5ھداف التي تتوخى تحقيقھا والمتمثلة في معرفة واقع      
لثقافة العربية ا0س�مية أوساط الشباب الدور الذي تضطلع به الفضائيات العربية في نشر ا

وفيما .الجامعي ، فإن المنھج ا5كثر م�ئمة في ھذه الدراسة ھو منھج التحليل الوصفي 
في تخصص العلوم ا0نسانية و علوم ) إناث / ذكور ( يخص العينة المصنفة من الجنسين 

قة بتحقيق التكافىء بين ا5فراد فكانت من العينة العشوائية طبقية التي تمتاز بالد.التكنولوجية 
         .  

  ) .334، 333، ص 2010: سلطان بلغيث (                                               
  
  : أدوات الدراسة   
إعتمدت الدراسة على إستمارة البحث حيث تتشكل من أربعة محاور في ث�ثين سؤا�   

حرص الباحث على بناء أسئلة ا0ستمارة بطريقة  فض� عن أسئلة البيانات الشخصية ، وقد
متدرجة ، حيث بدأت بأسئلة حول حجم إقبال المبحوثين على الفضائيات ، ثم أسئلة لمعرفة 
دور الفضائيات العربية كمتغير إع�مي دخل المشھد الثقافي العربي منذ نھايات الثمانينات 



لنخلص في النھاية .صة بلغتھم العربية من القرن الماضي في تنمية معلومات المبحوثين الخا
إلى رصد الدور الذي لعبته ھذه الفضائيات في بث الوعي الديني لدى المبحوثين ونمو 

  .معارفھم الدينية 
  

  : نتائج الدراسة     
  

مع تفوق نسبة .من الطلبة الذين بفضلون متابعة القنوات العربية % 70نسبة  -1
لتحتل القنوات المحلية المركز % 66.66ة مقارنة بالذكور بنسب% 71: ا0ناث ب

  % .9لتحل القنوات ا5جنبية في المرتبة الثالثة بنسبة % 21الثاني بنسبة 
من المبحوثين أن الفضائيات العربية تقدم إع�ما أكثر موضوعية % 82.8أوضح  -2

 .من القناة الوطنية 
ي حين حلت ، ف% 40جاءت قناة الجزيرة في المركز ا5ول لدى الذكور بنسبة   -3

فقناة الجزيرة ذات الطابع % 11.42في الصف الخامس لدى ا0ناث بنسبة 
السياسي الساخن ، إستطاعت أن تستقطب إھتمام المشاھد العربي وتثير إعجابه 

% 29وجاءت قناة اقرأ بالنسبة لSناث بنسبة .كظاھرة متفردة في البيئة ا0ع�مية 
. 

المشاھدة بالنسبة للبرامج المفضل مشاھدتھا  حظيت ا5خبار با5فضلية ا5ولى في   -4
، الحصص الخاصة في المرتبة الثانية % 15.38من قبل عينة الدراسة بنسبة 

 % ....13.07، المسلس�ت بنسبة % 13.46بنسبة 
  ) . 338، 337، 336،ص 2010: سلطان بالغيث (                                   

اسات القيمة باستطاعة كل باحث وعمله البحثي حول الشباب تعد ھذه الدراسة من الدر     
وإعتماده .يمكنه ا0نط�ق من ھذه الدراسة ، خاصة إذا ماتعلق ا5مر بالثقافة الجماھيرية 

على المنھج الوصفي ، ا0ستمارة كآداة كل ھذا عوامل مشتركة مع ھذا العمل العلمي الذي 
  .ھو في طريق البحث ا5كاديمي 

  
   :ج الدراسة منھ   -1

بإعتبار أن المنھج ھو الطريق العلمي او ا5سلوب الذي يسلكه الباحث في تقصيه عن    
و في أي ميدان من ميادين المعرفة سواء .الحقائق العلمية في أي مجال و فرع علمي 

نظري أو تطبيقي ، فمناھج الدراسة تاتي في المستوى الثالث من البنء المنھجي للعلم ، 
الطريق المؤدية الى الغرض المطلوب ، و بمعنى أدق ھي مجموعة من القواعد  وھي تشير

  .العامة التي يتم وضعھا يقصد الوصول الى الحقيقة في العلم 
  )19دون سنة ، ص : عمار بوحوش (                                          

                                                        



لكل جعلنا منكم "  :كالتاليكما ورد لفظ المنھج بالصيغة القرآنية في سورة المائدة      
  ].48 :اMية المائدة،سورة "   [ .منھاجاشرعة و 

فطبيعة المشكلة وأھداف الدراسة المرسومة تفرض على الباحث تحديد منھج معين    
  ) 18، ص 2002: رايسية فوزي غ(                             .لتطبيقه في الدراسة

  
واذا كانت الدراسة تحاول التعرف على أھم القيم ا0ستھ�كية الثقافية لدى الشباب      

الجامعي ، فإنھا تعنى بدراسة حقائق آنية للشباب ، المتعلقة بالموضوع ككل ، من ھذا 
�ئمة المنطلق فإن ا0ختيار و ا0عتماد سيكون على المنھج الوصفي، لذي يبدو أكثر م

للدراسة بشكل عام  و الميداني بشكل خاص ، ولما يحتويه من أدوات مساعدة لجمع البيانات 
ومن ثمة تحليلھا كميا و كيفيا ،و بالتالي الدراسة � تتوقف عند وصف و تشخيص الظاھرة 

  .بل تتعدى الى النتائج التي ستكون بمثابة حقائق للموضوع 
  

طريقة المنتظمة لدراسة حقائق راھنة ، متعلقة بالظاھرة و يعرف المنھج الوصفي ھو ال     
أو موقف ،أفراد ، أحداث أو أوضاع معينة بھدف اكتشاف حقائق جديدة او التحقق من 

وكشف الجوانب التي .صحة حقائق قديمة ، آثارھا و الع�قات التي تتصل بھا وتغييرھا 
  .تحكمھا 

  ) .168، ص 2004بلقاسم س�طنية وآخرون ، (                                             
وعليه ، يعتبر المنھج الوصفي ھو العمود الفقري لھذه الدراسة ، اذا تعلق ا5مر بالجانب    

، ومن ثمة .النظري أو الميداني من خ�ل جمع البيانات المتعلقة بآراء المبحوثين الجامعيين 
ا والمقارنة بينھا ، �ستخ�ص د��تھا وأبعادھا تحليل ھذه البيانات وتفسيرھا والتعليق عليھ

فھذا المنھج يتعدى الوصف والتقرير الى .السوسيولوجية والتوصل الى نتائج التي تدعمھا 
التحليل والتفسير والربط بين المدلو�ت بغرض معاينة راھن الظاھرة المدروسة ، 

  قبل والوصول الى تصور مقترحات للتعاطية العلمي معھا في المست
  
  

  : مجا�ت الدراسة   -2

  : المجال المكاني و الزماني – 2-1

لجامعات حدى أھم اإوھي  –بسكرة  - أجريت ھذه الدراسة بجامعة محمد خيضر   
حوالي كيلومترين عن وسط المدينة بسكرة على الطريق المؤدي الجزائرية ، تقع على بعد 

  :لمعاھد الوطنية اMتية محمد خيضر بسكرة باسيدي عقبة ، أِنشات جامعة  لى مدينةإ

معھد الھندسة  - ) . 1984-08-18: المؤرخ في 84-254: المرسوم رقم ( معھد الري  -    
  ) 01984-08-05: المؤرخ في  84-253المرسوم التنفيذي رقم ( المعمارية 



: المؤرخ في  86 -169المرسوم التنفيذي رقم (  1986معھد الكھرباء التقنية في عام  -   
18 - 08 - 1986. (  

: المؤرخ في  92 - 295: لى مركز جامعي بمقتضى المرسوم رقمتحولت ھذه المعاھد إ   
تحول المركز .1998 -07 -07: المؤرخ في  98-219وبصدور المرسوم رقم  07- 07

ضافة كلية رابعة بعد ذلك ، ث�ث كليات وسبعة أقسام كما تم إ جامعة تضمالجامعي ال
، أصبحت الجامعة مشكلة  2009- 02-17: المؤرخ في 90- 09: ى المرسوم رقم وبمقتض

  .قسما تضم مختلف الميادين والتخصصات ) 31(كليات وواحدة وث�ثين ) 06(من ست 

بمقتضى  –بسكرة  –ت كلية العلوم ا0نسانية وا0جتماعية بجامعة محمد خيضر وأنشأ 
فبراير  17ل المافق 1430صفر عام  21المؤرخ في  90 -09المرسوم التنفيذي رقم 

 1419ربيع ا5ول عام  13المؤرخ في  219 -98يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  2009
ومقر الكلية  –بسكرة  –المتضمن انشاء جامعة محمد خيضر  1998يوليو  07الموافق ل 

  .القطب الجامعي شتمة 

                                                         )WWW. UNIV- BISKRA(  

 26لى سبتمبر إ 26الميدانية كانت من  أما الفترة الزمنية التي أجريت فيھا الدراسة     
  .أشھر كاملة للدراسة الميدانية 03 ىديسمبر، بمعن

    

  

  

  

  

  :مجتمع البحث: ويشتمل على تحديد :المجال البشري -2-2

بين خطوات البحث يعد تحديد  مجتمع الدراسة أو مجتمع البحث الخطوة المھمة من     
العلمي، حيث يتطلب من الباحث أن يحدد المجتمع الذي يود اجراء الدراسة عليه ، وھذا له 

ع�قة بالتحديد المكاني والزماني للبحث ، لذلك فان حصر مجتمع البحث أمر مھم ، ويعزى 
  : ذلك لRسباب التالية 

اختيار أفراد أو جماعات � يسھل على الباحث القيام بدراسته بشكل دون التخبط في  -   
  تخضع 

  .لمواصفات البحث المطروح 



  .ن عدم تحديد مجتمع الدراسة بشكل يقترب الى الدقة يؤدي الى فشل الدراسة إ -   

الباحث تحديد العينة ن عدم تحديد عناصر مجتمع الدراسة ومواصفاته يصعب على إ -   
  ).261، 260، ص 2006: د عبد الھادي نبيل أحم(   .                        التي تمثله 

ستنتاجات سليمة عن المجتمع ا5صلي الذي تنبعث فإن ھدف كل باحث ھو التوصل إلى إ    
  .ختيار فئة ممثلة لھذا المجتمع تمثي� صحيحا منه المشكلة ، ويتم ذلك عن طريق إ

  ).139، ص 2007: كامل محمد المغربي(                                             

ويعرف مجتمع البحث على أنه جميع مفردات أو وحدات التي تتوفر فيھا الخصائص      
  ) .127، ص  2009: علي غربي (              .                 المطلوب دراستھا

عتبار مجتمع البحث بالنسبة لھذه الدراسة ھو الشباب الجامعي بجامعة محمد إ يمكن     
حيث بلغ المسجلين ھذا .صوصا قسم العلوم ا0نسانية ، وقسم الترجمة خيضر بسكرة وخ

 بنسبة ، وقسم الترجمة% بنسبة 697بقسم العلوم ا0نسانية سنة أولى  2011/ 2010العام 
.%  

ختيارنا ھذا على أساس الخصائص المعروفة لمجتمع ھذه الدراسة ، كونه يتميز وقد تم إ     
  .....السن ، المستوى ا0جتماعي ، المستوى الثقافي :  بقدر كبير من التجانس من حيث

ن دل فإنما يدل على به تخصص ا0ع�م وا0تصال ، ھذا إفقسم العلوم ا0نسانية يوجد   
و المسجلين الجدد حسب دراسة استط�عية . حديثةدراسة وسائل ا0تصال وتكنولوجياته ال

خصص ا0ع�م وا0تصال ، وبالتالي توجھھم في السنوات المقبلة يكون ضمن ت% 50نسبة 
اضافة ، باعتبارھم طلبة جدد .لديھم خبرة على أھم المفاھيم والمصطلحات ا0ع�مية 

وابتھاجھم بالعالم الجامعي نجدھم يظھرون بأبھى الحلل الجمالية للذكور وا0ناث معا ، 
لى غير ذلك إ...، جالية أو النسائية من حقائب يد ،إلى عطور سواءا من ناحية ا5لبسة الر

  .من ا5نماط ا0ستھ�كية 

أما قسم الترجمة تم اختياره على أساس تأثير الطلبة با5فكار الغربية ، سواءا من ناحية     
ضافة لما يحمله مصطلح الترجمة من د��ت الحضارت وما تحتويه من أفكار ، إ دراسة

جتمع الغربي التي تظھر جليا في حد ذاته ، يدفعھم الى التطبع ببعض خصائص وسمات الم
من طريق استھ�كھم وأنماطھم وسلوكياتھم المختلفة المستمدة من تأثيرات الفكر الغربي 

  .التي تبعث كرسائل استھ�كية ثقافية جماھيرية عبر وسائل ا0تصال الحديثة 

  : عينة الدراسة -3

نية، وھي تعتبر عينة ھي جزء من مجتمع الدراسة التي تجمع منه البيانات الميداال   
جزءا من الكل بمعنى أنه تؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع على أن تكون ممثلة لمجتمع 

فالعينة إذن ھي جزء معين أو نسبة معينة من أفراد المجتمع ا5صلي ثم تعمم . البحث



، ص 2007: رشيد زرواتي (               .            نتائج الدراسة على المجتمع كله
334 . (    

لذلك يشترط فيھا أن تعكس خصائص المجتمع ، وقد تم ا�عتماد على عينة من         
 الشباب الجامعي بجامعة محمد خيضر بسكرة ، قسمي العلوم ا0نسانية والترجمة ، بنسبة  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  :  أدوات الدراسة-3

   :الم�حظة – 3-1

ى مجموعة من ا5دوات والتقنيات المساعدة يعتمد الباحث في مرحلة جمع البيانات عل         
ھم جابة على أللحصول على معلومات و بيانات ضرورية تخدم موضوع الدراسة، بمعنى ا0

ستبيان مع ا�ستعانة بالم�حظة عتماد بصفة أساسية على ا0تساؤ�تھا ومن أجل ذلك يتم ا0
ستبيان و الكيفي 5ھم اجابات ا0لى التحليل نا ع بدون مشاركة، والمقاب�ت الحرة، لكي تساعد

  : اMن سنتطرق اھذه الوسائل مع الشرح والتفصيل بداية ب



حدى الوسائل المھمة في جمع البيانات وھناك قول شائع بأن العلم يبدأ ھي إ         
نساني ھمية ھذه الوسيلة في الدراسات ا0جتماعية، التي تتعلق بالسلوك ا0بالم�حظة، وتبرز أ

، 2007كامل محمد المغربي، (                                      . الحياة الواقعيةومواقف 
  ).130ص 

     Sتيلي دو كيستبيان، وفعل الم�حظة كما يقول وقد تم إستخدامھا كأداة مساعدة ومكملة ل
رادي والذكاء، موجه لھدف نھائي ومنظم ينصب حول موضوع ھو مسار يدمج ا�نتباه ا " 

                                      ". د، وذلك بغرض جمع المعلومات ال�زمةمحد

  ). 47، ص 2009بوبكر جيملي، (                                                                     

ت التي � يمكن والھدف المرجو من ھذه ا5داة أو التقنية ھو التوصل لمجموعة من المعطيا   
بالشباب، كأھم  ستبيان و المتعلقة خصوصا ببعض المظاھر الخاصةالحصول عليھا با0

عتبار أن الجانب ى الشباب والشابات الجامعيات، وبإالقصات الخاصة بالشعر، أھم ا5لبسة لد
�حظة ھذا الوسط خاصة في فترة ، حاولنا م  –بسكرة  –ة محمد خيضرتم في جامع الميداني

خل جل الطلبة بألبسة جديدة فاخرة مثيرة، أيضا خ�ل فترة العيد، الدخول الجامعي يد
ا، فم�حظتي مست القصات و أھمھا تزامن الدخول الجامعي و العيد معً  خصوصا ھذا العام

émou   بالنسبة للشابات وmarins  بالنسبة للشباب وأخرى تدعى franchiskou 
، اضافة الى ألبستھم المتعلقة بآخر  gel  فرانشيسكو التي تستھلك نسبة كبيرة من مادة الجال

  .ما أفرزته سوق الموضة

  :المقابلة -3-2

ھي التفاعل المباشر بين الباحث و المبحوث، فھي وسيلة يلتقي بفضلھا الباحث و المبحوث    
ويتباد� الحوار والتفاعل اللفظي، و بذلك يتحصل الباحث على المعلومات و البيانات المتعلقة 

  ). 247، ص2007رشيد زرواتي، (                                           . بالبحث

ستخدام المقابلة لتدعيم الدراسة، ولقد أجريت 5داتي الم�حظة وا0ستبيان لجأنا 0 وتكملة    
  :مقاب�ت حرة مع بعض الطلبة من خ�ل المحاور ا5ساسية للدراسة الميدانية مث� 

ني لكم ؟ القنوات الفضائية ودورھا في التوجه الشبابي، التحاور على مرحلة الشباب ماذا تع
لباس الرياضي المفضل، ع�نية المفضلة، الالمفضلة، كما ناقشنا الومضات ا0 أھم البرامج
تقبل ، فأغلبيتھم متفائلين، جتماعية التي يعاني منھا الشباب وأخيرا نظرتھم للمسالمشاكل ا0

ل والصعوبات التي يعيشونھا وا5حداث التي مرت بھا الجزائر، يجابيين رغم المشاكوجد إ
تفاءلوا  "فھذا يدل على وعيھم بوضعية ب�دھم، ومعظم الطلبة عندھم جملة مشتركة ھي 

  ".خيرا تجدوه 

  :ستبيانا  -3-3



في اللغة طلب ا0بانة وا0يضاح، فھو إذن محاولة  questionnaire ستبيان ا0      
في  وحتى( نجليزية وا0ستبيان في اللغة ا0. في السلوك وا0تجاھات والقيم 0ستيضاح جوانب

ستبيان يعرف على أنه كشف ، ولذلك فإن اquestion0ؤال ، مشتق من صيغة الس)الفرنسية 
أسئلة، أو صحيفة أسئلة أو مجموعة من العبارات تستوضح بعض الجوانب من السلوك أو 

ستبيان جمع مادة التوجھات المعيارية، ويستھدف ا0 الخصائص ا�جتماعية، النفسية أو
  ) 45، ص 2009بوبكر الجميلي، (                             . تتصف بأنھا واسعة النطاق

و ھي ا5داة ا5ساسية في ھذه الدراسة، وھذا لطبيعة الموصوع المثار، المتمثل في دور     
ھي دراسة 5ھم القيم لدى الشباب الجامعي، ف ستھ�كقافة الجماھيرية في تحديد نمط ا0الث

عد ا5داة توفر لنا معطيات وبيانات كمية وكيفية، فالب والمظاھر ا0ستھ�كية بين الشباب، فھذه
ھذه فرزھا في جداول مركبة، والتحليل لحصائية التي تم الكمي المتمثل في المعطيات ا0

ستبيان ھي ا5كثر موائمة وعليه أداة ا0. دراسةلدى ھذه ال البيانات يكون البعد الكيفي قد توفر
و  –بسكرة  –وم�ئمة للموضوع، على أساس فئة المبحوثين ھم طلبة جامعة محمد خيضر 

ية، وتكييف محاوره ستمولوجببالتالي يسھل مھمة تطبيقه دون أية عوائق أو صعوبات ا
لمية وإستعدادات ثقافية ي، فھم فئة لديھا مؤھ�ت عطارھم وسياقھم الثقافوأسئلته وفق 0

ضافة أن ھذا الموضوع يساعدھم على التعبير عن آرائھم وتوجھاتھم تساعدھم على ا0جابة،إ
ة ستبيان ھذه الدراسة بمجموعوقد مر إ.ھم أكثر من أية فئة أخرىالشبابية، فالموضوع يمس

ل على ستبيان أكثر م�ئمة  للشباب وبالتالي الحصومن المراحل حتى تم التوصل الى إ
  :معلومات، وھذه المراحل ھي 

  .كانت ھذه المرحلة بناءا على ا5سئلة الدراسة: مرحلة الصياغة ا&ولية -3-3-1

ستبيان ا5ولي على عدد من تمت ھذه المرحلة من خ�ل عرض ا0: مرحلة التحكيم  -3-3-2
ة من قسم ا0ع�م علم ا�جتماع، وأستاذأساتذة و ھم أستاذين من قسم  03ا5ساتذة، بلغ عددھم 

، حتى تكون "تصال جتماع ا0علم ا0" تصال ، وبالتالي جمع بين التخصص العلمي وا0
تصالية، وھم أساتذة جامعيين لديھم خبرة اسة من الناحية السوسيولوجية وا0النظرة شاملة للدر

أھم وباع طويل في مجال البحث العلمي، وتم ھذا ا5مر بعد معرفتھم بعنوان الدراسة و 
  :تساؤ�ته و مفاھيمه، و فد أجريت تعدي�ت بسيطة على النسخة ا5ولية من خ�ل

ة الشباب الجامعي صغير حذف الحالة المدنية من البيانات الشخصية على أساس أن أغلبيأو� 
ا في صالية وأكثرھا تأثيرفي العمر أغلبيتھم عزاب، إضافة  إلى حذف سؤال الوسائل ا0ت

نترنت وأخرى تذكر، على أساس أن فزيون ، ا0ذاعة ، الجرائد ،السينما، ا0الشباب و ھي التل
الدراسة شاملة لكل ھذه الوسائل والتدقيق في كل وسيلة سيكون على  حساب الدراسة ككل 

ستنتاج الوسيلة المؤثرة في الشباب عن طريق بإوھي ستكون كتحصيل حاصل في ا5خير، 
رنامج المفضل، والتعديل ا5خير الذي أجريته كان تحويل نوع الثقافة والقناة المفضلة والب

لى إE-mail l رة ،لى   رسائل قصيإ  Sms :لغة الفرنسية الى اللغة العربيةالمفردات من ال
  .لى  الھاتف النقالإ  Portable    _يد ا0لكتروني البر

  :مرحلة التجريب -3-3-3



ين، على مجموعة من الشباب بلغ محكم 03ستبيان بعد مروره  على تم تجريب ا0     
غيير أي سؤال أو ستبيان مع ھذه الفئة، ولم يتم ت0، حيث أوضح لنا مدى توافق ا10عددھم 

ستبيان بشكل معمق المرحلتين السابقتين قد خدمت ا0 نما يدل على أنأي عبارة، ھذا إن دل فإ
  .ودقيق

  :مرحلة التطبيق -3-3-4

  :لى ث�ث محاور وھي كاMتي سؤا� موزعا ع 23ستبيان تضمن ا0

  .محور البيانات الشخصية، المتضمنة السن والجنس والتخصص العلمي -أو�

محور الثقافة و الشباب، الذي يحتوي على طبيعة مفھوم الثقافة لدى الشباب، ونوع  -ثانيا
  ... .الثقافة المؤثرة فيھم، طبيعة مرحلة الشباب، القنوات المفضلة لديھم

ديھم، ھل ستھ�ك من خ�ل أھم البرامج المفضلة لحول الشباب وأنماط ا0 تمحور -ثالثا
ع�نية، أھم المشروبات وا5كل وطبيعة اللباس لھذه الفئة الشبانية، كما يفضلون الومضات ا0

  .لى أھم ا5غاني المفضلة لديھم والمنتشرة بينھمإتطرقنا 

  

  

  

  
. 

  : و الثقافة ا تصال: الفصل الثاني   

  ا تصال :  أو�  

  : ماھيته ا تصال  -1

  : المفھوم اللغوي – 1-1

الذي يعني " .وصل " َفي القواميس اللغوية كلمة مشتقة من مصدرل ا0تصان كلمة إ    
أساسا الصلة و بلوغ الغاية ، أما قاموس أوكسفورد فيعرف ا0تصال بأنه نقل و توصيل أو 

  ) .17، ص 2007: فضيل دليو (                            . تبادل ا5فكار و المعلومات



إلى مشترك أو عام ،و بالتالي فإن   communicationو يرجع أصل كلمة ا0تصال   
ا0تصال كعملية يتضمن المشاركة أو التفاھم حول شيء،  فكرة ،إحساس ، إتجاه ، سلوك، 

  )23،ص 2004: حسن عماد مكاوي وآخرون (                               .أو فعل ما 

  : المفھوم ا صط�حي  -1-2 

لقد إھتم العلماء العرب القدامى بعملية ا0تصال و التواصل ا0نساني ، و إن إتخذ ذلك   
أسماء مختلفة كالب�غة و البيان ، ولعل الجاحظ أكثر ھوؤ�ء العلماء إھتماما بذلك ، إذ 

ا واعيا يرجع إلى قرون عديدة يتمثل معلما بارزا في فھم طبيعة عملية ا0تصال ووظيفة فھم
، وھو بحق يعتبر رائدا في ھذا المجال إذ يستخدم الجاحظ لفظة البيان للتعبير عما نسميه 

فبدراسة فاحصة لتعريفه البيان سيتصح لنا إستعمال ھذا التعريف العناصر . اMن با0تصال 
 . berloبينھا بيرلو  ا5ساسية لعملية ا0تصال التي تتطابق مع عناصر عملية ا0تصال كما

  )  .54، ص 19: صالح خليل أبو اصبع(                                                        

و بالنسبة لعلماء النفس و ا0جتماع مصطلح ا0تصال استعمل بكثرة و نوعوه تنويعا ،    
� .مرسل و مستقبل : فھم يرون بصفة اجمالية أن ا0تصال عملية تبادل لمعني فيھا طرفان 

يتم ا0اذا وقع بين شخصين أو أكثر فإن وقع بين شخصين فإنھم يسمونه با0تصال الفردي 
الشخصي ، وھو إتصال بدائي وإن وقع بين مرسل وعدد كبير من ا5شخاص، فانھم 

   COMMUNICATION يسمونه با0تصال الجماعي أو الجمعي و يكون جماھيري 
DU MASS    ه وسائل ا0تصال الجماھيريإذا دخلت في.                                     

  )  .9، ص 2002:  نزھير احداد(                                                         

وھذه مجموعة من التعاريف لمجموعة من العلماء و الباحثين الذين تطرقوا لمفھوم     
  : ا0تصال من جوانب عدة منھم 

RICKARD  INDYريكاردو آندي عرفه  • يقصد بھا مصدر نوعي   ،عملية   
أي أنه عملية مقصودة ھادفة .بواسطتھا إثارة إستجابة نوعية لدى مستقبل نوعي 

  ) .17، ص 2007: فضيل دليو (                      .وذات عناصر محددة 

ھادفة للتأثير على المتلقي ، ن�حظ من ھذا التعريف أن ا0تصال عملية عملية مقصودة      
ويتم ذلك من خ�ل الدراسة المحددة لكافة العناصر .لتكون إستجابة نوعية من طرفه 

  .الخاصة بالمستقبل ، أي خصائصه وسياقه ا0جتماعي المحيط به 

بأن ا0تصال عملية لنقل فكرة أو  ،   Floyde Broker فلويد بروكركما وضحه  •
  ، ص 1991: محمد س�مة غباري و آخرون .  (  مھارة أو حكمةمن شخص Mخر



إعتبر ھذا التعريف ا0تصال على أنه عملية متكونة من مجموعة من خطوات التي    
تھدف إلى الوصول للقائم با0تصال ، بھدف تحقيق أھداف معينة عن طريق نقل رسالة 

  .محددة 

خص الى آخر فا0تصال فن نقل المعلومات و اMراء ، وكذلك ا0تجاھات من ش •
وذلك عن طريق توجيه وسائل ا0ع�م و ا0تصال ، عن طريق الصورة او .

محمد س�مة غباري .     (    Edwin  Emery أمري أدوينھذا مابينه .الصوت 
  ، ص 1991: و آخرون 

نستقي من التعريف السابق لمفھوم ا0تصال ھو تعبير جمالي يمنح لرجل ا0تصال القدرة    
و المھارة في الممارسة ، وبالتالي فھو فن بمعناه المھاري يتم نقل ا5فكار و  على التطبيق

  .المعلومات و Mراء و ا0تجاھات 

فالعملية ا0تصالية تسعى لتحقيق ھدف عام ، وھو التأثير في المستقبل حتى يتحقق المشاركة 
غييرھا أو على في الخبرة مع المرسل ، وقد ينصب ھذا التأثير على أفكار لتعديلھا أو ت

krounkte كرونكتاتجاھاته ومھاراته ، وھذا ما بينه  في تعريفه الموجز لSتصال الذي    
  .   يكون بين البشر، يتم عندما يستجيب ا0نسان لرمز ما 

  ) ،ص1991: محمد س�مة غباري (                                                

بأن ا0تصال يعني ذلك الميكانيزم الذي  ، TCharles  kouliتشارلز كولي ويرى  •
من خ�له توجد الع�قات ا0نسانية ، فتنمو وتتطور الرموز العقلية بواسطة وسائل 

 .       نشر ھذه الرموز عبر المكان واستمرارھا عبر الزمان 

  ) 17، ص 2007: فضيل دليو (                                          

وامه مجموعة من القواعد التي تنظم و تحكم الع�قات ا0جتماعية ، فا0تصال ق   
وبواسطتھا يكون مفھوم ا0تصال الذي يحقق نوع من المشاركة و التآلف حول رمز أو 

  .قضية أو فكرة معينة 

   :ا�تصالاصر نع -2

  :يتحدث العلماء عن ستة عتاصر رئيسية تتكون منھا عملية ا�تصال و ھي 

 Sender / Source: در المص/ المرسل  •



 ... . نب رسالة وقد يكون شخصا يتكلم أو يكالمرسل ھو مصدر الرسالة و ھو منشأ ال

  ) 102،ص 1998: صالح محمد أبو جادو (                                                    

المرسل  و عليه يعتبر القائم با�تصال من أھم عناصر العملية ا�تصالية ، فمن خ�ل  
  .تكون رسالة معينة لترسل الى مستقبل معين 

و قد  communicatorفأي عملية اتصالية تعني وجود من يقوم با�تصال و ھو المتصل   
يكون شخصا عاديا أو معنويا و ھو الطرف الذي يبادر با�تصال اذ يقوم بتوجيه رسالته 

  . ) 11، ص 1998: جادو صالح محمد أبو (            .الى شخص أو أشخاص عديدين

فالمرسل ھو المسؤول عن إعداد وتوجيه المعلومات ، المفاھيم ، المھارات ، المبادئ أو    
وھذا . ا0تجاھات التي يحتاجھا من يتعامل معھم من أفراد او جماعات في موقف معين 

ھم ، ثم يتطلب من المرسل تحديد الفكرة أو المھارة التي يرغب في توصيلھا لمن يتعامل مع
القيام بدراسة ھذه الفكرة وجمع المعلومات عنھا وتنظيمھا وتحديد الوسيلة التي سيستعملھا 

  . لنقلھا إليھم ، ثم القيام بشرح وتوضيح ھذه الفكرة لمن ھم في حاجة إليھم 

  ) . 15، ص 2006: جمال أبوشنب (                                                 

  Message : الرسالة  •

الرسالة جوھر عملية ا�تصال ، وقد تكون على شكل كلمة مطبوعة أو مكتوبة أو موجات 
 ... . صوتية في الھواء أو اشارة باليد أو ابتسامة على الوجه أو مقال 

  ) 103، ص 1998: صالح محمد أبو جادو (                                                     

ات أو اMراء أو المشاعر أو ا�تجاھات التي يرغب المتصل بنقلھا الى فھي مجمل المعلوم
  .) 12، ص 1998: صالح محمد أبو جادو (                      . اMخرين عبر الرموز 

  

 Media: وسيلة ا�تصال  •

الوسيلة ھي ا5داة التي تنقل الرسالة ا�تصالية من المرسل الى المستقبل ، وقد تكون سمعية 
و السينما ، و قد تكون ذاعة أو بصرية كما ھو الحال في التلفزيون أ0احال في ھو ال كما

نسانية من سمع و بصر و شم و ذوق و لمس ، كما ھو الحال في ا�تصال الحواس ا0



الذاتي ، و يجب على المرسل أن يختار الوسيلة المناسبة لطبيعة الرسالة و المستقبل ا5كثر 
  ) 103، ص 1998: صالح محمد أبو جادو (              . تأثيرا على المستقبل

  .ومن المعلوم أن ھناك العديد من الوسائل التي يمكن أن يستعملھا المرسل في نقل رسالته   

وقد تكون ھذه الوسائل لفظية سواء منھا المنطوقة مثل المحاضرة، المناقشة ، الندوة ،أو 
وقد تكون ھذه . بات ، النشرات أو التقارير المكتوبة مثل الكتب ، المذكرات ، الخطا

الوسائل غير لفظية كالصور والرسوم التوضيحية ، كلما تعددت الوسائل أتاحت الفرصة 
للمرسل أن يتخير من بينھا الوسيلة التي تتناسب مع الوسيلة التي تتناسب مع الرسالة ومع 

  ).16دون سنة ، ص: نب جمال أبوش. (المرسل ومع المستقبل الذي يوجه رسالته إليھا 

 Target audience : المستھدف / المستقبل  •

المستقبل ھو ھدف عملية ا�تصال و قد يكون المستقبل رج� أو امرأة أو طف� أو شابا ، لذا 
  .يجب على المرسل أن يعرف خصائص المستقبل و طبيعته حتى يتمكن من مخاطبته

  ) 103، ص 1998: صالح محمد أبو جادو (                                         

فالمتلقي ھو المستھدف من العملية ا�تصالية ، وھناك كثير من ا5مور التي تؤثر في كيفية 
  )423، ص  2009: كارنة سب�ل خلف ال(...،المعتقدات الثقافية ، اMراءاستقبال ا5مور 

 Reponse / FeeTBack : التغذية العكسية /ا�ستجابة  •

و قد تكون ا�ستجابة سريعة أو بطيئة أو ،ھا ضتجابة ھي مدى قبول الرسالة أو رفا�س   
متأخرة ، وقد تكون ايجابية أو سلبية ، و يمكن أن تكون الرسالة رد فعل من جنس الرسالة 

الناجحة ھي التي تنبثق عن الفھم لمحتوى الرسالة و  ستجابةا�على النقيض منھا ، ولكن 
  ) 103، ص 1998: صالح محمد أبو جادو (             .ھدف الرسالة 

ليه ، إفرد فعل المستقبل حيال الرسالة ھو الھدف الذي يسعى المرسل لبلوغه و الوصول   
ذا كان إالمرسل ، و إليھا طمحيجابيا و الرسالة مقبولة فھو الغاية التي يإذا كان رد الفعل إف

  .يغ الرسالة و التأثير في المستقبل، وتبل تصالا�اح في سلبيا فھذا يعني عدم النج

  .) 423، ص  2009: ب�ل خلف سكارنة (                                      

يرى البعض أن الصدى رجع يكون بمثابة استجابة مضادة يتلقاھا المصدر ويستفيد منھا   
د تلقى الرسالة كثيرا،  فعن طريق ھذا الرجع يستطيع المصدر أن يفھم ما إذا كان المستقبل ق



وأن يفھم الطريقة التي استقبلت الرسالة وھل فھم ، وداخل ھذه الرؤية لمفھوم . أم �
تعريفه له أنه عملية مشاركة في الخبرة بين شخصين أو أكثرحتى ھوميرديوي ا0تصال قدم 

م تعم ھذه الخبرة وتصبح مشاعة بينھم ، بما يترتب عليھا حتما إعادة تشكيل وتعديل المفاھي
و التصورات السابقة لكل طرف من ا5طراف المشتركة في ھذه العملية ، حيث أكد ديوي 

الخبرة ثم : في ھذا الصدد على مفھومين فرعيين في تعريفه لعملية ا0تصال وھما 
  ) .17دون سنة ، ص: جمال أبوشنب . (المشاركة في الحصول على الخبرة 

 Effect :التأثير •

نھائية ل�تصال و يتم بتغيير معلومات و اتجاھات و سلوك المستقبل التأثير ھو المحصلة ال  
  ) 103، ص 1998: صالح محمد أبو جادو (        .المرسلبما يتوافق و أھداف 

ھذه ھي العناصر ا5ساسة في أية عملية اتصالية و التي يمكن تمثيل عناصرھا ا5ساسية    
، باعتبار أن عملية ا�تصال Berlo  لوبيرو الرئيسية من خ�ل النموذج الذي اقترحه 

) الوسيلة( و الرسالة و القناة ) المتصل ( تتكون من أربعة عناصر أساسية و ھي المصدر 
و المتلقي، وھكدا يمكننا فھم عملية ا�تصال و التعرف عليھا فيما حولنا حينما نتحدث مع 

أن نحلل عملية ا�تصال و  أھلنا و أصدقائنا و حينمانستمع اليھم ، يمكننا و بكل بساطة
نكتشف عناصرھا السابقة و حينما نستمع أو نقرأ أو نشاھد ما تنقله الينا احدى وسائل 

ا�تصال عملية لھا عدة مستويات  و يمكن أن تتم من حيث ا5داء بأشكال  ولكن .ا0ع�م
مختلفةو يمكن أن تكون لھا أصناف عديدة ، وفيما يلي شكل يوضح عناصر العملية 

 :ا�تصالية بشكل واضح 

 

  

  

   

  

  

  

  المرسل
 ؟...من 

  الرسالة
 ؟...يقول ماذا

  الوسيلة
 ؟...بأية وسيلة

  المستقبل
 ؟...بأي وسيلة 



  

  عناصر العملية ا تصالية ) :  01( شكل رقم                  

و نماذج أخرى قامت بتوضيح خطوات ا�تصال و تم  Berlo بيرلو نموذج  إلى إضافة    
ادخال عناصر أخرى و اذا كانت تستند على العناصر السابقة و من أشھر تلك النماذج 

  :لذي يقسم عملية ا�تصال الى ستة خطوات متتالية و ھي نموذج ديفز ا

تكوين الفكرة لدى المرسل ، ثم تحويل الفكرة الى رموز ، ثم نقل الرسالة خ�ل قناة  -
ا�تصال ثم تسلم الرسالة فتفسر الرموز ، و تحويلھا الى رسالة مرة أخرى ثم القيام بعمل أو 

  .)  424، ص  2009: ل خلف سكارنة ب�(                         . تصرف ما

  :ا�تصالخصائص  -3

قبل التطرق لتوضيح خصائص ا�تصال ارتأيت توضيح المنظور السوسيولوجي و عملية 
ا�تصال ، ھذه ا5خيرة لھا أھمية خاصة في العلوم ا�جتماعية ، فمن المنظور 

ينھا أنه ظاھرة السوسيولوجي أصبخ ا�تصال ظاھرة اجتماعية له خصائص تميزه ، من ب
تلقائية تنبع من التفاعل ا�جتماعي التلقائي ، يرتبط بقواعد السلوك الفردي و الجماعي 

). ومن ھنا يفترض في المنظومة القيمية أنھا ھي التي تحدد مسار المنظومة ا�ع�مية (
ه بين اضافة أنه يتسم بالديناميكية حيث يرتبط بتغيير المجتمع و نظمه ، و ثقافته، و انساق

المنظومة ا�ع�مية ، � يمكن أن تقوم بوظيفتھا دون ا�عتماد على (الحين و اMخر 
، و بطبيعة الحال له أھداف تتمثل في تحقيق غايات اجتماعية للمجتمع ، ) المنظومة القيمية

  ھذا ان دل فانما يدل على وجود ع�قة بين ا�تصال و الظواھر ا�جتماعية ا5خرى في 

  

، ھذه الع�قات التبادل و التفاعل بين النسق ا�تصالي و النسق الثقافي القيمي ، و المجتمع 
عليه ھذه العملية ا�تصالية ترتبط ��يديولوجية السائدة في المجتمع وا5نماط الثقافية و 

  )14، ص  2007: بلقاسم بن روان (                 . الوطنية و الحضارية

ات ا�جتماعية ليس قوى غيبية أو سحر و انما قوامھا ا�تصال و ومما سبق ما يحكم الع�ق
  :من ھذا التعريف البسيط ل�تصال سنوضح أھم خصائص ا�تصال أ� و ھي 

 : ا�تصال عملية نقل معلومات و مھارات و اتجاھات  -3-1



و  نفھم من خ�لھا بيئتنا بما فيھا من أفرادأساسية أن عملية ا�تصال بين البشر عملية 
جماعات و نضفي عليھا و عليھم معان معينة ، و يتأتى تبعا لذلك أ نكون قادرين على 

التعامل معھم أي نؤثر فيھا أو نتأثر بھم ، و ليس ثمو سبيل الى ھذا التأثر أو التأثير سوى 
عن طريق ھذه العملية ا5ساسية و ھي ا�تصال ، و � شك أن الفرد سواء وعى ذلك أو لم 

دائما المحور ا5ساسي الذي يدور من حوله و بواسطته كل ما يتم في المجتمع يعيه يشكل 
ا�نساني من عمليات اتصالية ، و لقد خيل لبعض الناس أنھم يدركون بالفطرة المعنى الذي 

نقصده حين نستخدم كلمة اتصال ، و قد يخيل لھم أيضا أن جميع الناس متفقون بوعي و 
للمفاھيم التي يتصورون أنھا ثابتة الد�ة ، و على حين أن بغير وعي على مدلو�ت ثابتة 

المعرفة ا�نسانية تنمو دائما و أن خبرات ا5فراد تتعدل كلما مضى بھم العصر نتيجة 
لعمليات ا�تصال ، وطالما أن كلمة يتصل تعني ضمن ما تعني ، أن نجعل شيئا ما شائعا و 

م المعلومات و ا5فكار حكل مشاكل المجتمع ، أن ا�تصال في الخدمة ا�جتماعية يعني تقاس
                         . فمن أجل أن يتم ا�تصال بنجاح نحتاج الى معلومات كثيرة حول ھذه المجتمع

  .) 31،32، ص  2004: أحمد محمد علي (                                                

 : سلوكي بين الناس ا�تصال تبادل فكري و وجداني و   -3-2

لو نظرنا الى عملية ا�تصال من خ�ل الع�قة المھنية التي نحرص على تكوينھا بين 
ا�خصائي ا�جتماعي و العميل لوجدنا أنھا عملية  يتم فيھا التفاعل بين مشاعر و أفكار كل 

جداني من المرسل و المستقبل تفاع� ھادفا يساعد غلى تعديل السلوك و أھمية الجانب الو
في عملية ا�تصال أھمية بالغة لما له من قوة مؤثرة منذ أن عرف ا�تصال بأنه العمليات 

التي يؤثر عن طريقھا ا5فراد فيمن حولھم و منذ انتھى علما النفس الى أھمية العنصر 
الوجداني عند مواقف ا�نفعال و أھميته للتمويل و أھميته في تعميق  الع�قة بين ا5فراد ، 

أنه من المسلمات أن عملية ا�تصال � يمكن أن تؤثر ا� ان كان لھا عمق وجداني  كما
معين و لكن الجانب الوجداني � يكفي وحده لنجاح ا�تصال بل يجب أن يرتبط الجانب 

انحراف  الوجداني بالعقل و الواقع ، 5ن ھذا الجانب ا5خير ھو صمام ا5مان ، الذي يجنب
   .فها�تصال عن بلوغ أھدا

  .) 34،35، ص  2004: و آخرون  أحمد محمد عليق (                            

 :بينھماا�تصال عملية تفاعل بين طرفين تحقق المشاركة في الخبرة  -3-3

التفاعل ھو تأثير فرد على آخر و لما كانت التأثيرات   بين ا5فراد ترتبط بميولھم و 
ون في بعضھم نتيجة تفكيرھم أي تأثير عقلي في عقل آخر اتجاھاتھم فان ا5فراد عادة يؤثر

، و � يمكن تعديل ا5فكار الخاطئة أو تبديلھا بأفكار سليمة ا� اذا وجدت القوة الوؤثرة 



القادرة على ا�قناع ، و لذلك يمكن القول أ التفاعل الذي يبنى عليه ا�تصال يھدف في 
ھا الطرف الذي نسعى للتأثير عليه ، و من ھنا تبين حقيقته للتأثير في قوة الفكرة التي احتضن

أن مدلول التفاعل في ا�تصال ھو قدرة المرسل على التأثير في تفكير المستقبل و اتجاھاته 
  .على أساس التفكير المنطقي و التأثير العقلي 

  .) 37، 36، ص  2004: و آخرون  أحمد محمد عليق (                             

  :ھيا�تصال يتكون من ث�ثة عناصر رئيسية  -3-4

فت " و ھذه العناصر الث�ثة ذكرھا ارسطو غي كتابه ، المستقبل –الرسالة  –المرسل 
 –أن ا�تصال يتكون من ث�ثة عناصر رئيسية ھي المتحدث << : عندما قال " الب�غة 
  .>> الجمھور  –الحديث 

تصال ھي الحديث عن جميع أساليب ا�قناع و كان ارسطو يرى أن دراسة الب�غة أي  ا�
                                                                    . وسيلةالمتوافرة ، أي أن الھدف ا5ساسي من ا�تصال ھو ا�قناع بأي 

  .) 37، ص  2004: خرون  آو أحمد محمد عليق(                                   

 :يعتمد على الرموز  ا نسانيتصال ا� -3-5

و يقصد بالرموز في ا�تصال الوسائل المستخدمة قي توصيل الرسالة و ھي الشكل الذي   
ما  معلومات أويستخدمه المرسل ليعبر عن رسالته أو ما يرغب في توجيه من أفكاره أو 

المقا�ت أو و قد تكون الرموز وسائل لفظية كاللغة أو مكتوبة كالكتب و . شابه ذلك
، و قد تكون وسائل غير لفظية ... الخطابات أو غير مكتوبة كالمحاضرات و الندوات

  .كالصور و الرسومات و العينات و النماذجو ا5ف�م و غيرھا

و من بين الخصائص الھامة ل�تصال ھو القدرة على التأثير ، بمعنى أن نملك عوامل و 
لبيئة المحيطة بنا و في أنفسنا وأن نصبح قادرين فوى مؤثرة أي تؤثر في اMخرين و في ا

على التحكم فيما حولنا ، و أن يصبح صوتا في الطريقة التي تدار بھا ا5مور و باختصار 
نحن نتصل لنؤثر و نؤثر بھدف و ھدف التأثير ھو ا�ستجابة المطلوبة أو رد الفعل و ھي 

  . صر ا�تصال او ھو يعتبر العنصر الخامس من عن) بالرجع ( ما يسمى 

)                                                                                28، ص  2004: و آخرون  أحمد محمد عليق(                                    

   :ا�تصالوسائل  -4



المادة التي وسائل ا�تصال كثيرة و متنوعة لھا تصنيفات مختلفة ، قد تصنف على أساس 
وضع لھا ما تحتاجه من أدوات و أجھزة أو معالجة موضوعات أو ما تسعى اليه المؤسسات 

من أھداف ،ھناك تقسيم على أساس درجة ما توفره الوسيلة من الواقعية و من اتاحة 
، وفي ... الفرص ل�حتكاك وا�حساس بالواقع أو الشيء المطلوب للتعرف عليه أو دراسته 

 :ساس ا5خير وھو ما سوف تأخذ به و تقسيم وسائل ا�تصال الى مجموعتين ضوء ھذا ا5
 )البصريةو  السمعية(مجموعة الوسائل ،) اللفظيةاللفظية و غير  الوسائل(مجموعة الرموز 

و يجب قبل أن نتكلم على المجموعتين أن نؤكد على أن ھناك فرقا بين وسيلة ا�تصال و 
ھا ، فالوسيلة ھي التي تعبر بھا من المعلومات أو المھارات ا5دوات و ا5جھزة ال�زمة ل

مثل الفيلم السينمائي أو الصورة و الرسوم ، أما ا5جھزة فھي ما تحتاجه �مكان استعمالھا 
  .) 42،43دون سنة الطبع ، ص : خيري خليل الجميلي (              . و انتاجھا

عن طريق الرموز المتعارف عليھا ، عندما فا�تصال في جوھره ھو عملية نقل المعاني    
تستخدم وسائل ا�تصال سواء السمعية أو البصرية يتحول ا�تصال الى اتصال جماھيري ، 

التي تتميز في قدرتھا على توصيل الرسائل الى جمھور عريض متباين ا�تجاھات و 
اللحظة  نفسھا و المستويات ، 5فراد غير معروفين للقائم با�تصال ، تصلھم الرسالة في 

بسرعة مدھشة ، مع مقدرة على خلق رأي عام و على تنمية اتجاھات و أنماط من السلوك 
غير موجودة أص� ، والمقدرة على نقل المعارف و المعلومات و الترفيه ، و تشمل وسائل 

على تلك الوسائل التي لھا مقدرة على نقل الرسائل  MASS MEDIAا�ع�م الجماھيري 
رية من مرسل الى عدد كبير من النلس ، وتتمثل مقدرتھا ا�تصالية باستخدام معدات الجماھي

وقد نمت و تطورت ھذه  .... ميكانيكية أو الكترونية مثل الراديو و التلفزيون و السينما
  . الوسائل في ظل ظروف  تاريخية و اجتماعية و دولية 

 ) 15، ص  1999: ل أبو اصبع صالح خلي(                                       

  

  :الجماھيريةو اMن سنقوم باستعراض أھم الوسائل 

 :الراديو -4-1

  :عن ا�ذاعة " كفاحي " في كتابه  ھتلرقال 

ني أعلم أن تأثير كلمة مكتوبة على ا5فراد أقل بكثير من تأثير كلمة يسمعونھا و أن إ<< 
  .>>خطباء و ليس لكبار الكتاب لر ادين بنموھا لكباكل حركة كبيرة على ھذه ا5رض ت



  :عن ا�ذاعة ما يأتي  جوبلزاله فو من أروع ما 

و  الحاضر،سيعمل الراديو كمعلم يلقي الضوء على المشك�ت الصعبة في الوقت << 
عندما يأتي اليوم فانه سيقوي العزائم و القلوب و يھاجم العدو في أي مكان يظھر فيه و 

  .)175،ص 2004: غريب سيد أحمد وآخرون(            . >>يسمى أھداف الوطن 

كلمة تطلق على ا�تصال بالراديو ، أي ارسال و استقبال الكلمات و ا�شارات  ا0ذاعة
الذي نجح في  ماركونيالصوتية على الھواء �سلكياو يرتبط ھذا الكتشاف بالعالم ا�يطالي 

الحقيقي 5ول اذاعة للك�م أو ، ويعتبر المي�د  1901اتمام أول ارسال �سلكي عام 
من جامعة بتسبرج أن ينقل الصونت  فيسندونعندما استطاع العالم  1902الموسيقى عام 

 البشري و الموسيقى الى مسافات بعيدة ، غير أن ا�ستعمال الحقيقي ل�ذاعة لم يبدأ ا� عام 
ي معرض ف" الراديو " عرض أول انتاج 5جھزة ا�ستفبال  1921و في عام  1920

بدأ  1923باريس و كانت المحطات التي انتشرت تستخدم الموجات الطويلة و في عام 
، ثم تعددت محطات ا�ذاعة في برليناستخدام الموجة المتوسطة في محطة ارسال في 

أوروبا، و في الفترة ما بين الحربين العالميتين ا5ولى و الثانية طورت ا�ذاعة فنونھا 
فقد استخدم الراديو استخداما فعا� في مجال الدعاية خ�ل الحرب البرامجية و من ثم 

العالمية الثانية ، والراديو كوسيلة من وسائل ا�تصال بالجماھير تعد واحدة من أھم الوسائل 
و ذلك 5نه يعتمد على الكلمة المنطوقة ، ومن ھنا فھو يخاطب كافة الفئات من المتعلمين و 

ك حاجز ا5مية الذي � تستطيع وسائل ا�ع�م المكتوبة أن غير المتعلمين فاجتاز بذل
تتجاوزه وكذلك تفوق الراديو بامكانية نقل الحدث لحظة وقوعه و من نفس المكان الذي 

تدور فيه ا5حداث ، فض� عن اعتماد ھذه الوسيلة على الصوت و الموسيقى و المؤثرات 
ى المتلقي ، وكلمة راديو كاصط�ح الصوتية و ما لذلك من أھمية في مجال التأثير عل

ھندسي تعني ا�رسال و ا�ستقبال ال�سلكي للنبضات أو ا�شارات الكھربائية بواسطة 
  ) 126،127، ص  2004: أحمد محمد عليق و آخرون (     . موجات كھربائية

و ل�ذاعة عدة وظائف من أھمھا الوظيفة ا�جتماعية و أصبحت موضع اھتمام الكثير من 
مھتمين و المتخصصين بوسائل ا�ع�م و ا�تصال الجماھيري، ومن أھم ھذه الوظائف ال

  .ا5خبار ، ا�رشاد، التعليم، التنشئة ا�جتماعية والمواطنة الدولية 

  .) 34، ص  2002: عبد O محمد عبد الرحمن (                                 

 :التلفزيون و السينما  -4-2

زيون من وسائل ا�تصال الجماھيري المسموعة و المرئية و مشاركة بالطبع في يعتبر التلف
ذلك السينما ، و لقد سعى ا�نسان منذ البداية ل�تصال عن طريق استخدام الصور و الرموز 



و ا�شارات التي يرسمھا في النقوش على جدران المعابد و النقابر والكھوف ، ولكن توالت 
أيضا تحت وسائل ا�تصال مثل اختراع آلة التصوير، كما حدث  ا�ختراعات التي تندرج

و تم اخراج الصور ة اعادة نسخھا،  19في الو�يات المتحدة ا5مريكية مع منتصف القرن 
ثم ظھرت بعد ذلك السينما فأدت الى زيادة قوة استخدام الصورة و أھميتھا مع اضفاء اللون 

ذلك التلفزيون ليتفوق على السينما كوسيلة اتصال  ، و الك�م و الحركة عليھا، ثم ظھر بعد
جماھيرية، ع�وة على وصع الصورة و الحركة على شاشات صغيرة لعرضھا على 

الجمھور و أصيحت ممثلة في التلفزيون ليكون من أكثر وسلئل ا�تصال شعبية و اتصا� 
الذي  جون بيردجماھيريا، ويرجع الفضل الى اختراع التلفزيون الى العالم البريطاني 

، وذلك بعد محاو�ت عدة لتطبيق العديد من النظريات 1924توصل الى ھذا ا�ختراع عام 
العلمية الدقيقة، و استطاع التوصل بدقة الى نظريات ا�رسال و ا�ستفبال التلفزيوني 
الموجودة حاليا، ولدراسة وسيلة ا�تصال المتمثلة في التلفزيةن تجعلنا نشير الى نشأة 

سينما بصورة موجزة، و� سيما أن ك� من التلفزيون و السينما متماث�ن في عمليات ال
عرض الصورة و تندرج تحت فصيلة واحدة من فصائل أو وسائل ا�تصال الجماھيري، 

وا�خت�ف بينھم من حيث ا5ھمية و الذيوع و ا�نتشار بالطبع، فلقد جاء مولد السينما 
و أجھزة العرض في كل من الو�يات  من الكاميراتعندما ظھرت مجموعة  1895عام

المتحدة ا5مريكية و العديد من الدول ا5وروبية و � سيما فرنسا و انجلترا و ألمانيا و كانت 
و  بيوسكوبو  فيتاسكوبو كنتوسكوب تحمل ھذه الكاميرات أسماء متعددة مثل 

كة أو الك�م، ولكن عام وكانت تنقل الصور أبيض و أسود دون النطق بالحر سينماجراف
ظھرت السينما الناطقة لتضفي على السينما بريقھا و تستخدم أيضا في الترفيه و  1923

                     .الدعاية و ا�ع�ن وغيرھا من الوظائف العامة لوسائل ا�تصال الجماھيرية
                                  )O34،35، ص  2002: الرحمن  عبد محمد عبد (.  

  

وبالطبع لقد أصبح التراث العلمي الجديد مھتما بدراسة مدى تأثير السينما و التلفزيون      
على كل من الفرد وا5سرة والمجتمع المحلي و العالمي ، وان كان التلفزيون قد اكتسب 

، شھرة اتصالية أكثر من السينما �عتبارات مكانية والتكلفة و البساطة، وصغر الحجم
أيضا الوسائل ا�تصالية و التي  20وأصبح من أكثر الوسائل ا�تصالية التي شھدھا القرن 

عرفتھا المجتمعات ا�نسانية ، وذلك نظرا لسرعة نفل المعلومات، وفوة تأثيرھا الواقعي 
بالصوت و الصورةو الحركة، ولتعدد التعرف عليھا عن طريق حاسة السمع والبصر، و ما 

كما ارتبطت عملية  يو أو غيره من وسائل ا�تصال التقليدية ا5خرىيميزه عن الراد
انتشارالتلفزيون كوسيلة اتصال جماھيرية بالتقدم التكنولوجي في مجال ا�تصا�ت الحديثة 
، وھذا ما ظھر على سبيل المثال في الغ�قة بين التلفزيون وا5قمار الصناعية، واستخدام 



رسال و القنوات المستقبلة والمرسلة و ليغطي العديد من لتنويع محطات ا� نظام الكابل
المناطق العاملية، ويحدث ثورة اتصالية كبيرة يشاھدھا اليوم ا�نسان الحديث و تضفي بعدا 

اجتماعيا وثقاقيا كبيرا و في كافة المجا�ت العلمية و الترفيھية و التجارية وا�قتصادية 
  ) 36، ص  2002: عبدالرحمن  عبدO(                                .والسياسية

من أھم الوسائل ا�تصالية الجماھيرية،  السينما و التلفزيون و  ا�ذاعةتعتبر ھذه الوسائل 
  .با�ضافة الى ا5نترنت وا5قمار الصناعية و الحاسوب

مجال  ن دراسة و تحليل ھذه الوسائل بات اھتمام العديد من الباحثين و العلماء فيإحقيقة 
ا�تصال و ا�ع�م، ومعظم الدراسات تتناول الع�قة بين ھذه الوسائل و تأثيرھا على 

وللوسائل السمعية و السمعية البصرية وظائف رئيسية أھمھا .ا5فراد و المجتمع ككل
ا5خبار وتقديم المعلومات، التثقيف والترفيه، فا�ع�م مصدر للتعريف بالتطورات و :

نقلھا بواسطة الفضائيات من أي نقطة على الكرة ا5رضية، وأحيانا نق�  ا5حداث، حيث يتم
مباشرا أثناء وقوع الحدث وتتم تغطية حية له، أما عن الترفيه و التسلية فقد ارتبط في ذھن 
الناس بين الوسائل السمعية و المرئية أنھا وسيلة للتسلية، و� شك أن التلفزيون و المحطات 

ر والصغار على حد سواء و يعتبر الباحثون أن الترفيه ضروري لراحة الفضائية تھم الكبا
المشاھدين في مواجھة صعوبات الحياة، ويرى ھؤ�ء الباحثون أن الترفيه احدى مھمات 
الوسائل �لع�مية السمعية والبصرية، أما فيما يخص التثقيف، فان وسائل ا�ع�م تأتي 

ين الناس و يلعب التلفزيون والفضائيات ھذا الدور بينما بالمعلومات الثقافية والفنية لنشرھا ب
يرى البعض في التلفزيون و الفضائيات أنھا تحد من التفكير 5نھا تنافس النشاطات الثقافية 

ا5خرى كالمطالعة و الصحف والسينما، ولكن ھذا �يمنع من التأكيد أن بعض برامج 
  باء والفنانين و المفكرين، كما أنھا تعتبر الفضائيات تساھم في زيادة شھرة الكتاب و ا5د

  

وسيلة للنشر عن آخر ا�صدارات المختلقة، كل ھذا يؤكد أن وسائل ا�تصال الجماھيرية 
  :السؤا�لمطروح ھو . ھي جزء ھام من الحياة الثاقفية

  ما مفھوم الثقافة في وسائل ا�تصال السمعية و المرئية ؟

الثقافية في ا�ذاعة و التلفزيون، وبالتالي الفضائيات، فان من الصعوبة تحديد مفھوم المادة 
قائمة ما يمكن ادراجه تحت مسمى الثقافة، يبدو من الشمول ما يصعب حصرھا مثل 

العادات و التقاليد والترفيه والفلكلور والفن وأف�م السينما والمسرحيات، ويعني ذلك أن كل 
افة و تكون وسائل ا�تصال كذلك بمتابة الناقل ما تقدمه الوسائل السمعية و المرئية ھو ثق

  .) 124،125، ص 2009: فارس عطوان (         . ا5ساسي لعناصر وعوامل الثقافة



الجماھيرية، فالبحوث ا�جتماعية تبحث من جھة عن  ھذا النوع من الثقافة يسمى بالثقافة 
و من جھة أخرى تسعى ، بيعةلنسانية، تسعى الى تجاوز الطالثقافة التي ھي نتاج فاعلية �

.                                    �كتشاف الثقافة الرفعية ولكن ھذه الثقافة المنشودة مشكلة في حد ذاتھا
  .) 14، ص  1999: آخرون سھير جاد و(                                                     

  :ا�تصالنظريات  -5

، وتختلف ا0نسانيحتل معظم حياة  إنسانيعملية معقدة لنشاط  � شك أن ا�تصال     
خت�ف إمستوياته لتشمل الفرد والجماعة والمجتمع، ويختلف مضمونه والقدرة على فھمه ب

 إلىتصال الفردي تصال من ا0عوامل عديدة، وتختلف كذلك الوسائل المستخدمة في ا0
ستعراض إوحديثنا سيركز على  تصال الجماھيري،ا0 إلىتصال الجماعي وسائل ا0

الجماھيري  ا0ع�متصال الجماھيري، وتلك التي نسميھا وسائل نظريات التأثير لوسائل ا0
تجاھات و الثقافات والمستويات جمھور واسع ومتنوع ا0 إلىالتي تستطيع أن تنقل رسالة 

تمثيلية و الحديث و تقدم لنا ا5غنية وال إذمضامين متنوعة،  إلينافي آن واحد، والتي تنقل 
 المعلومات وا5خبار والترفيه،ولكن إليناتقدم  ؟،أنھا.المقال والبرنامج الرياضي و التعليمي

 لSع�ميينالناس؟وكيف يمكن  في التأثيرعلى ا0ع�معن قوة وسائل  يقالھل صحيح ما 
  ؟ا0ع�مبفاعلية مستفدين من نظريات تأثير وسائل  ا0ع�ميةأن يوظفوارسائلھم 

  .) 201ص  ،1999 :إصبعصالح خليل أبو (                                           

خت�ف كان يرجع سوف يرينا نتائجھا، وھذا ا0 ا0ع�متتبعنا لنظريات تأثير وسائل  إن    
، ولعل المتتبع لنظريات التأثير ا0عتبار مجموعة المتغيرات التي أخذھا الباحثون في  إلى

جدھا أشبه بموجات تتداخل أو أنھا تدور في حلقة، حيث ما تلبث أن تسود نظرية ما تلك، سي
، وھذه النظريات � جنباھاحين، حتى يظھر و كأن نظرية حلت محلھا أو طوتھا بين  إلى

تصال، التي تتعامل مع البشر بتفرد تمثل تناقضا، بمقدار ما تعبر عن  تعقيد عملية ا0
م وتنوع ثقافاتھم، ومواقفھم وسلوكھم ومصالحھم وتتعامل مع شخصياتھم واخت�ف أفكارھ

  . قتصادية مختلفةإجتماعية وإبيئات سياسية و

  .) 202ص  ،1999 :إصبعصالح خليل أبو (                                           

  :اھم النظريات التي سأتطرق لھا و ھذه 

النقدية،  الثقافية، النظرية فرانكفورتة مدرس( النظرية النقدية  –النظرية الوظيفية  -
  )نظرية ا�قتصاد في تفسير وظائف ا�تصال 



  .أو الحقنة تحت الجلد) الرصاص إط�ق(نظرية التأثير المباشر  -

نظرية التأثير القوي   – ا0ع�منظرية التأثير المعتدل لوسائل  –نظرية التأثير المحدود  -
  .لوسائل ا�تصال

  :وظيفيةالالنظرية  -5-1

يھتم مفھوم الوظيفية بتحليل الع�قة بين النظام ككل و الوحدات المكونة لھذا النظام،      
عتمدت عليه في تحليل إوقد تناولته كل من العلوم البيولوجية وا�جتماعية والسلوكية و

 البيولوجيا مث� يعتبر جسمم ، ففي علوالنظام ككلالوظائف التكاملية التي ينھض بھا ھذا 
بدور في حياة  عضونظاما كليا يحتوي على مجموعة من ا5عضاء، ويقوم كل  ا0نسان

النظام، ويرتبط كل عضو أيضا با5عضاء ا5خرى داخل النظام، ويتضمن مفھوم الوظيفية 
مكن أن تكون الفرد أو المؤسسة جتماعي مجموعة من الوحدات و الوحدة يفي النظام ا0

، ...ستھ�كا0: حدات مجموعة من ا5نشطة مثل مارس ھذه الوجتماعية أو الثقافية، وتا0
داخل  ھذه ا5نشطةسواء على مستوى ا5فراد أو المجموعات أو المجتمع ككل وتتم ممارسة 

أو النظام الشمولي، وينتج عن ممارسة ا5نشطة التي  الليبراليمثل النظام  structureبناء 
دور السلوك : مثل  ن الوظائف أي آثار مرغوبةجموعة متقوم بھا الوحدات داخل البناء م

الفردي و الجماعي في الحفاظ على البناء ا�جتماعي ، والربط بين آثار ھذا السلوك 
واحتياجات البناء ا�جتماعي ، فمث� يؤدي تقديم وسائل ا0ع�م لRخبار إلى زيادة معلومات 

  ، ونقل التراث الحضاري من جيل إلى ا5فراد ،ومراقبة البيئة ، وتحقيق الترابط ا�جتماعي 

  

  

إلى   Dysfunctional" ا�خت�ل الوظيفي " ومن ناحية أخرى ، يشير مصطلح . لجيل 
اMثار غير المرغوبة التي قد تحدثھا وسائل ا0ع�م مثل أن يؤدي عرض ا5خبار إلى زيادة 

  ). 126،127ص ، 1998: حسن عماد مكاوي وآخرون .( القلق وا0ضطربات لدى ا5فراد 

ويركز منظور التحليل الوظيفي على طبيعة البناء المجتمعي، وكيف تعمل الوحدات داخل    
باعتبار  MACRO LEVELويمكن النظر إلى النظام العام على نطاق واسع . النظام العام

بحيث تكون   MICRO  LEVEL المجتمع ھو النظام الشامل، أو على المستوى ضيق 
وفي كلتا الحالتين يربط التحليل . ية ومحتواھا وجمھورھا ھي النظام العام الوسيلة ا0ع�م

الوظيفي بين التفاع�ت التي تحدث فيما بين وحدات النظام ، وأثر ھذه التفاع�ت على 
  ) . 127، ص 1998: حسن عماد مكاوي وآخرون .          (النظام ككل 



ط السلوك أو التأثير الثقافي وا�جتماعي في وبھذا يسعى التحليل الوظيفي إلى فھم دور نم   
ضوء أھميته لتنمية النظام  يالحفاظ على توازن النظام و ديناميته ويتم تحليل نشاط ا5فراد ف

كان يساعد على استقرار   FUNCIONALويعد دور الوحدات وظيفيا . العام وصيانته 
إذا كان    DYSFUNCTIONALويحدث ا�خت�ل الوظيفي . النظام وحفظ توازنه 

  .  السلوك الذي تمارسه الوحدات يخل باستقرار النظام ويعوق تقدمه 

  ) .  128،  ص 1998: حسن عماد مكاوي وآخرون (                                          

 :النظرية النقدية  -5-2

ا�تصال في  على عكس النظريات البنائية الوظيفية ، الذين يرون أن الع�قة بين وسائل   
. المجتمع وباقي  النظم ا�جتماعية ا5خرى ھي ع�قة متوازنة تقوم على ا�عتماد المتبادل 

وأن المحتوى الذي تنشره أوتذيعه ھذه الوسائل يحافظ على توازن واستقرار المجتمع الكل ، 
5نه يلبي حاجات الجماھير التي تعتبر العنصر ا5ساسي من عناصر النظام ا0ع�م 

على عكس ھذه الرؤية فإن النظريات النقدية ترى ان وظيفة وسائل ا0ع�م .  ا�تصالي  و
ولذلك . ھي مساعدة أصحاب السلطة على فرض نفوذھم ، والعمل على دعم الوضع القائم 

  MASS CULTUREكانت دراساتھم لRوضاع ا0ع�مية وانتشار الثقافة الجماھيرية 
الرفيعة التي ترتقي بأذواق الجماھير لوضع تفسيرات خاصة  بدي� عن الثقافة الراقية أو

بانتشار صور المحتوى الذي تنشره وسائل ا�تصال للترويج لمصالح الفئات أو الطبقات 
  ) 198، ص 2006:  مي العبد O.                            ( المسيطرة على المجتمع 

 

  

  : ھين رئيسيينويمكن تقسيم ھذه النظريات النقدية في اتجا

الذي يستعير من الماركسية مفھوم الصراع من أجل بقاء الوضع كما ھو : تجاه ا5ول ا0 -
 ا0ع�موسيطرة الطبقات أو الفئات أو أصحاب المصالح المسيطرة وھيمنتھا على وسائل 

رتباط بين إرار ھذه الھيمنة أو السيطرة دون تجاه الذي يضمن استموتوجيھھا في ا0
و النظريات الثقافية   مدرسة فرانكفورتأو السلطة والثروة، ويتبنى ھذا ا�تجاه  السيطرة
  .النقدية 

  . ا0ع�مبين الثروة و السيطرة على وسائل  يربطالذي  :الثانيا�تجاه  -

 .) 212، ص 2004: محمد عبد الحميد (                                                    



  : انكفورت مدرسة فر -5-2-1

المدارس التي قامت مبكرا على فكرة الماركسية الجديدة اعتبارا من عام  إحدىھي       
ماكس  فكرتھا كل من  بإع�ء وقامفي معھد الدراسات ا�جتماعية بفرانكفورت،  1923

، وترى  Theodor Adrono ادر ونو تيودورو  Max Horkheimerھوركايمر 
عبارة عن أعمال وضعية أو تشويه   ا0ع�مدمه وسائل أن ما تق ھذه المدرسةأفكار 

الھاء الناس عن البحث عن الحقيقة، فمن خ�ل التجارة العالمية  ھدفھالRعمال الراقية 
والثقافة الجماھيرية ينجح ا�حتكار الرأسمالي في تحقيق أھدافه و حيث تكون السلعة ھي 

الربح، وتعمل من خ�ل مفھوم صناعة ا5ساس، فان الثقافة يمكن تسويقھا أيضا لتحقيق 
ا5فكار الخاصة بسيطرة الطبقة المالكة أو المھيمنة على المجتمع  ترسيخالثقافة على 

  .) 88، ص 2006: جمال أبو شنب (                         .بمفھومه الرأسمالي

التي تقدمھا ھذه المدرسة رأت أن الثقافة الجماھيرية تقدم مستويات متدنية لRعمال      
أو ا5بوية التي تفرضھا السلطة أو القوى المھيمنة  الصوفيةھي التي تدعم  ا0ع�موسائل 

  .على المجتمع، حيث توصف عناصر ھذه الثقافة الجماھيرية

  :النظرية الثقافية النقدية  -5-2-2

و تھتم  لستيوارت ھوتسود ھذه النظرية في ا5وساط ا5كاديمية بانجلترا ومن روادھا       
بحياة الجمھور، وتعتبر ھذه  ا0ع�مبالتحليل الثقافي لتسجيل مدى ارتباط ما تقدمه وسائل 

المدرسة أن الھيمنة التي ترددھا دائما في بحوثھا ھي ا5سلوب المناسب والسائد للع�قة بين 
ر من يملكون ومن � يملكون، وھم يرددون دائما مفھوم الھيمنة عندما يتحدثون عن الدو

ھي دعم الھيمنة لمن ھم في  ا0ع�م، ويعتقد ھول أن وظيفة وسائل ا0ع�مالثقافي لوسائل 
لكنه يرفض التفسير الماركسي حيث � يرى أن ھناك ع�قة متكافئة بين  ،مراكز القوة

  .) 89،ص 2006: جمال محمد أبو شنب ( .          الثروة و التفكير السياسي

كسوق أو كمنتدى جماھيري، يتم فيه الصراع لتشكيل ا5فكار  أفضل ا0ع�مفوسائل      
الثقافية حول الحقائق ا�جتماعية، ويرسم الحدود حولھا، ولم يناقش في أعماله ، الصفوة 

يمكن أن يسيطروا تماما على ھذا المنتدى أو السوق، وأن الثقافة المعبرة في ھذا المنتدى أو 
وقية ولكنھا بديل عن ا�بداع المتدفق للجماعات التي السوق ليست مجرد انعكاس للبنية الف

تقف في المواجھة، وبشكل عام فان الصفوة تحقق مكاسب عديدة في صراعھا لتحديد 
الحقيقة ا�حتماعيةمن وجھة نظرھا، وا�نتصار الفكري ھو صورة معاصرة في ملھى 

  . الصراع وھو الذي يدعم القوة في أي نقطة تاريخية

 ). 215، ص 2004: محمد عبد الحميد  (                               



  :نظرية ا�قتصاد السياسي  -5-2-3

 و النظريات النقدية الثقافية الحسم الماركسي ا�قتصادي ستيوارت ھولبينما يتجنب      
، واختبر ا0خباريالمحتوى  يمRھو الذي  ا0ع�نحدود التأكيد بأن  إلىالذي يصل 

لتحقيق  ا0ع�مظرية كيفية قيام المؤسسات ا�قتصادية بتشكيل وسائل ھذه الن أصحاب
أھدافھا وتلبية حاجاتھا، وعلى سبيل المثال كيف تنحاز الثقافة الجماھيرية التي تنتجھا أو 

؟ لماذا تسيطر بعض أشكال المحتوى على ا5وقات المتميزة في ا0ع�متوزعھا وسائل 
ر الواضحة التي يمكن أن تكون ذات ع�قة باھتمامات التلفزيون؟ وغيرھا من ا5سباب غي

 إلىالمؤسسات ا�قتصادية، فھم يفترضون أن السيطرة على المؤسسات ا�قتصادية تؤدي 
السيطرة الثقافية، وبناءا على ذلك فان المحتوى و المعاني التي تحملھا الرسائل تحدد 

وى، وكذلك على تنظيمات وسائل بتأثيرات ا�قتصاد على التنظيمات التي تنتج ھذا المحت
التجارية يجب أن تلبي حاجات المعلنين وكذلك حجم من جمھور المتلقين بينما  ا0ع�م

التي يتم سيطرة المؤسسات السياسية عليھا تنجذب نحو مناطق التأثير  ا0ع�ميةالمؤسسات 
  .) 218، ص2004: محمد عبد الحميد ( .      السائد ا0جماعوھو موقع القلب من 

تستحوذ وسائل ا�تصال الجماھيري في عصرنا على ا�ھتمام كله، لما لھا من قوة على      
التأثير على ا5فراد والجماعات والمجتمعات، وأصبحت أداة تساند القوة ا�قتصادية 

 ا0ع�ميةوالعسكرية والسياسية في الدول الحديثة، وأصبحت الرسائل  وا0يديولوجية
كون مع اخت�ف مضامينھا مما جعل لزاما على الباحثين في مختلف تحاصرنا حيثما ن

 ا0ع�مأن يبحثوا في تأثير وسائل  وا0ع�ميةالمجا�ت ا�جتماعية، والسياسية والنفسية 
، وازدھرت في ا5ربعينات و �قت  20 الجماھيرية، فھذه البحوث ابتدأت مع مطلع القرن

من ھذا القرن، وما زالت تلقى  عينات والثمانيناتوالسبرواجا في الخمسينات والستينات 
اھتماما أكبر في التسعينات بالتوجه نحو المزيد من الدراسات للتحقق من التأثيرات على 

  التأثير علىالعم�قة ، مثل تأثيرھا على المجتمعات ككل أو  –المستويات الكبيرة 
  :ومن بين ھذه النظريات  الجماعاتالمستويات الصغيرة مثل تأثيرھا على ا5فراد و 

 ) :الرصاص  إط�قنظرية ( نظرية التأثير المباشر  -5-3

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  :نظرية التأثير المحدود -5-4

وزميله في أعقاب حملة انتخابات الرئاسة ا5مريكية في عام  �زرسفيلدظھرت دراسة       
ه، وھذه الدراسة التي فاز بھا روزفلت بالرغم من موقف الصحافة المعادي ل  1940

، وأظھرت بأن القليل نيويورك  في  Eri أري أجريت لدراسة سلوك الناخبين في مقاطعة 
بأن ليس ھناك أدلة كافية  ھذه الدراسةمنھم قد تأثر بوسائل ا�تصال الجماھيري، وأوضحت 

 و كان من نتائج ھذه الدراسة ا0ع�ميةعلى أن الناس غيروا اتجاھاتھم تأثرا بالرسائل 
  ، بمعنى أن المعلومات تنتقل من ) انتقال المعلومات على مرحلتين(فكرة  إلىالتوصل 

  :اMخرين وتندرج تحت ھذه النظرية  تنتقل إلىقادة الرأي و منھم  إلى ا0ع�موسائل 

  .نموذج تدفق ا�تصال على مرحلتين -

  . تدفق ا�تصال على عدة مراحلنموذج انتشار المبتكرات وھو نموذج  -

  :نموذج تدفق ا�تصال على مرحلتين   -5-4-1

دراسة في  كولمناأجرى مجموعة من الباحثين من جامعة  1940 أنه عام  إلىأشرنا    
و  بيرلسونو  �زرسفيلداري أثناء ا�نتخابات الرئاسية ، ودرس الباحثون  Eriمقاطعة 
الجماھيري، ھذا الدور الذي يلعبه ا�تصال الشخصي في مجمل عملية ا�تصال جوديت 

فيما بعد ببيانات  تدعمالدور الذي أصبح يعرف بفرضية تدفق ا�تصال الجماھيري، والتي 



في كتابھما  �زرسفيلدو كاتز  اصافية من دراسات أخرى، وأفضل من قدم عرضا للنظرية 
وترتكز نظريتھما على أن ا5فراد من قادة   1955الذي صدر عام " النفوذ الشخصي  " 

بتمريرھا على في المجتمع يستقبلون المعلومات من وسائل ا�تصال و يقوم ھؤ�ء الرأي 
  .) 205،206، ص  1999: صاح خليل أيو اصبع (  .                زم�ئھم أو أتباعھم

  :نموذج انتشار المبتكرات  -2- 4 -5

ى ا5خذ في السنوات ا5خيرة من الخمسينات و الستينات، ذھب عدد من المنظرين ال     
بفرضية تدفق ا�تصال على مراحل، وقد أخذ بھذا الرأي كثير من دارسي نموذج انتشار 

المبتكرات وھذا النموذج شبيه بالفرضية السلبقة ولكنه يسمح بالمزيد من ا�حتما�ت المعقدة 
لتدفق ا�تصال، اذ أنه يرى بأن تدفق المعلومات ينتقل من شخص الى آخر، ويقدم لنا 

نموذجھما كوجھة نظر مركبة �نتشار المبتكرات في النظام  شوميكر و روجيرز
و تأثيرھا، ويتم  ا0ع�مكبيرا لفھمنا �نتشار وسائل  إسھاماا�جتماعي، ويقدم ھذا النموذج 

المناطق الجغرافية  إلىالمبتكرات، حينما تنتشر فكرة معينة من نقطة ا5صل  انتشاء
  ).207، ص  1999:  إصبعصالح خليل أبو (                    .المحيطة بھا 

  : ا ع�مالمعتدل لوسائل  رنظرية التأثي -5 -5

 ما يعرف بنموذج ا0ع�ميبرز في أواخر الستينات و في السبعينات في ميدان البحث    
  :فھو يشمل ا0ع�مالتأثير المعتدل لوسائل الع�م، و ھذا يشتمل على عدة مداخل لفھم تأثير 

  

  

  :نموذج التماس المعلومات  -1 -5-5

يركز ھذا النموذج على سلوك المرء في طلب المعلومات و يحاول أن يعرف  العوامل     
التي تحدد ذلك السلوك، ومن ثم فان ھذا النموذج يمثل انتقا� من التركيز على القائم 

  .با�تصال ، أو الرسالة ليركز على المتلقي للرسالة

  :وا شباعمال نموذج ا�ستع -2- 5 -5

و الشواھد التي تؤكد بأن أسلوب ا5فراد أمام  المفاھيميقدم ھذا النموذج مجموعة من       
أكثر قوة من المتغيرات ا�جتماعية والسكانية والشخصية، فحاجات الجمھور  ا0ع�موسائل 

  . يتم دراستھا باعتبارھا اشياع الحاجات ذات الع�قة بوسائل الع�م



  .)214، 212ص  ،1999 :إصبعصالح خليل أبو (                           

  : نموذج التبعية  -5-5-3

م ليحقق حاجاته و ا0ع�محور ھذه النظرية أن الجمھور يعتمد على معلومات وسائل      
يحصل على أھداف معينة، وينسجم ھذا النموذج في ھذه النقطة مع نموذج ا�ستعمال و 

و  ا0ع�معنه بأنه نموذج ا�تكال يفترض تفاع� بين وسائل ولكنه يختلف  ا0شباع
الجمھور المتلقي والمجتمع، ويشتمل ھذا النموذج على ث�ثة أنماط من التأثيرات، التأثير 

المعرفي، التأثير العاطفي والتأثير السلوكي وتأثيرات ا�تصال الجماھيرية في ھذه الحقول 
ير بدرجة اعتماد الجمھور على المعلومات التي تقدمھا حد كب إلىالث�ثة ھي وظيفة مرتبطة 

  .)218  ص ،1999 :إصبعصالح خليل أبو (      .  . ا0ع�موسائل 

  : –وضع ا&جندة  –نموذج ترتيب ا&ولويات  -4 -5 - 5

في رسائلھا، وبين  ا0ع�ما5جندة على وجود ع�قة بين ما تؤكده وسائل  نموذجيؤكد     
يسھم في ترتيب ا5ولويات عند  ا0ع�مھاما، أي أن دور وسائل  ما يراه الجمھور

بھذا المعنى تقوم بمھمة تعليمية، وتبعا لھذا النموذج  ا0ع�مالجمھور، ومن ثم فان وسائل 
فان الجمھور � يتعلم من وسائل الع�م فحسب حول المسائل العامة و ا5مور ا5خرى،  

لتأكيد الذي تلقاه من قبل ائل من أھمية تبعا لولكنه يتعلم كذلك كم تبلغ ھذه المس
  .�ما0عوسائل ٌ

  

  :نظرية التأثير القوي لوسائل ا�تصال  -5-6

تم استخدامھا  إذاتفترض ھذه النظرية أن وسائل ا�تصال الجماھيرية لھا تأثيراتھا القوية    
الباحثين  ا�تصال، ونجد بعض مبادئمنظمة، أعد لھا بعناية حسب  إع�ميةفي حم�ت 
  :ا5ساسية لتحقيق التأثير القوي لوسائل الع�م ما يتمثل فيما يلي  المبادئرأوا أن من 

  .على مدى زمني معين  ا0ع�ميةالرسائل  إعادة -

بعناية لكي يقوم  تحديدا ھداف – ا0ع�ميةالتركيز على جمھور معين تستھدف الرسالة  -
  .ع ھذه ا5ھدافرسائل منسجمة م بإنتاجالقائم با�تصال 

جانب ھذه النظريات نجد أيضا نموذج التأثير القوي على المستوى القومي الذي يشمل  إلى
  .* التقليدياجتياز المجتمع  ليرنر  نموذج 



فھي تساعدھم على عملية التقمص حيث ) آلة ( كذلك وسائل الع�م كمضخم لتحريك الناس 
لنظام التحديث الذي يحتوي  إضافةن الناس، أنھا تسھم بكفاءة في نشر التعبئة النفسية بي

المشاركة /  ا ع�ميةالمشاركة / التعليم / ضر حالت  :بدوره على أربع مراحل للتحديث
  السياسية

 .غير ذلك من النظريات المفسرة ل�تصال و الفعل ا�تصالي إلى

 

 

  

  

  

  

  

  

  : ثانيا مفھوم الثقافة   

  : ماھية الثقافة  -1

فة مثير للجدل وا0خت�ف بين ا5كادميين و المفكرين ، فقد استخدمت يعتبر مفھوم الثقا   
تخصصات ا5نثروبولوجيا وعلم ا0جتماع وعلوم الدراسات ا0نسانية مجموعة كبيرة من 

نھا � تتميز بوضوح بين المفھوم فات الى أالتعريفات ،ويرجع البعض تطور كثير من التعري
لكن أغلب التعريفات العلمية تشير .يھا من ناحية أخرى من ناحية ، و ا�شياء التي يشير ال

الى التعليم و ا0كتساب كوسيلة لتناقل الثقافة ، واعتبار الثقافة ھي طرائق وأساليب 
ويمكن فھم خصوصية ..ا0نسان في تفاعله مع الطبيعة ا0ستجابة للتحديات التي يواجھھا

  .تمع الثقافة باعتيارھا تمثل نظام القيم ا5ساسي للمج

  ) .98، ص 1999:حيدر ابراھيم (                                            



ويشير ذلك . رغم ذلك ، تعددت تعاريف الثقافة بالنسبة لعلماء ا5نثروبولوجيا وا0جتماع    
اما أن الثقافة ذات طبيعة يصعب تعريفھا بمقاييس العلومك : الى أمرين على ا5قل ھما 

  . الوضعية على الخصوص ، أو أن الثقافة ظاھرة معقدة في حد ذاتھا ا0جتماعية 

  ) 71، ص  2005: محمود الذوادي (                                            

  :  المفھوم اللغوي – 1-1

: حذقه ، ورجل َثَقُف ُ و ِثٍقُف ُ : ثقف الشيء ثقًفا و ِثقاًفا وثقوفة : جاء في لسان العرب    
الحذق : فقد ورد كمصدر بمعناه " الثقافة " فھم ولم يرد فيه لفظ مثقف ، أما لفظ حاذق ال

  .>> .و ثقف الرجل ثقافة أي صار حاذقا خفيفا << :

  ) .28، ص 2006: عبد الغني عماد (                                              

  :المفھوم ا صط�حي  -1-2

المفاھيم تداو� و شيوعا ومن أكثرھا غموضا و تعقيدا ، وھو يعد مفھوم الثقافة من أكثر     
ولقد وقع . المفھوم الذي تساقطت أمامه جھود الباحثين الذين حاولوا تعريفه وتحديد م�محه 

تعريفا للثقافة وذلك منذ خمسة وعشرين ، ولعل من أقدم 160كلكھون على مئة وستين 
الذي قدمه  ادوارد تايلورلقيمته التاريخية تعريف  التعريفات للثقافة وأكثرھا ذيوعا حتى اMن

 1876، الذي ترجم الى الفرنسية  1871" الثقافة البدائية" في كتابه  19في أواخر القرن 
الثقافة و الحضارة ھي ذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفة ،المعتقدات ، الفن ، << : بان 

العادات التي يكتسبھا ا5نسان باعتباره عضوا ا5خ�ق ، القانون ، العادات وكل القدرات و 
  .>> في مجتمع 

  ) .118، ص 1998: صالح محمد علي أبو جادو (                                

يعتبر ھذا التعريف أقرب الى الوصف ، نقل الثقافة الى مستوى ا0جتماعي ووقائعه التي   
  ) .31،ص 2006: عبد الغني عماد ( . يمكن م�حظتھا مباشرة  في فترة زمنية محددة 

اضافة أوضح تايلور شمولية الثقافة على القدرات التي يكتسبھا ا0نسان كعضو في المجتمع 
.                            ، ا5مر الذي يجعل أھم عامل في ھذا ا0كتساب ھو القدرة على التعلم من الجماعة 

  ).68، ص 1985: محمد عاطف غيث (                                              



الثقافة على أنھا تشمل على ا5فكار ، الممارسات ،  M.mannعرف ميشان مان كما     
و التي تختلف في ذلك تبعا ....ا5دوات ، الرموز ، الفنون وكافة أنواع ا0نتاجات البشرية 

  ) .118، ص 1998:  صالح محمد علي أبو جادو.       ( 0خت�ف الزمان و المكان

فھو يبرز العناصر ال�مادية لحياة الناس في الجماعة ، كا5خ�ق ،القانون ، العرف التي   
تنشأ نتيجة للتفاعل ا0جتماعي و تأخذ طابعا الزاميا الى جانب العنصر المادي للثقافة ، 

  .ع�وة على الع�قات بين الناس وبين العناصر المكونة للثقافة 

  ).118، ص 1998: صالح محمد علي أبو جادو (                                        

R. Lintonرالف لينتون ويرى    أن الثقافة كل متناسق من السلوك المتعلم ونتائج ھذا    
السلوك ، وأن العناصر المكونة لھذا الكل تكون مشتركة بين أفراد المجتمع الواحد و تنتقل 

يل آخر ، ويتضمن السلوك المتعلم ھنا كل ما يقوم به الفرد من بواسطتھم من جيل الى ج
  .أفعال سواء أكانت ظاھرة او غير ظاھرة عضوية كانت سلوك

  ) .226، ص 2004: د�ل ملحس استيتية (                                                  

  

السلوك يشترك في  فالثقافة حسب ھذا التعريف مظھر للسلوك المكتسب ، ولنتائج ذلك
  .مكوناتھا الجزئية افراد مجتمع معين ، بحيث تنتقل عن طريق ھؤو�ء ا5فراد 

  ) .88، ص 2007محمد حسن البرغثي ، (                                                          

ان الثقافة نسق من الرموز ، بواسطته يعطي   Dorothy Leeدورثي لي ويعرف    
فالسلوك ا0نساني كما تحدده الثقافة نسق يربط الفرد . اد معنى لكل ماھو موجود حولھم الفر

، أو )  Nature( ،أو الطبيعة )  Society( بعالمه سواء أكان ذلك العالم ھو المجتمع 
 .)    (Ultimate Realityالمتعارف عليه أو الحقيقة المطلقة ) . Universe( الكون 

وقف اجتماعي ماھو ا0 تعبير عن ھذه الع�قة ، فا0طار الثقافي 5ي فسلوك الفرد في أي م
وبذلك .مجتمع يشكل تصرفات أفراده ،معارفھم ، تفكيرھم ، وتفسيرھم لكل ما يدور حولھم 

تضع الثقافة القوانين المنطقية و المبادىء الفكرية و الحدود الثابتة ، فتقدم 5فرادھا الدليل 
ل ماھو موجود في مجتمعھم ، فيوجھھم الى طرق و أساليب الذي يرشدھم في تفسير ك

  .العمل التي تمكنھم من القيام بدورھم في المجتمع ي حدود امكانياتھم 

  ) .227،ص 2004: د�ل ملحس استيتية (                                                  



فھي ع�قة وثيقة باعتبار .لثقافة يشير ھذا التعريف الى الع�قة بين اللغة و المجتمع و ا  
اللغة ھي وعاء الفكر و آداة للتعبير ، وقد ثبت أن اللغة تتأثر أيما تأثر بحضارة ا5مة 

،نظمھا ،تقاليدھا ،عقائدھا، و اتجاھاتھا العقلية و درجة ثقافتھا ونظرھا الى الحياة و شؤونھا 
ية من ھذه النواحي يتردد صداه ا0جتماعية العامة وما الى ذلك ، فكل تطور يحدث في ناح

  ) .23،ص 2005: خرون آمحمد عبده و(                .    في أداة التعبير 

Kilpatrickكلباتريك أما تعريف      للثقافة ھي كل ما صنعته يدا ا0نسان و عقله من    
فه ، ا5شياء ، ومن مظاھره في البيئة ا0جتماعية ، أي كل ما اخترعه ا0نسان وما اكتش

اللغة ، العادات ، : يعني ھذا التعريف أن الثقافة تشمل .وكان له دور في العملية ا0جتماعية 
التقاليد ، المؤسسات ا0جتماعية و المستويات ،المفاھيم ، ا5فكار و المعتقدات الى غير ذلك 

  مما نجده في البيئة ا0جتماعية من صنع 

: آخر يرى كلباتريك أن للثقافة جانبين ھما  ا0نسان وقد توارثه جيل بعد جيل ، بمعنى
  .الجانب المادي و الجانب غير المادي 

  ).228، ص 2004: د�ل ملحس استيتية (                                      

ان << : من معنى الثقافة عندما تحدث عن العمران ، في مقدمته  ابن خلدونو لقد اقترب   
و يعبر الحكماء عن ھذا بقولھم ا0نسان مدني بالطبع ، أي �  ا0جتماع ا0نساني ضروري

ولقد غدا . >>بد له من ا0جتماع الذي ھو المدنية في اصط�حھم وھو معنى العمران 
ا0ھتمام بمسألة الثقافة يتعاظم ، فظھرت العديد من الدراسات حول الموضوع ، فالجابري 

ريات ،التصورات ،القيم ،الرموز ،التعبيرات انھا ذلك المركب المتجانس من الذك<< :يقول 
، ا0بداعات و التطلعات التي تحفظ لجماعة بشرية ، تشكل أمة أو ما في معناھا بھويتھا 
الحضاريةفي اطار ما تعرفه من تطورات بفعل ديناميتھا الداخلية و قابليتھا للتواصل و 

لخصوصية التاريخية 5مة من و بعبارة أخرى ان الثقافة ھي المعبر ا5صيل عن ا.العطاء 
المم ، عن نظرة ھذه ا5مة الى الكون ، ، الحياة ، الموت ، ا0نسان ، مھامه ، قدراته ، 

  .وحدوده ، ومت ينبغي أن يعمل وما ينبغي أن يأمل 

  ) .92، 91،ص 2007: محمد حسن البرغثي (                                        

لمضمون الفكري الذي يحدد للمجتمع سماته التي تميزه عن غيره من فالثقافة تعبرعن  و ا   
المجتمعات ، اذ تحمل بين طياتھا السمات ا0جتماعية المتوازنة والمستجدة ، وتعتبر أيضا 

  .ثمرة النشاط الفكري و المادي الخ�ق و المرن لدى ا0نسان 

  ) .226، ص 2004: د�ل ملحس استيتية (                                   



بأنھا رؤية شاملة للعالم بمستوى اوآخر ، تتجلى أو << : ويرى محمود أمين في الثقافة    
تتجسد فرديا و مجتمعيا في المفاھيم ، القيم ، ظواھر السلوك ، الممارسات المعنوية ، 

ئات ھذا العملية الحياتية المختلفة ، توحدھا اللغة في المجتمع الواحد ، وان تنوعت بتنوع ف
المجتمع من حيث مواقعھا ا0جتماعية و مواقعھا الفكرية ، بما يشكل الخصوصية الثقافية و 

  ) .92، ص 2007: حسن البرغثي .              ( >>القومية العامة لھذا المجتمع 

صناعة الحياة وا0شتغال على الطبيعة ، وشكل من << :وينظر اليھا علي حرب على انھا   
بھذا المعنى � انسان ب� ثقافة ، أكان من أھل العمل الفكري أم . اصل و التبادل أشكال التو

ويضيف حرب في موضع .>>من أصحاب العمل اليدوي ، 5نه � انسان أص� ب� فكر 
عالم من الرؤى ، النماذج ، القيم ، المواقف ، أو من المفاھيم والمعايير ، << :آخر بأنھا 

و الد��ت و الع�قات ليس متجانسا ، بل ھو منسوج من الفرق و ھذا العالم من المعاني 
ا0خت�ف ، قائم على الوصل و الفصل ، و � يخلو من التعدد  و التعارض ، انھا نركيبة 

  >> .يعاد تشكيلھا على سبيل التطعيم و التھجين 

  ) .92، ص 2007: حسن البرغثي (                                              

ھذه باختصار أھم التعريفات لمصطلح الثقافة  ، ونرى بأن مجمل التعاريف تصب في       
فھي ذات طبيعة اجتماعية ، 5نھا ....تعريف تايلور ، فھي تشمل اللغة ، العادات و التقاليد 

  تتكون نتيجة تجمع ا5فراد ، خاصة بRفراد كأعضاء في جماعة و ليس أفراد متفرقين 

  :واع الثقافة أن -2    

الثقافة  ا5صلية،بل التطرق 5نواع الثقافة بودي أن نعرج قلي� للثقافة ا5صيلة و ق    
  .لى كل الثقافات مھما كانت أنواعھاعالتي تطغى  ا0س�ميةالعريقة أ� و ھي الثقافة العربية 

ووعاء حكمتھا  يعرفھا عبد الس�م المسدي بأنھا مناط الشخصية العربية و مستودع قيمھا    
أصلية شاملة لمظاھر المادة و الروح ذات  إنسانيةثقافة  أنھاو حقيقة ھويتھا الحضارية ، 

عراقة تاريخية تتميز بقيم فكرية عالية  و قيم الحق و العدل و المساواة و احترام المعرفة ، 
ل في ه مثيأو ذوبان ، تنفرد بجھاز لغوي  ليس ل إذابةثقافة تتمثل الثقافات ا5خرى دون 

ھو الت�زم  ا0س�ميةو أھم شيء في مفھوم الثقافة في الحضارة العربية .السعة و المرونة
أقصى الدرجات ذلك أن  إلى با0نسانبين كل ما ھو ثقافي و قيمي فض� عن ا�رتقاء 

موضوع الثقافة في أصله و جوھره ھو لماذا نحيا؟ أي السؤال عن معنى الحياة عكس 
ي يغلب عليھا الطابع المادي و التي تتمحور حول سؤال كيف نحيا ؟ و الحضارة و الت

  .بالتالي فھو سؤال عن كيفية الحياة



  .)38، ص  2003: جمال العيفة (                                                 

  :و أھم أنواع الثقافة ھي 

 : الثقافة النخبوية  -2-1
نخبة من المجتمع بواسطة عدة وسائل منھا الكتاب و و ھي الثقافة التي تحصلت عليھا       

من يعرف القراءة و الكتابة و ھي تعبر عن مواقف  إ�ھي ثقافة مكتوبة  � يتحصل عليھا 
المجتمع عندما تكون نابعة منه ، و ھي التي يطلق عليھا محمد عابد الجابري اسم الثقافة 

و الروحية لكي تمنح لكل أمة خصوصيتھا العالمية و التي تضم حسبه طريفة الحياة المادية 
مكونات الذاكرة  إلى، و ھي معدن الھوية حيث تمتد من طريقة الملبس و المأكل و الضحك 

  .الجماعية و الخيال ا�جتماعي و الرأسمال الرمزي
 .) 42، ص  2003: جمال العيفة (                                              

  
 :الثقافة الشعبية  -2-2

الجدال  إثارة إلى –� محالة  –مسألة ثقافات المجموعات المھيمن عليھا تؤدي  إثارة إن    
ففي فرنسا ، تدخلت العلوم ا�جتماعية ، متأخرة نسبيا في " الثقافة الشعبية " حول مفھوم 

من فعل المحللين ا5دبيين خاصة   19ھذا النقاش الذي كان في البداية ، أي في بداية القرن 
  اذا 

  ، و خاصة منه أدب البيع الجوال" شعبيا "كان منحصرا في تفحص ا5دب المسمى  
  
  

 colportage  . * ولم  الف�حين�حقا وسع دارسو الفلكلور المنظور بأن اھتموا بالتقاليد ،
  . يقارب علماء ا5نثروبولوجيا و ا�جتماع حقل الدراسة ھذا ا� منذ أمد أقرب

  .) 122، ص  2007: منير السعيداني (                                     
ھي عكس ا5ولى و ھي الثقافة الشفوية التي ينقلھا المجتمع من جيل Mخر شفويا كالشعر 

الملحون و الحكايات و العادات و التقاليد ، و في الغرب تسمى الفلكلور من غناء و رقص ، 
ين الناس بشكل متناغم تتبوأ فيه الكلمة الشفھية و ھذا الفلكلور الذي يعبر عن تفاعل مباشر ب

 أنھيمالمكانة ا5ولى ، أما أحدث تعريف للفلكلور فقد أصدره مؤتمر الفلكلور الذي عقد في 
Arnheim  في توصياته حيث يعرف الفلكلور بالنظر الى مادته على أنه   1955سنة : >>

و ھو  oral tradition>> لشفوي ھو المأثورات الروحية الشعبية و بصفة خاصة التراث ا
من " folk-lore"و يتألف اصط�ح فولكلور . أيضا العلم الذي يدرس ھذه المأثورات 

بمعنى معرفة  loreو  folcبمعنى الناس و ھي الكلمة ا�نجليزية القديمة " folk "مقطعين 
  . أو حكمة ، فالفلكلور حرفيا ھو معارف الناس أو حكمة الشعب 



  .) 43،ص  2003: جمال العيفة (                                     
 :الثقافة الجماھيرية  -3-2

جديد يختلف عن النوعين السابقين وھي مرتبطة بوسائل ا�تصال و تنتقل  مفھومھي        
بواسطتھا و ھي تؤثر على أفراد المجتمع بالتكرار و طول الزمن وبذلك فھي غالبا ما 

  . ابقينالستصطدم بالنوعين 
  .) 44، ص  2003: جمال العيفة (                              

مرد ھذا النجاح كان جزئيا ،  الستيناتشھد مفھوم الثقافة الجماھيرية  نجاحا كبيرا في     
 إن، و عليه فليس مفاجئا " جماھير " و " ثقافة " عدم دقته الد�لية و الجمع بين مصطلحي 

م لبسط تحاليل ذات توجھات بائنة ا�خت�ف ، بعض علماء ا�جتماع ، أمكن استخدام المفھو
ھذه الثقافة الذي يخضع  إنتاجمث� يشددون على نمط  Edgar Morinشأن ادغار موران 

الصناعي الجماھيري ان تطور وسائل ا�تصال الجماھيري يتوازن و  ا0نتاجالى ترسيمات 
<< و المردود في كل ما يھم ا�نتاج الثقافي  ةا0نتاجيادجراج ما بات محددا من مؤشرات 

  .>> ا0بداع<< ينزع الى تعويض >> ا�نتاج 
  ). 131، 130، ص  2007: السعيداني  منير(                           

انط�قا مما سبق ھناك اتجاھين بالنسبة للثقافة ، أحدھما يذھب الى أن ثقافة الجماھير        
  قافية الموجودة و التي يعتبرھا جورج ديھاميل من مقومات تذيب الفوارق الث
  ان مستوى الثقافة << : يقول دوايت ماكدونالد .individualismeالفردية الخالقة 

الجماھيرية قد ارتفع بشكل كبير مع تطور وسائل ا�ع�م و ازدياد قدرتھا ، و لكن التحسن 
شيء أكثر فجاجة من الثقافة الجماھيرية  للثقافة العليا فما من إفسادالذي ظھر ھو نفسه 

  ). 15، ص  1999: آخرونسھير جاد و(           .>>المتطورة 
و ھو اتجاه متفائل يذھب الى أن الطابع * ا�تجاه اMخر عالمية الثقافة أو الثقافة العالمية   

5ول مرة من عالمية ، اذ نجد   ا5ساسي لثقافة الجماھير ، ھو ما يتسم به ھذا  الطابع 
و نجد كذلك  cadre referenceد�لي موحد  إطارأعضاء المجتمع جميعا يشتركون في 

5ول مرة برغم انتشار المساواة ا�جتماعية أن جميع ا5فراد يكتسبون المواطنة الثقافية  ، و 
أن ثقافة الجماھير أيا كانت تخرج الكتل  إلىيذھب أصحاب ھذا ا�تجاه تأسيسا على ذلك  ، 

  . جماھيرية من ظ�م الجھل و من حلكة الروتين الذي تعيش فيه من ذي قبلال
  .) 15، ص  1999: سھير جاد و سامية أحمد علي (                     

و بعد ھذا ا�ستعراض للثقافة الجماھيرية بشكل مبسط سأوضح في الجدول التالي ا5نواع 
    :السابقة للثقافة باختصار و أكثر توضيح 

  :فةلتوضيح أنواع الثقا) 01 (رقم  جدول

مفھوم الثقافة في . دنيس كوش ، ترجمة منير السعيداني : نقF عن .  19القرن الى  16ھو مجموع اNثار ا@دبية الشعبية التي كان يروجھا الباعة الجوالون طول الفترة الممتدة من الفرن * 
   122ص  2007العلوم ا,جتماعية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان، 

تضم ا@مم  و الشعوب ، و تتأكد .كونية صغيرة  يل بنائي كقريةھو شعار توثيق لنظام جديد أخذ في طور التشكل ترسم فيه معالم طريق يقود الدول الى تخ>> جيران في عالم واحد << * 
    .146سلسلة أبحاث المؤتمرات ص  .نقF عن أحمد مجدي حجازي ، العولمة و الھوية .فيھا الحاجة الى قيم مشتركة 



  الثقافة النخبوية  نوع الثقافة

High culture 

  الثقافة الشعبية  

Popular culture 

  الثقافة الجماھيرية

Mass culture 
المفھوم و 
  الخصائص

وم
فھ

لم
ا

  

تتضمن الثقافة 
النخبوية ا5عمال 

الراقية التي يقدمھا 
المبدعون في مجا�ت 

ة من الفنون المختلف
أدب و شعر و مسرح 
و نحت و رسم و ھي 

تشمل طريقة الحياة 
المادية و الروحية التي 

 تمنح لكل أمة 

  .صوصيتھاخ

اسم  أيضايطلق عليھا 
الفلكلور و ھي التي 
ينقلھا المجتمع من 
جيل Mخر شفويا 

كالشعر الملحون و 
الحكايات و ا5ساطير 
و ھي ثقافة أصلية و 
حية ومباشرة تفرض 

غر على منذ الص
  .الفرد

الثقافة الجماھيرية 
ھي المواقف الجديدة 
التي تنشرھا وسائل 

و ا�تصال  ا0ع�م
، لدى الجماھير 
الواسعة و بصفة 

اصطناعية وتمتاز 
بأنھا ثقافة مصطنعة 

تخضع لمقاييس 
السوق وفق مبدأ 

العرض و الطلب، 
و ظھرت بظھور 

ا�تصال وسائل 
  .الحديثة

  

سل
مر

ال
  

تلقن عن طريق 
العلماء و المثقفين 

وا5كاديميين و 
ا5ساتذة، أما عن 

طريق تأليف الكتب  
الندوات و  إقامةأو 

الملتقيات و المناظرات 
أو التدريس بالمعاھد و 
الجامعات و المدارس 

و ا5كاديميات 
المتخصصة، و� 

 ا0طارتخضع في 
 ا0شراف إلىالعام 

  .الرسمي

  ) راوي القصة مث� ( 

له جمھور مباشر 
يجالسه وجھا لوجه و 
يتفاعل معه، كما أن 
الجمھور بكل أفراده 

الحاضرين ھم 
مرسلون و مستقبلون 

  .في الوقت نفسه 

المرسل في أغلب 
الحا�ت � يرى 
جمھوره سواء ، 

كان كاتبا ، مذيعا أو 
صحفيا أو مقدما 

لRخبار في 
التلفزيون، و عادة 

ما يكون له مصدره 
جھة ( ا5صلي 

 حكومية ، مؤسسة
  .)خاصة 

 



بل
تق

س
لم

ا
  

يشترط في من 
يتحصل على ھذا 
النوع من الثقافة 

مستوى  إلىالوصول 
ثقافي معين مصحوب 
بمعرفة جيدة بالقراءة 

و الكتابة وحتى 
  .التفكير

جمھور ھذه الثقافة ھم 
أفراد المجتمع 

المتفاعلون فيما بينھم 
مباشرة دون وسيط 

أي بعبارة أخرى 
ھناك وحدة بين 

  .اھدالمبدع و المش

جمھورھا عريض و 
مشتت و غير 
معروف و � 

يستطيع ا�جتماع 
في مكان واحد و � 
يفترض أن تكون له 
ثقافة عالمية بل ھو 
من ا5فراد العاديين 

تعلق   إذاخاصة 
ا5مر بالراديو أو 
التلفزيون عكس 

الصحيفة التي تحتاج 
  .معرفة القراءة إلى

سال
لر

ا
  ة

في ھذا النوع  ةالرسال
 إماة تكون من الثقاف

شفھية عن طريق 
ا�لفاء و التدريس في 
شكل محاضرات ، أو 
مكتوبة أو منشورة ، 

أو مذاعة و يتسم 
مضمونھا بأنه جاد و 

ھادف تعليمي و 
تربوي ، تثقيفي و 
فكري ذو مستوى 

  .عالي

الشفھية خاصية 
متأصلة في طبيعة 

( النص الشعبي 
  )الرسالة

و المضمون خال من 
البھرجة وا5عمال 

5دبية و الفنية ا
  .الھابطة

) الرسائل ( الحكايات 
في الثقافة الشعبية 
ھادفة و ذات مغزى 
تربوي و اجتماعي 
كما أنھا تحمل قيما 

.أخ�قية  

تنتج الثقافة 
الجماھيرية رسالة 

متسلسلة و متشابھة 
تخضع لمقاييس 
التقنية الفنية كما 

تعتمد الرسالة على 
البھرجة و ا5عمال 

ة التي الفنية المبتذل
تخضع للظروف 

  . اMنية



ا
لة

سي
لو

  

وسائلھا متعددة و لكن 
أبرزھا المدارس و 

الجامعات و دور العلم 
و ا5كاديميات و 

الملتقيات و الندوات و 
  .الدوريات

يعبر الفلكلور عن 
تفاعل مباشر بين 

الناس و يكون عن 
طريق اللقاءات و 

الجلسات و التجمعات 
الشعبية و الحكايات و 

وا5لغاز و  ا5حاجي
  .الرقص الجماھيري

النص المذاع أو 
المنشور أو المرئي 

المتلقي  إلىيصل 
من خ�ل وسائل بث 

الكترونية و أدوات 
تقنية حديثة 

الصحيفة،الراديو،ال(
  .) ا�نترنتتلفزيون،

يكون بالمناقشات بين   
مختلف الكتاب و 

المبدعين و العلماء أو 
الردود في الكتب أو 

ت الصحف و المقا�
  المتخصصة

رجع الصدى موجود 
عن طريق التفاعل 
المباشر و الحي في 

المكان و الزمان بين 
ا5فراد عن طريق 

الحكايات و الجلسات 
  و المشاركة

رجع الصدى و 
التفاعل على 

المباشر يكاد ينعدم 
في الثقافة 

الجماھيرية حيث 
تفصل المرسل عن 
الجمھور حواجز � 
يستطيع من خ�لھا 

  .معھمأن يتفاعل 

 

ا على عناصر العملية ا�تصالية في ھذا الجدول قام جمال العيفة بشرح أنواع الثقافات بناءً 
  .إجماليةبصفة 

  :خصائص الثقافة      -3

تختلف الثقافة باخت�ف المجتمعات ، و تختلف أيضا في المجتمع الواحد في فترة زمنية    
تمع ما كثيرا ما تدفع الناس الى أن يعدلوا فا5حوال و الظروف التي تطرأ على مج... معينة 

رفة لديھم و العلمية و أنواع المع أسلبيھمو وسائل معيشتھم و  معتقداتھممن أفكارھم و 
 إنھذا . و أسسھم في تقويم ھذه ا5شياء و المعاني و غير ذلك قتصاديةا�نظمھم السياسية و 

  . مھاالثقافة و تغير معال عناصريدل على اخت�ف  فإنمادل 

  .) 35، ص  2006: حسين عبد الحميد أحمد رشوان (                              

عن السلوك الفردي و الع�قات  ثقافة أي أمة أو جماعة وجھة نظر كل فرد تتضمن   
في ما يتعلق بمسائل الذوق و ا5خ�ق و  تفضي� تهو موقفه من اMخرين و  جتماعيةا�



اMباء و ا5بناء ، وما يختزنه الفرد من القيم و المعايير ا�جتماعية ، الع�قات ا5سرية بين 
 إلىثقافة يصل و ينساب " ك� " وما يقدسه وما يظھره من و�ء ، و يشكل ھذا بمجموعة 

كل فرد في المجتمع عن طريق التنشئة ا�جتماعية و عن طريق اMباء و كبار السن الذين 
و عن طريق الدين و المدارس و القراءة و مختلف وسائل ينقلونھا عن طريق التلقين ، أ

و 5ن الثقافة مكتسبة و ليست محمولة بيولوجيا ، فھي تسمى الموروث . و ا�تصال ا0ع�م
المبدعة فھو � يكتفي بالتعلم و  ا0نسانقدرات  إلىالثقافي أو المخزون ا�جتماعي ، ونظرا 

الثقافة و  نو على الرغم من أ. ا� سلوكية مختلفة أشك إليھااكتساب الثقافة فقط ، بل يضيف 
سلوك  توقعأنه ليس متطابقا ، ف� يوجد و � يمكن  إ�المجتمع يخرجان نتاجا متشابھا ، 

متطابق من البشر فلكل فرد شخصيته و تعبيراته ، و مع ذلك ھناك خصائص عمومية 
على مستوى  ا5نساق و  عديدة للثقافة تجعلھا مصدرا ملھما لعدد كبير من التغيرات
  : الع�قات ا�جتماعية و يمكن تحديدھا بالخصائص التالية 

 : إنسانية -1
  .المصدر الرئيسي للثقافة و بدونه � تكون ھناك ثقافة ا0نسانييعتبر العنصر    

يمتاز عن باقي  ا0نسانفقط ، 5نھا تعبر عن نتاج عقلي ، و  ا0نسانفھي ظاھرة تخص 
بھذه الظاھرة أية  ا0نسان، و� يشارك  ا0بداعية إمكاناتهته العقلية و المخلوقات بقدرا
  ) . 124، ص 1998: صالح محمد أبو جادو(                 .مخلوقات أخرى

  
  
 :مكتسبة -2

كما يرث لون عينيه أو بشرته بل يكتسبھا بطرق مقصودة أو  ا0نسانالثقافة � يرثھا    
  .اعل مع ا5فراد الذين يعيشون معھم كأسرةغرصية عن طريق التعلم ، و التف

  ) 124، ص  1998: صالح محمد أبو جادو (                              
فھي تكتسب من خ�ل التفاعل و ا�حتكاك بين ا5فراد في بيئة معينة ، و قد يكتسب     

من سلوكه  الثقافة في المدرسة و العمل و عندما يكتسبھا الفرد في المنظمة تصبح جزءا
  .  ثقافتھمومن خ�ل الثقافة نستطيع أن نتنبأ بسلوك ا5فراد معتمدين على 

  .) 356، ص  2009: ب�ل خلف السكارنه (                                  
 :تطورية -3

أي أن الثقافة � تبقى على حالھا بل أنھا تتطور نحو ا5حسن و ا5فضل ، ولكن التطور     
في جوھر الثقافة بل في الممارسة العملية و يكون ذلك نتيجة لحاجات ا�نسان � يتم غالبا 

  .الذي يعيش في المجتمعات الحديثة 
  .) 124، ص  1998: صالح محمد أبو جادو (                            

  



 :تكاملية -4
اصر المادية و تريح النفس البشرية 5نھا تجمع بين العن ا0نسانيةأي أنھا تشبع الحاجات      
و تجمع بين المسائل المتصلة بحاجات الجسد و المسائل المتصلة بالروح و  المعنوية،و 

   .السياسيةأو النظرية  كالعقيدة الدينيةالفكر 
  .) 124، ص  1998: صالح محمد أبو جادو(                                   

سقا � يمكن فھم أي ثقافة ا� اذا نظرنا فھي تتحد و تلتحم لتكون ك� متكام� متجانسا مت   
  . فكرة الشمول و الكلية  إلىعلى أنھا متكاملة و يشير التكامل  إليھا

  .) 53، ص  2006: حسين عبد الحميد رشوان (                                  
 :استمرارية  -5

نقلھا الى ا5جيال فھي ظاھرة تنبع من وجود الجماعة ، و رضاھم عنھا و تمسكھم بھا و     
ھي ملك جماعي و تراث يرثه جميع  إنماال�حقة ، فھي بذلك ليست ملكا لفرد معين ، و 

                      . انفض المجتمع الطي يمارسھا 5ي سبب كان  إذا إ�أفراد المجتمع الذي يمثل ھذه الثقافة 
  .) 124، ص  1998: و جادو صالح محمد أب(                                         

فعلى الرغم من الطابع العام للثقافة الذي يبدو متغيرا في شكله الخارجي فان ا5نماط    
الثقافية في تغير مستمر غبر الزمن بفعل العديد من العوامل و تختلف درجة التغير سرعة و 

ثقافات المجتمعات بطأ بحسب حجم المجتمعات و موقعھا الجغرافي و انعزالھا أو احتكاكھا ب
المجاورة لھا ، فقد يسير التغير ببطء اذا كان المجتمع منعز� و صغيرا ، و يسير بسرعة 

كان المجتمع كبيرا و متمدنا ، حيث تكثر المنافسة و تتوفر وسائل ا�ختراع و  إذاأكبر 
  .ا�حتكاك و التفاعل و ا�نفتاح على ثقافات المجتمعات ا5خرى 

  .) 42، ص  1996: أحمد بن نعمان (                                             
الع�قة الموجودة بين حجم المعرفة الموجودة و بين  إلىو عليه فا�ستمرارية ترجع    

  .)53، ص  2006: حسين عبد الحميد رشوان (          .المستحدثةمعدل ا�ختراعات 
  :واقعية -6

ر الثقافية كالظواھر ا�جتماعية و بالتالي فانه ينبغي النظر اعتبر كثير من العلماء الظواھ   
كأشياء واقعية مستقلة ، � تتعلق بوجود أفراد معينين و بناء عليه يمكن دراستھا  إليھا

كأشياء مدركة موضوعيا و تؤثر الظواھر الثقافية بعضھا ببعض ، كما تؤثر في السلوك 
  . قواعد اجتماعية ا�جتماعي لRفراد في المجتمع ، و تخضع ل

 .) 124، ص  1998: صالح محمد أبو جادو (                             
  
 : تراكمية و انتقالية  -7

جيل الصغار بواسطة عملية التثقيف أو التنشئة  إلىالثقافة قابلة ل�نتقال من جيل الكبار    
لفة و ذلك لسھولة أساليب ا�جتماعية و لذا فھي قابلة ل�نتشار بين ا5مم و ا5جناس المخت

  .المتقدمةا�تصال الحديثة في المجتمعات 



  .) 124، ص  1998: صالح محمد أبو جادو (                                    
في مقدار ھذا   ا0نسانيةفمن خ�ل انتقاھا تكون قابلة للتغيير ، و تختلف المجتمعات    

فعل تغيير الظروف ا�قتصادية و وجود التغير الذي يحدث على مستوى المجتمع ب
  . المخترعات و ا�كتشافات الجديدة 

  .) 22، ص  2001: كريم زكي حسام الدين (                                          
تراكم للثقافة عبر  ھناككان  إذا إ�� يتم  الدبالثقافي ،  نتقالا0ھذا فيما يخص خاصية 

و أنماط  أنساقيل الذي قبله ، وھذا يساعد على ظھورجال إلىيل الزمن ، فھي تنتقل من ج
.                                    ) 125، ص  1998: صالح أبو جادو (                          .ثقافية جديدة 

قافية التي تتراكم عبر الوقت ، و تنمو فا5فكار و المھارات و غير ذلك من السمات الث       
سمات ثقافية أخرى جديدة ، ويؤكد ھذا المعنى عالم ا�جتماع دي  إليھايضاف  إذبسرعة 

أن الثقافة ھي حصيلة الفكر و المعرفة في المجالين  إلىفذھب  De Roberty روبرتي 
 ا0نسانن خواص تعتبر خاصية م فإنھا5ساس |النظري و العلمي على السواء و على ھذا ا

  . دون غيره من الكائنات 
 ). 54، ص  2006: عبد الحميد رشوان حسين (                                 

 
  
  
 : الثقافة اجتماعية  -8

و قد تكون ھذه الحاجات  ا0نسانيةتشبع الثقافة بصفة عامة الرغبات و الحاجات     
و ذلك    socio cultureجتماعية ثقافية بيولوجية كالجوع و العطش و ما شابه ذلك ، أو ا

كتلك التي تظھر من خ�ل التفاعل ا�جتماعي فعناصر الثقافة عامة و مشتركة بين الكائنات 
التي تعيش داخل تجمعات منظمة أو جماعات تمثل با�متثال و التطبيق النسبي في  ا0نسانية

تنبثق من التفاعل ا�نساني و  كالعادات ، فھذه العادات الجمعية ا�جتماعية الضغطوطأة 
  .ا�جتماعي و يشارك فيھا أعضاء جماعة اجتماعية و تشكل ثقافة ھذه الجماعة 

  ) 58، ص  2006: حسين عبد الحميد رشوان (                                     
 :الثقافة متغيرة  -9

ملية تغييرھا يواجه صعوبة الثقافة متغيرة بتأثير التغيرات البيئية و التكنولوجية و لكن ع   
                         .في كثير من ا5حيان 5ن الفرد تعود غلى سلوك معين و على قوانين و أنظمة معينة

  .) 356، ص  2009: ب�ل  خلف السكارنة ( 
  :الثقافة مادية وغير مادية   - 10  

الناس وطعامھم ، أوأدوات  للثقافة جانبين متكاملين ، أولھما مادي يظھر في لباس     
الخ ، وثانيھما غير مادي ..طبخھم وأوانيھم أو أدوات ا0تصال ووسائل المواص�ت عندھم 

  . يتمثل بالمفاھيم وا5فكار و المعتقدات السائدة 



  ) .188، ص 2003: عمر أحمد الھمشري (                                        
   :الثقافة ضمنية و معلنة - 11
فھي ضمنية 5ن بعض د��تھا � تفھم ا� من خ�ل السياق الذي تأتي فيه ، وھي     

مستخفية في تلك الجوانب التي تشمل عالم الروح وعالم الطبيعة وما ينطوي تحتھما ، 
وعلنية الثقافة تظھر في سلوك ا5فراد وتصرفاتھم وأحاديثھم ، كما تظھر في ا5مور 

  .المكتشفات و ا5جھزة الحديثة أو المنتجات الصناعية وغيرھا الممادية كا�ختراعات و 
  ) .188، ص  2003: عمر أحمد  الھمشري (                                        

  : الثقافة متنوعة المضمون – 12
اذ تختلف الثقافات في مضمونھا بدرجة كبيرة قد تصل أحيانا الى درجة التناقض ،    

ك أن بعض المجتمعات تسمح بتعدد الزوجات ، بينما تعتبره مجتمعات والمثال على ذل
  ).189،ص 2003: عمر الھمشري .            ( أخرى جريمة يعاقب عليھا القانون 

للثقافة دور كبير في تحديد نمط حياة ا5فراد التي تختلف من شخص Mخر و من    - 13
فة عن الثقافة الموجودة في الريف أو مكان Mخر فنجد الثقافة موجودة في المدينة مختل

البادية و حتى سلوك كل فرد في المناطق المختلفة يختلف عن اMخرين حتى ھناك اخت�ف 
 .نسبي في سلوك ا5فراد الذين يعملون في بيئة عمل واحدة 

  . )357،ص 2006 :ب�ل خلف السكارنة (                                                                    

وحده من دون  ا0نسانيمميزات الثقافة التي ينفرد بھا الكائن  خصائص وھذه من أبرز      
ثھا لRجيال سائر المخلوقات فھو الوحيد الذي يخلق ثقافته و يحافظ عليھا و ينميھا و يور

ع آخر و قد يصادف وجود تشابه كبير بين ثقافة مجتمع و ثقافة مجتم.ال�حقة خلفا عن سلف
بحكم الجوار الجغرافي أو قوة وسائل ا�تصال بينھما أو تداخل العوامل التاريخية الرابطة 

درجة  إلىأن ھذا التشابه مھما  بلغ من الشدة فانه � يمكن أن يرقى  إ�بين المجتمعين ، 
التطابق ، و ذلك 5ن كل مجتمع تتميز ثقافته بطابع خاص ، و مثله � توجد شخصيتان 

 إلى با0ضافةقتان تطابقا كليا ، 5ن الثقافة الواحدة تضعھا مجموعة من الشخصيات متطاب
  .بطبيعة الحال  إنسانيةعوامل أخرى غير 

  cultur elements: عناصر الثقافة  -3  

واذا كنا نفھم الثقافة على أنھا وجود متجانس يشترك فيه جميع أفراد المجتمع ، فاننا نتساؤل 
  ر الثقافة ، التي يمكن أن يشترك فيھا كل أعضاء المجتمع ؟ھنا عن ماھية عناص

  ) .34، ص 2009:محمد عباس ابراھيم (                                         

  :تنقسم الثقافة الى قسمين رئيسيين ھما عموما  



 :العناصر المادية 

نسان والتي نشأت عن فالثقافة مجموعة من النماذج للتصرف التي يتعملھا و ينتجھا ا�    
طريق استخدام الرموز وتستمد وجودھا منھا منذ أن أصبح ا�نسان قادرا على الترميز وبعد 

  .أن أصبح قادرا على اعطاء معان ود��ت معينة للظواھر المادية التي تحيط به 

  .) 20، ص  2001: كريم زكي حسام الدين (                                      

  ) 122، ص 1998: صالح أبو جادو .( ما أنتجه ا0نسان ويمكن معرفته بالحواس  وتشمل

 :العناصر المعنوية 

قد حدد كل من .نماط السلوك والمعايير ا�جتماعية والقيم ا5عراف والعاداتأوتشمل      
  :المعاني التي يستخدم بھا مصطلح الثقافة بما يلي  ھويجرو  بيلز

  .لحياة المكتسبة والشائعة في وقت معين بين الحميعللد�لة على أساليب ا -

للد�لة على أساليب الحياة الخاصة بمجموعة من المجتمعات التي يوجد بينھا قدر من  -
  .التفاعل

  .للد�لة على أساليب السلوك الخاصة بمجتمع معين  -

ة من للد�لة على أساليب السلوك الخاصة بشريحة معينة داخل مجتمع كبير على درج -
  التنظيم 

  :وھناك من يرى أن الثقافة تتكون من ث�ثة مكونات رئيسية ھي .المعقد

 .المكونات المادية أو ما يسمى القطاع المادي للثقافة

 .المكونات ا�جتماعية أو ما يسمى القطاع ا�جتماعي للثقافة 

دية للثقافة فھي ما أما المكونات الماة المكونات الفكرية أو ما يسمى القطاع الفكري للثقاف 
يستعمله ا�نسان في حياته اليومية، من أدوات وأثاث ومسكن وملبس و وسائل النقل وما الى 

ذلك، أما المكونات ا�جتماعية للثقافة وھيما يطلق عليه اصط�ح البناء ا�جتماعي، وھو 
 ھيكل المجموعة 



الزمن، وتنشأ بين أفرادھا  من الناس، المستمرة في الوجود لفترة كافية من ا�جتماعية -4
ع�قات وتفاعل، ونظم اجتماعية تصل عن طريقھا مجموعة من السكان الى حالة التكامل و 
الترابط ال�زمة لتكوين المجتمع، أما المكونات الفكرية للثقافة، فتشمل العناصر والمركبات 

القطاع على اللغة والنظم الثقافية التي يغلب عليھا طابع ا5فكار والعواطف ويشتمل ھذا 
   .والفن والشعر والدين والعلم 

  .) 122، ص  1998: صالح محمد أبو جادو (                                    

  :أقسام فيذكر أن محتوى الثقافة يمكن تقسيمه الى ث�ثة   LINTON نتونليرالف أما 

  UNIVERSALS :العالمياتالعموميات أو  -1

قافية التي يشترك فيھا جميع أفراد المجتمع الناضجين، وتمثل و ھي المكونات الث     
، والعالميات أو جوھر الثقافةالعالميات المعتقدات و القيم التي يعبر عنھا أحيانا بمصطلح 

العموميات تبين في أعمق مستويات التحليل أنھا تلك العناصر التي تميز فردا من فئة معينة 
موميات من ا5فكار والسلوكات التي توجد بصفة عامة عن فرد من فئة أخرى، وتتكون الع

عند كل أعضاء المجتمع الواحد البالغين، وتكون معايير بواسطتھا تقرر الجماعة ان كان 
الفرد يسلك سلوكا طبيعيا أم �، وقد سميت تلك العناصر بالعمليات 5نھا موجودة في معظم 

  .) 122، ص  1998: جادو  صالح محمد أبو(                .ثقافات العالم 

ومن ھذه العموميات اللغة، واللباس الشعبي، وطريقة ا5كل، وأسلوب التحية وا�ستقبال    
والوداع، وطراز المباني وأسلوب ا�حتفا�ت في ا5فراح والتعبير عن ا5حزان، وغيرھا 

  .الواحدوبذلك تشكل العموميات الثقافية القاسم المشترك بين أبناء المجتمع 

 .) 239ص  ،2004:د�ل ملحس استيتية (                                              

  

  SPECIALITIES: الخصوصيات  -2

التي تميز ) ا لخصوصية ( توجد داخل المجتمع نفسه مجموعة من الثقافات الفرعية    
ختلف عنھا في قطاعات رئيسية في المجتمع، وھي جزء من الثقافة الكلية للمجتمع، ولكنھا ت

    .والمستوياتبعض السمات والمظاھر 

  .) 239ص  ،2004:د�ل ملحس استيتية (                                     



فھي عناصر الثقافة التي تشترك فيھا مجموعة معينة من أفراد المجتمع، بمعنى أنھا 
ي الغادات والتقاليد العناصر التي يتحكم سلوك أفراد معينين دون غيرھم من المجتمع، فھ

  وا5دوار المختلفة المتصلة بمناشط 

اجتماعية حددھا المجتمع في تقسيمه للعمل بين ا5فراد و تشمل ھذه الفئات الخصوصيات 
  .والعنصريةالمھنية والطبقية والعقائدية 

  .) 122، ص 1998: صالح محمد أبو جادو (                              

  ALTERNATIVES :  البدائل –ا&بدال  -3

وھي العناصر الثقافية التي � تنتمي الى العموميات، ف� تكون مشتركة بين جميع     
ا5فراد، و� تنتمي الى الخصوصيات ف� تكون مشتركة بين أفراد مھنة واحدة أو طبقة 

واحدة، ولكنھا عناصر تظھر حديثا وتجرب 5ول مرة في الثقافة المجتمعية، وبذلك يمكن 
ختيار من بينھا كما أ،ھا تتمثل في أنواع ا�ستجابات غير المألوفة بالنسبة لمواقف ا�

  .    متشابھة أو وسائل مختلفة لتحقيق أھداف متشايھة

  .) 122، ص 1998: صالح محمد أبو جادو (                                   

وفد تظھرفي المجتمع بفعل رواد و المتغيرات الثقافية ھي م�مح ثقافية لم تستقر بعد،     
التغيير، أو تكون وافدة على المجتمع من الثقافات ا5خرى التي يتم ا�حتكاك بھا، وقد تجد 

ھذه المتغيرات أو البدائل البيئة المناسبة لتنبت وتترعرع في المجتمع، ا� أنھا � تأخذ 
بحيث يشترك فيھا دورھا كخصوصيات ثقافية و� كعموميات، فھي ليست من العموميات 

جميع أفراد المجتمع، وليست من الخصوصيات بحيث يشترك فيھا فئة من أفراد المجتمع، 
وليست من الخصوصيات بحيث يشترك فيھا أفراد طبقة أو أفراد مھنة معينة مث�، وقد 

                   . تتحول ھذه المتغيرات أو البدائل على مر الزمن الى خصوصيات ثقافية أو الى عموميات

 ) 241، ص 2004: د�ل ملحس استيتية (                                



  افة حسب صالح محمد علي أبو جادو و ھذا الشكل اMتي يوضح العناصر المكونة للثق

  .يوضح العناصر المكونة للثقافة )01(  شكل رقم 

 

بجذع الشجرة، فھي بأن العموميات الثقافية أشبه  R. THEYLERرالف ثيلر  يرى    
اللغة، القيم، التاريخو ا�Mم واMمال المشتركة وتتميز أمة : عماد وحدة ا5مة ومن أمثلتھا 

عن أخرى بالعموميات، فھي � تسبغ عليھا ھويتھا التي تنفرد بھا، أما خصوصياتھا فھي 
 :أسرع تشك� وتغيرا وتتكون من مجموعات مھنية ينتظم فيھا أصحاب كل مھنة مثل 

خصوصيات المعلمين أو ا5طباء أو المزارعين، أما البدائل أو المتغيرات الثقافية سريعة 
، و اذا كانت غريبة على فكر المجتمع فان  FADS AND MODESالتغير كالموضات 

   .تأثيرھا يكون سلبيا قالعيب يكون عادة في نوعيتھا 

 .) 205،206، ص  2008: وآخرون  منى يوسف بحري(                             

  : ا�تصال و الثقافة

  :   التشخيص الفكري لIتصال بين الثقافات -4-1

مع ثقافة "  contact" حدد العلماء دخول أي ثقافة في ع�قة تماس واتصال           
باستخدام جملة " ما فوق ثقافية " سواء من خ�ل أشكال أو وسائل التدخل الثقافية أو . أخرى

مفھوم التثاقف و الغزو الثقافي، التبعية الثقافية : ھيم التي تشير الى ذلك مثل من المفا



و العولمة الثقافية أو عولمة "   le déracinement culturel" وا�ستئصال الثقافي 
الثقافة، وھي المفاھيم التي ما فتئت تزداد خصوبة وتنوعا بحسب تنوع أساليب و آثار 

من بين أھم العلماء الذين درسوا أشكال  جورج بالندييه ويعد . ا�ختراق والغزو و التغلغل
ا�لتقاء أو ا�تصال بين الثقافات حيث وجه اھتمامه في اطار علم ا�جتماع الدينامي 

sociologie dynamique  الى دراسة التغيرات و التبد�ت و الحركات ا�جتماعية و
و الديناميكية  du dedansلداخلية سيرورة المجتمعات، وھو يميز بين الديناميكية ا

على غرار الدراسات التنموية التي يؤكد بعضھا على وحدة التحليل  du dehorsالخارجية 
في حين يركز البعض اMخر على وحدة التحليل العالمية، وھو يرجع الفضل  " المحلية " 

مال التي تطرقت و في تبيان أثر ا5سباب الخارجية الى ا5عمال ا5نثروبولوجية، وھي ا5ع
 –بوصفه عامل تحول  –من خ�ل مقاربة خاصة، الى أثر ا�نتشار المعقد للعناصر الثقافية 

على المجتمعات المستقبلة، وتوصلت الى الكشف عن الع�قات الشاملة التي تنعقد بين 
  .ثقافات و حضارات متباينة

التثاقف، وھو المفھوم الذي  وھو مفھوم: وكان من نتائج ھذه ا5عمال أيضا سك مفھوم جديد
عملية انتشار القيم و المقاييس و ا&حكام ا�جتماعية الى المجتمعات ا&خرى مع  "يعني 

تعرضھا لعملية التبدل التي تجعلھا منسجمة مع ظروف وأحوال المجتمعات التي دخلت 
، وقد ظھر ھذا ، كما يعني أيضا عملية تحويرثقافة ما من خ�ل التقائھا بثقافة أخرى "اليھا 

في ا5دبيات ا5نثروبولوجية و التريخية و ا5نجلوسكسونية، وقد  1880 المصطلح في 
، فھو يرى أنه يشير الى الظواھر الناتجة عن 1935 تحديدا شام� في عام  ريدفيلدمنحه 

ا�لتقاء المباشر والمستمر بين مجموعة أفراد ذات ثقافات مختلفة وينجز عن ھذه الظواھر 
  .رات 5نماط عديدة من النماذج الثقافية القاعدية لكل مجموعة أو�حداھا فقطتغي

ھذا ا�لتقاء بين الثقافتين و الحضارتين من خ�ل ما أطلق عليه  فورتزومن جھته تناول 
، وھو يميز بين مظھرين من مظاھر التماس بينھما، فھناك أة� الع�قة سيرورة الديناميكا

تقاربتين نسبيا، وھناك ثانيا الع�قات المفروضة من طرف ا�ستعمار الناشئة بين ثقافتين م
  .الحديث، الذي يسعى الى تعميم المدنية الصناعية

وظھرت أعمال أخرى أيضا تناولت الديناميكا الناجمة عن العوامل الخارجية، من خ�ل ما 
 "  و تداخل الحضارات"  contact" اصطلح عليه ا�تصال الثقافي             

l’interpénétration des civilisation  " غير أن ھذه الع�قة كما  زباستيدحسب تعبير
 مالينوفسكيكثيرا ما حللت بطريقة تبسيطية وميكانيكية، حتى من طرف  بالندييهي�حظ 

الثقافة التقليدية ا5ھلية، الثقافة ا5وروبية : الذي وضع نظريته عن الثقافات الث�ث
، مع تأكيده على التبعية المتبادلة "  الناتجة عن الع�قات القائمة"قافة الجديدة المستوردة والث

  .بيمھما



ومن جھة أخرى ظھرت أعمال أخرى انكبت على دراسة التغير ا�جتماعي العام وقدمت 
تصورا جديدا عن الع�قة بين مجتمعات و حضارات متباينة القوة، كشفت فيه الدور السلبي 

خ�ل ما تلعبه العوامل الثقافية من دور سلبي في عرقلة نشر التقدم التقني و  لھذه الع�قة من
  .ا�قتصادي

وھناك بالمقابل أعمال أخرى تناولت ھذا ا�لتقاء من الداخل ما سمي بالغزو الثقافي، 
وأوضحت أن ا�ستعمار الذي خبرته المجتمعات المتخلفة لم يستھدف أبنيتھا ا�قتصادية و 

السياسية فحسب، بل تعدى ا5مر الى محاولة القضاء على أبنيتھا الثقافية، ا�جتماعية و
خاصة منھا القيم وا5فكار القابلة للتجدد وا�ستمرار و الداعية للمقاومة وغير ذلك من القيم 
ا�يجابية فقد جاء ا�ستعمار الى ھذه البلدان للبحث والتنقيب عن المناجم ومواد الخام وعن 

يغدو التراث المعصرن أ المھجن معاصرا للع�قات ا�جتماعية ا�قتصادية  التراث، وھكذا
التي نشأت في عھد ا�ستعمار، ولذلك كان ا�ستعمار يمھد لحم�ته في كثير من الحا�ت 
بارسال فرق التبشير التي كانت تنشيء المدارس و الجمعيات ، وتتولى التجسس وزرع 

وا�ضطرابات التي تتيح للدول ا�ستعمارية التدخل الشكوك وزعزعة العقائد وخلق الفتن 
  .والھيمنة

اعتداء رأسمالي على الھوية الثقافية لJمة  "الغزو الثقافي بوصفه  ج�ل أمين ويعرف 
، كما يمكن أن نصنفھا بأنھا غزو دين لدين، "  المعتدى عليھا، من أجل استغ�لھا اقتصاديا

 .واح�ل ثقافة أمة محل ثقافة أخرى

بعد الحرب العالمية الثانية ظھر ا�ستعمار الجديد، الذي ابتكر أساليب و آليات جديدية و 
ھربرت  للھيمنة الثقافية وا�يديولوجية لتسھيل نھب ثروات  البلدان الحديثة النشأة، ويصف 

اذا كان ا�قتصاد  : "أشكال وأھداف الحم�ت الثقافية وا�ع�مية الجديدة بقوله شيللر
المعاصر يسعى الى تعزيز سيطرته من خ�ل تحالف رأس المال العالمي، وتحطيم العالمي 

الحواجزالقيمية وتوحيد السوق العالمية، فان القضية في المجال الثقافي تصبح في كيفية 
توظيف ا�ع�م والثقافة في مجتمعات العالم الثالث لخدمة ھذه ا&ھداف أي ترسيخ تبعيتھا 

اتھا الثقافية وا�ع�مية في خدمة مصالح رأس المال العالمي ا�قتصادية بوضع امكاني
 . وأجھزته وتحويل العالم الى قرية اتصالية شديدة الترابط

بمعنى عولمة ا�قتصاد وما يتطلبه من اسراع حركة السلع و رؤوس ا5مال وھو ما يتطلب 
ما مشتركا يدعم بدوره ا�سراع في تدفق المعلومات، وليس ھذا لمجرد كون المعلومات قاس

سلع اقتصادية في حد  –أي المعلومات  –جميع ا5نشطة ا�قتصادية دون استثناء بل لكونھا 
ذاتھا تتنامى أھميتھا يوما عن يوم، بقول آخر أن عولمة نظم ا�تصال و ا�ع�م ھي وسيلة 

توزيع القوى ا�قتصادية لعولمة ا5سواق من جانب و تنمية النزعات ا�ستھ�كية، ووسيلة 



                . سلع صناعة الثقافة من موسيقى وأف�م وألعاب وبرامج تلفزيونية من جانب آخر
                                                                                                       .) 344،345، ص 2001نبيل علي،( 

ديدة مدرسة التبعية الثقافية و ا�ع�مية في أكبر دولة وفي خضم ھذه السياسات الج     
امبريالية في العصر الحديث أي في أمريكا الشمالية، على خ�ف مدرسة التبعية الثقافية و 

الع�مية في أكبر دولة امبريالية في العصر الحديث أي في أمريكا الشمالية، على خ�ف 
دان العالم الثالث، ويربط الباحثون بين ظھور مدرسة التبعية ا�قتصادية التي ظھرت في بل

وبعض أساتذة ا�ع�م  للكشف عن دور  ھربرت شيللرھذه المدرسة والعمل الذي قدمه 
ا�مبريالية ا�ع�مية للو�يات المتحدة ا5مريكية، وكذا تناولھم 5خطارھا الجتماعية 

نطلقت من المنطلقات والثقافية، الى جانب رفضض ھؤ�ء الكتابات ا5مريكية التي ا
ا�يديولوجية �تجاه التحديث، من خ�ل تركيزھا على دور ا�ع�م في تثقيف الشعوب 

النامية، وكذا دعوتھا الى الير على النھج الذي سلكته الدول الرأسمالية، ونبذ القيم وا5ساليب 
كشفت ھذه المدرسة اذن . التقليدية وتبني ا5نماط ا�ستھ�كية السائدة في المجتمعات الغربية

دانييل  التكنولوجي من أمثال ) massachussetts (أضاليل أساتذة معھد ماساشوستس 
الذين أكدوا على أھمية  Lucian Payلوسيان باي و   F.FRAYفريدريك فرايو  لرنر

نشر التعليم الذي سيسمح 5بناء بلدان العالم الثالث بزيادة استخدام وسائل ا�ع�م وبالتالي 
دة المشاركة السياسية وھم يعتبرون أن ذلك فقط وھو المخرج الوحيد، وھذا وقد أرجع زيا

 أنصار مدرسة التبعية جوھر التبعية ا�ع�مية والثقافية لبلدان العالم الثالث الى عوامل
التاريخية أي ا0ستعمار ، مضافا اليھا الدور ا5مريكي الجديد للسيطرة على ثقافات العالم 

  .حاولة اخضاعھا للسوق العالمي الثالث و م

  

  :  الثقافة ووسائل ا تصال -4-2 

أصبحت لوسائل ا�تصال الجماھيرية أھمية كبيرة في الوقت الراھن، أصبحت عام�     
أساسيا في تشكيل واقع الحياة اليومية التي يعيشھا الناس، وقد بدأ الحديث عن استخدام 

عن أھمية   James Carey "  جيمس كاري " ار وسائل ا0ع�م كنظم ثقافية منذ أن أش
 THE INTERPRETATION OF CULTURES "نقل الثقافة في كتابه 

GEARTZ’S  " و قد أعد ھذا الكتاب تداخل العلوم ا0جتماعية، وأصبح بعد ذلك مرجعا
ك�سيكيا للباحثين في مجال ا�تصال،  وكان بمثابة حجر زاوية ساھم في تحول بحوث 

لى الجانب التفسيري، وقد استخدم نظام الرموز في تأدية الرسالة، وتميزه بأنه قوة ا�تصال ا
مؤسساتية يستطيع تحريك الدوافع وتشكيل ا0تجاھات، ولديه القدرة أيضا على صياغة 

  . المفاھيم للنظام القائم، وأخيرا لديه قدرة غير عادية في تحفيز المواطنين 
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اضافة لدور وسائل ا0ع�م السابقة دوره في تكوين الرأي العام في العالم الثالث وفي     
معظم المجتمعات ا5خرى، فوسائله أضحت أدوات فعالة في نشر الثقافة وترسيخ الحضارة، 

مستوى الجماھير أو دون مستوى الجماھير  شرط التخطيط له بعناية، فاذا كان ا0ع�م فوق 
  ). 111، ص  2007: عبد المنعم المي�دي (                   .فان مصيره ھو الفشل 

لقد أضحت وسائل ا0ع�م ھي ا5ولى التي تمدنا بكثير من الخبرات أو نتعلم منھا       
ت كثير من أشكال الثقافة كثيرا من مظاھر الحياة من حولنا، ومع تقدم وسائل ا0ع�م اختف

الشعبية، حيث اختفت القصة المروية والموسيقى المؤداة باختفاء ا5سر الممتدة، وحلت 
محلھا ا5سر النواة التي تتجمع أمام وسائل ا0ع�م المعاصرة، وترى نظرية المجتمع 

خطر، الجماھيري أن ھذه التغيرات التي أحدثتھا وسائل ا0ع�م في حياتنا سوف تنذر بال
5ن ثقافة ھذه الوسائل تفترض بأننا يجب أن نكون تابعين لثقافة الصفوة، وبينما تنتشر 

الثقافة الجماھيرية، يخشى المنظرون من تأثيرھا في تفويض النظام ا�جتماعي وإحداث 
الخواء، وتدمير حياة الناس، وظھرت ھذه الخطورة عندما احتكر النظام ا�جتماعي في 

موارد الدولة، وعلى سبيل المثال كانت تستخدم الوسيلة في المجتمعات  الث�ثينات جميع
الشيوعية والفاشية لنشر الجديد، وتبحث عن أشكال ثقافة ا�حتكار ولكن أصبحت الوسيلة 
مؤخرا ھي المسؤولة عن عمليات ا0بداع والترفيه، وخ�ل الستينات انتھت أھمية نظرية 

المتحدة ا5مريكية تبنت معظم ا5بحاث ا�جتماعية  المجتمع الجماھيري، و في الو�يات
منظور التأثيرات المحدودة، 5ن ا0ع�م نادرا ما يكون المنتج منه له د�لة 0حداث تغيير 

في تفكير ا5فراد وأفعالھم على المدى الطويل، وأصبح ا0ع�م ا5مريكي له فاعلية قوية في 
 الحرة، ويرى بعض النقاد أن تكنولوجيا ا�تصال  الترويج للرأسمالية والفردية والمشروعات

الجديدة مثل الكمبيوتر الشخصي تتجه أساسا نحو الفردية واقتصاديات السوق بالمقارنة 
  .بالجمعية وسيطرة الدولة، ولذلك يبدو أن دور ا0ع�م في الثقافة قد اكتمل
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واذا حاولنا معرفة وضع وسائل ا0ع�م العربية تجاه الثقافة تجد أن ھناك تباينا في      
اMراء، اذ ذھبت بعضھا الى تأكيد العامل ا0يجابي الذي لعبته في نشر المعلومات وزيادة 

ة، أما ا�تصال والتواصل بين الشعوب والتصدي لعمليات الغزو التي تمارسھا الدول المعادي
الرأي اMخر فيذھب الى القول بأن وسائل ا0ع�م ساعدت على نشر الثقافة المبتذلة، بحيث 

تقدم موادا اع�مية تافھة وسطحية تعتمد على ا0ثارة والتشويق بد� من التعمق والتفكير، 
  . كما ساعدت نقل الثقافات الغربية المبتذلة التي تركز على الجنس والعنف



  ). 29، ص 2005: طه عبد العاطي نجم (                              

  1947بمعنى صناعة الثقافة، سلعنة الثقافة وھو المفھوم الذي استعمله أول مرة في سنة     
، يشير الى ماكس ھوركايمرو  ثيودور أدورنو و ھما  فرانكفورتعلمين من أع�م مدرسة 

ابات، ا&صوات، الصور، الفنون وكل ا&نشطة الصناعية التي تنتج وتسوق الخط : "
القدرات ا&خرى والعادات التي يكتسبھا ا�نسان بوصفه عضو في مجتمع، والتي تمتلك 

، فھي تمثل تھديدا معتبرا على الثقافات التقليدية، "وبدرجات مختلفة خصائص الثقافة 
دول الغربية بفضل ما تتمتع به من قدرة على ا�نتشار وا�ختراق، ولذلك أصبحت بعض ال

تعبر عن تخوفھا من ھذه الصناعة الثقافية، خاصة منھا ا5مريكية التي غزي أسواقھا، بحكم 
  . امت�كھا �مكانيات ھائلة، تجعلھا تستبعد أي منافسة في ا5جل المنظور 

ھذا النوع من الثقافة يعمد �ستمالة العقول خاصة الشباب وتعويدھم على تحبيذ نمط الحياة 
�ك الغربي بشكل كبير يكرس الفردية والنفعية والنمطية والربح السريع، فھي تدفع وا�ستھ

با�نسان الى ا�بتعاد عن حاجاته الحقيقة ليتبع ا5وھام والتفاھات والشكليات في المأكل 
  ) 38، ص 2005: قزية الشوفي (                            . والملبس 

حين استدل بقول " مدخل للثقافة ا�س�مية  " ب كتاب لقد أصاب يعقوب المليجي صاح    
أن ثقافة ا�نسان � تقدر بمقدار ما قرأ من الكتب وما تعلم  : "حين قال  ھكسلي المفكر 

من الفنون واMداب ولكن بمقدار ما أفاده العلم وبمقدار ما أوحت اليه الفنون من سمو في 
قافة اذن تعني السجية أو البديھة بالنسبة للفرد فالث". النفس ودقة في الشعور وتذوق للجمال

وبالنسبة لRمة، فھي تعني شخصيتھا وروحھا بحيث تكون ثقافة كل شعب مميزة له عن 
  ) 34، ص  2003: يعقوب المليجي (                      .       سواه

بشكل كبير مع أن مستوى الثقافة الجماھيرية قد ارتفع  : "  وايت ماكدونالد كما أشار    
تطور وسائل ا�ع�م وازدياد قدرتھا، ولكن التحسن الذي ظھر ھو نفسه افساد للثقافة 

 " .العليا، فما من شيء أكثر فجاجة من الثقافة الجماھيرية المتطورة المصنعة 

  ). 15، ص 1999: سامية أحمد علي (                                                  

ون وسائل ا�ع�م العربية معنية بوظائف عديدة لحماية  الھوية الثقافية العربية وعليه تك  
وا0س�مية، وغرس الو�ء وا�نتماء لدى الشعوب وزيادة التقارب بينھا، وتستطيع وسائل 

 .ا�ع�م تحقيق ھذه المھام وغيرھا بفضل تأثيراتھا المتعددة وامكانياتھا الھائلة 
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أخيرا ھل من الممكن رسم سياسة اتصال اع�مي وطنية تعزز دور الثقافة أمام السيل    
العارم من الرسائل ا�ع�مية التي تبثھا بزخم كبير الفضائيات العالمية التجارية في مختلف 

  م ؟ أنحاء العال

  :ل و القيم ا تصا -4-3

فالقيم لم ،مع مي�د مبحث القيم " الثقافة مبحث " ليس من الصدفة أن يتزامن مي�د     
وھي ذات الفترة  ، 9ا�في نھاية القرن .5كسيولوجياتشكل مبحثا خاصا عرف في ما بعد با

خية التى بدأ فيھا خير معرفي مستقل يعتني بالثقافة من وجھة نظرية ھي سوسيوتاري
ولى أن قيمة ا�نسان كقيمة ناشئة كانت تؤذن بضمور قيم 5يوحي ذلك للوھلة ا, ة المعرف

كثيرة لعل أخطرھا القيم الدينية و كأنه كان على المعرفة ا�نسانية ان تبخس القيم الدينية 
لذلك كانت الثقافة كمبحث مضطرة منذ , حتى تستطيع قيمة ا�نسان ان تستحق المجد ال�زم 

تساھم في ھذا الجدل العنيف الذي بدأ يعصف بالعلوم ا�نسانية و ا�جتماعية  النشأة الى أن
الثقافة انحازت الى من التسرع أن ئ و يبدو لنا و بش ،ائمة حتى اMن و الذي مازالت آثاره ق

فلقد اشتغلت عليه كموضوع طويل كما بينا سلفا و ساھمت في صنع قيمته  ا0نسان،قيمة 
لت مي�ده و ظلت ربما تنافسه الى حد اMن و اذا كانت الثقافة على حساب قيم أخرى عط

فغلى القيم كمباحث متمزقة تھزھا صراعات حادة تعود , قدتناولت مباحث الدين أو ا5خ�ق 
   .ا في ا5صل الى الخ�ف العميق في تحدد مصادر

  .) 231ص , 2007, طاھر لبيب (                                            

معيار للحكم يستخدمه << : بأنھا ) Lippitt( ومن بين تعاريف القيم ، يعرفھا ليبيت    
ھي <<. >>الفرد والجماعة من بين عدة بدائل في مواقف تتطلب قرارا ما او سلوكا معينا 

معايير وجدانية وفكرية يعتقد بھا ا5فراد وبموجبھا يتعاملون مع ا5شياء بالقبول أو الرفض 
ا في جوھرھا نتاج اجتماعي   استوعبه الفرد وتقبله ، بحيث يستخدمھا كمحكات، انھ. >>

د و ماركس وبين يأسسھا فرو  مستويات ، معايير ، يمكن أن تتحدد اجرائيا في صورة 
لذلك ليس من الغريب .�فال و لوسان , دوبريل , مونيي , ف�سفة ترميمين من أمثال شيلر 

أي حينما 20،و بداية القرن  19صريح ا� في أواخر القرن أ� تظھر فلسفة القيم بشكل 
و ليس من الغريب ان تھاجر القيم و تلوذ الى ا�قتصاد و لو ,  قتصاديةا�طورت الع�قة ت

ختلف مدارسھا و اتجاھاتھا أن المجتمعات ملقد بينت ا5نثروبولوجيا الثقافية ب.الى حين 
يرھا تبني خرائط رمزية معقدة و توزعھا على أقاليم ا�نسانية سواء كانت البدائية منھا أو غ

متعددة تتكفل بدورھا بتوزيع المعاني و الد��ت على ا�شياء و الوقائع حتى يتم ادراك 
وھذه الخرائط تتناضد على نحو يبيح بناء سالم أفضليات , العالم على معنى من المعانى 

و اذا كانت , يرھا من القيم الكبرى قيمية تحدد الحقيقة و الحق و الخير و الجمال و غ



لوصف  20الفلسفة قد تحدثت عن المنعطف القيمي الخطير الذي تم في بداية القرن 
 سابقا،و السياسية المثارة  الجماليةا�رتباكات العنيفة التي أنھكت القيم العلمية و الدينية و 

حالة القيم وھي    ا أن ترصد فان الثقافة محمولة على أنھا التربية أو التنشئة حاولت بدورھ
و    تفكك أشكال التضامن التقليدي  للسوق وواقعة تحت ضغوط توسع التحديث ا�قتصادي 

  .الرعببداية استشراء القلق و 

  .) 232ص ،2007 :لبيبطاھر (                                                   

كانت نتيجتھا الثقافة ا�ستھ�كية ھذه خاصة من طرف الثقافة الجماھيرية التي        
في وقت الذي تكرس فيه  ،ة السائدة في المجتمعات بالتفتت صيلا5يرة أصابت القيم ا�خ

منظومة جديدة في المعايير ترفع من القيم النفعية و الفردية و ا�نانية و المنازع المادي 
قافة ا�ستھ�كية من الوصول ولقد تمكنت ھذه الث .للغرائز المجردة من أي محتوى انساني

.الى قطاعات واسعة من ا5فراد و الشعوب وھي توجه بشكل خاص للشباب   
  .)  27ص, 2005, حسن ابراھيم عبد العال (                                      
 

تعتبر الثقافة كھندسة رمزية معقدة و مركبة يعمد المجتمع الى ابتكارھا و يتعھدھا      
و الھدم كلما اقتضت الحاجة لذلك وھي تعتمد على القيم التي , ون و التعديل و الترميز بالص

فالقيم . تجعل من المجتمع عالما مشتركا بلغة الفلسفة يستطيع ا5فراد العيش فيه سويا 
باعتبارھا كائنات رمزية تنشئھا الثقافة لن تكون ا�تمث�ت للصيغ المثلى التي تسري 

.ا�جتماعية القائمة بين أفراد المجتمع بموجبھا الص�ت   
.)232ص,  2007, طاھر لبيب (                                                

و يكتسب أفراد المجتمع قيمھم بدءا من ا�سرة و المدرسة فجماعة ا5قران ووسائل     
وكل ھذه  ا�ع�م و الجامعة و المھنة و التخصص ووسائط فرعية أخرى ضمن المجتمع

الوسائط تستقي قيمھا من ثقافة المجتمع التي بدورھا تتلقح من ثقافات أخرى بحدود معينة 
: ومن ا�سس التي اعتمد عليھا في تصنيف القيم مايلي   

, جمالية , قيم اقتصادية , اذ تنقسم الى قيم نظرية : تصنيف القيم حسب المحتوى  -
.دينية, سياسية, اجتماعية   

, اذ تنقسم الى قيم وسائلية أي تعتبر وسائل لغايات أبعد : يم حسب مقصدھا تصنيف الق -
.وقيم غائية او نھائية   

أي ما ينبغي أن يكون و قيم  ،اذ تصنف القيم الى قيم ملزمة :  تصنيفھا حسب شدتھا -
.تفضيلية أي يشجع المجتمع أفراده على التمسك بھا ولكن � يلزمھم بھا الزاما   

                .)60،ص 2009: فيروز زرارقة (                                              
و الشباب الذي يعتبر اللبنة ا5ساسية للمجتمع اذاصلح انعكست ص�حيته على باقي         



فشبابنا اليوم يعاني من مشكلة تناقض القيم و خاصة ،و العكس صحيح . جوانب المجتمعية ال
انه فع� يعيش أو يتواجد في ما  ،سائل ا�ع�م و ا�تصال الحديثة لھائل على ومع ا�نفتاح ا

بحيث � ھو راضي كليا وحتى جزئيا عن وضعه الحالي .يمكن أن نطلق عنه المكان الثالث 
ا5خير  اھذ ،بما يسمى بصراع القيم  ،ھنا يظھراستطاعته أن يصل الى ما يحلم به و�ھو ب

ديثة نسبياحيث تمت ا�شارة اليه في ثنايا ا5بحاث النفسية و يعتبر من المفاھيم الح
في كتابات ككل من اميل ) ال�معيارية ( ا�جتماعية أثناء الحديث عن ظاھرة ا5نومي 
وعلى الرغم من ا�شارات الضمنية لھذا .دوركايم و تالكوت بارسونز و روبرت ميرتون 

تشر بصراحة الى مفھوم الصراع القيمي ا� ان الدراسات السوسيولوجية لم , المفھوم 
كمفھوم الصراع القيمي كمفھوم جديربا�ھتمام   و الدراسة فھناك من يعرف الصراع 
القيمي على أنه يعني وجود عدم اتساق وانسجام داخل نسق القيم ينتج عن تباينھا و تناقضھا 

مع الوظائف وغايات  تغاير و اخت�ف وظيفة كل منھا و تعارضھا, و يقصد بتباين القيم , 
, أما تضاد القبم فھو وجود اتجاھين متعارضين أو أكثر من اتجاھات القيم , القيم ا�خريات 

وقد يكون ھذا التعارض بين وسائل كل منھماأو اھدافه كوجود وسيلة تقليدية تستند الى 
.العرف في مقابل عقلية أخرى متحررة تميل الى التحديد و الموازنة العقلية   

, ان ظاھرة صراع القيم ظاھرة دائمة سواء بين انظمة مختلفة أو داخل نفس الجماعة     
فصراع القيم � يتوقف وھو يلخص استمراري اشكالية القيم انه يعكس أشكال مختلفة بداية 

فعلى المستوى .أو صراع قيم أكثر تشك� و تطورا ) داخل ا5سرة مث�(من الحياة اليومية 
ي وكما بين عالم ا�جتماع ا5مريكي من أصل كندي غوفمان ومن خ�ل الميكروسوسيولوج

نظريته فن المسرحيرى داخل وضعية وجھا لوجه فان المتحاورين يتبعون قيم من خ�ل 
اجراءات دقيقة فالمتحاورون �يتوقفون عن اظھارتوجھاتھم نحو التوافق او تأكيد ذاتھم من 

رين � يعكسون نفس القيم بشكل ظاھر و لكن خ�ل اMخرين وحسب غوفمان فان المتحاو
.يطبقون قيم و معايير تجسد و تعكس قيم القيم العالمية �حترام اMخر  

اما على المستوى الماكروسيوسيولوجي فيمكن اخذ مثال المؤسسة كحقل لتشكيل مواجھات  
فا�فراد المنفذين للتعليمات ينطلقون من قيم ا�عتراف بحقوقھم , تعكس فع� صراع القيم 

وھي قيم في تعارض مع قيم المسيرين الذين ينطلقون من , وقيت التعويض و مكافـة العمل 
ية وزيادة رأس المال و التحكم في المحيط أو البيئة وھذا الصراع يظھر من قيم تعكس الفعال

ولكن المفاوضات و الترضي يمكن أن تؤدي الى , خ�ل ا�ضرابات و التوقف عن العمل 
واذا كان في كثير من الحا�ت ان صراع القيم يجد .تخفيف مؤقت ومراجعة قيم كل طرف 

وھذا يؤدي  ،ه في حا�ت أخرى � يتحقق ھذا ا5مرفان له مخرجا اما بالتوافق و الترضي
الى ما أشار اليه ماكس فيبر بالوضعية أين المواجھات بين القيم المتعارضة �تجد لھا ح� 

مثال ذلك صراع بين أمتين داخل نفس الحيز الجغرافي أو بين جماعتين : او تفاھم ممكن 
                      .أو مجال للتسوية ذات ھويتين دينيتين مختلفين حيث � يوجد أي مكان 

).18،19، ص 2009: عبد العالي دبلة (          



:ا تصال و التغير الثقافي  4-4     
لى من يتفحص الحياة اليومية ونواميسھا ومظاھرھا المختلفة ، يجدأن قوامھا يستند ا      

حركة ، التطور ، النمو ، التقدم خذ التغير عادة أشكا� مختلفة منھا الويأ.التغير � الثبات 
ويتصف التغيلر بالنسبية ،فھو يختلف من مجتمع الى آخر .الى غير ذلك من صور التغير ...

ويقصد بالتغير ذلك التحول الذي يطرأ على النظم . ومن قطاع الى آخر داخل المجتمع نفسه 
من حيث بنيتھا .افية النظم الجتماعية ، السياسية ، ا0قتصادية و الثق: المجتمعية مثل 

ويعني ھذا ان التغير � يؤدي .ووظائفھا بدون اصدار أي أحكام قيمية على ھذه التحو�ت 
بالضرورة الى حركة صاعدة من النطور أو التقدم أو الى حركة ھايطة من التقھقر أو 

على  يكما أنه � يعني نتاجا ايجابيا في كافة نواحي الحياة المجتمعية بل قد يحتو.التخلف 
  ) .204، ص 2003: عمر أحمد الھمشري (  جوانب ايجابية وأخرى سلبي 

وكما يظھر فان التغير ا0جتماعي يعتبر أحد المواضيع الرئيسية التي يعالجھا علم ا0جتماع 
من الناحية السوسيولوجية على أنه تلك : منذ   نشأته الى اMن عرف التغير ا0جتماعي 

جزئيا وكليا بالنسبة للنظام ا0جتماعي في أجزائه المكونة له التحو�ت التي لھا معنى 
   ) .14، ص 2009: عبد العالي دبلة (             .              وطريقة الفعل 

فھو ظاھرة مقررة دائمة الحدوث،  والتفاعل بين طرفين ھو شرط حدوث التغير،      
تغير المجتمع يعني حدوث تفاعل، ف.وببساطة فان التغير ھو التحول من حالة الى أخرى 

ما ادى الى تحول المجتمع من حالة الى أخرى ، .بين شيئين، بين طرفين بين ظاھرتين 
وجدير بالذكر أن تأثيرات التغير باتت واسعة النطاق بفعل التطورات التي طرأت على 

  )116، ص 2009نصر الدين بوزيان ، (  .وسائل ا0تصال الجماھيري 

العصر الحاضر معه كثيرا من التغيرات و التطورات وبخاصة التكنولوجية لقد حمل     
منھا ، والتي أثرت على المجنمع على نحو كبير ، وأحدثت تغيرات واضحة فيه وفي ثقافته 

ويمكن القول انه � يوجد مجتمع أو ثقافة بدون تغيير ، فالتغير ظاھرة طبيعية تخضع لھا .
التغيير يكون نتيجة عوامل من داخل المجتمع نفسه ، وبعض ھذا .جميع مظاھر الوجود 

كحدوث ثوات اجتماعية ،سياسية ، او ظھور قادة أو مصلحين لديھم قوة التغيير ، ويكون 
ذاتھا و المخترعات والتكنولوجيا امل خاريجية تأتي عن طريق البيئة بعضه اMخر نتيجة عو

                 .مع و تفاعله مع غيره من المجتمعاتالحديثة ، وا0نتشار الثقافي من خ�ل اتصال المجت
  ).205،ص 2003: عمر أحمد الھمشري (                                            

وتضم الثقافة العديد من العناصر ، ويعد أي تغيير يطرأ على أي عنصر من مكوناتھا       
فان التغير الثقافي يعني أي تغيير يمكن أن  وعليه.المادية أوالفكرية ا0جتماعيةتغيرا ثقافيا 

ويعرف أيضا بأنه التحول الذي يتناول كل التغيرات .يؤثر في مضمون أو بناء ثقافة معينة 



كما يشمل صور وقوانين التغير ا0جتماعي ...التي تحدث في أي فرع من فروع الثقافة 
غالبا ما يبدأالتغير . العملية الثقافية وتعرف الطريقة التي يتم بھا التغير الثقافي با0سم .نفسه 

الثقافي في الجانب المادي للثقافة ، أما الجانب المعنوي فيدوم لفترات أطول ،ويظل ا5فراد 
ان ھذه التغيرات المجتمعية .في حالة من التمسك به والحنين اليه �رتباطه بجذورھم 

والذي لن يتم ا� اذا كان الفرد  ،والثقافية المت�حقة تفرض على الفرد سرعة التكيف معھا 
وبھذا فان أي تغيير ثقافي .مسلح� بنوع من التفكيرو المعرفة التي تساعده على ذلك 

  .يستوجب تعبئة بشرية وتغييرا في ا5فراد ليصبحوا أھ� للتحول 

  .)205،ص 2003: عمر أحمد الھمشري (                                        

حديث عن ما اصطلح للالعالم المعاصر يقودنا بالتأكيد الثقافي في  تصالا�ى فالحديث عل   
فھي  . ل�تصال الثقافي الغير المتكافئھى نتاج  التيو  ، تسميته بالعولمة الثقافية    على 

ھي ثقافة رأسمالية سائدة عالميا و" : ة أطلق سمير أمين ثقافة العولمةتتوفر على ثقافة خاص
تكوين الخصوصيات الثقافية المحلية في المقابل تكون عولمة بديلة تزدھر  و التي تعيد ،

ويشمل التغير  ."امكانھا ان تنجح ثقافة عالمية فيھا الخصوصية في اطار منظومة الكلية و ب
 :الثقافي ث�ث عمليات أساسية ھي 

  :ويشمل التغير الثقافي ث�ث عمليات أساسية ھي

  .اع أو اكتشاف عناصر جديدة في الثقافة وتعني اختر: عملية التأھيل - 1

  .وتعني استعارة عناصر جديدة من ثقافات اخرى : عملية ا نتشار   - 2

  .وتعني تھيئة عنصر قائم لمواجھة الظروف الجديدة : عملية اعادة التفسير  – 3

ومن العوامل المؤثرة في حدوث التغير الثقافي ديناميات ا5جيال ، ونعني بھا حركية   
نشاط الجماعات العمرية المختلفة بصفة عامة و الجيال المحدثة بخاصة ، التي تقوم بدعم و

وابتكار أساليب حياة جديدة او طرق جديدة أو وسائل جديدة ، تختلف عن نظائرھا في 
إضافة لعامل التعليم .الثقافة السائدة نتيجة تعليمھم أو اتصالھم بثقافات أخرى أكثر تقدما 

ث التغير الثقافي ، وذلك بما تتضمنه العملية التعليمية من اكساب الفرد الذي عجل احدا
معلومات ،خبرات ،تجارب ، مھارات ، وتعمل على تنمية قدراته ا0بداعية وملكاته الذھنية 
، وتنمية أساليب التفكير العلمي وطرق حل المشك�ت لديه ، وتنمية قدرته على التكيف مع 

وبالتالي فھم التغيير .قدرته على النقد و التمحيص و التمييز  الظروف المتغيرة ، وتطوير
الحاصل و التخلص من السمات و العناصر القثقافية التي تعرقل التقدم ودعم تلك التي تحفز 

ومن بين العوامل ا5خرى المؤثرة على التغير الثقافي عامل وسائل .النھوض و ا0زدھار 



رات تكنولوجية مھمة ساھمت في احداث ھذا التغير ا0ع�م و ا0تصال وما تحمله من تطو
، فبفضلھا ساھمت على القضاء على ظاھرة العزلة الثقافية وأصبح العالم قرية كونية 

أخيرا عنصر ا0نتشار الثقافي الذي يتم من خ�ل اتصال المجتمع وتفاعله مع غيره .صغيرة 
نتشار الثقافي المسؤول عن تقديم من المجتمعات وانفتاحه على الثقافات ا5خرى ، ويعد ا0

أنماط ثقافية جديدة ، وتلعب ھجرة ا5فراد والسكان والتزاوج بين وسائل ا0تصال و 
ا0قتصاد من خ�ل التبادل ا0قتصادي و التجاري ، وغيرھا دورا بارزا في انتقال الثقاف 

                  .الثقافي يحدث التأثر و التأثير من فرد الى فرد آخر ومن مجتمع الى آخر ، وبذلك
  ) .205،206، ص 2003: عمر أحمد الھمشري ( 

نه ، ي�قي التغير الثقافي نوعين من القوى التي تعزز حدوثه ، وقوى تقاومه غير أ   
عدم استعداد ا5فراد : وتعرقله وتحاول الحد من فاعليته ومن أبرز معوقات التغير الثقافي 

فاض المستوى الثقافية ودرجة الوعي الفكري للمجتمع ، تضارب بقبول التغير الثقافي ، انخ
الى غير ذلك من .....السمات الثقافية ، المعتقدات الشعبية ، العزلة الثقافية ، التخلف الثقافي 

            . العراقيل المختلف

  :العولمة و الصناعة الثقافية  – 4-5

, لصناعة الثقافية ربعينيات مصطلح ااستحدث أدرونوه و ھور كايمر في منتصف ا5      
نقدية ل�نتاج الصناعي للمواد الثقافية باعتبارھا ظاھرة شاملة تھدف الى  اذ قدما دراسة

البرامج ا�ذاعية و المج�ت  ،فالمنتجات الثقافية ا5ف�م .تحويل ا�نتاج الثقافي الى سلع 
و التخطيط ا�داري المتبع في  تحيل على نفس العق�نية التقنية و نفس الصيغ التنظيمية

لقد تم ا�عداد لكل شيء مسبقا ليجد كل "ا�نتاج الصناعي للسيارات أو المشاريع الحضرية 
فكل قطاع انتاجي يماثل القطاعات ا�خرى " فرد مايناسبه بحيث �يستطيع أحد الفكاك 

تضفي على  ذلك أن الحضارة المعاصرة, وھي بدورھا متطابق بالنظر الى بعضھا البعض 
فالصناعة الثقافية توصل بضائعھا المتماثلة الى أي مكان , كل شيء مسحة تماثلية تطابقية 

, ملبية حاجات كثيرة متنوعة و معتمدة على معايير انتاجية موحدة في اشباع ھذه الطلبات 
ومن خ�ل نمط صناعي في ا�نتاج نحصل على ثقافة جماھيريةمكونة من سلسلة التي 

ھذه . انتاج غزيرـ تماثل معياري ـ تقسيم العمل : تأكيد بصمة الصناعة الثقافية  تحمل بكل
بل مردھا وظيفة التكنولوجيا , الوضعية ليست نتيجة قانون يخضع له التطور التكنولوجي 

  . في ا�قتصاد الحالي

  .) 88,89ص , 2005, نصر الدين العياضي و آخرون (                         



ھذا , تالي صناعة الثقافة أو الثقافة المصنعة سوف تؤدي الى انتشار ثقافة ا�ستھ�ك و بال   
ان دل فانما يدل على فشل في احداث تنمية اجتماعية متواصلة لبعض الشعوب حيث تصبح 

بينما تتعثر الشعوب ا�خرى غير , متحيزة لصانعي ھذه الثقافةالتي تبغي تحقيق التقدم لھم 
تلك ا�سواق , نافسة في ظل تزايد تكنولوجيا ا�تصا�ت و اتساع ا�سواق القادرة على الم

بحيث تحاول القفز على , تحكم فيھا قوى فاعلة ھي شركات ومؤسسات متعددة الجنسيات 
وعليه السيعلى امجال ا�قتصادي و .حدود وثروات الشعوب و الدول من الداخل و الخارج 

ع الثروة في أيدي أقلية تتألف من الفاعلين الجدد في عالم نتيجة تجمي\الت, المالي و العالمي 
ان , وا�مثلة على ذلك كثيرة كما يؤكد الباحثون و ا�ختصاصيون في ھذا المجال .العولمة 

شركة من 172اليابان و بريطانيا تتوزع فيھا , فرنسا , ألمانيا ,أ .م.الو :خمس دول ھي
التي تسيطر على عمليات ا�قتصاد العالمي  ,شركة ھي أكبر الشركات العالمية 200أصل 

, فالترويج لمنتجات وسلع وخدمات ھذه الشركات يحتاج الى فتح أسواق جديدة ومستمرة .
لذلك فان العولمة كنظام اقتصادي ثقافي اع�مي يقوم على سياسة ا5سواق المفتوحة نشأ في 

شركات ا�ع�ن و التسويق ارتباط عضوي مع وسائل ا�تصال الحديثة التي تقدم خدماتھاا
  .للتأثير في الجمھور و ا5سواق 

 .) 213ص, 2008, أحمد مجدي حجازي (                                   

ان الصناعة الثقافية ھي ع�مة واضحة على اف�س الثقافة أي سقوطھا في , ومما سبق  
 السلعنة 

و يحرمه من , دلية يقضي على قوته النقدية أي تحويل الفعل الثقافي الى قيمة تبا) التسليع (
أن يكون أثر التجربة أصيلة فالصناعة الثقافية ھي الع�مة الفاضلة على تراجع الدور 

 .) 90ص, 2005, نصر الدين العياضي و آخرون (         .الفلسفي الوجودي للثقافة 

ة محل الثقافات القومية بعض المفكرين و المحللين يرون باستحالة قيام ثقافة واحد        
يبقى ا�خت�ف , لعدة أسباب أھمھا أنه مھما تقاربت الشعوب في كل المجا�ت و الميادين 

وع�وة على ذلك تعاني الثقافة التي , دائما خاصة في الجانب الثقافي للحفاظ على تماسكھا 
خاصة في المجتمع يراد أن تكون ثقافة العالم ونعني بھا ثقافة الديمقراطية و الليبرالية 

اذتنطوي على قيم وأخ�قيات مادية في , ا5مريكي العديد من عناصر الضعف فيھا 
جوھرھا و أھدافھا وثقافت الشعوب ضاربة بجذورھا في أعماق التاريخ و� يمكن اقت�عھا 

  .مھما كانت قوة آليات المسخ و التشويه �نھا متشبعبة متشربة ثقافتھا القومية 

  .) 219, 218ص , 2005, طه عبد العاطي نجم (                                



وفي المقابل التوجه يؤكد على أن العولمة الثقافية تتضمن بلوغ البشرية مرحلة        
القيم و ا5ذواق على , ا�تجاھات ,البيانات ,المعلومات ,الحرية الكاملة �نتقال ا�فكار 

ل في ظل العولمة القدرة على التحكم في تدفق ا�فكار وقد فقدت الدو, الصعيد العالمي 
وفقدت ادول الدول السيطرة على التعاون الحر .والقيم فيما بين المجتمعات و ا�جيال 

, و الذي يتم عبر وسائل و تقنيات جديدة لم تبرز ا�في التسعينيات , لRخبار و المعلومات 
, البريد ا�لكتروني و شبكات ا�نترنات ولقد أصبح البشر موحدين تلفزيونيا ومن خ�ل 

وفي ظل العولمة الثقافية يكتشف ا�نسان بعده العالمي ويتعرف على ھويته ا�نسانية أكثر 
ولكن بروز الھوية العالميةفي ظل العولمة  � يعني يلقائيا تراجعا أو نفيا , من أي وقت آخر 

ا�نسانية و بجانبھا ستنمو الھوية  لكن, للھوية الوطنية للفرد فستبقى الھوية الوطنية 
  ) 218, 217ص , 2005, طه عبد العاطي نجم (      .       المواطنة العالمية 

  

 

  : الثقافة الجماھيرية و الشباب: الفصل الثالث
  : الثقافة الجماھيرية : أو� 

  : ماھيتھا - 1

وسائل ا0ع�م و الثقافة الجماھيرية عندما تخضع " يعرفھا جمال العيفة في كتابه      
ھي المواقف الجديدة التي تنشرھا وسائل ا0تصال . 45ص " ا0تصال لقوى السوق 

وا0ع�م لدى الجماھير الواسعة ةبصفة اصطناعية وتمتاز بأنھا ثقافة مصطنعة تخضع 
لمقاييس السوق وفق مبدأ العرض و الطلب ، وظھرت بظھور وسائل ا0تصال الحديثة                  

  ).45،ص 2003: جمال العيفة (                                                       

ھي جسم : " فالثقافة الجماھيرية حسب فيليب بروتون ھي مثل كائن سوسيولوجي      
مركب من أبعاد ، رموز ، أساطير ، وصور تخترق الفرد في أعماقه ، تنظم أفعاله وتوجه 

تحتوي على نظام خاص ھو جزء من تركيبتھا الخاضعة لمقلييس ھذه الثقافة ." مشاعره 
انتاج الصناعي ، و المبثة عبر وسائل ا0ع�م لصالح أعداد ضخمة وھائلة من ا5فراد ، 

.        تأتي لتضاف على الثقافات الموجودة من قبل ، كالثقافة ا0نسانية ، الدينية ، والقومية 
                                     )Philippe Berton ET autres : 1993, p154. ( 

ويمكن القول بأنھا كل التعبيرات و المواد الثقافية التي تنشرھا وسائل ا0تصال     
فھي نتاج وسائل ا0ع�م الحديثة بكل أنواعھا ، بغض النظر عن الموقف منھا .الجماھيرية 

  .ھل ھي نافعة أم ضارة أم ھي وسط بين ذلك 



  ). 56، 55،ص 2003: جمال العيفة (                                      

فھذه الثقافة كما وصفھا أبو اصبع ھي ثقافة مصنعة مفروضة على الجماھير ، كما أنھا      
الرسئل ا0تصالية التي تبثھا وسائل ا0ع�م الجماھيرية ، وھي رسائل غير موجھة الى 

  .أو تعليمي محدد  طبقة موحدة و� الى مستوى ثقافي

  ) .56، ص 1999: صالح أبو اصبع (                                    

ومن ثمة فان ھذه الثقافة الجماھيرية تحمل قناعات الثقافة الصناعية ، تحاول عن 
طريق اشباع الجماھير بمواد اع�مية واتصالية وھمية ، أن تجعل ھذه ا5خيرة في حالة 

  فيما يتعلق بواقعھا ا0جتماعي ، حيث تروج "  ماركيوز "حد تعبير وعي مزيف دائم على

تجد .عبر وسائل ا0تصال الجماھيرية من أجل ترسيخ قيم امتثالية تنميطية واستھ�كية
اف�م، مسلس�ت : سبيلھا الى المجتمعات المستقلة لھا على شكل أحزمة ثقافية مصنعة 

  .                                ا5خرى  مختلف السلع الترفيھية...،أغاني، اشھار 

  ).149 ص، 1995: عزي عبد الرحمان(                                       

ھذه ا5حزمة الثقافية التي وصفھا مديرا احدى المحطات التلفزيونية لمخرجه بالعبارة     
ائل ا0ع�م تتجه الى معل� بأن وس" . de la merdeعملك ھو انتاج : " اMتية وبصراحة 

م�يين ا5شخاص ذوي التعليم المحدود ، كما أن مھمتھا ھي أن تمنح ھذه الجماھي 
  ).Jean .C.Bertrand : 1987, p108(                   .             مايريدون 

ھذه المواد المقدمة للمتلقي تخضع لقانون العرض و الطلب ، اضافة 0قتحام التصنيع في     
مجال الثقافي ، مما أثار الكثير من الجدل داخل الدول الغربية لما له من تأثير على ال

لكن .المنتجات الثقافية بدعوى أن ھذه ا5خيرة تتعامل مع كل ماھو معنوي وفكري بحت 
) سلع (اصرار المالكين المباشرين و المنتجين للمواد الثقافية على اعتبارھا مواد اقتصادية 

لسوق بفرض منطقا آخر وواقعا وجب التعامل معه على الرغم من السيل تخضع لقواعد ا
: العارم من ا0نتقادات و الرفض لھذا التوجه ، وأصبحت الدول و المنظمات تتعامل مع ھذا 

كغيره من المفاھيم ا0قتصادية ا5خرى ، بل وتدرج الصناعة " مصطلح الصناعات الثقافية 
  .وطنية الثقافية كأحد أبرز الصناعات ال

  ) . 49،ص 2003: جمال العيفة (                                             

  : خصائصھا -2    



  : حدد العياضي خصائص الثقافة الجماھيرية فيمايلي وقد   

ان الخطاب عن الثقافة الجماھيرية خطاب مثقفين الذين يعيشون في الثقافة  �
 .الجماھيرية 

التلفزيون ، السينما ، الكتب ، الجرائد والمج�ت ، أي  تشمل منجات الراديو ،   �
كل المنتجات المقدمة للجمھور بقنوات جماھيرية مرتبطة بمفھوم الترفيه وفي 

، انھا ... ھذا الحال � تشمل كل المنتجات الجماھيرية بل ا5ف�م ، ا5لعاب 
و  اقتصادي -تشمل ما يخرج عن نطاق ما نسميه عادة با0ع�م السوسيو

 .السياسي 
حيث توجد . انه خطاب يتطور بمعية خطاب آخر ، خطاب المجتمع الجماھيري   �

في الخطاب عن الثقافة الجماھيرية بشكل ضمني أو مستتر طريقة �دراك وفھم 
الكيان ا0جتماعي أو على  ا5قل بعض الفرضيلت حول طبيعة النظام ا0جتماعي 

  .ي ترتبط بالتحول و التغيير في المجتمع الذي تتطور فيه الثقافة الجماھيرية فھ

  ) .231، 229،ص 1996: نصر الدين العياضي (                                 

وتتميز أيضا بالسطحية و الظرفية لكنھا مركز اھتمام المستثمرين، في حين أخذت الثقافة    
تشارھا على نوادي ضيقة، المدرسية و العلمية و التي كانت وراء كل تقدم تتراجع ليقتصر ان

وما ي�حظ على ھذه الرؤية التي شكلتھا الثقافة .يعاني أصحابھا من الشعور بالعزلة
الجماھيرية أنھا تدفع با0نسان أن يبتعد عن حاجاته الحقيقية ليتبع ا5وھام و التفھات و 

  .الشكليات في المأكل و المشرب و الملبس 

  ) .38، ص2005: قزية الشوفي (                                        

فقد نجحت وسائل ا0ع�م على سبيل المثال في الترويج لRفكار و القيم الغربية واقناع      
الجماھير بھا من خ�ل المسلس�ت و ا5ف�م و ا5غاني ، في مقابل التجاھل المتعد و 

وتبني قاعدة كبيرة من ھذه تسطيح الثقافة العربية ا0س�مية ، والمدھش في ھذا ا5مر ھ
الجماھير لھذه القيم باعتبارھا نمطا في سلوك حياتھم اليومية وأصبحت ھي النموذج الذي 

" جرامشي " يتبع بالتخلف و الرجعية ، ويعتبر ھذا نموذجا من مفھوم السيطرة الذي قصده 
  .لكن توجد نماذج متعددة وتمارسھا مؤسسات مختلفة .

  ) .80،ص 2005: طه عبد العاطي نجم (                                   

وعليه ، بالتحدث عن الثقافة الجماھيرية يرى أنه تنتج ا0غتراب و ا0ختراق الثقافي      
وأنا تافھة ، منمطة ، متكررة ، سطحية ، موجة 0ستھ�ك المتعة الزائلة ، ان الثقافة .



لوعي ا0جتماعي ، انھا مسكنة من كثرة الجماھيرية تنتج جماھيريا عدم التبصر وتخنق ا
مغا�تھت في التفاھة ، كما أنھا تثير أو تدعم مسار ا0غتراب الذي يتبر كخاصية للمجتمع 

 LAالجماھيري ، انھا تشترك في ھذا المسار لكونھا تقترح برامج على الجمھور المفتت 
foule Atomisee )  ( برنامجا منمطا)Standard (قت الناجمم عن يستھدف ملىء الو

  ) .235، ص 1996: نصر الدين العياضي .       ( تقليص وقت العمل 

ونفس الرأي نجده عند المدرسة النقدية ومدى ص�حية ھذا النوع من الثقافة في  
ويقسم ساندرا بول روكيتش وملفين ديفلير مضمون أي وسط اع�مي الى ث�ث .المجتمع 
  : درجات 

  

  :المضمون الھابط-1

ثل دراما الجرائم التلفزيونية التي تؤكد على العنف او البرامج الجنسيةالفاضحة التي م   
أو كوميديا الجريمة ، الموسيقى او أي محتوى آخريؤدي الى ...تصل حتى الى حد الدعارة 

ا0سھام في خفض مستوى الذوق وافساد ا5خ�ق و ا0ثارة للقيام بسلوك غير مقبول 
المضمون عرضة دائما �ستياء النقاد وھو ما يعرف بالثقافة اجتماعيا ، ويكون ھذا 

 ) .51،ص 2003: جمال العيفة (                                          .   الجماھيرية 

 :المضمون الذي � يثير الجدل -2

لم يقل عنه النقاد سوى القليل جدا مثل تقارير الطقس ومحتوى اخبار معينة و الموسيقى     
ھي سيمفونية و � شعبية ، و المج�ت التي تركز على ا0ھتمامات المتخصصة  التي
و�شك أن ھذا المحتوى � يرفع مستوى الذوق و � يحط من قدره كما � ينر اليه على ...

  .أنه يھدد المستويات ا5خ�قية 

  :مضمون الذوق الراقي  -3

ضمن الذوق ا5فضل أو ا5سمى أنه وھو المحتوى الذي يشعر النقاد افع�ميون بأنه يقع     
يرقى با5خ�ق و التعليم ومن أمثلته الموسيقى الجادة و الدراما المعقدة و المناقشات 

: " و بالموازاة مع ذلك يصف باحثون آخرون الثقافة الجماھيرية ومضامينھا ب.السياسية 
ھي تلك "  ا0تصال" حيث يرى عزي عبد الرحمان أن ھذه الدراما " دراما ا0تصال 

التقنيات واMليات ا5شكال المستخدمة في اطار الوسائط الواسعة و المتمثلة في الصور و 
اللقطات ا0شھارية و البرامج التشھيرية 5نماط  ا0سھ�ك و قيمھا التي عادة ما تندس 



اندساسا � شعوريا في ثنايا الدراما الترفيھية و ا5ف�م و المسلس�ت و الحصص الخاصة 
 ....     عرض المنتجات و ا5زياء الرسمية و ا0ستقبا�ت و الحف�ت و ا5شرطة الوثائقية ب

  ) .52،ص 2003: جمال العيفة (                     

  : المقاربات النظرية للثقافة الجماھيرية  - 3

  :الوظيفية -1- 3

طويل من ا�نتقادات وسائل ا�تصال الجماھيرية في مواجھة تاريخ إن تماسك واستقرار    
في البداية تبدو المشكلة بسيطة بشكل خادع ومضلل، فوسائل ا0ع�م . يحتاج إلى تقسير 

تثير إعجاب الجماھير وتريد الجماھير نوع المحتوى الذي يحصلون عليه، ولھذه تواصل 
" ولقد أشار عدد كبير من علماء ا�جتماع مثل . وسائل ا0ع�م تقديم ھذه النوعية لھم

إلى عدم دقة ھذا التفسير ، وفي أحسن  الظروف فغنه من الصعب أن نعرف ھل " سكورنيا
يحدد الذوق الجمھور محتوى وسائل ا0ع�م ؟ أم أن محتوى وسائل ا0ع�م ھو الذي يحدد 

ذوق الجمھور ؟ قد تكون ا0جابة مزيجا من ھذا وذاك ، 5ن ك� من ذوق الجمھور 
ن السبب والنتيجة ، باعتبار أن ع�قتھما تمثل ع�قة تبادلية ومحتوى وسائل ا0ع�م يمث�

التأثير ، ويمكن تفسيرھا اعتماًدا  على التطور الوظيفي البارسونزي في إطار أن الجوانب 
النسقية واسعة النطاق للوجود ا�جتماعي قد يمكن فھم الدور الوظيفي الذي تقوم به 

جتماعي والثقافي أو الترفيھي في ضوء تقييم مؤسسات ا�تصال وا0ع�م على المستوى ا�
ھذه ا5دوار الوظيفية ووظيفتھا لكي تسھم في فھم مجا�ت الوجود ا�جتماعي ككل ن وان 

نفھم ھذه المؤسسات يجب أن تستند على أنھا أشكال من ا5نساق العضوية وتحديد 
مؤسسات  –مل فيھا المستلزمات الوظيفية بشيء من الدقة مع إدراك بأن ھناك مناسبات تع

أو ا5نساق ا�جتماعية بشكل سوي ولكن ليس المجتمع ككل وأنه يمكن  –ا�تصال وا0ع�م 
تشبيه طريقة عملھا بأنساق حية أخرى ومنھا الكائنات البشرية ، مع ا5خذ في ا�عتبار 

ماعية م�حظة فيرتون وجولدنز أنه يجب ا�نتباه إلى الفوارق التي توجد بين ا5نساق ا�جت
  ) . 100، 99، ص  2006: جمال أبو شنب .                  (   وا5نساق الحية 

  : لنقديةا– 2-2

تفترض النظريات النقدية أن النظريات ا�جتماعية يجب أن تقوم على قاعدة من القيم و     
ح أو وتھدف ھذه النظريات إلى بناء دليل لعمليات ا0ص�. ا5ھداف المثالية لحياة ا0نسان

تحول المؤسسات ا�جتماعية أو النظام ا�جتماعي حتى تصبح القيم الھامة حقيقة في حياة 
ھده المجتمعات ، وغالبا ما تتواصل النظريات النقدية من خ�ل اختيار مشك�ت اجتماعية 

معينة ودراسة مصادر ھده المشك�ت وموقع المصادر منھا وتقدم توصياتھا وحلولھا 



تبر الع�قة بين وسائل ا0ع�م والثقافة الجماھيرية ھي مھد النظريات النقدية وتع. المقترحة 
حول الدور  ةفي ع�قتھا بمختلف المشك�ت ا�جتماعية ولذلك فإنھا تطرح العديد من ا5سئل
وغيرھا .... ا�جتماعي المثالي لوسائل ا�تصال، ومناقشة دوافع المھنيين في ھذه الوسائل

ايا التي تھتم بالبعد ا�جتماعي لوسائل ا�تصال ودورھا في عملية التغيير والقض رمن ا5فكا
  ) . 200، ص  2006:  مي العبد O (                              .     ا�جتماعي

ولذلك فإن اتجاھات ھذه النظريات تقترب كثيرا من النظرية الماركسية في جوانبھا    
على الثقافة التي     SUPERTRUCTUREللمجتمع  الخاصة بسيطرة البنية الفوقية

تستخدمھا الصفوة لتخدير الطبقات الدنيا وتوجيھھم للعمل ضد اھتمامھم حتى ترتفع قوة 
وتعد مدرسة فرانكفورت كما تطرقنا إليھا سابقا إحدى . الصفوة وتنحدر حياتھم إلى ا5سوأ

في معھد 1923ابتداًءا من عام  المدارس التي قامت مبكرا على فكرة الماركسية الجديدة ،
الدراسات ا�جتماعية بفرانكفورت ، وأصبحت معروفة باسم مدرسة فرانكفورت 

FRUNKFURT SCOOL وتيودور ماكس ھورخيمر وقام بإع�ء فكرتھا كل من   
ھذه النظرية بين الماركسية النقدية وتحليل وربطت    THE DOR ADOROأدرنو 

والفنون  ت5شكال متنوعة من الثقافة الرفيعة مثل السيمفونياا5دبيات ا0نسانية ، وروجت 
ورأت ھذه النظرية أن الثقافة الرفيعة شيء يملك كل مقومات كماله . والك�سيكيات ا5دبية 

و� يمكن أن يستخدمھا الصفوة لمجرد تعزيز قوتھم الشخصية ، ولذلك فإنھم شككوا في 
م ، وان ماتقدمه وسائل ا�تصال ھو عبارة نعن تقديم ھذه الثقافة من خ�ل وسائل ا0ع�

أعمال وضيعة أو تشويه لRعمال الراقية ھدفھا إلھاء الناس عن البحث عن الحقيقة  ، 
امث� لذلك التحليل النقدي للثقافة النازية والطرق الخاصة بتحريف الثقافة الرفيعة  اوضربو

  ).202، ص  2006:  مي العبد O  (                .التي أقامھا ھتلر وأجھزة دعايته 

إضافة ، من خ�ل التجارة العالمية والثقافة الجماھيرية ينجح ا�حتكار الرأسمالي في    
تحقيق أھدافه،حيث تكون السلعة ھي ا5ساس فإن الثقافة يمكن تسويقھا أيضا لتحقيق الربح ، 

ار الخاصة بسيطرة الطبقة وتعمل من خ�ل مفھوم صناعة الثقافة بالعمل على ترسيخ ا5فك
.                                                                              الرأسمالي  هالمالكة أو المھيمنة على المجتمع بمفھوم

  ) .121، ص1998: حسن عماد مكاوي وآخرون (                                           

لمدرسة رأت تقديم الثقافة الجماھيرية أو المستويات المتدنية لRعمال وبالتالي فإن ھذه ا  
التي تقدمھا وسائل ا�تصال ھي التي تدعم الصفوة التي تفرضھا السلطة أو القوى المھيمنة 

حيث توصف عناصر ھده الثقافة وإنتاجھا في إطار الخصائص السلعية ... على المجتمع
وقف على قيمھا التبادلية في السوق وليس قيمتھا في السلع الثقافية يت هأصبح إنتاج ھذ

ا�ستخدام، وقد تم فرض ھذه السلع بواسطة نظام صناعي تحكمه ا5خ�قيات الرأسمالية 



وتتفق أفكار ھذه المدرسة في نقدھا للثقافة الجماھيرية مع نظرية ... وسيطرة منطق الربح
اليد العامة واختفاء سلطتھا على الفرد ، المجتمع الجماھيري الذي أدى قيامه إلى انھيار التق

ولذلك تھتم ھذه المدرسة بحقوق . مما أدى إلى ا�ھتمام  الفرد والتأكيد على حريته وحقوقه 
ا5فراد في ا�رتقاء بأذواقھم وخبراتھم ومعارفھم من أجل بناء أصلح للبشرية ، والثقافة 

ديا ولكنھا سلعة مصنعة بشكل الجماھيرية � تصلح أداة لذلك 5نھا ليست إبداعا فر
جماھيري تستجيب �حتياجات العامة و� يستجيب لھا الجمھور بشكل نقدي بل يسعى من 

خ�لھا إلى الرضا اللحظوي أو المتعة الوقتية ن التي تخدر الناس وتجعلھم يھربون من 
ق العام بقدر وبالتالي فإنھا � تستھدف تحقيق الكمال وا�رتقاء بالذو. واقعھم و� يدركونه 

ما تھدف إلى تحقيق الرواج وا�نتشار بين الناس ، شأنھا شأت ا0نتاج الجماھيري  
MASS  PRODACTION    الذي يتسم بالنمطية والتماثل ورخص ثمنه وھبوط

 الثقافة الجماھيرية والتي تعبر عن الثقافة الشعبية أنويرى أصحاب ھذه المدرسة . مستواه

POPULAR  CULTURE   ن كانت تستمد أفكارھا منھا في بعض ا5حوال ، وإ
  . قدفرضھا من أعلى أصحاب المراكز والطبقات المسيطرة للمحافظة على الوضع القائم 

                                              ) O 203، ص 2006: مي العبد                                                           . (

  

 :  الغرس الثقافي3-2- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :  آثار الثقافة الجماھيرية على الشباب3-

مصطلح له ع�قة بعمل ھذه  إلى ا0شارةھذه اMثار على الشباب �بد من  إلىبل التطرق ق   
تحدث بعض المؤلفين عن  لقد) .  غترابا� (مفھوم و ھو  ،الوسائل في أثرھا على الفرد

للعلوم  اليونسكوفي قاموس  غترابا�لك واضحا من خ�ل تعريف كفرد ويبدو ذ ا0نسان
انفصال بين أجزاء من الشخصية أو  إلى غترابا�يشير   :التاليغلى النحو  جتماعيةا�

  .الشخصية برمتھا و بين جوانب ھامة من عالم التجربة

حيث قام  غترابا�أساسية يستخدم بواسطتھا مفھوم خمس طرق  سيمؤنحدد  قو
و نتائجھا  غترابل�المتغيرات الخمسة  رھطهالتي تنتج  جتماعيةا�حديد الظروف بت

يفقد خمسة عناصر ھامة متعلقة  غترابا�و فد أخذ سيمان أن الفرد بفعل السلوكية، 
  :بشخصيته كفرد وھي 

بفقدان القوة على ضبط الحوادث و نتائجھا وفد  0حساساأي  : القوةفقدان  - أ
 .بالشرود و الخمول تصالا�ن في مجال عبر عنھا علماء آخرو

رتبط بھا الفرد بفھم ا5حداث التي ي حساسإعدم  إلىوھو يشير  :فقدان المعنى -ب 
السيولة  بين البدائل، وقد أشار العديد من المفكرين الى أن ختيارا�و يصبح غير قادر على 

على التركيز و يصبح غير قادر على  القدرةالمتدفقة بكثافة على الفرد تجعله يفقد  ا0ع�مية
 .التجزئة كذلكفھم ا5حداث و ارتباطاتھا المختلفة ، و ھو ما يعبر عنه 

 .) 118،  117، ص  2003: جمال العيفة (                             



لكل القيم المادية و الغير المادية ،  ستھ�كيةا�لثقافة ا يظھر جليا في طغيان اذھ    
 إنتاج، وذلك بطريقة ھستيرية تجعل كل ما ھو إنتاجالفكرية و الغير الفكرية لكل  ما ھو 

و التسويق قابل ل�ستھ�ك بشكل كبير ، تھدف ھذه الثقافة  ا0ع�نموزع عالميا عن طريق 
          .لسريع ، و ھناك ما يعتبرھا نوع من أنواع السيطرةتكريس الفردية و النفعية و الربح ا إلى

  .) 29، ص 2005: قزية الشوفي (                    

التي تنظم السلوك  جتماعيةا�حيث أصبحت المعايير  :فقدان المعيار العزلة  - ج
لي و بالتا. الفردي متصدعة أو غير فعالة كقواعد للسلوك و بالتالي يؤثر ذلك على الحقيقة

  . عزلتھم و تشتتھم بفعل تدخل عدة عوامل بسيطة تحول بين التفاعل المباشر بينھم

  .) 118، ص  2003: جمال العيفة (                                   

  

فنمو كبير للثقافة الجماھيرية و التي تتصف بالسطحية و الظرفية و التي أخذت    
المستثمرين ، في حين أخذت الثقافة المدرسية و  تثأر لنفسھا حيث أصبحت في مركز اھتمام

و التي كانت وراء كل تقدم تتراجع ليقتصر انتشارھا على نوادي ضيقة يعاني  العلمية ،
أصحابھا من الشعور بالعزلة ، وما ي�حظ غلى ھذه الرؤية التي شكلتھا الثقافة الجماھيرية 

و الشكليات في  التفاتاتيتبع ا5وھام و أن يبتعد عن حاجاته الحقيقية ل با0نسانأنھا تدفع 
  .)30، ص  2005: قزية الشوفي (                                 .المأكل و الملبس 

الغربية و تأثيرھا غلى  ا0ع�ميةالبكري بعض المضامين  إيادأثار  ا0طارو في ھذا 
شياء و الع�قات و ا5حداث العقل في فھم ا5 إلغاءالغلو في ال�منطقية و :الشباب من بينھا 

 إضافة، و يتمثل ذلك في مجموعة كبيرة من ا5ف�م العلمية و الخيالية مثل أف�م الفضاء ، 
بالجماعية ، و �  ا0حساستمجيد المغامرة الفردية و الشعور بالعظمة الذاتية و قتل  إلى

بھا دور   تمتلئلتي ننسى الترويج للعنف و الوحشية و القتل كما في معظم أف�م الغرب ا
  . السينما و محطات التلفزيون في العالم الثالث

  .) 120،121، ص  2003: جمال العيفة (                                    

فالعالم أصبح مقب� على رموز و معطيات و سلع ثقافية استھ�كية كما ھو مقبل    
قطاعات واسعة من ا5فراد و   إلى عليھا اMن ، و لقد تمكنت ھذه الثقافة من الوصول

ھذا ا5خير في أغلب دول العالم يأكل من .الشعوب ، و ھي توجه بشكل خاص للشباب
 كنتا كيالوجبات السريعة التي يأكل منھا الشباب ا5مريكي كالھمبورغر و البيتزا و دجاج 

ي و الكوكا ، و يشرب من المشروبات الغازية نقسھا كالبيبس... و ماكدونالد و شوارمة 



كو�، و يستمع في معظم دول العالم الى ا5غاني الراقصة لفرق سبيس جيرلز و مادونا و 
مايكل جاكسون، و يلبسون الم�بس العالمية نفسھا من الجينز و من ماركات كالفن ك�ين، 

مل ، ان ھذه السلع ا�ستھ�كية تح...  titanicو يشاھدون ا5ف�م المثيرة كفيلم التايتانيك 
د��ت اجتماعية و رمزية تتجاوز قيمتھا المادية المحسوسة لتربط العالم بقيم و سلوكيات و 

عادات مشتركة تتجاوز الحدود ، و لقد حققت الثقافة المادية المصنعة أكبر انتصاراتھا 
 إلى –مع العولمة  –خ�ل ھذه السنوات و � شك أن ذلك يؤرق الدول التي ھي في طريقھا 

    .)           ،         : عبد العال(               .الثقافي الوضعسيطرة على فقدان ال

  
  
  
  
  
  

  
  : الثقافة ا�ستھ�كية - 5

 :ا ستھ�ك  - 5-1

جاك  قتصادية حيث عرفه شاع استعمال مصطلح ا0ستھ�ك في المجا�ت ا0      
  " .التخلص من الفائض ستخدام ثمالقيام بأنشطة الشراء وا0: " نه بأ  J.H. Adam آدم 

به ا�نسان حاجاته ذلك ويتوقف النشاط الذي يشبع : " ستھ�ك تجاريا  يقصد با0
بعبارة أخرى فا0ستھ�ك ".عادات ا5فراد ستھ�ك على التدخل والنزاعات النفسية وا0

واشباع الحاجات وھذه العناصر مترابطة وظيفيا وتتأثر بالجوانب  ستخداميتضمن الشراءا
  .) 18، ص2006سيف ا�س�م شوية، (               . جتماعية والنفسية للمستھلكا�

الفرد الذي يستھلك السلع سواء كانت مؤقتة أو :" بالنسبة للمستھلك فيعرف بأنه    
ركز ھذا التعريف على ".مستديمة، أوينتفع بالخدمات ويقابل المنتج الذي يقوم بانتاج السلع

فسواء اقتنى الفرد سلعة أو خدمة ما، مرة أو عدة مرات فيطلق  شمولية مصطلح المستھلك
  .عليه مستھلك

ھو الشخص الذي يشتري منتجات ل�ستعمال الشخصي، على :"وحسب تعريف آخر 
أن نأخذ بعين ا�عتبارمتغيرات نابعة من الفرد ذاته، ومتغيرات خارجية، وكذلك خصائص 

في ھذا التعريف تم اط�ق صفة . " الث�ث  المنتوج مع ضرورة الربط بين ھذه المتغيرات



ذا المصطلح، جتماعية لھستھلك، ھذه الصفة تكشف الجوانب ا0على الم" الشخص " 
جتماعي وحدة للتحليل السوسيولوجي موضوع إ:" جتماع يعني فالشخص حسب علماء ا0

و جتماعية تنطوي على مسؤوليات نحو ذاته ونحيحظى بمكانة خاصة، ويؤدي أدوارا إ
                 ". اMخرين بوصفه عضوا في مجتمع ومشاركا في مثله وتقاليده الثقافية

  .) 19،18، ص2006سيف ا0س�م شوية، (                             

ونظرا لكون المستھلك كائنا اجتماعيا فانه وفي جميع المواقف يتأثر بالعوامل 
كل سلوكه ومن ثم يمكن القول بأن ھناك نوعان الحضارية وا�جتماعية المختلفة والتي تش

  :من المؤثرات على المستھلك

 .الدوافع، التعلم، ا�تجاھاتو الشخصية: المؤثرات الداخلية 

. العوامل ا�جتماعية، الحضارية، عوامل الجامعة ونفوذھا: المؤثرات الخارجية
مل الثقافة والطبقة ويذھر تأثير ھذه العوامل على مراحل اتخاذ القرار الشرائي فعوا

ا�جتماعية و ا5سرة والجماعة المرجعية وقادة الرأي كلھا من العوامل الخارجية التي تؤثر 
افعه وخبراته على أفراد المجتمع ومن ثم تتفاعل مع العوامل الداخلية للفرد من حيث دو

  . ) 19، ص2006سيف ا�س�م شوية، ( .                واتجاھاته وشخصيته

  
   : الثقافة ا ستھ�كية  2- 5

يعد التزاوج بين  ا0نتاج  الجماھيري و الثقافة أمرا حتميا في عالمنا المعاصر ، لقد 
وفي نفس الوقت أصبح .أصبحت الثقافة سلعة متداولة وقابلة للتسوق ووسيلة اع�نية فعالة 

في حد ذاتھا ، بل و فعالة .ا0ستھ�ك و الشراء و التسوق أنشطة ثقافية بالدرجة ا5ولى 
حتى ان البعض يبرھن على أن الثقافة ا0ستھ�كية باتت أكثر من أھمية من الدور الذي 

واذا .فھي غير قادرة على تحدي ھويتنا ومكاننا في ھذا العالم . نقوم به في العمل و ا0نتاج 
ي العالم كان ذلك حقيقة فان تحو� جذريا اجتاح العالم وغير من طبيعة الحياة ا0جتماعية ف

  فكيف حدث ذلك ؟  .المتقدم 
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اضافة ، كيف يتشكل السلوك ا0ستھ�كي ؟ و كيف تظھر النزعة ا0ستھ�كية عند    
اة ا0نسان ؟ متى  يتحول ا0ستھ�ك الى سلوك مرضي والى ظاھرة سلبية تؤثر في الحي

ا0نسانية و البشر ؟ متى وكيف يتحول ا0ستھ�ك الى ثقافة مفروضة على البشر أو مرغوبا 
تحت أي شروط تصبح ....فيھا ؟ متى يصبح ا0ستھ�ك نزعة ومي� وطموحا وادمانا ؟ 

؟ ..عمليةا5ستھ�ك ثقافة عامة تعمل على تھميش قيم العمل و ا0نتاج و ا0دخار 



تدور حول اMثار السلبية لثقافة الشره ا0ستھ�كي المتزايد في الحياة  أسئلة وتساؤ�ت.......
  !!!..اليومية في مجتمعنا 
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يسود العالم المعاصر ظواھر جديدة و مستجدة مثل العولمة و العملقة و التجارة     
وھي مصطلحات لھا معان ومضامين تعبر عن حالة القلق رغم ما *.ثالثة الحرة و الثورة ال
من تكنولوجيا متقدمة  ووسائل اتصا�ت حديثة ،  –وليس كل البشر  –وصل اليه البشر 

وثورة معرفية و معلوماتية متداولة دون قيود أو حواجز ، وباتت تلك المصطلحات و 
ثر البشر ، الذين شعروا أنھم مسيرون � فقد تأ.الظواھر مادة خصبة للعمل ا0جتماعي 

مخيرون ، وأصبحت الثقافة سلعة متداولة ووسيلة اع�نية متحكمة في تسويق ما ينتج و 
تحول ا0ستھ�ك الى ثقافة مفروضة و غازية أو مصنعة من أجل الترغيب و التشويق ، 

بشكل " ھرولة ال" "وتغيرت أنماط الحياة وظھرت ممارسات و سلوكيات تمثلت بعضھا في 
وتزايدت مع صناعة الثقافة وفنونھا الموجھة .مبالغ فيه نحو سلع است�كية دون الحاجة اليھا 

نحو ا0ستھ�ك ، فزادت النزعة ا0ستھ�كية لدى معظم الشرائح و الفئات و الطبقات 
ليس فقط في المجتمعات الغربية . ا0جتماعية و الفئات و الطبقات ا0جتماعية 

المتقدمة ، بل و أيضا في الدول ا5ٌل تطورا مع فارق عظيم ا� وھو أن الدول الصناعية
ا5ولى تستھلك ما تنتجه وتسوق ما � تستھلكه ما تنتجه و تسوق ما � تستھلكه ، بينما في 
الدول ا5خيرة نجد العكس تماما ،حيث تستھلك ما ينتجه الغير ، بل و تدعو الى تسويقه ، 

الدول ا5قل نمو أكثر مي� نحو ا0ستھ�ك الترفي عكس ما يحدث  زد على ذلك أن شعوب
في الدول المصنعة للسلع المتداولة في ا5سواق ، وذلك يرجع الى عوامل متعددة بعضھا 

ثقافي ، من أھمھا أن ا0ستھ�ك يساوي في نظر البعض ثقافة الرقي و التحضر ، انه يحدد 
يعيش بداخله ، ومن ثم تتحول عملية ا5ستھ�ك  مكانة الشخص في المحيط ا0جتماعي الذي

  .الى ثقافة تفاخرية تضفي على المستھلك المكانة و الھيبة 
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فھي بالنسبة لھذه الدول رمز للترقي في السلم التدرج ا0جتماعي ، وھي بذلك    
بطة بالوجدان وبعيدة عن العق�نية 5نھا ثقافة تفاخرية في ا5ساس ، أمل في تصبح ثقافة مرت

الدول المتقدمة صانعة السلع و المروجة لھا بثقافة محددة ، فھي أكثر مي� نحو العق�نية ،  
يتسوق البشر فيھا وفقا لقواعد و أسس و اختيارات تتوافق مع احتياجاتھم الفعلية و قدراتھم 

  ).207،ص 2008: أحمد مجدي حجازي (               .   المالية 



وفي تحليل ثقافة ا0ستھ�ك يكاد يجمع الباحثون و المھتمون بقضايا الواقع     
ومشك�ته ، خاصة رجال الفكر ا0جتماعي وا0قتصادي ، على أن العالم يسوده اليوم نوع 

قييد المخطط ، ان صح التعبير من الثقافة المتناقضة التي تجمع بين الحرية المطلقة و الت
حيث تتشكل ثقافة كونية جديدة لم يعد فيھا البعد ا0قتصادي ھو القادر بمفرده على توجيه .

مسار العالم و سلوكيات البشر ، فقد اتضح بما � يدع مجا� للشك أن رموز السلع التجارية 
البعد النفسي ھو ا0طار بل لقد اصبح .ھي ا5ھم في ترويج السلعة و ترغيب المستھلك فيھا 

الحاكم لتعام�ت البشر و تفاع�تھم فيما بينھم وبين الموضوعات التي يتداولونھا في خطاب 
  .حياتھم اليومي وممارستھم السلوكية 
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في ندوة تخص الشباب و الثقافة  صفرا5أحمد أشار  ستھ�كا� محدداتومن      
أن ما يحكم طبيعة استھ�ك الفرد والمجتمع ھو ،   2009- 05 -06ا0ستھ�كية عقدت 

ف� تدفع إلى البحث عن المصالح ومن ثم الحاجات ا0نسانية والعاطفية لRفراد  الحاجة التي
يه استھ�ك الفرد الدور ا5ھم في توج بد من تكريس القيم وا5خ�ق والمبادئ التي لھا

أخرى أكثر سلبية كالنفعية والمصلحة  والتي إذا ما استبعدت تطفو على السطح محددات،
                                                                                           ..العدو اللدود للتنمية  فتنتشر مظاھر الترف والھدر والتي تعتبر ،الشخصية

                                          (Thwra. Alwehda.gov).  

فالسلوك ا�ستھ�كي لم يعد سلوكا فرديا بحثا يخص شخصا مستقب� ، بل     
اجتمعت ھناك قوى و عوامل متعددة تسھم في تشكيله وتمارس عليه ضغوطا متنوعة ، تبدأ 

تھ�ك و لفترة طويلة من الزمن أسيرة بالترغيب وتنتھي با0جبار لقد ظلت ظاھرة ا0س
للدرس ا0قتصادي الكاديمي من ناحية و لSھتمام العملي الواقعي من قبل رجال ا5عمال و 
أصحاب المشروعات التارية من ناحية أخرى ، وكانت الفكرة السائدة لدى المھتمون بھذه 

نفسھا بنفسھا ، وھي ان السلعة الجيدة تفرض نفسھا على المستھلك فھي تسوق : الظاھرة 
فكرة كانت م�ئمة في ظروف وأوضاع كان الطلب فيھا أكثر من العض بالنيبة للعديد من 
السلع ، وكان المستھلكون يشترون كل ما ينتج تقريبا ، وبالتالي لم يكن السؤال عن بضائع 

بعد  بعينھا يرغبون فيھا 5و يطحون الى اقتنائھا امرا واردا ، لكن ھذه ا5وضاع تغيرت
الحرب العالمية الثانية و تحولت كلية بعد التغيرات العالمية و ثورة المعلومات و ا0تصا�ت 

حين اكتشف العديد من أصحاب المشروعات في الدول الصناعية الكبرى حين اكتشف 
العديد من أصحاب المشروعات في الدول الصناعية الكبرى أنھم يملكون ليس فقط طاقات 

يمكن أن يستوعبه السوق ، بل انھم يملكون القدرة على الترغيب و التأثير انتاجية تفوق ما 
وھنا تغيرات " .صناعة المستھلك " في المستھلك ، من خ�ل وسائل عدة تعمل في اطار 



فلسفة التأثير  وتبدلت فلسفة التسويق ، وظھرت آليات جديدة أكثر تأثيرا في المستھلكين ، 
انفراج اع�مي و بانفتاح اع�ني على أيديولوجية تقليدية كانت لقد تفوقت ايديولوجية تؤمن ب

تؤمن بتقييد ا0ع�م وتحديد وسائل التأثير في المستھلك من صورة غير مباشرة ، عن 
طريق برامج و أف�م و مسلس�ت وغيرھا من ا5شكال التي تجعل المتلقي يقارن بين حاله 

الرسالة ا0ع�مية المشبعة بالحاجات ، و  وحال اMخرين في الدول ا5خرى ، وھنا عرفت
المستفزة للمشاعر طريقھا الى وسائل ا0تصال الدولية ، بھدف الترويج و الحث على افتناء 

و خلق الرغبة وزيادة النزعة و الميل نحو الشراء عن طريق التركيز على الصور التي 
  . يمكن الحصول عليھا تجعل السلعة أو الخدمة المعلن عنھا مرغوبا فيھا و مقنعة و 
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ومن ھنا نخلص الى أن ثقافة ا0ستھ�ك التي يتم تصنيعھا و الترويج لھا بذكاء ،     
ھي ثقافة تقوم على قاعدة ترى الناس في كل مكان قادرون على ا0ستھ�ك ومن ثم فان 

مجموعة من الرموز و ا5فكار و القيم الكفيلة بتبرير : " ھ�ك تعني ثقافة اُست
بھذا  –ان ثقافة ا0ستھ�ك .النزعةا0ستھ�كية و البحث عن السلع المتداولة في ا5سواق 

تشير الى مركب ثقافي يستخدم أساليب متنوعة عملية و عق�نية في انتاجھا و  –المعنى 
ف الٮتغيير الواقع الثقافي لتقبل مخرجات السوق ومنتجاتھا أو ھي نظام ثقافي يھد. تعميمھا 

با0عتماد على وسائل عدة من أھمھا تكنولوجيا المعلومات ووسائل ا0ع�م وتكنولوجيا 
  ).210،ص 2008: أحمد مجدي حجازي .                   ( ا0تصا�ت 

  :  خصائصھا -6

تستخدم أساليبا علمية وفنية ھي من صنع قوى السوق تمتلك وسائل التأثير و -1 
  .لترويجھا 

  .تعمل على خلق جوانب المتعة في الشراء  – 2

تتوجه نحو استھ�ك المعاني و الصور و الخبرات وتخلق فنونا مواكبة لھا وبذلك  -3
فھي تتجاوز البعد ا0قتصادي للمعنى القديم للتسويق فھي تستخدم فنونا مثل الموسيقى و 

  .لتدعيم تلك الثقافة بعد نشرھا .... و التصويرالغناء و ا0ع�نات 

أنھا تخدم الحضارة الرأسمالية وقوى السوق المعولم و الذي يتحكم فيه من يملك  -4
  .قوى التأثير الثقافي 



تخلق تطلعات ونزعة ا0ستھ�ك وتوفر بأساليب وطرائق متباينة تسھل عملية  -5
  .ذه الثقافة ا0شباع للمستھلك في سبيل تحقيق اھداف دعم ھ

تعمل على تقديم نوع من التميز و التفوق للمستھلك يشعره بحاجاته الى اقتناء  -6
السلع و الميل للشراء ، ومن ثم تزيد من تطلعاته ا0ستھ�كية بغض النظر عن حاجاته الى 

  .تلك السلع المرغوب في اقتنائھا او الھرولة في البحث عنھا 

  .ھلك في دائرة ا0ستھ�ك تعمل على تسكين وبقاء المست -7

ما يجعل المتطلعين الى ) الخفي ( تملك من وسائل الضغط وأساليب القھر  -8
ا0ستھ�ك راغبين فيه وباحثين عنه ، حيث يشعرون بأن تمييزا اجتماعيا وحراكا نحو 

  .مكانة عليا يتحقق 

ال ا5كثر ومن خ�ل ما تقدم تتضح اشكاليتان تشك�ن موقفا متناقضا ويصبح السؤ   
كيف توحد بين الناس ثقافة عالمية واحدة : أھمية عند صانعي تلك الثقافة ومروجيھا ھو 

تزيدھم رغبة ومي� وطموحا نحو اقتناء كل ماھو مصنع ومتداول في ا5سواق ، وكل 
 مايمكن تصنيعه وفرضه على المستھلكين ؟ 
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  :  استھ�ك السلع والمنتجات ا تصالية-7

تصبح السلع ا0تصالية من وجھة نظر المؤيدين السياسين لفلسفة السوق الحرة      
كأي سلع أخرى ، حيث يطبقون عنھا نفس المبدأ ھو أن أسلوب لضمان التوزيع الم�ئم و 

وبالتالي فان .لناس ، يكون من خ�ل السوق ا0نتاج المناسب لكافة السلع التي يريدھا ا
المستھلك يتمتع بحرية كاملة في اختيار السلعة التي ت�ئمه أو التي يحتاج اليھا من مجموع 

  ".سيادة المستھلك "بدائل متاحة ، وھم ھنا يعتنقون مبدأ 

 مسألة مستحيلة اذأخذت بمعناھا المطلق ، ف� أحد لديه القدرة كإن سيادة المستھل  
او الطاقة او الغرض للوصول الى كافة أنواع السلع الثقافية كلما أراد أو عندما يرغب في 

ذلك بون أي قيد أو شرط ، ومن ثم فان مھمة ا0قتصاد السياسي ان ينھض و يفحص 
الحواجز و العوائق التي تحد من ھذه الحرية ، وقد تصور أن ھناك نوعين من ھذه العوائق 

اذا كانت السلع و ا0مكانات ا0تصالية متاحة لو دفع ثمنھا فقط : ية العوائق الماد: ھما 
فالنتيجة التي تترتب على ذلك أن قدرة الحصول عليھا ستكون محددة وليست � نھائية ، وا .

لذي يحددھا ھو المقدرة الشرائية أو طاقة ا0نفاق عند ا5فراد و ا5سر وليست جميع السلع 



فبرامج التلفزيون مث� يمكن مشاھدتھا     بمجرد امت�ك .اق عال ا0تصالية محتاجة الى انف
( جھاز التلفزيون ، كما أن ھناك الكثير من المواد الثقافية التي تكون متاحة  كالسلع عامة 

ولكن ليست المسألة بھذه البساطة دائما ، اذا ) .مثل الكتب التي تستعار من المكتبات العامة 
ن يطرأعلى عمليتي توفير وتوزيع السلع ا0تصالية والذي بمقتضاه أن التغيير الذي يمكن أ

تتحول من وضعھا كخدمات عامة الى وضعھا كسلع خاصة ، يشير الى تغيير جوھري في 
  .فرص الجماعات السكانية المختلفة للوصول اليھا 
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من الحقائق التي �تنكر أن النظام الثقافي المسيطر على الواقع العالمي اMن في     
حقبة العولمةھو النظام السمعي البصري ، ذلك النظام المتمثل في عشرات ا5مبراطوريات 

لت الم�يين من المتلقين في ا0ع�مية التي تزخ زخاما بين الصور يوميا ، فتستقبلھا مئ
ان الصور اليوم ھي .أنحاء المعمورة ، ويستھلكونھا مادة ذات عوائد تكوينية أو جمالية 

المفتاح السحري للنظام الثقافي الجديد ، انھا المادة الثقافية ا5ساسية التي يجري تسويقھا 
الثقافي العام ، على أوسع نطاق جماھيري ، وھي تمثل سلطة رمزية على صعيد ا0دراك 

ومن ثم فھي المصدر ا5قوى الجديد 5نتاج القيم و الرموز وصناعتھا وتشكيل الوعي و 
الوجدان والذوق ، والثقافة الت يروج لھا النظام الثقافي الجديد تشبه سائر مواد ا0ستھ�ك ، 

فس معلبات ثقافية تتضمن مواد مسلوقة جاھزة لSستھ�ك ، وھناك شركات اع�مية تتنا
لتقديم سلعتھا للمستھلك في اخراج مثير يضعه تحت اغراء � يقاوم ، و� وقت للتفكير و 

التمحيص و التردد النقدي وسائر ما يمكن أن يحمي الوعي من السقوطفي اغراء الخداع ، 
وتلك المعلبات الثقافية ا0ستھ�كية تصيب القيم ا5صيلة السائدة في المجتمعات بالتفتت ، في 

الذي تكرس فيه منظومة جديدة من المعايير ترفع من القيم النفعية و الفردية وا5نانية  الوقت
  .والمنزع المادي للغرائز المجردة من أي محتوى انساني 

  ) .27،ص 2005: حسن ابراھيم عبد العال (                           

ومعطيات وسلع ثقافية انه لم يحدث في التاريخ أن أصبح العالم مقب� على رموز     
استھ�كية كماھو مقبل عليھا اMن ، ولقد تمكنت ھذه الثقافة ا0ست�كية من الوصول الى 

ھذا ا5خير اMن .قطاعات واسعة من ا5فراد و الشعوب ، وھي توجه بشكل خاص للشباب 
في أغلب دول العالم يأكل من الوجبات السريعة التي يأكل منھا الشباب ا5مريكي ، 

الھمبورغر و البيتزا ودجاج كنتاكي ، ويشرب من المشروبات الغازية نفسھا كالبيبسي ك
والكوكاكو� ،ويستمع في معظم دول العالم الى ا5غاني الراقصة لفرق �سبايس جيرلز ، 



مادونا ، ومايكل جونسون ، ويلبسون الم�بس العالمية نفسھا من الجينز ومن مركات كلفن 
ان ھذه الساع .وحرب النجوم  TITANICف�م المثير كفيلم التيتانيك ك�ين ويشاھدون ا5

ا0ستھ�كية تحمل د��ت اجتماعية ورمزية تتجاوز قيمتھا المادية المحسوسة لتربط العالم 
بقيم  وسلوكيات وعادات مشتركة تتجاوز الحدود  ، ولقد حققت  الثقافة ا0ستھ�كية أكبر 

و�شك أن ذلك يؤرق الدول التي ھي في طريقھا مع العولمة انتصاراتھا خ�ل ھذه السنوات 
  .الى فقدان السيطرة على الوضع الثقافي 
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فھو يوجد أكثر من خمسمئة قمر صناعي تدور حول ا5رض مرسلة اشارات �    
ھا بعض الشعوب وبواسطة الصور الموحدة على شاشات سلكية للحداثة التي صارت تعيش

مليارات من أجھزة التلفاز تتشابه ا5ح�م و الماني على ضفاف ا5مازون والنيل ، لقد 
اقتلعت ا5طباق المستقبلة لما ترسلھا5قمار الصناعية م�يين البشر من حياتھا الفردية رامية 

، ويرى البعض أن قدر لستت مليارات من "  برتراند سنايدر" بھم في أبعاد فلكية كما قال
البشر ، الذين ھم تقريبا سكان المعمورة أن ينتجوا الحياة التي يريدونھا ، �نتجت الغالبية 

ولكانت " سان فرانسيسكو " العظمى منھم حياة الطبقة الوسطى السائدة في واحدة من أحياء 
اريبي و الرفاھية السويدية ھي حلم من التشكيلة المترفة التي تجمع بين في� في البحر الك

ان ھيمنة الثقافة ا5جنبية على وسائل ا5ع�م في عالمنا العربي و . ا5ح�م بالنسبة لھم 
ا0سالمي ومحتوى ما تقدمه أدى ال تغريب المواطن عن مجتمعه ، بد� من تسھيل 

مون اع�مي مشاركته في أمور ھذا المجتمع ، ويتم ھذا التغريب عن طريق تقديم مض
يشعر المواطن بأن � صلة له بمجتمعه وأن � روابط تربطه مع مايراه على صفحات 

صفحة أو قنوات تلفازه ، و المواطن يشعر بأن ما تعطيه اياه ھذه الوسائل من مضمون ھو 
غير واقعي ، و� صلة له بواقعه وفي حالة قبوله بما تعطيعه اياه ھذه الوسائل ، يرى نفسه 

للثورة على قيمھوطرق معيشته فيصبح غريبا عن مجتمعه وحتى عن نفسه ، وفي مندفعا 
ظل العولمة تلعب وسائل ا0ع�م عندنا دورا كبيرا في الھاء المواطن عن مشاكله عن 

طريق تحويل أنظاره عن المشاكل ا0جتماعية و القومية الحقيقية الى مشاكل ثانوية 
في عالمنا اليوم من الصناعات " صناعة الثقافة  "لقد أصبحت .مستوردة من خارج مجتمعه 

العم�قة التي تستھدف الحياة الفكرية و الوجدانية و النفسية و ا0جتماعية للبشر ، وھي 
صناعة تنتج سلع التوزيع الثقافية التي تحاول أن تصل الى أكبر قطاع ممكن من الجماھير ، 

ھير محدودة التعليم وتعيد انتاج ا5ذواق نفسھا ونتتشر الثقافة الھابطة التي تتملق أذواق الجما
حتى تدمنھا وتعمد الى تسطيح ا5فكار و المشاعر ، والى توحيد أو تنميط عناصر الجمال 
وتحويل الترفيه الى تغييب للوعي ا0نساني و الجمالي و ا0خ�قي ا0جتماعي و الثقافي و 

  .السياسي في آن واحد 
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ولقد كان من الطبيعي للعولمة التي تھدف الى صياغة العقول طبقا 5ھدافھا أن    
، بأن تدفع بھا فتصم اMذان وتغشي " الصناعات الثقافية " تمسك بزمام ا5مور في مجال 

ب موضوعي ، وتعدد العيون ، ف� تترك مجا� للعقول كي تتأمل وتحلل وتفسر بأسلو
المنتجات الصناعية الثقافية تتنوع بالصورة ،الصوت ،الحركة ،و الكلمة من جانب ، 

والمعارض الى الكتب ، المسرحيات ، الحف�ت الموسيقية ، ا5ف�م السينمائية الى ا5عمال 
لقد أصبحت الصناعات الثقافية جزاءا من أدوات السييطرة ا0جتماعية ..التلفزيونية 

ويستھلك عالمنا العربي منتجات ھذه الصناعات الثقافية بدرجة كبيرة ، فتذكر .سياسية ال
( احصائيات منظمة اليونيسكو أن شبكات التلفاز العربية تستورد مابين ثلث اجمالي البث 

أما في لبنان ) .كما في تونس و الجزائر (ونصف ھذا ا0جمالي ) كما في مصر وسوريا 
، وتبلغ البرامج %  58,2ة تزيد عن نصف اجمالي المواد المبثة اذ تبلغ فان البرامج ا5جنبي
  .من مجموع البرامج الثقافية % 69ا5جنبية في لبنان 
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  :  الشباب: ثانيا 

 :ماھية الشباب -1

 :مفھومه اللغوي - 1-1

جمع : جماعة الشاب والشباب : والشباب و الشبان . ثةالفتاء و الحدا: الشباب : شبب 
شاب وكذلك شبان الشاب لغة  كما جاء في لسان العرب المحيط �بن منظور وغيره من 

المعاجم العربية تعني الفتوة، و الفتاء بمعنى الحيوية والقوى الدينامية، وكلمة شب من شبيب 
     .، وتجمع على شباب وشبان و شوابوأن الشاب ھو الفتاء والحداثة، وشاب الشيء أوله

 ) 257، صب� سنة ابن منظور، (                                           

 : صط�حيمفھومه ا�   

حديد واضح لھذا المفھوم، وعدم يجاد تيف واحد للشباب، وھناك صعوبة في إ� يوجد تعر
مھا اخت�ف ا5ھداف المنشودة من تفاق على تعريف موحد شامل، يعود 5سباب كثيرة أھا0

وم عليھا التحليل السيكولوجي وضع التعريف وتباين المفاھيم، وا5فكار العامة التي يق
  .جتماعي الذي يخدم تلك ا5ھدافوا�

                              )www. Bahrainyouth.org, 25/10/2010(.  



جتماعية تشير إلى مرحلة من ظاھرة إ<< : يعرف محمد علي محمد الشباب       
العمر تعقب مرحلة المراھقة ، وتبدو خ�لھا ع�مات النضج ا0جتماعي والنفسي 

الشباب فترة << : كما يعرفھا محمد مصطفى زيدان إلى أن . >>والبيولوجي واضحة 
يسودھا الكثير من القلقى ا0نفعالي ن وھذا القلق ھو ناتج عن التغيرات النفسية والجسمية 

لم يعد ذلك الطفل الذي � يھتم به الناس ، بل ) الشاب (  لتي تحدث في ھذه الفترة ، فھوا
ويعتبر عبد O بوج�ل أن >> .أصبح رج� في طريقه  إلى الرجولة والنمو المتكامل 

يشكلون فئة اجتماعية لھا مميزاتھا وخصائصھا التي تنفرد بھا عن بقية الفئات << :الشباب 
الجرأة : ويأتي في مقدمة تلك السمات با0ضافة الى عامل السن .رى العمرية ا5خ

والديناميكية وحب ا0ط�ع والرغبة في التغيير و القلق على المستقبل وحب الظھور 
>> .وغيرھا ...ورفض الواقع وا0قبال على الجديد من ا5فكار والقيم وأنماط السلوك 

عدد سنوات مرحلة حياة الفرد وانما يعتبرھا وھناك من � يحدد مفھوم الشباب على أساس .
   D.MORTONحالة نفسية ليس لھا ع�قة بالعمر الزمني ، من ھذا المنظور يحدد 

بمقدار ما يشعر الفرد بأنه يتمتع بالحيوية والشباب ، << :مفھوم الشباب على أساس أنه 
وحين يكون يخفق في .ا وبمقدار ما يستطيع أن يولد في ا�خرين الرغبة في الحياة يكون شاب

.                      >>.ذلك يشعر باليأس وا0حباط والرغبة في الھروب من الحياة ھذه بدايات الشيخوخة 
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لى فئة لھا نشاطھا وفاعليتھا في بناء برز مفھوم الشباب باعتباره يشير إ    
تبر حقيقة اجتماعية با5ساس وليس ھناك ضرورة المجتمعات المعاصرة، فالشباب يع

بيولوجية لعرض فكرة التي تؤكد انه ينبغي استمرار عزل ا5شخاص الصغار عن عالم 
  البالغين، ومن ثم منحھم ممارسة ا5دوار ا�جتماعية 

بح كل انسان قتصادية والجنسية، ففي حدود السنة الثامنة عشرعلى ا5مثل يصوا�
فظھور الشباب كمفھوم . يولوجية بل يكون قد وصل الى حالة النضجالفيزبالغ من الناحية 

يشير الى متغير واقعي برز بالنظر الى بعدين اساسيين أولھما يتمثل في الفاعلية التي 
جتماعي لحركة مضمون الجديد في النسيج ا0ارتبطت بھذه الفئة الفاعلة التي تشكل جوھر 

  . لثقافي الذي يعيشه النظام العالميبينما يتصل الثاني بطبيعة الوضع ا

                                    )www.waha4ar.com, 28/10/2010(.  

  : وفي اMتي أھم تعريفات لمصطلح  الشباب من مقاربات و اتجاھات مختلفة   

  ) :علم ا&حياء ( تجاه البيولوجي ا  -



بارھا مرحلة عمرية أو طور من عتھذا ا0تجاه يؤكد الحتمية البيولوجية بإ      
أطوار نمو ا�نسان، الذي فيه يكتمل نضجه العضوي الفيزيقي، وكذلك نضجه العقلي 

  .  30 – 13، وھناك من يحددھا من 25 – 15والنفسي والذي يبدأ من سن 

  ). 26، ص 1985: محمد علي محمد(                                   

ؤكد على أن نقطة البداية في فترة الشباب ھي تلك التي فا0تجاه البيولوجي ي     
تحدث فيھا تحو�ت واسعة وعميقة وسريعة في م�مح جسم الشباب ،إذ تت�شى عندھم 

الرھافة ودقة القسمات المميزة للطفولة ، وتحل محلھا الفظاظة النسبية الناتجة من إخت�ف 
على جوانب فيزيولوجية عديدة في وكل ھذا يكون له تأثير .نسب أعضاء الجسم وأطرافه 
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  ) :علم النفس ( ا�تجاه السيكولوجي  -

النمو  - ولوجي  تجاه أن الشباب حالة عمرية تخضع لنمو بييرى ھذا ا0     
  من جھة  - العضوي 

م لى عالالفرد إنتھاءا بدخول من سن البلوغ وإ من جھة أخرى، بدأولثقافة المجتمع 
فھذا التعريف يحاول كتملت عمليات التطبيع ا�جتماعي ، الراشدين الكبار، حيث تكون قد إ

          .     شتراطات العمرية و الثقافة المكتسبة من المجتمع الثابت والمتغيرالدمج بين ا0
  ).  26، ص 1998: محمد ع�ء الدين عبد القادر (                                       

تجاه السيكولوجي أن مرحلة الشباب تبدأ من بناء المجتمع إضافة يوضح ا0   
                        .      ة اجتماعية ويؤدي دورا في بنائهوتأھيل الشخص لكي يحتل مكان

                                  )www.waha4ar.com, 28/10/2010(     

فالشباب من المنظور السيكولوجي وفق المعيار الزمني عادة يبدأ من المراھقة،      
وتنحصر مابين السادسة عشرة و خمسة و العشرون عاما، وھي الفترة التي يكتمل فيھا 

  . بمعنى يصبح المرء  قادرا على أداء وظائفه . النمو الجسمي ، العقلي 

  )105، ص 2002: عبد المحي محمود حسن صالح (                       

  ) :جتماع علم ا ( ا تجاه السوسيولوجي  -



جتماعية وليس ظاھرة بيولوجية فقط، ا0تجاه  للشباب بإعتباره حقيقة إينظر ھذا     
ذا توافرت في فئة من السكان كانت ھذه ھناك مجموعة من السمات والخصائص إبمعنى أن 
  .)www.Bahrainyouth.org, 25/10/2010(             . الفئة شبابا

كما يعتبرونھا آخرون مرحلة ا0عداد لتحمل المسؤوليات ا0جتماعية ، كالزواج      
، وتكوين ا5سرة ، وعضوية المنظمات السياسية ، ا0جتماعية ، الشبابية ، و تحمل التبعات 

  .  ، المسؤوليات ، و التكاليف الشرعية و القانونية 

ومنھا من " السن " فمنھم من يوضح مفھوم الشباب وفق المعيار الزمني       
الجنسي والنمو الجسمي، ومع يتناوله من خ�ل الخصائص و الحاجات في ضوء البلوغ 

ن المفھوم الذي يلقى قبو� ھو أن الشباب مرحلة يكون فيھا الشاب أو ا�نسان قادرا ذلك فإ
د � تتصل ات الجديدة حيث أصبحت لھم مطالب قتقدأو مستعدا على تقبل القيم و المع

يتطلب .جتماعية محلية ،ولكنھا تتصل بالتأكيد بإشباع حاجات إباشباع حاجات أساسية 
فمفھوم .وا�قتصادي والسياسي بكامله دة بإعادة صياغة النظام ا�جتماعيإشباعھا عا
جتماعية معا، من خ�ل ة إفسيجتماعية أو نبط بكل المجا�ت، سواء نفسية أو إالشباب يرت

ذا ي، وتذھب ھذه النظم العقلية أنه إكتمال بنائھم  الدافعبداية ونھاية مرحلة الشباب بمدى إ
ن و الشباب والرجولة والشيخوخة، فإ اصطلحنا على تسليم دورة حياة ا�نسان بين الطفولة

، ةجتماعية إنفسي ةالمرحلة ا5ولى في غالبھا ذات طابع بيولوجي، بينما الثانية بيولوجي
وتعتبر الثالثة امتدادا بھذا ا�كتمال الى أقصى مستويات النضج وھو المستوى الذي يبدأ في 

ي التحليل خ�ل المرحلة الرابعة، حيث الشيخوخة والمرحلة الثانية ھي مرحلة الشباب وھ
خصية الشابة كتمال مرحلة فيھا، ذلك يعني أن الشمرحلة المعاناة 5نھا مرحلة ا0كتمال وا0

  .ون من مجموعة العناصر البيولوجيةتعتبر بناءا يتك

                                 ) www.waha4ar.org ,28/10/201.(  

  : تجاه علماء السكان إ  -

السياق يشير باحثون إلى أن علماء السكان ھم من حاولوا تقديم مفھوم في ھذا        
فھومالشباب إلى العمر الذي يقضيه الفرد في التفاعل ويستندون في تحديدھم لم.الشباب

ا0جتماعي ، إ� أنھم يختلفون أنفسھم بخصوص نقطة البداية ونقطة النھاية لھذا العمر 
فالبعض يقول بأن الشباب ھم من تحت سن العشرين ، والبعض اMخر يؤكد على .الشبابي 

طبيعة السياق بالنسبة لعالم وھذا ا0خت�ف يعكس .من ھم تحت سن الخامسة والعشرين 
فإن المدى العمري الذي تقع فيه الفئة الشبانية في : مث� .السكان والشاب على حد سواء 

البلدان النامية يختلف عن نظيره في البلدان المتقدمة ، حيث تمتد فترة الشباب و المراھقة 



ي ا5ولى مبكرا عن في ا5خيرة عنھا في ا5ولى ، وأن الحد ا5قصى لسن الشباب ينتھي ف
  ) .177، ص2005: السعيد بومعيزة .                     (   الثانية 

يتضح من خ�ل ماسبق أنه بالرغم أھمية الشباب على اكثر من صعيد وا0ھتمام بھم 
كظاھر اجتماعية واقتصادية وثقافية ، ا� أن ھناك صعوبة في تحديد مفھوم الشباب أو 

  .ل تعريف المصطلح الشبابي با5حرى غياب اتفاق حو

  

 :فئات الشباب  -2

اعي عريض، � يمكن التعامل معه بإعتباره وحدة واحدة جتمإالشباب قطاع       
ع العمل والسكن واقف والتعليم والثقافة وكذلك موقنه يتباين من فئات في الممتساوية، فإ

  : عتمادا على ث�ثة أسس وھميمكن تقسيم الشباب إ. لوضع الطبقيوا

  :فئة الشباب المتعلم  -    

  .أو المثقف، فھي فئة تعتمد على الخبرة، وتصنف على أنھا فئة قيادية في المجتمع  

  :فئة الشباب الواعي  -   

عض الخبرات، لكنھا مت�ك بتلم بقدر من الثقافة والتعليم، وإوھي تلك الفئة التي   
أن نشاطھا � يتوازى مع امكانياتھا  أو، والفعل المباشرتبدو خاملة    حية النشاط من نا

  .أن يتقاطع مع الفئة ا5ولى   وجزء من ھذه الفئة فاعل ونشط ويمكن 

  :فئة الشباب التابعون  -    

وھي فئة واسعة وعريضة، ولكنھا تتصف بتدني الوعي والتعليم وغير مبادرة،   
ظرون من يقودھم النشاط، ولكنھم � يبادرون الى فعله بل ينت  ھؤ�ء يشاركون في 

  .)  www.bahrainyouth.org , 25/10/2010(                      . ويوجھھم اليه

 :  المفاھيم القريبة للشباب-  3

ھناك العديد من المصطلحات و المفاھيم القربية من مفھوم الشباب ، ومن بين ھذه    
  : المفاھيم التي سنوضحھا في ھذه الدراسة ھي 

  : المراھقة مفھوم   -3-1   



) (Adolescereمشتقة من الفعل ال�تيني ) ( Adolescenceإن كلمة المراھقة     
، ومعناھا التدرج نحو النضج الجنسي وا0نفعالي والعقلي وكثيرا ما تستخدم المراھقة 

والبلوغ على أنھما مترادفتان ، وفي الحقيقة أن ثمة اخت�ف في معنى اللفظين فكلمة البلوغ 
Puberty) ( يقتصر معناھا على النمو الفسيولوجي والجنسي وھي مرحلة تسبق مرحلة

تطلق على مرحلة تبدأ بالبلوغ  )مراھقة (المراھقة مباشرة وفيھا تنضج التناسلي ، وكلمة 
  وتستمر حتى مرحلة النضوج

  ) .99، ص  2009: بوبكر جيملي (                                       

 سانتروكريفات التي قدمھا الباحثون لمرحلة المراھقة تعريف ومن بين التع   
الفترة ا0رتقائية لSنتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد : لمرحلة المراھقة بأنھا 

 18سنة وتنتھي عند الفترة من  12الى 10المبكر ، والتي تبدأ تقريبا في الفترة العمرية من 
رحلة المراھقة على الخصائص السيكولوجية لھذه وتؤكد معظم تعريفات م. سنة20الى 

بأنھا المرحلة التي يبحث فيھا الفرد عن ذاته "   بيوكنارالمرحلة ومن ذلك تعريف 
بانضمامه لجماعة بع�قة حميمة وتكوين شلة ا5قران ، وإكتشاف القيم والمثل العليا ، 

  ل المھاراتوإرتقاء الشخصية ، وتشكيل الذات وتحقيق مكانة الراشد من خ�

المراھقة موقف ھامشي يتم فيه أن كونوفا وترى " .والمسؤوليات ا0جتماعية  
تحقيق أشكال جديدة من التوافق ، وھي بصفة خاصة الفترة التي تميز بين سلوك الطفل 

  ) .100،ص 2009: بوبكر جيملي .              ( وسلوك الراشد في مجتمع معين 

  : ايلي وتتصف فترة المراھقة بم    

توترات سلوكية  وأنھا مرحلة عاصفة تتخللھا توترات شديدة مؤثرة في السلوك،  -
  .لدى المراھق

أنھا مرحلة ضغوط تتميز يالتغيرات البيولوجية و ا0جتماعية وا0نفعالية ، يحالول  -
فيھا المراھق أن يحقق استق�ليته ، وان يدعم ھويته ، وأن ينشىء ع�قات حب مع ا�خرين 

  .ارج نطاق ا5سرة خ

أنھا مرحلة يعاني فيھا المراھق من أزمة الھوية ، اذ يحاول فيھا أن ينفصل ھن  - 
والديه ،ويبدأ بالسعي الى تكوين شخصية وھوية متميزة ، ويحاول الخروج عن القيود التي 

فرضھا الوالدان عليه ، فيظھر اMباء تذمرا من ذلك ومن عدم قدرتھم على التفاھم مع 
  .ائھم أبن



أنھا مرحلة تتطلب اتخاذ قرارت ، فا0نتقال من مرحلة الطفولة الى مرحلة الرشد  -
والبحث عن ھوية متميزة كلھا عوامل تساعد في ضغوط وأعمال غير تكيفية لدى المراھق 

.  

أنھا مرحلة يواجه فيھا المراھق كثيرا من المشك�ت التي يعاني منھا   -    
قامة ع�قات مع اMخرين والع�قات العائلية ، الحب ، الزواج ، المراھقون بعامة تتعلق با

  ....وفلسفة الحياة ، الجاذبية الشخصية ، الشعور بRمان 

  ) .240، 239، ص 2003: عمر أحمد الھمشري (                              

جد و بالتركيز على المفاھيم المستخدمة في علم النفس لمصطلح المراھقة ،ن       
اما ".صغار البالغين "  ،أو على أنھم" كبار المراھقين " أنھا تشير الى الشباب اما على أنھم 

أولئك الذين يستخدمون المفھوم ا5ول ، فنراھم يميلون الى اعتبار سلوك الشباب كما لو كان 
" ة بقايا من مظاھر عدم النضج الذي تتميز به مرحلة الطفولة ، ثم يميلون الى استخدام لفظ

يصفون بھا عدم ثبات السلوك لدى الشباب ، فيتخذون من معارضة الشباب " المراھقة 
للحرية والعنصرية والتلوث وا0مبريالية ، على أنھا شكل من أشكال التمرد في فترتي 

أكثر " صغار البالغين " الطفولة والمراھقة ،  وفي المقابل نجد من يستخدم المفھوم الثاني 
ا0شارة الى النضج و المسؤولية و العقا�نية التي تمكن وراء ما يبديه ھؤو�ء تفاؤ� ،ليعني 

الشباب من سلوكيات مضطربة وغير مستقرة ، ھذا في الوقت الذي ينتقد فيه البعض مثل 
وجھتي النظر السابقتين مؤكدا أن الشباب ببلوغه سن الرابعة والعشرين  كينيث كينستون

عند المراھق بما� يقل عن عشر سنوات ، وأنه في ھذه السن يكون قد تخطى مرحلة التمرد 
تتحدد وجھات نظره ويستقر لديه معنى واحساس ثابت ھن نفسه ، على نحو يختلف كثيرا 

المراھق في سن الرابعة عشر ، كما انه في نفس الوقت يختلف عن  عما تكون عليه حال
حق بالعمل ، أو تزوج ،أو أنجب أطفا� البالغ أو الراشد الذي تحددت مكانته في المجتمع فالت

.  

  )102، 101،ص 2009: بوبكر جيملي (                                        

  :مفھوم الجيل  -3-2

يقترن مصطلح الجيل بالشباب لدرجة كبيرة ، ھذا ا5مر يقتضي         
ب الخلط المفاھيمي توضيحوتحديد أكثر دقة ، مما يعين على تحديد معالم المصطلح ، وتجن

كافة أعضاء ) أ(لSشارة الى عدة معاني ، فھو قد يعني " الجيل " ويستخدم مصطلح . 
كافة ) ب(المجتمع الذين ينتمون الى أصل قرابي مشترك ويمثلون جماعة عمر واحدة ،
فترة ) ج(أعضاء المجتمع الذين ولدوا في فترة متزامنةولكن �تربطھم روابط قرابية ، 



أعضاء المجتمع الذين ولدوا في فترة واحدة ،وبين الجيل التالي وتقدر ھذه  فصل بينزمنية ت
  ) .105،ص 2009: بوبكر جيملي .                   ( سنة 30الفترة بحوالي 

ويعد مفھوم الجيل مفھوما أساسيا في دراسة الشباب كفئة اجتماعية مخصوصة        
تطور التاريخي وتحليل العوامل المحددة للتغيير ، وفي التفسير الظواھر المرتبطة بال

ذات ظأصل اغريقي وھي مصطلح أساسي ف   GENERATIONا0جتماعي ، فكلمة 
الفلسفة اليونانية ، فا0غريق القدامى كانوا واعين متفطنين للنتائج ا0جتماعية والسياسية 

الجيلي قوة محركو كان يرى في الصراع " أف�طون "للتعارض بين ا5جيال ، فالفيلسوف 
كان يفسر الثورات بالصراع بين ا5بناء و اMباء ، وليس " أرسطو "للتغيير ا0جتماعي ، و

فقط بالصراع بين الطبقات التي يمكن أن تكون السنة المدنية ، أو ا5شخاص الذين عايشوا 
مفھوم ولقد استعمل ابن خلدون ھذا ال.في نفس الوقت حدثا محددا مثل الحصول على دبلوم 

في بناء نظرية نشأة وانح�ل الدولة ، التي اعتبر أن لھا أعمارا طبيعية كما ا5شخاص 
ومن ثمة فان عمر الدولة � يزيد في الغالب على مائة وعشرين .،وقدر الجيل بأربعين عاما 

        .                عاما ، على اعتبار أنھا تمر بث�ثة أجيال ھي جيل الترف وا0نح�ل والھرم 
  ).105،ص 2009: بوبكر جيملي ( 

  : خصائص الشباب-4

حيث تبدأ شخصيته  ،تعتبر مرحلة الشباب من أھم المراحل التي يمر فيھا الفرد    
معارف و ،و تنضج معالم ھذه الشخصية من خ�ل مايكتسبه  الفرد من مھارات  ،بالتبلور

غتھا ضمن اختيار ايع الفرد صيو الع�قات ا�جتماعية التي يستط ،نضوج جسماني عقلي
خص في أنھا مرحلة التطلع لن مرحلة الشباب تتإذا كان معنى الشباب أول الشيء فإو .الحر

  . إلى المستقبل بطموحات عريضة و كبيرة 

أما خصائص الشباب في ھذه المرحلة فھي عديدة وان كانت ھناك خاصيتان 
  :أساسيتان للشباب بشكل عام وھما

جتماعي بطبعه وھذا يعني الميل الطبيعي ل�نتماء لمجموعة أن الشباب ا -1
  .اجتماعية يعطيھا و تعطيه

  .أن الشباب طاقة للتغير و التشكيل -2

  :أما الخصائص و المميزات ا&خرى للشباب فھي



مشاعر  دالجرأة، ا�ستق�لية، ازديا ،الحساسية ،طاقة إنسانية تتميز بالحماسة -3
  .عن المصالح و الروابط المنزھة ةالقلق، المثالي

.http(:.10.2010) 25 www.bahrainyouth.org//                          

يشعر بالحيوية و الحماس و الحركة و الطموح و ا5مل  ماعد شابا بمقداريفالفرد     
خرين الرغبة في العمل و الحياة يكون شابا مايستطيع أن يولد في اMداروبمق ،في الحياة 

  ،وحين يخفق في ذلك يشعر    

  .ا0حباط و الرغبة في الھروب من الحياة باليأس     

                        .    ) 89،  ص 2009بوبكر جيملي، (                                        

ستفسار في محاولة 0دراك و ا0، فھو يبدو دائم السؤال الفضول وحب استط�ع -4
  . و ا0لمام بأكبر قدر من المعرفة المكتسبة مجتمعيا  ،مايدور من حوله

  . بروز معالم استق�لية الشخصية و النزوع نحو تأكيد الذات  -5

قرب إلى الطوباوية ونقده يقوم على أساس أن أ5نه ينطلق من مثاليات  .دائما ناقد -6
 .مع تفكيره المثاليالواقع يجب أن يتطابق 

سواء  ،�يقبل بالضغط و القھر مھما كانت الجھة التي ترأس ھذا الضغط عليه -7
و ھذا السلوك جزء من العنفوان الداخلي للشباب و ا�عتداد بالنفس  ،كانت سلطة أو أسره

  . وعدم ا�متثال للسلطة كتوجه تقدمي 

ا�نط�ق ،ة المتسمة با�ندفاع درجة عالية من الدنيا ميكية و الحيوية و المرون -8
  . التحرر و التضحية ،

  . الزواج التعليم و الثورة ،المستقبل ،بدء التفكير في خيارات الحياة  -9

تزان الشخصية و ارتفاع مستوى توترھا حيث تصبح معرضة اضطراب إ - 10
  . اء وغيرھم و اخت�ل ع�قاتھا ا�جتماعية مع ا5سرة و ا5صدق ،�نفجار انفعالية متتالية

من حوله و سرعة في استيعاب و تقبل  لقدرة على ا�ستجابة للمتغيرات معا - 11
مات تعكس قناعة الشباب ورغبته في و ھذه الس ،الجديد المستحدث و تنبيه و الدفاع عنه

                                                            .                                                     في صنعه غير الواقع الذي وجد فيه ويشاركت
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 وعليه ، من الخصائص السابقة نستنتج ارتباط مفھوم الشباب بمصطلح المراھقة     
، اذ تتداخل خصائص كل مرحلة مع مرحلة أخرى ، وتبيانھا عن سمات الطفولة والطفولة 

المبكرة ، فاذا كانت الطفولة تعرف بأنھا مرحلة ا0عتماد على الغير، فإن الشباب مرحلة من 
، تتضمن إنتقا�ت متعددة في المكانة و ) البلوغ ( مراحل النمو بين الطفولة والرجولة 

شك أن ھذه ا0نتقا�ت تصاحبھا تغيرات إجتماعية وسيكولوجية مرتبطة بعملية ا5دوار و� 
التحول من الطفولة إلى البلوغ حيث يتضح ا0ستق�ل الشخصي والدفاع عن النفس وإحترام 

الذات وتحمل المسؤولية نتيجة ا0رتباط بأداء أدوار جديدة ، تتماشى مع المرحلة العمرية 
ويمكن تحديد خصائص تلك المرحلة العمرية التي تعكس .�ثين من الخامسة عشرة الى الث

  : سن وميول احتياجات الشباب 

  : الخصائص الجسمية -1 

إن نقطة البداية في تحول الفرد من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب ، ھي      
سبيل البلوغ ومفھوم البلوغ يستخدم لSشارة إلى المظاھر الفيزيقية للنضج الجسمي ، على 

المثال تشير مرحلة ماقبل البلوغ إلى الفترة التي تسبق تطور الخصائص الجنسية ا5ولية 
والثانوية،  وتتميز ھذه المرحلة بظھور معالم جسمية وفسيولوجية معينة سواء عند البنين أو 

البنات ، والناحية الجسمية تتميز با0ستمرار في النمو نحو النضج الكامل مع التخلص من 
خت�ل في التوافق العضلي العصبي ، كما أن المناعة ضد ا5مراض العضوية الخطيرة ، ا0

كما يزداد أيضا الطول و الوزن وتتغير .تكون ھذه الفترة أقوى منھا في المراحل السابقة 
با0ضافة  إلى التغيرات ا5خرى في الشكل .قوة الجسم وتحاول الغرائز التعبير عن نفسھا 

  .   التي يتمتع بھا ا0نسانوالصوت والطاقة 

  ) .243، ص 1999: نورھان منير حسن فھمي (                              

  : الخصائص ا جتماعية  -2

بالقابلية والقدرة الكبيرة على التغيير والنمو ،  يتصف الشباب في ھذه المرحلة    
لة أكثر تجاوبا مع مستلزمات كما يتميز بالرغبة في التحرر ، ومن ھنا كان أفراد تلك المرح

بھدف تحقيق الذات واثبات القدرة على . التغيير وأكثر فئات المجتمع قدرة على العطاء
تحمل المسؤولية ، حيث يفضل الشباب في ھذه المرحلة ا0نتماء إلى جماعات كبيرة ، 

ي أول ويضحون في سبيل ا5صدقاء ، حيث أن الجماعة لھا تأثير ليھادله أي تأثير عليه ف
أن الشباب " كلوز "مرحلة ، فھي قد تحدد مستقبله ويتوقف عليھا نموه ا0جتماعي ، يرى 

يواجه الكثير من صور الحراك ا0جتماعي حتى يصبح مواطنا مندمجا في مجتمعه ، حيث 



فالشباب ينتقلون من مرحلة .ينتقل من حالة ا0عتماد على الغير إلى حالة ا0ستق�ل النسبي 
ى سوق العمل ، وينتقل من المنزل إلى البيئة الخارجية ، كذلك من العيش مع التعلم إل

ا5سرة إلى تكوين أسرة مستقلة ، في ھذه المرحلة العمرية يميلون إلى ا0رتباط بالشباب 
اMخر المنتمي إلى كيانات اجتماعية وثقافية مغايرة لھم ، ويزيد في ھذه المرحلة التضامن 

، ثم يتجه إلى الرغبة في السلطة الضابطة ، ثم يتجه إلى التعقل في كما يبدو أنه متمردا 
كما يبدأ بعدم مواصلة .النقد الذاتي ، كما يبدو عليه الرغبة في ا0ص�ح فممارسته 

  .المشروعات حت نھايتھا ثم يعمل 0نجاز ا5عمال 

  ) .222، ص 1998: عبد المجي محمود صالح (                            

  :  الخصائص النفسية -  3   

يميل .ألة الجوھرية أثناء مرحلة الشباب ، ھي التوتر بين الذات والمجتمع المس       
الشباب و الشابات إلى قبول تعريفات مجتمعھم عنھم ، متمردين ،ھاربين من المدرسة 

تتسم .اب ،ممتثلين ، أبطال رياضيين ، وتنعقد الع�قة بين القيم المحددة اجتماعيا و الشب
  .  بالنفور والصراع وعدم قبول الواقع ا0جتماعي في الكثير من ا5حيان

  ).105، ص 2000: محمد مصطفى ا5سعد(                                     

   :الخصائص العقلية  -4

يعتبر النمو العقلي و ا0نفعالي في ھذه المرحلة نتاج التجارب والتفاعل           
المراحل ا5ولى ، لھذا تتميز ھذه المرحلة با0خت�ف الكبير بين ا5فراد وفي  والنمو في

درجة نموھم النفسي والعقلي و البدني ، وتلعب العاطفة دورا ھاما في حياة الشباب وتمكنه 
من التحكم في انفعا�ته ومشاعره ، وتشتد النزعة ا0ستق�لية ويمكن ايجاز ھذه الخصائص 

  : فيمايلي 

يز بالرومانسية والمثالية المطلقة ، وينعكس ذلك على أسلوب تعامله ونظرته يتم   
الى الحياة ،يحاول دائما أن يكون له رأيه الخاص وموقفه المتميز في كل قضية ومسألة ، 

والشباب يحاول التخلص .ناقدا دائما بحكم مثليته عادة ماينقد الواقع قياسا بما يجب أن يكون 
لمسلطة عليه لتأكيد التعبير عن الذات والرغبة في التحرر ، من كافة الضغوطات ا

  ...باستحداثه أنماط ثقافية جديدة في المجتمع ، كطراز الملبس الذي يرتديه 

  ) .201، ص 1999: نورھان منير  حسن فھمي (                       

  



  : ثقافة الشباب -5

شباب في المجتمع الحديث ھي يرى عض علماء ا0جتماع المعصر أن ثقافة ال       
ثقافة فرعية ، وي�حظ أن ھذا التشخيص كان موضع جدل مھم ومثير بين كتاب المدرسة 

الوظيفية من ناحية ونقادھم من ناحية أخرى ، وتفسر الدراسات السوسيولوجية ثقافات 
الشباب الشباب اما من خ�ل العوامل الفعالة في تجربة المراھقة أو ت�عب الكبار بأساليب 

في تمضية وقت الفراغ بفعل ا0ع�نات وغيرھا من تأثيرات وسائل ا0تصال الجماھيري 
ونؤكد تلك الدراسات أن الفصل في الوظائف بين البيت والمدرسة ومكان العمل يجعل .

المراھقين يزدادون اخت�فا عن البالغين ، كما يجعلھم اكثر وعيا بذاتھم وأكثر تأثرا 
تأثرھم برھاية الوالدين وغير ذلك من المؤثرات المرتبطة بعالم الكبار ،  بجماعات الفاق من

ويذھب بعض علماء ا0جتماع الى أن الصدام الثقافي بين ا5جيال قد حل محل الطبقة 
ا0جتماعية بوصفھا الشكل ا�ساسي للصراع في المجتمع الصناعي ، ومع ذلك فان الطبقة 

  .ضمون ثقافات الشباب المختلفة نفسھا تلعب دورا بارزا في تشكيل م
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وقد لفتت بعض الدراسات المصرية عن الشباب النظر الى انتشار الشباب       
بصورة لم تحدث من قبل على نحو جذب اھتمام الشباب ومشاركتھم بعيدا عن ا0نتماء 

ويسجل .أو ا0نتماء ا0قليمي أو المستوى التعليمي الذي حصلوه الطبقي ا0جتماعي ، 
الدكتور محمد علي محمد دور ثقافة الشباب في احداث نوع من ا0نفصال او التباعد بين 

وكان نتيجة ذلك تطوير ثقافات فرعية .المراھقين والشباب من جھة والكبار من جھة أخرى 
كما تسجل نفس الدراسة ما تنطوي عليه ثقافة  تتصارع فيما بينھا في كثير من ا5حيان ،

الشباب المعاصرة من ا0تجاه الواضح نحو المعارضة ، وترى أن كثيرين ممن يتحدثون 
عن ثقافة الشباب � يعتبرونھا بمثابة خبرة انتقالية وانما ھي في نظرھم ثقافة مضادة تعبر 

  .النظام القائم  عن تحد سافر للقيم والمعايير التي يعتبرھا المجتمع أساس

  ) .121، ص  2007: محمد سيد فھمي (                               

وھو آخذ في التشكيل .ثقافة الشباب اذن واقع طوني ومحلي في الوقت نفسه         
و التبلور وبوسعنا أن نرصد أرھاصاته ا5ولى ، وفي جميع ا5حوال يجب أن تتبلور رؤيتنا 

ع متغيراته التي تؤكد على 5ن شباب اليوم شيء مختلف 5نه يعيش على أساس التعامل م
واقعا مختلفا عما عرفناه أو عما نعرفه اMن ، وأن ھذا ا0خت�ف � يصح أن نقوييه بمعايير 

  ...الصواب الخطأ ، و� الح�ل والحرام 



ض تلك المقو�ت فيھا ظلم لھم مما يؤدي الى سوء الفھم والتفاھم ، وھناك اذن بع
النظم ا0جتماعية الحديثة التي أسھمت وتسھم في بلورة الشباب كجماعة اجتماعية صانعة 

ان ثورة الشباب أصبحت ظاھرة عامة � تقتصر على المجتمعات الليبرالية .لثقافة خاصة 
المتقدمة و� ھية وقف على المجتمعات النامية التي تعاني آثار التخلف ، فالتخلف والثروة 

من الرفض الشبابي ، والفقر والحرمان مبرر لھذا الرفض ، تلك نقطة بالذات مجلبه لنوع 
ھي التي تفرض النظرالى ثقافة الشباب في ضوء عمليات العولمة وتفاع�تھا التي تتم اMن 

ولعلنا ن�حظ أن وسائل ا0تصال الجماھيري .تحت نظرنا فتجعلنا نسدد فواتير ا�خرين 
مية أصبحت تروج اما لعروض الجنس ، عروض الرياضة المعاصرة وخاصة شبكات العال

فھل أعددنا شبابنا ليختار ما يشاھده ، .، عروض ك�مية ، التغطية ا0خبارية المؤثرة 
ويحمي نفسه مما ينبغي أن يحترس منه ، ويفيد مما يمكن أن يكون مفيدا له ؟ وھل تنبھنا 

في كل مجتمع ؟ فا0ستھ�ك يذكي  الى ثقافة ا0ستھ�ك التي تنفذ الى الكتلة الشبابية
الموضات ويشجع عليھا ، بتضخيم صورة الشخص الذي يساير الموضة ، فماذا يفعل 

ومن بين ا5وضاع المستحدثة برز .الشباب الذي � يملك ما يمكنه من مسايرة ھذه الموضة 
مفھوم النوع ا0جتماعي وطغيانه على الجدل ا0جتماعي و السياسي في كل مكان ، 

واذا كان التغير ھو سنة . وضرورة أحذه في ا0عتبار عند التعامل مع ا0نا ثمن الشباب 
الحياة منذ أن خلقھا O ، ا0أن التغير السريع بل و الفائق السرعة أصبح سمة العصر 

الحديث ، ويؤكد العلم الحديث أن تعدد فرص ا0ختيار أمام الشباب ، واتساع اMفاق 
ية و النفسية أمامھم ، وانخراطھم المتزايد في الممارسات العلمية ، كل المعرفية ا0جتماع

ذلك يتيح لھم الفرص لتغيير ا0تجاھات عدة مرات أثناء دورة الحياة ، بل وتغيير ا5داء و 
ومن الجدير بالذكر أن مشكلة ا0ختيار التي تواجه الشباب في . المعارف والو�ءات كذلك 
الى حد كبير من المظاھر النفسية المميزة للشباب كالتردد والقلق المجتمع المعاصر مسؤولة 

  .والشك و الرغبة في توكيد الذات 
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ف� بد وان تتاح . و 5ن الشباب قوة رفض ، ومصدر رؤى جديدة للمستقبل      
دورھا في ان ترفض وتحلم وتتحرك من أجل التغيير حتى تخلق لھذه القوة فرص أداء 

واقعا جديدا ھو في جوھره تأليف بين قديم وجديد بد� من القمع الذي يؤدي الى تفكك 
ولذلك � نغالي اذا قلنا ان ثقافة الشباب سوف تفرض علينا فرضا ضرورة .المجتمع 

مع الواقع الجديد المحمل بوعي  التوصل الى قيم اجتماعية جديدة ، واجماع جديدة يتسق
جديد ورؤى دينامية سريعة التحول ، و� ينفذ ھذا ا0جماع الجديد الى قيم ا5سرة ، والى 
التعليم والعمل والموقف من التراث ، وعمليات التعاون والصراع وا0ستق�ل وا0متثال ، 

أن التحول ا0جتماعي  ومما يجعل ھذه ا0ستجابة قضية ملحة.....وكذلك ا0تباع وا0بداع 



التي تحققت ( في أكثر الب�د النامية قد وصل الى منعطف حاسم ، فالحرية السياسية 
تطرح قضية الديمقراطية بشدة ووضوح ، فالعالم كله في سبيله الى ) با0ستق�ل الوطني 

ر الى بل اننا نلمح ارھاصات نقل مسؤولية الحكم على الجماھي. اMخذ بنظم أكثر ديمقراطية 
مؤسسات المجتمع المدني المتمثل في الجمعيات والمنظمات الطوعية ، وانحسار ملحوظ في 

دور الدولة ، ولم يعد الشباب وحدة ھو المتعطش الى ممارسة تلك الحريات وتقلد تلك 
الص�حيات ، لقد باتت القضية بوضوح ھي ا0نتقال من مواجھة المستعمر الخارجي ، الى 

  . ل الداخلي ، ومقاومة التخلف واليسر في طريق التنمية عمليات ا0ستغ�
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ويزيد من سخونة الموقف أن انتظام الشباب في صف اجتماعي واحد ، تحت     
ذي يجعل من تلك الكتلة ا5مر ال... رأيه ثقافة واحدة أومتجانسة ، وتغذية وعي شبابي جديد 

وھو أمر يغري بتسخير . واحدة من أكثر أجزاء المجتمع التھابا وقابلية لSستشارة او التأثير 
تلك القوة الصاعدة لخدمة أغراض معينة لفئات أو ايديولوجيات أخرى ، ويدلنا التاريخ 

بالتأثير على  ا0جتماعي و السياسي كيف أن التنظيمات الفاشية ، قد حرصت على ا0ستئثار
  . الكتلة الشبابية ، وخلق ثقافة شبابية فرعية داخلھا 

وتؤكد البحوث الحديثة أن الع�قات ا0جتماعية التلقائية باتت تلعب دورا رئيسيا في 
عمليات التربية و التنشئة ا0جتماعية ، وان ھذا الدور أصبح يفوق تصورات وتقديرات 

الجماعات التي تبد امن جماعات ا5طفال لتشمل اليوم  مجتمع الكبار ، وكما اتسع نطاق ھذه
عددا من المنظمات والجمعيات غير الرسمية وا5ندية والروابط التي مھمتھا تنمية الروح 

ا5جتماعية وبخاصة بين الشباب ، وتتضح أھمية ھذه الجماعات ودورھا في تشكيل 
الدراسات التي تناولت طرق  اتجاھات وقيم الشباب وسلوكھم من خ�ل ما كشفت عنه نتائج

وأنماط تمضية أوقات الفراغ  بين الشباب ، فقد اتضح أن أعلى نسبة من الشباب يفضلون 
أوقات فراغھم خارج المنزل ، كما أن نسبة عالية منھم يفضلون كذلك قضاء وقت فراغھم 

راغھا في ممارسة ھويات مشتركة مع رفاقھم ، أما النسبة القليلة فھي التي تفضل وقت ف
ولعل ھذه الحقائق ھي التي دفعت علماء ا0جتماع المھتمين . بالمنزل مع أحد ا5بوين 

بقضايا الشباب الى صياغة مفھوم ثقافة الشباب بالصيغة التي عرضناھا والتي تعبر عن 
مجموعة القيم والممارسات السلوكية التي يكونھا الشباب وتمثل ثقافة فرعية متميزة داخل 

ان جماعات الشباب ذاته الثقافة " والكثر من ذلك كما يقول محمد علي محمد  الثقافة الم
  الخاصة تنطوي ھي الخرى على محددات متعارف عليھا بين أعضائھا 

للمكانة ا0جتماعية ، ومقاييس الھيبة ومعايير القيادة ، وتتسم ھذه الثقافة بدورھا 
وتكتسب ثقافة .   تنشأ فيه أو تنبع منه بالتنوع والتباين با0حت�ف الوسط ا0جتماعي الذي 



الشباب في أدائھا لعملية التنشئة الذاتية كثيرا من الوسائل وا5دوات التي تمارسھا أجھزة 
ا5حرى ، زفي مقدمتھا الثواب والعقاب ، فيكون امتثال ) التقليدية ( التنشئة ا0جتماعية 

دائرتھا ا0جتماعية ، ويكون عدم  لثقافة الشباب ومجاراتھا سبي� للمكانة والتقدير في
ا0لتزام الكافي بھا او ربما ا0متثال الواضح لثقافة الكبار ، مبررا لتوقيع العقوبات على مثل 

  . ھذا الشاب العجوز بدءا من ا0ستھجان وانتھاء بعزلة عن مجتمع الشباب 
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 : الشباب و التغير ا جتماعي والثقافي -4

شھد الوطن العربي تغيرات و تحو�ت اجتماعية واسعة النطاق ، وقد         
انعكست ھذه التغيرات على مختلف مكونات البنية ا0جتماعية والثقافية ، وكذلك على 

وطن العربي ھذه وقد تناولت دراسات التغير ا0جتماعي في ال. النواحي السكانية والعمرانية 
  :الديناميات من جوانب عدة ، وبخاصة في تأثيرھا على الشباب ، يمكن ايجازھا فيمايلي 

  :  التغير ا جتماعي و التغير الثقافي  -

الواقع أننا حينما نتحدث عن التغير ا0جتماعي ، انما نعني بشكل أوضح التغير    
ا من التغيرات في البناء ،الوظيفة ، بمعنى أن التغير ا0جتماعي أوسع نطاق. الثقافي 

ونقصد بتلك التغيرات تلك التي  تطرأ على كافة جوانب الحياة في . والتنظيم ا0جتماعي 
المجتمع ، ويتضمن ذلك ا5سرة ، الدين ، الفن ، وقضاء وقت الفراغ ، الترويح ، 

التساند وا0عتماد  وھذا النوع من التغيرات انما ينطوي على درجة عالية من...التكنولوجيا 
 –المتبادل ، بمعنى أن التغيرفي جزء يؤدي الى تغيرات في البناء الكلي ، فاختراع السيارة 

قد أدى الى تحول أساسي في الصناعة كما أنه عمل أيضا على رفع  –على سبيل المثال 
ويتبين  .معد�ت الحراك ا0جتماعي ، كما ارتبطت به أساليب جديدة للحياة ومعايير السلوك 

مما سبق أننا حين نتحدث عن التغير ا0جتماعي ، فان ذلك يعني تحو�ت جذرية في نواحي 
  .الحياة المختلفة التي يعيشھا الناس في مجتمع ما 
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  :اتجاھات التغير -

يسير في اتجاه واحد ، وھواتجاه التقدم ان الزعم بان التغير في العالم العربي      
المستمر الى ماھو أفضل ، �تسانده حقائق علمية ، فلم يعد ھناك من يعتقد بأن نظرية التقدم 



والتطور تصلح لتفسير اتجاھات التغير ا0جتماعي ، وذلك نظرا لتعقد العوامل المرتبطة 
ان ھناك تيارا عاما او اتجاھا عاما  ومع ذلك يمكن ان نقول. بالتغيرات ا0جتماعية والثقافية 

يتمثل في تزايد معد�ت ا0نفتاح على العالم الخارجي ، او ما نعبر عنه بالعولمة ، بمعنى 
وھذا يجعل اتجاھات التغبر ا0جتماعي متباينة ، . تعدد شبكة ع�قاته بالمجتمعات ا5خرى 

و�  –طن العربي ، مما يؤثر ويعكس بصور مختلفة نماذج التبعية التي تقع في شباكھا الو
على الشباب العربي ، وينعكس ھذا التأثير في تباين اتجاھات الشباب ، و نزعاتھم  –شك 

  . السياسية ، الثقافية ، وا0جتماعية المختلفة 
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 : مصادر التغير ا جتماعي  - 

مانفكر فيه فيما يتصل بمصادر التغير ا0جتماعي ، فكرة ا0كتشاف ، إن أول    
وفكرة ا0ختراع ، وبخاصة فيما يتعلق بدور التكنولوجيا والمخترعات الحديثة في احداث 

وھنا تجدر . تغيرات تتعلق بوضع الشباب ، واتجاھاتھم ومواقفھم في الوطن العربي 
لكي ،التلفون المحمول ، التلفزيون ، الفيديو ، ا0شارة الى أن التلفون ، التلفون ال�س

تحدث جميعھا تأثيراتھا المختلفة على "   INTERNET"  الفضائيات وشبكة المعلومات 
ا� اننا � نستطيع أن نزعم ان . الشباب في الوطن العربي ، بدوله الفقيرة والغنية 

ھناك محددات اجتماعية ،  التكنولوجيا ھي المؤثر الوحيد في التغير ا0جتماعي ، وانما
فالقول بأن الحاجة أم ا�ختراع ، إنما يعني أن ھناك شروطا مسبقة . ثقافية للتكنولوجيا 

ومن جھة أخرى فان انتشار المعرفة الذي يعد عام� ثقافيا . تحفز إلى التغير التكنولوجي 
ل كثيرا ما ترجع وبالمث... يشجع  التغير ا0جتماعي ، ويجعل ا0جتماعي ، ويجعل بحدوثه 

فليس صحيحا ، أن التقدم التكنولوجي . مقاومة التغير أيضا إلى ظروف اجتماعية وثقافية
وحده ھو العامل ا5ساسي والوحيد المؤثر في التغير ا0جتماعي ، فالعوامل ا�جتماعية و 

ن خ�ل الثقافية قد تؤثر أحيانا بطريقة مباشرة ، و� تحتاج دائما إلى ا0فصاح عن نفسھا م
تلعب أدوار مھمة فيما يتعلق بالتغير ... إن القيم ا�جتماعية و ا5يديولوجيات . التكنولوجيا 

.                               ا0جتماعي واتجاھات الشباب خ�ل العصور المختلفة وبدرجات متفاوتة
  ). 27، 26، ص 2003: سامية الساعاتي( 

ن مراحل العمر تأثرا بالتغيرات ا�جتماعية السريعة، وتعد فترة الشباب أكثر م       
كما إن ھذه التغيرات . التي تطرح اختيارات عديدة فيما يتعلق با�لتزام بالحاضر والمستقبل

تعمل على وضع الشباب في موقع يشعرھم بأن المجتمع الذي ينتمون إليه � يمنحھم التوجيه 
ير البناء المعياري ، وغموض ا5دوار الجديدة ، الم�ئم ل�ختيار السليم ، وذلك نتاج لتغ

وارتفاع معد�ت الحراك ا0جتماعي والجغرافي ، والتحو�ت الني تطرأ على سلطة الكبار 



بعد أن أصبحت خبراتھم غير م�ئمة للمواقف الجديدة ، إلى جانب المكانة التي أصبح 
اظم المكانة التي أصبح يشغلھا يشغلھا الشباب في المجتمع المتغير ، ھذا على الرغم من تع

ومن . الشباب كي يثبتوا ذواتھم ، ويؤكدوا نضجھم ا0جتماعي محدودة بشكل ملحوظ 
ال�فت للنظر أن الشباب ھم أكثر فئات المجتمع تأثرا بنتائج التغيرات ا�جتماعية السريعة، 

لمختلفة ، فھي عادة فھذه التغيرات تخلق تناقضا بين ا5جيال ا. وبخاصة الع�قة بين ا5جيال
ما تمكن وراء الصراعات بين جيل الشباب من جھة وجيل الكبار من جھة أخرى ، الذي 

أو يعارض كل ماھو جديد ،  ضغالبا ما يتجه إلى المحافظة على ا5وضاع القائمة وھو يرف
وربما تفسر لنا ھذه . في حين يشجع جيل الشباب النتائج المصاحبة للتغيرات ا�جتماعية 

لصراعات أيضا ما يعانيه شباب العصر من مشك�ت يشخصھا الكبار على أنھا تعني ا
5ن ا5نماط السلوكية التي تعبر عن ھذه الحا�ت ھي ... ا�نحراف ، ا�غتراب أو الرفض 

  . من مواصفات" مجتمع الكبار " أنماط خارجة عما اصطلح عليه المجتمع، وبخاصة 

  ). 31، 30، ص2003: سامية الساعاتي(                                     

  : الشباب و الغزو الثقافي -5

العربي إلى غزو أجنبي في كل فرع من فروع الثقافة ، التي تنقل يتعرض الشباب    
مدخ�تھا إلى عقولھم فيظھر في سلوكاتھم وأسلوب معيشتھم ، ليس في مرحلة الشباب 

فم�بسھم وكثير من ا5دوات و ا5جھزة التي  .فحسب بل أيضا في المراحل السابقة عليھا 
يستعملونھا في بيوتھم ووسائل اتصالھم ونقلھم ، حتى أدوات كتابتھم و أجھزة تصويرھا و 

تسجيلھا كلھا مصنوعة في الدول ا5جنبية ، وعلى رأسھا الو�يات المتحدة ا5مريكية ، 
فت نظر الشباب العربي، منذ أن يقوى وھذه ظاھرة تل. بريطانيا ، اليابان ، فرنسا ، وألمانيا 

وعيھم ويتأكد إدراكھم ويشتد تمييزھم، حتى إذا بلغوا سن الشباب ودخلوا مرحلته الممتدة 
من بعد الثامنة عشرة، أصبحوا من التأثير بالغزو ا5جنبي المادي، بحيث يصيرون وان لم 

يده المستمر، وجود وينجم عن كثرة الطلب لھا وتزا. يشعروا دعاة �ستخدام مصنوعاته
. التجار الوك�ء الذين يستثمرون أموالھم في استيرادھا وتسويقھا وا0ع�ن عنھا وترويجھا

المستحدثة دورا مھما في جذب الشباب وشد انتباھھم إلى الجديد منھا ، " المودات " وتلعب 
على  والعزوف عما صار قديم الشكل والحجم ، مما أصبح ا�ستمرار على استعماله يدل

ويتدخل ھذا الغزو المادي " . مودته " طبقة � يستطيع دخلھا اقتناء الجديد في طرازه أي 
في عقول الشباب بانتشاره في كل المجا�ت التي ينشط فيھا الشباب، وفي  كل شكل من 

أشكال التجمعات التي ينتمون لھا ويندمجون مع أفرادھا من ا5سرة إلى المدرسة إلى النادي 
إذ فيھا كلھا تستخدم أدوات و أجھزة مستوردة من الدول . امعة إلى مكان العمل إلى الج

صنع في "  ، أو" صنع في الو�يات المتحدة ا5مريكية : " ا5جنبية ومختومة بعبارة 
وتصبح ھذه العبارة من أبرز المدخ�ت الثقافية " ... صنع في اليابان " أو " بريطانيا 



سامية .                   ( لذي ينبھر بالصناعة ا5جنبية المادية في عقول الشباب ا
  ).     58، 57، ص 2003: الساعاتي

لكن أخطر شيء في الغزو ا5جنبي يكمن في الجانب الغير المادي أي المعنوي    
التي تملي على . من الثقافة ، الذي يشمل ا5فكار ، اMراء ، المعتقدات ، المعايير والقيم 

انا من السلوك، إذا تكرر بانتظام أصبح لھم عادات وأعرافا وتقاليد وبدعا الشباب ألو
وھكذا يصبحوا بدون أدنى تفكير أتباعا لھذا الغزو ا5جنبي بصرف ... يتمسكون بھا وبشدة

ويزيد ا5مر خطورة عندما . النظر عما إذا كان متطرف أو ھدام ، منحرف مخرب اباحي 
ر المادي، أي المعنوي قيمة كبيرة بين الشباب ، بحيث يصبح لمدخ�ت الغزو ا5جنبي غي

يصبح مختزنھا بھا والداعي لھا مرموقا بينھم ، يلتفون حوله ويقدرونه و يقلدونه، على حين 
يصبح النافر منھا والمفند لھا والمحذر من شرورھا ، تقليديا محافظا وجامدا متأخرا يبتعد 

.                            ن بالثقافة ا5جنبية غير المادية من فقدوا ھويتھم من الشبان المبھوري هعن
  ). 59، 58، ص 2003: سامية الساعاتي( 

وا5مر الم�حظ أنه � يوجد فرق بين الغزو الثقافي وا�ختراق الثقافي،        
فقد .  فك�ھما يسعى إلى تحقيق نفس الھدف وان اختلفت الوسائل المؤدية لتحقيق ا5ھداف

ت بوادر مرحلة جديدة من ا�ختراق الثقافي الذي يقف وراءه ھذه المرة � مدافع ظھر
ا�ستعمار ، و� أجھزة الدعاية المقاومة للشيوعية ، بل يقف وراءه ذلك التطور الھائل الذي 

عرفته وسائل ا�تصال السمعية البصرية التي أصبحت تغطي جميع أرجاء العالم بواسطة 
  . صناعية ، تخترق جميع البيوت البث عبر ا5قمار ال

  ).   181،182، ص 1994: عابد الجابري (                                       

حركة انتقال ا5فكار ، القيم ، :" وبالتالي ا�ختراق الثقافي أو الغزو الثقافي ھو      
وما يماثلھا في  والعادات الغربية بشكل مكثف وغير مسيطر عليه إلى المجتمعات العربية ،

دول العالم الثالث ، كما يمثل سياسة وإستراتيجية للقصد تدخل في شؤون الغير بقصد التأثير 
  . في ثقافتھم وسلوكياتھم ومعتقداتھم ، تدخ� كليا أو جزئيا بمختلف الوسائل 

  ) . 87، ص  2005: علي محمد الحوات (                                       

إننا ندخل عصراً تنھار فيه كل الثوابت والمعتقدات، فالعالم "ار موران غاد يقول    

ومن ھنا ."بمرحلة من الشك، نحن � نعرف إلى أين نمضي، والمستقبل غير مضمون يمر
 أن الثقافة في خطر، بناء على ا�ستنتاج السوسيولوجي الذي يرى أن ا�ستق�لية التي ندرك

في  لثقافي عن الضرورات ا�قتصادية تواجه اليوم خطراً يھددھااكتسبھا تاريخياً ا0نتاج ا

فالتنوع  .الصميم، وذلك باختراق المنطق التجاري لكل مراحل إنتاج وترويج المواد الثقافية



والقومي، وذلك  الكبير الذي تشھده ھذه المواد مرتبط بتوحيد الطلب على المستويين الوطني
إن . ا5مريكي ھير وتنميطھا على ا5سلوب ا�ستھ�كيعبر السعي إلى توحيد أدوات الجما

سوق الصناعات  تحكم منطق الربح في ا0نتاج الثقافي يعطي المال قوة ورقابة متعاظمة في

ثمة صلة وثيقة .مطلقة الثقافية اليوم، ويعطي الثقافة الجماھيرية المؤمركة سيادة وھيمنة
مجتمع ا0ع�م الشامل على مستوى  تي يكرسھاومھمة بين الثقافة الجماھيرية ا�ستھ�كية ال

 .كوني وفئات الشعب

منذ الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، أن تطور  فقد استطاعت الو�يات المتحدة
، وأصبحت والموسيقىا5حداث، أھمھا السينما والتلفزيون  صناعة ثقافية واسعة موجھة إلى

درة على التصدير الفوري لھذه الصناعة، وقد حاولت الوحيدة القا اليوم القوة ا�قتصادية
المنطق الداخلي لتشكل جماعات الشباب وثقافتھا بالربط بينھا وبين  بعض الدراسات تحليل

ا�جتماعية وإرجاع ظھورھا إلى فشل عمليات التطبيع ا�جتماعي العصري، في  محدداتھا
لحياة، فھذه الجماعات تتكون الشباب الذي ظل يبحث عن طرق أخرى للدخول إلى ا إدماج

ينتمون إلى مختلف الطبقات ا�جتماعية يمارسون العنف لمواجھة المجتمع،  من أفراد
الروك وتعبيرات ثقافية مختلفة كالوشم واستعمال  ىميول ثقافية خاصة كموسيق وتجمع بينھم

 .وارتداء لباس مميز لغة خاصة

المجتمع وليس  ع�قة قطعية معإن ثقافة ھذه المجموعات الشابة ھي في ا5ساس 

تطوير وصياغة  إن استخدام الشباب 5نماط ثقافية خاصة ھو سعي إلى.جسرعبور إليه
ا�جتماعية التي  مجموعة معايير تمنح الشباب قوة �كتساب المھارات والخبرات والتجارب

باء والكبار من إليھم جيل اM يتعذر اكتسابھا من خ�ل المعايير الثقافية العامة التي ينقلھا

 .أعضاء المجتمع عموماً 

إلى أن الشباب يخلق لنفسه نظاماً "الفرنسي جورج بالندييه  العالم  وفي ھذا السياق يشير

ومن ھنا نرى أن ."إلى الضغوط والمتطلبات ا�جتماعية الحالية ثقافياً خاصاً يستجيب أكثر
ار وثقافة الخارج، وھي ثقافة ثقافات، ثقافة الداخل وھي ثقافة الكب العائلة تعيش صراع
الثقافة التي تقدم للشباب بوساطة السوق ا�ستھ�كية أو المؤسسات  الشباب، وإلى جانب

وينطبق . يمكن أن نرى ثقافة يبدعھا الشباب نفسه في سياق حركته الخاصة الثقافية، فإنه
ثر ا�نتفاضة حركات الشباب التي تطالب بتأكيد ذاتھا، مثل حركة الطلبة إ ھذا على بعض

كما يمكن أن نلمس أيضاً جانب . في فرنسا على وجه الخصوص 1968 الط�بية عام
الذي " أدب الشباب"حركة الشباب عموماً انط�قاً مما درجت تسميته  ا0بداع للثقافة في

رد فعل على النظام ا�جتماعي السياسي، ورد فعل : مستويات ث�ثة يتضمن رد فعل على
على وجه العموم، ورد فعل على مؤسسات النظام الثقافي على وجه  قافيعلى النظام الث

وفي ھذا الصدد .   يلعب ا0ع�م دوراً كبيراً في تشكيل ثقافة الشباب وبالتالي.الخصوص
يقول عابد الجابري لقد كانت إستراتيجية ا�ستعمار ا5وروبي منذ العھود ا5ولى من القرن 



". إخضاع ا5بدان ... يجب إخضاع النفوس بعد : " بدأ الماضي تقوم في كل مكان على م
إخضاع ا5بدان يتم بالمدفع ، أما إخضاع النفوس فس�حه التعليم والثقافة ، ولم يكن من 

        عالممكن في ذلك الوقت الدخول في عملية إخضاع النفوس دون المرور أو� بمرحلة المدف
إ� بعد احت�ل ا5رض شبرا شبرا ، وا0مساك لم يكن ا�تصال ممكنا )إخضاع ا5بدان ( 

بالسكان قھرا لتبليغ الرسالة إليھم ، إما السوق أو في المدارس ، نعم لقد سبق ا0ستشراق 
المدفع ومعه البعثات التبشيرية وغيرھا ، لكن مھمته لم تكن تتجاوز ا�ستكشاف لتمھيد 

ل المباشر و الواسع الذي يمھد له الطريق للمدفع ، أما إخضاع النفوس فھو يستلزم ا�تصا
ممكن وإخضاع النفوس عن بعد من " مدفع " فا�تصال من دون  مالمدفع ويحميه ، أما اليو

مسافة بعيدة أصبح أمرا ميسورا جدا ، بفضل التقدم الھائل في وسائل ا�تصال السمعية 
شرطا في إخضاع لم يعد إخضاع ا5بدان : " البصرية ، وإذا فلقد انقلب الوضع انق�با 

لقد عرق القدماء من " . النفوس ، بل انعكست غدا إخضاع النفوس طريقا 0خضاع ا5بدان 
( وإذا فإخضاع النفس يستتبع حتما إخضاع آلتھا " آلة تحركھا النفس :" الف�سفة البدن 

ر تلك ھي حقيقة ا�ختراق الثقافي في العص:" وينھي عابد الجابري تحليله بالقول ) البدن 
  " . الراھن ، وذلك ھو ھدفه 

  )  . 191، 190، ص 1994: عابد الجابري (                                    
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كلما تطورت المجتمعات الحديثة تزايدت العوامل التي تشكل تحديات عنيفة      
ض الباحث اھمھا في  واستعر ،تفكير وسلوكهتواجه الشباب العربي وا�س�مي وتؤثر على 

  : اMتي 

  : الغزو الفكري و التكنولوجي  -1

رغم انحسار ا�ستعمار العسكري و السياسي العربي عند العالم العربي      
ا� ان الغزو الفكري الثقافي الذي بدأمع بداية ذلك ا�ستعمار �يزال ،وا�س�مي  

ن أا�جتماعية و ا�خ�قية، حتى ،الفكرية ،القيم الثقافية  في تبديل المبادئ وتغير،مستمرا
الناظر الى المجتمعات العربية وا�س�مية يجدھا مختلفة تماما عن المجتمعات العربية 

وجد ھذا الغزو سلبية وحيرة دائبة في نفوس الشباب أوقد  ،وا�س�مية قبل قرنين من الزمان
     ..  "العلمانية"سھا أالتحديات التي تواجه وعلى ر مما سيلزمه التعمق في دينه و مواجھة،

                                 ) www.annaba.org(http//                                 



على نشر وتكريس جملة أوھام، ھي نفسھا ما عبر  يقوم  ا�ختراقفالغزو الثقافي أو 
، "مكونات الثقافة ا0ع�مية الجماھيرية في الو�يات المتحدة ا5ميركية"ه كاتب أميركي بـعن

وھم الفردية، وھم الخيار الشخصي، وھم الحياد، : وقد حصرھا في ا5وھام الخمسة التالية
وإذا نحن أردنا أن . وھم الطبيعة البشرية التي � تتغير، وھم غياب الصراع ا�جتماعي

الثقافة ا0ع�مية "ارة واحدة مضمون ھذه ا5وھام الخمسة، أمكن القول إن نوجز في عب
، وھي إيديولوجيا "الفردية المستسلمة"ھذه، تكرس إيديولوجيا " الجماھيرية ا5ميركية

دية والجمعوية     والوطنية تضرب في الصميم الھوية الثقافية بمستوياتھا الث�ثة، الفر
أي اعتقاد المرء في أن حقيقة وجوده محصورة في فرديته وأن ، "وھم الفردية"إن .القومية

كل ما عداه أجنبي عنه � يعنيه، إنما يعمل على تخريب وتمزيق الرابطة الجماعية التي 
تجعل الفرد يعي أن وجوده إنما يكمن في كونه عضوا في جماعة وفي طبقة وأمة، وبالتالي 

ية الجمعوية والطبقية والوطنية القومية، وكل فوھم الفردية ھذا إنما يھدف إلى إلغاء الھو
وھم "أما .ھو وحده الموجود - بل العولمي– "العالمي"إطار جماعي آخر، ليبقى ا0طار 

إنه، باسم الحرية، يكرس النزعة . فواضح أنه يرتبط با5ول ويكمله" الخيار الشخصي
عي الطبقي أو ا5نانية ويعمل على طمس الروح الجماعية سواء كانت على صورة الو

ليدفع با5مور خطوة أخرى في " وھم الحياد"ويأتي . عي القومي أو الشعور ا0نسانيالو
، وكل الناس "محايد"فما دام الفرد وحده الموجود، وما دام حرا مختارا فھو : ا�تجاه نفسه

وھكذا تعمل ھذه ا0يديولوجيا من . أو يجب أن يكونوا كذلك" محايدون"وا5شياء إزاءه 
وأما الوھم ..على تكريس التحلل من كل التزام أو ارتباط بأية قضية" وھم الحياد"�ل خ

، فواضح أنه يرمي إلى صرف "ا�عتقاد في الطبيعة البشرية التي � تتغير"الرابع وھو 
النظر عن رؤية الفوارق بين ا5غنياء والفقراء، بين البيض والسود، بين المستغلين وبين 

بوصفھا أمورا طبيعية كالفوارق  -أعني تلك الفوارق-تغ�ل، وقبولھا من ھم ضحايا ا�س
كما يقولون، الھدف من " أنثروبولوجية"بين الليل والنھار والصيف والشتاء، فوارق 

ويأتي الوھم الخامس صريحا . ح المقاومة في الفرد والجماعةترسيخھا في العقول شل رو
ھو التتويج الصريح " الصراع ا�جتماعي ا�عتقاد في غياب"إن : في منطوقه ومفھومه

ا�ستس�م للجھات  -إذا قبلناه وسلمنا به-غياب الصراع ا�جتماعي معناه : لRوھام السابقة
مع " التطبيع"وبعبارة أخرى . وغيرھا من أدوات العولمةة، من شركات ووكا�ت المستغل

لھدف ا5ول وا5خير الھيمنة، وا�ستس�م لعملية ا�ستتباع الحضاري الذي يشكل ا
ومع التطبيع مع الھيمنة وا�ستس�م لعملية ا�ستتباع الحضاري يأتي فقدان الشعور .للعولمة

إن مشروع . با�نتماء لوطن أو أمة أو دولة، وبالتالي إفراغ الھوية الثقافية من كل محتوى
شبكات العالمية، إنه عالم المؤسسات وال. العولمة ھو عالم بدون دولة، بدون أمة، بدون وطن

وھم المستھلكون للسلع والصور " المفعول فيھم"، وھم المسيرون، و"الفاعلين"عالم 
فھو الفضاء " وطنھم"أما . والحركات والسكنات التي تفرض عليھم" المعلومات"و



 - يسيطر ويوجه–الذي تصنعه شبكات ا�تصال، الفضاء الذي يحتوي " المعلوماتي"
  .افةا�قتصاد والسياسة والثق

                                  ) WWW.MOKARBAT.COM.(  

             

فالشباب ھم منبع التغير و المبادرة والتجديد ھم اكثر شرائح المجتمع حيوية و      
جية التي يمر بھا التكنولووا�قتصادية ،قدرة على العمل واستجابة للتحو�ت ا�جتماعية 

بل ،فاق المستقبل آمه وھم المسؤلون عن نقل مجتمعھم الى 5الشباب ھم عصب ا. المجتمع 
ھم الجيل الذي يحدد قدرة المجتمع وتطوره وتقدمه وتدلنا التجارب التارخية على ان قدرة 

نحو المجتمع وحيوتيه و تقدمه انما تقاس بحيوية جيل الشباب و قدرته على تجاوز الحدود 
المجتمعات أن الحقيقة  و. مما يؤكد مكانة الشباب في بناء المجتمع المعاصر ،افاق جديدة

العربية بصفة خاصة ھبت عليھا رياح التغير التي اختفت تماما عن المعيار الطبيعي 
ن الثورة أا� ،كانت التطورات العلمية التكنولوجية تحدت مرة كل عدة اجيال  ،للتطور

ن تحدث التطور مرات كثيرة في الجيل أي واجھت مجتمع اليوم كفيلة بالتكنولوجية الت
جيال في المجتمع الواحد مما يولد ھوة ثقافية الى جانب اتساع المسافة والفوارق بين ا5

  .)09، 2005منال عبد المنعم جاد O، (                      .الواحد 

                                                             : تغير نظم التعليم -2    

 ،بابھاشتشكل ازدواجية نظم التعليم في بعص الب�د العربية و ا�س�مية معاناة ل     
  :لھما ار سلمان تعليمان غير مرتبطين أووجد ا�ستعمأحيث 

و ثانيھما تعليم ديني في المعاھد .الثروة والنفوذ ،مدارس حديثة توصل الى المناصب 
كما ان نظام ا�نبعاث من الدول العربية و  ،دينية و الكتاتيب �يوصل الى شيء من ذلكال

ثرين بالحضارة أمعات في العرب خرج بعص المتاا�س�مية الى المعاھد العلمية و الج
و يتولى ھؤو�ء المناصب الھامة فيوجھون  .فكارھم و عاد اتھم،أخ�قھم أريبة في غال

ھداف أربية بين الشباب العرب و المسلمين غو بذلك تحقق الثقافة ال .ربياغمواطنيھم توجيھا 
  .الغربي  الغزو الفكري

                        )WWW.orge 02.11.2010 (   

  : ھجرة الشباب العربي -3



النمو الديموغرافي : ترجع ظاھرة ھجرة الشباب العربي إلى عوامل عديدة منھا
عربي من جانب والركود ا�قتصادي، وسوء ا5وضاع السريع الذي يشھده العالم ال

ا�جتماعية والسياسية من جانب آخر، إضافة إلى نقص ا0مكانات، وتخلف النظام التعليمي 
وعدم مواكبته لمتطلبات سوق العمل حتى أصبحت ا5عداد الھائلة من خريجي الجامعات في 

  ).www.aljamaa.com(                   . عداد صفوف العاطلين عن العمل

  : وسائل ا ع�م -4

التحدي ا0ع�مي يعد من أكثر التحديات خطورة على الشباب، حيث تكمن خطورة 
وھم فئة الشباب الذين لم تكتمل ،ھذا التحدي في ما يتعرض له المتلقي للبرامج المختلفة 

الموارد ا0خبارية لديھم بعد المقومات المھارية والمعرفية لتحليل وانتقاء الفكر والثقافة و
وما يحمل المضمون الثقافي من  ،التي تبثھا وسائل ا�تصال الجماھيري المرئي والمسموع

  . رموز تؤثر في العملية الثقافية والتعليمية

ولRسف فإن وسائل إع�منا العربية، وخاصة القنوات الفضائية، �تزال تغزو 
وإغراق المشاھد با0ع�نات، أو  البيوت ببرامج سيئة تعتمد ھز ا5رداف وا5كتاف،

بالبرامج وا5ف�م المستوردة أو المقلدة، فض� عن برامج التسلية والمسابقات واستھ�ك 
الوقت، والتي � ھم لھا سوى استدراج المشاھد للمزيد من ا�ستھ�ك عبر ا0ع�نات 

الغزو بشكل أو  التجارية أو تسطيح مستواه ا5خ�قي والفكري، لتكون بذلك شريكة في ھذا
  ).www.aljamaa.com(                                         .بآخر

  

  : غياب الديمقراطية الحقيقية في المجتمعات العربية  -5

ومن العوامل المھمة التي أحدثت ھذه التحو�ت في صفوف الشباب ھو ما      
سياسية، وديمقراطية من جانب، وھيمنة ا5نظمة ا�ستبدادية الحاكمة وما  يحدث من تغيرات

أحدثته من فقدان الثقة والتمزق من جانب آخر، فقد لعبت دورا بارزا في تشتيت عقلية 
الشباب العربي والقضاء على ھويته الثقافية ا0س�مية بعدم قدرتھا على مساعدة الشباب في 

إضافة إلى أنھا عملت الوسع لتوفير فضاءات التفسخ الخلقي،  اكتشاف قدراتھم واھتماماتھم
  .و العمل لتكون الم�ذ لقضاء أوقات الفراغ ونسيان ھموم الدراسة

                                      )www.Aljamaa.com.(  

 



 : الدراسة الميدانية : الفصل الرابع 

  : مجا�ت الدراسة  -1

   :المجال المكاني و الزماني – 1-1

لجامعات وھي احدى أھم ا –بسكرة  - أجريت ھذه الدراسة بجامعة محمد خيضر   
حوالي كيلومترين عن وسط المدينة بسكرة على الطريق المؤدي الجزائرية ، تقع على بعد 

  :محمد خيضر بسكرة بالمعاھد الوطنية اMتية سيدي عقبة ، أِنشات جامعة  لى مدينةإ

معھد الھندسة  - ) . 1984-08-18: المؤرخ في 84-254: المرسوم رقم ( معھد الري  -    
  ) 01984-08-05: المؤرخ في  84-253المرسوم التنفيذي رقم ( المعمارية 

: المؤرخ في  86 -169المرسوم التنفيذي رقم (  1986معھد الكھرباء التقنية في عام  -   
18 - 08 - 1986. (  

: المؤرخ في  92 - 295: لمرسوم رقملى مركز جامعي بمقتضى اتحولت ھذه المعاھد إ   
تحول المركز .1998 -07 -07: المؤرخ في  98-219وبصدور المرسوم رقم  07- 07

جامعة تضم ث�ث كليات وسبعة أقسام كما تم اضافة كلية رابعة بعد ذلك ، الجامعي ال
، أصبحت الجامعة مشكلة  2009- 02-17: المؤرخ في 90- 09: ى المرسوم رقم وبمقتض

  .قسما تضم مختلف الميادين والتخصصات ) 31(كليات وواحدة وث�ثين ) 06(من ست 

بمقتضى  –بسكرة  –وأنشئت كلية العلوم ا0نسانية وا0جتماعية بجامعة محمد خيضر  
فبراير  17المافق ل 1430صفر عام  21المؤرخ في  90 -09المرسوم التنفيذي رقم 

 1419ربيع ا5ول عام  13المؤرخ في  219 -98يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  2009
ومقر الكلية  –بسكرة  –المتضمن انشاء جامعة محمد خيضر  1998يوليو  07الموافق ل 

  .القطب الجامعي شتمة 

 )2010 -12-07 BISKRA -WWW. UNIV(  

 26لى سبتمبر إ 26الميدانية كانت من  أما الفترة الزمنية التي أجريت فيھا الدراسة     
  .أشھر كاملة للدراسة الميدانية 03 ى، بمعنديسمبر

    

  :مجتمع البحث: ويشتمل على تحديد :المجال البشري -1-2

يعد تحديد  مجتمع الدراسة أو مجتمع البحث الخطوة المھمة من بين خطوات البحث     
العلمي، حيث يتطلب من الباحث أن يحدد المجتمع الذي يود اجراء الدراسة عليه ، وھذا له 



قة بالتحديد المكاني والزماني للبحث ، لذلك فان حصر مجتمع البحث أمر مھم ، ويعزى ع�
  : ذلك لRسباب التالية 

يسھل على الباحث القيام بدراسته بشكل دون التخبط في اختيار أفراد أو جماعات �  -   
  تخضع 

  .لمواصفات البحث المطروح 

  .ى الدقة يؤدي الى فشل الدراسة ن عدم تحديد مجتمع الدراسة بشكل يقترب الإ -   

الباحث تحديد العينة ن عدم تحديد عناصر مجتمع الدراسة ومواصفاته يصعب على إ -   
، 260، ص 2006: نبيل أحمد عبد الھادي (   .                              التي تمثله 

261.(  

ا5صلي الذي تنبعث ستنتاجات سليمة عن المجتمع فإن ھدف كل باحث ھو التوصل إلى إ    
  .ختيار فئة ممثلة لھذا المجتمع تمثي� صحيحا منه المشكلة ، ويتم ذلك عن طريق إ

  ).139، ص 2007: كامل محمد المغربي(                                             

ويعرف مجتمع البحث على أنه جميع مفردات أو وحدات التي تتوفر فيھا الخصائص      
  ) .127، ص  2009: علي غربي (              .                 دراستھا المطلوب

عتبار مجتمع البحث بالنسبة لھذه الدراسة ھو الشباب الجامعي بجامعة محمد إ يمكن     
حيث بلغ المسجلين ھذا .خيضر بسكرة وخصوصا قسم العلوم ا0نسانية ، وقسم الترجمة 

 بنسبة ، وقسم الترجمة% بنسبة 697نسانية سنة أولى بقسم العلوم ا0 2011/ 2010العام 
.%  

وقد تم اختيارنا ھذا على أساس الخصائص المعروفة لمجتمع ھذه الدراسة ، كونه يتميز      
  .....السن ، المستوى ا0جتماعي ، المستوى الثقافي : بقدر كبير من التجانس من حيث 

م وا0تصال ، ھذا ان دل فانما يدل على فقسم العلوم ا0نسانية يوجد به تخصص ا0ع�  
و المسجلين الجدد حسب دراسة استط�عية . حديثةدراسة وسائل ا0تصال وتكنولوجياته ال

توجھھم في السنوات المقبلة يكون ضمن تخصص ا0ع�م وا0تصال ، وبالتالي % 50نسبة 
ارھم طلبة جدد اضافة ، باعتب.لديھم خبرة على أھم المفاھيم والمصطلحات ا0ع�مية 

وابتھاجھم بالعالم الجامعي نجدھم يظھرون بأبھى الحلل الجمالية للذكور وا0ناث معا ، 
الى غير ذلك ...سواءا من ناحية ا5لبسة الرجالية أو النسائية من حقائب يد ،الى عطور ، 

  .من ا5نماط ا0ستھ�كية 

با5فكار الغربية ، سواءا من ناحية أما قسم الترجمة تم اختياره على أساس تأثير الطلبة     
دراسة الحضارت وما تحتويه من أفكار ، اضافة لما يحمله مصطلح الترجمة من د��ت 



في حد ذاته ، يدفعھم الى التطبع ببعض خصائص وسمات المجتمع الغربي التي تظھر جليا 
لفكر الغربي من طريق استھ�كھم وأنماطھم وسلوكياتھم المختلفة المستمدة من تأثيرات ا

  .التي تبعث كرسائل استھ�كية ثقافية جماھيرية عبر وسائل ا0تصال الحديثة 

  : عينة الدراسة -2

عينة ھي جزء من مجتمع الدراسة التي تجمع منه البيانات الميدانية، وھي تعتبر ال   
جزءا من الكل بمعنى أنه تؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع على أن تكون ممثلة لمجتمع 

فالعينة إذن ھي جزء معين أو نسبة معينة من أفراد المجتمع ا5صلي ثم تعمم . حثالب
، ص 2007: رشيد زرواتي (               .            نتائج الدراسة على المجتمع كله

334    . ( 

لذلك يشترط فيھا أن تعكس خصائص المجتمع ، وقد تم ا�عتماد على عينة من         
 بجامعة محمد خيضر بسكرة ، قسمي العلوم ا0نسانية والترجمة ، بنسبة  الشباب الجامعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  :  أدوات الدراسة-3

   :الم�حظة – 3-1

يعتمد الباحث في مرحلة جمع البيانات على مجموعة من ا5دوات والتقنيات المساعدة          
ھم جابة على أا0 للحصول على معلومات و بيانات ضرورية تخدم موضوع الدراسة، بمعنى

ستبيان مع ا�ستعانة بالم�حظة عتماد بصفة أساسية على ا0تساؤ�تھا ومن أجل ذلك يتم ا0



ستبيان و لى التحليل الكيفي 5ھم اجابات ا0بدون مشاركة، والمقاب�ت الحرة، لكي تساعدانا ع
  : اMن سنتطرق اھذه الوسائل مع الشرح والتفصيل بداية ب

ى الوسائل المھمة في جمع البيانات وھناك قول شائع بأن العلم يبدأ حدھي إ         
نساني ھمية ھذه الوسيلة في الدراسات ا0جتماعية، التي تتعلق بالسلوك ا0بالم�حظة، وتبرز أ

، 2007كامل محمد المغربي، (                                      . ومواقف الحياة الواقعية
  ).130ص 

تيلي دو كيستبيان، وفعل الم�حظة كما يقول م إستخدامھا كأداة مساعدة ومكملة لSوقد ت     
رادي والذكاء، موجه لھدف نھائي ومنظم ينصب حول موضوع ھو مسار يدمج ا�نتباه ا " 

                                      ". محدد، وذلك بغرض جمع المعلومات ال�زمة

  ). 47، ص 2009بوبكر جيملي، (                                                                     

ت التي � يمكن والھدف المرجو من ھذه ا5داة أو التقنية ھو التوصل لمجموعة من المعطيا   
بالشباب، كأھم  ستبيان و المتعلقة خصوصا ببعض المظاھر الخاصةالحصول عليھا با0

عتبار أن الجانب ى الشباب والشابات الجامعيات، وبإم ا5لبسة لدالقصات الخاصة بالشعر، أھ
�حظة ھذا الوسط خاصة في فترة ، حاولنا م  –بسكرة  –ة محمد خيضرتم في جامع الميداني

الدخول الجامعي يدخل جل الطلبة بألبسة جديدة فاخرة مثيرة، أيضا خ�ل فترة العيد، 
ا، فم�حظتي مست القصات و أھمھا العيد معً  تزامن الدخول الجامعي و خصوصا ھذا العام

émou   بالنسبة للشابات وmarins  بالنسبة للشباب وأخرى تدعى franchiskou 
، اضافة الى ألبستھم المتعلقة بآخر  gelفرانشيسكو التي تستھلك نسبة كبيرة من مادة الجال  

  .ما أفرزته سوق الموضة

  :المقابلة -3-2

بين الباحث و المبحوث، فھي وسيلة يلتقي بفضلھا الباحث و المبحوث ھي التفاعل المباشر    
ويتباد� الحوار والتفاعل اللفظي، و بذلك يتحصل الباحث على المعلومات و البيانات المتعلقة 

  ). 247، ص2007رشيد زرواتي، (                 .                           بالبحث

ستخدام المقابلة لتدعيم الدراسة، ولقد أجريت ا0ستبيان لجأنا 50داتي الم�حظة و وتكملة    
  :مقاب�ت حرة مع بعض الطلبة من خ�ل المحاور ا5ساسية للدراسة الميدانية مث� 

مرحلة الشباب ماذا تعني لكم ؟ القنوات الفضائية ودورھا في التوجه الشبابي، التحاور على 
لباس الرياضي المفضل، ع�نية المفضلة، المضات ا0المفضلة، كما ناقشنا الو أھم البرامج
تقبل ، فأغلبيتھم متفائلين، جتماعية التي يعاني منھا الشباب وأخيرا نظرتھم للمسالمشاكل ا0

يجابيين رغم المشاكل والصعوبات التي يعيشونھا وا5حداث التي مرت بھا الجزائر، وجد إ
تفاءلوا  "طلبة عندھم جملة مشتركة ھي فھذا يدل على وعيھم بوضعية ب�دھم، ومعظم ال

  ".خيرا تجدوه 



  :ستبيانا  -3-3

في اللغة طلب ا0بانة وا0يضاح، فھو إذن محاولة  questionnaire ستبيان ا0      
في  وحتى( نجليزية وا0ستبيان في اللغة ا0. 0ستيضاح جوانب في السلوك وا0تجاھات والقيم

ستبيان يعرف على أنه كشف ، ولذلك فإن اquestion0ؤال ، مشتق من صيغة الس)الفرنسية 
أسئلة، أو صحيفة أسئلة أو مجموعة من العبارات تستوضح بعض الجوانب من السلوك أو 

ستبيان جمع مادة التوجھات المعيارية، ويستھدف ا0 الخصائص ا�جتماعية، النفسية أو
، 2009بوبكر الجميلي، (                                             . تتصف بأنھا واسعة النطاق

  ). 45ص 

و ھي ا5داة ا5ساسية في ھذه الدراسة، وھذا لطبيعة الموصوع المثار، المتمثل في دور     
ھي دراسة 5ھم القيم ستھ�ك لدى الشباب الجامعي، فقافة الجماھيرية في تحديد نمط ا0الث

5داة توفر لنا معطيات وبيانات كمية وكيفية، ستھ�كية بين الشباب، فھذھذ اوالمظاھر ا0
فرزھا في جداول مركبة، والتحليل حصائية التي تم عد الكمي المتمثل في المعطيات ا0فالب

ستبيان ھي ا5كثر وعليه أداة ا0. لدى ھذه الدراسة ھذه البيانات يكون البعد الكيفي قد توفرل
بسكرة  –ثين ھم طلبة جامعة محمد خيضر موائمة وم�ئمة للموضوع، على أساس فئة المبحو

ية، وتكييف محاوره ستمولوجبو بالتالي يسھل مھمة تطبيقه دون أية عوائق أو صعوبات ا –
ي، فھم فئة لديھا مؤھ�ت علمية وإستعدادات ثقافية طارھم وسياقھم الثقافوأسئلته وفق 0

ير عن آرائھم وتوجھاتھم ضافة أن ھذا الموضوع يساعدھم على التعبتساعدھم على ا0جابة،إ
ة ستبيان ھذه الدراسة بمجموعوقد مر إ.ھم أكثر من أية فئة أخرىالشبابية، فالموضوع يمس

ستبيان أكثر م�ئمة  للشباب وبالتالي الحصول على من المراحل حتى تم التوصل الى إ
  :معلومات، وھذه المراحل ھي 

  .بناءا على ا5سئلة الدراسةكانت ھذه المرحلة : مرحلة الصياغة ا&ولية  -3-3-1

ستبيان ا5ولي على عدد من تمت ھذه المرحلة من خ�ل عرض ا0: مرحلة التحكيم  -3-3-2
علم ا�جتماع، وأستاذة من قسم ا0ع�م أساتذة و ھم أستاذين من قسم  03ا5ساتذة، بلغ عددھم 

، حتى تكون "ل تصاجتماع ا0علم ا0" تصال ، وبالتالي جمع بين التخصص العلمي وا0
تصالية، وھم أساتذة جامعيين لديھم خبرة اسة من الناحية السوسيولوجية وا0النظرة شاملة للدر

وباع طويل في مجال البحث العلمي، وتم ھذا ا5مر بعد معرفتھم بعنوان الدراسة و أھم 
  :تساؤ�ته و مفاھيمه، و فد أجريت تعدي�ت بسيطة على النسخة ا5ولية من خ�ل

ة الشباب الجامعي   حذف الحالة المدنية من البيانات الشخصية على أساس أن أغلبيأو�
ا صالية وأكثرھا تأثيرصغير في العمر أغلبيتھم عزاب، إضافة  إلى حذف سؤال الوسائل ا0ت

نترنت وأخرى تذكر، على أساس في الشباب و ھي التلفزيون ، ا0ذاعة ، الجرائد ،السينما، ا0
ملة لكل ھذه الوسائل والتدقيق في كل وسيلة سيكون على  حساب الدراسة ككل أن الدراسة شا

ستنتاج الوسيلة المؤثرة في الشباب عن طريق بإوھي ستكون كتحصيل حاصل في ا5خير، 
نوع الثقافة والقناة المفضلة والبرنامج المفضل، والتعديل ا5خير الذي أجريته كان تحويل 

  : الى اللغة العربيةالمفردات من اللغة الفرنسية 



 Sms  رة ،لى   رسائل قصيإ E-mail lيد ا0لكتروني لى البرإ_    Portable  لى  إ
  .الھاتف النقال

  :مرحلة التجريب -3-3-3

محكمين، على مجموعة من الشباب بلغ  03ستبيان بعد مروره  على تم تجريب ا0     
غيير أي سؤال أ و ه الفئة، ولم يتم تستبيان مع ھذ0، حيث أوضح لنا مدى توافق ا10عددھم 

ستبيان بشكل معمق المرحلتين السابقتين قد خدمت ا0 نما يدل على أنأي عبارة، ھذا إن دل فإ
  .ودقيق

  :مرحلة التطبيق -3-3-4

  :سؤا� موزعا على ث�ث محاور وھي كاMتي  23ستبيان تضمن ا0

  .والتخصص العلمي محور البيانات الشخصية، المتضمنة السن والجنس -أو�

محور الثقافة و الشباب، الذي يحتوي على طبيعة مفھوم الثقافة لدى الشباب، ونوع  -ثانيا
  ... .الثقافة المؤثرة فيھم، طبيعة مرحلة الشباب، القنوات المفضلة لديھم

ديھم، ھل ستھ�ك من خ�ل أھم البرامج المفضلة لتمحور حول الشباب وأنماط ا0 -ثالثا
ع�نية، أھم المشروبات وا5كل وطبيعة اللباس لھذه الفئة الشبانية، كما ومضات ا0يفضلون ال

 .تطرقنا الى أھم ا5غاني المفضلة لديھم والمنتشرة بينھم

 

  :سيرھامراحل تبويب البيانات وتف -4

 : البيانات الشخصية) المحور ا&ول ( يوضح سن الشباب الجامعي )  01( جدول رقم 

  
التخصص 

  العلمي

  

 السن

 المجموع )50(علوم انسانية  )50(الترجمة 
 % ت % ت % ت

18  - 20 26 52% 20 40% 46 46% 
21  -23 23 46  % 20 40% 43 43% 
24– 26 01 2% 10 20% 11 11% 

 %100 100 %50 50 %50 50المجموع 



 الكلي

    

  ) 04( شكل رقم             )                                                      03(شكل رقم 

من خ�ل  –بسكرة  –سن الشباب في جامعة محمد خيضر )  01( يوضح الجدول رقم    
  :قسمي الترجمة والعلوم السياسية ، الذي يتراوح ما بين 

 20 – 18: للذين تتراوح أعمارھم ما بين  %46سنة، حيث بلغت نسبة  26 – 18سن 
للذين بلغوا سن ما  % 11سنة ، أما نسبة 23 –21:ينللذين سنھم ما ب % 43سنة، ونسبة 

  .سنة 26 – 24بين 

ما نHحظه من ھذه المعطيات اLحصائية الديمغرافية أنه جيل جديد وفتي في بداية مشواره 
 .الجامعي

 

 

  

  :–بسكرة  –يوضح جنس الشباب في جامعة محمد خيضر )  02( جدول رقم 

  المجموع الكلي        
التخصص   الجنس

  ميالعل
النسبة   التكرار

  المئوية
 %  ت

  69  100/  69  %70  50/  35  علوم إنسانية  إناث
  %68  50/  34  ترجمة

  31  100/  31  % 30   50/  15  علوم إنسانية  ذكور
  %32  50/  16  ترجمة

  

  

  

  

  



  

 (  ) شكل رقم ( )                                              شكل رقم               

                                                      

 

  

 

 

 

 (  ) شكل رقم ( )                                              شكل رقم               

جنس الشباب الجامعي بقسمي الترجمة )  02( توضح المعطيات الواردة في الجدول رقم   
مبحوثة من 35ل % 69أغلب المبحوثين كانوا من اLناث بنسبة والعلوم اLنسانية، نستنتج أن 

  . مبحوثة من الترجمة 34العلوم اLنسانية، و

 16مبحوثا بالعلوم اLنسانية، و 15من إجمالي العينة، مثلت  % 31أما نسبة الذكور بلغت  
  .مبحوثا بالترجمة

ات التعليمية بأطوارھا ھذه النتيجة متوقعة ومنتظرة، >نه الغالب اlن في جميع المؤسس
المختلفة ھم من نوع اLناث أكثر من الذكور، فالبنات أكثر ميH للدراسة من البنين، يحاولون 

إثبات وجودھم من خHل الحيازة على أرفع الشھادات والدرجات في المجتمع، أما الذكور 
ال الدراسي تجدھم يحبذون التوجه للحياة العملية بدI من الدراسية، وحتى إن كانوا في المج

في نفس الوقت ضمن المجال واLطار العملي بمختلف أشكاله، وھذا ا>مر ايجابي بتحمله 
  . لالمسؤولية منذ البداية، لكي يكون أكثر إيجابية إذا دمج بين الدراسة والعم

  :يوضح التخصص العلمي)  03( جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  التخصص
  %50  50  علوم إنسانية

  %50  50  ترجمة
  %100  100  المجموع الكلي

11% 

43% 

46% 



  

  

  

  

  

  

  ) 08( شكل رقم                                                      )    07(  شكل رقم       

  

الذي يوضح التخصص العلمي لھذه العينة،  –)  03( رقم  –ما نستخلصه من الجدول أعHه 
من إجمالي العينة للترجمة، وھي عينة % 50وللعلوم اLنسانية، % 50حيث تمثل نسبة 

عشوائية من جامعة محمد خيضر بسكرة، تھدف لدراسة أھم القيم اIستھHكية من الثقافة 
  . الجماھيرية

  )05( جدول رقم

  

  
 ثقافة دينية ثقافة اجتماعية ثقافة سياسية ثقافة اقتصادية ثقافة رياضية

ثقافة >جل 
 الثقافة

 التخصص
عدد 

 الطلبة
 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 14 7 14 7 40 20 10 5 2 1 20 10 50 إنسانية,ع

 22 11 14 7 26 13 4 2 6 3 28 14 50 ترجمة 

 18 18 14 14 33 33 7 7 4 4 24 24 100 المجموع

  



  

  

  

  

  

  

      ) ( شكل رقم               

  

  

    

  

  

  

  

 

                       ( )                         شكل رقم               

الثقافة ا5كثر تأثيرا في الشباب الجامعي ھي الثقافة )  05( ما نستخلصه من الجدول  رقم 
 26لطلبة العلوم ا0نسانية و  % 40من إجمالي العينة ، من خ�ل  % 33ا�جتماعية بنسبة 

ام، وكما ھو جلي لطلبة الترجمة، فھذا النوع من الثقافة يھتم بالحياة المجتمعية بشكل ع %
أن من وظائف الثقافة، وظيفة اجتماعية تعمل على توحيد أفراد المجتمع بقيمھم ومعتقداتھم، 

النوع . ، ليتشكل عالم أخ�قي ورمزي يشترك فيه كل المجتمع بمواضيعه المختلفة... لغتھم،
تھم ، ھذا راجع �ھتماما% 24الثاني المؤثر في الشباب ھو الثقافة الرياضية بنسبة 

الرياضية كمناقشة أھم المباريات العالمية والوطنية المحلية، بعد متابعتھا في أي قناة من 
" بكل روح رياضية " القنوات الرياضية المتنوعة مث� قناة الجزيرة الرياضية وبرنامج 

  .مصطفى ا&غالـأو صدى الم�عب    حفيظ دراجيللصحفي الكبير 



الثقافة 5جل " سواء كان رياضي أو اجتماعي، فالتثقف و ا5مر � يقتصر على نوع معين 
فھذا النمط في الثقافة يجعلھم  % 18في كل المجا�ت ضمن محور اھتمامھم بنسبة " الثقافة 

، % 14م تأتي الثقافة الدينية بنسبة "جابية منتجة متكاملة الجوانب، ث]يكتسبون ثقافة ا
   .% 04أخيرا الثقافة ا�قتصادية بنسبة 

 

  

  :يوضح طبيعة مرحلة الشباب بالنسبة للطلبة الجامعيين )  06( جدول رقم 

عدد   التخصص
  الطلبة

مرحلة بناء قرارات 
  1مصيرية    

مرحلة التمتع با>كل 
  2واللباس والشرب   

مرحلة اIنفتاح على 
  3الثقافات الجديدة    

  %  ت  %  ت %  ت
علوم 

  إنسانية
50  19  38%  08  16%  23  46%  

  %34  17  %16  08  %50  25  50  ترجمة
  %40  40  %16  16  %44  44  100  المجموع

 

 

  

  

  

  

  )  14(شكل رقم )                                                          13( شكل رقم               

 

 

 

 



  

  ) 16( كل رقم  ش)                                                               15( شكل رقم       

تت في يعة مرحلة الشباب بالنسبة لھم،أالموضح لطب)  06( ما نستشفه من الجدول رقم    
من إجمالي العينة، خاصة لقسم %44الصدارة مرحلة بناء القرارات المصيرية بنسبة 

، وما % 38من العينة الجزئية ومبحوثي العلوم اLنسانية بنسبة % 50الترجمة بنسبة 
ھذا المعطى اLحصائي الكمي والمقابلة التي وفرت لنا بيانات نوعية ، أن  نستنتجه من

الشباب في ھذه المرحلة سواء إناث أو ذكور يبادرون في التفكير بالمستقبل غير واضح 
. المعالم، دون إھمال مرحلة الشباب والمراھقة بمعايشتھا بكل ما تحمل من إيجابيات وسلبيات

، وفي نفس )ما قبل التدرج ( لتفكير والعمل على شھادة الليسانس ففي وقتھم اlني الراھن ا
الوقت التخطيط ھل ستكون ھذه الشھادة بمثابة مفتاح يفتح به باب المستقبل بضمان العمل ؟ 

بمعنى الدراسة في عالم خاص، والحياة الواقعية في  ! أم العكس شھادة حبر على ورق فقط
بيد  لحياة العملية لشھادة والمستقبل؟ ھل سيتم طرق باب اعالم آخر، فكيف يتم الموازنة بين ا

فمعالم  ! بكلتا اليدين لعملية والشھادة باليد ا>خرى؟ أم اIستغناء عن الشھادة وطرق باب ا
الناضج المتوفر لھم،ھذه النقطة  التخطيط اLستراتيجي لمستقبلھم واضحة وضوح التفكير

ة الجماھيرية على تفكير الشباب إI من الناحية يجابية نستنتج منھا عدم تأثير الثقافإ
الخارجية، استھHك مادي ينعكس فقط على اللباس وا>كل وقصات الشعر، بمعنى سلوكياتھم 

ختيار الطلبة >ي تخصص كان يعتبر كمرحلة أولى في بناء القرارات وأنماطھم المختلفة، فإ
  .المصيرية

، لكن بالشكل الصحيح % 40الثقافات بنسبة  نفتاح علىلمرحلة، مرحلة اLثم تأتي ھذه ا
بالمحافظة على الثقافة العربية، فھناك تقارب في اlراء بخصوص ھذه المرحلة بين 

  .التخصصين

، ھذه نتيجة إيجابية بالنسبة % 16أخيرا مرحلة التمتع با>كل والملبس والشرب بنسبة 
حيث  –مرحلة اIنفتاح  –لسابقة للشباب، وا>مر المHحظ ارتباط ھذه المرحلة بالمرحلة ا

  ل ھذا تحو

ختراق الثقافات الغربية للثقافة العربية بدس سمھا في البرامج المصطلح ا>خير إلى عملية إ
 . التطبع بالطباع الغربية: ھو  نفتاح عندھمسائل اLعHم ، فالشباب مصطلح اLالخاصة بو

 

 

 

 



 

  

  :الشباب يوضح القنوات الفضائية لدى )  07( جدول رقم 

عدد   التخصص
  الطلبة

  باقة الجزيرة

1  

  MBCباقة 

2  

باقة القنوات 
  الجزائرية

3  

  القنوات ا>جنبية

4  

  % ت  %  ت  %  ت  %  ت
علوم 

  إنسانية
50  25  50%  20  40%  05  10%      

  ترجمة

  

50  13  26%  29  58%      08  16%  

  المجموع

  

100  38  38%  49  49%  05  05%  08  08%  

  

  

  

  

  

  

 ) 18( شكل رقم )                                                17(  شكل رقم                       

 

 

 

  



  

  

  

  

                 

 )      20( شكل رقم )                                                      19( شكل رقم   

  

  

  

  

  

)                                                                                        22( شكل رقم                                   )                 21( شكل رقم                    

  (  ) شكل رقم ( )                                              شكل رقم               

  

ھي المفضلة لدى الشباب الجامعي  MBC باقة  ) 07( المHحظ في الجدول أعHه رقم 
لمبحوثي العلوم  % 40و % 58من إجمالي العينة خاصة لطلبة الترجمة بنسبة % 49بنسبة  

  : ، وھي مجموعة مكونة من )جذع مشترك ( اLنسانية 

MBC 1  ،MBC 2  ،MBC4   ،MBC Drama  ،MBC Action  ،MBC + ...  

تتميز بالنوعية في مادتھا  +MBC 1  ،MBC 4  ،MBC Drama  ،MBC: فبالنسبة ل
اLعHمية من خHل عرض المسلسHت التركية، خاصة في اlونة ا>خيرة بداية بمسلسل 

الذي فتح ا>بواب أمام باقي المسلسHت للدخول في المجتمع وا>سر العربية، ھذه " نور"
ى القيم والمبادئ ا>سرية النوعية من المسلسHت لم تغزو السوق العربية بل غزت وطغت عل

ح جدا، من خHل الموضة المعروضة، لشابات الجامعيين بھا واضأيضا، وتأثر الشباب وا
السلوكيات المصطنعة، حتى من ناحية الحديث، أصبحت بعض الكلمات المستعملة في ھذه 

  ...صباحو، التي تدل على صباح الخير : المسلسHت تستخدم بين الشباب مثل 



فتعرضان أفHم الرعب المليئة باLثارة والتشويق،  MBC Actionو   MBC 2 أما قناتا
  ..فھي تقدم نماذج مؤثرة، خيالية أم حقيقية، فالشباب المھم بالنسبة له المتعة والتسلية والترفيه

مبحوث من إجمالي  38ل % 38حتلت باقة الجزيرة المرتبة الثانية عند الشباب بنسبة فيما إ
من العينة الجزئية، فمتابعتھم لھذه المجموعة في  % 50لعلوم اLنسانية بنسبة العينة، خاصة ل

الحالة العادية والخاصة، مثل اlونة ا>خيرة أحقية باقة الجزيرة ببث مباريات كأسي إفريقيا 
والعالم، مما جلب أكبر نسبة مشاھدة من القنوات الرياضية ا>خرى، فھي أھم القنوات 

ية فيما بين الشباب وحتى الشابات الجامعيات، والسبب راجع للمشاركة وأكثرھا تغطية وشعب
  .الفعالة لمنتخبنا الوطني الجزائري في مثل ھاتين التظاھرتين الكبيرتين

، ومن بين  % 08أما فيما يخص القنوات ا>جنبية فھي مفضلة لدى قسم الترجمة فقط بنسبة 
  . TF1  ، France 2   ، France 24  ، TV 5 : ھذه القنوات 

تعلق باللغة ا>جنبية، من أجل فمتابعتھم لھذه القنوات أمر طبيعي مقارنة بتخصصھم الم
Lرتقاء بھا وإدراك مصطلحات جديدةا.  

،ا>مازيغية و قناة  CANAL ALGERIEا>رضية ،الثالثة ،  ،أخيرا القنوات الجزائرية
عينة، فھي نسبة خاصة فقط من إجمالي ال % 05القرآن الكريم، ھي أقل مشاھدة بنسبة 

بالعلوم اLنسانية وھذا ا>مر يعكس عدم إشباع حاجاتھم الشبابية، ومستواھم العادي جدا في 
اLلقاء والحضور اLعHمي، فاLعHم المحلي حقيقة يعاني، عكس القنوات الفضائية العربية 

راقي والرفيع، وھذا ا>خرى التي تمتاز بالتغطية فوق كل المستويات والحضور اLعHمي ال
  :ما دلت عليه العديد من الدراسات مثل 

عبد القادر بن الشيخ ومحمد حمدان حول الجمھور العربي والبث التلفزيوني : دراسة ا>ستاذ 
المباشر عبر القنوات الفضائية، التي بينت نتائجھا انخفاض في حجم مشاھدة القنوات الوطنية 

  . مني الذي تحظى به القنوات العربية ا>خرى وا>جنبيةمقابل ارتفاع واضح في الرصيد الز

  ).  337، ص  2010: سلطان بلغيث (                                                            

  

  

  :الھدف من متابعة القنوات الفضائية   يوضح)  08( جدول رقم 

عدد   التخصص
  الطلبة

تحقيق المتعة 
  والترفيه

  والتسلية 

  ثقافة جديدة  

 2  

مسايرة اھتمامات 
  الشباب

3  



  1  

  %  ت  %  ت %  ت
علوم 

  إنسانية 

جذع ( 
  ) مشترك 

50  13  26%  17  34%  20  40%  

  ترجمة

  

50  27  54%  14  28%  09  18%  

  المجموع

  

100  40  40%  31  %31  29  29%  

  

  

  

  

  

  

  

  (  ) شكل رقم     ( )                                          شكل رقم               

 

 

  

                 



  

  

  

  

  (  )  شكل رقم  (  )                                                 شكل رقم                

  

  

  

  

  

  

  

  (  )  شكل رقم  (  )                                                 شكل رقم                

  

الھدف من متابعة القنوات المفضلة لدى الشباب )  08( عHه  رقم يوضح الجدول أ      
مبحوث من العينة اLجمالية ھدفھم من خHل  40ل  %40والشابات الجامعيات، فبينت نسبة 

ھذه القنوات ھو تحقيق المتعة والترفيه والتسلية، من خHل البرامج اLعHمية المقدمة من 
مسلسHت التركية حاليا وما تحققه من نجاح ساحق، لما أفHم ومسلسHت ومباريات، خاصة ال

تظھر به من دIIت ومعاني تحتاج منا إلى إبرازھا، وI يتأتى ذلك إI  بكثير من اLمعان 
  .والتأمل لمثل ھذه الرسائل

فالشباب I يدرك السم الذي دس له في العسل، فھي تناقش قضايا الحب وقيم ا>سرة    
البطالة والفقر، الى جانب ما يتمتع به ا>بطال من مواصفات الوسامة والمجتمع ومشكHته 

والجمال والرومانسية، إضافة لسھولة اللھجة الشامية التي تستخدم في ھذه المسلسHت ونجاح 
كل ھذا بالنسبة للشباب يحقق لھم المتعة . ھذا النوع من اللھجة مرتبط بنجاح الدراما السورية

وتعتبر الثقافة الجديدة ھي الھدف ا>ول  %54ة لطلبة الترجمة بنسبة والترفيه والتسلية خاص
من إجمالي العينة لكل من طلبة   % 31، ونسبة   %34بالنسبة لطلبة العلوم اLنسانية بنسبة 



الترجمة والعلوم اLنسانية، فما نستنتجه من المHحظة والمقابلة مع ھؤIء الشباب، تأثرھم 
  .لمسلسHت التركية يعتبرونه ثقافة جديدةالكبير بأفHم الرعب وا

ھل الثقافة وكل مستجداتھا نستنبطھا من المسلسHت التركية ؟ أم من ا>غاني الشرقية    
حتى ولو قلنا ھناك تشابه بين الثقافة التركية ... .  والتركية وا>جنبية ثقافة جديدة ؟ 

سم الزواج، والموسيقى الشرقية والجزائرية بصفة خاصة والعربية بصفة عامة مثH في مرا
وتقارب بعض العادات والتقاليد العربية الموروثة من السيطرة العثمانية للوطن العربي لمئات 
السنين، فھو I يعتبر ثقافة جديدة، بل أمراض جديدة بدأ الجسد الجزائري بتقبلھا، فمع تكرار 

نب القيم وأنماط السلوك، المشاھدة يصبح السلوك مقبوI، حتى ولو كان مرفوضا من جوا
فأين ھي الثقافة وأنماط السلوك المقبولة لدى الشباب الجامعي ؟ أما اھتماماتھم ومسايرتھا في 

من الحجم اLجمالي للعينة، خاصة شباب العلوم اLنسانية  %29ھذه القنوات بلغت نسبة 
ابية خاصة برامج نشغاIتھم الشبلھم ھذه القنوات المفضلة تھتم بإ ، فبالنسبة%40بنسبة 

، فأين ھي البرامج والقنوات المخصصة للتنمية البشرية التي ... الرياضة و مواد التجميل
عن  تعالج الشباب وتفكيره أوI، ووضع إستراتيجية لمستقبله بإيجاد أھم الحلول لكل مشاكله

لي ستثماره، >نه طاقة بشرية أساسية I يستھان بھا، وبنائية في الوقت الحاطريق إ
 . والمستقبل

 

 

 

 

 

 

  

  :ستھHكالشباب وأنماط اI: المحور الثالث

  :الموضح للبرامج المفضلة لدى الشباب )  10( جدول رقم 

عدد   التخصص
الطل

  بة

برامج متعلقة 
  با>كل

  

برامج متعلقة 
  بالشرب

  

برامج متعلقة 
  باللباس

  

برامج متعلقة 
  بمواد التجميل

  
  %  ت  %  ت  %  ت %  ت



علوم 
جذع (إنسانية

  )مشترك 

50  17  34%  01  02%  10  20%  22  44%  

  ترجمة

  

50  11  22%  02  04%  22  44%  15  30%  

  المجموع

  

100  28  28%  03  03%  32  32%  37  37%  

  

  

  

  

  

  

  

 

  (  )  شكل رقم  (  )                                                شكل رقم                     

  

المتعلق بمحور الشباب وأنماط اLستھHك لديھم ونوع  ) 10( يوضح الجدول رقم     
Lكي، تأتي في مقدمتھا البرامج المتعلقة بمواد التجميل بنسبة البرنامج اHمن  %37ستھ

عتبار أن أكبر نسبة من جنس الشباب ھذا ا>مر كان كتحصيل حاصل على إ إجمالي العينة،
ھتمامات  اLناث سواء في العلوم إ، بحيث نجد %69في ھذه الدراسة ھم إناث بنسبة 

اLنسانية أو الترجمة ھي مواد التجميل أكثر من أي أمر آخر، تليھا البرامج الخاصة با>لبسة 
، ا>مر المHحظ تأثرھم %44مبحوثا خاصة لطلبة الترجمة بنسبة  32ل  %32بنسبة 

سط الجامعي نرى بالموضة الغربية، وموضة المسلسHت التركية أيضا بشكل كبير، وفي الو
>ي طالب تكتHت وتجمعات طHبية،تضع وتسن مجموعة من القواعد، بتطبيقھا يسمح 

Lيتوقف ا Iنضمام إليھا، من بينھا الشكل الخارجي  يجب أن يتماشى وفقا للموضة الحالية، و
وإن كان شكلك غير . ا>مر ھنا فقط يجب حفظ أشھر المصممين العالميين وآخر إصداراتھم



مام إلى ھذا التكتل الشبابي، نضيمكنك اLسب ومتناسق مع باقي ا>عضاء فإنه I متنا
Lھتمام  باللباس ومواد التجميل بالنسبة للفتيات مع قصات الشعر الحديثة، حتى إن وجد فا

الحجاب فHبد من الحجاب الحديث، ومن ثمة الشكل يتماشى مع الوقت الحالي، فقلة قليلة 
  .باللباس والمواد التجميلية ممن تجدھم I يھتمون

من إجمالي العينة، ھناك تقارب  %28إضافة إلى البرامج السابقة تأتي برامج ا>كل بنسبة    
لشباب العلوم  %34ھتمام ببرامج ا>كل، فنسبة العلوم اLنسانية والترجمة في اLبين شباب 
  .للترجمة %22اLنسانية و

ھتمامھم باللباس و مواد من العينة اLجمالية، فإ %3 أخيرا البرامج المتعلقة بالشرب بنسبة
التجميل على حساب ا>كل والشرب أمر مھم بالنسبة لھم، فالمظھر الخارجي وفق معايير 

  .  الموضة ضروري أكثر من أي مظاھر أخرى

 

 

 

 

 

 

  

  :مدى قبول أو رفض الومضات اLعHنية وقت عرض البرامجيوضح )  11( جدول رقم  

  

  التخصص

  نعم   د الطلبةعد

1  

 I  

2  
  %  ت %  ت

علوم إنسانية 
  ج م

50  12  24%  38  76%  

  %82  41  %18  09  50  ترجمة
  %79  79  %21  21  100  المجموع

  

  



  

  

  

  

  

  ( ) شكل  رقم  ( )                                                          شكل رقم                   

  

لى مدى قبول أو رفض الشباب الجامعي الومضات اLعHنية إ)  11( يشير الجدول رقم 
وقت عرض برنامجھم المفضل، وھذا ما أوضحته المعطيات اLحصائية الواردة في الجدول 

مبحوث رفضھم للومضات أو الصفحات اLعHنية وقت متابعتھم للمادة  79أعHه، فبين 
جة تعتبر رأي واحد لكل من الترجمة من العينة اLجمالية، وھذه النتي %79اLعHمية بنسبة 

، فبعد ارتفاع معدل اLثارة %76بنسبة ) جذع مشترك ( والعلوم اLنسانية  %82بنسبة 
يسبب القلق والملل الناجم  والتشويق لديھم تأتي الصفحات اLعHنية فتقطع تلك اLثارة، مما

Lنية، غير أعن اHعLطالة في عرض المادة اLمبحوث بنسبة  21ن نتظار، خاصة مع ا
يحبذون الصفحات اLعHنية، على اعتبار أنه وقت الراحة مما يسمح لھم بمتابعة باقي  21%

 .ثم العودة الى برنامجھم ا>ساسيالبرامج 

  

  :يوضح نوع الومضات التي يفضلھا الشباب)  12( جدول رقم 

عدد   التخصص
الطل

  بة

ومضات متعلقة 
  بالمشروبات

  

ومضات متعلقة 
  با>كل

  

ومضات متعلقة 
  باللباس

  

ومضات متعلقة 
  بمواد التجميل

  
 %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

علوم 
إنسانية ج 

  م

50  02  04%  05  %10  07  14%  05  10%  

  ترجمة

  

50          04  08%  03  06%  

  %08  08  %11  11  %  05  05  %02  02  100  المجموع



  

 

 

 

 

 

  

    

  (    )    شكل رقم           (  )                                         شكل رقم 

  

الموضح لنوع الومضات )  12( للجدول أعHه رقم  نستنتج من خHل قراءة اLحصائية   
مبحوثين  7و) جذع مشترك ( مبحوث بالنسبة للعلوم اLنسانية  19اLعHنية المفضلة لدى 

( على سؤال مبحوث المجيبين  100مبحوث من العينة الكلية  26من قسم الترجمة، بمعنى 
  :الموضحين الومضات المفضلة لديھم، فجاء ت ا>رقام اLحصائية التالية ) نعم 

ا وھذ %14للصفحات المتعلقة باللباس، خاصة لدى شباب العلوم اLنسانية بنسبة  %11نسبة 
Lجتماعي في زي يواكب الموضة العالمية والبرامج إن دل فإنما يدل على حضورھم ا

بتعرفھم على أھم ا>زياء الحالية . عكسته أداتا المHحظة والمقابلة المعروضة، وھذا ما
، فاستنتجت تطابق نفس اLجابات، دون نسيانھم حتى )نسائية / رجالية ( الدارجة لھذه السنة 

  .الماركات العالمية وأشاروا للمنافسة الحالية بين الماركة الفرنسية والتركية

لشابات الجامعيات، فمواد التجميل تكملة ل�لبسة الفاخرة واللباس وحده غير كاف بالنسبة ل  
، أما  % 08عندھم، حيث بلغت نسبة اLھتمام بالصفحات اLعHنية لمواد التجميل بنسبة 

  . %02والمشروبات نسبة  % 05الومضات المتعلقة با>كل بلغت نسبة 

 .بسة ومواد التجميللمشروبات، ا>لوالجداول اlتية ستوضح بالتفصيل أھم المأكوIت، ا

  :يوضح أھم المشروبات الشبابية) 13( جدول رقم 

  أخرى  سفن آب  باربيكان  كوكا كوI  بيبسيعدد   التخصص



الطل
  بة

1  2  3  4  5  
  % ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

علوم 
  إنسانية

50  18  36%  17  34%  01  02%  03  06%  11  22%  

  ترجمة

  

50  16  32%  10  20%  00  00  14  28%  10  20%  

  المجموع

  

100  34  34%  27  27%  01  01%  17  17%  21  21%  

 

  

  

  

  

  

  

                                                                             

 

 (   )    شكل رقم ( )                                                   شكل رقم         

 

 

 

  

  

 



         

 (  )        شكل رقم                                                (  )شكل رقم            

 

 

 

           

  

  

  

  

  

  

  (  )         شكل رقم   (  )                                                        شكل رقم             

المنتشرة بين الشباب  ما نستخلصه من ھذه المعطيات اLحصائية المبينة >ھم المشروبات    
مبحوث من قسمي العلوم اLنسانية والترجمة يشربون  34، ف )ذكور / إناث ( بجنسيه 

، والشباب في ھذه %100من إجمالي العينة، فھو مشروب غازي  %34بيبسي بنسبة 
المرحلة العمرية يميلون إلى المشروبات الغازية أكثر منھا أي مشروب آخر، ونفس ا>مر 

، فسبب %34، خاصة لطلبة العلوم اLنسانية بنسبة %27مشروب كوكا كوI بنسبة بالنسبة ل
صدارة ھذين النوعين المنافسة الشديدة في مجال اLعHنات واLشھار الممثلة للمشروب 

. والمؤسسة في حد ذاتھا ھذا من جھة، ومن جھة أخرى خضوعھا لقانون العرض والطلب
دى اقتنائھما على غرار ا>نواع ا>خرى، مثل مشروب مما انعكس باLيجاب على الساحة وم

ھذه نتيجة متوقعة بسبب عدم . %01وباربيكان  %17سفن آب بلغت نسبة اھتمامھم به 
حة الخاصة بالمشروبات، معرفة معظم الشباب لھذين المشروبين >نھما جديدين على السا

راجع لميزات الشباب يحبذون قتنائھما في الفترات القادمة، وھذا والمتوقع إرتفاع معدل إ
دائما التغير وإحداث الجديد ليس فقط في لغتھم، حديثھم، حوارھم، لباسھم، بل حتى في 

 ... .مأكلھم ومشربھم

 



 

 

 

  

  :المبين >ھم أنواع ا>كل المفضلة لدى الشباب)  14( جدول رقم 

عدد   التخصص
الطل

  بة

بيتزا 
  وأنواعھا

1  

  كنتاكي

2  

  ماكدونالد

3  

  ساديا دجاج

4  

  أنواع أخرى

5  

  % ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
علوم 

  إنسانية
50  34  68%  02  %04  01  02%  06  12%  07  14%  

  ترجمة

  

50  25  50%  03  06%  05  10%  06  12%  11  22%  

  المجموع

  

100  59  59%  05  05%  06  06%  12  12%  18  18%  

  

  

  

  

  

  

  (  ) شكل رقم           ( )                                    شكل رقم               

 

 



 

  

  

  

  

  

  

 

  (  ) شكل رقم ( )                                              شكل رقم               

  

  

  

  

  

               

  

  (   )     شكل رقم (    )                                            شكل رقم 

  

أھم أنواع ا>كل المفضلة )  14( ية في الجدول رقم ما نستشفه من المعطيات اLحصائ      
يفضلون البيتزا  %68مبحوث من طلبة العلوم اLنسانية بنسبة  34بين الشباب، فبين 

،  %59مبحوث من شباب وشابات الترجمة يفضلون أيضا نفس النوع بنسبة  25وأنواعھا، و
ليھا ا>طباق ا>خرى خاصة فھي من الوجبات السريعة والخفيفة لذا يحبذھا جل الشباب، ت

لقسم  %22للعلوم اLنسانية و %14من العينة اLجمالية، أي بنسبة  %18التقليدية بنسبة 
المحضرة في البيت على الوجبات الخفيفة  –التقليدية  –الترجمة، تفضيلھم لمثل ھذه ا>طباق 



نيا أو اIھتمام المحضرة خارجا،لضمان شروط النظافة أوI واIستمتاع بالجو العائلي ثا
 %12أما المأكوIت ا>خرى كساديا دجاج يفضلونھا بنسبة . بالصحة بالشكل الHئق

ختHف فيما بينھم وبين ھناك إ. %10خاصة لقسم الترجمة بنسبة  %06وماكدونالد بنسبة 
ھذا القسم ا>خير I يدركون حتى إسم ، معظم الشباب في  %02قسم العلوم اLنسانية بنسبة 

  .لكH العينتين %05أخيرا كنتاكي بلغت نسبته .فما بالك بالطبق نفسه  الطبق

قسمين، ھذا من جھة ومن جھة أخرى ما نستنتجه من المعطيات السابقة تناقض ما بين ال  
سم الطبق، وھذا ما توصلنا إليه أثناء المقابلة الحرة الغير المقننة، إختHف ما بين الشكل وإ

 . س>ن معرفتھم تنصب باللبا

مبحوث من العينة اLجمالية يميلون لشرب المشروبات الطبيعية المفيدة للصحة  21غير أن 
، عكس المشروبات الغازية المضرة بالمعدة وتسبب الشيخوخة المبكرة على حد  %21بنسبة 

 .قول بعض الشباب مستندين على بعض الدراسات الحديثة المشيرة إلى ذلك

أزمة لكوكا كوI، فكما يقول أحمد مجدي حجازي في كتابه رغم ذلك يشربون البيبسي وا  
الثقافة العربية في زمن العولمة، أن ھذا الجيل جيل البيبسي والكوكا : وجزء  الثقافة والمثقف

  .كوI والجينز والمأكوIت السريعة والخفيفة

  :الموضح لنوع اللباس المفضل لدى الشباب الجامعي)  15( جدول رقم 

عدد   التخصص
  لطلبةا

  اللباس الرياضي

1  

اللباس من نوع 
  الجينز

2  

  اللباس الرسمي

3  

  %  ت  %  ت %  ت
علوم 

إنسانية 
  م.ج

50  15  30%  23  46%  12  12%  

  ترجمة

  

50  14  28%  24  48%  12  12%  

  المجموع

  

100  29  29%  47  47%  24  24%  

 

 

 



  

    

  

  

  (  )   شكل رقم                  (  )                                      شكل رقم          

  

الموضح لنوع ا>لبسة المفضلة لدى الشباب الجامعي، )  15( ما نستنتجه من الجدول رقم     
من العينة اLجمالية، وھذا ا>مر مHحظ في الوسط  %47أوI اللباس من نوع الجينز بنسبة 

ي مناسب جدا لحياتھم ستھHكفھذا النمط اL –بسكرة  –الطHبي بجامعة محمد خيضر 
ھنا نستشھد دائما بأحمد مجدي حجازي في كتابه أزمة الثقافة .اليومية وفي كل تلك الحاIت

أن شباب اليوم ھو شباب الجينز، : والمثقف في جزء الثقافة العربية في زمن العولمة أوضح 
تھم اللباس ھتماماثاني إ. بية بمعنى الموضة الغربيةالمتأثر بالمجموعات الغنائية الغر

مبحوث من قسم العلوم اLنسانية بنسبة  15من العينة اLجمالية، أي  %29الرياضي بنسبة 
ستھHك ا>لبسة الرياضية، يفضلون إ %28مبحوث من قسم الترجمة أي بنسبة 14، و 30%

نتر ، برشلونة، إ)الفريق الملكي ( ريدلایر مد: الممثلة >ھم ا>ندية الرياضية العالمية مثل 
وليونيل )  07( كريستيانو رونالدو حامل القميص رقم : وIعبيھم المميزين مثل . ميHن 

  .(  ) ، ايتو يرتدي قميص رقم ) 10( ميسي قميصه رقم 

، نHحظ في ھذه 2010عام  سبانيا بطلة العالمية مثل إھتمامھم المنتخبات العالمأيضا ھناك إ  
لشابات لقمصان ھذا الفريق إضافة إلى ھولندا، رتداء جل الطلبة والشباب وحتى االفترة إ

  .ا>رجنتين

عنتر يحي مسجل الھدف الوحيد في الشباك المصرية أثناء : وI ننسى منتخبنا الوطني أمثال
فHحظنا تأثر الشباب بھذا  –أم درمان  –المقابلة المصيرية بين الجزائر و مصر في السودان 

، أيضا المايسترو كريم زياني، صخرة ) 04( صه رقم الHعب المميز من خHل اقتنائھم لقمي
  ....الدفاع بوقرة 

بھذا النوع من أنواع  فھذه اللمحة الرياضية I للغوص في مجال الرياضة بل Lيضاح تأثرھم
Lك التي تخص الجانو أنماط اHيتوقف ا>مر عند إستھ Hرتداء قميص بل ب الرياضي، ف

ة شعر كريستسانو Iعب لایر مدريد، أو حسان يبدة يتعدى ا>مر لقصات شعرھم،مثل قص
،مما أدى بصبغ  2010الذي ظھر بشعره المصبوغ باللون الذھبي أثناء فترة كأس العالم

  .نتھاء المھرجان الكروي العالميالشباب شعرھم بعد إ



س ھتمامات الشباب بعد اللباس الجينز واللباأخيرا ، اللباس الرسمي إحتل الموقع الثالث من إ
، ويرجع ذلك إلى أن ھذا النمط له مجاله الخاص كاLدارة والتعليم، أي %24الرياضي بنسبة 

  .المجاIت ا>كثر رسمية

  .فاللباس الجينز والرياضي ھم أكثر ا>لبسة حضورا في الوسط الطHبي والشبابي ككل

 

 

 

 

  

  :عيالموضح >ھم مواد التجميل المفضلة بين الشباب الجام)  16( جدول رقم 

عدد   التخصص
الطل

  بة

  مواد تجميل للشباب  مواد تجميل للشابات
  ماكياج

1  

  عطور

2  

  جال

3  

  عطور

4  
  %  ت  %  ت  %  ت %  ت



علوم 
إنسانية 

  م.ج

50  20  40%  16  32%  10  20%  04  08%  

  ترجمة

  

50  26  52%  08  16%  11  22%  05  10%  

  المجموع

  

100  46  46%  24  24%  21  21%  09  09%  

  

  

  

  

  

  

  

  (  )      شكل رقم  (  )                                               شكل رقم               

  

أھم مواد التجميل المفضلة لدى الشباب الجامعي )  16( يوضح الجدول أعHه رقم      
من إجمالي العينة  %46مبحوث أي بنسبة  46فكما ھو مبين . والشابات الجامعيات
ولطالبات  %40ميل، فبلغت نسبة استھHكھا للشابات بالعلوم اLنسانية يستھلكون مواد التج

، وھذا ما نHحظه في الواقع المعاش داخل وخارج الجامعة بشكل كبير، %52الترجمة نسبة 
ستھHك يرتفع في مجال مواد التجميل وأن ما تنفقه أي قمنا بعملية بسيطة نجد معدل اL فلو

قتناء كتاب واحد على ا>قل في السنة، ليس في ر بكثير من إى ھذه المستلزمات أكثفتاة عل
ستعمالھا لمثل ھذه المواد الجامعية تمنح لنفسھا الثقة واLرتياح بإ فالشابة. الشھر أو ا>سبوع

لباس وماكياج أيضا العطور : التي تساعد على إبراز جمالھا الخارق والمنظم من كل جوانبه
بالنسبة للشباب، ھذا ا>خير يستخدمون  %09لشابات ول %24لة في الجدول بنسبة ثالمم

من إجمالي العينة، فالشاب أيضا  %21الجال في مقابل مواد التجميل، حيث بلغت نسبته 
أي حركة، وفوق كل ھذا يزيده لمعانا  شعره ثابتا جامدا بدون يشعر بالراحة عندما يكون

I حظ في الواقع الجامعي أغلبية الشبابHيرتدون  القبعات بأنواعھا، ويتبعون وبريقا، والم 



...... دافيد فيH: في قصات شعرھم أھم الشخصيات العالمية خاصة في المجال الرياضي مثل 
  .  

  

  

  :الممثل >ھم ا>غاني الرائجة بين الشباب)  17( جدول رقم 

عدد   التخصص
الطل

  بة

  أغاني الروك

  

  أغاني الراب

  

  أغاني الراي

  

  أخرى

  
  % ت  %  ت  %  ت  %  ت

علوم 
إنسانية 

  م.ج

50  03  06%  09  18%  28  56%  10  20%  



  ترجمة

  

50  12  24%  05  10%  24  48%  09  18%  

  المجموع

  

100  15  15%  14  14%  52  52%  19  19%  

  

  

  

  

  

  

  (  )  شكل رقم  ( )                                                    شكل رقم                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

               

 



  (    )    شكل رقم  (  )                                                     شكل رقم  

  

  

  

  

  

    

  (    )    شكل رقم  (   )                                                  شكل رقم  

بھم ، من ناحية  تعد فترة الشباب مرحلة عمرية انتقالية على كل المستويات الخاصة    
)  17( الجدول رقم و.  ألبستھم ، حديثھم ، أكلھم وحتى نوعية ا>غاني المنتشرة بينھم 

أھم ا>غاني الشائعة وأكثرھا رواجا بين الشباب والشابات الجامعيات بصفة عامة، سيلخص 
مبحوث ومبحوثة من إجمالي العينة يفضلون أغاني الراي،  52ل %52حيث بلغت نسبة 

من العلوم اLنسانية  مبحوث 28ل %56بنسبة ) جذع مشترك ( لطلبة العلوم اLنسانيةخاصة 
لج مواضيع مبحوث، ھذا النوع من ا>غاني يعا 24لطلبة الترجمة ل %48، وتليھا نسبة 

Lلفقر وا) الحراقة ( جتماعية مثل موضوع الھجرة الغير شرعية رومانسية با>خص، و ا
  ..ومختلف المواضيع ا>خرى

وھذا ما أكدته المقابلة الحرة التي أجريتھا مع عينة منھم، واستنتجت مغنيھم المفضل، الراحل 
والمHحظ أنه أي شاب أو شابة في الوسط . الشاب حسني الذي بقيت أغانيه خالدة بين الشباب

و kit mains libre ، Iبالھواتف النقالة  الجامعي بأكملھم يستعملون السماعات الخاصة
رتدادات والھزات المغناطيسية تؤدي إلى تنشيط المخ، فتلك اLمخاطرھا على ا>ذن و يعلمون

  ) عافانا وعافاكم هللا منھا( خHيا سرطانية خامدة 

شرقي والتركي، ھذا النوع ، كال%19النوع الثاني المفضل لديھم ھي أنواع أخرى بنسبة  و   
ركية، فحسب بعض المواقع إن ھذا النوع نتشار المسلسHت التا>خير إنتشر مؤخرا كثيرا، بإ

من المسلسHت I يلقى رواجا كبيرا في تركيا، غير أنه على العكس في الدول العربية 
كالجزائر، مصر، تونس، المغرب، بمعنى دول المغرب العربي تلقى اھتماما من ناحية 

LعHمية I يتوقف شرائيھا وعرضھا، والملفت لHنتباه اھتمام المشاھدين بمثل ھذه المادة ا
عند المشاھدة فقط، بل يتجاوز بتحميل رناتھا في الھواتف النقالة، حتى وإن لم تفھم كلماتھا، 

  : ھنا نذكر المدخل النظري الوظيفي وأھم أفكارھم ھي



ھل المادة اLعHمية وما تقدمه وسائل اLعHم ھي التي تحدد ذوق الجمھور ؟ أم أن   
ط يسمح ويفتح ا>بواب أمام وسائل اLعHم في استمرارية عرض الجمھور وتقبله ھذا النم

مثل ھذا المحتوى الھابط ؟ وفي ھذا السياق I ننسى النظرية النقدية وصناعة الثقافة 
وسلعتھا، بحيث أضحت الثقافة سلعة تباع وتشترى في ا>سواق اLعHمية، فوسائل اLعHم 

فالسؤال المطروح ھنا ليس ماھية المادة  !! ھنا تلھي الجمھور عن كل ما ھو مھم وأھم ؟
  اLعHمية ؟ لكن كيف نتعامل معھا ؟

ھما أغاني الروك لى جانب ھذه ا>نواع المنتشرة بين الشباب ھناك نوعين آخرين، أولإ    
 12ل  %24من إجمالي العينة، خاصة لقسم الترجمة بنسبة  %15نتشارھا الغربية و نسبة إ

نشغاIتھم اللغوية ا>جنبية وموسيقاھا، فھم يقومون بترجمة Lايمبحوث، وھذا أمر طبيع
  .كلمات ھذا النوع من ا>غاني، التي تتميز بالعصبية في اLلقاء والحيادية في المواضيع

نتشارا إمبحوث، فھو أقل  14ل %14والنوع ا>خير أغاني الراب، وھذا ما أوضحته نسبة 
  .من ا>نواع ا>خرى

 

 

 

 

  

  :الموضح للوسيلة اIتصالية ا>كثر استعماI لدى الشباب الجامعي)  18( جدول رقم 

عدد   التخصص
الطل

  بة

البريد 
  اIلكتروني

1  

  الفايس بوك

2  

  الھاتف النقال

3  

الرسائل 
  القصيرة

4  
  %  ت  %  ت  %  ت %  ت

علوم 
إنسانية 

  م.ج

50  00  00  05  10%  37  74%  08  16%  

  ترجمة

  

50  05  10%  08  16%  23  46%  14  28%  

  %22  22  %60  60  %13  13  %10  05  100  المجموع



  

  

  

  

  

  

    

  (    )     شكل رقم   (  )                                                           شكل رقم           

  

لكن ،  تختلف درجة .الشباب دائما ينبھر بكل ماھو تكنولوجي ومتطور لينتشر بينھم      
 18( المعطيات اLحصائية الممثلة في الجدول رقم ھم ،  وھذا ماعكسته ستخدام كل وسيلة لدي

الموضح >ھم الوسائل المستعملة لدى الشباب الجامعي، التي تتراوح بين خدمات اLعHم ) 
من  %60ستھHكھا نسبة بة إاlلي والھواتف نستھلھا بخدمات الھواتف النقالة التي بلغت  نس

بنسبة ) جذع مشترك ( بشكل عام وبا>خص طلبة العلوم اLنسانية إجمالي العينة بين الطلبة 
، يمكن إعتباره سHحا ذو "الفيروس " ن الشباب مثل مبحوث، فھو منتشر بي 37ل 74%

، ) الزمن ( قلص من حجم الوقت يجابياته أنه حدين، بمعنى له إيجابياته وسلبياته، فمن إ
Lتساع الجغرافي، وھي ميزة اLالتطور التكنولوجي، ومن سلبياته ھيري وتصال الجماا

ستعماله في أغراض مشينة في غير محلھا، إضافة لما استنتجته من المHحظة كأداة ثانوية إ
، وربما digitalفي ھذه الدراسة، ھو التباھي بالماركات العالمية للھواتف باھظة الثمن مثل 

عاديا ت الحالية، فالذي يملك ھاتفااركامستقبH بل متأكدين من بروز أنواع أخرى تتجاوز الم
فإنه نوعا ما يستحي مما يملكه من ماركة عادية، وما Iحظته أيضا  ؛من ناحية الشكل والثمن

باس الفاخر، والقصات المميزة التكتHت الجماعية التي لھا قوانين و مبادئ، من بينھا الل
تكتل الجماعي، وأي خرق نضمام لھذا اللھواتف غالية الثمن يسمح  له باL، واemouمثل

موجود في أي  بر خارج ھذه الجماعة، وھذا ا>مرلقانون من القوانين سالفة الذكر فإنك تعت
  .جامعة من الجامعات الوطنية

عدم  ، فھي مساعدة على %22فإنھا تشغل حيزا نسبته  sms  الرسائل القصيرة فيما يخص 
ي خدمة من الخدمات المختلفة للھواتف قتصادية نوعا ما، وھخسارة الوحدات، بمعنى أنھا إ

ستعماله بكثرة ، وسبب عدم إ%13الفايس بوك منتشر بين الطلبة الجامعيين بنسبة أما .النقالة
فتراجع نسبة استخدامه >نه  %05لجھل الطلبة التعامل معه، البريد اLلكتروني مثلته نسبة 

التي توفر  MSN , SKYPE: أيضا استعمالھم ل)  E-MAIL( يتطلب وقتا لكتابة رسائله 



فبالنسبة للشباب . في الوقت الذي يوفر فيه البريد اLلكتروني الكتابة فقط. الصوت والصورة
  .الھاتف النقال ھو الوسيلة ا>نسب، ا>سرع وا>نجع في الوقت الحالي

  ر تمردا على القيم اIجتماعية؟ المبين ھل الشباب اليوم أكث)  19( جدول رقم 

د عد  التخصص
  الطلبة

  نعم

1  

I  

2  

  إلى حد ما

3  
  % ت  %  ت  %  ت

علوم 
إنسانية 

  م.ج

50  30  60%  05  10%  15  30%  

  ترجمة

  

50  27  54%  03  06%  20  40%  

  المجموع

  

100  57  57%  08  08%  35  35%  

  

  

  

  

  

  

  

  (    )     شكل رقم(    )                                                          شكل رقم            

  

  

( لقيم اIجتماعية ھل شبابنا متمرد على ا)  19( تشير المعطيات اLحصائية في الجدول رقم 
جذع ( اLجابات كانت متقاربة نوعا ما بين قسم العلوم اLنسانية :ستنتجنا أنه، فإ)I / نعم 



التطورات  ، وسبب ھذا التمرد) نعم ( ممثلة ل�جابة %57والترجمة، فجاءت نسبة ) مشترك 
ختراق ثقافي، بحيث أصبحت اLعHم واLتصال، نتج عنھا إالحديثة خاصة في مجال 

خترقت جميع البيوت لبث عبر ا>قمار الصناعية، التي إالفضائيات تغطي المعمورة بواسطة ا
نتقال ا>فكار والقيم الغربية والفئة المستھدفة بشكل س الھيمنة الثقافية، بمعنى حركة إلتمار

  ر ھم الشباب، >نھم ھم عماد ا>مة ومستقبلھا ولكن أين ھم؟ كبي

يوضحون  %35مبحوث من إجمالي العينة بنسبة  35فھم يعيشون أزمة قيم حقيقية ، غير أن 
يبرزون عدم  %08بأنه ليس إلى حد كبير يوجد تمرد على قيمنا العربية، والنسبة الباقية 

  جتماعية، ثقافية تبريرھم كان أخHقية ،إ لى أية قيمة كانت،سواءوجود أي تمرد كان ع

ھل الفضائيات سواء العربية أو ا>جنبية، ھي السبب الواضح للتمرد )  20( الجدول رقم     
 الشبابي؟ 

 

  :ت النتائج كاlتيفجاء

مبحوث، ويرجع ذلك بالدرجة ا>ولى إلى تراجع اLعHم  72مقابل ) نعم ( إجابات ب  72%
كتفاء إعHمي، مما يجعل معظم الشباب يندفعون وبشراھة م وجود إالمحلي الوطني، وعد

على ثقافة اlخر المتباينة والمغايرة إن صح التعبير، والتفتح على ضروب من المعلومات 
والمعارف التي أضحت ينتجھا مجتمع المعلومة،و على الرغم من أن القنوات العربية سجلت 

حضورھا ضمن ھذا الزخم من الفضائيات متعددة المشارب الفكرية وا>يديولوجية، إI أن 
ھذا الحضور يكاد يكون حضور الوسيلة أكثر منه حضور الرسالة، ھنا نكون عكس مارشال 

ن الوسيلة ھي الرسالة أو الرسالة ھي الوسيلة، فما فائدة الوسيلة ماكلوھان الذي يوضح أ
والرسالة غير سامية I تخدم الشباب العربي في كثير من ا>حيان تبرز في القنوات الغنائية 

روتانا، غنوة، ميلودي مزيكا، فأي قناة تدخلھا إI وجدت : التي تمتاز بالعري شبه الكامل مثل
له، فكيف I يتمرد الشباب ضد واقعه، أخHقه، مبادئه، قيمه أو الرقص والمجون بكل أشكا

" الثقافة العربية اLسHمية ا>صلية، التي يعرفھا عبد السHم المسدي في مرجع لجمال عيفة 
مناط الشخصية العربية ومستودع قيمھا و وعاء : " بأنھا  38: ص" الثقافة الجماھيرية 

نھا ثقافة إنسانية أصيلة شاملة لمظاھر المادة والروح حكمتھا وحقيقة ھويتھا الحضارية، إ

 عدد الطلبة التخصص

  نعم

1 

I  

2 

 % ت % ت

 24 12 76 38 50 إنسانيةعلوم 

 32 16 68 34 50 ترجمة

 28 28 72 72 100 المجموع



... ذات عراقة تاريخية تتميز بقيم فكرية عالية وقيم الحق والعدل والمساواة واحترام المعرفة
"  

ممن أجابوا بH ليست الفضائيات سببا لھذا  %28مبحوث بنسبة  28أما النسبة الباقية ل
لشباب إلى ھذا التمرد الHقانوني والخروج على التمرد، وإنما توجد أسباب أخرى تدفع با

 .الضوابط اIجتماعية

 

 

 

 

 

  

   

  

  

    

  (  )  شكل رقم (  )                                                   شكل رقم              

  :يوضح ھذا التمرد ھل سببه عدم الرضا عن الواقع المعاش؟ )  21( جدول رقم 

 عدد الطلبة التخصص

  نعم

1 

I  

2 
 % ت % ت

 16% 8 84% 42 50 إنسانيةعلوم 
 26% 13 74% 37 50 ترجمة

 21% 21 79% 79 100 المجموع

 



 

 

  

  

  

  

  (    )    شكل رقم (   )                                              شكل رقم                   

، فسبب ھذا التمرد )نعم ( ع نسبة الموافقة رتفانتجه من ھذه المعطيات اLحصائية إما نست    
من إجمالي العينة،  %79الشبابي ھو عدم الرضا عن الواقع المعاش، وھذا ما عكسته نسبة 

 37يبدون الموافقة أكثر من عينة الترجمة ل %84مبحوث من العلوم اLنسانية بنسبة  42ف 
لم يوفر لھم إI المشاكل، فأينما فبالنسبة للطلبة الجامعيين ھذا الواقع . %74مبحوث بنسبة 

تقصد تجد البيروقراطية في أي مجال، فكيف ستكون لك مكانة من ناحية العمل خاصة، فما 
جتماعي بالتسبب في المشاكل، ووضع مخططات ى التفكير بمعارضة ھذا اLطار اLيدفعھم إل

لى بعض ستنتجته من مقابHت أجريت عالھجرة الغير الشرعية، فحسب  ما إك: أخرى
الشباب الجامعي، التفكير بعد إنھاء الدراسة إذا لم يتوفر العمل فإن الھجرة ھي الحل الذي 

وھذا ما نراه مجسدا في . سيؤمن المستقبل بالمنزل و السيارة الفاخرين وحتى المرأة الجميلة
ي الفضائيات العربية وا>جنبية في المسلسHت التي تعرض، فينشأ لديھم حلم وردي ولكن ف

بعد البحار،  صميمه أسود، يغلق ا>بواب في وجوھھم بمجرد أن تطأ أقدامھم أراضي ما
على حد " لقمة لحوت البحر، وI يكونوا لقمة لدود القبر : " فيكونوا  وربما I تطأ أي أرض

  .قول أحدھم

قع ، فسبب ھدا التمرد I عHقة له بالوا) I ( من إجمالي العينة يجيبون ب  %21أما نسبة 
 ، فھناك أسباب أخرى تدفع كل واحد إلى التمرد%26المعاش، خاصة طلبة الترجمة بنسبة 

Lبطباع عكستھا ربوالخروج عن الضوابط ا Hما البيئة، ا>سرة أي جتماعية، كالتطبع مث
Lت التمرد فحسب رأيھم التنشئة اIالطلبة  –جتماعية تكون ھي الحافز ا>ول لمجمل حا
  " .كل واحد يأخذ نصيبه من الحياة : " حد قولھم  على  - الجامعيين 

 

  :يوضح وجھة الشباب الجامعي)  22( جدول رقم 

 التخصص
عدد 

 الطلبة

  الدراسة إكمال

1 

  الھجرة

2 

  العمل بمختلف أنواعه

3 



 %  ت %  ت  % ت
علوم 

 ج م إنسانية
50 18 %36 7 %14 25 %50 

 50% 25 40% 20 10% 5 50 ترجمة
 50% 50 27% 27 23% 23 100 المجموع

  

  

 

  

  

  

  

، وما )  22( جدول رقم بطبيعة الحال الشباب يفكر دائما وجھته الى أين وھذا ماسيوضحه    
نستخلصه من ھذه المعطيات اLحصائية أن العمل بمختلف أنواعه ھو الوجھة ا>كثر تخطيطا 

أي نصف  %50ته نسبة لدى الشباب الجامعي فھو الحل ا>نسب لكل مشاكلھم، وھذا ما عكس
ولطلبة الترجمة، ) جذع مشترك ( إجمالي العينة لكل من المبحوثين الممثلين للعلوم اLنسانية 

ھدفھم ا>ساسي ھو تأمين المستقبل، فالدراسة والشھادة ضمن اLطار ا>كاديمي، أما العمل 
في الجامعة، دراسة أننا : " ھو الواقع الحقيقي لھم وا>نسب في كل الحاIت، فغلى حد قولھم

وتوجد مساواة فيما بين الطلبة، عكس العالم الخارجي I يرحم، I توجد مساواة، غير 
معترف بك كطالب جامعي، بل يفضل عامل لديه خبرة سنوات مھتم منذ البداية بتأمين 

  .المستقبل

 %40وخاصة لطلبة الترجمة بنسبة  %27والحل الثاني لمشاكل الشباب ھو الھجرة بنسبة 
 18ل  %36، >ن ھدفھم اlخر ھو إكمال الدراسة بنسبة %14عكس العلوم اLنسانية بنسبة 

  .مبحوث من إجمالي العينة ككل 23ل  %23و من العلوم اLنسانية،مبحوث 

Lھتمام لدى الطلبة يأتي في المقدمة العمل بمختلف أنواعه،ثم الھجرة إن لم فترتيبا >ولويات ا
  . إكمال الدراسةيتوفر العمل و أخيرا 

  

  



  

  

  

  :يوضح نظرة الشباب إلى المستقبل )  23( جدول رقم 

 عدد الطلبة التخصص

  نظرة تفاؤل

1 

  نظرة تشاؤم

2 
 % ت % ت

 إنسانيةعلوم 
 م,ج

50 43 %86 7 %14 

 42% 21 58% 29 50 ترجمة
 28% 28 72% 72 100 المجموع

  

  

  

  

  

  

  (    )   شكل رقم                          (  )        شكل رقم                   

                    

ما نستشفه من ھذا الجدول اLحصائي ا>خير لھذه الدراسة نظرة الشباب الجامعي إلى     
المستقبل ، فرغم ما يعيشه الشباب من تأثيرات الثقافة الجماھيرية على فكرھم ورفضھم في 

ورغم الظروف الصعبة التي يعاني منھا الشباب  معظم ا>حيان لواقعھم بصفة عامة،
الجزائري وا>حداث التي مرت بھا الجزائر لم تؤثر عليه وعلى التفكير بمستقبله، فعكس ما 

من إجمالي العينة، خاصة لقسم العلوم  %72كنا نتوقع نظرتھم إيجابية للمستقبل بنسبة 
يدل على وعي الطلبة الجامعيين ، ھذا إن دل فإنما %86بنسبة ) جذع مشترك ( اLنسانية 

  بظروفھم ورھاناتھم المستقبلية خاصة في ظل العولمة، فمعظمھم يرددون 



 28تمثل نظرة تشاؤم وإحساس بالعجز ل  %28غير أن نسبة ". تفاءلوا خيرا تجدوه "  
 .مبحوث 21ل  %42مبحوث من إجمالي العينة ككل، خاصة لمبحوثي قسم الترجمة 

  :لبيانات الشخصية النتائج الخاصة با

  :من خHل البيانات الشخصية المتحصل عليھا و المتعلقة بخصائص أفراد العينة 

يتضح لنا أوI سن العينة، بالنسبة لجذع مشترك علوم إنسانية الذي يتراوح سنھم ما  -1
)  26 – 23( ، و  % 46بنسبة )  23 – 20( ،   %52بنسبة )  20 – 18( بين 

 – 18( يخص الترجمة أوضحت النتائج المتعلقة بسنھم ما بين ، أما فيما  % 2بنسبة 
 .% 20نسبة )  26 – 23( ، و  % 40نسبة )  23 – 20( ،  % 40نسبة )  20
 

 69من خHل ھذه الدراسة نستنتج أن نسبة اLناث بالنسبة للعلوم اLنسانية والترجمة  -2
 . %31: ، ونسبة الذكور أيضا للعلوم اLنسانية والترجمة ب %

 
لكل عينة ( وحدة  50:مفردة موزعة ما بين العلوم اLنسانية والترجمة بـ  100بما أنه  -3

 .بالنسبة للترجمة % 50للعلوم اLنسانية ، و  % 50: ، فالنسبة المئوية أيضا )
 

  :الثقافة والشباب : النتائج الخاصة بالمحور الثاني 
 مفھوم الثقافة -4
5-  
كمرحلة لبناء  % 44الجامعيين، عبرت نسبة  طبيعة مرحلة الشباب بالنسبة للطلبة -6

، و أخيرا  %40قرارات مصيرية، وكمرحلة لHنفتاح على ثقافات جديدة كانت نسبة 
 .% 16كمرحلة للتمتع با>كل واللباس والشرب كانت 

 
، باقة الجزيرة % 49بنسبة  MBCأھم القنوات المفضلة لدى الشباب، أوI باقة  -7

 .%5، أخيرا باقة القنوات الجزائرية بنسبة %8بية ، القنوات ا>جن%38بنسبة 
الھدف من متابعة القنوات الفضائية، أوI تحقيق )  08( ما نستنتجه من الجدول رقم  -8

، مسايرة اھتمامات % 31، ثقافة جديدة بنسبة % 40المتعة والترفيه والتسلية بنسبة 
 .% 29الشباب بنسبة 

  :تھFكالنتائج المتعلقة بالشباب وأنماط ا,س
 ، برامج% 28البرامج المفضلة لدى الشباب، البرامج المتعلقة با>كل بنسبة  -9

فيما يخص المحور الثالث في اIستمارة البحثية حول الشباب وأنماط  - 10
برامج متعلقة بمواد : اIستھHك الموضح للبرامج المفضلة لدى الشباب تمثل قي



برامج : وثاني ھذه البرامج. العينةمن إجمالي  % 37التجميل الخاصة بالشابات بنسبة 
، أخيرا برامج متعلقة % 28، برامج متعلقة با>كل بنسبة % 32متعلقة باللباس بنسبة 

 .% 03بالشرب 
، والمتعلق بمدى قبول أو رفض ) 11( من خHل القراءة الكمية للجدول رقم  - 11

فضل الشباب والشابات الجامعيات للومضات اLعHنية وقت عرض برنامجھم الم
من إجمالي  % 21رفضھم للومضات مھما كانت طبيعتھا، ونسبة  % 79مثلت نسبة 

 .الطلبة قبولھم بالموضات اLعHنية
 

على قبولھم للصفحة اLعHنية فقد "   نعم " طالبا فقط أجابوا بـ  21بما أن  - 12
: أجابوا على السؤال الموالي الموضح نوع اLعHن المفضل فجاءت النتائج كاlتي 

 08من أجمالي العينة ممن يحبذون مواد التجميل فقد جاءت نسبة  % 37ما أنه نسبة ب
للباس،  % 11بتفضيل  ومضات إعHنية متخصصة في ھذا المجال، وتليھا نسبة   %
 .% 02ومصات متعلقة بالمشروبات بنسبة  % 05ثم 

 
بابية الممثل >ھم المشروبات الش)  13( و ما نستخلصه من نتائج الجدول رقم  - 13

 بنسبة

ـ  % 27، و "بيبسي " لمشروب   % 34  لمشروبات متنوعة  % 21، و"كوكا كوI " ل
ـ  % 17أخرى خاصة الطبيعية، ونسبة  ـ  % 01و " سفن آب " ل   ".باربيكان " ل

المبين >ھم أنواع ا>كل المفضلة لھذه الشريحة المھمة )  14( أما جدول رقم  - 14
ـ  % 12، نسبة % 18تزا، وأنواع أخرى بنسبة للبي % 59مثلت نسبة : في المجتمع ل

  "ساديا دجاج " 
ـ  % 06و    .% 05بنسبة " كي كنتادجاج " ، وأخيرا "ماكدونالد " ل

إضافة لنوع المأكوIت المنتشرة بين الشباب والمشروبات المفضلة لديھم، نجد  - 15
، % 47اللباس المفضل لديھم، حيث جاء في الصدارة ا>لبسة من نوع الجينز بنسبة 

 .% 24، وأخيرا اللباس الرسمي بنسبة % 29يليه اللباس الرياضي بنسبة 
استخدام الماكياج ضمن مواد التجميل الخاصة بالشابات،  % 46تبين نسبة  - 16

 .للعطور % 09للجال، و % 21ومواد التجميل المتعلقة بالشباب نسبة 
الشباب، حيث  >ھم ا>غاني الرائجة بين)  17( وما نستنتجه من الجدول رقم  - 17

 15ل�غاني ا>خرى، ونسبة  % 19>غاني الراي، ونسبة  % 52ترجمت نسبة 
  .>غاني الراب % 14>غاني الروك، و%



وخدمات  % 60الوسيلة المستخدمة والمنتشرة بينھم ھي الھاتف النقال بنسبة  - 18
، أما خدمة البريد % 13، الفايس بوك % 22بنسبة  SMSالرسائل القصيرة 

  .% 05مثلتھا نسبة ) اLعHم اlلي (   E-MAILني اLلكترو
تمرد الشباب على القيم اIجتماعية،  % 57نسبة )  19( أوضح الجدول رقم  - 19

  .عدم تمردھم على القيم اIجتماعية % 08إلى حد ما، و  % 35و
سبب التمرد، فأوضحت )  20( و كتكملة للنتيجة السابقة، أورد الجدول رقم  - 20

I دخل للفضائيات بھذا  % 28فضائيات المختلفة، غير أن نسبة بسبب ال % 72نسبة 
 .التمرد مھما كانت طبيعته، بل ھناك أسباب أخرى

من العينة أوضحت عدم الرضا عن الواقع المعاش سبب كاف للتمرد ، في حين  % 79نسبة 
 أن I عHقة للواقع المعيشي بھذا التمرد % 21أوضحت نسبة 

 

  : وإقترحات توصيات                        
من ھذه الدراسة  نتوصل إلى مجموعة من التوصيات مما  سبق بناءا          

  : والمقترحات من بينھا  

العمل على إقامة ثقافة عربية إس�مية، مبنية على ا�حترام المتبادل والقيم  أو�، -1
ستعماري الثقافي ا5ساسية، واقتراح الحلول الناجعة للحيلولة دون تحقق المخطط ا�

  .الذي يسعى لطمس الھوية العربية ا0س�مية

ـ إضافة ،�بد لوسائل ا0ع�م من إعداد برامج تلبي اھتمامات الشباب ورغباتھم   2
وطموحاتھم وكذلك تعرفھم على التحديات التي تواجه المجتمع وأن يشارك الشباب 

  .الجامعي في إعدادھا وتقديمھا

عيتھم بأھمية الثقافة في أبعادھا ا�قتصادية والسياسية ـ توجيه الشباب وتو  3
وا�جتماعية وأثر الكل على حياة الفرد والمجتمع، وذلك من خ�ل عقد ندوات ولقاءات 

  .مع رجال الفكر والسياسة وا�قتصاد

الحد من جميع مظاھر التفسخ الثقافي وا5خ�قي التي تستھدف عموم الشباب، بتنظيم  ـ 4
  .قافية الھادفةا5نشطة الث

من  كيتم توجيه الشباب والجامعي بشكل خاص إلى مطالعة الكتب الثقافية، وذل أنـ 5 
خ�ل إقامة معارض دائمة للكتب الحرم الجامعي وإجراء مسابقات ثقافية 5فضل ملخص 

5ن بھذا العمل يتم توجيه . كتاب ثقافي مث� أو علمي وفي مختلف الموضوعات الثقافية
  .لشبابية إلى عمل يتم ا�ستفادة منه طاقاتھم ا



ـ عقد لقاءات وندوات ثقافية تجمع بين طلبة الجامعات بمختلف تخصصاتھم ويتم فيھا  6
مناقشة الموضوعات في أبعادھا ومحاورھا ا�جتماعية وا�قتصادية والسياسية والصحية 

  ... والتربوية

الحائطية التي يعرض فيھا  ـ تخصيص أماكن في الكليات لتنصيب المج�ت الثقافية 7
  .�ستغ�ل وقت فراغھم . الشباب أحدث ما قرأ من مقا�ت

ـ تشجيع الشباب إلى ارتياد المكتبة والقراءة فيھا فھي أحد أوعية المعلومات ا5ساسية  8
أيضاً ملتقى ثقافي وفكري تلبي طلب  يوالمھمة في حياة الباحثين والمتخصصين، وھ

  . ات العلمية والثقافيةالقراء من مختلف التخصص

ـ تشجيع الطلبة على إعداد بحوث تھتم بالقضايا الوطنية الملحة، وتقديم كل  9
  . المساعدات لنجاح ھذه العملية

توعية الشباب الجامعي بالرموز الثقافية الخاصة بالثقافة العربية التي تتعرض  - 10 
يقوي إيمانھم بأن بل  بھا،ا5خير سببا مباشرا للتمسك  اللغزو الخارجي، واعتبار ھذ

الخ�ص من مشاكلھم الشبابية المختلفة � يتم إ� بالتحصيل العلمي الجاد والھادف، 
  .تحصينا للمكتسبات وتطلعا لمستقبل أفضل

حسب وجھة نظري أن الغزو ا0ع�مي عبر الفضائيات وا�نترنيت وكافة أخيرا ،   
نقطة الضعف الرئيسية والمركزية التي  الوسائل التي تغزو العاطفة، على اعتبار أنھا

�زالت تعاني منھا معظم الدول العربية ھي ضعف وانعدام البيئة التعليمية التي تعتبر 
ا5ساس الذي تتكون وتنمو وتنضج فيه ا5طر العلمية والثقافية والسياسية، لذلك فھي 

ياغة ا5ھداف البؤرة ا5ساسية التي يجب أن تتجه إليھا جھودنا، من خ�ل إعادة ص
والوسائل العلمية في فضاء يتسم بالحرية، حرية التفكير والرأي ، وبذلك نفتح المجال 

أمام كل الطاقات ا0بداعية وفي كافة المجا�ت، لكسر التسلط الداخلي والھيمنة الخارجية 
بإبداعات في جميع المجا�ت والميادين، حتى تسود ثقافة حية وديناميكية تتعامل مع 

ونتجنب ثقافة اللباس والموضة إلى موضة ا0بداع . ت الوطن وتحدياته بنجاحمشك�
  .والتفكير 

 

 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الخاتمة                  
 المواضيع أھم أحد الى الدراسة ھذه في تعرضنا لقد  
 الجماھيرية الثفقافة دور وھو أI ، وتأثيرا أھمية السوسيواتصالية
مطن تحديد في  ركزت حيث . الجامعي الشباب لدى اLستھHك 

 مثل مھمة شريحة على الثقافة من النوع ھذا تأثير كيفية على دراستنا

  . الشباب شريحة

 الثقافة الموضوع متغيرات خHل من البحث ھذا في خضنا لقد    

 استجابة ھي نتبجة الى النھاية في توصلنا ، والشباب الجماھيرية

ھدافأ الى معين بشكل  اLستھHكية للثقافة أن إذ ، الدراسة 

 ، المتنوعة استھHكيتھم أنماط خHل من كبير بشكل الجماھيرية

 وھذا.... حركاتھم ، كHمھم ، لباسھم طرقة فب ذلك مترجمين

 بواسطة عنھا المعلومات بجمع قمنا التي الدراسة عينة ماعكسته

 تأثير الى وتوصلنا وا>ستبيان والمقابلة المHحظة الدراسة أدوات

  . كبير بشكل الشباب على اLستھHكية الثقافة

    

  


