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 شكر وتقدير

اضتمد كالشك  هلل الذم كفقين إلدتاـ ىذا العمل اظتتوارع، فاف أصبت فمنو كحده، كإف أخطأت 
 فمين، كمن الشيطاف.

يل لواجبة علي، كحق ظتن يستحقها، كعليو فإنين أتقدـ بالشك  مث إف كلمة الشك  كاالعرتاؼ باصتم
 كالتقدي  إىل:

 َكالديّا اللذاف كاف سببا يف كصويل عتذه اظت حلة . -
كزارة التعليم العايل اليت فتحت أفاؽ البحث العلمي كأتاحت لنا ف صة التكوين كاالتصاؿ جبامعات 

 اطتارج
آفاؽ البحث العلمي ؽتثلة يف مدي ىا، ككافة أساتذهتا اليت فتحت لنا   -بسك ة–جامعة ػتمد خيض  

األفارل كأستاذاهتا الفضليات، خاصا بالذك  كالشك  كالتقدي  أستاذم القدي  كاظتش ؼ على 
 .شعباني مالكىذه، الدكتور:  أط كحيت
اليت سهلت لنا مهمة البحث كالتكوين يف اطتارج أاظتملكة  -سكيكدة - 1955أكت  20جامعة 
 ة األردنية ، كف نسا، رتهورية مص  الع بية   اعتامشي

 كافة أعضاء صتنة اظتناقشة الذين قبلوا مناقشة ىذا العمل اظتتوارع
على توجيهاتو القيمة، الدكتور  قيرة إسماعيلػتكمي استمارة العمل اظتيداين األستاذ الدكتور  -

، راقية جاللتورة ، كالدك-الكويت–من جامعة  محمد العتيبي، الدكتور كنزاي محمد فوزي
 من رتهورية مص  الع بية، ككل زمالء اظتهنة . - أحمد زايد -كالدكتور

كال يسعين إال أف اشك  أساتذة اصتامعات ػتل الدراسة أسكيكدة ،كتبسة، كبسك ة  على التجاكب 
 كحسن االستقباؿ إلج اء الدراسة اظتيدانية .

 الذين كانوا يل عونا يف ادتاـ  سيد زرقي زىيروال، وىيبي عمران علي بوراسىل كل من األستاذ: أإ
 مذك يت ىذه.

 ككل من ساعدين كمل اذك  اشتو لو مىن أشتى عبارات الشك  كالتقدي  .
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 فهرس الموضوعات
 

 

 الصفحة العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان
 شكر وتقدير 

 فهرس الموضوعات 
 فهرس الجداول
 فهرس األشكال 

 أ مقدمة 
 الفصل األول: موضوع الدراسة

 04 االشكالية وتساؤالت الدراسة 1
 06 أسباب اختيار الموضوع  2
 07 أىداف الدراسة  3
 07 أىمية الدراســـة    4
 08 تحديد المفاىيــم 5

 08 اظتفاىيم األساسية للدراسة 5-1
 08 الدكر 5-1-1
 10 كسائل االتصاؿ اصتماىًنم  5-1-2
 11 التغًن الثقايف  5-1-3
 13 اجملتمع 5-1-4
 15 العوظتة  5-1-5
 18 اظتفاىيم الف عية للدراسة 5-2

 18 األستاذ اصتامعي 5-2-1
 18 الصحافة اظتكتوبة  5-2-2
 19 اإلذاعة  5-2-3
 19 التلفزيوف  5-2-4
 20 القيم ك السلوكيات السياسية  5-2-5



 فهرس الموضوعات
 

 

 20 القيم ك السلوكيات االقتصادية  5-2-6
 20 يم ك السلوكيات االجتماعية الق 5-2-7
 21 اجملتمع اصتزائ م  5-2-8

 21 الدراسات السابقة  6
 31 المقاربة النظرية للدراسة  7

 الفصل الثاني: االتصال الجماىيري ووسائلو
 41 دتهيد 
 41 ماىية االتصال الجماىيري 1

 41 اساسيات االتصاؿ اصتماىًنم  1-1
 42 مادة االتصاؿ اصتماىًنم  1-2
 42 ص االتصاؿ اصتماىًنم خصائ 1-3
 44 كظائف االتصاؿ اصتماىًنم  1-4
 46 نظ يات تأثًن كسائل االتصاؿ اصتماىًنم  1-5
 50 وسائل االتصال الجماىيري  2

 50 تصنيف كسائل االتصاؿ اصتماىًنم  2-1
 51 الصحافة اظتكتوبة  2-2

 51 نشأة كتطور الصحافة اظتكتوبة  2-2-1
 53 يف الغ ب الصحافة اظتكتوبة  2-2-1-1
 54 الصحافة اظتكتوبة يف الوطن الع يب  2-2-1-2
 55 مظاى  تطور الصحافة اظتكتوبة  2-2-2
 56 تصنيف الصحافة اظتكتوبة  2-2-3
 57 كظائف الصحافة اظتكتوبة  2-2-4
 60 منظور علم االجتماع للصحافة اظتكتوبة  2-2-5
 60 الصحافة اظتكتوبةمزايا ك عيوب  2-2-6

 60  الصحافة اظتكتوبةمزايا  2-2-6-1



 فهرس الموضوعات
 

 

 61   توبةكالصحافة اظتعيوب  2-2-6-2
 62 اعةذاإل 2-3
 62 نشأة اإلذاعة كتطورىا 2-3-1
 63 الغ ب يف اإلذاعة2-3-1-1
 64 اإلذاعة يف الوطن الع يب 2-3-1-2
 64 تصنيف اإلذاعة2-3-2
 65 كظائف اإلذاعة 2-3-3
 66 مزايا كعيوب اإلذاعة 2-3-4
 66 مزايا اإلذاعة 2-3-4-1
 67 اعةذعيوب اإل 2-3-4-2

 68 التلفزيوف  2-4
 68 نشأة كتطور التلفزيوف2-4-1

 69 التلفزيوف يف الغ ب  2-4-1-1
 69 التلفزيوف يف الوطن الع يب  2-4-1-2
 70 مظاى  تطور التلفزيوف  2-4-2
 71 خصائص التلفزيوف  2-4-3
 72 تصنيف التلفزيوف  2-4-4
 73 مزايا ك عيوب التلفزيوف  2-4-5

 73 مزايا التلفزيوف  2-4-5-1
 74 عيوب التلفزيوف  2-4-5-2

 75 وسائل االتصال الجماىيري التقليدية في الجزائر  3
 75 لصحافة اظتكتوبة يف اصتزائ  ا 3-1

 75 الصحافة اظتكتوبة يف الفرتة االستعمارية  3-1-1
 76 الصحافة اظتكتوبة يف فرتة التسيًن الذايت  3-1-2
 77 الصحافة اظتكتوبة ك النهج االشرتاكي   3-1-3



 فهرس الموضوعات
 

 

 78 ـ1988الصحافة اظتكتوبة بعد أحداث أكتوب   3-1-4
 80 زائ  قطاعات الصحافة اظتكتوبة يف اصت 3-1-5
 84 اإلذاعة يف اصتزائ   3-2

 84 البث اإلذاعي يف الفرتة االستعمارية  3-2-1
 85 ـ1988-1962البث اإلذاعي بعد االستقالؿ أ 3-2-2
 85 ـ1988البعث اإلذاعي بعد أحداث أكتوب   3-2-3
 86 التلفزيوف يف اصتزائ   3-3

 86 التلفزيوف يف الفرتة االستعمارية  3-3-1
 87 عد االستقالؿ التلفزيوف ب 3-3-2
 87 ـ 1986مظاى  اىتماـ الدكلة اصتزائ ية بالتلفزيوف قبل  3-3-3
 89 ـ1985مظاى  اىتماـ الدكلة اصتزائ ية بالتلفزيوف بعد  3-3-4
 89 البث الفضائي يف اصتزائ   3-3-5

 89 خالصة الفصل
 الفصل الثالث: التغير والتغير الثقافي

 92 دتهيد 
 92 ماىية الثقافة  1

 92 ص الثقافة خصائ 1-1
 93 مكونات الثقافة  1-2
 93 عالقة الثقافة باظتفاىيم األخ ل 1-3

 93 العلم الثقافة ك  1-3-1
 94 اضتضارة الثقافة ك  1-3-2
 95 اظتدنية الثقافة ك  1-3-3
 96 عناص  الثقافة  1-4
 99 كظائف الثقافة  1-5
 100 مصادر الثقافة  1-6



 فهرس الموضوعات
 

 

 101 الثقافة من منظور اسالمي  1-7
 101 فة عند ابن خلدكف الثقا 1-7-1
 102 الثقافة عند مالك بن نيب  1-7-2

 103 التغير االجتماعي  2
 103 خصائص التغًن االجتماعي  2-1
 104 التغًن االجتماعي ك اظتفاىيم اظتشاهبة  2-2

 104 التغًن االجتماعي كالتقدـ االجتماعي  2-2-1
 105 التغًن االجتماعي كالتطور  2-2-2
 105 يث التغًن االجتماعي كالتحد 2-2-3
 105 التغًن االجتماعي كالتحض   2-2-4
 105 التغًن االجتماعي كالتنمية  2-2-5
 106 عناص  التغًن االجتماعي  2-3
 106 أفتاط التغًن االجتماعي  2-4
 109 عوامل التغًن االجتماعي  2-5
 113 عوامل التغًن االجتماعي 2-6
 114 التغير الثقافي  3

 114 أفتاط التغًن الثقايف  3-1
 116  الثقايف عوامل التغًن3-2
 119 سالمي التغًن الثقايف يف الفك  اإل 3-3

 119 التغًن الثقايف عند ابن خلدكف  3-3-1
 120 التغًن الثقايف عند مالك بن نيب  3-3-2
االلتقاء بٌن فك م ابن خلدكف كمالك بن نيب يف نقاط االختالؼ ك  3-3-3

 121 التغًن الثقايف 

 122 نظ يات التغًن الثقايف  3-4
 122 ات اضتتمية يف التغًن الثقايف النظ ي 3-4-1



 فهرس الموضوعات
 

 

 124 النظ ية التطورية  3-4-2
 125 النظ ية اطتطية  3-4-3
 126 النظ ية الدائ ية يف التغًن الثقايف  3-4-4
 128 النظ ية الوظيفية  3-4-5
 130 نظ ية الص اع 3-4-6
 131 النظ يات السيكولوجية يف تفسًن التغًن الثقايف  3-4-7
 132 نظ يات العامل الثقايف  3-4-8
 135 العالقة بٌن التغًن الثقايف ك التغًن االجتماعي  3-5
 137 معيقات التغًن الثقايف  3-6

 139 خالصة الفصل
 الفصل الرابع: المجتمع والمجتمع الجزائري

 141 دتهيد
 141 ماىية المجتمع  1

 141 نشأة اجملتمع  1-1
 141 نشأة اجملتمع يف الفك  الغ يب  1-1-1
 146 المي نشأة اجملتمع يف الفك  االس 1-1-2
 147 أبعاد اجملتمع  1-2
 148 تصنيفات اجملتمع  1-3
 151 ت كيب اجملتمع  4 -1
 151 المجتمع الجزائري  2

 151 أصل التسمية  2-1
 152 خصائص اجملتمع اصتزائ م القبلي خالؿ العهد العثماين  2-2
 153 اظتمارسات االجتماعية ك الثقافية يف اجملتمع اصتزائ م أثناء العهد العثماين  2-3
 155 البنية االجتماعية للمجتمع اصتزائ م  2-4

 155 ـ 1962البنية االجتماعية يف الفرتة االستعمارية قبل  2-4-1



 فهرس الموضوعات
 

 

 157 ـ1962البنية االجتماعية يف فرتة ما بعد االستقالؿ  2-4-2
 159 ـ1988البنية االجتماعية بعد  أحداث أكتوب   2-4-3
 160 البنية الثقافية للمجتمع اصتزائ م  2-5

 160 اجملتمع اصتزائ م يف الفرتة االستعمارية ثقافة  2-5-1
 164 ـ1962البنية الثقافية للمجتمع اصتزائ م بعد االستقالؿ  2-5-2

 167 المجتمع الجزائري و التحديث  3
 167 حتديث اجملتمع اصتزائ م يف الفرتة االستعمارية  3-1
 168 السياسة الثقافية للمجتمع اصتزائ م بعد االستقالؿ  3-2
 169 زائ ية من خالؿ اظتواثيق الوطنية الثقافة اصت 3-3
 171 مظاى  التغًن الثقايف يف اجملتمع اصتزائ م يف ظل العوظتة  3-4

 175 خالصة الفصل
 الفصل الخامس العولمة و العولمة الثقافية

 178 دتهيد
 178 ماىية العولمة  1

 178 العوظتة ك اظتفاىيم اظتشاهبة  1-1
 178 العوظتة ك العلمانية  1-1-1
 179 ة ك العاظتية العوظت 1-1-2
 180 العوظتة ك األم كة  1-1-3
 181 نشأة كتطور العوظتة  1-2
 185 غتاالت العوظتة  1-3
 187 جتليات العوظتة  1-4

 187 جتليات العوظتة يف اجملاؿ السياسي  1-4-1
 188 جتليات العوظتة يف اجملاؿ االقتصادم  1-4-2
 188 جتليات العوظتة يف اجملاؿ الثقايف  1-4-3
 188 ة كسائل العوظت 1-5



 فهرس الموضوعات
 

 

 190 أىداؼ العوظتة  1-6
 190 األىداؼ االقتصادية  1-6-1
 191 األىداؼ السياسية  1-6-2
 192 األىداؼ الثقافية  1-6-3
 192 األىداؼ الدينية للعوظتة  1-6-4
 193 األىداؼ االجتماعية للعوظتة  1-6-5
 194 اكتابيات ك سلبيات العوظتة  1-7

 194 اكتابيات العوظتة  1-7-1
 195 سلبيات العوظتة  1-7-2
 196 نظ يات العوظتة  1-8

 196 العوظتة من منظور غ يب  1-8-1
 197 العوظتة من منظور اسالمي  1-8-2

 203 العولمة الثقافية  2
 203 أىداؼ العوظتة الثقافية  2-1
 203 جتليات العوظتة الثقافية على خصوصيات الثقافة  2-2
 206 كسائل العوظتة الثقافية  2-3
 209 ية العوظتة ك تفسخ اجملتمعات الع ب 2-4
 210 العولمة و التغير الثقافي  3

 210 موقف العوظتة من التغًن الثقايف  3-1
 213 االعالـ ك الثقافة  3-2
 214 عالقة كسائل االتصاؿ اصتماىًنم بالتغًن الثقايف  3-3
 216 العوظتة ك االتصاؿ يف الدكؿ النامية  3-4
 217 كسائل االتصاؿ اصتماىًنم ك التغًن الثقايف يف الدكؿ النامية  3-5
 220 عوظتة االتصاؿ ك التغًن الثقايف  3-6

 121 خالصة الفصل



 فهرس الموضوعات
 

 

 الفصل السادس: االجراءات المنهجية للدراسة
 223 دتهيد
 233 مجاالت الدراسة  1

 223 اجملاؿ اظتكاين للدراسة  1-1
 225 اجملاؿ البش م للدراسة  1-2
 226 اجملاؿ الزمين للدراسة  1-3
 226 مجتمع الدراسة و طريقة اختيار العينة  2
 228 فرضيات الدراسة  3
 229 منهج الدراسة 4
 231 أداة  جمع البيانات في الدراسة  5

 spss 232ط يقة اعداد أداة البحث للتحليل االحصائي كفق ب نامج  5-1
 234 الصدؽ الظاى م ألداة الدراسة  5-2
 235 الصدؽ الداخلي ألداة الدراسة  5-3

 235 قياس مدل صدؽ أداة الدراسة  5-3-1
 242 أداة الدراسة للتحليل االحصائي  قياس مدل ثبات 5-3-2

 243 أساليب المعالجة االحصائية  6
 246 خالصة الفصل

 الفصل السابع: الدراسة الميدانية
 249 دتهيد
 249  عرض و تحليل بيانات المتغيرات الشخصية 1

 249 ع ض ك حتليل بيانات متعلقة مبتغًن اصتنس للعينة اظتدركسة  1-1
 250 تغًن العم  للعينة اظتدركسة ع ض ك حتليل بيانات متعلقة مب 1-2
 251 ع ض ك حتليل بيانات متعلقة مبتغًن التخصص األكادنتي للعينة اظتدركسة  1-3
 252 ع ض ك حتليل بيانات متعلقة مبتغًن اظتؤىل العلمي للعينة اظتدركسة  1-4
 252 ع ض ك حتليل بيانات متعلقة مبتغًن اصتامعة اظتستخدمة للعينة اظتدركسة  1-5



 فهرس الموضوعات
 

 

 253 حتليل بيانات متعلقة مبتغًن البيئة االجتماعية للعينة اظتدركسة  ع ض ك 1-6
 254 ع ض ك حتليل بيانات متعلقة مبتغًن اطتربة اظتهنية للعينة اظتدركسة  1-7
 255 عرض و تحليل بيانات الدراسة الميدانية  2

عػػ ض ك حتليػػل البيانػػات اطتاصػػة باجتػػػاه األسػػتاذ اصتػػامعي ؿتػػو أسػػلوب كسػػػائل 2-1
يف احػػػػػداث التغػػػػػًن الثقػػػػػايف علػػػػػى مسػػػػػتول القػػػػػيم ك السػػػػػلوكيات السياسػػػػػية االتصػػػػػاؿ 

 كاالقتصادية كاالجتماعية 
255 

حػػػداث التغػػػًن أعػػػ ض ك حتليػػػل البيانػػػات اطتاصػػػة بأسػػػلوب التلفزيػػػوف يف 2-1-1
 الثقايف على مستول القيم ك السلوكيات السياسية ك االقتصادية ك االجتماعية 

255 

اطتاصػػػة بأسػػػلوب اإلذاعػػػة يف احػػػداث التغػػػًن الثقػػػايف حتليػػػل البيانػػػات عػػػ ض ك 2-1-2
 االجتماعيةاالقتصادية ك على مستول القيم ك السلوكيات السياسية ك 

260 

حتليػػػل البيانػػػات اطتاصػػة بأسػػػلوب اصت ائػػػد اظتكتوبػػة يف احػػػداث التغػػػًن عػػ ض ك 2-1-3
 االجتماعيةاالقتصادية ك السلوكيات السياسية ك الثقايف على مستول القيم ك 

264 

عػػ ض ك حتليػػل البيانػػات اطتاصػػة بوجهػػة نظػػ  األسػػتاذ اصتػػامعي ؿتػػو دكر كسػػائل  2-2
السػػػػػػلوكيات االتصػػػػػاؿ اصتمػػػػػاىًنم يف احػػػػػداث التغػػػػػًن الثقػػػػػػايف علػػػػػى مسػػػػػتول القػػػػػيم ك 

 االجتماعية السياسية ك االقتصادية ك 
269 

عػػػػ ض ك حتليػػػػل البيانػػػػات اطتاصػػػػة بوجهػػػػة نظػػػػ  األسػػػػتاذ اصتػػػػامعي ؿتػػػػو دكر  2-2-1
السػػػػػػلوكيات السياسػػػػػػية يػػػػػػوف يف احػػػػػػداث التغػػػػػػًن الثقػػػػػػايف علػػػػػػى مسػػػػػػتول القػػػػػػيم ك التلفز 
 االجتماعيةاالقتصادية ك ك 

269 

حتليػػػػل البيانػػػػات اطتاصػػػػة بوجهػػػػة نظػػػػ  األسػػػػتاذ اصتػػػػامعي ؿتػػػػو دكر عػػػػ ض ك  2-2-2
السػػػػػػػلوكيات السياسػػػػػػػية اإلذاعػػػػػػػة يف احػػػػػػػداث التغػػػػػػػًن الثقػػػػػػػايف علػػػػػػػى مسػػػػػػػتول القػػػػػػػيم ك 

 االجتماعيةاالقتصادية ك ك 
273 

عػػػػ ض ك حتليػػػػل البيانػػػػات اطتاصػػػػة بوجهػػػػة نظػػػػ  األسػػػػتاذ اصتػػػػامعي ؿتػػػػو دكر  2-2-3
اصت ائػػد اظتكتوبػػة يف احػػداث التغػػًن الثقػػايف علػػى مسػػتول القػػيم ك السػػلوكيات السياسػػية 

 االجتماعيةاالقتصادية ك ك 
277 

 281 مناقشة نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات  3



 فهرس الموضوعات
 

 

 281 رية األكىل مناقشة نتائج الدراسة على روء الف   3-1
 281 مناقشة نتائج الدراسة على روء الف رية الثانية  3-2
 282 مناقشة نتائج الدراسة على روء الف رية الثالثة 3-3
 283 مناقشة نتائج الدراسة على روء الف رية ال ابعة 3-4
 283 مناقشة نتائج الدراسة على روء الف رية اطتامسة  3-5
 283  رية السادسة مناقشة نتائج الدراسة على روء الف 3-6
 284  النتيجة العامة للدراسة -4

 187  خاتمة
 290  قائمة المصادر والمراجع

 312  مالحق
 333 ملخص الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فهرس الجداول
 

 

 

 الصفحة العنوان الرقم
 82 ـ1992عدد من الصحف اضتزبية إىل غاية  01

02 
معامل ارتبػاط عبػارات اصتػدكؿ اطتػاص بوجهػة نظػ  األسػتاذ اصتػامعي يف أسػلوب 

لتلفزيػػػوف إلحػػػداث التغػػػًن الثقػػػايف يف اجملتمػػػع علػػػى مسػػػتول القػػػيم كالسػػػلوكيات ا
 االجتماعية  بالدرجة الكلية للمحور -االقتصادية  -أالسياسية 

235 

03 
معامل ارتبػاط عبػارات اصتػدكؿ اطتػاص بوجهػة نظػ  األسػتاذ اصتػامعي يف أسػلوب 

 -سػلوكيات أالسياسػية اإلذاعة  يف إحداث التغًن الثقايف على مسػتول القػيم كال
 االجتماعية  بالدرجة الكلية للمحور  -االقتصادية 

236 

04 
معامل ارتبػاط عبػارات اصتػدكؿ اطتػاص بوجهػة نظػ  األسػتاذ اصتػامعي يف أسػلوب 
اصت يػػػػدة اظتكتوبػػػػة  يف إحػػػػداث التغػػػػًن الثقػػػػايف علػػػػى مسػػػػتول القػػػػيم كالسػػػػلوكيات 

 ة الكلية للمحور االجتماعية  بالدرج -االقتصادية  -أالسياسية 
237 

05 
حػػوؿ األسػػتاذ اصتػػامعي  كجهػػة نظػػ يبػػٌن معامػػل ارتبػػاط عبػػارات اصتػػدكؿ اطتػػاص 

–دكر التلفزيػػػوف يف إحػػػداث التغػػػًن الثقػػػايف علػػػى القػػػيم كالسػػػلوكيات أالسياسػػػية 
 االجتماعية  بالدرجة الكلية للمحور –االقتصادية 

239 

06 
دكر حػػوؿ  سػػتاذ اصتػػامعياأل كجهػػة نظػػ معامػػل ارتبػػاط عبػػارات اصتػػدكؿ اطتػػاص 

–اإلذاعػػػػػػة يف إحػػػػػػداث التغػػػػػػًن الثقػػػػػػايف علػػػػػػى القػػػػػػيم كالسػػػػػػلوكيات أالسياسػػػػػػية 
 االجتماعية  بالدرجة الكلية للمحور –االقتصادية 

240 

07 
دكر حػػوؿ األسػػتاذ اصتػػامعي  بوجهػػة نظػػ معامػػل ارتبػػاط عبػػارات اصتػػدكؿ اطتػػاص 

–كالسػلوكيات أالسياسػية اصت ائد اظتكتوبة  يف إحداث التغػًن الثقػايف علػى القػيم 
 االجتماعية  بالدرجة الكلية للمحور –االقتصادية 

241 

 242 معامل ألفا ك كنباخ لقياس ثبات ػتاكر الدراسة 08
 243 معامل ألفا ك كمباخ لكامل عبارات االستمارة 09
 249 توزيع أف اد العينة حسب متغًن اصتنس 10
 250 توزيع أف اد العينة حسب متغًن العم  11
 251 أف اد العينة حسب متغًن التخصصتوزيع  12



 فهرس الجداول
 

 

 252 توزيع أف اد العينة حسب متغًن اظتؤىل العلمي 13
 252 توزيع أف اد العينة حسب متغًن اصتامعة اظتستخدمة   14
 253 توزيع أف اد العينة حسب متغًن البيئة االجتماعية   15
 254 توزيع أف اد العينة حسب اطتربة اظتهنية   16

17 
ة حػػػوؿ ػتػػػور العبػػػارات اطتاصػػػة بأسػػػلوب التلفزيػػػوف يف إجابػػػات مفػػػ دات الدراسػػػ

إحػػػداث التغػػػًن الثقػػػايف علػػػى مسػػػتول القػػػيم كالسػػػلوكيات السياسػػػية كاالقتصػػػادية 
 كاالجتماعية 

255 

نتػػائج اختبػػار كػػام ت بيػػع للمحػػور األكؿ اطتػػاص بأسػػلوب التلفزيػػوف يف إحػػداث  18
 258 لسياسية، كاالقتصادية، التغًن الثقايف يف اجملتمع على مستول القيم كالسلوكيات ا

19 
للتباين األحادم للمحور األكؿ اطتاص  ANOVAنتائج مقياس أنوفا 

بأسلوب التلفزيوف  يف إحداث التغًن الثقايف يف اجملتمع على مستول القيم 
  كالسلوكيات السياسية، كاالقتصادية، كاالجتماعية بالنسبة ظتتغًن اصتنس

258 

20 
للمحػػػػػور األكؿ اطتػػػػػاص بأسػػػػػلوب التلفزيػػػػػوف يف  T-Testبػػػػػار نتػػػػػائج اخت

إحػػداث التغػػًن الثقػػايف يف اجملتمػػع علػػى مسػػتول القػػيم كالسػػلوكيات السياسػػية 
 كاالقتصادية كاالجتماعية 

260 

21 
يف اإلذاعػػػة إجابػػػات مفػػػ دات الدراسػػػة حػػػوؿ ػتػػػور العبػػػارات اطتاصػػػة بأسػػػلوب 

كيات السياسػػػية كاالقتصػػػادية إحػػػداث التغػػػًن الثقػػػايف علػػػى مسػػػتول القػػػيم كالسػػػلو 
 كاالجتماعية

260 

22 
نتػػػائج اختبػػػار كػػػام ت بيػػػع للمحػػػور األكؿ اطتػػػاص بأسػػػلوب اإلذاعػػػة يف إحػػػداث 
التغػػػػػػػػًن الثقػػػػػػػػايف يف اجملتمػػػػػػػػع علػػػػػػػػى مسػػػػػػػػتول القػػػػػػػػيم كالسػػػػػػػػلوكيات السياسػػػػػػػػية، 

 كاالقتصادية،السياسية، كاالقتصادية، كاالجتماعية 
263 

23 
األحػػػػادم للمحػػػػور األكؿ اطتػػػػاص  للتبػػػػاين ANOVAنتػػػػائج مقيػػػػاس أنوفػػػػا 

بأسػػػػلوب اإلذاعػػػػة  يف إحػػػػداث التغػػػػًن الثقػػػػايف يف اجملتمػػػػع علػػػػى مسػػػػتول القػػػػيم 
 كالسلوكيات السياسية، كاالقتصادية، كاالجتماعية بالنسبة ظتتغًن اصتنس

263 

للمحػػور األكؿ اطتػػاص بأسػػلوب اإلذاعػػة يف إحػػداث التغػػًن  T-Testنتػػائج اختبػػار  24
 264 على مستول القيم كالسلوكيات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعيةالثقايف يف اجملتمع 



 فهرس الجداول
 

 

25 
إجابات مف دات الدراسة حوؿ ػتػور العبػارات اطتاصػة بأسػلوب اصت ائػد اظتكتوبػة  
يف إحداث التغًن الثقايف على مسػتول القػيم كالسػلوكيات السياسػية كاالقتصػادية 

 كاالجتماعية
264 

26 
يف اصت ائػػػد اظتكتوبػػػة  األكؿ اطتػػػاص بأسػػػلوب نتػػػائج اختبػػػار كػػػام ت بيػػػع للمحػػػور 

إحػػػداث التغػػػًن الثقػػػايف يف اجملتمػػػع علػػػى مسػػػتول القػػػيم كالسػػػلوكيات السياسػػػية، 
 كاالقتصادية، كاالجتماعية

267 

27 
للتبػػػػاين األحػػػػادم للمحػػػػور األكؿ اطتػػػػاص  ANOVAنتػػػػائج مقيػػػػاس أنوفػػػػا 

ع على مستول القيم يف إحداث التغًن الثقايف يف اجملتماصت ائد اظتكتوبة   بأسلوب
 كالسلوكيات السياسية، كاالقتصادية، كاالجتماعية بالنسبة ظتتغًن اصتنس

267 

28 
للمحػػػور األكؿ اطتػػاص بأسػػػلوب اصت ائػػػد اظتكتوبػػػة  T-Testنتػػائج اختبػػػار 

يف إحػػػػػػداث التغػػػػػػًن الثقػػػػػػايف يف اجملتمػػػػػػع علػػػػػػى مسػػػػػػتول القػػػػػػيم كالسػػػػػػلوكيات 
 السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية

268 

29 
بات مف دات الدراسة حوؿ ػتػور العبػارات اطتاصػة تقيػيم األسػتاذ اصتػامعي إجا

لػػػػػدكر التلفزيػػػػػوف يف إحػػػػػداث التغػػػػػًن الثقػػػػػايف يف اجملتمػػػػػع علػػػػػى مسػػػػػتول القػػػػػيم 
 كالسلوكيات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية يف عص  العوظتة.

269 

30 
سػػػػتاذ نتػػػػائج اختبػػػػار مقيػػػػاس كػػػػام ت بيػػػػع للمحػػػػور الثػػػػاين اطتػػػػاص بتقيػػػػيم األ

اصتػػامعي لػػدكر التلفزيػػوف يف إحػػداث التغػػًن الثقػػايف يف اجملتمػػع علػػى مسػػتول 
 القيم كالسلوكيات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية

271 

31 
للمحػػػور الثػػػاين اطتػػػاص بتقيػػػيم األسػػػتاذ  ANOVAيبػػػٌن التبػػػاين األحػػػادم أنوفػػػا  

لػػػػى مسػػػػتول القػػػػيم اصتػػػػامعي لػػػػدكر التلفزيػػػػوف يف إحػػػػداث التغػػػػًن الثقػػػػايف يف اجملتمػػػػع ع
 كالسلوكيات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية بالنسبة ظتتغًن اصتنس

271 

للمحػػػػػور الثػػػػػاين اطتػػػػػاص بتقيػػػػػيم األسػػػػػتاذ اصتػػػػػامعي لػػػػػدكر  T-Testنتػػػػػائج اختبػػػػػار  32
 272 التلفزيوف يف إحداث التغًن الثقايف

33 
إجابػػػػػات مفػػػػػ دات الدراسػػػػػة حػػػػػوؿ ػتػػػػػور العبػػػػػارات اطتاصػػػػػة تقيػػػػػيم األسػػػػػتاذ 

امعي لػػػدكر االذاعػػػة يف إحػػػداث التغػػػًن الثقػػػايف يف اجملتمػػػع علػػػى مسػػػتول اصتػػػ
 .القيم كالسلوكيات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية يف عص  العوظتة

273 



 فهرس الجداول
 

 

34 
نتػػػػائج اختبػػػػار مقيػػػػاس كػػػػام ت بيػػػػع للمحػػػػور الثػػػػاين اطتػػػػاص بتقيػػػػيم األسػػػػتاذ 

ى مسػػػتول يف إحػػػداث التغػػػًن الثقػػػايف يف اجملتمػػػع علػػػ االذاعػػػةاصتػػػامعي لػػػدكر 
 القيم كالسلوكيات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية

275 

35 

للمحػػور الثػػاين اطتػػاص بتقيػػيم  ANOVAيبػػٌن التبػػاين األحػػادم أنوفػػا  
يف إحػػػداث التغػػػًن الثقػػػايف يف اجملتمػػػع علػػػى االذاعػػػة األسػػػتاذ اصتػػػامعي لػػػدكر 

ظتتغػًن مستول القيم كالسلوكيات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية بالنسػبة 
 اصتنس

275 

للمحػػػور الثػػػاين اطتػػػاص بتقيػػػيم األسػػػتاذ اصتػػػامعي  T-Testنتػػػائج اختبػػػار  36
 276 يف إحداث التغًن الثقايف االذاعةلدكر 

37 
إجابػػات مفػػ دات الدراسػػة حػػوؿ ػتػػور العبػػارات اطتاصػػة تقيػػيم األسػػتاذ اصتػػامعي لػػدكر 

ول القػػيم كالسػػلوكيات اصت ائػػد اظتكتوبػػة يف إحػػداث التغػػًن الثقػػايف يف اجملتمػػع علػػى مسػػت
 السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية يف عص  العوظتة.

277 

38 
نتػػائج اختبػػار مقيػػاس كػػام ت بيػػع للمحػػور الثػػاين اطتػػاص بتقيػػيم األسػػتاذ اصتػػامعي لػػدكر 

يف إحػػداث التغػػًن الثقػػايف يف اجملتمػػع علػػى مسػػتول القػػيم كالسػػلوكيات  اصت ائػػد اظتكتوبػػة
 تماعيةكاالقتصادية كاالج السياسية

279 

39 
للمحػػػور الثػػػاين اطتػػػاص بتقيػػػيم األسػػػتاذ  ANOVAيبػػػٌن التبػػػاين األحػػػادم أنوفػػػا  

يف إحػداث التغػًن الثقػايف يف اجملتمػع علػى مسػتول القػيم اصت ائد اظتكتوبة اصتامعي لدكر 
 كالسلوكيات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية بالنسبة ظتتغًن اصتنس

279 

اصت ائػد ور الثػاين اطتػاص بتقيػيم األسػتاذ اصتػامعي لػدكر للمح T-Testنتائج اختبار  40
 280 يف إحداث التغًن الثقايفاظتكتوبة 



 فهرس األشكال
 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة العنوان الرقم
 134 رسم توريحي يبٌن الدكائ  األربعة للتغًن االجتماعي 01



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة
 

 أ 
 

يػػث يسػػتطيع كػػل إف التغػًن الثقػػايف مورػػوع كاسػػع، ختتلػػف مظػػاى ه تػػارة، كعواملػػو تػػارة أخػػ ل ،ح
مظه ، أك عامل أف يكوف ػتػل دراسػة، كتقصػي، خاصػة يف زمػن تقاربػت فيػو اجملتمعػات كاختزلػت فيػو 
اضتػػدكد اظتكانيػػة، كالزمانيػػة، كدخلػػت فيػػو كسػػائل اإلعػػالـ كتكنولوجيػػات االتصػػاؿ كػػل البيػػوت، كبثػػت 

يػػد يسػػرب السػػتار شتهػػا يف النسػػق الثقػػايف، كاالجتمػػاعي  يػػث أصػػبع كػػل منػػا يسػػمع كيػػ ل كػػل يػػـو جد
 عن ما رآه أك شتعو باألمس. 

خاصة يف عص  العوظتة اليت ال متفى على احد منا عملية التغًن اليت تشهدىا اجملتمعات اظتختلفة 
اسػتخداـ كسػػائل تعػدت اعتيمنػة االقتصػادية لتصػل اىل ػتاكلػة  تنمػي  فتػاذج ثقافيػة معينػة ، مػن خػالؿ 

 علػى الثقافػػات اظتختلفػة، ذلػك اف كسػػائل االتصػاؿ اصتمػػاىًنم  ك جتنيػػدىا للتػأثًناالتصػاؿ اصتمػاىًنم، 
حلقػػة كصػػل توكػػل عتػػا مهمػػة التغيػػًن الثقػػايف كاالجتمػػاعي  مػػن خػػالؿ مػػا تنقلػػو مػػن ثقافػػات عػػن األخػػ  

كصػػػناعة الػػػ أم العػػػاـ جتػػػاه القضػػػايا  ،كنقػػػل االفكػػػار ك االجتاىػػػات الػػػيت تسػػػاىم يف اإلقنػػػاع االجتمػػػاعي
 كالربامج اليت هتتم هبا كتذيعها. ،ف األنشطة االتصالية، كاظتواد اإلعالميةعن ط يق ؼتتل، اظتختلفة

الظػػ كؼ الػػيت مػػ  هبػػا  مل يكػػن اجملتمػػع اصتزائػػ م بعيػػدا عػػن ىػػذه األحػػداث كالتغػػًنات كلعػػل طبيعػػة
عرب الػزمن، أثبتػت تع رػو صتملػة مػن التغػًنات االجتماعيػة، كالثقافيػة يف ؼتتلػف اجملػاالت، خاصػة علػى 

قػيم كالسػلوكيات االقتصػادية كالسياسػية، كاالجتماعيػة اظتشػاىدة الػيت ت رتتهػا بعػ  اظتظػاى ، مستول ال
كالسػلوكيات الػيت  تعلمهػػا االفػ اد نتيجػػة تفػاعلهم مػػع كسػائل االتصػػاؿ اصتمػاىًنم الػػيت مل تػرتؾ بيتػػا إال 

-التلفزيػوف–أاإلذاعػة ك كسائل االتصاؿ  التقليديػة ، ىذا يعين  أف العالقة بٌن التغًن الثقايف،  كدخلتو
الصحافة اظتكتوبة ،  عالقة كارحة ك ط دية إذ كلما اتسع نطػاؽ االتصػاؿ كانتشػ ت كسػائلو كتنوعػت 

 بٌن اجملتمعات نشطت عمليات التغًن الثقايف. 
ف اعتبػػػار التطػػػور التكنولػػػوجي عامػػػة ك تطػػػور كسػػػائل االتصػػػاؿ اصتمػػػاىًنم، كسػػػ عة انتشػػػارىا، إ

حػػد اسػػباب التغػػًن الثقػػايف علػػى مسػػتول القػػيم ك السػػلوكيات االقتصػػادية زمػػن كصػػوؿ اظتعلومػػة اقصػػ  ك 
يسػػل  الضػػوء علػػى تصػػور األسػػتاذ كالسياسػػية ك االجتماعيػػة حفػػز الباحػػث لطػػ ح ىػػذا اظتورػػوع الػػذم 

  ،اصتامعي ؿتو الدكر الذم تقـو بو ىذه الوسائل يف احداث التغًن الثقايف على اظتستويات اظتذكورة آنفػا
تاذ اصتػػػامعي مػػػن النخػػػب االجتماعيػػػة الػػػيت توكػػػل عتػػػا مهمػػػة التحليػػػل كمناقشػػػة اظتوارػػػيع باعتبػػػار األسػػػ

 اظتختلفة كالبحث اظتتعمق يف ؼتتلف الظواى  السيما يف العلـو اإلنسانية كاالجتماعية.
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 ب 
 

ال دتػػػاـ ىػػػذه الدراسػػػة بشػػػقيها النظػػػ م ك التطبيقػػػي اراد الباحػػػث  تقسػػػيمها إىل مقدمػػػة كسػػػبعة ك 
 فصوؿ كخادتة.

لفصػػػل األكؿ : احتػػػول إشػػػكالية البحػػػث كتسػػػاؤالتو، كعوامػػػل اختيػػػار مورػػػوع البحػػػث، كأقتيتػػػو ا  -
رػػػػمن الدراسػػػػات االجتماعيػػػػة كاإلعالميػػػػة، كمفػػػػاىيم الدراسػػػػة األساسػػػػية ك الف عيػػػػة ، كعػػػػ ض بعػػػػ  

 الدراسات السابقة اليت مهدت للبحث ككانت رمن اظت اجع، كاظتقاربة النظ ية .
 االتصاؿ اصتماىًنم ككسائلو عامة كيف اصتزائ  خاصة.  الفصل الثاين: خصص لع ض  -
 الفصل الثالث: تناكؿ التغًن االجتماعي الثقايف، كع ض عواملو، كنظ ياتو. -
 الفصل ال ابع: ع ض فيو الباحث ماىية اجملتمع عامة، كاجملتمع اصتزائ م. -
 واملها كأنواعها.الفصل اطتامس: خصص للعوظتة كالعوظتة الثقافية، كع ض ؼتتلف جوانبها، كع  -
الفصػػل السػػادس: تنػػاكؿ فيػػو الباحػػث االجػػ اءات اظتنهجيػػة للبحػػث الػػيت تضػػمنت  غتػػاال الدراسػػة ،  -

كاظتػػػنهج، أدكات رتػػػع البيانػػػات اطتاصػػػة بالبحػػػث، كتبيػػػٌن ط يقػػػة حتليػػػل البيانػػػات اإلحصػػػائية كالربنػػػامج 
 اظتستخدـ يف التحليل. 

الؿ معاصتػػة بيانػػات الدراسػػة اظتيدانيػػة، كحسػػاب الفصػػل األخػػًن :ه فيػػو اختبػػار الف رػػيات مػػن خػػ  -
 ؼتتلف اظتعدالت كاظتقاييس اإلحصائية ك الوقوؼ على نتائج الف ريات كالنتائج العامة للدراسة.
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 اإلشكالية وتساؤالت الدراسة -1
اجتماعيػػػة صػػػاحبت البشػػػ ية منػػػذ اسػػػخالفها علػػػى كجػػػو  التغػػػًن مهمػػػا كػػػاف نوعػػػو شتػػػة كونيػػػة ك ظػػػاى ة

األرض، فمنػػػذ اف عػػػ ؼ االنسػػػاف التجمعػػػات البشػػػ ية ، كاتصػػػل مػػػع بعضػػػو الػػػبع  تزايػػػدت حاجاتػػػو 
كرغباتو، كخضع لعميات تغًن على اظتستويٌن اظتادم ك اظتعنوم، لكػن بنسػب متفاكتػة، ػتكومػة بعوامػل 

 مع ما، قد ال يكوف كذلك يف غتتمع آخ  .ؼتتلفة فما كاف عامال أساسيا للتغًن يف غتت
اف عص نا ىذا كصفو الػبع  بعصػ  االتصػاالت، كعصػ  اظتعلوماتيػة، كعصػ  الالتػوطٌن، كالعوظتػة،      

كسائل االتصاؿ اصتماىًنم  يف اليت استغلت غتموعة من الوسائل مبا فيها  ةالتكنو اتصاليىذه الظاى ة 
بنػاء ك االدكار االجتماعيػة ك القػيم ك االفكػار ك االجتاىػات احداث رتلة من التغػًنات علػى مسػتول ال

ألف أغ ارها تكمن يف تػدفق ك نشػ  اظتعلومػة عػرب ؼتتلػف الوسػائل االتصػالية مكتوبػة  كاظتعايًن الثقافية 
كانػػػت اـ شتعيػػػة بصػػػ ية ارػػػافة اىل اسػػػتخداـ  األقمػػػار الصػػػناعية ك الفضػػػائيات التلفزيونيػػػة ك ؼتتلػػػف 

ديثػػة، فػػاذا كانػػت الثقافػػة احػػد األكجػػو ال ئيسػػية لظػػاى ة العوظتػػة مبعناىػػا الكلػػي، فػػاف كسػػائل االتصػػاؿ اضت
ىػػذه الظػػاى ة تسػػعى اىل خلػػق نسػػق ثقػػايف معػػومل تقدمػػو كنمػػوذج ػتاكلػػة بػػذلك تعمػػيم فتوذجهػػا للقػػيم، 

 كاظتعايًن، كالسلوكيات السياسية، كاالقتصادية، كاالجتماعية.
ال يعين اظهػار عػداكة عتػذه الظػاى ة، كال انتصػار لواقػع غتتمعػات العػامل اف تقدنتنا لظاى ة العوظتة        

الثالػػث عامػػة، ك العػػامل العػػ يب خاصػػة ، كافتػػا تطػػور كسػػائل االتصػػاؿ اصتمػػاىًنم ك انتشػػارىا ك اتسػػاع 
نقػػػاط اسػػػتخدامها ،  ادخلهػػػا قفػػػص االهتػػػاـ بعػػػدما ط حػػػت بعػػػ  القضػػػايا الػػػيت عتػػػا عالقػػػة  كقضػػػية 

 الثقايف ك اعتيمنة ك التفسخ ك التغًن الثقايف. االخرتاؽ كاالنتشار
اذا كػػاف التغػػًن قػػد مػػس اجملتمعػػات البشػػ ية بنسػػب متفاكتػػة فػػاف الكػػل يتفػػق علػػى اف اجملتمعػػات         

أين اتضػحت  ،الع بية دتيزت بارتفاع معدالت ىذا التغًن خاصة على اظتستول الثقايف يف اآلكنة األخًنة
 كغًنىا.،كالسياسية ،كالثقافية ،كاالقتصادية ،ستويات االجتماعيةنتائجو كآثاره على كافة اظت

إف اجملتمع اصتزائ م كغًنه من اجملتمعات الع بية اإلسػالمية، مل يكػن يف منػأل عػن ىػذه التغػًنات        
الثقافيػػة كاالجتماعيػػة الػػيت حصػػلت يف غتتمعػػات أخػػ ل، فػػاجملتمع اصتزائػػ م قبػػل االسػػتقالؿ متتلػػف يف 

قافتػو كليػة عػن غتتمػع مػا بعػد االسػتقالؿ الػذم بػدكره متتلػف عػن غتتمػع مػا بعػد الثمانينػات، بنائو ك ث
.  فالف ؽ كارع بٌن  الدراسات اليت  تتبعت ثقافة ك بناء اجملتمع اصتزائ م  كما نعايشو اليـو
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لبسػيطة الػيت اذا كانت البدايات األكىل يف تفسًن التغًن الثقايف ارجعتو اىل غتموعة من العوامػل ا        
مل تتعدل اعتج ة ك االستعمار اك نقل عناص  ثقافة معينة من غتتمع اىل آخػ  فػإف أصػابع االهتػاـ اليػـو 
موجهػػة ؿتػػو التطػػػور التكنولػػوجي ك كسػػػائل االعػػالـ ك االتصػػػاؿ  اصتماىًنيػػة  التقليديػػػة ك اضتديثػػة الػػػيت 

 مارشاؿ ماكلوىاف. اخرتقت كل البيوت ك جعلت من العامل ق ية صغًنة ،على حد تعبًن
: وسائـــل االتصـــال الجماىيـــري ودورىـــا فـــي إحــداث التغيـــر مػػن ىنػػا جػػاءت أط كحتنػػا اظتوسػػومة بػػػػ 

لتبحػث يف االجتاىػات  الثقافـي في المجتمـع في عصـر العولمــة  من وجهـة نظـر األسـتاذ الجـامعي
التقليديػة أاصت ائػد ئل االتصػالية اليت نقصد هبا آراء األستاذ اصتػامعي كمجػاؿ بشػ م يف دكر ىػذه الوسػا

يف إحػػػػػداث التغػػػػػًن علػػػػػى مسػػػػػتول القػػػػػيم كالسػػػػػلوكيات السياسػػػػػية التلفزيػػػػػوف     -اإلذاعػػػػػة -اظتطبوعػػػػػة
 السؤاؿ ال ئيس التايل:كاالقتصادية كاالجتماعية ألف اد اجملتمع اصتزائ م، حيث تبدأ من ط ح 

في علـى مسـتوا القـيم والسـلوكيات ما  دور وسائل االتصال الجماىيري في إحداث التغير الثقا
ــة  فــي المجتمــع فــي عصــر العولمــة مــن وجهــة نظــر األســتاذ  السياســية واالقتصــادية واالجتماعي

 الجامعي؟

 تساؤالت ف عية كالتايل:  ىذا السؤاؿ الذم نتكن تقسيمو إىل

لوكيات علػػػػى مستػػػػػػػػػػػػػػػول القػػػػيم كالسػػػػالثقػػػػايف مػػػػا أسػػػػلوب الصػػػػحافة اظتكتوبػػػػة يف إحػػػػداث التغػػػػًن  -1
 السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية يف اجملتمع يف عص  العوظتة من كجهة نظ  األستاذ اصتامعي؟ 

علػػػػى مستػػػػػػػػػػػػػػػول القػػػػيم كالسػػػػلوكيات الثقػػػػايف مػػػػا أسػػػػلوب االذاعػػػػة اظتسػػػػموعة يف إحػػػػداث التغػػػػًن  -2
 ألستاذ اصتامعي؟ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية يف اجملتمع يف عص  العوظتة من كجهة نظ  ا

علػػػػى مستػػػػػػػػػػػػػػػول القػػػػيم كالسػػػػلوكيات السياسػػػػية الثقػػػػايف مػػػػا أسػػػػلوب التلفزيػػػػوف يف إحػػػػداث التغػػػػًن  -3
 كاالقتصادية كاالجتماعية يف اجملتمع يف عص  العوظتة من كجهة نظ  األستاذ اصتامعي؟ 

علػػػى الثقػػػايف  مػػػا كجهػػػة نظػػػ  األسػػػتاذ اصتػػػامعي حػػػوؿ دكر الصػػػحافة اظتكتوبػػػة  يف إحػػػداث التغػػػًن -4
 يف اجملتمع يف عص  العوظتة ؟ مستػػػػػػػػػػػول القيم كالسلوكيات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية

علػػػى مػػػا كجهػػػة نظػػػ  األسػػػتاذ اصتػػػامعي حػػػوؿ دكر االذاعػػػة اظتسػػػموعة  يف إحػػػداث التغػػػًن الثقػػػايف  -5
 يف اجملتمع يف عص  العوظتة ؟ مستػػػػػػػػػػػول القيم كالسلوكيات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية
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علػى مستػػػػػػػػػػػػول ما كجهة نظ  األستاذ اصتامعي حػوؿ دكر التلفزيػوف  يف إحػداث التغػًن الثقػايف  -6
 يف اجملتمع يف عص  العوظتة ؟ القيم كالسلوكيات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية

 أسباب اختيار الموضوع -2
العلميػػػة، كإف اختلفػػػت موارػػػيع  ثػػػو فإنػػػو متضػػػع  إف الباحػػػث العلمػػػي مهمػػػا كانػػػت اىتماماتػػػو

طتطػػوات منهجيػػة حتػػدد مسػػار دراسػػاتو كأ اثػػو كأسػػباب اختيػػار اظتورػػوع أك الدراسػػػػػػػػػة مػػن الضػػ كريات 
اظتنهجية الػيت حتفػز علػى اصتديػة يف البحػث كتقصػي اضتقيقػة فمػا كانػت ىػذه األسػباب معقولػة، كؽتكنػة 

، ففػػي العلػػـو االجتماعيػػة نتكػػن للباحػػث أف متتػػار دراسػػتو انطالقػػا للمناقشػػة إال ككػػاف البحػػث ذا قيمػػة
الدراسات السابقة، اليت قػد تغفػل بعػ  األفكػػػػػػػػػػػار أك تتخللهػا بعػ  التسػاؤالت الػيت حتتػاج إىل  ػث 
آخػػ  لاجابػػة عنهػػا، كقػػد متتػػار اظتورػػوع مػػن اإلحسػػاس باظتشػػكل، فاظتالحظػػة الواعيػػة جتعػػل اإلنسػػاف 

بعػػ  األسػػئلة الشػػيء الػػػذم لتيلػػو إىل اطتػػوض يف اظتورػػوع كالكشػػف عػػن اضتقػػػائق  اظتتخصػػص يطػػ ح
كاظتعػػارؼ الػػيت قػػد تكػػوف كامنػػة فيػػو، كقػػد حػػدد اظتختصػػوف عوامػػل اختيػػار اظتورػػوع بعوامػػل مورػػوعية 

 كأخ ل ذاتية. 
 األسباب الموضوعية: -أ 

يتػأث  بشػأ أنػواع  إف الواقع االجتماعي مف كض كػتتـو على كل شخص أف يعيشو كىذا األخػًن
التطورات اظتوجودة يف البيئة اطتارجية كمبختلف التغػًنات الػيت تطػ أ عليهػا، كعليػو فػإف اجملتمػع كمبختلػف 
العناصػػ  الػػيت لتتػػوم عليهػػا لػػيس مسػػتقيم كال ثابػػت بػػل متغػػًن، فهنػػاؾ الكثػػًن مػػن العوامػػل الػػيت تتضػػاف  

كاألدكات كاألساليب الػيت يسػتخدمها النػاس يف كحتدث يف اجملتمعات عدد من أنواع التغًن يف الوسائل 
حياهتم اليومية كػأف اد كرتاعػات، ىػذه العوامػل الػيت خلقػت التواصػل الػدائم كاظتسػتم  بػٌن أفػ اد اجملتمػع 
الواحد كاليت أدت إىل التغًن يف قيمهم كعادات الناس كيف اجتاىاهتم كنفسيا هتػم كأفتػاط سػلوكهم كلعػل 

 رمبا لوسائل اإلعالـ كاالتصاؿ اصتماىًنم دكر فيها  كمن ىػذا اظتنطلػق ه حأ االتصاالت الفك ية اليت
طػػػ ح فكػػػ ة كسػػػائل االتصػػػاؿ اصتماىًنيػػػة  كدكرىػػػا يف التغػػػًن الثقػػػايف علػػػى مسػػػتول القػػػيم كالسػػػلوكيات 
السياسػػػية كاالقتصػػػادية كاالجتماعيػػػة كأراد الباحػػػث اطتػػػوض يف ىػػػذا اظتورػػػوع خاصػػػة كؿتػػػن يف عصػػػ  

 منة اعتبارا لألسباب التالية:العوظتة أك اعتي
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 األسباب الذاتية: -ب  
كتط قنػػا عتػػذا اظتورػػوع كػػاف انطالقػػا مػػن كوننػػا عناصػػ  يف اجملتمػػع نػػؤث  فيػػو كنتػػأث  بػػو كمالحظتنػػا 
للتطور الذم يط أ عليو كعلػى ؼتتلػف العناصػ  اظتكونػة للثقافػة مػن عػادات كتقاليػد، كأفكػار كاجتػػػػاىات 

بات يع ؼ كيدرؾ أف إنساف األمػس قػد أعيػد ب غتتػو حسػب الواقػع، كأصػابع كقيم كسلوكيات، فالكل 
االهتػػػاـ موجهػػػة دائمػػػا ؿتػػػو التطػػػور التكنولػػػوجي خاصػػػة  كسػػػائل االتصػػػاؿ اصتمػػػػاىًنم ىػػػذا مػػػا جعػػػل 

 الباحث يسعى لكشف اضتقيقة كتبيٌن دكر ىذه األخًنة يف إعادة تشكيل ثقافة اجملتمػػػػػع.  
 أىداف الدراسة -3

 ؼ الدراسة يف النقاط اآلتية:تكمن أىدا
*   مع فػػة دكر كسػػائل االتصػػاؿ اصتمػػاىًنم يف إحػػداث التغػػًن الثقػػايف علػػى مسػػتول القػػيم كالسػػلوكيات 

 السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية.
*   مع فػػػة اجتاىػػػات األسػػػتاذ اصتػػػامعي ؿتػػػو دكر كسػػػائل االتصػػػاؿ اصتمػػػاىًنم يف إعػػػادة تشػػػكيل القػػػيم 

 ة كاالقتصادية كاالجتماعية.كالسلوكيات السياسي
*   ػتاكلػػػة الوقػػػوؼ علػػػى كجهػػػة نظػػػ  االسػػػتاذ اصتػػػامعي حػػػوؿ  دكر كػػػل كسػػػيلة مػػػن كسػػػائل كاالتصػػػاؿ 
اصتمػػػػػػاىًنم يف إحػػػػػػداث التغػػػػػػًن الثقػػػػػػايف علػػػػػػى مسػػػػػػتول القػػػػػػيم كالسػػػػػػلوكيات السياسػػػػػػية كاالقتصػػػػػػادية 

 كاالجتماعية.
اث التغًن الثقايف على مسػتول القػيم كالسػلوكيات * ػتاكلة حتديد اكث  الوسائل االتصالية تأثًنا يف احد

 السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية.
 أىمية الدراسة -4

تكمن أقتية دراستنا يف نوع اظتشكلة اليت بٌن أيدينا كالػيت أصػبحت ظػاى ة قائمػة بػذاهتا عتػا كز ػا 
ل التطػػػػػور علػػػػػى مسػػػػػتول البحػػػػػوث كالدراسػػػػػاتث فػػػػػالتغًن االجتمػػػػػاعي الثقػػػػػايف ظػػػػػاى ة كػػػػػربل مثلػػػػػو مثػػػػػ

التكنولػػوجي الػػذم غػػػزل حياتنػػا، فهػػذا يقودنػػػا كغصػػبا عنػػا إىل مع فػػػة نػػوع العالقػػة بينهمػػػا، فكمػػا ىػػػو 
مع كؼ أف كل متغًن تابع كراء متغًن مستقل كىذا ما يدفعنا إىل البحث عن درجػة التغػًن الػذم لتدثػو 

قػػع االجتمػػاعي، ىػػل فعػػال  التطػػور التكنولػػوجي ؽتػػثال يف كسػػائل اإلعػػالـ كاالتصػػاؿ اصتمػػاىًنم علػػى الوا
 كما ىو مشاع ساقتت ىذه الوسائل يف عملية التغًن الثقايف الذم مس اجملتمع؟ 
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 تحديد المفاىيم  -5
يعترب التحكم يف اظتفاىيم كاظتصطلحات العلمية كالسيط ة عليها، معيػار  لقيػاس الكفػاءة العلميػة 

ى حتليػػل الواقػػع كعػػالج اظتشػػكالت ال تكػػوف كالقػوة اظتع فيػػة، ذلػػك أف تقػػدـ اظتع فػػة العلميػػة، كقػدرهتا علػػ
إال بتطػػػور صػػػياغة اظتفػػػاىيم يف العلػػػم، لػػػذلك اىػػػتم هبػػػا الكثػػػًن مػػػن اظتختصػػػٌن يف علػػػم اظتنػػػاىج كالعلػػػـو 
االجتماعيػػػػة  ككػػػػاف حتديػػػػدىا يف أم دراسػػػػة يضػػػػفي عليهػػػػا الصػػػػبغة العلميػػػػة، كيسػػػػاعد علػػػػى تورػػػػيع 

اظتعطيػػات الغ يبػػة كمػػا يشػػًن لػػو ركبػػًنت مًنتػػوف،  اظتعطيػػات الػػيت تنػػدرج حتػػت اظتفهػػـو كيقلػػل مػػن تػػدخل 
 كما تساعد على توجيو اظتشاىد اظتيدانية كاإلدراؾ الذىين كرب  اظتصطلحات باألىداؼ.

مػػن ىنػػا نسػػتطيع القػػوؿ أف حتديػػد اظتفػػاىيم ال يقػػف عنػػد حػػد التفسػػًن كالتورػػيع كإفتػػا تسػػاعد  
 يم على أ ا:كتع ؼ اظتفاى الباحث يف حتديد أىدافو كعملو اظتيداين،

 معاف لتددىا العامل للمصطلحات العلمية اليت تستخدـ لوصف كقائع العلم كحقائقو.
على أ ا: دتثيػل ذىػين عػاـ يعػرب عػن الظػواى   mauriceangersموريس أنجرسكيع فها 

  1أكالعالقات اليت تنشأ بينها.
الباحػػث  اف  رألبعػػد حتديػػد األىػػداؼ الػػيت نسػػعى الوصػػوؿ إليهػػا يف شػػكل سػػؤاؿ أساسػػي،  

 يقف عند اظتفاىيم األساسية ك اظتفاىيم الف عية كالتايل : 
 المفاىيم األساسية للدراسة  -5-1
 الدور  5-1-1   

 :لغــــــــــــــــــة
يف اضتقيقة ال توجد معاجم للغػة الع بيػة حتػوم كلمػة الػدكر، ذلػك أ ػا دخلػت لغتنػا الع بيػة عػن  

علػػـو السػػيما العلػػـو االجتماعيػػة كاإلنسػػانية مػػن خػػالؿ اظتسػػ ح، ط يػػق الرترتػػة، اسػػتعارتو العديػػد مػػن ال
 كالدكر مفهـو يشًن إىل فت  من الفعل اظتتوقع.

 ي ل أف:  woutburg -blochأما معجم 
الػػيت تعػػين مػػن جهػػة كرقػػة مطويػػة، كمػػن جهػػة ثانيػػة مػػا  rotulasالػػدكر كلمػػة مشػػتقة مػػن الالتينيػػة  -

 كتب اف يستظه ه ؽتثل مس حية.

                                                           
 غًن دكتوراه بسك ة ، أط كحة –قسنطينة جبامعيت ميدانية اصتامعيأدراسة الطالب لدل الصحي الوعي نش  يف احمللية شعباين، دكر اإلذاعة مالك1

 .30ص29، ص2005/2006، اصتزائ ، -قسنطينة – منتورم كاالجتماعية، جامعة اإلنسانية لعلـوا منشورة، كلية
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ر: فت  من السلوكيات اظتتوقع من الف د يف موقف معٌن يتحدد مبا كتب أف يؤديػو مػن نشػاط الدك   -
  1أيف روء الثقافة االجتماعية السائدة.

 يع ؼ الدكر على أنو اضت كة اليت تعين أالفعل كالعمل .  -
  2أـ.11استخدـ اظتصطلع مبعىن كظيفة اجتماعية أك مهنية بدءا من الق ف 

 :اصطالحــــا
تع يػػػػف الػػػػدكر كتباينػػػػت بػػػػٌن علمػػػػاء الػػػػنفس كعلمػػػػاء  آراء العلمػػػػاء كالبػػػػاحثٌن يفقػػػػد تعػػػػددت ل 

االجتماع كإف كاف ىناؾ  تداخل بينهمػا إال أف تع يػف الػدكر سوسػيولوجيا ينسػب يف اغلػب األحػواؿ 
بػػػػػػػاظتعىن  nieizesheنيتشـــــــورغػػػػػػػم اسػػػػػػػتخدامها يف اظتسػػػػػػػ ح مػػػػػػػن طػػػػػػػ ؼ  lintonلينتـــــــونإىل 

مبفهومػو السوسػيولوجي يعػرب علػى كجػود التزامػات معياريػة يرتتػب عليهػا حقػوؽ السوسيولوجي، كالػدكر 
  3أككاجبات.

  4أ_ ىو غتموعة من األفعاؿ كالسلوكيات اليت يقـو هبا الف د ليؤكد احتاللو للم كز.
 : تعريف دائرة المعارف الدولية للعلوم االجتماعية

إىل الدكر علػى أنػو مفهػـو يسػتخدـ لتفسػًن  تناكلت طبيعة اظتفهـو كمكوناتو كأبعاده، حيث نُِظ َ 
كتورػػيع التوقعػػات السػػلوكيات للفػػ د، كالػػيت نتكػػن مػػن خالعتػػا بيػػاف كرػػعو أك مكانتػػو، مػػع الرتكيػػز يف 

للػدكر خاصػة مػن حيػث  Sociological Aspectsإطار ىذا التع يف علي اظتظاى  االجتماعيػة 
 مي، كعالقتو بالشخص نفسو.بزكغو كعالقتو بالفاعل، كباظتكانة، كباإلطار التنظي

 تعريف معجم العلوم االجتماعية
_ الدكر: ىو نسػق مؤلػف مػن غتموعػة مػن األفعػاؿ اظتكتسػبة الػيت يؤديهػا الشػخص يف موقػف تفػاعلي 

  5أمعٌن، كيؤخذ علي ىذا التع يف حتديده لألفعاؿ بأ ا مكتسبة رغم أ ا قد تكوف طبيعية كفط ية.
 بقولو:كاتز وكاىن كيع فو 

                                                           
سعود، السعودية،  اظتلك اإلعالـ، جامعة اآلداب، قسم منشورة، كلية غًن ماجستًن الصحي، رسالة التثقيف يف اإلعالـ كسائل ريانبارياف، دكر أزتد1

 .37ص36، ص2003
 .30سابق، ص شعباين، م جع مالك2
 .31اظت جع نفسو، ص3
 .2012، 12، ع6اإلسالمية، ـ العلـو كلية, االجتماعي، غتلة التغًن يف الرتبية علي، دكر ػتمود أنوار4
 االجتماعية اظتنطلقات من تأصيلية دراسة الدكر عبدالشايف، نظ ية عصاـ5

 011/05/0209:00http://www.arabicenter.net/ar/news.php?action=view&id=752كالسياسية

http://www.arabicenter.net/ar/news.php?action=view&id=75%20%20%20%20%202011/05/02%20%20%20%2009:00
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الػػدكر: إطػػار معيػػارم للسػػلوؾ يطالػػب بػػو الفػػ د نتيجػػة اشػػرتاكو يف عالقػػة كظيفتػػو بصػػ ؼ النظػػ  عػػن _ 
 . 1أرغباتو اطتاصة، أك التزاماتو الداخلية اطتاصة البعيدة عن ىذه العالقة الوظيفية

  2أالدكر: أفتاط السلوكيات اظتتوقعة اليت دتيز م كز تنظيمي ػتدد.  -
الدكر على أنو غتموعة من األنشطة منجزة مػن قبػل شػخص لتتػل كعلماء االجتماع ينظ كف إىل 

مكانػة يف نسػق معػػٌن يرتتػب علػػى ىػذه األنشػػطة غتموعػة مػػن اضتقػوؽ كالواجبػػات أكاظتػدي  يف اظتدرسػػة 
 3أ...اخل .ىذه النشاطات تصبع مبثابة كاجب يلتـز بو الف د كبالتايل تسمى الدكر االجتماع.

 اجرائيا 
ألنشػػطة ك السػلوكيات الػيت يقػػـو هبػا الفػ د يف نسػػق معػٌن، ك نتكػن مشػػاىدهتا الػدكر: غتموعػة مػن ا  -

 على ش ط أف يرتتب على ىذه األنشطة  غتموعة من اضتقوؽ.
 وسائل االتصال الجماىيري  5-1-2   

يقصػػد بوسػػائل االتصػػاؿ  : رتيػػع الوسػػائل كاألدكات الػػيت تنقػػل للجمػػاىًن اظتختلفػػة كاظتتلقيػػة مػػا 
  4أط يق السمع كالبص . كت م من حوعتا عن

_ ىػػػي تلػػػك الوسػػػائل الػػػيت يػػػتم مػػػن خالعتػػػا الوصػػػوؿ للجمػػػاىًن علػػػى اخػػػتالؼ أجناسػػػهم كثقافػػػاهتم 
  5أكأماكن تواجدىم، كاختالؼ ط قهم اظتفضلة للتلقي.

_ كسػػائل االتصػػاؿ اصتمػػاىًنم: ىػػي كػػل الوسػػائل كاألدكات الػػيت عتػػا عالقػػة مػػع اصتمػػاىًن اظتتلقيػػة مػػن 
 حملددة يف نقل ما كت م يف الواقع عن ط يق السمع كالبص .خالؿ كظيفتها ا

_ كسائػػػل اإلعػػػالـ كاالتصػػػاؿ: ىي اظتؤسسات اظت جعية اليت تتجسد يف أال اديو، التلفزيوف، كالصحف 
كاجملالت كالكتب كالسينما كاإلعالف ...اخل  كاليت تؤث  يف شخصػية، كقػيم، كأفكػار أفػ اد اجملتمػع علػى 

  6أيد.األمد البع

                                                           
19:0012/12/2010http://www.edu.gov.sa/portal/newt/dhtml/k/3.htm 
 .200، ص1990الع يب، مص ،  الفك  التنظيم، دار يف اإلنساين شهيب، السلوؾ علي دػتم2
 .19، ص2005/2006اصتزائ ،  منشورة، جامعة غًن ماجستًن العلمي، أرسالة البحث نسق يف الباحث دكر ك مام م رتيلة، مكانة3
 .142سابق، ص مهدم، م جع حلس، ناص علي ال حيم عبد موسى4
اإلعالـ،  منشورة، قسم غًن ماجستًن الكوييت، رسالة الشباب لدل السياسية الثقافة تعزيز يف الكويتية احمللية اإلعالـ كسائل عنزم، دكرال زتيد عبداهلل5

 .09، ص2013/2014 األكس  الش ؽ جامعة
 .142صم جع سابق مهدم،  علي حلس، ناص  ال حيم عبد موسى6

http://www.edu.gov.sa/portal/newt/dhtml/k/3.htm
http://www.edu.gov.sa/portal/newt/dhtml/k/3.htm
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_ كسائل االتصاؿ اصتماىيػػػ م أاإلعػػػالـ :كىي القنوات اليت حتمل العملية االتصالية إىل رتاىًن غفًنة 
 دكف مواجهة مباش ة للمتلقي كاإلذاعة كالتلفزيوف كاالنرتنت...اخل . يف نفس الوقت،

ع، مػن اظتسػتويات تع يف دائ ة اظتعارؼ االجتماعيػة: تلػك الوسػائل الػيت جتػذب النػاس علػى نطػاؽ كاسػ
الثقافيػػػة كالفك يػػػة، كال نتكػػػن حتديػػػدىا إال مػػػن خػػػالؿ رتهورىػػػا، فنقػػػوؿ  صػػػحف خاصػػػة أك إذاعػػػة أك 
تلفزيػػوف، كلكننػػا ال نسػػػتطيع نعتهػػا بوسػػائل اإلعػػػالـ، بينمػػا يػػذىب الػػػبع  السػػتخداـ ىػػذا اظتصػػػطلع 

ي  أك الوسػػ ، فوسػػائل أكسػػائل اإلعػػالـ  مبعػػىن مػػزدكج الػػذم يشػػمل البعػػد التقػػين اإلرسػػايل كمعػػىن احملػػ
بأ ػا امتػدادات لانسػاف،  مارشـال ماكلوىـاناالتصاؿ اصتماىًنم باعتبارىا كسائ  ينطبق عليهػا رأم 

بتفعيلها ألداء حواسو، كجوارحو االتصالية أما أ ا كسطا فنها تتفق مع عبارتػو أالوسػيلة ىػي ال سػالة ، 
  1أأم أف الوسيلة أىم من ال سالة.

 جاب إىل اعتبارىا أدكات صناعة اإلعالـ كتزكيد اصتماىًن باألخباركذىب ػتمد منًن ح
   2أكاظتعلومات مهما كاف نوعها تقليدية أـ حديثة. 

 : التعريف اإلجرائي لوسائل اإلعالم واالتصال الجماىيري
 يقصد الباحث هبذا اظتفهـو :

بػة اظتطبوعػة كاإلذاعػة كالتلفزيػوف الػيت اظتكتو  الوسائل االتصالية اصتماىًنية التقليديػة اظتتمثلػة يف اصت ائػد -
تقـو بعملية إرساؿ رسائل علنية جملموعات اجتماعية كبػًنة ؼتتلفػة تسػمى اصتمػاىًن، بعػد التخطػي  عتػا 

 كحتديد ىدفها.
 التغير الثقافي  5-1-3   

ارتػػب  مفهػػـو التغػػًن عنػػد اظتهتمػػٌن بعلػػم االجتمػػاع، كعلػػم الػػنفس االجتمػػاعي خاصػػة مبفهػػػومي 
 الثقافة
كاجملتمػػػع كظتػػػا اختلػػػف العلمػػػاء يف حتديػػػد معػػػىن الثقافػػػة انعكػػػس ذلػػػك علػػػى حتديػػػد معػػػىن التغػػػًن  

 الثقايف كاالجتماعي حتديدا دقيقا.

                                                           
، جامعة قسنطينة، كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية،  رسالة ماجستًن غًن منشورة، ائل اإلعالـ اظتكتوبةرتهور الطلبة اصتزائ يٌن ككسخالؼ بوؼتيلة، 1

 .59ص ،2006/2007
 .349، ص2008التوزيع، القاى ة،  ك للنش  الفج  االتصاؿ، دط، دار حجاب، كسائل منًن ػتمد2
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_ التغيػػػػ  الثقػػافػػػػػي: حتوؿ لتوم كل التغًنات الػيت دتػس أم فػ ع مػن فػ كع الثقافػة، دكف اسػتثناء للعلػـو 
 كالفنوف كالفلسفة.

سػواء يف بنائهػا أك عناصػ ىا  لتغًن الثقايف: ىو كػل تغػًن لتػدث يف أجػزاء الثقافػة،ي ل أف ا ىولتكرانس
 كاظتعنويػػة. أك يف مضػػمو ا، كبتورػػيع أكثػػ  كػػل التغػػًنات اضتاصػػلة علػػى أجػػزاء الثقافػػة كعناصػػ ىا اظتاديػػة

كيشػػػػػػمل ذلػػػػػػك الفػػػػػػن كالتكنولوجيػػػػػػا كالفلسػػػػػػفة كاألدب كاللغػػػػػػة كالػػػػػػذكؽ كاظتأكػػػػػػل كالشػػػػػػ ب ككسػػػػػػائل 
  1أت.اظتواصال

أف  مثػػاال حيػػا حػػأ نفهػػم معػػىن التغػػًن الثقػػايف فيقػػوؿ: معــن خليــل العمــركيضػػ ب لنػػا األسػػتاذ 
اسػتخداـ السػيارة أكؿ مػػ ة كابتكارىػا كإنتػاج مػػادم يف الثقافػة صػاحبو تغػػًن يف اجملتمػع األم يكػي  يػػث 

ظتتعلقػػة بعالقػػة الػػذكور أسػػهم ابتكػػار السػػيارة يف توسػػيع اظتنػػاطق اضتضػػ ية كسػػاىم أيضػػا يف تغػػًن اظتعػػايًن ا
باإلنػػاث كمػػا سػػاعد علػػى دمػػج اضتيػػاة ال يفيػػة يف اضتيػػاة اضتضػػ ية كقلػػص الف كقػػات بينهمػػا، كىنػػا يػػأيت 

  2ألنعت التغًن الثقايف بأنو ظهور صفات جديدة كم كبة يف اجملتمع دتثل اصتوى  الثقايف.
ن ينهػػار فيػػو كػػل شػػيء   ايػػة القػػ ف اظتارػػي بقولو:أىػػذا زمػػ تولســتويلعػػل مػػا أطلقػػو كنعػػت بػػو 

الػػيت تشػػًن إىل تقػػادـ فتػػوذج إرشػػادم معػػٌن كظهػػور فتػػوذج أخػػ    تومــاس كــونكمفهػػـو  أمػػا بعػػد  بلغػػة 
تصػػدؽ لتبيػػٌن معػػىن التغػػًن الثقػػايف الػػذم ال يقػػف عنػػد حػػد  التغػػًن  الكمػػي بقػػدر مػػا يتعػػدل إىل تغيػػًن 

 النظ ة إىل العامل.
فك يػػة قانونيػػة -سياسػػية-االقتصػػادية-ات االجتماعيػػة كيشػػًن مفهػػـو التغػػًن الثقػػايف إىل كػػل التغػػًن 

كمؤسسػػػية م كبػػػة يف م حلػػػة تارمتيػػػة ػتػػػددة، تغطػػػي التغػػػًنات كػػػل اجملػػػاالت مبػػػا فيهػػػا اظتفػػػاىيم اضتقوقيػػػة 
  3أكاالجتماعية كبنية العالقات االقتصادية كالدكلية.

 مػادم، كال مػادم للثقافػة كاعتبارىػا كػل م كػب يشػمل جػانبٌن ادوارد تايلورانطالقا من تع يف 
مػػدلوال للتغػػًن الثقػايف علػػى أنػػو: كػػل تغػػًن أك تبػػدؿ لتصػػل يف جػػانيب الثقافػػة دكف  محمــد الــدقسيسػ د 

اسػػتثناء احػػدقتا، كمػػن ىػػذه الفكػػ ة بالضػػب  يفػػ ؽ بػػٌن التغػػًن االجتمػػاعي كالتغػػًن الثقػػايف كيعتػػرب األكؿ 

                                                           
 غًن ماجستًن البكالوريوس، رسالة ظتستول األردنية اصتامعة طلبة نظ  كجهة من جهتهاموا الثقايف ككيفية التغًن اطت يسات، حتديات ػتمد ثابت دانة1

 .5، ص2005األردنية،  العليا، اصتامعة الدراسات منشورة، كلية
 .70، ص2004الش كؽ، األردف،  دط، دار  االجتماعي، العم ، التغًن خليل معن2
 العاظتي. النظاـ تشكيل إعادة سياؽ يف الع يب الثقايف التغًن باركت، ديناميات رتاؿ ػتمد3



 الفصل األول                                                       موضوع الدراسة
 

02 
 

وانػػب اظتاديػػة مػػن اضتيػػاة البشػػ ية يف حػػٌن منػػو، أف التغػػًن االجتمػػاعي نتػػس إال اصت ػتتػػواه يف الثػػاين كجػػزء
  1أالتغًن الثقايف يتعدل للجانب الفك م.
 التعريف اإلجرائي للتغير الثقافي: 

_ يقصد الباحث مػػن التغًن الثقافػػػػي: كل حتوؿ أك اختالؼ يظهػ  علػى عنصػ  مػن عناصػ  الثقافػة أك  
 إىل تغػػػػًن السػػػػلوكيات كالقػػػػيم السياسػػػػية كافػػػػة عناصػػػػ ىا، أك البنػػػػاءات االجتمػػػػػػاعية ككظائفهػػػػا  يػػػػؤدم

 كاالقتصادية كاالجتماعية نتيجة تشكيل أك إعادة تشكيل ثقايف معٌن.
 المجتمع  5-1-4   

مل يكػػػن ىنػػػاؾ اتفػػػاؽ بػػػٌن العلمػػػاء يف حتديػػػد مفهػػػـو اجملتمػػػع كاسػػػتخدامو الػػػيت غالبػػػا مػػػن تػػػ تب  
علػػى غػػًنه عتػػذا نكػػ  بعػػ  التع يفػػات اللغويػػة  باطتلفيػػات الثقافيػػة كالعلميػػة الػػيت يتمتػػع هبػػا العػػامل كدتيػػزه

 كاالصطالحية على النحو التايل:
 لغـــــــة: 

 كتتمع، اجتماعا كغتتمع كاجملتمع ىو: من الفعل رتع كاجتمع،
 .رم األشياء اظتتفقة 

 اجملتمع مورع االجتماع كاصتماعة من الناس.في المعجم الوسيط: 
 ع / اجتمع بػػ، كتتمع، اجتماعا.: اجتمفي معجم اللغة العربية المعاصرة

: انظم بعضهم إىل بع ، احتدكا كاتفقوا  فهو غتتمع،  . 2أكاظتفعوؿ غتتمع بو، اجتمع القـو

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ كيف قولػػػػػو _تعػػػػػاىل_:  

 من سورة اإلس اء 88 اآلية چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ
 بو: : غتتمع أرتع  يقصدفي معجم الرائد

 مكاف االجتماع. 
 ىيئة اجتماعية.

 رجل غتتمع: مبعىن قوم بالغ أسده.
                                                           

 .60، ص1996للنش  كالتوزيع، األردف،  كمغتدال ، دار2االجتماعي بٌن النظ ية كالتطبيق، ط ػتمد الدقس، التغًن1
 .392، ص2008، عامل الكتب، القاى ة1، ط1أزتد ؼتتار عم ، معجم اللغة الع بية اظتعاص ة، ـ2
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  1أمشى غتتمعا: أم مس عا شديد اضت كة.
 اصطالحا:

 _ اجملتمع: غتموعة من األف اد ت بطهم ركاب  مشرتكة كلغة كخصائص ثقافية كحضارية كعادات
 كد.كتقاليد، تعيش ىذه اجملموعة أك اجملموعات يف إطار جغ ايف ػتد 

_ اجملتمػػػع: بنػػػاء مػػػن األفػػػ اد متضػػػعوف ظتبػػػدأ التكافػػػل كالتضػػػامن كاللغػػػة كاعتويػػػة الثقافيػػػة، كيعيشػػػوف يف 
  2أتنظيمات يف منطقة جغ افية.

 المجتمع في رأي اإلحصائيين: 
_ كػػػل اظتفػػػ دات كالكائنػػػات الػػػيت تقػػػاـ عليهػػػا الدراسػػػة، كتطلػػػق كلمػػػة فػػػ د علػػػى اظتفػػػ دة الواحػػػدة الػػػذم 

 ل إىل غتموعة متشاهبة يف اطتصائص.ينتمي يف األص
 يقولوف أف اجملتمع: علماء علم البيئة

_ غتموعة من الكائنات اضتية اظتستقلة اليت تقطن كتتعايش مع بعضها البع  رمن اظتقاطعػة الواحػدة 
  3أ.

 المهتمون باالنثربولوجيا
 ظيم خاص هبا ._ تكتل كغتموعة من األف اد تعمل متكاتفة لفرتة زمنية كافية بأف ختلق تن

 علماء علم االجتماع:
متفاعلة بشػكل يسػهم يف خلػق و _ اجملتمع: ىو نسق مكوف من عدة أنساؽ ف عية مرتابطة فيما بينها

 .  4أاالستق ار يف اجملتمع و التوازف
ىػػو رتاعػػة مػػن النػػاس لتويهػػا إطػػار جغػػ ايف معػػٌن كحتكمهػػا مصػػا  كأىػػداؼ مشػػرتكة كنظػػاـ اجملتمػػع: 

   5أختضع لنفس  القيم كالضواب  االجتماعية. اجتماعي مشرتؾ،
 

                                                           
1https://sites.google.com/site/humansocityandlife/blog-community/community-
definition20/04/201612:00 

 اظت جع نفسو . 2
 اظت جع اإللكرتكين السابق. 3
 اظت جع نفسو. 4
 .21، ص2004عالمي، دط، دار الفج  للنش  ك التوزيع، ػتمد منًن حجاب، اظتعجم اإل5

https://sites.google.com/site/humansocityandlife/blog-community/community-definition
https://sites.google.com/site/humansocityandlife/blog-community/community-definition
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 : التعريف اإلجرائي للمجتمع
_ ىو غتموعات متباينة من الناس كاألنساؽ اظتختلفة األىداؼ كاألنشطة، تقع يف حيز جغ ايف ػتدد، 

 متفاعلة فيما بينها، حتكمهم مصا ، كأىدؼ، كنظم، كقيم، كرواب  مشرتكة.
 العولمة   5-1-5   

بػػػاط العوظتػػػة باالقتصػػػاد كال أشتاليػػػة أكؿ مػػػ ة أثػػػ  بػػػالغ يف حتديػػػد مػػػدلوعتا العلمػػػي فاسػػػتخدمها كػػػاف الرت
الػػبع  بلفػػػو الكوننػػػة أك الكونيػػػة كاسػػػتخدمها آخػػػ كف مبصػػػطلع الكوكبػػػة علػػػى الػػػ غم مػػػن أ ػػػا مفهػػػـو 

 اصػػػلة،مشػػويل نتػػػس رتيػػع اجتاىػػػات اضتيػػاة االجتماعيػػػة كاإلنسػػانية لتبيػػػٌن كتورػػيع عمليػػػات التغيػػًن اظتتو 
  1أذلػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػا جعػػػػػػػػػػػل اآلراء تتبػػػػػػػػػػػاين يف حتديػػػػػػػػػػػد معناىػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػل حسػػػػػػػػػػػب توجهاتػػػػػػػػػػػو كاىتماماتػػػػػػػػػػػو.

 :لغــــــــة
الدالة على التحوؿ كالتغًن من كرع إىل آخػ  كىػي صػيغة مصػدر لفعػل  _ من الصيغة الص فية فَػْوَعَلة:

 يشتق من االسم.
كيقصػػد منهػػا عنػػد اسػػتخدامها، تعمػػيم إذف العوظتػػة مػػن الناحيػػة اللغويػػة كلمػػة غ يبػػة عػػن اللغػػة الع بيػػة  

الشيء كتوسيع دائ تو على العامل كلو بال غم من استخدامها كفق مسميات أخ ل كالكوكبة كالشمولية 
  2أكاعتوية كالعاظتية .

 العوظتػػةك Globalization ك تقابػػل الرترتػػة اضت فيػػة  mondialisationيقابلهػػا يف الف نسػػية 
  3أائ ة الشيء كجعلو عاما.اليت تشًن داللتها إىل توسيع د

 اصطالحا:
تعين السيط ة اليت يقودىػا العػامل الغػ يب رػد الػدكؿ اظتستضػعفة، مػن أجػل احتوائهػا كإذابػة غتتمعاهتػا يف 

 اسرتاتيجياهتا الثقافية كاالجتماعية كالدينية كاالقتصادية كالسياسية.
 أف العوظتة:عدنان الشخص كيذك  الدكتور 

  4أنتماء العاظتي الذم يلغي اضتدكد اإلقليمية كالعنص ية كالطائفية._  ظاى ة تعرب على اال

                                                           
اإلنسانية  عادؿ سلطاين، األلعاب االلكرتكنية كتأثًناهتا يف إعادة تشكيل ثقافة الشباب يف عص  العوظتة، رسالة ماجستًن غًن منشورة، كلية العلـو1

 .42ص41ص2011/2012كاالجتماعية، جامعة بسك ة، 
 .15، ص2007شدة، العوظتة كاجملتمع، دط ، دار اضتامد، عماف، األردف، عالء زىًن عبد اصتواد ال كا2
 اظت جع نفسو، الصفحة نفسها.3
 .42عادؿ سلطاين، اظت جع السابق، ص4
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 : في موسوعة انكارتا االلكترونية
: ىػػػػػي أدمػػػػػج، كدمق طػػػػػة ثقافػػػػػات العػػػػػامل كاقتصػػػػػادياتو كبنياتػػػػػو التحتيػػػػػة مػػػػػن خػػػػػالؿ  تنميػػػػػة العولمـــــة

  1أات احمللية ... .االستثمارات اطتارجية، كتطوي  التكنولوجيا، كتأثًنات السوؽ اضت ة على االقتصادي
 :ابستيمولوجيا

 _  تعين توسيع النموذج األم يكي ليشمل العامل.
 العولمة كحقبة تاريخية:

كتذك  جل اظت اجع اليت تناكلػت العوظتػة أ ػا تزامنػت مػع مػا اصػطلع علػى تسػميتو بسياسػة بالوفػاؽ الػيت  
 اية الص اع با يار  حائ  ب لٌن  بٌن القطبٌن  يف النظاـ الدكيل إىل  20كانت يف ستينات الق ف أ

 ك اية اضت ب الباردة. 
كيف نظ  أصحاب ىذا االجتاه العوظتػة ىػي اظت حلػة التارمتيػة الػيت تلػي م حلػة اضتػ ب البػاردة، مػن الناحيػة 

 التارمتية.
 العولمة كظاىرة اجتماعية وتكنولوجية 

كىذا التع يػف ال يعطػي  جديد، _ي ل أصحاب ىذا االجتاه أف العوظتة إعادة صياغة النشاط يف شكل
أقتيػة للػزمن بػل يهػتم بالفضػاء كنتيجػة للثػػورة االتصػالية كالتكنولوجيػة، كيف بعػده االجتمػاعي ي كػز علػػى 

  2أإحياء اجملتمع اظتدين كتفعيلو يف غتاؿ التنمية.
 .الذم ناقش عوظتة كسائل االتصاؿ كاإلعالـ على أ ا رغ  للزماف كاظتكافتعريف جيدنز 

وظتػػة: عمليػػة لتػػداخل كتكثيػػف العالقػػات االجتماعيػػة مبػػا يلغػػي اضتػػدكد بػػٌن الػػدكؿ كاألمػػم كمبعػػىن _ الع
آخػػ  جعػػل الػػػدكؿ متػػأث ة ببعضػػها الػػػبع  فاألحػػداث احملليػػة تتشػػػكل بفعػػل األحػػداث الػػػيت تقػػع علػػػى 

  3أمسافات بعيدة كالعكس.

نشػػور يف كتػػاب أالعػػ ب كالعوظتػػة  يف مناقشػػتو ظتورػػوع العوظتػػة كاعتويػػة الثقافيػػة اظتمحمــد عبــد الجــابري 
الػػػذم لتػػػوم  ػػػوث كمناقشػػػات النػػػدكة الفك يػػػة الػػػيت نظمهػػػا م كػػػز دراسػػػات الوحػػػدة الع بيػػػة يػػػ ف  أف 

                                                           
العلـو منشورة، كلية  رحيمة الطيب عيساين، اآلثار االجتماعية كالثقافية للعوظتة اإلعالمية على رتهور الفضائيات األجنبية، أط كحة دكتوراه غًن1

 .2005/2006السياسية كالعالقات الدكلية كعلـو اإلعالـ كاالتصاؿ، جامعة اصتزائ ، 
  .20-18اظت جع نفسو، ص صأ 2
تأثًناهتا يف بنية القيم كالتمثالت االجتماعية لدل شباف تونس العاصمة، رسالة دكتوراه غًن منشورة، كلية –ف ج اليوسفي، تقنيات االتصاؿ اصتديدة3

 .60، ص2007/2008نسانية كاالجتماعية، جامعة تونس، العلـو اإل
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تكػػػوف العوظتػػػػة آليػػػة مػػػػن آليػػػات التطػػػػور ال أشتػػػػايل بػػػل يػػػػ ل أ ػػػا تتعػػػػدل ذلػػػك كتكػػػػوف بالدرجػػػػة األكىل 
ؽ بػػٌن العوظتػػة مبػػا حتملػػو مػػن كصػػف سػػابق كأيػػديولوجيا آليػػة تعكػػس إرادة اعتيمنػػة علػػى العػػامل، كمػػا فػػ  

يغيب فيو كل ما ىو خصوصي  كالعاظتية اليت ىي تفتع عن العامل اآلخػ  أك الثقافػات األخػ ل كارتفػاع 
  1أدرجة اطتصوصية كغياب ادعاء الوحدانية الثقافية كالقيمية.

 ي ل أف العوظتة: برىان غليون 
دماج ثالثػػة منظومػػات ىػػي اظتنظومػػة اظتاليػػة، كاإلعالميػػة _ ارتبػػاط دكؿ العػػامل ارتباطػػا جديػػدا يصػػوره انػػ

 االتصالية كاظتعلوماتية.
كتابو أالعوظتة كالفك  الع يب اظتعاص   يعترب ظاى ة العوظتة ظػاى ة كونيػة كتارمتيػة   الحبيب الجنحاني في

ا مسػػػػتقلة عػػػػن الظػػػػواى  التارمتيػػػػة السػػػػابقة تعػػػػيش  م حلػػػػة الػػػػوالدة كتهػػػػل الكػػػػل نتائجهػػػػا كانعكاسػػػػػاهت
   2أاظتستقبلية.

يػػ ل أ ػػا نظػػاـ عػػاظتي جديػػد ال يعطػػي أقتيػػة للحػػدكد اصتغ افيػػة كالوحدانيػػة يف علــي بــن فــايز الجحنــي 
األنظمػػػػػة االقتصػػػػػادية، كاالجتماعيػػػػػة، كالثقافيػػػػػة، أفػػػػػ زه اسػػػػػتخداـ العقػػػػػل االلكػػػػػرتكين، كازدىػػػػػار الثػػػػػورة 

  3أاظتعلوماتية.
ث يصبع العامل اطتارجي بنفس حضور العامل الداخلي يف _ العوظتة: إرافة بعد جديد ظتا ىو ػتلي  ي

  4أتأثًنه على األف اد كاجملتمعات من خالؿ ال كاب  االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية.
 التعريف اإلجرائي للعولمة

_ ظػػػاى ة اجتماعيػػػة افرتارػػػية مثلهػػػا الالتػػػوطٌن، كالالحػػػدكد بػػػٌن الػػػدكؿ، نتكػػػن مشػػػاىدة أثارىػػػا علػػػى 
 عية مهما كانت إكتابية أـ سلبية.ظتستويات الف دية كاالجتماا
 
 
 
 

                                                           
 .62ص61ف ج اليوسفي، م جع سابق، ص1
 .46ص45عادؿ سلطاين، م جع سابق، ص2
 .190، ص2002، 1علي بن فايز اصتحين، اإلرىاب كالعوظتة، أكادنتية نايف الع بية للعلـو األمنية، ال ياض، ط3
 .21ص20لعامل الع يب، غتلة اقتصاديات مشاؿ إف يقيا، العدد السادس، دس، صػتمد غ يب، حتديات العوظتة كآثارىا على ا4
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 المفاىيم الفرعية للدراسة  5-2
 األستاذ الجامعي  5-2-1   
كل من يعمل كيشغل كظيفػة مػدرس يف احػد اصتامعػات اظتعػرتؼ هبػا ب تبػة أسػتاذ مسػاعد أك أسػتاذ    -

  1أأك ما يعادعتا من مسميات يف جامعات أخ ل.
 المكتوبـــــة ة الصحاف  5-2-2   

، قػػد خصػػها بأربعػػة معػػاف فــاروق أبــو زيــدقػػد ختتلػػف التع يفػػات الػػيت قػػدمت للصػػحافة اظتكتوبػػة إال أف 
 كىي:
كيوصػػل  ،كىػػو الػػذم يشػػتغل بالصػػحافة بكافػػة فنو ػػا ،منهػػا اشػػتقت كلمػػة الصػػحفي، ك مبعػػىن اضت فػػة -

 األخبار إىل الغًن.
، كالتحقيقػات، كاظتقػاالت، كىنػا نتكػن أف فتيػػػػػػػػػػػػػز بػٌن مبعىن اظتادة اليت تنشػ ىا الصػحيفة كػػ: األخبػار -

 .فن الحديثكفن التحرير الصحفي فنٌن: 
 مبعىن الشكل الذم تصدر فيو، فالصحف دكرية منتظمة . -
   2أ مبعىن الوظيفة اليت تؤديها يف اجملتمع، كو ا رسالة تستهدؼ خدمة اجملتمع. -

ـــــة ـــــة المكتـــوبــــ ، عمليػػػػة االجتماعيػػػػة اظتخططػػػػة كاعتادفػػػػة يػػػػتم مبوجبهػػػػا نقػػػػل األخبػػػػار: ىػػػػي الالصحافــــ
   3أ اظتعلومات إىل الق اء عن ط يق الصحف اظتكتوبة.ك 

: ىػػي شػػكل مػػن أشػػكاؿ اظتطبوعػػات الورقيػػة الدكريػػة، الػػيت ينشػػ  فيهػػا األخبػػار الصحافــــــة المكتـــوبـــــــة
  4أ اظتفصلة يف شأ اجملاالت.

 التعريف االجرائي 
د بالصػػحافة اظتكتوبػػة : اصت ائػػد  اظتطبوعػػة كوسػػيلة اتصػػالية، تتضػػمن مػػادة إعالميػػة ؼتططػػة كىادفػػة نقصػػ

 اىل نقل االخبار ك االحداث كالقضايا اظتختلفة .

                                                           
،  30ة، العدد ليث زتودم مقداد، مدل ؽتارسة األستاذ اصتامعي ألدكاره الرتبوية كالبحثية كخدمة اجملتمع بصورة شاملة، غتلة البحوث الرتبوية كالنفسي1

 .198كلية الرتبية للبنات، جامعة بغداد، ص
 .72ص 71وؼتيلة، م جع سابق، صخالؼ ب 2
 .22، ص1992، دط، عامل الكتاب، مص ، بحوث الصحافةػتمد عبد اضتميد،  3
 .48، ص2003، ؼترب علم اجتماع االتصاؿ، جامعة قسنطينة، مدخل إلى االتصال الجماىيريفضيل دليو،  4
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 اإلذاعة  5-2-3   
 :لغة
األصل اللغوم لكلمة إذاعة من ذاع ، ذيعػا، ذيوعػا: أم ظهػ  كانتشػ ، يعػين إشػاعة كانتشػار اطتػرب،  -

النشػػػ  العػػػاـ، الػػػذيوع ظتػػػا يقػػػاؿ، فػػػالع ب يصػػػفوف ال جػػػل اظتفشػػػي لألسػػػ ار بال جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كتأخػػػذ معػػػىن 
  1أ اظتذياع.

 اصطالحا
اإلذاعة: ىي االنتشار اظتنظم كاظتقصود اظتؤث  كاظتتأث ، الذم يستخدـ اظتذياع لنش  اظتواد اظتذاعة الػيت  -

  2أ تكوف من نفس غتتمع اإلذاعة مبختلف نظمو.

كت فيهيػة متنوعػة، تصػل إىل اظتسػتمع  ،كت بويػة ،االنتشار اظتنظم كاظتقصود ظتواد إخبارية، كثقافية :اإلذاعة
    3أ عن ط يق أمواج موجهة إىل جهاز استقباؿ.

 التعريف االجرائي 
 ،اظتنظم كاظتقصود ظتواد إخباريػة، كثقافيػةكسيلة من كسائل االتصاؿ اصتماىًنم توكل عتا مهمة النقل  -

 كت فيهية مسموعة كمتنوعة اىل رتاىًن متباينة ككتباعدة جغ افيا . ،كت بوية
 التلفزيون   5-2-4   

 تعريـــــف التلفـــزيــــــــون:
، كتعين ال ؤيػة ،vision، ككمعناىا بعد، tété كلمة م كبة من جزأين(télévision) التلفزيوف

 عن بعد.كبعد الدمج تصبع الكلمة تعين ال ؤية أك اظتشاىدة 
كاألقمػار الصػناعية  ،: ىو كسيلة اتصػالية شتعيػة بصػ ية  تسػتخدـ اظتوجػات الكه كمغناطيسػيةالتلفزيون
كاسػػػػػػتقباؿ الصػػػػػػورة كالصػػػػػػورة معػػػػػػا بأمانػػػػػػة كمورػػػػػػوعية مػػػػػػن مكػػػػػػاف  اإلرسػػػػػػاؿ إىل أمػػػػػػاكن ، إلرسػػػػػػاؿ
  . 4أاالستقباؿ

                                                           
 .95، ص2012مة للنش  كالتوزيع، األردف، ، دار أسا1، طاإلذاعة ودورىا في الوعي األمنيإشتاعيل سليماف أبو جالؿ،  1
 .29، ص2009، يف اجملتمع الع يب اضتديث، دط، دار اظتع فة اصتامعية، اإلسكندرية، االتصال الجماىيريطو عبد العاطي ؾتم،  2
ورة، معهد الرتبية البدنية ، رسالة ماجستًن غًن منشطلبة معهد التربية البدنية والرياضية نحو حصة استوديو الكرةعم كف مفتاح، اجتاىات  3

 .73، ص2007/2008كال يارية، جامعة اصتزائ ، 
 .145، ص1988،، دط، ديواف اظتطبوعات اصتامعية، اصتزائ ، مقدمة في وسائل االتصال الجماىيريفضيل دليو،  4
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د، بط يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػدفع : كسػػػيلة نقػػػل الصػػػوت، كالصػػػورة اظتتح كػػػة، كع رػػػها يف كقػػػت كاحػػػالتلفزيـــون
 . 1أ الكه بائي

 التعريف االجرائي 
كاألقمػػار الصػػناعية لنقػػل الصػػوت،  ،ىػػو كسػػيلة اتصػػالية رتاىًنيػػة تسػػتخدـ اظتوجػػات الكه كمغناطيسػػية

 كالصورة اظتتح كة يف كقت كاحد  صتماىًن ع يضة .
 القيم و السلوكيات السياسية   5-2-5   

 حااصطال
  2أكقصد هبا ميل الف د ؿتو اضتصوؿ على القوة كالغلبة كالسيط ة كالتحكم. -

 إجرائيا: 

كيقصػػد هبػػا غتموعػػة اظتعػػايًن كالضػػواب  كاألفكػػار اظتعياريػػة الػػيت توجػػو السػػلوؾ السياسػػي الػػذم يػػ اد مػػن 
 خاللو الوصوؿ إىل القوة كالغلبة كالسيط ة.

 القيم و السلوكيات االقتصادية  5-2-6   
 صطالحاا
يقصػػد هبػػا اىتمػػاـ الفػػ د كميلػػو ؿتػػو اظتنػػافع اظتاديػػة، كىػػو يف سػػبيل ىػػذا اعتػػدؼ يطػػوع ػتيطػػو ككتعلػػو  -

 كسيلة لبلوغ الث كة.
 : إجرائيا

 غتموعة اظتعايًن كالضواب  اظتثلى اليت حتكم اىتماـ الف د باظتنافع اظتادية كتوجو سلوكو ؿتوىا.
 القيم و السلوكيات االجتماعية   5-2-7   

 اصطالحا
 كيقصد هبا اىتماـ الف د باآلخ ين كيسعى ظتساعدهتم كتقدمي يد اظتعونة عتم، باعتبارىم غايات. -

 إجـــرائيـــــا:

 اد.ىي غتموعة من القيم اليت توجو السلوكيات كالعادات اليت تصدر عن األف  
                                                           

 .10، ص2008ظتي، األردف، ، عامل الكتاب اضتديث كجدار الكتاب العا1، طمدخل إلى اإلعالم واالتصالرحيمة الطيب عيساين،  1
 .8خليل حجاب، م جع سابق، ص خالد2
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 المجتمع الجزائري  5-2-8   
ف يف حيػػػز جغػػػ ايف معػػٌن جتمعهػػػم مقومػػػات اجملتمػػع اصتزائػػػ م: ىػػػو غتموعػػة مػػػن األشػػػخاص، يعيشػػو  -

 اعتوية الوطنية أالدين، الوطن، اللغة، الثقافة اظتشرتكة كالتاريخ الواحد .
 الدراسات السابقة -6

كارتػػب   لقػػد كػػاف التغػػًن الثقػػايف ػتػػل  ػػث كاىتمػػاـ الكثػػًن مػػن دارسػػي علمػػي االجتمػػاع كاالنث بولوجيػػا،
 الػدكؿ األكركبيػة كاألم يكيػة كإف كانػت الدراسػات فيػػو مل البحػث فيػو بعلػم االجتمػاع ال يفػي خاصػة يف

 تنل حقها يف الوطن الع يب.
ففػػي الواليػػات اظتتحػػدة األم يكيػػة، أصػػبع االىتمػػاـ هبػػذا اظتورػػوع كارػػحا بعػػد اضتػػ ب العاظتيػػة الثانيػػة، 

الثقػػايف كلػػيس يف الواليػػات اظتتحػػدة فقػػ  بػػل يف ؼتتلػػف أرجػػاء العػػامل، حيػػث ارتػػب  التغػػًن االجتمػػاعي ك 
بتحديث كسائل الزراعة الشيء الذم أتاح الف صة أماـ علماء االجتماع كاالنث بولوجية اجملاؿ للبحػث، 

للتقسػػػػػػيم الطبقػػػػػػي يف أبولنػػػػػػدا  كدراسػػػػػػة  galeski جالســــــكيفظهػػػػػػ ت دراسػػػػػػات غ بيػػػػػػة كدراسػػػػػػة 
ا  االنث بولوجيػة لق يػة أسػويا مػور j. embree  جـون أمبيـريعػن ق يػة ىنديػة كدراسػة  dubeديـوب
 اليابانية.

عليــا عػػن إحػػدل اظتػػدف الغ بيػػة األردنيػػة، كدراسػػة  عبــد ال لطفيــةكمػػن الدراسػػات الع بيػػة نػػذك  دراسػػة 
يف  محمـــد عبـــده محجـــوبلػػػبع  اجملتمعػػػات احملليػػػة يف اظتملكػػػة الع بيػػػة السػػػعودية، كدراسػػػة  شـــكري

اظتطبقػة علػى ق يػة  د عمارحامالكويت اليت رب  فيها بٌن اكتشاؼ البرتكؿ كالتغًن االجتماعي كدراسػة 
  1أللق ية اظتتغًنة أالقيطوف مث الق ل . محمد عاطف غيثأسلوا اظتص ية  كدراسة 
الػيت تعػػ ض فيهػػا ألىػػم مالمػػع التغيػػًن يف اجملتمػػع  محمــد الســويدي الجزائــرييضػيف الباحػػث دراسػػة 

علػػى التغػػًن يف الػػيت سػػل  فيهػػا الضػػوء  عبــد الــرازق منصــوراصتزائػػ م بعػػد االسػػتقالؿ، كدراسػػة حسػػن 
 غتتمع ال يف.   

كظتا كانت الدراسات السابقة اظتشاهبة روء ينًن ط يق الباحث، كرمبا كانت نقطة انطالقتو األكىل أردنػا 
أف نعػػ ض غتموعػػة مػػن الدراسػػات اظتشػػاهبة الػػيت تناكلػػت بالتحديػػد مورػػوع التغػػًن الثقػػايف االجتمػػاعي 

زمػػن تالشػػت فيػػو اضتػػدكد اصتغ افيػػة كالثقافيػػة كبػػات فيػػو كدكر كسػػائل االتصػػاؿ يف صػػناعة ىػػذا التغػػًن يف 
 .مارشال ماكلوىانالعامل ق ية صغًنة على حد تعبًن 
                                                           

 .2006، دار فضاءات للنش  كالتوزيع كالطباعة، مص ، 2حسن عبد ال ازؽ منصور، اضتضارة اضتديثة كالعالقات اإلنسانية يف غتتمع ال يف، ط1
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 الدراسة األولى  -
 السعيد بومعيزة دراسة الباحث  اصتزائ م

دراسة اسـتطالعية –أثر وسائل اإلعالم على القيم والسلوكيات لدا الشباب اظتوسومة بػػػػ: أ
مػػػة لنيػػػل شػػػهادة الػػػدكتوراه مػػػن جامعػػػة اصتزائػػػ  الػػػيت حاكلػػػت مع فػػػة أثػػػ  كسػػػائل   اظتقدبمنطقـــة البليـــدة

اإلعالـ على القػيم كالسػلوكيات لػدل الشػباب اصتزائػ م مػن خػالؿ دراسػة ميدانيػة اعتمػدت االسػتمارة  
كػأداة صتمػع البيانػات كركػزت ىػػذه الدراسػة علػى اسػتخداـ أسػػلوب العينػة اظتختػارة بط يقػة االحتماليػػة، 

مفػػ دة مقسػػمة بػػٌن البليػػدة كبعػػ  اظتنػػاطق اجملػػاكرة التابعػػة عتػػا حسػػب الكثافػػة  450عػػددىا  كالػػيت بلػػغ
 2015إنػػػاث إال أف عػػػدد اإلنػػػاث كػػػاف%50ذكػػػور ك %50السػػػكاين م اعيػػػة كػػػذلك عامػػػل اصتػػػنس

السعيد بومعيزة اظتقرتب الوصفي التحليلي، لفصػل اظتتغػًنات ال ئيسػية  استخدمت دراسة الباحثمف دة 
يف اظتتغًن التابع أالقػيم كالسػلوكيات  كيبحػث يف العالقػة فيمػا بػٌن اظتتغػًنات كداللتهػا بالنسػبة اليت تؤث  

 لاشكالية كالف ريات.
اعتمػػدت ىػػذه الدراسػػة علػػى أربعػػة ػتػػاكر لصػػياغة ف رػػياهتا تعلػػق احملػػور األكؿ بعػػادات االسػػتعماؿ أيػػن 

م تضػػمن ف رػػية كاحػػدة يف حػػٌن ف رػػيات كخصػػص الثػػاين ألثػػ  كسػػائل اإلعػػالـ علػػى القػػي 04احتػػول 
ارتب  احملور الثالث بأث  كسائل اإلعالـ على السلوكيات تضػمن كػذلك ف رػية كاحػدة كيف األخػًن ركػز 

كاالبتعػػاد عنهػػا كمػػدل جتػػاكزىم لػػبع  سػػلوكيات    1أاحملػػور ال ابػػع علػػى مػػدل ارتبػػاط الشػػباب بػػالقيم،
 قف على خصائصهم الدنتغ افيةكذلك جاء حتتو ف رية كاحدة قائلة باف ىذا االرتباط متو 

 كالسوسيوثقافية كاالقتصادية.
 توصلت ىذه الدراسة إىل النتائج التالية: 

 الخاصة باالستعمال:
 .%94.9التلفزيوف ىو الوسيلة األكث  استعماال من ط ؼ اظتبحوثٌن بنسبة 

 التلفزيوف كسيلة عائلية أكث  منو كسيلة ف دية.
 دمنوف على التلفزيوف حسب معطيات اظتشادة يف الدراسة.تفنيد ال أم القائل أف الشباب م

                                                           
أط كحة دكتوراه غًن منشورة، كلية العلـو  –استطالعية مبنطقة البليدةدراسة –السعيد بو معيزة، أث  كسائل اإلعالـ على القيم كالسلوكيات لدل الشباب1

 .2005/2006السياسية كاإلعالـ، جامعة اصتزائ ، 
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لتتػل التلفزيػوف العػ يب قمػة ىػـ  %70.5ت تيب مشاىدة التلفزيػوف يف قمػة ىػـ  اظتشػاىدة بنسػبة 
 .%43.1كيف قاعدة اعتـ  تأيت مشاىدة التلفزيوف األجنيب بنسبة  اظتشاىدة

 أكقات اظتشاىدة بالنسبة لفئة الشباب عادة اظتساء.
 ة اإلناث للتلفزيوف أكث  من مشاىدة الذكور.مشاىد

 .%80.5معظم اظتبحوثٌن الذكور يستمعوف لاذاعة تقدر ب 
 %. 49.4إىل  34.4نسبة االستماع لاذاعة بالنسبة للمجتمع اظتبحوث الكلي تقدر ب

 ال توجد ف كؽ ذات داللة إحصائية تعزل للمتغًنات الدنتغ افية كالسوسيوثقافية
 ماؿ اإلذاعة.فيما متص استع 

تتػػػوزع بػػػٌن اصت ائػػػد اصتزائ يػػػة % 77.3كتقػػػدر ب نسػػػبة الشػػػباب الػػػذين يقػػػ ؤكف اصت ائػػػد عاليػػػة نوعػػػا مػػػا
 كالع بية كاصت ائد الف نسية لتحتل اصت ائد اصتزائ ية اظت تبة األكىل يف سلم الرتتيب.
 .الذكور أكث  ق اءة للج ائد من فئة اإلناث أغلبية اظتبحوثٌن يتعاطوف االنرتنت

 عدد الذكور الذين يستعملوف االنرتنت أكث  من عدد اإلناث.
 حص  االنرتنت كوسيلة إعالمية تكنولوجية يف فئة الشباب خاصة األطفاؿ كالطلبة.

 الربامج كاظتواريع اظتفضلة:
ت كػػػز أغلبيػػػة اجملتمػػػع اظتبحػػػوث علػػػى اختيػػػار ػتتويػػػات اطتيػػػاؿ أاألفػػػالـ كاظتسلسػػػالت كال يارػػػة يف اظتقػػػاـ 

  .األكؿ
األفالـ يف ال تبة األكىل موزعة على التلفزيوف اصتزائ م فػالع يب كأخػًنا األجنػيب، مث اظتسلسػالت يف اظت تبػة 

 الثانية كذلك موزعة كسابقتها مث حتتل الربامج الدينية اظت تبة الثالثة موزعة على النحو السابق.
كىل كتباينت اظت تبة األكىل بٌن ال يارة عند فئة الشباب دكف حتديد مل متتاركا ب امج الواقع يف اظت اتب األ

 الشباب كاألفالـ عند العنص  النسوم.
ال يوجد ارتبػاط كبػًن بػٌن اظتتغػًنات السوسػيودنتغ افية ، كالسوسػيوثقافية كاختيػار بػ امج اطتيػاؿ يف اظت تبػة 

 األكىل كب امج الواقع يف اظت تبة الثانية.
لػػػذكور كال يارػػة يف اظت تبػػػة الثانيػػػة كالػػربامج اإلخباريػػػة يف اظتػػػ تبتٌن تأخػػذ األغػػػاين اظت تبػػػة األكىل عنػػد فئػػػة ا

 الثالثة كال ابعة .نفس الشيء بالنسبة للم تبة األكىل عند اإلناث لكن اظت تبة الثانية لتوزىا ركن الطبخ.
 كشؤكف اظتنزؿ لتبقى اظت تبتٌن الثالثة كال ابعة على حاعتا.
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األكىل يف قػػػ اءة الشػػػباب للج ائػػػد أكثػػػ  مػػػن اإلنػػػاث علػػػى عكػػػس حتتػػػل اظتورػػػوعات اإلخباريػػػة اظت تبػػػة 
 اإلناث اليت اختارت الق اءة على الفنانٌن كموروعاهتا يف اظت تبة األكىل.

أكثػػ  مػػن نصػػف اجملتمػػع اظتبحػػوث دكف حتديػػد يتعػػاملوف مػػع االنرتنػػت لغػػ ض التفاعػػل االجتمػػاعي مث 
 اظت تبة األخًنة. البحث العلمي يف الدرجة الثانية كتأت  التسلية يف

 القيـــم:
أغلبية اجملتمع اظتبحوث يعتقد أف التع ض لوسائل اإلعالـ يعزز ارتباطهم بػالقيم خاصػة أصػغ ىم 
سنا كاقلهم مستول، كأغلبيتهم يوافق على اعتبارىػا احػد كسػائل ىػذا االرتبػاط بينمػا ينفػ  الشػباب مػن 

حساب اإلناث، بينما الذكور أقل اعتقادا مػن ارتباط اظتشاىدة بقيمة السلطة يف إجابات الذكور على 
اإلنػػاث يف قػػدرة كسػػائل اإلعػػالـ علػػى جعلهػػم ي تبطػػوف بقػػيم البعػػد الػػديين أل ػػم اقػػل مشػػاىدة للػػربامج 
الدينيػػة، نفػػس الشػػيء بالنسػػػبة ظتػػدلوؿ الدنتق اطيػػة فاإلنػػاث أكثػػػ  اعتقػػادا يف قػػدرة كسػػائل اإلعػػػالـ يف 

العتقػػاد يف قػػدرة كسػػائل اإلعػػالـ يف تعزيػػز قػػيم األبعػػاد النفسػػية تقػػ يبهم مػػن السياسػػة، كتػػرتاكح نسػػب ا
 كاالجتماعيػػػة كالدينيػػػة حسػػػب اظتسػػػتول التعليمػػػي فػػػذكم اظتسػػػتويات التعليميػػػة الػػػدنيا كاحملػػػدكدة أكثػػػ ،
كػػػػػذلك ينظػػػػػ  اجملتمػػػػػع اظتبحػػػػػوث دكر كسػػػػػائل اإلعػػػػػالـ علػػػػػى أنػػػػػو مكمػػػػػل لػػػػػدكر مؤسسػػػػػات التنشػػػػػئة 

 االجتماعية يف تعزيز القيم.
ذ قيم الطموح كالعدؿ كااللتزاـ الديين كالتقول كاألمػن الػوطين أقتيػة قصػول يف إجابػات اظتبحػوثٌن، تأخ

 كإف دكر كسائل اإلعالـ يف تعزيز القيم متتلف الختالؼ مضامينها كػتتوياهتا.
 السلوكيات:

أغلبيػػػػػة اظتبحػػػػػوثٌن ال يعتقػػػػػدكف أف اسػػػػػتعماعتم لوسػػػػػائل اإلعػػػػػالـ يسػػػػػاعدىم علػػػػػى جتػػػػػاكز القػػػػػيم 
 لسلوكيات موروع الدراسة سول سلوؾ كاحد ىو سلوؾ التوت  الداخلي.با

 نتائج حتليل السلوكيات تناق  نتائج حتليل القيم كىذا ما يؤكد أف السلوكيات نتاج القيم.
 كسائل اإلعالـ ال تستطيع مساعدة الشباب على جتاكز بع  السلوكيات السلبية.

تمػع اظتبحػوث بقػدرة كسػائل اإلعػالـ علػى اظتسػاعدة علػى متغًن النػوع ال يػؤث  كثػًنا يف اعتقػاد اجمل
 جتاكز السلوكيات السلبية، فالنتائج متقاربة.

اظتستويات التعليمية الدنيا أكث  اقتناع بقدرة كسائل اإلعالـ على اظتساعدة يف جتػاكز السػلوكيات 
 السلبية، بينما تتساكل اظتستويات اظتتوسطة كالثانوية يف االعتقاد.
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 :لتقاء واالختالفنقاط اال_ 
يتضع جليا من خالؿ ىذه الدراسة أ ا تلتقي مع دراستنا يف  ثها غتاؿ التغًن الثقايف، من خػالؿ أثػ  
كسػػائل اإلعػػالـ كاالتصػػاؿ اصتمػػاىًنم علػػى القػػيم، كالسػػلوكيات  عنػػد الفئػػة الشػػابة مػػن خػػالؿ عػػادات 

مث تلتقػي معهػا يف اظتػنهج اظتسػتخدـ يف  االستخداـ، كالفئة األكث  استخداما، كالربامج األكث  مشػاىدة
الدراسة بينمػا تبحػث دراسػتنا يف الػدكر الػذم تقػـو بػو كسػائل االتصػاؿ اصتمػاىًنم التقليديػة  للوصػوؿ 

 إىل إحداث التغًن دكف حتديد فئة اجتماعية معينة .
 الدراسة الثانية  -

اآلثــار االجتماعيــة والثقافيــة للعولمــة ػ: دراسػػة الباحثػػة اصتزائ يػػة  رحيمػػة عيسانػػػػػػي اظتوسػػومة بػػػػػػػػػػػػػ
اظتقدمػة لنيػل – الشباب الجامعي الجزائري أنموذجـا–اإلعالمية على جمهور الفضائيات األجنبية 

 . 2005شهادة الدكتوراه 
دتحورت إشكاليتها حوؿ البحث  يف آثار العوظتة اإلعالمية من خالؿ الفضائيات األجنبية على اضتياة 

 افية مستهدفة الطالب اصتامعي كمجتمع مبحوث.االجتماعية كالثق
مث تف عت اإلشكالية إىل سؤالٌن ف عيٌن تعلق األكؿ بعوظتة اإلعالـ كاالتصاؿ بينما تضمن الثاين اآلثػار 
الػػيت حتػػدثها عوظتػػة اإلعػػالـ كاالتصػػاؿ مػػن الناحيػػة االجتماعيػػة كالثقافيػػة، كاختػػذت مػػن اصتامعػػة اصتزائ يػػة 

ادىا عينة عنقودية م ت مبجموعة من اظت احػل بػٌن االختيػار العشػوائي كاالختيػار ميدانا للدراسة، باعتم
السػػانية، باتنػػة، كرقلػػة ، كختتػػار مػػػنهم  جامعػػات أاصتزائػػ ، 04اظتقصػػود يف النهايػػة، لتحػػدد يف األخػػًن 

 مف دة بٌن إناث كذكور. 745قيمة العينة اليت حددهتا ب
سع الوصفي التحليلػي، التفسػًنم، الػذم يتػيع عمليػة على منهج اظت عيسانياعتمدت دراسة الباحثة  

اظتقارنػة أمػػا أدكات رتػػع اظتعلومػات باإلرػػافة إىل اظت اجػػع كاألدبيػػات النظ يػة فقػػد اسػػتخدمت االسػػتمارة 
ػتػػاكر تنػػاكؿ  03يف اصتانػػب اظتيػػداين، ىػػذه االسػػتمارة الػػيت زاكجػػت بػػٌن األسػػئلة اظتغلقػػة كاظتفتوحػػة، يف 

اىدة الفضػػائيات األجنبيػػة كتنػػاكؿ الثػػاين اآلثػػار االجتماعيػػة كالثقافيػػة لػػربامج األكؿ عػػادات كأفتػػاط مشػػ
ىػػػػػذه الفضػػػػػائيات علػػػػػى الشػػػػػباب اصتػػػػػامعي، يف حػػػػػٌن خصػػػػػص الثالػػػػػث لتبيػػػػػٌن أسػػػػػباب تػػػػػأثًن بػػػػػ امج 

  1أالفضائيات األجنبية ككيفية مواجهتها.

 

                                                           
 رحيمة الطيب عيساين، م جع سابق.1
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    : عتذه الدراسة غتموعة من النتائج النظ ية كالتطبيقية  نتائج الدراسة
 على اظتستول النظ م:

العوظتػػػػة ظػػػػاى ة اقتصػػػػادية كاجتماعيػػػػة كسياسػػػػية كثقافيػػػػة ناجتػػػػة عػػػػن عػػػػدة عوامػػػػل كأسػػػػباب أقتهػػػػا ثػػػػورة 
 تكنولوجيا االتصاؿ، عتا مظاى  اقتصادية كثقافية كإعالمية كما عتا أبعاد تكنولوجية كاقتصادية

كسػائل كأدكات مثلػت كسػائل اإلعػالـ كسياسية، كإعالمية كتبس  ىذه العوظتػة نفوذىػا اعتمػادا علػى   
 كاالتصاؿ السيما اضتديثة معظمها.

تتحػػدث الكثػػػًن مػػػن األدبيػػػات النظ يػػػة يف أثػػػ  الفضػػػائيات األجنبيػػػة، علػػػى إشػػػكاليات عديػػػدة يسػػػاعد 
 كمناقشتها، على فهم كحتليل اجتاىات كأفتاط التفاعل، بٌن عوظتة اإلعالـ كاعتوية الثقافية الع بية ط حها
 لف ص كاظتخاط .كحتديد ا

 نتائج الدراسة اظتيدانية:
أكرػػػحت الدراسػػػة اظتيدانيػػػة أف اجملتمػػػع اظتبحػػػوث يشػػػاىد الفضػػػائيات األجنبيػػػة منػػػذ مػػػدة طويلػػػة 
أكث  من مشاىدة ب امج التلفزيوف احمللي كاألخبار كغًنىا من الربامج خاصة يومي اطتميس كاصتمعة يف 

 اظتساء.
مشػػػاىدة مقارنػػػة بػػػالقنوات الغ بيػػػة ػتػػػددة القنػػػوات األكثػػػ  حتتػػػل الفضػػػائيات الع بيػػػة نسػػػبة أكثػػػ  

 مشاىدة يف الط فٌن كمصحوبة بأسباب االختيار كالتلقي.
 تورع الدراسة أف آثار مشاىدة الفضائيات األجنبية إكتابية كسلبية معا ػتددة كل منها.

 .تورع الدراسة تأث  اجملتمع اظتبحوث بربامج الفضائيات األجنبية بنسب متفاكتة
عػػدـ اقتنػػػاع الشػػػاب اصتػػػامعي بعػػادات كتقاليػػػد الغػػػ ب الػػػيت تنشػػ ىا الفضػػػائيات األجنبيػػػة مقارنػػػة 

 بعاداتنا كتقاليدنا الع بية.
تساىم القنوات الفضائية األجنبيػة برباغتهػا يف خلػق اغػرتاب األفػ اد كجنػوحهم ؿتػو اعتجػ ة خػارج 

 الوطن.
 يار ش يك اضتياة يف األكساط اصتامعية.إخفاؽ ب امج الفضائيات األجنبية يف غ س معايًن اخت

  1أؾتاح الفضائيات األجنبية يف خلق كنش  الثقافة االستهالكية كالتنمي  الثقايف.

                                                           
 رحيمة الطيب عيساين، م جع سابق.1
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ي جع أف اد اجملتمع اظتبحوث أسػباب تػأثًن الفضػائيات األجنبيػة إىل دتتعهػا بالتكنولوجيػات العاليػة 
شباب كيقرتح أف اد العينػة تنميػة الػوازع الػديين اليت تليب احتياجات كل الفئات االجتماعية خاصة فئة ال

كالتمسػػك بػػػاألخالؽ كالقػػيم كم اقبػػػة دكر األسػػػ ة كتوجيػػو بػػػ امج الفضػػػائيات الع بيػػة كأسػػػلوب ظتواجهػػػة 
  1أاآلثار السلبية عتذه القنوات الفضائية األجنبية.

 نقاط االلتقاء كاالختالؼ
يمػة عيسػاين بيػد أ ػا اكتفػت بدراسػة يبدك أف ىنػاؾ نػوع مػن التخصػيص يف أط كحػة الباحثػة رح

الفضائيات األجنبية، كأث ىا على اضتياة االجتماعية، كالثقافية من كجهة نظػ  الطالػب اصتػامعي، إال أف 
ىاتو األخًنة تتقاطع كدراستنا يف  ثها غتػاؿ التغػًن عامػة، كالتغػًن علػى اظتسػتول االجتمػاعي، كالثقػايف،  

هج الوصػفي التحليلػي، كاعتمادىػا االسػتمارة كػأداة رتػع البيانػات كما تتفػق معهػا يف اسػتخدامها للمػن
يف الوسػػػػ  اصتػػػػامعي، إالأف ىػػػػذه الدراسػػػػة السػػػػابقة بػػػػدأت بأفتػػػػاط اظتشػػػػاىدة، لتصػػػػل إىل تػػػػأثًن ىػػػػذه 

الرتغيػب يف الفضائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات على الفئة الشابة، كخلق ما يسمى االغرتاب االجتماعي مػن جهػػػػػػػػػػة، ك 
اعتجػػ ة ؿتػػو الػػدكؿ األكركبيػػة مػػن ناحيػػة، لتصػػل إىل أسػػباب التػػأثًن لنسػػتخلص يف األخػػًن أ ػػا  ثػػت يف 
كسػػػيلة كاحػػػدة شتعيػػػة بصػػػ ية أالتلفزيػػػوف  بينمػػػا يفػػػرتض  ثنػػػا ػتػػػل الدراسػػػة حصػػػوؿ تغػػػًن مهمػػػا كانػػػت 

ل االتصػػػاؿ اصتماىًنيػػػة عػػػادات اظتشػػػاىدة أك القػػػ اءة أك االسػػػتماع ليبحػػػث يف الػػػدكر الػػػذم تلعبػػػو كسػػػائ
 التقليدية يف إحداث التغًن كتقييم أف اد العينة اظتدركسة عتذا الدكر.

 الدراسة الثالثة 
 دراسة الباحثة االردنية :جيهاف هبجت ؾتيب حداد:

 –دراسة أنثربولوجيـة –المقاىي االلكترونية ودورىا في التحول الثقافي في مدينة أربد اظتعنونةبػػػػػػػ: 
 لنيل شهادة اظتاجستًن من جامعة الًنموؾ باألردف. اظتكملة

إشكالية ىذه الدراسػة تتمحػور حػوؿ كشػف كحتليػل أىػم التغػًنات الثقافيػة كاالجتماعيػة الػيت صػاحبت 
ىذا النم  اصتديد من السػلوكيات الثقػايف علػى صػعيد الفػ د كاألسػ ة كاجملتمػع لتشػخيص عناصػ  التغػًن 

 ذه الظاى ة.االجتماعي كالثقايف كاالقتصادم عت
اعتمدت ىذه الدراسة على عدة مناىج  ثية عديدة منها اظتنهج الوصفي التحليلي، كاظتنهج التارمتي، 
كط يقػػة دراسػػة اضتالػػة لعػػدد مػػن األفػػ اد الػػذين نتضػػوف عػػددا مػػن السػػاعات بشػػكل منػػتظم داخػػل ىػػذه 

                                                           
 رحيمة الطيب عيساين، اظت جع السابق.1
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ه اظتقػػػػاىي كمشػػػػاريع اظتقػػػػاىي، كدراسػػػػة حالػػػػة اقتصػػػػادية للمقػػػػاىي االلكرتكنيػػػػة لبيػػػػاف مػػػػدل ؾتػػػػاح ىػػػػذ
 استثمارية يف اظتنطقة، كذلك هبدؼ توريع عملية التغًن الثقايف االجتماعي.

أما ط ؽ رتع البيانات فقد كانػت تتمثػل يف الزيػارات اظتتكػ رة ظتقػاىي االنرتنػت اظتوجػودة بشػارع شػفيق 
 ارشػػػػػػيدات أشػػػػػػػارع جامعػػػػػػػة الًنموؾ ،كزيػػػػػػػارات األسػػػػػػػ  رػػػػػػػمن منطقػػػػػػػة الدراسػػػػػػػةأيعين مالحظػػػػػػػة مػػػػػػػع

اسػتمارة  180اظتشاركة إرافة إىل اظتالحظػة مػن غػًن مشػاركة، كاسػتمارة االسػتبياف الػيت قػدر عػددىا ب
كل استمارة مكونة من أربعٌن سؤاال موزعػة علػى ثالثػة ػتػاكر ىػي: الفػ د كاألسػ ة كاجملتمػع، ه توزيعهػا 

 اطتماسي.لاجابة عنها كفق مقياس ليكارت  ،على األف اد كاألس  كأصحاب مقاىي االنرتنت
 كما اعتمدت الدراسة على ط يقتٌن يف اختيار العينة كقتا الط يقة العشوائية كالط يقة اظتقصودة.

 أما عن نتائج ىذه الدراسة فقد جاء فيها:
إف االنرتنػػػت ثػػػورة تكنولوجيػػػة عتػػػا آثارىػػػا علػػػى البػػػىن االجتماعيػػػة أكثػػػ  مػػػن أم كسػػػلة إعالميػػػة اتصػػػالية 

 ػػػا باتػػػت جػػػزءا مػػػن الثقافػػػة الع بيػػػة باحتالعتػػػا مسػػػاحات يف عػػػامل لػػػذلك كجػػػب اضتػػػذر منهػػػا أكثػػػ  أل
  1أكاإلعالـ. كالتعليم كالرتفيو كالثقافة كالصحة، االقتصاد،

إف التغػػػًن الػػػذم أحدثتػػػو اظتقػػػاىي اإللكرتكنيػػػة علػػػى صػػػعيد الفػػػ د كاألسػػػ  كاجملتمػػػع ال يعػػػين إلغػػػاء 
 ئم الواقع اإليكولوجي اضتديث.لألط  الثقافية السائدة فيو كإفتا التعديل عليها مبا يال

بينت نتػائج الدراسػة اظتيدانيػة أف نسػب التغػًنات الثقافيػة كاالجتماعيػة اضتاصػلة جػ اء اسػتخداـ مقػاىي 
 األنرتنت متقاربة بٌن الف د كاألس ة كاجملتمع.

وث علػى التغًنات االجتماعية كالثقافية الواقعة يف غتتمع الدراسة كارحة على كافة فئات اجملتمػع اظتبحػ
مستول شخصية الف د عززهتا قدرة األف اد على االستقالؿ اظتادم، الذم زاد من حت ر الف د عن األس ة 
كأرػػعف كظيفتهػػا، إرػػافة إىل التػػأثًن يف القػػيم كغػػ س قػػيم جديػػدة كاظتتعلقػػة بػػالزكاج كاختيػػار الشػػ يك، 

 كقيم الش ؼ كاالحتشاـ يف غتتمع البحث.
مقػاىي األنرتنػػت علػى العالقػػات االجتماعيػة ككجػػد الفػ د رػػالتو يف  أمػا علػػى صػعيد األسػػ ة فقػد أثػػ ت

 ككأف االنرتنت ف دا من األس ة. ىذه اظتقاىي،

                                                           
رسالة ماجستًن غًن منشورة، معهد  -دراسة أنث بولوجية  –رىا يف التحوؿ الثقايف يف مدينة اربدجيهاف هبجت ؾتيب حداد، اظتقاىي االلكرتكنية كدك 1

 .2006اآلثار كاالنث بولوجيا،  قسم االنث بولوجيا، جامعة الًنموؾ، األردف، 
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على مستول اجملتمع كمؤسساتو فالتأثًن كالتحوؿ كارع للعامة، حيث أصبحت االنرتنػت فضػاء 
لػك للتعامػل كفػق الكثًن من اظتؤسسػات اضتكوميػة كغًنىػا لتسػويق منتجػاهتم أك خػدماهتم، بػل تعػدل ذ

 كم  ة. االنرتنت، كما ينظ  البع  إىل أف مقاىي االنرتنت مشاريع ناجحة
  1أإرافة إىل بع  التأثًنات األخ ل على كافة اظتستويات ؽتن مل تذك .

 الدراسة الرابعة 
 دراسة الباحثة االردنية : النا ػتمد داكد مهيار 

. اظتكملػة  للحصػوؿ علػى درجػة اظتاجسػتًن ع فـي األردنظاىرة تلفزيون الواقع والمجتماظتوسومة بػػػ: 
 .-األردف–يف األنث كبولوجيا من جامعة الًنموؾ 

ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إىل الوقػػوؼ علػػى أثػػ  التلفزيػػوف الواقػػع علػػى الشػػباب األردين، مػػن خػػالؿ جػػانبٌن 
ة تػػدكر حػػوؿ أحػػدقتا نظػػ م كاآلخػػ  تطبيقػػي، أمػػال مػػن الباحثػػة يف الوصػػوؿ إىل إجابػػات ألسػػئلة ف عيػػ

أسباب متابعة الربامج التلفزيونية كاآلثار االجتماعية كالثقافية اليت ترتكها ىذه الربامج إرافة إىل تقصي 
 أسباب كث ة األفالـ على التلفزيوف كب اغتو، يف اظتقابل أسباب بث ىذه الربامج كالفائدة منها.

ة رتػػعل للمعلومػػات ىػػذه االسػػتمارة الػػيت أمػػا الدراسػػة ميدانيػػة اسػػتخدمت فيهػػا الباحثػػة االسػػتمارة كػػأدا
فقػ ة مقسػمة بػدكرىا  54فقػ ة خاصػة بالبيانػات الشخصػية ك 17فق ة موزعة كالتايل:  71تتكوف من 

  2أعلى عدد من احملاكر تتناكؿ األث  االجتماعي كالثقايف لظاى ة تلفزيوف الواقع على اجملتمع.
مػػن جامعػػة الًنمػػوؾ، كإحػػدل كليػػات اجملتمػػع:  مف دةأطالػػب كطالبػػة  200غتتمػػع البحػػث قػػدر بػػػػػػ:  

 الكلية األردنية للعلـو كالتكنولوجيا كطلبة إحدل اظتدارس الثانوية يف مدينة أربد.
 : توصلت ىذه الدراسة إىل أف:نتائج الدراسة

 رتيع أف اد العينة يتابعوف ب امج تلفزيوف الواقع.
 بيا لكنها حت  بقبوؿ النسبة اظتتبقية.من اجملتمع اظتبحوث يقيموف ب امج التلفزيوف سل 51%

 تأث  ب امج التلفزيوف سلبا على الف د كاألس  كاجملتمع.
تؤث  ب امج تلفزيوف الواقع على كجهة حياة الشػباب كتػوجيههم ؿتػو ثقافػة غ بيػة، كحتػاكؿ التشػكيك يف 

 ثقافتهم كتشويهها.

                                                           
 جيهاف هبجت ؾتيب حداد، م جع سابق.1
 .2006، رسالة ماجستًن غًن منشورة ختصص أنث بولوجيا، جامعة الًنموؾ، األردف، النا ػتمد داكد مهيار، ظاى ة تلفزيوف الواقع كاجملتمع يف األردف2
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اصتنس كالعم  كاظتؤىل العلمي كإفتػا متتلػف األث  الثقايف الذم يرتكو تلفزيوف الواقع ال متتلف باختالؼ 
 باختالؼ الدخل الشه م.

 مث خ جت ىذه الدراسة يف األخًن مبجموعة من التوصيات تكمن يف: 
 ر كرة اختيار ب امج تلفزيوف الواقع مبا يتوافق كعادات كتقاليد اجملتمعات الع بية. -
 ها أك تعديلها.كدراسة آثار الربامج الغ بية السيما منها السلبية كتوقيف  -
تفعيػل دكر اظتؤسسػات التعليميػة كسػائل اإلعػالـ يف توعيػػة الفػ د كاجملتمػع مبحاسػن كعيػوب تلفزيػػوف   -

  1أالواقع كب اغتو.
 عبد اهلل بو جالؿ دراسة الدكتور:

 دراسػة ميدانيػة يف اصتمهوريػة اصتزائ يػة -اظتوسومة بػػػػػػػ: دكر كسػائل االتصػاؿ اصتمػاىًنم يف التغػًن الثقػايف
 اليت كانت رسالة خت ج م حلة اظتاجستًن من كلية اإلعالـ، جامعة القاى ة سنة   -الدنتق اطية الشعبية

1978. 
 تتكوف ىذه ال سالة من ذتانيػػة فصػػػوؿ ىػػي: 

طبيعػػػة التغػػػًن الثقػػػايف بػػػاجملتمع، طبيعػػػة أثػػػار كسػػػائل االتصػػػاؿ اصتمػػػاىًنم، دكر كسػػػائل االتصػػػاؿ 
ايف باجملتمعػػات الناميػػة، خطػػة الدراسػػة اظتيدانيػػة كإج اءاهتػػا، االجتاىػػات العامػػة اصتمػػاىًنم يف التغػػًن الثقػػ

لتعػػ ض أفػػ اد العينػػة لوسػػائل االتصػػاؿ اصتمػػاىًنم، دكر كسػػائل االتصػػاؿ اصتمػػاىًنم يف تغيػػًن اجتاىػػات 
كمطػػػػػػامع األفػػػػػػ اد، دكر كسػػػػػػائل االتصػػػػػػاؿ اصتمػػػػػػاىًنم يف اإلرشػػػػػػاد الزراعػػػػػػي، دكر كسػػػػػػائل االتصػػػػػػاؿ 

 .يف التع يف باظتشاريع كاظتوروعات الوطنية اعتامة اصتماىًنم
أجػػ ل الباحػػث دراسػػة ميدانيػػة هبػػدؼ التعػػ ؼ علػػى دكر كسػػائل االتصػػاؿ اصتمػػاىًنم يف التغػػًن الثقػػايف 
مع دراسػة تطبيقيػة علػى اصتمهوريػة اصتزائ يػة الدنتق اطيػة الشػعبية كأجػ ل الباحػث الدراسػة اظتيدانيػة علػى 

ـ، كه اختيػار 1977دية سيدة موسى بوالية البليدة يف شه م يناي  كفرباي  ستس ق ل مسًنة ذاتيا ببل
 %.20العينة باألسلوب العشوائي اظتنتظم بنسبة 

 أىـــم نتائج الدراســـــة:
.إف كسػائل االتصػػاؿ اصتمػػاىًنم تلعػػب دكرا ىامػػا يف إحػػداث التغػػًن يف اظتورػػوعات الػػيت ال تتعػػارض 1

 يدية.مع معايًن كقيم األف اد التقل
                                                           

 النا ػتمد داكد مهيار، م جع سابق.1
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 إف كسائل االتصاؿ الشخصي تقـو بدكر ىاـ يف تبىن األفكار اظتستحدثة يف اجملاؿ اإلنتاجي. .2
. إف التػػػأثًن الػػػذم حتثػػػو كسػػػائل االتصػػػاؿ اصتمػػػاىًنم ىػػػو تػػػأثًن غػػػًن مباشػػػ  يػػػتم مػػػن خػػػالؿ مػػػؤث ات 3

 كسيطة كيشرتؾ يف إحداثو عدد من العوامل اظتساعدة.
 تلعب دكرا ىاما يف رب  اجملتمعات احمللية كاظتعزكلة بعاظتها اطتارجي. أف كسائل االتصاؿ اصتماىًنم .4
تبػػٌن أف أغلػػب أفػػ اد البحػػث يسػػتمعوف إىل ال اديػػو كأف نسػػبة مهمػػة مػػنهم تشػػاىد التليفزيػػوف كأف  .5

 عدد قليل منهم يتابع الصحف كيرتددكف على السينما.
األخضػػ  كط يػق الوحػدة األف يقيػػة، كأف تبػٌن أف أغلػب أفػػ اد البحػث مل يسػمعوا عػػن مشػ كع السػد  .6

أغلب األف اد السامعٌن عنها قد شتعوا عنها من خالؿ مصادر رتعية أكث  ؽتػا شتعػوا عنهػا مػن مصػادر 
 شخصية.

 

 المقاربة النظرية للدراسة -7
عليػػو مػػن مبػػادئ منطقيػػة تنطػػوم كما  ،يعتػػرب اظتػػدخل النظػػ م األسػػاس الػػذم يػػ ب  بػػٌن اظتنهجيػػة

 ة يف رػػوء القواعػػد ػػػػػػكبػػٌن اختيػػارات الباحػػث للط يقػػة الػػيت تػػنظم عمليػػة تنػػاكؿ الظاى ،ميػػةللمعاصتػػة العل
دكر كسػػائل االتصػػاؿ سػػوؼ نستكشػػف اجتاىػػات األسػػاتذة اصتػػػػػػامعيٌن ؿتػػو  نػػاالػػيت تقػػـو عليهػػا. مادم

قتصػػػػادية كاإلعػػػػالـ اصتماىًنيػػػػة يف إحػػػػداث التغػػػػًن الثقػػػػايف يف اجملتمػػػػػػػع علػػػػى اظتسػػػػتويات السياسػػػػية كاال
 ،كتقػارب الشػعوب ،كامتزاج الثقافات ،كاالجتماعية يف عص نا اضتار  الذم دتيػػػػػػػػػػػػز بانفتاح على العامل

فقػػػد رأينػػػا أف نسػػػتخدـ منظػػػورين يف التحليػػػل، يتمثػػػل األكؿ يف النظ يػػػة الوظيفيػػػة  ،كزكاؿ اضتػػػدكد بينهػػػا
ـ كدراسػػة مػػن طػػ ؼ العديػػد مػػن اظتفكػػػػػ ين السوسػػيولوجية، بيػػد أف الظػػاى ة االتصػػالية كانػػت ػتػػل اىتمػػا

 السوسيولوجيٌن.
أيػػن أسػػقطنا علػػى مورػػوعنا ىػػذا نظ يػػة الغػػ س  ،أمػػا اظتنظػػور الثػػاين فيتمثػػل يف النظ يػػة اإلعالميػػة 
 الثقايف.

: مفهػػـو يشػػًن إىل نظ يػػة كػػربل يف علػػم االجتمػػاع مث طبقػػت علػػى علػػـو أخػػ ل كعلػػم النظريــة الوظيفيــة
ـ كاالتصػاؿ كعلػم الػنفس كاإلدارة كغًنىػا، كىػي تػدرس الظػواى  االجتماعيػة مػن السياسة كعلـو اإلعال

 .خالؿ حتليل كظائفها كما تدرس اجملتمع من خالؿ حتليل كظائف أنظمتو كأنساقو اظتختلفة
راد كليـف كت تب  النظ ية الوظيفية بالنظاـ االجتماعي ارتباطا كثيقػا، كيتضػع ذلػك يف دراسػات 

الػػذم حػػاكؿ بنػػاء حتليػػل الػػوظيفي انطالقػػا مػػن دراسػػة النظػػاـ االجتمػػاعي  ـ 1958-1881أ بــراون
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بعػػػد أف درس العػػػادات االحتفاليػػػة لسػػػكا ا كتوصػػػل إىل أ ػػػا تشػػػكل نظامػػػا  أنـــدمان(لسػػػكاف جزيػػػ ة أ
يتكػػوف مػػن أجػػزاء مرتابطػػة ال نتكػػن فهػػم معناىػػا إذا نظ نػػا لكػػل جػػزء منهػػا علػػى منفصػػل علػػى األجػػزاء 

ف نػػدرس النظػػاـ بأسػػ ه لكػػي يصػػػػل إىل تفسػػًنه فػػيخلص مػػن ذلػػك إىل اضتاجػػة كلكننػػا كتػػب أ ،األخػػ ل
إىل مػػنهج جديػػد نتكػػن عػػن ط يقػػو دراسػػة كػػل نسػػق اجتمػػاعي  أك فتػػ  اجتمػػاعي كدراسػػتها معػػا حػػأ 
نكشف عن عالقتها الوثيقة كأجػػػػػزاء يف نظاـ عص م كي ل من ناحية أخ ل بقاء كاستم ار أم  نظػاـ 

ط معينػػػة فػػػإذا مػػػا  اسػػػتطعنا حتديػػػد تلػػػك الشػػػ كط العاظتيػػػة حتديػػػدا دقيقػػػا مبعػػػىن اجتمػػػاعي يسػػػتلـز شػػػ ك 
الش كط اليت كتب أف تتطابق مع كل اجملتمعات البش ية يكوف لدينا قػانوف سوسػيولوجي، كيف مقػػػػػػػػػػػػػػالة 

ــــوي ــــوي واألم ــــائج األب حػػػػاكؿ صػػػػياغة قػػػػانوف سوسػػػػيولوجي كذلػػػػك مػػػػن خػػػػالؿ اعتبػػػػػػػػػػاره اضتيػػػػاة  النت
ككاجبػات معينػة  االجتماعيػػػػػػػػة بشػكل تتحػدد فيػو حقػػػوؽ الجتماعية البش ية تتطلب ىيكلة العالقػاتا

أمػا بالنسػبة مفهػـو  نفسػها البنيػة دمػًن اضتقػوؽ دكنػت مػن خالعتػا حػل الصػ اعات حػوؿ كبط يقة نتكػن
  1أتمػاعي الكلػيالدكر الذم تقـو بو اصتزء مػن أجػل النسػق االج كظيفة النظاـ فهو ي ل أ ا تكمن يف
 تقـو النظ ية الوظيفية على افرتارٌن قتا:أىم االفتراضات العامة للوظيفية: 

اجملتمع يشكل بناء اجتماعيػا كلتػدد ىػذا البنػاء علػى أنػو عبػارة عػن أفتػاط ثابتػة نسػبيا مػن السػلوؾ  -
كالػػػدين  االجتمػػػاعي كداخػػػل البنػػػاء الكلػػػي ىنػػػاؾ أبنيػػػة جزئيػػػة مهمػػػة يف التحليػػػل الػػػوظيفي مثػػػل األسػػػ ة

 .كالسياسة كاالقتصاد
كل عنص  من عناص  البناء االجتماعي يفهم من خالؿ كظيفتو االجتماعية كتعين الوظيفة نتائج  -

عمػػل اجملتمػػع ككػػل كمػػن ذتػػة إف كػػل جػػزء مػػن اجملتمػػع لػػو كظيفػػة كاحػػدة أك أكثػػ  ىامػػة كىػػي شػػ ط يف 
الؿ العالقات اظتتبادلة كيسمى ىػذا استم ار اجملتمع كاحد اطتصائص اصتوى ية للنسق ىي التوازف من خ

  2أالنوع بالتوازف اإلستاتيكي.
 مقاربة علم االجتماع الوظيفي لوسائل اإلعالم

ي ل علماء علم االجتماع أف  كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ مؤسسة تنشئة اجتماعيػة ثانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوية كال ت قػى 
يف خانػػػػة اظتؤسسػػػػة األكليػػػػة أك األساسػػػػية كمهمػػػػا يكػػػػن  ظتسػػػػتول األسػػػػ ة أك اظتدرسػػػػة باعتبارقتػػػػا مصػػػػنفتا

                                                           
 17/02/2017 18:42ال اب  االلكرتكين ظتوقع التواصل االجتماعي1

www.facebook.com/goumalsm2012/. 
 ./www.facebook.com/goumalsm2012نفس ال اب  االلكرتكين 2

http://www.facebook.com/goumalsm2012/
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التصػػنيف فػػاف عتػػذه الوسػػائل دكر مهػػم يف التنشػػئة كاالنػػدماج االجتمػػاعي مهمػػا اشػػرتكت فيػػو مػػع أطػػ  
 .اجتماعية أخ ل، كىو ما أعطى مش كعية لقياـ علم اجتماع اإلعالـ

 أف عمليػات التغػًن الػيت مػ ت أك تصػنيف كسػائل اإلعػالـ كاالتصػاؿ، إال ،كإف كنا لسنا بصدد مناقشػة
علػػى اجملتمعػػات مػػع بدايػػة القػػ ف العشػػ ين شػػاىدة علػػى األثػػ  الػػذم أحدثتػػو ىػػػػػػػػػذه الوسػػائل االتصػػالية 
اصتماىًنية، كلعل ىيمنة كسائل اإلعالـ اليـو على اضتيػاة اليوميػة لألفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اد كاجملتمعػات، جعلتنػا نطػ ح 

الػػػيت قػػػد جتػػػػػػػػػػػػػػد صػػػداىا عنػػػد مقاربػػػة مكانػػػة كسػػػائل  جي لوسػػػائل اإلعػػػالـ،قضػػية التصػػػنيف السوسػػػيولو 
اإلعػػالـ مػػن منظػػور التحليػػل البنػػائي الػػوظيفي الػػيت هتػػتم بالتأثيػػػػ ات االجتماعيػػة لوسػػائل اإلعػػالـ ككيػػف 
 أ ػػا ختػػدـ العالقػػات االجتماعيػػة القائمػػة أكثػػ  علػػى التنػػافس كالصػػ اع كاعتيمنػػة كذلػػك مقارنػػة  صػػائص
 .البنػػػػػػػػػػػػػػاء االجتمػػػػػػػػػػػػػػاعي اظتنظػػػػػػػػػػػػػػور إليػػػػػػػػػػػػػػو بنيويػػػػػػػػػػػػػػا ككظيفيػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػن زاكيػػػػػػػػػػػػػػة التعػػػػػػػػػػػػػػاكف كاالنسػػػػػػػػػػػػػػجاـ

كسػائل اإلعػالـ بأ ػا مؤسسػات هتتػػم بإنتػاج اظتعلومػات  (D. Mcquail) دينـيس ماكويـليُعػ ؼ 
 كاألفكار كالثقافة كتوزيعها على الناس تلبية ضتاجياهتم االجتماعية.

السوسػػػػيولوجي لوسػػػػائل اإلعػػػػالـ حارػػػػ ا بقػػػػوة. فهػػػػي نظػػػػم  اسػػػػتنادا إىل ىػػػػذه التع يػػػػف، يبػػػػدك البعػػػػد
اجتماعيػػة حتػػتكم إىل مػػا حتػػتكم إليػػو أجػػزاء النظػػاـ الكلػػي مػػن كظػػائف كعالقػػات متبادلػػة، ناىيػػك عػػن 

مبػػدأ التسػػاند الػػوظيفي، كقػػد   Emile Durkheimاميــل دوركــايمدكرىػػا يف حتقيػػق مػػا يسػػميو 
غتموعػة الوسػائل كاألدكات الػيت »ـ اصتماىًنيػة بأ ػا حّدد بع  خرباء االتصاؿ كاإلعالـ كسائل اإلعػال
  1أتسهل عملية النش  كالتوزيع على نطاؽ كاسع.

ـــة الوظيفيـــة لوســـائل اإلعـــالم:  نتكػػػن أف نقػػػف عنػػػد تصػػػور النظ يػػػة الوظيفيػػػة لوسػػػائل  تصـــور النظري
 اإلعالـ كنسق جزئي أك ف عي كالتايل:

ة، باعتبػػار الظػػاى ة االتصػػالية ظػػاى ة اجتماعيػػة كسػػائل اإلعػػالـ نسػػق مهػػم يف العالقػػات االجتماعيػػ -
 حتمية تقـو عليها حياة األف اد.

فاظتعلومػػات ىػػي الػػيت أىلػػت كسػػائل اإلعػػالـ ألف تكػػوف اظتعلومػػات ػتػػ ؾ األنشػػطة االجتماعيػػة ،  -
أحد األنظمة االجتماعية، فإذا أدركنػا أقتيػة اظتعلومػة يف حتقيػق النشػاط االجتمػاعي  فإننػا سػوؼ نػدرؾ 

س  العالقة القويػة كاإللزاميػة بػٌن األفػ اد ككسػائل اإلعػالـ  كػم اعتمػاد الفػ د عليهػا يف اكتسػاب حتما 
 اظتعلومات اليت دتكنو بدكرىا من فهم بيئتو كالتفاعل معها.

                                                           
 http://www.nizwa.com/%D9%مقاربة علم االجتماع الوظيفي لوسائل اإلعالـ1
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 العالقػػة الدائ يػػة بػػٌن اصتمهػػور ككسػػائل اإلعػػالـ كاجملتمػػع، مبػػا لتقػػق عمليػػػػػػػػة التبػػادؿ كاالعتماديػػة،
د علػػػى كسػػػائل اإلعػػػالـ إفتػػػا ىػػػي تعػػػود إىل الوظػػػائف الػػػيت تؤديهػػػا كاظتتمثلػػػة يف اإلعػػػالـ كظػػػاى ة االعتمػػػا

 كالتعلم كاإلقناع كالعالقات العامة كالتغيًن االجتماعي. 
كمػػن ذتػػة، فػػإف الفكػػ ة اصتوى يػػة يف نظ يػػة االعتمػػاد علػػى كسػػائل اإلعػػالـ ذات اصتػػذكر البنائيػػة الوظيفيػػة 

 الـ كاالتصاؿ على التػأثًن اظتعػ يف كالنفسػي العػاطفي كأيضػا يف طبيعػةتكمن يف تأكيد قدرة كسائل اإلع
اظتمارسات  كم امتالؾ كسائل اإلعالـ للمعلومات كقيامها بػالتوزيع كالنشػ . كإذا كانػت ىػذه النظ يػة 

ـ، قػػد ركػػزت علػػى مسػػألة اظتعلومػػات م كزيتهػػا يف ظػػاى ة  1976الػػيت ظهػػ ت يف أفتوذجهػػا األكؿ سػػنة 
، أشػارت ـ1994د كاجملتمعات على كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائل اإلعالـ فإف التطورات الػيت قػدمتها عػاـ اعتماد األف ا

إىل فكػػػ ة أخػػػ ل أساسػػػػية ىػػػي مسػػػػألة االعتمػػػاد اظتتبػػػػادؿ الػػػيت تتصػػػػل بػػػدكرىا مببػػػػدأ التسػػػاند الػػػػوظيفي 
اظتعلوماتيػة اإلعالميػة  مبعػػػػػىن أف الػ كاب  بػٌن كسػائل اإلعػالـ كنسػق ف عػي كمسػتقبلي ال سػائل دوركـايملػ

كالنسق االجتماعي الكلي، تستند إىل االعتماد اظتتبادؿ الذم يساعد الفاعلٌن االجتماعيٌن على فهػم 
األنسػػاؽ الف عيػػة األخػػ ل كػػنظم السياسػػية كاالقتصػػادية كاالجتماعيػػة اظتكونػػة للمنظومػػة االجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعية 

بػػٌن كسػػائل اإلعػػالـ كالػػنظم االجتماعيػػة األخػػ ل يكتسػػي طابعػػا  العامػػة، بػػل إف ىػػذا االعتمػػاد اظتتبػػادؿ
 .إلزاميا يف اجملتمعات ال ّاىنة ذات اطتاصية اظت ّكبة

كمػػا أف اعتمػػاد األنسػػاؽ الف عيػػة األخػػ ل علػػى كسػػائل اإلعػػالـ ال نتكػػن التغارػػي عنػػو بػػدليل 
يػػػة كالتقػػدـ. بػػػل إف كسػػػائل تػػوات  الػػػ ب  بػػٌن دكر كسػػػائل اإلعػػالـ يف التغيػػػًن االجتمػػػاعي كمسػػائل التنم

اإلعػػالـ مثلػػت يف اطتمسػػينيات كالسػػتينيات مػػن القػػ ف اظتارػػي خصوصػػا يف دكؿ العػػامل العػػ يب اظتسػػتقلة 
 تالكوتبــارحػػديثا آنػػذاؾ أداة مهمػػة كأساسػػية للتحػػديث، ؽتّػػا يُعيػػدنا إىل اظتقاربػػة اظتنظوميػػة الػػيت كرػػعها 

لثقايف، لذلك فإف اـتػ اط كسػائل اإلعػالـ يف اظتشػ كع لبنية الفعل االجتماعي كت كيزه على البعد ا سونز
التحػػديثي كالعمػػل علػػى نقػػل قيمػػو كأفكػػاره، إفتػػا ىػػو مسػػوغ إرػػايف ظتكانػػة كسػػائل اإلعػػالـ اصتماىًنيػػة 
كقوهتػػا ال فقػػ  كمصػػدر للمعلومػػات بػػل أيضػػا كفاعػػل مػػؤث  يف تشػػكيل منظومػػة قيميػػة كرمزيػػة جديػػدة 

إىل أف الوظيفييػػػػػػػن يؤكػػػػدكف علػػػػى أف كػػػػل األنسػػػػاؽ االجتمػػػػاع  يف األخػػػػًن نصػػػػل 1ألألفػػػػ اد كاجملتمعػػػػات
 أاألنظمة  مبا فيها كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ اصتماىًنية لو دكر  ككظيفة يف خلق االستق ار االجتماعي
كيؤكػػػد الوظيفيػػػوف علػػػى دكر التلفزيػػػوف خاصػػػة يف نشػػػ  القػػػيم الشػػػائعة يف اجملتمػػػع كتقويػػػة الشػػػعور العػػػاـ 

                                                           
  http://www.nizwa.com/%D9%مقاربة علم االجتماع الوظيفي لوسائل اإلعالـ 1
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ن االجتمػػػػاعي، مػػػػن خػػػػالؿ نقلػػػػو لألخبػػػػار الوطنيػػػػة كالدكليػػػػة، كيقػػػػـو بعمليػػػػة التنبيػػػػو بالوحػػػػدة كالتضػػػػام
كالتحػػػذي ، كمػػػا ينقػػػل مهػػػارات الػػػتعلم، ككتمػػػع بػػػٌن أبنػػػاء اجملتمػػػع احمللػػػي أك حػػػأ أبنػػػاء األمػػػة، ظتتابعػػػة 

ق كاالستق ار االقتصاديٌن عػن ط يػ اإلحداث كاظتناسبات اظتهمة، إرافة إىل مساقتتو يف إحداث ال خاء
  1أنش  إعالنات لتص خدمات كفتع أسواؽ مباش ة للمنتجات.

كاالتصػػاؿ اصتماىًنيػػة، بعػػد  كىػػي نظ يػػة كاكبػػت ظهػػور كتطػػور كسػػائل اإلعػػالـ :نظريــة الغــرس الثقــافي
: أأف التلفزيػوف قػوة مسػيط ة يف تشػكيل اجملتمػع اضتديث بعػد جورج جيرنـرظهور التلفزيوف عندما قاؿ 
  2ألفزيوف على اصتمهور األم يكي.دراسات مكثفة على أث  الت

يف إطار مش كعو اطتاص باظتؤش ات الثقافيػة الػذم  ػث فيػو اثػ  كسػائل اإلعػالـ كاالتصػاؿ اصتماىًنيػة  
على البنية الثقافية، ىذا اظتش كع الذم عػ ؼ فيػو الغػ س علػى أنػو:أما تفعلػو الثقافػة يف غتتمػع مػا، عػن 

نػتج عنػو ثقافػة ، الػيت يعتربىػا كعػاء مػن ال مػوز كالصػور الذىنيػة ط يق النقل اظتكثف للصورة ال مزيػة،ؽتا ي
مث ركػػز مػػن خػػالؿ  ثػػو ركػػز ثالثػػة قضػػايا م تبطػػة فيمػػا بينهػػا  3أاظتنظمػػة للعالقػػات االجتماعيػػة كاظتواقػػف

 كىي: 
 ال سائل كالقيم كالصور الذىنية اليت تعكسها ىذه الوسائل. -
 ال سائل. اعتياكل كالضغوط كالعمليات اليت تؤث  على ىذه -
  4أاظتشاركة اظتستقلة لل سائل اصتماىًنية على إدراؾ اصتمهور للواقع االجتماعي. -

: نتكن تع يػف عمليػة الغػ س الثقػايف علػى أ ػا عمليػة تعلػم ع رػي غػًن مقصػود مفهوم الغرس الثقافي
ؤث  مػػن خػػالؿ مػػا تقدمػػو كسػػائل اإلعػػالـ كاالتصػػاؿ مػػن حقػػائق خاصػػة التلفزيػػوف، ىػػذه اضتقػػائق الػػيت تػػ

  5أعلى القيم كالصور الذىنية اظتسبقة، عن العامل اطتارجي.

                                                           
، 2002ػتمد خلف عبد اصتواد، طبعة الكرتكنية،  جتماع، ت :م كز البحوث كالدراسات االجتماعية، ق اءات معاص ة يف نظ ية علم اال1
 .246ص245ص

 201. 3346توفيق زتيد كاطع، الغ س الثقايف، اضتوار اظتتمدف، ػتور الصحافة كاإلعالـ، العدد2
ء ال ابع من مسلسل كادم الذئاب، كلية دراسة حالة: اصتز –اب اىيم يوسف العوام ة، الصورة الذىنية للبطل يف اظتسلسالت الرتكية اظتدبلجة إىل الع بية 3

 .18، ص2013اإلعالـ، جامعة الش ؽ األكس ، 
"سيب ستوف" أرسالة ماجستًن غًن  دراسة كصفية حتليلية العالنات قناة–أمينة ط ابلسي، إعالنات القنوات الع بية اظتتخصصة يف ب امج االطفاؿ 4

 .49، ص2009/2010منتورم، قسنطينة، اصتزائ ،  منشورة ، كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة
 .49أمينة ط ابلسي، اظت جع السابق، ص 5
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بأ ا: إطار تصورم ذىين عاـ يفس  عمليػة التػأثًن الػيت تقػـو بػو  نظرية الغرس الثقافيكيع ؼ الباحث 
كسػػائل اإلعػػالـ كاالتصػػاؿ خاصػػة منهػػا اظتسػػموعة اظت ئيػػة مػػن خػػالؿ عمليػػة الػػتحكم يف الصػػورة الذىنيػػة 

 اىات كالقيم كالثقافات كاألفكار من خالؿ ما تقدمو من ب امج مؤث ة يف اصتمهور.كتثبيت بع  االجت
: تفػػرتض ىػذه النظ يػػة أف تػأث  كسػػائل اإلعػالـ كاالتصػػاؿ يف نظريـة الغــرس الثقـافي كمنظــور للتحليـل

ىدة كزمالؤه بتطوي  ىذه النظ ية  م كزين على فك ة إف كث ة اظتشا جيرنراظتتلقي يكوف مباش ا، كقد قاـ 
التلفزيونية ختتلف نتائجها باختالؼ الفئات االجتماعية، حيث ادخلوا مصػطلحٌن عتمػا عالقػة بعمليػة 

 التأثًن كقتا:
ألف عملية الغ س الثقايف تعتمد على االجتاىات الغالبة بكثافة بٌن اظتشاىدين كعملية :االتجاه السائد

د ينمػي كجهػات نظػ  متشػاهبة عنػد اظتتلقػٌن تك ار اظتشػاىد الف عمليػة اظتشػاىدة اظتتكػ رة لػنفس اظتشػاى
إىل  جيرنــركاالتصػػاؿ إىل خلػػق نػػوع مػػن التجػػانس بػػٌن اظتتلقػػٌن، كيصػػل  كبػػذلك تصػػل كسػػائل اإلعػػالـ

 .bأم الكلمات الثالثة اليت تبدأ   ؼ  b3: كصف االجتاه السائد بػػػػػ
 blurringالتالشي -
 blendingاالندماج -
 bndingالتحوؿ –

كغػػ س العنػػف البػػدين أك نشػػ   مػػن خػػالؿ التػػأثًن يف بعػػ  القضػػايا البػػارزة كتنميػػة: عمليــة التضــخم
اصت نتة كال غبة يف السلوؾ العدكاين خاصة عند بع  الفئات ؽتا كتعػل اظتتلقػي يتصػور العػامل مكػاف غػًن 

  1أآمن كؼتيف.
 تقـو نظ ية الغ س الثقايف على ستسة ف كض رئيسية ىي:: فرضيات نظرية الغرس الثقافي

الثقافة اصتماىًنية أحػد منتجػات كسػائل اإلعػالـ، كبػ كز ظػاى ة االعتماديػة أم أف األفػ اد يعتػدكف  -1
 على مصادر غًن شخصية لتزكيدىم باطتربة.

متتلف التلفزيوف عن باقي الوسػائل اإلعالميػة األخػ ل مػن حيػث باالسػتخداـ غػًن االنتقػائي مػن   -2
.إرافة إىل أف األف اد يدركوف اظت قبل اصتمهور،  عىن من الربامج التلفزيونية  بشكلل غًنكاعل

 التع ض الرتاكمي للتلفزيوف متلق كجهات نظ  كغ س معتقدات لدل آخ ين. -3

                                                           
 .19ص18إب اىيم يوسف العوام ة، م جع سابق، ص1
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ػتاكػػاة العػػامل اطتػػارجي مػػن خػػالؿ تقػػدمي عػػامل كتعػػل اظتشػػاىد يعتقػػد أف الواقػػع االجتمػػاعي يسػػًن   -4
 على نفس الوتًنة اليت يظه  هبا من خالؿ التلفزيوف.

تبػػػاط قػػػوم بػػػٌن حجػػػم اظتشػػػاىدة كمعتقػػػدات اظتشػػػاىدين حػػػوؿ الواقػػػع االجتمػػػاعي، يؤكػػد كجػػػود ار  -5
 يػػث تتشػػابو إدراكػػات كثيفػػي اظتشػػاىدة، كيظهػػ كف أحيانػػان إدراكػػات تػػ تب  بعػػامل التلفزيػػوف أكثػػ  مػػن 

  1أارتباطها بالواقع اظتوروعي.
 عالقة الدراسة بنظرية الغرس الثقافي: 

ة لتأثًن كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ على اظتتلقٌن نتكن القوؿ أف ىذه ي ل الباحث أف ىذه النظ ية اظتفس  
الوسػػائل حتػػاكي مؤسسػػات التنشػػئة االجتماعيػػة، فمػػا تقدمػػػػػو مػػن رسػػائل كبػػ امج يسػػتطيع أف يصػػل إىل 
عملية غ س كتنمية ثقافة معينػة، كيػؤث  يف الصػور الذىنيػة الػيت لتملهػا اظتتلقػوف حػوؿ اظتوارػيع اظتختلفػة 

سػػتطيع ىػػذه الوسػػائل الوصػػوؿ إىل بنػػاء أك إعػػادة بنػػاء ىػػذه الصػػور الػػيت تػػ تب  ارتباطػػا كثيقػػا كمػػن ذتػػة ت
بتكوين رأم عاـ خاصة عند الفئات األكثػ  اىتمػاـ بوسػائل اإلعػالـ كاالتصػاؿ كيتمتعػوف مبشػاىدة أك 

داث شتػػاع أك قػػ اءة مكثفػػة، كمادامػػت ىػػذه الوسػػائل تضػػطلع هبػػذه اظتهػػاـ فإ ػػا جػػدي ة كقػػادرة علػػى إحػػ
 تغًن قايف يتماشى كمتطلبات العص .

                                                           
 ة: كليةأمًنة شتًن طو، دكر اظتسلسالت الع بية التلفزيونية يف إدراؾ الشباب اظتص م للمشكالت االجتماعية، رسالة ماجستًن غًن منشورة، القاى  1

 . 7ـ، ص2001جامعة القاى ة،  -اإلعالـ
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 يدتمه
ع ؼ االنساف االتصاؿ منذ اقدـ العصور بفط تو اليت دتيل اىل التفاىم ك تبادؿ األخبار ك اظتشاركة مع 

ك بتقدـ العصور مل يستطع االستغناء عنو بل ازدادت حاجتو  اليو خاصة بعد ظهور كسائل  اآلخ ين،
خػًنة ، كسػنعايف يف ىػذا الفصػل االتصاؿ اصتمػاىًنم، الػيت مل تع فهػا اجملتمعػات الع بيػة اال يف اآلكنػة األ

التلفزيػػوف   -اإلذاعػػة –االتصػػاؿ اصتمػػاىًنم عامػػة، ك نتتبػػع ظهػػور كسػػائلو التقليديػػة  أاصت ائػػد اظتطبوعػػة 
 يف الغ ب، كالوطن الع يب عامة، كيف اصتزائ  خاصة.

 ماىية االتصال الجماىيري  -1
 أساسيات االتصال الجماىيري  1-1
صاؿ رتاىًنم، ما مل تتوف  غتموعة من األساسػيات، الػيت تكػوف يف ال نتكن أف يكوف ىناؾ ات   
 ها الش كط األساسية كىي:لغتم
رػػػ كرة كجػػػود دتويػػػل رػػػخم، ككػػػاؼ، لتػػػأمٌن تكنولوجيػػػا االتصػػػاؿ كػػػػػػػ: اظتطػػػابع، كػتطػػػات اإلذاعػػػة،  -

 كالتلفزيوف.
يسػهل كيضػمن عمليػات توف  البىن األساسية الالزمة اليت منها: شبكة الط ؽ، كالنقل كالكه باء ؽتػا  -

 التوزيع للوسائل اظتطبوعة لاذاعتٌن اظتسموعة، كاظت ئية.
رػػ كرة كجػػود قاعػػدة علميػػة، كثقافيػػة يف اجملتمػػع،  يػػث يكػػوف بإمكا ػػا إنتػػاج اظتعلومػػات، كالقػػدرة  -

 على توزيعها، كاستهالكها.
حػػػأ تسػػػتطيع تكلفػػة كسػػػائل االتصػػػاؿ اصتمػػاىًنم الباىظػػػة، تفػػػ ض كجػػود كثافػػػة سػػػكانية معقولػػةث  -

تغطيػػة ميزانيتهػػا اظتاليػػة، ألف ؾتػػاح كاسػػتم ارية كسػػائل اإلعػػالـ كاالتصػػاؿ يتوقػػف علػػى الكثافػػة السػػكانية 
 اليت نتكن

أف تسػػتهلك نتػػاج ىػػذه الوسػػائل، فاصت يػػدة الصػػادرة يف ق يػػة، قػػد ال يكتػػب عتػػا النجػػاح علػػى عكػػس  
ة الػػػيت تتيحهػػػا اظتدينػػػة أكثػػػ  منهػػػا يف  اصت يػػػدة الػػػيت تصػػػدر يف مدينػػػة حضػػػ ية، ذلػػػك أف القػػػدرة الشػػػ ائي

  1أ الق ية، ألف عدد سكاف اظتدينة أكث  من عدد سكاف الق ية.
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 مادة االتصال الجماىيري 1-2
تتكػوف مػػادة االتصػػاؿ كاإلعػػالـ  اصتمػػاىًنم مػن: األفكػػار، كاللغػػة، كاإلشػػارات، كمػػا األفكػػار إال          

اطتػربات الشخصػية، أمػا اللغػة فهػي اظتلكػة اللسػانية ككسػيلة ت تيب للمعلومات الشخصية، كاظتعتقدات ك 
اإلنساف للتعبًن عن ما يف خاط ه، بينما تعين اإلشارات كاإلنتاءات، كل ما يستعمل يف التعبًن ال مزم، 

  1أ ككصف األشياء.

 خصائص االتصال الجماىيري  1-3
يػة، كتقنيػة يػتم مبقتضػاىا الوصػوؿ ال نتكن كصػف عمليػة االتصػاؿ اصتمػاىًنم إال أ ػا: عمليػة ميكانيك

 إىل اظتستقبل.
أم أف مهمػػة ىػػذا النػػوع مػػن االتصػػاؿ تتمثػػل يف نقػػل ال سػػائل، كاظتعلومػػات اعتامػػة، بغػػ ض إعػػادة إنتػػاج 

 النسق االجتماعي اصتديد داخل اظتنظومة االجتماعية.
اعي كالػػذم قػػػد مػػن ىػػذا اظتنطلػػق، كحػػػأ ؾتتنػػب  اطتلػػ  بػػػٌن االتصػػاؿ اصتمػػاىًنم، كاالتصػػػاؿ االجتمػػ

 .ينتػػػػج من فك ة اصتماىًن أك اجملتمع، كتب مع فة االتصاؿ االجتماعي عن ق ب
فهػػو أاالتصػػاؿ اصتمػػاىًنم : العمليػػة اظتقصػػودة، كاظتنظمػػة لضػػماف تػػدفق معلومػػات، كرسػػائل إعالميػػة، 

 .مهما كاف نوعها يف منظومة االتصاؿ
جتماعيػػة فاالتصػػاؿ يشػػمل رتيػػع االتصػػاالت يهػػدؼ مػػن كراء ىػػذه العمليػػة إعػػادة تكييػػف الظػػواى  اال

 اظتستم ة بٌن األف اد كاصتماعات اليت حتكمها.
كذلك االتصاؿ اصتماىًنم لتتوم كل سلوكيات اضتياة فإذا ما ؾتع يف نقلها فإنو ي تقي إىل االتصػػػػػػاؿ 

 .اجملتمعي أم معاصتة إعالمية على مستول األنساؽ االجتماعية الف عية
لوصػػػوؿ إىل اتصػػػاؿ اجتمػػػاعي، مػػػا مل نتػػػ  ذات االتصػػػاؿ بوسػػػائل النقػػػل اظتسػػػتعملة لػػػدل إذا ال نتكػػػن ا

 .اصتماىًن
فال نتكن مع فػة سػلوؾ غتتمػع يف بقعػة مػا إال إذا  تناقلتػو كسػائل االتصػاؿ اصتمػاىًنم الواسػعة، عنػدىا 

، تػؤدم إىل نتكن اإلق ار بالدكر أك باطتصائص اليت جتعل من كسائل االتصاؿ اصتماىًنم أفضل كسػيلة
 : 2أ حتقيق نتائج ملموسة يف اظتيداف كمن بٌن ؽتيزاتو

                                                           
 .209ص، 2008، حلواف، دار اظتع فة اصتامعية، دط، القضايا(-المداخل النظرية–اإلعالم المفاىيم و  نظريات االتصال، رتاؿ ػتمد أبو شنب 1
2 21/06/2016 12:00 -http://www.tomohna.net/vb/showthread.php?18129 
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كىػي أبػ ز ميػزة لالتصػاؿ اصتمػاىًنم، سػواء داخػل اجملتمػع، أك خارجػو االتساع واالنتشار الكبيـر:  -
خاصػػة كأف تقنيػػة كسػػائلو أصػػبحت جػػد متطػػورة، تسػػتخدـ غتػػاؿ االتصػػاالت الفضػػائية، كاألقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػيت كصػػلت هبػػا إىل كػػل بقػػاع األرض، كدخلػػت كػػل البيػػوت، ككحػػدت األمػػم، كجعلػػت الصناعيػػ
 .الف د يعيش أحداثا تبعد أماكنها عنو آالؼ الكيلومرتات، كيتطبع بقيم غًنه

: لقػػد بينػػت عمليػػة لصػػرب اآلراء، قامػػت هبػػا ىيئػػة اســتقبال وســائل االتصــال حســب إرادة الفــرد  -
ػػػػػػػة كولومبيػػػا، ظتع فػػػة اسػػػتقباؿ كسػػػائل اإلعػػػالـ لػػػدل اصتمهػػػور األم يكػػػي، أف أغلبيػػػة البػػػالغٌن يف إذاعػػػػػػػػػػػػ

مػػػػن اجملتمػػػػع  %50الػػػػو.ـ.أ، تشػػػػتكي مػػػػن تقييػػػػد بعػػػػ  اضت يػػػػات األساسػػػػية، كمػػػػا ذكػػػػ كا بػػػػأف نسػػػػبة 
اظتبحػػػػوث، رفضػػػػوا تغطيػػػػة كسػػػػائل اإلعػػػػالـ كاالتصػػػػاؿ اصتماىًنيػػػػة أالصػػػػحافة، كاإلذاعػػػػة، كالتلفزيػػػػوف  
لألخبػػار الػػيت هتػػدد اظتصػػلحة الوطنيػػة، كأمػػاـ التطػػور اضتاصػػل يف تكنولوجيػػا االتصػػاؿ، فقػػد أصػػبع الفػػ د 
يتص ؼ يف استقباؿ الربامج اظتوجهة إليو حسب إرادتو، كأىوائو مبج د الضػغ  علػى أزرار الػتحكم عػن 

  1أ بعد.
ه يف التفاعػػل االجتمػػاعي  يف كتابػػو: أاالتصػػاؿ اإلنسػػاين كدكر  إبــراىيم أبــو عرقــوبكيضػػيف الػػدكتور  

 رتلة من اطتصائص يتمتع هبا االتصاؿ اصتماىًنم كىي: 
لتتاج ىذا النػوع مػن االتصػاؿ لوجػود مؤسسػات إعالميػة معقػدة، توكػل عتػا مهمػة إعػداد، كمعاصتػة،  -

ػػػػػػػػػارات كإنتاج ال سالة االتصالية اظتخط  عتا سلفا، ىذه اظتهمة اليت تتطلب كجود عػدد كبػًنا مػن اظتهػػػػػػػػػػػ
 القػػػػػػػػػادرة، كاظتتخصصة اليت تعمل كف يق إلدتاـ العمل.

االتصػػاؿ اصتمػػاىًنم ذك اجتػػاه كاحػػد، كمعػػىن ذلػػك انػػو يقػػـو م سػػل كاحػػد، بإرسػػاؿ رسػػالة علنيػػة إىل  -
رتهػػور عػػ ي  مػػن اظتسػػتقبلٌن، رمبػػا جتػػاكز اظتاليػػٌن، كقػػد تعػػد ىػػذه اطتاصػػية مػػن عيوبػػوث إذ ال يسػػمع 

 ػػػػػػػػػ فة مدل فهم، كاستيعاب رسالتو.للم سل مبعػ
اظتشػػػػػرتكوف يف االتصػػػػػاؿ اصتمػػػػػاىًنم ال يع فػػػػػوف بعضػػػػػهم الػػػػػبع ث الف ال سػػػػػالة االتصػػػػػالية تتصػػػػػف  -

بالعموميػػة، فهػػي موجهػػة إىل عامػػة النػػاس، رغػػم أ ػػم يسػػتمعوف أك يشػػاىدكف نفػػس ال سػػالة االتصػػالية 
  2أ علهم يشكلوف مفهـو اصتمهور.لكنهم يعيشوف يف أماكن ؼتتلفة، كمتباعدة، كىذا ما كت

                                                           
 .السابق نفس ال اب  االلكرتكين 1
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رتهػػور االتصػػاؿ اصتمػػاىًنم يتميػػز بعػػدـ التجػػانس، فهػػو متنػػوع الفئػػات، كالثقافػػات، كاالجتاىػػات،  -
كاظتيػػػػػػػػػػػوالت كاالنتماءات، كالظ كؼ اظتعيشية، إرافة إىل تنوعو يف خصائص أخ ل رمبا تشمل اصتنس، 

 كاصتنس، كالوظيفة، كدرجة التعلم.
اصتماىًنم اتصاؿ فورم فهو يعين نقػل األخبػار كاألحػداث فػور كقوعهػا كمػا لتػدث ذلػك االتصاؿ  -

 يف اظتباريات كاالحتفاالت.
االتصػػػاؿ اصتمػػػاىًنم يتميػػػز بالسػػػ عة الفائقػػػة السػػػيما بعػػػد دخػػػوؿ األقمػػػار الصػػػناعية غتػػػاؿ اطتدمػػػة،  -

 أقػػل مػػن سػػبع الثانيػػة، حيػػث أمكػػن توصػػيل الكلمػػة اإلذاعيػػة إىل رتيػػع األمػػاكن الػػيت حتويهػػا التغطيػػة يف
كبذلك طػػػػويت اظتسافات، كاألكقات، كباتت األمم، كالشعوب تعػيش أحػداث بعضػها الػبع  أك كمػا 

 يعرب عنو مبصطلع الق ية الكونية.
االتصػػػػاؿ اصتمػػػػاىًنم يتميػػػػز بالقػػػػدرة علػػػػى التجديػػػػدث إذ انػػػػو اسػػػػتهالؾ لل سػػػػػائل االتصػػػػالية بسػػػػ عة  -

 كل رسالة مستهلكة تستبدؿ بأخ ل غًنىا، فاظتعلومات كاألخبار متجددة باستم ار.فائقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ك 
ال سػػػالة االتصػػػالية اصتماىًنيػػػة غاليػػػة الػػػثمن، فقػػػد يكلػػػف إنتػػػاج ب نػػػامج إذاعػػػي، أك تلفػػػزم، أك فلػػػم  -

 سينمائي مبالغ مالية باىظة.
ع فػػػو عػػػامل الػػػنفس ال سػػػالة االتصػػػالية اصتماىًنيػػػة ع رػػػت لل قابػػػة مػػػن طػػػ ؼ حػػػارس البوابػػػة الػػػذم  -

بأنو الشخص أك غتموعػة األشػخاص الػذين يتحكمػوف يف انتقػاؿ ال سػالة    kurt lewinاالسرتايل 
   1أ االتصالية عرب الوسائػػػػػػػػػل اصتماىًنية.

 وظائف االتصال الجماىيري  1-4
ة، إال أننػػػا قػػػد ال متػػػ ج االتصػػػاؿ اصتمػػػاىًنم يف كظائفػػػو عػػػن كظػػػائف العمليػػػة االتصػػػالية الشػػػامل       

 نتكن أف نتحدث عن ىذه األخًنة بالنظ  إىل كسائلو يف السطور التالية: 
 ع ض كاقع األحداث، فهو هبذه الوظيفة يشبو باظت آة اليت تعكس كل موجود أمامها. -
السػػلطة ال ابعػػة كمعػػىن ذلػػك أف مػػن كظائفػػو ح اسػػة السػػلطة اضتاكمػػة، كمتابعػػة ب اغتهػػا، كالتنبيػػو مػػن   -

 أك خ ؽ يف اظتؤسسة السياسية لذلك كصف بأنو كلب اضت اسة للدنتق اطية .  أم حالة قصور
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  1أ كالسياسية، كاصتمهور. يتوس  قطاعات اجملتمع اظتختلفة، خاصة بٌن القيادة، -
يعمػػل االتصػػاؿ اصتمػػاىًنم علػػى إحػػداث التغػػًنات داخػػل اجملتمػػع، كتكييػػف اصتماعػػات، كإدماجهػػا  -

 مع بعضها البع .
 لتسلية، كالرتفيو، كإخ اج اصتماىًن من حالة االغرتاب االجتماعي.يقـو بعمليات ا -
 فقد حدد كظائف االتصاؿ اصتماىًنم يف: السويل أما
 : كذلك عن ط يق ع ض غت يات األحداث يف شكل أخبار.تغطية المحيط -
: توسػػػػػيع اظتعلومػػػػػات بواسػػػػطة التعليػػػػػق أك التحليػػػػػل مثػػػػل: افتتاحيػػػػػات الصػػػػػحف، تنســــيق وربـــــــط -

ث كمقػػابالت مػػع ذكم الصػػالحيات، كاطتػػربة يف اجملػػاالت اظتختلفػػة، أم إرػػافة اآلراء إىل مقػػاالت،  ػػ
 األخبار.

احملافظػة علػػى اظتػػوركث الثقػايف، كنقلػػو مػػن جيػل إىل آخػػ ، طتلػػق التضػامن، كاالسػػتم ارية يف اجملتمػػع  -
عالميػػة مكتوبػػة  عػػرب األجيػػاؿ فوسػػائل االتصػػاؿ اصتمػػاىًنم تػػتقمص دكر اظتعلػػم يف اجملتمػػع، الوسػػيلة اإل

كانػػت، أك مسػػموعة أك م ئيػػة تعػػايف قضػػايا التػػاريخ كتنقػػل الثقافػػات، كت سػػخ أك تػػنم  تعػػاليم الػػدين، 
 كتفتع األبواب على األدب كالفنوف األح ل.

كمػػع تطػػور اإلنسػػانية كتعقػػد اجملتمعػػات كتطػػور كسػػائل االتصػػاؿ ذاهتػػا زادت كظائفهػػا لتشػػمل التسػػلية 
 ة.كالرتفيو كالتجنيد كالتعبئ

: عن ط يق الػربامج اظتوسػيقية كاألفػالـ كبػ امج الرتفيػو األخػ ل الػيت تعمػل علػى التقلػيص مػن الترفيو  -
  2أ حدة التوت ات الشخصية كاصتماعية اليت قد تنعكس لبا على االستق ار يف اجملتمع.

ذلػك ىػو  : عن ط يق صناعة ال أم العاـ االكتايب الذم متػدـ اظتواقػف اظتختلفػة  كاألسػاس يفالتعبئة -
عملية التنسيق. فبمقػدكر االتصػاؿ اصتمػاىًنم أف يقػـو بتنميػة مصػا  قوميػة كاف يبلػور سػلوكا معينػا يف 

 حاالت الطوارئ، اضت كب كاألزمات. 
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: كالدعم السياسي أك التجنيد االقتصادم. فاعتدؼ الكامن يف عمليػة التجنيػد ىػو السػعي التجنيد -
  1أ ستهدؼ.إىل بلورة اآلراء كمناكرة اصتمهور اظت

: كػتاكلػػة كسػػب اجتاىػػات النػػاس كمػػواقفهم، أك الػػتحكم فيهػػا، إمػػا بتكوينهػػا أك اإلرشــاد والتوجيــو -
 إعادة صياغتها.

: إذ يعتػػػػرب ىػػػػدفا أساسػػػػي تسػػػػعى إليػػػػو كسػػػػائل اإلعػػػػالـ كاالتصػػػػاؿ اظتختلفػػػػة، فػػػػالق اءة أك التثقيــــف -
ه الزيػادة بط يقػة عفويػة نتػاج للعػ ض االستماع أك اظتشاىدة كسػيلة األفػ اد لزيػادة معػارفهم، كحتصػل ىػذ

العشػػػػوائي غػػػػًن اظتخطػػػػ  للػػػػربامج يف كسػػػػائل اإلعػػػػالـ كاالتصػػػػاؿ أك بشػػػػكل ؼتطػػػػ  كىػػػػادؼ كػػػػالتعليم 
 األكادنتي اظتخصص لفئة معينة من اجملتمع.

: مػػن خػػالؿ كظيفػػة الػػ ب  االجتمػػاعي الػػيت تقػػـو هبػػا كسػػائل اإلعػػالـ تنميــة العالقــات االجتماعيــة -
الصػػالت االجتماعيػػة بيػػنهم، مػػن خػػالؿ تقػػدمي األخبػػار االجتماعيػػػػػػػػػػػة، أك التع يػػف  كاالتصػػاؿ كتعميػػق

 باظتؤسسػػػػػات كاعتيئات، كغًنىا.
: خاصػػػة يف كقتنػػػا اضتارػػػ  أيػػػن بػػػ زت حاجػػػة اظتؤسسػػػات لوسػػػائل اإلعػػػالـ اإلعالنـــات والـــدعايات -

  2أ كاالتصاؿ.
 نظريات تأثير وسائل االتصال الجماىيري  1-5

ل علػػػم نظ ياتػػػو اظتفسػػػ ة ظتورػػػوعو كالنظ يػػػة ىػػػي غتموعػػػة البيانػػػات كاظتعلومػػػات اظترتابطػػػة علػػػى لكػػػ     
   3أ مستول عاؿ من التج يد، كاليت على أساسها نتكن أف تورع التنبؤات على السلوكيات.

لقد اىتم الكتاب كاظتتخصصٌن يف حقوؿ علػم اجتمػاع االتصػاؿ بنظ يػات االتصػاؿ رغػم تعػددىا كقػد 
يهػػا تصػػنيفات كثػػًنة، فمنهػػا مػػن اىػػتم بنظ يػػات التػػأثًن لوسػػائل اإلعػػالـ كاالتصػػاؿ يف إطػػار كقعػػت عل

نظ يات االتصاؿ  كما فعلػت الػدكتورة مػي العبػد اهلل يف كتاهبػا اظتوسػـو بنظ يػات االتصػاؿ كحتػدد ىػذه 
 النظ يات يف:

عندما  ارولد السويلى: كقد ظه ت يف أعماؿ نظرية التأثير المباشر )الرصاصة  السحرية (        
تع ض ظتوروع الدعاية يف اضت ب، تفرتض ىذه األخًنة أف كسائل االتصاؿ عتا تأثًن قوم على اظتتلقٌن 
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خاصة يف غتاؿ الدعاية كقد اليت أثبتتهػا    1أكما أف ىذا التأثًن س يعا جدا ؽتا جعلو يشبهو بال صاصة.
ية الذم اثبت أف اإلقناع كنوع من أنػواع ـ  حوؿ تكتيكات الدعا1927عاـ أ ىارولد الزويلدراسة 

االتصػاؿ نتكػػن أف لتػػل ػتػل العنػػف كالقهػػ  كػػذلك عػززت ىػػذه النظ يػػة خػوؼ األمػػ يكيٌن كرعػػبهم مػػن 
إرػافة إىل الدعايػة النازيػة يف اضتػ ب،  أورسـون ويلـزأفكار ب نامج إذاعي بعنواف غزك من اظتػ يخ  قدمػو 
 2).أة كبًنة يف اإلقناع كالتأثًن على اصتمهورحيث أعطت ىذه النظ ية لوسائل اإلعالـ مكان

ـــدو         ـــر المحـــــ ـــة التأثيــ ، كىػػي ىػػذه النظ يػػة تػػ ل أف لوسػػائل اإلعػػالـ تػػأثًن كإقنػػاع نسػػيب: نظريـــ
تسػػػًن عكػػػس نظ يػػػة التػػػأثًن اظتباشػػػ ، الف التػػػأثًن الػػػذم حتدثػػػو ىػػػذه األخػػػًنة نتػػػ  علػػػى م احػػػل متعػػػددة  

كزميلػػو الػػيت أج يػػت علػػى سػػلوؾ  ســفيلد الزارظهػػ ت يف دراسػػة .  أم مػػثالكالتػػأثًن مػػن خػػالؿ قػػادة الػػ
ـ ، كاليت فاز فيها ركزفلت بػال غم مػن عػداء  1940الناخبٌن يف االنتخابات ال ئاسية يف أم يكا عاـ أ

الصػػحافة  لػػو كىػػي النظ يػػة الػػيت تػػ ل أف تػػأثًن كسػػائل اإلعػػالـ ػتػػدكد كتنػػدرج حتػػت ىػػذه النظ يػػة فتػػاذج 
 ىي: 
: كىػػػػػو النمػػػػػوذج القائػػػػػل بوجػػػػػود الوسػػػػػي  بػػػػػٌن كسػػػػػائل                              ج تـــــدفق االتصـــــال علـــــى مـــــرحلتيننمـــــوذ 

 اإلعالـ كاظتتلقٌن حأ يكوف ىناؾ تأثًن كارع 
 : النموذج القائل بتعدد اظت احل.نموذج انتشار االبتكارات

د فعػػل علػػى أنصػػار نظ يػػة التػػأثًن : ظهػػ ت يف السػػبعينات كػػ  نظريــة التــأثير المعتــدل لوســائل االتصــال
احملػػدكد كتػػ ل أف ىػػذه النظ يػػة قللػػت مػػن شػػأف كسػػائل اإلعػػالـ ككظائفهػػا كأثبتػػت أف لوسػػائل اإلعػػالـ 

 تأثًن قوم يف ظ كؼ معينة، تقـو على فتاذج متعددة كىي:
 : ي كز على السلوؾ كالعوامل اظتتحكمة فيها ي كز على اظتستقبل نموذج طلب المعلومات

: ي كػػػز علػػػى اظتسػػػتقبل كسػػػلوكو، كإشػػػباع اضتاجػػػات عنػػػد أصػػػحاب ىػػػذا الســـتعمال واإلشـــباعنمـــوذج ا
 النموذج ليس فق  من خالؿ التع ض لوسائل اإلعالـ كإفتا كذلك من خالؿ السياؽ االجتماعي 

: كىػػو فتػػوذج كرػػع األجنػػدة كيفػػرتض كجػػود عالقػػة اكتابيػػة بػػٌن مػػا تقدمػػو نمــوذج ترتيــب األولويــات
 ما يستحقو اصتمهور. كسائل اإلعالـ ك 

                                                           
 . 265سابق، م جع ، مي العبد اهلل 1
 . 202صسابق، م جع ، صا  خليل أبو أصبع 2



 االتصال الجماىيري  ووسائلو                              الفصل الثاني      
 

37 
 

: كىذه النظ ية تبحث يف الش كط اليت جتعل كسػائل اإلعػالـ متحكمػة يف اظتتلقيػة  يػث نموذج التبعية
  1أ يكوف تابعا عتا ة متأث ا هبا .

: إف رتيػػع النظ يػات تفػرتض تػأثًنا بوسػائل اإلعػالـ بػأم شػػكل نظريـة التـأثير القـوي لوسـائل اإلعـالم
 يػػة تػػ ل أف تأثًنىػػا يف اظتسػػتقبل أك اظتتلقػػي قويػػا إذا دتػػا اسػػتخدامها خاصػػة يف مػػن األشػػكاؿ إال أف النظ

اضتمػػػالت اإلعالميػػػة اظتنظمػػػة كقػػػد اسػػػتدال بػػػ أم بعػػػ  البػػػاحثٌن الػػػذين  أيػػػدكا عمليػػػة تكػػػ ار ال سػػػالة 
 اإلعالمية، مع فة اصتمهور اظتستهدفة.

اليزابـث نويـل  كالػيت منهػا كتػاب: إرافة إيل بع  الكتابات اليت أعطت لوسائل اإلعالـ مهمة التػأثًن
الػػذم أثبتػػت مػػن خاللػػػو أف لوسػػائل اإلعػػالـ تػػػأثًنا  العـــودة إلــى وســائل اإلعـــالم اظتعنػػوف بػػػػػ: نيومــان
  2أقويا.

 كما هتتم ىذه النظ ية  بطبيعة التأثًن كقوتو يف كسائل اإلعالـ كحتدد ش كطو يف:
 التك ار كإعادة ال سائل االتصالية على مدل زمين. -
 الرتكيز على رتهور معٌن مستهدؼ بال سالة. -
  3أ حتديد األىداؼ بدقة لتحوي  ال سائل طتدمتها . -

 كقد ذك ت مي العبد اهلل يف كتاب االتصاؿ يف عص  العوظتة نظ يتٌن لالتصاؿ دتثلتا يف: 
تمػع البشػ م فقػ ، كاليت تعترب إف االتصاؿ ىو سػبب، ال لقيػاـ اجمل الليبرالية ": "النظرية الغربية      

كإفتػػػا للوصػػػػوؿ إىل علػػػػل الوجػػػود البشػػػػ م مبعػػػػزؿ عػػػػن النشػػػاط اظتػػػػادم للبشػػػػ ، كمػػػن جهػػػػة أخػػػػ م فػػػػاف 
التصػػػاؿ علػػػى أسػػػاس ال موقػػػف اجتمػػػاعي لػػػو، مػػػن ىنػػػا القػػػوؿ، اأصػػػحاب ىػػػذه النظ يػػػة ينظػػػ كف إىل 

 استط ادا، باف ال التزاـ اجتماعيا كال طبقيا لوسائل االتصاؿ اصتماىًنية.
: إف إعالميو ىذه النظ ية يعتربكف إف االتصاؿ كاف كاف سبب قيػاـ اجملتمػع ظريــــــة االشتراكيـــــةالن     

  4اإلنساين، إال انو غًن منفصل عن النشاط اظتادم للبش ، بل انو على عالقة كثيقة بو. أ
مػاء االتصػاؿ يف كتابو االتصاؿ فس  نظ يات االتصػاؿ مسػتندا إىل انقسػاـ عل فضيل دليوأما الدكتور 

 بٌن:
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الػػػيت انبثقػػػت عنهػػػا نظ يػػػات امربيقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مفسػػػ ة  الزارســـفيلد: بقيػػػادة المدرســـة االمبريقيـــة      
 لالتصاؿ. 

 : كىي نفس نظ ية التأثًن القوم لوسائل اإلعالـ.نظرية الحقنة تحت الجلد  -
 ارنهـايممن ركادىا  ؟اإلجابة عن ماذا يفعل اصتمهور بالوسائل : حتاكؿنظرية االستعماالت  الرضا -

 كىو توجو كظيفي يبحث يف ررا اصتمهور.
 : النموذج القائل بتعدد اظت احل.نظرية انتشار االبتكارات -
 : كىي اجتاه كطيفي دتكن من دراسة تأثًن كسائل اإلعالـ يف ال أم العاـ نظرية المؤشرات الثقافية -
: أك االعتمػػاد علػػى كسػػائل اإلعػػالـ، إذ تبحػػث عػػن الشػػ كط الػػيت يصػػبع فيهػػا الفػػ د بعيــةنظريــة الت  -

 حتت سيط ة كسائل اإلعالـ.
: بقيادة قدماء مدرسة ف انكفورت األظتانية كىػي مدرسػة متػأث  باظتاركسػية، حيػث المـــدرســـة النقـــديــــــة

ياسية يف تفسًن عمليػة االتصػاؿ كقػد انقسػم ي كز أصحاهبا على األكراع االجتماعية كاالقتصادية كالس
 أصحاهبا كظه ت النظ يات النقدية فمنهم:

اىتمػوا بالعامػل االقتصػادم لتفسػًن ملكيػة كسػائل االتصػاؿ  أصحاب مقاربة االقتصاد السياسي:  -
 كاىتموا بالضب  االجتماعي من خالؿ االرتباط بٌن النظاـ االقتصادم كالسياسي.

ــة الشــمولية  - : شػػبيهة بالسػػابقة كمػػع اخػػتالؼ طفيػػف ىػػو اسػػتعماعتم للعامػػل اإليػػديولوجي المقارب
 على حساب العامل االقتصادم.

: تػػػ ف  التفسػػػًن اظتاركسػػػي، تفسػػػ  الثقافػػػة يف نسػػػقها االجتمػػػاعي، تنفػػػي النظريـــة الثقافيـــة النقديـــة -
  1أ كجود عالقة بٌن الث ة كالفك  السياسي.

يػػ ل ماكلوىــان و ؼتػػالف لالجتػاىٌن السػػابقٌن ظهػػ  يف أعمػاؿ : كىػػو توجػنظريـة الحتميــة التكنولوجيــة
أف مواصػػػفات كسػػػيلة االتصػػػاؿ، ىػػػي الػػػيت تػػػتحكم، كتػػػؤث  يف التفكػػػًن، كتنظػػػيم اجملتمعػػػات، أكثػػػ  مػػػن 
مضػػػػػموف ال سػػػػػالة االتصػػػػػالية، فػػػػػالتحوؿ يف تكنولوجيػػػػػا االتصػػػػػاؿ يػػػػػؤدم حتمػػػػػا إىل حتػػػػػوؿ يف التنظػػػػػيم 

 االجتماعي. 
 : كىي نظ ية تبحث يف دكر كسائل االتصاؿ يف توجيو ال أم العاـ. تنظريــة ترتيب األولويا
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: كىػػػي تبحػػػث يف التػػػأثًن الػػػذم حتدثػػػو كسػػػائل اإلعػػػالـ كػػػذلك علػػػى اظتػػػدل نظريــــــة دوامـــة الصمـــــــــت
 الطويل خاصة ما حتدثو اضتمالت السياسية. 

ــــة ــــس الثقافيــــ ــــة مولــ الثقافػػػة مبػػػا يسػػػمى الفسيفسػػػاء : يػػػ ل صػػػاحبها أف كسػػػائل االتصػػػاؿ حتػػػوؿ نظريـــ
الثقافية كعبارة عن األفكار اصتديدة الدائ ة يف رسم بياين يأخػذ شػكل الػدائ ة اظتغلقػة نقطػة البدايػة ىػي 

  1أ نفسها نقطة النهاية .
 وسائل االتصال الجماىيري  -2
 تصنيف وسائل االتصال الجماىيري   2-1
كأكث ىػا تػأثًننا ، ائل االتصػاؿ اصتمػاىًنم، إال أف أقتهػاتتفق كل اآلراء على انو يوجد العديد من كس   

 كإقناعنا يتمثل يف ثالث كسائل أساسية ىي:
 (. الصحافة اظتكتوبةالوسائل المقروءة ) 
 أال اديو  الوسائل المسموعة 
  2أ السينما . –أالتليفزيوف  المرئية –الوسائل المسموعة  

 :الـوســائــــــل المقـــــــــروءة
كاجملػػالت مبػػا يف ذلػػك صػػحافة  ،كتشػػمل الفكػػ ة كػػل مػػن اصت ائػػد، صػػحافة كاظتطبوعػػات بشػػكل عػػاـأال 

االنرتنت لكننا نستثين ىذا األخًنة من البحث كوننا نبحػث يف الوسػائل اإلعالميػة االتصػالية التقليديػة 
 لتقتص  الدراسة على  اصت ائد اظتكتوبة فق . 

، كاالقتصػػػػػػػادية ،كاألخبػػػػػػػار السياسػػػػػػػية، يوميػػػػػػػةىػػػػػػػي مطبوعػػػػػػػات كرقيػػػػػػػة تنشػػػػػػػ  فيهػػػػػػػا األحػػػػػػػداث ال -
 .كالعلمية، كالثقافية، كاالجتماعيػػة

ال متتلػػػف اثنػػػاف يف الفكػػػ ة القائلػػػة أف الكلمػػػة ركيػػػزة أساسػػػية لكػػػل عمليػػػة اتصػػػالية، ألف الكلمػػػة قػػػوة 
 كالدكافع. ،كاظتشاع  ،فبدكف الكلمة ال نستطيع أف فتلك نواصي األفكار ساح ة  تستحض  الفك ةث

لػذلك   " إن مـن البيـان لسـحراىػذه الفكػ ة يف قولػو: " -صـلى ال عليـو وسـلم -كػػػػػػػػػػػػػػػػػد ال سػوؿكيؤ 
 كالربىنة، كالبياف.، كاف للكلمة مكانة يف العملية االتصالية

                                                           
  .39 -36ص ص أسابق، ال جع اظت، فضيل دليو 1
 .ونفساظت جع  2
 دص.، 2216اضتديث رقم ، ق1408، اظتكتب اإلسالمي، اظتكتب اإلسالمي، د ط،،  صحيع اصتامع الصغًن، ػتمد ناص  الدين األلباين 
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بقولػو: "إف الكلمػة "ـ  1973 –ـ 1905أ )مالك بـن نبـي( كيعلي شأ ا اظتفك  اإلسػالمي الكبًن 
إرػػافة  إىل  أ ػػا  ذات  تسػػاعد إىل حػػد بعيػػد يف خلػػق الظػػاى ة االجتماعيػػة، فهػػيظتػػن ركح القػػدس"، 

تػػأثًن بػػالغ يف رػػمًن الفػػ دث إذ تسػػتطيع الكلمػػة أف حتػػوؿ الفػػ د إىل إنسػػاف ذم مبػػدأ كرسػػالة، فالكلمػػة 
الػػيت يطلقهػػا إنسػػػاف تسػػػتطيع أف تكػػوف عامػػػال مػػن العوامػػل االجتماعيػػة للتغيػػًن،  لكػػن ىػػذه الكلمػػة مل 

تػػب عتػػا التطػػور إال بظهػػور الطباعػػة الػػيت سػػػاقتت يف إعػػالء شػػأ ا  السػػيما اظتكتوبػػة منهػػا يف غتػػػايل يك
  1اإلعالـ، كالتعليم أ

: كىي تلك الوسائل اليت تستعمل الكلمة اظتنطوقة لتصل إىل رتػاىًن غفػًنة، يف الوسائــــل المسمـوعــــة
ة اسػػػػتقباؿ تعمػػػػل علػػػػى التقػػػػاط ذبػػػػذبات منػػػػاطق جغ افيػػػػة ػتػػػػدكدة، أك غػػػػًن ػتػػػػدكدة عػػػػن ط يػػػػق أجهػػػػز 

 كموجات كه كمغناطيسية كىًنتيزية متوسطة كانت أـ طويلة كػ: جهاز ال اديو.
 : المرئيــــة –الوسائل المسموعـــة 

كتتضػػمن الوسػػائل اإلعالميػػة كاالتصػػالية الػػيت تعمػػل عػػن باسػػتخداـ األسػػالؾ أك مػػن دك ػػا لتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
مػػاىًن اظتختلفػػة حيػػث تضػػفي علػػػى الكلمػػة اظتنطوقػػة صػػفة اصتديػػػة كالواقعيػػة عػػن ط يػػق تزكيػػػدىا إىل اصت

 بالصور كحت يكها.  
 الصحافة المكتوبة   2-2

 نشأة وتطور الصحافة المكتوبة  2-2-1     
كالػػػػيت اصػػػػطلحنا علػػػػى تسػػػػميتها  ،أمػػػػا يف حػػػػدينا يف عػػػػن تطػػػػور كسػػػػائل اإلعػػػػالـ كاالتصػػػػاؿ اظتكتوبػػػػة

ظتكتوبة البد أف تكوف نقطػة بػدايتنا مػن اللغػة الػيت ارتبطػت بالعمليػة االتصػالية ارتباطػا كبػًنا بالصحافة ا
ككذلك بعمليػة الكتابػة تقليديػة كانػت أـ مطبوعػة، فانتقػاؿ اإلنسػاف األكؿ إىل اسػتخداـ اللغػة مل يكػن 

لطػػػويل الػػذم يعػػد لكػػن ذلػػك قػػد اخػػذ منػػو اصتهػػػد كالػػزمن ا ،كمل يكػػػػػن بالسػػ عة الػػيت قػػد نتخيلهػػا، ىينػػا
الػػيت بػػدأت باظت حلػػة التصػػوي ية ، مباليػػٌن السػػنٌن مث اسػػتغ ؽ األمػػ  ق كنػػا ليصػػل ىػػذا اظتخلػػوؽ إىل الكتابػػة

ليصػػل يف ، فم حلػػة الكتابػػة ال مزيػػة الػػيت ال تتعػػدل يف اسػػتخدامها اضتػػ كؼ البسػػيطة للتعبػػًن عػػن اآلراء
  2أ األخًن إىل م حلة الكتابة باستخداـ اضت كؼ اعتجائية.

                                                           
 .بيديا اظتوسوعة اضت ةيكيك  1
 .94ص، 2001، مص ، الدار اظتص ية اللبنانية، 2ط، نظرياتو المعاصرةو  االتصال، ليلى حسٌن السيد، حسن عماد مكاكم 2
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أف الكتابػػات القدنتػػة قبػػل ظهػػور الػػورؽ كانػػت تعػػاين صػػعوبة نقػػل  حســن عمــاد مكــاوييػػذك         
، كتػذك  بعػ  اظتصػادر التارمتيػة  1أ اظتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة اظتكتوبة ظتسافات معتربة أل ا كانت تكتب على اضتجػ 
وف منػػػذ أكاخػػػ  األلػػػف ال ابعػػػة قبػػػل األلػػػواح السػػػوم ية اظتصػػػنوعة مػػػن الصلصػػػاؿ، كمػػػا اسػػػتخدمو اظتصػػػ ي

سػػتخدـ يف تعلػػيم الكتابػػة داخػػل مػػدارس اظتسػػيع، يف صػػناعة األلػػػػػػػػػػػػػػواح أك القطػػع اطتزفيػػة الػػيت كانػػت ت
  2أ القص  أك اظتعبد قبل الكتابة على أكراؽ الربدم.

مث   hoti ىــوتييف عهػػد اإلمرباطػػور  لقػػد كػػاف لفكػػ ة اسػػتحداث األكراؽ الػػيت صػػنعها الصينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف
  3أ مػػيالدم أث ىػػا االكتػػايب علػػى الكتابػػة، 12كالػػدكؿ األكربيػػة يف القػػ ف ، انتقلػػت صػػناعتها إىل العػػ ب

، اظتنسوخة يدكيا  تعترب حتفا فنية عظيمة، حأ كإف مل ختلػوا مػن بعػ  النقػائصفالعػػػػػػػػػػػػػديد من الكتب 
كاقتصػار عمليػة اقتنائهػػا علػى الطبقػة الث يػة،  ، كاف عتا اثػ  يف ارتفػاع أذتا ػاكاظتشػػػػػاكل كمحدكديتها اليت

  4أ فضال على ما احتوتو من أخطاء كتابية.
إىل ىنػػػا نتفػػػق علػػػى أف فػػػن الكتابػػػة كالصػػػحافة قدنتػػػة قػػػدـ اظتصػػػ يٌن األكائػػػل، الػػػذين مارسػػػوىا أكؿ مػػػ ة 

كالتػأريخ عتػا،  ، كصػف األحػداث، وي  اظتعػارؾكتصػ، بنقشهم على اضتجػ  بوجهيػو، لنقػل الوقػائع اليوميػة
كػػذلك ع فػػت الصػػحافة عنػػد ال كمػػاف يف أكج غتػػدىم يف القػػ ف اطتػػامس قبػػل اظتػػيالد، علػػى أ ػػا عمػػل 

مػػا يشػػبو ج ائػػد  يوليــوس قيصــرؽ ـ  أسػػس 60يقػػـو بػػو رجػػاؿ الدكلػػة مث ينسػػخها العبيػػد، كيف عػػاـ أ
، بإقنػاع اضتكومػة بفكػ ة نشػ  صػحيفة إخباريػة ت كتعػين  durna actaعلػق يف احملكمػة تسػمى اليـو

 األحداث اليوميػة.
فقػد ، لكن الطباعة حقيقة احد أب ز االبتكارات البش ية الػيت عاصتػت نقػائص النسػخ اليػدكم التقليػدم

كقػد كػاف القػ ف اطتػامس عشػ ، قػ ف الطباعػة حينمػػا  ،كالكيػف، أحػدثت تغيػًنان جػذريا مػن حيػث الكػم
ـــا جـــوتنبرجاخػػػرتع    اظتطبعػػػة ذات اضتػػػ كؼ اظتعدنيػػػة، كاسػػػتطاع أف يطبػػػع 1468 - 1398أ )( يوحن

  5أ .1455الكتاب اظتقدس عاـ 

                                                           
 .94صاظت جع نفسو،  1
، 1981، بػػػًنكت، عويػػدات منشػػػورات، 2ط، افرلتػػ أبػػػو ج. فػػؤاد.ك  داغػػ  ـ. ت رتػػة ف يػػػد.، اليونــان القديمـــةو  الشـــرق، جػػػانٌن أكبوايػػو، أندريػػو انتػػار 2
 .127ص

 .74ص، م جع سابق، خالؼ بوؼتيلة 3
 م جع الكرتكين سابق .، حسن إب اىيم عبد العظيم 4
 م جع سابق.، حسن إب اىيم عبد العظيم 5
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يف ؾتػػاح اإلنسػػاف يف صػػنع آلػػة يف القػػ ف ، كبعػػده ،كىنػػا يظهػػ  التبػػاين بػػٌن االتصػػاؿ  قبػػل ىػػذا التػػاريخ
اطتػػػػامس عشػػػػ ، ت رتػػػػت االتصػػػػاؿ الوجػػػػاىي يف كلمػػػػات مطبوعػػػػة، مث نقلتهػػػػا يف شػػػػكل معلومػػػػات إىل 

 ،كاصت ائػػػػد ،كزادت اظتعلومػػػػات كمػػػػا ككيفػػػػا كأتاحػػػػت للنػػػػاس ف صػػػػة اقتنػػػػاء الكتػػػػب، مػػػػاكن شاسعػػػػػػػػػػػػػػػػػػةأ
   1أ كاجملالت اليت انعكست إكتابا على ثقافاهتم.

 الصحافة المكتوبة في الغرب   2-2-1-1         
كقػػت مبكػ  بعػػ  أدت إىل نشػأة الصػحافة يف  ،إف ظهػور الطابعػة أحػػدث تطػورات عديػػدة           

الشػػػيء يف كػػل مػػن  اؾتلػػرتا كأم يكػػا، حيػػث تأسسػػت صػػحافة اظتسػػتعم ات األم يكيػػة قبػػل سػػنوات مػػن 
قيػػاـ الواليػػات اظتتحػػدة كدكلػػة جديػػدة، عنػػدما تػػوف ت الوسػػائل الكفيلػػة بإصػػدار ج يػػدة رخيصػػة الػػثمن 

صػػة بسػػ عة الطبػػع كالتوزيػػع، ظهػػ ت تػػوزع علػػى نطػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ كاسػػع، كعنػػدما ه تطػػوي  اصتوانػػب الفنيػػة اطتا
نسػبة إىل أف ذتنهػا الػذم حػدد ببػنس كاحػد،  صحيفة البـنسالصحافة اصتماىًنيػػػػػػػػػػػػػػػة اليت ع فت باسم 

كقد حدث ذلك يف مدينػػػػة نيويػورؾث كمػن ذتػة حققػت ىػذه الصػحيفة اصتماىًنيػة ؾتاحػان كبػًنان، كخػالؿ 
  .ة من العاملسنوات قليلة انتش ت يف أجػػػػػزاء عديد

 الواقػػػع أف الصحيفة يف بداياهتا األكىل احتك ت من طبقة كاحدة، دتثلت يف أصحاب النفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذ     
ال تتعػػػػدل  ،متوارػعة، ك اظتتعطشػػة ظتع فػة أىػػم األحػداث، بيػد أ ػػا كانػت بسػػيطة ،كالشخصػيات الغنيػة 

 كاالجتماعية، كالثقافيػػػػػػػػة ،كاالقتصادية ،سياسيةصفحات يكتبها صاحب اظتطبعة عن أىم األحداث ال
مث تطػػور األمػػ  حينمػػا قػػ ر أصػػحاب اظتطػػابع تعيػػٌن مسػػاعدين عتػػم يف داخػػل الػػدار كخارجهػػا، كخػػالؿ  

ظلػت تعمػل ضتسػاب ىػؤالء  ، ظه ت مكاتب إخباريػة منظمػة ،كالسادس عش ، الق نٌن اطتامس عش 
اظت افق اليت أسهمت يف تطور  إىل أف ظه ت بع  ىذه الفرتةطواؿ ، الذين كانوا يسموف جتار األخبار

العملية االتصالية كالػيت منهػا: الربيػد الػذم لعػب دكرنا مػؤث نا يف تطػور الصػحافة، كظػل نتشػػػػػػػػػػػػي معهػػػػػػػػػػػػػػػا 
ـ ، 1478ـ ، كيف اؾتلػرتا عػاـ أ1464جنبا إىل جنب حيث ظه ت اطتدمة الربيديػة يف ف نسػا عػاـ أ

كالصور يف مكاف معػٌن كنقلهػا بسػ عة كانتظػاـ ، د كاف الغ ض من إنشاء ذلك اظت فق رتع اطتطاباتكق
إىل اظت سػػػل إليػػػو، نظػػػًن أجػػػ  معػػػٌن، ككػػػاف الربيػػػد ينقػػػل بواسػػػطة رسػػػل أسػػػعاة  ػتػػػددين ضتسػػػاب أفػػػ اد 

   2أ معينٌن.
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صػػحافة االؾتليزيػػة ـ  فضػػل يف ازدىػػار ال1648-ـ  1618كقػػد كػػاف ضتػػ ب الثالثػػٌن عامػػا االؾتليزيػػة أ
ـ  كنتيجػة لظػ كؼ الصػ اع الػيت 1648أل ا نقلت أخبار اضت ب، أما يف ب يطانيا فقد بػدأت يف عػاـ أ
 وليــــام، كقاكمت اظتلك الصحف الطائرةعاشتها ب يطانيا بٌن اإلقطاعيٌن كاصتماىًن، أطلق عليها اسم 

  1أ حأ كانت السبب يف إعدامو.
 la الغازيــتـ ، شتيػػت 1631أسػػبوعية ػتػػدكدة العػػدد، يف عػػاـ أ يف ف نسػػا صػػدرت أخبػػار      

gazette  صػػػػفحة، اعتػػػػربت البػػػػدايات األكىل ظتمارسػػػػة الصػػػػحافة اظتكتوبػػػػة، بعػػػػدىا بقػػػػػػ ف  12حتػػػػوم
يف جػػانفي   le journal de parisلوجرنــال دوبــاري كنصػػف صػػدرت صػػحيفة يوميػػة كىػػي 

  2أ ـ .1977أ
كالكيػاف الفػذ  ،د كػاف عتمػا الفضػل يف إنشػاء ذلػك البنيػاف الضػخممن ىنا نتفق على أف الطباعػة كالربيػ

كالتجػارة  ،كالصػناعة ،كالفنوف ،، كذلك أسهم تطور العلـو اظتختلفةThe Press الصحافة اظتسمى 
  .3أيف تطوي  الصحافة يف كل م حلة م ت هبا

 الصحافة المكتوبة في الوطن العربي   2-2-1-2         
يف القػػػػ ف السػػػػابع عشػػػػ ، فكانػػػػت أكؿ مطبعػػػػة باللغػػػػة الع بيػػػػة  يف سػػػػوريا عػػػػاـ عػػػػ ؼ العػػػػ ب الطباعػػػػة 

يف حٌن كانت  مطبعة باللغة الف نسية فقػد كانػت ، ـ  اقتص ت على إنتاج اظتطبوعات الدينية1702أ
بتأسػيس ، ـ 1799أما الصحافة اظتكتوبة فقػد ظهػ ت يف مصػ  عػاـ أ، ـ 1798يف مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  سنة أ

 األدبية اليت تنف  السياسة.  le courrier d،egypte بريد مصرج يدة 
 ـ .1858عاـ أ حديقة األخبارصحيفة بعنواف  خليل خورييف لبناف أسس 

 .الرائدـ  شتيت  1860يف تونس ظه ت أكؿ الصحف عاـ أ
 . سوريةـ  بصدكر صحيفة باسم  1865يف سوريا بدأت الصحافة يف عهد الدكلة العثمانية عاـ أ

 ـ . 1866سنة أ طرابلس الغربليبيا صدرت صحيفة  يف
 .مدحت باشاـ  أصدرىا الوايل الرتكي  1869سنة أ الوزراءيف الع اؽ ظه ت صحيفة 

 صنعاء ـ  بإنتاج صحيفة 1877يف اليمن كانت البداية األكىل للصحافة عاـ أ
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 د األت اؾ .على ي الحجازـ  مثلتو صحيفة  1882يف السعودية أكؿ إنتاج صحفي كاف عاـ أ
 ـ. 1908من اإلسكندرية إىل القدس سنة النفير يف فلسطٌن نقل احد الفلسطينيٌن صحيفة 

 يف الكويت صدرت أكؿ غتلة شتيت أالكويت  .
 ـ. 1939يف البح ين ظه ت فيها الصحافة متأخ ة نوعا ما عاـ 

  1أ ـ . 1929سنة أاالتحاد يف اإلمارات اىتمت بالصحافة من خالؿ إصدار صحيفة  
 مظاىر تطور الصحافة المكتوبة  2-2-2      

لقد كاف للتقدـ التقين، كالتكنولوجي الذم مس كسائل االتصاؿ اصتماىًنية فنَّا، كؽتارسة أث ه البػالغ يف 
دفع الصحافة إىل التقدـ، كانتشارىا بٌن األمم حأ أ ا كػادت أف ت رػى بالصػحافة االلكرتكنيػة بػديال 

م، حػػػػأ بعػػػػد ظهػػػػور كاخػػػػرتاع الطابعػػػػات الػػػػدكارة العمالقػػػػة، كاخػػػػرتاع التلفػػػػوف، عتػػػػا كلشػػػػكلها التقليػػػػد
 كال اديػػػػػػػػػػػو.

كلعػػػل متتبػػػع الصػػػحافة اظتكتوبػػػة يعػػػي زيػػػادة انتشػػػارىا بػػػٌن العامػػػة، كظهػػػور أشػػػكاؿ جديػػػدة مػػػن الفػػػن 
تيجػة إلفػ ازات الصحفي كػػػالطباعة بػاأللواف، كالتصػوي  الفوتػوغ ايف، كظهػور األنظمػة اضتديثػة للتوزيػع، ن

الثػػػػورة الصػػػػناعية الػػػػيت أنتجػػػػت اظتطبعػػػػة البخاريػػػػة، مث اظتطبعػػػػة الكه بائيػػػػة، كاسػػػػتخداـ الوسػػػػائل السػػػػ يعة  
كالطائػػػػػػػػ ات يف نقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الصػػحف، كمػػا أدل اسػػتغالؿ الصػػحف يف اجملػػاالت التجاريػػة، كاإلداريػػة، 

وية كاإلعالنيػػة إىل ختفػػي  أسػػعارىا، ؽتػػا زاد توزيعهػػا كانتشػػارىاث لتخلقػػت ىػػذه كالتسػػويقية، كالتوعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الظ كؼ ما يع ؼ باالتصػػػػػػػػاؿ اصتمػاىًنم الػذم كفػ  كسػائل اإلعػالـ بأسػعار يف متنػاكؿ اصتميػع، كلعػل 
ػػػػػػػػػػػػا اسػػػػتخداـ اضتاسػػػػوب االلكػػػػرتكين اكػػػػرب مظػػػػاى  تطػػػػور الصػػػػحافة اظتكتوبػػػػة، فػػػػإذا كانػػػػت تكنولوجيػػػػػػػػػػ

االتصاؿ يف جوى ىا تعين التقانة كاستخػػػػػػػػػػػػػػػداـ أك التطبيق العلمي ظتا توصل إليو العلم مػن ؼترتعػػػػػػػػػػػػػػػات 
  2أ فاف تكنولوجيا الصحػػػػػػػػػػػػػػػػافة جزء ال يتجزأ من ىذا التطور.
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 تصنيف الصحافة المكتوبة  2-2-3      
نيف الصػػحافة اظتكتوبػػة كوسػػيلة اتصػػالية رتاىًنيػػة، كال نتكننػػا أف ننتصػػ  ظتعيػػار ىنػػاؾ عػػدة معػػايًن لتصػػ

علػػػػى حسػػػػاب اآلخػػػػ  كمػػػػن ىػػػػذه اظتعػػػػايًن نػػػػذك : اظتسػػػػتول، كشػػػػكل اإلصػػػػدار، كحسػػػػب ملكيتهػػػػا أك 
 مضمو ا أك حسب توقيت صدكرىا 

اظتعػايًن حسب اظتستول: ال نتكن حتديد مستول الصحيفة حتديدا دقيقاث لػذا عػد ىػذا اظتعيػار مػن  -1
 النسبية يف التصنيف.

 ، كيتميز األكؿ على النوع الثاين باظتوروعيػػػػػػػػػةصحف رخيصة، كصحف رصينةعموما ىناؾ:      
كالصػػدؽ، كجديػػة اظتوارػػيع، بينمػػا يهػػتم الثػػاين بػػرتكيج األخبػػار اظتثػػًنة، كسػػًنة الشخصػػيات، كمغػػام اهتم 

 . 1أ لذلك أطلق عليها اسم الصحف الصف اء
صـــحف كالجمهـــور  مػػػن يضػػػيف اصتمهػػػور إىل مسػػػتول الوسػػػيلة اظتطبوعػػػة فيفػػػ ؽ بػػػٌن صػػػحف كىنػػػاؾ
اليت تتميز عن الصحف اصتماىًنية بقلة التوزيع، كعمق اظتػادة اإلعالميػػػػػػػػػػػػػة، كاعتمادىػا أسػلوب النخبة 

 ـ ...اخل.التحػليل كالتفسًن عكس سطحية األكىل اليت هتتم بأخبار العامة كاصتنس كالفضائع كاإلج ا
اليت جتعل من مادة ال أم العاـ كعاءا يتبػىن دعوهتػا السياسػية،   صحافة الرأي: ؾتد حسب المضمون

ىػي النػوع الػذم ال يهػتم بػالتعليق علػى األحػداث، كإفتػا ت كػز صـحافة الخبـر وكيؤكد فك هتا اضتزبية، ك
 معناه، كاستيعاب نتائجو.على نقػػػػػػػػػلو كرعو رمن إطار من اظتعلومات تتيع للقارئ ف صة فهم 

 حسب اإلطار اصتغ ايف الذم تغطيو ىناؾ:
ػتػػػدكدة النطػػػػاؽ اصتغػػػػ ايف، تتميػػػػز بق هبػػػػا مػػػن اظتػػػػواطن كمعاصتػػػػة كػػػػل اظتواريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع صــــحف محليــــة:  -

 احمليطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بو. 
 كلة.: تتناكؿ القضايا الوطنية، كالعاظتية، كتغطي كامل ت اب الدصحف وطنية -
ليس عتا حدكد جغ افية، هتتم باألحداث الدكلية أكث  من األحػداث الصحف الدولية )العالمية(:  -

 الوطنية.
 حسب اظتلكية  كتنقسم إىل:

                                                           
 . 80ص ، م جع سابق، ؼ بوؼتيلةخال 1
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: كتنػػدرج حتػػت الصػػحف النقديػػة لسياسػػة الدكلػػة، نتتلكهػػا أشػػخاص الصــحافة المكتوبــة الخاصــة -
يتها عػػن الدكلػػةث لػػذا جتػػد يف النشػػ  اإلعػػالين بأحػػد الصػػيغ القانونيػػة كشػػ كات اظتسػػاقتة كتتميػػز باسػػتقالل

 مصدر للتمويل. 
: تابعػة للسػلطة كظيفتهػا خدمػة النظػاـ، مػن خػالؿ مػا تقدمػو مػن مػادة الصحافة المكتوبة العامـة  -

 إعالمية أك حتليل لبع  القضايا.
ة : ك ىي تلك اليت ترتجم أفكار حزب ما، فهي كسػيلة دعائيػة، ككسػيلالصحافة المكتوبة الحزبية -

 للعالقات العامة أكث  منها كسيلة إعالمية.
 حسب اظتضموف: تصنف كسائل االتصاؿ اظتكتوبة أالصحافة اظتكتوبة  إىل:

صػػحف ذات طػػابع سياسػػي، كصػػحف أدبيػػة كفنيػػة، كالصػػحف ال يارػػية، كاالقتصػػادم، كصػػحف  -
 . 1أالتسلية كاأللعاب ...اخل 

 وظائف الصحافة المكتوبة  2-2-4      
شػػػأة كسػػػائل االتصػػػاؿ اظتكتوبػػػة انقسػػػاـ الفالسػػػفة كاظتفكػػػ كف بػػػٌن مؤيػػػد، كمعػػػارض عتػػػا، سػػػجل تػػػاريخ ن

 منتســـكيو كروســـو ك فـــولتيركلوظائفهػػػا، فنظػػػ  عتػػػا الػػػبع  نظػػػ ة تشػػػاؤمية غػػػًن مشػػػ فة، فلػػػم يكتػػػب 
صػػحيفة  جــان جــاك روســويف الصػػحف الػػيت كانػػت تصػػدر يف عصػػ ىم، كاعتربىػػا الف نسػػي  ديــدروك

 ي إال نش ة عاب ة ال فضل كال إفادة عتا.األغبياء كالنساء كما ى
بقولو: "ىذه األكراؽ رتيعها غذاء للجهلة كمػورد مػن ي يػد التحػدث  ديدروكعرب عنها اظتفك  الف نسي 

 كأحصى كظائفها يف:  ىارولد الزويلدكف ق اءهتا "، بينما اىتم هبا 
ل اإلعالـ كاالتصاؿ اظتكتوبة يعين ذلك أف كسائ مراقبة البيئة، وصناعة الرأي العام، ونقل التراث -

تضطلع مبهمة جتميع، كتوزيع اظتعلومات اظتتعلقة بالبيئة، كػتاكلة تفسًنىا، كحتليلها، بغية توجيو السلوؾ 
الف دم، كاجملتمعي، مث اضتفاظ على اطتصائص الثقافية، كاضتضارية لألجياؿ كنقلها مػن جيػل إىل أخػ ، 

 النفس. عنص  التسلية كالرتفيو عن رايت مث يضيف
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غتػػػاؿ التسػػػويق، فاعتربىػػػا  ولبـــرت شـــرامكظيفػػػيت الػػػدعم كاظتسػػػاندة كالتعلػػػيم، كادخلهػػػا ديفيتـــو كاقػػػرتح  
  1أ كسيلة لرتكيج السلع، كاطتدمات التجارية يف إشارة منو إىل الوظيفة اإلعالنية.

لتحديػػػد  ال شػػػك أف كػػػل جهػػػود اظتهتمػػػٌن بوسػػػائل االتصػػػاؿ، كاإلعػػػالـ اصتمػػػػػػػاىًنم قػػػد تضػػػاف ت     
 كظائفها يف:

مػػن خػالؿ اإلعػػالـ الصػػادؽ، كال كايػة اظتورػػوعية، لكػػل غت يػات األحػػداث الػػيت الوظيفـة اإلخباريــة:  -
تقػػػػع يف احملػػػػي  االجتمػػػػاعي، طتلػػػػق تفاعػػػػل، كديناميكيػػػػة اجتماعيػػػػة، مبػػػػا كتعػػػػل أفػػػػ اد اجملتمػػػػع لتسػػػػوف، 

 س القوة.كيتفاعلوف، كيعيشوف اضتدث ألف اطترب أساس اظتع فة، كاظتع فة أسا
كىي كظيفة كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ اظتكتوبة منذ نشأهتا خاصة صناعة الرأي العام والتأثير فيو:  -

يف اجملػػاؿ العسػػك م حيػػث توكػػل عتػػا مهمػػة تشػػكيل، كإعػػادة تشػػكيل الػػ أم العػػاـ، كتوجيهػػو، كتعػػززت 
السياسػػة، كتسػػيًن األزمػػات ىػػذه الوظيفػػة مبػػيالد الدنتق اطيػػة، فػػارتب  الػػ أم العػػاـ ارتباطػػا كثيقػػا مبجػػايل 

أالثورات  اليت حتدث يف اجملتمعػات أك تصػيب اظتؤسسػات الفاعلػة يف اجملتمػع السػيما االقتصػادية منهػا 
الػػيت تسػػعى دائمػػا كراء النجػػاح، كالدنتومػػة، كاالسػػتم ارية عػػن ط يػػق صػػناعة مػػا يسػػمى الصػػورة الذىنيػػة 

أسػػػاليب اتصػػػالية ؼتتلفػػػة كباسػػػتخداـ كافػػػة للمؤسسػػػة، أك عػػػن اطتدمػػػة أك اظتنتجػػػات اظتاديػػػة عػػػن ط يػػػق 
كسػػػائل االتصػػػػاؿ اصتمػػػاىًنم كػػػػذلك ه اسػػػػتخدامها يف الثػػػورة الف نسػػػػية فكػػػػاف لكػػػل حػػػػزب صػػػػحيفتو 

 اطتاصة. 
كىو أحد ركاد الصحافة الف نسية إذ رأل أف كظيفتهػا التثقيفيػة  برسوينتص  عتذه الوظيفة التثقيف:  -

وعيػػة، كالتعلػػيم، كإخػػ اج اجملتمػػػع الف نسػػي مػػن األكرػػاع الػػػيت ال حتتػػاج إىل ب ىػػاف، فهػػي السػػػبيل إىل الت
سػػػادىا اصتهػػػل، كالعبوديػػػة، خاصػػػة الصػػػحف السياسػػػية الػػػيت اعتربىػػػا غػػػًن مكلفػػػة، كال حتتػػػاج لتعػػػب يف 
ق اءهتا، كالتثقيػف ىػو زيػادة اظتعػارؼ، كإكسػاب الفػ د مهػارات، كتنميػة إحساسػو باطتصػائص الثقافيػة، 

دكف اسػتخداـ األسػلوب األكػادنتي، كقػد   2أ  من العػادات، كالتقاليػد،كتنمي  الناس على سلوؾ معٌن
بػػ ز دكرىػػا التثقيفػػي يف العصػػ  اضتػػايل يف كامػػل غتػػاالت اضتيػػاة االجتماعيػػة، كالسياسػػية، كاالقتصػػادية، 

 كالصحية، كاظت كرية، كقس على ذلك.  
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الثقافػػػة الف ديػػػة، كالتنشػػػئة التعلػػػيم أحػػػد السػػػبل االجتماعيػػػة لتكػػػوين الشخصػػػية، ك التربيـــة والتعلـــيم:  -
االجتماعيػػػة، ىػػػذا مػػػا جعلػػػو يأخػػػذ مكانػػػة ىامػػػة رػػػمن كظػػػائف كسػػػائل اإلعػػػالـ كاالتصػػػاؿ، كلػػػبع  

يقػػػوؿ: "الدكلػػة تسػػػتخدـ اإلعػػػالـ  ولبـــر شــرامالصػػحف جتػػػارب معتػػربة يف غتػػػاؿ ػتػػو األميػػػة، حػػأ أف 
 إلثارة مزيد من التعطش للعلم ..." .

العموميػة كاحػدة مػن احتياجػات الفػ د، كاجملتمػع، ككظيفػة أساسػية اطتدمػة تعزيز الخدمة العمومية:  -
 للعديد من اظتؤسسات االجتماعية، السيما كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ اظتكتوبة.

اطتدمػػة االجتماعيػػة تزكيػػد اصتمهػػور مػػن قػػ اء أك غػػًنىم باألخبػػار، كاظتورػػوعات الػػيت ختػػدمهم يف        
عػػػن بعػػػ  اطتػػػدمات كػػػػػ: خدمػػػة الطػػػًناف، كمواعيػػػد انطػػػالؽ حيػػػاهتم اليوميػػػة، كيػػػدخل فيهػػػا اإلعػػػالف 

الػػػ حالت، كإعالنػػػات الوظػػػائف، كاإلعالنػػػات التسػػػويقية كاظتاليػػػة إىل غػػػًن ذلػػػكث كمػػػن ذتػػػة تػػػوف  جهػػػد 
 القارئ كمالو ككقتو.

صػػحيع قػػد تتقػػادـ الصػػحف اظتكتوبػػة مبجػػ د صػػدكر المحافظــة علــى البيئــة وتوثيــق األحــداث:  -
انػػت مػػدة اإلصػػدار، كلكػػن قػػد ـتطػػأ إذا مػػا تصػػورنا فنػػاء، كتقػػادـ ػتتوياهتػػا، العػػدد الػػذم يليهػػا مهمػػا ك

فهي تاريخ للمجتمعات اإلنسانية، فلطاظتا شاىدنا العديد من اظتكتبػات حتػتفو مبجموعػات كاملػة مػن 
  1أ الصحف أك النسخ الورقية حأ تكوف م جع لكل متناكؿ كغتاؿ  ث لكل دارس.

 مزة في النقاط التالية:ويجملها الكاتب عبد اللطيف ح
تزكد القارئ باألخبار الداخلية كاطتارجية، كتفسًن ىذه األخبار مأ دعػت اضتاجػة، فالصػحف  -

اظتكتوبػػة عػػادة مػػا تتنػػاكؿ أشتػػاء ألمػػاكن أك أعػػالـ أك رؤسػػاء أك قضػػايا غ يبػػة مل دتػػ  علػػى ذىػػن القػػارئ 
 فتتوىل مهمة إيضاحها يف رتل اعرتارية.

 بكل الط ؽ. التسلية كإمتاع الق اء -
 التوجيو كاإلرشاد كالتثقيف يف شأ اجملاالت. -
   2أ التسويق كاإلعالف عن اضتاجيات كاطتدمات كاظت افق اليت لتتاجها. -
 

                                                           
  .101-91ص صأ، سابقال جع اظت، خالؼ بوؼتيلة 1
 .22ص21ص، 2001، القاى ة، دار القلم، دط، المجتمعو  الصحافة، عبد اللطيف زتزة 2



 االتصال الجماىيري  ووسائلو                              الفصل الثاني      
 

51 
 

 منظور علم االجتماع للصحافة المكتوبة 2-2-5      
الـ كيف  ايػة القػ ف التاسػع عشػ ، أصػبع كارػحان لػ كاد علػم االجتمػاع يف ذلػك اضتػٌن، أف كسػائل اإلعػػ

اظتطبوعػػة أالكتػػب كالصػػحف كاجملػػالت  تقػػـو بأحػػدث تغيػػًنات جذريػػة يف الظػػ كؼ اإلنسػػانية، كعلػػى 
ـ  أف كسػػائل  1909يف عػػاـ أ تشــارلز ىورتــون كــولىسػػبيل اظتثػػاؿ أكػػد عػػامل االجتمػػاع األم يكػػي 

  على نطاؽ اإلعالـ اظتطبوعة كانت أكث  تأثًنان، من حيث قدرهتا على التعبًن، كنقل األخبار، كاظتشاع
كاسػػع، كالتغلػػب علػػى اظتسػػافة مػػن خػػالؿ سػػ عتها يف الوصػػوؿ إىل القػػارئ، ككػػذلك مػػن خػػالؿ خاصػػية 
االنتشػػار كالوصػػوؿ إىل رتيػػع الطبقػػات، ككػػاف مػػن الوارػػع أف عصػػ  االتصػػاؿ اصتمػػاىًنم سػػوؼ يلغػػي 

ع، ككمػػا قػػاؿ حػػدكد العزلػػة بػػٌن النػػاس يف العػػامل، كسػػوؼ لتقػػق تغيػػًنات كبػػًنة يف تنظػػيم، كعمػػل اجملتمػػ
إف اإلعالـ اصتديد نتثػل ثػورة يف رتيػع م احػل اضتيػاة، يف التجػارة، كالسياسػة، كالتعلػيم، كحػأ يف  كولى

  1أ األمور االجتماعية كالث ث ة.

 مزايا و عيوب الصحافة المكتوبة  2-2-6

 مزايا الصحافة المكتوبة 2-2-6-1  
كإمكانية اختيار اظتواريع اليت ي غب فيها كإعػادة قدرة القارئ على السيط ة عليها بط قو اطتاصة،  -1

م اجعتها يف أم كقت، كأم مكاف يشاء، كػػ: اصت يدة اليت تعترب الوسػيلة الوحيػدة بػٌن كسػائل االتصػاؿ 
 األح ل، اليت تسمع للقارئ بالسيط ة على ظ كؼ التعامل معها. 

ػػا لنشػػ  إمكانيػػة ال جػػوع إليهػػا كق اءهتػػا، كلػػذلك فػػإف كسػػائل االتصػػاؿ  2- اظتطبوعػػة تكػػوف مناسػػبة دائمن
اظتوروعات اظتعقدة، كالدراسػات اظتفصػلة، كتشػًن الدراسػات إىل أف اظتػواد اظتعقػدة مػن األفضػل تقػدنتها 

 .مطبوعة، بدالن من تقدنتها شفوينا
تعػػد الوسػػػائل اظتطبوعػػػة أفضػػػل الوسػػػائل االتصػػالية للوصػػػوؿ إىل اصتمػػػاىًن اظتتخصصػػػة، كاصتمػػػاىًن   -3

 جم.صغًنة اضت
حتتػػاج اظتطبوعػػات إىل مسػػاقتة القػػارئ، كبػػذؿ جهػػد إكتػػايب مػػن جانبػػو ال تتطلبػػو كسػػائل االتصػػاؿ   -4

األحػػ ل، ألف ال سػػالة اظتطبوعػػة أقػػل اكتمػػاالن، فالقػػارئ ال يواجػػو متحػػدثنا م ئينػػا أك مسػػموعنا، كمػػا ىػػو 
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ة أكػػرب مػػن التخيػػل كتصػػور اضتػػاؿ يف اإلذاعػػة كالتليفزيػػوفث لػػذا فػػإف الوسػػائل اظتطبوعػػة تتػػيع للقػػارئ ح يػػ
 .(1) اظتعاف
سػػاعدت الوسػػائل اظتطبوعػػة علػػى انتشػػار التعلػػيم، فحػػٌن بػػدأت ىػػذه الوسػػائل مل جتػػد كثػػ ة غالبػػة   5-

مػػن القػػ اء، إذ مل يكػػن التعلػػيم منتشػػ نا كمػػا ىػػو اآلف، فسػػعى قطػػاع كبػػًن مػػن النػػاس إىل تعلػػم القػػ اءة، 
 .تلفة اليت تزكدىم بالكثًن من اظتعلوماتكالكتابة، ليتمكنوا من ق اءة اظتطبوعات اظتخ

 عيوب الصحافة المكتوبة 2-2-6-2             
التكػػاليف الباىظػػة الػػيت تعيػػب الصػػحافة، إذ مل تكػػن الصػػحافة قػػدنتنا دتتلػػك مصػػدرنا للمػػاؿ سػػول   -1

بيػػػع النسػػػخ أك اإلعالنػػػات، ككانػػػت ػتػػػدكدة، كيالحػػػو يف تػػػاريخ الصػػػحافة أف كثػػػًننا مػػػن الصػػػحف مل 
 .تب عتا االستم ار، بسبب النقص الكبًن يف النواحي اظتاليةيك
يرتاجػػػع دكر الصػػػحافة يف اجملتمعػػػات الػػػيت تنتشػػػ  فيهػػػا األميػػػة، كبػػػذلك فػػػإف دكر الصػػػحافة يف   -2

تنمية الوعي العػاـ كتغيػًن الواقػع االجتمػاعي، تعػد ػتػدكدة يف دكؿ العػامل الثالػث الػيت تعػاين مػن انتشػار 
 .ةاألمية فيها بصورة كاسع

الب ء يف نقل األخبار، حيػث ال تسػتطيع الصػحافة مالحقػة األخبػار بػنفس السػ عة الػيت نتلكهػا  - 3
ال اديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو، كالتليفزيوف، فهذه الوسائل تنقل األخبػار ضتظػة كقوعهػا، يف حػٌن ال تػتمكن الصػحافة مػن 

ت تغطيتػػو بصػػورة كاملػػة عػػرب كسػػائل متابعػػة األخبػػار، إال يف أقػػ ب إصػػدار عتػػا، كقػػد يكػػوف اطتػػرب قػػد دتػػ
 .االتصاؿ األح ل

مث تطػػػورت العمليػػػة االتصػػػالية لتتعػػػدل الكلمػػػة اظتكتوبػػػة  إىل الكلمػػػة اظتنطوقػػػة الػػػيت بلغػػػت قمػػػة التػػػأثًن 
على ال غم من اظتنافسة اضتػادة، كالعثػ ات   2أ بابتكار اإلذاعة، اليت خلصتها من كل معوقات انتشارىا،

ظتكتوبة بعد ظهور كسائل اإلعالـ اظتسموعة كاظت ئية كخاصة االلكرتكنية إال أ ػا اليت كاجهت الصحافة ا
طػػػورت آليػػػػات عملهػػػػا اصتمػػػػاىًنم، كاسػػػتفادت مػػػػن ىػػػػذا التطػػػػور التكنولػػػوجي، كبقيػػػػت ػتافظػػػػة علػػػػى 
مكانتهػػا، كحضػػورىا يف السػػاحة اإلعالميػػة، رغػػم عمليػػات التنظػػًن الػػيت بشػػ ت بضػػعف ىيبتهػػا كفنائهػػا 

                                                           
 م جع الكرتكين سابق.، حسن إب اىيم عبد العظيم 1
 اظت جع نفسو. 2
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لي.  كتبقى كسائل اإلعالـ كاالتصػاؿ اظتكتوبػة مػأث ة كعتػا رتهورىػا مهمػا تعاقبػت اضتقػب اصتزئي أك الك
  1أ كمهما درجة كصلها العلم اإلنساين.

 اإلذاعة   2-3
 نشأة اإلذاعة و تطورىا  2-3-1      

خػػالؿ السػػنوات األكىل الػػيت ظهػػ  فيهػػا ال اديػػو كػػاف يطلػػق عليػػو اسػػم التلغػػ اؼ، كالتلفػػوف الالسػػلكي، 
، كتعػػين راديــوسكنهػػا تسػػميات بعيػػدة عػػن اضتقيقػػة، ليتغػػًن بعػػد ذلػػك إىل ال اديػػو مػػن األصػػل الالتيػػين ل

نصف قط  الدائ ة، كىي تناسب اإلرساؿ اإلذاعي للموجات الصػوتية عػرب األثػًن، يف شػكل دكائػ  مػن 
و تطلػق م كز إرساؿ معٌن، كاإلرساؿ الالسلكي كاف يسمى إرسػاؿ ال اديػو، كاآلف أصػبحت كلمػة راديػ

  2أ على بث اظتوجات من م كز إرساؿ، كانتشارىا عرب األثًن، كشتاعها م ة أخ ل.
 

اف مورػػػػوع نشػػػػأة اإلذاعػػػػة ال نتكػػػػن فصػػػػلو عػػػػن التطػػػػورات، كحقػػػػوؿ التجػػػػارب التقنيػػػػة الػػػػيت اخرتعػػػػت 
الذبذبات، كاألمواج بأنواعها، كقػد  أرجعػت الدراسػات األكادنتيػة، كاظت اجػع أكؿ جتػارب نقػل الصػوت 

ـ ، كتعد الواليات اظتتحػدة احملتضػن األكؿ عتػذه التجػارب، يف ىػذا  1890 األثًن إىل حوايل عاـ أعرب
اضتقػل تبعتهػػا كػػل  ب يطانيػا، كف نسػػا، كأظتانيػػا، ككانػػت إسػهامات كػػل مػػن اسػرتاليا، ككنػػدا يف ىػػذا اجملػػاؿ  

  3أ مبك ة نسبيا.
يػػػػػػػة شػػػػػػػاملة لألمػػػػػػػواج نظ   جـــــــاك كـــــــالرك ماكســـــــويلـ  كرػػػػػػػع االسػػػػػػػكتلندم  1867ففػػػػػػػي عػػػػػػػاـ أ

يف تقػػارب  ماكســويلنظ يػػات  ىينــريه ىيرتــزـ  اثبػػت األظتػػاين  1887الكهػػػ كمغناطيسية كيف عػػاـ أ
آراء  ايــدوارد برنلــياألمػػواج الكه كمغناطيسػػية مػػع األمػػواج الضػػوئية كأنػػتج أمواجػػا ىًنتيزيػػة، كاسػػتكمل 

 بورع اظتكشاؼ ألمواج ىًنتز.  أونسي االيطايل
  4ـ . أ 1894مػػػػػرت سػػػػػنة أ 36األمػػػػػواج اعتًنتيزيػػػػػة يف ؼتػػػػػربه عػػػػػن بعػػػػػد   ليفـــــيأو الػػػػػتق  االؾتليػػػػػزم 

 يف إدتػػاـ أكؿ إرسػػاؿ السػػلكي،كيقاؿ انػػو ه إرسػػاؿ رسػػالة مــاركوني )ـ ؾتػػع االيطػػايل  1901يف عػػاـ 

                                                           
 .61ص، م جع سابق، خالؼ بوؼتيلو 1
 .226ص، م جع سابق، برتاؿ ػتمد أبو شن 2
 نفس ال اب  االلكرتكين .، حسن إب اىيم عيد العظيم 3
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علػػػى مسػػػافة طويلػػػة كانػػت مػػػن اؾتلػػػرتا إىل ف نسػػػا ككانػػػت بدايػػػة مػػػا  1899مػػػارس  27ى تزيػػة يف يػػػـو 
    1أ التلغ اؼ االسلكي.  اليت تعين tsfيسمى 

ـ ، العػاـ الػذم  1920كلكن اإلذاعة باعتبارىػا أكؿ التجػارب مل تتػاح كمل تصػبع حقيقػة إال يف عػاـ أ
يف  Westing house ويســتنج ىــأوساظتهنػػدس يف شػػ كة  فرانــك كــونراداسػػتطاع فيػػو الػػدكتور 

 يػدا مػن نوعػو ُشػَدْت حولػو األنظػار، بنسلفانيا تشغيل ػتطة راديو تليفوف اعتػواة، الػذم اعتػرب اخرتاعػا ف
دكالرات تلتق  ذبذبات ػتطة  10كُكػػػِتَبْت تقاري  صحفية حولو، كه صنع أجهزة استقباؿ ذتن الواحد 

ـ  اسػتفادت منهػا الكنػائس يف إذاعػة الشػعائ  الدينيػة، كاسػتفاد  1920تذيع ب اغتها بدأ من نػوفمرب أ
ريارػػػػة البيسػػػػبوؿ، كريارػػػػة اظتالكمػػػػة الػػػػيت كانػػػػت تػػػػذيعها صػػػػوتيا، منهػػػػا ىػػػػواة بعػػػػ  ال يارػػػػات كػػػػػػػػػػػػػػػ: 

فاسػػػػتخدمت يف بػػػػث مباريػػػػات يف اظتالكمػػػػة، كالبيسػػػػبوؿ  بثػػػػا صػػػػوتيا، كأذاعػػػػت الشػػػػعائ  الدينيػػػػة مػػػػن 
 . 2أالكنائس، كرمبا دخلت سلم اظتعايًن اليت تقاس هبا تقدـ الدكؿ األكركبية آنذاؾ 

 

 اإلذاعة في الغرب  2-3-1-1          
تشًن بع  اظت اجػع أف أكؿ بػث إذاعػي كػاف عبػارة عػن حفػالت موسػيقية بلنػدف، كقػد قامػت بػو ػتطػة 

بينما تذىب مصادر أخ ل إىل أف أكؿ بث كاف إذاعة نتػائج انتخابػات يف الواليػات اظتتحػدة ماركوني 
  3أ األم يكية من ػتطة نيويورؾ.

ـ ، 1921عة، فػػدخلت ف نسػػا سػػنة أحيػػث سػػارت  اإلذاعػػة ؿتػػو التطػػور كاالنتشػػار  طػػوات جػػد سػػ ي
إىل ـ  1924عػاـ أ b.b.cـ ، كه إنشاء ىيئة اإلذاعػة الربيطانيػة 1923كبدا البث يف أظتانيا سنة أ

ـ  1935ػتطػة إذاعيػة يف العػامل سػنة أ1200أف كصلت باقي الدكؿ األكركبية، حأ أف عػددىا بلػغ 
  4أ ـ .1960ػتطة عاـ أ 7500ككصل إىل 

خػػػػذت الكلمػػػػة الشػػػػفوية اظتنطوقػػػػة مكانتهػػػػا يف دائػػػػ ة الظػػػػاى ة االتصػػػػالية عامػػػػة، كمنػػػػذ ذلػػػػك الوقػػػػت أ
 كاإلعالمية على كجو اطتصوص ظتاعتا من سح ، كقوة إلتائية، كإمكانية تسجيلها، كإذاعتها من م ة.

 
                                                           

1 André akoun, sociologi ds communication de mass, eddition hachette livre,paris,1997,p45. 
  انظ  كيكبيديا اظتوسوعة اضت ة .1941تويف عاـ ، ه  بتطوي  ال اديواشت، كىو مهندس كه بائي 1874ف انك كون اد: كلد يف بنسلفانيا عاـ . 
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 اإلذاعة في الوطن العربي 2-3-1-2          
ـ يف مصػػ  كقػػد 1934مػػام أ 31ال يف تػػاريخ مل يبػدأ البػػث اإلذاعػػي باللغػػة الع بيػػة يف الػوطن العػػ يب إ

 لكن لغتها إما الف نسية أك االسبانية. ، ـ 1925اصتزائ  كاظتغ ب اإلذاعة يف عاـ أ -ع فت  
 . 1أفلسطٌن ع فت اإلذاعة بعد اصتزائ  بإنشاء إذاعة ىنا القدس  -
 ـ  1936تونس سنة أ -
 ـ 1941سوريا سنة أ -
 ـ 1949السعودية عاـ أ -
 ـ 1951الكويت أ -
 ـ 1968ط  سنة أق -
 ـ  1969اإلمارات عاـ أ -
  2أ ـ .1970عماف سنة أ -
 

 تصنيف اإلذاعة  2-3-2       
بعد التطور الذم مس اإلذاعة كوسيلة اتصالية إعالمية رتاىًنية، من حيث نوعية الربامج، كقػوة 

 :اإلرساؿ، كتعداد ػتطات البث اىتم اظتتخصصوف يف اجملاؿ بتصنيف اإلذاعة، كختصيصها فنجد
كىػػػػي تلػػػػك احملتكػػػػ ة مػػػػن طػػػػ ؼ السػػػػلطة، كختضػػػػع لتمويلهػػػػا، كتوجيههػػػػا،  اإلذاعــــات الحكوميــــة: -

كنستطيع أف نطلق عليها اسم اإلذاعػة اظتوجهػة أل ػا ختػدـ أىػداؼ الدكلػة، كختضػع ل قابتهػا، كقػد سػاد 
 ىذا النوع من اإلذاعات الدكؿ النامية خاصة يف السنوات األكىل ظتيالدىا.

غالبػا مػا تكػوف إذاعػات خاصػة تنشػأ كفقػا لقػانوف الشػ كات، تتميػز بطابعهػا ة: اإلذاعات اإلخباريـ -
 التجارم، كالرتفيهي. 

 عادة من ط ؼ اظتؤسسات الدينية، كتتخصص يف الربامج الدينية. دتوؿاإلذاعات الدينية:  -
 كتصنف اإلذاعة حسب حجم اصتمهور اظتتلقي أك اإلطار اصتغ ايف إىل: 

                                                           
 www.fnrtop.com/vb/showthread.php?t 15:00 02/08/2016 اإلذاعة يف الوطن الع يب 1
   30dz.justgoo.com/t127-topic 15:00 02/08/2016 التلفزيوفك  تطور اإلذاعة 2
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 .غتتمع ػتدكد اجملاؿ اصتغ ايفتوجو إىل  إذاعات محلية: -
 .كامل ت اب الوطن بالبث، كاإلرساؿ تغطياإلذاعة الوطنية:  -
تكػػػاد تكػػػوف إذاعػػػة ػتليػػػة إال أف احملليػػػة أكسػػػع مػػػن اإلذاعػػػة اإلقليميػػػةث ذلػػػك أف إذاعـــات إقليميـــة:  -

الواليػػػة  األكىل قػػػد تتعػػػدل حػػػدكد اظتدينػػػة مبػػػا يسػػػتوعبو غتػػػاؿ البػػػث، أمػػػا الثانيػػػة فهػػػي ػتػػػدكدة يف اظتدينػػػة
  . 1أفق 

 كىناؾ من يقسم اإلذاعة إىل األنواع التالية:
 اإلذاعة المحلية.  -
 اإلذاعة الوطنية.   -
 اإلذاعات المتخصصة.  -
 . كىي اليت تتوجو إىل اصتمهور الع يب أك إىل األمةاإلذاعات العربية:  -

 وظائف اإلذاعة  2-3-3       
 منها النقاط التالية: توكل لاذاعة غتموعة من الوظائف نتكن أف نذك 

إذاعػػة األخبػػار  كاضتقػػائق حػػوؿ األحػػداث السياسػػية، كاالقتصػػادية، كاالجتماعيػػة، كالطبيعيػػة، كيف  -
يف كتابػػػو أمقدمػػػة يف دراسػػػة كأسػػػاليب االتصػػػاؿ : يػػػ تب  ظهػػػور  حمـــدي حســـنذلػػػك يقػػػوؿ الػػػدكتور 

 ال اديو بالوظيفة اإلخبارية من ضتظة ميالده .
 ؿ ب امج التوجيو، كاإلرشاد كالتوعية، كتنمية الفك ، كاظتدارؾ.التثقيف االجتماعي من خال -
 فك العزلة عن اظتناطق النائية كحتديثها، كإكساهبا النم  اظتدين، كاضتض م. -
 لاذاعة دكر يف عملية التنمية االجتماعية يف شأ اجملاالت، كاظتيادين. -
 تنقل سياسة الدكلة، كإيديولوجيتهػادتارس اإلذاعة كظيفة العالقات العامة بٌن السلطة، كالشعب ف -
 كمشاريعها، كأفكارىا، كما تنقل مشاكل األف اد، كاىتماماهتم إىل السلطة. 
 يف إطار اجملتمع اظتدين تلعب اإلذاعة كظيفة ال قيب حيث تتػػػػػػػػػػػػػػػػػػابع، كت اقب اؾتاز اظتشػػػػػػػػػػػػاريع. -
  رفع مداخليها بطبيعة اضتاؿ.لاذاعة دكر تسويقي ت ككتي، كيساىم ذلك يف -

                                                           
 .51ص، 2003، األردف، التوزيعك  دار الش كؽ للنش ، 1ط، تقنيات االتصال بين زمنين، إياد شك م البك م 1
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 التأثًن يف األف اد، كالقدرة على صناعة، كخلق رأم عاـ حوؿ القضايا االجتماعية اظتختلفة. -
اإلذاعػػػػة كسػػػػيلة األفػػػػ اد أك اظتؤسسػػػػات لبلػػػػوغ أىػػػػدافهم كػػػػالرتكيج للحمػػػػالت االنتخابيػػػػة أك حتليػػػػل  -

اضتسػػػػػنة أك اإلطاحػػػػػة باألشػػػػػخاص اظتشػػػػػاكل كاألزمػػػػػات السياسػػػػػية، إرػػػػػافة إىل بنػػػػػاء الصػػػػػورة الذىنيػػػػػة 
 كاظتنظمات.

   1أ الرتفيو، كالتسلية دكر من األدكار اليت تقـو هبا اإلذاعة. -
 

 مزايا و عيوب اإلذاعة  2-3-4       
 مزايا اإلذاعة 2-3-4-1           

تمػػع تتميػػز اإلذاعػػة كغًنىػػا مػػن كسػػائل اإلعػػالـ كاالتصػػاؿ مبجموعػػة مػػن اظتزايػػا جتعلهػػا مقبولػػة داخػػل اجمل
 منها:

 سعة االنتشار فاإلذاعة تصل رتيع األف اد متخطية حدكد اظتكاف، كالزماف .
الس عة الفائقة اليت تنقل هبا ال سالة االتصالية إذ االتصاؿ اإلذاعي ال لتتاج إىل كسي  بػل يصػل   -1

 مباش ة من جهتو اظت سلة إىل اظتتلقي .
ماعيػػػة فهػػػي تصػػػل الكبػػػًن، كالصػػػغًن، األمػػػي، ال تػػػويل اإلذاعػػػة أقتيػػػة للفػػػ  كقػػػات اصتنسػػػية، كاالجت -2

 كاظتتعلم، كغًنىم من اصتماعات بنفس الط يقة، كبنفس قوة البث.  
تتيع اإلذاعة الف صة أماـ العاملٌن كاظتشتغلٌن ؽتن ليس لديهم الوقػت ظتتابعػة األخبػار اظتكتػػػػػػػػوبة أك  -3

 اظت ئية، لكي يع فوا كيواكبوا األحداث.
طوقة سح ىا يف التأثًن، ظتػا أتاحتػو مػن أسػاليب التػأثًن كاسػتخداـ اظتوسػيقى، قد يكوف للكلمة اظتن -4

 كاظتؤث ات الصوتية اليت ترتؾ انطباعا خاصا لدل اظتستمع .
خػػػ ، كتشػػػغيلو بالبطاريػػػات اظتشػػػحونة اظتيػػػزة الػػػيت جعلػػػت آإمكانيػػػة التنقػػػل باظتػػػذياع مػػػن مكػػػاف إىل  -5

 اظتذياع أكث  انتشارا يف اظتناطق النائية .
ذاعػػة دكر بػػارز يف غتػػاؿ التنميػػة، كالتغػػًن، فقػػد اسػػتخدمت يف غتػػاؿ ػتػػو األميػػة يف دكؿ العػػامل لا -6

   2أ الثالث، كغتاؿ التسويق، كاطتدمة االجتماعية، كالسياسية، كالثقافية، كغًنىا من اجملاالت كثًن.

                                                           
 .78ص77ص، م جع سابق، عم كف مفتاح 1
 االلكرتكين. نفس ال اب ، حسن إب اىيم عيد العظيم 2
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 قدرة اظتتلقي على التع ض االنتقائي.  -7
 رتاع الرتنزستور.رخص أجهزة االستقباؿ اإلذاعي خاصة بعد اخ -8
 دتيز اإلذاعة بالرتكيز على حاسة السمع. -9
  1أ كب امج تسلية. ،اإلذاعة كسيلة ت فيهية مبا تقدمو من ب امج غنائية -10
 يف: محمد أبو شنب جمالبينما لتص  الدكتور   
 كاإلعالـ مبضمو ا. ،األخبار: من خالؿ رتع اظتعلومات -
  غت يات األحداث، كحتليلها، كالتعليق عليها : أم توجيو اظتستمعٌن من خالؿ تفسًنالترشيد -
 : كالتعليم اظتدرسي، كػتو األمية .التعليم -
كنقلهػا مػن جيػل  ،كالقيم االجتماعيػة، كالتقاليد، : أم التعبًن عن العاداتاالجتماعية التنشئة -

 إىل آخ   
كتػػػكػػػويػػػػػن اإلحػػػسػػػػػاس باالنتمػاء رغػم : تػػتػػػمػػثػػل يف نػػشػػػػػ  أفػػػكػػػػػار الػػػسػػػػػالـ، الدولية المواطنة -

  2أ كاألدياف فاإلذاعة كسيلة للتعارؼ عن بعد. ،اختالؼ اللهجات
 عيوب اإلذاعة 2-3-4-2           

كحتصػػػ  الكتػػػب لكػػػل كسػػػيلة مػػػن كسػػػائل اإلعػػػالـ كاالتصػػػاؿ جػػػانبٌن أحػػػدقتا اكتػػػايب، كاآلخػػػ  سػػػليب، 
 لية:النظ ية عيوب اإلذاعة يف النقاط التا

الربغتة اإلذاعية اليت تتميز بالعمومية فهي ال تف ؽ بػٌن الكبػًن، كالصػغًن، اظتػتعلم، كاألمػي، ؽتػا جتعػل  -
 كال يستطيع قياس مدل تأثًن رسالتو الصوتية . ،القائم باالتصاؿ ال يستوعب

 عدـ قدرة اصتمهور على التحكم يف أكقات التع ض للمواد اظتذاعة، كعدـ القدرة على التعديل  -
كتغيػب ، كالبػث إىل منػاطق ،كالبث ؽتا متلق اختالؿ جهوم  يث تصػل اظتوجػات ،رعف اإلرساؿ -

  3أ يف مناطق أخ ل.
 قد نضيف بع  العيوب اليت ن اىا معوقا من معوقا كصل العملية االتصالية إىل أىدافها:

                                                           
 .31ص، م جع سابق، صا  خليل أبو اصبع 1
 .230ص229ص، م جع سابق، رتاؿ ػتمد أبو شنب 2
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 عند اظتستمع.التشويش الذم يتخلل عملية تقدمي الربامج اإلذاعية، فيؤدم إىل عدـ فهم ال سالة  -
كالتقنيات  ،رعف عملية التأثًن اليت تصل إليها اإلذاعة مقارنة بالتلفزيوف، فاإلذاعة تفتق  للمؤث ات -

كالتكفػل باأليتػاـ اظتقدمػة مػن طػ ؼ  ،اإلقناع، كلنض ب مثاؿ عن ال سالة اليت حتسس بالعمػل التطػوعي
كمتح كػة تظهػ  بػؤس ىػذه  ،ملونػة كنفس ال سالة مقدمة عػن ط يػق التلفزيػوف يصػاحبها صػور ، اإلذاعة

 كاالىتماـ .، كحاجتهم للعطف ،الفئة، كح ما م
تأث  ال سائل اإلذاعية ببع  التقنيات اضتديثة كاعتاتف النقاؿ الذم يؤث  يف عمليػة التقػاط ذبػذبات  -

 اإلرساؿ، فيحدث عملية تشويش.
 التلفزيون  2-4 

 نشأة وتطور التلفزيون  2-4-1      
حيػػزا التطبيػػق يف القػػ ف العشػػ ين بعػػد الصػػحافة اظتكتوبػػة، كاإلذاعػػة، كحػػأ السػػينما الػػيت  دخػػل التلفزيػػوف

ا من الواقعيةث إذ ح رىا مػن قيودىػا بعػد أف عجػزت آلػة التصػوي   تفوؽ عنها  بأف أكسب الصورة مزيدن
  1أ اليت نقلتها من الصخور، كالكهوؼ، كجدراف اظتعابد، كحوائ  الكنائس.

 
 الكسندر داموند بيكـدريل حيث اعتػرب  1839وف فضل اكتشاؼ التلفزيوف عاـ أالف نسي ناؿكلقد 

األظتػػػاين بصػػنع قػػػ ص بــول نيبكـــو الف نسػػي أكؿ مػػن الحػػػو اطتصػػائص اإللكرتككيميائيػػػة للضػػوء، كقػػػاـ 
ـ  إلجػػػػػ اء جتػػػػػارب يف بػػػػػث اظتعلومػػػػػات اظت ئيػػػػػة، ككػػػػػاف  1884فػػػػػاحص لارسػػػػػاؿ كاالسػػػػػتقباؿ عػػػػػاـ أ

ـ ، كسػػػاىم االم يكػػػي  1923قػػػد سػػػاىم بأنبوبػػػة االيكونوسػػػكويب عػػػاـ أال كسػػػي فالديميـــر زوركـــين 
 إبراىيم أبو عرقـوب، أما   2أ بتقدمي نظاـ متطور للفحص كاالنتقاؿ إىل التلفزيوف االلكرتكين فارنزوث

الػذم دتكػػن مػػن  J. Bird "جــون بيــردي جػع الفضػػل يف إخػ اج التليفزيػػوف إىل العػامل االسػػكتلندم "
ـ ،  1924تلفزيونيػػة حيػػث دتكػػن مػػن إرسػػاؿ أكؿ إشػػارة تلفزيونيػػة ناجحػػة  عػػاـ أ اخػػرتاع أكؿ كػػامًنا

نتيجة لعدة جتارب كجهود  3أ كبعد سنتٌن استطاع إرساؿ أكؿ صورة تلفزيونية من ب يطانيا إىل أم يكا .
 مضنية.

                                                           
 راب  الكرتكين سابق. ، حسن إب اىيم عبد العظيم 1
 .111ص110ص، م جع سابق، ػتمد زتداف اظتصاضتة 2
 .93ص، م جع سابق، بإب اىيم أبو ع قو  3
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 كاضتق أف التلفزيوف قد كاف عمال مشرتكا بٌن الف نسيٌن، كاألظتاف، كأم يكا، كال كس.
 التلفزيون في الغرب 2-4-1-1          

ـ  مػػن ىيئػػة اإلذاعػػة الربيطانيػػة 1929ديسػػمرب أ 5عمومػػا انطلقػػت أكؿ إذاعػػة تليفزيونيػػة ب يطانيػػة يف 
ـ  بداية 1936نوفمرب أ 2"، غًن أف الربامج مل تكن منظمة، كيعد يـو بيردباستخداـ استوديوىات "

اكز مػػػدة اإلرسػػػاؿ ثػػػالث سػػػاعات، كيف نفػػػس الفػػػرتة أكؿ إرسػػػاؿ تليفزيػػػوين مػػػنظم يف ب يطانيػػػا، كمل تتجػػػ
ـ أج يػػػت جتػػػارب ؽتاثلػػػة أدت الخػػػرتاع التليفزيػػػوف يف الواليػػػات  1930 -ـ 1923تق يبنػػػا أمػػػن عػػػاـ 
  1أ اظتتحدة األم يكية

عػػن بيػػع التلفزيػػوف للعامػػة خػػالؿ افتتػػاح ( (r.c.aـ أعلػػن رئػػيس غتلػػس إدارة شػػ كة 1939كيف عػػاـ أ
 . 2أـ حيث ظه  بقوة، كبتميز عايل يف اطتمسينات من الق ف العش ين1950اظتع ض الدكيل عاـ أ

ـ  اسػػػتطاع البػػػاحثوف األم يكػػػاف أف ي سػػػلوا صػػػورة  1927الواليػػػات اظتتحػػػدة األم يكيػػػة يف سػػػنة  أ -
غتػاؿ البحػث للتوصػل إىل بػث  جنيـرال الكتريـكمث تزعمػت شػ كة  ،تلفزيونية من كاشنطن إىل نيويورؾ

 ـ .1945صورة ملونة عاـ أ
ـ  ، نتيجػػة لتجػػػػػػػػػػػػارب متخصصػػػػػػػػػػػػػة بػػدأت 1929يف ب يطانيػػػػػػػػا بػػدأت أكؿ إذاعػػة تلفزيونيػػة عػػاـ أ -

ـ ، أتاحت الف صة أماـ الربيطانيٌن حأ يكونوف يف صدارة الدكؿ الغ بيػة الػيت تعػ ؼ 1925عػػػػػػػػػػػػػػػػاـ أ
 كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ قبل غًنىا .

ـ ، كأدخلت ف نسػا التلفزيػوف اظتلػوف 1935تخدموا ب ج إيفل يف البث التلفزيوين سنة أيف ف نسا اس -
 .  3أ ـ  مبشاركة أم يكية عرب القم  الصناعي1972عاـ أ

 التلفزيون في الوطن العربي  2-4-1-2          
 ،يف البػػث ـ  بعػػد جت بتهػػا األكىل1960مصػػ  مل يبػػدأ اإلرسػػاؿ اظتػػنظم للمحطػػات التلفزيونيػػة إال عػػاـ أ

 ـ .1951كاليت كانت سنة أ
 ـ  مث تطور بعد ذلك.1960سوريا ع فت البث التلفزيوين عاـ أ -

                                                           
 نفس ال اب  .، حسن إب اىيم عبد العظيم 1
 .111ص،، 2002، األردف، دار كائل للنش ، 2ط، االتصال السياسي، ػتمد زتداف اظتصاضتة 2
 .39ص، 1994، عماف، دار الفك ،، دط، الفيلمو  التلفزيون، قضاة ػتمد فالح 3
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يف األردف عػػػػ ؼ اجملتمػػػػع األردين احملطػػػػات التلفزيػػػػوين عػػػػن ط يػػػػق البػػػػث ال شتػػػػي الػػػػذم كػػػػاف عػػػػاـ  -
 ـ  بعد كل من مص ، كسوريا.1968أ
 كؿ الع بية األح ل حيث كصلو سنةالسوداف تأخ  بع  الوقت يف البث التلفزيوين مقارنة بالد -
 ـ  متزامنا مع دكلة قط . 1970أ 
 ـ  متزامنا مع اصتزائ . 1956الع اؽ، كصل إىل البث التلفزيوين قبل الدكؿ الع بية األح ل عاـ أ -
 ـ .1965جدة  سنة أ-السعودية دت كزت أكؿ ػتطاهتا التلفزيونية يف اظتدف الكربل أال ياض -
 ـ .1961من خالؿ اإلدارة اضتكومية سنة أالكويت ع فت التلفزيوف  -
ـ  قبػػػل سػػػلطنة عمػػػاف بسػػػنة  1973البحػػػ ين اسػػػتخدمت التلفزيػػػوف بعػػػد السػػػوداف، كقطػػػ  سػػػنة أ -

 كاحدة.
 ـ .1970قط  بدأ البث التلفزيوين فيها عاـ أ -
 ـ . 1966تونس ع فت تونس جهاز التلفزيوف سنة أ -
 ـ .1954اظتغ ب بدأ اإلرساؿ التلفزيوين عاـ أ -
 ـ .1969رات الع بية ع فت احملطات التلفزيوين عن ط يق البث الذم كاف عاـ أاإلما -
 سلطنة عماف حتتل آخ  م تبة ت تيب البث التلفزيوين يف الدكؿ الع بية، كالذم كاف عاـ -
  1أ ـ .1974أ 

 مظاىر تطور التلفزيون  2-4-2       
اف لكػػن التغػػًنات اضتقيقيػػة كانػػت بعػػد منػػذ نشػػأت التلفزيػػوف إىل السػػتينات مل يعػػ ؼ التطػػور عػػدا األلػػو 

 ىذا التاريخ خاصة مع بداية ىذا الق ف، حيث ظه :
مػػن حيػث الكػػرب اجتػػو ؿتػػو االسػػتطالة كاالقػػرتاب مػن شاشػػة السػػينما، ؽتػػا خػػوؿ لػػو منافسػػة الشــكل:  -

 ىذه األخًنة.
 (دتثل يف إدخاؿ الصوت ال قمي اجملسم أاالستًنيوفوينالصوت:  -
 .بلغات ؼتتلفة إتاحة الربامجالدبلجة:  -

                                                           
 .39ص ، السابقاظت جع ،  قضاة ػتمد فالح 1
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للتقليػػػل مػػػن حجػػػم التلفزيػػػوف، كشتكػػػو، ككزنػػػو كانػػػت أ ػػػاث االتجـــاه نحـــو الشاشـــة المســـطحة:  -
 سم. 10متجهة ؿتو التلفزيونات اضتائطية اليت ال يزيد شتكها عن 

 ه التوجو ؿتو استخداـ كامًنا البطاكاـ كاستخداـ الديكور االفرتاري.اإلخراج التلفزيوني:  -
الػػػيت صػػػنفت  مارشـــال ماكلوىـــانبشػػػ ت ىػػػذه التقنيػػػة بتقػػػادـ نظ يػػػة هـــور: تنميـــة مشـــاركة الجم -

  1أالتلفزيوف رمن الوسائل اإلعالمية الباردة. 
 خصائص التلفزيون 2-4-3       

قػػػػد كتػػػػد الباحػػػػث يف ميػػػػداف اإلعػػػػالـ كاالتصػػػػاؿ أف ىنػػػػاؾ خلػػػػ  بػػػػٌن خصػػػػائص الوسػػػػيلة االتصػػػػالية 
طفيف ن اه مػن خػالؿ العالقػة بينهمػا فاحملاسػن جػزء ال اإلعالمية، كػتاسنها، كإف كاف ىناؾ اختالؼ 

يتجػػزأ مػػن اطتصػػائصث ألف خصػػائص الوسػػيلة ىػػي الػػيت تػػربز مزاياىػػا، كعيوهبػػا، كالتلفزيػػوف احػػد كسػػائل 
 اليت تتميز باطتصائص التالية: الماكلوىانياإلعالـ كاالتصاؿ الباردة، حسب اظتنظور 

يف حاسػػة السػػمع، كالبصػػ  ألف الفػػ د يكػػوف أمػػاـ : كيتضػػمن معػػىن السػػيط ة، كالػػتحكم االســتحواذ -
التلفزيػػوف يف كرػػعية انتبػػاه ضت كػػات صػػور ناطقػػة، كػتصػػورة يف إطػػار، كاضتقيقػػة أ ػػا عمليػػة غػػًن مكلفػػة، 
كال تسػػػتحق جهػػػد كبػػػًن كالسػػػينما الػػػيت تسػػػتدعي اطتػػػ كج مػػػن اظتنػػػزؿ، أك مبػػػاراة كػػػ ة قػػػدـ يف اظتلعػػػب، 

طتاصػػية الػػيت كػػاف عتػػا سػػح  مػػؤث  يف الكثػػًن، إذ أف ىنػػاؾ مػػن فػػالتلفزيوف يػػوف  للفػػ د كػػل جهػػده كىػػي ا
 الناس من يقضي كقتو كفق ب امج التلفزة.

فحاسػة البصػ  خاصػة جعلػت التلفزيػوف يتميػز اإلذاعػة   التمييز الفني بالحركة والصورة والصـوت: -
 % 35كوسػػيلة اتصػػالية رتاىًنيػػة، كتػػذك  بعػػ  الدراسػػات إف اسػػتيعاب الفػػ د لألفكػػار يزيػػد بنسػػبة 

عند استخداـ الصور مع الصوت، فإذا كانت الصورة عمل جػذب خاصػة بعػد اسػتخداـ  األلػواف الػيت 
تضفي عليها صفة الواقعية كتكوف للف د حافز تذكًن، فاف اضت كة قػد أرػافت إدمػاج الفػ د كأبعػاده عػن 

 اظتلل كالسأـ.
مػػن حيػػث الوصػػوؿ إىل اصتمػػاىًن، القػػدرة علػػى الوصػػوؿ إىل اصتمػػاىًن: لتتػػل التلفزيػػوف اظت تبػػة األكىل  -

فهػػػو مثػػػاؿ لوسػػػائل االتصػػػاؿ كاإلعػػػالـ اصتماىًنيػػػة الػػػيت تصػػػل إىل كػػػل الفئػػػات كالشػػػ ائع االجتماعيػػػة، 
خاصػػة يف كقتنػػا اضتػػايل الػػذم دخػػل فيهػػا التلفزيػػوف كػػل البيػػوت كأصػػبع عنصػػ ا منهػػا بعػػدما كػػاف رػػيفا 

                                                           
 .99ص، 2007، اصتزائ ، دار الكتاب اضتديث، دط، اإلعالم التلفزيوني، شطاحػتمد  1



 االتصال الجماىيري  ووسائلو                              الفصل الثاني      
 

61 
 

ليػػة التكػػ ار كإعػػادة الػػربامج ككأ ػػا جديػػدة عليهػػا يف السػػتينات، كأثػػ  يف الفػػ د كاجملتمػػع، مػػن خػػالؿ عم
 عليهم.

التػػأثًن علػػػى اظتػػػدل الطويػػل: لعػػػل عػػػدـ قػػػدرة اظتشػػاىد علػػػى التفاعػػػل كإرجػػاع الصػػػد يكػػػوف اإلعػػػالـ  -
 التلفزيوين يأخذ االجتاه الواحد، قد أب ء تأثًن التلفزيوف كجعلو ػتكوكا باظتدل البعيد.

يوف ف ص اختيار الربنامج الذم يتماشى كحاجتو أك كذكقو اضت ية يف اختيار الربامج: فقد أتاح التلفز  -
 كفقا للقنوات اظتتاحة .

نسػػبة الواقػػع إىل اطتيػػاؿ: حيػػث تضػػم ب اغتػػو اطتيػػايل كالػػواقعي كيغلػػب الثػػاين علػػى األكؿ خاصػػة مػػع  -
  1أتطور التقنيات كاظتؤث ات اطتاصة. 

 تصنيف التلفزيون   2-4-4       
 رساؿ إىل: يصنف التلفزيوف حسب أنواع اإل

كىػػي ثالثػػة أنػػواع  تعتمػػد اظتوجػػات الكه كمغناطيسػػية يف عمليػػة البػػث التلفزيونــات الالســلكية: -
 كىي:

يعػػود تارمتػػو إىل الثمانينػات، عنػػد موافقػػة االتصػػاالت الفدراليػػة األم يكيػػة تلفزيــون مــنخفق القــوة:  - أ
مث انتشػػػ  بشػػػكل كبػػػًن يف علػػػى بػػػث احملطػػػات التلفزيونيػػػة الصػػػغًنة لتصػػػل إىل اظتنػػػاطق شػػػبو اضتضػػػارية، 

 . 2أأم يكا 
ــون التفــاعلي: ذو وســائط متعــددة فهــو يجمــع بــين الكمبيــوتر، والهــاتف والفــاكس  - ب التلفزي

يتػيع التفاعػل، كينقػل اظتعلومػة يف اجتػاىٌنث إذ يعطػي اظتشػاىد ف صػة االختيػار، لػيس االنتقػاؿ والفيديو 
مكانيػة طلػب معلومػػات أك حػأ حتديػػد بػٌن القنػوات بػػٌن مػا يعػػ ض فحسػب، بػل كح يػػة اظتشػاركة مػػع إ

 أسلوب ال ؤية.
 

                                                           
، جامعػػػػػة اصتزائػػػػػ ، االجتماعيػػػػػةك  كليػػػػػة العلػػػػػـو اإلنسػػػػػانية،  رسػػػػػالة ماجسػػػػػتًن غػػػػػًن منشػػػػػورة، اســـــتهالك المراىـــــق للصـــــورة التلفزيونيـــــة، فضػػػػػيلة أكلػػػػػي 1

  .131-129ص صأ، 2006/2007
، 2005، اظتكتػػػب اصتػػػامعي اضتػػػديث، دط، التلفزيـــونيو  م تكنولوجيـــا االتصـــال فـــي اإلنتـــاج اإلذاعـــياســـتخدا، عبػػػد الباسػػػ  ػتمػػػد عبػػػد الوىػػػاب 2
 .251ص
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كىو نوع من االتصاؿ يبدأ من ػتطة اإلرساؿ إىل األجهزة مستخدما البث الفضائي المباشر:   - ت
 . 1اعتوائيات اظتقع ة اظتتصلة باألقمار الصناعية أ

ط، كلمػا كيقصد بذلك دقة الصورة التلفزيونية اليت تذاع عن ط يق خطػو التلفزيون عالي الدقة:  - ث
  مببػادرة يابانيػة 1982زادت ىذه األخًنة زادت الصورة دقة دخػل ىػذا التلفزيػوف حيػز التطبيػق سػنة أ

يعمل علػى  ة عايل الدؽ hdtv من ش كة أصوين  اليت تفوقت على اإلنتاج األم يكي بصنع تلفزيوف
خػػػػػ  سػػػػػنة  1150كبصػػػػػورة عػػػػػدد خطوطهػػػػػا ، شاشػػػػػات كبػػػػػًنة اضتجػػػػػم، باسػػػػػتخداـ الصػػػػػوت اجملسػػػػػم

 . 2أـ 1981
 كىي اليت توصيل إىل بث ب اغتها عن ط يق سلك، كتتنوع إىل:التلفزيونات السلكية:  -

 تقدـ ب امج تلفزيونية عرب الكابل. خدمة تلفزيونية مدفوعة الثمن
: ىػػو نظػػاـ جتػػارمث إذ يػػدفع اظتشػػاىد ذتنػػا معينػػا علػػى جهػػاز االسػػتقباؿ ظتشػػاىدة التلفزيــون المســتأجر

 ب امج معينة. 
ــدائ ــة المغلقــةال : كىػػو تلفزيػػوف ال يعمػػل بنظػػاـ بػػث اإلشػػارات علػػى موجػػات اعتػػواء كإفتػػا رة التلفزيوني

 . 3أ يعمل بنظاـ الكابل الذم ي ب  بٌن احملطة كبٌن أجهزة االستقباؿ
 مزايا و عيوب التلفزيون   2-4-5       

 مزايا التلفزيون 2-4-5-1           
ايػا يشػارؾ بعضػها مػع الوسػػائل األحػ ل، كينفػ د بػالبع  اآلخػػ ، يتمتػع التليفزيػوف بشػكل عػاـ بعػػدة مز 

 :فمن مزاياه ال ئيسية
أنػػو أقػػ ب كسػػيلة لالتصػػاؿ الوجػػاىي، فهػػو كتمػػع بػػٌن ال ؤيػػة كالصػػوت كاضت كػػة كاللػػوف، كقػػد يتفػػوؽ  -

 .التليفزيػػوف علػػى االتصػػاؿ اظتػػواجهي يف أنػػو يسػػتطيع أف يكػػرب األشػػياء الصػػغًنة، كلتػػ ؾ األشػػياء الثابتػػة
يقػػدـ التليفزيػػوف مػػادة إعالميػػة يف نفػػس زمػػن حػػدكثها، أم قػػد ال دتػػ  فػػرتة زمنيػػة بػػٌن كقػػوع اضتػػدث -

كتقدنتو، كمع التطورات اضتالية فإنو قد ينقل األحداث مباش ة، كما حدث يف نقلو لعملية تػدمًن م كػز 
 .ـ 2001من شه  سبتمرب  التجارة العاظتي بنيويورؾ يف اضتادم عش 

                                                           
 .368ص، 2008، األردف، دار كائل للنش ، دط، الوسائط المتعددة، دنتا الضامن، نائل ح ز اهلل 1
  .184-182ص صأ، 2005، مص ، الدار اظتص ية اللبنانية، 4ط، تكنولوجيا االتصال الحديثة، حسن عماد مكاكم 2
3 www.djelfa.info/vb/archiv/index.php02/08/2016 :00 18   
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فزيػػوف دكرنا أكػػرب كأكثػػ  تػػأثًننا مػػن الصػػحافة كال اديػػو يف عمليػػة اإلعػػالف، كيسػػمع بتطػػوي  يلعػػب التلي -
 .أسػػػػػػػػػػاليب كتقنيػػػػػػػػػػات متقدمػػػػػػػػػػة يف تقػػػػػػػػػػدمي اإلعػػػػػػػػػػالف، كإثػػػػػػػػػػارة اظتشػػػػػػػػػػاىدين كجػػػػػػػػػػذهبم ؿتػػػػػػػػػػو اظتنػػػػػػػػػػتج
كـتلػػػص ؽتػػػا سػػػبق إىل أف كسػػػائل اإلعػػػالـ اصتمػػػاىًنم اظتختلفػػػة تتكامػػػل فيمػػػا بينهػػػا يف تقػػػدمي ال سػػػالة 

، فلكػػل كسػػيلة شتاهتػػا الػػيت دتيزىػػا عػػن األحػػ ل، كلكػػل كسػػيلة رتهورىػػا اطتػػاص، كتغطػػي مزايػػا  اإلعالميػػة
كل كسيلة على العيوب أك أكجو القصور اليت تعاين منها ىذه الوسيلة، كما أف ىذه العيوب قد تكوف 

لقصػور يف حافزنا للمتلقي لتنويع الوسائل اليت يستخدمها، ليستفيد من مزاياىم رتيعنا، كيتجنػب أكجػو ا
 .ىذه الوسائل

شتي التلفزيوف الدكاء الشايف يف الثقافة كاعتربكه كثًن التميز كالدقة كالتح ر فػإذا مػا اسػتعمل يف اطتػًن  -
سػػػاعد يف بنػػػاء اضتضػػػارة الكونيػػػة كخػػػدـ األمػػػة مػػػن رتيػػػع جوانبهػػػا السػػػيما الطبيػػػة كاعتندسػػػية كالثقافيػػػة 

 . 1أمنها
 عيوب التلفزيون  2-4-5-2           

التلفزيػػػػوف سػػػػالح ذك حػػػػدين نتكػػػػن أف يسػػػػتخدـ يف مػػػػا ىػػػػو صػػػػا  كخػػػػًن كالعكػػػػس نتكػػػػن اسػػػػتخدامو  
 كسالح ىدـ كنتكن إرتاؿ عيوبو يف:

 نتكن أف يتعارض التلفزيوف مع نسق القيم كالعادات كالتقاليد، كالثقافة كالدين. -
 قد تؤدم اظتشاىدة اصتماعية إىل االؿتالؿ اطتلقي يف اجملتمع . -
ف ص اظتطالعة قد تؤدم الربامج التلفزيونية كاألفػالـ إىل تفشػي بعػ  الظػواى  اظت رػية يف التقليل من  -

 اجملتمع كالفساد كاصت نتة كالس قة كالعنف 
يتوقػػف البػػث التلفزيػػوف علػػى اسػػتخداـ الكه بػػاء كبدكنػػو ال يعمػػل، عكػػس اظتػػذياع الػػذم يأخػػذ مػػن  -

 البطارية اظتشحونة بديال كه بائيا. 
  2أىدة التلفزيوف تؤدم إىل تنامي ظاى ة االغرتاب االجتماعي اإلدماف على مشا -
 .3اهتم التلفزيوف بالتعصب كمصادرة اضت ية الشخصية كتفكيك بناء األس ة -

                                                           
 .113ص، م جع سابق، ػتمد زتداف اظتصاضتة 1
 .240ص، م جع سابق، رتاؿ ػتمد أبو شنب 2
 .113ص، م جع سابق، ػتمد زتداف اظتصاضتة 3
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ابعد الف د عن الواقع بعػ ض الػربامج كالصػور أك اضت كػات اطتياليػة، الػيت جتعػل الفػ د يصػاب بػاطتموؿ  -
بػاألفالـ الغ اميػة الػيت تػذيعها احملطػات التلفزيونيػة يف كقتنػا كقد ال متفى على احد منا تأث  فئػة الشػباب 

 اضتايل 
تنمية ظػاى ة العنػف يف اجملتمػع خاصػة عنػد فئػة األطفػاؿ بع رػها يف الشاشػات التلفزيونيػة يف قالػب  -

 مشوؽ كمثًن.
مػػن اظتشػػاىدين الػػذين يقضػػوف أكثػػ  مػػن %50الضػػ ر بصػػحة اظتشػػاىد: فقػػد أثبتػػت الدراسػػات أف  -

يف اظتشػػاىدة يصػػابوف بػػأم اض  كاإلدمػػاف علػػى السػػه  كأمػػ اض ارتفػػاع الكلسػػتًنكؿ الػػيت  اربعػػة سػػاعات
 تسببها قلة اضت كة كاطتموؿ، إرافة إىل أم اض رعف الرتكيز كمشاكل العيوف كغًنىا .

ت سيخ القيم الغػًن م غػوب فيهػا يف اجملتمػع: كنشػ  القػيم الغ بيػة كيف مقػدمتها قػيم اجملتمػع األم يكػي  -
   1أ ت من خالؿ اظتنتج التلفزيوين األم يكي الذم الؽ استحسانا يف كافة أرجاء العامل .اليت تفش
 وسائل االتصال الجماىيري التقليدية في الجزائر  -3
 الصحافة المكتوبة في الجزائر 3-1

 الصحافة المكتوبة في الفترة االستعمار 3-1-1     
ٌن أف العػػ ب مل يع فػػوا  ىػػذه األخػػًنة قبػػل القػػ ف بعػػد مػػا تقػػدـ عػػ ض ك كنولوجيػػا كسػػائل االتصػػاؿ، تبػػ

، إال أ ػػم ع فػػوا االتصػػاؿ منػػذ القػػدـ، كونػػو عمليػػة فط يػػة، كطبيعيػػة يف رتيػػع بعػػدما ع فهػػا الغػػ ب، 19
اجملتمعػػات اإلنسػػانية، أمػػا اصتزائػػ  فقػػد ع فػػت الصػػحافة كوسػػيلة إعالميػػة مػػع دخػػوؿ اصتيػػوش الف نسػػية 

  2أ أراريها
ـ بإصػػػػدار ج يػػػػدة  1830الف نسػػػػي الصػػػػحافة اظتكتوبػػػػة يف اصتزائػػػػ  منػػػػذ عػػػػاـ فقػػػػد مػػػػارس االسػػػػتعمار 

،الػػػيت أعػػػدت يف البػػػواخ  estafette de sidi feruch  lليســـتافيت دي ســـيدي فـــرج
  3االستعمارية، ككزعت على اصتنود الف نسيٌن، لغتها الف نسية متجاىلة اظتسلمٌن اصتزائ يٌن أ

 1939سػػنة  األخبــار تسػػعة سػػنوات، لتسػػتبدؿ جب يػػدة 09لكػػن ىػػذه الصػػحيفة مل تعمػػ  أكثػػ  مػػن أ 
  ستوف سنة إىل جانب بع  الصحف األخ ل اليت منها:60ـ، معم ة ما يقارب أ

                                                           
 . 140ص 139ص، م جع سابق، آكلي، فضيلة 1
 .91 ص، م جع سابق، زىًن حدادف 2
 .91صاظت جع نفسو،  3
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  1أ كغًن ىا. ليكو دورونك لوجورنال دالجي، كليكو دالجي، كليبر البريس
لثػػورة، كزمػػالء مػػن لكػػن اصتزائػػ يٌن مل يقفػػوا مكتػػويف األيػػدم، بػػل سػػعوا مبعيػػة مؤيػػدين، كمتعػػاطفٌن مػػع ا

الف نسػيٌن مػػن أجػل حت يػػ  صػحيفة ناطقػػة بػػاشتهم، كمعػربة عػػن أرائهػم حػػث صػدرت صػػحيفة اظتنتخػػب 
كػػػػأكؿ ج يػػػػدة إسػػػػالمية  هتػػػػتم مبعانػػػػاة الشػػػػعب اصتزائػػػػ م، فوجػػػػد فيهػػػػا الشػػػػعب رػػػػالتو،   1882سػػػػنة 

ياسػػػػػي، كمتنفسػػػػػو يف الػػػػػدفاع عػػػػػن حقوقػػػػػو بالكلمػػػػػة اظتكتوبػػػػػة فتميػػػػػزت الصػػػػػحافة كقتئػػػػػذ بطابعهػػػػػا الس
كاألسػػبوعي أك الشػػه م نظػػ ا ظتػػا كاجهتػػو مػػن صػػعوبات، حػػأ أف حلػػم رتيػػع السياسػػيٌن اصتزائػػ يٌن كػػاف 

ـــــديتمثػػػػػل يف إصػػػػػدار ج يػػػػػدة يوميػػػػػة، فمحاكلػػػػػة     SPILMAN ســـــبيلمانكصػػػػػديقو  ،األميـــــر خال
بسػبب كجػود  الف نسػػػػػػػػػػي ال امية إىل ال غبة يف إصدار صحيفة يومية دليل علػى ذلػك إال أ ػا مل تتحقػق

يوميات باللغة الف نسية، كموقػف االسػتعمار اظتعػادم للغػة الع بيػة، كعػزكؼ األحػزاب السياسػية، كعػدـ 
 الجــي روبيبليكــان، عنػػد إصػػدار ج يػػدة  1937مقػػدرهتا علػػى اإلنتػػاج الصػػحفي اليػػومي حػػأ سػػنة 

Republicain alger  يف علػػػػػى الػػػػػ غم مػػػػػن أف كسػػػػػائل اإلعػػػػػالـ كاالتصػػػػػاؿ لعبػػػػػت دكرا حاشتػػػػػا
إذ مارسػػت عمليػػة تعبئػػة كجتنيػػد ، كأثنػػاء الثػػورة التح ي يػػة، الكفػػاح مػػن اجػػل االسػػتقالؿ يف الفرتتػػٌن قبػػل

أمػػا  البصــائرأك ، األمــةأك ، اإلقــداماصتمػػاىًن الػػذم يػػتم أحيانػػا حػػوؿ مسػػاندة ج يػػدة معينػػة كج يػػدة 
، آنػػػذاؾ مػػػن صػػػحافة أثنػػػاء الثػػػورة فقػػػد اىتمػػػت جبهػػػة التح يػػػ  الػػػوطين بكافػػػة كسػػػائل اإلعػػػالـ اظتتاحػػػة

كىو الذم يتكفل باالتصاؿ باصتماىًن، مث تطورت  ،كككاالت أنباء، كأنشأت احملافو السياسي ،كراديو
 ـ.1956ـ، ك 1930عنواف ج يدة بٌن عامي  50الصحافة اظتكتوبة ليصل إىل 

كاالتصػػاؿ،  كأخػػًنا نتكننػػا القػػوؿ أف اصتزائػػ  قػػد مػػ ت غػػداة االسػػتقالؿ بتج بػػة قويػػة يف ميػػداف اإلعػػالـ 
  .2أ مكنها من تدارؾ اظتوقف بس عة بعد االستقالؿ

 الصحافة المكتوبة في فترة التسيير الذاتي  3-1-2     
الػػيت كانػػت تعيشػػها اظتؤسسػػات ، لقػػد تػػ ؾ االسػػتعمار الف نسػػي اصتزائػػ  تػػئن حتػػت كطػػأة األكرػػاع اظتزريػػة
الػػيت  إيفيــانسػػها ػتاصػػ ة باتفاقيػػات السػػيما منهػػا كسػػائل االتصػػاؿ كاإلعػػالـ اظتكتوبػػة الػػيت كجػػدت نف

، الجــي ريبــو بليكــانك، الديبــاش دالجيــريتفػ ض صػػدكر ج ائػػد ف نسػية علػػى الػػرتاب اصتزائػػ م منهػا: 
، الػػيت دتوقعػت بػػٌن اصتزائػػ  العاصػػمة الديبــاش ديكونســطونتينك أورون ريبــو بليكــان، كليكـو دورونك

                                                           
 .5ص ، 1980، اصتزائ ، االشهارك  الش كة الوطنية للنش ، دط،،  1939إلى 1847الصحف العربية الجزائرية من ، ػتمد ناص  1
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الػػذين اعتربكىػػا اسػػتم ارا للتواجػػد الف نسػػي، مث كقسػػنطينة  رغػػم اسػػتنفار الكثػػًن مػػن اصتزائػػ يٌن ، ككىػػ اف
أعيػػػد إصػػػدارىا باللغػػػة ، ك ـ  1962بالف نسػػػية يف سػػػبتمرب مػػػن عػػػاـ أ الشـــعب ظهػػػ ت ج يػػػدة اليوميػػػة

مث إىل ، le peopleليتحوؿ بعدىا اسم ج يدة الف نسية إىل عنواف  ،الع بية بعد شه ين من صدكرىا
 . 1أ  ـ1965سنة أ  المجـــــــــــــــــاىداسم 
ـــة – ال ريبيبليـــكـ  فقػػػد صػػػدرت ج يػػػدة 1964ـ  إىل أب يػػػل أ 1963أمػػػا يف مػػػارس أ   الجمهوري

أك ، ريفوليسـيون افريكـانإىل جانػب غتلػو   ألجـي سوسـواريف سػبتمرب بقسػنطينة، ك النصـربوى اف، ك
الثــورة ، كنــوفمبر ،المعرفــة، الشــبابباإلرػػافة إىل بعػػ  اجملػالت اظتتخصصػػة كػػػػػػػػػػػػػػػػ: الثـورة اإلفريقيــة 

ـــدة الجمـــاىيرباإلرػػػافة إىل بعػػػ  اجملػػػالت ذات اظتلكيػػػة اطتاصػػػة كػػػػػ:والعمـــل  الطـــاىر لل كائػػػي أ جري
بػػال غم مػػن أف كسػػائل اإلعػػالـ كاالتصػػاؿ اظتكتوبػػة قػػد عاشػػت بعػػد   2أ كلهػػا باللغػػة الف نسػػية،، وطــار

بتخطػػػي  مػػػن  ،ـ 1967إال أ ػػػا خضػػػعت للتج بػػػة االشػػػرتاكية سػػػنة أ ،االسػػػتقالؿ م حلػػػة  التكػػػوين
كنبػػذ  الصػػحافة الػػيت كانػػت تصػػدر ، الػػذم طمػػع للهيمنػػة علػػى النشػػاط الصػػحفي ،اضتكومػػة، كاضتػػزب

غػػداة االسػػتقالؿ، كػتاكلػػة تأميمهػػا أل ػػا كانػػت ؽتولػػة مػػن طػػ ؼ الف نسػػيٌن، كتنشػػ  فػػوؽ تػػ اب الػػوطن 
ذا ػتاكلػػػة إقامػػػة نظػػػاـ ككػػػالنصـــر، ، كالجمهوريـــةفتوقفػػػت ىػػػذه اصت ائػػػد، كعورػػػت بأشتػػػاء أخػػػ ل كػػػػػػػػػ: 

ـ  قػػػ رت اضتكومػػػة إنشػػػاء الشػػػ كة الوطنيػػػة للنشػػػ  1966اشػػػرتاكي للصػػػحافة الوطنيػػػة، ك لػػػوؿ عػػػاـ أ
-L،EXPRESS PARISكإعطائهػا صػالحية االحتكػار، كمنعػت توزيػع أسػبوعيتٌن ، كالتوزيع

MATCH   كحجزت على أخ ل منها ، ـ  1963سنة أle monde franc-soir زاد ، ك
ـ اث  العدكاف اإلس ائيلي على البلداف الع بية، كهبذا اسػتطاعت  1967 ائد الف نسية سنة حجزىا للج

  3أ كالتخفيف من تأثًناهتا.، اصتزائ  اظتستقلة أف هتيمن على قطاع الصحافة األجنبية
 الصحافة المكتوبة و النهج االشتراكي  3-1-3     

حذت الصحافة اظتكتوبة حػذك   ،يف التسيًن اظتؤسسايتبعد جت بة النموذج اليوغساليف أالتسيًن الذايت  
 اظتؤسسات اصتزائ ية األخ ل  يث ىي األح ل مشلها ىذا النظاـ من خالؿ مظه ين: 

                                                           
، جامعػة بػاجي ؼتتػار، االجتماعيػةك  العلػـو اإلنسػانيةك  كليػة اآلداب، ة الصحافة الوطنية لظـاىرة الهجـرة غيـر الشـرعية فـي الجزائـرمعالج، قدة زتزة 1

 .43ص42ص، 2010/2011، عنابة
 .، اظت جع السابققدة زتزة 2
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، أك اضتػزب تػدركتيا دكف سػابق إنػذار، فإننػا قػدر أينػا أف ملكيتهػا آلػت للحكومػة ملكية الصحافة: -
 الذم عدؿ بع  الشيء. ،1982ـ سنػػػػػػػة كبقيت على ىذا اضتالة إىل غاية صدكر قانوف اإلعال

مارسػت كظيفػة مزدكجػة خاصػة اليوميػات ، اضتقيقة أف الصػحافة اظتكتوبػة اصتزائ يػة تحديد وظيفتها: -
كمهمػة التكػوين الػيت دتارسػها يف ظػل  ،اليت توكل عتػا يف ظػل النظػاـ ال أشتػايل، حيث أدت مهمة التبليغ

 النظاـ االشرتاكي.
، بقيػت دتػارس تغطيػة األخبػار الدكليػة أكثػ  مػن الوطنيػة، الصحافة اظتكتوبػة اصتزائ يػةكاصتدي  بالذك  أف 
كاالىتمػػػاـ بالنشػػػاط ، ،  مث مالػػػت إىل التوعيػػػة1968كبط يقػػػة فورػػػوية حػػػأ سػػػنة  ،دكف أم ختطػػػي 
أيػػن حػػددت إيػػديولوجيتها بعػػد اظتوافقػػة علػػى اظتيثػػاؽ الػػوطين،  ،1976ـ إىل سػػنة 1968الػػوطين منػػذ 
    1أ يفتها يف ظل بع  اظتشاكل األمية التع يبكمارست كظ
 لوسوار دالجيري.، كأوريزون، المساءفتميزت بإصدار يوميات مسائية كػػػػػ: يومية 1980أما سنة 
 م1988الصحافة المكتوبة بعد أحداث أكتوبر  3-1-4     

زمػػة الػػيت عاشػػها خاصػػة اظتكتوبػػة يف م حلػػة األ، لػػيس مػػن السػػهل تتبػػع ح كػػة كسػػائل اإلعػػالـ كاالتصػػاؿ
م حلػة انتقاليػة عػرب عػن اليت اعتػربت منع جػا حاشتػا  ،  1988بعد أحداث أكتوب  أ، اجملتمع اصتزائ م
كاالقتصػػادية للشػػعب ، كالسياسػػية، ث أل ػػا حػػددت معػػامل اضتيػػاة االجتماعيػػةعمــر برامــةكمػػا يسػػميها 

حػػأ  ،تغػػًنات رمبػا جذريػػة   الػػذم اقػ  التعدديػػة السياسػػية، كاحػدث1989اصتزائػ م تضػػمنها دسػتور أ
حيػػػث عايشػػػت رتلػػػة مػػػن التعػػػديالت الػػػيت  ، يف كسػػػائل اإلعػػػالـ كاالتصػػػاؿ مػػػن حيػػػث البنػػػاء كالوظيفػػػة

كفػتع اجملػاؿ ،  ، الذم اعرتؼ   يػة التعبػًن1982كانت لصاضتها أقتها تعديل  قانوف اإلعالـ لسنة أ
لسنة، الذم يػنص علػى تكػ يس   حسب ما جاء يف قانوف اإلعالـ لنفس ا1990عتا بداية من سنة أ

كالتعدديػػة اإلعالميػػة فػػأحي ج ائػػد كصػػحف كانػػت غػػاب ة  ع فػػت ت اجعػػا فأدخلهػػا بػػذلك ، ح يػػة الػػ أم
كج يػػػدة  ،الناطقػػػة بالف نسػػػية الـــوطنك  ،الناطقػػػة بالع بيػػػة الخبـــراظتعػػػرتؾ اإلعالمػػػي، أيػػػن بػػػ زت ج يػػػدة 

 ظتا دتيزت بو من ثقة كمصداقية.، liberté ليبيرتي

                                                           
 . 100ص 99ص، م جع سابق، زىًن احدادف 1
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انعكس علػػى الصػػحافة اظتكتوبػػة اصتزائ يػػة، ،ظت حلػػة االنتقاليػػة  ػػق م حلػػة تغػػًن اجتمػػاعي، كثقػػايفتعتػػرب ا 
فضػػػعف احتكػػػػار كسػػػػائل اإلعػػػػالـ لصػػػا   كسػػػػائل اإلعػػػػالـ كاالتصػػػػاؿ اظتكتوبػػػة، بينمػػػػا بقػػػػت كسػػػػائل 

 . 1كالسمعية البص ية ػتتك ة أ، اإلعالـ كاالتصاؿ السمعية
اف يػػػػل  03الصػػػػادر يف  07-90صػػػػع التعبػػػػًن كفقػػػػا للقػػػػانوف  كىنػػػػا مورسػػػػت التعدديػػػػة اإلعالميػػػػة إف

كالقنوات اصتديدة للتعبًن، كدتظه ت اظتمارسة التعددية اإلعالمية ، ، كظه ت الصحافة اظتستقلة1990
 يف القوانٌن التالية:

كاسػػػتثمارىا يف غتػػػاؿ  ،  الػػػذم يسػػػمع بتشػػػكيل رؤكس أمػػػواؿ رتاعيػػػة1990مػػػارس أ 19منشػػػور  -
 اإلعالـ.

كاجمللػػػس  ،كاالتصػػػاؿ، كدتثيلهػػػا علػػػى مسػػػتول سػػػلطة القػػػ ار بػػػوزارة الثقافػػػة ،قاللية اظتهنػػػةرػػػماف اسػػػت -
كذلك مػػن خػػالؿ كسػػائل تنظيميػػة جديػػدة حتػػدد ،كاجمللػػس الػػوطين السػػمعي البصػػ م، األعلػػى لاعػػالـ

 صالحيات السلطة العمومية.
ء الوطنيػػػػة علػػػػى شػػػػكل كككالػػػػة األنبػػػػا، كالبػػػػث، إعػػػػادة تنظػػػػيم اظتؤسسػػػػة الوطنيػػػػة لاذاعػػػػة كالتلفزيػػػػوف -

 مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي جتارم  كفق م سـو تنفيذم.
 ىـــــوريزونك، المســـــاءتنظػػػػػيم عنػػػػػاكين صػػػػػحافة القطػػػػػاع العػػػػػاـ يف شػػػػػكل شػػػػػ كات مسػػػػػاقتة مثػػػػػل  -

horizon . 
 ـ .1989إرفاء صفة الش كة العمومية االقتصادية على  الش كة الوطنية للنش  كاإلشهار سنة أ -
، النصــركج يػػدة ، الشــعبفنيػػة التابعػػة ظتؤسسػػات الصػػحافة اظتكتوبػػة كػػػػػػ: ج يػػدة تنظػػيم األقسػػاـ ال -
 يف شكل مؤسسات اقتصادية. الجمهوريةك

كغًن اظتستق  الذم عاشو الشارع السياسي كقتئذ، كاف لو انعكاسػات سػلبية علػى ، لكن الورع اظتزرم
الػػيت ارػػط ت إىل اعتجػػ ة،  ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابةالصػػحافة اصتزائ يػػة اظتكتوبػػة، دتثلػػت يف ح ما ػػا مػػن الكفػػاءات الش

، ؽتػػا جعػػل  2أ كارتفػػاع تكػػاليف اإلنتػػاج كالطباعػػة، ككرػػع الصػػحافة حتػػت ال قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابة اضتكوميػػة الصػػارمة
اظتؤسسة اإلعالمية اصتزائ ية تتأث  خاصػة بعػد جتػ مي مهنػة الصػحافة كاهتػاـ كاعتقػاؿ رتلػة مػن الصػحفيٌن 

                                                           
 .44ص، السابق، اظت جع قدة زتزة 1
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قػػ ار جتميػػد قػػانوف اإلعػػالـ مبوجػػب اظت سػػـو اظتتعلػػق  الػػة الطػػوارئ، حيػػث حلػػت العديػػد مػػن مبوجػػب 
ـ إىل أف أعيػػػػد االعتبػػػػار لقػػػػانوف اإلعػػػػالـ يف عهػػػػد الػػػػ ئيس السػػػػابق  1997اصت ائػػػػد اطتاصػػػػة إىل غايػػػػة 

عبـــد العزيـــز ، أيػػػن شػػػهد القػػػانوف نفسػػػو  فػػػرتة ح جػػػة ميزىػػػا التجميػػػد يف عهػػػد الػػػ ئيس اليـــامين زروال
تتمثل يف الدفاع عػن سػيادة الدكلػة مقابػل  ،ـ ،الذم كاف ينظ  عتا نظ ة كظيفية1999سنة أ تفليقةبو 

ك الصػػػحفيٌنث بيػػػد أ ػػػا سػػػوؼ تػػػ جعهم إىل نقطػػػة ،كىػػػي نظػػػ ة تشػػػاؤمية بالنسػػػبة لاعالميػػػٌن ،التمويػػػل
  1البداية اليت ميزىا االحتكار السلطوم أ

عبـد إال أ ػا تعػرتؼ للسػيد  ،حتكار سلطوم لاعالـكا،رغم ما عانتو اظتؤسسة اإلعالمية من إجحاؼ
ككسػػػائلها يف  ،بػػػبع  االكتابيػػػات كػػػػػػ: حتسػػػٌن القطػػػاع مػػػن خػػػالؿ إتاحػػػة التكنولوجيػػػاالعزيـــز بوتفليقـــة 
كاإلعالمػػي، ىػػذه الوسػػائل الػػيت شتحػػت بػػالطبع اظتلػػوف، كالتحػػوؿ مػػن البػػث التمػػاثلي ، العمػػل الصػػحفي

،  2إلذاعػػػات احملليػػػة، كاالسػػػتخداـ الواسػػػع لشػػػبكة االنرتنػػػت أإىل البػػػث ال قمػػػي، كإنشػػػاء شػػػبكة مػػػن ا
بعػػد دتكػػن كػػل مػػػن ،  2001فكانػػت مثمنػػة خاصػػة علػػى الصػػحافة اظتكتوبػػة الػػػيت ع فػػت تغػػًن منػػذ أ

مػن اقتنػاء مطبعػة خاصػةث لسػحب اصت ائػد كبػ كز األلػواف علػى الصػفحة األكىل الـوطن كالخبر ج يػديت 
    3أ لكل منهما

كـتػػص بالػػػذك  العمػػل الصػػػحفي ، عػػػالـ كاالتصػػاؿ اصتزائ يػػػة ؿتػػو األحسػػػنىكػػذا سػػػارت كسػػائل اإل -
اعتمػػادا  36كمنحػػت الدكلػػة ، ج يػػدة 142إىل  79اظتكتػػوب حيػػث ارتفػػع عػػدد اصت ائػػد اليوميػػة مػػن 

   4أ  . 2013أكاخ  سنة أ 39ك،   2012إلصدار ج ائد جديدة  سنة أ
 قطاعات الصحافة المكتوبة في الجزائر  3-1-5     
كاف للصحافة اظتكتوبة اصتزائ ية عدة تغًنات خالؿ مسارىا النضايل ثإذ م ت بعدة م احػل ي بطهػا   لقد

 يف أط كحتو بالتغًنات السياسية اظتصاحبة، كتنقسم ىذه القطاعات إىل: يوسف تمارالباحث 
الؿ : لقػد حػتم التوجػو االشػرتاكي الػذم انتهجتػو الدكلػة اصتزائ يػة بعػد االسػتقصحافة القطاع العـام -

رػػ كرة امػػتالؾ الدكلػػة صتميػػع اظتؤسسػػات، كالقطػػاع العػػاـ كأحػػد أشػػكاؿ التنظػػيم قػػد سػػارت عليػػو رتيػػع 
                                                           

 .11ص، 2013، 1537، العدد، غتلة الوطن اصتزائ م، الجزرو  حرية اإلعالم في الجزائر بين المد، م مي ماروم 1
كليػة العلػـو ،  الة ماجسػتًن غػًن منشػورةرسػ، انعكاسات الخطاب الرئاسي لعبد العزيز بوتفليقة على الممارسة اإلعالمية في الجزائر، كىيبة زتودم 2

 145ص، 2002/2003، جامعة اصتزائ ، اإلعالـك  السياسية
 .44ص، م جع سابق، قدة زتزة 3
 .145ص، سابق، م جع كىيبة زتودم 4
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القطاعػػات السياسػػية كاالقتصػػادم، كالسياسػػية كحػػأ كسػػائل اإلعػػالـ، كأحػػد أسػػاليب اإلصػػالح الػػيت 
ـ  1979ئحػة بادر هبا اضتزب الواحد كراءه الدكلة اصتزائ ية، حيػث اصػدر غتموعػة مػن اللػوائع بػدأ بال

ـ كقػػانوف اإلعػػالـ لسػػنة  1980كالئحػػة السياسػػة العامػػة الصػػادرة عػػن اظتػػؤدت  االسػػتثنائي للحػػزب سػػنة 
ـ كغًنىػػػا مػػػن اللػػػوائع اإلعالميػػػة كالقػػػوانٌن الػػػيت تتصػػػف باصتربيػػػة كإلزاميػػػة التطبيػػػق كيتحػػػدث  1982
 كتوبة كيلخصها يف: يف التوجهات الكربل لسياسة اصتزائ  يف الصحافة اظت زىير أحدادنالدكتور 

  إنشاء يوميات كطنية 
  تأميم الصحافة االستعمارية 
  اعتيمنة على الصحافة الوطنية 

كظػػل قطػػاع اإلعػػالـ مػػن القطاعػػات اظتهمػػة كاإلسػػرتاتيجية اطتارػػعة لسػػلطة كرقابػػة اضتػػزب الواحػػد مػػن 
  1أ ـ.1989خالؿ مسئولٌن سياسيٌن ينتموف غالبا لألجهزة القيادية العليا للحزب إىل غاية 

ـ نتػػػػائج علػػػػػى سياسػػػػة تسػػػػػيًن 1988: لقػػػػػد كػػػػاف ضتػػػػوادث أكتػػػػػوب  قطــــاع الصـــــحافة المســــتقلة -
اظتؤسسات اصتزائ ية، اذ مل يكن ظهور الصػحافة اظتسػتقلة اصتزائ يػة مػن خلفيػة مع فػة اصتمهػور كمكوناتػو 

حػػػػأ مػػػػن كصػػػػفاتو كال مػػػػن اطتلفيػػػػة العمليػػػػة احملػػػػددة للنسػػػػق الػػػػذم نتكػػػػن أف تبػػػػىن عليػػػػو الصػػػػحافة كال 
 التجارب السابقة.

تضػػػػاعف عػػػػدد  04/90كبػػػػدخوؿ اظتؤسسػػػػة اإلعالميػػػػة عصػػػػ  التعدديػػػػة، كبعػػػػد صػػػػدكر اظتنشػػػػور رقػػػػم 
عنوانػػػا، ىػػػذه القفػػػزة الػػػيت  54العنػػػاكين يف الصػػػحافة اظتكتوبػػػة ليفػػػوؽ عنػػػاكين القطػػػاع العػػػاـ كيصػػػل إىل 
ة على اظتمارسػة اإلعالميػة، كعلػى عربت عن إرادة الصحفيٌن اصتزائ يٌن يف العمل كإرفاء اضتيوية كاضت ي

ال غم من الع اقيل اليت كاجهت تطور الصحافة اظتكتوبة كقتئذ على الصػعيد السياسػي، كمشػاكل النشػ  
 كالتوزيع إال أف الساحة اإلعالمية، أصبحت تعج العناكين الصحفية مبختلف اجتاىاهتا كلغاهتا.

ـ عصػػػ   1988بيػػػة إىل أحػػػداث أكتػػػوب  : قػػػد ـتطػػػي إذا أرجعنػػػا الصػػػحافة اضتز الصـــحافة الحزبيـــة -
التعدديػػػة اضتزبيػػػة كلكػػػن اضتقيقػػػة أف الصػػػحافة اضتزبيػػػة كػػػاف ظهورىػػػا قبػػػل ىػػػذا الوقػػػت، أثنػػػاء االحػػػتالؿ 
الف نسي، حيث كانت لساف حاؿ بعػ  تيػارات اضت كػة الوطنيػة، كاسػتم ت بعػد االسػتقالؿ يف عملهػا 

مصػػػنفة رػػػمن صػػػحف الػػػ أم، ؼتتلفػػػة السياسػػػي كالنضػػػايل، يف الػػػدفاع عػػػن مػػػذىب معػػػٌن أك حػػػزب، 
                                                           

أط كحػة ، ئـرياإلعالميـة فـي المجتمـع الجزاو  الثقافيـةو  دراسة نقدية على ضوء الحقائق االجتماعية agenda settingنظرية ، يوسف دتار 1
 .148ص147ص، 2004/2005، جامعة اصتزائ ، اإلعالـك  كلية العلـو السياسية،  دكتوراه غًن منشورة
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ـ  1989بذلك على الصحف اإلخباريػة، كاصتػدي  بالػذك  اثػ  ظهػور األحػزاب السياسػية بعػد دسػتور 
 .     1على تطور ىذا النوع من الصحافة، حيث حاكؿ كل حزب إنشاء صحيفة خاصة بو أ

 (2) م1992جدول يبين عدد من الصحف الحزبية إلى غاية  01الجدول رقم: 
 

 االنتماء السياسي عنوانال
تـــــــــــــــــــــــــــــاريخ 

 الصدور
 اللغة

مكـــــــــان 
 الصدور

ــــــــــــــــــــــدل  مع
 السحب

 المطبعة

El 
khoutwa 

 اجملاىد 50000 اصتزائ  الف نسية غًن منتظمة حزب العمل االشرتاكي

 اجملاىد 50000 اصتزائ  الع بية غًن منتظمة حزب العمل االشرتاكي اطتطوة
 الوحدة 80000 ينةقسنط الع بية أسبوعية ح كة النهضة النهضة
 الشعب 100000 اصتزائ  الع بية أسبوعية اصتبهة اإلسالمية لانقاذ اظتنتقد
 الشعب 80000 اصتزائ  الع بية أسبوعية اصتبهة اإلسالمية لانقاذ العدالة
 الشعب 80000 اصتزائ  الع بية أسبوعية اصتبهة اإلسالمية لانقاذ اعتدايا
 الشعب 80000 اصتزائ   بيةالع أسبوعية ح كة زتاس النبأ

اجملاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 الشعب 80000 اصتزائ  الع بية أسبوعية جبهة التح ي  الوطين األسبوعي

 اجملاىد 300000 اصتزائ  ف نسية صباحية حكومية اجملاىد
 الشعب 80000 اصتزائ  الع بية صباحية حكومية الشعب

نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  حزب العمل االشرتاكي منرب العمل
 شه ية

 الشعب  ئ اصتزا الع بية

السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيل 
 الدنتق اطي

نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  جبهة القول االشرتاكية
 شه ية

 اجملاىد 60000 اصتزائ  الع بية

 البديل
اضت كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الدنتق اطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 اصتزائ ية
 اجملاىد 80000 اصتزائ  الع بية نصفق شه ية

 البديل
اضت كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الدنتق اطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 اصتزائ ية
نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 اجملاىد 80000 اصتزائ  الف نسية شه ية

                                                           
  . 160-152ص ص أ، م جع سابق، يوسف دتار 1
  .163-161ص صأ، اظت جع نفسو 2
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 اظتنرب
صتمعيػػػػة الشػػػػعبية للوحػػػػدة ا

 كالعمل
نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 شه ية
 اجملاىد 50000 اصتزائ  الع بية

 التقدـ
اضتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزب االشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتاكي 

 الدنتق اطي
نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 اجملاىد  اصتزائ  الع بية شه ية

صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت 
 الشعب

نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  حزب الطليعة االشرتاكية
 شه ية

 اجملاىد 30000 اصتزائ  الع بية

صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت 
 الشعب

نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  حزب الطليعة االشرتاكية
 شه ية

 اجملاىد 40000 اصتزائ  ف نسية

 التجمع
التجمػػػع مػػػن أجػػػل الثقافػػػة 

 كالدنتق اطية
 اجملاىد 50000 اصتزائ  الع بية شه ية

 اجملاىد  اصتزائ  الع بية شه ية ح كة األـ منرب األـ
 اجملاىد  اصتزائ  الع بية شه ية احتاد القول الدنتق اطية الوحدة

 اظتستقبل
التجمػػػع مػػػن أجػػػل الثقافػػػة 

 كالدنتق اطية
نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 اجملاىد 70000 اصتزائ  الف نسية شه ية

نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  اصتبهة اإلسالمية لانقاذ الف قاف
 شه ية

 enap 50000 اصتزائ  الف نسية

Libre 
algerie 

  100000 اصتزائ  ف نسية أسبوعية جبهة القول االشرتاكية

 التقدـ
اضتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزب االشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتاكي 

 الدنتق اطي
نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  

   اصتزائ  ف نسية شه ية

aussal 
التجمػػػع مػػػن أجػػػل الثقافػػػة 

  50000 اصتزائ  االمازيغية شه ية كالدنتق اطية

   اصتزائ  ع بية شه ية احتاد القول الدنتق اطية االحتاد
  10000 اصتزائ  ف نسية شه ية m.d.r.a التجديد

  40000 اصتزائ  الف نسية شه ية جبهة التح ي  الوطين إف يقيا ريارة
 enap 40000 اصتزائ  امازيغية شه ية قول االشرتاكيةجبهة ال أماينت

 60000 اصتزائ  الف نسية أسبوعية جبهة التح ي  الوطين الثورة اإلف يقية
الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة 

 اإلف يقية
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 اإلذاعة في الجزائر  3-2
 البث اإلذاعي في الفترة االستعمارية  3-2-1     

إال يف كقػػت متػػأخ  مػػػع ، اإلذاعػػة اظتسػػموعة مل تعػػ ؼ اصتزائػػ  ،علػػى غػػ ار دكؿ الػػوطن العػػ يب األخػػ ل
دخػػػوؿ االسػػػتعمار االسػػػتيطاين إىل ارض الػػػوطن، ككػػػاد تتفػػػق كػػػل اظت اجػػػع الػػػيت اىتمػػػت   كػػػة كسػػػائل 

قػػػد مػػػ ت بػػػنفس ، علػػػى أف اإلذاعػػػة كوسػػػيلة إعالميػػػة اتصػػػالية مسػػػموعة، اإلعػػػالـ كاالتصػػػاؿ يف اصتزائػػػ 
إفتػػا كػػػاف ، ك لتػػػ  اصتزائػػ يٌن بسػػبق اسػػػتخداـ اإلذاعػػةاظت احػػل الػػيت مػػ ت هبػػػا الصػػحافة اظتكتوبػػة، إذ مل 

ظهورىا أكؿ م ة على يد ف نسية يف أكاخ  عش ينيات الق ف العش ين، مثلها مثل الصحافة اظتكتوبة اليت 
حيػػػث ه دمػػػج اإلذاعػػػة ، كملكيػػػة ف نسػػػية إىل غايػػػة اضتػػػ ب العاظتيػػػة الثانيػػػة ،كبإشػػػ اؼ ،بػػػدأت بسػػػيط ة

 1) .أية اصتزائ ية يف اإلذاعة الف نس
أ  بنجاح احد اظتعم ين يف إقامة ػتطة إرساؿ على اظتوجة  1925كانت بداية ظهور اإلذاعة يف سنة 

، ـ 1928  كاط عػػػاـ أ600  كاط، مث تطػػػورت لتصػػػل إىل أ100الػػػيت مل تتعػػػدل قوهتػػػا أ ،اظتتوسػػػطة
ػتطتػٌن كتوصل اظتسػتعم  إىل اسػتحداث ،  كيلو كاط 12ـ كانت أك ػتطة بقوة أ 1929كيف عاـ أ

كالثالثة كانػت ،   كاط لغتها الع بية250كالثانية أ،  كاط لغتها الف نسية 600يف قسنطينة قوة األكىل أ
ـ  العػػػػاـ الػػػػذم ه فيػػػػو إنشػػػػاء أسػػػػتوديو إلنتػػػػاج 1943إىل غايػػػػة أ ، 2 كاط أ 600يف كىػػػػ اف بقػػػػوة أ

بعػػػػػػة سػػػػػػنوات تػػػػػػاله إنشػػػػػػاء   أر 04كاللغػػػػػػة العاميػػػػػػة اظتتداكلػػػػػػة، بعػػػػػػد أ ،الػػػػػػربامج الناطقػػػػػػة باللغػػػػػػة الع بيػػػػػػة
، اقتصػػ ت قســنطينة، وىــران، بجايــةيف اظتنػػاطق اضتيويػػة الػػيت اسػػتوطنتها ف نسػػا ، اسػػتوديوىات ف نسػػية

  3كاظتس ح أ، كاظتوسيقى، على بث نش ات األخبار، كال كبورتاجات
رسػاؿ بتزكيػد م كػز اإل ،ـ  شهدت اإلذاعة قفزة نوعيػة 1951ـ إىل 1948أما يف الفرتة اظتمتدة بٌن أ

ـ  زكدت كىػػػ اف مبحطتػػػٌن لارسػػػاؿ علػػػى اظتوجػػػػة  1952بسػػػتة ػتطػػػات، كيف أ، الػػػذم مقػػػ ه اصتزائػػػ 
  كيلػػػو كاط سػػػنة 20 كيلػػػو كاط مث ارتفعػػػت قػػػوة اإلرسػػػاؿ يف مدينػػػة كىػػػ اف إىل أ 2بقػػػوة أ، اظتتوسػػػطة

 القتناعهػا بػدكر اإلذاعػة، كبػذلك ،ـ ،كل ىذه اظتساعي كانت مبػادرة مػن ف نسػا 1954ـ ك1953أ
  4أ تأخذ اإلذاعة مسارىا ؿتو التطور إىل غاية االستقالؿ

                                                           
 .108ص، 1984، اصتزائ ، ديواف اظتطبوعات اصتامعية، دط،،  التلفزة في الجزائرو  تطور اإلذاعة، زىًن احدادف 1
 .107صاظت جع نفسو،  2
 .44ص، اظت جع نفسو، قدة زتزة 3
 ..96ص، م جع سابق، عم كف مفتاح 4
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 (م1988-1962البث اإلذاعي بعد االستقالل ) 3-2-2     
كىػػو مػػا دفعهػػا لتعيػػٌن  ،أف اصتزائػػ  اظتسػػتقلة كانػػت كاعيػػة بالػػدكر اإلذاعػػي زىيــر إحــدادنيػػذك  الػػدكتور 

تشكيل اضتكومة كاف ذلك يف شه  يف انتظار ، شخصية جزائ ية توكل لو مهمة اإلش اؼ على اإلذاعة
مث عينػت مػػدي ا مكلفػػا  بالسػػمعي البصػػ مث بيػد أف اسػػتقالؿ اصتزائػػ  كػػاف متزامنػػا مػػع ـ،  1962أكت 

 كانتقل ىذه التقنية إىل باقي الدكؿ الع بية. ، كالتلفزيوف يف الدكؿ الغ بية ،انتشار اإلذاعة
انػو بقػػي ػتتكػ ا مػػن قبػل سػػلطة القػ ار كمػػا  علػػى الػ غم مػػن، مث تطػور اإلعػػالـ اظتسػموع بعػػد االسػتقالؿ

تك يسػا للنظػاـ االشػرتاكي، كتطػورت اإلذاعػة يف ظػل الواقػع اصتزائػ م الػذم  ،أسلفنا اإلشارة إليو سػابقا
   1أ دتيزه األمية كاصتهل

 أف اصتزائػػػػػػػ   زىيـــــــر إحـــــــدادنكيف معػػػػػػ ض اضتػػػػػػػديث عػػػػػػػن توسػػػػػػػيع شػػػػػػبكة ال اديػػػػػػػو كالتلفزيػػػػػػػوف يػػػػػػػذك  
تبثػاف ب اغتهمػػا ، كالثانيػة قػ ب كىػػ اف، األكىل بعػٌن البيضػػاء ،ـ 1966سػنة أ أنشػأت ػتطتػاف لارسػػاؿ
ـ  أنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأت ػتطػػة علػػى اظتوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطويػػػػػػػػػػػػػػػػػػلة، كػتطػػة  1970كيف عػػاـ أ، علػػى اظتوجػػة اظتتوسػػطة

صتنػػوب اصتزائػػػ م مػػػن البػػػث اإلذاعػػػي حيػػػث ه كمل حتػػػـ  الدكلػػػة اصتزائ يػػػة ا،  2أ أخػػ ل أقػػػول يف بوشػػػاكم
لضػػماف تغطيػػة اظتنػػاطق ،  كيلػػو كاط علػػى اظتوجػػة اظتتوسػػطة يف بشػػار 300كرػػع ػتطػػة إرسػػاؿ بقػػوة أ

   3أ  كيلو كاط. 1500ـ  مث اؾتاز ػتطة يف كرقلة بقوة أ1972الصح اكية هبذه التقنية  سنة أ
 جزائ ية.كل ىذه اصتهود مكنت اإلذاعة من الوصوؿ إىل كل أذف 

حيػػث دتكنػػت اإلذاعػػة ، ـ سػػنة حتقيػػق حلػػم اصتزائػػ يٌن يف البػػث اإلذاعػػي اظتسػػتم 1975كتعتػػرب سػػنة أ
 ساعة. 24ساعة على  24اصتزائ ية من البث 

 م1988البث اإلذاعي بعد أحداث أكتوبر  3-2-3     
ار حيػػث متضػػع كفقػػا ظتػػا سػػبق يتضػػع أف النظػػاـ اإلعالمػػي دتيػػز عقػػب االسػػتقالؿ باحملدكديػػة، كاالحتكػػ

كمل تتغػًن كرػعية النظػاـ  ،إرػافة إىل الضػ يبة اصتزافيػة الػيت كانػت علػى أجهػزة االسػتقباؿ، لتمويل الدكلة
ـ  الػػػػيت اتسػػػػمت بتعػػػػديالت دسػػػػتورية مشلػػػػت ؼتتلػػػػف 1989كاإلذاعػػػػي إال  لػػػػوؿ سػػػػنة أ ،اإلعالمػػػػي
ـ ، الػػػذم فصػػػل يف  1990السػػػيما اجملػػػاؿ اإلعالمػػػي الػػػذم تضػػػمنو قػػػانوف اإلعػػػالـ لسػػػنة أ ،اظتيػػػادين

                                                           
 .107ص106ص، م جع سابق، التلفزة في الجزائرو  تطور اإلذاعة، زىًن احدادف 1
 .107ص، نفسوم جع ، االتصالو  مدخل لعلوم اإلعالم، زىًن احدادف 2
 .111ص، نفسوم جع ، التلفزة في الجزائرو  تطور اإلذاعة، زىًن احدادف 3
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كالواجبات، كاصتدي  بالذك  أف ىذه اظت حلة بالضب  ع فػت ظهػور اإلذاعػات احملليػة يف اصتزائػ  ، اضتقوؽ
حددت مهامها ، اليت ـ ، ىذا االؾتاز الذم سبقو تأسيس مدي ية تنمية اإلذاعات احمللية1991سنة أ

 . 1أـ  1993بتمرب من عاـ أكذلك يف س ،يف تسيًن ىذه احملطات اإلذاعية، كتوجيو ب اغتها
كاإلذاعػة ، القرآن الكريممث تطورت االذاعة يف اصتزائ  لتصل إىل إنشاء إذاعات متخصصة كػػػ: إذاعة  

، ، كأخػػػػًنا إىل اإلذاعػػػػات اصتهويػػػػة أاإلقليميػػػػة  الػػػػيت سػػػػاقتت مسػػػػاقتة كبػػػػًنة يف نقػػػػل األخبػػػػارالثقافيــــة
  ػتطات جهوية أخ ل ليصل 08فز على تدشٌن أكىو ما ح، كالتوعية يف ؼتتلف اجملاالت، كالتثقيف

  2أ  ػتطة جهوية.21ـ  إىل أ1998اجملموع عاـ أ
 التلفزيون في الجزائر  3-3

 التلفزيون في الفترة االستعمارية 3-3-1      
بتأسػيس احملطػة التلفزيونيػة بػاصتزائ  ، مل يع ؼ اجملتمع اصتزائ م البػث التلفزيػوين إال منتصػف اطتمسػينات

اقتناعػػا منػػو أف التلفزيػػوف كسػػيلتو  ،  مػػن طػػ ؼ اظتسػػتعم  الف نسػػي1956ديسػػمرب أ 24مة يف العاصػػ
، لتكوين كإعادة تكوين صورتو الذىنية أماـ ال أم العاـ العػاظتي، بتصػور الشػعب اصتزائػ م تصػوي ا مزيفػا

ككل ما ، اكالالحضارة، كيف اظتقابل يع ض ب امج إلؾتازات ف نس ،كمشوشا لتمل يف طياتو طابع العنف
أكؿ بػث ، لتدث فيهػا يف شػأ اجملػاالت، كاضتقيقػة أف ىػذا البػث التلفزيػوين الف نسػي علػى أرض اصتزائػ 
  كلػػم 20عتػػذه الوسػػيلة اإلعالميػػة اصتماىًنيػػة يف الػػوطن العػػ يب، علػػى الػػ غم مػػن ػتدكديتػػو اظتقػػدرة ب أ

 ، كتػذك  إحػدل اإلحصػائيات على اصتزائ  العاصمة، كىػو مػا يعػين اقتصػاره علػى اصتزائػ  العاصػمة فقػ
  نتلكػػوف جهػػاز تلفزيػػوف، ىػػذه النسػػبة الػػيت تسػػاكت مػػع العػػ اؽث 1000جزائػػ يٌن مػػن أصػػل أ 05أف 

بيػػد انػػػو بػػػدأ البػػػث التلفزيػػػوين متزامنػػػا مػػػع اصتزائػػػ ، كال دتثػػػل شػػػيئا بالنسػػػبة لاحصػػػائيات األم يكيػػػة الػػػيت 
جهػاز لكػل  218يت كصػلت إىل مواطن أم يكػي، ككنػدا الػ 1000جهاز لكل  297كصلت إىل أف 

جهػػػػػػػػػاز لكػػػػػػػػػل  41ك ،ب يطػػػػػػػػػاين 1000جهػػػػػػػػػاز لكػػػػػػػػػل  211كب يطانيػػػػػػػػػا  ،ألػػػػػػػػػف كنػػػػػػػػػدم، كف نسػػػػػػػػػا
 . 3أ لكل ألف شخص أك بيت أظتاين 33ك، ف نسي1000

 
                                                           

 .107ص، م جع سابق، عم كف مفتاح 1
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 التلفزيون بعد االستقالل  3-3-2      
ال اديو أف السياسػػػة اصتزائ يػػػة لاعػػػالـ كاالتصػػػاؿ قػػػد اىتمػػػت أكثػػػ  بػػػ، زىيـــر إحـــدادنيشػػػًن الػػػدكتور 

بينمػا ينعتهػا  ،كيوصف جهود الدكلة اصتزائ يػة اظتسػتقلة يف ميػداف الصػحافة اظتكتوبػة بػاظتبعث ة، كالتلفزيوف
: رػ كرة أولهمـايف ميداف السمعي البص م باصتهود اظتتواصلة، مث يذك  سببٌن كانا كراء ىػذه اظتبػادرات 

كالتطوي يػػػة، ففػػػي اضتػػػٌن الػػػذم  ،لتحديثيػػػةكإتباعهػػػا يف سياسػػػتها ا، كتقليػػػدىا، مواكبػػػة الػػػدكؿ األكركبيػػػة
خ جػػػػت فيػػػػو اصتزائػػػػ  بعػػػػد االسػػػػتقالؿ بقاعػػػػدة مهمشػػػػة  لاعػػػػالـ كاالتصػػػػاؿ، ف رػػػػت عليهػػػػا القيػػػػاـ 
بإصػػالحات مػػن نقطػػة البدايػػة الػػيت اعتربناىػػا الصػػحافة اظتكتوبػػة كانػػت الػػدكؿ األكركبيػػة تعػػيش ازدىػػارا 

 ملحوظا يف ميداف السمعي البص م.
كالثقافيػػة الػػػيت جناىػػػا اجملتمػػػع اصتزائػػػ م مػػػن االسػػػتدمار الف نسػػػي، الػػػيت   ،االجتماعيػػػة: الظػػػ كؼ ثانيهمـــا

كمػا أسػلفنا ،كالتلفزيوف ،كانت أىم مظاى ىػا: تفشػي األميػة، إرػافة إىل احتكػار سػلطة القػ ار لل اديػو
كت كػػز علػػى السػػمعي البصػػ م بعػػد االسػػتقالؿ علػػى حسػػاب ، الػػذك ، السػػبب الػػذم جعػػل الدكلػػة هتػػتم

  1أكجتميدىا م ة ثانية ، اليت ع فت تذبذبا بٌن اضت ية م ة، ة اظتكتوبةالصحاف
 م 1986مظاىر اىتمام الدولة الجزائرية بالتلفزيون قبل  3-3-3      

كػػاف التلفزيػػوف اصتزائػػ م مػػ تب  باإلذاعػػة كه الفصػػل بينهمػػا يف شػػه  جويليػػة مػػن ذات العػػاـ قبػػل ىػػذا 
ه، رغػػػػم قلػػػػة اظتيزانيػػػػة اظتخصصػػػػة عتػػػػذا القطػػػػاع كذلػػػػك بتوسػػػػيع التػػػػاريخ كثفػػػػت اصتزائػػػػ  جهودىػػػػا لتطػػػػوي  

الشػػبكات، كدعػػم أسػػعار االقتنػػاء، كاالجتػػاه ؿتػػو تصػػنيع ىػػذا اصتهػػاز قادتػػو الشػػ كة الوطنيػػة للصػػناعات 
 . 2أااللكرتكنية 

كت كيزىػػا علػػى قاعػػدة السػػمعي البصػػ م مػػن خػػالؿ ثالثػػة ، لقػػد تبلػػور اىتمػػاـ الدكلػػة اصتزائ يػػة اظتسػػتقلة
 نقاط:

 :اإلعــــانــات الحـكـــوميـــــة
ـ  1966كاإلعالمػػػي منػػػذ سػػػنة أ، لقػػػد نظػػػ ت الدكلػػػة اصتزائ يػػػة اظتسػػػتقلة بعػػػٌن ال رػػػا للجانػػػب الثقػػػايف
منهػػا لفائػػدة ال اديػػو  %50إال أف  ،كيتضػػع ذلػػك مػػن خػػالؿ تضػػاعف اظتيزانيػػة اظتخصصػػة عتػػذا القطػػاع

سػػػنة  % 70كمػػػ ة ؿتػػػو النقصػػػاف  لتصػػػل إىل ، دةكالتلفزيػػػوف، مث تذبػػػذبت  ىػػػذه النسػػػبة مػػػ ة ؿتػػػو الزيػػػا
                                                           

 .106، ص، االتصالو  مدخل لعلوم اإلعالم، زىًن احدادف 1
 .103ص، م جع سابق، ػتمد شطاح 2
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سػػػنة % 79  مث ارتفعػػػت مػػػن جديػػػد لتصػػػل إىل 1975يف سػػػنة أ %67 ، كتػػػنخف  إىل 1974أ
كلعػػػػل السػػػػبب كارػػػػعث ذلػػػػك أف  ، سػػػػتة عشػػػػ ة  مليػػػػار سػػػػنتيم تق بػػػػا16أم مػػػػا يعػػػػادؿ أ،  1978أ

كالتلفزيػػوف ىػػذا مػػا ، ذاعػةالصػحافة اظتكتوبػػة كػػاف عتػا مػػدخوؿ مباشػػ  يف حػػٌن مل يتػاح ىػػذا اظتػػدخوؿ لا
 كالثقافة. ،جعل الدكلة هتتم هبا كدتنحها حصة األسد من اظتيزانية اظتخصصة لاعالـ كاالتصاؿ

 : توسيع الشبكات         
كإف سػػارت  طػػى ، مل يتعػػد بثػػو اصتزائػػ  العاصػػمة، لكػػن اصتزائػػ  ،إف الظهػػور األكؿ للتلفزيػػوف اصتزائػػ م

ـ  بػػػػػ ز اىتمامهػػػػػا 1968كيف عػػػػػاـ أ، لتطػػػػػوي  اىتمػػػػػت بػػػػػال اديو أكالكا، متثاقلػػػػػة يف عمليػػػػػة اإلصػػػػػالح
عنػػدما أنشػػػأت دار اإلذاعػػة كالتلفزيػػػوف بقسػػػنطينة، ، بػػالتلفزيوف كوسػػػيلة لاعػػالـ كاالتصػػػاؿ اصتمػػػاىًنم

 ،ـ  دتكػن سػكاف الشػماؿ اصتزائػ م مػن مشػاىدة التلفزيػوف1970فغطى البث ىذه الناحية كيف سنة أ
ـ  سػػػوؽ أىػػػ اس كاظتديػػػة كيف سػػػنة 1972ىل ربػػػوع الػػػوطن فوصػػػل إىل سػػػنة أمث ينتشػػػ  البػػػث تػػػدركتيا إ

ـ  كصػػػل اظتديػػػة كمشػػػ ية إىل أف قػػػدرت نسػػػبة التغطيػػػة 1975ـ  كصػػػل إىل باتنػػػة، كيف سػػػنة أ1974أ
 ـ .1978من الرتاب الوطين سنة أ% 97
 :انتشار استخدام الراديو والتلفزيون      

شػػػبكات كانتشػػػار االسػػػتعماؿ، فتوسػػػيع الشػػػبكات اطتاصػػػة يف البدايػػػة كتػػػب أف ال ـتلػػػ  بػػػٌن توسػػػيع ال
كاظتشػاىدة، أمػا انتشػار االسػتخداـ فيعػين تػوفًن كػل  ،كإتاحػة السػماع ،بالسمعي البصػ م يعػين إمكانيػة

كجعلهػػا يف متنػػاكؿ اصتميػػع، كيف ىػػذه النقطػػة بالضػػب  عملػػت ، كالظػػ كؼ الػػيت تتػػيع األجهػػزة، السػػبل
كحتديػػػػػد ذتنهػػػػػا إرػػػػػافة إىل الػػػػػدعم اضتكػػػػػومي عتػػػػػذه  ،زة التلفزيػػػػػوفالدكلػػػػػة اصتزائ يػػػػػة علػػػػػى اسػػػػػتًناد أجهػػػػػ

 . 1أاألسعار
ـ  أكػػػػػػػػػدت إحصػػػػػػػػػائيات كجػػػػػػػػػود 1968كقػػػػػػػػد كانػػػػػػػػػت سياسػػػػػػػػػة ناجحػػػػػػػػة يف كقتهػػػػػػػػػا ففػػػػػػػػػي سػػػػػػػػنة أ 
  02ـ  إىل أ1970  جهػػاز للتلفزيػػوف، لًنتفػػع سػػنة أ70.000  جهػػاز لل اديػػو كأ1300.000أ

   جزائ م.1000  جهاز لكل أ200عادؿ أ  جهاز تلفزيوف، مبا ي200.000مليونٌن راديو كأ
ـ  بػػػذلت اصتزائػػػ  جهػػػودا معتػػػربة لتصػػػنيع ىػػػذه األجهػػػزة، كمهمػػػا يكػػػن فػػػاف اصتهػػػود 1972بعػػػد سػػػنة أ

 . 2أكالفعالة من الناحية التقنية  ،اظتبذكلة جعلت من ىذه الوسيلة األداة القوية

                                                           
  .108-106ص صأ، م جع سابق، الاالتصو  مدخل لعلوم اإلعالم، زىًن احدادف 1
 .108صاظت جع نفسو،  2
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 م1985مظاىر اىتمام الدول الجزائرية بالتلفزيون بعد  3-3-4      
تأسست اظتؤسسة العمومية للتلفزيوف، ذات الطابع الصناعي، كالشخصػية اظتعنويػة، كاالسػتقالؿ اظتػايل، حتػت 

 كصاية كزارة االتصاؿ كالثقافة، مق ىا اصتزائ ، كتبث ب اغتها يف كامل ت اب الوطن.
 ية، كالرتفيو كغًنىا حػػددت مػػهػػػاـ ىػػػذه الػػشػػ كة يف البث، كالرتبية كاإلعالـ، كاظتساقتة يف التسل

 .  1أ من الوظائف اليت تليب حاجة اجملتمع
ـ بصػػػماتو علػػػى اظتؤسسػػػة العموميػػػة 1989ـ حيػػػث كػػػاف لدسػػػتور 1991كقػػػد جػػػاءت إصالحػػػػػػػات عػػػػػػاـ 

للتلفزيوف، أقتها حتوعتا إىل مؤسسة عمومية ذات طابع جتارم مبوجػب م سػـو صػادر يف قػانوف اإلعػالـ لسػنة 
علػػى ح يػػة التعبػػًن، كالشػػفافية كاالسػػتقاللية كاحػػرتاـ توصػػيات اجمللػػس األعلػػى لاعػػالـ  ـ ، كالتأكيػػد1990أ
 . 2أ

كمػػػا حػػػددت مهامهػػػا يف تغطيػػػة نشػػػاطات اضتكومػػػة كاضتمػػػالت االنتخابيػػػة، كنقػػػل مشػػػاركات الربظتػػػاف ككػػػذا 
 . 3أ تغطية كافة األنشطة اليت تقـو هبا األحزاب السياسية  اصتمعيات اظتدنية

 البث الفضائي في الجزائر 3-3-5      
لضماف كصوؿ ب اغتها لشماؿ إف يقيا  أوتلسات دخلت التلفزة اصتزائ ية غتاؿ التغطية بواسطة القم  الصناعي

ـ ، عػػن ط يػػق اعتوائيػػات اظتقعػػ ة، كيف أكتػػوب  مػػن نفػػس العػػاـ ُأرػػيفْت القنػػاة 1994كجنػػوب أكركبػػا عػػاـ أ
وات قليلػة شػهدت اصتزائػ  مػيالد القنػاة الثالثػة، عػرب القمػ   ، كبعػد سػنcanal algerieالفضػائية الثانيػة أ

، ه استخداـ ىذه القنوات يف رسم صورة حسػنة للجزائػ  كاصتزائػ يٌن يف اطتػارج، كربطػت عربساتالصناعي 
 . 4أاصتالية اظتغتػػػ بة بالوطن األـ أاصتزائػػػػػػ  ، كما اُستعملت يف اجملاؿ اإلعالمي، كالتثقيفي كالرتبوم ...اخل 

 خالصة الفصل 
بعػػػػد عػػػػ ض ىػػػػذا الفصػػػػل يتضػػػػع اف اجملتمػػػػع اصتزائػػػػ م مل يعػػػػ ؼ كسػػػػائل االتصػػػػاؿ اصتمػػػػاىًنم اال يف الفػػػػرتة 
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 تمهيد 
ى كػل شػيء التغًن بشكل عاـ شتة كونية كاحد اس ار ىذا الكوف كاهلل سبحانو ك تعاىل كتػب علػ

التغًن، فالتغًن عنص  مالـز لألف اد ك اجملتمعات ك ىػو علػى اكجػو كثػ ة فمنػو االجتمػاعي ك منػو الثقػايف 
اظتعنوم ك الطويل ك اظتتوس  ك غًنىا  ، كيف ىذا الفصل سوؼ ن كز على التغًن الثقػايف مػن خػالؿ مػا  

ذم ال نتكػػن فصػػلو عنػػو التغػػًن كتػب فيػػو نظ يػػا مػػن خػػالؿ عػ ض ماىيػػة الثقافػػة ك التغػػًن االجتمػػاعي الػ
 .  الثقايف 

 ماىية الثقافة  -1
 خصائص الثقافة 1-1

 تتميز الثقافة اإلنسانية مبجموعة من اطتصائص نتكن إرتاعتا يف ما يلي:
كالعػػػػػػكس ، ارتبػػػاط الثقافػػػة بػػػاجملتمع: فػػػال نتكػػػن بػػػأم حػػػاؿ مػػػن األحػػػواؿ تصػػػور غتتمػػػع دكف ثقافػػػة -

 دكف غتتمع . صحيع أال نتكن تصور ثقافة من
كالتفاعػل االجتمػاعي داخػػل ، الثقافػة مكتسػبة كليسػػت فط يػة: مػن خػػالؿ عمليػة التنشػئة االجتماعيػػة-

 اجملموعات البش ية. 
كاطتػػػربات ، تػػػ اكم مػػػن خػػػالؿ اطتػػػربات السابقػػػػػػػة، الثقافػػة زخػػػم ت اكمػػػي: ىػػػذا يعػػػين أ ػػػػػػػا كػػػل م كػػب -

 اصتديدة.
 كانتقاليػة مػن جيػل، عنػد حػد رتاعػة معينػة أك جيػل بػل متح كػة الثقافة دينامكية: أم أ ا ال تقػف -

 إىل آخ  عن ط يق عملية التوارث.
كالتقاليػػد مػػثال متوارثػػة بصػػورة ، الثقافػػة تكتسػػي صػػفة الضػػب : عػػن ط يػػق التنمػػي  النسػػيب فالعػػادات -

 كاالندماج معها.، كتف ض على األف اد التكيف، فتطية
كإفتػا ختضػػع للتغػًن كلمػػا كانػت الظػػ كؼ مواتيػة، كعوامػػل ، يسػت ثابتػػةالثقافػة تتميػػز باظت كنػة:  فهػػي ل -

التغػػػًن متاحػػػة، فثقافػػػة اجملتمػػػع يف فػػػرتة اضتػػػ ب ختتلػػػف عػػػن ثقافتػػػو بعػػػد أبعػػػد االسػػػتقالؿ  كثقافػػػة القػػػ ف 
 كقس على ذلك.، اظتاري ختتلف عن ثقافة ق ننا ىذا

كىػػو يسػػعى لتطويػػع الطبيعػػة  ،الثقافػػة مشػػبعة للحاجػػات: منػػذ كجػػود اإلنسػػاف علػػى كجػػو األرض  -
 كػتاكلة التكيف، كالوصوؿ إىل إشباع حاجياتو اظتختلفة أكلية كانت أـ ثانوية.

 كالتغيًن اليت ارتبطت باضتاجة الف دية كاجملتمعة.  ، من ىنا كانت ر كرة التطوي  
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      1أ .تتميز الثقافة بالرتاب  بٌن عناص ىا اظتادية كاظتعنوية: فهي كل م كب ي ف  التجزئة -
 يف كتاهبا التغًن االجتماعي كالثقايف أف الثقافة تتميز بكو ا: دالل ملحس استيتية تضيف الدكتورة

رمنية أك معلنة أكارحة : فهي رػمنية الف بعػ  دالالهتػا ال تفهػم إال مػن خػالؿ السػياؽ الػذم  -
عة، كما ينطوم حتتها إما تأيت فيو، فهي مستخفية يف تلك اصتوانب اليت تشمل عامل ال كح، كعامل الطبي

 علنية فتظه  من خالؿ سلوكيات األف اد كتص فاهتم، كيف األمور اظتادية كاالخرتاعات اظتختلفة.
الثقافػػػة متنوعػػػة اظتضػػػموف: فقػػػد ختتلػػػف يف مضػػػمو ا لتصػػػل يف بعػػػ  األحيػػػاف إىل درجػػػة التنػػػاق   -

 ج نتة يعاقب عليها القانوف. فمثال بع  اجملتمعات تسمع بتعدد الزكجات بينما يعتربىا غتتمع آخ 
الثقافػػة مشػػرتكة بػػٌن أفػػ اد اجملتمػػع: أم ال نتكػػن أف ينفػػ د هبػػا شػػخص بذاتػػو، حػػأ اظتخرتعػػات إذا مل  -

تستعمل فإ ػا ال دتثػل عنصػ  مػن عناصػ  الثقافػة، ألف عناصػػػػ  الثقافػة تتميػز بالعموميػة كبػذلك تسػمى 
   2أ العموميات الثقافية.

 مكونات الثقافة 1-2
 اليت ال نتكننا فصلها عن بعضهػػػػػا البع  يف: ، نتكن أف ؿتدد مكونات الثقافة  
كأسػػػػػػػػػػػػػػاليب ، ككسػػػػائل، كمعػػػػدات، مػػػػن أدكات، : يتمثػػػػل يف كػػػػل مػػػػا ىػػػػو ملمػػػػوسالمكــــون المــــادي 

 مستخدمة يف تطويع البيئة.
الػػػيت تشػػػكل يف  ،كاللغػػػة، كالقػػػيم، كاألعػػػ اؼ، كاألخػػػالؽ، : لتػػػوم كػػػل مػػػن العقيػػػدةالمكـــون المعنـــوي
  3أ كم جعيتها.، جوى ىا لب الثقافة

 عالقة الثقافة بالمفاىيم األخرا 1-3
 الثقافة والعلم 1-3-1
، كاظتتنوعػػػػة، كالتكامػػػػل، فػػػػالعلم رتلػػػػة مػػػن اظتعػػػػػػػػػػارؼ اظتمنهجػػػػة، تقػػػـو العالقػػػػة بينهمػػػػا علػػػػى التشػػػابو   

 كالثقافة كذلك.، كاظتكتسبة اليت يتحصل عليها اظتتعلم أك الباحث
يف حػػٌن يكتفػػي العلػػم بالتخصػػص فمػػن ، كالشػػموؿ، مػػا مػػن ناحيػػة االخػػتالؼ فتتميػػز الثقافػػة بػػالتنوعأ

كالثقافػة ، كمػن أخػذ شػيئا مػن كػل شػيء فقػد أصػبع مثقفػا، أخذ كل شيء من شػيء فقػد أصػبع عاظتػا
                                                           

  .74ص73ص، 1988، القاى ة، الفك  الع يبدار ، دط، الشخصيةك  الثقافة، سامية حسن الساعايت 1
 .235ص234ص، م جع سابق، دالؿ ملحس أستيتية 2
جامعػة ، العػدد األكؿ، من عشػ الثػا اجمللػد، غتلػة اصتامعػة اإلسػالمية، الثقافػة رؤيػة ت بويػة إسػالميةك  العوظتػة، عمػاد عبػد اهلل الشػ يفٌن، كليد أزتد مساعدة 3

 .249ص، 2010، األردف، الًنموؾ
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ؼتتلفػػػة مػػػن غتتمػػػع إىل أخػػػ  فثقافػػػة اليهػػػودم أك النصػػػ اين ختتلفػػػاف عػػػن ثقافػػػة اظتسػػػلم إذ الػػػدين مصػػػدر 
 كالثبات فمكونات اعتواء ىي نفسها يف كل زماف كمكاف.، للثقافة، أما العلم فهو يتسم باظتوروعية
  1أ كإف كاف العلم خادما للثقافة كموجها عتا.، كأخًنا يتضع أف الثقافة أمشل من العلم
)العلـم ة   الػيت ف ّقػت بػٌن العلػم كالثقافػرابليـوكلمػة أ  مالك بن نبـيكيف ىذا اظتوروع يستع ض اظتفك  

كيف رأم مفك نػػا أف العلػػم يعطػػي اظتع فػػة كاللباقػػة كاظتهػػارة كفقػػا للمسػػتول بــال ضــمير مفســدة للــروح( 
كامتالؾ القيم اإلنسػانية الػيت تبػين اضتضػارة، ، كالثقافة تعطي العلم، االجتماعي الذم يتم عليو الباحث
مػا، فاسػتقالؿ اصتزائػ  مػثال مل يكػن باظتع فػة كالعلم ال يولد الثقافػة دائ، فالثقافة يف رأيو تولد العلم دائما

الػػيت دتتػػع هبػػا النخبػػة بػػل بػػاإلدراؾ الػػذم كجػػد علػػى اظتسػػتول الشػػعيب يف كجػػو االسػػتعمار، كمنػػو ؾتػػد أف 
ــن نبــي كالعػػامل يف م اقبػػة ، ينظػػ  إىل العلػػم النظػػ ة الديكارتيػػة لعػػامل الظػػواى ، فػػالعلم مورػػوعي مالــك ب

اللػػذاف يبحثػػاف يف  باســكالك الغزالــيط ة عليهػػا، كينظػػ  للثقافػػة نظػػ ة مسػػتم ة لعػػامل األشػػياء بغيػػة السػػي
  2. أكط ؽ حتض ه، فالثقافة ختلق اإلنساف اظت اقب، ط ؽ سيط ة اإلنساف على ذاتو

 الثقافة و الحضارة 1-3-2
كالفػػػػػػين ، تتضػػػػػػمن اضتضػػػػػػارة جوانػػػػػػب اضتيػػػػػػاة اظتاديػػػػػػة الػػػػػػيت تظه ىػػػػػػا مظػػػػػػاى  ال قػػػػػػي العلمػػػػػػي كاألديب   

 أما الثقافة فتهتم باصتوانب اظتعنوم.، نتقلة من جيل إىل أخ اظت، كاالجتماعي
أما اصتانب العملي فهما م تبطػاف ببعضػهما ألف ثقافػة أم غتتمػع ، كىذا ىو الف ؽ يف اصتانب النظ م 

 .كأسلوب حياتو فالثقافة ىي اظتظه  العقلي للحضارة، كفك ه، ىي أساس حضارتو
كقد بدأ التمييز بػٌن اظتفهػومٌن عنػد اظتػؤرخٌن األظتػاف مث تطػور   3أكاضتضارة ىي اظتظه  اظتادم للثقافة،  

 :األم  لينتج رأيٌن
ي ل أف الثقافة ما ىي إال غتموع الوسػائل الػيت نتلكهػا اجملتمػع، كيسػتخدمها يف إخضػاع الرأي األول: 

، ء الفكػػػ مالطبيعػػػة، أمػػػا اضتضػػػارة يف غتمػػػوع الوسػػػائل الػػػيت يػػػؤث  هبػػػا اإلنسػػػاف يف ذاتػػػو لتحقيػػػق االرتقػػػا
 كال كحي على عكس ما ذىب إليو ال أم الثاين.، كاألخالقي

                                                           
 .11ص، 2012، مدار الوطن للنش ، 16ط، اظتدخل إىل الثقافة اإلسالمية ، آخ كفك  إب اىيم بن زتاد ال يسأ 1
 .55ص54ص، 2005، دمشق، دار الفك ، 4ط، -من أجل التغيًن –مشكالت اضتضارة ، مالك بن نيب 2
 .11صاظت جع نفسو،  3
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الذم متػص اضتضػارة مبجموعػة الوسػائل اظتسػتخدمة يف حتقيػق الغايػات اظتاديػة لانسػاف، الرأي الثاني: 
 . 1أ كيف رأيهم أف الثقافة ختتص باصتوانب ال كحية اصتماعية بوصفها ذت ة التفكًن

كاضتضارة جبملة كارحة "الثقافػة مػا نفكػ  ، بٌن الثقافة روبرت ماكيفريكي كيف ؽ عامل االجتماع األم  
كالثقافػة ، الذم ي ل أف اضتضارة عمػل مػادم ىربرت ماركيوزفيو كاضتضارة ما نستعملو"، يوافقو ال أم 

الفػػ ؽ بػػٌن اضتضػػارة كالثقافػة باعتبػػار أف الثقافػػة ليسػػت إال كسػػلة مالــك بــن نبــي عمػل فكػػ م، كيتنػػػاكؿ 
كىو يع ؼ اضتضارة على أ ا: " غتموع الش كط األخالقية كاظتادية اليت تتػيع للمجتمػع ، اضتضارة لتعلم

 تقدمي اظتساعدات الض كرية لألف اد يف كل أطوار كجوده". 
كىػي م حلػة زكاؿ العمػ اف ، فينظ  للحضارة على أ ا تفنن يف الرتؼ علػى حػد تعبػًنه ابن خلدونأما  

كثقافتهػا الػيت تبػدأ مب حلػة ، ساد، كيع فهػػػػػػػا على أ ا "أعلى م احل تطور الدكلةخ كجو إىل الف، ك ك ايتو
    2أالبداكة".
عن بع  اظت اجع أف معىن اضتضارة أكسع من معىن الثقافة الف الثقافة  عبد الرافع حمد األمينكينقل 

اضتضػارة ىنػا مػن معػىن  ال تنشأ إال بعد االستق ار الذم يكوف يف سػكىن اظتػدف كاألمصػار كيقػ ب معػىن
التمدف، إذف الثقافة تنشأ بعد تكوين اضتضػارة كأحيانػا يكػوف معػىن اضتضػارة مطابقػا ظتعػىن الثقافػة، ألف 

.   3أ بينهما عالقة تالـز
 الثقافة والمدنية  1-3-3

كالػػػػدخوؿ يف حالػػػػة اضتضػػػػارة، كالتخلػػػػق ، كاطتػػػػ كج مػػػػن حالػػػػة البػػػػداكة، اذا كانػػػػت اظتدنيػػػػة تعػػػػين التمػػػػدف
ك رتيػػع األشػػكاؿ اظتاديػػة احملسوسػػة اظتسػػتخدمة يف شػػؤكف اضتيػػاة، فهػػي دتثػػل التطبيػػق ، دينػػةبػػأخالؽ اظت

كيعتربك ما شػيئا ، اظتادم للثقافة أم الوجو اظتادم عتا، كىنا متل  البع  بٌن مفهومي اظتدنية كاضتضارة
تبطػة بفكػ  أمػػة كليسػػت م  ، كالصػحيع أ مػا ؼتتلفػػاف ذلػك أف اظتدنيػة منبثقػػة عػن قػوانٌن العلػـو، كاحػدا
ككجهة نظ ىا، كذلك اظتدنية دتثل كسائل األمم يف حتقيػق  كأما اضتضارة فهي م تبطة بفك  األمة، معينة

، كمػػػػن ىنػػػػا نسػػػػتنتج أف اضتضػػػػارة تػػػػتحكم يف اظتدنيػػػػة، غاياهتػػػػا، يف حػػػػٌن اضتضػػػػارة غايػػػػة يف حػػػػد ذاهتػػػػا

                                                           
  .141ص140ص ، اظتمكنك  عوظتة الثقافة أاظتستحيل، نور الدين زماـ 1
 .63ص62ص، م جع سابق، ػتمد حافو دياب 2
 .218ص، 2004، جامعة اف يقيا العاظتية، 07العدد، غتلة دراسات دعوية، اث  العوظتة على الثقافة اإلسالمية، عبد ال افع زتد األمٌن 3
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رة أف توجههػػػا ؿتػػػو اطتػػػًن أك كنتكػػػن للحضػػػا، كتوجههػػػا فالطاقػػػة الذريػػػة مدنيػػػة اكتشػػػفها العقػػػل البشػػػ م
 الش .

كأخًنا اظتدنية تقبل االنتقاؿ من أمة إىل أخ ل يف حػٌن ال تقبػل اضتضػارة بػذلك كال كتػوز اسػرتدادىا أك 
   1أ نقلها.
 عناصر الثقافة  1-4

كالوقػػػوؼ عنػػػد ، فإ ػػػا بالضػػػ كرة حتػػػوم عناصػػػ  نتكػػػن للػػػدارس حتديػػػدىا، مادامػػػت الثقافػػػة كػػػل م كػػػب
فًنكػز الػبع  علػى خصػائص ، كيف إطػار حتديػد ىػذه العناصػ  تتبػاين اآلراء، نهاخصائص كل عنص  م

الثقافػػػة ذاهتػػػا، يف حػػػٌن يػػػذىب الػػػبع  إىل حتليػػػل النسػػػق الثقػػػايف إىل أجزائػػػو حتلػػػيال مضػػػمونا، عمومػػػا 
 تتكوف الثقافة من ثالثة عناص  نتكن إرتاعتا يف:

كاألجػػػداد إىل ، اظتنتقلػػػة عػػػرب اآلبػػػاء، كالالإراديػػػة، : كدتثلػػػو غتمػػػل الصػػػفات اظتوركثػػػةالعنصـــــــر الوراثــــــــي
ظتػا يف ذلػك مػن حكمػة  -عليهما السػالـ  -األبناء، يستثىن من ىذا ال أم أبونا آدـ كعيسى ابن م مي 

 كمعجزة إعتية.
: علػػػػى عكػػػػس العنصػػػػ  األكؿ بالضػػػػب ث حيػػػػث دتثلػػػػو كػػػػل اظتكتسػػػػبات اظتعػػػػػػػػػػػػ فية العنصــــر المكتســــب
الناجتة عن تػأث  جسػم اإلنسػاف كعقلػو بػالواقع االجتمػاعي كاصتماعػة، كفػق ثالثػة ، ديةكاالجتماعية اإلرا

 عوامل ىي:
كالرتبػػة كاظتنظػػ  ، كاصتغ افيػػة الطبيعيػػة كػػػػػ: حالػػة الطقػػس، العامػػل جغػػ ايف: دتثلػػو كػػل العوامػػل البيئيػػة   -

كآراء ، النظ يػات اضتتميػة علػى ؿتػو مػا قالػت بػو، كاجملموعػات، اليت عتا تػأثًنا علػى ثقافػة الفػ د، الطبيعي
سػوؼ نقػـو باستع ارػها بشػيء مػػن  ، ىػذه النظ يػات الػػيتابػن خلػدكف يف أثػ  اعتػواء علػػى طبػائع البشػ 

 التفصيل يف مباحث الحقة.
العامػػل الغػػذائي: الػػذم يلعػػب دكرا كبػػًنا يف بنػػاء البنيػػة اصتسػػمية للفػػ د، فمػػا كػػاف اظتأكػػل كاظتشػػ ب    -

ككما يقػاؿ يف اضتكمػة ، إال كاعتدؿ اطتُلق كنضج العقل كالنت اضتواس كمالئما للمزاج، موافقا للجسم
 "العقل السليم يف اصتسم السليم".

، العامػػل االجتمػػاعي: دتثلػػػو كػػل اظتكتسػػػبات االجتماعيػػة، الػػيت بػػػدكرىا تكػػوف نسػػػقا مػػن األخػػػالؽ  -
، ط يػػػػق اطتػػػػػربةكتعلمهػػػػا عػػػػن ، كاالعتقػػػػادات الناجتػػػػػة عػػػػن تػػػػأث  اإلنسػػػػاف مبجتمعػػػػػو، كالرتبيػػػػة، كالعوائػػػػد

                                                           
 .14ص13ص، م جع سابق، صا  ذياب ىندم 1
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فمػا كػػاف اجملتمػػع سػػليما صػاضتا إال كأنػػتج الفػػ د الصػػا  كاظتثقػػف ، فاإلنسػػاف صػػورة غتتمعػػو، كاالحتكػاؾ
كيف ىػػذا الصػػػدد ال نتكننػػػا تشػػبيو اجملتمػػػع السػػػليم إال بالشػػج ة الطيبػػػة الػػػيت تػػؤيت أكلهػػػا طيبػػػا كالعكػػػس 

 و إال الشج ة اطتبيثة.صحيحا بالنسبة للمجتمع الفاسد الغًن سوم الذم ال ؾتد مبا نشبه
كلػػيس لػػو دخػػل يف ، : دتثلػػو غتمػػل الصػػفات الفط يػػة الػػيت توجػػد يف اإلنسػػاف بالطبيعػػةالعنصــر الطبيعــي

ڭ  چ . كمػػا بػػٌن ذلػػك القػػ اف الكػػ مي يف قولػػو تعػػاىل 1أ إكتادىػػا فهػػي تتكػػوف مػػع اصتنػػٌن يف رحػػم أمػػو

 ې  ې  ې   ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۇڭ  ڭ       ۇ

                                                                   من سورة ال ـك . 30اآلية  چ  ى  ى  ائ             ائ  ەئ
 فيحدد عناص  الثقافة يف:(harry Johnson)   ىاري جونسونأما 
ػػػارؼ علميػة أك بغػ  النظػ  فيمػا إذا كانػت معػػػ، : الناجتة عن تفاعل أف اد اجملتمعالعناصر المعرفية -

كمعػػػػربة عػػػػن ، كمشػػػػرتكة نسػػػػبيا، فهػػػػي تنتقػػػػل مػػػػن جيػػػػل إىل آخػػػػ ، تتصػػػػف بصػػػػفة التناقليػػػػة، اجتماعيػػػػة
كالتطػػػور إلكتػػػاد التوافػػػق بػػػٌن ، اسػػػتجابات غتتمعيػػػة ظتتطلبػػػات الواقػػػع االجتمػػػاعي الػػػيت دتيػػػل إىل التعقيػػػد

كالطػػػ ؽ اظتختلفػػػة إلعػػػداد ، كالبيئػػػة عػػػن ط يػػػق تلبيػػػة االحتياجػػػات  اجملتمعيػػػة كهندسػػػة البنػػػاء، اإلنسػػػاف
كالسػػػػػف ، لػػػػػذلك كػػػػاف البػػػػػد علػػػػػى الفػػػػػ د أف يطػػػػور ىػػػػػذه العناصػػػػػ  اظتع فيػػػػػة كفقػػػػػا ، كالزراعػػػػػة، األطعمػػػػة

 الحتياجاتو عن ط يق االختبارات العلمية كاظتخربية.
كال نتكننػػػػػػا إثباهتػػػػػػا علميػػػػػػا  ، كىػػػػػػي معػػػػػػارؼ غتتمعيػػػػػػة ال نتكننػػػػػػا إخضػػػػػػاعها للتج بػػػػػػة المعتقــــــدات: -

 وس العلمية.كاظتمارسات كالطق
كاالختيارات اليت اكتسبت معانيها ، كاظتبادئ، : كىي نسق لتمل يف طياتو األحكاـالقيم والمعايير -

كالشػػ ، احملبػػوب كاظتنبػػوذ، كتصػػنف كػػل السػػلوكيات الفػػػػػػػػػػ دية كاصتماعيػػة، ، مػػن التج بػػة، دتيػػز بػػٌن اطتػػًن
  2أ كمنها ما يتمتع بصفة الضب  كالسيط ة.، فالقيم عتا امتداد تارمتيث إذ تتمتع بصفة الثبات النسيب

                                                           
  .26ص25ص، اصتزائ ، دار الشهاب، دط، الثقافة كمآسي رجاعتا، ػتمد عبد الك مي اصتزائ م 1
، جامعة اصتزائ ، االجتماعيةك  كلية العلـو اإلنسانية،  رسالة ماجستًن غًن منشورة، ػتاكالت التغيًن الثقايف يف أفتاط إدارة اظتوارد البش ية، شاب  ػتمد ك مي 2

 .34ص33ص ص، 2008/2009
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  owens karen كـارين أونيـزك  scgwartz وسـوارتز  sagiv  سـاجيفكيتفػق 
كظيفتهػػا توجيػػو السػػلوؾ ، علػػى أف القػػيم اإلنسػػانية أىػػداؼ م غوبػػة، كأفكػػار معياريػػة تتبػػاين يف أقتيتهػػا

 الناس من أجلو. كتزكيده باظتعايًن اطتارجية، كالداخلية ؿتو ما يكافع، اإلنساين
كالسػيط ة مػن ، كالػتحكم، فػًنل أف مهمتهػا تتعػدل التفضػيل إىل الضػب  جابر عبد الحميدأمػا 

كيػ ل أ ػا ظػاى ة ، خصػائص للقػيم يوسـف عبـد الفتـاحكاظتنطقية، يف حٌن يضيف ، الناحية األخالقية
إذف القػػيم   1أ جتمػػاعيثكإرجاعهػػا إىل سػػياقها الثقػػايف اال، كديناميػػة البػػد مػػن ربطهػػا باظتعػػايًن، متطػػورة

كحكمػا علػى ، حػأ تكػوف موجهػة للسػلوؾ االجتماعية كالثقافية ػتددات سػلوكية تبناىػا الفػ د كاجملتمػع
  2أ األشياء كاألشخاص من حوعتم.

 لعناص  الثقافة يف ما يلي: لنتون كذلك نتكن أف نع ض حتديد 
كدتثػل اظتالمػع العامػة ،  أف اد اجملتمعكىي مشرتكة بٌن، : دتثل ىذه العناص  أساس الثقافةالعموميات -

 كالقيم.، كالدين، كالعادات، كاظتلبس، لثقافة اجملتمع  كػػ: اللغة
: كدتثلها غتموعة من العناص  تشرتؾ فيها غتموعة معينة من األفػ اد دكف غػًنىم  كػػػػ: الخصوصيات -

تعلػػػػق باظتهػػػػارات اصتماعػػػػات اظتهنيػػػػة أك اصتماعػػػػات اظتتخصصػػػػة، كتشػػػػمل ىػػػػذه اطتصوصػػػػيات عناصػػػػ  ت
 كنوع العالقات السائدة.، كط ؽ األداء، األساسية للمهنة

ـــل - كالػػيت مل يػػتم إدراجهػػا رػػمن ، : كىػػي كافػػة العناصػػ  الػػيت تشػػكلت يف الفضػػاء االجتمػػاعيالبدائـــ
كال تنتمي إىل اطتصوصيات فتخػتص هبػا رتاعػة معينػة، كلكنهػا عناصػ  ، العموميات فال تكوف مشرتكة

 ب مث يصدر يف شأ ا ق ار التبػين أك الػ ف ، كال تقتصػ  أك ختػتص جبانػب مػادم أك كجت، تظه  حديثة
، كأنػواع االسػتجابات، كطػ ؽ التفكػًن، ككذا أساليب العمػل، كالعادات، فهي  تشمل األفكار، معنوم

كاالكتشػػافات فهػػي تػػدخل يف ىػػذا اإلطػػار، ىػػذه العناصػػ  سػػوؼ ، كمثػػاؿ ذلػػك أك حػػأ االخرتاعػػات
عناصػػػػػ  الثقافػػػػػة األخػػػػػ ل يف اظت احػػػػػل األكىل إىل أف يػػػػػتم قبوعتػػػػػا فتػػػػػدخل إمػػػػػا رػػػػػمن تكػػػػػوف مشوشػػػػػة ل

  3(العموميات أك رمن اطتصوصيات.
 كىناؾ آراء تقسم عناص  الثقافة إىل قسمٌن:

                                                           
معهػد ، قسػم العلػـو االجتماعيػة، رسػالة دكتػوراه غػًن منشػورة، الدافعيػة لالؾتػازك  عالقتػو بالتنشػئة االجتماعيػةك  البناء القيمػي، إب اىيم السيد ازتد السيد 1

 .6ص، 2005، مص ، جامعة الزقازيق، البحوث الدراسات اآلسيوية
 .13ص، م جع سابق، جيهاف هبجت ؾتيب حداد 2
  .89-82ص صأ، 1991، اصتزائ ، اظتؤسسة الوطنية للكتاب، دط، مصطلحاتوك  مفاىيم علم االجتماع الثقايف، ويدمػتمد الس 3
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تشػػػػمل كػػػػل اظتنتوجػػػػات اإلنسػػػػانية اظتاديػػػػة اظتدركػػػػة عػػػػن ط يػػػػق اضتػػػػواس كػػػػػػػ: اظتبػػػػاين  عناصــــر ماديــــة: -
 ظتواصالت ....اخلككسائل ا، كاظتالبس، كاآلالت

كقواعػػػػػد السػػػػػلوؾ ، كتشػػػػػمل العػػػػػ ؼ، أمعنويػػػػػة : ال نتكػػػػػن إخضػػػػػاعها للتج بػػػػػة عناصـــــر الماديـــــة -
 كاللغة، كالفن الناجتة عن التفاعل بٌن البش .، كالتقاليد، كالقيم، كاألخالؽ

كأجزاءىػػا مرتابطػػة كال ، كال نتكػػن األخػػذ بػػو الف الثقافػػة كػػل م كػػب، إال أف ىػػذا التقسػػيم غػػًن منطقػػي
  1(نتكن الفصل بينها.

 وظائف الثقافة - 1-5
، كاالجتمػػاعي فهػػي الوعػػاء الػػذم ينػػتج الػػوعي، للثقافػػة غتموعػػة مػػن الوظػػائف علػػى اظتسػػتويٌن الفػػ دم

 كالضاب  للسلوكيات الف دية داخل اصتماعة، كنتكن ع ض ىذه الوظائف على النحو التايل:
كيصػػبع عضػػوا يف اجملتمػػع إال إذا نشػػأ يف ، اتكظيفػػة التنشػػئة: إذ ال نتكػػن لانسػػاف أف نتتلػػك اطتػػرب  -

كاعتنػػق ثقافتػػو الػػيت تنتقػػل مػػن جيػػل إىل آخػػ  كفػػق التنشػػئة االجتماعيػػة، فهػػي نػػوع مػػن الوراثػػة ، أحضػػانو
، االجتماعيػة، كاإلنسػػاف كمػػا قيػػل "اجتمػػاعي بطبعػػو"، كإنسػػاف خػػارج الثقافػػة ىػػو إنسػػاف متػػوحش نشػػأ

 كت ع ع يف أحضاف األدغاؿ.
فيػػة كاظتعلوماتيػػة: تػػ تب  ىػػذه الوظيفػػة بالتنشػػئة االجتماعيػػة ذلػػك أف األخػػًنة قػػادرة علػػى الوظيفػػة اظتع   -

كعػػن العػػامل مػػن ، اكتسػػاب الفػػ د كمػػا ىػػائال مػػن اظتعلومػػات كاظتعػػارؼ الػػيت حتػػدد لػػو تصػػوراتو عػػن نفسػػو
 حولو، باعتبارىا ذاك ة غتتمعو كأرشيفو.

 كالتعايش كجود غتموعة من اظتنظومات القانونية الوظيفة ال قابية كالتنظيمية: يف ض الوجود اإلنساين -
 كاألخالقية اضتتمية اليت تنظيم كافة األنشطة الف دية كاجملتمعية.

الوظيفػػة االتصػػالية: ال نتكػػػن تصػػور غتتمػػػع أنسػػاين دكف ظػػػاى ة اتصػػالية الػػػيت تقػػـو يف البػػػاب األكؿ  -
ظيفػػة الثقافػػة حتقيػػق االتصػػاؿ بػػٌن كظتػػا كانػػت اللغػػة أحػػد مكونػػات النسػػق الثقػػايف، كانػػت ك ، علػػى اللغػػة
 البش .

كالباطػػػل، اطتػػػًن ، تسػػػمع للفػػػ د بػػػالتمييز بػػػٌن اضتػػػق، كاصتماليػػػة، الوظيفػػػة القيميػػػة: فػػػالقيم األخالقيػػػة -
 كاظتنبوذ.، كالش ، اظتقبوؿ

                                                           
  al3loom.com/ ?p=459 12:00 05/2014/ 05 عناص ىاك  خصائصهاك  ..مفهومها.الثقافة، طارؽ عبد ال ؤكؼ عام  1



 التغير و التغير الثقافي                                               الفصل الثالث  
 

011 
 

كالقػػػيم كاظتعػػػايًن ، الوظيفػػػة اإلبداعيػػػة: فتحػػػديث الثقافػػػات القائمػػػة ينػػػتج عنػػػو خلػػػق اظتع فػػػة اصتديػػػدة -
 التقاليد.ك ، كالعادات

كالعقليػػة لانسػػاف عػػن ط يػػق ، الوظيفػػة الرتفيهيػػة التعويضػػية: تػػ تب  باسػػتعادة كجتديػػد القػػول البدنيػػة -
  1أ كما إىل ذلك.، األنشطة الرتفيهية كال يارية

 يف الوظائف التالية: دالل ملحس استيتيةكجتملها 
ات كالتقاليػػػد كالرتاكيػػػب الوظيفػػػة االجتماعيػػػة: الػػػيت تتضػػػمن توحيػػػد النػػػاس مػػػن خػػػالؿ اللغػػػة كالعػػػاد -

األخ ل اليت هتتم بتأطًن الناس من خالؿ نسػج العالقػات االجتماعيػة كحتقيػق اظتصػا ، كاحملافظػة علػى 
اجملتمػػػع كرػػػماف اسػػػتم اره كتطػػػوره عػػػن ط يػػػق تػػػوفًن غتموعػػػة مػػػن القػػػوانٌن كالػػػنظم الػػػيت تتػػػيع التعػػػاكف، 

 كاالستجابة للمواقف اظتوحدة.
ضػمن إنتػاج الشخصػية الثقافيػة للفػ د، القػادرة علػى دتثيػل نفسػها كغتتمعهػا، الوظيفة الف ديػة: الػيت تت -

 كالتكيف كإقامة العالقات، كزتاية اإلنساف من اظتخاط .
الوظيفة النفسية: كىي كظيفة القولبة ألف اد اجملتمػع، أم إكسػاهبم أفتػاط سػلوكية  أسػاليب التفكػًن،  -

ع اضتاجات البيولوجية كالفزيولوجية، كال كحية كىو ما كقوانٌن التعبًن عن العواطف، كاألحاسيس، كإشبا 
  2أ يع ؼ بالتنشئة االجتماعية.

 مصادر الثقافة -1-6
تتكوف ثقافة األف اد كاجملتمعػات مػن غتموعػة مػن اظتصػادر كإف اختلفػت مػن غتتمػع إىل آخػ  فإ ػا تتفػق 

 صادر ما يلي:كمن اظت، كختتلف فيما يتعلق باالجتهادات، يف اظتصادر القطعية الثبوت
كرػػب  السػػلوؾ، كتقدنتػػو لنمػػوذج اجملتمػػع ، : باعتبػػاره اظت جػػع األساسػػي لتنظػػيم اضتيػػاة البشػػ يةالــدين -

اظتثايل، كمساي تو لكل العصور كاظتستجدات فهػو يف حػد ذاتػو ثقافػة كاملػة صػاضتة لكػل مكػاف كزمػاف، 
اظتسػػػلمٌن كالغػػػ ب ففػػػي حػػػٌن فعلػػػى سػػػبيل اظتثػػػاؿ ؾتػػػد اخػػػتالؼ يف مقومػػػات، كمصػػػػػػػػػادر الثقافػػػة بػػػٌن 

تسػػػتمد الثقافػػػة اإلسػػػالمية كيا ػػػا مػػػن القػػػ اف الكػػػ مي كالسػػػنة النبويػػػة الشػػػ يفة كاللغػػػة الع بيػػػة كاجتهػػػادات 

                                                           
 . جوى  الثقافة ككظائفها األساسية، جودت ىوشيار 1
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العلمػػػاء ؾتػػػد الثقافػػػة الغ بيػػػة تسػػػتمد مصػػػادرىا مػػػن الفكػػػ  اليونػػػاين كالقػػػانوف ال كمػػػاين، كاللغػػػة الالتينيػػػة 
  1أ كالتفسًنات اظتسيحية اليت كصلتها.

: يتفاعػػػل األفػػ اد مػػػع الطبيعػػػة بشػػكل دائػػػم كمسػػتم ، كتتشػػػكل العػػادات االجتماعيػػػة مػػػن اداتالعــ -
اظتمارسػػات كاطتػػربات الف ديػػة، كاصتماعيػػة، كشػػيئا فشػػيئا تأخػػذ صػػفة التنمػػي  كبػػذلك تتحػػوؿ إىل معػػايًن 

 كقيم كسلوؾ خاصة حتدد كتوجو أفتاط السلوؾ البش م   كؽتارساتو اظتادية كاظتعنوية.
كرصػػيدىا البػػاقي، الػػذم يعػػرب عػػن مػػدل مػػا كانػػت عليػػو مػػن ، تػػ اث األمػػم ذخًنهتػػا الثابتػػة: التــراث -

تقدـ  يف اجملاؿ الثقايف كاضتضارم، كحار  أم أمة إفتا ىو حصيلة تطورىا عرب العصػور فػالرتاث مبعنػاه 
كالتارمتيػػة  العػاـ يشػػمل كػل مػػا خلفتػو األجيػػاؿ السػابقة يف ؼتتلػػف اظتيػادين الدينيػػة، كالفك يػة، كاألدبيػػة،

كأفتػػػاط سػػػلوكها، كطػػػ ؽ عيشػػػها بغػػػ  النظػػػ  عػػػن اخػػػتالؼ ، كآثػػػار ذلػػػك يف أخػػػالؽ األمػػػة، كاألث يػػػة
كاظتػػػذاىب، كىػػػو بػػػذلك يعتػػػرب زخػػػم ت اكمػػػي تتناقلػػػو األجيػػػاؿ كلتػػػدد السػػػمات الثقافيػػػة لكػػػل ، األديػػػاف
  2أجيل.
 الثقافة من منظور إسالمي  -1-7
 الثقافة عند ابن خلدون 1-7-1

لػػػدكف مل يػػػرتؾ غتػػػاؿ يف اضتيػػػاة مل يػػػتكلم فيػػػو، فقػػػد حتػػػدث  يف مقدمتػػػو عػػػن العمػػػ اف لعػػػل ابػػػن خ      
البشػػ م بأنواعػػو أحضػػ م، بػػدكم  كمػػا يعػػ ض للبشػػ  يف اجتمػػاعهم مػػن أحػػواؿ العمػػ اف، فػػذك  اظتلػػك 
كالكسػػػب كالعلػػػـو كالصػػػنائع، أثػػػ  اعتػػػواء علػػػى طبػػػائع البشػػػ  كأسػػػس للمػػػنهج كذكػػػ  بعػػػ  الشػػػبهات 

ن اضتضػارة كاظتدنيػة كالتمػدف كاظتعػاش لكػن السػؤاؿ اظتطػ كح: ىػل ذكػ  ابػن خلػدكف التارمتية، كحتػدث عػ
 الثقافة يف مقدمتو؟

مل يلتفت إىل ىذه الفكػ ة يف فػرتة مػن الفػرتات ظتػا تسػاءؿ عػن تػاريخ اسػتخداـ   مالك بن نبييذك  أف 
 ا لتلػك الكلمػة يف لغػة كلمة ثقافة يف اللغة الع بيػة، يف كتابػو مشػكلة الثقافػة ظتػا أجػاب: "...مل ؾتػد أثػ

ابن خلدكف ..." لكن كقػع تصػحيع عتػذا االشػتباه يف ىػامش الكتػاب، رمبػا قػػػػػاـ بػو اظترتجػػم أك ُم اجػع 

                                                           
، 2015، إيسيسػكو، الثقافػةك  العلػـوك  منشػورات اظتنظمػة اإلسػالمية للرتبيػة، 2ط، ، الثقافػات األخػ لك  الثقافػة الع بيػة، عبد العزيز بن عثماف التػوكت م 1

  14-11ص صأ
، جامعػػة قسػػنطينة، ةمعهػػد العلػػـو اإلنسػػانية كاالجتماعيػػ، مػػذك ة ماجسػػتًن غػػًن منشػػورة ، ة أمػػن خػػالؿ مدينػػة قسػػنطينةالسػػياحك  الػػرتاث، أعػػ اب فهيمػػة 2

  .5-2ص صأ، 2010/2011



 التغير و التغير الثقافي                                               الفصل الثالث  
 

011 
 

مػ تٌن أك ثالثػة بصػورة أدبيػة  ابـن خلـدونالكتاب، كحسب اعتامش فػإف كلمػة ثقافػة كردت يف مقدمػة 
  1أ ة اجتماعية.كبوصفها مف دة لغوية دكف التوقف عن كو ا مفهوما أك ظاى  

ليشػػػًن إىل كجػػػود كلمػػػة ثقافػػػة يف مقدمػػػة ابػػػن خلػػػدكف يف  1972كي جػػػع مالػػػك بػػػن نػػػيب سػػػنة         
فصػػوؿ موزعػػة يف ػتارػػ ة بعنػػواف "الثقافػػة كاألزمػػة الثقافيػػة: الػػيت ألقاىػػا يف جامعػػة دمشػػق ككانػػت فصػػال 

لدكنيػػة ليسػػل عتػػا مػػدلوال مػػن كتػػاب غتػػالس دمشػػق لكػػن بػػن نػػيب يشػػًن إىل أف كلمػػة ثقافػػة يف اللغػػة اطت
.  ربطا لتمل إلينا معىن الثقافة كما ندركو اليـو

يف مقالػو حػػوؿ اضتضػارة كالثقافػة الػػذم نشػ  يف غتلػة اعتػػالؿ  موســى سـالمةكيف نفػس السػياؽ يتحػدث 
، كاعترب نفسو أكؿ من استخدـ لفػو الثقافػة يف األدب العػ يب اضتػديث لكنػو يقػ  1927اظتص م سنة 
 culture  بنفسو كإفتا انتحلها من ابن خلدكف الذم كجده يستعملها شبيهة بلفو  بأنو مل يسبكها

 يف األدب األكركيب.
الباحـث كاصتدي  بالذك  أف الثقافة يف اللغة اطتلدكنية عتا عدة اشتقاقات كصػيغ متباينػة، أحصػاىا      
  2أ اظتيالد يف عدة استعماالت. زكي
 يالثقافة عند  مالك بن نب 1-7-2     

ال نتكن اضتديث عن الثقافػة دكف االقػرتاب مػن اظتفكػ  مالػك بػن نػيب، الػذم شػغلتو كظػل مسػكونا هبػا 
شػغوفا  ػػب التحػػدث فيهػػا كتبيينهػػا يف الػػوطن العػػ يب، كبػػذلك تصػػنف إسػػهاماتو يف ىػػذا الشػػأف األكىل 

أف  ن نبـيبـعلى مستول اضتضور كاألقتية، كعلى مستول الدراسات الفك يػة اإلسػالمية، فقػد اسػتطاع 
يصػػػػوغ نظ يػػػػة يف الثقافػػػػة، اكتسػػػػبت شػػػػه ة عاظتيػػػػة ي جػػػػع إليهػػػػا الكتػػػػاب يف دراسػػػػاهتم كاظتتحػػػػدثوف يف 
خطابػاهتم، كمل يتوقػف مالػك بػػن نػيب عػن الكتابػة كاضتػػديث عػن الثقافػة منػذ أكؿ كتػػاب لػو زتػل عنػػواف 

اىتمامػػػو يف  ، فقػػػد كانػػػت ػتػػػور اىتماماتػػػو يف كتاباتػػػو كػتػػػور1949"شػػػ كط الثقافػػػة " الصػػػادر سػػػنة 
ػتار اتو اليت ألقاىا يف القاى ة كدمشق كط ابلس كاصتزائ ، حيث لقيػت أفكػاره قبػوال كاسػعا يف أكسػاط 
الكتػػاب كاظتثقفػػٌن كالطػػالب كىػػو مػػا دفعػػو إىل تأكيػػد االىتمػػاـ بفكػػ ة الثقافػػة، كيف ىػػذا الصػػدد يػػذك  

                                                           
  .35ص34ص، 2010، بًنكت، مكتبة مؤمن ق يش 2ط، اظتسألة الثقافية من أجل بناء نظ ية يف الثقافة، زكي اظتيالد 1
  .36ص35صاظت جع نفسو،  2



 التغير و التغير الثقافي                                               الفصل الثالث  
 

012 
 

 القػػػاى ة كػػػانوا ي تػػػادكف يف تقدنتػػػو لكتػػػاب "مشػػػكلة الثقافػػػة " أف الطػػػالب العػػػ ب يفعمـــر مســـقاوي 
  1أ غتالس بن نيب مستورحٌن مفهـو الثقافة، كما ش حو يف كتابو "ش كط النهضة ".

 التغير االجتماعي  -2
 خصائص التغير االجتماعي  -2-1

 خصائص التغًن االجتماعي يف:ولبرت مور( حدد أ
 التغًن االجتماعي يسف  على حدكد تغًنات عامة كملموسة.   -
 جتماعي عملية مستم ة دكف انقطاع. التغًن اال -
 كال اإلعالـ هبا .، التغًن االجتماعي قد يكوف عملية فجائية مل يسبق اإلعالف -
 قد يكوف التغًن االجتماعي ؼتط  كمربمج مسبقا  -
 التغًن االجتماعي قد يبدأ بتغيًنات بطيئة مث ترتاكم مب كر الزمن  -
 . 2عقلية، كالعملية داخل الثقافة اجملتمعية أالتغًن االجتماعي يُػَولد انتشارا للمعايًن ال -
 فيحص  خصائص التغًن االجتماعي يف: روشيــــــــــــــــــــــــــــــــو أما 
 التغًن االجتماعي ظاى ة اجتماعية فهو متص اصتماعة.  -
 التغًن االجتماعي يستهدؼ  التنظيم االجتماعي كليا أك بع  مكوناتو. -
 كػتدد بإطار زمين، ككصف رتيع التحوالت كتتابعها. التغًن االجتماعي م تب  -
 .  3أ التغًن االجتماعي ظاى ة تتضمن االستم ارية كالتحوالت ال كتب أف تكوف سطحية -

 يف كرقتو اظتقدمة إىل غتلة جامعة دمشق يف اطتصائص التالية: عزت السيد احمدك كتملها 
التغػًن أف اجملتمػع اظتنعػزؿ كاظتنغلػق علػى نفسػو  اقرتاف التغًن  دكث اصتديد: ي ل علمػاء االجتمػاع يف -

بعيدا عػن التغػًن، الف اجملتمػع اظتنغلػق كاظتنعػزؿ متػاؼ عمليػة االحتكػاؾ الػيت يػ ل فيهػا رػياع خصػائص 
للمجتمػػع بدراسػػتو يف م حلتيػػو الثابتػػة كالديناميػػة، ىػػذا يعػػين أف  أوغيســت كونــتىويتػػو، لػػذلك نظػػ  

                                                           
  .57-55ص صأ، السابق، اظت جع ي اظتيالدزك 1
 .116ص115ص، م جع سابق، صا  عبد اهلل العقيل 2
، جامعػة بسػك ة، 07العػدد، االجتماعيػةك  العلػـو اإلنسػانيةك  غتلػة كليػة اآلداب، النموذج ك  التغًن االجتماعي يف اجملتمع اصتزائ مأاظتفهـو، رحاؿ حجيلة 3

 دص.، 2010
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ث اصتديػػد يف اجملتمػػع مهمػػا كػػاف نوعػػو كميدانػػو هتديػػدا أـ جتديػػدا التغػػًن االجتمػػاعي ال لتػػدث إال  ػػدك 
 مع فيا أك أخالقيا أك اقتصاديا أك سياسيا أك رتاليا ... اخل.

التغػػًن االجتمػػاعي كصػػفي: فهػػو يصػػف الواقػػع االجتمػػاعي، كمػػا يطػػ أ عليػػو مػػن تغػػًنات ناجتػػة عػػن  -
استخداـ التغًن االجتمػاعي علػى انػو، ال تفاعل العوامل الشيء الذم دفع اظتهتمٌن بعلم االجتماع إىل 

 لتوم أحكاـ تقونتية، ظتا ىو أفضل أك ما ىو أسوأ لكنو يق ر الواقع كما ىو يف اجملتمع .
التغًن االجتماعي غًن ؼتطػ  مسػبقا: فهػو آيل كظػاى ة الشػعورية، تلقائيػة تعمػل علػى زتايػة اجملتمػع  -

، كالظػ كؼ القائمػػة فػدخوؿ تكنولوجيػا االتصػػاؿ كحفظػو عػن ط يػق آلياتػػو كبنيتػو لتكييفػو مػػع اظتعطيػات
 اضتديثة قد غًنت اجملتمع كثًنا، كستغًن من دكف أف ينتبو ىذا اجملتمع إىل ما حدث.

التغػػػًن االجتمػػػاعي غػػػًن ػتػػػدد اعتػػػدؼ كالغايػػػة: تػػػ تب  ىػػػذه اطتاصػػػية باطتاصػػػية الػػػيت قبلهػػػا فكمػػػا أف  -
ًن غػًن ػتػدد اعتػدؼ، كالغايػة علػى ؿتػو مسػبق سػول اجملتمع ال متط  بصورة قبلية لصًنكرة التغًن، فالتغ

 إعادة صياغة البنية االجتماعية كفق ما يتالءـ كالتغًنات اضتاصلة.
 التغًن االجتماعي غًن مع كؼ النتائج كالعواقب. -
 يسًن التغًن االجتماعي بوتًنة بطيئة.  -
 التغًن االجتماعي قوم التأثًن.  -
 . 1أسبية التغًن االجتماعي يتمتع بالدنتومة الن -
 التغير االجتماعي و المفاىيم المشابهة -2-2

 التغير االجتماعي و التقدم االجتماعي  2-2-1
كاظتعنوية،  كيسػًن التقػدـ دكمػا ؿتػو ىػدؼ مسػط ، ، ي تب  بتحسٌن دائم يف ظ كؼ اجملتمع اظتادية     

ؤشػػ ات اجتماعيػػة  ل ؤيػػة جتعػػل مػػن عمليػػة التغػػًن عمليػػة تقدميػػة، الف التقػػدـ لتمػػل اظتعػػىن القيمػػي لػػو م
كالتعلػػػيم  اطتػػػدمات االجتماعيػػػة، كيصػػػعب قياسػػػو يف اصتوانػػػب اظتعنويػػػة، ، كالسػػػكن، كمجػػػاؿ الصػػػحة
إىل أف التقدـ تطور تدركتي يوحي بنمػو اجملتمػع يف اصتوانػب الكميػة  كاريفك ىوباسكيذىب كل من 

 كالكيفية.

                                                           
  .620-614ص ص أ، سابقم جع ، عزت السيد أزتد 1
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حػػد يكػػوف عموديػػا دكمػػا، يف حػػٌن إذف التقػػدـ لتمػػل معػػىن التحسػػٌن اظتسػػتم  أم انػػو يسػػًن يف اجتػػاه كأ
التغًن أكث  علمية ألنو يتوافق مع الواقع االجتماعي الذم يقبل أمػا التخلػف أك التقػدـث كبالتػايل التغػًن 

  1أ يسًن كفق خطٌن.
 التغير االجتماعي و التطور 2-2-2
عتػػػػا التطػػػور يعػػػػين النمػػػػو، كالتقػػػػدـ البطػػػيء كفقػػػػا ظت احػػػػل ػتػػػػددة، فهػػػػو العمليػػػة الػػػػيت حتقػػػػق مػػػػن خال    

اجملتمعػات اإلنسػػانية فتػػوا مسػػتم ا كفػق م احػػل متالحقػػة بينمػػا التغػػًن االجتمػاعي قػػد يكػػوف ىادئػػا بطيئػػا 
 كقد يكوف ثوريا، انقالبيا كفجائيا كس يعا، يعىن ىذا أف التطور حالة من حاالت التغًن.

 التغير االجتماعي و التحديث 2-2-3
، كمػػػا يػػػ تب  بػػػو مػػػن أفتػػػاط تتصػػػل  يػػػاة التحػػػديث يػػػوحي بفكػػػ ة اسػػػتبداؿ األسػػػلوب التقػػػين التقليػػػدم

األشػػخاص أك اصتماعػػات، كذلػػك بأسػػلوب أكثػػ  حداثػػة كمعاصػػ ة كىػػو هبػػذا اظتعػػىن أخػػص مػػن التغػػًن 
االجتماعي الذم يشمل األخذ باألساليب التقنية اضتديثة، فهػو أكثػ  مشوليػة الحتوائػو علػى التحػديث 

 كالتقليد كالتبعية.
 التغير االجتماعي و التحضر 2-2-4
أحد عمليات التغًن االجتماعي إذ يشػًن إىل تبػين عقليػة اظتػدف دكف االنتقػاؿ الفيزيقػي عتػا أاعتجػ ة كىو 

كالعكػػػػس  الػػػػدمج بػػػػٌن األفكػػػػار، ، عتػػػػا ، أمػػػػا التغػػػػًن فهػػػػو يشػػػػمل انتقػػػػاؿ أصػػػػحاب ال يػػػػف إىل اظتدينػػػػة
  2أ كالعادات كط ؽ اضتياة مبا يقبلو اجملتمع كيتبناه.

 التغير االجتماعي و التنمية  2-2-5
عملية التنمية تشًن إىل الزيادة الس يعة، كالرتاكمية الدائمة، بينما النمػو يشػًن إىل عمليػة الزيػادة الثابتػة، 

تطػوي  كفاءتػو ، ك كالتنمية عملية حضارية شػاملة ظتختلػف أكجػو النشػاط يف اجملتمػع، تنطػوم علػى حت يػ ه
ل كالعقػالين عتػا، كبػذلك التنميػة نػوع فضال على أ ا اكتشاؼ ظتوارد اجملتمع كتنميتها كاالستخداـ األمثػ

مػػن أنػػواع التغػػًن اظتػػنظم كاظتقصػػود كاظتوجػػو ؿتػػو ىػػدؼ مسػػط  ال التغػػًن العشػػوائي الػػذم لتتمػػل النتػػائج 
  3أ االكتابية أك السلبية.

                                                           
، 2011، 21عدد، جامعة اظتنصورة، غتلة  وث الرتبية النوعية، كزتاية األمن الفك م، دكر اضت اؾ الثقايف يف التغًن االجتماعي، صا  عبد اهلل العقيل 1
 .110ص109ص

 .دص، 2010، 46العدد، الميةاإلس م كز الدراسات كالبحوث، غتلة البصائ ، معوقات التغًن االجتماعي، علي علي آؿ موسى 2
 .69ص68ص، م جع سابق، معن خليل العم  3
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 عناصر التغير االجتماعي  -2-3
عناص  منها   ستة06يف أ فهد بن عبد العزيز الغفيليتتلخص عناص  التغًن من كجهة نظ  الدكتور 

 كمنا العناص  اظتتح كة حسب ما تقتضيو عملية التغًن كىي:، ما ىو  ثابت
: كيقصػػد بػػو اضتقػػل الػػذم يكػػوف فيػػو التغػػًن، كنسػػتطيع أف نقػػوؿ أف اظتيػػداف ىػػو اجملتمػػع يف الميــدان -

 اضتالة العامة أك أحد بنياتو كالتعليم كالتجارة كاألس ة يف اضتالة اطتاصة.
كمثالػو االخػرتاع أك ، كاضتػدث الػذم  يكػوف إراديػا بشػكل ؼتطػ  لػو أك تلقػائي: كىو النشػاط الفعل -

 االكتشاؼ، أك قبوؿ فك ة ما كفك ة تعليم النساء مثال.
: كىػػػػو القػػػػائم بالفعػػػػل أك اصتهػػػػة الػػػػيت أسػػػػهمت كشػػػػاركت اآلخػػػػ ين يف التنفيػػػػذ كاظتصػػػػلحٌن الفاعــــل -

 االجتماعيٌن كالثوار ككسائل اإلعالـ كغًنىا كثًن.
: كىي األداة اظتستخدمة يف أحداث التغًن، كالػيت غالبػا مػا تتبػع بنائهػا فتكػوف كسػيلة ت بويػة الوسيلة -

 أك إعالمية، أك اقتصادية ...اخل
: كيشػػػًن إىل مػػػن كقػػػع عليػػػو فعػػػل الفاعػػػل، كمػػػا يشػػػًن إىل الفئػػػة اظتعنيػػػة بالنشػػػاط يعػػػين المســـتهدف -

 وف اظتستهدؼ رتهور أك رتاعة أك غتتمع.اظتستفيدة أك اظتتض رة من النتيجة اضتتمية للتغًن، كقد يك
: كىػػي احملصػػلة النهائيػػة كالػػيت يرترتهػػا أالتقػػدـ، التقهقػػ ، التطػػور، التنميػػة، النمػػو الػػتقلص، النتيجــة -

  1أىو العنص  الثابت أما العناص  األخ ل فتتميز بالتغًن.، ك التحديث 
الػػػذم  الســببلػػيت تكمػػػن يف: كيف رأينػػا أف دكتورنػػا قػػد أصػػػاب التحديػػد كإف أغفػػل بعػػػ  العناصػػ  ا 

 يكمن كراء كل تغًن حاصل على اظتستول االجتماعي أك اظتستول الثقايف.
 أنماط التغير االجتماعي  -2-4
 كآخ كف إىل حتديد أفتاط التغًن االجتماعي يف: محمد الجوىريينظ  

 التغير في القيم:
سػػػلوؾ، كيػػػؤث  بػػػدكره يف إعػػػادة كىػػػو ذلػػػك النػػػوع الػػػذم يصػػػيب القػػػيم االجتماعيػػػة الػػػيت تعتػػػرب موجػػػو لل

 صياغة البناء االجتماعي .
: كىو العنص  ارتباط كثيقا بالتغًن يف القػيم كػالتغًن الػذم لتػدث يف األسػ ة كمؤسسػة التغير في النظم

 اجتماعية، كالناتج عن تغًن يف القيم االجتماعية 
                                                           

 .40ص39ص، م جع سابق، فهد بن عبد العزيز الغفيلي 1
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أك نازال أفقيا أك دائ يا، نػاتج عػن ىذا النوع من التغًن ال نتكن حتديد اجتاه صاعدا  التغير في المركز:
 . 1اختالؼ م اكز كأدكار األشخاص أ

أفتػػاط التغػػًن االجتمػػاعي اعتمػػادا علػػى مصػػدره، أك النقطػػة األكىل لػػو إىل  ســامية محمــد جــابرتصػػنف 
 نوعٌن قتا: 

لتػػػدث دكف تػػػأثًنات خارجيػػػة ((:immanent change التغيـــر المتأصـــل أو المـــالزم -
يػػد الػػداخلي، ىػػذا يعػػين أف الفكػػ ة اصتديػػدة كليػػدة أحػػد أعضػػاء النسػػق، كمثػػاؿ نتيجػػة االخػػرتاع أك اصتد

 ذلك التغًنات اظتناخية اليت حتتم فت  معٌن من اللباس.
 إذف التغًن اظتتأصل ينطبق على اظتثل القائل أف" اضتاجة أـ االخرتاع". 

مصػادر   :ك ىػو ذلػك النػوع الػذم ينػتج عػنcontact changeأ التغير من خالل االحتكـاك -
 خارجة عن نطاؽ النسق االجتماعي ذاتو، كىو بدكره نوعٌن: 

 : كػػل أعضػػاء أك عناصػػ  selective contact changeأ التغيــر االحتكــاكي االنتقــائي -
نسػػػػػق اجتمػػػػػاعي معػػػػػٌن مسػػػػػتعدين النتقػػػػػاء األفكػػػػػار كاظتسػػػػػتجدات الػػػػػيت ي غبػػػػػوف يف تبنيهػػػػػا، كالتغػػػػػًن 

موعة أك ىيئة خارج النسػق بنقػل فكػ ة جديػدة إىل أعضػاء االحتكاكي االنتقائي لتدث عندما تقـو غت
نسق معٌن مستعد النتقاء الفك ة كفق عمليات االختيار كالتفسًن كالتبػين الػيت تػتم حسػب احتياجػاهتم  
كمش كع التسيًن الذايت اظتستورد من يوغوسالفيا لتسيًن اظتؤسسة اصتزائ ية بعد االسػتقالؿ ىػذا اظتشػ كع 

اتػػو فكػػ ة خارجػػة عػػن النسػػق اجملتمعػػي أك االقتصػػادم ه تبنيهػػا كانتقائهػػا يف ىػػذه الػػذم يعتػػرب يف حػػد ذ
 الفرتة. 

حت كػو غتموعػة مػن األشػخاص   cirected contact change: أالتغيـر االحتكـاكي الموجـو
خارج النسق إما من تلقاء ذاهتا أك إ ا مسؤكلة عن بػ امج التغػًن كإدخػاؿ مػذاىب سياسػية جديػدة يف 

 . 2أ كألغ اض معينة غتتمع معٌن
 إىل تقسيم التغًن االجتماعي إىل ثالثة أنواع أساسية ىي: غنيم السيد رشادبينما يذىب 

أك اظتف كض إف صع التعبًن حأ نستطيع توريع معىن كػل مػن ىػذه التغير االجتماعي المستقل:  -
ة كالدكلػػة أك السػػلطة أك جهػػة معينػػ األنػػواع كفقػػا ظتسػػمياهتا، كىػػذا النػػوع مػػن التغػػًن االجتمػػاعي تف رػػو

                                                           
  .373-370ص صأ، 2000، اإلسكندرية، التوزيعك  دار اظتع فة اصتامعية للنش ، دط، ، التغًن االجتماعي، آخ كفك  ػتمد اصتوى م 1
 .318ص317ص، 1998، اإلسكندرية، دار اظتع فة اصتامعية، دط، التطبيق ك  اجملتمع اضتديث أالنظ يةك  ماىًنماالتصاؿ اصت، سامية ػتمد جاب  2
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تف رػػو الظػػ كؼ احمليطػػة، مقصػػودا أك مػػن غػػػًن قصػػد،  كػػالقوانٌن كالتعػػديالت االقتصػػادية الػػيت تسػػػنها 
كتنتهجهػػا بعػػ  الػػدكؿ، فانتهػػاج اصتزائػػ  لنظػػاـ التسػػيًن الػػذايت بعػػد االسػػتقالؿ تغػػًن مسػػتقل كانػػت لػػو 

 إكتابياتو كسلبياتو على الواقع االجتماعي. 
الػػذم يتبػػع عوامػػل أخػػ ل أك انػػو تػػابع للتغػػًن االجتمػػاعي ذاتػػو كػػالتغًن تمــاعي التــابع: التغيــر االج -

الذم أحدثتو العوظتة كظاى ة اجتماعية علػى مسػتول الفػ د، كاصتماعػة أك النظػاـ الػدنتق اطي الػذم كػاف 
السػيما عنػد كالثقافية كاليت منها تعزيز قيم التح ر يف اجملتمػع ، لو بصمة تغًن على البناءات االجتماعية

 العنص  النسوم. 
 ىػػذا النػػػػوع مػػػػن الػػػتغػػًن  لتصػػػػل ج اء العملية التفاعلية بٌن األنظمةالتغير االجتماعي التلقائي: -

  1أ االجتماعية، قد يكوف تابعا لكنو ليس مف كرا ليس مف كرا فحدكثو ال إرادم حتمي.
إشػػكاؿ أأنػػواع  للتغػػًن االجتمػػاعي اسػػتنادا إىل بينمػػا يػػذىب الباحػػث صػػح اكم بػػن حليمػػة إىل طػػ ح 

 مسميات النظ يات فيس د األنواع التالية:
 التغير الدائري -
 الطويل التغير الخطي )   – 
 التغير التطوري    - 
 تغير االنتشار الحضاري   –
    2)التغير االجتماعي المخطط   –

ال تنطلػق مػن فػ اغ فحػأ التغػًن اظتفػ كض  كنستطيع القوؿ أف التغًن االجتمػاعي ظػاى ة اجتماعيػة كونيػة
من جهة معينة يكوف كراءه مسببات ظاى ة أك كامنػة، إال أننػا نسػتطيع أف نقػوؿ أف التغػًن االجتمػاعي 
إما أف يكوف تغًنا ؼتططا كمدركسا كػتددا لألىػداؼ مسػبقا كػإج اءات احتػواء أزمػة معينػة علػى سػبيل 

دراسػػػة التغػػػًن الػػػذم حتدثػػػو كسػػػائل اإلعػػػالـ كاالتصػػػاؿ يف مثػػػاؿ، أك انػػػو تغػػػًن مل متضػػػع للتخطػػػي ، كال
 اجملتمع. 

 
 

                                                           
 .28ص، م جع سابق، غنيم السيد رشاد 1
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 عوامل التغير االجتماعي  -2-5
كاظتسػببات نتكػن استع ارػها ، مهما كانت طبيعة كبيئة التغًن االجتمػاعي، فػاف لػو غتموعػة مػن العوامػل

 يف ما يلي:
كلعػل الػدليل علػى ذلػك مػػا ، ي: فاظتعتقػد أحػد أىػم العوامػل اظتسػػببة للتغػًن االجتمػاعالعامـل الـديني -

 -ررػي اهلل تعػاىل- عمر بن الخطابأحدثو الدين اإلسالمي يف معتنقيو من تغًن، كمن ذلك ما قالو 
- جعفر بن أبي طالبعنو أليب عبيدة بن اصت اح "إننا كنا أذؿ قـو فأعزنا اهلل باإلسالـ "، كما أشتعو 

ل جاىليػػػة نعبػػػد األصػػػناـ كنأكػػػل اظتيتػػػة، كنػػػأيت للنجاشػػػي" أيهػػػا اظتلػػػك، كنػػػا قومػػػا أىػػػ  -ررػػػي اهلل عنػػػو
ككنا على ذلك حأ بعث اهلل لنا ، يأكل القوم منا الضعيف، الفواحش كنقطع األرحاـ كنسيء اصتوار

لنوحده كنعبده كـتلع  -سبحانو كتعاىل-رسوال منا نع ؼ نسبو، كصدقو كأمانتو كعفافو فدعانا إىل اهلل 
مػػػن اضتجػػػارة، كأم نػػػا بصػػػدؽ اضتػػػديث كأداء األمانػػػة كصػػػلة الػػػ حم  مػػػا كنػػػا نعبػػػد ؿتػػػن كآباؤنػػػا مػػػن دكنػػػو

كحسػػن اصتػػػوار ..."ث ىنػػػا إشػػارة كارػػػحة ظتػػػا كػػاف عليػػػو اجملتمػػػع قبػػل اإلسػػػالـ مث كيػػػف تغػػًن بعػػػد ىػػػذه 
 الفرتة.

يف كتابو أاألس ة كاظتتغًنات التنموية  إبراىيم بن محمد الجويركيشًن يف ىذا الصدد الدكتور          
  أكػد علػى اإلسػالـ كػدين سػوؼ s.m.yusufس. م  يوسـف كة الع بية السعودية  أف أيف اظتمل

، ىػػذا كقػػد حػػاز الػػدين اىتمػػاـ علمػػاء  1أ يصػػل إىل تطػػوي  كافػػة غتػػاالت اضتيػػاة يف كامػػل بقػػاع األرض
الػػػذم ربػػػ  الربكتسػػػتانتية بال أشتاليػػػة كنظػػػاـ  مـــاكس فيبـــراالجتمػػػاع  بالدراسػػػة كالتحليػػػل كمنهػػػا دراسػػػة 

 دم.اقتصا
أكؿ مػػػػن انتصػػػػ  لقيمػػػػة العامػػػػل التقػػػػين يف  w.ogburnولــــيم اجبــــورن : لعػػػػل العامــــل التقنــــي -

ـ   1922أحػػػػداث التغػػػػًنات االجتماعيػػػػة كػػػػاف ذلػػػػك يف كتابػػػػو التغػػػػًن االجتمػػػػاعي الػػػػذم ألفػػػػو سػػػػنة أ
، كالػػذم يعتػػرب أكؿ الكتػػب يف ىػػذا اجملػػاؿ، حيػػث ربػػ  فيػػو بػػٌن التغػػًن االجتمػػاعي كاظتخرتعػػات التقنيػػة

كاإلبػػػداع قتػػػا اظت حلػػػة األكىل يف التغػػػًن الثقػػػايف فهمػػػا يشػػػًناف إىل ، تربىػػػا اظتسػػػبب األكؿ لػػػو فػػػاالخرتاعكيع
القابلية على خلق األشياء اصتديدة، كيض ب مثال على ذلك باخرتاع اآللػة البخاريػة الػيت أحػدثت تغػًنا 

كإعطائهػػػا حقوقػػػا مل ، ناعيةيف غتػػاؿ الصػػػناعة كاإلنتػػاج كمػػػا أدت إىل حت يػػػ  اظتػػ أة كجػػػذهبا للم اكػػػز الصػػ
 تكن تتمتع هبا.
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، فػػػػػًنل أف التغػػػػػًن يبػػػػػدأ بالتنشػػػػػئة االجتماعيػػػػػة الػػػػػيت تػػػػػوىل أقتيػػػػػة للتقنيػػػػػة مالـــــك بـــــن نبـــــيأمػػػػػا         
كالتكنولوجيػػا كيسػػتدؿ بط يقػػة عػػيش الف نسػػيٌن الػػذين يقػػدموف ألعابػػا ميكانيكيػػة كهػػدايا لألطفػػاؿ أكؿ 

 عد دكاـ العمل.م ة كؽتارساهتم لبع  اضت ؼ كاعتوايات ب
كىػذا بػػدكره ، إىل أقتيػة العػػػػػػػػػػامل التقػػػػػػػػػػػػػػػػػين يف زيػادة تقسػيم العمػل إميـل دوركـايمكػذلك أشػار          

يػػؤث  يف اجملتمػػع فيػػؤدم إىل التفػػاكت الطبقػػي، فضػػال علػػى انػػو يػػؤث  يف الفػػ د ذاتػػو عػػن ط يػػق حتسيسػػو 
  1أ بقيمتو كجزء من منظومة الشغل.

أنػػو ينػػتج عػػن التطػػورات التكنولوجيػػة الػػيت تأخػػذ  أجبــرورنيثػػو عػػن التغػػًن اضتضػػارم يشػػًن كليػػاـ كيف حد
 اظتسار التايل:

كجتعػل ، كاعتػربه الط يقػة الػيت تضػفي صػفة اظتصػداقية علػى االخػرتاع  diversificationالتنـوع: 
 كلسياسة ك...اخل تأث اتو متنوعة يف ؼتتلف اجملاالت كالتلفزيوف الذم أث  يف التعليم كاألس ة 

كىو الط يقة اليت يكوف فيها للتطور التقين أث  جوى م كأثار ف عية فػاخرتاع   sequenceالتتابع:  
كمل ، اآللة البخارية يف الق ف الثامن عش  كاف لو اث  جوى م دتثػل يف نقػل العمػل مػن اظتنػزؿ إىل اظتصػانع

نهػا رػعف سػلطة ال جػل كخػ كج اظتػ أة للعمػل يقف عند ىػذا اضتػد بػل تعػدل للتػأثًنات اصتانبيػة كالػيت م
 كرمبا أث  ذلك على ظاى ة الطالؽ كاالنفصاؿ األس م.

كمعناه أْف تتجو عدة اخرتاعات إلنتاج تأثًن كتغًن كاحػد، فنشػأة  convergenceاالستقطاب: 
التجمعػػػات السػػػكنية علػػػى حافػػػة الط قػػػات كاظتػػػدف كانػػػت نتيجػػػة الخػػػرتاع القطػػػار الطػػػ ؽ الكه بائيػػػة، 

  2أ عتاتف، كاظتذياع، كالزيادة السكانية ...اخل.ا
حقيقػػة إنسػػانية ع فتهػػا البشػػ ية منػػذ كجودىػػا علػػى سػػطع األرض كلعػػل قصػػة قابيػػل مػػع أخيػػو الصــراع: 

قػػد أكرد االختالفػػات  -سػػبحانو كتعػػاىل-ىابيػل البدايػػة األكىل للصػػ اع كىػػو سػػبب صػالح األرض فػػاهلل 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  چ  تعػػػاىل:يف كػػػل شػػػيء حػػػأ يف البشػػػ  كقػػػد قػػػاؿ اهلل 

ۓ  ۓ  ﮲ ﮳  ﮴   ﮵     ےہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے

 من سورة البق ة  251اآلية  چ  ﮶ ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽  
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آليػػػة ا چپ  ڀ  ڀ     پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ كيف اآليػػػة الك نتػػػة يقػػػوؿ اهلل تعػػػاىل: 

 من سورة ىود 118

نا أف الصػ اع كالتفػاكت كالطبقػات كلػدت اضتػ كب كىجػ ت إشارة الختالؼ الناس، كإذا ما دققنا كجد
غتتمعات عن أراريها فقد كاف ىتل  األظتاين يضن أف جنسو اآلرم متفوؽ علػى غػًنه مػن الشػ  لػذلك 

 سعى فسادا يف األرض.
كالص اع  يف حد ذاتو أداة تفسًن، اعتمدهتا النظ ية اظتادية التارمتية اليت رأت يف الص اع اظتسبب األكؿ  

األظتػاين كـارل مـاركس للتغًن كانتقاؿ اجملتمع من حالػة إىل أخػ ل، كربػ  مصػطلحي الصػ اع كالتنػافس بػػ
 الذم تصور اجملتمع الشيوعي االشرتاكي من خالؿ الص اع بٌن الطبقات على اظتوارد االقتصادية.

ة إىل : كىػػػو أحػػػد اظتسػػػببات الػػػيت تنقػػػل اجملتمعػػػات مػػػن حالػػػة االنغػػػالؽ كالعزلػػػالعامـــل االقتصـــادي -
التمػػدف، كالتحضػػ  إرػػافة إىل انػػو عامػػل مػػؤث ا كمتػػأث ا بعوامػػل أخػػ ل فقػػد يلعػػب العامػػل السياسػػي أك 
الػػػديين دكره يف التحػػػوؿ االقتصػػػادم، كالعكػػػس فقػػػد رأينػػػا قبػػػل قليػػػل كيػػػف يتحػػػوؿ اجملتمػػػع مػػػن النظػػػاـ 

ختلػق يف األخػًن سػلطة  االقتصادم ال أشتايل إىل النظاـ االشرتاكي كفقا لبع  اظتؤث ات االجتماعية اليت
 بٌن النظاـ ال أشتايل ماكس فيبرالطبقة الكادحة كرمبا العالقة اليت حتدث عنها 

كالديانة الربكتستانتية توريع لتداخل ىذه اظتسببات مع بعضها البع ، كمػن ىنػا تظهػ  أقتيػة العامػل  
دية يػػ كف أف العامػػل االقتصػػادم يف أحػػداث عمليػػة التغػػًن بػػل أف أصػػحاب النظ يػػات اضتتميػػة االقتصػػا

االقتصادم أىم عوامل التغًن، كىذه الفكػ ة ال تلغػي دكر العوامػل األخػ ل ألننػا لسػنا بصػدد االنتصػار 
 لعامل على حساب العوامل األخ ل .

: كىػػػو اصتهػػػود اضتكوميػػػة يف غتػػػاؿ السياسػػػة، مبػػػا يغػػػًن اجملتمعػػػات علػػػى اظتسػػػتول العامـــل السياســـي -
كػل التغػًنات االجتماعيػة اضتاصػلة كػاف كراءىػا العامػل السياسػية ظػاى ا ، كلعػل   1أ الداخلي أك اطتارجي

أك مسػػػترتا، فلػػػو نظ نػػػا إىل اجملتمػػػع اصتزائػػػ م مػػػثال فإننػػػا سػػػوؼ ؾتػػػده تبػػػىن غتموعػػػة مػػػن التغػػػًنات  علػػػى 
مستول البناءين  االجتماعي كالثقايف سػاىم يف بلورهتمػا العامػل السياسػي الػذم ع فػو اجملتمػع اصتزائػ م 

ىنػػاؾ ورة اصتزائ يػػة أيػػن رأل يف األحػػزاب السياسػػية سػػبيلو للتغيػػًن كنيػػل االسػػتقالؿ، كاف كانػػت  منػػذ الثػػ
آراء متباينػػػة كمتضػػػاربة حػػػوؿ ظػػػاى ة التعدديػػػة اضتزبيػػػة يف اصتزائػػػ  فمنهػػػا مػػػن يػػػ ل أ ػػػا كليػػػدة األكرػػػاع، 

داث أكتػػوب  كاألزمػػات الػػيت عاشػػتها اصتزائػػ  عشػػية اسػػتقالعتا، كمنهػػا مػػن يػػ ل عكػػس ذلػػك،  تعتػػرب أحػػ
                                                           

 .46ص، م جع سابق، فهد بن عبد العزيز الغفيلي 1
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ـ  السبب ال ئيس الذم أرغم اضتكومة اصتزائ ية لالعرتاؼ  ق إنشػاء األحػزاب، لكػن الواقػع  1988أ
بظهػػور ؾتػػم   1يؤكػػد أف األحػػزاب كظهػػور العمػػل السياسػػي يف اصتزائػػ  كػػاف إبػػاف االحػػتالؿ الف نسػػي، أ

سػػلمٌن، ...اخل الػػيت    كحػػزب الشػػعب كح كػػة االنتصػػار كرتعيػػة العلمػػاء اظت1926مشػػاؿ إف يقيػػا سػػنة أ
تضػػػاف ت جهودىػػػا كانضػػػوت كلهػػػا حتػػػت لػػػواء حػػػزب جبهػػػة التح يػػػ  الػػػوطين حػػػأ كصػػػلت إىل غايتهػػػا 
كىػػػدفها اظتسػػػط  مث بقػػػػي حػػػزب جبهػػػة التح يػػػػ  الػػػوطين اضتػػػزب الواحػػػػد يف الػػػوطن، كمل يعػػػ ؼ اجملتمػػػػع 

حيػػث أُعتػػرب ـ ، 1988اصتزائػػ م تغػػًنات اجتماعيػػة اللهػػم الطفيفػػة كالبطيئػػة نوعػػا مػػا، إىل  ايػػة عػػاـ أ
ـ  منع جػػا حاشتػػا يف تػاريخ اصتزائػػ  عمومػػا كالعمػػل السياسػي علػػى كجػػو اطتصػػوصث إذ 1989دسػتور أ

فػػػتع البػػػاب أمػػػاـ التعدديػػػة اضتزبيػػػة، كاعتػػػربه الػػػبع  نقلػػػة نوعيػػػة يف تطػػػوي  النظػػػاـ السياسػػػي اصتزائػػػ م، 
ع الػػيت يعيشػػها كاظتتمثلػػة يف الفقػػ  فاظتظػػاى ات الشػػعبية الػػيت قػػاـ هبػػا الشػػعب اصتزائػػ م كػػ د فعػػل لألكرػػا 

كالبطالػة كاحملسػوبية كاضت مػاف، كالػػيت اسػتحاؿ علػى اضتكومػة احتوائهػػا كتلبيػة حاجػات الشػعب اظتتزايػػدة، 
كجعلهػػػا ت جػػػع أسػػػباب ذلػػػػك لألزمػػػة االقتصػػػادية كاـتفػػػاض أسػػػػعار البػػػرتكؿ إرػػػافة إىل حتميػػػل النظػػػػاـ 

   2أ فاشل.االشرتاكي اظتسؤكلية ككصفو بالنظاـ العاجز كال
ؽتػػػا جعػػػل اظتسػػػئولٌن يقػػػ كف بأقتيػػػة كرػػػ كرة اظتنافسػػػة السياسػػػية، كالسػػػماح صتميػػػع الفعاليػػػات السياسػػػية 

 بالتعبًن عن آرائها اظتختلفة.
ـ  على ما يلي: حق إنشػاء اصتمعيػات ذات الطػابع  1989  منو أمن دستور 40فقد نصت اظتادة أ
 السياسي معرتؼ بو.

وفًن الش كط كاظتناخ ظتمارسة الدنتق اطيػة كالتعدديػة داخػل اجملتمػع كما نص ذات الدستور على ت  
  3أ كزتايتها، ككذلك أكد على مدل ش عية االستفتاءات، كاالنتخابات كغًنىا.

رائػػد التعدديػػة السياسػػية اضتزبيػػة يف اصتزائػػ  ىػػذه األخػػًنة الػػيت  الشــاذلي بــن جديــدكيعػػد الػػ ئيس 
ا فيهػا اإلسػالمية، كالػدليل علػى ذلػك نػص رسػالة اسػتقالتو أدخلت ؼتتلػف القػول السػاحة السياسػية مبػ

الػػيت جػػاء فيهػػا: "..منػػذ ذلػػك اليػػـو كأنػػا أحػػاكؿ القيػػاـ مبهػػامي بكػػل مػػا نتليػػو علػػي رػػمًنم، ككانػػت 
قناعيت أنو يتعٌن دتكػٌن الشػعب اصتزائػ م الػذم سػبق لػو أف دفػع ذتنػا باىظػا مػن أجػل اسػرتجاع مكانتػو 

                                                           
 .72ص، 2005/2006، جامعة اصتزائ ، كلية العلـو السياسية،  مذك ة ماجستًن غًن منشورة، الظاى ة اضتزبية يف اصتزائ ، توازم خالد 1
كليػة ،  رسالة ماجستًن غًن مطبوعة، حالة النظاـ السياسي اصتزائ م، سية الليربالية على أساس مبدأ فصل السلطاتتصنيف األنظمة السيا، شباح فتاح 2

 .106ص، 2007/2008، اضتقوؽ جامعة باتنة
 .24ص، 2001، اصتزائ ، دار اعتدل، اصتزائ  يف اظت حلة االنتقالية أحداث كمواقف، عم  ب امة 3
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مج د هتيئة الظ كؼ عملت على فتع اظتسار الػدنتق اطي الضػ كرم لتكملػة على الساحة الدكلية، لذا فب
  1أ مكتسبات الثورة اصتزائ ية..".

أنشػئت حػوايل  ـ  فضل كبًن على ظهور التعدديػة اضتزبيػة يف اصتزائػ  فقػد1989كىكذا كاف لدستور أ
  2أ  حزبا أك يزيد عن ذلك بقليل يف مدة ال تتجاكز عامٌن.60أ

ـ الذم أكد على االعرتاؼ  ق تأسيس األحػزاب السياسػية، كقػد تػ جم ذلػك 1996كأخًنا دستور أ
   3أ ـ.1997مام  06يف القانوف العضوم اطتاص باألحزاب السياسية الصادر يف 

ىذا القانوف الذم لتض  قياـ أحزاب على أساس ديين، أك ع قي أك لغوم، كنتنػع اسػتعماؿ عناصػ   
، كبػػدأ العمػػل كالتطػوي  يف اجملػػاؿ السياسػػي إىل مػا بعػػد األلفينيػػات  4أ بيػة.اعتويػة الوطنيػػة يف الدعايػػة اضتز 

الفػػػرتة الػػػيت ع فػػػت اقتحػػػاـ اجملػػػاؿ السياسػػػي كاطتػػػ كج إىل العمػػػل كاظتسػػػاقتة يف اختػػػاذ القػػػ ارات السياسػػػية 
 كالتنظيمية ...اخل.
جملتمػع، كاإلطػار الػذم : كيتضمن اصتوانػب اظتعنويػة كاظتاديػة الػيت تكػوف شخصػية الفػ د كاالعامل الثقافي

يثبػػػػت بػػػػع اإلنسػػػػاف كجػػػػوده كمدنيتػػػػو بيػػػػد أف اإلنسػػػػاف كػػػػائن اجتمػػػػاعي بطبعػػػػو، فالثقافػػػػة كمػػػػا أسػػػػلفنا 
توريحها  كل م كب يشمل  العادات كالتقاليػد كالقػيم الػيت توجػو سػلوؾ الفػ د كتبػين مارػيو كحارػ ه، 

ث  كمتػأث  يف كافػة العوامػل السػابقة ، كالثقافػة عامػل مػؤ  5أ كيستطيع من خالعتا إثبات كجوده كإنسػانيتو
الػػػػذك ، فػػػػأم تغػػػػًن علػػػػى اظتسػػػػتول البنػػػػاء الثقػػػػايف سػػػػوؼ يػػػػؤث  حملالػػػػة يف ؼتتلػػػػف األنسػػػػاؽ كالبنػػػػاءات 
االجتماعيػػة األخػػ ل فضػػال علػػى أ ػػا متػػأث ة بػػاحملي  االجتمػػاعي كالعوامػػػػػػػػػػػػػػػل التكنولوجيػػا كاالخرتاعػػات 

 أنقاض الثقافات السابقة. اليت تعيد تشكيل ثقافة غتتمعية على
 مراحل التغير االجتماعي  -2-6

عػػدد مػػن اظت احػػل يأخػػذ هبػػا الفػػ د الػػنم  اصتديػػد ىربــرت ليــونبرجر علػػى اظتسػػتول الفػػ دم يػػورد 
 كىي: 

 م حلة اإلحساس: كىي اظت حلة األكىل اليت يسمع فيها الف د باظتوروع كلتتك بو. -

                                                           
  .33ص ، ، اظت جع السابقعم  ب امة 1
 . 38ص، 2007، دار ق طبة، 1ط، الدنتق اطية بٌن االدعاء كاظتمارسة، عبد الوىاب درباؿ 2
 .162ص، 2007، اصتزائ ، دار العلـو، د ط، اظتدخل إىل علم السياسة، ناجي عبد النور 3
 .163صاظت جع نفسو،  4
 .47ص45ص، م جع سابق، غنيم السيد رشاد 5
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 ت حوؿ اظتوروع، كحتديد درجة فائدتو م حلة االىتماـ: كىي م حلة جتميع اظتعلوما -
 م حلة التقييم: كىي م حلة اختبار اظتوروع اصتديد كتفسًنىا كفق الظ كؼ السائدة  -
 دراسة كيفية تطبيقها ، ك م حلة احملاكلة كىي م حلة اختبار الفك ة -
 . 1أم حلة التبين: كىي م حلة قبوؿ اظتوروع اصتديد كاعتماده ليأخذ مكانة يف النم  السائد  -

 ك ىناؾ من ي ل أف م احل التغًن االجتماعي تكمن يف: 
م حلػػة التحػػدم: كىػػي نقطػػة االنطالقػػة يف عمليػػة التغػػًن تػػتم يف اجملتمػػع التقليػػدم كيػػزداد  التحػػدم  -

 أثناء التمسك بالقيم اجملتمعية يف اجملتمع التقليدم أكث  من اجملتمع الصناعي 
م حلة التقومي حيث يكوف الص اع بٌن مػا ىػو قػيم كمػا م حلة االنتقاؿ: كنتكن أف نطلق عليها اسم  -

 ىو جديد، كىي من أخط  اظت احل على األفكار اصتديدة أل ا قد حتيد إىل األفكار اعتدامة.
 م حلة التمويل: كىي م حلة إعادة التنظيم اصتذرم لبناء اظتتغًن من رتيع جوانبو . -
ؤكؿ إليهػػا التغػػًن، كالػػيت تقػػـو عليهػػا الػػنظم علػػى م حلػػة تطبيػػق األفكػػار اصتديػػدة: كىػػي اظت حلػػة الػػيت يػػ -

 .  2أ أسس جديدة
 التغير الثقافي  -3

 أنماط التغير الثقافي  -3-1
ىػو نػوع مػن أنػواع التغػًن الثقػايف الػذم لتػدث داخػل اجملتمػع عامػة كيف التغير الثقافي الـداخلي: و    

ت كانفصػػامات داخػػل اجملتمػػع أحػػد األنسػػاؽ االجتماعيػػة علػػى كجػػو اطتصػػوص، لتػػدث نتيجػػة لتفػػاعال
 الكلي بفعل غتموعة من العوامل أك اآلليات اظتتمثلة يف: 

الذم قد يكوف فك ة أك سلوكا أك أم شيئا يقبلو النسػق، كيكػوف ؼتتلػف عػن األشػكاؿ  التجديد:  -
 القائمة.

اؼ : كىػػػو إرػػػافة ثقافػػػة جديػػػدة داخػػػل ثقافػػػة معينػػػة، كيعتػػػرب كػػػل مػػػن االخػػػرتاع كاالكتشػػػاالختـــراع  -
آليتػػػاف للتغػػػًن الػػػداخلي، كأحػػػد مسػػػبباتو ىػػػذا مػػػن جهػػػة علػػػى ال غػػػػػػم مػػػن إف االخػػػرتاع ال يقتصػػػ  علػػػى 

 اظتاديات كإفتا يتعدل ذلك إىل اظتعنويات، ليكوف بذلك أحد نتائج التغًن الثقايف من جهة ثانية.

                                                           
 .114ص، سابق م جع، صا  عبد اهلل العقيل 1
 .م جع سابق، يوسف عناد زامل 2
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ىيم أك : إف مالحظػػػة الظػػػواى  اظتوجػػػودة تػػػوحي بفكػػػ ة االكتشػػػاؼ كإرػػػافة بعػػػ  اظتفػػػااالكتشـــاف -
اظتمارسػػات أك األفكػػار إىل اظتنظومػػة الثقافيػػة، كيعػػ ؼ الػػبع  االكتشػػاؼ علػػى أنػػو الػػوعي بشػػيء قػػائم 

 من قبل، األصل أف ىذا الشيء موجودا لكن مل يسبق االلتفات لو من قبل.
: ال اخػرتاع مػن دكف ذكػاء ذلػك أف االخػرتاع كاالكتشػاؼ الذكاء والعامل النفسي والبيئـة الثقافيـة -
بػا مسػتول م تفػع مػن الػذكاء، كػذلك يتػدخل العامػل النفسػي يف قبػوؿ التجديػد مػن عدمػو، كعليػو يتطل

     1أ فاف اظتوىوبٌن قادركف على التغًن الثقايف الداخلي كالتعجيل بو.
حتدث التغًنات الثقافية اطتارجية نتيجة التصاؿ اجملتمع بغًنه مػن اجملتمعػات التغير الثقافي الخارجي: 

االتصػػػػاؿ الثقػػػػايف، كالتثػػػػاقف، كاالسػػػػتعارة كاالنتشػػػار كنتكػػػػن إرتػػػػاؿ ىػػػػذه العوامػػػػل حتػػػػت  األخػػػ ل عػػػػرب
 عنص ين أساسيٌن قتا:    

االنتشػػار: كىػػو النقػػل األفقػػي للمػػواد الثقافيػػة مػػن حيػػػػػػػػز جغػػ ايف إىل آخػػػػػػػ  كينقسػػم االنتشػػار بػػدكره   -
انتشػػػار كحػػدادات ثقافيػػػة كػػربل، كانتشػػػار إىل نػػوعٌن انتشػػػار أكيل أىػػم مظػػػاى ه اعتجػػ ة الػػػيت تػػؤدم إىل 

ثػانوم أاالسػػتعارة  الػػيت تشػػًن إىل عمليػة نقػػل كحػػدات ثقافيػػة بسػيطة دكف حػػدكث أم ح كػػات شػػعبية  
 .  2أ كمعارض الكتب، كالفنوف، كاظتواد اإلعالمية، كبعثات العمل أك الدراسة يف اطتارج

كاالتصػػاؿ  innovationكاالبتكػػار: كلتلػػل اظتهتمػػوف باالنتشػػار إىل أربعػػة عناصػػ  ىػػي التجديػػد  
communication كالنسػػق االجتمػػاعي ،social system  كأخػػًنا الػػزمن، فاالنتشػػار

  3أ إذف ىو العملية اليت ينتقل بواسطتها التجديد.
اظتثاقفػػة: تنػػتج ىػػذه الظػػاى ة عػػن ط يػػق االحتكػػاؾ بػػٌن ثقػػافتٌن ؼتتلفتػػٌن أحػػداقتا مسػػيط ة كالثانيػػة    -

 انتقاؿ ظواى  ثقافية من الط ؼ اظتهيمن إىل اطتارع عن ط يق االستًناد كشيئا فشيئا  خارعة، كنتثلها
  4أ تصبع الثقافة اطتارعة ؽتاثلة للثقافة اظتهيمنة.

 
 

                                                           
  .4ص، 2009، 2498العدد، اظتنامة، غتلة فضاءات الوس ، آليات النقل الثقايف، حسٌن ػتمد حسٌن 1
، 21عػػػدد، ةجامعػػػة اظتنصػػػور ، غتلػػػة  ػػػوث الرتبيػػػة النوعيػػػة، كزتايػػػة األمػػػن الفكػػػ م، دكر اضتػػػ اؾ الثقػػػايف يف التغػػػًن االجتمػػػاعي، صػػػا  عبػػػد اهلل العقيػػػل 2

  .107ص2011
 .183ص، دس، بًنكت، دار النهضة الع بية، دط، التغًن االجتماعيك  أساليب االتصاؿ، ػتمود عودة 3
  .4ص، السابقاظت جع  ،ػتمود عودة 4
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 عوامل التغير الثقافي  -3-2
تعػػػيش اجملتمعػػػات البشػػػ ية يف ح كػػػة دائمػػػة ؿتػػػو التغػػػًنث إذ دتيػػػل ؿتػػػو التطػػػوي  كاطتػػػ كج أك االنتقػػػاؿ مػػػن 

إىل الصػػػعب كمػػػن البسػػػي  إىل اظتعقػػػد كفػػػق مػػػا تقتضػػػيو متطلبػػػات احملػػػي  االجتمػػػاعي يف كافػػػة  السػػػهل
فػػػػالتغًن الثقػػػػايف أحػػػػد اضتتميػػػػات االجتماعيػػػػة الناجتػػػػة عػػػػن ىػػػػذه الديناميػػػػػػػػػػػػػة ، اظتيػػػػادين اظتاديػػػػة كاظتعنويػػػػة

اءىػػا غتموعػػة مػػن كػتػػاكالت التغيػػًن ىػػذه ال نتكػػن أف نتصػػورىا أك ن جعهػػا إىل الصػػدفة كإفتػػا تكمػػن كر 
 العوامل تعترب أستائ   تتفاعل مع بعضها البع  ألحداث التغًنات الثقافية فتؤدم إىل النمو الثقايف 

كزيادة العناص  الثقافية كما ككيفا كتنتج ما يصطلع على تسميتو أبالرتاكم الثقايف ، كمن ىذه العوامل 
صػػػػ  الثقافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كتبادعتػػػػا كػػػػذلك اضتػػػػػ كب العلػػػػم كاالخػػػػرتاع، االبتكػػػػار كاالكتشػػػػاؼ، كاسػػػػػتعارة العنا

يف ثالثػػػػة عوامػػػػل تكنولوجيػػػػة كفك يػػػػة ( lessly waitليســــلي وايــــت . ككتملهػػػػا أ 1أ كالصػػػػ اعات
كاجتماعيػػػػة لكنػػػػو ينتصػػػػ  للعامػػػػل التكنولػػػػوجي علػػػػى حسػػػػاب غػػػػًنه، كيػػػػ ل أنػػػػو احملػػػػدد لكػػػػل العوامػػػػل 

 أ 2(األخ ل.
يف اعتبػػار العامػػل ( shnieder( و)شــنيدرogbourn)أجبــرن  مػػنكىػػو هبػػذا الػػ أم يتفػػق مػػع كػػل 

الثقافػػة عػػن  ليســليالتكنولػػوجي أسػػاس كػػل التغػػًنات الثقافيػػة كاالجتماعيػػة، كيف ىػػذا الصػػدد مل يفصػػل 
األفػ اد أك اجملتمعػات، إذ اعتربقتػػا ط فػا اظتعادلػػة، كأكػد علػى الػػدكر ال ئيسػي للثقافػػة يف إشػباع اضتاجػػات 

ة، فػػػإذا كػػػاف بقػػػاء اجملتمػػػع متوقػػػف علػػػى حتقيػػػق احتياجاتػػػو الضػػػ كرية كالسػػػيكولوجية البشػػػ ية كاجملتمعيػػػ
كال كحية فاف الثقافة ىي الوسيلة لتلبية ىذه االحتياجػات، كىنػا نقػوؿ انػو ال كجػود للثقافػة دكف غتتمػع 

عػػدـ كجػػود    alfred weberألفريــد فيبــر(، يف حػػٌن يػػ ل  3أ كال كجػػود للمجتمػػع دكف ثقافػػة
عتػػذا   ابتػػة كصػػحيحة للثقافػػة ألف الثقافػػة ذاهتػػا تنشػػأ مػػن قػػوة اإلنسػػاف اإلبداعيػػة التلقائيػػة حسػػبوقػػوانٌن ث

كػػػػاف التغػػػػًن الثقػػػػايف نػػػػاتج عػػػػن العوامػػػػل البيئيػػػػة كالغ ائػػػػز البشػػػػ ية كاإلرادة كاظتصػػػػًن التػػػػارمتي، كالظػػػػ كؼ 

                                                           
 .100ص، جامعة بنها، م كز التعليم اظتفتوح، ب نامج دراسة اجملتمع، الشخصيةك  الثقافة، ػتمد حافو دياب 1
 .71ص70ص، م جع سابق، م معن خليل الع 2
 .85ص، 2010، األردف، التوزيعك  دار كائل للنش ، 3ط، الثقايفك  التغًن االجتماعي، ملحس أستيتية 3
 البًنكق اطيػػة فكػػاف مػػن ك  الفػػ د فيػػرب : شػػقيق مػػاكس فيػػرب اخػػتص بدراسػػة الظػػاى ة الثقافيػػة عكػػس مػػاكس فيػػرب الػػذم اخػػتص بدراسػػة الظػػاى ة السػػلطوية

 .56ص، م جع سابق، ..اخل انظ  شاب  ػتمد ك مي.ةرجاالت السياس
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كػػػل عناصػػػ      يف فك تػػػو القائلػػػة أفmalinowski مالينوفســـكي، كىػػػو مػػػا نػػػادل بػػػو أ 1أ اصتغ افيػػػة
   2أ الثقافة كاألنساؽ االجتماعية تتفاعل  كتتداخل إلشباع اضتاجات الثانوية كاألكلية لألف اد.

 أف التغًن الثقايف لتصل نتيجة لعدد من الظ كؼ ىي:  جيلينكي ل 
 عجز اظتوارد الثقافية اظتتاحة على حتقيق حاجيات اجملتمع، كىنا يكوف التغًن سليب. -
 ستجابة الالزمة، يعين تغًن م غوب. إذا أمكن حتقيق اال -
إذا ه فهػػم كاسػػتيعاب اضتلػػوؿ اصتديػػدة اظتقرتحػػة، كتبػػين األفكػػار أك بعػػ  األنظمػػة كاالسػػرتاتيجيات  -

 اليت تع ب عن تغًن جذرم. 
 . 3أ إذا اتضع أف العناص  اصتديدة نتكنها أف تكوف أكث  إشباعا للحاجيات من العناص  القدنتة -

 امل التغًن الثقايف يف ما يلي:عموما نتكن تبيٌن عو 
التقػدـ العلمػػي كالنمػػو الفكػػ م: الػذم عػػادة مػػا يتبعػػو العديػػد مػن اظتكتشػػفات العلميػػة الػػيت بػػدكرىا  -1

حتػػػدث عمليػػػة التغػػػًن يف أمػػػور اضتيػػػاة كظهػػػور ؼتػػػرتع جديػػػد، كػػػذلك يأخػػػذ التعلػػػيم مكانػػػة بػػػارزة رػػػمن 
مهػػارات فك يػػة كتنميػػة القػػدرات اإلبداعيػػة العوامػػل الداخليػػة كاطتارجيػػة ظتػػا يتضػػمنو مػػن إكسػػاب العقػػل 

لػدل األفػػ اد، مبػا متػػدـ اضتيػاة االجتماعيػػة الػيت يعيشػػو ا .كقػد احتػػول القػ اف الكػػ مي علػى اظتفارػػلة بػػٌن 
ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  چ  العػػػامل كاصتاىػػػل يف العديػػػد مػػػن اآليػػػات منهػػػا قولػػػو  تعػػػاىل

ی    ی       ی    ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئ  ۆئەئ   وئ    وئ  ۇئ  ۇئ

 .من سورة الزم   9اآلية  چی   
 كىنا أدلة ثابتة على قيمة العلم فتسلع بو اإلنساف للسيط ة على الطبيعة كطوعها طتدمتو.

التكنولوجيػػا:  الػػيت قضػػت يف اآلكنػػة األخػػًنة علػػى ظػػاى ة العزلػػة الثقافيػػة كصػػار العػػامل ق يػػة صػػغًنة  -2
كالزراعػػػػػػػػػػػة كالصػػػناعة، ، يز يف غتػػػاؿ التعلػػػيم، كالطػػػػػػػب، فقضػػػت علػػػى التمػػػاماكلوىـــانعلػػػى حػػػد تعبػػػًن 

  4أ كاإلعالـ.

                                                           
 .56ص، م جع سابق، شاب  ػتمد ك مي 1
 .96ص، م جع سابق، دالؿ ملحس استيتية 2
 .56ص، م جع سابق، شاب  ػتمد ك مي 3
   .14-11ص صأ، م جع سابق، دانة ثابت ػتمد اطت يسات 4
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كالػػػػرتكيج كاضتيػػػػاة األسػػػػ ية ففػػػػي غتػػػػاؿ الطػػػػب أصػػػػبع باإلمكػػػػاف إجػػػػ اء العمليػػػػات اصت احيػػػػة عػػػػن ط يػػػػق 
األدكات، كاظتعػػػػدات الطبيػػػػة كالتقنيػػػػات العاليػػػػة الػػػػيت كانػػػػت صػػػػعبة، كشػػػػبو مسػػػػتحيلة يف كقػػػػت سػػػػابق 

حوافو لتعقيم كحفو اظتأكوالت كاظتش كبات، كه القضاء على اآلفػات كالعػدكل، كاستحدثت ط ؽ، ك 
كاسػػػتعارت اجملتمعػػػات اظتتخلفػػػة طػػػ ؽ اإلبػػػداع مػػػن الػػػدكؿ األكثػػػ  تقػػػدما حػػػأ ارتبطػػػت الػػػدكؿ بعضػػػها 
بػػبع ، كلعلنػػا نعػػيش اليػػـو زمػػن االخرتاعػػات كاالكتشػػافات العمالقػػة، زمػػن األقمػػار الصػػناعية ككسػػائل 

 ديثة .االتصاؿ اضت
كسائل اإلعالـ: لقد كاف لظهور كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ السيما اصتماىًنية منها، أث  بارز على  -3

اجملتمعػات كأحػػداث التغػػًنات فيهػا، فقػػد بػػدأت كسػائل اإلعػػالـ اظتكتوبػػة يف أحػدا التغػػًن لكػػن نسػػتطيع 
بػػة كانػػت حكػػ ا أف نصػػنف ىػػذا التغػػًن حتػػت مسػػمى التغػػًن اظتتخصػػص ذلػػك أف كسػػائل اإلعػػالـ اظتكتو 

على فئة معينة ؽتن يع فوف الق اءة كالكتابة، كلكن بتقدـ التكنولوجيا كالعلـو دخلت اإلذاعة كالتلفزيػوف 
حيز التطبيق كأتاحت ف صة اظتشاركة لكافة فئات اجملتمػع، كأصػبحت اظتػادة اإلعالميػة يف حػوزة اصتميػع 

اصتمػاىًنين، ككسػائل النقػل كاظتواصػالت قػد  كؽتا كتدر اإلشارة إليو أف تطػور كسػائل اإلعػالـ كاالتصػاؿ
 أث ت بشكل رىيب يف تطور الثقافة كانتشارىا.

االنفتػػػػاح عػػػػن العػػػػامل: نتيػػػػل الفػػػػ د دائمػػػػا إىل البحػػػػث يف طػػػػ ؽ التحسػػػػٌن يف حياتػػػػو كتطويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   -4
ن كتػػد يف اعتجػ ة تلبيػػة حاجياتػو  كمػػا نتيػل إىل اطتػػ كج مػن اجملتمػػع الضػيق إىل اجملتمػػع األكثػ  اتسػػاعا أيػ

ل غباتػػو كميوالتػػو فاظتهػػاج  عػػادة مػػا يعػػيش فػػرتات امتحػػاف بػػٌن االنػػدماج يف اجملتمػػع اصتديػػد أك البحػػث 
علػػػى كسػػػيلة أخػػػ ل فػػػإذا ؾتػػػع اسػػػتق  كاسػػػتوطن انصػػػه  يف اجملتمػػػع اظتسػػػتقبل كتبػػػىن مفػػػاىيم كاكتسػػػب 

قاليػػده كمعارفػػو السػػابقة، لػػذلك  خػػربات كمعػػارؼ كعػػادات جديػػدة ختتلػػف كليػػا أك جزئيػػا مػػع عاداتػػو كت
 كاف لالنتقاؿ الفيزيقي من غتتمع الق ية إىل غتتمع اظتدينة بصمتو خاصة على التغًن الثقايف.

القومية: ظه ت حاجة اإلنساف لألمن كتطوي  الذات منذ كجوده على كجو اظتعمورة، لذلك كجد  -5
القوميػػات فاتصػػلت اجملتمعػػات ببعضػػها يف تكػػوين اصتماعػػة تلبيػػة ضتاجاتػػو، كىنػػا بػػ زت فكػػ ة االنتمػػاء ك 

الػػػبع  كع رػػػت ارتباطهػػػا ببعضػػػها، ىػػػذا مػػػا جعػػػل اضتيػػػاة تتغػػػًن، فالقوميػػػة أك االحتػػػاد يعػػػرب عػػػن كعػػػي 
 اإلنساف بنفسو كبال كاب  اليت ينتمي إليها كىي قوة كربل لتشكيل اجتاىات األف اد، كاصتماعات .

علمي الذم حتملو الثورة، فهي تنطوم بالضػ كرة الثورات: ال متفى على أحد منا اظتعىن اضتقيقي كال -6
علػػى التغػػًنات اصتذريػػة كاظتفاجئػػة كالسػػ يعة يف اجملتمعػػات الػػيت تعيشػػها أك تفج ىػػا، حيػػث تفػػ ز أفكػػار 
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كمفػػػاىيم حديثػػػة كأسػػػاليب جديػػػدة علػػػى غػػػ ار األسػػػاليب القدنتػػػة، كإبػػػداؿ الػػػنظم االجتماعيػػػة القائمػػػة 
ػػػػػػػػػػػػػػػػ د غضػػب رتاىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م علػػػى األكرػػاع السياسيػػػػػػػػػػػػػػػة كاالقتصػػػادية بػػنظم أخػػػ ل، فػػالثورة ليسػػػت غتػػػػػػػػػ

كاالجتماعيػة كغًنىػػا  كإفتػػا الثػػورة ىػػي التغػػًن االجتمػاعي الشػػامل الػػذم يتطلػػع إىل حيػػاة أفضػػل، لػػذلك  
 كاف كالزالت أحد عوامل التغًنات الثقافية كاالجتماعية .  

كولػػوجي : فاظتنػػاخ كحالػػة الطقػػس، كاعتػػواء، كنػػوع الرتبػػة تػػؤث  يف البشػػ  حػػأ أف البيئػػة أالعامػػل االي -7
أقػػ  أف سػػلوؾ البشػػ  الػػذم تػػتحكم فيػػو الظػػ كؼ ىــانتينجتون اظتفكػػ  االجتمػػاعي كاصتغػػ ايف األم يكػػي 

إىل تفسػػًن ىــانتينجتون اصتغ افيػػة لػػن يتغػػًن إال بتغػػًن ىػػذه الظػػ كؼ  كعلػػى رػػوء ىػػذه الف رػػية يػػذىب 
ارات كتفسػػػًنىا كيضػػػ ب مثػػػل ازدىػػػار حضػػػارة كاد النيػػػل بتػػػوف  ظػػػ كؼ مناخيػػػة كجغ افيػػػة ظهػػػور اضتضػػػ

 . 1أ كانق ارها بتغًن ىذه الظ كؼ
المقدمـــة يف  ثػػػو أ  قػػػد انتصػػػ  عتػػػذا العامػػػل ككرػػػعو يف اظتكانػػػة الػػػيت يسػػػتحقهاابـــن خلـــدون كلعػػػل   

ودم يف تفسػػًنه  ثػػو عػػن  ، إذ تنػػاكؿ مفك نػػا خطػػأ اظتسػػعالرابعــة فــي اثــر الهــواء فــي أخــالق البشــر
يعقــوب بـــن ك جــالينوسسػػبب خفػػة السػػوداف كطيشػػهم ككثػػ ة طػػ هبم، الػػيت أرجعهػػػا إىل رأم كػػل مػػن 

  2أ الكندم اللذاف ارجعا السبب  إىل رعف أدمغتهم كما ت تب عنو من رعف عقوعتم. إسحاق
رتا الذين يؤمنوف باف يف اؾتلبوكل األظتاين كراتزل الف نسي ك مونتسكيوكؾتد نفس االجتاه عند كل من 

 التطورات اضتاصلة على البيئة اصتغ افية كلو يف فرتات موشتية تنعكس آثارىا على التحوالت
  3أ كالتغًنات االجتماعية. 
 التغير الثقافي في الفكر اإلسالمي  - 3-3

 التغير الثقافي عند ابن خلدون  3-3-1
االجتمػاعي ك الثقػايف كيسػبق القػائلٌن هبػذا االجتػاه  اظتنظػور الػدكرم يف تفسػًنه للتغػًن ابن خلـدونيتبىن 

، عنػدما حتػدث عػن عمػ  الدكلػة ارنولـد تـوينبيك اوزوالدك سبينجلريف الفك  الغ يب بعدة ق كف أمثاؿ 
كشػػبهو بعمػػ  اإلنسػػاف الػػذم يولػػد كلتيػػا مث نتػػوت يف مقدمتػػو اظتشػػهورة إذ قػػاؿ:" إف العمػػ اف كلػػو مػػػن 

ػتسػػوس كمػػا أف للشخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص الواحػػد مػػن أشػػخاص اظتكونػػات  بػػداكة كحضػػارة كلػػك كسػػوقة لػػو عمػػ 

                                                           
  .129ص128ص، م جع سابق، ػتمد ب ام 1
 .89ص، 2004، لبناف، دار الكتاب الع يب، د ط، رب  كش ح ػتمد االسكندراين، مقدمة ابن خلدكف، د بن خلدكفعبد ال زتاف بن ػتم 2
  .104ص103ص ص، م جع سابق، ػتمد حافو دياب 3
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عمػػ ا ػتسوسػػػا.. ث فهػػو بػػػذلك يػػ ل أف اجملتمػػػع نتػػ  مػػػن م حلػػة البػػػداكة الػػيت دتيزىػػػا العصػػبية كالتضػػػامن 
االجتمػػاعي النػػاتج عػػن الق ابػػة إىل م حلػػة اظتلػػك فم حلػػة اضتضػػارة كأخػػًنا م حلػػة الشػػيخوخة كاالؿتػػالؿ 

 ا أسلفنا تبيينها.كاطت اب كم
 التغير الثقافي عند مالك بن نبي  3-3-2    

لفك ة التغًن االجتماعي الثقايف ما قالو: "إف  مالك بن نبيقد تكوف نقطة االنطالقة يف ع ض منظور 
مشكلة أم شعػػػػػػػػػػب ىي يف جوى ىا مشػكلة حضػارية كال نتكػن لشػعب أف يفهػم أك لتػل مشػكلتو مػا 

 إىل األحداث اإلنسانية ....".مل ي تفع بفك تو 
يف دراسػػاتو صػػفة  مالــك بــن نبــيلقػػد أعطػػت كاقعيػػة الطػػ ح كأسػػاليب عمليػػات التحليػػل الػػيت انتهجهػػا 

اصتدية لكافة أعمالو، إذ تعترب دراسػاتو اضتضػارية نظ يػة اجتماعيػة متكاملػة يف التغػػػػػػػػػػػًن االجتمػاعي، ظتػا 
األف اد إىل اجملتمػع كصػوال إىل اضتضػارة، كلػذلك تبلػورت آراء دتيزت بو من تناسق كت اب  كظيفػي بػدءا بػ

مالك بن نيب يف التغًن االجتماعي من خػالؿ نظ يتػو يف فلسػفة اضتضػارة الػيت شػبو م احلهػا مب احػل فتػو 
الطفػػػل مػػػن م حلػػػة الشػػػيء إىل الشػػػخص إىل الفكػػػ  إىل اضتضػػػارة فهػػػي تسػػػًن كفػػػق دكرة تارمتيػػػة كعػػػرب 

 م احل ثابتة .
طلػػق مػػن مسػػلمة تارمتيػػة مفادىػػا أف التفكػػًن يف غتتمػػع أفضػػل يعػػين  حتديػػد أسػػلوب حضػػارة فال جػػل ين

يػػ ل أف تغػػًن اجملتمػػع اإلسػػالمي اظتعاصػػ  ابــن نبــي الػػيت يتوقػػف عليهػػا تػػوف  رتيػػع شػػ كط اضتيػػاة، كمنػػو فػػػ
بػد أف  كبنائو من جديد ال بد أْف متضع لواقعو الثقايف الذم بدأ منو كنشأ فيو ألف  ضػة أم غتتمػع ال

 . 1أ تبدأ من الظ كؼ اليت كلد فيها
كيف تفسًنه ظتعػىن اجملتمػع يعػ ض التغػًن االجتمػاعي فيقػوؿ أف اجملتمػع ىػو مػن يػؤدم إىل ح كػة التػاريخ، 
كىػػػو اصتماعػػػة الػػػيت تغػػػًن باسػػػتم ار خصائصػػػها االجتماعيػػػة كالنفسػػػية بط يقػػػة مقصػػػودة كىادفػػػة كلػػػيس 

 يز جغ ايف، تشرتؾ العادات كالتقاليد فق  . اجملتمع غتموعة األف اد اظتتفاعلة يف ح
عملية التغػًن عػن  ظػاى ة التحضػ  فػالتغًن عنػده يتفػق مػع مػيالد حضػارة معينػة  مالك بن نبيكال مت ج 

أم أنو يف اضتقيقة عمليػة حتضػ ، كح كػة اجملتمػع إفتػا تػتم كفػق أربعػة عػوامل ىػي: عػامل األشػخاص كعػامل 

                                                           
، جامعػػػة باتنػػػة، سػػػالميةاإلك  كليػػػة العلػػػـو االجتماعيػػػة،  رسػػػالة ماجسػػػتًن غػػػًن منشػػػورة، دكر اظتؤسسػػػة الدينيػػػة ال شتيػػػة يف التغػػػًن االجتمػػػاعي، شتػػػًن الػػػويفي 1

  .62-58ص صأ، 2009/2010
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مل العالقػػػػات االجتماعيػػػػة الػػػػيت دتثػػػػل أكؿ عمػػػػل تػػػػارمتي يقػػػػـو بػػػػو األفكػػػػار كعػػػػامل األشػػػػياء، كأخػػػػًنا عػػػػا
 األشخاص ساعة ميالدىم كأكؿ خطوة يف بناء اإلنساف االجتماعي.    

ث بيػػد انػػو العامػػل  مالــك بــن نبــيلتتػػل العامػػل الػػدين مكانػػة ىامػػة يف التغيػػًن الػػذم أشػػار إليػػو         
تمػػػع كبػػػذلك يكػػػوف الػػػدين ػتػػػ ؾ اجملتمعػػػات ؿتػػػو الػػػذم لتػػػ ر الفػػػ د مػػػن األنانيػػػة ككتعلػػػو لتمػػػل ىػػػم اجمل

 التحض .
كيطلق اظتفك  بن نيب على م حلة االنطالقة اضتضارية اسم اظت حلة السابقة للحضارة إما اظت حلة األخًنة 
فهي م حلة ما بعد اضتضارة كيض ب لنا مثال  باضتضارة اإلسػالمية الػيت ع فػت ازدىػارا ناجتػا عػن الػدفع 

الوقػػت الػػذم سػػاد فيػػو ابــن خلــدون ين كبقيػػت علػػى ىػػذا اضتػػاؿ تق يبػػا إىل عصػػ  ال كحػػي للعامػػل الػػد
 التفكًن العقلي مث سيط ة الغ يزة كبدأت اضتضارة اإلسالمية يف التقهق  كالرتاجع.

 عموما انطلق مالك بن نيب يف ع رو للتغًن االجتماعي من خالؿ م جعٌن اثنٌن قتا: 
 لدينية اليت حتدد سلوؾ الف د كتدفعو ؿتو أىداؼ سامية.اضتضارة ال تنبعث أصال إال بالعقيدة ا

اظتعػػػارؼ اإلنسػػػانية العامػػػة الػػػيت يسػػػتمدىا مػػػن اسػػػتق اء حػػػوادث التػػػاريخ كحتليلهػػػا للوصػػػوؿ إىل كشػػػف 
 السنن االجتماعية.

   1أكيف خالصة الع ض يقوؿ مالك بن نيب ال يتحقق التغيًن يف ػتيطنا إال إذا حتقق أكال يف أنفسنا.
 نقاط االختالف و االلتقاء بين فكري  3-3-3    

 ابن خلدون و مالك بن نبي في التغير الثقافي 
اليت أخذت البعد اإلسػالمي  ابن خلدونك مالك بن نبيعلى ال غم من انطالقة اظتفك ين اإلسالميٌن 

ىنػػاؾ إال أف ابــن خلـدون بفكػ   مالـك بــن نبـييف التنظػًن كالتحليػل لقضػايا اجملتمػػع اإلسػالمي، كتػأث  
 نقاط ف عية  متتلف فيها االثنٌن ؿتاكؿ إب ازىا يف: 

 نقاط االلتقاء: 
انطلػػػق كػػػل منهمػػػا يف تنظػػػًنه لواقػػػع العػػػامل اإلسػػػالمي كحتليػػػل ظتشػػػكالتو، مػػػن اسػػػتق اء األحػػػداث يف  -

 نطاؽ اضتضارة اإلسالمية من ضتظة ميالدىا مع نزكؿ الوحي إىل م حلة ا يارىا.
علػػى مسػػتول حتديػػد أنػػواع اجملتمعػػات كحتديػػد الفػػ كؽ بػػٌن البػػداكة تقاطعػػت أفكػػار الػػ جالف سػػواء  -

 كاضتض  كاظت احل اليت نت  هبا اجملتمع كسواه من معطيات تارمتية كسياسية .
                                                           

  .65-62ص صأ، ، اظت جع السابقشتًن الويفي 1
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 نقاط االختالف:
لمـاذا انهـارت الحضـارة العربيـــــة اإلسـالمية بعـد  مػن التسػاؤؿ الػ ئيس التػايل: ابن خلـدونانطلػق  -

 ؟ ازدىارىا
كيـف السػؤاؿ التػايل:  بن نبـيأراؼ  ابن خلدونكاف أمشل فباإلرافة إىل تساؤؿ   بن نبيتساؤؿ  -

 يمكننا الوصول إلى التغير االجتماعي للعودة بالفرد المسلم إلى مرحلة الحضارة ؟
ػػػػػايل، مبػا للمجتمع اإلسالمي مستمد من جت بتػو اظتعاصػ ة  ككقػائع العصػ  اضتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بن نبـــــــيتصور  -

 يف ذلك معطياتو االجتماعية كالتارمتية .
كػاف يصػور جت بػة سياسػية كاجتماعيػة ضتضػارة سػابقة كػاف لػو ريػػػػػػػادة  إخضػاعها   ابن خلدونتصور  -

 إىل ما أطلق عليو علم العم اف كالدليل قولو قي اظتقدمة: عاص ت اضتكػػػػاـ كاحملكومٌن ...".
 عي يف إطار التصور الدائ م كيف نطاؽ الدكلة. للتغًن االجتما ابن خلدوننظ   -
ي ل أف اظتنظور الدائ م للتغًن كاف األجدر أف ينطلق من نطػاؽ اضتضػارة، الػيت خػ ج  مالك بن نبي -

  1. أمنها اجملتمع اإلسالمي
 نظريات التغير الثقافي  -3-4
 النظريات الحتمية في التغير الثقافي  3-4-1    

نظ يػػات اختزاليػػة أل ػػا ختتػػزؿ اظتسػػببات كالعوامػػل يف عامػػل كأحػػد فقػػ ، فكػػل تنعػػت ىػػذه النظ يػػة بأ ػػا 
ظاى ة حاصلة يف اجملتمع يكمن كراءىا عامل كأحد فق  كاالقتصاد أك اظتناخ، كتعتػربه كػاؼ ألحػداث 
الظاى ة كيكمن ىذا اظتعىن يف مفهـو اضتتمية، فاضتتمية تنطلق من مسلمة كجػود السػبب كالشػ كط قبػل 

كمػػا مهمػػة الباحػػث إال الكشػػف عنهػػا كىػػذا مػػا لتملػػو اظتعػػىن السوسػػيولوجي للحتميػػة، فهػػي الظػػاى ة، 
 البحث عن السبب الوحيد الذم كتعل من اظتتغًنات األخ ل كلها متغًنات تابعة.

كىكذا  ينتش  مبدأ اضتتميػة كيسػتخدـ يف كافػة غتػاالت العلػم يف اصتغ افيػا، كالسياسػية، كاألنث كبولوجيػا 
  : 2أ اع، كمن ىذه النظ يات اضتتمية نس دكعلم االجتم

الػػيت تفػػرتض أف اظتنػػاخ كحالػػة الطقػػس تػػؤث  يف البشػػ  كىػػي نظ يػػة قدنتػػة تػػأث  هبػػا الحتميــة الجغرافيــة:  
اصتغػ ايف األم يكػي الػػذم تعػد اسػتخدامو للنظ يػػة  ىــانتينجتونالعديػد مػن اظتفكػ ين االجتمػػاعيٌن أمثػاؿ 
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البشػػ  إىل تفسػػًن التغػػًن يف اجملتمعػػات كأقػػ  أف سػػلوؾ البشػػ  الػػذم اضتتميػػة يف تفسػػًن االختالفػػات بػػٌن 
تػػػتحكم فيػػػو الظػػػ كؼ اصتغ افيػػػة لػػػن يتغػػػًن إال بتغػػػًن ىػػػذه الظػػػ كؼ  كعلػػػى رػػػوء ىػػػذه الف رػػػية يػػػذىب 

إىل تفسًن ظهور اضتضارات كتفسًنىا كيض ب مثل ازدىار حضارة كاد النيل بتوف  ظ كؼ  ىانتينجتون
 . 1أ ا بتغًن ىذه الظ كؼمناخية كجغ افية كانق اره

المقدمــة الرابعـــة فـــي اثـــر يف اظتقدمػػة كالػػػذم لتمػػل عنػػػواف أابـــن خلـــدون كلعػػل الفصػػػل الػػذم أكرده  
  رأم يف اضتتمية اصتغ افية ث إذ تناكؿ مفك نا خطأ اظتسعودم يف تفسًنه  ثو الهواء في أخالق البشر

 جالينوس  رأم كل من عن سبب خفة السوداف كطيشهم ككث ة ط هبم، اليت أرجعها إىل
اللذاف ارجعا السبب  إىل رػعف أدمغػتهم كمػا ت تػب عنػو مػن رػعف  و يعقوب بن إسحاق الكندي

ڇ  ڇ  ڇ  چ عقوعتم، كي د عليو بأف ىذا الكالـ ال ػتصل لو كال ب ىاف فيو كيستدؿ بقولو تعاىل: 

  کڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک

ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ    ںڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں گ  گ  گ  گ  ڳ 

 من سورة البق ة. 213اآلية  چ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ    ھہ  ہ  ہ  ہ
مث يتحػدث ابػػن خلػدكف عػػن سػبب سػػلوؾ السػوداف يف اطتفػػة ككثػ ة الطػػ ب إىل العامػل اصتغػػ ايف اظتتمثػػل 

ائػػدة يف كميتػػو كعتػػذا كتػػد اظتنتشػػي مػػن الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ح يف اضتػػ ارة الزائػػدة اظتفشػػية للهػػواء كالبخػػار ؼتلخلػػة لػػو ز 
كالس كر كنتثل ىذه الظاى ة باظتتنعمٌن باضتمامات إذا تنفسوا يف ىوائها فيحدث عتم الف ح كرمبػا انبعػث 

 .   2أ الكثًن منهم بالغناء الناشئ عن الس كر
تغػػًن كالتغيػًن فتػػدرس التحػػوالت الػيت تطػػ أ علػػى ال تفػػ ؽ اضتتميػػة البيولوجيػة بػػٌن الالحتميـة البيولوجيــة: 

الشعوب بغ  النظ  عن إكتابيتها أك سػلبيتها متعلقػة بالتقػدـ كالنمػو كالتطػور أك التخلػف كاالؿتطػاط، 
كىػػػي تشػػػبو إىل حػػػد بعيػػػػػػػػد النظ يػػػة اظتاركسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يف اعتمادىػػػا علػػػى الف كقػػػات الف ديػػػة يف اسػػػتخدامها 

قػػات داخػػل اجملتمػػع علػػى طبقػػات أخػػ ل كنتػػاج للتفػػوؽ البيولػػوجي، فهػػي تفػػ ض أف طتاصػػية تفػػوؽ الطب
الناس يف العامل ينقسػموف إىل أجنػاس كرتاعػات متمػايزة بيولوجيػا، أف حيػاهتم ىػي مؤشػ  علػى قػدرهتم 
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البيولوجيػػة، كمػػا كانػػت عليهػػا اضتيػػاة يف اضتضػػارة اليونانيػػة الػػيت ظهػػ  فيهػػا اإلنتػػاف بػػاف ىنػػاؾ خصػػائص 
جملموعػػة معينػػة جتعلهػػا حاكمػػة كىنػػاؾ خصػػائص أخػػ ل موركثػػة طبعػػا جتعػػل رتاعػػة أخػػ ل رعيػػة، موركثػػة 

رائػػػػػدا يف ربطػػػػػو بػػػػػٌن التقػػػػػدـ أك دي جوبيـــــون كيف تفػػػػػاكت السػػػػػالالت البشػػػػػ ية كتػػػػػ كيج فك هتػػػػػا كػػػػػاف 
  1أ االؿتطاط، كاطتصائص الع قية كاظتتغًنات البيولوجية للشعوب اظتدركسة.

ليت قدمتها اظتقاربة اضتتمية لتحليػل ظػاى ة التغػًن االجتمػاعي الثقػايف إال أف كعلى ال غم من التفسًنات ا
ذلك كاف يف م حلة معينة سبقت م حلة التفكًن العلمي اظتعاص  الذم نتيل إىل رفػ  ىػذه التفسػًنات  
كو ػػا تفتقػػ  للتمحػػيص العلمػػي الػػدقيق برتكيزىػػا علػػى سػػبب كأحػػد فقػػ  كبػػذلك توصػػف بأ ػػا نظ يػػة 

إىل ذلػػػك طابعهػػػا العنػػػادم كاظتتحيػػػز لتربيػػػ  أفكارىػػػا بعينهػػػا كيف األخػػػًن يػػػ ل منتقػػػدك ىػػػذه  اختزاليػػػة زد
النظ يػػة  أ ػػا أحػػد أسػػباب الصػػ اع كاضتػػ كب كانتشػػار العنصػػ يات  إذ يػػ كف أف كيػػالت اضتػػ ب العاظتيػػػة 

كعنصػ ية الثانية مل تنتج إال مػن اإلحسػاس بػالتفوؽ الع قػي مػن جانػب األظتػاف كمػا العنصػ ية الصػهيونية 
  2أ البي  رد السود يف جنوب إف يقيا كقبلها يف أم يكا إال أحد نتائجها .

 النظرية التطورية 3-4-2
تعتػرب ىػػذه النظ يػة مػػن النظ يػات االنث بولوجيػػة الػػيت حاكلػػػػػت تفسػػًن التغػًن االجتمػػاعي كالثقػػايف         

مجتمػع، حيػث حػاكؿ اظتهتمػوف هبػذا كفق معايًن الفن كالثقافة، كاالقتصػاد كربطهػا، كاألسػس البنائيػة لل
الػ أم تفسػًن التطػور الثقػايف للبشػ ية م كػزين علػى البحػث عػن أصػل اإلنسػاف كؽتػا انبثػق، ككيػف أصػػبع 

، كعلػػى الػ غم مػػن انتشػارىا يف القػػ ف  3أ علػى شػكلو اضتػػايل ؟معتمػدين علػػى األدلػة التارمتيػػة كاضتف يػات
نظػور اضتتمػي كإف كانػت امتػدادا للفلسػفات القدنتػة، التاسع عش  إال أف البع  يصنفها متوازية مػع اظت

فتنطلق من معتقد ثابت فتطي على أف مسار اجملتمعات كأحد كػتدد سلفا لكػن االخػتالؼ يكمػن يف 
م احل التطور من حيث العدد كاحمل ؾ ال ئيسي لو أم ىل تطور اجملتمعات يكػوف نتيجػة لتغػًن األفكػار 

ولوجيػػا كالعناصػػ  اظتاديػػة، كمػػن جهػػة ثالثػػة يظهػػ  اخػػتالفهم يف حتديػػد كاظتعتقػػدات أك كنتيجػػة لتغػػًن التكن
 . 4أمسار التطور فيما إذا كاف يأخذ الشكل اطتطي أك الدائ م الذم ي جع إىل نقطة البداية 
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اظتهػم كاصتػػدي  بالػػذك  أف أصػحاب االجتػػاه التطػػورم فسػ كا التطػػور مػػن خػالؿ التحليػػل البنػػائي الػػوظيفي 
أ ػػػم حػػػاكلوا دوب  بعد دراسػػػتو إقليميػػػا بشػػػكل ػتػػػدكد كيف ىػػػذا الصػػػدد يقػػػوؿمػػػن منظػػػور مشػػػويل يسػػػت

 توريع مسارات الثقافة دكف تقدمي تفسًنات سببية عتا .
فالثقافػػة يف نظػػ  أصػػحاب االجتػػاه التطػػورم بػػدأت كاحػػدة كموحػػدة بػػٌن كافػػة اجملتمعػػات البشػػ ية لكنهػػا 

 تطورت عرب م احل ثالثة ىي:
دكرىا انقسمت إىل ثالثة مستويات دنيا، ككسطى، كعليا، أىم ما ميػز ىػذه اظت حلة الوحشية: اليت ب -

 اظت احل حياة االستق ار  كالالنظاـ كحكم األقوياء .
اظت حلة الربب ية: اليت ختللها ثالثػة أطػوار كمػا جػ ل يف اظت حلػة األكىل مػن تقسػيم ع فػت فيهػا البشػ ية  -

 شكلو األكؿ .ظهور النظم كبناء اجملتمع كسيط ة القانوف يف 
 .  1أ م حلة اضتضارة: ميزىا قياـ اجملتمع اضتديث كب كز الثقافات األكركبية -

للم احػل التغػًن كتطػور اجملتمعػات البشػ ية  كالػيت شتػاه اوغيسـت كونـت ىذه اظت احػل الػيت تشػبو تفسػًن 
 .  2أ اظت حلة الالىوتية كاظت حلة اظتيتافيزيقية كاظت حلة الورعية أك العقلية

 ظرية الخطية الن 3-4-3
تعتػػرب النظ يػػة اطتطيػػة نظ يػػة تطوريػػة فهػػي هتػػتم بػػالتحوالت التقدميػػة اعتادفػػة عػػرب م احػػل ثابتػػة كتػػ ل أف 
الفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  التطورم اظتبك  قد سار يف خطٌن رئيسيٌن يف ػتددا م احل التطور كاف أكعتا بالرتكيز علػى 

 احل الزمنية اليت سارت فيها اجملتمعات البش ية ؿتو التطور يف عامل كأحد كسبب لتتطور مع حتديد اظت
ظػػل ىػػذا العامػػل أك العنصػػ ، كىكػػذا سػػجل علػػى التطػػوريٌن مػػيلهم للعامػػل االقتصػػادم كسػػبب للتطػػور  
كأف نقوؿ باف اجملتمعات م ت مب احل ثالثة ع فت األكىل مب حلة الصيد كالثانية بال عي يف حٌن دتيزت 

 ػة بالزراعة.    الثالثػػػػػػػػػػػػ
أما ثانيها فقد ركز على اظت احل بشكل كلي إذ تندرج حتت ىذا ال أم معظم اإلسػهامات التطوريػػػػػػػػػػػػػػػة  

آرائػو يف حتػوؿ اجملتمعػات مػن الشػكل اظتشػاعي إىل ماكس فيبر واظتذكورة سابقا كقد نظيف إسهامات 
 .  3أ اإلقطاعي إىل ال أشتايل فاالشرتاكي
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جملتمعػػات مػػن حػػاؿ إىل حػػاؿ كمػػن شػػكل بسػػي  إىل شػػكل م كػػب يأخػػذ االجتػػاه اطتطػػي كيف فانتقػػاؿ ا
اضتضػ مي الػذم يػ ل أف الػدكؿ تسػًن يف تطورىػا ابـن خلـدون ىذا الصدد كػذلك ال نتكػن جتاىػل آراء 

مػػػن حػػػاؿ البػػػداكة إىل حػػػاؿ اضتضػػػارة يف شػػػكل خطػػػي أمػػػ  مػػػألوؼ لكنػػػو يػػػ ب  ىػػػذه اظت احػػػل بالعامػػػل 
فالسػػيط ة أك اظتلػػك الػػذم ي بطػػو بالعصػػبية  عنػػده فيقػػوؿ: " ..كذلػػك أف اظتلػػك كمػػا  االقتصػػادم كالقػػوة

يتبعػػو رخػػاء العػػيش كال فػػو   1أقػػدمناه إفتػػا ىػػو بالعصػػبية كالعصػػبية متشػػكلة مػػن عصػػبيات كثػػًنة ....." 
كإف كػػاف قػػد عػػرب عػػن رجػػوع ىػػذا اطتػػ  عكسػػيا إذا غلػػب الػػرتؼ   2أ كاتسػػاع األحػػواؿ علػػى حػػد تعبػػًنه

اؼ الذم يكوف نتيجتػو اال يػار كالعػودة إىل نقطػة البدايػة فيقػوؿ: "...اعلػم أف الدكلػة تنتقػل يف كاإلس  
 أطوار ؼتتلفة كحاالت متجددة ...كحاالت الدكلة كأطوارىا ال تعدك يف الغالب ستسة أطوار".

 طور الظف  بالبغية كغلب اظتدافع كاظتمانع .... -
 باظتلك ..... طور االستبداد على قومو كاالنف اد دك م -
 طور الف اغ كالدعة لتحصيل ذت ات اظتلك.... -
 طور القنوع كاظتساظتة ....... -
 .  3أ طور اإلس اؼ كالتبذي  ......... -

 النظرية الدائرية في التغير اثقافي  3-4-4
اليت ي ل أنصارىا أف التطور يسػًن يف شػكل أنصػاؼ دكائػ  كبنظػاـ ػتػدد  يػث يعػود اجملتمػع إىل نقطػة 

 أف مػػػنهم مػػػن يفسػػػ  ظػػػاى ة اجتماعيػػػة بعينهػػػا أك نظامػػػا كأحػػػدا، كمػػػنهم مػػػن يتنػػػاكؿ رتيػػػع البدايػػػة إال
يف مقدمتػو ظتػا شػبو عمػ  الدكلػة ابن خلدون الظواى  كالنظم كاألنساؽ االجتماعية، على ؿتو مػا أكرده 

 بعمػػ  األشػػخاص كحػػدد أجياعتػػا بثالثػػة أجيػػاؿ علػػى أْف يعمػػ  اصتيػػل أربعػػٌن سػػنة فيكػػوف اصتيػػل األكؿ:
 جيل التوحش كالبداكة كاطتشونة كيتميز بالبسالة كشظف العيش كاالفرتاس كاالشرتاؾ يف اجملد.

 اصتيل الثاين: جيل الرتفو كالرتؼ كاطتصب كانف اد الواحد باجملد 
 .  4أ اصتيل الثالث: أين يبلغ الرتؼ ذركتو كتسق  العصبية كتضعف ىيبة الدكلة

                                                           
  .لك االنف اد باجملديف اف من طبيعة اظت، الفصل العاش ، أنظ  مقدمة ابن خلدكف 1
  .169ص، م جع سابق، ابن خلدكف 2
  خلق أىلها باختالؼ األطوار.ك  اختالؼ أحواعتاك  فصل السابع عش  يف أطوار الدكلة، أنظ  مقدمة ابن خلدكف 3
  .168ص 167ص، م جع سابق، ابن خلدكف 4
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الذم احتضن ظاى ة التغًن كذلك بتبيٌن أسػباهبا كعللهػا مػن ن البن خلدو كمن ىذا اظتنطلق قد ننتص  
زيػػػادة للعمػػػ اف كزيػػػادة لانتػػػاج كاىتمامػػػو بالعامػػػل اظتػػػادم كربػػػ  التغػػػًن باظتفارػػػلة  بػػػٌن عناصػػػ ه فاصتيػػػل 
القادـ لو اضت ية يف اإلبقاء على بع  العناصػ  كرفػ  بعضػها ؽتػا تناقلػو عػن اصتيػػػػػػػػػػػػػػل السػابق، كىػو مػا 

 عنو بعوامل التغًن كيف رأيو أف النػاس يتغػًنكف كفػق العامػل االقتصػػػػػػػػػػػػػػادم "ؿتلهػػػػػػػػػػػػػػم يف اظتعػػػػػػػػػػػػػػػاش" نعرب
 . 1أمث العامل الدنتغ ايف، فالعامل السياسي اظت تب  بأشكاؿ اظتلك 

ف اجملتمػع نتػ  مب احػل ثالثػة االيطايل الذم يعتػرب مػن أنصػار ىػذا االجتػاه فهػو يػ ل أجيوفاني فيكو أما 
 الف نسي شتاىا: كونتم احل يف تطوره على ؿتو ما أكرده 

 اليت تفس  فيها الظواى  االجتماعية ككل شيء إىل اآلعتة. المرحلة الدينية:  
 : اليت ي جع فيها التفسًن إىل العظماء كالنبالء.المرحلة البطولية
 كل شيء. : فيها تصبع الشعوب ػت ؾ  المرحلة اإلنسانية

فػػرتل نظ يتػػو إف اإلنسػػانية ال تسػػتق  علػػى حػػاؿ كإفتػػا تسػػًن يف شػػكل دائػػ م حيػػث تسػػتق  يف م حلػػػة 
 . 2أاستق ارا نسبيا مث تتقهق  

ظتػػػا حتػػػدثا علػػػى التغػػػًن كالتطػػػور مل ينطلقػػػا مػػػن فػػػ اغ، إفتػػػا كػػػاف ذلػػػك ػتكومػػػا  كونـــت وفيكـــو  كالػػػ أم أف
اين بالضػب  لػذلك كػاف الرتكيػز علػى التطػور الفكػػ م بأكرػاع تعيشػها غتتمعػاهتم كيعيشػها الفكػ  اإلنسػ
 ككانت االنطالقة فلسفية أكث  منها اجتماعية.

 كىناؾ من ي ل أف للنظ يات التطورية  صورا حديثة دتثلت يف: 
ـ  الػػذم ربػػ  بػػٌن النمػػو االقتصػػادم 1961عػػاـ أ والــت روســتونظ يػػة م احػػل النمػػو الػػيت قػػدمها  -

 احػػل النمػػو االقتصػػاد عاصتػػت م احػػل النمػػو االقتصػػادم الػػيت مػػ ت هبػػا كالتغػػًن االجتمػػاعي، يف كتابػػو م
الدكؿ اظتتقدمة كاليت تف ض حتميتها على الدكؿ اظتتخلفة اقتصاديا كىػي ستسػة م احػل: م حلػة اجملتمػع 
التقليػػدم، كم حلػػة شػػ كط التهيػػؤ لالنطػػالؽ، كم حلػػة االنطػػالؽ، كم حلػػة االجتػػاه ؿتػػو النضػػج، كأخػػًنا 

 ؾ الوفًن.  م حلة االستهال

                                                           
  .28ص، م جع سابق، زتداين مالية 1
  .133ص، م جع سابق، ػتمد ب ام 2
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ـ  تفػػػػ ض أف العػػػػامل دخػػػػل م حلػػػػة 1960عػػػػاـ أ كــــالرك كيــــرنظ يػػػػة االلتقػػػػاء كالتقػػػػارب: قػػػػدمها  -
التصػػنيع، ىػػذه اظت حلػػة الػػيت جتعػػل اجملتمعػػات متشػػاهبة يف اإلنتػػاج كاضتػػ اؾ االجتمػػاعي كالتحضػػ  كتطػػوي  

 التعليم ...اخل ألف الوفاؽ كاظتقاربة من خصائص التصنيع.
بعػد ا يػار  ىيجـلـ ، على روء آراء 1989عاـ أ فوكوياما فرانسيس: قدمها نظ ية  اية التاريخ -

االشػػرتاكية، أعطػػت أقتيػػة للعامػػل السياسػػي، فالدنتق اطيػػة الليرباليػػة سػػوؼ تلغػػي فكػػ ة السػػادة كالعبيػػد، 
ألف الفػػػ د نتيػػػل بطبعػػػو إىل ال غبػػػة يف االعػػػرتاؼ، كالتقػػػدي  كالتطػػػور عنػػػده انطالقػػػة ؿتػػػو الكمػػػاؿ كالعقػػػل 

امػػل كالدكلػػة الكاملػػة، يعػػين ذلػػك أف الدنتق اطيػػة قػػد توصػػلت إىل حػػل ظتشػػكلة الصػػ اع التػػارمتي مػػن الك
  1(خالؿ قيمة اظتساكاة كىي بذلك تكػػػػػػػػػػػػػػوف قد أكقفت التاريخ عن اضت كة.

 النظرية الوظيفية  3-4-5
يفػػة الػػيت عمليػػة مػػا يف تنطلػػق اظتدرسػػة الوظيفيػػة يف حتليلهػػا للظػػواى  االجتماعيػػة مػػن دراسػػة الوظ       

حيػػاة الفػػ د أك ظػػاى ة يف حيػػاة اجملتمػػع فالوظيفيػػة معنيػػة باإلجابػػة عػػن السػػؤاؿ ظتػػاذا؟ كتعػػود جػػذكرىا إىل 
الػذين درسػوا العالقػة بػٌن متغػًنين أحػدقتا  ىـوبزك روسـوك فولتيرالق ف الثامن عش  إىل أفكار كل من 

 ىربـــرتكونػػػت ك  اوغيســـتطلع بظهػػػور مسػػػتقل كآخػػػ  تػػػابع، كيف القػػػ ف التاسػػػع عشػػػ  اسػػػتخدـ اظتصػػػ
أين انصب االىتماـ على الفكػ ة اجملػ دة  دوركايمك راد كليف براونك مالينوفسكيلتصل إىل سبنسر 

لألنظمة االجتماعية بنظ ة مشولية عامة، معتربة إياىا أنظمة متصلة كمتشابكة كمكملة لبعضها الػبع  
 . 2أ تالكوت بارسونزكىو الط يق الذم سلكو 

نظ ية اليت ت ل أف اجملتمع غتموعة من اظتؤسسات مشكلة لعدد من الوظائف لتحقيػق االسػتم ار ىذه ال
كالثبات كالتغًن يف الوظػائف أك اظتؤسسػات القائمػة يتبعػو تغػًن اجتمػاعي ثألف أم نسػق يف اجملتمػع ىػو 

غتتمػع كبقائػو أصال  حاجة أساسػية إلررػاء اجملتمػع  فػالقيم كاظتعػايًن االجتماعيػة مػثال أسػاس قيػاـ أم 
كلعػػل   3أكا يػػار ىػػذه اظتقومػػات يتبعهػػا ا يػػار اجملتمػػع كظهػػور الفورػػى كنتيجػػة لضػػعف القػػوة كااللتػػزاـ، 

سػػ دنا عتػػذا اظتثػػاؿ ينبهنػػا إىل آراء سػػق اط يف رفضػػو ضتكومػػة الغوغػػاء كمػػا شتاىػػا ىػػذا الػػ أم الػػذم كػػاف 
غػػػاء يف رأيػػػو نػػػذي  شػػػـؤ بتقهقػػػ  القػػػيم سػػػببا كراء إعدامػػػو كمػػػا تناقلتػػػو اظت اجػػػع الفلسػػػفية فحكومػػػة الغو 

                                                           
  12:00 12/05/2015، النظ يات اظتعاص ة كاظتفس ة للتغًن االجتماعي الثقايف، دم عبد اضتميد ازتد مصطفىزت 1

://hamdisocio.blogspot.comhttp  
  .154ص153ص، 2005، عنابة، التوزيعك  دار العلـو للنش ، دط، مدخل يف علم االجتماع، صالح الدين ش كخ 2
  .28ص، م جع سابق، زتداين مالية 3
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كاظتعػػايًن كالفضػػيلة يف اجملتمػػع كىنػػا قػػد نطػػ ح السػػؤاؿ التػػايل: ظتػػاذا قبػػل  الفيلسػػوؼ سػػق اط شػػكال مػػن 
اضتكومػػػة كرفػػػ  شػػػكال آخػػػ ؟ أال يتبػػػادر يف الػػػذىن معػػػىن الوظيفػػػة يف الطػػػ ح ؟ عمومػػػا  يقػػػدـ االجتػػػاه 

حيػػػة كالوظػػػائف الػػػيت تسػػػند إىل ىػػػذه األنسػػػاؽ مػػػن الػػػوظيفي تفسػػػًنات كدراسػػػة ألنسػػػاؽ اجملتمػػػع مػػػن نا
ناحيػػة أخػػ ل، أمػػا يف حتليلهػػا للتغػػًن الثقػػايف، كانػػت بدايتػػو مػػع بدايػػة القػػ ف العشػػ ين مػػن خػػالؿ ػتاكلػػة 
فهم الثقافة ككيف تتضاف  اصتهود كالوظائف يف احملافظة على النسق الكلي كىو ما جعل البع  يطلق 

اعي، كاحملافظة على الورع، كحسب أنصار ىذه النظ ية فػاف التغػًن عليها اسم نظ يات التوازف االجتم
 لتدث نتيجة لعاملٌن أساسيٌن قتا: 

 داخل النسق ناتج عن االختالفات الف دية اليت اف زىا اختالؼ األجياؿ كالتباين بٌن القدمي كاضتديث.
الداخليػػػة آلجػػػل خػػػارج النسػػػق نػػػاتج عػػػن منافسػػػة القػػػول اطتارجيػػػة كتضػػػادىا أك ىجومهػػػا علػػػى القػػػول 

 السيط ة أك التحوؿ.
مػن أبػ ز كارػعي النظ يػة البنائيػة الوظيفيػة اضتديثػة معتقػدين أف  تالكوت بارسونز ولزلي ىوايـتكيعترب 

التطور الثقايف ال لتصل يف كل اجملتمعات بنفس النسبة أك بنفس االجتاه غًن انو يتجػو مػن البسػي  إىل 
باف تالكوت بارسونز التطور إىل االخرتاع كالتكنولوجيا يق   ىوايتاظتعقد ففي الوقت الذم ي جع فيو 

 . 1أاجملتمعات اظتتقدمة أكث  استيعاب لفك ة التقدـ كالتغًن على مثيالهتا اظتتخلفة
كيف األخػػػػػًن يصػػػػػل الػػػػػبع  إىل تقسػػػػػيم النظ يػػػػػة الوظيفيػػػػػة يف تفسػػػػػًنىا للتغػػػػػًن االجتمػػػػػاعي الثقػػػػػايف إىل 

 قسمٌن:
سبنســـر واميـــل عمػػػاؿ كمسػػػاقتات ال عيػػػل األكؿ لعلػػػم االجتمػػػاع أمثػػػاؿ مثلتهػػػا أوظيفيـــة كالســـيكية: 

غػػًنىم، كالػػيت دتيػػل إىل النظػػ  إىل التغػػًن االجتمػػاعي نظػػ ة تفاؤليػػة اكتابيػػة فهػػو دوركــايم ومــاكس فيبــر و
تغػػًنا توازنيػػا كتػػدركتيا أم لتػػافو علػػى تػػوازف اجملتمػػع كالبنػػاء االجتمػػاعي كال نتكػػن أف يشػػكل خطػػ  أك 

فـــــــــــــــــــدوركايم البناء فالتغًن االجتمػاعي يف نظػ ىم يصػاحبو دائمػا عمليػات تكامػل كتػوازف هتديد عتذا 
الف نسػػػي ينظػػػ  إىل التغػػػًن االجتمػػػاعي مػػػن خػػػالؿ العالقػػػة الػػػيت أقامهػػػا بػػػٌن تقسػػػيم العمػػػل كالتضػػػامن 

رػ كرة مفادىػا االجتماعي فتقسػيم العمػل لػو عالقػة ط ديػة بالتضػامن الف أم تقسػيم للعمػل قػد يتبعػو 
التباين االجتماعي كزيادة السكاف ىػذه التباينػات الػيت جتعػل مػن العمػل رػ كرة كأسػاس، ىػذا مػا كتعػل 
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اجملتمعات دتيل إىل التغًن كالتحوؿ إال أ ا ال تتحوؿ دكف رواب  كىنا يػأيت مفهػـو التضػامن فالوظيفيػة 
 تشًن إىل تكامل األجزاء يف الكل كالتساند فيما بينها.

األم يكػي بتطػوي ه األفكػار  تـالكوت بارسـونز : ظه ت يف الق ف العشػ ين مثلهػاة دينامية توازنيةوظيفي
الوظيفية فارتب  اشتو هبذه النظ ية اليت تناكلت التغًن االجتماعي، برتكيزىا على اجملتمع كأحد األنسػاؽ 

اجملتمػع كالثقافػػة األساسػية للفعػل، ىػذه األنسػاؽ الػيت حػػددىا يف: النسػق العضػوم، كنسػق الشخصػية ك 
كيف رأيو أف اجملتمع عندما يتع ض لظاى ة التغًن فانو يفقد خاصية التوازف لكنو قػادر علػى التكيػف مػع 
اظتتغػػػػًنات اصتديػػػػدة كدمػػػػج التغػػػػًن داخػػػػل بنائػػػػو كنتكػػػػن يف األخػػػػًن دتييػػػػز نػػػػوعٌن مػػػػن التغػػػػًن االجتمػػػػاعي 

   1أ اظتدل.: تغًنات قصًنة اظتدل كتغًنات طويلة البـــارسونــــــــزي
: ارتبطت ىػذه النظ يػة بالدراسػات السوسػيولوجية لػدكؿ العػامل الثالػث، بعػد نظرية التحديث الوظيفية

اضت ب العاظتية الثانيػة، ىػذه الدراسػات الػيت اىتمػت بػالتغًن االجتمػاعي كتطبيػق األفكػار العامػة للنظ يػة 
ذك اجملتمعػات الصػناعية يف عمليػة الوظيفية على التحوؿ الذم مس اجملتمعات التقليديػة الػيت حػذت حػ

التحوؿ كالتغًن، إذ لتدث ىذا التغًن كنتيجة لعوامل خارجية أتاحتها الظاى ة االتصالية مبصادر الثقافػة 
اضتديػػػة، فاالتصػػػاؿ الثقػػػايف باضتضػػػارات الغ بيػػػة يسػػػًن يف شػػػكل دائػػػ م لنشػػػ  الثقافػػػة اضتديثػػػة يف كافػػػة 

يديػػة كي سػػم عتػػا مسػػار الػػزكاؿ، ليحػػل ػتلهػػا كتوصػػف ىػػذه أنسػػاؽ اجملتمػػع حيػػث يسػػتبعد الثقافػػة التقل
   2أ العملية بالتحديث كالتنمية.

 نظرية الصراع  3-4-6
كـــــــارل مـــــــاركس مػػػػػػػن أقػػػػػػػدـ النظ يػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػة اظتفسػػػػػػػ ة للظػػػػػػػواى  االجتماعيػػػػػػػة تزعمهػػػػػػػا 

عػػات عتػػا آراء يف عمليػػة التغػػًن االجتمػػاعي أقتهػػا أنػػو  عمليػػة حتميػػة ككاقعػػة يف كػػل اجملتموداىرنــدورف 
كنتيجػػػة حتميػػػة صتػػػدليات الصػػػ اع، الػػػذم يولػػػد داخػػػل كافػػػة األنظمػػػة االجتماعيػػػة .فػػػالتغًن االجتمػػػاعي 
لتدث كينتج عندما تتعارض  اظتصا  كاالجتاىات اظتتباينة بٌن من ي يد اضتفاظ على التوازف كمػن يػؤمن 

   3أ بالص اع.
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جملتمػػػع م كػػػب مػػػن رتاعػػػات كيتفػػػق أصػػػحاب ىػػػذه النظ يػػػة كاظتتػػػأث ين هبػػػا علػػػى رػػػ كرة اعتبػػػار ا
متضػػادة، متعاررػػة اظتصػػا ، لتػػدث بينهػػا جػػدؿ كصػػ اع إمػػا لفػػ ض السػػيط ة كالقػػوة أك اضتفػػاظ عليهػػا، 
كالتغًن االجتماعي حسبهم ينػتج مػن خػالؿ الصػ اع الػذم ىػو حتميػة اجتماعيػة كبػذلك نتكػن كصػف 

ع بالطبقيػة كالعامػل االقتصػادم األظتػاين ربػ  الصػ ا فكـارل مـاركس اجملتمع بصفة الديناميكيػة كاضت كيػة، 
أامتالؾ كسائل اإلنتاج من عدمها ، كىو ينظ  إىل تػاريخ اجملتمعػات مػن خػالؿ تػاريخ الصػ اع الطبقػي 
فػػالتغًن االجتمػػاعي مػػن كجهػػة نظػػ ه نػػاتج عػػن التنػػافس االقتصػػادم للطبقػػات االجتمػػاعي لػػذلك نعػػت 

ة ينػػتج الصػػ اع كالصػػ اع بػػدكره ينػػتج التغػػًن مػػاركس باظتاديػػة، فػػاجملتمع مػػن خػػالؿ ديناميكيتػػو االقتصػػادي
 االجتماعي فالعالقة عالقة متعدية كارتباطيو.

يف حتميػػة ظػػاى ة الصػػ اع، فعوامػػل التفػػاكت كالتفارػػل يف كــارل مــاركس فيتفػػق مػػع  دافيــد لوكــوودأمػػا 
ػػػػػ   القػػوة داخػػػل اجملتمعػػػات تفػػ ز اسػػػتغالؿ بعػػػ  اصتماعػػات صتماعػػػات أخػػػ ل، الػػذم يولػػػد ىػػػو اآلخػػػػػػػػ

 كيكوف مصدرا للتوت  كالص اع .
بعػ  الشػيء، كإف اتفقػا علػى جـورج زيمـل مػع أفكػار كارل ماركس كيف ىذا الصدد تتعارض أفكار 
أف النظػػاـ اإلقطػػاعي كػػاف لتمػػل مؤشػػ ات تعػػرب عػػن  تناقضػػات  مــاركسكجػػود الصػػ اع ففػػي حػػٌن يػػ ل 

 ل كتناقضات ستؤدم بصورة أك بأخ ل أدت إىل ب كز ال أشتالية، كال أشتالية بدكرىا حتمل مؤش ات أخ
علػى أف كػل مػن الصػ اع  انجليـز مػع صػديقو مـاركسإىل ا يارىا كسقوطها كب كز الشيوعية كمنو يتفػق 

كالتغػػًن نتيجػػة حتميػػة لديناميػػة اصتماعػػة مػػن خػػالؿ التناقضػػات اظت تبطػػة بالعالقػػات االجتماعيػػة، ذىػػب 
كيؤكػػد علػػى كجػػود أكثػػ  مػػن نػػوع مػػن الصػػ اع،  إىل فهػػم أشػػكاؿ الصػػ اع كتقيػػيم نتائجهػػاجــورج زيمــل 

    1أ كذلك يف تصوره للجدلية التارمتية.
 النظريات السيكولوجية في تفسير التغير الثقافي  3-4-7

 ت كز ىذه النظ يات على دكر الف د يف التغًن، من خالؿ األفكار اليت لتملها كمنها: 
فكػػار الفػػ د يف أحػػداث التغػػًن كدراسػػة  : ظهػػ ت أقتيػػة أمــاكس فيبــرأ نظريــة الــدور التغيــري ل فكــار

عػػن األخػػالؽ الربكتسػػتانتية كركح ال أشتاليػػة الػػذم قسػػم فيػػو ال أشتاليػػة إىل قسػػمٌن رأشتاليػػة  مــاكس فيبــر
تقليديػػة كرأشتاليػػة غ بيػػة فتوذجيػػة دتيػػزت باعتمػػاد اظتبػػادئ العلميػػة كنظػػاـ قػػانوين إدارم ؽتيػػز كالعمػػل اضتػػ  

 ال شيد.
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ــة الشخصــية المحــددة   الػػذم ي كػػز علػػى دكر اظتبػػدعٌن كاجملػػددين يف أحػػداث ايفــرت ىــاجنأ :نظري
التغًن االجتماعي كيف رأيو أف اجملتمعات التقليدية ىػي غتتمعػات سػاكنة لػيس عتػا قػدرة علػى التجديػد، 

أف ىنػاؾ عالقػة بػٌن طبيعػة البنػاء االجتمػاعي كفتػ   ىـاجنفقد تبقى علػى حاعتػا عػدة قػ كف، كيفػرتض 
ىػػذا البنػػاء إال بتغػػًن الشخصػػية فػػالتغًن عنػػده يبػػدأ مػػن العوامػػل النفسػػية الػػيت ختلػػق  الشخصػػية كلػػن يتغػػًن

 أفتاط شخصية قادرة على التجديد تتميز بالفضوؿ كحب االبتكار كالتجديد كاالنفتاح كاطتربة.
الػذم اىػتم بػالتغًن االقتصػادم، كمػاؿ مػيال سػيكولوجيا  ديفيد ماكليالند(: أنظرية المجتمع المنجز

نقطػػة ارتكػػازه، فالتنميػػة االقتصػػادية تظهػػ  بعػػد اضتاجػػة لاؾتػػاز  لاؾتػػازليلػػو، جعػػل مػػن الدافعيػػة يف حت
كبالتايل فاف اضتاجػة عنػده أـ االخػرتاع كالتغػًنث لػذلك اشػته  بأنػو يقػوؿ: "اسػتثم  يف صػناعة رجػل كال 

كجعلهػػا العامػػل   ازلاؾتػػتسػػتثم  يف صػػناعة طػػائ ة "، لكنػػو تعػػ ض النتقػػاد الذع  لرتكيػػزه علػػى الدافعيػػة 
الوحيػػػػػػد للنمػػػػػػو االقتصػػػػػػادم فعػػػػػػدؿ مػػػػػػن نظ يتػػػػػػو للتعػػػػػػدم التنشػػػػػػئة االجتماعيػػػػػػة إىل التػػػػػػدريب كتغيػػػػػػًن 

   1أاالجتاىات.
 نظريات العامل الثقافي 3-4-8

  ت تكز على آليات التغًن الثقايف، كمصادره، كتتمثل يف ثالثة اجتاىات:
ــة االنتشــار الثقــافي يػػة ىػػو العامػػل األساسػػي يف أحػػداث التغػػًن : تػػ ل أف انتشػػار السػػمات الثقافنظري

الثقايف، كدتيز ثقافة اصتيل األكؿ عن اصتيل الثاين داخل اجملتمع الواحد كبٌن انتشارىا يف اظتكاف، إىل أْف 
تعػػػم العػػػامل بأسػػػ ه، فػػػاألكؿ يشػػػًن إىل الػػػرتاث الثقػػػايف أمػػػا الثػػػاين فيعػػػين االسػػػتعارة الثقافيػػػة بػػػالرتكيز علػػػى 

تغػػػًن الثقػػػايف، كت كػػػز كػػػذلك علػػػى االخػػػرتاع كاالكتشػػػاؼ كاعتجػػػ ة كالثػػػورات كػػػالثورة العوامػػػل اطتارجيػػػة لل
 الف نسية مثال ككسائل اإلعالـ، كقد ناقش االنتشار ثالثة مدارس ىي: 

أك ىػػي تقػػوؿ بالنمػػاذج الثقافيػػة األصػػلية الػػيت انتشػػ ت يف   جيرايبنــز(: المدرســة األلمانيــة النمســاوية
 ػػػػػػػل كلي أك جزئي . كامل ربوع األرض بشكػػػػػػػػ

  الػيت جتعػل مػن اضتضػارة اظتصػ ية نقطػة انتقػاؿ الثقافػة مث إليـوت سـميث وبـريأ المدرسة االنجليزيـة:
 حلت ػتلها اضتضارة اليونانية.

   انتهجت أسلوبا حتليليا ق يبا من التحليل   االجتماعي بط حها المدرسة األمريكية: )بوس وكروبير
 ر حوؿ آثار االنتشار الثقايف يف اجملتمعات.غتموعة من األسئلة تدك 
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: ركػػزت ىػػذه النظ يػػة علػػى العوامػػل الداخليػػة اظتسػػببة للتغػػًن الثقػػايف عكػػس مػػا نظريــة االرتبــاط الثقــافي
كاعتػربت العوامػل الكامنػة ىػي أسػاس عمليػة التغػًن الثقػايف، كمػن أنصػػارىا ، ذىبػت إليػو نظ يػة االنتشػار

ضػػاد أك اظتعػػاكس بػػٌن ثالثػػة أفتػػاط ثقافيػػة ىػػي: التصػػورم كاظتثػػايل صػػاحب نظ يػػة االرتػػداد اظت ســوركين
كاضتسي كيقوؿ بعدـ فنػاء الثقافػة لكنهػا دتػتص كتتحػوؿ، كىػذه نظػ ة تفاؤليػة عكػس مػا ذىػب إليػو كػل 

 ، كيهتم كذلك بالتغًن اضتتمي الذم كتعل لو آلية انتشار اظتوركثات.شبنجلر وتوينبيمن 
تغػػػًن اسػػػتناد إىل اظتتناقضػػػات الثقافيػػػة الػػػيت تػػػ تب  ط ديػػػا مػػػع الصػػػ اع  : تفسػػػ  الالصـــراع الثقـــافي نظريـــة

كظػػػػاى ة اجتماعيػػػػة فاظتاركسػػػػيوف يػػػػ كف أف تػػػػاريخ البشػػػػ ية مػػػػا ىػػػػو إال تػػػػاريخ الصػػػػ اع بػػػػٌن اظتتناقضػػػػات 
كاظتتناقضػػات حسػػبهم ىػػي: قػػول اإلنتػػاج، كعالقػػات اإلنتػػاج، البنػػاء االقتصػػادم التحػػيت كالبنػػاء الفػػوقي 

  1أ التناقضات بٌن قول البناء الفوقي يعين الثقايف ذاتو.اإليديولوجي، ك 

 نظرية المحيط االجتماعي )الدوائر األربعة( في التغير الثقافي:  -
 يف كتابو اظتوسـو بػػػ: فهد بن عبد العزيز الغفيلي اقرتحت ىذه النظ ية من ط ؼ الدكتور 

للتغػػًن علػػػى أنػػو عمليػػة ناجتػػة  عػػػن  ، كملخػػص ىػػػذه الدراسػػة أف الكاتػػب ينظػػ  التغيــر االجتمــاعيأ 
اظتػػؤث ات الداخليػػة مث لتػػػدد لػػو مسػػتواه أك ػتيطػػػو علػػى حػػػد تعبػػًنه، ، فػػالتغًن االجتمػػػاعي يف رأيػػو يبػػػدأ 
باظتستول الف دم مث األس ة، فاصتماعة األكث ، مث التجمع البش م الصغًن سواء ق يػة أك حػي مث اجملتمػع 

ل إىل اجملتمػع الػدكيل، ككػل مسػتول مػن ىػذه اظتسػتويات األكرب كىكذا يف مسػار تصػاعدم إىل أف يصػ
يتأث  من الداخل مبا لتػي  بػو كيػؤث  يف نفػس الوقػت علػى احمليطػٌن بػو، كىنػا ي سػم الػدكائ  األربعػة الػيت 
يتوسػػطها ػتػػي  الفػػػ د يليػػو ػتػػي  اجملتمػػػع الق يػػب، فػػاجملتمع البعيػػػد كأخػػًنا اجملتمػػع الغ يػػػب علػػى النحػػػو 

 اآليت: 
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 (: رسم توضيحي يبين الدوائر األربعة للتغير االجتماعي01الشكل رقم )
ــــرة الفــــرد:    -ا تتمثػػػػل يف طبػػػػاع الفػػػػ د كنفسػػػػيتو كمػػػػا لتققػػػػو مػػػػن اؾتػػػػازات كمسػػػػتواه االقتصػػػػادم دائ

 كاالجتماعي كالتعليمي كغًنىا ككل العوامل الف دية اليت تؤث  يف اجملتمع كتتأث  بو.
كيقصػػػد بػػػو اصتماعػػػة البسػػػيطة الػػػيت حتتضػػػن الفػػػ د كاألسػػػ ة كاظتدرسػػػة، قريـــب: دائـــرة المجتمـــع ال -ب

 اظتؤسسة كغًنىا كاليت تتميز بقوة العالقات االجتماعية كدرجة من التجانس. 
ــرة المجتمــع البعيــد -ج : كىػػو يعػػين عنػػده اجملتمػػع احملػػي  بػػالف د، كىػػو أمشػػل مػػن اجملتمػػع الق يػػب دائ

 كأكرب منو .
كتتمثػػل يف اجملتمعػػات  الػػيت تنتمػػي لبلػػداف أخػػ ل كتأثًنىػػا يكػػوف عػػػن لغريــب: دائــرة المجتمــع ا -د

 ط يق اعتج ة أك االتصاؿ الثقايف، ككسائل اإلعالـ.
كل ىذه الدكائ  مؤث ة كمتأث ة ببعضها البع  فتظه  النتيجة على الف د كاجملتمع يف لغتػو كثقافتػو كدينػو 

فهــد بــن عبــد اظتسػػببات اظتػػذكورة آنفػػا، كيأخػػذ الػػدكتور كعاداتػػو كتقاليػػده، بفعػػل كبتوجيػػو مػػن العوامػػل ك 
محمـد العامل الدين كنموذج ألحداث التغًن فيقػوؿ أف الػدعوة اإلسػالمية قػد بػدأت بفػ د كىػو  العزيز
يف األربعٌن من عم ه، الذم كاف يتأث  بالوحػي كبآيات القػ اف   -عليو أفضل الصلوات كأزكى التسليم-

ھ  ھ       ے  ے   ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ نها قولو تعاىل: اليت م  1أاليت تشحذ قتتو 

 من سورة اظتدث            5، 4، 3، 2، 1اآليات  چ  ۓ      ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶     ﮷   ﮸     ﮹   ﮺ 
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كغًنىا الكثًن من اآليات اليت تقوم عزنتتو كت فع من معنوياتو، لقبوؿ فك ة الوحي، مث ينتقػل التغيػًن   
كىػػػػو مػػػػا يسػػػػميو اجملتمػػػػع الق يػػػػب، كيػػػػ ف  اجملتمػػػػع البعيػػػػد  الػػػػدعوة أكؿ مػػػػ ة بػػػػل  إىل صػػػػاحبو كأسػػػػ تو

كحاربوىا، كاضتديث عن التغًن الذم يبدأ بالف د إىل اجملتمع كفق الدكائ  يطوؿ لكن الكاتب يطػ ح مػ ة 
ثانية أفتوذجا ثاف قصدا منو توريع الفكػ ة فػًنل أف دخػوؿ الفضػائيات إىل اجملتمػع السػعودم مل يكػن 

 بعػػد موافقػػة مػػن اصتبهػػة السياسػػية كعامػػل فاعػػل كلكػػن مل يكػػن كافيػػا لػػوال القبػػوؿ اجملتمعػػي كالفػػ دم إال
كتأث  اجملتمع الغ يب نفس الشيء بالنسبة ظتوروع قيادة اظت أة للم كبات الذم قوبل بال ف  مػن طػ ؼ 

بوؿ ألحػدث ـ، فػانتهى يف حينػو، كلػو قوبلػت الفكػ ة بػالق 1990السلطات السياسية كاف ذلك عاـ 
   1أ ذلك تغًنا كبًنا يف اجملتمع السعودم سوؼ يبدأ بف د أك بعدد قليل.

 العالقة بين التغير الثقافي و التغير االجتماعي  -3-5
إف اضتديث عن التغًن بصػفة عامػة يسػمع لنػا بػالتمييز بػٌن التغػًن االجتمػاعي كالتغػًن الثقػايف علػى      

نهما، كفصلهما عن بعضهما كلعل ذلك راجع إىل ارتبػاط مفهػومي ال غم من صعوبة إكتاد الف كقات بي
الثقافػػة كاجملتمػػع،  فػػإذا كػػاف التغػػًن االجتمػػاعي حتػػوؿ كتبػػدؿ يف أفتػػاط التنظيمػػات االجتماعيػػة، فػػالتغًن 
الثقايف يشًن إىل ظهور صفات جديدة دتثل اصتوى  الثقايف فابتكار السيارة مثال تغًن مادم ثقايف لكنو 

ت اجتماعيػة علػى اجملتمعػات خاصػة أم يكػا الػيت كػاف عتػا سػبق االبتكػار، حيػث توسػعت أحدث تغػًنا
اظتناطق اضتض ية، كاث  ىذا االبتكار على العالقة بٌن اصتنسٌن كساعد يف اختفاء االختالفات بػٌن طػ ز 

أم حتػوؿ اضتياة البدكية كاضتض ية، ىذا اظتثاؿ يوحي باستحالة الفصل بٌن التغًن الثقايف كاالجتمػاعي، فػ
يف شػػػػػػكل اصتماعػػػػػػات االجتماعيػػػػػػة سػػػػػػوؼ يتبعػػػػػػو تطػػػػػػور يف اظتعػػػػػػايًن كتعػػػػػػديالت يف توقعػػػػػػات الػػػػػػدكر 
االجتماعي كأم تغيًن يف جزء من النظاـ فنو متبوع بتغًن يف كافة األجزاء األخ ل اظتشكلة للنظاـ ػتػل 

الثقافة تغًنا ىو الوجػو  الدراسة، مثلو مثل الثقافة، اليت تتغًن بشكل تلقائي كنتكن القوؿ أف أكث  أكجو
   2أ اظتادم.

كالتغًن االجتماعي يعين رتلػة التحػوالت الػيت تطػ أ علػى العالقػات االجتماعيػة كأشػكاؿ التفاعػل 
كاالتصػاالت الشخصػية فػاف التغػػًن الثقػايف يشػًن إىل التحػوؿ كالتبػػدؿ يف انسػاؽ كأفكػار متنوعػة متعلقػػة 

عة يف اجملتمػػع كمػػا يشػػمل رتيػػع التغػػًنات الػػيت حتػػدث يف أم بػػالقيم، كاظتعتقػػدات، كاظتثػػل، كال مػػوز الشػػائ

                                                           
 .اظت جع نفسو، الصفحة نفسها 1
 .70ص، م جع سابق، معن خليل العم  2
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فػػػػػ ع مػػػػػن فػػػػػ كع الثقافػػػػػة، كػػػػػالفن كالتكنولوجيػػػػػا كالتغػػػػػًنات الػػػػػيت حتػػػػػدث يف أشػػػػػكاؿ التنظػػػػػيم كقواعػػػػػده 
   1أككظائفو.

مثػػػػاال يف كتابػػػػو أاجملتمػػػػع كاظتشػػػػكالت الســــيد محمــــد بــــدوي لتورػػػػيع الفكػػػػ ة أكثػػػػ  يضػػػػ ب 
لػق بػالتغًن االجتمػاعي متمثلػة يف ح كػة التصػنيع كالثانيػة تتعلػق بػالتغًن االجتماعية  لظػاى تٌن األكىل تتع

الثقايف  كتشػًن إىل التغػًن الػذم حصػل علػى اللغػات األكربيػة بعػد انفصػاعتا عػن األصػل اآلرم، فػاألكىل 
قػػد أحػػدثت حتػػوالت يف نظػػم اجملتمػػع مػػن حيػػث عالقػػة العامػػل بصػػاحب العمػػل كمػػن حيػػث التنظيمػػٌن 

سػػي، للمجتمعػػات اضتديثػة كالثانيػػة مل حتػػدث أم تغػًن يف النظػػاـ االجتمػػاعي خاصػػة االقتصػادم كالسيا
يف الدكؿ اليت تتكلم أحدل اللغات اليت تنتمػي إىل األصػل اآلرم كمل تكػن إال ظػاى ة لغويػة تنتمػي إىل 

  2أ التغًن الثقايف أكث  من انتمائها للتغًن االجتماعي.
غػػًن الثقػػايف فقػػاؿ: التغػػًن الثقػػايف أكسػػع يف معنػػاه مػػن عػػن اصػػطالح الت loomisكقػػد عػػرب لػػومس     

اصػػػػطالح التغػػػػًن االجتمػػػػاعي، كيشػػػػمل التغػػػػًن يف التكنولوجيػػػػا كالفلسػػػػفة كاظتعتقػػػػدات، كالفػػػػن كأنظمػػػػة 
 . 3أالقيم

ـــــارك آل زعيـــــركيف ذات الصػػػػػدد يعػػػػػ ض الػػػػػدكتور  ـــــن مب غتموعػػػػػة مػػػػػن اآلراء لعلمػػػػػاء   ســـــعيد ب
ميــرل لػػذين رتعػػوا بػػٌن اظتورػػوعٌن كآخػػ كف ف قػػوا بينهمػػا أمثػػاؿ انث بولػػوجيٌن خاصػػة مػػنهم األم يكيػػوف ا

روث الػػػػذم يقػػػػوؿ بػػػػاضت ؼ الواحػػػػد أف:  "لػػػػيس التغػػػػًن الثقػػػػايف كالتغػػػػًن االجتمػػػػاعي نفػػػػس الشػػػػيء"، ك
اليت اىتمت باظتوروع انطالقا من االنث بولوجيا كاىتماماهتا، كي ل أف التف يق بٌن التغًن الثقايف  بندكت

ىػػػو يف األصػػػل مورػػػوع ناشػػػئ عػػػن التف يػػػق بػػػٌن الثقافػػػة نفسػػػها كاجملتمػػػع كحتديػػػد  كالتغػػػًن االجتمػػػاعي
مورػػػوعات الدراسػػػات االنث بولوجيػػػة ليصػػػل يف األخػػػًن إىل نتيجػػػة مفادىػػػا أف كػػػل تغػػػًن ثقػػػايف حاسػػػم 

  آمنــة غبــاشعلػػى حػػد تعبػػًن   4أ سػػوؼ يػػؤدم بػػالقطع إىل إحػػداث تغػػًن يف النظػػاـ االجتمػػاعي القػػائم
افػػة نسػػق مػػن العالقػػات االجتماعيػػة كىػػي تعتػػرب مصػػدرا للتغػػًن االجتمػػاعي ظتاعتػػا مػػن الػػيت رأت أف الثق

                                                           
  www.salanezi.com:40 14 12/12/2015، اظت جع نفسو، زمسعود راشد العن 1
 .88ص 87ص، م جع سابق، السيد ػتمد بدكم 2
 .110ص، م جع سابق، دالؿ ملحس استيتية 3
-28ص صأ، 2008، جػدة، الطباعػةك  التوزيػعك  لنشػ دار الشػ كؽ ل، دط، التغػًن االجتمػاعي يف الػدكؿ الناميػةك  التلفزيػوف، سعيد بن مبػارؾ آؿ زعػًن 4

30.  
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كأخػًنا نسػتنتج أف التغػًن الثقػايف أمشػل   1أ قػػػػػػػػدرة على التلقائيػة كالديناميػة كمػن ذتػة فهػي دائمػة التجديػد
 من التغًن االجتماعي كالثاين جزء ال يتجزأ من األكؿ . 

 في معيقات التغير الثقا -3-6
ختتلػػف عوائػػق التغػػًن الثقػػايف  االجتمػػاعي مػػن غتتمػػع إىل أخػػ  حسػػب مؤىالتػػو كقابليتػػو للتغيػػًن 
كفػػق العوامػػل كاظتسػػببات اظتػػذكورة أنفػػا فتػػؤث  ىػػذه اظتعيقػػات يف ح كػػة التغػػًن فتغػػًن مػػن كجهتػػو أك تبطػػئ 

 س عتو كمنها: 
 تتعلق باجملتمع كتشمل:عوائق اجتماعية وثقافية:   -
ذاتيػػػة: الػػػيت حتيػػػل دكف حػػػدكث التغػػػًن االجتمػػػاعي أك أ ػػػا تبطػػػئ ح كتػػػو، علػػػى مسػػػتول اظتصػػػا  ال -

الفػػػ دم أك اصتمػػػاعي  فػػػالف د أنانيػػػا بطبعػػػو نتيػػػل دائمػػػا إىل حتقيػػػق مصػػػاضتو، كػػػذلك اجملتمعػػػات كالػػػدكؿ 
 تسعى دائما لتحقيق أىدافها كلو كانت على حساب غتتمعات كدكؿ أخ ل. 

ة الػػػيت تعتػػػرب موركثػػػا غتتمعيػػػا كتأخػػػذ صػػػفة النمطيػػػة ؽتػػػا كتعػػػل األفػػػ اد العػػػادات كالتقاليػػػد االجتماعيػػػ -
 متمسكٌن هبا مقاكمٌن لكل الطوارئ الذم قد دتسها.

 النظ ة التشاؤمية لكل ما ىو جديد، كالنظ  إليو كعنص  دخيل يهدد اظتصا  كالبناء االجتماعي  -
   2أ كيهدد باال يار كالدمار كاظتيل للمحافظة على القدمي.

الشػػػك يف جػػػدكل االخػػػرتاع اصتديػػػد أحػػػد معوقػػػات التغػػػًن خاصػػػة إذا تعلػػػق اصتديػػػد بالتكنولوجيػػػا أك -
 االكتشاؼ اصتديد، فقد يتطلب األم  زمنا طويال ظتع فة جدكل التلفزيوف كأث ه على اجتاىات الناس

جػػػة كسػػػلوكهم بػػػدال مػػػن ال اديػػػو، كأحيانػػػا مػػػا نسػػػمع عػػػن أرػػػ ار ضتقػػػت بالبشػػػ ية أك سػػػوؼ تلحػػػق نتي 
استخدامهم كتعػاملهم مػع اخػرتاع جديػد،  كمثػاؿ ذلػك معاررػة كخػوؼ  اجملتمػع الصػح اكم اصتزائػ م 
مػػػن فكػػػ ة اسػػػتخداـ الغػػػاز الصػػػخ م الػػػذم اكتشػػػف يف اآلكنػػػة األخػػػًنة يف صػػػح اء اصتزائػػػ  كدتسػػػكهم 
ذا باسػػػتخداـ الغػػػاز الطبيعػػػي، ظتػػػا لتملونػػػو مػػػن صػػػورة ذىنيػػػة عػػػن الغػػػاز الصػػػخ م كالنظػػػ ة التشػػػاؤمية عتػػػ

 اظتكتشف كالشك يف جدكاه.

                                                           
 .45ص، 1990، لبناف، بًنكت، دار البحار، 1ط، التنشئة االجتماعيةك  التغًن االجتماعي، آمنة غباش 1
 75ص، 1980، مكتبة  ضة الش ؽ، القاى ة ، اضتضارةك  دراسات يف علم االجتماع الثقايف أالتغًن، عبد اضتميد ػتمود سعد 2
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ارتفػػػاع التكػػػاليف: ال نتكػػػن أف نتجاىػػػل عامػػػل ارتفػػػاع التكػػػاليف كمعيػػػق لعمليػػػة التغػػػًن خاصػػػة يف  -
الػػدكؿ الفقػػًنة فالعػػادات كارتفػػاع أسػػعار اظتنتجػػات عػػامالف م تبطػػاف سػػويا إلعاقػػة التغػػًن يف اجملتمعػػات 

  1أ الفقًنة.
 العزلة  -
 عدـ التجانس داخل اجملتمع -
 سيط ة الالمباالة كغياب ركح االبتكار  -
 كتشملعوائق اقتصادية:  -
 قلة اظتوارد االقتصادية.  -
  2أ ركود ح كة االخرتاع كالتجديد. -
 عدـ احرتاـ حقوؽ اظتخرتعٌن التعاقدية ؽتا يغيب الوازع إىل االخرتاع  -
قػا التصػاؿ اجملتمػع مػع اطتػارج ؽتػا كحتوم كل ما يتعلق بالبيئة من منػاخ الػيت تكػوف عائعوائق بيئية:  -

 يقلل ظاى ة االنتشار .
  3أ متمثلة يف  اللغة كمهارات التواصل االجتماعي.عوائق اتصالية:  -
إذ تتبػػاين األكرػػاع السياسػػية بتبػػاين اجملتمعػػات اإلنسػػانية، كتػػؤث  ىػػذه األخػػًنة العوائــق السياســية:  -

 كنتكن تقسيمها إىل عوائق داخلية كأخ ل خارجية على التغًن االجتماعي كالثقايف إكتابا أك سلبا
 يف:  الداخليةكتتمثل 

رػػعف اإليػػديولوجيات التنمويػػة ث ألف خطػػ  التنميػػة تصػػاغ يف إطػػار إيػػديولوجي سياسػػي، فالتنميػػة  -
 عملية سياسية يف اظتقاـ األكؿ.

 الف األقليػات تعدد القوميات كاألقليات داخل اجملتمع، الذم لتيل دكف التغػًن االجتمػاعي كالثقػايف -
دتيل إىل اضتفاظ على التوازف العاـ، فأم تغًن غالبا ما يقابل بعدـ اسػتجابة، أك معاررػة مػن قبػل تلػك 

 الفئات.
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عػػدـ االسػػتق ار السياسػػي الػػذم يػػؤث  علػػى البنيػػة االجتماعيػػة كالثقافيػػة كيعيػػق عمليػػة التغػػًنث بيػػد إف  -
األدمغػة كىػو مػا يػؤث  سػلبا كلتػـ  اجملتمػع مػن عدـ االسػتق ار السياسػي يػؤدم إىل اعتجػ ة خاصػة ىجػ ة 

 االستفادة من ىذه الطبقة يف عملية التغًن.
 يف: اطتارجية كتتمثل العوائق السياسية

السياسػػة االمربياليػػة الػػيت ع فػػت مبحاربتهػػا لكػػل تغػػًن اكتػػايب قػػد لتػػدث يف البلػػداف اظتسػػتعم ة، فهػػي  -
استها اليت تعتمد على التف قة كإحداث الفنت كىو تف ض السياسة اليت تتالءـ ككجودىا، إرافة إىل سي

 ما يعيق عمليات التغًن يف ىذه البلداف.
اضت كب اطتارجية اليت تعمل على تدمًن الث كات اظتادية كالبشػ ية كاسػتنزاؼ اظتػوارد اظتاليػة اعتائلػة، الػيت  -

 . 1أيكوف اجملتمع يف حاجة إليها من أجل عملية التغيًن
 :خالصة الفصل

غم مػػن اخػػتالؼ اآلراء يف تفسػػًن التغػػًن الثقػػايف ك عوامػػل احداثػػو،  اال اننػػا ال نسػػتطيع علػػى الػػ  
االنتصار لعامل كاحد على حساب العوامل األخ ل بل  يبقى ىػذا النػوع مػن التغػًن ػتكومػا  بالعوامػل 
ئل اصتغ افيػػػػة، كاالجتماعيػػػػة، كاالقتصػػػػادية، ك السياسػػػػية ،ارػػػػافة اىل التطػػػػور التكنولػػػػوجي كتطػػػػور كسػػػػا

 االعالـ كاالتصاؿ.
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 تمهيد 
اضتديث عن مدنية االنساف ، يعين اضتديث عن تكوين اضتياة اصتماعية، اليت يتفاعل داخلها االف اد اف 

كفػػػق عمليػػػػة اتصػػػالية ينػػػػتج مػػػن خالعتػػػػا عمليػػػة تػػػػأثًن احػػػد األطػػػػ اؼ يف اآلخػػػ ، ك اصتػػػػدي  بالػػػػذك  اف 
وطئػة سػوؼ اجملتمعات البش ية قد مػ ت بعػدة م احػل يف تطورىػا ك تكوينهػا الثقػايف مػن خػالؿ ىػذه الت

يف شػقيو  نتط ؽ يف ىذا الفصل اىل ع ض ماىية اجملتمع ك تتبػع م احػل تطػور اجملتمػع اصتزائػ م خاصػة،
 البنيوم ك الثقايف .

 ماىية المجتمع  -1
 نشأة المجتمع -1-1
 نشأة المجتمع في الفكر الغربي  -1-1-1

لفكػػػػػػ  االجتمػػاعي منػػذ لقػػد كػػاف مورػػوع نشػػأة اجملتمػػع مػػن اظتوارػػيع اصتوى يػػة الػػيت اىػػتم هبػػا  ا
ظهػػػوره يف الفلسػػػفات األكىل، حيػػػث بػػػ زت نظ يػػػات كثػػػًنة كمتعػػػددة حتػػػاكؿ تفسػػػًن نشػػػأة ىػػػذا الكيػػػاف 
لكنهػػا اختلفػػت مػػن حيػػث إيػػديولوجيتها مػػن جهػػة كعلميتهػػا مػػن جهػػة ثانيػػة، الشػػيء الػػذم أدل إىل 

سػػالمي لنشػػأة اجملتمػػػػػػػػػػػػػػع الػػذم اخػػتالؼ ب اىينهػػا كأدلتهػػا، لكنهػػا تبقػػى آراء كأفكػػار مقارنػػة بػػاظتنظور اإل
يف أط كحتػػػو للػػػدكتوراه يف حلػػػة منطقيػػػة مقنعػػػة باألدلػػػة كالربىػػػاف رشـــيد ميمـــوني  أكرده الدكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور

القػػػ آين، كيف ىػػػذا الصػػػدد أكد أف أبػػػد بالنظ يػػػات الفلسػػػفية كآراء علمػػػاء االجتمػػػاع مث بعػػػد ذلػػػك نقػػػـو 
 ال أم اإلسالمي، كفق ما انتهجو دكتورنا.بع رها على  

 :نتكن رصد ثالثة م احل فك ية لبحث موروع نشأة اجملتمع كىي
 بػ ز فيهػا الفكػ  قػ كف،  5كىي تلك اظت حلة اليت بػدأت قبػل اظتػيالد بػػػػػػػػأ :م حلة الفلسفة اليونانية -1

ف كالكػػوف كطبيعػػة العالقػػة بػػٌن اإلنسػػػاين ؼتتلطػػا بػػٌن مػػا ىػػو كاقعػػي كبػػٌن مػػا ىػػو مثػػايل يف تفسػػًن اإلنسػػا
 الناس كس  التضامن االجتماعي.

 حيث اىتمت الفلسفة اليونانية يف الق ف اطتامس قبل اظتيالد باإلنساف كميزت بٌن طبيعتو الثابتة 
خاصػػة يف اجملػػاؿ السياسػػي  كأخالقػػو اظتتقلبػػة كىنػػا بػػ ز التعػػارض بػػٌن طبيعػػة اإلنسػػاف كأعػػ اؼ اجملتمػػع،

   1أكمصدرىا أىي إعتية أـ كرعية؟ ة العدؿكبالضبػػػ  يف فك  

                                                           
، جامعػػػػة قسػػػػنطينة، االجتماعيػػػةك  كليػػػة العلػػػػـو اإلنسػػػػانية،  اط كحػػػػة دكتػػػوراه غػػػػًن منشػػػػورة، التغػػػػًن االجتمػػػاعي الثقػػػػايفك  مشػػػ كع اجملتمػػػػع، رشػػػيد ميمػػػػوين 1
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فػًنل السفسػػطائيٌن أف الصػػ اع قػائم بػػٌن بػػين البشػ  بصػػفة شػػبو مسػتم ة ألف اإلنسػػاف األكؿ بػػدأ 
، أيػن تنعػدـ القواعػد كاألعػ اؼ، مث état de natureحياتػو يف حالػة الطبيعػة، أك اطتلقػة، كاصتبليػة 
تحكم يف ىػػػذه الفورػػػى دكف اللجػػػوء إىل مصػػػدر إعتػػػي، بػػػ زت فكػػػ ة العػػػػػػػػػدالة نتيجػػػة اتفػػػاؽ حػػػوؿ الػػػ

حسػب  أرسطــــــوك أفالطـــــــــــــونمث  سقـــــــــــــراطتصدل عتذه األفكػار السفسػطائية الفيلسػوؼ اليػػػوناين 
 .contrat social leيف كتابو    tropperما أكرده ت كبًن

أكقفهػػا الفيلسػػوؼ الػػواقعي أرسػػطو السفسػػطة الفك يػػة مث  أفالطــونيف كتابػػو اصتمهوريػػة، عػػارض 
عنػػػد حػػػدىا ظتػػػا اعتػػػرب اإلنسػػػاف حيػػػواف مػػػدين أسياسػػػي  بطبعػػػو، كمل يكػػػن ىنػػػاؾ أم اتفاقيػػػة رادا علػػػى 

يف كتابػو    bouthoulالنزاعػػػػات الػػػيت كانػت حتػدث يف اجملتمػع كاظتػدف اليونانيػػة حسػب رأم بوثػوؿ
histoire dr la sociologie  فالطػػوف .....فػػاف أرسػػطو كػػاف الػػذم يقػػوؿ: "علػػى غػػ ار أ

  1أمتشػػػػى النزاعات، كالفورى اليت كانت تسود باستم ار يف اظتدف اليونانية ......".
مػػػاداـ اإلنسػػػاف مػػػدين بطبعػػػة عنػػػد أرسػػػطو، فإنػػػو ينػػػزع إىل تكػػػوين حيػػػاة رتاعيػػػة، بسػػػبب بعػػػ  

القػػ ل كاظتػػدف كالػػدكؿ الػدكافع أمػػا األسػػ ة عنػػده فهػي خليػػة اجتماعيػػة تكونػػت بالضػػ كرة، كمنهػا تتكػػوف 
الػػيت ىػػي نتػػاج الطبيعػػة ككظيفتهػػػا حتقيػػق السػػعادة للبشػػ ية كفػػق الػػػ كح اصتماعيػػة الػػيت متضػػع عتػػا الفػػػ د، 
كتدفعو إىل االنسجاـ كالتضامن، كىذا االجتمػاع البػد أف متضػع إىل القػانوف، كحتقيػق العدالػة، غػًن أف 

أمػػػػا القػػػػيم األخالقيػػػػة عنػػػػده فهػػػػي ف ديػػػػة  أرسػػػػطو يهػػػػٌن طبقػػػػة العبيػػػػد، كال يػػػػدخلها يف قػػػػانوف عدالتػػػػو،
كاجتماعيػػػػة كالفضػػػػيلة يف رأيػػػػو تقػػػػع بػػػػٌن رذيلتػػػػٌن، كاإلنسػػػػػاف متضػػػػع للعاطفػػػػة الػػػػيت يشػػػػرتؾ فيهػػػػا مػػػػػع 

 )2(اضتيواف.
: كىػػي اظت حلػػة الػػيت بػػ ز فيهػػا ركاد فكػػ  عصػػ  التنػػوي  م حلػػة فالسػػفة العقػػد االجتمػػاعي -2

شػػػػػهد اكتشػػػػػافات علميػػػػػة يف علػػػػػم الفلػػػػػك،   الػػػػػذم 15الػػػػػيت يػػػػػؤرخ عتػػػػػا الػػػػػبع  ابتػػػػػداء مػػػػػن القػػػػػ ف أ
كاظتيكانيػػػك، كالبيولوجيػػػا،  كأفػػػوؿ اإلقطػػػاع، كانتشػػػار النظػػػاـ ال أشتػػػايل، كالنزعػػػة الف ديػػػة، كت اجػػػع الفكػػػ  
الػػديين الالىػػويت اظتسػػيحي اظتسػػتبد، كاصتػػائ  الػػذم سػػاد أكركبػػا يف القػػ كف الوسػػطى الػػذم يصػػور النظػػاـ 

                                                           
 .168ص167ص، ، اظت جع السابقرشيد ميموين 1
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رادة إعتيػػػة، كي فػػػع السػػػعادة، كالعػػػدؿ إىل اضتيػػػاة األخ كيػػػة، االجتمػػػاعي نظػػػاـ أزيل غػػػًن متغػػػًن حسػػػب إ
 :  1أكيعطي للحكاـ تفوي ، كش عية إعتية، ىذه اظت حلة اليت شهدت ب كز غتموعة من الفالسفة منهم

 جــــــون جــــــاك روســــــوكالسويسػػػػػػ م  hobbesك locke جــــــون لــــــوكك ىــــــوبزاالؾتليػػػػػػزيٌن 
rousseau  كينظ اف عتما على أ ما ليسا ظػواى  طبيعيػة  ىؤالء الذين يساككف بٌن اجملتمع كالدكلة

كلكن نشأهتما كانت كفق ق ار إنساين تعسفي، حيػث تنتهػي حػدكد الطبيعػة عنػد حػدكد الفػ د أالنزعػة 
 الف دية  ، ذلك أف العالقات االجتماعية مل تكن ترتكز على مبدأ اعتيمنة، بل كاف الناس سواسية.

فػػػ د كالسػػػلطة ب غبتػػػو كبإرادتػػػو يتنػػػازؿ عػػػن حقوقػػػو تتمحػػػور ىػػػذه اآلراء حػػػوؿ كجػػػود عقػػػد بػػػٌن ال
 كح يتو كيضعها حتت زتاية سلطة عليا.

يػ ل أف اإلنسػاف سػابق علػى اجملتمػع، ىػذا اظتخلػوؽ الػذم ينػزع إىل الصػ اع  hobbes توماس ىـوبز
فيػػو  بسػػبب نزعتػػو الف ديػػة كأنانيتػػو كغيػػاب معيػػار اطتػػًن كالشػػ  لديػػو، مث أبػػـ  النػػاس اتفاقػػا بيػػنهم يتنػػازلوف

  2أعن ح ياهتم مقابل سالمة حياتو.
كانػت متػأث ة بواقػع اؾتلػرتا بػٌن عػامي   ىوبزأف أفكػار  الربيع جصاصكيف ىذا الصدد يضيف الباحث 

شــارل ـ  الػػذم ميػػزه االرػػط اب كثػػورة الربظتػػاف علػػى اظتلػػك الػػذم كػػاف تلميػػذه أ 1679ـ ك1588أ
 ىـوبزطالبػة كتأييػد سػلطاف اظتلػك ىػذا كقػد تصػور   مث أصبع حاكما الؾتلرتا، ؽتا دعاه إىل اظتستيوارت

مأساة اإلنساف لعػدـ كجػود قػوانٌن منظمػة للحيػاة أكانػت القػوة ىػي السػيدة ، علػى أ ػا دافػع البشػ ية 
إىل البحػث عػن العػيش بسػػالـ كلػو ختلػى عػن حقوقػػو، حتػت رػغ  اطتػوؼ مػػن حالػة الوحشػية كأىػػواؿ 

   3أه ىي أساس العقد االجتماعي.القوة اليت سادت آنذاؾ، كأف حالة التنازؿ ىذ
ــوك  أف ىػػذا العقػػد االجتمػػاعي يتعػػدل رػػماف اضتيػػاة إىل  ىــوبزأرػػاؼ إىل أراء    locke جــون ل

  4أرماف حق اظتلكية.
باضت يػة ىـوبز يبقػى فقػ  االخػتالؼ، يف اسػتبداؿ كحشػية ىـوبز لو نفػس أراء  جون لوكىذا يعين أف  

هبػا اضتيػاة آنػذاؾ، ىػذه اضتيػاة الػيت ينقصػها الشػخص غػًن  ككصػف جون لوككاظتساكاة اليت تكلم عنها 
اظتتحيز الذم لتمي األف اد كمن ىنا كانت اضتاجة إلب اـ العقػد بػٌن األفػ اد الػذم نػتج عنػو قيػاـ اجملتمػع 
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كجعلهػا حقػا  شارل سـتيوارتطابع الش عية على ثورة الربظتاف على اظتلػك  لوكالسياسي، كىنا يضفي 
  1أمن حقوؽ الشعب.

سػنة  discours sur l origin de l inegalitéيف كتابػو   rousseauون جـاك روسـوجـ
يف رأيػػػو أف اإلنسػػػاف سػػػابق عػػػن الطبيعػػػة، لكنػػػو متتلػػػف معػػػو يف   hobbes ىـــوبزيتفػػػق مػػػع  1975

طبيعة اإلنساف، انو كاف طيبا، كح ا كإفتا ينقصو، نوعا ما اضتس األخالقي، كالشعور باظتسؤكلية، تكونا 
ذا العقػػد، لكػػن ال أشتاليػػة أدخلتػػو مػػن جديػػد يف حالػػة فورػػى كصػػ اع فػػاغرتب عػػن حياتػػو مػػن خػػالؿ ىػػ

اطتًنة، كيسعى لتجاكز التعارض األزيل بٌن اضت ية الف دية كحقوؽ اصتماعة مستدال على ذلػك باظتسػلمة 
ؤكػػػد القائلػػػة: "مػػػاداـ اإلنسػػػاف بتمتػػػع بػػػإرادة ف ديػػػة فػػػإف اصتماعػػػة تتكػػػوف مػػػن إرادات ؼتتلفػػػة كالتج بػػػة ت

نشػػوب النػػزاع مػػن خػػالؿ اظتصػػا  اظتختلفػػة "، كىنػػا يلمػػع إىل غيػػاب العدالػػة االجتماعيػػة، حػػأ أنػػو مل 
يعرتؼ بدكر الدين يف إرساء قواعد نظاـ اجتماعي يف مع ض حديثو عن الػدين اظتػدين رغػم تدينػو ألف 

طنٌن األخػػالؽ الضػػ كرية الػدين اظتسػػيحي يف رأيػػو يتجػػو كليػػة ؿتػػو عػػامل الغيبيػػات كال نتكنػػو أف يعلػػم اظتػػوا
 طتدمة الدكلة كالشجاعة كاظت كءة كحب الوطن. 

حفػػػزت الثػػػورة الف نسػػػية بػػػل ُجسػػػدت يف  جـــون جـــاك روســـويف األخػػػًن يقػػػ  الػػػبع  أف آراء 
 )2(نصوص بع  الدساتًن.

بغػػ  النظػػ  عػػن أسػػبقية الفػػ د علػػى اجملتمػػع أك العكػػس كانػػت أراء فالسػػفة العقػػد االجتمػػاعي 
 ل أف اجملتمػػػػع يعػػػػػد تعبػػػػًنا عػػػػػن إرادة األفػػػػ اد كالػػػػػذم يتكػػػػوف عػػػػػن ط يػػػػق التعاقػػػػػد تتوسػػػػ  اظتوقػػػػف كتػػػػػ

االجتمػػاعي بيػػنهم لكػػن ىػػذه النظ يػػة أغفلػػت دكر الػػنظم االجتماعيػػة كالثقافػػة الػػيت يكو ػػا اجملتمػػع مػػن 
  3أاجل اضتفاظ على تطوره كاستم اره.

للنظاـ السياسي الليػربايل،  كعلى ال غم من أف نظ ية العقد االجتماعي قد كرعت اللبنة األكىل
 19ك 18اضتديث يف أكركبا، كحققت أىداؼ فك ية كسياسية كاقتصادية إال أ ا ت اجعػت يف القػ نٌن 

بػػدخوؿ مفكػػ ين جػػدد سػػاحة التنظػػًن، ككجهػػت عتػػا عػػدة انتقػػادات تطعػػن يف اضتقيقػػة التارمتيػػة للعقػػد 
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ية ضتػػل مسػػائل نظ يػػة كمنطقيػػة حػػوؿ االجتمػػاعي، بػػل أف أصػػحاهبا بالػػذات ي ك ػػا غتػػ د ف رػػيات رػػ كر 
  1أىوبز وجون جاك روسو.نشأة اجملتمع كالدكلة أمثاؿ 

مل يكن موجو إىل  فريدريك أنجلزيف اضتقيقة ال أم اظتاركسي الذم تقاشتو مع  marx كارل ماركس
تفسًن نشأة اجملتمع بقدر ما كاف موجو ؿتو تفسًن التطور كػ د فعػل صػ يع علػى األكرػاع الػيت سػادت 

  الػػػيت سػػػادىا اإلقطػػػاع كالقهػػػ  العمػػػايل كاإلجحػػػاؼ يف توزيػػػع الثػػػ كات، 19  كأ18خػػػالؿ القػػػ نٌن أ
حيػػػػػث فسػػػػػػ ا التطػػػػػػور االجتمػػػػػاعي علػػػػػػى أسػػػػػػاس الصػػػػػ اع الطبقػػػػػػي بػػػػػػٌن الربجوازيػػػػػة كالطبقػػػػػػة العماليػػػػػػة 

دليػة، الػيت أالربكليتاريا ، كتعتمد على النظ ة اظتاديػة لانسػاف كاجملتمػع، كتسػمى ىػذه النظ يػة باظتاديػة اصت
تشػػًن إىل أف االقتصػػاد أصػػل اضتيػػاة كأصػػل تفسػػًن العالقػػة بػػٌن الفػػ د كاجملتمػػع، كبػػال غم مػػن أف مػػاركس 
كزميلػػو كصػػال إىل تفسػػػًنات اكتسػػحت الساحػػػػػػػة الفك يػػة إال أف مل تسػػػلم مػػن االنتقػػػادات فيمػػا متػػػص 

خصػػػو العبػػػارة اظتاركسػػػية الشػػػهًنة أالػػػدين أفيػػػوف إغفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعتا للػػػدين جػػػ اء إنكػػػار الغيبيػػػػػػػات، كىػػػو مػػػا تل
الشعوب ، كتفسًن ذلك انو عامل ختلػف كا يػار كتػدمًن ال ديػن تقػدـ كازدىػار كرقػي ككعػي، كمػا تػ اه 
النظ يػػات اإلسػػالمية، كػػذلك كقعػػت اظتاركسػػية يف شػػبهة ختػػالف قواعػػد الفطػػ ة اإلنسػػانية عنػػدما ألغػػت 

كأصػحاب رؤكس األمػواؿ بعػد الصػ اع الطبقػي الػذم سػوؼ  ح ية التملػك كسػاكت بػٌن الطبقػة العاملػة
يؤدم إىل ذلك، كت كيزىا علػى اصتوانػب اظتاديػة يف حيػاة الفػ د كاجملتمػع كإقتاعتػا للجوانػب ال كحيػة جعػل 

   2أمنتقدكىا مت جو ا لاضتاد.
م الذم ي د التجمع البش م، إىل عامل العاطفة كيقصد هبػا اضتػب الػذم يػدفع بعضػهأوغيست كونت 

ؿتػػو بعػػ  كيػػ ل أف يعػػم اضتػػب كافػػة البشػػ ية، حػػأ تسػػتطيع اضتفػػاظ علػػى بقائهػػا كاسػػتم ارىا، ألف فتػػو 
   3أ الف د لتث يف اجملتمع الذم يف ض ر كرة التكيف مع األكراع كالسًن يف ال كب.

إذ تنقػل بعػ  اظت اجػع  كمسًنة حياتو الشخصية ساقتت يف بلػورت ىػذا الػ أمث كونتلعل التج بة    
أصػػػيب بػػػاصتنوف اثػػػ  ىػػػ ب زكجتػػػو مػػػع عشػػػيقها كمل يتعػػػار إال بعودهتػػػا مث صػػػدـ مػػػ ة أخػػػ ل كونـــت  أف

كلوتيــد دي ، حػأ تػزكج السػػيدة ســتيوارت ميــلبانفصػاؿ زكجتػو عنػػو، كسػاءت صػػحتو سػاعده زميلػو 
  4أ.كظتا توفيت بٌن يديو جعل اظت أة رمز البش ية كالبش ية عنده ىي الكائن األعظم اظتعبود فو
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ي ل أف اضتيػاة االجتماعيػة، تنشػأ بصػفة تلقائيػة، كختتلػف كػل االخػتالؼ عػن طبػائع  الف نسي ايمدورك
األفػ اد كاضتيػاة االجتماعيػة عنػده شػبيهة بنشػأة الكائنػات اضتيػة كاجملتمػع أساسػو اضتاجػة فكمػا لانسػػاف 

ف داخػػل شػػعور كتفكػػًن كختيػػل، فػػإف لػػو حاجػػات بيولوجيػػة كاألكػػل، كالشػػ ب، كاظتلػػبس دعتػػو ألف يكػػو 
 (1)رتاعة يتفاعل معها، كيؤث  فيها، كتؤث  فيو.

إرػػافة إىل الػػ أم السوسػػيولوجي يف نشػػأة اجملتمػػع، تػػدخلت بعػػ  النظ يػػات األخػػ ل مبحاكلػػة تفسػػًنية 
 منها: 

: اليت انطلقت من العلـو الطبيعيػة كعلػم األحيػاء ضتػل لغػز نشػأة اجملتمػع، كذىبػت إىل النظرية العضوية
اف كىػػو نتػػ  جبميػػع اظت احػػل الػػيت نتػػ  هبػػا الفػػ د يف حياتػػو مػػن اظتػػيالد إىل الشػػيخوخة تشػػبيهو جبسػػم اإلنسػػ

كشبهت بذلك األف اد بأعضاء اصتسم، لكن اضتقيقة غًن ذلك ألف دراسة اجملتمع تبقػى مػن اختصػاص 
العلػػػـو اإلنسػػػانية كاالجتماعيػػػة، فػػػاجملتمع متتلػػػف كليػػػة عػػػن جسػػػم اإلنسػػػاف ألف عػػػالج األمػػػ اض الػػػيت 

  صتسم البش م كتشخيصها متتلف كلية عن تشخيص كعالج أم اض اجملتمع.  تصيب ا
 اليت انبثقت أفكارىا من علم النفس، حيث تؤكد على الدكافع البيولوجية نظرية اإلعالء االجتماعي: 

 يف توجيو سلوؾ األف اد كتلغي بذلك كل الدكافع اإلنسانية، ككافة ما يؤدم بالف د ألف يكوف عضوا 
  2أمع، كت ل يف العالقات االجتماعية غت د نتاج من رغبة اإلنساف يف إشباع حاجاتو.يف اجملت
 نشأة المجتمع في الفكر اإلسالمي  -1-1-2

ي ل طبيعة الف د دتيزىا النزعػة الف ديػة، إذ يصػبو دائمػا إىل تكميػل الػنقص الػذم ال يسػتطيع بلوغػو الفارابي: 
نساين إىل حاجة كل ف د لتحقيق رغباتو يف إطار اصتماعػة الػيت مبعزؿ عن اآلخ ين، لذلك ي جع االجتماع اإل

يسػػتطيع كػػل فػػ د يف كنفهػػا أف يػػؤمن حياتػػو، ككلمػػا زادت اصتماعػػة حجمػػا زاد التعػػاكف كانعكػػس ذلػػك علػػى 
 م دكدىا باإلكتاب، ألف كث ة األيدم توسع رقعة العمل كتوف  كسائل اضتياة الض كرية لكل ف د.

تمػػاع اإلنسػػاين رػػ كرة الف الف ديػػة غػػًن قػػادرة علػػى حتقيػػق االكتفػػاء كعلػػى ىػػذا : يػػ ل يف االجابــن خلــدون
فالضػػػ كرة ىػػػي الػػػيت دفعػػػت األفػػػ اد لتكػػػوين اجملتمػػػع كالتعػػػاكف كاالشػػػرتاؾ يف حيػػػاة رتاعيػػػة، كمػػػن ذتػػػة ينشػػػػأ 

  3أالتضامن، لكن ابن خلدكف لتدد ىذه الض كرة يف االقتصاد كاظتعاش، كر كرة الدفاع عن النفس.

                                                           
 نفس ال اب  االلكرتكين.، عوامل تكوينوك  نشأة اجملتمع 1
 .م جع سابق، حسٌن ػتمود التالكم 2
 راب  الكرتكين سابق.، عوامل تكوينوك  نشأة اجملتمع 3
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وؿ ابن خلدكف يف ىذا الصدد: "....فالبد يف ذلك كلو من التعاكف، عليػو بأبنػاء جنسػو، كمػا مل إذ يق
يكن ىذا التعاكف، فال لتصل لو قػوت كال غػذاء كال تػتم حياتػو ظتػا ركبػو اهلل تعػاىل عليػو مػن اضتاجػة إىل 

  1أالغذاء يف حياتو كال لتصل لو ايضا دفاع عن نفسو .......".
 معابعاد المجت -1-2

 ال يوجد غتتمع دكف أبعاد كمقومات ستة ؾتملها يف: 
ما نتلكو اجملتمع كيستخدمو يف تطويع الطبيعة من أدكات كمواد كمهارات كأساليب، البعد التقنــي:  -

كطػػ ؽ كأمػػواؿ، ىػػذا يعػػين أف البعػػد التقػػين يشػػمل اصتانػػب اظتػػادم كاظتعنػػوم فاللغػػة مػػثال تنتمػػي إىل ىػػذا 
لتواصل االجتماعي، كذلك اضتاؿ بالنسبة لوسائل االتصاؿ اصتماىًنم أالصػحافة البعد باعتبارىا أداة ا

كال اديػػو كالتلفزيػػوف كاالنرتنت كمػػا يضػػم البعػػد التقػػين كافػػة اظتؤسسػػات كاألنسػػاؽ االجتماعيػػة اظتتفاعلػػة 
 داخل اجملتمع.

تػػاج كتوزيػػع : يتمثػػل يف كػػل األدكات كالطػػ ؽ الػػيت نتتلكهػػا اجملتمػػع كيسػػخ ىا إلنالبعــد االقتصــادي -
 السلع  كما تقدمو األنساؽ االجتماعية على اختالؼ أنشطتها من سلع كخدمات.

 كيشمل نظاـ اختاذ الق ار كالقول السياسية اظتؤث ة يف األف اد كاصتماعات. البعد السياسي:  -
التفاعػػل بػػٌن األفػػ اد كردكد أفعػػاعتم كتوقعػػاهتم يف كػػل  ينطػػوم علػػى كافػػة طػػ ؽالبعــد االجتمــاعي:  -
يػػػة تفاعليػػػة، كيضػػػم ىػػػذا البعػػػد رتيػػػع األنسػػػاؽ كالتنظيمػػػات االجتماعيػػػة علػػػى رأسػػػها األسػػػ ة علػػػى عمل

 اعتبار أ ا اطتلية األساسية لبناء اجملتمع، كما يضم أدكار كمهاـ األف اد داخل النسق االجتماعي.
م كيصػنفو ا يضم غتموعة األحكاـ اليت يطلقها أف اد اجملتمع لتفسًن سلوكهم كأفعاعتالبعد القيمي:  -

يف مػػ تبتٌن إمػػا سػػيئة أك جيػػدة، رتيلػػة أك قبيحػػة، صػػحيحة أـ خاطئػػة، كيتعلمو ػػا مػػن خػػالؿ التنشػػئة 
االجتماعية أليست كراثية  ، كيتميز ىذا البعد مبقاكمتو للتغيًن علػى غػ ار األبعػاد األخػ ل، فهػي حتػدد 

ديػػا مػػع الػػوعي االجتمػػاعي فكلمػػا  اعتويػػة الشخصػػية كحتػػدد اظتعػػايًن االجتماعيػػة اظتشػػرتكة، كتتناسػػب ط  
 كانت قيم اجملتمع متجانسة كمنسجمة كلما كاف اجملتمع كاعيا، كقويا كقادرا على حتقيق أىدافو.

غتموعػػة مػػن األفكػػار اظتنسػػجمة أحيانػػا كاظتتناقضػػة أحيانػػا أخػػ ل الػػيت متتلػػف أك البعــد المعتقــداتي:  -
مػن حػوعتم، كتفسػًن أدكارىػم فيػو، كاظتعتقػدات  يتفق حوعتا أف اد اصتماعة يف تفسػًن كفهػم طبيعػة الكػوف

بعػػد كراثػػي عكػػس البعػػد القيمػػي فهػػي متوارثػػة مػػن اآلبػػاء كاألجػػداد، دكف أم ػتاكلػػة إلثبػػات صػػحتها، 
                                                           

 .49ص، م جع سابق، مقدمة ابن خلدكف، عبد ال زتاف ابن خلدكف 1



 المجتمع و المجتمع الجزائري                                          الفصل الرابع 
 

037 
 

كيضم ىذا البعد إرافة إىل الدين اظتعتقدات الف دية، كاظتعتقدات اظتشرتكة، حػوؿ كيفيػة عمػل االشيػػػػػاء 
  1أاحمليطة بنا.

 لمجتمع تصنيفات ا -1-3
تعددت التصنيفات اليت أعطيت للمجتمع بتعدد التعاريف كتعػدد االختصاصػات كالدراسػات الػيت     

 تناكلت اجملتمعات، كنتكن تقسيم اجملتمعات من عدة نواحي:
ـــة الحضـــارية: -1 كىػػػي تلػػػك الػػػيت تُعػػػىن بأشػػػكاؿ اجملتمعػػػات كط يقػػػة عيشػػػهم كالوسػػػائل الػػػيت  الناحي

لتػأثًن علػى ػتػيطهم، فمنػذ كجػود اإلنسػاف علػى كجػو األرض كىػو يتفاعػل يستعملو ا لتأمٌن حيػاهتم كا
مػػع احملػػي  مػػارا بعػػدة م احػػل أكعتػػا اظت حلػػة البدائيػػة أالزراعيػػة  مث م حلػػة الثػػورة الصػػناعية مث م حلػػة الثػػورة 

 اظتع فية اليت أنتجت اجملتمعات اظتتقدمة، كتنقسم اجملتمعات حسب ىذه الناحية إىل:
 ػػػػػػػع االلتقػػاط كاصتمػػػػػػػع: لتكمهػػا األقػػول أك السػػاح ، ال يع فػػوف الزراعػػػػػػػػػػػػة كيعيشػػوف علػػى مػػا غتتمػػػػػػػػػػػ

 جتود بو األشجار.
  غتتمػػػع الصػػػيد كالقػػػنص: لتكمػػػو أكػػػربىم حكمػػػة يعيشػػػوف علػػػى القػػػنص كالصػػػيد، يتميػػػز بقػػػدر مػػػن

 التنظيم مقارنة مبجتمع االلتقاط كاصتمع. 
  حػاؿ كالتنقػػل أاعتجػ ة اظتوشتيػة  كمجتمػع البػػدك ال حػل، يعػيش علػى ال عػػي اجملتمػع ال عػوم: نتيػزه الرت

 كاستغالؿ اضتيواف، عتم نظاـ من القيم كالعادات كالتقاليد، لتكمهم الشيخ األكرب أك الزعيم.
  اجملتمػع القػ كم الزراعػي: غتتمػع بسػي  يعػيش علػى ال عػي كالزراعػة ال يضػم مؤسسػات كبػًنة، يوجػد

 ـو بتنظيم حياهتم.لديهم غتلس ق كم يق
  اجملتمع ال يفي اضتض م: غتتمع زراعي، مع كجود صناعات خفيفة م تبطة باإلنتاج الزراعي عػادة بػو

 عدد قليل من اظتؤسسات كالدكائ  كاصتمعيات.
  اجملتمػػػػػع اضتضػػػػػ م: غتتمػػػػػع يعػػػػػ ؼ التجػػػػػارة، كيعتمػػػػػد عليهػػػػػا، إرػػػػػافة إىل كجػػػػػود صػػػػػناعات ؼتتلفػػػػػة

  2أعلى اظتنتوج الزراعي كغًنه.تعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
  اجملتمػع اظترتكبوليتػاين أغتتمػع اظتػدف الكػربل  أكػرب مػػن السػابق، يضػم عػددا كبػًنا نسػبيا مػن السػػكاف

 ينطبق ىذا اظتفهـو على معظم العواصم الع بية.

                                                           
 .2ص1ص، arab british acadmy for higher education مشورات، احملور السادس، ساسيةمقوماتو االك  اجملتمع 1
  /al3loom.com 12:45 08/2016//24 حاجاتو.ك  اشكاؿ اجملتمع ..ت كيبو، اغتد قاسم 2
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  غتتمع اظتدينة العظمى: غتتمع اظتدف الكربل العمالقػة كنيويػورؾ كالقػاى ة كطوكيػو كشػينغهام كغًنىػا
 تتميز بوجود خلي  من اجملتمعات.

 : يقسم اجملتمع كيصنفو حسب النظاـ االقتصادم اظتعتمد إىل:من الناحية االقتصادية -2
  .اجملتمع ال أشتايل: كىو اجملتمع الذم يعرتؼ   ية التملك كاالنفتاح على العامل 
  التملك.اجملتمع االشرتاكي: يعتمد على حكم الشعب، يقيد اضت يات، كال يعرتؼ   ية 
: كىي الناحية اليت تنظ  يف نظػاـ اضتكػم الػذم يفػ ض مػنهج سياسػي معػٌن من الناحية السياسية -3

 كينقسم اجملتمع حسب ىذا اظتنظور إىل:
 .دنتق اطي 
  .غتتمع رتهور 
 .غتتمع ملكي 
 .1أأمًنم ...اخل   

 كنتكن تقسيم اجملتمع إىل قسمٌن:
 التشػػكيلة االجتماعيػػة كاالقتصػػادية ال أشتاليػػةىػػي تلػػك اجملتمعػػات الػػيت سػػبقت : غتتمعػػات تقليديػػة 

: علػػى أ ػػا اجملتمعػػات ػتػػدكدة القػػوة اإلنتاجيػػة بسػػبب علػػػػػػػػػـو r .rostowيع فهػػا عػػامل االجتمػػاع 
   2أكتكنولوجيا ما قبل نيوتن.

غتموعػػة مػػن األفػػ اد تعتمػػد األسػػاليب غػػًن العلميػػة كالعمليػػة، تػػ تب  بأسػػس تارمتيػػة رمبػػا أسػػطورية  فهػػي 
 تحديد العالقة بٌن األف اد، تؤمن بالرتاث كتصفو باظتاري الذىيب كحتاكؿ مزجو باضتار .ل

 كمن ؽتيزاتو 
االنعزاليػػػػػة: تنبػػػػػع ىػػػػػذه اطتاصػػػػػية مػػػػػن خػػػػػالؿ التمييػػػػػز العنصػػػػػ م أك الع قػػػػػي كالف كقػػػػػات اصتنسػػػػػية،  -

 كاضتضػػػػػػػػػػػػػػػػػارية كاصتغ افية. 
 أساس التالحم بٌن األف اد كتعزز فك ة االنعزالية.االرتباط بفك ة مشولية: تكوف ىذه الفك ة  -

                                                           
  نفس ال اب  االلكرتكين .، اغتد قاسم 1
، جامعػػػة تلمسػػػاف، اإلنسػػػانيةك  العلػػػـو االجتماعيػػػةك  كليػػػة اآلداب،  غػػػًن منشػػػورة مػػػذك ة ماجسػػػتًن، ظػػػاى ة التغػػػًن يف االسػػػ ة اصتزائ يػػػة، سػػػليماف دزتػػػاين 2
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االخػػػتالؼ يف اظتسػػػًنة اضتضػػػارية للتطػػػور البشػػػ م: فػػػاجملتمع التقليػػػدم نتيػػػزه التخلػػػف نتيجػػػة انعػػػداـ  -
  1أالتحاكر كالتبادالت الثقافية.

 سيط ة النخبة السياسية على األف اد: بغ ض زتاية مصاضتها الشخصية. -
 القات االجتماعية.سيادة مفاىيم خاصة حوؿ الع -
كجػػػػػود عالقػػػػػة صػػػػػ اع أجيػػػػػاؿ بػػػػػٌن اظتػػػػػوركث الثقػػػػػايف كاحملافظػػػػػة عليػػػػػو كريػػػػػاح اضتداثػػػػػة الػػػػػيت تفػػػػػ ض  -

  2أالتحديث.
 يضيف عاطف عديل العبد بع  اظتيزات اليت يتميز هبا اجملتمع التقليدم كىي: 

 األسلوب التكنولوجي اظتتأخ .  -
 اظتستول التعليمي احملدكد.  -
 الشخصي يف اظتقابل تناقص دكر كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ. تزايد دكر االتصاؿ  -
 عدـ االحتكاؾ بٌن التنظيمات االجتماعية كالتنظيمات اجملاكرة.  -
 انعداـ التفكًن االقتصادم. -
 اظتيوؿ ؿتو الثبات كرف  التغيًن.  -
  3أػتدكدية األعماؿ كرف  األف اد القياـ بأعماؿ أخ ل. -
يقػو ؿتػو التقػدـ كصػاغ آليػات قانونيػة لتطػوي  ذاتػو كحتقيػق كظيفػة كل غتتمع كجد ط  : اجملتمع اضتديث 

 من ؽتيزاتو  4أالدكلة فيو اظت تبطة باالزدىار االجتماعي.
 تواف  التكنولوجيا اظتتقدمة كالتخصصات الدقيقة. -
 ارتفاع اظتستول التعليمي. -
 التقدي  العايل للعلـو كالرتبية.  -
 ديناميكية اصتماعة. -
 جتماعية.عاظتية العالقات اال -
 درجة قبوؿ األفكار اصتديدة عالية. -

                                                           
 http://www.ahewar.or .2429 العدد، اضتوار اظتتمدف، الع اؽ افتوذجا نقد اجملتمعات التقليدية...، ف اس اضتمداين 1
 .نفسوم جع  2
 .20ص، م جع سابق، عاطف عديل العبد 3
  makkahnewspaper.com 25/08/2016 16 :30. سس اجملتمع اضتديثأ، العتييبم زكؽ مشعاف  4
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 الطموح كالكفاح من اجل حل األزمات كاظتشاكل اليت تعرترهم. -
 دقة العمليات التخطيطية كتوجيو معظمها الوجهة االقتصادية اليت ختدـ اظتصا  اظتشرتكة. -
 طنية كالدكلية. الوالء للمجتمع ككل دكف حتيز للجماعات احمللية االىتماـ باصتوانب القومية كالو  -
  1أالقدرة على التقمص كلعب أدكار اآلخ ين. -
 تركيب المجتمع  -1-4

 يرتكب اجملتمع من أبعاد بنائية ىي: 
 البناء الطبيعي أك الفيزيقي: فطبيعة اجملتمع اليت يبىن عليها تؤث  يف ثقافتو، كتف ض ر كرة التكيف -1
 مثل: اظتناخ كطبيعة األرض كالتضاريس. 
: يعػػين جػنس السػػكاف، ديػنهم، أصػوعتم، تػػ كيبتهم العم يػة كىػػي مؤشػ ات دنتغ افيػػة البنػاء السػكاين -2

 خاصة باألف اد.
البنػػاء اظتهػػين: حتػػدد الطبيعػػة بعػػ  اظتهػػن جملتمعاهتػػا فاظتنػػاطق السػػاحلية مػػثال هتػػتم بالصػػيد البحػػ م  -3

   2أكمنطقة السهوب هتتم  برتبية اضتيواف كىكذا.
حبت اإلنساف منذ كجوده، كىي مستويات اجتماعية يعرتؼ هبا البناء الطبقي: الطبقية ظاى ة صا -4

 اجملتمع كيتحدث عنها.
 البناء اظتؤسسايت: كىي كل اظتؤسسات كاألنساؽ اليت لتويها اجملتمع. -5
  3أالبناء التنظيمي: يعين نظاـ اضتكم دنتق اطي، رتهورم أك ملكي أك غًن ذلك.-6
 المجتمع الجزائري  -2
 أصل التسمية   2-1
جع أغلػػب الدراسػػات التارمتيػػة، كال كايػػات أف أصػػل تسػػمية اصتزائػػ  يعػػود إىل العهػػد اإلسػػالمي بعػػد تُػػ  

زيري واد بـاكين بـنن زيـري العهد اظتوحدم حتديدا، كما تذك  بع  آخ  أف اسم اصتزائ  لو صلة بػػػػػػ: 
عشـــراتي لػػػدكتور بػػػاين القصػػػبة يف مدينػػػة اصتزائػػػ  حاليػػػا، فػػػأطلق عليهػػػا اسػػػم "دزايػػػ " كيف  ثػػػو يقػػػوؿ ا

جزائـر أنو كجد إسناد اللفػو إىل قبيلػة كانػت تسػكن ىػذه األرض، كىػي قبيلػة مزغنػة فِقيػل: " سليمان

                                                           
 .22ص21ص، م جع سابق، عاطف عديل العبد 1
 .م جع سابق، أغتد قاسم 2
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" لكن اضتقيقػػػػػػػػػػة أف ىذا الوطن قد تعاقبت عليو عدة تسميات عرب الزمن على غػ ار نوميػديا بن مزغنة
يف كتابػو تػاريخ  محمد مبارك الميلـيلكػن   1أ"،رالجزائكموريتانيا ليصل يف األخػػػػػػًن إىل اشتو اضتايل: "

" إقسـيوماصتزائ  يود أف اصتزائ  اسم ظتدينة عظيمة على البح  ال كمي، تع ؼ قبػل غتػيء العػ ب باسػم "
icosium   كمل تطلق على كطن مرتامي األط اؼ إال يف العهد العثماين، حيث اختذ العثمانيوف ىػذه

 رة، بينمػػا كانػػت تسػػمى ليبيػػة قبػػل غتػػيء الفينيقيػػٌن يف تشػػكيلة اظتدينػػة عاصػػمة ظتملكػػة ذات حػػدكد مقػػ
تضم ط ابلس كتػونس كاصتزائػ  كمػ اكش  مث انسػلخت اصتزائػ  كمػا كاالىػا غ بػا مػن ىػذا االسػم أمػا عنػد 

 األثينيوف كاصتغ افيوف اليونانيوف يقسموف ىذا الوطن أاصتزائ   إىل ثالثة أقساـ ىي:
عػػن سػػهوؿ سػػطيف كبػػ ج بػػوع ي يج كتػػل عمػػاليت اصتزائػػ  ككىػػ اف   : عبػػارةassessylie_ مصيصػػيليا أ

 إىل كاد ملوية غ با  اليت أصبحت تع ؼ بعد ذلك مبوريتانيا الش قية.
 : بػػاقي عمالػػة قسػػنطينة كغػػ ب عمالػػة تػػونس إىل طربقػػة مث أصػػبحت تعػػ ؼ massilie_  مصػػيليا أ
 بنوميديا.

  2أكنوميديا.  : عبارة عن صح اء موريتانياgetulie_   جيتولية أ
 خصائص المجتمع الجزائري القبلي خالل العهد العثماني   2-2

يف مذك تػػو اظتكملػػة لنيػػل شػػهادة اظتاجسػػتًن أىػػم خصػػائص اجملتمػػع  دحمــاني ســليمانيلخػػص الباحػػث 
 اصتزائ م التقليدم عشية االحتالؿ على اظتستويات التالية يف: 

  بػػػٌن ؼتتلػػػف األطػػػ اؼ الػػػيت دتلػػػك جػػػزءا مػػػن علػػػى اظتسػػػتول السياسػػػي: سػػػادت العالقػػػات اظتصػػػلحية
الشػػ عية كالسػػلطة، كىػػذه األطػػ اؼ ىػػي السػػلطة اظت كزيػػة كالقبائػػل ؽتثلػػة يف ارسػػتق اطياهتا القبليػػة كالط قيػػة 

 من جهة أخ ل.
  على اظتستول االقتصادم: الذم طُبع بالطابع الزراعي ال عػوم، أمػا الصػناعات فلػم تتعػدل شػكلها

األدكات الفالحيػػة كصػػناعة اصتلػػود كاضتلػػي ...اخل الػػيت دت كػػزت يف اظتنػػاطق  البػػدكم التقليػػدم، كصػػناعة
 اضتض ية، يف شكل إنتاج منزيل.

  على اظتسػتول االجتمػاعي: شػكلت القبائػل، العشػائ  كاألسػ  األبويػة اظتمتػدة الوحػدات االجتماعيػة
لقػػػانوف اإلسػػػالمي اظتهيمنػػة علػػػى ىيكػػػل اجملتمػػػع اصتزائػػ م كمػػػا خضػػػعت العالقػػػات االجتماعيػػة لنظػػػاـ ا

                                                           
 .170ص، 2002، اصتزائ ، ديواف اظتطبوعات اصتامعية، دط، احملددات اضتضاريةك  الشخصية اصتزائ ية :األررية التارمتية، سليماف عش ايت 1
 .43ص، سنة د، لبناف، بًنكت، دار الغ ب اإلسالمي، دط، 1اصتزء، اضتديثك  تاريخ اصتزائ  يف القدمي، ػتمد مبارؾ اظتيلي 2
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اظتالكي، إىل جانب األع اؼ كالقيم كالتقاليد، إما اظتؤسسػات الدينيػة كالزكايػا فقػد كانػت م اكػز إشػعاع 
 ثقايف. 

 .على اظتستول الثقايف: الذم حتكمت فيو الظ كؼ كاألكراع السياسية كاالقتصادية 
  أمػػا الفكػػ  الثقػػايف فقػػد اجتػػو حيػػث كػػاف لكػػل طبقػػة ارسػػتق اطية مثقفيهػػا أالرتكيػػة، القبليػػة، الط قيػػة ،

  1أؿتو التصوؼ كجتسدت صورة اظتثقف يف ذلك الشيخ الفقيو.
 الممارسات االجتماعية و الثقافية في المجتمع الجزائري في العهد العثماني   -2-3

  تع ض اجملتمع اصتزائ م يف الفرتة العثمانية إىل ػتاكالت غ س ثقايف رمبا غًن مقصودث بيػد أف العثمػانيٌن
كاف ىدفهم االستعمارم اضتماية مقابل دفػع الضػ ائب كاإلتػاكات، بػل كؾتحػوا يف ىػذا يف ىػذه الفكػ ة 
إذ امتػػػػزج اجملتمػػػػع اصتزائػػػػ م مػػػػع اجملتمػػػػع الرتكػػػػي كيظهػػػػ  ذلػػػػك يف بعػػػػ  اظتمارسػػػػات االجتماعيػػػػة الػػػػيت 

 .وليم سبنسركجدناىا يف كتاب اظتؤرخ األم يكي 
ة كالع بية كما أسلفنا الذك ، مع إبقاء اللغة الع بية لغة للتعامػل كقػد اللغة: امتزجت بٌن الرتكية كالفارسي

ت كػػزت اىتمامػػات الدكلػػة الرتكيػػة يف غتػػاؿ اللغػػة يف اجملػػاؿ العسػػك م بيػػد أف اصتزائػػ  كانػػت كقتئػػذ م كػػزة 
 على اصتانب العسك م البح م.

شػاهبة، فقػد جػ ل فيهػا تقليػد اجملتمػع أما اللباس، كالتجهيز اظتنزيل، كالتقاليػد كاظتوسػيقى كبقيػة األنػواع اظت
القسػػػطنطيين العثمػػػاين، كنظػػػ  اصتزائ يػػػوف ألنفسػػػهم علػػػى أ ػػػم م كػػػز ثقػػػايف عثمػػػاين، متفػػػاخ ين بقػػػوهتم 
البح ية بال غم من التباعد الثقايف بينهم، فلباس ال شتيٌن اضتاكمٌن يف اصتزائ  آنذاؾ كػاف يعكػس أذكاقػا 

فوؽ ألبسة حتتية مهذبػة كيلػبس ذكم االعتبػار  البرنوس جاؿ بلبس عثمانية يف أط زة مغ بية فقد دتيز ال
فقػػد   الســروالثالثػػة مفتوحػػة عنػػد ال قبػػة تزركشػػها األزرار كخيػػوط الطػػ ؼ أمػػا بــدعيتين أو مػػن ال جػػاؿ 

علػػى الػػ أس، كال متلػػو جنبػػو مػػن شاشــية حمــراء أك  شــاشكػػاف ع رػػا فضفارػػا يضػػاؼ إىل ىػػذا إمػػا 
فهػػي مػػن اضت يػػ  كمػػن صػػنع البندقيػػة، حيػػث عػػ ؼ ىػػذا النقــود حاملــة أمػػا ســيف وخنجــر أك  مســدس

 الط ز عند مساف م البح  األبي  بػػػػػػػ: الط از اصتزائ م.
لكػػػػن القػػػػ ف السػػػػابع عشػػػػ  كالقػػػػ ف الثػػػػامن عشػػػػ  ادخػػػػال تغيػػػػًنات أدت إىل عصػػػػ نة اللبػػػػاس فاسػػػػتخدـ 

ـــةفػػػوؽ  الســـراويلكلُبسػػػت  القفطـــانك الطربـــوش لػػػد، كقػػػد لػػػبس عصػػػ ية ملسػػػاء طويلػػػة مػػػن اصت أحذي
اصتزائ يػػوف مػػن غػػًن األتػػ اؾ لباسػػا بسػػيطا دتثػػل يف قمػػيص مػػن الكتػػاف كسػػ اكيل يف طػػوؿ ال كبػػة. كاصتػػدي  
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بالػػػذك  أف تػػػأثًن األتػػػ اؾ كثقػػػافتهم كانػػػت أقػػػل يف األكسػػػاط القبائليػػػة، كانفػػػ د شػػػيوخ القبائػػػل كأعضػػػاء 
  1أالعلماء بلباس العمامة اليت دتيزىم.

  كىػي كنايػة ظتكػوث اظتػ أة الكـانون العهد العثمػاين فقػد كانػت قعيػدة مػا يسػمونو أأما اظت أة اصتزائ ية يف
بالبيت كعدـ خ كجها كمشاركتها يف اضتياة اجملتمعية مع ال جل، أك أ ػا فالحػة يف الباديػة. نتيزىػا لبػاس 
اضتايػػك حتتػػو قميصػػا كسػػ كاال كتغطػػي رأسػػها بقطعػػػة قمػػاش كتلػػبس كػػذلك قطعػػة مثلثػػة مػػدالت علػػػى 

هػ ، مطػػ زة  يػػوط ذىبيػػة أك فضػية، علػػى خػػالؼ نسػػاء اظتػػدف األكثػ  دتػػدف، فهػػن متػػأث ات باللبػػاس الظ
 الرتكي.

العػػ ؼ الزكاجػػي يف عهػػد الرتكػػي عػػ ؼ التوسػػ  كيػػتم عػػادة عػػن ط يػػق امػػ أة مسػػنة، صديقػػػػػػة للعػػائلتٌن 
دكر الػػػدليل، إمػػػا أعائلػػػة الػػػزكج كعائلػػػة الزكجػػػة  الػػػيت كانػػػت تنقػػػل إخبػػػار العػػػازبٌن كالعازبػػػات كتقػػػـو بػػػ

حفػػالت الػػزكاج يف اجملتمػػع اصتزائػػ م إبػػاف العهػػد الرتكػػي فقػػد كانػػت خارػػعة للظػػ كؼ اظتاليػػة للعػػائلتٌن، 
كاجملموعػػػات االجتماعيػػػة اظتعنيػػػة كرمبػػػا حسػػػب الطبيعػػػة اظتعاشػػػة مػػػدين أك ريفػػػي ففػػػي القبائػػػل مػػػثال كػػػاف 

شػفاه األخػ   ضػور الشػهود .كبطقػوس االرتباط الزكاجػػي ببساطة، لتمل كل الزكج كالزكجػة كأسػا إىل 
خفيفة يعلػػن على أ ما زكجٌن، كيتفق التقليد الرتكي كاالحرتاـ ظتنطوؽ قانوف اإلسالـ اضت يف إىل تعليق 
أىلية الزكاج على سالمة العذراء كىناؾ بع  النشاطات االجتماعية اليت تعكس الغ س الثقايف الرتكي 

ػػػوذ الرتكػي علػى اضتيػاة االجتماعيػة اصتزائ يػة، فقػد كانػت األعيػاد تػدعى يف اجملتمع اصتزائػ م كىيمنػة النفػػ
مػػن الكلمػػة الرتكيػػة اطتاصػػة بالعطػػل الدينيػػة، كقػػد كػػاف أكػػرب األعيػػاد، ىػػو ق بػػاف  bayramsبًنامػػات 
كأمعنػاه اضتػ يف عيػد اظتسػلم،  kuyuk bayramiأك كيوؾ بًنامي  kurban bayramiبًنامي 

 األرحى باللغة الع بية. الكبًن للتضحية  كىو عيد
أمػػا األعيػػاد األخػػ ل فقػػد شتيػػت بػػػػػػػػػ: سػػك  بًنامػػي الػػيت يتبػػادؿ فيهػػا األىػػل القطػػع الصػػغًنة مػػن اضتلػػول 

 ايػػة رمضػػػاف  scker bayramاظتصػػنوعة مػػن السػػك ، إرػػافة إىل كاعتػػدايا كيكػػوف سػػك  بًنامػػػي 
 .  mevlic-i-scrifكىناؾ عيد اظتولد النبوم الش يف  

قى السػػائدة يف العهػػد الرتكػػي عسػػك ية بالطبيعػػة تعكػػس أصػػوعتا العثمانيػػة، كأندلسػػية جػػاءت مػػع اظتوسػػي
 اظتهاج ين لألندلس يف اسبانيا.

                                                           
  .106-102ص صأ، م جع سابق، كليم سبنس  1
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أف األتػػ اؾ شػػديدك التعلػػق بػػدينهم، كالرتكػػي يػػ تب  بكلمتػػو حينمػػا يقسػػم ولــيم سبنســر كيف مػػا يػػذك  
مػػػن الػػػداخل، كمف كشػػػة دكف  ب أسػػػو كارػػػعا يػػػده علػػػى جبينػػػو، كطبيعػػػة مسػػػاجدىم رحبػػػة كحسػػػنة جػػػدا

كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػود أم صورة أك مقعد مع كجود مئات اظتصابيع اظتنًنة، يعلقوف علم ابي  يف أعلى اظتسػجد يف 
 الصباح كعلما ازرقا بعد الظه  كعالمة على غتيئهم للمسجد.

ضتنفػػي لألتػػ اؾ كاآلخػػ  كيف اظتدينػػة نظامػػاف إسػػالمياف للعدليػػة، سػػاريا اظتفعػػوؿ أحػػدقتا قاعدتػػو اظتػػذىب ا
 )1(قاعدتو اظتالكية لبقية السكاف اظتسلمٌن.

 البنية االجتماعية للمجتمع الجزائري  - 2-4
  م(1962البنية االجتماعية في الفترة االستعمارية )قبل .  2-4-1    

ـ اليت 1830خ ج اجملتمع اصتزائ م من السيط ة الرتكية، ككقع حتت السيط ة االستعمارية الف نسية عاـ 
الذم قاؿ:  dobrmonدوبر مون سوؼ حت ره من االستيطاف الرتكي حسب التص يع الكاذب لػػػ

" .....إف اصتزائػ  سػػوؼ تػػؤمن العبػػادة كاظتلكيػػة كالتجػارة للف نسػػيٌن ....."لكنػػو يف اظتقابػػل شتػػع لقواتػػو 
 بنهب اظتدينة.

تلػػػف عػػػن األكىل يف اظتضػػػموف ألف لعػػػل السػػػيط ة الرتكيػػػة أك الف نسػػػية، كاحػػػدة لكػػػن الفػػػ ؽ األخػػػًنة خت
األت اؾ مل يتع روا للبنية االجتماعية اصتزائ ية آنذاؾ بسوء رغم أف ىدفهم مادم أالض ائب كاإلتاكات  
بينما سعت السيط ة الف نسية إىل تدمًن البنية االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية للمجتمع، ألف نظ هتم 

  2أعم ة استيطانية.اظتستقبلية للجزائ  كانت جعلها مست
لضػػ ب البنيػػة االجتماعيػػة اصتزائ يػػة سػػعت اإلدارة الف نسػػية إىل ىػػدـ نظػػاـ اظتلكيػػة اصتزائػػ م اظتػػوركث مػػن 
الوجود العثماين، من خالؿ القوانٌن كالق ارات اجملحفة اليت جتعلها الوريث الش عي الدكؿ الرتكية، كاليت 

هتا التفقًنيػػة الػػيت جعلػػت مػػن مالػػك األرض ستاسػػا أكعتػػا قػػانوف مصػػادرة األرارػػي، كسياسػػة مػػن سياسػػا
عند السلطة الف نسية، كقضػت علػى دكر العبػادة كالزكايػا الػيت كانػت تقػ ض الفػالح اصتزائػ م فلػم تبقػي 
لو مف  إال السلطة الف نسية كبيػع ػتاصػيلو قبػل موسػم حصػادىا كبيػع أصػوافهم قبػل جزىػا، إىل جانػب 

كبػذلك توالػت   3أ ت ل فيهم السبيل ألحكاـ السيط ة االستعمارية،سياستها التجهيلية كالتنصًنية، اليت
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ـ 1887ـ  اظتعػدؿ يف سػنة 1873، كالقػانوف العػاـ 1863، 1848الدساتًن كالقوانٌن بدأ بدستور 
  1أاليت أباحت بيع أراري اظتلك كالع ش كاضتبوس، حأ تقضي على أشكاؿ اظتلكية. 

البنية اظتلكية اصتزائ ية آنذاؾ غتموعة من التغًنات على مستول  لقد أف زت التغًنات اصتذرية اليت مست 
البنية االجتماعية القبلية، لكن قبل التط ؽ لذلك، كيف سبيل اإليضاح  ال بد مػن اظتػ كر علػى السياسػة 

 االقتصادية االستعمارية كفت  اإلنتاج الذم كاف سائدا.
عمود الفقػ م لػرتاكم رأس اظتػاؿ الف نسػي يف اصتزائػ   فت  اإلنتاج ال أشتايل الزراعي: إذ كانت الزراعة ال -

، إرافة إىل بع  الزراعػات األخػ ل كاطتضػ ، كالتبػغ مسػتغلة  حيث ركزت على زراعة اضتبوب كالك ـك
 le senates consulteيف ذلك األراري اظتصادرة من أصحاهبا مبوجب قػانوف سػانتو كونسػولت 

خ ل، حأ أف بعػ  اإلحصػائيات علػى سػكاف األريػاؼ ـ كبع  القوانٌن كالق ارات األ 1831لعاـ 
ـ الػيت تصػػدرهتا نسػبة اظتػالكوف الػيت كصػػلت 1900تطػ ح بعػ  النسػب للفئػػات االجتماعيػة إىل غايػة 

عمػػاؿ، كيف األخػػًن بنسػػبة قليلػػة  %11.02، كمػػا يعػػادؿ %30مث اطتماسػػة الػػيت تقػػدر ب 54.7%
بػػل ختضػػع للتغيػػًن اظتسػػتم  كفػػق قػػوانٌن مزارعػػوف لكػػن ىػػذه اظتعطيػػات ليسػػت ثابتػػة،  %3.3قػػدرت ب

 كق ارات السلطة الف نسية كما دتليو مصلحتها.
 النم  ال أشتايل الصناعي: الذم مثلو قطاع حتويل اإلنتاج الزراعي كقطاع البناء كاألشغاؿ العامة  -
كالسكك اضتديدية، بال غم من رعف التصنيع إال أف الصػناعة اظتنجميػة تأخػذ حصػة األسػد، خاصػة  
أ ا ػتتك ة من ط ؼ االؾتليز كالبلجيػك، كتسػجل بعػ  اظت اجػع غيػاب الصػناعات اضت فيػة التقليديػة،  ك 

كسياسػػػة اسػػػتعمارية انتهجتهػػػا ف نسػػػا بإلغػػػاء النظػػػاـ اضتػػػ يف حػػػأ تقضػػػي علػػػى تػػػاريخ كتػػػ اث الشػػػعب 
  2أـ. 1956اصتزائ م، ليبقى قطاع التصنيع رعيفا إىل غاية اكتشاؼ البرتكؿ عاـ  

يزت البنية االجتماعية اصتزائ ية يف العهد االستعمارم بالثبات كالتذبذب معػا، فنظػاـ اطتماسػة عموما دت
مثال كاف بٌن فكػي كماشػة نظػ ا لتبعيتػو كتسػل  االسػتعمار مػن جهػة كاسػتغالؿ اإلقطاعيػة احملليػة عتػذه 

 الفئة من ناحية أخ ل ىذا ما جعل فئة اطتماسة حتافو على الثبات.
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ذم طػػػ أ علػػػى األىػػػايل اصتزائػػػ يٌن جػػػ اء القػػػ ارات كالقػػػوانٌن الف نسػػػية ال اميػػػة إىل التغػػػًن النػػػازؿ الػػػ
مصادرة األراري، خاصة فئة الفالحٌن الربجوازيٌن القابعة يف ال يف، إرافة إىل تدين مستول اضت فيٌن 

 كالتجار لصا  األكربيٌن.
لػػيت كانػػت تعمػػل لصػػا  أمػػا عػػن التغػػًن الصػػاعد: فقػػد اسػػتفادت منػػو فئػػة القيػػاد كالبشػػاغوات، ا

  1أالقوات الف نسية.
 كىنا كاف لألكراع االقتصادية كالسياسة االستعمارية دكر يف إظهار:

فئػػة ب جوازيػػة أارسػػتق اطية  نتثلهػػا كبػػار الضػػباط الف نسػػيٌن ككبػػػػػػػار اظتػػالكٌن العقػػاريٌن كبػػػػػػػػػػػػػػديل عػػن   -
كأتباعػو  عبـد القـادر األميـر، كارسػتق اطية دينيػة مثلهػا االرستق اطية الرتكية الفػارة مػن التفتػيش االسػباين

لكنهػػا مل تعمػػ  بفعػػل التػػدمًن كاضتػػ ب رػػد ف نسػػا، كارسػػتق اطية ؼتزنيػػة مواليػػة لف نسػػا كتعتمػػد عليهػػا يف 
تبليغ أكام ىا كقوانينها اجملحفة، كىػي الفئػة الػيت بقيػت ػتافظػة علػى مسػتواىا، كشػ لتة مػن كبػار التجػار 

ضتبػػػوب كإنتػػػاج الزيػػػوت كالتجػػػارة يف التمػػور لكنهػػػا فئػػػة قليلػػػة بػػػالنظ  إىل نسػػػبتها إىل يف ميػػادين طحػػػن ا
 ـ.   1927التجار األكركبيٌن حأ أف تاج  كاحد يقابل ذتانية جتار أكركبيٌن عاـ 

 فئة الربجوازية الصغًنة كىي اظتالكة ظتساحات ػتدكدة. -
عمومػػا عملػػت السياسػػة   2أ،ين كاطتماسػػةالطبقػػة الػػدنيا كىػػي الطبقػػة الكادحػػة مػػن الفالحػػٌن اظتػػأجور  -

االسػػػػػتعمارية الف نسػػػػػية علػػػػػى رػػػػػ ب كافػػػػػة البػػػػػىن االجتمػػػػػاعي اصتزائ يػػػػػة القبليػػػػػة كفػػػػػق سياسػػػػػة التنكيػػػػػل 
كاالرػػػػطهاد كالتفكيػػػػك السياسػػػػي، مسػػػػتخدمة جانػػػػب اظتلكيػػػػة العقاريػػػػة اصتمػػػػاعي الػػػػذم لتمػػػػل رمػػػػوز 

  3أزائ م كفق ما ذك  سابق.اجتماعية كثقافية، حأ كصلت إىل إعادة ىيكلة اجملتمع اصت
 م(1962البنية االجتماعية في فترة ما بعد االستقالل )بعد .  2-4-2    

إىل كاقػػػع اجملتمػػػػػػػػػع اصتزائ يػػػة  عبـــد العـــالي دبلـــةيف كتابػػػو الدكلػػػة اصتزائ يػػػة اضتديثػػػة يشػػػًن الػػػدكتور  
تيجة طبيعية الستعمار ف نسي  عشية االستقالؿ، حي ميزه الفق  كاصتهل كاضت ماف كاألكبئة كاألم اض كن

ـ الػيت دتيػزت بالضػعف كعػدـ االسػتق ار، 1965ك 1962سنة، كمتص بالذك  فرتة مػا بػٌن 130داـ 
حيػػث شػػهدت العديػػد مػػن النزاعػػات كالصػػ اعات حػػوؿ مػػن سػػوؼ نتلػػك أك يسػػتحوذ علػػى اظتمتلكػػات 
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د، كبػات اجملتمػع يف حػًنة الف نسية بعد مغادرهتا أرض الوطن، كىنا ب زت الطبقية االجتماعية من جدي
كاصتػدي  بالػذك  أف الطبقػات الػيت ع فهػا اجملتمػع اصتزائػ م   1أيبحث لنفسػو عػن أمػاكن يف ارض الواقػع.

آنػػذاؾ ال تشػػكل اظتفهػػـو اضتػػديث ظتعػػىن الطبقيػػة يف الفكػػ  اظتاركسػػي كإفتػػا طبقيػػة تأخػػذ معيػػارم دتلػػك 
لػػيت كانػػت نتيجػػة حتميػػة لورػػع اقتصػػادم كسػػائل اإلنتػػاج كأسػػلوب دتلػػك قػػوة العمػػل، ىػػذه الطبقػػات ا

متػػدىور كػػاف أررػػية ل سػػم البنيػػة االجتماعيػػة للمجتمػػع اصتزائػػ م الػػيت اختلطػػت بػػٌن البنػػاءات الطبقيػػة 
، حيث ظه ت الربجوازية الكبًنة كالربجوازية الصغًنة كطبقػة البومدينيالقدنتة كاصتديدة إىل غاية العهد 

ا تصػػػدرت قائمػػػة الطبقػػػات اظتوجػػػودة علػػػى مسػػػتول اضتضػػػ م متوسػػػطة كطبقػػػة الفئػػػات الشػػػعبية الػػػيت رمبػػػ
  2أكال يفي.

يف حتليلو لبنية اجملتمع اصتزائ م إىل أف م حلة االستقالؿ قد  كارل ماركسكيف ىذا الصدد يشًن 
جلبػػت معهػػا شػػ لتة اجتماعيػػة تكػػوف مػػا يسػػمى مبػػا قبػػل الربكليتاريػػاث إذ بعػػد اسػػتقالؿ اصتزائػػ  انتهجػػت 

ذايت كاالشػػػرتاكيث بيػػػد أف اظتزارعػػػوف كالعمػػػاؿ اسػػػتولوا علػػػى األرارػػػي بعػػػد  ىػػػ كب أسػػػلوب التسػػػيًن الػػػ
االستعمار الف نسي مباش ة مثلما فعل أسػالفهم أثنػاء خػ كج األت اؾ،حيػث خلػق ىػؤالء كرعػػػا جديػدا 
فػػ ض علػػى اضتكومػػة اصتديػػدة رػػ كرة تبنيػػو، بعػػد ذلػػك أخػػذت ىػػذه الفئػػات علػػى عاتقهػػا مهمػػة تسػػيًن 

اشػػػرتاكي، لكنػػػو سػػػ عاف مػػػا كاجػػػو   أوالتســـيير ذاتـــيعة كالزراعػػػة كمػػػن ذتػػػة كانػػػت اإلدارة كإدارة الصػػػنا
ـ.الػذم مػنع العقيػد  1965جواف 19ارط ابات كنزاعات كعلى أث  التصحيع الثورم الذم كاف يف 

   3أىوارم بومدين مقاليد اضتكم، توجهت اصتزائ  ؿتو االشرتاكية من باهبا الواسع.
 ذلػػك التوجػػو السياسػػي كاالقتصػػادم كاإليػػديولوجي الػػذم يهػػدؼ إىل تغيػػًن تعػػين  أاالشــتراكيةك

راديكايل يف تنظيم اجملتمعات اإلنسانية، الغارقة يف نظامي اإلقطاع كال أشتالية، عن ط يق تػأميم كسػائل 
                                                           

 .21ص، القاى ة، 2004، التوزيعك  دار الفج  للنش ، دط، السياسةك  اجملتمعك  ادالدكلة اصتزائ ية اضتديثة االقتص، عبد العايل دبلة 1
  .19-13ص صأاظت جع نفسو،  2
  : التسيًن الذايتauto gstion جت بػة اشػرتاكية يف  التسػيًن الػذايتك  كأجيسػتيوف  الػيت تعػين التسػيًن اك االدارة أاكتػو  معناىػا ذايت مكونة مػن مقطعػٌن

اقتسػػػاـ النػػػاتج بػػػٌن افػػػ اد اصتماعػػػة . انظػػػ  أنظػػػ  ػتمػػػد ك  االشػػػرتاؾ يف ملكيػػػة كسػػػائل االنتػػػاجك  سػػػتغالؿ اصتمػػػاعي للوحػػػدات االنتاجيػػػةاالك  ميػػػداف االنتػػػاج
 .121ص120ص، مقدمة يف دراسة اجملتمع اصتزائ م، السويدم

  .220-218ص صأ، م جع سابق، شنايف ليندة 3
  مث اسػػػتخدـ يف ، لالشػػػارة إىل االجتاىػػػات اظتعاررػػػة للف ديػػػة اظتتحػػػ رة،  غتلػػػة التعػػػاكف الربيطانيػػػةيف1827اسػػػتخدـ لفػػػو االشػػػرتاكية مبعنػػػاه اضتػػػديث عػػػاـ

اضتيػاة االجتماعيػة ، ساف سيموف .أنظػ  صػربينة بودريػوع ركبًنت أكين كالف نسي ف نسا يف أعماؿ كل من االؾتليزمك  ثالثينات الق ف التسع عش  يف اؾتلرتا
، جامعػػػة قسػػػنطينة، االجتماعيػػػةك  كليػػػة العلػػػـو اإلنسػػػانية،  رسػػػالة ماجسػػػتًن غػػػًن منشػػػورة، ائ  أ اظت حلػػػة البومدينيػػػة فتوذجػػػا يف ظػػػل النظػػػاـ االشػػػرتاكي بػػػاصتز 

 .82ص، 2010/2011
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 طياهتػا اإلنتاج كالقضاء على ظاى ة االستغالؿ بٌن البش . بال غم من ق هبا من اظتاركسية إال أ ػا ال حتمػل يف
 ـ. 1976كال تعتمد يف مقوماهتا على اظتاديات، حيث جاء يف ميثاؽ 

"..إف االشرتاكية يف اصتزائ  ال تصدر عن أم فلسفة ،مادية كال ت تب  بأم مفهػـو متحجػ ، .... كإف بنػاء  
م االشػػػرتاكية يتماشػػػى مػػػع ازدىػػػار القػػػيم اإلسػػػالمية ....إف االشػػػرتاكية ليسػػػت دينػػػا كإفتػػػا ىػػػي سػػػالح نظػػػ  

  1أكاسرتاتيجي يأخذ بعٌن االعتبار كاقع كل شعب، كيستلـز رف  كل تعصب أك تزمت فك م...".
ىكذا كانت البنية االقتصادية للمجتمع اصتزائ م، كاليت بدكرىا حددت معامل البنية االجتماعية لػو يف 

 ىذه الفرتة .
إىل أف  قـارح سـماحلباحثػة كيف ذك  خصائص البنية االجتماعية للمجتمع اصتزائػ م اظتسػتقل تػذىب ا

ىذه البنية ناجتة عن اضتاجة إلعادة ىيكلتها دتاشيا كاضتاجة الثقافية االجتماعية للمجتمػع اصتزائػ م كلفهمهػا 
  2أأكث  ت بطها بالعوامل السياسية، كالثقافية، كاالجتماعية، كاالقتصادية اليت ميزت تلك الفرتة.

عػػػدت طبقػػػات جػػػ اء إنشػػػاء اظتؤسسػػػة الوطنيػػػة، كطبقػػػة يف ظػػػل النظػػػاـ االشػػػرتاكي اصتزائػػػ م تولػػػدت 
ب جوازيػػة الدكلػػة، الػػيت دتثػػل يف األصػػل شتػػو الربجوازيػػة التكنوق اطيػػة كحتالفهػػا مػػع جػػزء مػػن الربجوازيػػة الصػػغًنة 
كلقد صاحب اإلصالح السياسي كاالقتصادم إصالح زراعػي مػن خػالؿ إلغػاء اظتلكيػة اطتاصػة، كاضتػد منهػا 

اة، بتمكٌن الفالحٌن من امتالؾ قطعة أرض كمنع ق ض لش اء التجهيزات الالزمة، يف كإكتاد نوع من اظتساك 
اظتقابػػػل غػػػزت معػػػايًن اجملتمػػػع الصػػػناعي فأصػػػبع اظتهنػػػدس كالطبيػػػب كاظتقػػػاكؿ لتتػػػل قمػػػة السػػػلم االجتمػػػاعي، 

اعتبار كال  كاصتدي  بالذك  أف اجملتمع اصتزائ م مل متلو من فك ة العصبية من خالؿ جعل رابطة الدـ فوؽ كل
  3أفرتة من الفرتات اليت م  هبا.

 م 1988البنية االجتماعية بعد أحداث أكتوبر . 2-4-3    
شػهد اجملتمػػع اصتزائػػ م يف ىػػذه الفػرتة بالضػػب  غتموعػػة مػػن التغيػًنات اصتذريػػة ككانػػت ىػػذه الفػػرتة 

إعػادة اعتيكلػة إىل سياسػة  ق فرتة انتقاليػة مػن اضتػزب الواحػد إىل التعدديػة السياسػية كمػن االشػرتاكية ك 
 اطتوصصة 

كمػػػػن م كزيػػػػة القػػػػ ار إىل الالم كزيػػػػة ىػػػػذه اظتؤشػػػػ ات الػػػػيت أعػػػػادة رسػػػػم البنيػػػػة الطبقيػػػػة يف اجملتمػػػػع 
  4أاصتزائ م، تنهار فيها الطبقة الوسطى كتتالشى.

                                                           
 .83ص82ص، م جع سابق، صربينة بودريوع 1
 .143ص، م جع سابق، قارح شتاح 2
 .222ص221ص، م جع سابق، شنايف ليندة 3
 .159ص، م جع سابق، قارح شتاح 4
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ادية لتبػػق الطبقػػة الربجوازيػػة كالطبقػػة الكادحػػة، كبانتهػػاج اصتزائػػ  لسياسػػة اطتوصصػػة  كاسػػرتاتيجية اقتصػػ
ليرباليػػػة يتخلخػػػل البنػػػاء االجتمػػػاعي أكثػػػ ، بسػػػبب صػػػ اع األدكار كالتغيػػػًن يف الورػػػعيات أثػػػ  عمليػػػات 
التس يع العمايل الواسعة اليت أف زهتا سياسة اطتوصصة كاليت دتت بأسلوب ال متضع للمقاييس اظتعمػوؿ 

 هبا.
كفتحػػت أسػػواقا موازيػػة كلعلنػػا نبتعػػد أكثػػ  لنسػػل  الضػػوء علػػى اظتػػ أة الػػيت اقتحمػػت عػػامل الشػػغل 

لدخل ال جل كبالتػايل تغػًنت نظ هتػا للػزكج كتغػًن مفهومهػا للػزكاج كلألسػ ة، كرػعفت سػلطة ال جػل يف 
اظتنػزؿ، كاجتهػت األسػ  ؿتػو التشػكيلة النوكيػة، كبالتػػايل نتكػن أف نقػوؿ أف األسػ ة تتكػوف داخػل اجملتمػػع 

   1أظ كؼ.حتت ظ كؼ اجتماعية كاقتصادية معينة كتتبدؿ بتبدؿ ىذه ال
 البنية الثقافية للمجتمع الجزائري  - 2-5
 ثقافة المجتمع الجزائري في الفترة االستعمارية  2-5-1    

يف اجملتمعػػػات البدكيػػػة الػػػيت تنػػػزع إىل العصػػػبية ،الػػػيت  ابـــن خلـــدونكظػػػف االسػػػتعمار الف نسػػػي نظ يػػػة 
عػػػػن التحضػػػػ ، كتربيػػػػ  لسياسػػػػتها االسػػػػتعمارية نتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىا اطتشػػػػونة كالتػػػػوحش، يف فضػػػػاء بػػػػدكم بعيػػػػد 

اإلدماجية كالتنصًنية، كالتنكيلية اليت مارسها على دكؿ مشاؿ إف يقيا، اليت ي ل أ ا يف م احلهػا األخػًنة 
أم حلػػة الشػػيخوخة  اظتبشػػ ة بزكاعتػػا عػػن ط يػػق االسػػتعمار، كيػػ ل يف نفسػػو أنػػو القػػوة الػػيت سػػوؼ تبػػدؿ 

  2أ.كحتوؿ ىذا اجملتمع كفق أىدافو
لػػذلك عمػػد إىل ىػػدـ كػػل البػػىن االجتماعيػػة كالثقافيػػة ككػػاف  ػػق اسػػتدمار كلػػيس اسػػتعمار، ألف مػػدلوؿ 
اسػػتعمار يف اللغػػة الع بيػػة مػػن الفعػػل أعّمػػ   ، كاإلسػػتدمار مصػػطلع  يػػوحي بػػالظلم كاضتشػػية كالعنػػف 

الوطنيػػة تشػػويو  كالتغ يػػب االجتمػػاعي كالثقػػايف، مػػن أجػػل القضػػاء علػػى التػػاريخ اصتزائػػ م كطمػػس اعتويػػة
 الشخصية اصتزائ ية عن ط يق ر ب البىن اإلسرتاتيجية اليت تعزز الكياف اصتزائ م.

: "إف الثػػورة اصتزائ يػػة مل تنػػدلع إال ظتػػا انتهػػى اإلسػػتدمار (3)محمــد العربــي زبيــرييف ىػػذا الصػػدد يقػػوؿ 
 الف نسي تق يبا من مهمتو األساسية اطتاصة باظتسخ كالتشويو كالتجهيل "

                                                           
  .229-226ص ص أ، م جع سابق، شنايف ليندة 1
 .174ص، اظت جع نفسو 2
 .20ص ، 1999، منشورات احتاد الكتاب الع ب، دط، 1جزء، تاريخ اصتزائ  اظتعاص ، ػتمد الع يب زبًنم 3
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لسػػنوات األكىل مػػن اسػػتعمار اصتزائػػ  كبػػالتوازم مػػع ىػػدـ البػػىن االجتماعيػػة راح االستعمػػػػػار يوظػػف  يف ا
كل إمكانياتو علنية كباطنية للقضاء على الثقافة الوطنية من خالؿ إعادة توجيػو التعلػيم كالقضػاء علػى 

الكثػػػًن منهػػػا إىل كنػػػائس منػػػابع العلػػػم كالتعلػػػيم آنػػػذاؾ اظتتمثلػػػة يف اظتسػػػاجد كالكتاتيػػػب كالزكايػػػا، ػتػػػوال 
كثكنػػات عسػػك ية كمستوصػػفات، بػػل تعػػد ذلػػك إىل اسػػتخدامهم يف اظتالىػػي كاظتػػاخورات العموميػػة كمل 

إىل أف فقػػػػدكا    1أيهػػػدل بالػػػو إال باستقصػػػاد اظتثقفػػػٌن بالتنكيػػػػل كالنفػػػي كالقتػػػل كاالرػػػطهاد كالسػػػجن،
بعػػد أف كانػػت قسػػنطينة لوحػػدىا  تػػدركتيا االتصػػاؿ مبارػػيهم نتيجػػة لفقػػداف الكتػػب كاظتػػدارس بلغػػتهم،

منرب علما، باحتوائها ستسة كثالثوف مسجدا، تستعمل كلها يف التعليم، كسػبعة ثانويػات تػؤط  مػا بػٌن 
  2أتلميذ 1350لتض ىا  90طالب أما اظتدارس االبتدائية فقد كاف ىناؾ  900ك 600

أسػػتاذا  19الكبػػًن الػػذم لتػػوم كاصتزائػػ  الػػيت احتػػوت عػػددا كبػػًنا مػػن اظتػػدارس، كأسػػاتذة كلعػػل اظتسػػجد 
   3أصورة عن ازدىار ح كة التعليم يف ىذه الفرتة.

 دي توكفيـلإف جت يد التعليم من أمالكو قد ح ؾ كجلب تعػاطف حػأ أكلئػك اظتعػادكف للجزائػ  مثػل: 
الػػذم صػػ ح قػػائال: " إننػػا كرػػعنا أيػػدينا يف كػػل مكػػاف علػػى ىػػذه األمػػالؾ أاألكقػػاؼ  مث كجهناىػػا غػػًن 

،يف مقابػػػػل ىػػػػذه السياسػػػػة التغ يبيػػػػة  4أ....ت كنػػػػا اظتػػػػدارس دتػػػػوت كالنػػػػدكات العلميػػػػة تنػػػػدث  " الوجهػػػػة 
،توجهػػػػت ف نسػػػػا إىل أغ ارػػػػها االسػػػػتعمارية كرأت يف التعلػػػػيم اظتخطػػػػ  كسػػػػيلة لبلػػػػوغ ىػػػػذه األغػػػػ اض 
كاألىػداؼ، فعملػػت علػػى نشػػ  اللغػػة الف نسػػية كػتاكلػة اظتػػزج بػػٌن األطفػػاؿ يف اظتػػدارس كقسػػمت م احػػل 

لتعليم كأنشأت مدارس خاصة للنيػل مػن اللغػة الع بيػة كمػن جهػة كإدمػاج األفػ اد كالعمػاؿ يف اظتناصػب ا
اإلدارية، كما تفطنت ف نسا لدكر اظت أة اصتزائ ية ف احت تكسب كدىػا بإنشػاء مػدارس للبنػات كتشػجع 

  5أاألخوات البي  لالتصاؿ بالبيوت للتطبيب كت بية اليتامى، كنش  الديانة اظتسيحية.
لعػػل اسػػػتهداؼ ف نسػػػا ظتنػػابع العلػػػم يف اصتزائػػػ  أمسػػاجد، زكايػػػا، مػػػدارس، كتاتيب كػػاف كراءىػػػا ػتاكلػػػة 

ـ 1834ارطهاد اللغة الع بية اليت اعتربهتا لغة أجنبية ميتة استبدلت باللغة الف نسية مبوجب ق ار سنة 
ظت احػػػل التعليميػػػة اللهػػػم ىػػػذا القػػػ ار الػػػذم يعػػػين ف نسػػػة اصتزائػػػ  يف حػػػد ذاهتػػػا، حيػػػث ألغيػػػت يف كامػػػل ا

                                                           
 .20ص، م جع سابق، ػتمد الع يب زبًنم 1
 .61ص 60ص، 1992، لبناف، بًنكت، دار الغ ب اإلسالمي، 2زءج، 1930-1900اضت كة الوطنية اصتزائ ية ، القاسم سعد اهللأبو  2
 .22ص، م جع سابق، ػتمود بوكسيبة بن علي 3
 .61ص60ص، م جع سابق، 1930-1900اضت كة الوطنية اصتزائ ية ، القاسم سعد اهللأبو  4
  ..36-26صأ ص، م جع سابق، ػتمود بوكسيبة بن علي 5
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اسػػتخدامها ألغػػ اض إداريػػة كت رتػػة قصػػد التعجيػػل باالنػػدماج، لكػػن اللغػػة الع بيػػة رػػلت ػتافظػػة علػػى 
كجودىا من خالؿ دركس الوعو يف اظتساجد، كنشاط اظتدارس الق آنية رغم أف ىذا العمػل كػاف م اقبػا 

   1أمن ط ؼ السلطات االستعمارية.
 فيختــومػػن أجػػل اضتفػػاظ علػػى لغتػػو األـ، كنػػاؿ مػػن الفيلسػػوؼ األظتػػاين  نارػػل الشػػعب اصتزائػػ م طػػويال

الػػػػػذم يػػػػػ ب  اللغػػػػػة باالسػػػػػتقالؿ فيقػػػػػوؿ: "إف الشػػػػػعب الػػػػػذم يفقػػػػػد االسػػػػػتقالؿ يفقػػػػػد مباشػػػػػ ة اللغػػػػػة 
ىل بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة آليػػة  كأف مل يفقػػػدىا ال يكػػوف لػػػو أدب، كمػػا أف الػػذم يفقػػػد لغتػػو ينتهػػػي بػػو األمػػػ  إ

 الذكباف".
بعػ  اصتمػل ليتهػا كتبػت مبػاء الػذىب: "  البشـير اإلبراىيمـيكإعالء لشأف اللغة الع بيػة يقػوؿ الشػيخ 

اللغة الع بية يف القط  اصتزائ م، ليست غ يبة كال دخيلة، بل ىي يف دارىا ،كبٌن زتاهتا كأنصػارىا كىػي 
   2أؽتتدة اصتذكر من اظتاري ..."
ف الػدين دسػتور التعلػيم سػوؼ تظهػ  آثػاره جليػا علػى الػدين اإلسػالمي، ألمن اظتؤكػد أف غيػاب اللغػة ك 

كنظػػاـ متػػوارث عػػرب األجيػػاؿ اظتسػػلمة، زد علػػى ذلػػك أنػػو م جعيػػة القػػيم الثقافيػػة اإلسػػالمية الػػيت تعتػػرب 
بػػدكرىا احػػد مكونػػات اجملتمػػع ظتػػا عتػػا مػػن أقتيػػة يف نشػػ  الػػوعي كالتحػػ ي  لػػ ف  االسػػتعمار كأسػػاليبو، 

صتزائػػػ م كانػػػت م كػػػزة علػػػى الػػػدين كاضتقيقػػػة أف سياسػػػة ف نسػػػا التجهيليػػػة الػػػيت حاكلػػػت تغ يػػػب اجملتمػػػع ا
كاللغػػػة كالتعلػػػيم يف آف كاحػػػد. فمحاربتهػػػا للزكايػػػا كىػػػدمها للمسػػػاجد كحتويلهػػػا إىل أغ ارػػػها الشخصػػػية 
إرافة إىل م اقبة التعليم اضت ، كػتاكلة ف نسة اظتػدارس اصتزائ يػة كلهػا اسػرتاتيجيات لطمػس ىويػة اجملتمػع 

  3أاصتزائ م، كسلخو عن دينو.
ظتسػػتدم  الف نسػػي هبػػذا بػػل سػػعى إىل طمػػس معػػامل اظتػػدف اصتزائ يػػة كالتػػدخل يف القػػيم كمل يكتفػػي ا

الوطنية بغية منػو يف تغييػب تػاريخ الشػعب اصتزائػ م اجمليػد، كقػد مشلػت ىػذه العمليػة كػل اظتػدف اصتزائ يػة 
معنػػا  دكف اسػتثناء لكنهػا بػدرجات متفاكتػة، حيػث عمػدكا إىل تغيػًن أشتػاء الشػوارع مػن أشتػاء ع بيػة عتػا

كتػػاريخ إىل أشتػػاء ركمانيػػة كأكركبيػػة، كمسػػيحية كشػػارع يوبػػا، كشػػارع شػػارؿ، كبػػاب ف نسػػا بعػػد أف كػػاف 
بػػاب اصتهػػاد كغًنىػػا، كهتػػدمي اظتنػػازؿ كاألسػػواؽ القدنتػػة، كباعػػت دكػػاكٌن كأرػػ حة كغًنىػػا، كمػػا جػػ ل 
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ة كالػػػػػدين حتويػػػػػل اظتسػػػػػاجد إىل كنػػػػػائس كمستوصػػػػػفات، أل ػػػػػا كانػػػػػت يف نظػػػػػ ىم رمػػػػػزا للق صػػػػػنة كالقػػػػػو 
  الػػذم صػػنع يف القػػ ف بابــا مــرزوقاإلسػػالمي، كمػػن أكائػػل اإلجػػ اءات يف ىػػذه السياسػػة، نقػػل مػػدفع أ

السادس عش ، من اصتزائ  إىل ف نسا الذم كاف رمزا للذكورة كالقػوة بعػد أف نػاؿ حكػاـ ف نسػا نصػيبهم 
كقصػػفوه بػػو إىل ـ 1968  الػػذم كرػػعو اصتزائ يػػوف سػػنة لوفاشــيمنػػو مػػنهم فوىتػػو القنصػػل الف نسػػي أ

  1أالبح  كغًنه بعده.

كيف األخػػػًن نتكػػػن القػػػوؿ اف ف نسػػػا اعتمػػػدت علػػػى سياسػػػة التفكيػػػك االقتصػػػادم كاالجتمػػػاعي، 
كالثقايف، كف رت سياستها كثقافتها بالقوة على اجملتمع اصتزائ م، من خالؿ اظت اسيم كالقوانيٌن اجملحفة 

 sanatus ســانتو كونســولتالقػػوانٌن قػػانوف  الػػيت هتضػػم حػػق اصتزائػػ يٌن يف عقػػ  دارىػػم، كمػػن ىػػذه
consulte   ـ الػػػذم اسػػػتهدؼ البػػػىن االجتماعيػػػة آنػػػذاؾ كبػػػذلك 1863أف يػػػل  22الصػػػادر يف

بالقضاء على اظتلكية كمنع األف اد حػق االنفػ اد بأنصػبتهم، كالتصػ ؼ فيهػا، كصػادر األرارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
سـانتو  الػذم كمػل سياسػة قػانوف    loi de  warnierقـانون  وارنيـوالػك عتػا. كال عويػة الػيت ال م

 ؼتضعا رتيع األراري اصتزائ ية إىل التش يع الف نسي.  كونسولت
إف االحػػػػتالؿ الف نسػػػػي لألرارػػػػي اصتزائ يػػػػة ىدفػػػػو اغتصػػػػاب األرارػػػػي، كتفتيػػػػت النسػػػػيج االجتمػػػػاعي 

حػػدة اجتماعيػػة شػػكلت جػػدار مقاكمػػة كع قلػػة ألىػػدافها كؼتططاهتػػا القبػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي ألف القبيلػػة باعتبارىػػا ك 
االستعمارية التوسعية اليت كانت نتائجها كخيمة على اصتزائ يٌن، إذ تعترب اعتج ة الداخليػة مػن األريػاؼ 
ؿتو اظتدف كاطتارجية من اصتزائػ  ؿتػو ف نسػا  أىػم اظتظػاى  السػلبية الػيت أف زهتػا السياسػة االسػتعمارية الػيت 

  2أت كذلك للتجويع كاضت ماف كالتجهيل كالتغ يب ناىيك عن اإلبادة كاغتصاب األراري.ىدف
 كنتكن تتبع سياسة الف نسي يف اصتزائ  يف النقاط التالية:

: عػػػػن ط يػػػػق عمليػػػػة مػػػػزج اجملتمػػػػع اصتزائػػػػ م يف الكيػػػػاف الف نسػػػػي، مػػػػن خػػػػالؿ منػػػػع سياســــة اإلدمــــاج
اظتقابػػػل السػػػماح للمعمػػػ ين ببنػػػاء مسػػػتوطنات، كإضتػػػاؽ اصتزائػػػ  بف نسػػػا اصتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزائ يٌن مػػػن حقػػػوقهم يف 

، فضال على مصادرة األراري اصتزائ ية.  مبوجب م سـو

                                                           
 .67ص66ص، م جع سابق، 1930-1900اضت كة الوطنية اصتزائ ية ، القاسم سعد اهللأبو  1
 .26ص25ص، م جع سابق، ماف دزتاينسلي 2



 المجتمع و المجتمع الجزائري                                          الفصل الرابع 
 

053 
 

: مػػن خػػالؿ حتويػػل اصتزائػػ يٌن عػػن تػػوجههم الػػديين، هبػػدـ اظتؤسسػػات اإلسػػالمية كبنػػاء سياســة التنصــير
كيػػ  تػػاريخ اصتزائػػ  الع يػػق يف اظتقابػػل غػػ س كتشػػجيع البعثػػات التبشػػًنية، كػتاربػػة اللغػػة الع بيػػة، ػتاكلػػة تز 

 التاريخ الف نسي، كإقناع اصتزائ يٌن باصتنسية الف نسية.
إرافة إىل أعماؿ التنكيل كاحملتشدات كالرتحيل كالظلم كالض ب كاجملازر اصتماعية اليت مورست يف حق 

  )1(شعب ليس لو ذنب إال الدفاع عن ع رو ككطنو.
ة االسػػػتعمارية منػػػذ كجودىػػػا علػػػى أرض اصتزائػػػ  علػػػى تفكيػػػك البػػػىن : عملػػػت السياسػػػسياســـة العنـــف

االجتماعيػػػة كالثقافيػػػة الػػػيت توصػػػف بأ ػػػا بػػػىن اجتماعيػػػة قبليػػػة مسػػػلمة، انطالقػػػا مػػػن سياسػػػة مػػػا يعػػػ ؼ 
بالتنكيػػػل االجتمػػػاعي، كيعتػػػرب جانػػػب اظتلكيػػػة العقاريػػػة البدايػػػة األكىل، لتسػػػتخدـ بعػػػد سياسػػػة التهجػػػًن 

كالظلػػم كاالعتقػػاؿ كالتعػػذيب، كجتفيػػف اظتنػػابع الدينيػػة، كالتجويػػع كاحملتشػػدات  القهػػ م، كسياسػػة القمػػع
كيف ىػػػػذا  2أكاجملػػػػازر اصتماعيػػػػة كتشػػػػويو األشتػػػػاء كاأللقػػػػاب كاسػػػػتبداعتا بػػػػأخ ل ال دتػػػػد لألخػػػػالؽ بصػػػػلة.

: يف كتابػػو: أ ػػاث كأراء يف تػػاريخ اصتزائػػ  أف االسػػتعمار أبــو القاســم ســعد الالسػػياؽ يقػػوؿ الػػدكتور 
   3ألف نسي كاف يعامل اصتزائ يٌن معاملة اظتنبوذين، بل معاملة اقل من اضتيوانات الدنيا.ا

"إف اظتفػػػ دات كالتعػػػابًن الػػػيت اسػػػتعملها أصػػػحاب األقػػػداـ السػػػوداء يف صػػػحفهم كركايػػػاهتم ....لوصػػػف 
مػس هبػا اإلنساف اصتزائ م، ىي مف دات كتعابًن قد يتح ج بع  اصتزائ يٌن اليـو مػن نطقهػا أك حػأ اعت

  4أكلكن آذاف أىلهم كأمهاهتم كأخواهتم طاظتا شتعتها كتأذت منها ..."
 م( 1962البنية الثقافية للمجتمع الجزائري بعد االستقالل )بعد  2-5-2

سػػنة كػػاف لػػو أثػػاره كإف ازاتػػو السػػلبية علػػى  132ؽتػػا الشػػك فيػػو أف احػػتالؿ ف نسػػا للجزائػػ  طيلػػة 
لسياسػػي كالثقػػايف للمجتمػػع، الػػيت امتػػدت حػػأ بعػػد االسػػتقالؿ، اظتسػػتول االجتمػػاعي كاالقتصػػادم كا

ألف فػػ نس قػػد ؾتحػػت إىل حػػد مػػا يف نشػػ  ثقافتهػػا كتطبيػػع اصتزائػػ يٌن كإدمػػاجهم ثقافيػػا، كلعػػل الواقػػع 
باإلرافة إىل اصتهل، كاألميػة ُغيِػب الديػػػػػػػػػػػػػػػػػن   5أالثقايف اصتزائ م عشية االستقالؿ يورع الفك ة أكث ،

سالمػػػػػػػػػػي بعػػػػد عمليػػػػػات التمسػػػػيع كالتنصػػػػًن الػػػيت مارسػػػػها اظتسػػػػتعم ، كإدمػػػػاج اصتزائػػػػ يٌن يف عاداتػػػػو اإل
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كثقافتو، كمل خت ج ف نسا إال كالدين اإلسػالمي مشػوىا غلبػت عليػو اطت افػة كالدركشػة، فلػم يبقػى منػو إال 
كػاف اإلسػالـ الػيت خ جػت جانب العبادات اليت تع رت بدكرىػػػا إىل الكثًن من التح يفػات، السػيما أر 

 عن كظائفها الش عية كاالجتماعية.
أمػػػا علػػػى مسػػػتول العػػػادات كالتقاليػػػد كأفتػػػاط السػػػلوؾ االجتمػػػاعي فقػػػد سػػػجل بعػػػد االسػػػتقالؿ 
خ كجهػػا كبعػػدىا عػػن الشخصػػية الوطنيػػة اصتزائ يػػة كأقتلػػت العالقػػات االجتماعيػػة كُغ ِبػػت اللغػػة الوطنيػػة 

    1أا على التكيف.كط دت على ال غم من حيويتها كقدرهت
: كرثت اصتزائ  بعػد اسػتعمارىا اصتهػل، كاألميػة حيػث قػدرت نسػبة األميػة يف األكسػاط اصتزائ يػة التعليم
ـ ألف اظتػػدارس كقتئػػذ ال عالقػػة عتػػا مبػػا قدمػػو اصتزائ يػػوف مػػن تضػػحيات يف 1962سػػنة  %80حػػوايل 

الع بيػػة مقارنػػة بػػالكوادر الػػيت صػػنعها  سػػبيل االسػػتقالؿ، ميزىػػا قلػػت الكػػوادر البشػػ ية اظتتشػػبعة بالثقافػػة
االسػػتعمار الف نسػػي لتكػػوف امتػػدادا لعمليػػة اظتسػػخ الثقػػايف كالتشػػويو كالتزييػػف الػػيت كرػػع أساسػػها منػػذ 

 .  2أكصولو، فضال عن خ كج األساتذة الف نسيٌن من اصتزائ ، ؽتا أدل إىل شغور فضيع يف قطاع الرتبية
كتابػػو تػػاريخ اصتزائػػ  بعػػد االسػػتقالؿ أف إحصػػائيات جويليػػة   يف بنجــامين ســتوراكيف ىػػذا الصػػدد يػػذك  

مػػػػنهم يف  100معلػػػػم يف الطػػػػور االبتػػػػدائي، اسػػػػتغلت الدكلػػػػة  1700أسػػػػف ت عػػػػن كجػػػػود  1962
أماـ ىذه النقائص مل جتد الدكلة اصتزائ ية اظتستقلة إال االعتمػاد علػى احملسػوبٌن علػى   3أكظائف إدارية،

 الػذين تكونػوا يف ف نسػا، كتشػبعوا بثقافتهػا حػأ أف الػبع  يػؤمن بف نسػا الثقافة الف نسػية مػن اصتزائػ يٌن
  4أأكث  من إنتانو باصتزائ . 

مكتػػػوؼ  احمـــد  بـــن بلـــةإزاء ىػػػذا القلػػػق علػػػى مصػػػًن الثقافػػػة الع بيػػػة، كع كبػػػة اصتزائػػػ  مل يقػػػف 
بػالتعليم، األيدم بل استدعى آالؼ األساتذة الع ب مػن مصػ  كالعػ اؽ كسػوريا للمسػاقتة يف النهػوض 

: "...كمػػع مػػ كر بنجــامين ســتوراكيف نفػػس السػػياؽ يقػػوؿ   5أرغػػم تشػػبعو بػػالفك  االشػػرتاكي اليسػػارم.
  6أألف معلم لتقدمي مساعداهتم. 11السنٌن جاء 
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لقػػد سػػػارت الدكلػػػة اصتزائ يػػػة اظتسػػػتقلة  طػػػى سػػػ يعة ؿتػػػو إعػػػادة ىيكلػػػة اظتدرسػػػة اصتزائ يػػػة كإعػػػادة 
السػلطة،  ىـواري بومـدينيش، خاصة يف الفرتة الػيت اعتلػى فيهػا ال احػل اضتياة عتا بعد طوؿ ستوؿ كهتم

 700لًنتفػع عػددىم مػن  28ـ   ذتانيػة كعشػ كف مػ ة 1982حيث تضاعف عدد اظتعلمٌن يف عػاـأ 
  1أمعلم خالؿ عش ين عاـ. 19000معلم إىل 

كيصػػػبع كتنتشػػػ  اظتػػػدارس علػػػى كامػػػل الػػػرتاب الػػػوطين بعػػػد أف كانػػػت ػتصػػػورة يف اظتػػػدف الكػػػربل، 
 مشهد األطفاؿ من اصتنسٌن  الذين لتملوف اضتقائب اظتدرسية مألوفا.

مث تدخل اظتدرسة اصتزائ يػة مشػ كع اظتدرسػة األساسػية يف مطلػع الثمانينػات، كتقسػم م حلتهػا إىل 
سنوات مث التعلػيم الثػانوم، فاصتػامعي الػذم يعتػرب اضتلقػة النهائيػة الػيت تعػىن بالتوجيػو كتتعلػق بػالف كع  9
  2أعلمية، كالعلـو االجتماعية كالتعليم متعدد الفنوف.ال

كاصتدي  بالذك  أف اجملتمػع اصتزائػ م مل متلػو مػن مالمػع الصػ اع الثقػايف حػأ مػع السػنوات األكىل 
لالسػػػػتقالؿ بػػػػٌن جهػػػػات متنازعػػػػة إحػػػػداىا متمسػػػػكة بالع كبػػػػة كاإلسػػػػالـ كاألخػػػػ ل دتيػػػػل إىل الف نسػػػػة 

جتػػاىٌن حػػوؿ طبيعػػػة الثقافػػة الػػيت كتػػب أف يتكيػػف معهػػا األفػػ اد، ىػػػذا كالليرباليػػة، كثالثػػة جتمػػع بػػٌن اال
الصػػ اع الػػذم امتػػد إىل مػػا بعػػد الثمانينػػات م تبطػػا ارتباطػػا كثيقػػا باألكرػػاع الثقافيػػة السػػائدة الػػيت دتيػػزت 
بالعنف بٌن السلطة كاظتعاررة حػوؿ الػوالء الثقػايف كخدمػة اظتصػا  اطتارجيػة، كقػد أدرجػت قضػية اللغػة 

بيػػػػة، االمازيغيػػػػة، الف نسػػػػية  يف حلبػػػػة الصػػػػ اع، كأدرجػػػػت كػػػػذلك قضػػػػية االنفتػػػػاح علػػػػى الثقافػػػػات أالع  
  3أاطتارجية، كالعودة إىل سلطة الدين.

 السياسة الثقافية  للمجتمع الجزائري:    
لقػػػد افػػػ ز العهػػػد االسػػػتعمارم الكثػػػًن مػػػن الع اقيػػػل الػػػيت كقفػػػت يف كجػػػو العمػػػل الثقػػػايف يف اصتزائػػػ ،     
الؿ اصتزائػػ  أزاح السػػتار عػػن حيػػاة قافيػػة دتيػػزت بتبعيتهػػا للسياسػػة االسػػتعمارية مػػن خػػالؿ سػػيط ة فاسػػتق

التسػػيًن كالنظػػاـ اظتػػوركث عػػن ف نسػػا علػػى اظتؤسسػػات الثقافيػػة الػػيت صػػيغت بعػػد االسػػتقالؿ كظهػػ ت يف 
 اظتهاـ األربعة التالية: 

                                                           
 .68ص، السابق، اظت جع بنجامٌن ستورا 1
 .69ص68ص، اظت جع نفسو 2
 .117ص116ص، م جع سابق، منصورم ؼتتار 3
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تعلػػػيم كتعزيػػػز قيمػػػة الػػػرتاث عػػػن ط يػػػق اسػػػرتجاع اللغػػػة الع بيػػػة كإعػػػادة مكانتهػػػا كحتقيػػػق دنتق اطيػػػة ال -1
 إحيائو كاالىتماـ مبتاحفو.

إعادة ىيكلة كتنظيم البىن اإلدارية، كالثقافية، كإعادة صياغة النصوص التش يعية الوطنية مبا يتكافأ  -2
 كاختيارات اصتزائ يٌن الثقافية.

 النهوض بالنش  الثقايف عن ط يق: -3
 ئل اإلعالـ كاالتصاؿ اصتماىًنم.االىتماـ بقطاع السمعي البص م، كحتديث كسا -
 حتقيق الدنتق اطية كالالم كزية يف النش  الثقايف، كالتعليم كتشجيع اإلبداع. -
 اإلعداد كالتعاكف الثقايف من أجل اإلسهاـ يف ازدىار الثقافة على الصعيدين الوطين كالدكيل. -
  1أالرتبية الوطنية. ـ كفصل الثقافة عن مهاـ كزارة1970إنشاء كزارة اإلعالـ كالثقافة عاـ  -4

 المجتمع الجزائري و التحديث  -3
 تحديث المجتمع الجزائري في الفترة االستعمارية  3-1

يُؤخذ التحديث من منظورات ؼتتلفة، الف أم ظاى ة عاظتية ت تب  بتاريخ معٌن، كمبجاؿ جغػ ايف 
ميػػػػة، لكنػػػػو يعػػػػرب عػػػػن إرػػػػػػػػافة إىل ميػػػػداف، أك ختصػػػػص، كيقػػػػرتب نوعػػػػا مػػػػا مػػػػن مفهػػػػومي التغػػػػًن، كالتن

االسرتاتيجيات، كالديناميات اليت تقع يف اجملتمع ج اء تطبيق االسرتاتيجيات لتوصلو إىل ح كة التحػوؿ 
 ، كرمبا ينظ  لو اجتماعيا باعتباره 16العاظتي، فالبعد التارمتي للتحديث م تب  بالق ف السادس عش  أ

يػػات التحػػوؿ االقتصػػادم االجتمػػاعي الػػيت عمليػػة دتػػايز، كعقلنػػة كمػػا يصػػع أف يسػػتخدـ إلظهػػار عمل
تسعى إىل البحػث عػن حيػاة أفضػل، أمػا منظػور التغػًن االجتمػاعي فػًنل يف التحػديث عمليػة االنتقػاؿ 

 التدركتي من اجملتمع التقليدم إىل اجملتمع اضتديث، اظتفتوح على كل ما ىو خارجي.
ـ  بػػدخوؿ  1830أ منػػذ عػػاـ قػػد يصػػدـ الػػبع  ظتػػا يسػػمع أف التحػػديث يف اجملتمػػع اصتزائػػ  يبػػد

كان اظتستعم  الف نسي دكلتو، ذلك أف أحد الباحثٌن ي ل أف االستعمار ي تب  بالتحديث بقولو: "...
االستعمار قد لعب على المستوا الكوني دورين، متناقضين، السيطرة والنهب من جهـة وانجـاز 

التحديث ُحق للفكػ ة أف ُتورػعث ...."كظتا كاف لالستعمار دكر يف التحديث والتقدم من جهة ثاني 

                                                           
كلية العلـو ،  رسالة ماجستًن غًن منشورة، أالقناة ال ابعة  الثقافة الشعبية يف الربامج الثقافية الناطقة باالمازيغية يف التلفزيوف اصتزائ م، ذىبية آيت قاسي 1

 .60ص60ص، 2009/2010، جامعة كى اف، االجتماعيةك  اإلنسانية
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إذ يعتػػرب االسػػتعمار نوعػػا مػػن التثػػػاقف اظتفػػ كض كاصتػػربم، كىيمنػػت ثقافػػػة معينػػة علػػى أخػػ ل سياسػػػيا 
  1أكاقتصاديا.

ْسػػتعِم ة علػػى الػػدكؿ اظتسػػتعَم ة، ككػػاف أحػػد أسػػباب كعوامػػل التحػػديث 
ُ
ىػػذا مػػا مارسػػتو الػػدكؿ اظت
 عتذه الدكؿ بعد االستقالؿ.  

 ئػػػ م كالتحػػػديث االقتصػػػادم: الػػػذم ه فيػػػو االنتقػػػاؿ مػػػن ىيمنػػػة فتػػػ  اإلنتػػػاج الزراعػػػي اجملتمػػػع اصتزا
التقليدم إىل فت  اإلنتاج الصناعي اضتديث الذم يصاحبو نزكح كانتقاؿ فيزيقي من األرياؼ إىل اظتػدف 

 اضتض ية كتوسيع العم اف  ف ض سياسات إحداث التوازف كالتنموم.
 اسػػي: مػػن خػػالؿ التحػػوؿ مػػن مهيمنػػة النظػػاـ السياسػػي التقليػػدم اجملتمػػع اصتزائػػ م كالتحػػديث السي

اظتطلػػق إىل نظػػاـ سياسػػي دنتق اطػػي نتيػػزه اظتشػػاركة اصتماىًنيػػة، يف صػػنع القػػ ار السياسػػي، كالتحػػوؿ مػػن 
ىنػػاؾ آراء متباينػة كمتضػػاربة حػوؿ ظػػاى ة التعدديػػة اصتػػدي  بالػذك  أف   2أاظت كزيػة إىل الالم كزيػػة اإلداريػة،

اصتزائػػ  فمنهػػا مػػن تػػ ل أ ػػا كليػػدة األكرػػاع كاألزمػػات الػػيت عاشػػتها اصتزائػػ  عشػػية اسػػتقالعتا،  اضتزبيػػة يف
ـ السػػػبب ال ئيسػػي الػػذم أرغػػم اضتكومػػػة 1989كمنهػػا مػػن تػػ ل عكػػس ذلػػػك كتعتػػرب أحػػداث أكتػػوب 

اصتزائ يػػة لالعػػرتاؼ  ػػق إنشػػاء األحػػزاب، لكػػن الواقػػع يؤكػػد أف األحػػزاب كظهػػور العمػػل السياسػػي يف 
فكانػػت سػػنة مػػيالد النظػػاـ الػػدنتق اطي يف  1989أمػػا سػػنة   3أائػػ  كػػاف إبػػاف االحػػتالؿ الف نسػػي.اصتز 

  اصتزائ .
  اجملػػػاؿ الثقػػػايف االجتمػػػاعي: يػػػتم االنتقػػػاؿ فيػػػو مػػػن نظػػػاـ التضػػػامن العضػػػوم كأكلويػػػة عالقػػػة الق ابػػػة

التحػػػ ر كاالسػػػتقالؿ الدمويػػػة كسػػػيادة القػػػيم اظتتوارثػػػة، إىل ديناميػػػة اجتماعيػػػة جديػػػدة، تسػػػودىا معػػػايًن 
  4أكاضت ية النسبية للف د كبالتايل مسؤكلياتو الف دية ككعيو الذايت. 

 السياسة الثقافية للمجتمع الجزائري بعد االستقالل 3-2
لقػػد افػػ ز العهػػد االسػػتعمارم الكثػػًن مػػن الع اقيػػل الػػيت كقفػػت يف كجػػو العمػػل الثقػػايف يف اصتزائػػ ، 

حيػػاة قافيػػة دتيػػزت بتبعيتهػػا للسياسػػة االسػػتعمارية مػػن خػػالؿ سػػيط ة  فاسػػتقالؿ اصتزائػػ  أزاح السػػتار عػػن

                                                           
 26-22ص صأ، م جع سابق، سليماف دزتاين 1
 .24ص، نفسوم جع  اؿ 2
 . 72ص، م جع سابق، توازم خالد 3
 .25ص، م جع سابق، سليماف دزتاين 4
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التسػػيًن كالنظػػاـ اظتػػوركث عػػن ف نسػػا علػػى اظتؤسسػػات الثقافيػػة الػػيت صػػيغت بعػػد االسػػتقالؿ كظهػػ ت يف 
 اظتهاـ األربعة التالية: 

ن ط يػػػق اسػػػرتجاع اللغػػػة الع بيػػػة كإعػػػادة مكانتهػػػا كحتقيػػػق دنتق اطيػػػة التعلػػػيم كتعزيػػػز قيمػػػة الػػػرتاث عػػػ -5
 إحيائو كاالىتماـ مبتاحفو.

إعادة ىيكلة كتنظيم البىن اإلدارية، كالثقافية، كإعادة صياغة النصوص التش يعية الوطنية مبا يتكافأ  -6
 كاختيارات اصتزائ يٌن الثقافية.

 النهوض بالنش  الثقايف عن ط يق: -7
 ًنم.االىتماـ بقطاع السمعي البص م، كحتديث كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ اصتماى -
 حتقيق الدنتق اطية كالالم كزية يف النش  الثقايف، كالتعليم كتشجيع اإلبداع. -
 اإلعداد كالتعاكف الثقايف من أجل اإلسهاـ يف ازدىار الثقافة على الصعيدين الوطين كالدكيل. -
  1أـ كفصل الثقافة عن مهاـ كزارة الرتبية الوطنية.1970إنشاء كزارة اإلعالـ كالثقافة عاـ  -8
 لثقافة الجزائرية من خالل المواثيق الوطنية ا 3-3
أخذت الدكلة اصتزائ ية على عاتقها حتويػل البنيػة الثقافيػة اظتوركثػة عػن االسػتعمار مػن خػالؿ مواثيػق     

 كم اسيم كطنية أقتها: 
 1964ميثاؽ اصتزائ  سنة  -
تلػف عنهػا إال يف بعػ  الذم حدد اظتفهـو الشامل للثقافة الوطنية على غ ار كثيقة ط ابلس الػيت مل مت 

القضػايا الػػيت تعلقػت باإلسػػالـ كاالشػرتاكية بعػػد االستقػػػػػػالؿ، كقػد جتسػػد ىػذا اظتيثػػػػاؽ مػن خػػالؿ ثالثػػة 
 نقاط ىي:

  أف تكوف الثقافة اصتزائ ية قومية كىي عبارة بديلة عنأ الوطنية  اليت حتتم على الثقافة اصتزائ ية إعادة
 اللغة اظتعربة عن القيم الثقافية لألمة كاجملتمع.  االعتبار للغة الع بيةث بيد أ ا

  أف تكػػػػوف الثقافػػػػة ثوريػػػػة تسػػػػاىم يف ت قيػػػػة الشػػػػعب مػػػػن خػػػػالؿ ػتاربػػػػة اإلقطػػػػاع كاطت افػػػػة كالتفكػػػػًن
  2أاظتتأخ .

                                                           
كلية العلـو ،  ة ماجستًن غًن منشورةرسال، أالقناة ال ابعة  الثقافة الشعبية يف الربامج الثقافية الناطقة باالمازيغية يف التلفزيوف اصتزائ م، ذىبية آيت قاسي 1

 .60ص60ص، 2009/2010، جامعة كى اف، االجتماعيةك  اإلنسانية
جامعػة ، العلػـو اإلنسػانيةك  كليػة اآلداب،  رسػالة ماجسػتًن غػًن منشػورة، مكانة الثقافة الوطنية من خالؿ اظتواثيق ال شتية يف اصتزائػ ، كاكجة ػتمد الصغًن 2

 .43ص42ص ، 2000/2001، اصتزائ ، تلمساف
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  رفػػ  الثقافػػة الطائفيػػة كالنخبػػوم، كرػػ كرة كصػػفها بالشػػعبوية كاصتماىًنيػػة، كمػػا تػػذك  نفػػس الوثيقػػة
   ػتتول االشرتاكية.على تك يس كتعميم كتبسي

 1976الثقافة من خالؿ ميثاؽ  -
الػػػذم ركػػػز علػػػى رػػػ كرة اجتثػػػاث ؼتلفػػػات االسػػػتعمار الفك يػػػة كػتاربػػػة العقليػػػات اظتتحجػػػ ة مث حػػػدد  

أىػػػػداؼ الثقافػػػػة كػػػػأداة الكتسػػػػاب الػػػػوعي االجتمػػػػاعي كنضػػػػاؿ معبػػػػأ كمػػػػنظم للقضػػػػاء علػػػػى التخلػػػػف 
ي مػػي إىل ػتاربػػة الطبقيػػة كاصتػػنس كالعػػ ؽ كالعنػػف االجتمػاعي كاالقتصػػادم للػػبالد، كجهػػد ت بػػوم كاعػػي 

 اظتض  باجملتمع يف ثالثة عناص  ىي:
 .التأكيد على اعتوية الوطنية اصتزائ ية كتقويتها كحتقيق التنمية الثقافية جبميع أشكاعتا 
  .ال فع من اظتستول التعليمي اظتدرسي كالكفاءة التقنية 
 1أعاررها كاضتياة الثقافية.ر كرة االىتماـ مببادئ االشرتاكية كعدـ ت  

كاظتالحو أف ىذا اظتيثاؽ قػد أعطػى أقتيػة للنظػاـ الرتبػوم كمضػموف حقيقػي للثقافػة، مػن خػالؿ الرتبيػة 
الػػػيت تعتػػػرب الوسػػػيلة األساسػػػية لتكػػػوين األجيػػػاؿ كنقػػػل اظتوركثػػػات، كمػػػا تطػػػ ؽ ألكؿ مػػػ ة لنبػػػذ العنػػػف 

لوطنية كالعلميػة كالثوريػة، كىػو تطػور ملحػوظ ككصف الثقافة كربطها بالتقدمية بعد أف كانت توصف با
 يف استخداـ اظتفاىيم اليت تنتهج االشرتاكية.

حػػدد صػػفات اظتػػادة الثقافيػػة الػػيت يتحػػتم  1976تورػػيحا أكثػػ  لفكػػ ة االشػػرتاكية الػػيت ي يػػدىا ميثػػاؽ 
تول كفيلػة على اظتؤسسات الثقافية ككسائل اإلعالـ اصتماىًنية إتباعها علػى أف تكػوف ثقافػة رفيعػة اظتسػ

باالستجابة للحاجيات األيديولوجية كاصتمالية مع رفع اظتستول الفك م لػدل اظتػواطن، كاصتػدي  بالػذك  
اسػتخدـ عبػارة الثػورة الثقافيػة بػدال مػن ثوريػة الثقافػة، كمػا جػاء مبفهػـو جديػد  1976أيضا أف ميثاؽ 

  2أللثقافة يف إطار الثقافة االشرتاكية.
 1979ظتؤدت  ال ابع ضتزب جبهة التح ي  الوطين الثقافة من خالؿ كثيقة ا -
 ب: 1979أكصت كثيقة ىذا اظتؤدت  اظتنعقد يف سنة     
  .العناية جبميع أصناؼ العمل كاإلبداع الفين 
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  رػػػ كرة االسػػػتفادة مػػػن مصػػػادر الثقافػػػة األصػػػلية، كالػػػرتاث، كينػػػابيع الثقافػػػة الشػػػعبية علػػػى اختالفاهتػػػا
 كتيار الثقافة اظتعاص .

 التوازف بٌن االستًناد كاإلنتاج الوطين يف رتيع أصنافها كتشجيع اإلنتاج الوطين ماديا كأدبيا. م اعاة 
  .توسيع م اكز االستفادة من مصادر الثقافة ككسائلها كتوزيعها دكف م اعاة للجهوية 

امسػػػة ىػػذا كقػػػد كانػػػت الثقافػػة ػتػػػور اىتمػػػاـ اللجنػػػة اظت كزيػػة ضتػػػزب جبهػػػة التح يػػ  الػػػوطين يف دكرهتػػػا اطت
 ـ.1981جويلية عاـ  02جواف إىل  30العادية اظتنعقدة يف 

 1986الثقافة من خالؿ ميثاؽ  -
مل يستبعد اظتيثاؽ اظتػذكور أعػاله الثقافػة، باعتبارىػا أداة صػيانة كيػاف اجملتمػع كاحملافظػة علػى ىويػة 

 ت كثيقػة اظتيثػاؽ بػأف الشخصية اصتزائ ية، فباإلرافة إىل ما ذك نػاه سػابقا يف إطػار االىتمػاـ بالثقافػة أقػ
اظتقاكمػػة الشػػعبية مل تقتصػػ  علػػى العمػػل اظتسػػلع فحسػػب بػػل أخػػذت طػػابع الصػػمود ال كحػػي، كالثقػػايف، 
كرف  كل شكل من أشكاؿ القيم الػيت يف رػها اظتسػتعم ، كقػد حػدد مهػاـ الثػورة يف اجملػاؿ الثقػايف يف 

االجتماعي لانساف كقد ارتكزت الوثيقة ميادين الرتبية كالتعليم كالتكوين األساسي كاطتلقي، كاألعداد 
علػػػى صػػػياغة مػػػنهج لبلػػػورة حقيقيػػػة يف غتػػػاؿ الثقافػػػة، انطالقػػػا مػػػن مفهػػػـو التغيػػػًن، يف إطػػػار األىػػػداؼ 
األساسػػػية الػػػيت تسػػػعى لتكػػػوين مػػػواطن صػػػا  متشػػػبع بػػػأخالؽ اإلسػػػالـ، كمػػػؤمن بقيمػػػو السػػػامية معتػػػزا 

 بتارمتو، مقتنع باالشرتاكية.
ن اظتيثاؽ حتت عنواف التنميػة الثقافيػة كاالجتماعيػة، أكػد اظتيثػاؽ علػى رػ كرة كيف الفصل ال ابع م

االىتمػػػاـ بالثقافػػػة الوطنيػػػة مػػػن خػػػالؿ االىتمػػػاـ بػػػالرتاث التػػػارمتي، كختليصػػػو مػػػن الشػػػوائب الػػػيت ضتقػػػت 
  1أبو.

 مظاىر التغير الثقافي في المجتمع الجزائري في ظل العولمة  3-4
لة من التغًنات على كافة اظتستويات باختالؼ األزمنة اليت عايشها، لقد م  اجملتمع اصتزائ م جبم

بيد أف التغًن عملية ر كرية كحاصلة يف كل اجملتمعات، كال نتكننا بأم حاؿ من األحواؿ فصل عملية 
حتػػوؿ يف جانػػب مػػن جوانػػب اضتيػػاة عػػن اصتوانػػب األخػػ ل ألف أم تغػػًن لتػػدث يف أم مسػػتول مهمػػا  

ف اظتستويات األخ ل فمثال التحػوالت االقتصػادية الػيت مسػت اجملتمػع اصتزائػ م كاف يؤث  كيتأث  مبختل
 .كاف عتا تأثًنىا على اظتستول االجتماعي كالثقايف، للف د كاظتؤسسة كاجملتمع على حد سواء

                                                           
 .49ص48ص، سابقال جع اظت، كاكجة 1



 المجتمع و المجتمع الجزائري                                          الفصل الرابع 
 

061 
 

عنػػد معاصتتنػػا ظتورػػوع التغػػًن كمسػػاره يف اصتزائػػ  ؾتػػده قػػد مػػ   كال يػػزاؿ مبػػ حلتٌن نتكػػن أف نقػػوؿ 
أمػػػا  1988تاف اظت حلػػػة األكىل مثلتهػػػا الفػػػرتة اظتمتػػػدة مػػػن االسػػػتقالؿ إىل إحػػػداث اكتػػػوب أ مػػػا متناقضػػػ

اظت حلػػة الثانيػػة فتمثلهػػا الفػػرتة الزمنيػػة مػػا بعػػد التعدديػػة أم الفػػرتة الػػيت تلػػت التعػػديالت الدسػػتورية سػػنة 
يف البػػىن  كنظػػ ا ألننػػا تط قنػػا بصػػورة غػػًن مباشػػ ة للتغػػًن  1أكلكػػل م حلػػة مالػتهػػا كخصائصػػها، 1989

االجتماعيػػة كالثقافيػػػة مػػػن العهػػػد الرتكػػػي إىل مػػػا بعػػػد االسػػػتقالؿ فإننػػػا سػػػوؼ ن كػػػز علػػػى مالمػػػع التغػػػًن 
ـ كبدايػػة التسػػعينات الػػيت تعتػػرب منع جػػا ىامػػا يف 1988أكتػػوب   05االجتمػػاعي الثقػػايف بعػػد أحػػداث 

 تاريخ اصتزائ .
اصتزائػػ  مبوقعهػػا اصتغػػ ايف، كمػػن يف أط كحتػػو أف  منصــوري مختــاركيف ىػػذا السػػياؽ يػػ ل الػػدكتور 

خالؿ ما دتتلكو من موارد كمػن مقومػات تارمتيػة كاجتماعيػة كاقتصػادية لػن تكػوف معزكلػة عػن التغػًنات 
الػػيت يشػػهدىا العػػامل اظتعاصػػ ، إذ البػػد مػػن التكيػػف مػػع الورػػع اصتديػػد للحفػػاظ علػػى مسػػتقبل الػػبالد، 

ق اطي، مث مسػػػػػار التحػػػػػوؿ االقتصػػػػػادم، خاصػػػػػة بعػػػػػد التسػػػػػعينات، أيػػػػػن دخلػػػػػت اصتزائػػػػػ  العهػػػػػد الػػػػػدنت
كاالجتمػػاعي كالثقػػايف، كىػػذا التغػػًن ىػػو اليػػـو ػتػػور كػػل السػػلوكيات االجتماعيػػة، ككػػل التحػػوالت نظػػ ا 

 الرتباط كل اجملاالت  ياة الف د كاجملتمع.
إف الديناميكية االجتماعية تؤدم حتما إىل تغًنات على مستول العالقػات االجتماعيػة كاألدكار 

انػػة، كالتنظػػيم كالنشػػاط، كىػػو مػػا شػػهدتو اصتزائػػ  خػػالؿ الفػػرتة األخػػًنة مػػن القػػ ف العشػػ ين، حيػػث كاظتك
شػػهدت ح كػػة سػػكانية أدت إىل إحػػداث تغػػًن يف فتػػ  البنيػػة البشػػ ية كالتوزيػػع السػػكاين، كلعػػل اعتجػػ ة 

 ة الػػيت ت تػػب الداخليػػة الػػيت أحػػدثتها سػػوء العوامػػل األمنيػػة يف الفػػرتة األخػػًنة أفتوذجػػا لػػذلك، ىػػذه اعتجػػ
عنهػػػا مشػػػاكل عػػػدة مػػػن بينهػػػا الصػػػ اع الثقػػػايف، كصػػػعوبة التكيػػػف، ؽتػػػا يػػػنعكس سػػػلبا علػػػى العالقػػػات 
االجتماعيػػة كاألدكار كاظتكانػػات االجتماعيػػة، كػػذلك حتػػوؿ العائلػػة اصتزائ يػػة يف شػػكلها كحتضػػ ىا أثػػ ت 

، كأزاحت الستار علػى مػا بشكل أك بآخ  على السلطة األبوية كالقيم كاألخالؽ، كاظتبادئ االجتماعية
 يع ؼ بالف دانية كاظتادية...اخل.

مػػن ىنػػا يتضػػع أف اجملتمػػع اصتزائػػ م شػػهد تغػػًنا كبػػًنا بفعػػل التصػػنيع كالتعلػػيم كاإلعػػالـ كالتمػػدف، 
خاصة يف اضتقبة ما بعد التعدديػة السياسػية، حيػث تغػًنت بنيػة اجملتمػع، حتػت كطػأة التغػًن االقتصػادم 

                                                           
، 2014، اصتزائػ ، جامعػة سػكيكدة، 16العػدد ، االجتماعيػةك  غتلػة العلػـو اإلنسػانية، الثقػايف يف اصتزائػ –التغًن االجتماعي ك  الشباب، منصورم شتًنة 1
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يف حتويػػل غتػػ ل اضتيػػاة، مػػن خػػالؿ كرػػع طبقػػي غػػًن مسػػتق ، كحػػ اؾ  كظهػػ ت بػػىن جديػػدة، سػػاقتت
اجتمػػػاعي غػػػًن مػػػألوؼ، كتغػػػًن يف األفكػػػار كاظتعتقػػػدات كبػػػذلك انتقػػػل اجملتمػػػع اصتزائػػػ  إىل حالػػػة اكػػػرب 

  1أتعقيدا.
أف انتقػػاؿ اصتزائػػ  مػػن النظػػاـ االشػػرتاكي كنظػػاـ  الطيــب العمــارييف ىػػذا السػػياؽ يػػ ل األسػػتاذ 

ىل عهد الص امة لضماف اظتستقبل يف ىذه الفرتة بالضػب  أبعػد منصػف الثمانينػات  اجتماعي تنموم إ
َأظهػػػ  ختلػػػي الدكلػػػة تػػػدركتيا عػػػن دعمهػػػا للمؤسسػػػات االقتصػػػادية، كاالجتماعيػػػة كالعموميػػػة، كدعمهػػػا 
للقطاع اطتاص كاالستثمارات الكربل الداخلية، لتتجػو سػ يعا نتيجػة لظػ كؼ داخليػة كأخػ ل دكليػة إىل 

اسػػة اقتصػػاد السػػوؽ، ىػػذا التحػػوؿ الػػذم أدل بػػدكره إىل تغيػػًنات كبػػًنة علػػى مسػػتول األسػػ ة تبػػين سي
  2أكالقيم اليت تقـو عليها.

التحوؿ يف نظاـ الزكاج: ع ؼ الزكاج مظاى  جديدة ميزىا عالقة الصداقة القبلية بٌن األنثى كالذك    -
مبثػػل ىػػذه السػػلوكيات، الػػيت يػػ جع أف ؼتػػالفٌن بػػذلك تعػػاليم الػػدين اضتنيػػف، كالتقاليػػد الػػيت ال تسػػمع 

تعػػػود إىل ػتتػػػول الػػػربامج التلفزيونيػػػة، خاصػػػة األجنبيػػػة، كنعػػػين بػػػذلك التقليػػػد األعمػػػى يف ظػػػل غيػػػاب 
ال قابة األس ية كإقتاؿ القيم كاظتبادئ، ىذا كقد ظه ت بع  التغًنات بأحداث بع  الشػ كط اظتتعلقػة 

الػػزكاج كالسػػكن، كشػػهادة البنػػت كخ كجهػػا للعمػػل كقػػد باظتوافقػػة علػػى الػػزكاج كاظتتمثلػػة يف عمػػل طالػػب 
تغػػػػػًن اجملتمػػػػػع اصتزائػػػػػ م عمومػػػػػا يف ىػػػػػذا اجملػػػػػاؿ كثػػػػػًنا بفعػػػػػل التحضػػػػػ  كاالسػػػػػتق ار كالعوظتػػػػػة كال فاىيػػػػػة 
االجتماعيػػة، الػػيت أثػػ ت كأحػػدث تغػػًنا كارػػحا علػػى طػػ ؽ إقامػػة م اسػػيم الػػزكاج كحفػػالت الزفػػاؼ الػػيت 

 ستول االقتصادم كالتعليمي كالثقايف.تباينت من عائلة إىل أخ ل كفقا للم
التحػػوؿ يف غتػػاؿ الرتبيػػة كالتعلػػيم: لقػػد بػػ ز اثػػ  التحػػوؿ السياسػػي كاالقتصػػادم كاألمػػين علػػى اجملػػاؿ  -

التعليمػػي كالرتبػػوم بظهػػور مؤشػػ ات جديػػدة للتسػػ ب اظتدرسػػي، فمػػ كر اجملتمػػع اصتزائػػ م بػػالفرتة الصػػعبة 
ة كافػػ ز فئػػات جديػػدة مػػن األرامػػل كاليتػػامى، فضػػال علػػى أالالأمنيػػة  زاد مػػن معػػدالت اعتجػػ ة الداخليػػ

 البطالة كعدـ التكيف االجتماعي، كىو ما نعكس سلبا على الرتبية يف اظتؤش ات اظتذكورة آنفا.

                                                           
  .125-122ص صأ، م جع سابق، منصورم ؼتتار 1
اجملاالت االجتماعية يف ك  عدد خاص اظتلتقى الدكيل االكؿ حوؿ اعتوية، اشكالية اعتوية، ك التحوالت السوسيوثقافية يف اجملتمع اصتزائ م، الطيب العمارم 2

 .435ص، دكف سنة، اصتزائ ، جامعة بسك ة، ماعيةاالجتك  غتلة العلـو اإلنسانية، ظل التحوالت السوسيوثقافية يف اجملتمع اصتزائ م
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ىػػػذا كقػػػد كػػػاف ملػػػف الرتبيػػػة كالتعلػػػيم ػتػػػل جػػػدؿ بػػػٌن مكونػػػات اجملتمػػػع كبػػػٌن مكونػػػات الطبقػػػة 
التعلػػيم، كالتفػػتع كالتجػػارب العاظتيػػة، كالػػدفاع عػػن اللغػػة  السياسػػية  الػػيت تػػدعوا إىل عصػػ نة طػػ ؽ كبػػ امج

االمازيغية، كتدعيم استعماؿ اللغة الف نسية، مقابل ما تدعوا إليو التيارات اإلسالمية األخػ ل الػيت تػ ل 
يف اضتفػػاظ علػػى مشػػ كع الرتبيػػة كالتعلػػيم خدمػػة أىػػداؼ ثػػورة التح يػػ ، كقػػد جتسػػد ىػػذا اصتػػدؿ فعػػال يف 

 يف تعػػػػديل بعػػػػ  معػػػػامالت اظتػػػػواد التعليميػػػػة كإقحػػػػاـ اللغػػػػة الف نسػػػػية كاالؾتليزيػػػػة بعػػػػ  مظػػػػاى  التغػػػػًن
يف اصتامعػات   lmdكأخًنا اعتماد نظػاـ   1أكاالمازيغية يف اظت احل األكىل من التعليم، كتعديل الربامج،

 بغ ض عوظتة اظتدرسة كاصتامعة اصتزائ ية كتكييفها مع التطورات اضتاصلة على مستول العامل.
على العمـو نتكػن القػوؿ أف التعلػيم يف اصتزائػ  قػد دتيػز باالنتشػار كالتزايػد اظتسػتم  خاصػة يف فئػة 
اإلناث حيػث يظهػ  بصػورة ملحوظػة كنسػبة كبػًنة مػن اظتتعلمػات تػ اكدىن أحػالـ اضتصػوؿ علػى م اكػز 

  2أاجتماعية م موقة بفضل العلم كالوظائف اظتتاحة عتن.
االقتصػػػادية كاالجتماعيػػػة الػػػيت شػػػهدىا اجملتمػػػع اصتزائػػػ م، حيػػػث  ظهػػػور الطبقيػػػة: نتيجػػػة للتحػػػوالت -

بدأت تقل كتزكؿ الطبقة اظتتوسطة كحتولت إىل طبقة فقًنة، بعد أف تالشت الفوارؽ الطبقية مع النظػاـ 
االشػػرتاكي، ىػػذه الظػػاى ة الػػيت كػػاف عتػػا اثػػ  بػػارز علػػى بعػػ  اظتظػػاى  األخػػ ل كحجػػم األسػػ ة كنظػػاـ 

سػػػػي كجنػػػػوح األحػػػػداث كظهػػػػور بعػػػػ  اآلفػػػػات االجتماعيػػػػة كارتفػػػػاع معػػػػدالت الػػػػزكاج كالتسػػػػ ب اظتدر 
  3أاصت نتة.

أف العالقػػات االجتماعيػػة ال نتكػػن أف تنشػػأ  حســن عبــد الــرازق منصــورتغػػًن اظتعػػايًن كالقػػيم: يػػ ل  -
بعد أف كانت العائلة اصتزائ ية متكافلة كمتعاكنة كمتساػتة كمتضامنة مع بعضها البع ، شػهدت القػيم 

فضػػعف مسػػتول التضػػامن االجتمػػاعي    4أيًن اخػػتالؿ غػػًن مػػألوؼ نتيجػػة للتحػػوؿ االقتصػػادم،كاظتعػػا
كب زت ال كح الف دية يف مقابل تغييب ال كح اصتماعية، كظه ت اىتمامات جديدة لدل األفػ اد كجمػع 

  5أاألمواؿ كامتالؾ العقارات كالسيارات الفخمة، كاختيار الفتيات اظتتعلمات كالعزكؼ عن األميات،

                                                           
 .128ص، م جع سابق، منصورم ؼتتار 1
، اإلسػالميةك  كلية العلـو االجتماعية،  رسالة ماجستًن غًن منشورة، الثقافيةك  االجتماعيةك  تعدد الزكجات يف ظل التحوالت االقتصادية، نادية بن فليس 2

 .129ص، 2004/2005، اصتزائ ، جامعة باتنة
 .128ص، نفسو جع اظت 3
 .128ص، اظت جع نفسو 4
 .169ص، م جع سابق، حسن عبد ال ازؽ منصور 5
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كبات اجملتمع اصتزائػ م ينظػ  لكػل األمػور نظػ ة ماديػة  تػة، حػأ يف غتػاؿ تكػوين األسػ ة كالػزكاج 
 أكث  من نظ هتا كتقدي ىا لش كط التوافق كالتكافل بٌن الزكجٌن.

خػػ كج اظتػػ أة للعمػػل: مػػن مظػػاى  التغػػًن الػػيت مسػػت اجملتمػػع اصتزائػػ م، اقتحػػاـ اظتػػ أة عػػامل الشػػغل 
إعػػػػػادة تشػػػػػكيل أدكارىػػػػػا االجتماعيػػػػػة، ؽتػػػػػا اثػػػػػ  علػػػػػى ادكار األسػػػػػ ة كمؤسسػػػػػة كمواجهػػػػػة الصػػػػػ اعات ك 

  1أاجتماعية.
 ، بع  مظاى  التغًن يف اجملتمع اصتزائ م دتثلت يف:الربيع جصاصيضيف الدكتور 

فتػػو الصػػ اع كتزايػػده بػػٌن اظتعتقػػد الػػديين كالعلمانيػػة، مػػع رػػعف بعػػ  اظتظػػاى  األخػػ ل، كاألسػػاطًن  -
 ا من اظتظاى  السلبية كاستبداعتا بنظم عقالنية قابلة للنقاش.كعمليات السح  كغًنى

توسػػػيع دائػػػ ة الثقافػػػة اصتماىًنيػػػة بإبعادىػػػا الفنيػػػة كاصتماليػػػة كحتػػػوؿ اإلنتػػػاج الفػػػين إىل سػػػلع متػػػوف ة يف  -
  2أاألسواؽ.

 خالصة الفصل 
 يف بعػػد عػػ ض ىػػذه العناصػػ  يتضػػع اف اجملتمػػع اصتزائػػ م قػػد مػػ  بعػػدة ػتطػػات كػػاف عتػػا أثػػ  كبػػًن

بنائػػو الثقػػايف، خاصػػة بعػػد اىتمامػػو بالتصػػنيع، ك التعلػػيم ،ك اإلعػػالـ ك االتصػػاؿ ، ك التمػػدف يف الفػػرتة 
األخػػػػًنة بعػػػػد الثمانينػػػػات ، ىػػػػذه الظػػػػ كؼ الػػػػيت شػػػػكلت تغػػػػًنات علػػػػى مسػػػػتول البنػػػػاء ك األفكػػػػار ك 

 اظتعتقدات، كساقتت يف حتديث اجملتمع اصتزائ م على كافة اظتستويات .

                                                           
 .128ص، م جع سابق، نادية بن فليس 1
 .66ص، م جع سابق، ال بيع جصاص 2
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 تمهيد
ال أشتاليػػػة النفاثػػػة ىكػػػذا كصػػػفت العوظتػػػة كه ربطهػػػا أكؿ مػػػ ة بػػػالتطورات االقتصػػػادية كالسياسػػػية، 
كالثقافيػػة الػػيت سػػارت  طػػى سػػ يعة ؿتػػو الشػػمولية كالتوسػػع ال أشتػػايل مسػػتخدمة يف ذلػػك غتموعػػة مػػن 

كاظتعلومػػػات كتطػػػور كسػػػائل النقػػػل األدكات فكانػػػت العوظتػػػة نتاجػػػا للتطػػػور التقػػػين يف غتػػػاؿ التكنولوجيػػػا 
.مػػن ىػػذه التوطئػػة القصػػًنة أردنػػا يف ىػػذا الفصػػل أف نسػػل  الضػػوء علػػى العوظتػػة كالعوظتػػة  1أكاظتواصػػالت

 .الثقافية  من خالؿ ما جاء يف الكتب النظ ية
 ماىية العولمة -1
 العولمة و المفاىيم المشابهة - 1 -1

 العولمة و العلمانية -1-1-1
اجتػػاه ينػػادم أصػػحابو بالفصػػل بػػٌن الػػدين كالدكلػػة، كينظػػ كف للتقػػدـ   secularismالعلمانيػػة

الػػػػػػػػػػػػػػػػػذم حصػػل يف أكركبػػا علػػى انػػو نتػػاج طتػػ كج الفكػػ  عػػن مبػػادئ الكنيسػػة بعػػد الثػػورة الف نسػػية عػػاـ  
ـ، فالػػػػػدين يف نظػػػػػ ىم عػػػػػائق للتقػػػػػدـ، بػػػػػل تشػػػػػًن الكلمػػػػػة يف اظتعػػػػػاجم االؾتليزيػػػػػة اىل االضتػػػػػاد 1789

unreligious  .مبعىن الديين 
ـ  علػى أ ػا: اإلنتػاف بإمكانيػة إصػالح حػاؿ 1906-1817أ جون ىوليوككيع فها الربيطػاين 

 اإلنسػػػػػػػػػػػػاف من خالؿ الط ؽ اظتادية.
أمػػػػػا العوظتػػػػػة فهػػػػػي تشػػػػػًن إىل انػػػػػدماج الثقافػػػػػات كاظتقومػػػػػات كاالىتمامػػػػػات نتيجػػػػػة لثػػػػػورة االتصػػػػػاالت 

 . 2أل العامل ق ية صغًنة كاظتواصالت، األم  الذم جع
عنػػػػد مطابقتهػػػػا  علــــي بــــن إبــــراىيم النملــــةكيف معػػػػ ض التعامػػػػل مػػػػع اظتصػػػػطلع توقػػػػف الػػػػدكتور 

مبصطلحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات كمبعطيػػات ثقافيػػة مػػن حيػػث قبوعتػػا كرفضػػها فوجػػد أف ىنػػاؾ مػػن يعتػػرب العوظتػػة مػػؤام ة 
كاالستشػ اؽ كالغػزك الفكػ م ككػل اظتصػطلحات  على اإلسػالـ كال ختتلف كثًنا عػن االسػتعمار كالتنصػًن

 القدنتة من ىذا القبيل، لكنها أُْعطيت ىذا اظتصطلع لتكوف ق يبة من القبوؿ.

                                                           
 .136ص، اظتمكن ك  عوظتة الثقافة أاظتستحيل، نور الدين زماـ 1
 .247ص، م جع سابق، زتد نوفل كآخ كفأ 2
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أمػػا العلمانيػػة فقػػد اعتربىػػا مصػػطلحا جديػػدا ال زاؿ غامضػػا يف رأيػػو، كدخػػيال  علػػى اللغػػة الع بيػػة 
 .  1أساىال عجيبا يف إطالقهاكليس لو دالالت ش عية من حيث ق هبا كبعدىا عن الدين فوجدت ت

 العولمة و العالمية -1-1-2
مل يػػ د دتييػػز بػػٌن العوظتػػة كالعاظتيػػة يف بعػػ  التع يفػػات اظتقدمػػة علػػى الػػ غم مػػن كجػػود تبػػاين كارػػع 

 -universel-elleككمػػػػػػػػا سػػػػػػػػبق كأكرػػػػػػػػحنا مصػػػػػػػػطلع العوظتػػػػػػػػة يف الفصػػػػػػػػل األكؿ فػػػػػػػػاف العاظتيػػػػػػػػة 
اليت تعين العامل كالكوف، كاجملاؿ كاظتيداف، أما يف  universت جع إىل األصل الالتيين  universalك

اللغة الع بية فهي كلمة حديثة كال كجػود لفعلهػا يف اللغػة ال بعػد اسػتخداـ  كلمػة العوظتػة يف الدراسػات 
كبالتػػايل فػػاف كجودىػػا يف اظتعػػاجم كالقػػواميس الع بيػػة  معػػوملفهػػو يعػػومل  ،عػػوملكاظتقػػاالت حػػي كرد الفعػػل 

 . 2أقليال جدا 
بقولو: "تلك الدعوة إىل تبين القضايا كاعتمػـو اظتشػرتكة للبشػ   عبد الرشيد عبد الحافظكيع فها 

رتيعػػػا كالسػػػعي لتسػػػخًن إمكانيػػػات العػػػامل لصػػػا  اإلنسػػػانية رتعػػػاء...".كيف تبيػػػٌن الفػػػ ؽ بػػػٌن العوظتػػػة 
لتفاعػل بػٌن اضتضػارات، إىل أف العاظتية نزعة إنسانية، توجو ؿتو ا محمد عمارةكالعاظتية يذىب الدكتور 

محمـــد كالتعػػػارؼ بػػػٌن األمػػػم كالشػػػعوب  يػػػث يصػػػبع العػػػامل منتػػػدل اضتضػػػارات، يتفػػػق معػػػو يف الػػػ أم 
الذم ي ل أف العاظتيػة مػا ىػي إال انفتػاح احمللػي علػى مػا ىػو عػاظتي ككػوين كبالتػايل فػاف العاظتيػة  الجابري

 ىي طموح مش كع يعكس ال غبة يف االنفتاح على اآلخ .
ية تتفق مع العوظتة يف أف كالقتا ينزع ؿتو الػدمج كالتعمػيم كالتوسػع، إرػافة إىل أ مػا يعػرباف العاظت

    3أعلػػػػػػػػػػػػػػػى منظومة فك ية غ بية ناجتة عن أفكار عص  التنوي  يف الق ف التاسع عش .
لنظػاـ بعػد تع يػف للعوظتػة علػى أ ػا اعتيمنػة كإرػفاء ا احمد بن راشد بـن سـعدكيذىب الدكتور 

ال أشتػػػػػػػػػػػػػػػػايل علػػى العػػامل  بكػػل مػػا لتملػػو مػػن ىيمنػػة اقتصػػادية كىيمنػػات أخػػ ل، إىل التف قػػة بػػٌن العوظتػػة  
عاظتية اإلسالـ كيقوؿ: أف  العاظتيػة مفهػـو مػ تب  بالػدين اإلسػالمي، كاف اتفقػت األخػًنة مػع األكىل يف 

ء علم كاحد نتلكو رب كاحػد، كحتػاكؿ إقامػة أخػوة بع  جوانبهػػػػا إذ اإلسالـ دين عاظتي يسعى إىل بنا
إنسػػػانية عاظتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ال عػػػن ط يػػػق اصتػػػرب كالسػػػتبداد كإفتػػػا عػػػن ط يػػػق التسػػػامع، كػتاكلػػػة إثػػػ اء اضتضػػػارة 

                                                           
  .35-30صأ، 2006، ال ياض، دار العبيكاف للنش ، 1ط، فك  االنتماء يف زمن العوظتة، النملة على اب اىيم 1
  دص .، م جع سابق، الثقافيةك  اآلثار االجتماعية، رحيمة الطيب عيساين 2
 دص.، اظت جع نفسو 3
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اإلنسػػػػانية حتػػػػت رايػػػػة التوحيػػػػد بينمػػػػا تسػػػػتخدـ العوظتػػػػة كػػػػل أسػػػػاليب اعتيمنػػػػة كسػػػػعى إىل بػػػػ كز قطبيػػػػة 
  1أكاحدة.
حػػٌن يػػ ل بعػػ  الكتػػاب يف الفصػػل بػػٌن العوظتػػة كالعاظتيػػة أف األكىل ختػػص التقنيػػات كالسػػوؽ يف 

كالسياسػػػػة كاظتعلوماتيػػػػة بينمػػػػا متػػػػص الثػػػػاين القػػػػيم كحقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف، كالثقافػػػػة، كػػػػذلك تتمثػػػػل العاظتيػػػػة 
ختطػػػي حػػػدكد الدكلػػػة  باإليػػػديولوجيات األؽتيػػػة كاألؽتيػػػة االشػػػرتاكية الػػػيت كانػػػت نزعػػػة عاظتيػػػػػػػػػػػػػػة أُرِيػػػد هبػػػا

القوميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لكػػػػن العوظتػػػػة ليسػػػػت أيديولوجيػػػػة ػتػػػػددة كإفتػػػػػػػػػػػا ىػػػػي انعكػػػػاس جملمػػػػػػػػػوعة مػػػػن اظتتغػػػػًنات 
 . 2أالسياسية، كاالقتصػادية كالتقنية 

كيقػػوؿ الػػػبع  بأقدميػػػة العاظتيػػػة علػػى العوظتػػػة ث إذ يف مطلػػػع القػػػ ف العشػػ ين نػػػاد كػػػل مػػػن الػػػ ئيس 
مببػدأ حػق تق يػ  اظتصػًن كىػو مػا يعػين إنشػاء دكؿ  لينـين فالديميـرك تومـاس وودرو ويلسـوناألم يكي 

قوميػػػة، كإف اختلفػػػت اظتصػػػا  فػػػاألكؿ يػػػ ل فيهػػػا كسػػػيلة لػػػوأد التيػػػار ال اديكػػػايل العمػػػايل كتعزيػػػز مواقػػػع 
ة معتػربا الدكلػة القوميػة النموذج الليربايل كالثاين ي ل فيهػا ربػ  ضت كػة النهػوض القػومي بػالثورة االجتماعيػ

م حلػػػة انتقاليػػػة ؿتػػػو تأسػػػيس عاظتيػػػة جديػػػدة عػػػن ط يػػػق الثػػػورة العماليػػػة، أمػػػا يف أكاخػػػ  القػػػ ف العشػػػ ين 
بػػػدأ خطػػػاب العوظتػػػة يبشػػػ  بػػػزكاؿ الدكلػػػة القوميػػػة لينـــين ك ولســـون عامػػػا علػػػى مبػػػدأ70كبالضػػػب  بعػػػد 

تصػاد القػومي إىل االقتصػاد الكػوين كبدأت الدراسات يف ذتانينات القػ ف تتحػدث عػن االنتقػاؿ مػن االق
 . 3أكمنو إىل نظاـ ما بعد القومية كىو ما اصطلع على تسميتو من العاظتية إىل العوظتة

 العولمة و األمركة -1-1-3
ي ل بع  اظتفك ين اظتاركسيٌن اظتتطػ فٌن أف األم كػة ىػي نفسػها العوظتػة كالعكػس صػحيع، كاضتػق 

ة بينما العوظتة ظاى ة حديثة، كاألم كة أيديولوجية أم يكيػة ىػدفت أف ىػػذا اضتكم خاطئ، فاألم كة قدنت
إىل نشػػػػػ  النمػػػوذج كالػػػنم  األم يكػػػي للحيػػػاة يف الػػػدكؿ الػػػيت قػػػدمت عتػػػا اظتسػػػاعدات بعػػػد تػػػدمًنىا يف 
اضت ب العاظتية الثانية، كالياباف ككوريا اصتنوبية، كبع  الدكؿ األكركبية، لكػن العوظتػة ظػاى ة كونيػة تشػًن 

، لكػػػػن  4أبعػػػ  التحػػػػػػػػوالت يف غتػػػػاالت اضتيػػػاة اظتختلفػػػػة، تسػػػاىم يف بلورهتػػػػا العديػػػد مػػػػن الػػػدكؿ. إىل
كآخ كف ي كف أف األم كة ما ىي إال اظتفهـو اضتايل للعوظتة اليت يػػػػػػػػػػػػػػػػ اد هبػا  عاطف عدلي العبدالدكتور 

                                                           
 .6ص، 2007، 04اجمللد، معة اإلسالمية العاظتية شيتاغونغغتلة دراسات اصتا، ؼتاط  العوظتة على اعتوية الثقافية للعامل اإلسالمي، أبو بك  رفيق 1
 .22ص، م جع سابق، عالء زىًن عبد اصتواد ال كاشدة 2
 .51ص50ص، دس، القاى ة، دط، 7سلسلة ا اث اظتؤدت ات ، اش اؼ جاب  عصفور، اعتوية الثقافيةك  العوظتة، غتموعة باحثٌن 3
 .24ص، م جع سابق، عالء زىًن 4
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قة بػٌن األنػا كاآلخػ  ىػذه العالقػػػػػة الػيت ف ض اعتيمنة على العامل، ىذه اعتيمنة اليت تف ض نوعا من العال
بأ ا عالقة مع، أك رد يعين أف الغًن من أتباعنا   carbanteih rimonريمون كاربانتييويصفها 

  1أأك من أعدائنا. 
 نشأة وتطور العولمة -1-2

 مػ  العوظتة ظاى ة اجتماعية يصػعب فهمهػا، إال ب دىػا إىل اصتػذكر التارمتيػة مػ كرا باإلحػداث الػيت
هبػػػػا العػػػػامل حػػػػأ كصػػػػل إىل ىػػػػذا التغيػػػػًن الػػػػذم صػػػػاحبو غتموعػػػػة مػػػػن االكتابيػػػػات كالسػػػػلبيات، كلعػػػػل 
االختالؼ الذم كقع فيػػػػػػػػػػػػػػػو اظتهتموف بظاى ة العوظتػة كػاف عائقػا دكف حتديػد تػاريخ بػدايتها، فػإذا نظ نػا 

.  2أعاـ 300  اإلنتاج ال أشتػػػايل، منذ أكث  من يف بعدىا االقتصػػادم اتضػػػػػػػػػػػػػػػػع ميالدىا مع بداية فت
كي جػػػع هبػػػا آخػػػ كف إىل عهػػػػػػػػد اإلمرباطوريػػػات يف القػػػ كف اظتارػػػية، فقػػػد كانػػػت عتػػػذه اضتضػػػارات القدنتػػػة 
ػتػػاكالت يف تػػذكيب الشػػعوب الػػيت تقػػػػػػػػػػع حتػػت سػػيط هتا يف ثقافتهػػا كعملػػت علػػى توجيػػو قػػيم كتقاليػػد 

د كلعػػل سيطػػػػػػػػػػػػػػػػػ ة اضتضػػارة اظتصػػ ية أك اليونانيػػة أك ال كمانيػػة  علػػى العػػامل ىػػذه الشػػعوب إىل حيػػث توريػػ
 . 3أدليل ىذا التأريخ للعوظتة

يف العهد ال كماين دت كزت شبو عوظتػة يف منطقػة البحػ  اظتتوسػ ، كسػاعدت الفتوحػات اإلسػالمية 
لكػػن  ظػػاى ة العوظتػػة مل تكػػن مسػػتم ة بػػل  بنشػػػػػػػػػ  ال سػػالة السػػماكية مػػن اعتنػػد شػػ قا إىل اسػػبانيا، غ بػػا
  .4أحتكمت فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا غتموعة من العوامل كالظ كؼ مدا كجزرا

فانػو ي جػع اسػتخداـ اللفػو إىل السػنوات األخػًنة الق يبػة كبالضػب  بعػد   جالل أمينأما الباحث 
ات اصتغ افيػػة، أكاخػػ  القػػ ف اطتػػامس سقػػػػوط االحتػػاد السػػوفييت، أمػػا الظػػاى ة فانػػو يػػؤرخ عتػػا بفػػرتة الكشػػوف

عشػػػ ، أم منػػػذ ستسػػػة قػػػ كف، حيػػػػث طػػػ أ تغػػػًن علػػػى العناصػػػػ  األساسػػػية يف فكػػػ ة العوظتػػػة، فػػػػازدادت 
العالقػػػات اظتتبادلػػػة بػػػٌن األمػػػم، مػػػن حيػػػث تبػػػادؿ السػػػلع كاطتػػػدمات، كانتقػػػاؿ رؤكس األمػػػواؿ كانتشػػػار 

                                                           
 .86ص، 2007، دار الفك  الع يب، 5ط، التغًن االجتماعيك  اإلعالـ التنموم،  ى عاطف العبد، عبدعاطف عديل ال 1
 .29ص، م جع سابق، عالء زىًن 2
يػة كل،  رسػالة ماجسػتًن غػًن منشػورة، اظتغػ ب-تػونس-االمن الثقايف ظتنطقة اظتغ ب الع يب يف ظل تنامي العوظتة دراسة مقارنة ضتاالت اصتزائ ، صفية نزارم 3

 .23ص، 2010/2011، جامعة باتنة، اضتقوؽ
 ، د2007/2008، جامعػة قسػنطينة، االجتماعيػةك  كلية العلـو اإلنسػانية،  رسالة ماجستًن غًن منشورة، ال سالة االشهارية يف ظل العوظتة، فنور بسمة 4

 ص.
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، أدت  2أجديػدة قبػل مػا يقػارب ثالثػٌن سػنةإال أ ا أالعوظتة  شػهدت تطػورات   1أاظتعلومات كاألفكار
 إىل ب كزىا كاىتماـ القول العظمى هبا. 

بينما تكوف كليدة التسػعينات إذا اُْعتػربت ظػاى ة اجتماعيػة كثقػايف بػدأت مػع ظهػور التكنولوجيػا 
 اضتديثة، أما إذا كانت تعين ب كز عامل جديد بدكف حدكد اقتصادية كثقافية كسياسية فإ ا غًن موجودة

 : 3أإىل حد الساعة، من ىنا يتضع التأريخ للعوظتة يف اجتاىات ىي
، متزامنػػػػػة مػػػػػع النهضػػػػػة 15قػػػػػ كف كىػػػػػي بػػػػػذلك قدنتػػػػػة ت جػػػػػع إىل ؽ 05: لتػػػػػدد عم ىػػػػػا يف األول -

األكركبيػػػػػػػػػػػػة اضتديثػػة، الػػيت شػػهدت تطػورا يف كسػػائل االتصػػاؿ كالتجػػارة، كىنػا تنطػػوم فكػػ ة العوظتػػة علػػى 
 ة بٌن األمم، سواء اقتصاديا أك ثقافيا.العالقات اظتتبادل

: ي ل يف العوظتة الظاى ة اصتديدة فما ىي إال امتداد للنظاـ ال أشتايل، بل ىي م حلتػو األخػًنة الثاني -
اليت كانت يف النصف الثاين من الق ف العش ين، نتيجة لعوامػل سياسػية كاقتصػادية منهػا: انتهػاء اضتػ ب 

ـ كبػ كز  1991ـ  كسػقوط االحتػاد السػوفييت عػاـ 1961كأم يكا سنةأ  الباردة، بٌن االحتاد السوفييت
، كهتػدمي جػدار بلػٌن، كانػدالع حػ ب اطتلػيج الثانيػػة، أدت  4أالواليػات اظتتحػدة األم يكيػة كقػوة عظمػى

إىل تػػػػػػػػػػداكؿ مفهـو العوظتة باسم النظاـ العاظتي اصتديد أك النظاـ الػدكيل الػذم يشػًن إىل ىيمنػة القطػب 
   5أالواحد.

مارشـال ماكلوىـان ي جع ظاى ة العوظتة إىل السبعينات من الق ف العش ين بظهور  مؤلف لػػػػ الثالث: -
أمريكـــا معنػػػوف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: زبنغـــو بيرجنســـكي كمؤلػػػف لػػػػػػػػػػ حـــرب وســـالم فـــي القريـــة الكونيـــةمعنػػوف ب: 

 (6.)والعصر االلكتروني
 العوظتة كتطورىا يف احملاكر التالية: عموما نتكن تتبع م احل نشأة ظاى ة

                                                           
 .18ص، 2009، القاى ة، دار الش كؽ، 4ط، العوظتة، جالؿ أمٌن 1
 .18ص، اظت جع نفسو 2
 .29ص، م جع سابق، عالء زىًن 3
 .30ص، اظت جع نفسو 4
 د ص.، م جع سابق، فنور بسمة 5
 د ص.، اظت جع نفسو 6
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: نتيػػػل أصػػػحابو إىل االعتمػػػاد علػػػى التػػػاريخ كمتابعػػػة اإلنسػػػاف منػػػذ كػػػاف حتػػػت ىيمنػػػة المحـــور األول
الطبيعة، يعيش على ما جتود بو عليو، مث انتقل إىل م حلة الصيدث كمن ذتة الزراعػة، إىل الصػناعة، الػػػػػػيت 

 ظهور العوظتة.توجت باظت حلة العلمية اليت بش ت ب
الػػػذم صػػػاغ فتوذجػػا لتطػػػور العوظتػػػة عػػػرب اظتكػػػاف  روالنـــد روبرتســـون: مسػػتمد مػػػن آراء المحـــور الثـــاني

 كالزماف  يف دراستو اظتوسومة بػػػػػػػػػ: أختطي  الورع اظتكاين: العوظتة باعتبارىا اظتفهـو ال ئيسي  
ة م احػػػل تتبلػػػور فيهػػػا مفػػػاىيم ستسػػػ 05حيػػػث كرػػػع نقطػػػة البدايػػػة ظهػػػور الدكلػػػة القوميػػػة مث دتػػػ  كفػػػق 

 العالقات الدكلية كاضت ب العاظتية األكىل كنشأة عصبة األمم ك اية اضت ب الباردة:
: ػتصػورة يف اجملػاؿ بػٌن القػ ف اطتػامس عشػ  كمنصػف القػ ف الثػامن عشػ ، فتػػت المرحلـة الجنينيـة  -

 خالعتا اجملتمعات القومية، كتعمقت األفكار اطتاصة باإلنسانية .
ـ كما بعػده شػهدت أكركبػا خالعتػا 1870: من منتصف الق ف الثامن عش  إىل عاـ ة النشوءمرحل -

حتػػوال حػػادا يف فكػػ ة الدكلػػة اظتوحػػدة اظتتجانسػػة، كزادت االتفاقيػػات الدكليػػة كبػػدأ قبػػوؿ اجملتمعػػات الغػػًن 
  1أأكركبية يف اجملتمع الدكيل.

ف العشػػ ين، ظهػػ  فيهػػا مفػػاىيم  ـ إىل عشػػ ينات القػػ  1780: اسػػتم ت مػػن سػػنة مرحلــة االنطــالق -
 كونية ت كز على اجملتمع العاظتي، كظه ت مفاىيم متعلقة باعتوية كالقومية.

: دتتػػد مػػن العشػػ ينات إىل منتصػػف السػػتينات، شػػهدت بعػػ  مرحلــة الصــراع مــن أجــل الهيمنــة -
مػار كالسػالح اضت كب الفك يػة مػن أجػل اعتيمنػة العاظتيػة كالكونيػة مبػا فيهػا االخرتاعػات، الػيت مشلػت األق

 النوكم.
: بػػػدأت مػػػن السػػػتينات، ه خالعتػػػا إدمػػػاج العػػػامل الثالػػػث يف اجملتمػػػع الػػػدكيل، مرحلـــة عـــدم اليقـــين -

  2أكتصاعد الوعي الكوين، كما شهدت  اية اضت ب الباردة.
 فقد أرخ للعوظتة كفق ثالثة م احل ىي:  محسن أحمد الخضيريأما 
 ن خالؿ رحالهتم إىل الصوماؿ أك الشاـ أبالد الفينيقيٌن  : تبدأ بقدماء الف اعنة، ممرحلة التكوين -

 كفيها اختل  مفهـو العوظتة مبفهـو الغزك العسك م ال امي إىل تكوين اإلمرباطوريات.

                                                           
 .25ص، م جع سابق، صفية نزارم 1
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بػػدأ بعمػػل اظتنظمػػات الدكليػػة كمنظمػػة اصتػػات كمنظمػػة التجػػارة العاظتيػػة،  مرحلــة مــيالد المصــطل : -
كاضتواجز الفاصػلة بػٌن الػدكؿ كتشػجيع دخػوؿ كخػ كج رأس اظتػاؿ كؽتارسة أنشطتها يف إزالة كافة القيود 

 كب كز القطبية األحادية، ب كز عمليات االنتشار اظتعلومايت.
: تتسػػم بالتػػداخل يف أمػػور االقتصػػاد كالسياسػػة كالثقافػػة، كاالجتمػػاع النعػػداـ مرحلــة النمــو والتمــدد -

  1أاضتدكد بٌن الدكؿ.
م تػػػػاريخ العوظتػػػػة بانتعػػػػاش االقتصػػػػاد األكركيب، يف  ايػػػػة يػػػػ ب  أنصػػػػار ىػػػػذا الػػػػ أالمحــــور الثالــــث:  -

اطتمسينػػػػػػػػػػػػػات، بعػػػد إزالػػػة القيػػػود النقديػػػة علػػػى اظتػػػدفوعات بالػػػدكالر كانتعػػػاش التجػػػارة العاظتيػػػة، كزيػػػادة 
 بعد السبعينات. %200االستثمارات األجنبية اليت كصلت إىل 

الػػذم قػػاؿ بػػاف كراء  جــان شــولتأعمػػاؿ  : يسػػتمد أنصػػار ىػػذا الػػ أم أفكػػارىم مػػنالمحــور الرابــع -
ـ، بعػػد ظهػػور أكؿ خدمػػة  1986العوظتػػة تكمػػن غتموعػػة مػػن اإلحػػداث كالعوامػػل، كيػػؤرخ عتػػا مػػن عػػاـ 

للتلغػػػػػ اؼ كظهػػػػػور ال اديػػػػػو، كانتقػػػػػاؿ األمػػػػػواؿ دكف فػػػػػ ض للضػػػػػ ائب كإطػػػػػالؽ القمػػػػػ  الصػػػػػناعي عػػػػػاـ 
  2أـ، كبداية البث.1957

تكنولوجيػا االتصػاؿ اضتديثػة لاعػالـ كاالتصػاؿ الػيت ت تبػػػػ  ىػي  كىناؾ آراء ت ب  ظهػور العوظتػة بظهػور
مارشـــال األخػػػ ل بػػػاخرتاع القمػػػ  الصػػػناعي، الػػػذم سػػػاعد علػػػى اسػػػتخداـ االنرتنػػػت، كحققػػػت نبػػػوءة 

الػػيت تنبػػػأ هبػػػا يف السػػػتينات مػػن القػػػ ف العشػػػ ين حيػػػث أصػػبع العػػػامل، يعػػػيش الق يػػػة الكونيػػػة ماكلوىـــان 
 ل تطور العوظتة حسب ىذا ال أم إىل: الصغًنة، كنتكن تقسيم م اح

 : دتيزت بتطوي  االستثمار الداخلي، كاالقتصاد الوطين كالتوجو ؿتو التصديػػػػػػ .المرحلة األولى
 : ميزىا توجيو االستثمارات ؿتو اطتارج كتدعيم االستًناد .المرحلة الثانية
  .3يا االتصاؿ اضتديثة أ: العاظتية أك الكونية، خاصة مع ظهور تكنولوجالمرحلة الثالثة

فقػػد ربػػ  ظهػػور العوظتػػة كأرخ عتػػا بظهػػور التنػػافس ال أشتػػايل كبدايػػة انتشػػار الثػػورة  إيمانويــل ولرســتينأمػػا 
 الصناعية يف الق ف السابع عش  كلتدد أربعة أطوار لتطور ال أشتالية: 

 م حلة النشأة إىل الثورة الصناعية، كتعترب اظت حلة البدائية أك   16الطور األكؿ: من ؽ 

                                                           
 .26ص25ص، ل ، اظت جع نفسوصفية نزارم 1
 .32ص ، م جع سابق، عالء زىًن 2
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إىل النصػف األكؿ مػن القػ ف التاسػع عشػ ، كىػو طػور التنػافس كانتشػار رأس  18الطور الثػاين: مػن ؽ 
 اظتاؿ، كانتعاش ح كة التصدي .

الطور الثالث: الق ف التاسع عش  كبداية الق ف العش ين كىو الطور االحتكػارم االمربيػايل الػذم شػكل 
 النظاـ ال أشتايل العاظتي.

 ابػػع: طػػور العوظتػػة الػػذم نتيػػزه رأس اظتػػاؿ متعػػدد اصتنسػػيات كالفضػػاءات كاألسػػواؽ اظتفتوحػػػػػػػػػػػػػػػػة الطػػور ال
  1أكاعتيئات االقتصادية العاظتية.

ـــــد الكنتكػػػػػن أف نسػػػػػتع ض رأم  الػػػػػذم يػػػػػذىب إىل أف العوظتػػػػػة أالكوكبػػػػػة يف  إســـــماعيل صـــــبري عب
يسػتبعد كػل ىػذه  سـيار الجميـل ين .لكػن اصطالحو  نشأت كفتت يف النصف الثاين مػن القػ ف العشػ

اآلراء كيص  على أف العوظتة نظاـ جديد يف حد ذاتو نشأ يف  اية الق ف العشػػػػػػػػػػػػػػػػ ين كبالتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػديد يف 
 فرتة التسعينات.

مػػن ىنػػا يتضػػع أف عػػدـ االتفػػاؽ مل يقتصػػ  علػػى تع يفػػات العوظتػػة فحسػػب كإفتػػا تعػػدل ذلػػك ليصػػل  -
ـ االتفاؽ على م احل العوظتػة أك التػأريخ عتػا كبعػد عػ ض ىػذه اآلراء اظتتباينػة نتكػن القػوؿ أف العوظتػة عد

ظاى ة إنسانية متصلة مبسًنة اجملتمعات منذ كجود اإلنساف كانػت دتػارس بػٌن اضتػٌن كاآلخػ  كبػدرجات 
إىل السػيط ة كالػتحكم متفاكتة يف القوة كالنجاح كىو شأف كل اضتضػارات كاإلمرباطوريػات، الػيت تسػعى 

كبسػػ  نفوذىػػا كلكػػن العقػػد األخػػًن مػػن القػػ ف العشػػ ين شػػهد إحػػداث كظػػ كؼ مثاليػػة سػػاقتة يف بلػػورة 
   2أمفهـو العوظتة كتطبيق فك هتاث إذ مل يشهدىا تاريخ اإلنسانية من قبل.

 مجاالت العولمة -1-3
لػػيت تناكلػػت عناصػػ ىا كلعلنػػا تػػربز أشػػكاؿ العوظتػػة مػػن خػػالؿ التع يفػػات اظتقدمػػة عتػػا كالتحلػػيالت ا

 إســماعيل صــبري عبــد الأك مػػن تع يػػف اظتفكػػ  العػػ يب  الســيد يســيننستشػػف ذلػػك مػػن حتلػػيالت 
الذم يعترب فيو العوظتػة شػكال مػن أشػكاؿ التػداخل الوارػع يف االقتصػاد كالسياسػة كالثقافػة كاالجتمػاع 

االت اظتػػذكورة آنفػػا، كعليػػو نػػورد كالسػػلوؾ، ىػػذا التػػداخل الػػذم يػػ ف  كجػػود حػػدكد بػػٌن الػػدكؿ يف اجملػػ
 أشكاؿ العوظتػػػػػة فيما يلي: 

                                                           
 دص .، السابق، اظت جع ور بسمةفن 1
 .89ص، 2009، الع اؽ، الدراسات اإلسالميةك  م كز البحوث، 1ط، اعتوية اإلسالمية يف زمن العوظتة الثقافية، خليل نورم مسيه  العاين 2
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: اليت تتجلى يف تسهيل تدفق رأس اظتاؿ كرفع اضتدكد أمامو، كفق آليات الشػ كات العولمة االقتصادية
متعددة اصتنسػيات كاظتنظمػات العاظتيػة أمنظمػة التجػارة العاظتيػة  ، كالتكػتالت االقتصػادية، كاظتؤسسػات 

   1أالبنك الدكيل، كصندكؽ النقد الدكيل اللذاف حتكما فعال يف الكثًن من دكؿ العامل الثالث.اظتالية ك
  الش كات متعددة اصتنسيات: ش كات عمالقة إما مص فية أك خدماتية أك صناعية، مل تعد عتا ىوية 

اإلنتػػاجي أك جنسػػية فقػػد عػػربت القػػارات، فمق ىػػا اإلدارم يف دكلػػة كمق ىػػا التسػػويقي يف أخػػ ل مق ىػػا 
يف ثالثػػة، لػػذا فهػػي ال تواجػػو صػػعوبات يف نقػػل السػػلع أك األصػػوؿ أك اإلدارة إىل أم مكػػاف مسػػتخدمة 

 يف ذلك احدث التقنيات، اليت تقلص اظتكاف كالزماف .
  ،منظمػة التجػارة العاظتيػة: تعمػل علػػى حت يػ  التجػارة مػن القيػػود، كحتديػد رػواب  اظتعػامالت التجاريػػة

كعتػا شػ كط علػى الػدكؿ األعضػاء فيمػا  gattمل جتاريا، نشأت بعػد اتفاقيػة اصتػات فقد تولت إدارة العا
  2أمتػص خفػػ  ال سػـو اصتم كيػػة كتلتػـز بالقضػػاء علػػى كافػة القيػػود الػيت تع قػػل ح كػة التجػػارة اطتارجيػػة 

ع أرئيس كزراء ماليزيا  قػائال: ".....أف منظمػة التجػارة العاظتيػة تسػم مهاتير محمدكيذمو كلتذر منها 
 . 3أللدكؿ الغنية بابتالع الدكؿ الفقًنة.... "

  صػػندكؽ النقػػد الػػدكيل كالبنػػك العػػاظتي: كىػػي ىيئػػات تفػػ ض سياسػػات التصػػحيع االقتصػػادم، علػػى
 .  4أالبلداف غًن القادرة، على تسديد ديو ا

 دنتق اطية : كعين ب كز اظتفاىيم الغ بية كنش ىا كإقناع اجملتمعات بتبنيها كمفهـو الالعولمة السياسية
كالتعدديػػػة السياسػػػية، كانتشػػػار منظمػػػات اجملتمػػػع اظتػػػدين، كظهػػػور األمػػػم اظتتحػػػدة كإسػػػهاماهتا يف زتايػػػة 

 حقوؽ اإلنساف كصياغتها، كىذا ما يدؿ على رعف ىيبة النظم السلطوية.
ائػل الػذم تعين اعتيمنة كالسيط ة الغ بية على غتاؿ القيم كاظتبادئ عن ط يق التقػدـ اعتالعولمة الثقافية: 

،كما تعين ىيمنة الثقافة العاظتية على اعتوية كاطتصوصػية الثقافيػة،  5أم ت بو كسائل االتصاؿ كاإلعالـ 

                                                           
 .28ص، م جع سابق، صفية نزارم 1
 دص.، م جع سابق، فنور بسمة 2
 .20ص، 2003، اإلسالمية اصتامعة، د دار نش ، 1ط، العوظتة، صا  ال قب 3
 دص.، م جع سابق، فنور بسمة 4
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بيػػد أف اجملػػاؿ الثقػػايف فضػػاء خصػػب الحتػػواء العوظتػػة، كػػذلك الثقافػػة مظهػػ  مػػن مظػػاى  العوظتػػة لػػذلك 
 . 1أ سوؽ اجملتمعات  أطلق البع  على العوظتة الثقافية اسم أنظاـ السيط ة االجتماعية يف

 يف كتاهبما: العنف األس م يف ظل العوظتة:  محمد االمين البشريك عباس ابوشامةيضيف الدكتور 
 : كىي ت تيبات للهيمنة كالسيط ة كالنفوذ ككرع اليد على القدرات العسك يةالعولمة العسكرية

  2أكالتحكم يف أسباب األمن كالسلم العاظتيٌن. 
 لمةتجليات العو  -1-4
 تجليات العولمة في المجال السياسي -1-4-1

بغ  النظ  عن مستول ىذه التجليات داخلية أـ خارجية يعتػرب اجملػاؿ السياسػي أكثػ  اجملػاالت 
ديفيد حساسية للتغًنات العوظتية، على اعتبار ق هبا كارتباطها باجملاؿ االقتصادم، كيف ىذا الصدد ي ل 

الثالػػث يف ظػػل العوظتػػة يف كتابػػو أمػػدف العػػامل الثالػػث يف ال ؤيػػة الػػذم قػػاـ بدراسػػة دكؿ العػػامل  ســميث
العوظتيػػة  أف السياسػػات اظتتخلفػػة كانػػت عائقػػا أمػػاـ الظػػاى ة اضتضػػارية، ذلػػك أف مشػػاريعها التنمويػػة مل 
تكن تستند إىل نظ ية التحض ، ففي الوقت الذم تطور فيو عامل الغ ب بقيت دكؿ العامل الثالث على 

  3أتبعيتها 
 ن ىنا نتكن حتديد جتليات العوظتة يف اجملاؿ السياسي باختصار يف:م 
بػػ كز مالمػػع النظػػاـ الػػدكيل اصتديػػد علػػى أنقػػاض النظػػاـ الػػدكيل القػػدمي، أم االنتقػػاؿ مػػن الثنائيػػة  -1

 القطبية إىل األحادية بعد ا يار االحتاد السوفييت.
تعػػد رػػ كرية، كإ ػػا فقػػدت دكرىػػػا  ت اجػػع مبػػدأ السػػيادة الوطنيػػة للػػدكؿ، كىػػذا يعػػين أف الدكلػػة مل -2

كأقتيتهػػا  كىػػذا ال يعػػين القضػػاء علػػى الدكلػػة كإفتػػا يتضػػمن اظتعػػىن دخػػوؿ البشػػ ية يف م حلػػة تشػػرتؾ فيهػػا 
الق ارات التش يعات كالسياسات عرب اجملتمع بأقل قدر من القيود اظتف كرة كلعل مػا يػرتجم ذلػك ح كػة 

 ا عرب القارات .األف اد  األفكار كالسلع كاطتدمات كانتقاعت
 ميالد بع  القول العاظتية كاإلقليمية كاحمللية اظتنافسة للدكلة الوطنية خاصة يف التسعينات، أب زىا:  -3

                                                           
اظتعهػد العػايل ، 17العػدد، غتلػة اظتخطػ  كالتنميػة، العوظتػة كىويػة بنيػة الصػورة الذىنيػة للفضػاءات اضتضػ ية، عػام  شاك خضػًن، حيدر عبػد الػ زاؽ كمونػة 1

 دص.، 2007، بغداد جامعة، االقليميك  للتخطي  اضتض م
 .94ص، 2005، ال ياض، مكتبة اظتلك فهد الوطنية، 1ط، العنف االس م يف ظل العوظتة، ػتمد األمٌن البش م، عباس ابو شامة عبد احملمود 2
 .34ص، م جع سابق، ػتمد غ يب 3
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السػػػػػوؽ األكركيب، اظتؤسسػػػػػات اظتاليػػػػػة التجاريػػػػػة، كمنظمػػػػػة التجػػػػػارة العاظتيػػػػػة، كاظتنظمػػػػػات األىليػػػػػة غػػػػػًن 
 تحدة .اضتكومية كاظتنظمات العاظتية اظتتخصصة كمنظمة األمم اظت

 تجليات العولمة في المجال االقتصادي -1-4-1
لقػػد حتػػددت التحلػػيالت االقتصػػادية للعوظتػػة مػػن خػػالؿ تنػػامي ظػػاى ة االعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد اظتتبػػادؿ بػػٌن 
اقتصػػػاديات العػػػامل، ككحػػػدة األسػػػواؽ كتطػػػور التجػػػارة اضتػػػ ة ىػػػذه التجليػػػات الػػػيت لعبػػػت دكرا ىامػػػا يف 

ظتستول السياسي كالثقايف كاالجتماعي أدل إىل ت سيخ مفهـو العوظتة السيما يف إحداث تغًنات على ا
 .عمومػا   1أدكؿ العامل الع يب، اليت تعتمد اقتصادياهتا على التجارة الدكليػة، مػن خػالؿ تصػدي  البػرتكؿ 

 تتجلى مظاى  العوظتة يف ما يلي: 
 ساع أسواقها كتعاظم نفوذىا .ىيمنة الش كات متعددة اصتنسيات كفتو كتزايد أرباحها، كات -1
التعامالت اظتالية كتكامل األسواؽ اظتالية عػن ط يػق ظهػور مػا يسػمى األسػواؽ العاظتيػة كالػيت دتثلهػا  -2

 صفقات الدكالرات من رأس اظتاؿ العاظتي .
 . 2أرعف سيط ة اضتكومة الوطنية يف توجيو األنشطة االقتصادية، كالسيط ة عليها  -3

 في المجال الثقافيتجليات العولمة  -1-4-2
   3أتستمد العوظتة الثقافية خصوصياهتا من عدة تطورات فك ية كقيمية كسلوكية كىي:

تػػأث  ثقافػػات الشػػعوب بعضػػها بػػبع  عػػن ط يػػق االنفتػػاح الثقػػايف، الػػذم يظهػػ  مػػن خػػالؿ اضت يػػة  -1
لػػتحكم فيهػػػا بعػػػد الكاملػػة الػػػيت نالتهػػا اظتعلومػػػة كاالجتاىػػػات كالقػػيم، يف انتقاعتػػػا، كفقػػداف القػػػدرة علػػػى ا

 ظهور التلفػػػػػػػػػػػزيوف كالربيد االلكرتكين كاالنرتنت .
انتشػػار الثقافػػػة االسػػػتهالكية خاصػػػة خػػػالؿ التسػػػعينات ككصػػػوعتا اىل قطاعػػػات كاسػػػعة مػػػن األفػػػ اد  -2

 . 4أكالشعوب من كل اظتستويات 
 وسائل العولمة -1-5

بيػػة كعلػػى رأسػػها الواليػػات اظتتحػػدة مػػن أجػػل بلػػوغ أىػػداؼ العوظتػػة، صتػػأت الػػدكؿ ال أشتاليػػة الغ  
 األم يكية إىل استخداـ الوسائل التالية: 

                                                           
 .27ص، دس، العدد السادس، غتلة اقتصاديات مشاؿ اف يقيا، حتديات العوظتة كآثارىا على العامل الع يب، غ يب ػتمد 1
 .27ص، م جع سابق، صفية نزارم 2
  .30-27ص صأ، نفسوم جع  3
  .30-27ص صأ، اظت جع نفسو 4
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اظتنظمػػػات االقتصػػػادية كالتكػػػتالت التجاريػػػة الػػػيت دتػػػ ر مػػػن خالعتػػػا، كتنشػػػ  السياسػػػات كامػػػالءات  -1
اظتكػوف  النافتـاعضػو كتكتػل  117العوظتة كمنها االتفاقيػة العامػة للتجػارة كالتع يفػة اصتم كيػة الػيت حتػوم 

الػػػذم يعػػػين تكتػػػل دكؿ النافتػػػا مػػػع إيبـــاك كنػػػدا كأم يكػػػا كاظتكسػػػيك كالسػػػوؽ األكركبيػػػة اظتشػػػرتكة، كمػػػن  
نيوزيلندا كالياباف كاندكنيسيا كماليزيا، كذلك منظمة التجػارة العاظتيػة الػيت تنتمػي عتػا عػدد كبػًن مػن دكؿ 

 . 1أدكلة 137العامل يقدر ب
دة، كأجهزهتػػا السياسػػية كاظتاليػػة، كالثقافيػػة، كالبنػػك الشػػ عية الدكليػػة الزائفػػة: كاسػػتغالؿ األمػػم اظتتحػػ -2

الػػدكيل، كمنظمػػة اليونسػػكو، كمنظمػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف ىػػذه األجهػػزة الػػيت ختضػػع إلدارة أم يكػػا، األمػػ  
الػػػذم جعػػػل غػػػ ض إنشػػػاء األمػػػم اظتتحػػػدة كارػػػحا للجميػػػع كػتػػػدد يف تنفيػػػذ السياسػػػة األم يكيػػػة بػػػدؿ 

 كليٌن.أكذكبة اضتفاظ على األمن كالسالـ الد
اضتصػػػػار السياسػػػػي كاالقتصػػػػادم كفػػػػ ض سياسػػػػة التجويػػػػع علػػػػى األنظمػػػػة اظتتمػػػػ دة علػػػػى السياسػػػػة  -3

األم يكية خاصة األنظمة اإلسالمية يف اظتقابػل تقػدمي الػدعم االقتصػادم كاظتعنػوم للحكومػات اظتعاديػة 
 عتا أللدكؿ اإلسالمية  .

ستضػػػعفة السػػػيما اإلسػػػالمية منهػػػا،  إبػػػ اـ االتفاقيػػػات اجملحفػػػة الػػػيت تفػػػ ض حصػػػارا علػػػى الػػػدكؿ اظت -4
 كاتفاقية منع انتشار األسلحة النوكية كالكيميائية اليت يس م مفعوعتا إال على الع ب .

 تسخًن كدعم قول العلمانية الداخلية من الكتاب كرجاؿ اإلعالـ كالرتبية لصا  العوظتة، كاإلكثار -5
 صوت اإلسالمي اظتعرب عن آماعتم يف اضت ية من اظتنظمات ذات األىداؼ الالدينية، يف اظتقابل كتم ال 

 ك االستقالؿ كالتخلص من التبعية كالسيط ة.
ت سيخ الثقافة الغ بية من خالؿ نش  اللغة االؾتليزية، كتوسيع مشاريع قبػوؿ الطػالب األجانػب يف  -6

لشػػػ كات اظتعاىػػػد كاصتامعػػػات الغ بيػػػة كاألم يكيػػػة  دكف جتاىػػػل نشػػػ  ثقافػػػة األزيػػػاء، اظتػػػأكوالت كإقامػػػة ا
 اظتنتجة للمواد االستهالكية األم يكية كش كة كوكا كوال.

اسػػػػتخداـ تكنولوجيػػػػا االتصػػػػاؿ اضتديثػػػػة أاألقمػػػػار الصػػػػناعية كالقنػػػػوات الفضػػػػائية كاضتواسػػػػيب..   -7
 . 2أإلحداث التغًنات اظتطلوبة لعوظتة العامل

 كالتش يعات السائدة تغذية الدنتق اطية كت سيخها كاستخدامها يف ػتاربة منظومة القيم كاألخالؽ -8

                                                           
 .52ص، 2003، اصتامعة اإلسالمية، دكف دار نش ، 1ط، العوظتة، صا  ال قب 1
  .56-53ص صأ اظت جع نفسو،  2
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 يف اجملتمعات اإلسالمية. 
 تنظيم اظتؤدت ات كاظته جانات لرتسيخ ثقافة العوظتة . -9
 . 1أاستغالؿ اظت أة من خالؿ الدعوة إىل اظتساكاة بينها كبٌن ال جاؿ  جة زتاية حقوقها  -10

 يضيف البع  من اظتهتمٌن األدكات التالية: 
د لشػػػعوب العػػػامل، كخلػػػق النزاعػػػات الع قيػػػة كالطائفيػػػة، تدشػػػٌن اضتػػػ كب كاسػػػتخداـ العنػػػف كالتهديػػػ -

 خصوصا يف العامل اإلسالمي.
 تفوؽ اآللة اضت بية األم يكية كتف دىا  يث رمنت عتا السيط ة على دكؿ العامل. -
 الرتكيز على اإلعالـ، كاالىتماـ بو، كتوجيهو ؿتو إحداث التغيًنات اظتطلوبة على الصعيد احمللي -
 .  2أكالعاظتي 

 أىداف العولمة -1-6
لطاظتػػا انتصػػ  دعػػاة العوظتػػة يف الغػػ ب كعمالئهػػم يف العػػامل العػػ يب عتػػذه الظػػاى ة، ك ركجػػوا أقاكيػػل 

 لصاضتها ككصفوىا بأ ا أداة لل فاه كاالزدىار االقتصادم، كالتنمية لكل األمم كتنش  التقنية 
مل تصػػػل اىل االقنػػػاع هبػػػاث إذ كتوسػػػيع األسػػػواؽ كاالسػػػتثمارات  اطتارجيػػػة، إال أف ىػػػذه العبػػػارات 

: "...ِإف العوظتة طوفػاف  محمد حسن رسميس عاف ما اكتشف الباحثوف عكس ذلك فيقوؿ الدكتور 
كاسػػػع، لػػػن يقػػػف يف ط يقهػػػا رافػػػ ، ........ك نظػػػاـ العوظتػػػة يف حػػػد ذاتػػػو يػػػدعم األقويػػػاء كيطحػػػن 

تحكم كالسػػػيط ة الضػػػعفاء، كيضػػػحك األصػػػحاب كيبكػػػي غػػػًنىم، بػػػل نتكػػػن صػػػناعتها، مػػػن خػػػالؿ الػػػ
 . 3أكامتالؾ مقدرات كمستقبل اظتتف جٌن اظتذىولٌن الصامتٌن اظتنتظ ين ظتعجزات السماء"

 مهما كانت أىداؼ العوظتة فإ ا تتلخص يف: 
 :األىداف االقتصادية  6-1- 1       

 مػػن خػػالؿ الػػتحكم يف األكرػػاع االقتصػػادية كتػػدكيل النظػػاـ ال أشتػػايل كتسػػيًن اظتؤسسػػات اظتاليػػة
 كاالستفادة منها كتتمثل أىدافها يف اجملاؿ االقتصادم يف: 

 السيط ة على رؤكس األمواؿ الع بية، كاستثماراهتا يف الغ ب. -1
                                                           

  .56-53ص صأ، ، اظت جع السابقصا  ال قب 1
، -عوظتػة االدارة يف عصػ  اظتع فػة  كرقػة مقدمػة للمػؤدت  العلمػي الػدكيل، شعوب العػاملك  أث ىا على دكؿك  ق اءات يف العوظتة، ج ادات كآخ كف عبد الناص  2

 .8ص ، 2012ديسمرب، لبناف، ط ابلس، جامعة اصتناف
 .19ص، م جع سابق، صا  ال قب 3
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اعتيمنػػػة األم يكيػػػة علػػػى اقتصػػػاديات العػػػامل مػػػن خػػػالؿ القضػػػاء علػػػى سػػػلطة الدكلػػػة الوطنيػػػة كيعػػػرب  -2
و: "...إف العػػامل اظتعػػومل لػػن يكػػوف أرئػػيس كزراء ماليزيػػا  عػػن ىػػذه الفكػػ ة بقولػػ مهــاتير محمــدالسػػيد: 

أكث  عدال كمساكاة كإفتا َسَيْخضع للدكؿ القوية اظتهيمنة ...ك كما أدل ا يار اضت ب الباردة إىل موت 
 . 1أكتدمًن كثًن من الناس فإف العوظتة نتكن أف تفعل الشيء نفسو "

يػػة صػػغًنة تػػتحكم فيهػػا الزعامػػة : "..إف العوظتػػة جتعػػل العػػامل كلػػو ق  عمــاد الــدين خليــلكيقػػوؿ الػػدكتور 
 األم يكية كبطانتها اليهودية ...".

 حتقيق مصا  اجملموعات الغنية يف الدكؿ الغ بية، على حساب شعوب العامل. -3
مػػػػن دكؿ العػػػػامل تسػػػػتحوذ  %20ت كيػػػػز الثػػػػ كة اظتاليػػػػة يف يػػػػد أقليػػػػة مػػػػن النػػػػاس أك الػػػػدكؿ  يػػػػث  -4
دي  يف العامل نتتلكوف ث كة تضػاىي مػا نتلكػو أكثػ  مليا358من الناتج العاظتي اإلرتايل، ك  85%على

 من نصف سكاف العامل.
سػػػيط ة الشػػػ كات العمالقػػػة عمليػػػا علػػػى االقتصػػػاد العػػػاظتي فالواليػػػات اظتتحػػػدة األم يكيػػػة كاليابػػػاف  -5

مػػن الشػػ كات العاظتيػػة أفتوذجػػا 200شػػ كة مػػن أصػػل  172كف نسػػا كأظتانيػػا كب يطانيػػا تتػػوزع فيمػػا بينهػػا 
 على ذلك.

يق التفاكت يف توزيػع الػدخل كالثػ كة بػٌن اظتػواطنٌن يف الدكلػة الواحػدة، إرػافة إىل النمػو اظتطػ د تعم -6
 للبطالة كما يرتتب عليها من اـتفاض يف األجور كالقدرة االستهالكية.

إرعاؼ قوة موارد الث كة اظتالية الع بية اظتتمثلة يف النف  حيػث ه إرػعاؼ أقتيتػو كسػلعة حينمػا ه  -7
 . 2أمن السلع اليت ختضع ضت ية التجارة الدكلية استثناؤه 
 األىداف السياسية:  6-2- 1     

 تتمثل يف النقاط التالية
فػػػػ ض السػػػػيط ة السياسػػػػية الغ بيػػػػة علػػػػى األنظمػػػػة اضتاكمػػػػة كالػػػػتحكم يف م كػػػػز القػػػػ ار السياسػػػػي،  -1

 كصناعتو يف دكؿ العامل.
كالدكليػػػة كالعمػػػل علػػػى تغييبهػػػا كمػػػن إرػػػعاؼ فاعليػػػة اظتنظمػػػات كالتجمعػػػات السياسػػػية اإلقليميػػػة  -2

 ذلك: منظمة الوحدة اإلف يقية، كاصتامعة الع بية، كمنظمة اظتؤدت  اإلسالمي.
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 إرعاؼ سلطة الدكلة الوطنية أك تقليل فاعليتها كقتل ركح االنتماء يف نفوس أبنائها. -3
 . 1أإرعاؼ دكر األحزاب السياسية، يف كثًن من الدكؿ خاصة اإلسالمية منها  -4
 األىداف الثقافية:   6-3- 1    

تقػػـو العوظتػػة السػػيما العوظتػػة الثقافيػػة علػػى انتشػػار اظتعلومػػات كسػػهولة نقلهػػا مػػن اجػػل إكتػػاد ثقافػػة عاظتيػػة 
كعوظتة االتصػاالت عػن ط يػق اسػتخداـ تكنولوجيػا االتصػاؿ اضتديثػة، كيف ىػذا اظتورػوع بالضػب  يقػوؿ 

نقلت نوعيػة يف تػاريخ اإلعػالـ، تعػزز سػيط ة اظت كػز  :" إف العوظتة الثقافية ليست سولنعوم تشومسكي
 األم يكػػػػػػػػػػػػػػي على األط اؼ أم على العامل كلو".

يصػف العوظتػة الثقافيػة: "....بػل إ ػا فعػل اغتصػاب ثقػايف كعػدكاين  عبد الفتـاح أحمـد الفـاويكيقوؿ 
 رمزم على سائ  الثقافات خاصة ثقافتنا الع بية كاإلسالمية".

 األىداف الدينية للعولمة:  6-4- 1    
رمبػػػا نبػػػدأ بآيػػػات مػػػن الػػػذك  اضتكػػػيم لالستشػػػهاد هبػػػا علػػػى العػػػداء القػػػدمي الػػػذم يكنػػػو الغػػػ ب الصػػػلييب 

ٱ  ٻ  چ  الكافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   للػػدين اإلسػػالمي كاظتسػػلمٌن كن اىػػا أكثػػ  داللػػة مػػن غًنىػػا كمنهػػا قولػػو تعػػاىل

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺٺ  ٺ  ٺڀ  ڀ     ڀ    ڀٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

 من سورة البق ة  120اآلية  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ      ڤٹ  ٹ   ٹ  ٹ

چ  چ  چ  چ     ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄچ كقولػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػاىل: 

ک    ڑڈ  ژ  ژ  ڑ  ڈڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳک  ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳ

ھ  ھ     ھہ  ہ  ہ  ہں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ں

 من سورة البق ة 217اآلية  چ  ھ  ے
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الذم يستنك  اث  العوظتة على الدين خاصة الدين اإلسػالمي: "كىنػاؾ مػن  جالل أمينمن قوؿ 
يك ه العوظتة ال لسبب اقتصادم، بل لسبب ديين، فالعوظتة آتية من م اكز دينها غًن ديننػا، بػل ىػي قػد 

لألدياف كلها كآمنت بالعلمانية، اليت ال ختتلف كثًنا يف نظ  ىؤالء عن الكف  ث كمن ذتة ففػتع  تنك ت
األبواب أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ العوظتة ىو فتع األبواب أماـ الكف  ..."من ىنا يتضػع عػداء العوظتػة أاألم كػة  للػدين 

 : 1أاإلسالمي كتتضع أىدافها يف ىذا اجملاؿ يف
اظتعتقػدات الدينيػة كطمػس اظتقدسػات لػدل الشػعوب اظتسػلمة، لصػا  الفكػ  اظتػادم التشكيك يف  -1

 الالديين الغ يب.
اسػػػتبعاد اإلسػػػالـ كإقصػػػاؤه مػػػن اضتكػػػم كالتشػػػ يع، يف اظتقابػػػل فػػػتع اجملػػػاؿ أمػػػاـ الفلسػػػفات اظتاديػػػة  -2

 كالعلمانية كالربرتاتية.
غها مػن القػيم كالغايػات اإلنتانيػة إىل حتويل اظتناسبات الدينية إىل مناسبات  استهالكية كذلك بتف ي -3

 قيػػػػػػػػػػم السوؽ االستهالكية.
اعتجمػة كالتحػػدم اطتطػًن الػػذم تواجهػػو الشػ يعة اإلسػػالمية مػن القػػول احملليػػة العلمانيػة الػػيت تتمتػػع  -4

  2أباضتماية الدكلية.
 األىداف االجتماعية للعولمة:    6-5- 1     

اف الف ديػػة، إىل أف تصػػل إىل حت يػػ ه كجت يػػده مػػن قيػػود األخػػالؽ كالػػدين ت كػػز العوظتػػة أساسػػا علػػى ح يػػة اإلنسػػ
كاألع اؼ كيف النهاية يصبع الف د أسًنا ظتا يع ض عليو من ط ؼ الش كات العاظتية، كذلك تسعى العوظتة إىل 
 تكػػ يس النزعػػة األنانيػػة كتعميػػق مفهػػػـو اضت يػػة الشخصػػية، كالعمػػل علػػى ىػػػدـ العالقػػة  الشػػ عية بػػٌن ال جػػػل
كاظت أة، كإقتاؿ العالقات االجتماعية القائمة على التعاطف كالتكافل فهي تعمل على بناء ف د يسعػػػػػػػػػػػػػػػػى إىل 

 : عماد الدين خليلحتقيق غايتو بكل الوسائل، كيف ىدفها االجتماعي  يقوؿ الباحث الدكتور 
اظتتعلقة بالطفػل، كاظتػ أة، كاألسػ ة ككفالػة  " ....ك يف اصتانب االجتماعي تسعى العوظتة إىل تعميم السياسات

حقػػوقهم يف الظػػاى ، إال أف الواقػػع ىػػو إفسػػاد كتفكيػػك األفػػ اد كاخػػرتاؽ كعػػيهم كإفسػػاد اظتػػ أة كاظتتػػاج ة هبػػا، 
 .   3أكاستغالعتا يف اإلثارة كاإلشباع اصتنسي كبالتايل إشاعة الفاحشة يف اجملتمع ..."

 
                                                           

  .41-37ص صأ،  م جع سابق، صا  ال قب 1
 .42ص،  اظت جع نفسو 2
  .46-44ص صأ،  اظت جع نفسو 3



 العولمة و العولمة الثقافية                                             الفصل الخامس
 

083 
 

 ايجابيات و سلبيات العولمة -1-7
مل تظه  اجتاىات الدراسات اليت تناكلت العوظتػة فيمػا إذا كانػت تشػاؤمية أحتمػل شػ ا يف طياهتػا ،      

أك متفائلة هبا أحتمل اطتًن التاـ للبش ية ، كتباينت اآلراء حوؿ إكتابياهتا كسلبياهتا، لكن االتفػاؽ كػػػػاف 
غيػػًنات الػػيت قػػد تناسػػب غتتمػػع دكف متمػػثال يف اعتبارىػػا ظػػاى ة زتلػػت معهػػا كيف طياهتػػا الكثػػًن مػػن الت

آخ  أك ثقافة دكف أخ ل، لذا كاف ال أم التوفيقي القائػل باالسػتفادة مػن التقػدـ الشػمويل الػذم زتلتػو 
  1أكجتنب اظتضار اليت ال تتناسب كثقافات الشعوب.

ـث إذ قػػاؿ: 2000حػػٌن حتػػدث عػػن العوظتػػة سػػنة  جــاك شــيراككقػػد أنصػػف الػػ ئيس الف نسػػي السػػابق 
ف العوظتة  اجة إىل رب ، أل ا تنتج ش كخا اجتماعية كبًنة، كاف كانػت عامػل تقػدـ، فهػي تثػًن "...إ

أيضا ؼتاط  جدية ينبغي التفكًن فيها جيػدا كمػن ىػذه اظتخػاط  ثالثػة: أكعتػا: أ ػا تزيػد ظػاى ة اإلقصػاء 
  2أ.. ".االجتماعي كثانيها: تنمي اصت نتة العاظتية، كثالثها: هتدد أنظمتنا االقتصادية.

 كىنا يتضع جليا أف للعوظتة اكتابيات كسلبيات، كنتكن إرتاؿ
 يف النقاط التاليةايجابيات العولمة : 1-7-1   
االنفتػػػػػاح علػػػػػى العػػػػػامل، كاضتضػػػػػارات األخػػػػػ ل، كتق يػػػػػب اظتسػػػػػافات، كتيسػػػػػًن الوصػػػػػوؿ إىل اظتعلومػػػػػة  -

 كاستعماعتا.
 لدكؿ اظتتقدمة.االطالع على الثقافات اظتختلفة كاالستفادة من خربات ا -
 . 3أالتأكيد على أقتية التقدـ التكنولوجي كمربر لقبوؿ العوظتة  -
 إزاحة اضتواجز كاضتدكد بٌن دكؿ العامل الثالث كبينها كبٌن العامل . -
حت ي  أسواؽ التجارة كرأس اظتػاؿ كىػو مػا يػؤدم إىل زيػادة اإلنتػاج احمللػي كالعػاظتي كخلػق فػ ص النمػو  -

 االقتصادم.
 كاطتدمات مبزايا تنافسية افضل كأحسن.إنتاج السلع  -

  4أإتاحة الف صة أماـ قول االبتكار كاإلبداع اليت تضفي قدرا كبًنا من التقدـ كال قي.

                                                           
م قسػ، العلػـوك  كليػة االداب،  رسػالة ماجسػتًن غػًن منشػورة، العوظتػة كأث ىػا علػى الثقافػة السياسػية لػدل طلبػة جامعػة الكويػت، عبيد سعود عبيػد اظتطػًنم 1

 .13ص، 2013، الكويت، جامعة الش ؽ االكس ، العلـو السياسية
 .16ص، 2004، القاى ة، دار الش كؽ، دط، العامل اإلسالمي يف عص  العوظتة، عبد العزيز بن عثماف التوكت م 2
 .13ص، م جع سابق، عبيد سعود عبيد اظتطًنم 3
 .9ص، م جع سابق، عبد الناص  ج ادات كآخ كف 4
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 سلبيات العولمة:  1-7-2
سػػػيط ة الشػػػ كات متعػػػددة اصتنسػػػيات علػػػى خػػػًنات الػػػدكؿ الناميػػػة، كيف اضتػػػديث عػػػن خطػػػ  ىػػػذه  -

ت العػػاب ة لألكطػػاف كجػػدت يف العػػػػػػػػػػػػػػامل الثالػػث السػػالمة علػػى أف الشػػ كا مارتــان كــورالشػػ كات يؤكػػد 
كالبيئػػة اظت نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػيت تتػػيع عتػػا ف صػػة التسػػويق للمنتجػػات ذات اصتػػودة األقػػل كأحيانػػا اظتنتجػػات السػػامة 

اليػة مػن كاظتمنوعة يف الدكؿ الصناعية، كبع  األدكية كالواقيات كاظتبيػدات، كالسػجائ  ذات النسػب الع
النيكوتٌن احملظورة منذ زمن يف الدكؿ الغ بية لكنها تباع يف دكؿ العامل الثالػث،  كيضػ ب لنػا مثػاال عػن 

اعتندية اليت كانت حقال لتجار الش كات العػاب ة للحػدكد كيعتربىػا مثػاال حيػا  bhopalمدينة هبوباؿ  
 6000ة حػادة راح رػحيتها عن ما نتكن حصاده من ىذه الش كات، فقد تع رت ىذه اظتدينػة الزمػ

ألف شخص انفجػ ت يف احػد الشػ كات الػيت تعتمػد معػايًن سػالمة اقػل ؽتػا ىػو  200شخص كإعاقة 
 .   1أمعموؿ بو يف بلدا ا األصلية، كمثلها مئات اظتصانع اليت نقلت إىل العامل الثالث

نولوجيػا لتسػػهيل عمليػػة إتاحػة ف صػػة الغػزك الثقػػايف، كمهػدت الط يػػق أمػاـ الػػدكؿ اظتهيمنػة بقوهتػػا التك -
 الوصوؿ إىل أىدافها 

التدخل يف الشؤكف الداخلية للدكؿ من خالؿ اظتنظمات العاظتية كالبنك العاظتي، كمنظمػات حقػوؽ  -
 اإلنساف.

د اتساع اعتوة بٌن العامل اظتتقدـ كالعامل اظتتخلف كبٌن األغنياء كالفق اء كحتقيػق مقولػة الغػين يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزدا -
 غنا كالفقًن يزداد فق ا.

 التأثًن يف ثقافات الشعوب، كتذكيبها يف الثقافة العاظتية أالثقافة األم يكية . -
تغيػػػًن بعػػػ  اظتفػػػاىيم اجملتمعيػػػة كاظتفػػػاىيم السياسػػػية عػػػن ط يػػػق نشػػػ  مبػػػادئ الدنتق اطيػػػة كاضت يػػػات  -

 . 2أكحقوؽ اإلنساف 
يسػػػمى حكومػػػات البلػػػداف الصػػػناعية : كىػػػو مػػػا الحصـــار االقتصـــادي علـــى دول العـــالم الفقيـــرة -

كاظتؤسسػات الدكليػة كالبنػك العػاظتي، كصػندكؽ النقػػد الػدكيل كغًنىػا الػيت كرطػت دكؿ العػامل الثالػػث يف 

                                                           
  يػدي  غتلػة  ضػة ك  الػيت مق ىػا بينػانق يف ماليزيػا، يعمػل حاليػا رئيسػا لشػبكة العػامل الثالػث، يعتػرب صػوتا معاررػا للعوظتػة، القتصػاد السياسػيلاستاذ سابق

 .1983تبعية ك  من مؤلفاتو االقتصاد اظتاليزم بىن، ك العامل الثالث
ا ػاث الكتػػاب ك  منشػورات اظت كػػز العػاظتي لدراسػػات، دط، ت رتػة رجػػب بودبػوس، ثالػػثالك  اصتػػزء الثػاين ػتاكمػة العوظتػة، كارثػػة العػامل الثالػػث،  مارتػاف كػور 1

 .72ص71ص، دس، االخض 
 .13ص، م جع سابق، عبيد سعود عبيد اظتطًنم 2
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الػػػػػديوف  جػػػػػة اظتسػػػػػاعدة علػػػػػى التطػػػػػوي  كالتقػػػػػدـ كاسػػػػػتًناد التقنيػػػػػة، مقابػػػػػل التػػػػػورط يف دكامػػػػػة النظػػػػػاـ 
 .   1ألتايل باتت م بوطة بالنظاـ االقتصادم الغ يب االقتصادم العاظتي  كتصدي  مواردىا الطبيعية، كبا

موسـى  تزايد عمليات السطو كاالنتحاؿ لألفكار كاألشياء حسب رأم العػامل االقتصػادم الفنزكيلػي -
يف كتابو احملظور اظتوسػـو بػػػػػػ: "كيػف متطػف اظته بػوف اظتتػاج كف باظتمنوعػات كاظتقلػدكف االقتصػاد  نعيم،

يف لقػػاء صػػحفي  كلــود بارفيلــديت ألقاىػػا أثنػػاء ػتادثػػة  حػػوؿ العوظتػػة بينػػو كبػػٌن العػػاظتي" ىػػذه الفكػػ ة الػػ
، فالتجػػػارة اطتارجيػػػة يف رأيػػػو إتاحػػػة الف صػػػة أمػػػاـ التجػػػارات غػػػًن جـــيمس غالســـمانيػػػدي ه الصػػػحفي 

اظتش كعة فبػات تػ كيج األشػياء كالسػلع اظتزيفػة أمػ ا طبيعيػا، كيضػ ب مثػاؿ شػ اء تلػك األحذيػة ال يارػية 
 .    2ألثمن مقابل دفع جزء رئيل من اظتاؿ كقس على ذلكباىظة ا
 نظريات العولمة -1-8

 العولمة من منظور غربي 1-8-1
إثػػ  احتػػداـ اصتػػدؿ كالنقػػاش كالنقػػد حػػوؿ ظػػاى ة العوظتػػة، خاصػػة يف اآلكنػػة  األخػػًنة الػػيت دتيػػزت 

تمػػي اىل ثالثػػة عػػوامل بتوسػع النقػػاش كاضتػػديث عنهػػا  تبلػػورت كحتػػددت جتاىهػا ثالثػػة نظ يػػات رئيسػػية تن
 ثقافية كتارمتية كىي: 

  النظ ية الليربالية: اليت تعترب مصدر العوظتة كالض ع الذم يغذيها كيدافع عنها،  فهػي نظ يػة متفائلػة
 بالعوظتة كتسعى جاىدة إلقناع األمم كالشعوب هبا، كالتكيف مع ش كطهػػػػػػػػػػػػػا 

ة دتثػػل فػ ص كمكاسػػب كاؾتػػػػػػػػػػػػػػػػػازات لػذلك كجػػب علػػى إذ يػ ل أصػػحاب ىػذا اظتنظػػور أف ظػػاى ة العوظتػ
اجملتمعات استغالعتا كاالندماج يف عص ىا بعػد أف أصػبحت حتميػة اجتماعيػة مارػية يف ط يقهػا مثلهػا 

أ ػا  فرانسـيس فوكويامـامل القطار ركب من ركب، كبقي يف ػتطة التخلػػػػػػػف من بقػى .فحسػب رأم 
 . 3أا ىو تقدـ التقنية اظتعلوماتيةلن ترتاجع الف الذم يدفعه

 بينما ي ل آخ كف أف النظ ية الليربالية ذاهتا تنقسم إىل عدة نظ يات أقتها: 
الػػذين يولػػوف  جيــوفري تومــاس، كجــون بــولي، كجــون مــايرنظ يػػة النظػػاـ العػػاظتي: تزعمهػػا كػػل مػػن  -

 اظتي.أقتية كبًنة للسياسة كاجملتمع اظتدين، كي كف ر كرة إنشاء كياف سياسي ع

                                                           
 .70ص، م جع سابق، مارتاف كور 1
 .9ص8ص، 2006، كف عددد، مكتب ب امج اإلعالـ اطتارجي، كزارة اطتارجية األم يكية، غتلة يواس ايو، ػتادثة يف العوظتة 2
 35584.html-makkawi.com/archive/index.php/t-http://forum 315/07/2016 14:15  
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كمػن  روالنـد روبيرتسـوننظ ية الثقافة العاظتية: تبلورت مػن خػالؿ آراء العػامل االجتمػاعي االؾتليػزم  -
الذين عتم مواقف مشرتكة من العوظتة، علػى أ ػا عمليػة   سكوت الش، كمايك فيذرستونكااله أمثاؿ 

يتشػػػكل مشػػػهد الثقافػػػة العاظتيػػػة  رػػػغ  للمجتمعػػػات البشػػػ ية ليعيشػػػوا معػػػا يف نفػػػس الفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء، حػػػأ
 سـكوتفإ مػا مل يهمػال قضػية الثقافػة العاظتيػة بػل طػور  مايـكك سـكوتامػا  روبيرتسـونحسػب رأم 

مفهػػـو االنفتػػاح كعػػدـ التػػيقن مػػن اجملتمػػع الػػدكيل يف التحػػوؿ مػػن النمػػوذج اضتػػديث إىل فتػػوذج مػػا  الش
 بعد اضتداثة. 

  دراسػػػة مػػػا شتػػػاه غتتمػػػع اظتخػػػاط ، كباالشػػػرتاؾ مػػػعإىل أولـــريه بيـــكك انتـــوني جيـــدنزمث سػػػعى رفقػػػة  
 فقد درس الفضاء الثقايف كاعتربه أساس العوظتة كالذم ال يتوافق مع حدكد الدكلة القومية. فيذرستون

الػذم يؤكػد علػى ثػالث م احػل يف  فرانسـيس فوكويامـانظ ية  ايػة التػاريخ: الػيت تزعمهػا كػل مػن    -
الػػذم يػػ ل أف اليكســندر كوجيــف مانينػػات كالفيلسػػوؼ اعتيجلػػي تطػػور مفهػػـو العوظتػػة منػػذ أكاخػػ  الث

يف كتابػو  ايػة التػاريخ  فوكويامـا  اية التػاريخ تكػوف مػع النصػ  العػاظتي، الكامػل لل أشتاليػة الليرباليػة  أمػا
 .)1(ىذه الفك ة اليت تعين  اية الص اعات السياسية

 عيوهبػػا كؼتاط ىػػا، حيػػث تػػ ل فيهػػا الوسػػػيلة النظ يػػة اليسػػارية: كىػػي آراء معاررػػة للعوظتػػة، ككاشػػػفة ل
كالبدايػػة ال ئيسػػية لتكػػ يس الفػػ ك قػػات الطبقيػػة، كت سػػيخ الالمسػػاكاة، بػػٌن ش ائػػػػػػػػػػػػػع اجملتمػػع، كمػػا أ ػػا 
ظػػػػاى ة مبشػػػػ ة بتػػػػدمًن التماسػػػػك االجتمػػػػاعي كدتحػػػػو العدالػػػػة االجتماعيػػػػة كت جػػػػع بالعػػػػامل إىل العهػػػػد 

صتاب م ما ىػي إال نظػاـ يقفػز علػى الدكلػة كاألمػة كالػوطن، كيعتربىػا االستعمارم، ففي نظ  ػتمد عبد ا
 م حلة ما بعد االستعمار.

 العولمة من منظور إسالمي -1-8-2
البػػد مػػن اإلشػػارة ىنػػا انػػو ال توجػػد نظ يػػة إسػػالمية يف العوظتػػة كلكػػن يػػأيت ىػػذا االسػػتعماؿ غتػػازا، 

يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارم يف نقػػػدىم للعوظتػػػةث إذ تعامػػػل  كىػػػي تلػػػك اآلراء الػػػيت تتوافػػػق مػػػع أراء أصػػػحاب االجتػػػاه ال
أصحاب الفك  اإلسالمي مع ظاى ة العوظتة  وؼ كحذر من منطلػق تصػوي ىا كنعتهػا باظت حلػة اطتطػًنة 
كاظتتقدمػػػة ؼ الغػػػػزك الثقػػػػايف كالفكػػػػ م كاالخػػػػرتاؽ الثقػػػػايف، كالتػػػػدمًن القيمػػػػي كاألخالقػػػػي كىػػػػذه كانػػػػت 

 وقف السائد.كمازالت النظ ة كاظت
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لانسػاف تعمػًن األرض كاسػتثمارىا كالسػًن يف  –سػبحانو كتعػاىل –مػن اضتكػم اإلالىيػة الػيت أرادىػا اهلل 

ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ۇئەئ  ەئ  وئ  وئچ ط يػػق إصػػالحها كذلػػك يف قولػػو تعػػاىل: 

سورة من  61من اآلية  چ      حب    خب  مب  ىب  جبىئ  ی  ی  ی        ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  ىئىئ

 15اآليػة  چ    ڦ  ڄ  ڦٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ : كقولو    ىود

 من سورة اظتلك 

كاألمثلػػة كثػػًنة، كأف اختلفػػت الشػػعوب كالقبائػػل يف األلسػػنة كاأللػػواف إال أف اضتكمػػة يف التعػػارؼ 

   ں  ڻ  ڻچكالتقػػػػارب، علػػػػى أف يكػػػػوف معيػػػػار التف قػػػػة بيػػػػنهم ىػػػػو التقػػػػولث إذ قػػػػاؿ تعػػػػاىل: 

 من سورة الروم . 22اآلية  چہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ  تعػػػػػػػػػػػػػػاىل–ك قولػػػػػػػػػػػػػػو 

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ    کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک

ھ    ھڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ںڱ  ڱ  ڱ  ں

  سورة البق ة. من 213اآلية رقم  چھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ    

ڇ    ڍ    ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ كقولػػػػػػػػػػػػػو: 

  من سورة اضتج ات. 13اآلية  چڎ  ڈ   ڈ  ژ    ڎڍ  ڌ  ڌ
كلهػػػا آيػػػات دالػػػة علػػػى رػػػ كرة االجتمػػػاع اإلنسػػػاين كرػػػ كرة التعػػػاكف كالتكافػػػل كالتعػػػارؼ كتنبػػػذ 

يف   1أياؽ حتث السنة النبويػة الشػ يفة علػى التعػاكفاصتفاء كالف دانية، كاإلقليمية، كالقومية، كيف ىذا الس
مػػن نفػس عػػن مػؤمن ك بػػة مػن كػػ ب الػدنيا نفػػس اهلل عنػو ك بػػة مػػن  : "- صــلى ال عليـو وســلم–قولػو 

ك ب يـو القيامة كمن يس  على معس  يس  اهلل عليػو يف الػدنيا كاآلخػ ة كمػن سػرت مسػلما سػرته اهلل يف 
                                                           

 .179ص178ص، د سنة، موقع كتب ع بية، دط، الرتكيج الغ يبك  اإلسالميٌنك  ظاى ة العوظتة بٌن رف  الع ب، ب كات ػتمد م اد 1
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د ما كاف العبد يف عوف أخيو كمن سلك ط يقا يلتمس فيو علما سػهل الدنيا كاآلخ ة كاهلل يف عوف العب
اهلل لو ط يقا إىل اصتنة كما اجتمػع قػػػػػػػػػػػػـو يف بيػت مػن بيػوت اهلل يتلػوف كتػاب اهلل كيتدارسػونو بيػنهم إال 
 نزلت عليهم السكينة كغشيتهم ال زتة كحفتهم اظتالئكة كذك ىم اهلل فيمن عنده كمن أبطػأ بػو عملػو مل

 . 1أيس ع بو نسبو"
ىذه اآليات كاألحاديث اليت تعترب في  من غي  يف الداللػة علػى مشوليػة إنسػانية عاظتيػة، تعػٌن 
النػػاس على التواصل كالتعاكف  يث يصبع العامل بأس ه سوقا للعمل كاإلنتاج كالتبادؿ، ف سالة اإلسالـ 

 إىل اإلنساف تعمًنية كليست ىدامة.
كن القػوؿ أف اإلسػالـ ينفصػل عػن إشػكالية العوظتػة ثبيػد أ ػا ظػاى ة ىيمنػة بناءا على ما تقدـ نت

بعطػاء اإلسػالـ كيػ ب  مسػتقبل العاظتيػة  تـوينبيكسيط ة كعدكاف، كيف ىذا السياؽ يتفاءؿ اظتؤرخ الكبػًن 
بالقضػػاء علػػى الع قيػػة، كمظػػاى  االؿتطػػاط الػػيت تعيشػػها اجملتمعػػات الفورػػوية، ىػػذا اظتسػػتقبل الػػذم ال 

فيقػػػيم مسػػػتقبل األمػػػم مػػػن خػػػالؿ اإلجػػػ اءات  ريتشـــارد ب. ســـنونإال يف ظػػػل اإلسػػػالـ، أمػػػا  ي سػػػػم
 اظتتخذة جملاهبة العوظتة كاحتوائها كالتحكم فيها كتطويعها.  

فاإلسػػػالـ دعػػػا إىل العلػػػم  الػػػذم متػػػ ج اإلنسػػػانية مػػػن الظلمػػػات إىل النػػػور كيػػػذكي جػػػذكة الفكػػػ  
كيؤيد األستاذ ب كات ػتمد م اد السند االقناعي القائل: أف اإلسالـ ىو اظتؤىل  العقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالين كالعلمي،

أالعػػػامل الطبيعػػػي روبيـــرت ميلكـــان ضتػػػل مشػػػكل العوظتػػػة بشػػػهادة أىلهػػػا، كمػػػن يػػػ كج عتػػػا، فقػػػد نػػػادل 
أأحػػػد ســون ولاألم يكػػي  ػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذرا مػػن إقتػػاؿ اظتعنويػػػات كمشػػيدا بقيمػػة األخػػالؽ .ك ينبػػػو الػػدكتور 

قػػف رؤسػاء الواليػات اظتتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة األم يكيػة السػػابقٌن  إىل رػ كرة إنقػػػػػػػػػػػػػػػػػاض اظتعنويػات الػػيت تعػزز مو 
اظتاديػػػات الػػػيت ال نتكنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أف تنجػػػو إال بالتمسػػػك بػػػالقيم الدينيػػػة، ىػػػذه األفكػػػار الػػػيت نػػػادل هبػػػا 

 . 2أقبلهم بق كفسق اط 
ىػذه ىػي آراء الغػ ب الػػذم يػ كج لعوظتػة الكػػوف كيسػعى إلخضػاع الػػدكؿ اظتستضػعفة حػأ تكػػوف 
حتػػت رزتتػػو يف رتيػػع اجملػػاالت فمػػا بالػػك باإلسػػالـ كىػػو ديػػن ال زتػػة، كال سػػالة العاظتيػػة الػػيت بعثػػت لكػػل 

 . 3أاألجناس كاألمم اليت تعيش على كوكب األرض 
                                                           

اضتػديث ، ق1408، مياظتكتػب اإلسػال، دط، اجمللػد االكؿ مػنأ أ اىل ش ، صػحيع اصتػامع الصػغًن كزيادتػوأالفتع الكبػًن ، ػتمد ناصػ  الػدين األلبػاين 1
 دص.، 6577رقم 

 .182ص، م جع سابق، ب كات ػتمد م اد 2
  .186صاظت جع نفسو،  3
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   من سورة األنبياء. 107اآلية  چ       ک  ک  گ         گ  گچ  ؾ كتعاىلتبار –كيف ذلك يقوؿ اضتق 
كيف نفػػس السػػياؽ يػػ ل الكثػػًن مػػن البحثػػٌن العػػ ب أف اإلسػػالـ كمنظومػػة مػػن العقائػػد كالتعػػاليم 
تشكل مذىبا إسالميا كاؼ لتفسًن الظواى  اإلنسانية كاالجتماعية كالعوظتة كغًنىا مػن الظػواى  كيتػيع 

ارنػػػة بينػػػو كبػػػٌن النظ يػػػات األخػػػ ل، ككتمػػػل أحػػػد الكتػػػاب اظتسػػػلمٌن التحػػػديات الػػػيت حػػػاكؿ غتػػػاال للمق
 الفك  اإلسالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال د عليها كدحضها يف: 

 تقليد الغ ب مل يكن إال بانتهاجو النهج العلماين، كاهتاـ اإلسالـ بالثيوق اطية كالقسوة كاعتمجية.  -
 ل أشتالية لسماحو باظتلكية الف دية .رب  اإلسالـ كدغتو با -
 ماروية اإلسالـ، كاهتامو ب ف  الدنتق اطية .  -
 موقف اظت أة من قضية اظت أة كتعدد الزكجات.  -
 .  1أعدـ إلغاء نظاـ ال ؽ -

فقػػد تطػػ ؽ ظتورػػوع العوظتػػة يف اإلسػػالـ مػػن خػػالؿ كتابػػو  ســليمان بــن صــال  الخراشــيأمػػا األسػػتاذ 
و ناقش اظتوروع من خالؿ موروع ح ية ككحدة األدياف كيستع ض بع  اآلراء اظتوسـو بػػ: العوظتة لكن

" العػدد أ ابن بازكالفتاكم لبع  الشيوخ منهم:    4080الذم رجع إىل مقاؿ كتب يف ج يدة "اليػـو
ق معنػوف بػػػػػػػػػػ: "معبػد غ يػب للسػيخ يف اإلمػارات" ىػذا اطتػرب الػذم عػرب إزائػو 12/08/1404بتاريخ 

اظتسلمٌن أف ىذا اظتعبد، خطػ  كبػًن علػى اظتسػلمٌن كينبغػي إزالتػو، كلػيس للػديانات الػيت ال  احد علماء 
كتاب شتاكم عتا أم مكػاف يف اإلمػارات، كاعتربىػا ديانػات كػاف ة ينبغػي منعهػا كأزالػت معابػدىا، حػأ 

ــازال ينػػتج عنهػػا أم تػػأثًن علػػى اظتسػػلمٌن، مث يفصػػل  للػػو إىل يف ىػػذا رأم ىػػذا العػػامل اظتسػػلم كلت ابــن ب
 أم ين: 
أف اليهوديػػة كالنصػػ انية مسػػموح هبمػػا يف اإلمػػارات سػػواء االنتمػػاء إليهمػػا أك إقامػػة معابػػد عتمػػا أولهمــا: 

 ظتزاكلة طقوسهما.
: اضتكم رمنيا من كاقع كالـ ىذا اظتتحدث بعدـ تكفًن ال الديانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة النص انيػػة كال اليهوديػة ثانيهما

 شتاكية كبالتايل إجازة الدخوؿ فيهما كاالنتماء إليهما علنا. ألف عتما كتب 

                                                           
 .187ص، السابق، اظت جع ب كات 1
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 عبـد الجبـار الماجـدعن اضتديث عػن ىػذا اظتعبػد، شػاك ا مػدي  أكقػاؼ ديب الشػيخ  ابن بازمث يتنصل 
علػػى أف الػػدين اإلسػػالمي  ىػػو  ابــن بــازالػػذم كعػػد بإزالػػة ىػػذا اظتعبػػد، كيف نفػػس السػػياؽ أكػػد الشػػيخ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    چ  تعػػػاىل–، تاليػػػا قولػػػو  1أطلػػػوب مػػػن أىػػػل األرض الػػػدين الصػػػحيع، كالػػػدين اظت

 من سورة آؿ عم اف . 85اآلية  چ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ   ڌ  ڎ    چڃ  ڃ  چ   چ  چچ : -جل كعال-كقولو 

ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ      ژڎ  ڈ   ڈ  ژ

ھ  ھ    ہۀ  ہ  ہ  ہ  ۀں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ ں   ڱڳ  ڱ  ڱ  ڱ

 من سورة آؿ عم اف. 20، 19اآليتاف   چ  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   ےھ   ھ  ے
مث أشػػػار إىل تكفػػػًن اليهػػػود كالنصػػػارل الػػػوارد يف القػػػ آف الكػػػ مي ظتػػػا قػػػالوه عػػػن اهلل كظتػػػا ح فػػػوه كغػػػًنكه يف  

ڻ  ۀ  ۀ    ڻڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻچ كتبهم قاؿ تعاىل: 

﮶    ﮵ہ  ہ  ہ    ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ ہ  

مػػن  17اآليػػة  چ﯁                      ﯀﮽  ﮾ ﮿   ﮼﮷ ﮸  ﮹   ﮺  ﮻ 

 سورة اظتائدة.
كاآليات الك نتات كثًنة يف ىذا اظتعىن ؽتا يعلم أف اليهودية كالنص انية قػد نسػختا بػالق اف الكػ مي، 

ظتػا رأل  -صػلى اهلل عليػو كسػلم -مػا ركاه النسػائي عػن النػيب  بـن بـازاكمن السنة النبويػة اختػار الشػيخ 
قػاؿ: "لػو كػاف موسػى حيػا ظتػا كسػعو  -رري اهلل تعػاىل عنػو- عمر بن الخطابكرقة من التوراة يف يد 

 إال إتباعي" قاؿ عم : رريت باهلل ربا كباإلسالـ دينا كمبحمد نبيا.
 ألخًن بأف الط يق إىل اهلل كاحد كىو دين اإلسالـفتواه قبل الدعاء ا ابن بازكيف األخًن متتم 

                                                           
  .44-42ص صأ، ىػ1420، ال ياض، التوزيعك  دار بلنسية للنش ، 1ط، العوظتة، سليماف بن صا  اطت اشي 1



 العولمة و العولمة الثقافية                                             الفصل الخامس
 

111 
 

ككػػل مػػا خالفػػو مػػن يهوديػػة أك نصػػ انية أك غتوسػػية أك كثنيػػة أك غػػًن ذلػػك مػػن ؿتػػل الكفػػ   كلػػو 
 .  1أباطل
عبـد الفتـاح ىذا األخًن الذم انتقػد السػيد ابن جبرين ك العثيمينكىي نفس الفتول تق يبا للشيخٌن  

يف اإلفتاء ظتا حكم لليهػود اظتعاصػ ين كالنصػارل كاعتنػدكس كالبػوذيٌن كيعيب عليو حش  نفسو  الحايك
كالقاديانيٌن كاظتش كٌن كاظتنافقٌن بػأ م مػن أىػل اصتنػة، يف مقػاؿ نشػ ه يف ج يػدة الشػ ؽ األكسػ  العػدد 

إىل حتديػػد أركػػػاف اإلنتػػاف مث  أركػػػاف  ابـــن جبــرينىػػػػ، مث كتػػػنع الشػػيخ  04/60/1415ليػػـو  5824
 .  (2أصيل كباألدلة كالربىاف من الق آف كالسنة الش يفة كما عدا ذلك فهو كف  كهبتافاإلسالـ بالتف

كظتا كانت العوظتة كالعوظتة الثقافية تسعى كراء هتمػيش عقيػدة األلوىيػة عنػد اظتسػلمٌن، كو ػا نظػاـ 
غػػػًن ػتكومػػػة هلل، رأشتػػػػػػػػػػػػػػػػػػايل يسػػػتمد فلسػػػفتو كعقيدتػػػو مػػػن العلمػػػاين أفصػػػل الػػػدين عػػػن الدكلػػػة  فإ ػػػا 

كقائمػػة علػػى أسػػػس ماديػػة، تػػػدعوا إىل كحػػدة األديػػػاف كىػػي دعػػػوة معاديػػة لعقيػػػدة اإلسػػالـ، كمادامػػػت 
تسعى إىل إعػادة تشػكيل اظتفػاىيم األساسػية عػن الكػوف، كاإلنسػاف، كاضتيػاة، فكػوف يف نظػ  العوظتػة مػا 

يػػة، كاإلنسػػاف داـ البحػػث عػػن ملذاتػػو كشػػهواتو، ىػػو إال مسػػ حا كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدانا تتنػػافس فيػػو اظتصػػا  الدنيو 
كما اضتياة إال فرتة قصػًنة ال بػد مػن اسػتثمارىا يف اظتلػذات كاظتػاؿ كصتػاه كاصتػنس ...اخل، فإ ػا حتمػل يف 
طياهتا تناقضا كبًنا ألحكاـ الش يعة اإلسالمية، خاصة يف بع  القضايا األساسية كقضية ف ض نظػاـ 

يف نػػص اظتيثػػاؽ العػػاظتي ضتقػػوؽ اإلنسػػاف، إرػػافة إىل هتديػػد النظػػاـ األخالقػػي  اظتسػاكاة بػػٌن ال جػػل كاظتػػ أة
عبـاس ابوشـامة ، كيف ىػذا الصػدد يػذك   3أاإلسالمي فرتكج الشذكذ اصتنسي كالػزكاج اظتثلػي كغػًن ذلػك

 يف كتابو اظتذكورة آنفا أف العوظتة ظتا ؿتتتو من مفاىيم كقيم جديدة ت كز كثًنا علػى حقػوؽ اظتػ أة كحقػوؽ
الطفل ؽتػا يسػبب التشػويش عػل الكثػًن مػن األفكػار، لػدل بعػ  أفػ اد األسػ ة، كمػا أ ػا احػد أسػباب 
اظتػػػؤث ة كالداعيػػػة إىل اطتػػػ كج مػػػن طاعػػػة األسػػػ ة كاظتيػػػل ؿتػػػو االسػػػتقالؿ كاطتػػػ كج عػػػن قيودىػػػا كمعايًنىػػػا 

 . 4أكقيمها

                                                           
  .50-42ص صأ، ، اظت جع السابقسليماف بن صا  اطت اشي 1
  .79-62ص صأاظت جع نفسو،  2
، الػػدكيل أدكر الدراسػػػات اإلسػػالمية يف اجملتمػػػع العػػػاظتي   كرقػػػة عمػػل مقدمػػػة اىل اظتػػػؤدت ، العوظتػػػة الثقافيػػةك  العلػػـو اإلسػػػالمية، أزتػػد رػػػياء الػػدين حسػػػٌن 3
  .7ص6ص، جنوب تايالند، ف ع فطاين، جامعة األمًن سوؾتكال، كلية الدراسات اإلسالمية،  2010ديسمرب  23-21يـو
 .99ص، م جع سابق، ػتمد االمٌن البش م، عباس أبو شامة عبد احملمود 4
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اإلسػالمي الػذم يف تذم  النص انيوف مػن الػدين  محمد عمارةكيف ذات السياؽ يكتب الباحث 
ال متدـ مصاضتهم كيناق  توجهاهتم حيث يقولوف: "اإلسالـ ىو الدين الوحيد الذم تناق  مصادره 
األصلية  أسس النص انية " كيعتربكنو ح كة دينية ؼتططة ختطيطا يفػوؽ قػدرة البشػ ، فالنظػاـ اإلسػالمي 

وم، األخالقػي ...اخل، كيف إطػار أكث  النظم الدينيػة تناسػقا علػى اظتسػتول االجتمػاعي كالسياسػي الرتبػ
التنظػػػًن للتحػػػوؿ إىل النصػػػ انية اتفقػػػت آراؤىػػػم علػػػى إحػػػداث األزمػػػات كاظتشػػػاكل ك ػػػث طػػػ ؽ ذبػػػذبت 
النػػاس عػػن حالػػة التػػوازف الػػيت اعتادكىػػا، كتنميػػة عوامػػل الفقػػ  كاظتػػ ض كالكػػوارث كاضتػػ كب رػػد الػػدكؿ 

 . 1أاظتسلمة كالسعي كراء تشتيت رتعهم كالتف قة العنص ية
من ىنا نستشف أف الدين اإلسالمي دين عاظتي كمشويل يدعوا للتعارؼ كالتقػارب دكف أم دتييػز 
ع قػػي أك قػػومي، لكنػػو ال يعػػرتؼ بالعوظتػػة اعتيمنيػػة الػػيت تسػػعى إىل تػػدمًن األمػػم قيميػػا كأخالقيػػا كدينيػػا 

ن كيعػزز كجػود كبس  نفوذ النموذج القائم على ديانػاهتم الػيت كتػدكف فيهػا اصتانػب اظتعنػوم الػذم يضػم
 اصتانب اظتادم.  

 العولمة الثقافية -2
 أىداف العولمة الثقافية  2-1

تسعى العوظتة الثقافية بكل كسائلها كأساليبها إىل إكتاد الثقافة العاظتية اليت ال تعرتؼ  دكد  اليت 
 فها اصتلية: تتوحد يف ظلها القيم، كاظتعايًن كالسلوكيات ككل ما يندرج حتت مصطلع الثقافة، من أىدا

 اخرتاؽ اجملتمعات الع بية اظتسلمة كبث القيم كاألفكار الغ بية فيها كيف أبنائها. -1
 التأسيس عتوية ثقافية، حضارية للمجتمعات الع بية بعد إسقاط عناص  اظتمانعة، كاظتقاكمة لديها. -2

ثقافيػػػة فػػػ ض سياسػػػات إعالميػػػة قػػػادرة علػػػى إعػػػادة صػػػياغة منظومػػػات أخالقيػػػة كقيميػػػة كفػػػ ض ىيمنػػػة 
 . 2أجديدة تصب يف مصلحة الدكؿ الغ بية

 تجليات العولمة الثقافية على خصوصيات الثقافة  2-2
 قد نستشف آثار العوظتة الثقافية خاصة على الدكؿ الع بية اإلسالمية من خالؿ: 

                                                           
 .35ص، 1999، مص ، التوزيعك  النش ك  دار  ضة مص  للطباعة، 1ط، ؼتاط  العوظتة على اعتوية الثقافية، ػتمد عمارة 1
 .32ص ، اظت جع نفسو، صفية نزارم 2
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اعتويػػػة نسػػػق يقبػػػل التغػػػًن أيسػػػًن يف اجتػػػاه االنكمػػػاش أك يف اجتػػػاه العـــدوان علـــى الهويـــة الثقافيـــة:  -
النتشار ، تعتين بتجارب أىلها، كمعاناهتم كانتصاراهتم كتطلعاهتم، كىي م تكػز األمػة أك اصتماعػة ؿتػو ا

 السمو اضتضارم  العقدم كالقيمي كاألخالقي اليت ينشئ عليها األجياؿ.
كالشك أف العوظتة الثقافيػة شػكل مػن أشػكاؿ العػدكاف كاعتيمنػة كتعمػيم ثقافػة الػدكؿ القويػة الػيت تسػعى 

 مس اعتويات األخ ل خاصة منها اعتوية الع بية كاإلسالمية.اىل ط
: كىػػي الػػيت ال تعػػرتؼ باضتػػدكد كتنتشػػ  عػػن ط يػػق الشػػ كات كاظتؤسسػػات ذات النفػػوذ الثقافــة الكوكبيــة

االقتصػػادم كالسياسػػي كاإلعالمػػي، كيبػػدك أف العػػامل يعػػيش فػػتع كػػوين عظػػيم، مػػؤث  يف الػػذىنيات مػػن 
لنظ يػػػات، كاظتصػػػنوعات اظتاديػػػة مػػػن السػػػلع كاظتلبوسػػػات كحػػػأ اظتػػػأكوالت، األسػػػاطًن كالعقائػػػد كاظتثػػػل كا

كالػػػدليل علػػػى ذلػػػك حػػػاالت االنفصػػػاـ الثقػػػايف كاالستسػػػالـ لػػػدعوة التغ يػػػب الػػػيت تتعػػػ ض عتػػػا األسػػػ  
كاجملتمعات الع بية اظتسلمة، من خالؿ بع  الثقافات الغ بية كثقافة األكل السػ يع  يف الشػارع أالبيػزا، 

اكدكنالد، اعتمبورغ   اليت أخ جت األس ة من جو الرتاب  كالتالحم الذم اعتادت  كنشأت اظت الكوال،
عليو، كذلك أنواع من اللباس الغ يب الذم يعكس ثقافة الغ ب كبع  السلوكيات األخ ل كتسػ لتات 

 الشع  كلها تثبت ؾتاح العوظتة الثقافية يف عملية تغ يب اجملتمع الع يب اظتسلم.
: لقد ؾتع الغػ ب يف تػ كيج أفكػاره مػن خػالؿ رسػم الصػورة الذىنيػة اضتسػنة لثقافتػو ثقافياالستالب ال

الغ بية، على أ ا الثقافة العاظتية، فآمن الكثًن من اظتسلمٌن بأف العلـو الغ بية ىي العلػـو العاظتيػة كنتكػن 
 اختصار األسباب اليت أدت إىل القوؿ بعاظتية الثقافة يف: 

  ىا يف نفسية اظتغلوب.التغلب كالغلبة كأث -1
 الرتكيج اإلعالمي الواسع كاظتتنوع يف اظتواد كالوسائل. -2
 اعتج ة اظتف طة إىل دكؿ الغ ب. -3
 إنشاء اصتامعات الغ بية كالكنائس يف الدكؿ اإلسالمية. -4
  1أالتقليد األعمى لدكؿ الغ ب. -5

ك سػعت العوظتػة بكػل يبدك أف ىناؾ حقد دفٌن بٌن دكؿ الغ ب كالعػامل اإلسػالمي لػذلعولمة الدين: 
أشػػكاعتا خاصػػة الثقافيػػة إىل تغ يػػب الفػػػػػػػػػػػػ د العػػ يب اظتسػػلم كجتهيلػػو أيػػن كػػػػػػػػػاف الػػدين احػػد اظتمسوسػػات 
هبػػذه السياسػػة، فهنػػاؾ ػتػػػاكالت ال ختفػػى علػػى احػػػد قػػاـ أك يقػػـو هبػػا الغػػػ ب، يف سػػبيل تنصػػًن العػػػامل 

                                                           
   .77-72ص ص أ، م جع سابق، مماشي بن صاحب بن علي العم   1
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بالشهوات كالشبهات الػيت تعػ ض علػى اظتسػلمٌن اإلسالمي من خالؿ نش  عقيدهتم، كسياسة اإلغواء 
ک  ک  ک  ک   چ تعػاىل  -إلرعافهم كالوصوؿ إىل تنصيلهم من الدين، كيف ىذا يقوؿ اظتوىل

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

 من سورة البق ة . 109اآلية   چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ھۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ڻڻ
آلية الك نتػة أف  اليهػود كالنصػارل يعلمػوف أف الػدين عنػد اهلل اإلسػالـ كىػو ديػن اضتػق يتبٌن من ا

كلكػنهم يتػػربؤكف مػن ذلػػك كيعملػػوف علػى تغييػػب اضتقػػائق كتزييفهػا طتػػداع شػػعوهبم كعلػى ىػػذه األفكػػار 
 . 1أكاظتعاين قامت كل من اضت كات الليربالية كالعلمانية كاألم كة  رد اإلسالـ كاظتسلمٌن

ـــد ـــة: تهدي مػػػن خػػػالؿ إعطػػػاء قيمػػػة كأقتيػػػة للغػػػة الف نسػػػية كاالؾتليزيػػػة  يف غتػػػاؿ التػػػدريس  اللغـــة العربي
، فاظتتأمػل  2أكالتعامالت التجارية حأ داخػل الدكلػة الواحػدة كمػن خػالؿ التواصػل عػن ط يػق االنرتنػت

كة مػن العناصػ  علػى شػب %90يف العامل كتد أكث  من ستة آالؼ لغة كتشًن بع  اإلحصػائيات أف 
مػػػػن األفػػػػالـ  %70مػػػػن االتصػػػػاالت تػػػػتم باللغػػػػة االؾتليزيػػػػة كأكثػػػػ  مػػػػن %85، كباإلؾتليزيػػػػةاالنرتنػػػػت 

مػن بػ امج اإلذاعػات يف العػامل باللغػة االؾتليزيػة كمػن  %65، ككػذلك باإلؾتليزيػةالتلفزيونية كالسينمائية 
العػ يب، فعلػى سػبيل اظتثػاؿ ال صور تأث  العوظتة على اللغة الع بية الولع باأللفػاظ األجنبيػة كجفػاء اللفػو 

اليت تعين اعتاتف مع كجود ألفاظ بديلة ع بية كاصتواؿ كاعتاتف   mobileاضتص  يكث  استعماؿ لفو
كالنقاؿ كاحملموؿ اطتلوم ...اخل، كذلك ما يق أ على الفتػات احملػالت التجاريػة مػن أشتػاء، شػيوع أشتػاء 

 . 3أثلة دالة على التهديد العوظتي للغة الدكؿ اظتسلمة ظتأكوالت ككجبات باللغة االؾتليزية كل ىذه األم
 اليت جسدهتا شبكة االنرتنت كالقنوات الفضائية اليت ت كج للثقافات الغ بية كتدعو الثورة اإلعالمية: 

إىل أفتاط جديدة للحيػاة مػن خػالؿ زرع قػيم كأفكػار غ بيػة بعيػدة كػل البعػد عػن القػيم السػامية، كاظتثػل 
 . 4أالعليا
 
 

                                                           
 .79ص، ماشي بن صاحب بن علي العم م، م جع سابق  1
 .32ص، اظت جع نفسو، صفية نزارم 2
 .444ص، م جع سابق، عماد عبد اهلل الش يفٌن 3
 .33ص، م جع سابق، صفية نزارم 4
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 لمة األسرة وإخضاع النظم التربوية: عو 
األس ة ىي اصتماعة الصغًنة ذات األدكار االجتماعية اظت كزية، كىي حصن اجملتمع كقت اؿتػػ اؼ لكنها 
اسػػتهدفت مػػن طػػ ؼ العوظتػػة الثقافيػػة الػػيت سػػعت إىل تفكيكهػػا، مػػن خػػالؿ حتػػوالت اجتماعيػػة كثقافيػػة 

مؤسسػػػػػات أخػػػػػ ل موازيػػػػػة كمصػػػػػادر إلنتػػػػػاج القػػػػػيم عاصػػػػػفة بقيمهػػػػػا كأخالقهػػػػػا النبيلػػػػػة، كذلػػػػػك  لػػػػػق 
كاألخالؽ، فقػد نالحػو أشػكاؿ عوظتػة ىػذه اصتماعػة الصػغًنة مػن خػالؿ انتشػار بعػ  اظتظػاى  اظتخلػة  

، كىػو شػكل  1أكاستباحة اصتنس خارج إطار الزكجية، كبع  أشكاؿ اضت ية الزكجية، كالبغاء اظتػ خص
كما لتي  هبا من عادات كتقاليػد، كيف ىػذا اجملػاؿ كػاف من أشكاؿ التغ يب يف غتاؿ اضتياة االجتماعية 

حملاكلة تغ يب اظتػ أة أكلويػة كأقتيػة ألف إفسػاد اظتػ أة إسػ اع بفسػاد اجملتمػع ثبيػد أ ػا عمػوده األسػاس كمػا 
كصػػفها أزتػػد شػػوقي يف شػػع ه، فنػػاد الغػػ ب  لػػع اضتجػػاب، مث نػػادكا بػػاالختالط، كاطتػػ كج للعمػػل حػػأ 

ع كتشرتل .كمل يتوقفوا عند ىذا اضتد بل عبثػوا  قوقهػا ككاجباهتػا الػيت اعزىػا أصبحت سلعة رخيصة تبا 
الق آف الك مي هبا، بعد ىػذا الطػ ح البسػي  آف لنػا أف نتصػور اآلثػار النفسػية كالرتبويػة السػيئة علػى ت بيػة 

 إذف ال سػػػػبيل لػػػػتملص األسػػػػ ة مػػػػن العوظتػػػػة الثقافيػػػػة، إال بػػػػالع  علػػػػى اإلسػػػػالـ كعقػػػػدة ، 2أاألجيػػػػاؿ
 كمنهاج.

أما على مستول النظم الرتبوية، فقد ف رت فتاذج كفلسػفات ت بويػة، كاخرتقػت اظتنظومػة الرتبويػة احملليػة 
كأحػػػدثت ىػػػوة بػػػٌن األصػػػالة كاظتعاصػػػ ة، كأسػػػهمت يف تغيػػػًن اجتاىػػػات األفػػػ اد حػػػأ توصػػػلت اىل تغيػػػًن 

 . 3ألعاظتيةمالمع اظتنظومات الرتبوية اإلسالمية لصا  منظومة العوظتة الثقافية ا
 اليت يُ اد عتا أف تسود ثقافة العامل، على أ ا القضايا اظتسلمة تزوير التاريخ والترويج لإلسرائيليات: 

 اليت ال تقبل الربىاف كالنقاش كىذا لوف من ألواف التهويد الثقايف، كمن اب ز ىذه اإلس ائيليات ما ذك ه 
  4أا ىتل ، اح ؽ فيها ستة ماليٌن يهودم.عن أسطورة احمل قة اليت قاـ هب القرضاويالدكتور 

 وسائل العولمة الثقافية  2-3
 مثلما كاف للعوظتة كسائل كمضامٌن للعوظتة الثقافية كذلك كتتمثل يف: 

 التقدـ التكنولوجي كالتقين: خاصة يف غتاؿ االتصاالت الذم أدل إىل ىيمنة كسيط ة ىوية غ بية  -
                                                           

 .445ص.، م جع سابق، عماد عبد اهلل الش يفٌن 1
 .40ص39ص، 2006، االسكندرية، مؤسسة شباب اصتامعة، دط، يف اجملتمع اإلسالميأث ىا ك  العوظتة، عصاـ نور س ية 2
  .445ص، م جع سابق، عماد عبد اهلل الش يفٌن 3
 .11ص، م جع سابق، أبو بك  رفيق 4
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 ئل غلبة .على شعوب العامل، ظتا دتتلكو من كسا
الفضػػائيات: مػػن خػػالؿ اسػػتخداـ األقمػػار الصػػناعية كالتلفزيػػوف أصػػبع ظتػػن نتلػػك زمػػاـ الفضػػائيات  -

 غلبة كسيط ة كتوجيو للهويات الثقافية اطتاصة باجملتمعات اظتستضعفة.
شػػػػبكة االنرتنػػػػت: كلعلهػػػػا أىػػػػم كسػػػػيلة لبسػػػػ  نفػػػػوذ العوظتػػػػة الثقافيػػػػة مبػػػػا حتملػػػػو مػػػػن صػػػػور كأفػػػػالـ  -

 ومات، كأفكار تطيع مبعامل اعتوية الثقافية اطتاصة بالشعوب كاألف اد.كفيديوىات كمعل
كسػػائل اإلعػػالـ اظتكتوبػػة كاظتسػػموعة: مبػػا اختصػػت بػػو مػػن تبليػػغ فكػػ م ثقػػايف موجػػو ؿتػػو التػػأثًن يف  -

 . 1أاعتوية الثقافية
 ظتنطقػة يف مػذك هتا لنيػل شػهادة اظتاجسػتًن أاألمػن الثقػايف صـفية نـزارييف نفػس السػياؽ تػذك  الباحثػة 

اظتغػ ب العػػ يب يف ظػػل تنػامي العوظتػػة   أف اإلعػػالـ بوسػائلو كسػػيلة اتصػػاؿ بػٌن األمػػم كالشػػعوب، كيػػزداد 
دكره أقتية يف العالقات الدكلية ال اىنة، لتطور تكنولوجيا االتصاؿ كاإلمكانيات اعتائلة اليت نتتلكها مػن 

إىل إث ىػا البػػالغ علػى األفػ اد خاصػة فئػػة  ككػاالت لألنبػاء كأقمػار صػناعية كككػػاالت إعػالف دكليػة إرػافة
أف سػتة شػ كات إعالميػة  مالـك األحمـدالشباب ظتػا تقػـو بػو مػن ناحيػة الػرتكيج لثقافػة العوظتػة، كيػذك  

 دكلية عمالقة حتتل كهتيمن على كسائل اإلعالـ كىي بالرتتيب: 
 غتموعػة تػػامي كرنػػ : أtime warnerيعػػات، كامػػتالؾ   اكػػرب شػػ كة عاظتيػػة إعالميػػة مػػن حيػػث اظتب

يف غتلػػػس األمػػػن لألمػػػم  16الػػػيت ك مػػػت مبنحهػػػا العضػػػوية رقػػػم  cnnالقنػػػوات الفضػػػائية الػػػيت أشػػػه ىا 
 ، لدكرىا الفعاؿ يف التأثًن على ال أم العاـ .بطرس بطرس غالياظتتحدة من ط ؼ السيد 

 غتموعػػة ب تلزمػػاف: أbertels man دتتلػػك   اكػػرب غتموعػػة إعالميػػة أركبيػػة مػػن ناحيػػة اظتبيعػػات ك
 غتلة . 100كأكث  من  دار نش ، 45العديد من القنوات الفضائية يف أظتانيا كف نسا كب يطانيا ك

 غتموعػػة فيػػاكم: أviacom    ػتطػػة  13كىػػي غتموعػػة أم يكيػػة ذات دخػػل سػػنوم عػػاؿ كدتتلػػك
 تلفزيونية منها: شوتامي، اليت تعتمد االؿتالؿ جزءا من ثقافتها األم يكية .

 غتموعة دزين: أdisny مليار دكالر كتعترب من أكرب اجملموعػات العاظتيػة اظتنتجػة  24  دخلها يفوؽ
 . abcلربامج األطفاؿ يف العامل كدتتلك غتموعة من القنوات التلفزيونية أقتها: 

                                                           
 .95ص، 2010، 4ددالع، جامعة الشلف، اإلنسانيةك  غتلة االكادنتية للدراسات االجتماعية، اث  العوظتة على اعتوية الثقافية، ػتمد زغو 1
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 غتموعة نيوز كور ب يتش: أnews corporation   شػبكة عاظتيػة قويػة يف غتػاؿ اإلعػالـ دتتلػك
كة فػػػػوكس لانتػػػػاج السػػػػينمائي كالبػػػػث التلفزيػػػػوين، كشػػػػبكيت سػػػػتار شػػػػب غتموعػػػػة مػػػػن الشػػػػبكات منهػػػػا:

  1أ.غتلة 25صحيفة،ك 132ػتطة تلفزيونية، ك 22كسكام إرافة إىل 
 :غتموعػػةt.c.t   كىػػي غتموعػػة دتتلػػك قمػػ ين صػػناعيٌن يعمػػالف علػػى البػػث التلفزيػػوين عػػرب الكابػػل

 اظتدفوع باالشرتاكات. 
 العوظتة الثقافية كلعلنا نض ب مثاؿ اضت ب على الع اؽ  القوة كالف ض كالضغ : أسلوب من أساليب -

 كتصدي  الربامج الرتبوية، كف ض تطبيقها.
 الػػتػػػػألػػػيػػػف كالػػػنػػشػػػ : الػػػذم عػػػادة ما يكوف موجو ؿتو فك  معٌن، متضع لفك  الباحث، كأىداؼ -
 . 2أالنشػػػ  كالتأليف 
تفػػي كراء مسػػاعي األمػػم اظتتحػػدة، لكنهػػا كسػػيلة فػػ ض ثقافػػة االتفاقيػػات الدكليػػة كاظتػػؤدت ات: الػػيت خت -

اجملتمع الغ يب، مبا تف زه من ق ارات غتحفة كإلزامية من منطلق اطتضوع لظاى ة العوظتة الثقافيػة ثبيػد أ ػا 
 ال تقيم كزنا للخصوصيات الثقافية اطتاصة باجملتمعات النامية، كمن أب ز ىذه اظتؤدت ات: 

 البابـا يوحنـا بـولس اب: اقػل مػا يوصػف بػو انػو جتمػع حاشػد للتنصػًنث إذ حضػ ه اليـو العاظتي للشػب
 ـ.2000كألقى فيو كلمة على مسمع أكث  من مليوف شاب عاـ  الثاني
  .اإلعالف العاظتي ضتقوؽ اإلنساف 
 .اظتؤدت  الدكيل للسكاف 
  .اظتؤدت  العاظتي ال ابع للم أة 
وؽ، كح كػة رأس اظتػاؿ العاظتيػة، كتقسػيم العػامل إىل الضغ  االقتصادم: القائم على فكػ ة كحػدة السػ -

غتتمعػػػػات منتجػػػػة تتزعمهػػػػا الػػػػو.ـ.أ كغتتمعػػػػات غػػػػًن منتجػػػػة أالػػػػدكؿ األخػػػػ ل ، كتوظيػػػػف اظتؤسسػػػػات 
 االقتصادية العاظتية كصندكؽ النقد الدكيل كالبنك العاظتي كمنظمة التجارة العاظتية.

 . 3أالش كات متعددة اصتنسيات  -
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الثقافيػػػة فإ ػػػا تظهػػػ  مػػػن خػػػالؿ كسػػػائلها كأدكاهتػػػا، لكنهػػػا يف اضتالػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ال  أمػػػا مضػػػامٌن العوظتػػػة
ختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ج عػػن الػػربامج الفك يػػة كالتصػػورات األدبيػػة كالفنػػوف اظتسػػ حية كاظتوسػػيقى كاظتسلسػػالت كاألفػػالـ 

كطػػ ؽ العػػيش الػػيت تشػػمل عػػادات األكػػل كتلػػك اآلراء كاإليػػديولوجيات كالقػػ ارات كاظتواقػػف السياسػػية، 
 كاظتلبس كغًنىا.

مػػن ىنػػػا يتبػػٌن أف العوظتػػػة الثقافيػػة حتمػػػل يف طياهتػػا مضػػػموف فكػػ م غػػػ يب  أم يكػػي علػػػى أسػػاس الغػػػزك 
 .)1(الثقايف الذم يسعى إىل نش  ثقافة كونية كإبادة كل الثقافات اليت ال تتماشى كالثقافة األم يكية

 عات العربيةالعولمة وتفسخ المجتم  2-4
اعتػاد دعػاة العوظتػة كمناصػػ يها علػى الػرتكيج عتػا كظتصػػطلحاهتا الغ بيػة األم يكيػة، الليرباليػة الفضفارػػة يف 
السػػػاحات الع بيػػػة، أمػػػا عػػػن قناعػػػة كختطػػػي  عتػػػدـ اطتصوصػػػيات الثقافيػػػة للمجتمعػػػات اظتسػػػلمة أك عػػػن 

قتومنػػا، كقضػػايانا، كلكػػن اضتقيقػػة ا ػػا تفسػػًن خػػاطئ يػػوقتهم بأ ػػا ال دتػػس تطلعاتنػػا اظتسػػتقبلية كال دتثػػل 
حتتل ساحاتنا الثقافية، كتضـ  فيها النًناف، عػن ط يػق االىتمػاـ مبػا ال متػص ثقافتنػا، كػتػاكالت تغ يػب 
اظتصطلحات كهتجًنىا، كاسػتبداعتا مبصػطلحات فصػلت علػى مقػاس كاقعنػا، أمػال مػنهم يف إبعادنػا عػن 

ا يف الػػػرتؼ كاظتلػػػذات، حػػػأ ال نكػػػاد نشػػػع  باسػػػرتاتيجياهتم قضػػػايانا كحتييػػػدنا كتغ يبنػػػا ثقافيػػػا، كغمسػػػن
السػػػاعية إىل تفسػػػخ كا يػػػار البنيػػػات االقتصػػػادية كاألخالقيػػػة، مسػػػتخدمة يف ذلػػػك دعاهتػػػا كػتاموىػػػا يف 

 كقت عال فيو دكر اإلعالـ كتطورت فيو التكنولوجيات اضتديثة.  
ود عػرب القنػوات الع بيػة اظتتكػاث ة كاظتمّولػة باإلعالـ األسنزيو الشوفي  ىذا اإلعالـ الذم يصفو الباحث

من جهات عوظتيػة كرػعت خػدماهتا يف حسػابات اآلخػ ين مثلمػا كرػعت أيػديها يف جيػوب أصػحاب 
م اكز اصتػذب الكػربل علػى حػد تعبػًنه، ىػذه القنػوات الػيت ال يهمهػا مػن التثقيػف سػول ثقافػة الػبطن، 

 ار الػػػ أم كالػػػ أم اآلخػػػ ، كاالنفتػػػاح كاالجتػػػاه كاصتػػػنس مبسػػػميات تستسػػػيغها األكسػػػاط اظتتلقيػػػة، علػػػى غػػػ
اظتعػػاكس، كثقافػػة اظتطػػبخ كالسػػ ي  كبعػػ  الػػربامج الالأخالقيػػة  مثػػل: سػػوب  سػػتار كسػػتار أكػػادنتي الػػيت 
تقدمها القنوات الع بية السوداء بتدعيم غ يب عتدـ األخالؽ كجدار اضتيػاء العػ يب اظتسػلم، ىػذه الػربامج 

 جج كاىية، ال تنتمي لاسػالـ يف شػيء، حػأ كصػلت إىل إدمػاج الفػ د اليت ت كج الختالط اصتنسٌن 
اظتسػػلم يف ىػػذه الثقافػػة كصػػه تو يف خصوصػػياهتا، فباتػػت كسػػائل اإلعػػالـ اصتماىًنيػػة فػػ د مػػن كػػل عائلػػة 
كررػػػػخت اجملتمعػػػػات الع بيػػػػة للحشػػػػد اعتائػػػػل مػػػػن اإلعػػػػالـ األسػػػػود، دكف أد  مقاكمػػػػة، اجتماعيػػػػة أك 
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بإعالمػػو األسػػود يف اسػػتهداؼ الفكػػ  القػػومي اجملػػّدد كػػيال يكػػوف بنيػػة اجتماعيػػة ثقافيػػة، كؾتػػع الغػػ ب 
كسياسػػية كىػػو العػػدك رقػػم كاحػػد بالنسػػبة للقطػػب العػػاظتي اظتتػػوحش، كمػػا ؾتػػع  يف تغيػػًن اجملتمػػع اظتسػػلم 
  كالتأثًن يف ثقافاتو، فكاف التشيؤ كاال يار أاعتبار اإلنساف شيء بكل ما لتملو مػن أحاسػيس، كا يػار
كافة األسواؽ إال سوؽ كاستبضاع اإلنساف ، كذلك بغيػاب القػيم الػيت خترتقهػا أجهػزة اإلعػالـ األسػود 
كثقافتػػو، غيػػاب األخػػالؽ القيميػػة، لتتفسػػخ اجملتمعػػات الع بيػػة كحتتضػػن الفجػػوات، بػػٌن األعلػػى كاألد  

لقػػػي، كتنتصػػػ  مػػػن فئػػػات اجملتمػػػع، كينتشػػػ  الفسػػػاد كتتضػػػاعف معػػػدالت اصت نتػػػة، كيػػػزداد االؿتػػػالؿ اطت
 .   1أيف نظ يتوفرانسيس فوكوياما األم كة الليربالية اليت عناىا 

 العولمة والتغير الثقافي -3
 موقف العولمة من التغير الثقافي 3-1

لنتصػور مػػع بعضػنا الػػبع   ىػذه اظتائػػدة اظتسػتدي ة الػػيت لتػي  هبػػا غتموعػة مػػن الكتػاب كاظتفكػػ ين 
 ظتة.الذين ناقشوا موروع الثقافة كالعو 

سػػيدة أكركبيػػة : معػػوف بػػػػػػ  "يــواس أيــومقػػاال يف غتلػػة "ىيخــت  جســيكا ســي أي غينــوكتبػػت السػػيدة 
، انتصػػػ ت فيػػػػو للنفػػػوذ اظتتفػػػاقم للتلفزيػػػوف كالثقافػػػة االؾتلػػػو أم يكيػػػػة  تبحػػػث يف تػػػأثًن الثقافػػػة األم يكيػػػة

العاظتي على بلػد كاحػد، بػدال  اظتتهمة بالغزك الثقايف قائلة: "...لذلك من اطتطأ إلقاء اللـو على للتطور
من ذلك فإف كافة البلداف تتأث  بالتغيًن الثقايف العاظتي ..." على غ ار تشػاـؤ السياسػيٌن كنقػاد الثقافػة 
مػػػػن تػػػػدفق األفػػػػالـ األم يكيػػػػة الػػػػيت أخػػػػذت حصػػػػة األسػػػػد مػػػػن رتهػػػػور اظتشػػػػاىدين حػػػػأ األكركبيػػػػٌن، 

ــــغجــــاك الكتنديػػػػدات كػػػػل مػػػػن كزيػػػػ  الثقافػػػػة الف نسػػػػي السػػػػابق  ـ باالسػػػػتعمار الثقػػػػايف 1998عػػػػاـ  ن
مستع رة أفكار بع  األساتذة  عال القمر الصناعي تدنت الثقافةاألم يكي، يف ندكة بعنواف: كلما 

اللػػذين كتبػػا مشػػورة مػػؤث ة  أربيــل دورفمــانكال كائػػي كالناقػػد  ،ارمــان مــاتالركالكتػػاب اصتػػامعيٌن أمثػػاؿ 
هػا ال ؤيػة اظتشػوىة للواقػع يف نظػ  ىوليػود كدعػوا إىل حت يػ  الػيت نػددا في  كيف نقرأ دونالـد داكبعنواف: 

 الشعوب ثقافيا.

                                                           
، دمشػػق، منشػػورات احتػػاد الكتػػاب العػػ ب، دط، كمػػن خػػ اب الػػ كح اىل العوظتػػة اإلعػػالـ األسػػود مػػن ىًنكشػػيما اىل بغػػدادك  الثقافػػة اعتدامػػة، نزيػػو الشػػويف 1

 .20ص19ص، 2004
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اليت استع رتها يف مقاعتػا، القائلػة  جون توملينسونمع أفكار عامل االجتماع  جسيكا سيكتتفق آراء 
بأف ظاى ة العوظتة قد ال تكػوف إال ببسػاطة سػول أفكػار حداثيػة، كمػا ىػي إال عمليػة تُفقػد مػن خالعتػا 

 . 1أافات احملليةالثق
كلكنهػػػا ليسػػػت توسػػػعا ثقافيػػػا، كمػػػا ىػػػي اال نتيجػػػة للتقػػػدـ التكنولػػػوجي كاالقتصػػػادم كليسػػػت   

ىيمنػػة كغػػػزك  مث تنظػػ  جسػػػيكا سػػي اىل العوظتػػػة اظتسػػتقبلية نظػػػ ة كظيفيػػة توكػػػل عتػػا مهمػػػة اضتلػػوؿ بػػػدؿ 
ـ مػػػن االسػػػتعماؿ 1980فقػػػد حػػػذر عػػػاـ  أرمـــان مـــاتالراالنتقػػػاد لالسػػػتعمار الثقػػػايف االم يكػػػي، أمػػػا 

العػػ ي  كغػػًن اظتالئػػم ظتفهػػـو االمربياليػػة الثقافيػػة كشػػدد علػػى أف اظتصػػطلع ال يعػػين رػػمنيا كجػػود مػػؤام ة 
خارجيػػة بػػل نتكػػن أف يتشػػكل فقػػ  مػػن غتموعػػة متوافقػػة مػػن القػػول الدكليػػة كاحملليػػة، فػػذا كانػػت فكػػ ة 

لقدر من عدـ اليقٌن فلمػاذا إذا تضػخيم السيط ة الثقافية للواليات اظتتحدة األم يكية مع رة ظتثل ىذا ا
 . 2أالشعور اظتناى  لألم يكيٌن يف كل مكاف من العامل

باأللعػاب االلكرتكنيػة كتأثًناهتػا يف زمػن يف مذك تػو اظتوسػومة  عادل سـلطانيكيستحض  الباحػث 
بػػػٌن الػػػ ف  رتلػػػة مػػػن اآلراء الع بيػػػة كاألكركبيػػػة الػػػيت ناقشػػػت مورػػػوع الثقافػػػة كالعوظتػػػة كتباينػػػت  العوظتػػػة

يؤكػػػد يف كتابػػػو سوسػػػيولوجيا  خليـــل احمـــد خليـــلكالقػػػػػػبوؿ، كبػػػٌن االنتصػػػار عتػػػا كاضتػػػ ب عليهػػػا، فػػػػػػػػػػػػػػػ 
اصتمهػور السياسػي الػديين يف الشػ ؽ األكسػ  اظتعاصػػ  أف ىنػاؾ غتتمعػات معوظتػة ربطػت العوظتػة باضت يػػة 

لػػػى اضت يػػػة الثقافيػػػة بيػػػد أف اجملتمعػػػات كاالنفتػػػاح االقتصػػػادم فاضت يػػػة االقتصػػػادية عنػػػده ىػػػي اظتسػػػئولة ع
، كيف ذات  أصػػػبحت انسػػػاقا مفتوحػػػة تقبػػػل كػػػل أنػػػواع االخػػػرتاؽ القػػػادر علػػػى تسػػػميم غتتمعػػػات اليػػػـو

ــــركالسػػػػياؽ يػػػػ ل الكاتػػػػب  ــــرار ليكل يف كتابػػػػو العوظتػػػػة الثقافيػػػػة اضتضػػػػارة علػػػػى احملػػػػك بػػػػاف العوظتػػػػة  جي
إال نتػػاج عتػػا، كحالػػة مػػن حاالهتػػا نظػػ ا  للعالقػػة  االقتصػػادية ىػػي أكؿ صػػور العوظتػػة كمػػا العوظتػػة الثقافيػػة

التبادليػػػة القائمػػػة بػػػٌن الثقافػػػة كاالقتصػػػاد  فػػػال نتكػػػن بػػػأم حػػػاؿ مػػػن األحػػػواؿ تصػػػور عمليػػػات ت ككتيػػػة 
 لواحدية السوؽ العاظتية إال بوجود قاعدة ثقافية اعالمية.

صػػػادية كسياسػػػية، مػػػن خػػػالؿ ىػػػذا الطػػػ ح نسػػػتنتج أف العوظتػػػة الثقافيػػػة نتػػػاج لعوظتػػػات أخػػػ ل اقت
 اتصالية كإيديولوجية كال نتكننا فصلها فصال تعسفيا.

                                                           
مكتػػػب بػػػ امج اإلعػػػالـ ، كزارة اطتارجيػػػة األم يكيػػػة، غتلػػػة يػػػواس ايػػػو، سػػػيدة أكركبيػػػة تبحػػػث يف تػػػأثًن الثقافػػػة األم يكيػػػة، جسػػػيكا سػػػي أم غينػػػو ىيخػػػت 1

 .32ص31ص، 2006، دكف عدد، اطتارجي
 .32ص، اظت جع السابق ،أم غينو ىيختجسيكا سي  2
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فػػًنل يف العوظتػػة الثقافيػػة ظػػاى ة اعتيمنػػة كالنفػػوذ  عبــد العزيــز بــن عثمــان التــويجريأمػػا الباحػػث 
 السياسي كاالقتصادم، الذم دتارسو الدكؿ العظمػػػػػػػػػػى على الدكؿ اظتستضعفة كفق تكنولوجيا االتصاؿ 

ومػػػػػات كبػػال غم مػػن أف ىػػذا اظتورػػوع اخػػذ حيػػزا مػػن اىتمامػػات الكاتػػب يف كتابػػو اظتوسػػـو كاظتعل
ـــرار ليكلـــركإال أنػػػو مل يبتعػػػد كثػػػًنا علػػػى طػػػ ح  ، 1أبػػػػػػػػػتأمالت يف قضػػػايا معاصػػػ ة يف ربطػػػو العوظتػػػة  جي

لثقػايف األم يكػي الثقافية بػالنفوذ السياسػي كاالقتصػادم، ؽتػا يعكػس اعتيمنػة الليرباليػة ؽتثلػة يف النمػوذج ا
 كأفكاره كتوجهاتو على العامل بأس ه.

كيتضػػع ذلػػك يف الفقػػ ة التاليػػة: "..إف العوظتػػة االقتصػػادية: ىػػي توسػػع السػػوؽ العاظتيػػة، ....دتثػػل 
العوظتػػػة الثقافيػػػة بشػػػكل مػػػا اضتالػػػة النهائيػػػة للعوظتػػػة االقتصػػػادية، أ ػػػا البعػػػد السياسػػػي، الثقػػػايف، الػػػديين 

  2أه التط ؽ إليها غالب األحياف من زاكية االقتصاد كاصتغ افية كالسياسة ...."كاأليديولوجي لظاى ة 
  يف كتابػو اظتعنػوف بػػػػػػػػ: محمـد عابـد الجـابريأالجـابري يػربز الطػ ح  التـويجريأماـ ىذا الط ح 

اؽ، قضػػايا يف الفكػػ  العػػ يب اظتعاصػػ ، الػػذم يصػػور فيػػو العوظتػػة الثقافيػػة علػػى أ ػػا تكػػ يس لثقافػػة االخػػرت 
ذات الصػػبغة األيديولوجيػػة اطتادعػػة الػػيت ختتفػػي كراء قنػػاع الثقافػػة، اظتسػػتخدمة مػػن طػػ ؼ م اكػػز القػػوة 
كاعتيمنة طت ؽ اطتصوصيات الثقافية، كما االمربيالية الثقافية أال استهداؼ كخػ ؽ تسػعى العوظتػة الثقافيػة 

اب العػامل، كال يسػتثين اصتػاب م لبسطو ليكوف فتوذج كفت  ثقايف أم يكػي رأشتػايل ػتتػذل بػو يف كامػل تػ  
الثقافػػة كمفهػػـو مػػن اظتكػػ  األيػػديولوجي اظتخػػادع الػػذم يكػػ س تزييػػف الػػوعي بػػالواقع كالػػوعي بػػاظتمكن 

 لكل من يتلقى رسائل العوظتة الثقافية.
فػػًنل أف العوظتػػة الثقافيػػة احػػد أسػػاليب التغ يػػب الػػيت دتػػارس رػػد دكؿ  لقــاء مكــي الغــزاويأمػػا 

صياهتا الثقافية، كيوصفها كذلك بأ ا ػتاكالت جادة لتػذكيب ثقافػة اصتنػوب يف اصتنوب مستهدفة شخ
 ثقافة الشماؿ اظتهيمن.

كيف األخػػًن نقػػف عنػػد اظتنظػػور اصتػػاب م الػػذم يعتربىػػا تكػػ يس للتبعيػػة، مهمػػا تعػػددت مسػػمياهتا 
 .  3أكالوعي أعوظتة االنفتاح، التعدد، التكيف  تبقى مبطنة بالتزييف األيديولوجي، اظتضلل للواقع

 
                                                           

 .133ص132ص، م جع سابق، عادؿ سلطاين 1
، 2004، طػػ ابلس، التنميػػة الثقافيػػةك  التوزيػػعك  النشػػ ك  دار أكيػػا للطباعػػة، 1ط، ت :جػػورج كتػػورة، العوظتػػة الثقافيػػة اضتضػػارات علػػى احملػػك، جػػ ار ليكلػػ ؾ 2
 .24ص23ص

 .135ص134ص، م جع سابق، عادؿ سلطاين 3



 العولمة و العولمة الثقافية                                             الفصل الخامس
 

102 
 

 اإلعالم والثقافة 3-2
ال متطْػػئ احػػد منػػا  إذا قػػاؿ أننػػا عشػػنا كمازلنػػا نعػػيش عصػػ   حتػػوؿ مل يسػػلم منػػو أم شػػيء، كػػل 
شػػيء يتحػػوؿ مسػػتول البنػػاء أك علػػى مسػػتول الوظيفػػة حػػأ كسػػائل االتصػػاؿ اصتمػػاىًنم مل تسػػلم مػػن 

كنشػػ ت الثقافػػة كاإلبػػداع اإلنسػػاين ىػػذا التغػػًن، حيػػث أصػػبع كسػػائل ثقافيػػة، فتحػػت العػػامل علػػى بعضػػو 
كق بػػت اظتسػػافات كألغػػت الػػزمن . كظتػػا كانػػت الثقافػػة احػػد األدكات االتصػػالية البشػػ ية األساسػػية، فقػػد 
اىتمػػت هبػػػا كسػػػائل اإلعػػػالـ اصتماىًنيػػة خاصػػػة التلفزيػػػوف، كظهػػػ  اإلعػػالـ الثقػػػايف الػػػذم يقػػػدـ رسػػػائل 

الـ مػػػن الزاكيػػػة الثقافيػػػة أك الثقافػػػة مػػػن الوجهػػػة ثقافيػػػة أذات مضػػػموف ثقػػػايف ، فػػػإذا حتػػػدثنا عػػػن اإلعػػػ
اإلعالميػػةث فػػاف ذلػػك ال متػػل بػػاظتعىن شػػيء، ىػػذا يعػػين أف اإلعػػالـ الثقػػايف يسػػعى مػػن خػػالؿ ب اغتػػو إىل 
ت بيػػة أك إعػػادة ت بيػػة األفػػ اد مػػن خػػالؿ نشػػ  القػػيم اصتماليػػة كالذكقيػػة كاضتيػػة كالوجدانيػػة إىل جانػػب دكره 

 لف عن الثقافة اإلعالمية، فقد نصفهما بأ ما كجهاف لعملة كاحدة. االجتماعي، كبذلك ال متت
كظتػا كانػت الثقافػة أعمػق مظػاى  النشػاط البشػ م  اظتعػربة عػن االتصػاؿ كظتػا عتػا مػن  داللػة ماديػػة 
معمػػ ة علػػى مػػ  الػػزمن، باعتبارىػػا اظتظهػػ  العقلػػي للحضػػارة الػػيت تػػرتجم الثقافػػة إىل إشػػكاؿ مػػن الفنػػوف  

ت على حد كصػف الػدكتور عبػد اظتػنعم الصػاكم، كػاف اىتمػاـ هبػا أكثػ  دراسػة كنقػال كالتصوي  كالنح
 . 1أخاصة يف كقتنا اضتايل الذم يوصف  ضارة ال اديو كالتلفزيونات كاألقمار الصناعية

عصػػ  الكسػػل كت اجػػػع معػػدؿ اظتق كئيػػة .فوقعػػػت البشػػ ية يف التشػػابو الػػػذم أحدثػػو اشػػػرتاكهم يف 
 احدة.مادة إعالمية كثقافية ك 

البديهية اليت تف ض نفسػها كتػدفعنا للتسػليم هبػا دكف ب ىػاف ىػي قضػية ارتبػاط الثقافػة بػاإلعالـ، 
فمن اظتؤكد  أ مػا ليسػا مورػوعٌن منفصػلٌن، بػل قتػا مكمػالف لبعضػهما الػبع ، ككالقتػا نتثػل ظػاى ة 

أك إىل جيػػل دكف  اجتماعيػػة متطػػورة عػػرب العصػػور، فػػال نتكػػن أف نتصػػور بنػػاء ثقافػػة أك نقلهػػا إىل مكػػاف
 عملية اتصالية  ككسائل إعالمية، كذلك ال مكن أف نتخيل ؽتارسة إعالمية دكف قاعدة ثقافية متينة.        

إف اضتياة العص ية كما يصاحبها من فت  كإيقاع س يع حتم أف تكوف كسائل االتصاؿ كاإلعػالـ  
بػػػػل كحتولػػػػت اليػػػػـو إىل كسػػػػائل رتاىًنيػػػػة التقليديػػػػة كاضتديثػػػػة خاصػػػػة اظتسػػػػموعة كاظت ئيػػػػة أدكات ثقافيػػػػة، 
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للحصػوؿ علػى الثقافػة كلاطػػالع علػى رتيػع أشػػكاؿ اإلبػداع الثقػايف، خصوصػػان مػن اصتمهػور العػػادم، 
 .                             1أفهي توف  الغذاء ال كحي كدتد باطتربة الثقافية للماليٌن كيف كل مكاف ككل زماف

عػػػيش يف أتػػػوف ثػػػورة اتصػػػالية، كعصػػػ  سػػػطوة، كنفػػػوذ، كاضتػػػق أف كمػػػا أسػػػلفنا الػػػذك  أف العػػػامل ي
اظتكانػػػػة الػػػػيت احتلهػػػػا اإلعػػػػالـ جتعلػػػػو قػػػػادرا علػػػػى التغيػػػػًن االكتػػػػايب الػػػػذم يتماشػػػػى كمصػػػػلحة اإلنسػػػػاف 
كاجملتمعػػات إذا أحسػػن اسػػتخدامو كالعكػػس صػػحيع أم أف اإلعػػالـ سػػالح ذك حػػدين فكمػػا تصػػورنا 

ًنات السلبية الػيت يف زىػا إذا كظفػت قػول اعتيمنػة السػتقطاب القػيم تأثًنه االكتايب نتكن أف نتصور التأث
 كاألفكار كاالجتاىات، من أجل ىدمها كتغيًنىا بأخ ل ىابطة .

مػػن ىنػػا نتكػػن كصػػف عالقػػة الثقافػػة بػػاإلعالـ بأ ػػا عالقػػة اصتػػزء بالكػػل، كعالقػػة تػػ اب  كتكامػػل 
فػػػػة اإلنسػػػػاف، يف عصػػػػ  ىيمنػػػػة الصػػػػورة كظيفػػػػػي، إذ حتتػػػػل كسػػػػائل اإلعػػػػالـ مكانػػػػة م موقػػػػة يف بنػػػػاء ثقا

 . 2أكالالتوطٌن، كأصبحت تشكل كذلك هتديدا للخصوصيات الثقافية اجملتمعية 
 عالقة وسائل االتصال الجماىيري بالتغير الثقافي  3-3

من البػديهي أف الثقافػة ال تتطػور كال تتقػدـ كال تنتشػ  إال إذا صػاحبها اسػتخداـ صػحيع علمػي 
ـ كاالتصػػاؿ اصتماىًنيػػة اظتختلفػػة يف التثقيػػف، كنقػػل كانتشػػار الثقافػػة فوسػػائل كمػػدركس لوسػػائل اإلعػػال

اإلعالـ اصتماىًنم يوكل عتا دكر اإلعداد الثقايف جنبا إىل جنػب مػع مؤسسػات اجتماعيػة أخػ ل، كإف  
كػاف ىػػذا الػػدكر موجهػا طتدمػػة ثقافػػة معينػة  يتجلػػى عمليػػات التنشػئة االجتماعيػػة،  كالتثقيػػف، كغػػ س 

لوكيات كالقػػيم كاضتػػث علػػى التضػػامن االجتمػػاعي، كالعدالػػة كالعمػػل، إرػػافة إىل أ ػػا احػػػد بعػػ  السػػ
كسائل نقل الرتاث اظتعنػوم بػٌن األجيػاؿ، ىػذه األدكار الػيت خولػت عتػا أف تكػوف احػد أدكات التكػوين 

ه فحػػأ الثقػػايف كاظتعػػ يف للفػػ د كاصتماعػػة،  بغػػ  النظػػ  عػػن نػػوع الػػربامج الػػيت تقػػدمها ثقافيػػا كػػاف أـ غػػًن 
الربامج غًن الثقافيػة ال نتكػن اسػتبعادىا يف عمليػة التكػوين الثقػايف طاظتػا أ ػا تقػدـ اظتعػارؼ اصتديػدة يف 

 شأ اجملاالت فهي بالض كرة تضيف إىل ال صيد اظتع يف كالثقايف للمتلقي.  
كمػػػن اظتعلػػػـو أف لكػػػل كسػػػيلة مػػػن كسػػػائل اإلعػػػالـ كاالتصػػػاؿ مهمػػػا اختلفػػػت منهجهػػػا كفك ىػػػا 

 اغتهػػػا كقيمهػػػا الػػػيت تسػػػعى جاىػػػدة لبثهػػػا كغ سػػػها يف النفػػػوس، فتسػػػاىم بػػػذلك يف إحػػػداث التػػػوازف كب
االجتمػػاعي حسػػب اظتنظػػور الػػوظيفي مػػن ناحيػػة، كتتنػػافس فيمػػا بينهػػا علػػى كسػػب ثقػػة اظتتلقػػي كتأييػػده 
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حسػػػػػب اظتنظػػػػػور اظتاركسػػػػػي، كلتحقيػػػػػق ذلػػػػػك تعمػػػػػل علػػػػػى اسػػػػػتقطاب كإقنػػػػػاع اصتمػػػػػاىًن بكػػػػػل الطػػػػػ ؽ 
 .كاألساليب

ما من شك أف كػل كسػيلة إعالميػة رتعػت مشػاركة أكػرب يف إشػ اؾ اضتػواس يف االسػتقباؿ تكػوف 
أكثػػػ  ؾتاحػػػان مػػػن مثيالهتػػػا،  فػػػالتلفزيوف مػػػثال يعػػػد أكثػػػ  تػػػأثًنان مػػػن اإلذاعػػػة ظتشػػػاركة حػػػواس أكثػػػ ، مػػػع 

 مالحظة أف اظتستول الثقايف للمستقبل يلعب دكران يف ت سيخ القناعات. 
امج التليفزيػػوف بشػػكل أكثػػ  عمقػػان كتػػأثًنان علػػى اظتتلقػػٌن خاصػػة حينمػػا تقػػدـ لػػذلك يظهػػ  دكر بػػ  

بػ امج جػادة كمنوعػة، تػ ب  اضتارػ  باظتارػي باظتسػتقبل، كتؤكػد علػى اعتويػة الثقافيػة للجماعػة، كت اثهػػا، 
كحضػػارهتا، فيتكػػوف لػػدل الفػػ د االعتػػزاز بوطنػػو، كغتتمعػػو، كيدفعػػو للعمػػل مػػن أجػػل مسػػتقبل أفضػػل، 

 .  1أػػػػػػػػػػػػػػػاظ على الرتاث كالقيم ليس معناه االنفالت كرف  اصتماعات كالثقافات األخ لفاضتفػػػ
كمػػا تُعػػىن كسػػائل اإلعػػالـ برتسػػيخ القػػيم اإلكتابيػػة ككػػل مػػا مػػن شػػأنو خدمػػة اجملتمػػع كحتقيػػق      

لتطػور الوسػائل  ب اغتو يف التنمية كالثقافة من خالؿ خط  آنية كمستقبلية، كيف نظ ة متأنيػة، كمالحظػة
اإلعالميػة كمنظومػات االتصػاؿ اضتديثػػة، ؾتػد أف ىػذا التقػػدـ التقػين قػد سػػاىم يف سػ عة ككثافػة كحجػػم 
التغطية اإلعالمية يف شأ غتاالت اظتع فة اإلنسانية، األم  الذم عزز اظتع فػة بالثقافػات األخػ ل، كنشػ  

 يات اصتديدة يف اإلرساؿ كاإلعالـ. الثقافة إىل مناطق ما كاف باإلمكاف الوصوؿ عتا لوال التقن
يبدك أف دكر اإلعالـ يف الثقافة مل يعد مقتص ان على غت د النقػل كالتوصػيل كالنشػ  اضتيػادم،  إفتػا 
بػػػدا إسػػػهامو كارػػػحان كجليػػػان يف حيػػػاة اصتماعػػػات، سياسػػػيان، كاقتصػػػاديان، كاجتماعيػػػان، كثقافيػػػان، كأصػػػبع 

كاالجتاىػات، كالعػادات السػلوكية، كاالسػتهالكية، مبػا لتقػق  يهدؼ فيما يهدؼ إليو إىل تغيًن األفكار،
خدمػػة األىػػداؼ لوارػػعي السياسػػػة اإلعالميػػة يف اجملتمعػػات، فعلػػى اإلعػػػالـ الثقػػايف يقػػع عػػبء كسػػػ  
اضتواجز كالف كقات بٌن فئات اجملتمع الواحد، كالتفاعل اإلكتايب مع ثقافات اجملتمعات األخػ ل إلرسػاء 

بػػوؿ اآلخػ ، كالتعػػاكف معػػو، كاظتشػػاركة اإلنسػانية، كاضتضػػارية، يف إطػػار اظتقبػػوؿ قواعػد كأصػػوؿ كمفػػاىيم ق
كاظت غػػػوب فيػػػو، كمبػػػا يػػػدفع إمكانيػػػات السػػػالـ كاألمػػػن االجتمػػػاعي داخػػػل اصتماعػػػة الواحػػػدة بػػػٌن فئاهتػػػا 
اظتتعددة، كداخل األمة الواحدة، كالدكلة الواحدة ككذلك بٌن الدكؿ، األم  الػذم يػنعكس إكتابيػان علػى 
السػػالـ، كاألمػػن، كالتعػػاكف الػػدكيل، كلتقػػق مسػػاقتات كمشػػاركات يف اضتضػػارة اإلنسػػانية اظتتطػػورة، كمبػػا 
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ينجػػػز مسػػػتول الئقػػػان مػػػن التقػػػدـ العلمػػػي، كلتقػػػق حيػػػاة ك نتػػػة مسػػػتق ة اقتصػػػاديان، كيػػػ اكم علػػػى اظتنجػػػز 
 .  1أاضتضارم طتًن اإلنسانية 

 العولمة و االتصال في الدول النامية -3-4
العوظتػػػػة بالظػػػػاى ة التكنواتصػػػػالية علػػػػى غػػػػ ار ارتباطهػػػػا بػػػػالظواى  االقتصػػػػادية كاالسػػػػتعمارية تػػػػ تب  

اعتيمنية، منذ التجارب كاحملاكالت األكىل لظهور اظتوجات الكه بائية كاعت تزية إىل ظهور الكه باء يشػهد 
كالالسػػلكية الػػيت   العػػامل تطػػورات عديػػدة كباسػػتم ار يف اظتكػػاف كالزمػػاف، بػػدأ بثػػورة االتصػػاالت السػػلكية

كانػػػػت مظاى ىػػػػا ال اديػػػػو كالتلفزيػػػػوف، إىل الفيػػػػديو كالفيػػػػديو تكػػػػس إىل التلفزيػػػػوف الكػػػػابلي كالتلفزيػػػػوف 
التفاعلي، إىل الفضائيات كاستخداـ األقمار الصناعية يف البث، كصوال إىل تعميم شبكة االنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نت 

و يعػػيش حالػػة الالتػوطٌن، ؽتػػثال يف ق يػػة صػغًنة علػػى حػػد الػيت أحػػدثت تغػػًنات كبػًنة علػػى العػػامل كجعلتػ
، لرتتػػػػب  العوظتػػػة بالظػػػػاى ة االتصػػػالية كاإلعالميػػػػة اضتديثػػػة الػػػػيت يطلػػػق عليهػػػػا ماكلوىــــانتعبػػػًن مارشػػػاؿ 

لقـاء مكـي ك محمود علم الـدينثورة اإلنفوميديا كيؤكد بع  الباحثٌن منهم: فرانك كليه الباحث 
اتصالية ىائلة ألغت كافػة اضتػواجز اصتغ افيػة، عػززت للعوظتػة االتصػالية أف أف العامل يشهد ثورة  العزاوي

تنش  من خالؿ كسائطها ثقافة العػامل االمربيػايل الغػ يب الػذم أصػبع يتحػدث عػن زكاؿ الدكلػة القوميػة 
 مؤيـد عبـد الجبـاركحتمية العوظتة كنم  حضارم غػًن قابػل للمقاكمػة، كيف ىػذا السػياؽ يػ ل الباحػث 

ة اإلعالميػػة ظػػاى ة اقتصػػادية إعالميػػةث أم ال نتكػػن فهػػم الثانيػػة مبعػػزؿ عػػن األكىل، إذ ال نتكػػن أف العوظتػ
يف مناقشػػتو للعالقػػة  الجــابري فهػػم السػػوؽ كقبولػػو كاحديتػػو إال بػػإعالـ قػػوم فاعػػل، علػػى عكػػس الطػػ ح

القتصػػادية حيػػث بػػٌن العوظتػػة كالظػػاى ة االتصػػالية اإلعالميػػة الػػذم مل يػػ ب  العوظتػػة اإلعالميػػة بالظػػاى ة ا
اكتفػػػػػى باصتانػػػػػب االتصػػػػػايل فالعوظتػػػػػة اإلعالميػػػػػة يف نظػػػػػ ه مػػػػػا ىػػػػػي إال إحكػػػػػاـ السػػػػػيط ة علػػػػػى عقػػػػػوؿ 

 . 2أاظتستهلكٌن من أجل تك يس ثقافة االختػػ اؽ اليت تكتسع اجملتمعات القومية
، ا لػذم من ىنا يتضع أف العوظتة اإلعالميػة يف فضػاء ال ػتػدكد، ىػذا مػا يبينػو كاقػع اإلعػالـ اليػـو

ال يعرتؼ باضتدكد كال بالدكلة ثبيد أف اضتكومات قد فقدت سيط هتا على الفضاء اصتوم، لذلك كػاف 
اإلعػػالـ مبثابػػة اظتؤشػػ  كالعامػػل الػػ ئيس يف إحػػػداث عمليػػات التغيػػًن يف األنسػػاؽ االجتماعيػػة  كفػػق مػػػا 

 تقوؿ بو نظ ية اإلعالـ التنموم.
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  قوية بالبيئة االقتصادية، كاالجتماعية، كالسياسية من ىنا يتبٌن أف لاعالـ عالقة كطيدة كركاب
كالثقافيػػة، كاضتػػديث عػػن اإلعػػالـ يف عصػػ  العوظتػػة يػػوحي بظػػاى ة اعتيمنػػة، فهػػو ال يشػػكل نظامػػا دكليػػا 
متوازنػػا ألف كػػل مدخالتػػو كم اكػػز تشػػغيلو كآليػػات الػػتحكم فيػػو آتيػػة مػػن دكؿ الشػػماؿ، كمف كرػػة علػػى 

دتارسػها اجملتمعػات اظتصػنعة كعلػى جيـدنز يالية اإلعالمية على حػد تعبػًن ، كىذه االمرب  1أالدكؿ النامية 
رأسها الواليػات اظتتحػدة األم يكيػة ظتػا تنتجػو مػن تنشػ ه كتوزعػو مػن مػواد إعالميػة، قػد جعلتنػا نتحػدث 
عػػػن قيػػػاـ امرباطوريػػػة إعالميػػػة ثقافيػػػة تبسػػػ  نفوذىػػػا علػػػى كامػػػل إرجػػػاء العػػػامل، ألف أكث يػػػة الشػػػ كات 

يف العػػامل ىػػي مؤسسػػات اقتصػػادية أم يكيػػة تسػػتحوذ علػػى غتػػاالت البػػث التلفزيػػوين كاألفػػالـ  اإلعالميػػة
السينمائيػػػة كالصحافة، كاالتصاالت الالسلكية كااللكرتكنية، على ال غم من أف اجملتمع األم يكػي ذاتػػػو 

 .        2أالناميػػػػػػةيعػػػػاين ىذا األخطبوط الثقايف اإلعالمػي إال أف أذرعتو تغلغلت أكث  يف الدكؿ 
مػػن خػػالؿ ىػػذا اإلعػػالـ اظتوجػػو الػػذم يػػ كج لػػنم  اضتيػػاة الغ بيػػة علػػى أ ػػا األفتػػوذج األمثػػل كىػػو 

 . 3أحياة اجملتمع ال أشتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايل عن ط يق كل الوسائل كاألساليب السيما الصور كالكلمات 
الناميػة أدركػت قيمػة اإلعػالـ كرػ كرة التفاعػل  أف معظػم الػدكؿ السـعيد بـومعيزةكيذك  الباحث 

مػػػع العوظتػػػة كالسػػػًن يف الط يػػػق الػػػذم سػػػلكتو الػػػدكؿ الغ بيػػػة اظتتقدمػػػة فتخلػػػت عػػػن سياسػػػاهتا كفلسػػػفاهتا 
التنمويػػة القدنتػػة الػػيت تعػػرتؼ  ػػػق الدكلػػة يف اعتيمنػػة علػػى كافػػة القطاعػػػات كتبنػػت بػػدائل مف كظػػة مػػػن 

لدكلػػة كتفػػتع البػػاب كاألسػػواؽ أمػػاـ االسػػتثمارات اطتارجيػػة، طػػ ؼ مؤسسػػات دكليػػة ت فػػع مػػن احتكػػار ا
كخصخصػػػػة اظتؤسسػػػػػات كتلػػػػٌن القيػػػػػود اظتف كرػػػػػة السػػػػيما علػػػػػى كسػػػػػائل اإلعػػػػالـ كاالتصػػػػػاؿ يف غتػػػػػاؿ 

 . 4أالتنمية
 وسائل االتصال الجماىيري و التغير الثقافي في الدول النامية -3-5

نساف منذ القدـ كازداد االىتماـ بو منذ ظهور لقد كاف التغًن الثقايف االجتماعي ػتور اىتماـ اإل
الدراسػػػات االجتماعيػػػة، كاالنث بولوجيػػػة، كاالتصػػػالية، بػػػل إف مػػػن علمػػػاء االجتمػػػاع مػػػن يعتػػػربه ػتػػػور، 
كموروع علم االجتماع، لكن التنظًن للتغًن االجتمػاعي الثقػايف يف الػدكؿ الناميػة يف غتػاؿ االتصػاؿ مل 

ت الق ف مث تطور يف الستينات م تبطا ارتباطا كثيقا بنظ يات التحػديث بكن مبك ا إفتا كاف يف ستسينيا
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اليت ركزت على النمػو االقتصػادم كجعلتػو أسػاس التنميػة مهمػة بػذلك اصتانػب الثقػايف يف ىػذه العمليػة 
أالتنميػػة  كي جػػع السػػبب يف ذلػػك إىل حداثػػة علػػم االتصػػاؿ كفػػ ع معػػ يف، مل يػػزؿ يبحػػث عػػن دعػػائم 

 ة العلـو األخ ل أعلم االجتماع، االقتصاد، السياسة كعلم النفس ، كىو ما أث  كأسس خت جو من دائ
سلبا على نظ ة ال كاد األكائل يف بع  االختصاصات يف حتديد العالقة بػٌن كسػائل اإلعػالـ كاالتصػاؿ 
مػػن جهػػة كالتغػػًن االجتمػػاعي الثقػػايف مػػن جهػػة ثانيػػة، إرػػافة إىل طػػابع األ ػػاث كالدراسػػات األكادنتيػػة 
كاظتؤسساتية يف تلك الفرتة الذم دتيز بالبحث يف سبل التنمية ككيفية حتقيقها يف البلداف النامية، حيث 
تػػوىل زمػػاـ أمورىػػا كالبحػػث فيهػػا علمػػاء االقتصػػاد الػػذين حػػددكا اشػػكاليتها كسػػط كا أىػػدافها كمل يتبقػػى 

ى الػدرب كتطويػع أ ػاثهم أماـ العلماء يف االختصاصات االجتماعية كاإلنسػانية األخػ ل إال السػًن علػ
طتدمة النمػو االقتصػادم، ىػذا كال نتكػن إقتػاؿ دكر بعػ  اظتنظمػات العاظتيػة كتأثًناهتػا كاليونسػكو الػيت 

 عمدت إىل توظيف علماء االتصاؿ ل سم السياسات االتصالية اليت ختدـ أىدافها.
لتنميػػػة كمل مػػػن ىنػػػا يتضػػػع أف نظ يػػػات التحػػػديث قػػػد اىتمػػػت باصتانػػػب االقتصػػػادم يف عمليػػػة ا

تعطػػي اصتانػػب الثقػػايف االىتمػػاـ الكػػاؼ، بػػل اعتػػربت مواقػػف كمعتقػػدات، كسػػلوكيات أفػػ اد كغتتمعػػات 
الػػدكؿ الناميػػة أحػػد معيقػػات عمليػػة التنميػػة كتنػػادم بضػػ كرة القضػػاء عليهػػا لتحقيػػق النمػػو االقتصػػادم، 

غػػ اض اإلحصػػػائية أمػػا كسػػائل اإلعػػػالـ فقػػد ُسػػجل غياهبػػػا، يف أدبيػػات التحػػديث، اللهػػػم يف بعػػ  األ
 . 1أاالقتصادية، أك إظهارىا كوسائل قوية لنقل اظتع فة جبميع أشكاعتا

يف أط كحتػػػػو للػػػػدكتوراه أف الوقػػػػوؼ علػػػػى نظ يػػػػات االتصػػػػاؿ كفلسػػػػفة  بــــومعيزةيضػػػيف الػػػػدكتور 
كسياسػػة الػػدكؿ الناميػػة يف غتػػاؿ توظيػػف كسػػائل االتصػػاؿ كاإلعػػالـ طتدمػػة التنميػػة، لتيلنػػا إىل التعػػ ض 

ص السػػػياؽ الفػػػ م، الػػػذم فتػػػا فيػػػو الػػػوعي بػػػدكر كسػػػائل االتصػػػاؿ كاإلعػػػالـ، ىػػػذه اطتصػػػائص طتصػػػائ
 اظتستمدة من نظ ية التحديث تارة، كمتعلقة باألكراع الداخلية للدكؿ النامية تارة أخ ل كاظتتمثلة يف: 

ات يف التنمية من منظور اقتصادم تعػين النمػو االقتصػادم الػذم تعػرب عنػو الزيػادة يف السػلع كاطتػدم -
إطػػػار السػػػوؽ اضتػػػ ة، الػػػيت تنػػػتج عػػػن التنػػػافس كاالسػػػتثمار كالتجػػػارة اضتػػػ ة، كانتقػػػاؿ ال أشتاليػػػة، كعمليػػػة 
التصػػنيع الػػيت سػػوؼ حتػػدث تغػػًنات علػػى مسػػتول األسػػ  كالػػدين كالثقافػػة، يف صػػا  التخصػػص كىػػي 

 أشياء ر كرية القتصاد السوؽ كالنمو.
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لبارزة كو ا أساس عملية التنمية، أما الزراعة فتكمن احتلت الصناعة يف نظ يات التحديث اظتكانة ا -
أقتيتها يف امتصػاص البطالػة، كاالكتفػاء مػن الغػذاء، كتُ جػع نظ يػة التحػديث ظػاى ة التخلػف الػيت يقبػع 
كراءىػػا العػػامل ال يفػػي  إىل الثقافػػة التقليديػػة، كعػػدـ اسػػتجابة الفػػالح لنػػداء النمػػو االقتصػػادم، كجهلػػػو 

يف رأيػيهم يكمػػن يف القضػػاء علػى ىػػذه الثقافػػة، كىػو مػػا سػػيحدث يف اظتسػػتقبل،  بفػ ص التغيػػًن، كاضتػػل
لكن التعجيل بو سوؼ يُوكػل مهمتػو لوسػائل االتصػاؿ كاإلعػالـ، ىػذه الفكػ ة الػيت كجػدت ت حيبػا مػن 
طػػ ؼ قػػادة البلػػداف الناميػػة، خاصػػة أكلئػػك الػػذين عايشػػوا التج بػػة الصػػحفية النضػػالية أثنػػاء االسػػتعمار 

  توعية اصتماىًن كتعبئتهم .كؾتاحها يف
إىل ىنػػػا كصػػػلنا إىل ت شػػػيع كسػػػائل اإلعػػػالـ كاالتصػػػاؿ لتكػػػوف أداة مػػػن أدكات خدمػػػة التنميػػػة، 
خاصػػػػػػػػػػػة كأف اليونسػػكو كرػػعت معػػايًن للنهػػوض بأنظمػػة االتصػػاؿ يف البلػػداف الناميػػة، حيػػث تفػػ ض  

أجهػػػزة  05نسػػمة، ك 100لكػػل  نسػػخ مػػن اصت ائػػػد اليوميػػة 10علػػى كػػل بلػػد نػػاـ تػػػوفًن علػػى األقػػل 
 استقباؿ، كمقعدين يف قاعة السينما كجهازم تلفزيوف، دتاشيا مع مؤىالت ىذه البلداف يف ىذا اجملاؿ.
كما دعت إىل إدماج خط  تطوي  كسائل االتصاؿ رمن اظتخططات التنموية، بعد الدراسات 

فتقػػػػػػ كف للتجهيػػػػػػزات مػػػػػػن سػػػػػػكاف العػػػػػػامل ي % 70اظتيدانيػػػػػػة كاإلحصػػػػػػائيات الػػػػػػيت كشػػػػػػفت علػػػػػػى أف 
 .  1أاإلعالميػػػػػػػػػة كىو ما اعتربتو إجحافا يف حقهم يف اإلعالـ 

كالػػػدكتورة  مختـــار التهـــاميعػػػن الػػػدكتور  عـــاطف عـــدلي العبـــديف ذات السػػػياؽ ينقػػػل الػػػدكتور 
يف كتاهبا "اإلعالـ يف الدكؿ النامية" آراءقتا يف دكر كسائل اإلعالـ كاالتصػاؿ يف الػدكؿ  جيهان رشتي

النامية إذ كتب ا أف تكوف كسيلة لنش  التغيًن كليست كسيلة لتدعيم القػيم كاالجتاىػات اظتوجػودة، كأف 
تكػػوف أداة لتعلػػيم شػػعوب الػػدكؿ الناميػػة ط قػػا جديػػدة للتفكػػًن كالسػػلوؾ، لػػذلك كػػاف لوصػػوؿ كسػػائل 

السػينما أثػ ه علػى دفػػع اإلعػالـ كاالتصػاؿ الػيت ال حتتػاج جهػدا يف القػ اءة كالكتابػػة كػال اديو كالتلفزيػوف ك 
عجلػػة التنميػػة كالتغيػػًن يف الػػدكؿ الناميػػة، كدخلػػت األفكػػار اصتديػػدة الق يػػة عػػن ط يػػق كسػػائل االتصػػاؿ 

يف كتابو "زكاؿ اجملتمع التقليػدم" ككانػت  دانيل ليرنركاإلعالـ السيما اصتماىًنية منها على حد تعبًن 
، ككسيلة نقػل اجملتمػع التقليػدم إىل e.rogers إيفريت روجرزفعال العامل األساسي للتنمية حسب 

اجملتمع اضتديث كتستطيع حتطيم قيود العزلة كاضتدكد كتزيد من الشػعور بعػدـ ال رػا مبسػتول اظتعيشػة ظتػا 
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 ethiel de إثيـل دي سـوال بـولتقدمو من معلومات عن مستول معيشة اآلخ ين حسػب مػا يػ اه 
sola pool   1أ  . 

ـ كاالتصػػػاؿ تظهػػػ  يف غتػػػاؿ التنميػػػة يف الػػػدكؿ الناميػػػة علػػػى رتيػػػع مث بػػػدأت أقتيػػػة كسػػػائل اإلعػػػال
األصعدة حأ حتكمت يف القيم كاالجتاىات كاألفكػار كغًنهتػا إىل الوجهػة الػيت ي يػدىا أصػحاب القػ ار 

 اظتعومل.  
 عولمة االتصال و التغير الثقافي       6-3 -  

اميػػة، علػػى مسػػتول رتيػػع القطاعػػات لقػػد كػػاف للعوظتػػة أث ىػػا علػػى سياسػػات كفلسػػفات الػػدكؿ الن
االجتماعية كالسياسية كاالقتصػادية كالثقافيػة كاإلعالميػة أتنظيمػا كتسػيًنا كدكرا ، مبػا يكيفهػا مػع الواقػع 
حأ أصبع لكل منها كزنو يف إحداث عملية التغًن الثقايف االجتماعي، كلعل قطاع اإلعالـ كاالتصػاؿ 

ث كتغيػػًن اجملتمعػػات الناميػػة  ثقافيػػا كاجتماعيػػا، حيػػث بػػات أث ىػػا لتتػػل ال يػػادة كاظت تبػػة األكىل يف إحػػدا
 على الفػػػػػػػ د كاجملتمع كارحا للعامة، كنتكن إرتاؿ مظاى  التغًن الثقايف االجتماعي اظتعومل يف: 

فنػػػاء مؤسسػػػات السػػػلطة التقليديػػػػة، الػػػيت رشتػػػت ىويػػػات الكثػػػػًن مػػػن النػػػاس كػػػاألحزاب كالنقابػػػػات  -
 درجة الشك يف القادة. كاالحتادات مع زيادة

إرعاؼ دكر أجهزة التنشئة االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كتكليف اصتماعات األكلية كشػوارع  -
 اظتدينة هبذا الدكر.

زيػػػػادة النزعػػػػة الف ديػػػػة كأفتػػػػاط اضتيػػػػاة االسػػػػتهالكية اظت تبطػػػػة بزيػػػػادة اظتػػػػداخيل كاظتسػػػػتويات التعليميػػػػة،  -
 كاإلشهار التجارم العدكاين.

 ع نسبة اضت اؾ بكل أنواعو كتعدد ظواى  انتحاؿ اعتويات.ارتفا  -
 إحداث تغيًن يف م تبة بع  اصتماعات كم تبة النساء يف اجملتمع. -

  2أاـتفاض يف اليقٌن األخالقي، كزيادة درجة الشك بٌن ما ىو مباح كما ىو ػتظور.
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 خالصة الفصل
كاألدكات اليت أتاحػت الف صػة أمػاـ  يف خالصة ىذا الفصل نتكن القوؿ أف العوظتة أحد الوسائل

الشعوب كاألمم للتعػارؼ كاالقػرتاب مػن بعضػها الػبع  كربطػت األنػا بػاآلخ  كفعلػت فعلتهػا يف إعػادة 
تشػػكيل اجملتمعػػات مػػن حيػػث بنائهػػا كأنظمتهػػا اظتاديػػة كالالماديػػة أيػػن كػػاف النسػػق الثقػػايف احػػد األكجػػو 

وف كالتطػور علػى الصػعيد احمللػي أك العػاظتي، اليت شهدت منعطفات كحتػوالت جديػدة مػن حيػث اظتضػم
لينػػتج يف األخػػًن مػػا نستطيػػػػع أف نطلػػق عليػػو اجملتمػػع اظتوحػػد أك الق يػػة العاظتيػػػػة الصػػغًنة حسػػب التنظػػًن 

 اظتاكلوىاين.
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 تمهيد
 االجتماعي البحث قيمة فأ االجتماعية، ذلك البحوث يف خاصة اظتنهجية أقتية اطتطوات حتتل

فػق،  اظتشػكلة تناكلػت الػيت كالدراسػات البحػوث علػى اإلطالعك  النظ م، الرتاث رتع يف فق  تتمثل ال
اطتطػوات اظتنهجيػة الػيت حتػدد  علػى اعتمادىػا يف تتمثػل االجتمػػػػػػػػػػاعية وثػػػػػػػػػػػػػللبح اضتقيقيػة القيمػة إفتػا

حلػػة يف البحػػوث كاكتسػػاب اظتعػػارؼ العلميػػة اظتسػػتندة علػػى مػػن ىنػػا تتضػػع مكانػػة ىػػذه اظت  ، ك مسػػارىا
الػذم  للبحػث اظتنهجػي اصتانػب تورػيع سػنحاكؿ الفصػل ىػذا كيف حقػائق، كالقائمػة علػى بػ اىٌن،

  مػن خػالؿ عػ ض ث مع التربي  استخدامها ككيفية اظتتبعة اظتنهجية كاإلج اءات الوسائل يتضمن ؼتتلف
ت ادك األ مث الدراسػة، أسػلوب حتديػد إىل باإلرػافة البحػث، يف اظتتبػع اظتػنهج ،كغتػاالت الدراسػة

 .هاحتليل يف اظتستخدمة اإلحصائية البيانات، كاألساليب يف رتع اظتستعملة
 مجاالت الدراسة  -1

 المجال المكاني للدراسة  1-1
 دتثل اجملاؿ اظتكاين يف اصتامعات ػتل الدراسة كىي :

 -سكيكدة - 1955أوت  20جامعة  -أ
،مث ارتقػػػى 1998سػػػنة  223-98ا جامعيػػػا أنشػػػئ مبوجػػػب اظت سػػػـو التنفيػػػدم رقػػػم بػػػدأت م كػػػز 

إىل جامعػػػة ليطلػػػق عليهػػػا  272-01مبوجػػػب اظت سػػػـو التنفيػػػدم رقػػػم  2001سػػػبتمرب  18ارتقػػػى يف 
ـ إحيػاء   2005أكت  20أـ  خالؿ زيارة رئيس اصتمهوريػة عتػا، يف  1955أكت  20اسم جامعة 

 .القسنطيين للذك ل األربعٌن للهجـو الشماؿ
 ،ليسػػػػانس طالػػػػب يف اظتسػػػػارات الثالثػػػػة: 20000يصػػػػل عػػػػدد الطلبػػػػة يف اصتامعػػػػة إىل حػػػػوايل 

 دكتوراه. ،ماسرت
 جامعة الشيخ العربي التبسي:  -ب

ـ عنػػػدما أنشػػػئت اظتعاىػػػد الوطنيػػػة للمنػػػاجم 1985أنشػػئت جامعػػػة الشػػػيخ العػػػ يب التبسػػػي سػػنة 
 07اظتػػؤرخ يف  92/ 297ظت سػػـو التنفيػػذم رقػػم مث حتولػػت مبوجػػب ا ،كعلػػـو األرض كاعتندسػػة اظتدنيػػة

 16الصػادر يف  6/272أـ  إىل م كز جامعي، كىذا مبقتضػى اظت سػـو التنفيػذم رقػم  1992جويلية 
أـ  الذم احدث جتديػدا كتطػورا ملحوظػا علػى مسػتول اعتيكػل اإلدارم، اظتكتبػات الػيت  2006أكت 

ارتقػػت إىل مسػػتول جامعػػة بتصػػ يع السػػيد  2008حتويهػػا اصتامعػػة، كالتػػأطًن كعػػدد الطلبػػة، كيف سػػنة 
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أـ  أثناء اضتفػل  االفتتػاحي ال شتػي للسػنة اصتامعيػة  2008أكتوب  12ال ئيس عبد العزيز بوتفليقة يـو 
- 09أـ من جامعة بلقايد بلقاسم بتلمساف، ليصدر بعدىا اظت سػـو التنفيػذم رقػم 2008-2009
ـ اظتتضػػػمن إنشػػػاء جامعػػػة  2009جػػانفي سػػػنة  04اظتوافػػػق لػػػػ  1430ػتػػػـ  عػػػاـ  78اظتػػؤرخ يف  08
 تبسة.
 :(1)بسكرةجامعة محمد خيضر  -ج

 ه إنشاء جامعة أػتمد خيض   بوالية بسك ة من خالؿ اظتعاىد الوطنية التالية:
 ـ . 1984/ 18/08اظتؤرخ يف 84-254اظتعهد الوطين لل مأاظت سـو رقم 

 ـ . 05/08/1984يف   اظتؤرخ84-253معهد اعتندسة اظتعمارية أاظت سـو رقم 
 ـ . 18/08/1986اظتؤرخ يف  86-169ـ أاظت سػػػػػػػػػػػػػػـو رقم  1986معهد الكه باء التقنية عاـ 

اظتػػؤرخ يف 92-295مبقتضػػى اظت سػػـو رقػػم  1992حيػػث حتولػػت ىػػذه اظتعاىػػد إىل م كػػز جػػامعي سػػنة 
ية كبيداغوجية تتكفل ىيئة بعد أف كانت معاىد كطنية تتمتع باستقاللية إدارية كمال 07/07/1992

 م كزية بالتنسيق فيما بينها.
 لتستحدث غتموعة من االختصاصات كىي:  1992مث تطور اظت كز اصتامعي بعد عاـ 

 العلـو الدقيقة أال ياريات، ك الفيزياء، كالكيمياء -
 اعتندسة اظتدنية -
 العلـو االقتصادية -
 االلكرتكنيك-
 اإلعالـ اآليل -
 األدب الع يب -
 علم االجتماع-
 االؾتليزية  -

                                                           
ساىم يف الدعم الع يب ، ـ تقلد عدة مناصب يف احزاب سياسيةاثناء الثورة1912سياسي من أصوؿ بسك ية كلد سنة ك  قائد ثورم: ػتمد خيض 1

أنظ  اظتوقع االلكرتكين  1967بالضب  سنة ك  تويف بعد االستقالؿ، ؼ السلطات الف نسيةاعتقاالت من ط  ك  توقيفاتك  للثورة تع ض لعدة توريطات
 كيكبيديا اظتوسوعة اضت ة .
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أـ  كحتوؿ اظت كػز اصتػامعي إىل جامعػة تضػم 07/07/1998اظتؤرخ يف 98-219مبوجب م سـو رقم 
 معػػػػػاىد ىي: 07
 معهد العلـو الدقيقة  -
 معهد اعتندسة اظتعمارية–
 معهد ال م-
 معهد العلـو اإلنسانية كاالجتماعية -
 ـ اآليلمعهد اإلعال -معهد الكه باء التقنية–
  1أمعهد العلـو االقتصادية. -

إىل  محمــد خيضــر أـ كمبوجػػب قػػانوف إصػػالح التعلػػيم العػػايل حتولػػت معاىػػد جامعػػة  1998كيف عػػاـ 
 كليات ىي:  04كليات مث أريفت كاحدة ليصبع اجملموع   03
 كلية العلـو كعلـو اعتندسة -
 كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيًن   –
 علـو اإلنسانية كاالجتماعية كلية اآلداب كال-
  2أقسما 29كلية اضتقوؽ كالعلـو السياسية  ترتبع ىذه الكليات على   –

 المجال البشري للدراسة -1-2
ينظػػ  للمجػػاؿ البشػػ م يف غتػػاؿ العلػػـو اإلنسػػانية علػػى انػػو غتموعػػة منتهيػػة أك غػػًن منتهيػػة مػػن العناصػػ  

غتموعػة مػن العناصػ  الػيت تشػرتؾ يف اطتصػائص الػيت  احملددة مسبقا اليت تكوف غتاال للمالحظة، أك ىو
كلعل البحوث اظتقبولة كالقابلة لاؾتاز ال تكػوف كػذلك  دتيزىا عن غًنىا كُت ل عليها البحث كالتقصي.

إال إذا حصػػ ت غتتمػػع البحػػث كحددتػػو حتديػػدا منطقيػػا كعلميػػا، ألف اجملتمػػع األصػػلي للدراسػػة يسػػهل 
  3أعملية اختيار العينة كنوعها.

نتثػػػػل اجملتمػػػػع األصػػػػلي الػػػػذم تطبػػػػق علػػػػى أفػػػػ اده األدكات الػػػػيت يسػػػػتخدمها الباحػػػػث يف رتػػػػع        
 البيانات بط يقة موروعية.، ك اظتعلومات

                                                           
 .363ص، م جع سابق، مالك شعباين 1
 .363ص، اظت جع نفسو2

 .حسب مذك ة الدكتور مالك شعباين 2005/2006ىذه االحصائيات تنتهي عند عاـ : مالحظة
 .368ص، بقم جع سا، مالك شعباين3
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كيف  ثنػػػا ىػػػذا  يتضػػػع اجملػػػاؿ البشػػػ م اك غتتمػػػع الدراسػػػة ػتصػػػور يف األسػػػاتذة اصتػػػامعيٌن الػػػذين 
الباحث يػ ل اسػتبعاد االسػتاذ اظتتعاقػد مػن الدراسػة ينتموف اىل اصتامعة اصتزائ ية، بصفة رشتية، ذلك اف 

 مربرا ذلك بعدـ كجود تع يف عتذا االخًن رمن القانوف االساسي لألستاذ اصتامعي
 المجال الزمني للدراسة  -2-3
يقصد بو اظتدة الزمنية اليت أج يت فيها الدراسة كىناؾ اختالؼ يف حتديدىا إذ لتػددىا الػبع   

أـ   2018أف يػل قد تفػ غ عتػا الباحػث منػذ شػه   اسة اظتيدانية فق ، كىذه األخًنةبالفرتة الزمنية للدر 
بزيارات استطالعية أكلية كمتك رة للجامعات اليت كقع اختيارىا يف العينػة ليكػوف إيػداع االسػتمارات يف 
النصػػػف األكؿ مػػػن شػػػه  اف يػػػل لػػػنفس السػػػنة  لتبقػػػى االسػػػتمارة  عنػػػد اجملتمػػػع اظتبحػػػوث فػػػرتت زمنيػػػة 

 فاكتة.مت
 مجتمع الدراسة وطريقة اختيار العينة   -2

كمادامػت مادمنا قد حػددنا اجملػاؿ البشػ م يف اسػاتذة اصتامعػات اظتػوظفٌن بصػورة رشتيػة ك دائمػة 
البحوث كالدراسات االجتماعية الػيت تعتمػد العمػل اظتيػداين اظتتضػمن اظتعطيػات الكميػة  ختػًن  الباحػث 

رس كافػػة أفػػ اد اجملتمػػع علػػى اخػػتالؼ أنػػواعهم، كخصائصػػهم، أك بػػٌن اعتمػػاد اظتسػػع الشػػامل الػػذم يػػد
اعتمػػاد أسػػلوب العينػػات، ىػػذه األسػػلوب الػػيت يسػػتخدمو الباحػػث عػػن ط يػػق إخضػػاع جػػزء مػػن غتتمػػع 

كؼتتػارا بط يقػة علميػة، مث يعمػم نتػائج  ،البحث للتج بة بش ط أف يكوف معربا عن اجملتمع الكلػي كنتثلػو
  1أالبحث على اجملتمع بأكملو.

علػى أ ػا: غتموعػة جزئيػة مػن غتتمػع الدراسػة، دتثلػو، ك محمد عبيدات وآخـرون كالعينة يع فها 
عتا نفػس خصائصػو يػتم اختيارىػا بط يقػة علميػة كإجػ اء الدراسػة عليهػا عكػس اجملتمػع الػذم يقصػد بػو  

  2أكامل أف اد أك إحداث، أك مشاىدات موروع البحث، أك الدراسة.
 الدراسػػػػػات الرتبويػػػػػة كاالجتماعيػػػػػة، كىػػػػػي غتموعػػػػػة مػػػػػن األفػػػػػ اد ذات كالعينػػػػػات أداة متبعػػػػػة يف 

خصػػػػائص مشػػػػرتكة ؼتتػػػػارة مػػػػن اجملتمػػػػع الكلػػػػي لتمثيلػػػػو كيتوقػػػػف صػػػػدؽ دتثيلهػػػػا علػػػػى ط يقػػػػة اختيارىػػػػا 
   3أكحجمها.

                                                           
 . 40، 1992، القاى ة، اظتكتبة األكادنتية، 1ط، ط يقة كتابتوك  البحث العلمي أسسو، ػتمد الصاكم ػتمد مبارؾ1
 .84ص، 1999، األردف، عماف، دار كائل للطباعة كالنش ، 2ط -التطبيقاتك  القواعد كاظت احل–منهجية البحث العلمي ، ػتمد عبيدات كآخ كف2
 . 40، م جع سابق، بارؾػتمد الصاكم ػتمد م3
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إرػػػافة إىل قصػػػ  جهػػػد  ،كيف دراسػػػتنا ىػػػذه كنظػػػ ا لصػػػعوبة الوصػػػوؿ اىل كػػػل اصتامعػػػات اصتزائ يػػػة 
أل الباحث اف متتار بط يقػة مقصػودة ثالثػة جامعػات كاطػار مكػاين للدراسػة الباحث  كريق الوقت ر 

 ىي :
 اصتامعة اليت ينتسب اليها الباحث يف م حلة الدكتوراه – بسكرة -جامعة محمد خيضر 
  كىي اصتامعة اليت ينتسب اليها الباحث كظيفيا  -سكيكدة– 1955أوت  20جامعة 
  كىػػي اصتامعػػة الػػيت تقػػع يف االطػػار اصتغػػ ايف ػتػػل  –واليــة تبســة –جامعــة الشــيخ العربــي التبســي

 اقامة الباحث 
يف البحػػػوث العلميػػػة، لتػػػتم علػػػى الباحػػػث اختيػػػار مف داهتػػػا  العينـــة القصـــديةكاعتمػػػاد أسػػػلوب 

  1أبشكل مقصود.

لػػذلك كانػػت العينػػة  متمثلػػة يف غتموعػػة مػػن اسػػاتذة قسػػمي علػػم االجتمػػاع ك علػػـو االعػػالـ ك 
مقصػػودة ينتمػػوف اىل ىػػذه اصتامعػػات سػػابقة الػػذك  علػػى اعتبػػار اف ىػػؤالء مػػن  االتصػػاؿ ؼتتػػارة بط يقػػة

 نفس اختصاص الباحث ك عتم دراية  اكث  من غًنىم يف اظتوروع.
 ك بعد الزيارات األكلية للجامعات ػتل الدراسة حتصلنا على اظتعلومات التالية:

 أستاذ 50جامعة بسك ة: أكث  من    –قسم علم االجتماع 
 أستاذ كأستاذة  15جامعة بسك ة: حوايل –عالـ كاالتصاؿ قسم اإل

 أستاذ كأستاذة  49جامعة سكيكدة: حوايل –قسم علم االجتماع 
 أستاذ كأستاذة  26جامعة سكيكدة: –قسم اإلعالـ كاالتصاؿ 
 أستاذ كأستاذة  35جامعة تبسة: أكث  من   –قسم علم االجتماع 

 أستاذ 12 يبا جامعة تبسة: تق–قسم اإلعالـ كاالتصاؿ 
 119أسػػػتاذ كأسػػػتاذة  اسػػػتطعنا اف نصػػػل اىل  187ليصػػػل عػػػدد األسػػػاتذة ػتػػػل الدراسػػػة إىل حػػػوايل: 

 استاذا من القسمٌن.
 
 
 

                                                           
 .96ص، 1999، عماف، دار كائل للنش ، 2ط، التطبيقات ك  اظت احلك  أالقواعد، منهجية البحث العلمي، آخ كفك  ػتمد عبيدات1
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 فرضيات الدراسة -3
يف إجابػات أفػػ اد العينػة حػػوؿ  % 0.05التوجػد فػ كؽ ذات داللػػة إحصػائية عنػػد مسػتول داللػػة  -1

أسػلوب التلفزيػوف يف إحػداث التغػًن الثقػايف علػى مسػتول  اعتبار النقل كتشػكيل االفكػار ك االجتاىػات
 االقتصادية، االجتماعية   تعزل ظتتغًن اصتنس.،القيم كالسلوكياتأالسياسية 

يف إجابػات أفػػ اد العينػة حػػوؿ  % 0.05التوجػد فػ كؽ ذات داللػػة إحصػائية عنػػد مسػتول داللػػة  -2
اظتسػموعة يف إحػداث التغػًن الثقػايف علػى اعتبار النقل كتشكيل االفكػار ك االجتاىػات أسػلوب االذاعػة 

 االقتصادية، االجتماعية   تعزل ظتتغًن اصتنس.،مستول القيم كالسلوكياتأالسياسية 
يف إجابات أف اد العينػة حػوؿ  % 0.05التوجد ف كؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة    -3

بػة يف إحػداث التغػًن الثقػايف علػى اعتبار النقل كتشكيل االفكػار ك االجتاىػات أسػلوب الصػحافة اظتكتو 
 االقتصادية، االجتماعية   تعزل ظتتغًن اصتنس.،مستول القيم كالسلوكياتأالسياسية 

يف إجابػات أفػ اد العينػة حػوؿ قػوة  0.05ال توجد ف كؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللػة  -4
ة كاالقتصػػادية كاالجتماعيػػة دكر التلفزيػػوف  يف إحػػداث التغػػًن علػػى مسػػتول القػػيم كالسػػلوكيات السياسػػي

 تعزل ظتتغًن اصتنس.
يف إجابػات أفػ اد العينػة حػوؿ قػوة  0.05ال توجد ف كؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللػة  -5

دكر االذاعػػػػة اظتسػػػػموعة  يف إحػػػػداث التغػػػػًن علػػػػى مسػػػػتول القػػػػيم كالسػػػػلوكيات السياسػػػػية كاالقتصػػػػادية 
 كاالجتماعية تعزل ظتتغًن اصتنس.

يف إجابات أف اد العينة حػوؿ قػوة  0.05كؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة ال توجد ف    -6
دكر الصػػػػحافة اظتكتوبػػػػة  يف إحػػػػداث التغػػػػًن علػػػػى مسػػػػتول القػػػػيم كالسػػػػلوكيات السياسػػػػية كاالقتصػػػػادية 

 كاالجتماعية تعزل ظتتغًن اصتنس.
رف  الف ريات الصف ية اليت  ىذه الف ريات اليت يقابلها ف ريات اكتابية بديلة نتكن قبوعتا يف حالت

 بدأت منها الدراسة كىي كالتايل: 
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يف إجابػات أفػ اد العينػة حػوؿ اعتبػار  0.05توجد ف كؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللػة  -1
النقػػل كتشػػكيل االفكػػار ك االجتاىػػات أسػػلوب التلفزيػػوف يف إحػػداث التغػػًن الثقػػايف علػػى مسػػتول القػػيم 

 تصادية، االجتماعية   تعزل ظتتغًن اصتنس.االق،كالسلوكياتأالسياسية 
يف إجابػات أفػ اد العينػة حػوؿ اعتبػار  0.05توجد ف كؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللػة  -2

النقل كتشكيل االفكار ك االجتاىات أسلوب االذاعة اظتسموعة يف إحداث التغًن الثقايف علػى مسػتول 
 تماعية   تعزل ظتتغًن اصتنس.االقتصادية، االج،القيم كالسلوكياتأالسياسية 

يف إجابػات أفػ اد العينػة حػوؿ اعتبػار  0.05توجد ف كؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللػة  -3
النقل كتشكيل االفكار ك االجتاىات أسلوب الصحافة اظتكتوبة يف إحداث التغًن الثقايف على مسػتول 

 ل ظتتغًن اصتنس.االقتصادية، االجتماعية   تعز ،القيم كالسلوكياتأالسياسية 
يف إجابػػات أفػػ اد العينػػة حػػوؿ قػػوة  0.05توجػػد فػػ كؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتول داللػػة  -4

دكر التلفزيػػوف  يف إحػػداث التغػػًن علػػى مسػػتول القػػيم كالسػػلوكيات السياسػػية كاالقتصػػادية كاالجتماعيػػة 
 تعزل ظتتغًن اصتنس.

 إجابػػات أفػػ اد العينػػة حػػوؿ قػػوة يف 0.05توجػػد فػػ كؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتول داللػػة  -5
دكر االذاعػػػػة اظتسػػػػموعة  يف إحػػػػداث التغػػػػًن علػػػػى مسػػػػتول القػػػػيم كالسػػػػلوكيات السياسػػػػية كاالقتصػػػػادية 

 كاالجتماعية تعزل ظتتغًن اصتنس.
يف إجابػػات أفػػ اد العينػػة حػػوؿ قػػوة  0.05توجػػد فػػ كؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتول داللػػة  -6

ث التغػػػػًن علػػػػى مسػػػػتول القػػػػيم كالسػػػػلوكيات السياسػػػػية كاالقتصػػػػادية دكر الصػػػػحافة اظتكتوبػػػػة  يف إحػػػػدا
 كاالجتماعية تعزل ظتتغًن اصتنس

 منهج الدراسة  -4
إف اظتنهج يف العلم يعين رتلػة القواعػد، كاإلرشػادات الػيت حتػدد مسػار الباحػث مػن نقطػة االنطالقػة إىل 

  1أتأكد من معارؼ سابقة.النهاية، كىو سبيل الباحث لتقصي اضتقائق اظتختلفة، كػتاكلة ال

                                                           
 . 26ص 25، ديواف اظتطبوعات اصتامعية، اصتزائ ، ص 2سالطنية بلقاسم، حساف اصتيالين، ػتار ات يف اظتنهج كالبحث العلمي، ط 1
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 فػإف لػذا ،ط يقهػا احملػدد للوصػوؿ إىل نتائجػػػػػػهاكاظتعلػـو أف  لكػل دراسػة اجتماعيػة منهجهػا، ك 
 كاعتدؼ البحث، بطبيعة موروع تتعلق ما بقدر الباحث إلرادة ختضع ال عملية الدراسة منهج اختيار
 كالتفسػًن التحليػل طػ ؽ مػن ط يقػة رهباعتبػا الوصػفي التحليلػي اظتػنهج كػاف فقػد لػذلك منػو، اظتتػوخى
   1أاجتماعية. مشكلة اجتماعية، أك لورعية ػتددة أغ اض إىل الوصوؿ أجل من منظم علمي بشكل

إذ يقـو على دراسة الظاى ة من خالؿ حتديد خصائصها، كأبعادىا، كتوصػيف العالقػات بينهػا، 
   2أهبدؼ توصيفها كصفا علميا.

علػػػى انػػػو غتموعػػػة مػػػن اطتطػػػوات كاظت احػػػل الػػػيت يتبعهػػػا  د قـــديعبـــد المجيـــكمػػػا يع فػػػو الػػػدكتور 
الباحػث يف معاصتػة مورػوع أك ظػاى ة معينػة كدراسػتها دراسػػة كميػة ككيفيػة كمػا ىػي موجػودة يف الواقػػع 

 .   3أكتبيٌن عالقاهتا مع الظواى  األخ ل
 دركسػةاظت الظػاى ة لتوصػيف اظتنػاىج ظتثػل ىػذه الدراسػات، كىػو ط يقػةكاظتػنهج الوصػفي أنسػب 

 للمعاصتػة كإخضػاعها كحتليلها كتصنيفها اظتشكلة، عن مقننة معلومات رتع ط يق كميا عن كتصوي ىا
   4أ.الدقيقة

 كقد ه جتسيد ىذا اظتنهج عرب اطتطوات التالية:
  عليها. بنيت اليت كالتساؤالت الدراسة إشكالية حتديد-
  .كؽتيزاتو خصائصو كحتديد البحث غتتمع رب  -
 اظتالحظػة ، اسػتمارة :مثػل البحثيػة األدكات مػن العديػد تسػخًن خػالؿ مػن البيانػات عجبمػ القيػاـ -

 االستبياف...اخل
  5أالداللة. ذات االستنتاجات كاستخ اج البيانات بتحليل القياـ

 كىو أكرب، بشكل اظتيدانية الدراسة معامل تتضع للدراسة كاظتتبع اظتالئم اظتنهج حتديد خالؿ كمن
 اظتيدانية. أدكاهتا كؼتتلف كأسلوهبا الدراسة غتاالت حتديد  كرةر إىل لتيلنا ما

                                                           
 . 129، ص1995و حوش، ػتمد ػتمود الذنيبات، مناىج البحث العلمي كط ؽ إعداد البحوث، ديواف اظتطبوعات اصتامعية، اصتزائ ، عمار ب 1
 . 31، ص 2003، دار رلتانة، اصتزائ ، 1خالد حامد، منهج البحث العلمي، ط 2
، دار اال ػػاث للرترتػػة كالنشػػ  كالتوزيػػع، اصتزائػػ ، 1، ط-ل كاألط كحػػاتال سػػائ-عبػد اجمليػػد قػػدم، اسػػس البحػػث العلمػػي يف العلػػـو االقتصػػادية كاإلداريػة 3

 .50، ص2009
 .150صالح الدين ش كخ، منهجية البحث العلمي، مطبعة الشهاب، باتنة، ص  4
معػػػػػة بسػػػػػػك ة، صػػػػػباح غػػػػػ يب، العائػػػػػد التنمػػػػػوم ظتؤسسػػػػػات التكػػػػػوين اظتهػػػػػين، رسػػػػػالة ماجسػػػػػتًن غػػػػػًن منشػػػػػورة، كليػػػػػة اآلداب كالعلػػػػػـو االجتماعيػػػػػة، جا 5

 . 104، 103، ص2003/2004
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 أداة جمع البيانات في الدراسة  -5
 األفػ اد كاضتصػوؿ علػى اظتعلومػات مػن ،البيانػات صتمػع تسػتخدـ الػيت الوسػائل مػن العديػد ىنػاؾ

دكات اظتسػتعملة البحوث كالدراسات اظتيدانيػة بػاختالؼ موارػيعها كاأل ػتل الدراسة  اظتيدانية، كختتلف
 مػن أكثػ  اسػتخداـ لػو نتكػن كاحػدة، تكػوف كافيػة كمػا أداة الباحػث يسػتخدـ فقػد  يف رتع البيانات،

إرافة إىل تعػدد مصػادر كذلك لبع  العيوب اليت تكوف يف كسيلة دكف أخ ل . أداة كرمبا ىذا أفضل،
 قصودة كاستمارة االستبياف:كيف دراستنا ىذه رأل الباحث أف يستعمل اظتالحظة اظتاظتعلومة ككث هتا 

 المالحظة المقصودة: 
كاحػػدة مػػن أقػػدـ كسػػائل رتػػع اظتعلومػػات الػػيت اسػػتخدمت مػػن طػػ ؼ يػػ ل الػػبع  أف اظتالحظػػة 

اإلنسػػاف يف  التعػػ ؼ علػػى الظػػواى  الطبيعيػػة مث انتقػػل اسػػتخدامها إىل العلػػـو االجتماعيػػة، كقػػد تعطػػي 
سائل أخ ل كمالحظػة إنتاجيػة العامػل أك سػلوؾ معلومات يستحيل اضتصوؿ عليها باستعماؿ ط ؽ كك 

  1أطفل عدكاين، كىي عملية م اقبة كمشاىدة لعناص  الظاى ة ػتل الدراسة.
 .معينة ظاى ة إىل كاالنتباه اضتواس توجيو كاظتالحظة تعين

الوصػػػػػػػوؿ إىل  هبػدؼ خصائصػها، أك صػفاهتا عػن الكشػف يف رغبػة الظػواى  مػن غتموعػة أك
 كىي البسيطة، اظتباش ة اظتالحظة البحث ىذا يف منها استخدـ أنواع عدة ديدة كىيحقائق معارؼ ج

 كحتػدث معػٌن، اجتمػاعي موقػف يف كاالسػتماع النظػ  مػن أكثػ  تتضػمن كال اضتيػة اظتواقػف علػى تعتمد
  2أ. العلم للضب  اظتالحو اظتوروع إخضاع دكف تلقائيا

التغػًنات الػيت طػ أت علػى اجملتمػػػػع سػول علػى  ل صػػػػػد اظتالحظػة اظتقصػودة  إجػ اء ىػذه ه كقػد
 اظتستول البنيوم اك الثقايف كتوظيفها إما يف اصتانب النظ م أك االستشهاد هبا يف اصتانب اظتيداين.  

 االستمارة: 
 علػػى للحصػػوؿ مالئمػػة أداة كيعتػػرب ىػػذا األخػػًن عػػادة مػػا يطلػػق عليهػػا مصػػطلع االسػػتبياف

 الختبػار الالزمػة البيانػات رتػع كأداة عتػا دكرىػا يف معػٌن، بواقػع م تبطػة كحقػائق كبيانػات معلومػات
  3أالبحوث االجتماعية خاصة. يف الف ريات

                                                           
 .  112ر ي مصطفى علياف، عثماف ػتمد علياف، م جع سابق، ص  1
 .148فاطمة عوض صاب ، مًنفت علي خفاجة، م جع سابق، ص 2
 . 295ص 258، ص2000، دار اظتسًنة، عماف، 1سامي ملحم، مناىج البحث يف الرتبية كعلم النفس، ط 3
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 لتػددىا بط يقػة عنهػا اإلجابػة اظتفحػوص مػن األسػئلة، يطلػب مػن غتموعػة تتضػمن أداة  كاالسػتمارة
  1أالبحث. أغ اض حسب الباحث

  :التالية للخطوات كقد صممت ىذه األداة كفقا
 : اطتاصة باظتبحوث كاليت تضمنت اظتتغًنات السوسيومهنية كاظتتمثلة يف:البيانات األولية -    

 البيئة االجتماعية، اطتربة اظتهنية.   ،اصتامعة اظتستخدمة ،اظتؤىل العلمي ،السن، التخصص العلمي ،اصتنس
إحػداث التغػًن الثقػايف علػى : كىي متعلقة بأسلوب كسائل االتصاؿ اصتماىًنيػة يف بيانات المحور األول -

أين حوت استمارة عملنا ىػذا ثالثػة جػداكؿ   ،مستول القيم كالسلوكيات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية
بنػد مقسػمة علػى القػيم كالسػلوكيات اظتػذكورة لتػاكؿ مػن خالعتػا الباحػث التأكػد مػن  19كل جدكؿ لتوم 

 صحة اك خطأ الف ريات اطتاصة باحملور .
: م تبطة بوجهة نظ  األستاذ اصتامعي ؿتػو دكر كسػائل االتصػاؿ يف إحػداث التغػًن لمحور الثانيبيانات ا -

بنػد تتػوزع علػى   17الثقايف على كافة اظتستويات اظتذكورة آنفا كقػد رأينػا أف ؾتمعهػا يف جػدكؿ م كػب لتػوم 
 أثناء اإلجابة. كافة الوسائل اإلعالمية ػتل الدراسة حأ نتجنب تك ار اصتداكؿ، كملل اظتبحوثٌن 

 دتت إج اءات التوزيع الدراسة، مبوروع اطتاصة اظتعلومات صتمع األساس األداة كظتا كانت االستمارة 
 أساتذة اصتامعات ػتل الدراسة  كفق التواريخ التالية: على

 ـ     2018ـ، إىل أكاخ  شه  مام من سنة  2018أف يل  02جامعة سكيكدة من تاريخ 
 مام من نفس السنة.  30ـ، إىل غاية  2018مام  07جامعة تبسة من يـو

 ـ . 2018مام  30مام إىل غاية يـو  12جامعة بسك ة  يف الفرتة اظتمتدة من تاريخ 
 spssطريقة إعداد أداة البحث للتحليل اإلحصائي وفق برنامج   5-1  

 spssإعداد االستمارة للتحليل اإلحصائي في برنامج 
مارة بعدما ه حتديد أبعاد اظتوروع كمكوناتو، كإدراؾ أقتيػة اظتعلومػات اظتطلوبػة لقد ه إعداد ىذه االست 

 كعالقتها باظتوروع، كالتع ؼ على غتتمع الدراسة. 
ىػػي مػػن النػػوع اظت كػػب مكشػػوؼ اعتػػدؼ، حيػػث ظهػػ  ذلػػك كارػػحا مػػن خػػالؿ طبيعػػة األسػػئلة الػػيت ك 

 كردت رمنو كعليو فإف:
 الذم يأخذ الدرجات:  صائيا،اظتعتمد إح ليكارت الثالثي*مقياس  

 درجة . 1درجات ، ػتايد أ 2درجات ،معارض أ 3موافق أ

                                                           
 .63 جع سابق، صػتمد عبيدات كآخ كف، م 1
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أك بػػالعكس حسػػب خيػػارات الػػ أم الػػيت لتػػددىا الباحػػث للمسػػتجيب أالػػذم نتػػأل االسػػتمارة ، كدتثػػل ىػػذه  
 األرقاـ مساحة من اظتقياس كنسبة مئوية: 

 %. 33.33تكون أقل من  : 1لل قم  -
 %.66.66من  تكون أقل: 2لل قم  -
 %. 100تكون أقل من : 3لل قم  -

كمن خالعتا نتكن اضتكم على إجابات عينة الدراسة، كلتحديػد طػوؿ خاليػا مقيػاس ليكػارت الثالثػي 
، كمػػػن مث تقسػػػيمو علػػػى أكػػػرب قيمػػػة يف (2=1-3)أاضتػػػدكد الػػػدنيا كالعليػػػا ، ه حسػػػاب اظتػػػدل* كالتػػػايل: 

 ، كبعد ذلك ه إرافة ىذه القيمة إىل أقػل قيمػة يف 0.66=3÷2اظتقياس للحصوؿ على طوؿ اطتلية أم أ
 اظتقياس أبداية اظتقياس، كىي كاحد صحيع ، كذلك لتحديد اضتد األعلى عتذه اطتلية. 

 كبنفس الط يقة نعايف خيارات ال أم اطتاصة بتقييم األستاذ اصتامعي لدكر كسائل اإلعالـ 
 اظتستويات اظتدركسة.كل على حدا يف إحداث التغًن الثقايف على كافة 

 درجة .1درجات ،رعيفأ2درجات ، متوس أ3قوم أ
 كىكذا أصبع طوؿ اطتاليا كما يلي:

 .1.66إلى أقل من  1من  -
 .2.33إلى أقل من  1.66من  -
 . 3إلى أقل من  2.33من  -

  1أكاآليت:  ليكارت الثالثيكقد ه كرع معيار اضتكم على النتائج كفق مقياس 
 اجملػػاؿ الػػذم يقابلػػو اجتػػاه إجابػػة اظتبحػػوث ؿتػػو أػتايػػد ، كيعػػين أنػػو إذا 1.66ن: إىل أقػػل مػػ 1مػػن  -

كاف اظتتوس  اضتسايب للعبػارة بػٌن القيمتػٌن السػابقتٌن فػإف إجابػة اظتبحػوثٌن سػوؼ تكػوف سػالبة، كمػن 
 ذتة االجتاه يكوف ؿتو االختيار أػتايد .

                                                           

  كىػي رتلػة stem  فتتػألف مػن قسػمٌن: اصتػذع أLikert itemمقياس ليكارت :ىو غتموع اإلجابات احملصلة حوؿ "فق ات ليكػ ت". أمػا "فقػ ات ليكػ ت" أ* 
إلبداع اإلدارم على األداء الوظيفي، خالد أنظ  خالد علي، أث  احتدد سلوكية ما، ك"السلم" كىو مقياس يستعمل لتحديد درجة اظتوافقة كاالختالؼ مع رتلة اصتذع.، 

 . 81، ص 2008/2009علي، مذك ة ماجستًن غًن منشورة، كلية االقتصاد، جامعة تبسة، 
 اظتدل: ىو الف ؽ بٌن أعلى قيمة كأد  قيمة يف السلسلة الزمنية.* 
 .126، ص2004الوطنية، ال ياض، ، مكتبة اظتلك فهد SPSSبدراف العم ، حتليل بيانات البحث العلمي من خالؿ ب نامج 1
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جابػة اظتبحػوث ؿتػو أمعػارض   كيعػين أنػو اجملاؿ الذم يقابلػو اجتػاه إ 2.33إىل أقل من  1.66من  -
إذا كػػاف اظتتوسػػ  اضتسػػايب للعبػػارة بػػٌن القيمتػػٌن السػػابقتٌن فاإلجابػػة عػػن البنػػد تكػػوف متوسػػطة، كيكػػوف 

 االجتاه ؿتوأ معارض .
: اجملػػاؿ الػػذم يقابلػػو اجتػػاه إجابػػة اظتبحػػوث ؿتػػو أموافػػق ، كيعػػين أنػػو إذا كػػاف 3إىل أقػػل  2.33مػػن  -

للعبػػػػػارة بػػػػػٌن القيمتػػػػػٌن السػػػػػابقتٌن فمسػػػػػتول إجابػػػػػة اظتبحػػػػػوثٌن موجبػػػػػة معػػػػػربا عنهػػػػػا اظتتوسػػػػػ  اضتسػػػػػايب 
 بػػػ:أموافق .

الػػذم عنػػده تقبػػل أك تػػ ف  ف رػػيات العػػدـ، حيػػث تقبػػل  0.05كه حتديػػد مسػػتول الداللػػة اضتػػ ج بػػػ 
إذا   ف رية العدـ إذا كاف مستول الداللة احملسػوب يف الربنػامج أكػرب مػن مسػتول الداللػة اضتػ ج، كلكػن

كانػػػت قيمػػػة مسػػػتول الداللػػػة احملسػػػوب أقػػػل مػػػن مسػػػتول الداللػػػة اضتػػػ ج تػػػ ف  ف رػػػية العػػػدـ، كتقبػػػل 
إلثبػػات  باإلرػػافة إىل مسػػتول الداللػػة،t- testالف رػػية البديلػػة، كإلثبػػات ذلػػك ه اسػػتخداـ مقيػػاس 
تكػػوف كمػػا اعتمػػدت علػػى قيمػػة كػػام ت بيػػع الػػيت  صػػحة أك خطػػأ الف رػػية، كمػػن ذتػػة قبوعتػػا أك رفضػػها،

مقياسػػػا صػػػادقا يف مثػػػل ىػػػذه اضتػػػاالت ألف ىػػػذا اظتقيػػػاس يقػػػارف بػػػٌن كػػػام ت بيػػػع احملسػػػوبة ككػػػام ت بيػػػع 
اصتدكليػػة فػػإذا كانػػت قيمػػة كػػام ت بيػػع احملسػػوبة أكثػػ  مػػن قيمتهػػا اصتدكليػػة اسػػتلـز علػػى الباحػػث رفػػ  

 ف رية العدـ كإثبات الف رية البديلة. 
 الصدق الظاىري ألداة الدراسة  5-2

 البنود، يف بع  كمناقشتها بتصحيحها تفضل الذم المشرف األستاذ على االستمارة ع رت
  ائية. شبو صورة إىل كصلت أف إىل أكث  من م ة العملية ىذه كتك رت
 األساتذة اظتتخصصٌن يف داخل الوطن كخارجو كالتايل:  على غتموعة من االستمارة ىذه مث ع رت

 أستاذة علم النفس يف جامعة القاى ة جبمهورية مص  الع بية  . راقية جاللاألستاذة الدكتورة:  01
 أستاذ مقياس التغًن االجتماعي جبامعة الكويت  محمد العتيبياألستاذ الدكتور:  02
 من جامعة القاى ة  اظتص ية الذم تفضل بقبوؿ مناقشة اظتوروع . أحمد زايدالدكتور  03
سػكيكدة كتبسػة يف اختصاصػي علػم االجتمػاع كعلػـو غتموعة مػن األسػاتذة الػزمالء مػن جػامعيت  04

 اإلعالـ كاالتصاؿ.
كيف رػػػػوء اظتالحظػػػػات اظتقدمػػػػة الػػػػيت دتحػػػػورت حػػػػوؿ اسػػػػتبداؿ بعػػػػ  العبػػػػارات كالتأكيػػػػد علػػػػى 
التحديد الدقيق للبع  اآلخ  لتجنب التأكيالت اطتاطئة من ط ؼ اظتبحوثٌن، إرافة إىل اقرتاح تقػدمي 
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التعػػديالت اظتطلوبػػة علػػى اسػػتمارة  ه إدخػػاؿ،ى التػػدقيقات اللغويػػة فضػػال علػػ ،كتػػأخًن بعػػ  األسػػئلة
 البحث لتصبع يف شكلها النهائي الذم ش حناه سابقا.

 الصدق الداخلي ألداة الدراسة    5-3  
قبػػػل الشػػػ كع يف عمليػػػة التحليػػػل كاسػػػتخالص النتػػػائج، كتػػػب التأكػػػد مػػػن مػػػدل صػػػدؽ العبػػػارات الػػػيت 

 النتائج ذات مصداقية كأكث  كاقعية.تضمنتها االستمارة، حأ تكوف 
فمقيػػػاس صػػػدؽ االتسػػػاؽ الػػػداخلي يسػػػتخدـ ظتع فػػػة مػػػدل اتسػػػاؽ عبػػػارات االسػػػتمارة كصػػػدقها*، ه 

 (Pearson Correlation)كيكوف ذلك  ساب معامل ارتباط بًنسوف
 قياس مدا صدق أداة الدراسة 5-3-1    
لكليػة للمحػور الػذم تنتمػي إليػو، كبالدرجػة الكليػة ظتع فة درجة ارتباط كػل عبػارة  يف احملػور بالدرجػة ا-

 لالستمارة ه حساب معامل ارتباط بًنسوف كفق اصتدكؿ التايل: 
 قياس مدا ارتباط عبارات المحور األول بالدرجة الكلية للمحور 

معامػػل ارتبػػاط عبػػارات اصتػػدكؿ اطتػػاص بوجهػػة نظػػ  األسػػتاذ اصتػػامعي يف أسػػلوب  (02جــدول رقــم: )
االقتصػػادية  -إلحػػداث التغػػًن الثقػايف يف اجملتمػػع علػػى مسػػتول القػيم كالسػػلوكيات أالسياسػػية التلفزيػوف 

 االجتماعية   بالدرجة الكلية للمحور -
 

 معامل االرتباط باحملور رقم العبارة
1 0.37** 
2 0.13 
3 0.27** 
4 0.45** 
5 0.44** 
6 0.46** 
7 0.28** 
8 0.34** 
9 0.60** 
10 0.32** 
11 0.40** 



 اإلجراءات المنهجية للدراسة                                        الفصل السادس
 

125 
 

 

 فأقل. 0.01** داؿ إحصائيا عند مستول الداللة 
 فأقل. 0.05داؿ إحصائيا عند مستول الداللة  *

اطتاص بأسلوب  من احملور 2من اصتدكؿ أعاله يتضع أف قيم معامل ارتباط العبارة أرقم 
التلفزيوف يف إحداث التغًن الثقايف على مستول القيم كالسلوكيات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية 

فأقل، كىنا نقوؿ أف درجة االرتباط 0.05مع احملور كلو غًن دالة إحصائيا عند مستول الداللة 
دالة إحصائيا عند مستول رعيفة، لكن قيم معامل ارتباط جل العبارات األخ ل مع احملور األكؿ 

فأقل، ؽتا يشًن إىل أف أغلبها  تتمتع بدرجة صدؽ م تفعة، كيؤكد قوة االرتباط  0.01الداللة 
 الداخلي بٌن عبارات احملور.

معامل ارتباط عبارات اصتدكؿ اطتاص بوجهة نظ  األستاذ اصتامعي يف أسلوب ( 03جدول رقم: )
 -االقتصادية  -مستول القيم كالسلوكيات أالسياسية اإلذاعة  يف إحداث التغًن الثقايف على 
 االجتماعية  بالدرجة الكلية للمحور 

 

12 0.22** 
13 0.25** 
14 0.36** 
15 0.52** 
16 0.37** 
17 0.44** 
18 0.39** 
19 0.29** 

 معامل االرتباط باحملور رقم العبارة
1 0.49** 
2 0.31** 
3 0.49** 
4 0.49** 
5 0.54** 
6 0.45** 
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 فأقل. 0.01** داؿ إحصائيا عند مستول الداللة 
 فأقل. 0.05داؿ إحصائيا عند مستول الداللة  *

مػػػن اصتػػػدكؿ أعػػػاله يتضػػػع أف قػػػيم معامػػػل ارتبػػػاط كافػػػة عبػػػارات احملػػػور األكؿ اطتػػػاص بأسػػػلوب 
ث التغػػًن الثقػػايف علػػى مسػتول القػػيم كالسػػلوكيات السياسػػية كاالقتصػػادية كاالجتماعيػػة اإلذاعػة يف إحػػدا

فأقل، كىنا نقوؿ أف درجة االرتباط قوية، ؽتػا يشػًن 0.01مع احملور دالة إحصائيا عند مستول الداللة 
 إىل أف أغلبها  تتمتع بدرجة صدؽ م تفعة، كيؤكد قوة االرتباط الداخلي بٌن عبارات  احملور.

معامػػل ارتبػػاط عبػػارات اصتػػدكؿ اطتػػاص بوجهػػة نظػػ  األسػػتاذ اصتػػامعي يف أسػػلوب (04جــدول رقــم:)
 -االقتصػادية  -اصت يدة اظتكتوبة  يف إحداث التغًن الثقايف على مستول القيم كالسػلوكيات أالسياسػية 

 االجتماعية   بالدرجة الكلية للمحور 
 

7 0.45** 
8 0.36** 
9 0.51** 
10 0.43** 
11 0.49** 
12 0.41** 
13 0.38** 
14 0.45** 
15 0.53** 
16 0.45** 
17 0.40** 
18 0.48** 
19 0.43** 

 معامل االرتباط باحملور رقم العبارة
1 0.30** 
2 0.15 
3 0.33** 
4 0.39** 
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 فأقل. 0.01** داؿ إحصائيا عند مستول الداللة 
 فأقل. 0.05داؿ إحصائيا عند مستول الداللة  *

من اصتدكؿ أعاله يتضع أف قيم معامل ارتباط كل العبارات اطتاصة بأسلوب اصت يدة يف 
إحداث التغًن الثقايف على مستول القيم، كالسلوكيات السياسية، كاالقتصادية كاالجتماعية مع كامل 

كىنا نقوؿ أف درجة االرتباط قوية جدا، ماعدا العبارة  0.01احملور دالة إحصائيا عند مستول الداللة 
  غًن دالة إحصائيا، ؽتا يشًن إىل أف أغلبها  تتمتع بدرجة صدؽ م تفعة، كيؤكد قوة 02رقم أ

 االرتباط الداخلي بٌن عبارات  احملور.
 
 
 
 

5 0.46** 
6 0.57** 
7 0.47** 
8 0.49** 
9 0.58** 
10 0.51** 
11 0.46** 
12 0.36** 
13 0.40** 
14 0.46** 
15 0.36** 
16 0.46** 
17 0.47** 
18 0.44** 
19 
 

0.28** 
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 قياس مدا ارتباط عبارات المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور
قوة معامل ارتباط عبارات اصتدكؿ اطتاص بوجهة نظ  األستاذ اصتامعي حوؿ يبٌن  (05جدول رقم: )

 –االقتصادية  –دكر التلفزيوف يف إحداث التغًن الثقايف على القيم كالسلوكيات أالسياسية 
 االجتماعية   بالدرجة الكلية للمحور.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فأقل. 0.01** داؿ إحصائيا عند مستول الداللة 

اط كل عبارة من العبارات مع احملور الثاين من اصتدكؿ أعاله يتضع أف كل  قيم معامل ارتب
اطتاص بتقييم األستاذ اصتامعي لدكر التلفزيوف يف إحداث التغًن الثقايف على مستول القيم 

 معامل االرتباط باحملور رقم العبارة
1 0.51** 
2 0.50** 
3 0.40** 
4 0.65** 
5 0.54** 
6 0.48** 
7 0.46** 
8 0.26** 
9 0.58** 
10 0.52** 
11 0.37** 
12 0.48** 
13 0.39** 
14 0.37** 
15 0.40** 
16 0.53** 
17 0.52** 
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فأقل، ؽتا  0.01كالسلوكيات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية دالة إحصائيا عند مستول الداللة 
 ة، كيؤكد قوة االرتباط الداخلي بٌن عبارات احملور.يشًن إىل أف معظمها  تتمتع بدرجة صدؽ م تفع

حوؿ األستاذ اصتامعي  بوجهة نظ معامل ارتباط عبارات اصتدكؿ اطتاص  (06جدول رقم: )
االجتماعية   –االقتصادية –دكر اإلذاعة يف إحداث التغًن الثقايف على القيم كالسلوكيات أالسياسية 

 بالدرجة الكلية للمحور .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فأقل. 0.01لة ** داؿ إحصائيا عند مستول الدال
 فأقل . 0.05إحصائيا عند مستول الداللة  *داؿ
 
 

 معامل االرتباط باحملور رقم العبارة
1 0.62** 
2 0.53** 
3 0.57** 
4 0.60** 
5 0.59** 
6 0.55** 
7 0.46** 
8 0.50** 
9 0.59** 
10 0.60** 
11 0.51** 
12 0.64** 
13 0.58** 
14 0.55** 
15 0.49** 
16 0.35** 
17 0.19* 
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دكر حوؿ األستاذ اصتامعي  بوجهة نظ معامل ارتباط عبارات اصتدكؿ اطتاص  (07جدول رقم: )
–االقتصادية –اصت ائد اظتكتوبة  يف إحداث التغًن الثقايف على القيم كالسلوكيات أالسياسية 

االجتماعية   بالدرجة الكلية  للمحور.
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فأقل. 0.01ند مستول الداللة ** داؿ إحصائيا ع
مػػن اصتػػدكؿ أعػػاله يتضػػع أف معظػػم قػػيم معامػػل ارتبػػاط جػػل  عبػػارات احملػػور اطتػػاص بتقيػػيم األسػػتاذ 
اصتػػامعي لػػدكر اإلذاعػػة يف إحػػداث التغػػًن الثقػػايف علػػى مسػػتول القػػيم، كالسػػلوكيات السياسػػية، كاالقتصػػادية 

  دالة 17فأقل، ماعدا العبارة رقم أ 0.01ستول الداللة كاالجتماعية، مع احملور الثاين دالة إحصائيا عند م
فأقل، عموما تشًن معطيات اصتدكؿ  أف معظم العبارات  تتمتع بدرجة  0.05إحصائيا عند مستول داللة 

 عبارات احملور صدؽ م تفعة، كتؤكد قوة االرتباط الداخلي بٌن

 معامل االرتباط باحملور رقم العبارة
1 0.47** 
2 0.55** 
3 0.65** 
4 0.59** 
5 0.63** 
6 0.59** 
7 0.59** 
8 0.63** 
9 0.71** 
10 0.69** 
11 0.70** 
12 0.71** 
13 0.72** 
14 0.57** 
15 0.62** 
16 0.50** 
17 0.51** 
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 قياس مدا ثبات أداة الدراسة للتحليل اإلحصائي  5-3-2   
لقياس   1أ(Cronbach Alpha)ياس مدل ثبات االستمارة ه استخداـ اختبار ك كنباخ ألفا لق

 مستول الثبات، كجاءت نتائجو كما يف اصتدكؿ أدناه
 معامل ألفا ك كنباخ لقياس ثبات ػتاكر الدراسة (08الجدول رقم:)

ع، حيث بلغ  يالحو من اصتدكؿ أعاله أف قيمة ك كنباخ ألفا لكامل ػتاكر االستمارة م تف
للمحاكر اطتاصة بتقييم األستاذ اصتامعي لدكر اصت ائد اظتكتوبة يف إحداث التغًن الثقايف على كافة 0.899

اظتستويات اظتذكورة آنفا كما ىو مبٌن يف اصتدكؿ السابق، كما ت اكحت معامالت الثبات حملاكر االستمارة 
ػتاكرىا تتمتع بدرجة عالية من الثبات،  ، كىذا يدؿ على أف االستمارة جبميع0.899ك 0.649بٌن 

 كنتكن االعتماد عليها يف الدراسة.
 

                                                           
تمارة أك يعد أحد أىم االختبارات اإلحصائية لتحليل بيانات االستمارة، إلرفاء الش عية عليها، حيث على روء نتائج ىذا االختبار يتم تعديل االس1

ثٌن عليها، كتكوف أصغ  قيمة مقبولة لك كنباخ قبوعتا.كيستخدـ ىذا االختبار لتحديد فيما إذا كانت أسئلة االستمارة صحيحة على اث  أجوبة اظتبحو 
تحليل البيانات اإلحصائية باستخدام  ككلما تزيد تكوف أفضل. أنظ : ػتمود مهدم البيايت، 0.8ك 0.7كأفضل قيمة عندما تكوف بٌن  0.6ألفا ىي 
 .49،  م جع سابق، ص.2005دار اضتامد للنش ،عماف ، SPSSاإلحصائي البرنامج 

كر 
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ا
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مة 
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ألكؿ
ور ا
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أسلوب التلفزيوف يف إحداث التغًن الثقايف على مستول القيم كالسلوؾ 
 2 0.649 19 السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي

أسلوب اإلذاعة  يف إحداث التغًن الثقايف على مستول القيم كالسلوؾ 
 السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي

19 0.785 1 

أسلوب اصت يدة اظتكتوبة  يف إحداث التغًن الثقايف على مستول القيم 
 كالسلوؾ السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي

19 0.748 2 
ثاين
ر ال
حملو
ا

 
معي لدكر التلفزيوف يف إحداث التغًنات على تقييم األستاذ اصتا

 1 0.717 17 اظتستويات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية

تقييم األستاذ اصتامعي لدكر اإلذاعة يف إحداث التغًنات على اظتستويات 
 السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية

17 0.775 2 

 إحداث التغًنات على تقييم األستاذ اصتامعي لدكر اصت يدة اظتكتوبة  يف
 اظتستويات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية

17 0.899 1 
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مػػػن اصتػػػدكؿ أعػػػاله يتضػػػع أف كػػػل قػػػيم معامػػػل ارتبػػػاط كػػػل عبػػػارة مػػػن العبػػػارات اطتاصػػػة بتقيػػػيم 
األسػػػتاذ اصتػػػامعي لػػػدكر اصت ائػػػد يف إحػػػداث التغػػػًن الثقػػػايف علػػػى مسػػػتول القػػػيم كالسػػػلوكيات السياسػػػية 

فأقػل، ؽتػا يشػًن  0.01كاالجتماعية  مػع احملػور الثػاين دالػة إحصػائيا عنػد مسػتول الداللػة كاالقتصادية 
 إىل أ ا تتمتع بدرجة صدؽ م تفعة، كيؤكد قوة االرتباط الداخلي بٌن عبارات احملور.

 معامل ألفا ك كمباخ لكامل عبارات االستمارة (09الجدول رقم: )
 ألفا ك كنباخقيمة  عدد عبارات احملاكر يف االستمارة

108 0.759 
يتبٌن من اصتدكؿ أعاله اف قيمة ثبات العبارات تقرتب من الواحد الصحيع كعليو فاف االستمارة قابلة 

 لالستعماؿ كالتحليل .
 أساليب المعالجة اإلحصائية  -6

األكثػػػػػ  لتحليػػػػػل بيانػػػػػات االسػػػػػتمارة ه اسػػػػػتخداـ العديػػػػػد مػػػػػن أسػػػػػاليب التحليػػػػػل اإلحصػػػػػائي 
حوعتػا  ترتكػز الػيت اظتتوسػطة القيمػة حيػث مػن التك اريػة التوزيعػات بوصػف ختػتص الػيتك  اسػتخداما،
فتوذجيػة  قيمػة عػن عبػارة البيانات، كاظتتوسػ  غتموعة عناص  ؿتوىا كدتيل تنزع اليت القيمة أك التك ارات
 الػيت القػيم إىل استنادا  ساهبا نقـو أك اجملموعة تشكل اليت اظتف دات بٌن من األحياف بع  يف ـتتارىا
يف  اسػتخدمناه مػا اضتسػايب، كىػو اظتتوسػ  منهػا اظتتوسػطات مػن أنػواع عػدة كىنػاؾ اجملموعػة، تتخػذىا
بذاتػو، عمومػا ه  سػؤاؿأك كاحػدة  نقطػة اجملموعػة حػوؿ عناصػ  إرتػاع درجػة يبػٌن ىػذا الػذم حسػاباتنا

 استخداـ األساليب التالية:
 تبويب البيانات الكمية.  -
 ب اظتئوية لوصف اطتصائص الدنتغ افية لعينة الدراسة.التك ارات كالنس -

حساب اظتتوس  اضتسايب كالتك ارات كالنسػب اظتئويػة لكػل بنػود االسػتمارة مث اسػتعنا  سػاب  -
اخػتالؼ  درجػة عػن لنػا كيعػرب اسػتخدمناىا الػيت  التشػتت مقػاييس أحػد يعتػرباالؿت اؼ اظتعيارم الػذم 

لتحديػد اسػتجابات أفػ اد العينػة جتػاه ،  1ألوسػ  اضتسػايبكىػي امعينػة  نقطػة حػوؿ البحػث مفػ دات
 عبارات الدراسة.

                                                           
لعائد التنموم ظتؤسسات التكوين اظتهين، مذك ة ماجستًن غًن منشورة، كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعيػة، قسػم علػم االجتمػاع، جامعػة غ يب صباح، ا 1

 .  112ص، 2003/2004بسك ة، 
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   إلكتاد الف كؽ بٌن استجابات مف دات عينة الدراسة.Chi Squareحساب قيمة م بع كام أ -
  ظتع فػة الفػ كؽ بػٌن ػتػاكر الدراسػة كفقػا ظتتغػًن One-Way Anovaحتليػل التبػاين األحػادم أ -

 االنتماء اضتزيب.
 ثيل البياين للمتغًنات الدنتغ افية عن ط يق الدائ ة كاظتدرج.التم -

 كحأ نعطي صورة كارحة لتطبيق ىذه األساليب أردنا ش حها بإكتاز:
 :التشتت مقاييس -

 معينػة قيمػة عػن تباعػدىا أك بينهػا فيمػا مف داهتػا تباعػد بأنػو القػيم مػن غتموعػة تشػتت يعػ ؼ
 بٌن التقارب أك التباعد مقدار باستخداـ ،اضتسايب لوس اىذه القيمة ىي  اجملموعة داخل من ػتسوبة
 مػن كثػًن ففػي اظتفػ دات، جتػانس مػدل يورػع اظتقيػاس فهػذا للتشػتت، كمقيػاس اجملموعػة مفػ دات
 تشػتت دراسػة إىل ؿتتػاج اإلحصػائي األسػلوب علػى تعتمػد الػيت كاالجتماعيػة االقتصػادية الدراسػات
 اظتطلقػة اؿت افاهتػا فػإف متجانسة اظتف دات كانت فإذا موعةاجمل دتثل متوس  قيمة عن اجملموعة مف دات
 مػا كعػادة كبػًنة تكػوف االؿت افػات ىػذه فػإف متجانسػة غػًن مف داهتػا كانػت إذا أمػا صػغًنة تكػوف

 الػيت التشػتت مقػاييس أحػد يعتػرب اظتعيػارم كاالؿتػ اؼ للقيمػة اظتتوسػطة، اضتسػايب الوسػ  يسػتخدـ
 اسػتخداـ إىل باإلرػافة .معينػة نقطػة حػوؿ البحث مف دات ختالؼا درجة لنا عن كيعرب استخدمناىا

 )بًنسػوف ارتباطأمعامل  كىو االرتباط مقاييس أحد ككذا  2كام أكا م بع كىو الداللة مقاييس أحد
 االستبياف. صدؽك اظتبحوثٌن  استجابات ثبات الختبار
 بيرسون ارتباط معامل -

 :التالية اطتطوات نتبعادية يف الط ؽ الع بًنسوف ارتباط معامل على للحصوؿ
 ص ـ س، ـ :على ؿتصل أم ص س، اظتتغًنين قيم من لكل اضتسايب الوس  إكتاد -
 ص س، س أم ص س، اظتتغًنين من متغًن بكل اطتاصة اظتعيارية القيم إكتاد -
 :بًنسوف االرتباط معامل خصائص -

 ≥+ 1ك ≥1 – أم   1،1-القيمتٌن أ بٌن ػتصور
 . الط دم االرتباط حالة يف موجبا كيكوف االرتباط انعداـ ةحال يف الصف  يساكم
 . العكس االرتباط حالة يف كسالبا
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 زيػادة علػى ذلػك دؿ الصػحيع 1 مػن االرتبػاط ظتعامػل العدديػة القيمػةكلما اقرتبت قػيم السلسػلة مػن 
 .االرتباط قوة درجة
 تاـ. ط دم ارتباط كجود على ذلك : دؿ1 االرتباط معامل كاف إذا
 تاـ. عكسي ارتباط كجود على ذلك : دؿ1 - قيمتو كانت ذاكإ 

 :  ال يوجد ارتباط .0معامل االرتباط  
 2 كا اإلحصائية الداللة اختبار -

 قيمػة كانت إذا أنو الصف ية، مبعىن الف رية رف  أك لقبوؿ كمحك كام م بع 2 كا يستخدـ
 رية.تقبل الف   -اجملدكلة-اظتوجودة القيمة من أكرب احملسوبة 2 كا

ككانػت  خاطئػة، الصػف ية الف رػية كانػت معينػة ح يػة كدرجػة 0.1 أك 0.05 شػك درجػة حتت
  التك ارات. بٌن للف كؽ داللة أك اظتتغًنين بٌن لعالقة داللة ىناؾ

  :اآلتية الش كط توف  يتطلب كام م بع مقياس بأف بالذك  كاصتدي 
 .الةح 20 العينة  عن للقيم أحجم الكلي العدد يقل ال أف  -

 اختبار اظتف دات على إحدل اختبار يؤث  ال أم البع ، بعضها عن مستقلة اظتشاىدات تكوف أف - 
 .األخ ل اظتف دات

 مػن كػل فئػة يف العػد علػى قائمػة تكػ ارات أك عدديػة قػيم شػكل يف اظتشػاىدة البيانػات تكػوف أف  -
  1أ.الفئات

 عن الواقعي التك ار تاؿت افا م بعات غتموع عن عبارة الواقع يف كام م بع  -
  2أ.اظتتوقع التك ار إىل ذلك بعد االؿت افية اظت بعات ىذه تنسب مث اظتتوقع التك ار

 
 
 

                                                           
  .15-13غ يب صباح، اظت جع السابق، ص صأ 1
  .116-112اظت جع نفسو، ص صأ 2

بو مدل انسجاـ عبارات االستمارة كصالحيتها لتفسًن كقياس ما أعدت لقياسو، كمدل مالئمة كػل عبػارة * اتساؽ عبارات االستمارة كصدقها: يقصد 
 للمحور الذم تنتمي إليو.
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  :خالصة الفصل

ف ع ض االج اءات اظتنهجية للدراسػة يضػع الباحػث علػى اررػية الدراسػة اظتيدانيػة الػيت يػتم مػن إ
 العامة للدراسة .     خالعتا رتع البيانات كع رها ك حتليلها كاستخالص النتائج
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 تمهيد
يتناكؿ ىذا الفصل ع را للنتائج اليت توصلت إليها الدراسة اظتيدانية، فيما يتعلق بإجابػات أفػ اد 

اظتيدانيػػة، هبػػدؼ التعػػ ؼ علػػى دكر كسػػائل االتصػػاؿ اصتماىًنيػػة  العينػػة اظتدركسػػة علػػى ػتػػاكر الدراسػػة
لثقػػػػػػايف علػػػػػػى مسػػػػػػتول السػػػػػػلوكيات كالقػػػػػػيم السياسػػػػػػية، كاالقتصػػػػػػادية، التقليديػػػػػػة يف إحػػػػػػداث التغػػػػػػًن ا

  اإلحصائي، spssكاالجتماعية، حيث ه تف يغ بيانات ىذه االستمارة إحصائيا باستخداـ ب نامج أ
يف الفصػل  كمن ذتة معاصتتهػا باسػتخداـ الربنػامج نفسػو بعػد عػ ض مػدل صػدؽ كثبػات أداة االسػتمارة

مػػػن خػػػالؿ صػػػدؽ عبػػػارات احملػػػور أكال، كمػػػدل ارتبػػػاط عبػػػارات كػػػل ػتػػػور  السػػػابق، كقابليتهػػػا للتحليػػػل
باالسػػتمارة الكليػػة، كمػػا يػػتم عػػ ض تفسػػًنات للنتػػائج الػػيت ه التوصػػل إليهػػا مػػن كجهػػة نظػػ  الباحػػث، 
علػػى رػػوء نتػػائج الدراسػػات السػػابقة ذات العالقػػة مػػن جهػػة كمػػن خػػالؿ االطػػار النظػػ م للدراسػػة مػػن 

 جهة ثانية.
 بيانات المتغيرات الشخصية عرض وتحليل -1

للتعػػػػ ؼ علػػػػى توزيػػػػع مفػػػػ دات الدراسػػػػة حسػػػػب اطتصػػػػائص الدنتغ افيػػػػة، ه حسػػػػاب التكػػػػ ارات 
 كالنسب اظتئوية كجاءت النتائج كما يلي:

 عرض وتحليل بيانات متعلقة بمتغير الجنس للعينة المدروسة 1-1    
 توزيع أف اد العينة حسب متغًن اصتنس  (:10جدول رقم)

 

كىػي أكػرب نسػبة يف %56.3ف د بنسبة تقدر بػػػ 67يبٌن اصتدكؿ أعاله أف عدد الذكور يقدر بػ 
كبػػذلك تكػػوف النسػػبتاف متقػػاربتٌن، بالنسػػبة للعينػػة اظتبحوثػػة،  %43.7العينػػة، كتقػػدر نسػػبة اإلنػػاث بػػػػػ 

كلعػػػل ذلػػػك راجػػػع إىل كفػػػاءة اظتػػػ أة كنضػػػاعتا للوصػػػوؿ إىل مسػػػتويات أكادنتيػػػة عاليػػػة تؤىلهػػػا للعمػػػل يف 
اظتؤسسػػات اصتامعيػػة إرػػافة إىل عمليػػات التغػػًن االجتمػػاعي كالثقػػايف الػػذم مػػس اجملتمػػع اصتزائػػ م، كػػاف 

 النسبة اظتئوية التك ار اصتنس الرتميز ًناظتتغ

 اصتنس
 43.7% 52 انثى 2
 56.3% 67 ذك  1

 %100 119 اجملمػػػػػػػػػػوع
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االجتماعيػة كالعػادات كإدماجػو يف رتيػع غتػاالت اضتيػاة  من إف ازاتو حت ر العنص  النسوم من بع  الضػواب 
 البش ية.

 عرض وتحليل بيانات متعلقة بمتغير العمر للعينة المدروسة 1-2  
بعػػػد تف يػػػغ االسػػػتمارة اظتوزعػػػة علػػػى مسػػػتول اصتامعػػػات ػتػػػل الدراسػػػة  البػػػد علػػػى الباحػػػث أف يبػػػوب 

  يقة اظتتعارؼ عليها إحصائيا كالتايل: بيانات متغًن العم  كإلدتاـ ىذه العملية انتهت اىل الط
 أد  قيمة = اظتدل  –حساب اظتدل لليبانات كالتايل:   أعلى قيمة  -

65-29=36 
 حساب طوؿ الفئة كالتايل:  -

  1لغ ف أ 3.32+1طوؿ الفئة =    اظتدل/
 119لغ 3.32+1/  36طوؿ الفئة =  

 فئات عم ية  08قدر ب كمنها اظتدل /طوؿ الفئة سوؼ نتحصل على عدد الفئات الذم ي
كنظ ا ألنو ال يقبل اجملاؿ اظتفتوح من جهة فقد كانت كل اجملاالت  spssكأثناء إدخاؿ اظتعطيات لربنامج 

 مغلقة من اصتهتٌن ليأخذ كل غتاؿ رقما كىذا ما يعرب عنو بالرتميز .     
 : توزيع أف اد العينة حسب متغًن العم  (11جدول رقم )

غًن
اظتت

رتميز 
ال

 

ال
ات
فئ

ك ار 
الت

ب  
لنس
ا

ئوية
اظت

 

ػػػػػػػػ 
عمػػػػػػػ
ال

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 سنة 33إىل29من
 سنة 38اىل 34من 
 سنة 43إىل39من 
 سنة 48إىل44من 
 سنة 53إىل49من 
 سنة 58إىل54من 
 سنة 63إىل59من 
 سنة 68إىل64من 

18 
44 
25 
16 
09 
05 
01 
01 

15.1% 
37% 
21% 

13.4% 
7.6% 
4.2% 
8% 
8% 

 %100 119 وعاجملػػػػػم
                                                           

 لغ ف :ىو اللوغاره العش م لعدد أف اد غتتمع البحث 1
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 34يتبٌن من اصتدكؿ أعاله أف الفئة اظتنوالية ىي الفئة العم ية احملصػورة بػٌن حػدم اجملػاؿ اظتغلػق 
مػػن عينػػة األسػػاتذة ػتػػل  % 37كنسػػبة مئويػػة قػػدرت ب 44سػػنة بعػػدد تكػػ ارات قػػدر ب 38سػػنة ك

انيػة احملصػورة بػٌن حػدم اجملػاؿ الدراسة كىي الفئة العم ية اليت حتتػل اظت تبػة األكىل تليهػا الفئػة العم يػة الث
بعػػدىا تتنػػاقص النسػػب اظتئويػػة  %21مػػ ة، كنسػػبة مئويػػة  25سػػنة بتكػػ ار قػػدره 43سػػنة ك 39اظتغلػػق 

سػػنة علػػى  68سػػنة إىل  64سػػنة  ك 63سػػنة اىل59ألعمػػار األسػػاتذة اظتبحػػوثٌن لتصػػل إىل فئػػيت مػػن
يػػة الشػػابة علػػى بػػاقي الفئػػات التػػوايل، كمػػا يالحػػو مػػن خػػالؿ معطيػػات ىػػذا اصتػػدكؿ تغلػػب الفئػػة العم  

العم يػػػة األخػػػ ل، بيػػػد أ ػػػا الفئػػػة العم يػػػة األكثػػػ  عطػػػاء كنشػػػاط، كلعػػػل ذلػػػك راجػػػع إىل تكػػػافئ فػػػ ص 
التوظيػػف مػػن ناحيػػة كنظػػاـ التعلػػيم اظتنػػتهج يف اصتزائػػ  خاصػػة، يف اآلكنػػة األخػػًنة بعػػد إجػػ اء تعػػديالت 

تعلػػػيم العػػػايل الػػػذم نتيػػػزه توسػػػيع دائػػػ ة نظػػػاـ علػػػى سػػػنوات الدراسػػػة مػػػن اظت حلػػػة االبتدائيػػػة إىل م حلػػػة ال
lmd  كاعتماده يف كل التخصصات الشيء الذم أتاح ف صة للفئة الشابة اجملتهدة كال اغبة يف مواصػلة

 التعليم باضتصوؿ على شهادات التعليم العايل يف فرتة موجزة كػتدكدة .

 للعينة المدروسة عرض وتحليل بيانات متعلقة بمتغير التخصص األكاديمي 1-3       
 توزيع أف اد العينة حسب متغًن التخصص  (12جدول رقم:)

 

خصصػػػػي علػػػػم االجتمػػػػاع كعلػػػػم اإلعػػػػالـ كاالتصػػػػاؿ يبػػػػٌن اصتػػػػدكؿ أعػػػػاله أف النسػػػػبة اظتئويػػػػة اظتقابلػػػػة لت
متقػػػػاربتٌن ، كىنػػػػا تظهػػػػ  أقتيػػػػة ختصػػػػص االعػػػػالـ كاالتصػػػػاؿ خاصػػػػة بعػػػػد التطػػػػور الػػػػذم مػػػػس كسػػػػائل 

 كتكنولوجيا االتصاؿ، كب كز دكرىا يف اجملتمع  يف كافة اجملاالت.
 
 
 

 النسبة اظتئوية التك ار الرتميز التخصص اظتتغًن

 علم االجتماع التخصص
 اإلعالـ كاالتصاؿ

1 
2 

69 
50 

58% 
%42 

 %100 119 اجملمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع
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 ةعرض وتحليل بيانات متعلقة بمتغير المؤىل العلمي للعينة المدروس 1-4       

 توزيع أف اد العينة حسب متغًن اظتؤىل العلمي (13جدول رقم:)

 

الذم ت اكح بٌن مستول اظتاجسػتًن كالػدكتوراه كىػو يبٌن اصتدكؿ أعاله اظتؤىل العلمي للعينة اظتدركسة، ك 
 ما تنص عليو القوانٌن كاظتواد اظتعموؿ هبا يف عمليات التوظيف يف اظتستويات األكادنتية العليا.

 عرض وتحليل بيانات متعلقة بمتغير الجامعة المستخدمة  للعينة المدروسة 1-5       
 ًن اصتامعة اظتستخدمة توزيع أف اد العينة حسب متغ  (14جدول رقم:)

 

 

 النسب اظتئوية التك ار الرتميز اظتؤىل العلمي اظتتغًن

 ماجستًن اظتؤىل العلمي
 دكتوراه

 
1 
2 
 

68 
51 

57.1% 
42.9% 

 %100 119 اجملمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع

غًن
اظتت

عة  
صتام
ا

دمة
ستخ

اظت
 

رتميز
ال

ك ار 
الت

ب  
لنس
ا

ئوية
اظت

 

دمة
ستخ

ة اظت
امع
اصت

 

 -تبسة-جامعة الشيخ الع يب التبسي
 -سكيكدة– 1955أكت  20جامعة 

 -بسك ة–جامعة ػتمد خيض  

1 
2 
3 

32 
52 
35 

%26.9 
43.7% 
29.4% 

 %100 119 اجملمػػػػػػوع
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ه توزيػػػع أفػػػ اد العينػػػة اظتدركسػػػة حسػػػب اصتامعػػػة اظتسػػػتخدمة، أيػػػن تغلػػػب علػػػى يبػػػٌن اصتػػػدكؿ أعػػػال
 52سكيكدة كالذين يقدر عددىم ب – 1955أكت  20التك ارات اظتشاىدة عدد أساتذة جامعة 

سػػاب الباحػػث عتػػذه اصتامعػػة كقدرتػػو علػػى تأسػػتاذ كأسػػتاذة، كلعلنػػا ن جػػع ىػػذا التفػػاكت اظتلحػػوظ إىل ان
كػال التخصصػٌن، بينمػا ي جػع الباحػث ت اجػع نسػبة أسػاتذة كػل مػن جػامعيت   التواصل مع األسػاتذة يف

علػػػػى التػػػػوايل إىل بعػػػػ   35ك 32إىل   -بسػػػػك ة –تبسػػػػة، كجامعػػػػة ػتمػػػػد خيضػػػػ  –العػػػػ يب التبسػػػػي 
الظػػػ كؼ الػػػيت حالػػػت دكف التفاعػػػل مػػػع اسػػػتمارة البحػػػث، منهػػػا مػػػا يتعلػػػق باألسػػػاتذة كمنهػػػا مػػػا يتعلػػػق 

 بظ كؼ بالباحث.بظ كؼ البحث كمنها ما يتعلق 

 عرض وتحليل بيانات متعلقة بمتغير البيئة االجتماعية   للعينة المدروسة  1-6
 توزيع أف اد العينة حسب متغًن البيئة االجتماعية  (15جدول رقم:)

 

 

يبػػػٌن اصتػػػدكؿ أعػػػاله توزيػػػع أفػػػ اد العينػػػة حسػػػب متغػػػًن بيئػػػة التنشػػػئة االجتماعيػػػة  ألفػػػ اد العينػػػػة 
اظتدركسػػة ، ىػػذا اظتتغػػًن  الػػذم أدرجػػو الباحػػث رػػمن متغػػًنات البيانػػات الشخصػػية للمبحػػوث، حيػػث 

ن كجهػػة نظػػ ه، الف البيئػػة االجتماعيػػة  يف تغػػًن مسػػتم  كغتتمػػع ال يػػف لػػيس يػػ ل انػػو متػػدـ البحػػث مػػ
نفسػو غتتمػػع اضتضػػ  ، كمػػن نشػأ يف غتتمػػع ريفػػي سػػوؼ يالحػػو جليػا مػػدل التغػػًن اضتاصػػل يف اجملتمػػع 
على كافة األصعدة  رمبا أكث  من الفػ د الػذم نشػأ ك ت عػ ع يف كسػ  حضػ م كمػا يعتقػد الباحػث اف 

 قل ع رة للتغًن كاكث  ػتافظة على قيمو كسلوكاتو من اجملتمع اضتض م .غتتمع ال يف يكوف ا

غًن
اظتت

 

رتميز البيئة االجتماعية
ال

ك ار 
الت

ب  
لنس
ا

ئوية
اظت

 

عية
تما
الج
ئة ا
البي

 
 ريفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 ػػػػػػػػػػػػػ محض
1 
2 

29 
90 

%24.4 
75.6 % 

 %100 119 اجملمػػػػػػوع
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 عرض وتحليل بيانات متعلقة بمتغير الخبرة المهنية  للعينة المدروسة 1-7     

من أجل تبويب بيانات متغًن اطتربة  اظتهنية  انػتهج الباحػث نفػس الط يقػة الػيت عػايف هبػا تبويػب 
كيبػػػدأ الرتميػػػز  18متسػػػاكية كمػػػا سػػػوؼ نبينػػػو يف اصتػػػدكؿ رقػػػم فئػػػات  8متغػػػًن العمػػػ  ليحصػػػل علػػػى 

 . 1بال قم

 توزيع أف اد العينة حسب اطتربة اظتهنية  (16جدول رقم:)

 

 النسب اظتئوية التك ار الرتميز اطتربة اظتهنية اظتتغًن

هنية
ة اظت
طترب
ا

 سنوات 03إىل1من  
 سنوات06إىل4من 
 سنوات09إىل7من 
 سنة 12إىل10من 
 سنة 15إىل13من
 سنة 18إىل16من
 سنة 21اىل  19من 
 سنة 24إىل22
 سنة 27إىل25

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
0 
7 
8 
 

15 
43 
23 
16 
13 
6 
0 
2 
1 

12.6 
35.1 
19.3 
13.4 
10.9 
5.0 
0 

1.8 
0.8 

 %100 119 اجملمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع
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 6ك 04 أستاذ من عينة الدراسة عتػم خػربة تػرتاكح بػٌن 43نالحو من خالؿ اصتدكؿ أعاله أف 
 9ك7سػػنوات، كىػػي الفئػػة اظتنواليػػة بالنسػػبة ظتتغػػًن اطتػػربة اظتهنيػػة تليهػػا فئػػة ػتػػدكدة يف اجملػػاؿ اظتغلػػق بػػٌن 

مفػػ دة كتتنػػاقص سػػػنوات اطتػػربة يف بػػػاقي الفئػػات األخػػ ل اظتعػػػربة عػػن اطتػػػربة  23سػػنوات بتكػػ ار قػػػدره 
باألعمػار حيػث كجػدنا أكثػ  اظتهنية كلعل معطيات ىذا اصتدكؿ تتناسب مع معطيػات اصتػدكؿ اطتػاص 

األسػػػاتذة اظتعنيػػػوف بالدراسػػػة مػػػن الفئػػػة الشػػػابة .كػػػذلك نتكػػػن انطبػػػاؽ التفسػػػًن اظتعطػػػى صتػػػدكؿ أعمػػػار 
 األساتذة على جدكؿ اطتربة اظتهنية.  

 عرض و تحليل بيانات الدراسة الميدانية -2
ائل االتصـال عرض وتحليل البيانات الخاصة باتجاه األستاذ الجـامعي نحـو أسـلوب وسـ 2-1  

 في إحداث التغير الثقافي على مستوا القيم و السلوكيات السياسية و االقتصادية واالجتماعية
يػػتم مػػن خػػالؿ ىػػذا اظتبحػػث حتليػػل البيانػػات اظتتحصػػل عليهػػا يف االسػػتمارة اظتوزعػػة يف اصتامعػػات 

تحليػل اإلحصػائي اظتذكورة سابقا، كحسب اصتداكؿ اطتاصة بكل كسيلة إعالمية، كباستخداـ أدكات ال
 كفقا للخطوات التالية:SPSS الوصفي كاالستداليل من خالؿ ب غتية 

عرض وتحليـل البيانـات الخاصـة بأسـلوب التلفزيـون فـي إحـداث التغيـر الثقـافي  2-1-1      
  على مستوا القيم و السلوكيات السياسية و االقتصادية و االجتماعية

وؿ ػتػػػػور العبػػػارات اطتاصػػػػة بأسػػػػلوب التلفزيػػػػوف يف إجابػػػػات مفػػػػ دات الدراسػػػة حػػػػ(17جـــدول رقــــم:)
 إحداث التغًن الثقايف على مستول القيم كالسلوكيات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية

 رقم السؤاؿ
 اإلجابات

س 
ظتتو
ا

سايب 
اضت

ؼ  
ؿت ا
اال

رم
ظتعيا
ا

 

 قيمة
K2 

 قيمة
p 

جتاه
اال

 

 موافق معارض ػتايد

01 
 61 36 21 ت

 موافق **0.000 22.69 0.76 2.34
% 17.60 30.30 52.10 

02 
 84 23 12 ت

2.61 0.66 75.84 0.000** 
 

 موافق
% 10.10 19.3 70.60 

03 
 84 18 17 ت

 موافق **0.000 74.33 0.73 2.56
% 14.30 15.10 70.6 

 معارض **0.031 6.92 0.74 2.03 35 53 31 ت 04
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% 26.10 44.5 29.4 

05 
 65 37 17 ت

 موافق **0.000 29.31 0.72 2.40
% 14.3 31.1 54.6 

06 
 52 35 32 ت

 موافق **0.053 5.86 0.82 2.17
% 26.9 29.4 43.7 

07 
 63 29 27 ت

 موافق **0.000 20.63 0.81 2.30
% 22.7 24.4 52.9 

08 
 36 56 27 ت

 معارض **0.004 11.10 0.72 2.08
% 22.7 47.10 30.30 

09 
 72 27 20 ت

 موافق **0.000 40.15 0.76 2.44
% 16.8 22.7 60.50 

10 
 74 31 14 ت

 موافق **0.000 48.21 0.70 2.5
% 11.8 26.1 62.2 

11 
 78 16 25 ت

 موافق **0.000 56.58 0.82 2.45
% 21 13.40 65.5 

12 
 100 15 4 ت

2.81 0.47 
139.1

 موافق **0.000 7
% 3.4 12.6 84 

13 
 93 16 10 ت

2.70 0.61 
108.0

 موافق **0.000 7
% 48 13.4 78.2 

14 
 103 5 11 ت

2.77 0.60 
152.1

 موافق **0.000 3
% 9.2 4.2 86.6 

15 
 89 14 16 ت

 موافق **0.000 92.08 0.71 2.61
% 13.4 11.8 74.80 

16 
 95 16 8 ت

2.73 0.57 116.5
2 

 موافق **0.000
% 6.7 13.4 79.80 

17 
 72 18 29 ت

 موافق **0.000 41.05 0.85 2.36
% 24.4 15.1 60.5 

 موافق **133.10.000 0.61 2.74 99 9 11 ت 18
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% 9.2 7.6 83.2 7 

19 
 53 42 24 ت

 موافق 0.005 10.80 0.77 2.24
% 20.2 35.3 44.5 
 0.70 2.46 احملور الكلي

 فأقل. 0.01** داؿ إحصائيا عند 
 فأقل. 0.05* داؿ إحصائيا عند 

 نتػػائج االحصػػاء الوصػػفي الػػيت تفسػػ  كجهػػة نظػػ  أفػػ اد العينػػة اظتدركسػػة 17يظهػػ  اصتػػدكؿ رقػػم أ
 يف إحػػداث التغػػًن الثقػػايف يف اجملتمػػع علػػى مسػػتول، حػػوؿ أسػػلوب التلفزيػػوف كوسػػيلة اتصػػاؿ رتاىًنيػػة

، أف تك ارات استجابات أف اد العينة حوؿ كالسلوكيات السياسية، كاالقتصادية، كاالجتماعية،  ، القيم
مػن الدرجػة  %82، أم بنسػبة تقػارب درجػات 3مػن أصػل 2.46ىذا احملور، كقد بلغ متوس  توف ه 

 .اباتؽتا يبٌن درجة التجانس العالية يف اإلج  0.70القصول للمقياس، كاؿت اؼ معيارم يساكم 
كالػػػيت أخػػػذت االختيػػػار أموافػػػق  ، حيػػػث ت اكحػػػت متوسػػػطات إجابػػػاهتم علػػػى بنػػػود احملػػػور بػػػٌن  

دالػػػػة إحصػػػػائيا عنػػػػد رتيػػػػع عبػػػػارات احملػػػػور عنػػػػد مسػػػػتول الداللػػػػة  Pكيتبػػػػٌن أف قيمػػػػة 2.81ك 2.03
فأقػل، ؽتػا يشػًن إىل عػدـ كجػود اختالفػات بػٌن إجابػات أفػ اد عينػة الدراسػة حػوؿ   %0.05ك0.01
كيظهػػ  ذلػػك مػػن خػػالؿ  قػػ اءة التكػػ ارات كالنسػػب لعبػػارات احملػػور كجػػود مؤشػػ ات دالػػة احملػػور عبػػارات 

علػػػػى كجػػػػود ارتبػػػػاط بػػػػٌن التلفزيػػػػوف كاعػػػػادة تشػػػػكيل القػػػػيم ك السػػػػلوكيات السياسػػػػية ك االقتصػػػػادية ك 
 االجتماعية أقتها:

الػػيت كانػػت فمػػا فػػوؽ، كىػػي العبػػارات 2.46العبػػارات الػػيت أكزا ػػا النسػػبية تنتمػػي للمجػػاؿ مػػن 
أصػػحاب ىػػذا الػػ أم يتفقػػوف حػػوؿ أسػػلوب التلفزيػػوف يف إحػػداث تغػػًنات  تأخػػذ اختيػػار موافػػق، أم أف

 على القيم كالسلوكيات الف دية كاجملتمعية .
 كأخًنا نتكن أف نعلق على اصتدكؿ بأكملو كالتايل: 

األكؿ كىػػػو مػػػا يؤكػػػد أف احملػػػور األكؿ رػػػمن اجملػػػاؿ  0.70كاؿتػػػ اؼ معيػػػارم 2.46كزف نسػػػيب 
 .الذم يأخذ الدرجة أموافق 
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 عرض قيمة كاي تربيع للمحور األول
نتػػائج اختبػػار كػػام ت بيػػع للمحػػور األكؿ اطتػػاص بأسػػلوب التلفزيػػوف يف إحػػداث (18الجــدول رقــم:)

 .التغًن الثقايف يف اجملتمع على مستول القيم كالسلوكيات السياسية، كاالقتصادية، كاالجتماعية

 فأقل0.05* داؿ إحصائيا عند مستول داللة 

 21عنػػػد درجػػػة ح يػػػة  59.034تشػػػًن نتػػػائج اصتػػػدكؿ أعػػػاله إىل أف قيمػػػة م بػػػع كػػػام تسػػػاكم 
سػػػتول اظتعنويػػػة اضتػػػ ج. لػػػذلك تػػػ ف  ف رػػػية العػػػدـ كىػػػو أقػػػل مػػػن م0.000كمسػػػتول معنويػػػة يسػػػاكم 

األكىل كتقبػػػػل الف رػػػػية البديلػػػػة أم يوجػػػػد فػػػػ كؽ ذات معنويػػػػة يف إجابػػػػات أفػػػػ اد العينػػػػة عنػػػػد مسػػػػتول 
فأقػػػل حػػػوؿ بنػػػود احملػػػور الػػػذم يبحػػػث يف أسػػػلوب التلفزيػػػوف كوسػػػيلة اتصػػػاؿ رتاىًنيػػػة يف  0.05داللػػػة

ذا على مسػتول القػيم كالسػلوكيات السياسػية كاالقتصػادية إحداث التغًن الثقايف يف اجملتمع يف عص نا ى
 كاالجتماعية.  

 اختالف رؤية أفراد الدراسة إزاء محاورىا باختالف جنسهم 

ه اختبار حتليل التباين األحادم لتوريع داللة الف كؽ بٌن اصتنسٌن للمبحوثٌن حوؿ ػتاكر 
 الدراسة كاصتدكؿ أدناه يورع ذلك.

للتباين األحادم للمحور األكؿ اطتاص بأسلوب  ANOVAقياس أنوفايبٌن م (19جدول رقم:)
التلفزيوف  يف إحداث التغًن الثقايف يف اجملتمع على مستول القيم، كالسلوكيات السياسية، 

 كاالقتصادية، االجتماعية بالنسبة ظتتغًن اصتنس.

 

 مستول الداللة رجات اضت يةد قيمة م بع كام /

احملور األكؿ اطتاص 
بأسلوب التلفزيوف 
يف إحداث التغًن 

 الثقايف

59.034 21 0.000* 
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 pلةالدال fقيمة  متوس  اظت بعات درجة اضت ية غتموع اظت بعات 1احملور رقم 

داخل 
 0.285 1 0.285 اجملموعات

 0.069 117 8.035 بٌن اجملموعات 0.044 4.148

  118 8.319 اجملموع
 

 إىل عػػدـ كجػػود فػػ كؽ ذات داللػػة إحصػػائية يف اسػػتجابات أفػػ اد 19تشػػًن نتػػائج اصتػػدكؿ رقػػم:أ
أم  0.044 تقػػػػػدر بػػػػػػػػػ sigأPالدراسػػػػػة حػػػػػوؿ احملػػػػػور األكؿ  تػػػػػ د ظتتغػػػػػًن اصتػػػػػنس، حيػػػػػث أف قيمػػػػػة 

يف رتيع عبارات احملور، كبذلك تػ ف  الف رػية العدميػة   0.05كانت أصغ  من مستول اظتعنوية 4%
يف إجابات أف اد العينة حػوؿ  0.05القائلة بعدـ كجود ف كؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة 

مسػػػػػتول القػػػػػيم اعتبػػػػػار النقػػػػػل كتوجيػػػػػو االفكػػػػػار أسػػػػػلوب التلفزيػػػػػوف يف إحػػػػػداث التغػػػػػًن الثقػػػػػايف علػػػػػى 
االقتصػػادية، االجتماعيػػة  تعػػزل ظتتغػػًن اصتػػنس، كتقبػػل الف رػػية البديلػػة أم أف  ،كالسػػلوكيات أالسياسػػية

 ىناؾ اتفاؽ حوؿ اإلجابات مهما كاف اصتنس.

 ( للمحور األول t-testاختبار تي تاست )

س علػػػى ، ككػػػوف ىػػػذه الف رػػػية تقػػػـو يف األسػػػاT-testكالختبػػػار الف رػػػية ه اسػػػتخداـ اختبػػػار 
مقارنػػة متوسػػ  احملػػور مػػع اظتتوسػػ  اظتعيػػارم لتحديػػد مػػا إذا كػػاف اظتتوسػػ  احملسػػوب أعلػػى مػػن اظتتوسػػ  
اظتعيارم بشػكل داؿ إحصػائيا أـ ال، كنظػ ا لكػوف فقػ ات الدراسػة قػد ه قياسػها علػى مقيػاس ليكػارت 

 ا يلي:كالنتائج مورحة كم .2=3/3+2+1، ناتج من 2الثالثي فيكوف اظتتوس  اظتعيارم ىو
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للمحػور األكؿ اطتػػاص بأسػلوب التلفزيػػوف يف إحػػداث  T-Testنتػائج اختبػػار (20الجـدول رقــم: )
 التغًن الثقايف يف اجملتمع على مستول القيم كالسلوكيات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية 

 

 احملور األكؿ
 0قيمة اظتعيار=

 sigمستول الداللة  درجات اضت ية Tقيمة 

 0.00* 118 101.301 ألكؿاحملور ا
Sig فأقل. 0.05* داؿ إحصائيا عند مستول معنوية 

 118عنػد درجػات ح يػة  101.301تسػاكم  T إىل أف قيمػة 20تشًن نتائج اصتدكؿ رقػم:أ
 2، كألف الف رػػية يف اجتػػاه كاحػػد يقسػػم مسػػتول الداللػػة علػػى 0.000كمسػػتول داللػػة عػػاؿ يسػػاكم 

لػػػة اضتػػػ ج، لػػػذلك تػػػ ف  الف رػػػية العدميػػػة األكىل  كتقبػػػل كىػػػو أقػػػل مػػػن مسػػػتول الدال 0.00ليصػػػبع 
فأقػػل يف إجابػػات  0.05الف رػػية البديلػػة أيػػو: توجػػد فػػ كؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتول داللػػة 

أفػػ اد العينػػة حػػوؿ اعتبػػار نقػػل االفكػػار ك توجيههػػا اسػػلوب  التلفزيػػوف يف إحػػداث التغػػًن علػػى مسػػتول 
 تصادية كاالجتماعية.القيم كالسلوكيات السياسية كاالق

 عرض وتحليل البيانات الخاصة بأسلوب اإلذاعة في إحداث   2-1-2       
 التغير الثقافي على مستوا القيم والسلوكيات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

إجابػػػػات مفػػػػ دات الدراسػػػػة حػػػػوؿ ػتػػػػور العبػػػػارات اطتاصػػػػة بأسػػػػلوب اإلذاعػػػػة يف (21جــــدول رقــــم: )
 .ثقايف على مستول القيم كالسلوكيات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعيةإحداث التغًن ال

 رقم السؤاؿ
 اإلجابات

س 
ظتتو
ا

سايب 
اضت

ؼ  
ؿت ا
اال

رم
ظتعيا
ا

 

 قيمة
K2 

 قيمة
p 

جتاه
اال

 موافق معارض ػتايد 

01 
 49 40 30 ت

 موافق **0.103 4.55 0.80 2.16
% 25.2 33.6 4.12 

02 
 74 22 23 ت

 موافق **0.000 44.58 0.79 2.43
% 19.3 18.5 62.2 
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03 
 75 20 24 ت

 موافق **0.000 47.41 0.80 2.43
% 20.2 16.8 63 

04 
 29 59 31 ت

 معارض **0.001 14.18 0.71 1.98
% 26.1 49.6 24.4 

05 
 61 32 26 ت

 موافق **0.000 17.66 0.8 2.29
% 21.8 26.9 51.3 

06 
 54 37 28 ت

 موافق **0.012 8.79 0.8 2.22
% 23.5 31.1 45.4 

07 
 65 27 27 ت

 موافق **0.001 24.26 0.82 2.32
% 22.7 22.7 54.6 

08 
 29 61 29 ت

 معارض **0.000 17.26 0.70 2.00
% 24.4 51.3 24.4 

09 
 72 26 21 ت

 موافق **0.001 39.84 0.77 2.43
% 17.6 21.8 60.5 

10 
 69 32 18 ت

 موافق **0.001 35.8 0.74 2.43
% 15.10 26.9 58 

11 
 73 27 19 ت

 موافق **0.000 42.82 0.75 2.45
% 16 22.7 61.3 

12 
 82 22 15 ت

 موافق **0.009 68.38 0.70 2.56
% 12.6 18.5 68.9 

13 
 78 23 18 ت

 موافق **0.000 55.88 0.74 2.50
% 15.1 19.3 65.5 

14 
 91 15 13 ت

 موافق **0.000 99.69 0.66 2.66
% 10.9 12.6 76.5 

15 
 75 19 25 ت

 موافق **0.000 47.66 0.81 2.42
% 21 16 63 

16 
 88 19 12 ت

 موافق **0.000 88.91 0.66 2.64
% 10.10 16 73.9 
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17 
 59 26 34 ت

 موافق **0.01 14.94 0.86 2.21
% 28.6 21.8 49.6 

18 
 93 14 12 ت

2.68 0.65 
107.9

1 
 موافق **0.000

% 10.1 11.8 78.2 

19 
 63 37 19 ت

 موافق **0.000 24.67 0.74 2.37
% 16 31.1 52.9 
 0.75 2.37 احملور الكلي

 فأقل. 0.01** داؿ إحصائيا عند 
 فأقل. 0.05* داؿ إحصائيا عند 

 بنػػود خاصػػة بأسػػلوب اإلذاعػػة يف إحػػداث التغػػًن الثقػػايف علػػى مسػػتول 21يظهػػ  اصتػػدكؿ رقػػم:أ
القيم كالسلوكيات السياسية كالقتصادية كاالجتماعية  حيث يتضمن كجود ف كؽ ذات داللػة إحصػائية 

ور كقػد فأقل، بٌن تك ارات اسػتجابات أفػ اد العينػة حػوؿ ىػذا احملػ 0.01ك0.05عند مستول الداللة 
مػػػػن الدرجػػػػة القصػػػػول  %79، أم بنسػػػػبة تقػػػػارب درجػػػػات 3مػػػػن أصػػػػل 2.37بلػػػػغ متوسػػػػ  تػػػػوف ه 

كمػا يتضػع  ؽتػا يبػٌن درجػة التجػانس العاليػة يف اإلجابػات 0.75للمقياس، كاؿت اؼ معيػارم يسػاكم 
من اصتدكؿ أف ىناؾ توازف بٌن إجابػات أفػ اد الدراسػة علػى أسػئلة احملػور، كالػيت أخػذت الشػكل موافػق 

دالػػة Pكيتبػػٌن أف قيمػػة  2.68ك 1.98اغلػػب البنػػود، حيػػث ت اكحػػت متوسػػطات إجابػػاهتم بػػٌن   يف
فأقػل، ؽتػا يشػًن إىل عػدـ  0.05ك0.01إحصائيا تق يبا عند رتيع عبارات احملور عند مستول الداللة 

كجود اختالفػات بػٌن، إجابػات أفػ اد عينػة الدراسػة حػوؿ أسػلوب اإلذاعػة اظتسػموعة يف إحػداث التغػًن 
 على مستول القيم كالسلوكيات.

الػيت 0.75كاؿتػ اؼ معيػارم  2.37كىو  ما ترترتو النتائج العامة للجدكؿ مػن خػالؿ كزف نسػيب  -
 أف احملور األكؿ رمن اجملاؿ األكؿ الذم يأخذ الدرجة أموافق . تأكد
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داث نتائج اختبار كام ت بيع للمحور األكؿ اطتاص بأسلوب اإلذاعة يف إح(22الجدول رقم: ) -
 التغًن الثقايف يف اجملتمع على مستول القيم، كالسلوكيات السياسية، كاالقتصادية، كاالجتماعية 

 
 27عنػػػػد درجػػػػات ح يػػػػة  55.82م تسػػػػاكم تشػػػػًن نتػػػػائج اصتػػػػدكؿ أعػػػػاله إىل أف قيمػػػػة م بػػػػع كػػػػا -

كىػػػو أقػػػل مػػػن مسػػػتول اظتعنويػػػة اضتػػػ ج. لػػػذلك تػػػ ف  ف رػػػية العػػػدـ 0.001كمسػػػتول معنويػػػة يسػػػاكم 
فأقػل يف  0.05األكىل كتقبل الف رية البديلة أم يوجد ف كؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتول داللػة 

ة اظتسموعة يف إحداث التغػًن الثقػايف علػى إجابات أف اد العينة حوؿ بنود احملور اطتاص بأسلوب اإلذاع
 مستول القيم كالسلوكيات السياسية، كاالقتصادية، كاالجتماعية .

للتبػػػاين األحػػػادم للمحػػػور األكؿ اطتػػػاص بأسػػػلوب ANOVAمقيػػػاس أنوفػػػا (23جـــدول رقـــم:) -
قتصػادية، اإلذاعة  يف إحداث التغًن الثقايف يف اجملتمع على مستول القيم، كالسػلوكيات السياسػية، كاال

 كاالجتماعية بالنسبة ظتتغًن اصتنس

كؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية يف اسػػػتجابات أفػػػ اد  إىل عػػػدـ كجػػػود فػػػ  23تشػػػًن نتػػػائج اصتػػػدكؿ رقػػػم: أ -
 3.3أم  0.033  تقػدر ب  sigأPالدراسة حوؿ احملور األكؿ  تػ د ظتتغػًن اصتػنس، حيػث أف قيمػة 

يف رتيػع عبػارات احملػاكر، كبػذلك تػ ف  الف رػية % 5أم  0.05كىي أصغ  مػن مسػتول اظتعنويػة %

 مستول الداللة درجات اضت ية قيمة م بع كام /

احملور األكؿ اطتاص بأسلوب اإلذاعة 
 0.001 27 55.82 يف إحداث التغًن الثقايف

 1احملور رقم 
غتموع 
 pالداللة fقيمة  متوس  اظت بعات درجة اضت ية اظت بعات

 0.538 1 0.538 داخل اجملموعات

 0.115 117 13.440 بٌن اجملموعات 0.033 4.618

  118 13.978 اجملموع
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يف إجابػػات أفػػ اد  0.05نػػد مسػػتول داللػػة العدميػػة  القائلػػة بعػػدـ كجػػود فػػ كؽ ذات داللػػة إحصػػائية ع
العينػػػة حػػػوؿ اعتبػػػار أتشػػػكيل الصػػػورة الذىنيػػػة  أسػػػلوب كسػػػائل اإلعػػػالـ كاالتصػػػاؿ يف إحػػػداث التغػػػًن 

االقتصػػػادية، االجتماعيػػػة  تعػػػزل ظتتغػػػًن اصتػػػنس،  ،الثقػػػايف علػػػى مسػػػتول القػػػيم كالسػػػلوكيات أالسياسػػػية
اظتسػػػموعة، أيػػػأف ىنػػػاؾ اتفػػػاؽ يف اإلجابػػػات بػػػٌن كتقبػػػل الف رػػػية البديلػػػة فيمػػػا متػػػص أسػػػلوب اإلذاعػػػة 

 اصتنسٌن.
للمحػػور األكؿ اطتػػاص بأسػػلوب اإلذاعػػة يف إحػػداث  T-Testنتػػائج اختبػػار (24)الجــدول رقــم: 

 التغًن الثقايف يف اجملتمع على مستول القيم كالسلوكيات السياسية كاالقتصادية ك االجتماعية
 

 احملور األكؿ
 0قيمة اظتعيار=

 sigمستول الداللة  رجات اضت يةد Tقيمة 

 *0.00 118 75.377 اسلوب االذاعة
sig فأقل. 0.05* داؿ إحصائيا عند مستول معنوية 

 118عنػػد درجػػات ح يػػة  75.377تسػػاكم  T إىل أف قيمػػة 24تشػػًن نتػػائج اصتػػدكؿ رقػػم: أ
 2علػػى  ، كألف الف رػػية يف اجتػػاه كاحػػد يقسػػم مسػػتول الداللػػة0.000كمسػػتول داللػػة عػػاؿ يسػػاكم 

كىػػو أقػػل مػػن مسػػتول الداللػػة اضتػػ ج، لػػذلك تػػ ف  الف رػػية العدميػػة اطتاصػػة بأسػػلوب  0.00ليصػػبع 
اإلذاعػػة يف إحػػداث التغػػًن الثقػػايف  كتقبػػل الف رػػية البديلػػة أيػػو: توجػػد فػػ كؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد 

ىنيػة  علػى كافػة فأقل يف إجابات أف اد العينة حوؿ أسػلوب اإلذاعػة أالصػورة الذ 0.05مستول داللة 
 .اظتستويات اظتدركسة يف استمارة البحث

عرض وتحليل البيانات الخاصة بأسلوب الجرائد المكتوبة في إحـداث التغيـر   2-1-3       
 الثقافي على مستوا القيم و السلوكيات السياسية واالقتصادية واالجتماعية

 بارات اطتاصة بأسلوب اصت ائد اظتكتوبة إجابة أف اد العينة اظتبحوثة حوؿ ػتور الع(25جدول رقم: )
 يف إحداث التغًن الثقايف على مستول القيم كالسلوكيات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية
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رقم 
 السؤاؿ

 اإلجابات

س 
ظتتو
ا

سايب 
اضت

ؼ  
ؿت ا
اال

رم
ظتعيا
ا

 

 قيمة
K2 

 قيمة
p 

جتاه
اال

 موافق معارض ػتايد 

01 
 59 39 21 ت

 موافق **0.000 18.21 0.75 2.32
% 17.6 32.8 49.6 

02 
 93 18 8 ت

 موافق **0.000 108.82 0.58 2.71
% 6.7 15.1 78.2 

03 
 63 38 18 ت

 موافق **0.000 25.63 3.73 2.38
% 15.1 31.9 52.9 

04 
 29 66 24 ت

 معارض **0.000 26.53 0.66 2.04
% 20.2 55.5 24.4 

05 
 68 31 20 ت

 موافق **0.000 31.88 0.76 2.40
% 16.8 26.1 57.1 

06 
 49 38 32 ت

 موافق **0.154 3.74 0.81 2.14
% 26.9 31.9 41.2 

07 
 71 22 26 ت

 موافق **0.001 37.28 0.82 2.38
% 21.8 18.5 59.7 

08 
 40 55 24 ت

 معارض **0.002 12.11 0.72 2.13
% 20.2 46.2 33.6 

09 
 62 30 27 ت

 موافق **0.001 18.97 0.81 2.29
% 22.7 25.2 52.10 

10 
 71 28 20 ت

 موافق **0.001 37.93 0.76 2.43
% 16.8 23.5 59.7 

11 
 75 24 20 ت

 موافق **0.000 47.41 0.76 2.46
% 16.8 20.2 63 

12 
 100 15 4 ت

 فقموا **0.009 139.17 0.47 2.81
% 3.4 12.6 84 

 موافق **0.000 71.46 0.70 2.57 83 21 15 ت 13
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% 12.6 17.6 69.7 

14 
 79 31 9 ت

 موافق **0.000 64.6 0.63 2.59
% 7.6 26.1 66.4 

15 
 76 24 19 ت

 موافق **0.000 50.23 0.75 2.48
% 16 20.2 63.9 

16 
 69 35 16 ت

 موافق **0.000 37.58 0.71 2.45
% 12.6 29.4 58 

17 
 59 35 25 ت

 موافق **0.000 15.39 0.79 2.29
% 21 29.4 49.6 

18 
 93 11 15 ت

 موافق 0.000** 107.76 0.69 2.66
% 12.6 29 78.20 

19 
 60 34 25 ت

 موافق **0.000 16.63 0.79 2.29
% 21 28 50.40 
 0.87 2.35 احملور الكلي

 فأقل. 0.01** داؿ إحصائيا عند 
 فأقل. 0.05* داؿ إحصائيا عند 

 إجابػػػة أفػػػ اد العينػػػة اظتبحوثػػػة حػػػوؿ ػتػػػور العبػػػارات اطتاصػػػة بأسػػػلوب 25يظهػػػ  اصتػػػدكؿ رقػػػم: أ
اصت ائػػد اظتكتوبػػة، يف إحػػداث التغػػًن الثقػػايف علػػى مسػػتول القػػيم، كالسػػلوكيات السياسػػية، كاالقتصػػادية، 

فأقػل،  0.01ك0.05عند مسػتول الداللػة يبػٌن كجػود فػ كؽ ذات داللػة إحصػائية كاالجتماعية حيث
 3مػن أصػل 2.41بٌن تك ارات استجابات أف اد العينة حوؿ بنود ىذا احملور . كقد بلغ متوس  توف ه 

مػػػن الدرجػػػة القصػػػول للمقيػػػاس، كاؿتػػػ اؼ معيػػػارم يسػػػاكم  %80.33، أم بنسػػػبة تقػػػارب درجػػػات
نس العالية يف اإلجابات، كىذا يؤكػد أف أغلبيػة أفػ اد الدراسػة يػ كف اصت ائػد ؽتا يبٌن درجة التجا 0.87

 اظتكتوبة تعتمد نقل االفكار ك االجتاىات ك اظتيوالت ك ال غبات  من خالؿ ظتواريع اظتختلفة  .
كمػػا يتضػػع مػػن اصتػػدكؿ  أعػػاله أف ىنػػاؾ تػػوازف بػػٌن إجابػػات أفػػ اد الدراسػػة علػػى أسػػئلة احملػػور 

 2.04جتهػػػػت ؿتػػػػو االختيػػػػار أ موافػػػػق  ، حيػػػػث ت اكحػػػػت متوسػػػػطات إجابػػػػاهتم بػػػػٌن  األكؿ، كالػػػػيت ا
دالػػػػػػة إحصػػػػػائيا عنػػػػػػد رتيػػػػػػع عبػػػػػارات احملػػػػػػور عنػػػػػد مسػػػػػػتول الداللػػػػػػة فهػػػػػي P، اؿ امػػػػػا قيمػػػػػػة 2.71ك
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فأقػػل، ؽتػػا يشػػًن إىل عػػدـ كجػػود اختالفػػات بػػٌن إجابػػات أفػػ اد عينػػة الدراسػػة، كأخػػًنا  0.05ك0.01
 كملو كالتايل: نتكن أف نعلق على اصتدكؿ بأ

كىػػػػو مػػػا يؤكػػػػد أف بنػػػود احملػػػػور اطتػػػاص بأسػػػػلوب اصت ائػػػػد  0.71كاؿتػػػػ اؼ معيػػػارم  2.41كزف نسػػػيب 
اظتكتوبة يف إحداث التغًن على مسػتول القػيم كالسػلوكيات السياسػية كاالقتصػادية كاالجتماعيػة، رػمن 

 اجملاؿ األكؿ الذم يأخذ الدرجة أموافق .
م ت بيػػػع للمحػػػور األكؿ اطتػػػاص بأسػػػلوب اصت ائػػػد اظتكتوبػػػة  يف نتػػػائج اختبػػػار كػػػا(26الجـــدول رقـــم:)

إحػػػػػػداث التغػػػػػػًن الثقػػػػػػايف يف اجملتمػػػػػػع علػػػػػػى مسػػػػػػتول القػػػػػػيم، كالسػػػػػػلوكيات السياسػػػػػػية، كاالقتصػػػػػػادية، 
 كاالجتماعية.

 مستول الداللة درجات اضت ية قيمة م بع كام /

 0.008 25 45.08 احملور األكؿ
 

 25درجػػػات ح يػػػة  عنػػد 45.08قيمػػة م بػػػع كػػام تسػػػاكم تشػػًن نتػػػائج اصتػػدكؿ أعػػػاله إىل أف 
كىػػػو أقػػػل مػػػن مسػػػتول اظتعنويػػػة اضتػػػ ج. لػػػذلك تػػػ ف  ف رػػػية العػػػدـ 0.008كمسػػػتول معنويػػػة يسػػػاكم 
 .H1األكىل كتقبل الف رية البديلة

للتباين األحادم للمحور األكؿ اطتػاص بأسػلوب اصت ائػد ANOVAمقياس أنوفا (27جدول رقم:)
التغػػًن الثقػػايف يف اجملتمػػع علػػى مسػػتول القػػيم كالسػػلوكيات السياسػػية كاالقتصػػادية اظتكتوبػة   يف إحػػداث 

 كاالجتماعية بالنسبة ظتتغًن اصتنس

 

 pالداللة fقيمة  متوس  اظت بعات درجة اضت ية غتموع اظت بعات 1احملور رقم 
 0.216 1 0.216 داخل اجملموعات

 0.095 117 11.166 بٌن اجملموعات 0.135 2.260
  118 11.381 جملموعا
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 إىل كجود ف كؽ ذات داللة إحصائية يف استجابات أف اد الدراسػة 27تشًن نتائج اصتدكؿ رقم:أ
 % 13.5أم  0.135  تقػػػدر ب sigأPحػػػوؿ احملػػػور األكؿ  تػػػ د ظتتغػػػًن اصتػػػنس، حيػػػث أف قيمػػػة 

  الف رػػػية يف رتيػػػع عبػػػارات احملػػػاكر، كبػػػذلك تػػػ ف% 5أم  0.05كىػػػي أكػػػرب مػػػن مسػػػتول اظتعنويػػػة 
العدميػػػة األكىل  كتقبػػػل الف رػػػية البديلػػػة أيػػػو: توجػػػد فػػػ كؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتول داللػػػة 

فأقػػل يف إجابػػات أفػػ اد العينػػة حػػوؿ اعتبػػرت النقػػل ك توجيػػو األفكػػار أسػػلوب اصت ائػػد اظتكتوبػػة يف  0.05
ية، االجتماعيػػػة  تعػػػزل االقتصػػػاد،إحػػػداث التغػػػًن الثقػػػايف علػػػى مسػػػتول القػػػيم كالسػػػلوكيات أالسياسػػػية 

 ظتتغًن اصتنس أم ىناؾ اتفاؽ بٌن اصتنسٌن يف ما متص اإلجابات على ىذا احملور.

للمحػػػور األكؿ اطتػػػاص بأسػػػلوب اصت ائػػػد اظتكتوبػػػة يف  T-Testنتػػػائج اختبػػػار (28الجـــدول رقـــم:)
 كاالجتماعيةإحداث التغًن الثقايف يف اجملتمع على مستول القيم كالسلوكيات السياسية كاالقتصادية 

sig فأقل 0.05* داؿ إحصائيا عند مستول معنوية 

 

 احملور األكؿ
 0قيمة اظتعيار=

 sigمستول الداللة  درجات اضت ية Tقيمة 

 *0.00 118 84.729 اسلوب اصت ائد اظتكتوبة
 

 118عنػػد درجػػات ح يػػة  84.729تسػػاكم  T إىل أف قيمػػة 28تشػػًن نتػػائج اصتػػدكؿ رقػػم: أ
 2، كألف الف رػػية يف اجتػػاه كاحػػد يقسػػم مسػػتول الداللػػة علػػى 0.000ؿ يسػػاكم كمسػػتول داللػػة عػػا

كىػػػو أقػػػل مػػػن مسػػػتول الداللػػػة اضتػػػ ج، لػػػذلك تػػػ ف  الف رػػػية العدميػػػة األكىل  كتقبػػػل  0.00ليصػػػبع 
فأقػػل يف إجابػػات  0.05الف رػػية البديلػػة أيػػو: توجػػد فػػ كؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتول داللػػة 

ب اصت ائد اظتكتوبة يف إحداث التغًن الثقايف على مستول القيم كالسلوكيات ػتل أف اد العينة حوؿ أسلو 
 دراسة.
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عـرض و تحليـل البيانـات وجهـة نظـر األسـتاذ الجـامعي نحـو قـوة دور وسـائل االتصــال   -2-2
فـي إحــداث التغيــر الثقـافي علــى مســتوا القــيم الخاصـة والســلوكيات السياســية و االقتصــادية و 

 االجتماعية
عــرض و تحليــل البيانــات الخاصــة وجهــة نظــر األســتاذ الجــامعي نحــو قــوة دور  2-2-1     

التلفزيون في إحداث التغير الثقافي على مستوا القيم و السلوكيات السياسـية و االقتصـادية و 
 االجتماعية

يتعلػػق بػػػػ: إجابػػات مفػػ دات الدراسػػة حػػوؿ ػتػػور العبػػارات اطتاصػػة تقيػػيم األسػػتاذ  (29جــدول رقــم: )
اصتامعي لدكر التلفزيوف يف إحداث التغػًن الثقػايف يف اجملتمػع علػى مسػتول القػيم كالسػلوكيات السياسػية 

 كاالقتصادية كاالجتماعية يف عص  العوظتة.

 رقم السؤاؿ
 اإلجابات

س 
ظتتو
ا

سايب 
اضت

ؼ  
ؿت ا
اال

رم
ظتعيا
ا

 

 قيمة
K2 

 قيمة
p 

جتاه
اال

يب 
الرتت

 قوم متوس  رعيف 

01 
 45 51 23 ت

  متوس  *0.004 10.95 0.73 2.18
% 19.3 42.9 37.8 

02 
 66 41 12 ت

  قوم **0.000 36.82 0.67 2.45
% 10.11 34.5 55.5 

03 
 67 32 20 ت

  قوم **0.000 30.06 0.76 2.39
% 16.8 26.9 56.3 

04 
 48 37 34 ت

  قوم **0.000 2.73 0.82 2.12
% 28.6 31.1 40.3 

05 
 43 28 48 ت

  رعيف 0.254 5.46 0.87 1.96
% 40.3 23.5 36.1 

06 
 30 35 54 ت

  رعيف 0.065 8.08 0.81 1.80
% 45.4 29.4 25.2 

07 
 50 49 20 ت

وم **0.018 14.63 0.72 2.25
ق

  
% 16.8 41.2 42 

  رعيف 0.001 5.05 0.80 1.83 30 39 50 ت 08
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% 42 32.8 25.2 

09 
 40 54 25 ت

  متوس  *0.080 10.60 0.73 2.13
% 21 45.4 33.6 

10 
 43 47 29 ت

  متوس  *0.005 4.50 0.77 2.12
% 24.4 39.5 36.1 

11 
 52 40 27 ت

  قوم 0.105** 7.88 0.79 2.21
% 22.7 33.6 43.7 

12 
 89 25 50 ت

  قوم 0.019 97.07 0.54 2.71
% 24 21 74.8 

13 
 79 36 4 ت

  قوم 0.000 71.41 0.55 2.63
% 3.4 30.3 66.4 

14 
 69 33 17 ت

  قوم 0.000 35.76 0.73 2.44
% 14.3 27.7 58 

15 
 66 45 8 ت

  قوم 0.000 43.47 0.62 2.44
% 6.7 37.8 55.5 

16 
 51 49 19 ت

  قوم 0.000 16.20 0.72 2.27
% 6 41.8 42.9 

17 
 67 43 9 ت

  قوم 0.000 42.82 0.63 2.49
% 7.6 36.1 56.3 
  0.72 2.26 احملور الكلي

 فأقل. 0.01** داؿ إحصائيا عند 
 فأقل. 0.05* داؿ إحصائيا عند 

يػوف يف إحػداث  اطتػاص بتقيػيم أفػ اد العينػة اظتدركسػة لػدكر التلفز  29تشًن نتائج اصتدكؿ رقػم: أ
 0.05عند مسػػػػتول الداللػػػػة التغػػػػًن الثقػػػػايف، حيػػػػث يكشػػػػف عػػػػن كجػػػػود فػػػػ كؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية

 . فأقل، بٌن تك ارات استجابات أف اد العينة ىذا احملور 0.01ك
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مػػػن  %66درجػػػات بنسػػػبة تقػػػارب  3مػػػن  2.26كقػػػد بلػػػغ متوسػػػ  تػػػوف  مؤشػػػ ات الفعاليػػػة  
ؽتػػا يػػدؿ علػػى درجػػة  0.72. اؼ اظتعيػػارم الكلػػي يسػػاكم الدرجػػة القصػػول للمقيػػاس، كمػػا كػػاف االؿتػػ

 التجانس العالية يف إجابات اظتبحوثٌن حوؿ عبارات احملور. 
 0.01دالػة إحصػػائيا عنػػد رتيػػع عبػارات احملػػور عنػػد مسػػتول  Pكيبػٌن اصتػػدكؿ السػػابق أف قيمػػة 

 . 08ك 06ك 05، ماعدا العبارات 0.05ك
ارات احملػػور كجػػود مؤشػػ ات دالػػة علػػى قػػوة الػػدكر الػػذم كيظهػػ  مػػن قػػ اءة التكػػ ارات كالنسػػب لعبػػ

 يلعبو التلفزيوف يف اظتوروع ػتل الدراسة.
 عرض قيمة كاي تربيع لبيانات المحور الثاني 

نتػػائج اختبػػار مقيػػاس كػػام ت بيػػع للمحػػور الثػػاين اطتػػاص بتقيػػيم األسػػتاذ اصتػػامعي (30الجــدول رقــم:)
يف اجملتمػػػػع علػػػػى مسػػػػتول القػػػػيم، كالسػػػػلوكيات السياسػػػػية، لػػػػدكر التلفزيػػػػوف يف إحػػػػداث التغػػػػًن الثقػػػػايف 

 كاالقتصادية، كاالجتماعية 

 مستول الداللة درجات اضت ية قيمة م بع كام /
 0.003 24 48.01 احملور الثاين

كىػػػي القيمػػػة  16.40يتبػػػٌن مػػػن اصتػػػدكؿ أعػػػاله أف قيمػػػة كػػػام ت بيػػػع للمحػػػور الثػػػاين اظتقػػػدرة بػػػػ 
كىنػػػا يسػػػتلـز علينػػػا رفػػػ  الف رػػػية  5.91ت بيػػػع اصتدكليػػػة اظتقػػػدرة ب  احملسػػػوبة أكػػػرب مػػػن قيمػػػة كػػػام
القائلة بوجود ف كؽ ذات داللة إحصائية يف إجابات أفػ اد العينػة   H1العدمية كقبوؿ الف رية البديلة 

حػػػوؿ الػػػدكر القػػػوم الػػػذم نتارسػػػو التلفزيػػػوف يف إحػػػداث التغػػػًن الثقػػػايف يف اجملتمػػػع علػػػى مسػػػتول القػػػيم 
 .  لسياسية كاالقتصادية كاالجتماعيةاكالسلوكيات 

للمحػػور الثػػاين اطتػػاص بوجهػػة ANOVAيبػػٌن التبػػاين األحػػادم أنوفػػا   (31جــدول رقــم: )
نظػػػػػ  األسػػػػػتاذ اصتػػػػػامعي لػػػػػدكر التلفزيػػػػػوف يف إحػػػػػداث التغػػػػػًن الثقػػػػػايف يف اجملتمػػػػػع علػػػػػى مسػػػػػتول القػػػػػيم 

 .نسكالسلوكيات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية بالنسبة ظتتغًن اصت
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 pالداللة fقيمة  متوس  اظت بعات درجة اضت ية غتموع اظت بعات 1احملور رقم 
 0.259 1 0.259 داخل اجملموعات

 0.181 117 21.216 بٌن اجملموعات 0.234 1.431
  118 21.475 اجملموع

لدراسػة  إىل كجود ف كؽ ذات داللة إحصائية يف استجابات أف اد ا31تشًن نتائج اصتدكؿ رقم:أ
كالػػيت   % 23.4أم  0.234قػػدرت ب   Pحػػوؿ ػتورىػػا الثػػاين، تػػ د ظتتغػػًن اصتػػنس، حيػػث أف قيمػػة 

يف رتيػػع عبػػارات احملػػور، كبػػذلك تػػ ف   الف رػػية العدميػػة  0.05كانػػت أكػػرب   مػػن مسػػتول اظتعنويػػة 
لعينػػة يف إجابػػات أفػػ اد ا 0.05القائلػػة بعػػدـ كجػػود فػػ كؽ ذات داللػػة إحصػػائية يف عنػػد مسػػتول داللػػة 

حوؿ احملػور األكؿ اطتػاص بوجهػة نظػ  األسػتاذ اصتػامعي لػدكر التلفزيػوف يف إحػداث التغػًن الثقػايف علػى  
 كافة اظتستويات اظتذكورة آنفا، كىذا يعين كجود اتفاؽ يف االجابات بٌن اصتنسٌن.

للمحور الثاين اطتاص بتقييم األستاذ اصتامعي لدكر  T-Testنتائج اختبار  (32جدول رقم:)
 التلفزيوف يف إحداث التغًن الثقايف

 احملور األكؿ
 0قيمة اظتعيار=

 sigمستول الداللة  درجات اضت ية Tقيمة 
تقييم األستاذ اصتامعي لدكر 
التلفزيوف يف إحداث التغًن 

 الثقايف
58.233 118 0.00** 

 فأقل. 0.01** داؿ إحصائيا عند مستول معنوية 

كمستول داللة  118عند درجات ح ية  58.233تساكم  Tتشًن نتائج اصتدكؿ إىل أف قيمة 
كىو  0.00ليصبع  2، كألف الف رية يف اجتاه كاحد يقسم مستول الداللة على 0.000يساكم 

أقل من مستول الداللة اضت ج، لذلك ت ف  الف رية العدمية األكىل  كتقبل الف رية البديلة أم انو: 
فأقل يف إجابات أف اد العينة حوؿ  قوة  0.05داللة  توجد ف كؽ ذات داللة إحصائية عند مستول

دكر التلفزيوف يف إحداث التغًن الثقايف على مستول القيم ك السلوكيات السياسية كاالقتصادية 
 كاالجتماعية  .
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عــرض و تحليــل البيانــات الخاصــة وجهــة نظــر األســتاذ الجــامعي نحــو قــوة دور   2-2-2      
 قافي على مستوا القيم و السلوكيات السياسيةاإلذاعة في إحداث التغير الث

 و االقتصادية واالجتماعية           
إجابات مف دات الدراسة حوؿ ػتور العبارات اطتاصة تقيػيم األسػتاذ اصتػامعي لػدكر (33جدول رقم:)

اإلذاعػػػة يف إحػػػداث التغػػػًن الثقػػػايف يف اجملتمػػػع علػػػى مسػػػتول القػػػيم كالسػػػلوكيات السياسػػػية كاالقتصػػػادية 
 كاالجتماعية يف عص  العوظتة.

 رقم السؤاؿ
 اإلجابات

س 
ظتتو
ا

سايب 
اضت

ؼ  
ؿت ا
اال

رم
ظتعيا
ا

 
 قيمة
K2 

 قيمة
p 

جتاه
اال

يب 
الرتت

 قوم متوس  رعيف 

01 
 20 53 46 ت

1.78 0.71 15.2
4 

  متوس  0.000
% 38.7 44.5 16.8 

02 
 39 48 32 ت

  متوس  0.198 3.24 0.77 2.06
% 26.9 40.3 32.8 

03 
 39 45 35 ت

  متوس  0.528 1.27 0.79 2.03
% 29.4 37.8 32.8 

04 
 30 44 45 ت

  رعيف 0.178 3.54 0.78 1.87
% 37.8 37 25.2 

05 
 25 38 56 ت

1.74 0.78 
12.2

1 
  رعيف 0.002

% 47.1 31.9 21 

06 
 28 49 42 ت

   متوس 0.056 5.76 0.76 1.88
% 35.3 41.2 23.5 

07 
 25 66 28 ت

1.97 0.67 
26.3

س  0.000 3
متو

  
% 23.5 55.5 21 

08 
 22 45 52 ت

1.75 0.75 
12.4

  رعيف 0.002 2
% 43.7 37.8 18.5 

09 
 29 62 28 ت

2.01 0.69 
18.8

  متوس  0.000 7
% 23.5 52.1 24.4 
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10 
 29 57 33 ت

1.97 0.72 
11.5

6 
  متوس  0.003

% 27.7 47.9 24.4 

11 
 29 47 43 ت

  متوس  0.105 4.50 0.77 1.88
% 36.1 39.5 24.4 

12 
 41 44 34 ت

  متوس  0.515 1.32 0.79 2.06
% 28.6 37 34.5 

13 
 41 53 25 ت

  متوس  0.007 9.35 0.73 2.13
% 21 44.5 34.5 

14 
 39 52 28 ت

  متوس  0.026 7.27 0.74 2.09
% 23.5 43.7 32.8 

15 
 45 53 21 ت

2.20 0.72 
13.9

  متوس  0.001 8
% 17.6 44.5 37.8 

16 
 17 61 41 ت

1.80 0.67 24.4
7 

  متوس  0.000
% 34.5 51.3 14.3 

17 
 39 48 32 ت

 32.8 40.3 26.9 %  متوس  0.198 3.24 0.77 2.06
 0.74 1.95 الكلي
    احملور الكلي

 
يف إحػػداث  اإلذاعػػة اطتػػاص بتقيػػيم أفػػ اد العينػػة اظتدركسػػة لػػدكر 33تشػػًن نتػػائج اصتػػدكؿ رقػػم: أ

 0.05عند مسػتول الداللػة التغًن الثقػايف، حيػث يكشػف عػن عػدـ كجػود فػ كؽ ذات داللػة إحصػائية
 . لعينة ىذا احملورفأقل، بٌن تك ارات استجابات أف اد ا 0.01ك

مػػػن  %65درجػػػات بنسػػػبة تقػػػارب  3مػػػن  1.95كقػػػد بلػػػغ متوسػػػ  تػػػوف  مؤشػػػ ات الفعاليػػػة  
ؽتػػا يػػدؿ علػػى درجػػة  0.74الدرجػػة القصػػول للمقيػػاس، كمػػا كػػاف االؿتػػ اؼ اظتعيػػارم الكلػػي يسػػاكم 

  التجانس النسيب  يف إجابات اظتبحوثٌن حوؿ عبارات احملور
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 0.01غًن دالة إحصائيا عند جل عبارات احملور عند مسػتول Pكيبٌن اصتدكؿ السابق أف قيمة 
 0.05ك

كيظهػػ  مػػن قػػ اءة التكػػ ارات كالنسػػب لعبػػارات احملػػور كجػػود مؤشػػ ات دالػػة علػػى أف ىػػذه الوسػػيلة 
التغػػػػًن الثقػػػػايف علػػػػى مسػػػػتول القػػػػيم كالسػػػػلوكيات  االتصػػػػالية اظتسػػػػموعة  عتػػػػا دكر متوسػػػػ  يف إحػػػػداث

 اعية، مقارنة مع كسائل االتصاؿ اصتماىًنم األخ ل. السياسية كاالقتصادية كاالجتم
نتػػػائج اختبػػػار مقيػػػاس كػػػام ت بيػػػع للمحػػػور الثػػػاين اطتػػػاص بتقيػػػيم األسػػػتاذ (34الجـــدول رقـــم:)

اصتػػامعي لػػدكر اإلذاعػػة يف إحػػداث التغػػًن الثقػػايف يف اجملتمػػع علػػى مسػػتول القػػيم كالسػػلوكيات السياسػػية 
 كاالقتصادية كاالجتماعية.

 مستول الداللة درجات اضت ية كام  قيمة م بع /

 0.000 30 72.99 احملور الثاين 

كىػػػي القيمػػػة  16.40يتبػػػٌن مػػػن اصتػػػدكؿ أعػػػاله أف قيمػػػة كػػػام ت بيػػػع للمحػػػور الثػػػاين اظتقػػػدرة بػػػػ 
كىنػػػا يسػػػتلـز علينػػػا رفػػػ  الف رػػػية  5.91احملسػػػوبة أكػػػرب مػػػن قيمػػػة كػػػام ت بيػػػع اصتدكليػػػة اظتقػػػدرة ب 

القائلة بوجود ف كؽ ذات داللة إحصائية يف إجابات أفػ اد العينػة   H1بديلة العدمية كقبوؿ الف رية ال
حوؿ الدكر القوم الذم دتارسو اإلذاعػة كوسػيلة اتصػاؿ رتاىًنيػة  يف إحػداث التغػًن الثقػايف يف اجملتمػع 

 .السياسية كاالقتصادية كاالجتماعيةعلى مستول القيم كالسلوكيات 

للمحػور الثػاين اطتػاص بتقيػيم األسػتاذ ANOVAحػادم أنوفػا  يبػٌن التبػاين األ (35جدول رقـم: )
اصتامعي لدكر اإلذاعة اظتسػموعة  يف إحػداث التغػًن الثقػايف يف اجملتمػع علػى مسػتول القػيم كالسػلوكيات 

 السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية بالنسبة ظتتغًن اصتنس

 pالداللة fمة قي متوس  اظت بعات درجة اضت ية غتموع اظت بعات 1احملور رقم 
 0.049 1 0.049 داخل اجملموعات

 0.226 117 26.468 بٌن اجملموعات 0.642 0.217
  118 26.517 اجملموع

 



 الدراسة الميدانية                                                     الفصل السابع 
 

165 
 

 إىل كجود ف كؽ ذات داللة إحصائية يف استجابات أف اد الدراسػة 35تشًن نتائج اصتدكؿ رقم:أ
كالظػاى   % 64.2أم  0.642 تقػدر ب Pحوؿ ػتورىا الثػاين، تػ د ظتتغػًن اصتػنس، حيػث أف قيمػة 

يف رتيػػػػع عبػػػػارات احملػػػػور، كبػػػػذلك تػػػػ ف  الف رػػػػية %5أم  0.05أ ػػػػا اكػػػػرب   مػػػػن مسػػػػتول اظتعنويػػػػة 
يف إجابػات أفػ اد  0.05العدمية القائلة بعدـ كجود ف كؽ ذات داللة إحصائية يف عند مسػتول داللػة 

اظتختلفػة مهمػا كػاف غتاعتػا سياسػيا،  العينة حوؿ اىتماـ اإلذاعة بتكػوين الصػورة الذىنيػة حػوؿ اظتوارػيع
اقتصػػاديا، اجتماعيػػا ...اخل كلتفسػػًن أكثػػ  نقػػوؿ أف ىنػػاؾ اتفػػاؽ يف اإلجابػػات بػػٌن جنسػػي األسػػاتذة 

 اظتبحوثٌن.

للمحػػػور الثػػػاين اطتػػػاص بتقيػػػيم األسػػػتاذ اصتػػػامعي لػػػدكر  T-Testنتػػػائج اختبػػػار  (36جـــدول رقـــم)
 اإلذاعة يف إحداث التغًن الثقايف

 

 كؿاحملور األ
 0قيمة اظتعيار=

 sigمستول الداللة  درجات اضت ية Tقيمة 
تقييم األستاذ اصتامعي لدكر 
اإلذاعة يف إحداث التغًن 

 الثقايف
45.409 118 0.00 

 فأقل. 0.01** داؿ إحصائيا عند مستول معنوية 

كمسػػػتول  118عنػػػد درجػػػات ح يػػػة  45.409تسػػػاكم  Tتشػػػًن نتػػػائج اصتػػػدكؿ إىل أف قيمػػػة 
 0.00ليصػػبع  2، كألف الف رػػية يف اجتػػاه كاحػػد يقسػػم مسػػتول الداللػػة علػػى 0.000يسػػاكم داللػػة 

كىو أقل مػن مسػتول الداللػة اضتػ ج، لػذلك تػ ف  الف رػية العدميػة األكىل  كتقبػل الف رػية البديلػة أم 
فأقػل يف إجابػػات أفػ اد العينػػة حػػوؿ   0.05انػو: توجػػد فػ كؽ ذات داللػػة إحصػائية عنػػد مسػتول داللػػة 

 ييمهم لدكر اإلذاعة اظتسموعة يف إحداث تغًن على القيم كالسلوكيات ػتل الدراسة .تق
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عــرض و تحليــل البيانــات الخاصــة وجهــة نظــر األســتاذ الجــامعي نحــو قــوة دور  2-2-3      
الجرائـــد المكتوبـــة فـــي إحـــداث التغيـــر الثقـــافي علـــى مســـتوا القـــيم و الســـلوكيات السياســـية و 

 االقتصادية 
يتعلػػق بػػػػ: إجابػػات مفػػ دات الدراسػػة حػػوؿ ػتػػور العبػػارات اطتاصػػة تقيػػيم األسػػتاذ (37) جــدول رقــم:

اصتػػامعي لػػدكر اصت ائػػػد اظتكتوبػػة يف إحػػػداث التغػػًن الثقػػايف يف اجملتمػػػع علػػى مسػػػتول القػػيم كالسػػػلوكيات 
 السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية يف عص  العوظتة.

 رقم السؤاؿ
 اإلجابات

س 
ظتتو
ا

سايب 
اضت

 

اال
ؼ 
ؿت ا رم
ظتعيا
ا

 
 قيمة
K2 

 قيمة
p 

جتاه
اال

يب 
الرتت

 قوم متوس  رعيف 

01 
 31 65 23 ت

  متوس  0.000 25.07 0.67 2.07
% 19.3 54.6 26.1 

02 
 56 41 22 ت

  قوم 0.001 14.63 0.76 2.29
% 18.5 34.5 47.1 

03 
 47 44 28 ت

  قوم 0.072 5.26 0.78 2.16
% 23.5 37 39.5 

04 
 34 57 28 ت

  متوس  0.003 11.81 0.72 2.05
% 23.5 47.9 28.6 

05 
 36 38 45 ت

  رعيف 0.569 1.12 0.82 1.92
% 37.8 31.9 30.3 

06 
 25 43 51 ت

  رعيف 0.011 8.94 0.77 1.78
% 42.9 36.1 21 

07 
 35 52 32 ت

س  0.053 5.86 0.75 2.03
متو

  
% 26.9 43.7 29.4 

08 
 42 30 47 ت

  رعيف 0.146 3.84 0.86 1.96
% 39.5 25.2 35.3 

09 
 30 57 32 ت

  متوس  0.003 11.41 0.72 1.98
% 26.9 47.9 25.2 
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10 
 34 49 36 ت

  متوس  0.188 3.34 0.77 1.98
% 30.3 4.12 28.6 

11 
 52 38 29 ت

  قوم 0.034 6.77 0.80 2.19
% 24.4 31.9 43.7 

12 
 50 38 31 ت

  قوم 0.098 4.65 0.81 2.16
% 26.1 31.9 42 

13 
 48 42 29 ت

  قوم 0.093 4.75 0.79 2.16
% 24.4 35.3 40.3 

14 
 53 37 29 ت

  قوم 0.023 7.52 0.80 2.20
% 24.4 31.3 44.5 

15 
 51 40 28 ت

  قوم 0.036 6.67 0.79 2.19
% 23.5 33.6 42.9 

16 
 19 56 44 ت

  متوس  0.000 17.96 0.70 1.79
% 37 47.1 16 

17 
 33 32 54 ت

  رعيف 0.020 7.78 0.84 1.82
% 45.4 26.9 27.7 
  0.77 2.04 احملور الكلي

 

يف اصت ائػػػد اظتكتوبػػػة نػػػة اظتدركسػػػة لػػػدكر  اطتػػػاص بتقيػػػيم أفػػػ اد العي37تشػػػًن نتػػػائج اصتػػػدكؿ رقػػػم: أ
إحػػداث التغػػػًن الثقػػػايف علػػػى مسػػتول القػػػيم كالسػػػلوكيات اظتتضػػػمنة يف االسػػتمارة، حيػػػث يكشػػػف عػػػن 

فأقػل، بػٌن تكػ ارات اسػتجابات  0.01ك0.05عند مسػتول الداللػة كجود ف كؽ ذات داللة إحصائية
 . أف اد العينة ىذا احملور

مػػػن  %68درجػػػات بنسػػػبة تقػػػارب  3مػػػن  2.04فعاليػػػة  كقػػػد بلػػػغ متوسػػػ  تػػػوف  مؤشػػػ ات ال
ؽتػػا يػػدؿ علػػى درجػػة  0.77الدرجػػة القصػػول للمقيػػاس، كمػػا كػػاف االؿتػػ اؼ اظتعيػػارم الكلػػي يسػػاكم 

 التجانس النسيب  يف إجابات اظتبحوثٌن حوؿ عبارات احملور، كما ترترتو معطيات البنود التالية: 
 ت اإلجابة عنها تنزع ؿتو الضعف على التوايل، اليت كاف اجتاىا 17، 8، 6، 5
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على التوايل كاليت تتجو ؿتو االختيار متوسػ ، بينمػا يقػيم األسػتاذ اصتػامعي  16، 10، 9، 7، 4، 1
 دكر ىذه الوسيلة يف باقي البنود باختيار أقوم .

 0.05ك 0.01غًن ثابتة عند مستول Pكيبٌن اصتدكؿ السابق أف قيمة  
مقيػاس كػام ت بيػع للمحػور الثػاين اطتػاص بتقيػيم األسػتاذ اصتػامعي  نتائج اختبػار( 38الجدول رقم: )

لػػدكر اصت ائػػد اظتكتوبػػة  يف إحػػداث التغػػًن الثقػػايف يف اجملتمػػع علػػى مسػػتول القػػيم كالسػػلوكيات السياسػػية 
 كاالقتصادية كاالجتماعية.

 مستول الداللة درجات اضت ية قيمة م بع كام /

 0.004 31 55.52 احملور الثاين

كىػػػي القيمػػػة  16.40ٌن مػػػن اصتػػػدكؿ أعػػػاله أف قيمػػػة كػػػام ت بيػػػع للمحػػػور الثػػػاين اظتقػػػدرة بػػػػ يتبػػػ
كىنػػػا يسػػػتلـز علينػػػا رفػػػ  الف رػػػية  5.91احملسػػػوبة أكػػػرب مػػػن قيمػػػة كػػػام ت بيػػػع اصتدكليػػػة اظتقػػػدرة ب 

ة القائلػة بوجػود فػ كؽ ذات داللػة إحصػائية يف إجاباتػأف اد العينػػ  H1العدميػة كقبػوؿ الف رػية البديلػة 
حوؿ الدكر القوم الذم دتارسو اصت ائد اظتكتوبػة كوسػيلة اتصػاؿ رتاىًنيػة  يف إحػداث التغػًن الثقػايف يف 

 السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية اظتتضمنة يف االستمارةاجملتمع على مستول القيم كالسلوكيات 

األسػػػػتاذ  للمحػػػػور الثػػػػاين اطتػػػػاص بتقيػػػػيمANOVAالتبػػػػاين األحػػػػادم أنوفػػػػا   (39جــــدول رقــــم: )
اصتػػامعي لػػدكر اصت ائػػد اظتكتوبػػة  يف إحػػداث التغػػًن الثقػػايف يف اجملتمػػع علػػى مسػػتول القػػيم كالسػػلوكيات 

 السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية بالنسبة ظتتغًن اصتنس
 

 pالداللة fقيمة  متوس  اظت بعات درجة اضت ية غتموع اظت بعات 1احملور رقم 
داخل 

 اجملموعات
0.727 1 0.727 

 0.227 117 26.591 بٌن اجملموعات 0.076 3.201
  118 27.318 اجملموع
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 إىل كجػػػػود فػػػػ كؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية يف اسػػػػتجابات أفػػػػ اد 39تشػػػػًن نتػػػػائج اصتػػػػدكؿ رقػػػػم: أ
أم  0.076تقدر ب  Pالدراسة حوؿ ػتورىا الثاين، ت د ظتتغًن جنس العينة اظتبحوثة، حيث أف قيمة 

يف رتيػع عبػارات احملػور، كبػذلك  % 5أم  0.05كػرب   مػن مسػتول اظتعنويػة الػيت كانػت أ  % 7.5
يف  0.05ت ف  الف رية العدمية القائلة بعدـ كجود ف كؽ ذات داللة إحصائية يف عند مستول داللة 

احملػػػور اطتػػػاص بأسػػػلوب اصت ائػػػد اظتكتوبػػػة يف إحػػػداث التغػػػًن الثقػػػايف علػػػى  أفػػػ اد العينػػػة حػػػوؿ إجابػػػات
 ظتدركسة يف االستمارة .مستول القيم ا

للمحور الثاين اطتاص بتقييم األستاذ اصتامعي لدكر  T-Testنتائج اختبار  (40جدول رقم:)
 اصت ائد اظتكتوبة يف إحداث التغًن الثقايف

 احملور األكؿ
 0قيمة اظتعيار=

 sigمستول الداللة  درجات اضت ية Tقيمة 
تقييم األستاذ اصتامعي لدكر 

بة يف إحداث اصت ائد اظتكتو 
 التغًن الثقايف

 

46.330 118 0.00** 

 فأقل. 0.01** داؿ إحصائيا عند مستول معنوية 

كمسػػػتول  118عنػػػد درجػػػات ح يػػػة  46.330تسػػػاكم  Tتشػػػًن نتػػػائج اصتػػػدكؿ إىل أف قيمػػػة 
 0.00ليصػػبع  2، كألف الف رػػية يف اجتػػاه كاحػػد يقسػػم مسػػتول الداللػػة علػػى 0.000داللػػة يسػػاكم 

تول الداللػة اضتػ ج، لػذلك تػ ف  الف رػية العدميػة األكىل  كتقبػل الف رػية البديلػة أم كىو أقل مػن مسػ
فأقػل يف إجابػػات أفػ اد العينػة تقيػػيم  0.05انػو: توجػد فػ كؽ ذات داللػػة إحصػائية عنػد مسػػتول داللػة 

دكر اصت ائػػػػػػػد اظتكتوبػػػػػػػة يف إحػػػػػػػداث التغػػػػػػػًن الثقػػػػػػػايف علػػػػػػػى كافػػػػػػػة اظتسػػػػػػػتويات السياسػػػػػػػية كاالقتصػػػػػػػادية 
 تماعية.كاالج
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 مناقشة نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات  -3 
 مناقشة نتائج الدراسة على ضوء الفرضية األولى  3-1        

   الذم يبٌن اجتاه اظتبحوثٌن ؿتو االختيار أموافق  لكل بنود احملػور،17من خالؿ نتائج اصتدكؿ رقم أ
 كنتائج مقياس كام ت بيع ك مقياس انوفا ك يت تاست أف:

  فأقل 0.01ك0.05عند مستول الداللة جود ف كؽ ذات داللة إحصائيةك 
  ىناؾ توازف بٌن إجابات أف اد الدراسة على أسئلة احملور األكؿ 
 . ىناؾ ارتباط بٌن اصتنسٌن ك اجاباهتم عن ػتور الدراسة 
  يػػػة يف أغلبيػػػة األفػػػ اد اظتعنيػػػٌن بالدراسػػػة يتفقػػػوف علػػػى اف التلفزيػػػوف كسػػػيلة اتصػػػاؿ رتػػػاىًنم عتػػػا اقت

احػػداث التغػػًن الثقػػايف مػػن خػػالؿ نقػػل الصػػور ك االفكػػار ك الػػتحكم كالتػػأثًن يف اظتيػػوالت، كال غبػػات، 
 كاالجتاىات حوؿ اظتواريع كاألفكار ك القضايا اظتختلفة ،اليت تعترب جوى  الصورة الذىنية .

  يػػػة ك اقتصػػػادية ك التلفزيػػػوف مبػػػا يقدمػػػو مػػػن ب نػػػامج شتعيةبصػػػ ية متنوعػػػة ثقافيػػػة ك اجتماعيػػػة كت فيه
سياسية ك ت بوية كدرامية، فعػال كسػيلة مػن كسػائل الغػ س الثقػايف، كنسػقا مػن انسػاؽ اجملتمػع لػو كظيفػة 

 أساسية كىذا ما يتوافق مع اظتقاربتٌن النظ يتٌن اظتستخدمتٌن يف الدراسة.
ؽ ذات داللػػة لنصػػل يف األخػػًن اىل رفػػ  ف رػػية الدراسػػة ك قبػػوؿ الف رػػية البديلػػة القائلػػة  بوجػػود فػػ ك 

احصػػائية يف اجابػػات افػػ اد العينػػة حػػوؿ اعتبػػار   نقػػل األفكػػار ك االجتاىػػات الػػيت تشػػكل صػػورة ذىنيػػة 
 لدل اصتماىًن  اسلوب التلفزيوف يف احداث تغًن ثقايف على كافة اظتستويات ػتل الدراسة  

 مناقشة نتائج الدراسة على ضوء الفرضية الثانية  3-2        
  الػذم يبػٌن اجتػاه  جػل اظتبحػوثٌن ؿتػو االختيػار أموافػق  إزاء بنػود 21اصتػدكؿ رقػم أمن خالؿ نتػائج 

 ك نتائج مقياس كام ت بيع ك مقياس انوفا ك يت تاست أف:احملور ،
 فأقل 0.01ك0.05عند مستول الداللة كجود ف كؽ ذات داللة إحصائية 
  ىناؾ توازف بٌن إجابات أف اد الدراسة على أسئلة احملور األكؿ 
 . ىناؾ ارتباط بٌن اصتنسٌن ك اجاباهتم عن ػتور الدراسة 
   أغلبيػػة األفػػ اد اظتعنيػػٌن بالدراسػػة يتفقػػوف علػػى اف االذاعػػة كسػػيلة اتصػػاؿ رتػػاىًنم عتػػا مكانتهػػا يف

احػػداث التغػػًن الثقػػايف عػػن ط يػػق نقػػل االفكػػار ك الػػتحكم كالتػػأثًن يف اظتيػػوالت، كال غبػػات، كاألفكػػار، 
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ارػػػيع  ك القضػػػايا ك اظتختلفػػػة ،الػػػيت تعتػػػرب جػػػوى  الصػػػورة الذىنيػػػة ، مبػػػا تبثػػػو مػػػن كاالجتاىػػػات حػػػوؿ اظتو 
 ب امج صوتية متنوعة االختصاصات كاالىتمامات مؤث ة على ميوالت كرغبات اصتماىًن

  اإلذاعػػػػة اظتسػػػػموعة فنسػػػػتطيع القػػػػوؿ أف ىػػػػذه الوسػػػػيلة اإلعالميػػػػة، مبػػػػا تقدمػػػػو مػػػػن مػػػػادة إعالميػػػػة
ًن ثقػػػػايف علػػػػى مسػػػػتول القػػػػيم كالسػػػػلوكيات السياسػػػػية كاالقتصػػػػادية مسػػػػموعة قػػػػادرة علػػػػى إحػػػػداث تغػػػػ

 كاالجتماعية 
لنصػػل يف األخػػًن اىل رفػػ  ف رػػية الدراسػػة ك قبػػوؿ الف رػػية البديلػػة القائلػػة  بوجػػود فػػ كؽ ذات داللػػة 
احصػػائية يف اجابػػات افػػ اد العينػػة حػػوؿ اعتبػػار   نقػػل األفكػػار ك االجتاىػػات الػػيت تشػػكل صػػورة ذىنيػػة 

 ماىًن  اسلوب االذاعة يف احداث تغًن ثقايف على كافة اظتستويات ػتل الدراسة  لدل اصت
 مناقشة نتائج الدراسة على ضوء الفرضية الثالثة         3-3

  الذم يبٌن اجتاه  جػل اظتبحػوثٌن ؿتػو االختيػار أموافػق  إزاء 25من خالؿ نتائج اصتدكؿ رقم أ
 قياس انوفا ك يت تاست أف:كنتائج مقياس كام ت بيع ك م بنود احملور،

 فأقل 0.01ك0.05عند مستول الداللة كجود ف كؽ ذات داللة إحصائية 
  ىناؾ توازف بٌن إجابات أف اد الدراسة على أسئلة احملور األكؿ 
 . ىناؾ ارتباط بٌن اصتنسٌن ك اجاباهتم عن ػتور الدراسة 
 ميوالت األف اد، كقادرة على صناعة اتفاؽ عينة الدراسة على أف اصت ائد تأث  يف اجتاىات كرغباهتم ،

إذ يظهػػ  مػػن قػػ اءة التكػػ ارات كالنسػػب لعبػػارات الػػ أم العػػاـ يف جتػػاه اظتوارػػيع كالسػػلوكيات  اظتختلفػػة، 
 احملور كجود مؤش ات دالة على ذلك:

 . ال تستخدـ اصت ائد اظتكتوبة يف التح ي  الحداث التغًن على اظتستول السياسي 
 اسػػتخداـ اصت ائػػد ألسػػلوب نقػػل االفكػػار ك االجتاىػػات يف التحسػػيس رمبػػا   تعػػارض العينػػة اظتدركسػػة

كو ا كسيلة اتصايل مق كءة فق  ال تستطيع أف تصل إىل مستول التأثًن الذم يصػل إليػو التلفزيػوف أك 
 اإلذاعة

رف  الف رية العدمية األكىل  كقبوؿ الف رػية البديلػة أم توجػد فػ كؽ ذات لنصل يف األخًن اىل 
فأقػل يف إجابػات أفػ اد العينػة حػوؿ اعتمػاد اصت ائػد اظتكتوبػة  0.05إحصائية عنػد مسػتول داللػة داللة 

 اسلوب النقل ك توجيو االفكار يف إحداث التغًن الثقايف على مستول القيم كالسلوكيات ػتل دراسة.
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 مناقشة نتائج الدراسة على ضوء الفرضية الرابعة  4-3

اظتبحػػػوثٌن ؿتػػػو االختيػػػار أموافػػػق  إزاء بنػػػود احملػػػور   الػػػذم يبػػػٌن  29مػػػن خػػػالؿ نتػػػائج اصتػػػدكؿ رقػػػم أ
،الذم يقيس كجهة نظ  االستاذ اصتامعي ؿتػو قػوة تػأثًن كدكر التلفزيػوف يف احػداث التغػًن الثقػايف علػى  

 ك نتائج مقياس كام ت بيع ك مقياس انوفا ك يت تاست أف:كافة اظتستويات ػتل الدراسة اظتيدانية 
 فأقل 0.01ك0.05عند مستول الداللة اللة إحصائيةكجود ف كؽ ذات د 
  ىناؾ توازف بٌن إجابات أف اد الدراسة على أسئلة احملور األكؿ 
 . ىناؾ ارتباط بٌن اصتنسٌن ك اجاباهتم عن ػتور الدراسة 
   أغلبية مفػ دات الدراسػة يػ كف بػأف للتلفزيػوف دكر قػوم يف التػأثًن علػى القػيم كالسػلوكيات السياسػية

 ادية كاالجتماعية اظتدركسة يف االستمارة. كاالقتص
 مناقشة نتائج الدراسة على ضوء الفرضية الخامسة  3-5

اظتبحػػػوثٌن ؿتػػػو االختيػػػار أموافػػػق  إزاء بنػػػود احملػػػور     الػػػذم يبػػػٌن29مػػػن خػػػالؿ نتػػػائج اصتػػػدكؿ رقػػػم أ
حػػداث التغػػػًن ،الػػذم يقػػيس كجهػػة نظػػػ  االسػػتاذ اصتػػامعي ؿتػػػو قػػوة تػػأثًن كدكر االذاعػػػة اظتسػػموعة يف ا

ك نتػػائج مقيػػاس كػػام ت بيػػع ك مقيػػاس انوفػػا ك يت الثقػػايف علػػى كافػػة اظتسػػتويات ػتػػل الدراسػػة اظتيدانيػػة 
 تاست أف:

 فأقل 0.01ك0.05عند مستول الداللة كجود ف كؽ ذات داللة إحصائية 
  ىناؾ توازف بٌن إجابات أف اد الدراسة على أسئلة احملور األكؿ 
 ك اجاباهتم عن ػتور الدراسة . ىناؾ ارتباط بٌن اصتنسٌن 
   أغلبية مف دات الدراسة ي كف بأف لاذاعة دكر متوس  يف التأثًن على القػيم كالسػلوكيات السياسػية

كاالقتصػػػػادية كاالجتماعيػػػػة، اال ا ػػػػا تبقػػػػى نسػػػػق اجتمػػػػاعي لػػػػو دكره يف اجملتمػػػػع علػػػػى غػػػػ ار االنسػػػػاؽ 
 االجتماعية االخ ل.

 ضوء الفرضية السادسة مناقشة نتائج الدراسة على  3-6
اظتبحػػػوثٌن ؿتػػػو االختيػػػار أموافػػػق  إزاء بنػػػود احملػػػور     الػػػذم يبػػػٌن29مػػػن خػػػالؿ نتػػػائج اصتػػػدكؿ رقػػػم أ

،الذم يقيس كجهة نظ  االستاذ اصتامعي ؿتػو قػوة تػأثًن كدكر التلفزيػوف يف احػداث التغػًن الثقػايف علػى  
 م ت بيع ك مقياس انوفا ك يت تاست أف:ك نتائج مقياس كاكافة اظتستويات ػتل الدراسة اظتيدانية 
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 فأقل 0.01ك0.05عند مستول الداللة كجود ف كؽ ذات داللة إحصائية 
  ىناؾ توازف بٌن إجابات أف اد الدراسة على أسئلة احملور األكؿ 
 . ىناؾ ارتباط بٌن اصتنسٌن ك اجاباهتم عن ػتور الدراسة 

الصػػػحف اظتكتوبػػػة كوسػػػيلة اتصػػػالية رتاىًنيػػػة  كىػػػذا يػػػدؿ علػػػى أف أغلبيػػػة مفػػػ دات الدراسػػػة يػػػ كف بػػػأف 
يتذبذب دكرىا بٌن اظتستويات أالقوية كاظتتوسطة كالضعيفة   يف إحداث التغًن على القػيم كالسػلوكيات 

 السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية.
 النتيجة العامة للدراسة -4 
حث اثبات مدل صػدقها تظه  النتيجة العامة للدراسة من خالؿ نتائج الف ريات اليت حاكؿ البا -

اك خطئهػػا  اسػػتنادا اىل  مقػػاييس االحصػػاء الوصػػفي الػػيت تبػػٌن اجتػػاه اظتبحػػوثٌن ؿتػػو اختيػػارات مقيػػاس 
 اىل حساب معامل كام ت بيع ك مقياس كاف كام انوفا ك مقياس يت تاست أف : باإلرافةليكارت 

 تالف دكر الوسػػي  يف نقػػل التلفزيػػوف  كسػػيلتاف اتصػػاليتاف تعتمػػداف اسػػلوب النقػػل ك حتػػ -أاالذاعػػة
القيم ك السلوكيات السياسػية ك االقتصػادية ك االجتماعيػة مبػا لتػدث التغػًن الثقػايف يف اجملتمػع اصتزائػ م 
خاصة يف اآلكنة االخًنة  ،يؤكد ىذه النتيجة عدـ تعاررها مع نتػائج الدراسػات السػابقة الػيت ع رػت 

زة ، كمػػا تقػػوؿ بػػو اظتقاربػػة النظ يػػة الػػيت اسػػتند يف الفصػػل األكؿ خاصػػة دراسػػة الباحػػث السػػعيد بػػو معيػػ
 اليها الباحث 

ت ل أف كسائل االتصاؿ اصتماىًنم  انسػاؽ  (D. Mcquail) دينيس ماكويلفالوظيفية على رام 
مهمتها انتاج  اظتعلومة كاألفكار كالثقافة كالعمل على توزيعها على الناس تلبيػة ضتاجيػاهتم االجتماعيػة. 

الجتػػػاه اف العالقػػػة الدائ يػػػة بػػػٌن اصتمهػػػور ككسػػػائل اإلعػػػالـ كاجملتمػػػع، مبػػػا لتقػػػق ك رأم اصػػػحاب ىػػػذا ا
عمليػػػػػػػػة التبػػادؿ كاالعتماديػػة، كظػػاى ة االعتمػػاد علػػى كسػػائل اإلعػػالـ إفتػػا ىػػي تعػػود إىل الوظػػائف الػػيت 

 . 1تؤديها كاظتتمثلة يف اإلعالـ كالتعلم كاإلقناع كالعالقات العامة كالتغيًن االجتماعي
ا نتائج  اختبار  الف رية الثانية اليت هتتم بوجهة نظ  األستاذ اصتامعي ؿتو دكر كسائل االتصاؿ ام -

اصت ائػػػػد يف إحػػػػداث التغػػػػًن الثقػػػػايف يف اجملتمػػػػع علػػػػى كافػػػػة  -اإلذاعػػػػة-اصتماىًنيػػػػة التقليديػػػػة أالتلفزيػػػػوف
 اين يف الدراسػػػة اظتيدانيػػػةاظتسػػػتويات اظتػػػذكورة آنفػػػا فتبينهػػػا نتػػػائج اختبػػػار الف رػػػيات اطتاصػػػة بػػػاحملور الثػػػ

 كالتايل :
                                                           

1
  http://www.nizwa.com/%D9%مقاربة علم االجتماع الوظيفي لوسائل اإلعالـ 
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  لتتل التلفزيوف اظت تبة األكىل بدكره القوم يف إحداث التغًن الثقايف يف اجملتمع على مستول القيم ك
 السلوكيات السياسية ك االقتصادية ك االجتماعية ، مقارنة باإلذاعة ك اصت ائد .

  حتتل اصت ائد اظتكتوبة اظت تبة الثانية قبل اإلذاعة 
 ىذه النتائج النهائية ايل  ك ىو تقوؿ هبا نظ ية الغ س الثقايف اليت تستند اىل الف ريات التالية :

الثقافػػة اصتماىًنيػػة أحػػد منتجػػات كسػػائل اإلعػػالـ، كبػػ كز ظػػاى ة االعتماديػػة أم أف األفػػ اد يعتػػدكف -
 على مصادر غًن شخصية لتزكيدىم باطتربة.

اإلعالميػػة األخػػ ل مػػن حيػػث باالسػػتخداـ غػػًن االنتقػػائي مػػن متتلػػف التلفزيػػوف عػػن بػػاقي الوسػػائل  -
. قبل اصتمهور،  إرافة إىل أف األف اد يدركوف اظتعىن من الربامج التلفزيونية  بشكلل غًن كاعل

 التع ض الرتاكمي للتلفزيوف متلق كجهات نظ  كغ س معتقدات لدل آخ ين.-
شاىد يعتقد أف الواقع االجتماعي يسًن علػى ػتاكاة العامل اطتارجي من خالؿ تقدمي عامل كتعل اظت -

 نفس الوتًنة اليت يظه  هبا من خالؿ التلفزيوف.
يؤكد كجود ارتباط قوم بٌن حجم اظتشاىدة كمعتقدات اظتشاىدين حوؿ الواقع االجتماعي،  يػث -

رتباطهػا تتشابو إدراكات كثيفي اظتشاىدة، كيظه كف أحيانان إدراكات ت تب  بعامل التلفزيوف أكثػ  مػن ا
  1أبالواقع اظتوروعي.

 

 

  
 

 

                                                           
القاى ة: كلية ، رسالة ماجستًن غًن منشورة، ر اظتسلسالت الع بية التلفزيونية يف إدراؾ الشباب اظتص م للمشكالت االجتماعيةدك ، أمًنة شتًن طو1

 . 7ص، ـ2001، جامعة القاى ة -اإلعالـ
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حاكلنػػػػػا مػػػػػن خػػػػػالؿ ىػػػػػذه الدراسػػػػػة اظتتوارػػػػػعة، معاصتػػػػػة دكر كسػػػػػائل االتصػػػػػاؿ اصتمػػػػػاىًنم 
التلفزيػػػوف  يف إحػػػداث التغػػػًن الثقػػػايف، علػػػى مسػػػتول القػػػيم، -اإلذاعػػػة-التقليديةأاصت ائػػػد اظتكتوبػػػة

، كاالجتماعية من كجهة نظ  األستاذ اصتػامعي، نظػ ا ظتػا حتتلػو كالسلوكيات السياسية، كاالقتصادية
ىذه الوسػائل االتصػالية مػن مكانػة يف إحػداث التغػًن بصػفة عامػة خاصػة يف عصػ نا اضتػايل، كمنػو 
الوقػػػػوؼ علػػػػى أسػػػػلوهبا يف إحػػػػداث ىػػػػذه الظػػػػاى ة، مػػػػن حيػػػػث النقػػػػل ك التوجيػػػػو ك التػػػػأثًن علػػػػى 

، أك الصػػػناعة مػػػن جديػػػد، مع فػػػة كجهػػػة نظػػػ  االسػػػتاذ الػػػذىنيات كاألفكػػػار، كصػػػوال إىل التعػػػديل
اصتػػامعي حػػوؿ  ىػػذا الػػدكر، خاصػػة كاف التغػػًن رػػ كرة اجتماعيػػة عتػػا أكثػػ  مػػن عامػػل، كأسػػلوب، 
كمؤسسػة، لكػػن عصػ  االتصػػاالت قػد انتصػػ  عتػذه الوسػػائل اصتماىًنيػة، السػػيما اضتديثػة منهػػا، إذ 

 تأثًن، كاإلقناع، كالغ س الثقايف. كتعلها البع  اظتتهم األكؿ يف صناعة التغًن، كال

من منظور ىػذه اإلشػكالية الػيت بػدأت هبػا الدراسػة، حاكلنػا البحػث يف دكر كسػائل اإلعػالـ 
كاالتصػػاؿ اصتمػػاىًنم، يف إحػػداث التغػػًن الثقػػايف، علػػى كافػػة اظتسػػتويات اظتػػذكورة آنفػػا مػػن كجهػػة 

علػى حػد، كمػا حاكلنػا أف ؿتػي  نظ  األستاذ اصتامعي اظتتخصص، كتقييمو لدكر كل كاحدة منها 
باطتلفيػػات النظ يػػة لكػػل اظتفػػاىيم الػػواردة يف مورػػوعنا، لنصػػل إىل ؼت جػػات الدراسػػة اظتيدانيػػة، الػػيت 
ال تبحث عن عادات االسػتخداـ بقػدر مػا تبحػث يف الػدكر الػذم تلعبػو ىاتػو الوسػائل، للوصػوؿ 

ظتػػاـ بعناصػػ ه، السػػبب الػػذم إىل إحػػداث التغػػًن الثقػػايف، كإف كػػاف اظتصػػطلع شاسػػع، كيصػػعب اإل
 .أحالنا إىل االكتفاء بالبحث يف غتاؿ بع  القيم، كالسلوكيات

اسػتنتجنا مػػن دراسػػتنا ىػػذه، أف كسػػائل االتصػػاؿ اصتمػاىًنم التقليديػػة تسػػعى مػػن خػػالؿ مػػا 
تقدمو للجماىًن، مبختلف فئاتػو االجتماعيػة، مػن موارػيع مكتوبػة، كبػ امج مسػموعة، كم ئيػة إىل 

األفكػػػػار، كاآلراء، كاظتيػػػػوالت، كالػػػػذىنيات، كالصػػػػورة الذىنيػػػػة الػػػػيت يكو ػػػػا األفػػػػ اد جتػػػػاه  التػػػػأثًن يف
اظتواريع اظتختلفة، فتكوف غتموعة من السػلوكيات، كالتصػ فات جتاىهػا، كىػذا ال يعػين انفػ اد ىػذه 
الوسائل بإحداث ىذا النوع من التغًن، كإفتا ىي مؤسسػات مكملػة لػدكر اظتؤسسػات االجتماعيػة 
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خ ل، كاصتماعات االجتماعية اليت غ ست ىذه القيم، كالسلوكيات، كالدليل علػى ذلػك نتػائج األ
 تقييم أف اد عينة الدراسة لدكرىا. 

يف األخػػػػػًن، كبػػػػػال غم مػػػػػن ىػػػػػذه النتػػػػػائج احملصػػػػػل عليهػػػػػا يف دراسػػػػػة دكر كسػػػػػائل االتصػػػػػاؿ 
هػػة نظػػ  األسػػتاذ يبقػػى اصتمػػاىًنم، يف إحػػداث التغػػًن الثقػػايف يف اجملتمػػع يف عصػػ  العوظتػػة، مػػن كج

ػتكومػػا إمػػا بتطػػور التغػػًن الثقػػايف ػتػػل دراسػػة، كتفسػػًن، ك ػػث، كتقصػػي عػػن األسػػباب، كالػػوتًنة، 
 .اجملتمعات أك بتطور التقنية كالتكنولوجيا
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 . 2005اظتلك فهد الوطنية، ال ياض، 
جيػػػا االتصػػػاؿ يف اإلنتػػػاج اإلذاعػػػي كالتلفزيػػػوين، عبػػػد الباسػػػ  ػتمػػػد عبػػػد الوىػػػاب، اسػػػتخداـ تكنولو  -

 .2005دط، اظتكتب اصتامعي اضتديث، 
عبػػد اضتميػػد ػتمػػود سػػعد، دراسػػات يف علػػم االجتمػػاع الثقػػايف أالتغػػًن كاضتضػػارة  ، القػػاى ة، مكتبػػة  -

 .1980 ضة الش ؽ، 
دار الفج  للنش   عبد العايل دبلة، الدكلة اصتزائ ية اضتديثة االقتصاد كاجملتمع كالسياسة، دط، -

 ، القاى ة.2004كالتوزيع، 
، منشػػػػورات اظتنظمػػػػة 2عبػػػػد العزيػػػػز بػػػػن عثمػػػػاف التػػػػوكت م، الثقافػػػػة الع بيػػػػة كالثقافػػػػات األخػػػػ ل، ط -

 .2015اإلسالمية للرتبية كالعلـو كالثقافة، إيسيسكو، 
 .2004، العامل اإلسالمي يف عص  العوظتة، دط، دار الش كؽ، القاى ة، --------- -
لغػػين عمػػاد، سوسػػيولوجيا الثقافػػة، اظتفػػاىيم كاإلشػػكاليات مػػن اضتداثػػة إىل العوظتػػة، دط، م كػػز عبػػد ا -

 . 2008دراسات الوحدة الع بية، 
، دار الش كؽ للنش  كالتوزيع، عماف، 1عبد الفتاح أبو معاؿ، أث  كسائل اإلعالـ على الطفل، ط -

 .1997األردف، 
 . 2001ار القلم، القاى ة، عبد اللطيف زتزة، الصحافة كاجملتمع، دط، د -
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، دار اظتاجػػػد للطباعػػػة كالنشػػػ ، راـ اهلل، 1عبػػػد اهلل تايػػػو، اإلعػػػالـ الثقػػػايف يف اإلذاعػػػة كالتلفزيػػػوف، ط -
2006. 

ال سػػػائل كاألط كحػػػات، -عبػػػد اجمليػػػد قػػػدم، أسػػػس البحػػػث العلمػػػي يف العلػػػـو االقتصػػػادية كاإلداريػػػة -
 . 2009ائ ، ، دار اال اث للرترتة كالنش  كالتوزيع، اصتز 1ط
 .2007، دار ق طبة، 1عبد الوىاب درباؿ، الدنتق اطية بٌن االدعاء كاظتمارسة، ط -
 .2007عالء زىًن عبد اصتواد ال كاشدة، العوظتة كاجملتمع، د ط، دار اضتامد، عماف، األردف -
 .2006، دار العبيكاف للنش ، ال ياض، 1على إب اىيم النملة، فك  االنتماء يف زمن العوظتة، ط -
، 1لػػػي بػػػن فػػػايز اصتحػػػين، اإلرىػػػاب كالعوظتػػػة، أكادنتيػػػة نػػػايف الع بيػػػة للعلػػػـو األمنيػػػة، ال يػػػاض، طع -

2002. 
عمػػار بػػو حػػػوش، ػتمػػد ػتمػػػود الػػذنيبات، منػػػاىج البحػػث العلمػػػي كطػػ ؽ إعػػػداد البحػػوث، ديػػػواف  -

 .1995اظتطبوعات اصتامعية، اصتزائ ، 
 2001مواقف، دار اعتدل، اصتزائ ، عم  ب امة، اصتزائ  يف اظت حلة االنتقالية أحداث ك  -
 عم  شبلي، الثقافة الع بية األصالة التحدم االستجابة، دط،دار الطليعة، دكف دكلة، دكف سنة. -
عصاـ نور س ية، العوظتة كأث ىا يف اجملتمع اإلسالمي، دط، مؤسسة شباب اصتامعة، اإلسكندرية،  -

2006. 
 . 2002، دار اظتع فة اصتامعية، اإلسكندرية، غ يب سيد أزتد، علم االجتماع اإلعالـ كاالتصاؿ -
غ يب عبد السميع غ يب، االتصاؿ كالعالقات العامة يف اجملتمع اظتعاص ، دط، مؤسسة شباب  -

 .1996اصتامعة للنش ، اإلسكندرية، 
، القاى ة، 1فاطمة عوض صاب ، مًنفت علي خفاجة، أسس كمبادئ البحث العلمي، ط -

2002. 
سػػػائل االتصػػػاؿ اصتمػػػاىًنم، دط، ديػػػواف اظتطبوعػػػات اصتامعيػػػة، اصتزائػػػ ، فضػػػيل دليػػػو، مقدمػػػة يف ك  -

1988. 
، مػػدخل إىل االتصػػاؿ اصتمػػاىًنم، ؼتػػرب علػػػم اجتمػػاع االتصػػاؿ، جامعػػة قسػػػنطينة، -------- -

2003 . 
 



 قائمة المصادر والمراجع
 

185 
 

 .1996فضيل دليوك آخ كف، علم االجتماع من التغ يب إىل التأصيل، دط، دار اظتع فة، اصتزائ ،  -
زيز الغفيلي، التغًن االجتماعي أ مظاى  التغًن يف اجملتمع السعودم :اظتظػاى  اظتاديػة فهد بن عبد الع -

 . 2012، ال ياض، 1كالثقافية  ، ط
، الشػػػ كة الوطنيػػػة 3بدايػػػة االحػػػتالؿ ، ط -، ػتارػػػ ات يف تػػػاريخ اصتزائػػػ  اضتػػػديث--------- -

 . 1982للنش  كالتوزيع، اصتزائ ، 
 .1994م، دط، دار الفك ، عماف، قضاة ػتمد فالح، التلفزيوف كالفل -
 
 .2004، اظتكتب اإلسالمي، عماف، 1كماؿ الدين جعف  عباس، االتصاؿ السياسي، ط -
 .2014، دار أسامة للنش  كالتوزيع، األردف، 1ظتياء طالة، اإلعالـ الفضائي كالتغ يب الثقايف، ط -
رجػب بودبػوس، دط، منشػورات ، تػ : 3ك 2مارتاف كور، كارثة العػامل الثالػث، ػتاكمػة العوظتػةاصتزء  -

 اظت كز العاظتي لدراساتوأ اث الكتاب األخض ، دس.
 .2005، دار الفك ، دمشق، 4، ط-من أجل التغيًن –مالك بن نيب، مشكالت اضتضارة  -
غتموعػػػة بػػػاحثٌن، العوظتػػػة كاعتويػػػة الثقافيػػػة، إشػػػ اؼ جػػػاب  عصػػػفور، سلسػػػلة أ ػػػاث اظتػػػؤدت ات، دط،  -

 القاى ة، دس.
م كآخ كف، التغًن االجتماعي، دط، دار اظتع فة اصتامعية للنش  كالتوزيع، اإلسكندرية، ػتمد اصتوى   -

2000. 
ػتمد اصتوى م كآخ كف، علم االجتماع كدراسة االتصاؿ اصتمػاىًنم، دار اظتع فػة اصتامعيػة، القػاى ة،  -

1992. 
 كالتوزيع،  ، دار غتدالكم للنش 2ػتمد الدقس، التغًن االجتماعي بٌن النظ ية كالتطبيق، ط -

 .1996األردف، 
 مص . ،دار الفك  الع يب ،السلوكيات اإلنساين يف التنظيم ،ػتمد علي شهيب -
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ػتمد السويدم، مفاىيم علم االجتماع الثقايف كمصطلحاتو، دط، اظتؤسسة الوطنية للكتاب،   -  -
 .1991اصتزائ ، 

ىم مظاى  التغيًن يف ، مقدمة يف دراسة اجملتمع اصتزائ م أحتليل سوسيولوجي أل-------- -
 اجملتمع اصتزائ م اظتعاص    دط، ديواف اظتطبوعات اصتامعية، بن عكنوف، اصتزائ .

، اظتكتبػػػػة األكادنتيػػػػة، 1ػتمػػػػد الصػػػػاكم ػتمػػػػد مبػػػػارؾ، البحػػػػث العلمػػػػي أسسػػػػو كط يقػػػػة كتابتػػػػو، ط -
 . 1992القاى ة، 

 .1999اد الكتاب الع ب، ، دط، منشورات احت1ػتمد الع يب زبًنم، تاريخ اصتزائ  اظتعاص ، جزء -
 .1970، مكتبة االؾتلو اظتص ية، القاى ة، 3ػتمد اعتادم عفيفي، الرتبية كالتغًن الثقايف، ط -
 .1999، دار الش كؽ، القاى ة، 1ػتمد هبي الدين سامل، ابن باديس فارس اإلصالح كالتنوي ، ط -
 لتعليم اظتفتوح، جامعة بنها.ػتمد حافو دياب، الثقافة كالشخصية، ب نامج دراسة اجملتمع، م كز ا -
 .2002، دار كائل للنش ، األردف، 2ػتمد زتداف اظتصاضتة، االتصاؿ السياسي، ط -
 .2012ػتمد سعيد ف ج، ما ...علم االجتماع، دط، منشأة اظتعارؼ، اإلسكندرية،  -
ػتمػػػد سػػػالمة ػتمػػػد غبػػػاكم كالسػػػيد عبػػػد اضتميػػػد عطيػػػة، االتصػػػاؿ ككسػػػائلو بػػػٌن النظ يػػػة كالتطبيػػػق،  -

 . 1991اظتكتب اصتامعي اضتديث، اإلسكندرية، 
 . 2007ػتمد شطاح، اإلعالـ التلفزيوين، دط، دار الكتاب اضتديث، اصتزائ ،  -
 .1992ػتمد عبد اضتميد،  وث الصحافة، دط، عامل الكتاب، مص ،  -
رؼ، ػتمود عودة، أساليب االتصػاؿ كالتعلػيم االجتمػاعي، دراسػة ميدانيػة يف ق يػة مصػ ية، دار اظتعػا -

 .1971،القاى ة
 ػتمد عبد الك مي اصتزائ م، الثقافة كمآسي رجاعتا، دط، دار الشهاب، اصتزائ . -
، دار كائل 2ط -القواعد كاظت احل كالتطبيقات –ػتمد عبيدات كآخ كف، منهجية البحث العلمي  -

 .1999للطباعة كالنش ، عماف، األردف، 
، دار  ضة مص  للطباعة كالنش  كالتوزيع، 1، طػتمد عمارة، ؼتاط  العوظتة على اعتوية الثقافية -

 .1999مص ، 
، دط، دار الغ ب اإلسالمي، بػًنكت، 1ػتمد مبارؾ اظتيلي، تاريخ اصتزائ  يف القدمي كاضتديث، اصتزء -

 لبناف، د س.
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 . 2008ػتمد منًن حجاب، كسائل االتصاؿ، دط، دار الفج  للنش  كالتوزيع القاى ة،  -
ين، صػػػػحيع اصتػػػػامع الصػػػػغًن كزيادتػػػػوأالفتع الكبػػػػًن ، اجمللػػػػد االكؿ، دط، ػتمػػػػد ناصػػػػ  الػػػػدين األلبػػػػا -

 ق  .1408اظتكتب اإلسالمي، 
، دط، الشػػػػػ كة الوطنيػػػػػة للنشػػػػػ  1939إىل 1847ػتمػػػػػد ناصػػػػػ ، الصػػػػػحف الع بيػػػػػة اصتزائ يػػػػػة مػػػػػن  -

 .1980كاإلشهار، اصتزائ ، 
  بية، بًنكت، دس.ػتمود عودة، أساليب االتصاؿ كالتغًن االجتماعي، دط، دار النهضة الع -
م كػػز البحػػوث كالدراسػػات االجتماعيػػة، قػػ اءات معاصػػ ة يف نظ يػػة علػػم االجتمػػاع، ت :ػتمػػد خلػػف  -

 . 2002عبد اصتواد، طبعة الكرتكنية، 
 . 2004معن خليل العم ، التغًن االجتماعي، دط، دار الش كؽ، األردف،  -
ئل للنش  كالتوزيع، األردف، ، دار كا3ملحس أستيتية دالؿ، التغًن االجتماعي كالثقايف، ط -

2010. 
 . 2002طلعت ػتمود مناؿ ، مدخل إىل علم االتصاؿ، دط،  -
، دار 2، جزء1830نايت بلقاسم مولود قاسم ، شخصية اصتزائ  الدكلية كىبتها العاظتية قبل سنة  -

 .323، ص2007األمة للطباعة كالتوزيع، اصتزائ  
 .2006لنهضة الع بية، لبناف، ، دار ا1العبد اهلل مي ، نظ يات االتصاؿ، ط -
 .2001، بًنكت، النهضة الع بية، 2، االتصاؿ يف عص  العوظتة، ط-------- -
، اصتزائ ،  -  .2007ناجي عبد النور، اظتدخل إىل علم السياسة، د ط، دار العلـو
، 2008نائػػػػػػل حػػػػػػ ز اهلل، دنتػػػػػػا الضػػػػػػػامن، الوسػػػػػػائ  اظتتعػػػػػػددة، دط، دار كائػػػػػػل للنشػػػػػػػ ، األردف،  -
 .368ص
و الشويف، الثقافة اعتدامة كاإلعالـ األسود من ىًنكشيما إىل بغداد كمن خ اب الػ كح إىل العوظتػة، نزي -

 .2004دط، منشورات احتاد الكتاب الع ب، دمشق، 
، دار اطتلدكنيػػػة، اصتزائػػػ ، 2نػػػور الػػػدين تػػػوايت، الصػػػحافة اظتكتوبػػػة كالسػػػمعية البصػػػ ية يف اصتزائػػػ ، ط -

2009 . 
إؾتليػػزم،  –ف نسػػي  -حػػداد، التسػػويق أساسػػيات كمفػػاىيم قػػاموس عػػ يب ىيئػة النشػػ ، إشػػ اؼ شتيػػة -

 .2009دار متيجة للطباعة كالنش ، اصتزائ ، 
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 كليد خالد أزتد حسن، إشكالية ػتددات الداللة اللغوية كاظتفاىيمية ظتف ديت الثقافة كاضتضارة.  -
دط، دار القصبة للنش ، كليم سبنس ، اصتزائ  يف عهد رياس البح ، ت رتة: عبد القادر زبادية،  -

 .2006اصتزائ ، 
 .2003لتي أبو زك يا، اصتزائ  من أزتد بن بلة كإىل عبد العزيز بوتفليقة، دط، نش  الكرتكين،  -
 اظت اجع االجنبية -

- Alexis trémoulinas، sociologie des changements sociaux، 
éditions la découverte، paris، 2006. 
- André akoun، sociologids communication de mass، 
eddition hachette livre، paris، 1997. 
- Romain lecler ، sociologie de la mondialisation، editionsla 
découverte، paris، 2013. 

 الرسائل واألطروحـات الجـامعيـة
يػػة لاؾتػػاز، رسػػالة إبػػ اىيم السػػيد ازتػػد السػػيد، البنػػاء القيمػػي كعالقتػػو بالتنشػػئة االجتماعيػػة كالدافع -

دكتػػوراه غػػًن منشػػورة، قسػػم العلػػـو االجتماعيػػة، معهػػد البحػػوث الدراسػػات اآلسػػيوية، جامعػػة الزقػػازيق، 
 .2005مص ، 

إبػػ اىيم يوسػػف العػػوام ة، الصػػورة الذىنيػػة للبطػػل يف اظتسلسػػالت الرتكيػػة اظتدبلجػػة إىل الع بيػػة دراسػػة  -
 .2013اإلعالـ، جامعة الش ؽ األكس ،  حالة: اصتزء ال ابع من مسلسل كادم الذئاب، كلية

ازتد رياف بارياف، دكر كسائل اإلعالـ يف التثقيف الصحي، رسالة ماجستًن غًن منشورة، كلية  -
 . 2003اآلداب، قسم اإلعالـ، جامعة اظتلك سعود، السعودية، 

، معهػد أع اب فهيمة، الرتاث كالسياحة أمن خالؿ مدينة قسنطينة  ، مذك ة ماجستًن غًن منشورة -
 .2010/2011العلـو اإلنسانية كاالجتماعي، جامعة قسنطينة، 
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آماؿ يوسفي، اظتمارسات الثقافية يف الوس  اضتض م، أط كحة دكتوراه غًن منشورة، كلية العلـو  -
 .2011/2012اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة تلمساف، 

االستشفائية اصتزائ ية، أط كحة أمًن جياليل، ػتاكلة دراسة تسويق اطتدمات الصحية يف اظتنظومة  -
 .2008/2009دكتوراه غًن منشورة، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيًن، جامعة اصتزائ ، 

أمًنة شتًن طو، دكر اظتسلسالت الع بية التلفزيونية يف إدراؾ الشباب اظتص م للمشكالت  -
 . 2001جامعة القاى ة،  -االجتماعية، رسالة ماجستًن غًن منشورة، القاى ة: كلية اإلعالـ

دراسة كصفية حتليلية –أمينة ط ابلسي، إعالنات القنوات الع بية اظتتخصصة يف ب امج األطفاؿ  -
إلعالنات قناة "سيب ستوف" أرسالة ماجستًن غًن منشورة  ، كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، 

 .2009/2010جامعة منتورم، قسنطينة، اصتزائ ، 
التعليم العايل، اإلصالح كاآلفاؽ السياسػية، رسػالة ماجسػتًن غػًن منشػورة، كليػة أنتن يوسف، تطور  -

 .2007/2008العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة بن يوسف بن خدة، اصتزائ ، 
توازم خالد، الظاى ة اضتزبية يف اصتزائ ، مذك ة ماجستًن غًن منشورة، كلية العلـو السياسية، جامعة  -

 .2005/2006اصتزائ ، 
دراسػة –جيهاف هبجت ؾتيب حداد، اظتقاىي االلكرتكنيػة كدكرىػا يف التحػوؿ الثقػايف يف مدينػة اربػد  -

، رسػػػالة ماجسػػػتًن غػػػًن منشػػػورة، معهػػػد اآلثاركاالنث بولوجيػػػا، قسػػػم االنث بولوجيػػػا، جامعػػػة -أنث بولوجيػػػة 
 .2006الًنموؾ، األردف، 

عػػػ اؼ كاضتاجػػػة اظتاديػػػة، رسػػػالة ماجسػػػتًن غػػػًن زتػػػداين ماليػػػة، مػػػًناث اظتػػػ أة القبائليػػػة بػػػٌن حتػػػدم األ -
 .2009/2010منشورة، جامعة اصتزائ ، 

  دراسػػة حالػػة اظتؤسسػػة 2009-1990إصػػالح اظتنظومػػة الصػػحية يف اصتزائػػ  أ، خػػ كيب بػػزارة عمػػ  -
كليػػة العلػػـو السياسػػية ،  رسػػالة ماجسػػتًن غػػًن منشػػورة، العموميػػة االستشػػفائية أاالخػػوة خليف بالشػػلف

 .2010/2011، -3-معة اصتزائ  جا، كاإلعالـ
،  رسػػالة ماجسػػتًن غػػًن منشػػورة، رتهػػور الطلبػػة اصتزائػػ يٌن ككسػػائل اإلعػػالـ اظتكتوبػػة، خػػالؼ بوؼتيلػػة -

 .2006/2007، جامعة قسنطينة، كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية
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ة اصتامعػة حتػديات التغػًن الثقػايف ككيفيػة مواجهتهػا مػن كجهػة نظػ  طلبػ، دانػة ثابػت ػتمػد اطت يسػات -
، اصتامعػة األردنيػػة، كليػػة الدراسػات العليػػا،  رسػػالة ماجسػتًن غػػًن منشػورة، األردنيػة ظتسػػتول البكػالوريوس

2005 . 
ذىبيػػػػػػػة آيػػػػػػػت قاسػػػػػػػي، الثقافػػػػػػػة الشػػػػػػػعبية يف الػػػػػػػربامج الثقافيػػػػػػػة الناطقػػػػػػػة باألمازيغيػػػػػػػة يف التلفزيػػػػػػػوف  -

علػػػـو اإلنسػػػانية كاالجتماعيػػػة، جامعػػػة اصتزائ مأالقنػػػاة ال ابعػػػة ، رسػػػالة ماجسػػػتًن غػػػًن منشػػػورة، كليػػػة ال
 .2009/2010كى اف، 

 ال بيع جصاص، اضت كات اإلسالمية كالتغًن الثقايف يف اجملتمع اصتزائ م: رسالة دكتوراه غًن منشورة. -
 رحاؿ حجيلة، التغًن االجتماعي يف اجملتمع اصتزائ م أاظتفهـو كالنموذج  -
قافيػػػة للعوظتػػػة اإلعالميػػػة علػػػى رتهػػػور الفضػػػائيات رحيمػػػة الطيػػػب عيسػػػاين، اآلثػػػار االجتماعيػػػة كالث -

األجنبيػػػػة، أط كحػػػػة دكتػػػػوراه غػػػػًن منشػػػػورة، كليػػػػة العلػػػػـو السياسػػػػية كالعالقػػػػات الدكليػػػػة كعلػػػػـو اإلعػػػػالـ 
 . 2005/2006كاالتصاؿ، جامعة اصتزائ ، 

العلػـو  رشيد ميموين، مش كع اجملتمع كالتغًن االجتماعي الثقايف، أط كحة دكتوراه غًن منشػورة، كليػة -
 .2007/2008اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة قسنطينة، 

سارة بوزرزكر، الرترتة كفعػل اظتثاقفػة، مػذك ة ماجسػتًن غػًن منشػورة، كليػة اآلداب كاللغػات كالفنػوف،  -
 .2009/2010جامعة السانية، كى اف، 

سػػػتطالعية دراسػػػة ا–السػػعيد بػػػومعيزة، اثػػػ  كسػػائل اإلعػػػالـ علػػػى القػػيم كالسػػػلوكيات لػػػدل الشػػباب  -
أط كحػػػػة دكتػػػػوراه غػػػػًن منشػػػػورة، كليػػػػة العلػػػػـو السياسػػػػية كاإلعػػػػالـ، جامعػػػػة اصتزائػػػػ ، –مبنطقػػػػة البليػػػػدة 

2005/2006. 
سليماف دزتاين، ظاى ة التغًن يف األس ة اصتزائ ية، مذك ة ماجستًن غًن منشورة، كلية اآلداب  -

 .2005/2006كالعلـو االجتماعية كاإلنسانية، جامعة تلمساف، 
الويفي، دكر اظتؤسسة الدينية ال شتية يف التغػًن االجتمػاعي، رسػالة ماجسػتًن غػًن منشػورة، كليػة  شتًن -

 .2009/2010العلـو االجتماعية كاإلسالمية، جامعة باتنة، 
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سهاـ كناسي، النمو اضتض م كمشكلة السكن كاإلسكاف، مذك ة ماجستًن غًن منشورة، كلية  -
 .2008/2009ة، جامعة باتنة، العلـو االجتماعية كالعلـو اإلسالمي

شػػػػاب  ػتمػػػػد كػػػػ مي، ػتػػػػاكالت التغيػػػػًن الثقػػػػايف يف أفتػػػػاط إدارة اظتػػػػوارد البشػػػػ ية، رسػػػػالة ماجسػػػػتًن غػػػػًن  -
 .2008منشورة، كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة اصتزائ ، 

ة النظػػاـ شػػباح فتػػاح، تصػػنيف األنظمػػة السياسػػية الليرباليػػة علػػى أسػػاس مبػػدأ فصػػل السػػلطات، حالػػ -
 .2007/2008السياسي اصتزائ م، رسالة ماجستًن غًن مطبوعة، كلية اضتقوؽ جامعة باتنة، 

شػػػػنايف لينػػػػدة، تػػػػأثًن سياسػػػػة اإلصػػػػالحات االقتصػػػػادية يف البنػػػػاء االجتمػػػػاعي للمجتمػػػػع اصتزائػػػػ م،  -
أط كحػػػػػػػػػة دكتػػػػػػػػػوراه غػػػػػػػػػًن منشػػػػػػػػػورة، كليػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػـو االجتماعيػػػػػػػػػة كاإلنسػػػػػػػػػانية، جامعةباتنػػػػػػػػػة، اصتزائػػػػػػػػػ ، 

2009/2010. 
صباح غ يب، العائد التنموم ظتؤسسات التكػوين اظتهػين، رسػالة ماجسػتًن غػًن منشػورة، كليػة اآلداب  -

 .2003/2004كالعلـو االجتماعية، جامعة بسك ة، 
الدينيػػػة يف اصتزائػػػ  بػػػٌن القطيعػػػة كاالسػػػتم ارية مقاربػػػػة –صػػػح اكم بػػػن حليمػػػة، اضت كػػػات السياسػػػية  -

تغػػًن االجتمػػاعي أسػػاتذة جامعػػة تيػػارت أفتوذجػػا، أط كحػػة دكتػػوراه غػػًن خلدكنيػػة يف دتػػثالت السػػلطة كال
 .2010/2011منشورة، كلية العلـو االجتماعية، جامعة كى اف، 

صػػػفية نػػػزارم، األمػػػن الثقػػػايف ظتنطقػػػة اظتغػػػ ب العػػػ يب يف ظػػػل تنػػػامي العوظتػػػة دراسػػػة مقارنػػػة ضتػػػاالت  -
 .201/2011اضتقوؽ، جامعة باتنة،  اظتغ ب، رسالة ماجستًن غًن منشورة، كلية-تونس-اصتزائ 
فضػػػيلة أكلػػػػي، اسػػػتهالؾ اظت اىػػػػق للصػػػورة التلفزيونيػػػػة، رسػػػالة ماجسػػػػتًن غػػػًن منشػػػػورة، كليػػػة العلػػػػـو  -

 .2006/2007اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة اصتزائ ، 
عػػادؿ سػػلطاين، األلعػػػاب االلكرتكنيػػة كتأثًناهتػػػا يف إعػػادة تشػػػكيل ثقافػػة الشػػػباب يف عصػػ  العوظتػػػة،  -
 .201/2012سالة ماجستًن غًن منشورة، كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة بسك ة، ر 
عبد اهلل زتيد العنزم، دكر كسائل اإلعػالـ احملليػة الكويتيػة يف تعزيػز الثقافػة السياسػية لػدل الشػباب  -

 . 2013/2014الكوييت، رسالة ماجستًن غًن منشورة، قسم اإلعالـ، جامعة الش ؽ األكس  
عبد الوىاب رميدم، التكتالت االقتصادية كاإلقليمية يف عص  العوظتة كتفعيػل التكامػل االقتصػادم  -

يف الػػدكؿ الناميػػة، رسػػالة دكتػػوراه غػػًن منشػػورة، كليػػة العلػػـو االقتصػػادية كعلػػـو التسػػيًن، جامعػػة اصتزائػػ ، 
2006/2007. 



 قائمة المصادر والمراجع
 

212 
 

لػدل طلبػة جامعػة الكويػت، رسػالة  عبيد سعود عبيػد اظتطػًنم، العوظتػة كأث ىػا علػى الثقافػة السياسػية -
، قسم العلـو السياسية، جامعة الش ؽ األكس ، الكويػت،  ماجستًن غًن منشورة، كلية اآلداب كالعلـو

2013. 
رسػػػالة ، اجتاىػػػات طلبػػػة معهػػػد الرتبيػػػة البدنيػػػة كال يارػػػية ؿتػػػو حصػػػة أسػػػتوديو الكػػػ ة، عمػػػ كف مفتػػػاح -

 . 2007/2008، جامعة اصتزائ ،  ياريةمعهد الرتبية البدنية كال، ماجستًن غًن منشورة
التنظػػػيم اإلدارم يف جامعػػػة اصتزائػػػ  أدراسػػػة ميدانيػػػة ألقسػػػاـ كليػػػة العلػػػـو اإلنسػػػانية ، عًنشػػػس نتينػػػة -

، جامعػػػة اصتزائػػػػ ، كليػػػة العلػػػـو اإلنسػػػانية كاالجتماعيػػػة،  رسػػػالة ماجسػػػتًن غػػػًن منشػػػورة، كاالجتماعيػػػة 
2008/2009. 

كليػة العلػـو ،  مػذك ة ماجسػتًن غػًن منشػورة، سػات التكػوين اظتهػينالعائػد التنمػوم ظتؤس، غ يب صػباح -
 . 2003/2004، جامعة بسك ة، قسم علم االجتماع، اإلنسانية كاالجتماعية

تأثًناهتا يف بنية القيم كالتمثالت االجتماعيػة لػدل شػباف –ف ج اليوسفي، تقنيات االتصاؿ اصتديدة  -
ليػػػة العلػػػـو اإلنسػػػانية كاالجتماعيػػػة، جامعػػػة تػػػونس، تػػػونس العاصػػػمة، رسػػػالة دكتػػػوراه غػػػًن منشػػػورة، ك

2007/2008. 
ف حػػػات مهػػػدم، دكر الصػػػحافة اظتكتوبػػػة يف تكػػػوين الػػػ أم العػػػاـ يف اصتزائػػػ ، رسػػػالة ماجسػػػتًن غػػػًن  -

 . 2009/2010منشورة، كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة كى اف، 
لة ماجسػتًن غػًن منشػورة، كليػة العلػـو اإلنسػانية فنور بسمة، ال سػالة االشػهارية يف ظػل العوظتػة، رسػا -

 .2007/2008كاالجتماعية، جامعة قسنطينة، 
-2000قػػػارح شتػػػاح، طبيعػػػة حتػػػوالت الطبقػػػة الوسػػػطى يف اجملتمػػػع اصتزائػػػ م خػػػالؿ الفػػػرتة الزمنيػػػة أ -

 ، أط كحػػػػػة دكتػػػػػوراه غػػػػػًن منشػػػػػورة، كليػػػػػة العلػػػػػـو اإلنسػػػػػانية كاالجتماعيػػػػػة، جامعػػػػػة بسػػػػػك ة،  2010
2010/2011. 
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قدة زتزة، معاصتة الصحافة الوطنية لظاى ة اعتج ة غًن الش عية يف اصتزائ ، كلية اآلداب كالعلـو  -
 .2010/2011اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة باجي ؼتتار، عنابة، 

كاكجة ػتمد الصغًن، مكانة الثقافة الوطنية من خالؿ اظتواثيق ال شتية يف اصتزائ ، رسالة ماجستًن  -
 .2000/2001رة، كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية، جامعة تلمساف، اصتزائ ، غًن منشو 

ك يب عبد ال زاؽ، التغًن الثقايف كعالقتو بسلم القيم عند الطالبة اصتامعية اظتقيمػة بتلمسػاف، رسػالة  -
 .2013/2014ماجستًن غًن منشورة، جامعة أيب بك  بلقايد، تلمساف، 

زيػػػوف الواقػػػع كاجملتمػػػع يف األردف، رسػػػالة ماجسػػػتًن غػػػًن منشػػػورة، النػػػا ػتمػػػد دأكد مهيػػػار، ظػػػاى ة تلف -
 .2006ختصص انث بولوجيا، جامعة الًنموؾ، األردف، 

ماشي بن صػاحب بػن علػي العمػ م، دكر اظتؤسسػات الرتبويػة يف مواجهػة بعػ  مظػاى  العوظتػة مػن  -
أـ القػ ل، اظتملكػة الع بيػة  منظور الرتبيػة اإلسػالمية، رسػالة ماجسػتًن غػًن منشػورة، كليػة الرتبيػة، جامعػة

 ىػػ .1432/1433السعودية، 
مالػػك شػػعباين، دكر اإلذاعػػة احملليػػة يف نشػػ  الػػوعي الصػػحي لػػدل الطالػػب اصتػػامعي أدراسػػة ميدانيػػة  -

بسك ة  ، أط كحة دكتوراه غًن منشورة، كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، جامعػة –جبامعيت قسنطينة 
 .2005/2006 ، قسنطينة، اصتزائ –منتورم 

البحث العلمي، أرسالة ماجستًن غًن منشورة، جامعة  مام م رتيلة، مكانة كدكر الباحث يف نسق -
 .2005/2006، اصتزائ 
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زاكية اعتامل  –ػتمود بوكبيسة بن علي، اظتنظومة التعليمية ككسائلها الرتبوية للط يقة ال زتانية  -
كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، قسم التاريخ،   ، رسالة ماجستًن غًن منشورة،-القاشتية أفتوذجا 
 .2006/2007جامعة اصتزائ ، 

 1900/2000منصورم ؼتتار، التحوالت الثقافية كاالجتماعية كالسياسية يف اجملتمع اصتزائ م  -
دراسة انث بولوجية، أط كحة دكتوراه غًن منشورة، كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة تلمساف، 

1420 . 
نادية بن فليس، تعدد الزكجات يف ظل التحوالت االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، رسالة  -

 .2004/2005ماجستًن غًن منشورة، كلية العلـو االجتماعية كاإلسالمية، جامعة باتنة، اصتزائ ، 
يف  كىيبة زتودم، انعكاسات اطتطاب ال ئاسي لعبد العزيز بوتفليقة على اظتمارسة اإلعالمية -

اصتزائ ، رسالة ماجستًن غًن منشورة، كلية العلـو السياسية كاإلعالـ، جامعة اصتزائ ، 
2002/2003. 

دراسػػة نقديػػة علػػى رػػوء اضتقػػائق االجتماعيػػة كالثقافيػػة  agenda settingيوسػػف دتػػار، نظ يػػة  -
كاإلعػالـ، جامعػػة  كاإلعالميػة يف اجملتمػع اصتزائػ م، أط كحػػة دكتػوراه غػًن منشػورة، كليػػة العلػـو السياسػية

 .2004/2005اصتزائ ، 
نواؿ فتور، كفاءة أعضاء ىيئة التدريس كأث ىا على جودة التعليم العايل، مذك ة ماجستًن غًن  -

 . 2011/2012منشورة، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيًن، جامعة قسنطينة، 
رسػػػػالة ماجسػػػػتًن علػػػػم االجتمػػػػاع اليمػػػػٌن شػػػػعباف، اإلعػػػػالـ كالتوعيػػػػة األسػػػػ ية يف اجملتمػػػػع اصتزائػػػػ م،  -

 .2005/2006كاإلنسانية، باتنة،  كلية العلـو االجتماعية العائلي، غًن مطبوعة
–ػتمد كح  عبيد ال بيعي، الدكر الثقايف للقنوات الفضائية الع بية أاظتضامٌن كاألشػكاؿ كالتلقػي   -

ماجسػتًن غ منشػورة، األكادنتيػة  ، رسػالة-دراسة حتليلية كميدانية لنماذج ؼتتارة من القنوات الفضػائية 
 .2007الع بية اظتفتوحة بالدافتارؾ، 

مليكػػػة ىػػػاركف، االتصػػػاؿ يف أكسػػػاط الشػػػباب يف ظػػػل التكنولوجيػػػات اضتديثػػػة لاعػػػالـ كاالتصػػػاؿ،  -
 .2004رسالة ماجستًن غًن منشورة، قسم علـو اإلعالـ كاالتصاؿ، جامعة اصتزائ ، 

ث ىػػػا علػػػى التغػػػًن االجتمػػػاعي يف اجملتمػػػع اصتزائػػػ م، رسػػػالة ػتمػػػد بػػػ ام، كسػػػائل االتصػػػاؿ اضتديثػػػة كأ -
 . 2011/2012ماجستًن غًن منشورة، كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة بسك ة، 
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 المجالت العلمية
أنػػوار ػتمػػود علػػي، دكر الرتبيػػة يف التغػػًن االجتمػػاعي، غتلػػة كليػػة العلػػـو اإلسػػالمية، اجمللػػد السػػادس،  -

 . 2012ش ، العدد الثاين ع
أبوبك  رفيػق، ؼتػاط  العوظتػة علػى اعتويػة الثقافيػة للعػامل اإلسػالمي، غتلػة دراسػات اصتامعػة اإلسػالمية  -

 .2007، 04العاظتية شيتاغونغ، اجمللد 
، 3346توفيػػػق زتيػػػػد كػػػاطع، الغػػػػ س الثقػػػايف، اضتػػػػوار اظتتمػػػدف، ػتػػػػور الصػػػحافة كاإلعػػػػالـ، العػػػػدد  -

2011. 
أكركبية تبحث يف تأثًن الثقافة األم يكية، غتلػة يػواس ايػو،  جسيكا سي أم غينوىيخت، سيدة -

 .2006كزارة اطتارجية األم يكية، مكتب ب امج اإلعالـ اطتارجي، دكف عدد، 
، 2498حسػػػػػٌن ػتمػػػػػد حسػػػػػٌن، آليػػػػػات النقػػػػػل الثقػػػػػايف، غتلػػػػػة فضػػػػػاءات الوسػػػػػ ، اظتنامػػػػػة، العػػػػػدد -

2009. 
ىويػػػة بنيػػػة الصػػػورة الذىنيػػػة للفضػػػاءات حيػػػدر عبػػػد الػػػ زاؽ كمونػػػة، عػػػام  شػػػاك  خضػػػًن، العوظتػػػة ك  -

، اظتعهػػػػد العػػػايل للتخطػػػي  اضتضػػػػ م كاإلقليمػػػي، جامعػػػػة 17اضتضػػػ ية، غتلػػػة اظتخطػػػػ  كالتنميػػػة، العػػػدد
 .2007بغداد، 

صا  عبد اهلل العقيل، دكر اضت اؾ الثقايف يف التغًن االجتماعي، كزتاية األمن الفك م، غتلة  وث  -
 .2011، 21ة، عددالرتبية النوعية، جامعة اظتنصور 

صػػا  عبػػد اهلل العقيػػل، دكر اضتػػ اؾ الثقػػايف يف التغػػًن االجتمػػاعي، كزتايػػة األمػػن الفكػػ م، غتلػػة  ػػوث 
 .2011، 21الرتبية النوعية، جامعة اظتنصورة، عدد

الطيػػػب العمػػػارم، التحػػػوالت السوسػػػيوثقافية يف اجملتمػػػع اصتزائػػػ م، كإشػػػكالية اعتويػػػة، عػػػدد خػػػاص  -
كؿ حػػوؿ اعتويػػة كاجملػػػاالت االجتماعيػػة يف ظػػل التحػػوالت السوسػػيوثقافية يف اجملتمػػػع اظتلتقػػى الػػدكيل األ

 اصتزائ م، غتلة العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة بسك ة، اصتزائ ، دكف سنة.
، جامعػة 07عبد ال افع زتد األمٌن، اث  العوظتة على الثقافة اإلسالمية، غتلة دراسات دعوية، العػدد -

 .2004ظتية، إف يقيا العا
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عزت السيد أزتد، القيم بٌن التغًن كالتغيًن اظتفاىيم كاطتصائص كاآلليات، غتلة جامعة دمشق،  -
 .20011، العدد األكؿ +الثاين، 27اجمللد
اإلسػالمية،  علي  آؿ موسى، معوقات التغًن االجتماعي، غتلة البصػائ ، م كػز الدراسػات كالبحػوث -

 .2010، 46العدد
يفٌن، العوظتػػة الثقافيػػة مػػن منظػػور ت بػػوم إسػػالمي، غتلػػة دراسػػات، علػػـو الشػػ يعة عمػاد عبػػد اهلل الشػػ   -

 .2010، عمادة البحث العلمي، اصتامعة األردنية، 37، اجمللد 2كالقانوف، العدد
غ يب ػتمد، حتديات العوظتة كآثارىا على العامل الع يب، غتلة اقتصاديات مشاؿ إف يقيا، العدد  -

 السادس، دس.
عػػاف، السػػمات الثقافيػػة للمجتمػػع اإلسػػالمي دراسػػة يف االنث بولوجيػػة الثقافيػػة، غتلػػة  قصػػي ريػػاض كن -

 .2014، جامعة اظتوصل، الع اؽ، 8كلية العلـو اإلسالمية، اجمللد 
غتلػػػػػػػة العلػػػػػػػـو اإلنسػػػػػػػانية ، التغػػػػػػػًن االجتمػػػػػػػاعي كدكره يف تغػػػػػػػًن القػػػػػػػيم االجتماعيػػػػػػػة، لطيفػػػػػػػة طبػػػػػػػاؿ -

 .2012جواف ، 8العدد، جامعة البليدة، كاالجتماعية
ظتػػػزرم رتيلػػػة، حبػػػة كديعػػػة، قػػػ اءة سوسػػػيولوجية لظػػػاى ة اصت نتػػػة اظتعاصػػػ ة يف اجملتمػػػع اصتزائػػػ م، غتلػػػة  -

 .2014، 7الدراسات كالبحوث االجتماعية، جامعة الوادم، العدد
ليث زتودم مقداد، مدل ؽتارسػة األسػتاذ اصتػامعي ألدكاره الرتبويػة كالبحثيػة كخدمػة اجملتمػع بصػورة  -

 ، كلية الرتبية للبنات، جامعة بغداد.30غتلة البحوث الرتبوية كالنفسية، العدد شاملة، 
، 1537مػػػ مي مارػػػوم، ح يػػػة اإلعػػػالـ يف اصتزائػػػ  بػػػٌن اظتػػػد كاصتػػػزر، غتلػػػة الػػػوطن اصتزائػػػ م، العػػػدد،  -

2013. 
الثقايف يف اصتزائ ، غتلة العلـو اإلنسانية  –منصورم شتًنة، الشباب كالتغًن االجتماعي  -

 .2014، جامعة سكيكدة، اصتزائ ، 16تماعية، العدد كاالج
نػػور الػػدين زمػػاـ، عوظتػػة الثقافػػة أاظتسػػتحيل كاظتمكػػن ، غتلػػة العلػػـو اإلنسػػانية، جامعػػة ػتمػػد خيضػػ ،  -

 بسك ة، العدد األكؿ.
كليػػد أزتػػد مسػػاعدة، عمػػاد عبػػد اهلل الشػػ يفٌن، العوظتػػة كالثقافػػة رؤيػػة ت بويػػة إسػػالمية، غتلػػة اصتامعػػة  -

 .2010مية، اجمللد الثامن عش ، العدد األكؿ، جامعة الًنموؾ، األردف، اإلسال
 .2010، جامعة بسك ة، 07غتلة كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية كاالجتماعية، العدد  -
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ػتمػػػد زغػػػو، اثػػػ  العوظتػػػة علػػػى اعتويػػػة الثقافيػػػة، غتلػػػة األكادنتيػػػة للدراسػػػات االجتماعيػػػة كاإلنسػػػانية،  -
 .2010، 4جامعة الشلف، العدد 

ػتمػػػد غػػػ يب، حتػػػديات العوظتػػػة كآثارىػػػا علػػػى العػػػامل العػػػ يب، غتلػػػة اقتصػػػاديات مشػػػاؿ إف يقيػػػا، العػػػدد  -
 السادس، دس. 

موسى عبد ال حيم حلس، ناصػ  علػي مهػدم، دكر كسػائل اإلعػالـ يف تشػكيل الػوعي االجتمػاعي  -
، 12، اجمللػد 02العػدد لدل الشباب الفلسطيين، غتلة جامعة األزى ، سلسلة العلػـو اإلنسػانية، غػزة، 

2010 . 
موسى عبد ال حيم حلس، ناص  علي مهدم، دكر كسائل اإلعالـ يف تشػكيل الػوعي االجتمػاعي،  -

لػػػدل الشػػػباب الفلسػػػطيين أدراسػػػة ميدانيػػػة علػػػى عينػػػة مػػػن طػػػالب كليػػػة اآلداب جامعػػػة األزىػػػ   غتلػػػة 
 . 2010، 12، اجمللد 02جامعة األزى  بغزة، سلسلة العلـو اإلنسانية، العدد 

ػتادثػػة يف العوظتػػة، غتلػػة يػػواس ايػػو، كزارة اطتارجيػػة األم يكيػػة، مكتػػب بػػ امج اإلعػػالـ اطتػػارجي، دكف  -
 .2006عدد، 
 ػتمد رتاؿ باركت، ديناميات التغًن الثقايف الع يب يف سياؽ إعادة تشكيل النظاـ العاظتي الدكلة. -

 الملتقيـات العلمية
ية كالعوظتػػة الثقافيػػة، كرقػػة عمػػل مقدمػػة إىل اظتػػؤدت  الػػدكيل أزتػػد رػػياء الػػدين حسػػٌن، العلػػـو اإلسػػالم -

، كليػػػػة الدراسػػػػات 2010ديسػػػػمرب  23-21أدكر الدراسػػػػات اإلسػػػػالمية يف اجملتمػػػػع العػػػػاظتي  ، يػػػػـو
 اإلسالمية، جامعة األمًن سوؾتكال، ف ع فطاين، جنوب تايالند.

العامػػػػة للتعلػػػػيم التطبيقػػػػي  سػػػػعود راشػػػػد العنػػػػزم، التغػػػػًن االجتمػػػػاعي كنظ ياتػػػػو،  ػػػػث مقػػػػدـ للهيئػػػػة -
 كالتدريب، كلية الرتبية األساسية، قسم الدراسات االجتماعية، الكويت.

عبػػد الناصػػػ  جػػػ ادات كآخػػػ كف، قػػ اءات يف العوظتػػػة كأث ىػػػا علػػػى دكؿ كشػػعوب العػػػامل، كرقػػػة مقدمػػػة  -
ف، ، جامعػػػػػػػة اصتنػػػػػػػاف، طػػػػػػػ ابلس، لبنػػػػػػػا-عوظتػػػػػػػة االدارة يف عصػػػػػػػ  اظتع فػػػػػػػة –للمػػػػػػػؤدت  العلمػػػػػػػي الػػػػػػػدكيل 

 .2012ديسمرب
فضػػيل دليػػو كآخػػ كف، االتصػػاؿ يف اظتؤسسػػة، أفعاليػػات اظتلتقػػى الػػوطين الثػػاين  منشػػورات ؼتػػرب علػػم  -

 .2003اجتماع االتصاؿ، قسنطينة، مؤسسة الزى اء للفنوف اظتطبعية باطت كب، 
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دكة اإلعػػالـ قينػاف عبػد اهلل الغامػدم، التوافػػق كالتنػاف  بػٌن اإلعػالـ التقليػػدم كاإلعػالـ االلكػرتكين، نػ -
 .2012كاألمن االلكرتكين، جامعة نايف الع بية للعلـو األمنية، ال ياض، مام 

 اظتواقػع االلكتػ كنيػة      -
 https://ar.wikipedia.org             اظتوقع االلكرتكين للموسوعة اضت ة         -
مقاربة علم االجتماع الوظيفي -سكيكدة– 1955أكت  20ل شتي صتامعة اظتوقع االلكرتكين ا -

 http://www.nizwa.com/%D9%           لوسائل اإلعالـ               
اجملتمع كمقوماتو األساسية، احملور السادس، منشورات                    ال اب  االلكرتكين ظتوقع التواصل االجتماعي: -

www.facebook.com/goumalsm2012/... 
 الثقافية العوظتة كآثارىا -

- http://forum-makkawi.com/archive/index.php 
ػتمد مكحلي، األكراع االجتماعية كاالقتصادية، للجزائ  خالؿ العهد العثماين -

azoudjelfa.yoo7.com 
 / makkahnewspaper.com.ؽ مشعاف العتييب، أسس اجملتمع اضتديثم زك  -
 2429ف اس اضتمداين، نقد اجملتمعات التقليدية ...الع اؽ أفتوذجا، اضتوار اظتتمدف، العدد  -

http://www.ahewar.org 
        نشأة اجملتمع كعوامل تكوينو                            -

http://yb4u.blogspot.com 
 .حسٌن ػتمود التالكم، رؤل حوؿ بع  نظ يات تفسًن نشأة اجملتمع كتطوره، اضتوار اظتتمدف -

3877                                      http://www.ahewar.org/debat/ 
، احملور السادس، مشورات                                    اجملتمع كمقوماتو األساسية -

arabbritishacadmy for higher education 
 يوسف عناد زامل، سوسيولوجيا التغًن أق اءة مفاىيمية يف ماىية التغًن كاجتاىاتو الفك ية   -
- ?func=fulltext iasj.net/iasj 
 www.islamtoday.net-        حوار مع الدكتورة نورة خالد السعد            -
 www.marfa.orgنظ يات التغًن االجتماعي أالنظ يات الكالسيكية                -

https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://forum-makkawi.com/archive/index.php/t-%2035584.html
http://www.ahewar.org/
http://www.ahewar.org/
http://www.ahewar.org/debat/
http://www.islamtoday.net/
http://www.marfa.org/
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 ايف،زتدم عبد اضتميد ازتد مصطفى، النظ يات اظتعاص ة كاظتفس ة للتغًن االجتماعي الثق -
://hamdisocio.blogspot.comwww. 

جودت ىوشيار، جوى  الثقافة ككظائفها األساسية.   -
almothaqaf.com/indx.php… 

 ? /al3loom.comطارؽ عبد ال ؤكؼ عام ، الثقافة ...مفهومها كخصائصها كعناص ىا    -
- www.djelfa.info/vb/archiv/index.php 

كسائل االتصاؿ اصتماىًنم كتأثًناهتا يف الواقع االجتماعي، اضتوار حسن إب اىيم عبد العظيم،  -
 .3572اظتتمدف، ػتور الصحافة كاإلعالـ، العدد 

- https://sites.google.com/site/humansocityandlif 
 http://mansourlarbi.yoo7كسائلو -أنواعو–نور الدين زماـ، االتصاؿ مفهومو  -
نظ ية الدكر دراسة تأصيلية من اظتنطلقات االجتماعية كالسياسية     ،عصاـ عبد الشايف  -

http://www.arabicenter.net/ar/news.php 
- http//ar-ar.facebook.com /way313/posts/431050 

- http://www.edu.gov.sa/portal/newt/dhtml/k/3.htm 
عباس غازم العطار             -

http://www.ijschool.net/Waleedkaisi.blogspo 
 dz.justgoo.com/t1494- 1962-1830السياسة االستعمارية يف اصتزائ        -
 .k12.il/NR/...98C9 /...www.amalnet    سليم سالمة        -
 .aranthrops.com wwwمربكؾ بوطقوقة، تايلور كاظتفهـو العاظتي للثقافة      -
                           /al3loom.comاغتد قاسم، أشكاؿ اجملتمع ..ت كيبو كحاجاتو        -
                             owthread.php?t  www.fnrtop.com/vb/sh    اإلذاعة يف الوطن الع يب  -
 topic-30dz.justgoo.com/t127تطور اإلذاعة كالتلفزيوف       -
 -تبسة–اظتوقع ال شتي صتامعة الشيخ الع يب التبسي  -
 

 

http://hamdisocio.blogspot.com/
http://hamdisocio.blogspot.com/
http://www.djelfa.info/vb/archiv/index.php
https://sites.google.com/site/humansocityandlif-
http://www.arabicenter.net/ar/news.php?action=view&id%20=75%20%20%20%20%202011/05/02%20%20%20%2009:00
http://www.arabicenter.net/ar/news.php?action=view&id%20=75%20%20%20%20%202011/05/02%20%20%20%2009:00
http://www.edu.gov.sa/portal/newt/dhtml/k/3.htm
http://www.amalnet.k12.il/NR/...98C9.../
http://www.aranthrops.com/
http://www.fnrtop.com/vb/sh%20owthread.php?t
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 وزارة التعليــــــــم العالـــــــــي و البحــــث العلمـــــي
 -بسكـــــــــــــــرة  –جامعـــــــــــة محمد خيضـــــــر 

 االجتماعية والعلوم اإلنسانية العلوم كلية
 االجتماع       علم قسم                                  

 

  :حول بحث استمارة
 

 دكتــــــــــــــــوراه العلوم شهادة لنيل مقدمة ــــــــــــــــــــــــــــةأطروحـــــــــــ
 اجتماع االتصال و العالقات العامة علم : ختصص

 

 
 :  األستاذ إشراف                                           : الطالب  إعداد

 شعباني مالك .د                      بوراس فيصل                                     
 
 
 

 2018/2019السنة الجامعية 

وسائل االتصال الجماىيري و دورىا في إحداث التغير الثقافي في المجتمع في 
   -من وجهة نظر األستاذ الجامعي -عصر العولمة 

 
  بسك ةجامعة  – تبسة جامعة  -سكيكدةجامعة أ اصتزائ ية باصتامعة األساتذة من عينة على ميدانية دراسة
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 بغ ض إدتاـ أط كحة دكتوراه موسومة بػ:  
 وسائل االتصال الجماىيري ودورىا في إحداث التغير الثقافي في المجتمع في عصر العولمة"

 "  -من كجهة نظ  األستاذ اصتامعي-                                  
 إليكم نتقدـ كم ىذه االستمارة اليت حتوم غتموعة من األسئلة اليت ختدـ موروعنا نضع بٌن أيديك

 عليها  باإلجابة تتك موا أف بيننا كتمع الذم العلم باسم
 طالب العلم  خدمة يف كدمتم مسبقا، شك ا
 

: اعلموا أن اإلجابات الواردة في االستمارة سرية، وال تستخدم إال لغرض البحث مالحظة
 العلمي.

 
 البيانات األولية :

 
 ذك                                   أنثى                 :        الجنس  -1
 
 .................... : السن -2
 
 علم االجتماع            اإلعالـ ك االتصاؿ                         :          لتخصصا -3
 
 ماجستًن                  دكتوراه                   :   المؤىل العلمي       -4

 
 تبسة               سكيكدة                       بسك ة                     :        الجامعة -5
 
 ريفي                      حض م                           :  االجتماعية  البيئة    -6

 
 .....: ...................... الخبرة المهنية -7
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 : خاص بالفرضية األولى : 01المحور رقم
 أسلوب كسائل االتصاؿ اصتماىًنم يف احداث التغًن الثقايف يف اجملتمع يف عص  العوظتة               

 استمارة خاصة بالتلفزيون كوسيلة اتصال جماىيرية

ول
ظتست
ا

 

 قم 
ال

 

 السؤاؿ

وافق
م

رض 
معا

ايد 
ػت

 

سية
سيا
ت ال

وكيا
لسل
 ك ا
قيم
ال

 

أرل أف التغطية التلفزيونية لألحداث السياسية الع بية أعادت تشكيل مفهـو الدنتق اطية يف  01
 اجملتمع اصتزائ م

   

    أجد أف النش ات االخبارية اليومية صنعت رأيا عاما جتاه القضايا السياسية احمللية 02

    زائ ية على العمل السياسي.تشجع النماذج الغ بية اظتع كرة على شاشات التلفزيوف اظت أة اصت 03

    أعتقد أف استضافت األط اؼ اظتتعاررة سياسيا لت ض على التغيًن  السياسي يف اصتزائ  04

أرل أف الربامج السياسية التلفزيونية كونت اجتاىات ؿتو قيم العدالة ك اظتساكاة عند اظتواطن  05
 اصتزائ م

   

دية
صا
القت
ت ا
وكيا
لسل
 ك ا
قيم
ال

 

    ساىم ب امج التوعية يف حتفيز التنمية احمللية  ت 06

اعتقد أف االغ اء  التصوي م أسلوب اإلشهار التلفزيوين لتق يب االذكاؽ بٌن أف اد اجملتمع  07
 اصتزائ م

   

التحسيس أسلوب الربامج االقتصادية إلقناع اصتماىًن بدفع الض ائب ك ال سـو لفائدة اطتزينة  08
 اصتزائ ية

   

    أرل أف زتالت اظتنفعة العامة  اسلوب التلفزيوف  لرتشيد االستهالؾ عند اصتزائ يٌن 09

    التخويف أسلوب لرتشيد سلوؾ االستهالؾ أالتدخٌن  10
عية
تما
الج
ت ا
وكيا
لسل
 ك ا
قيم
ال

 

    أعتقد أف اعتماد عنص  التشويق يف قنوات التسلية غ ب االلعاب الشعبية 11

    ما التلفزيونية ف صة تقليد اظتالبستتيع الدرا 12

    يشجع تسويق صورة الدكؿ الغ بية الشاب اصتزائ م على اعتج ة 13

    تنوع الفضائيات التلفزيونية انتج عادات جديدة لالحتفاؿ باألعياد 14

    فضع اصت ائم ك اصحاهبا على الشاشة كوف اجتاىات جديدة ؿتو العنف 15

اكاة الواقع يف اظتسلسالت انتج طقوس جديدة إلحياء م اسيم الزكاج يف اجملتمع أعتقد أف ػت 16
 اصتزائ م

   

    تسويق اطتياؿ يف االفالـ الغ بية شجع على تضعيف السلطة االبوية 17

    تغييب القيم الدينية شجع على تغ يب القيم االجتماعية  18

    مستول األمية االجتماعيةختصص القنوات التعليمية ساىم يف ت اجع  19
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 استمارة خاصة االذاعة كوسيلة اتصال جماىيرية

ول
ظتست
ا

 

 قم 
ال

 

 السؤاؿ
فق 
موا

رض 
معا

 
يد 
ػتا

 

سية
سيا
ت ال

وكيا
لسل
 ك ا
قيم
ال

 

    إذاعة االحداث السياسية يعيد تشكيل مفهـو الدنتق اطية عند اصتزائ يٌن 01
    تكوف رأيا عاما جتاه القضايا السياسية احمللية النش ات االخبارية اظتسموعة أعتقد أف  02
استضافة فاعالت سياسيات يف الربامج االذاعية يشجع اظت أة اصتزائ ية على العمل  03

 السياسي
   

أجد أف التفاعل العلين ك اظتوروعي  جتاه اظتواريع السياسية لت ض اجملتمع اصتزائ م  04
 على التغيًن السياسي 

   

الربامج االذاعية اظتسموعة كونت اجتاىات ؿتو قيم العدالة ك اظتساكاة عند قد أف أعت 05
 اظتواطن اصتزائ م

   

دية
صا
القت
ت ا
وكيا
لسل
 ك ا
قيم
ال

 

    حتفز الربامج الفالحية  على التنمية احمللية   06
    تساىم النربة الصوتية يف االشهار اظتسموع يف  تق ب اذكاؽ اظتستهلكٌن  07
يشجع البالغ الصويت الف د اصتزائ م على قبوؿ دفع الض ائب ك ال سـو لفائدة  08

 اطتزينة 
   

    تدفع زتالت اظتنفعة العامة يف االذاعة االف اد لرتشيد االستهالؾ 09
    التخويف أسلوب الربامج االذاعية لرتشيد السلوؾ أالتدخٌن  10

عية
تما
الج
ت ا
وكيا
لسل
 ك ا
قيم
ال

 
    أف حصص التسلية ك االلعاب يف االذاعة ىج ت األلعاب ك األلغاز الشعبية أعتقد  11
    تتيع الربامج االجتماعية االذاعية  ف صة التقليد  12
االستشهاد بواقع الدكؿ الغ بية يف اضتصص االذاعية شجع الشاب اصتزائ م على  13

 اعتج ة  
   

    ت ينقل عادات جديدة بٌن االف اد  تغطية حفالت االعياد من ؼتتلف الواليا 14
    فضع اصت ائم ك اصحاهبا يف النش ات االذاعية  كوف اجتاىات جديدة ؿتو العنف 15
ب امج نقل الرتاث عرب االذاعة اظتسموعة انتجت طقوس جديدة إلحياء م اسيم  16

 الزكاج
   

    دينية اعتماد اطتياؿ يف س د القصص االذاعية اث  على القيم ال 17
    تغييب القيم الدينية شجع على تغ يب القيم االجتماعية  18
    تنوع الربامج االذاعية ساىم يف ختفي  مستول األمية االجتماعية  19
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 استمارة خاصة بالجرائد المكتوبة كوسيلة اتصال جماىيرية

ول
ظتست
ا

 

 قم 
ال

 

 
فق  السؤاؿ

موا
رض 

معا
 
يد 
ػتا

 

ت 
وكيا
لسل
 ك ا
قيم
ال

سية
سيا
ال

 

تناكؿ األخبار اظتكتوبة لألحداث السياسية الع بية  يعيد تشكيل مفهـو الدنتق اطية عند  01
 القارئ اصتزائ م

   

 تكوف اظتواريع السياسية اظتكتوبة يف اصت ائد رأيا عاما جتاه القضايا السياسية احمللية  02
 

   

    اظت أة اصتزائ ية على العمل السياسيتفاعل اظت أة السياسية على صفحات اصت ائد يشجع  03
    نش  أخبار جتاه اظتواريع السياسية لت ض الف د اصتزائ م على التغيًن السياسي  04
    تكوف اظتقاالت اظتكتوبة يف اصت ائد اجتاىات ؿتو قيم العدالة ك اظتساكاة عند اظتواطنٌن  05

دية 
صا
القت
ت ا
وكيا
لسل
م كا
القي

 

    ت اظتنفعة الفالحية اظتكتوبة حتفز على التنمية احمللية  أرل أف زتال 06
    أعتقد اف الصور اإلشهارية يف الصحف اظتكتوبة تق ب اذكاؽ اظتستهلكٌن اصتزائ يٌن 07
نش  اظتواد القانونية اصتبائية على صفحات اصت ائد يدفع اف اد اجملتمع اصتزائ م  اىل قبوؿ دفع  08

 ائدة اطتزينة الض ائب ك ال سـو لف
   

    تدفع زتالت اظتنفعة العامة اظتكتوبة يف اصت ائد الف د اصتزائ م لرتشيد االستهالؾ 09
    أجد أف ع ض الدراسات االحصائية أسلوب الصحف اظتكتوبة لرتشيد السلوؾ أالتدخٌن  10

عية
تما
الج
ت ا
وكيا
لسل
 ك ا
قيم
ال

 

     ائد ىج ت االلعاب ك االلغاز الشعبية أرل أف صفحات التسلية ك االلعاب يف اصت 11
    تبادؿ كصفات الطبخ اظتكتوبة على صفحات اصت ائد نش  ثقافة التقليد  12
    نش  اعالنات التوظيف باطتارج يف الصحف اليومية شجع الشاب  اصتزائ م على اعتج ة  13
بٌن االف اد يف اجملتمع  تغطية حفالت االعياد من ؼتتلف الواليات ينقل عادات جديدة 14

 اصتزائ م  
   

فضع اصت ائم ك اصحاهبا يف اظتقاالت اظتكتوبة كوف اجتاىات جديدة ؿتو العنف يف اجملتمع  15
 اصتزائ م

   

    أجد أف نقل الرتاث عرب اصت ائد انتج طقوس جديدة إلحياء م اسيم الزكاج 15
    على القيم الدينية  اعتماد اطتياؿ يف س د القصص اظتكتوبة اث  17
    تغييب القيم الدينية شجع على تغ يب القيم االجتماعية  18
    تنوع مواريع الصحف اظتكتوبة  ساىم يف ختفي  مستول األمية االجتماعية  19
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 خاص بالف رية الثانية : :02المحور رقم 

م يف احداث التغًن الثقايفأ سياسيا، اقتصاديا ، تقييم األستاذ اصتامعي لدكر كسائل االعالـ ك االتصاؿ اصتماىًن 
 اجتماعيا  يف اجملتمع يف عص  العوظتة

ول
ظتست
ا

 
 قم
ال

 

 
 

 الســــــــــــــؤال

ور 
م د
تقيي

يون
لفز
الت

ور  
م د
تقيي

عة 
الذا
ا

ور  
م د
تقيي

ئد 
جرا
ال

وبة 
مكت
ال

 

وم
ق

س  
متو

ف 
رعي

 
وم
ق

س  
متو

ف 
رعي

 
وم
ق

س  
متو

ف 
رعي

 

الس
ت 
وكا
سل
و ال
يم 
الق

سية 
يا

 

          اعادة تشكيل مفهـو الدنتق اطية لدل اصتزائ يٌن  1
          صناعة ال أم العاـ جتاه القضايا السياسية احمللية  2
          تشجيع اظت أة اصتزائ ية على اظتشاركة السياسية  3
          اعادة بناء مفهـو السلطة عند اف اد اجملتمع 4
          التغيًن السياسي يف اصتزائ التح ي  على  5

دية 
صا
القت
ت ا

وكيا
سل
 وال
قيم
ال

 

          دعم التنمية احمللية عند  اصتزائ يٌن  6
          التق يب بٌن اذكاؽ اظتشاىدين  7
          التوعية بدفع الض ائب اصتبائية لفائدة اطتزينة 8
          ائ مت شيد االستهالؾ عند اف اد اجملتمع اصتز  9
          ت شيد بع  السلوكيات عند اظتواطنٌن أالتدخٌن  10

عية 
تما
الج
ت ا

وكيا
سل
و ال
يم 
الق

 
          تشجيع الفئة الشابة على اعتج ة ؿتو الدكؿ االكركبية 11
          انتقاؿ ثقافة اللباس كالتقليد األعمى 12
          تشكيل عادات جديدة يف مناسبات الزكاج 13
          تكوين اجتاىات جديدة ؿتو اصت نتة 14
          تغ يب االلعاب الشعبية  15
          ػتو االمية االجتماعية  16
          تطبيع االف اد على اظتوسيقى الغ بية 17
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 -بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

 االجتماعية والعلوم ةياإلنسان العلوم كلية
 االجتماع علم قسم

  :حول بحث استمارة

 
 اجتماع االتصال و العالقات العامة  علم : الدكتوراه ختصص شهادة لنيل مقدمة أط كحة      
 

 
 

 :  األستاذ إشراف                                   : الطالب  إعداد
 شعباني مالك .د                  فيصل                                بوراس        

 
 
 
 
 
 
 

وسائل االتصال الجماهيري و دورها في إحداث التغير الثقافي في           
  من وجهة نظر األستاذ الجامعي المجتمع في عصر العولمة

  بسك ةجامعة  – تبسة جامعة  -سكيكدةجامعة أ اصتزائ ية معةباصتا األساتذة من عينة على ميدانية دراسة
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 بغ ض إدتاـ أط كحة دكتوراه موسومة بػ:  

 وسائل االتصال الجماىيري ودورىا في إحداث التغير الثقافي في المجتمع في عصر العولمة"
 "  -امعيمن كجهة نظ  األستاذ اصت-                                  

 إليكم نتقدـ كنضع بٌن أيديكم ىذه االستمارة اليت حتوم غتموعة من األسئلة اليت ختدـ موروعنا 
 عليها  باإلجابة تتك موا أف بيننا كتمع الذم العلم باسم
 طالب العلم  خدمة يف كدمتم مسبقا، شك ا
 

إال لغرض البحث : اعلموا أن اإلجابات الواردة في االستمارة سرية، وال تستخدم مالحظة
 العلمي.

 
 البيانات األولية :

 
 اصتنس :  ذك                                   أنثى -8
 
          [25 - 34]  :السن  -9

           [44- 35]             
           [54- 45] 

           [64- 55]            
 
 اإلعالـ ك االتصاؿ               اع  علم االجتم               التخصص:          -10

 
 ماجستًن                  دكتوراه             الشهادة احملصل عليها :  -11

 
 قسنطينة               باتنة                        بسك ة              اصتامعة :   -12

 
 م        ريفي                  حض       كس  التنشئة االجتماعية :     -13
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 : خاص بالفرضية األولى : 01المحور رقم

 اسلوب كسائل االتصاؿ اصتماىًنم يف احداث التغًن الثقايف يف اجملتمع يف عص  العوظتة               

 استمارة خاصة بالتلفزيون كوسيلة اتصال جماىيرية

ول
ظتست
ا

 

 قم 
ال

 

 
فق  السؤاؿ

موا
رض 

معا
 
يد 
ػتا

 

ت 
لوكا
الس
 ك 
قيم
ال

سيا
ال

 سية

    التغطية التلفزيونية الخبارالثورات الع بية اعاد تشكيل مفهـو الدنتق اطية 01
    النش ات االخبارية اليومية صنعت رايا عاما جتاه القضايا السياسية 02
    ط ح النماذج الغ بية على شاشات التلفزيوف شجع اظت أة على العمل السياسي. 03
    اررة سياسيا لت ض على االنقالبات السياسية استضافت االط اؼ اظتتع 04
    الربامج السياسية التلفزيونية كونت اجتاىات ؿتو قيم العدالة ك اظتساكاة 05

ت 
لوكا
الس
 ك 
قيم
ال

دية
صا
القت
ا

 

    ب امج التوعية الفالحية حفزت الفالحٌن على حتسٌن االنتاج كما ك كيفا  06
    شهارات التلفزيونية لتق يب االذكاؽاالغ اء  التصوي م اسلوب اال 07
    التحسيس اسلوب الربامج االقتصادية القناع اصتماىًن بدفع الض ائب ك ال سـو 08
    التوعية اسلوب الربامج التوعوية لرتشيد االستهالؾ  09
    التخويف اسلوب لرتشيد سلوؾ االستهالؾ أالتدخٌن  10

عية
تما
الج
ت ا
لوكا
الس
 ك 
قيم
ال

 

    اعتماد عنص  التشويق يف قنوات التسلية ىج  االلعاب الشعبية 11
    الدراما التلفزيونية اتاحت ف صة تقليد اظتالبس 12
    تسويق صورة الدكؿ الغ بية شجع الشباب على اعتج ة 13
    تنوع الفضائيات التلفزيونية انتج عادات جديدة لالحتفاؿ باالعياد 14
    م ك اصحاهبا على الشاشة كوف اجتاىات جديدة ؿتو العنففضع اصت ائ 15
    ػتاكاة الواقع يف اظتسلسالت انتج طقوس جديدة الحياء م اسيم الزكاج  16
    تسويق اطتياؿ يف االفالـ الغ بية شجع على تضعيف السلطة االبوية 17
    تغييب القيم الدينية شجع على تغ يب القيم االجتماعية  18
    ختصص القنوات التعليمية ساىم يف ت اجع مستول األمية االجتماعية 19
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 استمارة خاصة االذاعة كوسيلة اتصال جماىيرية

ول
ظتست
ا

 

 قم 
ال

 

 
فق  السؤاؿ

موا
رض 

معا
 
يد 
ػتا

 

سية
سيا
ت ال

لوكا
الس
 ك 
قيم
ال

 

    اذاعة اخبارالثورات الع بية  يعيد تشكيل مفهـو الدنتق اطية 01
    نش ات االخبارية اظتسموعة تكوف رايا عاما جتاه القضايا السياسية ال 02
استضافة فاعالت سياسيات يف الربامج االذاعية يشجع اظت أة على العمل  03

 السياسي
   

التفاعل العلين ك اظتوروعي  جتاه اظتواريع السياسية لت ض على االنقالبات  04
 السياسية

   

    اظتسموعة كونت اجتاىات ؿتو قيم العدالة ك اظتساكاةالربامج االذاعية  05

ت 
لوكا
الس
 ك 
قيم
ال

دية
صا
القت
ا

 

    الربامج االذاعية يف التوعية الفالحية حتفز على حتسٌن االنتاج كما ك كيفا   06
    النربة الصوتية يف االشهارات االذاعية تق ب اذكاؽ اظتستهلكٌن  07
     اد على قبوؿ دفع الض ائب ك ال سـو البالغ الصويت يشجع االف 08
    زتالت اظتنفعة العامة يف االذاعة تدفع االف اد لرتشيد االستهالؾ 09
    التخويف اسلوب الربامج االذاعية لرتشيد السلوؾ أالتدخٌن  10

عية
تما
الج
ت ا
لوكا
الس
 ك 
قيم
ال

 
    از الشعبية حصص التسلية ك االلعاب يف االذاعة ىج ت االلعاب ك االلغ 11
    اضتديث عن التقاليد يف الربامج االجتماعية يف االذاعة  تتيع ف صة التقليد  12
    االستشهاد بواقع الدكؿ الغ بية يف اضتصص االذاعية شجع الشباب على اعتج ة   13
    تغطية حفالت االعياد من ؼتتلف الواليات ينقل عادات جديدة بٌن االف اد   14
    فضع اصت ائم ك اصحاهبا يف النش ات االذاعية  كوف اجتاىات جديدة ؿتو العنف 15
    ب امج نقل الرتاث اظتادم  انتجت طقوس جديدة الحياء م اسيم الزكاج 16
    اعتماد اطتياؿ يف س د القصص االذاعية اث  على القيم الدينية  17
    م االجتماعية تغييب القيم الدينية شجع على تغ يب القي 18
    تنوع الربامج االذاعية ساىم يف ختفي  مستول األمية االجتماعية  19
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 استمارة خاصة بالجرائد المكتوبة كوسيلة اتصال جماىيرية

ول
ظتست
ا

 

 قم 
ال

 

 
فق  السؤاؿ

موا
رض 

معا
 
يد 
ػتا

 

ت 
لوكا
الس
 ك 
قيم
ال

سية
سيا
ال

 

    ة  يعيد تشكيل مفهـو الدنتق اطيةاظتكتوبة عن الثورات الع بي تناكؿ االخبار 01
    اظتواريع السياسية اظتكتوبة يف اصت ائد تكوف رايا عاما جتاه القضايا السياسية  02
    تفاعل اظت أة السياسية على صفحات اصت ائد يشجع اظت أة على العمل السياسي 03
    لسياسيةنش  أخبار جتاه اظتواريع السياسية لت ض على االنقالبات ا 04
    النصوص اظتكتوبة يف اصت ائد كونت اجتاىات ؿتو قيم العدالة ك اظتساكاة 05

ات
سلوك

ك ال
يم 
الق

 

    زتالت اظتنفعة الفالحية  اظتكتوبة حتفز على حتسٌن االنتاج كما ك كيفا   06
    الصوراالشهارية يف الصحف اظتكتوبة تق ب اذكاؽ اظتستهلكٌن  07
لقانونية اصتبائية اليت تنش ىا الصحف تشجع االف اد على قبوؿ دفع اظتواد ا 08

 الض ائب ك ال سـو 
   

    زتالت اظتنفعة العامة يف اصت ائد تدفع االف اد لرتشيد االستهالؾ 09
    الدراسات االحصائية اسلوب الصحف اظتكتوبة لرتشيد السلوؾ أالتدخٌن  10

عية
تما
الج
ت ا
لوكا
الس
 ك 
قيم
ال

 
    صفحات التسلية ك االلعاب يف اصت ائد ىج ت االلعاب ك االلغاز الشعبية  11
    كصفات الطبخ اظتكتوبة على صفحات اصت ائد نش  ثقافة التقليد  12
    نش  اعالنات التوظيف باطتارج يف الصحف اليومية شجع الشباب على اعتج ة  13
    ينقل عادات جديدة بٌن االف اد  تغطية حفالت االعياد من ؼتتلف الواليات  14
    فضع اصت ائم ك اصحاهبا يف النش ات االذاعية  كوف اجتاىات جديدة ؿتو العنف 15
    ب امج نقل الرتاث اظتادم  انتجت طقوس جديدة الحياء م اسيم الزكاج 15
    اعتماد اطتياؿ يف س د القصص االذاعية اث  على القيم الدينية  17
    تغييب القيم الدينية شجع على تغ يب القيم االجتماعية  18
    تنوع مواريع الصحف اظتكتوبة  ساىم يف ختفي  مستول األمية االجتماعية  19
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 خاص بالف رية الثانية : :02المحور رقم 

سياسيا، اقتصاديا ،  تقييم االستاذ اصتامعي لدكر كسائل االعالـ ك االتصاؿ اصتماىًنم يف احداث التغًن الثقايفأ
 اجتماعيا  يف اجملتمع يف عص  العوظتة

ول
ظتست
ا

 
 قم
ال

 

 
 

 الســــــــــــــؤال

ور 
م د
تقيي

يون
لفز
الت

ور  
م د
تقيي

عة 
الذا
ا

ور  
م د
تقيي

ئد 
جرا
ال

وبة 
مكت
ال

 

س  كبًن
متو

يف 
رع

 

س  كبًن
متو

يف 
رع

 
س  كبًن
متو

يف 
رع

 

ت 
لوكا
الس
 ك 
قيم
ال

سية 
سيا
ال

 

          هـو الدنتق اطية اعادة تشكيل مف 1
          صناعة ال ام العاـ جتاه القضايا السياسية  2
          تشجيع اظت أة على العمل السياسي  3
          اعادة بناء مفهـو السلطة 4
          التح ي  على االنقالبات السياسية 5

ت 
لوكا
الس
 ك 
قيم
ال

دية 
صا
القت
ا

 

          حسٌن االنتاجتوعية الفالحٌن بت 6
          التق يب بٌن االذكاؽ 7
          التوعية بدفع الض ائب اصتبائية 8
          ت شيد االستهالؾ عند االف اد 9
          ت شيد بع  السلوكاتأالتدخٌن  10

عية 
تما
الج
ت ا
لوكا
الس
 ك 
قيم
ال

 
          التشجيع على اعتج ة  11
          خ  يف اللباستقليد اآل 12
          تشكيل عادات جديدة يف مناسبات الزكاج 13
          تكوين اجتاىات جديدة ؿتو اصت نتة 14
          تغ يب االلعاب الشعبية 15
          ػتو االمية  16
          تطبيع االف اد على اظتوسيقى الغ بية 17
          تضعيف السلطة االبوية 18
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 استاذة علم النفس بجامعة القاىرة–رسالة الكترونية من االستاذة الدكتورة : راقية جالل 

 اجابة عن :

  تحكيم االستمارة 
 العينة و طريقة اختيارىا 
 فهرس المحتويات 

 خي المحترم: فيصلأ

فصلة كيكوف تعليقي الوحيد ىو انك رمبا حتتاج إلعادة صياغة أرل اف االستمارة جيدة كشاملة كم 
مع ر كرة التدقيق اللغوم يف الكتابة لوجود اخطاء  .البنود  يث تبدا كل رتلة بالفعل كليس االسم

أما العينة فأرل أ ا جيدة كموفقة، كإف كنت قد أسهبت يف كرع جزء  .كارحة يف عدة كلمات
اصتزئية من ال سالة .. لكن ال أم ظتش فك كلك ألف اظتسألة قد  نظ م أظنو ليس ر كريا يف ىذه

 ختتلف من بلد ألخ ل حتيايت كخالص دعوايت بالتوفيق كالفالح.
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 ملخص الدراسة باللغة العربية:

باعتبػػػار التغػػػًن الثقػػػايف كاالجتمػػػاعي شتػػػة كونيػػػة، ناجتػػػة عػػػن تفاعػػػل اإلنسػػػاف، كظ كفػػػو السياسيػػػػػػة 
االقتصػػػادية، كاالجتماعيػػػة، كاظتناخيػػػة احمليطػػػة بػػػو، كباعتبػػػار العوظتػػػة ظػػػاى ة اجتماعيػػػة رػػػيقت اضتػػػدكد ك 

اظتكانيػػة، كالزمانيػػة، كمزجػػت بػػٌن الثقافػػات مػػن خػػالؿ ؼتتلػػف التكنولوجيػػات، كاظتؤسسػػات اظتاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
، مل يكػن اجملتمػع اصتزائػ م بعيػدا عػن كاإلعالمية، السيما كسائل اإلعػالـ كاالتصػاؿ التقليديػة، كاضتديثػة

عمليػػػة التسػػػليع الثقػػػايف، كتبػػػػين األفكػػػار الػػػيت تط حهػػػػا ىػػػذه األخػػػًنة، بػػػل تعػػػػايش مػػػع رتلػػػة التغػػػػًنات 
اضتاصػػلة، كاألدلػػة ال حصػػ  عتػػا يف رتيػػع اجملػػاالت السياسػػية، كاالقتصػػادية، كاالجتماعيػػة، كاظتؤسسػػاتية، 

 كغًنىا.

منت مقدمة، كسبعة فصوؿ، كخادتة، حيث انطلقت من من ىنا جاءت ىذه الدراسة اليت تض
اإلذاعػػة _التلفزيػػوف  يف -تسػػاؤؿ رئػػيس مفػػاده: مػػا دكر كسػػائل االتصػػاؿ اصتمػػاىًنم التقليديػػة أاصت ائػػد

إحػػػداث التغػػػًن الثقػػػايف علػػػى مسػػػتول القػػػيم، كالسػػػلوكيات السياسػػػية، كاالقتصػػػادية، كاالجتماعيػػػة مػػػن 
قسم إىل سؤالٌن أحدقتا يبحث يف األسلوب، كاآلخ   ؤاؿ الذمىذا الس كجهة نظ  األستاذ اصتامعي؟

يتبػػٌن كجهػػة نظػػ  االسػػتاذ اصتػػامعي  لػػدكر ىػػذه الوسػػائل ، كلاجابػػة عػػن ىػػذه األسػػئلة اتبػػع الباحػػث 
اظتنهج الوصفي الذم يصف الظاى ة كما ىي كما ككيفا من خػالؿ دراسػة اسػتهدفت اصتامعػة اصتزائ يػة  

لعينػػة القصػػدية الػػيت ركػػزت  علػػى اسػػاتذة قسػػمي علػػم االجتمػػاع كعلػػـو كإطػػار مكػػاين بإتبػػاع أسػػلوب ا
االعالـ ك االتصاؿ يف  ثالثة جامعات، كمبا أف اظتيداف ىو احملك ال ئيسي للوصوؿ إىل نتائج الدراسػة، 
قػػػاـ الباحػػػث بورػػػع ف رػػػيتٌن صػػػف يتٌن كإجابػػػة مؤقتػػػة، بنػػػا حتتهمػػػا سػػػتة ف رػػػيات جزئيػػػة ،مث ه بنػػػاء 

وئهم، مث كزعػػت علػػى غتموعػػة مػػن األسػػاتذة، كظتعاصتػػة البيانػػات اسػػتخدمنا الربنػػامج االسػػتمارة علػػى رػػ
  الػػػذم يعػػػايف البيانػػػات كفػػػق مقيػػػاس ليكػػػارت، فكانػػػت النتػػػائج األخػػػًنة رفػػػ  SPSSاإلحصػػػائي أ

بعػػد التف يػغ كالتفسػًن خلػص الباحػػث إىل رتلػة مػن النتػائج مفادىػػا ك الف رػيات اظتبدئيػة كقبػوؿ البػديل.
التصاؿ اصتماىًنم التقليدية اظتػذكورة آنفػا تسػعى إىل نقػل االفكػار ك االجتاىػات ك صػناعة أف كسائل ا

رام ك الصورة الذىنية من خالؿ كافة الربامج مهما كاف النوع كالوسيلة، عن ط يق التأثًن يف األفكػار، 
غتاؿ إحداث التغًن كاالجتاىات، كاظتيوالت كغًنىا، أما يف تقييم دكرىا فيأخذ التلفزيوف درجة القوة يف 

 كالغ س الثقايف بينما ترتاكح اإلذاعة، كاصت ائد اظتكتوبة بٌن مستويات القوة، كالتوس ، كالضعف.
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 ملخص الدراسة باللغة الفرنسية:

Résumé: 

Le changement culturel et social étant une caractéristique universelle 

résultant de l'interaction de l'homme et de ses conditions politiques، 

économiques، sociales et climatiques، et la mondialisation étant un phénomène 

social qui a rétréci les frontières spatio-temporelles et les cultures، et qui a 

mixtionné entre les cultures à travers diverses technologies، institutions 

financières et médiatiques، en particulier les médias et les systèmes de 

communication traditionnels et modernes. La société algérienne n’était pas loin 

du processus de marchandisation culturelle et de l’adoption des idées présentées 

par ces dernières، mais elle coexistait avec les changements en cours et les 

preuves étaient innombrables dans tous les domaines politiques، économiques، 

Sociales، institutionnels et autres. 

Cette étude، qui comprenait une introduction، sept chapitres et une 

conclusion، et qui a commencé par la question principale: quel est le rôle des 

moyens de communication traditionnels (journaux، radio et télévision) dans le 

changement culturel au niveau des  valeurs، ainsi que des comportements 

politiques، économiques et sociaux du point de vu des enseignants 

universitaires? Ce qui a été divisé en deux questions، l’une examinant la 

méthode، l’autre évaluant son rôle et pour répondre à ces questions، le chercheur 

a suivi l’approche descriptive décrivant le phénomène tel qu’il est، à la fois 

quantitatif et  qualitatif، au moyen d’une étude ciblant l’université algérienne 

comme cadre spatial en suivant la méthode de l’échantillonnage aléatoire 

centrée sur trois universités، et  étant donné que le terrain est le principal critère 

pour atteindre les résultats de l’étude، le chercheur a développé deux hypothèses 

nulles comme réponse temporaire، le questionnaire a été construit sur la lumière 

de ses deux hypothèses، puis distribué à un groupe d'enseignants. Afin de traiter 

les données، nous avons utilisé le  (SPSS)، les résultats étaient comme suit:  le 

refus des hypothèses initiales et l'acceptation des alternatives. 

Les résultats que le chercheur a conclus sont: les moyens de 

communication traditionnels mentionnés ci-dessus cherchaient à créer une 

image mentale à travers tous les programmes، quels que soient leur type et leurs 

moyens، en influençant les idées، les tendances et les tendances. En évaluant son 

rôle، la télévision a le pouvoir d’apporter des changements et l'implantation 

culturels  ، tandis que la radio et les journaux écrits varient entre les niveaux de 

force، médiation et faiblesse. 

 


