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  :مقدمة 
منذ بداية السبعينيات من القرن العشرين،وحىت اية احلرب الباردة خضع النظام العـاملي       

أساسا يف انفجار تكنولوجي كبري  التاريخ هلا من قبل مثيال،متثلت دلعملية تسريع كربى مل يشه
رتفعت مبوجبه قوة مجع املعلومات وختزينها واستغالهلا ونقلها إىل ايف ميدان اإلعالم واالتصال،

مستويات غري مسبوقة يف تاريخ اإلنسانية من قبل،انبعثت يف خضمها ظـواهر جديـدة؛لعل   
نظاما ينـهض  " توماس فريدمان"اليت يراها،"العوملة"ية ظاهـرةريأوسعها انتشارا وأكثرها مجاه

منها يف التوازن  األول ؛يتمثل)1(البعضعلى ثالث توازنات تتداخل فيما بينها،وتؤثر يف بعضها 
التقليدي بني الدول،وسرعان مايتراجع عنه ليؤكد أن الواليات املتحدة األمريكيـة أصـبحت   

 العامل الذي تسيطر عليه مفقـود  القوة املسيطرة الوحيدة يف العامل؛مبا يعين أن التوازن بينها وبني
      . متاما؛خاصة بعد انتهاء احلرب الباردة،وسقوط االحتاد السوفيايت

منها يف التوازن بني الدول واألسواق العاملية اليت يشكلها ماليني املسـتثمرين  :الثاينويتمثل     
ويطلـق علـيهم    ،)ساملاو(الذين حيركون أمواهلم حول العامل مبجرد الضغط على فأر الكمبيوتر

وول :"الذي يتجمع يف املراكز العاملية الرئيسـية مثـل  "القطيع اإلليكتروين"مصطلح"فريدمان"
ركت كمـا يسـميها   امر سواق السوبأ"(ستريت،ولندن،وباريس وفرانكفورت وهونغ كونغ

لدول واليت أصبح تأثريها يف جمريات األمور يف عامل اليوم أقوى وأعمق بكثري من تأثري ا)فريدمان
منها يف التوازن بني األفراد  الثالثمهما كانت متلك من الطاقة املادية والقوة العسكرية،ويتمثل 

والدول،ذلك أن العوملة متنح األفراد قوة ذاتية واقتصادية متكنهم مـن اخلـروج عـن طـوع     
ـ  اوزت دوهلم،وأعراف وتقاليد جمتمعام،فالثورة اإلليكترونية،وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال جت

كل احلدود اجلغرافية والسيادة بني الدول،وحطمت الكثري من األسوار والسدود اليت كانت حتد 
  . من احلركة واالتصال بالناس يف أي مكان وزمان

     
  

                                                           
  ).8،9(ص)م2001،)1(دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،ط:القاهرة(أقنعة العوملة السبعة:؛نبيل راغبعن نقال (1)



  

وتبدو أبرز مالمح العوملة مايظهر من خالل التطورات املدهشة اليت تعرفها جماالت اإلعالم     
  : عية واإلنترنت على النحو اآليتواالتصال عرب األقمار الصنا

  .عمق التأثري يف الثقافات ويف السلوك االجتماعي ويف أمناط املعيشة-    
اتساع دائرة اخليارات االقتصادية من خالل حركة االسـتثمارات الدوليـة واألسـواق    -    

ايت املفتوحة،وتضييق دائرة اخليارات السياسية من حيث تضاؤل القدرة علـى االكتفـاء الـذ   
  .اقتصاديا،ومن حيث تزايد معطيات التداخل االستقاليل سياسيا

اجلنسيات،وحىت من أفراد  من مؤسسات متعددة"Electronic Herd"اإلليكتروينالقطيع منو -    
  .يبحثون عن الربح،ويؤثرون يف قرارات الدول ويف مصائر شعوا

من الطغيان علـى املسـتهلكني    تسخري أدوات العوملة بكيفية متكن منتجي هذه األدوات-   
  .واملتلقني حبيث تؤثر يف ميش لغام اخلاصة،ويف إضعاف هويام

على حدا  اسامهت كل منه أربع عوملاتالعصر احلاضر إمنا هو نتاج  أنّ"مارك فريو"ويعترب    
  :)1(وهي"إيديولوجية التطابق"يف مأسسة ماميكن تسميته بعقيدة التوحيد أو

 ع؛وقد بدأت تظهر خالل القرن السادس عشر،وهو ملمح مـافتئ يتسـار  تصادعوملة االق    
ارتفاع واخنفاض األسعار،تطور التقنيات،تزايد الضـغوط  :ويتطور،ليربز إىل الوجود ظواهر مثل

        والضـابط،  اليت أفقدت املـواطن معـايريه الثابتـة والكامنـة حـول امللـك      …اخلارجية
  ".فترة ضياع املعايري"بـ،"فريو"خت ملا يسميهأرترة الفوالقانون وغريها،وهذه 

،واليت تزامنت مع الثورة الفرنسـية،وظهور  العوملة البريوقراطيةمث جاءت بعد ذلك،مرحلة     
  ت إىل بذور العهد التكنوقراطي والسلطة املركزية،واتساع اهلوة بني املركـز واألطـراف،وأد

حايا مبا يف ذلك مناطق بأكملها،وهذه الفترة رفض كل من هم خارج النظام من مهمشني وض"
  ".غياب امللجأ أوضياعه"كرست ملرحلة

خالل القرن السابع عشـر،على  للعوملة العلمية  مث جاءت املرحلة الثالثة؛وهي اليت أسست     
أا كانت بطيئة العلى مستوى العلوم الطبية والفيزيائية فحسب،ولكن فيما خيـص العلـوم   

  .تماعية والعمران أيضااإلنسانية واالج
                                                           

  .)21(ص)م2002،)1(دار الطليعة،ط:بريوت(مدخل إىل تكنولوجيا املعرفة:يف العوملة والتكنولوجيا والثقافة:نقال عن؛حيي اليحياوي  (1)



  

،وهي تؤرخ ملرحلة توحيد اخلرب الذي تتناقله وسـائل  عوملة اإلعالم واالتصالمث مرحلة      
اإلعالم واالتصال اجلماهريي كل يوم بفضل التطورات اليت شهدا تكنولوجيا البث الفضائي 

ابدأ يصـطلح  ست وسايرت ظاهرة العوملة لتفرز من بني ظهرانيها مخاصة،واليت صنعت وكر
  ".اتمع اإلعالمي الكوكيب"أو"القرية اإلعالمية"عليه بـ

على عدة  ني خاصة بالدراسة والتنظريتولئن تناولت كثري من األدبيات النظرية العوملتني األول    
مستويات،وبعدة رؤى وطروحات فكرية تتأرجح بني التهليل واالنبهار مبا تتيحه أو أتاحته هذه 

حـاق بركـب الـدول    للّ،للتطور والرخاء واخلـروج مـن بوتقـة الفقر    الظاهرة من فرص
دة للحريات الشخصية والعامة؛وبني التشاؤم واملمانعة ملـا  يقاق من القوانني املعتاملتقدمة،واالن

تطرحه مظاهر العوملة يف جانب فرض هيمنة الرأمسالية املتوحشة،واالعتداء على الـدميقراطيات  
يط لثقافات الشعوب واألمـم  حنويات الوطنية،وعمليات التنميط والتوالسيادة للدول،وعلى اهل

        الالمتنـاهي  ،تصنعها ثقافة االسـتهالك "عاملية ثقافة"وحماوالت إلغائها خبصوصياا املتميزة حنو
        األمريكيـة،   وثقافة السلوك والذوق اجلاهز الذي حتملـه معلبـات املؤسسـات واملصـانع    

جاءت فيها الكتابات )عوملة اإلعالم واالتصال(ن العوملة األخريةإشركات متعددة اجلنسيات،فوال
تفتقر إىل كثري مـن الطـرح   )على األقل فيما وصلين من دراسات وحبوث(شحيحة وحمدودة

  .العلمي املستفيض حول الظاهرة وأبعادها وآثارها على اتمعات النامية خاصة
     
ـ "العوملة اإلعالمية"دراسة تفكيكا ملصطلحلذلك جاءت هذه ال      ا،واستعراضا ألهم مظاهره

القنوات الفضـائية  (،ووقوفا على أبرز آثارها االجتماعية والثقافية لوسيلة من وسائلهااوأبعاده
  .على جمتمعاتنا وشبابنا خاصة)الوافدة

     
وازنات؛ تقليـدي  ؛تناولت العوملة كنظام ينهض على ثالث تمقدمة:وقد يكلت الدراسة يف  

بني الدول،وبني الدول والقطيع اإلليكتروين،وبني الدول واألفراد،وأهم مالحمها يف جمال األعالم 
  .واالتصال،وإرهاصاا التارخيية

     



  

  : النظري على مخسة فصولالقسم حيث اشتمل ،وقسمني؛نظري وميداين   
ديد مفاهيمها،والدراسات السـابقة  إشكالية الدراسة وتساؤالا وأهدافها،وحت:األولتناول     

  .واملشاة ملوضوع البحث،عرضا ملفاصلها الدراسية،واستعراضا لبعض نتائجها
غـة العربية،وكـذا   غات األجنبيـة واللّ غوي يف اللّالعوملة حتديدا ملفهومها اللّ:الثاينوتناول     

للعوملـة والسياسـية   ملفهومها اإلصالحي يف جمموعات أربعة ركزت على اجلوانب االقتصادية 
        السياسـية، ،كما حتدث الفصل عن مظاهر العوملة وجتلياـا االقتصادية .واالجتماعية والثقافية

  .الثقافيةو
عن العوملة اإلعالمية تفكيكا للمفهوم واملصطلح،وإبرازا ألهـم املـداخل   :الثالثوحتدث     

حتديـدا ملفهومـه وخصائصـه،وأهدافه    والرؤى اليت تناولته،كذا احلديث عن إعالم العوملـة  
،        التكنولوجيـة :واالتصـال  كما تناول بالشرح املستفيض أبعـاد عوملـة اإلعـالم   .ووظائفه

كما تطرق الفصل الثالث؛ألهم وأبرز أدوات ووسائل العوملة .واإلعالمية،والسياسية،واالقتصادية
ـ الفضائية وقوفا علـى أهـم مسا  والقنوات  االنترنيتاإلعالمية ممثلة يف          ا،موخصائصـه  ام

  .ا بالعوملة اإلعالميةموكذا عالقته
اآلثار االجتماعية للعوملة اإلعالمية على مجهور الفضائيات األجنبية،حتدث يف :الرابعوتناول     
ثـار السـلبية   عـن اآل :ثانيهعن اآلثار اإلجيابية للفضائيات األجنبية يف عصر العوملة،ويف :أوله

عن كيفية مواجهـة اآلثـار السـلبية    :ثالثهللفضائيات األجنبية يف عصر العوملة اإلعالمية،ويف 
   .للفضائيات األجنبية على املستوى االجتماعي

احلديث عن اآلثار الثقافية للعوملة اإلعالمية علـى مجهـور الفضـائيات    :اخلامسوتناول     
عن اآلثار اإلجيابية للفضائيات األجنبية علـى املسـتوى   احلديث  أولهاألجنبية؛حيث تناول يف 

،وتناول يف نفسـه اآلثار السلبية للفضائيات األجنبية علـى املسـتوى   :ثانيهالثقايف،وتناول يف 
على املسـتوى   إنكيفية مواجهة اآلثار السلبية للفضائيات األجنبية على املستوى الثقايف؛:ثالثه

  .التقين أواملستوى الفين
     
  



  

اإلجراءات املنهجية للدراسـة  :أوهلاتناول :منها على أربعة فصول القسم امليداينواشتمل     
ـ   امليدانية ابتداء من حتديد جمتمع الدراسة يف حملة تارخيية وجغرافية وبشرية ة، ـمليـدان الدراس

 مرورا بتحديد عينة الدراسة وطريقة اختيارها،وأبرز مواصفاا،وانتهاء بتحديد منهج الدراسـة 
  .وأدوات مجع البيانات،وأساليب حتليل هذه البيانات

احملور األول من أسئلة االستمارة واملتمثل يف عـادات  إجابات حتليل وتفسري :ثانيهاوتناول     
عـادات مشـاهدة   :أوالوأمناط مشاهدة الفضائيات األجنبية لدى أفراد العينة؛حيث تنـاول  

دد األيام املشاهدة وأفضلها،وأوقات وظـروف  الفضائيات من حيث؛مدة املشاهدة وأسباا،وع
 الفضـائيات األجنبيـة  :أمناط مشـاهدة الفضـائيات األجنبيـة؛من حيـث    :وثانيا.املشاهدة

املشاهدة،وأسباب مشاهدا،ونوع الربامج اليت تشاهد فيها،وكذا الفضائيات العربية اليت يقبـل  
اليت يشاهدوا فيها،مث مدة مشاهدة وأسباب مشاهدم هلا،والربامج .أفراد العينة على مشاهدا

  .القناة الوطنية،ونوع الربامج املشاهدة فيها
نـوع  :أوالعن اآلثار االجتماعية والثقافية للفضائيات األجنبية؛حيث تناول :ثالثهاوحتدث     

اآلثار االجتماعية للفضائيات األجنبية؛ يف :وثانيااآلثار اليت حتدثها الفضائيات األجنبية ومداها،
اآلثار الثقافية للفضائيات :وثالثاباحلياة الغربية،وباملعايري والقيم االجتماعية الوافدة، رجوانب التأث

األجنبية؛من حيث مدى انتشار الثقافة االستهالكية لدى أفراد العينة؛يف جانب املظهر اخلارجي 
ايف بني أفـراد  واللباس،ويف جانب االستهالك الغذائي،وكذا مدى انتشار عمليات التنميط الثق

  .على مستوى األلبسة واألزياء،وعلى مستوى املوسيقى والفن:العينة
عن أسباب تأثري الفضائيات األجنبية علـى الشـباب اجلـامعي وكيفيـة     :رابعهاوحتدث     

األسباب الذاتية واملوضوعية لتأثري الفضـائيات األجنبيـة،وتناول يف   :أولهفتناول يف .مواجهتها
ة اآلثار السلبية للفضائيات األجنبية على مستوى األفـراد واألسـرة،وعلى   كيفية مواجه:ثانيه

   .نتائج للدراسة يف شقيها النظري وامليدايناخلامتة وجاءت .مستوى اتمع ومؤسساته
       دادواهللا نسأل التوفيق والس                                                          



  

  :الدراسة والدراسات السابقةإشكالية :الفصل األول

 العوملـة  املتأنية لصيغ تنـاول ظـاهرة   ةتفصح القراء:إشكالية الدراسة وتساؤالا:أوال      
)globalization( مدى االهتمام  عن ضاء املعريف والعلمي،وحىت األكادمييفال تداوهلا يف،وأشكال

من تـأثريات   هغاهلا،مبا تفرزشتت اقوانينها وآليا ريورة هلاسالذي حازته بوصفها ظاهرة نوعية و
مـع  جمرغوبة أومستهجنة،مث لكوا حدثا نوعيا ينبـئ عـن تغـيري بنيـوي عميـق يف الت     

  …والسياسي والثقايف االقتصادي واالجتماعي؛البشري

اهتمـام   تاسـتقطب  أا إالّ،وعلى الرغم من انقسام اآلراء واختالفها يف النظر إىل العوملة     
وعلمـاء   اسةات اجتماعية متعددة املشارب والتخصصات من اقتصاديني وسشرائح فكرية وفئ

شـهدها  يالـيت  النوعية املتالحقـة  اجتماع،ومثقفني اليربطهم سوى االهتمام جبملة التغريات 
واليت تعـدت  ،االتصـال و عالمواإل واالجتماع والثقافة العامل،يف مستويات االقتصاد والسياسة

ر يف حياة الناس بنسب ودرجات وأخذت تؤثّواألقاليم، الدولنطاق القوميات وجتاوزت حدود 
  .    اللغةأو والعرقأمتفاوتة بغض النظر عن اجلغرافيا 

ظاهرة معقدة ومركبـة  "العوملة"أن على-السالفة الذكر-وقد أمجعت االهتمامات الدراسية     
 واإلعالميـة  علوماتيـة وامل والسياسـية  والثقافيةة هلا أبعادها ومظاهرها االقتصادية واالجتماعي

 مالـة ورأس املال والع افزيادة معدالت التجارة العاملية،وحركة انتقال التكنولوجي؛والتكنولوجية
والزيادة الكبرية يف عدد الشركات متعددة اجلنسيات،واتساع نطاق أنشطتها ،عرب حدود الدول

خل والترابط بني األسواق ا،وزيادة التد)1(كربى مع اجتاهها حنو االندماج والتكتل خللق كيانات
صـندوق  :والبورصات املالية العاملية،كما أن تنامي دور كل من مؤسسات التمويل الدولية مثل

العامليـة  والتكتالت االقتصادية اإلقليمية،وتسارع عمليات حترير التجارة ،النقد والبنك الدويل
ورات خـالل السـنوات   ها من تطيوما طرأ عل،"اجلات"وتوسيع نطاقها،وخاصة يف ظل اتفاقية

  .ياألخرية،كل ذلك وغريه يسهم يف ترسيخ ظاهرة العوملة على الصعيد االقتصاد

                                                           
ي، ،"اإلمبريالية في مرحلة مابعد العالمية الرأسمالية ؛الكوآبة":عبد اهللا صبري ليإسماع) 1(  ة  (المستقبل العرب فكري

دة     ات الوح ز دراس درها مرآ ع العربي،يص كالت المجتم ة ومش دة العربي ايا الوح ى بقض هرية تعن ش
  . )154(ص)م1998،أوت )222(ع(،)العربية،ببيروت،لبنان

  



  

بعض أمناط القـيم   انتشارمظاهر العوملة يف تزايد  ربزت الصعيد االجتماعي والثقايف ىوعل     
لى نطـاق  ع..والتسلية الثقافية والسلوكيات االجتماعية الغربية املرتبطة بالفن واملوضة واألكل

 واملعلومات يف نشر هذه األمنـاط  وقد أسهم التقدم الكبري يف جماالت اإلعالم واالتصال،واسع
ورفض هذه القيم من قبل األفراد أواجلماعات يف اتمعات غـري  أ قبولى مد نوبغض النظر ع

ئر اجلغرافية حدود الدوا يتجاوز يابعضها بدأ يأخذ طابعا عامل ا أنّالغربية،وحىت الغربية نفسها،إلّ
  .واحلضارية اليت أفرزته

انكماش دور السلطة السياسية،وضعف سـيطرا  :وتربز العوملة على الصعيد السياسي يف     
 :ا املتعـددة اوارتباط أجهزة الدولة وسـلط ،على األوضاع داخل حدود الدولة اليت حتكمها

واملنظمات  ا يف  الدول األخرىاريمع نظ اتالقضائية،واإلدارية بشبكات من العالق،التشريعية
  .الدولية؛على حساب جزء من سيادة هذه األجهزة يف نطاق إقليمها

يف زيـادة عمليـات التـدفق     واالتصاليةوأبعادها اإلعالمية  وتتجلى العوملة يف مظاهرها     
عن طريق األقمـار الصناعية،وشـبكة    يف البث التلفزيوين ممثال؛اإلعالمي عرب احلدود الوطنية

من خالل تطور أجهزة الكمبيوتر الـيت سـامهت يف   ،االنترنيت اليت أصبحت تربط كل العامل
خاصة بعد اندماج وتكامـل  -حمدثة بذلك ثورة معلوماتية واتصالية،تفعيل العمليات االتصالية

دة أمام اجلمهور لالنتقاء وأتاحت فرصا غري حمد-تكنولوجيا االتصال مع تكنولوجيا املعلومات
ـ  بني وسائل البـث الرقمي،أجهـزة   (،واحلديثـة )صـحف،إذاعة،تليفزيون (ةاإلعالم التقليدي

  ).الكمبيوتر،شبكات املعلومات،الصحافة اإللكترونية،والوسائل املتعددة
 واالتصال يدور اجلدل وأثار عوملة اإلعالم حقيقة توسيع اخليارات املتاحة للجمهور وحول     

ددية والوفرة يف وسائل االتصـال خاصـة القنـوات    التع:والنقاش؛فريى فريق من الباحثني أن
وقد ناقش ممثلو النموذج النقدي .التلفزيونية وماتقدمه من برامج ومضامني التقدم تنوعا حقيقيا

ية تسيطر آلية التركيز والتكامل الرأسي،ستجعل هناك أقلّ  أنإىل واال،وأشاريهذا املوضوع تفص
رص التنوع احلقيقي،وشككوا يف إمكانيـة وجـود   سيقلص ف امم،إنتاج املضامني والصور ىعل

املتلقي النشط القادر على االختيار الواعي والعقالين بني مايقدمه من مضامني وبرامج وصـور  
  .يغلب عليها الترفيه أوالعنف،أواجلنس 



  

وباملقابل يرى فريق من الباحثني أن عوملة اإلعالم واالتصال حتمل إمكانـات ورهانـات       
املستقبل،فمن املمكن يف ظل اخنفاض أسعار تكنولوجيا االتصـال واملعلومـات    متعددة بشأن

األقل متلق له دور يف اختيـار وسـائل االتصـال     ىالتسليم بفرضية وجود متلق نشط،أوعل
واملعلومات،وانتقاء مايعرض له من منتجات ثقافية وإعالمية وترفيهية،فقد أظهرت عديد مـن  

صال،دور املتلقي يف بناء وتفسري معاين الرسائل اإلعالمية الـيت  البحوث يف جمال اإلعالم واالت
مة بالتسـاوي  أن التأثري اإلعالمي هو عبارة عن عملية مقس يتعرض هلا،وخلص العديد منها إىل

الذي خيتار وسائل االتصال ورسائله ويتفاعل معها يف إطار الثقافـة  ؛بني منتج الرسائل واملتلقي
  .اليت ينتمي إليها

 واملعلومـات  تطور تكنولوجيا االتصـال  ىعل-يف اال-ويراهن فريق ثالث من الباحثني     
لجماعات الصـغرية  لدعم حقوق االتصال بواخنفاض تكلفة امتالكها واستخدامها مبا يسمح 

خالل إجياد إعالم مواز أومقاوم إلعالم احلكومات وإلعـالم   ولألقليات داخل اتمعات،من
مثل هذا الرهان يرتبط أساسا مبدى  والشك أنّ.لعمالقة متعددة اجلنسياتالشركات اإلعالمية ا

ودوره كطـرف فاعـل يف بنيـة النظـام اإلعالمـي       هتطور اتمع املدين،واإلقرار بوجود
  .واملعلومايت،وحتديد مسار تطوره

 وحىت-دول العامل الثالث كانت وجب اإلشارة إىل أنّ تحاوطرلوقريبا من هذه اآلراء وا     
ومن ،تلفزيوناا شاشات ىتعاين من الربامج التلفزيونية اليت تقوم هي بعرضها عل-وقت قريب

برامج مستوردة من دول )الربامج واألخبار(األخبار اليت تبثها عرب أجهزة إعالمها الوطنية،لكوا
  .متقدمة وحمتكرة هلا

دول النامية وعلمائها معلمـا  ية لكثري من قادة هذه النوهذا االحتكار ميثل يف الصورة الذه    
فهذه الربامج تنقل معها ثقافات الـدول املتقدمـة وعاداـا    ،من معامل الغزو الفكري لشعوا

توجـات  نليدها،كما أا مشبعة بالفكر االقتصادي املعتمد على منطق االسـتهالكية للم اوتق
التنسجم مع العوامل اجلغرافية لعية الغربية اليت التتوافق واقتصاديات هذه الدول الفقرية،كما الس

  .واالجتماعية فيها ةيوالطبيع



  

 يعد القلق يف الدول النامية متعلقا بـالربامج  مل من القرن العشرين ومع مطلع التسعينيات     
، والبانتشار أشرطة الفيـديو ،الشاشات الوطنية هلذه الدول ىالتليفزيونية اليت ينبغي تقدميها عل

الفضائي املباشر الذي انتشر يف األجواء،وأطباق االستقبال اليت أمست يف ما صار مبعثه البث وإن
بل حىت يف القرى الصغرية،تبث هذه القنوات الفضـائية  ،معظم البيوت الفقط يف املدن الكبرية

هـا  كمـا أن ،لة هلابكثريا من الربامج واملضامني اليت التراعي قيم وعادات وتقاليد الدول املستق
وهي يف غالبها حتمـل أفكـارا غربيـة ذات مضـامني     ،من أنواع الرقابة التتعرض ألي نوع

  .استهالكية،وترفيهية وجنسية أيضا
؛ البث التلفزيوين املباشـر -اجلمهور:الدراسات والبحوث حول ثنائية هذا أنّ ضاف إىلني     
من  دة إن على مستوى الطرح أواملقاربة،فإن ماأصدرته دور النشر أوما نشرومهمشة حمد ىتبق

مقاالت يف بعض االت،أوما قدم من عروض يف إطار الندوات الوطنية أواإلقليمية يكاد ميثل 
اجلدال والنقـاش   اخبطورة القضايا املطروحة،وقد بد ةاستثناء وهو اليفي باحلاجة معرفيا مقارن

اليت عدد حمدود من الدراسات والبحوث امليدانية،وىل يستند إحيث نظريا يف كثري من األحيان؛
ظل أوضاع دولية اكتسحت فيها ظـاهرة العوملـة    يف،تفتقر إيل مدخل التحليل الثقايف املقارن

  .واالجتماعية بسط أفكارها وجممل اجتاهاا الثقافية-حد ما إىل-مجيع ااالت واستطاعت
 ها النظـري  يحات السابقة،حتاول الدراسة يف شـق وانطالقا من الطر:تساؤالت الدراسة     
ما عوملة اإلعالم واالتصال،وماأبعادها ووسـائلها  ـ1:اآلتية التساؤالت ىاإلجابة علداين واملي

  الكتساح اتمعات وتنميط الثقافات احمللية يف بوتقة الثقافة العاملية؟
ـ  2     عوملة اإلعالم واالتصال يف جمتمعات تتلملم بشأن وحتدثها هي اآلثار اليت أحدثتها  ماــ

اإلعالميـة   لظاهرة يف جتلياالفضا؟وحتديدا نوعية اآلثار االجتماعية والثقافية ور الظاهرة قبوال
   ؟واالتصالية

العربية واإلسالمية منها ؛يف ظل اجتياح ظاهرة عوملة اإلعالم واالتصال اتمعات الناميةـ3   
فأصـبح   الفضاء واستغالله إعالميا واتصاليا تطورات متسارعة،"سوتلة"خاصة،عرفت وتعرف

وتطـور يف التكنولوجيـات   ،)م1999(سنة ىلقناة إ)500(للقنوات الفضائية تواجد يزيد عن



  

ـ بعضها التجاوز الظاهر واجللي للقيم اتمع ا علىوأساليب العرض،وتنوع املضامني اليت بد ة ي
  .ا،فضال عن البيئات املستقبلة هلااة السائدة يف بيئيوالثقاف

 الـبىن (؟وهياالجتماعية والثقافيةوختصيصا اآلثار ؛ذه القنواتفماهي اآلثار احملتملة لربامج ه   
جمع البشري،والسياق احملدد ملنظومة لتتشكل العمود الفقري يف تركيبات ا)االجتماعية والثقافية

على الشباب اجلامعي باجلزائر؟ومـا  ،على السواء)الظاهرة(واحلركية)الباطنة(ات املعرفيةيالسلوك
   ؟اجتماعيا وثقافيا والتصدي هلا ؟وكيفية مواجهتهاعوامل حدوث هذه التأثريات

والبحوث كل علـى   تالدراسة جتمع بني موضوعني،تناولتهما الدراسا:أهداف الدراسة      
؛وإن مجعت بينهما بعض األدبيات النظرية احملضة وهي حتاول حتليل ظـاهرة العوملـة يف   احد

ا القنوات الفضـائية،وماتعرفه مـن   هواليت أبرز آلياا واالتصالية،مشرية إىل جتلياا اإلعالمية
مستوي املضامني واحملتويات؛وماحتمله هـذه   ىات نوعية على مستوي التكنولوجيات وعلقفز

  .سواء اإلجيابية والسلبية على حد هااملضامني من قيم وسلوكات هلا أثار
مـن   االتصاليةعالمية وثار العوملة اإلآدراسة تقيس  ىعل)األقل ىفيما وصلين عل(لع ومل أطّ     

لذلك ،الصحافة الدولية،اإلذاعة الدولية، القنوات الفضائية،شبكة االنترنيت(خالل أحد وسائلها
ستحاول هذه الدراسة البحث يف اآلثار االجتماعية والثقافيـة لعوملـة اإلعـالم واالتصـال     

الثقافية على مشاهديها نظريا،ومن خالل برامج القنوات الفضائية األجنبية وآثارها االجتماعية و
  :حتقيقا لألهداف اآلتيةمن الشباب اجلامعي باجلزائر،

ـ     عالم واالتصال،خاصة وحنن نالحظ شـح الكتابـات   حماولة التأصيل النظري لعوملة اإل ــ
تنـا  امع أنه األكثـر أثـرا يف منظوم  .والبحوث والدراسات يف هذا اال من جماالت العوملة

  .واإلعالميةاالجتماعية والثقافية 

 -تدعيم املكتبة اإلعالمية العربية ببحوث نظرية وميدانية،تكشف اآلثار احملتملة احلدوثـ   
فذاك مبتغى .أواليت حدثت فعال لظاهرة العوملة،وإن اقتصرت على اجلانب اإلعالمي واالتصايل

  .واملستجدة والقضايا الراهنة البحوث العمودية يف دراسة املشكالت



  

ـ     البـث املباشـر   -اجلمهور العريب:ثنائية اجلديد إىل رصيد دراسات وحبوث فةإضا حماولةــ
أوبرامج القنوات الفضائية األجنبية،خاصة وأن عديدا من الدراسات  املشاة أجريت يف بلدان 

نتائج  اإلمارات العربية املتحدة،مصر،تونس،األردن،وهي يف حاجة إىل:منها"الثنائية"عربية حول
ان أخرى،من أجل الوصول إىل تعميمات تسـتهدف النظـر يف السياسـيات    أخرى،ومن بلد

اإلعالمية املنتهجة،وكذا إعادة النظر يف املضامني احمللية،حىت تستطيع املواكبة أو التصدي علـى  
وإن بقيت األهداف طي األوراق يف كثري من –األقل لقيم وسلوكات وافدة غريبة عن جمتمعاتنا

فضـال  ،تراعى يف مسارات التنمية،واليف حماوالت التطوير واهليكلةوالدراسات؛اليت ال البحوث
العاملـة  نتائج علمية واقتراحات عملية،واملؤسسات كعن اجتاهات التقارب بني البحث العلمي 

  .يف اال
فالدراسة ذا أحد البحوث اليت تتناول آثار وسائل اإلعالم على مجهورها،وهو مـدخل       

 تنتهجها الدراسات اإلعالمية عند كثري من الباحثني والدارسـني،واليت  نظري من املداخل اليت
تنطلق من أن عمليات التعرض املستمر لوسائل اإلعالم يعترب مؤشرا أومقدمة احتمالية حلدوث 

املعرفة اإلدراكية،تباين (وقد انتهت كثري من النظريات.االستجابات للرسائل اإلعالمية أوتأثرياا
إىل أنّ تأثري وسائل اإلعالم هو تأثري حمدود، واليتم بشكل تلقائي ..)املعلومات، احلوافز،معاجلة

مباشر كما كان يسود االعتقاد يف املراحل املبكرة للدراسات اإلعالمية  إلّا أنـه منـذ بدايـة    
الستينيات من القرن العشرين وبازدياد عمليات التعرض لوسائل اإلعالم وخاصة التلفزيون بعد 

وتطوره،بدأ يقترن ذا زيادة الظواهر االجتماعية اليت مت الربط بني انتشارها وانتشـار   انتشاره
زيادة معدالت اجلرمية والعنف، واجلرمية املنظمة والسلوكات :التلفزيون وزيادة التعرض له،مثل

جود غري السوية وغري املتقبلة اجتماعيا وثقافيا،وقد أشارت يف الصدد عديد من الدراسات إىل و
عالقة ارتباطية فعال بني مايعرضه التلفزيون من سلوكات وحماوالت متثلها على أرض الواقع من 
طرف املشاهدين الذين تعرضوا بصفة دائمة ومستمرة ملثل هذه الربامج،وهو ماظهر على سبيل 

موزعـة يف   دراسة)60(وزمالئه يف اية الستينيات،واليت ضمت حوايل"جريبنر"املثال يف أعمال
،وأشارت نتائج هذه الدراسات إىل تأكيد )التلفزيون والسلوك االجتماعي(مخس جملدات حول



  

األفكار النظرية القائلة بقدرة وسائل اإلعالم على تقدمي صور رمزية لألفراد ختتلف عن الواقـع  
  . راداحلقيقي،أوقدرا على بناء واقع اجتماعي تعكسه الصور الرمزية اليت تقدمها ويتأثر ا األف

 مـن املفـاهيم   ريتتكرر أثنـاء الدراسـة كـث   :الدراسةالواردة يف  فاهيمامل حتديد)ب(     
املنظومـات   ىمستو ىواملصطلحات أفرز بعضها عصر العوملة،والتطورات الكبرية احلاصلة عل

ومفاهيم معربة عن ظاهرة أوعدة  كمصطلحات ربزتل.االجتماعية والثقافية للمجتمعات احلديثة
من املعـاجم   حاولت كثري اء كانت إعالمية أم تكنولوجية أم اجتماعية وثقافية،وقدظواهر سو

  :         ماهيتها،وأمهها وكذا بعض األدبيات النظرية تعريفها وحتديد،والقواميس احلديثة
من أكثر املصطلحات اليت القـت ذيوعـا وشـيوعا اليف     وهو:النظام العاملي اجلديد)1(    

وقـد كتـب عنـه    .بل ويف األوساط األكادميية أيضا؛اإلعالمية فحسباألوساط السياسية و
والتضارب يف وجوده من  ضالكثري،وتعددت حوله الرؤى والتصورات والتقييمات لدرجة التناق

  …عدمه،يف هيكله وبنيته،يف طبيعته،وحمدداته
  :)1(عاملني أساسني اثنني مها وقد استمد النظام العاملي اجلديد مشروعيته من ظهور    

العاملية  ويتمثل يف انتهاء الثنائية القطبية اليت ميزت العالقات الدولية منذ انتهاء احلرب:األول    
ربا الشـرقية  أودول (هكقطب،وتوجه الدول التابعة ل السوفييتالثانية،وذلك نتيجة ايار االحتاد 

ألن تتصدر العامل كقطب  وهو ما قفز بالواليات املتحدة األمريكيةاللربالية،حنو األنظمة )خاصة
  ). األقل ىسكري علعال ىاملستو ىعل(الدولية اتحيدد طبيعة وتوجهات العالق،أوحد
، أراضـيه  ىلويتمثل يف اندالع حرب اخلليج الثانية يف أعقاب ضم العراق الكويت إ:لثاينا    

ـ   ،)غريب-عريب(االنسحاب منها يف إطار حتالف ىوإجباره بالقوة عل ىت ماليـا وعسـكريا وح
  ."عاصفة الصحراء"حبكم تبين األمم املتحدة للطرح األمريكي وشعار،معنويا

                                                           
دورية تصـدر عـن الـس الـوطين للثقافـة والفنـون واآلداب بدولـة        (،عامل الفكر "النظام الدويل اجلديد يف الفكر العريب:"إبراهيم حسنني توفيق )1(

  ).  51(ص)م1995،)ماي.مارس،أفريل.جانفي(3،4،عددان)23(الكويت،جملد
ـ "الواقـع الـراهن واحتمـاالت املسـتقبل    :النظـام الـدويل اجلديـد   :"علي الدين هـالل  )2( جانفي،مـارس  (3،4،عـدد  )23(امل الفكر،جملـد ،ع

  ).13(،صم1995)،أفريل،ماي
  



  

الدين هالل أهم املالمح األساسية النتقال العالقات الدوليـة مـن نظـام     يجز علووي    
  :)2(يف جديدنظام  تقليدي إىل

 ونقل املعلومـات وسـرعة تـداوهلا عـرب    ،وهو الثورة اهلائلة يف وسائل االتصال:األول     
   .ملمعهود للزمن واملسافات بني خمتلف مناطق العا الدول،ومانتج عن ذلك من اختصار غري

 بالسـلع واألجهـزة واملعـدات   "اتمعات"والتكنولوجية اليت أغرقت الثورة العلمية:الثاين    

   .ووسائل إنتاج وتوزيع واستهالك العلم واملعرفة

السيما مـع تصـاعد ظـاهرة الشـركات متعـددة      تزايد االعتماد الدويل املتبادل :الثالث   

سـيارات،أجهزة  (الشائع اليوم أن جند العديد من املنتجات الصـناعية  إذ أصبح من،اجلنسيات

كثر من دولة،حبيث تقوم كل واحدة منها أيتم جتميع مكوناا يف )…إلكترونية،حاسبات آلية

   .أوبالتخصص يف صنع أحد هذه املكونات فقط ىبالتركيز عل

فلم ، واإلرهاب كالتلوث والفقر،ااعة،ل أوكوننة بعض املشاكل الدولية الكربىيتدو:الرابع   

النطاق  النطاق اإلقليمي موعة من الدول،بل تعداها إىل ىيعد حل مثل هذه املشكالت يتم عل

        .حد سواء ىوالنتائج عل الدويل المتداد اآلثار

                                                           
  



  

 مبدأ السيادة الوطنية مبفهومها القانوين التقليـدي،  ىلالتحول الكبري الذي طرأ ع:اخلامس    

 قومية فحسب،بل تدخال-أصبحت تتطلب ليس معاجلة فوق)اإلقليمية)(القومية(مبعىن أن القضايا

هذه املالمح اخلمسة الكـربى  .دوليا مباشرا كالذي حدث يف معاجلة قضية ااعة يف الصومال

يف العالقات  ىلجلديد وكرسته بالتأكيد كمرجعية أوأطروحة النظام العاملي ا "تسسأم"هي اليت

  .الدولية اجلديدة

إىل جمموعة من القواعد الـيت حتكـم ظـاهرة    "النظام"املفهوم  االصطالحي لكلمة ويشري    
يعين أن النظـام   وهذا.)1(أوجمموعة من الظواهر االجتماعية أوالسياسية أواالقتصادية أوالثقافية

 بشكل منطي وبانتظـام  والترتيبات اليت يقوم على أساسها عمل ما يتضمن جمموعة من املبادئ
كثريا،ولكنه ينصـب   فإن املقصود هنا اليبعد عن املفهوم"النظام الدويل"أما عندما يقال.واترتو

  .)2(بينهاالتفاعل  بصفة أساسية على نوع وشكل العالقات القائمة بني الدول وأسلوب
يشـري إىل أمنـاط   :األول باعتبـار أن "النظام العاملي"و"النظام الدويل"ويفرق البعض بني     

العالقات والتفاعالت وتوزيع مصادر القوة والنفوذ بني الدول القومية اليت متثل وحدات هـذا  
 دوليني نيجانب الدول فاعلإىل حيث يضم ؛فهو أكثر مشوال من ذلك"النظام العاملي"أما.النظام
املنظمات الدولية غري احلكومية،والقيادات السياسية مثل الشركات متعددة اجلنسيات و آخرين

                                                           
  )30(م،ص1992،)161(،املستقبل العريب،ع"ةيد والشرعية الدوليالنظام العاملي اجلد":ميلود املذهيب )1(
  م 18/2/1992 ،جريدة األهرام،"خواطر حول النظام العالمي الجديد":فؤاد عبد السالم الفارسي )2(
  
  



  

ووفقا هلذا التصور يكون النظام الدويل جـزء مـن النظـام    ،)1(والفكرية العابرة حلدود الدول
  .العاملي
النظام اجلديد يعين توجها حنـو عامليـة    ىعل"العاملي"ن إطالق صفةأويرى بعض الباحثني      

القائل بأن الواليات املتحـدة   رأيالدولية،وهوما يرجح ال العالقات ىصناعة القرار على مستو
هذا املفهوم،وطرحته كشعار ضخم لتحقيق أهدافها ومصاحلها وخدمة  تاألمريكية قد اغتصب

الوحيدة يف عامل  ىا يف مناطق العامل املختلفة،وخاصة بعد أن تفردت مبكانة القوة العظماسياس
  .اء احلرب الباردة،وانتهالسوفييتما بعد تفكك االحتاد 

أن النظام العاملي اجلديـد   احلرب احلضارية األوىل هيف كتاب املهدي املنجرة ويرى الدكتور    
  : )2(فرعية مبجمله يتألف من ثالثة أنظمة

  .النظام السياسي الذي يسهر على حتقيق أهدافه:األول   
  .هذه األهداف كي يكتمل إجناز النظام االقتصادي الذي يوفر املوارد:الثاين   
 .عليها نطويالنظام الثقايف الذي حيدد سالمل القيم اليت ت:الثالث  

الية)2(     ورة االتص طلح :الث اريخ مص رتبط ت ورة (ي اليةالث ور)االتص  بظه
ة   "ثورة"آلمة ات اإلعالمي ه إ   ،ألول مرة في األدبي ام قدم ر ه ى في تقري رئيس   ل ال

اين  (و)اسيمون نور( آل من)مبيدوجورج بو(آنذاك الفرنسي ين م اج   ب)ال شأن إدم
از واحد،ولكن بنظام مختلف يسمح من          والحاسوبالهاتف  ون في جه والتليفزي

ة   ر الكابالت،ومحطات تقوي زة الحاسوب عب ات،وبين أجه ر المعطي ه بتغي خالل
ا    اتصاالتالموجة واألقمار الصناعية،في عملية  ذا اإلدم ى ه  جأسرع،وأطلق عل

م ك(أي)telematique comfunication( اس راو،)1()التليماتي ورة   اعتب ك ث ذل

                                                           
،منبر "وعولمة دينظام عالمي جد تيالعالقة بين أطروح":ين توفيق إبراهيمنحس )1(

  )72(،ص99).37(،ع،بيروتالحوار
  ).م1992،ونيع:البيضاءالدار (المستقبل ي،وماضيمستقبل الماضى؛األول الحرب الحضارية:المهدي المنجرة )2(

  
  
  
  
ة     :تونس(داتحسين العو:ترجمةة،وسائل اإلعالم والدول المتطور:لفرنسيس با )1( ة والثقاف ة للتربي المنضمة العربي

   .)42،41(ص    )م1983،والعلوم
دار األهلية للنشر :عمان(ربيعواألمن القومي ال اإلعالميةالعولمة :الجبار الحديثي عبد مؤيد)2(
  )53(ص)م2002،)1(ط،



  

ة  )2("بل دانيال"هاتصالية،عّدا ورة الرابع اعي في       الث ورات التفاعل االجتم من ث
ورات   انية،بعد ث ات اإلنس اريخ المجتمع ة،فيما رأى ،الكتابة،الكالم:ت والطباع

ورة    ل الث ورات أساسية    ،الخامسة االتصالية  آخرون أنها تمث ع ث د أرب تطوير  :بع
دو،اللغة ف     وت ي منتص ة ف اختراع الطباع ة ب ت الثالث ينها،فيما اقترن
من خالل  )م19(في القرن)أوالرابعة(وبدأت ثورة االتصال الخامسة،)م15(القرن

ينما   اتف والس ثم ،اآتشاف الكهرباء والموجات الكهرومغناطيسية والتلغراف واله
  .ظهور اإلذاعة والتلفزيون في النصف األول من القرن الماضي

ـ فريى أن البشرية قد مرت حىت اآلن مبوجتني عظيمتني من التحول توفلر لفناأما       ت ،حم
أحد  يتخيلها كني حملها ملجديدة  ةت أساليب حياتيوأحلّ،كل منهما ثقافات ومدنيات األوىل

اليت استغرق إجنازها آالفا من السنني وانتـهت  )الثورة الزراعية:(املوجة األوىل:)3(من قبل وهي
 والـيت اسـتغرقت  )العصـر الصـناعي  :(املوجة الثانية.ظهور املوجة الثانيةمع )م1800(عام

 املوجة الثالثة؛ل منذ ذلك احلنيحالستينيات أوبداية السبعينيات لت سنة وانتهت يف اية)300(
  .خالل عدة عقود فقط ومن املرجح أن تكتمل هذه املوجة

جمـوع التقنيـات أواألدوات   مب:"تعرف تكنولوجيا االتصـال :تكنولوجيا االتصال) 3(      

النظم املختلفة اليت يتم توظيفها ملعاجلة املضمون أواحملتوى الذي يراد توصيله مـن  أوأوالوسائل 

خالل عملية االتصال اجلماهريي أوالشخصي أوالتنظيمي أواجلمعي أوالوسطي،واليت يتم مـن  

أواملسموعة املرئيـة   يةوالرسوماملصورة أوخالهلا مجع املعلومات والبيانات املسموعة أواملكتوبة أ

ختزين هـذه البيانـات واملعلومـات،مث    مث )سبات إللكترونيةامن خالل احل(أواملطبوعة الرقمية

                                                                                                                                                                                                   
- 3(ص)م1990،رية للنشرالدار الجماهي:طرابلس(عصام الشيخ قاسم:حضارة الموجة الثالثة،ترجمة:الفن توفلر )3(

5.(  
  
  
  



  

استرجاعها يف الوقت املناسب،مث عملية نشر هذه املواد االتصالية،أوالرسائل واملضامني مسموعة 

وقد تكـون  ،)1("وتبادهلا آخر،أومسموعة مرئية،أومطبوعة أورقمية،ونقلها من مكان إيل مكان 

تلك التقنيات يدوية أوآلية أوإلكترونية أوكهربائية حسب مرحلة التطور التـارخيي لوسـائل   

  .اإلعالم واالتصال وااالت اليت يشملها هذا التطور

              :)2(ثالث قطاعات أساسية هي توتضم هذه التكنولوجيا    

ـ      النفجار املعـريف الضـخم يف أشـكال ختصصـات ولغـات      ثورة املعلومات ممثلة با ــ

  .ه بواسطة تكنولوجيا املعلومات نم واالستفادة،هيعديدة،وأماكن السيطرة عل

ـ     سلكية مرورا بـالتلفزيون  الوال وسائل االتصاالت ممثلة بتكنولوجيا املواصالت السلكية ــ
  . بصريةاألقمار الصناعية واأللياف ال إىلوالنصوص املتلفزة ووصوال 

ـ     وسائل االتصـال  وامتزجت بكل ةكل مناحي احليا سبات اإللكترونية اليت توغلت يفااحلــ
  .معها واندجمت

ا      ذه التكنولوجي د ترآت آث   توه ى المجتمع  اق ا عل ات،من   اتره ونظم المعلوم
و ة، يخالل التط ترجاع المعلوم اليب الخزن واس ي أس م ف ريع والحاس وفي ر الس

وم المعلوم         فالمعلومة ؛هانفس ةمفه
ة      وص الحرفي كل والنص ورة والش من الص ع يتض ا أوس بحت مفهوم أص

                                                           
دار :القاهرة(الحاسبات اإللكترونية وتكنولوجيا االتصال:محمود علم الدين ومحمد تيمور عبد الحسيب )1(

  ).20(ص)م1997الشروق،
  ).219(العولمة اإلعالمية،ص:مؤيد عبد الجبار الحديثي )2(



  

ي التبادلة وأصبحت المعلوم.والتصميمات لعا ف كل س ا بش ى تنميطه ا أدى إل ،م
  . يةالثقافة الحسية والقيم غير الماد عن أفقدها فرصة التعبير

  

يف فاقت تعيش اتمعات املعاصرة اليوم ثورة جديدة من نوع خاص،:علوماتثورة امل)4(    
ـ    األرض  ىإمكاناا وآثارها كل ماحققه اإلنسان من تقدم حضاري خـالل وجـوده عل

  . اليت وصلها اإلنسان املعاصر بفضل إنتاج وتبادل واستثمار املعلومات)ثورة املعلومات(إا
شهد ثورة معلومات واحدة،وإمنا هي سلسلة تمل  البشريةأن :حشمت قاسم ويرى الدكتور     

من التعبري بالصوت (من ثورات  املعلومات،بدأت بتطور اللغة باعتبارها أهم مقومات االتصال
إنتـاج املعرفـة    أدت إىل فظهور الكتابة وأدوات التسجيل،فالطباعة اليت،)موز اهلجائيةرإيل ال

تصـوير املصغر،وانتشـرت وسـائل االتصـال     ووصوهلا إيل اجلميع،مث ظهـرت تقنيـات ال  
ملحـوظ يف   قد صاحب ذلك تطورومرئية،ومن صحف وجمالت وإذاعة مسموعة ؛اجلماهريي

،وانتهاء بظهور احلاسوب اإللكتروين بقدرتـه  )السلكية والسلكية(تقنيات االتصال بعيدة املدى
  . )1(التخزين وسرعته الفائقة يف التجهيز واالسترجاع ىاهلائلة عل

   :)2(نها هييوتعين ثورة املعلومات عدة أشياء مترابطة فيما ب     
ـ       ظهور املنتجات التكنولوجية اجلديدة لالتصال،ومجع املعلومات وختزينـها ومعاجلتـها   ــ

  .من قبل يلمثهلا وبثها بسرعة فائقة مل يشهد  واسترجاعها
  .دقة ووضوح مضامني وحمتويات تكنولوجيات هذه الثورة ـــ    
ـ      واهلـاتف   نكالتلفزيو؛العدد الكبري هلذه التكنولوجيات،وتطورها بشكل مستمر وسريعــ

  .واحلاسوب،واألقراص املضغوطة
  .توجه العام حنو اخنفاض أسعار هذه التكنولوجيات مقارنة بأسعار أي سنة منصرمةالـــ   

                                                           
ــم )1( ــمت قاس ــة يف :حش ــة املعلوماتي ــات واألمي ــا املعاصــ  املعلوم ــات  ر،يفجمتمعن ــةيف املكتب ــات احلديث ــات االجتاه               )1(ع،واملعلوم
   .)43-42(ص)م2001،)1(دار الفكر،ط:دمشق(نشرال صناعةو املعلومات:عسافنيال يسى عيسى،نقالعن ع)17-16(ص)1994(
  ).78- 77(ص)2003دارهومة،:الجزائر(مجتمع اإلعالم والمعلومات:محمد لعقاب)2(
  
  
  



  

ـ      الصناعية والتلفزيون رتداخل وتكامل بعض من هذه التكنولوجيات فيما بينها مثل األقماــ
  .واحلواسيب واهلواتف

ـ      ـ  الصوت والصورة الثانياملزج ب ى،اليت تقوم علبروز الوسائط املتعددةــ  واملتحركـة  ةبت
ـ  .واملطبوعة ثورة  تاليت توفرها عدة أجهزة من تكنولوجيا)interactivite(ة أواحلواريةيالتفاعلــ
  .م واالتصال يف اتمع اإلنساينوسائل اإلعال زيادة تأثري ـــ .املعلومات

  :)1(ص يفختتل"الثورة الصناعية"بسمات تفرقها عن سابقاا"ثورة املعلومات"وتتميز    
إزالة األثـر التقليـدي    ىالعاملية وحماولة توحيد العامل يف سياق واحد،والعمل عل ىلاجلنوح إــ 

 وشرطا وعامال متميزا ومسـتقال لحدود السياسية اليت كانت تشكل ضمانة لللتمايز اجلغرايف و
  .تكوين منط احلياة والعمل يف املرحلة السابقة يف

ـ   والعلم،ممـا   واملعرفـة  من خـالل وسـائل االتصـال   "الثورة"أمهية واستثنائية هذه تزايدــ
  .مركز الثقل يف هذه الثورة ىلالواسع للكلمة إ باملعىن)املعلومات(حيوهلا

ـ  ويف  مـع أنـه  -بالتفاوت النوعي،والذي يقصد به ال اإلنساينارتباط التدويل املتزايد للمج ــ
أن توزيـع  -الثقافية واملادية واالقتصادية نفسـها  اتريتعرض فيه اإلنسانية للتأثتالوقت الذي 

ووسائل النمو يتفاوت يوم بعد يوم،مما خيلق نوعا من االحتكار الشامل لعناصر التقدم  إمكانات
خر الذي يكـاد يشـمل اآلن   التهميش اإلنساين للبعض اآلمن قبل البعض،ونوعا متفاقما من 

  . القسم األعظم من اإلنسانية
هـادر   نتدفق كم هائل من املعلومات يف شكل طوفـا :تعين ثورة املعلوماتوإذا كانت      
أن هذه الثورة قد أوجدت مشكلة كربى تكمـن يف صـعوبة    ىلفينبغي اإلشارة إ،غرق العاملأ

  .علومات املتنامي باستمرارالضبط والتحكم حبجم امل
 خمتلف  اقتناء وختزين املعلومات وجتهيزها يف":بأا تكنولوجيا املعلوماتويف السياق تعرف      

صورها وأوعية حفظها،سواء كانت مطبوعة أومصورة أومسموعة أومرئية أوممغنطة أومعاجلـة  
  .)2("ئل أجهزة االتصال عن بعدوبثها باستخدام توليفة من املعلومات اإللكترونية،ووسا،ربالليز

                                                           
  )50،51(املعلومات وصناعة النشر،ص:عيسى عيسى العسافني )1(
  ) .20(الحاسبات اإللكترونية وتكنولوجيا االتصال،ص:محمود علم الدين ومحمد تيمور عبد الحسيب)2(
  



  

ظهر مطلـع   جمتمع املعلوماتمصطلح  أنّ ىلإ كتاباتتشري بعض ال:جمتمع املعلومات)5(       
عود من يمث دخل عامل النسيان،ل)غوتنبورغ ةجمر(هيف كتاب)ناماك لوه مارشال(يدى ات علتينيالس

الطرق السـريعة لإلعـالم    حول يف تقريره)مارتن بن جامان(لسان احملافظ األوريب ىجديد عل
لظهور يف بـا  بـدأ  املصـطلح أخـرى أن   كتابات ىوتر).1994(واملعلومات يف بروكسل

 فئـات  إىلوقسمها ،صناعة)30(صنف الذي )ماتشلب رتزف(يد ىمخسينيات القرن املاضي عل
   .)1(واملعلومات التصالا م،وسائلير،التعلياألحباث والتطو:أساسية هي

عندما جتاوز عدد )م1956(قد بدأ عام مالمح جمتمع املعلومات أنّ ىلإ)لفن توفلرا(ويذهب    
يف قطاع اإلعالم واالتصال كل العاملني يف بقية القطاعات اإلنتاجية األخـرى يف   العاملني

  .)2(األمريكية وحدها الواليات املتحدة
يويـورك  يف ن)نصال(بدأ بظهور صحيفة أن جمتمع املعلومات حممد مشو يعلالدكتور  ىوير    
االتصال واملعلومـات   واليت تعترب البداية احلقيقية ملفهومني ظل العاملون يف حقل)م1933(سنة

   .)3(يثورة املعلومات،واالتصال اجلماهري:كثريا،ومها يتداولوما
التكنولوجيا احلديثة يف  على استثماراتمع الذي يعتمد :"بأنه"جمتمع املعلومات"ويعرف     

   .)4("من أجل تقدم اخلدمات على حنو سريع وفعال وإيصاهلات الوفرية إنتاج املعلوما
أن )حديث عـاملي (هاملعلومات يف كتابجمتمع حديثه عن  عند)جوزيف بلتون(وقد ذكر     
مـا   وعلى الرغم من أا تشـكل بلدا ميكن أن نطلق عليها جمتمعات معلومات،)12(حوايل

                                                           
  ) .67،68(ص)ماهيته وخصائصه(جمتمع اإلعالم واملعلومات:حممد لعقاب )1(
  ).4(لشيخ قاسم،صعصام ا:حضارة الموجة الثالثة،ترجمة:توفلر لفنا )2(
)3(

الشـركة السـعودية لألحبـاث            :جـدة (التكنولوجيا احلديثة للمعلومات واالتصـال الـدويل واالنترنيـت   :على حممد مشو

  .)78(ص)م1،1999والنشر،ط
دار الراتـب  :بـريوت (مالوظيفة اإلعالمية لشـبكة االنترنيت؛دراسـة ملعرفـة اسـتخداماا يف جمـال اإلعـال      :عبد املالك الدنايب)4(

  ). 91(ص)م1،2001اجلامعية،ط

  
  
  



  

 مـن أجهـزة اهلـاتف   )% 80(تلك أكثر منمن جمموع سكان العامل،فإا مت)% 25(نسبته
   .)1(وأجهزة احلواسيب وأجهزة اإلذاعة املرئية

     تمع املـبين  ":جمتمع املعلومات بأنه"مصطلحات يف اإلعالم واالتصال":ف كتابويعرا
والسياسية والثقافية  حبيث تكون هي القوة احملركة له من الناحية االقتصادية؛املعلومات ىعل

  .)2("وتكون فيه املعلومات متوفرة وتنتج وتوزع على نطاق واسعوغري ذلك 
     د والتـدابري  رع األنشـطة واملـوا  يمج":بأنه حممود اهلوش رأبو بك الدكتور هفكما يعر

 ويشمل إنتاج املعلومـات ،واستثمارا وتنظيما ونشرا باملعلومات إنتاجا واملمارسات املرتبطة
ـ والت اجلهـود  تنـوع جماالا،باإلضـافة إىل  و مناهجها اختالفى عل البحث أنشطة ر يوط
خلدمة  ف املوجهيلأ،كما يشمل أيضا اجلهود اإلبداعية والتمستوياااختالف  ىعل بتكارواال

   .)3("مية والتثقيفية والتطبيقيةعلياألهداف الت
     تمع الذي يعتمد يف تطوره بصورة أساسـي ":بأنه جمتمع املعلوماتف كما عرـ  ةا  ىعل

بالتقنيـة  "ما يسميه الـبعض  ىنه يعتمد علأأي .)4("بحلواسياعلومات وشبكات االتصال وامل

أي (تلك اليت تضم سلع وخدمات جديدة مع التزايد املستمر يف القوة العاملة املعلوماتية"الفكرية

                                                           
د     :فتحي عبد محمد الهادي)1( رن جدي اب ق ى أعت اهرة (المعلومات وتكنولوجيا المعلومات عل ة    :الق دار العربي ة ال مكتب

  ).28(ص)م2000،)1(للكتاب،ط
أليف دار اللسان العربي للترجمة والت:الجزائر(مصطلحات في اإلعالم واالتصال:خضير شعبان )2(

  ).127(ص)م2002،)1(والنشر،ط
وش   )3( ود اله وبكر محم ع         :أب تقبل مجتم ة لمس تراتيجية عربي ات؛نحو اس ات والمكتب ي المعلوم ة ف ة الحديث التقني

  ).13(ص)م2002،)1(دار الفجر، ط:القاهرة(المعلومات
،ورقة مقدمة إلى "نظم المعلومات المبنية على الحاسوب وشبكات المعلومات في الوطن العربي:"حشمت قاسم )4(

-7المنضمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،:تونس(استراتيجية التوثيق والمعلومات في الوطن العربي:ندوة
  ).م1993ديسمبر10



  

واالتصـال والـذكاء االصـطناعي وتضـم      باحلواسيبتعظيم شأن الفكر والعقل اإلنساين 

   .)5(غريهاو(EXPERT SYSTEME)ربةاخل

  

  

الثقافة اليت تكون يف عمقها إنسانية الطـابع  ":تعرف الثقافة العاملية بأا:الثقافة العاملية)6(      

فهـي   ومن مثّ؛ة يف املفاهيميالثقافات ونسب ينا يفامثة تعدادا وتب يف اعتبارها أنّ واألبعاد وتأخذ

أن تكون نقيضا هلا  ىلت األخرى،والتسعى إجسور التواصل والتفاهم مع الثقافا مد ىلإ ىتسع

                               .)1("إلغائها أوإىل

                                                           
  ). 15(ص)م1996دار غريب للطباعة،:القاهرة(علم املعلومات واملكتبات؛دراسة يف النظرية واالرتباطات املوضوعية:أمحد بدر)5(

  
  .)44(ص)م2001،)1(ط،دار الفكر العربي:بيروت(العولمة والتحدي الثقافي:سانيخر يلباسم ع)1(



  

درجة من التقدم التارخيي الكلي،وهضـمت   ىلوصلت إ؛ثقافة األمم":ف أيضا بأاتعرو     

أن حتدث تأثريا مباشرا أوغري مباشر ى ثقافات األمم السابقة،وصارت قادرة علكيفي  حنوى عل

  .)2("األمم األخرىقافات ثيف 

 العوملـة  يينطلق مـن مفهـوم  ؛الطرح املتبين لوجود ثقافة عاملية:البعض يرى أنّ أنّ ىعل     

فضاء اإلنتاج والتسويق قد توسع تدرجييا  الشمولية،ومها حمض مصطلحات اقتصادية،تعين أنّو

يربط جمتمعات خمتلفـة  الذي  النظام وهو"العامل/النظام"أو"العامل/ السوق"ليشمل جمموع أطراف

والثقافة هي األخرى قد اندجمت أومتّ دجمها داخـل  …منطق مشويل بسلع وشبكات تعمل وفق

  .  )3(هذا النظام

عبارة عن جمموعات كـربى مـن    والشمولية بالعوملةاملتميز ؛من هنا أصبح السوق الدويل     

ـ احلياالطـرق  -النظر عن حدودها الوطنية غضب-األفراد تتقاسم وأنظمة القـيم  ،فسـها ة نتي

  . ثقافية نفسها-وواألذواق واملعايري نفسها،وبالتايل العقليات السوسيات،واألولوي
                                                           

صراع حضارات :،في آتاب"نحو تحديد فلسفي إنساني لمفهوم الثقافة العالمية؛مدخل ميتادلوجي:"أحمدبرقاوي )2(
   ).258(ص)م1997مطبوعات التضامن،:القاهرة(أم حوار ثقافات

،المستقبل "رب والعالم بين صدام الثقافات وحوار الثقافاتالع:"عبد اهللا عبد الدايم )3(
  ).203(ص)م1996،)223(ع(العربي



  

ظـل العوملـة    يف مل يعد لـه وجـود  -سابقا-الثقافية يةواملقصود أن ما عرف باخلصوص     

ما أصبح جزء من سوق عاملي يتحكم فيه منطـق رأس   بقدر،ضاء مستقل بذاتهفوالشمولية ك

متريـره   ىة،وهوما يعمل عليوتتكرس يف عمقه أطروحة األحادية الثقاف،املتعدد اجلنسياتاملال 

  ).أسياد العامل(باستمرار ما يسمون

   
انتقال األفكـار   ةحرك:"يعرف االختراق الثقايف كمفهوم علمي بأنه:االختراق الثقايف)7(    

ـ ووالقيم  والعقائد .        )األخـرى (اتمعـات ى العادات الغريبة بشكل مكثف وغري مسيطر عل
الغري بقصد  التدخل يف شؤون:ستراتيجية تنتهجها بعض الدول هواواالختراق الثقايف كسياسة و

االختـراق   اأم.ا مبختلف الوسائليتدخال كليا أوجزئ؛وسلوكهم ومعتقدام  يف ثقافتهمريالتأث
الثقافية واإلعالمية والفكرية اليت توجهها  نشطةالثقايف من حيث أساليبه وأدواته فهو جمموعة األ

جهة أوعدة جهات حنو جمتمعات وشعوب معينة،دف تكوين أنساق من االجتاهات السلوكية 
مبا خيـدم  ؛الشعوبوالرؤية وامليل لدى تلك اتمعات و أوأمناط وأساليب من التفكرية يوالقيم

  .)1(االختراقمصاحل وأهداف اجلهة أواجلهات اليت متارس عملية 
  :)2(اآلتية األبعادويتضمن مفهوم االختراق الثقايف أيا كانت وجهة النظر إليه     
 تبعية ثقافة الدول املستقبلة لثقافة الدول الباثة،واعتمادها عليها اعتمادا بنيويا يف إنتاج القـيم ــ 

 ذلـك  لة،سواء كـان بواملعارف اليت حتتاج إليها جمتمعات هذه الدول املستق واألفكار واملعاين

                                                           
،أعمال "االختراقات يدراسة مسحية ألدب؛ق البث الوافديالثقافي عن طر االختراق":منصور ندى أيمن )2(و)1(

ة والثقافة والعلوم،معهد يالمنظمة العربية للترب:تونس(لبيب سعد:تحريرللوطن العربي، ياإلعالم االختراق:ندوة
  ).14،15(ص)م1996ل العربي،ــالبحوث والدراسات العربي،مطابع سج

  
  



  

مثل هذا اإلنتاج،أوبسبب انعدام الثقة بـالنفس  ى يف مقدرا عل)املخترقة(الثقافات تفوقبسبب 
 .لةبلدى الثقافات املستق

        لةبملستقل اة،والنقص والدونية لدى الدوبالتفوق واالستعالء لدى الدول الباثّ رسيادة الشعوــ
ـ   خـر  آدائما يتم استرياد ؛تحت شعار اجلديد،فستهالكيتشجيع منط عاملي موحد للسلوك االـ
  .للدول الغازيةاملربح جتاريا  القدمي ليحل حمله اجلديد ىرميويف كل يوم ،عات األمريكيةيلقالت
 وضع العقبات أمام اجلهود اليت تبذهلا الدول النامية لتثبيت دعـائم اسـتقالهلا السياسـي    ـ

ة الوطنية للدول التابعة ثقافيا،وفقداا السيطرة علـى  ،ولضمان سيادا،وتعطيل اإلرادوالثقايف
  . إعادة تكوين ذاا أوجتددها

وترى بعض البحوث والدراسات أن الفرق كـبري بـني الغـزو الثقـايف واالختـراق           
فإذا كـان الغـزو   .الثقايف،فكالمها يسعى إىل حتقيق اهلدف نفسه،وإن كانا خيتلفان يف الوسيلة

مبرحلة السيطرة األوربية املباشرة على العامل،فإن مفهوم االختراق الثقايف قـد  الثقايف قد اقترن 
اقترن بالتطور التقاين يف جمال االتصاالت واملعلومات؛حيث وجدت الدولة املالكة للتقانة نفسها 
اليوم أكثر قدرة على التأثري ثقافيا على الدول األخرى،وبالتايل إخضـاعها دون احلاجـة إىل   

  . لقوة العسكريةاستخدام ا
أن مابه الشيء هو باعتبار حتقّقـه  :"أليب البقاء الكفوي"الكليات"جاء يف كتاب:اهلوية)8(     

يسمى حقيقة وذاتا،وباعتبار تشخصه يسمى هوية،وإذا أخذ أعم من هذا االعتبـار يسـمى   
يف  يسمى ماهية،ومن حيث ثبوته)ماهو(األمر املتعقل من حيث إنه مقول يف جواب"وأن"ماهية

  .)1("هويةاخلارج يسمى حقيقة،ومن حيث امتيازه عن األغيار يسمى 
احلقيقة املطلقة،املشتملة على احلقائق استمال النواة على الشجرة يف :"اجلرجاينواهلوية عند     

يف األدبيـات املعاصـرة ألداء معـىن كلمـة        )هويـة (وتسـتعمل كلمـة  .)2("الغيب املطلق

                                                           
  ).961(ص)م1995مؤسسة الرسالة،:بريوت(عدنان درويش،وحممد املصري:الكليات؛حتقيق:أبو البقاء الكفوي )1(
  ).257(ص)م1995دار الكتب العلمية،:بريوت(التعريفات:الشريف علي بن حممد اجلرجاين )2(
  ).821(الد األول،ص)م1995معهد اإلمناء العريب،:بريوت(املوسوعة الفلسفية العربية )3(
  
  
  



  

)Identite,Identity(مطابقة الشيء لنفسه،أومطابقته ملثيلـه :اليت تعرب عن خاصية املطابقة)ويف .)3
        ،املطلقة،حقيقة الشـيء،أو الشـخص  :"املعاجم احلديثة ال خترج عن هذا املضمون؛فاهلوية هي

  "املشتملة على صفاته اجلوهرية،اليت متيزه عن غريه،وتسمى أيضا وحدة الذات
اعتمدنا املفهوم اللغوي لكلمة هوية،أواستندنا إىل املفهوم الفلسـفي احلـديث،         ولذلك فإذا  

فإن املعىن العام للكلمة اليتغري،وهو يشمل االمتياز عن الغري،واملطابقة للـنفس،أي خصوصـية   
  .الذات،ومايتميز به الفرد أواتمع عن األغيار من خصائص ومميزات،ومن قيم ومقومات

  

-"يـة عوملة اإلعالملل االجتماعية والثقافية اآلثار"الدراسة:السابقة واملشاهبة اتالدراس:ثانيا   
  :مها موضوعنيني حتاول اجلمع ب–كما سبقت اإلشارةو

تـنظريي   ىمستو ىالنظرية بالتحليل والشرح والنقد عل كظاهرة تناولتها األدبيات"العوملة"   
والتحوالت الكـربى الـيت تشـهدها     لنظريةا إىل القراءاتيستند يف كثري من البحوث ؛حمض
  .بعيدا عن القياس واإلحصاء امليداين،البشرية

،وهي تعرف توجهات تقنية ومضامينية برامج القنوات الفضائية األجنبيةحتدثها  اليت اآلثارو   
اآلثـار االجتماعيـة   :"لذا ستعتمد دراسة.لتعمل كآلية من آليات العوملة اإلعالمية واالتصالية

  :الدراسات نوعني من"للعوملة اإلعالمية قافيةوالث
 خاص بظاهرة العوملة يف جتلياا اإلعالمية واالتصـالية،وهي عبـارة عـن حبـوث    :األول   

  .والتفسري والنقد والشرح نظرية معمقة،تعتمد التحليل ودراسات
ـ اليت حتدثها أوأحدثته واآلثارخاصة بربامج القنوات الفضائية األجنبية،:الثاين     الـبىن ى ا عل

  . والشباب اجلامعي بصفة خاصة.اجلمهور العريب بصفة عامة يفاالجتماعية والثقافية 

                                                           
  



  

  :ما يأيتالدراسات  وأهم هذه   

فيما كتب  ينأن ما وصل وأشري يف البداية إىل:الدراسات اخلاصة بعوملة اإلعالم واالتصال)أ(   

ظـاهرة العوملـة يف جتلياـا     ل جدا مقارنة مبـا كتـب حـول   يقل يةعوملة اإلعالمالحول 

  :األسباب اآلتية ويعود ذلك رمبا إىل.والثقافية والسياسية واالجتماعية)خاصة(االقتصادية

أن أبعاد عوملة اإلعالم واالتصال ومالحمها األساسية مل تتضح بعد بالشكل الذي تتسىن معه -   

  .تعملية التحليل والتفسري لألحداث واملتغريا

يات اليت تسري ا عوملة اإلعالم واالتصال،وتعتمد عليها يف الوضوح والتجلي أن بعض اآلل-   

كشـبكة  )خاصـة يف البلـدان املسـتوردة للتكنولوجيـات املتطـورة     (حديثة الظهور نسبيا

ـ   ا إىلااالنترنيت،والتلفزيون الرقمي،لذلك حتتاج دراس  ىكثري من الطرح الدقيق املعتمـد عل

  .يف مجيع البلدان وجلميع الفئات االجتماعية واملستويات العلمية العينات واإلحصاءات املمثلة

             

  :قسمني وميكن تقسيم هذه الدراسات والبحوث إىل     



  

  :ويف هذا القسم نستعرض الكتب اآلتية:الكتب العلمية واألكادميية)1(    

مع العوملـة   التعامل"إىل ىوالذي سع:)1(العوملة اإلعالمية واألمن القومي العريب:كتاب⊆     

ـ وحـدة ف (العوملة كوحدة موضوعة ا من خالل احلقيقة،أي بالنظر إىليمنهاج ل اجتمـاعي  ع

كظاهرة،وعالقتها مبفهـوم األمـن    العوملة اإلعالميةتأصيل مفهوم  ىل علعمف…)2(")مشويل

وية القومية انطالقا من أن اهل؛خاصة األمن القومي العريب)العوملة أيديولوجيا(كإيديولوجياالقومي 

ه مستمر،ومازال اإلنسان العـريب جيـد   يتعرض لتشوتالعربية منذ احلروب الصليبية وحىت اآلن 

إطار اهليمنة االسـتعمارية   منذ أكثر من قرنني حماصرا الستالبه وجتريده وفقدان هويته يف نفسه

  .بكل أشكاهلا

     

                                                           
   ،)م2002(،سنةبعمان األردن يف طبعته األوىل األهلية للنشر والتوزيع دار صدر عن،لصاحبه الدكتور مؤيد عبد اجلبار احلديثي )1(

  ).254،257(واألمن القومي،ص العولمة اإلعالمية:مؤيد عبد الجبار الحديثي )2(
   
  



  

تأصيل مفهوم العوملـة  ؛تهمتناولت مقد:مقدمة،وأربعة فصول نظرية ىعل الكتاب ىواحتو    

خلق التضاد والتعـارض  ى ة مستمرة،تعمل يف سريورا عليكعمل أيديولوجيتهاكفعل مشويل،و

ظـاهرة العوملـة بـني    :واستعرض فصـله األول .مابني العوملة إعالميا واألمن القومي العريب

 رة العوملـة، مفهوم ظـاه :أوال:املمارسات التقليدية واإلدراك املعاصر،فأصل الباحث من خالله

ـ  االتصاليةتأثريات الثورة :ثانياوخمتلف الطرحات واآلراء يف ذلك، ة اإلعالميـة  يف خلق العومل

يف مفهوم :وتوغل فصله الثاين.االتصاليةمؤسسات وأدوات العوملة اإلعالمية و:ثالثا.واالتصالية

مـن القـوم   لصغرية،حيث تنـاول مفهـوم األ  انظرية األمن القومي يف عامل القرية اإلعالمية 

لشعوب االعوملة بني األمن اإلعالم العريب ومفهوم  أيديولوجياالعريب،والتعارض الذي جاءت به 

وتنـاول   .االتصـالية يف عصر العوملة اإلعالمية و االتصاليةالدولة  وظيفةبل حدود،مث  ايار و

ممثلـة   العـريب،  ة النظـام ئبي ىعل انعكاسااو االتصاليةآثار العوملة اإلعالمية و:فصله الثالث

املمارسـة   لـى مـؤثرات املعرفـة املعلوماتيـة ع   :ثانيا.تسيب النظام السياسي العريب:أوال:يف

   .حتديات ا لعوملة اإلعالمية للهوية القومية العربية:ثالثا.السياسية



  

ظـل  يف العريب  يليقدم رؤى علمية بشأن مستقبل األمن القوم:وجاء فصله الرابع واألخري   

  .حتوالت السيادة اإلعالمية:أوال:المية واالتصالية،عرب ثالثة حتديات أساسية هيالعوملة اإلع

حضارة الصورة اليت هـي جـوهر العوملـة    :ثالثا.العوملة اإلعالمية والتحدي التكنولوجي:ثانيا

 جتريدا فلسفيا خلطاب البحث ومنهاجيتـه، :كذا جاءت اخلامتة.وضوحااإلعالمية وأكثر مساا 

ـ أهم م وصوال إىل األمـن   ىا توصل الباحث من نتائج خبصوص تأثريات العوملة اإلعالمية عل

               :)1(هي وأهم هذه النتائج؛واليت ختص حبثنا.العريبالقومي 

    

أا ظـاهرة مل   يأن العوملة ظاهرة مركبة وليس من السهولة مبكان حتديدها ووصفها بدقة،أ   

رغـم  و.لترتقي بالتايل فتصبح نظرية واضحة املعامل حىت اآلن ألن حتدد بشكل واضح هلار يقد

 تعدد التعريفات وحتديد املفاهيم املختلفة لظاهرة العوملة إال أن الباحث رآها ظاهرة اقتصـادية 

                                                           
  ).254،257(العوملة اإلعالمية واألمن القومي،ص:مؤيد عبد اجلبار احلديثي)1(

  



  

العوملة االقتصـادية،فهناك   ىوإعالمية وسياسية،والميكن فهم العوملة اإلعالمية دون اإلطاللة عل

   .يمنة اإلعالميةخل كبري بني اقتصاد السوق واهلاتد

 نقلـه إىل يفقط،بل إنه  الوطنال تكمن يف أنه ينقل الفرد إىلال)املعومل(ن حتديات اإلعالموأ    

 للسلع مستهلكني)مفعول فيهم(،وعامل)نيفاعل(عامل.املؤسسات والشبكات اإلعالمية العاملية عامل

  .هميوالصور واملعلومات،فهم خاضعون حلركات وسكنات مفروضة عل

أن الواليات املتحدة األمريكية تعد يف مقدمة الدول اليت تعتمد التدفق املعلومايت لتحقيـق  و    

  .األخرى اتمعات ىمفهوم اهليمنة وفرض السيطرة علترتكز علىواقتصادية  أغراض سياسية

أصبح  أن شيوع النمط األمريكي يف كثري من دول العامل الثالث،ويف العديد من األقطار العربيةو

أصبح  يقة واقعة هلا جذورها وأدواا املعروفة،وأن اإلنسان العريب يف أخريات األلفية الثانيةحق

يئتـه  ستهالك،ضعيف اإلحساس بـالقيم واألخالقيـات االجتماعيـة املمثلـة لب    اال مياال إىل

ته دون النظر إىل شرعية األسلوب،رافضا جمتمعه راغبا باهلجرة اتأمني حاج األخالقية،نزاعا إىل

  .نهم



  

ويض أسس النظام قت ىهلا أن تنجح فإا قادرة عل إذا قدر-يف املفهوم األمريكي-أن العوملةو    

يـت  تتفى كذا قادرة عل،يف اتمع العريب ةالقيمي ومرتكزات التوازن الثقايف والنفسي السائد

قدسـية  :التوازنات التقليدية اليت تشكل العصب احلساس بالنسـبة للمجتمـع العريب،مثـل   

م التقليدي للعمل والتضامن االجتماعي،ومركزيـة املقـدس   يقستوال،األجيال ألسرة،وترابطا

 هشا من شـأنه أن يعرضـه إىل   العقدي والشرعي،خاصة وأن اتمع العريب يعيش اليوم توازنا

  . املواجهة ىالقدرة عل التفكك السريع وعدم خطر

 قبل صناع القرار يف البالد العربيـة،  الحظ الباحث ضعف االهتمام باجلانب املعلومايت منو   

املعلومات املضللة واملسمومة اليت درجت أجهـزة اإلعـالم   من وخضوع اتمع العريب حلشد 

وأن النظام العريب مل يتوصل إلجياد نظام أمين إعالمي واضح .خماطبة العقل العريب ا ىالغربية عل

ن مفهوما عمليا ص مل تتبلور وترتق لتكووالندوات اليت عقدت ذا اخلصووأن كافة الدراسات 

غـري   ىأضح -االتصالية يف عصر املعرفة املعلوماتية-وسبب ذلك أن أي نظام عريب.خاصا ا



  

ـ االتصاليةاملعنوية  هفاعل يف أدوات السـيطرة   ى،وأن أغلب دول املنطقة أصبحت غري قادرة عل

  .اعقول مواطنيه نوع وكم املعلومات اليت تصل إىل ىالتامة عل

 تقنيـة املعلـوم   يفوهكذا فإن عوملة اإلعالم واالتصال،وما تشهده من تطورات متسارعة     

يف أشـكال تنظيمهـا ومؤسسـاا    حتوالت جذرية يف بنية اتمعات و أدت إىل،واالتصاالت

حكامها،ويف نسق القيم واملعايري الـيت تولـد   وصناعاا وسلعها وخدماا وأدوات أفرادها و

 أدت هذه التطورات إىل لككم العالقات بني األفراد واجلماعات واملؤسسات،كذالغايات وحت

إفراز متغرياا اليت أصابت الدولة يف ممارستها لسيادا،ويف نسـجها للتفـاعالت يف حميطهـا    

اجلانب العريب أن يرصـد   ىمن هنا كان عل.اخلارجي باعتبارها إطارا نظاميا للبنيان االجتماعي

وحركة التطور اليت ختضع هلـا ظـاهرة    حبذر حقيقة وأبعاد الصياغات املتعددة بدقة،وأن يتابع

تقصد فيمـا   ليستطيع إجياد األسلوب األمثل ملواجهة هكذا ظاهرة ،العوملة اإلعالمية واالتصالية

  .  ة العربية اإلسالميةيتقصده إحداث خلل يف بنيان النظام القيمي العريب وطمس اهلو



  

جوانب العوملة وهو عاجل فيه الباحث جانبا مهما من :)1(التحدي الثقايفالعوملة و:كتاب⊅    
الدولـة  اجلانب الثقايف،وذلك للوقوف على أبرز التحديات الثقافية للعوملة سواء على صـعيد  

  .العاملييد الصعى عل القومية أو
 "الثقافـة ،ةالعومل"عرضا نظريا ملفاهيم،:تناول يف أوله:املوضوع يف أربعة فصول وقد يكل    

" الثقافـة العامليـة  "و"االختراق الثقـايف "و"الغزو الثقايف"كمفاهيم رئيسية يف املوضوع،ومفهوم
املتغريات الدافعة باجتـاه العوملة،املتمثلـة   :هوتناول يف ثاني.ثانوية ماهيفكم"االستثناء الثقايف"و
 ساحة الدوليـة،كتفكك ة اجلديدة اليت شهدا الياملتغريات الدول؛املتغريات السياسية وهي:يف

املسـتوي العاملي،واألخـذ    ىاالحتاد السوفييت،وانتهاء احلرب الباردة،والتحول الدميقراطي عل
املـتغريات  ،االجتاه حنو اتمع املدين العاملي.وآليات السوق وحترير التجارة باحلرية االقتصادية

ـ (الدوليـة  ةقتصاديمات االظالتوجه حنو اقتصاد السوق،وبروز املن؛ومتثلها:االقتصادية  ةكمنظم
 ،وتفاقم ظاهرة الشركات متعددة اجلنسيات،واجتاه االقتصـاد العـاملي حنـو   )التجارة العاملية

متمثلـة يف التغـيري الكـبري يف وسـائل االتصـال      :نيـة ااملتغريات العلمية والتق،اإلقليمية
من احلداثـة إىل مابعـد   اتمعات بانتقلت اليت :)الثورة املعرفية(املتغريات الفكرية،واملعلومات
 ىصعيد الدولة القوميـة،أوعل  ىأبرز التحديات الثقافية للعوملة سواء عل:وتناول يف ثالثه.احلداثة

التنوع  ىوحتدي احلفاظ عل)أوال(حتدي السيادة الثقافية لدولة القومية:الصعيد العاملي،ومتثلت يف
كيفية االستجابة هلذه :فصله الرابعيف  وتناول).ثالثا(،وحتدي التقارب بني الثقافات)ثانيا(الثقايف

  .مستوى الدولة القومية وعلى املستوى العاملي ىالتحديات الثقافية للعوملة عل
  :جمموعة نتائج أبرزها وقد خلص الباحث يف اية كتابه إىل     
ـ ان العوملة تقدم تقأ      ى نة متطورة جدا قد تتجاوز استعداد اإلنسان يف بعض اتمعات عل
يف ظل العوملة بـدأت  و.لتعامل معها مما يؤدي إىل ديد التوازن املادي والنفسي هلذا اإلنسانا

ومبا أن .الثقافة بوصفها إنتاجا إمجاعيا تتحول إىل سلعة ينطبق عليها ما ينطبق على السلع املادية
 والأشبه جمردة من تلـك الوسـائل    رىهناك ثقافات مدعمة بكل الوسائل التكنولوجية وأخ

                                                           
  .)م2001(األوىل،سنةيف طبعته  لبنان العريب،بريوت الفكر عن دار خريسان،صدر يلصاحبه الدكتور باسم عل )1(
   



  

أكثر مما هو )على غرار السلع املادية(فإن التبادل العاملي هو تبادل غري متكافئ احتسن استخدامه
  .تثاقف بني الشعوب والثقافات

البصرية يف ظل العوملة وسيلة لتنمـيط الـوعي واإلدراك   -الصورة السمعية كذا أصبحت     
لسهل والسريع والبسيط االبث  حيث تروج وسائل اإلعالم األمريكية املرئية املهيمنة على سوق

ة العقل،ويشوش على نظـام  يعلال فح الوعي،ويعطّيسطّ،والذي يدغدغ األحالم،وحيدد األفعال
حبيث يسهل تكريس نوع معـني مـن السـلع    ؛نمط الذوق والوعي والسلوك والقيميالقيم،و

  .واخلدمات واألفكار
ودمج اقتصاديات دول العامل فإا ترتع  ىل توحيد األسواق العامليةإع رتوإذا كانت العوملة ت     

مة يف دول اجلنوب دون أن تفتت ثقافات دول الشـمال  ئيف الوقت ذاته إىل تفتيت ثقافات قا
إ إىل إضافة.رةاملصدربعة األها متعن يف تقسيم العامل إىل أغنياء وفقراء بني جمتمع اخلمس الثري ون

  .أمخاس الفقرية
ا أن آثار االختراق الثقايف ونتائجه العوملة هو االختراق الثقايف،إلّ واحدا من أهم حتديات أن     

ـ اديناميكية اتمع وقدر ىتتوقف عل التحصـني   ىته اإلنتاجية،ومرونة ثقافته ومدى قدرته عل
ديد ثقافته اخلاصـة ومـدى   إعادة إنتاج وجت ىوعل،إعادة إنتاج متطلباته املادية ىوعل الداخلي
  .       صياغة الثقافة العاملية وليس جمرد االكتفاء باستقبال العارف والعلوم املسامهة يف ىقدرته عل

 العامل من ظاهرة العوملة،فإن مقتضيات الدفاع عن الذات تنحو بـاألفراد  نوومهما قيل يف د    
بغض النظر  ا ودينها وطابعها الذي متتاز به،اواتمعات بل واألمم إىل الذود عن قيمها وثقاف

واالختالف هو ناموس  ة ألسوارها،ألن التنوع اإلنسايننقاتحنسار مفهوم السيادة وختطي العن ا
من نواميس الكون أودعـه اهللا يف الـذات اإلنسـانية وهـي تنمـو وـذب بالتعـاون        

  .واهليمنة وإلغاء الغري نوالتعارف،البالطغيا
  
  
  

  :ويف هذا القسم جند مايأيت:والبحوث والدراسات املقاالت)2(    



  

حممـد  للـدكتور  :)1("عوملة اإلعالم واهلوية الثقافيـة؛الفرص والتحـديات  :"دراسة⊆     
،واليت سعى الباحث من خالهلا إىل حتليل عملية عوملة اإلعالم بالتركيز على أهم األبعاد شومان

ص املكونة هلا،مث مناقشة جمموعة من اإلشكاليات اخلاصة بآثار ونتائج عوملة اإلعالم، وأخريا الفر
والتحديات اليت تطرحها عملية التفاعل مع عوملة اإلعالم على اهلوية الثقافية العربيـة وسـبل   

  . مواجهتها
عن عوملة اإلعـالم؛        :القسم األولحتدث يف :ثالثة أقسام وقد قسم الباحث الدراسة إىل     

ـ  عمليـة متسـارعة   :ااألبعاد واملكونات اليت ينطوي عليها مفهوم عوملة اإلعالم؛وهي أساس
التغري،وبالتايل فهي مل تتشكل مالحمها النهائية بعد،وهي كذلك عملت على ترابط وتكامل بني 
جماالت اإلعالم وتكنولوجيا االتصال وجمتمع املعلومات حبيث أصبح مـن الصـعب تعريـف    

يف  اإلعالم أواالتصال مبعزل عن تكنولوجيا االتصال واملعلوماتية،كما سامهت يف منـو هائـل  
اقتصاديات اإلعالم واالتصال واملعلومات،الذي أفضى إىل مزيد من التداخل بني عوملة اإلعالم 
وعوملة االقتصاد،كما عملت على توسـيع اخليـارات والبـدائل اإلعالميـة املتاحـة أمـام       

:  أهم اإلشكاليات اليت تطرحها عوملة اإلعالم واالتصال، وهي:وناقش يف القسم الثاين.اجلمهور
مستقبل علم اإلعالم واالتصال يف خضم الثورة التكنولوجية،والتداخل والتكامـل بـني   )الأو(

ــات     ــع املعلوم ــالم وجمتم ــال واإلع ــا االتص ــة لتكنولوجي ــات احلديث .        التطبيق
. خماطر عوملة اإلعالم على التعددية الثقافيـة،واحتمال التنمـيط أوالتوحيـد الثقـايف    )ثانيا(و
وملة اإلعالم واملساواة يف ظل أوضاع اإلفقار والتهميش االقتصادي والسياسي املستمر ع)ثالثا(و

يف دول اجلنوب،واليت الختلق بيئة مواتية الستقبال التطبيقات احلديثـة لإلعـالم واالتصـال    
عن الفـرص واحملـاذير الـيت    :وحتدث يف القسم الثالث.واملعلوماتية،فضل عن املشاركة فيها

اإلعالم واالتصال على اهلوية الثقافية العربية،واليت ستحدد مسـار ومسـتقبل   تطرحها عوملة 
  :وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية.التفاعل بني الثقافة العربية وعوملة اإلعالم

                                                           
ة      )1( ا جمعي ي نظمته ية الت ة النقاش ة للحلق ة مقدم ة بحثي ي      ورق رابلس ف ة بط المية العالمي دعوة اإلس ال
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اد        ة االقتص ي عولم ع ه ة أوس اد عملي د أبع ر أح الم تعتب ة اإلع أّن عولم
د ة،            ونظرا لع اع والثقاف ة،فإن واالجتم ة العولم ور عملي تقرار أوتبل م اس

ة         ات والتحديات         االقتصادية والسياسية والثقافي هناك مجموعة من الرهان
  .عملية عولمة اإلعالم-بل ومستقبل-التي تحدد مسار تطور

ورة في مجاالت            وأّن     ائج الث ى نت ا عل م منه د مه د في بع عولمة اإلعالم تعتم
دأت لتوه   ال،والتي ب ود    االتص دة عق ا ع تغرق تطوراته وف تس ا وس

تلبي    "التطبيقات الجديدة"قادمة،وستدفعها إلى األمام ي س دة الت ،أي األدوات الجدي
ا  ات       و.غالبا حاجات غير متنبأ بها حالي ى أن آلي ة اإلعالم عل ز خطاب عولم يرّآ

ه -السوق تقود    -ومدى إقبال الجمهور بغض النظر عن جنسيته أوثقافت ي س هي الت
االتصال واإلعالم،آما يؤآد أن المنافسة ستكون دائما في مصلحة    تطور وسائل

ه   ي احتياجات دة يلب ة جي دمات إعالمي ى خ ذي سيضمن الحصول عل ور ال الجمه
  .وبأسعار رخيصة

أنّ عوملة اإلعالم ستؤدي إىل تقليص دور احلكومات واملنظمات الدولية يف تنظيم بيئـة       
ية،لصاحل الشركات االحتكارية متعددة اجلنسـية،وذلك  اإلعالم واالتصاالت احمللية والدول

من خالل الدعوة إىل تغيري التشريعات والنظم اليت تعوق التدفق احلر للمعلومات والصـور  
  .والرموز بني الدول،أومتنح احلكومات أدوارا إعالمية كالتخطيط والرقابة واملنع واملصادرة

وملة،واإلشكاليات اليت تطرحها عوملـة اإلعـالم   يف ضوء األبعاد واملكونات األساسية للع     
واالتصال ميكن القول بوجود جمموعة من الفرص واحملاذير اليت تطرحها عوملة اإلعـالم علـى   

  .اهلوية الثقافية العربية،واليت ستحدد مسار ومستقبل التفاعل بني الثقافة العربية وعوملة اإلعالم
  :م أشار الباحث إىلوعن الفرص اليت تتيحها عوملة اإلعال     
أن عوملة اإلعالم تعد منفذا ولو حمدودا لالستفادة،ورمبا املشاركة يف ثـورة تكنولوجيـا   -     

وإن كثرة وتعدد وسائل اإلعالم ونفاذها عرب احلدود السياسـية  .االتصال واإلعالم واملعلوماتية
احمللي على إخفاء احلقـائق  للدول،وتوافر تطبيقات الوسائط املتعددة قد يقلل من قدرة اإلعالم 

  . واهليمنة السياسية وتزييف وعي مواطنيه
إن .كما أن انتشار تكنولوجيا االتصال قد يدعم من التنوع الثقايف داخل الثقافة العربيـة -    

خصخصة وسائل اإلعالم العربية والسماح للقطاع اخلاص باالستثمار يف هذا اال قد يعظـم  
  .ي،ويدعم من مؤسسات اتمع املدينمن فرص التطور الدميقراط



  

  :مقابل هذه الفرص توجد حماذير وحتديات بالغة فهناك حتدير    
  .تعميم اإلعالم واالتصال احمللي أواملعومل لثقافة االستهالك واملتعة-
  .وميش منتجات اإلعالم والثقافة الراقية؛عالوة على ميش أوجتاهل قيم العمل واإلنتاج-
اإلعالمية واالنقسام داخل اتمعات العربية بني خنب قـادرة علـى اسـتخدام     لتبعيةاكذا -

  .تكنولوجيا  االتصال واإلعالم واملعلوماتية واالستفادة منها،وأغلبية غري قادرة على ذلك
وأخطر هذه التحديات؛ما قد تتعرض له املكونات األساسية للثقافة العربية ممثلـة يف الـدين   -

 .وعي التارخيي بالذات واآلخرواللغة العربية،وال
أسسا وضوابط ثقافية لعملية التفاعل بني الثقافة العربية وعملية  ويقترح الباحث يف األخري     

دعم اهلوية الثقافية العربية وتنميتها،من خالل تعميم الدميقراطية،وتطوير -:العوملة اإلعالمية هي
حترام ودعم التنوع الثقايف العـريب يف إطـار   النظم التعليمية،واحترام حقوق اإلنسان العريب،وا

  .وحدة الثقافة العربية
تعظيم املشاركة اإلجيابية للثقافة العربية يف اسـتخدام تكنولوجيـا االتصـال واإلعـالم     -   

واملعلوماتية العربية،واالرتقاء مبستواها من خالل التعاون والتكامل بـني مؤسسـات الدولـة    
 .يب،واليت تعمل يف هذه ااالتوالقطاع اخلاص يف الوطن العر

عند ما قـرر  )م1996(اختاذ إجراءات محائية على غرار ما قام به الربملان األوريب يف فيفري-  
من براجمها لإلنتاج األوريب،وكـذلك مـا   )% 51(إلزام صناعة السينما والتلفزيون بتخصيص

على بطاقات الدخول )%11(قامت به فرنسا حلماية صناعة السينما؛حيث فرضت ضريبة قدرها
 .إىل دور العرض تستخدم يف دعم صناعة السينما الفرنسية

قيام املثقفني العرب بدورهم يف التوعية مبخاطر عوملة اإلعالم،والسعي يف الوقـت نفسـه   -   
 .لالستفادة من الفرص اليت تتيحها،وتعظيم مشاركتهم فيها

  . لتعددية الثقافية واحترام كل الثقافاتالعمل على املستوى الدويل من أجل ترسيخ مبدأ ا-   



  

وقد سعى الباحث مـن  :)1("يبالعر يومستقبل النظام اإلعالم مالعوملة اإلع:"دراسة⊅     
خالل الدراسة إىل مناقشة العالقة املتبادلة بني عوملة اإلعـالم واالتصـال،والنظام اإلعالمـي    

والبدائل املستقبلية اليت يثري كل  االحتماالتمن خالل طرح وحتليل جمموعة من العريب،وذلك 
  :)2(فرضيتني أساسيتني من وانطلقت الدراسة.منها إشكاليات جديرة بالتأمل والتفكري

تشكل فيما بينها نظامـا  )القومية(والعربية)طريةقال(املمارسات اإلعالمية الوطنية أنّ:األوىل    
العريب باستقالله وتنـامي قدراتـه    يفرعيا ضمن النظام اإلقليمي العريب،ويتسم النظام اإلعالم

وتوسطه يف الوقت ذاته دائرة الفعل السياسي والفعل الثقـايف للنظـام   )الرمزية(واملعنوية املادية
العوملة جبميع مكوناا وعناصرها،وعوملة اإلعالم خصوصا تفـرض   أنّ:الثانيةو.اإلقليمي العريب

مكانيات أمـام النظـام اإلعالمـي    دا من الفرص واإليجمموعة من التحديات،وتوفر أيضا عد
  :ثالثة أقسام الباحث الدراسة إىل موقس.العريب
 واخـتص . الرئيسني فيهنيأبعاد ومكانة النظام اإلعالمي العريب،والفاعل:منهااألول  ناقش     

اجلدال والنقاش الـدائر حـول   وبعرض املفاهيم املختلفة لعوملة اإلعالم واالتصال،:منهاالثاين 
جمموعة من اإلشكاليات املسـتقبلية  :منهاالثالث  وناقش.ناقشة أهم أبعادها وآلياامع م،آثارها

  .العريب يالنظام اإلعالم ىاليت  تطرحها عوملة اإلعالم واالتصال عل
   :وأمهها؛وتوصل الباحث إىل مجلة نتائج سردها يف اخلامتة     
 )احلقـل ( كل من الفعـل  وجود نظام إعالمي عريب يتوسط دائرة ىبرهنت الدراسة عل     

مظـاهر   أنو.الثقايف،ويتسم هذا النظام بتنامي قدراته املادية واملعنويـة )احلقل(والفعل،السياسي
والتشابه تفوق بكثري مظاهر االختالف بني عناصـر ومكونـات النظـام اإلعالمـي      االتفاق

املـدين،وزيادة  فاعل رئيس يف النظام مقابل ضعف منظمات اتمع كالعريب،وأن هيمنة الدولة 
منظمات القطاع اخلاص،وبالتحديد شركات القطاع اخلاص أواألفراد الـذين ميلكـون    دور

  .وجليا ويديرون الفضائيات العربية،بدا واضحا
                                                           

،اليت تصدر عـن الـس   "عامل الفكر"جملة  من)م1999ديسمرب -أكتوبر(،العدد الثاين )28(لصاحبه الدكتور حممد شومان أحد البحوث املكونة للمجلد)1(
  ).184إىل 147(،وقد شغلت الدراسة الصفحات"العوملة ظاهرة العصر:"حتت عنوان "ةللعومل"والذي خصص،الوطين للثقافة والفنون واآلداب بدولة الكويت

  ).14(ص)م1999ديسمبر -،أآتوبر )2(،ع )28(م(لم الفكر،اع،"عولمة اإلعالم ومستقبل النظام اإلعالمي العربي":محمد شومان )2(
  
  



  

أن أبرز تيارات اجلدل والنقاش الدائر حول عوملة اإلعالم كعملية مل تكتمل رغـم عمـق        
أن تكامـل  و. تسري ودفع عملية العوملـة عامـة  وتنامي دور اإلعالم كآلية يف.واتساع آثارها

 وتداخل وسائل اإلعالم وتكنولوجيا االتصال واملعلوماتية،وبروز أمهية اجلوانـب االقتصـادية،  
ة اجلنسيات،خاصـة الشـركات األمريكيـة    يوتصاعد دور ومكانة الشركات متعددة أومتعد

تنامي دور الشـركات متعـددة   و وتراجع دور الدولة يف النظام اإلعالمي الدويل،نتيجة بروز
ـ رئيسيا إىل جانب الدولة يف تشكيل بي اجلنسيات اليت أصبحت فاعال ة النظـام اإلعالمـي   ئ

اليت  ته،تعد أحد أبرز وأهم أبعاد عوملة اإلعالم واالتصال وأهم اإلشكاليايالدويل،والسيطرة عل
  . تطرحها

يارات وبدائل إعالمية أمام اجلمهور فرته تكنولوجيا االتصال يف عصر العوملة من خوإن ماو     
يثري إشكاليات خاصة بالعدالة واملساواة يف استخدام شعوب العامل لوسائل اإلعالم وتكنولوجيا 

أوما يسمى بـالغزو  إشكاليات السيطرة االجتماعية والثقافية  ىاالتصال واملعلومات،عالوة عل
  .للجماعات الصغريةية الثقايف وكذلك إمكانية دعم احلقوق االجتماعية والثقاف

بعضـها مل  –إن جممل التحوالت اليت ارتبطت بالعوملة اإلعالمية تثري إشكاليات عديـدة  و    
التدفقات اإلعالمية الوافدة  يفالتحكم أوالتأثري  ىتدور حول مدى قدرة الدولة عل-يتبلور بعد

 املواطنني يف ظل عامل إليها من اخلارج،وكذلك إمكانية حتقيق العدل واملساواة يف االتصال بني
فيه أيضا الشركات  وتتعمقاالختالفات القومية والثقافية، وتتعمقتتسع فيه الفوارق االجتماعية،

،واملضـامني اإلعالميـة   نوتنمو فيه سـطوة اإلعال ،متعددة اجلنسيات،وتتكامل رأسيا وأفقيا
وقوميات هلا خصوصيات  اليت دد القيم والعناصر الثقافية اخلاصة بشعوب؛والترفيهية السطحية

إن اإلشكاليات السابقة لعوملة اإلعالم واالتصال تطرح على نطاق عاملي،ومتثل أحد أهم و.ثقافية
اللحظة الراهنة،من هنا ضرورة مناقشتها والتفاعل معها من وجهة  الفكر اإلنساين يف تشغاالان

  .النظر العربية



  

أحد ،عمر ىمحد مصطفأللدكتور السيد :)1("إعالم العوملة وتأثريه يف املستهلك:"دراسة⊃    
وقـد  .موعة من الباحثني"العوملة وتداعياا على الوطن العريب":البحوث املنشورة يف كتاب

القسـم   تنـاول :يف الطـرح والشـرح والتفسـري   ثالثة أقسام أساسية  قسمت الدراسة إىل
ــا :األول ــة يف أبعاده ــوم العومل ــية مفه ــادي التارخيية،والسياس        هذه ؛ة،والثقافيةواالقتص

حتديـد  :القسـم الثـاين   وتناول.للعامل األخرية اليت ارتبطت بفكرة التنميط أوالتوحيد الثقايف
شكل جزء من يوأنه متقدم تكنولوجيا،و؛،ومسات اإلعالم يف عصر العوملة"إعالم العوملة"مفهوم

 االتصـالية بنية الثقافية للمجتمعات املعاصرة،ومن البنيـة  البنية السياسية الدولية اجلديدة ومن ال
،وأنه اليشكل نظاما دوليا متوازنـا  ورسائله من حتقيق عوملته وعوملة وسائله تهالدولية اليت مكن

كما تطرق .من مشال الكرة األرضية ومراكز تشغيله وآليات التحكم فيه تأيت هن كل مدخالتأل
أهداف اإلعالم يف عصر العوملـة،وهي   ومظاهره،وكذلك ذلكإعالم العوملة،ومالمح  ذإىل نفو

وإن كانت ذات طبيعة سياسية واقتصادية يف مظهرها اخلارجي،إال أن جوهرها يرمي إىل نشر 
  .جتعل مسألة قبول األفكار السياسية واالقتصادية للعوملة مسألة مقبول وممكنة ةثقافة جديد

عوملة يف املستهلك،وفلسفة هذا التأثري القائمـة علـى   تأثري إعالم ال:القسم الثالث وتناول     
وأسـاليب التـأثري يف   ".والسريع واملعقد والبسيط ءاملنافسة بني الشاق والسهل،والبطي"منطق 

البث السريع واملتواصل ،التدفق احلر للمعلومات،تنويع الرسالة اإلعالمية:على ةاملستهلك املعتمد
على وسائل التأثري  كما حتدث.يةناإلعالمية بالفواصل اإلعالللرسائل اإلعالمية وجتزئة الرسالة 

ــأثري يف املســتهلكيف املســتهلك ــات الت ــات ةاملســتند ،وكذا آلي  التبســيط،:إىل نظري
  .،اإلمجاع،والترغيبززيعالتكرار،التوظيف،الت

  : وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة نتائج أمهها    
ها،وأداا للوصول إىل ما حبل رو...،صر العوملةأضحت ثورة االتصاالت العمود الفقري لع    

صبح صغريا،وهي الحتدث حتوال يف العامل كما يظن البعض،بل ختلق عاملهـا  أتدعو إليه يف عامل 

                                                           
يف جملـة   كذا نشرتو.يف طبعته الثانية)م2004(مارس،)64(تقبل العريب،عددسلسلة كتب املس يف،صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية،بريوت لبنان )1(

لمسـتهلك،املنعقد حتـت   لالعـريب   لالحتـاد املؤمتر األول :ىلإوهي يف أصلها ورقة قدمت )89-71(صفحاتم،2000،جوان)256(املستقبل العريب،العدد
  .م 2000فيفري  27و 26أبوظيب،يومي "املستهلك العريب يف ظل العوملة:"عنوان

  



  

اخلاص الذي تبنيه شبكات لالتصال غري احملدود،تعمل وسائل اإلعالم من خالهلا على تعريض 
  .عامل املعرفة لالخنراط يفليت تدفع م البشر وبانتظام لطائفة من احملفزات الثقافية ا

وإذا كانت بعض الدول حتاول احلد من هذه احملفزات،سواء أكان ذلـك مبنـع امـتالك         
ا أن كل أشكال هذه البث،إلّ إعادة نظام دخالمقيدة أوبإ صاألطباق أم عن طريق منحها تراخي

 ية وأوربية ويابانية تعمـل يف شركة أمريك)15(ب،فاليوم تعرضيالقيود ستزول على املدى القر
ة بكوكبـة مـن األقمـار    يجمال االتصاالت مشاريع تنافسية ستؤدي إىل تطويق الكرة األرض

مكـان مـن االتصـال الفـوري بـأي       يعلى متكني كل فـرد يف أ ستعمل اليت ،الصناعية
ط خدمات اإلعالم الفضائي مباشرة دون احلاجة إىل خدمات القطاعات األرضية اشخص،والتق

ـ يالشبكة الكون هذه.ةيألقمار الصناعل البنيـة  هـي   ةة للشبكات،كما أمستها اإلدارة األمريكي
  .ة للمعلومات يف عصر العوملةياألساسية الكون

 اجلمهـور -البث املباشر:تناولت ثنائية:الدراسات اخلاصة بربامج الفضائيات وآثارها)ب(    
ل واستكشاف اآلثار اليت ختلفها علـى  كثري من البحوث والدراسات اليت اهتمت بتفسري وحتلي

وجاءت الدراسات امليدانية والعينات املستهدفة بالدراسة إما عامة .متلقيها،وخاصة اآلثار السلبية
وعلى ذلـك  ،باجلمهور املستقبل لربامج القنوات الفضائية األجنبية أوخاصة بفئـة الشـباب  

ا للمحتويات واطالعا علـى  تستعرض هذه اجلزئية بعضا من هذه الدراسات بقسميها عرضس
  .النتائج املتوصل إليها

 وجاءت هذه الدراسات يف أطـر إقليميـة  :حول آثار الفضائيات الدراسات العامة)1(      
مرتكزة على طريقة العينات املنتظمة أوالعشوائية يف اسـتجالء  )جزائرية(وحملية)عربية وإسالمية(

مع  اليت حيدثها البث الوافد خاصة)خاصة(لثقافيةوعادات املشاهدة،واآلثار االجتماعية وا أمناط
تقنيـات البـث    ات القرن املنصرم الذي عرف تطورا تكنولوجيـا متسـارعا يف  يتسعين بداية
  :وأهم هذه الدراسات.املباشر

 مجهـور مدينـة دمشـق   ؛مشاهدة البث التلفزيوين املباشر يف الوطن العريب":دراسة⊆     
) 200(،ومت فيها توزيع)م1996(ت الدراسة يف نوفمربأجري،للدكتور أديب خضور":منوذجا

استمارة أخرى رفضها الباحث لعدم جدية اإلجابات )27(استمارة،و)28(استمارة رفض منها



  

 استمارة كانت صـاحلة للدراسـة،  )145(املقدمة من طرف املستجوبني،وأبقى الباحث على
وانطلقت إشكالية الدراسة من .)1(ماواتضح أن العينة شابة ومتعاملة وميسورة،وأا خنبوية بقدر 

  .أن البث املباشر يشكل عائقا حضاريا أمام جماالت النمو اليت تطمح الدول حتقيقها يف اتمع
  :ةتيوخلصت الدراسة إىل النتائج اآل    
نصف العينة املدروسة ترى أن البث الفضائي املباشر ميثل انفتاحا حضاريا وثقافيا مفيدا  نّأ    

يرونه ضـروري  )%58(يرونه غزوا حضاريا وثقافيا وأخالقيا خطريا ومفسدا،وأنّ)%19(مقابل
ة هـي  يأن التسلو.ه حبرية مطلقة مقابل نسبة قليلة جدا تطالب مبنعهريللفرد واتمع،وجيب توف

  .وسريعة ةالدافع األقوى للمشاهدة،يليها مباشرة دافع احلصول على تغطية موضوعية ومتوازي
بدافع  )ثانيا(بسبب عائق اللغة،و)أوال(ضلون مشاهدة القنوات الفضائية العربيةيف)%77(نّأ    

مث األخبار ،أوال)األفالم(أكثر املواد اليت يفضلوا هي الدراما وأنّ.القيمي قسنالنظام الثقايف وال
ألجنبيـة  أما القنوات الفضائية ا.والربامج السياسية ثانيا،وتأيت الربامج الرياضية يف املرتبة الثالثة

اإليطاليـة   ،مث)%31(،والتركيـة بنسـبة  )%32(بنسبة)CNN(األكثر اهتماما ا ذكرت العينة
ـ  ).%8,9(الفرنسيةمث )%11(بنسبة ط يوبعد ذلك تتشابه القنوات الفضائية مع اخـتالف بس
  ).Euro sport(و)EuroNews(لصاحل
الكثري مـن النتـائج    وألسباب حضارية واجتماعية وثقافية واتصالية أن:ويعتقد الباحث     

ن مجهور مدينة دمشق تنطبق على مجهور البث التلفزيوين يف مجيـع البلـدان   عاملتوصل إليها 
  م ـ1996وقت ذاك  -العربية
الوسـط  (القنوات الفضـائية املباشر عرب والبث التلفزيوين  اجلمهور العريب:"دراسة⊅   

،        العربيـة  ق مع احتاد إذاعات الدولقام ا جمموعة من الباحثني بالتنسي:")1()احلضري مثاال
 :هـي  مبحوثا موزعني على عدة دول)400(ـب وأجريت الدراسة على عينة عمدية تقدر

دف  ،)quota(احلصة اإلمارات العربية املتحدة،األردن،مصر،تونس،ومت اختيار العينة بطريقة

                                                           
  ).م1998،مارس)93(ع(في مجلة شؤون عربية، نشرت الدراسة )1(
تصـدر عـن احتـاد    (،جملة حبوث ودراسات"اجلمهور العريب والبث التلفزيوين املباشر عرب القنوات الفضائية؛الوسط احلضري مثاال:"حممد محدان وآخرون )1(

  ) م1998،)42(إذاعات الدول العربية بتونس،عدد
  



  

نيت العينة لكل قطر على ،كما باالتصايلتشخيص املمارسات الكربى يف املمارسة واملوقف 
ــتغريات ــاس م ــاعي:أس ــتوى االجتم ــييوالتعل اجلنس،السن،املس ــرت يف  م        واحنص

  ).م1998(الوسط احلضري وعاصمة الدولة فقط،يف السداسي األول من سنة
استهدفت الدراسة الكشف عن ثنائية االتصال األجنيب والعريب ومدى عالقته بـاجلمهور  و    
بنية املشاهدة التلفزيونية للربامج األجنبية اليت مل تعـد  :،وانطلقت من إشكالية مفادها أنالعريب

        وبفضـل ،الوطنية للعالقة املفروضة،اليت كان يقيمها املشاهد مـع الـربامج   ختضع بصفة آلية
      املتعـددة  األجنبية العربية التفاعل مع العديد من الربامجاجلماهري  تسىن ألصناف من"املقعرات"

       اململكـة العربيـة   يف-حسـب الدراسـة  -ات املقعرةـفقد بلغ عدد اهلوائي،املناهل واملصادر
رغم التشريعات اليت كانـت   مشتركا)750000(قاربي ما)م1997إىل غاية سنة (ةالسعودي

حني بلـغ   يفوحدها،"القاهرة"مدينة ،والعدد نفسه تقريبا منتشر يف)الدش(تسمح بامتالك   ال
ــرة يف ــات املقع ــدد اهلوائي ــا  ع ــية م ــة التونس ــوقاجلمهوري حســب )35000(يف

يفترض تنـامي   ها أنورغم عدم توفر املعطيات الدقيقة لكل بلد عريب،إلّ.)م1994(إحصائيات
  :وخلصت الدراسة إىل النتائج اآلتية.مجهور املشاهدين الذين يلتقطون الربامج األجنبية

املباشر أحدث ظروفا جديدة يسرت تدرجييا اتسـاع احلقـل   "الفضائي"ينإن البث التلفزيو    
لمشاهدة املتعددة وذلك بواسطة اهلوائيات املقعرة اليت تزايد توظيفها يف العدد من لاالجتماعي 

ت فقد بنيت الدراسة أن مدة امتالك اهلوائي املقعر حديثة العهد يف أغلب احلاال.األقطار العربية
 بالنسبة للعينـة املصـرية  )% 65(و من العينة اإلماراتية)% 89(ـل)واتسن5و4(تراوحت بني

  ).  بالنسبة للعينة األردنية وقت إجراء الدراسة)% 48(التونسيةبالنسبة للعينة )% 62(و
 سـببه أغلبه إىل منتصـف التسعينيات،  إن حداثة اإلقبال على البث املباشر،والذي يعود يف    

من انعكاسات الفضاء املفتوح إعالميا  ختوفاتصف غالبا بالتردد موقف السلطة السياسية الذي ا
وقد لوحظ أن .واحملافظة على احتكار البث التلفزيوين احمللي من ناحية أخرى،وثقافيا من ناحية

نظام االتصال عرب أقمار البث املباشر جاء متأخرا مقارنـة   اخنراط العديد من األقطار العربية يف
  .        لغربيةمع العديد من الدول ا



  

مـثال حتظـى   )CNN(إذ أن قناة؛أكدت الدراسة أن امليل إىل القنوات األجنبية ليس عشوائيا     
باهتمام ثلث املستجوبني تقريبا،واليت اتسع حقل املهتمني ا منذ حرب اخللـيج الثانيـة،وإن   

تلفزيـون  ال وأن حضـور .تباينت املواقف من اجتاهاا،وطرق معاجلتها لألخبار واألحـداث 
اإلسرائيلي يف قائمة القنوات اليت ذكرا نسبة من املستجوبني املصرين واألردنيني خيضع ملبـدأ  

إضافة إىل أن الربامج التلفزيونية للدول ااورة غالبا ما ختترق احلدود لتصـل مباشـرة   ؛القرب
  . دون اللجوء إىل اهلوائيات املقعرة 

،فقد كشفت الدراسة اخنفاض حجم رخيتلف من قطر إىل آخإن التعامل مع املضامني الدينية     
عـن   امن العينة نفسها امتنعـو )% 40(ثلث املستجوبني،وأن قرابة(املتابعة عند العينة التونسية

وتعود أحد األسباب املهمة يف اخنفاض حجم .)هم حول عالقتهم باملضامني الدينيةائاإلدالء بآر
ية ومنطيتها،فهي تكاد تقتصر على خطبة اجلمعة أو أحاديـث  املتابعة إىل حمدودية الربامج والدين

الشيخ الشعراوي أوبرامج دين ودنيا وبرامج الشريعة واحلياة،مث إن تباين املواقف ميتد إىل الفئات 
وما فوق هم أكثر الفئات  سنة)50و40(ن تتراوح أعمارهم بنييالذ العمرية ذلك أن الكهول

،وقـدمت  )سـنة  30و15(تونس على عكس الفئات الشـابة  متابعة للربامج الدينية وخاصة يف
إىل أن اخلطاب الديين اإلعالمي حمدود من حيث االهتمام شكال -من خالل الدراسة-لالتوص

  .ومضمونا
وخلصت الدراسة إىل أن اإلقبال املتزايد على اقتناء اهلوائيات املقعرة واالرتفاع امللحوظ يف     

ن بالضرورة عن حتول جذري على مسـتوى بنيـة   اة ال يعربحجم مشاهدة القنوات غري احمللي
ألن حداثة امتالك اهلوائي املقعر غالبا ما تصحبها رغبة يف اكتشاف ما تعرضه ،سلوك املشاهدة

  .القنوات غري احمللية من برامج
قام ا معهد الدراسـات  :"املباشر على املشاهد اجلزائري لبث التلفزيويناأثر ":دراسة⊃   

فردا وممثلة )1474(ومشلت عينة مقدرة بـ.م1992/1993يجية الشاملة باجلزائر يف االسترات
  ):على املستوى االجتماعي(وتوصلت إىل النتائج.)1(والية)48(والية من بني)18(لـ

                                                           
تصدر عن معهد علوم اإلعـالم واالتصـال،جامعة   (،الة اجلزائرية لالتصال،"األثر السوسيو ثقايف لتكنولوجيا االتصال احلديثة يف اجلزائر:"ة سعيد بومعز )1(

    ).201،202(ص)م1996ديسمرب–،جويلية )14(اجلزائر،ع
  



  

  .  البث التلفزيوين املباشر أصبح يشكل شكال من أشكال التفاعل االجتماعي أنّ ـ
 ـ. أقل حظا ىالفئات الدنيا تبق ا أنّالفئات االجتماعية إلّالتعرض إىل الربامج ميس مجيع  أنّ ـ
  .ل مؤسسة تنشئة اجتماعية مثلها مثل املؤسسات احملليةح يشكّبالبث املباشر أص أنّ
وحل املشـاكل   ةالبث التلفزيوين املباشر كمحتوى يساعد على فهم األدوار االجتماعي أنّ ـ 

  . ة أواالجتماعيةيأواملهناملختلفة سواء على مستوى احلياة الفردية 
كمحتوى يساعد على خلق هوة معرفية فيمـا بـني الفئـات     املباشر البث التلفزيوين أنّ ـ 

   .االجتماعية،وتلعب اللغة دورا يف هذا اال
   ا على املستوى الثقايف فتوصلت الدراسة إىلأم :  

  .الثقافة حمتوى البث التلفزيوين املباشر ميثل مصدرا من مصادر أنّ ـ    
  .حمتوى البث التلفزيوين املباشر ميثل وسيلة ترفيه أنّ ـ
  .حمتوى البث التلفزيوين املباشر ميثل مصدرا للمعلومات أنّ ـ
  .على التأكد من املعلوماتيساعد حمتوى البث التلفزيوين املباشر  أنّ ـ
نسية متحيزة خبصـوص  نسبة عالية من املشاهدين اجلزائريني يعتربون أخبار القنوات الفر أنّ ـ

  -آنذاك-تغطيتها ألحداث اجلزائر
  .املباشر يتابعون احلصص السياسية يف قنوات البث التلفزيوين ننسبة معتربة من املشاهدي أنّ ـ
دراسة يف عادات املشـاهدة،وأمناطها،والتأثريات  ؛اجلزائر يف الربابول واجلمهور":دراسة⊇   

ف علـى عـادات   جديد،حماولة منها للتعـر  كمتغري لاعتمدت وسيلة الربابو،على قيم اتمع
  .وقد يكلت الدراسة يف ستة فصـول.)1(قيم اتمع على اترياملشاهدة وأمناطها،وكذا التأث

اإلطار العام واملنهجي للدراسة؛حيث عرف بإشكالية الدراسـة وأهـدافها   :فيهااألول تناول 
كما قدم عرضا جممال لنتائج األدبيات اإلعالمية وفرضياا،وكذا املفاهيم املستخدمة يف الدراسة،

املماثلة،وتطرق يف األخري إىل منهج الدراسة يف حديث عن العينة املدروسة، واإلطار اجلغـرايف  

                                                           
  ). جامعة اجلزائر(علوم اإلعالم واالتصال يف دراسة علمية تقدم ا الطالب لنيل درجة املاجستري وهيي؛ بوعلريلألستاذ نص )1(
ة العلـوم  ي،كلنشـورة غـري م  ،رسالة ماجستري)قيم اتمع دراسة يف عادات املشاهدة وأمناطها،والتأثريات على(يالربابول واجلمهور اجلزائر:نصري بوعلى )2(

  ). 21(،صم1994السياسية وعلوم اإلعالم واالتصال،جامعة اجلزائر،جانفي
  



  

نشـأة وتطـور وسـيلة    :فيهـا  الثـاين وتنـاول  .تمع البحث،وخطوات إعداد االستمارة
دراسة :فيهاالثالث فيما تناول .املتخصصةالربابول،وأنواع األقمار الصناعية اخلاصة باالتصاالت 

مركزة وموسعة للبث التليفزيوين املباشر الذي يتم بطريقة آنية ومباشرة من احملطات األرضـية  
فقد اشتمل على دراسـة يف عـادات   :فيها الرابعأما .لإلرسال إىل األجهزة التليفزيونية الفردية

معرفة القنوات التليفزيونية األجنبية :مركزا على الشاهدة لربامج وفقرات البث التليفزيوين املباشر
املفضلة لدى اجلمهور،احلجم الزمين للمشاهدة،األيام واألوقات املفضلة للمتابعة،ومدى تـأثري  

فقد تناول بالدراسة اجتاهـات  :فيها اخلامسأما .متغري اجلنس والعوامل البيئية يف هذه العادات
يث مت التعرف فيه على الربامج املفضلة والـيت تلقـى   اجلمهور حنو خمتلف حمتويات الربابول؛ح

 السـادس وتناول .إقباال كثيفا نسبيا،وكذا الربامج اليت التلقى رواجا مجاهرييا مقارنة باألوىل
مساع الراديو،القراءة،الذهاب (عالقة الربابول بالتعرض للوسائل اإلعالمية األخرى:واألخري فيها
  :)2(أمهها الدراسة توصلت إليها جنتائوجاءت اخلامتة ).إىل السينما

بدأت بشكل ملفت لالنتباه مع بداية )اجلزائر(ظاهرة انتشار اهلوائيات املقعرة يف العاصمة أنّ    
اندالع حـرب  :كثر من داللة سياسية واجتماعية فقد شهد العاملأمل حيالذي ،)م1990(سنة

ي،وبروز اإلصالحات السياسـية يف  اخلليج الثانية،وسقوط جدار برلني،وايار النظام االشتراك
وكذا بروز الواليات املتحـدة األمريكيـة كقطـب    ،"كايالربيسترو"االحتاد السوفييت مع رياح
  .مع ظهور النظام العاملي اجلديد،سياسي وحيد يف العامل

قد متيزت هذه السنة بتطبيق أحكام الدسـتور املعـدل يف فربايـر    :وعلى الساحة اجلزائرية    
صبح يعمل بالتعددية السياسية،وكذا صدور قانون اإلعالم الذي يقـر  أ،والذي )م1989(سنة

اهلوائيات  من انتشار وهي عوامل أساسية مكنت.وألول مرة بالتعددية واحلرية يف جمال اإلعالم
املقعرة بشكل مذهل خالل هذه الفتـرة،اليت فتحـت مسـاء اجلزائـر السـتقبال الـربامج       

  .اث الدوليةاألجنبية،واإلطالع على األحد
اإلقبال على القنوات التلفزيونية األجنبية يف تزايد مستمر،عكس  نسبة كشفت الدراسة أنّ    

وقد احتلت القنوات التلفزيونيـة  .املشاهدة للقناة احمللية،اليت تضاءلت نسب مشاهدا تدرجييا

                                                           
  



  

ويعود ذلـك إىل  .الفرنسية املرتبة األوىل من حيث األفضلية مقارنة بالقنوات األجنبية األخرى
  .عامل اللغة والقرب اجلغرايف

  :كما كشفت الدراسة عن وجود نوعني من اجلمهور    
 ويرى أن حمتويات الربابول تشكل إما خطرا دائما أونسبيا على قـيم اتمـع وأنّ  :األول    

 تنسجم مع عادات اتمع وتقاليده،ألنه يدعو إىل الرذيلـة،وحيطم القـيم واملثـل   مضامينه ال
وحـدة متاسـكه    تيتالدينية،ويعمل على سلخ اجلمهور من جذور انتمائـه احلضـاري،وتف  

ودعا هـذا الفريـق إىل التعامـل مـع     .الثقايف،هذا إضافة إىل أنه يدفع بالشباب إىل االحنراف
  . د،جتنبا ألثاره السلبيةيحبذر شد"الربابول"برامج
لذا اليـرى أن  ؛ل خطرا على قيم اتمعاليشك"الربابول"ما يرد من برامج نّويرى أ:الثاين     

على القيم،بل يعتربه وسيلة للتفتح على العـامل اخلـارجي،وإثراء    وفهذه الوسيلة مدعاة للخ
يقترح هذا الفريق اختيار الفقـرات املناسـبة   ؛ا لعنصر التأثرييع املدارك،وتفادياملعلومات،وتوس

  .          فقط
        

  
  :ومنها؛الشباب أوالشباب اجلامعي-البث املباشر ةئيبثنا الدراسات اخلاصة)2(   
آثار القنـوات التلفزيونيـة    دراسة يف؛والقنوات الفضائية ةاهلوية الثقافية الوطني:"دراسة⊆   

أجريت الدراسة على عينة من .للدكتور عبد اللطيف العويف"مدينة الرياض شباب على عينة من
        ،نييعواجلـام  مبحوثا مـن الثـانويني  )224(جمهامالكي اهلوائيات املقعرة مبدينة الرياض،ح

وتوصلت الدراسة إىل أن أفراد العينة يفضلون الثقافة احمللية التقليدية يف أغلب .)1()م1994(سنة
ـ  فهم يفضلون األسرع؛كلما تعلق األمر بالقيم االستهالكية املتغريات الثقافية،ولكن ى،        واألرق

كما أم اليتأخرون يف اقتناء اجلديد الـذي  ،)McDonald(على طريقة واألمجل وحيبذون األكالت
  :رئيسية هي أربعة عواملوأن هناك .ميكنهم من االطالع على العامل اخلارجي

                                                           
  ).54–7(م،ص1997) جوان–جانفي(،)31(لدراسة في المجلة التونسية لالتصال،عنشرت ا)1(



  

؛        الكلـي  مـن األثـر  )% 25(عامل االجتاه حنو الثقافة الغربية،وميثل لدى عينة الدراسـة     
ـ ل املعيشة يف الـدول الغربية،تف ضيتف:ويتكون من مخسة متغريات أساسية هي يل األغنيـة  ض

حنو األغنيـة الشـبابية    االعتراف بوجود عادات جيدة لدى هذه الدول،االجتاه اإلجيايب،الغربية
وهي بالطبع وبشكل عام أغنية سريعة مقلدة لألغاين الغربية،كما يشمل هذا االجتاه متغري حب 

يل اإلنتاج الثقايف ضتف خيص األثر الكلي وهو من)% 9.9(يشرح هذا العامل.األكالت السريعة
  :ويتكون من متغريين مييالن الجتاه إجيايب واحد؛والصناعي األمريكي

  .يلميمثل يف االهتمام باإلنتاج الثقايف الرائج كاإلنتاج الرباجمي والفيتو:األول     
  .ع أنواع اإلنتاج والتصنيع األمريكييمثل يف االهتمام جبمتي:الثاين     
 يمن األثر الكلي،ويتعلق األمر بـاألثر السـلوك  )% 8.2(وتشرح نتيجة هذا العامل نسبة     

طريقـة  :يف وتتمثل؛أربعة متغريات ذات اجتاه إجيايب هذا العامل اخلاص بالثقافة الغربية،ويشمل
  .التلفزيون قص الشعر كما يف التلفزيون،وارتداء املالبس الغربية ومراعاة املوضة كما يف

     الكلي من األثر)%57(متغريات تشرح)4(وميثل العامل الرابع الثقافة التقليدية احمللية ويشمل   
       وتتمثـل  .السـعودية  مجيع هذه املتغريات إجيابية عدا واحدا منها املتعلق باألغنية الفلكلوريـة 

أفضـل أنـواع   )سعوديةال(العيش خارج الوطن،اعتبار األزياء الوطنية حتبيذعدم :املتغريات يف
عن عادات الشعوب الغربية وتقاليدها،باإلضافة إىل  فاألزياء،كون تقاليد اململكة وعاداا ختتل

  .تفضيل األغنية الفلكلورية احمللية واستساغتها
، بـوجالل  للدكتور عبـد اهللا ؛"الشباب اجلزائري وبرامج التلفزيون األجنيب:"دراسة   ⊅ 

 ومشلت عينة حصصية متكونة من،)م1994(األول من سنة سيوأجريت الدراسة خالل السدا
 العاصمة،عنابة،املسيلة،:أربع واليات جزائرية هي شابا يتابعون دراستهم يف الثانوي،يف)664(

ـ ت الدراسة عالقة الربامج األجنبيـة  لوتناو.البليدة السن،اجلنس،املسـتوى  :بعض املـتغريات ب
  .)1(مةأكثر على مكان اإلقا تركيزمع ال،مييالتعل
  : خلصت الدراسة إىل النتائج اآلتيةو    

                                                           
  ).57-31(م،ص1995،جامعة اجلزائر،)3(جملة حبوث،ع )1(
  



  

ا كثريا أوكـثريا  ية إمئأفراد العينة يشاهدون برامج القنوات الفضا)3/1(مايقارب ثلث نّإ    
 أنّ-: ا نادرا فيعود السبب إىل أحد العوامل اآلتيـة الذين اليشاهدون هذه الربامج إلّ جدا،وأنّ

العوامـل املـذكورة    مبادئ الدينية،ويعترب هذا العامل أههذه الربامج تتعارض مع األخالق وامل
كعدم وجود الوقـت  -.ها تتناقض مع عادات اتمع اجلزائري،مث تاله العوامل الثانويةأن-،يليه
 لذلك فضـلت نسـبة  .ا مع األسرةسببه مشاهدتالذي  واإلحراج اخلجل أوبسبب ةلمشاهدل
ت الفضائية منفردين من دون جتمع األسرة وهـو  من أفراد العينة مشاهدة برامج القنوا)% 46(

  .وروح االحترام)احلشمة(ـعامل له عالقة ب
ـ :وعلى مستوى التأثري أظهرت الدراسة     ا نـادرا ـذه   أن معظم أفراد العينة اليتأثرون إلّ

،وهو تأثري مالتغيري الطفيف الذي بدأ حيدث يف سلوكا :الربامج،وأما أنواع التأثريات فتتمثل يف
مزدوج إجيايب وسليب،ويتضح األثر السليب أكثر يف عـادات القـراءة واملطالعـة ومـذاكرة     
الدروس،حيث أن املساحة الزمنية اليت كان يقضيها الفرد يف القراءة من قبل،أصبحت تقتطـع  

يف حتسني مسـتواهم يف اللغـة األجنبيـة    ؛ملشاهدة هذه الربامج،أما التأثريات اإلجيابية فتتمثل
  .ارف جديدة،وتزودهم باألخبار الدوليةوتعلمهم مع

االجتماعيـة والثقافيـة   ؛آثار مشاهدة الربامج التلفزيونية األجنبية على القيم:"دراسة⊃    
 مـارس  وأجريت الدراسة بـني .للدكتور عبد اهللا بوجالل،"والسلوكية لدى الشباب اجلزائري

مبحوثا )1196(لتومش)Quota(وقد اعتمد الباحث عينة احلصص،)م1998(وجوان،)م1997(
        ووهران،،وزو،ورقلـة  املسـيلة،تيزي ،قسنطينة:من الثانويني واجلامعيني يف مخس واليات هي

خلصوصيتها الثقافية وتنوع عاداا وتقاليدها مما قد يعطـي تفسـريا   )املناطق(واختارها الباحث
واملسـتوى  كالسـن واجلـنس   :ت الدراسة بعض املتغرياتعجديدا لظاهرة البث املباشر،ورا

وتناولت الدراسة كل ماله عالقـة  .)1(كثر على مكان اإلقامةأزت مي واالجتماعي،وركّيالتعل
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ع يف ظل املنافسة املعتـربة للقنـوات   وبالعادات واألمناط والسلوكيات والتأثريات احملتملة الوق
  .التلفزيونية األجنبية على املشاهد اجلزائري

         :تيةوتوصلت الدراسة إىل النتائج اآل    
أظهرت الدراسة أن الربامج األجنبية قد أحدثت ظروفا جديدة يسرت تـدرجييا اتسـاع        
توظيفها عـرب   املتعددة وذلك بواسطة اهلوائيات املقعرة اليت تزايد ةالجتماعي للمشاهدا احلقل

هلوائي تبني أن مدة امتالك افقد .ات من القرن املاضييكامل القطر الوطين خصوصا يف التسعين
مـن العينـة   )% 44(سنوات بالنسبة)4-3(املقعر حديثة نسبيا يف أغلب احلاالت،تتراوح بني

إن النظـرة للقنـوات   و.احلواضرن ويف املد بالنسبة للمقيمني)% 40.8(املدروسة يف الريف و
أصبح يويل اجلمهور  اتضح أن يف الريادة،وإمنا-حسب نتائج الدراسة-تعدمل  التلفزيونية األجنبية

وقنـاة  )ESC(،والفضائية املصـرية )MBC(كقناة اهتماما ببعض القنوات العربية يف املراتب األوىل
 ادـاعتم)حسب رأى الباحث(ويعود السبب يف ذلك.)ديب(وقناة)ART(راديو وتلفزيون العرب

  .اال كبرية ممثلة لعدة مناطق جزائرية تعكس دراساته السابقة يف الدراسة على عينة
دراسة بداية ختلي تدرجيي عن مشاهدة برامج القناة الوطنية احمللية ويظهر ذلـك  الحظت ال    
خالل املساحة الزمنية املخصصة للمشاهدة املنتظمة للقناة الوطنية،والذي وصل إىل أقل من من 

حـول  للقناة الوطنيـة  -إن وجدت-وتتمحور املشاهدة.ساعتني يف اليوم عند أغلب املبحوثني
بالنسبة للذكور،وأفالم السهرة أواملنوعات الوطنية بالنسبة واحلصص الرياضية الربامج اإلخبارية 

ارتفاع واضح حلجـم   مقابلإن التراجع الذي سجلته املشاهدة لربامج القناة الوطنية و.لإلناث
  .  القنوات العربية واألجنبية وكثافة مشاهدة برامج

امج األجنبية التؤثر يف اجلمهور بشكل أظهرت الدراسة أن الرب التأثري فقدأما على مستوى      
ألـم   أم يرفضون مسبقا األفكار والسلوكيات املخلة باحليـاء،  املبحوثنيأجاب  فقد،مطلق

كـان   تم إال مبايهإذ أن الفرد ال؛وهي نتيجة مرتبطة بنظرية التأثر احملدود.مشبعون بقيم ثقافتهم
وأنه يوجد  .دة اليت التتفق مع عاداته وتقاليدهوأنه يرفض مسبقا اآلراء واألفكار اجلدي،مهيئا له

وعلى هذا فإن تـأثري  .خارجي كل نفوذ اإلنسان درع صلب متكون من تربيته وثقافته من يف
  .الربامج وإن كان موجودا فهو غري مطلق،بل هو مقيد بالتربية والعادات السائدة يف اتمع



  

حقـوق  ،ة شخصيتهم فيما خيص الزواجكما أظهرت الدراسة أن أفراد العينة حتكمهم قو    
 الدين والعقلمنطق وفق  فهذه القضايا يتحكم فيها الفرد...املرأة، تعدد الزوجات،الطالق وال
ل اإلعالم فقط على تعميق وحتسني هذه األفكار وتوجيههـا  ئواملصلحة الشخصية،وتعمل وسا

لعادات والتقاليد السائدة وفق الدين ومنطق ا الوجهة الصحيحة،إذا كانت وسائل اإلعالم تسري
رضا اهللا :يف اتمع،لذلك فإن األهداف والغايات اليت هلا أمهية لدى أفراد عينة الدراسة تتمثل يف

كما .مجيع مناطق جمتمع البحث اإلسالم ثانيا بالنسبة للذكور واإلناث ويف يمأوال واحترام تعال
رهـا يف الشـخص النـاجح    يرى أفراد العينة أن الصـفات واخلصـائص الـيت ينبغـي توف    

  .اإلخالص،الكفاءة،االنضباط والطاعة:هي
  

      
  

  .عالقة دولة شباب دولة الكويت بالقنوات التلفزيونية الفضائية:"دراسة   
للدكتورعبد الباسط عبد اجلليل،وحممـد  .دراسة تطبيقية على عينة من طلبة جامعة الكويت    

على دور القنوات التلفزيونية الفضـائية الـيت    من خالهلا إىل التعرف هدف)2(معوض إبراهيم
يستقبلها شباب دولة الكويت يف حيام وموقفهم منها،وذلك من خالل دراسة ميدانية أجريت 

من إمجايل عدد سـكان دولـة   )% 9(على الطلبة والطالبات يف جامعة الكويت الذين يشكلون
ت العــام ،فقــد بلــغ عــدد الطــالب طبقــا إلحصــائيا)مليــوين نســمة2(الكويــت
وحاولت الدراسة اإلجابة على عدة .طالبا وطالبة)17490(حوايل)م1996/1997(اجلامعي

ما القنـوات  :تساؤالت تشكل موقف الشباب وعالقتهم بالقنوات الفضائية اليت يشاهدوا هي
التلفزيونية الفضائية اليت يشاهدها شباب الكويت؟ما حجم مشاهدم هلا؟وما دوافعهم ملشاهدة 

قنوات؟وما الربامج اليت يفضلوا من بني ما تقدمه هذه القنوات؟ وما موقع هذه القنوات هذه ال
  بني مصادر معرفتهم لألخبار اليت مهم؟ 
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  Systematic(واعتمدت الدراسة على منهج املسح باستمداد عينة عشوائية طبقية منتظمـة      
Stratified random sample(لذي يتيح جلميع مفـردات جمتمـع   ،وتقوم علة مبدأ العشوائية ا

البحث فرص احتمالية متكافئة لالختيار وبشكل منتظم من كشوف الكليات املختلفـة،وبلغ  
مائيت طالب وطالبة مت سحبهم مـن كشـوف أمسـاء الطـالب بطريقـة      )200(قوام العينة

منتظمة،ويكمن عنصر العشوائية يف اختيار املفردة األوىل يف كل مستوى داخـل العمليـات   
مناصفة بـني الـذكور   (من الكويتيني)% 90(املختلفة حىت ختلو من التحيز،وقد ضمت العينة

مع مراعاة متثيل املستويات الدراسية املختلفة والتخصصات املتعددة بني طلبة كليـات  )واإلناث
  .يف العينة)% 10(اجلامعة،كما مت متثيل الطلبة الوافدين يف عينة البحث حيث بلغت نسبتهم

سؤاال؛اسـتهدفت  )19(مكونـة مـن  )أداة للبحث(تخدمت الدراسة استمارة استبانةواس     
مدى امتالك أفراد العينة هلوائيات استقبال القنوات الفضائية علـى  :التعرف إىل اجلوانب اآلتية

،حجم تعرض )إناثا–ذكورا(اختالفها،القنوات التلفزيونية الفضائية اليت يشاهدها طالب اجلامعة
ذه القنوات،أسباب مشاهدم للقنوات الفضائية،الربامج التلفزيونية اليت يفضلها طالب اجلامعة هل

شباب اجلامعة،أهم القنوات اليت يتعرفون من خالهلا على األخبار اليت مهم،         أسـاليب  
  .تعرضهم ألخبار التلفزيون يف القنوات الفضائية،وبيانات عامة عن أفراد العينة

/ م1996(ت الدراسة خالل الفصل الدراسي الصيفي من العـام اجلامعيكما مت مجع بيانا    
الذي تطرح فيه اجلامعة املقررات اليت تعد متطلبات جامعية عامة سواء كانت إلزامية )1997

أواختيارية،والذي تستمر الدراسة فيه مدة سبعة أسابيع وبصفة يومية ومستمرة،ويستفيد منه يف 
  :)1(وتوصلت الدراسة إىل.من طلبة اجلامعة)%80(نالغالب نسبة كبرية ال تقل ع

أن مجيع املبحوثني من الطلبة والطالبات يف جامعة الكويت عينة البحث يشاهدون القنوات      
منهم قـد  ) %90(مبحوثا من عينة الدراسة،ميثلون نسبة)180(وأن حوايل.التلفزيونية الفضائية

إلرسـال التلفزيـوين عـرب األقمـار     أشاروا إىل أـم ميتلكـون هوائيـات السـتقبال ا    
طالبـة ميـثلن   )85(من عينة الدراسـة،و )%47.5(طالبا يشكلون نسبة)95(الصناعية،بينهم

من العينة،كما أشارت النتائج إىل ازدياد نسبة الطالبـات الـاليت ال ميـتلكن    )%42.5(نسبة
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يـة قـد   وأن مشـاهدي القنـاة الفضـائية الكويت   .هوائيات الستقبال القنوات التلفزيونيـة 
من عينة البحث،وتضم القناة الرئيسية أواألوىل،وتعمـل  )%50(ميثلون نسبة.مشاهد)100(بلغ

من الساعة الثامنة صباحا حىت الساعة الثانية عشر ليال،والقناة الرابعة الـيت تواصـل إرسـاهلا    
ن لتلفزيون الكويت حىت الصباح،وتشكل القناتان فيما بينهما إرسال القناة الفضـائية لتلفزيـو  

مشاهدا يشـكلون  )70(دولة الكويت،يف حني بلغ عدد املشاهدين للقنوات اخلليجية األخرى
  .من إمجايل العينة)%35(نسبة
كما أشارت الدراسة إىل أن معدل مشاهدة األخبار التلفزيونيـة يف تزايـد مسـتمر،نظرا        

املشـاهدين بأخبـار   للظروف اليت تعيشها منطقة اخلليج والتوتر املستمر فيها،فقد ازدادت ثقة 
واكتسبت أخبار التلفزيون تأثريا متزايدا يف جماالت السياسة وتكـوين  .التلفزيون بصورة كبرية

وأن اية األسبوع واإلجازات هي أكثر األيام مشاهدة للقنـوات الفضـائية،وأم   .الرأي العام
ات اليت يستقي يشاهدوا حسب الظروف،فليست هناك مواعيد حمددة ملتابعتها،وأن أهم القنو

وـذا       ).%15(بنسبة)BBC(،و)%58(بنسبة)CNN(و)%70(بنسبة)MBC:(منها أخبارهم
  .تكون الدراسة قد أجابت على كل التساؤالت اليت استهدفت التعرف إليها

ويف اخلتام أوصت الدراسة بضرورة تطوير برامج القنوات التلفزيونية الفضائية العربية، حبيث     
ء وتنوعا وأعمق مضمونا وأسرع حركة،مع االهتمام بتحسني مستوى النشرات تكون أكثر ثرا

اإلخبارية على وجه اخلصوص مع التأكيد على األمانة يف العرض،والتوازن يف املضمون،والتميز 
كما ناشدت الدراسة تلفزيون الكويت ضرورة تطوير إنتاج براجمه لتجـذب  .يف صيغ اإلنتاج

اته واهتماماته،وحشد كل طاقاته وقدراته ملواجهة البث املباشـر  الشباب إليها إلشباع احتياج
والقيام بالبحوث امليدانية املستمرة للتعرف على تـأثريات بـرامج   .للقنوات التلفزيونية األجنبية

القنوات التلفزيونية الفضائية على الشباب الكوييت،ومتابعة ما تقدمه هذه القنوات من بـرامج  
  . تشكل منافسا قويا لربامج تلفزيون الكويت وفقرات للشباب،وهي اليت



  

دراسة حتليليـة  ":أثر البث التلفزيوين الفضائي املباشر على الشباب اجلزائري:"دراسة∋    
: ،واليت سعى من خالهلا إىل حتقيق مجلة أهداف أمهــــها )3(وميدانية لألستاذ نصري بوعلي

عينة مـن األفـالم املقدمـة يف الفضـائيات     معرفة أنواع القيم اإلجيابية والسلبية اليت تفرزها 
الفرنسية،معرفة عادات املشاهدة من حيث؛األيام املفضلة للمشاهدة،فترات املشاهدة،متوسـط  

مث القنـوات لتلفزيونيـة   )مجاعية أم فردية(،ظروف املشاهدة)الكثافة( حجم املشاهدة يف اليوم
خلاصة بالبث املباشـر،معرفة نوعيـة   الفضائية املفضلة يف ظل تنامي ظاهرة األقمار الصناعية ا

الربامج أواحملتويات اليت تشد إليها املشاهد والعوامل املؤدية إىل ذلك،معرفة االنعكاسات الـيت  
القـراءة، مسـاع   (حتدثه هذه الفضائيات على درجة التعرض للوسائل اإلعالميـة األخـرى  

 معرفـة مصـادر الثقافـة    ومبعىن آخر الوصول إىل)الراديو،الذهاب إىل دور العرض السنيمائي
واإلعالم والتسلية،معرفة جماالت التأثري املختلفة اليت حتدثها هذه الفضائيات علـى األنسـاق   
القيمية واهلوية الثقافية للمتلقي،معرفة العالقة االرتباطية بني آثار مشاهدة الفضائيات على القيم 

  ).ة،املهنة واملستوى التعليميالنوع،اإلقام(لدى الشباب واملتغريات الذاتية واالجتماعية
منها اإلطار املنـهجي للدراسـة،    األولتناول :مثانية فصولواشتملت خطة البحث على     

تعرض فيه الباحث إىل التعريف باإلشكالية واملفاهيم املستخدمة يف البحث،أهداف الدراسـة،  
اليت تفرزها عينة مـن   ماأنواع القيم اإلجيابية والسلبية:وتساؤالت الدراسة اليت متركزت حول

األفالم املتقدمة يف الفضائيات الفرنسية؟ماعادات مشاهدة الشباب اجلزائري للفضـائيات مـن   
األيام املفضلة للمشاهدة،متوسط حجم املشاهدة يف اليوم،ظروف املشـاهدة،مث  :حيث الكثافة

ا املشـاهد والعوامـل   القنوات الفضائية املفضلة لديه؟مانوعية الربامج أواحملتويات اليت تشد إليه
املؤدية إىل ذلك؟ما االنعكاسات اليت حتدثها هذه الفضائيات على درجـة تعـرض الشـباب    

ومبعىن آخر ماهي )القراءة،مساع الراديو،الذهاب إىل السينما(للوسائل اإلعالميـة األخــرى
اليت تـنعكس  مصادر الثقافة واإلعالم والتسلية لدى هذه الشرحية من الشباب؟ما جماالت التأثري 

على األنساق القيمية وهوية املتلقي الثقافية؟ما املتغريات الذاتية واالجتماعية اليت هلا عالقة ذه 
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عرضا جممال لنتائج الدراسات اليت هلا عالقة جممال لنتائج الدراسات الثانـي التأثريات؟وتناول 
  .ي اخلاص ذا النوع من الدراساتالسابقة التحليلية وامليدانية،وقوفا على التراث األديب اإلعالم

منها على دراسة متهيدية لنشأة وتطور البث التلفزيوين الفضائي املباشـر  الثالـث واشتمل     
ابتداء من التعريف باألقمار الصناعية اخلاصة باالتصاالت ووصوال إىل البث التلفزيوين الرقمـي  

ودخول جمال التفاعليـة والشـيوع   .يةالذي مكن املشاهد من توسيع دائرة املشاهدة التلفزيون
نتائج الدراسة التحليلية اخلاصة مبحتويات البث التلفزيـوين  الرابـع وتضمن الفصل .واالنتشار

الفضائي األجنيب من خالل عينة من األفالم يف القنوات الفضائية الفرنسية ملعرفة ما تتركه على 
دراسة يف عـادات املشـاهدة    خلامسافيما تضمن الفصل .املشاهد من قيم إجيابية أوسلبيـة

وأمناطها من حيث نوعية اهلوائي وتاريخ االستقبال لدى عينة الدراسة وكثافة املشـاهدة،األيام  
والفترات وحجم املشاهدة يوميا،ظروف املشاهدة مث الفضائيات اليت يرغب فيها املشاهدة مـع  

  .معرفة احملتويات اليت تشد انتباهه
( دراسة تقييمية للكثافة أمام التلفزيون الـوطين بقنواتـه الثالثـة    السادسوتضمن الفصل     

. يف ظل املنافسة الكبرية للفضائيات العربية واألجنبيـة )،والقناة الثالثةCanal.Algérie(األرضية،
مت التطرق لعالقة البث التلفزيوين الفضائي بالتعرض للوسائل اإلعالميـة  السابـع ويف الفصل 

وذلك ملعرفة مصادر الثقافة )ءة،املطالعة،مساع الراديو،والذهاب إىل السينمانشاط القرا(األخرى 
واألخري تناولت الدراسة األنسـاق القيميـة   الثامن ويف الفصل .والتسلية لدى اجلمهور املتلقي

وكذا أمناط التأثري اليت يتركها على القيم احمللية مع قيـاس  .املترتبة على البث الفضائـي املباشر
لنامجة عن سلوكيات األفراد،إضافة إىل حماولة معرفة اآلثار اليت ميكن أن يترتـب علـى   اآلثار ا

  .اهلوية الثقافية للمتلقي جراء االستخدام املتنامي للفضائيات
 حتليلأداة ) 4(،باستعمال أداتني جلمع البيانات هيمنهج املسح الوصفيواعتمدت الدراسة     

، )TF1(لفضـائية الفرنسـية متثلـت يف ثـالث قنـوات      باختبار عينة من القنوات ا:احملتوى
)F2(و)M6(  حيث مت تسجيل ومشاهدة فيلما واحدا لكل أسبوع،وملدة ستة أشهر امتدت مـن
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فيلما دراميا،مث استخدام وحدة املفـردة  )36(ليتم حتليل)م1997(ديسمرب30أول جويلية إىل 
)ITEM(كما مت اختيار فئة .ملة للتحليليف جمملة وحدة متكا"الفيلم"كأساس للتحليل،أي اعتبار

كأساس لتحليل األفالم للتعرف على ما تعكسه ملشاهديها من قيم ثقافية إجيابيـة  )value(القيم 
وقـد وزعـت   .كأداة رئيسية جلمع املعلومات يف الدراسة امليدانيـة :وأداة االستبانة.أوسلبية

ي وفـق نظـام احلصـة    قسـنطينة وأم البـواق  :مبحوثا يف واليتني مها)500(االستمارة على
)Quota(املنتظمة)اسـتمارة  250(وبالتساوي أيضا مع متغري النوع)استمارة لكل منطقة250

  ) 5()بالنسبة لدراسة(نتائج أمههاوقد توصلت الدراسة التحليلية إىل مجلة ).لكل نوع
كشفت الدراسة أن احلجم الساعي املخصص لألقالم يف القنوات الفضائية الثالثـة عينـة       
مـن بـني   )% 23.3(دراسة حيتل مساحة معتربة ضمن الربجمة العامة،فقد بلغت نسبة األفالمال

وأظهرت أن األفالم اليت مثلت عينة الدراسة .إمجايل الربامج األخرى املعروضة يف هذه القنوات
أن األفالم اليت مثلت عينة الدراسة كانت من إنتاج شـركات علميـة عمالقـة معظمهـا     

 ،)22(،و)MCA-Universal(ساعة من األفالم من إنتـاج شركة)34(أمريكية،حيث عرضت
دقيقة من إنتاج شـركة  )50(ساعة و)12(و)Paramount(دقيقة من إنتاج شركة)20(ساعة و

)2pn Centry Fox(و)(ساعة من إنتاج شركة)24Fourstar(  وأربع ساعات من إنتاج شـركة
  .والت ديزين

باملوضوعات االجتماعيـة  )عينة الدراسة(مام األفالمكما كشف الدراسة  التحليلية عن اهت    
   ،)%33.3(فقد بلغت نسبة األفالم االجتماعية من بني إمجايل األنواع األخـرى ...بشكل كبري

،مث األفالم السياسية )%19.4(فيما ترتبت األفالم البوليسية أوأفالم اجلرمية يف املرتبة الثانية بنسبة
،واحتلت أفالم اخليال العلمي واالستعراضي والكوميدية املرتبة )%11.1(يف املرتبة الثالثة بنسبة

،وأظهرت اهتمام )% 5.5(،وجاءت أفالم اإلثارة يف املرتبة اخلامسة بنسبة)%8.3(الرابعة بنسبة
وتركيز تلك األفالم على عرض املوضوعات السلبية أوذات األثر السليب أكثر من املوضوعات 

من إمجايل كـل  )%62.8(جيايب،حيث بلغت نسبة القيم السلبية فيها اإلجيابية أو ذات األثر اإل

                                                           
 ).110،111(المرجع نفسه،ص)2(



  

، من إمجايل تكرارات القيم )%37.8(القيم يف عينة الدراسة،أما نسبة القيم اإلجيابية فقد بلغت
  .يف العينة نفسها

وأشار الدراسة إىل أنه مامن شك يف أن عرض القيم السلبية بنسب معتربة يف هذه األفـالم      
وأا تسعى إىل تغليب جوانب الشر .يؤدي إىل حدوث تأثري قوي يف املشاهدين خاصة ميكن أن

والفساد واخليانة واالنتهازية يف مجيع املوضوعات اليت تناوهلا على جوانـب اخلـري واألمانـة    
والصدق واحلق،وحىت القيم السلبية اليت تعرض بغرض النقد والتقومي فلها آثارها السلبية علـى  

سواء شعروا بذلك أومل يشعروا،لكثرة ما تعرضه منها ولتنوع األساليب واألشكال  سلوك الناس
  .اليت تقدم ا

كما توصلت الدراسة امليدانية إىل نتائج عدة،نستعرض أمهها يف القسم امليـداين لدراسـة       
ـ "اآلثار االجتماعية والثقافية للعوملة اإلعالمية على مجهـور الفضـائيات األجنبيـة   " ا استئناس

بنتائجها،وتأكيدا على مدى التشابه والتقارب بني نتائج الدراستني رغم اختالف جمتمع البحث 
وتباعد الفترة الزمنية نوعا ما بينهما،وهو ما يؤشر على التكامل بني اجلهـود البحتـة   .وعينته

ـ  رت بالنسبة هلذه الدراسات يف جمتمعاتنا اليت تتعرض إىل سيل جارف من القيم الوافدة اليت أث
     .وتؤثر يف كل حني على سلوكات وقيم األفراد خاصة الشباب واملراهقني منهم



  

 وفي هذا القسم:الدراسات التي جمعت بين العولمة اإلعالمية والفضائيات)ج(  
ة دت دراس ي وج دة ه ة:واح ة  "دراس ديات العولم ي وتح الم العرب اإلع

ا إل   هدف الباح:)1()"لبث الفضائيانموذج أدراسة في (اإلعالمية  ىث من خالله
 تشخيص العالقة القائمة بين التحديات التي فرضتها عولمة اإلعالم،والفرص   

ا لإلعالم ال   ي،ودور البث الفضائي ال   عالتي أتاحته ك من    عرب ربي اتجاهها،وذل
ا في    خالل التعرف على واقع عمل الفضائيات العربية والتحديات التي تواجهه

الظ ائي،وهيمنة اإلع ث الفض ة الب ةل عولم احة العربي ى الس ي عل  م الغرب
ع اإلعالم ال.ة،مستغال البث الفضائي المباشريوالدول ي عوللكشف عن واق رب

ا       ا تكنولوجي الموجه من خالل البث الفضائي والتحديات والفرص التي أتاحته
ة والمعالجات      االتصال الحديثة،والمعوقات التي تواجه عمل الفضائيات العربي

  .البث األجنبي الممكنة للحد من خطورة 
لإلطار املنهجي للبحث عـرض فيـه   ؛األول منها خصص:مخس فصول وجاء البحث يف    

الباحث موضوع البحث وأمهيته وهدفه ومنهجه وحدوده والتعريـف مبصـطلحات البحـث    
  :أسئلة هي)07(ت يفيغاليت ص هوكذا إشكالية البحث وتساؤالت،السابقة والدراسات

بقضايا اتمع كافة أوأنه يركز على فئة من املشـاهدين،ويف بلـد   هل إعالم العوملة يهتم -   
، لوطـة غريب آلية حمددة وواضحة لتصـحيح الصـور امل  عهل اعتمد البث الفضائي ال-نها؟يعب

هل ما يقدم من برامج يف الفضائيات العربية يليب -احلقيقية للعرب واملسلمني؟ ةوعكس الصور
ات استطاعت أن ختاطب الرأي العام العـاملي وتلفـت   هل هذه القنو-ريب؟عرغبات املشاهد ال
ريب توظيفا خيدم الرسالة اإلعالمية وحيقـق  عهل مت توظيف البث الفضائي ال-انتباهه ملتابعتها؟
هل -ريب ملتابعة ما يقدم من برامج إذاعية؟عريب، فضال عن جذب املشاهد العخدمة للمشاهد ال

  ؟القنوات األجنبية الوافدة بثى مستو ىلرقي إتمج الفضائيات العربية ابر
ات يريب من مزايا البث الفضائي املباشر الذي انتشر يف عقـد التسـعين  عهل استفاد اإلعالم ال-

 ؟ تزامنا مع بروز ظاهرة عوملة اإلعالم؟وأية قضية خدمت الفضائيات العربية

                                                           
وهي جزء من متطلبات نيل  اجلامعة املستنصرية، والدولية يفجملس املعهد العايل للدراسات السياسية  د املالك ردمان الدناين إىلأطروحة تقدم ا الطالب عب )1(

  ). م2004(غدادالدولية،بفلسفة يف الدراسات اه درجة دكتور
  



  

      عالمـي يف ريب،وتوضيح جوهر التنسـيق اإل عمنطلقات وأهداف اإلعالم ال:وتناول الثاين    
حملة تارخيية خمتصرة وسريعة عن منابع اإلعـالم  :املبحث األول منه فقدم؛ريبعاال الفضائي ال

زدهر بفضل تأثري املناخ السياسي والثقايف او ى،وكيف تغذىلبداياته األو العريب،وكيف كانت
ووجـود  ، صـريية ألمة العربية امللوجهات النظر جتاه أهم القضايا  السائد آنذاك والتقارب يف

ريب يف إطار عالعديد من املشاريع اإلعالمية العربية اليت يعود تارخيها إىل بداية التعاون والتنسيق ال
أهداف ووظـائف اإلعـالم    إىل:املبحث الثاين منه وتطرق.اللجان املتخصصة باجلامعة العربية

كم العربيـة لقنـوات   ريب وتوضيح اجتاهاته،وتشابه سياسة االتصال يف استغالل أنظمة احلعال
االتصال يف اجلوانب السياسية والدعائية للتحرك يف دائرة احلكام لتسليط األضواء على أنشطتهم 

لتوضيح :جاء املبحث الثالث منهو ريب،عالسياسية،وقصور يف إستراتيجية التخطيط التلفزيوين ال
ات من ييب خالل عقد التسعينرعأبرز اجلهود العربية والتنسيق اإلعالمي يف جمال البث الفضائي ال

ـ وبلورة الرؤية العربية لإلعـالم ال  ريب،عالذي يهدف إىل إبراز التضامن الالعشرين؛القرن  ريب ع
  .املشترك

ث الفصل وتضمن     ــة  :الثال ــية والثقافي ــاا السياس ــة وانعكاس ــاهر العومل مظ
أدت إىل بـروز ظـاهرة   املتغريات السياسية الدولية اليت :مبحثه األول فتناول يفواالقتصادية،

،والتحديات اليت فرضتها على اتمعات املعاصرة العشرينالعوملة بشكل واسع يف أواخر القرن 
على العوملة الثقافية واهليمنة االقتصادية اليت :ز املبحث الثاينكّرو،املتقدمة والنامية على حد سواء

الدويل،ومنظمـة التجـارة    البنك الدويل،صندوق النقـد (تربز بوضوح من خالل أهم أدواا
إىل أهم مظاهر :وتطرق املبحث الثالث.ة اجلنسياتيإضافة إىل الشركات العمالقة متعد)العاملية

  .االتصاليةالعوملة وانعكاساا يف اجلوانب االقتصادية،الثقافية واإلعالمية 
    للحديث عن تطور تكنولوجيـا االتصـال وثـورة املعلومـات     :ص الفصل الرابعوخص
ه الوسائط من دور كبري يف عملية توجيه املتلقـي مبـا   ذنعكاساا على عوملة اإلعالم وما هلوا

فتنـاول يف مبحثـه   .وينسجم مع اإلطار الفكري لصانعي ومنتجي هـذه الوسـائل   ىيتماش
احلديثة وانعكاساا على البث الفضائي املباشر مـن خـالل   تطور تكنولوجيا االتصال :األول

وركز املبحث .يف مضاعفة تطبيقات نظم ثورة املعلوماتر وسائل االتصال أقمار االتصال،ودو



  

ة التدفقات الدولية يف نقل األفكار قععلى حتديات العوملة اإلعالمية ومارافقها من اتساع ر:الثاين
علـى  :وركز املبحث الثالـث ،والقيم والعادات االجتماعية املختلفة من دون عوائق أوحدود

منة اموعات اإلعالمية الكربى ونفوذها وسيطرا على مسار اإلعالم التحدي الذي فرضته هي
  .واملعلومات يف العامل

ريب وسبل ععلى الدراسة امليدانية لواقع البث الفضائي ال:واحتوى الفصل اخلامس واألخري    
الت لالتصا  جهود املؤسسة العربية:مبحثه األول يف تناول.تعامله مع حتديات العوملة اإلعالمية

الفضائي يف الوطن العريب،           والفـرص   يف االهتمام بتطوير االتصال)عربسات(الفضائية
إىل واقع الفضائيات العربيـة  :ق يف مبحثه الثاينوتطر.ريبعلإلعالم الاليت وفرا عوملة اإلعالم 

فيمـا ركـز   ،والسبل املتاحة أمامها يف ظل املتغريات اليت يشهدها جمال البث الفضائي املباشر
م الباحث من ، صمريبعمنوذج البث الفضائي الأعلى الدراسة امليدانية لدراسة :املبحث الثالث

نة قصدية للدراسة تألفت مـن أعضـاء هيئـة    استمارة استبيان هلذا الغرض واختار عي هخالل
 وجـاءت .ني يف جمال اإلعالملوبعض املتخصصني العام،التدريس يف كلية اإلعالم جامعة صنعاء
   :هاوأمه؛اخلامتة بالنتائج اليت وصلها الباحث

من بني أهم أهداف العوملة سعيها احلثيث لفرض أمناط حمددة على بلدان العامل املختلفـة   إن   
ذلـك   تنفيـذ  وهذا ما تسعى إليه الواليات املتحدة األمريكية فتستغل يف،عوملة اإلعالم سوغمب

من القـرن   التسعينياتجه تربز أكثر منذ عقد وبدأت مالمح ذلك التو،قنوات البث الفضائي
يف مقابل ضعف قدرة البـث  ،املباشر يف الدعاية واإلعالم يبالتركيز على البث الفضائ العشرين
  .ريب على املواجهةعالفضائي ال

البث الفضائي املباشر حول العامل املترامي األطراف إىل شاشة إلكترونية صـغرية ومهمـا   إنو  
فقد صاحبه أيضا نوع من اهليمنة وهذا مايربز جليا يف هيمنة البث ،ذا التطوركانت إجيابيات ه

األجنيب املوجه إىل املشاهد العريب من أساليب دعائية مؤثرة تعمد لصنع املواقـف واسـتمالة   
وسائل إعالم العوملـة  إنو.وتتضمن ديدات بالغزو الثقايف،اجلمهور وتضليل الرأي العام العريب

ربز حتيزهـا يف نقـل   تلبث األجنبية تتجاهل قضايا وأخبار بلدان العامل الثالث وومنها قنوات ا



  

بعض املعلومات والصور  هويشبل وتعمد إىل ت،األخبار من هذا العامل إىل العامل املتقدم وبالعكس
  .وقلب احلقائق مبا يتماشى وأيديولوجية العوملة

يف ظل واقع التجربة اليت ،ة وسائل االتصالاء عوملالتحديات يواجهها اإلعالم العريب جرإنو    
ممـا  ،وإحكام قبضته عليها،وحتكم كل نظام سياسي بإعالمه،ريبعيتعرض هلا النظام السياسي ال

العربية والتحدي التقين يتمثل  تعكس ذلك على حمتوى اخلطاب اإلعالمي الذي تبثه الفضائيا
اإلعالم  ر واحتكار السيطرة على تكنولوجيابالتطور املادي احلاصل يف جمال البث الفضائي املباش

وهـو  ،ريبعلإلعـالم ال  هو امتداد ريبعالبث الفضائي الف.املعلومات من قبل الدول املصنعة هلاو
ا جتـاري حيكمـه منطـق    وإم،ا حكومي يوجه من قبل السلطة السياسـية إم،)قطري(إعالم
عي أنـه خياطـب   ويد،ريبعملواطن الوموجه إىل اترفيه،ويعظم التسلية وال،ويستثري الغرائز،الربح

  .اتمع العاملي
مل يساعد اإلعالم العريب يف التنافس للحـد   التطور التكنولوجي يف جمال البث الفضائي إنّو   

نظرا لعجز بعـض  ،كان عامال يف زيادة حجم االختالل بل،من انتشار ظاهرة العوملة اإلعالمية
جمية من اإلنتاج العريب املتميز الـذي ميكـن أن   الربرطتها ااالفضائيات العربية عن سد حاجة خ

يربز قصور البث الفضائي العريب بشكل ؛حيث يساهم يف احلد من تأثريات الغزو الثقايف الغريب
واضح يف عدم قدرته على توضيح الصورة النمطية املشوهة اليت ينقلها البث األجنيب الغريب عن 

ورسم صورة ، العام العاملي يف توضيح هذه الصورة وعجزه عن خماطبة الرأي،العرب واملسلمني
  .حقيقية ومميزة للعرب واملسلمني يف أعني اآلخرين ألن حضوره ليس مؤثرا على الساحة الدولية

 ومنها األفالم واملسلسالت وبرامج،بعض الربامج اليت تبث من خالل الفضائيات العربيةوإن    
خ الكثري من القيم السلبية اليت تتنـاىف مـع القـيم    وبرامج املسابقات تض واحلوارات اللقاءات

س مظـاهر  وتكر،وختدش احلياء والعفـة ،اإلسالمي وأخالقه األصيلة ريبعاملقدسة للمجتمع ال
تعمد بعض الفضائيات العربيـة  و.االبتذال والفحش دون استحياء أومراعاة ملشاعر املشاهدين

غري مباشرة إىل نقل الصورة العربية  وبطريقة،أعن مشاكله العريب بشكل مباشر يف إهلاء املواطن
بنفسها عن واقعها تنأى و،الغربمن ريب عوطن اللتقريب ا اجتاهأوأا جتد نفسها يف )غربية(بعني



  

ع نصـب أعينـها هـدف خدمـة األمـة      تضوال ،احلقيقي الذي يعج  باملشاكل االجتماعية
  .ريبعواملشاهد ال،العربية

، مل تقابل بااللتزام بإستراتيجية إعالميـة عربيـة  ،ئي األجنيبقنوات البث الفضا ةخطورإنو   
ا للتنسيق بني القنوات يواللجنة العل ريبعيل اإلعالم الؤووتنفيذ قرارات وتوصيات اجتماعات مس

سها القنوات األجنبية لدى املشاهد الغريب عـن  لتغيري اخللفية السلبية اليت تكر،الفضائية العربية
  .يم العظيمة والنبيلة لدينهم ومعتقدهمالعرب وحضارم والق

راسة الذين مشلهم االستبيان،يفضلون مشاهدة القنوات الد عينةمن املبحوثني من )%80(إنّو    
 )%17(الرمسيـة  الفضائية العربية اخلاصة،فيما حيرص علـى متابعـة الفضـائيات احلكوميـة    

   .الوافدةمن جمموع العينة الدراسية القنوات األجنبية ) %3(،ويشاهد
حساب باقي الوظـائف اإلعالميـة    ىمتيزت الوظيفة السياسية يف الفضائيات العربية علو    

الوظيفة الثقافية  وأنّ،من عينة الدراسة)%32(ةيشكلون نسب،وذلك عند ثالثني مبحوثا،األخرى
، مةته الثقافية املرسـو اوسياس،تنطلق يف توجهها وخطاا اإلعالمي وفق أهداف النظام القطري

مج اوالسـيما بـر  ،جاءت الربامج الترفيهيةوقد .ريبعوليس يف إطار النظام الثقايف واإلعالمي ال
ا  التسلية واملنوعات يف املرتبة األخرية من حيث حرص عيوذلك ،نة الدراسة علـى مشـاهد

وميكن أن يعود سبب تدين اإلقبـال  ،من عينة الدراسة) %3(مبحوثني يشكلون نسبة)أربعة(عند
وضـعف  ،والتشويق إىل وجود بعض القيم السلبية فيها وافتقار بعضها إىل عناصر اجلذب عليها
  .)التمسك بالقيم والثقافة العاملية للعينة(األداء
أفكـار  قوم بنشر تأن الفضائيات العربية ؛من عينة الدراسة) %63نسبة(مبحوثا)19(أكدو     
 70(ىأرفيما .مة هذه االجتاهات اجلديدةوتكرس براجمها املختلفة خلد،ومغريات العوملة وثقافة

تكـون هـذه   ن وميكن أ،من عينة الدراسة وجود إضافة للبث الفضائي إىل اإلعالم العريب)%
وليس من حيث اتسـاع  ،اإلضافة كمية من حيث زيادة يف عدد قنوات البث الفضائي العريب

  . ري جمال اإلعالم العريب على الصعيد العامليثرقعة انتشار وتأ
مامن شك يف أن الدراسات السابقة إسـهامات علميـة   :قراءة تقييمية للدراسات السابقة   

ومعرفية وجب الوقوف عندها العطاء البحث العلمي بعده التنظريي التأصيلي الذي يستند إىل 



  

من هذا املنطلق .رؤى وأفكار وطروحات علمية مؤسسة على دراسات وحبوث تقدمته يف اال
اآلثـار االجتماعيـة والثقافيـة للعوملـة     "السابقة واملشاة ملوضـوع جاء عرض الدراسات 

العوملـة  "،واليت أشرت على كثري من النتائج سواء ماتعلّق بشقّها النظـري حـول  "اإلعالمية
واآلثـار  "الفضائيات الوافدة"وأبعادها وآثارها،أوماتعلّق بشقّها امليداين التطبيقي حول"اإلعالمية

  .يف املشاهدين مبختلف مستويام وأعمارهم وفئام اليت أحدثتها وحتدثها
وقد توصلت الدراسات السابقة املتعلقة بظاهرة العوملة اإلعالمية إىل أنها الظاهرة األكثـر       

حضورا،واألبرز على الساحة الدولية خاصة مع اتساع رقعة عوملة البث الفضائي،لتعمل كآلية 
  .احمة إىل جماالت االجتماع والثقافة والقيمفعالة جدا يف بنيات العوملة الط

وتوصلت الدراسات املتعلقة بالفضائيات األجنبية الوافدة،وآثارها على جمتمعاتنـا إىل أنّ       
املضامني اجلديدة اليت تطرحها هذه الفضائيات،خاصة بعد تعـومل كـثري مـن النشـاطات     

اليد وسلوكيات اتمعات املستهلكة اإلعالمية،قد غدت متثل عبئا كبريا على قيم وعادات وتق
لرسائلها وبراجمها؛لتنحو بكثري من الثقافات والقيم االجتماعية حنو عمليات تغريب وتنميط على 
شاكلة الثقافات والقيم املصدرة من بيئات وثقافات تسعى إىل اهليمنة والسيطرة ختتلـف متـام   

ت اليت تتحرك فيها بآلية عاليـة التقنيـة   االختالف يف معاملها وأسسها ومنطلقاا عن اتمعا
  ).البث الفضائي املباشر(والتطور

      
سعيا منها "اآلثار االجتماعية والثقافية للعوملة اإلعالمية"وهي النتائج اليت انطلقت منها دراسة    

لتأصيل مادة علمية تلم الشتات النظري للموضوع،وتؤسس لطروحات معرفية تزيد يف عمـق  
هذا وقد سجل على .والتفسري وتؤشر على جوانب أخرى للبحث والدراسة املستفيضةالتحليل 

  :هذه الدراسات بعض املالحظات هي كاآليت
   
  

النقص الواضح يف التأصيل ملوضوع العوملة اإلعالمية؛كآلية أساسية تتحرك مـن خالهلـا   -   
لقيمي واملظهر الثقـايف،النقص  العوملة لتجتاح اتمعات وبنياا يف جانب العالقات والسلوك ا



  

الذي سجل على مستوى التنظري للمفهوم واملصطلح من حيث املظاهر واألبعاد واآلثـار الـيت   
  .حتدثها وسائله وأدواته

انعدام الرؤية الواضحة واملتكاملة للعوملة اإلعالمية يف أبعادهـا االقتصـادية والسياسـية    -   
ثل املرتكز اهلام لعوملـة النشـاطات االقتصـادية،والقيم    والثقافية واالجتماعية،خاصة وأنها مت

االجتماعية،واألنساق الثقافية اليت يسعى مروجو العوملة العمل على نطاقها من أجـل توسـيع   
أسواق االستهالك ملنتجام املعلبة يف شتى ااالت،كما وأنها متثل جانبا من التقنيـة األكثـر   

ض بثقافاا واقتصادياا إذا استطاع ناقلوها االستفادة منـها  تطورا يف تنمية اتمعات والنهو
  .على الوجه األمثل

تركيز كثري من الدراسات على مسائل املشاهدة وعاداا وأمناطها للفضائيات األجنبيـة،  -    
وإمهاهلا باملقابل قياس اآلثار ومداها وجوانبها وأشكاهلا،وكيفيات التصدي واملواجهة هلـا،وهو  

نب املهم دراسته لظاهرة البث الفضائي املباشر والوقوف عنده،والتنظري لنتائجـه وأسـس   اجلا
  .      التعامل معه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

    :العوملة ؛مفهومها ،تارخيها ،جتلياا:الفصل الثاين
والبحوث إىل  تشري الدراسات:واصطالحا لغةتعريف العوملة )أ:(العوملة مفهوم:أوال 
ـ مبفهومه اليوم مل يكن له وجود قبل منتصف عقد الثمانين"العوملة"مصطلح     أن  اتي
وألول مرة ملفهوم العوملـة   للكلمات اإلجنليزية اجلديدة أشار"دأكسفور"قاموس وأن
  .)1(اتيالتسعين بأنه من الكلمات اجلديدة اليت برزت خالل واصفا إياه)م1991(سنة

     فإن مصـطلح العوملـة  )OECD(روباولتنمية يف أووفقا إلصدار منظمة التعاون االقتصادي وا   
 ؛عوملـة األسـواق  (حتـت عنـوان  "تيودور ليفت"من قبل)م1985(ستخدم ألول مرة عاما

(globalization of Marketsموقد استخد)هذا املصطلح لتوصيف التغريات اليت حـدثت )ليفت   
من خالل "سيلفيا أوسيت"ذهبت وتأكيدا هلذا الرأي.يف االقتصاد الدويلخالل احلقبتني املاضيتني 

إىل أن كلمة عوملـة  )2000حتديات الرأمسالية العاملية(املعنون )يلنيج تروبر(عرضها لكتاب
ـ الثاين مـن الثمانين  ظهرت ألول مرة خالل النصف  واآلن أصـبحت هـي الكلمـة   ،اتي

  .)2(الدولية يف لغة العالقات )password(احملورية
جنده مشتقا من جـذر التـيين   )Globalization(وهو اإلجنليزية اللغةتبعنا املصطلح يف توإذا    
أنه خيتلط يف املفهوم االصطالحي أحيانا مـع مصـطلح    إالّ،)3(مبعىن الكرة األرضية)Glob(هو

هـي  )Globalizationالعوملة (أن)Webster’s؛ويبسترز( وجاء يف معجم.)Globalisme()4(العاملية
 نكارتاا ويف موسوعة.)5(عامليا عل نطاق الشيء أوتطبيقهاصة جخبو،إكساب الشيء طابع العاملية

وبنياته التحتية من خـالل   هتاواقتصاد دمج ودمقرطة ثقافات العامل:"أن العوملة هي اإللكترونية

                                                           
 ،معالم الفكر،مجلة "جذورها وفروعها وآيفية التعامل معها؛العولمة":عبد الخالق عبد اهللا

  (1) ).50(ص،)م1999(،ديسمبر)2(،ع28
(2) s.ostry: the challengeof global capitalism, the world economy in the 21 sentury(book review: 

American political   science review; March2001).  
(3) dictionary of world origing, librairie du liban beirut. 1985, p 111.                         

     
 (4).  )57(ص) 1976،دار العلم للماليين:بيروت(المورد القريب:كيبمنير البعل .

 
(5) New Webster Dicionary,of the English Language,1988, p(619)                      

                                                                                               
 
 



  

وتأثريات السوق احلـرة علـى   ،وتنمية تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات،االستثمارات الدولية
  ."ةعاملياحمللية واإلقليمية وال تاالقتصادا

واحد من ثالث اصطالحات عربية ترمجت الكلمـة  "العوملة"فمصطلح:أما يف اللغة العربية      
استعمال لفظ العوملة أكثر  شاع وقد،"الكوكبة والكونية":واآلخران مها)globalization(اإلجنليزية

 )globalization(يترجم؛ياسـني  فالسـيد .)كبـة والكونيـة  الكو(من املصطلحني اآلخـرين 
 اإذ"):كوكـب (فعلمن تصريفا )2()بالكوكبة(صربي عبد اهللا ويترمجها إمساعيل،)1("بالكونية"

 مجـع  اإذ)مكـو (وهو مايقال له كذلك،مجع أحجارا ودفع بعضها البعض يف غري شكل حمدد
 استعمال وعارض أمحد صدقي الدجاين،وأيده يف هذا االجتاه الدكتور حممد حممود اإلمام"التراب
 يف حني خيلـط )الكوكبة(و)العوملة(املصطلح بني كلميت توحيد مشريا إىل حماولة)الكونية( لفظ
وهو هنـا  )التدويل( ملفهوم ا مرادفتانمهعديو،)العوملة(و)العاملية(عبد الشفيع عيسى بني حممد

يف سـلك   لالخنـراط  ليوتـويب ا-ليست إال العنصر األيديولوجي)العاملية(ينطلق من رؤيته أن
عندما تتحول الدعوة إىل االندماج يف العـامل علـى   )westernization(ربنةالغأي عملية ،الغرب

بل ،ليس علـى الصـعيد االقتصـادي فحسـب    ،إىل اإلدماج يف الغرب عمليا-صعيد الفكر
  .)3(والثقايف والسياسياالجتماعي 

يف حتديد مصطلح واضـح لترمجـة    سبب اختالف الباحثني العربالكتابات وعز بعض تو   
  :إىل املتغريات اآلتية)globalization(كلمة

                                                           
مركـز دراسـات الوحـدة    :بـريوت (مناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسـات الوحـدة العربيـة   ؛حبوث والعرب والعوملة:نيجمموعة باحث (1) 

  )م2000أفريل،)3(ط،العربية
  ).46(ص)م1997أوت،)4(عدد(جملة الطريق،"اإلمربياليةالية العاملية يف مرحلة ما بعد مسالرأ؛الكوكبة:"إمساعيل صربي عبد اهللا (2) 

تمعيـة يف الـوطن   العوملـة و التحـوالت ا  :كتـاب ،"التطور احلضاري استئنافمن التحديث إىل ؛املستقبل العريب ىلإرؤية ":حممد عبد الشفيع عيسى (3)
  ).180،181(ص)1999،)1(طمد بويل،مكتبة :القاهرة(عبد الباسط عبد املعطي:حترير،العريب

 
  
 
 



  

    مجلـة  مـاهي  بقدر،شيئا بسيطا ميكن تعيينه ووصفه بدقة"أن العوملة ظاهرة مركبة وليستـ 
 رخيية متداخلة تتجسد يف حتريك املعلومات واألفكار واألمـوال واألشـياء وحـىت   أعمليات ت
   )حضارية ةقفز(إاية والشمولية والدميومة نبصورة السابق هلا من السهولة واآل؛األشخاص

  
   ثر كأ موحداعلى حنو جيعل العامل ،تتمثل يف تعميم التبادالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 .)1("للتداول أوأفقا للتواصل تمن حيث كونه سوقا للتبادل أوجماال؛من أي يوم مضى
زالت تبحث عن ما،هذا االختالف يوحي بأن اإلشكالية االصطالحية يف الفكر العريب أنّ ـ  

ته حيث يفكر الكثري من الباحثني العـرب بلغـة   غحل،فهي يف الغالب امتداد لفكر الغرب ول
املفكر العريب ال يستطيع (الغرب ومصطلحاته ويستمدون رؤيته وموقفه من فكره ورؤيته وكأن

ظات يف حني أنه يف حل،ويبدو التأليف على أنه ترمجة غري مباشرة،أن يبدع بتصوراته ومفاهيمه
  .)2()اإلبداع احلضاري تكون الترمجة تأليفا غري مباشر

ـ     مازال يعرب عن رؤية وخطاب )Globalization(الصطالح ياخلطاب املفاهيمي والتعريفأن ــ
 يف إطـار الفكـر   تتسـم بـدالالت خمتلفـة   )كوحدة متثيليـة (بكل دالالته احلضارية؛اآلخر

،        االصـطالحي  توضـح االحنسـار  )العوملة(نع تبونظرة عاجلة إىل ما ترجم أوك،أواملمارسة
حيث أضـحت  ،العربيـة  املعرفية للثقافة للمفاهيم يف إطار الرؤى والتصورات القسر الفكريو

  .)3(وخطاب العوملة بديال عن موضوعه،العديد من نصوص العوملة بديال عن واقعها
تتجاذبـه أفكـار   -هره إيديولوجيامازال يف جو-كثريه يف-وألن اخلطاب العريب املعاصرـ   
فالدراسات والبحـوث  –تحررية والعلمانية والرأمسالية والشيوعية وغريها من األفكار الوافدةال

منظورا ولـيس  )العوملة(العربية يف املوضوع مازالت إيديولوجية الطرح والتفسري ومازالت تقدم
ة ياهيمية تنطلق يف حتديد مفهوماالصطالحية واملف باختالفاالذا فإن هذه الدراسات ،موضوعا

                                                           
  . )29(ص)م2000،)1(املركز الثقايف العريب،ط:بريوت(فتوحات العوملة ومأزق اهلوية؛حديث النهايات:على حرب (1)
  ).226(ص)م1999،)1(ط،الفكردار:دمشق(ما العولمة؟:صادق جالل العظمو حسن حنفي(2)

  (3) ).29(ص،العولمة اإلعالمية:مؤيد عبد الجبار الحديثي
 (4) .)235(ما العولمة؟ص:نفي وصادق جالل العظمححسن  

  
 



  

وتعـين بـذلك   )بالكوكبة(بعض الدراسات تصمهاأن - :)4(املصطلح يف اجتاهات عدة أمهها
     .ة حدود الدولزوالسياسة والثقافة متجاو واالجتماع عمليات التداخل بني االقتصاد

  .أا املعلوماتية والثقافة العليا العسكرية واملدنيةعلى  ثانية صورهاوت- 
  حتول العامل إىل قرية؛ناحية إجيابية اعتمادا على مظاهر إىل العوملة من فيما نظرت ثالثة- 

 ةونظرت أخـري .وثورة االتصاالت احلديثة،كونية صغرية بفضل التطورات التكنولوجية العالية
أمريكي تتقدمـه اآلليـة العسـكرية     لفهي رأمسا؛خطرا كبريا على اهلوية الثقافية"العوملة"إىل
  .الفضائية ةية واالختراق الثقايف واإلعالمي الذي تقوده آالف احملطات التلفزيونياتستخبارواال
 ملصـطلح  وأمام هذه الطرحات املتباينة يف حتديد ترمجة واضحة ودقيقـة ومتفـق عليهـا      
)globalization(ومن مث حماولة إجيـاد  ،كان لزاما علينا أن حناول تقصي املصطلح نشأة وتطورا

لذلك حاول كثريا من البـاحثني العـرب جتـاوز هـذه     .ملناسبة له يف ألفاظنا العربيةالصيغ ا
ذلـك   من وأكثر،)globalization(ترمجة للكلمة اإلجنليزية"العوملة"مصطلح تقبلاالختالفات و

 فعـال  الصبور شاهني دعبفقد افترض الدكتور ،املصطلح إىل أصول لغوية عربية إىل رد اجتهوا
  .)1(بطريقة التوليد القياسي ومصدرها الصناعي العوملية )وملةع،يعومل،عومل(من
فاخلليل بـن  ،شتق من كلمة العاملم هوف؛يف اللغة العربية همصطلح العوملة يف أصول ناتتبعإذا و   

يـذكر         و الذي يؤنث)اخللق(تعين)العامل(ذهب إىل أن كلمةي)2(أمحد الفراهيدي يف معجم العني
 إىل)العـامل (ومجـع ؛)3()العني خمتصر(لي يفبيمثلما يذكر أبو بكر اإلش،ياينححسب حاشية الل

        خمتـار (يف كما يقول حممد بن أيب بكر الـرازي ،اخللق أصناف)العاملون(و،مبكسر الال)العوامل(
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،واملنجـد  "ملوعال وعاملون،واجلمع عوامل،اخللق كله:العامل":)املنجد(ويورد معجم)4()الصحاح
  .عما جاء يف القاموس احمليطالخيرج يف ذلك 

إىل أن )العوملة(تذهب بعض البحوث والدراسات العربية يف جمال:تعريف العوملة اصطالحا)2(  
  :)1(ين مهاريات يف كتابني شهيديدا يف أواسط الستينبدأ بالظهور حت)العوملة(صطلحامل
رشال ماك امل()يةنالكو يةوالسلم يف القر احلرب(war and peace in the global village ,:األول  

 BetweenTwo Ages Americans Role):والثاين).م1970(الذي طبع سنة وكنت فيور لوهان

in the Technotronic era)والدور الـذي  ،من جتربة فيتنام ألولاينطلق )سكينزبيغينو برجي(ـل
دين إىل هور مـن جمـرد مشـاه   مجلالشاشة الصغرية حولت ا أن ها ليصل إىليلعبه التلفزيون ف

بأن :ويقول والعسكريني بني املدنيني دوداألمر الذي أدى إىل اختفاء احليف األحداث، مشاركني
  .حمركا للتغري االجتماعي ةيف وقت السلم جيعل من التقني؛اإللكتروين اإلعالم

 حيث تتشابك الشـبكات التكنوترونيـة أو  )ةاملدنية الكوني(مصطلح برجينسكيواستعمل    
    إىل حمولة العـامل ،الالسلكية فيتحد الكمبيوتر بالتلفزيون باهلاتف باالتصاالت،نيةإلكترو التكنو

        أن نسـكي جيبروأكـد  .)2("رة ومتحركـة تومتوا عصبية عالقات متشابكة ومتداخلة ةعقد"
 – الثـورة التكنـو  "فهي مركز؛األول يف التاريخ)اتمع الكلي(الواليات املتحدة األمريكية هي

 منـها مـن   من جمموع االتصاالت املعاجلة خترج)% 65(غريهاألا تتصل أكثر من "يةإلكترون
   .ا وممارسات التنظيم اجلديدجههابفضل تقنياا ومن،خالل إنتاجات صناعاا الثقافية

مألوفا يف معاهـد إدارة األعمـال   )g lobalization(ات أصبح مصطلحية الثمانينومع بداي    
وكان يعين احلركة املعقـدة النفتـاح   ،ساكسونية-ة االقتصادية األجنلوالصحاف األمريكية ويف

وليونة التشريعات مما شجع النشاطات االقتصادية الرأمسالية علـى توسـيع   ،احلدود االقتصادية
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ضاف إلىذلك التطور اهلائل لوسائل االتصال الـذي أعطـى   ني،حقل عملها ليشمل املعمورة
  .ملسافات واحلواجزوقضى على ا،املصطلح معىن ومصداقية

االقتصـادية واالجتماعيـة   (يف األدبيـات النظريـة  "العوملـة "ويظهرمصطلح   
على ،كأداة حتليلية تصـف عمليـات التغـيري يف جمـاالت خمتلفـة     )واإلعالمية

-من الباحثني كما يرى كثري-فهي،جمرد ليست حمض مصطلح أومفهوم)العوملة(أن
دام مؤشرات كميـة وكيفيـة يف   ميكن مالحظتها باستخ؛عملية تفاعلية مستمرة

وجيمع كثري من املراقبني ألنشـطة  .واالتصال والثقافة واالقتصاد جماالت السياسة
ــية  ــايا السياس ــى أن القض ــة عل ــاة الدولي ــادية واألحداث،احلي ،        االقتص

ويرى .واألنشطة االجتماعية والثقافية تأخذ األبعاد الكونية الدولية باستمرار مطرد
املنافسة بني "أساسية للعوملة وهي على التوايل الباحثني أن هناك أربع عملياتبعض 

ــوى ــى الق ــار،       العظم ــاج   تقاين،ال االبتك ــة اإلنت ــار عومل انتش
  .)1("والتحديث،والتبادل

املفهوم غامضا على الرغم مما -كما يرى الباحثون والدارسون–ومع ذلك يبقى   
وحتليل أبعاده بـاختالف  ،تلف الناس يف فهمهومن الطبيعي أن خي،      عنه كتب

العهم على خفايـا الظـاهرة ودقائقهـا مـن جهـة      دى إطّمبو،رؤاهم من جهة
مسألة شـاقة نظـرا إىل    إن صياغة تعريف دقيق للعوملة تبدو:وميكن القول.أخرى

ـ  حنيازاتواليت تتأثر أساسا بإ؛تعدد تعريفاا م إزاء اواجتاه،ةالباحثني األيديولوجي
 .وملة رفضا أوقبوالالع

باإلضافة ، تتحدد مالحمها كاملة بصورة ائيةملو،ونظرا ألن هذه الظاهرة التزال قيد التشكل   
وتركيز بعض الباحثني علـى  ،إىل اتساع نطاق الظاهرة ومشوهلا كافة األنشطة اإلنسانية تقريبا
ة حتديـدها مفهومـا   وحماول،جانب معني أوجوانب معينة من جتلياا املتعددة عند دراسـتها 

إىل جانب أا ظاهرة اجتماعية إنسـانية سـتختلف حوهلـا وجهـات النظـر      ؛ومصطلحا

                                                           
  (1) ).25(ص،العرب والعولمة:مجموعة باحثين



  

لباحث لفهم هذه الظـاهرة عـن   ا نظرا الختالف ظروف الواقع الذي ينطلق منها؛بالضرورة
م الظـاهرة علـى   ونظرا الختالف املرجعية الفكرية والثقافية الـيت يقـي  ،ظروف واقع آخر

  .للعوملة أدى إىل االختالف والتباين يف حتديد تعريف واضح وشامل ،وهو ماأساسها
  :كل واحدة منها تأخذ منحى مميزا جمموعات وميكن تصنيف هذه التعريفات يف أربع

 
ت       حيتوي على مؤشـرا  يوهو البعد الذ:البعد االقتصادي للعوملة على تجمموعة ركز)1(   

      ة غري معهودة يف السـابق وتشـكل يف جمملـها   واجتاهات ومؤسسات اقتصادية عاملية جديد
 للعوملـة "روبيـة واللجنـة األ "ويف هذه اموعة جند التعريف الذي قدمته.العوملة االقتصادية

األسواق واإلنتاج يف الدول املختلفة تعتمد كل منها على  العملية اليت عن طريقها تصبح":بأا
 يف السلع واخلـدمات وتـدفق رأس املـال    رةبشكل متزايد بسبب ديناميكيات التجا األخرى

طويلة وهي ليست ظاهرة جديدة ولكنها استمرارية للتطورات اليت تتابعت لفترة ،والتكنولوجيا
  .       )1("لزمنا من

آفـاق االقتصـاد   "تقريره عـن  يف صندوق النقد الدويل والعوملة حسب تعريف   
تصادي املتنامي موع بلدان االق)التواكل(التوافق:"هي.)م1997(ماي يف"العاملي

أوتنوع املبادالت العابرة للحدود واخلدمات والسـلع   بازدياد حجم العامل مدفوعا
يف آن مـع االنتشـار املتسـارع الشـامل      كما التدفق العاملي لرؤوس األموال

 .)2("للتكنولوجيا
        الظـواهر  العوملة رمبا اتسمت عمليا بأا سلسلة مـن :"بقولهريتشارد هيجوتويعرفها    

وخصخصـة  ،ورفع القيود عنها،وهذه تشمل حترير األسواق،االقتصادية املتصلة يف جوهرها
ـ  ،األصول وانتشـار  ،االجتماعية ةوتراجع وظائف الدولة والسيما ما يتعلق منـها بالرفاهي
وتكامـل أسـواق   ،)االستثمار األجنيب املباشر(وتوزيع اإلنتاج التصنيعي عرب احلدود،التقنية
ـ  إىل انتشـار املبيعـات  -يف قالبها االقتصادي األضيق-وتشري العوملة.س املالرأ ت ئاومنش

                                                           
  (1) .)10(ص) م1990جوان،)160(ع،اليونسكو تصدر عن(االجتماعيةالمجلة الدولية للعلوم ،"تحديد موقع العولمة؛مقدمة:"جراهام طومسون

  (2) ).19(،ص1997،ديسمبر)49(ة علوم وتكنولوجيا،عمجل



  

وعمليات التصنيع على مستوى العامل واليت تعيد معـا تشـكيل تقسـيم العمـل     ،اإلنتاج
  .)3("عامليا
 جمموعة املراحل اليت متكن من إنتـاج وتوزيـع  :"يف ظاهرة العوملة البتريريكاردو  وحيدد    
وفق مقاييس ،أويف طريقها إىل التنظيم،من أجل أسواق عاملية منظمة السلع واخلدماتاستهالك و

من طرف منظمات ولدت أوتعمل على أساس قواعد عاملية بثقافة تنظيم منفتحة ؛عاملية ومعايري
القانوين واالقتصـادي  (عاملية من الصعب حتديد فضائها ةوختضع إلستراتيجي،على احمليط العاملي
قبـل  "اإلنتاجية"وتداخالت عناصرها يف خمتلف العمليات تحبكم تعدد ترابطا )والتكنولوجي

  .)1("عملية اإلنتاج وحىت بعده
 Robert(وروبـرت ريـتش  )Hares Man Marshal(هارس مان مارشـال ويعرف كل من   

Retch(ااندماج أسواق العامل يف حقول التجارة واالسـتثمارات املباشـرة،وانتقال  :"العوملة بأ 
موال والقوى العاملة والثقافات ضمن إطار من رأمسالية حرية األسواق،كذلك خضوع العامل األ

لقوى السوق العاملية مما سيؤدي بالتايل إىل اختراق احلدود القومية،واحنسار سيادة الدول عـن  
طريق االستعمار غري املباشر للشركات الرأمسالية الضخمة متخطّية أوعابرة القوميات اليت تعـد  

  .)2("العنصر األساس هلذه الظاهرة
  بأاYoung Woong Kim)(يونغ وونغ كيمو)Gun Young Lee(غان يونغ يلويعرفها كل من   
سلسلة من اإلجراءات أوالتغريات احلاصلة يف ااالت والفعاليـات االقتصـادية يف منـاطق    "

تكامـل واالعتمـاد   جغرافية متفرقة،من أجل توحيد وظائف نظام االقتصاد العـاملي حنـو ال  
التداخل الواضـح ألمـور   ":بأا العوملة إمساعيل صربي عبد اهللاف الدكتور ويعر.)3("املتبادل
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دون اعتداد يذكر باحلدود السياسـية للـدول ذات   ،االجتماع والسياسة والسلوكو االقتصاد
  .)4("أوانتماء إىل وطن حمدد أوإىل دولة معينة،السيادة

   اب األطرش حممدفها الدكتورويعرتعين بشكل عام اندماج أسـواق العـامل يف حقـول    ":أ
التجارة واالستثمارات املباشرة وانتقال األموال والقوى العاملة والثقافات والتقانية ضمن إطار 

مما يـؤدي إىل اختـراق   ،من رأمسالية حرية األسواق وتاليا خضوع العامل لقوى السوق العاملية
 يوأن العنصر األساسي يف هذه الظاهرة ه،سار الكبري يف سيادة الدولةاحلدود القومية وإىل االحن

  .)1("الضخمة متخطية القومياتالشركات الرأمسالية 
فتح احلدود للتبـادل  عن ناجم  اقتصاديأا تعرب عن وضع :"األستاذ فؤاد بطرسرأي  ويف  

وأن حرية حتويـل األمـوال   ..،واملايل بفضل انتشار الليربالية يف أكثر أرجاء املعمورة التجاري
مؤسسات كربى تنتمي إىل أكثر من دولة فضال عن دخول بلدان  وانتشار وصرفها عرب احلدود

تأثري العوملة على النمو داخـل  :ناشئة حلبة التنافس يف التجارة العاملية جنم عنها مشكالت أمهها
أمـام  ..واقتصاديا دولة سياسياتأثريها على سيادة ال،تأثريها على سوق العمل فيها،البلدان املعنية

         .)2(األموال وحتركااوضخامة تدفق  سيطرة الشركات متعددة اجلنسيات
وصول منط اإلنتاج الرأمسايل عند منتصف هذا :"بقوله صادق جالل العظم يعرفها الدكتورو  

إىل ،جارة والتداولالقرن تقريبا إىل نقطة االنتقال من عاملية دائرة التبادل والتوزيع والسوق والت
العوملة هي حقبـة التحـول   :"يقول ويف تعريف آخر".ذااعاملية دائرة اإلنتاج وإعادة اإلنتاج 

الرأمسايل العميق لإلنسانية مجعاء،يف ظل هيمنة دول املركز وبقيادا وحتت سيطرا،ويف ظـل  
  .)3("غري املتكافئسيادة نظام عاملي للتبادل 

 واملتسارعة للمبـادالت  احلركة النشطة واحلرة:"بقوله صاحل وهيبر الصدد يعرفها الدكتو ويف
واجلمركية وغريها أمام حركة تنقـل   ةوإلغاء احلدود واحلواجز التشريعي،العاملية املالية والتجارية
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وميثل تطور االنترنيت والتجارة عرب هذه الشبكة العاملية ظاهرة جديدة ،ورؤوس األموالالسلع 
  .)4("قتصادمن ظواهر عوملة اال

إن العولمة المطروحة حاليا هي :"خير الدين عبد الرحمانويقول الدآتور   
عمليا تحقق تسلطا طاغ للنسق االقتصادي الغربي بنموذجه الغربي األمريكي 

   .)5("أوتختلف عنهاألآثر قوة ونفي أي نظم أوأنساق أخرى تشذ 
يشري إىل بروز الثقافـة  وهو البعد الذي  على البعد الثقايف تركز جمموعة)2(   -

ومن مث بروز وعي وإدراك ومفاهيم وقناعـات  ،تسوق كأي سلعة جتارية أخرى عاملية كسلعة
        برهان غليونالدكتور  التعريف الذي قدمه ويف اموعة جند.ورموز وسائط ثقافية عاملية الطابع

علوماتية والتقنية واالقتصادية العوملة هي الدخول بسبب تطور الثورة امل:"ذي قال فيهوال؛للعوملة
ويستدرك علـى  ".معا من التطور احلضاري يصبح فيه مصري اإلنسانية موحدا أونازعا للتوحد

فريى أا التعين التجانس والتساوي بني مجيع أجزاء العامل واتمع ،معىن الوحدة املقصودة هنا
بشرية خمتلفة ومتباينة وبالتـايل  والتعين درجة عالية من التفاعل بني مناطق وجمتمعات ،البشري

   .)1(املتبادلنيازدياد التأثري 
   موعة-فهاويعرا كارل بوالين-وضمن هذه اعملية مزدوجة جتمـع بـني التوحيـد   :"بأ 

عملية مقابلـة  :"بقوله جيمس ميتلمانفها ويعر".والتآلف ويف الوقت نفسه املقاومة واالختراق

  .)2("التناقض وعدم االستمراركثري من ال ريهاثقافية بني احلضارات يعت

                                                           
  .)251(ص)2004،)1(ط،دار الفكر:دمشق(عرض وحتليل ألهم املشكالت العاملية املعاصرة؛قضايا عاملية معاصرة:صاحل وهيب (4)

(5)   
 

  (1)).75(ص)م1999،)1(دار الفكر،ط:دمشق(ثقافة العولمة وعولمة الثقافة:برهان غليون وسمير أمين
  (2)).339(مص1998،)131(،مجلة السياسة الدولية،ع"هواجس العولمة:"جيمس ميتلمان

دار :لندن(العولمة دراسة تحليلية نقدية:عبد اهللا التوم وعبد الرؤوف محمد آدم:نقال عن
   (3) ).21(ص)1999،)1(الوراق،ط

  (4)). 365(عالمية اإلسالم والعولمة، ص:،في آتاب"أثر العولمة الثقافية على المجتمع اإلسالمي:"عمر جاه
 



  

تتضمن العوملة االمتداد اخلارجي للثقافة احمللية املعنية إىل أقصـى  :"بقوله فيدرستونويعرفها   
حدودها،أي العامل أمجع،تصبح الثقافات املختلفة منخرطة يف الثقافة الغالبة اليت سوف تغطـي  

  .)3("بعد حني مجيع العامل 
عملية خلق جمتمع عاملي واحد ذي ثقافة واحـدة،ويتمثل  :"بأا عمر جاهويعرفها الدكتور    

  اهلدف الرئيس للثقافة اجلديدة يف ميش الثقافات التقليدية بأن يستبدل ا ما يقال إنه ثقافة 
ا من              ألف في معظمه ة تت ة مادي اة علماني ى فلسفة للحي وم عل ة عصرية تق دينامي

  .)4("االستهالآيةوثقافة القيم الغربية المادية والفردية أ
  

دآتور      ول ال ز ويق ه بلقزي د اإلل دوان   :"عب افي وع ل اغتصاب ثق ة فع العولم
لح   العنف المس ذي يجري ب راق ال ا رديف االخت ائر الثقافات،إنه ى س زي عل رم

ة بالتقانة؛فيهدد سيادة الثقافة في سائر  ة  .)1("المجتمعات التي تبلعها العولم فالعولم
هي السيطرة الثقافية الغربية على سائر الثقافات بواسطة  -بلقزيزآما يراها -ثقافيا

اريخي        ويج الت دان االتصاالت،وهي التت ة في مي استثمار مكتسبات العلوم والتقان
ذ      تعماري من زو االس ة الغ الق عملي ذ انط دأت من يطرة ب ن الس دة م ة مدي لتجرب

ات ج   دة   قرون،وحققت نجاحات آبيرة في إلحاق التصفية والمسخ بثقاف ة عدي نوبي
  .)2(والجنوبيةخاصة في إفريقيا وأمريكا الشمالية والوسطى 

الذي يشري إىل قضايا سياسية عامليـة جديـدة   :على البعد السياسي تجمموعة ركز )3(   
حممـد   ويف هذا اال جند تعريف الدكتور.السائدة حاليا األحادية مرتبطة أشد االرتباط باحلالة

وبالتايل فإنه يعمـل  ،نظام يقفز على الدولة واألمة والوطن:"العوملة نّرى أالذي ي عابد اجلابري
بعد أن ،على التفتيت والتشتت وإيقاظ أطر االنتماء إىل القبيلة والطائفـة واجلهـة والتعصـب   

  . )3("ة الدولة وهوية الوطنرادتضعف إ
قتصـاد،والعوملة  كما يرى أنّ مصطلح العوملة قد ظهر أول مرة يف جمال املال والتجارة واال   
نظام عاملي أو يراد به أن يكون كذلك،يشمل املال والتسويق واملبادالت واالتصاالت،كما "اآلن

                                                           
 

 
 ).318(العرب والعولمة،ص:،في آتاب"عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة؟:العولمة والهوية الثقافية:"عبد اإلله بلقزيز

(1)  
  (2) ).42(العولمة ليست الخيار الوحيد،ص:منير الحمش

  (3) ).147(ص)م1997،مرآز دراسات الوحدة العربية:وتبير(قضايا في الفكر المعاصر:محمد عابد الجابري



  

ويشمل أيضا جمال السياسة والفكر واأليديولوجيا،وهي أيضا إرادة للهيمنة وبالتايل هي قمـع  
   .)4("وإقصاء للخصوصية

ويجري ويرى    ة  عبد العزيز بن عثمان الت اهي :"العولم دة من      م ا صيغة جدي إّل
ا،ثم  رن تقريب ذ منتصف ق دولي من ى المسرح ال راغ فرضت عل ئ الف ة مل نظري

  . )5("أعيد صياغتها بما يتالءم ومقتضيات الوضع الدولي الجديد
  

الذي يالحظ بروز اتمع املدين العاملي وبـروز  :على البعد االجتماعي تجمموعة ركز)4(   
ورمبا أهم تعريف يف هذا ،ويعد أقدم.جمملها العوملة االجتماعيةقضايا إنسانية مشتركة تشكل يف 

اجتاه تارخيي حنو انكماش ":الذي يؤكد فيه أن العوملة هي رونالد روبرتسوناال الذي قدمه 
تشـري إىل وعـي    فالعوملة ذا املعىن،)1("واتمعات ذا االنكماش العامل وزيادة وعي األفراد 
إن أهـم  و.ويقترب من بعضه بعضا،ويتقلص،مكان بأن العامل ينكمشوإحساس األفراد يف كل 

 اواليت تتضمن أمـور ،هو تركيزه الشديد على فكرة انكماش العامل"روبرتسون"ما مييز تعريف
  .تقارب املسافات والثقافات-:)2(كثرية أمهها

  .العزل واالنعزال نترابط اتمعات والدول حيث مل يعد باإلمكا- 
  .ت واملستجدات وعدم القدرة على جمارااسرعة التحوال- 
       مرحلة جديـدة مـن مراحـل    ":تعريفا للعوملة قال فيه بأا"زأنتوين جيدن"-يف الصدد-وقدم 

فيها العالقات االجتماعية على الصعيد العاملي حيث حيدث تالحم غري  فتتكاث،وتطور احلداثة
لي والعاملي بـروابط اقتصـادية وثقافيـة    يتم فيها ربط احمل،قابل للفصل بني الداخل واخلارج

  . )3("وسياسية وإنسانية

                                                           
  ).301(العرب والعولمة،ص:،في آتاب"العولمة والهوية الثقافية؛عشر أطروحات:"محمد عابد الجابري(4)
  ).16(ص)م2004دار الشروق،:القاهرة(العالم اإلسالمي في عصر العولمة:عبد العزيز بن عثمان التويجري(5)

المجلس :القاهرة(ولمة؛النظرية االجتماعية والثقافة الكونية،ترجمة،أحمد محمود ونورا أمينالع:رونالد روبرتسون
 (1) )م1998األعلى للثقافة،

  )53(صم،1999، 22ع،عامل الفكر،"جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها؛العوملة:"عبد اخلالق عبد اهللا (3)و (2)
(4) Malcolm waters : Globalization   (Routledge,London, 1995),   

جملة الثقافة ،ترمجه بدر الرفاعي،"وتوجيه احلكم املعياري،اإلقليمية األبعاد واملوجات التارخيية واملؤثرات؛العوملات:"نبوجوران تور (5)
  .)9(ص)م2001جوان،ماي()106(ع،20،سالعاملية

 
 



  

   ا"العوملة"كتاب مؤلف مالكوم واترزفها وعروالتطورات اليت تسـعى   كل املستجدات:"بأ
  .)4("واحدبقصد أومن دون قصد إىل دمج سكان العامل يف جمتمع عاملي 

    ا جوران توربونفها وعرهر االجتماعية بعضـها بـبعض علـى    مليل إىل ربط الظواا":بأ
            .)5("أوالوعي الشامل بتواصل العوامل االجتماعية الفاعلة، والتواصلريمستويات النطاق والتأث

  
عملية تصور يف الغالب كقـوة  :"تعريف العوملة بأا"عوملة وسائل اإلعالم"وجاء يف كتاب   

وحيد اتمعات املختلفة وحتقق تكاملها يف قرية كونيـة الكـل يـتغىن يف    إجيابية تعمل على ت
حيث يتم معاجلة املشاكل االجتماعية كاهلجرة وزيادة عدد السـكان واملخـدرات   )1("إطارها

عـاجزة علـى معاجلتـها بصـورة      نفسـها  الدولة القوميةد والعنف واجلرمية وغريها اليت جت
فرض لتغريات قاسية على اتمعات احمللية :"ف أيضا بأاوتعر،لضعف قدرا على ذلك،منفردة

  .)2("األعلىمن بواسطة قوة جبارة 
   اوتعرعملية اجتماعية يتراجع مبقتضاها تأثري العامـل اجلغـرايف علـى الترتيبـات     :"ف بأ
  .)3("وما يصاحب ذلك من تزايد وعي الشعوب ذا التراجع،االجتماعية والثقافية)النظم(

عملية الترابط املتزايـد فيمـا بـني    :"فيعرفان العوملة على أا تعين ببساطة"ومسيث بيلي"أما   
 -على حنـو متزايـد  -اتمعات حبيث أن األحداث اليت تقع يف مكان ما من العامل تكون هلا

  .)4("وجمتمعات نائية عنها انعكاسات على شعوب
ت اتصال عالمية تتجسد في نشوء شبكا"أّن العولمةبرهان غليون ويرى    

تعمل على ربط جميع االقتصاديات والمجتمعات والبلدان،وتخضعها لحرآة 
  ".واحدة أونظام واحد

                                                           
 
 

(1) Hamid Mowlana: Globalization of mass media ,opportunities and challenges for the south,                        cooperation 
south , Undp,NO,2,1998,P22. 

            (2) Stephen castles: globalization and Migration, some pressing contradictions, Inter national social sience  journal, 
(U.S.A: blak well publishers , june 1998)p 185    .   (3) Malcolm waters : Globalization (Routledge,London, 1995) p3         

(4) Baylis and  smith : the globalization of world politics (oxford:University press, London 1997) p(7). 
 (5) ص)م1999،)1(ط،الفكردار :دمشق(وعولمة الثقافةثقافة العولمة :برهان غليون وسمير أمين

 
 
 



  

ا   صالح الدين عمارنه  أّما    ى أنه ة عل وم     :"فيعرف العولم د يق المي جدي نظام ع
داع        ى المعلومات واإلب ة عل ة القائم ورة المعلوماتي على العقل    اإللكتروني والث

المحدود،دون اعتبار لألنظمة والثقافات والحضارات والقيم والحدود  التقني غير 
  .)5("الجغرافية والسياسية القائمة في العالم

      
  

وإضافة للتعريفات السابقة اليت جاءت حتت جمموعات كربى قسـمتها حسـب أبعـاد        
 على صـعوبة  فهناك من حاول إعطاء العوملة تعريفات شاملة رغم تأكيد بعض الباحثني،العوملة

فيقول مستمرة ومتسارعة، ليةمعكإجياد تعريف واضح ودقيق وشامل جلوانب العوملة كظاهرة و
وإن كان يبدو مبكرا وضع تعريف كامل وجاهز يالئـم التنـوع   :"جيمس روزناوالصدد يف 

 فعلى سبيل املثال يقيم مفهوم العوملة عالقة بني مستويات متعددة،الضخم هلذه الظواهر املتعددة
تداخل الصناعات ،وتشمل إعادة تنظيم اإلنتاج،األيديولوجيا،الثقافة،السياسة،االقتصاد:لتحليلل

نتائج الصراع بـني   ل،متاثل السلع املستهلكة ملختلف الدو،انتشار أسواق التمويل،عرب احلدود
ة فإن مهمة إجياد صيغ،يف ظل ذلك كله:ويعقب قائال".اموعات املهاجرة واموعات املقيمة

فمن املشكوك ،وحىت لو مت تطوير هذا املفهوم،مفردة تصف كل هذه األنشطة تبدو عملية صعبة
  .)1("فيه أن يتم قبوله واستعماله بشكل واسع

 يةلمعبل ،ليست حمض مفهوم جمرد"؛إن العوملة:يقول فيه للسيد ياسنيومع ذلك جند تعريفا    
واالقتصـاد  ية يف جماالت السياسـة  وكيف مستمرة ميكن مالحظتها باستخدام مؤشرات كمية

  .)2("واالتصالوالثقافة 

                                                           
 

السيد  (2) ).م1997،واإلستراتيجية باألهرام مركز الدراسات السياسية:القاهرة(قراءات إستراتيجية،حنو صياغة علمية؛ديناميكية العوملة:جيمس روزناو (1)
  ).25(ص،العرب والعوملة:كتاب يف،"يف مفهوم العوملة ":ياسني

   .)91(ص،م199 ،)12(ع،الرباط ،جملة األكادميية املغربية،"ظام العاملي مبنظور إسالميالدين والن:"أمحد صدقي الدجاين (3)
  .)16(ص)م1998،)156(ع،عمان(نتدىجملة امل،"العرب وقطار العوملة السريع:"حممد احلماد (4)
 
 



  

   ا أمحد صدقي الدجاينفها الدكتور ويعروالثقافـة   ألمور االقتصـاد التداخل الواضح :"بأ
للدولة أوانتماء لوطن أووالء لدولـة   ةوالسلوك دون اعتداد يذكر باحلدود السياسي واالجتماع

 . )3("الدولعينها دون غريها من ب
   ظاهرة عامة يتدخل فيها بشكل أساسي االقتصـاد مث  :"بقوله حممد احلماد فها الدكتورويعر

  .)4("السياسة والثقافة واالجتماع والسلوك ويكون االنتماء فيها للعامل كله عرب احلدود الوطنية
ركت وإن اشـت "للعوملة"إن املفاهيم املتعددة املطروحة:قراءة نقدية يف تعريفات العوملة)ب(    

خلفيـات   تنطلـق مـن   هـا الناظر إليها يف معظمها يرى أن أنّ إالّ،أوجتاوزت بعض معانيها
املفاهيم وغريها يف هذه مثل  أنّ ذلك،واحنيازات أيديولوجية ألصحاا،واجتاهات سياسية،ثقافية

تعريفـا   فتعر وأنّ،أ من االحنيازمن الصعب جدا أن ترب؛يف اال الثقايفوجمال العلوم اإلنسانية 
فهي مفاهيم ورؤىلم ترتق بعد ألن تكون أوتسمى ،كما يقول علماء املنطق،جامعا مانعا حمايدا

  :وميكن تسجيل النقاط النقدية والتقييمية اآلتية.تعاريف
للعوملة اليت هي يف الواقـع العملـي   )الربيئة(إنّ هذه التعريفات تعكس الصفة السلمية أو)1(   

وب واتمعات،ليس النامية فحسب بل واملتقدمة،والدليل على ذلك أكثر قسوة واستغالال للشع
التظاهرات الواسعة اليت شهدا الدول الغربية عن طريـق جمتمعاـا وتنظيماـا الرافضـة     

القبول مبفهوم العوملة على أسـاس   نّإ:"التوجيري عبد العزيز بن عثمان لدكتوريقول ا.للعوملة
ديد الرباءة شعامليا هو مفهوم  هأوتطبيق اصة جعل نطاق الشيءطابع العاملية،وخب إكساب الشيء

  .)1("كما يشاع يف العامل اليوم،الينسجم يف عمقه مع داللة اللفظ ومفهوم املصطلح،ةيدبالغ احل
ينظـر   بينما،ذهن البعض مازال يكتنفه الغموض يف)العوملة(املصطلحرى بعض الباحثني أن وي  

،        وأخريـات  فالعوملة هي أكثر من جمرد عالقات بني دولة؛يمنةأنه واجهة للهعلى  ليهآخرون إ
وثانية ختـتص  ،وهي ليست حالة ثابتة ختتص بتنافس الدول الكربى،)لةيدو(وهي أكثر من جمرد

السياسي  املفهوم وإن.)2(بالتحديثورابعة تتعلق ،باإلبداع واالنتشار التقين وثالثة ختتص باإلنتاج
                                                           

 
 

  ).10(صم،1997 /5/9،جريدة الشرق األوسط،"اهلوية والتنوع الثقايف:"عبد العزيز بن عثمان التوجيري (1)
  .)16(ص) م2004،)1(ط،دار النهضة العربية:بريوت(أثر العوملة يف الثقافة العربية:يداحسن عبد اهللا الع (2)

 
 



  

 ا إذا نظرنا إليه من خالل رؤية عامة تدخل يف نطاقهـا يتحدد بالقدر الالزم إلّال،والثقايف للعوملة
فالوعي ،اتياملتغريات السياسية والثقافية واالقتصادية اليت يعيشها العامل منذ مطلع التسعين مجيع

 العوملة يفتح أمامنـا السـبيل إىل   أونظاماليت تبلورت فيها فكرة العوملة  ةبطبيعة املرحلة التارخيي
  ).هوية العوملة(سميهنحتديد املعامل الرئيسية ملا ميكن أن 

   )3(الباحثني يرون أن ما يسمى كثريا منإن)حيث إن الذي ؛)أمركة(ينبغي أن يسمى)بالعوملة
يسيطر على قرارات املنظمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية الدولية هو الواليات املتحدة 

لكـن  .هلذا الرأي غوهذا كله يعطي املسو…العامل ع انتشارا يفهي األقوى واألسر،األمريكية
ظاهرة مسـتقلة هلـا   )العوملة(فنحن نعتقد أن،املوضوع حيتاج إىل نظرة أكثر عمقا وأكثر اتزانا

وإمنا قد ،أوتقلص نفوذها العاملي لن يلغي العوملة-مثال-واحنطاط أمريكا أواليابان،آلياا اخلاصة
  .)1(مالحمها بعض يغري يف

 هذا التحديد املتميـز :للعوملة ريالبتريكاردو يف تعريف  حيىي اليحياويالدكتور  ويقول)4(   
ثالث منـها  املنهجية؛ يطرح مع ذلك بعض املالحظات،دقته وعمق تصوره على،لظاهرة العوملة

                   :)2(أساسيةتتراءى لنا 
بسبب  أمر ترسيم حدود فضاء العوملة ال وتتجلى يف الصعوبة املوضوعية اليت يطرحها:األوىل   

ولكن أيضا باالحتكام إىل ضعف األدوات اإلحصائية الكفيلـة  .الطابع العاملي للظاهرة فحسب
ل يوهو ما مل يكن مطروحا وال واردا حىت بالنسبة ملقاربة ظاهريت التـداو ،بتحديد الفضاء ذاته

     .اجلنسيةوتعدد 
وبالتايل انفتاح طرحه على ظواهر ،املستمر العوملة وتطورهوتتعلق بعدم ثبات مصطلح :الثانية  

وتطور ،كتزايد دور العلم والتكنولوجيا يف األنشـطة اإلنسـانية  ،ومواكبة لظهوره هجديدة علي
انتشار تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على نطاق عاملي واسع متجاوز للحـدود والتنظيمـات   

  .والقوانني

                                                           
لنشر ل اإلعالم دار:عمان)(التعامل معها،تها اتحدي،وسائلها،طبيعتها(العولمة:عبد الكريم بكار

  (1) ).21(ص)م2000،)1(ط،والتوزيع
  (2) ).12(ص،نولوجيا والثقافةفي العولمة والتك:يحيى اليحياوي



  

اقض اليت تتسم ا ظاهرة العوملة يف أحد جوانبها والسيما ظاهرة وحتيل إىل خاصية التن:الثالثة 
مبا سيكون عليه النشاط اإلنساين تنبئ وهي الظواهر اليت ،وتكنولوجيا العلم،علمية التكنولوجيا

  .ةطيلة القرن احلادي والعشرين اقتصادا واجتماعا وطبيعة معرف
املقدمة للندوة الفكرية " مفهوم العوملةيف"السيد ياسنيورقة  إبراهيم العيسويوقد ناقش )5(   

يف الفتـرة املمتـدة   ،)العرب والعوملة(:الوحدة العربية حتت عنوان مركز دراساتاليت نظمها 
جاء يف هذا النقد أن ،والذي طبعت مداخالته يف شكل كتاب،م1997ديسمرب)20و17(بني

والسلع بني الدول علـى   حركة الناس واملعلوماتسهولة :يف الورقة ترى جوهر العوملة يتمثل
مث أورد أربع مالحظات على إغفال ،وأغفلت حركة اخلدمات ورؤوس األموال،النطاق الكوين
  :)1(ةاحلديث عن عالقة العوملة بالرأمسالي السيد ياسني

 واالتصاالت ولثورة املعلومات يةنقاتال ل للتطوراتجت ه الميكن أن تفهم العوملة كمجردأن ـ
غري مفهومة مامل تربط بتوسعات النظام الرأمسايل إىل معظم أحنـاء  -يتهامع أمه-ألا ستظل
 .     تكتمل بعدملو،بعد جزئية تزالماظاهرة العوملة  إنّ ـ.املعمورة

وتتم على هوى الشركات املتعدية اجلنسيات ودول املركـز  ،العوملة ظاهرة انتقائية إنّ ـ   
اليت متتلك الدول الصناعية الكـربى ميـزة   ففتح األسواق حاصل بالنسبة للسلع .الرأمسايل

الزراعيـة   املنتجـات  وتبقى هذه األسـواق مغلقـة أمـام   ،تنافسية يف إنتاجها وتسويقها
وجات اليت متتلك فيها الدول النامية مزايا مهمة،واحلواجز تزال من طريـق حركـة   نسوامل

ـ قاتكذا نقل الولكنها تستبقي وتشدد على حتركات العمالة،و           األموال، رؤوس ة ن
حقوق  شددت الدول املتقدمة من خالل منظمة التجارة العاملية من بل،واملعلومات ليس حرا

ة واملعلومات أمام الدول الناميـة  نقاتوارتفعت بذلك تكلفة احلصول على ال،امللكية الفكرية
  .املنتجات املستوردة هلذه

ـ وشركات متعدالعوملة نتاج سياسات واختيارات حكومات  ملا كانتـ    ،        اجلنسـيات  ةي
    فإن مثة يف العوملة قابلة لالرتـداد ،اتصاالتيةو معلوماتيةوية نقاتفقط نتاج تطورات  توليس

                                                           
  (1) )49،50(العرب والعولمة،ص:آتاب مناقشة السيد ياسين،في:إبراهيم العيسوي



  

        وهذه اجلوانب القابلة لالرتـداد تتمثـل يف السياسـات   .وهي ليست حتمية،واالنعكاس
والتراجع عن االلتزامـات  ،لتخطيطاالقتصادية التحررية واالجتاه إىل اقتصاد السوق ونبذ ا

مرتبطـة   لكما أن قابلية بعض جوانب العوملـة لالرتـداد أوالتعـدي   .االجتماعية للدولة
.                                            بالتناقضات اليت تفرزها العوملة والقوى املضادة اليت تولدها

يا اقتصـاد  ا أا بقدر ماهي مظهـر "للعوملة"من التعريفات االصطالحية كثري نظرت)5(    
فهي كذلك متثل هيمنة ثقافية وفكرية لنموذج مدين حتـاول أن  ،واجتماعيا وثقافيا وسياسيا

-يف هذا الصدد-أشار فمحمد عابد اجلابري؛األمريكية على العامل املتحدة تفرضه الواليات
وهي ،تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل العامل كله:تعين يف معناها اللغوي"العوملة":أن إىل

العمل على تعمـيم  )اجليوبولتيك(اال السياسي منظورا إليه من زاوية اجلغرافيا تعين اآلن يف
  ؛   أمجع على بلدان العامل،منط حضاري خيص بلدا بعينه هو الواليات املتحدة األمريكية بالذات

      الـذي يشـهده   فالعوملة إىل جانب أا تعكس مظهرا أساسيا من مظاهر التطور احلضاري
           .)1("وأمركته ة اهليمنة على العاملادهي أيضا أيديولوجيا تعرب بصورة مباشرة عن إر،عصرنا

ـ    الذي "العوملة"أن مفهوم:السيد ولدباه ويرى    ة يتكاثر احلـديث حولـه مليـا يف املرحل
والواليـات   على استفراد القوى الغربيـة "-دائرتنا العربية اإلسالمية-يف نظر إليهناحلالية،

جل تكريس منوذجي أحادي مهمـا  أمن  املعمورة املتحدة على اخلصوص مبقدرات ومصاحل
نتجت عنه هواجس اخلطر على الذات احلضارية واهلوية الثقافية املغايرة،يف وقت تبدو فيـه  

  .)2("ع النهضوي لألمة أمرا جلياانتكاسة املشرو
إجياد تعريف حقيقي ملفهوم العوملة لوجدنا أا تقترب  نالوحاول":إىل أنه شريفة فتحيوتشري   

حيث أشار إىل أا سعي بعض الدول الكربى وعلـى رأسـها   ،أمنيمسري مما قاله املفكر العريب 
سياسيا على بعض الدول يف حماولـة  الواليات املتحدة األمريكية للتسلط اقتصاديا واجتماعيا و

                                                           
العرب :آتاب في،تقييم نقدي لممارسات العولمة في المجال الثقافي؛ة الثقافيةيالعولمة والهو:محمد عابد الجابري

  (1) .)300(،صوالعولمة
  (2) ).22(ص ،م17/05/1997االتحاد،جريدة ،"لإلسالم االختزاليةفي النظرية  دواالقتصاالعولمة :"السيد ولدباه



  

ومن مث تنميط العامل ككل حسـب  ،لتدخل يف خصوصيات هذه الدول وطمس هويتهالمنها 
   .)3("مقتضيات مصاحلها الذاتية

الكونيـة ليسـت   ":فيقول بكوا"العوملة"على هذا االجتاه يف تعريف السيد ياسنيويعترض    
بقدر ماهي عملية تارخييـة تعـد   ،العظمى املسيطرةأيديولوجية جديدة للهيمنة تدعو هلا القوى 

فإن املعركة بصـددها  ،وتكنولوجية سياسية واقتصادية وثقافية وعلمية،نتيجة لتفاعالت معقدة
نسق القيم الذي ينبغي أن يوجه حركتها  وإمنا يف،التتعلق كما يضن البعض برفضها أومهامجتها

  . )4(" التحرر اإلنساينا حىت تكون عملية تارخيية يف صاحلاوحيدد مسار
      فهي؛كما هي مرحلة تارخيية ومظهر اقتصادي وسياسـي واجتمـاعي  "العوملة"واحلق أن   

تنـدرج يف  حني رصد فئات أربعة ،نفسه السيد ياسنيوهذا ما يقربه ،كذلك هيمنة أمريكية
 حقبـة تارخييـة،وباعتبارها جتليـات لظـواهر    باعتبارها ؛إطار حماوالت تعريـف العوملـة  

فيالحظ .للقيم األمريكية وباعتبارها ثورة اجتماعية وتكنولوجية انتصاراقتصادية،وباعتبارها 
فهي جتمع بـني  ،تكاد تكون املكونات األساسية لتعريف واحد جامع للعوملة":أن التعريفات

-يف الوقت الراهنعلى األقـل -وهي،وهي جتل لظواهر اقتصادية،جنباا كوا حقبة تارخيية
  .)1("وهي أخريا ثورة تكنولوجية واجتماعية،يم األمريكيةللق هيمنة
ويتخوف الباحثون حىت من اآلفاق ،وهكذا تظهر اآلراء متضاربة حول مفهوم العوملة)6(   

وهو األمر الذي زرع الريبة واخلوف من مآل الظاهرة ونتائجها على ،املستقبلية للظاهرة

أن مالمح املستقبل غري جلية كما يؤكد ذلك  ذلك،واتمعات النامية معا البلدان املتطورة

                                                           
  ).90(ص،الشرق األوسط وصراع العوملة:نقال عن حيىي أمحد الكعكي،"إشكالية الفقرو األمريكيةالعوملة ":شرفة فتحي (3)
  ).46(ص)م1996،املكتبة األمريكية:القاهرة(بعد احلداثة االكونية واألصولية وم:السيد ياسني (4)

 
 

  .)95(ص)م1999،مرييت للنشر واملعلومات:القاهرة(طريق الثالثالعوملة وال:السيد ياسني (1)
  ).11(،صم1999،)2(،ع)28(جملة عامل الفكر،م،"قع واآلفاقاالو؛ظاهرة العوملة:"احلبيب اجلنحاين (2)
   ).17(ص،العوملة واقتصاديات البنوك:عبد املطلب عبد احلميد (3)
 



  

إننا وسط خماض طويل وشاق سيؤدي ":قائال )الكسندركينغ(أحد مؤسسي نادي روما

   .)2("  ال نستطيع أن نتكهن اآلن يكلته احملتملةوملبشكل أوبآخر إىل ميالد جمتمع مع

فال بد أن نضع يف ،ملةوحىت نقترب من صياغة تعريف شامل للعو؛يرى بعض الباحثنيلذلك       
املعلومات حبيث تصبح  وتتعلق بانتشار:األوىل:)3(جوهرهااالعتبار ثالث عمليات تكشف عن 

زيادة معدالت :الثالثة.وتتعلق بتذويب وإزالة احلدود بني الدول:الثانية.متاحة لدى مجيع الناس
ن العوملة حتدث عـرب  التشابه بني اجلماعات واتمعات واملؤسسات مع األخذ بعني االعتبار أ

ومن خالل طـريقتني أساسـيتني   ،تكنولوجيا االتصاالت واملنافسة واحملاكاة ومتاثل املؤسسات
وانطالقا مـن  ،فإن اخلطاب التعريفي للعوملة؛ويف ضوء ذلك.والثورة التكنولوجية،التحديث:مها

ليـات التغـيري   كوا أداة حتليلية لوصـف عم  ينبع من جيب أن رخيياأتطور اجلهاز املفاهيمي ت
  .احلاصلة يف جماالت خمتلفة

أن املنادين بقبول العوملة واملنددين ا خيلطـون  ؛حممد سعيد الصباريينويرى الدكتور )7(    
 -حسب رأيـه -ذاته اليتعدى"العوملة"،فمصطلح)1(معا مصطلحات ثالثة تتعلق بظاهرة العوملة

بين البشر يستوطنون جرما مساويا يف الكون  عن الكونية أوالكوكبية أوالعاملية،ومعناه أناللة الد
الواسع امسه األرض،ميتلك خصائص تؤهله الحتضان احلياة ودعمها،وتنظم مكوناتـه قـوانني   

يعـرف بـالتوازن    ديناميكيـا حمكمة وغري قابلة للتغيري،وحتفظ له يف الوقت ذاتـه توازنـا   
والتطورات يف جمتمـع   إلجنازاتالذي يعين تأثري ا(Globalizing)وهناك مصطلح التعومل،الطبيعي

  .إىل اآلخرين هما خارج حدود

                                                           
 

   
  

  ).11(ص) م2000جوان،)50(ع،األردنية فصلية تصدر عن اجلامعة(الة الثقافية،"بنية حتتية للعوملة؛الثقافة البيئية:"حممد الصباريين (1)
  ).68(ص)م2003،)1(ط،املطبعة العربية:اجلزائر()حنو عاملية تعددية وعوملة إنسانية(العاملية والعوملة:قاسم حجاج؛ننقال ع  (2)

 



  

 السـابقني  أما املصطلح الثالث الذي خيلطه املتحدثون عـن العوملـة مـع املصـطلحني        
        التسـويق،  الذي يستخدمه خرباء(Glocalization))احمللية املعوملة(فهو مصطلح)العوملةوالتعومل(

واألمثلة على ذلـك  ،نتاج أوإجناز حملي على املستوى العامليإ ويعين شيوع استهالك واستعمال
ولعل من املمكـن أن  …،وأنواع األطعمة واملسلسالت التلفزيونية،كاملوسيقى واألزياء،كثرية

الكوكبيـة  دالالت أوظواهر الكونية أو)واحمللية املعوملة،التعومل،العوملة(تسمى املصطلحات الثالثة
فإا تتحدى اليـوم  ،لدالالت أوالظواهر حتديا لإلنسان يف املاضيوإن مل تشكل هذه ا؛العامليةأو

الفكر اإلنساين بعد أن دخل يف مرحلة الثورة الصناعية الثالثة اليت تعتمد علـى التكنولوجيـا   
  .واملعلومات واهلندسة الوراثية

العوملة  مل تفرق بعض التعريفات بني مصطلح العوملة والعاملية،يف حني ختتلف العاملية عن)8(   
تعريف ⊆ :وقبل التطرق ألوجه االتفاق واالختالف بني املصطلحني نشري إىل.يف أوجه متعددة

تعين  وهي)Univers(هو         صل التيينأمن )Universal(و)Universel (elle)(قت كلمةتشا:لغةالعاملية 
وتفيـد  (Globe),(World) (Milieu),(Espace),(Cosmos),(Monde ):،أيوامليـدان  العامل والكـون واـال  

  .)2("ونبذ االنغالق على احمللية واخلصوصية ةاالنفتاح على العامل واإلنساني:"معىن)العاملية(كلمة
حديثة جدا والوجود ألصل فعلي هلا يف -بصيغة النسبة-"العاملية"فكلمة يف اللغة العربيةأما     
حنـت   ،حيـث )العوملة(تخصصة كلمةحنتت يف املقاالت والدراسات امل أن إال بعد العربية اللغة
واملتخصصـة   وبالتايل فإن وجودها يف القواميس واملعاجم العامة"معومل"فهو"يعومل"،"عومل"فعل

وتقتصـر  .املنعدمة متامـا )العوملة(،فضال عن صيغة واملوسوعات العربية قليل جدا بصيغة العاملية
وال توردها بالصـيغة  ،)عاملية(لفظةتعريفية موجزة ل بعض املعاجم والقواميس العربية على ترمجة

مبا حـواه بطـن   ،اخللـق كلـه  ":مبعـىن  )العـامل (كلمة توجد"القاموس احمليط"ففي،املتداولة
كمـا  )مجع عوامل وعـاملون ،عامل(كلمة عرفت"الروس"يف املعجم العريب األساسيو.)1("الفلك

  .الفاحتة)احلمد هللا رب العاملني(كله اخللق ـ :)2(أيتي

                                                           
 
  

  (1)،ص )4(،جالقاموس المحيط:باديالفبروز أ
  (2) ). 81(صم،1989،الصادر عن المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم



  

       .)عامل اإلنسان(،)عامل النبات(،)عامل احليوان(ن أصناف اخللقكل صنف م ـ      
  ).العامل اإلسالمي(،)العامل الغريب(:كل جمموعة بلدان جتمعها رابطة واحدة ـ      

  .جمموعة األشياء اليت ميكن أن تدرس باحلواس:العامل احلسي ـ      
ف يالعاملية وهـي تعـار   أوفكرةتوجد عدة تعاريف ملفهوم :تعريف العاملية اصطالحا   ⊅  
فيعرفهـا  .وغريها،الفلسـفي ،الفكري،املعريف،تلف يف حمتواها حسـب املنظـور التخصصي  خت

تطرح فكـرة   األخالقية العاملية":بقوله )Richard Rorty(روريت ريتشارداألمريكي الفيلسوف 
بغـي أن  ة كافية لتفسري ملاذا؟ورمبـا كيـف ين  يالبشر كبديهكل اكتشاف مسات مشتركة بني 

إا تقترب إذا أساسا علميـا وميتافيزيقيـا   ).كومسو بوليتية(ينظموا أنفسهم كمجموعة عاملية
فتقول بوجود مسات مشتركة لكل اإلنسانية مما يدل على :أما العاملية الفلسفية.للسياسة العاملية

ملية شكل جمموعة بشرية مثالية ميكن أن يتحدد بالرجوع إىل عا نوتؤكد أ،وجود هدف مشترك
  .)3("الطبيعية البشرية

      كمفهـوم )(Luniversalisationالعامليـة :"بقولـه )Bertrand Badie(بريترون باديويعرفها    
  -أي العاملية-وهي)...La Mondialisation(يفرض نفسه يف عالقة وطيدة جدا مبفهوم العوملة

  "...تاريخ اخلاصوبعض القواعد على السمو فوق ال،قدرة بعض املبادئ أوبعض القيم تصف
    فإن العاملية ترتبط باأليـديولوجيا أوعلـى  ،إذا كانت العوملة مفهوما سوسيولوجيا":ويرى أنه

وتزعم أن بعـض  ،حكم على املوضوعات االجتماعية األقل بتاريخ األفكار اليت تفترض إصدار
السـائدة  وهي على هذا األساس ذات صلة بالنظرة ،منها تسلم بوجود مميزات عابرة للقوميات

      للتـاريخ  جمتمع حديث كنهايـة  بناء يصبحاالرتقائية؛ف نعن اتمع احلديث الذي يعترب يف ك
  .)1("مبدال التقاليد اخلاصة بوضع تكون فيه العاملية قائمة على العقل والعلم،وعوامة للتقدم

ـ :"بقوله عبد الرشيد عبد احلافظويعرفها     وم املشـتركة  تلك الدعوة إىل تبين القضايا واهلم
للبشر مجيعا،والسعي لتسخري إمكانيات العامل لصاحل اإلنسانية مجعاء؛باعتبار البشر مجيعا شركاء 
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  ).84(ص،العاملية والعوملة:قاسم حجاج ننقال ع(1)
مكتبة :القاهرة(وسبل مواجهتها،بياآلثار السلبية للعولمة على الوطن العر:عبد الرشيد عبد الحافظ 

 (2)). 12(ص)م2005،)1(مدبولي،ط



  

،        مجيعـا  فالعاملية ذا املفهوم دعوة أخالقيـة تسـعى جللـب اخلـري للنـاس     ،يف هذا العامل
  .)2("وجتنيبهم املخاطر والشرور

وتوجه ،نزعة إنسـانية  العاملية":أن حممد عمارةالدكتور يذهب:الفرق بني العوملة والعاملية ⊃  
والتعاون ،الفكريـة  األنسـاق واملقارنة بني ،والتالقح بني الثقافات،التفاعل بني احلضاراتحنو 

حبيث يصبح العامل منتدى احلضارات ؛والتساند والتكامل والتعارف بني األمم والشعوب والدول
ولكل منها هوية ثقافية تتميز ـا ومصـاحل   ،اين العامبينها مساحات كبرية من املشترك اإلنس

  .)3(" وطنية وحضارية واقتصادية وأمنية البد من مراعاا يف إطار توازن املصاحل
تشـري إىل   العامليـة :)4(فريى أنمع حممد عمارة يف رأيه  حممد عابد اجلابريويتفق الدكتور    

لي على ما احمل انفتاحأوبعبارة أخرى هي ،امليالطموح إىل االرتقاء باخلصوصية إىل املستوى الع
وبالتايل فإن نشدان العاملية هو طموح مشروع يعكس الرغبـة يف االنفتـاح   ،هو عاملي أوكوين

ودف احلوار والتعارف والتالقح بـني احلضـارات   ،والعطاء على اآلخر دف تبادل األخذ
فهـي إرادة  "العوملـة "أما،راء للهوية الذاتيةإثباعتبارها وهكذا ميكن النظر إىل العاملية ،والثقافات

للهيمنة وبالتايل فهي حماولة لقمع اخلصوصيات القومية إا حماولة الختـراق اآلخـر وسـلبه    
  .خصوصيته

تشري إىل الطموحات أوالتطلعات اليت تستهدف  امليةالع:"كذلك أن فريى جيمس روزناوأما    
علـى  –أبناء اجلنس البشري  افةوتكون متاحة لكفيها القيم مشتركة أتصبح الوصول إىل حالة 

وهم يسعون إىل العمل اجلمـاعي  -م وأدوارهم كمواطنني مستهلكني أومنتجنيايئاختالف ب
  .)1("تواجههممستهدفني حل املشاكل اليت 
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ح مما سبق أن مفهوم العاملية ينطوي على مضمون إجيايب يتمثل يف سعي الشعوب ذاـا  تضوي  
غريها على املستوى العاملي وصوال إىل أرضية مشتركة على مستوى البشـرية   حنو التفاعل مع

وحبيث يتاح لكافة احلضارات والثقافات أن تتفاعل وأن تتبادل التأثري والتأثر فيما بينـها  ،ككل
أي أا عملية -دون التأثر فقط وذلك على عكس العوملة اليت تستهدف التأثري،على حنو متكافئ
يف إطار السعي إىل فرض قيم ومعايري وأمنـاط ونظـم   -قط ذات طبيعة إمالئيةيف اجتاه واحد ف

طرف معني على بقية األطراف األخرى اليت يتسم موقفها عادة بالسلبية وعدم القـدرة علـى   
  : )2(يف ؛فتتمثلأوجه االتفاق بني العوملة والعامليةأما .التأثري

التعميم علـى  والدمج والتوسع  لرتوع حنوعلى ا-نظريا على األقل-كال املصطلحني يعربانـــ  
    .كوكيب من حيث البحث عن القيم املشتركة أواملسارات املشتركة،مستوى إنساين

ويستمدان ،نتاج منظومة فكرية غربية يعربان عنها؛ما املتداول اليومضموكال املصطلحني مبـــ  
دئ الثورتني األمريكية والفرنسية وحتديدا مبا من عاملية أفكار عصر التنوير اكثريا من طرحام

  .يف القرن التاسع عشر
،        ثقافيـة :أشـكاهلا  ة احلـدود بكـل  يتتجه بعض طرحات املصطلحني إىل التقليل من أمهـ 

  ،اآلخر-األنا:معادلة جبدلية-نفسه يف الوقت-واإلقرار..اجتماعية،سياسية،جغرافية،اقتصادية
  .فتصل يف بعضها إىل حد املفارقة والصراعي العامل-اخلصوصي،الكوكيب-احمللي

ومها يستعمالن غالبـا  ،يدلل املصطلحان على توجهات السيطرة املادية الغربية على العامل ـ 
كأدوات دعائية وأسلحة أيديولوجية معرفية تدخل ضمن إستراتيجيات شاملة يف إدارة التنافس 

   .والتبعية غري املتكافئة،القومية املتناقضةوالصراع يف عالقات دولية قائمة على املصاحل 
  :تظهر يفف:أوجه االختالف بني العوملة والعاملية  أما   
وحقوق اإلنسان  والعاملية ختص القيم،العوملة ختص السوق والتقنيات والسياسة واملعلوماتية ـ  

  .)1(والدميقراطيةوالثقافة  واحلريات
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أما العاملية فهـي  ،وبالتايل قمع وإقصاء للخصوصي؛إرادة للهيمنة-حسب اجلابري-العوملةـ  
العاملية تفتح علـى  بينما احتواء للعامل  والعوملة،الرتقاء باخلصوصية إىل مستوى العامليلطموح  
  . )2(كوينو ماهو عاملي

ستخدم يف األدبيات النظرية احلديثة لتفسري وحتليـل مظـاهر   ا العوملة مفهوم سوسيولوجيـ  
بينما العاملية قيمة مركزية ،ا كانت عليه من قبلملية وسياسية وإعالمية مغايرة واجتماع اقتصادية

   .خيتص باجلانب الكيفي للظاهرة،ثقايف بالدرجة األوىل،ومفهوم فلسفي أيديولوجي
وفلسفات احلضارات ،يف األدبيات السياسية واألديان دميتاريخ ق"العاملية"ملضمون مفهوم ـ   

خذت تعريفها احلديث إثر تصاعد تيار البورجوازية العقالنية الالدينية يف أ ،وقدوالوسيطة القدمية
 تداوله يف األدبيات السياسية املعاصرة للثقافـة  متو،روبا يف القرون اخلامس عشر إىل العشرينوأ

ــة ــرى،الغربي ــة.والثقافات األخ ــا العومل ــل  ؛أم ــور للتحلي ــوم ومنظ فظهرت كمفه
الثـاين مـن   النصف  خالل-عند كثري من الباحثني-اديالثقايف واالقتص،السياسي،االجتماعي
  .)3(القرن العشرينسبعينيات 

سيطرة الرأمسالية الغربية،وعلى :وهي تعين بذلكباألمركة مست بعض التعريفات العوملة )9(   
  :)1(ااالت اآلتيةرأسها الواليات املتحدة األمريكية على شؤون العامل يف 

يق الشركات العمالقة املتعدية اجلنسية،حيث تقـوم الواليـات   وذلك عن طر:يف االقتصاد   
املتحدة والبلدان الغربية ومبساعدة هذه الشركات العاملية،بالسيطرة على االقتصاد العاملي،هـذا  

  .فضال عن دور كل من صندوق النقد الدويل والبنك الدويل وكذلك منظمة التجارة العاملية
ر القيم الثقافية األمريكية من خالل هيمنة شركات اإلعالم حيث يتم تثبيت ونش:يف الثقافة   

الغربية وخصوصا األمريكية على التسويق العاملي القائم على إظهار النمـوذج األمريكي،بأنـه   
   .النموذج املتطور الذي جيب على بلدان العامل اتباعه مبختلف الوسائل املمكنة

                                                           
 
 

  ).11(،ص)م1998دمشق،:املركز العريب للدراسات االستراتيجية(مستقبل العوملة:رسالن خضور ومسري إبراهيم (1)
 ).4(م،ص1997،)222(الرأسمالية العالمية في مرحلة ما بعد اإلمبريالية،مجلة المستقبل العربي،ع:عبد اهللا إسماعيل صبري (2)



  

الدميقراطية الغربيـة،مبعىن أصـح،الدميقراطية   مبعىن نشر ما يسمى ب:يف السياسة واالجتماع   
األمريكية،وتبني مؤسساا ونشر وجهة نظرها حول حقوق اإلنسان مبا يعنيه هذا مـن نقـل   
السلطات السياسية من حكومات هذه الدول إىل يد املؤسسات املالية والتجاريـة والصـناعية   

  .وأصحاب األموال
  )10( من أطلق تسمية الكوكبة على ظاهرة العوملـة،على  ،أول إمساعيل صربي عبد اهللايعد

 وتعـين )Globe(املشتقة من كلمة)Globalization(هلذه الظاهرة هوأساس أنّ التعبري اإلجنليزي 
أنه يرى أنّ أسـاس   أي.)Universal()2(أوالكون)World(الكرة أي الكرة األرضية يقابلها العامل

،وبالتايل فإنّ هذه الظـاهرة تعـرب عـن    أوكوكب األرض)Global(التسمية هو الكوكبهذه 
فضال عما تقدم فإننا جند أن العوملة تعد أكثر دقّة من مصطلح الكوكبة .الكوكبية وليس العوملة

االنتشار الواسع هلذا املصطلح يف البلدان العربية وغريها من البلدان وكـذلك  -:لألسباب اآلتية
  .امات احملدودة ملصطلح الكوكبةاالستخد-. استعماالته الواسعة أكادمييا وعلميا

الـذي يعـين   )Global(إن االعتماد على ترمجة مصطلح العوملة،بداللة املصطلح اإلجنليزي -   
،اليعرب واليتفق مع روح هذه الظاهرة،اليت تتعلق بالبشر وحماولة إخضاعهم لنمط حياة كوكب

  .حمدد واحدة،فالكوكب لغة هي مجع أحجار ووضع بعضها على بعض يف شكل غري
ليسـت  فهي وبالتايل ،لعوملة تارخيا قدميال"يذهب كثري من الباحثني إىل أن:تاريخ العوملة:ثانيا   

األساسية يف فكرة  فالعناصر،)1("فيها مفهوم العوملة وذاع وانتشرنتاج العقود املاضية اليت ازدهر 
بادل السلع واخلـدمات أويف  سواء املتمثلة يف ت،ازدياد العالقات املتبادلة بني األمم:العوملة وهي

ة بقيم وعادات غريها مـن  أويف تأثر أم،أويف انتشار املعلومات واألفكار،انتقال رؤوس األموال
وعلى األخص منذ الكشـوف  ،عرفها العامل منذ قرون-حسب رأيهم-فكل هذه العناصر؛األمم

العالقـات  أي منذ مخس قرون ومنذ ذلـك احلـني و  ؛اجلغرافية يف أواخر القرن اخلامس عشر
باستثناء فترات قصرية للغاية مالـت خالهلـا   ،األمم تزداد قوةواالقتصادية والثقافية بني الدول 
وتراجعت معدالت التجارة ومعدالت انتقال رؤوس األموال كما ،الدول إىل االنكفاء على ذاا

                                                           
 

  (1) ).29(ص،العرب والعولمة:آتابفي ،"في مفهوم العولمة:"السيد ياسين



  

 ملركها العاوباستثناء جمتمعات حمدودة العدد ت،ات يف القرن العشرينيحدث خالل أزمة الثالثين
  : ويف هذا االجتاه جند.)2(آلخرأوهي فضلت أن تعزل نفسها عن العامل لسبب أو ،يف عزلة

 أثنـاء تطورهـا  مس مراحل ؛الذي يرى أن العوملة مرت خبرونالد روبرستونوجهة نظر )أ(          
ـ  وهي املمتدة من بداية القرن اخلامس عشـر املـيالدي  :املرحلة اجلينية؛األوىل:)3(هي ىت وح

وحطمت بعض القيود اليت ،منت خالهلا اتمعات القومية؛امنتصف القرن الثامن عشر بأوروب
  .وتعمقت األفكار اخلاصة بالفرد واإلنسانية ،كانت سائدة يف القرون الوسطى

 )1870(من منتصف القرن الثامن عشر حىت عام اواستمرت بأوروب:مرحلة النشوء؛الثانية    
ونشـأ مفهـوم   ،املتجانسة املوحدة خالهلا حتوال حادا يف فكرة الدولة روباوشهدت أ،وما بعده

وبدأت مشكلة قبول اتمعات ،وزادت االتفاقيات الدولية إىل حد كبري،أكثر حتديدا لإلنسانية
  .واالهتمام مبوضوع القومية العاملية)اتمع الدويل(يف ةغري األوروبي

القـرن   وحىت العشـرينيات مـن  )م1870(عام واليت استمرت من:مرحلة االنطالق؛الثالثة  
خط التطور :مثل،ا ظهرت مفاهيم كونية واضحة تركز على اتمع العاملي الواحدهوفي،العشرين
وحماولة ،وبدأت عملية الصياغة الدولية اخلاصة باإلنسـانية ،"املقبول"واتمع القومي،الصحيح
وظهرت املفـاهيم  ،ة لالتصـال وحدث تطور هائل يف عدد وسرعة األشكال الكوني،تطبيقها

  .وجوائز نوبل،األلعاب األوملبية:ومتت املنافسات الكونية مثل،املتعلقة باهلويات القومية والفردية
ات حـىت  يواستمرت هذه املرحلة مـن العشـرين  :مرحلة الصراع من أجل اهليمنة؛الرابعة   

فكريـة حـول   شهدت بدأ  اخلالفـات واحلـروب ال  من القرن املاضي، اتيمنتصف الستين
ونشـأت صـراعات   ،املصطلحات الناشئة اخلاصة بعملية العوملة اليت بدأت يف مرحلة االنطالق

والتهديد بالفنـاء  ،كونية من أجل اهليمنة العاملية والكونية مبا فيها املنافسة إىل الوصول إىل القمر
تمع املدين إىل جانب االهتمام حبقوق اإلنسان وحرياته من قبل مؤسسات ا،اجلماعي النووي

  . على الصعيد العاملي

                                                           
وحممد علي )33(صاإلعالمية، العوملة:احلديثي ومؤيد عبد اجلبار،)3(ص)م1998،)2(ط،دار املعارف:القاهرة())636(سلسلة إقرأ(العوملة:جالل أمني (2)

 ).21(ص،العرب والعوملة:حوات
 (3)).135-132(العولمة؛النظرية االجتماعية والثقافة الكونية،ص:رونالد روبرتسون

 



  

وأدت إىل اجتاهـات  من القرن العشرين، اتيوبدأت منذ الستين:مرحلة عدم اليقني؛اخلامسة   
وتصـاعد الـوعي   ، خالهلا إدماج العامل الثالث يف اتمـع العاملي منه،مت اتيوأزمات التسعين

واملواطنـة  ،باتمع املـدين العاملي وزاد االهتمام ،وشهدت املرحلة اية احلرب الباردة،الكوين
  . م نظام اإلعالم الكويني تدعمتو،العاملية

تأرخيا لظـاهرة   روبرتسونا ذهب إليه أبعد مم الذي ذهب:جوران توربون وجهة نظر)ب(   
   :)1(األخرية هيقبل املوجة "العوملة"من مخس موجاتفأشار إىل وجود  العوملة

حيـث سـادت   ؛وقامت املدنيات العـابرة للقارات ،األديانانتشرت خالهلا :املوجة األوىل   
 ،روبا عرب تبين اإلمرباطورية الرومانية هلا دينا رمسيا كما انتشرت يف إفريقيا أيضـا واملسيحية أ

وانتقلت البوذية من اهلنـد  ،وانتشرت اهلندوسية يف جنويب شرقي آسيا من الصني إىل إندونيسيا
ع بداية القرن الثامن امليالدي ساد اإلسالم يف إسبانيا والعامل وم،إىل الصني وإىل كوريا واليابان

ه خالل هذه الفترة كانت األديـان قـد اسـتقرت    ي أن،أوحىت آسيا الوسطى والسند العريب
تشمل العامل كله لكنها واسعة االنتشار عرب  مل وإن،باعتبارها ثقافات عرب قبلية وعرب إمرباطورية

  .واحمليطات  القارات
مع االكتشافات البحرية الـيت   ةوكانت خالل الغزوات االستعمارية األوروبي:وجة الثانيةامل   

وكانت التجارة ،لت تتصاعد على مدى مائة عامظو،بدأت أواخر القرن اخلامس عشر امليالدي
ب واستخراج املعادن الثمينة،)التوابل(مة حينذاكيف السلع العاملية القيهـي  ؛وعبودية املزارع،و

قارات العـامل   وكانت هذه الفترة بالنسبة الثنتني من،ان األساسية للنظام العاملي حينذاكاألرك
كما .وفتح إفريقيا أمام جتارة العبيد عرب األطلنطي،تنييإبادة سكان األمريك:كارثة بكل املقاييس

دة على اجلدي ةاألوروبي اإلمرباطورية تني وسيطرةيكان ذلك زمن قيام العوامل اجلديدة يف األمريك
  .أرجاء العامل

فكانت تلـك السلسـلة   ،صةلداخلية خا ةونتجت عن صراعات قوى أوروبي:املوجة الثالثة   
وغـريت  ،األوىل من احلروب العاملية اليت وضعت بريطانيا وفرنسا يف مواجهة بعضـهما بعض 

                                                           
-مـاي )106(ع،)20(س(لعامليـة  ا الثقافـة ،جملـة  "وتوجيه احلكم املعيـاري ،واملؤثرات اإلقليمية،األبعاد واملوجات التارخيية؛العوملات:"جوران توربون (1)
     ).18-13(ص)م2001جوان

 



  

عـرف  تما وهذه احلروب اليت عادة ،روبا وحدها بل يف العامل أمجعواليف أ؛منظومة التحالفات
ــم ــروب اإل"باس ــباح ــاوي "أو" نس ــرش النمس ــال الع ــروب انتق ــدة "ح املمت

  ).م1815(إىل)م1700(من
وهـي  ،)م1918(واليت امتدت من منتصف القرن التاسع عشر وحىت العـام  املوجة الرابعة   

وكانت هذه املوجة مدفوعة بالتجارة الكـبرية واهلجـرات   ،مرحلة ذروة االستعمار األورويب
وقد .وأسهمت يف استمرارها وسائل االتصاالت والنقل اجلديدة واألكثر سرعة،الكبرية الطوعية

وتوجهت اهلجرات الضخمة ،وأخضعت إفريقيا،روبا قبضتها على معظم أرجاء آسياوأحكمت أ
خاصة أسـواق  ،وقامت أسواق البضائع العاملية،روبا إىل األمريكيتني وأستراليا ونيوزلنداومن أ

وسادت قاعدة الذهب يف كل التعامالت العابرة للقوميات مبا ،امليوظهر رأس املال الع،احلبوب
ية األوىل وما أعقبها مباشرة الـذروة األخـرية هلـذه    ملوشكلت احلرب العا،يف ذلك التمويل

ومنظمـة  ،حيث نتج عن هذه احلروب تشكل أول منظمة عاملية للدول هي عصبة األمم؛املوجة
  :مث جاءت،وإن افتقدت العاملية،ولية الطموحةوجمموعة من املعايري الد،العمل الدولية

وامتدت منذ احلرب العاملية الثانية وما أعقبها مباشرة مـن ظهـور األمـم    :املوجة اخلامسة   
وخالل هذه املوجة ،وصدور إعالن األمم املتحدة حلقوق اإلنسان،املتحدة وتنظيماا املتخصصة

سام التجارة اخلارجية ينتعش مـن  قتوبدأ ا،اخنفضت تكاليف النقل واملواصالت اخنفاضا كبريا
هـا  ءضع الواليات املتحـدة األمريكيـة وحلفا  ؛يولكن اهلدف األساسي كان سياسيا،جديد
صراع ؛العامل كله يشمل عمالئه يف مواجهة وصراعئه ووحلفاالسوفييت ها أمام االحتاد ءوعمال

سلة احلـروب العامليـة   ولكنه ذو طابع أيديولوجي أكثر وضوحا مما سبقه من سل،أقل عداوة
وبلغت عوملة احلروب الباردة ذروـا  ،وفرنسا قبل ذلك بقرنني من الزمان االطويلة بني بريطاني
  . ات من القرن العشرينيلثمانيناات ويفيما بني السبعين

اسـتبدلت فيهـا اآلليـات    ،اتيانطلقت من النصف الثاين من الثمانين:أما املوجة السادسة   
وشهدت توسعا ضخما يف جتارة العملـة  ،لباردة بآليات أساسها مايل ثقايفالسياسية للحرب ا

 الناحيـة  ومـن .)ياتسـبعين ال(الـدويل للعملـة يف  "بريتون وودز"األجنبية بعد ايار نظام
أسـواق متويـل    توفتح،ألغيت سـيطرة الدولـة علـى األسـواق الرأمساليـة     املؤسسية؛



  

يـة  مـن جديـد اهلجـرات القار   وعادت ،وخصصت املشروعات واخلدمات العامة،جديدة
من تدفق  وجعلت القنوات الفضائية)عكس املوجة الرابعة(من اجلنوب قاصدة الشمال؛الضخمة

التطـور  اليت تشـهد  ؛أمرا ممكنا ومؤثرا وجاءت شبكة اإلنترنـت  عبرياملعلومات وأشكال الت
قين حاسـم  اختراع ت؛كاتييف االستخدام على املستوى الدويل منذ منتصف التسعين والتسارع
               . التقارب الثقايف آخر حقق

       
  
  
  
    
  
    لعوملة تارخيا ميتد علـى ثـالث  لإىل أن الذي ذهب :حمسن أمحد اخلضرييوجهة نظر )ج(  

      وتبـدأ بفتوحـات  ،ويطلق عليها البعض املرحلـة اجلينية :مرحلة التكوين)1(:)1(مراحل هي
الفينيقـيني          أويف رحالم إىل بالد،الصومال"بونت"إىل بالدسواء يف رحالم ؛الفراعنة القدماء

والرغبة ،ليختلط بكل من مفهوم الغزو العسـكري "العوملة"وقد تطور مصطلح…"الشام حاليا"
بأهداف سياسية واقتصـادية  ،ة األطرافيامتراجلاحمة لقائد تارخيي من أجل تكوين إمرباطورية م

،        اإلغريقيـة  اإلمرباطوريـة ،ااوامتداد دولـة الفرعونيـة  ال:ومتثل ذلـك يف ،ودينية ومذهبية
        اإلمرباطورية،الفتوحات اإلسـالمية يف عصـور النهضـة اإلسـالمية    ،الرومانية اإلمرباطورية

الرايخ ،ربـا ووالسيطرة على العامل واليت قامت ـا دول أ  عمليات االستعمار،التتارية املغولية
اإلمرباطورية الروسية واحتاد اجلمهوريات  ملاين وحماوالت السيطرة وتكوين إمرباطورية أوربيةاأل

  ..اإلمرباطورية األمريكية وأنواع جديدة من السيطرة،واالشتراكية
اليت أعادت صياغة العديد من ،ويف هذه املرحلة أيضا برزت العوملة يف ثوب القضايا اإلنسانية   

األلعـاب  :وحماولة تنميطها على مستوى العامل ممثلة يف،ن جماالت أولية للعوملةاملفاهيم املبكرة ع
                                                           

  (1) ).72- 61(ص)م2001،)1(مجموعة النيل العربية،ط:القاهرة(العولمة اإلجتياحية:أحمد الخضيريمحسن 



  

التـاريخ املـيالدي للتقـومي    ،وتوقيـت جرينيتش  الزمن العاملي،جوائز نوبل للسالم،األوملبية
البنك الـدويل لإلنشـاء   ،مث إنشـاء هيئـة األمـم املتحـدة    ،إنشاء عصبة األمم،ياجلريجيور
ويف هذه املرحلة كذلك تشابكت وتداخلت عديد من العوامـل  .ويلصندوق النقد الد،والتعمري

  :وهي؛مصطلح العوملةن واليت تفاعلت لتأسيس مضمو
  .عنوة ما لديهموسلبهم ،واالجتياح العسكري من أجل السيطرة على اآلخرين الغزو-  
مرتكزات  وبني الدول بعضها البعض لتبين،وبني الشعوب،التبادل القائم بني األفرادوالتجارة -  

والسيطرة والتحكم والتوجيـه  ،مث التوسع واالنتشار،والتمركز فيها،الدخول إىل السوق العاملية
  .نشاط احلوار والفكر وما يتيحه من وسائل لإلقناع-.لقوى السوق

والقائم ،الذي تسعى العوملة إىل إجياده وحتقيقه،بروز الرؤية والتصور املشترك حنو عامل الغد-   
وتـذويب اهلويـة   ،وتعـديل نظـام الدولة  ،وحترير الفرد مـن قيوده ،بائع البشرعلى تغيري ط

  .والعمل على تالشيها لالخنراط يف تيار العوملة،تدرجييا
مـن   ةالذي استطاع أن ميكن اجلماهري يف األطراف املترامي-حسب وصفه-اإلعالم اجلائر-   

يؤثر يف التوجهات العامة لتقبل  وأن.الكرة األرضية من معايشة احلدث حال وقوعه فعليا وحلظيا
ليسلب بـذلك إرادة وحريـة   ،ومعاجلة األحداث وفقا لبعد الزمان الفاصل،ءااآلرواألفكار ة 

  .    الشعوب على التفكري املنظم والواعي
-:احلدث يف ،ويتبلور هذاالواقع حدث أكثر منها مرحلة وهي يف:مرحلة ميالد املصطلح)2(  

  ).W.T.O(وبدأ عمل منظمة التجارة الدولية،"اجلات"انتهاء عمل منظمة
- .يف إزالة كافة القيود واحلواجز الفاصلة بني الدول)منظمة التجارة الدولية(وممارسة أنشطتها-

ويف الوقت ذاته الضغط بشدة علـى  ،وتعظيم حرية خروج ودخول رؤوس األموال عرب الدول
رجع اإلرهاصـات األوىل ملـيالد   وت.ووفقا إلرادا،احلكومات من أجل التنازل عن سيادا

   :املصطلح إىل
وامتداد ،القطبية األحادية اليت مثلتها السيطرة األمريكية على العامل واجتياح إعالمها بروز-  

  .واتمعات والدول الشعوببني مظاهر ثقافتها 



  

واليت زادت من عمليـات  ؛وبشكل فوري،وإتاحة ووفرة البيانات،عملية انتشار املعلومات-  
لتنـتج  .وتالشي احلدود السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية،تذويب الفوارق والفواصل

ويف الوقت ،والبيانات عاملا هو عبارة عن سوق كبرية تربط بينها شبكة من موصالت املعلومات
لع لسلأمناط اإلنتاج :ـواحملاكاة والتنميط بني الدول سواء ما اتصل ب ذاته زادت عملية التماثل

أوأمنـاط التسـعري   واإلعالم، أوأمناط التسويق والتوزيع والترويج واإلعالن،واخلدمات واألفكار
تصبح واقعا مؤكـدا  ،لومن مث تزايد اإلحساس بالعوملة،االئتمان وأنظمة البيع اآلجلة واحلاضرةو

  .وملموسا
االقتصاد  بالتداخل والتشابك الواضح ألمور مرحلة تتسم وهي:والتمدد مرحلة النمو)3(   

نعدام احلـدود السياسـية بـني    الو،تفاعلهاولتداخل املصاحل .والثقافة واالجتماع السياسة
ليست ظاهرة حديثة أفرزا أحاديـة القطـب وهيمنـة     -هحسب رأي–فالعوملة . الدول

هلا أسباهبا املوضـوعية وهلـا   ،بل إا ظاهرة ذات جذور تارخيية،الواليات املتحدة األمريكية
  . ليت دفعت إليها عرب مراحل صياغة املفهوم ورسم االجتاهعواملها ا

  :بـما طرح سابقا تأرخيا لظاهرة العوملة  على ويعترض:وتقييم نقد    
عبارة عن أداة حتليلية لتغريات عامليـة جديـدة كـبرية    "مضمونا"و"مصطلحا"العوملة)1(  

ـ    اومتسارعة،مل تعرف هل قها احلضـاري أم  التطورات البشرية نظـريا سابقا،سـواء يف ش
مـع  -وإن اتفقنا سلفا-العسكري،فليست هي بالظاهرة التارخيية اليت توغل يف تاريخ سابق

مقدمـة   أوإرهاصـات كون بوادر يالباحثني أن كل ما سبق الظاهرة من تطورات ميكن أن 
للعوملة،اليت اكتملت معاملها من اية القرن العشرين،ليبدأ زمن العوملة،كما سبق زمن القوة 
العسكرية واحلروب،والثورات التكنولوجية والصناعية،واحلداثة ومابعد احلداثة وغريها من 

  .املصطلحات املعربة عن أزمنتها السابقة
صحيح أن العديد من املظـاهر الراهنـة للعوملـة ليسـت وليـدة الثمانينيـات       )2(   

التحوالت الكربى ال والتسعينيات،بل هلا جذورها وامتداداا اليت ترجع إىل فترات سابقة؛ف
ولكـن بعـض   .حتدث يف الغالب فجأة وبالمقدمات،حىت وإن بدت كـذلك يف الظـاهر  



  

املستجدات اليت حدثت خالل العقدين األخريين من القرن العشرين أضفت على ظـاهرة  
الثـورة التكنولوجيـة   :ومـن هـذه املسـتجدات   .العوملة مزيدا من الزخم وقوة الـدفع 

االتصال واملواصالت واملعلومات واإلعالم،والتحـوالت الـيت   اهلائلة؛وخباصة يف جماالت 
وبقية بلدان أوربا الشرقية،واليت انتهت بتفكك االحتـاد  )سابقا(حدثت يف االحتاد السوفيييت

السوفيييت وانتهاء دوره كقوة عظمى،مما مسح للواليات املتحدة األمريكية أنّ تتبوأ مركـز  
د احلرب الباردة،فضال عن تزايد عدد الكيانات الفاعلة القوة العظمى الوحيدة يف عامل ما بع

يف النظام العاملي من غري الدول كالشركات متعددة اجلنسيات واملنظمات الدوليـة غـري   
  .احلكومية

إذا كانت العوملة تعرب عن وجه من وجوه تطور العامل،فإا ال تزال يف بداياا؛حيث أن )3(  
رتبطة مبرحلة العوملة ال تزال تتفاعـل،وأنّ الكـثري مـن    العديد من الظواهر والتطورات امل

وهو ما يتطلب ضرورة ،)1(نتائجها وتأثرياا اإلجيابية والسلبية مل تتبلور بصورة واضحة بعد
إثارة األسئلة الصحيحة،وإخضاع الظواهر املرتبطة هبا للدراسة املتعمقة والتحليل العلمي،مع 

  .ات واألحكام املطلقةالتحوط من الوقوع يف شرك التعميم
  )4(  ها متداخلة إىل حـدإن ظواهر العوملة يف الوقت الراهن ليست ملتبسة فحسب،ولكن

وهو مايؤكّد ضرورة دراستها من خالل نظرة متكاملة .كبري،مما جيعل الفصل بينها أمرا صعبا
  . جتمع بني أفرع عدة للمعرفة العلمية

  : ألسباب كثرية أمههامن مسات هذا العصر  وبرزت كسمة أساسية"العوملة"نشأت)5(  

                                                           
  ).م1997يت،عدد أوت،جملة ثقافية تصدر شهريا عن وزارة اإلعالم بدولة الكو(،جملة العريب"العوملة وحماولة دمج العامل:"عبد اخلالق عبد اهللا (1)

  



  

ثورة التكنولوجيا واالتصال اليت جعلـت تـدفق املعلومـات متـوفرا لكـل      -   
  .ورسخت بدورها مفاهيم التواصل واحلوار،البشر

اتساع االستثمارات خارج إطار الدولة القومية فضال عـن االنتشـار الواسـع    -   
رة اقتصادية اقتحمت احلدود وعوملـت  للشركات متعددة اجلنسيات اليت شكلت قد

  .بدورها عملييت اإلنتاج والتوزيع
أدى وقـد  ،)الرأمسايل -ليربايلال(أمام النمط)الشيوعي–االشتراكي (تقهقر النمط-   
كقوة إىل تداعي املنظومة االشتراكية بأسرها اليت حتولت دوهلا  السوفييتاالحتاد  رايا

 .يربايلإىل اقتصاد السوق وتلمس النمط الل
 االقتصـادية والسياسـية واالجتماعيـة   (فريعاـا قد اتفقت كل التعريفـات بكـل ت  )6(  

إن  اجلديدة أن جتعل منها أداة توصيفية حتليلية للمتغريات الدولية،احملددة ملصطلح العوملة)والثقافية
بعـد  هذه التعريفـات ال  ومل تعط،على املستوى االقتصادي أواالجتماعي أوالثقايف أوالسياسي

حماولة جلعلها يف سياق تارخيي ألحداث ومتغريات جديـدة  يف التارخيي للعوملة إال القليل منها 
    .ومتسارعة سبقتها مراحل تارخيية أخرى ممهدة هلا ومدللة عليها

  
  
  

        
    

البحوث والدراسات إىل أن للعوملة عديد من  من كثري تشري:وجتليات العوملة مظاهر:ثالثا      
،        االقتصـادي  وتبينت معامله األساسـية كـاملظهر  ،بعضها اكتملت مالحمه؛اهر والتجلياتاملظ

وأهم ،تتبني معامله ومل تتحدد مالحمه الرئيسية بعـد  اوبعضها اآلخر مازال يف طور التشكل وملّ
  :هذه املظاهر والتجليات هي

  :يف ة يف اال االقتصاديالعومل روتتجلى مظاه:التجليات االقتصادية للعوملة)أ(   



  

أوالسـيطرة  تراجع قدرة احلكومات الوطنية علـى توجيـه األنشـطة االقتصـادية     )1(  
،        التقليديـة  الذي مل يعد خيضع اليوم للرقابة العاملي القتصادلبظهور تقسيم عمل جديد  :عليها

   واخلـدمات ورأس وخاصة فيما خيص انتقال السـلع  ،ومل يعد يؤمن بتدخل الدول يف نشاطاته
الدولة  فقد بلغ النشاط االقتصادي العاملي مرحلة االستقالل التام عن،املال على الصعيد العاملي

وتديره مؤسسات وشركات ،وأصبح يشكل نظاما واحدا حتكمه أسس عاملية مشتركة،القومية
     :)1(اآليت ويظهر ذلك يف.االقتصادات احمللية كل عاملية ذات تأثري على

واخلصخصـة  ،اندفاع الدول حنو نظام االقتصاد احلر،وتداخل االقتصاد العاملي الجتاه حنواـ   
وحتـول املعرفـة واملعلومـة إىل سـلعة     ،واالندماج يف النظام الرأمسايل كوسيلة لتحقيق النمو

الدول املتقدمة من التركيز على الصناعة  اقتصادياتوحتول ،إستراتيجية وإىل مصدر جديد للربح
  . ركيز على اخلدماتإىل الت
تزايد سطوة املؤسسات واملنظمات االقتصادية العاملية يف جمال فرض النظم االقتصـادية  ـ    

فقـد  ،ومنظمة التجارة العاملية،وصندوق النقد الدويل،كالبنك الدويل لإلنشاء والتعمري،الدولية
مما يدلّل على ذلك مـا   ولعلّ.أصبح هذا الثالوث مبثابة آلية التحكم والتوجيه لالقتصاد العاملي

".      إننا نكتب دستور اقتصاد عاملي واحـد :"أعلنه مدير منظمة التجارة العاملية حني صرح قائال
يكفل كل عضو توافق قوانينه ولوائحه وإجراءاته اإلداريـة مـع   "وينص ميثاق املنظمة على أن

يها مؤسسة دولية سـلطة جتـاوز   وتعد هذه هي املرة األوىل اليت متنح ف".التزاماته جتاه املنظمة
املصاحل القومية ألعضائها والتضحية ا،كما متلك املنظمة سلطة توقيع العقوبات بصورة آليـة  

هذه العقوبـات  على أي طرف تدينه جلان اخلرباء مامل تصوت الدول األعضاء باإلمجاع ضد 
رة رمسية مـن خـالل   وإىل جانب هذا النشاط العاملي لتحديد املعايري بصو.)1(يوما)90(خالل

مقررات هذه املؤسسات الدولية فوق القومية،فإن مثة منوا ملحوظا كذلك ملا يعرف باألمنـاط  

                                                           
العرب والعوملة :"،ومصطفى العبد اهللا الكفري)150(ص)م1997مركز الدراسات االستراتيجية والبحوث والتوثيق،:بريوت(العوملة اجلديدة :سيار اجلميل (1)

  ) .71(ص)اجلزائر والعوملة(فعاليات امللتقى الدويل:يف) املنعكسات االقتصادية(
 

  ).67(ص)دراسة يف املفهوم والظاهرة واألبعاد(العوملة:ممدوح حممود منصور (1)
 (2) ).67(ص،عالم الفكر،"وآيفية التعامل معها،جذورها وفروعها؛العولمة:" عبد الخالق عبد اهللا

 



  

املالحظة إىل أن معايري احملاسبة واملعايري القانونيـة يف  إذ تشري )بصدد حتديد املعايري(غري الرمسية
التزام الشركات الطوعي مبثل اال التجاري باتت تقنن وفق املمارسات األجنلوـ أمريكية،وأنّ 

هذه املعايري،أوالتزامها مبمارسات التحكم التجاري املستقل غالبا ما يعد شرطا حلصوهلا علـى  
  .العقود أومتطلبا حلصوهلا على القروض املالية

 Globalized(أنّ عوملة االقتصاد أوما يعرف باالقتصاد املعـومل )Thompson(ويرى طومسون  

Economy(أن  إىل حدوث تغري هيكلي يف طبيعة بنية الرأمسالية العاملية،إذ يشري إىل مفهوم يشري
الكيان الرئيسي هو االقتصاد الكوين،وهو اقتصاد يعمل من أعلى إىل أسفل بشكل مستقل عن 
االقتصادات القومية،أي أن العالقات والتفاعالت االقتصادية مل تعد نابعة من أساس قومي،وإمنا 

وين هو الذي حيـدث تأثرياتـه يف األطـراف الـيت يشـملها يف إطـار       أصبح االقتصاد الك
دينامياته،وبالتايل فإن االقتصاد الكوين هو الذي حيدد أويفرض املمكن وغـري املمكـن علـى    

وهكذا ميكننا .املستوى القومي،سواء من جانب املؤسسات احلكومية أوالكيانات غري احلكومية
ترابط هبوطا من أعلى إىل أسفل،ولعل يف ذلك ما يشـري  القول أن االقتصاد الكوين قد أصبح ي

إىل مثّة خنبة اقتصادية عاملية قد أصبحت يمن أوتوجه التفاعالت االقتصادية العاملية،وأا باتت 
األكثر قدرة على التأثري يف غريها من بقية أعضاء النسق على حنو يفوق بكثري قـدرة هـؤالء   

هذه النخبة املسيطرة،وهو ما يشري إىل أن مثّة عدم تكافؤ واضح األعضاء جمتمعني على التأثري يف 
بني قوى األطراف الفاعلة يف إطار النسق االقتصادي العاملي الذي بات يغلب عليـه الطـابع   

           .)2(النظامي التسلطي
وتعاظم ،وتزايد أرباحها واتسـاع أسـواقها  :تنامي دور الشركات متعددة اجلنسيات)2(   

قوة دول اجلنوب اليت باتـت  -يف مواجهتها-لتتضاءل،ويف االستثمار دوليةالتجارة ال نفوذها يف
مظـاهر  ذلـك يف عـدة    وقد برز،متثل با أوفريسة هلذه اإلمرباطوريات االقتصادية العمالقة

استخراج اخلامات واملوارد الطبيعية الزراعية واملعدنية ومصادر الطاقة من الدول النامية ـ:)1(هي
  . وهو مايعد استرتافا هلذه املوارد،متدنية بأسعار

                                                           
 

  (1)) 72،73(ص)دراسة في المفهوم والظاهرة واألبعاد(العولمة:ممدوح محمود منصور



  

متدنية يف ظل غياب تنظيمات عمالية قويـة يف الـدول    وبأجور العمالة احمللية استغاللـ      
ستة ل )دوالرا70(يعادلما للعامل يف بعض الشركات  األجر الشهريحيث يبلغ متوسط ،النامية
بالتأمني االجتماعي أوبالرعايـة   الشركات كما ال تلتزم،ساعات يوميا أسبوعيا ومثاين عمل أيام

.                                                                        اخلدمةالصحية أوبتعويضات اية 
دول املاحنة مما أدى إىل زيادة ؤسسات الدولية والاملقروض  االستحواذ على نسبة كبرية منـ   

 علـى  زادت فوائد ديون العامل النامي كما"الداخل"عن التدفق النقدي"اخلارج"التدفق النقدي
              . األموال املقترضة أصال

الـدول   والتطوير يفوعلى جهود البحث ،عتماد هذه الشركات على اخلربة التكنولوجيةاـ   
  ة اال أمام دول اجلنوب لبناء قاعدة علمية أوتكنولوجية خاصة وعدم إتاح،الصناعية املتقدمة

والتحايل على السلطات الضريبية يف دول اجلنوب عن طريق عدم إظهار يب،التهرب الضريـ   
الت بـني فـروع هـذه    يوذلك من خالل سلسلة من التحو،األرقام احلقيقية لألرباح احملققة

أخرى بأسعار مبالغ  ةمن فرع آخر للشركة يف دولحيث يقوم أحد الفروع بالشراء ،الشركات
  .فيها
مما قد يعرض العمالة والبيئة ،عدم االلتزام مبعايري األمان يف املصانع املقامة يف دول اجلنوب ـ   

يف "يونيـون كاربايـد  "مثل مـا حـدث يف مصـنع شـركة    ،يف هذه الدول ملخاطر كبرية
  .م1984باهلند عام "بوبال"مدينة
واسـتغالل مظـاهر الفسـاد    ،الشركات إىل أساليب غري مشروعة كالرشوةجلوء هذه ـ    

باقتصـاديات دول   ولو على حساب األضرار،السياسي املنتشر يف دول اجلنوب حتقيقا ملصاحلها
  . اجلنوب ومبصاحلها الوطنية

وفكرة الشركات متعددة اجلنسيات غربية أصال،نشأت بعد احلرب العاملية الثانية وتطـورت    
تراجع نزعة السوق القومية،واحنسـار التوسـع األفقـي لالسـتعمار،والنمو اهلائـل       نتيجة

للرأمسالية،فأدى األمر إىل نشوء كيانات تعمل على أطر عاملية األبعاد،لتسمح هلذه الشـركات  



  

اجلمركية،وتسـمح  الوصول إىل أسواق جديدة كانت صعبة املنال بسبب املسافة أواحلـواجز  
    .)1(عدد من البلدان باختيار العمالت لنشاطها اإلنتاجي والتقين لوجود هذه الشركات يف

وميكن اعتبار السبب األساسي الذي أدى إىل تبلور هذه الظاهرة هـو تطـور تكنولوجيـا       
االتصاالت واملعلومات اليت وفّرت األسس الالزمة للعمل العمودي،ورد الفعل الواقي من قبـل  

انات اليابانية الكبرية بالسيطرة على أنشطة كثرية مـن هـذه   الشركات الغربية على حترك الكي
الشركات وأرباحها اخليالية يف األسواق العاملية،وعملت هذه املنافسة الشديدة على تسريع بروز 
الظاهرة وتعلم الغربيني من الكيانات الغربية يف أمور كـثرية يف جوانـب السـوق العامليـة     

هلذا شهد العصر احلديث توسع هذه الكيانات .ت وآلية عملهاالواحدة،واإلدارة وتركيبة الكيانا
الضخمة وإدارا لالقتصاد العاملي عابرة احلدود القومية والسيادة الوطنية،ومؤثرة يف السياسـة  

الشركات متعددة اجلنسيات بدأت انتشارا أنّ  إمساعيل صربي عبد اهللاويرى الدكتور .الدولية
  :)2(تأثري عاملني بالغي األمهيةبعيدا عن أسواقها الوطنية حتت 

التخلّي عن احلرب كوسيلة حلسم التناقضات يف املصاحل بني شـركات تنتمـي لـدول    ـ   
  .خمتلفة،وكان ذلك حتما بعد تصنيع أسلحة الدمار الشامل

حركة التحرر اليت أت أوضاع اإلمرباطوريات االستعمارية اليت كانت سائدة حىت اية ـ   
  .الثانية  احلرب العاملية

وتعد الشركات متعددة اجلنسيات جوهر وقلب العوملة،وذلك حبكم دورهـا األساسـي يف      
ما الذي ينتج؟وكيفية إنتاجه؟ولصـاحل مـن   :صناعة القرارات اخلاصة باإلنتاج؛فهي اليت حتدد

  .ينتج؟كذلك فإن هلا تأثريا فعاال على املستويات الوطنية والعاملية ويف مجيع النواحي
)        %70(من منتوجات العامل،وتسيطر على)% 30(قوم الشركات متعددة اجلنسيات بإنتاجوت   

وقد بلغت أصول الشركات متعـددة  .من حجم االستثمارات)% 80(من التجارة العاملية وعلى

                                                           
  )134(ص)م2002،)1(املركز الثقايف العريب،ط:الدار البيضاء)(ت؛البعد اخلامساملعلوما(العرب وعصر العوملة:جناح كاظم (1)

،مجلة الطريق "الكوآبة؛الرأسمالية العالمية في مرحلة ما بعد اإلمبريالية:"إسماعيل صبري عبد اهللا
  (2) ).46،47(م،ص1997،)4(،ع

 
  



  

أما إمجايل )$تريليون 11,4(وبلغ إمجايل إيراداا)$تريليون 23,3(األوىل)500(اجلنسيات الـ
 ).            م1995(كل ذلك عام)مليون عامل 35,5(وهي تستخدم)$مليار 323,4(هواألرباح ف

لعلّ اجلانب املايل ميثل أوضح دليل علـى ظـاهرة العوملـة    :بروز األسواق املالية العاملية)3(  
وتكامل األسواق املالية واملتجسدة يف النمو االنفجاري لصفقات الدوالرات مـن رأس املـال   

عـام  )مليـار دوالر 188(حركة رأس املال يف األسواق العامليـة يف حـدود   وكانت.العاملي
وتعترب هذه الزيادة ثالثة أضـعاف  .م1995عام )تريليون دوالر 102(م،مث قفزت إىل1986

وارتفعت قيمـة االسـتثمار   .الرقم األصلي وبنفس سرعة زيادة حجم التجارة للفترة املذكورة
دة اجلنسيات مخس مرات بني منتصـف الثمانينيـات   األجنيب املباشر من قبل الشركات متعد

من )% 0,05(وزاد تدفق رأس املال األجنيب للدول النامية،واملشكّلة لـ.ومنتصف التسعينيات
-م1994(يف فتـرة )% 3,5(إىل أكثـر مـن  )م1989-م1983(الناتج اإلمجـايل لفتـرة  

  .)1()م1996
وبروز البنك "وودز نبروتو"وقيع اتفاقياتاملالية دائما عاملية الطابع ومنذ ت قلقد كانت األسوا  

ا أا مل إلّ؛اتيلتسعينل الكن رغم الطابع العاملي لألسواق املالية قب،الدويل وصندوق النقد الدويل

ات تدار من قبل الـدول إدارة  يعلى العموم وحىت بداية عقد التسعين ظلت حيث تكن معوملة

ـ ات هـو ق يما استجد خالل التسعين،ليةوطنية وباإلشراف املباشر للمؤسسات املصرفية احمل ام ي

                                                           
  ).139(ص)املعلومات؛البعد اخلامس(العرب وعصر العوملة:جناح كاظم (1)

 (2) ).72(ص،عالم الفكر،"وآيفية التعامل معها،جذورها وفروعها؛العولمة:"عبد الخالق عبد اهللا



  

ويغيب عنها أي  حتكـم مـن قبـل    ،وخارجة عن اإلطار الرمسي،أسواق مالية عابرة للحدود

   .)2(الدول

هذه األسواق املالية العاملية هي اليوم بكل تأكيد قوة أكرب من قوة كل الدول مبا يف ذلك  نّإ   
وتتأثر بتقلباـا  ،األسواق املالية العاملية ات يفالتطور فاليت أصبحت تلهث خل،الدول الكربى
وتعد الشركات العابرة للحدود النواة الصلبة اليت تتربع على عرش األسـواق  .صعودا وهبوطا
املنتشـرة يف  )170000(من هذه الشركات مع فروعها)37000(حوايل فهناك،املالية العاملية

فملياراا العابرة ،بتالبيب االقتصاد العاملي سكة يف مطلع التسعينياتامجيع أصقاع العامل هي امل
وكذلك القـوة الشـرائية هلـذا البلـد     ،للقارات بسرعة الضوء حتدد أسعار الصرف األجنيب

 )62(اليابـان :اآلتية وهي موزعة جغرافيا بني البلدان.ولعملته إزاء عمالت بلدان العامل،أوذاك
 بريطانيا،شـركة )19(فرنسا،شركة)23(أملانيا،شركة)53(األمريكية الواليات املتحدةشركة،

 )4(وهولندا اتشرك)5(إيطالياات شرك)6(كوريا اجلنوبيةات،شرك)8(سويسرا،شركة)11(
   :)1(نذكر أنّ وكي ندرك مدى القوة املالية هلذه الشركات فيكفي أنّات؛شرك
  .الدامناركفوق رقم معامالا الدخل الوطين اخلام ي"جنرال موتور"ـ     
  .يفوق رقم معامالا الدخل الوطين جلنوب إفريقيا"دفور"وـ      
  .يفوق رقم معامالا الدخل الوطين للنرويج"تيوتا"وـ      
إن تعاظم دور األسواق املالية،وكتلة رأس املال على الصعيد العاملي،مع حتريـر األسـواق        

. املـايل واملصـريف  سيجعل الدول غري قادرة على اختاذ إجراءات خاصة ا على صعيد النظام 
والعوملة احلاصلة يف جمال األسواق املالية العاملية،مقصورة على املراكز الرأمسالية املتطورة واملراكز 

وتظل الكتلة األكرب مـن  .يف العلم الثالث اليت هي يف طريقها للخروج من ترتيب العامل الثالث
  .الدول النامية خارج هذه العملية،بل تتحمل آثارها

                                                           
 

  ).28(،عامل الفكر،ص"ظاهرة العوملة؛الواقع واآلفاق:"احلبيب اجلنحاين (1)
 



  

نا نشهد تعاظما لألسواق املالية خارج أي نطاق للرقابة أوإمكانية احلد من توسـعها،ويف  إن    
ظل عدم التناسب بني حجم السوق املالية العاملية وحجم اإلنتاج والتبادل املادي تفقـد هـذه   
األسواق صلتها تدرجييا بالنظام النقدي ووظائف النقد الكالسيكية األمر الذي ميكن أن يؤدي 

  . مة شاملة تتهدد السوق املالية العامليةإىل أز
 تعددت وتنوعت مظاهر العوملة يف اال السياسي داخليـا :ة للعوملةسياسيلتجليات اال)ب(  
  :يأيت ما ،ولعل أبرز هذه املظاهرخارجيا على حد سواءو
 قـدمي لاستند النظام الدويل ا:النظام الدويل القدمي وبروز مالمح نظام عاملي جديد ايار)1(  

واالحتـاد  ،متزعمة املعسكر الرأمسـايل الغريب  مثلتها الواليات املتحدة األمريكية؛إىل قطبية ثنائية
وقد شكلت مناطق العامل الثالث يف ظل احلـرب  ،املعسكر االشتراكي امتزعم)سابقا(السوفييت

 السـوفييت ولكن التحوالت اليت شهدها االحتاد ،الباردة ساحات للتنافس واملواجهة بني القطبني
كقوة  السوفييتبتفكك االحتاد  انتهت واليت،روبا الشرقية منذ منتصف الثمانيناتووبقية بلدان أ

وأشكال من ،وقيامها بتبين التعددية السياسية،وايار األحزاب الشيوعية يف تلك الدول،عظمى
فتاح على املعسـكر  واجتاهها حنو االن،الصعيد الداخلي الدميقراطية الليربالية واالقتصاد احلر على

هذه التحوالت وضـعت النهايـة   ،واالخنراط يف االقتصاد العاملي على الصعيد اخلارجي،الغريب
وأسهمت ضمن عوامل ومتغريات أخرى يف وضع األساس لـربوز نظـام   ،للنظام الدويل القدمي

   :أفرز تطورات عدة من منظور عملية العوملة؛عاملي جديد
مما حدا بالبعض إىل اعتبـار  ،ملتحدة األمريكية على الصعيد العامليمتدد دور الواليات ا:أوهلا   

مبعىن سعي الواليات املتحدة األمريكية إىل إعادة صياغة النظام العـاملي  ؛العوملة مرادفا لألمركة
   .)1(السائدة فيهاوتوجهاا وأمناط القيم  طبقا ملصاحلها

واالجتاه حنـو االقتصـاد   ،ميقراطيحدوث موجة ذات طابع عاملي من التحول الـد :ثانيها   
 ت للتحول احلاصل يف الربتغـال لسبعينياورغم أن بدايات هذه املوجة بدأت يف منتصف ا،احلر

شمل العديد مـن بلـدان   تات ليات والتسعينيإال أا اتسعت خالل الثمانين،واليونان وإسبانيا

                                                           
  (1) .ص)م1997(جوان،)221(ع،المستقبل العربي،"والعرب لمةالعو:"نايف علي عبيد



  

إىل )م1974(ة مـن عـام  خالل الفتـر "ربا وشرقهاوأمريكا الالتينية وإفريقيا وآسيا ووسط أ
  .)2(" دولة مشولية إىل أنظمة دميقراطيةنيست تحتول)م1994(عام
ر أي نظـام  قدوثورة املعلومات واالتصاالت اليت خلقت واقعا جديدا مل يعد يف ظله مب:اهثالث  

في ممارسـاته أوحيجـب احلقـائق عـن العـامل      خيأن  تسلطيتهمهما كانت درجة ؛سياسي
    . يف التحويل حنو الدميقراطية"بأثر العدوى"كن تسميتهكما خلقت ما مي،اخلارجي

فإن االنتقال احلر لألفـراد والسـلع واخلـدمات    :للدولمبدأ السيادة الوطنية تراجع )2(   
ات رمبا أدى إىل احنسار يواألفكار واملعلومات عرب اتمعات والقارات،والذي مت خالل التسعين

طباع بأن الدولة مل تعد ضـرورية،وأا فقـدت دورهـا    ناالنسيب للسيادة املطلقة،ورمبا خلق 
فالعوملة سياسيا التعين ،ولن يضع اية للدولة،سقط كل مظاهر السيادةيأنه مل ولن  ؛بيدوأمهيتها

وإمنا تتضمن دخول البشرية إىل مرحلة سياسية جديدة ،القضاء على الدولة أوبروز احلكم العاملي
واخليـارات عـرب    توالتشريعات والسياسات والقنا عـا  تيتم خالهلا االنتقال احلر للقرارا

وبأقل قدر من القيود والضوابط متجـاوزة بـذلك الـدول واحلـدود     ،اتمعات والقارات
ومتثلـه  ،فتزداد بذلك الروابط السياسية بني دول العامل على نسق غري مسبوق من قبل،اجلغرافية

  :)1(املالمح اآلتية
م االتفاقيات الدولية الشارعة،والنظم الدولية اليت تتضـمن قواعـد   التوسع املتزايد يف إبراـ    

  : وأحكاما ملزمة لعموم الدول،وميكن أن نتمثل هذه القواعد واألحكام يف النقاط اآلتية
وقد أصـبحت هلـذه   ،وجود قواعد قانونية دولية آمرة حاليا ختتص بتنظيم جماالت عديدة-   

ـ ،فال جيوز حبال االتفاق على ما خيالفهاالقواعد حجية يف مواجهة كافة الدول   تولو كان حت
  .مسمى السيادة الوطنية

يف نطاق اتمعات الدولية نظم للرقابة واإلشراف الدويل تقوم مبهام التحقيق وقد أصبحت -   
  .واتفاقيات العمل الدولية،كاتفاقيات حقوق اإلنسان والتسلح النووي،والتفتيش

                                                           
  ).7(ص)م1995،)1(ط،بن خلدون للدراسات االمنائيةامركز :القاهرة)(م1993-1981(ول الدميقراطي يف مصرعملية التح:نديلقأماين (2)
 

  .)45(ص)املفهوم والظاهرة واألبعاد يف دراسة(العوملة:ممدوح حممود منصور (1)
  



  

الدويل على عدم إمكانية احتجاج الدول بدساتريها أوبتشـريعاا  استقرار الفقه والقضاء -   
ذات للتنصل من االلتزامات الدولية سواء أكانـت  -وهي من مظاهر السيادة الوطنية-الداخلية
أوناشئة عن أحكام القانون الـدويل العـام والـنظم الدوليـة ذات الصـفة      ،تعاقديةطبيعة 

  .أوتنظم إليها حىت وإن مل تصادق عليها الدول،التشريعية
وحنو كفالة الضمانات الدولية ،االجتاه املتنامي حنو احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسيةـ 

  .وتكفل عدم انتهاكها من جانب احلكومات الوطنية،اليت متكن الحترام هذه احلقوق
ملتضـررين  واليت جتيز لألشخاص ا،االجتاهات احلديثة يف جمال تقنني قواعد املسؤولية الدوليةـ  

يك دعوى املسؤولية حال وقوع الضرر بغض النظر عن مدى مشـروعية أوعـدم   رإمكانية حت
   .مشروعية الفعل الذي تسبب يف وقوعه

  .االجتاه املتزايد حنو إقامة الكيانات الدولية عابرة القوميات أوفوق القومية ـ  
 اإلراداتلدوليـة وتظـافر   بروز نوع من املشكالت الدولية اليت تستلزم تكاتف اجلهود ا ـ  

،        والتلـوث  البيئـة :من أمثـال ،السياسية للدول يف سبيل الوصول إىل حلول ناجعة وفعالـة 
مشكالت التضخم والبطالة والفقر ،مشكالت ندرة املياه واجلفاف والتصحر،مشكالت الطاقة

ار األمراض الوبائية مشكالت انتش،مشكالت اإلرهاب والعنف السياسي،ونقص الغذاء والدواء
  ...،واجلرمية املنظمة،وإدمان املخدرات،القاتلة كاإليدز

العوملة عملية ليست أمرا يسهل قياسه وإمنا ميكن حتسسها على عدة :بعض الباحثني أن ويرى   
  : )1(رئيسيةمستويات واحد منها سياسيا وهو تآكل قوة الدولة يف ثالث مناطق نفوذ 

حلروب بني الدول مقارنة مع الفترة املاضية عـدا احلـروب حـول    فلقد قلت اـ الدفاع؛   
وما نالحظه اليوم هو زيـادة يف الصـراعات اإلثنيـة    .املصادر الطبيعية الثمينة كالنفط واملاء

وقد أدرك معظم السياسيني اليوم أن القوة ليست بابتالع أراض جديدة وإمنا احلصول .واألهلية
وبدأ دور الدفاع يظهر يف احلفاظ على األمن .اق العامليةعلى أكرب عدد ممكن من حصص األسو

يف اتمع من العنف الداخلي أواخلارجي وعدم إعطاء أولويـة ملوضـوع اخلدمـة اإللزاميـة     
  .العسكرية

                                                           
  (1) ) .147،148(العرب وعصر العولمة،ص:نجاح آاظم



  

    
  
أومقاومتـها ألسـواق    عدم قدرة الدولة القومية يف احلفاظ على قيمة عملتها الوطنية ـ  

يس نابعا من قوة التكهنات املالية يف األسواق اخلارجيـة وإمنـا   وهذا األمر ل.التحويل اخلارجية
بسبب سرعة حركة رأس املال من داخل البلدان احمللية وتأثـريها البالغ على قيمـة العملـة   

وهذا ما حدث للعملة .السوق مع الوضع اجلديد  الوطنية وتغري معدل التحويل نتيـجة جتاوب
تها التامة من االيار نتيجة تدخل جمموعة من املصارف م ومحاي1994عام )البيزوس(املكسيكية

  . األجنبية الكبرية 
وتوفري الدولة اخلدمات للفقراء واحملتاجني واعتبارهـا   ـ تضاؤل دور الضمان االجتماعي  

وكانت ظاهرة الضمان االجتماعي احلديثـة العهـد   .شبكة أمان يف إعادة توزيع موارد اتمع
دولة على اتمع ومتثل يف الوقت نفسه عبئا على احلكومة وعلى االقتصاد عنصرا مربرا لسلطة ال

وقوة الدولة يف اسـتخدام  .أما اليوم فإن النشاط االقتصادي اليتم دون التنافس الدويل.الوطين 
احلماية التجارية كسالح اقتصادي ضد التنافس األجنيب يف األسواق الوطنية بدأ خيتفي تدرجييا 

  . حمليا ويفقد مفعوله 
سياسيا أثره يف بروز  الوطنية كان لتراجع دور الدولة:بروز منافسني جدد للدولة الوطنية)3( 

واليت أخذت تنافس ،اتيجمموعة من القوى العاملية واإلقليمية واحمللية اجلديدة خالل عقد التسعين
  : )1(برزهاأومن ،وخاصة يف جمال صنع القرارات وصوغ اخليارات،يف اال السياسي ةالدول

اليت تطورت خالل األربعني سنة ،املشتركة ةالتكتالت التجارية اإلقليمية كالسوق األوربي ـ  
الـذي أنشـأ    املاضية لتشكل وحدة نقدية تعمل من خـالل املصـرف املركـزي األورويب   

عن سيادا يف جمـال السياسـات    طوعا ةوذلك بعد أن تنازلت الدول األوربي،)م1999(عام
الطـوعي عـن    ةي الدول األوربييقوم أساسا على ختلّ إن النموذج االندماجي األوريبف.النقدية
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ال  بعض  مظاهر سيادا لصاحل الكيان اإلقليمي املتجه حنو التوحد اقتصـاديا وسياسـيا وملـا   
   .عسكريا واجتماعيا وثقافيا

رة العاملية اليت تأسست وأبرزها منظمة التجا،املؤسسات املالية التجارية واالقتصادية العاملية ـ  
تصبح من فرط الضـخامة  ،للتشرف إشرافا كامال على النشاط التجاري العاملي)م1996(عام

  .والقوة قادرة على فرض قراراا وتوجيهاا على كل دول العامل دون استثناء
 يفاملنظمات األهلية غري احلكومية على الساحة السياسية العاملية كقوة فاعلـة ومـؤثرة    ـ  

ومـؤمتر  ،"القاهرة"ومؤمتر السكان يف،"نريواجي ريو د"قمة األرض يف:كمؤمتر؛املؤمترات العاملية
منظمـات  :وأبرز هذه املنظمات غري احلكومية،"فيينا"ومؤمتر حقوق اإلنسان يف،"بكني"املرأة يف
نظمـات  املو"العفو الدولية"كمنظمة؛ومنظمات حقوق اإلنسان"األخضرالسالم "كمنظمة؛البيئة
فقد تزايد عدد املنظمات غري احلكومية تزايدا ...،"أخوات حول العامل"ةكمنظم؛ائية العديدةالنس

وأخذت تعمل باستقالل تام عن الدول اليت مل تعد قادرة على التحكم ،اتيمطردا خالل التسعين
  .يف نشاط وعمل هذه املنظمات

قب نشاطات وسياسات الدول وتسعى هذه املنظمات إىل خلق اتمع املدين العاملي الذي يرا   
وهو هدف الشك سيضعف ،يف جماالت حقوق اإلنسان والبيئة والقضايا االجتماعية واإلنسانية

واتمعات إلجيـاد   خيارات أمام األفراد ليوجد منافسا قويا يطرح،من حتكم الدولة التقليدي
  . وقضاياها ملشاكلها احللول

و  بريتـون "ومنظمات،كمنظمة األمـم املتحـدة  ،املنظمات الدولية العاملية املتخصصـة  ـ   
وكذا منظمـة  ،األوريب واالحتاد)والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري،النقد الدويل صندوق("وودز

ونظم للتعامل الدويل يف العديد  فيما يتصل بإرساء قواعد؛التجارة العاملية كآليات للتنظيم الدويل
ا كيان عضوي ووظيفي يتمتع بدرجة كـبرية  هل،ذلك كيانات فوق قوميةبلتصبح ،من ااالت
وتشري املالحظة إىل تزايد دور املنظمات غري احلكومية على املسـتوى  .واالستقاللية من الذاتية

  : )1(العاملي،وميكننا أن نتمثل ذلك فيما يلي

                                                           
(1) Scholte,J. A: Globalization: A Critical Introduction (St. Martins Press, Inc., N.Y., 2000), p.155. 



  

تزايد دور القطاع غري الرمسي يف جمال تنفيذ السياسات احلكومية وال سيما يف جمـاالت   ـ  
يم والرعاية الصحية واالجتماعية وجماالت الثقافة واإلعالم وكذا يف ااالت االقتصـادية  التعل

  .والتجارية
زيادة حجم املعونات اليت تقدمها الدول الكربى للمنظمات غري احلكوميـة العاملـة يف    ـ  

ت جماالت التنمية االجتماعية،وذلك مقابل تراجع املعونات اليت تقدمها تلك الـدول حلكومـا  
  .دول اجلنوب

تنامي دور القطاع غري الرمسي يف جمال صنع السياسات العامة يف بعـض الـدول،ويتمثل    ـ  
ذلك يف زيادة دور النقابات،واحتادات املنتجني،ومنظمات رجال األعمال،يف الضـغط علـى   
صانعي القرار السياسي،ناهيك عن تطلّع وسعي العديد من أعضاء املنظمات غري احلكومية إىل 

دف الـتحكّم يف  )سواء يف جمال التشريع أوالتنفيذ(ولّي املناصب العامة،والوظائف السياسيةت
عملية رسم السياسات والربامج احلكومية وتوجيهها حنو الوجهـة الـيت ختـدم مصـاحلهم     

  .اخلاصة،ومصاحل اجلماعات والفئات اليت ينتمون إليها
واعد تنظيمية وآليات للتعامـل الـدويل يف   تزايد دور القطاع غري الرمسي يف جمال إرساء قـ  

 دافـوس املنتدى االقتصادي العاملي الذي ينعقد سنويا يف :ااالت االقتصادية،ومن ذلك مثال
م،والذي لعب دورا حيويا يف الدعوة إىل دورة أوروجـواي  1971بسويسرا منذ إنشائه عام 
يا بصدد قضايا الصـراع  كما لعب دورا توفيق)م1994-م1986(ملفاوضات التجارة الدولية

  . العريب ـ اإلسرائيلي،والصراع التركي ـ اليوناين
وهكذا أصبح من املتاح ملنظمات اتمع املدين أن تلعب دورا مؤثرا يف توجيه السياسـات     

ومل يقف األمر عند حد تفعيل دور منظمات اتمع املدين الوطنية .االجتماعية على حنو متزايد
 ـي  -مع مطلع التسعينيات أيضا-ذلك إىل احلديثفحسب،وإمنا تعدا مستمع املـدين   عمبـا

  ). Global Civil Society(العاملي
        

  
    



  

    
  
  
إن العوملة يف جوانبها الثقافية ظاهرة جديـدة متـر   :عوملةلل يةالتجليات الثقافية واالتصال)ج( 

ومل تتمكن بعـد  ،اتيل عقد التسعينومل تربز كحقيقة حياتية إال خال،مبراحلها التأسيسية األوىل
أن جتاري يف جتلياا وتطبيقاا أرض الواقع التجليات احلياتية والسلوكية والتطبيقـات املاديـة   

كما .كما هو موحد جتاريا وماليا،والعامل اآلن ليس موحدا ثقافيا،واملؤسساتية للعوملة االقتصادية
لغموض الـذي  للذلك ونتيجة ،اقتصادي عامليأنه الوجود لنظام ثقايف عاملي كما يوجد نظام 

حييط بالعوملة يف جوانبها ومظاهرها الثقافية يف املرحلة الراهنة فإن دول العـامل الـيت تتـدافع    
وحتمـا  ،تبدو أقل اندفاعا وإقباال،وتتنافس لألخذ بسلع وخدمات ومنتجات العوملة االقتصادية

حزما يف جماة  بل وأكثر،وأفكار العوملة الثقافية أكثر ترددا ومتهال يف اندفاعها حنو مفاهيم وقيم
  .الوافد الثقايف عرب الفضائيات وشبكات االتصاالت واملعلومات

ن عدة تطورات فكرية وقيمية وسلوكية مإن العوملة يف جوانبها الثقافية تستمد خصوصيتها    
  :)1(وهيات يبرزت بشكل واضح يف عقد التسعين

فلم حيـدث يف التـاريخ أن   ؛وتأثرها ببعضها البعض :املية املختلفةالثقافات الع انفتاح)1(  
ورغبـة يف   املنـاطق الثقافيـة انعـزاال   أكثر أصبحت املناطق الثقافية واحلضارية مبا يف ذلك 

  : ويظهر ذلك جليا يف،منفتحة ومنكشفة بقدر ماهي منفتحة حاليا،االنعزال
واالجتاهات والقيم واألذواق علـى الصـعيد    احلرية الكاملة النتقال املعلومات والبيانات*   

إن ملثل هذا التبادل احلر لألفكار واملفـاهيم  و.وبقدر أقل من العراقيل والقيود والضوابط،العاملي
ورمبا عقليات مشتركة ؛وآمال وأهداف وأذواق وعادات عرب الثقافات أثره يف بروز اهتمامات

    .احلية يف العاملتعرب عن ثقافة حمددة بل عن جمموع الثقافات  ال
وربط الثقافات وتعزيز اهلوية العاملية الذي مـن  ،بروز املساعي من أجل تقارب احلضارات*  

اال احمللـي إىل  من ووعي اإلنسان  مانتقال تركيز اهتماو.حدود ثقافيةال شأنه أن خيلق عاملا ب
                                                           

  (1)) 75،76(ص،عالم الفكر،"ا وآيفية التعامل معهاجذورها وفروعهالعولمة؛":عبد الخالق عبد اهللا



  

مع ،املواطنة العامليةواهلوية  ووضوح وبروز،ومن احمليط الداخلي إىل احمليط اخلارجي،اال العاملي
  . ورمبا تعزيزها وترسيخها لدى البعض،بقاء اهلوية الوطنية للفرد

يما بني اتمعـات  ف تفقدان الدول القدرة على التحكم يف تدفق القيم واألفكار والقنا عا*   
وتقنيات  وفقداا السيطرة على التداول احلر لألخبار واملعلومات عرب وسائل ووسائط،واألجيال

فقد أصبح ماليني من البشر موحدين تلفزيونيا وتلفونيا ومـن  .جديدة مل تربز إال يف التسعينات
  .خالل الربيد اإللكتروين وشبكات اإلنترنت

وقد ثار جدل كبري حول الطبيعة اليت سوف تكون عليها العالقات بني الثقافات واحلضارات    
وف تساعد على انفتاح الثقافات بعضها علـى الـبعض   هل العوملة س.املتقاربة يف ضوء العوملة

اآلخر وتعارفها مما يساعد على الدخول يف عالقات تعاون وحوار؟أم أنه سوف يؤدي االنفتاح 
املتزايد بني الثقافات إىل دخوهلا يف صراع يهدد السالم واالستقرار يف احلضارات؟كذا مـدى  

  ددية الثقافية واحلضارية اليت توفرها العوملة؟ قدرة سكان هذه احلضارات على التعامل مع التع
فالسعي من أجل تقارب احلضارات وربط الثقافات وانفتاحها على بعضها البعض وحماولـة     

تعزيز اهلوية الوطنية،ورمبا حماولة خلق عامل بالحدود ثقافية هو جمرد وجه واحد مـن الوجـوه   
التوجه العام حنو قارب الثقافات وانفتاحها،فـإنّ  ذلك أنه بقدر مايسعى .العديدة للعوملة الثقافية

العوملة الثقافية ميكن هلا أن تتجه حنو صراع احلضارات،وحنو اهليمنة الثقافية لثقافة واحدة علـى  
سائر الثقافات،وحنو نشر الثقافة االستهالكية وجعلها الثقافة األكثر رواجـا علـى الصـعيد    

لطريق حليا لترابط املناطق لثقافية بإمكاا أيضـا أن ترسـخ   فالعوملة الثقافية اليت متهد ا.العاملي
فمـع  .انقسام العامل إىل مناطق حضارية مغلقة،وتزداد انغالقا،وتستعد ملواجهة بعضها الـبعض 

انتهاء احلرب الباردة،واختفاء الصراع األيـديولوجي بـني الشـرق االشـتراكي والغـرب      
ف قرن،أصبح االنقسام احلضاري والثقـايف أكثـر   الرأمسايل،والذي خيم على العامل حلوايل نص

كما أنه ازداد احلديث خالل عقد التسعينيات من القرن العشـرين  .وضوحا من أي وقت آخر
عن احتمال صراع احلضارات خاصة يف نقاط التقاء املناطق احلضارية الكربى الـيت يـذكرها   

  .)1(ي اجلديدهنتنغتون يف كتابه حول صراع احلضارات وتكوين النظام العامل

                                                           
  (1) ).26،27(ص))2(ط،)2(آتاب سطور(صدم الحضارات:صموئيل هنتنغتون



  

بيـد أـا   ،ورغم أن الثقافة االستهالكية ليسـت جديدة :انتشار الثقافة االستهالكية)2(   
فلم حيدث يف التاريخ أن أصبح العامل مقبال على رمـوز  ؛كثر رواجااألات يأصبحت يف التسعين

ابق أن كما أنه مل حيدث يف الس.كما هو مقبل  عليها اآلن،ومعطيات وسلع الثقافة االستهالكية
متكنت الثقافة االستهالكية من الوصول إىل قطاعات واسعة من األفراد والشعوب مـن كـل   

هـا  ا أنورغم رواجها بني كل الشرائح االجتماعية إلّ،ويف كل القارات،املستويات االجتماعية
 :ويظهر ذلك جليا يف،تتوجه بشكل خاص للشباب

كس غلبة الرتعة االسـتهالكية بشـكل   وهو ما يع،حتول كل شيء إىل سلعة تباع وتشترى*  
وفقا ملا متليه اهليئات الدولية من مواصفات موحـدة  ،تشابه وجتانس السلع أكثر فأكثرو.مفرط

ومن هذا املنطلق قد استهدفت العوملة يف جوانبها ،عاملية باعتبارها سلعا موجهة إىل  سوق عاملية
  .عيشة ذااالثقافية تنميط األذواق وأمناط االستهالك وأساليب امل

اإلشـباعية قيمـة    أوقـدرا لع إىل جانب قيمتها املاديـة  كتساب السا*    -
ـ   حبيث،رمزية لعة مل يعد الطلب على أية سلعة يتحدد على أساس جـودة الس

علـى  -ويف املقام األول–وإمنا أصبح متوقفا ،أوعلى خصائصها الذاتية فحسب
  .جمرد االختالف يف العالمات التجارية 

فقد أشارت اإلحصـائيات  ،اإلنفاق العاملي على الدعاية واإلعالن للترويج االستهالكيتزايد * 
ــن  ــع مـ ــد ارتفـ ــاق قـ ــذا اإلنفـ ــونب7,4(إىل أن هـ ــنويا )ليـ دوالر سـ

وقد أدى التقدم اهلائل يف تكنولوجيـا  ،)م1993(دوالر عام)بليون312,3(إىل)م1950(عام
إذ ارتفع ،ة من خالل الوسائط اإللكترونيةاالتصال واملعلومات إىل التركيز على الدعاية التجاري

-تسعينيات القرن املاضـي  خالل النصف الثاين من-اإلنفاق على هذا النوع من الدعاية فقط
   .بليون دوالر سنويا)358(بليون دوالر إىل)270(من

مـن   اوأبعد من ذلك ويف ظل سيادة ثقافة االستهالك أصبح االستهالك يف حد ذاته أسلوب* 
مبعىن أن القدرة على االستهالك باتت متثل عنصرا من عناصر اإلشباع ،عبري عن الذاتأساليب الت

أوأسلوب املعيشة معيارا ،أواملوضة،بل أكثر من ذلك فقد أصبح كل من الذوق،لدى املستهلك
  .للتمايز االجتماعي يفوق يف أمهيته أحيانا املعايري التقليدية كاالنتماء الطبقي



  

استخدام الكلمة ترمجة للمصطلح  صح اإذ-" McDonaldization"ةدونالداملاكد"انتشار ظاهر*  
قد ابتلي مبـا أمسـاه   ؛العامل ككل اتمعات احلديثة ومن مثّأنRitzer" "ريتزر"إذ يرى-اإلجنليزي

العملية اليت سيطرت من خالهلا املبادئ الـيت حتكـم    ":)1(ويقصد ا)Mc donaldization:(الـ
 األمريكيـة الشـهرية لتقـدمي الوجبـات    "ماكدونالـدز "ة حمـالت خدمة العمالء يف سلسل

وكذا العديـد مـن اتمعـات    ،وامتدادها إىل قطاعات أخرى من اتمع األمريكي،السريعة
    .   عامليةالقول بأا باتت متثل ظاهرة  معه على حنو جاز،احملال هاألخرى اليت انتقلت إليها هذ

خالل الزخم الكبري يف البث التلفزيوين عن طريـق األقمـار   من :االتصاليةوتتجلى العوملة     
اليت أصبحت تـربط كـل    تواالستعمال الواسع لشبكة االنترني)القنوات الفضائية(الصناعية 

وقد سامهت الثورة املعلوماتية واالتصاالت يف ايار البعـد املكـاين بـني احلضـارات     ،العامل
  .العوملة اإلعالمية واإلتصالية بفضل،قرية صغريةوكأنه  حبيث صار العامل،والثقافات واألمم

عوملة اإلعالم واالتصال؟وما أبعادها ووسائلها؟أسئلة  نطرحها يف اية هذا الفصل  فما  
  لنجيب عنها يف الفصل املوايل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

                                                           
  . )82(ص)يف املفهوم والظاهرة واألبعاد دراسة(العوملة:ممدوح حممود منصور (1)

  



  

  العوملة اإلعالمية ؛مفهومها ، أبعادها ،أدواا:الفصل الثالث

    أن العوملة وخمتلف مظاهرهـا السياسـية   مما الشك فيه:واالتصال المعوملة اإلعمفهوم :أوال  
واالقتصادية واالجتماعية قد القت الكثري من البحث والدراسة سواء يف مؤلفـات أكادمييـة   

وعلى الرغم مما كتب ودرس عن العوملة كمفهـوم  ،أودراسات حبثية أوملتقيات وندوات علمية
ودور الصـور  ،"ه باإلعالم واالتصـال ومؤسسـاما  وعالقت،ومصطلح أوكمضمون وحمتوى

عن طريق وسائل اإلعالم واملعلومات يف الترويج  واحلدود واملضامني والرموز العابرة للقوميات
مل تظهر سوى حماوالت قليلة لتحديـد مفهـوم عوملـة اإلعـالم     ه إن،فوتوحيد العامل،للعوملة

  :)1("سمت باالستقطاب احلاد بني تيارينواملتابع هلذه احملاوالت يالحظ أا ات،واالتصال
ويربز إجيابياا باعتبارها تدعم من التدفق احلر ،يؤيد حبماس ودون حتفظ عوملة اإلعالم:األول   

 غري حمدودة حلرية االختيار بني وسائل اإلعالم اوتوفر للجمهور فرص،للمعلومات وحق االتصال
 د بينها اختالفـات يف املـداخل  جتعددة توويف إطار هذا التيار ظهرت أصوات م.واملعلومات

 الذين يركزون على أن التقدم التكنولوجي أصحاب املدخل التكنولوجيفهناك ؛والرؤى العامة
حيدث نقالت ثورية يف بعدي الزمان واملكان ومايرتبط ما  اإلعالماملتسارع واملستمر يف جمال 

  .لفصل بني احلدود اجلغرافية واهلويةفضال عن التمهيد إىل وعي جديد،وا،اجتماعية خربات من
الذي يرى أن ما بعد "أنتوين جيدنز"ولعل أشهرهم،أصحاب مدخل ما بعد احلداثةوهناك     

فالعوملة هي توسيع للحداثة من ؛احلداثة هي نسخة راديكالية من احلداثة،كما بينها وبني العوملة
ا تكثيف للعالقات االجتماعيـة علـى   العوملة بأ"جيدنز"نطاق اتمع إىل نطاق العامل،ويعرف

مستوى العامل بطرق جتعل األحداث احمللية تتشكل بفعل األحداث اليت تقع على مسافة بعيـدة  
  .)2(والعكس صحيح

على أا ضـغط  )(Media-globalizationعوملة وسائل اإلعالم"جيدنز"ويف هذا السياق ناقش   
عاصر وأشار إىل أن عوملة اإلعالم هـي االمتـداد   مسة رئيسية يف العامل امل للزمان واملكان،وهي

 أوالتوسع يف مناطق جغرافية مع تقدمي مضمون متشابه،وذلك كمقدمة لنـوع مـن التوسـع   
                                                           

  (1) .)147(ص،كرمجلة عالم الف،"عولمة اإلعالم ومستقبل النظام اإلعالمي العربي:"محمد شومان
  .)295-289(صة الكونية،والثقاف االجتماعيةالنظرية ؛العوملة:رونالد روبرستون(2)
 



  

أن وسائل االتصال التكنولوجية اجلديدة جعلت من املمكن فصل املكـان  "جيدنز"وأكد،الثقايف
ل من مشاعر االنتساب أواالنتمـاء إىل  والتقلي،عن اهلوية والقفز فوق احلدود الثقافية والسياسية

على أمهية دور اإلعالم يف خلق وتضخيم احلقائق اعتمـادا علـى   "جيدنز"وشدد. ددن حممكا
  .الصور والرموز

وينظر إليها باعتبارها نفيـا  ،ويعارض بشدة عوملة اإلعالم ويرفض مايقال عن إجيابياا:الثاين  
سارة،وآليات السوق يف جماالت اإلعـالم واالتصـال   دا لقيم الربح اخليللتعددية الثقافية وتسي

ويض سـلطة  فحرية وسائل اإلعالم واحلق يف االتصال،وت واملعلومات،عالوة على االعتداء على
  :ااجتاهات عديدة أبرزه وميثل هذا التيار.الدولة لصاحل الشركات االحتكارية متعددة اجلنسية

تركيـز  :"ف عوملة اإلعالم بأـا الذي يعر"رهربرت شيلل"يتقدمهم وذج النقديمممثلو الن   
اليت تستخدم وسائل اإلعـالم  )عابرة اجلنسيات(الرأمسالية وسائل اإلعالم يف عدد من التكتالت
ومضمون ،أن أسلوب اإلعالن الغريب"للريش"ويؤكد.)1("كحافز لالستهالك على النطاق العاملي

تهالك عرب إدخال قيم أجنبية تطمس أوتزيـل  اإلعالم اليوم يدفع إىل التوسع العاملي لثقافة االس
  .اهلوايات القومية أوالوطنية

الزيادة الضخمة يف اإلعالن خاصة اإلعالن عـن  :"أن عوملة اإلعالم هي"شومسكيت"ويرى   
وبالتايل اخنفاض التنوع واملعلومـات  ،والتركيز يف ملكية وسائل اإلعالم الدولية،السلع األجنبية

      التوسع يف التعدي على القوميات من خالل شـركات ":وأا".جه للمعلنمقابل الزيادة يف التو
حيث يدمن ،االهتمام بالربح وتشكيل اجلمهور وفق منط خاص حيركها ةعمالقة شاملة ومستبد

 وفصل كل فـرد عـن  ،مصطنعة مع جتزئة اجلمهورحاجات اجلمهور أسلوب حياة قائما على 
ويزعج أويهدد نظام القـوى أوالسـيطرة يف   ،ياسيةحيث اليدخل اجلمهور الساحة الس اآلخر
  .)2(اتمع

                                                           
  )160(صعامل الفكر،،"عوملة اإلعالم ومستقبل النظام اإلعالمي العريب:"شومان حممد (2)و (1)

 
 



  

وحىت تفتيـت  ،فهذه معظم الطرحات الغربية اليت تناولت العوملة اإلعالمية بالبحث والدراسة   

مل  وباملقابـل .تغريات كونيةملاملصطلح واملفهوم كمتغري أساسي يف بنية العوملة كظاهرة حتليلية 

يف  تناثرةالدراسات املمن هذا اجلانب من العوملة إال قليال -وصلين فيما-تتناول البحوث العربية

مع أن اجلانب اإلعالمي يف العوملة ظـاهر األثـر   .وحىت الدراسات األكادميية،املؤلفات العلمية

  .خاصة يف منظوماتنا اإلعالمية اليت تعاين املنافسة الرهيبة؛والتأثري

يف جمال حتديد مفهوم واضح لعوملـة اإلعـالم    رائدة"حممد شومان"الدكتوروتبقى حماولة    

عملية دف إىل التعظيم املتسارع واملستمر يف قـدرات وسـائل   :"واليت رآها بأا؛واالتصال

اإلعالم واملعلومات على جتاوز احلدود السياسية والثقافية بني اتمعات بفضـل مـا تـوفره    

وذلك لدعم ،اإلعالم واالتصال واملعلوماتوالتكامل واالندماج بني وسائل ،التكنولوجيا احلديثة

ـ وحتقي،ناحية دمج أسواق العامل منو عملية توحيد ق مكاسـب لشـركات اإلعـالم    ــ



  

واالتصاالت واملعلومات العمالقة متعددة اجلنسيات على حساب تقليص سلطة ودور الدولة يف 

  .)1("االني اإلعالمي والثقايف من ناحية أخرى

  :)2(هي على جمموعة من األبعاد واملكونات األساسيةاإلعالم  مفهوم عوملةوينطوي    

هي متـر  ،فمل تتشكل مالحمها النهائية بعد وبالتايل،أن عوملة اإلعالم عملية متسارعة التغري)1(  

أن عوملة اإلعالم تعترب أحد أبعاد عملية أوسـع هـي   :األول: لسببني مها؛وذلك مبرحلة انتقالية

ونظرا لعدم االستقرار أوتبلور عملية العوملة فـإن  ،والسياسيةوالثقافة  ععوملة االقتصاد واالجتما

-هناك جمموعة من الرهانات والتحديات االقتصادية والسياسية والثقافية اليت حتدد مسار تطور

  .عملية عوملة اإلعالم واالتصال-بل ومستقبل

  واليت،ثورة يف جمال االتصاالتمنها على نتائج ال إن عوملة اإلعالم تعتمد يف بعد مهم:لثاينا   
) التطبيقـات (األمـام  وسـتدفعها إىل ،بدأت لتوها وسوف تستغرق تطوراا عدة عقود قادمة

  .حاليا أي األدوات اجلديدة اليت ستليب حاجات غري متنبأ ا؛اجلديدة
ح حبيث أصب،الترابط والتكامل بني جماالت اإلعالم وتكنولوجيا االتصال وجممع املعلومات)2(  

فالثورة العلمية ؛من الصعب تعريف اإلعالم واالتصال مبعزل عن تكنولوجيا االتصال واملعلوماتية

                                                           
  (1). )161(عالم الفكر،ص،"عولمة اإلعالم ومستقبل النظام اإلعالمي العربي:"محمد شومان

  ).88-82(ص)مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية:طرابلس(ندوة العوملة:يف كتاب،"عوملة اإلعالم واهلوية الثقافية:"حممد شومان (2)
  



  

ــدة  ــائل جدي ــدت وس ــال أوج ــالم واالتص ــا اإلع ــوين ،يف تكنولوجي كالبث التلفزي
والصورة بدقة     والتكنولوجية الرقمية اليت وفرت إمكانيات هائلة الستقبال الصوت،الفضائي

ــبوقني  ــري مس ــاء غ ــة ،ونق ــالم املرئي ــائل اإلع ــديو،التفاعلية وكذلك وس ،        والفي
عالوة على التطبيقـات  ،االتصال احملمولة ووسائل،توالصحافة اإللكترونية عرب شبكة االنترني

،وقد ارتبطت هذه الوسائل والتطبيقات باملعلوماتية وبداية الدخول يف عددةاملختلفة للوسائط املت
  .ملعلوماتيةجمتمع ا

النمو اهلائل يف اقتصاديات اإلعالم واالتصال واملعلومات،وقد أفضى هذا النمو إىل مزيد )3(  
من التداخل بني عوملة اإلعالم وعوملة االقتصاد،فأصبحت عوملة اإلعالم جزء أصيال من عوملـة  

واملعلومـات يف   االقتصاد،وذلك بالنظر إىل الدور الكبري الذي يلعبه قطاع االتصاالت واإلعالم
  .اقتصاديات الدول الكربى، واألسواق العاملية

من هنا فإن أحد أبعاد عوملة اإلعالم واالتصال هو تعظيم األربـاح للشـركات متعـددة       
التصال واملعلومات وإنتاج املضـامني  ااجلنسيات اليت تعمل يف جماالت إنتاج وسائل اإلعالم و

  . اإلعالم والترويج وبيع خدمات اإلعالم واملعلوماتفضال عن صناعات ،اإلعالمية املختلفة
فقد وفـرت تكنولوجيـا االتصـال    ،توسيع اخليارات والبدائل اإلعالمية أمام اجلمهور)4(  

،        اإلذاعيـة  ومئات احملطـات ،وبصورة غري مسبوقة مئات القنـوات التلفزيونيـة  ،واملعلومات
 من وسائل االتصـال األحـدث   فضال عما توفره،يةوعشرات الصحف واالت احمللية والدول

  .واملرتبطة باملعلوماتية
تقليص دور احلكومات واملنظمات الدولية يف تنظيم بيئة اإلعالم واالتصـاالت احملليـة   )5(   

ويف هذا السياق تطرح عوملة اإلعالم .والدولية لصاحل الشركات االحتكارية املتعددة اجلنسيات
  .عالم واالتصال وإاء دور الدولة يف جماالت اإلعالممشكلة خصخصة وسائل اإل

    
  

تعبري عن اتساع التـدفقات الدوليـة يف   :"بأنها عبد امللك ردمان الدناينويعرفها الدكتور     
جماالت اإلعالم واملعلومات ونقل األفكار والقيم والعادات االجتماعية املختلفة مـن خـالل   



  

رة اليت برزت إىل الساحة الدولية بشكل واسع،وانتشـرت يف  وسائط االتصال احلديثة واملتطو
عقد التسعينيات من القرن العشرين،وسعت للترويج ملظاهر العوملة اجلديدة،حىت اجتاحت العلم 

  :)1("كلّه،ومنها قنوات البث الفضائي املباشر،كما هو موضح يف الشكل اآليت
                      

  
  

                 
  
  
  
  
  
  
  

           
  .يوضح ظاهرة االندماج بني وسائط االتصال والعوملة اإلعالمية من تصميم الباحث عبد امللك ردمان الدناين ):1(شكل           

     
    
تعميم منط من األمناط الفكريـة والسياسـية   :"والعوملة اإلعالمية حسب املفهوم األمريكي  

  .)2("بأسرهأونطاق معني أوأمة معينة على اجلميع أوالعامل واالقتصادية جلماعة معينة 
تطرح عوملة اإلعالم واالتصال كثريا من املضامني اجلديـدة ملفـاهيم   :تعريف إعالم العوملة    

-إىل وقت قريب من عمر البحوث والدراسات يف جمال اإلعالم واالتصـال خاصـة  -تقليدية

                                                           
  (1) ).179(اإلعالم العربي وتحديات العولمة اإلعالمية،ص:عبد الملك ردمان الدناني

  ).15(تمع املعلومايت يف عصر العوملة،صاألمن اإلعالمي ومهوم ا:صابر فلحوط وحممد البخاري (2)
 

 قنوات البث 
  الفضائي

  أقمار
 االتصاالت

  وسائط 
 االتصال

  ثورة 
  املعلومات

 العوملة اإلعالمية



  

من املسلمات والفرضيات األساسية اليت تقوم عليها فإن عديدا ؛وأمهها مفهوم اإلعالم واالتصال
بفضل ما ،إىل الزوال هاتعريفات اإلعالم واالتصال اجلماهريي ونظرياته قد حتطمت أويف طريق

وفنـون وأسـاليب العـرض     تعرف هذا اال من تطورات متسارعة يف جمال التكنولوجيا
واالتصـال  أط الذي ينظـر لإلعـالم   فقد أصبح من العسري التسليم بالتعريف البسي، والتقدمي

اجلماهريي على أنه جمرد نقل وتوصيل رسائل منطية إىل مجاهري غري متجانسة يصعب التعـرف  
منحىن االتصال الذي يبدأ فإن وبالتايل ،أفعاهلا جتاه هذه الرسائل أوإجراء حوار معها ردودعلى 
هـو يف  )جمموعة أومجهورشخص أو(وينتهي عند مستقبل)فردا كان أو مؤسسة إعالمية(مبرسل

وطموح بعضـها إىل  ،لزخم املعلومات وجتاوزها حدود القيم واملبـادئ  غيريطور التعديل والت
  .والتحرر واالنفتاح ،تنميط قيم االستهالك

إن هذه التحوالت تدفع باجتاه إعادة تعريف اإلعـالم واالتصـال اجلمـاهريي كعلـم        
السيد أمحد مصطفى ويف هذا الصدد يطرح ،ةوكمضمون مغاير ملا كان عليه يف عصر العومل

تكنولوجيـة   سلطة:")1()العوملةإعالم (يف عصر العوملة فيقول بأنه لإلعالمتعريفا جديدا  عمر
فضـائية غـري    او إمنا تطرح حدود،ذات منظومات معقدة ال تلتزم باحلدود الوطنية للدول

قتصادية وثقافية وفكرية لتقيم تصالية معلوماتية على أسس سياسية وااكات بترمسها ش،مرئية
والشـبكات الـيت    هو عامل املؤسسات،ومن دون وطن،عاملا من دون دولة ومن دون أمة

يتسـم  ،وشركات متعددة اجلنسيات،تتمركز وتعمل حتت إمرة منظمات ذات طبيعة خاصة
رسائله اليت تبث عرب وسائل تتخطـى حـواجز    نوعمضمونه بالعاملية والتوحد على رغم ت

  ".والرغبات واألهواءوالعقائد لتخاطب مستهلكني متعددي املشارب ،واملكان واللغة الزمان
     
إعالم استنادا للتعريف السابق تتلخص أهم خصائص ومسات :العوملة عالمإخصائص )ب(   

  :العوملة يف اآليت

                                                           
مركـز  :بـريوت (العوملة وتداعياا على الوطن العـريب، :كتاب يف"إعالم العوملة وتأثريه يف املستهلك":السيد أمحد مصطفى عمر(1)

  .)166،167(ص)م2004،مارس)2(ط)64(دراسات الوحدة العربية،سلسلة كتب املستقبل العريب
    



  

ر يف عصر العوملة يتسم بالتقدم التكنولوجي،والقدرة اهلائلة على التطـو  اإلعالمإن )1(   
فالعامل .)1(املختلفة املتسارع واملستمر،الذي من شأنه أن يزيد يف االنتشار املؤثر يف اتمعات

،امتزجت فيها ثالث ثورات علمية كربى ياآلن يعيش مرحلة جديدة من التطور التكنولوج
  :)2(هي
إلنسـانية  ثورة املعلومات أواالنفجار املعريف الضخم املتمثل يف الكم اهلائل من املعرفة ا ـ  

يف أشكال وختصصات وبلغات عديدة،والذي حتاول العقول البشرية اإلفـادة منـه قـدر    
  .املعلومات ااملستطاع،والسيطرة عليه بواسطة تكنولوجي

االتصـالية احلديثـة الـيت بـدأت      تثورة وسائل االتصال اليت متثلها التكنولوجيا ـ  
والنصوص املتلفزة،وانتهاء اآلن بثـورة  باالتصاالت السلكية والالسلكية مرورا بالتلفزيون 

  . األقمار الصناعية واأللياف البصرية
مناحي احلياة وامتزجت بكل وسـائل   كل ثورة احلاسبات اإللكترونية اليت توغلت يف ـ  

وبفضل الثورات العلمية الثالثة واليت تكاملت واندجمت يف جمـال  .االتصال واندجمت معها
خلق احتياجات حبثية جديدة تستلزم االستعانة  اما تكنولوجياإلعالم واالتصال لتشكل تقد

بأساليب جديدة جلمع املعلومات وتقدميها وعرضها جلمهور أصبح أكثر ما وإقباال علـى  
وغدا أكثر عرضة لألثر والتأثر يف املضمون اإلعالمي اليت تقدمه ،رسائل اإلعالم واالتصال

  .وسائل اإلعالم واالتصال ووسائطه
غدا يشكل مكونا أساسيا ومهمـا يف احليـاة االقتصـادية     عوملةإلعالم يف عصر الوا)2(  

فرض على الكل أن يعمل ضمن شروط ومتطلبات السـوق السـائدة مـن    تاليت ،العاملية
  صراعات

                                                           
  .)166،167(العوملة وتداعياا على الوطن العريب،ص:كتاب يف"إعالم العوملة وتأثريه يف املستهلك":ى عمرالسيد أمحد مصطف )(1)

 (2). )24(األوهام والحقائق،ص؛ ظاهرة العولمة:محي محمد مسعد
   
 

 



  

وسعي متواصل لتحقيق الربح للمؤسسات اليت حتتكره حبكم انتمائها ،ومنافسات وتكتالت 
  .مبا يف ذلك صناعة وجتارة األسلحة؛ر من جمالوعملها يف أكث،إىل أكثر من وطن

       أن مرحلـة عوملـة  -على األقل من الناحية الكرونولوجية لتتابع األحداث-فمن الثابت   
وكـذلك  ،االقتصادات واملؤسسات اإلنتاجية قد تزامنت ومرحلة عوملة اإلعـالم والرموز 

       وحمتويات واالتصاالت وتقنياتوالسيما مؤسسات اإلعالم ،املؤسسات املنتجة واملروجة هلا
 ورقمنـة )سـا /كلم300.000(الضوءتراسل املعطيات بسرعة "إذ أن،البصري-السمعي
 املعلومـات وتعميم ،االتصاالت وثورة اهلاتف وتوسل أقمار،والصوت والصورة   النصوص

قد ،وتصغري احلواسيب وربطها داخل شبكة كوكبية،السلع واخلدمات إنتاج    يف قطاعات
مل يتردد البعض يف وصـف   لذلك.)1("العاملشامل يف نظام ضخم و خلق انقالب من كنتم

باعتبـار أن  ؛الرموز باقتصادواقتصاد القرن احلادي والعشرين ،اية القرن العشريناقتصاد 
املركزي الذي جعلته وسائل اإلعالم واالتصال ممكنا يتمحور حول       املعطى التكنولوجي
ويف الصدد تؤكد كثري من الدراسات والبحـوث  ...والشمولية  واآلنية الالمادية والسرعة

على أن الوضع البائس القتصاديات معظم الدول النامية وختلفها يف جماالت كثرية نابع عن 
ة وانتشـار  رادوأن التحفظ وسـوء اإل ،وتكنولوجيا االتصاالت ختلفها يف جمال املعلومات

السياسـية إىل عنصـر   تقاد هذه البلـدان وقيادـا   الفساد يعود يف جزء كبري منه إىل اف
  .)2(املعلومات

إن اإلعالم يف عصر العوملة بات جزء مهما من البنية السياسية الدولية اجلديدة الـيت  )3(   
فقد بـدأ احلـديث   ،تطرح مفاهيم جديدة لسيادة الدولة على أراضيها وفضائها اخلارجي

ات ومؤسساا ومناذج ممارستها بشـكلها احلـايل   وبدأ يتردد بأن السياس،)اية الدولة(عن

                                                           

 
  ).17(ص،يف العوملة والتكنولوجيا والثقافية:حيىي اليحياوي (1)

  .)63(ص،العرب والعوملة:حممد علي حوات (2)
  

 
 

 



  

ليفرز بيئة جديدة يف نطاق العمل ،والسائد قد أضحت التتجاوب وطبيعة التطورات احلاصلة
أدوار ومؤسسات العمل السياسـي مبـا فيهـا وزارات    يف السياسي اخلارجي ويغري نسبيا 

  : )1(املتغريات يفوتتضح أهم هذه ودوائر اإلعالم اخلارجية،اخلارجية 
القيم اليت يؤمن هبـا  إعادة تشكيل استخدام الفضائيات ألغراض شخصية من أجل  ـ    

وما أقدمت عليـه  ،وحتقيق األهداف املطلوبة،صاحب السلطة السياسية للتأثري على املواقف
ثعلـب  (حني وجهت ضـربة عسـكرية للعـراق   ؛)م1996(يف صائفة عام)كلنتون(إدارة

إلظهار القدرة العسكرية للواليات  المية أمريكية كبريةمن أجل إحداث ضجة إع)الصحراء
يف االنتخابات ضد )كلنتون(هدفها سوى ترجيح كفة واليت مل يكن،األمريكية         املتحدة

دليل على دور إعالم العوملة يف البىن السياسـية   خلري– )2()غول(خصمه املرشح اجلمهوري
                                                       .                    احلالية ويف املستقبل

إن ازدياد وتعاظم الشركات متعددة اجلنسيات ودورها الفاعل ارتقى هبـا لتـؤثر يف    ـ   
وهذا يعين ،وإجبارهم على اختاذ مواقف سياسية معينة،تشكيل السياسات اخلارجية لبلدام

من إنتاج املعلومات إىل نشـرها مسـتعينة   أا ستكون موجودة على كافة األصعدة ابتداء 
ويتضح ذلك جليا من خالل ما قدمته الفضائيات األمريكية إبان ،مبختلف الوسائل الدعائية

السياسة اخلارجية األمريكية جتاه منطقـة   حرب اخلليج حيث أدت دورها الواضح يف رسم
  .)3(اخلليج

وثيـق الصـلة بالسياسـة     جعلـه  واالتصـال  إن التطور احلاصل يف حقل اإلعالم ـ   
وإن كان اإلعالم أداة رئيسية يف تنفيذ السياسـة اخلارجيـة إىل جانـب األداة    ؛اخلارجية

                                                           
  .)143-133(ص،العوملة اإلعالمية:مؤيد عبد اجلبار احلديث (1)
  .)30(ص)1994،دار الشروق:القاهرة(ن يمصر والقرن الواحد والعشر:حممد حسنني هيكل (2)
قتصـاد  دورية علمية حمكمة،تصدر عن كلية اال(جملة السياسة الدولية،"الرأي العام يف السياسة اخلارجية األمريكية:"آسيا امليهي (3)

    .وما بعدها)91(ص))م1997(جانفي،)127(عوالعلوم السياسية جبامعة القاهرة ،
 

  
 
 



  

جانب آخر سهل للدبلوماسية يئة األجـواء واملـدركات وخلـق     فهو من،الدبلوماسية
 وتعدى ذلك ألن يؤدي اإلعالم وظيفة نفسية قتالية ودفاعية يف بل،وحتييد األعداء،املؤيدين
تضـخيم  من أجل قتصر على ذلك بل متتد وظيفته إىل ما بعد احلرب وذلك يوال،آن واحد

  .أقصاها النتائج واستثمارها إىل
إن عصر املعرفة املعلوماتية وانتشار الفضائيات واختراق احلدود اجلغرافية أضحى يرسم     

ن الوصـول  فإ،ويف كل جمال للنشاط البشـري ،معامله ويؤسس خصائصه يف كافة امليادين
الفوري والسريع للمعلومات ومشاهدة ما يدور يف العامل ضاعف عدد القوى الضـاغطة يف  

  .وقلل من قوة وسطوة السلطة داخل الدولة،ذاا ةداخل الدول
إن ضعف الدولة يف عملية االتصال الداخلية واخلارجية مؤشر بارز على تراجع مكانـة     

ن اجتماعي ومكون فكري جلماعة معينـة ارتبطـت   ة كهيكل نظامي وبنيايالدولة املستقبل
فإن عصر املعرفـة واملعلوماتيـة   ا هلذ وتبعا.)1(اجلماعة حياابوعاء مكاين مارست فيه هذه 

ذلك ليـؤثر   بدأ يأخذ املساحة األكثر اتساعا يف حياة الوجود اإلنساين بل وجتاوز االتصالية
  . التنسجم وخصائصه وحاجاتهبشكل فاعل ومؤثر باملؤسسات واملفاهيم والقيم اليت

مكونا أساسيا من البنية الثقافية للمجتمعات  يشكلإن اإلعالم يف عصر العوملة أصبح )4(  
،فهو يعمل على نشر وشيوع ثقافة عاملية تعرف عنـد  بهالدولية اليت تنتجه وتوجهه وتتوجه 

لغزو ومتلقيها؛بـل واملكـره علـى تلقيهـا بـا      مسـتقبلها ،وعنـد  باالنفتاحمصدرها 
أكرب وسائل اإلعالم واالتصال يف عصـر العوملـة    تاالنترنيوشبكة  ،فالفضائيات)2(الثقايف

الثقافة العاملية الواحدة واللغة العاملية الواحدة،فعربها ومن  أطروحةأمهية يف تكريس وتفعيل 
ا وهذا م.والثقافة االقتصاداخلرب ،وبواسطتها يتم رسم وإعادة رسم السياسة و يصنعخالهلا 

مـوارد ماليـة   مكمن ا ألجيعل إعالم العوملة يف قلب أحد أكرب الرهانات املستقبلية ليس 
خطرا قويـا  أيضا بل ألا أصبحت تشكل فحسب؛ ضخمة للدول والشركات واقتصادية

                                                           
 ).137(ص،العوملة اإلعالمية:مؤيد عبد اجلبار احلديثي(1)

ها على الوطن اتالعولمة وتداعي:آتاب في،"إعالم العولمة وتأثيره على المستهلك:"السيد أحمد مصطفى عمر
 (2) ).167(ص،العربي

 



  

بل وحىت بالنسبة لثقافـات  ؛على الثقافات الفيما يتعلق بثقافات دول العامل الثالث فحسب
  .سهابعض الدول املتقدمة نف

حتذر من سطوة الثقافـة   األوروبيةفمنذ بداية التسعينات صدرت كتب عديدة يف الدول    
هنـري  "ففي فرنسا على سبيل املثـال كتـاب  ؛األمريكية على ثقافات هذه الدول الوطنية

والكتابان حيذران من خماطر )ةفرنسا املستعمر(بعنوان"جلاك تيبو"واآلخر)احلرب الثقافية"(جوبار
فليس مـن  .)1(الثقافيةوديده هلويتها ،األخرى ةالثقايف لفرنسا والدول األوروبياالختراق 

نظرا لتحكم أمريكا )أمركتها(الثقافات و)غربنة(املفارقة يف شيء إذن أن يتزايد احلديث عن
ملعظم أجهزة وبنـوك املعطيـات    واحتكارها التلفزيةالشمالية يف احلصة الكربى للقنوات 

  ).أوترهيباترغيبا (ذجهاوقدرا على فرض منو
 ،اليتواإلعالم يف عصر العوملة أحد األجزاء الرئيسية من البنية االتصـالية الدوليـة  )5(   

فهو ينتمي إىل أحد حقلـي التكنولوجيـا   ووسائله، هة وعوملة رسائلتمكنت من حتقيق عومل
وسـائله   األكثر تطورا يف الوقت الراهن واحملتكر بشكل مباشر للشركات املعنية بتصـنيع 

ت عوملة اإلعالم وقد تبد.من قائمة الشركات املائة األكرب يف العامل%) 23(واليت تشكل نسبة
  :وعوملة رسائله ووسائله يف

واألقمـار   اإللكترونيةالتدفق احلر للمعلومات بعد أن تزاوجت وسائله مع احلسابات  ـ   
عا ختضع ملا ختضع لـه السـلع   وبعد أن حتول إنتاج املعلومات إىل صناعة تنتج سل،الصناعية

وأصبحت هلا سوق كبرية الختتلف كثريا عن أسواق البتـرول  ،األخرى من عرض وطلب
  .)2(األخرى أوالذهب أوغريمها من السلع اإلستراتيجية

كل فرد ما  تنويع الرسائل اإلعالمية حبيث يتالءم مضموا مع خمتلف اخليارات ليجد ـ   
وفـق   فيتجسد بذلك مفهوم حرية االختيـار ،إليه أوقراءتهيرغب يف مشاهدته أواالستماع 

                                                           
    (1) ).176(صوالعولمة،العرب :ي حواتمحمد عل
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كما أن املساحة الزمنية .من أبرز مايدعو إليه اإلعالم يف عصر العوملة وهو.)3(الفرد حاجيات
املتعددة للمتلقني الذين يصبحون حبكم  االهتماماتلإلعالم على مدار اليوم فرضت مراعاة 

  .سائلأسرى هلذه الو االستماععادات املشاهدة و
وبالتكرار ،البث السريع واملتواصل للرسائل اإلعالمية على مدار الساعة وطوال اليوم ـ   

وعلى الرغم من إجيابيات هذا .املتواصل الذي يستجيب لفروق الوقت بني الشرق والغرب
ومتابعتها ،حلظة وقوعها أوبعد ذلك بقليلالبث املتكرر يف متكني الناس من اإلملام باألحداث 

حيث التبسـيط يف عـرض الرسـالة والسـطحية يف     ،إال أن لـذلك سـلبياته   مرارباست
   .أومعاجلتها املوضوعية،حيول دون التعمق يف جمرياا،ية يف التعامل السريع معهانواآل،معاجلتها

وهي العملية اليت خيضع مبوجبها نظـام أونظـم   "واهليمنة االتصالية االحتكاراتتبدت كما   
لنفوذ –من حيث امللكية والبناء والتوزيع واملضمون–أوموعة من الدول االتصال لدولة معينة

دون تأثري معاكس أوموازن من الدول اخلاضـعة  ،وضغط املصاحل االتصالية لدولة أودول أخرى
 تركز السيطرة اإلعالمية يف يد عدد قليـل مـن الشـركات متعـددة     من خالل)1("للهيمنة
     ممـا أدى إىل خلـق  time) (و) (Warnerبني شركيتحدث اندماج )م1989(عامففي ،اجلنسية

،وأعقب ذلـك بعـدة   )ليون دوالرب2,5(يف العامل برأمسال قدره حوايل إعالمية أكرب جمموعة
       آخـر  حدث انـدماج )م1993(يف عامواإلخبارية،)CNN(اموعة لشبكةشراء هذه  سنوات
بـني   الترتيب اخلامس ح يفلكي تصب"MTV"مالكة شبكة "PARAMOUNTو VIACOM"شركيت بني
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ــامل  ــة يف الع ــات اإلعالمي ــات اموع         NEWSCARPORATION) (و)TIME-WARNER(كربي
  )WALTDISNEY()2(وشركة)BERTELSMAN(ومؤسسةمردوخ، واليت ميتكلها

 واألمريكية على وجـه ،أن مظاهر اهليمنة الغربية بصفة عامة حسام اخلطيب ويرى الدكتور  
  :)3(أبرزهاجمال اإلعالم واالتصال العاملي ترتد إىل عدة عوامل اخلصوص على 

آالت ،آالت الطباعـة ،األحبـار ،الورق(أن معظم مواد وجتهيزات اإلعـالم التقليديـة   ـ   
  .بيد الدول الصناعية الكربى وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية)التصوير

واملعلومات وغـزو   االتصالاصة باإلعالم وأن مجيع التجهيزات التكنولوجية احلديثة اخل ـ   
  .واحلاسبات اآللية بيد الدول الصناعية الكربى أيضا،الفضاء

أن غالبية املواد اإلعالمية واإلخبارية واملعلوماتية مبضامينها الثقافية خاضعة للهيمنة الغربية  ـ  
  .واألمريكية

  ا متوازنا ألن كـل مدخالتـه  عديدة اليشكل نظاما دولي عشرياتأصبح اإلعالم ومنذ  )6(  

    وهذا مـا أدى إىل هيمنـة  ،من مشال الكرة األرضية يتمراكز تشغيله وآليات التحكم فيه تأو

 90"(رير العاملية إىل أناإذ تشري بعض التق.عليه يف مقابل تبعية الدول النامية لهالدول املتقدمة 

من جمموع ) % 25(كاا عنمن شبكات املعلومات توجد يف بلدان اليزيد جمموع عدد س)%

من املعلومات عن العامل خمزنة يف الواليات املتحدة األمريكية ولذلك )% 90(وأن،سكان العامل

كما ،من املعلومات املقدمة عرب احلاسبات اإللكترونية)% 75(فهي تصدر مبفردها للعامل حوايل

                                                           
 
 



  

ل جمموع سـكاا  ات اإلرسال اإلذاعي حتتلها دول صناعية يشكذبمن جمموع ذب)% 90(أن

دول اجلنوب اليت تضم أكثر من ثلثي سـكان  "الوقت الذي جند فيهيف هذا ".عشر سكان العامل

 من جمموع احلاسـبات اإللكترونيـة املتـوافرة يف   )% 1(متتلك بأقصى تقدير أكثرمن العامل ال

من ) % 6(من أجهزة اإلرسال التلفزي وحوايل)% 12إىل10(كما أا ال متتلك أكثر من،العامل

كبري وبون شاسع بني الـدول املتقدمـة ودول العـامل     اختاللفهناك . )1("االستقبالأجهزة 

عـرب   ربل متركز املعلومات واملضامني اليت متر،تكنولوجيا اإلعالم فحسب امتالكاليف ،الثالث

،        يـة الدول قاتراه دول العامل الثالث منافيا للمواثيق اليت تنظم العالتوهو ما ،هذه التكنولوجيا

ا وكرامتها ومستقبلهاوترى فيه مسا بسياد.  

     

  

                                                           
،مجلة "تكنولوجيا المعلومات وإشكالية الديمقراطية في دول الجنوب؛قضايا وتساؤالت:"حسنين توفيق إبراهيم (1)

في العولمة والتكنولوجيا :،نقال عن؛يحيى اليحياوي)118(ص)م1994،خريف)34(بيروت،ع(منبر الحوار
 ). 57(لثقافة،صوا



  

وإن كانـت  ؛يرمي إليها إعالم العوملةاليت إن األهداف :ووظائفهعالم العوملة إأهداف )ج(   

إال أن جوهرها يرمي إىل ثقافة جديدة جتعل ،يف مظهرها اخلارجي واقتصاديةذات طبيعة سياسية 

والثقافيـة للعوملـة مسـألة مقبولـة      واالجتماعية واالقتصاديةة مسألة قبول األفكار السياسي

وهذا لن يأيت إال إذا عمل اإلعالم على تغيري مايعتقده دعاة العوملة عقبـات تعتـرض   ،وممكنة

والثقافية  االجتماعيةحترير إرادة الشعوب من القيود )1(:)1(يف املتمثلة حتقيق أهدافهالطريق حنو 

يعتقد منظرو العوملة أا تعيق تقبلها للثقافـة اجلديـدة عـن طريـق      والسياسية والفكرية اليت

أن السيطرة على البشـر  :""شيللر هربرت"ويف ذلك يرى،املوجه للكلمات والصور االستخدام

فمهما كـان  ،املوجه لإلعالم االستخدامشيء أي وقبل ؛واتمعات تتطلب يف الوقت احلاضر

                                                           
ها على الوطن اتالعولمة وتداعي:آتاب في،"المستهلك فيإعالم العولمة وتأثيره :"السيد أحمد عمر

   (1) .)167(ص،العربي
الـس الـوطين للثقافـة والفنـون     :الكويـت ) (243(سلسـلة عـامل املعرفـة    (،عبد السـالم رضـوان  :ترمجة،املتالعبون بالعقول:شيللر.هربرت أ (2)

  .                              )206(ص)م1999،)2(ط،واآلداب
 
 

 



  

إذا متكـن   إالّ،ا التفيد على املدى البعيدإشعب ما فضد  استخدامهاجربوت القوة اليت ميكن 

  .)2("اتمع املسيطر من أن جيعل أهدافه تبدو مقبولة على األقل

حكام السيطرة على إة للثقافة اجلديدة بيتعويد العقول على مشاهدة ومعايشة األمناط املغر)2(  
عمليـا لتعتـاد    اختبارهـا مت  ومبقومات،وتوظيفها وتعميمها وفقا ملواصفات حمددة،املعلومات

هذا التعويد ميكن يف ظل ظروف "ملاملالشعوب عليها وعلى مشاهدا عن طريق التكرار غري 
  ".معينة أن يلحق الضرر بالصحة العقلية لإلنسان فيصبح أسريا لعاداته

   ة وحثها على املشـاركة يللشعوب على منط احلياة الغرب االجتماعيةإعادة تشكيل احلياة )3(  
      بـزرع مفـاهيم  ،اإلنسان حبسب النمـوذج الغريب  ولبةفيها على حنو نشط حيقق على املدى ق

  .االجتماعي وتغيب الصراع،عة الفرديةوالرت،الشخصي االختيار
النشط يف الثقافة اجلديدة عن طريق إبـراز مظهرهـا    االخنراطتعزيز فكرة )4(   -

على ،إليها االنتماءبها مبا يشجع ويعمل مبوجيتبناها اخلارجي والثناء على كل من 
وباألشـكال  ،ات العصرقليعالعصرية املهتمة بآخر ت    أا أسلوب للحياة اعتبار

للمأكوالت وامللبوسات واملتعة والترفيه واإلنفاق يف إطار يتجاوب مـع  اجلديدة 
والتأكيد على قيم اتمع الرأمسايل ،من جهة االستهالكحاجة الرأمسالية إىل زيادة 

  .من جهة أخرى
مل يعد ينظر إىل اإلعالم كتقنيـات وعمليـات   :العوملةوظائــف إعـالم      -

كذلك مل تعد احلدود ،ومضامني كما كان ينظر إليه قبل عقد أوعقدين من الزمن
ومل ،وخرباء اليونسكو لوظائف اإلعالم قابلة للتحقيق"الزويلهارولد "اليت رمسها

ألربع عشرة لإلعالم قـادرة علـى تلبيـة    حول املهام ا"شرام"تعد أيضا طرحات
العوملة وأهدافها حباجة  إن تسويق منطق.ورمبا تتعارض معها،متطلبات إعالم العوملة

تشكل حمور ومرتكز الوظائف ، ثالث نقاطإىل وظائف جديدة ميكن حتديدها يف 
                                                           

 



  

إشاعة املعلومـات وجعلـها   )1(:وهي اجتاهاااإلعالمية وفق متطلبات العوملة و
ة للجميع من دون مقابل حبيـث يسـتطيع احلصـول عليهـا أي فـرد      رتيسم

مبعىن آخر خلق وبناء قاعدة معلوماتية واحدة يستخدمها اجلميع ويتعامل ،أومجاعة
وبـذلك يـتمكن   ،كمصدر رئيسي لتقييم النتاج الثقايف واملعـريف والعلمي  معها

 مدعومة بقاعدة وجعلها أكثر قبوال،وتعميق منطقها،العوملة اإلعالم من دعم ظاهرة
  .معلوماتية منتشرة وبتقنية معلوماتية متطورة

بني املكونات املـذكورة ومكونـات   ،إذابة الثقافات الوطنية وتقليص احلدود الفاصلة)2(  
وقد ،وبنية ثقافية مشتركة،وإىل فئة مركزية واحدة،ثقافة العوملة اليت تنتمي إىل مصدر واحد

ومتثال ملنطـق العوملـة   ،وجعلها أكثر فعاليـة ،املذكورةجنح اإلعالم فعال بتجسيد الوظيفة 
ومضموا بفعل التقنية الرقمية واألقمار الصناعية اليت متتلك قدرة البث والوصول املباشـر  

  .من دون وسيط إىل اجلمهور املعين يف أي بقعة جغرافية على كوكب األرض
سسات وقد متكن اإلعـالم إىل  اتمعات واملؤاجلماعات و التماثل بني اجتاهاتتنمية )3(  

بصورة ،واإلنتاج والتوحد كاالندماجحد مامن بناء مكونات التماثل األولية يف جماالت عدة 
الفتة للنظر على مستوى الربنامج الترفيهي والتقين والعلمـي ومنـاذج النشـر والبـث     

ت مفاهيم مشتركة حول العوملة ومظاهرهـا تلـك املتمثلـة بشـبكا           وبناء،الرقمي
 والتغطية اإلعالميـة لألحـداث العامليـة مباشـرة مـن     ،وشبكات االتصاالت،املعلومات
  .                                  الزمان،املكان،املضمون:حيث

منذ بداية السبعينيات من القرن العشرين وحـىت ايـة   :واالتصال أبعاد عوملة اإلعالم:ثانيا   
لعملية تسريع كربى مل يشهد التـاريخ مثـيال هلـا مـن     احلرب الباردة خضع النظام العاملي 

قبل،متثلت أساسا يف انفجار تكنولوجي كبري يف ميدان اإلعالم واالتصال؛ارتفعت مبوجبه قـوة  
مجع املعلومات وختزينها واستغالهلا ونقلها إىل مستويات غري مسبوقة يف تاريخ اإلنسانية مـن  

املصطلح الـذي يؤشـر علـى عديـد مـن       هذا".جمتمع املعلومات"قبل،انبعث يف خضمها
والقضايا حينما يقترن أكثر مبوجة عوملة اإلعـالم واالتصـال،العلى املسـتوى         اإلشكاليات



  

اتمع "فحسب،ولكن فيما يتصل مبحاوالت تعميمه ليشمل)األقطار املتقدمة خصوصا(القطري
  : )1(وأهم هذه اإلشكاليات والقضايا هي.أيضا"الكوين

اختالل العالقة بني العرض التكنولوجي ومستويات الطلب املتوفرة لدرجة يصدق معهـا  ⊆   
القول بوجود حمددات تكنولوجية للعملية اإلعالميـة واالتصالية،ترسـم وتـنمط أسـاليب     

  .االستهالك واالستعمال وتوجه معامله وهياكله
حىت (تماعية،حبكم تعقيداتهصعوبة االخنراط يف هذا اتمع  اإلعالمي جلميع الشرائح االج⊅  

       .ناهيك عن صعوبة مسايرته)وإن سلمنا بفرضية توافر الشروط املادية القتحامه
فإن كان من اليسري التقاط مئات القنوات التلفزيونية،واالستفادة من عشـرات اخلـدمات      

جه هي كوسيلة االتصالية،فإن من الصعوبة مبكان االستفادة من شبكة االنترنيت بالقدر اليت تنت
اتصالية جد متطورة وعالية يف عرض املعلومات بصفة دائمة ومستمرة ومتسـارعة إال للـتقين   

مبعىن أن هناك ميشا لشرائح كربى من اتمع نظرا لتخلفهـا  .واملهندس واملختص،أواملتمرس
  .  املعلومايت والتقين،أولعدم متكنها من اللغة

  :األبعاد يف وتظهر هذه:األبعاد التكنولوجية)أ( 
 االتصـاالت بني كافة وسائل اإلعالم اجلمـاهريي وتكنولوجيـا    االندماجالتكامل و)1(  

 اسـتخدام و،فمع تطور احلاسبات وشـبكات اهلـاتف وشـبكات املعلومات   ،واملعلومات
 )Multimédia(الوسـائط  دمتعـد  االتصـال ظهرت تكنولوجيا ،البث الفضائيتكنولوجيا 

    بتطبيقاا املختلفة وأشـهرها حاليـا شـبكة   )Interactive)(ليوتكنولوجيا االتصال التفاع
  .االنترنيت

وعلى الرغم من أن الوسائل االتصالية اليت أفرزا التكنولوجيا االتصالية الراهنة تكـاد     
 إال أن هناك مسات مميـزة للتكنولوجيـا  ،تتشابه يف عديد من السمات مع الوسائل التقليدية

شكاهلا املختلفة مما يلقي بظاللـه ويفـرض تأثرياتـه علـى الوسـائل      الراهنة بأاالتصالية 

                                                           
  ).175(،جملة عامل الفكر،ص"عوملة اإلعالم ومستقبل النظام اإلعالمي العريب:"حممد شومان (1)

 



  

لتكنولوجيـا  اوأبرز مسـات  .ويؤدي إىل تأثريات أكثر حدة على االتصال اإلنساين،اجلديدة
  .)1(الراهنة هياالتصالية 

أي القدرة على تبادل األدوار بني مرسل الرسالة االتصـالية ومسـتقبلها إذ   :التفاعلية⊆   
عامل مع وسائل االتصال احلديثة من جمرد متلقي سليب إىل مشـارك متفاعـل   يتحول من يت

    .يرسل ويستقبل املعلومات يف الوقت ذاته
فلم تعد وسائل االتصال تعتمد على خماطبة اجلماهري فحسـب يف رسـائل   :الالمجاهريية⊅  

تسـتهدفه   بل أضحت من إمكانياا توجيه رسائلها ومضامينها إىل فرد بعينه ،عامة ومنمطة
فخرجت بـذلك مـن   ،وحاجاا اخلاصة الهتماماامعينة تبعا فئة مجاعة أوإىل برسائلها أو 

إن عمـل وسـائل   :الالتزامنيةو.بلهاقنطاق العمومية إىل خصوصية الرسالة تبعا حلاجة مست
املتقدمة واليت مكنتها من العمل الـدائم واملسـتمر علـى     ااحلديثة بتكنولوجيا االتصال
مـن طـرف    االتصـال الرسائل و استقباليوميا جتاوز هبا حمدودية الوقت يف )سا24(مدار

الرسالة يف الوقت الذي يناسب املرسـل واملسـتقبل    استقبالإىل إمكانية إرسال و،اجلمهور
فأصبح لكل مرسل أن يبعث برسالته االتصالية اليت يريدها يف التوقيت الذي ،على حد سواء

قبل أن يستقبل الرسالة اليت تصله يف الوقت الذي يناسـبه  كما أصبح لكل مست،يناسبه هو
  .هو
 اسـتخدامها كـثرية ميكـن    اتصـال فهناك وسائل :والتوصيل بلية التحرك والتحويلقا⊃  
إىل معدات كثرية  منها يف أي مكان دون احلاجة إىل التواجد يف مكان ثابت وال االستفادةو

والتليفون املدمج ،تلفزيون السيارة أوالطائرة،اهلاتف النقال:من أجل االتصال أوالتشغيل مثل
  .وغريها كثرية من الوسائل احلديثة اليت طورت تكنولوجياا...،مع ساعة اليد

لكثري من وسائل االتصال احلديثة ذات التكنولوجيات العالية القدرة على  تكما أصبح   
الرسالة املسـموعة  كتحويل ؛وحتويلها من صورة إىل أخرى،خرآلنقل املعلومات من وسيط 

                                                           
سة درا؛العوملة:حممود منصور وممدوح،)161(ص،جملة عامل الفكر ،"ومستقبل النظام اإلعالمي العريب،عوملة اإلعالم:"شومان حممد (1)
   .)34(ص،األوهام واحلقائق؛ظاهرة العوملة :وحمي حممد مسعد،)134(ص،بعاداملفهوم والظاهرة واأل يف

 



  

وقد زادت إمكانيـة بعـض وسـائل    .وكذا نظام الترمجة اآليل،إىل رسالة مكتوبة والعكس
توصـيل  إمكانيـة  االتصال احلديثة وقدرا على توصيل الرسائل السريعة ولكثرية بفضل 

بغض النظـر عـن   ،تصالية متكاملةامع بعضها البعض لتشكل منظومة  االتصاليةاألجهزة 
  .التصنيعدول ات الصانعة أو تباين الشرك اختالف

فقد أدى التطور التكنولوجي اهلائل يف تصـنيع وسـائل االتصـال    :والتدويلاالنتشار ⊇ 
 االنتشـار واملعلومات إىل تقليل تكاليف إنتاجها إىل احلد الذي أتاح هلا قدرا كـبريا مـن   

حبيث مل ،والثقافيـة رغم تفاوت مستويام االقتصادية ؛بني األفراد االستخدامنطاق  اتساعو
 االستغناءضرورة الميكن  باعتبارهاوإمنا ،ترفا الداعي له باعتبارهاينظر إىل هذه الوسائل يعد 
كما أن الربط بني وسائل االتصال احلديثة قد بات عامليا أوكونيا هبدف ختطي احلدود .عنها

أومن اهلاتف ،احملمولالعامل من اهلاتف  يفإذ أصبح يف اإلمكان االتصال بأي مكان ؛اإلقليمية
  .كما تعددت قنوات البث التلفزيوين الفضائي،العمومي

وسائل اإلعالم وتكنولوجيا االتصال واملعلومات أحدث  واندماجوبصفة عامة فإن تكامل   
 لالختياروأتاح للمتلقني إمكانيات غري حمدودة ،حتوالت هيكلية يف بنية العمليات االتصالية

وكسـر مركزيـة   ،وتبادل األدوار االتصالية،مني باالتصـال والتفاعل احلـر مـع القـائ   
يف التسـويق والتـرويج   ؛فضال عن تعظيم استخدامات وسائل اإلعالم واالتصال االتصال

ما ؛لتجارة على الصعيدين احمللي والدويل وجممل هذه التحوالت تبلوت بوترية متسـارعة او
  .Information Society)على تسميته مبجتمع املعلومات اصطلح

 االتصالأمهية تكنولوجيا اإلعالم و ازدادت:االتصالزيادة أمهية تكنولوجيا اإلعالم و)2(    
 عاملت أرجاء البه هذين العقدين من حتوالت كربى عم اتسمات ملا يات والتسعينييف الثمانين
  :)1("نايسبت"وأثرت على باقي الدول وأبرزها كما يرى)خاصة(العريب

  ).جمتمع املعلومات(الصناعي إىل جمتمع ما بعد الصناعة التحول من اتمع-  
  .العاملي االقتصادالوطين املغلق على نفسه إىل  االقتصادالتحول من -  
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املدى البعيد ومن مث أمهية التخطـيط   اهتماماتاملدى القصري إىل  اهتماماتالتحول من -  
  .اإلستراتيجي

  .مركزيةالتحول من النظم املركزية إىل النظم الال-  
على التبعية للمؤسسات واملنظمات إىل وضع يسود فيه الفرد  االعتمادالتحول من -  

  .على الذات االعتماد وتزداد أمهية
  .التحول من نظم الدميوقراطية النيابية إىل نظم دميوقراطيات املشاركة-  
ـ  -   تويات إىل التحول من التنظيمات اهلرمية القائمة على السلطة املركزية وفـوارق املس

   .داخلية القائمة على التفاعل والتكامل بني عناصر التنظيمتالتنظيمات ال
  .التحول من الشمال إىل اجلنوب-  
  .التحول من التفكري يف البدائل املتعارضة إىل التفكري يف البدائل املتكاملة واملتداخلة-  
ضـة  ،والعاملي قتصـاد اال انطالقة:ات يفيأيضا حتوالت عقد التسعين"نايسبت"كما حدد  

مع زيـادة  ،ظهور أمناط حياة متشاهبة عامليا،والسوق احلر اشتراكيةظهور ،واآلداب والفنون
وتعـاظم االجتـاه حنـو     ،وانتشـار الضغط من أجل احملافظـة علـى الثقافـات القومية   

 انتصـار و.الصحوة الدينية،وتزايد دور املرأة يف القيادة،وتزايد أمهية البيولوجيا،والتخصيص
        .،وضة دول احلزام الباسيفيكياإلنسان الفرد

     
  
بعض األسباب اليت زادت من أمهية تكنولوجيـا االتصـال يف    نبيل عليويرصد الدكتور   

  :)1(سبق وهيواملرتبطة أيضا مبا ،اتمع احلديث
  .إىل العاملية حتول االقتصاد-  
،        الواحـدة  عمل املختلفة داخل املؤسسةمنو احلاجة لسرعة تبادل املعلومات بني مواقع ال-  

  .حبيث أصبحت شبكات املعلومات مبثابة ضابط اإليقاع؛وبني املؤسسات ببعضها البعض
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االجتاه لتفتيت االتصال اجلماهريي ليصبح أكثر تصويبا من أجل تنويع اخلدمة اإلعالمية -  
  .واإلعالنية وبثها لفئات من اجلماهري املستهدفة

بـل  ،ن عملية اختاذ القرارات مل تعد تعتمد على املعلومات املتوفرة داخل املنشأة فقطإ-   
  .أصبحت تعتمد يف كثري من األحيان على املعلومات من خارجها

واالستعاضـة عنـها   ،االجتاه املتزايد ملؤسسات األعمال حاليا حنو تقليل حركة األفراد-   
تكاليف هبدف توفري الطاقة وختفيض ،رات عن بعدباالتصاالت اهلاتفية والفاكس وعقد املؤمت

  .اإلقامة والوقت الضائع يف سفر األفراد ألغراض العمل
ذا يتبني أن الدور الذي لعبته تكنولوجيا االتصال واملعلومات عرب التاريخ يف صياغة كوه   

دت بـني  ضاف إليه العالقة التفاعلية اليت زادت وتعقني،وتشكيل البىن االجتماعية والثقافية
وبني سائر قطاعات اتمع واليت تأكدت معاملها أكثـر يف  ،تكنولوجيا االتصال واملعلومات
بعد أن أصبح قطاع االتصال واملعلومات هـو القطـاع   ،الربع األخري من القرن العشرين

وأصبح يطلق على اتمعات املتطورة تكنولوجيـا جمتمعـات   ،املعاصرتمع األساسي يف ا
مهـا منطـا الزراعـة    ؛لتطورلييزا هلا عن عصرين أومنطني سابقني للحيـاة أو مت،املعلومات
فمنذ أوائل .فقد شكلت االتصاالت واملعلومات إذن مسة جمتمعات ما بعد الصناعة،والصناعة

وتوزيعها يف أشكاهلا ،املرتبط بإنتاج املعلومات وإدارا وبثها–ات شكل ذلك القطاعسبعينيال
واحدا –يف داخله قطاع تكنولوجيا املعلومات،تكنولوجيا االتصالاملعروف بقطاع ،املتعددة

  .من أكثر القطاعات حيوية يف االقتصاد العاملي
إن األخبار كأبرز حمتويـات  ):خاصة يف جمال األخبار(زيادة فاعلية أداء وسائل االتصال)3(  

صـال ممـا   شكل كبري من التطورات الراهنة يف تكنولوجيا االتبأفادت قد وسائل االتصال 
أدى إىل زيادة فاعلية أداء وسائل االتصال ملهامها اإلخباريـة علـى الصـعيدين احمللـي     

   :)1(اجلوانب اآلتيةاالتصال يف  تكنولوجياوالدويل،وتتمثل أبرز جماالت اإلفادة اإلخبارية من 
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ة توسيع نطاق التغطية اإلخبارية اجلغرافية من خالل بث وقائع احلدث على اهلواء مباشر-  
سواء داخل الدولة أوخارجها،فقد أصبح للشبكات التلفزيونية الفضائية الكربى مراسليها 

ـ    ات وتريف كل نقطة من نقاط العامل اليت تتسارع فيها األحداث خاصـة،أواليت تشـهد ت
  .مستمرة

تزايد عدد قنوات األخبار وزيادة سعة كل قناة،حىت يف الدول اليت تعاين من ضـعف يف  -  
لوجية،وبذلك أصبحت وسائل اإلعالم أمام كم هائل مـن  ووالتجهيزات التكناإلمكانيات 

  . األمر الذي يتيح هلا حرية اختيار أوسع.األخبار
حتسن األداء املهين للوظيفة اإلخبارية لوسائل االتصال،من خالل ابتكار نظـم حلفـظ   -  

من خالل توظيف واسترجاعها داخل البلد الواحد وخارجه على املستوى الدويل  املعلومات
  . املعلومات بنوك

وسائل وقنوات إخبارية جديدة متاما وخمتلفـة عـن الوسـائل والقنـوات      ثاستحدا-  
  . مثل أنظمة النصوص املتلفزة،واجلرائد واالت اإللكترونية؛التقليدية

االتصال الراهنة يف عملية التغطية اإلخبارية،فقد ألغـت   تكنولوجيا ربز أكرب آثارتوهكذا   
 مرحلـة انـدالع  :الفواصل الدقيقة بني مراحل نشر اخلرب الثالثة أال وهي التكنولوجياهذه 
 News(ومرحلة التشبع اإلخبـاري .)News Diffusion(ومرحلة بث اخلرب.News. )Break(اخلرب

Saturation(.    وقد مت ذلك من خالل عملية تغطية األخبار فور وقوعهـا بتوظيـف منطـني
وهـو التغطيـة   :األول:الفنية يف التغطية اإلخبارية التلفزيونيـة    مستحدثني من األساليب

اإلخبارية اإللكترونية؛بواسطة توظيف الكامريات التلفزيونية اإللكترونية احملمولة يف موقـع  
  .  على اهلواء،أوتنقل ليذاع بعد فترة اباشرمحيا أو احلدث سواء كانت الكامريات تنقل نقال

التلفزيونية  تأي بواسطة الكامريا،خبارية بواسطة األقمار الصناعيةوهو التغطية اإل:الثاين   
إىل حمطـة  -أيضـا –مباشـرة   منتجهااإللكترونية احملمولة يف موقع احلدث واليت يتم نقل 

عملية البث يف الوقـت نفسـه    تتوىلاليت  اإلرسال أوإىل املقر الرئيسي للمحطة التلفزيونية
  .أوبعد فترة



  

نولوجيا وسائل االتصال واحلاسبات اآللية واملعلومات قد أحـدثت  وهكذا فإن ثورة تك   
يف العالقات التفاعليـة  ري واليسما يف ما يتصل بالنمو املتزايد والكب،هائلة اجتماعيةريات يتغ

وهو ماتأكد جبالء خـالل  االجتماعية،بني قطاع االتصال واملعلومات وبني سائر القطاعات 
حبيث أصبحت اتمعات ،والسيما خالل العقد األخري منه،الربع األخري من القرن العشرين
اليت تنقلها األخبار اليومية واملباشـرة  ."جمتمعات املعلومات"املتطورة تكنولوجيا توصف بأا

  .سواء والقضايا احمللية والدولية على حد لألحداث
األنشـطة   تشـري التقـديرات إىل أن  :تصـال األبعاد االقتصادية لعوملة اإلعالم واال)ب(   

ذات الصلة باالتصال واملعلومات قـد باتـت متثـل األنشـطة األكثـر       واالستثمارات
ل على ذلك تراجع نصيب قطـاعي  ليد،واألكثر رحبا يف ظل عوملة اإلعالم واالتصال،رواجا

 25.8(حوايل إىل)م1960(عام ) % 38.8(الزراعة والصناعة من إمجايل الناتج العاملي من
مسـتوى  على   شركة مائة شري اإلحصاءات إىل أنه من بني أكربكما ت،)م1990(عام) %

فإن ما يقرب من ثالثة أمخاس هذه الشركات يعمـل يف جمـال   )م1995(العامل ككل سنة
النقاط  لعوملة اإلعالم االقتصاديةيف األبعاد  سجلنلذلك ،)1(املعلوماتوتكنولوجيا  االتصال
        :اآلتية

فقد قدرت معـامالت صـناعة   :واالتصال واملعلومات اإلعالمزيادة أمهية اقتصاديات )1(   
حسب التقديرات الواردة عن اخلـرباء  -بألف مليار دوالر،ترتفع)م1995(االتصاالت عام

 %10(التالية هلا إىل حوايل ألفي مليار دوالر،أي ما يعـادل  خالل اخلمس سنوات-آنذاك

االتصاالت املعلومايت يف اقتصاديات مكانة ودور قطاع  ،وقد ازدادت)2(العامليةمن التجارة )
الدول الصناعية الكربى،ويف أنشطة الشركات املتعددة اجلنسيات،ويقدر رأمسال صـناعة  

ــار دوالر)50(حبــوايل يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة الراديــو والتلفزيــون  ملي
مليـار دوالرا أرباحـا يف األشـهر العشـرة األوىل مـن       )15(حققـت ،)م1995(عام
  ).م1995(عام
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،وقـد صـدرت   وحتتل صادرات املنتجات الثقافية األمريكية املرتبة الثانية بعد الطائرات  
الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة أفالمـــا إىل دول االحتـــاد األوريب     

وذلك على الرغم ،                                     ملياردوالر)3,7(بقيمة)م1992(عام
ويعمل يف ،ربا أكرب من الواليات املتحدة األمريكيةوأتنتجها  فالم اليتاألعدد  من أن إمجايل

ماليني )4(مليون شخص من املتوقع أن يصل عددهم إىل)1,8(حوايلاألوريب قطاع اإلعالم 
الـيت   والثقافيـة  االقتصادية مواجهة التحديات على رباوهنا حترص أ من.)1()م2005(عام

  .        األمريكية واملعلوماتوالترفيه  صناعة االتصال تفرضها
مـن إمجـايل   )% 56(وميثل قطاع اإلعالم واملعرفة واخلدمات يف البلدان الصناعية نسبة   

من السكان القادرين على العمل يف الواليات )% 56(الناتج القومي ألوربا،كما يشغل نسبة
يـوم  وقد بينت الدراسات والبحوث بأن مردودية رأس املال ال يبلـغ ال .املتحدة األمريكية

 15و% 12(أما االستثمارات يف اإلعالم واملعرفة فتعود بأرباح تتـراوح بـني  )% 5(نسبة
وقد ازدمحت السوق العاملية مبشاريع كثرية إلنشاء تكتالت إقليميـة لنظـام دويل   .)2()%

جديد،وهذه املشاريع زادت بشكل ملحوظ يف عقد التسعينيات،وارتبط هذا التزايد أيضـا  
  .م اليت أضحت ال تقل أمهية عن صناعة السالحبظاهرة صناعة اإلعال

ومل تستطع الدعاية الرأمسالية واألمريكية بوجه خاص حجب حقيقة ما حتمله العوملة مـن       
خماطر كبرية حبق شعوب الدول النامية وزيادة نسب البطالة يف خمتلـف الـدول وهيمنـة    

انني التجارة احلرة اليت جتـري  املؤسسات االحتكارية على اقتصاديات دول العامل يف ظل قو
ويعتمد اقتصاد املعلومات على نظـام هائـل داخـل الـدول     .بني اقتصادات غري متكافئة

الصناعية وفيما بينها،يقوم على أقمار االتصال وشبكات الكـابالت واألليـاف الضـوئية    
تيحها واحلواسيب اإللكترونية وقنوات البث الفضائي،ويزداد اعتمادها على اخلدمات اليت ي

  . هذا النظام
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ألـف شـركة   )40(يوجد يف العامل حوايل:تعاظم دور الشركات متعددة اجلنسيات)2(     
وقيمـة أصـوهلا   ،تبلغ إيراداا أكثر من نصـف النـاتج اإلمجـايل العاملي   ،متعددة اجلنسيات

شـركة يتركـز   )500(تريليون دوالر وتبلـغ الشـركات الكـربى املهيمنـة    )94(حوايل
 وبلغـت إيراداـا يف  ،شـركة يف اجلنوب )28( مقابل،الشـمال  يف دولشركة )472(منها

ــرادات هـــذه ،تريليـــون دوالر )11435(حـــوايل)م1996(عـــام أي أن إيـ
من الناتج اإلمجايل )% 64(من الناتج احمللي العاملي و)% 41(فقط يعادل)اخلمسمائة(الشركات
  .)1(األمريكي

ة إعالم ضخمة حتصل علـى نصـف   شرك)17(ومع بداية تسعينيات القرن املاضي كانت   
        والفيـديو  مبا يف ذلك التسجيالت الصوتية والكيبـل ،إمجايل العائدات من كل وسائل اإلعالم

ــيت ــذا التجم،كاســ ــوأدى هــ ــركات يــ ــيص الشــ  ع إىل تقلــ
الشركات إىل فرض سـيطرا   هذه ودف )2()م1991(عام)23(إىل)م1981(عام)46(من

فاألرباح املغرية .علومة من املنبع حىت وصوهلا إىل املستهلكعلى كل خطوة من خطوات صنع امل
املعلومات قد جذب العديد من الشـركات العمالقـة   تكنولوجيا نها قطاع االتصال واليت يؤم

كما شجعت تكنولوجيا البث الفضـائي  ،إىل هذا القطاع استثماراامتعددة اجلنسية إىل توجيه 
فضال عـن  ،وتنويع أنشطتها،الشركات للعمل عرب احلدود عرب األقمار الصناعية الكثري من هذه

  .كربى اقتصاديةوتكوين كيانات  االندماج
        والتركيـز االحتكار والواقع أن تعاظم دور الشركات متعددة اجلنسيات وسعيها املستمر حنو   

    اجلنسـيات يف  ةتعـدد الشركات محيث بلغ نصيب رأس مال ،أصبح من معامل عوملة االقتصاد
شركة عمالقـة بأنشـطتها   )200(وتسيطر،)م1995(عام)%30(اإلنتاج احمللي اخلام يف العامل

  .الزراعية الكربى واملنتجات املصنعة واخلدمات املالية والتجارية االستثماراتالعاملية على 
 لتصـل  ازدادتبني الشركات متعددة اجلنسـيات قـد    االندماجوكانت حركة التجمع و  
وقد أدت هذه السـيطرة الواسـعة   .)3()م1996ـ1986(الفترة مابني سنويا يف)%15(إىل
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إىل تقسيم )ججوهان جالتون(ووفقا لنموذج،للشركات متعددة اجلنسيات على احلقل االتصايل
  العامل إىل

  .وهي قليلة العدد،ومتثله الدول الصناعية املتقدمة املسيطر:املركز-:)1(مها جزأين غري متكافئني
والذي ميثل دور التابع يف النموذج ويتفاعل مـع التبـادل    را واملتخلفاألقل تطو:واهلامش-

  ).والدول النامية تطورا الدول األقل(إىل أسفل)الدول املتطورة(اإلعالمي رأسيا من فوق
عصـر  (بإحاللاإلعالمي من قبل الشركات متعددة اجلنسيات  هذا االحتكار وتظهر خطورة  

 عمليـة  وهـي ،)الثقافة عابرة القوميات(حامال معه ظاهرة)التخطي املعلومايت للحدود القومية
أساليب بأساسية حيل فيها بدرجات متفاوتة ويف سياقات خمتلفة تنظيم الشعوب بعضها ببعض 

  .وليس بالثقافة الوطنية أوالقومية،وليس باحلوار اجلغرايفإلكترونية،
هـزة اإلرسـال   وتسيطر الشركات متعدية اجلنسيات على صناعة وسـائط االتصـال وأج    

شركة أمريكية )18(واالستقبال املختلفة والتقنيات احلديثة،وأجهزة احلواسيب وبراجمها،ويمن
من اإلنتاج الصناعي اإللكتروين العاملي يف جمـال أجهـزة   )% 75(يف جمال اإللكترونيات على
 95(من أجهـزة الراديـو و  )% 87(من أجهزة التلفزيون و)% 97(االتصال،وتبني األرقام أن

من مصادر األخبار يف دول العامل الثالث مستوردة من دول تتـبىن سياسـات االقتصـاد    )%
احلر،وتسيطر الواليات املتحدة األمريكية على صناعة الدوائر اإللكترونية واالندماجية،إذ أـا  

من إمجايل اإلنتاج يف هذا اال،وتسيطر مخس شركات فقـط  )% 70-% 60(تنتج ما نسبته
  .)3(اإللكترونيةجمال الدوائر اإلنتاج األمريكي يف  من)% 80(على

) 144(وإذا ما أحصينا ما يقارب ثالمثائة شركة إعالمية هي األوىل يف العامل وجدنا بينـها   
األوىل يف جمـال نقـل   )75(يابانية،ومن بني الشـركات )49(أوربية و)80(أمريكية و شركة

يابانيـة؛ويف قطـاع   )8(أوربيـة و )25(شركة أمريكية و)39(املعلومات إىل اجلمهور هناك
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أمريكيـة  )39(جند) 88(اخلدمات املعلوماتية واالتصاالت بعيدة املدى ومن بني الشركات ال
شركة أمريكية )75(شركة هناك)158(يابانية،ويف قطاع التجهيزات ومن)7(أوربية و)19(و
أسـتراليا  مشـال  يابانية،ويوجد الباقي بأكمله تقريبـا يف  )33(شركة أوروبية غربية و)36(و

االقتصاد الرأمسايل يف تكنولوجيا املعلومات اليد الطوىل واملثلـى إلرضـاء    وقد وجد.)1(وكندا
ذريعته للتوسع اجلغرايف،إذ مسحت هذه التكنولوجيا الستثماراته ومعامالته أن تطـوي العـامل   

نفسها حاملـة   طيا،وملنتجاته أن تنطلق من مراكز إنتاجها إىل مصادر طلبها لترتد إليه بسرعة
عوائد تسويقها،ونقلت نظم املعلومات لالقتصاد الرأمسايل نبض أسواقه وميول مستهلكيه وأداء 

   .)2(منافسيه
وماكان للعوملة االقتصادية أن تربز بشكلها احلايل لومل تستخدم الشركات التجاريـة،ثورة     

لتسـويق واإلعـالن،        االتصال،ومنها أقمار االتصال والبث الفضائي،يف عمليـة التـرويج ل  
وساعدت ثورة االتصال يف سرعة انتشار القوانني واالتفاقات الدولية والسيما قانون التجـارة  
العاملية،وأهم مظاهر عوملة االقتصاد والتجارة اإللكترونية أنه ميكن تداول النقـد اإللكتـروين   

شـركات العامليـة ومنتجاا،وعوملـة    والشراء والبيع عرب االنترنيت،واإلطالع على بضائع ال
االقتصاد تتوسع مبظاهرها،والسيما مـن خـالل االتفاقيـة الدوليـة للتعريفـة والتجـارة       

رفـع   وقد.)3(التجاري،خوفا من وقوعها يف عزلة االقتصاد وصعوبات التبادل )اجلات(العاملية
يقـع يف صـميم هـذا     مؤكدين أن اإلعالم)االستثناء الثقايف(املنتجون يف جمال اإلعالم شعار

  ). بروكسل(واللجنة التابعة لالحتاد األورويب يف)اجلات(االستثناء وذلك يف مواجهة مفاوضات
إن العوملة هي أحد املسميات اجلديدة اليت أبرزا الشركات متعددة اجلنسيات بشـعارات     

عمارية تدرجت جديدة لصاحل البلدان النامية حسب طرحات العوملة،بينما يف حقيقتها حالة است
  .يف الظهور على أرض الواقع خطوة خبطوة مالزمة للشركات املتعدية اجلنسيات منذ ظهورها
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ة اإلعالم واالتصال)ج(   اد السياسية لعولم دولي :األبع ام ال أة النظ ارتبطت نش
أة         ت نش ل ارتبط ي أوروبا،وبالمث ة ف ة القومي ور الدول ة بظه ات الدولي والعالق

دو ة اإلعالم واالتصال ال ور الدول ةلي بظه رينيات.)1(الحديث ع العش ذا  وم ن ه م
ة اإلعالم      دأت تتكشف أهمي القرن،وبالتحديد في أعقاب الحرب العالمية األولى ب

ى   ) Carrآار،(والدعاية في العالقات الدولية،وفي الثالثينيات آان أول من أشار إل
ي  ر ه ة عناص ن ثالث تمد م ة تس وة الدول كرية،والقوة:أّن ق وة العس  الق

يطرة  ادية،وقوة الس رأياالقتص ى ال الم .)2(عل ا اإلع ور تكنولوجي ع تط وم
ات          ات اإلعالم والعالق ة حفلت أدبي ة الثاني د الحرب العالمي واالتصال الدولي بع
ة،ودورها في       وة الدول ين اإلعالم وق الدولية باجتهادات شتّى في تكييف العالقة ب

ام  دالنظ دولي،حيث أآ ي، (ال ال الج)Nyeن اهيريأن االتص وة  م دود والق والح
  .عناصر الدولةالعسكرية وعدد السكان من 

مـرتبطني،ألن االتصـاالت أصـبحت     أن االتصاالت والقوة أصبحا)Alleyne(بينما أوضح  
بعض الدول يف النظام الدويل :إىل أنّ) فورتز(،وأشار)3(يف ممارسة القوةمصدرا ميكن استخدامه 

التأثري على سياستها اخلارجية،من خالل تصـدير   حتاول السيطرة على دول أخرى من خالل
    )4(…وغريهاواسترياد تكنولوجيا االتصال واألنشطة االتصالية والربامج 

تزايد اعتماد الدولة القومية احلديثة على وسائل اإلعالم بغـض  )احمللي(وعلى املستوى الوطين   
واسـتنادا إىل التحليـل   .ولوجيةالنظر عن طبيعة النظام السياسي وتوجهاته االجتماعية واإليدي

البنيوي فإن وسائل اإلعالم تعمل من أجل احملافظة على النظـام االجتمـاعي واالقتصـادي    
القائم،كما تسعى إىل احملافظة على النظام العام وحتقيق التوازن يف النظام كلـه،ومن جانبـها   

قابة والتداخل واألداء تشكل البنية االجتماعية مكونات وخصائص النظام اإلعالمي وأشكال الر
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على أن هذه األدوار ينظر إليها من وجهة نظر النموذج النقدي على أسـاس أـا   )1(اإلعالمي
  . عمليات لتزييف وعي اجلماهري وممارسة هيمنة ثقافية باستخدام وسائل اإلعالم

هنـاك  وبغض النظر عن تكييف دور الدولة من وجهة النظر البنيوية الوظيفية أوالنقدية فـإن    
اتفاقا اليوم؛ويف خضم الثورة اليت أحدثتها تكنولوجيا االتصال واملعلومات،وعوملـة اإلعـالم      

مامسـتقبل دور  :أصبح يطرح على جدول اجلدل والنقاش اخلاص بالدولة وعالقتها بـاإلعالم 
الدولة يف زمن عوملة اإلعالم؟وهل يعين تقليص دورها يف تنظيم بيئة االتصال كفالة احلـق يف  
االتصال وضمان حرية اإلعالم أم مزيدا من القيود والالمساواة النامجة عن سيطرة واحتكـار  

  :        الشركات متعددة اجلنسيات؟لذلك تطرح عوملة اإلعالم يف أبعادها السياسية القضايا اآلتية
ـ  :تراجع دور الدولة)1(  ن فالثورة اهلائلة يف جماالت االتصال واملعلومات واإلعالم حـدت م

وإذا كان مبقدور بعض الدول أن حتد يف الوقت الراهن وبصورة .أمهية حواجز احلدود اجلغرافية
جزئية من التدفق اإلعالمي واملعلومايت القادم إليها من اخلارج،فإن هذه القدرة سوف تتراجـع  

ل إىل حد كبري وقد تنعدم يف املستقبل،كما أن توظيف التكنولوجيا احلديثة يف عمليات التبـاد 
التجاري واملعامالت املالية حيد من قدرة احلكومات على ضبط هذه األمور،مما سيكون له تأثريه 

  .  )2(بالطبع على سياساا املالية والضريبية
وهكذا فإن قدرة الدولة على ممارسة سيادا على إقليمها باملعىن التقليدي بدأت تتغير يف ظل    

فذه التحوالت تفرض قيودا وحمددات على قـرارات  .دها العاملحتوالت عملية العوملة اليت يشه
الدول وسياساا من ناحية،كما أن قدرات الدول على التحكم يف عمليات التدفق اإلعالمـي  

وهو مادفع الـبعض  .واملعلومايت واملايل عرب حدودها تتآكل وبصورة متسارعة من ناحية أخرى
  .)3(هذه التحوالت ظل إىل التساؤل عن مستقبل الدولة القومية يف
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دول العامل الثالث تعترب يف معظمها هي األكثر تأثرا ـذه التحـوالت،        :وجدير بالذكر أن   
ضعف وهشاشة أجهزة الدول،وعدم رسوخ مؤسسـاا يف  :وذلك نظرا العتبارات عدة منها

تآكل قدرات الدولـة   عديد من احلاالت،وتفاقم املشكالت االقتصادية واالجتماعية مع تناقص
على التصدي هلا،ناهيك عن تدين القدرات التكنولوجية للعديد من الدول،وضعف إمكانـات  

  .أطر التعاون اإلقليمي فيما بينها
ولكن على الرغم من القيود اليت تفرضها عملية العوملة على الدولة القومية واليت حتـد مـن      

يدي،وعلى الرغم من أنّ الدولة مل تعـد هـي الفاعـل    قدرا على ممارسة سيادا باملعىن التقل
الوحيد أواألقوى يف النظام العاملي،إال أنه يوجد ما يدل على أنّ هذه التحوالت سـتؤدي إىل  

يف  وخاصة.)1(بعض ااالتإلغاء دور الدولة أوخلق بديل هلا،حيث سيبقى للدولة دور مهم يف 
يف طبيعـة دور الدولـة   -وحيـدث -أنّ تغيريا قد حدثولكن من املؤكّد .بلدان العامل الثالث

  .وأساليب ممارستها هلذا الدور،خاصة يف جمال السيادة اإلعالمية والتدفق املعلومايت
إذا فهناك مثة تراجعا يف األدوار والصالحيات اإلعالمية االتصالية للدولة،مع اجتاه متزايد حنو   

واالتصال،مع تسارع الـدعوة إىل خصخصـة   ختلي الدولة عن ملكية أودعم وسائل اإلعالم 
-وسائل اإلعالم؛وهذا انطالقا من أنّ آليات السوق ومدى إقبال اجلمهور على وسائل اإلعالم

سـتقود إىل تطـور وسـائل اإلعـالم     -بغض النظر عما تقدمـه مـن مضـامني وصـور    
اإلعـالم يف مصـلحة   واالتصال،وستكون املنافسة بـني وسـائل املنافسـة بـني وسـائل      

  :سيتسبب يف الكثري من املشكالت واليت أمهها وهذا التراجع.)2(ماهرياجل
أنّ بيئة النظام اإلعالمي الدويل تتحول من الدول كأطراف فاعلة بشكل رئيسي إىل الدول -  

والشركات اإلعالمية متعددة اجلنسيات،مث بفارق كبري أيضا مؤسسات اتمـع املـدين ذات   
ومية،ومثل هذا التحول يف األطراف الفاعلة يف النظام اإلعالمـي  العالقات واألنشطة عابرة الق
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الدويل رمبا يفتح اال ملراجعة كثري من مفاهيم ونظريات اإلعالم واالتصال الـدويل بشـأن   
  .اإلعالم الدويل واإلعالم املعومل

عال أوحكمـا  أنّ الوظيفة اجلديدة اليت بدأت تتلبسها الدولة احمللية وتتبناها،مل تعد معها فا-   
اليف إنتاج وإعادة إنتاج القيمة اإلعالمية ومضامينها على املستوى الدويل فحسب،بل وعلـى  

الشركات متعددة اجلنسـيات،        (صعيد املنافسة الدولية أيضا،حبكم تصاعد أدوار الفاعلني اجلدد
  ). مؤسسات اتمع املدين

تدفق املعلومات عرب احلدود القومية أضحت جمرد مث إنّ كثريا من قوانني ونظم الرقابة على -  
نصوص فارغة المعىن هلا،والتأثري حقيقي لوجودها،كما أضحى مربر احتكار الدولة لسـلطة  
تنظيم بيئة االتصال واملعلومات أمرا ينتمي للماضي البعيد،الاحلاضر أواملسـتقبل،فقد كانـت   

ام اإلعـالم يف أدوار اجتماعيـة،        الدولة تتدخل يف حقل اإلعالم ملنع االحتكـار والسـتخد  
أما اليوم فإن انفجار منافذ وسائل اإلعالم وأدوات التوصيل قضى على شرعية فكرة التنظـيم  

  .  العام ذاته
مع تقلص دور الدولة كفاعل رئيسي :تنامي الدور املباشر للشركات متعددة اجلنسيات)2(  

ستنشأ إشـكالية الفـراغ فـيمن سـيؤدي هـذا      مهيمن يف النظام اإلعالمي الدويل واحمللي 
الدور،والذي يتنافس لشغله فاعلون بينهم تناقضات يف األدوار،وتوازن القوى،واملصـاحل،كما  

فقد كانت الدول يف مرحلة ما قبل العوملـة  .يفتقرون لتقاليد احلوار والتراضي والعمل املشترك
يف النظام اإلعالمـي،وهم منظمـات    اإلعالمية قادرة على الضبط والتحكم يف أدوار الفاعلني

العمل اإلعالمي،ومنظمات القطاع اخلاص،وفاعليات اتمع املـدين،أما يف مرحلـة العوملـة    
اإلعالمية فإن قدرة الدولة على الضبط والتحكم ستتقلص كذلك،خاصة مع ظهور الشركات 

ة،يسـتطيع مـن   متعددة اجلنسيات كفاعل جديد؛يتمتع بقدرات مالية وتكنولوجية وفنية هائل
خالهلا التأثري بقوة يف تدفق املعلومات وإنتاج وترويج املضامني اإلعالمية والترفيهية،عالوة على 

  . )1(والتسويقمصادر التمويل 
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وتشكل الشركات متعددة اجلنسيات خط االختراق األول للحدود االقتصادية والسياسية أي   
تتحكم شركة )40000(ية اليت بلغ عددها أكثر منحلدود الدولة القومية املرتبطة بالسوق العامل

وتتسم هذه الشركات بالضخامة،وتنوع األنشطة،وهي قائمة يف .من الناتج اإلمجايل)% 40(يف
األساس على فكرة حتويل العامل إىل سوق واحدة،وتدويل اتمع  اإلنساين والتخطيط املركزي 

الشركات إىل فئة اجتماعية تدير العامل كنظام  لقد حتول مدراء هذه.لإلنتاج واالستهالك العاملي
  . مركزي موحد

وتقوم الشركات متعددة اجلنسيات بدور حاسم يف تفعيل التجليات اإلعالمية واالتصـالية     
للعوملة،وأدى ذلك إىل توسيع أنشطتها يف جمال االستثمار واإلنتاج والنقل والتوزيع وتشـغيل  

اع وأشكال الثروة والبحـث العلمـي والتـأثري السياسـي     العمالة واملضاربة على خمتلف أنو
ارتفاعا كبريا،وطبقا لتقرير االستثمار العـاملي  واملعلومايت والثقايف،وارتفع عدد هذه الشركات 

فـرع يف  )200000(شركة تعمل من خالل)37000(فقد وصل عددها إىل)م1995(لعام
من هـذا الرصـيد   )% 50(حوذ علىتريليون دوالر،وتست)2,7(العامل،ويبلغ رصيد استثماراا

من )% 75(وتعد هذه الشركات مسؤولة عن ثلث الناتج العاملي،و.شركة عاملية) 100(حوايل
مـن حجـم   )%10(عامل ميثلون)مليون73(الطاقة العاملية اخلاصة بالبحث والتطوير،وتستخدم

مـن  )%75(من التجارة العامليـة،و )% 80(شركة منها على)500(وتسيطر .)2(العامليالعمالة 
  . االستثمارات العاملية،          وتتحكّم يف نقل التكنولوجيا

لقد أصبح اإلعالم صناعة ضخمة حتتاج إىل إمكانات تقنية عالية ومتقدمة،األمر الـذي أدى     
إىل تزايد ظاهرة امتالك الشركات متعددة اجلنسيات لوسائل اإلعالم خالل العقدين املاضـيني،  

هرة املخاوف لدى العديد من الكتاب واإلعالميني الذين حذروا مـن   أثارت تلك الظا وقـد
  .خماطر تلك الظاهرة على التعددية والتنوع ودميقراطية االتصال،وعلى حق اجلماهري يف املعرفة

برزت أمهية وسائل االتصال يف العقد األخري :األبعاد اإلعالمية لعوملة اإلعالم واالتصال)د(   
ا الوسيلة األبرز للترويج لظاهرة العوملة،وجرى يف السنوات األخـرية  من القرن العشرين كو
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تطوير الصناعات اإللكترونية الدقيقة إىل صناعة بالغة التعقيد والتقدم،تتحكم يف الفضاء وإدارة 
االتصال،وبث الصور واألفالم من خالل أقمار االتصال،واالجتاهات احلالية واملستقبلية لتطوير 

  : هي.تفرض منو تصورات لوضع االتصال خالل القرن احلادي والعشرين وسائل االتصال
لقد فتحت ثورة تكنولوجيا االتصال يف عصر :إعادة النظر يف تعريف اإلعالم واالتصال)1(  

عوملة اإلعالم واالتصال آفاقا جديدة الستخدامات ووظائف اإلعالم واالتصال،كما حطّمـت  
التصال اجلماهريي من جهة واالتصال الشخصي مـن جهـة   الفواصل التقليدية بني اإلعالم وا

ثانية،وقادت حنو منط اتصايل جديد يتسع لكل أمناط االتصال،االتصال التفاعلي القـائم علـى   
التفاعل احلر واملباشر بني املرسل واملستقبل،وتبادل أدوار االتصال بني الطرفني عالوة اتسـاع  

  .وتنوع حرية املستقبل يف االختيار
 ظل التطور اهلائل يف تكنولوجيا االتصال وأدواته،أصبح اإلعالم أحـد أدوات تنفيـذ   ويف   

السياسة اخلارجية ألي دولة،ومل تعد كلمة اإلعالم تفهم على أنها جمرد نقـل املعلومـات إىل   
اجلماهري،ومل يعد مفهوم اإلعالم يف عصر العوملة يقتصر على تقدمي األخبار ونشر املعلومـات  

ناع والتأثري،ومل يعد دوره مقتصرا على مجع املعلومات وبثها فقط،وإنمـا تعـددت   دف اإلق
مضامني خمتلفة؛هلا أبعادهـا   وظائفه باتساع الثورة التكنولوجية،فأصبح اإلعـالم رسالة حتوي

السياسية والثقافية واالجتماعية،وهلا أهداف مقصودة تتمحور؛ضمن مفاهيم وأيـديولوجيات  
   .)1(والسيطرة عليهاعضها اهليمنة،ضمن منطق إعاقة الدول متناقضة،يستهدف ب

وهكذا تعددت وتشعبت وظائف اإلعالم يف عصر العوملـة اإلعالميـة ويف ظـل التقـدم       
التقاين،والسيما يف ظل املتغريات الدولية وتعقيداا،فهو أداة مهمة يف إدارة حرب املعلومـات  

لتشكيل الرأي العام والتحكم باجتاهاته،فقد أصبح من  واحلرب النفسية مبضامينها املختلفة،وأداة
الشمول واألهداف املتعددة يف عصر تكنولوجيا االتصال وانفجار املعلومات ظـاهرة العصـر   

  .اجلديد مبا تعنيه من تعددية الوظائف اليت تقدم يف ميادين احلياة املختلفة
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ر مبعناها الضيق وإنما تعداه إىل خلق فهم إنّ إعالم العوملة مل يعد يعين نقل املعلومات واألخبا   
جديد للعملية اإلعالمية اليت تتحكم ا طرائق ومعارف ومناهج العلوم احلديثة،واختذ أكثر من 
هدف ووظيفة على مستوى املضمون الدعائي واملضمون النفسي،مما يفسر بوضوح اسـتخدام  

بث الفضائي ووسائله كأسلوب للدعايـة  الدول املتقدمة وخاصة الواليات املتحدة األمريكية لل
واحلرب النفسية،قصد الغزو الثقايف والسيطرة وغسل العقول،فقد تبني جليا أن هذه األسـاليب  
تفوق يف فعاليتها وتأثريها اجليوش املسلّحة،لذلك تستثمر الواليات املتحدة األمريكية تكنولوجيا 

يت ترمي من ورائهـا إىل اهليمنـة السياسـية    االتصال احلديثة لتحقيق أهدافها االستراتيجية وال
  .        والفكرية وتفتيت الدول وشعوا ضمانا لوجودها

إنّ العديد من املسلّمات والفرضيات األساسية اليت تقوم عليها تعريفات :وهكذا ميكن القول   
التسـليم  اإلعالم واالتصال ونظرياته قد حتطمت أويف طريقها إىل الزوال،فقد أصبح من العسري 

إنّ اإلعالم أواالتصال اجلماهريي هو جمرد توصيل رسائل منطيـة إىل    :بالتعريف البسيط القائل
            .)1(معهامجاهري غري متجانسة يصعب التعرف على ردود أفعاهلا اجتاه الرسائل أوإجراء حوار 

وجيا االتصال واملعلومات فاالكتشافات العلمية السريعة واملتغريات الدولية اليت شهدا تكنول   
أدت إىل بروز ظاهرة العوملة اإلعالمية،وكان هلا مضاعفاا على احلضارة اإلنسـانية وعالقـة   
الدول والشعوب،وظهرت يف حبوث اإلعالم احلاجة إىل االهتمام باإلعالم كعلم أوجمال يرتبط 

ة،وغدا هذا احلقل ليس جمرد حبقل معريف جيمع بني االتصال واملعلومات واملواد الرمزية اإلعالمي
قمـر صـناعي   )500(مصدر للمعرفة،بل مصدر متجدد لتوليد الثروة والقوة،فهناك أكثر من

  .     لالتصاالت تدور حول األرض مرسلة إشارات السلكية تروج الدعوة للعوملة اإلعالمية 
ـ  :اهليمنة األمريكية على سوق تكنولوجيات اإلعالم واالتصـال )2(    ائط إنّ تطـور وس

االتصال والصناعات اإللكترونية،جعلت من وسائل اإلعالم جزء اليتجزأ من نسيج اتمـع يف  
كل مكان،وحتديد مسارات السلوك للفرد واجلماعة،وأصبح التأثري يتمحور فيمن ميول اإلنتاج 
والتوزيع،ولذلك فهو الذي يتحكّم فيمن اليستطيع فعل ذلك،والسيطرة على املعلوماتية تدخل 
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ن سياسة االحتكارات اليت يوظفها املركز من أجل جتديد أشكال إعادة إنتاج االستقطاب ضم
منشأ التبعية اإلعالمية والثقافية هو االعتماد على التكنولوجيـا   لذلك كان.)1(على صعيد عاملي

على وإنّ اعتماد العامل الثالث ومنه الوطن العريب .املصنعة يف الغرب واملصدرة لبقية أجزاء العامل
هذه التكنولوجيات هو يف غاية الوضوح،واليوازي هذا االعتماد يف األمهية سوى االعتماد على 

  .املنتوجات الثقافية الغربية والسيما األمريكية منها
وتعد صناعة اإلعالم وتكنولوجياته يف الواليات املتحدة والدول الصناعية الكـربى نشـاطا      

الرأي العام أوتشكيل اجتاهات اجلماهري أوصياغة الفكـر  صناعيا جديدا ميكن تسميته بصناعة 
   )2(يف تلك الدولواإلقناع،وكل ذلك يتم يف إطار الترفيه الذي يعد الطابع العام لإلعالم 

وإذا كانت الواليات املتحدة األمريكية تتعادل مع أملانيا واليابان يف جمال القطاعات الصناعية   
رة يف صـادراا مـن التكنولوجيـات املتطورة،فالشـركات     فإا تتبوأ بالجدل مكان الصدا

مـن صـادرات   )% 73(من الشركات العاملية لأللياف البصرية و)% 50(األمريكية تتحكم يف
من مبيعات املعدات الفضائية،ومل تفتأ الصادرات األمريكية مـن  )% 75(الصناعة املعلوماتية و

إذ بلغ رقـم معـامالت   )م1990(عام  التكنولوجيات املتطورة من تسجيل تقدم مضطرد منذ
  .)3()م1997(سنة)دوالر بليون78,5(وحدها مثال)IBM( شركة

    
  إىل جانب شبكات)األخطبوط األمريكي(وهناك ثالث شبكات كربى يسميها البعض    

،وتضخم هذه القنوات ماتشـاء وتقلـل مـن شـأن         )ABC(،)NBC(،)CBC:(أخرى حملية،وهي
ويف .)1(بعيون الغرب والواليات املتحدة األمريكية وأجهزة إعالمهـا ا ماتشاء،والعامل اليرى إلّ
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إنّ دخول اإلعالم الدويل جمال األقمار الصناعية لالتصال،قد  ـ:)2(هذا اال ميكن التأكيد على
أحكم السيطرة الغربية عليها خاصة الواليات املتحدة األمريكية منـها؛حبكم امـتالك غالبيـة    

ذه األقمار فضال عن إمكانات تصنيعها وإطالق أجهزة املراقبة واحملطـات  املدارات املخصصة هل
  .األرضية،وهو مايطلق عليه احتكار تقنية أقمار االتصاالت 

إنّ السيطرة الغربية على وسائل االتصال واملعلومات فتح آفاقا رحبة أمام وسائل االتصال  ـ  
ى الترويج هلـا والعمـل ا،والسـيطرة    يف العامل،والرابح األكرب من يقف وراءها ويعمل عل

األمريكية على وسائط االتصال العاملية جعلها يف موقع القيادة،متخذة من وسـائل اإلعـالم   
وإعـالم  .واإلنتاج والتوزيع الثقايف استراتيجية مهمة يتم اعتمادها يف الترويج لظاهرة العوملـة 

مل املفتوح،داخل إطار من احلرية الـيت  العوملة كمفهوم ونظام يؤدي دورا كبريا يف الترويج للعا
  .ويروج للفكرة العاملية يف النظم االجتماعية.تقترب من الفوضى

إنّ السيطرة األمريكية على وسائل االتصال واملعلومات العاملية حتت مظلة عوملـة اإلعـالم     
ذلـك أن   مكّنها من توظيف اإلعالم يف عملية االختراق الثقايف يف عقول املشاهدين،ومن شأن

ميكنها من فرض هيمنتها اإلعالمية مبا خيدم منوذجها الليربايل مما يثري ضرورة إجياد مفارقة بـني  
مايدعى إليه يف املؤمترات الدولية من ضرورة ترسيخ مفاهيم حقوق اإلنسان وماتضمنه املواثيق 

وب يف تقريـر  الدولية الصادرة عن هذه املؤمترات،وبني ماميارس من مؤثّرات تصادر حق الشع
مصريها،واختيار أسلوب حياا وثقافتها اخلاصة،وهلذا فإنّ الـدعوة إىل تعـاون ثقـايف دويل    

   .)3(األمريكيةوممارسة احلقوق الثقافية دعوة غري بريئة،وذريعة لتسويغ اهليمنة اإلعالمية 
غري قادرة علـى  إنّ عوملة التقانة يف ذاا أمر واقع من املستحيل رفضه واالنعزال عنه لدول    

مواكبة التطور التقاين،وإنما القضية هي تأثري املستجدات التقنية وأبعادها االجتماعية من خالل 
عوملة املعلومات نفسها واحتكارها من قبـل  * :تدفع باجتاهمضمون املعلومات املتداولة؛واليت 

لومات ممن حيتكـر أدوات  مالكي التقانات،وهنا البد من تأكيد اخلطورة املتزايدة الحتكار املع
عوملة أمناط احلياة من خالل الترويج هلا بوسائط االتصال؛ومنها الفضائيات،وهو مـا  .*عوملتها

                                                           
  

  
 



  

عوملة الثقافة من *. جيري حاليا بوعي ممن ميلك هذه الوسائط،ومن دون وعي من املستفيد منها
خـــالل طغيـــان وســـائط اإلعـــالم الـــيت حتتكـــر األدوات،األحـــداث،        

عوملـة القـيم   .*وتركيزها على ماتشاء وإمهاهلا ماتشاء،ومن مثّ سعيها لفرض ثقافـة بعينـها  
االجتماعية من خالل انتشارها ووصوهلا إىل أي مرتل يف أقصى بقاع األرض،بواسطة األدوات 

مشروع  احلديثة لنشر املعلومات،والسيما يف غياب أي وعي خلطورة هذا االنتشار،وغياب أي
  .قادر على مواجهة حتديات عوملة البث الفضائي 

وتعد ثورة االتصاالت واملعلوماتية اليت يشهدها العامل من أهم املـتغريات الـيت سـاعدت       
الواليات املتحدة األمريكية على الترويج لظاهرة العوملة اإلعالمية،وتنفيذ أسس النظام الـدويل  

على أضخم شركات ومؤسسات اإلنتـاج اإلعالمـي   اجلديد من خالل امتالكها وسيطرا 
والثقايف يف العامل،وذا فقد أظهرت عوملة اإلعالم الدور املستقبلي لإلعالم واالتصال من جهة 

  .)1(واالقتصاد والثقافة من جهة أخرىوتداخلها العميق مع جماالت السياسة 
ديثة؛لتجاوز احلـدود السياسـية       إنّ عوملة اإلعالم تتم من خالل استثمار وسائل االتصال احل  

والثقافية بني األمم والدول باستغالل التطور التكنولوجي واالندماج بـني وسـائل االتصـال    
واملعلومات،لزيادة مكاسب شركات اإلعالم العمالقة،اليت تسعى إىل إيصال إعالمهـا إىل أي  

نع تدفقه وتأثريه على كيان بقعة وبالشكل الذي التستطيع فيه السلطات واألجهزة احمللية أن مت
الدولة ونظامها الداخلي يف الثقافة،التعليم،الدين،وخمتلف نواحي احلياة،فضال عن تأثريها علـى  

  .السياسة واالقتصاد
ويقصد باهليمنة هنـا السـيطرة علـى    :هيمنة املؤسسات اإلعالمية الدولية ونفوذها )2(  

واألشكال املنتجة،فقد أفضت حركة التركيز امللكية؛والسيطرة على حمتوى وتوجهات املضامني 
يف امللكية،وعملية االندماجات الكربى إىل ظهور مخس مؤسسات عمالقة تعـرف بـالالعبني   

ــي ــار ه ــس الكب ــار  :اخلم ــركات األخب ــاكوم وش ــمان،تامي وارنر،وفي ديزين،برتلس
شـركة  نيوزكوربريشن،وباستثناء الثانية واألخرية فكلها شركات أمريكية،مع مالحظـة أنّ  

                                                           
  ).5(ص)م1997منشورات جامعة دمشق،:دمشق(سوسيولوجيا الترفيه يف التلفزيون؛الدراما التلفزيونية:أديب خضور (1)

 



  

 وتعمـل هـذه  .)1(املتحـدة برتلسمان هي ملكية أملانية،لكنها أكرب شركة نشر يف الواليات 
على مستوى العامل،وهلا )املعلوماتية واالتصال بعيد املدى(اموعات يف جمال األنشطة اإلعالمية

  : )2(كاآليتوهي .حضور دويل كبري من خالل فتح فروع هلا وموزعني ملنتجاا
يف العوملة اإلعالميـة،وهلا حضـور     )تامي وارنر(أهم جمموعات من):Disney(زيندي جمموعة⊆  

قوي يف جمال برامج األطفال،بل تعد أكرب منتج لربامج األطفال يف العامل،وميتد حضورها مـن  
إىل أوربا والشرق األوسط،حىت أمريكا الالتينيـة،وهلا أنشـطة متنوعـة        )الصني(أقصى الشرق

التلفزيونية الضخمة يف أمريكا،وقنوات تلفزيونية دولية متعددة تبث من خالل )ABC(شبكة :منها
أقمار االتصال والكابل،ومتتلك حمطات تلفزيونيـة متعددة،واسـتوديوهات أفـالم وبـرامج     

وللمجموعة حتالفات ومشاركات مع مؤسسات إعالمية يف أوربـا وآسـيا   ) هوليود(تلفزيون
 24(شركات بث واتصال متعددة اجلنسـيات،وعائداا تفـوق  وأمريكا الالتينية،وكذلك مع 

   .سنويا)بليون دوالر
جمموعة إعالمية يف أوربا،وثالـث أكـرب جمموعـة يف     أكرب):Bertelsman(جمموعة برتلسمان⊅ 

العامل،وهلا العديد من األنشطة اإلعالمية،منها قنوات تلفزيونية يف أملانيا وفرنسا وبريطانيا،وتتميز 
الفات وتعاونا مع العديد من اموعات اإلعالمية يف أوربا واليابان،ودخلها السنوي بأنّ هلا حت
   ).بليون دوالر15(يتجاوز

مليـار  25(وهي أكرب مؤسسة إعالمية يف العامل،إذ تفوق مبيعاا:)Time Warner(تامي وارنر⊃  
اإلعالميـة املتنوعـة    ثلثها من أمريكا والباقي من دول العامل،ومتلك العديد من األنشطة)دوالر
أكثـر مـن   (شبكة تلفزيون ضخمة،واستوديوهات برامج وأفالم،ودور عرض للسينما:ومنها

،وأكرب شبكة كابل تلفزيوين مدفوع يف العامل،ومتتلك قنوات تلفزيونية دوليـة  )شاشة10000
  . رئيسية يف قنوات وشبكات تلفزيونية أخرى ومسامهة،)CNN(،TNT)(،)HBO:(مثل

                                                           
  ).9(ص)م2002بيت احلكمة،:بغداد(العوملة وأثرها يف االقتصاد العريب:يف كتاب"ة وحتديات االختراق الثقايف العومل:"حمي الدين تيتاوي  (1)

  (2) ).152-149(ص)م2004،)1(القاهرة مكتبة اإليمان،ط(تهافت العولمة؛رؤية إسالمية:أحمد الرمح
 
 



  

وهي عبارة عن مروج دويل لإلعالم :)*News Corporation(خبار نيوزكوربريشنشركات األ⊇  
-:)1(حول العامل،حيث هلا تواجد يف معظم دول العامل من خالل أنشطتها اإلعالمية،واليت منها

  ). بريطانيا خصوصا(شبكة ستار للبث الفضائي حول العامل،وشبكة سكاي
وين،وشركة فـوكس للبـث التلفزيوين،فضـال    شركة فوكس لإلنتاج السنيمائي والتلفزي-  
وللمجموعة حتالفات مع جمموعات إعالمية حول العامل،وقاعدا ست .حمطة تلفزيونية)22(عن

استراليا،بريطانيا،أمريكا،وهلا نفوذ قـوي يف  :دول رئيسية تنطلق منها أنشطتها املتنوعة،والسيما
خصائص هذه ا ا تبـث بلغـات البلـدان    :موعةالصني واهلند فضال عن أوربا،ومن أهمأ

مثال تبث باإلسبانية يف أمريكا الالتينية فضال عن اإلجنليزية بوصفها لغة )FOX(املختلفة؛فمجموعة
دولية،وتتميز هذه اموعة بقدرا على اختراق الدول النامية،وتوطيد أقدامها فيها،كما أنّ هلا 

جح هو الشراكة مع جهات نافذة حملية مـع  مصادرها اخلاصة باألخبار والربامج،وأسلوا النا
  .عدم مصادمة التوجهات السياسية احمللية هلذه البلدان

هلا حتالفات مع العديد من اموعات اإلعالميـة ونشـاطاا   :جمموعة اإلذاعات األوربية∋  
حمطة تلفزيونية يف أمريكا،فضال عن شبكات بـث فضـائي دويل   )13(متنوعة،ومنها امتالك

،شركات إنتاج تلفزيوين وسـينمائي،وهي جمموعـة إعالميـة قويـة يف     )كلدونن-شوتامي(
من خارج أمريكا،وهلا نشاط حممـوم للتوسـع   )بليون دوالر13(أمريكا،وربع دخلها السنوي

  .الدويل،إذ أنفقت بليون دوالر يف السنوات األخرية للتوسع يف أوربا
وهلا وجود قـوي دويل يف هـذا   ):Telecommunication Inc(جمموعة تيليكوميونيكيشن انك∌  

،والدخل السنوي )مليون دوالر600(اال،إذ متتلك قمرين صناعيني للبث حول العامل،قيمتها
اموعـات اإلعالميـة الكـربى متتلـك الشـبكات      .)1()بليون دوالر7(للمجموعة يفوق

وشـبكة  ،)وسـتنكهاوس (متتلكهـا )CBS(وشبكة )DisneyCapitalCites(متتلكها)ABC(فـ:الرئيسية

                                                           
  ).92،93(ص)م2000س برس،جرو:بريوت(اإلعالم والسياسة اخلارجية األمريكية:سالم خطاب الناصري (1)
  ).Sky Channal(مؤسس هذه اموعة روبرت مردوخ،وميلك حاليا ثلثها،إىل جانب قناة السماء *

  
  ).90،91(م،ص2002،أوت)282(،جملة املستقبل العريب،ع"مؤشرات املستقبل وواقع األمة العربية:"سلمان رشيد سلمان (1)
  ). 194(العوملة وتداعياا على الوطن العريب،ص:،يف كتاب"والعرب؛فرضيات ونتائجالعوملة واإلعالم :"محيد جاعد الدليمي (2)

  



  

)NBC(متتلكها)General Electric(  ا جمموعة الكابـل التلفزيونيـةأم،) فقـد توحـدت   )تـاميوارنر
الذي بارك خطوات االندماج بـني  ) م1996(مبوجب قانون االتصال لعام)Terner)(ترينر(مع

الشركتني املذكورتني،وأزال العقبات اليت كانت تعترض الشركات االحتكارية على املسـتوى  
يف صـفقة بلغـت   )CBS(مع شبكة)Viacom)(فياكوم(اندجمت مؤسسة)م1999(يف عامو.العاملي

،وذا االندماج حققت إنتاج مضامني جديدة متكاملة وتوزيعها،ومكّنها من )بليون دوالر36(
 Line(إجياد سوق واسعة وغنية،كما مشلت االندماجات،ديزين،وتامي وارنر،وأمريكا على اخلط

(America onموعات املتعدية اليت أصبحت العضو الرئيس يف خدمة شبكة االنترنيت،وهذه ا
اجلنسيات متتلك مبجموعها صناعة املعلومات،وجمال املعلومات اليشمل أجهزة التلفزيون والبث 
اإلذاعي فقط،بل  يتعداه إىل ملكية دورالنشر الكربى،والشركات الكربى يف صـناعة األفـالم   

  .)2(واملسلسالت الترفيهية
ن خطورة هذه اموعات على بلدان العامل الثالث والسيما الوطن العـريب والعـامل   وتكم   

اإلسالمي يف مضمون التغطية اإلعالمية؛اليت تقوم على إشاعة املعلومـة اإلعالميـة املتنوعـة،        
قها وإغراق الدول باملواد اإلعالمية على اختالف أنواعها بقصد التأثري على عقول الناس واخترا

وتعمل على اإلثارة والتسلية حىت يف تعاملها مع األحداث،بل والتشويه املتعمد أوغري املتعمد ملا 
يقدم،والتركيز خاصة على تغطية األزمات،والعمل للحصول على املعلومات بسرعة،حىت ولـو  

  . كانت هذه املعلومات غري دقيقة أومشوهة
األدبيات النظرية واملعرفية وسائل وأدوات عوملة  حتدد:اإلعالمية العوملةوسائل وأدوات :ثالثا  

الصحافة الدولية،اإلذاعات الدولية،وكاالت اإلنباء العاملية،البث التلفزيوين :اإلعالم واالتصال يف
عرب األقمار الصناعية،وشبكة االنترنيت،وتعد الوسيلتني األخريتني أهم هذه السائل وأكربهـا  

ذلك تركز هذه اجلزئية من الدراسة على اسـتعرض مفهـوم   دورا يف عمليات عوملة اإلعالم ،ل
  :هاتني الوسيلتني)وكذا عالقتهما بالعوملة والعوملة اإلعالمية(ومسات وخصائص

                                                           
  

  



  

توصيالت تعاونية لعدد من شبكات احلاسبات :"تعرف االنترنيت بأا:شبكة االنترنيت)1(  
،وهذا )notwork(وكلمة)Inter,Connection(:اآللية،وهي مكونة من كلمتني مها

مكونة من حوا سيب آلية خمتلفة وكذلك -يعين أن مئات الشبكات املربوطة مع بعضها البعض
مت توصيلها ببعضها البعض بطريقة بسيطة وسهلة،حبيث تبدو وكأا قطعة  -تكنولوجيا خمتلفة

  .  )1("اآلخرعن واحدة أو نظام واحد دون إحساس أي من األطراف بأنه خيتلف فنيا 
وقد تأسست شبكة االنترنيت يف األصل بالواليات املتحدة األمريكية يف أواخر السـتينيات        

التابعـة لـوزارة الـدفاع    )ARPA(كمشروع تشرف عليه وكالة مشاريع البحوث املتقدمـة 
وكانت تربط فقـط بـني   )ARPANET(األمريكية،وكان يطلق على هذه الشبكة يف بداية أمرها

ويف .يب يف عدد قليل من املناطق يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة   جمموعة قليلة من احلواس
شبكة  )USNSF(منتصف الثمانينيات أنشأت املؤسسة الوطنية للعلوم بالواليات املتحدة األمريكية

واتسعت لتربط مجيع )ARPANET(اعتمدت التكنولوجيا املستعملة)National Science Fundation(مسيت
وبتمويل من املؤسسة الوطنية للعلوم    ومشـاركتها  .تحدة األمريكيةالشبكات يف الواليات امل

باالتساع بشكل كبري لتربط بني آالف احلواسيب يف           مؤسسـات  )NSF(بدأت شبكة
  .  )2(تعىن بالبحثالبحث واجلامعات واملعاهد والدوائر احلكومية والصناعات اخلاصة اليت 

كان هناك )م1985(ريا يف السنني القليلة املاضية،ففي عاموقد منت شبكة االنترنيت منوا كب   
شـبكة حمليـة،ويف   )500(سنوات ارتفع العـدد إىل )04(شبكة مشتركة،وبعد أربع)100(

ويف منتصف العام نفسـه  .شبكة)2218(وصل عدد الشبكات املشتركة إىل)م1990(جانفي
ـ   ) 4000(ارتفع العدد إىل  15(أكثر مـن شبكة،ويزيد معدل منو الشـبكات املشـتركة ب

شـبكة  )11000(شهريا،حيث يقدر البعض عدد الشبكات املتصلة باالنترنيت بأكثر مـن )%

                                                           
االنترنيت؛العـامل  :زين ،وعبد اهلادي)232(،ص)الشركة السعودية لألحباث والنشر:جدة(التكنولوجيا احلديثة واالتصال الدويل واالنترنيت:علي حممد مشو (1)

  . 18ص )م1998األكادميية، املكتبة:القاهرة(على شاشات الكومبيوتر
  ) .570(املرجع يف علم املكتبات و املعلومات،ص:عمر مهشري ،رحبي عليان (2)

 
 



  

مليـون  )1,7(مـن ومن املعتقد أن هناك أكثر ،)م2003سنة(دولة)100(فرعية يف أكثر من
     .)1(مستمرحاسوب متصل بالشبكة،وهذا الرقم يف تزايد 

إىل أكثـر  )م1995(عـام  مسـتخدم )مليـون 16(كما تزايد عـدد مسـتخدميها مـن       
،ومن املتوقع أن يصل هذا العدد إىل مليار مسـتخدم  )م2000(مستخدم عام) مليون400(من

ويف الوقـت نفسـه تنمـو صـفحات الشـبكة منـوا       ).م2005(خالل هـذه  السـنة   
صفحة كـان ميكـن للمسـتخدم الوصـول إليهـا علـى الشـبكة        )مليون70(فائقا؛فمن
ــام ــار5,2(إىل)م1996(عـ ــن )مليـ ــفحة ميكـ ــا   صـ ــول إليهـ الوصـ

أن )م2020(ومن املنتظر حبلول عام.صفحة تضاف كل يوم)ماليني3,7(،وهناك)م2001(عام
  :)3(وتتضمن االنترنيت ما يأيت.)2(شبكة االنترنيت حاوية لكل اخلربة اإلنسانيةتصبح 

  .    يف أرجاء خمتلفة من العامل احلواسيب احلكومية*  
  .       امعات واملعاهد واملدارساحلواسيب اليت تدار من قبل آالف اجل*  
  .Microsoft:احلواسيب اخلاصة باملؤسسات والشركات الكبرية مثل*  
  .احلواسيب اليت تعود ملكيتها إىل املنظمات غري التجارية *  
احلواسيب اخلاصة باملؤسسات أواملنظمات التجارية،اليت جتين األرباح عن طريق إتاحة اال *  

  وقد نشطت العديد من املؤسسات يف الفترة.ىل هذه املنظومة اهلائلةللجمهور للوصول إ
  :األخرية إلنشاء وتطوير خدمات االنترنيت لديها،وذلك للمميزات اآلتية

توفري واجهة للبحث عن املعلومات تشمل يف آن واحد موارد خارجية عـرب االنترنيـت   -   
  .فسه عرب املؤسسةوموارد داخلية من خالل االنترنيت باستخدام املتصفح ن

سهولة استخدام الواجهة املوحدة للوصول ألشكال املعلومـات كافـة دون احلاجـة إىل    -   
  .استخدام برجميات تقليدية عدة وخمتلفة
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االقتصاد يف الكلفة من خالل استخدام واجهة واحدة لكل الربجميات واخلدمات ويظهـر  -   
الزم،ومن خالل دمج مـوارد معلومـات   ذلك واضحا من خالل االقتصاد يف زمن التدريب ال

  :متعددة واالستفادة منها بشكل متكامل؛ويتمثل ذلك من خالل
  .قلة عدد املوظفني إلدارة خدمات املعلومات*  

  .      إمكانية الوصول إىل املعلومات يف أي وقت* -
  .السرعة يف إعداد املواد املراد نشرها إلكترونيا*   -
  .ملعلومات ميكن الوصول إليه بأكثر من طريقةاالحتفاظ بنموذج واحد من ا*   -

  :)1(ولشبكة االنترنيت ثالث خدمات أساسية هي    
ميثل الربيد اإللكتـروين إحـدى امليـزات الرئيسـية     ):Electronic.Mail(الربيد اإللكتروين⊆    

- E(لالنترنيت،وأكثر خدماا انتشارا يف مجيع الشبكات املرتبطة ا ويعين الربيـد اإللكتـروين  

Mail(ببساطة إرسال الرسائل من حاسوب إىل آخر عرب الشبكة وإىل مستخدم يف أي مكان .   
  Romotelogin)(أيضا خبدمة الربط عـن بعـد  )التيلنت(وتعرف خدمة):Telnet(خدمة تيلنت  ⊅ 
عبارة عن برنامج خاص يتيح للمستخدم أن يصل إىل مجيع احلواسيب يف مجيع أحناء  ) التيلنت(و

للتيلنت،وذلـك  )Client(جتعل من حاسوب املستخدم زبونا)التيلنت(،وأن يرتبط ا،فخدمةالعامل
) servers(لكي يتمكن من الوصول إىل البيانات والربجميات املوجودة يف إحدى خدمات التيلنت
) تيلنـت (املوجودة يف أي مكان من العامل،وهناك نوعان رئيسيان من أنواع الوصول باستخدام

  . خلاص والوصول العامالوصول ا:مها
وتعد خدمة نقل امللفات مـن  ):Fil Transfert protocol.(FTP )(خدمة بروتوكول نقل امللفات⊃  

اخلدمات املهمة يف شبكة االنترنيت،إذ أن هناك املاليني من ملفات احلاسوب املتاحة لالستخدام  
نقلها وذلك باستخدام  العام من خالل الشبكة كالصور واألصوات والكتب وغريها،واليت ميكن

 Z(ويفضل عادة استخدام بروتوكـول )Z modem(أ)x modem(بصيغة)FTP(بروتوكول نقل امللفات
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modem(ألنه أسرع وأبسط بكثري من بروتوكول)x modem.( فوائـد عديـدة    وتقدم اإلنترنـت
  :)1(ملشتركيها أمهها

إرسال الربيد واستقباله مـن  الربيد اإللكتروين؛فبواسطة الربط مع الشبكة يستطيع املستخدم * 
  .           وإىل أي شخص يف العامل بأسرع وقت،وأقل تكلفة من ضمان الوصول

  . احلصول على معلومات جتارية واقتصادية وأسعار األسهم وغريها*  
  .احلصول على نشرات فنية وصناعية خمتلفة من مجيع أحناء العامل *  
  .العامل احلصول على األخبار من مجيع أحناء*  
  .احلصول على البحوث الطبية والعلمية واهلندسية اجلارية اآلن*  
االتصال الصويت املتبادل باهلاتف،وهي إحدى اخلدمات اجلديدة يف االنترنيت،واليت تـؤدى  *  

  .إىل توفري كبري يف مصاريف املكاملات اهلاتفية
اإلفادة من الشبكة؛ألن شـبكة  كما ميكن للباحثني،واجلامعات واملعاهد،ومراكز املعلومات *  

  : توفر االنترنيت بصفتها أداة مرجعية ما يأيت ـ:االنترنيت متتاز يف هذا اال بـ
    .رصيد هائل من املصادر واملراجع والدراسات احلديثة-  
  .ختزين نتائج البحوث واإلفادة منها -  
تنيات مكتبات البحث،واملكتبـات  الوصول إىل البيانات الببليوغرافية ملاليني الكتب،وإىل مق-  

  .                 اجلامعية يف مجيع أحناء العامل
  :تنمية مصادر املعلومات؛إذ ميكن عن طريق الشبكة القيام مبا يأيت ـ    

  .    فحص العناوين اجلديدة وطلبها من الناشرين-       
بالك وبـل مشـال   (شركة إذ توفر).متوفرة يف السوق أم ال(معرفة وضع مصادراملعلومات-  

  عرب الشبكة فهرسا للكتب اليت ال تزال متوفرة يف السوق  )أمريكا
  .                 توفري قوائم ببليوغرافية بأمساء الناشرين،وحمالت بيع الكتب -   
  .االتصال املباشر بالباحثني والعلماء يف مجيع التخصصات-   
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يف مواضـيع   والنشرات األخبارية اإللكترونيـة اشتمال االنترنيت على آالف االت  ـ  
خمتلفة،وتشبه هذه االت مثيالا املطبوعة؛من حيث إا تنشر يف تواريخ منتظمة،وهلا حمررون 
ومراجعون من ذوى االختصاص،وتركز على موضوعات متميزة،وتقوم بنشر حبوث أصلية على 

  .واإللكتروين معا غرار بديالا الورقية،ويصدر بعضها بالشكلني املطبوع
هي الصورة احلية الناصعة تمـع عـاملي موحـد،أوهي    "االنترنيت"وهكذا فقد أصبحت    

بأبعاده وتضاريسه املختلفة،وخاصة عوملـة اإلعـالم   "العوملة"املنظور األكثر تعبريا عن مصطلح
القادرة على واالتصال،وذلك لقدرا على نقل احملتوى الثقايف عرب طرق شبكاا فائقة السرعة،و

  . الوصول إىل كل مكان على سطح الكرة األرضية
وقد استطاعت شبكة االنترنيت أن حتتل مساحة واسعة من اهتمام الدول واألفراد وحيـزا     

كبريا من تفكريهم على امتداد العامل،ويعود هذا االهتمام إىل الفعل الكبري هلذه التكنولوجيا اليت 
ون منازع،وإىل دورها الواضح يف صياغة أوجه كـثرية مـن   أصبحت حبق تكنولوجيا العصر د

   .   جوانب احلياة البشرية بانعكاساا وتداخالا وتناقضاا وثقافاا املختلفة
وكتكنولوجيا مؤثرة جدا وذات دور أساسي يف صـياغة الكـائن الثقـايف يف اتمعـات        

لى طريق نشر املعارف والثقافـات  أن ختطو خطوات كبرية ع"االنترنيت"اإلنسانية،استطاعت 
املتعددة دون إسقاط ألي من جوانبها االجتماعية والقيمية واألخالقية،وزاد من قدرا علـى  
ذلك؛أا ختطت كل احلواجز واملعوقات الفنية واملادية،ومل يعد بإمكان الدول السيطرة علـى  

اليت تضـخها؛ما أدى إىل   إمداداا بوضع الضوابط والقيود على حركة سر وتدفق املعلومات
بروزها كوسيلة وأداة فعالة يف عوملة اإلعالم واالتصال؛لتمارس دورها الرئيسـي يف توحيـد   

  الفورية،واجلاهزية،واحلضور،واإلتاحة  :العامل،ويف زيادة ترابطه واتصاله،ويف حتقيق عناصر
م واالتصال يف العامل وقد عمدت الواليات املتحدة األمريكية يف إطار سعيها لعوملة اإلعال    

   :)1(خاللإىل استخدام الشبكة لتحقيق ذلك من 
  .تسويق منتجاا وسلعها على اختالف أنواعهاـ    
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نقل الثقافة األمريكية ونشرها عرب احلدود ونقل الفكر والعادات الغربية وفق منط احليـاة   ـ   
  .األمريكية عرب العامل عن طريق الربيد اإللكتروين

يه كم من املعلومات بشكل خيدم أغراضها كما يوفر هلا القابلية على مراقبة الـدول  توج ـ   
  .النامية من خالل املعلومات وحركة املواقع اليت تدخلها

السعي إىل فرض اهليمنة والتحكم واالنفراد من خالل امتالك تكنولوجيا املعلومات فضال  ـ   
كة،واليت تعرب بالتأكيد عن اإلدراك األمريكـي  عن طغيان بنوك املعلومات األمريكية على الشب

  .حيال خمتلف الشؤون
االستفادة من األمية التكنولوجية لدول العامل الثالث،البتعادها عن مسرية التقدم،وعـدم  ـ    

امتالكها احلرية الكافية لالختيار من السيل املتدفق من املعلومات،لتصحيح بعض الصور اخلاطئة 
  .أواملشوهة حياهلا

العوملـة اإلعالميـة    أساسية جتعل من شبكة االنترنيت أحد وسائل أربعة اعتباراتوهناك   
  : )2(هي
المادية الشبكة؛وبالتايل قدرا على اختراق احلدود والتشريعات والقوانني واألجهزة ـ  

املؤسساتية،فضال عن غياب مؤسسات رقابة مركزية وطنيا وعامليا تعود هلا صالحيات تقنني 
كة وحمتوياا،فإنه من املتعذر على الدول واملؤسسات واهليئات اعتراض سبيل انتشارها الشب

أوقرصنة حمتوياا أوتطبيق الرقابة على املعلومات املتنقلة عربها،شأا يف ذلك شأن الصور 
.         لوماتيةالعابرة للقارات أواألثري املار عرب اإلذاعات أوالربامج والتطبيقات املتجولة بني املواقع املع

سهولة اعتماد الشبكة وإيصال الشبكات األخرى ا على الرغم من التكلفة االسـتثمارية   ـ  
اليت تتطلبها،يف حال عدم توفر الدول املستخدمة هلا على بنية اتصالية وإعالمية أساسا،فضال عن 

ن جمهودات كثري من الدول فإ.ضرورة توفري املعلومات والبيانات املنتجة حمليا لتدويلها وشيوعها
النامية حاليا منحصرة يف نشر معلومات عن مؤسسـاا،وبنياا،اليت تبقـى إىل حـد كـبري     

  .      رمزية،لتجعل من هذه الدول مستهلكة ملعطيات االنترنيت أكثر منها منتجة هلا

                                                           
 



  

 غدت شبكة االنترنيت متثل منربا واسعا لدول ومنظمات كانت وإىل عهد قريـب جتـد   ـ  
  .صعوبة يف إيصال رسائلها والتواصل مع اآلخر

امليزة العلمية واجلامعية اليت أضفتها الشبكة على نفسها منذ البداية،وجعلت منها جمموعة  ـ  
حواسيب جامعية مرتبطة فيما بينها،يتبادل عربها الباحثون واجلامعيون املعلومـات واألفكـار   

هذا االعتبار ذو قيمة كربى الحبكم إبرازه .تجاربواآلراء،ويتقامسون من خالهلا التحليالت وال
ألمهية الشبكة يف الدول الغربية ذات اإلمكانات الضخمة واملوارد املتجـددة،ولكن أيضـا يف   

يف معزل عن أفـاق البحـث العلمـي    –بفضل االنترنيت–إبرازه أمهيتها بالنسبة لدول مل تعد
  .ا يف كل العامل وطرحاته املختلفة والعن األفراد واملؤسسات القائمة

وقد ساعدت االنترنيت على زيادة اإلحسـاس بالعوملـة اإلعالميـة خاصـة يف اـال         
االقتصادي،بزيادة اعتماد رجال األعمال عليها يف جمال عقد الصفقات نظرا ملا تتيحه هلم مـن  
 بيانات ومعلومات،فضال عن تزايد عدد العاملني عليها،والتوسع يف استخدامها مـن جانـب  
الشركات واملؤسسات سواء يف جمال اإلعالن عن منتجام،أويف جمال عمليات البيـع هلـذه   

  :)1(االنترنيت واتسع ليشملوقد تزايد االعتماد على شبكة .املنتجات
مبيعات األوراق املالية من األسهم والسـندات والصـكوك واألوراق التجاريـة واملاليـة     - 

  . ملعلومات من مراكز املعلومات املختلفةمبيعات البحوث والدراسات وا-.األخرى
دفع االلتزامات وتقـدمي اخلـدمات املصـرفية    :العمليات البنكية واملصرفية اليت تقوم مبد مثل-

  .عمليات استطالع الرأي،وقياس اجتاهات الرأي العام-.املختلفة للعمالء
البث املباشر عن طريق  يعترب):القنوات الفضائية(البث التلفزيوين عرب األقمار الصناعية)2(   

األقمار الصناعية أكرب جناح حيققه التفكري العلمي التكنولوجي يف جمال تطوير وسائل االتصـال  
  : )1(واملميزات اآلتيةاجلماهريي الذي أصبح حقيقة واقعية مؤثرة،وذلك للخصائص 
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مل املعاصر مـن  أنّ اإلرسال عن طريق األقمار الصناعية العاملية ميكن مناطق عديدة من العا-  
  .  احلصول على معلومات مفيدة عن الدول والشعوب والثقافات

  .أنه يسهم يف تطوير التبادل الثقايف والعلمي  -   
  .أنه يتيح فرصا غري حمدودة ألن تتعرف الشعوب على الثقافات األخرى-   
طريـق اإلذاعـة    أنه ميكّن املسافرين باجلو أو البحر أن يتابعوا أحداث العـامل ال عـن  -   

  .فحسب،بل عن طريق التلفزيون كذلك يف كل نقطة من نقاط العامل
أنه يوفر الوسائل العلمية خللق نظام تعليمي سريع وشامل ميكّـن مـن حتقيـق التنميـة     -   

  . االجتماعية
اتصال يتم بصفة آلية من حمطة اإلرسـال التلفـازي   :"بأنه عبارة عن ويعرف البث املباشر   

إىل جهاز التلفاز البييت دون أي وسيط سوى أقراص االلتقاط املقعرة،ويتماثـل هـذا    املباشر
  .)2("املكان والزماناإلرسال باالتصال اإلذاعي الذي يتقيد حبدود 

االستالم املباشر من القمر الصناعي إىل جهـاز  :"بأنه أمحد  عبد املالكويعرفه الدكتور    
رتبط مبحطة استقبال وتوزيع ترددات؛أما ميكانيكية البث االستقبال باملرتل،أوعرب الكابل امل

املباشر فتعتمد على قيام حمطة ببث برامج أومادة حيجز هلا وقت على قمر صناعي تتعامـل  
إىل الـدول أوالدولـة   –يف نفس وقت بثهـا  –معه،حبث يقوم القمر الصناعي ببث املادة 

د إىل القمر الصناعي بقصد إرجاعهـا إيل  عملية بث موا:"بأنه وعرفه ثانية.)3("املستقبلة هلا
  .،توسعا يف تقدمي اخلدمات اإلعالمية إىل الناس"بقاع بعيدة اليصلها إرسال اهلوائي األرضي

والتطور الكبري والسريع يف تكنولوجيا األقمار الصناعية جعل أقمار البث املباشر قـادرة     
ـ  ع ممـا تغطيـه أقمـار اخلدمـة     علي التغطية الشاملة أوتغطية منطقة اخلدمة بشكل أوس

الثابتة،موصلة إرســاهلا إىل شاشات التلفزيون يف املنازل مباشرة من دون أي تدخل من 
العمليات التكنولوجية  قبل أي جهة أخرى،متجاوزة حدود الدول،فضال عن ذلك مازالت

عي جارية لتسهيل عملية وصول البث املباشر إىل دول العامل بوسائل سهلة ورخيصة؛إذ تس
الشركات إلمتام البث التلفزيوين الفضائي املباشر عن طريق اهلوائيات االعتيادية مـن دون  

                                                           
 

 



  

االستعانة باألطباق اهلوائية،ويتوقع أن ذلك مع بدايات القرن الواحد والعشرين لذلك يشهد 
هذا العامل أكرب صراع وتنافس بني الشبكات والقنوات التلفزيونية أكثر ممـا هـو عليـه    

  .يؤدي هذا إىل حرب تلفزيونية يف الفضاءاليوم،وس
بأنه عبارة عن برج استقبال وإرسال يوضع على خـط   يعرف القمر الصناعيكما    

ويوضع على خـط االسـتواء   )ميل 22,300(االستواء خارج الكرة األرضية حبوايل
نقطة تزامن دوران القمر مع دوران األرض؛حبيث يظل مغطيـا البقعـة   لكونه أقرب 

ويستطيع كل قمر أن يبث من هذه .ة اليت حددها،أي يظل دورانه وكأنه ثابتاجلغرافي
واحتياطا خلروج بعـض األقمـار عـن    .من سطح الكرة األرضية)% 40(النقطة إىل

مداراا أووجود عوائق طبيعية متنع البث،مت االتفاق على أنّ وضع ثالثة مواقع لألقمار 
سـطح الكـرة   كفيـل بتغطيـة كـل    )يف مواقع خمتلفة من الكرة األرضية(الصناعة
         :)2(هي)لالتصاالت(وهناك نوعان من األقمار الصناعية.)1(األرضية

وهي عبارة عن بالون كبري ذي سطح معدين ):Negative.Satellites:(أقمار صناعية سالبة   
القمـر  :يقوم بعكس اإلشارات املرسلة وإعادـا إىل األرض مـرة أخـرى،ومن أشـهرها    

والقمـر  )1958(الذي أطلقته الواليات املتحـدة األمريكيـة عـام   )score)(ورسك(الصناعي
واسـتمر  )Echo-1)(1-ايكو(والقمر الصناعي)م1960(الذي أطلق عام)courier)(كورير(الصناعي
الذي متكن مـن  )1964(الذي أطلق عام)Echo-2)(2-ايكو(والقمر الصناعي)1980(حىت عام

  .رب إنكلتراع)سابقا(ربط أمريكا باالحتاد السوفييت
وحتتوي علـى أجهـزة اسـتقبال وإرسـال     ):Active.Satellites:(أقمار صناعية موجبة   

وتسجيل،وكل ماحيتاجه العمل اإلذاعي،لذلك فهي حباجة إىل طاقة تشـغيل تسـتمدها مـن    
-تلسـتار (وقمـر )1-تلستار(جمموعة البطاريات الشمسية املوجودة على سطحها،ومنها قمر

2)(Téléstar1-2(روأقما)ريلي)(Relay .(  

                                                           
  ).20(ص)1970، دار الفكر العريب:القاهرة(سفن الفضاء :زكريا الربادعي (1)

  (2) ).20،21(ص )1999،)1(دار الشروق،ط:عمان(؛حرب المحطات الفضائية 2000عام :إياد شاآر البكري
 
  



  

   :)1(كما أن هناك ثالثة أمناط الستخدام أقمار االتصاالت    
ويقوم على نظام االتصال من نقطة إىل نقطة،ويقوم على بـث اإلشـارات   :األول             

التلفزيونية عن طريق احملطات األرضية إىل القمر الصناعي الذي يقوم بدوره بالتقـاط  
ها إىل حمطة أرضية أخرى تقوم بتوزيعها عن طريـق شـبكة   هذه اإلشارات وإعادة بث

  .االتصاالت احمللية
ويعتمد هذا النظام على حمطات صغرية متنقلة تقوم بتغطية األحداث أينما تقع وتبثها :الثاين    

  .  للقمر الصناعي الذي يعيد اإلشارة إىل احملطات األرضية األخرى
  .فزيونية وغريها من دون احلاجة إىل حمطات أرضيةويقوم بإرسال اإلشارات التل:الثالث   
                                    :)2(تلفزيونيا مهاوهناك نوعان من األقمار الصناعية املستخدمة   

ويقدم هذا الصـنف خـدمات   ):(FSS Fixed Satellite Serviceالثابتةـ أقمار اخلدمة     
صر على التلفزيون فحسب،وإمنا يف االتصاالت اهلاتفية والتلكس،ونقـل البيانـات   مكثفة التقت

واملعلومات والفاكسيلي،ونقل صفحات كاملة من الصحف من مكان إىل آخر فضال عن نقل 
  ).تلستار(الربامج اإلذاعية والتلفزيونية،وكان أوهلا القمر األمريكي

وتقوم أقمار هذا الصنف ):casing satellite) Direct broad)DBSـ أقمار البث املباشر عالية التردد   
بإرسال إشارة قوية ميكن استقباهلا مباشرة بواسطة أجهزة التلفزيون العادية اهزة وائي خاص 
مبعىن أن اإلشارات املرسلة من القمر الصناعي المتر مبحطات أرضية تتوىل إعادة بثهـا علـى   

         .    الشبكات التلفزيونية احمللية
إىل أن أعـدد األقمـار الصـناعية املوجـودة يقـرب      ) م1999(وتشري إحصائيات عام    
قمر صناعي،وسوف يزداد الطلب العاملي على االتصاالت إىل مخسـة أَضـعاف   ) 8000(من

خالل القـرن     الواحـد والعشرون،واملسـتخدم منـها لألقمـار الصـناعية سـيزداد        
علق بالزيادة السكانية،والرغبة املتزايـدة للحكومـات   مرة،وذلك ألسباب تت)15(إىل)10(من

  .والقطاعات التجارية يف استخدام أساليب االتصاالت احلديثة

                                                           
(1)  
(2)  



  

وهكذا فقد أضحت أقمار االتصاالت عصب التبادل اإلخباري يف العامل مع  فورية وآنيـة     
ئلة يف جمال البث حتيط بتغطية األحداث،وقد جاء البث الفضائي التلفازي الرقمي ليمثل طفرة ها

نوعية أفضل واعتمادية أعلى حبجم وسعرأقل،     كما )Digital(التلفزيوين،إذ توفر التقنية الرقمية
وأا فتحت جماالت واسعة أمام زيادة عدد القنوات اإلذاعية والتلفزيونيـة،وظهور اخلـدمات   

لتعمل كآلية أساسية وفعالة يف املتعددة اليت تندمج فيها األنظمة اإلعالمية واحلاسوبية واالتصالية،
  .  عملية عوملة اإلعالم واالتصال

لقد مت استغالل وسائط االتصال احلديثة واملتطورة من قبل الدول الغربية؛ومنها البث الفضائي   
املباشر يف عملية التدفق اإلعالمي الدويل للترويج من خالل ذلك ملظاهر العوملة اإلعالمية وذلك 

وم أنّ من يصنع وميلـك تقنيـات االتصـال يـتحكم يف صـياغة املـادة       انطالقا من مفه
اإلعالمية،ويكون مسيطرا على عملية التبادل اإلعالمي الدويل دون منازع،وغريه  مسـتهلك  

  .ومستهدف من قبل تقنيات االتصال واملواد اإلعالمية 
التطـور املسـتمر يف    لذلك فإنّ ماجعل االتساع اجلغرايف لعوملة البث الفضائي املباشر هو   

تقنيات االتصال؛إذ استطاع النشاط اإلعالمي أن حيدد لنفسه بعدا عامليا،وذلك لـيس علـى   
مستوى تغطيته ومعاجلته لألحداث فحسب،ولكن على مستوى تلبية حاجة املتعـاملني معـه،       

يـع مـن        وذلك باالعتماد على التغطية العاملية،وعلى القدرة اليت تضاعفت على النقـل والتوز 
خالل استخدام أقمار االتصال،ووكاالت األنباء العاملية وصوال إىل قنوات البـث الفضـائي   

  .املباشر
وعدت قنوات البث الفضائي املباشر من أكثر آليات العوملة اإلعالمية فعالية يف الوصول إىل    

ت الـيت التـرتبط   املواطن،واألخطر يف مقدرا على تغيري احلقائق،وتسطري القصص والروايـا 
بالواقع،وقد جنحت فيما فشلت فيه الوسائل العسكرية السياسية،وتعد هذه الوسـائل ضـمن   

  : )1(االحتكارات اليت متثل وسائل السيطرة اجلديدة على الصعيد العاملي،منها
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احتكار التكنولوجيا احلديثة الدقيقة،من خالل حتول صناعات األطراف اليت تنتج من أجل ـ   
العاملية املفتوحة إىل نوع من اإلنتاج من الباطن،تتحكم االحتكـارات املركزيـة يف    األسواق

  .مصريها،وتصادر اجلزء األكرب من األرباح املتحققة من ورائها
احتكار وسائل اإلعالم على صعيد عاملي،وهذه الوسيلة فعالة جدا من أجل التأثري علـى  ـ   

  .تكوين الرأي العام عامليا وقطريا
احتكار املؤسسات املالية ذات النشاط العاملي،وهو احتكار يكمل عمل السابق يف تـدعيم   ـ   

  .هيمنة املركز على التصنيع من الباطن إىل األطراف
إنّ التطور التقاين املتسارع الذي يشمل أجهزة بث املعلومات واستعماهلا من خالل أجهـزة     

ليه املعلومات وهو يف مرتله،جعل من هذا متطورة،ميكن أن ختاطب كل شخص وحتاوره وتنقل إ
التطور التقاين سوقا للهيمنة على الثقافة واإلعالم بوصفهما القضية املركزية،اليت جيب االهتمام 

  .ا إلحداث التغريات املطلوبة على الصعيد احمللي والعاملي
ل البـث الفضـائي،        إنّ عاملية الرسالة اليت ترمجتها إىل واقع ملموس ثورة االتصال من خال    

شهدت اكتشافات ثبتت عامليتها ووسعتها وعمقتها التطورات اإلعالميـة احلديثة،وأضـحت   
مالمح هذه الثورة ذات قوة تأثريية بتحديث املالمح الرئيسية للمجتمـع العـاملي املعاصـر،إذ        

شكيل االجتاهات،وصـيغ  تساهم الصورة والكلمة اليت تنقل من خالل الفضائيات العاملية يف ت
القيم والسلوك ملاليني املشاهدين من متلقـي الرسـالة اإلعالميـة،اليت تبـث مـن خـالل       

  .الفضائيات،وتغطّي الوقائع واألخبار من مواقع األحداث
  : )2(وميكن تلخيص أهم نتائج التطورات يف جمال االتصال الفضائي وعوملته يف   
ـ    ل البث اليت فتحت جماالت جديدة لتوزيع برامج التلفزيـون  التغريات التكنولوجية يف وسائــ

وأدت إىل زيادة عدد القنوات التلفزيونية املتاحة للفرد بشكل مل يسبق له نظري،سواء من خالل 
  . شبكات التلفزيون الكابلي أم البث بأقمار االتصال
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بعـض  التنوع الكبري الذي حدث لقنوات التلفزيون جعل الصناعة توسع نطاق  ـ  
اخلدمات من أجل جذب مجهور يتميز خبصائص دميغرافية يتم الوصول إليه من خـالل  

  .البث
أدى وجود إمكانات أفضل للبث املباشر،وبروز قنوات جديدة باخلـدمات التلفزيونيـة    ـ  

  .العادية إىل منافسة شديدة،واخنفاض عدد املشاهدين لرباجمها
ملة البث الفضائي للدول املتقدمة صورا متعـددة  وهلذا فقد اختذ التفوق التكنولوجي وعو  
أنه  ساهم التطور التكنولوجي يف توسيع جمال نشر مواد االتصال جغرافيا وبشريا؛أي ـ:)1(منها

  .ساعد على امتداد وتأثري وسائل االتصال إىل عدد أكرب من الدول ومنها الوطن العريب
ات متعددة اجلنسيات،ووفّر هلـا فـرص   إنّ التقدم التكنولوجي وسع جمال أنشطة الشرك ـ  

فرض املمارسة السياسية واالقتصادية على الدول النامية اليت تعمل فيها،مما أعطى لذلك التقدم 
  .طابعا استعماريا جديدا

مل تستطع الدول النامية ومنها األقطار العربية واإلسالمية مواكبة التطـور التكنولـوجي   ـ  
مـا جعـل الـدول املتقدمـة تسـتمر يف احتكـار مثـار         احلاصل يف جمال االتصال،وهذا

  .التكنولوجيا،وتضغط من خالهلا على دول العامل الثالث
وتكمن خطورة عوملة وسائل اإلعالم واالتصال يف التأثري الذي حتققه الدعايـة للعوملـة،وال     

ويف مقدمتها سيما أنّ هذا التأثري قد ازداد يف ظل التطور التكنولوجي احلاصل لوسائل الدعاية،
الذي تظهر آثاره االجتماعية والثقافية على .البث التلفزيوين املباشر من خالل أقمار االتصاالت

  .      مجهوره يف ماتربزه حماور الفصول اآلتية
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  على مجهور الفضائيات األجنبية اآلثاراالجتماعية للعوملة اإلعالمية:الفصل الرابع
  : فضائيات يف عصر العوملة اإلعالميةاآلثار اإلجيابية لل:أوال  
إنّ غزو الفضاء واستغالله اتصاليا وإعالميا وثقافيا وبالتايل اقتصاديا،يعد منعرجـا هامـا يف      

يف جمتمع مابعد املرحلة الصناعية،وهو منعـرج  "بالثورة االتصالية"تاريخ مااصطلح على تسميته
طريق الصورة؛رؤيتها بل رؤاها ملا يطرأ مـن  نتج عنه تدعيم ملركزية التلفزيون اليت تفرض عن 

الصحافة املكتوبة غالبا ماتساير مـا تبثـه   -فعال-أحداث على املستوى الكوين مما جيعل وجعل
  ".املرئي اجلدير وحده باإلعالم:"الشاشة جتسيدا ملبدأ

 فإشارة التلفزيون املبثوثة عرب األقمـار الصـناعية تسـتقبل يف املنـازل دون احلاجـة إىل        
بسبب ما حققته تقنيات االتصال من تقدم بلغت به وسيلة االتصال قمـة التطـور؛إذا   .وسيط

أمكن أن يقال حبق إنّ هذا اإلجناز هو ميزة العصر االتصالية اليت أتاحت إمكانية الوصـول إىل  
خاصة وأنّ عددها اآلن يفوق اخليال،وأنّ اإلرسـال  .أي مشاهد على مستوى العامل من خالهلا

جيري بلغات عديدة،وعلى مدى أربع وعشرين ساعة،وإىل مجيع القارات دون اسـتثناء  عربها 
حيث يتم البث إىل املستقبل يف أي مكان من العامل يف أجزاء من الثانية سواء كان ذلك عـرب  

  .األقمار الصناعية الدولية أواإلقليمية أواحمللية
راحة،وحتقيق املصاحل؛حيث قربـت  وهي ذات أثر يف مساعدة اإلنسان على توفري أسباب ال   

البعيد وسهلت صورا من االتصال الثقايف واالجتماعي والسياسي مل تكن متاحة من قبـل مبـا   
هيأت من إمكانيات خلزن املعلومات ونقلها،استفادة من جتارب اآلخرين دون مشقّة،مما يتوقع 

  .معه أن تكون أداة حقيقية لبناء جمتمع أفضل

ملباشر يتيح فرصا لإلعالم الدويل نشر األخبار،ويوفر جتارب ذلك أنّ البث ا   
على الصعيد العاملي،ويسهم يف حمو األمية،ونشر التعليم،وتثقيف اجلماهري،إضافة 

إىل النقل احلي لألحداث،وتطوير صور التبادل العلمي والثقايف،وهي فرصة 
وى العامل للتحاور احلضاري،وميكن من االشتراك يف متابعة ماجيري على مست

حلظة وقوعه،من مصادر متعددة مبا يسهم يف تكوين صورة صحيحة عنه 



  

باالنفتاح على العامل وزيادة املعلومات عنه مع اكتساب مهارات جديدة قد 
  .تساعد على تغيري االجتاه والسلوك السليب،والتخلّص من العزلة والوحدة

أكسبت اإلنسان سيطرة أكرب علـى   والمناص من االعتراف بأنه أحد منجزات العصر اليت   
واقعه،وأطلعته على أسرار كونية ما كان يستطيع االطّالع عليها مـن دونـه،حيث بلغـت    

ومن أهم مسات .تكنولوجيا الفضاء الذروة يف القدرة على عرض ما جيري يف العامل حال وقوعه
   :)1(املباشرالتحول يف استخدام أقمار االتصال للبث 

  .ت الوطنية للبث التلفزيوين داخل القطر الواحدسقوط االحتكارا*  
  .تعدد وتنوع قنوات البث التلفزيوين املباشر*  
  .ختصص القنوات حبكم احملتويات أوحبسب اجلماهري املستهدفة*  
  .أدت زيادة ساعات العرض إىل ارتفاع كلفة الربامج إنتاجا وحقوق بث*  
البصري،من اإلنتاج إىل التوزيع -دان السمعيسيطرة الشركات متعددة اجلنسيات على املي*  

  .مرورا بالتجهيزات اإللكترونية وامتالك قنوات البث

تقليص دور إشعاع القنوات العمومية احلكومية،فقلّت نسبة مشاهدة براجمها *  
واخنفضت مدخوالا من اإلعالنات التجارية،وضعفت قدراا على اخلوض يف 

  .شراء الربامج املتميزة
  .)2(متوازنةبث الفضائي ال حيقق التواصل الفكري والثقايف املتوازن،والعالقة غري ال*  
وأقمار االتصال وفرت لإلنسان إمكانات التغلب على معوقات الزمان واملكان والتضاريس *  

يف كل ماخيص االتصال،يف أي جمال من جماالت احلياة،والسيما بعـد أن ارتبطـت ببنـوك    
إذ تقـوم أقمـار االتصـال جبمـع     .الت االتصال أوالتعليم أوالتنميـة املعلومات،سواء يف جما
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املعلومات،واملشاركة يف التحليالت على مسـتوى العـامل،عن طريـق أجهـزة االتصـال      
  .)3(الفضائيةاإللكترونية،ومعاجلتها عن طريق احلواسيب،وبثّها من خالل القنوات 

يد من دول العامل الثالث املشاركة يف البث إنّ استخدام أقمار االتصال أفسح اال أمام العد*  
الفضائي املباشر،وتسنى جلماهري املشاهدين يف دول العامل املختلفة ممارسـة حريـة املشـاهدة    

  .واالنفتاح على العامل
 :)1(وميكن إجياز أهداف البث املباشر يف   
لوكة لشركة جتاريـة  تعد أقمار االتصال أوالبث املباشر وسيلة اتصال فضائية،غالبا ماتكون مم⊆

،تقوم بتأجري القنوات القمرية،ولكنها تدار علـى  )حكومية(أومشتركة،وقد تكون هليئات عامة
  .أسس اقتصادية والتستبعد األمور السياسية والثقافية يف وضع سياساا

إنّ البث التلفزيوين املباشر إىل املنازل،ليس هدفه فقط اخلدمة،بل يركز أيضـا علـى تقـدمي    ⊅
ت أخرى متعددة كنقل وقائع املؤمترات ذات األطراف البعيدة،واالتصال بـني أجهـزة   خدما

احلواسيب من خالل شبكات املعلومات،وجعل أكثر من قناة غزيرة اإلشعاع،تستقبل وائيات 
  ).متر1(صغرية يصل قطرها

تستهدف قنوات البث الفضائي املشاهد خارج البلد املرسل،وليست كلـها عامة،فمنـها    ⊃
  .تخصصة بالربامج اإلخبارية والثقافية والفنية،وتستهدف فئات معينة من املشاهدينامل
قد تكون اهليئات والشركات اليت تشغل القنوات الفضائية رمسية أوجتارية هدفها األول الربح  ⊇

  ).التشفري(وهذا ما جيعل بعض هذه اجلهات تبث براجمها عن طريق
ر   :مام المشاهدينتوفير فرص االنتقاء واالختيار أ)أ(  ورة غي يشهد العالم اليوم ث

المي         تهالك الع ة االس ا،وفي درج ورة وتوزيعه اج الص دان إنت ي مي بوقة ف مس
ا        ائج تكنولوجي دان توظيف نت ل في مي لها،وهي ثورة أتت في امتداد النجاح الهائ

ائية   ائط الفض ر الوس ال عب كرية    -االتص راض عس رة ألغ ت محتك د آان وق
ذ         في مجال-واستخبراتية ة من ام محطات فائي ك لقي ي،وإذا أسس ذل اإلعالم المرئ
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ر آالف  ائي عب ث الفض يم الب ات تعم ق إمكاني ن اليوم؛أطل ف م د ونص عق
د       ف العق ذ منتص ى الوجود،من ت إل ي خرج ة الت ائيات اإلعالمي الفض
تداد    ل اإلعالمي،واش ى الحق افس عل دام التن ره احت ل يفس ي،بتدفق هائ الماض

ائف اال ى الوظ ان عل الم البصري أن   الره ع اإلع ي وس ات ف ي ب تراتيجية الت س
ان    ا آ ينهض بها،مثلما يفسره الرخص النسبي لكلفة البث الفضائي اليوم قياسا بم

ـ   ة ال ع محط ة م ي أول انطالق ره ف ه أم ي  )CNN(علي ل ف اح الهائ د النج ك بع وذل
ارة واحدة في    )Fiberoptic(الضوئيةاستخدام الحزمة  الذي سهل مرور أآثر من إش

  . لك ضوئي واحدس

واليضارع هذه الثورة اإلعالمية يف قيمتها التقانية أمهية إال النتائج الكربى اليت ولّدا علـى    
صعيد الثقافة والسياسة واالجتماع،وقد يكون أهم تلك النتائج على اإلطالق أـا كسـرت   

التقليديـة يف   االحتكار اإلعالمي الرمسي،وأطاحت بأوحديته،ونالت من قدرته كما من وظائفه
مضمار حتقيق اهليمنة األيديولوجية،ومزقت شرانق احلجب عن املتلقـي لتضـع يف حوزتـه    
إمكانيات مذهلة لالتصال بالعامل اخلارجي،واستقبال املعلومات املتدفقة بغري قيود،وتكوين رأي 

ة حري"حيث تسىن جلماهري املشاهدين ممارسة…مستقل يف الشؤون العامة عن اخلطاب الرمسي،
على العامل مىت توفر له هوائي اللتقاط الربامج عرب األقمار الصناعية،كما أن "التفتح"و"املشاهدة

التزاوج الذي مت بني تقنيات االتصال واملعلوماتية ساهم يف تدعيم احلركية اإلعالميـة وتعـدد   
  .اخلدمات

االتصاالت واملعلومـات  فاحلالة اإلعالمية املتقدمة على صعيد اإلمكانيات اليت أتاحتها ثورة    
والبث عرب األقمار الصناعية قد محلت معها إجيابيات عديدة لصاحل اجلمهور املستهلك للرسائل 

  :)1(اإلعالمية اليت تبثها الفضائيات الكثرية واملتنوعة؛تتمثل يف
ـ -   ة القدرة على االنتقاء لدى اجلمهور بني الوسائل اإلعالمية اليت يتعامل معها،سواء التقليدي

وإمكانية املشاركة مبا يتم مشـاهدته مـن الـربامج    .املعروفة،أوالوسائل اإللكترونية والرقمية

                                                           
ومان )1( د ش ي :"أنظر؛محم ي العرب ام اإلعالم تقبل النظ الم ومس ة اإلع الم "عولم ة ع ،مجل

ر،م مبر)2(،ع)28(الفك ة)171(،ص)1999(،ديس و عرج ير أب ة؛الموقف :، وتيس ة العربي الم والثقاف اإلع
  ). 111،112(ص)م2003،)1(دار مجدالوي للنشر والتوزيع،ط:عمان(والرسالة

  



  

التلفزيونية،من خالل وسائل االتصال املتاحة كاهلاتف والفاكس والربيد اإللكتروين،األمر الذي 
  .يشري إىل تطور مفهوم وظيفة الوسيلة اإلعالمية يف تعاملها مع املرسل

ول إىل األفكار واملعلومات حبرية،ودون وساطة اجلهات اليت كانـت حتتكـر   إمكانية الوص-  
واخلروج من إطار .طويال هذه الوسائل اإلعالمية،خاصة احلكومات صاحبة هذه السائل تارخييا

  .العزلة على صعيد الفرد واتمع،إىل جماالت أرحب من االتصاالت واملشاركة واملعرفة
را ي الب ر ف وع الكبي ايعني بفضل التن ا،وهو م اهدتها ومتابعته ي يمكن مش مج الت

  . عدم االرتهان إلى جهة واحدة تحتكر هذا اإلنتاج التلفزيوني

اإلمكانات الفنية اليت يتيحها التلفزيون الرقمي من الصور األكثر وضوحا إىل التوسـع يف  -  
ع أية جهة أن تفرض إىل وفرة املعلومات املطلوبة بسرعة وكفاءة عالية،التستطي.املهام والوظائف

  .عليها قيود الرقابة أوالتشويش
قدرة الفضائيات على وضع األجندات السياسية للدول،مبا تتيحه من أخبـار ومعلومـات   -  

  .تفرض املناقشة السريعة والضرورية للقضايا واملشكالت املطروحة على الساحة االجتماعية
لقابعة وراء أسوار العزلة أوتلك الـيت  االنكشاف الذي حصل داخل اتمعات املغلقة أوا-   

متارس القهر السياسي واالجتماعي أوالتطهري العرقي،مبا يعنيه هذا االنكشـاف مـن إمكانيـة    
  .احلساب والتغيري وإثارة الرأي العام

تعرف الشعوب على أمناط حياة وثقافة ومستويات الشعوب األخرى،خاصة جلهة التقـدم  -   
املتقدمة،مقارنة مع أشكال التخلف واألمية والفقر الذي ترزح حتت  العلمي الذي تعيشه الدول
وقيام أشكال من االنفتاح اإلعالمي واالتصال الثقايف بني الشعوب .أثقاله بعض شعوب األرض

  . من ثقافات خمتلفة،مبا يعزز الشعور بوحدة اهلموم اإلنسانية
ين احلصول عليها تسـريع عمليـات   التعرف على عامل واسع من العلوم والصناعات اليت يع-  

التنمية لدى شعوب العامل الثالث،اليت يقوم العديـد مـن أبنائهـا بالعمـل فعـال يف هـذه       
  .الصناعات،ولكن من خالل هجرة العقول والكفاءات إىل البلدان املتقدمة



  

يف إمكانية التأثري التراكمي لرسائل الفضائيات املبنية على أسس علمية وأخالقيات مهنيـة  -  
توجه البلدان النامية إىل التغيري يف أشكال العمل السياسي مبا يتيح نصيبا من احلرية السياسـية  

  . واملشاركة الشعبية والتعددية احلزبية يف األفكار والطروحات،ودمقرطة هذه اتمعات
من أجـل   إحداث النقلة املطلوبة يف كافة ااالت احلياتية واالجتماعية والعلمية واإلبداعية-  

ترقية حياة الناس ومساعدم على جتاوز ظروف احلياة املعيشية املعقدة،وهو االستخدام األمثل 
لألخبار واملعلومات الذي يسمح للمرافق الصحية والتعليمية واالجتماعية مثال اإلفادة القصوى 

،وهو مـايعين  كذا إمكانية املشاركة يف املؤمترات العلمية عن بعد.من هذه األخبار واملعلومات
  .حماولة االنتفاع من التقدم الراهن يف ااالت املتعددة

اتساع سقف احلريات اإلعالمية؛خاصة مع التنافس الذي يتم بني احملطات الفضـائية مبـا   -  
تقدمه من برامج حوارية تتسم بعض طروحاا باجلرأة وحماولة البحـث عمـا وراء األخبـار    

  .واألحداث من تفسريات ومعلومات
االنعكاسات اللّغوية لثورة املعلومات يف جمال املفردات واملصطلحات الـيت تـدخل عـامل    -  

اإلعالم واالتصال،وتصبح مبرور الوقت معربة تثري القاموس اللّغوي العريب يف التعـاطي مـع   
  .تطورات العصر املستفيدة من ثورة املعلومات

شباب يف اكتساب خربة التعامل مع وسـائل  إمكانية استفادة اجليل الناشئ من األطفال وال-  
اإلعالم،وخاصة الفضائيات منها،وتوسيع اإلطار الداليل الذي تغذيه هذه الوسائل مبا تقدمه من 

  . معلومات ومعارف وأخبار
أمهية التلفزيون كوسيلة  أمحد املعتوقيبين الدكتور )احلصيلة اللّغوية(ففي دراسته املوسومة بـ   

  :)1(يز احلياة الثقافية العربية قائالإعالمية يف تعز
لقد دلّت كثري من البحوث امليدانية اليت أجريت يف عديد من الدول العربية على أن التلفـاز  * 

أصبح املصدر األول لإلعالم والثقافة العامة باإلضافة إىل كونه أداة لإلمتـاع والترفيـه،متفوقا   
يعين اتساع رقعة انتشاره وسعة نفوذه،ومن مثّ بذلك على وسائل االتصال األخرى،وهذا بالطبع 
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تأثريه يف جمال تنمية اللّغة على أساس أا الوسيلة األوىل اليت يتم ا توصيل املـواد اإلعالميـة   
  .والثقافية ورمبا املواد الترفيهية أيضا من خالل هذه األداة

لفضاء احلايل،بفضل األقمـار  أصبح جمال البث التلفزيوين يف األقطار العربية واسعا يف عصر ا*  
الصناعية متوسطة القوة وأقمار البث املباشر غزيرة اإلشعاع،حبيث أضحى باإلمكان اسـتقبال  
قنوات تلفزيونية متعددة من عدة جهات أومن عدة أقطار،وهذا يعين إعطـاء فـرص كـثرية    

ساحات زمانيـة  للمشاهد للتنويع والتنقل وبالتايل شده للمشاهدة مددا أطول،ومن مثّ إعطاء م
  .أوسع للتأثري واالتصال اللّغوي

  
أنه يف التلفاز تشترك الصورة والصوت والنغم واحلركة يف توصيل املعلومات،ويشترك مسـع  *  

املشاهد وبصره يف التقاط هذه املعلومات،وعن طريق املشـاهدة قـد يتضـاعف اكتسـاب           
  تراكيبها املختلفة أوجزء من هذه املعارف        املعارف واكتساب اللّغة وتلقني أوالتقاط ألفاظها و

؛وهو حيلل ظاهرة البث التلفزيوين املباشر عرب األقمار الصـناعية مـن   السيد عليوةويوضح    
  :   )1(زاوية تأثريه على املشاهد العريب أن اجلوانب اإلجيابية هلذا البث تتمثل فيما يلي

األحيان بتطعيمها بنماذج وتطلعات عصرية جديـدة  ـ جتديد الثقافة الوطنية الراكدة يف بعض 
تتعلق باإلبداع واألداء الرفيع واإليقاع السريع،مع تشجيع التبادل احلضاري،ونشـر التسـامح   

  .الثقايف بني األمم والشعوب
ـ تطور وسائل االتصال احمللية،وبالذات التلفزيون حيث تفرض عليها املنافسة مـع القنـوات   

  .ث أساليبهاالعاملية ضرورة حتدي
ـ اختفاء فكرة السيادة اإلعالمية اليت كانت تتمسك ا الدول،األمر الذي سوف يثري قلـق  
احلكومات االستبدادية والنظم العنصرية،ألنه يتضـمن مزيـدا مـن الـدعوة إىل التحريـر      

  .واالنطالق،كما سوف يزود الناس من املعلومات اليت تساعدهم على حرية االختيار
رة االن) ب(   ات المعاص ى التكنولوجي اح عل ة  :فت اهر العولم م مظ ن أه إّن م

ة آبيرة،هو االنفجار        اإلعالمية؛التي جعلت العالم شبه ضاحية صغيرة في مدين
ان      ذي آ ورة االتصالية،األمر ال المعلوماتي أوالثورة المعلوماتية،التي سيرتها الث
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ادي واالجت   ي واالقتص توى السياس ى المس ر عل أثيره الكبي ه ت ى ل اعي وعل م
ايمكن       إن م ذا ف افي لشعوب العالم،ل الترآيبة القيمية التي تميز البناء الفكري والثق

ين  ة ب ه العالق ات(أن توصف ب ا المعلوم ا االتصال(و)تكنولوجي و ) تكنولوجي ه
ل   ى األق داخل أوعل دماج والت لة(االن ام   )الالمفاص يادة الّنظ ى س ع إل ك راج ،وذل
صال،إذ ترابطت شبكات االتصال مع شبكة      الرقمي الذي تطورت إليه نظم االت

ر شبكات        اآس عب ة من التواصل بالف المعلومات،وهو مايتضح في حياتنا اليومي
ى    ا إل الهاتف مرورا بشبكات أقمار االتصال على سبيل المثال،الشيء الذي يقودن
ع   ة م ا المختلف دماج تقنياته ات هي ان ورة المعلوم ة لث ة الّراهن أن المرحل ول ب الق

  االتصال مّما أدى إلى ظهوروسائل 
لالتصال الذي أثّر بشكل كبري على وسائل االتصال وعظّم مـن  )1("التكنولوجيا احلديثة"مفهوم

تأثرياا اتمعية على كافة املستويات وميثّل هذا املفهوم بنية حتتية اخترقت مجيع جماالت النشاط 
  .االقتصادي واالجتماعي والثقايف

نيع تكنولوجيا االتصال باتصاهلا بتكنولوجيا املعلومات إىل ملمح متميز كما أدت عملية تص   
هو التداخل الشديد بني اخلربات العلمية واألكادميية مع عملية التصنيع نفسها،إذ يرجع ذلك إىل 
املستوى الراقي للمنتج والعالقة العضوية بني التصميم واإلنتاج والرقابة حيث أدوات ومعدات 

ولوجيا املعلومات هي نفسها أحد منتوجاا،وهنا تذوب الفوارق بـني املعرفـة   اإلنتاج يف تكن
األساسية واإلنتاج الصناعي،كما تتكامل حرف وعلوم وصناعات اإللكترونيـات بشـكل مل   
تعرفه البشرية يف أي إجنازات سابقة،وهذا ماأفرزته تطورات جديدة متوقعة يف عامل تكنولوجيا 

  :)2(ااالتصال واملعلوماتية منه

                                                           
ارة  )1( ق عب ا االتصال ا"تطل ةتكنولوجي وم  "لحديث ي تق ة الت ة الثاني ار الخدم ا أقم واء منه ار االتصاالت س ى أقم عل

بعملية توزيع اإلشارة اإللكترونية الخاصة بالتلفزيون أوالتليفون ومشتقاته أوالراديو،من محطة أرضية لألقمار إلى 
تقبال   محطة أرضية أخرى أوأقمار البث المباشر التي أصبحت تتعامل مع الجمهور المباشر عن طريق أجهزة االس

ر              اق أآب ق أطب تقط عن طري ا تل ار البث المباشر أنه المنزلية،أو األقمار متوسطة القوة التي آانت تتساوى مع أقم
ة     تقبال المنزلي زة االس ة     :"أنظر سعد لبيب   .نسبيا من تلك المستخدمة مع أجه ا الحديث ون والتكنولوجي رامج التلفزي ب

ي  وطن العرب ي ال اب"لالتصال ف ي آت ة :،ف ائل االتصال العربي ة ووس ورة التكنولوجي ونس(الث ة :ت ة العربي المنظم
  ).  33(ص)م1991للتربية والثقافة والعلوم،

  ).222(العولمة اإلعالمية،ص:الحديثيمؤيد عبد الجبار  )2(
  
  



  

التكامل الرأسي وانتشار املعلومات حبيث تصبح املكونات أجـزاء يف نظـام تابع،وتصـبح     ∂
األنظمة التابعة جزء من نظام أكرب وسوف يستمر إجياد مهمات جديدة وسوف يؤدي ذلك إىل 

  .مزيد من التكامل الرأسي
أن تتخاطـب  ستصبح أنظمة الذكاء الصناعي حقيقة هلا تأثريها،وسيمكن هلـذه األنظمـة    •

باللّغات الطبيعية،وتتعلم من التجربة،وتقوم بالتنبؤات البسيطة،فضال عن قيامهـا بعـدد مـن    
العمليات املعقدة،ومستقبال ستكون هذه األنظمة قادرة أيضا على الرؤية والتغـيري يف احملـيط   
الطبيعي وتتداخل فيها النصوص والصور واألصوات واأللوان،وتستخدم حلل بعض املشكالت 

  .اليت تتصف بدرجة عالية من اخلطورة
تعمل        ÷ ي س بات الت ي والحاس ان اآلل ن اإلنس بكات م تخدام ش دم اس وف يتق وس

ى         ا عل ؤثر حالي ي ت الم الت تتغير آل المع باستمرار في عمليات اإلنتاج الكبير،وس
أ      ى قضايا اإلدارة والتكاليف،وستنش الصناعة وسوف يكون لذلك تأثير ضخم عل

ن اال  دة م روع جدي وم  ف يتغير مفه واهر الجديدة،وس ة الظ اد لمعالج وى (قتص الق
   .وربما بشكل جذري)عالقات اإلنتاج(وموقفها من)العاملة

كما سيزداد االعتماد على املعرفة املنظمة وسوف تتطور املعرفيات لتتماشى مع كل التطورات ≠
مزيدا من امليـادين  السابقة املشار إليها،وسوف تزداد االحتياجات من املعرفيات تعقيدا وتغطي 

حتت ظروف متغرية،وسيبقى التطور يف هذا امليدان حجرا أساسا يف كـل ميـادين التطـور    
  .التكنولوجي يف ثورة املعلوماتية

كما أدت تطورات تكنولوجيا االتصال واملعلومات إىل إحداث تغريات جوهريـة يف البنيـة   ≡
صة الدول األكثر تقدما إذ جنم عن هـذا  االقتصادية واالجتماعية يف العديد من دول العامل وخا
ـ    Information)(اقتصـاد املعلومـات  (التطور ظهور منوذج اقتصادي جديد يعـرف بـ

economy( حيث تلعب املعلومات دورا أساسيا يف النشاط االقتصادي،ويف اقتصاد املعلومات
ـ  بني،أكرب مـن  تعتمد املؤسسات على حيازة املعلومات واستخدامها يف الزمان واملكان املناس

اعتمادها على املواد األولية،وتعد وسائل االتصال احلديثة وشبكات املعلومات املتطورة عوامل 
هامة متكن املؤسسات اإلنتاجية من االستجابة السريعة لطلبات زبائنها وتأمني حصص أفضـل  

  .ملنتوجاا يف األسواق احمللية والعاملية



  

ولوجيا اجلديدة آخذة بالتصاعد،بتصاعد نسـبة اسـتهالك   إنّ التحديات اليت تفرضها التكن   
اإلعالم،وما حيمله ذلك من تأثري أيديولوجي يراقبه تداخل املعلومات يف العمليـات املركزيـة   
الختاذ القرار،ويشهد الواقع الدويل مظاهر خلل بالنسبة إلعالم العـامل الثالث؛فثمـة إغفـال    

إعالمي من جانب واحد،ومل يـزل اإلنتـاج    ملوضوعات عديدة وعرض لصور مشوهة،وتدفق
  .التلفزيوين األجنيب يهيمن على جانب غري يسري من برامج التلفزة العربية

لذلك فإنّ اتمعات النامية يف سعيها لتوظيف التكنولوجيـا حتـاول اختصـار طريـق         
  لك،وتربز التطور،وذلك باسترياد التكنولوجيا،لكن هذه العملية قد تشكل عقبة حتول دون ذ

  :)1(التوظيفمشكلتان أساسيتان يف 
إننـا  )الفهم(إذ أنها التعين بالضرورة )كيف تعمل اآللة(يف النظرة امليكانيكية:تتمثل أوالمها   
حقـا  )نفهـم (أنفسنا بدرجة كبرية،ولكن التساؤل الكبري الذي يظل قائما أمامنا هو هل)نعلّم(

السيطرة (ة وفهمها،إذ أنّ ذلك اليدل على مساواة مع فتتجسد يف معرفة اآلل:أما ثانيهماأنفسنا؟
،إنّ املرحلة األخرية تقتضي املشاركة اجلماعية يف احتاد القرار،وهي خطوة تقتضـي  )أوالتحكم

  .تغيريا اجتماعيا يتجاوز الدعوة إىل توظيف التكنولوجيا
اتمع هلـذه   وإذا كان نقل التكنولوجيا يشكّل سريورة اجتماعية تتضمن مالءمة مؤسسات   

  :التكنولوجيا،فإن هذه السريورة تتمثل يف مستويات ثالثة
  .ـ القدرة على استعمال التكنولوجيا  
  .ـ القدرة على تشغيل هذه التكنولوجيا،وإدامة تشغيلها  
  . ـ حماوالت اختراع هذه التكنولوجيا وتصنيعها حمليا مستقبال  

ستويات،فإن عليهم وزن اختيارام لتقرير املستوى وخمططو االتصال إذ يقفون إزاء هذه امل    
املناسب؛إنّ اختيار املستوى األول متليه املصلحة يف الوظيفة اليت يقوم ا هـذا الضـرب مـن    
التكنولوجيا،واملستوى الثاين متليه إرادة التخلص من اخلربة األجنبية،ومن مثّ التبعية لآلخر املصنع 
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الث فهو يتجاوز املستويني السابقني وميكن تقسيمه إىل مسـتويات  للتكنولوجيا،أما املستوى الث
  .جتميع املكونات،فصناعتها،مثّ تصميم األنظمة:أخرى،منها

،بقدر ما حيرص على عدم التمييز بـني التقنيـة   "نقل التكنولوجيا"إنّ اخلطاب املكرس لـ   
ونا يف عالقات أقطـاب  والتكنولوجيا يف إطار النظام العمودي،بقدر مايكرسها شكال ومضم
ميكن حمورتـه يف  "مؤدجل"الصناعة بدول العامل الثالث،وبقدر ما ينظر إليها أيضا ويغلفها بغالف

  :   (2)نقاط أربعة هي
وتتمثل يف الطابع الشمويل لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال على ضوء إمكانية توصيلها :األوىل   

االتصاالت واألقمـار الصـناعية،وبنوك   معظم نقاط األرض بعضها ببعض عن طريق شبكات 
  …املعلومات والبث التلفزيوين،

وتتجلى يف الطابع احليادي هلذه التكنولوجيا،حبكم قـدرا علـى التكيـف مـع     :الثانية   
  .اخلصوصيات احمللية،واعتقادها بأن الحاجز حيول دون توطينها واالستفادة من مزاياها

نولوجيا يف ترسيخ االستقالل وشيوع قيم الدميقراطيـة  وتكمن يف مسامهة هذه التك:الثالثة   
جمتمـع  "قد رسختها يف الدول املتقدمة،وعملت على تأكيد مبـدأي )هذه التكنولوجيا(مادامت

  ".السلطة الرابعة"و"اإلعالم واملعلومات
 وتتعلق بدور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف تعميق التفاهم والسلم على املسـتوى :الرابعة   

  …الدويل عرب تقليص اهلوة التكنولوجية بني الدول املتقدمة ودول العامل الثالث،
لذلك فإننا جنانب الصواب حني نعتقد أنّ سـبل الـتخلص مـن التبعيـة التكنولوجيـة         

خاصـة جمـال اإلعـالم    (والتهميش؛تتلخص يف سلوك طريق القطيعة مع النظام التكنولوجي
العاملي السائد،والشركات متعددة اجلنسـيات املتحكمـة   ) يداواالتصال؛والبث الفضائي حتد

فيه،وبقدر مانبتعد عن االعتقاد بإمكانية القطيعة يف زمن انفتاح االقتصادات وتداخلها وعوملتها 
  .نظرا الستحالة ذلك)البدء من فراغ؛من الصفر(ومشوليتها،بقدر مانطرح عنا مقولة
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  :اإلعالمية على جمهور الفضائيات األجنبية اآلثار الّسلبية للعولمة:ثانيا

تذهب كثري من البحوث والدراسات إىل أنّ العوملة اإلعالمية واالتصالية مل متس املؤسسات    
اإلنتاجية والتكنولوجيا اإلعالم واالتصال فحسب،بل طالت بتبعاا أيضا نظم القيم وأمنـاط  

اء ما يسمى يمنة الفكر الواحد والعقيدة التفكري،وطرق العيش،وكيفيات الكينونة،وكانت ور
املعرفة الواحدة سـبيلها يف  -يف ارتباط وثيق بإشكالية كربى-الواحدة والتفكري الواحد،ولنقل

وطنيـة،وتعميق دور  -ذلك تراجع أدوار الدولة والتشريعات الوطنية،وظهور مؤسسات فـوق 
  :األسواق،ويظهر ذلك يفاملوجودة منها،وسيطها يف ذلك غزو الثقافات  متهيدا لغزو 

ـ أنّ معظم القنوات الفضائية خاصة األجنبية منها تعظـم منـط االسـتهالك واإلنتـاج       
  .الغريب،وجتعل من اللّغة الوسيط األمثل لتكريس هذا النمط

من معطيـات  )% 95(ـ إجبار الفضاءات األخرى ترغيبا للخضوع ملنطق األقوى؛فأكثر من  
) % 1(للفرنسية،وأقل مـن )% 2,25(لألملانية و)% 3,25(زية؛يف مقابلاالنترنيت باللّغة اإلجنلي

،وبالتايل القراءة أوالكتابة فعليه التواصل باإلجنليزية،وخري مثال علـى  )1(األخرى"الغربية"للّغات
  .ذلك أن أي حبث أو دراسة أو كتاب ترشح جلوائز عاملية جيب أن يترجم إىل اإلجنليزية

تـوفري  (مية وتكنولوجيا اإلعـالم واالتصـال؛وإن خـدمتا املعرفـة    وهكذا فالعوملة اإلعال   
فـإن توظـف   )معطيات،قواعد بيانات،تقارير،حماضرات ودراسات لكل املرتبطني بالشبكات

                                                           
  ).175(في العولمة والتكنولوجيا والثقافة؛مدخل إلى تكنولوجيا المعرفة،ص:يحي اليحياوي )1(



  

؛الثقافـة أساسـا كوسـيلة ال كهدف،وسـيلة للوصـول إىل      "الفضاء املعـريف العـاملي  "
  .األسواق،وتكريس منطق الربح الرأمسايل

كلة عوملة البث الفضائي والتـدفق اإلعالمـي األجـنيب مـن خـالل        وعندما تطرح مش   
الفضائيات،والتأشري على سلبيات وأخطار البث الوافد،اليقصد بذلك ختويف املشاهد من هذه 
القنوات بقدر مايهدف إىل ضرورة بناء مبادئ واضحة ومعايري حمددة للتعامل مع هذا البـث  

قات اإلعالمية الوحيدة الطـرف واالجتـاه مـن الشـمال إىل     وحتصني املشاهد ملواجهة التدف
اجلنوب؛من الدول املتقدمة إىل النامية،وتوعية املشاهد باألخطار النامجة عـن ذلك،وضـرورة   
تسليحه بالقدرة على الفرز والنقد والتحليل واالختيار مما يبث لنا،مع إعداد أبنائنـا اإلعـداد   

  .)1(فد اجلديدالتربوي السليم ملواجهة هذا الوا
فما يقدم يف الفضائيات هو تراكم كمي للمعلومات؛خياطب العني بدل العقل،وجيعل من    

الثقافة سلعة،والبد من االعتراف بأنّ فئة الشباب هي أكثر فئات اتمع تأثرا بعمليات 
لقنوات الغزو الثقايف نتيجة لالنفجار املعريف اهلائل،وتطور البث الفضائي املباشر،إذ تركّز ا

األجنبية الوافدة،خاصة الغربية منها على أفالم العنف والربامج املثرية للجنس،وضخ كم 
  .هائل من خملفات الثقافة الغربية

والبث الفضائي من خالل أقمار االتصال،ميكن أن يؤثر على منط حياة اجلمهور املتعـرض     
لنتاج اإلعالمي الذي تقدمه الوسائل له،السيما وأنّ هناك فروقا كبرية بني الدول فيما يتصل با

اليت متلكها،وهذا يعين أن التطور احلاصل يف تكنولوجيا االتصال حيمل أيضا نقاطا سلبية،وهلذا 
فإن القنوات األجنبية الوافدة تقوم بنقل الرسالة اإلعالمية إىل أحناء العامل؛تعمد بشكل مباشر إىل 

فها،وأفكارها،وحني تتحول املادة االتصـالية إىل  نقل رسالة إعالمية تتكيف مع رغباا وأهدا
سلعة جتارية فإا تركّز على ثقافة غري ملتزمة بالقيم واألفكـار والذوق،وـدف إىل املتعـة    

  .والتسلية لدى الفرد
واالتصال الفضائي الوافد كثريا مايفصح عن أنّ العوامل الوسيطة تقل فاعليتها إىل حد كبري    

اط االتصال،األمر الذي جيعل من احتماالت التأثري السليب للقنوات األجنبية يف هذا النمط من أمن
                                                           

   ).209(،عن الدناني،ص)236(اإلعالم قراءة في اإلعالم المعاصر واإلسالمي،ص:محمد منير سعد الدين )1(



  

واضحا،إذ أنّ مايقلل من قوة العوامل الوسيطة يتمثل يف تيسر التعرض للقنوات الوافـدة عـل   
مدار اليوم،وتعدد القنـوات الوافـدة،وقوة طـرق تقـدمي املـواد التلفزيونية،وجاذبيتـها،        
وجدة املوضوعات وحيويتها،وضعف مستوى املواد التلفزيونية احمللية،فضال عـن عوامـل ال        

عالقة هلا بتلك القنوات،بل هي ترتبط بواقعنا االجتماعي؛منها ضآلة جماالت الترويح والنشاط 
  .)2(مستقبلهاالجتماعي يف أوقات الفراغ،وشعور املواطن العريب بالقلق إزاء 

رض لنوع معني من أنواع االتصال سيسهم بشكل مباشر يف ترسيخ املفاهيم القابلة مثّ إنّ التع   
للترسيخ لدى املتلقي،ولعلّ عامل التشويق،وسهولة احلصول على املعلومة من خالل القنـوات  
الفضائية الوافدة،ومتعة املشاهدة؛ميكن أن جتعل من املشاهد مشاهدا طيعا ملـا حيتويـه البـث    

أفكار مبطنة بستار العوملة اإلعالمية،فهي تساهم يف التـرويج لقـيم غـري     األجنيب الوافد من
مرغوب فيها؛أوتنمية اجتاهات سلبية أوعادات سلوكية ضارة بالتنشئة االجتماعية الصـحيحة،        
ومشاهدة هذه القنوات اليت تبث براجمها بأساليب اإلثارة والتشـويق بشـكل مفرط،غالبـا         

ف إرادة األفراد؛فهذه الربامج قد متثل املتنفس للهروب واالبتعاد من مشاكل ماتؤدي إىل إضعا
أفالم        اجلـنس  :احلياة ومهومها،ولكنها ختاطب مشاعر احلرمان عند كثري من األفراد مثل

  .)1(األخالقية تمعاتناوالعنف اليت تتناىف مع القيم واملبادئ 
ا جديدا إلنتاج وصناعة القيم والرمـوز وأدوات  وهكذا يصبح البث الفضائي الوافد مصدر   

تشكيل الوعي اإلنساين والوجدان والذوق،ويقدم ثقافة معلبة الصنع،تتضمن منظومة من القيم 
  .تدور حول تشجيع الرتعة االستهالكية،وغرس قيم األنانية والفردية والروح النفعية

  :جنبية مايليولعلّ أهم مايسجل من سلبيات على برامج الفضائيات األ   

                                                           
ي )2( ادي الهيت ي :"ه وطن العرب ي ال ي ف أثيره السياس االت ت د واحتم ائي الواف وني الفض ال التلفزي ي "االتص ؛ف

اب الم الفضائي :آت رب واإلع ي (الع تقبل العرب ب المس لة آت احثين)34(سلس ة ب روت(لمجموع ات :بي ز دراس مرآ
  ).65،66(ص)م2004،)1(الوحدة العربية،ط

  
ن  )1( اآر حس ل ش ال :فاض ي لألف ر النفس ة األث ة    (م التلفازي ورة،جامعة بغداد،آلي ر منش وراه غي ة دآت أطروح

  ). 34(ص)م2001اآلداب،
)2( Baudouin.j:Introduction a la Science Politique (Paris:Mementos Dalloz,1989) p(27).  
   ).98(ص)دراسة في المفهوم والظاهرة واألبعاد(العولمة:ممدوح محمود منصور )3(
  



  

فقـد  :االضطراب االجتماعي وعدم االستقرار يف العالقات االجتماعيـة التقليديـة  )أ(   
أسهمت الفضائيات يف ظل العوملة اإلعالمية يف زعزعة االستقرار االجتماعي،يف العديـد مـن   
 اتمعات،وقد جتلّ ذلك يف تقويض أركان النظم االجتماعية،وضعف درجة االلتزام باملعـايري 

وإذا كانت أسس االلتزام بقواعد النظام .واألمناط االجتماعية من جانب أعضاء هذه اتمعات
 la(،اإلكـراه أواإلجبـار  )la croyance(االقتنـاع أوالعقيـدة  :)2(تتمثل عادة يفاالجتماعي 

contrainte(،املصلحة)L interet.(  فإنّ آثار برامج الفضائيات األجنبية خاصة الغربية منها قـد
  : )3(ت كل من هذه الركائز الثالثةطال

ن معايري فعلى مستوى عنصر االقتناع أوالعقيدة،والذي يقصد به اقتناع احملكومني بشرعية السلطة وصالحيتها كسلطة لألمر،وكذا بشرعية ما تفرضه م-  

على شرعية العديد من النظم السياسية،وعلى مصداقية )يةالسلب(وضوابط وأمناط كأساس لاللتزام الطوعي ا من جانب احملكومني،فيمكن تلمس هذه اآلثار

املشكالت  املؤسسات السياسية احلاكمة يف العديد من الدول،وكان مرد ذلك إىل إدراك هذه الشعوب عجز حكوماا عن إجياد احللول الفعالة ملواجهة

ايدة لشعوا وعن توفري الرعاية االجتماعية والشعور باألمن هلا،ذلك فضال عما االقتصادية واالجتماعية،وكذا عجزها عن تلبية االحتياجات واملتطلبات املتز

ل واقعا رئيسيا وحافزا يترتب على ذلك من اهتزاز أواختالل يف منظومة القيم يف العديد من اتمعات،تلك القيم اليت كان اإلميان ا واالعتقاد يف صحتها ميث

اعية؛إذ تشري املالحظة يف كثري من البحوث والدراسات العلمية واألكادميية إىل تراجع قيم االلتزام واالجتهاد واإلتقان يف للشعوب االلتزام بقواعد النظم االجتم

ة يف هرم أوتدرج العمل والتسامح والتعاطف واملساواة والعدالة واحترام الكبار والتواضع ومراعاة التقاليد واألعراف،بينما تصاعدت مواقع قيم أخرى سلبي

  .القيم كاالنتهازية والتحايل والتعصب والتطرف واحملاباة ونزعة التملك والتفاخر والتمرد والتعايل

كذلك فقد فقدت املؤسسات السياسية احلاكمة واألعراف االجتماعيـة املنظمـة لطبيعـة       
وجيه العالقات االجتماعية يف العديد من الدول مصداقيتها يف جمال العمل من أجل اخلري العام،وت

  . اتمع حنو األفضل واألحسن
يف عصـر عوملـة البـث    -وعلى مستوى عنصر اإلكراه أواإلجبار،فنجد أنّ احلكومات-   

قد باتت مكبلة األيدي،غري قادرة على فرض النظام بشـكل  -الفضائي،وختطّيه للزمان واملكان
  .  عيحازم أوصارم اعتمادا على األساليب التقليدية يف جمال اإلكراه االجتما

                                                           
  
  



  

ة اليت يتمتع وحىت على مستوى منع البث الوافد بشتى الطرق واألساليب فقد فشلت كثري من احلكومات والدول يف هذا اال بسبب التكنولوجيات العالي   

  .ا البث التلفزيوين،الذي تعدى التشريعات والقوانني

مـن دول العـامل الثالـث    أما على مستوى عنصر املصلحة فنجد أنّ احلكومات يف كثري -   
املستقبل للبث الفضائي الوافد خاصة مل تعد قادرة حبكم تراجع قدرا على السـيطرة علـى   

على أن تقدم احلافز الذي يدفع -املتغريات االقتصادية أوالتحكم يف املوارد االقتصادية تمعاا
ومن مث مل  لديها،)Power of Reward(وقراراا بعامل قوة املكافأةاملواطنني إىل االنصياع ألوامرها 

الذي تسهر احلكومات على إعماله ـ حيقق أي مصلحة  -يعد االلتزام بقواعد النظام االجتماعي
إنّ احلكومات قد تراجعت قدرا علـى حتقيـق   :حقيقية للمواطن،وبعبارة أخرى ميكن القول

د على الترغيب،أوالسـليب  اإلجيايب الذي يعتم الرمسي بشقيه)Social Control(االجتماعيالضبط 
  .الذي يعتمد على الترهيب

وهكذا فقد أضحى عصر احملطات الفضائية؛يعين أساليب حياة جديدة،وقيم أخرى تسـتمد     
من مقتضيات التكنولوجيا احلديثة ومن تطور صانعيها،انطالقا من املبادئ األخالقية اليت ورثوها 

ا سلبيا جاحنا إىل االستسالم،فضال عن ظهور ونشأوا عليها،فهي تستهدف جعل املشاهد إنسان
معتقدات متطايرة غري ثابتة،وخلق وضع تصبح فيه املشاعر الذاتية أكثر أمهيـة مـن االلتـزام    

  .)1(اجلماعي بأي مشروع للنشاط أوالتنظيم االجتماعي
ة  فقد أكدت دراسة أصدرا جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا يف اإلمارات العربية املتحد  

تعميق االحنراف االجتماعي،وتدمري قـيم الشـباب   " أنّ برامج الفضائيات سامهت وتسهم يف
  .)2("اإلجيابية وهويتهم الثقافية

الغزو اإلعالمي واالحنراف االجتماعي؛دراسة حتليلية لربامج الفضائيات (كما الحظت دراسة  
ة الترفيهية،وأفالم العنـف والرعـب   أنّ القاسم املشترك لربامج الفضائيات العربية؛املاد) العربية

                                                           
  ).253(حرب المحطات الفضائية،ص 2000عام:بكريإياد شاآر ال )1(
) موقع إلكتروني(،مجلة"ومسؤولياتنا تجاه التحديات…إعالمنا العربي:"محمد حسن رزق )2(

  ) .3(ص)م2005،جوان)43(،ع)4(س
  
  



  

ظـاهرة سـلبية تتمثـل    (مسـببة "أي أنّ ثقافة الصـورة تطغـى عليهـا أكثـر    "واجلنس،
  باالغتراب،والقلق،وإثارة الغريزة،والفردية والعدوانية،ودافعية االحنراف،وسلطة املال والنساء،

  دات تؤثر على إدراكوأشارت الدراسة إىل أنّ هذه املفر"وحب االستهالك،واألنانية والتمرد
الشباب وسلوكهم ومعارفهم،حبيث تتحول من صورة ذهنية إىل نشاط عملي،عن طريق احملاكاة 

  ".والتقليد وعمليات التطويع االجتماعي
وحول املشكالت االجتماعية املتوقع أن تنشأ بسبب تلك الربامج حذرت الدراسـة مـن      
عربية االضطراب االجتماعي،وعدم االسـتقرار يف  من احملتمل أن ختلق برامج الفضائيات ال"أنه

العالقات العامة االجتماعية،وتنمية الفردية والروح االستهالكية،واهلروب من التصدي لواقـع  
احلياة واالستسالم له،وتوطني العجز يف النفوس،وإضعاف الروابط األسـرية وقيمهـا،وتعميق   

هار باملوديل األجنيب على حساب اهلوية،وكذلك املشاعر الذاتية أكثر من االلتزام اجلماعي،واالنب
  ".تراجع االنتماء وازدياد اليأس واإلحباط

وهكذا تتفق البحوث والدراسات على أنّ من أهم املظاهر السلبية آلثار الفضائيات األجنبية    
  : على صعيد خلق االضطراب االجتماعي وعدم االستقرار يف العالقات االجتماعية

والروح الفردية هي ميل األفراد للعنايـة  :و الفردانية وقتل اإلحساس باجلماعةالرتوع حن)1(
بشؤوم وشؤون أسرم فقط،وتقابلها الروح اجلماعية واليت تعين ميل األفراد إىل االنتمـاء إىل  

  .)1(جمموعات أوتنظيمات مجاعية،وإىل أن يرعى بعضهم شؤون بعض
الرتعة الفردية،وقيم الربح السريع علـى حسـاب   فكثريا من برامج الفضائيات تشجع على    

القيم األسرية ومتاسك العائلة ومبدأ القناعة والتضامن والتآزر يف اتمع،فتتحول الصراعات من 
اتمع واحليز السياسي واالجتماعي إىل قلب املنظومة األسرية،وتتوقف كل أشكال الصراع يف 

تصار املادي،والبطوالت الفردية،وهذا سيؤدي بكثري من العامل على الصراع من أجل البقاء واالن
  :)2(املشاهدين إىل

                                                           
ي العولمة وإدارة التعدد الحضاري والثقافي في العالم وحماية الهوية العربية اإلسالمية،ف:"عبد الباري الدزة )1(

  ).69(العولمة والهوية،:آتاب
  ).40(بؤس العولمة،ص:،وحاتم بن عثمان)256(حرب المحطات الفضائية،ص2000عام :إياد شاآر البكري )2(
   



  

الغلو يف الالمنطقية وإلغاء العقل يف فهم األشياء والعالقات واألحداث،الذي تعمل له كثري -  
  …من األفالم العلمية واخليالية،مثل أفالم الفضاء،والصحون الطائرة،

  .    لعظمة الذاتية وقتل اإلحساس باجلماعةمتجيد املغامرة الفردية والشعور با-  
اختزال النجاح يف االرتقاء عرب السلم االجتماعي،إذ تتغلب قيم النفعية واملصلحة الشخصية -   

على قيم العلم واملعرفـة والثقافـة،فتنتفي بـذلك األخالق،وتعوضـها املنـافع واملعـارف       
رد واإلملام الثقايف بكل جوانب احلياة،بل إىل الوظيفية،فترتقي اإلنسانية الإىل مستوى التفكري ا

مرحلة التفكري الوظيفي احلسي شبه احليواين،وتصبح معقولية الظواهر ومشروعية استفحاهلا يف 
اتمعات معللة مبجرد انتشارها،الكنتيجة الختيار مفكر فيه،فيصبح االنسياق واحملاكاة والتشابه 

والربهان،وتصبح شرائح الشباب واملراهقني واألطفال دليل ذكاء ومعرفة وجناح،ومصدر احلجة 
  .والكهول الحقا جمرد قطعان تسري يف ركب حقيقة السائد

اليت كانت -على مر األيام-تغري الوعي بعاملي الزمان واملكان،واهتزاز أركان كل القناعات-   
علـى أسـس    سائدة لدى الشعوب واألفراد،فتسهل عملية املسخ واالستبدال،وإعادة التركيب

جديدة وفق ما ترسخ يف عقول األجيال الناشئة من مفاهيم وقيم جديدة تتكرس باملمارسـة يف  
الواقع املعيش للمجتمع،ويستحيل بعدها العود إىل قيم تكون قـد زالـت وانـدثرت،وتطغى    

  .السطحية والزيف وأحالم البطوالت الومهية وأوهام احلرية شبه احليوانية
تشري بعض الدراسـات  :اجلنوح إىل االستسالم؛واالنسحاب من الواقعخلق السلبية و)2(  

اليت أجريت حول التلفزيون وآثاره السلبية على املشاهدين إىل أنّ التلفزيون مثله مثل املخدرات 
أوالكحول يتيح للمشاهد حمو العامل احلقيقي والدخول يف حالة عقلية سارة وسلبية فصـنوف  

ؤجل فعليا عن طريق االستغراق يف برنامج تلفزيوين مثل ما حيدث عـرب  القلق واهلموم الواقعية ت
  .القيام برحلة حتت تأثري املخدرات أوالكحول

إدراك إدمام،وأنهم يتحكمون يف شـرام  -وعلى حنو مبهم-كما حياول مدمنوا الكحول   
هدة التلفزيونيـة،        أكثر مما يفعلونه حقيقة،يبالغ الناس باملثل يف تقدمي مدى حتكمهم يف املشـا 

وحىت حني يؤخرون نشاطات أخرى من أجل متضية ساعة بعـد سـاعة يف املشـاهدة،فإم       



  

يف -تقـول .)1(يشعرون بأنّ يف اإلمكان استئناف حيام بسهولة بأسلوب خمتلف وأقل سـلبية 
  إنه حيدثعندما يقتحم التلفزيون أوقات الفراغ وأحالم اليقظة،ف:"ليليان لورسا-الصدد

،فقد ختلق الساعات املتتالية أمام التلفزيون امليل حنو السلبية يف الـتفكري  )1("خلال يف منو اخليال
واإلبداع،وتربط املشاهد بأفكار اآلخرين وإبداعام،فتقوى عنده منحنيات التقليد على التفكري 

نية أننا ال حنيـا حياتنا،وإمنـا   إنّ معىن احلياة التلفزيو:" مارتن جروتيانويقول .واإلبداع الذايت
حيياها التلفزيون لنا،فنحن نعيش على شاشة التلفزيون،ونستسلم هلا دون أن نفعل شيئا سـوى  
اإلنصات بالحراك،فالتلفزيون يعيش لنا ويفكر لنا،ويرى لنا ويسمع لنا ويعطينا احللول اجلاهزة 

ستقالهلا،فالناس ال يتمكّنـون  املطلوبة،وهو بذلك يعطّل قوى الفكر،ويعوق تطور الشخصية وا
التلفزيون يـؤدي  :على أنّ"شرام"و"اليل"و" باركر"ويتفق".من تكوين آرائهم وبلورة أفكارهم

إىل االنسحاب من احلياة الواقعية إىل العزلة والتفاعل مع شاشة العرض الـيت يستسـلم هلـا    
  .))2يمن عليهاملشاهد،وميتص ما تقدمه له،ويتشرب ما تتضمنه من قيم،فهي تستغرقه و

ويؤكد الكثري من الباحثني أنّ كثرة مشاهدة التلفزيون تؤثر على فكر املشاهد فتضعف لديه    
ملكة التخيل،ألنه يقدم الصورة والفكرة مبعدا العقل وحماوال شحذ الفكر،وتتباطـأ العمليـة   

  :)3(نههذا الفضاء الصوري للتلفاز يتسم بأ.التحليلية االنتقادية،نظرا لضعف املضمون
خلق فجوة الصورة اليت تظهر على الشاشة والصورة اليت يتلقاها املشـاهدون يف مقامـات   ⊆ 

فالرسالة التلفازية رسالة هدفها حتقيق إغالق أيديولوجي يتعلق ،"أمرب توايكو"خمتلفة كما يقول
نـؤمن  واملطلوب منا أن ..نرى العامل من خالل أعني السلطة،"مبقصديه املرسل الذي يسعى إىل

وبعبارة أخـرى أن  )احلقيقة الرمسية للسلطة(بدون جدال بأننا نرى الواقع املوضوعي الذي مياثل
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مايقدمه الفضاء الصوري للتلفاز ليس إلّا حقيقة شوبنهاورية تدفع للتأكيد أنه ال حقيقة ثانيـة  
  فنحن ننظر إىل العامل اخلارجي من خالل الصورة اليت  "غري احلقيقة يف هذا الفضاء

يتركها فينا،ومن خـالل االنفعـاالت الـيت يثريهـا العـامل اخلـارجي يف أنفسـنا كمـا         
  .وأية نشرة أخبار يف أي حمطة أوشبكة تلفازية توضح ذلك)1("شوبنهور"يقول
استبدالية الصورة،فالفضاء الصوري التلفازي يعمل على استبدال صورنا الشخصية عن العامل  ⊅

فحني تشاهد التلفـاز  "سدة لنا بواسطة وسائل الصور املتحركة،املتولدة داخليا بالصورة املتج
تكون مجيع قدراتك العقلية لتكون الصورة ساكتة هاجعة مغمورة بالصورة التلفازية على حنـو  

جـريي  "مؤثر بينك وبني الصور الشخصية،يستبدل نفسه أي حيل حمل غريه حسبما يشري     
فضاءات الصور اليت ختتزن يف ذاكرة املتلقي عـن   وتزداد خطورة ذلك دعائيا يف أن.)2("ماندر

أحداث وأماكن مل يشهدها ومل يصلها منتقاه من الصور التلفازية،وبالتايل فإن سلوكه أومواقفه 
  . الالحقة مبنية أيديولوجيا على خزينة من هذه الفضاءات الصورية

الصـورة التلفازيـة   "إلّا أنّ أنّ الفضاء الصوري التلفازي بالرغم من جتسيده املادي لألفكار ⊃
تؤدي إىل توسيع نطاق حاسة اللّمس أكثر من جتسيده املادي لألفكار وحيثما تصطدم بثقافـة  
أجبدية متسك بالضرورة املزيج احلسي،بتحويل االمتدادات ازأة واملتخصصة إىل نسيج واحـد  

اركة وااللتزام العميـق  ،فالشكل الفسيفسائي للصورة التلفازية يتطلب املش)3("متماسك اخلربة
من ) كإدراك بصري(للكائن بكل كيانه متاما،مثل حاسة اللّمس،على أنّ إدراك الفضاء التلفازي

قبل املتلقي يتسم بالفقر يف حتديد سلسلة املعلومات ألنّ ما هو موجود فقري أساسا للمعلومات 
قرية الميكن أن ترقى إىل ثقافة وما يقدمه من ثقافة هي ثقافة ف"التلفاز قصري النظر"وهذا ما جيعل

  .الكتاب
أنّ فضاء الصورة كفضاء جمسد اليقتصر على جتسيد الرسالة،وإمنا يتجاوز ذلك باجتاه جتسيد ⊇ 

خيال املتلقي أيضا،مبا بفرضه عليه من شكل أوصورة حمددة،متثل ختيل املرسل هلا واختياره هلذا 
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ذاعة الصوتية بتحرير اخليال وإطالقه بال فهو عكس ما جيري يف حالة االستماع حيث تقوم اإل
  . قيود يف عامل التفاصيل املرئية اليت خيلقها املستمع لنفسه؛عامل الحدود له

وهكذا فإنّ خطورة اخلطاب الصوري تنبع من قدرته يف اسـتقطاب االنتبـاه وإخضـاع        
فالـذاكرة  )ة للمتلقياستبدال الصورة التلفازية بالصورة الشخصي(الذاكرة لتأثريات االستبدالية
إذ تثري الصور األركان النفسية الطفليـة عنـد الصـغري والكـبري     (ترتبط باالنطباع الصوري

معا،ويمن النواحي احلسية على وعينا،كما تثري العقلية األثرية بدل العقليـة الفكريـة،وبالتايل   
مما يـؤدي إىل  )التماهي(و)اإلسقاط: (ميكن التأثري على املشاهدين من خالل آليتني نفسيتني مها

تغيري يف العالقة مع الواقع،إذ لعملية التماهي قدرة كبرية على اإلقناع،فاملشـاهد جيـد نفسـه    
  .مستسلما لرغبات الصورة مع إزالة مؤقتة للذات ومتجيد ملا حيمله موضوع الصورة

ا علـى اإلنتـاج   فإذا كان هذا هو أثر التلفزيون ملّا كان حمطة حملية تقدم برامج تعتمد كثري    
لكل دولة،فما بالك وقد أصبح فضاء مفتوحا على عديد من الثقافات والربامج اليت تنتمـي إىل  

بيئات خمالفة،بل ومتناقضة يف بعض احلاالت مع البيئات الـيت تسـتهلكه؛فقد زاد اخلـوف،          
تـوطني    وتعالت األصوات املنددة بسلبيات الفضائيات اليت بدت معظم براجمها تعمـل علـى   

العجز يف النفوس،واستالب احلياة،واحلط من مستوى الرضا عن الذات وقيمة املستقبل لـدى  
  .املشاهدين

بدء مـن األسـرة،        :سحب الطفولة والشباب إىل معارك ضارية مع البىن االجتماعية)3(   
تقتـرن بلـذات    وانتهاء بالدولة واألمة،والرتول باملرأة عن مستواها اإلنساين،وجعلها سـلعة 

فقد كشفت دراسة عـن  .ونزوات الرجال،واالحنراف باألسرة عن غاياا وأهدافها االجتماعية
بسبب تأثري )م1993مابعد (مترد الطفل العريب على أسرته واتمع وأنه سيزداد يف الفترة املقبلة

أبـو  دها الـدكتور  البث التلفزيوين الفضائي لألقمار الصناعية الغربية،وطالبت الدراسة اليت أع
بضرورة شغل )م22/05/1993(صحيفة الشرق األوسط يف  ونشراالفتح علي أبو شادي 

األطفال بقنوات البث التلفزيوين احمللية،وبعمل الربامج العاليـة املسـتوى بإشـراف علمـاء     
متخصصني لرعاية الطفولة،والعمل على قيام قناة خاصة باألطفال حتت إشراف جهة مسـؤولة  



  

تربية الدينية،وإرشاد األطفال ثقافيا بعمل أشرطة فيدي علمية وتربويـة كلمـا أمكـن    عن ال
   .ذلك،واالهتمام بعمل رحالت للتالميذ داخل الوطن،وزيارة األماكن السياسية والساحلية

جمموعة النظم األخالقية السلوكية لإلنسـان  "تعرف القيم بأنها:تغيري القيم االجتماعية)ب(    
ــه ا ــه        يف داخل ــه وحضــارة جمتمعه،وثقافت ــاطين وخارجــه الظــاهري،تنبع مــن دين لب

  .)1("الشخصية،مضافا إىل تربيته اخلاصة،وعقيدته يف النفس والعامل
حالة أزلية وغري قابلة للتغري والللزوال،واإلنسان يـدرك  :"وتنظر الفلسفة إىل القيم على أنها   

 حتملها من خالل خـربات انفعاليـة وعاطفيـة،        هذه القيم من خالل تعامله مع األشياء اليت
وكنتيجة لذلك يتشكل ضمري اإلنسان،حبيث حيدد له ماالصواب ومااخلطأ،وإنّ اخلربة احلياتيـة  
التصلح للتمييز بني القيم احلسنة والسيئة بل على اإلنسان أن يتجاوز احلياة اليومية حىت يصـل  

لفلسفية للقيم فيها كثري من الشطط واخليال،فأحكامنا حول القيم وهذه النظرة ا.)2("إىل احلقيقة
قابلة للتغيري،وبالتايل فهي نسبية عموما؛تقاس بنتيجتها أي مبا يعود منها بـاخلري علـى الفـرد    

  .واتمع يف املوقف الذي تطبق فيه
بعوامـل   فسرعة حدوث التحوالت اتمعية،أوحدوث تضارب بني القيم وبني الواقع املتغري   

خمتلفة،سرعان ما حتدث صراعات قيمية،يتمخض عنها إما تذبذب قيمـي لـدى األفـراد،أو    
وإنّ التحوالت االجتماعية السريعة اليت شهدها عصـر  .حتوالت وتغريات قيمية كربى وجذرية

العوملة،وانفجار ثورة املعلومات،وانفتاح السماوات على كل أصناف القيم الوافدة قد أدت إىل 
  .راعات قيمية خطرية يف جمتمعاتنا ما زالت تتفاعل إىل اليومص
إنّ الفضائيات الوافدة أثّرت يف منظوماتنـا القيميـة تـأثريا كبريا،فقـد غيـرت القـيم          

، وأثّرت )عبادة إله الكومبيوتر بدل عبادة اهللا(روجيه غاروديبإحالل ماأمساه )الدينية(االعتقادية
وتبديل مذاهب ومناهج التربية القدمية احملافظة إىل مذاهب متحـررة  على القيم التربوية بتغيري 

جدا تناسب عصر العوملة،وجعلت من الذاتية واألنانية بـديال عـن كـل قـيم الضـمري،        
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وغيرت القيم . )3(غري املدروسوصبغت القيم االجتماعية بتغليب مبدأ التحرر واحلرية واالنفتاح 
   اء اهلادف،والكلمات املترفعة،والتمثيل الراقي الذي يعاجل القضايا الفنية واجلمالية من الغن

االجتماعية،ويساهم يف حل املشكالت اإلنسانية يف أسلوب أديب رفيع إىل الغنـاء والـرقص     
السوقي املاجن،والكلمات اليت الحتترم اإلنسان كإنسان،والتمثيل التجـاري الـذي يهـدف    

اتمع والقضاياه،ومشكالته،وغدا الفن املسـرحي واإلنتـاج   الربح،واليهتم لقيم وأخالقيات 
  .التلفزيوين والسينمائي،جتارة مرحبة تعتمد اجلنس والعنف وحتريك الشهوات

لقد أنتجت العوملة بـديال عـن   :يقول أحد حمللي ظاهرة العوملة اإلعالمية وثقافة الفضائيات   
ات،وبديال عن القيم اخللقية الـيت كانـت   األخالق اليت كانت سائدة إىل اية عصر الثمانيني

موجودة،إنها قيم اقتصاد السوق احلر،اليت ترى أنّ اإلنسان من أجل أن ميأل رصـيد بطاقتـه   
االئتمانية اليت تتيح له الدفع عليه أن يكسب املال من أي جهة أتى مادام يف الظاهر الخيـالف  

،وهو كسب ال معىن )عدة القيم اخللقيةقا(القانون بوجه من الوجوه،وهذا الكسب يلغي الضمري
بكـل  (للحالل واحلرام فيه،فيمكن لإلنسان يف مبادئ قوانني العوملة أن يعمل يف صناعة اجلنس 

شرط ألّا جيرب أحد وشرط أن اليستعمل األطفال يف ذلك،وسبب )مايتعلق بتجارة الرقيق األبيض
ض،وسبب الثاين هو أنّ إتعاب الطفل األول حسب قيم العوملة أنّ اإلنسان حر يف القبول والرف

    .)1(مينعه من الدخول يف هذا اال الكبري
إنّ الفضائيات قد عملت على زرع القيم النفسية والفكرية والثقافية للقوى املسيطرة يف وعي    

اآلخرين،وعلى األخص أبناء جمتمعاتنا،وفتح هذه اتمعات وإسقاط عناصر املمانعة واملقاومـة  
وإعادة صياغة قيم وعادات جديدة،تؤسس هلوية ثقافية وحضارية أخـرى هلـذه   ..نيوالتحص

اتمعات مهددة هويتها احلضارية،وتذهب بعض البحوث إىل أنّ هذه القيم احلضارية اجلديدة 
أغلبيتها العظمى قيم أمريكية؛كما نشاهدها يف األفالم واملسلسالت،ونطّلع عليهـا يف  " هي يف

  . )2("لصحف،ونسمعها يف الغناء األمريكي،ونرى موضااالكتب واالت وا
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وهكذا فإن خطر الفضائيات على القيم هو خطر اليكاد مياثله خطر يف باقي جوانب عوملـة     
اليهـتم بغـري   )حيوانا غري مفكـر (اإلعالم واالتصال،ألن مسخ قيم اإلنسان يؤدي إىل جعله

،ومابني هذا وذلك يغـدو بغـري قـيم،          )قبكل الطر(،وإنفاقه)بكل الطرق(احلصول على املال
وبغري عقيدة،وبغري مبادئ وبغري حضارة،إلّا حضارة الصورة اليت تبثها الفضائيات،واليت غـدت  

. أحد أهم أدوات العوملة اإلعالمية،وحقال رحيبا ملمارسة توجهات هذه العوملـة أيـديولوجيا  
  :وتظهر هذه التوجهات يف

أجريت دراسات عديدة تتناول :ة والدينية عند األطفال والشبابالقيم األخالقي زعزعة)1(  
تأثري الفضائيات على القيم األخالقية والدينية كمنظـومتني أساسـيتني يف منظومـة القـيم     

كالسعودية واليمن واألردن ومصر  وتـونس،         :االجتماعية،يف عدد من بلدان العامل اإلسالمي
  :،ومنهاوحىت بلدان خارج العامل اإلسالمي

البث التلفزيوين املباشر وتأثريه على التربية يف اململكة العربيـة  "حولناصر احلميدي دراسة -  
  :)1(واليت توصلت إىل أنّ"السعودية

أهداف البث التلفزيوين املباشر الرئيسية تتنوع بني أهداف سياسية وعقائدية جيمعها هـدف  ⊆
  .هداف تابعة لهمشترك هو التأثري يف املشاهد،وتأيت بقية األ

حسب رأي أفراد العينة فإن التأثري على اجلوانب األخالقية يأيت يف الدرجة األوىل واليت متثل ⊅
  .أبرز مشكالا يف الترويج لإلباحية واالختالط والقيم واملبادئ املخالفة لإلسالم

جات والسـلع  يأيت بعد ذلك التأثري على اجلوانب االقتصادية والذي يتمثل يف الترويج للمنت⊃
  .األجنبية،عن طريق اإلعالنات التجارية وخصوصا بني النساء واألطفال

يأيت بعد ذلك التأثري الثقايف؛والذي تتمثل أبرز مشكالته يف تدفق املعلومات غـري املنتقـاة   ⊇
  .والترويج لألفكار الغربية وتعزيز التبعية للفكر الغريب

                                                           
دي)1( ة العر :ناصر الحمي ي المملك ة ف ى التربي أثيره عل وني المباشر وت ث التلفزي عودية،الب ة الس ال )م1993(بي ،نق

ة      :وديع محمد سعيد:عن ة له؛دراسة ميداني ة الجامع البث التلفزيوني الفضائي الوافد إلى اليمن،وعادات تعرض طلب
  ).43(،ص)م1998(على طلبة جامعة صنعاء،رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس آلية اآلداب،جامعة بغداد ،



  

ية،ومن أهم مشكالا تعزيز الرتعة املاديـة علـى   يأيت بعد ذلك التأثري على اجلوانب العقد ∋
حساب اجلانب الروحي واإلميان وإظهار شعائر أهل الكفر،ورموز أديام الباطلـة وتشـويه   

  .صورة اإلسالم واملسلمني
مث يأيت التأثري على اجلوانب التعليمية والسلوكية؛والذي يتمثل يف االزدواجية والتشتت بـني  ∌

ملؤسسة التربوية،وما يشاهده من بـرامج عـرب قنـوات البـث املباشـر،        مايتعلمه الفرد يف ا
  .وكذلك الترويج للسلوك العدواين والعنف واإلسهام يف هبوط مستوى التحصيل الدراسي

وبالنسبة لآلثار االجتماعية فتتمثل أبرز مشكالا يف إغراء النساء بتقليد األزياء الغربية،وربط ∠
  .اليد االجتماعية األجنبية والتأثري على الروابط األسريةاملشاهد بالتق

االنعكاسـات الثقافيـة   "ويف الدراسة اليت أجراها احتاد إذاعات الدول العربيـة حـول   -   
   : )1(واالجتماعية للبث التلفزيوين املباشر على هذه الدول؛خلصت إىل أنّ

لعائلية يف كل األحوال غـري ممكنـة،وغري   جتمع العينة يف خمتلف مواقعها على أنّ املشاهدة ا⊆
  ).بالربامج اجلريئة(مقبولة نظرا لوجود حماذير أخالقية ونفسية إزاء ما ميكن تسميته

ارتفاع نسبة اإلعراض عن مشاهدة الربامج الوطنية حبكم توفر عروض أخرى أكثـر إغـراء   ⊅
لتلجأ إىل البث األجنيب حبثـا   وجاذبية وإمتاعا،وإقناعا،ومن مثة رب العينة من الربامج الوطنية

  .عن املتعة والترفيه بدرجة أساسية
جتمع العينة يف اية املطاف وعلى الرغم من حالة التأثري هـذه،على وجـود مسـافة بـني     ⊃

املستهلك واملضمون اإلعالمي األجنيب الذي ال يتناسب كثري مع الواقع العريب واملخالف لتعاليم 
  .مكونات الواقع العريباإلسالم وغري املتالئم مع 

طالبا وطالبة جبامعة صنعاء حول البث التلفزيوين )554(علىوديع حممد سعيد ويف دراسة -   
 هناك نسبة عاليـة : )2(الفضائي الوافد إىل اليمن وعادات تعرض طلبة اجلامعة له،توصلت إىل أنّ

نبية ال تتالءم مع القيم تقر بوجود برامج تعرضها القنوات العربية واألج)% 76(من عينة البحث
                                                           

ة  )1( ات العربي اد اإلذاع ات ال:اتح ور      االنعكاس ن الجمه ة م ى عين ي عل ث األجنب ة للب ة واالجتماعي ثقافي
  م1996،)تونس،األردن،مصر(العربي

  ).215،216(البث التلفزيوني الفضائي الوافد إلى اليمن،وعادات تعّرض طلبة الجامعة له،ص:وديع محمد سعيد)2(
  
  



  

السـيما وأنّ نسـبة التعـرض    -على حد تعبري الكاتب-والعادات والتقاليد،وهي نتيجة مقلقة
  ).%71(للقنوات الفضائية الوافدة يتم بكثافة عالية

يف دراستهما اليت استهدفت معرفة تأثري التعرض للمـواد  "Kang"و"Morgan"وذهب كل من   
أدوار ) أ:()1(اجتاهات الشباب الكـوري يف ثالثـة جمـاالت هـي    التلفزيونية األمريكية على 

  االجتاهات الثقافية،إىل أنّ كثرة التعرض هلذه املواد،قد أدت إىل  )ج(القيم األسرية،)ب(النوع،
إحداث حتوالت حادة يف القيم الكورية التقليدية،السيما لدى الفتيات الاليت أصبحن أكثـر   

سرية السائدة يف كوريا اجلنوبية،كما أنهن أصبحن يرفضن طـرق  حتررا،وأقل متسكا بالقيم األ
الزواج التقليدية واليقمن اعتبارا للمعايري األخالقية،ويعتقدن أنّ قضاء الوقت يف املمارسـات  
اجلنسية دون زواج ليس من قبيل العيب أوالشيء غري األخالقي،باعتبارها حرية جنسية،كما أنه 

الـروك  "واالستماع إىل موسـيقى "اجليرت"ء املالبس األمريكية مثلأصبح لديهن ميل حنو ارتدا
باعتبارهـا عقيـدة غـري    "الديانة السائدة يف كوريـا "،وينظرن إىل الكونفوشيوسية"أندرول

مالئمة،وعلى العكس من ذلك ارتبط التعرض للمواد التلفزيونية األمريكية من جانب الفتيـان  
،فاألكثر تعرضا أكثر كراهية للواليات املتحدة،وأكثر متسكا باالجتاهات التقليدية احملافظة لديهم

وأعرافها قد " األمريكية"بالثقافة الكورية،وقد علّل الباحثان ذلك بأنّ التعرض هلذه القيم الغربية
يؤدي أحيانا إىل حدوث تأثريات عكسية،ختلق موقفا مناهضا هلذه الثقافة املستوردة،ومعارضـا  

  .القومية،وواعيا ا،ومرتبطا بعناصرهاهلا ومؤكدا على ثقافته 
وهذه النتائج تبني أنّ هذه اآلثار تؤدي إىل فقدان االنتماء لدى الشباب خاصة،وإىل أزمـة     

أخالقية،وغربة ثقافية،تنتج فئة خنبوية تعيش يف اتمع منقطعة اجلذور،وتبقى فئة ثانية ذات ثقافة 
فتها،وتوسيع أفقها أخالقيا ودينيا،األمر الـذي  شعبية غريبة عن عصرها،وعاجزة عن جتديد ثقا

يفجر صراعا اجتماعيا بني فئة املثقفني الذين ال يعترفون إلّا بالنمط الغريب يف احلياة والفكر،وفئة 
أخرى ال تعترف إلّا بالتقاليد اليت رمبا فاا الزمن،ومل تعد صاحلة لعصـرنا هـذا،وينتج عـن    

                                                           
)1 (Vol (65),N(2), Kang .J and Morgan .M:Culture Clash ,Impact of US.A Television in Korea Journalism Quarterly                  

                                                         p(431-438),1990  )131(العولمة والتحدي الثقافي،ص:نقال عن؛باسم علي خرسان
        .   



  

رار نفسي،ويولّد ذلك كله صراعا مريرا داخـل اتمـع   ذلك،أزمة نفسية أخالقية،وعدم استق
  . )2(الواحد

ظاهرة نفسية واجتماعيـة تتمثـل يف   " االنبهار"يشكل:إثارة الشعور باالنبهار بالغرب)2(   
دهشة طرف بآخر،مع امتزاج تلك الدهشة لدى الطرف األول بأنه عاجز عن اللحاق بالثـاين  

مستواها إىل مستوى أدائه،مما يشبع لديه حاالت من اليأس أومصارعته أوالقيام بأداءات تصل يف 
وميكن للفضائيات الوافدة،وهي تظهر  صورة .)1(أواحلرية،أوالتردد،أوالشك،أوفقدان الثقة بالنفس

  .    الغرب وملستوى تقدمه،أن جتعل املشاهد العريب يزداد انبهارا
سباقا  "دانيال لرينر"فقد كان..لغربوكان بعض الباحثني،قد انتبهوا إىل مسألة اإلعجاب با   

يف حبثه عن جتاوز اتمع التقليدي،الذي أجراه ميدانيا يف عدد من أقطار الشرق األوسط،عندما 
وحىت احلكام الـذي يلعنـون   ..أشار إىل أنّ هذه اتمعات حتمل قدرا من اإلعجاب بالغرب

  .بيلوون بأعناقهم مبهورين بالغر"صباح مساء"صفحة االستعمار
وميكن أن يذهب األفراد واجلماعات إىل التعامل مع الظواهر املثرية لالنبـهار إىل املواجهـة      

اللفظية من خالل بناء صور لغوية قد جيد فيها البعض مايربر منطلقام رغـم أـا يف واقـع    
احلال،ختلو من املعاين،وبناء تصورات ومهية يف حماولة ملواجهة أي واقـع كان،ينـايف شـروط    
التفكري العلمي ويناقض مايستلزمه التفكري االجتماعي عن التحديث،حيث أن رسم عوامل على 

وهوالينتهي إىل وضع حلول حامسة ..هذا األساس هو سلوك عقلي تومهي أكثر منه تفكريا جادا
ويضاعف من هذه الظاهرة تبلور ظاهرة التـوهم  ..للمشكالت بقدر ما يشكل هربا من الواقع

متجيد الذات،إضافة إىل ظاهرة التعصب إزاء األفكار،اليت تتطرق إىل مواقف معينـة   واملبالغة يف
  .وتقاوم أخرى،وترتضي االرتداد بالفكر اإلنساين إىل درجات جتاوزها الزمن

  
  
  

                                                           
  .العولمة وأثرها على الّسلوآيات واألخالق:عمار طالبي) 2(
  ).322(العولمة والهوية،ص:،في آتاب"الثقافة العربية أمام تحديات الفضائيات الوافدة:"هادي نعمان الهيتي)2(



  

  
  
يذهب بعض الباحثني إىل أنّ التعرض حلافز أومثري :التشجيع على نشر العنف واجلنس)ج(   

ن اإلثارة السيكولوجية والعاطفية للفرد،هذه اإلثارة بدورها سوف عدواين من شأنه أن يزيد م
تزيد من احتماالت قيام الفرد بسلوك عدواين،فمشاهدة إنسان ملباراة يف املالكمة أواملصـارعة  

وعليـه  .)1(على سبيل املثال ميكن أن تثري لدى الفرد انفعاالت عاطفية تؤدي إىل سلوك عدواين
ومسلسالت العنف واجلرمية من مصادمات أومناوشات ذات طـابع  فإنّ ماتنطوي عليه أفالم 

عنيف أوأسلحة أوديدات التؤدي إىل إثارة املشاهدين نفسيا وعاطفيا فحسب،ولكنها أيضـا  
  .يئ لديهم شعورا بإمكانية االستجابة العدوانية ملا شاهدوه

دون متعة يف مشـاهدة  إنّ األشخاص ذوي امليول العدوانية جي:" ليونارد بريكوفتشويقول    
برامج العنف،وليس هناك أي دليل على أنّ هذه امليول العدوانية تضـعف مبشـاهدة العنـف    
العدواين اخليايل،بل النتيجة املترتبة على مشاهدة مناظر العنف واجلرمية،هي التشجيع على املزيد 

              .)2(من العنف والعدوان،الالتطهري أوالتنقية أوالتنفيس،كما يزعم  البعض
ويرى الكثري أنّ وسائل اإلعالم السمعية البصرية على وجه اخلصوص تسـتثري االنفعـاالت      

النفسية اليت ترفع مستويات التوتر العاطفي لدى اجلمهور،ممـا يـؤدي إىل احتمـال وجـود     
  .)3(هذا اجلمهوراستجابات سلوكية متوترة لدى 

ا تعرض اجلرمية بأساليب سيئة تضر مثّ إنّ برامج العنف واجلرمية كثريا م   
اليت تبالغ يف -باتمع وتقدم للمشاهد صور خاطئة وسطحية عن اجلرمية

وتعظم من شأن ارم،وتصوره يف صورة البطل الذي حير رجال -وصفها
األمن،واسترعى انتباه العامة واخلاصة،مما يغري األطفال والشباب بوجه خاص 

                                                           
 )1            (Leonard Berkouvitz:Aggression ,A social  psychological Analysis(New York:Megrow-Hill,1980) p(107    
 )2( Ibid , p(108).                                                                                                                                                                       

      
)3( Percy  Tannbaum: The Entertainment Functions Of Television Hills  dale,N,J:Erldaum  Assocites,1980) p(31).  



  

زائفة والشهرة الكاذبة         وتتحول ذا على تقليده لكسب البطولة ال
الربامج التلفزيونية إىل مدرسة تعلم فنون اإلجرام،وخترج ارمني بدال من العمل 

على حماولة القضاء على اجلرمية،وتبصري املشاهدين عواقب العنف،وآثار 
تك اجلرمية،مسامهة فعالة وجادة للحد من مثل هذه الظواهر االجتماعية اليت تف

  .باتمعات
وإنّ سرد التفاصيل املتتالية للسلوكات العنيفة واألعمال اإلجرامية حيدث بلبلـة يف أفكـار      

املشاهدين ونظرم إىل العنف واجلرمية كسلوكات مرفوضة،ويزعزع ثقتهم باملثل العليا الـيت  
اب اإلنسـانية  تؤسس هذا الرفض،ويضرب العادات والتقاليد الفاضلة،والعقائد واألخالق واآلد

عرض احلائط ليؤسس مكاا غريزة حيوانية،وسلوكا الأخالقيا،وفعال إجراميا يفكك العالقـة  
  .االجتماعية،ويربي األنانية والتحلل واالحنراف

ويشري بعض العلماء إىل أنّ مشاهدي برامج العنف واجلرمية سـوف لـن يقومـوا بـأداء        
مبعىن أنّ كل من شاهد سلوكا عنيفا ( أو أوتوماتيكيالسلوكات العنيفة اليت تكلموها بشكل آيل

بل هو أشبه بالسلوكات الـيت يكتسـبها   )أوفعال إجراميا،سوف يتمثل هذا السلوك بشكل آيل
   .)1(املشاةالفرد يف قاعات الدرس،الخترج إىل ميداا العملي مامل تستدعها املواقف 

      -: ل متثل السلوك العنيف الذي تعلّمه الفردكما يشريون إىل عوامل ثانوية تزيد من احتما   
التشابه بني املوقف كما يظهر يف مشاهد العنف واجلرمية املتلفزين،وبني املوقف االجتماعي -  

   .   توقّع مكافأة اآلخرين لقاء هذا السلوك-.الذي يواجهه املشاهد بعد ذلك
واقعية من مشاهدين يشـاركونه إعجابـه   توقّع التأييد االجتماعي لسلوك الفرد يف احلياة ال-

  .بأعمال العنف اليت متارسها شخصيات مشاهد العنف واجلرمية

                                                           
مكتبة :القاهرة(حمدي قنديل وأحمد سعيد عبد الحليم:أخبار التلفزيون بين التحليل والتنفيذ،ترجمة:جرين مورين)1(

  ).31(ص)م1972النهضة المصرية،



  

ويذهب أحد الباحثني املتخصصني يف املوضوع إىل أنّ التأثري السيكولوجي للربامج التلفزيونيـة  
  : )2(احلاالت التاليةاملتضمنة ملشاهد العنف يبلغ حده األقصى يف 

  .م نفسها أووجهات النظر املتعلقة بالعنف يف سلسلة من الربامجعندما تنكر القي-
عندما تقدم الربامج التلفزيونية املتضمنة ملشاهد العنف بشكل متثيلي مثري يتسبب يف       -

   .إحداث ردود أفعال انفعالية لدى املشاهد
  .عندما يرتح املشاهد إىل االرتباط بوسيلة التعبري دون أن ينتقد مايراه-   
وبطبيعة احلال فإن حجم التأثري خيتلف باختالف حجم املشاهدين،ويتوقف هذا على مدى   

إقبال اجلمهور على مشاهدة نوع معني من الربامج،مث إن درجات التأثري على اجلمهور 
تتفاوت بني املشاهدين،من حيث طول فترة املشاهدة،فاملشاهد الذي يتعرض للتلفزيون 

شاهد الثانوي الذي يشاهد التلفزيون لبعض الوقت،أوالذي يشاهد باستمرار خيتلف عن امل
التلفزيون يف أحوال نادرة كما تتعلق درجات التأثري باالنتماء الذايت املضمون،من حيث 

قبول املشاهد ملضمون ورفضه آلخر،إضافة إىل أن قيم املشاهد واحلالة النفسية اليت يكون 
ضا من العوامل اليت تلعب دورها يف عملية التأثر عليها حلظة املشاهدة قد تكون أي

  .)6(باملضمون
وعلى أية حال فإن احتماالت التأثري على الفرد من خالل ما يقده التلفزيون تعترب     

كبرية، خاصة،فيما يتعلق مبشاهد العنف اليت تنتج عادة يف بيئات خمتلفة،ختتلف إىل حد كبري 
ة عن النظم املقابلة يف اتمع الذي تعرض فيه،ومن هنا فقد يف نظمها االجتماعية واالقتصادي

تعمل هذه املواد الثّقافية األجنبية على اهتزاز بعض القيم واملفاهيم لدى املشاهد،وقد تساعد 
على زيادة ثورة التطلعات لديه،وتغيري أوتعزيز بعض أمناط السلوك،وميكن إمجال أهم هذه 

  :التأثريات فيما يلي
،الستطالع )1991(راسة حديثة قامت هبا اجلمعية العاملية ألصدقاء الطفولة سنةففي د   
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آراء اخلرباء يف جمال الطفولة؛من أطباء لألطفال،وقضاة حملاكم 
األحداث،وفالسفة،وأخصائيني اجتماعيني،عن مدى تأثري التلفزيون عن األحداث، ودفعهم 

  :)7(إىل العنف واجلرمية،خلصت نتائجها إىل ما يلي
إنّ الصغار الذين يشاهدون العنف على الشاشة الصغرية،يتذوقونه ولو بطريق غري -  

شعوري،وحينما يصلون إىل سن املراهقة فإنّ هذا العنف اليرهبهم واليستنكرونه،ويترتب 
  .على ذلك نوع خطر من التعود عليه،ويؤدي إىل تغيري تصرفام اليومية

قني أمرا طبيعيا ومعتادا،ووسيلة معتادة حللّ املشاكل العنف يصبح يف نظر هؤالء املراه-  
  .اليت يواجهوا،فيصبح العنف بالنسبة إليهم رد فعل معتاد وضروري

ينفعل املشاهد مبناظر العنف،ويدخل بصورة إجيابية يف احلدث،وذلك بإحالل نفسه حمل -  
  .هال الرتكاهباورغم أنّ احلدث مل يرتكب بعد؛إال أنّ مشاهدته هلا جتعله مؤ.املمثل

مشاهد العنف تتسلل إىل الالشعور لدى الصغار بصورة تدرجيية،فيصبحون مؤهلني -  
ويف احلقيقة الفرق بني اخليال .مبكرا لألفعال اإلجرامية،فالصفة اخليالية للفعل تنسيهم الواقع

م والواقع بالنسبة هلم ما هو إال فرق يف املواقف،فإذا حدث ملن اعتاد على مشاهدة أفال
العنف واجلرمية أي موقف ميثل له مشكلة يف التكيف مع احلياة االجتماعية،سيجد نفسه 

معرضا ألن خير ج له من أعماق نفسه شخصية إجرامية سبق تكوينها تدفعه إىل العنف أو 
  .اجلرمية للخروج من هذه املشكلة

واجلرمية ألم أقل األطفال واملراهقون هم األكثر عرضة للتأثري النفسي ألفالم العنف -  
قدرة على التمييز بني اخليال واحلقيقة،فيحدث بناء على ذلك خلط يف أعماق ضمائرهم بني 

  .ماهو خيايل وما هو حقيقي
خيشى لدى املراهقني حتت تأثري هذا النوع من املشاهد أن حيدث هلم نضج مبكر مؤسس -  

ثر املباشر والفوري ملشاهد العنف ويف الواقع أن األ.على أفكار خاطئة متت وتكونت تدرجييا
أقل خطورة من التشبع التدرجيي هبا،حيث مع الوقت تتحول إىل واقع خطر على 
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  . سلوكيام
لوحظ وجود نوع من فقدان الثقة بني هؤالء الصغار جتاه الكبار،وكثريا ما يصل إىل حد -  

اهدة األطفال رفضهم لفكرة أن يصبحوا كبارا ناضجني،ويرجع ذلك إىل أنّ كثرة مش
ملشاهد العنف واجلرمية اليت يقوم بأدائها الكبار جتعلهم يعتقدون أنهم يعيشون يف عامل مملوء 

  …بالعداء والعنف،فينمو يف داخلهم اجتاهات طبيعية حنو الطفولة وحب البقاء يف نطاقها
زن،وذلك هذا التأثري العميق ملشاهد العنف واجلرمية لن يفلت منه حىت الشخص املتوا-  

بسبب مدى التأثري الشديد للصورة اليت تقدمها الشاشة،وتكرار مشاهد العنف واجلرمية 
أمامه،هذا املشاهد العادي يف أي حلظة من حلظات االندفاع وعدم السيطرة على تصرفاته 
بسبب جرح أصابه من فشل عاطفي،أووجوده يف حالة من اإلحباط أوالقلق واالضطراب 

امه ذهنيا إال ماوقر يف نفسه من مشاهد العنف واجلرمية،فيرتلق إليه وهو مثال،اليستحضر أم
  .يف حالة من الدهشة الالحقة هلذا التحول والتغير يف سلوكه

ويذهب بعض علماء النفس إىل أنّ املسلسالت العنيفة،والربامج اجلنسية ختلق يف النشء    
ن الشلل يف اإلحساس،والقيام بردود شعورا بالبالدة وعدم املباالة،وينجم عن ذلك نوع م

ويف هذا الصدد أوضحت دراسات متقدمة .)8(أفعال غليظة،بعيدة عن أي احترام أوتعاطف
أثر أفالم العصابات على املشاهدين،خاصة )Enrico Atavilla"(أنريكو أتافيال"للعامل اإليطايل

  . املراهقني منهم،ومدى خطرها الداهم على نفوس الشباب
إن أفالم العصابات هي السبب يف العقد :"صت اليونسكو أحباثه يف العبارة التاليةوقد خلّ    

النفسية اخلطرة،واليرجع ذلك إىل أنها حتبذ اجلرائم فحسب،وإنما إىل ما تورثه من 
إىل نوع من اجلنون تورثه "أنريكو"،وأشار"اضطرابات أخالقية تكمن وراء اجلرائم املختلفة

عندما يصاب املشاهد )Mythomania"(جنون اخلرافة:"مية،أطلق عليه اسمأفالم العنف واجلر
بصراع بني منظومتني من القيم؛يشتق األوىل من قيم أبطال األفالم اخليالية،وصراع 

العصابات،وخرافات الروايات،ويشتق الثانية من حميط البيئة الواقعية يف األسرة واملدرسة، 
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لتلفزيونية وقوا الضاغطة إىل تغلّب منظومة القيم األوىل وكثريا ماتؤدي كثافة املشاهدة ا
على الثانية،فتكون الطامة الكربى؛إذ حييا املشاهد يف عامل خرايف بقيم شاذّة معادية 

  :وإمجاال ميكن تلمس هذه التأثريات فيما يلي .)9(للمجتمع
ذي يقضي معظم الوقت فالطفل أواملراهق ال:إنضاج عقلية الطفل واملراهق قبل األوان)1(  

أمام التلفزيون ملشاهدة الربامج اليت أعدت خصيصا للكبار،وكثريا ماتكون مفعمة مبشاهد 
العنف واجلرمية،ومليئة باملواقف املعقدة اليت تتطلب تفكريا عميقا لتحليل دالالا،ولذا يعتقد 

ؤدي إىل اإلسراع بعض علماء النفس أن ذلك يدفع به إىل حالة من النضج سابق األوان،وي
   .)10(يف منو عقليته،ألنه يعرض أمامه يف وقت مبكر جماالت عديدة من املعرفة

وممايخشى منه هو اقتحام األطفال واملراهقني عامل الكبار قبل األوان،ودون أن تتوفر    
ومامل يقم الكبار بدور الوسيط املفسر،فإنّ الطفل واملراهق .لديهم أسباب احلصانة واحلماية

سوف يستوعب منظر اتمع ودور الكبار فيه كما تصوره له شاشة التلفزيون،بدال من 
ومايزيد .االطالع على حقيقة العامل بطريقة طبيعية وتلقائية من خالل جتارب احلياة اليومية

الطني بلة؛أنّ هذه املشاهد تظهر الكبار يف مواقف مليئة بالصراع،ومفعمة بالتنافس،مما يؤدي 
  .ين مفاهيم غري مرغوب فيها لدى الطفل واملراهق عن الكبار وأخالقيام يف التعاملإىل تكو

فيصبح املشاهد أكثر تقبال للعنف مما :إضعاف حساسية املشاهد اجتاه العنف واجلرمية)2(   
لومل يشاهد العنف واجلرمية على اإلطالق،ويكون مهيئا أكثر لتقبل العنف كأفكار 

جز اليت تؤجله أوحتجزه عن الوصول إىل ميدان العدوان وساحة وسلوكات، ليكسر احلوا
   .)11(اجلرمية،وهبذا قد يصبح العنف يف حد ذاته قيمة اجتماعية

مشاهد العنف تقدم مناذج من التصرفات :"إىل أنّ"كلوكسمان"-يف هذا الصدد-ويذهب   
العنف،وحتثه  ختلق لدى الرجل املعاصر،حبكم ترددها على الشاشة،عدم االكتراث بوحشية
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إذ أنّ ما يعرضه .)12("لعمل عدواين مماثل تكون آثاره بالغة اخلطورة على املدى البعيد
التلفزيون من أفالم ومسلسالت وحصص متضمنة ملشاهد العنف واجلرمية،وتكرار عرضها 

بصورة مشوقة ومثرية يدفع باملشاهد إىل اعتبار ظواهر مقبولة وحمببة،بل مطلوبة 
يصبح العنف واجلرمية بالنسبة إليه ظاهرة مألوفة،وتبدو مقبولة كطريقة للتعامل اجتماعيا،و

مع مطالب احلياة، حبيث يلجأ إليها حللّ مشاكله الشخصية وما شابه ذلك،مادام يرى كلّ 
يوم مشاهد حية من خالل التلفزيون تعرض العنف واجلرمية ووسائل التعامل مع مشكالت 

  .اتمع
فمشاهد العنف واجلرمية قد ترفع من حدة :النفسية والعاطفية للمشاهد اإلثارات)3(   

التوترات النفسية والعاطفية لدى املشاهد ممايؤدي إىل احتمال حدوث سلوك عدواين، 
  : وتظهر هذه التوترات أكثر يف أشكال

حيث تؤدي بعض مشاهد الصراع واالعتداء إىل إثارة اخلوف والفزع لدى :اخلوف*  
،خاصة عندما يعرض املشهد للمرة األوىل،ويذكر الباحثون يف هذا املوضوع ثالثة املشاهد

مواقف حيتمل أن تسبب اخلوف لدى املشاهد أثناء مشاهدته لربامج التلفزيون،والسيما 
  :)13(تلك املتضمنة ملشاهد العنف واجلرمية، هي

ده خطر ما، إذا كان البطل الذي يستهوي املشاهد أوينال إعجابه يف موقف يهد-  
  .فاملشاهد يف هذه احلالة يشعر باخلوف الشديد،ويتضاعف خوفه كلما زادت حدة اخلطر

تذكر املشاهد ألحد املواقف املخيفة اليت مر هبا يف حياته،واليت تنطبق إىل حد ما مع -  
  .املشهد التلفزيوين،وخاصة إذا ارتبط املوقف بالظالم والعزلة

سن اليتحمل معها املوقف الذي يراه، فهناك مراحل من إذا كان املشاهد صغري ال-  
العمر يعترب الطفل خالهلا أن مايراه يف التلفزيون حقيقة،وبالتايل اليستطيع فصل نفسه عن 

ويف هذا املقام،اجتهت كثري من الدراسات والبحوث اليت أجريت يف أوربا .هذه املشاهد
يفزع األطفال الصغار خاصة،أكثر من  وأمريكا يف سنواا األوىل إىل أن التلفزيون
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الوسائل اإلعالمية األخرى،خاصة وأن الطفل يكون مشدوها بالصورة اليت يراها،ويشعر 
الطفل باخلوف والفزع أكثر،حني تظهر املشاهد العنيفة،الظالم والوحدة واملواقف 

  .)14(الرهيبة،والنهايات التعيسة،واألحكام الظاملة القاسية
جد كثري من العلماء والباحثني،أنّ النوم يتعذر على األطفال،ويعانون من فقد و:األرق*    

  .األحالم املزعجة،بعد مشاهدة برامج تتضمن مشاهد الرعب والقتل والتعذيب
فإن مشاهد العنف واجلرمية املتلفزين تعزز أمناط السلوك املوجودة :تعزيز السلوك القائم*   

يرى السلوك العنيف -بسبب النوازع الداخلية-يفأصال عند املشاهد،ألنّ الشخص العن
على أنه جتربة حقيقية،وتؤكد يف املقام دراسة قامت هبا إحدى جلان حبوث التلفزيون يف 

أنّ األفراد العدوانيني وسيئ التوافق يعتربون )م1963(الواليات املتحدة األمريكية عام
ابوأم أكثر احتماال أن يستجيبوا العنف على شاشة التلفزيون أمرا مثريا للدهشة واإلعج

وتوصلت دراسة أجراها الباحثون األجنليز .استجابة عدوانية للمواقف املشاهبة بعد ذلك
،إىل )1977(سنة يف مدينة لندن سنة)16و13(طفال تتراوح أعمارهم بني)1565(على

مال العنف نتيجة مفادها أنّ الطفل الذي يكون عدوانيا عنيفا يف حياته اليومية،يزداد احت
   .)1(إذا كان يشاهد باستمرار مشاهد العنف املتلفزة )% 50(لديه بـ

الطفل يف :"يف دراسة شرام وزمالئه حول اآلثار املختلفة للتلفزيون،تبين أنّ:التعلّم والتقليد*  
مه مجيع األحوال يتعلّم من التلفزيون،وأنّ األمر الحيتاج إىل دليل،ويأيت اجلانب األكرب مما يتعلّ
الطفل من الربامج الترفيهية،حيث أنه يعي يف ذاكرنه املعرفة اليت يكتسبها دون أن يكون 

وتزداد خطورة ذلك حينما تسلك العملية التعليمية سبل التقليد .)2(ذلك قصده من البداية
يف التلقّي،حيث يتعلّم املشاهد العنف وأساليب ارتكاب اجلرائم من خالل تقليدهم ملا يرونه 

شاشة التلفزيون، وحتدد مستويات هذا التقليد ومايتبعه من استجابات سلوكية عنيفة على 
مستوى اإلحباط الذي يشعر به املشاهد الذي يشاهد برامج -:عوامل عدة،ومظاهر شتى

                                                           
 ).137(والّتلفزيوني،صاإلعالم اإلذاعي :إبراهيم إمام) 14(
دار النهضة :بيروت(قراءات في مشكلة الطفولة:محمد جميل،ومحمد يوسف منصور)1(

 ).168(ص)م1981،)1(العربية،ط
 ).345(صأطفالنا،الّتلفزيون وأثره في حياة :ويلبور شرام،وآخرون(2)



  

التلفزيون،ألنّ مشاهدة برناجمه تتخلله السلوكات العنيفة واألعمال اإلجرامية،والذي يعترب 
يثري على الدوام استجابة عدوانية متوترة،واليثري أيضا نفس الدرجة من حافزا عدوانيا ال

فالذي حيدد حجم االستجابة العدوانية ودرجتها،هو ذلك .العدوانية لدى كل الذين شاهدوه
  .اإلحباط الذي يعانيه املشاهد أثناء تعرضه لربنامج تلفزيوين مليء مبشاهد العنف

ج املختلفة،فاألمر يتعلق بطبيعة العنف أوهدفه،فحينما تربيرات العنف كما تقدمها الربام-  
يقدم العنف بشكل له مايربره،مثل الدفاع عن النفس،فإن ذلك يزيد من احتماالت 

االستجابة العدوانية،حيث أن املشاهد ميكن أن يعتنق مثل هذه التربيرات ليربر هبا سلوكه 
  .العدواين،واجتاهه اإلجرامي

ة املشاهد،والعنف املقدم يف التلفزيون،حىت وإن كان يف أبسط مدى التشابه بني خرب-  
األشياء كتشابه اسم وشخصية املمثل ووظيفته مع اسم املشاهد وشخصيته ووظيفته،فقد 

  .يكون هذا التشابه حافزا قويا يدفع املشاهد إىل القيام بسلوك عدواين مماثل
بية املشاهدين مييلون إىل تقليد املشاهد ويشري العديد من الباحثني من الباحثني إىل أن غال   

اليت يروا على شاشة التلفزيون،حيث يصبح يف إمكام ارتكاب جرائم متنوعة والتلفظ 
بعبارات بذيئة وسيئة،سواء كان عن قصد ووعي،أوكان جمرد تقليد عفوي مقصود،ولعلّ ما 

نف املتلفز،يلخص بعد استعراضه ملئات من البحوث حول الع"جورج كومسترك"توصل إليه
الرسوم املتحركة والعروض احلية املليئة بالعنف،ميكن أن تؤدي إىل -: )15(هذا حيث وجد أنّ

  .سلوك عدواين من جانب املتلقي
اليتوقف السلوك العدواين على منط حمدد من اإلحباط،وإن كان اإلحباط يسهل القيام - 

حتمال التصرف العدواين،والتوجه مث إنّ أهم األشياء اليت تزيد من ا.بالعمل العدواين
اإلحياء بأن العدوان له ما يربره،اإلحياء بأن العدوان مقبول اجتماعيا،اإلحياء بأن :اإلجرامي

  .العدوان يعود باملنفعة،تصري العدوان بشكل واقعي،وتقدمي مادة العدوان بشكل مثري
ف حيصن متاما املشاهد صحيح أنه اليوجد دليل على التعرض املسبق املتكرر ألعمال العن   
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وخاصة الطفل والشاب ضد أي تأثري على السلوك العدواين،إال أن التعرض هلذه األعمال 
  .رمبا يضعف أويزيل حساسية الصغار حنو االستجابة للعنف يف بيئتهم

التلفزيون دائما يضخم جمال وتكرار اجلرمية، :"إىل أنّ"براين ولسون"ويذهب الدكتور   
دث العنف،واستعمال القوة يف حل األمور،ويشجع هؤالء األفراد الذين ويركز على حوا

لديهم الطاقة الكامنة باالندفاع جتاه اجلرمية واالحنراف باملضي يف تيار الشذوذ واالنغمار يف 
  .)16("حوادث اإلجرام واالنتقام،لكي يشبعوا غرائزهم وشهوام الالاجتماعية والالأخالقية

يزود األفراد الذين لديهم ميوالت حنو العنف -ونحسب ولس-فالتلفزيون  
واإلجرام،بسبل ووسائل متكنهم من اإلقدام على أعمال عدوانية،ألن هذه املشاهد،قد 

أن االحنراف والعصيان االجتماعي الذي قام به بطل الفيلم ما هو إال جزء :غرست فيهم
لفعل اإلجرامي شرعية،تدفع اليتجزأ من البيئة والواقع االجتماعي الذي يعيش فيه،ليكسب ا

هبم حنو سلك مثل هذه السلوكات، زيد من متاعب ومشاكل اتمع، وتضعف القواعد 
  .األخالقية والسلوكية اليت يتمسك هبا اتمع،أساسيات للضبط االجتماعي

  
  
  :كيفية مواجهة اآلثار السلبية للفضائيات األجنبية على املستوى االجتماعي :ثالثا   
 يف البداية إىل اللجوء إىل خيار املواجهة ليس جمرد اختيار،بل هو ضرورة البديل عنـها  نشري   

إال تكريس التبعية وإعادة إنتاج التخلق بكل أشكاله،وإذا كانت الفضائيات وما متطـره مـن   
معلومات وأفكار ورؤى،وقوالب اجتماعية وثقافية جاهزة للمستهلكني يف بلداننا وجمتمعاتنـا  

عوملة اإلعالم واالتصال،حىت بات الكثري من الناس يعتقدون أال فائدة يف التصدي حتت مسمى 
بل الحميد عن االستسالم هلا واملضي يف ركاا،وإذا كان البعض من أصحاب الرأي وذوي .هلا

القرار يعتقدون االفرصة لالنفالت من قبضة التخلف إال باالخنراط التام يف دواليـب النظـام   
ر اقتصاديا وثقافيا معتربين أن التنمية يف إطار التبعية المناص منه، ومعتقدين بـأن  العاملي املعاص
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البلدان اليت متكنت من اللحاق بكوكبة الدول املتقدمة إمنا تأتى هلا ذلك من خـالل ارتباطهـا   
كوريـا  :مناذج؛أملانيا،اليابان وخاصة منور جنـوب شـرق آسـيا   (البنيوي الوثيق ذه الدول

  .فام اليأخذون بعني االعتبار خصوصياتنا احلضارية والثقافية...)وان،سنغافورة،اجلنوبية،تاي
مث إن بناء عناصر ومقومات مواجهة العوملة الدف إىل الوقوف يف وجه التغريات الكـربى     

والتغريات احلامسة اليت يشهدها العامل على أكثر من صعيد،فهذا ضرب من الوهم وانقالب على 
فاملقصود من امتالك تلـك املقومـات والعناصـر    .التراكمي والطفروي للتاريخمنطق التطور 

متكن الشعوب املتضررة من توجهـات العوملـة   .تشكيل أسس علمية لصياغة رؤى استراتيجية
اإلعالمية والبث الفضائي خاصة من ختفيف اآلثار السلبية والتفاعالت غـري املرغـوب فيهـا    

على إجياد عوملة بديلة أكثر إنصافا فأمتكن مجيع األمـم   عملوإتاحة الفرصة لل)17(املصاحبة هلا
واليعتقد أن هذا مطلبا ومهيـا  .والشعوب من صياغة مستقبلها واملشاركة يف صنع مصري العامل

أومستحيال،فقد بينت كثري من األحداث أن ضروب املقاومة ومؤشرات الرفض بدأت تتخندق 
  . العامل أمجع يف غري مكان وعلى أكثر من مستوى وصيغة يف

فعلى مستوى الدراسات التنظريية،مثة اعتراضات عديدة ووجيهة على حضارة الصورة املفعمة   
بالقيم السلبية،واملنتجة يف أماكن حمدودة بطرق وأساليب غاية يف اجلذب واإلـار،       ويف  

الذي صار إىل غزو الصور "حرب السالم"يف كتابه"مارك أوجيه"الصدد يشري الباحث الفرنسي
غزو يشينه منط جديـد مـن اخليـال الـذي يعصـف باحليـاة       :"يغطي األرض كلها بأنه

االجتماعية،يصيبها بالعدوى وخيترقها إىل حد أنه جيعلنا نشك فيها،يف واقعها ويف معناهـا ويف  
وينبه وزير اخلارجية الكنـدي  ".املقوالت اخلاصة بالذات واآلخر اليت تتوىل تكوينها وتعريفها

لـئن كـان   :"إىل أحد أبعاد اهليمنة املنفردة للواليات املتحدة على العامل بقوله"فولكر)"بقالسا(
االحتكار أمرا سيئا يف الصناعة االستهالكية،فانه أسوأ إىل أقصى درجة يف صناعة الثقافة، حيث 

  .) 18("اليقتصر األمر على تثبيت األسعار،وإمنا تثبيت األفكار أيضا
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آراء الباحثني األفراد،بل يتعداه إىل سياسات الـدول املتقدمـة الـيت     واليتوقف األمر عند   
-كما سبق ذكره-أدركت خطورة االستفراد واهليمنة على مقدرات العامل وثقافته،ففي فرنسا

هناك إمجاع على اختاذ كل اإلجراءات الكفيلة حبماية اللغة والثقافة الفرنسيتني من تأثري الثقافة 
البصري،ومنها إصدار قـانون يلـزم   - املنتج اإلعالمي يف شكله السمعياألمريكية الوافدة عرب

ويف اتفاقيـة  ) % 30(حمطات البث التلفزيوين بأالتزيد نسبة الربامج األجنبية من إمجايل البث عن
التبادل التجاري احلربيني أمريكا وكندا،فرضت احلكومة الكندية على اإلدارة األمريكية استثناء 

  ) 19(.قافية واإلعالمية من االتفاق املذكوركل الصناعات الث
ومل تكن دول عدم االحنياز أقل ختوفا من مفاعيل العوملة وآثارها،فقد ورد يف البيان اخلتامي    

أن العوملة تشكل ديدا خطريا للحريات اليت اكتسبت حديثا مـامل  :" ملنظمة دول عدم االحنياز
إن العوملة جيب أالجتتاح اجلميع أمامها،وجيـب  …تتم محاية مصاحل دول اجلنوب بصورة فعالة

أالتتسم بالشمولية بل ينبغي أن تتم بشكل تدرجيي،وبأسلوب يكون معه الغالبية الـيت متثـل   
  )20(.البشرية رأي فيه،وأاليقتصر األمر على قبول الغالبية ملاتراه الدول القوية فقط

يجيات بديلة مناقضة للنظـام الثقـايف   ويقتضي املوقف الرتيه االعتراف بصعوبة إجياد استرات   
واإلعالمي السائد يف عصر العوملة حيث الحلول جاهزة،والرؤى متكملة يف هذا املضمار، وإذا 
كان صحيحا أن نتائج املواجهة بني العوملة اإلعالمية وعوملة البث الفضائي وبني بقيـة األمـم   

الصحيح أيضا أن تلـك النتـائج   والشعوب املتضررة مما جيري ليست حمسومة سلفا، فانه من 
مرهونة إىل حد بعيد بالذي ستفعله بإمكانياا الذاتية ومواردها واستراتيجياا املتبعـة يف إدارة  
وحي املنافسة والصراع أويف تنمية أسس التعاون املشترك يف اإلنتاج احمللي املتطور الذي يرقـى  

  .إىل مستوى هذه املنافسة
نياا عامل يف غاية األمهية يف بلوغ النجاح أوالسقوط يف الفشـل،  فاملوقف من الذات وإمكا  

التثق يف قـدراا وال   فاألمة اليت)1(والشعوب،يسري هذا على األفراد كما ينطبق على األمم 
نقدر إمكاناا الذاتية حق قدرها الميكن إال أن تكون على الدوام ظال لآلخرين،تابعة هلـم،ال  
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،الذي ميثل قمـة العجـز   "التسول احلضاري"والتنفذ إال مايقررون،إنهتعتقد إال فيما يقولون،
والفشل واالستسالم أمام التحديات،ويبعث على االكتفاء بنقل اآلخر وتقليده على حنو مشوه 

ومن هنـا يبـدو أن مواجهـة حتـديات العوملـة اإلعالميـة،        ...يف نظمه وقوانينه وثقافته،
رهون بامتالك أفراد اتمع حصانة ذاتية يف أنفسهم متكنهم من التفاعل وحتجيم آثارها السلبية؛م

  : لذلك وجب العمل على.اإلجيايب مع الظاهرة وتسخريها ملصلحتهم
أن التدين ظاهرة اجتماعية نفسية :يقول الدكتور رشاد عبد العزيز موسى:التوعية الدينية)أ(   

لتـدين ظـاهرة أساسـية يف حيـاة     وجدت مع اإلنسان منذ زمـن بعيـد،ومن مث يعتـرب ا   
استمدت مربرات وجودها من عوامل واقعية داخل اتمعات ومن الظروف اخلاصة )21(الشعوب

إضـافة إىل أن الـدين   ...بالتحوالت الجتماعية واالقتصادية،واملشكالت العميقة اليت تواجهه،
قائية لصـحة اإلنسـان   عنصر أساسي يف حياة اإلنسان،وأن التربية الدينية املبكرة تعد وسيلة و

النفسية،فهي تساعد على تكوين نظام ثابت من القيم واملعايري األخالقية حيث تصبح ركيـزة  
أساسية تقوم عليها أساليب تكيف اإلنسان،وبقدر ما يستفيد سلوكه وتفكـريه مـن هـذا    

  )22( .النظام،بقدر ما يكون أقدر على التكيف النفسي والفكري السليم

تمد عملية مواجهة اآلثار السلبية للفضائيات يف اال االجتماعي علـى  لذلك وجب أن تع   
قدرة الفرد الذاتية أوال وحصانته الداخلية،فالفرد الذي صلحت عقيدته وظلت قـيم الـدين،   

  وأحكام الشرع حاضرة يف ذهنه، ميكن له أن يقاوم كل أثر سليب لربامج الفضائيات الوافدة 
هو املشكل األساس للثقافة والتربية،والدافع الرئيس للسلوك، واملانح ذلك أن العقيدة أوالدين    

وهـو الـذي ميـنح الفـرد     ..للمعايري اليت متكن من الفحص،واالختيار،والقبول والـرفض 
" بـاآلخر "،بل والقبول"اآلخر"شخصيته،ويشكل قسماا ومالحمها، وميكنها من أدوات احلوار

لذلك وجب التركيز يف هـذا  .لتربوية اليت حتمي الشخصيةوهو الترسانة الثقافية واالجتماعية وا
االهتمام بتربية األسرة وتثقيف أفرادها وتوجيههم من خالل أجهزة اإلعالم املرئية :املضمار على
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واملسموعة واملقروءة،ومن خالل املساجد وخطب اجلمعة والدورات التربويـة املسـتمرة أو   
  .لتوجيهيةاملؤقتة واملواعظ واحملاضرات العلمية وا

أن املسؤولية تقع على األسرة واملدرسـة واجلامعـة وعلمـاء    :ويرى الدكتور إبراهيم إمام   
الشريعة،وتضافر مجيع جهود املؤسسات الرمسية األهلية لتحصـني اإلنسـان املسـلم،وتعزيز    

  .شخصيته وثقته بنفسه أمام الطوفان القيمي واإلعالمي الوافد عرب الفضائيات األجنبية
هذا الصدد كذلك يرى بعض الباحثني أن اخلطوة الناجحة يف عملية التوعية تعتمد على  ويف  

على تعميق معاين األصالة يف الثقافة اإلسالمية وجتذيرها  األولحتقيق عملني يف آن واحد؛يقوم 
على إجياد مؤسسات علمية وتشكيالت اجتماعيـة   الثاينعلى مستوى الفكر والسلوك،ويعتمد 

سلوب العلمي لتلقي الثقافـة اإلسـالمية وإيصـاهلا إىل الشـرائح االجتماعيـة      تعرب عن األ
  : ويف هذا املضمار وجب طرح خطوات عملية مدروسة تقوم على أسس)23(مجيعها

دراسة املؤثرات املباشرة للواقع القيمي والسلوكي اليت تتضمنه برامج الفضائيات األجنبيـة  -  
هم والشباب،وحماولة إجياد اجلو املالئم،والطرق الفعالة اليت على نفسية املتلقني خاصة األطفال من

حتقق درجة من االستجابة للتفاعل مع الفكر والثقافة واهلوية الذاتية،والعودة لـة خصوصـياتنا   
  . الثقافية والقيمية واالجتماعية

أسلوب واضح طرح املفاهيم القيمية واالجتماعية والثقافية احمللية والذاتية بطرق علمية بلغة و-  
وبدالالت متثل حالة متاس ملا يعيشه شبابنا من قضايا ومشكالت،تفننت الفضائيات األجنبية يف 
عرضها وإعطاء احللول هلا انطالقا من ثقافتهم ومعتقدام وأفكـارهم املغـايرة خلصوصـياتنا    

  .وهويتنا ومنطلقاتنا الفكرية والسلوكية
يت واملؤسسـات االجتماعيـة األخرى،ذلـك أن    العمل على إجياد تنسيق مشترك بني الب-  

األجواء العائلية تؤدي دورا مهما يف تغذية الفكرة وتعميقها لدى أبنائها شرط حتقـق درجـة   
  .معقولة من اهليمنة التربوية

                                                           
 



  

مراعاة املنهج العلمي يف طرح فعالياتنا الفكرية،خاصة منها الكلمة واحملاضـرة واخلطابـة،   -  
ملضمون مبا حيقق هدف بناء املفهوم الصحيح النابغ من هلوية واألصـالة  والتأكيد على الطرح وا

  .لدى أفراد اتمع
دراسة حتليلية لـربامج  :الغزو اإلعالمي واالحنراف االجتماعي"واقترحت يف هذا الشأن دراسة  

ق خطة إعالمية ملواجهة ظاهرة البث املباشر والسلبيات اليت حيملها،خطة تتعل"الفضائيات العربية
بالطرق والوسائل الكفيلة للتقليل من ظاهرة طوفان املادة اإلعالمية األجنبية،تعتمد على أمهيـة  
حتصني لشباب سياسيا واجتماعيا وثقافيا وتربويا،وعميق وعيه مبضـامني الغـزو الفضـائي    
وسلبياته،وتطوير وسائل إعالمنا الوطنية ومضامينه وإعطاء الشباب الفرصة للتعبري عن آرائهـم  

أفكارهم وتطلعام،وإشراكهم يف صنع القرار اإلعالمي،ومشاركتهم يف إنتاج براجمهم صناعة و
اللجوء إىل التراث العريب اإلسالمي باعتباره مصـدرا  "وكتابة وتنفيذا،كما أكدت على ضرورة

ثريا ملواجهة حتديات وإفرازات العوملة اإلعالمية والبث الفضائي،وعامال مسـاعدا لتشـكيل   
   )24(".ين وروحي بني شباب األمةجتانس ذه

ويقترح يف هذا :ترشيد الربامج اإلعالمية احمللية مبا يتالءم مع قضايا ومشكالت اتمع)ب(  
  )25(األسس اآلتية"احملطات الفضائية حرب2000عام "يف كتابه"إياد شاكر البكري"اال

علومات للجمهـور مبـا ال   النهوض مبستوى اإلعالم الوطين من خالل عرض احلقائق وامل) 1(    
يتيح اال للتعرض للمحطات األجنبية الوافدة،وحتصني املواطن العريب فكريا وسياسـيا مبـا   
يضعف من التأثري السليب للرسائل الغريزة اليت ستصل إىل املتلقي العريب وهذا يستدعي تطـوير  

ا وأسرع حركة وتطوير برامج التلفزيونات العربية؛حبيث تكون أكثر ثراء وتنوعا وأعمق مضمون
اخلدمات اإلخبارية على وجه اخلصوص مع التأكيد على األمانـة يف العـرض والتـوازن يف    
املضمون والتميز يف صيغ اإلنتاج وأن ختاطب هذه الربامج الشرائح االجتماعية كافة وتستجيب 

  .مليول ورغبات املشاهدين املختلفة 
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ات العربية للقيام بإنتاج مشترك تتضافر فيه املهارات تعزيز التعاون بني هيئات التلفزيون) 2(   
اإلبداعية واإلمكانيات الفنية واملوارد املالية حبيث ميكن توفري إنتـاج تلفزيـوين راق جيـذب    
املشاهدين إىل براجمهم احمللية،ومن الضروري أيضا دعم التبادل اإلخباري والرباجمـي الثنـائي   

نية والقومية اليت تقوم ا اهليئـات الوطنيـة واحتـاد    واجلماعي،وتكثيف جهود التدريب الوط
  .إذاعات الدول العربية

تعزيز حركة البحث العلمي يف جمال االتصاالت الفضائية،واإلفادة من اخلربات الوطنيـة  )3(   
بغية وضع استراتيجيات العمل عـرب األقمـار الصـناعية علـى أسـس تأخـذ حاجـات        

  .وية الوطنية والقومية بعني االعتبارواحلاجات التنموية واهل.املشاهدين
اختاذ كل ماينبغي ملواكبة ظاهرة البث الفضائي الدويل املباشر على مستوى املؤسسـات  )4(  

اإلعالمية والتربوية وذلك بالعمل على امتالك كافة السبل لتطوير الربامج اإلعالمية مبختلـف  
رع حركة واختاذ كافة السبل لدعم جوانبها؛حبيث تكون أكثر ثراء وتنوعا وأعمق مضمونا وأس

وتطوير الصناعات اإلعالمية الالزمة لتمكني احملطات الفضائية العربية مـن حتقيـق الـوعي    
  .واحلفاظ على الذاتية واهلوية العربية املسلمة.والتواصل بني أبناء األمة الواحدة 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



  

  مجهور الفضائيات األجنبية للعوملة اإلعالمية على الثقافيةاآلثار : الفصل اخلامس
  

  :اآلثار اإلجيابية للفضائيات على املستوى الثقايف:أوال   
اعتمدت الثقافة يف تطورها وانتشارها خالل مراحل التاريخ اإلنساين علـى التكنولوجيـا      

اعتمادا كبريا،فاستخدمت التواصل اإلنساين املباشر يف املراحـل األوىل للتطـور البشـري،مث    
اإلشارات واحلركات،مث حكايا اجلدات واألجداد والروايات الشـفهية مث الكتابـة   استخدمت 

والفيلم السنيمائي،والبث اإلذاعي والتلفزيوين،وصوال إىل حمطات اإلرسال واالسـتقبال،والقمر  
  .الصناعي،والكوابل،واحلاسبات،ومراكز املعلومات وغريها

جيا مبختلف درجاا وأنواعها وأساليبها تنقل وخالل مسرية اإلنسانية الطويلة كانت التكنولو   
الثقافة وتنشرها،تؤثر تأثريا فعاال يف بنيتها،وتتيح هلا،التأثري يف تطور اتمع كله،وانتقالـه مـن   
مرحلة اقتصادية واجتماعية إىل مرحلة أخرى،ويربز دور التكنولوجيا يف تكوين الثقافة أكثـر  

  .وجيا عامة،وتكنولوجيا الثقافة خاصةمايربز بعد التطور اهلائل يف التكنول
حديث مسـتفيض عـن الـدور        "شون ماكربايد"ففي دراسة اليونسكو اليت أشرف عليها   

دور الناقـل األساسـي للثقافـة،        :الثقايف لوسائل االتصال،وجاء فيه أن االتصـال يـؤدي  
أثري فيها،وعلى حفز وتعزيز ووسائل االتصال هي أدوات ثقافية تساعد على دعم املواقف أوالت

ونشر األمناط السلوكية وحتقيق التكامل االجتماعي،وهي تلعب،أويتعني عليها أن    تلعب دورا 
أساسيا يف تطبيق السياسات الثقافية،ويف تيسري إضفاء طابع دميقراطي على الثقافة،وهي تشكل 

قافة ومجيـع أشـكال التعـبري    بالنسبة ملاليني من الناس،الوسيلة األساسية يف احلصول على الث
اخلالق،كذلك فلالتصـال دور يف تـدبري شـؤون املعرفـة وتنظـيم الـذاكرة اجلماعيـة        

احتماال علـى  -للمجتمع،وخباصة مجع املعلومات العلمية ومعاجلتها واستخدامها،وهو يستطيع
           .)1(إعادة صياغة القالب الثقايف للمجتمع-األقل

ولية امللقاة على عاتق وسائل اإلعالم اجلماهريية مسؤولية هائلـة،  أن املسؤ:وبينت الدراسة   
ذلك أا التقوم مبجرد نقل الثقافة ونشرها بل بانتقاء حمتواهـا أوابتداعـه فبفضـل التطـور     

                                                           
 ). 83(ص)م1981الشركة الوطنية للنشر،:اجلزائر(أصوات متعددة وعامل واحد:شون ماكربايد)1(



  

التكنولوجي أصبح هناك امتزاج بني الثقافة والتقانة،جعل من الثقافة ألول مرة سلعة ثقافية ميكن 
ألننا ننتقل من ثقافة شفوية إىل مسعية بصـرية دون املـرور   (مابعد املكتوبـةتبادهلا،إا الثقافة 

الصورة،اليت أصبحت اليوم املفتـاح السـري للنظـام الثقـايف      وهي ثقافة)1()مكتوبةبثقافة 
إا املادة الثقافية األساس اليت جيري تسـويقها علـى   .نظام إنتاج وعي اإلنسان بالعامل:اجلديد

الدور نفسه الذي لعبتـه  -يف إطار العوملة اإلعالمية والثقافية–وهي تلعب:أوسع نطاق مجاهريي
إىل املصاحبة اللغوية كي -دائما-الكلمة يف سائر التواريخ الثقافية اليت سلفت،والحتتاج الصورة

حلت حمل الكلمات وغريها من الرموز الـيت ألـف   "حيث جندها قد،)2(املتلقيتنفذ إىل إدراك 
ممـا جيعـل   ،)3("اللغـة هلا؛أي أن حرفية الصورة حلت حمـل جتريـد   البشر االتصال من خال

  .خطابا ناجزا مكتمال،ميتلك سائر مقومات التأثري الفعال)الصورة(منها
مقصورا على اال الوطين لبلد )الصورة(وقبل سنوات كان توزيع هذه املادة الثقافية اجلديدة    

م عقود،وشراء منتجات إعالميـة يف سـوق   اإلصدار،وكان توسع جمال التوزيع وقفا على إبرا
البصرية؛أما اليوم فقد بات يف اإلمكان أن يصل بـث الصـورة إىل جمـال    -املنتجات السمعية

جغرايف أبعد يقع خارج حدود بلد اإلصدار،ومل يكن ذلك ممكنا إال بسبب ماجرى إحرازه من 
البصري،حيث صـار يف  -جناحات هائلة على صعيد التوظيف التقاين يف جمال اإلعالم السمعي

وسع البث عرب األقمار الصناعية أن ينقل املادة الثقافية اجلديدة إىل كـل األمـاكن بسـهولة    
تضيع فيها احلدود بني جغرافية الثقافـة  "العاملية"بالغة،وأن ينتقل بالوطنية والقومية إىل حالة من

أكثـر مـن   -رد وسيلة بل هوإن هذا النظام الثقايف اجلديد ليس جم".واألمة،واجلغرافية الكونية
  .)4("عنهطريقة معينة إلدراك العامل والتعبري -ذلك

                                                           
، )5(املركز العريب للدراسات االستراتيجية،ع:دمشق(،جملة الرسالة"السياسة اإلعالمية العربية؛الواقع واآلفاق:"حسني العودات )1(

  ).19(ص)م1997
  ).315(العرب والعوملة،ص:،يف كتاب"ية الثقافية؛عوملة الثقافة أم ثقافة العوملةالعوملة واهلو:"عبد اإلله بلقزيز )2( 
اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية،                    :القاهرة(أمحد حممود،:املواجهة بني التأقلم والعوملة،ترمجة:بنجامني باربر،عامل ماك )3(

  ).315(العرب والعوملة،ص:،يف كتاب"ملة واهلوية الثقافية؛عوملة الثقافة أم ثقافة العوملةالعو:"عبد اإلله بلقزيز )4( ).105(،ص)م1998
  

  
  
  
  



  

وقد قاد ذلك إلىتحول الثقافة املعاصرة من مهارة فنية حمدودة األثر إىل مؤسسـة شـاملة       
مؤثرة،التقتصر على البحث والتحليل،وإمنا مشلت مهارات التطوير واإلبداع وإعـادة إنتـاج   

لصورة التلفزيونية اليت تبثها آالف القنوات الفضائيات كل يـوم ثـورة   وهكذا بدت ا.املعرفة
  :علمية وتكنولوجية هلا مزايا وإجيابيات على الثقافات واحلضارات لتعمل

فمنذ دخولنا عصر املعلومات والثورة الرقميـة  :أداة تثقيف وانفتاح على العامل اخلارجي)أ(  
معرفة كل شـيء والوصـول إىل شـىت ميـادين      أصبح العامل كله بني أيدينا،ويستطيع املرء

املعرفة،واالطالع على تراث اإلنسانية اإلبـداعي،واالنفتاح علـى الثقافـات حبريـة ودون     
رقابة،فغدت الفضائيات فرصة معرفية غري مسبوقة يف تاريخ البشرية،لوضع املعارف يف خدمـة  

ت واإلبداعات يف جمال الشـعر  اإلنسان،وإجناح خطط التنمية اإلنسانية،واستلهام خربة الثقافا
واألدب والفلسفة والنظريات والبحوث والرسم والنحت واملوسيقى والفن،وكل عناصر الثقافة 

وخاصة (يف الصدد إىل أن من إجيابيات السيطرة اإلعالمية"بامسة يونس"وتذهب األستاذة.العليا
  : )1(العربية خاصة مايأيتعلى الثقافة )البث الفضائي

نسان العريب بالثقافة الغربية وتفتيح مداركه ومعارفه يف ماهيتها بغرض االستزادة تعريف اإل-  
منها والنهل من حبورها مما خيدم تطوره الفكري،ويفيد ثقافته املتوسعة والباحثة خلف اآلفـاق  

  .عن اجلديد
غربـة  تقريب العامل من بعضه البعض،ودمي احلواجز املانعة واحلدود اليت ترسم أسوار من ال-  

والبعد،واالنفتاح على اآلخرين توسيع القدرات االتصالية وتطويرها خلدمة اإلنسـان يف كـل   
  . مكان،وتواصله املطلوب إلشباع مه للمعرفة وللتواصل

الفوائد التعليمية والعلمية ومسامهتها القوية والكربى يف توفري معلومات عن آخـر النتـائج   -  
ليم وغريها من األمور اتمعية والعلمية اهلامة اليت كان تدواهلا العلمية واملخترعات،وأخبار التع
  .بطيئا ويف أحيان كثرية مستحيال

                                                           
  ).493،494(ندوتا الثقافة العربية،ص:نفي كتاب"دور وسائل اإلعالم يف إنتاج ثقافة هجينة:"بامسة يونس )1(



  

تسهيل عملية التعايش مع أفراد وبيئات اتمعات األخرى،حيث أن تقريب صورة احلياة يف -  
متوازن  العوامل األخرى؛جيعل من فكرة التعايش معهم أكثر قبوال وميهد لعالقات وطيدة وسالم

  .مع اآلخرين،ويثري ويعزز شعور التعاطف اإلنساين املتبادل
التبادل الثقايف مع اآلخرين،ودعوم للتعرف البناء واىل قدراتنا،وجماالت إبداعنا ولتضـييق  -  

  .املسافات،وتقليل السلبيات اليت قد تنشأ جراء عدم معرفة اآلخرين بنا
،ومشاركة العامل أمجع هذا التطـور والتبـادل   اخلروج من بئر اجلمود والتخلف احلضاري- 

  . السوي، الذي خيدم املصاحل املشتركة بني مجيع األطراف
وحتدثت ليلى األطرش على اآلفاق اإلجيابية اليت فتحتها الفضائيات العربية يف خدمة ثقافتنـا     

  :    ) 26(يفالعربية اإلسالمية،واليت رأا تتمثل 
يف انفتاح دول العامل العريب على بعضها البعض وعلـى العـامل،   )الفضائيات(أا سامهت*   

فأصبح املواطن العريب منتجا على العامل،ويستطيع معرفة ما جيري يف أركان األرض األربعة؛ من 
أحداث ومكتشفات وفنون وحروب ورياضة وغريها،وبدأ مستوى مقبول من احلوار النقـدي  

  .وطرح األسئلة املهمة
العريب أن يتسلح باملعارف واالبتكارات،ويشارك يف احلوارات والنـدوات،        أمكن للمواطن *  

.    الثقافيـة )درمي(والعديد من الربامج املتقدمة واملفيدة على أكثر من صعيد من نـوع نـدوات  
"        بـالعريب "،والسلطة الرابعة العربيـة،وبرنامج  )اجلزيرة(والفكرية،وخري جليس يف األنام كتاب

  ). اجلزيرة(،وبرنامج للنساء  فقط،وبالحدود )العربية(يف
كسرت الفضائيات العربية احتكار املعلومة والرواية لآلخر،وأصبح املواطن العـريب أمـام   *  

جمموعة من اخليارات،اليت تسمح له بتجاوز التدجني احمللي،واالنطالق يف أجواء الايـة هلـا،   
وتنتهي بنشـاط املسـؤولني احلكـوميني ومنجـزام      واخلالص من احلكاية املكررة اليت تبدأ

واحتفاالم واجتماعام،فان تعدد املصادر وتدفق املعلومات أضعف سرية الدولة اليت كانـت  
حتكم قبضتها على األثري ونقلها من موقع التحكم والتوجيه والرقابة والفرض إىل موقع املنافسة 

مالقناع مواطنيها وكسب ودهم؛خشية من خسار.  
                                                           

 ).641،642(ندوتا الثقافة العربية،ص:،يف كتاب"الفضائيات والثقافة :"ليلى األطرش) 26(



  

دشن تعدد الفضائيات العربية نوعا من احلـوار بـني أصـحاب اآلراء املتعـددة،وخمتلف     *  
االجتاهات الفكرية والسياسية وطرح الرأي والرأي اآلخر حول احلريات العامة،الدميقراطيـة،        

ـ    د      حقوق اإلنسان،قضايا املرأة،العوملة الثقافية،والشك يف أن مناقشة مثل هـذه القضـايا يع
خطوة مهمة من شأا تعزيز هامش احلرية؛حيث أصبح للمواطن فرصة للتعـبري عـن رأيـه،           

  .وللمعارضة والرأي اآلخر هامشا لقول شيء
أعادت الفضائيات العربية للغة العربية الفصحى مكانتها يف مواجهـة العاميات،فقـدمت        *   

ربية واجلاليات العربية املهاجرة،وقدمت فريقـا مـن      خطابا موحدا يف لغته لسائر الشعوب الع
ات من كل البلدان العربية،واستضافت الشعراء والفنـانني واملفكـرين   /ات واملراسلني/املذيعني

واملبدعني من كل البلدان العربية ليقدموا منوذجا من الثقافة الصانعة للقيم اإلنسـانية،واملخترقة        
  .ارجيللحصارين الداخلي واخل

إن االنفتاح على ما هو خارج الذات استعداد فطري لتلبية احلاجات البيولوجية األويل، مثله    
مثل احلاجات النفسية األولية كاحلب والعطف لدى الطفل الذي يبحث أول مايبحث  عـن  

فاألمم مثلها مثل ذلك الطفل واحليوان ينتاا االنغالق والتقوقع والتجمـد كوسـيلة   .ثدي أمه
فاع يف بعض املواقف،وهو مسـلك فطري،وقـد يكـون االنغـالق ومنـه االحنسـار،        د

  .واهلرب مكتسبا مبرتبة عالية من التفطن واخلربة
. وإن من مميزات ثقافتنا اإلسالمية األساسية االنفتاح على الواقع يف سبيل تفعيله وحتريكـه    

جل توجيهه حسب أوضاعه الثقافية والتارخييـة،  من أ)العصر(فهي تلتصق التصاقا كبريا باتمع
ومن اخلطأ االفتراض أنه من أجل العصرنة البد من االغتـراب ومقايضـة تارخينـا وثقافتنـا     
باالندماج يف الغرب،ويكفينا دليال على ذلك أنه مل يرو لنا التاريخ أن أمة من األمم استطاعت 

حـىت أن  .عتماد على قيمها وارثها التارخييأن تتقدم وتتطور أوتدخل يف عامل املعاصرة،دون اال
حماكاته تؤدي إىل االستالب احلضاري الذي حيولنا إىل أمـة ميتة،جامـدة، مقلـدة،كما أن    
التحديث القسري يؤدي إىل االستبداد والتسلط السياسي،ألن عملية التحديث القسرية حتاول 

ال يـتم إال بتحطـيم العقيـدة     وهذا التغيري.أن تبين منظومة قيم جديدة وتوصل ثقايف متغرب
املوجودة،وتفكيك منظومة القيم السابقة،واللغة كأداة التواصل الثقـايف واالجتمـاعي،ومجيع   



  

ومعايري التفاضـل  .أشكال التواصل بني أبناء اتمع،والعمل على تغيري املفاهيم وأنساق التفكري
نسـحاق،وفقدان التـوازن   الثقايف واالجتماعي،وهذه العملية التنجـب إال االسـتبداد واال  

مث إن من شروط االنفتاح على اآلخر؛أن يكون انفتاحا واعيا .واالستالب القيمي واالجتماعي
وليس تقليدا له واملقصود باالنفتاح الواعي هو أن ينطلق من قيمنا ومبادئنا وأصـالتنا لألخـذ   

يث أنه انطلق من باملعرفة والتطورات العملية اليت حتدث يف الغرب،كما حصل للغرب نفسه ح
  .مفاهيمه وسياقه الثقايف واملعريف لألخذ جبميع التطورات اليت حتدث يف العامل

وقضية االستقالل عن الغرب أوالتبعية له تبدأ بالفكر والثقافة قبل االقتصـاد والسياسـة،ألن     
كما  الفكر املستقل يستطيع اقتصادا مستقال يعتمد على واقعه املوضوعي وخصوصياته الذاتية،

أن الفكر التابع أوالثقافة املهزومة مهما أوتيت من إمكانات مادية هائلة،لن خترج عـن إطـار   
التبعية االقتصادية،ونقل النظريات اجلاهزة،وتطبيقها يف تربة ليست تربتها؛لذلك فتشكيل سياسة 

  .اقتصادية سليمة تبدأ بالفكر والثقافة قبل الساسة واالقتصاد
إىل االنفتاح على اآلخر،واالستفادة من معارفه وعلومه،النريـد بـذلك    من هنا فإننا ندعو   

ينطلق من :التقليد له واألخذ بنمط احلياة لديه؛والفرق اجلوهري بني االنفتاح والتقليد؛أن األول
أرضية ثابتة واضحة جتاه قيمه ومبادئه،وينظر إىل اآلخر احلضاري مبنظار القيم واملبـادئ الـيت   

واإلنطاق مـن ذات  .احمللية-باملعىن العام-قليد الذي يعاين االنتقال من البيئةيعتقدها،عكس الت
التربية املغايرة،مما يفقد املرء هويته احلضارية،واألنكى من ذلك أنه لـن يـتمكن أن يكـون    

،اليت حتاول بعض املدارس الفكرية والسياسية واالقتصادية استريادها؛ هي يف واقع )خاصة(اآلخر
ن أجل استمرارنا يف التبعية،وما شعار اللحاق بالغرب عن طريق هذا  املركب احلال مصممة م
  . النظري إال سراب

فاألصالة مطلب حضاري باعتبارها اإلطار املرجعي والروحي واألخالقي واملعـريف للعـامل      
 العريب واإلسالمي،كما أا التعين تقليد املاضي،بل هي تعبري عن احلاجة إىل التعريف بالـذات 
وحتديد العالقة مع اآلخر احلضاري،إا مقاومة ذاتية للهيمنة والتحلل والسـلبية،وهي عامـل   
توازن مينع اتمع من التحول إىل ورقة يف مهب الريح،فاألصالة منط ثابت للتفاعل املستمر مع 

ـ    ذه الواقع والعصر،ألن التقدم والرقي اليأيت من فراغ،وإمنا يعتمد على قيم وتـاريخ،وينطلق



  

القيم والنماذج من أجل التقدم والتطور،فاألصالة ليست رصيدا تارخييا فحسـب،وإمنا هـي   
  .اإلرادة والقدرة الذاتية على اإلبداع

تـاريخ االتصـال        "يف كتابـه :فتح باب املنافسة احملترفة لتطوير اإلنتاج اإلعالمـي )ب(   
  :) 1( تقبل عصر املعلوماتهأشار ولبور شرام إىل ستة اجتاهات جديدة ختص مس"اإلنساين

  . املزيد من املعلومات اليت ستقود إىل زيادة اإلمكانيات املعرفية وفرص زيادة األعمال-  

التسارع يف احلصول على املعلومات،مما يتطلب املزيد من الكفاءة يف أعمال -  
 .  التحري الدقيق والتصنيف واملؤسسات واآلليات اخلاصة مبعاجلة املعلومات

املزيد من عمليات االتصال عرب املسافات الطويلة سواء تلك اليت تتم على مستوى مجعـي  -   
  .أومن نقطة إىل نقطة،مما حيسن من فرص االتصال بني الثقافات املختلفة

تنامي فرص االتصاالت من نقطة إىل نقطة أكثر من االتصـال مـن نقطـة إىل اتصـال     -   
  .ص وأسهل،وأكثر مالءمة ملتطلبات املستهلكنيمجاهريي،مما ميكن من إنتاج رسائل أرخ

  .قيام أجهزة الكمبيوتر مبهمات كانت قاصرة على الناس-   
  ازدياد نفوذ وقوة العاملني يف ميادين مجع وختزين واسترجاع ومعاجلة املعلومات بكفاءة -   
القرن احلادي  وأشار أحد الباحثني إىل اجتاهات مستقبلية إجيابية يف األغلب سوف تسود عامل   

  :)2(اآليتوالعشرين يف ظل عوملة اإلعالم والبث الفضائي،وهي على النحو 

استمرار اخنفاض التكلفة يف نقل األخبار،مما سيضاعف من انتشار أنظمة األخبار املتطورة يف *  
مجيع أحناء العامل،وخاصة يف الدول املتقدمة،وسوف تتميز هذه األنظمة حبـدوث طفـرات يف   

والسرعة اليت يتم ا نقل األخبار،يف حني تزداد اهلوة بني الدول املتقدمة والدول الفقرية  الكفاءة
  .يف هذا اال

                                                           
)1( wilbur schramm : the story of Human communicatio ; cave painting to Micuochip ( 20 ) ( New york: Harper and Row , 

1988 ) p (7) . 
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سيؤدي ازدياد أعداد القنوات التلفزيونية اليت تستعمل أنظمة الكوابل أوالبث املباشـر عـرب   * 
صناعة وتلقي نوعيـة   األقمار الصناعية التفاعلية إىل إتاحة الفرصة أمام اجلمهور للمشاركة يف

الربامج اليت يودون مشاهدا،من قبيل املشاركة من املنازل يف املسابقات واأللعاب،وإدخـال  
  .أنشطة تلفزيونية من إنتاجاهم على براجمهم احملببة وماإىل ذلك

تطور أجهزة الكمبيوتر ومسامهتها بصورة أكثر فعالية يف العمليات االتصالية ممـا يسـتحق   *  
االتصـال  :صطلحات اجلديدة اليت أخذت يف الظهور على سـاحة اإلعـالم مثـل   وجيسد امل
  .،أي الكمبيوتر كتلفزيون تفاعلي)Teleputer( أوالتلي بيوتر)Compunication(الكمبيوتر

واستعماهلا على نطاق واسـع يف األشـكال   )Multi-Media(تطور أنظمة الوسائط املتعددة*  
  .ترفيهاملختلفة من اإلعالم والتثقيف وال

تطور األقمار الصناعية وخاصة تلك اليت ستطلق على ارتفاعات منخفضة،وتكريس بعضها *  
خلدمة اإلذاعات املسموعة،مما سيعيد للراديو أمهية يف دنيا االتصـال،وهي تغـيري إىل جانـب    

  .الوكاالت املصورة كمصدر رئيسي لألخبار املصورة يف العامل 
  : ن العوامل إلحداث مثل هذه املنافسات احملترفة أمههاويف هذا اال تتكاثف كثري م  
. انفتاح االتصاالت بني الدول واملناطق يف ظل العوملة اإلعالمية وعوملـة البـث الفضـائي   * 

والتطورات التقنية احلاصلة يف جماالته،مما يوسع يف قاعدة اإلعالم املرئي وجعله يف متناول أكرب 
  .أكثر تأثريا عدد من املشاهدين وبالتايل جعله

حتكم وكاالت األنباء العاملية الكربى يف جمال انسياب األخبار،ويف تقدمي تفسـريها املتحيـز   * 
  .أحيانا لألحداث اليت تقع يف بعض املناطق من العامل الثالث خاصة الدول العربية

حىت أن جنـاح شـبكة مثـل    .احلضور املهيمن لشبكات اإلعالم الغربية واألمريكية خاصة* 
)CNN(للسيطرة اإلعالمية صار وجها آخر من وجوه اهليمنكة األمريكية كنموذج.  
وجود اهتمام غري مسبوق يف البلدان النامية خاصة بالفضائيات واستثمار يف اإلعالم خـالل  *  

العقد املنصرم مما أدى إىل إحداث زخم إعالمي كبري برزت بعض مظاهره يف تعدد القنـوات  
  .صفة خاصةبصفة عامة،واإلخبارية ب



  

وجود واقع عرض وطلب إعالمي خاصة يف ظل تأزم األحداث الدولية وانتشار احلـروب  *  
والكوارث،فهناك تدفق لسيل من املعلومات واستهالك مفرط هلذا الكم اهلائل،ومامن شـك يف  
أن الواقع اإلعالمي والعسكري والرغبة يف متابعة األخبار بشكل متواصل فرضا طلبا متزايـدا  

  .صادر اإلعالم خاصة الفضائياتعلى م
لتقاليد صحافية جديدة،وانتـهاج طريقـة   -يف السنوات األخرية-ترسيخ بعض الفضائيات*   

تعامل مع احلدث تتسم باالتصال املباشر مع املراسلني عرب األقمـار االصـطناعية واهلواتـف    
  .اجلوالة،والتغطية املكثفة والنقل الفوري للحدث وللمؤمترات الصحفية

ترسيخ بعض األحداث العاملية األخرية وعلى رأسها احلرب يف أفغانستان والعراق للبعـد  *   
  .اإلعالمي للحرب

إىل أي حد بلغت الفضائيات العربية املستوى املهين العاملي الذي حققه اإلعالم البصـري؛  *   
العربيـة  هل أتقنت استثمار التقانة البصرية وتوظيفها،وهل استثمرت الكفـاءات اإلعالميـة   

وهل ميكن أن تكون الفضائيات العربية مصدرا رئيسيا من مصادر األخبـار يف العـامل   .املناسبة
وهل يعين ذلك أنه أصبح باإلمكان كسر عالقة التبعية اإلعالمية اليت تفـرض علـى وسـائل    

البصري العربية استرداد املعلومات والصور من مصادر أجنبية مع ماينجم عن -اإلعالم السمعي
  لك من خضوع لسلطة تأويل املصدر؟        ذ

بأن هنـاك إجيـابيتني   .عن السؤال األول"املنار"الصحفي يف قناة"عمرو ناصيف"وقد أجاب   
تتمثل يف متكن بعض الفضـائيات  :)1(األوىل اإلجيابيةللفضائيات العربية حتسب يف هذا املضمار؛

ة أوالقطرية الضيقة،واعتمادها على كـادر  العربية إىل حد مامن انتزاع املواطن من دائرته احمللي
متنوع قطريا،وإقناع املتلقي بإمكانية احلصول على املعلومة من فضائية عربية،وليس بالضـرورة  

الشديد، علـى   تتمثل يف ما حققته الفضائيات رغم تواضعه:اإلجيابية الثانية،و)BBC(أو)CNN(من
حت للمواطن التعرف على فضـائيات  اليت أتا-على حد تعبريه-مستوى السياحة اإلعالميـة

  . متعددة االجندات بغض النظر عن االتفاق أواالختالف معها

                                                           
 ).127(ص)م2004(أوت) 306(املستقبل العريب،ع )1(



  

،إجابة على السـؤال الثـاين إىل أن هنـاك    "أبوضيب" الصحفي يف قناة"شاكر حامد"وأشار   
يف أن الفضائيات العربية قـد أصـبحت رغـم كـل     أوهلما  يتمثل: )2(وجهان هلذا املوضوع

عرضت هلا،مصدرا للخرب من خالل جتربتني،مها جتربتا احلربني يف كـل مـن   املضايقات اليت ت
وحدث التميز الفضائي العريب لعدة أسباب منها وجود ...أفغانستان والعراق،وهو مايسجل هلا

مراسلي الفضائيات يف هذين البلدين إبان تلـك العملية،واسـتمرارهم فيهـا إىل مـا قبـل      
علـى  : ثل يف أن رؤساء التحرير يف الفضائيات مازالوا يعتمدون؛فيتمالثاينأما الوجه .احتالهلما

اخلرب الرئيسي الذي تنقله أكرب شبكتني،ومها رويترز وأسوشيتدبرس،ويطمئنون إليه أكثر مـن  
اعتمادهم على اخلرب الذي ينقله املراسل امليداين،ومن هنا يقعون يف فخ تأويل تلك الشـبكتني  

ه وكالة رويترز على املفتشني الدوليني يف العـراق إبـان   وضرب لذلك مثاال عما نقلت.للخرب
البحث عن أسلحة الدمار الشامل بتدمري ثالثة صواريخ،يف أن اخلرب احلقيقي كان هو تفكيـك  
املفتشني لبعض أجزاء هذه الصواريخ ملعاينتها،وقامت كل الفضائيات العربية ببث اخلرب والتعليق 

شيء خيالف القرارات الدولية،وحني سأل مراسل رويتـرز  عليه،مبا يوحي بعثور املفتشني على 
أطلع سائليه على اخلرب الذي أرسله ومل يكن له عالقة باخلرب الذي بـث،أي  .عن حقيقة ذلك

  .متت عملية إعادة تصنيع اخلرب وتأويله يف لندن
ائيات بأنه إذا متكنت الفض:األوىليف هذا اال مالحظتني هامتني؛تعلقت "نبيل دجاين"والحظ  

العربية من أن تصبح مصدرا للخرب بفضل التقدم،وسهولة اختراق احلـواجز الـيت تصـنعها    
احلكومات،اليعين أا حتررت من التبعية إىل اإلعالم الغريب،فليست املشكلة يف استرياد الصـور  
والربامج من مصادر أجنبية،بل يف إنتاجها من منطلق أجنيب،وليس من منطلق قضايانا،كما هو 

فطريقة عرض مواد اخلرب حىت وإن كانت مقوماته واحدة .ثل الذي ضرب على خرب الصواريخامل
بولـع  :الثانيـة لدينا متكن إخباري،لكن ليس لدينا متكن إعالمي، وتعلقـت  .تتحكم بتأثريه

الفضائيات إبان احلرب على العراق باستضافة مسؤولني أمريكيني غالبا ما يكونون من الدرجة 
  . ورة قصوى لذلك،وهو ماألقى عالمات استفهام حول ذلكالثالثة،دون ضر
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فان بعض الفضائيات حققت جناحا "اجلزيرة"الصحفي يف قناة"غسان بن جدو"وكما أشار   

يف حماوالت ".ملحوظا يف مصدرية األخبار،لكن يف إطار أداء إعالم األزمات أوإعالم الصراع

إلنتاج اإلعالمي يف البالد العربية،من أجل منها للدخول يف سياق املنافسة احملترفة لتطوير ا

كسب املتلقي الغريب الذي استقطبت اهتماماته كثري من الرسائل الوافدة عرب الفضائيات الغربية 

  واألمريكية خاصة لفترات طويلة

إن اتمع احلـديث  :يقول ايريك فروم:اآلثار السلبية للفضائيات على املستوى الثقايف:ثانيا  
وكان مثله األعلى أن يوفـق بـني   .ل أن خيلق ثقافة جديدة حتقق حاجات اإلنسانبدأ وهو يأم

الفرد واحلاجات االجتماعية،وأن يقضي على الصراع بني الطبيعة اإلنسانية والنظام االجتماعي 
  :واعتقد الناس أم يستطيعون بلوغ هذا اهلدف بطريقتني

   .إشباع حاجات كل فردزيادة احليل اآللية لإلنتاج اليت تسمح ب:أوهلما   
رسم صورة موضوعية معقول اإلنسان وحاجاته احلقيقية،ونستطيع أن نقول بعبارة :ثانيهماو  

  .أخرى إن اهلدف من جمهودات اإلنسان احلديث أن خيلف جمتمعا سليما 
خلق جمتمع ينمي أعضاؤه عقوهلم إىل حد املوضوعية اليت تسـمح  –وأن اهلدف مبعىن أخص   

نفسهم ورؤيته لآلخرين،ورؤية الطبيعة على حقيقتها الواقعية اليت يشـوهها ادعـاء   هلم برؤية أ
  .)1(اآلنبيد أنا قد فشلنا يف بلوغ هذه األهداف حىت ...العلم بكل شيء

باعتبارها األداة األساسية لنشر املعلومـات  –ولوسائل االتصال اجلماهريي،مسؤولية مباشرة    
،وذلك بسبب إخضاع األفكـار لقـانون السـوق هـي     واألفكار،يف هذا اإلخفاق والفشل
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والظرفية تثأر لنفسـها،حيث أصـبحت يف    اليت تتصف بالسطحية ةاألخرى،فالثقافة اجلماهريي
يف حني أخذت الثقافة املدرسية اليت )خاصة(البصري–مركز اهتمام املستثمرين يف جمال السمعي

صر انتشارها على نـوادي ضـيقة   كانت وراء كل تقدم يف االكتشاف واالختراع تتراجع ليقت
  .يعاين أصحاا من الشعور بالعزلة عن اتمع 

إن العالقة الصرحية بني الترويج هلذا النوع من الثقافة ومردودها االقتصادي جعـل الـبعض      
الذي نشأ عنه استبدال مفهـوم املـواطن مبفهـوم    "احلوار اجلديد للسوق"يتحدث عن ظاهرة

يـرى  :الثقافة على هذا النحو يعتـرب يف حـد ذاتـه إيديولوجيـة    والتعاطي مع ".املستهلك
  )2(:عن وجود أربعة مركبات هلا  Froncois Bruneفرانسوابراين
  .فكل تقدم يقاس بطريقة كمية،حيث يعترب العدد مؤشرا على اإلجناز :خرافة التقدم
    .الزعم بأنه ميكن حل أي مشكل بالبحث عن األسباب التقنية:أسبقية التقين

الزعم بان مفتاح النجاح املهين هو إتقان فن االتصال،بالتايل اللجـوء إىل  :دوغماتية االتصال 
  .تفسري كل املشاكل يضعف االتصال 

هـذه احملـاور    إن"جيب أن تكون من العصر"وذلك من خالل استخدام شعار:تقديس العصر 
  ".رواية العامل:تشكل ما يعرف يف دراسات التحليل الثقايف بـ

حنو عامل يبتعد به عـن   باإلنسانا يالحظ على الرؤية اليت تشكلها الثقافة اجلديدة تدفع وم   
اشـكاالت   فقد مهدت الثورة االتصالية احلالية لظهور.حاجته احلقيقية ليعيش يف عامل األوهام

       كثرية على مستوى القيم الثقافية واالجتماعية للمجتمعـات املسـتقبلة هلا،واحتلـت آثـار    
يفزيون الثقافية واالجتماعية الريادة يف الدراسات اإلعالمية واالجتماعية خالل العقد األخري التل

وكان من نتائج هذه الدراسات أن التلفزيون وبعـدد عصـر   )عقد العوملة(من القرن العشرين
الفضائيات منذ منتصف الثمانينات أصبح األداة االتصالية الوحيدة اليت تعمل على عوملة الثقافة 
واإلعالم وبالتايل توحيد األمناط والقيم الثقافية للمجتمعات هلذه القيم االستهالكية،ويف املقابل 
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حماولة القضاء على التراكمات التراثية احمللية للشعوب املستقبلة لألمناط الغربية واألمريكية على 
  .اخلصوص وفق األبعاد الالحدودية للتلفزة الراهنة

بل هو حالة يعيشها -كما يتصوره البعض-تصالية مل يعد مفهوما جمرداإن مصطلح العوملة اال    
نظام يراد فرضه على العامل اعتمادا على التقنيـات اإلعالميـة والثقافيـة    .الفرد يف كل مكان

صياغة جديـدة   أيضااملتطورة جدا،فمثلما توجد إعادة ترتيب سياسية واقتصادية للعامل،فهناك 
ومن املؤشرات الـيت تنبـئ   .المي من جهة والثقايف من جهة أخرىللعامل على املستويني اإلع

  : )1(بانطالقة هذا التوجه حنو تثبيت ثقافة معوملة
التنافس الرهيب يف جمال املعلوماتية،وشبكات اإلنترنت وحمطات اإلرسال التلفزيوين وما تبثه -  

مما حياصر كثريا ،ودةمن أفالم وأشرطة ثقافية ذات أهداف وغايات مقصودة بلغات معينة وحمد
  .الثقافات واللغات القومية

ختدم النظام ...)موسيقى الراب،لباس،أكل،سلوك،أفالم(العمل على إنتاج ثقافة استهالكية-   
العاملي اجلديد،وتوجه املقومات األساسية للدول املختلفة،وتقلص مـن خصوصيتها،وخباصـة   

حضـاريا إىل  استتباعها لغتها الرمسية مما يسهل الدول غري القادرة على اإلنتاج الثقايف املتميز ب
  .الغرب املنتج ملثل هذه الثقافة

وإضعاف لغاا مع تشجيع  حماولة إضعاف اقتصاديات بعض األمم من أجل تقزمي حضارا-  
االقليات اللغويـة ودفعهـا إىل خلـق صـراعات داخليـة،كما هـو الشـأن يف االحتـاد         

  . وغريها والعراق واجلزائر)سابقا(السوفييت
بالسعي إىل طمس التراث الثقايف األصيل لألمة وحماولـة تشـويهها،   ؛التأثري يف تاريخ األم-   

وهلـامل مهبولـت   "وذلك وفقا لنظرية احلتمية اللغوية اليت قـال ـا الفيلسـوف األملـاين    
W.Houmboldt)1767–1835(إدوارد سـابري "مث آثارها اللغوي األمريكي"ESapir   سـنة

ث ترى هذه النظرية أن الناس إمنا هم تبع يف تفكريهم وإحساسهم ومشاعرهم ،حي)م1929(
  .ونظريتهم إىل الكون،للعادات اليت اكتسبوها من خالل ممارستهم للغة قومهم
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استغالل صدمة احلداثة من أجل حتقيق العوملة وتصدير ثقافات معينة بوسائل متطـورة إىل  -  
 النهاية إىل االستسـالم والتقـاعس،يقول العـامل    شعوب التقوى على مواجهتها مما يؤدي يف

يف االصطدام الثقايف سقما حقيقيـا ينتـاب الثقافـة    "(Marc Richelle)البلجيكي مارك رشال
  .املصدومة

ويتضح من هذا أن املعركة يف اال الثقايف نوع من الغزو واالستعمار الطوعي،ميارس علـى     
هلذا الغرض،من أجل إضعاف املقومات احلضـارية   كل أمة بفضل برامج فضائية معدة مسبقا

لألمم،وجعلها قابلة لالستتباع،إذ تؤكد الشواهد التارخيية على أن فناء األمم واحلضارات نادرا 
عسكريا أوبسبب االنتماء السياسي أواختالف األجناس،وإمنا  اجلسديةما يكون بسبب اإلبادة 

  .يكون بسبب اختفاء ثقافتهم ولغام
داخـل  –نعم أن الثقافة التتطور بانغالقها على نفسها،كما يشري تقريـر اليونسـكو  أي     

قوقعتها،وإمنا نتطور بالتبادل احلر مع الثقافات األخرى واحلفاظ على الصلة بكل قوى التقـدم  
اإلنساين،بيد أن التبادل احلر البد أن يكون أيضا على قدم املساواة وقائما على أساس االحترام 

فصحيح أن تعدد قنوات اإلرسال الذي أتاحته التوابع الصناعية للبث املباشر إىل تنـوع  املتبادل 
األهداف واملشاهدين واملستمعني،بيد أنه من خالل اشتداد املنافسة فقد أدى هذا التعـدد إىل  
توحيد منط احملتوى كما أدى على الصعيد الدويل إىل زيادة حدة التبعية الثقافية بزيادة الـربامج  

  .ستوردةامل
إن ثقافة عصر البث الفضائي املباشر التعترف باحلوافز ألن البعد الثقايف لعوملة البث وفعالياا    

اخلاصة ألفت املسافات عن طريق األقمار الصناعية،اليت تتيح لألفكار عبور احلـدود بصـورة   
وقولية  متزايدة وبشكل أسرع وأضمن من أي وقت مضى وتستهدف هذه الثقافة تنميط الذوق

السلوك،وتكريس نوع معني من االستهالك ألنواع معينة من الثقافة واملعرفـة تتسـم مجيعـا    
  : وميكن تلمس مالمح هذه الثقافة يف.)1(بالضحالة والسطحية واإلثارة

وعلـى  "شغلت كثري من الكتابات العلمية مبوضوع  االستهالك:االستهالك ثقافةإشاعة )أ(   
لروستو،وإىل وصف فيه اتمع األمريكي بأنـه ايـة   "االقتصاديمراحل النمو "رأسها كتاب
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وقد بينت هذه النظرية،أن هـذا  "االستهالك الكبري لوفر"مطاف ترقي اإلنسان،فيما أمساه مبرحلة
النوع من االستهالك قد انفرد به الغرب بفضل انتشار الرأمسالية واحلداثة،مث عم بقيـة أرجـاء   

هالك املواد املصنعة االستهالك الذي يتجاوز احلاجيـات الضـرورية   العامل وماتعنيه هنا هو است
  .)2(للبقاء تعين االستهالك مبعناه الرمزي واالجتماعي والنفسي

وموضوع االستهالك الشخصي والسلوك اإلنساين واحتياجات اإلنسان من السلع واخلدمات    
الت االقتصـاد واالجتمـاع   إلشباع حاجاته املختلفة موضوع معقد له ارتباطات متشعبة مبجا

وعلم النفس والسلوك وعلوم إنسانية أخرى تتناول دوافع هذا السلوك وانعكاسـاته وأبعـاده   
وآثاره على عمليات اإلنتاج يف االقتصاد واالسترياد والتطور التقين وقيم اتمع وطبيعة النظـام  

فرد خاصة يف جانبه وقد فسرت سلوك املستهلك الشخصي لل.السياسي واالقتصادي يف الدولة
  :)1(االسرايف الذي ميارس لدينا بوتائر متزايدة نظريتني متناقضتني يف الطرح واملربرات مها

واليت ترى أن السلوك اإلنساين سـلوك  ):الفكر االقتصادي التقليدي(النظرية الكالسيكية    
سـواء يف  رشيد وعقالين وحمسوب يسعى لتعظيم منفعته يف أية قرارات ليتخـذها اإلنسـان   

عمليات البيع والشراء واالستهالك أوحىت يف القرارات ذات البعد االجتماعي،مثـل الـزواج   
وترى هذه النظرية أن قرار املستهلك يف شراء كمية معينة من السلع هو قرار .واإلجناب والعبادة

الكـم  و    ذايت مستقل يعكس تقوميه الشخصي املبين على املنفعة اليت يستمدها من هذا النوع
قـانون  ( وحـداا  من السلع،وأن املنفعة املستمدة من هذه السلعة تتناقض مع تزايد استهالك

،وكل مستهلك يستطيع أن حيدد خريطة تفضيالت لتوليفات خمتلفة من جمموعة )تناقض املنفعة
من السلع اليت حتقق له أقصى إشباع حسب داخله ويقارن املستهلك هنا بني املنفعة احلدية اليت 
حيصل عليها باملنفعة احلدية اليت يتنازل عنها من داخله،وأن كل مستهلك لديه ذوقه وتفضيالته 

  .اخلاصة املستقلة عن ذوق اآلخرين
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وتفترض النظرية الكالسيكية االستقالل التام لذوق املستهلك وحريته يف حتديد نوع كميـة     
ة،مبعىن أن هذه النظرية تفتـرض سـيادة   السلع املستهلكة بناء على تقديره الرشيد ملنفعته الذاتي

املستهلك على املنتج وعلى السوق،فاملستهلك وفقها حيدد برغباته نوعية وكمية السـلع الـيت   
سيقوم املنتج بتوفريها عرب آلية السوق حسب املوارد املتاحة بعيدا وحتديدا التأثري قيم اتمـع  

  .واإلعالم
        االقتصـادية،  واليت ترى أن كثريا من األنشـطة ):سينظرية الفكر املؤس(النظرية احلديثة    

    والذات األنشطة اخلاصة متثل هدرا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا،وأن الـربح احملقـق بالسـوق   
     وزيادة معدالت النمو االقتصادي واالستهالك السلعي التعين بالضرورة تقـدما يف مسـتوى  

أن العـادات   –وعكس النظريـة التقليديـة   –قلي وهي ترىالرفاه اإلنساين واالجتماعي الع
واملعتقدات والتقاليد االجتماعية يف اتمع تؤثر بشكل قوي يف تشـكيل السـلوك اإلنسـاين    

وترى النظريـة احلديثـة أن الفكـر    .ودوافعه،وأن هذه القيم ال تبقى ثابتة،بل تتغري مع الوقت
توظيف املواد النادرة عرب آليـة السـوق،من دون   التقليدي فكر حمدود الرؤية النشغاله بكيفية 

  .االهتمام بتحليل فائدة ما يتم إنتاجه واستهالكه بالنسبة لصحة ومستقبل اتمع
أنه يف الفترة السابقة للمرحلة الصناعية احلالية كانت الثروة هي رمـز املكانـة   "فيلن"ويرى   

أصبح اهلذر االستهالكي امللفت هو الرمـز   االجتماعية العليا،أما املرحلة الصناعية احلديثة فقد
االستهالك اهلدري بأنه ذلك النوع من اإلنفاق الذي الخيدم حيـاة اإلنسـان   "ويعرف فيلن.هلا

وحيسن من نوعيتها،ويرى أن انتهاج قيم وسلوك اهلدر االستهالكي يف اتمع هو حماولة حماكاة 
انتها االجتماعية بتقليد بعـض الفئـات   بعض الطبقات االجتماعية األدىن لتعزز شكليا من مك

  .األعلى يف السلم االجتماعي
        )1(املفـرط  فدافع التقليد وامليل إىل احملاكاة يلعب دورا أساسيا يف حتليل منط االستهــالك   

كما تلعب القيم االجتماعية االستهالكية احمليطة بالفرد واإلعالنات التجارية املكثفة يف التـأثري  
  .واق وسلوك املستهلكنيعلى أذ

                                                           
  .)17(ص) 2003،)1(مؤسسة اليمامة الصحفية،ط:الرياض(العوملة وثقافة االستهالك يف اتمع:نقال عن سيف عبد العزيز سيف  (1)



  

املشـبعة باحلاجـات   –يف عصر العوملة والبث الفضـائي –عالنيةلذلك عرفت الرسالة اإل    
واملستفزة للمشاعر طريقها إىل وسائل االتصال الدولية،وعلى رأسها الفضائيات الـيت مـألت   

مـتالك  السموات تعددا ووفرة،دف الترويج والتحديث واحلث على الشراء،وخلق الرغبة لال
عن طريق التركيز على الصور اليت جتعل السلعة أواخلدمة املعلن عنها مرغوبا فيها ومقنعة وميكن 

ا ارتبط مفهوم اإلعالن بالتسويف ملنتجات وخـدمات املؤسسـات   نمن هو.)2(احلصول عليها
مـن  االقتصادية الكربى مبا يفسر الفاعلية املتزايدة لوسائل اإلعالم يف دعم النشاط التسـويفي  

جهة،وتبعية املؤسسات اإلعالمية للمؤسسات االقتصادية الكربى والشركات املتعددة اجلنسيات 
  .من جهة أخرى

وملا كانت العوملة يف مفهومها االقتصادي واإلعالمي تقوم علـى األسـواق والسـماوات       
عـالن  املفتوحة،كان البد من اتباع سياسة جديدة يف جمال اإلعالن،أال وهي سياسة عوملة اإل

وتوحيده مبا يسهل حتويله من سوق إىل أخرى متاشيا مع سياسة األسواق املفتوحـة وعامليـة   
ووجد خمططو ومنتجو اإلعالن وفقا للثقافات مربرات عـدة لتوحيـد   .واخلدمات واملنتجات
  :)1(وعوملة اإلعالن،أمهها

طلـب األمـر يف   أن اإلعالن يكلف كثريا،وأن توحيده يقلل من تكاليف إنتاجه،وإن ت )1(   
  بعض األحيان إجراء تعديل طفيف فيها ليتناسب مع خلفية األوضاع واملعايري الثقافية احمللية 

،يظل حيتفظ بكثري من ...)عربية هندية،روسية،صينية(إن الشخص مهما كانت جنسيته )2(   
  .خصائص ثقافته،أيا كان املكان أوالدولة اليت يعيش فيها

        غبام وتوقعام وطموحـام الختتلـف كثريا،وأيـا كانـت    إن حاجات البشر ور)3(   
  .الثقافات اليت ينتمون إليها،فهناك حد أدىن ينفقون عليها

علـى الـرغم مـن    )الغات(إن سياسة األسواق املفتوحة وحترير التجارة وفقا التفاقية )4(   
        اسـتهالكها،  ها وعامليـة الصعوبات اليت تواجهها،تتيح فضاء واسعا لنقل السلع وحتقيق عامليت

  .طاملا أن املقاييس اليت يعتمد عليها من استهالكهم إياها

                                                           
   .)175(العوملة وتداعياا على الوطن العريب،ص:يف كتاب ،"العوملة وتأثريه يف املستهلك إعالم:" السيد أمحد مصطفى عمر   (2)
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هي ثقافة تقوم علـى  ،إن هذه املربرات تستندها ثقافة االستهالك اليت يتم الترويج هلا بذكاء    
أن البشر يف كل مكان،القادرون على االستهالك توحد بينهم وجتمعهـم سـلع   :"قاعدة تقول

وبضائع ومنتوجات ختلق فيهم ميوال وأذواقا ورغبات مشتركة،ترفع من مستوى االتفاق الثقايف 
فيما بينهم،وتدرجييا جترد ثقافام من هويتها وخصوصيتها وتلبسها ثوب الثقافة االسـتهالكية  

  . )2(اجلديدة
ىل جانب ففي دراسة أجراها حممد شومان لتحليل حمتوى تسع إعالنات نشرت يف األهرام إ   

الشرق األوسط،احلياة،والرياض السعودية توصـل الباحـث إىل   :عدد من الصحف العربية هي
يعمل كآلية وفاعلة لتسريع عملية العوملة،ومن هنا فانه جيسـد  –بكسر الالم-اإلعالن املعومل:أن

بوضوح قيم ومعاين ورموز أيديولوجية العوملة،ويروج هلا من خالل خطاب مراونج وبراق،لكنه 
  :)1(يركز كما ظهر يف حتليل عينة حمدودة من هذه اإلعالنات املعوملة على إذضلل وزائف،م

نشر ومتجيد ثقافة االستهالك والربط بني االستهالك وحتقيق املتعة والشعور باحلريـة،بل  )1(   
وأحيانا يكون استهالك املنتجات األمريكية شرطا للتماشي مع منط احلياة األمريكية،من جانب 

يربط خطاب اإلعالن املعومل بني االسـتهالك ومتيـز الفـرد وقوتـه ومتيـزه طبقيـا        آخر
أوثقافيا،فاالستهالك يصبح ضرورة وشرطا لتحقيق متيز الفرد وإثبات قوته املادية أواملعنوية بني 

فلكـل  .بين وطنه،وذلك بغض النظر عن نوعية السلع واخلدمات اليت سيقوم الفرد باستهالكها
فق نظام خطاب اإلعالن املعومل حلم خاص ا،ووعد زائف ميكن حتقيقه ولـو  سلعة أوخدمة و

للحظات هي عمر استهالك املنتج أواخلدمة ومن عجب أن بعض هذه األحالم حتفل بـدعوة  
  .صرحية الستخدام العنف ضد اآلخر

 متجيد التقدم التكنولوجي واستخدامه كمدخل لتربير اقتناء واستهالك النماذج اجلديـد )2(  
  .واحلديثة من السيارات واهلواتف النقالة من دون أن تكون هناك حاجة موضوعية لذلك

                                                           
  ).147(الفكر املعاصر ،ص يف قضايا:حممد العابد اجلابري  (2)
هويدا :يف الوطن العريب،حترير والثقافة اهلوية اإلعالم:يف كتاب"املعومل يف الصحافة العربية اإلعالنقراءة يف خطاب :حممد شومان (1)
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فرض اهليمنة على السوق وعلى املستهلكني من خالل توحيد وتنميط األذواق وخلـق   )3(   
إمجاع زائف على استهالك سلع وخدمات قد اليكون الفرد واتمع يف حاجـة إليها،أوقـد   

ولويات أغلبية اتمع،كالعالقات الزائفة اليت يصنعها خطاب اإلعـالن  التتفق مع احتياجات وأ
  .املعومل لبترير استخدام مواد مصنعة لتغذية األطفال

تسليع القيم واألفكار واملعاين واملشاعر من خالل االحتفاء املبالغ فيـه بأمهيـة الرمـوز    )4(  
ول على سلعة أواسـتهالك سـلعة   والعالمات املادية،وخلق نوع من االران الزائف بني احلص

أوخدمة،وبني حتقيق السعادة أواحلرية أوحىت الوصول على احلب،ويف السياق يستعمل اإلعالن 
املعومل صورا ورموزا جنسية عديدة تسئ إىل املرأة،وجتعل منها جزء من احللم الزائـف الـذي   

  .يدعو إليه
إعالء شأن القوة األمريكية ومنـط  طمس اخلصوصيات الثقافية والدعوة إىل التغريب مع  )5(  

احلياة األمريكية،حيث رصد الباحث يف قراءته خلطاب اإلعالن املعـومل متسـكه باسـتخدام    
كلمات وعبارات إجنليزية،وحرصه على عدم ترمجة اسم املنتج سواء كان سـلعة أوخدمـة،   

السم بالعربية فان عالمة الشركة أواملنتج،وحىت إذا ما كتب ا–باعتبار أن االسم جزء من الشعار
االسم األجنيب املكتوب حبروف إجنليزية يظل موجودا يف الوقت نفسه قد يسـتخدم خطـاب   
اإلعالن املعومل رموزا أوعبارات مستمدة من اللهجات العاميـة العربيـة أوالثقافـة العربيـة     

طمس  اإلسالمية،لكن املفارقة أنه يوظف ذلك من أجل حتقيق أهدافه واليت قد يكون من بينها
  .اخلصوصيات الثقافية

ويف دراسة عن اإلعالن يف الفضائيات،تضمنت يف جانب منها حتليال كميا ملضمون اإلعالن   
،تـبني  MBCديب،السـعودية،و :لعينة من اإلعالنات اليت تبث يف ثالث قنـوات عربيـة هـي   

ات اليت من اإلعالنات املعروضة تروج ملنتجات غري وطنية،كما تبني أن هذه اإلعالن)%90(أن
تروج للمنتجات غري الوطنية تركزت على سلع استهالكية وكمالية،وسلع معمرة من إنتـاج  

،وأن معظمها من إنتاج شـركات  ةاليابان والواليات املتحدة األمريكية وبعض الدول األوروبي
   .)1(متعددة اجلنسيات

                                                           
  ).187(ص)م1994،واإلعالمدائرة الثقافة :الشارقة( الثقافة واالستهالك،التخطيط الثقايف وثقافة االستهالك:علي عبد الرمحن عواض (1)



  

        الشارقة، ي جبامعةاتمع اجلامع مفردة من)100(أجريت على عينة مشلتويف دراسة قريبة،   
مما   شارك فيها أساتذة وطالب وطالبات،لإلجابة عن سؤال واحد أال وهو ذكر عشر إعالنات

        إجابـام  ثبت أويذاع عرب وسائل اإلعالم املختلفة اعتمادا علـى ذاكرم،فجـاء جممـوع   
 )1000(عـددها  من جمموع اإلجابات املتوقعة والبـالغ )% 83(بنسبة)إعالن(إجابة)830(

  إجابة،حيث مل تتمكن بعض مفردات العينة من تذكر العدد املطلوب من اإلعالنات،وجاءت 
  :)2(البيانات موزعة كاآليت

  
  

  عدد حاالت التذكر  نوع اإلعالن  عدد حاالت التذكر  نوع اإلعالن

  24  مالبس  324  مأكوالت ومشروبات

  20  ساعات وجموهرات  144  منظفات

  18  لوازم أطفال  118  عطور ومواد جتميل

  12  هواتف  104  سيارات

  02  ندوات وأنشطة ثقافية  64  خدمات

  830      اموع الكلي

  .بدراسة جامعة الشارقة اإلجابات عن حاالت التذكر لدى أفراد العينة:)02(جدول رقم

وبالقراءة التحليلية للبيانـات يف اجلـدول السـابق،وبدمج قائمـة اإلعالنـات الـيت مت          
  : ها،وتقسيمها إىل أربع فئات تستخلص األرقام اآلتيةتذكر

 نوع اإلعـالن عدد حاالت التذكر النسبة املئوية
 سلع استهالكية 628 75.6%

                                                           
  ).178(،صالعوملة وتداعياا على الوطن العريب:يف كتاب،"هلك العوملة وتأثريه يف املست إعالم:السيد أمحد مصطفى عمر  (2)



  

 )سيارات،ساعات،جموهرات،هواتف(سلع معمرة  138 16.4%
07.7% 64 

 خدمات

 أنشطة ثقافية وندوات 02 0.3%
 اموع  830 100%

  .ضح حتليل البيانات عن اإلجابات السابقة يف الدراسة اليت أجريت جبامعة الشارقةيو):03(جدول رقم     

  :)1(استخلص السيد أمحد مصطفى عمر املؤشرات اآلتية)03(و)02(ومن اجلدولني   
  .اإلعالنات ختلق حالة من التذكر عند نسبة عالية من الذين يتعرضون لوسائل اإلعالم أن -
  .اجات األساسية،وخباصة السلع االستهالكيةارتباط حاالت التذكر باحل -
إن اإلعالن يلعب دورا كبريا يف نشر ثقافة االستهالك اليت تتصاعد وتريا بصورة واضـحة   -

  .مع بركان البث الفضائي وسياسة األسواق املفتوحة
 وهكذا فان الثقافة االستهالكية اليت تبثها عشرات األقمار الصناعية على مئـات القنـوات      

،قد باتت تعمم الثقافة الفردية القائمة على الفلسفة الربامجاتية يف تتويج المثيـل لـه   ةالتلفزيوني
   .لثقافة االستهالك

الرتعة االستهالكية هي احملرك الرئيسي الذي جيعل اجلميع  إن:يقول أحد الكتاب األمريكيني   
منـازهلم مـن إنتـاج مصـانع      ويؤثثون)بريبيه(ويرتشفون املياه املعدنية"الكابتشينو"حيتسون

الياباين و يرتدون مجيـع مالبـس شـركة األلـوان     "السوش"السويدية،ويتذوقون طعام"ايكا"
،ويتذوقون االستماع إىل موسيقى الروك أندرول األمريكية واإلجنليزيـة،وهم  "بينتون"املتحدة

  ".ماكدونالدز"الكورية يف طريقهم إىل مطاعم"هيونداي"يقودون سيارا
 –ماركة مسـجلة )40(عددهاوالبالغ –من بني املاركات األكثر انتشارا يف العامل:ويضيف   
األملانيـة،  "البورش"،وسيارات"سوين"للكمبيوتر،وشركة)أي يب سي(كوكا كوال،وشركة:جند

،وقد مت حتديد هذه الشركات بناء علـى اسـتفتاء   "هوندا"ومأكوالت ماكدونالدز،وسيارات
أن :ويقول صاحب الشركة اليت قامـت بالبحـث  .لمستهلك من تسع دو)3000(اشترك فيه

األكثر انتشـارا وشـهرة وتقـبال يف العـامل،تبني أن      هناك من بني األربعني منتجا أوشركة

                                                           
  ). 179(العوملة وتداعياا على الوطن العريب،ص:يف كتاب،"العوملة وتأثريه يف املستهلك إعالم:"السيد أمحد مصطفى عمر  (1)



  

،وحصة الواليـات  )1(شركات يابانية)09(روبية،ووأ شركة)14(شركة أمريكية،و)17(هناك
شهرة يف العامل،كما أن  من عدد املاركات األكثر)%  50(املتحدة األمريكية كما تبني تضاهي

وكانـت  )م1988سنة(بليون دوالر)16(مبيعات مطاعم ماكدونالدز يف العامل كله فاقت الـ
ويهدف الذين يسعون وراء .من هذه املبيعات خارج الواليات املتحدة األمريكية)% 29(نسبة

األربـاح،من   حتقيق أقصى قدر ممكن من*:)2(نشر الثقافة االستهالكية يف اتمعات الكونية إىل
خالل رفع نسبة املبيعات،وحماولة أبعاد الشركات املنافسة من السوق،ويتم ذلك مـن خـالل   

  .تشجيع السلوك االستهالكي على سلعهم بالذات
إلغاء القيم أوتغريبها وتدمري اهلوية الوطنية واالنتماء،وإزالـة مفـاهيم حقـوق املواطنـة     *   

ر والعلم وحثهم على اهلجرة،وترك بلدام، ليخلق والروحانيات،وتشجيع أصحاب الرأي والفك
شخصية كونية يصيغ مشاعرها وعواطفها،ويشكل بنياا الثقايف بطريقته هو حبيث تكون هذه 
الشخصية منفصلة عن جذورها ومهوم وطنها،وقد يصل احلد ـا إىل سـب وشـتم أمتـها     

  . رىواالستهزاء ا من على منابر الفضائيات،وأجهزة اإلعالم األخ
إن اإلنسان وفق هذا املنطق،جمرد كائن مادي،ورقم اقتصادي حمدود اخلانـات يف حسـاب      

األرباح واخلسائر،يتحول هذا الكائن وبإحياءام إىل مستهلك م مهمال متطلباتـه اإلبداعيـة   
والثقافية،وقيمه الروحية،وهذا ما حدث فعال لكثري من الشعوب،وعلى رأسها الشعوب العربية 

ليتحطم –سالمية،حيث انتقلت جرثومة االستهالك إىل كل جماالت احلياة،وإىل كل إنسان واإل
كل ما هو إنساين يف اإلنسان لصاحل ما هو استهالكي،فنجد اإلنسان املعاصر ينشأ يف أجـواء  

  –االستهالك أكثر مما ينشا يف أجواء الثقافة و اإلبداع 
والدول فاالستهالك املفرط يؤدي إىل عجـز يف  السيطرة احملكمة على اقتصاديات الشعوب *   

امليزانيات اخلاصة والعامة،اليت تضطر الدول إىل تغطيتها عن طريق الديون اخلارجية املقترضة من 
البنوك والصناديق الدولية،وهي يف األساس تابعة إدارة ومتويال للشركات متعددة اجلنسيات اليت 

  .تتحكم بالسوق االستهالكية

                                                           
  ).160،161(الثقافة واالستهالك،ص:علي عبد الرمحن عواض  (1)
  ).47،48(وملة وثقافة االستهالك يف اتمع،صالع:سيف عبد العزيز سيف  (2)



  

صبح الفضائيات بإعالناا االستهالكية أحد التحديات الكربى اليت تقف أمام بناء وهكذا ت    
اتمعات التقليدية ألا حتطم قدرات اإلنسان فيها،لتجعل منه إنسانا مستهلكا غري منتج،ينتظر 

من سلع جاهزة الصنع،بل جتعله يتباهى مبا ال ينتجه،فهو القادر  ماجيود به الغرب ومراكز العامل
لى استهالك ما اليصنعه مما يشكل لديه قيم االتكالية والتواكل،والتطلع إىل اقتنـاء السـلع   ع

االستهالكية اليت تتغري يوميا اليف سبيل التطوير فقط،بل يف سبيل زيادة حدة االستهالك علـى  
  .)1(املستوى العاملي

الشـعوب واألمـم    ويعد تعميم ثقافة االستهالك واحدا من آليات اهليمنة املفروضة علـى     
مع أمناط أخرى مـن التـدويل يف اإلنتـاج واملـال     "متمفصل"التقليدية،وهي جمال مكمل و

وتشكلت مؤسسات هلذا الغرض حىت تضمن الفئـات الرأمسالية،مـديرة الشـؤون    ...والتقنية
العاملية،تصريف منتجاا،وتوزيعها عامليا،وعلى أوسع نطاق،ولعبت الشركات متعددة اجلنسيات 

مؤثرا يف ذلك،واهتمت بإنتاج رموز وبنود ثقافة االستهالك لتتكامل مع السـلع املاديـة    دورا
املنتجة،وال خيتلف ذلك عن استخدام هذه املؤسسات للعلوم االجتماعية والسلوكية لتوظيفها يف 

  .خدمة هذا الغرض
ع تقدم عادت قضية االختراق الثقايف تطرح نفسها م:تكريس وترسيخ ثقافة االختراق)ب(    

االتصاالت وانتشار البث املوجي،وشبكات األقمار الصناعية،حيث أمكن للـدول الصـناعية   
املتقدمة أن تفرض هيمنتها على الفضاء،وترتل قيمها وأخالقها وأفكارها ورموزهـا وأمناطهـا   

  .االستهالكية،وباجللة ثقافتها على اآلخرين
اج وتعوق االتصـال،وحتول دون بضـاعة   ومع عدم إمكانية بناء سواتر حديدية متنع األمو   

لألمناط الثقافية،من أجل السيطرة على العقول والعواطف بعد أن جربت اهليمنة "املصدرة"الدول
السياسية واالقتصادية فان حرب األمواج اجلديدة صارت تشكل خطرا يهدد ثقافة الشـعوب  

  .األخرى املتلقية

                                                           
  ).30(الثقافة العربية يف زمن العوملة،ص:أمحد حجازي  (1)



  

تكرسي منظومة معينة من القيم الوافدة تتفاعـل   عد االختراق الثقايف آلية متطورة تسعى إىل  
ولكن بثبات خمترقة منظومة القيم الثقافية احمللية لتعمـل   ببطيءعلى داخل اتمعات،وتسري 

  .على تفتينها ومتزيقها من الداخل وإحالل القيم املخترقة حملها
بناء الدولة املتقدمـة  فحيث أن الغرب استطاع بناء املعارف والعلوم احلديثة الذي مكنته من    

االمتداد واألسواق وفرض أمناط مـن التبعيـة    إىلواملتطورة،وبفعل متازج بني اهليمنة واحلاجة 
السياسية على شعوب العلم األخرى ودوهلا،فان سالح الثقافة دخل بقـوة كعامـل مكمـل    

يج أمناط التفكري لضرورات اهليمنة السياسية واالقتصادية،فعمق التأثريات الثقافية واللغوية،وترو
واالستهالك والسلوك العام تعطي املسوغات ألن تكون اهليمنة السياسية والترابط االقتصـادي  

  .السليب ناجتني طبيعيني للتبعية يف امليدان الثقايف
إن هدف الغازي الذي يريد أن خيترق ثقافات اآلخرين يتجسد دائما يف حماولة التشـكيك      

والعادات والقيم واملعاين احمللية لآلخرين،على األخذ بأيديهم إىل التقدم بقدرة العقائد واألفكار 
والتطور وبالتايل يصور جمتمعام بشكل يشعرون معها بالدونية والنقص أمامه،ومن مث يلجئون 

  .إىل اتمعات األخرى يف توليد الثقافة اليت جيتازوا باستمرار
مريكي منع يف اعادت صياغة القيم من خالل قنوات لذلك بدت املهمة الرئيسية لإلعالم األ   

البث الفضائي وتعميمها،لتحرير صورة القيم األمريكية والغربية،من خالل ثقافة جديدة متاما مل 
ثقافة اشهارية،إعالمية،مسعبصرية،تصنع الـذوق االسـتهالكي   :يشهد التاريخ من قبل هلا مثيال

خاصة لإلنسان واتمع والتاريخ، وتعمل على نشر  وتشيد رؤية)سياسيا(اقتصاديا،والرأي العام
يف الواليات املتحدة،واليت  ةوتكريس مجلة أوهام،هي نفسها مكونات الثقافة اإلعالمية اجلماهريي

   )1(اآلتية حصرها أحد الباحثني األمريكيني يف األوهام اخلمسة
،وأن كل ماعداه أجنيب عنه أي اعتقاد املرء أن حقيقة وجوده حمصورة يف فرديته:وهم الفردية  

ال يعنيه،ويعمل هذا الوهم على ختريب ومتزيق الرابطة اجلماعية اليت جتعل الفرد يعي أن وجوده 
  إمنا ميكن يف كونه عضوا يف مجاعة ويف طبقة وأمة،وبالتايل فوهم الفردية هذا إمنا

                                                           
   .)302،303(العرب والعوملة،ص:،يف كتاب"عشر أطروحات ؛العوملة واهلوية الثقافية:"حممد عابد اجلابري  (1)



  

مجاعي آخر ليبقى اإلطار يهدف إىل إلغاء اهلوية اجلهوية والطبقية والوطنية القومية وكل إطار  
  .هو وحده املوجود–العوملي–العامل

الذي يكرس الرتعة األنانية،ويعمل على طمس الروح اجلماعية باسم :وهم اخليار الشخصي   
  .احلرية الشخصية

الذي يدفع باألمور خطوة أخرى يف االجتاهني السابقني،فمادام الفـرد وحـده   :وهم احلياد   
أوجيب أن يكونـوا  "حمايدون"،وكل الناس واألشياء إزاءه"حمايد"ارا فهواملوجود،ومادام حرا خمت

إىل تكريس التحلل من كل التـزام أو  "وهم احلياد"كذلك،وهكذا تعمل هذه الثقافة من خالل
  .ارتباط بأية قضية

والذي يرمي إىل صرف النظر عن الفوارق بني األغنيـاء  :وهم االعتقاد يف الطبيعة البشرية   
ني املستغلني،وبني من هم ضحايا االستغالل،وقبول هذه الفوارق على أـا أمـورا   والفقراء،ب

طبيعية كالفوارق بني الليل والنهار والصيف والشتاء وبالتايل شل املقاومة يف الفـرد واتمـع   
واجلماعة،من أجل تغيري األوضاع املزرية اليت يعيشوا بفضل االستغالل واهليمنة والسيطرة اليت 

  .ا القوى املتجربةفرضته
وهو تتويج صريح لألوهام السابقة،والذي يعين :وهم االعتقاد يف غياب الصراع االجتماعي   
قبلناه وسلمنا به،االستسالم للجهات املستغلة من شركات ووكاالت وغريها مـن أدوات   أن

الذي يشـكل  العوملة،وبعبارة أخرى التطبيع مع اهليمنة واالستسالم لعملية االستنتاج احلضاري 
  .اهلدف األول واألخري للعوملة

ودف الثقافة السمعبصرية هذه إىل تسطيح الوعي واختـراق اهلويـة الثقافيـة لألفـراد        
واجلماعات واألمم،والسيطرة على اإلدراك،وإخضاع النفوس،وتعطيل فاعلية العقـل،وتكييف  

وقولبة السلوك،وبالتايل فهـي  املنطق،والتشويش على نظام القيم،وتوجيه اخليال،وتنميط الذوق 
تكريس لنوع معني من االستهالك،ولنوع معني من املعارف والسلع والبضائع وبالتايل العمـل  

تقليص اخلصوصية وتفتيت اهلوية،خاصة بالنسبة للبلدان اليت تالحق التمدن واحلضارة  -: على
  .بال وعي وإدراك بنتائجه السلبية



  

فكرية وسلوكيات حياتية غريبة،بدأت آثارها تتجسد علـى   الترويج لقيم ثقافية ومعتقدات-  
أرض الواقع يف كثري من البلدان واألقطار اليت تستقبل مئات الفضـائيات املروحيـة لثقافـة    
االختراق،ومن بينها اتمعات العربية واإلسالمية،إذ بدأت تظهر يف هذه اتمعات األمـراض  

التفسخ األخالقي،التفكـك  :مثل منها الغرب املصدر االجتماعية والسلوكية نفسها اليت يعاين
  .األسرى،وانتشار اجلرمية

جلب الثقافات الغريبة،وإقحام العادات والتقاليد املخالفة للمجتمعات املستقبلة والذي مـن  -  
  )1(:يسهم يف إنتاج ثقافة هجينة بسبب نشأنه أ

        كثيـف،  ت ونتـاج إعالمـي  الواردات األجنبية واملستوردات الغربية من أفالم مسلسال*   
والذي حيمل يف طياته برامج وثقافات ختتلف يف مضامينها اختالفا كبريا مع مضامني ومعتقدات 
وثقافة اتمعات املستقبلة،وخاصة جمتمعاتنا العربية اإلسالمية،لتسهم بشكل مباشر يف خلخلـة  

احملافظة وامللتزمة اليت أضاعها وهم التوازن الفكري النفسي وتغيب الشخصية العربية اإلسالمية 
اغراءات احلرية والتقدم من خالل اقتباس الكثري من العادات والتقاليد الغربية اليت التتناسب مع 

  .جمتمعاتنا بأي شكل من األشكال
الشكل الذي تقدم به هذه املستوردات،واملغريات اليت تدس السم يف العسل،حبيث تصـبح  *   

  .،وثقافتها أكثر قبوال وطلبا من سواهاومضامينهاظر عن نوعياا هذه الربامج بغض الن
عدم التمييز أوالغربلة أوانتخاب مالئم مما ميكن تقدميه للنـاس يف جمتمعاتنـا وتعـريفهم    *   

وتعويدهم عليه،وبني ما ميارسه الغرب من حترر وانفتاح،وممارسات تعد بالنسبة هلـم أمـورا   
  .ثقافتنما اليت تراه إباحية وخروج عن األخالق والقيــم حياتية عادية،وختتلف متاما عن

التساهل يف االلتزام اللغوي والثقايف حبجة احلداثة والتبسيط مما يؤثر سلبيا على ثقافة اتمع *  
املتعامل مع نتاج هذه الوسائل،واليت تعد مصدرا رئيسيا للغتـه وثقافتـه حبكـم انتشـارها     

  .بسيطة فكرياوسيطرا،وإخراج أجيال سطحية 

                                                           
  ).496،497(ندوتا الثقافة العربية،ص:كتاب ،يف"ثقافة هجينة  إنتاجيف  اإلعالمدور وسائل :"بامسة يونس  (1)



  

ميش الثقافة احمللية مقابل تعزيز الثقافات الوافدة،ورمبا يلعب الشعور بالدونية الذي يغلب *  
على اتمعات املستهلكة لنتاج الفضائيات دورا يف جعل الثقافات الوافدة تـتحكم يف مصـري   

  .ثقافاتنا،ويعتمد إىل تبديلها إىل حد تشويه مالحمها
البث الفضائي من وجهة نظر كوا جمرد وسائل ترفيهية أكثر منها وسائل النظر إىل قنوات *  

تعليمية وتثقيفية جعل الكثري منها تقدمه مسلوبا من الشكل واملضمون القادرين على توسـيع  
  .مدارك الناس وتعليمهم،ومؤثرا بشكل سليب على ثقافتهم ومداركهم

رقابة السياسة القوية،وتعزيز اللجـام الـذي   ضعف الرقابة اإلعالمية وعدم توازا،فمقابل ال*  
يكمم األفواه عن اخلوض يف مثل هذه األمور،هناك تراخي يف قبضة الرقابة الثقافية وتساهل يف 

  .االجتهاد على احلد من تسطيحها ومن ختريبها وجينها على أيدي من الميلكوا
تقـدات وعـادات وسـلوكات    وهكذا فان املضامني الثقافية املستوردة تعمق مفاهيم ومع   

تتعارض مع الثقافات الوطنية باجتاه هيمنة الثقافة األجنبية،وماتسوقه من قيم ومعايري اجتماعيـة  
وتربوية،جتعل املواطن يهمل أمنوذجه الوطين متطلعا إىل تقليد األمنوذج األجنيب الوافد،وهذا مـا  

ق اللباس والتعامل والسلوك غـري  يفسر بروز بعض الظواهر الغريبة يف اتمعات املختلفة تطر
  : مصراعيه على األخالقي وغري القيمي،وتفتح الباب الثقايف على

    
  
  
  
التبعية اإلعالمية والثقافية هي انعكـاس  :تعزيز اهليمنة والتبعية الثقافية للدول املتقدمة)1(   

اليت تفرضها الدول املتقدمة منطقي حلالة التبعية العامة اليت تعيشها اتمعات النامية إزاء اهليمنة 
ضـخمة        الغربية بزعامة الواليات املتحدة األمريكية،فان صناعة األعالم قد متت بصـورة 

ومعقدة داخل البلدان الغربية الحكام السيطرة على الشعوب الغربية نفسـها،مث الدارة العـامل   
 مليـار 200(ومـات بلغ اموع الصناعي والتجاري يف قطاع املعل)1980(بأسره،ففي سنة

،يف الواليـات  )مليـار دوالر 400(بلغ اموع)1987(على مستوى العامل،ويف سنة)دوالر



  

من الدخل القومي يأيت من قطاع املعلومـات ووسـائل   )% 60(اـاألمريكية وحده ةاملتحد
    .)1(واخلدمات واإلعالماالتصال 

     لـدول املصـدرة لإلنتـاج   ووفقا إلحصائيات اليونسكو تتصدر الواليات املتحدة قائمة ا   
ألف ساعة تلفزيونية سـنويا للخـارج خاصـة دول    ) 200(التلفزيوين،فهي تصدر أكثر من

من جمموع ما تبثه من برامج تلفزيونيـة،  )% 70-30(اجلنوب،وتستورد الدول العربية ما ميثل
 شـركة )15(من عدد أجهزة اإلرسال التلفزيوين يف العامل وتوجـد )% 94.5(وميتلك الغرب

        إرسـال، ،إنتاج(التلفزيـون  غربية تسيطر بطرق خمتلفة على اجلزء األكرب من عمليات صناعة
  .وهي تتمركز يف أمريكا وأملانيا وهولندا واليابان وفرنسا)استقبال

 48(فيلما،مبا يـوازي )1720(ويبلغ إمجايل عدد األفالم املنتجة يف الدول الغربية سنويا قرابة  
من األفالم اليت تعرضها دور )% 84(عاملي،ويتم تصدير معظم الدول اإلسالميةمن اإلنتاج ال)%

  :)1(أن يف القاهرة واردة من الواليات املتحدة األمريكية يضاف إىل ذلك ةالعرض السينمائي
معظم مواد وجتهيزات الصناعة التقليدية واإلعالم بيد الدول الصناعية وعلى رأسها الواليات -  

  ).الورق،احلرب،آالت الطباعة،آالت التصوير(كيةاملتحدة األمري
مجيع مواد وجتهيزات االتصال احلديثة بيد اموعة نفسها،ويتحكم فيها مركـز واحـد   -   

معظم مصادر البث اإلعالمي واألقمار الصـناعية ومـواد تصـنيعها بيـد اجلهـة      و.للهيمنة
لذلك غدا يف مقدور مراكز البث نفسها،وكذلك طرق جتارا،واألشكال القانونية اليت تنتظمها،
مبـا يف ذلـك أخبـار البلـدان     (والتصنيع أن تبث األخبار واملعلومات بالطريقة اليت تناسبها،

،وأن تشكل صورة العامل مبا يوافق أهواءها أومصاحلها،وأن حتكم يف األفكار واألفكـار  )املتلية
مع أهدافها،بل ميكن أن تـتحكم يف   واألذواق واألزياء الثقافية والفنون الترفيهية مبا اليتعارض

  .االتصاالت الثقافية والترمجات واالنتشار األديب واللغوي بالشكل الذي يوافق مصاحل اهليمنة
إن اجلهات القادرة اليوم على استثمار الطفرة اهلائلة يف تقنية االتصاالت واملعلومات هـي  -  

الضخمة اليت تؤهلـها للتفـوق   توفرت هلا اإلمكانيات -وأمريكية بوجه خاص-جهات غربية

                                                           
  ).5(ص)م2001(،مارك)55(،جملة النبأ،ع"التبعية للغرب   اإلسالمي اإلعالم:جمدي أمحد حسني  (1)
  ). 243(م،ص1999،)2(،ع)28(،جملة عامل الفكر،م"أي أفق الثقافة العربية وأدا يف عصر االتصال والعوملة:حسام اخلطيب (1)



  

واكتساح أي منافس هلا،ومعظم اإلنتاج اإلعالمي والثقايف الذي يغطي البث الفضائي واألرضي 
والوسائط اإلعالمية األخرى،وكذلك معظم حمتوى شبكة اإلنترنت هو نتاج غريب وأمريكـي  

دة يف أفكارها،بل حتمل يف األغلب،وهذه املواد اإلعالمية الغربية ليست فارغة من املعاين أوحماي
فكرا حمددا،وتعرب عن ثقافة معينة هي ثقافتهم اخلاصة بكل ما حتمله من قيم وعادات وتقاليـد  

  .وأمناط سلوك
ولقد مكنت االستثمارات الضخمة املسخرة يف هذا اال من استثمار أحدث التقنيات ليتم    

من اجلهات املنافسة لتقدمي مـواد  إنتاج وعرض تلك املواد يف قالب أخاذ لن تتمكن أية جهة 
يف -صرح مدير معهد كسـينجر .مماثلة على ذلك النحو من التقنية املتقدمة والقدرة على اإلار

إن اهلدف األساسي للسياسة اخلارجية يف عصر ثورة املعلومات،هو الفوز يف معركة :"-الصدد
العظمـى تسـيطر علـى    التدفق اإلعالمي بالسيطرة على موجات البث،كما كانت بريطانيا 

البحار،وأن من مصلحة الواليات املتحدة إذا توصلت أطراف العامل عرب الرديـو والتلفزيـون   
  .)1("أن تكون القيم األمريكية هي قيم العامل املشتركة ىواملوسيق

  
  
  
  
إن الطبيعة املادية للثقافة الغربية،واليت أنتجتها فلسـفة  :فرض النموذج الثقايف األمريكي)2(  
        املواصـفات،  غرب ورؤيته للمادة والطبيعة واإلنسان،قد اكتسبت معانيها ورموزها من هذهال

وأصبح من املستحيل تفكيك نظمها العلمية واملعرقبة وتقنيتها من فلسفتها اجلوهرية وجتلياا يف 
  .األدب والفن والسلوك الفردي واالجتماعي ورؤيتها عن ذاا وعن اآلخر

على    تشعر بتفوقها متيل ذاتيا إىل تعميم نفسها من خالل فرض منوذج مدنيتها ثقافةإن أي     
اآلخرين،وتكريس ذلك كخيار واحد للحداثة والتطور واملعاصرة،وحينما يضـاف إىل ذلـك   

                                                           
  ). 188(،صم2001)مارس-جانفي(،)29(،جملة عامل الفكر ،م"الثقافية للعوملة  اآلثار:"الوةكرمي أبو ح  (1)



  

الرتعة القومية والتنافس على مواقع النفوذ يف العامل،فان األقوى عسكريا واقتصاديا واألقدر على 
  .ئل اإلعالم وتوظيف التكنولوجيا،يسعى إىل الفوز مبوقع الصدارةاستخدام وسا

لذلك بدت عوملة وسائل اإلعالم،وعلى رأسها البث الفضائي تعمل يف اجتاه إعادة صـياغة      
العامل وفق ثقافة معتبة هي الثقافة الغربية واألمريكية بوجه خاص،وأصبح أكثر ما يلفت االنتباه 

ة الشعبية األمريكية من االنتشار والسيطرة على أذواق الناس يف العـامل،  املدى الذي بلغته الثقاف
        إىل"رامبــو"إىل"مايكــل جاكســون"فاملوســيقى األمريكيــة والتلفزيــون والســينما،من

     ،أصبحت منتشرة يف أحناء العامل،كما أن الـنمط األمريكـي يف اللبـاس واألطعمـة    "دالس"
السلع االستهالكية انتشرت علـى نطـاق عـاملي واسع،خاصـة بـني       السريعة،وغريها من

الشباب،وبدت اللغة اإلجنليزية خاصة اللهجة األمريكية لغة عاملية يتعامل ا اجلميع يتسـابقون  
  : لتعلمها وتعليمها،ويعود ذلك إىل األسباب اآلتية

ن األمريكيـة علـى   سيطرة االقتصاد األمريكي استريادا وتصدير ا،وهيمنة شركات اإلعال-  
التسويق العاملي،وألن لإلعالن والتسويق دور أساسي يف قولبـة األذواق واألزيـاء يف العـامل    
املعاصر،فان االجتاهات وامليول واألزياء اليت تطرحها كربى، دور اإلعالن و التسويق،والسـلع  

عامليا،وقولبة الرموز  اليت تدفع ا الشركات العاملية الكربى حتدث تأثري كبري يف توجيه األذواق
  .الثقافية الناشئة

تفوق الواليات املتحدة األمريكية على منافسيها يف صناعيت األفالم واملوسيقى،اللتني كانتـا  -  
تلبيان حاجة السوق الداخلية،مث سوقتا خارجيا مع انتشار التلفزيون يف خمتلف أحنـاء العـامل،   

ملتحدة األمريكية من استغالل يف اإلنتاج الفين فضال عن البث الفضائي،وقد متكنت الواليات ا
وقـد  .التلفزيوين ويف الصناعة الترفيهية،فدخلت كل بيت على وجه األرض،وأثرت يف كل فرد

تفسري أبعـاد السـيطرة   "بني عصرين،أمريكا والعصر اإلليكتروين:"حاول برجينسكي يف كتابه
  :)1(ثة جوانب هياألمريكية يف ميدان الثقافة الصناعية اإلعالمية يف ثال
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    العصـر  إىلأن الواليات املتحدة هي الدولة األوىل اليت خرجت مـن العصـر الصـناعي    *  
  .التكنتروين،وهو عصر التعقيد الثقايف واالجتماعي الذي يعطي العمليات السياسية صفة الكوتنة

ئيسي لنشر الثورة الواليات املتحدة اتمع األول الشامل يف التاريخ و هي املركز الر تشكل*  
من االتصاالت العاملية تنطلق )% 65(التكنترونية،إذ أا اتمع الذي يتصل أكثر من غريه،فـ

منها كما أا جنحت يف وضع شبكة عاملية للمعلومات الشيء الذي ميكنها من اقتراح تصاميم 
  .للسلوك والقيم العاملية

يومية يف أمريكا،وسواء كان ذلـك لألفضـل   أن املواجهة مع اجلديد هي جزء من اخلربة ال*   
خمبوء مبالحظة ما حيدث يف الواليات املتحدة،سواء كان ذلك  وأولألسوأ،فان العامل يترقب ماه

إذا كانت رومـا أصـدرت   :"يف امليدان العلمي أوالفين،ويذهب برجينسكي إىل حد القول بأنه
اجلمهورية،فان الواليات املتحدة املعاصرة  القانون وإجنلترا الدميوقراطية وفرنسا الثقافة والقومية

من هذا املنطلق .تصدر التجديد التكنولوجي العلمي والثقافة العامة الناجتة عن االستهالك العاملي
باتت الواليات املتحدة األمريكية عازمة على فرض قيمها ورؤاها على العامل،ومقننة أن بقيـة  

نموذج األمريكي باعتباره النموذج األمثل،وأن أية حماولة دول العامل إمنا يتعني عليها أن تأخذ بال
لالبتعاد عنه أوتبين أي منوذج ثقايف أوحضاري آخـر إمنـا ميثـل خروجـا عـن الشـرعية       
الدولية،وديدا لألمن القومي وللمصاحل األمريكية يـتعني مناصـبته العـداء انطالقـا مـن      

  )2("من ليس معنا فهو ضدنا:"الشهرية"دالس"مقولة
    
  
ارتبط املفهوم الثقايف للعوملة بفكرة التنمـيط  :القضاء على التنوع الثقايف يف اتمعات)ج(   

(Uniformalisation)أو(Unification)اليونسكو  الثقايف للعامل،على حد التعبريات اليت استخدمتها جلنة
مدينة اسـتكهومل  لإلعداد ملؤمتر السياسات الثقافية من أجل التنمية اليت عقدت اجتماعاا يف 

  .برئاسة خافيري دي كوالر األمني العام األسبق لألمم املتحدة)م1998(عام

                                                           
  ).88،89(،صألبعادوادراسة يف املفهوم والظاهرة ؛العوملة:ممدوح حممود منصور(2 )  



  

فقد رأت اللجنة أن التنميط الثقايف يتم باستغالل ثورة وشبكة االتصاالت العاملية وهيكلها     
االقتصادي اإلنتاجي واملتمثل يف شـبكات نقـل املعلومـات والسـلع و حتريـك رؤوس      

ا أن التنميط أوالتوحيد الثقايف هو مرآة التطور االقتصادي للعوملة،فمن البـديهي  ،كم)1(األموال
أن يتكامل البناء الثقايف لإلنسانية مع البناء االقتصادي املعلومايت،ومن هنا اختذ املفهوم الثقـايف  

قافية اليت حيث أن األعالم هو أداة التوصيل والتأثري باألفكار الث...للعوملة بعدا اقتصاديا وإعالميا
  .)2(يراد هلا الذيوع واالنتشار

فاإلنتاج الثقايف واحتكار الرموز والقيم،مها أبرز ما يطبع النظام العاملي الراهن على مستوى     
مـن طـور تعمـيم القـيم     -يف هذه املرحلة-إنتاج وتوزيع الثقافة،وقد انتقل النظام الرأمسايل
نظمة االقتصادية الليربالية إىل طور تعميم القـيم  االقتصادية والعالقات اإلنتاجية،ومن طور األ

آلية إعادة إنتاج هيمنة النظام الرأمسايل على الصعيد )أي التعميم(الثقافية للمجتمع الغريب،بوصفة
العاملي،ولقد استفاد الغرب جيدا من الثورة اإلعالمية املعاصرة،ووظفها أمثل توظيف يف سـبيل  

قيم الثقافية الغربية،فاملؤسسات اإلعالميـة الضـاربة تكفلـت    حتقيق ذلك التعميم أوالعوملة لل
بتحطيم احلدود القومية واحلواجز والسياسات الثقافية العماتية،لكي تكتسـح اـال العـاملي    

،مما يؤدي إىل القضاء على التنوع )3(بالصوت والصورة وتوحد الرموز واألذواق واملعايري والقيم
يت تثري احلضارة اإلنسانية وستكون له آثـار يف قوليـة الفكـر    احلضاري والتعددية الثقافية ال

االجتماعي واالقتصادي والسياسي للشعوب،وما يعزز من ذلك كون عاملنا اليوم عامل القطب 
ويف           االتصـال،  الواحد سياسيا واقتصاديا وعسكريا والذي اليقل سيطرة يف تقنيـات 

  .)1(جاذبية ومافيها من اغراءات جمال إنتاج املادة اإلعالمية،وماهلا من
فاليوم اليستطيع أحد أن ينكر التأثري العاملي للثقافة الغربية على العامل،وأن بدا هذا التـأثري      

سطحيا يف بعض ااالت كاأللبسة وأمناط االستهالك،إال أنه حيمل معه أيضا تأثريا على الفكر 
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 العامل عـدة آالف مـن اللغـات،يتوقع أن    والثقافة بصورة عامة،فعلى سبيل املثال يوجد يف
 )600ـ250(بني خالل القرن الواحد والعشرين،حبيث اليبقى سوى مايتراوح)% 90(ختتفي

مما شكل ذلك ديدا للتنـوع  ،)2(لغة،ويترتب على هذا أيضا سيادة اللغة اإلجنليزية كلغة عاملية
عالمي اليقتصر على ذلك،وإمنـا  اللغوي الذي هو جزء من التنوع الثقايف،وأن خطر العوملة اإل

أيضا يف زمن العوملة وثقافة البث الفضائي،ميكن أن تضيع ذات اإلنسان كما تضيع أيضا هويته 
  .ـ إلغاء االختالف الثقايف واحلضاري: وثقافته حبكم

  .ـ إلغاء تعدد االختالف اإلنساين وحصر وتضييق اخلناق عليه
  .ا وفق ماهو خمطط له يف االستراتيجيات املهيمنةـ متاثل البشرية وانتقاء االختالف بينه

وليست الدول النامية وحدها اليت تتعرض هلذه املعضلة،فالثقافات األخرى مجيعا تعاين مـن      
الوضع نفسه،وهذا يعين أن مثة أزمة ثقافية عاملية تريد القضاء على التنوع الثقايف يف سبيل منطية 

منها بشأن  ةرحه األدبيات الغربية نفسها وخاصة األوروبيثقافية واحدة،ومايدل على ذلك ماتط
خطر التهميش يف ظل العوملة اإلعالمية،وما يستتبع ذلك من ديد التنوع الثقـايف،فنقرأ الدوار  

يف العوملة،حتل األسواق حمل الشعوب واملستهلكني حمل املواطنني، واملشـروعات  :"غاليتو قوله
ل املدن،واملزامحة التجارية حمل العالقة اإلنسانية مث إن العوملة الصناعية حمل األمم،والتجمعات حم

تصميم قسري لنموذج معادي للتعددية والتنوع الثقايف،يلغي التمايز والشخصية الثقافية،ويروج 
الرمسايل ولفرض دكتاتورية  عن طريق وسائل اإلعالم لقيادة قوانني السوق،وقيم اتمع الليربايل

لصورة الوحيدة والنمط الواحد من احلياة، وحيول اإلنسان إىل جمرد مستهلك الكالم الوحيد وا
مـا  :"قوله"الروين جان ديبوي"قرأ أيضانو".مستلم ومشاهد متلق،يتم تصنيعه وترويضه مجاعيا

على العوملة تنميطها لألخالق وقضاؤها على الثقافات لصاحل تكوين حضـارة ماديـة    يؤاخذ
القوية،وهو مايستثري رد فعل قوي مـن جانـب اهلوايـات    تكرس هيمنة وسيطرة األطراف 

  .)1("الوطنية
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ومما عزز من هذه املعضلة أكثر حماولة الواليات املتحدة األمريكية استغالل تفوقها يف جمـال     
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال واملعلومات،وقدرا الفائقة يف استغالل البث الفضـائي وسـيلة   

واملضاربات  اقتصاد السوق وآلية اإلنتاج الليربايل"ين العوملة لديها فقطألمركة العامل حيث التغ
وإلغـاء           الصغرية، إذابة الثقافات،اهليمنة على الثقافات األخرى وإلغائها:املالية،وإمنا أيضا

  )2(خلق عامل الالثقافات،اخلصوصيات واهلويات
دمة مع الترويج لفكرة الثقافة العاملية علـى  ويتواكب حمو اهلوية الثقافية للمجتمعات غري املتق   

اعتبار أن مثة مشتركا إنسانيا عاما بني بين البشر على املستوى العاملي،وأن رقعة ذلك املشـترك  
الثقايف آخذة يف االتساع لتزايد االحتكاك والتفاعل واالتصال اإلنساين على املستوى العـاملي  

ية موحدة ومن هذا املنطلق حيرص دعاة العوملة علـى  وهو ما ينبئ يقرب التوصل إىل ثقافة عامل
،إذ يصبح من املـتعني علـى   )3("تيودور ليفت"تنمية مايسمونه بالوعي العاملي على حد تعبري

والفضاءات املفتوحة،أن ينقل اهتمامـه أواهتمامـه   )خاصة(اإلنسان يف عصر العوملة اإلعالمية
املستوى العاملي،باعتبار أن العامل كله قد أصبح  أوجمال تفكريه من املستوى الوطين أوالقومي إىل

  .ميثل وحدة واحدة
واحلق أنه الجمال البتة إلنكار وجود مشترك ثقايف إنساين عاملي بني بين البشر كافـة،غري أن     

ذلك الينفي أن مثة خصوصية ثقافية لكل جمتمع،يتعني على أبنائه احلفاظ عليها والتمسك ـا،  
  .يام اإلنساين،ومقوما من مقومات ذاتيتهمباعتبارها جزء من ك

ويف إطار السعي الترويج لفكرة الثقافة العاملية الواحـدة،مييل مهندسـو العوملـة الثقافيـة        
فقد أصبحت الصورة يف ظل -كما سبق و أن أشرنا-"ثقافة الصورة"واإلعالمية إىل التركيز على

ام إنتاج وعي اإلنسان بالعـامل،وهي املـادة   عوملة اإلعالم والبث الفضائي املفتاح األساس لنظ
إىل املصاحبة اللغوية )الصورة(الحتتاج إذالثقافية اليت ميكن تسويفها على أوسع نطاق مجاهريي،
  .كي تنفذ إىل إدراك املتلقي،فهي كمثل لغة قائمة بذاا
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خل وعلـى  لذا بدأ التفكري العلمي يف مسألة اهلويات وضرورة احلفاظ على تعددها من الدا   
صالا اخلارجية يف وجه التنميط الثقايف واإلعالمي الذي يتهددها جراء ما تبثه الفضائيات، ويف 

فرنسـا  "هلنـري دوبار،والثـاين  "احلرب الثقافيـة "األول بعنوان:هذا الصدد يف فرنسا كتابان
لغـزو  بقلم جاك تيبو،وكان القاسم املشترك بني الكتابني هو التحذير من خمـاطر ا "املستعمرة

األخرى،وديده هلويتها الثقافية،وتأثريه الطاغي على  ةالثقايف األمريكي لفرنسا والدول األوروبي
،ليصبح تدرجييا مقلدا لنموذج احلياة األمريكية،وإذا حتدثنا بلغة األرقام، فـان  املواطن األورويب
  .)1("ةمليون دوالر لوزارة الثقافة فقط لتحارب الثقافة األمريكي)90(فرنسا ترصد

وقد جتاوز األمر فرنسا إىل الربملان األورويب يف حرية للعوملة اإلعالمية والبث الفضائي حتديدا   
مبفهومها األمريكي،إذ فرض الربملان قيودا شديدة على األفـالم األمريكيـة الـيت تعرضـها     

، م1989عام الذي صدر ،وطالب الربملان مبراجعة قانون االحتاد األورويبةالتلفزيونات األوروبي
،ووضع قيود جربية على األفالم األجنبية خصوص أفالم ةعن القنوات األوروبي دوإزالة كل القيو

هيولود اليت تعرض يف القنوات األوروبية،واستغرب الربملان موقف بعض حكومـات االحتـاد   
اليت أبدت ترددها يف وضع قيود جربية على األفالم األمريكيـة خشـية أن تشـن     األورويب

واليات املتحدة حربا جتارية ضدها،ويتزعم احلملة ضد أمركة الثقافة يف أروبـا يف الربملـان   ال
أن :"اليت تستند يف شرعية محلتها إىل إحصاءات تقول"لوتشيا كاستيلنا"اإليطالية ةالنائب األورويب

الـذي   هناك مثانية أفالم أمريكية،األمر ةبني كل عشرة أفالم تعرض يف قاعات السينما األوروبي
ر يف قطـاع  المليـارات دو )04(حقق للواليات املتحدة األمريكية فائضا جتاريا مع أروبا بلغ

  .الترفيه

   :كيفية مواجهة اآلثار السلبية للفضائيات على املستوى الثقايف:ثالثا
ورؤى  مما الشك فيه أن املواجهة الثقافية ملا يضخ باجتاه جمتمعاتنا من معلومـات وأفكـار     

جيات أصبح يفرض نفسه كحل رئيس لتتمكن من الصمود بوجه عمليات التنمـيط  وإيديولو
واالحتراق الثقايف،والبد من تكرار القول أن التطور العاملي لوسائل االتصال واإلعالم اليـزال  
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يشهد تدفق معلومات يف اجتاه واحد من الغرب الصناعي الغين إىل الشرق النامي الفقـري،وأن  
تصدر من أروبا والواليات املتحدة األمريكية حنو العامل النامي أما يسـمى  األخبار واملعلومات 

العامل الثالث،وذلك من خالل شركات ووكاالت أنباء دولية،وعرب األقمار الصناعية،إضافة إىل 
الدور الذي تضطلع به الشركات متعددة اجلنسيات،يف احتكار نتائج البحوث واملعارف العلمية 

  .ول الصناعية فقط واحلؤول دون وصوهلا إىل بلداننا إال متأخرةبوضعها يف خدمة الد
       قل التكنولوجيا كحل جذري فحسـب،بل جيـب العمـل علـى    نوليس املطلوب طبعا    

اكتساب القدرة واملعارف واملهارات لتوطني التكنولوجيا املالئمة وجعلها متمشية مع متطلبات 
ول وقفت أمام هذه التحديات،تدفع عنها خطر التـدفق  ولتأخذ العربة من د.اتمع واحتياجاته

اإلعالمي غري املتوازن لتحول دون تأثر أجياهلا مبضمون ما تشيعه وسائل خارجية من عـادات  
وسلوكات سيئة لدى الشباب والناشئة خاصة،فهذا موقف احلكومة الكندية اليت أعلنت علـى  

واملسلسالت التلفزيونية والسينمائية اآلتيـة   لسان وزير التربية لديها،أا ضد غزو بعض الربامج
..)        ،خمــدرات،جرائم(األمريكيــة عــرب احلــدود مــن الواليــات املتحــدة    

يـة        اتفاق واملخالفة لثقافتها الوطنية،وموقف فرنسا اليت وقفت بصالبة أمام بعـض مـا ورد يف  
 البصـرية  ال بعض الربامج املتعلقة بالتقنيـات السـمعية  من بنود تتعلق بتسهيل إدخ"الغات"
   .)1(اليت تروجها الواليات املتحدة يف السوق الفرنسية...)أغان،أفالم،(

وهذا يعين أن على مجيع الدول اليوم أن تقف موقف كندا وفرنسا وغريمها وخاصة يف دول    
  الشامل للثقافة يف ميدان  العامل الثالث،فهي أمام حاجة ضاغطة إىل ولوج جتربة التوظيف

ملواردها العلمية والتقانية والبشرية،والسعي إىل حيازة "وذلك باستثمار الطاقة القصوى"الثقافة"
وهذا لن يأيت هلا إال إذا ترمجت هذه التجربة ،"ثقافة متطورة لتنمية قدراا على األداء واملواجهة

  :)1(يف إدارة جادة على ثالث مستويات
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حيث احلاجة إىل وضع دراسات علمية حول صناعة اإلعالم :ى البىن النظريةمستو:األول  
صياغة  إىلوصناعة الرأي العام،وأوجه الربجمة،واإلدارة للتوجهات الثقافية العليا،وصوال 

  .استراتيجية إعالمية جديدة
م حتويل هذه االستراتيجيات حيث احلاجة إىل رفع معدل اإلنفاق على ميـدان اإلعـال  :الثاين  

  .البصري،وتكثيف االستثمار فيه لتحديث شبكاته،وجتديد قدراته على األداء-السمعي
مستوى البنية التعليمية التحتية،حيث احلاجة إىل تكـوين أطـر مقتـدرة يف هـذا     :الثالث  

امليدان،وهذا يتطلب بناء شبكة هائلة من املعاهد اخلاصة بـاإلعالم السـمعي ـ البصـري،     
  .دية والتحديث العلميوتعهدها بالرعاية املا

لذلك على الدول النامية خاصة أن حتشد جهودها يف ميـادين خمتلفة،متتـد علـى نطـاق        
واسع،يبدأ بإنتاج الربامج احمللية اليت تراعي االحتياجات الثقافية تمعاـا بأسـاليب راقيـة    

طـوير اإلنتـاج   واملعدات اليت تساعد يف ت األجهزةومتطورة وجذابة،ويصل إىل حماولة تصنيع 
الثقايف وتقليل االعتماد على املنتج الثقايف اخلارجي،وهو حتدي كبري أمام الـدول والشـعوب   

أن ننتج معارفنا وثقافتنا وأنظمتنا االجتماعية  فأماخاصة يف ظل عوملة اإلعالم والبث الفضائي 
  .والسياسية و االقتصادية بأنفسنا،وإما أن نستهلك نفايات حواضر اآلخرين

السلبية يف اـال الثقـايف للبـث     واآلثاروهذا يتطلب منا العمل على مواجهة التحديات    
  : الفضائي الوافد على املستويات اآلتية

   
  
  
  : ويف هذا املستوى جيب العمل على:املستوى التقين)أ(   
البد  احمللية يف كل قطر،واليت-خاصة جمال البث الفضائي-تطوير وسائل اإلعالم والثقافة)1(  

من إعادة النظر فيها كليا وأساليب وشروط عملها وبنيتها وتنوع رسائلها ومعايريها، وقبل هذا 
منحها احلرية يف الوصول إىل املعلومات واحلصول عليها أوتلقيها واالستفادة منها والتصـرف  



  

ا،واتساع صدرها للرأي اآلخر واالهتمام اجلـدي بشـؤون الناس،وقضـاياهم ومهـومهم     
م اليوميةوشجوم وحيا.  

اإلسراع يف خطوات إجناز مشاريع البث الفضائي،احلكومية منها واخلاصة،وذلك ملواكبة )2(  
  .الثورة التكنولوجية يف العامل يف هذا اال 

النهوض مبستوى اإلعالم الفضائي الوطين من خالل عرض احلقائق واملعلومات للجمهور )3(  
محطات األجنبية الوافدة،وحتصني املواطن فكريا وسياسيا مبا يضعف مبا اليتيح اال للتعرض لل

من التأثري السليب للرسائل الغريزة اليت تصل إليه،وهذا يستدعي تطـوير بـرامج التلفزيونـات    
والقنوات احمللية حبيث تكون أكثر ثراء وتنوعا،وأعمق مضمونا،وأسرع حركة،وتطوير اخلدمات 

التأكد على األمانة يف العرض والتوازن يف املضمون والتمييز اإلجبارية على وجه اخلصوص مع 
يف صيغ اإلنتاج وأن ختاطب هذه الربامج الشرائح االجتماعية كافة وتستجيب مليول ورغبـات  

  .املشاهدين املختلفة
السعي إىل تغطية كامل التراب الوطين للمجتمعات باإلرسال احمللي،وخاصة املناطق النائية )4(  

،وتعدد القنوات إىل أقصىحد فين ممكن،حبيث تبث برامج وطنية إضافية أوبرامج حملية واملعزولة
  .أوبرامج متخصصة أوقنوات أجنبية ختتار حبيث يتناسب حمتواها مع احتياجات املشاهدين

تعزيز التعاون بني اهليئات التلفزيونية املتقاربة حضاريا وثقافيا للقيام بإنتاج مشترك تتضافر )5(  
ملهارات اإلبداعية واإلمكانيات الفنية واملوارد املالية،حبيث ميكنة توفري إنتاج تلفزيـوين راق  فيه ا

جيذب املشاهدين إىل الربامج احمللية،ومن الضروري أيضا دعم التبادل اإلخباري  الرباجمي الثنائي 
  .واجلماعي،وتكثيف جهود التدريب الوطنية والقومية

ولية واإلقليمية املختلفة،وكذلك اهليئات احلكومية واألهلية اليت التحرك لدى املنظمات الد)6(  
تبث براجمها باألقمار الصناعية،خاصة الوافد منها إىل البلدان النامية والفقرية لاللتزام بـاملواثيق  
اليت صدرت عن األمم املتحدة ومنظمة اليونيسكو خبصوص استخدامات األقمـار الصـناعية   

تعزيز التفـاهم بـني   (ونية حبيث تعمل على إثراء الثقافات ونشر املعرفةلتداول الربامج التلفزي



  

كما تؤكد يف الوقت نفسـه  )الشعوب والتوسع يف التعليم واحترام حقوق اإلنسان يف االتصال
    :)1(على الظوابط اليت وردت يف هذه املواثيق مثل

   ديد السلمـ عدم التدخل يف شؤون الدول األخرى،وإدانة الدعايات املقصود ا.  
  .ـ االستفادة من تكنولوجيا االتصال باألقمار الصناعية جلميع الدول  
ـ احترام الربامج للطابع املميز للثقافات املختلفة ومراعاة احتياجـات وحقـوق اجلمهـور      

  .وضمان دقة املعلومات
  .ـ خضوع اإلعالنات التجارية لالتفاقات بني الدول املرسلة واملستقبلة    
  .ـ ختصيص ترددات إذاعية وتلفزيونية مناسبة للتربية والثقافة والعلوم واالتصال   
حشد اإلمكانات لتنمية اخلربات وتطوير التدرب املهين جبوانبـه الرباجميـة واهلندسـية    )7(  

 واإلدارية واالقتصادية لفائدة العاملني يف احملطات الفضائية يف البلدان النامية وبلداننا العربية على
ومتابعة األنظمة اجلديدة،والتطور املستمر لتكنولوجيا االتصاالت  وجه اخلصوص،وذلك ملواكبة

  .الفضائية
تعزيز حركة البحث العلمي يف جمال االتصاالت الفضائية واإلفادة من اخلربات الوطنية يف )8(   

حاجـات  هذا اال بغية وضع استراتيجيات العمل عرب األقمار الصناعية على أسس تأخـذ  
  .املشاهدين واحلاجات التنموية واهلوية الوطنية والقومية باالعتبار

تشجيع إنشاء مؤسسات وشركات كـربى النتـاج الـربامج الثقافيـة واإلعالميـة      )9(  
تكون قادرة على اإلنتاج املتميز شكال ومضمونا،القادر على منافسة )السنيما والتلفزيونية(املرئية

  .الستفادة من التقنيات احلديثة واملتطورة يف هذا االاملنتج األجنيب،من خالل ا
    
  : ويف املستوى الفين جيب العمل على:املستوى الفين)ب(   

                                                           
  ).277،278(حرب احملطات الفضائية،ص2000عام:اياد شاكر البكري: نقال عن  (1)



  

وهذا يتطلب األخذ بعدد من :االرتفاع مبستوى الربامج املنتجة حمليا)1(   -
   .االعتبارات

ث تـأثريا يف نفـوس   ذلك أن الربامج التلفزيونية الميكن أن حتـد :التخطيط بعيد املدى-    
مشاهديها وعقوهلم ويف قيمهم االجتماعية،وأمناط سلوكهم،إال إذا رمست يف إطار ختطيطي ملدة 
حمددة أقلها سنة،وقد متتد إىل عدد من السنسن،وفقا للتأثري املطلوب إحداثه،فاملمكن أن تضيف 

حلياة عن طريق مـا  الربامج إىل معلومات املواطنني يف األحداث اجلارية ويف كثري من شؤون ا
تقدم من أخبار وبرامج،ولكنها ال ميكن أن تنجح يف التأثري على القـيم أواالجتاهـات أواآلراء   
أوأمناط السلوك األعلى املدى املتوسط والبعيد،باالعتماد على التأثري التراكمي،وكذا اسـتخدام  

هذه الربامج للصـدف   املختلفة وهو ما الميكن أن تأيت إذا تركت تفنون اإلقناع واالستعماال
أوالعشوائية،أوكانت جمرد ردود أفعال ألحـداث جاريـة أومناسـبات خمتلفـة،والتخطيط     
يقتضي،التحديد الدقيق لألهداف االجتماعية والثقافية والفنية،مع حتديد األولويـات واملـدى   

إطـار   الزمين للخطة،واجلمهور املستهدف والنتائج املتوقع حدوثها وطرق التنفيذ والتقـومي،يف 
السياسة العامة للدولة واإلمكانات املادية والبشرية املتاحة أواليت ميكن أن تتاح خـالل املـدة   

  .احملددة للخطة
مهمـا كـان   "احملتوى"ذلك أن:االرتفاع مبستوى الشكل الفين لإلنتاج التلفزيوين احمللي-   

أن حيقق أثر إال إذا بيا لالحتياجات والرغبات،وموضوعا ضمن خطة متكاملة فالميكن لجيدا وم
،والجمال يف اإلنتـاج التلفزيـوين   ةجيعله مقبوال بل حمبوبا من اجلماهري املستهدف"شكل"وضع يف

للفصل بني احملتوى والشكل واحلديث عن الشكل يف الـربامج التلفزيونيـة معنـاه احلـديث     
        ل،التسـجي  واليت تشمل التقدمي واإلخـراج والتحريـر واإلعـداد والتصـوير    "احلرفية"عن

والتنسيق واإلنتاج والديكور واملالبس والتشغيل اهلندسي،ومااليقع حتت حصر مـن تفاصـيل   
مميز جيذب انتباه املشـاهدين،ويتيح هلـم   "شكل"إعداد العمل التلفزيوين،لتتعاون كلها يف تقدمي

  .املقدم ىاالستفادة واالستمتاع باحملتو
     
  



  

فـالتطورات  :زيوين يف جوانبه الرباجمية واهلندسـية وضع سياسة متطورة للتدريب التلف-   
التكنولوجية املتالحقة والسريعة يف جمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال والبث الفضائي تفـرض  
متابعتها بالتدريب على تشغيلها،وصيانتها  كيفية استخدامها االستخدام املؤثر وهـي مسـألة   

ث الفضائي يف الغرب يبتدع كل يـوم قوالـب   براجمية هندسية،ناهيك عن التطور يف جمال الب
جديدة وتقنيات متطورة يف تنفيذ األخبار والربامج البد من مالحقتها وحماولة االستفادة منها، 
وإذا كان هذا يندرج حتت ما يندرج حتت ما يعرف بالتدريب اإلنعاشي واملتقدم ن فان سـد  

،للتدريب األساسي والتمهيدي للعـاملني  الفجوة بني االحتياجات وبني الفرص التدريبية املتاحة
اجلدد يف القنوات التلفزيونية تفرضه الضرورة امللحة االستقطاب اجلماهري وصرفها عن األجنيب 

  .الوافد
مع اهليئات التلفزة العامـة وشـركات اإلنتـاج    :الدخول يف عمليات اإلنتاج املشترك-   

فة اإلنتاج الفردي،وتوظف فيها أفضـل  اخلاصة،للحصول على إنتاج متميز بتكلفة نقل عن تكل
  .ربة،وتستخدم أكثر التكنولوجيا املتاحة تقدمادالكوادر البشرية امل

واإلخباري عرب الشـبكات الفضـائية املتقربـة    االستفادة من عمليات التبادر الرباجمي -   
إنتاج حضاريا أوجغرافيا،وتنشيطها حبيث تصبح مصدرا ملزيد من األخبار املوضوعية واألفضل 

  .ميكن أن تقدمه اهليئات التلفزيونية والقنوات الفضائية املتنافسة
فاملواد األجنبية بنت واقعها،وتعرب عن ثقافتـه وقيمـه،ويف   :حتديد نسبة املواد األجنبية)2(   

أغلبها مواد ترفيهية الحتمل أي قيم أومعان إجيابية،وال يعين ذلك املقاطعة الكاملة لكل ما هـو  
لواجب اختيار املواد املناسبة اليت التتعارض مع قيمنا ومبادئنا وحتمل قيما إجيابيـة  أجنيب، بل ا

  .ومعارفا وعلوما أوترفيهيا مبنيا على أسس علمية
وجيب أاليزيد زمن عرض مثل هذه الربامج التلفزيونية األجنبية عن نسبة زمنية معينة من زمن    

بل هو سياسة قائمة بذاا لدى كل الدول الـيت  البث اليومي،وهذا أمر ليس من قبيل االبتداع،
 حتترم ثقافتها وقيمها حىت يف الغرب نفسه،فأحد القوانني املعمول ا يف دول االحتـاد األورويب 



  

يفرض على قنوات البث التلفزيونية األوروبية أن تكون )م1991(الذي دخل حيز التنفيذ سنة
  .)1(ويبرومن إنتاج أ) %60(أغلبية الربامج اليت تبثها

ويف فرنسا قامت الدولة باختاذ اإلجراءات الكفيلة حلماية اللغة والثقافة الفرنسيتني من التأثري    
فأصدرت قانونا يلزم حمطات البث التلفزيوين الفضائي بأال تزيد نسبة الربامج :األجنيب التلفزيوين

ر بني الواليات املتحـدة  من إمجايل البث،ويف اتفاقية التبادل التجاري احل)% 30(األجنبية عن
األمريكية وكندا اشترطت احلكومة الكندية على اإلدارة األمريكية استثناء كل املواد الثقافيـة  

،ومع أنه ال توحد إحصاءات دقيقة عن نسـبة بـث املـواد    )2(واإلعالمية من االتفاق املذكور
ل الدجاين قـد أشـارت إىل   األجنبية يف تلفزيونات البلدان العربية اإلسالمية إال أن دراسة نبي

 69(من املواد املبثة يف لبنان هي برامج أجنبية،وتبلغ الربامج الثقافيـة األجنبيـة  ) %58.2:(أن
من جمموع الربامج الثقافية املعروضة،بل بعض الربامج األجنبية تقدم بال ترمجـة إىل اللغـة   )%

ـ  دم ترمجـة ملشـاهديها مـن    العربية،وثلثا برامج األطفال تبت بلغات أجنبية،وغالبيتها التق
  .)3(األطفال

وإن مواجهة مثل هذا الطوفان من املواد الثقافية والربامج التلفزيونية األجنبية سـواء الـيت      
نستوردها أواليت تدخل بيوتنا رغما عن طريق الفضائيات الغربية لن تأيت إال من خالل تـوفري  

ضمون ثقافتنا،ومالمح هويتنا،ويسـهم يف  البديل املناسف لتلك املواد والربامج،والذي حيمل م
  .رقي وتقدم األمة،والتعبري عن واقعها وأحالمها وتطلعاا يف املستقبل

يفرض علينا حتديات كـبرية يف  )خاصة(إن التقدم املطرد يف وسائل اإلعالم والبث الفضائي   
من القيام ذا الدور قام كيفية استغالل واالستفادة من اإلمكانيات اهلائلة اليت توفرها،فإذا متكنا 

  .به غرينا،وملئوا فراغها على النحو الذي يريدونه
  
  
  
  

                                                           
  ).146(العوملة وتداعياا على الوطن العريب،ص:يف كتاب"والعوملة اإلعالموسائل :"الصادق رابح  (1)
  .)184(ص)م2001مارس-جانفي(،)29(،جملة عامل الفكر،م"الثقافية للعوملة اآلثار:" أبوحالوةكرمي  (2)
  ).335(العرب والعوملة،ص:بلقزيز،يف كتاب اإللهمداخلة عبد  تعقيب على:نبيل الدجاين  (3)



  

  اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية:الفصل السادس    
اإلطار املوضوعي الذي يضـم  "تعرف حبوث اإلعالم على أا:جمتمع الدراسة امليدانية:أوال   

ة؛وهي اجلهود املنظمة الدقيقة اليت تستهدف توفري كافة األنشطة والعمليات اإلعالمية واالتصالي
املعلومات عن اجلمهور املوجه إليه الرسالة اإلعالمية وقنوات االتصال ووسائله،واليت تسـتخدم  

وختطيط اجلهود اإلعالمية واالتصالية،كما أن مهمتها تبدأ قبل بـدء   تكأساس يف اختاذ القرارا
تقيس فعالياا قياسا مرحليا وشامال، كمـا تشـمل   اجلهود اإلعالمية،وتستمر باستمرارها،و

ــالية  ــة االتص ــة يف العملي ــر الداخل ــة العناص ــدماا كاف ــائل، -خ كاجلمهور،والوس
بطريقة متوازنة ومتكافئة،وهكذا فإا تعني خمططـي  -والرسائل،واملصادر،والتأثريات املستهدفة

يحة،ويف التعرف على املخرجات االستراتيجيات اإلعالمية يف حتديد املدخالت اإلعالمية الصح
املتحققة ومدى مطابقتها لألهداف احملددة سلفا،مما يسهم يف تقييم كفاءة اجلهـود اإلعالميـة   

  ".وتطويرها وتنميتها باستمرار
وخيتلف سري البحث يف الدراسات االجتماعية واإلعالمية،ويف تصميمها عنه يف الدراسات     

مكانيات البشرية واملادية املطلوبة،ومن حيث وسائل مجـع  التجريبية العلمية؛من حيث نوع اإل
  :وميكن تلخيص خطوات هذه السريورة يف.البيانات

حتديد الغرض من البحث أوالدراسة حتديدا واضحا،ويتضمن حتديد اإلشكالية واالعتبارات -  
  .عليها واألهداف املتوخاة منهبين العلمية اليت 

  .ل الدراسة من حيث العينة والزمان واملكانرسم خطة لسري البحث؛وتشمل جما-  
  …مجع البيانات باالعتماد على عدة أدوات؛كاملقابلة واملالحظة واالستقصاء،و-  
  .حتليل البيانات حتليال إحصائيا وتفسريها -  
  .استخالص النتائج -  
شـكلة  من الدراسـة واملتمثلـة يف حتديـد امل    األوىلولئن تناولت الفصول النظرية اخلطوة    

ومفاهيمها،وتوضيح معاملها النظرية؛فسوف يتطرق هذا الفصل إىل اخلطـوة الثانيـة والثالثـة    
  .حتديد جمتمع البحث وعينته-: واملتمثلة يف

  .وطرق مجع البيانات وأساليب حتليلها-



  

عرف التعليم اجلامعي تطورا ملموسا يف مجيع :يدان الدراسةعن موجغرافية حملة تارخيية )أ(    
ل العربية دون استثناء؛فقد تضاعف عدد الطلبة املسجلني يف اجلامعات العربية بني سـنيت  الدو

،وهـذا الـرقم   )م1996(ألف طالب سنة)100(ماليني و3(ثالث مرات ليصل إىل)م1996(و)م1981(
،وهو ارتفاع سيجعل من نسبة )م2010(مع حلول سنة)ستة ماليني(يتوقع أن يتضاعف ليصل إىل

  .من جمموع السكان يف العامل العريب)% 15(يم اجلامعي تتراوح منامللتحقني بالتعل
أما بالنسبة للهياكل اجلامعية؛فقبل مخسني سنة مل يكن العامل العريب حيتضن أكثر من عشـر     
جامعات؛ثالثة منها غري وطنية،لكن هذا العدد ارتفع قليال يف اخلمسينات والستينات مـن  )10(

بلغ عدد  إذجلامعي الطفرة احلقيقية يف الثمانينات والتسعينات منه؛القرن املاضي وعرف القطاع ا
) م1997-م1982(اجلامعات اليت أنشئت خالل مخسـة عشـر سـنة ممتـدة مـا بـني سـنيت       

  .جامعة،أي مبعدل سبع جامعات كل سنة،وهذا الرقم يف تزايد مستمر)109(املاضية
كانت  األردنفأول جامعة أنشئت يف .وحديثا على أن التعليم العايل يف العامل العريب يعترب فتيا   

       عـددها  ،ووصــل )م1976(،مث تلتـها جامعـة الريمـوك سـنة    )م1962(اجلامعة األردنية سنة
 سـنيت  جامعة خمتصة كلها أنشـئت بـني  )12(سبع جامعات رمسية متوهلا الدولة و)م1997(سنة

سنة )50-48( كرمة وذلك قبل،ويف السعودية أنشئت أول كلية للشريعة يف مكة امل)م1991و1990(
جامعـات  ) 04(حوايل سبع وطنيـة،و )م1997(،وبلغت سنة)م1957(ماضية،مث جامعة امللك سنة 

مقعدا عاليا رمسيا وخاصا؛كذلك األمر بالنسبة للسودان اليت ارتفع عدد )09(خاصة،باإلضافة إىل
دث يف العراق؛حيث جامعات أهلية،والتطور نفسه ح)03(اجلامعات فيها من إىل جامعة قومية و

كلية يف خمتلف االختصاصات، ويف اليمن بدأ التعليم اجلامعي )91(إىل)67(ارتفع عدد الكليات من
سـبع جامعـات   )م1997(مع إنشاء جامعيت صنعاء وعدن،وبلغ عددها مع بداية سنة)م1970(سنة

ا إىل ووصـل عـدده  )م1951(حكومية،أما يف املغرب العريب فقد تأسست أول جامعة بليبيا سنة
،ويف اجلزائـر  )م1980(جامعة ويف موريطانيا أنشئت جامعة نواقشط الوطنية سنة)14)(م1997(سنة

تاريخ احلصول على االستقبال،مث تكاثرت املؤسسات اجلامعيـة  )م1962(أنشئت أول جامعة سنة
مبـا فيهـا جامعـة التكـوين     (جامعـة )27(مؤسسـة تضـم   )58(بعد هذا التاريخ لتصل إىل



  

البـويرة  (مدارس عليا وملحقتني جامعيتني) 04(معاهد وطنية،)06(مركزا جامعيا)13(،)املتواصل
  :موزعة كاآليت)وغرداية

املدار - املعاهد الوطنية املدارس العليا
س 
الوط
 نية

 اجلامعات املراكز اجلامعية



  

املدرسة العليا لألسـاتذة   -
  )  القبة(
املدرسة العليـا ألسـاتذة    -

  ) وهران ( التعليم التقين 
ملدرسة العليـا ألسـاتذة   ا -

اآلداب والعلــوم اإلنســانية 
  )بوزريعة جلزائر (
املدرسة العليـا ألسـاتذة    -

اآلداب والعلــوم اإلنســانية 
  )قسنطينة (

                        

املعهــد الــوطين لعلــوم  -
  الزراعة 

  املعهد الوطين لإلعالم اآليل -
معهد علوم البحر ويئة  -

  الساحل

ين للتخطـيط  املعهد الوط -
  واإلحصاء 

املعهد الوطين للتعليم العايل  -
يف العلوم التجارية واملاليـة  

  اجلزائر 
املعهد الوطين للتعليم العايل  -

يف العلوم التجارية بن عكنون 
 ) اجلزائر(

املدرسة الوطنية متعـددة  -
  ) باجلزائر العاصمة ( التقنيات

املدرسة متعددة التقنيات  -

  ة والتعمري للهندسة املعماري

  املدارس الوطنية للبيطرة  -
املدرسة الوطنية لألشغال  -

  العمومية 
املدرسة الوطنيـة العليـا    -

  )البليدة (للري
املدرسة الوطنية لـإلدارة   -
 ) اجلزائر(

 )بشار(املركز اجلامعي-
  ) الوادي(املركز اجلامعي  -
املركز اجلامعي حيي فارس  -
  )املدية(
زيان املركز اجلامعي  -

  )اجللفة ( عاشور 

ــامعي   - ــز اجل أم (املرك
  )البواقي

  )خشلة (املركز اجلامعي  -
  )الطارف( املركز اجلامعي  -
املركز اجلـامعي العـريب    -

  )تبسة ( التبسي 
املركـز اجلـامعي بــرج    -

  بوعريريج
سـوق  (املركز اجلـامعي   -

  )أهراس
  )سعيدة (املركز اجلامعي  -
املركز اجلامعي مصـطفى   -

  )معسكر ( بويل اسطن
مخـيس  ( املركز اجلامعي  -

 ) مليانة 

  جامعة اجلزائر -
جامعة هواري بومدين للعلوم  -

  )اجلزائر(والتكنولوجيا

  ) قسنطينة (جامعة منتوري  -
  ) عنابة ( جامعة باجي خمتار  -
  ) وهران ( جامعة السانية  -
جامعة حممد بوضـياف للعلـوم    -

  ) وهران ( والتكنولوجيا 
عة األمري عبد القادر للعلـوم  جام -

  اإلسالمية قسنطينة 
  ) البليدة ( جامعة سعد دحلب  -
تيـزي  (جامعة مولود معمـري   -
  )وزو

  )بومرداس ( جامعة حممد بوقرة - 
جامعة قسـنطينة بـن بـوعلي     -
  )الشلف (
  )االغواط( جامعة عمار تليجي  -
  )جباية ( جامعة عبد الرمحن مرية  -
محـودة   جامعة عبد احلق بـن  -
  ) جيجل(
  ) عباس ( جامعة فرحات عباس -
  )باتنة ( جامعة احلاج خلضر  -
  )بسكر (جامعة حممد خيضر  -
  جامعة ورقلة  -
جامعة حممد بوضيــــاف  -
  )املسيلة( 
 )قالــمة( 1945ماي 8جامعة  -
  جامعة أدرار  -
  جامعة سكيكدة -
سـيدي  ( جامعة اجلياليل اليابس -

  )بلعباس
  بكر بلقايد تلمسان جامعة أبو  -
 جامعة مستغامن -

  

الذي تأسست جامعة باتنة أول األمر يف شكل مركز جامعي :جامعة احلاج خلضر بباتنة)1(  
،ياكل )م1977/ 20/07(:يف املؤرخ77/99مبوجب املرسوم رقم)م1977(فتح أبوابه يف شهر سبتمرب سنة



  

فتح معهد العلوم )م1978(العريب،ويف سنةإدارية احتضنت قسمي العلوم القانونية واللغة واألدب 
شهد املركز اجلـامعي مـيالد معهـد    )م1980(الدقيقة والتكنولوجيا ومعهد البيولوجيا،ويف سنة

ويف ،فتح معهد البيطرة)م1982(شهد املركز اجلامعي ميالد معهد الفالحة، ويف)م1982(الفالحة،ويف
ة إىل معاهد وطنية للتعليم العـايل لكـل   أعيدت هيكلة املركز اجلامعي مبعاهدة السن)م1985(سنة

معهـد العلـوم القانونيـة    :منها استقالليته اإلدارية واملالية مع وجود هيئة تنسيقية بينها وهي
واالقتصادية،معهد اهلندسة امليكانيكية،معهد العلوم الفالحية والبيطرة،معهـد اللغـة واألدب   

  .معهد الريومعهد العلوم الطبية،،العريب
   هليكلة جديدة وميالد جامعـة باتنـة الـيت    حلت املعاهد الوطنية لتسمح)م1990(نفيويف جا   

 بتـاريخ  253/ 98ومبوجب املرسـوم التنفيـذي  .شكلت آنذاك من معاهد مقسمة إىل دوائر
وختصصات وأصبحت  أنشأت الكليات باجلامعات اجلزائرية اليت تتكون من أقسام)م1998أوت17(

  : )1(قسما كاآليت)37(سبع كليات تضم)07(جامعة باتنة بذلك تتكون من

قسـم اجلـذع املشـترك للتكنولوجيا،قسـم     :وتضم عشرة أقسام هـي :كلية اهلندسة)1(   
االليكترونيك،قسم اهلندسة امليكانيكية،قسم الري،قسم اإلعالم اآليل،قسم اهلندسة املعماريـة،  

  .قسم الوقاية واألمن،قسم اهلندسة املدنية،قسم اهلندسة الصناعية
 والتكنولوجيا اجلذع املشترك للعلوم الدقيقة قسم:مثانية أقسام هي)08(وتضم:كلية العلوم)2(  

واإلعالم اآليل،قسم الرياضيات،قسم الفيزياء،قسـم الكيمياء،قسـم الكيمياء،قسـم علـوم     
  .األرض،قسم العلوم البيطرية،قسم الفالحة،قسم البيولوجيا

قسـم اللغـة وآداا،قسـم    :أقسـام هـي  )8  0(موتض:كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية)3( 
الفرنسية،قسم اإلجنليزية،قسم اللغة املكثفة،قسم الترمجة،قسم التاريخ،قسم علم النفس وعلـوم  

  .التربية،وقسم الفلسفة
قسـم علـم   :هي مخسة أقسام)05(وتضم:والعلوم اإلسالميةكلية العلوم االجتماعية )4(  

  .لتربية البدنيةعة،قسم أصول الدين،قسم ااالجتماع،قسم الدميغرافيا،قسم الشري

                                                           
  ).1-4 (امعة باتنة،صجمليالد )25(واالتصال لتحضري االحتفال بالذكرى اإلعالمنشرية تعريفية جبامعة باتنة من حترير جلنة  )1(
  



  

قسم اجلذع املشترك للعلوم :أقسام هي)04(وتضم :كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري)5(  
،قسم اجلذع املشترك لعلوم التسيري،قسم اجلذع املشترك للعلـوم التجاريـة، قسـم    ةاالقتصادي

  .احملاسبة والضرائب
،قسم علوم قسم العلوم القانونية،قسم العلوم السياسية:هي أقسام)03(وتضم:كلية احلقوق)6(  

  .قسم الطب،قسم الصيدلة:مها قسمني)02(وتضم:كلية الطب)7(و.اإلعالم واالتصال
طالب وطالبة يف خمتلـف  )2500(م2004/2005وقد بلغ عدد طلبة اجلامعة يف الدخول اجلامعي   

طالـب  )50(مخسني ألـف )م2008(ةالفروع والتخصصات،ويتوقع أن يصل عدد طلبة اجلامعة سن
  .)1(وطالبة

حيث انطلقـت  .تعود البدايات األوىل جلامعة اجلزائر للفترة االستعمارية:جامعة اجلزائر)2(   
توجـه دروسـها إىل الطلبـة     ،والـيت كانـت  )م1833(سنة مبدرسة الطب اليت بدأت نشاطها

تقضي بقبول طلبة أتراك واليت )م1833جوان10(األوروبيني،حىت صدرت مذكرة لوزير احلرب يف
،مث "لكوزيل" بقرار من اجلنرال )م1835(إال أنه مت توقيف هذه املدرسة عام.وجزائرييـن ويهود

فتم فتحها رمسيا مبرسوم .بقرار من الس البلدي للجزائر)م1854(مت اقتراح إعادة فتحها سنة
  ).م1859(،ومل تبدأ نشاطها إال ابتداء من عام)م1857أوت04 (مؤرخ يف

وقد عرفت جامعة اجلزائر يف الفترة االستعمارية تطورات نوعية وهيكلية وبعد االسـتقالل     
بـني السـنوات   .واصلت مهامها يف التكوين وختريج اإلطارات العلمية اليت حتتاجهـا الـبالد  

مت إدراج االختصاصات األساسية؛العلوم الدقيقة والتكنولوجيا،والعلوم الطبيـة  )م1971(و)م1962(
بدأت عملية التعريب الكامل لبعض )م1974-71(لوم االجتماعية واإلنسانية ويف السنوات منوالع

وأصبحت اللغـة الوطنيـة   )…كالتاريخ،والفلسفة،(الشعب من العلوم االجتماعية واإلنسانية
  وبلغت اجلامعة أوج نشاطها من الناحية اهليكلية .إجبارية يف بعض التخصصات

حيث مت تكريس نظام املعاهد الذي خول اجلامعـة  )م1999و1984(مابني والعلمية يف الفترة املمتدة
معهـد  ) احلقـوق (معهد العلوم القانونية واإلدارية:أربعة عشر معهدا هي)14(ألن تشتمل على

                                                           
، ديسمرب ) 03(اليت تصدر عن جامعة احلاج خلضر باتنة،ع)أخبار اجلامعة( ،يف نشرية) "2005/ 2004(الدخول اجلامعي:"حممد زرمان )1(
  ).12(ص)م2004(
  



  

العلوم االقتصادية،معهد اللغات،معهد علم اللغة العربية،معهد علم االجتماع،معهد علم النفس 
عهد التاريخ،معهد الفلسفة،معهد العلوم السياسـية والعالقـات   وعلوم التربية،معهد الترمجة،م
  .،ومعهد علم املكتبات والتوثيق)م1999(الدولية،معهد اإلعالم واالتصال

اخلاص بتنظيم وتسيري )84/209(املعدل للمرسوم)382/98رقم (ومبوجب املرسوم التنفيذي السابق  
ـ          كليـات )07(ات وتتكـون مـن  اجلامعة أصبحت جامعة اجلزائر منظمة حسب نظام الكلي

 .العام وقسم القانون اخلاص قسم القانون:قسمني مها)02(وتضم:كلية احلقوق)1(:)1(هي
التكـوين طويـل املـدى     أقسام يف)03(وتضم:كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري)2(   
  . قسم العلوم التجارية،قسم علوم التسيري،قسم العلوم االقتصادية:هي
العريب،قسم الفرنسية،قسـم   قسم األدب:أقسام هي)08(وتضم:كلية اآلداب واللغات)3(   

اإلجنليزية،قسم اللغة اإلسبانية واألملانية والروسية،قسم اللغـات الشرقية،قسـم الترمجة،قسـم    
  .اللغويات،قسم تعليم مكثف للغات

اسـية والعالقـات   قسم العلوم السي:وتضم قسمني مها:كلية العلوم السياسية واإلعالم)4(   
  .الدولية،قسم علوم اإلعالم واالتصال

علـم الـنفس    قسم:أقسام هي)07(وتضم:اإلنسانيةوالعلوم كلية العلوم االجتماعية )5(   
قسم الفلسفة،قسم علم اآلثار،قسم علـم املكتبات،قسـم   ،وعلوم التربية،قسم علم االجتماع

  .التاريخ،قسم التربية الرياضية
العقائـد والديانات،قسـم الشـريعة     قسم:أقسام هي)03(وتضم:ينكلية أصول الد)6(   

  .والقانون،قسم اللغة واحلضارة
  .الصيدلة،قسم جراحة األسنان قسم الطب،قسم:أقسام هي)03(وتضم:كلية الطب)7(   

   :جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا )
/ 65(مبوجب املرسـوم رقـم  )وهران(اجلامعي بالسانيةأنشأ املركز :جامعة السانية بوهران)4( 

مت ترقيـة  .ديسـمرب 20 املؤرخ يف)67/278(،ومبوجب القرار رقم)1965(سنة أفريل13(املؤرخ يف)199
كليـة العلوم،كليـة احلقـوق والعلـوم     :كليات هي)04(املركز اجلامعي إىل جامعة تتكون من

                                                           
  .املوقع اإللكتروين للجامعة )1(



  

أعيد هيكلـة اجلامعـة   )م197 (ويف سنة.االقتصادية،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،كلية الطب
اخلـاص  ) 98/253(،ومبوجب املرسوم التنفيذي رقـم )م1998(معهد سنة)20(معهدا،مث)11(لتشتمل

  : مثاين كليات هي))8يكلة اجلامعة إىل نظام الكليات،أصبحت جامعة السانية حتوي
قسـم  :هـي  أقسامثالثة )03(وتضم:كلية احلقوق والعلوم السياسية والعالقات الدولية)1(  
  .قانون اخلاص،قسم القانون العام،قسم العلوم السياسية والعالقات الدوليةال
قسم العلوم :وتضم قسمني مها:كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية)2(  

  .االقتصادية،وقسم العلوم التجارية
قسـم علـم   :هـي  أقسامثالثة )03(وتضم:كلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية)3(  

  .املكتبات، قسم التاريخ،وقسم العلوم اإلسالمية
قسم علوم األرض، وقسم :وتضم قسمني مها:كلية علوم األرض واجلغرافيا ويئة احمليط)4(  

  .اجلغرافيا ويئة احمليط
قسـم اآلداب وقسـم   :وتضم قسمني كذلك مها:كلية علوم اآلداب واللغات والفنون)5(  

  . اللغات األجنبية
  . األسنان،قسم الصيدلة  أقسام الطب،قسم جراحةثالثة ) 03(وتضم:كلية الطب)6(  
قسم علم االجتماع، قسـم الفلسـفة،   :وتضم أربعة أقسام هي:كلية العلوم االجتماعية)7(  

  .قسم علم النفس وعلوم التربية 
زيـاء،  العلوم الطبيعية،قسم الرياضيات،قسم الفي قسم:أقسام هي)07(وحتوي:كلية العلوم)8(  

قسم الصيانة واألمن الصناعي،قسم اإلعالم اآليل،قسم الكيمياء،وقسم اجلذع املشترك للعلـوم  
  .الدقيقة

باسـم املدرسـة العليـا    )م1987(أول نواة جلامعة ورقلة يف سـبتمرب أنشأت :جامعة ورقلة)5(
العمل ؛حيث انطلق )م1988مارس22(املؤرخ يف)65/88(لألساتذة،اليت أنشأت مبقتضى املرسوم رقم
،وقد شهدت املدرسة تطـورا  )فيزياء،كيمياء،رياضيات(ا بتخصص ليسانس يف العلوم الدقيقة

واالتفاقيـة   1991أفريـل 27(املؤرخ يف199/91كبريا وسريعا يف هياكلها،فبموجب املرسوم التنفيذي
هين للري دمج معهد التكوين امل لاملربمة بني وزاريت التعليم العايل ووزارة التربية مث على التسلس



  

منعشا بذلك طاقة االستيعاب والزيادة يف عدد التخصصات؛حيث متيز .واملتقنة إىل املدرسة الفنية
الري الصـحراوي،واجلذع املشـترك   :بافتتاح أربعة فروع جديدة)م1990/1991(الدخول اجلامعي

  .تكنولوجيا واإلعالم اآليل والليسانس يف اللغة اإلجنليزية
طالبـا يف املوسـم اجلامعـــي    )139(ن كـان عـددهم اليتعـدى   أما عدد الطلبة الذي   
  ).م1990/1991(طالب يف السنة اجلامعية)600(ارتفع إىل أكثر من)1987/1988(

 رقـم  ت املدرسة إىل مركز جـامعي مبوجـب املرسـوم التنفيـذي    قارت)م1977(ويف سنة   
معهـد الكيميـاء   :الذي حدد عدد معاهدها خبمسة معاهد هي)م1997ماي10(املؤرخ يف)97/159(

االجتماعية واإلنسانية،معهد  الصناعية،معهد اآلداب واللغات،معهد العلوم الدقيقة،معهد العلوم
املـؤرخ  )01/210(أما اجلامعة فقد أنشأت مبوجب املرسـوم رقـم   .الري والفالحة الصحراوية

   :بثالث كليات)م2001جويلية23(يف
اهلندسية،قسم العلـوم   قسم العلوم:قسام هيأ)05(وتضم:كلية العلوم والعلوم اهلندسية)1(  

  .الفيزيائية،قسم العلوم الزراعية،قسم العلوم الزراعية،قسم الرياضيات،قسم البيولوجيا
قسم اللغة العربية وآداا،قسـم  :وتضم ثالثة أقسام هي:كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية)2(  

  .اللغات األجنبية،قسم علم النفس وعلوم التربية
قسم العلوم االقتصادية، قسم :وتضم أربعة أقسام هي:لية احلقوق و العلوم االقتصاديةك)3(  

  . قسم العلوم القانونية واإلدارية،قسم العلوم السياسية،علوم التسيري
  
  
  
قدر عدد سـكان البلـدان   )م1993(يف إحصائية سنة:حملة بشرية عن ميدان الدراسة)ب(   

،ويشكل )إناثا 120.147.000(و)ذكورا123.845.000(ب اجلنس إىلموزعني حس)نسمة243.992.000(العربية
من السكان هم دون العشرين عامـا،وأن  )% 50(الشباب القاعدة العريضة للهرم السكاين إذ أن

هم دون اخلامسة عشرة سنة،على أن عدد الشباب واملراهقني الـذين تتـراوح   )% 45(أكثر من



  

ليس من اليسري حتديدها إمجاال على مستوى كـل  سنة ميثل نسبة هامة )24(و)15(أعمارهم بني
  .)1(آخرالبلدان العربية ألسباب عدة أمهها أن سنوات اإلحصاء ختتلف من قطر إىل 

وتنتهي عنـد  )13(وقد اختلف الدارسون يف حتديد مرحلة الشباب،فهي عند البعض تبدأ من  
أوىل  يف فتـرة )14(ن سنويطلق عليها مرحلة املراهقة،وهي عند البعض اآلخر تبدأ م)21(سـن

تنتهي بالثامنة عشر،وتصل فترا الثانية أواملتأخرة إىل سن السابعة والعشرين،ويرى فريق ثالث 
ويذهب الـبعض إىل  .أا تغطي الفترة من سن السابعة عشر حىت السابعة والعشرين أوما بعدها

فـرد،ومن جـنس إىل    الختالف بدايتها وايتها من فرد إىل.أنه من الصعوبة مبكان حتديدها
  .)2(إىل ثقافةجنس،ومن ثقافة 

هذه الفروق إىل اختالف املعايري اليت يعتمدها الباحثون يف حتديد املرحلة من جهـة،   وتعود   
واختالف السياقات أوالظروف اليت ترى فيها الظاهرة من جهة أخرى،فالبعض يهـتم بـالنمو   

كز فريق ثالـث علـى تغـيري الوضـع     اجلسمي واجلنسي،ويهتم آخرون بالنمو النفسي،وير
االجتماعي واألدوار االجتماعية،وختتلف السياقات بـاختالف الطـابع احلضـاري،والنظام    

  .)3(االجتماعي وماإليها-الجتماعي واملستوى االقتصادي
  

باألفراد الذين هم يف مرحلة املراهقة أي األفـراد  "ويعرف معجم العلوم االجتماعية الشباب   
وانطلق  ،التعريف خلط بني املراهقة والشباب ويبدو أن.)1("اجلنسي والنضجبلوغ بني مرحلة ال

من رؤية سيكولوجية مهمشة لشبكة العالقات املعقدة بني األفراد واجلماعات اليت تـتحكم يف  
مفهوم :ويتردد مصطلح الشباب عند بعض الباحثني العرب بني مفهومني اثنني مها.هذه الظاهرة

                                                           
  . اد إذاعات الدول العربية،جملة احت"الشباب العريب واإلذاعة والتلفزيون:"جمموعة باحثني )1(
كلية اإلعالم،جامعـة ،،أطروحة دكتوراه غري منشورة"اإلعالم والوعي االجتماعي لدى الشباب اجلزائري:"عبد اهللا بوجالل )2(

  ).73(ص)م1989(القاهرة،
 للثقافة والفنون الس الوطين:الكويت))(6(سلسلة عامل املعرفة(الشباب العريب واملشكالت اليت يواجهها،:عزت حجازي )3(

  ).35(ص)م1978واآلداب،جوان 
  
  
  
  ،جملة احتاد إذاعات الدول العربية"الشباب العريب واإلذاعة والتلفزيون:"جمموعة باحثني )1(



  

ملرحلة العمرية،ومفهوم الفئة االجتماعية،يف حني أن الشباب ليس حالة طبيعية الفئة العمرية أوا
  .حبتة،بل هو منتوج ثقايف لوضعيات تارخيية معينة

على أن بعض الدراسات االجتماعية واإلعالمية تصطلح يف حتديد مرحلة الشباب،من حيـث    
من جمموع ) % 21(يشكلونسنة،وهم )24و15(من تتراوح أعمارهم ما بني"املرحلة العمرية على

  .من جمموع سكان اجلزائر)%70(و)3(الدراساتسكان الوطن العريب،حسب تقديرات بعض 
والشباب اجلامعي هم الذين يزاولون دراستهم باملعاهد واجلامعات بعد احلصول على شهادة    

لتعليم اجلامعي على ا"التعليم العايل"البكالوريا مع انتهاء سنوات الدراسة الثانوية،ويطلق مصطلح
ويتم يف جامعات ومراكز جامعية ومعاهد كتدريب املعلمني تتبع يف األساس لوزارة .يف اجلزائر

  .التعليم العايل والبحث العلمي
قصري املـدى ميتـد لـثالث    "ويف مرحلة الدراسة اجلامعية باجلزائر هناك نوعني من التكوين   

ميتد ألربع :وطويل املدى.اجلامعية التطبيقيةسنوات،وينتهي باحلصول على دبلوم يف الدراسات 
سنوات للحصول على شهادة الليسانس يف التخصص املدروس،أوملدة مخس سنوات للحصول 
على شـهادة مهنـدس دولـة يف بعـض التخصصـات التكنولوجية،كاهلندسـة املدنيـة        

لة،والطب وشهادة يف طب جراحة األسنان والصـيد ...واملعمارية،وامليكانيك واإلعالم اآليل، 
  .بعد سبع سنوات من الدراسة)طب بشري(البيطري بينما حيصل الدارس على لقب طبيب

  
  
جيد الباحث يف املواضيع السوسيولوجية واإلعالمية أثناء عمليـة مجـع   :عينة الدراسة:ثانيا   

  .البيانات حول ظاهرة اجتماعية أول إعالمية معينة،نفسه أمام أحد أسلوبني يف ذلك
أسلوب احلصر الشامل؛ويعتمد املسح الشامل لكل أفراد اتمع املراد دراسـته،   وهو:األول  

  .وهو عمل شاق،حيتاج إىل جهد ومال وفري،ووقت طويل

                                                           
  



  

ويعتمد هذا األسلوب على اختيار عينة من اتمع املدروس،ويتم ذلـك  ؛أسلوب العينة:الثاين  
ثلة هلذا اتمع،وإذا صح اختيـار العينـة   باستخدام الطرق العلمية اليت متكنه من اختيار عينة مم

  :  )27(فيمكن تعميم نتائجها،ومن مميزات هذا األسلوب 
  .توفري جزء كبري من الوقت واجلهد والتكاليف- 
الردود املتحصل عليها من خالل العينة تكون أفضل من الردود املتحصل عليها من خـالل  -  

  .احلصر الشامل
صل يف حالة احلصر الشامل،مثل حذف بعض املفـردات وعـد   التقليل من األخطاء اليت حت-  

  .أخرى أكثر من مرة،وكثريا ما تستخدم العينة لقياس دقة التعداد من عدمه
والعينة هي جمتمع الدراسة الذي جتمع منه البيانات امليدانية،وهي تعترب جزء من الكل، مبعىن    

لة للمجتمع لتجرى عليها الدراسة، فالعينة أنه تؤخذ جمموعة من أفراد اتمع على أن تكون ممث
إذن جزء معني أونسبة معينة من أفراد اتمع األصلي،مت تعميم نتائج الدراسة علـى اتمـع   

  كله،ووحدات العينة قد تكون أشخاصا كما تكون أحيانا شوارع أومدن أوغري ذلك 
سلوب املسح الشـامل،أي  ويستخدم أسلوب البحث بالعينة عندما الميكن للباحث القيام بأ  

  .)28(عند استحالة دراسة مجيع أفراد اتمع لظرف من الظروف
  : )29(ويتوقف حتديد حجم العينة على عدد من االعتبارات منها   
قدر التجانس بني مفردات اتمع يف اخلصائص أوالسمات ألنه كلما زادت درجة التجانس * 

  .من املفردات لبناء العينةبني مفردات اتمع أمكن اختيار عدد أقل 
التوزيع اجلغرايف للمفردات وهو ما يعكس تشتتها وانتشارها،ذلك أنه كلمـا زاد انتشـار   *  

   .املفردات أوكانت موزعة على مناطق جغرافية متباعدة كلما تطلب األمر زيادة حجم العينة

                                                           
   .)157(،ص)م1994،)2(منشورات جامعة قان يونس،ط:بنغازي( أسلوب البحث االجتماعي وتقنياته:عبد اهللا عامر اهلمايل (27)
   .)191(ص)م2002،)1(دار هومة،ط:اجلزائر( تدريبات على منهجية البحث العلمي يف العلوم االجتماعية:رشيد زروايت(28)
  ).135، 134(ص)م2000،)1(عامل الكتب،ط:القاهرة(البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية:حممد عبد احلميد)(29



  

كان إطار العينـة شـامال    كفاية املعلومات اليت يوفرها إطار العينة الختيار املفردات،فكلما*  
كامال يليب حاجة البحث كلما أمكن اختيار عينة أقل حجما،بينما جيب زيادة احلجم يف حالة 
  .غياب بعض املعلومات أوالبيانات أوعدم استخدام أطر للعينة تليب حاجات االختيار وشروطه

بحث من خالهلا عدد الفئات اليت سوف يتم دراستها واملتغريات اليت يتم وصف جمتمع ال*  
واختيار العينة من خالل فئة واحدة هي فئة الطالب مثال تقل يف حجمها عن عينة أخرى 
تضم طلبة وطالبات واألخرية تقل يف حجمها عن عينة ثالثة يتم توزيع الطلبة والطالبات 

  .على أساسها مثل التخصصات األكادميية،أوالفرق الدراسية
ف من الدراسة هو الوصف املقارن لتعرض الطالب لوسائل فعلى سبيل املثال إذا كان اهلد  

) ذكـور(اإلعالم؛فاحلد األدىن لذي ميثل هؤالء الطالب من حيث النوع هو مفردة واحدة
،أما إذا كان يتم توزيع الطالب على التخصصات األكادميية، )إناث(مفردة واحــدة+

  : فيكون احلد األدىن كاآليت
  

  ذكـور                  إنـاث              
  
  
  علميــة     نظريــة    دراسات علمية                 دراسات نظرية   

  .طالبــة)2+(طالب)2(مفردات يتفرع إىل 4= فيكون احلد األدىن            
  
وهكذا ميكن حتديد احلد األدىن الذي متثل فيه مفردة جتتمع هلا اخلصائص املطلوب دراستها  

  . رضيةباعتبارها متغريات ف
جلمع البيانـات،   ويتأثر أيضا حجم العينة باملنهج املستخدم يف البحث،ومايتطلبه من أدوات*  

على سبيل املثال حيتاج إىل عينة حجمها أكرب خاصة إذا كانت متعـددة  )Survey(فاملســح
  .قلأإىل عدد )Experement(اخلصائص،بينما حيتج التجريب



  

الدراسة اليت تظهر يف تعدد املتغريات ومنـهج البحـث،   ويرتبط أيضا حجم العينة بأهداف    
؛فالتحليل العاملي حيتاج إىل عينات أكـرب يفرضـها تعـدد    اإلحصائيةوكذلك يف املعامالت 

االستجابات،وتعدد املتغريات،بينما يقل حجم العينة يف دراسات العامل الواحـد أوالعوامـل   
وقت واإلمكانيات املتاحة اليت قد حتـول  احملدودة،كما أن هناك اعتبارات أخرى مثل عامل ال

دون اختيار عينات كبرية احلجم،إال أنه جيب أال يستسلم الباحث هلذه الصعوبات،ألن التعميم 
  .يظل مرهونا بكفاية العينة ومدى متثيلها للمجتمع

وجتدر اإلشارة إىل أنه التوجد خطة مثلى الختيار العينات ميكن أوجيب األخذ ا يف مجيـع     
حلاالت،وإمنا يتوقف ذلك على طبيعة املشكلة وحجم اجلمهور املستهدف إجـراء الدراسـة   ا

عليه،ونوع املادة موضع التحليل وخصائص اجلمهور أواملضمون،واملعاينة املثالية هي اليت تؤدي 
  .ةإىل التوصل إىل أدق النتائج بأقل خطأ معياري ممكن بغض النظر عن نوعية العين

اآلثار االجتماعية والثقافية للعوملة :"اعتمدت الدراسة امليدانية يف حبث:ر العينةطريقة اختيا)أ(   
طريقة العينـة متعـددة    يف كيفية اختيار العينة على"اإلعالمية على مجهور الفضائيات األجنبية

وهي اليت يتم اختيار مفرداا على أكثر من مرحلة؛فيتم اختيار وحـدات  :)العنقودية(املراحل
ن اموع الكلي لوحدات اتمع؛على أن يقسم اتمع الكلي أوال إىل جمموعـة مـن   العينة م

الوحدات،وهي وحدات ابتدائية ختتار منها عينة،وهذه هي املرحلـة األوىل؛مث يعـاد تقسـيم    
الوحدات االبتدائية يف العينة اليت اختريت إىل وحدات ثانوية خنتار من بينها عينة جديدة، وهذه 

  .الثانية،وهكذا هي املرحلة
مت اختيار العينة يف املراحـل  قد مراحل،و مخسةمن هذا املنطلق مت اختيار عينة الدراسة على   

مت تصميمها بكتابة أمساء اجلامعات على بطاقات .الثالثة األوىل بطريقة العينة العشوائية البسيطة
رتيب،مث اختريت بطاقـة  متشاة متاما،مث خلطت هذه البطاقات ببعضها حىت اختفى كل أثر للت

  .يف كل جمموعة من اموعات املختارة واحدة
  :مت تقسيم اجلامعات اجلزائرية إىل أربع جمموعات بالشكل اآليت:املرحلة األوىل 

جامعـة عنابة،جامعـة   :،اجلامعات بالشرق اجلزائري وهـي اموعة األوىلحيث ضمت -   
واقي،جامعـة خنشـلة،جامعة جيجل،جامعـة    تبسة،جامعة قسنطينة،جامعة باتنة،جامعة أم الب



  

 بسيطةالعشوائية العينة القاملة،جامعة سكيكدة،وسحبت منها جامعة احلاج خلضر بباتنة بطريقة 
   .السالفة الذكر

جامعة هواري بومدين للعلـوم :وضمت اموعة الثانية اجلامعات بوسط اجلزائر وهي-   
ة سطيف،املركز اجلامعي بربج بوعريريج، ،جامعة اجلزائر،جامع)اجلزائر(والتكنولوجيـا

وسحبت منها بالطريقة نفسها ،جامعة جباية،جامعة تيزي وزو،جامعة بومرداس،جامعة البليدة
  .جامعة باب الزوار،وجامعة اجلزائر

جامعة وهران،جامعـة تلمسـان،   :وضمت اموعة الثالثة؛اجلامعات بغرب اجلزائر وهي-   
  .رت،جامعة مستغامن،وسحبت منها جامعة السانية بوهرانجامعة سيدي بلعباس،جامعة تيا

جامعة بسكرة،املركز اجلـامعي  :وضمت اوعة الرابعة؛اجلامعات باجلنوب اجلزائري وهي-  
ـ بالوادي،جامعة ورقلة،جامعة املسيلة،جامعة األ ت منـها  حبغواط،املركز اجلامعي بإدرار،وس

  .نفسها طريقةالجامعة ورقلة ب
من كل جامعة كليتني إحدامها للعلوم اإلنسانية والثانية للعلـوم   سحب:لثانيةويف املرحلة ا   

جامعة اجلزائر وبـاب الزوار،فقـد    إال اتقة نفسها اليت سحبت ا اجلامعيالتكنولوجية بالطر
كم ختصص كل واحدة إما يف العلوم اإلنسانية أو العلوم حبمن كل جامعة كلية واحدة  سحبت

كلية العلوم االقتصادية،ومن جامعة هواري بومدين  جامعـة اجلزائر التكنولوجية،فسحبت من
يف العلوم (بباب الزوار كلية علوم األرض ويئة احمليط،ومن جامعة السانية بوهران كلية العلوم 

يف (،ومن جامعة باتنة كلية اهلندسـة )يف العلوم اإلنسانية(،وكلية العلوم االجتماعية)التكنولوجية
،ومن جامعة )يف العلوم اإلنسانية(وكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية)وجيةالعلوم التكنول

  .وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية)يف العلوم التكنولوجية(ورقلة كلية العلوم والعلوم اهلندسية
سحب بطريقة العينة العشوائية البسيطة من كل كلية قسم من األقسـام  :ويف املرحلة الثالثة   
 سحبو .التسيري من كلية العلوم االقتصادية جبامعة اجلزائر،قسم علوم سحبف.ينتمي إليها اليت

من كلية العلوم االجتماعية  سحبمن كلية علوم األرض جبامعة باب الزوار،قسم يئة احمليط،و
،قسم علم االجتمـاع،ومن كليـة اهلندسـة قسـم اإلعـالم      جبامعة باتنة والعلوم اإلسالمية

ن كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية جبامعة السانية بوهران،قسم علـم  م سحباآليل،و



  

من كلية اآلداب جبامعة ورقلة قسـم اللغـة    سحبالنفس،ومن كلية العلوم قسم البيولوجيا،و
  .اهلندسة قسملعلوم والعلوم اهلندسية العربية،ومن كلية ا

لسابقة ختصص من التخصصات اليت سحب من كل قسم من األقسام ا:ويف املرحلة الرابعة   
حتويها؛فسحب من قسم علوم التسيري جبامعة اجلزائر ختصص تسيري األعمال،ومن قسم يئـة  
احمليط جبامعة باب الزوار ختصص يئة احمليط،ومن قسم علم االجتماع جبامعة باتنـة سـحب   

م اآليل ختصـص  بطريقة عمدية ختصص علم االجتماع التنظيمي ألنه الوحيد،ومن قسم اإلعال
الربجميات،ومن قسم علم النفس جبامعة السانية ختصص علم النفس العيادي،          ومن قسم 
البيولوجيا ختصص ميكروبيولوجيا،وسحب من قسم اللغة العربية جبامعة ورقلة ختصـص أدب  

  .عريب،ومن قسم اهلندسة ختصص امليكانيك
لتحقق صفة الطلبة )كل األفواج(السنة الرابعةأخذ بطريقة عمدية طلبة :ويف املرحلة اخلامسة  

  : اآليت لبالشكالعينة  تكانف .كثر من غريهمأاجلامعيني يف حقهم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

  :وكان حجم العينة باألرقام والنسب بالشكل الذي يوضحه اجلدول اآليت   

    ةجامعة ورقل  جامعة باتنة جامعة السانية جامعتا اجلزائر  
  إناث   ذكور  إناث ذكور إناث ذكور إناث  ذكور  اموع

  %  ت  %  ت  % ت  %  ت % ت % ت % ت % ت  %  ت  



  

.48 46 ع،تكنولو
94 32 30.

77 31 41.
89 38 33.

04 51 69.
86 31 22.

30 32 60.
38 9  9.6

8  2
7
0 

36.
24 

.51 48 ع،إنسانية
06 72 69.

23 43 58.
11 77 66.

96 22 30.
14 10

8  77.
7  21 39.

62 84 90.
32 47

5  63.
76 

10 94  اموع
0  10

4 10
0 74 10

0 11
5 10

0 73 10
0  13

9  10
0  53 10

0  93 10
0  74

5  10
0  

  198 189 212  146  745  

  .يوضح توزيع العينة حسب اجلنس والتخصص واجلامعات):4(جدول

    
عـة  فردا؛وقد عاد من االستمارات املوز)769( بلغ حجم العينة الكلي:مواصفات العينة)ب(   
استمارة كانت غري صاحلة النعدام اإلجابات فيها على بعض )15(استمارة،ألغيت منها)760(عليه

وقد اتسمت هذه العينـة  .استمارة صاحلة للتفريغ والتحليل)745(األسئلة،ليصل االستمارات إىل
  : أمهها مواصفات ةبعد
ور متغري اجلنس للكشف عن د.ضمت العينة كال اجلنسني ذكورا وإناثا:من حيث اجلنس)1(  

فكان توزيع الذكور واإلناث باألرقام .يف مدى تأثر أفرادها بربامج الفضائيات األجنبية الوافدة
   : والنسب على اجلامعات اخلمسة كاآليت

  

  اموع  جامعة ورقلة  جامعة باتنة جامعة السانية جامعتا اجلزائر  
 إ.علوم  علوم ت  إ.علوم علوم ت إ.علوم علوم ت إ.علوم علوم ت

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت  % ت 
.58  46 ذكور

97  
48 40 31 44.

93  
43 35.

83  
51 62

.
20 

22 16
.

92 

32 78
.

05 

21 20 29
4  

39
.

46 

41 32 إناث
.

03 

72 60 38 55
.

07 

77 64
.

17 

31 37
.8  

10
8  

83
.

08 

9 21
.

95 

84 80 45
1  

60
.

54 

10 78  اموع
0  

12
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0 

69 10
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12
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10
0 

82 10
0 

13
0  

10
0  

41 10
0  

10
5  

10
0  

74
5  

10
0  

  .يوضح توزيع ذكور وإناث العينة تبعا للجامعة والتخصص املدروس):5(جدول

  



  

منـهم،وهي فـروق هلـا دالالـا     )%60.54(طالبة ميثلن نسبة)294(فقد بلغ عدد الذكور    
لذكور كما فنسبة جناح اإلناث يف شهادة البكالوريا غالبا ماتكون أكرب من نسبة جناح ا.الواقعية

اإلناث يتجهن أكثر إىل الدراسة اجلامعية يف حني يتجه الذكور أكثر إىل احلياة العملية حبكم  نأ
  .التزام بعضهم مبسؤوليات اإلعالة ألسرهم وألنفسهم

ويالحظ من اجلدول أن ختصصات العلوم التكنولوجية غالبا ماتكون فيها نسبة الذكور أكرب    
صص العلوم التكنولوجية يف جامعـة بـاب الـزوار بـاجلزائر     فقد سجل خت.من نسبة اإلناث
 متثـل  من الذكور،يف حني كانت نسبة إناث التخصـص نفسـه  )%58.97(العاصمـة بنسبة

،وسجل ختصص العلوم التكنولوجية يف كـل مـن جامعـة باتنة،وورقلـة نسـبة      )41.03%(
وسجل .لدى اإلناثعلى التوايل )%21.95(و)%37.80(لدى الذكور،ونسبة)%78.05(و)62.20%(

أقل مـن  )%44.93(العكس يف جامعة وهران اليت كان فيها نسبة الذكور يف العلوم التكنولوجية
متوقعة؛فغالبا مايتوجـه الـذكور    فروق-طبعا-يف التخصص نفسه،وهي)%55.07(نسبة اإلناث

سة اليت من حيث طبيعة الدرا-يف اعتقادهم-لدراسة العلوم التكنولوجية ألم األكثر مالئمة هلم
لية اليت توفرها هذه التخصصات،يف متعتمد على الفهم أكثر من احلفظ،ومن حيث املناصب الع
-حسب اعتقادهن واعتقاد اتمـع -حني تتجه اإلناث للعلوم اإلنسانية ألا أكثر مالءمة هلن

بـذها  التدريس واإلدارة؛هذه الوظائف اليت غالبا ماحت          ألا توفر مناصب عمل يف جمال
لـذلك  ).حيث متكنها من التوفيق بني عملها ومتطلبات أسرها(اإلناث العتبارات دينية وعائلية

سجلت ختصصات العلوم اإلنسانية نسبا أعلى لدى اإلناث أكثر من الذكور؛فقد كانت نسبة 
يف حني كانت نسـبة الـذكور يف   ).%60(إناث العلوم اإلنسانية يف جامعة اجلزائر مساوية لـ

منهم؛وكانت نسبة إناث العلوم اإلنسانية يف جامعـة وهـران   )% 40(ت نفسها متثلالتخصصا
يف التخصصات )%35.83(،يف حني كانت نسبة الذكور نسبة الذكور متثل)%64.77(مساوية لـ
  .نفسهـا

     
  
  



  

كما كانت نسبة اإلناث يف ختصصات العلوم اإلنسانية يف جامعة باتنة وورقلة متثل علـى      
،يف حني كانت نسبة الذكور يف التخصصات نفسها يف جامعة )%80.00(و)%83.08(التوالـي

  .منهم)%20.00(و)%16.92)(على التوايل(باتنة وورقلة
وقد مجعت العينة عديدا من التخصصات يف العلوم التكنولوجيـة  :حيث التخصص من)2(   

ـ  أثريات لـربامج  والعلوم اإلنسانية،كشفا عن دور متغري التخصص العلمي يف مدى حدوث الت
  ومن مث الوصول إىل بعض التعميمات على .الفضائيات األجنبية على أفراد العينة املدروسة

  .املوايل)04(جلدول رقماكما يوضحه ).الشباب اجلامعي باجلزائر(كل جمتمع البحث
  

  جامعة ورقلة جامعة باتنة جامعة السانية جامعتا اجلزائر  
  إناث  ذكور  إناث  ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت  التخصصات

.  46 48يئة احمليط 
94 32 30.

77 / / / / / / / / / / / / 
.41 31 / / / / ميكربيولوجي

89 38 33.
04 / / / / / / / / 

.69 51 / / / / / / / /  برجميات
86 31 22.

30 / / / / 
.60 32 / / / / / / / / / / / /  امليكانيك

38 9  9.6
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  .يوضح توزيع ختصصات أفراد العينة تبعا للجنس واجلامعة):6(جدول رقم

  
       

  
طالبا وطالبة )270(أن ختصصات العلوم التكنولوجية قد بلغ عدد أفرادها اجلدولحيث يوضح    

ولوحظ أن نسبة العلوم التكنولوجية أقل من نسبة العلـوم  .من أفراد العينة)%36.24(ميثلون نسبة
يئـة  (اإلنسانية يف كل اجلامعات عينة الدراسة؛فقد شكلت نسبة ختصص العلوم التكنولوجية

يف )لتسـيري علـوم ا (،وشكلت نسبة ختصص العلوم اإلنسانية )%9.39 3(يف جامعة اجلزائر)احمليط
جبامعـة  ) البيولوجيا(          وبلغت نسبة ختصص العلوم التكنولوجية).% 60.61(اجلامعة نفسها

الـنفس              علـم (،يف حني بلغت نسبة ختصـص العلـوم اإلنسـانية   )%36.51(وهران
جبامعـة   )اآليل اإلعـالم (،كما بلغت نسبة ختصص العلـوم التكنولوجيـة  )63.49%(ا)العيادي
 61.32(باجلامعة نفسها) علم االجتماع(،يف حني بلغت نسبة ختصص العلوم اإلنسانية)%38.68(باتنة

  جبامعـة ورقلــة )امليكانيك(،وبلغت نسبة ختصص العلوم التكنولوجية)%
      ).%71.92(باجلامعة نفسها)لغة عربية(،يف حني بلغت نسبة ختصص العلوم اإلنسانية)% 28.08(

روق تفسريها مدى إقبال الطلبة على التخصصات األنانية باجلامعة لتوافر فرص العمل وهي ف   
فيها أكثر بعد التخرج من التخصصات التكنولوجية خاصـة يف السـنوات اخلمسـة عشـر     

لذلك أصبحت بعض التخصصات التكنولوجية تعاين من نقص كبري يف عدد الطلبـة  .السابقة
يف كـل سـنة   (سبة النجاح يف ختصصات العلوم اإلنسانيةاملسجلني ا؛ينضاف إىل ذلك أن ن

أكرب بكثري من نسبة النجاح يف العلوم التكنولوجية لطبيعة الدراسة الصعبة نوعا ماـا  )جامعية
  ).التخصصات التكنولوجية(
  )%39.39(كما لوحظ أن أعلى نسبة لتخصصات العلوم التكنولوجية سجلت جبامعـة اجلزائـر    

فجامعة ورقلة يف املرتبـة األخـرية   ).%36.51(،مث جامعة وهران بنسبة)%38.68(ةتلتها جامعة باتن



  

يف حني سجلت أعلى نسبة لتخصصات العلوم .يف التخصصات املشار إليها سابقا)%28.08(بنسبة
،مث جامعـة اجلزائـر   )%61.32(مث جامعة وهـران بنسـبة  )%71.92(اإلنسانية جبامعة ورقلة بنسبة

  .ات العلوم اإلنسانيةيف ختصص)% 60.61(بنسبـة
توزعت العينة يف كثري من الواليات اجلزائرية الـيت ينتمـي   :من حيث املناطق اجلغرافية)3(   

،وهو ما أشر عليه السؤال األخري يف البيانات الشخصية من االسـتمارة  )أصال(إليها أفراد العينة
  : وكانت هذه التوزيعات كما يوضحها اجلدول اآليت)مكانة اإلقامة(
 

  الوالية
  مج إناث  ذكور

  الوالية
  مج  إناث  ذكور

  ت  % ت  % ت ت % ت  %  ت

  03  0,22  01  068  02 عنابة 26 0,89 04 7,48  22 أدرار

  04  0,66  03  0,34  01 قسنطينة 25 3,99 18 2,38  07  الشلف

  07  1,10  05  0,68  02 املدية 05 0,89 04 0,34  01  األغواط

  04  0,22  01  1,02  03 ستغامنم 24 5,09 23 0,34  01  أم البواقي

15 19,73 89 23,81  70 باتنة
9 

  27  1,99  09  6,12  18 املسيلة

  08  0,66  03  1,70  05 معسكر 15 1,10 05 3,40  10 جباية

  114  17,07  77 12,58  37 ورقلة 02 00 00 0,68  02  بسكرة

  97  16,63  75  7,48  22 وهران 03 0,22 01 0,68  02 بشار

  06  1,33  06  00  00 البيض 02 0,44 02 00  00 البليدة

  04  0,22  01  1,02  03 ب.برج 15 1,77 08 2,38  07  البويرة

  11  1,33  06  1,70  05 بومرداس 06 0,66 03 1,02  03  متنراست

  05  0,89  04  0,34  01 تسمسي 06 0,66 03 1,02  03  تلمسان

  30  0,89  04  8,84  26 الوادي 05 0,89 04 0,34  01 تيارت

  24  4,43  20  1,36  04 خنشلة 12 1,77 08 1,36  04  تيزي وزو

  04  0,44  02  0,68  02 تيبازة 27 4,43 20 2,38  07  اجلزائر

  07  1,33  06  0,34  01 ع الدفلى 06 0,22 01 1,70  05 اجللفة

  03  0,66  03  00  00 النعامة 05 0,22 01 1,36  04  سطيف

  04  0,66  03  0,34  01 متوشنت 06 0,44 02 1,36  04 سعيدة

  22  3,99  18  1,36  04 غرداية 03 0,66 03 00  00  ةسكيكد



  

  06  0,66  03  1,02  03 غليزان 03 0,44 02 0,34  01 بلعباس.س

20 52,38 154  اموع
1 

44,57 35
5 

14 اموع
0  

47,62 25
0  

55,43  390  

  .يوضح توزيع أفراد العينة على الواليات اجلزائرية،تبعا للجنس):07(جدول
  
    
  
  

أعلى حازت والياا .الل اجلدول أن اجلامعات اليت وزعت فيها االستماراتونالحظ من خ    
فردا )159(كمكان إقامة لـ )باتنة(النسب كمكان إقامة أصلي ألفراد العينة؛فقد سجلت والية

فردا )144(مكان إقامة لـ)ورقلة(من أفراد العينة،وسجلت والية)%21.34(من العينة ميثلون نسبة
مكـان إقامـة   )وهـران (من أفراد العينة،وسـجلت واليـة  )%15.30(بةمن العينة ميثلون نس

مكـان إقامـة   )العاصمة(من أفراد العينة،وسجلت والية  اجلزائر)%13.02(ميثلون نسبة)37(لـ
،وجاءت الواليات األخرى ااورة لكل والية من واليـات  )%3.62(فردا ميثلون نسبة)27(لـ

نوعا ما مقارنة بواليـات اجلامعـات املقصـودة    اجلامعة عينة الدراسة بأرقام ونسب ضعيفة 
  .كمجتمع حبث مستهدف

وتفسر هذه النتائج بأن قطاع التعليم العايل باجلزائر قد شهد خالل النصف الثاين مع عقـد     
تسعينات القرن املاضي،والنصف األول من العقد األول للقرن احلايل قفزات نوعيـة يف عـدد   

مراكز جامعية عرب الوطن مما أتاح لطلبة كل )07(جامعة،و)25(ااهلياكل اجلامعية؛فقد بلغ عدده
منطقة ووالية التمدرس جبامعة منطقتهم وواليتهم،خاصة وأن أغلب اجلامعات يتواجد ا كل 
التخصصات العلمية سواء اإلنسـانية منـها أوالتكنولوجيـة املطلوبـة مـن طـرف رواد       

  : من الشروط واملواصفات أمهها وهكذا تبدو عينة الدراسة قد حققت عديد.اجلامعات
اليت وصف جممع الدراسـة  )النوع،التخصص،مكان اإلقامة(بتوفر اخلصائص نفسها:الشمول   

  .من خالهلا يف جمموع املفردات املكونة هلا



  

لضمها عددا من التخصصات العلمية يف اجلامعات اجلزائرية سواء كانـت إنسـانية   :الكفاية  
  .أوتكنولوجية

     
  
  
  
  
  
أن البحوث اإلعالميـة   )30(تقرر بعض الكتابات:منهج الدراسة وأدوات مجع البيانات:الثاث   

قد جتاوزت حدود الدراسات االستطالعية أوالكشفية،بعد أن غدت السـمة املميـزة للعـامل    
املعاصر؛وفرة املعلومات والبيانات يف املصادر املتعددة اليت أصبح من السهل الوصـول إليهـا   

لذلك أصبحت البحـوث  .تكنولوجي املتعاظم يف مصادر االتصال واملعلوماتبفضل التطور ال
اإلعالمية يف معظمها دراسات وصفية تم بدراسة الظاهرة اإلعالمية يف وضعها املعاين،والتقف 
عند حدود الوصف والتشخيص،بل تتجاوز ذلك إىل دراسة العالقات السببية لغرض اكتشاف 

  .ااحلقائق املرتبطة ا وتعميمه
ويؤدي االستخدام الواعي املنتظم للبحـوث اإلعالميـة وإثرائها،وترشـيد السياسـات         

اإلعالمية،وتأسيس عملية اختاذ القرارات ورسم االستراتيجيات اإلعالمية على أسس موضوعية 
  )32(ودف الدراسات اإلعالمية إىل حتقيق اآليت.)31(سليمة

اإلعالمية وعالقتها،والتطوير املستمر هلذه املعرفة  صياغة املعرفة العلمية اخلاصة باحلقائق-  
من خالل نتائج الدراسات املستمرة يف ااالت املتخصصة أوااالت األخرى ذات 

  .العالقة، وكذلك نتائج املمارسة املهنية والتطبيقية
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وصف حركة الظاهرة اإلعالمية وعالقاا واجتاهاا والعوامل احملركة والدافعة -  
صرها، وعالقات هذه العناصر ببعضها وتأثرياا املتبادلة،يف أطر السياق االجتماعي لعنا

  .العــام
  .بط حركة الظاهرة اإلعالمية والسيطرة عليها وتوجيهها ضبط عالقاا وتأثريااض-  
حماولة توقع حركة الظاهرة اإلعالمية واحلقائق املتصلة ا،وصـياغة التفسـريات األوليـة    -  

ات الظاهرة اإلعالمية وعالقاا يف وجود العالقات والتأثريات والعوامل الدافعة أواحلركة الجتاه
  .هلا
ديناميكي يتصف بالتغري والتدفق املستمر، الرتباطها  ذات طابع وتتسم الظاهرة اإلعالمية بأا 

مبعزل ذات طابع اجتماعي،حيث ال حتدث و.بالعملية اإلعالمية ذاا اليت تتصف ذه الصفات
  .عن حركة السياقات والنظم االجتماعية األخرى،تأثر وتتأثر ـا

جتمع عناصرها عالقة التأثري املتبادل؛حبيث حيتاج ظبط العالقة بني عناصرها إىل جهد *   
  .حبثي كبري ملعرفة اجتاهات التأثري أوالتفرقة بني األسباب والنتائج

دم جتانسهم،والتغري املستمر يف اجتاهات ضخامة حجم املتلقني وانتشارهم وتشتتهم وع*  
   .تعرضهم للرسائل اإلعالمية مما يصعب من عملية التحكم يف عناصرها

صعوبة عزل تفسري الظاهرة اإلعالمية عن مقدمات هذا التفسري خاصة،تدخل ذاتية *  
باحثني الباحث يف التفسري واجتاهاته،مما يفرز تعددا يف التفسريات للظاهرة الواحدة بتعدد ال

  .واختالف اجتاهام
وعلى الرغم من أن الدراسات اليت أجريت يف جمال اإلعالم واالتصال باجلمـاهري كـثرية      

ومتعددة سواء على مستوى الدول املتقدمة أوالنامية إال أا مازالت تعاين العديد من املشكالت 
رسات اإلعالمية، ويشري بعض اليت تعوق إمكانية استخدامها بطريقة فعالة يف جمال ترشيد املما

الباحثني إىل أن أهم هذه املشكالت تلك املتعلقة باجلوانب املنهجية املستخدمة يف مثـل هـذه   



  

يف جانبـه  "اآلثار االجتماعية والثقافية للعوملة اإلعالميـة "البحوث وقد وقف على بعضها حبث
  :)33(امليداين خاصة وتشمل

نظريات خاصة ا حىت اآلن،مع تشابك علوم متعددة قصور الدراسات اإلعالمية يف بلورة -   
معها مما جيعلها تعتمد على التطورات النظرية يف هذه العلوم كعلم االجتمـاع والـنفس،وعلم   

  . االقتصاد والسياسة
صعوبة قياس تأثري اإلعالم وحده يف الظاهرة اليت يقوم الباحث بدراستها نظرا لتداخل عدة -   

  . داث هذه الظاهرة ويف التأثري يف فعالية اإلعالمعوامل ومتغريات يف إح
كذا يواجه القياس الفوري أوالعاجل آلثار اإلعالم صعوبات شديدة،ويعطي بيانات -   

خاطئة حبكم تراكمية اآلثار اليت حتدثها وسائل اإلعالم على املدى الطويل،لذلك يضطر 
املرتبطة على الربامج اإلعالمية،  الباحث لالنتظار فترة طويلة حىت يتمكن من قياس النتائج

  .فضال عن يقظته ومتابعته املستمرة هلا
بعكس -صعوبة إجراء بعض التجارب سواء املعملية أوالبيئية يف جمال اإلعالم واالتصال-   

نظرا لتعدد املتغريات املؤثرة يف الظاهرة اإلعالمية موضع الدراسة، -احلال يف العلوم الطبيعية
والتحكم -اليت تكاد تصل يف بعض احلاالت حـد االستحالة- املتغرياتوصعوبة ضبط هذه 
  .يف أكرب عدد منها

عدم استخدام املناهج املختلفة يف دراسة الظاهرة واملشكلة اإلعالمية،واالقتصار على -   
استخدام منهج واحد،مما يؤدي إىل احتمال عدم إمكان التوصل إىل املعلومات الصحيحة، 

  .ن صحتها وصدقها وداللتهاوصعوبة التثبيت م
  .عدم توافر مقاييس دقيقة ميكن استخدامها يف حبوث اإلعالم-  
  .والنتائج توالبيانا األخطاء اليت حيتمل وقوعها جراء حتيز الباحثني،أوالتفسري اخلاطئ-  
التركيز على دراسة األفراد باعتبارهم املستهلكني النهائيني للمواد اإلعالمية وهو مايزيد -  

من صعوبة الدراسة نظرا لدرجة التباين الشديدة بني األفراد واموعات وبالتايل لتباين 
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الشديد يف احتياجام وآرائهم واجتاهام ودرجات التأثري اإلعالمي اليت حققت لديهم،مما 
يستلزم قدرا أكرب من الدقة واخلدر يف اختيار العينات املمثلة لكافة فئات اتمع متثيال 

ا ومتكافئا،هذا إىل جانب التغريات الشريعة املتتابعة اليت حتدث بالنسبة للفرد صحيح
  .يزيد من الصعوبات املنهجية يف عمليات القياس واالستداللاواجلماعة الصغرية مم

  .النقص الواضح يف العديد من البيانات واإلحصاءات وعدم كفايتها-  
م بشكل مستمر،وإعادة استقصاء البيانات احلاجة إىل إجراء معظم نوعيات حبوث اإلعال-  

واملعلومات من امليادين الدراسية كل فترة زمنية معينة نظرا لعدم ثبات نتائج هذه البحوث 
ملدة طويلة وتأثريها باملتغريات املستجدة باطراد يف اتمع أويف وسائل اإلعالم واالتصال 

  .سجيلها باستمراروأمناطها وأساليبها،وهو ما يقتضي ضرورة مالحقتها وت
وعلى الرغم من ذلك فقد حاول البحث جتاوز بعض الصعوبات،والتقليل من حدة تأثري    
حياول .،ليعطي للدراسة النظرية بعدها امليداين الواقعي مجعا لبياناته وفق منهج علميىخرأ

  : على اعتمدم.قدر املستطاع تاليف النقائص واملعوقات يف مثل هذه البحوث والدراسات
( إىل األصل اليوناين)Méthodologie(يعود مصطلح املنهجية:منهج الدراسة امليدانية)أ(   

logos(كما يعود مصطلح.،ويعين طريقة البحث) منهجMéthode(إىل األصل اليوناين)(Odos  
  )34(ويعين الطريقة اليت حتتوي على جمموعة القواعد العلمية املوصلة إىل هدف البحث

الطريقة اليت يتبعها الباحـث يف دراسـته للمشـكلة الكتشـاف     :"طالحواملنهج يف االص   
اليت جيب أن يتبعها الباحـث   واإلجراءاتجمموعة القواعد :"كما يعرف املنهج بأنه) 35("احلقيقة

ونشري من الناحية التطبيقية إىل طريقة تعامـل الباحـث مـع    ...للوصول إىل النتائج املستهدفة
بدء مـن مجـع البيانـات    .بيانات املتاحة لتحقيق أهداف الدراسةالقاعدة املعرفية،أوقاعدة ال

-وتصنيفها تبويبها،مث حتليلها يف إطار العالقات الفرضية أوتساؤالت البحث،إىل صياغة النتائج
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أواحلقائق اليت يسعى الباحث إليها،لتقوم بدورها يف التفسري أوالتعميم -اليت تعترب هدف البحث
  .)36("أوالضبط والتنبؤ العلمي

  )37(وتصنف الدراسات اإلعالمية إىل العديد من األنواع واألشكال وهي كاآليت  
وسـؤال ذوي اخلـربة،   .الدراسات االستطالعية أوالكشفية،وتعتمد مسح التراث العلمي-  

   .وحتليل احلاالت واألمثلة اليت ميكن االستدالل من خالهلا على نتائج تثـري الدراسة
مد مناهج املسح بتصـميماته املتعددة،ودراسـة احلالـة،وحتليل    الدراسات الوصفية؛وتعت-  

  . النظم،وحتليل احملتوى،والسببية املقارنة،والدراسات االرتباطية
  .الدراسات التجريبية وتعتمد املناهج التجريبية-  
  .الدراسات التارخيية،وتعتمد املناهج التارخيية-  
 وهـي من الدراسات الوصـفية  "لعوملة اإلعالميةاآلثار االجتماعية والثقافية ل"وتعد دراسة   

التفـاق أهـدافها وخصـائص مناهجهـا     .اإلعالمية تكاد تتصدر الدراساتاليت  الدراسات
فالدراسات الوصفية تستهدف وصف .املستخدمة غالبا مع طبيعة الدراسات اإلعالمية وأهدافها

فضيالت واالهتمامـات  األحداث واألشخاص واملعتقدات واالجتاهات والقيم واألهداف والت
  : وقد اعتمدت هذا النوع من الدراسات ألنه)38(وكذا أمناط السلوك املختلفة

ميكنين من وصف طبيعة اآلثار االجتماعية والثقافية للعوملـة اإلعالميـة علـى مجهـور     -   
الفضائيات األجنبية من الشباب اجلامعي،وعناصر هذا التأثري وعالقاتـه بالعوامـل األخـرى؛    

  .اعية والثقافية والسياسية وحىت االقتصادية يف وضعه الراهناالجتم
يسمح يل بأال أقف عند حدود الوصف ارد هلذه الظاهرة وحركتها وعناصـرها،ولكن  -   

ميتد بالدراسة لتشمل وصف العالقات الكامنة والتأثريات املتبادلة والوصول إىل نتـائج تفسـر   
لى األسباب واملقدمات يف عالقتها بالنتائج،وهـذا هـو   العالقات السببية وتأثرياا،للوقوف ع

  جوهر عملية التشخيص؛اليت متكن بذلك من الوقوف على أنسب احللول للمشكلة املطروحة 
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كما يسمح هذا املنهج بعملية التحليل والتفسري املقارن اليت تعقب عمليات مجع البيانـات  -  
  .وتسجيلها،وتبويبها وجدولتها

،اليت التقف بعملية حتليل البيانات والنتـائج  )Qualilative(األساليب الكيفيةيتيح استخدام -  
عند حد الوصف والتفسري،بل تتجاوزه إىل حماولة ربط العالقات السببية احملددة سلفا يف القسم 
النظري،من نظريات وفرضيات واشكاالت،وتساؤالت طرحتها املـادة النظريـة، وتطرحهـا    

للجانب امليداين من دائرة اجلداول والتكرارات اجلامدة، وربطا للشق  األحداث الواقعية؛إخراجا
  .النظري بشقه امليداين

وعلى الرغم من وجود العديد من اآلراء ووجهات النظر املختلفة حول التقسيمات املتعددة    
ملناهج البحوث الوصفية،إال أن هناك جمموعة من املناهج املتفق عليه بني البـاحثني يف جمـال   

  :الدراسات االجتماعية،واليت يشيع استخدامها كثريا يف البحوث اإلعالميـة وأمهها
مسح الـرأي العام،حتليـل   :؛وتشمل)Surveys(منهج املسح أومنهج الدراسات املسحية-    

   .احملتوى،مسح مجهور وسائل اإلعالم،مسح وسائل اإلعالم،مسح أساليب املمارسة اإلعالمية
دراسة احلاالت،الدراسـات السـببية املقارنـة،     :قات املتبادلة؛ويشملمنهج دراسة العال-    

  ).Exprimental(املنهج التجرييبو).Longitudinal(منهج الدراسات التطورية،االرتباطية
يف شقه اخلاص مبسح مجهور وسـائل   الوصفي وقد اعتمدت يف دراسيت هذه منهج املسح    

أحد األشكال اخلاصة جبمع املعلومات عـن حالـة    اإلعالم،وإذا كان تعريف منهج املسح بأنه
فانه يعترب أيضـا الشـكل الرئيسـي    ) 39(األفراد وسلوكهم وإدراكهم ومشاعرهم واجتاهام

واملعياري جلمع املعلومات عندما تشمل الدراسة اتمع الكلي أوتكون العينة كبرية ومنتشـرة  
كبريا من الوقت والنفقـات واجلهـد    مما يوفر جانبا-بالشكل الذي يصعب االتصال مبفرداا

  )40(-املبذول من خالل خطوات منهجية وموضوعية

جهدا علميا منظما للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف  الوصفي ويعترب منهج املسح   
مـن  )بطريقة منتظمة أو عشـوائية (عن ظاهرة أوجمموعة ظواهر تدرس من خالل عينة خمتارة
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فترة زمنية كافية للدراسة،وذلك إما لبحث،أومن خالل اتمع كله،واملفردات املكونة تمع ال
دف تكوين القاعدة األساسية من البيانات واملعلومات املطلوبة يف جمال ختصص معني،أوحتديد 
كفاءة األوضاع القائمة عن طريق مقارنة املعلومات اليت مت احلصول عليها مبستويات أومعـايري  

عدادها،أوالتعرف على الطرق واألساليب واملمارسات الـيت اتبعـت   قياسية سبق اختبارها وإ
  )41(ملواجهة مشكالت معينة

تصوير وتوثيق الوقائع واحلقـائق اجلاريـة،   )Dexriptive survey(ويستهدف املسح الوصفي   
ويهتم يف جمال دراسة مجهور املتلقني بوصف حجم وتركيب هذا اجلمهور،وتصنيف الـدوافع  

يري الثقافية واالجتماعية،وكذلك األمنـاط السـلوكية ودرجاـا أوشـدا،     واحلاجات،واملعا
أي ...ومستويات االهتمام والتفضيل،وميثل الوصف يف هذا اإلطار إجابة على السؤال ملـن؟  

يف "اآلثار االجتماعية والثقافية للعوملة اإلعالمية"وقد اعتمدت دراسة.)42(وصف مجهور املتلقني
  : املسح بالعينة لألسباب اآلتيةجانبها امليداين منهج 

      كاملـة؛  مما يقتضي ضرورة دراسته دراسة وصفية.وتنوعه تعدد مجهور القنوات الفضائية-   
ن اقتصرت هذه الدراسة على فئة واحدة من هذا اجلمهور فهذا لضرورات الدقـة العلميـة   إو

  .الضئيلة بري والنتائجاملتوخاة،وكذا التركيز وعدم التشعب الذي قد يفضي إىل اجلهد الك
اتساع رقعة العينة جغرافيا،مما استلزم اختاذ منهج املسح بالعينة جلمع البيانـات الالزمـة   -   

   .للموضوع يف واقعه امليداين،وتعذر معه املسح الشامل متع البحث كله
أحدثتها و  النقص الواضح يف البيانات واملعلومات التفصيلية الشاملة عن مظاهر اآلثار اليت-   

حتدثها الفضائيات األجنبية على مجهورها من الشباب خاصة يف جمتمعاتنا مع ما شـهدته مـن   
  .تطورات تكنولوجية متسارعة،وكذا عوامل هذا التأثري وأسبابه

احلاجة املاسة ملثل هذه الدراسات املسحية بصفة مستمرة للتغريات السريعة الـيت حتـدث   -  
تصال ووسائله وتكنولوجياته يف عصـر العوملـة،واليت تتطلـب    وحدثت يف جمال اإلعالم واال

                                                           
  ).147(إلعالم،صحبوث ا:مسري حممد حسني )41(

  ).م1993عامل الكتب،:القاهرة(دراسة اجلمهور يف حبوث اإلعالم:حممد عبد احلميد)(42



  

ضرورة مالحقتها وتسجيلها باستمرار،وعدم الركون إىل بيانات ومعلومات مضت عليها فترة 
  .طويلة نسبيا

حداثة الدراسات اإلعالمية؛خاصة يف جمال تأثري وسائل اإلعالم على اجلمهور وحتديدا البث -  
ضي ضرورة التركيز يف املرحلة احلالية على الدراسات الوصفية املسحية الفضائي املباشر،مما يقت

اليت تتيح للباحثني كمية ونوعية شاملة من البيانات واملعلومات الالزمة اليت تعينهم على إجراء 
  .املزيد من الدراسات والبحوث املتقدمة 

: ا هلذا الغرض أمههاوللمناهج العلمية أدوات جلمع البيانات امليدانية،ميكن استخدامه   
       مقياس االجتاهات واخلصائص والصفات واألساليب:االستبيان،املالحظة،املقاييس؛مثل

وقد اعتمدت يف مجع البيانات الدراسة امليدانيــة .االسقاطية واملقاييس  السوسيومترية
ينة من أواالستبيان عن طريق االستمارة اليت وزعت على ع)Questionnaire(أداة االستقصاء

  .طلبة بعض اجلامعات اجلزائرية
إن حتديد مشكلة البحث ونوعيتها،وحتديد مفاهيمها يف :أدوات مجع البيانات امليدانية)ب(   

تراثها العلمي واملعريف وحتديد جمتمع البحث يف جانبه امليداين وإبراز خصائصـه؛إطار نظـري   
جمموعـة مـن التسـاؤالت     حباجة إىل خطوات علمية تالية؛تستهدف أساسا اإلجابة علـى 

يف جمال البث الفضائي وإمكانيات تأثريه على اجلمهور املستقبل خاصة الشباب منـه  (املطروحة
وكذلك اختبار صحة الفروض احملددة مسبقا،واملتعلقة جبوانب مشكلة البحث،ولن يتيسر هذا 

وع البحـث  إال عن طريق مجع معلومات معينة دف التعرف على كل احلقائق املرتبطة مبوض
بقدر اإلمكان،مث معاجلة هذه املعلومات واحلقائق بأسلوب علمي للخروج بالنتـائج املنطقيـة   

  .احملددة للمشكلة اليت يتصدى البحث لدراستها
كمـا  -وقد عرفت مناهج البحوث اإلعالمية شأا يف ذلك شأن البحوث العلمية األخرى   

دوات منهجية يف احلصول على بيانـات  طرائق عدة جلمع معلوماا،اعتمدت كأ-سبق ذكره
  .املواضيع املدروسة،اعتمدت استمارة االستبيان منها

        املسـح،  ويعترب االستبيان من أكثر وسائل وأدوات مجع البيانات شيوعا واستخداما يف منهج  
وذلك المكانية استخدامه يف مجع املعلومات عن موضوع معني، من عدد كبري مـن األفـراد   



  

يف مجـع  "استمارة االستقصـاء "ويعتمد االستقصاء على.ون أوالجيتمعون يف مكان واحدجيتمع
املعلومات وهي عبارة عن شكل مطبوع حيتوي على جمموع من األسئلة،موجهة إىل عينة مـن  

وقـد اعتمـدت هـذه    .)43(األفراد حول موضوع أوموضوعات ترتبط بأهداف الدراسـة  
تأثري الفضائيات األجنبية على "ات الدراسة امليدانية حوليف مجع بيان األصلحاألداة،ورأيت أا 
  : ألن"الشباب اجلامعي

اجلمهور املستهدف يتميز بضخامة العدد والتشتت،بالشكل الذي حيـد مـن إمكانيـات    -  
يف حـني يسـتطيع   .استخدام أساليب أخرى كاملقابلة واملالحظة هلذا العدد الكبري من األفراد

يف أماكن جغرافية متباعـدة  -على حسب العينة املختارة- من األفراداالستبيان تغطية عدد أكرب
  ).مشال،جنوب،شرق،غرب(
علـى مجهـور الفضـائيات     اآلثار االجتماعية والثقافية للعوملة اإلعالمية"دراسة تستهدفا-  

وصف تركيب وبناء مجهور املتلقني،وأمناط سلوك املشـاهدة  "األجنبية؛الشباب اجلامعي أمنوذجا
ا،والكشف عن أنواع اآلثار اليت أحدثتها برامج الفضائيات على الشباب اجلامعي،ومدى وعادا

عمقها،وكيفية مواجهتها،وهي دراسة تعتمد يف نسبة كبرية من بياناا على احلقائق الوصـفية  
   .اليت ميكن احلصول عليها من خالل استمارة االستبيان بنسبة عالية من الدقة

ذي اتسمت به استمارة االستقصاء درجة كبرية من التجانس،واليت ووفر يل التقنيني ال- 
يسرت عمليات تصنيف وتبويب هذه البيانات واستخراج النتائج اليت بدت أا تتسم 

  :)44(املعايري اخلاضعة هلا ء االستمارةراعيت يف بناوقد .بالدقة والثبات
  .يةتعلقها مبوضوع البحث،وعدم خروجها عن إطاره ومضامينه العلم-
   .صياغة أسئلتها يف حدود املعقول حىت التثري ملل املبحوث وتصرفه عن التعاون املرجتى منه-
صياغة األسئلة بأسلوب بسيط وواضح،واالبتعاد قدر اإلمكان عـن املصـطلحات الفنيـة    -

  .  واملفاهيم العلمية،فاألسئلة املدونة بلغة بسيطة تساعد يف احلصول على بيانات جيدة

                                                           
   .)353(البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية،ص:حممد عبد احلميد (43)

: قسـنطينة (عيـة أسس البحث وتقنياته يف العلـوم االجتما:،وفضيل دليو)189،190(أسلوب البحث االجتماعي،ص:عبد اهللا اهلمايل)44(
  ). 74،75(ص)ت.ط،د.ديوان املطبوعات اجلامعية،د



  

سئلة؛حبيث أخذت بعني االعتبار املستوى الثقايف والتعليمي للمبحوثني،فلما كـان  صياغة األ- 
  .مستوى املبحوثني عايل أمكنين طرح أسئلة بلغة وأسلوب عال نوعا ما

أومبضـموا  .حاولت االبتعاد قدر اإلمكان عن األسئلة اليت العالقة هلا مبوضـوع الدراسـة  -
  .ركيزها وعدم تشعبهات-. وحمتواها يف اجلانب امليداين خاصة

كما حاولت االبتعاد قدر املستطاع عن األسئلة اإلحيائية،حىت أقلل من عمليـات التحيـز يف   -
  .إجابات املبحوثني ما أمكن ذلك

وهي اليت حتدد فيها فئات (وقد زاوجت االستمارة يف صياغتها بني األسئلة املغلقة   
  نب السؤال؛حيث خيتار املبحوث أحدهااإلجابات احملتملة،وتكون اإلجابات مدونة إىل جا

وهي اليت يترك فيها للمبحوث احلرية يف (واألسئلة املفتوحة)أوبعضها بالترتيب أوبغريه 
  :،وقد اعتمدت االستمارة النوع األول من األسئلة لـ)تدوين اإلجابات املناسبة

  .تسهيل عمليات املقارنة بني إجابات أفراد العينة-   
  .ترميز األسئلة وحتليلها،مما يوفر على الباحث الوقت واجلهدتسهيل عمليات -   
وضوح املعىن لدى املبحوثني يف األسئلة املطروحة عليهم،مما أدى إىل مردودية جيدة يف -   

ذلك أن عدم وضوح األسئلة لدى املبحوث قد يضطره إىل عدم اإلجابة عنها .اإلجابات
  : ألاكما اعتمدت النوع الثاين من األسئلة .كلها

قد سدت ثغره عدم قدرة الباحثة على إيراد كل االحتماالت املمكنة للسؤال،كما -  
  .فتحت اآلفاق المكانية معرفة آراء املبحوثني حول القضايا املطروحة

  .أعطت املبحوثني فرصة التعبري عن آرائهم حبرية تامة وكافية-  
واملتباينة،اليت الميكن للباحثة صياغتها  كما أتاحت للمبحوثني التعبري عن آرائهم املختلفة-  

  .والتعبري عنها يف شكل فئات معينة لإلجابة
  : وقد متحورت أسئلة االستمارة يف ثالثة حماور أساسية   
  :سؤاال متحورت يف)20(وتناول عادات وأمناط مشاهدة الفضائيات األجنبية يف:ألولا احملور



  

من طرف أفراد العينة؛حيث تناولت مدة  عادات مشاهدة الفضائيات األجنبية:أوال   
املشاهدة وأسباهبا،عدد أيام املشاهدة وأفضلها،أوقات وظروف املشاهدة،وعدد الساعات 

  .من أسئلة االستمارة)9(إىل)1(املخصصة ملشاهدة الفضائيات األجنبية،وغطت باألسئلة من
ئيات الغربية اليت يقبل الفضا:أمناط مشاهدة الفضائيات األجنبية؛وتناول هذا اجلزء:ثانيا  

أفراد العينة على مشاهدا أكثر وأسباب مشاهدا،وأنواع الربامج اليت يشاهدوا يف هذه 
القنوات،كذا الفضائيات العربية اليت يفضل أفراد العينة مشاهدا أكثر،وأسباب مشاهدم 

دى إقبال أفراد العينة ،كما تطرق احملور إىل مهاهلا،وأنواع الربامج اليت يفضلون مشاهدا في
على مشاهدة برامج القناة الوطنية،ونوع الربامج اليت يشاهدوا فيها،وعدد الساعات 

  .من أسئلة االستمارة)20(إىل)10(وغطت باألسئلة من.املخصصة ملشاهدة هذه الربامج يوميا
على الشباب  وتناول اآلثار االجتماعية والثقافية لربامج الفضائيات األجنبية:الثايناحملور  

نوع اآلثار اليت حتدثها الفضائيات األجنبية ومداها :أوال:سؤاال؛متحورت يف)28(اجلامعي، يف
اإلجيابية منها (حيث تناول هذا اجلزء نوع من اآلثار يف اعتقاد أفراد العينة:على الشباب
،ومدى تأثري الفضائيات األجنبية من حيث الدرجة واجلوانب،وشغل األسئلة )والسلبية

  .من أسئلة االستمارة)25(إىل)21(من
اآلثار االجتماعية للفضائيات األجنبية؛وتناول يف طرح أسئلته مدى تأثر أفراد العينة :ثانيا  

باحلياة الغربية من حيث العادات والتقاليد،والشعور باالغتراب والتفكري باهلجرة،كذا تناول 
الوافدة،على مستوى اختيار شريك احلياة،  مدى تأثر أفراد العينة باملعايري والقيم االجتماعية

  .معايري حتديد مكانة اإلنسان يف اتمع،القيم األسرية
اآلثار الثقافية للفضائيات الغربية؛وتناولت أسئلته مدى انتشار الثقافة االستهالكية :ثالثا  

مدى لدى أفراد العينة؛يف جانب املظهر اخلارجي واللباس،وجانب االستهالك الغذائي،كذا 
  .انتشار الثقافة االستهالكية على مستوى األلبسة واألزياء،وعلى مستوى الفن واملوسيقى

  .من أسئلة االستمارة)49(إىل)26(وشغل اجلزء الثاين والثالث من هذا احملور األسئلة من



  

وتناولت هذا احملور أسباب تأثري برامج الفضائيات األجنبية وكيفية مواجهتها، :احملور الثالث 
أسباب تأثري الفضائيات األجنبية؛املوضوعية منها :أوال: مثاين أسئلة متحورت كاآليت يف

التمتع بالتكنولوجيات العالية،تلبيتها الحتياجات كل الفئات خاصة :واملتمثلة يف
ضعف الوازع الديين،تراجع :الشباب،كثرا وتنوعها وتنوع براجمها،والذاتية واملتمثلة يف

راجع الدور التربوي والتوجيهي للمؤسسات التعليمية،ضعف اإلنتاج دور األسرة التربوي،ت
  .من أسئلة االستمارة)55(إىل)50(اإلعالمي يف القنوات احمللية،وغطت باألسئلة من

كيفية مواجهة اآلثار السلبية للفضائيات األجنبية،إن على مستوى األفراد واألسرة؛ :ثانيا  
وس أبنائها،ومراقبة األسرة لكل ما يشاهده أفرادها بتنمية الوازع الديين واألخالقي يف نف

خاصة األطفال،أوعلى مستوى اتمع ومؤسساته وذلك بتطوير برامج قنواتنا احمللية، 
وبتوجيه برامج الفضائيات العربية لالهتمام أكثر ومراعاة قيم واخالق وخصوصيات أمتنا 

  .وجمتمعاتنا العربية واإلسالمية
فراد العينة على األسئلة السابقة بالشكل الذي توضحه القراءات وقد جاءت إجابات أ   

  .  التفسريية والتحليلية ألرقام ونسب اجلداول اليت تناولتها الفصول الثالثة املوالية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
  
  
  



  

  عادات وأمناط مشاهدة الفضائيات لدى افراد العينة:الفصل السابع 
  :عادات مشاهدة الفضائيات:أوال     
يف دراسة احتاد اإلذاعات العربية توصلت النتائج إىل أن البث التلفزيوين الفضائي املباشر قد      

أحدث ظروفا جديدة يسرت تدرجييا اتساع احلقل االجتماعي للمشـاهدة املتعـددة وذلـك    
سة بواسطة اهلوائيات املقعرة اليت تزايد توظيفها يف العديد من األقطار العربية،وقد تبني من الدرا

أن مدة امتالك اهلوائي املقعر حديثة العهد يف أغلب احلاالت تتراوح بني أربع ومخس سـنوات  
بالنسـبة للعينـة   )%62(بالنسبة للعينة املصرية،و)%65(من العينة اإلماراتية،)%89(بالنسبة لـ
  .)1()م1998(بالنسبة للعينة األردنية،وذلك وقت إجراء الدراسة)%48(التونسية،و

      
أسباب اإلقبال املتأخر نسبيا على البث املباشر يف األقطـار  )يف هذا اال(عيد الدراساتوت    

إىل موقف السلطة القطرية الـذي  )يعود أغلبه إىل منتصف التسعينيات من القرن املنصرم(العربية
اتصف غالبا بالتردد ختوفا من انعكاسات الفضاء املفتوح إعالميا وثقافيا من جهة، واحملافظـة  

لذلك لوحظ أن اخنراط العديد من الـدول  .لى احتكار البث التلفزيوين احمللي من جهة أخرىع
فقد انطلقـت  .)2(العربية يف نظام االتصال عرب األقمار الصناعية متأخر مقارنة بالدول األجنبية

كأول قناة فضائية عربيـة حكوميـة   )م1990ديسمرب12(الفضائية املصرية يف بث براجمها يف
كأول حمطة فضائية )mbc()3(رسال،فيما انطلقت قناة مركز تلفزيون الشرق األوسطمنتظمة اإل

،وقد )م19991سبتمرب18(يف )لندن(غري حكومية تبث براجمها عرب األقمار الصناعية من أوربا
التونسية الفضائية يف بث براجمهـا عـرب   )7(شرعت كل من قناة أبو ظيب وديب والقناة السابعة

وتلتهم قنوات عربية حكومية وشبه خاصة وخاصة ).م1992(بتداء من سنةاألقمار الصناعية ا
قناة ناطقة بالعربية واإلجنليزية وحـىت بعـض   )300(بعد ذلك،لتصل اآلن إىل مايربو عن الـ
  .اللهجات احمللية يف بعض األقطار العربية

                                                           
،جملة حبوث ودراسات، "اجلمهور العريب والبث التلفزيوين املباشر عرب القوات الفضائية،الوسط احلضري مثاال:"جموعة باحثني )1(
  ().م،ص1998،)42(ع

  ).231،232(حرب احملطات الفضائية،ص)2000(عام:أنظر مثال؛اياد شاكر البكري)2(
  .  املركز عبارة عن شركة جتارية خاصة تعود ملكيتها ملمولني سعوديني مها حممد إبراهيم والشيخ وليد إبراهيم)3(



  

تشار اهلوائيات أما يف اجلزائر فقد أشارت الدراسات اليت أجريت يف الصدد إىل أن ظاهرة ان    
،وأن نسـبة  )م1990(املقعرة يف اجلزائر العاصمة بدأت بشكل ملفت لالنتباه مع بداية سـنة 

اإلقبال على القنوات األجنبية كانت يف تزايد مستمر عكس املشاهدة للقناة احمللية اليت تضاءلت 
وباملثـل   )1(مساحة مشاهدا تدرجييا حىت تكاد تنعدم يف بعض احلاالت وعند بعض العيينات

أشارت الدراسات اليت أجريت يف بعض األقطار العربية إىل أن الرصـيد الـزمين املخصـص    
للمشاهدة قد عكس حتوالت كربى جتسدت يف اخنفاض معترب حلجـم مشـاهدة القنـوات    
التلفزيونية احمللية مقابل ارتفاع واضح حلجم مشاهدة القنوات الفضائية األجنبيـة، ويتضـاءل   

  .ضامني احمللية كلما زاد حجم املشاهدة للفضائيات األجنبيةالتفاعل مع امل
   

إن بداية التحول يف بنية سلوك املشاهدة يتضح باخلصوص من خالل تفاعل املشاهدين مع       
،وقـد  )احمللية(أصناف القنوات والربامج العربية واألجنبية مقارنة بتفاعلهم مع الربامج الوطنية 

نـات املسـتجوبة علـى القنـوات الفضـائية اخلاصـة       أظهرت الدراسـات تفـتح العي  
واجلزيرة اإلخبارية وبدرجات أقل على القنـوات احلكوميـة كـأبوظيب وديب    )MBC(كقناة

وباإلضافة إىل تفتح اجلمهور على الفضائيات العربية فهناك تفـتح كـبري   . والفضائية املصرية
نصف املستجوبني يف اإلمـارات  اليت تستهوي قرابة )األجنبية(كذلك على الفضائيات األجنبية

كما أن معـدل الرصـيد الـزمين    .واألردن والكويت وأغلبية املستجوبني يف تونس واجلزائر
   . للمشاهدة اليومية هلذه القنوات يتعدى الساعتني يف كثري من احلاالت

     
لذلك حياول هذا الفصل الوقوف على مستجدات عادات مشاهدة الفضـائيات لـدى      

امعي باجلزائر يف ظل عوملة اإلعالم والبث الفضـائي،هل تغـريت أم مازالـت    الشباب اجل
  تعكس نتائج الدراسات اليت أجريت يف بدايات هذا البث؟       

                                                           
 Lotfi Meherzi:Sondage sur les N.T.C en Algerie,Revue Algerienne de Communication INSIC,U.d,: أنظر)1(

Alger,N(03),1989,P(65)تمع  الربابول:،ونصري بوعليواجلمهور يف اجلزائر،دراسة يف عادات املشاهدة وأمناطها والتأثريات على قيم ا
  ). 223(م،ص1994،رسالة ماجستري غري منشورة،"وثقافته



  

  :وتركز هذه اجلزئية على حماولة معرفة إجابات العينة حول:مدة املشاهدة وأسباهبا)أ(     
  :مدة املشاهدة)1(    

االحتماال -
  ت

-  علوم إنسانية  علوم تكنولوجية

  إناث  ذآور  إناث  ذآور

  ت  
  %  ت  % ت  % ت % ت %

منذ مدة 
  طويلة

71 44,09 61 55,96 56  42,11  15
3  

44,74  34
1  

45,7
7  

منذ مدة 
  متوسطة

62 38,52 38 34,86 56  42,11  13
7  

40,05  29
3  

39,3
4  

منذ مدة 
  قصرية

28 17,39 10 9,18 21  15,78  52  15,21  11
1  

14,8
9  

16  موعا
1  

100 10
9  

100 13
3  

100  34
2  

100  74
5  

100  

مدة مشاهدة أفراد العينة لربامج الفضائيات،حسب التخصص  يوضح):07(جدول رقم       -
  .واجلنس

  
 يشـاهدون )%45.77(النسبة الكبرية مـن أفـراد العينـة   :يتضح من اجلدول أعاله أن     

 %47.45(نسـبة ت كور،وأجابمن الذ %) 43.19(الفضائيات منذ مدة طويلة؛فأجابت نسبة

من أفراد العينة يشاهدون الفضائيات )% 39.34(تليها يف املرتبة الثانية نسبة.بذلك من اإلناث)
من اإلنـاث  ) %38.80(ونسبة من الذكور)   %40.14(مدة متوسطة،فقد أجابت نسبة  منذ

من أفراد العينة )%14.89(مث يف املرتبة الثالثة نسبة.بأم يشاهدون الفضائيات منذ مدة متوسطة



  

 ) %13.75(ونسبة،من الذكور)%16.67(فأجابت نسبة.يشاهدون الفضائيات منذ مدة قصرية
  .من اإلناث بذلك

إىل "البث التلفزيوين الفضائي املباشر على الشباب اجلزائـري  أثر"وباملثل توصلت دراسة    
وتوعز بعـض  .أكثريشاهدون برامج الفضائيات الوافدة منذ عشر سنوات ف)%39.6(أن نسبة

البحوث أسباب طول مدة املشاهدة عند الكثري من األفراد يف اتمع اجلزائـري إىل عوامـل   
  :)1(داخلية وأخرى خارجية

األوضاع السياسية واالجتماعية اليت عاشتها اجلزائر مع بداية :يفأما العوامل الداخلية فه     
صاحبه من موجـات عنـف    النتخايب،وماف املسار ايجراء توق من القرن املاضي اتيالتسعين

دفعت بالكثري من املشاهدين إىل حماولة البحث عن مصادر إعالمية أخرى غري احملليـة ملعرفـة   
تلك يف مايدور يف الساحة وملاذا ؟فأقبل كثري من اجلزائريني على اقتناء اهلوائيات املقعرة مع أا 

  .املرحلة كانت باهضة الثمن
ات يالتسعين يف التحوالت الكربى اليت شهدها العامل يف عقد تفتمثل:ارجيةأما العوامل اخل      

سقوط املعسكر الشرقي،وبروز الواليات املتحدة األمريكية كقطب وحيد يف بمن القرن املاضي،
العامل،واندالع حرب اخلليج وماتبعها من انعكاسات،والذي مثل دافعا أساسيا أيضا السـتقبال  

مث إن البث الفضائي ثورة حضارية ينبغي اسـتيعاا  .األقمار الصناعية ماكان يرد من صور عرب
وتقبلها واإلفادة منها قدر املستطاع مادامت حتمل يف مضامينها كثريا من اإلجيابيات لالطـالع  
على ثقافات ومعارف ومعلومات أخرى تتناقلها السماوات املفتوحة كل يوم،وإن اتفقنا سلفا 

ا وآثارها غري املرغوب فيهامع املتخوفني من سلبيا.  
  :أما على مستوى الفروق فتفصح أرقام اجلدول اآليت ونسبه على    

 CR إناث ذكور  
 CR  إ.علوم ت.علوم   

  %  ت  %  ت % ت % ت  

12  منذ مدة طويلة 
7 

43.19 21
4 

47.45 1.15 13
2  

48.8
9  

20
9  

44.0
0  

1.2
7  

                                                           
أطروحة دكتوراه غري منشورة، ،"أثر البث التلفزيوين الفضائي املباشر على الشباب اجلزائري":دراسة نصري بوعلي:أنظر مثال  (1)
  ).124(ص



  

11  منذ مدة متوسطة 
8 

40.14 17
5 

38.80 0.37 10
0  

37.0
4  

19
3  

40.6
3  

0.9
7  

14.0 38 1.07 13.75 62 16.67 49  منذ مدة قصرية
7  

73 15.3
7  

0.4
8  

29  اموع
4 

100 45
1 

100   27
0  

100 47
5  

100   

  .بني جنسي وختصصي العينة يف مدة مشاهدة الفضائيات)CR(يوضح قيمة النسبة احلرجة):08(جدول رقم

 والتخصصني يف مدة مشـاهدة أفـراد العينـة    لتظهر انعدام الفروق املعتربة بني اجلنسني    
للفضائيات،سواء تعلق األمر بالذين قالوا أم يشاهدوا منذ مدة طويلة،أومدة متوسطة، أومدة 

تكـون دال  ) CR(فقيمـة ).0.95(يف كلها غري ذي داللة إحصائية عنـد )CR(ألن قيمة.قصرية
  ).2.57و1.96(إذا كانت تتراوح بني)0.95(إحصائي عند

   :أسباب املشاهــدة)2(     
  

  االحتماالت
    علوم إنسانية علوم تكنولوجية

  إناث ذكور إناث  ذكور اموع
  ت  

  %ت  %ت  %ت %ت %



  

  االطالع على األخبار 
45 27,96 19 17,4

3  
47  35,3

4  
60  17,55  17

0  
22,82  

مشاهدة برامج 
  جيدة

24 14,90 16 14,6
8  

15  11,2
8  

48  14,03  10
3  

13,82  

المعارف  لزيادة
  والمعلومات

24 14,90 23 21,1
0  

13  9,77  76  22,22  13
6  

18,26  

مشاهدة برامج 
  اليسمح هبا 

04 2,48 00 00 05  3,76  03  0,88  12  1,61  

للتفتح على 
 العامل اخلارجي 

09 5,59 09 8,25 09  6,76  24  7,01  51  6,85  

التلفزيون  
  احمللي اليفي 

44 27,33 31 28,4
5  

34  25,5
7  

96  28,07  20
5  

27,52  

لتحسني بعض 
  اللغات 

00 00 05 4,58 01  0,76  11  3,22  17  2,29  

   10 6,22 04 3,67 09  6,76  21  6,14  44  5,90رد التسلية 

للوجاهة 
  االجتماعية  

01 0,62 02 1,84 00  00  03  0,88  06  0,80  

16  اموع
1  

100 10
9  

100 13
3  

100  34
2  

100  74
5  

100  

أسباب مشاهدة أفراد العينة لربامج الفضائيات،حسب التخصص يوضح ):09(جدول رقم  -
  .واجلنس

     
الدافع ملشاهدة أفـراد العينـة لـربامج    )األول(السبب:توضح أرقام ونسب اجلدول أن     

بأم يقبلون أكثر )%27.52(الفضائيات هو ضعف برامج التلفزيون احمللي؛حيث أجابت نسبة
مـن  ) %26.53(ون احمللي اليفي بالغرض،فأجابت نسبةألن التلفزي على مشاهدة الفضائيات



  

مشـاهدة  لإلقبال على  الثاينالسبب  أما.من إناث العينة بذلك) %28.16(العينة،ونسبة ذكور
مـن  ) %22.82(برامج الفضائيات لدى أفراد العينة فهو؛االطالع على األخبار العاملية بنسـبة 

من إناث العينة )%17.52( لعينة،ونسبةمن ذكور ا)%31.29(يث أجابت نسبة،حبأفراد العينة
  .بذلك
 ،فأجابـت نسـبة  )%18.26(زيادة املعارف واملعلومات لدى أفراد العينة بنسبة:والثالث    

؛مشاهدة برامج الرابعو.من إناث العينة بذلك)%21.95(من ذكور العينة،ونسبة)12.59%(
 من ذكور العينة،)%13.27(أجابت نسبة ،حيث)%13.82(جيدة تعرض يف الفضائيات بنسبة

؛للتفـتح علـى العـامل اخلـارجي     اخلـامس  مث.بـذلك  من إناث العينة)%14.19(ونسبة
وجاءت بقيـة  ،)%5.90(ة؛رد التسلية وقضاء وقت الفراغ بنسبفالسادس ،)%6.85(بنسبة

   .   األسباب املقترحة بنسب تكاد تنعدم
ب مشاهدة برامج الفضـائيات  إىل نتائج مقاربة بشأن أسبا)1("بوعلي"وقد توصلت دراسة    

بأم يقبلون على  من أفراد العينة)%34.6(لدى العينة اليت تناولتها الدراسة،حيث أجابت نسبة
 واألحـداث  لألخبـار  برامج الفضائيات األجنبية للحصول على تغطية موضوعية ومتوازنـة 

  .احمللي للهروب من واقع التلفزيون) %20.9(ونسبة،للتسلية)%24.5(ونسبة
إىل نتائج "عالقة شباب دولة الكويت بالقنوات التلفزيونية الفضائية"كما توصلت دراسة    

من أفراد العينـة أـم يشـاهدون القنـوات     )%90(حيث أجابت نسبة)2(.قريبة من دراستنا
منهم لشـغل أوقـات الفراغ،ونسـبة    )%85(التلفزيونية الفضائية رد التسلية والترفيه،ونسبة

) %30(ملتابعة أهم األخبار العاملية،ونسبة)%70.00(ثقافات أخرى ونسبةللتعرف إىل )75%(
  .لتحسني مستوى اللغة اإلجنليزية

يف أولوية أسـباب   هناك فروقا بني ذكور العينة من التخصصنيأن وبينت نسب اجلدول      
الفضائيات،فقد سجلت أعلى نسبة بالنسبة ألفراد العينة ككل لـدى ذكـور    املشاهدة لربامج

                                                           
  ).125(ص، "أثر البث التلفزيوين الفضائي املباشر على الشباب اجلزائري":نصري بوعلي  (1)
،الة العربية للعلوم "عالقة شباب دولة الكويت بالقنوات التليفزيونية الفضائية:"عبد الباسط عبد اجلليل وحممد معوض إبراهيم (2)

    ).169(م،ص2000،صيف)21(،ع)18(اإلنسانية،س



  

لدى  )%27.96(وقابلتها نسبة،لسبب االطالع على األخبار العاملية)%34.58(العلوم اإلنسانية
لدى ذكور العلـوم  )%14.90(ذكور العلوم التكنولوجية للسبب نفسه،يف حني سجلت نسبة

 )%11.28(التكنولوجية لسبيب؛مشاهدة برامج جيدة وزيادة املعارف واملعلومات،وقابلتها نسبة
  .ذكور العلوم اإلنسانية للسببني نفسيهما على التوايللدى ) %9.77(و

فقـد  ؛أن هناك فروقا يف أسباب املشاهدة بني الذكور واإلناثأعاله  بينت نسب اجلدولو    
،وقابلتها لسبب االطالع على األخبار العاملية لدى ذكور العينة)%31.29(نسبة سجلت أعلى

لدى إناث العينة لسبب )%28.16(سبةيف حني سجلت أعلى نلدى اإلناث،) %17.52(نسبة
لدى اإلناث لسبب زيادة )%21.95(مرتفعةة وسجلت نسب،بالغرض أن التلفزيون احمللي اليفي

وهذا ماتفصح عنـه  .رلدى الذكو)%12.59(وقابلتها للسبب نفسه نسبة.واملعلومات املعارف
كما يتضح مـن  .)0.99(عند هذه األسباب،فكلها دال عند)CR(الداللة اإلحصائية لقيمة الـ

  :خالل اجلدول اآليت
  
  

  CR  إ.علوم ت.علوم  CR إناث ذكور  

  %  ت  %  ت % ت % ت  

31.2 92  لالطالع على األخبار
9 

79 17.5
2 

4.07**  64  23.7
0  

10
7  

22.5
3  

0.36  

13.2 39  ملشاهدة برامج جيدة
7 

64 14.1
9 

0.36  40  14.8
1  

63  13.2
6  

0.58  

12.5 37 لزيادة العارف واملعلومات
9 

99 21.9
5 

3.40**  47  17.4
1  

89  18.7
4  

0.45  

  0.21  1.68  08  1.48  04  *2.21 0.67 03 3.06 09 مشاهدة برامج ال يسمح هبا

  *2.29  2.74  13  6.67  18  0.64 7.32 33 6.12 18 للتفتح على العامل اخلارجي

26.5 78 التلفزيون احمللي اليفي بالغرض
3 

12
7 

28.1
6 

0.49  75  27.7
8  

13
0  

27.3
7  

0.12   

  0.62  2.53  12  1.85  05  **3.41 3.55 16 0.34 01  لتحسني بعض اللغات

    19 6.46 25 5.54 0.51  14  5.19  30  6.32  0.64رد التسلية

  0.66  0.63  03  1.11  03  1.28 1.10 05 0.34 01  للوجاهة االجتماعية

29  اموع
4 

100 45
1 

100  27
0  

100  47
5  

100    



  

  ).0.99(دال إحصائي عند**،    )0.95(عنددال إحصائي*       النتيجة
  .بني جنسي وختصصي العينة يف أسباب مشاهدة الفضائيات)CR(يوضح قيمة الـ):10(جدول رقم             

  

  
      
وقد أشارت كثري من الدراسات إىل أمهية متغري اجلنس البشري يف حتديد طبيعة التفاعل مع     

معظمها وجود اختالف بني أفراد املتغري بناء علـى حقيقـة   قنوات االتصال املختلفة؛إذ تقرر 
        تفـاوت ميكـن   ،وهـو )1(التفاوت بني اجلنسني يف طبيعة االهتمام وامليول لدى كل منـهما 

مالحظته يف احلياة اليومية،خصوصا يف اتمعات احملافظة،فمثال يالحظ أن اإلناث أكثر ميال من 
املوضة يف اللباس واملاكياج،وتصفيف الشعر، وغريهـا   الرجال إىل التعرف على آخر صيحات

يف حـني   الطبخ من اهتمامات األنثى يف جمال األناقة واجلمال،وكذا اإلقبال على كتب وبرامج
واالهتمـام   أن الذكور مييلون بشكل أكرب إىل مشاهدة الربامج اإلخبارية والرياضية والعلمية،

  .ت أم اقتصادية أم علميةباألحداث احمللية والعاملية سياسية كان
كما بدا يف هذه الدراسة متغري التخصص العلمي واال الدراسي الذي يزاوله كل فرد من      

أفراد العينة ذا أمهية يف طبيعة امليول وأسباب مشـاهدة الفضـائيات،فركز ذكـور العلـوم     
الـربامج التلفزيونيـة   التكنولوجية على مشاهدة الربامج اجليدة وزيادة املعارف واملعلومات من 

املقدمة،وهذا حبكم ختصصام العلمية اليت تظطرهم للبحث عن مصادر أخرى للمعرفة والتعمق 
غري احملاضرة والكتاب،فيتجهون إىل التلفزيون حبكم تفرده يف نقل املعلومة صوتا وصورة،وكذا 

اإلنسانية على سبب يف حني ركز ذكور العلوم .تعدد قنواته وختصص بعضها يف ااالت العلمية
االطالع على األخبار العاملية ألن األخبار واألحداث يف كثري من األحيان تكون املادة الدراسية 

السياسـية واالجتماعيـة وعلـوم           كطلبة العلوم.اليت يتناولوا بالتحليل والتفسري والنقد
حـث وزيـادة التعمـق يف    للب ن ختصصام غالبا ماتتوفر فيها املراجعوأل،اإلعالم واالتصال

                                                           
،الة العربيـة للعلـوم  اإلنسـانية،            "الفروق بني الرجال والنساء يف استخدام وسائل االتصال يف اتمع السعودي:"احليزانحممد   (1)
  ).44(م،ص2002،ربيع)78(،ع)20(س



  

لذلك يستعملون التلفزيون والقنوات الفضائية إلشباع حاجة االطالع على األخبار .التخصص
  . اليومية واألحداث اجلارية يف العلم فقط

  
  
  

   :وتركز اجلزئية على:عينة الفضائياتالعدد األيام اليت يشاهد فيها أفراد )ب(    
  :األيام املشاهدة عدد)1(    

  التاالحتما -

-  علوم إنسانية  علوم تكنولوجية

  إناث  ذآور  إناث  ذآور

  ت 
% % %  %  %  

  يوميا
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7  
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0  
58  43,6
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5  

44
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6  
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23  6,73  62  8,33  

14,2 23  يومان
9  
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6  
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30  8,78  69  9,26  
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1  

100 10
9  

100 13
3  

100  34
2  

100  74
5  

100  

  .يوضح عدد األيام اليت يشاهد فيها أفراد العينة برامج الفضائيات يف األسبوع،حسب التخصص واجلنس):11(جدول رقم
   

  : ه تفصح عن أنالإن قراءة نسب اجلدول أع     



  

مـن  )%59.06(نسـبة  أغلب أفراد العينة يشاهدون برامج الفضائيات يوميا،حيث أجابت-  
 .يوميـا )%50(األيام املشاهدة بنسبة ن عددذكور على السؤال عالأفراد العينة بذلك،فأجاب 

  ).يوميا(ذلك مثل)% 64.97(ناث بنسبةاإلوأجاب 
كمرتبة ثانيـة ونسـبة   )%11.55(من طرف أفراد العينة بنسب"ليومني"ت املشاهدةحضي-  
ثالثـة  "ليوم واحد مشاهدة من طرف العينة يف املرتبة الثالثة،وجاءت باقي اخليارات)% 9.26(
 )%8.33(يف املراتب التالية بنسب علـى التـوايل  "ستة أيام"و"مخسة أيام"و"امأربعة أي"و"أيام
  ).%4.29(و)%3.22(و)%4.29(و

من أفراد العينة يشـاهدون بـرامج   )%80.4(إىل أن"نصري بوعلي"وباملثل توصلت دراسة-   
دور التلفزيون يف نشـر العنـف   "دراسة ،كما توصلت)1()يوميا(الفضائيات كل أيام األسبوع

  .)2(من أفراد العينة يشاهدون التلفزيون احمللي واألجنيب يوميا)%80(إىل أن نسبة"رميةواجل
وتؤشر هذه األرقام والنسب على مدى ارتباط أفراد العينة بالفضائيات وأـا أصـبحت        

تشكل جزء مهما من حيام اليومية؛فال مير يوم إال وجيلسون إىل براجمها لالطالع على األخبار 
اث العاملية أوملشاهدة برامج يروا جيدة أولزيادة املعلومات واملعارف أوللهروب مـن  واألحد

واقع التلفزيون احمللي،أوحىت لقضاء وقت الفراغ والتسلية والترفيه،وهي نتيجة التقف عند حد 
أفراد العينة،بل تعدت وتتعداهم إىل جمموع الناس سواء يف اتمـع اجلزائـري أوغـريه مـن     

هي الدراسات اليت أكدت هذه احلقيقة،يقول عـزي عبـد    ةالدولية األخرى،وكثري اتمعات
نـه  أ          لدرجة،العصـرية  لقد أصبح التلفزيون من الضروريات األساسية للحياة:"الرمحن

  .)3("الميكن تصور هذه احلياة من دون تلفزيون
      

                                                           
  ).125(،ص"أثر البث التلفزيوين الفضائي املباشر على الشباب اجلزائري ":نصري بوعلى  (1)
خمتار عنابة  ؛رسالة ماجستري غري منشورة،معهد علوم االتصال جبامعة باجي"دور التلفزيون يف نشر العنف و اجلرمية":رحيمة عيساين  (2)

  ).160(م،ص2000، أفريل
  ).77(،جملة النبأ،ع"التلفزيون وآثاره  السلبية على االطفال :" فاطمة عباس  (3)



  

حول عالقة األطفـال والشـباب    ويف دراسة أجراها املعهد الفرنسي لدراسة الرأي العام     
        التلفزيـون  من أفراد العينة،وبغض النظر عن اجلنس والسن يشاهدون)%70(بالتلفزيون تبني أن

  .وعـيف املناطق الريفية خالل أيام األسب)%77(سواء احمللي أوالوافد يوميا،وهذه النسبة تبلغ
سـاعات يوميـا   )4و3(رسون مابنيوتشري الدراسات يف أروبا وأمريكا إىل أن املشاهدين يك

 ؛للمشاهدة،أي أم يقضون نصف وقت الفراغ يف هذا اال وحده،أكثر من أي جمال آخـر 
يكـون قـد   )عاما 75(ن من يعيش حىت عمــرإووفقا هلذا املعدل ف..باستثناء العمل والنوم

  .)4(سنوات أمام التلفزيون)10(أمضى حوايل
للمشاهدة اليومية بالنسبة ألفراد العينة مع أم طلبـة  وتعود أسباب هذه النسب العالية    

  : جامعيني مازالوا يف مرحلة الدراسة والتحصيل العلمي إىل
التواجد اليومي يف البيت بعد فترات الدراسة؛بسبب قرب اجلامعة أواملركز اجلامعي الـذي  *   

عايل باجلزائر تطورا كبريا يف ينتمون إليه،فخالل السنوات املاضية القليلة؛قد شهد قطاع التعليم ال
عدد اهلياكل اجلامعية واملقاعد البيداغوجية فقد فاق عـدد اجلامعـات واملراكـز اجلامعيـة     

يف بعـض   إال،وأضحى التنقل من مدينة إىل أخرى ملزاولة الدراسة اليـتم  )1(هيكال)50(الـ
ينتسـبوا جلامعـات   الفروع القليلة جدا على املستوى الوطين مما يسمح لكثري من الطلبـة أن  

أومراكز جامعية مبدم وأماكن إقامتهم،خاصة بالنسبة لإلناث؛حبكم أن اتمع مازال حمافظـا  
  .اليسمح بتنقل الفتاة خارج املدينة أوالوالية اليت تقطن ا للتمدرس إال يف حاالت الضرورة

بار واألحداث اليومية حتول العامل إىل قرية كونية بفضل الفضائيات اليت أصبحت تنقل األخ*    
أول بأول يف كل بقاع األرض،لتتحول املعلومة اليومية شيئا ضروريا يف حياة النـاس خاصـة   
واملثقفني منهم،وشبابنا اجلامعي أصبح يدرك جيدا أنه يعيش يف عامل ثورة املعلومات واملعارف 

   .ينأى بنفسه عنها أنفاليستطيع 

                                                           
  ".نت .أوالين سالمإ"،موقع "إدمانأم .. التلفزيون ترفيه :"طارق قايبل (4)
  

  .راجع جزئية تاريخ وجغرافية ميدان الدراسة يف الفصل السادس )1(
  



  

  وات املفتوحة على العامل،وبالتايل الجيـد ا زمن السماحنسار فرص التفاعل االجتماعي يف*     
        وشـبكاته؛  الشباب من شيء يعملونه بعد الدراسة سوى مشاهدة التلفزيون بتعـدد قنواتـه  

        خاصة وأن األقمار الصناعية جتود كل يوم بقناة تم جبانب معـني مـن جوانـب التعلـيم    
   .هاها الالمتناهي يف عرض الصور والربامج املفيدة وغريأوالترفيه،وتسحب املشاهد إىل عامل

       
مـن  )%9.26(يف األسبوع،ونسـبة  نمن أفراد العينة اليت تشاهد يوما)%11.55(أما نسبة    

أفراد العينة اليت تشاهد برامج الفضائيات ليوم واحد يف األسبوع فـذلك حبكـم تنقلـهم إىل    
 كناهم أين ميكثون طيلة األسبوع يف احلي اجلامعي،جامعات أومراكز جامعية بعيدة عن مقر س

  ).يومي اخلميس واجلمعة(يف أيام العطلة األسبوعيةإال واليتسىن هلم مشاهدة التلفزيون 
أما بالنسبة للفروق بني اجلنسني والتخصصني يف عدد األيام املشاهدة فتوضحها القراءة     

  :دول اآليتيف اجل)CR(العلمية للداللة اإلحصائية لقيمة الـ

  CR  إ.علوم ت.علوم  CR إناث ذكور  

  %  ت  %  ت % ت % ت  
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37 8.20 1.20  24  8.89  45  9.47  0.26  

29  اموع
4 

100 45
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100  27
0  

100  47
5  
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  ).0.99(دال إحصائي عند**،  )0.95(دال إحصائي عند*  النتيجة
  .بني جنسي وختصصي العينة يف عدد أيام املشاهدة للفضائيات)CR(يوضح قيمة الـ):12(جدول رقم 

       



  

فقد مثلت .بني اجلنسني)يوميا(أفصحت نتائج اجلدول عن فروق يف عدد األيام املشاهدة     
لـدى   )يوميا(نفسها  مثلت املشاهدة،يف حني)% 64.97(املشاهدة اليومية لدى اإلناث نسبة

فهي ذات داللة إحصائية )4.13(وكانت قيمة النسبة احلرجة مساوية لـ،)%50(الذكور نسبة
أكثر مـن ارتبـاط   )يف جمتمعاتنا احملافظة(بالبيت األنثىيفسر ذلك بأن ارتباط و).0.99(عند

ع وفرة وتعدد القنوات الذكر،لوجود وقت الفراغ عندها أكثر،فتقضيه يف مشاهدة التلفزيون م
تم اليوم أكثر بربامج النساء ومشكال وحصـص   الترفيهية، خاصة الربامج نوقضاياه ناليت
  .املوضة واملاكياج اليت تستهوي اإلناث أكثر

أن هناك فروقا بني الذكور أنفسهم تبعـا للتخصـص العلمـي    )12(من اجلدولتبني و    
ر العلوم التكنولوجية أم يشـاهدون بـرامج   من ذكو)%55.27(،فقد أجابت نسبةاملدروس

من ذكور العلوم اإلنسانية بذلك،والشـيء  )%43.60(الفضائيات يوميا،يف حني أجابت نسبة
مـن إنـاث العلـوم التكنولوجيـة     )%68.80(فقد أجابت نسبة.نفسه عند اإلناث يف الفرق

لك،وهو فرق واضـح  من إناث العلوم اإلنسانية بذ)%63.75(باملشاهدة اليومية،وأجابت نسبة
يفسره الربنامج الدراسي لكال التخصصني،ففي العلوم التكنولوجية غالبا ماتكون املواد املدرسة 

أما العلوم اإلنسانية فغالبا ماتكون املـواد املدرسـة   .قليلة،وبالتايل احلجم الساعي اليومي قليل
لتايل تقل نسبة املشاهدة كثرية،مما تستحوذ فترات الدراسة على معظم الوقت اليومي للشاب،وبا

  .اليومية لديهم
    
  : األيام اليت يشاهد فيها أفراد العينة برامج الفضائيات أكثر من غريها)2(   

  االحتماالت -

-  علوم إنسانية  علوم تكنولوجية

  إناث  ذآور  إناث  ذآور
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% % %  %  %  
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يوضح مشاهدة أفراد العينة لربامج الفضائيات يف أيام معينة مدة أطول من غريها،حسب التخصص ):13(جدول رقم 
  .واجلنس

  : تؤشر أرقام اجلدول أعاله على أن   
هل تشاهد (تمارةعلى السؤال الرابع يف االس"بنعم"من أفراد العينة أجابوا)% 73.43(نسبة-  

        منـهم )%26.57(وأجابـت نسـبة  )؟برامج الفضائيات يف أيام معينة مدة أطول من غريهـا 
من ذكور العينة بأم يشاهدون برامج الفضائيات أياما معينة مدة ) 75.85%(،فأجابت نسبة"بال"

  .من إناث العينة بذلك)71.84%(وأجابت نسبة.أطول من غريها
 يـوم  ان فيها برامج الفضائيات مدة أطول من غريها،فقـد تقـدمه  وليت يشاهدأما األيام ا-  
     بنسـبة "اجلمعـة "مث يـوم .يف املرتبة األوىل يف املشاهدة األطـول )%27.48(بنسبة"اخلميس"
،مث )%10.10(بنسـبة "األحـد "،مث يـوم )%12.77(بنسـبة "األربعاء"،مث يوم)% 22.36(

،مث يف األخــري )%9.37(ســهابالنســبة نف"الثالثــاء"و       "الســبت"يــوم
  ).%8.55(بنسبة"االثنني"يوم



  

إىل أن ايـة  "عالقة شباب الكويت بالقنوات التلفزيونية الفضائية"وباملثل توصلت دراسة-  
األسبوع واإلجازات هي أكثر األيام مشاهدة للقنوات التلفزيونية الفضائية من طـرف أفـراد   

من الشباب عينة البحث،كما )%85(ميثلون)مبحوثا170"(اخلميس"العينة؛حيث يشاهدها يوم
 من عينة البحث،ويشاهدها يوم األربعاء)%80(ميثلون نسبة)مبحوثا160"(اجلمعة"يشاهدها يوم

 %40(بنسبة ون مبحوثاانمث"األحد"من عينة البحث،ويشاهدها يوم)%75(ميثلون)مبحوثا150(

      يـوم ،وثالثون مبحوثـا  "تالسب"من املبحوثني يشاهدها يوم) %20(، وأربعون مبحوثا بنسبة)
أقل أيام األسبوع مشاهدة؛حيث بلغ حجـم  "الثالثاء"من العينة،ويعد يوم)% 15(بنسبة"االثنني"

  .)1(من عينة البحث)%10(ميثلون نسبة)مبحوثا20(املشاهدة فيه
ن أوقات الفراغ عندهم إوفسر هذه النتائج حبكم أن عينة البحث من الطلبة املتمدرسني،ف     
دة إال بأيام العطل األسبوعية والعطل املومسية،وبالتايل ترتفع نسب املشاهدة أليام العطـل  حمدو

  .،وتقل يف األيام األخرى اليت يرتبط فيها الطلبة بالدراسة)اخلميس واجلمعة غالبا(األسبوعية
أما بالنسبة للفروق بني اجلنسني والتخصصني يف مشاهدة أياما معينة مدة أطـول مـن       
  :املدونة يف اجلدول اآليت) CR(فقد سجلتها قيم الـ غريها

  CR  إ.علوم  ت.علوم   CR إناث ذكور  

  %  ت  %  ت % ت % ت  

  1.19  25.47 121  28.52  77  1.23 28.16 127 24.15 71 ال

223 75.85 324 71.84 1.20  193 71.58  354 74.53  1.18  

    100 475  100 270  100 451 100 294  اموع

 
  
  
  

  00.0  9.36  81  9.36  45  *2.61 7.54 59 11.90 67 السبت

  0.44  9.83  85  10.60  51  *2.00 8.05 63 12.52 73  األحد

  1.50  9.36  81  7.07  34  *2.23 9.83 77 6.52 38 االثنني

  *2.08  10.52  91  7.28  35  *2.48 10.85 85 7.03 41 الثالثاء

                                                           
،الة العربية للعلوم "عالقة شباب دولة الكويت بالقنوات التليفزيونية الفضائية:"عبد الباسط عبد اجلليل وحممد معوض إبراهيم (1)

    ).172(م،ص2000،صيف)21(،ع)18(اإلنسانية،س

   



  

احتمــاالت 
  اإلجابة بنعم

  0.25  12.95 112  12.47  60  1.70 11.23 88 14.11 84 األربعاء

  0.85  26.71 231  28.90 139  1.22 28.35 222 25.38 148 اخلميس

  1.26  21.27 184  24.32 117  *2.19 24.15 189 19.21 112 اجلمعة

    100 865  100 481  100 783 100 563 اموع

  ).0.99(دال إحصائي عند**،      )0.95(دال إحصائي عند*  النتيجة
  .بني جنسي وختصصي العينة يف مشاهدة أياما مدة أطول من غريها)CR(يوضح قيمة الـ):14(جدول رقم 

  
     مشـاهدة لـربامج    هناك فروقا يف املشاهدة لأليام األكثر:رت نسب اجلدول على أنأش

ـ  ةنسب"السبت"الفضائيات بني الذكور واإلناث،فلوحظ أن يوم ذكور املشاهدة فيه أعلى عند ال
برامج  "السبت"يشاهدون يف يوم ذكور بأمالعند )%11.90(اإلناث،فقد أجابت نسبة منها عند

فهي )2.61(مساوية لـ)CR(وكانت قيمة النسبة احلرجةناث،اإلعند )%7.54(الفضائيات مقابل
  ).0.99(بذلك ذات داللة إحصائية عند

منه عند اإلناث؛فقد سجل عنـد  أكرب لدى الذكور "األحد"كما كانت نسبة املشاهدة يوم     
وكانت قيمـة النسـبة   ) %8.05(،يف حني سجل عند اإلناث نسبة) %12.52(الذكور نسبة

  ).0.95(وهي ذات داللة إحصائية عند)2.00(احلرجة بني اجلنسني لليوم املذكور هي
 نسبا أعلى عند إناث العينـة منـها عنـد   "اجلمعة"و"الثالثاء"و"االثنني"فيما سجلت أيام     

علـى  )%24.15(،)%10.85(،)% 9.83(الذكور؛فقد سجلت عنـد اإلنـاث النسـب   
علـى  )%19.21(،)%7.03(،)% 6.52(التوايل،فيما سـجلت عنـد الـذكور النسـب    

بني اجلنسني لأليام الثالثة السـالفة الـذكر مسـاوية    ) CR(التوايل،وكانت قيمة النسبة احلرجة
  ).0.95(ت داللة إحصائية عندعلى التوايل،فهي بذلك ذا)2.19(،)2.48(،)2.23(لـ
فقد تبني من األرقام والنسـب  ؛كما أن هناك فروقا يف املشاهدة تبعا للتخصص املدروس    

 أن ذكور العلوم التكنولوجية يشاهدون بـرامج الفضـائيات يـومي   )14(يف اجلدولاملسجلة 
ــة" ــيس واجلمع ــى"اخلم ــب أعل ــوم )%23.64(و)%29.11(بنس ــور العل ــن ذك م

يشاهد فيه ذكـور  "األحد"على التوايل،يف حني أن يوم)%15.87(و )%23.25(اإلنسانيـة
فيما أشـر  ).% 10.62(من ذكور العلوم التكنولوجية)%15.49(العلوم اإلنسانية بنسبة أعلى



  

على فرق كبري يف نسبة املشاهدة بني التخصصني يوم الثالثاء،اليت سجل هلا طلبة )15(اجلدول 
هذا الفرق الذي ) %7.28(من طلبة العلوم التكنولوجية)%10.52(العلوم اإلنسانية نسبة أكرب 

فهي بـذلك ذات داللـة إحصـائية    )2.08(أشر على قيمة للنسبة احلرجة بينهما مساوية لـ
  ).0.95(عند

   : أوقات املشاهدة)1:(وجتيب هذه اجلزئية على:أوقات وظروف املشاهدة)ج(     

  االحتماالت -

-  علوم إنسانية  علوم تكنولوجية

  إناث  ذآور  إناث  ذآور

  ت  
  %  ت  %  ت  %  ت % ت %

  4,29  32  5,26  18 6,77  09  3,67 04 0,62 01الفترة الصباحية

فترة مابعد 
  الظهر

11 6,83 19 17,4
3  

13  9,78 64  18,7
2  

10
7  

14,37 

31,0 50  الفترة املسائية
6  

61 55,9
7  

47  35,3
4  

16
6  

48,5
4  

32
4  

43,49 

58,3 94  فترة السهرة
9  

25 22,9
3  

58  43,6
0  

94  27,4
8  

27
1  

36,38 

بعد منتصف 
  الليل

05 3,10 00 00 06  4,51 00  00  11  1,47  

16  اموع
1  

100 10
9  

100  13
3  

100 34
2  

100  74
5  

100  

  .يوضح األوقات اليت يشاهد فيها أفراد العينة برامج الفضائيات،حسب التخصص واجلنس):15(جدول رقم

يشاهدون برامج الفضائيات يف الفتـرة   أن أغلب أفراد العينةالسابق  يتضح من اجلدول      
من ذكور العينـة  )%32.99(نسبة متثلهامنهم بذلك؛)%43.49(املسائية؛حيث أجابت نسبة



  

والذي خيص األوقات اليت يشاهد فيها أفراد العينة برامج الفضائيات مدة أطول )6(على السؤال
  .من إناث العينة بذلك)%50.33(ةمن غريها بأا الفترة املسائية،وأجابت نسب

حيث أجابت بذلك ) %36.38(وتأيت يف املرتبة الثانية لفترات املشاهدة فترة السهرة بنسبة    
من إناث العينة،مث يف املرتبة الثالثة فترة ما بعد )%6.39 2(من ذكور العينة،ونسبة)%51.70(نسبة

 فترة مابعـد  مث،)%4.29(لصباحية بنسبةمث يف املرتبة الرابعة الفترة ا،)%14.37(الظهر بنسبة
  ).%1.47(منتصف الليل بنسبة

فقـد  "عالقة شباب دولة الكويت بالقنوات التلفزيونية الفضـائية "وباملثل توصلت دراسة   
بعد +بعد العصر(أم يشاهدون برامج الفضائيات األجنبية يف الفترة املسائية)%35(قالت نسبة
وقالـت نسـبة   .د العينة بأم يشاهدون يف فترة السـهرة من أفرا)%25(،وقالت نسبة)املغرب

  .)1(يف الفترة الصباحية)%5(أم يشاهدون بعد الظهر،ونسبة)10%(
إىل نتائج مقاربة لذلك مع فـارق  "القنوات الفضائية وتأثرياا على القيم"وتوصلت دراسة   

) % 42(،فقد أجابت نسـبة يف املرتبة من حيث املشاهدة"املسائية"على الفترة"السهرة"تقدم فترة
العاشرة  من أفراد عينة البحث بأم يشاهدون برامج الفضائيات من الساعة السادسة مساء إىل

        مسـاء،  منهم مشـاهدا مـن منتصـف النـهار إىل السادسـة     ) %25.70(وأجاب.ليال
        ) %11.95(النهار،وأجاب منهم مشاهدا من السابعة صباحا إىل منتصف)%12.05(وأجاب

   )2(.منهم فترات املشاهدة) %8.30(منهم مشاهدا بعد العاشرة ليال،ومل حيدد
من أفراد العينـة أـم   )  %76(،حيث ذهبت نسبة"نصري بوعلي"وباملثل توصلت دراسة      

 ،)الليـل  السـاعة التاسـعة إىل منتصــف   (يشاهدون برامج الفضائيات يف فترة السـهرة 
 ،)التاسـعة  من الساعة السادسة إىل السـاعة (هدوا يف الفترة املسائيةمنهم يشا)%14(ونسبة
منـهم يشـاهدون الفضـائيات    ) %3(منهم يشاهدون يف فترة مابعد الظهر،ونسبة)%7(ونسبة

                                                           
عينة تطبيقية على  عالقة شباب دولة الكويت بالقنوات التلفزيونية الفضائية؛دراسة:"إبراهيمالباسط  عبد اجلليل وحممد معوض عبد   (1)

  ). 173(،ص)م2000(،صيف)71(،عاإلنسانية،الة العربية للعلوم "من طلبة جامعة الكويت
القيم االجتماعية والثقافية والسلوكية لدى الشـباب اجلزائري؛دراسـة   القنوات الفضائية وتأثرياا على ):إشراف( عبد اهللا بوجالل  (2)

، اإلسـالمية عبد القادر للعلـوم   األمري؛جامعة اإلسالميةمنشورات فرق البحث بكلية أصول الدين والشريعة واحلضارة (نظرية وميدانية
   ).161(ص)ت.د.ط.دار اهلدى،د:عني مليلة)(قسنطينة



  

 األجنبية يف الفترة الصباحية،وعلل الباحث سبب ارتفاع نسبة املشاهدين يف الفتـرة املسـائية  
خالل الفترة الصباحية،وفترة مابعد الظهـر يكونـون    بأن الشباب"،)جمتمعني%90(والسهرة

مشغولني بالدراسة أوالعمل،وأن قلة منهم تستطيع مشاهدة التلفزيون أثناء هذه الفتـرات،وألن  
ن املكان املفضـل  إالنظرة السائدة ملشاهدة التلفزيون أنه مصدر تسلية وترفيه أساسا،وبالتايل ف

النتهاء من الدراسة أوالعمـل،أي يف  اشاهدته هو بعد ملشاهدته هو البيت،وأن الوقت األمثل مل
  .)1("الوقت املخصص للراحة واالسترخاء والتسلية

كما سـنرى يف  -ينضاف إىل ذلك أن معظم الربامج واحلصص اليت يقبل عليها أفراد العينة     
سواء كانت إخبارية أم علمية أم اجتماعيـة أم ثقافيـة خاصـة األفـالم     -السؤال اخلاص ا

واملسلسالت واحلصص الترفيهية اليت حتظى بنسب مشاهدة كـبرية لـدى اإلناث؛تقـدم يف    
،وغالبا ماتكون الفترة الصباحية وفترة )الفضائيات يف الفترة املسائية أوفترة السهرة بتوقيتنا احمللي
   .مابعد الظهر إعادة للربامج اليت قدمت يف السهرة املاضية

  :ت املشاهدة املفضلة فيوضحها اجلدول اآليتأما بالنسبة للفروق يف فترا   

  CR  إ.علوم  ت.علوم   CR إناث ذكور  

  %  ت %  ت % ت % ت

الفترة 
  الصباحية

10 3.40 22 4.88 1.01  05  1.86  27  5.69  2.82**  

18.4 83 8.17 24  فترة مابعد الظهر
0 

4.17**  30  11.1
1 

77  16.2
1  

2.01*  

32.9 97  الفترة املسائية
9 

22
7 

50.3
3 

4.80**  11
1  

41.1
1 

21
3  

44.8
4  

1.00  

15  فترة السهرة
2 

51.7
0 

11
9 

26.3
9 

6.37**  11
9  

44.0
6 

15
2  

32.0
0  

3.13**  

00.0 00 3.74 11 فترة مابعد منتصف الليل
0 

3.34**  05  1.86  06  1.26  0.62  

29  اموع
4 

100 45
1 

100  27
0  

100  47
5  

100    

  ).0.99(صائي عنددال إح**،     )0.95(دال إحصائي عند*  النتيجة

  .بني جنسي وختصصي العينة يف تفضيل األوقات ملشاهدة الفضائيات)CR(يوضح قيمة الـ):16(جدول رقم 

                                                           
  ).132(،ص"تلفزيوين الفضائي املباشر على الشباب اجلزائريأثر البث ال":نصري بوعلي (1)



  

 تضح من خالل اجلدول أن هناك فروقا يف تفضيل فترات املشـاهدة بـني الـذكور   ا    
 من ذكور العينة أم يشاهدون بـرامج )%51.70(فيما ذكرت نسبةف؛)تبعا للجنس(واإلناث

عنـد  )%26.39(الفضائيات مدة أطول من غريها يف فترة السهرة،وقابلتها للفترة نفسها نسبة
بني اجلنسني يف تفضيل هذه )CR(،ويتضح هذا الفرق أكثر من خالل قيمة النسبة احلرجةاإلناث

أي أا ذات داللـة إحصـائية   )6.37(الفترة ملشاهدة برامج الفضائيات األجنبية،واليت بلغت
الـيت   ةضعيفة إذا ماقورنـت بالنسـب  )نسبة فترة السهرة عند اإلناث(وهي نسبة.)0.99(عند

من إناث العينة أن يشاهدن )%50.33(سجلتها الفترة املسائية عند اإلناث؛حيث أجابت نسبة
وهـو  .عند الـذكور )%32.99(برامج الفضائيات مدة أطول يف الفترة املسائية،وقابلتها نسبة

مبـا  )4.80(ليه قيمة النسبة احلرجة لصاحل اإلناث،واليت بلغـت  الفرق الكبري الذي أشرت ع
فتشاهد اإلناث برامج الفضائيات يف الفتـرات  .كذلك)0.99(يوضح داللتها اإلحصائية عند

  .املسائية أكثر من الذكور ويشاهد الذكور يف فترات السهرة أكثر من اإلناث
للنتائج نفسها،فقد تبني مـن  "القيم ىالقنوات الفضائية وتأثرياا عل"وقد توصلت دراسة     

وجود فروق معتربة بني نسب الذكور واإلناث املشاهدين خـالل الفتـرات   "خالل اإلجابات
املختلفة؛إذ تشاهد اإلناث الربامج يف الفترات النهارية أكثر من الذكور،ويشاهد الذكور الربامج 

من اإلناث مشـاهدا مـن   )%15.25(يف الفترات الليلية أكثر من اإلناث،فقد ذكرت نسبة
من  )%31.40(من الذكور،وذكرت نسبة)%8.15(السابعة صباحا إىل منتصف النهار،مقابل

من الـذكور،بينما  )%19.10(اإلناث مشاهدا من منتصف النهار إىل السادسة مساء مقابل
 من الذكور مشاهدم من السادسة مساء إىل العاشـرة ليال،مقابـل  )%44.95(ذكرت نسبة

 من الذكور مشاهدم بعد العاشرة لـيال، )%20.75(من اإلناث وذكرت نسبة)38.95%(
   .)1(من اإلناث ذكرن ذلك)%4.95(مقابل
للنتائج نفسها،حيث الحظت الدراسة أن هناك تباينـا؛  "نصري بوعلي"كما توصلت دراسة    

، )%4(من الـذكور  أكثر)%24(وهو أن اإلناث يشاهدن برامج الفضائيات خالل فترة املساء

                                                           
 اجلزائـري،ص  القنوات الفضائية وتأثرياا على القيم االجتماعية والثقافية والسـلوكية لـدى الشـباب   ):إشراف(عبد اهللا بوجالل  (1)

)161،162.(  



  

خالل فتـرة السـهرة   )  %91.2(وعلى العكس يشاهد الذكور برامج الفضائيات بنسبة كبرية
  .)%60.8(أكثر من اإلناث

      
بني الذكور واإلنـاث  "السهرة"و"املساء"وتفسر هذه الفروق يف نسب املشاهدة لفتريت     

ملسائية أكثـر مـن   تقبل اإلناث على مشاهدة برامج الفضائيات يف الفترة ا-:باألسباب اآلتية
الذكور،ألن معظم الربامج واحلصص اليت حتبذ مشاهدا تقدم يف هذه الفترة،سواء كانت برامج 
إخبارية أم ثقافية أواجتماعية أم علمية كاألفالم واملسلسالت وحصص الغناء واملنوعات؛كذلك 

  . حصص التسلية والترفيه،وألا متثل وقت الفراغ األوفر لديهن
مايستحوذ الذكور الكبار على التلفزيون يف فترة السهرة،حبكم تفرق أفراد العائلة من غالبا -    

حوله للنوم أوالسمر ملشاهدة الربامج اليت حيبذوا واليت تقدم يف الفضائيات غالبا يف هذه الفترة 
،كاألخبـار واحلصـص الرياضية،واألشـرطة العلميـة،والربامج     )اجلزائـري (توقيتنا احملليب

  .ة،وأفالم املغامرات واالكشناحلواري
     
 أن هناك فروقا يف تفضيل فترات املشاهدة تبعا للتخصص)16(تضح من اجلدولاكما      

 )%58.39(عند ذكور العلوم التكنولوجية"السهرة"،حيث ترتفع نسب املشاهدة يف فترةكذلك
باملقابل ترتفـع  ،و)%43.60(وتنخفض عنها نوعا ما للفترة نفسها عند ذكور العلوم اإلنسانية

)  %9.78(عنـد ذكـور العلـوم اإلنسـانية    "املسائية"و"مابعد الظهر"نسب املشاهدة يف فتريت
      للفترتني يف حني تنخفض هذه النسبة عند ذكور العلوم التكنولوجية،على التوايل)%35.34(و

عندهم،كما لوحظ أن إناث )%31.06(و)%6.83(السابقتني،حيث سجلت هلما على التوايل
 من إناث العلوم اإلنسانية)%55.97(لعلوم التكنولوجية يشاهدن يف الفترة املسائية بنسبة أعلىا
 ؛حيث تشاهد فيها برامج الفضائيات نسبة أعلـى "السهرة"والعكس بالنسبة لفترة)48.54%(
من إناث العلوم اإلنسانية مقارنة بنسب مشاهدة إناث العلوم التكنولوجية يف الفترة )27.48%(

  ).%22.93(واليت سجلت نفسها
   



  

وأن هناك فروقا يف املشاهدة يف فترة السهرة ومابعد الظهر بني التخصصني،ففيما سـجلت      
،سجلت عنـد طلبـة العلـوم    ) %44.07(الفترة املسائية عند طلبة العلوم التكنولوجية نسبة

فهي ذات )3.13(بينهما لفترة السهرة)CR(لتبلغ قيمة النسبة احلرجة) %32.00(اإلنسانية نسبة
عنـد طلبـة   )  %16.21(يف حني سجلت فترة مابعد الظهر نسبة).0.99(داللة إحصائية عند

عند طلبـة العلـوم التكنولوجية،مؤشـرة علـى قيمـة      ) %11.11(العلوم اإلنسانية،ونسبة
  ).0.95(وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند)2.01(مساوية لـ)CR(للـ
       
    :ملشاهدةاعدد ساعات )2(     

  

  االحتماالت
    علوم إنسانية علوم تكنولوجية

امو
  ع

 إناث ذكور إناث ذكور

 ت  
  %ت  %ت %ت  %ت %



  

  أقل من ساعة
09 5,59 05 4,58  05  3,76 15  4,39  34  4,57  

10,5  36 6,77  09  7,35 08 3,72 06  ساعة واحدة
3  

59  7,92  

  ساعتان
40 24,8

5  
17 15,5

9  
47  35,3

3  
11
0  

32,1
7  

21
4  

28,72 

25,4 41  ثالث ساعات
6  

21 19,2
7  

37  27,8
1  

68  19,8
8  

16
7  

22,42 

17,3 28  أربع ساعات
9  

16 14,6
8  

16  12,0
3  

36  10,5
3  

96  12,88 

  4,43  33  4,09  14 3,76  05  6,43 07 4,35 07  مخس ساعات 

  6,04  45  5,26  18 4,52  06  8,25 09 7,45 12  ست ساعات

أكثر من ست 
  ساعات

8 4,97 04 3,67  00  00  05  1,46  17  2,29  

حسب وقت 
  الفراغ

10 6,22 22 20,1
8  

08  6,02 40  11,6
9  

80  10,73 

16  اموع
1  

100 10
9  

100  13
3  

100 34
2  

100  74
5  

100  

  . يوضح عدد الساعات اليت خيصصها أفراد العينة ملشاهدة برامج الفضائيات):17(جدول رقم  -

  
يشاهدون برامج الفضائيات ملدة سـاعتني   أغلب أفراد العينة:يتضح من اجلدول أعاله أن     

لسـاعيت  )%28.72(،حيث سجلت نسـبة علىأوثالثة يف اليوم أوحىت أربع ساعات كحد أ
ألربـع سـاعات مشـاهدة،    )%12.88(لثالث ساعات مشاهدة،و)%22.42(مشاهدة،و

وسجلت نسب ضعيفة نوعا ما بالنسبة للسـابقة ومتفاوتـة للسـاعات املتبقيـة يف قائمـة      
لسـت سـاعات   )%6.04(لساعة واحدة للمشاهدة،و)%7.92(فسجلت نسبة ت،االختيارا

ــاهدة،و ــاعة و  )% 4.57(مش ــن س ــل م ــاعات)%4.43(ألق ــس س أعربت ،وخلم
  .عن أم يشاهدون حسب أوقات الفراغ املتاحة لديهم)%10.73(نسبة

    



  

) 79(أفـاد "،حيث"عالقة شباب دولة الكويت بالقنوات الفضائية"وباملثل توصلت دراسة   
من عينة البحث أم يشاهدون الفضائيات التلفزيونية ملدة سـاعتني  )% 39.5(مبحوثا ميثلون
مشاهدا أم يشاهدون القنوات الفضائية ثالث سـاعات يوميـا بنسـبة    )50(متصلتني وذكر

إىل أم يشاهدوا يوميا على مـدى  )  %20(مبحوثا نسبتهم)40(لعينة البحث،وأشار)25%(
إىل أم يشاهدوا ملـدة مخـس سـاعات    )%15(مبحوثا نسبتهم)30(أربع ساعات،وأشار

  .)1("إىل أا تتابعها أكثر من مخس ساعات يوميا) %05(وأشارت حالة واحدة متثل
    

ة لنتائج دراستنا؛حيث أوضحت البيانـات  بإىل نتائج مقار"نصري بوعلي"وتوصلت دراسة    
ة يف مشاهدة الفضائيات مبتوسـط  من الساعات اليومي امن الشباب يقضون عدد)%41.4(أن

من العينة اإلمجالية يشاهد برامج الفضائيات مبتوسط سـاعتني  )%25(ثالث ساعات يوميا،وأن
مدة )%4.2(يشاهدون ملدة أربع ساعات و)%6.2(يشاهدون ملدة ساعة و)%10(يف اليوم،وأن

يشـاهدون ملـدة تقـل عـن السـاعة      )%0.4(مدة مخس ساعات،)%2.6(ست ساعات و
   )2(.املتاحة سب الظروف والفرصت حمنهم أم يشاهدون الفضائيا)%10.2(وأجابيوميا،
النسبة الكبرية من أفراد العينة لكال اجلنسني متضـي  :"إىل أن"بيايتالياس "وتوصلت دراسة     

،وتشـاهد نسـبة   )%31.5(يف مشاهدة القنوات الفضائية أكثر من أربع ساعات بنسبة)يوميا(
ملـدة  )%15.5(ملدة ثالث ساعات،و)%20(الفضائيات ملدة ساعتني و من أفراد العينة)25%(

ملدة أربع ساعات وفسر الباحث ارتفاع نسبة املشاهدة ألكثر من أربـع  )%8(ساعة واحدة،و
بانعدام وجود وسائل ترفيهية،وعدم وجـود تقاليـد للمشـاهدة تـنظم أوقـات        ساعات

ت بأسباب تتعلق باهتمـام الشـباب   الشباب،كما فسر اخنفاض نسبة املشاهدة لباقي الساعا
بالدراسة،خاصة أن عينة البحث من الشباب اجلامعي ومن كليات خمتلفة،مع مراعاة أن الكليات 

                                                           
لقنوات التلفزيونية الفضائية؛دراسة تطبيقية على عينـة  عالقة شباب دولة الكويت با:"إبراهيمعبد الباسط  عبد اجلليل و حممد معوض (1)

  ).174(،ص)م2000(،صيف)71(،عاإلنسانية،الة العربية للعلوم "من طلبة جامعة الكويت
  ).136(،ص"أثر البث التلفزيوين الفضائي املباشر على الشباب اجلزائري:نصري بوعلي (2)



  

 العلمية والطبية حتتاج إىل تنظيم أوقات املشاهد بسبب صعوبة الدراسـة مقارنـة بالكليـات   
   .)1(واالجتماعيةاإلنسانية 

ملعاصرة يف جمتمعاتنا احلديثـة التسـمح باسـتخدام    وتفسر نسب دراستنا بأن الظروف ا    
أو "ثـالث "أو"ملدة سـاعتني "التلفزيون إلشباع حاجات الترفيه والتسلية أوالتعليم والتثقيف إال

أربع كأقصى حد يف اليوم؛الرتباط املشاهد بأعمال يومية تأخذ جل وقته سواء كانـت  "حىت
أطول يف اليـوم إال الـذين اليرتبطـون     دراسة أم عمل،واليتفرغ ملشاهدة التلفزيون لساعات

بدراسة أوعمل،أواملتفرغني أثناء العطل املومسية واألسبوعية،وعينة الدراسة طلبـة جـامعيني،   
  .كحد أقصى"األربع"و"الثالث"و"الساعتني"فطبيعي أن تكون النسب األعلى ملدة

دة يوميا لـربامج  يف املدة املخصصة للمشاه(اتضح من اجلدول أن هناك فروقا فرديةكما     
فقد سـجلت  ،كل عدد الساعات املخصصة للمشـاهدة  يف بني الذكور واإلناث)الفضائيات

 يف املشاهدة لسـاعتني عنـد ذكـور العينة،وقابلتـها للسـاعة نفسـها      )%29.59(نسبة
يف املشاهدة لثالث سـاعات عنـد   )%26.53(عند اإلناث،وسجلت نسبة )%28.16(نسبة
لدى الذكور )%14.96(،وسجلت نسبة)%19.73(ة نفسها نسبةلساعلو العينة،وقابلتها ذكور

من اإلناث )  %11.53(ملدة أربع ساعات،يف حني ذكرت نسبة يف مشاهدة برامج الفضائيات
  :كما يتضح من اجلدول اآليت.يوميا)ساعات4(أن يشاهدن للمدة نفسها

  

  CR  إ.علوم  ت.علوم   CR إناث ذكور  

  %  ت  %  ت % ت % ت

  0.60  4.21  20  5.19  14  0.21 4.43 20 4.76 14   أقل من ساعة

  *2.25  9.47  45  5.19  14  *2.44 9.76 44 5.11 15  ساعة واحدة

29.5 87  ساعتني
9 

12
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28.1
6 

0.42  57  21.1
1  

15
7  

33.0
5  

3.65** 

26.5 78  ثالث ساعات 
3 

89 19.7
3 

2.10*  62  22.9
6  

10
5  

22.1  0.26  

14.9 44  أربع ساعات 
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52 11.5
3 

1.33  44  16.2
9  
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5  

1.98*  

                                                           
) 267(ع،جملة املستقبل العريب،"يف ليبيا ة الزاويةيندة وسلطة الصورة؛دراسة حالة مدالثقافة الواف؛الفضائيات:"ياس خضري البيايت  (1)

  ).120(صم،2001،ماي 



  

04.0  19  5.19  14  0.38 4.66 21 4.08 12  مخس ساعات
0  

0.73  

05.0  24  7.78  21  0.07 5.99 27 6.12 18  ست ساعات
5  

1.42  

01.0  05  4.44  12  0.64 1.99 9 2.72 8  أكثر من ست ساعات
5  

2.51*  

13.7 62 6.12 18  حسب وقت الفراغ
5 

3.55**  32  11.8
5  

48  10.1
1  

0.64  

29  موعاجل
4 

100 45
1 

100  27
0  

100  47
5  

100    

  ).0.99(دال إحصائي عند**،      )0.95(دال إحصائي عند*  النتيجة

  .بني جنسي وختصصي أفراد العينة يف عدد الساعات املخصصة للمشاهدة)CR(يوضح قيمة الـ):18(جدول رقم

       
لبيت املرتلية،مما يقلص ابأعمال ويفسر هذا الفرق بتفرغ الذكور أكثر من اإلناث النشغاهلن     

من مساحة املشاهدة لديهن عن الذكور،والدليل على ذلك أنه قد سجلت مشـاهدة بـرامج   
الذين سـجلت   بالذكور مقارنة)%9.76(اإلناث عندالفضائيات ملدة ساعة يوميا نسبا أعلى 

   .)%5.10(املشاهدة نسبة عندهم املدة نفسها يف
       

،فمثال يشاهد بـرامج الفضـائيات    وقا يف املشاهدة تبعا للتخصصكما اتضح أن هناك فر  
       ،ممـاهي  ) %33.05(أكـرب  بنسـبة )إناثـا ذكـورا و (طلبة العلـوم اإلنسـانية  "ساعتني"ملدة

  يف حني يشاهد برامج الفضائيات ؛)% 21.11()وإناثا ذكورا(عند طلبة العلوم التكنولوجية
  
  
 )%16.29(أكـرب  يوميا طلبة العلوم التكنولوجية بنسـبة "ت ساعاتس"و"أربع ساعات"ملدة

  .على التوايل)%5.05(،)%10.95(على التوايل،مما هي عند طلبة العلوم اإلنسانية)7.78%(
  

  : ويفسر ذلك بأن    
وهذا ما تبني (طلبة العلوم التكنولوجية غالبا مايستعملون التلفزيون من أجل أغراض تعليمية-   

املفضـلة       السابق،وماستوضحه اجلداول القادمة حول طبيعة ونوع الربامج)10(من اجلدول



  

لكثـرة   )يوميـا ( ،لذلك يشاهدون الفضائيات ساعات أطـول)لكال التخصصني يف املشاهدة
الربامج اخلاصة بذلك سواء يف الفضائيات العامة أواملتخصصة يف جمال املعارف والعلوم العلمية 

،يف حني يستعمل أغلب طلبة العلوم اإلنسانية التلفزيون من أجل االطالع والطبية والتكنولوجية
على األخبار العاملية،أوالترفيه والتسلية،لذلك تقل ساعات املشاهدة؛ألن أغلب هـذه الـربامج   

  .ساعات حمددة إالمنطية يف حال إعادا،والتأخذ من وقت البث 
    
كثر بتبعات الدراسة ألوقات أطول من طلبة العلوم طلبة العلوم اإلنسانية غالبا ماينشغلون أ-   

عمال التوجيهية املطلوب من الطلبة إجنازهـا يف كـال   التكنولوجية لفارق املواد املدروسة،واأل
التخصصني،فإذا كانت األعمال التطبيقية يف ختصصات العلوم التكنولوجية غالبا ما تعتمد على 

عمال املوجهة بالنسبة لطلبة ختصصـات العلـوم   ألن اإاجلهد الفردي العقلي الذايت للطالب،ف
اإلنسانية غالبا ماتعتمد على البحث يف املراجع واملصادر،ومجع املعلومات والبيانات منها أومن 
الدراسات امليدانية،مث تصنيفها وحتريرها يف شكل مادة علمية هلا عالمتها التقييمية،وهذا يأخـذ  

التلفزيون كثريا إال ساعات  التكنولوجية،لذلك اليشاهدون مقارنة بطلبة العلوم منهم وقتا طويال
  .حمدودة يوميا

  
  
  
   

  :ظروف املشاهـــــدة)3(   

  االحتماالت -

-  علوم إنسانية  علوم تكنولوجية
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  .يوضح مشاهدة أفراد العينة لربامج الفضائيات مبفردهم أومع غريهم):19(جدول رقم 

      
ج الفضـائيات   أغلب أفراد العينة يشاهدون بـرام :تفصح أرقام اجلدول ونسبه على أن     

من )%49.66(نسبة منهم بذلك،فأجابت)%54.64(أجابت نسبة مبفردهم أحيانا فقط؛حيث
مـن  )%57.87(يشاهدون مبفردهم برامج الفضائيات،وأجابت نسبة"أحيانا"ذكور العينة بأم
من أفراد العينة بأم يشاهدون برامج الفضائيات  )%22.02(وأجابت نسبة.إناث العينة بذلك

من أفراد العينة أم يشاهدون هـذه  )%11.00(نسبة ،كما أجابت"نادرة"يف حاالتمبفردهم 
أم اليشـاهدون هـذه الـربامج    )%8.59(،وأجابت نسبة"الغالب"الربامج مبفردهم يف األعم

،وأجابت نسبة ضعيفة جدا مقارنة بالنسب السابقة أـم يشـاهدون بـرامج    "أبدا"مبفردهم
  ).%3.75"(دائما"الفضائيات مبفردهم

،حيث توضح من خـالل  "دور التلفزيون يف نشر العنف واجلرمية"وباملثل توصلت دراسة   
،وسـجل عـدم   ) %60(متثل أعلى نسبة"أحيانا"األرقام والنسب أن انفراد العينة أثناء املشاهدة

أقـل   ة،يف حني سجل انفرادهم الدائم أثنـاء املشـاهد  )%28(انفرادهم أثناء املشاهدة نسبة
        االقتصـادية؛  بسبب الوضـعيات "أحيانا"عللت الباحثة ارتفاع نسبة املشاهدة،و)%12(النسب

اليت ترتبط بعدد الغرف وكذا عدد األجهزة التلفزيونية اليت متتلكها األسرة،واليت جتعل من غرفة 
فقد سجلت غرفة االسـتقبال  (االستقبال حمط اجلهاز الذي تلتف األسرة حوله ملشاهدة براجمه

يف تفضيلها لوضع جهاز التلفزيـون فيها،كمـا اتضـح يف جـدول     ) %46.52(بةأعلى نس
قد  ،لذلك اليستطيع الفرد الواحد من األسرة أن ينفرد أثناء املشاهدة إال يف أوقات معينة،)سابق

تغيب فيها األسرة،أوتنشغل بأعمال أخرى،أوتعزف عن مشاهدة برنامج معني،وقد يؤثر عـدد  
 28.00( وهذا ما بينته النسبة الثانية.املشاهدة فال ينفرد يف ذلك أحدأفراد األسرة على طبيعة 

  .الدراسة احلالية بالنسبة هلذا السؤال جوكذلك تعلل نتائ.)1()%
                                                           

  ).158(ماجستري غري منشورة،ص ،رسالة"دور التلفزيون يف نشر العنف واجلرمية":رحيمة عيساين(1) 



  

من أفـراد  )%55(إىل ذلك،حيث أكدت نسبة"نصري بوعلي"وبنتائج مقاربة توصلت دراسة   
من أفـراد  )%14(حني أكدت نسبة العينة أم يشاهدون برامج الفضائيات مع أفراد األسرة،يف

من أفراد عينة الدراسة أـم يشـاهدوا   )%24(وأجابت نسبة.العينة أم يشاهدوا منفردين
قد يكـون بطيئـا   -وفسر الباحث ارتفاع النسبة األخرية بتوقع ميل.مبفردهم حسب الظروف
من  الك أكثرباجتاه فردية املشاهدة،بسبب ارتفاع فرص وإمكانيات امت-ولكنه سوف يتسارع

يف  لالنفـراد )الكبـار خاصـة  (جهاز لدى بعض الشرائح،ورغبة عدد متزايد من أفراد األسرة
  .املشاهدة،أوبعدم املشاهدة مع أفـراد األسرة

       "أبـدا "أو"نـادرا "أو"أحيانـا "كما أفصحت نتائج اجلدول أن الذين اليشاهدون مبفردهم     
ــ  ــع اخــوم بنس ــرامج الفضــائيات م ــديهم )%49.76(بةيشــاهدون ب ــع وال ،أوم

كـاجلريان واألقـارب   (أومـع غريهـم  ) %14.75(،أومع األصدقاء بنسبة)%33.19(بنسبة
إىل "نصـري بـوعلي  "دراسة توصلت وبنسب مقاربة هلذه النسب).%2.30(بنسبة)واألزواج

 يشاهدون حسب)%24(من أفراد العينة يشاهدون برامج الفضائيات مع االخوة،وأن)%55(أن
ــروف،وأن ــرد،وأن يشــاهدوا بشــكل)%14(الظ ــع )%6(منف ــهم يشــاهدوا م من
  .منهم يشاهدوا مع األصدقاء أواجلريان)%1(الوالدين،وأن

وتفسر هذه النتائج أنه وبسبب خلق احلياء الذي مازال يطبع كثريا مـن أفـراد األسـر         
ت الـربامج الـيت   مع والديهم إال يف حاال نه يتعذر على األبناء مشاهدة الفضائياتإاجلزائرية ف

يضمنون انعدام اللقطات الالأخالقية فيها،لذلك تقدم سهم االخوة يف مشاركة املشاهدة علـى  
ـ  يـا تلفزيون اسهم الوالدين،كما أن بعض األسر تفضـل أن يكـون هنـاك جهـاز      اخاص

  .باألبناء يف العائلة اخاص اثاني ابالوالدين،وجهاز
لتخصصني يف مشاهدة أفـرد العينـة بـرامج    أما على مستوى الفروق بني اجلنسني وا    

    : الفضائيات مبفردهم أومع غريهم فقد بني اجلدول اآليت ذلك؛حبيث تبني أن

  CR  إ.علوم  ت.علوم   CR إناث ذكور 

                                                                                                                                                                                                   
  ).137(صأطروحة دكتوراه غري منشورة،،"ئريأثر البث التلفزيوين الفضائي املباشر على الشباب اجلزا": نصري بوعلي  (2)
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  1.43  2.95  14  5.19  14  **4.25 0.89 04 8.16 24 دائما

22.1 65 غالبا
1 

17 3.77 6.55**  39  14.4
4  

43  9.05  2.12*  

14 أحيانا
6 

49.6
6 

26
1 

57.8
7 

2.23*  13
9  

51.4
8  

26
8  

56.4
2  

1.31  

15.3 45 نادرا
1 

11
9 

26.3
9 

3.74**  51  18.8
9  

11
3  

23.7
9  

1.60  

11.0 50 4.76 14 أبدا
8 

3.25**  27  10.0
0  

37  7.79  1.00  

29  اموع
4 

100 45
1 

100  27
0  

100  47
5  

100    

  ).0.99(دال إحصائي عند**،      )0.95(دال إحصائي عند*  النتيجة

  .بني اجلنسني والتخصصني يف مشاهدة برامج الفضائيات مبفردهم أومع غريهم)CR(يوضح قيمة الـ):20(جدول رقم

        
يف ظروف املشاهدة لدى أفراد العينة بني الـذكور   يفصح اجلدول أن هناك فروقا فردية     

 بنسـب أعلـى  "أحيانا"نالفضائيات مبفرده واإلناث،فقد تبني أن إناث العينة يشاهدن برامج
كما أن اإلناث اليشاهدن برامج الفضائيات مبفردهم ،)%49.66(من ذكور العينة)57.87%(
 بنسب أعلى من الذكور،فقد سجل اإلنـاث لالحتمـال األول  "أبدا"أوال يشاهدا"نادرا"إال
كمـا  ،)%15.31(ةنسـب  يف حني سجل الذكور لالحتمال نفسـه ،)%26.38(ةنسب"نادرا"

يف حني سجل الـذكور لالحتمـال   ).%11.09(ةنسب"أبدا" سجلت اإلناث لالحتمال الثاين
 الفضــائيات وباملقابــل تــبني أن ذكــور العينــة يشــاهدون بــرامج  )%4.76(نفســه
 "غالبـا " فقـد سـجل الـذكور لالحتمـال األول    .أكثر من اإلناث"دائما"أو"غالبا"مبفردهم
وسجل الذكور لالحتمال ) %3.77(حتمال نفسهيف حني سجل اإلناث لال).%22.11(ةنسب
  ). % 0.89( ة،يف حني سجل اإلناث لالحتمال نفسه نسب)%8.16(ةنسب"دائما"الثاين

  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
     

  :أمناط مشاهدة الفضائيات:ثانيا     
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  

  : وتركز اجلزئية على:املفضلة،وطبيعة ونوع الربامج املشاهدة فيها االجنبيةالفضائيات )أ(    
     
  :اليت يشاهدها أفراد العينة األجنبية الفضائيات)1(    

  

  االحتماالت
    علوم إنسانية علوم تكنولوجية

امو
  ع

 إناث ذكور إناث ذكور

 ت  
  %ت  %ت %ت  %ت %



  

Canal+  
05 4,21 02 3,39  06  6,82 04  2,28  17  4,09  

M6  17 14,2
9  

13 22,0
4  

07  7,95 14  9,39  51  12,29 

TF1  
23 19,3

3  
27 45,7

7  
27  30,6

8  
58  38,9

3  
13
5  

32,53 

CNN  06 5,04 01 1,69  08  9,09 23  15,4
3  

38  9,16  

TV5  16 13,4
5  

08 13,5
6  

13  14,7
8  

35  23,4
9  

72  17,35 

EUROSPORT 19 15,9
6  

00 00,0
0  

19  21,5
9  

03  2,02  41  9,88  

BBC  06 5,04 00 00,0
0  

00  00,0
0  

02  1,35  08  1,93  

TPS  05 4,20 03 5,08  00  00,0
0  

02  1,35  10  2,41  

F2  07 5,88 04 6,78  05  5,68 08  5,36  24  5,78  

ACTION 15 12,6
1  

01 1,69  00  00,0
0  

00  00,0
0  

16  3,86  

SAX  00 00,0
0  

00 00,0
00  

03  3,41 00  00,0
0  

03  0,72  

11  اموع
9  

73,9
2  

59 54,1
2  

88  66,6
6  

14
9  

43,5
7  

41
5  

55,71 

26,0 42  هدالأشا
8  

50 45,8
8  

45  33,8
4  

19
3  

56,4
3  

33
0  

44,29 

16  اموع العام
1  

100 10
9  

100  13
3  

100 34
2  

100  74
5  

100  

يوضح الفضائيات اليت حيرص أفراد العينة على مشاهدا،حسب التخصص ):21(جدول رقم  -
  .واجلنس

     
 األجنبيـة الفضـائية  أغلب أفراد العينة الذين يشاهدون القنـوات  :يتضح من اجلدول أن    

املرتبـة األوىل يف  )TF1(يقبلون كثريا على مشاهدة القنوات الفرنسية،فقد احتلـت )55.71%(
من ذكـور  )% 24.15(،فقد أجابت نسبة) %32.53(كثافة املشاهدة من طرف العينة بنسبة

،وأجابــت )TF1(بــأم يشاهـــدون األجنبيــةالعينــة الــذين يشــاهدون الفضــائيات 
باإلجابـة   األجنبيـة إنـاث العينـة الـاليت يشـاهدن الفضـائيات      من )%40.86(نسبة

) % 17.35(يف املرتبــة الثانيــة بنســب مشــاهدة تقــدر بـــ)TV5(وجــاءت.نفســها



  

 20.67(ةلدى ذكور العينة الذين يشاهدون الفضائيات األجنبية،ونسـب )%14(ةإمجاال،ونسب
  .)تفصيال(عند اإلناث الاليت كذلك)%

من أفراد العينـة الـيت   )%12.29(مشاهدة إمجالية ةبنسب)M6(لثة قناةوجاءت يف املرتبة الثا     
عند )%12.98(عند الذكور،و)% 11.59(مشاهدة ة،ونسباألجنبيةتشاهد القنوات الفضائية 

  ،)% 9.88(بنسبة مشاهدة تقدر ب)Eurosport(مث تلت هذه القنوات كل من.اإلناث تفصيال
 4.09(بنسـبة )+ Canal(مث،)%5.78(مشاهدة بنسبة)F2(،مث)% 9.16(بنسبة مشاهدة)CNN(مث
لكـل مـن   )% 0.72(و)%1.93(و) %2.41(و) %3.86(والبـاقي بنسـب ضـعيفة    )%

  ) Action(القنوات
  .على التوايل)Sax(و)BBC(و)TPS(و

 ،)1("اجلزائـري  أثر البث التلفزيوين الفضائي على الشباب:"وقد توصلت كل من دراسة      
   الشباب اجلزائـري وبـرامج التلفزيـون   :"،ودراسة)2("اجلزائر الربابول واجلمهور يف:"ودراسة
القنوات التلفزيونية الفرنسية قد احتلت املرتبة األوىل من حيث األفضلية مقارنة  أن)3("األجنبية

  .بالقنوات األجنبية األخرى،ويعود ذلك إىل عامل اللغة والقرب اجلغرايف
) 22( فاستنادا إىل اجلـدول السـابق  وعلى مستوى الفروق بني اجلنسني والتخصصني   

بني جنسي )CR(الذي يستعرض قيمة النسبة احلرجة)23(وماتفصح عنه نتائج اجلدول اآليت
  :وختصصي أفراد العينة للقنوات األجنبية اليت حيرصون على مشاهدا جند أن

  

  CR  إ.علوم  ت.علوم   CR إناث ذكور  

  % ت  % ت % ت % ت  

Canal+  11 5.31 06 2.89 1.24  07  3.94  10  4.22  0.14  
M6 24 11.5

9 
27 12.9

8 
0.35  30  16.8

5  
21  8.86  2.33*  

TF1 50 24.1
5 

85 40.8
7 

3.58**  50  28.0
9  

85  35.8
6  

1.70  

                                                           
  ).147(،رسالة دكتوراه غري منشورة،ص"أثر البث التلفزيوين الفضائي املباشر على الشباب اجلزائري":نصري بوعلي (1)
  ).21(ماجستري غري منشورة،ص ،رسالة"الربابول واجلمهور اجلزائري":نصري بوعلي (2)
  ).31(،ص)م1995(،)3(جملة حبوث،ع،"األجنيبئري وبرامج التلفزيون الشباب اجلزا:"عبد اهللا بوجالل  (3)



  

CNN  14 6.76 24 11.5
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  ).0.99(دال إحصائي عند**،      )0.95(دال إحصائي عند*  النتيجة

  .بني جنسي وختصصي العينة للفضائيات األجنبية اليت حيرصون على مشاهدا أكثر) CR(يوضح قيمة الـ):22(جدول رقم

يف تفضيل القنوات األجنبية اليت يقبـل علـى    يتضح من اجلدول أن هناك فروقا فردية     
 املفضـلة؛حيث  لقنوات الثالثة األوىلا مشاهدا بعض أفراد العينة بني الذكور واإلناث،خاصة

      سـجلت اإلنـاث   لذكور،فقـد ا بنسب أعلى مـن )M6(و)TF1(تبني أن اإلناث يشاهدن قنايت
ى        وتسـاو ،)%24.15(ة،يف حني سجل الذكور للقناة نفسها نسـب )%40.86(نسبة)TF1(لـ

م ،يف حني وجد الفرق بني ذكور العلـو )TV5(ذكور العلوم التكنولوجية وإناثها يف تفضيل قناة
ـ   نسبــة )TV5(اإلنسانية وإناثها يف تفضيل القناة نفسها؛فقد سجل إناث العلوم اإلنسانية لـ

     ). %14.78(وسجل الذكور نسبة أقل من ذلك للقناة) 23.49%(
اإلناث،فقد أجابـت   عند منها أعلى عند الذكور نسبا)+ Canal(و)Eurosport(وسجلت     
مـن  )%1.44(أجابت نسبة ،يف حني)Eurosport(يشاهدونمن الذكور أم )%18.36(نسبة

 ،يف حـني )+ Canal(لصـاحل قنـاة  من الذكور )% 5.31(اإلناث للقناة نفسها،وأجابت نسبة
  . من اإلناث لصاحل القناة نفسها)%2.88(أجابت نسبـة

ويفسر ذلك بطبيعة االهتمامات اليت من أجلها يشاهد كل نوع الفضـائيات األجنبيـة،       
بالترفيه والتسلية والدراما،والقضايا واملشكالت االجتماعية يدفعهن ملشـاهدة  فاهتمام اإلناث 



  

،واهتمام الذكور بالرياضة وأفالم اإلثارة واملغامرات يدفعهم ملشاهدة قنـاة  )TF1(و)M6(مثل
)Eurosport(و)Canal +.(  

 العلـوم  طلبة ؛فقد سجلكما لوحظ أن هناك فروقا يف اإلجابات تبعا للتخصص املدروس   
بالعكس ،و)M6(بالنسبة لقناة العلوم اإلنسانيةطلبة  ةمن نسب)%16.04(أعلى ةالتكنولوجية نسب

مـن نسـبة طلبـة العلـوم     )% 20.25(سجل طلبـة العلـوم اإلنسـانية نسـبة أعلـى     
سجلت إنـاث العلـوم التكنولوجيـة نسـبة     ،و)TV5(بالنسبة لقناة) %13.48(التكنولوجية

نة بإناث العلوم اإلنسانية يف مشاهدة القناة نفسـه،حني  مقار )TF1(ملشاهدة ) %45.77(عالية
،حيث سجل )TF1(،وبالعكس بالنسبة للذكور يف مشاهدة القناة نفسها)% 38.93(سجلن هلا

  ).% 19.33(من ذكور العلوم التكنولوجية)%30.68(هلا ذكور العلوم اإلنسانية نسبة أعلى
     
) TF1(إىل أن القنـاة الفرنسـية األوىل  "بوعلينصري "وبنتائج مطابقة تقريبا توصلت دراسة    
أكرب من الذكور الذين سجلوا للقنـاتني  )%40.80(و)%37.20(يفضلها اإلناث بنسبة)M6(و
  )Eurosport(و)+ Canal(،ويفضل الذكور مشـاهدة )%29.20(و)%32.40(نسب)على الترتيب(

). %8(و)%32(من اإلناث الاليت سجلن للقنـاتني السـابقتني  )%32(و)%35.6(بنسب أكرب
  .)1("فروقا بسيطة غري معنوية"اعتربهاووالغريب أن الباحث مل يعتد ذه الفروق 

      
نتائج مغايرة ملـا توصـلت لـه    "القنوات الفضائية وتأثرياا على القيم"وعكست دراسة    

) TF1(حيث أفصحت الدراسة عن أن القنـاة الفرنسـية األوىل  "نصري بوعلي"دراستنا ودراسة
املرتبة الثالثة عند )M6(املرتبة األوىل عند الذكور،واملرتبة الثالثة عند اإلناث،وأخذت قناةاحتلت 

يف املرتبة الرابعة عند الذكور،ويف )+ Canal(وجاءت قناةالذكور واملرتبة السادسة عند اإلناث،
    .)2(املرتبة الثامنة عند اإلناث

  

                                                           
  ).148(رسالة دكتوراه غري منشورة،ص،"أثر البث التلفزيوين الفضائي املباشر على الشباب اجلزائري":نصري بوعلي  (1)
  ).163(لدى الشباب اجلزائري،ص  القنوات الفضائية وتأثرياا على القيم واالجتماعية والثقافية والسلوكية:عبد اهللا بوجالل (2)



  

  : أسباب مشاهدة الفضائيات األجنبية)2(    
  

  تماالتاالح
    علوم إنسانية علوم تكنولوجية

امو
  ع

 إناث ذكور  إناث ذكور

 ت 
  %ت  %ت  %ت  %ت %

  تعالج األخبار بموضوعية
21 17,6

5  
11 18,65  24  27.2

7  
47  31,5

4  
10
3  

24,8
2  

تراعي حاجات 
  اجلماهري

29 24,3
7  

11 18,65  15  17,0
5  

14  9,39  69  16,6
2  

  تقدم برامج علمية جيدة
32 26,8

9  
19 32,20  17  19,3

2  
39  26,1

8  
10
7  

25,7
8  

صحفيوها ذو 
  كفاءة عالية

01 0,84 02 3,39  00  00,0
0  

05  3,36  08  1,93  

10,0 12 ألا متحررة جدا
8  

04 6,77  14  15,9
1  

14  9,39  44  10,6
0  

متميزة (أخرى
  )كثريا

23 19,3
3  

11 18,65  17  19,3
2  

29  19,4
6  

80  19,2
7  

ألتعلم (أخرى
  )اللغات

00 00,0
0  

01 1,69  01  1,13  01  0,68  03  0,73  

فيها (أخرى
  )الترفيه

01 0,84 00 00,00  00  00,0
0  

00  00,0
0  

01  0,23  

11  اموع
9  

100 59 100  88  100  14
9  

100  41
5  

100  

يوضح أسباب مشاهدة أفراد العينة للفضائيات األجنبية السابقة،حسب ):23(جدول رقم  -
  .التخصص واجلنس

   



  

قبل على مشاهدة الفضـائيات  ت يتأغلب أفراد العينة ال:والنسب أعاله أن توضح األرقام     
 ألا تقدم برامج علمية واجتماعية جيدة؛حيث أجابت نسـبة :لألسباب اآلتية هافضلتاألجنبية 

من )% 27.88(من الذكور،ونسبـة)% 23.67(هلذا السبب،فسجلت له نسبة)% 25.78(
 24.34(بطريقة موضوعية وشاملة؛فقد أجابت نسـبة  ألا تعاجل األخبار واألحداثو اإلناث

 من أفراد العينة الذين يشاهدون الفضائيات األجنبية،حيث سجل الذكور هلذا السبب نسـبة )%
  ).% 27.88(،وسجلت اإلناث له نسبة) 21.74%(
  

 ألا تتميز كثريا عن غريها من الفضائيات يف براجمها؛حيث سجل هلذا السـبب نسبــة       
ألـا  .عند اإلناث تفصيال) %19.23(عند الذكور،و)%19.33(إمجاال،ونسبة) 19.27%(

من أفراد العينـة  )%16.62(تراعي كثريا حاجات اجلماهري يف شىت ااالت؛فقد أجابت نسبة
؛حيث سـجل لـه الـذكور    الذين يشاهدون كثريا الفضـائيات األجنبيـة هلـذا السـبب    

ها؛فقد جمابرألا متحررة جدا يف عرض ،)%12.02(، وسجل له اإلناث نسبة)%21.26(نسبة
سجلت هلـذا السـبب مـن إمجـايل عينـة املشـاهدين للقنـوات الفضـائية األجنبيـة          

من )%8.66(من الذكور عن ذلك،كما عبرت نسبة)%12.56(فعربت نسبة )%10.60(نسبة
  اإلناث عن ذلك،

ا صحفيون متميزون ألنه يعمل :بالترتيب التايل)بنسب ضعيفة(وجاءت األسباب األخرى    
ألا تقدم املباريات الرياضـية  ،)%0.73(،لتعلم بعض اللغات بنسبة)%1.93(وجيدون بنسبة

  ).%0.24(،ألا مرفهة بنسبة)% 0.49(على املباشر بنسبة
      
نتائج بعض األسباب اليت يتعلل ا أفراد عينة الدراسـة يف  "نصري بوعلي"وقد أكدت دراسة   

مـن أفـراد العينـة    )%17.8(ألجنبية،فقد أشارت دراسته إىل أن نسبةمشاهدة الفضائيات ا
منهم يقبلون )%10.00(يشاهدون هذه القنوات بسبب املوضوعات املعاجلة واملقدمة،وأن نسبة

  .على املشاهدة بسبب األساليب الفنية  املعتمدة يف هذه القنوات
    



  

فقد ،عي يف املشـاهدة اختيار الـو وهذا يوضح أن املشاهد أصبح لديه نوع من االنتقاء واال   
 عرب اإلعالم الفضـائي األجـنيب الوافـد مرحلـة     يةجتاوز كثري من املتلقني للرسائل اإلعالم

ملشاهدة من أجل املشاهدة إىل مرحلة انتقـاء  اواإلقبال النهم على برامج الفضائيات ،"النبهارا"
ارية واطالع على الثقافـات  وتفضيل واعي للربامج اليت تعمل على إشباع حاجات علمية وإخب

  .األخرى لديه
     :أما على مستوى الفروق بني اجلنسني والتخصصني يف ذلك فقد تبني أن   

  CR  إ.علوم  ت.علوم   CR إناث ذكور  

  % ت  % ت % ت % ت

21.7 45تعاجل األخبار مبوضوعية          
4 

58 27.8
8 

1.44  32  17.9
8  

71  29.9
6  

2.87** 

21.2 44 تراعي حاجات اجلماهري
6 

25 12.0
2 

2.51*  40  22.4
7  

29  12.2
4  

2.63** 

23.6 49 تقدم برامج علمية جيدة
7 

58 27.8
8 

0.98  51  28.6
5  

56  23.6
3  

1.14  

03.3 07 0.48 01 صحفيوها ذو كفاء عالية
7 

2.14*  03  1.69  05  2.11  0.31  

12.5 26  ألا متحررة جدا
6 

18 8.66 1.29  16  8.99  28  11.8
1  

0.94  

19.3 40  )متميزة(أخرى
3 

40 19.2
3 

0.025  34  19.1
0  

46  19.4
1  

0.07  

  0.33  0.84  02  0.57  01  0.58 0.96 02 0.84 01  )ألتعلم اللغات(أخرى

00.0 00 0.48 01  )تقدم الترفيه(أخرى
0 

1.00  01  0.57  00  00.0
0  

1.01  

20  اموع
7 

100 20
8 

100  18
7  

100  23
7  

100    

  ).0.99(دال إحصائي عند**،      )0.95(دال إحصائي عند*  النتيجة

  .اهدة الفضائيات األجنبية تلكبني جنسي وختصصي العينة يف أسباب مش) CR(يوضح قيمة الـ):24(جدول رقم

    
يف أسباب مشـاهدة الفضـائيات    أن هناك فروقا بني اجلنسني)25(اجلدولمن تضح ي     

نالحظ أن نسبته عند )برامج علمية واجتماعية جيدةتقدم  ألا(األجنبية،فبالنسبة للسبب األول
 الذكور ينما سجل لهب)%27.88(إناث العينة أكرب مما هي عند الذكور،فقد سجلت له اإلناث

فقـد   )موضـوعية  ألا تعاجل األخبار واألحداث بطريقة(وبالنسبة للسبب الثاين).23.67%(
بينما تفارقـت  )%18.65(و)%17.65(نسبه لدى ذكور وإناث العلوم التكنولوجية تتقارب



  

من ذكور )%31.54(العلوم اإلنسانية،فقد سجلت اإلناث له نسبة أكرب طلبة هذه النسب لدى
فقد تقدم الذكور فيه )اجلماهري ألا تراعي حاجات(وبالنسبة للسبب الرابع).%25(تخصصال

وبالنسـبة  ).%12.02(على اإلناث اللوايت سجلن للسبب نفسه نسب)%21.26(أعلى ةبنسب
أعلـى   ة،فقد سجل الذكور فيـه نسـب  )ألا متحررة جدا يف عرض براجمها(للسبب اخلامس

  .   ) %8.65(ة سجلن فيه نسبمن اإلناث اللوايت)%12.56(كذلك
    
األولني على الذكور يف اعتمادها سببا ملشاهدة الفضـائيات   يف السببني اإلناثوقد تقدمت    

األجنبية كون اإلناث غالبا مايتعاملن مع التلفزيون على أساس من املوضـوعية والعقالنيـة يف   
املوضـوعات واملشـكالت   إشباع احلاجات العلمية واإلخبارية واالطالع على األحـداث و 

والقضايا االجتماعية والثقافية اليومية،أما الذكور فغالبا مايتعاملون مع التلفزيون مـن منطلـق   
اإلشباع حلاجات غريزية أونفسية مكبوتة يف تعاملهم اليومي يف احلياة االجتماعية اليت يعايشوا 

جـد عنـد الغـرب يف إشـباع     الـيت التو (واليت حتكمها القيم واألعراف واملبادئ األخالقية
واليت بدأت أسوارها تتهاوى عند بعض شبابنا خاصة الذكور منهم بسـبب الصـور   )الغرائز

لـذلك   .ساعة24/24الالأخالقية اليت تضخها مئات القنوات األجنبية،وبعض القنوات العربية؛
كمـا  -رتقدم السببني اآلخرين يف املشاهدة عند الذكور على اإلناث؛ومايؤكد هذا أن الذكو

أكثر من  ألحديشاهدون الفضائيات األجنبية يومي السبت وا-)12،13،16( تقدم يف جداول
أكثـر مـن   )+ Canal(اإلناث،ويشاهدون يف فترة السهرة أكثر من اإلناث ويشاهـــدون 

،وبتحليل هذه املعطيات جمتمعة ميكن استنتاج أن بعضهم يقبل على مشاهدة أفالم اإلثارة اإلناث
على اإلنـاث منـه بالنسـبة    " إشباع احلاجات"و"التحرر"ك تقدم عندهم سببواجلنس لذل

  .لألسباب األخرى
    

يف اعتماد أسباب دون أخـرى وتقـدمها    كما توضح األرقام والنسب أن هناك فروقا    
يتعلـل   األول والرابعملشاهدة بعض الفضائيات األجنبية تبعا للتخصص؛فقد تبني أن السبب 

العلوم اإلنسـانية؛فقد  طلبة من  ثرالتكنولوجية يف مشاهدة هذه الفضائيات أكالعلوم طلبة ما 



  

التخصص األول،بينما سجلت هلمـا  طلبة عند )%22.47(و)%28.65(سجل للسببني نسبة
الثـاين  ،وأن السـبب  )العلوم اإلنسانية(التخصص الثاين طلبة عند)% 12.24(و)%24.47( نسبة

العلـوم   طلبـة من  ثرنية يف مشاهدة القنوات األجنبية أكالعلوم اإلنسا طلبةيعتمدها واخلامس 
وسـجل هلمـا   )%11.81(و)%29.11(ةالتكنولوجية؛فقد سجل هلما التخصص األول نسب

  ). %8.99(و)%18.54(ةالتخصص الثاين نسب
      
  : يف الفضائيات األجنبية يشاهدها أفراد العينةنوع الربامج اليت )3(   

  

  االحتماالت
    علوم إنسانية علوم تكنولوجية

امو
  ع

 إناث ذكور إناث ذكور

 ت
  %ت  %ت %ت  %ت %

  أفالم
53 44,5

3  
17 28,8

2  
20  22,7

3  
39  26,1

8  
12
9  

31,08 

00,0 00  مسلسالت
0  

05 8,47  00  00,0
0  

19  12,7
5  

24  5,78  

  أشرطة علمية
27 22,6

9  
13 22,0

4  
18  20,4

5  
28  18,7

9  
86  20,72 

16,9 10 2,52 03  حصص ثقافية
5 

09  10,2
3  

26  17,4
5  

48  11,66 

25,2 30  حصص رياضية
1  

01 1,69  31  35,2
3  

05  3,36  67  18,14 

11,8 07 3,36 04  أخبار
6  

07  7,95 19  12,7
5  

37  8,91  

10,1 06 1,69 02  حصص الغناء 
7  

03  3,41 13  8,72  24  5,78  

11  اموع
9  

100 59 100  88  100 14
9  

100  41
5  

100  

نوع الربامج اليت يشاهدها أفراد العينة يف الفضائيات األجنبية،حسب يوضح ):25(جدول رقم  -
  .التخصص واجلنس

  



  

) %31.08(إن أغلب أفراد العينة الذين يشاهدون الفضائيات األجنبية،والذين ميثلون نسبة    
ــبة  ــا نس ــجل هل ــث س ــة األوىل،حي ــالم بالدرج ــاهدون األف ــد )%35.27(يش عن

ويشاهدون األشرطة العلمية يف الدرجة الثانيـة؛حيث  عند اإلناث،)% 26.92(الذكور،ونسبة
عند اإلناث )%19.71(عند الذكور،ونسبة)%21.74(ونسبة،إمجاال )%20.72(سجلت نسبة

من أفراد )%18.14(تفصيال،ويشاهدون احلصص الرياضية يف الدرجة الثالثة؛فقد أجابت نسبة
مـن  )%29.47(العينة املـذكورة أعـاله لصـاحل هـذه الربامج،حيـث عـربت نسـبة       

ويشاهدون احلصص الثقافية يف الدرجة الرابعة  من اإلناث عن ذلك،)%2.88(الذكور،ونسبة
،وجـاءت  )%8.91(،كما يشاهدون األخبار يف املرتبة اخلامسـة بنسـبة  )%11.66(بنسبة

  .لكليهما)%5.78(املسلسالت واحلصص الغنائية يف املرتبة األخرية بنسبة متساوية
األفالم احتلت املرتبة األوىل :أن"لقنوات الفضائية وتأثرياا على القيما":كما تبني من دراسة   

،تلتها يف املرتبة الثانية املنوعات املوسيقية )%13.85(ضمن الربامج املشاهدة يف الربابول بنسبة
،ويف املرتبـة الرابعـة   )%10.25(،ويف املرتبة الثالثة األلعاب بنسبة)%12.75(والغنائية بنسبة

،ويف املرتبة السادسـة  )%9.25(،ويف املرتبة اخلامسة املسلسالت بنسبة)%9.60(سبةاألخبار بن
ويف ،)%8.85(،ويف املرتبة السابعة الربامج العلميـة بنسـبة  )%9.05(الربامج الرياضية بنسبة

   .)1(منهم )%7.85(املرتبة الثامنة الربامج الثقافية بنسبة
أن أغلب أفراد العينة يشـاهدون  "ف واجلرميةدور التلفزيون يف نشر العن":وجاء يف دراسة   

،فاملنوعات بنسـبة  )%17.53(مث املسلسالت بنسبة)%24.74(األفالم بالدرجة األوىل،بنسبة
  .)2()%10.30(،مث احلصص الرياضية بنسبة)%15.47(،مث األخبار بنسبة)16.49%(

 أن الـربامج  إىل"عالقة شباب دولة الكويت بالقنوات الفضـائية :"بينما توصلت دراسة     
املوسيقية والغنائية جاءت يف مقدمة الربامج اليت يفضلها شباب الكويت حيـث بلـغ عـدد    

من عينة البحث،تلتها األفالم العربية،ويفضلها )%95(مشاهدا يشكلون نسبة)190(مشاهديها

                                                           
  ).164(اجلزائري،صالقنوات الفضائية وتأثرياا على القيم االجتماعية والثقافية والسلوكية لدى الشباب :"عبد اهللا بوجالل  (1)
  ).156(،رسالة ماجستري غري منشـورة،ص"دور التلفزيون يف نشر العنف واجلرمية":رحيمة عيساين (2)



  

ــبة)170( ــا بنس ــيت   )%85(مبحوث ــة ال ــالم األجنبي ــث،مث األف ــة البح ــن عين م
  ا،ــمبحوث)160(يفضلها
مبحوثا وبنسـبة  )100(من عينة البحث،مث الربامج الدرامية والرياضية،ويفضلها)%75(سبةوبن

 35(مبحوثا وبنسبة)70(لكل منهما،مث املنوعات واألحاديث واملناقشات ويفضلها)%50(بلغت
،وتأيت بعـد ذلـك املسـابقات    )%30(مبحوثا من العينة بنسبة)60(،مث األخبار ويتابعها)%

لكل منها،وبرامج أخرى كالربامج )%20(مبحوثا ميثلون نسبة)40(اواإلعالنات حيث يفضله
  ).%5(السياحية أوالعلمية بنسبة

 األفالم،،الترفيهيـة الـربامج  ويبدوا أن أفراد العينة يشـاهدون يف الفضـائيات األجنبيـة       
 حصص الغناء واملنوعات بنسب متقاربة مع الربامج اإلخبارية والعلمية والثقافيـة واملسلسالت،

،وهو )%41.29(نسبة)جمتمعة(،وسجلت الثانية)%42.64(حيث سجلت األوىل جمتمعة نسبة
        حداث نوع من التوازن يف إشباع احلاجات الترفيهية واحلاجـات إيؤشر على اجتاه حنو      ما

اإلخبارية والتثقيفية والتعليمية لدى املشاهد الشاب الذي أصبح استعماله للتلفزيون يؤدي هذه 
  .ائف املتوخاة على قدم املساواة والتوازي الوظ

يف تفضيل الربامج املشاهدة يف الفضـائيات   ونسبه أن هناك فروقا وضحت أرقام اجلدولو  
 يشاهدها ذكور العلوم التكنولوجية بنسبة أكـرب "لألفالم"األجنبية بني الذكور واإلناث،فبالنسبة

 لعكس عند العلوم اإلنسانية،،وبا)%28.82(من إناث التخصص؛حيث سجلن هلا)44.53%(
ـ من )%26.18(بنسبة أكرب"األفالم"فتشاهد إناث التخصص وسـجلت  )%22.73(ذكورال

حيث سجل هلا  احلصص الثقافية واألخبار نسبا أعلى يف املشاهدة عند اإلناث منها عند الذكور
ـ )%12.5(و)  %17.30(اإلناث النسب اآلتية على التوايل ب ،يف حني سجل هلا الذكور النس

،وتقاربت النسب بني الـذكور واإلنـاث بالنسـبة    ) %5.31(و) %5.80(اآلتية على التوايل
،كما سجلت احلصص الرياضية نسبا أعلى عند الذكور منها عنـد  "األشرطة العلمية" ملشاهدة
وهـذا  .على التـوايل )%2.88(،وسجلت اإلناث)%29.47(حيث سجل الذكـور اإلناث،

  :مايوضحه أكثر اجلدول اآليت
  



  

  CR  إ.علوم  ت.علوم   CR إناث ذكور  
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8  
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  ).0.99(دال إحصائي عند**،   )0.95(ئي عنددال إحصا*  النتيجة
  .بني جنسي وختصصي العينة يف نوع الربامج اليت يشاهدوا يف الفضائيات األجنبية)CR(يوضح قيمة الـ):26(جدول رقم

  
كما  يف مشاهدة األخبار واحلصص الثقافية على الذكور،اإلناث والغريب أنه ألول مرة تتقدم   

ث يف مشاهدة األفالم،ورمبا يعود تفسري ذلك إىل عادات املشاهدة عند تقدم الذكور على اإلنا
يشاهدون الفضائيات األجنبية يف السابقة  اجلداول بعض ن الذكور كما رأينا يفإكال اجلنسني،ف

والفترة املسـائية غالبـا    فترة السهرة أكثر من اإلناث اللوايت يشاهدن يف الفترة املسائية أكثر،
بارية أوحصص ثقافية وعلمية يف القنوات األجنبية املفضلة يف املشاهدة،بينما ماتتضمن برامج إخ

  .يف القنوات املفضلة غالبا األفالم والربامج الرياضية"السهرة"تتضمن برامج
بنسب أعلى من الذكور،يف حـني يشـاهد الـذكور    )M6(و)TF1(كما أن اإلناث يشاهدن    

)Eurosport(و)Canal +(الـربامج  :يوأن اإلناث يشاهــدن لسـببي ،ثمن اإلنا بنسب أعلى
لألخبار بطريقة موضوعية وشاملة بنسـب  )هذه القنوات(العلمية واالجتماعية اجليدة ومعاجلتها

  .أعلى من الذكور،لذلك كانت هذه الفروق يف أنواع الربامج املشاهدة أكثر لدى اجلنسني
إىل وجود فروق معتـربة يف  "قيمالقنوات الفضائية وتأثرياا على ال:"وقد توصلت دراسة    

على الذكور ترتيب أمهية الربامج املشاهدة من الربابول بني اإلناث والذكور كذلك؛حيث يقبل 



  

منهم،مقابل أخذها املرتبة العاشـرة لـدى   )%15.80(الربامج الرياضية يف املرتبة األوىل بنسبة
األفالم يف املرتبة الثانية  ،ويتفق كل من اإلناث والذكور على مشاهدة) %3.85(اإلناث بنسبة

ن مشاهدات الذكور إماعدا األفالم فومن الذكور،)%15.00(من اإلناث و) %13.00(بنسبة
ختتلف عن مشاهدات اإلناث؛إذ تقبل اإلناث يف الدرجة األوىل علـى املنوعـات املوسـيقية    

منــهن،مقابل أخــذها املرتبــة الرابعــة لــدى الــذكور ) %14.80(والغنائيــة بنســبة
ــب ــهم)%10.65(ةبنس ــة    ،من ــة الثالث ــار يف املرتب ــى األخب ــذكور عل ــل ال ويقب
،وتقبـل  )%08.35(منهم،مقابل إقبال اإلناث عليها يف املرتبة السابعة بنسبة)%11.25(بنسبة

منهن،مقابل إقبال الذكور عليها يف )%11.60(اإلناث على املسلسالت يف املرتبة الثالثة بنسبة 
   .)1(منهم)%6.00(املرتبة الثامنة بنسبة

أن نسبة إقبال الذكور تزيد مقارنة باإلناث على مشـاهدة  "نصري بوعلي"واتضح من دراسة   
  : عدة برامج بدرجات ثقة خمتلفة على النحو اآليت

تزيد نسبة إقبال الذكور مقارنة باإلناث على مشاهدة الربامج الرياضية واحلصص اإلخبارية -  
 %80(الربامج والفقرات الرياضية تقريبا كل الذكور فما فوق،حيث يشاهد) %70(مبستوى ثقة

  .من اإلناث)%8.4(مقابل)
وتزيد نسبة إقبال اإلناث مقارنة بالذكور على مشاهدة الـربامج الثقافيـة واالجتماعيـة    -   

نسبة قليلة من اإلناث  الإوالعلمية واملسلسالت،لكن الحظ الباحث أن هذه الربامج الحتوز ثقة 
  .ذكور ا يكاد ينعدمبينما اهتمام ال

يف تفضـيل الـربامج املشـاهدة يف     كما وضحت أرقام ونسب اجلدول أن هناك فروقا    
العلوم التكنولوجية أم يشاهدون األفـالم   طلبةالفضائيات األجنبية تبعا للتخصص،فقد سجل 

العلـوم اإلنسـانية الـذين    طلبة من ) %22.47(و)%39.33(واألشرطة العلمية؛بنسب أعلى
العلـوم  طلبة وباملقابل سجل ،)%19.40(و)%24.89(لت عندهم الربامج السابقة نسبةسج

                                                           
القنوات الفضائية وتأثرياا على القيم االجتماعية والثقافية و السلوكية لدى الشباب اجلزائري،دراسة نظرية ):إشراف(لعبد اهللا بوجال (1)

  )164(وميدانية،ص
   



  

العلوم التكنولوجيـة حيـث   طلبة اإلنسانية نسبا أعلى ملشاهدة األخبار واحلصص الثقافية من 
 10.97)(علـى التـوايل  (اللربامج السـابقة نسـب  )العلوم اإلنسانية(سجل التخصص األول

علـى  (اللربامج نفسها نسب)العلوم التكنولوجية(خصص الثاينلتابينما سجل ،) 14.77%(،)%
وسـجلت إنـاث العلـوم اإلنسـانية للمسلسـالت نسـبة       ) %7.30(،)%6.18)(التوايل
وهذا يعود .للربنامج نفسه)%8.47(التكنولوجية            من إناث العلوم) %12.75(أعلى
امج اليت تلـيب اهتماماتـه   ن يتجه إىل الربأ طبيعة التخصص اليت تفرض على كل طالب-:إىل

   .العلمية
عادات املشاهدة؛اليت تقدم فترة السهرة عند ذكور العلوم التكنولوجية،وتقدم باملقابل الفترة -  

تقـدمي الـربامج   (املسائية ومابعد الظهر عند ذكور العلوم اإلنسانية،وتقدم يف أسباب مشاهدة
لعلوم التكنولوجية،وبالتايل تقدم األفـالم  لدى ذكور ا)العلمية اجليدة،ومراعاة حاجات األفراد

واألشرطة العلمية يف تفضيلها للمشاهدة عندهم على العلوم اإلنسانية الذين يفضلون األخبـار  
   .الذكر واحلصص الرياضية واحلصص الثقافية تبعا لعادات املشاهدة السالفة

  
  :امج املشاهدةالفضائيات العربية اليت يشاهدها أفراد العينة ونوع الرب)ب(     
  : الفضائيات العربية املشاهدة وأسباب مشاهدا)1(     

  

  االحتماالت
    علوم إنسانية علوم تكنولوجية

امو
  ع

 إناث ذكور إناث ذكور

 ت  
  %ت  %ت %ت  %ت %
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رص أفراد العينة على مشاهدا،حسب يوضح الفضائيات العربية اليت حي):27(جدول رقم  -
  التخصص واجلنس

  
أن نسبة كبرية جدا من أفراد العينة تقبل على مشـاهدة القنـوات   :يوضح اجلدول أعاله    

من أفراد العينة أم يشاهدون )%93.15(العربية مقارنة مع القنوات األجنبية؛فقد أكدت نسبة
ينة اليشاهدون القنوات العربية،يف حني سجلت من أفراد الع)%6.85(الفضائيات العربية مقابل



  

،أما الذين اليشاهدوا فهم عدد معتـرب  )%55.71(القنوات األجنبية نسبة مشاهدة تقدر بـ
  .)منهم)%44.29(نسبة عالية نوعا ما تقدر بـ(من أفراد العينة

القنـوات  لتثبت هذه النتائج أن الفضائيات األجنبية بدأت مساحة مشاهدا تتقلص لصاحل     
العربية اليت استطاعت يف ظرف عشرية فقط أن تكتسح البيوت العربيـة واملسلمة،وتصـرف   

واألمريكية اليت كان اليعرف سواها خاصة يف ظل ضعف  ةاملشاهد العريب عن القنوات األوروبي
ستمرة القنوات األرضية احمللية يف البلدان العربية؛وهذا بفضل تنوعها وتنوع براجمها وحماوالا امل

لتكون يف مستوى املنافسة خاصة يف نقل األخبار وتغطيـة األحـداث بطريقـة موضـوعية     
وشاملة،وفتحها باب احلوار الصريح مع املواطن العريب ليتحدث عن مهومه ومشكالته اليوميـة  
لتيسر الطريق أمام نوع من احلرية اإلعالمية مل يسبق هلا مثيال،هذا إضافة إىل عامل اللغة والقيم 
األخالقية واالجتماعية اليت تتحلى ا حبكم انتمائها تمعات مازالت حمافظة ومتمسكة باملبادئ 

  .اخللقية والقيمية والدينية
 عبـد اهللا "فقد أكدت دراسـة ،وهذا ما أثبتته عديد من الدراسات امليدانية السابقة لدراستنا   

يف -حسب نتائج الدراسـة -مل تعد)بيةاألجن(النظرة للقنوات التلفزيونية األجنبية:"أن"بوجالل
الريادة وإمنا اتضح أن اجلمهور أصبح يويل اهتماما ببعض القنوات العربيـة يف املراتـب األوىل   

  .)1(،وقناة ديب)ART(وتلفزيون العرب راديووقناة )ESC(،والفضائية املصرية)MBC(قناةك
أن القنوات "ونية الفضائيةعالقة شباب دولة الكويت بالقنوات التلفزي":كما أكدت دراسة   

 مـن  نيالتلفزيونية العربية جاءت يف مقدمة القنوات التلفزيونية الفضائية اليت يشاهدها املبحوث
مـن  )%90(مبحوثا يشكلون نسبة )180(الطلبة والطالبات يف جامعة الكويت،حيث يشاهد

العربيـة؛حيث   عينة البحث،وجاءت القنوات التلفزيونية األجنبيـة يف املرتبـة الثانيـة بعـد    
  .)1(البحثمن شباب اجلامعة عينة )%62(مبحوثا يشكلون نسبة)124(يشاهدها

                                                           
لة ،ا "اجلزائري على القيم االجتماعية والثقافية والسلوكية لدى الشباب األجنبيةآثار مشاهدة الربامج التلفزيونية :"عبد اهللا بوجالل (1)

  ).68(،ص)م1996ديسمرب- جويلية(،)14(اجلزائرية لالتصال،ع
عالقة شباب دولة الكويت بالقنوات التلفزيونية الفضائية؛دراسة تطبيقية على عينـة  :"إبراهيمعبد الباسط  عبد اجلليل وحممد معوض (1)  

  ).166(ص)م2000(،صيف)71(،عاإلنسانية،الة العربية للعلوم "من طلبة جامعة الكويت



  

من أفراد العينة يفضلون مشـاهدة القنـوات   )%53.3(إىل أن"بوعلي"كما توصلت دراسة   
من النسبة األوىل )%34.8(،وتعللت نسبة)%46.6(العربية،بينما يشاهد القنوات األجنبية نسبة

ضيل القنوات العربية يعود إىل القيم واألفكار والثقافة املشـتركة والعـادات   بأن الدافع إىل تف
الذي يشجع أكثر على مشـاهدة  )العربية(منها بعامل اللغة)%37.2(والتقاليد،كما تعللت نسبة

  .)2(القنوات العربية
     
لصـاحلها   املرتبة األوىل يف املشاهدة بني القنوات العربية،فقد أجاب"اقرأ"وقد احتلت قناة    

من ذكـور  )%33.81(،وأجاب)إمجاال(منهم)%24.93(مبحوثا من أفراد العينة بنسبة)173(
تلتها ).تفصيال(من إناث العينة بذلك)%59.64(،كما أجابت نسبة"اقرأ"العينة بأم يشاهدون

) 146(حيث أجاب لصاحلها"اجلزيرة اإلخبارية"يف املرتبة الثانية من حيث نسبة املشاهدة قناة
مـن  )%71.58(ونسـبة )إمجـاال (مـن أفـراد العينـة   )%21.04(ثا ميثلـون نسـبة  مبحو

مبحوثـا  )90(بإجابات)MBC1(وجاءت يف املرتبة الثالثة قناة.من اإلناث )%21.55(الذكور،و
لـدى  ) %9.48(،ونسـبة )إمجـاال (منـهم )%12.97(من أفـراد العينـة ميثلـون نسـبة    

اجلزيـرة  "ملرتبة الرابعـة قنـاة  وجاءت يف ا.)تفصيال( اإلناث لدى)%36.96(الذكور،ونسبة
ــية ـ "الرياضـ ــ ــرارات تقدربـ ــوع تكـ ــون   )47(مبجمـ ــرارا ميثلـ تكـ

  .       تفصيال لدى اإلناث)%0.30(و،لدى الذكور)%34.24(إمجاال،و)%6.77(نسبة
اللبنانيـة  "L  BC"قنـاة  ،مث)%6.34(بنسـبة "روتانـا سـينما  "وجاءت يف املرتبة اخلامسة    
اخلاصـة بـاألفالم   )MBC2(قنـاة  مث،)%4.75(الفضائية بنسبة"ديب"قناة ،مث)%    5.04(بنسبة

الفضـائية  "مث،)%4.47(اإلخباريـة بنسـبة  "العربيـة "قنـاة  مث،)% 4.62(األجنبية بنسـبة 
ــرية ــبة"املصـ ــيب"مث              ،)%2.66(بنسـ ــبة"أبوضـ ،مث )%2.30(بنسـ

  ).   . %1.73(بنسبة ،وقناة الشارقة)%2.16(بنسبة"اد"قناة
جاءت يف املرتبة األوىل يف القنوات العربية اليت "اجلزيرة"أن قناةإىل "الدناين"راسةوتوصلت د    

بنسـبة  الثانيـة  يف املرتبة "العربية"،وجاءت قناة)%39(حيرص أفراد العينة على مشاهدا بنسبة
                                                           

  ).141(دكتوراه غري منشورة،صأطروحة ،"أثر البث التلفزيوين الفضائي املباشر على الشباب اجلزائري":نصري بوعلي(2) 



  

يف أفضـلية املشـاهدة   "اقرأ"و"أبوضيب"من أفراد العينة،وتساوت قنايت)%35(مشاهدة تقدر بـ
  .)1(من عينة الدراسة لكل منهما)%13(بنسبة
تكـرارا مث يف  )408(املرتبة األوىل بعدد تكرارات"اجلزيرة"احتلت قناة"بوعلي"ويف دراسة    

مبحوثا من أفراد العينة،ويف املرتبة الثالثـة قنـاة   )356(اللبنانية بإجابة"املنار"املرتبة الثانية قناة
)MBC(مبجموع)مبحوثا،ويف املرتبة اخلامسة قناة )320(بإجابة"رأاق"،ويف املرتبة الرابعة قناة)322
"ART"بإجابـة  "الفضائية اجلزائرية الثالثة"مبحوثا،ويف املرتبة السادسة)281(للمنوعات بإجابـة
  مبحوثا،ويف املرتبة الثامنة قناة )251(بإجابة"الفضائية املصرية"مبحوثا،ويف املرتبة السابعة)276(
"MTV"مبحوثـا،ويف  )201(بإجابـة "ديب"ثا،ويف املرتبة التاسعة قناةمبحو)201(اللبنانية بإجابة

   .)2(مبحوثا)122(بإجابة"السعودية األوىل"املرتبة العاشرة
يف مشاهدة الفضائيات العربية بعضها دون األخـرى   فروقا كما يوضح اجلدول أن هناك    

ذكور يشاهدون يف بني أن التبني الذكور واإلناث خاصة بالنسبة للقنوات اخلمسة األوىل،فقد 
املرتبة الثالثة عند إناث العلـوم   ،فيما احتلت)%35.79(بنسبة"اجلزيرة اإلخبارية"املرتبة األوىل
   .)%9.28(،واملرتبة الرابعة عند إناث العلوم التكنولوجية بنسبة)%12.27(بنسبة اإلنسانية

رتبت عند ذكور العلوم ،فيما ت)%29.78(املرتبة األوىل عند اإلناث بنسبة"اقرأ"واحتلت قناة   
عند ذكور العلـوم اإلنسـانية يف   "أقرا"،وترتبت)  %21.62(التكنولوجية يف املرتبة الثانية نسبة

  "اجلزيرة الرياضـية "منهم،ويشاهد ذكور العلوم التكنولوجية قناة)%12.19(املرتبة الثالثة بنسبة
،فيمـا  )%18.69(رتبة الثانية بنسبةيف املرتبة الثالثة فيما يشاهدها ذكور العلوم اإلنسانية يف امل

واملالحظ أا سجلت تكرارا ،)%0.24(بنسبة)12(عند اإلناث املرتبة"اجلزيرة الرياضية"احتلت
بنسـبة  "MBC2"واحدا عند إناث العلوم اإلنسانية فقط،ويشاهد الذكور يف املرتبة الرابعة قنـاة 

يف "روتانا سـينما "وتساوت)%3.07(،فيما يشاهدها اإلناث يف املرتبة التاسعة بنسبة)7.01%(
  .لكل منهما)%7.09(و)%5.16(املرتبة اخلامسة بني الذكور واإلناث بنسبة

                                                           
  .باجلامعة املستنصرية،بغداد،،أطروحة دكتوراه غري منشورة"اإلعالميةالعريب وحتديات العوملة  اإلعالم":عبد املالك الدناين (1)
  ).143(دكتوراه غري منشورة،ص أطروحة،"لتلفزيوين الفضائي املباشر على الشباب اجلزائريأثر البث ا":نصري بوعلي  (2)



  

،فيما يشاهدها الـذكور يف  )%18.44(بنسبة"MBC 1 "وتشاهد اإلناث يف املرتبة الثانية قناة    
ـ "،وتشاهد يف املرتبة الثالثة قناة)%4.43(املرتبة السادسة بنسبة ،ويف املرتبـة  "ةاجلزيرة اإلخباري

 % 1.10(بنسبة)11(،فيما يشاهدها الذكور يف املرتبة)%7.56(اللبنانية بنسبة"LBC"الرابعة قناة

يتضح ذلك من خالل قيم النسبة احلرجة بني اجلنسني والتخصصني،واليت يفصـلها           ).
  : اجلدول

  CR  إ.علوم  ت.علوم   CR إناث ذكور  

  % ت  % ت % ت % ت

35.7 97  اجلزيرة
9 

49 11.5
8 

6.61**  62  27.3
0  

84  18.7
0  

2.47*  

  1.66  5.35  24  2.86  07  0.42 4.73 20 4.06 11 العربية

17.3 47 اقرأ
4 

12
6 

29.7
8 

3.87**  61  24.9
0  

11
2  

24.9
4  

0.01  

MBC1  12 4.43 78 18.4
4 

5.99**  20  8.16  70  15.5
9  

3.03** 

MBC2  19 7.01 13 3.07 2.21*  20  8.16  12  2.67  2.83** 
05 1.85 28 6.62 3.24**  12  4.90  21  4.68  0.13  

  *2.30  3.12  14  0.82  02  *2.54 3.31 14 0.74 02  أبوظيب

  *2.45  2.45  11  0.41  01  0.41 1.89 08 1.48 04  الشارقة

  0.33  2.01  09  2.45  06  0.46 2.36 10 1.85 05 اد

  1.78  7.35  33  4.19  11  1.05 7.09 30 5.16 14  روتانا سينما

LBC 03 1.10 32 7.56 4.42**  16  6.53  19  4.23  1.24  

16.9 46  اجلزيرة الرياضية 
7 

01 0.24 6.69**  23  9.38  24  5.34  1.87  

  1.62  3.56  16  1.63  04  0.88 3.31 14 2.22 06  املصرية

27  اموع
1 

92.1
8 

42
3 

93.7
9 

0.95  24
5  

90.7
4  

44
9  

94.5
3  

2.00  

  1.84  5.47  26  9.26  25  0.83 6.21 28 7.82 23  الأشاهد

29  اموع العام
4 

100 45
1 

100  27
0  

100  47
5  

100    

  ).0.99(دال إحصائي عند**،    )0.95(دال إحصائي عند*     النتيجة

بني جنسي وختصصي العينة يف حتديد القنوات العربية اليت حيرصون على     )CR(يوضح قيمة الـ):28(جدول رقم
  .مشاهدا أكثر

  



  

أن هناك فروقا يف أفضلية مشاهدة القنوات العربية بـني  "بوعلينصري ":كما بينت دراسة     
املرتبة األوىل من حيث األفضلية بالنسبة للـذكور،  "اجلزيرة"الذكور واإلناث؛فقد احتلت قناة

املرتبة األوىل من حيـث  "MBC"وجاءت يف الترتيب الثالث بالنسبة لإلناث،واحتلت بدورها قناة
بالنسبة لإلناث،وجاءت يف الترتيب السـادس بالنسـبة للـذكور،ولوحظ أن قنـاة      األفضلية

  .من القنوات اليت يوليها الذكور واإلناث االهتمام نفسه"الفضائية اجلزائرية"،و"اقرأ"و"املنار"
كما الحظت الدراسة أن حجم الكثافة لدى اجلنسني ينخفض أمام الفضـائيات العربيـة        

      ،وقد علل الباحث سـبب تـدهور مشـاهدا بتهميشـها    )مية منهاوخاصة احلكو(األخرى
النشغاالت اجلمهور العريب الواسع،وكذا هيمنة السلطات السياسية عليها،وبالتايل حتوهلـا إىل  

الـيت   جهاز إداري ثقيل احلركة وغري قادر على مسايرة األحداث بعكس اخلاصة واملتخصصة
  .)1(رة اإلعالمية مما أكسبها ثقة اجلمهورتتصف باملرونة واالحترافية واملثاب

يف أفضلية املشـاهدة للقنـوات العربيـة تبعـا      كما يوضح اجلدول أيضا أن هناك فروقا   
 عند طلبة العلوم التكنولوجية)%27.30(للتخصص؛فقد احتلت قناة اجلزيرة املرتبة األوىل بنسبة
املرتبة "اقرأ"،واحتلت قناة)%18.70(ة بنسبةبينما احتلت املرتبة الثانية عند طلبة العلوم اإلنساني

 عند طلبة العلوم التكنولوجيـة واحتلـت  )%24.94(األوىل عند طلبة العلوم اإلنسانية بنسبة
جاءت يف املرتبة و،)%9.38(املرتبة الثالثة عند طلبة العلوم التكنولوجية بنسبة"اجلزيرة الرياضية"

املرتبة الثالثة عنـد  "1MBC"،كما احتلت قناة)%5.34(نسبةباخلامسة عند طلبة العلوم اإلنسانية 
،فيما ترتبت عند العلوم التكنولوجية يف املرتبة الرابعـة  ) %15.59(طلبة العلوم اإلنسانية بنسبة

املرتبة " MBC 2"اةــذت قنـ،فيما أخ"MBC 2"تشاركها يف املرتبة عندهم قناة)%8.16(بنسبة
املرتبة اخلامسة عند طلبة "LBC"،واحتلت قناة)%2.67(العاشرة عند طلبة العلوم اإلنسانية بنسبة

،وترتبت عنـد العلـوم اإلنسـانية يف املرتبـة السـابعة      )%6.53(العلوم التكنولوجية بنسبة
فيما )% 7.35(املرتبة الرابعة عند العلوم اإلنسانية بنسبة"روتانا سينما"،واحتلت)%4.23(بنسبة

منهم؛هذا إمجاال أما تفصـيال  )% 4.19(جية بنسبةأخذت املرتبة السابعة عند العلوم التكنولو
  : السابق كما يوضح اجلدول

                                                           
  ).144(دكتوراه غري منشورة،ص أطروحة،"أثر البث التلفزيوين الفضائي املباشر على الشباب اجلزائري":نصري بوعلي (1)



  

احتلت املرتبة األوىل عند ذكور كال التخصصني،فيما احتلت املرتبة الثالثة عنـد  "اجلزيرة"قناة  
 ،واملرتبة الرابعة عند إناث العلوم التكنولوجية بنسـبة ) %12.27(إناث العلوم اإلنسانية بنسبة

املرتبة األوىل عند إناث كال التخصصني،بينما أخذت املرتبـة  "اقرأ"احتلت قناةا كم).9.28%(
،وأخذت املرتبة الثالثة عند ذكور العلوم )%21.62(الثانية عند ذكور العلوم التكنولوجية بنسبة

اإلناث مجيعا،بينما احتلـت  عند املرتبة الثانية "1MBC"احتلت قناةو).%12.19(اإلنسانية بنسبة
،واملرتبة الثامنة عند ذكـور العلـوم   )%8.13(الرابعة عند ذكور العلوم اإلنسانية بنسبةاملرتبة 
   )%1.35(وجية بنسبةـالتكنول

 18.69(ذكور العلوم اإلنسانية بنسـبة  ديف املرتبة الثانية عن"اجلزيرة الرياضية"ترتبت قناةو    
،بينما رتبت يف املرتبـة  )%15.55(عند ذكور العلوم التكنولوجية بنسبة لثةويف املرتبة الثا )%

ومل حتز على أي ترتيب عنـد  ) %0.30(احلادية عشر عند إناث العلوم اإلنسانية وذلك بنسبة
  .إناث العلوم التكنولوجية لصفرية اإلجابات فيها

واملرتبـة  )%8.29(املرتبة الرابعة عند إناث العلوم اإلنسـانية بنسـبة  "روتانا سينما"أخذت    
ور مجيعا،بينما أخذت املرتبة السابعة عند إناث العلوم التكنولوجيـة بنسـبة   اخلامسة عند الذك

كال التخصصـني،بينما احتلـت    املرتبة اخلامسة عند اإلناث يف"ديب"احتلت قناةو).3.09%(
منهم،ومل تترتب عنـد ذكـور   )%3.38(املرتبة السادسة عند ذكور العلوم التكنولوجية بنسبة

  .جابات فيهاالعلوم اإلنسانية لصفرية اإل
،بينما احتلت )%4.88(املرتبة اخلامسة عند ذكور العلوم اإلنسانية بنسبة"العربية"كما احتلت   

،وكذلك عند إنـاث العلـوم   )%3.88(املرتبة السادسة عند ذكور العلوم التكنولوجية بنسبة
 بنسـبة ،فيما أخذت املرتبة الثامنة عند إناث العلـوم التكنولوجيـة   )%5.53(اإلنسانية بنسبة

املرتبة الرابعة عند ذكور العلـوم التكنولوجيـة بنسـبة    "MBC2"واحتلت قناة.منهن)2.07%(
،وكـذلك  )%4.07(،فيما احتلت املرتبة السادسة عند ذكور العلوم اإلنسانية بنسبة)9.46%(

،وأخذت املرتبة العاشرة عنـد إنـاث العلـوم    )%6.18(عند إناث العلوم التكنولوجية بنسبة
   ).%2.15(سبةاإلنسانية بن

    



  

  : أسباب مشاهدة الفضائيات العربية)2(     
  

  االحتماالت
    علوم إنسانية علوم تكنولوجية

امو
  ع

  إناث ذكور إناث ذكور

 ت
  %ت  %ت  %ت %ت %

  لصدقها وموضوعيتها
63 42,5

7  
14 14,4

4  
37  30,0

8  
72  22,09 18

6  
26,80 

25,0 37  لتنوع براجمها
1  

48 49,4
9  

34  7,65  155  47,55 27
4  

39,49 

  لكفاءة وخبرة صحفييها
14 9,46 08 8,24 17  13,8

2  
22  6,75  61  8,79  

جلرأا 
  وصراحتها

08 5,40 12 12,3
7  

14  11,3
8  

53  16,26 87  12,54 

الشتماهلا على 
  الترفيه

17 11,4
9  

12 12,3
7  

13  10,5
7  

23  7,05  65  9,36  

تقدم برامج 
  رياضية جيدة

01 0,67 00 00,0
0  

04  3,25  00  00,00 05  0,72  

الهتمامها بأمور 
  الدين

08 5,40 03 3,09 04  3,25  01  0,30  16  2,30  

14  اموع
8  

100 97 100 12
3  

100  326  100  69
4  

100  

يوضح أسباب مشاهدة أفراد العينة للفضائيات العربية السابقة،حسب ):29(جدول رقم  -
  التخصص واجلنس

  
 اد العينة يقبلون على مشاهدة الفضائيات العربية لألسبابأفر:يتضح من اجلدول أعاله أن     
لتنوع براجمهـا وجديتـها يف تنـاول القضـايا     :األول):مرتبة من األعلى إىل األسفل(التالية



  

،وأجابـت  )إمجـاال (من أفـراد العينـة بـذلك   )%39.49(واملشكالت؛حيث أجابت نسبة
  ).تفصيال(السبب امن اإلناث هلذ)%47.99(نسبة،ومن ذكور العينة)%26.19(نسبة

    
لصدقها وموضوعيتها يف نقل األخبار ومعاجلة األحـداث؛حيث عـربت نسـبة    :الثاينو    

 ،وعربت نسبة)إمجاال(من أفراد العينة أم يشاهدون الفضائيات العربية هلذا السبب)26.80%(
  ).تفصيال(من إناث العينة لذلك)%20.33(من ذكور العينة،ونسبة)36.90%(
   

من أفراد ) %12.54(جلرأا وصراحتها يف احلوارات والنقاشات؛فقد أجابت نسبة:لثالثاو    
  .من اإلناث لذلك)%15.36(من الذكور،ونسبة)%8.12(تفصيال للنسبة السابقةوالعينة بذلك؛

وتنوعها؛وحاز هذا السبب من أسباب مشاهدة أفـراد   لكثرة الربامج الترفيهية فيها:الرابعو   
، نسـبة و للذكور) %11.07(منهم،تفصلها نسبة)%9.36(العربية على نسبةالعينة للفضائيات 

  .لإلناث)8.28%(
مبحوثـا  )61(عالمييها؛حيث أجاب لصاحل هذا السببإلكفاءة وخربة صحفييها و:اخلامسو  

ـ  من)%8.79(ميثلون نسبة    مـن )%11.44(أفراد العينة؛والذين ميثلون نسبة تفصيلية تقدر بـ
  .ناثاإل من)%7.09(الذكور،و

مبحوثا ميثلـون نسـبة   )16(فقد عرب عن ذلك،ألا حمافظة وتم باألمور الدينية:السادسو   
من ذكور العينة الذين يشاهدون الفضـائيات  )%4.43(من أفراد العينة؛ونسبة)%2.30(إمجالية

  .)تفصيلية(من إناث العينة)%0.95(العربية،ونسبة
أفـراد ميثلـون   )05(ياضية اجليدة،وأجاب لصاحلهألا تقدم الربامج الر:السابع واألخريو    
  ).% 0(واإلناث بنسبة)%1.85(،مفصلة على الذكور بنسبة)%0.72(نسبة
وهي أسباب موضوعية يف ترتيبها هذا نظرا ألن أغلب أفراد العينة كما رأينا من خـالل       

اجلزيـرة  "،"MBC"،"اجلزيرة اإلخباريـة "،"اقرأ:"اجلدول السابق أم يشاهدون بالدرجة األوىل
  .،فربامج هذه القنوات تعرب كثريا عن األسباب السابقة"LBC" والـ"روتانا سينما"،"الرياضية

    



  

 بني الـذكور يف أسباب مشاهدة الفضائيات العربية  كما اتضح من اجلدول أن هناك فروقا   
   صدق وموضوعية هـذه القنـوات يف  "فالذكور يشاهدون الفضائيات العربية بسبب:واإلناث

يف حني يترتب هذا السـبب  )%36.90(بالدرجة األوىل بنسبة"نقل األخبار ومعاجلة األحداث
تنوع "ويشاهد الذكور الفضائيات العربية بسبب).%20.33(عند اإلناث يف املرتبة الثانية بنسبة

،يف حني ترتـب هـذا   )%26.19(ثانيا بنسبة"براجمها وجديتها يف تناول القضايا واملشكالت
  ).%47.99(د اإلناث يف املرتبة األوىل بنسبةالسبب عن

     
ثالثا بنسـبة  "لكثرة الربامج الترفيهية فيها وتنوعها"ويشاهد الذكور القنوات الفضائية العربية    

،ورابعا )% 8.28(،يف حني ترتب هذا السبب عند اإلناث يف املرتبة الرابعة بنسبة)11.07%(
،يف حني احتل هذا السـبب عنـد   )%8.12(بنسبة"اتجلرأا وصراحتها يف احلوارات والنقاش

ألـا حمافظـة وـتم بـاألمور     "،وخامسـا ) %15.36(اإلناث املرتبـة الثالثـة بنسـبة   
،واحتــل هــذا الســبب عنــد اإلنــاث املرتبــة السادســة )% 4.43(بنســبة"الدينيــة
عنـد   ،ومل يترتب)%1.85(،وسادسا ألا تقدم الربامج الرياضية اجليدة بنسبة)%0.95(بنسبة

بني اجلنسني والتخصصني يف هذه )CR(وتوضح قيمة النسبة احلرجة الـ.اإلناث لصفرية تكرارته
  :األسباب ذلك كما يأيت

   

  CR  إ.علوم  ت.علوم   CR إناث ذكور  

  % ت  % ت % ت % ت

10  ضوعيتها
0  

36.9
0  

86 20.3
3  

4.45**  77  31.4
3  

10
9  

24.2
8  

1.96*  

26.1 71  لتنوع براجمها 
9 

20
3  

47.9
9  

5.95**  85  34.6
9  
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9  

42.0
9  

1.96*  

11.4 31 لكفاءة وخربة صحفييها
4 

30 7.09 1.87  22  8.98  39  8.69  0.13  

15.3 65 8.12 22  جلرأا وصراحتها
6 

2.99**  20  8.16  67  14.9
2  

2.79** 

11.0 30  الشتماهلا على الترفيه
7 

35 8.28 1.19  29  11.8
3  

36  8.02  1.55  

00.0 00 1.85 05 )رامج رياضيةلتقدي ب(أخرى
0 

2.25*  01  0.41  04  0.89  0.81  
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5  
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9  
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  ).0.99(دال إحصائي عند**،   )0.95(دال إحصائي عند*         النتيجة
  .بني جنسي وختصصي العينة يف حتديد أسباب مشاهدة الفضائيات العربية السابقة)CR(قيمة الـ يوضح):30(جدول رقم

   
ويفسر هذه الفروق يف أسباب مشاهدة الفضائيات العربية،اإلقبال على هذه الفضـائيات       

ن إلدى الذكور واإلناث واختالف أفضلية بعض القنوات عن األخرى عند كـال اجلنسـني،ف  
  " 2MBC"و"أاقر"و"اجلزيرة الرياضية"و"اجلزيرة اإلخبارية"ون أكثر على مشاهدةالذكور يقبل

  
  

  "جـتنوع الربام"و"الصدق"و"املوضوعية"بالدرجة األوىل فطبيعي أن تكون األسباب من قبيل
   "ةــاجلزيرة اإلخباري"و"1MBC"و"أاقر"،وإذا كانت اإلناث تقبلن أكثر على"كثرة الترفيه"و
املوضوعية " و"تنوع الربامج:"تعليالت ن،فطبيعي كذلك أن تتقدم عنده"نماروتانا سي"و"LBC"و

  ."يف احلوارات والنقاشات ةواجلرأة والصراح
    

يف تقدمي أسباب مشاهدة بعض القنـوات   كما يتضح من اجلدول أن هناك بعض الفروق    
 من اجلـدول  فقد تبني.عند كال اجلنسني تبعا للتخصص املدروسالفضائية العربية دون أخرى 

الصـدق  "و"تنـوع الـربامج  "قد اتفق طلبة التخصصني يف تقدمي السببني األولـني :السابق أنه
ملشاهدة الفضـائيات العربيـة؛لكن افترقـوا يف بـاقي     "األوىل والثانية"يف املرتبتني"واملوضوعية
لبة العلوم ط ديف املرتبة الثالثة عن"يف احلوارات والنقاشات ةاجلرأة والصراح"فجاء سبب:األسباب

،وبتفصيل أدق احتل هذا السبب املرتبة الثالثة عند إنـاث العلـوم   )%14.92(اإلنسانية بنسبة
 ،)%11.38(،واملرتبة الرابعة عند ذكور العلوم اإلنسـانية بنسـبة  )%16.26(اإلنسانية بنسبة

ـ ) %8.16(وجاء هذا السبب يف املرتبة اخلامسة عند طلبة العلوم التكنولوجية بنسـبة  ل ،فاحت
  ). %5.40(بنسبة ،واملرتبة اخلامسة عند الذكور)%12.37(املرتبة الثالثة عند اإلناث بنسبة



  

) %8.88(بنسـبة "كفاءة وخربة صفييها وإعالمييها"تساوى الطلبة يف تقدمي السبب الرابع    
؛فقد احتل )30(لكليهما يف امل،لكن اختلفوا يف التفاصيل اليت وضحها اجلدول)%8.68(و

واملرتبة اخلامسـة  )%13.82(بب املرتبة الثالثة عند طلبة العلوم اإلنسانية الذكور بنسبةهذا الس
  ).%6.75(عن طالبات العلوم اإلنسانية بنسبة

ملشاهدة الفضائيات العربية "كثرة الربامج الترفيهية وتنوعها"قدم طلبة العلوم اإلنسانية سبب    
 7.05(املرتبة الرابعة عنـد اإلنـاث بنسـبة    احتلحيث ،)  %8.02(يف املرتبة اخلامسة بنسبة

جاء هذا السبب يف املرتبة الثالثة عند ،)%10.57(،واملرتبة اخلامسة عند الذكور منهم بنسبة)%
لــدى الــذكور )%11.49(و،إمجاليــة) %11.83(طلبــة العلــوم التكنولوجيــة بنســبة

  .لدى اإلناث منهن تفصيال )%12.37(منهم،و
  

  : هدة يف الفضائيات العربيةنوع الربامج املشا)3(    
  

  االحتماالت
    علوم إنسانية علوم تكنولوجية

امو
  ع

 إناث ذكور إناث ذكور

 ت
  %ت  %ت %ت  %ت %
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يوضح نوع الربامج اليت يشاهدها أفراد العينة يف الفضائيات العربية،حسب ):31(جدول رقم  -
  .التخصص واجلنس

  
أغلب أفراد العينة الذين يشاهدون الفضـائيات العربيـة   :صح أرقام اجلدول ونسبه أنتف    

يف هذه القنوات فقد أخذت هذه الـربامج  "احلصص الدينية"يقبلون أكثر وبالدرجة األوىل على
العربيـة؛   تمن جمموع النسب املعربة عن نوع الربامج املشاهدة يف الفضائيا) %23.77(ةنسب

،كمـا أجابـت   )%19.18(فردا من ذكور العينـة ميثلـون نسـبة   )52(فأجاب لصاحلها
ويشـاهدون يف املرتبـة   ).%26.71(مفردة من إناث العينة ميثلـون نسـبة  ) 113(لصاحلها
من أفراد العينة الذين يقبلون على مشاهدة )%16.86(،حيث حازت على نسبة"األفالم"الثانية

  .لدى اإلناث)%14.86(لذكور،لدى ا)%19.92(تفصلها نسبة        العربية، الفضائيات
املفضلة يف الفضائيات العربيـة؛حيث  "الربامج"يف املرتبة الثالثة من جمموع"األخبار"وجاءت    

من الذكور ونسبة )%22.51(من أفراد العينة املعنية بذلك،أجابت نسبة)%15.42(عربت نسبة



  

إمجـاال،  )%14.12(وجاءت يف املرتبة الرابعة املسلسالت بنسبة.من اإلناث بذلك)10.87%(
  .عند اإلناث)%22.69(عند الذكور،ونسبة)%0.74(تفصلها نسبة

بتفصـيل متثلـه   ،)%8.07(بنسـبة "احلصـص الرياضـية  "ويشاهدون يف املرتبة اخلامسة    
لـدى اإلناث،ويشـاهدون يف املرتبـة    )%0.24(لدى الذكور،ونسـبة )%   20.29(نسبة

حصــص الغنــاء "ملرتبــة الثامنــة،مث يف ا)%7.20(نســبةباألشــرطة العلميــة "السادســة
  ) . %2.02(حصص التسلية واملسابقات بنسبة"،مث يف املرتبة األخرية)%5.62(بنسبة"واملنوعات

ويبدو ترتيب الربامج ذه الطريقة متوافقا مع نوع القنوات العربية املفضلة يف املشاهدة لدى     
عي أن تكون الربامج الدينيـة يف املرتبـة   جاءت يف املرتبة األوىل طبي"اقرأ"أفراد العينة،فألن قناة

يف املرتبة الثانية ألن أفراد العينة يشاهدون "األفالم"وجاءت."اقرأ"نفسها لنوع الربامج اليت تبثها
 . يف مراتـب متقدمـة بالنسـبة لبـاقي الفضـائيات العربيـة      "روتانا سينما"و"1MBC"قناة

 "اجلزيرة اإلخباريـة "لعينة يشاهدون كذلكيف املرتبة الثالثة ألن أغلب أفراد ا"األخبار"وجاءت
  .عند جمموع العينة واملرتبة األوىل عند الذكور منهم"اقرأ"فقد احتلت املرتبة الثانية بعد

   
إىل أن الربامج "أثر البث التلفزيوين الفضائي على الشباب اجلزائري":وقد أشارت دراسة     

العينة، يليها  رهوباهتمام نسبة معتربة من مج تستأثر)..أخبار،حتقيقات،موائد مستديرة(اإلعالمية
مباشرة األفالم العربية يف املرتبة الثانية،مث املسلسالت يف املرتبة الثالثة،وحظيت الربامج الدينيـة  

لدى عينة الدراسة،فقد احتلت املرتبة الرابعة؛ ويفسر هذا -على حد تعبري الباحث-مبرتبة مشرفة
-يف جمال اإلعالم الديين والتعريف باحلضارة اإلسـالمية "املنار"و"اقرأ"الدور الذي تقوم به قنايت

مث تأيت املنوعات يف املرتبة اخلامسة،يف حني مل حتظ الربامج العلمية والثقافيـة  -كما قال الباحث
  .)1(املبحوثنيواالقتصادية جمتمعة إال باهتمام نسبة قليلة من 

  
ـ  أما بالنسبة للفروق فتوضحها القراءة التحل     بـني  )CR(يلية لقيمة النسبة احلرجـة الـ

  :والتخصصني،واليت يوضحها اجلدول اآليت اجلنسني
                                                           

  ).151،152(دكتوراه غري منشورة،ص أطروحة،"ئريثر البث التلفزيوين الفضائي املباشر على الشباب اجلزا"أ:نصري بوعلي (1)
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  ).0.99(دال إحصائي عند**،  )0.95(دال إحصائي عند*     النتيجة
  .بني جنسي وختصصي العينة يف نوعية الربامج اليت يشاهدوا يف الفضائيات العربية)CR(يوضح قيمة الـ):32(جدول رقم

      
واضحة يف مشاهدة بعض الـربامج علـى أخـرى     أن مثة فروق السابقةرقام األتفصح      

 أن الذكور يشاهدون يف ؛فقد تبنيتبعا للجنسبدرجات متفاوتة لدى أفراد العينة ذكورا وإناثا 
عند اإلناث "األخبار"،فيما ترتبت ) %22.51(الفضائيات العربية بالدرجة األوىل األخبار بنسبة

،ويشاهد الذكور يف املرتبة الثانيـة احلصـص الرياضـية    )% 10.87(يف املرتبة الرابعة بنسبة
بنسبة ضـعيفة جـدا   فيما أخذت هذه الربامج عند اإلناث املرتبة التاسعة ،) %20.29(بنسبة
   لنسب املعربة عن الربامج املفضلة يف الفضائيات العربية لديهن،امن جمموع )%0.24(تساوي

  
  



  

،فيما تشاهدها اإلناث يف املرتبـة  )  %19.33(بنسبة"األفالم"ويف املرتبة الثالثة يشاهد الذكور
 ) %19.19(بنسبة ،ويف املرتبة الرابعة يشاهد الذكور احلصص الدينية)%14.89(نفسها بنسبة

ويشاهدون يف املرتبة اخلامسة األشـرطة  )%26.72(وتشاهدها اإلناث يف املرتبة األوىل بنسبة
  ).%4.73(،فيما تشاهدها اإلناث يف املرتبة السابعة بنسبة) %11.07(العلمية بنسبة

مث ) 2.58(،فحصص الغناء واملنوعـات ) %3.32(احلصص الثقافية عند الذكور تمث ترتب     
،فيما أخذت هذه الربامج عند )  %0.37(،مث حصص  التسلية واملسابقات)%0.74(سلسالتامل

       واملرتبـة السادسـة بالنسـبة   )%9.22(املرتبة اخلامسة بالنسبة للحصص الثقافية بنسبة:اإلناث
،واملرتبـة الثانيـة بالنسـبة للمسلسـالت     )%7.56(حلصص الغنـاء واملنوعـات بنسـبة   

  ).%3.07(ة الثامنة بالنسبة حلصص التسلية واملسابقات بنسبةواملرتب )%22.69(بنسبة
      

األخبار،التحقيقـات،  (الربامج اإلعالمية:إىل أن"بوعلي"وبترتيبات مقاربة توصلت دراسة      
لدى الذكور مقارنة باإلناث؛حيث احتلت املرتبة األوىل  أكربحتظى باهتمام ...)املوائد املستديرة

لدى الذكور،وجاءت يف الترتيب الثالث لدى اإلناث،وهو يؤشر عن مدى بني الربامج املفضلة 
اهتمام الذكور مبثل هذه الربامج اليت جتعلهم قريبني من واقعهم ومطلعـني علـى األحـداث    

ـ  اإلجيايب والوقائع اليت تقع عرب الكرة األرضية،كما يؤشر على الدور  هالذي أصبحت تضطلع ب
  . جمال التغطية اإلخبارية الواسعةبعض الفضائيات العربية اخلاصة يف

للدراما العربيـة مـن أفـالم    -كما أشارت الدراسة-وبدورها تويل اإلناث أمهية معتربة      
يغلب على موضوعاا اجلوانب االجتماعية؛وعالقة املرأة بالرجل،وعادات الزواج (ومسلسالت

وىل والثانية على التوايل،وقد حيث احتلت هذه املوضوعات املرتبتني األ)…واآلفات الالأخالقية
والقت الربامج الدينية إقباال كبريا من الشـباب  .جاءت الدراما يف املرتبة السابعة لدى الذكور

اإلناث على السواء؛بسبب توسع مسـاحاا الزمنيـة يف بعـض الفضـائيات     والذكور منهم 
  أن "ائريأثر البث التلفزيوين الفضائي على الشباب اجلز"العربية،والحظت دراسة

  
  



  

هناك تراجعا تدرجييا إىل اخللف لربامج األلعاب والتسلية عند الذكور واإلناث على حد سـواء  
عند اإلناث واملرتبة العاشـرة عنـد   )مرتبة 11من (،فقد أخذت هذه الربامج املرتبة السابعة)1(

لتسلية واملنوعات الدناين إىل أن الربامج الترفيهية؛والسيما برامج ا"وباملثل أشارت دراسة.الذكور
  .)2(العينة على مشاهدا قد احتلت املرتبة األخرية من حيث حرص 

     
وهذا ما الحظته دراستنا كذلك فقد تبني أن حصص الغناء واملنوعـات أخـذت املرتبـة        

،واملرتبـة السـابعة لـدى الـذكور     )%7.56(لدى اإلناث بنسـبة )تبارم 9 من(السادسة
لتسلية واأللعاب واملسابقات املرتبة الثامنة عنـد اإلنـاث   وأخذت حصص ا،)% 2.58(بنسبة
  ).%0.37(عند الذكور بنسبة)األخرية(واملرتبة التاسعة )%3.07(بنسبة

    
  : وقد تعود أسباب هذا التراجع يف اإلقبال على برامج الغناء والتسلية إىل   
قنوات الـيت تبثهـا فهـي    النمطية اليت تتسم ا هذه الربامج منذ نشأا،وعلى اختالف ال*   

أصبحت تفتقر إىل عناصر اجلذب والتشويق واإلقناع باإلقبال عليها،كما يعاب عليها تقليـدها  
  ).برامج التسلية واأللعاب خاصة(حلصص مشاة يف الفضائيات األجنبية

    
 العـري، (والصور الالأخالقية)برامج الغناء واملنوعات خاصة(تضمنها لبعض القيم السلبية*    

اليت يرفضها اتمع العريب واإلسالمي مهما كانت األسباب الدافعة هلـا  ..)،احلركات اجلنسية
ألا متس بقيمه وأخالقه احملافظة،وختدش باحلياء بني أفـراده  ...)التطور،املنافسة،مسايرة الواقع(

جرته عليه وتدعو إىل الفساد األخالقي واالحنالل والتفسخ على غرار مايعايشه الغرب اليوم،وما
  سري،واستفحال للجرمية والعنف اجلسدي واجلنسي،أهذه السلوكات من تفكك 

  .اء القيم واألخالق اإلنسانية لدى بعض أفراده وجتمعاتهفوانت
    

                                                           
  ).153(دكتوراه غري منشورة،ص أطروحة،"أثر البث التلفزيوين الفضائي املباشر على الشباب اجلزائري":نصري بوعلي (1)
  .دكتوراه غري منشورة أطروحة،"اإلعالميةالعريب وحتديات العوملة  اإلعالم":عبد املالك ردمان الدناين  (2)



  

علـى   واضحة يف مشاهدة بعض الـربامج  اكما تفصح أرقام اجلدول ونسبه أن مثة فروق   
ولوجية وطلبة العلوم اإلنسانية على أفضـلية  قد اتفق طلبة العلوم التكنف:أخرى تبعا للتخصص

)  %24.49(للتخصص األول،ونسبة)%22.45(مشاهدة الربامج الدينية يف املرتبة األوىل بنسبة
للتخصص الثاين يف امل،على أن هذه النسبة ختتلف يف املرتبـة داخـل التخصـص وبـني     

دينية أخذت املرتبة الثالثة احلصص ال أن؛فقد تبني من )32(لالتخصصني معا يف تفاصيل اجلدو
،وأخذت املرتبة الرابعة عند ذكور العلوم اإلنسانية )%19.52(عند ذكور العلوم اإلنسانية بنسبة

  ). %18.92(بنسبة
    

  إمجاال،واملرتبة )%20.82(بنسبة"األفالم"يشاهد طلبة العلوم التكنولوجية يف املرتبة الثانية     
تفصـيال،بينما  ) %20.62(،والثالثة عند اإلناث بنسـبة )%20.91(األوىل عند الذكور بنسبة

،تفصـلها  )%14.69(املرتبـة الرابعـة عنـد العلـوم اإلنسـانية بنسـبة      "األفـالم "أخذت
عنـد الـذكور منهم،واملرتبـة    )%18.69(عند اإلناث واملرتبة الثالثة،ونسبة)%13.19(نسبة
  .الرابعة

    
تـبني   تفاصيلالاملرتبة الثالثة إمجاال؛لكن يف يف "األخبار"كما اتفق طلبة التخصصني يف ترتيب   
،واملرتبة الثالثـة  )%26.02(أخذت املرتبة األوىل عند ذكور العلوم اإلنسانية بنسبة"األخبار"أن

،واملرتبة الرابعة لدى إناث العلوم اإلنسـانية  )%19.59(عند ذكور العلوم التكنولوجية بنسبة
  ).  %6.18(العلوم التكنولوجية بنسبة ،واملرتبة اخلامسة عند إناث)%12.27(بنسبة

     
، )%12.25(بنسـبة "احلصص الرياضـية "يشاهد طلبة العلوم التكنولوجية يف املرتبة الرابعة    

كما يشاهد طلبـة العلـوم   ).%5.79(ويشاهدها طلبة العلوم اإلنسانية يف املرتبة السابعة بنسبة
،وأخذت املرتبة الثامنة عنـد  )% 18.6(نسبةب"األشرطة العلمية"التكنولوجية يف املرتبة اخلامسة

  ويشاهد طلبة العلوم التكنولوجية يف املرتبة السادسة ).%5.34(العلوم اإلنسانية بنسبة
  



  

تبني أا أخذت املرتبة الثانية عند )32(إمجاال،ويف تفاصيل اجلدول)%9.79(بنسبة"املسلسالت"
،فيما ترتبت املسلسالت )%1.35(بنسبةواملرتبة الثامنة عند الذكور ،)%22.68(نسبةباإلناث 

،وهي نسبة سجلت من تكرارات إناث )%16.48(عند العلوم اإلنسانية يف املرتبة الثانية بنسبة
  .التخصص فقط،فالذكور مل يسجلوا هلا أي صوت

  
،يف )%5.72(بنسـبة "احلصص الثقافية"ويف املرتبة السابعة يشاهد طلبة العلوم التكنولوجية     

ويف املرتبة الثامنة يشاهد ).%7.57(ملرتبة اخلامسة عند طلبة العلوم اإلنسانية بنسبةحني أخذت ا
،ويشاهدها طلبة التخصص الثاين يف املرتبة )%2.86(بنسبة"حصص الغناء"طلبة التخصص األول

،واملرتبة السـابعة  )%8.89(؛املرتبة اخلامسة عند اإلناث منهم بنسبة)%7.12(السادسة بنسبة
،وجاءت يف املرتبة األخرية حصص التسلية واملسابقات عند )%2.44(نهم بنسبةعند الذكور م
  .كال التخصصني

   
وهكذا تبدوا الفروق واضحة بني التخصصني؛فإذا كان طلبة العلوم التكنولوجية يشاهدون     

على الترتيب؛احلصص الدينية واحلصص الثقافية،حصص الغناء واملنوعات،حصـص التسـلية   
ن طلبـة العلـوم اإلنسـانية يشـاهدون علـى الترتيب؛احلصـص       إسابقات،فواأللعاب وامل

الدينية،املسلسالت،األخبار،األفالم،احلصص الثقافية،حصص الغناء،احلصص الرياضية واألشرطة 
  .العلمية،حصص التسلية واأللعاب

    العلميـة   والرياضـة واملسـائل   مبعىن أن طلبة التخصص األول يركزون أكثر على األخبار    
يف درجات تالية للربامج األوىل بينما ) املسلسالت،حصص الغناء،والتسلية(والثقافية ويأيت الترفيه

يركز طلبة التخصص الثاين على الترفيه أكثر من الربامج اإلخبارية والرياضية والعلميـة فقـد   
ا تقدمت األفالم واملسلسالت وحصص الغناء عندهم مقارنة بالعلوم التكنولوجية ويعـود هـذ  

دائما إىل االهتمامات العلمية لكل ختصص وطبيعة القنوات املشاهدة والفتـرات املخصصـة   
  .التكنولوجيا والعلوم اإلنسانيةالعلوم وإناث  للمشاهدة عند ذكور

        



  

   :وتركز اجلزئية على:مدى مشاهدة القناة الوطنية ونوع الربامج املشاهدة فيها)ج(       
  : قناة الوطنيةمشاهدة ال مدى)1(       

  

  االحتماالت
    علوم إنسانية علوم تكنولوجية

امو
  ع

  إناث ذكور إناث ذكور

 ت
  %ت  %ت  %ت %ت %

13,7 15 5,59 09  دائما
6  

12  9,02  46  13,45  82  11,01 

14,6 16 9,94 16  غالبا
8  

07  5,26  42  12,28  81  10,87 

42,2 68  أحيانا
4  

42 38,5
3  

63  47,3
7  

14
4  

42,11  317 42,55 

25,4 41  نادرا
7  

28 25,6
9  

33  24,8
1  

72  21,05  174 23,35 

16,7 27  أبدا
7  

08 7,34 18  13,5
3  

38  11,11  91  12,22 

16  اموع
1  

100 10
9  

100 13
3  

100  34
2  

100  745 100  

  يوضح مشاهدة أفراد العينة لربامج القناة الوطنية،حسب التخصص واجلنس):33(جدول رقم  -

  
منهم )%42.55(ةسب،فقد أجابت نفقط"أحيانا"أفراد العينة القناة الوطنية يشاهد أغلب     

مبحوثـا  )174"(نـادرا"من اإلناث،ويشاهدها)%41.25(من الذكور،و)%44.56(بذلك؛
ــون  ــبةميثلـ ــذكور،و)%25.17(،)%23.35(نسـ ــن الـ ــن )%22.17(مـ مـ

مبحوثــــــا ميثلــــــون )91"(أبــــــدا"اإلناث،واليشــــــاهدها
ويشاهدها بعض أفـراد العينـة   .اإناث)%10.19(،ارذكو)%15.30(منهم،)%12.22(نسبة

مــن )%13.53(الــذكور ومــن )%7.14(،منــهم)%11.01(ميثلــون نســبة"دائمــا"
 %10.87(ميثلـــون نســـبة"غالبـــا"دها بعضـــهم اآلخـــرهاإلناث،ويشـــا

  .إناثا) %12.86(ذكورا،و)7.83%(،)



  

لقنوات احملليـة  وتعكس النسب األوىل مدى تأثري الفضائيات األجنبية على حجم مشاهدة ا    
اليت تقلصت مساحة مشاهدا لصاحل هذه القنوات،وأسباب هذا األثر الخيص طبعا املشـاهد  

بقسط وافر،وقد جتتمع كل بل يشارك فيها التلفزيون احمللي ،لوحده أوالقنوات األجنبية لوحدها
وهـذا  (غريهـا  أواملتلقي للرسائل اإلعالمية احمللية إىلاألسباب السابقة الذكر لتصرف املشاهد 

  ).فضله يف الفصل التاسع إن شـاء اهللاانم
وإن هذه احلالة قد أشرت عليها كثري من الدراسات؛فقد أشارت دراسـة حممـد محـدان       

التفاوت يف الرصيد الزمين املخصص للمشاهدة يعكس بداية حتول يتمثـل يف  :وزمالؤه إىل أن
لية؛ليوسع من مساحة املشاهدة بالنسبة تقلص ملحوظ يف حجم مشاهدة القنوات التلفزيونية احمل

للقنوات الفضائية األجنبية ويقلل من عمليات التفاعل مع املضامني احملليـة،على أن الدراسـة   
استدركت يف خالصتها بأن هذه احلالة التعرب بالضرورة عن حتول جذري على مستوى بنيـة  

حبها رغبة يف اكتشاف ماتعرضـه  سلوك املشاهدة،ألن حداثة امتالك اهلوائي املقعر غالبا ماتص
  .القنوات غري احمللية من برامج

من أفراد العينة )%57.01(أن"القنوات الفضائية وتأثرياا على القيم":كما تبني من دراسة   
    )%24.93(لقناة الوطنيـة،وأن لقد أثرت مشاهدة الفضائيات األجنبية كثريا على مشاهدم 

نادرا ماتأثرت مشاهدم لربامج القناة الوطنية )%15.02(،وأنمنهم تأثرت مشاهدم هلا قليال
  .)1(بسبب الفضائيات الوافدة

     
  : حيث تبنييف مدى مشاهدة القناة الوطنية  إال فروقا ضعيفةالسابق ومل يسجل اجلدول  

  CR  إ.علوم  ت.علوم   CR إناث ذكور  

    % ت  % ت   % ت % ت  
13.5 61 7.14 21 دائما

3 
2.89**  24  8.89  58  12.2

1  
1.45  

12.8 58 7.83 23 غالبا
6 

2.26*  32  11.8
5  

49  10.3
2  

0.63  
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13 أحيانا
1 

44.5
6 

18
6 

41.2
5 

0.88  11
0  

70.7
4  

20
7  

43.5
8  

0.76  

25.1 74 نادرا
7 

10
0 

22.1
7 

0.93  69  25.5
6  

10
5  

2.10  1.05  

15.3 45 أبدا
0 

46 10.1
9 

1.99  35  12.9
6  

56  11.7
9  

0.46  

29  اموع
4 

100 45
1 

100  27
0  

100  47
5  

100    

  ).0.99(دال إحصائي عند**،   )0.95(دال إحصائي عند*     النتيجة
  .بني جنسي وختصصي العينة يف مدى مشاهدم للقناة الوطنية)CR(يوضح قيمة الـ):34(جدول رقم

من الذكور،فقـد   أكرب بقليل نوعا ما"دائما"ن بعض اإلناث الذين يشاهدون القناة الوطنيةإ    
،يف حـني  )%13.51(بنسـبة "دائمـا "طالبة أم يشـاهدون القنـاة الوطنيـة   )61(جابتأ

،كما أن نسبة الذكور الذين يشـاهدون  )%7.14(من الذكور بذلك ميثلون نسبة)21(أجاب
  ).%10.19(أكرب من نسبة اإلناث)%15.30( القناة الوطنية

   
أن طلبة العلوم اإلنسـانية   ؛إالواملالحظة نفسها تقال على مستوى الفروق تبعا للتخصص     

أكثر من طلبـة  )%12.21(طالبا وطالبة ميثلون نسبة)58"(دائما"الذين يشاهدون القناة الوطنية
،كما أن نسبة طلبـة  )%8.89(بنسبة"دائما"العلوم التكنولوجية الذين يشاهدون القناة الوطنية
من نسبة العلوم اإلنسانية أكثر )%12.96(العلوم التكنولوجية الذين اليشاهدون القناة الوطنية

  .الذين اليشاهدون القناة الوطنية كذلك)11.79%(
    

فقد تـبني مـن   "القنوات الفضائية وتأثرياا على القيم"والشيء نفسه توصلت له دراسة     
اإلجابات عدم وجود فروق معتربة بني نسب إجابات الذكور ونسب إجابات اإلناث يف تأثر 

من الـذكور  )%55.99(؛حيث أجاب أنه تأثر كثريا"الربابول"ة بسببمشاهدم للقناة الوطني
مـن  )%24.32(مـن الـذكور و  )%25.47(من اإلناث،وأجاب أنه تأثر قليال)%57.40(و

مـن  )%14.79(أثرت نادرا على مشاهدة القناة الوطنية"الرببول"اإلناث،وأجاب بأن مشاهدة
      .  )1(من اإلناث)%15.56(الذكور و
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  : ع الربامج املشاهدة يف القناة الوطنيةنو)2(     
  

  االحتماالت
    علوم إنسانية علوم تكنولوجية

امو
  ع

 إناث ذكور إناث ذكور

 ت
  %ت  %ت %ت  %ت %
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يوضح نوع الربامج اليت يشاهدها أفراد العينة يف القناة الوطنية،حسب ):35(جدول رقم  -
  .التخصص واجلنس

  
بالدرجـة األوىل؛حيـث أجـاب    "األخبـار "العينة يف القناة الوطنية يشاهد أغلب أفراد    

" دائما"من أفراد العينة اليت تشاهد القناة الوطنية)%34.59(مبحوثا ميثلون نسبة)166(لصاحلها
ــا"أو ــا"أو"غالب ــاهد "أحيان ــث تش ــار"إمجاال؛حي ــبة"األخب ــن )%41.71(نس م

،حيث "األفالم واملسلسالت"لثانيةويشاهدون يف املرتبة ا.من اإلناث )%30.49(ونسبة،الذكور
ــاحلها ــاب لص ــبة) 86(أج ــون نس ــا ميثل ــهم) %17.92(مبحوث ــن )%3.43(،من م

ميثـل  )%16.25(بنسبة"احلصص الرياضية"من اإلناث،ويف املرتبة الثالثة)%26.23(الذكور،و
،ويف املرتبة الرابعة الربامج الدينية )%3.60(،وميثل اإلناث نسبة )%30.29(الذكور فيهم نسبة

مـن اإلنـاث ويف املرتبـة    )% 12.46(ومـن الـذكور،  )%4.57(؛منهم)%9.58(بنسبة
   )%7.08(بنسبة إمجالية تقدر بـ"احلصص الثقافية"اخلامسة



  

وجـاءت يف املراتـب   ".أحيانا"أو"غالبا"أو"دائما"من أفراد العينة الذين يشاهدون القناة الوطنية
،واألشرطة العلمية )%6.25(تسلية بنسبةالسادسة والسابعة والثامنة،كل من برامج األلعاب وال

  ).%2.29(،واملنوعات الغنائية بنسبة)%6.04(بنسبة
مجهور الدراسة  يف تعامله مع بـرامج  :"أن"بوعلي":وقريبا من هذه النتائج توصلت دراسة    

 احلصص اإلخبارية يف الدرجة األوىل،مث الرياضية يف املرتبـة الثانيـة،  يشاهد التلفزيون الوطين 
نوعات الغنائية يف املرتبة الثالثة والربامج الدينية يف املرتبـة الرابعـة،مث الـربامج الثقافيـة     وامل

 يـة مالـربامج الدرا ؛منكـل  املراتـب األخـرية   يف واالجتماعية يف املرتبة اخلامسة،وجاءت 
والحظ الباحث أن الترتيب السابق .،األلعاب والتسلية،برامج األطفال)…األفالم،املسلسالت(

ر على أن أفراد العينة يفضلون الربامج واحلصص احمللية اإلنتـاج والتقـدمي؛وهي ظـاهرة    يؤش
تدل من جهة على تزايد اإلنتاج التلفزيوين الوطين،وتعكس مـن جهـة   -حسب رأيه-إجيابية

أخرى التأثري غري املطلق لربامج الفضائيات األجنبية والعربية،لتربز جانبا من نظريـة التـأثري يف   
نـه يـرفض   أالذي يرى أن املشاهد اليهتم إال مبا كان مهيأ له و"الزار سفيلد"بهاحدود لصاح

 نـه يوجـد يف الفـرد   أمسبقا األفكار واآلراء اجلديدة اليت التتفق مـع عاداتـه وتقاليده،و  
  .)1(خارجيدرع صلب متكون من تربيته وثقافته يقيه من كل نفوذ )املشاهد(

" القنوات الفضائية وتأثرياا على القـيم "وصلت دراسةوقريبا من النتائج السابقة كذلك ت    
منهم )%9.45(، و"الربامج الرياضية"من أفراد العينة يشاهدون يف القناة الوطنية)%9.74(إىل أن

منـهم   )%9.17(يشاهدون املسلسـالت العربيـة،   )%9.33(يشاهدون األفالم األجنبية،و
األفـالم العربيـة،فيما يشـاهد    )%8.81(األشرطة العلمية،و)%9.11(يشاهدون األخبار،و

  .املسلسالت األجنبية)%6.06(األفالم الوطنية،و)%7.02(منهم الربامج الدينية،)7.41%(
وجدير بالذكر أن أفراد العينة الذين يشاهدون القناة الوطنية يقبلون أكثر علـى األخبـار       

بيةمل تعد تويل االهتمـام  من القنوات األجن ان كثريإلالطالع على جمريات األحداث الداخلية،ف
  الكبري ألخبار اجلزائر كما كانت سابقا إال يف بعض األحداث أواملناسبات،ويقبلون على 
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مقارنة بالربامج الرياضية يف القنوات )اجليدة(الربامج الرياضية لتميزها،وارتفاع مستواها لدرجة
م واملسلسالت أكثر يف القناة ويشاهدون األفال.،وكذا مقارنة بالربامج الوطنية األخرىاألجنبية

الوطنية خللوها من الصور واللقطات الالأخالقية،فمازال التلفزيون اجلزائـري مـن أنظـف    
التلفزيونات العربية،وأكثرها حمافظة على القيم واألخالق واآلداب العامة،يف وقت أصـبحت  

للقيم واألخـالق   بعض القنوات الفضائية واألرضية العربية تتنافس يف تقدمي كل ماهو خمالف
  .واآلداب العامة

      
وبالنسبة للفروق بني اجلنسني يف مشاهدة أنواع الربامج املقدمة يف القناة الوطنيـة؛الحظت      

فلئن اتفـق  .الدراسة أن هناك فروقا بني الذكور واإلناث يف تفضيل بعض الربامج على أخرى
 التلفزيون اجلزائري فإم اختلفوا بعد بالدرجة األوىل يف"األخبار"الذكور واإلناث على مشاهدة

يشاهد الذكور يف الدرجة الثانيـة  :ذلك يف بقية الربامج من حيث األفضلية لكل منهما كاآليت
بينما يشاهدها اإلنـاث يف الدرجـة السـابعة بنسـبة     )%30.29(احلصص الرياضية بنسبة

يف حني يشـاهد  )%5.14(بةيشاهد الذكور يف املرتبة الثالثة األشرطة العلمية بنسو).3.60%(
يشاهد الذكور يف املرتبة الرابعـة  و).%6.56(اإلناث األشرطة العلمية يف املرتبة السادسة بنسبة

  ).%12.46(،ويشاهدها اإلناث يف املرتبة الثالثة بنسبة)%4.57(الربامج الدينية بنسبة
يف حني يشـاهدها  )%3.43(الم واملسلسالت يف املرتبة اخلامسة بنسبةفيشاهد الذكور األو    

بـرامج األلعـاب والتسـلية     الـذكور  يشاهدو).  %26.23(اإلناث يف املرتبة الثانية بنسبة
ا يف عدد التكرارات والنسب يف املرتبة السادسـة  هواملسابقات،واحلصص الثقافية بالتساوي بين

ـ    )%2.85(لـ بنسبة مساوية ة ،بينما تشاهد اإلناث األلعـاب والتسـلية يف املرتبـة اخلامس
،ويشـاهدون يف املرتبـة   )%9.51(،واحلصص الثقافية يف املرتبة الرابعة بنسبة) %8.19(بنسبة

يتضح .بالنسبة لإلناث)%2.95(بالنسبة للذكور،و)%1.14(األخرية املنوعات الغنائية بنسبـة
  : ذلك أكثر يف اجلدول اآليت
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  ).0.99(دال إحصائي عند**،  )0.95(دال إحصائي عند*       النتيجة
  .بني جنسي وختصصي العينة يف حتديد نوع الربامج اليت يشاهدوا يف القناة الوطنية)CR(يوضح قيمة الـ):36(جدول رقم

     
هدة الربامج يف التلفزيون اجلزائري ن هناك فروقا يف مشاأ"بوجالل":وباملثل الحظت دراسة     

مـن  )%3.74(و مـن الـذكور  ) %17.74(الربامج الرياضية يشـاهدها :يتعلق باملواد اآلتية
املسلسـالت  و.من اإلناث)%10.28(من الذكور،و)%7.3(األفالم العربية يشاهدهاو.اإلناث

 هايشـاهد  برامج األطفـال و.من اإلناث)%6.57(من الذكور و)%3.96(الوطنية يشاهدها
    تسجل فروقا معتربة بني نسـب الـذكور  مل فيما.من اإلناث)%6.8(من الذكور و)3.96%(

من الذكور )%10.39(واإلناث املشاهدين للربامج األخرى،مثل األفالم األجنبية؛اليت يشاهدها
مــن )%8.3(مــن الــذكور و)%10.64(مــن اإلناث،األخبــار الــيت يشــاهدها)%9(و

،والربامج )%9.5(،ومن اإلناث بنسبة)%9(هدة من الذكور بنسبةاإلناث،واألشرطة العلمية املشا
،واألفالم الوطنيـة  )%6.96(،ومن اإلناث بنسبة)%8.29(الدينية املشاهدة من الذكور بنسبة

والربامج الثقافية املشاهدة من )%7.35(واإلناث بنسبـة)%6.89(اليت يشاهدها الذكور بنسبة



  

عنـد  )%5.2(،فاملسلسالت األجنبية بنسبة)%4.1(ومن اإلناث بنسبة ،)%5.4(الذكور بنسبة
  .)1(اإلناثعند  )%6.93(الذكور،ونسبة

  ،يف القناة الوطنية تبعا للتخصـص  أخرىأما بالنسبة للفروق يف أفضلية مشاهدة برامج دون    
بعد املرتبة األوىل :نهأفقد اتضح من أرقام اجلدول أن فروقا على هذا املستوى أيضا؛حيث تبني 

    ازا األخبار اختلف التخصصان يف تقـدمي بعـض الـربامج املتبقيـة علـى أخـرى      اليت ح
)  %24.09(بنسـبة "احلصـص الرياضـية  "فيشاهد العلوم التكنولوجية يف املرتبة الثانية:كاآليت

واملالحظ من خالل اجلدول أن هذه النسبة سجلت تكراراا عند الـذكور فقط،فاإلنـاث مل   
العلوم اإلنسـانية يف املرتبـة الثالثـة    ؛بة،ويشاهد هذه احلصصيسجلن للحصص الرياضية إجا

وعند اإلناث )%32.92(حيث احتلت عند الذكور منهم املرتبة الثانية بنسبة)%12.10(بنسبة
  ).%4.74(املرتبة السابعة بنسبة منهم
 ، )%10.84(بنسـبة "واملسلسالت األفالم"يف املرتبة الثالثة)العلوم التكنولوجية(ويشاهدون    

واملرتبة اخلامسة عند الذكور منـهم  )%21.29(حيث احتلت املرتبة الثانية عند اإلناث بنسبة
املرتبة الثانية عند العلوم اإلنسانية يف ترتيب "األفالم واملسلسالت"،فيما احتلت)%2.15(بنسبة

الثانيـة   فقد احتلت املرتبة،)%21.66(الربامج اليت يشاهدها أفراد العينة يف القناة الوطنية بنسبة
  ).%4.88(،واملرتبة الرابعة عند الذكور منهم بنسبة)%27.59(عند اإلناث منهم بنسبة

،حيـث  )%6.62(بنسـبة "األشرطة واأللعاب"ويف املرتبة الرابعة يشاهد العلوم التكنولوجية    
يشاهدها اإلناث منـهم يف املرتبـة   و،)%4.31(يشاهدها الذكور منهم يف املرتبة الثالثة بنسبة

يف حني احتلت األشرطة العلمية عند العلوم اإلنسانية املرتبة السـابعة  ،)%9.59(بنسبة رابعةالا
،ويشـاهدها  )%6.09(،حيث يشاهدها الذكور منهم يف املرتبة الثالثة بنسـبة )%5.73(بنسبة

عند العلـوم  "برامج األلعاب والتسلية"واحتلت،)%5.60(اإلناث منهم يف املرتبة السادسة بنسبة
) العلـوم التكنولوجيـة  (ويف املرتبة اخلامسة يشاهد).%6.05(ة املرتبة السادسة بنسبةاإلنساني
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فيمـا يشـاهدها العلـوم اإلنسـانية يف املرتبـة الرابعـة       )%5.43(بنسـبة "الربامج الدينية"
  ).%11.79(بنسبة

  : الساعات املخصصة ملشاهدة القناة الوطنية يوميا)3(   
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يوضح املدة الزمنية اليت خيصصها أفراد العينة ملشاهدة القناة الوطنية،حسب ):37(جدول رقم -
  .التخصص واجلنس

  



  

أغلب أفراد العينة الذين يشاهدون القناة الوطنية يشاهدوا ملـدة   من اجلدول أنيتضح       
مـن  )%24.49(منـهم بـذلك متثلـها نسـبة    )%25.38(ساعتني؛حيث أجابت نسـبة 

أقل من ساعة إىل ساعة واحدة يف )%15.14(من اإلناث،وتشاهد نسبة)% 25.93(الذكور،و
منـهم هـذه   )%12.99(ري،يف حني تشاهد نسبةاليوم من أفراد العينة برامج التلفزيون اجلزائ

مـن أفـراد العينـة مـدة     )%11.93(الربامج ملدة ثالث ساعات يف اليوم،ومل حتدد نسـبة 
  .بأا تشاهد هذه الربامج حسب الظروف)%5.19(املشاهدة،كما أجابت نسبة 

،فتشاهد نسبة ويشاهد باقي أفراد العينة برامج القناة الوطنية لفترات زمنية متفاوتة يف اليوم   
  ات،ـساعمخس  ملدة)  %3.84(ملدة أربع ساعات يوميا القناة الوطنية وتشاهد نسبة)7.49%(
  . ملدة ست ساعات يوميا)%2.90(و

وحبساب املتوسط احلسايب حلجم مشاهدة أفراد العينة لربامج القناة الوطنية يف اليوم،وجد أن    
يم هذا املتوسط على عينة الدراسة ميكـن  بتعم،و)1(يومياساعة )%2.47(هذا املتوسط يساوي

القول أن املتوسط احلقيقي ملشاهدة القناة الوطنية اليتجاوز السـاعتني يوميـا حسـب ثقـة     
  .من العينة اإلمجالية)67.74%(

      
وتفسر هذه النتيجة أن أغلب أفراد العينة الذين يشاهدون برامج القناة الوطنية والذين ميثلون     
نهم يشاهدون األخبار فقط،وهم يعنون بذلك نشرة الثامنة اليت متتد يف فترة م)%34.59(نسبة

زمنية بني ساعة وساعة ونصف وأكثر ساعتني لذلك هذا املتوسط للمشاهدة اليومية تنضـاف  
   .إليها حصة مالعب العامل وهي حصة أسبوعية وبعض املسلسالت يف الفترة املسائية

من أفراد البحث يشاهدون بـرامج  )%65.74(إىل أن"لبوجال":وباملثل قد توصلت دراسة   
يوميا،وذكر مشاهدا من ثالث إىل أربـع سـاعات يوميـا     أقلالتلفزيون اجلزائري ساعتني ف

                                                           
  )نواتج ضرب التكرارات لكل درجة يف قيمتها(مج        )                س × ت ( مج                  (1)

  سا  2.47= ــــــــــــــــــــــــــ=ــــــــــــ  أي = املتوسط   
  اموع الكلي للتكرارات           ن                                                        

)  99(د املدة ،و باملثل مت استبعاديدحتفرد الذين يشاهدون حسب الظروف لعدم ) 34(نسجل أنه عند حساب املتوسط مت استبعاد و 
  .فقط)453(الذين يشاهدون أقل من ساعة،كما مت استبعاد الذين مل حيددوا عدد الساعات للمشاهدة،ففي جمموع التكرارات



  

منـهم،وأجاب  )%7.6(وأجاب مبشاهدا من مخس إىل ست ساعات يوميا،منهم)22.11%(
   .)2(منهم)%4.5(مبشاهدا سبع ساعات فأكثر

 ملا توصلت له دراستنا،ودراسة بـوجالل  إىل نتائج خمالفة نوعاما"وعليب":وتوصلت دراسة    
من شباب العينة يشـاهدون بـرامج القنـاة    )%40.6(حيث تبني من إجابات أفراد العينة أن
 أقلمنهم يشاهدون برامج القناة الوطنية مبتوسط )%35.2(األرضية مبتوسط ساعة يف اليوم،وأن
مـن سـاعتني إىل سـت    (الذين يشاهدوا مدة أطـول من ساعة يف اليوم،مث تنخفض نسبة 

،والحظ الباحث أن التفاعل مع املضامني احمللية يتضاءل كلمـا  )%15.6(لتصل نسبة)ساعات
  .ارتفعت مدة املشاهدة

وهي نتائج تعكس ضعف اإلقبال على الربامج احمللية،وتراجع مساحة مشاهدا مفسـحة       
خذ الوقت األطول يف املشاهدة اليومية لربامج التلفزيون كأحد لتأ اال أمام الفضائيات األجنبية

  .وسائل الترفيه واالستفادة من وقت الفراغ
       
وهو ماتفصح عليه جليا املقارنة بني الفترات الزمنية املخصصة ملشاهدة الفضائيات األجنبية      

ه القنوات يساوي ثـالث  واملخصصة للقناة الوطنية؛حيث تبني أن متوسط املشاهدة اليومية هلذ
ساعات تقريبا،كما أن نسبة مشاهدة برامج القنوات األجنبية اليت تتراوح مدا بني السـاعتني  

ست ساعات عالية جدا مقارنة بنسبة املشاهدة للقناة الوطنية نفسـها، حيـث سـجلت    إىل 
ة بينما تنخفض نسـب )%52.59(يف حني سجلت للقناة الوطنية)%74.49(للقنوات األجنبية

مـن سـاعة إىل سـاعة حبيـث      أقـل مشاهدة القنوات األجنبية يف املدة اليت تتراوح بـني  
ترتفع هذه النسبة يف مشاهدة القناة الوطنيـة للمـدة نفسـها لتصـل     و،)%12.48(تساوي
  ).%30.27(إىل
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،يف عدد الساعات املخصصة ملشاهدة برامج القناة الوطنيـة  كما يتضح من اجلدول السابق   
واإلناث فباستثناء الساعتني اليت اتفق عليها ذكور وإناث العينة هناك فروق بـاقي  بني الذكور 
عدد الذكور الذين يشاهدون القناة الوطنية ملدة أقل من ساعة أكرب من عدد اإلناث :الساعات

،وسـجلت اإلنـاث   )%22.89(الذين يشاهدون للمدة نفسها،حيث سجل الذكور نسـبة 
يوضـح ذلـك   .ون اجلزائري لفترة زمنية تقل عن الساعةيف مشاهدة التلفزي)%10.37(نسبة

  :اجلدول اآليت
  
  
  

  CR  إ.علوم  ت.علوم   CR إناث ذكور  
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9  
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5  
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5  
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  ).0.99(دال إحصائي عند**،  )0.95(دال إحصائي عند*      

  .ني جنسي وختصصي العينة يف حتديد عدد ساعات مشاهدة القناة الوطنيةب)CR(يوضح قيمة الـ):38(جدول رقم

     



  

نسبة الذكور الذين يشاهدون التلفزيون احمللي ملدة ثالث ساعات أكرب من نسـبة اإلنـاث      
 )ساعات3(،فيما سجلت اإلناث هلذه املدة)%16.06(للمدة نفسها،حيث سجل الذكور نسبة

  .مشاهدة للربامج الوطنية)11.11%(
نسبة اإلناث اللوايت يشاهدن القناة الوطنية ملدة تتراوح بني األربع ساعات والست ساعات     

 ،وسـجل الـذكور  )%16.79(أكرب من نسبة الذكور للمدة نفسها حيث سجلت اإلنـاث 
  :كما لوحظت بعض هذه الفروق تبعا للتخصص املدروس كاآليت).10.04%(
من ساعة إىل  أقلالقناة الوطنية يف املدة اليت تتراوح بني برامج  ةيشاهد ذكور العلوم اإلنساني   

ثالث ساعات نسبة أعلى من ذكور العلوم التكنولوجية للمدة نفسها؛حيث سجل ذكور العلوم 
  ) ساعات3-أقل من ساعة(لـ ة،فيما سجل ذكور العلوم اإلنساني)%73.04(اإلنسانية

  
ساعات إىل سـت سـاعات،حيث    العكس بالنسبة للمدة بني أربع حدث،و)%47.01(نسبة

مـن  )%11.94(رفعأيشاهد يف هذه املدة التلفزيون اجلزائري ذكور العلوم التكنولوجية نسبة 
  .للمدة نفسها) %7.82(ذكور العلوم اإلنسانية الذين يسجلون نسبة

    
دة توجد فروق معتربة بني إناث العلوم التكنولوجية وإناث العلوم اإلنسانية يف مدة املشاهال    

من ساعة وثالث ساعات ملتابعة الربامج الوطنية،حيث سـجلت إنـاث    أقل اليت تتراوح بني
للمـدة  )%64.47(وسجلت إناث التخصص الثاين نسـبة )%62.37(التخصص األول نسبة

  . املذكورة
نسبة إناث العلوم التكنولوجية اللوايت يشاهدن يف املدة اليت تتراوح بني األربـع سـاعات      

 اإلنسانية؛حيث سجلت إناث التخصـص  ممن نسبة إناث العلو أكرب نوعا ما والست ساعات
  .للمدة املشار إليها آنفا)%13.15(،وسجلت إناث التخصص الثاين نسبة)%17.82(األول
مل تسجل أي فروق معتربة بـني  "القنوات الفضائية وتأثرياا على القيم:"دراسة أنعلى     

بعدد ساعات مشاهدة القنـاة الوطنيـة؛حيث أجـاب    نسب الذكور ونسب اإلناث املتعلقة 
شاهدا من مبمن اإلناث،وأجاب )%63.12(من الذكور،و)%68.96(أقلمبشاهدا ساعتني ف



  

من اإلناث،وأجاب مبشاهدا من ) %24.53(من الذكور و)%19.15(ثالث ساعات إىل أربع
مـن  )%4.78(من اإلناث،وأجاب)%8.12(من الذكور،و)%6.89(مخس إىل ست ساعات

  .)1(فأكثرمن اإلناث مشاهدا سبع ساعـات )%4.21(الذكور و
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  اآلثار االجتماعية والثقافية للفضائيات األجنبية:الفصل الثامن  
   :نوع اآلثار اليت أحدثتها الفضائيات األجنبية يف اجلوانب االجتماعية والثقافية:أوال
ن النامية يف مأزق مايسمى بالتغريات الكربى علـى  ااصر خاصة يف البلديعيش الشباب املع    

السلبية اليت تتعلـق بـاحمليط    رقافية؛اليت تظهر يف جمموعة الظواهثمستوى البىن االجتماعية وال
االجتماعي ومبناخ الواقع الذي تسوده مجلة من القيم الرديئة والتنـاقض الثقـايف والفوضـى    

بكـل صـوره    واالحنـراف ساد اإلداري ومظاهر االستغالل والتسلط االقتصادية والفقر والف
هذا املناخ وسلوكه منط تفكريهم وأسلوب حيام من مما جيعلهم يستمدون )1(وأشكاله وأنواعه

حبيث يصبح التقليد واحملاكاة ملظاهر احلياة األجنبية منطا اجتماعيا سائدا يف حيـام اليوميـة   
  .قيفوسلوكا متحضرا يف عملية التث

     
 علـى ويف اجلانب اآلخر هناك ضغوطات الثقافات الوافدة وتأثرياا االجتماعية والثقافيـة     

-اليت تعوملت بفضل مئات القنوات الوافدة عرب األقمار الصناعية-الشباب،وثقافة الصورة املرئية
ي أن يتعـرض  تناقض مع الثقافة القدمية السائدة،ومن الطبيعتوماحتمله من قيم وأفكار وعقائد 

وتصـادمها مـع الثقافـة    القدميـة  الشباب يف هذه احلالة إىل ضغوطات وحتديات الثقافـة  
ة بني القدمي واجلديد وتأثرياته يف البناء االجتماعي ياجلديدة،ومايفرزه هذا التصادم من هوة ثقاف

  .والثقايف
     
 اإلنتاجئم اليوم بني مراكز األساسية للتنافس القا الرهانويبدو طبيعيا أن يكون أحد مواقع     

أجهـزة ومضـامني   (والتسويق الفاعلة على الساحة العاملية يف جمال الصـناعات االتصـالية  
 ةتلفزيونية متنوعة ومشوقة ومـثري  وسائل عرب.)2(العاملالشباب يف يكمن يف كسب )وخدمات

دة إىل جمتمعاتنا وات الفضائية الوافنتقترب من حاجام ومهومهم وتطلعام؛تعمل هلا مئات الق

                                                           
   ).36(ص)1995(،)80(،ع)16(العريب،س  ،جملة الفكر"لعريب بني التغيري واإلرهاب وصراع القيم أزمة الشباب ا:" زكي حنوش (1)
  .)117(ص)م2001(،ماي)267(،املستقبل العريب،ع"ورة صالثقافة الوافدة وسلطة ال:الفضائيات:"ياس خضري البيايت  (2)



  

املستهلكة لرباجمها اليت تعج بأفالم العنف واجلرمية واملغامرات واجلنس،ومبضامني متناقضـة يف  
  .األفكار والعقائد والقيم اليت التتالءم مع واقع اتمع العريب

ن بعض إف-نصافمن باب املوضوعية واإل-األجنبية فقط تواليقتصر هذا العمل على القنوا    
العربية سامهت وتساهم بشكل فعال يف نشر املادة األجنبية ذات الطابع الثقايف اهلابط  القنوات

االجتماعية يف جمتمعاتنا العربية خاصة نشئة تتالءم مع الواقع االجتماعي،وتتعارض مع التالواليت 
ومقوماا وأخالقها وآداا،فهي تكرس صورة احلياة االستهالكية،وتعرض مقومات الشخصية 

 ءرضـا إل)العربية(ربية واملسلمة للتشويه واملسخ واالغتراب احلاد؛حيث تتسابق هذه احملطاتالع
ن بعض الفضـائيات  إبل  تعرضها؛ الشباب واجتذابه بأي صورة من خالل املواد الترفيهية اليت

اجلسدية والغريزية مبواصفات  العربية أصبحت أشبه بنواد ليلية تقدم جلمهورها أنواعا من اإلثارة
ودون اعتبار للواقع االجتماعي  الرقيب، قد الجيدها حىت يف القنوات األجنبية،ومن دون مقص

فهناك صناعة ثقافية وإعالمية التعتمد املقاييس الفنيـة واجلماليـة ذات املضـمون    .ومتطلباته
اهلادف،بقدر اعتمادها على اجلذب واإلثارة لتسطيح الفكر واحلياة وخلـق الـوعي املشـوه    

ـ ضعاف مشـاركة ال إفع به،وتضاعته فيما الينإهدر الوقت وواملبسط،و باب املسـتمرة يف  ش
  .النشاطات القيمة املختلفة

أن -الفضاء املفتوح وعوملة اإلعالم واالتصال-هذه األجواءظل وقد توقع كثري من اخلرباء يف    
ث عـن  القيم من جمتمع إىل آخر من السهولة واليسر،حبيث ميكن احلدي انتقالتكون عمليات 

جمتمع معلومايت عاملي؛وهي قيم تعرب يف واقع احلال عن اتمعات اليت حتتكر هذه الصـناعات  
ستكون يف جمتمعات ختتلـف تركيباـا االقتصـادية     انتشارهابالدرجة األوىل،على أن عملية 

ة إىل ويعتقد معظم اخلرباء أن الفضائيات الوافـد .واالجتماعية والسياسية والثقافية اختالفا كبريا
   :)1(جمتمعاتنا اإلسالمية خاصة ستخلق الكثري من املشاكل أبرزها

  .عدم االستقرار يف العالقات االجتماعية التقليدية؛ورمبا حدوث اضطراب اجتماعي-  
التأثري يف القيم واألفكار واملواقف واالجتاهات،وحمو القيم احمللية واستبداهلا بأمناط جديدة -    

  .ألخالقية والعقائد اليت تتعارض مع طبيعة احلياة العربية اإلسالميةمن السلوك والقيم ا
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أفراد األسرة بالفضائيات مما يقلـل   وانشغالدور األسرة يف التنشئة االجتماعية؛ إضعاف-    
  .مواجهتهمنه بدال من فرص االهتمام بالواقع ويؤدي إىل اهلروب 

قـيم وعـادات    وطغيانسـتهالكية، إحداث خلل يف التوازن التنموي،وسيادة الروح اال-  
  .جمتمعات ختتلف بشكل كبري عن جمتمعاتنا

االجتماعي بني الشباب بسبب طبيعة املضامني اإلعالمية للفضـائيات   االحنرافازدياد -   
  الوافدة،حيث تزداد أفالم اجلنس والعنف واملخدرات والرعب وأساليب اجلرمية احلديثة يف

  .اتساعات البث اليومي هلذه احملط
تلمسها والوقوف على مداها لـدى   امليدانيةن مثل هذه اآلثار وغريها حاولت الدراسة إ     

عينة من الشباب اجلزائري من خالل أسئلة االستمارة يف حمورها الثاين اخلاص بطبيعـة اآلثـار   
يـة  يف تفاصـيل حتليل ،االجتماعية والثقافية اليت أحدثتها وحتدا الفضائيات األجنبية الوافـدة 

  : لإلجابات واألرقام املعرب عنها يف احملاور واجلداول اآلتية
    

الدارسني لقضايا التطـور يف   ضيعتقد بع:نوع اآلثار اليت أحدثتها الفضائيات األجنبية)أ(    
جمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال،والبث الفضائي يف عصر عوملـة اإلعـالم واالتصـال أن    

لـها فهـي   بعرب األقمار الصناعية ثورة حضارية ينبغي استيعاا وتقتكنولوجيا البث التلفزيوين 
تفتح اآلفاق أمام املشاهد يف كل بقاع األرض لالطالع على ثقافات وفنون العـامل املتقـدم،   

والمـن   بإمكانـه منطلقني من أن كل شخص على البسيطة هو جزء من هذا العـامل،وليس  
  .ثقافات واملعارف والعلومحتول دون وصول تلك ال زمصلحته إقامة حواج

ن فردا أومجاعة أودولة أن يعيش يف عزلـة  ابأنه الميكن ألي ك االنفتاحويشري املؤيدون هلذا    
 االنفتاحفيما يعارض البعض .تامة عن اإلعالم العاملي بسبب التقدم احلاصل يف وسائل االتصال

إجيابياته،فقد تركـت هـذه   سلبياته أكثر من -حسب رأيهم-التلفزيوين الفضائي األجنيب ألن
ملعاصرة حسب اعتقادهم جماال ضيقا للحوار والتعاون والتنـوع يف الثقافـات   االتكنولوجيات 

الثقايف سلعة  اإلنتاجألما مصممة على أساس اهليمنة والسيطرة والتنميط،وذلك منذ أن أصبح 



  

وحده البالقيمة الفنيـة   اقتصادية وصناعية،وأصبح مقياس اجلودة واإلبداع مقدرا بالعائد املادي
  .املطلقة للعمل الثقايف

ق األول والثاين،يقف الثالث موقف الوسط بني التأييد من جهة واملعارضة مـن  يوبني الفر    
منطلقا من جمموعة اعتبارات ترى أن استالم بث متنوع ومتعدد املصادر يعمل على  ثانيةجهة 

ى وعيه،وهو يف املقابل ينطوي على خمـاطر ذات  ستومبتوسيع آفاق املشاهد املعرفية واالرتقاء 
معينة يف اسـتغالل الشـعوب    اثقل مؤثر تعود إىل صالت تقاطع القيم،وترسيخ مبادئ وأهداف

وتشويه احلقائق،وتكوين رؤى غري صحيحة من خالل نقل املعلومات الكاذبة،كما ميكـن أن  
  .ة القائمةيعمل على إشاعة االضطرابات بدرجة كبرية يف النظم االجتماعي

هل تعتقد أن لربامج الفضائيات :"ويف هذا املضمار جاءت إجابات أفراد العينة عن السؤال    
  : األجنبية تأثري إجيايب،سليب،أم إجيايب وسليب معا؟حيث متفصلت التكرارات والنسب حول اآليت

  :نوع اآلثار)1(   

  االحتماالت -
  علوم إنسانية  علوم تكنولوجية

  موع
  إناث  ذآور  ناثإ  ذآور

 ت  
  % ت  % ت  % ت % ت %

  4,56  34  4,38  15  3,76  05 4,58 05 5,59 09  إجيايب 

13,0 21  سليب
4  

09 8,26 15  11,2
8  

38  11,11 83  11,14  

إجيايب وسليب 
  معا

13
1  

81,3
7  

95 87,1
6  

11
3  

84,9
6  

28
9  

84,51 62
8  

84,30  

16  اموع
1  

100 10
9  

100 13
3  

100  34
2  

100  74
5  

100  

العينة أن لربامج الفضائيات األجنبية تأثري إجيايب أم  أفراداعتقاد  يوضح):39(ل رقم جدو -

  .سليب؟

  



  

عرب أغلب أفراد العينة على أن لربامج الفضائيات األجنبية آثار إجيابية وسلبية معا؛حيـث       
من اإلناث،فيمـا  )%85.14(من الذكور،و)%82.99(،منهم بذلك)%84.03(أجابت نسبة
من أفراد العينة أن برامج الفضائيات األجنبية التنطوي إال على اجلوانب )%11.14(رأت نسبة

  .منهم أن هذه الربامج حتمل الكثري من اإلجيابيات)%4.56(السلبية فقط،ورأت باملقابل نسبة
  

  :أما على مستوى الفروق فقد تبني    

  CR  إ.علوم  ت.علوم   CR إناث ذكور  

  % ت  % ت % ت % ت

1  إجيايب
4 

4.76 20 4.44 0.20  14  5.19  20  4.21  0.60  

3  سليب
6 

12.2
5  

47 10.4
2  

0.76  30  11.1
1  

53  11.1
6  

0.02  

إجيايب وسليب 
  معا

2
4
4 

82.9
9  

38
4  

85.1
4  

0.79  22
6  

83.7
0  

40
2  

84.6
3  

0.33  

2  اموع
9
4 

100 45
1  

100  27
0  

100  47
5  

100    

  ة يف اعتقادهم بنوع اآلثار اليت أحدثتها الفضائيات األجنبية على    بني جنسي وختصصي العين)CR(يوضح قيمة الـ):40(جدول رقم
  .الشباب اجلامعي

على )0.95(الذي يكون ذا داللة إحصائية عند ال)1.96(إذا مل يسجل اجلدول فروقا بني اجلنسني والتخصصني،فلم تبلغ قيمة النسبة احلرجة يف كلها الـ    

  .األقل

    
  :لفضائيات األجنبيةاآلثار اإلجيابية ل)2(    

  االحتماالت -
  علوم إنسانية  علوم تكنولوجية

  موع
  إناث  ذآور  إناث  ذآور



  

 ت  
  % ت  % ت  % ت % %

التعرف على 
  العامل 

51 36,4
3  

23 23,0
0  

41  34,7
4  

85  27,9
7  

20
0  

30,22 

10,7 15 تنمية املهارات
2  

15 15,0
0  

16  13,5
6  

42  13,8
2  

88  13,29 

اإلطالع على 
  فاتالثقا

09 6,43 13 13,0
0  

13  11,0
2  

46  15,1
3  

81  12,24 

تفتح باب 
  املنافسة

07 5,00 04 4,00  12  10,1
7  

20  6,58  43  6,49  

زيادة املعارف 
  واملعلومات

30 21,4
3  

25 25,0
0  

20  16,9
5  

56  18,4
2  

13
1  

19,79 

تعلم لغات 
  عاملية

04 2,85 09 9,00  03  2,54 24  7,89  40  6,04  

بديل عن 
 حمللية القنوات ا

24 17,1
4  

11 11,0
0  

13  11,0
2  

31  10,1
9  

79  11,93 

14  اموع
0  

100 10
0  

100  11
8  

100 30
4  

100  66
2  

100  

  يوضح إجيابيات الفضائيات األجنبية يف اعتقاد أفراد العينة،حسب التخصص واجلنس):41(جدول رقم 

   
   :هي جنبيةيرى أغلب أفراد العينة أن أهم اإلجيابيات لربامج الفضائيات األ    

،فأجابت "والسليب معااإلجيايب "و"اإلجيايب"من اإلجابات املعرب عنها لصاحل)%30.22(نسبة ؛حيث سجلت هذه اإلجيابيةالتعرف أكثر على عاملنا اخلارجي-    

  .من اإلناث بذلك)%26.74( من الذكور،ونسبة)%35.66(نسبة



  

ت هذه اإلجيابية نسـبة إمجاليـة   ؛حيث سجلزيادة املعارف واملعلومات يف شىت ااالت-   
   .من اإلناث)%20.05(من الذكور،ونسبة)%19.38(،تفصلها نسبة)%19.79(بـتقدر
وبنسـب  )%13.29(يف شىت ااالت بنسـبة إمجاليـة  تنمية املهارات العلمية والعملية -   

  .عند اإلناث)%14.11(عند الذكور،و)%12.01(تفصيلية تقدر بـ
؛حيث سجلت هلذه اإلجيابية نسبة إمجاليـة  واحلضارات األخرىاالطالع على الثقافات -  

  .لدى اإلناث) %14.60(و،لدى الذكور) %8.53(،متثلها نسبة)%12.24(تقدر بـ
،حيث )%11.93(،بنسبةبديل عن برامج القناة الوطنية أحسن دأن برامج الفضائيات تع-  

  ).%10.39(واإلناث)% 14.34(سجل هلا الذكور
لتقدمي األجـود واألحسـن    تفتح باب املنافسة بني القنواتائيات األجنبية أن برامج الفض-  

  .)%5.94(من اإلناثو)%7.36(،من الذكور)%6.49(بنسبة
حيث سجل هلـذه  :معني جيد لتعلم بعض اللغات األجنبيةأن برامج الفضائيات األجنبية -  

  .لدى اإلناث)%8.17(عند الذكور،ونسبة) %2.71(،متثلها نسبة)%6.04(اإلجيابية نسبة
ويؤشر هذا الترتيب لبعض إجيابيات الفضائيات األجنبية عن مدى استيعاب أفراد العينة ملـا      

حتويه املضامني املختلفة للرسائل اإلعالمية عرب البث الفضائي املعومل،الذي أتاح كثريا من فرص 
يف  االتصال واملعلومات توسيع اخليارات والبدائل اإلعالمية أمام اجلمهور؛فقد وفرت تكنولوجيا

عصر عوملة اإلعالم واالتصال وبصورة غري مسبوقة مئات القنوات التلفزيونية ومئات احملطـات  
اإلذاعية،وعشرات الصحف واالت احمللية والدولية،فضال عما توفره من وسـائل االتصـال   

اب اجلمهور،وبالتايل األحدث واملرتبطة باملعلوماتية،لتخلق نوعا من املنافسة الشديدة على اجتذ
التنويع يف الرسائل والربامج،هذه املنافسة اليت يراها بعض الباحثني أا ستكون دائما يف مصلحة 
اجلمهور الذي سيضمن احلصول على خدمات إعالمية جيـدة تلـيب احتياجاتـه وبأسـعار     

  .)1(رخيصة
حـددوا   ةأفراد العينإىل أن "أثر البث الفضائي على الشباب اجلزائري"وقد أشارت دراسة   

زيادة الوعي بالبيئة العاملية يف املرتبة األوىل من بـني  :أهم اآلثار اإلجيابية للبث األجنيب الوافد يف
                                                           

   .)87(،ندوة ليبيا،ص"عوملة اإلعالم واهلوية الثقافية العربية؛الفرض والتحديات: "ناحممد شوم  (1)



  

املظاهر اإلجيابية األخرى،ويليه يف املرتبة الثانية أن البث الفضائي عامل منشط للمنافسـة بـني   
 كـإثراء  ون عوامل أخرى أدىل ا املبحوثالقنوات،مث عامل تنمية املهارات اللغوية؛باإلضافة إىل

يكـاد ينفـرد    ةاملعلومات وتوسيع املدارك،والحظ الباحث أن عامل زيادة الوعي بالبيئة العاملي
  .)2(األخرىبأغلب اإلجابات،لذلك ميكن اعتباره العامل اإلجيايب األقوى باملقارنة مع العوامل 

   
   تقدمي إجيابيات الفضائيات األجنبيـة بعضـها  يف  وقد اتضح من اجلدول أن هناك فروقا     

  .،وملتغري التخصص)إناث-ذكور(تبعا ملتغري اجلنسعلى األخرى 
اإلجيابية األوىل للفضائيات األجنبية حسب ترتيـب  :؛تبني أنفعلى مستوى الفروق األوىل    

        )%35.66(الـذكور  قد حازت نسبة أعلى عند)التعرف أكثر على عاملنا اخلارجي(أفراد العينة
تني ي،وفيما تقاربت النسب بني الذكور واإلناث يف ترتيب اإلجاب)% 26.74(منها عند اإلناث
،اختلفـت نسـب   )تنمية املهارات العلمية والعملية(و)زيادة املعارف واملعلومات(الثانية والثالثة

،فقد سـجلت عنـد   )ألخرىاالطالع على الثقافات واحلضارات ا(اإلجيابية الرابعة يف الترتيب
،كـذا  )%8.53(منها عند الذكور؛الذين سجلت عندهم نسبة)%14.60(اإلناث نسبة أعلى

 ،ففيما سجلت عند الـذكور نسـبة  )بديل عن القنوات احمللية(اختلفت نسبة اإلجيابية اخلامسة
،وحيثما تقاربت النسب )%10.39(بـ ؛سجلت عند اإلناث نسبة أقل منها تقدر)14.34%(

 حيث سجلت عند اإلناث)تعلم لغات عاملية(جيابية السادسة،تفارقت يف اإلجيابية السابعـةيف اإل
  ).%2.71(منها عند الذكور)%8.17(نسبة أعلى

ويوضح اجلدول اآليت الفروق املعتربة يف ذلك من غريها؛من خالل قيمة النسبة احلرجـة     
  :بني النسب املسجلة

  CR  إ.علوم  ت.علوم   CR إناث ذكور  

  % ت  % ت % ت % ت

                                                           
،أطروحة دكتوراه غري منشورة،كلية العلوم السياسية "أثر البث التلفزيوين الفضائي املباشر على الشباب اجلزائري: "نصري بوعلي  (2)

  .)207(واإلعالم،جامعة اجلزائر،ص



  

التعرف على 
 العامل اخلارجي

92 35.6
6  

10
8  

26.7
4  

2.35*  74  30.8
3  

12
6  

29.8
6  

0.26  

تنمية املهارات 
  العلمية 

31 12.0
1  

57 14.1
1  

0.79  30  12.5
0  

58  13.7
4  

0.45  

14.6 59 8.53 22  اإلطالع على الثقافات
0 

2.45*  22  9.17  59  13.9
8  

1.92  

  1.61  7.58  32  4.58  11  0.70 5.94 24 7.36 19  تفتح باب املنافسة 

19.3 50 زيادة املعارف واملعلومات
8 

81 20.0
5 

0.21  55  22.9
2  

76  18.0
1  

1.47  

  0.52  6.40  27  5.42  13  **3.19 8.17 33 2.71 07  تعلم لغات عاملية

14.3 37 بديل عن القنوات احمللية
4 

42 10.3
9 

1.47  35  14.5
8  

44  10.4
3  

1.51  

25  اموع
8 

100 40
4 

100  24
0  

100  42
2  

100    

  ).0.99(دال إحصائي عند**،    )0.95(دال إحصائي عند*       النتيجة
  .بني جنسي وختصصي العينة يف إجيابيات الفضائيات األجنبية)CR(يوضح قيمة الـ):42(جدول رقم

  

اءة فروقا معتربة بـني النسـب إال أن القـر   )43(مل يسجل اجلدول وعلى مستوى الثانية    
فيما تقاربت النسـب  ف:التحليلية هلذا تفصح عن فروق ميكن ذكرها توصيفا علميا يستأنس به

بني العلوم التكنولوجية والعلوم اإلنسانية يف حتديد اإلجيابية األوىل والثالثة والسابعة للفضائيات 
بالنسـبة  )%22.92( بني)زيادة املعارف واملعلومات(األجنبية تفارقت يف حتديد اإلجيابية الثانية

االطـالع  (بالنسبة للعلوم اإلنسانية،ويف حتديد اإلجيابية الرابعة)%18.01(للعلوم التكنولوجية،و
بالنسبة )%9.17( بالنسبة للعلوم اإلنسانية،)%13.98(بني)على الثقافات واحلضارات األخرى

فقد سجلت لـدى   ؛)بديل عن القنوات احمللية(للعلوم التكنولوجية،ويف حتديد اإلجيابية اخلامسة
ــبة ــة نس ــوم التكنولوجي ــانية  )%14.58(العل ــوم اإلنس ــدى العل ــجلت ل ــا س ،فيم

 بني نسبة)تفتح باب املنافسة بني القنوات(،وكذا يف حتديد اإلجيابية السادسة)%10.43(نسبـة
  .لدى العلوم التكنولوجية)%4.58(لدى العلوم اإلنسانية،ونسبة)7.59%(

     



  

  :جنبيةسلبيات الفضائيات األ)3(     

  االحتماالت -

  علوم إنسانية  علوم تكنولوجية
  موع

  إناث  ذآور  إناث  ذآور

 ت
  %  ت  % ت  % ت % ت %



  

تفتح باب 
 التقليد األعمى

77 50,6
5  

57 54,8
1  

58  45,3
2  

16
5  

50,4
6  

357 50,2
1  

تشجع على 
  العنف

16 10,5
3  

04 3,85  12  9,37 24  7,34  56  7,88  

متجد الثقافة 
  األجنبية

15 9,88 07 6,73  14  10,9
4  

25  7,65  61  8,58  

تروج لثقافة 
  االستهالك

02 1,31 02 1,92  00  00,0
0  

02  0,61  06  0,84  

تبعد الشباب 
  عن هويتهم

11 7,23 07 6,73  10  7,81 23  7,03  51  7,17  

ختلق روح 
  التبعية للغرب

03 1,97 02 1,92  03  2,34 07  2,14  15  2,11  

تقدم األفالم 
  اإلباحية

09 5,92 08 7,69  13  10,1
6  

19  5,81  49  6,89  

تضعف الوازع 
  الديين

15 9,88 11 10,5
8  

13  10,1
6  

48  14,6
8  

87  12,2
4  

تنمي روح 
السلبية والذاتية

00 00,0
0  

06 5,77  00  00,0
0  

04  1,22  10  1,41  



  

ختلق الفجوة 
  بني األجيال

04 2,63 00 00,0
0  

05  3,90 10  3,06  19  2,67  

15  اموع
2  

100 10
4  

100  12
8  

100 32
7  

100  711 100  

  .يوضح سلبيات الفضائيات األجنبية يف اعتقاد أفراد العينة،حسب التخصص واجلنس):43(جدول رقم 

  
حسب اعتقاد أفـراد   أن أبرز سلبيات الفضائيات األجنبية توضح نسب اجلدول أعاله    

  : العينة تتمثل يف اآليت
؛حيث سجلت أعلى نسبة من إجابات كيات السيئةأا تفتح باب التقليد األعمى للسلو*   

ـ        ـ أفراد العينة على السؤال اخلـاص بسـلبيات الفضـائيات األجنبيـة والـيت قـدرت ب
  .لدى اإلناث)%51.51(لدى الذكور و) %48.22(؛تفصلها نسبة)50.22%(

     
  

ة ؛حيث أجاب لصاحل هذه السـلبي أا تضعف الوازع الديين يف نفوس الناشئة والشباب*    
 )%13.69(الذكور،و منهم لدى)%10(ةمن أفراد العين)%12.23(مبحوثا ميثلون نسبة)87(

 ،وتقلل من شأن الثقافة العربية اإلسالمية احمللية؛تعمل على متجيد الثقافة األجنبية*.لدى اإلناث
عند )%10.35(من النسب املعرب عنها؛تفصلها نسبة)%8.58(حيث سجلت هذه السلبية نسبة

  .عند اإلناث)%7.42(و الذكور
مبا تقدمه من أفالم إباحية وعنيفة؛بنسبــة   وإثارة الغرائز والعدوانيةتشجع على العنف *   
  .عند اإلناث)%6.49(،ونسبةرعند الذكو)%10.00(من أفراد العينة؛بنسبة)7.87%(

 )51(؛حيث أجاب لصاحل هـذه السـلبية  وانتمائهمتبعد الشباب عن هويتهم وأصالتهم *   
   .اناثإ)%6.96(،واذكور)%7.50(نسبةومن أفراد العينة إمجاال،)%7.17(ميثلون نسبةمبحوثا 

اليت التراعي القيم واملبادئ واملثـل واألخـالق    أا تقدم األفالم واملسلسالت اإلباحية*   
  .من اإلناث)%6.27(،ونسبةرمن الذكو)%7.85(،متثلها نسبة)%6.89(بنسبة



  

ختلق الفجوة الكبرية بني :على الترتيب اآليت ماضعيفة نوعامث جاءت بقية السلبيات بنسب     
،ختلـق يف النفـوس روح   )%2.67(جيل اآلباء واألبناء وتساعد على تفكك قيم اتمع بنسبة

 ،تنمي يف الشباب روح السلبية والذاتية والبعد عن الواقع بنسـبة )%2.11(التبعية للغرب بنسبة
  ).%0.84(ة،وتروج لثقافة االستهالك بنسب)1.42%(

تكاد تكون )تفتح باب التقليد األعمى(ويالحظ أن السلبية اليت أشر عليها أفراد العينة أوال     
يف الواقع االجتماعي والثقايف يف جمتمعاتنا املستهلكة للصـور العـابرة    انتشاراالسلبية األكثر 

ثر وضـوحا لـذلك   للقارات اليت تضخها مئات القنوات األجنبية عرب األقمار الصناعية؛واألك
حازت أعلى نسبة من إجابات أفراد العينة؛فقد أشارت عديد من الدراسات يف جمـال علـم   

املغلوب مولع بتقليد الغالب كما قـال  (االجتماع والنفس إىل أن تقليد الضعيف لآلخر القوي
  .غدا مسة من مسات العصر)ابن خلدون

الثقايف للعوملة،خاصة عوملة اإلعـالم  صبح اخلوف من عمليات التنميط االجتماعي وألذلك     
-لعاملة على الساحة االجتماعية والثقافيةاباعتبارها األداة األقوى من أدوات العوملة -واالتصال

يشكل هاجسا كبري لكثري من اخلرباء والباحثني الذين يترصدون تطوراتـه،ويعملون جهـدهم   
  .على نطاق واسع وانتشارهللحؤول دون وقوعه،أوعلى األقل احلد من تعميمه 

إىل أن النتائج بالنسبة لآلثار السلبية الـيت يتركهـا البـث    "بوعلي"وقد أشارت دراسة      
السلبية اليت حتـدثها األفـالم واملسلسـالت     االنعكاساتالتلفزيوين الفضائي قد أشارت إىل 

يشكل العامل ل اإلباحية على أفراد األسرة بالدرجة األوىل،حيث احتل هذا املظهر املرتبة األوىل
تكـرار ميثلـون   )102(السليب األقوى لدى أفراد عينة الدراسة مبجموع تكرارات مساوية لـ

،مث يليه مباشرة التقليد األعمى للسلوكيات السيئة واحتـل املرتبـة الثانيـة    )%27.34(نسبة
اء ،مث خلق فجوة ثقافية بني املواطنني وجمتمعهم وج)%18.23(مبحوثا ميثلون نسبة)68(بإجابة

واحتلت سلبية؛جتاهل األحـداث  )%13.94(مبحوثا ميثلون نسبة)52(يف املرتبة الثالثة بإجابة
،أما سلبية )%13.67(مبحوثا ميثلون نسبة)51(الداخلية والقضايا الوطنية املرتبة الرابعة بإجابة

بـة  ومتجيد الثقافات الوافدة واهلجوم على الثقافات الوطنيـة فاحتـل املرت   العدوانيةغرس قيم 
العوامل أن ،وأشار الباحث إىل )%12.86(مبحوثا لكل منهما ميثلون نسبة)48(اخلامسة بإجابة



  

السلبية السابقة الذكر تقاربت يف جمملها من حيث التكرار مشكلة بذلك نزعة مركزية،عـدا  
عامل تأثري األفالم واملسلسالت اإلباحية الذي يعترب العامـل السـليب األقـوى يف إجابـات     

  .)1(املبحوثني
يعتقـدون أن  )%49.5(األغلبية من املبحوثني وبنسبة:"إىل أن"ياس البيايت"وأشارت دراسة     

مشاهدة الفضائيات قد سبب حدوث مشكالت اجتماعية عديد للفرد واألسـرة،وأبرز هـذه   
الفضائيات بأفالم اجلرميـة والعنـف    طوفانبسبب  االحنرافاملشكالت تشجيع الشباب على 

وجود ارتفاع واضح يف نسبة املبحوثني الذين  االستبيانية،حيث أفرزت نتائج وأفالم اجلاسوس
ممـن يعتقـدون   )%9(مقابل)%26(بسبب املشاهدة،فقد بلغت النسبة االحنرافيؤيدون ظاهرة 

بتأثري الفضائيات يف إضعاف الروابط األسرية،وقيمها وزيادة الشعور باإلحباط بينمـا كانـت   
باالغتراب،وأشار الباحث إىل أن هذه النسب قـد تشـكل    لتعميق اإلحساس)%6.5(النسبة

دالالت باجتاه الصورة احلقيقية لساعات البث للفضائيات؛وخاصة األجنبية منها الـيت متتلـئ   
بالربامج واألفالم ذات الطبيعة الترفيهية؛حيث موضوعات الرعب واجلرمية والعنـف واجلـنس   

ظ الباحث من خالل املقابالت اليت أجراها كما الح.تشكل القاسم املشترك جلميع الفضائيات
الفضائيات العربية تشارك هي األخرى يف تعميق االجتاه السليب للحياة  أنوجود اتفاق عام على 

ن إبل :وإجياد صور غري حقيقية للمشكالت،وهذا مايظهر يف الدراما العربية واألفالم السينمائية
بية الختتلف عن األجنبية ورمبا تتفوق عليهـا  الفضائيات العر يشري صراحة إىل أن بعض بعضال

  .)1(واجلنس من دون رقيببإصرارها على تقدمي اجلرمية 
يف حتديد سلبيات الفضائيات األجنبية لدى أفراد العينة الحظـت  وبالنسبة للفروق الفردية    

فروق يف حتديد هذه السلبيات مـن حيـث   بعض الالدراسة التحليلية لألرقام والنسب وجود 
     : لترتيب أومن حيث الكم العددي املؤشر لكل واحدة منها؛فقد تبني أنها

  CR  إ.علوم  ت.علوم   CR إناث ذكور 

                                                           
، أطروحة دكتوراه غري منشورة،كلية العلوم السياسية "أثر البث التلفزيوين الفضائي املباشر على الشباب اجلزائري:"بوعلي نصري  (1)

  .)208(واإلعالم،جامعة اجلزائر،ص
  ).124- 123(ص)م2001(،ماي)267(،املستقبل العريب،ع"الفضائيات؛الثقافة الوافدة وسلطة الصورة":ياس خضري البيايت  (1)
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  )0.99(دال إحصائي عند**،  )0.95(دال إحصائي عند*       النتيجة
  .بني جنسي وختصصي العينة يف سلبيات الفضائيات األجنبية)CR(يوضح قيمة الـ):44(جدول رقم

تقارب يف النسب بني الذكور واإلنـاث بالنسـبة    شر علىأقد )45(ن اجلدولاإذا كو         
ن إلدى اإلناث ف)%51.51(لدى الذكور)%48.22)(تفتح باب التقليد األعمى(للسلبية األوىل

 بني اجلنسني على مستوى التخصصني؛ على وجود فروق معتربة نوعا ما أشرقد )44(اجلدول
تفتح باب التقليـد األعمـى   من اإلناث بأن الفضائيات األجنبية )%54.81(فقد أجابت نسبة

من الذكور علـى مسـتوى   )%50.65(للسلوكيات السيئة،فيما أجابت للسلبية نفسها نسبة
سـجلت السـلبية   و.والفرق نفسه على مستوى التخصص الثاين،ختصص العلوم التكنولوجية

منها عند إنـاث العلـوم   )%10.16(نسبة عالية نوعا ما عند ذكور العلوم اإلنسانيةالسادسة 
   ).%5.81(نسانية،اللوايت سجلت عندهن هذه السلبية نسبةاإل

وهكذا تقدم الذكور يف تعظيم بعض سلبيات الفضائيات على اإلناث،متثلت يف التشـجيع       
على العنف والعدوانية وإثارة الغرائز،تقدمي األفالم واملسلسالت اإلباحيـة املخلـة بـاآلداب    

ل من شأن الثقافة احمللية،فيما تعاظمت عن اإلناث أكثـر  والقيم،ومتجيد الثقافة األجنبية والتقلي
التقليد األعمـى للسـلوكيات   بلب من الذكور بعض السلبيات األخرى هلذه القنوات؛كفتح 



  

السيئة،وإضعاف الوازع الديين يف نفوس الشباب وتنمية روح السلبية والذاتية وإبعادهم عـن  
  .الواقع
من خصوصية كل جـنس يف   انطالقاهلذه السلبيات وهي فروق تنم عن التوصيف الدقيق      

االهتمام مبالحظة التغريات السلوكية والقيمية لدى أفراد اتمع جراء املشاهدة املستمرة لنـوع  
لعدوانيـة  امعني من الربامج اليت تقدمها الفضائيات األجنبية فاهتم الذكور بسلبيات العنـف و 

الثقايف،على اعتبار أن هذه  االنتماءومايقلل من شأن وإثارة الغرائز،وماخيل باآلداب واألخالق،
التقليد األعمى وإضعاف بمن اإلناث،يف حني اهتمت اإلناث  أكثراملظاهر هي لصيقة بالذكور 

دين،وتنمية روح السلبية والبعد عن الواقع احلقيقي إىل عامل األحالم الومهي الـذي تصـنعه   تال
تسـجل الدراسـة    مل فيما.اإلناث أكثر من الذكوراملسلسالت واألفالم العاطفية خاصة لدى 

فروقا معتربة على مستوى التخصص املدروس إذ تقاربت النسب بني العلوم اإلنسانية والعلـوم  
   .حدا التكنولوجية يف ترتيب السلبيات،وكذا يف التأشري على كل سلبية على

   : هذه وتعاجل:ائرمدى تأثري الفضائيات األجنبية على الشباب اجلامعي باجلز)ب(     
      
  :درجة التأثر)1(     

  االحتماالت -
  علوم إنسانية  علوم تكنولوجية

  موع
  إناث  ذآور  إناث  ذآور

 ت 
  % ت  % ت  % ت % ت %
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  .يوضح درجة تأثر أفراد العينة بربامج الفضائيات األجنبية،حسب التخصص واجلنس):45(جدول رقم 

  
نوعا "فيهم تمن أفراد العينة أن برامج الفضائيات األجنبية قد أثر)%47.25(نسبة تعتقد      
 من اإلناث بذلك،فيما تعتقد نسبة)%46.56(من الذكور،ونسبة)%48.29(،فقالت نسبة"ما
من )%20.07(هذه الربامج مل تستطع أن تترك آثارها فيهم؛حيث عربت نسبة أنب)26.58%(

أثر للفضائيات األجنبية عليهم شكال ومضـمونا،فيما مل  بنفي أي )%30.83(الذكور،ونسبة
ي األثر الذي أحدثته الفضائيات األجنبيـة  نفمن أفراد العينة أن تقر أوت)%16.38(تستطع نسبة

بربامج الفضائيات "بنسبة كبرية"أفراد العينة أم تأثروا من)%9.79(فيهم،وباملقابل أقرت نسبة
  .األجنبية

    
، )46(فروق بني اجلنسني والتخصصني فاستنادا إىل اجلدول السـابق أما على مستوى ال    

  :جند)47(من خالل اجلدول اآليت )CR(وكذا القراءة العلمية لقيمة النسبة احلرجة الـ
    
  

  CR  إ.علوم  ت.علوم   CR إناث ذكور  

  % ت  % ت % ت % ت
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  ).0.99(دال إحصائي عند**    ،)0.95(دال إحصائي عند*        النتيجة
  .بني جنسي وختصصي العينة يف درجة تأثرهم بالفضائيات األجنبية)CR(يوضح قيمة الـ):46(جدول رقم

  

ونالحظ من خالل أرقام اجلدول ونسبة أن هناك فروقا كبرية نوعا ما يف حتديـد بعـض        
بنسـبة  "الذكور الذين تـأثروا ن إـ ف  :درجات تأثري الفضائيات األجنبية بني الذكور واإلناث

 )40(التـأثر  يف"نسبة كـبرية "بربامج الفضائيات األجنبية أكثر من اإلناث؛فقد قال بـ"كبرية
مبحوثة متثل )33(من الذكور،فيما قالت ذه الدرجة يف التأثر)%13.61(مبحوثا ميثلون نسبة

لـوم  مـن ذكـور الع  )%14.90(قالت نسبـة أكثر،وعلى مستوى تفصيلي )%7.32(نسبة
        )%9.17(نسـبة  ،وقابلتـها )بنسبة كبرية(التكنولوجية بأا تأثرت بربامج الفضائيات األجنبية

من ذكور العلوم اإلنسـانية بالتـأثر بالدرجـة    )%12.03(لدى إناث التخصص،وقالت نسبة
  .لدى إناث التخصص)%6.73(نفسها،وقابلتها نسبة

 أكثـر ن ايف درجة تأثري برامج الفضائيات األجنبية ك" دريأال"عدد الذكور الذين قالوا بـ   
 نسـبة  مبحوثا ميثلون)53"(الأدري"ـمن عدد اإلناث اللوايت قلن ذلك،فقد سجل الذكور ل

      حيث تـبني علـى مسـتوى   )%15.29(،وفيما سجلت اإلناث لالحتمال نسبة)18.03%(
 :قـالوا ة تكنولوجيالالعلوم من ذكور )%22.36(تفصيل هذه النسب حسب التخصصات أن

  .من إناث التخصص)%17.43(ذلك نسبةبن تأثرنا ذه الربامج أم ال،فيما قالت إ"ندريال"
من عدد الذكور،فقد نفـت   أكثرعدد اإلناث اللوايت نفني تأثري الفضائيات األجنبية عليهن     

من )%20.07(مبحوثا ميثلون نسبة)59(،فيما نفى)%30.83(مبحوثة متثل)139(هذا التأثري
نعـدام  امن إناث العلـوم التكنولوجيـة ب  )%26.61(أفراد العينة؛وبتفاصيل أدق قالت نسبة

من إناث )%32.16(وقالت نسبة.لتخصصامن ذكور )%19.26(األثر،وقابلتها يف النفي نسبة
لدى ذكور )%21.05(يذكر للفضائيات األجنبية علينا،وقابلتها نسبة أثرالعلوم اإلنسانية أن ال

  .التخصص



  

بنسـبة  "الفضائيات األجنبيـة علـيهن سـواء    وهكذا تبدو نسبة اإلناث اللوايت قلن بتأثري    
بكثري من نسبة الذكور،فقد سجلت اإلناث لدرجيت التأثري السابقتني معا  أقل"نوعا ما"أو"كبرية
ن عـدم تـأثر   اجمتمعني معا،فيما ك)%61.90(فيما سجل الذكور هلما نسبة)%53.88(نسبة
 الذكور كانت أعلى نسبة"دريأال"و)%20.07(من الذكور)%30.83(أعلىذا نسبة  اإلناث

تأثرا بربامج الفضائيات  أكثرالذكور  أنوهذا يعين )%15.29(اإلناث"الأدري"من)18.03%(
  .األجنبية من اإلناث

مـن أفـراد   )%12.95(أن"القنوات الفضائيات وتأثرياا على القيم"وقد تبني من دراسة    
        كـثريا،وأن  تؤثر علـى أفكـارهم وسـلوكام   "الربابول"شاهدة برامجالبحث يرون بأن م

أن هذه املشاهدة نادرا ما )%48.05(منهم يرون بأا تؤثر عليهم قليال،وترى نسبة)34.55%(
تؤثر عليهم؛وتبني من اإلجابات وجود عالقة بني النوع والتأثر كثريا مبشاهدة الربابول؛حيـث  

  .)1(من اإلناث)%9.25(من الذكور مقابل)%17.55(أجاب بذلك
ن تأثر الذكور بربامج الفضـائيات  ان كإطلع فيما وصلين من دراسات سابقة أومع أين مل     

من تأثر اإلناث،إال أن األرقام السابقة والنسب أثبتت هـذا األمر،ورمبـا تعـود    أكرب األجنبية 
فقد تبني أن اإلناث يقبلن على ،ور واإلناثأسباب ذلك إىل نوعية الربامج اليت يقبل عليها الذك

األفالم واملسلسالت العاطفية أكثر من غريها من األفالم واملسلسالت ومـن بقيـة الـربامج    
كاألخبار والرياضة،وآثار هذا النوع من األفالم خفي نوعا ما ألنه يورث الفتاة نوعا من احلياة 

فـارس أحالمهـا الـذي سـطرته األفـالم      واألفكار اخليالية البعيدة عن الواقع تعيشها مع 
        واألخبـار  على أفالم املغامرات والعنف واجلرمية واجلنس أكثرفيما يقبل الذكور ،واملسلسالت

،        قتـل،ودمر (كلها اليت هي األخرى اليت مل تعد تسلم من مشاهد العنف؛بل أصبحت عناوينها
وغريها من صور العنف واجلرميـة  )…هاجم،وقتل،ووتعرض للقتل أوحملاولة اغتيال،واغتيل،و

العميق يف نفوس متلقيهـا  أثرها والدمار واخلراب؛فهذه الصور املعروضة مرارا وتكرارا حتدث 
ـ  إميكن مالحظته وتلمسه   أثردون شك،وهو  لآلخـرين   ةن على املسـتوى الذايت؛أومبالحظ

                                                           
  ).169(القنوات الفضائية وتأثرياا على القيم االجتماعية والثقافية والسلوكية لدى الشباب اجلزائري،ص:عبد اهللا بوجالل  (1)



  

مية واملغامرات كثري من الدراسـات  لنا،وقد أكدت نظرية تأثر املشاهد مبثل برامج العنف واجلر
  :)1(والبحوث حيث أشارت هيمويلت وزمالؤها إىل أن

،والسيما حينما يـتم  اوتكرار اـ التلفزيون ميارس تأثريه حينما يعرض الصور واآلراء مرار
نه من احملتمل أن يكون إن املشاهد يتعرض لعديد من الربامج،فاذلك يف اإلطار التمثيلي،وملا ك

املختلفة نفـس  الربامج امج املنفرد ضعيفا،ولكن كلما تكررت الصور،وكلما عرضت الربن أثر
  .ن تأثريها أشد فعاليةاالقيم ونفس اآلراء يف الناس ك

قـد وقـرت يف    هاـ وميارس التلفزيون نفوذه عندما التكون الصور واآلراء اليت يقـدمو     
من مصادر  ا  يكن قد سبق الظفرن املعرفة ماملامن قبل،وحني يشبع من ألو بن والقلوااألذه
ـ وحيدث التلفزيون أثره كلما عظم شغف املشاهدين باللون املعروض من املعرفة ومتت .أخرى

  .استجابتهم للوسيلة اإلعالمية عموما 
شاركت فيها أربـع جامعـات   مسحية ومن بني الدراسات احلديثة يف هذا اال؛دراسة     

شاب خالل فترة )2700(قناة تلفزيونية وتأثريها على)23(،وقد مشلت)م1997(أمريكية سنة
من هؤالء الشباب قد تأثروا مبشاهد )%57(أسبوعا؛وتوصلت الدراسة إىل أن)20(زمنية امتدت

 لخيـال، لالعنف والقسوة اليت شاهدوها على شاشات التلفزيون ومعظمها من املشاهد املثرية 
  .)2(لعنف كقيمـة إجيابيةواليت تشجع اآلخرين على تقليدها،ألا تقدم ا

يف درجـات التـأثر بـربامج     أن هناك فروقا ماونسبه نيكما لوحظ على أرقام اجلدول    
الفضائيات األجنبية تبعا للتخصص املدروس؛فقد كانت أعداد املتأثرين بـربامج الفضـائيات   

اإلنسـانية   من طلبة العلوم)%12.59(من طلبة العلوم التكنولوجية أكثر"بنسبة كبرية"األجنبية
من ذكور العلوم التكنولوجيـة مقابـل   )%14.90(،فقد أجابت هلذه الدرجة نسبة)8.21%(

العلـوم   إنـاث مـن  )%9.17(،وأجابت نسـبة اإلنسانيةمن ذكور العلوم )%12.03( نسبة
  .للدرجة نفسها من التأثر اإلنسانيةالعلوم  إناثمن )%6.73(التكنولوجية مقابل نسبة

                                                           
  ). 6(ص،)2(،ج)م1967 مؤسسة سجل العرب،:القاهرة(وزميالؤهمحد سعيد،أ:التلفزيون والطفل،ترمجة:هيمويلت وزمالؤها)1(

  .)11(ص)م1998،ماي) 2265(؛عددراجلزائ(،جريدة اخلرب،"ال للعنف واجلرمية مي أكثرشباب اليوم : "نامقال بعنو)2(

  
  



  

عن تأثرهم بربامج القنوات الفضائية األجنبية أكثـر  "بالأدري"ذين قالواكما كانت أعداد ال    
لدى طلبة العلـوم اإلنسـانية،فقد   )%14.01(مقابل)%20.37(من طلبة العلوم التكنولوجية

 12.79(مقابل نسبة"دريأال"من ذكور العلوم التكنولوجية قالوا)% 22.36(لوحظ أن نسبة
العلوم  إناثمن "بالأدري)"%17.43(وقالت بنسبة،كمن ذكور العلوم اإلنسانية قالت بذل)%

هل تعتقد أن :"على سؤال ةجابإمن إناث العلوم اإلنسانية )%14.62(التكنولوجية مقابل نسبة
  ".برامج الفضائيات األجنبية قد أثرت فيك؟

من )%22.22(بعدم التأثر من طلبة العلوم اإلنسانية مقابل)%29.05(فيما قالت نسبة أكرب    
من ذكور العلوم اإلنسانية مل تـؤثر فـيهم   )%21.05(العلوم التكنولوجية؛حيث تبني أن طلبة

 من ذكـور العلـوم التكنولوجيـة،وأن نسـبة    )%19.26(القنوات الفضائية األجنبية،مقابل
 26.61(نسبة بربامج الفضائيات األجنبية مقابل من إناث العلوم اإلنسانية مل تتأثر)32.16%(

 من إناث العلوم اإلنسانية أا تأثرت)% 46.49(وقالت نسبة.تكنولوجيةمن إناث العلوم ال)%
 54.13(بربامج الفضائيات األجنبية مقابل نسبة أعلى لدى إناث العلوم التكنولوجيـة "نوعاما"

ـ  ،وحدث العكس عند ذكور التخصصني،حيث قال ذكور العلوم التكنولوجية)%  نوعـا "بـ
  .عند ذكور العلوم اإلنسانية)%46.79(لىمنهم مقابل نسبة أع)%43.48( بنسبة"ما

       
طلبة العلوم التكنولوجية أكثر من طلبة العلـوم اإلنسـانية   "بنسبة كبرية"وهكذا فقد تأثر     
 بربامج الفضائيات األجنبية طلبة اإلنسانية أكثر من طلبة العلـوم التكنولوجيـة،  "نوعا ما"وتأثر

ومل  طلبة العلوم اإلنسانية،بلوجية درجة التأثر مقارنة والتدري نسبة أكثر من طلبة العلوم التكنو
تتأثر نسبة أكثر من طلبة العلوم اإلنسانية بربامج الفضائيات من طلبة العلوم التكنولوجيـة ويف  

  .اجلدول املوايل يوضح أفراد العينة جماالت التأثر بربامج الفضائيات األجنبية الوافدة
     

  :جوانب التأثر)2(     



  

  االتاالحتم -
  علوم إنسانية  علوم تكنولوجية

  موع
  إناث  ذآور  إناث  ذآور

 ت  
  % ت  % ت  % ت % %

اللباس واملظهر 
  اخلارجي

17 18,0
8  

04 6,55  09  10,2
3  

08  4,39  38  8,94  

طرق التفكري 
  اإلجيايب

29 30,8
5  

18 29,5
1  

27  30,6
8  

51  28,0
3  

12
5  

29,41 

التطلعات حنو  
  األفضل

30 31,9
2  

28 45,9
0  

31  35,2
3  

92  50,5
5  

18
1  

42,59 

طرق 
االسته(املعيشة
  )الك

11 11,7
0  

03 4,92  08  9,09 14  7,69  36  8,47  

األخالق والقيم
  اإلجيابية

07 7,45 08 13,1
1  

13  14,7
7  

17  9,34  45  10,59 

18 100  88  100 61 100 94  اموع
2  

100  42
5  

100  

  تأثر فيها أفراد العينة بربامج الفضائيات األجنبية،حسب التخصص واجلنس يوضح اجلوانب اليت):47(جدول رقم             

  
أبرز اجلوانب اليت تأثر فيها أفراد العينـة بـربامج    تفصح أرقام اجلدول ونسبه عن أن     

  :الفضائيات األجنبية هي



  

مـن  )%42.59(مبحوثا ميثلون نسبة)181(؛بإجابةالطموحات والتطلعات حنو األفضل*   
مبحوثـة  )120(و )%33.52( مبحوثا من الذكور ميثلون نسبة)61(لعينة؛حبيث أجابأفراد ا

  .من أفراد العينة بذلك)%49.38( متثلن نسبة
     

،حيث )%29.41(مبحوثا ميثلون نسبة)125( بذلك حيث أجاب:طرق التفكري اإلجيايب*     
لثاين الـذي  من اإلناث بأن اجلانب ا)%28.39(،ونسبةالذكور من)%30.77( نسبة تأجاب

  .تأثر فيه أفراد البحث بربامج الفضائيات األجنبية هو طرق التفكري اإلجيايب
      

  
  

من أفراد )%10.59( نسبة مبحوثا ميثلون)45(قد عرب عن ذلكو:األخالق والقيم اإلجيابية*   
ذا اجلانب يف التأثر بـربامج  )%10.29(من الذكور،ونسبة)%10.99(العينة؛فقد قالت نسبة

فقد عرب كل أفراد العينة الذين أجابوا لصاحل هذا اجلانب أـم اكتسـبوا   ،ضائيات األجنبيةالف
ن اأخالقا وقيما إجيابية كبرية من الربامج الدينية املتنوعة اليت تبثها بعض الفضائيات العربيـة؛فك 

  .تأثرهم يف هذا اجلانب إجيابيا وليس سلبيا
     
 من أفـراد )%8.47(مبحوثا ميثلون نسبة)36(بإجابة:ةطرق املعيشة واحلياة االستهالكي*    

  .العينة؛وهو مظهر سليب تأثر على مستواه أفراد العينة بربامج الفضائيات األجنبية
من أفراد العينـة؛وهو  )%8.94(مبحوثا ميثلون نسبة)38(بإجابة:اخلارجي اللباس واملظهر*    

وماتضخه من ،األجنبية العينة بالقنوات كذلك مظهر سليب من املظاهر اليت تأثر فيها بعض أفراد
صور وبرامج تعمل على تنميط كثري من املظاهر االجتماعية،ومن بينها الزي واللبـاس الـذي   

  .،ومسايرة املوضة العامليةتعبريا عن مظاهر التحضر والعصرنة ىجيب أن يرتد
   



  

الذين يؤيدون أن )1(ستهارتفاع نسبة املبحوثني يف درا"ياس البيايت"ويف هذا الصدد قد الحظ    
الفضائيات هلا دور كبري يف التأثري فيهم خاصة من ناحية التقليد واحملاكاة مبا يتعلـق بـاملظهر   

ف املظهر اخلارجي مبا يتعلق بتأثر الشباب والشـابات  ؛وقد عر)%93(نسبةباخلارجي،وذلك 
املاكيـاج  وسسوار ة قص الشعر،إضافة إىل نوعية اإلكضة احلديثة للمالبس وكذلك مبوضباملو

وعلل الباحث هذه الظاهرة بالطبيعة السيكولوجية للشباب يف حـب  .وغريها بالنسبة لإلناث
نيه الشباب اعوامل أخرى منها؛الفراغ وامللل الذي يعإىل التغيري وحماكاة الغري وتقليدهم،إضافة 

جتماعية ونفسية حتقق ة كظاهرة اضيف جمتمعاتنا نتيجة أوقات الفراغ الطويلة مع اإلقرار بأن املو
ن والشعور بالطمأنينة والرغبة يف التميز والتفرد والتعبري االتوازن بني الرغبة باملطابقة واالستحس

         قد)75(كما الحظ الباحث أن القسم الكبري من املبحوثني.عن الذات
  

اجلانـب  منازهلم قد أثر بشكل كـبري يف   إىل موافقتهم على أن دخول الفضائيات إىل اأشارو
االستهالكي لديهم ولدى األسرة يف خمتلف ااالت،وهو األمر الذي أدى إىل زيادة االستهالك 

نية املصرفات،ماسبب حـدوث مشـكالت   ايف ميزإىل خلل وتعرض الدخل الشهري لألسرة 
اجتماعية واقتصادية داخل األسرة بالنسبة لألسر الفقرية ذات الدخل احملدود،وقـد اعتـرف   

من خالل املقابالت اليت أجراها الباحث بأن عدم تلبيـة األسـرة الحتياجاـا     البعض منهم
البحث عن وسائل غري مشروعة لتحقيـق آمـاهلم يف احلصـول علـى      إىلورغباا أدى م 

التجاريـة الـيت    اإلعالناتمايرغبون فيه من متطلبات استهالكية،كما أشار معظمهم إىل أن 
  .م وترغبهم يف زيادة االستهالكتعرضها الفضائيات جتذب اهتماما

      
يف جوانب التأثر بربامج الفضـائيات  اجلنسني والتخصصني وعلى مستوى الفروق بني     

  : أنهومن اجلدول اآليت األجنبية اتضح من اجلدول السابق 

  CR  إ.علوم  ت.علوم   CR إناث ذكور  

  % ت  % ت % ت % ت

                                                           
  ).122، 121(،ص)276( ، املستقبل العربــي ع"الثقافة الوافدة وسلطة الصورة ؛الفضائيات ":ياس خضري البيايت  (1)



  

اللباس واملظهر 
  اخلارجي

26 14.2
8  

12 4.95 3.07**  21  13.5
5  

17  6.29  2.27*  

30.7 56  طرق التفكري اإلجيايب
7 

69 28.3
9 

0.53  47  30.3
2  

78  28.8
9  

0.31  

33.5 61  التطلعات حنو األفضل
2 

12
0 

49.3
8 

3.32**  58  37.4
2  

12
3  

45.5
6  

1.67  

10.4 19 )االستهالك(طرق املعيشة
4 

17 6.99 1.22  14  9.03  22  8.15  0.31  

10.9 20 اإلجيابية األخالق والقيم
9 

25 10.2
9 

0.23  15  9.68  30  11.1
1  

0.47  

18  اموع
2 

100 24
3 

100  15
5  

100  27
0  

100    

  ).0.99(دال إحصائي عند**،  )0.95(دال إحصائي عند*      النتيجة
  . نة بالفضائيات األجنبيةبني جنسي وختصصي العينة يف حتديد اجلوانب اليت تأثر فيها أفراد العي)CR(يوضح قيمة ال):48(جدول رقم

  

من الذكور الـذين  )%49.38(أصبحت طموحات وتطلعات اإلناث حنو األفضل أكثر-     
ـ  أقلشكل عندهم هذا اجلانب من التأثر نسبة  وهـذا  )%33.52(من نسبة اإلناث تقدر بـ

   الفرق مالحظ على مستوى تفصيلي بني ذكور وإناث كل ختصص على حدا فقد سجلت
  
،وقابلتـها  )%45.90(عند إناث العلوم التكنولوجية نسبة"التطلعات حنو األفضلالطموحات و"

 ،)%50.55(لدى ذكور التخصص،وسجلت عند إناث العلوم اإلنسانية نسبة)%31.92(نسبة
  .لدى ذكور التخصص)%35.23(وقابلتها نسبة

      
حيـث  (ارجي أكثرنب اللباس واملظهر اخلاتأثر الذكور بربامج الفضائيات األجنبية يف ج-     

من اإلناث اللوايت شكل عندهن هذا املظهر من التـأثر  )إمجاال)%14.28(شكل عندهم نسبة
،وهو كذلك فرق مالحظ جيدا على مستوى التفاصيل الدقيقة اخلاصة بكـل  )%4.95(نسبة

من ذكور العلوم التكنولوجية بأم تأثروا )%18.08(ختصص ذكوره وإناثه؛فقد أجابت نسبة
وأجابت  ،ناثاإلمن )%6.55(نسبة االفضائية يف لباسهم ومظهرهم اخلارجي،وقابلتهبالقنوات 

   .ثنااإللدى )%4.39(من ذكور العلوم اإلنسانية مبثله،وقابلتها نسبة)%10.23(نسبة
      



  

األجنبية على مستوى طـرق املعيشـة واحليـاة     تكما تأثر الذكور بربامج الفضائيا-       
ناث،حيث سجل هذا املظهر عند الـذكور نسـبة إمجاليـة تقـدر     االستهالكية أكثر من اإل

  .)%4.95(،وسجل عند اإلناث نسبة)%14.28(بـ
     

تطلعات حنو األفضل أكثـر  الطموحات والطلبة العلوم اإلنسانية زادت عندهم الرغبة يف -     
 ،)%45.56(من طلبة العلوم التكنولوجية حيث سجل هذا اجلانب عند التخصص األول نسبة

 جانـب ،فيما تأثر طلبة العلوم التكنولوجية يف )%37.42(وسجل عند التخصص الثاين نسبة 
املظهر اخلارجي واللباس بربامج الفضائيات األجنبية أكثر من طلبة العلوم اإلنسانية،حيث سجل 

 ،يف حـني سـجل عنـد الثـاين نسـبة     )%13.55(نسبة هذا املظهر عند التخصص األول
  .نةمن أفراد العي)6.29%(

  
     
  

إىل أن وصـول البـث   "نييل بيـل اد"أشار:اآلثار االجتماعية للفضائيات األجنبية:نيااث      
الفضائي املباشر إىل البيوت سيؤدي إىل حدوث تغريات عميقة يف القيم االجتماعية،مؤكدا أن 

االقتصادي بعـد وصـول هـذا     امليدانحجم هذه التغريات يوازي مقدار التغيري احلاصل يف 
  .)1(بثال

مـن  -وانتشارهيف ظل عوملة البث الفضائي -القيم انتقالوتوقع اخلرباء أن تكون عمليات     
 متعاملي بأ تجمتمع إىل آخر من السهولة واليسر حبيث ميكن احلديث مستقبال عن جمتمع معلوما

عـن  ،وأن هذه القيم املتاحة جلميع اتمعات تعـرب يف احلقيقـة   اآلنعليه  االكلمة عم معاين
سوف تكون يف جمتمعـات ختتلـف    انتشارهااتمعات اليت حتتكر هذه الصناعة،ولكن عملية 

ن ردود أفعاهلـا سـتكون   إتركيباا االقتصادية واالجتماعية والسياسية اختالفا كبريا،ومن مث ف
ا واسعا الوافدة ستوفر كم ةأن احملطات الفضائي إذخمتلفة جدا عن األوىل يف الشكل واملضمون،

                                                           
  ).252(حرب احملطات الفضائيات،ص 2000عام :نقال عن؛اياد شاكر البكري)1(



  

ومتنوعا من املعلومات للجمهور؛وتوفر املعلومات اليقود بالضرورة إىل أداء سلوك أفضل،وقد 
معلومات أكثر مما حيتملون ورمبا أوسع ممـا   ءجيد بعض الناس أنفسهم وقد أصبحوا حتت عب

  .يستطيعون فهمه
      
حامهـا لكـل   كما ستشكل احملطات الفضائية عبئا كبريا عن املثل االجتماعية من خالل إق    

ماهو سليب من الربامج اليت ستؤدي بالضرورة إىل التأثري يف سلوك وتصرفات الناس،وستضـر  
 باملشاهد املقبل على براجمها وتسبب له بلبلة على مستوى القـيم واألخـالق والسـلوكات،   
وخاصة القنوات اليت تبث برامج هلا مسات اجتماعية وأخالقية التتناسب وأخالق ومثل املشاهد 

  .اهل
     
جمتمعاتنـا  يف لذلك يعتقد بعض الباحثني أن أغلب املضمون األجنيب الذي يصل املشاهدين     
ع ازدياد الطابع التجاري لذلك املضمون تزداد احتمـاالت  مؤثر يف االجتاهات والسلوك،ويس

  قيم وعادات جمتمعات ختتلف بشكل كبري عن  وطغيان،ةسيادة منط احلياة االستهالكي
ت اليت تستقبل اإلرسال،عالوة على ماينتج عن ذلك من مشكالت اجتماعية تتصل ذا اتمعا

والعنف وتعـاطي املخدرات،والرعب،وأسـاليب اجلرميـة     واالحنرافاملضمون املفعم باجلنس 
املنظمة احلديثة،وكل مايتناىف مع القيم الدينية واالجتماعية السائدة خاصة يف جمتمعاتنا العربيـة  

ـ واإلسالمية  البـث   اويرى يف هذا الصدد عبد اهللا زائد عيسري أن من السلبيات اليت يفرزه
ن على مستوى األسـرة أواتمـع   إاملباشر على جمتمعاتنا املستهلكة لرسائله دون رقابة تذكر 

  :)1(ومؤسساته مايأيت
 تغريب العقل والسلوك،وزرع عادات جديدة تغري منط احلياة االجتماعية،ويصبح الغرب هو*  

  .املثل احملتذى يف كل شيء مهما جاء ذلك متعارضا مع العادات والتقاليد
إشاعة روح اإلحباط واإلحساس باإلخفاق والفشل،ويأيت ذلك من املقارنة اليت يعقـدها  *   

املشاهد يف العامل الثالث بني واقعه وواقع احلياة األجنبية كما ينقلها له التلفزيون؛فبينما ترتفـع  
                                                           

  ).47(املسلمون يف مواجهة البث املباشر،ص:عيسري؛سلبيات وإجيابيات البث املباشر،نقال عن كتابعبد اهللا زايد  )1(



  

تتبدد آماهلم يف أن بالدهم الميكن أن تصل إىل هذه التطلعات؛فيتسرب امللل إىل تطلعات الناس 
  .نفوسهم،ويفقدون الثقة يف املستقبل

عن وسائل اإلعالم الوطنية واستبداهلا ذه الـربامج الوافـدة،حيث سـيكون     االنصراف*   
  .إغراؤها أكرب وسوف جتذب عددا غري قليل من املشاهدين

وكرامته واحلريات األساسية لكل الشعوب بغض النظـر   لإلنساناألساسية  احلقوق انتهاك*   
  .عن جنسيام ولغام أوعقائدهم؛عن طريق نشر األفالم اإلباحية ذات التأثري األخالقي السيئ

    
هذه اآلثار وغريها،حياول احملور اآليت من هذا الفصل كشف وجوهها على عينة دراستنا من    

والنسب املتوصل إليها بعـد عمليـات    ملة املطروحة يف املوضوع؛واألرقاخالل إجابات األسئ
  .التفريغ واجلدولة

  
  

  :وستركز هذه اجلزئية على:الغربيةمدى التأثر باحلياة )أ(       
  : ونظرة أفراد العينة إليها الغربيةالعادات والتقاليد )1(      

  االحتماالت -

  علوم إنسانية  علوم تكنولوجية
  موع

  إناث  ذآور  إناث  ذآور

 ت
  %  ت  % ت  % ت % ت %



  

00,0 00 1,87 03  كلها
0  

00  00,0
0  

00  00,0
0  

03  0,40  

35,4 57  بعضها
0  

46 42,5
1  

36  27,0
7  

10
0  

29,2
4  

239 32,0
2  

10  عاداتنا أحسن
1  

62,7
3  

63 57,5
9  

97  72,9
3  

24
2  

70,7
6  

503 67,5
2  

16  اموع
1  

100 10
9  

100  13
3  

100 34
2  

100  745 100  

  أسباب كون بعض العادات الغربية أحسن من عاداتنا

بعض عادام 
  إجيابية

50 87,7
2  

23 50,0
0  

33  91,3
7  

80  80,0
0  

186 77,8
2  

بعض عادام 
  تنايف القيم

02 3,51 13 28,8
6  

03  8,33 05  5,00  23  9,63  

بعض عادام 
تتوافق مع 
  اإلسالم

05 8,77 10 21,8
4  

00  00,0
0  

15  15,0
0  

30  12,5
5  

10 100  36  100 46 100 57  اموع
0  

100  239 100  

   عاداتنا أحسن

عاداتنا مستمدة 
  من اإلسالم

58 57,4
3  

34 53,9
7  

69  71,1
4  

17
6  

72,7
3  

337 66,9
9  

عادات الغرب 
  مادية 

16 15,8
4  

13 20,6
4  

12  12,3
7  

21  8,68  62  12,3
3  



  

عادات الغرب 
  تنايف املبادئ

27 26,7
3  

16 25,3
9  

16  16,4
9  

45  18,5
9  

104 20,6
8  

10  اموع
1  

100 63 100  97  100 24
2  

100  503 100  

  .العينة للعادات الغربية،حسب التخصص واجلنس أفراديوضح نظرة  ):49(جدول رقم 

   
       

  
  

مـن   أحسنأفراد العينة يعتقدون أن عاداتنا وتقاليدنا  أغلبيتضح من اجلدول أعاله أن     
من أفراد العينة بذلك،مثلتـها نسبــة   )%67.52(رب؛حيث أجابت نسبةعادات وتقاليد الغ

ــذكور و )67.35%( ــدى ال ــك رأت   )%67.63(ل ــل ذل ــاث يف مقاب ــدى اإلن ل
منهم أن بعض عادات الغربيني وتقاليدهم أحسن من عاداتنا وتقاليـدنا؛حيث  )%32.08(نسبة

تر إال نسـبة  من اإلناث بذلك،ومل )%32.08(من الذكور،ونسبة )%31.63(أجابت نسبة 
أن كل عادات الغربيني وتقاليدهم أحسن من عاداتنا ) %0.40( قليلة جدا تكاد تكون معدومة

  .وتقاليدنا
ا بأمن الذين قالوا بأن بعض عادات الغربيني أحسن من عاداتنا )%77.82(وعللت نسبة     

لنظام وعدم الغش وسوء العمل وا وإتقاناإلجيابية كااللتزام باملواعيد  املعاينعادات حتمل بعض 
من ذكور ) %89.25(وغريها،حيث عربت عن هذا التعليل نسبة...الظن،والصدق والصراحة،
منـهم بـأن   ) %12.55(من إناث العينة،فيما عللت نسبة)%70.55(العينة،وعربت عنه نسبة

دم وع ،والوفاء بالوعود،واألمانةبعض عادام تتوافق مع قيم وأخالق ديننا اإلسالمي كالصدق 
من الذين قالوا بأحسنية بعض عادات الغربيني على عاداتنا )%9.63(كما عللت نسبة...اخليانة

فـبعض   وتقاليدنا بأن البعض اآلخر من عادام تتناىف مع قيمنا وأخالقنا ومبادئنا اإلسـالمية؛ 
سلوكام التلتزم بقيم أومبادئ أوأخالق أومعايري اجتماعيـة،فال جمـال عنـدهم للحـالل     

 رام؛بل كل شيء مباح كالعالقات غري الشرعية قبل الزواج وأثناءه،والزنا وشرب اخلمـر، واحل



  

وغريها من السلوكات السلبية اليت تنتشـر يف  ...كرامة املرأة، وامتهانوعدم االلتزام باألسرة،
  .اتمعات األجنبية

 وتقاليدهم من الذين قالوا بأن عاداتنا أحسن من عادات الغربيني)%66.99(وعللت نسبة    
بأن عاداتنا مستمدة من ديننا اإلسالمي بأخالقه السامية ومثله العليا وقيمه الرفيعـة ومبادئـه   

ويغرس فيه  إلنسانيته اإلنسان،وحيترم احليوانيةعن كل السلوكات  باإلنساناإلنسانية فهو يترفع 
األمـوال   وصيانةسىن،والوفاء بالوعد والتعامل مع اآلخرين باحل واألمانةقيم األخالق كالصدق 

يقلل من شأا أوحيـاول الفسـاد يف األرض مبنطـق    أوواألعراض واألنفس من كل مايشينها 
منهم بأحسنية عاداتنـا علـى عـادات    ) %20.68(،كما عللت نسبة)البقاء لألقوى(احليوان

 اإلنسانبالغربيني بأن بعض عادات الغربيني تتناىف مع املبادئ واألخالق والقيم اإلنسانية،وترتل 
الذي حتكمه الغريزة وتسريه ليصبح عبد نفسه فاليقيم لآلخرين وزنا مادام  احليوانإىل مستوى 

  .حيرز لنفسه املنافع واملصاحل
منهم بأن عادات الغربيني مبنية على الثقافة املادية اليت متجـد  )%12.33(كما عللت نسبة    

ية اجلسد ويهمل اجلانـب الروحـي يف   قيم االستهالك،واالمتالك املادي الذي يعزز من رفاه
  .واحليوان اإلنسان،الذي هو أساس االختالف بني اإلنسان

  ت.علوم  CR  إناث  ذآور  
 CR  إ.علوم

 ت
  %  ت  %  ت % ت %



  

11.1  03  1.73 00 00 1.02 03  كلها
1  

00  00  5.47**  

31.6 93  بعضها
3  

14
6  

32.3
7  

0.10  10
3  

38.1
5  

13
6  

28.6
3  

1.86  

عاداتنا 
  أحسن

19
8  

67.3
5  

30
5  

67.6
3  

0.05  16
4  

60.7
4  

33
9  

71.3
7  

2.14**  

29  اموع
4  

100 45
1  

100  27
0  

100  47
5  

100    

  أسباب كون بعض العادات الغربية أحسن من عاداتنا

بعض 
عادام 
  إجيابية

83 89.2
6  

10
3  

70.5
6  

3.23**  73  70.8
8  

11
3  

83.0
9  

2.25*  

بعض 
عادام 
 تنايف القيم

05 5.37 18 17.4
7  

3.01**  15  14.5
6  

08  5.88  2.10*  

بعضها 
تتوافق مع 
  اإلسالم

05 5.37 25 24.2
7  

4.21**  15  14.5
6  

15  11.0
3  

0.79  

14 100 93  اموع
6  

100  10
3  

100  13
6  

100    

   عاداتنا أحسن



  

عاداتنا 
مستمدة 

من اإلسالم

12
7  

64.1
4  

21
0  

68.8
5  

0.78  92  56.1
0  

24
5  

72.2
7  

2.63**  

عادات 
الغرب 

  ادية م

28 14.1
4  

34 11.1
5  

0.69  29  17.6
2  

33  9.74  1.70  

عادات 
الغرب 

تنايف 
  املبادئ

43 21.7
2  

61 20.0
0  

0.32  43  26.2
2  

61  17.9
9  

1.46  

19  اموع
8  

100 30
5  

100  16
4  

100  33
9  

100    

  ).0.99(دال إحصائي عند**،  )0.95(دال إحصائي عند*  النتيجة

  .بني اجلنسني والتخصصني يف نظرم للعادات الغربية)CR(يوضح قيمة الـ):50(جدول رقم 

أن الفرق بني الذكور واإلناث يف نظرم لعـادات  )51(و)50(نيكما توضح أرقام اجلدول   
وتقاليد الغربيني،فقد تقاربت النسب عند الذين قالوا بأن بعض عادات الغربيني أحسن،أو عند 

الفرق بني ذكـور  أن ال إعادات وتقاليد الغربيني، الذين قالوا بأن عاداتنا وتقاليدنا أحسن من
وإناث العلوم التكنولوجية بدا معتربا؛بالنسبة للذين قالوا بأن بعض عادات الغربيني أحسن مـن  

فيمـا سـجلت إنـاث    ،)%35.40(سجل ذكور العلوم التكنولوجية هلذه النظرةفقد عاداتنا،
بالنسبة للذين قالوا بـأن عاداتنـا   و،)%42.21(التخصص نفسه هلذه النظرة نسبة أعلى بلغت

 هلذه النظرة،فيما)%62.73(أحسن من عادات الغربيني؛سجل ذكور العلوم التكنولوجية نسبة



  

ة رـللنظرة نفسها،هذا بالنسبة لطبيعة نظ)%57.59(سجلت إناث التخصص نسبة أقل بلغت
  .أفراد العينة لعادات وتقاليد الغرب مقارنة بعاداتنا وتقاليدنا

ا بالنسبة للتعليالت اليت تعلل ا كال الفريقني فقد بدا األمر خمتلفا متاما،وسجلت أرقام أم     
عتربة بني اجلنسني يف حتديد أسباب نظرم لعادات تكاد تكون مفروقا كبرية  ماونسبه نياجلدول

   :الغربيني القائل بأن عاداتنا أحسن من عادات للفريق األولفالنسبة .الغرب وتقاليدهم تلك
) %68.85(تعللت باستمداد عاداتنا من اإلسالم وأخالقه وقيمه نسبة أعلى لدى اإلناث-    

،وقد سجل الفرق واضحا على مستوى هذا التعليل بني ذكور وإناث )%64.14(من الذكور
،فيما سجلت اإلنـاث منـهم   )%57.43(العلوم التكنولوجية،فقد سجل الذكور منهم نسبة

  .لذكور أكثر من اإلناث على مستوى التخصص،ولكن بدا ا)%53.97(نسبة
يـة نسـبة أعلـى لـدى     ادناء بعض عادات الغربيني على ثقافة االستهالك واملبتعللت ب-    

     ،وبدا هذا الفرق واضحا لـدى ذكـور  )%11.15(منها لدى اإلناث)%14.14(الذكـور
نـاث منـهم   ،فيما سجل عند اإل)%12.37(العلوم اإلنسانية،فقد سجل عند الذكور إناثو

،وحدث العكس عند ذكور وإناث العلوم التكنولوجية،فقد تعللت به اإلنـاث  )%8.68(نسبة
،فيما تقاربت النسب بالنسـبة للسـبب   )%15.84(منها عند الذكور)%20.64(بنسبة أكرب

  .الثالث ألحسنية عاداتنا على عادات الغربيني عند أفراد العينة
  : وتقاليدنا الوا بأحسنية بعض عادات الغربيني مقارنة بعاداتناالذين ق للفريق الثاينوبالنسبة      
من نسبة اإلناث )%89.26(نسبة الذكور الذين تعللوا بإجيابية بعض عادات الغربيني أكرب-   

،ويتضح هذا الفرق يف تفاصيل اجلدول؛ إذ )%70.56(اللوايت تعللن بذلك؛حيث بلغت نسبتهن
التكنولوجية بإجيابية بعض العادات األجنبية لذلك هي من ذكور العلوم )%87.72(قالت نسبة

من ذكور ) %91.37(من إناث التخصص وقالت نسبة)%50(أحسن من عاداتنا،وقابلتها نسبة
   .)العلــوم اإلنسانية(من إناث التخصص)%80(العلوم اإلنسانية بذلك،وقابلتها نسبة

 الغربيني تتوافق مع مبادئنا وأخالقنـا بعض عادات (نسبة اإلناث اللوايت تعللن بالسبب الثاين-  
أكرب من نسبة الذكور )بعض عادات الغربيني تنايف القيم واألخالق اإلنسانية(ثوالثال)اإلسالمية

،فيما سجل لـه الـذكور   )%24.27(القائلني بذلك فقد سجلت للسبب األول اإلناث نسبة



  

ل لـه الـذكور   ،فيما سـج )%17.47(،وسجلت اإلناث للسبب الثاين نسبة)%5.37(نسبة
  .منهم)%5.37(نسبة
بني طلبة العلوم التكنولوجية وطلبة  فيما اتضح من اجلدول السابق أن هناك فروقا واضحة    

ويف أسباب هذه النظرة أيضا،فقد أجابـت  الغربية العلوم اإلنسانية يف نظرم للعادات والتقاليد 
من عادات الغربيني؛حيث أجـاب  من طلبة العلوم اإلنسانية أن عاداتنا أحسن )%71.37(نسبة

للنظـرة   )%70.76(وأجاب اإلناث منهم بنسـبة )%72.93(الذكور منهم هلذه النظرة بنسبة
من طلبة العلوم التكنولوجية الذين أجـاب الـذكور منـهم    )%60.74(نفسها،وقابلتها نسبة

   .    ألحسنية عاداتنا على عادات الغربيني)%57.59(واإلناث بنسبة)%62.73(بنسبة
من طلبة العلوم التكنولوجية بأن بعض عادات الغربيني أحسن )%38.15(فيما أجابت نسبة   

وأجابـت  )%35.40(من عاداتنا وتقاليدنا؛حيث أجاب الذكور منهم لصاحل هذه النظرة بنسبة
من طلبة العلوم اإلنسانية،حيث )%28.63(،وقابلتها نسبة)%42.21(اإلناث منهم بذاك بنسبة
،وأجابـت  )%27.07(بأحسنية بعض عادات الغربيني على عاداتنا بنسبة أجاب الذكور منهم

  ).%29.24(اإلناث منهم بذلك بنسبة
  : مقارنة بعاداتنا وتقاليدنا اتضح أن لغربيةوعلى مستوى أسباب هاتني النظريتني للعادات ا  
اإلسـالم   باستمدادها من قيم"قد تعلل طلبة العلوم اإلنسانية):عاداتنا أحسن(الفريق األول  

        من طلبة العلوم التكنولوجية الـذين تعللـوا بـذلك بنسـبة    )%72.27(نسبة أكرب"وأخالقه
،وإنـاثهم  )%71.14(؛حيث سجل ذكور العلوم اإلنسانية يف هذا السبب نسـبة )56.10%(

،فيما سجل ذكور العلوم التكنولوجية الستمدادية عاداتنا من أخالق اإلسالم )%72.73( نسبة
  .لذلك)%53.97(ناثهم نسبةإ،و)%57.43(ه نسبةومبادئ

بعض عادات الغربيني تنايف القيم واملبـادئ  (تعلل طلبة العلوم التكنولوجية للسببني التاليني-  
بنسب أعلى مـن طلبـة العلـوم    )بعض عادام مادية مبنية على ثقافة استهالكية(و)اإلنسانية

،فيمـا  )%26.22(بب الثاين منهم نسـبة اإلنسانية؛حيث سجل طلبة العلوم التكنولوجية للس
،وسجل طلبة العلوم التكنولوجيـة للسـبب   )%17.99(سجل له طلبة العلوم اإلنسانية نسبة

  ).%9.74(،فيما سجل له طلبة العلوم اإلنسانية نسبة)%17.68(الثالث نسبة



  

م مقارنة يف حتديد نظرم اجتاه عادات الغربيني وتقاليده لتخصصنيوتبدو هذه الفروق بني ا    
يل بعض طلبة العلوم التكنولوجية بأحسنية بعض مبعاداتنا وتقاليدنا،وأسباب ذلك متوقعة،ألن 

العادات األجنبية على عاداتنا أكثر من طلبة العلوم اإلنسانية لصلة طلبة العلـوم التكنولوجيـة   
م معظـم  باحلياة األجنبية أكثر من طلبة التخصص الثاين خاصة يف اجلانب العلمي، فتخصصا

وبالتايل سـيكون   ؛ما غربيني أصال أوحصلوا على شهادام من اجلامعات األجنبيةإمدرسيها 
تأثرهم كبريا بعادات وتقاليد الغرب،خاصة وهم يقبلون أكثر على مشاهدة الفضائيات األجنبية 

نـوات  مقارنة بطلبة العلوم اإلنسانية،فقد تبني من اجلدول السابق أن نسبة الذين يشاهدون الق
،فيما يشاهدها طلبة العلوم اإلنسـانية  )%65.92(األجنبية من طلبة العلوم التكنولوجية بلغت

،ويشاهد طلبة العلوم التكنولوجية يف القنوات األجنبية األفالم بنسبة أكرب من )%49.89(بنسبة
 من)%39.32(أن نسبةاخلاص بذلك  طلبة العلوم اإلنسانية،فقد تبني من أرقام ونسب اجلدول

طلبة العلوم التكنولوجية يشاهدون األفالم يف الربامج اليت تبثهـا الفضـائيات األجنبيـة؛فيما    
احتمـاالت تـأثر طلبـة     مما يزيد مـن ) %24.89(يشاهدها من طلبة العلوم اإلنسانية نسبة

  .إلنسانيةالتكنولوجية بالعادات والتقاليد األجنبية أكثر من العلوم ا
     
  :والتفكري يف اهلجرة الشعور باالغتراب)2(   

  االحتماالت -
  علوم إنسانية  علوم تكنولوجية

  موع
  إناث  ذآور  إناث  ذآور

 ت  
  %  ت  % ت  % ت % ت %



  

  تراب

يشعر 
  باالغتراب 

12
1  

75,1
6  

49 44,9
5  

91  68,4
2  

13
0  

38,0
1  

391 52,4
8  

ال يشعر 
  باالغتراب 

40 24,8
4  

60 55,0
5  

42  31,5
8  

21
2  

61,9
9  

354 47,5
2  

16  اموع
1  

100 10
9  

100  13
3  

100 34
2  

100  745 100  

  التفكري باهلجرة إىل اخلارج

يرغب يف 
  اهلجرة 

10
7  

66,4
6  

47 43,1
2  

76  57,1
4  

12
6  

36,8
4  

356 47,7
9  

ال يرغب يف 
  اهلجرة

54 33,5
4  

62 56,8
8  

57  42,8
6  

21
6  

63,1
6  

389 52,2
1  

16  اموع
1  

100 10
9  

100  13
3  

100 34
2  

100  745 100  

  البلدان اليت يرغب بعض أفراد العينة اهلجرة إليها

24,3 26  بلد عريب
0  

21 44,6
8  

22  28,9
5  

58  46,0
3  

127 35,6
7  

75,7 81  بلد غري عريب
0  

26 55,3
2  

54  71,0
5  

68  53,9
7  

229 64,3
3  

10  اموع 
7  

100 47 100  76  100 12
6  

100  356 100  

  أسباب اهلجرة إىل اخلارج

43,9 47  ل ألجل العم
2  

20 42,5
5  

46  60,5
3  

45  35,7
1  

158 44,3
8  



  

إلكمال 
  الدراسة 

28 26,1
7  

13 27,6
6  

19  25,0
0  

40  31,7
5  

100 28,0
8  

للسياحة وحب 
  اإلطالع 

07 6,55 06 12,7
7  

01  1,31 27  21,4
3  

41  11,5
2  

للهروب من 
 األوضاع احمللية

25 23,3
6  

08 17,0
2  

10  13,1
6  

14  11,1
1  

57  16,0
1  

10  عامو
7  

100 47 100  76  100 12
6  

100  356 100  

  .العينة باالغتراب يف وطنهم،حسب التخصص واجلنس أفراديوضح مدى شعور ):51(جدول رقم 

من )%72.11(أا تشعر باالغتراب داخل وطنها؛فقد عرب عن ذلك)%52.48(قالت نسبة    
ن الذين يشـعرون  م)%47.79(من إناثها بذلك،وعربت نسبة)%39.69(ذكور العينة،ونسبة

 باالغتراب داخل وطنهم أم يرغبون يف اهلجرة خارج الوطن،فقد عرب عن هذه الرغبة نسـبة 
ــبة )62.24%( ــور العينة،ونس ــن ذك ــب يف  )%38.36(م ــا اليرغ ــن إناثها؛فيم م

مــن أفــراد العينــة؛حيث عــربت )%52.21(مبحوثــا ميثلــون نســبة)389(اهلجــرة
يف اهلجـرة وعـربت علـى ذلـك     من الذكور عـن عـدم الرغبـة    )%37.76(نسبـة
  .من اإلناث)%61.64(نسبة
يوافقون على اهلجـرة إىل   ةمن أفراد العين)%68(إىل أن نسبة"بوعلي"وقد أشارت دراسة     

اليوافقون أبدا واليوافقون على اهلجرة إىل أي بلد خارج اجلزائر، وعربت )%32(الغرب،مقابل
منهم التشعر باالغتراب )%15(ذا اتمع،مقابلمنهم أا تشعر بأا التنتمي إىل ه)%85(نسبة

   .)1(يف جمتمعها
وهو ماأشارت إليه كثري من البحوث والدراسات من أن التعرض املستمر لربامج الفضائيات     

األجنبية الوافدة؛خاصة األجنبية منها قد يزيد من احتماالت شعور الشـباب بـاالغتراب يف   
                                                           

  ) .217،218(، أطروحة دكتوراه غري منشورة،ص"أثر البث التلفزيوين الفضائي املباشر على الشباب اجلزائري:"نصري بوعلي  (1)



  

ة وعادات وتقاليد المتت بصلة إىل عادات وتقاليد واقعهـم  أوطأم ألم حيملون ثقافة مغاير
االجتماعي،فهم قد تشبعوا بثقافة وعادات وتقاليد الصورة اليت تبثها مئات الفضائيات الوافـدة  

  .صباح مساء
      
      يف التعبري عـن حـاالت الشـعور    ويالحظ من خالل اجلدول أن هناك فروقا واضحة    

جرة بني الذكور واإلناث،فقد عرب عن حالة الشعور بالغربـة داخـل   باالغتراب والتفكري باهل
من اإلناث اللوايت عربن عن )%39.69(من الذكور،مقابل نسب)%72.11(اتمع احمللي نسبة

من الذكور الرغبة يف اهلجرة خارج الوطن بعد التخرج، فيما )%62.24(ذلك،كما أبدت نسبة
من اإلناث عـدم  )%61.64(وفضلت نسبة،ناثمن اإل)%38.36(أبدت الرغبة نفسها نسبة
يتضح ذلـك  .فقط من الذكور عدم اهلجرة خارج الوطن)%37.76(اهلجرة،فيما فضلت نسبة

  :جليا من خالل قيم النسبة احلرجة بني نسب اجلنسني والتخصصني يف اجلدول اآليت
     

  ت.علوم  CR  إناث  ذآور  
 CR  إ.علوم

 ت
  %  ت  % ت % ت %



  

  تراب

يشعر 
 باالغتراب 

21
2  

72.1
1  

17
9  

39.6
9  

7.81**  17
0  

62.9
6  

22
1  

46.5
3  

4.09**  

ال يشعر 
 باالغتراب 

82 27.8
9  

27
2  

60.3
1  

8.85**  10
0  

37.0
4  

25
4  

53.4
7  

4.74**  

29  اموع
4  

100 45
1  

100  27
0  

100  47
5  

100    

  التفكري باهلجرة إىل اخلارج

يرغب يف 
  اهلجرة 

18
3  

62.2
4  

17
3  

38.3
6  

5.92**  15
4  

57.0
4  

20
2  

42.5
3  

3.65**  

ال يرغب 
  يف اهلجرة

11
1  

37.7
6  

27
8  

61.6
4  

6.52**  11
6  

42.9
6  

27
3  

57.4
7  

3.93**  

29  اموع
4  

100 45
1  

100  27
0  

100  47
5  

100    

  البلدان اليت يرغب بعض أفراد العينة اهلجرة إليها

21.8 40  بلد عريب
6  

73 42.1
9  

3.99**  33  21.4
3  

80  39.6
0  

3.72**  

بلد غري 
  عريب

14
3  

78.1
4  

10
0  

57.8
1  

4.04**  12
1  

78.4
7  

12
2  

60.4
0  

3.53**  

18  اموع 
3  

100 17
3  

100  15
4  

100  20
2  

100    

  أسباب اهلجرة إىل اخلارج



  

ألجل 
  العمل 

93 50.8
2  

65 37.5
7  

2.50*  67  43.5
1  

91  45.0
5  

0.29  

إلكمال 
  الدراسة 

47 25.6
8  

53 30.6
5  

1.04  41  26.6
2  

59  29.2
1  

0.54  

للسياحة 
وحب 

  اإلطالع 

08 4.37 33 19.0
7  

4.16**  13  8.44  28  13.8
6  

1.63  

للهروب 
من 

األوضاع 
  احمللية

35 19.1
3  

22 12.7
1  

1.65  33  21.4
3  

24  11.8
8  

2.33*  

18  اموع
3  

100 17
3  

100  15
4  

100  20
2  

100    

  ).0.99(دال إحصائي عند**،   )0.95(دال إحصائي عند*      النتيجة

  .بني جنسي وختصصي العينة يف مدى شعورهم باالغتراب يف وطنهم)CR(يوضح قيمة الـ):52(ل رقم جدو

وهو فرق يفسره تعرض الذكور لالصطدام بالواقع االجتماعي واالقتصادي يف جمتمعـام      
أكثر من اإلناث حبكم املسؤولية امللقاة على عاتقهم يف العمل وتوفري أسباب املعيشة ألنفسـهم  

سرهم،فيفكرون يف سبل أكثر جناعة يف حتصيل أسباب هذه ملعيشة بعيـدا عـن حمـيطهم    وأل
االجتماعي الذي نادرا مايوفر لبعض منهم مثل هذه الفرص،ومن بني هذه السبل الـتفكري يف  

ن تتوافر فيها فرص العمل واحلياة املعيشية األحسن،وهو ماعربت عنه نسبة كبرية ااهلجرة إىل بلد
  . اهلجرة يف أسباب هذه الرغبة كما سيتضح الحقامن الراغبني يف



  

بني طلبة العلوم التكنولوجيـة وطلبـة العلـوم     كما لوحظ من خالل اجلدول أن الفروق    
اإلنسانية بدت واضحة كذلك يف التعبري عن شعورهم باالغتراب،ويف رغبتهم يف اهلجرة خارج 

لوجية بأا تشعر باالغتراب داخـل  من طلبة العلوم التكنو)%62.96(لوطن،فقد أجابت نسبةا
وطنها وقابلتها نسبة أقل منها عند طلبة العلوم اإلنسـانية يف التعـبري عـن الشـعور نفسـه      

من طلبة العلوم التكنولوجية أا ترغـب يف  )%57.04(،كما أجابت نسبة)%46.53(بلغت
العلـوم   ،واليرغب يف اهلجرة نسبة عالية مـن طلبـة  )%42.53(اهلجرة خارج الوطن،مقابل

منهم عن )%42.96(مقارنة بطلبة العلوم التكنولوجية الذين عربت نسبة)%57.47(اإلنسانية
  .عدم اهلجرة إىل اخلارج

وهو فرق يفسره كذلك مدى إقبال طلبة العلوم التكنولوجية على مشـاهدة الفضـائيات       
الجتاه تكون أكرب عنـد  اا األجنبية أكثر من طلبة العلوم اإلنسانية؛وبالتايل عمليات التأثر يف هذ

التخصص األول منه عند التخصص الثاين،ينضاف إىل ذلك رغبة هؤالء الطلبة يف احلصول على 
ـ        ةتكوين عايل وجيد يف ختصصـام يتلقونـه يف اجلامعـات اخلارجيـة خاصـة األوروبي

   .واألمريكية؛تعلال بضعف املستوى يف جامعتنا بالنسبة للتخصصات التكنولوجيـة
من الذين يرغبون يف اهلجـرة  )%68.28(تبني من أرقام اجلدول السابق ونسبه أن نسبةو     

مـن الـذكور،   )%78.14(ن غري عربية؛حيث عربت عن ذلك نسبةايفضلون اهلجرة إىل بلد
عربية؛حيث  بلدانمنهم اهلجرة إىل )%31.18(من اإلناث،فيما فضلت نسبة)%57.81(ونسبة

من اإلناث بالرغبة يف اهلجرة إىل )%42.19(ك،ونسبةمن الذكور بذل)%21.86(أجابت نسبة
  .العربية البلدان

فرنسـا  :يف اهلجرة إىل اخلارج فهي على التوايل ونغري العربية اليت يفضلها الراغب البلدان أما    
مبحوثـا ميثلـون   )56(،كنـدا بإجابـة  )%31.18(مبحوثا ميثلـون نسـبة  )111(بإجابة
أي بلد غريب تتـوافر فيـه   )%7.58(حوثا ميثلون نسبةمب)27(بإجابة بريطانيا %15.73(نسبة

مبحوثا ميثلـون  )11(بإجابـة أملانيا،)%3.93(مبحوثا ميثلون نسبة)14(فرص العمل بإجابة 
الواليات املتحدة األمريكية ،)%1.40(ميثلون نسبة نيمبحوث)05(،إيطالية بإجابة)%3.09(نسبة
  ).%2.53(مبحوثني ميثلون نسبة)09(بإجابة



  

اإلمارات  :يفضلها الراغبون يف اهلجرة إىل اخلارج فهي على التوايلاليت العربية  البلدان وأما    
،أي دولـة مـن دول اخللـيج    )%12.08(مبحوثا ميثلون نسـبة )43(العربية املتحدة؛بإجابة

مبحوثـا  )18(من أفراد العينة،سوريا بإجابـة )%9.55(مبحوثا ميثلون نسبة)34(العريب،بإجابة
من أفـراد  )%4.49(مبحوثا ميثلون نسبة)16(،أي بلد عريب آخر؛بإجابة)%5.05(ميثلون نسبة

  .العينة الراغبني يف اهلجرة إىل الدول العربية
  : كاآليت أما األسباب الدافعة هلجرة هؤالء الراغبني يف اهلجرة خارج الوطن فقد كانت     
حيـث  )%44.38(مبحوثا ميثلون نسـبة )158(بإجابة:ألجل احلصول على فرص عمل*   

،وأجابـت اإلنـاث   )%50.82(مبحوثـا ميثلـون نسـبة   )93(أجاب الذكور هلذا السبب
  .منهم)%37.57(مبحوثة متثلن نسبة)65(لذلك

) 47(،حيـث أجـاب  )%28.09(مبحوثا ميثلون نسـبة )100(بإجابة:الكمال الدراسة*   
ث ملثله مبحوثة من اإلنا)53(وأجابت،)%25.68(مبحوثا من الذكور هلذا السبب ميثلون نسبة

  .من أفراد العينة الراغبني  يف اهلجرة)%30.65(ميثلن نسبة
 ؛)%16.01(مبحوثا ميثلون نسبة)57(بإجابة:للهروب من األوضاع املزرية اليت يعيشوا*   

 مبحوثة ميثلن نسبة)22(،و)%19.35(مبحوثا من الذكور ميثلون نسبة)35(حبيث أجاب لذلك
  .منهم)12.71%(

مبحوثـا ميثلـون   )41(بإجابة:طالع على ثقافات الشعوب األخرىللسياحة وحب اال*   
منـهم،  )%4.37(مبحوثني من الذكور بذلك ميثلون نسبة)08(حيث أجاب) %11.52(نسبة
  .منهم)%19.07(مبحوثة من اإلناث ميثلن نسبة)33(و

ويبدو من األرقام والنسب اليت ذكرت سابقا أن هناك فروقـا يف دافعيـة أفـراد العينـة         
إىل اخلارج بني الذكور واإلناث؛ فالذكور يريدون اهلجرة ألجل احلصول على العمـل  (جرةلله

وتريد اإلناث اهلجرة للدافع نفسه ،)%50.82(بالدرجة األوىل؛حيث سجل هذا الدافع عندهم
ويبدو هذا  ،)%37.65(يف املقام األول على أن سجلن له نسبة أقل من نسبة الذكور السابقة

 مستوى ختصص العلوم اإلنسانية فقد سجل الـذكور هلـذا الـدافع نسـبة    ى علالفرق أكثر 
منهن،ويأيت يف الدرجـة  )%35.71(،وسجل اإلناث له يف التخصص نفسه نسبة)60.53%(



  

 الثانية ألسباب اهلجرة عند ذكور العينة الراغبة يف اهلجرة خارج الـوطن إكمـال الدراسـة،   
كنه بنسبة أعلى من السابقة؛حيث بلغـت  ،وهو كذلك عند اإلناث منهم ل)%25.68(بنسبة
،ويتضح فرق هذا السبب أكثر عند ختصص العلوم اإلنسانية؛حيث سجل )%30.65(نسبتهن

،ويأيت يف الدرجة )%25(فيما سجل عند الذكور منهم نسبة)%31.75(عند اإلناث منهم نسبة
،وجاء هـذا  )%19.13(الثالثة ألسباب اهلجرة عند الذكور اهلروب من األوضاع احمللية بنسبة

،ويأيت يف املرتبة الرابعة ألسباب اهلجرة )%12.71(نسبة بالسبب يف املرتبة الرابعة عند اإلناث 
،فيما جاء هذا السبب يف املرتبة الثالثـة  )%4.37(عند الذكور السياحة وحب االطالع بنسبة

  .وطنمن أفراد العينة الراغبة يف اهلجرة خارج ال)%19.07(عند اإلناث منهم بنسبة
ويعين هذا أن الذكور يريدون اهلجرة ألجل العمل واهلروب من األوضاع اليت يعيشوا يف     

جل إكمال الدراسة، وحب أكثر مما يردنه اإلناث،فيما ترغب اإلناث يف اهلجرة أكثر أل بلدام
  .االطالع على ثقافات الشعوب األخرى والسياحة

      
فرقا واضحا  بعا للتخصص،فقد سجلت أرقام اجلدول ونسبةأما الفروق يف أسباب اهلجرة ت    

بني التخصصني بالنسبة للسبب الثالث والرابع؛فقد سجل طلبة العلوم التكنولوجيـة للسـبب   
منهم،فيما سجل له طلبة العلوم اإلنسانية نسـبة أقـل مـن ذلـك     )%21.43(الثالث نسبة

 )%13.86( بب الرابع نسبة أعلى،وباملقابل سجل طلبة العلوم اإلنسانية للس)%11.88(بلغت
  .للسبب نفسه)%8.44(من طلبة العلوم التكنولوجية

     
ذكور العلوم اإلنسانية الراغبني يف اهلجـرة  :وعلى مستوى تفاصيل اجلدول األول وجد أن    
      جل العمل أكثر من ذكور العلوم التكنولوجية الراغبني يف اهلجـرة للسـبب نفسـه؛حيث   أل

؛وسجل له ذكور التخصص الثاين نسبة )%60.53(صص األول هلذا السببسجل ذكور التخ
لعمل نسبة ل ؛وحدوث العكس عند اإلناث؛فقد سجلت إناث العلوم التكنولوجية)43.92%(

  ).%35.71(من إناث العلوم اإلنسانية اللوايت سجلن للسبب نفسه نسبة)%42.55(أعلى



  

بني يف اهلجرة الكمال الدراسة أكثر من طالبات كما تبني أن طالبات العلوم اإلنسانية الراغ    
فيمـا  )%31.75(العلوم التكنولوجية؛حيث سجلت إناث التخصص األول هلذا السبب نسبة  

  .منهن)%27.66(سجلت له إناث التخصص الثاين نسبة
وسـبب  "اهلروب من األوضـاع "ذكور العلوم التكنولوجية الذين يرغبون يف اهلجرة لسبب   
أكثر من ذكور العلوم اإلنسانية فقد سجل ذكور التخصـص األول  "السياحةحب االطالع و"

لدى ذكور العلوم اإلنسانية للسبب )%13.16(وقابلتها نسبة)%23.36(للسبب الثالث نسبة
لـدى  )%1.31(وقابلتها)%6.55(نفسه،وسجل ذكور العلوم التكنولوجية للسبب الرابع نسبة

  .ذكور العلوم اإلنسانية
التكنولوجية الراغبات يف اهلجرة للسبب الثالث يف ترتيب األسباب العام أكثـر   إناث العلوم   

من إناث العلوم اإلنسانية الراغبات يف اهلجرة للسبب نفسه؛حيث سجلت األوليـات نسـبة    
وحدوث العكـس علـى   ).%11.11(له نسبة تهلذا السبب،فيما سجلت الثاني)17.02%(

فقد سجلت له إناث العلوم اإلنسـانية نسـبة   "احةحب االطالع والسي"مستوى السبب الرابع
  ).%12.77(من إناث العلوم التكنولوجية)%21.43(أعلى

وهكذا يبدوا أن طلبة العلوم التكنولوجية إضافة إىل دافعية العمل والعلم،فهم أكثر رغبـة يف     
فـل  اهلجرة بسبب أوضاع اجتماعية يروا الحتقق طموحام؛والواقع أن هـذا تصـدقه القوا  

ال نادرا مقارنة إيف سوق العمل  مكاناجتد هلا الاملتالحقة من طلبة التخصصات التكنولوجية اليت 
بطلبة العلوم اإلنسانية فهم األوفر حظا يف إجياد فرص العمل بعد التخـرج يف هـذه يف هـذه    

  .يف تاريخ بالدنا األخريةالسنوات 
على الرغم من اختالف الباحثني يف :لوافدةمدى التأثر باملعايري والقيم االجتماعية ا)ب(     

نه ميكن رصد ثالث منظورات إة واجتماعية وثقافية؛فيسفمفهوم القيم بسبب ارتباطه جبوانب ن
منها من منظور فلسفي يؤكد أصحابه على أن للقيم وجودا مستقال  األولرئيسية هلا يتحدث 

منها من  الثايناألشياء، ويتحدث  ،تتصف باملطلقية؛فهي نامجة عن طبيعةاإلنساينخارج العقل 
منظور سيكولوجي يؤكد أصحابه على الصفة الفردية للقيم والتعبري عنها؛فهي تصـفح عـن   

اليت تنشأ عن ذات فاعلها، وختضع للتغيري املسـتمر،فيما   اإلنسايننفسها يف أمناط من السلوك 



  

املوضـوعات،وهي تنشـأ   للقيم باعتبارها تقديرا لألشياء و املنظور االجتماعيينظر أصحاب 
 اإلنسايننتيجة التفاعل االجتماعي بني األفراد والبيئة احمليطة م،وهي إحدى حمددات السلوك 

   .)1(متداخلة يف كل جماالت احلياة بالنسبة للفرد واتمع على حد سواء
سلوك وتلعب دورا هاما يف تكوين البناء االجتماعي ألي جمتمع؛فهي متثل اإلطار املرجعي لل   

حتتاج إىل أمناط  إمنان املمارسات اليت تسود أي جمتمع إالفردي واجلماعي،وعلى هذا األساس ف
   .ية جديدة من خالل ممارسة الفرد لبدائل؛هدفها التوافق واملرحلة اجلديدةكسلو
     
وتعدد القيم وتطورها ذا الشكل غالبا مايؤدي إىل ظهور أشكال كثرية من التنـاقض يف      
اقف بني املظهر واجلوهر،بني القول والفعل،ويترتب على هذه التناقضات املرتبطة بالنسـق  املو

القيمي عدم ظهور فعل اجتماعي له صفة االتساق واالستمرار،بل ويظهر بدال من ذلك فعـل  
وضمن هذه احلركيـة الـيت   .اجتماعي يتسم بأنه فعل متناقض؛تتناقض فيه األهداف والوسائل

هد القيم حتوال وظيفيا،األمر الذي يؤدي إىل تنحية قيم وظهور قيم أخـرى  خيضع هلا الفرد تش
وتعديلها،نظرا لوجود عالقة وظيفية بني القيم والتحول االجتماعي؛الذي تساهم فيه عديد من أ

  .العوامل والوسائل تتقدمها وسائل اإلعالم خاصة يف اتمعات املعلوماتية واإلعالمية املعاصرة
     
تزايد االهتمام يف السنوات األخرية بدراسة عالقة عوملة اإلعالم واالتصال والبـث  لذلك ي    

ماليني الرسـائل اإلعالميـة   تستقبل الفضائي باألنساق القيمية يف اتمعات النامية خاصة اليت 
،ويظهر املتخوفون من سـلبيات البـث   إنذاراملوجهة إليها عرب الفضائيات الوافدة دون سابق 

  :  األقمار الصناعية يف جمال القيم واألنساق القيمية يف اتمعات الضعيفة يفالفضائي عرب
  .إجياد أطر فكرية متمحورة حول أخالقيات الرأمسالية اجلديدة*  
  .العمل على نشر النسق القيمي الغريب؛األمريكي منه خاصة*  
التحوالت نامية من مواكبة ال البلدانن الفرد يف ف هذه القيم الوافدة بالتحضر الذي ميكّيتوص* 

   .اجلارية على النطاق العاملي
                                                           

  ).404(،ص"اجلزائر والعوملة "قى الدويل تل،يف فعاليات امل"العوملة والنسق القيمي:"محيد خروف  (1)



  

العمل على حماولة نسف القيم التقليدية وتدمريها على اعتبار أا حتول دون التطور والتقدم *  
   .النامية البلدانيف 
من مقولة التداخل والتشابك وهيمنة القـيم   انطالقاالعمل على إجياد منظومة قيمية موحدة؛*  

  .ة املتحضرة،يف اجلوانب االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافيةاألجنبي
تعظيم الرفاه االجتماعي الذي مشل طرق التفكري وأساليب احلياة والتعامل،وحماولـة تلبيـة   *  

احتياجات األفراد،يف حماوالت جلر الناس يف جمتمعاتنا إىل العمل على الوصول إىل منط احليـاة  
وعاداا وأمناطها االستهالكية بأي وسيلة كانت دون مراعاة ألدىن أساسيات  األجنبية بتقاليدها

تالف بني األفراد واتمعات على مستوى األنساق القيمية والقيم االجتماعية السـائدة يف  خاال
  .كل جمتمع

     
لتبديل حتتاج إىل كثري من التغيري واوالتقاليد املكتسبة يف جمتمعاتنا صحيح أن بعض العادات     

ألا تعتمد على موروث شعيب اليستند إىل قيم حضارية أوأخالقية معينة،ولكن ليس معىن هذا 
التغيري والتبديل العشوائي،أواالسترياد األعمى لقيم وعادات وتقاليد التصلح إال يف بيئاا الـيت  

عـايري والقـيم   لذلك سنقف يف هذا احملور على مدى تأثر أفراد العينة املدروسة بامل.نشأت فيها
  .االجتماعية الوافد عرب الفضائيات األجنبية

     
  :معايري اختيار شريك احلياة)1(    

  االحتماالت -

  علوم إنسانية  علوم تكنولوجية
  موع

  إناث  ذآور  إناث  ذآور

 ت
  %  ت  % ت  % ت % ت %



  

املستوى 
  التعليمي

34 21,1
2  

26 23,8
5  

22  16,5
4  

54  15,7
9  

136 18,2
6  

عمل نوع ال
  املزاول

00 00,0
0  

02 1,84  00  00,0
0  

09  2,63  11  1,47  

مال ) ة(صاحب
  وجاه

01 0,62 03 2,75  02  1,50 03  0,87  09  1,21  

أن يكون من 
  األقارب

02 1,24 00 00,0
0  

01  0,76 02  0,58  05  0,67  

بواسطة 
الوالدين 
  واألقارب

05 3,10 01 0,92  04  3,01 04  1,17  14  1,89  

أن 
أ)تكون(يكون
  )ة(يبجن

09 5,59 00 00,0
0  

03  2,25 05  1,46  17  2,28  

54,0 87 التدين واخللق 
4  

54 49,5
4  

75  56,3
9  

19
0  

55,5
6  

406 54,4
9  

املهم (أخرى
  )التفاهم

23 14,2
9  

23 21,1
0  

26  19,5
5  

75  21,9
3  

147 19,7
3  

16  اموع
1  

100 10
9  

100  13
3  

100 34
2  

100  745 100  

  .العينة يف اختيار شريك احلياة،حسب التخصص واجلنس أفرادليت يعتمدها يوضح املعايري ا):53(جدول رقم 

    



  

إجابة على السـؤال اخلـاص    حيدد أفراد العينة املعايري األساسية يف اختيار شريك احلياة      
،حيث )%54.49(مبحوثا ميثلون نسبة)406(بإجابة:التدين واخللق*:)45(بذلك بالترتيب اآليت
مبحوثـة  )244(،و)%55.10(مبحوثا من الذكور ميثلون نسبة)162(ارأجاب منهم هلذا املعي

        :والـرؤى  وجود قدر معني من التفاهم يف األفكـار *.من أفراد العينة)%54.11(متثلن نسبة
ــة ــبة  )147(بإجاب ــون نس ــا ميثل ــهم  )%19.73(مبحوث ــذكور من ــكل ال ،يش

مبحوثا ميثلون )136(جابةبإ:املستوى التعليمي*).%21.73(،واإلناث نسبة)%16.67(نسبة
ــبة ــاب )%18.26(نس ــهم،حيث أج ــار    ) 56(من ــذا املعي ــذكور هل ــن ال م
أن يكون أوتكـون  .منهن)%17.74( نسبة من اإلناث ميثلن)80(منهم،و)%19.05(بنسبة
،مث بواسـطة الوالـدين   )%2.28( فردا من املبحوثني ميثلون نسبة)12(بإجابة):أجنبية(أجنيب

،مث أن )%1.47(ب نوع العمل الذي يزاوله أوتزاوله بنسـبة ،مث حس)%1.89(واألقارب بنسبة
تكـون أويكـون مـن األقـارب      ،مث أن)%1.21(مال وجـاه بنسـبة  )ه(يكون صاحب

  ).%0.67(بنسبة
     

وتبدو املعايري الثالثة األوىل موضوعية ومتقلبة من فئة تعد من أنضج الفئات االجتماعية يف      
مقدما لدى أغلـب  "التدين واخللق"والعقلية؛حيث يكون معيارناحية التعلم واالستنارة الفكرية 
ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها فاضفر :نكح املرأة ألربعت:"ρأفراد العينة عمال حبديث املصطفى

  .)46("بذات الدين تربت يداك
أوال  ويأيت املعيار الثاين ليؤكد مدى اهتمام أفراد العينة بأساسيات البناء األسري الذي يقوم    

على التفاهم بني الشريكني،وإال غدا هذا العمل حيمل بذور تفككه وتبعثره منذ البداية وهـو  

                                                           
ن لكل معيار أكثر من هذه انية وثالثة وإال لكامهلنا من قال به ثأمن قال بكل معيار يف الدرجة األوىل،و هفي وهو ترتيب اعتمدنا (1)

  .التكرارات بكثري خاصة املعيار األول،فقد ذكره كل أفراد العينة دون استثناء
   .م وغريمها عن أيب هريرةرواه البخاري ومسل) 46(

 .رقطين،واحلاكم عن عائشة رضي اهللا عنها مرفوعاارواه ابن ماجة،والد(2)
  "رضي اهللا عنه "ين يف األوسط عن أنس ارواه الطرب  (3)
  



  

ن مهها األول بعض املنـافع املاديـة   اماتشهد به التجارب الواقعية عند كثري من األسر اليت ك
قال .ستنريلذلك أصبح هلذا املعيار وزنه عند بعض شبابنا امل.أوهذهذا املتوخاة من وراء الزواج 

ρ": كما يأيت املعيار الثالث لريسـخ توجهـا اجتماعيـا    .)2("األكفاءختريوا لنطفكم  أنكحوا
ملحوظا يف اعتبار الكفاءة العلمية شرطا أساسيا يف عمليات االختيار،ألنه أدعى ألن حيافظ على 

  . األسرة من احتماالت االختالف املفضي إىل الفشل يف بداية الطريق رمبا
أخذت باقي املعايري نسبا ضعيفة جدا لتؤشر على تراجعها أمام مد الوعي احلضـاري   فيما    

والقيمي واألخالقي يف االعتماد على األسس القوية الدائمة يف بناء األسرة وليس على أسـس  
مل يزده اهللا إال ذال،ومن تزوجها ملاهلـا مل   من تزوج امرأة لعزها:"ρقال .ضعيفة واهية وزائلة

  دناءة،ومن تزوج امرأة مل يرد هبا إال  إاليزده اهللا  فقرا،ومن تزوجها حلسبها ملإال يزده اهللا 
ي الترمذ وروى".فيهأن يغض بصره،وحيصن فرجه،أويصل رمحه،بارك اهللا له فيها،وبارك هلا 

ال تفعلوا تكـن  إإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه،:"كذلك قوله ρرسول اهللا  عن
  ".عريضاد فتنة يف األرض،وفس

ومل تسجل أرقام اجلدول ونسبه فروقا معتربة يف حتديد معايري اختيار شريك احليـاة لـدى       
  : حيث تبني أن.ال يف واحد أواثنني منهاإأفراد العينة سواء بني اجلنسني أوبني التخصصني 

     

  CR  إ.علوم  ت.علوم   CR إناث ذكور  

  % ت  % ت % ت % ت

19.0 56  املستوى التعليمي
5 

80 17.7
4 

0.32  60  22.2
2  

76  16.0
0  

1.46  
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  0.35  1.05  05  1.48  04  0.28 1.34 06 1.02 03  مال وجاه)ة(صاحب
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  0.12  1.69  08  2.22  06  0.64 1.10 05 3.06 09 بواسطة األهل واألقارب
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16.6 49  )املهم التفاهم(أخرى
7 

98 21.7
3 

1.23  46  17.0
4  

10
1  

21.2
6  

1.01  

29  اموع
4 

100 45
1 

100  27
0  

100  47
5  

100    

  ).0.99(دال إحصائي عند**،   )0.95(دال إحصائي عند*      النتيجة
  .بني جنسي وختصصي العينة يف حتديد معايري اختيار شريك احلياة)CR(يوضح قيمة الـ):54(جدول رقم

  
) %21.73(من الذكور،فقد سجل عندهن"التفاهم بني الطرفني"عيارملاإلناث أكثر اعتبارا      

وهو فرق واضح جدا بني ذكور وإناث العلوم التكنولوجيـة  )%16.67(وسجل عندهم نسبة
  ).%14.29(،وسجل عند ذكورهم)%21.10(فقد سجل عند إناثهم

       
  
  

 من طلبة العلوم اإلنسـانية، "التفاهم"هلذا املعياراعتبارا كما أن طلبة العلوم اإلنسانية أكثر      
،وسجل عند التخصـص الثـاين نسـبة     )%21.26(ول نسبةحيث سجل عند التخصص األ

 19.55(عند ذكور العلوم اإلنسانية نسـبة "التفاهم"،وبتفاصيل أكثر سجل معيار)17.04%(
لدى ذكور العلوم التكنولوجية،كما سجل عند إنـاث العلـوم   )%14.29(وقابلتها نسبة )%

عند التخصص )%21.93(بلغت اإلنسانية وإناث العلوم التكنولوجية نسبة تكاد تكون متطابقة
  .عند إناث التخصص الثاين)%21.10(و األول،
من طلبة العلوم اإلنسانية "املستوى التعليمي"عيارملبدا طلبة العلوم التكنولوجية أكثر اعتبار       

،وسجل له طلبـة التخصـص الثـاين    )%22.22(فقد سجل له طلبة التخصص األول نسبة
ذكـور العـوم التكنولوجيـة يعتـربون     :النسب جند أن،ويف تفاصيل هذه )%16.00(نسبة
يف حني يعتربه ذكور العلوم ).%21.12(يف اختيار شريك احلياة بنسبة"املستوى التعليمي"معيار

،يف حـني  )%23.85(،كما تعتربه إناث العلوم التكنولوجية بنسبة)%16.54(اإلنسانية بنسبة
  .يف عمليات االختيارمنهن )%15.79(تعتربه إناث العلوم اإلنسانية بنسبة



  

وهي فروق تفسرها طبيعة املعارف العلمية اليت يتلقاها كل ختصص،فتخصصات العلـوم       
التكنولوجية،معارفها دقيقة نوعا ما ومركزة؛حتتاج إىل شريك متعلم بقدر معني حىت حيـدث  

ثر مرونة نس العلمي واملعريف خاصة،يف حني تبدو ختصصات العلوم اإلنسانية أكاالتفاهم والتج
وسهولة يف تقبل القدر القليل من العلم واملعرفة؛لـذلك ركـز طلبـة العلـوم التكنولوجيـة      

أكثر من طلبة التخصص الثاين،يف حني ركز طلبة العلـوم اإلنسـانية   "املستوى التعليمي"على
أكثر من طلبة العلوم التكنولوجية،وهـذا الينفـي التـداخل بـني     "التفاهم بني الطرفني"على
  .ين،والبني اعتبارمها كأساس يف االختيار بني التخصصني ذكورا وإناثااملعيار
ن هذه املعايري واملقاييس املعتمدة يف اختيار شريك احلياة لدى أفراد العينـة   إ:واشارة نقول     
،كثريا ماحتدد نوع العالقة وشكلها اليت جتمع بني اجلنسني قبل الزواج،يف مراحله األوىل موغريه

ـ لعمليات اال علـى عالقـات    ةختيار،لذلك طرح السؤال املوايل عن مدى موافقة أفراد العين
التعارف قبل الزواج وشروطها يف حماولة للكشف أكثر عن مدى عمق التأثري الـذي حتدثـه   

  .تن وجدإاملعايري والقيم االجتماعية الوافدة عرب الفضائيات األجنبية 
  

  االحتماالت -
  علوم إنسانية  علوم تكنولوجية

موع  
  إناث  ذآور  إناث  ذآور

 ت  
  % ت  % ت  % ت % ت %
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47,9
5  
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1  

100 10
9  
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100 34
2  

100  74
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  شروط عالقات التعارف عند من وافق عليها بشروط

أن تكون يف 
  حدود الشرع

44 72,1
3  

41 67,2
1  

43  75,4
4  

93  56,7
1  

22
1  

64,43 

االحترام 
ملتبادل بني ا

  الطرفني
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5  

15 24,5
9  

08  14,0
3  

53  32,3
2  
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2  
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7  

32  9,33  
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  .ص واجلنسيوضح رأي أفراد العينة يف عالقات التعارف قبل الزواج،حسب التخص):55(جدول رقم       

      
العدد األكرب من أفراد العينة يوافقون على وجود عالقـات  :يتضح من اجلدول أعاله أن     

حيث ، )سيحددوا فيما يأيت من أرقام اجلدول(ولكن بشروط؛تعارف بني اجلنسني قبل الزواج
 .إناثـا  )%49.89(ذكورا و)%40.14(من أفراد العينة؛منهم)%46.04(أجاب لذلك نسبة



  

منهم على وجود مثل هذه العالقات قبل الزواج؛حيث عـربت   اليوافق عدد كبري نوعا ما فيما
ـ مبحوثا ميثلون نسـبة إمجاليـة تقدر  )114(عن هذه الرغبة  ،متثلـها نسـبة  )%15.30(بـ

  .من اإلناث)%17.29(من الذكور،ونسبة)12.24%(
" يوافقون جدا"مرأيهم يف هذا املضمار وأ)%13.69(مبحوثا ميثلون نسبة)102(وأبدى     

مبحوثا ميثلون )53(على إقامة عالقات مع اجلنس اآلخر قبل الزواج؛حيث عرب عن هذه الرغبة
مبحوثا من أفراد )94(وعرب.منهن)%10.87(مبحوثة ميثلن نسبة)49(منهم،و)%18.03(نسبة

  ) %13.60(يف هـذا املوضوع،بتفاصـيل  "ليس لديهم رأي"أن)%12.62(العينة ميثلون نسبة
مبحوثا ميثلون )92(ن بهاوعرب عدد اليسته.لدى اإلناث منهن)%11.97(ذكور منهم،ولدى ال
على وجود مثل هذه العالقـات قبـل   "ال يوافقون جدا"من أفراد العينة أم)%12.35( نسبة

مبحوثـا  )47(،حيث أجاب لـذلك يويرفضون هذا من منطلق ديين أخالقي ومبادئ الزواج،
  .منهن)%9.98(مبحوثة متثلن نسبة) 45(منهم،و)%15.99( ميثلون نسبة

  : وقد حدد أفراد العينة الشروط الواجب مراعاا يف إقامة مثل هذه العالقـات يف    
خطبة رمسية ويف وجود احملـارم،   هذه العالقات يف حدود شرعية؛بأن تتقدمها أن تكون)1(   

وجـه  أوحتديـد   ةجية املستقبليوأن التتناول يف أحاديثها إال األمور املتعلقة بتراتيب احلياة الزو
فقد عرب عن هـذا  .االتفاق واالختالف من األول،حىت يتسىن معاجلة ماميكن معاجلته من البداية

  .أفراد العينةمن )% 64.43(مبحوثا ميثلون نسبة)221(الشرط
وجود قدر كبري من االحترام املتبادل بني الطرفني أثناء هذه العالقات يف أساليب التعامل )2(  
نعدام السلوكات املخلة باحلياء واآلداب؛وقد ااحلديث،ومناقشة املواضيع املتعلقة باملستقبل،ويف و

مـن أفـراد العينة،منـهم    )%26.24(مبحوثـا ميثلـون نسـبة   )90(عرب عن هذا الشـرط 
  . من اإلناث) %30.22(من الذكورو)%18.64(نسبة
لزواج فيما بعد؛أما وأن تكون أن يكون القصد من وراء هذه العالقات؛التعارف ألجل ا)3(    

هذه العالقات للتعارف من أجل التعارف،فهذا غري مقبول إطالقا،وقد عـرب هـذا الشـرط    
  .من اإلناث)%10.22(من الذكور،و)%7.63(منهم نسبة)%9.33(مبحوثا ميثلون نسبة)32(



  

اختيـار   وتبدو هذه املواقف منسجمة مع ماتقدم من رأي أفراد العينة يف معايري ومقاييس     
شريك احلياة؛فقد عربت نسبة كبرية منهم أا تعتمد معيار التدين واخللق يف ذلك،لذلك كانت 
عالقات التعارف قبل الزواج حمدودة بشروط معينة يف أغلبها تراعي األخالق الدينية والقـيم  

ـ   يةفق عليها كلّاواألعراف السائدة،أوغري مو اة وكانت أوىل الشروط املتوخاة يف ذلـك مراع
 اخلطبة الشرعية يف وجود احملـارم،أن تكـون حمـاور   (احلدود الشرعية يف إقامة هذه العالقات

وشـروط   ،كما تعرب هذه االجتاهات يف اختيار شريك احلياة أوال).…،حديثها عامة أخالقية
تأثر أفـراد العينـة بـالقيم واملعـايري      انعدامعن ثانيا،إقامة العالقات قبل الزواج بني اجلنسني 

إال بنسب ضعيفة جدا عند بعض الشـباب منـهم   ،جتماعية الوافدة عرب الفضائيات األجنبيةاال
  .والشابات

 يف ختام هذه اجلزئية إىل أننا سجلنا من خالل اجلدول السابق فروقا نوعية اإلشارةوجتدر    
يف إبداء املواقف اجتاه وجود عالقات التعـارف بـني اجلنسـني قبـل      بني الذكور واإلناث

  : وكذلك شروط هذه العالقات واقف عليها شروط؛فقد تبني أن،واجالز

  إناث  ذآور  
CR  إ.علوم  ت.علوم  CR 

 ت
 % ت %

 ت
%  

 ت
%  



  

ال أوافق 
  جدا

47 15.9
9  

45 9.98 2.31*  32  11.8
5  

60  12.6
3  

0.31  

12.2 36  ال أوافق
4  

78 17.2
9  

1.93  37  13.7
0  

77  16.2
1  

0.93  

ليس لدي 
  رأي

40 13.6
0  

54 11.9
7  

0.64  33  12.2
2  

61  12.8
4  

0.24  

18.0 53 أوافق جدا
3  

49 10.8
7  

2.25*  46  17.0
4  

56  11.7
9  

1.90  

أوافق 
  بشروط

11
8  

40.1
4  

22
5  

49.8
9  

2.65**  12
2  

45.1
9  

22
1  

46.5
3  

0.35  

29  اموع
4  

100 45
1  

100  27
0  

100  47
5  

100    

  شروط عالقات التعارف عند من وافق عليها بشروط

أن تكون 
يف حدود 
  الشرع

87 73.7
3  

13
4  

59.5
6  

2.49*  85  69.6
7  

13
6  

61.5
4  

1.47  

االحترام 
املتبادل بني 
  الطرفني

22 18.6
4  

68 30.2
2  

2.47*  29  23.7
7  

61  27.6
0  

0.78  

أن يكون 
القصد 
  الزواج

09 7.63 23 10.2
2  

0.82  08  6.56  24  10.8
6  

1.40  



  

11  اموع
8  

100 22
5  

100  12
2  

100  22
1  

100    

  ).0.99(دال إحصائي عند**،    )0.95(دال إحصائي عند*       النتيجة

  .يوضح رأي أفراد العينة يف عالقات التعارف قبل الزواج،حسب التخصص واجلنس):56(جدول رقم       

مبحوثة )225(عدد كبري من اإلناث"بشروط"وافق على وجود هذه العالقات قبل الزواج-    
مل توافق على و).%40.14(مبحوثا ميثلون نسبة)118(من الذكور منه)%49.89(ميثلن نسبة

وجود هذه العالقات نسبة أعلى من اإلناث أكثر من الذكور،فقد عربت عن هـذا املوقـف   
  ).%12.24(مبحوثا ميثلون نسبة)36(،فيما عرب عنه)%17.29(مبحوثة ميثلن نسبة)78(

اجلنسـني قبـل    على وجود عالقات تعارف بني"يوافقون جدا"ن عدد الذكور الذيناك-    
أنثـى  )49(من عدد اإلناث القائالت بذلك)%18.03(مبحوثا ميثلون نسبة)53(الزواج أكثر
على مثـل هـذه   "اليوافقون جدا"كما كانت نسبة الذكور الذين.منهن)%10.87(متثلن نسبة

  .منهن)%9.98(من نسبة اإلناث)%15.99(العالقات أكرب
على وجود عالقات قبـل  "يوافقون"عند الذينأما على مستوى الشروط الواجب مراعاا      

يف هذه "توافر احلدود الشرعية"نسبة الذكور الذين يرون شرط-:الزواج بشروط؛فقد سجلنا أن
من نسبة اإلناث اللـوايت يـرون ذلك،حبيـث بلغـت نسـبتهن       )%73.73(العالقات أكرب

أن تبني ؛حيث منهن،وتبدو تفاصيل هذه األرقام والنسب يف اجلدول أكثر وضوحا)59.56%(
ذكور العلوم التكنولوجية القائلني بشرطية احلدود الشرعية يف مثل هذه العالقات،مثلوا نسـبة  

،ومثل ذكور العلـوم  )%67.21(،فيما مثلت إناث التخصص للشرط نفسه؛نسبة)72.13%(
  ).%56.71(،فيما مثلت إناث التخصص نسبة)%75.44(اإلنسانية للشرط السابق نسبة

يف عالقات التعـارف قبـل   "االحترام املتبادل بني الطرفني"ناث اللوايت يشترطننسبة اإل-    
ونسجل هذا الفرق ،)%18.64(من نسبة الذكور القائلني ذا الشرط)%30.22(أكثر"الزواج

 %32.32(كبريا خاصة بني ذكور وإناث العلوم اإلنسانية،فقد سجل عند اإلناث منهم نسـبة 
  ).%14.03(ةفيما سجل عند الذكور منهم نسب



  

أما الفروق بني التخصصني يف حتديد املواقف السابقة،وكذا يف حتديـد شـروط هـذه       
يوافق بشروط ذكور العلوم اإلنسانية على وجود العالقات قبل الزواج -:هالعالقات فقد تبني أن

وحدث العكس ،)%37.89(من ذكور العلوم التكنولوجية)%42.86(بني اجلنسني بنسبة أكرب
 إلناث التخصصني،فقد سجلت هلذا املوقـف إنـاث العلـوم التكنولوجيـة نسـبة     بالنسبة 

  .منهن)%47.95(،بينما سجلت له إناث التخصص الثاين نسبة)55.97%(
على وجود هذه العالقات طلبة العلوم التكنولوجية أكثر من طلبـة العلـوم   "يوافق جدا"-    

كنولوجية على ذلك،فيمـا عـربت   من ذكور العلوم الت)%19.25(اإلنسانية فقد عربت نسبة
من إنـاث العلـوم   )%13.76(من ذكور العلوم اإلنسانية،كما عربت نسبة)%16.54(نسبة

على وجود عالقات تعارف بني اجلنسني قبل الزواج،فيما عربت )املوافقة جدا(التكنولوجية عن
  .من إناث العلوم اإلنسانية)%9.94(عن ذلك نسبة

بل الزواج نسـبة أعلـى مـن ذكـور العلـوم      قرف االتععلى وجود عالقات "اليوافق"-   
على وجود هذه "التوافق جدا"و).%10.56(من ذكور العلوم التكنولوجية)%14.29(اإلنسانية

  )%2.75(من إناث العلوم التكنولوجية)%12.28(العالقات إناث العلوم اإلنسانية بنسبة أعلى
    

ات قبل الزواج نسبة أعلى من طلبة العلوم يف العالق"توافر احلدود الشرعية"اعتربت بشرط-    
منهم،حيث سجلت هلـذا  )%61.54(طلبة العلوم اإلنسانيةمن منها )%69.67(التكنولوجي

إلنـاث العلـوم   )%56.71(،مقابل نسـبة )%67.21(الشرط إناث العلوم التكنولوجية نسبة
سانية على ذكور اإلنسانية،وتقاربت النسبتني بني ذكور التخصصني،مع تقدم ذكور العلوم اإلن

  .العلوم التكنولوجية يف ذلك
    
نسبة أعلـى مـن طلبـة العلـوم     "القصد من العالقة"و"االحترام املتبادل"اعتربت بشرطي-   

  ) %23.77(ةـوم التكنولوجيـة العلـعلى التوايل من طلب)%10.86(و)%27.60(اإلنسانية
،فيما )%32.32(ية نسبـة،فقد سجلت للشرط األول منهما إناث العلوم اإلنسان)%6.56(و

،وحدث العكس عند الذكور؛فقد سجل )%24.59(سجلت له إناث العلوم التكنولوجية نسبة



  

من ذكور العلوم اإلنسانية الذين سجلوا له )%22.95(له ذكور العلوم التكنولوجية نسبة أعلى
 فيمـا )%10.52(،وسجل للشرط الثاين منهما ذكور العلوم اإلنسانية نسبة)%14.03(نسبة

،وسجلت إناث العلـوم اإلنسـانية للشـرط    )%4.92(سجل له ذكور التخصص الثاين نسبة
  .منهن)%8.20(،فيما سجلت له إناث العلوم التكنولوجية نسبة)%10.97(املذكور قبال نسبة

     
وهكذا بدا أن بعض اإلناث يتوخني احلذر من مثل هذه العالقـات،أكثر مـن الـذكور،        

وباشتراطهن؛قصد الزواج،واالحترام املتبادل بني الطرفني،من منطلـق  مبوافقتهن عليها بشروط،
عن عالقات التعارف قبل الزواج استجابة للقـيم   رأن املتضررات من أي آثار سلبية قد تنج

  .الدينية واخللقية،واتعاضا من جتارب واقعية ملن سبقتهن يف ذلك دون ضوابط أوشروط
مـا   إمن هذه العالقات عندما عربت نسبة كبرية منهم  كما بدا بعض الذكور أكثر حتفظا     

  لوجود تعارف مسبق قبل الزواج -السابقة الذكر-أصال،أواملوافقة مع الشروط"بعدم املوافقة"
األجنبية حول  توبدا ذكور وإناث العينة ككل أقل تأثرا مبا حتاول بعض الربامج يف الفضائيا 

والعاطفيـة   اج؛قبلـه أوأثناءه،كـاألفالم اإلباحيـة   استسهال إقامة العالقات خارج إطار الزو
كانت ضعيفة جدا مقارنة مع "املوافقة جدا"واملسلسالت األجنبية واملدبلجة،وحىت العربية؛فنسبة

فيما  %13.69(فقد سجلت األوىل"املوافقة بشروط"و"عدم املوافقة"و"عدم املوافقة جدا"نسب
  . منهم)%73.69(سجلت املواقف األخرى جمتمعة نسبة

  :ن يف اتمعانسنة اإلامعايري حتديد مك)2(     

  االحتماالت -
  علوم إنسانية  علوم تكنولوجية

  موع
  إناث  ذآور  إناث  ذآور

 ت 
  %  ت  % ت  % ت % ت %



  

التدين واخللق 
واملعاملة احلسنة

11
7  

72,6
7  

87 79,8
2  

11
5  

86,4
6  

25
5  

74,5
6  

574 77,0
5  

الوظيفة واملهنة 
  احملترمة

04 2,49 07 6,42  02  1,50 21  6,14  34  4,56  

املستوى 
 الثقايف والعلمي

14 8,69 08 7,34  05  3,76 34  9,94  61  8,19  

املال والسلطة 
  والنفوذ

26 16,1
5  

06 5,50  08  6,02 24  7,02  64  8,59  

مصاحبة ذوي 
  السلطة

00 00,0
0  

01 0,92  03  2,26 08  2,34  12  1,61  

16  اموع
1  

100 10
9  

100  13
3  

100 34
2  

100  745 100  

  .العينة،حسب التخصص واجلنس أفراديوضح معايري حتديد مكانة الفرد يف اتمع عند ):57(جدول رقم 

     
  

يف اتمـع   اإلنساننة وقيمة ايرى العدد األكرب من أفراد العينة أبرز معيار وصفة حتدد مك      
منـهم  )%77.05(ثا ميثلون نسبةمبحو)574(حيث أجاب له"الدين واخللق واملعاملة الطيبة"هو
مبحوثة من اإلناث متـثلن  )342(،و)%78.91(مبحوثا من الذكور ميثلون نسبة)232(بعدد
  .منهن)%75.84(نسبة
من االستمارة اخلاص بذلك لتسجل نسبا  وتأيت باقي املعايري والصفات يف خيارات السؤال    

نسـبة   "والسـلطة والنفـوذ  املـال  "ضعيفة جدا مقارنة باملعيار األول؛حيث سـجل معيـار  
الوظيفـة  "،وسجل معيـار )%8.19(نسبة"املستوى الثقايف والعلمي"،وسجل معيار)8.59%(



  

إقامة عالقـات الصـداقة مـع ذوي السـلطة     "،وسجل معيار)%4.56(نسبة"واملهنة احملترمة
ر كمعيا"التدين واخللق احلسن واملعاملة الطيبة"وهكذا تبدو حمورية.منهم)%1.61( نسبة"والنفوذ

ن يف اتمع حسب رأي أفراد العينة؛وهو معيـار قـد   انسنة وقيمة اإلاوصفة أساسية حتدد مك
  : بسبب اثنانأصبح الخيتلف حوله 

ديـن  (زيادة الوعي بالدين والتدين واكتساب األخالق الطيبة كما يطرحهـا اإلسـالم  -     
 كـاقرأ العربية  تعض الفضائياواضحة نقية بفضل الربامج التوعية اليت تبثها ب)اإلنسانية الراقية

احلمالت اليت تشنها بعض الفضائيات األجنبية يف  إىلوغريها،إضافة ...أوالشارقة واجلزيرة واد
حماولة تشويه صورة اإلسالم واملسلمني يف العامل،مما حدا بالكثري من أبنـاء املسـلمني وغـري    

قيمته كرد فعل عليها مل يتوقع أن حتدثه املسلمني إىل االجتاه حنو معرفة أخالق اإلسالم ومبادئه و
  .مثل هذه احلمالت

نبها املادي احماولة مواجهة أبناء جمتمعاتنا اإلسالمية والعربية سلبيات العوملة اإلعالمية يف ج-    
املبين على ثقافة االستهالك والرفاه االجتماعي الشكلي،وثقافة العنـف واجلرميـة والعدوانيـة    

أصـبح  بالتمسك أكثر بقيمه ومبادئه وأخالقه واالعتصام بدينه؛ الذي والتسلط على اآلخرين؛
يعتقد جازما أنه احلل الوحيد للوقوف يف وجه تيار العوملة اإلعالمية اجلارف واملـدمر للقـيم   
واألخالق اإلنسانية يف بعض األفكار اليت يطرحها على الساحة الكونية بواسطة آليات وأدوات 

  ).االنترنيت(ة؛خاصة البث عرب األقمار الصناعية،والشبكة العنكبوتيةغاية يف التطور واجلاذبي
نـة  اوعلى مستوى الفروق بني اجلنسني يف حتديد املعايري والصفات اليت حتدد قيمة ومك    

 على مستوى املعايري األربعة األوىل منـها؛  الفروق(يف اتمع،فقد سجلت بعضها اإلنسان
  : حيث تبني أن

  CR  إ.علوم  ت.لوم ع  CR إناث ذكور  

  %  ت  %  ت % ت % ت  

23 التدين واخللق واملعاملة احلسنة
2 

78.9
1 

34
2 

75.8
4 

0.97  20
4  

75.5
6  

37
0  

77.8
9  

0.73  

  0.49  4.84  23  4.07  11  **2.95 6.21 28 2.04 06  الوظيفة واملهنة احملترمة

  0.02  8.21  39  8.15  22  1.46 9.31 42 6.46 19 املستوى العلمي والثقايف



  

11.5 34  املال والسلطة والنفوذ
6 

30 6.65 2.20*  32  11.8
5  

32  6.74  2.21*  

  *2.47  2.32  11  0.37  01  1.09 1.99 09 1.03 03  مصاحبة ذوي السلطة

29  اموع
4 

100 45
1 

100  27
0  

100  47
5  

100    

  ).0.99(دال إحصائي عند**،   )0.95(دال إحصائي عند*       النتيجة
  .بني جنسي وختصصي العينة يف حتديد معايري مكانة اإلنسان يف اتمع)CR(قيمة الـ يوضح):58(جدول رقم

      
ـ "الدين واخللق واملعاملة الطيبـة "نسبة إناث العلوم التكنولوجية اللوايت قلن مبعيار-        ربأك

،وسجل )%72.67(لمعيار السابق نسبةلمن نسبة ذكور التخصص الذين سجلوا )79.82%(
ذكور وإناث العلوم اإلنسانية للمعيار نفسه؛فقد سجل له الذكور منـهم نسـبة   العكس عند 

نسبة اإلنـاث  و).%74.56(من نسبة اإلناث للتخصص نفسه؛حيث سجلن)%86.46(أعلى
الذكور؛حيث سجلت اإلنـاث هلـذا   من نسبة  ربأك"الوظيفة واملهنة احملترمة"اللوايت قلن مبعيار

        )%1.50(و)%2.49(ما سجل الذكور له نسـبة للتخصصني،في)%6.14(و)%6.42(املعيار
  .لكال التخصصني على التوايل

) %9.94(إناث العلوم اإلنسانية نسبة أعلـى عند "املستوى التعليمي الثقايف"عيارملسجلت -    
نسبة أعلـى  "املال والسلطة والنفوذ"سجل ملعيارو).%3.76(من نسبة الذكور للتخصص نفسه

وبدا هذا الفرق أكثر وضوحا عند ذكور وإنـاث العلـوم   ،)%6.65(من اإلناث)11.56%(
،فيما سجلت له اإلناث منهم نسـبة  )%16.15(التكنولوجية؛فقد سجل له الذكور منهم نسبة

  ).%7.02(و)%6.02(عند ذكور وإناث العلوم اإلنسانية هيف حني تقاربت نسب،)5.50%(
      
  : هصص فقد اتضح من أرقام اجلدول ونسبـة أنأما الفروق املسجلة تبعا للتخ     
) %86.46(ذكور العلوم اإلنسانية نسبة أعلى"الدين واخللق واملعاملة الطيبة"سجل ملعيار-    

،وحدث العكس بالنسبة هلذا املعيار عند اإلناث مـن  )%72.67(من ذكور العلوم التكنولوجية
من إنـاث  )%79.82(نسبة أعلـى كال التخصصني؛فقد سجلت له إناث العلوم التكنولوجية

  ).%74.56(العلوم اإلنسانية اللوايت سجلن له نسبة



  

      
ذكـور العلـوم   "املال والسلطة والنفـوذ "ومعيار"املستوى الثقايف والعلمي"سجل ملعيار-    

التكنولوجية نسبا أعلى من ذكور العلوم اإلنسانية؛فقد سجل ذكور العلوم التكنولوجية للمعيار 
،يف حني سـجل ذكـور   )%16.15(منهما نسبة الثاين لمعيارل،و)%8.89(ما نسبةاألول منه

  ).%6.03( وللمعيار الثاين منهما نسبة)%3.76(التخصص الثاين للمعيار األول منهما نسبة
     

مقيـاس أساسـي   وكصفة "املال والسلطة والنفوذ"وهكذا يبدو اعتماد الذكور على معيار     
أكثـر مـن   "التدين واخللق"معيار جانبيف اتمع،إىل  اإلنسان ةومكانيف حتديد قيمة  ثانوي

 "املستوى التعليمي والثقـايف "اعتماده عند اإلناث من أفراد العينة؛فيما اعتمدت اإلناث معياري
يف حتديد هذه القيمة "التدين واخللق"معيار جانبإىل  ثانويةكمقاييس "الوظيفة واملهنة احملترمة"و

كما بدا أن طلبة العلوم اإلنسـانية أكثـر   .الذكور منهم جانبتمادها من أكثر من اع واملكانة
من طلبة العلوم التكنولوجية،فيما بدا طلبة العلوم التكنولوجية أكثر "التدين واخللق"اهتماما مبعيار
   .من اهتمام طلبة التخصص الثاين"املال والسلطة والنفوذ"اهتماما مبعيار

  
  
صريورة الصـورة يف  :يشري بعض الباحثني إىل أن:فضائيات األجنبيـةاآلثار الثقافية لل:ثالثا   

 -البث الفضائي سلطة رمزية على صعيد اإلدراك الثقايف العام؛اليعين إال أن النظـام السـمعي  
نتاج القيم الثقافية والرمـوز  قد أصبح املصدر اجلديد األقوى إل)نظام ثقافة الصورة(البصـري

والذوق التجاري املسلعن،الذي تشبه مواده املقدمة سائر  دانوالوجوصياغتها،وتشكيل الوعي 
جاهزة لالستهالك تضخها مئات القنـوات الفضـائية يف   )ثقافية(باتعلاملواد االستهالكية؛يف م

للتفكري والتمحيص )للمستهلك(إخراج مثري يضع املشاهد حتت وطأة إغراء اليقاوم؛الوقت فيه
أن يتحول  إىلأسوار التحوط ودفاعاته،مما يدفع بالوعي  اياروالتردد والنقد،وهو ماقد يسهل 

ائلـة ندسـة ذلـك    اهل التقانـة إىل جمال مستباح لكل أنواع االختراق،بعـد أن تتكفـل   
حبيـث   اإلغراء،وصناعة أسباب اجلاذبية له،كما يصيب نظام القيم الثقافية بالتفتت والتشطري؛



  

قتل الروح أن تض عن حاجته من اإلشباع بعد تغدق ثقافة الصورة املعوملة على اجلسد مايستفي
األمر الذي سيجعل من بعض العناصـر  )1(لسلوك الناس واإلنساينوتذهب باحملتوى األخالقي 

  .الثقافية تبدو وكأا التعرب عن متثل الناس حمليطهم وأنظمتهم االجتماعية السائدة
الثقـايف لثقافـات األمـم     ن هذا الوضع يفتح الباب على مصراعيه لعمليات االختراقإ     

والشعوب الضعيفة أمام املد اجلارف للصور الالمتناهية لثقافة القوى املسيطرة على تقنيات البث 
وتسويقا آللياته ومنتجاته املضامينية؛ذلك االختراق الذي اليقف عند حـدود   إنتاجاالفضائي 
يف اهلوية الوطنية  واالنشطارنه يسعى ليكرس الثنائية إالستتباع احلضاري بوجه عام،بل اتكريس 

  :)2(وتغييبها وجينها وتغريبها،ويعمل على

الثقافات الوطنية والعاملية وجعلها صورة أخرى من صور الثقافة )Americanisation(أمركة-    
الريـف   وأغاينمايكل جاكسون،ومادونا  األمريكية الشعبية بكل ماحتمله ابتداء من صراعات

ار اجلذاب واملثري الذي تقدمه اإلمرباطوريـات اإلعالميـة األمريكيـة    باإل وانتهاءاألمريكي،
  .يف قيادة اإلعالم الفضائي العاملي،وبالطريقة اليت تريدها هي)CBS,NBC ABC,(الرئيسية

والكوكـاكوال   اهلـامبورغر التنميط املتزايد للسلوك البشري يف اجتاه ثقافة معممة؛ثقافة -   
  .لروكا وأغاين السريعة واجليرت

حماوالت التحكم يف مسار تطور البىن الثقافية التقليدية بالقدر الذي يسمح فقط بتصريف -   
بالداخل،وقـد   اإلنتـاج منتجات الدول الصناعية املنتجة،وبالقدر الذي يسهم يف تطوير قوى 

لعبت آلية تعميم ثقافة االستهالك دورا مؤثرا يف ذلك؛حيث ميكن رصد مظـاهر التطلعـات   
حيـث جنـد    الكية لدى الفئات والشرائع املختلفة،والعامل العريب خري مثال على ذلك؛االسته

إىل هذا اجلديد من  عالتطلع الشديد للبحث عن اجلديد يف األسواق بغض النظر عن حاجة اتم
ن هدفا يف حد ذاتـه يف  االسلع،ومل يقتصر األمر على الفئات العليا يف هذه اتمعات وهو ماك

ستعماري القدمي؛حيث كانت االستراتيجية تقوم على خلق شـرائح قـادرة علـى    النظام اال
                                                           

   .)315(العرب والعوملة،ص:؛يف كتاب"عوملة الثقافة أم ثقافة العوملة:العوملة واهلوية الثقافية:"عبد االله بلقزيز )1(
الثقافة العربية :وأمحد حجازي،)58(ص)م1999،)1(طدار وائل للطباعة والنشر ،:عمان( وقضاياناالعوملة :محيد محد السعدون:أنظر )2(

  ).40(يف زمن العوملة،ص
  
  



  

معمما على الفئـات العمريـة والفئويـة    -وهذا هو اجلديد-االستهالك؛لقد أصبح االستهالك
  .املختلفة

العمل على تغريب الثقافات الوطنية من خالل آلية البث املباشر خاصة واليت أصبحت قوة -   
  .حتكارها على مستوى املعرفة وعلى مستوى التشغيلكبرية يف الشأن،وا

زيادة معدالت التنميط الثقايف؛من خالل توحيد الرغبات والتطلعات وطـرق النظـر إىل   -    
الذات واآلخر،ومن خالل توحيد األذواق والعادات االستهالكية،يف اللباس واألزيـاء،والفن،  

  .ولغات التخاطب،وأساسيات التعامل االجتماعي
      
الكشف عن مدى متثل أفـراد العينـة    امليدانيةحاول الدراسة تفصل سلويف هذا احملور من ا    

 وانتهاءثقافة االستهالك،  انتشاراملختارة هلذه اآلثار بفعل برامج الفضائيات األجنبية؛ابتداء من 
  .بعمليات التنميط الثقايف على مستوى األلبسة واألزياء،والفن واملوسيقى

  
يعد تعميم ثقافة االستهالك واحد من :الثقافة االستهالكية بني أفراد العينة انتشارى مد)أ(    

مع أمنـاط  "وهي جمال مكمل ومتمفصل"آليات اهليمنة املفروضة على الشعوب واألمم التقليدية
لت مؤسسات هلذا الغرض حىت تضمن تشكوقد ...واملال والتقنية اإلنتاجأخرى من التدويل يف 

الية مديرة الشؤون العاملية تصـريف منتجاا،وتوزيعهـا عامليـا،وعلى أوسـع     للفئات الرأمس
وبنـود   رموزبإنتاج نطاق،ولعبت الشركات متعددة اجلنسيات دورا مؤثرا يف ذلك،واهتمت 

  .ثقافة االستهالك لتتكامل مع السلع املادية املنتجة
رك الرئيسي الذي جيعل ن الرتعة االستهالكية هي احملإ:يقول أحد الكتاب األمريكيني     

 إنتاجويؤثثون منازهلم من "بريبيه"ويرتشفون املياه املعدنية"الكابتشينو"اجلميع حيتسون قهوة
،ويرتدون مجيع مالبس شركة الياباين"السوش"السويدية،ويتذوقون طعام"ايكيا"مصانع
كية ،ويتذوقون االستماع إىل موسيقى الروك أندرول األمري"بنيتون"املتحدة األلوان



  

الكورية يف طريقهم إىل مطاعم "هيونداي"،وهم يقودون سياراتواإلجنليزية
  ؟أي مدى تنتشر هذه الرتعة عند شبابنا اجلامعي باجلزائر فإىل)1(ماكدونالدز

  : املظهر اخلارجي واللباس جانبيف )1(    

  االحتماالت -

  علوم إنسانية  علوم تكنولوجية
  موع

  إناث  ذآور  إناث  ذآور

 ت
  %  ت  % ت  % ت % ت %

البدالت 
  الكالسيكية

05 31,0
6  

25 22,9
3  

52  39,0
9  

89  26,0
2  

216 28,9
9  

49,0 79 سراويل اجليرت
7  

12 11,0
0  

49  36,8
4  

36  10,5
3  

176 23,6
2  

األلبسة 
التقليدية 
  للمنطقة

31 19,2
5  

04 3,67  24  18,0
5  

15  4,39  74  9,93  

اللباس 
 )إناث(الشرعي

00 00,0
0  

67 61,4
8  

04  3,01 20
2  

59,0
6  

273 36,6
5  

بدالت (أخرى
  )رياضية

01 0,62 01 0,92  04  3,01 00  00,0
0  

06  0,81  

16  اموع
1  

100 10
9  

100  13
3  

100 34
2  

100  745 100  

  .العينة،حسب التخصص واجلنس أفراديوضح نوع اللباس الذي يفضله ):59(جدول رقم           

                                                           
  )160(الثقافة واالستهالك،ص:علي عبد الرمحن عواض (1)



  

يرت واجلاكيت بالدرجة األوىل؛حيث أجاب لـذلك  يفضل ذكور العينة ارتداء سراويل اجل     
؛فيما تفضل أغلب إناث العينة ارتـداء اللبـاس    )%43.54(مبحوثا منهم ميثلون نسبة)128(

 ويفضـل ).%59.65(مبحوثة منهن ميثلن نسبة)269(،حيث أجابت لذلك)احلجاب(الشرعي
 مبحوثـا )102(لــك  يف املرتبة الثانية؛حيث أجاب لذ"البدالت الكالسيكية"ارتداء الذكور

  .)%25.28(ميثلن نسبة)114(،وكذلك اإلناث،حيث أجابت هلذا اخليار)%34.69(نسبةب
     

ويفضل الذكور يف املرتبة الثالثة ارتداء األلبسة التقليدية اخلاصة مبناطقهم،حيث أجاب      
ارتداء ،فيما تفضل اإلناث يف املرتبة الثالثة )%18.71(مبحوثا منهم ميثلون نسبة)55(لذلك

مبحوثة ميثلن )176(سراويل اجليرت واجلاكيت،حيث أجابت هلذا اخليار
وجاءت املالبس التقليدية اخلاصة مبناطق أفراد العينة يف املرتبة  ،منهن)%23.62(نسبة

  .منهن)%4.21(مبحوثة متثلن نسبة) 19(الرابعة حيث ترتديها
     

  CR  إ.علوم  ت.علوم   CR إناث ذكور  

  % ت  % ت % ت % ت

10  البدالت الكالسيكية
2 

34.6
9 

11
4 

25.2
8 

1.92  75  27.7
8  

14
1  

29.6
9  

0.39  

12 سراويل اجليرت واجلاكيت
8 

43.5
4 

48 10.6
4 

6.86**  91  33.7
0  

85  17.8
9  

3.30** 

18.7 55  لباس املنطقة التقليدي
1 

19 4.21 4.34**  35  12.9
6  

39  8.21  1.42  

26 1.36 04  )إناث(اللباس الشرعي 
9  

59.6
5  

14.41*
*  

67  24.8
2  

20
6  

43.3
7  

3.78** 

  0.10  0.84  04  0.74  02  1.51 0.22 01 1.70 05  البدالت الرياضية

29  اموع
4 

100 45
1 

100  27
0  

100  47
5  

100    

  ).0.99(دال إحصائي عند**،  )0.95(دال إحصائي عند*        النتيجة
  . حتديد نوع اللباس الذي حيبذونه عادةبني جنسي وختصصي العينة يف)CR(يوضح قيمة الـ):60(جدول رقم

     
      



  

  
  
وقد بدت الفروق واضحة بني الذكور واإلناث يف تفضيل أنواع األلبسة اليت حيبذ أفراد    

على "البدالت الكالسيكية"و"سراويل اجليرت"ها،فقد تقدم الذكور يف تفضيلءالعينة ارتدا
فيما سجال ،على الترتيب)%34.69(و)%43.54(عند الذكور نسبة اإلناث؛حيث سجال
وتعرب هذه الفروق عن تأثر الذكور باأللبسة .)%25.28و)%10.64(عند اإلناث نسبة
 اليت تروج هلا عديد من الربامج التلفزيونية املقدمة يف الفضائيات-واألزياء األجنبية

 أكثر من اإلناث؛فقد بدت كثري من اإلناث أكثر متسكا بالقيم الثقافية-الوافدة
  .االجتماعية يف اللباس واألزياء             صوصياتواخل
كما بدت الفروق واضحة يف بعض أنواع األلبسة املفضلة عند أفراد العينة تبعا     

أكثر من ذكور العلوم "سراويل اجليرت"للتخصص  فيفضل ذكور العلوم التكنولوجية ارتداء
،فيما سجل )%49.07(سبةاإلنسانية،فقد سجل هذا النوع عند ذكور التخصص األول ن

نسبة "البدالت الكالسيكية"،فيما سجلت)%36.84(التخصص الثاين نسبة      رعند ذكو
عند ذكور العلوم اإلنسانية من حيث األفضلية،عنها عند ذكور العلوم ) %39.09(أعلى

عند "البدالت الكالسيكية"،وسجلت)%31.06(التكنولوجية الذين سجلت عندهم نسبة
عند طالبات العلوم اإلنسانية،منها عند طالبات العلوم )%26.02(على  اإلناث نسبة أ

  ).%22.93(التكنولوجية اللوايت سجل عندهن هذا النوع من اللباس نسبة
ورمبا تفسر هذه الفروق أنواع الربامج املقبل عليها من كال التخصصني،وكذا أنواع      

نولوجية أكثر إقباال على الفضائيات القنوات الفضائية املشاهدة؛فكون طلبة العلوم التك
األجنبية وأكثر إقباال على األفالم األجنبية،فطبيعي أن يكون التأثر بنوع اللباس األمريكي 

  ".اجليرتسراويل "خاصة  
ويبدو طلبة العلوم اإلنسانية أكثر تأثرا باملسلسالت واألفالم العربية اليت تبثها      

ن ابة أعلى عندهم من غريهم من التخصص األول فكالفضائيات العربية اليت سجلت نس



  

وقد تشبع ،بطال هذه املسلسالت واألفالمأبالبدالت الكالسيكية اليت يرتديها         تأثرهم
  البعض منهم 

  
  

مبثل هذه األنواع من األلبسة حىت غدت مسة أساسية يف كيفية اختيار اللباس املفضل 
زالت حتبذ اللباس التقليدي اخلاص مبناطقهم فقد والدليل على ذلك أن قلة قليلة منهم ما

عند اإلناث )%4.21(و)%18.71(عند الذكور نسبة)اللباس التقليدي(سجل  
  .منهم،وأرقام ونسب اجلدول التايل توضح ذلك

  :كيفية اختيار اللباس عند أفراد العينة    

  االحتماالت -

  علوم إنسانية  علوم تكنولوجية
  موع

  إناث  ذآور  إناث  ذآور

 ت
  % ت  % ت % ت % ت %



  

حسب ما 
تعرضه دور 

  املوضة

04 2,48 03 2,75  03  2,26  12  3,51  22  2,95  

كما يلبس بعض 
  الفنانني

05 3,11 03 2,75  02  1,51  02  0,58  12  1,61  

كما يلبس بعض 
  اإلعالميني

02 1,24 00 00,00  01  0,75  05  1,46  08  1,07  

على حسب 
 اختيارك اخلاص

15
0  

93,1
7  

10
1  

92,66  12
7  

95,4
8  

31
4  

91,8
2  

69
2  

92,8
9  

ما ينص (أخرى
  )عليه الشرع

00 00,0
0  

02 1,84  00  00,0
0  

09  2,63  11  1,48  

16  اموع
1  

100 10
9  

100  13
3  

100  34
2  

100  74
5  

100  

  .العينة للباسهم،حسب التخصص واجلنس أفراديوضح كيفية اختيار ):61(جدول قم 

     
لباسهم عادة على حسـب  ))%92.89(مبحوثا ميثلون نسبة)692((ةخيتار جل أفراد العين     

مبحوثا من الذكور ميثلـون نسـبة    )277(رغبام اخلاصة يف أنواعه وتفصيالته؛حبيث أجاب
،وبدا تـأثر  )%92.02(مبحوثة منهن ميثلن نسبة)415(منهم بذلك،كما أجابت)94.22%(

ما يلبسه بعض املمثلني واملغنني،أومايلبسه بعض أفراد العينة مبا تعرضه املوضة واألزياء العاملية،أو
الصحفيني واإلعالميني ضعيفا جدا عند أفراد العينة؛فقد سجلت الكيفيات االختيارية السـابقة  

أما بالنسبة لقصات الشعر اليت حيبـذها  ).%1.07(و)%1.61(و)%2.95)(على التوايل(نسبا
  :أفراد العينة فتوضحها أرقام ونسب اجلدول اآليت



  

   
  

  االحتماالت -

  علوم إنسانية  علوم تكنولوجية
  موع

  إناث  ذآور  إناث  ذآور

 ت
  %  ت  % ت  % ت % ت %



  

00,0  00 6,02  08  00,00 00 9,32 15  كوب ماريرت
0  

23  3,09  

00,0  00 5,26  07 0,92 01 3,11 05 كوب قارسن 
0  

13  1,74  

كوب 
  كاسكات

02 1,24 01 0,92 03  2,26 02  0,58  08  1,07  

00,0 00  وب إفيلي ك
0  

23 21,10  00  00,0
0  

82  23,9
8  

10
5  

14,09 

00,0 00  كوب ديانا 
0  

15 13,76  00  00,0
0  

34  9,94  49  6,58  

كوب 
  ديقرادي 

04 2,48 16 14,68  02  1,50 67  19,5
9  

89  11,95 

قصة بسيطة 
  وعادية

13
3  

82,6
1  

28 25,69  11
3  

84,9
6  

11
3  

33,0
5  

38
7  

51,95 

00,0 00 )كيلي(أخرى
0  

03 2,75 00  00,0
0  

01  0,29  04  0,54  

00,0 00 )كاري(أخرى
0  

01 0,92 00  00,0
0  

02  0,58  03  0,40  

00,0  00  00,00 00 1,24 02 )تانتان(أخرى
0  

00  00,0
0  

02  0,27  

ال (أخرى
  )أقصه

00 00,0
0  

21 19,26  00  00,0
0  

41  11,9
9  

62  8,32  

16  اموع
1  

100 10
9  

100 13
3  

100 34
2  

100  74
5  

100  

  .يوضح قصات الشعر اليت يفضلها أفراد العينة حسب التخصص واجلنس):62(ول رقم جد

  



  

ظهر أغلب أفراد العينة أم حيبذون القصات العادية لشعورهم؛حبيث أجاب بذلك أ      
،حيث سجل لذلك الذكور )%51.95(مبحوثا ميثلون نسبة)387(

  .منهن)%31.26(،وسجل اإلناث نسبة)%83.67(نسبة
     
  
  
لذلك  باجحيث أ"ماريرت"ـوجاءت يف املرتبة الثانية من القصات احملبذة عند الذكور ال    
،فيما احتلت املرتبة الثانية لقصات الشعر عند اإلناث  )%7.82(مبحوثا ميثلون نسبة)23(
كوب "منهن،مث)%23.28(مبحوثة ميثلون نسبة)105(بإجابة"االيفيلي"

مبحوثة )49(بإجابة"دياناكوب "،مث)%18.40(مبحوثة ميثلن نسبة) 83(بإجابة"ديقرادي
منهن عدم )%13.75(مبحوثة متثلن نسبة)62(بذحتفيما  .منهن)  %10.86(ميثلن نسبة

  .قص شعرها وتركه كما هو
     

ومل تظهر الفروق بني اجلنسني يف تفضيل قصة شعر دون أخرى إال التمايز احلاصل بني      
بينما ظهرت بعض الفروق على .دون اآلخرالقصات يف حد ذاا باختصاص جنس هبا 

  :همستوى نسب بعض القصات بني طلبة التخصص األول والتخصص الثاين حيث تبني أن
بنسبة أعلى من إناث العلوم "القصات العادية"تفضل إناث العلوم اإلنسانية-     

منهن،فيما )%33.05(نسبة"للعادية"التكنولوجية؛ حيث سجلت إناث التخصص األول
،أكثر "الديقرادي"كما تفضل قصة.منهن)%25.69(هلا إناث التخصص الثاين نسبةسجلت 

مبحوثة من إناث التخصص )67(مما تفضلها إناث العلوم التكنولوجية،حيث أجابت لذلك
من )%14.68(مبحوثة ميثلن نسبة)16(،فيما أجابت لذلك)%19.59(األول ميثلن نسبة  

   .إناث التخصص الثاين



  

من إناث العلوم التكنولوجية منها من إناث )%13.76(نسبة أعلى"نادياكوب "تفضل-     
  ).%9.94(العلوم اإلنسانية اللوايت سجلن للقصة املذكورة نسبة

ذكور العلوم التكنولوجية أكثر من ذكور العلوم اإلنسانية حيث "ماريرت"يفضل قصة-     
،فيما أجاب )%9.32(مبحوثا من العلوم التكنولوجية ميثلون نسبة)15(أجاب لذلك

  .منهم)%6.02(مبحوثني من العلوم اإلنسانية ميثلون نسبة) 08(لذلك
   
  
  
  
  

  : املأكوالت واملشروبات جانبيف )2(   

  االحتماالت -

  علوم إنسانية  علوم تكنولوجية
  موع

  إناث  ذآور  إناث  ذآور

 ت
  %  ت  % ت  % ت % ت %



  

11  البيتزا
1  

68,9
4  

78 71,5
6  

81  60,9
0  

23
5  

68,7
2  

505 67,7
9  

10,5 17  اهلامبورغر
6  

24 22,0
2  

17  12,7
9  

70  20,4
7  

128 17,3
8  

أكالت أخرى 
لـ 

  )ماكدونالدز(

03 1,87 02 1,83  02  1,50 06  1,75  13  1,74  

18,6 30ال أحب اجلاهز 
3  

05 4,59  33  24,8
1  

31  9,06  99  13,2
9  

16  اموع
1  

100 10
9  

100  13
3  

100 34
2  

100  745 100  

  .العينة،حسب التخصص واجلنس أفراديوضح نوع األكالت اجلاهزة اليت يفضلها ):63(جدول رقم 

   

) %67.79(مبحوثا من أفراد العينة ميثلون نسبة)505(:أن هنسبوتوضح أرقام اجلدول       
مبحوثا من الذكور )192(كأكلة عصرية جاهزة؛حيث أجاب لذلك"البيتزا"حيبذون تناول
مبحوثة متثلن )313(ت لذلك،كما أجاب)%65.31(ميثلون نسبة

) %17.18(مبحوثا من أفراد العينة ميثلون نسبة )128(،وحيبذ)%69.40(نسبة
أكالت أخرى "منهم حيبذون تناول)%1.74( مبحوثا ميثلون نسبة)13(،و"اهلامبورغر"تناول

أم الحيبون األكالت ) %13.29(مبحوثا منهم ميثلون نسبة)99(،فيما قال"لماكدونالدزل
  .اجلاهزة بل األطباق الشعبية املرتلية فقطالعصرية 

   :كما يتضح من اجلدول أن اإلناث أكثر تفضيال لألكالت اجلاهزة من الذكور،حيث تبني   
أكثر من نسبة الذكور،فقد سجل "اهلامبورغر"و"البيتزا"نسبة اإلناث اللوايت يفضلن-   

،وسجل )%65.31(سبة،فيما سجل هلا الذكور ن)%69.40(اإلناث لألكلة األوىل نسبة
  ).%11.56(فيما سجل الذكور هلا نسبة)%20.84(اإلناث لألكلة الثانية نسبة



  

من نسبة اإلناث )%21.43(نسبة الذكور الذين اليفضلون األكالت اجلاهزة أعلى-   
اللوايت اليفضلن األكالت العصرية اجلاهزة فقد سجلن إجابة لذلك 

  :قيمة النسبة احلرجة يف اجلدول اآليت يتضح ذلك أكثر من خالل.منهن)%7.98(نسبة
  

  CR  إ.علوم  ت.علوم  CR  إناث  ذآور  

 ت
  %  ت  %  ت % ت %

  البيتزا
192 65.3

1  
31
3  

69.4
0  

0.83  18
9  

70.0
0  

31
6  

66.5
3  

0.69  

11.5 34  اهلامبورغر
6  

94 20.8
4  

2.45*  41  15.1
9  

87  18.3
2  

0.79  

أكالت 
أخرى 

ماكدونال(ل
  )دز

05 1.70 08 1.78 0.05  05  1.85  08  1.68  0.12  

الأحب 
  اجلاهز

63 21.4
3  

36 7.98 3.56**  35  12.9
6  

64  13.4
7  

0.14  

29  اموع
4  

100 45
1  

100   27
0  

100  47
5  

100    

  ).0.99(دال إحصائي عند**،   )0.95(دال إحصائي عند*      النتيجة

  .ت اجلاهزة اليت يفضلوابني جنسي وختصصي العينة يف نوع املأكوال)CR(يوضح قيمة الـ):64(جدول رقم 

       
 واإلعـالن أما على مستوى املشروبات العاملية اليت تعوملت هي األخرى مع عوملة االقتصاد     

 مبحوثا ميثلون نسـبة )445(فقد تبني أن ةالتجاري للسلع واخلدمات يف كل القنوات الفضائي
مبحوثا )200(د أجاب لذلكمن أفراد العينة يفضلون املشروبات املصنوعة حمليا،فق)59.73%(



  

مبحوثـة أنثـى متـثلن    )245(منـهم،كما أجابـت لـذلك   )%68.03(ذكرا ميثلون نسبة
أم حيبذون شرب )%38.25(مبحوثا ميثلون نسبة)285(منهن،فيما سجل )%54.33(نسبة

مبحوثـا ميثلـون   )125(بإجابـة "نـدا امري:"بعض املشروبات الغازية املسـوقة عامليـا،وهي  
كوكـا  "إناثـا، )%19.96(ذكـورا،و )%11.90( د العينـة، مـن أفـرا  )%16.77(نسبة
مبحوثـا  )26(منهم؛حيث أجاب لـذلك   )%12.48(مبحوثا ميثلون نسبة)93(بإجابة"كوال

ــبة   ــون نسـ ــرا ميثلـ ــثلن   )67(،و)% 8.85(ذكـ ــى ميـ ــة أنثـ مبحوثـ
من أفـراد  )%6.98(مبحوثا ميثلون نسبة)52(بإجابة"بيبسي"منهن،ومشروب)%14.86(نسبة
كما يوضح اجلدول .منهم)%2.02(مبحوثا ميثلون نسبة)15(بإجابة"آب 7"ومشروب العينة،
  :اآليت

  
  
  

  االحتماالت -
  علوم إنسانية  علوم تكنولوجية

  موع
  إناث  ذآور  إناث  ذآور

 ت 
  %  ت  % ت  % ت % ت %



  

12.4 20  كوكا كوال
2  

21 19.2
7  

06  4.51 46  13.4
5  

93  12.4
8  

  2.02  15  1.76  06 2.26  03  2.75 03 1.87 03  آب7

  6.98  52  8.48  29 8.27  11  1.83 02 6.21 10  بيبسي

10.5 17  مرياندا
6  

21 19.2
7  

18  13.5
3  

69  20.1
7  

125 16.7
7  

مشروبات 
  وطنية

10
9  

67.7
0  

61 55.9
6  

91  68.4
2  

18
4  

53.8
0  

445 59.7
3  

الأحب 
املشروبات 

  الغازية

02 1.24 01 0.92  04  3.01 08  2.34  15  2.02  

16  اموع
1  

100 10
9  

100  13
3  

100 34
2  

100  745 100  

  .العينة،حسب التخصص واجلنس أفراديوضح نوع املشروبات الغازية اليت يفضلها ):65(جدول رقم 

   :وقد تبني على مستوى الفروق بني اجلنسني يف تناول املشروبات الغازية املعوملة أن    

  CR  إ.علوم  ت.علوم  CR  إناث  ذآور 

 ت
  %  ت  %  ت % ت %



  

الكوكا كو
26 8.85 67 14.8

6  
1.80  41  15.1

9  
52  10.9

5  
1.16  

  0.20  1.89  09  2.22  06  0.03 1.99 09 2.04 06  آب7

  1.57  8.42  40  4.44  12  0.10 6.87 31 7.14 21  بيبسي

11.9 35  مريندا
0  

90 19.9
6  

2.13*  38  14.0
8  

87  18.3
2  

1.09  

مشروبات 
  وطنية

20
0  

68.0
3  

24
5  

54.3
3  

2.62**  17
0  

62.9
6  

27
5  

57.8
9  

0.96  

ال أحب 
املشروبات 

  الغازية

06 2.04 09 1.99 0.03  03  1.11  12  2.53  1.04  

29  اموع
4  

100 45
1  

100  27
0  

100  47
5  

100    

  ).0.99(دال إحصائي عند**،   )0.95(دال إحصائي عند*        النتيجة

  . ملشروبات الغازية اليت يفضلهابني جنسي وختصصي العينة يف حتديد نوع ا)CR(يوضح قيمة الـ):66(جدول رقم 

من نسبة اإلناث )%68.03(نسبة الذكور الذين يفضلون املشروبات الوطنية أعلى-     
فيما كانت .منهن)%54.33(اللوايت يفضلنها؛فقد سجلت اإلناث للمشروبات الوطنية نسبة

فقد سجلت نسبة اإلناث اللوايت يفضلن املشروبات الغازية العاملية أكثر من نسبة الذكور؛
  .منهم)%29.93(فيما سجل الذكور نسبة)%43.68(اإلناث لذلك نسبة

      
  : كما تبني على مستوى الفروق بني التخصصني يف تناول هذه املشروبات أن    
نسبة طلبة العلوم اإلنسانية الذين حيبذون تناول املشروبات العاملية اليت يعلن عليها -     

من نسبة طلبة العلوم التكنولوجية )%41.24(ألجنبية أعلىيوميا يف القنوات الفضائية ا
فيما قابلتها نسبة ).%35.56(الذين حيبذون تناوهلا؛فقد سجل هلا التخصص األخري نسبة



  

منها )%62.96(مرتفعة لدى طلبة العلوم التكنولوجية يف حتبيذ تناول املشروبات الوطنية
  .)%57.89(ةبت الوطنية نسلدى طلبة العلوم اإلنسانية،الذين سجلوا للمشروبا

    
وهكذا يتضح من القراءات السابقة جلداول املأكوالت واملشروبات اليت يقبل عليها      

الفضائيات وكذا  بإعالناتقد تأثرت نسبة كبرية من أفراد العينة -:أفراد العينة أنه
ئي؛حني االستهالك الغذا جانبمبحتويات بعض الربامج األخرى كاألفالم واملسلسالت يف 

من أفراد العينة،مقابل )%86.71(فضلت األكالت العصرية اجلاهزة نسبة
منهم الحيبذون اجلاهز وقد وضحت األرقام والنسب على مستوى هذا )%13.29(نسبة

   .اجلدول أن اإلناث أكثر تأثرا من الذكور
رنة استهالك املشروبات بدرجة أقل مقا جانبيف حني كأن تأثر بعض أفراد العينة يف -  

من أفراد العينة أا حتبذ املشروبات الوطنية؛فيما )%59.73(باملأكوالت،فقد سجلت نسبة
ندا،بيبسي، امري(منهم أم حيبذون املشروبات الغازية العامليــة)%38.25(سجلت نسبة
   .)آب7كوكا كوال،

    
  

حضاريا يعلن الثقايف بعدا  االنتماءل عنصر ضي:عمليات التنميط الثقايف انتشارمدى )ب(    
 لميز،وتشكل اهلوية الثقافية يف هذا ااتعن وجود األمة واستمرارية مشروعها املستقبلي امل

تلك احملصلة املشتركة من الدين واللغة واملعرفة والصناعات والعمل والفن واألدب 
من ومعايري العقل والسلوك وغريها  والوجدانوالتراث والقيم والتقاليد واألخالق والتاريخ 

األجيال وتتمايز يف ظلها األمم  تتناقلهااليت -موضوعية أمذاتية كانت -املقومات 
باعتبارها مشروعا  أبداوليست هذه العناصر ثابتة بل متحركة ومتطورة  واتمعات

مستقبليا يواكب مستجدات العصر،وهي قابلة للتأثري والتأثر،وكما يوجد قدر كبري من 
ثقافات األمم املختلفة،يوجد بني ة التواصل والتعارف والتفاعل ين مشترك نتيجإنساالثقافة 



  

قدر خاص حيفظ خصوصية الثقافة وهويتها يف وطن أوجمتمع أوأمة من األمم حىت التضمحل 
  .أوتزول

زحف آليات العوملة الثقافية عالية التقنية والتطور؛بدأ احلديث عن عمليات ه ومع بيد أن   
عالم كآلية أساسية يف يشغل الكتابات املتالحقة حول عوملة اإلالتنميط واالختراق الثقايف 

هذه العمليات ودوره يف تكريسها،وصياغة ثقافة عاملية مندجمة هلا قيمها وعاداا وأخالقياا 
وفنية تؤدي إىل  إعالنيةومعايريها لضبط سلوك األفراد والشعوب والدول،من خالل قوالب 

فالسلع واخلدمات املستوردة،وأمناط -هم إرادة االختيار،وسلبكانواينما أتطويع األفراد 
واالستهالك حتمل معها ثقافة اتمع القادمة منه،مما يؤدي مستقبال إىل تغيري العادات  اإلنتاج

يف عمليات تنميط ثقايف يتعارض -الإراديا والقيم والعالقات،أي تغيري ثقافة الناس إراديا أو
  .الشعوب واألمممع اخلصوصيات الثقافية وهويات 

على مظهرين بارزين من املظاهر الثقافية  امليدانيةوستركز أسئلة هذه اجلزئية من الدراسة     
اليت تعمل عوملة البث الفضائي على تكريس نوع من التنميط الثقايف هلا حبيث يتماشى 

  :العوملة الثقافية واإلعالمية،ومها ومقتضيات
  .األزياء واأللبسة-   
  .والفن،على سبيل املثال والتوضيح الاحلصر والعد ىقاملوسي-   
       

  
طرحت االستمارة سؤاهلا يف هذا املستوى ملعرفة مدى :على مستوى األلبسة واألزياء)1(   

  : بالشكل اآليت ةعمليات التنميط فيه؛وكانت إجابات أفراد العين انتشار
   

  االحتماالت -
  علوم إنسانية  علوم تكنولوجية

  موع
  إناث  ذآور  إناث  آورذ



  

 ت
  %  ت  % ت  % ت % ت %

األزياء 
  اجلزائرية 

07 4,35 69 63,3
0  

00  00,0
0  

18
5  

54,0
9  

261 35,0
3  

19,2 31  األزياء العربية
5  

32 29,3
6  

30  22,5
6  

13
9  

40,6
5  

232 31,1
4  

27,9 45 األزياء األوربية
5  

07 6,42  40  30,0
8  

11  3,22  103 13,8
2  

00,0  00  0,92 01 1,87 03األزياء اآلسيوية
0  

04  1,17  06  0,81  

األزياء 
  األمريكية

74 45,9
6  

00 00,0
0  

61  45,8
6  

04  1,17  139 18,6
6  

األزياء 
  األفريقية

01 0,62 00 00,0
0  

02  1,50 01  0,29  04  0,54  

16  اموع
1  

100 10
9  

100  13
3  

100 34
2  

100  745 100  

  العينة،حسب التخصص واجلنس رادأفيوضح نوع األزياء اليت يفضلها ):67(جدول رقم 

   

أـم يفضـلون األزيـاء    )%35.03(مبحوثا من أفراد العينة ميثلون نسبة)261(أجاب-    
ــذلك    ــاب ل ــث أج ــة؛ حي ــ)07(اجلزائري ــون    امبحوث ــذكور ميثل ــن ال م

ــبة ــهم،و)%2.38(نسـ ــثلن    )254(منـ ــاث متـ ــن اإلنـ ــة مـ مبحوثـ
من أفراد العينة أم )%31.14(مبحوثا منهم ميثلون نسبة)232(أجابو.منهن)%56.32(نسبة

كمـا   ،)%20.75(من الذكور ميثلون نسـبة )61(يفضلون األزياء العربية؛حيث أجاب ذلك
  .منهن)%37.91(مبحوثة من اإلناث متثلن نسبة)171(أجابت لذلك

     
  



  

  
  

؛بإجابة ةأم يفضلون األزياء األوروبي)%13.82(مبحوثا ميثلون نسبة)103(جابأو-     
مبحوثة أنثى )18(منهم،و)%28.91(ا ميثلون نسبةمبحوثا ذكر)85(

فيما حضيت األزياء األمريكية،واآلسيوية واإلفريقية بنسب ضعيفة .منهن)%3.99(ميثلن
جدا من حيث تفضيلها لدى أفراد العينة؛فقد سجل لألزياء األمريكية 

  .منهم)%0.54(، ولألزياء اإلفريقية نسبة)%0.81(،ولألزياء اآلسيوية)%1.48(نسبة
      
وبدا من أرقام اجلدول ونسبه أن هناك فروقا بني اجلنسني يف تفضيل أنواع األزياء اليت    

  :حيبذوا؛فقد تبني أن
  

  CR  إ.علوم  ت.علوم   CR إناث ذكور  

  % ت  % ت % ت % ت

25 2.38 07  األزياء اجلزائرية
4 

56.3
2 

13.2**  14
3  

52.9
6  

24
6  

51.7
9  

0.21  

20.7 61  األزياء العربية
5 

17
1  

37.9
1  

3.67**  63  23.3
3  

16
9  

35.5
8  

2.57** 

28.9 85  األزياء األوروبية
1 

18 3.99 6.44**  52  19.2
6  

41  8.63  2.82** 

  1.02  0.42  02  1.48  04  0.36 0.67 03 1.02 03  األزياء اآلسيوية

13  األزياء األمريكية
5  

45.9
2  

04 0.89 10.56*
*  

07  2.59  04  0.84  1.25  

  0.35  0.63  03  0.37  01  0.98 0.22 01 1.02 03  ةاألزياء اإلفريقي

29  اموع
4 

100 45
1 

100  27
0  

100  47
5  

100    

  ).0.99(دال إحصائي عند**،   )0.95(دال إحصائي عند*       انتيجة
  .بني جنسي وختصصي العينة يف نوع األزياء اليت يفضلوا)CR(يوضح قيمة الـ):68(جدول رقم

  



  

ألزياء اجلزائرية والعربية أكثر مما يفضلها الذكور؛ فقد سجلت اإلناث يفضلن ا-     
وبتفصيل )(%2.38(لذكور هلا نسبةا،فيما سجل )%56.32(اإلناث لألزياء اجلزائرية نسبة

فيما سجل ذكور )%63.30(أكثر سجل إناث العلوم التكنولوجية لألزياء اجلزائرية نسبة
  التخصص هلا 

  
  

؛فيما سجل )%54.09(اإلنسانية لألزياء نفسها نسبة ،وسجل إناث العلوم)%4.35(نسبة
وأجابت اإلناث لألزياء العربية ).منهم)%00(ذكور التخصص هلا نسبة

وبتفصيل أكثر أجابت (،)%20.75(،فيما أجاب هلا من الذكور نسبة)%37.91(بنسبة
 من ذكور)%22.56(من إناث العلوم اإلنسانية مقابل)%40.65( لألزياء العربية نسبة

  ).تخصصال
    

أكثر مما تفضلها اإلناث؛فقد سجل الذكور لألزياء  ةويفضل الذكور األزياء األوروبي-     
وبتفصيل أكثر،سجل ،)%3.99(،فيما سجل هلا اإلناث نسبة)%28.91(نسبة ةاألوروبي

فيما سجل هلا إناث التخصص )%27.95(نسبة ةذكور العلوم التكنولوجية لألزياء األوروبي
 ة،وسجل ذكور العلوم اإلنسانية لألزياء األوروبي)%6.42(نفسه نسبة

  .منهن)%3.22(لتخصص نفسه نسبةاناث إ،فيما سجل هلا )%30.08(نسبة
    

   :كما اتضح أن هناك فروقا يف تفضيل األزياء بني طلبة التخصصني فقد تبني أن     
لها طلبة العلوم أكثر مما يفض ةطلبة العلوم التكنولوجية يفضلون األزياء األوروبي-     

من طلبة العلوم التكنولوجية بأا حتبذ األزياء )%19.26(اإلنسانية؛فقد أجابت نسبة
وباملقابل يفضل طلبة .من طلبة العلوم اإلنسانية)%8.63(فيما أجابت هلا نسبة ؛ةاألوروبي

هلا  العلوم اإلنسانية األزياء العربية أكثر مما يفضلها طلبة العلوم التكنولوجية؛فقد سجل



  

،يف حني سجل هلا التخصص الثاين )%35.58(التخصص األول نسبة 
  .منهم)%23.33(نسبة

    
وتفسر الفروق بني اجلنسني يف تفضيل أزياء دون أخرى بأن اإلناث يفضلن األزياء      

،فيما تفضل نسبة عالية من )احلجاب(اجلزائرية والعربية أكثر ملواءمتها اللباس الشرعي
 ةتوائمها األزياء األوروبي هسراويل اجليرت والبدالت الكالسيكية وهذ)%78.23(الذكور 

  .واألمريكية يف األلبسة اخلاصة بالرجال
     
  

  :على مستوى املوسيقى والفن)2(   

  االحتماالت -

  علوم إنسانية  علوم تكنولوجية
  موع

  إناث  ذآور  إناث  ذآور

 ت
  %  ت  % ت  % ت % %



  

27,3 44 األغاين األجنبية
3  

18 16,5
1  

19  14,2
9  

38  11,1
1  

119 15,9
7  

24,8 40 األغاين الشرقية
4  

50 45,8
7  

38  28,5
7  

17
7  

51,7
6  

305 40,9
4  

األغاين 
  اجلزائرية 

30 18,6
3  

12 11,0
0  

29  21,8
0  

43  12,5
7  

114 15,3
0  

  2,95  22  3,51  12 2,26  03  1,84 02 3,11 05  األغاين اهلندية

األناشيد 
  اإلسالمية

34 21,1
2  

25 22,9
4  

44  33,0
8  

69  20,1
7  

172 23,0
9  

00,0  00  1,84 02 4,97 08  ال أمسع 
0  

03  0,88  13  1,75  

16  اموع
1  

100 10
9  

100  13
3  

100 34
2  

100  745 100  

  .العينة مساعها،حسب التخصص واجلنس أفراديوضح األغاين اليت يفضل ):69(جدول رقم 

   

 األغاينأم يفضلون مساع )%40.94(ون نسبةمبحوثا من أفراد العينة ميثل)305(أجاب    
كما أجابت )%26.53(مبحوثا من الذكور ميثلون نسبة)78(الشرقية؛فقد أجاب لذلك

مبحوثا ميثلون )172(جابأمنهن،و)%50.34(مبحوثة متثلن نسبة)227(لذلك 
مبحوثا ذكرا  )78(أم يفضلون مساع األناشيد اإلسالمية؛فقد سجل لذلك)%23.09(نسبة
  .منهن)%50.34(مبحوثة متثلن نسبة)227(،كما أجابت لذلك)%26.53(ون نسبة  ميثل
األجنبية؛فقد  األغاينأم يفضلون مساع )%15.97(مبحوثا ميثلون نسبة)119(جابأو    

مبحوثة من اإلناث )56(،و)%21.43(مبحوثا من الذكور ميثلون نسبة)63(سجل لذلك
من )%15.30(مبحوثا ميثلون نسبة)114(فيما يفضل.منهن بذلك)%12.42( متثلن نسبة

مبحوثا ذكرا ميثلون )59(اجلزائرية؛حيث يفضلها األغاينأفراد العينة مساع 



  

منهن،وتأتى )%12.19(مبحوثة أنثى متثلن نسبة)55( منهم،كما تفضلها)%20.07(نسبة
  .هلا)%2.95(مبحوثا ميثلون نسبة)22( اهلندية يف املرتبة األخرية بتفضيل األغاين

يف تفضيل مساع  د أفصحت أرقام اجلدول ونسبه عن فروق فردية تبعا للجنس والتخصصوق   
  : دون أخرى،فقد تبني على مستوى الفروق بني اجلنسني بأن األغايننوع من 

  

  CR  إ.علوم  ت.علوم   CR إناث ذكور  

  % ت  % ت % ت % ت

21.4 63  األغاين األجنبية 
3 

56 12.4
2 

2.25*  62  22.9
6  

57  12.0
0  

2.65** 

26.5 78  األغاين الشرقية
3 

22
7 

50.3
4 

4.78**  90  33.3
4  

21
5  

45.2
6  

2.32*  

20.0 59  األغاين اجلزائرية
7 

55 12.1
9 

2.01*  42  15.5
6  

72  15.1
6  

0.10  

  0.32  3.16  15  2.59  07  0.21 3.10 14 2.72 08  األغاين اهلندية

26.5 78  األناشيد اإلسالمية
3 

94 20.8
4 

1.26  59  21.8
5  

11
3  

23.7
9  

0.43  

  2.01  0.63  03  3.70  10  1.11 1.11 05 2.72 08 الأمسع

29  اموع
4 

100 45
1 

100  27
0  

100  47
5  

100    

  ).0.99(دال إحصائي عند**،   )0.95(دال إحصائي عند*      النتيجة
  . اعهابني جنسي وختصصي العينة يف حتديد نوع األغاين اليت يفضلون مس)CR(يوضح قيمة الـ):70(جدول رقم

    
الشرقية؛حيث  واألغاين،"األناشيد اإلسالمية"الذكور يفضلون بالدرجة األوىل مساع-     

تفضل اإلناث مساع األناشيد  ما،في)%26.53(سجلت عندهم نسبة متعادلة بلغت
الشرقية يف املرتبة األوىل  ،واألغاين)%20.84(اإلسالمية يف املرتبة الثانية بنسبة

  ).%50.34(بنسبة
     

 نسبة األجنبية؛حيث سجلت لديهم األغاينويفضل الذكور يف املرتبة الثانية مساع -     
 ونويفضل).%12.42(وتفضلها اإلناث يف املرتبة الثالثة حيث سجلن هلا نسبة)21.43%(



  

فيما يفضلن مساعها اإلناث يف ،)%20.07(اجلزائرية يف املرتبة الثالثة بنسبة األغاينمساع 
  ).%12.19(نسبةاملرتبة الرابعة ب

    
  
  

  : كما تبني على مستوى الفروق بني التخصصني أن    
الشرقية بنسبة أكرب ممايفضلها طلبة العلوم  األغاينطلبة العلوم اإلنسانية يفضلون مساع -   

،فيما أجاب ذكور )%28.57(التكنولوجية؛فقد أجاب ذكور التخصص األول هلا بنسبة
جابت هلا إناث التخصص األول ،وأ)%24.84(التخصص الثاين بنسبة

وباملقابل يفضل ).%45.87(،فيما أجابت هلا إناث التخصص الثاين بنسبة)%51.76(بنسبة
األجنبية بنسبة أعلى مما يفضلها طلبة العلوم  األغاينطلبة العلوم التكنولوجية مساع 

هلا ،فيما سجل )%27.33(نسبة"للغربية"فقد سجل ذكور العلوم التكنولوجية،اإلنسانية
إناث العلوم "للغربية"وسجلت                 ،)%14.29(نسبة ذكور العلوم اإلنسانية

) %11.11(،فيما سجلت هلا إناث العلوم اإلنسانية نسبة)%16.51(التكنولوجية نسبة
يفضل ذكور العلوم اإلنسانية مساع األناشيد اإلسالمية بنسبة أعلى مما يفضلها و-.منهن

لألناشيد " جية،فقد سجل ذكور التخصص األولذكور العلوم التكنولو
  . )%21.12(،فيما سجل هلا ذكور التخصص الثاين نسبة)%33.08(نسبة"اإلسالمية

    
  : اجلدولني السابقني أن لبياناتوهكذا تظهر التحليالت     
عمليات التنميط على مستوى األلبسة واألزياء قد بدأت تتكرس عند الذكور منهم -   

مبحوثا من الذكور )220(واألمريكية ةناث،فقد أجاب لتفضيل األزياء األوروبيأكثر من اإل
مبحوثة من اإلناث متثلن )22(،فيما أجابت لذلك)%74.83(ميثلون نسبة 



  

،وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة مع نسب تفضيل األزياء العربية واجلزائرية )%4.88(نسبة
  .لدى اإلناث

والفن؛فقد سجل  ىالعمليات على مستوى املوسيقفيما مل تتبدى بشكل كبري هذه -     
اجلزائرية نسبة عالية من أفراد العينــة  واألغاينالشرقية واألناشيد اإلسالمية  لالغاين
  . منهم)%15.97(األجنبية اليت سجلت نسبة باألغاينمقارنة )%79.33(بلغت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

  لى الشباب اجلامعي وكيفية مواجهتهاأسباب تأثري الفضائيات األجنبية ع:الفصل التاسع
اليت تثبتها  احلقائق من: الفضائيات األجنبية على الشباب اجلامعيريأسباب تأث:أوال    

    جمرى  الدراسات والبحوث يف جمال تأثري وسائل اإلعالم أن هلذه األخرية آثار فعلية يف تغيري
والسلوك البشري،وذلك  اإلعالملوسائل  بني التعرض عالقة سببيةتطور البشر،وأن هناك 

كل األفراد يف كل  لدى على الرغم من صعوبة اإلثبات الدقيق للعالقة بني السبب واألثر
 املواقف؛فهناك العديد من العوامل واملتغريات املركبة اليت تتحكم يف آثار وسائل اإلعالم؛

الل طريقة حيث يتحدد تأثري وسائل اإلعالم من خالل الوظائف اليت تؤديها،ومن خ



  

 املعرفة السابقة والعادات،:استخدام هذه الوسائل،والعديد من العوامل األخرى مثل
واالهتمامات واالجتاهات والظروف االجتماعية والثقافية اليت حيدث فيها االتصال،فالربنامج 

وخيتلف تأثري الوسيلة ،التلفزيوين الواحد حيدث آثارا خمتلفة باختالف األفراد املتلقني
  .عالمية الواحدة باختالف الثقافاتاإل

ن احلديث عن تأثري وسائل األعالم اليعين أن تكون هذه الوسائل هي السبب إهلذا ف    
ن طبيعة السلوك البشري املعقدة الميكن التحكم فيها من خالل عامل إالوحيد للتأثري،ف

بعض وقد أحصت .واحد فقط،وإمنا حيدث هذا السلوك نتيجة تأثري عوامل متعددة
أوغري  اقد تكون وسائل اإلعالم فيها سببا مباشر-على األقل-الدراسات مخس حاالت

                 )1(:هيحداث مثل هذه التأثريات إمباشر يف 

أن تكون وسائل اإلعالم هي السبب املباشر الوحيد،وهي حالة نادرة احلدوث؛حيث -     
  .وحيد،للحصول على املعلوماتال يزداد أثر وسائل اإلعالم حني تكون هي املصدر

أن تكون وسائل اإلعالم هي السبب يف إحداث األثر مع وجود عوامل وسيطة  -     
Mediated factors)(ا آثارها يف بعض األفراد،والتؤثر يف  فقد حتدث الوسيلة اإلعالميةوحمتويا

–متفاوتة بدرجات–ويف هذه احلالة يصبح للعوامل األخرى دور يف تأثري األفراد.آخرين
العنف التلفزيوين الذي يكون تأثريه على الشخص الذي يشعر باإلحباط :مثل.القابلني للتأثر

  .أوالغضب بشكل خمتلف عن الشخص العادي
أن تكون العوامل األخرى هي السبب يف إحداث التأثري،وتكون وسائل اإلعالم هي -     
لوكيات من خالل ردود األفعال الوسيط؛فقد ختتلف استجابة الفرد للربامج والس العامل

  ...كحدوث الكوارث الطبيعية،واجلرائم البشعة،،الطبيعية للحدث
 إلحداث) Sufficiet(ولكنه ليس كافيا)Necessary(أن تكون وسائل اإلعالم سببا ضروريا-     

األثر،فالبد أن تسانده يف ذلك عوامل أخرى متعددة،فالدعوة لتنظيم األسرة يف اتمعات 
عداد الغفرية من مية مثال تتطلب بالضرورة استخدام وسائل األعالم للوصول إىل األالنا

                                                           
  ).402(ص)م2002،)3(الدار املصرية اللبنانية،ط:القاهرة(االتصال ونظرياته املعاصرة:حسن عماد مكاوي وليلى حسني السيد )1(
  



  

اجلماهري،وحتقيق أهداف احلملة،ولكن جناح احلملة وحتقيق األثر املرغوب يتطلب أيضا 
  .استخدام االتصال الشخصي والتأثري على قادة الرأي

إلحداث األثر،ويف هذه احلالة أن تكون وسائل األعالم سببا كافيا،ولكنه ليس ضروريا -   
حداث األثر،فقد تورد وسائل األعالم خربا إتكون العوامل األخرى هلا الدرجة نفسها يف 

عن غلق طريق رئيس مير مبدينة معينة لألشغال اجلارية فيه فيتلقاه بعض األشخاص،يف حني 
  .عالم،حبكم تواجدهم يف املنطقةقد يعلم به آخرون دون التعرض لوسائل اإل

وهكذا تكون آثار وسائل اإلعالم يف معظم احلاالت غري مباشرة،تسندها يف ذلك عوامل     
وسيطة أخرى؛قد تتقدمها أوتصحبها أوتتأخر عنها،لكنها موجودة لتجعل من التأثري املباشر 

وهي نظرة تنسحب على كل وسائل اإلعالم مب فيها .عالم حالة نادرة احلدوثلوسائل اإل
عد الوسيلة األقوى يف إحداث هذه اآلثار حبكم متيزه باجلمع بني الصوت التلفزيون الذي 

ال إجتذب انتباه الفرد وتستحوذ عليه حبيث جتعله الميلك :*والصورة هذه األخرية الـيت
تقرب األماكن البعيدة،وتكرب األشياء *.تربز املعلومات املصاحبة هلا وتدعمها*.التركيز عليها

  .لكبرية وتظهر األشياء املختفيةالصغرية،وتصغر األشياء ا
تزيد من استيعاب املعلومات وتذكرها؛حيث تتأثر الذاكرة بالصورة أكثر من الصوت *   

 وقد زادت حدة وفعالية الصورة اليت تنقلها القنوات الفضائية الوافدة،ألا أصبحت أكثر
، إحداث آثارها بعوامل أخرى وسيطة تدعمها يف بطتقنية وتطورا،ومع ذلك يبقى أثرها مرت
  : تكشف عنها األسئلة واإلجابات اآلتية

طرحت يف هذا الصدد االستمارة جمموعتني من :أسباب تأثري الفضائيات األجنبية)أ(    
األسئلة للوقوف على أسباب تأثري الفضائيات األجنبية على الشباب اجلامعي يف اعتقاد رأي 

الع هذه اآلراء وليس ملعرفة أوقياس هذه وتوجهت األسئلة هذه املرة الستط.أفراد العينة
األسباب على أفراد العينة،كما سبق مع أسئلة اآلثار االجتماعية والثقافية لربامج الفضائيات 

األسباب املوضوعية اليت يراها أفراد العينة قد اموعة األوىل  وتناولت.األجنبية عليهم
بية فاقترحت االستمارة خيارين رأما سامهت بنسب معينة يف تأثري برامج الفضائيات األجن



  

يتعلق األول باجلانب الشكلي والتقين للرسائل اإلعالمية املبثوثة يف كل األشكال أساسيني؛
  :والقوالب؛فكانت اخليارات يف هذا اجلانب

  .التمتع بالتكنولوجيات املتطورة والعالية-   
  .يف هذه القنوات الطرق االبتكارية واإلبداعية اليت تقدم هبا الربامج-   
  .مدى احلرية الكبرية اليت تتمتع هبا يف طرح املوضوعات والقضايا-   
كفاءة ومقدرة الطاقم اإلعالمي والصحفي العامل و- .الكثرة والتنوع وتنوع الربامج-   
  .هبا
  : ويتعلق الثاين باجلانب املضاميين هلذه الرسائل،وكانت خياراته   
  .اليت تتمتع هبا مدى املصداقية والصراحة-   
  .تلبية االحتياجات لكل الفئات خاصة الشباب منهم-   

  .عمق التحاليل وطرق املعاجلة لألحداث واألخبار والقضايا اليت تتناوهلا- 
األسباب الذاتية اليت يراها أفراد العينة هي األخرى قد سامهت  اموعة الثانية وتناولت    

ية على شبابنا اجلامعي،وكانت خيارات هذه اموعة أربعة يف تأثري برامج الفضائيات األجنب
  .ضعف الوازع الديين- :أسباب أساسية هي

  .تراجع دور األسرة التربوي-  
  .تراجع الدور التربوي والتوجيهي للمؤسسات التعليمية واالجتماعية األخرى-  
  .ضعف اإلنتاج اإلعالمي يف القنوات احمللية-  
  :يف اجلداول اآلتية)كاآليت(رقام والنسبوكانت اإلجابات باأل  
   

  :  أسباب موضوعية)1(   

  االحتماالت -
  علوم إنسانية  علوم تكنولوجية

  موع
  إناث  ذآور  إناث  ذآور



  

 ت  
  % ت  % ت  % ت % ت %



  

متتعها 
بالتكنولوجيات 

  العالية

49 
  

30,4
3  

34 31,1
9  

31  23,3
1  

72  21,0
5  

18
6  

24,97 

املصداقية 
 والصراحة اليت

  تتمتع هبا

15 9,32 5 4,59  14  10,5
3  

26  7,60  60  8,05  

تلبيتها 
لالحتياجات 
  والرغبات

29 18,0
1  

21 19,2
7  

34  25,5
6  

80  23,3
9  

16
4  

22,01 

عمق التحاليل 
للمواضيع 
  املطروحة

8 4,97 10 9,17  06  4,51 33  9,65  57  7,65  

طرقها 
االبتكارية يف 

  التقدمي 

16 9,94 8 7,37  09  6,77 29  8,48  62  8,32  

احلرية الكبرية 
  اليت تتمتع هبا

11 6,83 8 7,34  08  6,01 31  9,07  58  7,79  

15,5 25 كثرا وتنوعها
3  

20 18,3
5  

22  16,5
4  

50  14,6
2  

11
7  

15,70 

  5,51  41  6,14  21 6,77  09  2,75 3 4,97 8 كفاء صحفييها



  

16  اموع
1  

100 10
9  

100  13
3  

100 34
2  

100  74
5  

100  

يوضح األسباب املوضوعية لتأثري برامج الفضائيات األجنبية يف اعتقاد ):71(جدول رقم 
  .أفراد العينة،حسب التخصص واجلنس

    
أن أهم األسباب املوضوعية اليت سامهت يف تأثري برامج  ذهب أغلب أفراد العينة إىل      

  : الفضائيات األجنبية على الشباب اجلامعي هي
 24.97(مبحوثا ميثلون نسبة)186(فقد أجاب لذلك:لعاليةا متتعها بالتكنولوجيات⊆     

 27.21(مبحوثا من الذكور ميثلون نسبة)80(حبيث سجل )%
 23.50(مبحوثة من اإلناث للسبب نفسه ميثلن نسبـة)106(لذلك،وسجلت)%
  .  منهن)%

فما من شك يف أن التطورات اليت حدثت يف جمال تكنولوجيا االتصال وظهور ما      
قد عملت على إعادة تشكيل صناعة االتصال،فقد "البديلة"أو"اجلديدة"تكنولوجيايسمى بال

  وأشباه (Microprocessors)تراكمت املستحدثات يف جمال الكمبيوتر واحلسابات اإلليكترونية
  
ويف جمال االتصال السلكي ،وتكنولوجيا الدوائر املتكاملة(Semiconductors)وصالتامل

الرقمي وامليكروويف والليزر،واأللياف البصرية،ويف جمال والالسلكي،وظهور االتصال 
اإلليكترونية ظهر التلفزيون الكابلي،وأنظمة التوزيع املتعددة النقاط  وسائل اإلعالم

(Multipoint distribion systems)47( بث املباشر والتلفزيون عايل اجلودة،واإلذاعة بأقمار ال(.  

ليكترونيات الفضاء نطاقا عريضا من أجهزة إل وقد ربطت هذه املستحدثات يف جما    
االتصال واإلعالم يف مجيع أحناء العامل،ونقلت صناعة االتصال واإلعالم بسرعة إىل األمام يف 

                                                           
املنظمة العربيـة  : تونس( الثورة التكنولوجية ووسائل االتصال العربية،:،يف كتاب"اآلثار الثقافية عرب األقمار الصناعية:"جيهان رشيت (47)

  ).162،163(،ص)م1991للتربية والثقافة والعلوم،



  

وعملت هذه  )48(الوقت الذي توقفت فيه أوتدهورت العديد من الصناعات التقليدية
أنظمة التوزيع،األمر الذي املستحدثات على ختفيض تكاليف نقل الربامج وزادت من مرونة 

  .قلل بشكل كبري من تكاليف البث،وأدى إىل زيادة عدد القنوات التلفزيونية
د زادت هذه التطورات املتسارعة من اإلحساس بأنه مامن جانب من جوانب احلياة قو     

رابات عميقة على طإال وتأثر باملصادر اجلديدة للمعلومات،وأحدثت هذه التغيريات إض
نات التنظيمية،وظروف التجارة التنافسية السائدة،وخضعت املبادئ واملفاهيم القانونية التواز

          العمالة، حلقوق السيادة واحلدود الوطنية للتحدي،وظهرت تقلبات اجتماعية وحتوالت يف
وتصاعد الرفض الثقايف وأصبحت مهام املؤسسات الداخلية والعاملية ختضع للتساؤل،وتطور 

وأسفر عن ذلك نتائج .التصايل واإلعالمي بني الدول العظمى يف جماالت عديدةالسباق ا
  .) 49(جد كبرية يف جمال اإلعالم واالتصال يف الدول الغربية خاصة

فالتغريات التكنولوجية يف وسائل البث فتحت جماالت جديدة لتوزيع برامج التلفزيون -     
احة للفرد يف الدول املتقدمة بشكل مل يسبق له وأدت إىل زيادة عدد القنوات التلفزيونية املت

  .نظري سواء من خالل شبكات التلفزيون الكابلية أوالبث اإلذاعي عرب أقمار االتصال
 قإن هذا التنوع الكبري الذي حدث لقنوات التلفزيون املتوافرة جعل الصناعة تضي-     

  . ة حمددة جدانطاق بعض اخلدمات من أجل جذب مجهور يتميز خبصائص دميوغرافي
مواجهة اخلدمات  إىلوقد أدى وجود إمكانيات أفضل للبث وظهور قنوات جديدة -     

  .التلفزيونية العادية ملنافسة شديدة واخنفاض عدد املشاهدين لرباجمها
وكان من احملتم أن يؤدي اهتمام قنوات التلفزيون اجلديدة جبذب أكرب مجهور ممكن إىل -     

الربامج اليت تقدم؛فقد أصبحت قوى السوق هي اليت تفرض نوعية التأثري على نوعية 

                                                           
48) Oswald Hgladys,Dganley: to inform or the control? The new communications neworks ( N. y :( 
Mac-Hill , 1982 ) p( 3-6 )          

،ومؤيـد عبـد   )164(الثورة التكنولوجية ووسائل االتصال العربية،ص:،يف كتاب"الصناعية األقماراآلثار الثقافية عرب :"جيهان رشيت49)
ديـوان املطبوعـات   :اجلزائـر (فضـاء اإلعـالم  :وعـزي عبـد الـرمحن   )224،225(العوملـة اإلعالميـة،ص  :اجلبار احلـديثي 

   )219(ص)م1994اجلامعية،



  

الربامج على الشبكات الكابلية،وأثر هذا بالتايل على املضمون الذي تقدمه قنوات 
  التلفزيون األرضية 

كما أدى تعدد القنوات وتنوع اخلدمات التلفزيونية إىل اتسام التعرض بالطابع الفردي -   
  .القدمي ملشاهدة التلفزيونبدال من النمط العائلي 

وقد عملت التطورات اليت طرأت على تكنولوجيا البث على زيادة املخاوف من -   
وصول إشارات التلفزيون للمستهلك رغم إرادة حكومته،وساد القلق من اهتمام بعض 

الكربى ببث برامج تلفزيونية دعائية تزعزع األمن الداخلي،أوبث رسائل      الدول
الطلب على سلع أجنبية تضر باإلنتاج احمللي للدول النامية والضعيفة     يدتسويقية تز
أوبث مضمون ترفيهي ينطوي على العنف واجلنس والقيم              وتكنولوجيا، اقتصاديا

  .قضة للثقافات الوطنيةااملن
كما عملت على وجود انقسام حاد بني دول ذات اقتصايات منو سريعة يف أروبا وبعض -  
لدول اآلسيوية اليت تعتمد تكنولوجيا معلومات واتصاالت حديثة ومتطورة،وبني دول ذات ا

فجوة (اقتصاديات منو بطيئة المتتلك مقومات التكنولوجيا احلديثة،لتتسع اهلوة بينهما،خملفة
ومعلوماتية بني الدول املتقدمة والدول النامية نتيجة الحتكار األوىل لوسائل )إعالمية
 تتحكم يف نوع ومسار املادة اإلعالمية املتداولة يف العامل املعاصر،وهذا ماجعل اليت لاالتصا

 الدول(تفرض اجتاهاا الثقافية على الطرف اآلخر)اقتصاديا وتقنيا وإعالميا(الدول املتقدمة
ودفعها أيضا إىل التركيز على إبراز الصورة القامتة من جتارب الدول النامية  )النامية

السياسية واحلروب والقالقل واالضطرابات اليت تتفاعل يف هذه الدول       كاألزمات
بقصد تغذيتها وتأجيج نرياا،وماحيدث يف املنطقة العربية ووسط إفريقيا مثال صارخ هلذه 

  .احلقيقة
اهليمنة شبه املطلقة للدول الغربية والشركات )الفجوة اإلعالمية(ومما زاد يف عمق هذه     

ت على هذه التكنولوجيات خاصة تكنولوجيا البث عرب األقمار متعددة اجلنسيا
  ن إالصناعية،ف



  

)     %90(سوق االتصال واإلعالم إنتاجا واستهالكا تتمركز يف الثالثي الرأمسايل املهيمن بنسبة
حىت  )1()% 24(،واليابان)%29(،واالحتاد األورويب)%37(موزعة مابني الواليات املتحدة

ن إمرباطوريات شركات اإلعالم العمالقة،اليت أصبحت جمهزة الشمس التغيب ع"أضحت
  .بأعباء رسالة العوملة اإلعالمية واالتصالية للنهوض )2("منوعلى أفضل 

وحمتويات بني أيدي األقطاب أعتدة إن هذا التمركز لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال؛    
ه األقطاب من الدخل الصناعية الكربى ميكن تلمسه من خالل استقراء بسيط لنصيب هذ

  :)3(اإلمجايل العاملي لقطاع اإلعالم واالتصال من خالل بيانات اجلدول اآليت

  

اموع العاملي الواليات املتحدة اليابان ربــاوأ بلدان أخرى  القطاع/ القطب
 وسائل إعالم 315 140 65 70 40
 خدمات 380 180 50 90 60
 أجهزة 400 165 108 92 60
 قطع غيار 90 30 30 15 15

 جمموع 1185 515 253 267 175

مبليارات )م1989(ميثل الدخل اإلمجايل لقطاع اإلعالم واالتصال):72(جدول رقم
  .الدوالرات 

  
 50(الـيقارب اويتضح من اجلدول أعاله أن الواليات املتحدة تسيطر وحدها على م    

ى لدول العامل الثالث إال من السوق الدويل لإلعالم واالتصال،يف حني اليتبق   )%
  )     %10(مانسبته

                                                           
  ).225(العوملة اإلعالمية،ص:مؤيد عبد اجلبار احلديثي )1(
  ).47(فخ العوملة،ص:شومان هانس بيترمارتن وهارالد )2(

 ،جملة دراسات"االتصال والسيادة واجتاه التدفق اإلعالمي:"خضر ايدروجاأل )3(
   ).65(ص)1995(،مارس،أفريل)5،6(،ع)31(س،عربية

  
  
  



  

  
،وتدل اإلحصائيات املتعلقة بالواردات والصادرات يف هذا امليدان مقارنة بني )"%12(إىل

البلدان املتطورة صناعيا والبلدان األخرى،على أن الفرق قد يصل أحيانا 
من إعادة تأكيدمها  حقيقتني البد وهذا يؤشر على.)1("واجلنوببني الشمال )50(مقابل)1(إىل
  :)2(هنا

  
بني الدول املتقدمة "العالقات التكنولوجية"وترتبط باملركزية الشديدة اليت متيز:احلقيقة األوىل 

تكرسها وودول العامل الثالث،أوبني دول الشمال ودول اجلنوب،والطبيعة املتسارعة لتعمقها 
  .اشر عرب األقمار الصناعيةالسيما على ضوء ثورات االتصاالت واملعلوماتية والبث املب

      وتتعلق باالنبهار الكبري لدول اجلنوب مبنجـزات الثـورة التكنولوجيـة الـيت    :ةاحلقيقة الثاني
،أمال يف توطينها واالستفادة من "توظيفها"و"اقتنائها"حققتها دول الشمال وافتها املتزايد وراء

  ".نقل التكنولوجيا"وهي الظاهرة اليت اصطلح على تسميتها بظاهرة.مزاياها
ويف اجلانب اآلخر زادت التطورات يف جمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال والبث املباشر من     

        والتلفازيـة،  والـربامج اإلذاعيـة  .هيمنة التدفق يف اجتاه واحد للمعلومات والرسائل اإلعالمية
  .ا إىل دول العامل الثالثوبرامج احلاسوب واملنتجات الثقافية من الدول املتطورة صناعي

    
مما عزز من سيطرة مراكز القوى يف العامل،واحكم سيطرا على عملية التدفق اإلعالمـي        

إىل اآلثار السلبية للتدفق "جلنة شون ماك برايد"من الشمال الغين إىل اجلنوب الفقري،وقد أشارت
واقع حتجبها وتشوهها الرسائل اليت اإلعالمي هذا يف اجتاه واحد،إذ أن قدرة إدراك األشخاص لل

تنقلها وسائل اإلعالم،مما يسبب اغترام بدرجة أكثر عن جمتمعام اليت يعيشون فيها نتيجـة  
لتوغل وسائل اإلعالم يف حيام،وكثريا مايؤدي ذلك إىل زعزعة عادات ترجـع إىل مئـات   

                                                           
،جملة دراسات "االتصال والسيادة واجتاه التدفق اإلعالمي:"خضر ايدروجاأل )1(

  ).66(ص)1995(،مارس،أفريل)5،6(،ع)31(س،عربية

   ).110(تكنولوجيا املعرفة،ص إىليف العوملة والتكنولوجيا والثقافة؛مدخل :حيي اليحياوي )2(



  

المية هامة وهي أن حاجة حقيقة إع ،وهو مايؤكد)3(اجتباها الزمنالسنني وممارسات حضارية 
  الناس إىل املعلومات عما جيري يف العامل جتعل هؤالء الناس يف 
 جوهـان "وحسـب دراسـة  .حالة تبعية ألولئك الذين ينتجون وينشرون األخبار واملعلومات

  :)1(ن هذا االختالل يف تدفق األخبار خاصة يتسم بـإللتدفق اإلعالمي الدويل ف،"جالتونج

  .سيطر على تدفق األنباء يف العاملأن املركز ي-    
من مضمون األنباء األجنبية يف وسائل  يزتشغل أكرب ج)املركز(أن األنباء اليت تتحدث عن-    

أكثر ماتشغله أنباء دول اهلامش يف وسائل )اهلامش(لدول-خاصة الفضائيات-ةاإلعالم اجلماهريي
  .لدول املركز ةاإلعالم اجلماهريي

  .إعالميا أقل نسبيا لألنباء ضمن جمموعة دول اهلامشوأن هناك تدفقا -    
إن صناع القرار السياسي الغربيني انشغلوا بالبحث عن بدائل تضـمن  "هربرت شيللر"يقول    

على األوضاع الثقافية واالقتصـادية  -وعلى وجه التحديد،األمريكية-استمرار السيطرة الغربية
شـبكات   التكنولوجيـا ل،وتتضـمن هـذه   استقر رأيهم على التكنولوجيـا كبدي فالدولية،

بث كميات هائلـة مـن األخبـار    الكومبيوتر،ونظم األقمار الصناعية،وتقوم هذه الشبكات ب
واملعلومات عرب دوائر عابرة للحدود القومية،وأكثر من ذلك فإا سوف تصبح يف منأى عـن  

 ت بواسطة البث املباشـر، ن هذا التوسع يف االستخدام العاملي للمعلوماإالرقابة احمللية،ولذلك ف
وشبكات بنوك املعلومات سوف تكون له آثاره اخلطرية على الثقافات القوميـة يف األعـوام   

  .)2(القادمة

                                                           
   ).65( أصوات متعددة وعامل واحد،ص):حترير(داك برايشون م )3(

  ).88(،صاإلعالميالعوملة والتبادل :نقال عن صابر فلحوط،وحممد البخاري )1(

  : هربرت شيللر  )2(
 أبعاد: ،وسلوى عثمان الصديقي،هناء حافظ بدوي)91،92(تكنولوجيا االتصال يف اخلدمة االجتماعية،ص:حممد السيد فهمي:أنظر )3(
   .)39،40(ص)م1999،املكتب اجلامعي احلديث:اإلسكندرية(رؤية نظرية وعملية وواقعية:ملية االتصاليةالع
  



  

مبحوثا مـن  )164(فقد أجاب لذلك:الفئات خاصة الشباب تلبيتها الحتياجات كل⊅    
السبب ميثلون  مبحوثا من الذكور هلذا)63(،حبيث أجاب)% 22.01(أفراد العينة ميثلون نسبة

  .منهن)%  22.39(مبحوثة من اإلناث ميثلن نسبة)101(،وكذلك) %21.43( نسبة
بعض الباحثني يف جمال اإلعالم واالتصال أن هناك جمموعة من الشـروط  -يف الصدد-يشريو   

  :)3(املستقبل هيجيب مراعاا يف إعداد الرسالة لضمان استجابة 

  : اه املستقبل؛وحىت يتحقق ذلك ينبغي مراعـاة اآليتأن تصمم الرسالة حبيث جتذب انتب*  

  .أن يتناسب موضوع الرسالة مع حاجة املستقبل-   
   تهاصياغة الرسالة حبيث حتتوي على مثريات تضمن استمرار انتباه املستقبل وتشوقه ملتابع-   
من  اختيار الوقت املناسب إلرسال واستقبال الرسالة؛فلكي تلقى الرسالة استجابة-   

  .املستقبل ينبغي أن توجه إليه يف أوقات وأزمنة وأماكن تتناسب مع ظروفه
الرموز أواللغة  إالجيب أن يصوغ املرسل رسالته صياغة تناسب املستقبل،فال يستعمل *     

 اليت يفهمها هذا املستقبل؛فالرمز الذي يستخدمه املرسل يف رسالته يدل على معىن معني،
صال ينبغي أن يتماثل املعىن الذي يثريه الرمز عند املستقبل مع املعىن وكي تتحقق عملية االت

  .الذي قصده املرسل عند صياغته
ينبغي أن تصاغ الرسالة مبا يتناسب مع وسائل االتصال املتاحة للمرسل،فالرسالة اليت *    

إىل املستقبل قلها نتبذل جهود مضنية يف إعدادها؛يف حني مل تتوافر هلا الوسيلة اليت تناسبها ل
   .تصبح عدمية اجلدوى

             استيعاهبا، سهولة:أن من األمور اليت جيب مراعاا يف الرسالة هو"جورج كلري"ويرى     
  :)1(ويرتبط هبذا مخسة متغريات أسلوبية حددها كلري يف

بفهم  وهي صفات ترتبط)االنقرائية(أوالقابلية للقراءة،)االنسماعية(القابلية لالستماع-   
  .جيب أن حتتوي الرسالة على كلمات سهلة وبسيطة ومجل قصرية إذالرسالة،

  .أن تتضمن الرسالة اهتمامات املتلقي ومصاحله-   
                                                           

  
  ).55،56(االتصال ونظرياته املعاصرة،ص:نقال عن حسن عماد مكاوي )1(



  

  .تنوع املفردات؛ويعين ذلك جتنب تكرار الكلمات-   
  .حداث أواملواقفلتجريد سواء يف األاأي التعبري عن الواقع،وجتنب استخدام :الواقعية-   
لرسالة على مجل وعبارات علمية ميكن اختبارها اقابلية للتحقق؛ومعناها اشتمال ال-   

  .والتأكد منها يف الواقع
    
  

قد عملت هبذه الرؤى والنظريات على أوسع -خاصة-ويبدو أن الفضائيات الغربية    
فحاولت جهدها أن تكسب إليها اجلماهري يف كل البلدان ومن كل األمم  نطاق

ت االفئات واألعمار،وقد استجابت براجمها إىل أقصى احلدود حلاجيوالشعوب،وبكل 
ت املشاهدين؛بل عملت على خلق حاجيات مل تكن يف حسبان متلقي رسائلها اوتطلع
متها باجلاذبية املبهرة واإلبداع اخلالق مستعينة يف ذلك بأرقى وأعلى التكنولوجيات وطع

  .احلديثة
     
قا يف تقدمي سبب على آخر يف ترتيب األسباب املوضوعية فروالسابق وقد سجل اجلدول     

توضح قيمة النسبة احلرجة للنسب املئوية اليت سامهت يف تأثري برامج الفضائيات األجنبية؛حيث 
  : بعض هذه الفروق من خالل اجلدول اآليت بني اجلنسني والتخصصني

  ت.علوم  CR  إناث  ذآور  
  CR  إ.علوم

 ت
 % ت %

 ت
%  

 ت
%  
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  االبتكارية
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  تتمتع هبا
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  )0.99(دال إحصائي عند)                  ** 095(دال إحصائي عند*  النتيجة

 األسباببني جنسي وختصصي العينة يف حتديد )CR(يوضح  قيمة ال):73(رقم جدول 
  . املوضوعية لتأثري برامج الفضائيات

    
األجنبية على الشباب اجلامعي نسبا  تيف تأثري الفضائيااألول واخلامس سجل السبب      

على التوايل،منها عند اإلناث اللوايت سجلن )% 9.86(و)% 27.21(أعلى لدى الذكور
  .)% 6.87(،واخلامس نسبة) %23.50(نسبة لألول

منها لدى الذكور الذين )% 9.54(نسبة أعلى لدى اإلناث الرابع فيما سجل السبب    
نسبة :جند أن( )وعلى مستوى تفصيل الـجدول،)% 4.76(سجلوا هلذا السبب نسبة

 9.17(بلغت"عمق التحاليل وطرق املعاجلة"إناث العلوم التكنولوجية اللوايت قلن بسببية
من إناث )% 9.65(،وقالت نسبة)% 4.97(، فيما بلغت نسبة ذكور التخصص له)%

  .ذكورهمبذلك من )% 4.51(العلوم اإلنسانية للسبب نفسه،فيما قالت نسبة
  : كما سجل فروقا بني التخصصني يف ذلك فقد تبني أن   
 التكنولوجية قد سجل نسبة أعلى لدى طلبة العلوم)متتعها بالتكنولوجيات(األولالسبب    
،فقد )% 21.68(منها لدى طلبة العلوم اإلنسانية،الذين سجلوا له نسبـة)% 30.74(

ذكور  له ،فيها سجل)% 30.43(ذكور العلوم التكنولوجية هلذا السبب نسبة   سجل
 31.19(،وسجلت له إناث العلوم التكنولوجية نسبة)% 23.31(العلوم اإلنسانية 

  .منهن)% 21.05(،فيما سجلت له إناث العلوم اإلنسانية نسبة)%
نسبة أعلى لدى طلبة العلوم )تلبيتها لالحتياجات(الثاينفيما سجل السبب      

؛حيث سجل )% 18.52(علوم التكنولوجيةمنها لدى طلبة ال) %24.00(اإلنسانيــة 
 ،فيما سجل له ذكور التخصص)% 25.56(التخصص األول له نسبة         ذكور
 23.39(وسجلت له إناث العلوم اإلنسانية نسبة)%18.01( نسبة)التكنولوجية(الثاين

  .منهن)% 19.27(،فيما سجلت له إناث التخصص الثاين نسبية)%



  

منها عند )% 18.35(التكنولوجية نسبة أعلى مث العلوإنا الثالثسجلت للسبب      
  .منهن)% 14.62(إناث العلوم اإلنسانية اللوايت سجلن له نسبة

     
  
  

منها لدى )% 9.94(ذكور العلوم التكنولوجية نسبة أعلى الرابعكما سجل للسبب     
  : ق علىوتؤشر هـذه الفرو.منهم)% 6.77(ذكور العلوم اإلنسانية الذين سجلوا له نسبة

   يهتم بعض الذكور بالوسيلة اإلعالمية يف جانبها التقين،والرسالة اإلعالمية يف شكلها    
       من اهتمامهم باحملتوى واملضمون،فيما تم اإلناث باحملتوى أكثروقالبها الذي تقدم به 

من اهتمامهن بالشكل والقالب والتقنية،فقد سجلت األسباب اخلاصة باجلانب  أكثر
لطرق االبتكارية يف التقدمي،حرية االتمتع بالتكنولوجيات،الكثرة والتنوع،(ألولا

لدى )% 61.20(لدى الذكور،ونسبـة)% 63.85(جمتمعة نسبة)املناقشة،كفاءة الصحفيني
 املصداقية،تلبية االحتياجات(اإلناث،فيما سجلت األسباب اخلاصة باجلانب الثاين

 36.05(لدى اإلناث ونسبة)% 38.80(عة نسبةجمتم)والصراحة،عمق التحاليل لألحداث
  .الذكور منهم لدى)%

واملالحظة نفسها تقال لدى التخصصني،فقد سجل طلبة العلوم التكنولوجية لألسباب     
،فيما سجل هلا طلبة العلوم اإلنسانية )% 67.40(اخلاصة باجلانب األول نسبة

اخلاصة باجلانب الثاين وسجل طلبة العلوم اإلنسانية لألسباب  ،)% 59.37(نسبة
 32.60(فيما سجل هلا طلبة العلوم التكنولوجية نسبة          ،)جمتمعة)(% 40.64(نسبة

  .منهم)%
  : وقد ترتبت األسباب الثالثة السابقة ذا الشكل لدى أفراد العينة ألن    



  

 التطورات اليت حدثت يف جمال تكنولوجيا االتصال والبث الفضائي عرب األقمار*   
تشكيل صناعة االتصال واإلعالم لتربز الرسائل التلفزيونية  ةالصناعية قد عملت على إعاد

  .ور جدا من التقنية واجلاذبية املبهرةتطخاصة يف شكل م
فعالية يف  أكثرتستطيع أن تكون -كما يقول أهل االختصاص-أي رسالة إعالمية أن*   

ها تكون أكثر فعالية يف استجابة املستقبل هلا استجابة املستقبل هلا إذا توافر فيها شرط تناسب
إذا توافر فيها شرط تناسبها مع حاجة املستقبل؛فالرسالة اليت جيد فيها املستقبل مصلحته أو 
 حتقق له حاجات معينة يهتم هبا وتلقى استجابة كبرية من جانبه ويتجاوب معها،وقد توصل

ل لرسالة ما متوقف على العالقة بني الفائدة اختيار املستقب:إىل قاعدة مؤداها أن"فرانك لوثر"
اليت ينتظرها املستقبل من جهة واجلهد الذي يبذله يف احلصول على هذه الرسالة من جهة 

  :أخرى ويعرب عن ذلك باملعادلة اآلتية
  الفائدة املرجوة من الرسالة                                  

  .ـــ  ــــــــــــ= االختيــــار           
  اجلهد املبذول يف احلصول عليها         

واألكيد أن املستقبل يفضل احلصول على املتيسر له،القريب منه،وهذا ماوفرته تقنيات    
  .التطور والسرعةأعلى درجات باالتصال الفضائي احلديثة،

د أن السنوات األخرية من اية القرن العشرين،وبداية القرن احلادي والعشرين ق*    
الكربى -شهدت انتشارا واسعا للمحطات التلفزيونية الفضائية،فقد عمدت بعض الدول

إىل إنشاء حمطات دولية سعيا وراء حتقيق أهداف معنية يف املناطق املستهدفة -منهـا خاصة
سيا ودول البحر آاليت حتظى باهتمامها؛فإيطاليا مثال تم بتوجيه برامج حمطاا حنو أمريكا و

 توسط،بينما تم القنوات الفرنسية بإفريقيا واملغرب العريب والشرق األوسط،األبيض امل
،يف حني حتاول بريطانيا ةروبا الشرقية وكذلك دول اهلند الصينيأومنطقة اخلليج العريب و

الوصول إىل الدول اآلسيوية واإلفريقية والشرق األوسط،وتسعى الواليات املتحدة 
  .اء العاملاألمريكية للوصول إىل مجيع أحن



  

خاصة،وأمهها  أماحملطات سواء كانت حكومية  ءوكثرية هي األسباب اليت أدت إىل إنشا   
حداث تأثريات سياسية واقتصادية واجتماعية وغريها على مستوى بلداا أوالبلدان إحماولة 

ه األخرى،والعمل على حتقيق األرباح املادية واملكاسب التجارية واالقتصادية،لذلك تبث هذ
صبح قسم منها متخصص بنوع معني من أاحملطات براجمها املختلفة وبلغات متعددة ؛حبيث 

الربيطانية املتخصصتني بالربامج )BBC(و،األمريكية)CNN(الربامج كما هو احلال بالنسبة حملطة
اإلخبارية،بينما تم حمطات أخرى بالربامج الرياضية والترفيهية والعلمية وبرامج األطفال 

احملطات األمريكية قد غدت  أند جيا من الربامج،واملتفحص لواقع احملطات العاملية وغريه
  .كل مناذج اقتداء للكثري من احملطات من حيث خدماا السريعة وانتشارها الدويلتش
    

  :أسباب ذاتية)2(     

  االحتماالت -

  علوم إنسانية  علوم تكنولوجية
  موع

  إناث  ذآور  إناث  ذآور

 ت
  % ت  % ت  % ت % ت %



  

ضعف الوازع 
  الديين

11
2  

69.5
6  

64 58.7
2  

85  63.9
1  

24
2  

70.7
6  

50
3  

67.52 

تراجع دور 
  األسرة

21 13.0
4  

22 20.1
8  

25  18.8
0  

46  13.4
5  

11
4  

15.30 

تراجع دور 
  املؤسسات

22 13.6
7  

13 11.9
3  

11  8.27 29  8.48  75  10.07 

ضعف اإلنتاج 
  احمللي

06 3.73 10 9.17  12  9.02 25  7.31  53  7.11  

16  اموع
1  

100 10
9  

100  13
3  

100 34
2  

100  74
5  

100  

يوضح األسباب الذاتية لتأثري برامج الفضائيات األجنبية،حسب ):74(جدول رقم 
  .التخصص واجلنس

  
أجاب أفراد العينة على السؤال اخلاص بتحديد األسباب الذاتية اليت سامهت يف برامج     

  : ك يرجع إىلن ذلأالفضائيات األجنبية ب
؛حبيث )%  67.52(مبحوثا منهم ميثلون نسبة)503(بإجابة:ضعف الوازع الديين⊆    

منهم،كما أجاب )% 67.00(مبحوثا من الذكور ميثلون نسبة)197(أجاب لذلك
  .منهن)% 67.85(مبحوثة من اإلناث ميثلن نسبة)306(لذلك

 ن أفراد العينة ميثلون نسبةمبحوثا م)114(وذلك بإجابة:تراجع دور األسرة التربوي⊅    
 15.65(مبحوثا من الذكور ميثلون نسبة)46(؛فقد أجاب بذلك)15.30%(

  .منهن)% 15.08(مبحوثة من اإلناث ميثلن نسبة )68(منهم،و)%



  

فقد أجاب :التوجيهي للمؤسسات التعليمية واالجتماعية تراجع الدور التربوي⊃    
مبحوثا منهم من الذكور )33(فراد العينة؛من أ)% 10.07(مبحوثا ميثلون نسبة)75(بذلك

  .منهن)%  9.31(مبحوثة منهم من اإلناث ميثلن نسبـة)42(و،)% 11.22(ميثلون نسبة
مبحوثا من أفراد العينة )53(وذلك بإجابة:احمللية القنوات ضعف اإلنتاج اإلعالمي يف⊇    

 6.13(مبحوثا ذكرا ميثلون نسبة)18(،حيث أجاب بذلك)%7.11(ميثلون نسبة
  .منهن)% 7.76(مبحوثة أنثى ميثلن نسبة )35(،و)%

وتعود حمورية السبب األول من األسباب الذاتية اليت سامهت يف تأثري برامج الفضائيات     
سباب عديدة؛سياسية واجتماعية ألتعود  ضعفإىل مظاهر عديدة من هذا ال-رمبا-األجنبية

ت اإليديولوجية البعيدة عن الدين وتربوية وتعليمية وفكرية نقلت كثريا من الطروحا
  : اتنا اإلسالمية من جمتمعات أخرى لتتمظهر يفعوالتدين إىل جمتم

زيادة التعلق مبظاهر احلياة املادية وشهواا احلسية والغفلة عن اآلخرة وازدراء الغيبيات -   
  .وجعلها مرادفة للخرافات واألساطري

والتالعب هبا وحتطم قدسيتها يف ،لوهية والنبوةاأل:االستهانة باملقدسات الدينية مثل-   
  .بعض النفوس

إعالء شأن احلرية الفردية حىت ولو أدى ذلك إىل اخلروج عن احلدود اإلنسانية -   
  .والثوابت الدينية

انصراف بعض الشباب عن معاين االستقامة والرجولة واإلنسانية إىل هوايات تافهة -   
ل باآلداب واحلياء،والنظر إىل البارزين يف هذه ااالت بصفتهم كالغناء اهلابط والتمثيل املخ

  .األبطال والنجوم الذين فو القلوب هلم ويقتدى هبم 
انتشار بعض الرذائل والفواحش بني الشباب،كالزنا و شرب اخلمر  واللواط وتناول -   

  ... املخدرات،واختاذ اخلليالت،
:    بني أنتيف التأشري على هذه األسباب حيث  وتفصح أرقام اجلدول ونسبه عن فروق    

إناث  نسبة الذكور الذين سجلوا للسبب األول من طلبة العلوم التكنولوجية أكرب من نسبة



  

منهم،وسجل إناث  )% 69.56(التخصص نفسه،فقد سجل ذكور التخصص نسبة
 نوباملقابل كانت نسبة اإلناث اللوايت سجل).%58.72(التخصص للسبب األول نسبة

للسبب األول من طلبة العلوم اإلنسانية أكرب من نسبة ذكور التخصص نفسه؛فقد سجلت 
  ).% 63.91(نسبة)إنسانية علوم(،وسجل له الذكـور)%70.76( له اإلناث نسبة

نسبة اإلناث اللوايت سجلن للسبب الثاين من طلبة العلوم التكنولوجية أكرب من نسبة    
،فيما سجل له الذكور )% 20.18(ث منهم نسبةذكور التخصص؛فقد سجلت له اإلنا

وباملقابل سجل ذكور العلوم اإلنسانية للسبب الثاين نسبة ).%13.04(منهم نسبة
   .منهن)% 13.45( منها عند إناث التخصص؛اللوايت سجلن له نسبة )% 18.80(أعلى

  : كما تفصح عن فروق بني التخصصني يف ذلك فقـد   
من )% 69.56(بنسبة أعلى"ضعف الوازع الديين"لوجية بسببيةقال ذكور العلوم التكنو   

،وحدث العكس عند إناث التخصصني؛فقد قالت )%63.91(ذكور العلوم اإلنسانية
إناث العلوم اإلنسانية،على إناث العلوم ) %70.76(ه بنسبة أعلىتبسببي

  ).% 58.72(التكنولوجية،اللوايت سجلن هلذا السبب نسبة
من )% 18.80(بنسبة أعلى"تراجع دور األسرة"اإلنسانية بسببية وقال ذكور العلوم   

منهم،وحدث )% 13.04(ذكور العلوم التكنولوجية الذين سجلوا هلذا السبب نسبة
 20.18(العكس عند اإلناث؛فقد قالت بسببيته إناث العلوم التكنولوجية بنسبة أعلى

  .منهن)% 13.45(يةمن إناث العلوم اإلنسانية،اللوايت سجلن هلذا السبب نسب)%
من طلبة العلوم )% 12.96(نسبة أعلى"تراجع دور املؤسسات التعليمية"قال بسببية    

  .منهم)% 8.42(التكنولوجية،من طلبة العلوم اإلنسانية الذين قالوا بذلك بنسبة
  

  ت.علوم  CR  إناث  ذآور  
  CR  إ.علوم

 ت
  %  ت  %  ت % ت %



  

ضعف 
الوازع 
  الديين

197 67.01 30
6  

67.85 0.24  17
6  

65.1
8  

32
7  

68.8
4  

1.03  

تراجع 
دور 
  األسرة

46 15.65 68 15.08 0.21  43  15.9
3  

71  14.9
5  

0.37  

تراجع 
دور 

املؤسسا
  ت

33 11.22 42 9.31 0.83  35  12.9
6  

40  8.42  1.86  

ضعف 
اإلنتاج 
  احمللي

18 6.12 35 7.76 0.87  16  5.93  37  7.79  0.98  

29 اموع
4  

100 45
1  

100  27
0  

100  47
5  

100    

 بني جنسي وختصصي العينة يف حتديد األسباب )CR(قيمة الـ يوضح):75(جدول رقم 
  .الذاتية لتأثري برامج الفضائيات األجنبية

قالت بضعف اإلنتاج )% 15.08(وجتدر اإلشارة هنا إىل أن نسبة معتربة من أفراد العينة    
اليت سامهت يف تأثري برامج الفضائيات اإلعالمي يف القنوات احمللية كأحد األسباب الرئيسية 

هل تعتقد أن قنواتنا اجلزائرية يف مستوى املنافسة :األجنبية،لذلك يف السؤال املوايل



  

مستندين إىل أسباب  عديدة يوضحها "بال"األجنبية؟كانت أغلب اإلجابات للفضائيات
  : اجلدول املوايل

  

  االحتماالت -
  علوم إنسانية  علوم تكنولوجية

  موع
  إناث  ذآور  إناث  ذآور

 ت 
  % ت  % ت  % ت % ت %

19.2 21 6.83 11  نعم
7  

14  10.5
3  

51  14.9
1  

97  13.02 

15  ال
0  

93.1
7  

88 80.7
3  

11
9  

89.4
7  

29
1  

85.0
9  

64
8  

86.98 

16  اموع
1  

100 10
9  

100  13
3  

100 34
2  

100  74
5  

100  

  )ال(احتماالت اإلجابة بـ



  

39.3 59 براجمها تقليدية
4  

40 45.4
5  

45  37.8
2  

91  31.2
7  

23
5  

36,26 

ال يوجد هبا 
  كفاءات 

11 7.33 05 5.68  12  10.0
8  

31  10.6
5  

59  9,11  

الحتسن 
استغالل لكفاءة

18 12 18 20.4
5  

19  15.9
7  

63  21.6
5  

11
8  

18,21 

ال متتلك 
 التكنولوجيات

18 12 14 15.9
1  

11  9.24 44  15.1
2  

87  13,43 

براجمها ال تليب 
  األذواق

15 10 03 3.41  12  10.0
8  

19  6.53  49  7,56  

ال تتمتع باحلرية 
  الكافية

18 12 05 5.68  14  11.7
6  

24  8.25  61  9,41  

فقدت ثقة 
  اجلماهري

11 7.33 03 3.41  06  5.04 19  6.53  39  6,02  

15  اموع
0  

100 88 100  11
9  

100 29
1  

100  64
8  

100  

ا احمللية على املنافسة،حسب العينة يف مدى قدرة قنواتن رأى أفراد يوضح):76(جدول رقم 
  التخصص واجلنس

   
    
  



  

الذين اليعتقدون بأن قنواتنا اجلزائرية يف :فقد أفصحت أرقام اجلدول ونسبة على أن    
مبحوثا من أفراد العينة،ميثلون )648(مستوى املنافسة للفضائيات األجنبية قد بلغ عددهم

 13.02(وثا منهم،ميثلون نسبةمبح)97(أما الذين يعتقدون بذلك فهم) %86.98( نسبة
  : وقد تعلل الفريق األول باألسباب اآلتية)%

مبحوثا منهم ميثلون نسبة )235(وذلك بإجابة:ألن براجمها تقليدية وضعيفة املستوى*    
 38.66(مبحوثا من الذكور ميثلون نسبة)104(؛حيث أجاب بذلك)36.26%(

  ).% 34.56(من اإلناث ميثلن نسبة ةمبحوث، )131(و)%
مبحوثا منهم )118(وذلك بإجابة:ألا الحتسن استغالل الكفاءات والطاقات اخلالقة*    

 18.76(مبحوثا من الذكور ميثلون نسبة)37(؛حيث أجاب بذلك)%18.21(ميثلون نسبة
  .منهن )% 21.37(مبحوثة من اإلناث ميثلن نسبة)81(و) %

 بإجابة وذلك:كها الفضائيات األجنبيةألا المتتلك التكنولوجيات العالية اليت متتل*     
مبحوثا من الذكور ميثلون )29(؛فقد أجاب بذلك)% 13.43(مبحوثا ميثلون نسبة)87(

  .منهن)% 15.30(مبحوثة من اإلناث ميثلن نسبة)58(منهم،و)% 10.78(نسبة 
من  مبحوثا)61(وذلك بإجابة:ألا التتمتع باحلرية الكافية يف مناقشة القضايا احلساسة*    

بعدم اعتقادهم أن قنواتنا احمللية يف مستوى منافسة القنوات األجنبية؛ميثلون قالوا الذين 
 11.89(من الذكور منهم ميثلون نسبة)32(؛حيث قال بذلك)% 9.41( نسبة

-وترتبت األسباب الثالثة املوالية.منهن)% 7.65(مبحوثة من اإلناث ميثلن نسبة)29(،و)%
ألنه اليوجد هبا كفاءات علمية وصحفية -:بالشكل اآليت-اليت اقترحتها االستمارة

  .)%  9.11(مقتدرة؛
 7.56(بنسبة ألن براجمها ال تليب األذواق وامليوالت لدى اجلماهري خاصة الشبــاب-
%.(   

ـألا فقدت ثقة اجلماهري يف نقل األخبار واألحداث والقضايا واملشكالت االجتماعية 
  ).% 6.02(واالقتصادية والسياسية؛بنسبة



  

 ولوحظ أن هناك فروقا يف النسب املسجلة لكل سبب بني الذكور واإلناث وبني   
  : سجلنا اآليت)الفروق بني اجلنسني(التخصصني؛فعلى املستوى األول

يف عدم اعتقادهم منافسة -نسبة الذكور الذين تعللوا بالسبب األول والرابع والسادس*  
أكرب من نسبة اإلناث اللوايت تعللن باألسباب -يةقنواتنتا اجلزائرية القنوات األجنب

 38.56:(نفسها؛فقد سجل الذكور لألسباب املذكورة النسب اآلتية
على (،فيما سجلت اإلناث هلا النسب اآلتية)10.04%(،)11.89%(،)%

  .      منهن)% 5.81(،)% 7.65(،)% 34.56):(التوايل
الثاين والثالث يف ذلك أكرب من نسبة  فيما كانت نسبة اإلناث اللوايت تعللن بالسبب*  

،فيما )% 15.30(ونسبة)% 21.37(الذكور؛فقد سجلت اإلناث للسببني املذكورين نسبة
يتضح ذلك من خالل .منهم)% 10.78(ونسبة)% 13.76(سجل هلما الذكور نسبة

  :اجلدول اآليت
       

  ت.علوم  CR  إناث  ذآور 
 CR  إ.علوم

 ت  
  %  ت  %  ت % ت %

15.9 72 8.50 25  نعم
6  

3.13**  32  11.8
5  

65  13.6
8  

0.73  

26  ال
9  

91.5
0  

37
9  

84.0
4  

2.91**  23
8  

88.1
5  

41
0  

86.3
2  

0.71  

29  اموع
4  

100 45
1  

100   27
0  

100  47
5  

100    

  )ال(احتماالت اإلجابة بـ



  

براجمها 
  تقليدية

10
4  

38.6
6  

13
1  

34.5
6  

1.05  99  41.6
0  

13
6  

33.1
7  

2.08*  

ال يوجد هبا 
  كفاءات 

23 8.55 36 9.50 0.42  16  6.72  43  10.4
9  

1.68  

الحتسن 
استغالل 
  لكفاءة

37 13.7
6  

81 21.3
7  

2.55*  36  15.1
3  

82  20.0
0  

1.60  

ال متتلك 
التكنولوجيا

  ت

29 10.7
8  

58 15.3
0  

1.71  32  13.4
5  

55  13.4
1  

0.01  

براجمها ال 
 تليب األذواق

27 10.0
4  

22 5.81 1.91  18  7.56  31  7.56  00.00 

متع ال تت
باحلرية 
  الكافية

32 11.8
9  

29 7.65 1.75  23  9.66  38  9.27  0.16  

فقدت ثقة 
  اجلماهري

17 6.32 22 5.81 0.26  14  5.88  25  6.10  0.11  

26  اموع
9  

100 31
9  

100   23
8  

100  41
0  

100    

  )0.99(دال إحصائي عند)              **0.95(دال إحصائي عند*  النتيجة



  

مدى  رأيهم حولبني جنسي وختصصي العينة يف )CR(قيمة الـ يوضح):77(جدول رقم 
  .قدرة قنواتنا احمللية على املنافسة

  : فقد سجلنا اآليت)الفروق بني التخصصني(أما على املستوى الثاين   
من طلبة العلوم التكنولوجية،من طلبة )% 41.60(تعلل بالسبب األول نسبة أعلى   

  .منهم)% 33.17(بالسبب نفسه بنسبةالعلوم اإلنسانية،الذين تعللوا 
من طلبة العلوم )% 10.49(و)% 20.00(السبب الثاين واخلامس نسبة أعلىبوتعلل    

 6.72(و)% 15.13(من طلبة العلوم التكنولوجية الذين سجلـوا هلمـامنهم  اإلنسانية،
%.(             

ت الفضائيات العربية أن أفراد العينة فيما إذا استطاععن رأي ويف الصدد ويف سؤال     
  :مجهور الشباب إليها وابعاده عن الفضائيات الغربية؟أجاب أفراد العينة باآليت تكسب

   

  االحتماالت -
  علوم إنسانية  علوم تكنولوجية

  موع
  إناث  ذآور  إناث  ذآور

  ت  
  % ت  % ت  % ت % ت %

12,4 20  بنسبة كبرية
2  

21 19,2
7  

21  15,7
9  

76  22,2
3  

13
8  

18,52 

77,9 85  إىل حد ما
8  

57 52,2
9  

77  57,8
9  

18
1  

42,9
2  

40
0  

53,69 

16,7 27  الأدري
8  

23 21,1
0  

18  13,5
4  

55  16,0
8  

12
3  

16,51 

18,0 29  ال مل تستطع
2  

08 7,34  17  12,7
8  

30  8,77  84  11,28 

10 100 161  اموع
9  

100  13
3  

100 34
2  

100  74
5  

100  

مدى قدرة القنوات العربية على يوضح رأي أفراد العينة يف ):78(جدول رقم 
  املنافسة،حسب التخصص واجلنس



  

  
بأن الفضائيات العربية استطاعت أن تكسب مجهور )% 53.69(قالت أعلى نسبة منهم     

 55.10(مبحوثا من الذكور ميثلون نسبة)162(؛حيث قال بذلك"إىل حد ما"الشباب إليها
 18.52(وقالت نسبة.منهن)% 52.77(مبحوثة من اإلناث ميثلن نسبة)238(و ،)%
مبحوثا ذكرا ميثلون ) 41(حيث أجاب بذلك"بنسبة كبرية"منهم بأا استطاعت يف ذلك)%

  .منهن)% 21.51(مبحوثة أنثى ميثلن نسبة)97(و )% 13.94(نسبة
ال "بـ من أفراد العينة أن حتدد رأيها؛فقال)% 16.51(ومل تستطع نسبة     
مبحوث من اإلناث )78(منهم،و)% 15.31(نسبة مبحوثا من الذكور ميثلون)45"(أدري

فقد ):المل تستطع(منهم بالنفي)% 11.28(فيما أجابت نسبة .)% 17.29(ميثلن نسبة
مبحوثة من )38(منهم،و)% 15.65(مبحوثا من الذكور ميثلون نسبة)46(أجاب بذلـك

  .منهن)% 8.43(اإلناث ميثلن نسبة
قد استطاعت أن تكسب مجهور الشباب إليها  وذكر الذين قالوا بأن الفضائيات العربية   
  :اآليتاليت يوضحها اجلدول بعاده عن الفضائيات األجنبية األسباب إو

  االحتماالت -
  علوم إنسانية  علوم تكنولوجية

  موع
  إناث  ذآور  إناث  ذآور

 ت  
  % ت  % ت  % ت % ت %



  

تراعي 
االحتياجات 
  والرغبات

31 29,5
3  

17 21,7
9  

22  22,4
5  

51  19,8
4  

12
1  

22,49 

تقدم برامج يف 
  املستوى

18 17,1
4  

13 16,6
7  

18  18,3
7  

44  17,1
2  

93  17,29 

يعمل هبا 
كفاءات 
  صحفية

08 7,62 08 10,2
6  

13  13,2
7  

33  12,8
4  

62  11,52 

أصبحت 
  متنوعة

40 38,0
9  

22 28,2
2  

28  28,5
7  

83  32,3
0  

17
3  

32,16 

وصلت مستوى
  الصدق

03 2,86 02 2,56  04  4,08 06  2,33  15  2,79  

تم بقضايا 
  األمة

00 00 07 8,97  08  8,16 19  7,39  34  6,32  

تتميز بالدقة 
  واملوضوعية

04 3,81 02 2,56  01  1,02 08  3,12  15  2,79  

تعرب عن هويتنا 
  وأصالتنا

01 0,95 07 8,97  04  4,08 13  5,06  25  4,64  

10  اموع
5  

100 78 100  98  100 25
7  

100  53
8  

100  



  

أسباب جنسي وختصصي العينة يف رأيهم حول  بني)CR(يوضح قيمة الـ):79(رقمجدول  
  . قدرة الفضائيات العربية على املنافسة

  
حيث .؛فهناك القنوات اإلخبارية،الرياضية،قنوات األفالم وغريهاألا أصبحت متنوعة     

مبحوثا من )68(،فأجـاب)% 32.16(مبحوثا منهم ميثلون نسبة)173(أجاب بذلك
 31.34(مبحوثة أنثى ميثلن نسبة)105(منهم،و)% 33.50(بذلك ميثلون نسبةالذكور 

  .منهن)%
                )121(بإجابة وذلك:ألا تراعي حاجيات ورغبات الشباب يف الربامج اليت تعدها     

مبحوثا من الذكور ميثلون )53(،حيث أجاب بذلك)% 22.49(مبحوثا منهم ميثلون نسبة
       .منهن)% 20.30(مبحوثة من اإلناث ميثلن نسبة)68(م،ومنه)% 26.11(نسبة 

فقد أجاب بذلك :ألا تقدم برامج يف مستوى الربامج اليت تقدمها الفضائيات الغربية    
مبحوثا من )36(؛حيث أجاب هلذا السبب)% 17.29(مبحوثا منهم ميثلون نسبة)93(

 17.01(ناث ميثلن نسبةمبحوثة من اإل)57(منهم،و)% 17.73(الذكور ميثلون نسبة
  .منهن)%

مبحوثا ميثلون )62(وذلك بإجابة:ألنه يعمل ا كفاءات صحفية وإعالمية مقتدرة وجيدة    
 ،)% 10.35(ةبنس مبحوثا ذكـرا ميثلون)21(منهم؛حيث أجاب بذلك)% 11.52(نسبة
  : كاآليت وترتبت بقية األسئلة.منهن)% 12.24(مبحوثة من اإلناث ميثلن نسبة)41(و
  ).% 6.32(ألا تم بقضايا ومشكالت البلدان العربية واإلسالمية،بنسبة-
  .منهم)% 4.64(ألا تعرب عن هويتها وأصالتها؛بنسبة-
  ).% 2.79(ألا استطاعت أن تصل إىل مستوى الصدق والصراحة املطلوبني؛بنسبة-
  .كذلك)% 2.79(ألا أصبحت تتميز بالدقة واملوضوعية يف نقل األخبار؛بنسبة-
   : اآليتاليت يوضحها اجلدول  يف حني ذكر الفريق الثاين الذين أجابوا بالنفي األسباب   



  

  االحتماالت -
  علوم إنسانية  علوم تكنولوجية

  موع
  إناث  ذآور  إناث  ذآور

 ت  
  % ت  % ت  % ت % ت %

التستفيد من 
  التكنولوجيا

03 10,3
4  

02 25 05  29,4
1  

05  16,6
7  

15  17,86 

37,9 11 ا سطحيةبراجمه
4  

03 37,5
0  

05  29,4
1  

07  23,3
3  

26  30,95 

معظم براجمها 
  مستوردة

05 17,2
4  

01 12,5
0  

02  11,7
7  

11  36,6
7  

19  22,62 

24,1 07 تفتقر إىل احلرية
4  

00 00 01  5,88 03  10  11  13,09 

تركز عل 
  الترفيه 

03 10,3
4  

02 25 04  23,5
3  

04  13,3
3  

13  15,48 

  100  84  100  30 100  17  100 08 100 29  اموع

يوضح أسباب عدم قدرة الفضائيات العربية على املنافسة يف اعتقاد ):80(جدول رقم      
  العينة،حسب التخصص واجلنس أفراد
مبحوثا )26(؛وبعضها مقلد من الفضائيات الغربية؛وذلك بإجابةألن براجمها سطحية    

 34.78(بحوثا ذكرا ميثلون نسبةم)16(بذلك بمنهم؛حيث أجا)% 30.95(ميثلون نسبة
  .منهن)% 26.32(مبحوثة أنثى ميثلن نسبة)10(منهم،و    )%

مبحوثا ميثلون )19(وذلك بإجابة:ألن معظم براجمها مستوردة من الغرب خاصة األفالم    
 15.22(مبحوثا من الذكور ميثلون نسبة)07(منهم؛فأجاب بذلك)% 22.62(نسبة

  .منهن)% 31.58(اث ميثلن نسبةمبحوثة من اإلن)12(و منهم،)%



  

) 15(وذلك بإجابـة:؛يف إعداد الربامج اجلذابةألا التستفيد كثريا من التكنولوجيات    
 نسبة مبحوثا ذكرا بذلك ميثلون)08(منهم؛حيث أجاب)% 17.86(مبحوثا ميثلون نسبة

  .منهن)% 18.42(مبحوثة أنثى ميثلن نسبة)07(منهم،و)% 17.39(
،والغناء ومل اجلوانب االجتماعية والسياسية والثقافية؛فقد ثريا على الترفيهألا تركز ك    

           ذكرا ميثلون  مبحوثا)07(منهم،)% 15.48(مبحوثا ميثلون نسبة)13(أجاب هلذا السبب
  .منهن)% 15.79(مبحوثة أنثى ميثلن نسبة)06(منهم،و)% 15.22(نسبة

؛الالزمة يف معاجلة القضايا واملشكالت الشبابية ة اإلعالميةألا مازالت تفتقر إىل احلري   
ذكور ميثلون )08(منهـم،)% 13.09(مبحوثا ميثلون نسبة)11(خاصة؛حيث أجاب لذلك

  .منهن)% 7.89(إناث ميثلن نسبة)03(منهم،و)% 17.39(نسبة 
ويف الصدد تسجل بعض الدراسات حول بعض الفضائيات العربية حقائق رأا مرة    
  : زعجة متثلت يفوم
الضعيف واهلزيل لبعض الفضائيات العربية الذي جيعلها غري قادرة علـى منافسـة    املوقع)1(  

      القـرار،  الفضائيات األجنبية اليت تشكل حتديا صارخا قد جند شعورا بفداحته لدى أصـحاب 
التقنيات املتقدمة  قدام على إجراء استغالل الفضاء،وتوظيفوقد اليتوافر أحيانا،وميكن اعتبار اإل
        االسـتغالل،  لكن تبقى املشـكلة منحصـرة يف كيفيـة   ..يف استغالله جزء من هذا الشعور

  .)1(أي مدى يتواءم هذا االستغالل مع تكوين اإلنسان العريب ىلإوماهي طرقه وأساليبه،و
ـ  نيكثري من الباحثني العرب يف جمال الدراسات اإلعالمية أن القائم يرى)2(   ى شـؤون  عل

الفضائيات العربية مل يستفيدوا من التكنولوجيا املتطورة على مستوى االتصال لتوظيف الفضاء 
بصري ملواجهة املشكالت اليت يطرحها التطور اتمعي وإفرازاته،واليت تساهم فيهـا  –السمعي

والثقافيـة  ،بل ومناقضة خللفياتنا السياسية واالجتماعية خبلفيات مغايرة،)1(األجنبيةالفضائيات 
  …،والتربوية

                                                           
  .)254(ص)م1987اهليئة املصرية للكتاب،:القاهرة(الثقايف واإلعالمالربامج الثقافية :سهري جاد )1(

  ).م1994(لة عامل الفكر،جم"السياسات الثقافية واإلعالمية وأثرها يف الثقافة والتربية:"عبد ايدليلى  )1(



  

دارة مئات اآلالف من ساعات البـث  التلفزيوين والسينمائي العريب اليكفي إل إن اإلنتاج)3(  
مبختلف أشكاله مـن الرياضـة إىل   (للقنوات الفضائية العربية سنويا،وقد اليصل حجم اإلنتاج

لفضائيات العربيـة إىل  إىل ربع احلاجة،ولذلك تضطر ا)الربامج الدينية مرورا باألعمال الدرامية
بث اإلنتاج القدمي وإعادة البث،أواالضطرار إىل إنتاج برامج متسرعة وسـطحية،أوالركون إىل  

  .ةبث مباريات رياضية،ويزيد األمر سوء ضعف التبادل الرباجمي والتدفق بني البلدان العربي
من براجمها،ألا غـري  تستورد قسما كبريا )باستثناء املصرية(العربية إن معظم الفضائيات)4(   

قادرة على إنتاج كامل حاجتها،وهي بالتايل تستورد برامج معروضة عليها مل تقررها،وليس هلا 
وقد التتوافق مع أولوياا،وقد تكون رد ملء الفراغ بغـض النظـر عـن    .خيار يف إقرارها

  .مضموا
معها،فـاملالحظ أن بعـض   العربية واإلسالمية وأسلوب التعامـل   وفيما يتعلق بالثقافة)5(  

الفضائيات العربية كسائر وسائل االتصال اجلماهريي يف البلدان العربية،تفصل بـني ماضـي   
الثقافة العربية وحاضرها،وتتعامل مع النظام الثقايف العربية اإلسالمي بوصفه ماضيا مستقال عن 

االرتباط الوثيق حباضر املدينة  احلاضر،فتميز املرحلة املاضية بالتراثية يف حني متثل احلاضرة مبرحلة
  .)2(االرتباطات املاديةالغربية الذي اليقل أمهية عن 

اليت تطرحها بعض الفضائيات العربية حبيسة التصور الضيق للسـلطة   إن معظم املضامني)6(  
ريب عموما أمام التطـورات  عالسياسية يف البلدان العربية،مما يؤدي إىل ضعف النظام اإلعالمي ال

  .نية الغربية،وهيمنة القنوات الفضائية األجنبية هلامش احلرية الكبري الذي تتمتع بهالتق
يف نشـر  -إىل جانب القنوات الغربية-فعال كما تساهم بعض الفضائيات العربية بشكل)7(   

تتالءم مع الواقع االجتماعي،وتتعـارض مـع   الاملادة األجنبية ذات الطابع الثقايف اهلابط،واليت 
        االسـتهالكية،  فهي تكـرس صـورة احليـاة   .االجتماعية ومقوماا تمعاتنا وبلدانناالتنشئة 

      وتعرض مقومات الشخصية العربية واإلسالمية للتشويه واملسـخ واالغتـراب احلاد،حيـث   
        الترفيهيـة،  تتسابق بعض هذه احملطات الرضاء الشباب واجتذابه بأي صورة من خالل املـواد 

     وعرض األفالم واملسلسالت املليئة بالعنف واجلرمية وقصص احلـب واملغـامرة واإلثارة،بـل   
                                                           

  ).155،156(ص)م 2003،)1(ايتراك للنشر والتوزيع،ط:القاهرة(الثقافة العربية والفضائيات:أمني سعيد عبد الغين )2(



  

تقـدم  –على حد تعـبري الباحـث  –بعض القنوات الفضائية العربية أصبحت أشبه بنواد ليلية 
جلمهورها أنواع اإلثارة اجلسدية والغريزية مبواصفات قد الجتدها حىت يف القنـوات الفضـائية   

  .)1(يةالغرب
أداة حتليـل  :قنوات عربية،وباستخدام أداتني منهجيتني مهـا )08(ويف دراستني حتليليتني لـ   

احملتوى،وأداة حتليل األسلوب،خلصت الدراسة إىل جمموعة من احلقائق اليت تكشف عـن أداء  
  :)2(كاآليتت يف عالقتها بالثقافة العربية اهذه القنو

وظيفة نقل الواقع وفهمه وحتليله ونقده،فربامج اللغة الفنية على الترفيه على حساب  التركيز/1  
         ،)%  35(من ساعات البث؛بينما متثـل بـرامج اللغـة الواقعيــة نسـبة     )% 60(متثل نسبة

  ).العينة(من ساعات بث القنوات العربية 5(وبرامج اللغة التقريرية متثل
العمـارة  :ة واملسرح والفنون الشعبية العربيةاداجلالسينما العربية :الفنون العربية مثل غياب/2  

 العربية،اآلداب العربية،الفنون التشكيلية العربية على شاشات القنـوات الفضـائية العربيـة،   
،ومنوعـات الفيـديو   )% 20(ويكشف ذلك تركيز الربامج اللغة الفنية على املسلسالت بنسبة

  ).%19(كليب بنسبة
تصاديا وثقافيا ودينيا وعلميا على خريطة القنوات العربية الواقع العريب سياسيا واق غياب/3   

  : ،ويؤكد ذلك جمموعة حقائق هي)العينة(

من زمن اإلرسـال،ولكنها يف الغالـب   )%30(أن األخبار خيصص هلا حيزا كبريا يصل إىل-  
تنقل أقوال املسؤولني يف دولة البث،وماتبثـه وكـاالت األنبـاء    )% 75(أخبار سياسية نسبة

من مجلة األخبار،وتصل األخبار )% 35(ة،واألخبار العربية التزيد يف أحسن األحوال عنالعربي
  .يف بعض القنوات)% 43(غري املصورة إىل نسبة

                                                           
  ).375(واملعلوماتية،ص اإلعالميةات العربية والعوملة للفضائي اإلعالميةالنظرية العامة للمعرفة :حممد نصر مهنا )1(
  ).117(ص)م 2001(ماي)267(،املستقبل العريب،ع"الفضائيات؛الثقافة الوافدة وسلطة الصورة :"ياس خضري البيايت )2(
  



  

  : برامج احلديث وتضم-   
من زمن اإلرسال،وهو عبارة عن احلديث الـديين  )% 4(احلديث الديين وخيصص له نسبة*    

  .لة البث أواجلهة القائمة على أمر بث هذه القنواتالرمسي الذي خيدم اخلط الرمسي لدو
برامج املرأة واألسرة،وهي قليلة عموما وتنعدم متاما يف بعض القنوات،وإذا وجدت فهـي  *    

  ).األكالت(إعادة عرض لربامج املوضة الغربية وطرق عمل بعض األطباق
ـ )% 0.5(الربامج العلمية وهي يف أحسن األحوال التزيد عن*    ن اإلرسـال،ومادا  من زم

  .ة يف كل احلاالتدمستور
  .الربامج الصحية نادرة جدا يف بعض القنوات وغائبه متاما عن األخرى*   
وهي برامج ترفع رايـات  ،من زمن اإلرسال)% 6(الربامج السياسية تزيد أحيانا لتصل نسبة*   

  .التأييد الدائم ملوافق حكام دولة البث
من زمن اإلرسال،وتتناول موضوعات ثقافيـة  ) %6(هلا يف املتوسطالربامج الثقافية خيصص *   

   .باملعىن الضيق للثقافة حيث تقتصر على إجراء أحاديث مع كتاب وشعراء وأدباء
،وتصـل يف  )العينة(برامج التحقيقات؛وهي برامج قليلة جدا على شاشات القنوات العربية*   

يف الغالب حـول موضـوعات تتعلـق    من زمن البث،وتدور )% 1(أحسن األحوال إىل نسبة
  .باخلدمات يف دول البث

،وتتناول موضوعات )العينة(على شاشات القنوات العربيةمستوردة الربامج الوثائقية مجيعها *   
مثل الرباري األمريكية،وجبال أمريكا اجلنوبية،وهناك حماوالت قليلة من جانب بعض القنـوات  

زال قليلة جدا يف مراحلها األوىل مـن حيـث اإلعـداد    لعمل برامج وثائقية عربية،ولكنها الت
  .والتنفيذ

املتابعة احلية من جانب القنوات الفضائية العربية للحياة يف البالد العربيـة علـى    غياب/4   
أن بـرامج اللغـة   :املستوى السياسي والديين والفين والثقايف،ويؤكد ذلك جمموعة حقائق أمهها

  : العربية هيالتقريرية على شاشات القنوات 
نقل أحداث دينية أغلبها نقل ألداء بعض الشعائر كصالة اجلمعـة أوصـالة التـراويح يف    -  

  . رمضان وبعض مناسك احلج



  

  .نقل أحداث سياسية يف أغلبها تغطية لتحركات الرؤساء وامللوك واألمراء واستقباالم-  
  .وىنقل أحداث فنية،وهي يف أغلبها حفالت غنائية ضعيفة املست-  
  .نقل أحداث رياضية،وهي يف الغالب مباريات كرة القدم-  
للموضوعات املطروحة،ويؤكد ذلك )العينة(غياب الفكر النقدي يف معاجلة القنوات العربية/5   

ات القنوات العربية سواء كانت بـرامج فنيـة أوواقعيـة    اجلتغلب االجتاهات املؤيدة على مع
لالجتـاه احملايـد،ونقل   )% 23(لالجتاه املؤيد،وتصـل )% 53(أوتقريرية وذلك بنسبة تصل إىل

  ). %8.5(املوضوعات اليت حتمل اجتاهات معارضة لتصل نسبة
تقدم أساليب طرح األفكار واألسلوب الدعائي،وأسلوب إمالء األفكار علـى أسـاليب   /6   

 مـن )% 40(ةبأسلوب طرح األفكار جاء بنس:النقاش والتحليل وإدالء اآلراء،ويؤكد ذلك أن
،وأسلوب إمالء األفكار بنسـبة تصـل   )% 26(احلاالت املدروسة،واألسلوب الدعائي بنسبة

 05(فقط،وأسلوب النقاش إىل نسبة)% 07(،ويتأخر األسلوب التحليلي ليصل نسبة)% 22(إىل
  .فقط،ومل يستخدم أسلوب طلب اآلراء إال بشكل عارض)%

لغرائز واملشـاعر والعواطـف يف املقـام    على التعامل مع ا)العينة(القنوات العربية تركيز/7   
 تاألول،مث مع العقل يف املقام الثاين،وعدم السعي للتغيري يف الواقع العريب،ويؤكد ذلك أن القنوا

العربية سعت إىل حتقيق أهداف وجدانية يف املقام األول سواء يف براجمهـا الفنيـة أوالواقعيـة    
األهداف املعرفية يف الترتيب الثاين بنسـبة  ،وجاءت )% 65(أوالتقريرية،وذلك بنسبة تصل إىل

فقـط مـن    )% 5(من إمجايل الربامج،وتأخرت األهداف السلوكية لتقدم يف)%30(تصل إىل
  .الربامج

على وجود "آثار البث الفضائي على التلفزيونـات اخلليجية"دراسة-يف الصدد-وأكدت   
  :خلليجية مهامشكلتني براجميتني أساسيتني تواجه القنوات التلفزيونية ا

     ،ميثلون يف دول اخلليج نسـبة عاليـة  )سنة)15(فيما دون(على الرغم من أن األطفالأنه -   
،إال أن نسـبة مـا   )من إمجايل السكان كما يؤكد ذلك إحصائيات اليونسكو)%45(تتجاوز

       من جمموع مايبـث، )% 5.50(خيصص هلؤالء األطفال يف مجيع هذه القنوات اليتجاوز نسبة
،ومعظـم هـذا   )  %57(كما أن أغلبية مايبث هلم مستورد من دول أجنبية وبنسبـة تتجاوز



  

وهذا يعين أن الطفل اخلليجـي  .اإلنتاج من أفالم الكرتون والرسوم املتحركة واألفالم املدبلجة
  .معرض لتلقي الثقافة األجنبية حىت من قنواته احمللية

تنسيق )م1977(شاء جهاز تلفزيون اخلليج عاموعلى الرغم من أن األهداف األساسية إلن-   
التعاون بني هيئات التلفزيون يف الدول العربية مبنطقـة اخلليج،وتطـوير إمكانيـات الـدول     
  األعضاء،وتنمية وتبادل األخبار والربامج واملعلومات واخلربات واألشخاص واملواد التلفزيونيـة 

ودية ظهور املنتج التلفزيوين اخلليجي،بـل  إال أن الدراسة الحظت من خالل حتليل احملتوى حمد
إذ الجتاوز نسبة مايبث مـن بـرامج   .حمدودية ظهور املعلومة اخلليجية يف كل الفصائل الرباجمية

  .فقط)%  6.5(تلفزيونية خليجية يف التلفزيونات اخلليجية املختلفة بشكل عام
ديد اآلراء حـول  يف حت وقد سجلت على مستوى األرقام السابقة والنسب بعض الفروق   

وابعاده عن الفضـائيات   امسألة مدى استطاعة الفضائيات العربية كسب مجهور الشباب إليه
  : مايأيت فقد سجلت على مستوى الفروق األوىل.ربية؛بني اجلنسني وبني التخصصنيغال
من نسبة )% 21.51(نت أعلىاك"بنسبة كبرية"نسبة اإلناث اللوايت قلن؛نعم استطاعت و*    
يف حني كانت نسـبة الـذكور   .منهم) %13.94(كور الذين قالوا بذلك؛فقد سجلوا نسبةالذ

ـ  أكرب من نسبة اإلناث اللوايت قلن بذلك؛فقد سجل الـذكور "بال مل تستطع"الذين قالوا      لـ
كما كانت نسـبة طلبـة   .منهن)% 8.43(،وسجل اإلناث لذلك نسبة)% 15.65(نسبة"ال"
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  )0.99(دال إحصائي عند)                 **0.95(دال إحصائي عند*  النتيجة
بية على املنافسة بني جنسي وختصصي العينة يف رأيهم حول أسباب قدرة الفضائيات العر) CR(قيمة الـ يوضح):81(رقم جدول 

  .أوعدم قدرا

 بالسـبب األول ،"بـال مل تسـتطع  "من الذكور الذين قالوا وتعللت نسبة كبرية نوعا ما*     
  )%17.39)(% 34.78(فقد سجل الذكور للسببني السابقني نسبة.من اإلناثمنهم واخلامس 

سبب الثاين يف حني تعللت بال.منهن)%7.89(و)% 26.32(يف حني سجلت اإلناث هلما نسبة



  

 نسـبة  من اإلناث منهن من الذكور الذين سجلوا للسبب نفسـه )%31.58(منها نسبة أعلى
  .منهم ) 15.22%(

من طلبة العلـوم  )%18.92(و)% 37.84(كما تعلل بالسبب األول واخلامس نسبة أعلى    
 25.53(من طلبة العلـوم اإلنسـانية الـذي سـجلوا للسـببني نسـبة      منهم  التكنولوجية

 27.66(يف حني تعلل بالسبب الثاين والثالث والرابـع نسـبا أعلـى   .منهم )%8.51(و)%
 16.22(على التوايل من طلبـة العلـوم اإلنسـانية مقابـل    )% 17.02(و)%21.28(و)%
  . لدى طلبة العلوم التكنولوجية)% 13.51(و)%13.51(و)%

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تبني من خالل البحوث امليدانيـة  :جنبيةكيفية مواجهة اآلثار السلبية للفضائيات األ:ثانيا    
اليت نظمت من قبل إدارة البحوث يف احتاد إذاعات الدول العربية على عينة من اتمع العـريب  
  :إىل بروز موقفني داخل اتمع العريب إزاء البث الفضائي األجنيب الوافد عرب األقمار الصناعية



  

األقمار الصناعية؛ويعتربه أداة تثقيفية وانفتاحـا  مهتم باالنفتاح على كل مايبث عرب :األول    
على اآلخر لالطالع على املعلومات ومواكبة العصر،وإعطاء األفضلية للقنوات األجنبية الوافدة 
ألا تعترب برامج ممتعة ومسلية ومفيدة حيث ميتزج الترفيه بالتثقيف،وهي نوع مـن السـياحة   

التلفزيونـات احملليـة احلاليـة علـى املنافسـة       اانية؛وقد أكدت هذه الربامج عدم قـدرة 
واملزامحة،إضافة إىل ضعف وتراجع الربامج اإلخبارية والثقافية احمللية؛حيث إن مضـامني هـذه   
الربامج التتالءم مع اهتمامات اجلمهور مبختلف فئاته وخاصة منهم الشباب والميكن مقارنـة  

  .هذه الربامج مع الربامج األجنبية الوافدة
اتسمت مواقفه باحلذر واحليطة والتخوف،واإلقرار بوجود فواصل ملنع اخلطر علـى  :الثاين     

  .األبناء والعائلة والقضايا الثقافية واألخالقية والدينية والنفسية
ويواجه كال االجتاهني عدة إشكاليات مرتبطة أساسا بقدرة احملطات الوطنية سواء الفضائية     

سة يف هذا اخلضم املتشابك يف مصادر اإلرسال وأدواتـه ومسـتقبله   منها أواألرضية على املناف
إىل حتديات متعـددة تواجـه   )العربية(ويف هذا اال تشري بعض الدراسات.وأساليبه ورسائله

   )52(اإلعالم العريب يف عصر العوملة اإلعالمية والبث الفضائي،جنملها يف
حت العديد من الوسائط والوسـائل الـيت   احلديثة قد أتا أن تكون تكنولوجيا االتصال)1(    

ألغت احلدود اجلغرافية،وقريب املسافات وسهلت إمكانية احلصول على املعلومـات مـن أي   
مكان وجتميعها وختزينها وبثها بشكل فوري متخطية قيود الوقت واملساحة،وقد متثلت هـذه  

كروويف،واأللياف الضوئية املبتكرات يف األقمار الصناعية واحلاسبات اإلليكترونية،وخطوط املي
واالتصاالت الرقمية،والكوابل احملورية،والوسائط املتعددة،واالتصال املباشر بقواعد وشـبكات  

اإلنترنت،واهلواتف احملولة،والربيد اإلليكتروين،وعقد املؤمترات عن بعـد،وتعمل  :املعلومات مثل
الفرديـة، باإلضـافة إىل    معظم هذه املبتكرات يف إطار املشروعات اخلاصة،وختاطب احلاجات

زيادة االجتاه حنو اإلعالم املتخصص والمركزية االتصال اليت تعتمد على تقدمي رسائل متعددة، 

                                                           
). م2001تيجية،املركز الدبلوماسي للدراسات االسترا:الكويت( اإلعالم العريب،مهوم الداخل وحتديات اخلارج:أنظر يف ذلك )52(

 ).1230(،جملة السياسة الدولية،ع"ثورة املعلومات ووسائل االتصال؛التأثريات السياسية:"وحممود علم الدين



  

ختاطب احلاجات الفردية الضيقة،واجلماعات املتجانسة،بدال من الرسائل املوحدة اليت ختاطـب  
  .اجلماهري الغفرية

للبث التلفزيوين الذي يتلقاه مواطنوها،ممـا  فقدت احتكارها  أن احلكومات الوطنية قد)2(    
جيعل بعض احلكومات تعيد هيكلة نظم اإلعالم من خالل فتح اال أمام تأسـيس خـدمات   

فضـال  .اتصال إليكترونية غري حكومية،لتعزيز القدرة على املنافسة يف السوق اإلعالمية الدولية
ز يف كيانات ضخمة وملكية مشـتركة  عن أن اجتاه صناعة االتصال اجلماهريي مييل إىل التركي

  .متعددة اجلنسيات،وامتد هذا التركيز من جمال الصحافة إىل شبكات الراديو والتلفزيون
،اليت مل يسبق هلا مثيل قـد أثـرت علـى كـل     أن جمموعة التحالفات واالندماجات)3(    

مي،التلفزيـون،        اإلليكترونيات،اإلنتـاج اإلعال :القطاعات يف العقد األخري من القرن العشرين
الكابل،النشر،الكمبيوتر،وكل االتصاالت السكلية والالسلكية،وكلها تسعى إلجياد مكان هلا يف 

  .السوق العاملية
الدولية،مبعىن أن التبعية اإلعالمية لدول العامل الثالـث مازالـت    تركيز مصادر األخبار)4(    

القة،اليت حتقق أقصى استفادة من تكنولوجيا االتصال املتطـورة  قائمة للكيانات اإلخبارية العم
وعوملة األسواق املالية،وهو مايعين أن التدفق اإلخباري احلايل اليزال معتمدا علـى التركيـز   
واهليمنة،بدال من التعدد والتنوع،فضال على تراجع الوسائل املطبوعة وتزايد تـأثري الوسـائل   

لعوملة اإلعالمية وحركتها تنشط وتتوسع يف ظل تصاعد الثقافـة  اإلليكترونية،ذلك أن طبيعة ا
وتراجعا للشـبكات  .،ويف مناخ يشهد تراجعا ملحوظا للثقافة املكتوبة)أي ثقافة الصورة(املرئية

تزايد عدد شبكات التلفزيـون  :الوطنية لصاحل الشبكات الدولية،ألسباب وعوامل عديدة منها
  .اطبة مجاهري متجانسة ذات اهتمامات نوعيةالدولية،واجتاه هذه الشبكات حنو خم

      
  

اجلمهور العريب لإلنتاج األجنيب،ونظرا لكون معظم هذا اإلنتاج أمريكـي   زيادة تعرض)5(   
أوأورويب،فالقليل منه حيمل مضامني علمية وثقافية جيدة،والكثري منه يقدم مناذج مـن القـيم   

والسلوكات االجتماعية جلمهـور املتلقني،وتـزداد   والسلوكات االجتماعية املغايرة متاما للقيم 



  

من خالل أقمار البث املباشـر  )األجنيب(حدة هذه املشكلة وخطورا عندما يدخل هذا اإلنتاج
إىل املنازل مباشرة دون املرور على رقابة الدولة،فضال عن التحيز الواضح يف التغطية اإلعالمية 

ك القنوات وجهة نظر طرف أوأطـراف معينـة يف   للقنوات الفضائية األجنبية وذلك لتبين تل
الصراعات الداخلية أوالدولية وتشويه صورة اجتاهات سياسية أوفكرية  أوحركات حترير،خاصة 
يف الدول النامية،ويعين التحيز انعدام العدالة يف التغطية اإلعالمية ألحداث العامل الثالث سـواء  

  .ة يف تغطيتها هلذه األحداثالداخلية أواخلارجية،وكذلك انعدام املوضوعي
    

اإلعالمي والثقايف،حيث تسعى مراكز اإلنتـاج املختلفـة إىل    اخنفاض مستوى اإلنتاج)6(    
حماولة إرضاء خمتلف املستويات الثقافية للحصول على أكرب عائد مادي ممكن ممـا يـؤدي إىل   

اجلميع،بعبارة أخرى فـإن  هبوط مستوى اإلنتاج الفين إىل احلد األدىن الذي جيعله مقبوال من 
رغبة الفضائيات يف الوصول إىل أكرب عدد ممكن من اجلمهور جيعلها بط مبسـتوى الرسـالة   
اإلعالمية إىل الدرجة اليت يفهمها عامة اجلمهور،مما يؤدي إىل البعد عن املسـتويات الثقافيـة   

االجتماعيـة لوسـائل    املناسبة لتطوير اتمع وتنميته،ومن ناحية أخرى فقد بدأت املسؤولية
اإلعالم تنحصر بعدما تراجعت سيطرة الدولة أمام الوافد من الفضائيات الدوليـة؛حيث تـرك   
اال لسيطرة اجلهات اخلاصة والشركات متعددة اجلنسيات؛اليت لـديها سياسـتها اخلاصـة    

يما تقدمه وثقافتها وعقائدها تبعا للمصاحل املتحكمة يف متويلها وهو ماينعكس على توجهاا ف
من مواد إعالمية مما يؤثر سلبا على اجلمهور العريب املتلقي،فضال عن إدخال أمناط اسـتهالكية  
وسلع غريبة على اتمعات العربية مما يؤدي يف بعض األحيان إىل ثورة تطلعات ومايتبعها من 

  .ايار اقتصادي
      

  
والعربية خاصة أصبحت تواجـه حتـديا   وهكذا فالفضائيات احمللية يف الدول النامية عامة،    

كبريا،فهي مطالبة حبماية املشاهد من التدفق اإلعالمي الغريب ومن التشـويه،والنمطية وتغـيري   
الواقع حسب أهواء ومصاحل القوى الفاعلة يف النظام اإلعالمي العاملي،ومن جهة أخرى فإـا  



  

رة والوجود العريب اإلسالمي عرب ماتبثه من مطالبة بإبراز اهلوية العربية اإلسالمية والثقافة واحلضا
برامج وإنتاج فكري وأديب مبا يساعد على مواجهة التحدي احلضاري والقيمي،وإيقاف ذوبان 
التراكم القيمي واملعريف واالجتماعي يف الثقافات الوافدة واليت تزعم أا الثقافة العاملية املوحدة 

يف رأيك كيف حنافظ على هويتنا الوطنية أمـام  :لذلك جاء سؤال االستمارة يف هذا اجلانب.
-: ماحتمله الفضائيات من آثار سلبية؟وقد اقترحت االستمارة إجابة عليه أربع خيارات هـي 

  .بالعمل على تنمية الوازع الديين والتمسك باألخالق والقيم االجتماعية
 .مبراقبة األسرة لكل مايشاهده أفرادها خاصة األطفال والشباب منهم-  
 .بتطوير برامج قنواتنا اجلزائرية لتكون يف مستوى املنافسة-  
بتوجيه برامج الفضائيات العربية لالهتمام ومراعاة قيم وأخالق وخصوصيات األمة العربية -  

 .املسلمة
وهذا استنادا إىل األسئلة اليت طرحت قبل حول أسباب تأثري برامج الفضائيات األجنبيـة     

  : وكانت اإلجابات كما يوضحها اجلدول املوايلعلى شبابنا اجلامعي،

  االحتماالت -
  علوم إنسانية  علوم تكنولوجية

  موع
  إناث  ذآور  إناث  ذآور

 ت  
  %  ت  % ت  % ت % ت %



  

تنمية الوازع 
  الديين

12
5  

77,6
4  

77 70,6
4  

98  73,6
8  

25
5  

74,5
6  

555 74,49 

مراقبة األسرة 
  ملا يشاهد

16 9,94 17 15,5
9  

21  15,7
9  

42  12,2
8  

96  12,89 

بتطوير برامج 
  قنواتنا

18 11,1
8  

9 8,26  06  4,51 25  7,31  58  7,79  

  4,83  36  5,85  20 6,02  08  5,51 06 1,24 02بتوجيه فضائياتنا

16  اموع
1  

100 10
9  

100  13
3  

100 34
2  

100  745 100  

فراد كيفية مواجهة سلبيات الفضائيات األجنبية يف اعتقاد أ يوضح):82(رقم جدول 
  .العينة،حسب التخصص واجلنس

  : تفصح قراءة اجلدول أعاله عن أن أفراد العينة قد رتبوا خيارات املواجهة بالشكل اآليت     
وذلك بإجابة :والتمسك باألخالق والقيم االجتماعية الوازع الديين بالعمل على تنمية)1(     

مبحوثا مـن  )223(أجاب بذلكمن أفراد العينة؛حيث %)74.49(مبحوثا،ميثلون نسبة)555(
ــبة ــون نس ــذكور ميثل ــهم،و)%75.85(ال ــثلن )332(من ــاث مي ــن اإلن ــة م مبحوث

  .منهن)%73.61(نسبة
وقد أجاب لذلك :،خاصة األطفال والشباب منهممايشاهد أفرادها مبراقبة األسرة لكل)2(    

لون مبحوثا من الذكور ميث)37(منهم؛حيث أجاب بذلك)%12.89(مبحوثا ميثلون نسبة)96(
  .منهن)%13.08(مبحوثة من اإلناث ميثلن نسبة)59(منهم،و)%12.59(نسبة
ويف هذا اال تقدم األكادميية األمريكية لطب األطفال عدة إرشادات لتساعد على تعليم    

   :)1(الطفل خاصة العادات السليمة ملشاهدة التلفزيون أمهها

                                                           
1( – Islamonlin . net.( 



  

طفلك ملشاهدة التلفزيـون،وأال  بأن تعرف كم من الوقت يقضيه :وضع حدود للمشاهدة*  
تتردد يف ختفيض هذا الوقت،فكثري من األطفال لن يقلعوا عن مشاهدة التلفزيون،لـذا ينصـح   
اآلباء بأن حيدوا من فترات مشاهدة األبناء حىت تصل إىل الساعة أوالساعتني على األكثـر يف  

  .اليوم
ثناء تناول أفراد األسرة لوجبـات  فال يشغل التلفزيون أ:احلد من أثر التلفزيون يف البيت*   

الطعام،وجيعل للحوار بني أفراد األسرة أولوية داخل البيت،وأال يكدس أثاث حجرة املعيشـة  
ألنه يعمل علـى  .حول جهاز التلفزيون مع جتنب وضع أجهزة التلفزيون يف غرف النوم اخلاصة

  .خلق عزلة أفراد األسرة عن بعضهم بعضا،ويقلل من التفاعل بينهم
كاستخدام جهاز الفيديو يف تسجيل الربامج :استبدال دور التلفزيون بوسائل تقنية أخرى*   

أومشاهدة األفالم املؤجرة،وإذا مل ترغب يف مشاهدة ابنك لقناة تلفزيونية معينـة،فقم بتشـفري   
  .تلك القناة

أي الربامج باستخدام دليل التلفزيون أواجلرائد اليومية لتقرير :وضع خطط لعملية املشاهدة*  
ستشاهدها،كما ميكنك استخدام نظام االشتراك يف القنوات والعروض لتحديد املواد املناسـبة  
لألسرة؛فتقوم بتشغيل اجلهاز ملشاهدة تلك الربامج فقط،وأغلقه ملناقشة الـربامج الـيت متـت    
مشاهدا بعد انتهائها،وميكنك كذلك تسجيل الفقرات اليت تبدو مهمـة وإزالـة الفقـرات    

والجتعل مشاهدة التلفزيون وسيتلك للثواب أوالعقاب؛فمثـل هـذه املمارسـة    .إلعالنية منهاا
  .ستجعل التلفزيون يبدو يف نظر أبنائك أكثر أمهية من حقيقته

شاهد التلفزيون معهم،واستخدم التلفزيون كوسيلة للتعبري عن مشاعرك وآرائك حـول  *    
. وإليضاح املواقف املعقـدة  ...)ك املستقيم،واحلبكاحلياة العائلية،والسلو(املوضوعات الصعبة

  .وعلم أوالدك كيف ميكنهم أن يسألوا ويتعلموا مما يشاهدونه
فاآلباء هم املسؤولون عن الوقت الذي يقضيه أطفاهلم أمام التلفزيون وعليهم :قدم البدائل*   

ءة تشجيعهم على ممارسة أنشطة أخرى غـري املشـاهدة داخـل البيـت وخارجـه،كالقرا     
  . وميكن حتديد أمسيات ملمارسة أنشطة خاصة باألسرة.والرياضة



  

مبحوثـا  )58(وذلك بإجابة:لتكون يف مستوى املنافسةبرامج قنواتنا اجلزائرية، بتطوير)3(    
ــة ميثلــون نســبة ــراد العين ــا ذكــرا ميثلــون )24(،منــهم)%07.79(مــن أف مبحوث

  .نهنم)%7.54(مبحوثة أنثى ميثلن نسبة)  34(و)%08.16(نسبة
يف حتديد مدى اإلقبال على املضمون األجنيب هو مـدى  -يف نظر البعض-فالعامل الرئيسي    

استجابة القنوات الوطنية لرغبات واهتمامات اجلمهور،فاملعروف أن سوق األفكار ليس مـن  
األسواق اليت تتدفق فيها الصادرات املستوردة بسهولة،فإذا تساوت األمور خيتار املسـتهلكون  

  .احمللية ألا تتمتع مبزايا كثرية جتعلها مفضلة على السلع الفكرية املستوردة السلع
فاإلنتاج احمللي حتميه أوال عقبة اللغة؛ألن اجلمهور يفضل مشاهدة فيلم بلغته عن مشـاهدة      

فيلم عليه ترمجة أوحىت فيلم مدبلج،وثانيا املساندة االجتماعية اليت حيضى ا حـني يكـون يف   
طلعات ورغبات اجلمهور،وثالثا عامل الثقافة املشتركة الـيت تصـور مـن خالهلـا     مستوى ت

الشخصيات التلفزيونية،وهي ترتدي اللباس نفسه،وتتناول الطعام نفسـه،وحتتفل باملناسـبات   
يف حني أن األعمال األجنبية تقدم صورا منطبعة التلقـى اسـتجابة،أوتنطوي علـى    .نفسها

  .ومية للشعوب املتلقيةمالبسات الحتدث يف احلياة الي
     
  

وهكذا فبدال من الدفاع عن الثقافة الوطنية بإقامة حواجز دفاعية متنع تدفق املضمون األجنيب    
-وهو لن حيقق اهلدف املنشود،ألن ماخيشى منه يصل مسجال على أشرطة فيـديو وغـريه  -

تياجـات الـيت اليـتم    فاألفضل العمل على التطوير اإلجيايب للقدرات اإلنتاجية ملواجهة االح
إشباعها،ويعين ذلك تطوير إمكانيات اإلنتاج من معدات واستوديوهات،وتنظيم دورات تدريبية 
للعاملني،وقيام الدولة بتمويل الفنون،هذه اإلجراءات وغريها مفيدة وهلا معىن ولكـن فـرض   

يقوم على احلماية هو بشكل عام أسلوب خلنق التطور،ولن يشبع احتياجات املستهلكني، ألنه 
حرمان اجلمهور من املضمون األجنيب الذي يرغب فيه،واليقدم يف الوقت نفسه حوافز إلنتاج 
مضمون مماثل متصل أكثر بالواقع احمللي،فعلى العكس من ذلك رمبا أدت إجراءات احلماية إىل 

  . القضاء على املنافسة جلذب اجلمهور ملضمون يعكس الثقافة الوطنية



  

؛لالهتمام ومراعاة قيم وأخالق وخصوصيات أمتنـا؛  الفضائيات العربية بتوجيه برامج)4(   
مبحوثـا مـن   )10(؛حيث أجاب بـذلك )%04.83(مبحوثا ميثلون نسبة)36(وذلك بإجابة

ــبة ـــون نس ــذكور ميثل ــهم،و)%03.40(ال ــثلن )26(من ــاث مي ــن اإلن ــة م مبحوث
  .منهن)%05.77(نسبة
امل اليت تساعد الفضـائيات العربيـة يف   ويف الصدد تشري بعض الدراسات إىل أن أهم العو   

التصدي للقنوات األجنبية،ومن مث تصديها لسلبيات العوملة اإلعالميـة،تتمثل يف االعتبـارات   
  : )1(األساسية اآلتية

ضرورة حتديد خصائص اجلمهور وإمكانيته االتصالية واحتياجاته ورغباتـه مـن وجهـة    -  
ااالت املختلفة،وأخذها يف االعتبار عند وضع  نظره،ومن وجهة نظر اخلرباء واملتخصصني يف

االستراتيجية اإلعالمية واخلطة الرباجمية للفضائيات العربية،فضال عن دراسة املتلقي بـاختالف  
حيث يساعد ذلـك علـى   .خصائصه وقدراته وعاداته وأمناط تعرضه لوسائل االتصال املختلفة

العربية يف ضوء تعدد وسائل االتصال وتنوع الوصول إىل اجلمهور العريب من خالل الفضائيات 
  .خمرجاا

     
  

األخذ بنظام القنوات املتخصصة،سواء متخصصة اجلمهور أواملوضوع،لتحقيق اإلشـباع  -   
االتصايل من حيث الكم والكيف للمتلقي،ويالحظ يف هذا الصـدد أن السياسـة اإلعالميـة    

ملتخصصة ببث قناة لنيل للدراما وتلتها األخذ بالقنوات ا-م 1996منذ سبتمرب-املصرية بدأت
  .عدة قنوات متخصصة أخرى

فعلى الفضائيات العربية الوعي بأن اإلعالم أصبح علما ميارس على أسس علميـة وعلـى       
نظريات تستقي مرجعيتها وقوا من نظريات علوم إنسانية واجتماعية أخرى،وليس فقط مـن  

االستعانة باخلرباء واملتخصصني يف ااالت املختلفة  خالل امتالك تكنولوجيا متقدمة،مما يؤكد

                                                           
 ).205(اإلعالم العريب مهوم الداخل،وحتديات اخلارج،مرجع سابق،ص  )1(



  

النتاج برامج على أعلى مستوى شكال ومضمونا خياطب عقل ووجدان املشاهد العريب،إضافة 
  .إىل تشجيع تبادل الربامج والبث املشترك

حتقيق املشاركة اجلماهريية واالتصال ذو االجتاهني واالستفادة من تكنولوجيا االتصـال،  -   
لق حوار دائم مع اجلمهور مبا حيقق دميقراطية االتصال،ويعمل على ربط اجلمهـور العـريب   خل

بالفضائيات العربية،ويعطي للمشاهد حقه يف التعبري عن ذلك بتلك القنوات،وأن يكون لكـل  
قناة فضائية شخصيتها املستقلة إعالميا؛حبيث التتشابه مع غريها مـن القنـوات العربيـة،وأن    

مكررة ملا يقدم شكال أومضمونا يف الفضائيات األجنبية،حىت تستطيع أن تكون  التكون صورة
هلا مجهورا خاصا يقبل على براجمها بناء على شخصيتها املميزة،ويقتضي األمر مراعـاة كـل   
املشاهدين،وذوي االحتياجات اخلاصة،مع توسيع مساحة احلرية يف طرح ومناقشـة القضـايا   

  .ية لتلك القنوات ويوفر هلا عناصر اجلذب،ويوثق عالقتها باملتلقياملختلفة،مبا حيقق املصداق
من الثابت أن أحد مالمح الشخصية املميزة للفضائيات هي مقدمي براجمها،لـذا وجـب   -  

االهتمام مبستواهم الثقايف والفكري والعلمي،إضافة إىل االهتمام بقدرام الشخصـية حيـث   
ات والثقافات،بدء من النخـب املثقفـة إىل عامـة    يتطلب تعاملهم مع مجهور خمتلف اجلنسي

ويتطلب ذلك كفاءات على أعلى مستوى،ويف هذا السياق جيب استغالل عامل اللغة .اجلمهور
كأحد عوامل اجلذب إىل الفضائيات العربية؛حيث تشكل اللغة وسيلة للتواصل بني اجلمهـور  

يفتقد أحـد  ) خاصة األجنبية(ـا فعندما يفتقر اجلمهور إىل فهم اللغة املخاطب..والفضائيات
أهم وسائل التواصل مع الفضائيات الدولية،اليت تصبح بالنسبة إليه جمرد مناظر وأساليب مبهرة 
ميكن استغالهلا حمليا يف تطوير أساليب العرض اإلعالمي مما جيعل املشاهد العريب ينصرف عـن  

د بعض البحوث والرؤى الدراسـية  لذلك تؤك.الفضائيات األجنبية اليت اليفهم حمتوى براجمها
اإلنتاج التلفزيوين الوطين حتميه عقبة اللغة يف مواجهة اإلنتاج األجنيب،كما يـنعم اإلنتـاج   "أن

  . )1("التلفزيوين الوطين باملساندة االجتماعية

                                                           
 ).165(الثورة التكنولوجية ووسائل االتصال العربية،ص: كتاب،يف"اآلثار الثقافية عرب األقمار الصناعية:"جيهان رشيت )1(



  

أما على مستوى الفروق بني اجلنسني والتخصصني يف حتديد كيفية مواجهة سـلبيات       
 ية يف اعتقاد أفراد العينة فلم نسجل فروقا معتربة،وهذا مايوضحه اجلدولالفضائيات األجنب

  :اآليت
  

ع  ت.علوم  CR  إناث  ذآور  
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  %  ت  %  ت % ت %



  

تنمية الوازع 
  الديين

22
3  

75.8
5  

33
2  

73.6
1  

0.68  20
2  

74.8
2  

35
3  

74.3
2  

0.15  

مراقبة األسرة 
  ملا يشاهد

37 12.5
9  

59 13.0
8  

0.19  33  12.2
2  

63  13.2
6  

0.41  

بتطوير برامج 
  قنواتنا

24 8.16 34 7.54 0.30  27  10.0
0  

31  6.53  1.60  

بتوجيه 
  فضائياتنا

10 3.40 26 5.77 1.55  08  2.96  28  5.89  1.96*  

29  اموع
4  

100 45
1  

100   27
0  

100  47
5  

100    

  ).0.99(دال إحصائي عند)       ** 0.95(دال إحصائي عند*  النتيجة

كيفية مواجهة بني جنسي وختصصي العينة حول )CR(قيمة الـ يوضح):83(جدول رقم 
  .سلبيات الفضائيات األجنبية

    
أساسية يف هذه احلالة حملوريته يف األسباب "تنمية الوازع الديين"وتبدو حمورية احلل األول    

يات األجنبية على الذاتية اليت يعتقد أفراد العينة أا سامهت بنسبة كبرية يف تأثري برامج الفضائ
  .شبابنا اجلامعي

  
  

     
  
  
  



  

  
  ؛خامتة 

  :نتائج الدراسة             
   :أن إىل ةتوصلت الدراسة النظري     
تظافرت كثري من العوامل واألسباب  العوملة ظاهرة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية-1    

جعلت تدفق املعلومات متوفرا لكل  ثورة التكنولوجيا واالتصال اليت:يف ظهورها وتشكلها أمهها
واتسـاع االسـتثمارات خـارج إطـار الدولـة      .الناس،ورسخت مفاهيم التواصل واحلوار

القومية،فضال عن االنتشار الواسع للشركات متعددة اجلنسيات اليت شكلت قـدرة اقتصـادية   
تراكي أمام اقتحمت احلدود وعوملت بدورها عملييت اإلنتاج والتوزيع،كذا تقهقر النظام االش

  .النظام الليربايل الرأمسايل
اقتصادية متحورت حـول  :للعوملة كثري من املظاهر والتجليات؛اليت برزت يف أشكال شىت-2  

تراجع قدرة احلكومات الوطنية على توجيه األنشطة االقتصادية أوالسيطرة عليها،وتنـامي دور  
ولية ويف االنتشار،بروز األسـواق  الشركات متعددة اجلنسيات وتعاظم نفوذها يف التجارة الد

يف : تربز أكثر ماتربز وسياسيةأي نطاق للرقابة أوإمكانية احلد من توسعها  املالية العاملية خارج
دد دور الواليات املتحدة ايار النظام الدويل القدمي وبروز مالمح النظام الدويل اجلديد؛الذي مي

السيادة الوطنية للدول يف ثـالث منـاطق نفـوذ    األمريكية على الصعيد العاملي،وتراجع مبدأ 
نسبية؛الدفاع،وعدم قدرا القومية يف احلفاظ على قيمة عملتها الوطنية،وتضاءل دور الضـمان  

منافسني جدد للدولة الوطنية يتشـكلون مـن التكـتالت التجاريـة      زاالجتماعي فيها،وبرو
مليـة،واملنظمات األهليـة غــري   اإلقليمية،واملؤسسـات املاليـة التجاريـة واالقتصــادية العا   

  .تتجلى يف زيادة النشاط السياحي،وانتشار الثقافة االستهالكيةوثقافيـة .احلكومية
تبدو عوملة اإلعالم واالتصال أحد املظاهر والتجليات األساسية لظاهرة العوملة لتعمـل  -3    

ت والبث الفضائي الل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وخاصة االنترنيخكأداة متطورة جدا من 
تشمل القيم االجتماعية،واألنساق الثقافية يف اتمعـات  لاملباشر،من أجل توسيع دائرة العوملة 

  .املختلفة



  

    
اليت برزت بشكل واضح مـن   ةالتكنولوجي:لعوملة اإلعالمية كثري من األبعاد واملظاهرل-4   

 يا االتصـاالت واملعلومـات،  خالل تكامل واندماج بني وسائل اإلعالم اجلماهريي وتكنولوج
وزيادة أمهية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال خاصة يف الثمانينيات والتسعينيات من القرن املنصرم 
لطبيعة التحوالت الكربى اليت حدثت فيهما،وزيادة فاعلية أداء وسائل االتصال خاصة يف جمال 

وحتسن األداء املهين للوظيفـة  .يةاألخبار حبكم تزايد عدد قنواا،وتوسع نطاق التغطية اإلخبار
واليت متظهرت يف زيادة أمهية اقتصاديات اإلعالم واالتصال واملعلومات :واالقتصاديةاإلخبارية،

يف اقتصاديات الدول الصناعية الكربى خاصة،ويف أنشطة الشركات متعددة اجلنسيات العاملة 
ستمر حنو االحتكار والتركيز يف يف اال،وتعاظم دور الشركات متعددة اجلنسيات وسعيها امل

دور اليت طرحت قضايا ومشكالت متثلت يف تراجـع  :والسياسية.إمرباطوريات إعالمية كربى
الدولة يف الصالحيات اإلعالمية واالتصالية،وتنامي الدور املباشر للشركات متعددة اجلنسيات 

يف ظل تقلص وتراجـع دور   لتقوم بدور حاسم يف تفعيل التجليات اإلعالمية واالتصالية للعوملة
اليت أعادت النظر يف تعريف اإلعالم واالتصال من حيث الوظائف واملهـام  :واإلعالمية.الدولة

واالستخدامات،وأبرزت هيمنة كبرية وواضحة للواليات املتحدة األمريكيـة علـى سـوق    
للمؤسسـات اإلعالميـة الدوليـة    )كـذلك ( تكنولوجيا اإلعالم واالتصال،وهيمنة واسـعة 

  .فوذها،وسيطرا على حمتوى وتوجهات املضامني واألشكال اإلعالميةون
    

واألدوات اليت تتحرك من خالهلا،متثلـها الصـحافة    لكثري من الوسائاإلعالمية للعوملة -5    
ووكاالت األنباء العاملية،والشركات متعددة اجلنسيات وشبكة االنترنيـت   تنيواإلذاعة الدولي

  .لوسيلتني األخريتنياجنبية على أا أكثر عمقا وأكربها انتشارا والقنوات الفضائية األ
    

تتحدث كثري من األدبيات النظرية عن مظاهر متعددة ألثار الفضائيات األجنبية على -6    
املستوى االجتماعية سواء كانت إجيابية،تربز من خالهلا القنوات الفضائية األجنبية كوسيلة 

   قاء واالختيار أمام مجهور املشاهدين واملتلقني لرسائلها ومضامينها،فعالة يف توفري فرص االنت



  

تتمظهر يف خلق ،ويف العمل على االنفتاح على التكنولوجيات املعاصرة أم كانت سلبية
أنواع من االضطرابات االجتماعية،وانعدام االستقرار يف العالقات االجتماعية،بالتركيز على 

حساس باجلماعة وخلق روح السلبية واجلنوح إىل االستسالم الرتوع حنو الفردانية وقتل اإل
كما تتمظهر يف حماوالت السعي إىل تغيري القيم االجتماعية بانتقال القيم .لدى املشاهد

وذلك عن طريق زعزعة القيم األخالقية والدينية عند األطفال والشباب وإثارة  الغربية،
نشر العنف واجلرمية من خالل التركيز على كذا التشجيع على و.الشعور بااليار بالغرب

  .أفالم العنف واجلرمية واجلنس
     
كما تتحدث هذه األدبيات عن مظاهر مماثلة على املستوى الثقايف؛حيث أشـارت يف  -7    

قد غدت تعمل كأداة تثقيف وانفتاح على العـامل  ا اجلانب اإلجيايب للفضائيات األجنبية إىل أ
رفة تالية التقنية والتطور شكال مضمونا،كما أا فتحت باب املنافسة احملاخلارجي ومبستويات ع

تزايـد   :لتطوير اإلنتاج اإلعالمي،أما يف اجلانب السليب فقد أشرت البحوث والدراسات على
العمل على إشاعة ثقافة االستهالك،وتكريس وترسيخ ثقافة االختراق الثقـايف،والرتوع حنـو   

  .    القضاء على التنوع الثقايف
     
عملية عوملة اإلعالم واالتصال إشكاليات عديدة؛يساعد طرحها ومناقشتها على فهم  تثري-8   

وحتليل اجتاهات وأمناط التفاعل بني عوملة اإلعالم واهلوية الثقافية العربية،ومن مث حتديد الفـرص  
  : ايأيتواملخاطر واخليارات املتاحة أمام الثقافة العربية،وأهم هذه اإلشكاليات م

مستقبل علم اإلعالم واالتصال يف ظل الثورة يف تكنولوجيا االتصال،والتداخل والتكامـل  -   
  .بني  التطبيقات احلديثة لتكنولوجيا االتصال واإلعالم وجمتمع املعلومات

. إشكالية خماطر عوملة اإلعالم على التعددية الثقافية،واحتمال ظهور التنميط والتوحيد الثقايف-  
  .ملة اإلعالم واملساواةعو-

  .عوملة اإلعالم واالتصال وحرية اإلعالم -       
  



  

  : وتوصلت الدراسة امليدانية إىل       
لعادات املشاهدة فقد تبني أن أغلب أفراد العينة يشاهدون الفضائيات األجنبيـة   بالنسبة)1(   

برامج التلفزيون احمللي ضعف :وأن أهم األسباب الدافعة ملشاهدا).%45.77(منذ مدة طويلة
،زيادة املعارف واملعلومات )%22.82(،االطالع على األخبار العاملية بنسبة)%27.52(بنسبة

،كما يشـاهد أغلـب أفـراد العينـة     )%13.82(،ومشاهدة برامج جيدة بنسبة)18.26%(
،حيث سجل هلما أفراد "اجلمعة"،و"اخلميس"،خاصة يومي)%59.06(الفضائيات األجنبية يوميا

بنسـب عاليـة   "السـهرة "و"املساء"يف فتريت.على التوايل)%22.36(و)%27.48(لعينة نسبةا
  . للثانية ملدة ساعتني على األقل)%36.38(لألوىل،و)% 43.49(بلغت

     
وبالنسبة ألمناط املشاهدة،فقد اتضح من إجابات أفراد العينة أن أغلـب أفـراد العينـة    )2(   

منهم ذلك،فيمـا أكـدت نسـبة     )%93.15(دت نسبةيشاهدون الفضائيات العربية،فقد أك
منهم أم يشاهدون القنوات الغربية،اليت يفضلون منها أكثر القنوات الفرنسـية؛  )55.71%(

من أفـراد  )%12.29(بنسبة)M6(و)%17.35(بنسبة)TV5(و)%32.53(بنسبة)TF1(تتقدمها
ملرتبـة األوىل يف القنـوات   ا"اقرأ"العينة الذين يشاهدون القنوات الفضائية الغربية،فيما احتلت

ـــها   ــلون مشاهدتـــــ ــيت يفضـــــ ــة الـــــ العربيـــــ
  ...،)%12.97(بنسبة )MBC1(منهم،مث)%21.04(بنسبة"فاجلزيرة"،)%24.93(بنسبة
ويشاهد أغلب أفراد العينة اليت تفضل القنوات الغربية هذه األخرية بسبب أا تقدم بـرامج      

اجل األخبار واألحداث بطريقة موضـوعية  ،وألا تع)%25.78(علمية واجتماعية جيدة بنسبة
، وألـا  )%19.27(،وألا متميزة كثريا يف تقدمي براجمها بنسـبة )%24.34(وشاملة بنسبة

  ).%16.62(تراعي كثريا حاجات اجلماهري يف شىت ااالت بنسبة
ها يف فيما يشاهد أغلب أفراد العينة اليت تفضل القنوات العربية؛بسبب تنوع براجمها وجديت    

ولصدقها وموضوعيتها يف نقل األخبار ومعاجلـة  ).%39.49(تناول القضايا واملشكالت بنسبة
  ،وجلرأا وصراحتها يف احلوارات والنقاشات بنسبة )%26.80(األحداث بنسبة

  



  

منـهم  )%44.53(يف الدرجة األوىل يف القنوات الغربية بنسبة"األفالم"ويشاهدون).12.54%(
،فيما يشاهدون )%18.14(بنسبة"احلصص الرياضية"،مث)%20.72(نسبةب"األشرطة العلمية"مث

بنسـبة  "األفـالم "،مث)%23.77(بنسـبة "احلصص الدينية"يف القنوات العربية يف الدرجة األوىل
  ).%14.12(بنسبة"املسلسالت"،مث)%15.42(بنسبة"األخبار"،مث)16.86%(

لية قد تقلصت مساحة مشاهدا كما توصلت الدراسة على هذا املستوى إىل أن القناة احمل     
منهم أم يشـاهدون بـرامج القنـاة    )%42.55(لصاحل القنوات األجنبية،فقد أشارت نسبة

، )%10.87(نسـبة "غالبـا "منـهم،و )%11.01(نسبة"دائما"فقط،ويشاهدها"أحيانا"الوطنية
ويركـز  .من أفراد العينـة )%12.22(منهم،واليشاهدها أبدا)%23.35(مايشاهدها"نادرا"و
، )%17.92(بنسـبة "األفالم واملسلسالت"منهم،و)%34.99(بنسبة"األخبار"اهديها علىمش
  .منهم)%16.25(بنسبة"احلصص الرياضية"و
   

وبالنسبة لآلثار اليت أحدثتها الفضائيات األجنبية على مشاهديها من الشباب اجلـامعي  )3(    
التعرف على العامل :ابية منها أكثر يففيعتقد أغلب أفراد العينة أا إجيابية وسلبية معا،متثلت اإلجي

من القائلني بذلك،زيادة املعارف واملعلومات يف شـىت اـاالت   )%30.22(اخلارجي بنسبة
،تنمية املهارات العلمية والعملية يف شـىت اـاالت بنسـبة    )%19.79(وبطرق خمتلفة بنسبة

،ومتثلت السـلبية  %12.24(،االطالع على الثقافات واحلضارات األخرى بنسبة)13.29%(
،العمل على متجيد )%50.22(فتح باب التقليد األعمى للسلوكيات السيئة بنسبة:منها أكثر يف

،التشجيع على العنف والعدوانية وإثارة الغرائز مبا تقدمه من أفالم )%8.58(الثقافة الغربية بنسبة
هم بنسـبة  ،تبعد الشباب عـن هويتـهم وأصـالتهم وانتمـائ    )%7.87(إباحية وعنيفة بنسبة

  .منهم)7.17%(
    
) %48.29(وبالنسبة لدرجة تأثر أفراد العينة بالفضائيات األجنبية،فقد أجابـت نسـبة  )4(   

بأن هذه الربامج مل تستطع أن تتـرك  )%26.58(،فيما أكدت نسبة"نوعا ما"منهم بتأثرهم ا
  ج الفضائيات بربام"بنسبة كبرية"بأم تأثروا)%9.79(آثارها فيهم،وباملقابل أقرت نسبة



  

منهم،وطرق )%42.59(خاصة يف جوانب الطموحات والتطلعات حنو األفضل بنسبة.األجنبية
  .منهم)%10.59(،واألخالق والقيم اإلجيابية بنسبة)%29.41(التفكري اإلجيايب بنسبة

اليت تركتها برامج الفضائيات األجنبية -ومستوياا ومداها-وبالنسبة لآلثار االجتماعية)5(    
ى مجهورها من شبابنا اجلامعي،فقد تبني من إجابات أفراد العينة أن نظرم للعادات والتقاليد عل

الغربية مازالت سلبية،ومل تتأثر إال يف حاالت قليلة جدا،فيعتقد أغلب أفراد العينة أن عاداتنـا  
ين حبكم استمدادها مـن الـد  )%67.52(وتقاليدنا أحسن من العادات والتقاليد الغربية بنسبة

اإلسالمي،وأن بعض العادات الغربية تتناىف مع األخالق والقيم اإلنسانية وتنبين على ثقافة مادية 
متجد قيم االستهالك واالمتالك املادي الذي يعزز من رفاهية اجلسد ويهمل اجلانب الروحي يف 

  .اإلنسان
ا وأم يرغبـون  أا تشعر باالغتراب داخل أوطا)%52.48(فيما عربت نسبة كبرية منهم    

وهو ماأشارت إليه الدراسات امليدانية اليت أجريت يف الصدد مـن أن  .يف اهلجرة خارج الوطن
قد يزيد من احتماالت الشعور باالغتراب .التعرض املستمر للربامج الوافدة عرب األقمار الصناعية

  .لدى الشباب
فمازالت هذه املعايري .يار شريك احلياةيف حني مل تتغري نظرة أغلب أفراد العينة إىل معايري اخت    

فقـد اعتربتـه   .تركز على ثقافتنا اإلسالمية اليت تعتمد التـدين واخللـق أساسـا يف ذلـك    
التدين واخللق "وكذا معايري حتديد مكانة اإلنسان يف اتمع اليت ركزت على).%54.49(نسبة

  ).%77.05(بنسبة"واملعاملة الطيبة
    
اآلثار الثقافية اليت تركتها برامج الفضائيات األجنبية على أفراد العينة  وبالنسبة ملستويات)6(   

فقد بدا واضحا يف جانب انتشار الثقافة االستهالكية بينهم،تأثرهم الواضح يف جمـال املظهـر   
" سـروال اجلـيرت   "اخلارجي واللباس،حيث اجته أغلب ذكور العينـة إىل تفضـيل ارتـداء   

كما بـدا  .ضهم مسة أساسية يف كيفية اختيار اللباس املفضلحىت غدا عند بع)%43.54(بنسبة
هذا التأثري واضحا يف جانب االستهالك الغذائي تأثرا باإلعالنات الفضائية،حني عربت نسـبة  

  .أم يفضلون األكالت العصرية اجلاهزة)%86.71(كبرية منهم



  

على مستوى األلبسـة   أما يف جانب انتشار عمليات التنميط الثقايف؛بدت عمليات التنميط    
فقد فضل أغلـب املبحـوثني الـذكور    .واألزياء تتكرس أكثر عند الذكور منهم من اإلناث

فيما مل تتمظهر هذه .منهم األزياء األوروبية واألمريكية)%74.83(مبحوثا ميثلون نسبة)220(
ة العمليات على مستوى املوسيقى والفن،فقد سجل لـألغاين الشرقية واألناشـيد اإلسـالمي  

مقارنة باألغاين الغربيـة الـيت سـجلت    )%79.33(واألغاين اجلزائرية نسبة عالية منهم بلغت
  .منهم)%15.97(نسبة
     
أعاد أغلب أفراد العينة أساب تأثري الفضائيات األجنبية على شبابنا اجلامعي إىل أسباب )7(    

، تلبيتـها  )%24.97(ةمتتع هذه القنوات بالتكنولوجيات العالي:موضوعية متثلت أساسـا فـي
ضـعف  : وأسباب ذاتية متثلت أساسـا يف )%22.01(الحتياجات كل الفئات خاصة الشباب

،تراجع الـدور  )%15.30(،تراجع دور األسرة التربوي بنسبة)%67.52(الوازع الديين بنسبة
،ضـعف اإلنتـاج   )%10.07(التربوي والتوجيهي للمؤسسات التعليمية واالجتماعية بنسـبة 

  .من أفراد العينة)%7.11(القنوات احمللية بنسبة اإلعالمي يف
تنمية الوازع الديين :واقترح أفراد العينة ملواجهة اآلثار السلبية للفضائيات األجنبية العمل على   

،مراقبـة األسـرة لكـل مايشـاهده     )%74.49(والتمسك باألخالق والقيم االجتماعيـة 
امج قنواتنا اجلزائرية لتكون يف مستوى ،تطوير بر)%12.89(أفرادها،خاصة األطفال والشباب

،وبتوجيه برامج الفضائيات العربيـة لالهتمـام ومراعـاة قـيم وأخـالق      )%7.79(املنافسة
  .من أفراد العينة)%4.83(وخصوصيات أمتنا بنسبة

  
  
  
  
  

 



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املالحق والفهارس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  جامعة اجلزائر

  علوم اإلعالم واالتصالكلية العلوم السياسية والعالقات الدولية و

  قسم علوم اإلعالم واالتصال
-   
-   
  استمارة حبث حول -

  اآلثار االجتماعية والثقافية للعوملة اإلعالمية على مجهور الفضائيات األجنبية
  

  : أخي الطالب أخيت الطالبة 
 يف إطار إجناز حبث لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم اإلعالم واالتصال أطلب منكم املساعدة     

من خالل إجابتكم على أسئلة هذه االستمارة بكل عناية واهتمام،وأؤكد لكم أنّ إجاباتكم 
  .تستعمل بسرية تامة،وال تستخدم إلّا ألغراض البحث العلمي

  :مالحظة
  .أمام العبارة املناسبة ) ×(ـ يرجى وضع عالمة     
رتـب  (أو عبارة) يةرتبها حسب األمه(ـ ويف ما خيص األسئلة اليت حتتوي على عبارة     

  )  ………،1،2،3،4،5(فريجى وضع الترتيب الرقمي لالختيارات)خياراتك
  ).أي غري العربية واإلسالمية(ـ املقصود بالفضائيات األجنبية؛الفضائيات الغربية    
  

                                              
  .تقبلوا مين فائق الشكر واالحترام والتقدير       

 رحيمة عيساين: الطالبة                                                                
  



  

  

  عـــادات وأمناط مشاهدة الفضائيات :أوال
  
  منذ مىت وأنت تشاهد برامج الفضائيات؟: 1س 

  )            (  )           سنوات10أكثر من (منذ مدة طويلة         
  )             (  )     سنوات10-5من(ةمنذ مدة متوسط         
  )              (  )سنوات5أقل من (منذ مدة قصرية         

  ؟))10-1(رتبها حسب األمهية (ما أسباب مشاهدتك لربامج الفضائيات: 2س
  (  )ألن التلفزيون احمللي اليفي بالغرض - (  )         اإلطالع على األخبار العاملية -     
  (  )لتحسني بعض اللغات األجنبية     - (  )          دة برامج جيدة         مشاه-     
  ( ) رد التسلية وقضاء وقت الفراغ   -(  )         لزيادة املعارف واملعلومات   -     
  (  )ملشاهدة برامج ال تسمح ا الرقابة احمللية-     
  (  )                 للوجاهة االجتماعية واملظهر الثقايف السائد-     
  (  )       للتفتح على العامل اخلارجي والثقافات األخرى   -   

…………………………………………………………أخرى
…………………………………………………………  

  
  ما عدد األيام اليت تشاهد فيها برامج الفضائيات يف األسبوع؟: 3س

  (  )  ثالثة أيام )   (أربعة أيام (  )  مخسة أيام (  )  ستة أيام (  )  يوميا       
  (  )يوم واحد (  )  يومان 
  (  )ال (  )  ؟نعم هل تشاهد برامج الفضائيات يف أيام معينة مدة أطول من غريها: 4س
  ما هي هذه األيام ؟: 5س

   (  )اجلمعة (  )   اخلميس (  ) األربعاء (  )الثالثاء (  ) االثنني (  ) األحد (  ) السبت 



  

  
الفترات اليت تشاهد فيها برامج الفضائيات مدة أطول من غريها؟  ماهي األوقات: 6س

  ( ) مابعد منتصف الليل(  )فترات السهرة(  ) الفترات املسائية(  ) بعد الظهر (  ) الصباحية 
  ما عدد الساعات اليت ختصصها عادة ملشاهدة برامج الفضائيات؟: 7س

  (   )أربع ساعات (  ) ث ساعات ثال(   )  ساعتان (  )ساعة واحدة (  )أقل من ساعة 
…………………………                 أخرى(  )   ست ساعات(  )   مخس ساعات 

  
   هل تشاهد برامج الفضائيات مبفردك ؟: 8س

  (  )أبدا (  )        نادرا (  )      أحيانا (  )       غالبا (  )      دائما         
  اهد برامج الفضائيات؟مع من تش" أبدا "يف حالة اإلجابة بـ : 9س
  (  )  مع اجلريان (  )  مع األصدقاء (  )   مع االخوة (  )   مع األم (  )    مع األب   

  ……………………………………………)أذكرهم(مع آخرين
  
  ؟)أذكرها مرتبة(ما هي الفضائيات األجنبية اليت حترص أكثر على مشاهدا : 10س

…………………………………………………………  
رتب االختيارات (لى مشاهدة هذه الفضائيات األجنبية دون غريهاملاذا حترص ع: 11س

  (  ) ألا تعاجل األخبار واألحداث بطريقة موضوعية وشاملة     –؟  ) حسب األمهية
  (  )ألا تقدم برامج علمية واجتماعية جيدة -                    
  (  )ألنه يعمل ا صحفيون متميزون وجيدون-                    
  (  )ألا تراعي كثريا حاجات اجلماهري يف شىت ااالت-                    
( )         ألا متحررة جدا يف عرض براجمها -                    

  .……………………………………………………أخرى
………………………………………………………..  

  



  

  
  ؟)حسب األمهية  رتبها(ما نوع الربامج اليت تشاهدها يف الفضائيات األجنبية: 12س
  (  )  حصص رياضية (  ) حصص ثقافية (  )   أشرطة علمية (  )  مسلسالت (  )   أفالم  

  ……… خرىأ(  )   حصص الغناء واملنوعات(  )   األخبار (  ) برامج األطفال 
  
أذكرها (ما هي الفضائيات العربية اليت حترص على مشاهدا أكثر من غريها: 13س

  .……………………………………………………؟)مرتبة
…………………………………………………………  

  أكثر من غريها ؟)العربية(ملاذا تشاهد هذه الفضائيات: 14س
  (  )لصدقها وموضوعيتها يف نقل األخبار ومعاجلة األحداث  -       
  (  ) لكفاءة وخربة صحفييها وإعالمييها-        
  (  )تلتنوع براجمها وجديتها يف تناول القضايا واملشكال-        
(  )                لكثرة الترفيه فيها  –(  )         جلرأا وصراحتها يف احلوارات والنقاشات-       

  …………………………………………………أخرى  
  ؟)رتبها  حسب األمهية(ما نوع الربامج اليت تشاهدها يف الفضائيات العربية : 15س
(  )    حصـص رياضـية   (  ) صص ثقافية ح(  )أشرطة علمية (  )  مسلسالت (  )  أفالم  

(  )   حصـص الغنـاء واملنوعـات    (  ) احلصص الدينية (  ) برامج األطفال (  )   األخبار 
  ..…………………………خرىأ(  )   حصص التسلية واملسابقات 

  ( )  نادرا(  ) أحيانا (  ) غالبا (  )دائما هل تشاهد برامج القناة الوطنية اجلزائرية ؟:16س
فما الربامج اليت تشاهدها " أحيانا "أو" غالبا " أو " دائما " إذا كانت اإلجابة بـ : 17س

احلصص (  )  األشرطة العلمية (  )  احلصص الرياضية (  ) األخبار  يف القناة الوطنية ؟
املنوعات (  )   الربامج الدينية (  ) برامج األطفال (  )األفالم واملسلسالت (  ) الثقافية 
  ……………………أخرى(  )برامج األلعاب والتسلية (  ) ية الغنائ



  

  ..……)بالتقريب(وما عدد الساعات اليت تشاهد فيها القناة الوطنية:  18س
  .اآلثار االجتماعية والثقافية لربامج الفضائيات األجنبية:ثانيا                    

  هل تعتقد أن لربامج الفضائيات األجنبية تأثري؟: 19س 
  )20(انتقل إىل السؤال                    (  )إجيايب           
  )21(انتقل إىل السؤال                 (  )سليب          
  ).21(و) 20(أجب على السؤالني              (  )أم إجيايب وسليب معا         

  ؟) رتبها حسب األمهية(ما هي يف رأيك إجيابيات برامج الفضائيات األجنبية : 20س
  (  )رف أكثر على عاملنا اخلارجي                         التع-
  (  ) تنمية املهارات العلمية  والعملية يف شىت ااالت        -
  (  )                    اإلطالع على الثقافات واحلضارات األخرى              -
  (  )تفتح باب املنافسة بني القنوات لتقدمي األجود واألحسن -
(  )                             تعلم لغات عاملية-(  )                      يادة  املعارف واملعلوماتز-
  …………………أخرى-(  )              بديل على القنوات احمللية  -

………………………………………………………  
  ؟)ب األمهيةرتبها حس(ما هي يف رأيك سلبيات برامج الفضائيات األجنبية : 21س
  (  )تفتح باب التقليد األعمى للسلوكيات السيئة                       -
  (  ) تشجع على العنف والعدوانية وإثارة الغرائز                         -
  (  ) متجد الثقافة الغربية وتقلل من شأن الثقافة العربية اإلسالمية احمللية -
  (  )تضعف الوازع الديين-(  )     تهم وانتمائهمتبعد الشباب عن هويتهم وأصال-
  (  )تقدم األفالم واملسلسالت اإلباحية اليت التراعي القيم واملبادئ واملثل واألخالق -
  (  )ختلق روح التبعية للغرب-(  )                          تروج لثقافة االستهالك -
  (  )الواقع                     تنمي يف الشباب روح السلبية والذاتية والبعد عن-
  (  )ختلق الفجوة الكبرية بني جيل اآلباء واألبناء وتساعد على تفكك قيم اتمع -



  

ــرى …………………………………………………………أخ
…………………………………………………………..  

  هل تعتقد أن برامج الفضائيات األجنبية قد أثرت فيك ؟: 22س
  (  )ال أدري (  )    يف  مل تؤثر  (  )نوعا ما     (  )بنسبة كبرية 

فما هي يف رأيك اجلوانـب الـيت   "نوعا ما"أو" نسبة كبرية "إذا كانت اإلجابة بـ : 23س
   (  )األخالق والقيم -؟ )رتبها حسب األمهية(األجنبية تأثرت فيها بربامج الفضائيات

             (  )         طرق التفكري اإلجيايب -(  )          اللباس واملظهر اخلارجي  –
  (  ) الطموحات والتطلعات حنو األفضل  -(  )   طرق املعيشة واحلياة االستهالكية-

  …………………………..............................أخرى
  
  هل تعتقد أن عادات الغربيني أحسن من عاداتنا وتقاليدنا ؟ : 24س

  (  )اتنا أحسن عاد(  )               بعضها (  )              كلها          
  ………………………………… يف كل احلاالت ملاذا ؟: 25س

……………………………………………………….  
  (  )            ال(  )                   ؟             نعم   هل تشعر باالغتراب يف وطنك: 26س
  (  )ال        (  )؟    نعم  هل ترغب يف اهلجرة خارج اجلزائر بعد التخرج: 27س
  (   )بلد غريب(   )       ؟    بلد عريب فهل ستهاجر"بنعم "نت اإلجابة إذا كا: 28س
  …………………………ملاذا تريد أن اجر إىل اخلارج ؟: 29س

…………………………………………………………  
(  )           األزياء األوربية (   ) األزياء العربية (  ) األزياء التقليدية اجلزائرية  ؟ هل تفضل: 30س
  (  )األزياء اإلفريقية (  )         األزياء األمريكية (  )         اء األسيوية األزي   
  ؟ )رتبه حسب األمهية(ما نوع اللباس الذي تفضل ارتداؤه غالبا : 31س
األلبسة التقليدية اخلاصة مبنطقتك (   )  سراويل اجليرت واجلاكيت (  )   البدالت الكالسيكية  

  ………أخرى)    (   )       لنسبة لإلناثبا(اللباس الشرعي ( )   



  

  
  ؟)رتب خياراتك(كيف ختتار لباسك عادة :32س

  (  ) على حسب ما توجهك إليها دور األزياء واملوضة العاملية     -        
  (  )      تلبس كما يلبس بعض املمثلني واملغنيني العاملني               -        
 (  )الصحفيني واإلعالميني                  تلبس كما يلبس بعض -        
  )                        (   ) اخلاص بك(على حسب اختيارك أنت -        
 ……………………...........................أخرى  -        

(  )            كوب قارسن (  ) ماريرت ما قصة الشعر اليت عادة تقص مثلها شعرك؟  : 33س
كوب ديقرادي ) (  )    إناث(كوب ديانا ) (  )  إناث(كوب إفيلي (   )   ت كوب كاسكا

 …………… أخرى-(  )      قصة عادية وبسيطة ) (  )     إناث(
   ما أنواع األكالت العصرية اجلاهزة اليت حتب تناوهلا ؟: 34س

  .……ىأخر(   )    ملاكدونالدز مأكوالت أخرى (   )    اهلامبورغر (  )   البيتزا  
(  )   آب  7(  )  كوكاكوال ما هي املشروبات الغازية اليت تفضل شرهبا عادة ؟ : 35س

  ... ……أخرى(  )   مشروبات وطنية (  )  مريندا (  )    بيبسي كوال (  )   بيبسي 
  (  ) األغاين الشرقية (  ) األغاين الغربية ما هي األغاين اليت تفضل مساعها؟   :36س
 (  )األناشيد اإلسالمية(  )        األغاين اهلندية(  )     زائرية األغاين اجل   
  
  ما هي يف رأيك املقاييس والطرق املناسبة الختيار شريك احلياة؟ : 37س
  (  )    التديـن واخللق              -(  )        املستوى التعليمي                 - 
  (  )  من األقارب  ) تكون(أن يكون -    ) (  ) تزاوله(نوع العمل الذي يزاوله - 
  (  )              بواسطة الوالدين واألقارب  -(  )          املهم التفاهم املسبق              - 
  (  ) مال وجاه) ة(أن يكون صاحب - 
 .……............أخرى(  )   أجنبية أوحتمل جنسية أجنبية ) يكون(أن تكون - 

  



  

  
  (  )أوافق جدا لى وجود عالقات تعارف قبل الزواج ؟       هل توافق ع: 38س

  (  )ال أوافق جدا (  )  ال أوفق (  )     ليس لدي رأي (  )       أوافق بشروط 
  ………فما هي هذه الشروط ؟" أوافق بشروط " إذا كانت اإلجابة : 39س

………………………………………………………  
  دد مكانة وقيمة اإلنسان يف اتمع ؟يف رأيك ما هي املعايري والصفات اليت حت: 40س
 (  )املستوى الثقايف والعلمي العايل  -(  )   التدين واخللق احلسن واملعاملة الطيبة    -
  (  )املال والسلطة والنفوذ     -(  )     الوظيفة واملهنة احملترمة                  -
(   )  يف اتمع    إقامة عالقات صداقة وتعارف مع ذوي السلطة والنفوذ -

 ……………….......................................................أخرى
  

  .عوامل تأثري الفضائيات األجنبية على الشباب اجلامعي:ثالثا
  
يف رأيك ما هي األسباب املوضوعية اليت سامهت يف تأثري الفضائيات األجنبية على :41س

  (  )          متتعها بالتكنولوجيات العالية  -؟    )ةرتبها حسب األمهي(الشباب اجلامعي
  (  ) املصداقية والصراحة والثقة اليت تتمتع ا -(  )      كثرا وتنوعها وتنوع براجمها  -
 (  )كفاءة ومقدرة طاقمها اإلعالمي والصحفي -
  (  )تلبيتها الحتياجات كل الفئات خاصة الشباب -
  (  )جلة لألحداث واألخبار والقضايا عمق التحاليل وطرق املعا -
  (  ) الطرق االبتكارية واإلبداعية اليت تقدم ا الربامج يف هذه القنوات -
(  ) احلرية الكبرية اليت تتمتع ا يف طرح املوضوعات والقضايا -

  ……………......................................................أخرى
………………………………………………………..  
……………………………………………………….. 



  

  
وماهي من األسباب الذاتية اآلتية اليت تراها قد سامهت هي األخرى يف تأثري : 42س

  الفضائيات األجنبية على الشباب اجلامعي؟    
  (   )تراجع دور األسرة التربوي -(  )                    ضعف الوازع الديين  -     

  (   )هي للمؤسسات التعليمية واالجتماعية األخرى  تراجع الدور التربوي والتوجي-  
  (   )ضعف اإلنتاج اإلعالمي يف القنوات احمللية                                      - 
  ………………………………………………………أخرى-

    …………………………………………………………  
  
  بية ؟    هل تعتقد أن قنواتنا اجلزائرية يف مستوى املنافسة للفضائيات األجن: 43س

  (  )ال (  )                                  نعم               
فلماذا ال تستطيع قنواتنا الوطنية منافسة الفضائيات " بال"إذا كانت اإلجابة : 44س

   ؟)رتبها حسب األمهية(األجنبية
  (  )  ألن براجمها تقليدية وضعيفة املستوى -         
  (  )ا كفاءات علمية وصحفية مقتدرة ألنه ال يوجد -        
  (  )ألا ال حتسن استغالل الكفاءات والطاقات اخلالقة -        
  (  )ألا ال متتلك التكنولوجيات العالية اليت متتلكها الفضائيات األجنبية -       
  (  )ألن براجمها ال تليب األذواق وامليوالت لدى اجلماهري خاصة الشباب -       

  (  )ألا ال تتمتع باحلرية الكافية يف مناقشة القضايا احلساسة -        
 ألن براجمها تفتقد إىل عنصر االبتكار واإلبداع، فأغلبها مقلد عن فضائيات عربية أو غربية -
ألا فقدت ثقة اجلماهري يف نقل األخبار واألحداث والقضايا واملشكالت االجتماعية -

(  ) ة  واالقتصادية والسياسي
  ……………………………………………………أخرى

………………………………………………………  



  

  
يف رأيك هل استطاعت الفضائيات العربية أن تكسب مجهور الشباب إليها وابعاده : 45س

   عن الفضائيات الغربية ؟
  (  )ال أدري (  )       ال مل تستطع (  )       إىل حد ما (  )       بنسبة كبرية    
رتبـها حسـب   (فلماذا يف رأيك " إىل حد ما"أو" بنسبة كبرية "جابة إذا كانت اإل: 46س

  ؟)األمهية عندك 
  (  )ألا تراعي احتياجات ورغبات الشباب يف الربامج اليت تعدها -
  (  )ألا تقدم برامج يف مستوى الربامج اليت تقدمها الفضائيات الغربية -
  (  )يدة ألنه يعمل ا كفاءات صحفية وإعالمية مقتدرة وج-
  (  ) ألا أصبحت متنوعة؛فهناك القنوات اإلخبارية والقنوات الرياضية وغريها -
  (  )ألا استطاعت أن تصل إىل مستوى الصدق والصراحة املطلوبني -
  (  )  ألا تم بقضايا ومشكالت البلدان العربية واإلسالمية -
  (  ) ار ألا أصبحت تتميز بالدقة واملوضوعية يف نقل األخب-
  (  )ألا تعرب عن هويتنا وأصالتنا -

  ……………………………………………………أخرى
  
  ؟)رتب خياراتك(فلماذا كذلك " ال مل تستطع"وإذا كانت اإلجابة بـ : 47س
  (  )ألا ال تستفيد كثريا من التكنولوجيات يف إعداد الربامج اجلذابة -
  (  )ية ألن براجمها سطحية،وبعضها مقلد عن الفضائيات الغرب-
  (  )ألن معظم براجمها مستوردة من الغرب خاصة األفالم -
  ألا مازالت تفتقر إىل احلرية اإلعالمية الالزمة يف معاجلة القضايا واملشكالت الشبابية -
  (  )ألا تركز كثريا على الترفيه والغناء ومل اجلوانب االجتماعية والسياسية والثقافية -

  ………………………………………………………أخرى
  



  

يف رأيك كيف حنافظ على هويتنا الوطنية أمام ماحتمله الفضائيات األجنبية مـن  : 48س
  ؟)رتب االختيارات(أثار سلبية

  (  ) بالتمسك باألخالق والقيم االجتماعية  -     
  (  ) مبراقبة األسرة لكل مايشاهده أفرادها خاصة األطفال والشباب  -        
  (  )ازع الديين يف نفوس  األطفال والشباب بالعمل على تنمية الو - 
  (  )بتطوير برامج قنواتنا اجلزائرية لتكون يف مستوى املنافسة  - 
بتوجيه برامج الفضائيات العربية لالهتمام ومراعاة قيم وأخالق وخصوصـيات األمـة   - 

  (  )العربية اإلسالمية 
  ...……………………………………………………أخرى -      

……………………………………………………………  
……………………………………………………………  

…………………………………………………………..  
  

  
  

  (    )أنثى (   )                   ذكر          :          اجلنس:  البيانات الشخصية 
  (   )علوم إنسانية (   )          علوم تكنولوجية :    التخصص                             

  : )الوالية (مكان اإلقامة                            
            

  
  .شكرا لتفهمك ومساعدتك وبارك اهللا فيك وجعل هذا العمل يف ميزان حسناتك إن شاء اهللا

   
  
  



  

  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :فهرس اآليات واألحاديث:أوال



  

  
  

 الصفحة  اآلية أواحلديث
  03 .."لناكم شعوبا وقبائلياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجع:"قال تعاىل

  408  )…………تنكح املرأة ألربع؛:(εقال

  408  )……………ختريوا لنطفكم:(εقال

  408  ..)…………من تزوج امرأة لعزها مل يزده اهللا إال ذال،:(εقال

  409  ..)………إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه،:(εقال

  
  
  :فهرس اجلداول:ثانيا
  
 ص عنوان اجلدول رق
0
1 

23  "الشارقة"إعالنات يف دراسة جامعة)10(ابات عن حاالت تذكراإلج
0  

0
2 

23  حتليل البيانات عن اإلجابات السابقة يف الدراسة السابقة 
0  

0
3 

27  توزيع العينة على اجلامعات املسحوبة
0  

0
4 

27  توزيع ذكور وإناث العينة تبعا للجامعة والتخصص املدروس
1  

0
5 

27  بعا للجنس واجلامعةتوزيع ختصصات أفراد العينة ت
3  

0
6 

27  توزيع أفراد العينة على الواليات اجلزائرية
5  

0
7 

29  مدة مشاهدة أفراد العينة لربامج الفضائيات حسب اجلنس والتخصص
5  



  

0
8 

29 بني جنسي وختصصي العينة يف مدة مشاهدة أفراد العينة لربامج الفضائيات )CR(قيمة الـ
6  

0
9 

29  ة لربامج الفضائيات حسب اجلنس والتخصصأسباب مشاهدة أفراد العين
7  

1
0 

بني جنسي وختصصي العينة يف أسباب مشاهدة أفراد العينة لربامج )CR(قيمة الـ
  الفضائيات 

29
9  

1
1 

30  عدد األيام اليت يشاهد فيها أفراد العينة لربامج الفضائيات،حسب اجلنس والتخصص
1  

  ص عنوان اجلدول رق

1
2  
  

سي وختصصي العينة يف عدد األيام اليت يشاهدون فيها برامج بني جن)CR(قيمة الـ
  الفضائيات

30
4  

1
3 

30  األيام اليت يشاهد فيها أفراد العينة برامج الفضائيات أكثر من غريها
5  

1
4 

بني جنسي وختصصي العينة يف األيام اليت يشاهدون فيها برامج الفضائيات )CR(قيمة الـ
  أكثر من غريها

30
7  

1
5 

30  اليت يشاهد فيها أفراد العينة برامج الفضائيات،حسب اجلنس والتخصصاألوقات 
8  

1
6 

بني جنسي وختصصي العينة يف األوقات اليت يشاهدون فيها برامج )CR(قيمة الـ
  الفضائيات 

31
0  

1
7 

عدد الساعات اليت خيصصها أفراد العينة عادة ملشاهدة برامج الفضائيات،حسب اجلنس 
  والتخصص

31
3  

1
8 

بني جنسي وختصصي العينة يف عدد الساعات اليت خيصصوا لربامج )CR(الـ قيمة
  الفضائيات

31
6  

1
9 

31  مشاهدة أفراد العينة برامج الفضائيات مبفردهم أو مع غريهم،حسب اجلنس والتخصص
8  

2
0 

بني جنسي وختصصي العينة يف مشاهدم برامج الفضائيات مبفردهم أو مع )CR(قيمة الـ
  غريهم

32
0  



  

2
1 

32  القنوات األجنبية اليت حيرص أفراد العينة على مشاهدا،حسب اجلنس والتخصص
3  

2
2 

بني جنسي وختصصي العينة يف حتديد القنوات األجنبية اليت حيرصون على )CR(قيمة الـ
  مشاهدا

32
5  

2
3 

أسباب حرص أفراد العينة على مشاهدة هذه  الفضائيات بعينها،حسب اجلنس 
  والتخصص

32
7  

2
4 

بني جنسي وختصصي العينة يف أسباب حرصهم على مشاهدة هذه  )CR(قيمة الـ
  الفضائيات بعينها

32
9  

2
5 

33  نوع الربامج اليت يشاهدها أفراد العينة يف الفضائيات األجنبية،حسب اجلنس والتخصص
1  

2
6 

بني جنسي وختصصي العينة يف نوع الربامج اليت يشاهدها يف الفضائيات )CR(قيمة الـ
  جنبيةاأل

33
3  

  ص عنوان اجلدول رق

2
7 

33  الفضائيات العربية اليت حيرص أفراد العينة على مشاهدا،حسب اجلنس والتخصص
6  

2
8 

بني جنسي وختصصي العينة يف الفضائيات العربية اليت حيرصون على )CR(قيمة الـ
  مشاهدا

34
0  

2
9 

ية،حسب اجلنس أسباب حرص أفراد العينة على مشاهدة هذه الفضائيات العرب
  والتخصص

34
3  

3
0 

بني جنسي وختصصي العينة يف أسباب حرصهم على مشاهدة هذه )CR(قيمة الـ
  الفضائيات العربية

34
5  

3
1 

34  نوع الربامج اليت يشاهدها أفراد العينة يف الفضائيات العربية،حسب اجلنس والتخصص
7  

3
2 

ليت يشاهدها يف الفضائيات بني جنسي وختصصي العينة يف نوع الربامج ا)CR(قيمة الـ
  العربية

34
9  

3
3 

35  مدى مشاهدة أفراد العينة لربامج القناة الوطنية،حسب اجلنس والتخصص
4  

35  بني جنسي وختصصي العينة يف مدى مشاهدم للقناة الوطنية )CR(قيمة الـ3



  

4 5  
3
5 

35  لتخصصنوع الربامج اليت يشاهدها أفراد العينة يف القناة الوطنية،حسب اجلنس وا
7  

3
6 

36  بني جنسي وختصصي العينة يف نوع الربامج اليت يشاهدها يف القناة الوطنية)CR(قيمة الـ
0  

3
7 

املدة الزمنية  اليت خيصصها أفراد العينة عادة ملشاهدة برامج القناة الوطنية،حسب اجلنس 
  والتخصص

36
2  

3
8 

 خيصصوا لربامج القناة بني جنسي وختصصي العينة يف عدد الساعات اليت)CR(قيمة الـ
  الوطنية

36
5  

3
9 

37  اعتقاد أفراد العينة أن لربامج الفضائيات األجنبية آثار إجيابية أم سلبية؟
1  

4
0 

بني جنسي وختصصي العينة يف اعتقادهم أن لربامج الفضائيات األجنبية آثار )CR(قيمة الـ
  إجيابية أم سلبية؟

37
2  

4
1 

37  يف اعتقاد أراد العينةإجيابيات الفضائيات األجنبية 
2  

4
2 

37  بني جنسي وختصصي العينة يف اعتقادهم بإجيابيات الفضائيات األجنبية)CR(قيمة الـ
5  

4
3 

37  سلبيات الفضائيات األجنبية يف اعتقاد أراد العينة
6  

4
4 

37  بني جنسي وختصصي العينة يف اعتقادهم بسلبيات الفضائيات األجنبية)CR(قيمة الـ
9  

  ص ن اجلدولعنوا رق

4
5 

38  مدى تأثري الفضائيات األجنبية على أفراد العينة
1  

4
6 

38  بني جنسي وختصصي العينة يف مدى تأثري الفضائيات األجنبية عليهم)CR(قيمة الـ
2  

4
7 

38  جوانب تأثري الفضائيات األجنبية على أفراد العينة
6  

38  الفضائيات األجنبية عليهمبني جنسي وختصصي العينة يف جوانب تأثري )CR(قيمة الـ4
8  



  

8 
4
9 

39  نظرة أفراد العينة للعادات والتقاليد الغربية،حسب اجلنس والتخصص
2  

5
0 

39  بني جنسي وختصصي العينة يف نظرم للعادات والتقاليد الغربية)CR(قيمة الـ
4  

5
1 

39  مدى شعور أفراد العينة باالغتراب يف وطنهم،حسب اجلنس والتخصص
8  

5
2 

40  بني جنسي وختصصي العينة يف مدى شعورهم باالغتراب يف وطنهم   )CR(ـقيمة ال
0  

5
3 

40  املعايري اليت يعتمدها أفراد العينة يف اختيار شريك احلياة،حسب اجلنس والتخصص
7  

5
4 

40 بني جنسي وختصصي العينة يف املعايري اليت يعتمدوا يف اختيار شريك احلياة)CR(قيمة الـ
9  

5
5 

41  العينة يف عالقات التعارف قبل الزواج،حسب اجلنس والتخصص رأي أفراد
1  

5
6 

41  بني جنسي وختصصي العينة يف رأيهم يف عالقات التعارف قبل الزواج)CR(قيمة الـ
3  

5
7 

41  معايري حتديد مكانة الفرد يف اتمع عند أفراد العينة،حسب اجلنس والتخصص
6  

5
8 

41  ة يف معايري حتديد مكانة الفرد يف اتمعبني جنسي وختصصي العين)CR(قيمة الـ
8  

5
9 

42  نوع اللباس الذي يفضله أفراد العينة،حسب اجلنس والتخصص
2  

6
0 

42  بني جنسي وختصصي العينة يف نوع اللباس الذي يفضلونه )CR(قيمة الـ
3  

6
1 

42  كيفية اختيار أفراد العينة للباسهم،حسب اجلنس والتخصص
5  

6
2 

42  يفضلها أفراد العينة،حسب اجلنس والتخصص   قصات الشعر اليت
6  

6
3 

42  نوع األكالت اجلاهزة اليت يفضلها أفراد العينة،حسب اجلنس والتخصص
8  



  

6
4 

42  بني جنسي وختصصي العينة يف نوع األكالت اجلاهزة اليت يفضلوا)CR(قيمة الـ
9  

6
5 

43  والتخصص نوع املشروبات الغازية اليت يفضلها أفراد العينة،حسب اجلنس
0  

6
6 

43  بني جنسي وختصصي العينة يف نوع املشروبات الغازية اليت يفضلوا)CR(قيمة الـ
0  

6
7 

43  نوع األزياء اليت يفضلها أفراد العينة،حسب اجلنس والتخصص
3  

6
8 

43  بني جنسي وختصصي العينة يف نوع األزياء اليت يفضلوا)CR(قيمة الـ
4  

  ص عنوان اجلدول رق

6
9 

43  األغاين اليت يفضلها أفراد العينة،حسب اجلنس والتخصص نوع
6  

7
0 

43  بني جنسي وختصصي العينة يف نوع األغاين اليت يفضلوا)CR(قيمة الـ
7  

7
1 

44  األسباب املوضوعية لتأثري برامج الفضائيات األجنبية يف اعتقاد أفراد العينة
3  

7
2 

44  ارات الدوالراتمبلي)1989(ميثل الدخل اإلمجايل لقطاع اإلعالم
6  

7
3 

بني جنسي وختصصي العينة يف األسباب املوضوعية لتأثري برامج الفضائيات )CR(قيمة الـ
  األجنبية يف اعتقادهم

45
0  

7
4 

األسباب الذاتية لتأثري برامج الفضائيات األجنبية يف اعتقاد أفراد العينة،حسب اجلنس 
  والتخصص

45
4  

7
5 

العينة يف األسباب الذاتية لتأثري برامج الفضائيات بني جنسي وختصصي )CR(قيمة الـ
  األجنبية يف اعتقادهم

45
6  

7
6 

45  رأي أفراد العينة يف مدى قدرة قنواتنا احمللية على املنافسة،حسب اجلنس والتخصص
7  

7
7 

بني جنسي وختصصي العينة يف رأيهم يف مدى قدرة قنواتنا احمللية على )CR(قيمة الـ
  املنافسة

45
9  



  

7
8 

46  أي أفراد العينة يف مدى قدرة القنوات العربية على املنافسة،حسب اجلنس والتخصصر
0  

7
9 

أسباب قدرة القنوات العربية على املنافسة يف اعتقاد من قال بذلك من أفراد العينة،حسب 
  اجلنس والتخصص

46
1  

8
0 

أفراد أسباب عدم قدرة القنوات العربية على املنافسة يف اعتقاد من قال بذلك من 
  العينة،حسب اجلنس والتخصص

  

8
1 

بني جنسي وختصصي العينة يف أسباب قدرة القنوات العربية على املنافسة أو )CR(قيمة الـ
  عدم قدرا

46
9  

8
2 

47  كيفية مواجهة سلبيات الفضائيات األجنبية يف اعتقاد أفراد العينة
4  

8
3 

سلبيات الفضائيات األجنبية  بني جنسي وختصصي العينة يف كيفية مواجهة)CR(قيمة الـ
  يف اعتقادهم

47
9  
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  ).م2002،أوت)282(العـدد(
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 )).م1999(ديسمرب-،أكتوبر)02(،عدد)28(جملد(،عامل الفكـر
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  171ص..…………………………توفري فرص االنتقاء واالختيار أمام املشاهد)أ( 
  175ص………………………………االنفتاح على التكنولوجيات املعاصرة)ب( 

  179ص………….اآلثار السلبية للفضائيات األجنبية على املستوى االجتماعي:ثانيا           
  181ص...……………االضطراب االجتماعي وعدم االستقرار يف العالقات) أ(                

  189ص.……………………………………………… القيم االجتماعيةتغيري) ب(                
  195ص.………………………………….التشجيع على نشر العنف واجلنس)ج(               

  206ص..………………………التوعية الدينية)أ. (كيفية مواجهة اآلثار السلبية:ثالثا           
  ت اتمعترشيد الربامج اإلعالمية مبا يتالءم مع قضايا ومشكال)ب(                

  210ص..……اآلثار الثقافية للعوملة اإلعالمية على مجهور الفضائيات األجنبية:الفصل اخلامس

  211ص..……………اآلثار اإلجيابية للفضائيات األجنبية على املستوى الثقايف:أوال           
  213ص..………………………………………أداة تثقيف وانفتاح على العامل)أ(                 

  217ص..………….فتحت باب املنافسة احملترفة لتطوير اإلنتاج اإلعالمي)ب(                
  221ص……………اآلثار السلبية للفضائيات األجنبية على املستوى الثقايف:ثانيا            

  224ص...………………………………………………إشاعة ثقافة االستهالك)أ(                 
  233ص...…………………………………قافة االختراقتكريس وترسيخ ث)ب(                 
  241ص...…………………………القضاء على التنوع الثقايف يف اتمعات)ج(                 

  245ص…….…كيفية مواجهة اآلثار السلبية للفضائيات على املستوى الثقايف:ثالثا            
  247ص.……………………………………………………على املستوى التقين)أ(                 
   249ص.………………………………………...…………على املستوى الفين)ب(                
  251ص…………………………………………………………………………………القسم امليداين

  252ص…………………………………اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية :الفصل السادس

   253ص..………………………………………………..…مجتمع الدراسة الميدانية:أوال      

  254ص………………………………………. ة تارخيية عن ميدان الدراسةحمل)أ(      



  

  261ص.……………………………………. حملة بشرية عن ميدان الدراسة)ب(      
  264ص……………………………………...…..عينة الدراسة وطريقة اختيارها :ثانيا      
  266ص...…………………………………………………. طريقة اختيار العينة)أ(      
  270ص..……………………………………………………مواصفات العينة )ب(      
  277ص.…………………………………منهج الدراسة وأدوات مجع البيانات :ثالثا       

  280ص.…………………………………………………………منهج الدراسة )أ(      

  284ص.…………………………………………………أدوات مجع البيانات)ب(      
   290ص..………………………………………………أساليب حتليل البيانات)ج(      

  
  292ص.…………….………………………مناط مشاهدة الفضائيات عادات وأ:الفصل السابع

  293ص………………………………………………عادات مشاهدة الفضائيات:أوال      
 295ص………………………………………………..…مدة املشاهدة وأسباهبا)أ(               
 301ص.…………………………………………عدد أيام املشاهدة وأفضلها)ب(                

  308ص....…………………………………………ظروف املشاهدةأوقات و) ج(                
  322ص……………………………….…………………أمناط مشاهدة الفضائيات:ثانيا           

  323ص..…………الفضائيات األجنبية املشاهدة،وطبيعة ونوع الربامج فيها)أ(                

  .نوع الربامجالفضائيات العربية اليت يشاهدها أفراد العينة وطبيعة و) ب(                
  543ص..…….…مدة مشاهدة القناة الوطنية ونوع الربامج املشاهدة فيها) ج(            

   367ص…………………………اآلثار االجتماعية والثقافية للفضائيات األجنبية:الفصل الثامن

  368ص……………………نوع اآلثار اليت حتدثها الفضائيات األجنبية ومداها :أوال           
   370ص.…………………………………………نوع آثار الفضائيات األجنبية)أ(                

  381ص.………………………………………مدى تأثري الفضائيات األجنبية)ب(                



  

اآلثار االجتماعية للفضائيات :ثانيا           -
   390ص...……………………………..……األجنبية

   392ص..…………………………………يةمدى تأثر أفراد العينة باحلياة الغرب)أ(                
  405ص...………الوافدةمدى تأثر أفراد العينة باملعايري والقيم االجتماعية )ب(                

ــا            - ــائيات  :ثالثـــ ــة للفضـــ ــار الثقافيـــ اآلثـــ
   420ص..………………………………………األجنبية

  422ص..…………………مدى انتشار الثقافة االستهالكية لدى أفراد العينة)أ(                
   432ص.……………مدى انتشار عمليات التنميط الثقايف بني أفراد العينة)ب(                

  
  
  
  

  أسباب تأثري الفضائيات األجنبية على الشباب اجلامعي وكيفية مواجهتها :الفصل التاسع
  440ص...………………………………………أسباب تأثري الفضائيات األجنبية:أوال            
  443ص.………………………………………………………أسباب موضوعية)أ(                 

  454ص…………………………………………………………أسباب ذاتية) ب(            
  471ص..……………………كيفية مواجهة اآلثار السلبية للفضائيات األجنبية:ثانيا            

  475ص.……………………………………بالعمل على تنمية الوازع الديين)أ(                 

  476ص..……………………………………بتطوير برامج قنواتنا اجلزائرية)ب(                 

  477ص..…………………………………بتوجيه برامج الفضائيات العربية)ج(                 

  480ص..…………………………………………………………………………………………اخلامتة
  487ص..……………………………………….………………………………………………املالحق
      499ص.………………………………………………………………………………………الفهارس



  

501ص……………………………………………………فهرس اآليات واألحاديث:أوال           

  501ص..………………………………………..………………………فهرس اجلداول:ثانيا  

  506ص..………………………………………………………فهرس املصادر واملراجع:ثالثا       

  525ص…………………………………………………………………فهرس املواضيع:رابعا       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


