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 :مقدمة
ات البشرية،  اة المجتمع ي حي ا ف زال يشكل عنصرا مهم ا ي ان اإلعالم وم آ
ذا               ه، وه وزادت أهميته ودرجة تأثيره سلبا وإيجابا وفق المنظور الذي يستخدم في
ذا                ة صغيرة، آل ه ى قري الم إل بازدياد التقدم العلمي والتكنولوجي الذي حول الع

دم والت         ة أدت        نابع أساسا عن درجة التصنيع والتق ذه الظروف مجتمع حديث، وه
إلى " هانورهاردت"إلى تطور وسائل اإلعالم واالتصال، وفي هذا الصدد يشير          

ط المجتمع والعمل بدرجة                     أن وظيفة االتصال واإلعالم األساسية تكمن في رب
ا                  ات الشعبية، آم ة الفئ ين آاف آبيرة على تماسكه والمساعدة على تبادل األفكار ب

ى أن   ذلك عل د آ ر  أآ داث التغيي ا إح ي بإمكانه دة الت د األداة الوحي الم يع اإلع
ع         ين المجتم ل ب د أداة تواص الم يع إن اإلع ه ف ك آل ى ذل ب، وفضال عل المناس
لوك       ي الس ر ف داث التغيي ي إح ا ف كل دورا هام ارجي، ويش الم الخ ي والع المحل
ة والموضوعية   زت موضوعاته بالنزاه ا وتمي ان اإلعالم مقنع ا آ يم، وآلم والق
ي   ية ف ة األساس رة بصفتها الخلي راد واألس ى األف را عل أثيره آبي ان ت والصدق آ

 .المجتمع وتوجيههم توجيها صحيحا للتخلي عن السلبيات
ك              وفي ضوء ما تعرفه وسائل اإلعالم واالتصال من ثورة حقيقية، انعكس ذل
الم،                         ا يحدث في الع ي ال تعيش بمعزل عم ر الت على مسيرة اإلعالم في الجزائ

ا     ) اإلعالم واالتصال  (ث عرف هذا القطاع  حي رات وتحوالت آانت انعكاس تغيي
لما يعرفه المجتمع الجزائري بصفة عامة من تحوالت شملت آل مناحي الحياة ،  

 .تحوالت سياسية واقتصادية واجتماعية
د أصبح يشكل           ا الحاضر، فق ي وقتن يها اإلعالم ف ي يكتس ة الت ونظرا لألهمي

ذا القطاع          مجاال خصبا للبحوث وا    ا له أثير    ) اإلعالم (لدراسات العلمية ، لم من ت
 .وتأثر بالمجتمع، آونه ال يعيش بمعزل عن النشاطات التي يعرفها المجتمع

ة              وتبعا لهذا التأثير والتأثر، يأتي هذا الموضوع الذي يتناول اإلعالم والتوعي
ار أن اإلعالم يلعب دورا م          ى اعتب م   األسرية في المجتمع الجزائري عل ا إذا ت هم

ال             استغالله استغالال عقالنيا وهادفا في توعية أفراد المجتمع وجعلهم آطرف فع
ى جعل         ر إل ا الجزائ دول ومنه في العمليات التنموية الشاملة، إذ تسعى مختلف ال
ى تصير     ة، حت ام والرعاي ى باالهتم رة تحظ ة ، أس ة اجتماعي رة ذات مكان األس

أن   ذا الش ي ه ة، وف ة وفاعل رة واعي الم أس وم اإلع ي عل ون ف رى المختص ي
وعي األسري،                   واالتصال وعلم االجتماع أن اإلعالم ال يمكن أن ينفصل عن ال
ة             ذه العالق ة مدى ه د ومعرف نظرا للعالقة القائمة بين الجانبين ، ولوصف وتحدي

اول  ذي يتن وع ال ذا الموض أتي ه رة ي ى األس ي عل ر اإلعالم الم " واألث اإلع
ي ا ة األسرية ف ريوالتوعي ع الجزائ يين، " لمجتم ى جزءين أساس م إل ذي ينقس ال

ها     ول نعرض ة فص ى خمس تمل عل ذي يش ري وال ار النظ اول األول اإلط يتن
 :فيمايلي



  ب

وان  ل األول بعن ة  :"الفص ي للدراس ار المفهم كالية   " اإلط ى إش وي عل ويحت
اؤالت     ب التس ى جان ث، إل وع البح ار موض باب اختي داف وأس ة وأه الدراس

 . والمفاهيم والدراسات السابقةالرئيسية للدراسة
وان  و بعن اني فه ل الث ا الفص الم:" أم ة لإلع ة المعرفي اول " الخلفي د تن فق

دعيم                    ا في ت أثير وسائل اإلعالم، ودوره ة لإلعالم، ومجاالت ت المداخل النظري
ى    ة وصوال إل دول العربي ي ال ة ف ات اإلعالمي ذا السياس ات، وآ ر االتجاه وتغيي

 .بر مختلف المراحل التاريخية التي مرت بها البالداإلعالم في الجزائر ع
وان   ل عن ذي يحم ث ال ل الثال الج الفص ة" ويع ة " التوعي اهيم النظري المف

الم      ائل اإلع ى وس ب التعرض إل ى جان الم ، إل ائل اإلع ا بوس ة وعالقته للتوعي
ع                ة في جمي ذا التوعي ة، وآ اعي أو التوعي وعي االجتم ومساهماتها في تشكيل ال

 .لى اختالف أنظمتها السياسيةالدول ع
ة لألسرة     " في حين أن الفصل الرابع آان بعنوان         ة المعرفي خصص  " الخلفي

ف         دء بمختل رة، ب يولوجيا األس ايا سوس ه لقض ري الموج ار النظ رض اإلط لع
رة  ة األس ة لدراس ات النظري رة، واالتجاه وم األس ددة لمفه اريف المح التع

 .ووظائفها
 :ث فيتناول الجانب الميداني ويحتوي على فصلين أما القسم الثاني من البح

وان    ل عن ذي حم امس ال ل الخ اول الفص وع  "   يتن ي لموض ار المنهج اإلط
تعملة،         " الدراسة ة المس شرح مجاالت الدراسة،والمنهج المتبع واألدوات المنهجي

 .إلى جانب شرح خصائص العينة وآيفية تحديدها
ادس   ل الس تعرض الفص ل البي" ويس رض وتحلي اتع من " ان ذي يتض ال

 .المحاور الرئيسية المخصصة للبيانات المتعلقة بالدراسة 
م              وفي النهاية تأتي الخاتمة والنتائج العامة المتوصل إليها من خالل البحث، ث

 .      قائمة المراجع، وفي األخير المالحق
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 : إشكالية الدراسةتحديد: أوال
ذا تسعى      عيعد اإلعالم في الوقت الراهن،من المواضي      ة، له ة البالغ  ذات األهمي

ائرة ف    منآل الدول المتقدمة     ة خاصة،           ق طري  يها والس ه أهمي ى إعطائ و، إل  النم
ر السلطة  عحيث ت  :"من سنة إلى األخرى   ظم  اعمما جعل دور وسائل اإلعالم يت       تب

ون   ة والتلفزي ة اإلذاع فهبوالحكومي أثير  ص ة للت دى األدوات الهام ما إح
ادات المخصصة           )1("اإلديولوجي ادة اإلعتم ة في زي ا   ،مما يجعل الرغب لتطويره

تزداد من سنة إلى أخرى، ومن هذا المنطلق تعمل الدول  المتقدمة على إستخدام               
دول نجد       عها السياسية،و أنظمتج لنجاحات   يوسائل اإلعالم، للترو   لى رأس هذه ال

المتحد األمريكية، والتي عملت على إقتراح إنشاء مجموعة من األقمار          الواليات  
ناعية  ة"الص دمتها إ "المعلم وم بخ اراتتق دة خ ط ة مع ا أمريكي ذا صيص  له

ا دفغال نة عرض،مم وفمبر س ي ن د ف ا المنعق كو،خالل مؤتمره ة اليونس  منظم
ذا ، )2(1970 ى ه رق إل ى التط ذي إل ر ال ه الخط الل ه يحمل روع،من خ ذا المش

دول      يحاولة وسع  م ة والتعل        إ بعض ال ا الثقافي ى فرض مفاهيمه ة والسياسية    يل مي
 .على البلدان األخرى، بواسطة أقمار اإلتصالت اإلصطناعية

ائل      اظم دور وس ى تع دل عل ا ي الم ومم ا، زاإلع بة  يونموه دد نس ادة ع
نجالموالصحف  م أن عددها لكل آلف نسمة م ي  الت الصادرة، رغ السكان ف
دول المتطورة، حيث آانت حصة آل                 عيقل بكثير    ناميةالبلدان ال  ه في ال ما علي

ام    ألف نسمة من عدد نسخ الصحف           0.6الي م و  6، في الباآستان      )3(1968ع
ا يومال ويد 75زي ي الس ت ف ا بلغ ين أنه ي ح ان528، ف ، و 492، و الياب

ا   463اإنجلتر يا               328، و ألماني غ في آس إن عددها بل ، وفي مجال أجهزةالراديو،ف
ون،38، 1968ام ع ا  ملي ي إفريقي ا الالتين6 و ف ين و أمريك ون،23ة يمالي   ملي

ونظرا لهذه األهمية التي تلعبها مختلف و سائل اإلعالم في توعية أفراد المجتمع        
ن خالل سواأل در م ي م ات الت اهم هم بالمعلوم ف والتس ة التثقي ي عملي ة تف وعي

رمن      ي تعتب ر الت إن الجزائ اء، ف اس باإلنتم اهم     واإلحس ي س ة الت دول النامي  ال
دى المجتمع                  وعي ل ة ال اإلعالم من خالل الوسائط اإلعالمية بقدر واسع في تنمب

ه من إن             ةبصف كاسات  ع عامة و األسرة خاصة،آون اإلعالم أصبح أداة فعالة لمال
ر مباشر    ة مباشرة أو غي ة بطريق ا صحيحا  ة إيجابي  إذا إستعمل إستعماال عقالني

ة  وهادفا،   ة  على التوعي ه              و  اإلجتماعي ا أولت ل ية، و اإلقتصادية، ومن هن السياس
الدولة الجزائرية أهمية آبرى، سواء أثناء حرب التحرير، آإعالم حرب، أو بعد            

ة،       يادة الوطني ييد آون              إسترجاع الس اء والتش ى أداة للبن ذلك يتحول اإلعالم إل وب
ة     رة         الدولة الوطني ام تحديات آبي ة ، إ     . وجدت نفسها أم لولة  أسر أمي ، دارات مش

ذه التح .مخرب إقتصاد ل ه ة آ ل  د ولمواجه اد ح الم إليج اء دور اإلع يات ، ج
                                                           

  (1) د.محمود عبد المولى،العالم الثالث والتخلف، الدار العربية للكتاب، ص.207
.208.نفس المرجع، ص ) 2 ) 
.208.نفس المرجع، ص ) 3 ) 
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اد م               ة  لتوكانيزمات   يمناسب لهذه المشاآل المستعصية،و في نفس الوقت إيج عي
ر           خاألسرة بإعتبارها ال   ورة واإلستقالل، ال يعتب ع، ألن الث ن الية األساسية للمجتم

ة بإمكان    دول الجزائري ذه المشاآل العويصة        في شيئ أن ال ول لكل ه اد حل ا إيج ه
ك، ت ب ذل يةو ضحاها، وإنمايتطل ين عش اء حمب ي بن ؤوليات لإلنطالق ف ل المس

ى          دوا عل ة، إال أن يعتم فة عام ع بص رة والمجتم ل األس ا يح دة،  وم اة جدي حي
اء       مةل المساه  ججهود آبيرة و تقديم تضحيات من أ      ذل  و ب  أنفسهم ة البن  في عملي

 )1 (.هذه المرحل أآثر بكثيرمن معرآة محاربة اإلستعمار آون والتشييد،
ذا ،       ى                 ألجل آل ه وطن، عل ى ال يادتها عل د إسترجاع س ة بع عملت الدول

ة إيصال   يوم بعمل ق التي ت  ةمن خالل وسائل اإلعالم المختلف     إنشاء جهاز إعالمي،  
غ ة وتبلي رامج الحكومي ر  الب اع األس ى ع وإقن ال ون تبنيه ايرتها، آ  و مس
ذا "الماإلع اس، وه داث و األخبارللن ات و األح غ المعلوم غ، أي تبلي و التبلي ه

اهو   اك، سياس       ع صدى أحداث وق     إال   التبليغ م ا وهن ة آانت  أو إقتصادية       يت  هن
 .)2("  ثقافية أو أخبار المجتمع إنمائية أوإجتماعية،

ل      صخا إن اإلعالم عامل أساسي في التنمية اإلجتماعية        ة مث ة بالنسبة لدول
ة اإلستعمارية منهوآ          ال ك         ،ة  جزائر، التي خرجت من الحقب ة ذل أتي في مقدم وت

ة رة الجزائري ا الرئيسي  األس ورة ومعينه ة للث دة الخلفي كل القاع ت تش ي آان  ،الت
ذي                ومن هذا المنظور إهتمت الدولة بهذا الجانب التعويض األسر عن الضرر ال

ا جراء سياسةل ل و التهالتج حقه ري ى أن إحصائيات ، حيث تشير اإلفقي % 85ل
ون      غ قراءةالكتابة و ال   من المواطنين آانوا يجهلون    داة اإلستقالل، أما الذين يعرف

تقالل    د اإلس ذ عن دد التالمي ن ع م يك ن، ول ن صغار الس م م ة فه راءة و الكتاب الق
 .)3( القرآنيةتيبالكتاتالميذ يذ، بمن فيهم لم تلف أ300ـيتجاوز ال

ا   ان فيه ي آ ة الت ا الجامع ن أم م يك ب فل ة آالف طال ا  خمس تمائة به   إال س
 .الية الفرنسيةجطالب جزائري، و الباقي من ال

ى اإلعالم أن يو     ا عل ان لزام تعمارية، آ ات اإلس ذه المخلف ة له ه عنتيج ة يناج
ام بالتربي لخاصة  يم و اإلهتم رة و التعل ل رف ةألس ن أج وين م توى ع و التك  مس

 .ألسرة خاصةتمع عامة و اجالوعي لدى أفراد الم
ري، نظرا           ةوثقل المسؤولية الملقا   إن ضخامة   ى عاتق اإلعالم الجزائ  عل

ى       يالتي من شأنها إيصال وتبل     لقلة أو إنعدام البنية التحتية     غ الخطاب اإلعالمي إل
رف المت رة و  لالط ي األس ل ف ي المتمث ا طرف   تق دورحولها وجعله ا ي ا بم  اوعيته

ة الت  ي العملي اهما ف املة، نممس ة الش ة     وي ادات مالي ة تخصص إعتم ل الدول جع
 .يام بنشر الوعي لدى اآلسرق له الليتسنىضخمة لهذا القطاع 

                                                           
 58 ص ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر2ط ،عالم والتنمية في الوطن العربيإلالزوبير سيف اإلسالم، ا  )1(
 .52 ص المرجع السابق، )2(

..52.ه، صالمرجع نفس ) 3 ) 
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ة مع      ق العالآون   الم ال تنفصل عن الوعي االسري       دراسة اإلع إن        ا   ة جدلي م
ة       ل ائف اجتماعي ة ووظ ة وتربوي ة ثقافي ة اجتماعي ن ترآيب رة م  ولوصف ،ألس

ة األسرية       ومعرفة هذه العالقة القائم    وتحديد إن الباحث     ،ة بين االعالم والتوعي  ف
ر         حاول التعرف على ذلك من خالل الخوض في حقيقة وواقع االعالم في الجزائ
ع     ه إزاء المجتم وط ب دور المن ة ال ي تأدي هاماته ف دى اس ة م ى معرف للوصول إل

ى وجه الخصوص          ة           ،بصفة عامة واألسرة عل ادئ العام ام والمب  في ظل األحك
 .ى الصعيد المحلي والقومي والعالميالتي تحكمه عل

 .تساؤالت الدراسة: ثانيا
وع         ة الموض ات لدراس د المنطق ث تحدي اول الباح ة ح كالية الدراس ة إش لمعالج

 :إنطالقا من طرح التساؤالت التالية
 هل توجد عالقة بين وسائل االعالم المتنوعة في الجزائر والتوعية األسرية؟:1
 ؟ الجزائرية ة في وسائل االعالمسرة الجزائرية مكانلإلهل :2
 هل يساهم االعالم في التوعية األسرية؟:3

 .أهمية موضوع الدراسة: ثالثا
ة       ا بطريق ائمون به اول الق ات ح وث ودراس اك بح ي   وأهن رى الخوض ف أخ

دان بحث                   زال تشكل مي الميدان األسري وما يرتبط به، حيث آانت األسرة وما ت
تر اء وال عوتس ام العلم وم      ي اهتم االت العل ف مج ي مختل ين ف احثين المختص ب

انية ا ل ،االنس ا م ى ف       له ة األول د الخلي رة تع اس أن األس ى أس ة عل ن أهمي  يم
ع زعل،المجتم ه ويرآ ب اختصاص تها بحس ى دراس ل عل ل آ ا يعم ن هن  م وم

ى                 ة األول ا إحدى المؤسسات االجتماعي تم بموضوع األسرة لكونه االجتماع ويه
ايرت  ي س دإالت د بعي ى ح انية ل ات االنس ور المجتمع دى  و تط د إح ذلك تع ي ب ه

 .األسس الرئيسية لبناء المجتمع
ذه الدراسة              ة ه اول موض  في ومن هذا المنطلق تظهر أهمي  إذ تبحث  ،عهاو تن

ة        ائطه االعالمي  ،عن آشف وتحديد تلك العالقة القائمة بين االعالم من خالل وس
ر آب  ن أث ب م ذا الجان ا له رية لم ة األس ن  والتوعي ه م ا تعيش رة وم ى األس ر عل ي

 .تغيرات طارئة على بنائها ووظائفها
م الجوانب          آخر عرض أه وتبعا لهذه القناعات فإن الدراسة ستحاول بشكل أو ب

 . من خالل تتبع مراحل ذلكةالتي تحدثها وسائل االعالم في األسر الجزائري
 . أهداف الدراسة: رابعا

ع وم   -1 ي المجتم م ف رة المه راد     دور األس اة األف ي حي ؤثر ف ز م ن مرآ ا م اله
 .والمجتمع وما تكتسيه من أهمية آبرى في عملية التحول الحضاري والتاريخي
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ة       -2 ق بالتوعي ا يتعل ة م رة خاص ل األس دث داخ ا ح ل م ة وصف وتحلي محاول
 .والوقوف على العوامل المؤدية إلى ذلك

ديال    -3 ض التع راء بع وص إج ات بخص ض االقتراح ديم بع ة تق ت أو محاول
ى         ا يتماش رة بم ى األس ة إل ة الموجه ادة االعالمي ات الم ي محتوي ينات ف التحس

 .اتها المستقبلية وعاآسة للواقع المعاشعوطموحاتها وتطل
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 .أسباب اختيار موضوع الدراسة:  خامسا
 .من األسباب التي جعلت الباحث يختار هذا الموضوع

 .مثل في االعالمآون الموضوع له عالقة بمجال عمله المت-1
ى المستوى          يما يكتس والموضوع  -2 ه إن عل ه من أهمية لما لالعالم من دور يلعب

الجماعة المتمثلة في األسرة غير أن ذلك لم يكن آافيا لدفع المختصين             الفردي أو 
ت   ذا بقي تحق له ي يس ة الت ه األهمي وع وإعطائ ذا الموض رق ه احثين لط والب

 .  قليلة وغير آافيةنبالدراسات التي أجريت في هذا الجا
ا          -3 ادة منه وفرة المادة العلمية التي تخص األسرة على وجه العموم إذ يمكن االف

 .بما يقدم إضافات جديدة ألهداف البحث
 .لقة بالدراسةعتحديد المفاهيم المت: سادسا

 .مفهوم االعالم:1
ار  االعالم هونشر الحقائق الثابتة الصحيحة والمعلومات السليمة الصادقة و          األفك

واآلراء واالسهام في تنوير الرأي العام وتكوين الرأي الصائب لدى الجمهور أو     
ائع والقضايا والمشكالت          ةيجماهير المؤسسة الداخل   ة في الوق ارة  والخارجي   المث

ث ي  ة بحي روالمطروح رأي  عب ذا ال را ه وعيا تعبي ن  موض اهير  ع ة الجم عقلي
ائ   تخدام وس ك باس والتهم وذل اتهم ومي حافة  واتجاه ة آالص الم المختلف ل االع

اني      ،واالقناع والتأييد  واالذاعة والتلفزيون وذلك بغية التفاهم     الم األلم  وعرف الع
وجراف" اهير  " أوت ة الجم وعي لعقلي ر الموض ه التعبي الم بأن ااالع   ولروحه

ا  ا واتجاهاته ي وميوله يس   ف ه ل الم أن ت والمقصود بموضوعية االع س الوق نف
العالم فدوره في المجال االعالمي يختلف عن دور األديب              رجل ا ل ذاتياتعبيرا  
 .)1(ي على الحقائق واألرقام واالحصائياتعير الموضوعب إذ يعتمد التأو الفنان

 :مفهوم التوعية.2
ة ي  "Consciousness"  يقصد بالتوعي اه عقل ارة عن اتج ه عب وم أن  آمفه

ه وإدراك البيئ         رد من إدراك ذات ي      المحةانعكاسي يمكن الف ه والجماعة الت يطة ب
رد      " ميدجورج"ينتمي إليها آعضو ويذهب   ات االتصال تساعد الف ى أن عملي  إل

دور اآلخرين          إ على النظر  ام ب دماج  لألخرين         ،وتلى نفسه والقي ة االن ر عملي عتب
 )2 (.أوتمثل الظروف المحيط شرطا أساسيا لظهور الوعي

                                                           
، محطة الرحل اإلسكندرية، العالقات العامة واإلعالم من منظور علم االجتماعحسين عبد الحميد رشوان،  )1(

 .249-248.ص.، ص1997المكتب الجامعي الحديث، 
، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية ، علم االجتماع ودراسة اإلعالم واالتصالمحمد الجوهري وآخرون،  )2(

 .289. ص،1992
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وعي الطبقي لال           رد     إشارة    وقد استخدمت المارآسية مصطلح ال ى إدراك الف ل
وعي            وم ال إن الباحث يعرف مفه ذا ف ى ه ة وعل ه االجتماعي  لذاته ولمصالح طبقت

ق رأي           ةألسرة بأنه العمل على زيادة درج     ا لدى راد األسرة وخل دى أف  االدراك ل
 .مستنير بالمجتمع

 :مفهوم األسرة-3
 .الجتماعيتعد األسرة من أهم المؤسسات االجتماعية التي  يتكون منها البناء ا

 من هنا ،ا العلماءم يتفق عليهواضحينالح األسرة  تعريف ومعنى طليس الص
 .تعددت تعريفات األسرة بتعدد العلماء واتجهاتهم النظرية والفكرية

ينة    " درع الحص ي ال ة ه ي اللغ رة ف ى     ،األس ق عل يرته وتطل ل وعش ل الرج  وأه
ا أسر             اع أن    مجم عل   وجاء في مع    ،الجماعة التي يربطها أمر مشترك وجمعه  االجتم

ي  رة ه روابط   ن ارة ععب األس ا ب ون مع راد يرتبط ن األف ة م زواج واجماع دم ل ال
ين األم واألب     والتبني ويتفاعلون معا وقديتم هذا التفاعل بين الزوج والزوجة          وب

ز بخصائص      حكون منهم جميعا و   توت واألب واألبناء ،وبين األم    دة اجتماعية تتمي
 )1 (.معينة

ة أن              وويرى الدآت " وم االجتماعي ر احمد زآي بدوي في معجم مصطحات العل
رة  دف  هاالس ي ته ى الت ة األول دة االجتماعي ىةى المحافظإلي الوح وع   عل الن
ان ي يرتضيها ال ياالنس ى المقتضيات الت وم عل ل الجمع وتق يق ي و ع د الت القواع

 )2 (.تقرها المجتمعات المختلفة
ري م "وفي راي عالم االجتماع الفرنسي   دراس هن ى     " ن يس لألسرة معن ه ل أن

خاص          ى األش طلح إل ذا المض ير ه ث يش ية ، حي ة الفرنس ي اللغ حا ف واض
ة اسرة               ( ي بكلم االب،األم، االبناء المرتبطين معا بروابط الدم، ومن هنا فإننا نعن

 ).االشخاص الذين يعيشون في منزل واحد
اع الفرسي   الم االجتم رى ع ل دوروي ك ايمآإمي ر ليست ذل  عالتجم أن األس

ا يس            لالطبيعي   ى م ه من أوالد عل ا م       ودألبوين وما ينجبان ل أنه اد ب  ؤسسة  االعتق
ة ا ببعضهم عتكونت ألسباب اجتما اجتماعي ا وخلقي رتبط أعضاؤها حقوقي ة وي ي
 .البعض

بيا            أوجبرن ونيمكوف وحسب تعريف    ة نس ة دائم  فإن األسرة عبارة عن منظم
م  ال أو دونه رأة أوتتكون من زوج وزوجة مع اطف ون من رجل وام ى  تتك عل

                                                           
 ، ، دار النهضة العربية للطباعة والنشراألسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربيةعبد القادر القصير، .د1 

 .33.، ص1999، الطبعة الثانية، بيروت، 
.نفس المصدر ) 2 ) 
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ال        ة        انفراد مع ضرورة وجود أطف ات قوي ربط هؤالء عالق د    ومتماسكة  وت تعتم
 .المصاهرة والتبني والمصير المشتركوعلى أواصر الدم 

وك  برغس ألسرة تعريف آل من      لومن التعريفات المشهورة     أن االسرة    ،  ول
لتبني ويعيشون في   أو الدم أو ا  مجموعة من األشخاص يرتبطون بروابط الزواج     

ة محددة و           ى      يمنزل واحد ويتفاعلون  وفقا ألدوار اجتماعي ون ويحافظون عل خلق
 )1 (. عامينمط ثقاف

ة اسرة             ول أن آلم ابهة يمكن الق ة والمتش اريف المتقارب ومن خالل هذه التع
ة    ية آلم ة الفرنس ي اللغ ا ف ابال له د مق ي يوج ة Family وFamilleالت ي اللغ  ف

ين  آالحال     مجموعة من االفراد يرتبطون معا بروابط الزواج         اإلنجليزية تعني  ب
ا                 دم آم الزوج والزوجة وأوالدهما غير المتزوجين المقيمون في بيت واحد أو ال

راد   مثل اء واآلقارب أو التبني     نبألبين اآلباء وا  الحال   ين أف حال الطفل المتبني وب
 . ية في المجتمع أولوجماعةد أهم علكل ذلك فإن األسرة ت األسرة وتبعا

 .هي أهل الرجل وعشيرته: واالسرة في اللغة بما يناسب المراد هنا
أ                 ي تنش ع، والت واة المجتم د ن وفي االصطالح الشرعي هي الجماعة التي تع
ا االوالد، وتظل ذات                    رع عنه رأة، ويتف ين رجل وام ة ب عن طريق رابطة زوجي

ي من أخوة وأخوات       صلة وثيقة بأصول الزوجين من اجداد وجدات، وبالحواش         
 .وبالقرابة القريبة من األحفاد

ة والنصرة، وظهور             وم الحماي ويجمع المعنيان اللغوي واالصطالحي، مفه
 .رابطة التالحم القائمة على أساس العرق والدم، والنسب، والمصاهرة والرضاع

                                    

                                                           
.المرجع السابق ) 1  )  
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 الدراسات السابقة بعض :سابعا 
ه      في  العالقة بين اإلعالم من جهة ، و دوره        تعد دراسة   تكوين الوعي بمفهوم

ات     ن الدراس ية ،م ارآة السياس اعي و المش ي واإلجتم وعي السياس ام ،أي ال الع
اع السياسي ،                 م اإلجتم الحديثة في العلوم اإلجتماعية ،آعلم اإلجتماع العام ،و عل

ب      ذا الجان ام به د اإلهتم د تزاي ة ،وق ة اإلجتماعي ورة   و الخدم اب ث ي أعق ف
 .اإلتصاالت و المعلوماتية ،التي ظهرت خالل العقود الثالثة الماضية 

 : و من هذاالمنطلق ، أجريت دراسات يمكن ذآر بعضا منها وهي 
ث -1 ه  بح ام ب ودةق ود ع ر  )1( محم ال والتغي اليب األتص وان أس ت عن  تح

ا د ح عاإلجتم ة مصرية ،و ق ي قري ة ف ة ميداني ارة عن دراس ه ي،وهو عب صل ب
ة     1969على درجة دآتوراه في علم اإلجتماع سنة         ين شمس،حيث   ع  ،من جامع

ت     ال المس اليب اإلتص ة أس ث ،بدراس ام الباح ة   خق رى محافظ دى ق ي إح دمة ،ف
ة  ا بمصر الغربي ة طبقه تمارة مقابل غ عددهاواستعمل الباحث اس ة بل ى عين   عل

ن 153 ابأ م ر ،  رب انوا االس ونآ ال %15يمثل دد اإلجم ن الع ذه  م كان ه ي لس
ب إس  ى جان ة إل ار تالقري تعانة باألخب ة واإلس ت . عماله أدوات المالحظ وعني

ة  وثيأربالدراس وعات ني المبح ي الموض ات ف ادر واالتجاه دة ومص  الجدي
أمين     ار ،الت رة ،اإلدخ بم األس ل موضوعات تنظ ا مث رفتهم به ية عمع ى الماش ل

ة ال      رويين وغيرها ودور وسائل اإلعالم في توعي ذه ق ى  ع األحداث السياسية    به ل
 هذا من خالل قراءة الصحف والمجالت واإلستماع        ،الصعيدين القومي والعالمي  

الم       ك ب ي ذل ث ف تعان الباح ينما واس ذا الس ون وآ اهدة التلفزي ة ومش  نهجلإلذاع
ي الو في التحليل رزآم ص ر     ا أب داث التغي ي إح ة ف الم المختلف ائل اإلع دور وس

 .اإلجتماعي بمجتمع القرية 
وجالل   -2 د  اهللا ب دى        : )2( دراسة عب وعي ل ى ال أثير  وسائل  اإلعالم عل حول ت

ة   تبيان بالمقابل حيفة اس تخدام ص ة باس ة ميداني الل دراس ن خ ذا م راد وه األف
ـ درة ب وائية مق ة عش ع عين ذا ل193:الشخصية  م ا وه ة خم مبحوث رى ببلدي س ق

نة  الجزائر س يدي موسى ب تنتج الباحث 1977س د اس راد %72.3 أن وق ن أف  م
و   ى الرادي تمعون إل ة يس ة المبحوث ون   العين اهد التلفزي رأ % 51.81ويش ويق

راءة و   % 67الصحف  ة والق ون الكتاب ذين يعرف راد ال ين األف ن ب ى  يم ردد عل ت
ين             % 28.50السينما   ة ب وتوصل الباحث من خالل هذه الدراسة إلى وجود عالق

ارج الب رأة خ ل الم ى عم ة عل حف والموافق ة الص ت ،حمطالع ين أن يي ث تب
ا بلغت نسبة     ،   ون الصحف  أ من الذين وافقوا على هذا األمر يقر       45.28%  بينم

أن إلى   ، آما توصل ايضا   ون الصحف أوهم من الذين يقر   % 20.71المعارضين  

                                                           
.287.محمود الجوهري، وآخرون، مرجع سابق، ص ) 1 ) 
.257ق، ص العبد، مرجع سابيعاطف عدل ) 2  )  
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ي   ئمعظم أفراد العينة  ملمين ببعض األفكار والمباد        ة الت  المتعلقة بالسياسة العام
ات ةنتهجه اك عالق ، الدول ذا اإل   وأن هن ين ه ة ب اة إيجابي حف  لم راءة الص م وق

ينما     ون والس راد           م ،ومشاهدة التلفزي ى األف أثير وسائل اإلعالم عل ى ت دل عل ا ي م
 .والعمل على رفع وعيهم بالبيئة والمحيط الذي يعيشون فيه 

ه بحث-3 ام ب ين  )1(  صالح منسي ق ية للفالح ارآة السياس وان  المش  تحت عن
الل    ن خ ك م ة وذل ة لعين ا دراس ة الع  200 قوامه الي قري ن أه الح م وجي م ف ل
ون   بمصر  بمحافظة الشرقية    ة لسنة           % 2.1يمثل  1982من مجموع سكان القري

  :منطلقا من فرضيتين أساسيتين هما
ية   -1 ارآة السياس ا      آأإن المش لبا وإيجاب ومي تتأثرس اء الق ات البن د مكون ح

 التي راتبالتغيرات التي تحدث على البناء الشخصي وبشكل خاص بالتغي        
 .تحدث في شكل الملكية وتوزيعها

ارآة  -2 ى المش ال عل ي مدى اإلقب ا ف اعي يلعب دورا هام وعي اإلجتم إن ال
ة       رد والطبق السياسية التي ترتبط أيضا بالوجود االجتماعي االقتصادي للف

 .اإلجتماعية التي ينتمي إليها 
ث ا تخدم الباح د اس ارآة واسالوق ة بالمش ة المالحظ تبيان وطريق عان تس

ت        ى       مبالمنهج الوصفي التاريخي والمقارن في دراسته واش تمارة البحث عل لت اس
ات   عن   ضال سؤاال ف  17 د ت     ا بعض البيان ة، وق ئلتها   محورت   ألولي  مدى   حول أس

د  ات وم ي االنتخاب ارآة ف ة  ىالمش ي الصحف واإلذاع ة ف ار السياس ة أخب  متابع
 . في مصرأحزابوالتلفزيون ومدى الوعي بوجود 

دد وانتهى ا ى ع نلبحث إل ين م ية للفالح ارآة السياس ا أن المش ائج أهمه  النت
ذلك أو   ين ،وآ باب الفالح ين ش دودة وبصفة خاصة ب  البحث ضحضعيفة ومح

 .وجود عالقة بين درجة التعليم والمشارآة  السياسية للفالحين 
اعي         : )2( دراسة الدآتور محمود عودة   -4 ر اإلجتم اليب اإلتصال والتغي حول أس

سوسيولوجي لدراسة اإلعالم    ظور  مصرية وهي دراسة انطلقت من من     في قرية 
د   ال تجدي ي مج أثير ف ال والت ات اإلتص ا دينامي اول فيه ث تن ال ، حي واإلتص

ة مواض             ا من أربع ذا انطالق د زراعي،وه ع حددها الباحث في       ياجتماعي ،تجدي
ى المواش  أمين عل ية والت ناعي للماش يح الص ار ،التلق رة ،اإلدخ يم األس ي تنظ

الباحث حاول من خالل هذه الدراسة ،إختبار بعض القضايا التي أثارتها النظرة            .
يولوجية لإل ين     عالسوس رة ب يطة ومباش ة بس رى عالق ي الت ال والت الم واإلتص

ة اإلتصال              رى في عملي ا ت دا ضمن ترآيب     عاإلتصال والتأثير وإنم نصرا واح
ه   ظ ن هذه الن  أوبناء موقف اجتماعي ،أو ضمن مجال اجتماعي مرآب ،وم         رة فإن

                                                           
..287.محود الجوهري وآخرون، مرجع سابق، ص ) 1 ) 
.261.محمد الجوهري وآخرون، مرجع سابق، ص ) 2  )  
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ال  ى المج وع إل أثيره دون الرج الم  ت ال أواإلع دث اإلتص ع أن يح ال يتوق
ذي يضم   مل ال اعي األش ىاالجتم ا،  حت ة اإلتصال ذاته ا   عملي ى م افة إل باإلض

 .يشمله أيضا من أبعاد سيكولوجية ،وإجتماعية وإقتصادية 
ث ولك  ة وال ب يختيالباح ذه النظري ا ،ق فر ه تخرج منه ارض المس  ءام بانتق

الين     ي المج ة ف دات المختلف ة التجدي داهما ممارس ت اح وعتين ،حاول مجم
قام  اإلجتماعي والزراعي بينما لم تقم المجموعة الثانية بذلك ،ومن هذا المنطلق،          

اطه     ا لنش وعتين وفق ين المجم ات ب د مقارن ث بعق ن  مالباح الي م ا اإلتص
امت المقارنة على محورين     ناحية،ولمجالهما اإلجتماعي من ناحية أخرى ،وقد ق      

ن،والمكانة    ميش م ،الس ي تض ه الت اعي بمتغيرات ال اإلجتم دهما المج ل أح
ة ،والمهن             اإلقتصادية واإلجتماعية ،والمستوى التعليمي، والمشارآة اإلجتماعي

ها و             ي يعكس الم الت ى الع ا ويمثل اآلخر درجة اإلنفتاح عل  النشاط اإلتصالي     يقيمه
 .بأبعاده المختلفة 

الل هذه الدراسة والنتائج المتوصل إليها ،استخلص الباحث عدة نتائج ومن خ
مل أو نشاط عيقود إلى تبني  أن نمط اإلتصال الجمعي غير مباشر ال:من بينها 

تقبل  بجديد ،وإنما يخلق وعيا بوجود هذا النشاط ،حيث يبدأ بعض األشخاص
د أو شخص ئقايتبعهم اآلخرون ، أي أن الحاجة تظهر إلى  هذا النشاط ثم 

ة دورا ها في يي يحترمه الجميع ويقدرونه ،آما تلعب اإلتصاالت الجمععمرج
 . مجال التكامل والوعي السياسيين 

ى ال     -5 دآتورة من وابي بحث ال وان    :)1( فرن ة      " بعن في    بعض العوامل اإلجتماعي
ات    رة وتطعيم يم األس ة الخاصة بتنظ الت اإلعالمي و الحم راد نح ات األف اتجاه

 حيث انطلقت الباحثة من أن وسائل اإلعالم تلعب دورا أساسيا في نشر         "لاألطفا
اآروا و الميكرو سوسيولوجي              ى مستوى الم حيث  .األفكار المستحدثة سواءا عل

ار في ال     يتقوم بنقل هذه اآلراء إما بصورة ضمنية من خالل تضم            رامج ن األفك  ب
ة  ة والثقافي ورة عأالترفيهي ةوبص ادة اإلعالمدي الل الم ة من خ ة والبرامجي مي

 .الموجهة خصيصا لنشر هذه الفكرة 
ة دراسة        الين من              أوقد تبلورت للباحث ذين المج ة في ه ر الحمالت اإلعالمي ث

ا     لت إليه ي توص ائج الت الل النت ي خ تها ف وان   لدراس ت عن وراه تح الة دآت رس
ا تعكس     * ف المصري ،آم ي الري افي ف اعي والثق ر اإلجتم ح التغي بعض مالم

 إذ بينت النتائج أن 1989عام  * لحياة دراسة معمقة لقرية مصرية       ا رةعادات دو 
رات في مجال ر            ك        علإلتصال أثرا واضحا في إحداث تغي ة ،ومن ذل ة األموم اي

 .عالج العقم وآذا الرعاية  المقدمة للحامل وفترة الحمل وراحة الواضعة

                                                           
.284-263ص..محمد الجوهري وآخرون، مرجع سابق، ص ) 1  )  
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ى أ  ة إل اؤالت اآلتي ى التس ة عل ة لألجاب ذه الدراس ت ه ذلك أجري ا ل ي وتبع
زة اإلعالم وبصورة              سمدى ي  هم البناء اإلجتماعي لمجتمع القرية في انتشار أجه

 .خاصة التلفزيون 
ي       تقل ف ر مس ون آمتغي ا التلفزي وم به ي يق ة الت الت اإلعالمي هم الحم ل تس ه

ال     االسرة  إحداث تغيير في اإلتجاهات نحو تنظيم         يم األطف ى أي مدى   إ ؟ وتطع ل
ة      تلعب العوامل االجتماعية دورا في      اختالف االتجاهات نحو الحمالت اإلعالمي

 .الخاصة بتنظيم األسرة وتطعيم األطفال 
وجي في   نثالباحثة استخدمت المنهج اآل   - ال عن   ض أحد مجاالت اإلعالم ف       روبول

 .المنهج اإليكولوجي ومنهج دراسة المجتمع المحلي 
الل ال    ن خ ة م د استخلصت الباحث ائجوق الت   نت أثير الحم ا ت ل له  المتوص

إلعالمية الخاصة بالتوعية بتنظيم األسرة وتطعيمات األطفال في تغييراتجاهات         ا
ا      ة ومنه اد اإلجتماعي بعض األبع ا ل ات تبع ذه اإلتجاه تالف ه دى اخ راد وم األف

 .الطبقة والتعليم والمهنة 
ائج الدراسة أن وسائل اإلعالم              ك بينت نت ون   وفضال عن ذل خاصة التلفزي

ا بينت             ى ا إلالما بأآمله   عل  قمنها ين  ة باألحداث ،آم إلنسان مما يساهم في التوعي
د                  ال ق الدراسة ان الحمالت اإلعالمية الخاصة  بتنظيم األسرة وتطعيمات األطف
ف     ى مختل ال عل يم واإلقب ادة التنظ اه نحوزي ر اإلتج ي تغيي اهمت ف س

وعي ل        عيمات،وهذا انطالقا من آون هذه الحمالت ت      نظالت ى بث ال ا تضمنه مل عل
 .لى التغيير إستحدثة تدفع أفكارا م

ي-6 اح عفيف د الفت يد عب دآتور الس وان  : بحث ال ي دور"بعن ائل اإلعالم ف  وس
وعي السياسي والمشارآة السياسية          الباحث من أن مشكلة        ق وانطل  )1( "تنمية ال

امة عات بصفة عالبحث الرئيسية تكمن في تدني المشارآة السياسية لطالب الجام 
ا ووه دة بحوث م ه ع ية ي  وراح الباحث،أآدت ارآة السياس ى آون المش رآز عل
رة  عت د بصورة آبي ى تم ة   عل ة الراهن ايا القومي ي ، بالقض وعي السياس ة ال درج

وعي              ،حيث تلعب وسائل اإلعالم المختلفة دورا بارزا في صياغة وتشكيل هذا ال
ارف وال   خالل من   رات  المع راد المجتمع          خب ا ألف ي تنقله وم   ، واإلتجاهات الت  وتق
ا  ا ئل اإلعالم وس روءة أو المر  إم ة المسموعة أو المق ق الكلم ة  بئ عن طري ل نقي

المعلومات المختلفة التي تساهم في خلق وعي عام بالقضايا وطرحها على الرأي 
د  ي آن واح ائل اإلعالم ف ة وخطورة وس ا تكمن أهمي ام وهن ويتوقف نجاح ،الع

 .تأثيرعلى أفراد المجتمع لى حد آبير على مدى قدرتها في الإالرسالة اإلعالمية 
دى             ع لى محاولة الت  إويهدف البحث    وعي السياسي ل دني ال ى أسباب ت رف عل

 مدى إسهام آل وسيلة من وسائل اإلعالم في صباغة              عرفةطالب الجامعات وم  
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ين شريحة الشباب                   ق المشارآة السياسية ب ى تحقي الوعي السياسي والتحفيز  عل
امعي باب الج   و الج ة رأي الش ذا دراس الة   آ تقبلين للرس فهم مس امعي، بوص

 .اإلعالمية ومدى فاعلية وجدوى الرسائل اإلعالمية المختلفة
 فرض أساسي سعيا لمحاولة التأآد من مدى صحته       منوقد انطلق الباحث     

را من            مبريقيةخالل النتائج األ  من     وهو تحمل وسائل اإلعالم المختلفة قسطا آبي
ؤدي         مسؤولية تدني الوعي السياسي بصفة ع      د ي ا ق امة لدى طالب الجامعات مم

 .إلى انصرافهم عن المشارآة السياسية االيجابية
ائج اال             ة وقد توصل الباحث من خالل النت اك بالفعل        مبريقي للبحث أن هن

د  ة ل وعي السياسي بصفة عام ا لل دنيا ملحوظ ذا ىت ر ه ات وظه  طالب الجامع
قيام بدور فاعل في نشر      ر وسائل االعالم المختلفة في ال     يبوضوح من خالل تقص   

 .ن طالب الجامعاتيالوعي السياسي ب
ا حول التحديث في الشرق االوسط أن          )1(وبينت دراسة ليرنر    التي قام به

ون من وضعهم                 أنهم ينتقل رى اآلخرون ب دما ي دأ عن رد يب الحراك االجتماعي للف
 .االجتماعي من خالل محاآاتهم لوسائل اإلعالم

أهمية االختيار  : ة واالتصال في قريتين هنديتين    آما بينت دراسة عن التنمي    
ة      نس واللغ ة والج ف المنطق ث تختل ة، حي ة االجتماعي ريع لألبني ر الس ي التغي ف

ا في          RAOرو  والجماعات الثقافية، وفي قرية       ، لعبت وسائل اإلعالم دورا هام
 .)2(إعادة ترتيب وخلق معايير اجتماعية جديدة في تغيير المواقف بسرعة

ين           )3( 1977اسة أجريت عام    وفي در  ة من الشعب االمريكي، تب على عين
ة     % 95أن    من افراد العينة يحصلون على المعلومات الخاصة باألحداث العالمي

ي           الم ف ائل اإلع دور وس دة ب ات عدي ت دراس د اهتم الم ، وق ائل اإلع ن وس م
ي  آونت عمليات التحديث بالمجتمعات النامية، ومن هذه الدراسات ، دراسة              سل

ادة مستوى المعلومات              )4( ، عن تحديث المجتمعات، أهمية وسائل اإلعالم في زي
ابي              )5(واالهتمامات السياسية والمشارآة، وأوضحت دراسات الخطيب والهيرب

ى وجه الخصوص             التي تم إجراؤها على قرية مصرية ، أن وسائل اإلعالم وعل
 . الصحف تساهم بقدر آبير في زيادة الوعي القومي

                                                           
() طه عبد العاطي نجم، االتصال الجماهيري في المجتمع العربي الحديث (الموضوع والقضايا)، دار المعرفة 

.133، ص 2005الجامعية، األزاريطة، مصر  1  
.133.المرجع نفسه، ص ) 2  )  
.134.المرجع نفسه، ص ) 3  )  
.135.المرجع نفسه، ص ) 4  )  
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 الفصل الثاني
 الخلفية المعرفية لإلعالم
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 نظريات تأثير وسائل اإلعالم: ثالثا
 مجاالت تأثير وسائل اإلعالم: رابعا
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 .نظام اإلعالم بين التقليدي والحديث في الدول النامية: سادسا
 م في الدول العربيةسياسات اإلعال:سابعا
 اإلعالم والتنمية في الجزائر: ثامنا
 اإلعالم في الجزائر بعد االستقالل: تاسعا
 اإلعالم الجزائري بعد التعددية: عاشرا
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 :تعریف اإلعالم/أوال

 :هناك عدة تعاريف قدمت لإلعالم أهمها
اعتبارها  أن آلمة اإلعالم تعبر عن ظاهرة االتصال الواسع بإبراهيم إماميرى -1

إدالء من جانب واحد ال يعبر عن التفاعل والمشارآة وهذا على عكس االتصال والتي 
 )1 (.تعني التفاعل والمشارآة

تعبير موضوعي لعقلية الجماهير ولروحها :" على أنه" أوتوجروث" يعرفه -2
 )2(".وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت

لجماهير بالمعلومات والحقائق  بأنه تزويد لعبد اللطيف حمزةآما يعرفه -3
 )3 (.الصحيحة

ويعرفه سمير حسين على انه مجمل أوجه النشاط االتصالية الهادفة إلى تزويد -4
الجمهور بكافة المعلومات والحقائق الواقعية الصحيحة قصد خلق أآبر درجة من 
المعرفة والوعي واإلدراك للفئات المتلقية للمادة اإلعالمية حول آل القضايا 

 )4 (.والموضوعات والمشكالت المثارة
نتنا من فهم مقاصد كمن خالل هذه التعريفات المقدمة حول اإلعالم، والتي م

 :ومعايير وخصائص هذا المصطلح، نميز ما يلي
إسقاط آامل مقومات ومكونات االتصال عليه من اإلعالم آنشاط اتصالي يمكننا *
لوسائل اإلعالمية الناقلة لهذه الرسائل، مصدر المعلومات، الرسائل اإلعالمية، ا: وهي

 .جمهور المتلقين مع ترجيح األثر اإلعالمي
 .صدق ودقة اإلعالم وصراحته عند عرض الحقائق الثابتة واألخبار الصحيحة*
يعد اإلعالم آتعبير موضوعي لعقلية وروح الجماهير وميوالتها واتجاهاتها، *

 .ئمين على شؤونهوليس ذاتيا متأثر بشخصية اإلعالميين القا
 .من أهداف اإلعالم التنوير ، الحقيقة، محاربة الخرافات، تثقيف العقول*
تزداد أهمية اإلعالم بزيادة تعقيد المجتمع، وارتفع المستوى التعليمي والثقافي *

والفكري، أي أن اإلعالم نشاط اتصالي هادف وموضوعي الهدف منه تزويد الجماهير 
 . تنويره وتثقيفه في شتى المجاالتبالحقائق والمعلومات قصد

 :تعریف االتصال/ثانيا
 بمعنى عام أو شائع، وقدمت Communisآلمة اتصال مشتقة من األصل الالتيني

 :لهذا المصطلح عدة تعاريف أهمها
                                                 

 ( 1) إبراهيم إمام، اإلعالم واالتصال بالجماهير، القاهرة، مكتبة االنجلوالمصرية، 1969،ص.ص28-27.
 ( 2) عاطف عدلي العبد، االتصال والرأي العام،مرجع سابق، ص.6 .

..16نفس المرجع، ص  ) 3 ) 
 ( 4) سمير محمد حسين، اإلعالم واالتصال بالجماهير والرأي العام، القاهرة: عالم الكتب، 1984، ص21..
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 ويتم االتصال في نظرهم في أحد األنظمة : وآخرونOsgoodتعریف أوسجود /أ
 مصدر معين على آخر عن طريق التالعب أو القائمة من خالل التأثير المتبادل بين

 )1 (.المناورة باستخدام الرموز أو بدائل الرموز والتي يمكن نقلها عبر قنوات االتصال
بأنه المشارآة في المعرفة عن  :" ل يعرف االتصا):1977(تعریف ولبراشرام/ب

 )2(".طريق استخدام رموز تحمل معلومات
أنه نشاط يستهدف تحقيق الذيوع والشيوع  يعرفه ب):1984(تعریف سمير حسين/ج

لفكرة أو موضوع معين من خالل انتقال المعلومات أو األفكار أو اآلراء أو االتجاهات 
من شخص أو جماعة إلى أشخاص آخرين باستخدام رموز ووسائل تساعد على وصول 

 )3 (.المعنى لدى آل األطراف وبنفس الدرجة
أنه ظاهرة اجتماعية حرآية تؤثر وتتأثر  ويعتبره ب):1986(تعریف یس عامر/د

بمكونات السلوك الفردي وبالعوامل المؤثرة على طرفي عملية االتصال الهادفة لنقل 
 )4 (.وتبادل المعلومات والمعاني المختلفة من خالل قنوات مخصصة ومعينة

من   إن آال من التعاريف السالفة الذآر له مزاياه باعتباره يقدم معنى إضافيا يمكن 
خالله فهم ظاهرة االتصال، وعليه يمكننا تعريف مبسط لالتصال والذي يمكن اعتباره 

عملية نقل المعلومات واألفكار والمعاني من طرف إلى آخر بطريقة ديناميكية " 
 ".وباستخدام وسائل ورموز معينة

ومن خالل ما قدم من تعريفات لإلعالم واالتصال ونظرا للتداخل الموجود بينهما 
اصة عند استعمالها ، فإننا نستخدم آال من االصطالحين للداللة على نفس المعنى، وخ

 .وهو ما ذهب إليه العديد من العلماء
 :نظریات تأثير وسائل اإلعالم-ثالثا

لوسائل اإلعالم واالتصال تأثير آبير على الفرد في أي مكان يذهب إليه، وفي أي 
حثين اي تترآه توجب على العلماء والبزمان يعيشه، ونظرا ألهمية هذا األثر الذ

والمتخصصين في هذا المجال دراسته ومحاولة تحديد آيفية حدوثه، فتعددت بذلك 
الرؤى والنظريات المفسرة له، ونحاول في هذا المقام التطرق إلى أهم هذه النظريات 

 :يالتي تعرضت لكيفية حدوث تأثير وسائل اإلعالم على الفرد واألسرة والمجتمع، وه
 :نظریة الرصاصة اإلعالمية أو الحقنة تحت الجلد/1

سادت في الفترة الممتدة ما بين الحربين العالميتين األولى والثانية فكرة قدرة وسائل 
اإلعالم على تحديد الفكر ودفع األفراد للتصرف وفقا للنظرية النفسية الشائعة آنذاك 

أن بعض الدراسات أشارت إلى أن ما والمتعلقة بالمنبه ورد الفعل أو االستجابة، حتى 
                                                 

 ( 1) أبو النجا محمد العمري، االتصال في الخدمة االجتماعية، مصر: دار المعرفة الجامعية، 1986، ص 17.
.14 عاطف عدلي العبد، مرجع سابق، ص ) 2 ) 
.21سمير محمد حسين، مرجع سابق، ص  ) 3 ) 
.15عاطف عدلي العبد، مرجع سابق، ص  ) 4 ) 
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آان يحقق في الماضي بالعنف والقهر يمكن تحقيقه عن طريق الجدل واإلقناع بواسطة 
وظهرت بذلك نظرية الرصاصة اإلعالمية أو الحقنة تحت الجلد . )1(وسائل اإلعالم

والتي تعتبر بأن وسائل اإلعالم آمنبه تتعرض له الجماهير وتستجيب له بشكل أو 
 .ربآخ

وأساس قيام هذه النظرية وجود اعتقاد يعتبر أن جمهور االتصال عبارة عن 
مجموعة من الناس يتأثرون على انفراد بوسائل اإلعالم التي يتعرضون لها، وأن رد 
الفعل إزاء وسائل اإلعالم تجربة فردية أآثر منه تجربة جماعية ، ومن خالل ذلك 

 )2 (:يمكن استنتاج افتراضين من هذه النظرية
 .تلقي األفراد للمعلومات من وسائل اإلعالم دون واسطة *
 .رد فعل الفرد فردي غير متأثر باآلخرين*

أي أن جماهير وسائل اإلعالم عبارة عن آائنات سلبية متأثرة مباشرة بهذه الوسائل 
مهيأة الستقبال الرسائل والتي تعد آمنبهات قوية ومباشرة تدفع متلقيها للقيام بأي شيء 

 )3 (.عين يهدف إليه المرسلم
ولم تعمر هذه النظرية طويال وهذا نظرا للجهود العلمية التي جاءت بعد ذلك والتي 
توصلت إلى أن االتصال عملية معقدة تشتمل على عدة عوامل تساعد على زيادة فعالية 

 .الرسالة اإلعالمية، وبذلك ظهرت نظريات مفسرة أخرى
 :ئل اإلعالمنظریة التأثير المحدود لوسا/2 

بدت نظرية الرصاصة اإلعالمية أو الحقنة تحت الجلد غير قادرة على تفسير 
أسباب استجابة الجماهير بالطريقة التي تمت إزاء الرسائل التي وصلتهم من وسائل 
اإلعالم خاصة ما حدث في الواليات المتحدة األمريكية عندما عارضت الصحافة 

دريجيا فكرة المجموعات الفرعية في الظهور الرئيس األمريكي روزفلت، وبدأت ت
،وتعتبر )Amass within Amass  )4والتي تقوم أساسا على جمهور داخل جمهور 
 :هذه النظرية أن المعلومات تنتقل على مرحلتين

من وسائل اإلعالم إلى قادة الرأي، ومن قادة الرأي إلى أفراد آخرين، وتبين أن 
هم نتيجة تأثرهم بأشخاص آخرين وليس بتأثير وسائل عددا من األفراد قد غيروا آراء

 )5 (.اإلعالم مباشرة

                                                 
(. 1 ) Denis.E, the Media society , Evidance about Mass .communication in America,Lowa 

,WMC .Brown co.1978, p5.  
.197عاطف عدلي العبد، مرجع سابق، ص  )  2 ) 

 ( 3) جيهان أحمد رشتي، األسس العلمية لنظريات االتصال، القاهرة: دار الفكر العربي، د.ت، ص.ص567-565..
(. 4 ) Bithner.d.Mass communication :An introduction (N.J.perntice-hall, inc, engle wood 
chiffs,1980, p.376. 

.201. عاطف عدلي العبد، مرجع سابق، ص) 5 ) 
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وعليه فقد تحولت وجهة النظر السابقة والتي تقر بالتأثير المباشر لوسائل اإلعالم 
إلى وجهة نظر تأخذ باالعتبار الظروف األخرى غير وسائل اإلعالم والتي تعمل 

 .آعامل مساعد ومكمل إلحداث التأثير
قف الدراسات والبحوث العلمية عند هذا الحد،بل سرعان ما تطورت ولم تتو

فرضية انتقال المعلومات على مرحلتين إلى انتقالها على مراحل متعددة، وبتدخل 
 .وسائل وقنوات مختلفة تساعد على ذلك

ولعل أهم ما أبرزته هذه النظرية هم قادة الرأي والتي تبين أن لهم تأثير آبير على 
 .د لما يتميزون به من خصائص تجعلهم قادرين على ذلكباقي األفرا

 وعليه ومن خالل هذه النظرية فإن تأثير وسائل اإلعالم هو مجرد متغير يعمل 
 .ومن خالل متغيرات أخرى في إحداث التأثير

 :نظریة االستعماالت وتلبية الحاجات/3 
ونة للعملية إن أهم ما يميز النظريتين السابقتين عموما اعترافها بعناصر مك

اإلعالمية واالتصالية والممثلة في المصدر، الرسالة، المتلقي، التأثير، إلى جانب 
اعتبارها الجمهور على أنه سلبي ، وللرسالة تأثيرها الفعال عليه، ولكن بظهور مفهوم 
الجمهور العنيد النشط الفعال بدت معالم اتجاه جديد في الظهور والذي يؤآد على فاعلية 

 المتلقي للرسالة فيعمل على اختيار الرسائل اإلعالمية من بين الكم الهائل الجمهور
المعروضة عليه، فالجمهور هنا يعتمد على وسائل اإلعالم لتلبية حاجاته ويحصل على 
ما يحتاج إليه، أي أن استخدام المتلقي لوسائل اإلعالم بمثابة استجابة منه للحاجة التي 

 )1 (.ها ما يحتاجه وما يلزمهيستشعرها ويتوقع أن ينال من
وعليه فهذا االتجاه الجديد يؤمن بفعالية ووعي المتلقي للرسائل اإلعالمية والتي ال 
تلبي في أآثر األحيان إال بعضا من رغباته وحاجاته والتي تلبى بطرق ووسائل أخرى 

 .إلخ...آاللعب والزيارات واللقاءات
 ):التطهير(نظریة التنفيس /4

نظرية هو مبدأ تطهير العواطف والمشاعر عبر التجربة غير وأساس هذه ال
المباشرة، والفكرة األساسية فيها ما تضمنته نظرية أرسطو الشهيرة حول المسرح من 
أن المعاناة التي يخوضها المتفرج تؤدي إلى حالة من التطهير أو التنفيس عن 

 )2 (.االنفعاالت فيخرج المتفرج وقد شعر بالراحة واالطمئنان
ويرى بعض الباحثين ووفقا لهذه النظرية أن مشاهدة أفالم العنف مثال تسمح 

 .لمشاهديها بتصريف احباطاتهم من خالل المعايشة الخيالية بدال من الممارسة الفعلية

                                                 
.202المرجع السابق، ص  ) 1 ) 

 ( 2) إبراهيم إمام، تلوث بيئة الطفل تلفزيونيا ،في الفن اإلذاعي، العدد 81،أآتوبر 1978، ص.17
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إال أنه وبالرغم من علمية طرح أصحاب هذه النظرية في بعض جوانبها، إال أن 
ه النظرية وبالتالي فهي الزالت تحتاج إلى بعض الدراسات تؤآد عكس ما تدعو إليه هذ

 .أدلة تؤآد صحة ما ذهب إليه أصحابها
 
 
 
 
 :نظریة التعلم من خالل المالحظة/5

تشير هذه النظرية إلى أنه يمكن للفرد أن يتعلم سلوك العنف من خالل مشاهدته 
سائل لبرامج عنف ورعب، فاألفراد إذن يتعلمون العنف والعدوان من خالل متابعتهم لو

اإلعالم، وهذا االتجاه يسير على عكس النظرية السابقة خاصة عند عالم األطفال 
والذين يفهمون األفالم والبرامج التلفزيونية بطريقة مختلفة عن عالم الكبار فهم يفهمون 

 .ويقلدون ما يشاهدون ويالحظون
لى أنه وتبين معظم أو جل الدراسات في هذا الميدان وخاصة المهتمة باالنحراف ع

سلوك معقد وتشترك في تكوينه عدة عوامل، لكن الشيء المتفق عليه هو أن االنحراف 
وبالرغم من وجوده قبل التلفزيون لكن المؤآد أنه لم يكن منتشرا بهذا الشكل من قبل 

 )1 (.بالدرجة التي هو عليه اآلن
جتمع  على أن وظيفة اإلعالم االساسية، تكمن في ربط المهانو هاردتوقد أآد 

والعمل على تماسكه والمساعدة على تبادل اآلراء واألفكار بين الطبقة الحاآمة وعامة 
الشعب، والعمل على استيعاب مشاآل المواطنين ومحاولة حلها، ويؤآد أيضا على أن 

أي أن اإلعالم هو " اإلعالم هو األداة الوحيدة القادرة على إحداث التغيير المناسب،
 من المتأثرين بأراء روبرت ميرتون ومدرسة هاردتبر ضمير المجتمع ، ويعت

 )2(".شيكاغو
ومن خالل ما تم عرضه ألهم النظريات المفسرة لتأثير وسائل اإلعالم يتبين لنا أن 
تأثيرها ال يكاد ينحصر في مجال أو مجاالت معينة، ولكنه يتغير ويتجدد بتغير وبتطور 

ات أخرى تطرقت إلى هذا الموضوع وسائل اإلعالم في حد ذاتها، وهناك عدة نظري
 .لكن المقام ال يسعنا إلى التطرق إليها جميعها

 :مجاالت تأثير وسائل اإلعالم/رابعا
 :دور وسائل اإلعالم في إمداد الفرد بالمعلومات-أ

                                                 
.221عاطف عدلي العبد، مرجع سابق، ص ) 1 ) 
..31طه عبد العاطي نجم، مرجع سابق، ص  ) 2  )  
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تترآز عملية استقبال المعلومات في عدد من األعضاء واألجهزة وهي الممثلة 
 األساسية استقبال المعلومات وإعادة إرسالها في ألعضاء االستقبال الحسي، ومهمتها

 .صورة متطورة إلى أجهزة التحليل والتعامل
فالفرد ومنذ والدته وهو يستقبل المعلومات ويخزنها بمساعدة حواسه ، وبعد عدة 

عن طريق : تجارب وجد أن اإلنسان يحصل على معلوماته بالنسب المئوية التالية
 )1(%.3، التذوق%3، الشم%6س، اللم%13، السمع %75البصر 

وبالرغم من سعة مخ اإلنسان في اختزان المعلومات، إال أن حجمه صغير جدا 
مقارنة بكميات المعلومات في العالم، فالفرد ال يمكنه إال تعلم جزء بسيط من آل ما هو 

 .معروف
ولقد أوضحت العديد من الدراسات العربية واألجنبية أن التعرض لوسائل اإلعالم 

، وهذا مقارنة بالمعلومات )2(زيد معلومات الفرد بصفة عامة ولدى الطفل بصفة خاصةي
التي يحصل عليها الفرد في المدرسة، أي أن الفرد ال يبقى سلبيا أمام وسائل اإلعالم بل 
يأخذ منها ويتأثر بها إذا آان ما يتعلمه مأخوذ منها، ولعل من أهم العوامل المساعدة 

وبخاصة من وسائل اإلعالم المصورة، بحيث أنها تجذب انتباه على التعلم وبسرعة 
الفرد وتستحوذ عليه، آما أنها تقرب األماآن البعيدة آما تجذب ميل الناس عامة 

 .واألطفال خاصة باعتبار تصديق المرئيات أآثر من اللفظيات
ف إذن فلوسائل اإلعالم دور بالغ األهمية في تزويد األفراد بالمعلومات والمعار

المختلفة خاصة باعتمادها على وسائل وأساليب جذابة وهادفة الغرض منها وصول 
 .المعلومات بشتى الطرق

 :دور وسائل اإلعالم في خلق آراء عن الموضوعات الجدیدة-ب
يرى عدد آبير من الباحثين أن وسائل اإلعالم تستطيع خلق آراء عن الموضوعات 

هة النظر التي يسمعها حول موضوع جديد الجديدة، فالفرد ليس مهيأ ألن يرفض وج
عليه، وهذا بالرغم من حق الفرد وقدرته على اختيار المادة التي يحتاجها لكن ذلك ال 

     )3 (.يلغي حتما تأثير وسائل اإلعالم
وقد دلت عدة دراسات عربية وأجنبية على أن العديد من األفراد قد تولدت لديهم 

 عليهم، فنجدهم مثال يبدون آراءهم ووجهات نظرهم آراء واتجاهات عن مواضيع جديدة
حول مواضيع وقضايا لم يسبق لهم معرفتها، ومن خالل هذا نستشف وبشكل يستدعي 

 .االهتمام األثر الذي تترآه وسائل اإلعالم على األفراد واألسر والمجتمعات بأآملها
 :دور وسائل اإلعالم في تدعيم وتغيير االتجاهات: ج

                                                 
.225ص .عاطف عدلي العبد، مرجع سابق، ص ) 1 ) 
.222المرجع نفسه، ص  ) 2 ) 
.422جع سابق، صإبراهيم إمام ،مر ) 3 ) 



25 

الم ومن خالل عدة دراسات وبحوث أنه يحدث التغير والتحول بقدر تبين أن اإلع
ما يحدث من التدعيم والمحافظة، فقوة وسائل اإلعالم وتأثيرها ينبغي النظر إليها من 
خالل العوامل والقوى الوسيطة التي تحد من تأثيرها وتجعلها عامال مساعدا في التأثير 

 )1 (.وليست السبب الوحيد له
وامل وسيطة وبمساعدة وسائل اإلعالم تعمل على تدعيم والمحافظة فهناك عدة ع

االستعدادات السابقة والعمليات االنتقائية والتي تعمل على :على اتجاهات معينة أهمها
اختيار المواد اإلعالمية وآذا الجماعات التي ينتمي إليها الفرد والتي تعمل على تثبيت 

 .دة والذين لهم دور آبير في التدعيماتجاهات دون أخرى، باإلضافة إلى القا
في حين أن الدراسات اإلعالمية تؤآد من جهة أخرى أن هناك تحول في الرؤى 

نظر واالتجاهات نتيجة للتعرض لوسائل اإلعالم وهو مرغوب فيه في الدول النامية في 
عليم عدة باحثين والذين يرون بأنها وسيلة لنشر التغيير، وتمكين شعوب الدول النامية ت

 .طرق جديدة للتفكير والسلوك
فوسائل اإلعالم بذلك تستطيع توسيع آفاق الفرد وترآيز االهتمام واالنتباه ورفع 

ة في االعتماد عليها، ألنها قد ال تؤدي مهامها في مستوى التطلعات وهذا دون المغاال
 )2 (.بعض األحيان

 :ة أو أمةدور وسائل اإلعالم في زیادة الشعور باالنتماء إلى دول.د
تساهم وسائل اإلعالم الحديثة في تعريف المواطنين بعضهم ببعض، وتمكينهم من 
التعاون في جماعات ومنظمات يشترآون فيها، بغض النظر عن عائالتهم وأسرهم أو 
روابطهم الجنسية، وبتوفير معلومات واحدة لجميع أفراد الشعب واهتمامات معينة 

حساس والشعور بالشخصية القومية بين الجماهير يرآزون عليها، ومن هنا ينتشر اإل
التي آانت في الماضي ترآز والءها على الجماعة المحلية أو العشيرة أو القبيلة، 
فدخول وسائل اإلعالم الحديثة المجتمعات التي آانت تعتمد في الماضي على االتصال 

م العزلة التقليدية الشفهي التقليدي هو العامل األساسي الذي ساهم بشكل آبير في تحطي
 .في مختلف المجتمعات

فالدول التي يتكلم مواطنوها لغة واحدة بإمكانها استعمال وسائل اإلعالم بمختلف 
 .أنواعها بشكل اآثر فاعلية في غرس الشعور باالنتماء القومي

اللغة على سبيل المثال هي العنصر األساسي في القومية العربية ، وإذاعة صوت " 
قاهرة من العوامل الهامة في توحيد القوى في العالم العربي، فالراديو العرب من ال

 )3(".والصحافة الحديثة والسينما تقوم بدور آبير في تكوين دولة عربية موحدة
                                                 

.236عاطف عدلي العبد، مرجع سابق، ص ص ) 1 ) 
الهيئة المصرية العامة : محمد فتحي، القاهرة:: ، ترجمةأجهزة اإلعالم والتنمية الوطنيةولبرشرام،  )2(

 .125، ص1970للكتاب،
-176ص .سنة نشر، ص، دار الفكر العربي، دون نظم االتصال واإلعالم في الدول الناميةجيهان أحمد رشتي،  )3(
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آما أن لوسائل اإلعالم أدوارا أخرى وعديدة تؤديها ولكننا اآتفينا بما سبق وهو ما يخدم 
 الموضوع  
 :هيریةوسائل اإلعالم الجما/خامسا

مما الشك فيه أن لكل وسيلة من وسائل اإلعالم مقدرة على اإلقناع تختلف باختالف 
المهمة المسندة إليها وباختالف الجمهور، وهناك عدة وسائل إعالمية إال أننا سنقف أمام 

 :ثالثة من أهمها
 جميع األفراد ، في   وهو وسيلة إعالم واتصال بإمكانها الوصول إلى:الرادیو/1

زمان وعبر آل مكان متحد بذلك آل الظروف الطبيعية وغير الطبيعية وذلك عن آل 
 أنه منذ أدوین واآينطريق البث اإلذاعي وخاصة بتطور التكنولوجيا، حيث يرى 

ظهور الراديو وهو يلعب دورا أساسيا في تزويد العامل باألخبار بسرعة وال يحتاج 
امج، وبذلك فاإلذاعة المسموعة تحقق إذاعة خبر هام إلى أآثر من القطع على البرن

 )1 (.السبق اإلخباري أآثر من الصحف باعتباره إرساال متصال ليل نهار
فمن خصائص الراديو المساعدة على استخدامه هو توافره لدى آافة األفراد 
باإلضافة إلى ما يقدمه من برامج متنوعة وبطريقة مالئمة لظروف المجتمعات التي 

األمية، آما أن االستماع إلى الراديو ال يتطلب جهدا عضليا أو عصبيا، ترتفع فيها نسبة 
 :)2(واستخدامه ليس معقدا آالتلفزيون ، إال أن أثره آبير خاصة في

تحقيق القدر األدنى من وحدة التفكير والشعور بالهدف والقيم الالزمة لتماسك *
 .األمة وسالمة الدولة

 .اغلهم على االهتمام بالمصلحة العامةتحفيز الناس باختالف اتجاهاتهم ومش*
 .التقليل من العنصرية والعصبية*
 .تثقيف الجماهير وتوعيتهم وإشباع حاجياتهم الفكرية والنفسية*
 .دحض الشائعات الضارة خدمة للمصلحة العامة*
الدعوة للقيم الجديدة والتي تخدم التطور وتعرية القيم التي تعوقه، وتطوير أنماط *

 .جتماعي بما يتناسب مع ظروف الحياة الجديدةالسلوك اال
التلفزيون وسيلة اتصال سمعية بصرية رسائلها يتلقاها الفرد من : التلفزیون/2

خالل حاستين وبالتالي فإثباتها يكون أآثر من الرسالة التي تتلقاها حاسة واحدة، وبذلك 
مية المباشرة فالتلفزيون اآتسب ميزة الصدق من طرف مشاهديه خاصة المادة اإلعال

والتي أصبح أآثر استعدادا للوثوق بها، إذ أن وسيلة التلفزيون تستخدم أساليب متعددة 
لتقديم المضمون، إلى جانب إضفائه لنوع من األلفة والصداقة والواقعية باستخدامه، 

                                                 
 .84، ص 1979، القاهرة، دار الفكر العربي، اإلعالم اإلذاعي والتلفزيونيإبراهيم إمام،  )1(
-125ص.، ص1988دار الهاني للطبع والنشر، : ، القاهرة1، جالرأي العام والحرب النفسيةمختار التهامي،  )2(
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وتغطي هذه الوسيلة تقريبا جميع أنحاء العالم، آما أن مشاهدة التلفزيون ال يتطلب 
ت مسبقة وبذلك فمشاهدته تزداد يوما بعد يوم، وهذا آله خدمة للمشاهد من استعدادا

خالل تلبية حاجياته ورغباته بتقديم مواد إعالمية متنوعة ومختلفة وبالتالي فتأثيره 
واضح وفعال على جمهوره، ولكن بالرغم من هذا إال أن آثيرين ال يقفون سلبيين بل 

مستواهم الثقافي، أو للتسلية وقت الحاجة إليها، نجدهم ينتقون ما يشاهدون خدمة لرفع 
وإلى جانب آخر فللتلفزيون أهمية آبرى في الدعاية السياسية، إذ يعمل على تقريب 
وجهات النظر ويوثق الصلة بين الجمهور والشخصيات السياسية، إلى جانب بثه للوعي 

 )1( .السياسي والحضاري وحوافز التقدم والتغيير
 :الصحافة/3

افة وسيلة حديثة إلرضاء حاجة قديمة والمتمثلة في نشر األنباء وإعالم الرأي الصح
العام باألحداث يوما بعد يوم، ولكنها تعد تاريخيا من أقدم وسائل اإلعالم مقارنة 
بالراديو والتلفزيون، إذ أن الصحافة تمكن القارئ من السيطرة على ظروف التعرض 

ت وفي أي مكان مما يتيح فرصة آافية الستيعاب ، وفي أي وق)2(اآثر من مرة للرسالة
معناها، آما أنها تتطلب جهدا من القارئ ومشارآة منه مع وجود حرية أآبر في التخيل 
وتصور المعاني وفهم التلميحات اللبقة والرموز والتفسيرات المتعددة وقراءة ما بين 

 .ون أخرىالسطور، آما أن الصحافة تستهدف جماهير صغيرة الحجم ومعينة د
وللصحافة تأثير آبير على الجماهير خاصة عند تعرضها للقضايا السياسية 
واالجتماعية ومناقشتها بإسهاب، وعرض وجهات النظر المختلفة وخلفيات األنباء، 

االفتتاحيات، ( التوجيه: وعموما فتأثير الصحافة على الرأي العام يمكن تقسيمه إلى
الم واإلخبار، وقسم ليس له عالقة بالتوجيه وقسم لإلع) األعمدة، بريد القراء

 .فموضوعاته ال تثير المناقشات والجدل
وعليه ومما سبق فلكل وسيلة إعالم السابقة أسلوبها في التأثير، وأسلوبها في 
اإلقناع وأسلوبها في التوجيه واإلعالم، وال يمكننا بحال من األحوال تفضيل وسيلة على 

 .اياها الخاصةأخرى ولكن يبقى لكل منها مز
 :العالقة بين نظام اإلعالم الحدیث والنظام التقليدي في الدول النامية/ساسا

إن توزيع وسائل اإلعالم الحديثة في الدول النامية يترآز في المدن فقط، أو لدى 
األفراد ذوي النفوذ القوي، بينما يعتمد بقية سكان المناطق األخرى على وسائل 

 .أن تعرض هذه المجتمعات لوسائل اإلعالم الحديثة محدوداالتصال التقليدية، أي 
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ووسائل اإلعالم في الدول النامية انتشارها غير منتظم، فحديثها مرآز في المدن 
،في حين في المناطق النائية والقرى فاالعتماد )1(وتقل المعلومات آلما بعد الفرد عنها

اجهات الشخصية وتسير وفقا يكون أساسا على وسائل اتصال تقليدية تعتمد على المو
 .لطرق الحياة الجماعية التقليدية

فالذين ال تصلهم وسائل اإلعالم يضطرون إلى االعتماد أآثر على وسائل االتصال 
الشفهية، لذلك فهناك حاجة ماسة إلى إقامة عالقات معقولة بين النظام اإلعالمي 

 عندما ال تهتم الجماهير في التقليدي والنظام الحديث، وهذا ليس باألمر الهين، خاصة
المجتمعات التقليدية بوسائل اإلعالم الحديثة وقد يحجمون عنها في بعض األحيان 
ويعادونها، وهذا ما توصلت إليه بعض الدراسات حول معارضة بعض البدو لوسائل 
اإلعالم وهذا الرتباطها في أذهانهم بالمدينة الفاسدة وبذلك يرونها معارضة لتعليم الدين 

 )2 (.والعادات والتقاليد
آما نجد هناك مقاومة بسيطة من جانب جماهير الدول النامية لدخول وسائل إعالم 

ي البداية ولكن بعد االستخدام يضطرون فحديثة، وهذا بسبب عدم معرفة استخدامها 
إلى تغيير وجهات نظرهم حولها، ولكي تصبح وسائل اإلعالم الحديثة فعالة في الدول 

يجب أن يصاحب دخولها إجراءات لتعليم الجماهير آيفية اختيار المواد النامية، 
اإلعالمية وآذا طريقة فهم هذه المواد اإلعالمية، وهو أمر يعتمد أساسا على التعلم 
المبكر منذ الصبا وبذلك يتولد هناك مجتمعان األول نشأ مع وسائل اإلعالم منذ الصغر 

 .واآلخر تعرض لها وهو آبير
 هناك ارتباط آاف في مناطق آثيرة بين النظامين التقليدي والحديث، وعليه ليس

وهذا بالرغم من الجهود المبذولة من طرف عدة دول نامية لربط هذين النظامين أو 
بمعنى آخر تحقيق تكامل أو تعاون بين أساليب اإلعالم القديمة واألساليب الحديثة، إال 

بو إليه وهذا يعود باألساس إلى عدة أسباب أن هذه المحاوالت لم تصل إلى ما آانت تص
 .    أعاقت تحقيق هذا المبتغى

وعليه فمن المنتظر أن تبقى المجتمعات النامية في السنوات القليلة المقبلة مكونة 
من مجتمعين منفصلين إلى أن يتم الربط بين نظم االتصال الحديثة والنظم التقليدية، 

 للتطوير، إلى جانب تكوين رأي عام حول وهذا نظرا لصعوبة تهيئة المواطنين
الموضوعات أو األحداث الجارية، باإلضافة إلى خلق نخبة من اإلطارات القادرة 

 .والكفأة لتسيير مثل هذا القطاع
لهذه األسباب ولغيرها نجد الدول النامية تنقصها العناصر األساسية الالزمة لخلق 

ال يفرط في التقليدي وال يغالي في ) بين التقليدي والحديث(نظام إعالمي موحد 
                                                 

 .147ت، ص .، دار الفكر العربي،داإلعالم في الدول النامية(نظم االتصال جيهان أحمد رشتي،  )1(
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استعمال الحديث، أي أن يعمل النظامان معا لكي يوفرا المعلومات لألفراد والجماعات 
 )1 (.وهم في طريقهم إلى التحضر وإلى الدولة العصرية

عدم تطوير نظام اإلعالم في الدول إلى ولعل من األسباب الرئيسية التي أدت 
صال في هذه الدول من إعالميين، صحفيين، معلقين، إذاعيين، النامية هم القائمون باالت

مراسلين صحفيين، فإذا افترضنا أنه من المطلوب نقل أنباء محايدة وبطريقة موضوعية 
عن األحداث، وبالتالي تكوين نظرة محايدة وغير موجهة، إال أن النظم التقليدية تشجع 

نظر محايدة موضوعية، بينما في على التوجه الحزبي وأنه ال يمكن أن توجد وجهات 
المجتمعات الحديثة فاإلعالم والصحافة تقوم بدور المفتش والمراقب على آل 

 .ولة عن إظهار عيوب تلك المؤسسات أو انحرافاتهاؤالمؤسسات األخرى أو هي المس
أي أن الصحفيين في الدول النامية معرضين للضغوط الخارجية من جانب 

 المجتمع، وبالتالي فالصحافة بذلك تدير ظهرها أمام احتمال المؤسسات المختلفة داخل
تطورها آمؤسسة اجتماعية، إلى جانب حرمانها المجتمع من عنصر النقد المحايد وهو 
من عناصر التطوير القومي، فكل المؤسسات العامة بحاجة إلى مرآة توضع أمامها 

 .صحافةلتذآرها باستمرار بأخطائها وهو بال شك الدور المنوط بال
ما سبق يعرض حال النظام اإلعالمي في الدول النامية والذي يبقى بال شك يراوح ف

مكانه نظرا لعدة ضغوطات تمارس عليه خدمة ألغراض ضيقة على حساب المصلحة 
العامة للمجتمع، وهذا بالرغم من آل ما مس هذا القطاع من تطور في الفكر والهياآل 

 .واألجهزة
 : في الدول العربيةسياسات اإلعالم/سابعا

إن أول ما يميز قطاع اإلعالم في الدول النامية عموما وفي الوطن العربي 
بالخصوص هو اختالل التوازن في تدفق المعلومات على صعيد القطر الواحد ثم على 
الصعيد القومي آكل، إضافة إلى انعدام أو ضعف البنية األساسية لالتصال وآذا قلة 

، وهذا )2(يأة عمليا من صحافيين ومخططين وإداريين وإعالميينالموارد البشرية المه
يعود باألساس إلى عدم نجاعة الخطط المطبقة في هذا المجال بسبب مرآزية السيطرة 
الحكومية على وسائل اإلعالم واالتصال في هذه البلدان، وهذا خدمة لبرامج التطوير 

 )3 (.األصعدة من جهة أخرىالقومي من جهة والمحافظة على االستقرار على جميع 
إما قانونية أو سياسية، : وأساليب السيطرة على وسائل اإلعالم تأخذ أشكاال عدة

اقتصادية عن طريق التملك والتمويل، أو اجتماعية عن طريق النقد، فالسيطرة القانونية 
تكون عن طريق سن قوانين رسمية متعلقة باألمن القومي أي ال تتعدى الحدود 

                                                 
 .154جيهان أحمد رشتي، مرجع سابق، ص  )1(
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 لها، والسيطرة االقتصادية تكون عن طريق تملك وسائل اإلعالم للترويج لما المرسومة
 .يخدم مصالح مالكيها

فأغلب الدول النامية وخاصة العربية منها تتبع سياسة خاصة تجاه وسائل اإلعالم، 
ولكن بالرغم من ذلك إال أنها ال تستطيع تطبيق سياسة موحدة، إذ نجد أن هناك 

ر بمراحل تطور مختلفة وآل مرحلة من تلك المراحل تحتاج إلى مجتمعات انتقالية تم
 .سياسات إعالمية مختلفة تتناسب إلى حد ما مع ظروف التطور التي يمر بها المجتمع

وعليه فالبد من تحديد فلسفة عامة تشرح دور وسائل اإلعالم في التطور، وآذا 
ن عن طريقها لإلعالم التخطيط لتطبيق سياسة يجب البحث عن جميع الطرق التي يمك

 )1 (.الهادف أن يسهل آل أوجه التطور والتقدم
أي أن السياسة اإلعالمية الناجحة يجب أن تحافظ في آل لحظة على التوازن بين 
ضرورة التجديد والحاجة إلى االستمرار، أي الحفاظ على توازن المجتمع بين القديم 

 . يضحي بالجديد من أجل القديموالجديد وأال يفرط في القديم في سبيل الحديث أو
حال الدول (   وهذا على عكس ما هو موجود خاصة في المجتمعات االنتقالية

والتي ال تملك استراتيجيات متكاملة تحدد دور اإلعالم في عملية ) النامية عموما
التطوير السياسي، فبعض الحكومات لم تفهم ولم تع إمكانيات وقدرات اإلعالم في بناء 

لفة، وهناك حكومات أخرى بالغت في قدرة هذه الوسائل على التغيير في حكم متآ
المجتمعات المتمسكة بالعادات والتقاليد، وافترضت أن وسائل اإلعالم يمكن استخدامها 
في التثقيف المذهبي لكافة الجماهير، وفي خلق اتفاق في وجهات النظر، وهذا آله دون 

 .في عملية التطويرإدراك للدور الحقيقي لوسائل اإلعالم 
ومن خالل هذا فإنه على الدول النامية أال تعتمد على وسائل اإلعالم دون أن 
تسندها لسياسة إعالمية مالئمة، وهذا من خالل تحويل اإلعالم االنتقالي التقليدي إلى 
نظام إعالمي حديث، باالعتماد آذلك على نماذج االتصال الشخصي أو غيرها من 

 .ةالنماذج التقليدي
والمالحظ بشكل واضح أن وسائل اإلعالم في الدول النامية تستخدم آأداة لنشر 

 .التغيير أآثر منها للتأييد أو لتقوية األنماط السائدة
فوسائل االتصال الحديثة تساعد من ناحية على إحداث تغييرات سياسية ألنها تشجع 

ا تسهل عملية إبراز دوائر أوسع على المساهمة في أوجه النشاط السياسي ، آما أنه
 .القادة الجدد وتمكنهم من عمل اتصاالت مع اآلخرين الراضين عن األمور السائدة

ويتجلى مما سبق أن السياسات االتصالية تتخلف عن مسايرة عمليات التنمية في 
الدول النامية، ومن هنا آان لزاما على هذه البلدان أن توجه العمليات االتصالية نحو 

ية توجيها مرآزيا، وتزويد السكان بقنوات اتصالية فعالة مما يسمح عمليات التنم
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بتوصيل وجهات النظر إلى الصفوة الحاآمة، ولهذا يرى المختصون بأن سياسات 
االتصال هي اول مرحلة من مراحل التنمية، إلى جانب ذلك توجد عالقة ارتباطية 

 آخر مرحلة من مراحل واضحة بينهما، وتنعدم قيمة تلك السياسات إذا ما وضعت في
 .التنمية

فاالتصال الجماهيري هو أحد المؤسسات في المجتمع وتتوقف قدرته على " 
اإلسهام بطريقة إيجابية في عملية التنمية على دور المؤسسات األخرى المرتبطة 
بالسياسة واالقتصاد والتعليم والقانون، ولهذا يجب التخطيط السليم والمراقبة الجادة 

 )1(".تنمية، وذلك لكي تتحقق التنمية الشاملة في دول العالم الثالثلبرامج ال
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 :اإلعالم والتنمية في الجزائر/ثامنا
 ):إبان االستعمار(بدایة ظهور اإلعالم في الجزائر*

، ألن 1847عرفت الجزائر فن الصحافة العربية بعد مصر، وآان ذلك عام 
 )1 (.د االحتالل مباشرةن أي ع1830الصحافة الفرنسية اللسان آان ظهورها عام 

وبدأت هذه الصحافة في التطور مع مرور الوقت وذلك من خالل احتكاآها 
قعة في هذه الفترة، ولم يكن للجزائريين ابالصحافة الفرنسية وآذا بتتالي األحداث الو

عمر " حظا آبيرا فيها ، إال في بعض الصحف أبرزها صحيفة الجزائر والتي أصدرها 
 )2 (.1913عام " عمر بن قدور" التي أصدرها " ذو الفقار"،وجريدة 1908م عا" راسم

" ، وبعدها برز الصحافي الكبير   1919عام " األقدام" ثم بعد ذلك صدرت جريدة
 . م عشرة صحف1962و 1938 والذي أصدر ما بين عامي" إبراهيم أبو اليقظان

لنضال ضد المستعمر، والمالحظ على نشاط هذه الصحف هو اتسامها بالوطنية وا
والذي انتبه لذلك فأمر بوقف نشاطها، وبعد ذلك صدرت مجلة الشهاب، وجريدة 
البصائر، وجريدة الشعب، وجريدة األمة، وباندالع الحرب العالمية الثانية توقفت آل 

 .هذه الصحف عن الصدور
الل وبعد انتهاء الحرب استأنفت مجلة البصائر نشاطها بشكل ملفت لالنتباه من خ

 .تطور األسلوب واللغة والمحتوى
 أمرت السلطات الفرنسية بوقف نشاطات 1954وباندالع الحرب التحريرية عام 

الجزائر " آل هذه الصحف والنشرات، إال آن بعضا منها آان يصدر سريا مثل جريدة 
الصادرة باللسان العربي، وآانت تمثل وجهة رأي الحرآة الوطنية الجزائرية، " الحرة
 .1956بعت جريدة البصائر صدورها حتى عام وتا

وبدخول الثورة التحريرية مرحلة جديدة في النضال والكفاح ضد االستعمار، تقرر 
باللسانين العربي والفرنسي، وهذا قصد تبليغ الرأي العام " المجاهد" إصدار جريدة

أصدرت " ةالمقاومة الجزائري" المحلي والدولي بكل ما يحدث في هذا القطر، وبعنوان 
 عددا من هذه الجريدة وهذا تفاديا لكل تعصب وآذا للفت نظر العالم إلى 18الثورة 

 .القضية الوطنية
وهكذا توالى صدور أعداد " المجاهد" وبعد ذلك تم إصدار الجريدة باسمها الحقيقي

هذه الجريدة إلى أن تنبهت السلطات الفرنسية إلى تأثير هذه الجريدة، فأمرت بإيقافها 
بعد التفتيش تم العثور على مكان الطبع واعتقل عدد من الفنيين العاملين فيها وتعطلت و

 .بذلك الصحيفة

                                                 
 .42، ص1986المؤسسة الوطنية للكتاب، :، الجزائراإلعالم والتنمية في الوطن العربيالزبير سيف اإلسالم،  )1(
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وآان لزاما على القائمين عليها إيجاد استراتيجية جديدة لمواصلة إصدارها فكانت 
فكرة إصدارها في مكان ما في الوطن العربي وتوزع وتنشر في الجزائر، فكانت 

في فرنسا، ) س(في المغرب، والطبعة ) ب(ي تونس، والطبعة ف) أ(تصدر الطبعة 
وآلها تصب في الجزائر وتوزع في شتى أنحاء العالم، وهكذا تواصلت هذه السياسة 
اإلعالمية خالل هذه الفترة بظهور مناشير وصحف في شتى أرجاء الوطن، فكانت آل 

النضال وتبليغه والية تصدر مجلة بحسب إمكانياتها، وآل هذا آان بهدف مواصلة 
 .وإسماع صوت الثورة التحريرية إلى آل العالم

 :اإلعالم في الجزائر بعد االستقالل/تاسعا
، عادت جريدة المجاهد من منفاها إلى أرض 1962وبعد االستقالل مباشرة عام 

الوطن، واستقرت وآالة األنباء الجزائرية بالعاصمة، وبدأت عدة صحف وجرائد في 
 حدث بعد االستقالل مباشرة هو احتالل مبنى اإلذاعة والتلفزيون الصدور، ولعل أهم

 .من طرف الجزائريين والذي تحول إلى منبر لمدح الثورة الجزائرية
وبذلك تحولت مهمة اإلعالم في الجزائر من إعالم حربي إلى إعالم بناء وتشييد، 

 )1 (.فأعيد بعد ذلك تنظيم هذا القطاع المرئي والمسموع
م التنظيم، د السائد على العموم بعد االستقالل يتسم بالفوضى وعوآان الوضع

باإلضافة إلى أن االقتصاد آان مخربا وآذا انتشار الفوضى واألمية، إال أن مجموعة 
من المثقفين واإلعالميين السابقين من الجزائريين تدخلوا لشغل المناصب الشاغرة 

 .ومواصلة إصدار الصحف والجرائد
آل ومواضيع مطروحة أمام وسائل اإلعالم واإلعالميين الجدد وآانت هناك مشا

لمعالجتها والتطرق إليها، فكان لزاما عليهم وضع إطار خاص بهذه المشاآل، وفي نفس 
الوقت توعية الجماهير بضرورة مواصلة النضال من خالل الكد للبناء والتشييد وهي 

 .أآبر بكثير من معرآة التحرير
جرائد على التوعية الجماهيرية قصد التنمية الوطنية، وفي ولذلك فقد عملت آل ال

 تم إصدار قانون خاص بتأميم الجرائد الفرنسية، وتم إصدار جرائد أخرى 1963عام 
 .في بعض المدن

وبهذا فقد أخذ اإلعالم وجهة خاصة وهي التوعية الجماهيرية في آل الجوانب من 
ففيما يخص الجانب التعليمي فقد تربية وتعليم وثقافة وسياسة وزراعة وصناعة، 

اختصت بعض الصحف بنشر صفحات خاصة ومشكولة موجهة لألميين، إلى جانب 
العمل على التشهير لمشروع التنمية الشاملة وآذا قضية العدالة االجتماعية، واستمرت 

 .على هذا النحو إلى أن جاءت مرحلة التعددية
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 :ةیاإلعالم الجزائري بعد التعدد/عاشرا
 نقطة تحول في الساحة السياسية عموما واإلعالمية 1988آانت أحداث أآتوبر 

على وجه الخصوص، حيث فتحت المجال أمام حرية التعبير ، فتعددت بذلك الصحف 
والمنشورات أي ظهور الصحافة المستقلة ولكن قي حدود معينة، وهذا ما يفسر 

 .التعايش المستمر بين هذه الصحف والسلطة القائمة
 ، بقي حبرا 1989يث أنه وبعد إقرار مبدأ حرية التعبير وهو ما تضمنه دستور ح

، وهو ما 1982على ورق ولم يدخل حيز التطبيق النه لم يختلف عن القانون الذي سبقه
يفسره إيقاف إصدار بعض الصحف بسبب نشرها لمعلومات تخص جهات معينة، أما 

ت سيطرة السلطة وهو ما ينافي ما فيما يخص المجال السمعي البصري، فقد بقي تح
 .تضمنه الدستور الجديد

ونتيجة لحدة الصراع القائم بين السلطة والصحافة في تلك الفترة، فقد بقي اإلعالم 
بعيدا آل البعد عن اهتمامات المواطن الجزائري والذي لم يعد يصدق ما تنشره وسائل 

للبحث عن الحقيقة خاصة بسيطرة اإلعالم الوطنية وبالتالي يستنجد باإلعالم الخارجي 
السلطة على وسائل اإلعالم الثقيلة وهذا نظرا لألثر الكبير الذي توقعه هذه الوسائل 

 .على األفراد
فظل بذلك اإلعالم الثقيل في الجزائر حائرا ينتظر وصول األوامر الفوقية لينحاز 

الي ازداد اإلعالم بذلك عن الدور المنوط به وعن الرسالة الموجود من أجلها ، وبالت
انكماشا وضمورا إلى درجة السخرية وخاصة في مجال نوعية المضمون المقدم، وهو 
ما أجبر المواطن على البحث عن وجهة أخرى أفضل، إلى جانب مغادرة عدد من 
اإلعالميين لهذا القطاع إلى مؤسسات إعالمية خارجة بحثا عن اإلبداع وبعيدا عن 

 .الضغوطات واإلمالءات
 أنه وبالرغم من آل هذه العراقيل وهذا االنحياز عن المسار المنشود لإلعالم في إال

الجزائر فال يمكننا أن ننكر القفزة النوعية والكبيرة في الممارسة اإلعالمية ال سيما في 
الصحافة المستقلة وهذا بالرغم من آل الممارسات والضغوطات المفروضة عليها من 

 .هذه الجهة أو تلك
فهو آسابقيه يبقى حبرا على ) 2003قانون (يخص قانون اإلعالم الحالي وفيما 

ورق إذ أنه يبقى ساري المفعول متى شاءت الجهات التي وضعته، ويتوقف متى شاءت 
أيضا، ومثال على ذلك المدة الخاصة بتقييد حرية النشاط اإلعالمي وذلك للحفاظ على 

دون تحديد معنى للنظام العام وال النظام العام وواجبات الخدمة العمومية وهذا 
 .للواجبات الوطنية
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بطريقة (وهذا ما يخلق نوعا من الحذر والخوف وآذا إن لم نقل نوع من التعتيم 
، على جانب بعض المواد التي تنص على معاقبة الصحفيين، إلى جانب )غير مباشرة

 . منحهااالعتمادات الصحفية والتي تبقى المرآزية اإلدارية هي المسؤولة عن
وعموما فمهما آانت نوعية النص أو القانون فإنه لن يمأل الفراغ السائد في قطاع 
اإلعالم، وهذا نظرا لغياب الوعي والفهم الحقيقي لحرية التعبير ونقص أو انعدام 

 .اآلليات المساعدة على ذلك
مما سبق يمكن القول بأن قطاع اإلعالم في الجزائر لم يرس على حال واحدة 

 بعد التعددية فهو في حالة مد وجزر وهذا تبعا ألهواء السلطة من جهة خاصة
وللمواطن أحيانا ولإلعالميين أحيانا أخرى، والزال بعيدا آل البعد عن المهام والدور 
المرجو منه فيما يخص الجانب االجتماعي من تكوين وتوعية للفرد وللمجتمع، فهمه 

تحويل أنظار أفراد المجتمع عن القضايا الهامة و... الوحيد السياسة بدرجة أآبر ال غير
  . التي أراد الخوض فيها ومحاولة العبث بها بعيدا عن رأي المواطن فيها
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 لغة:تعریف التوعية-أوال
ة     ن آلم تقة م أخوذة ومش ة م ي"إن التوعي اموس  " وع ا ق ي عرفه الت
و             . )1(الصحاح الي، إن ال ى النحو الت عي من   وهو من المعاجم العربية الحديثة عل

ال            اء، ق ه في الوع اع، إذا جعلت زاد والمت ال أوعيت ال ة، يق الوعاء، واحد األوعي
 :الشاعر

 . والشر أخبث ما أوعيت من زاد*** الخير يبقى وإن طال الزمان به
ة واهللا      ا، وإذن واعي ه وعي ديث، أعي ت الح ول وعي ه، تق اه أي حفظ ووع

ك         أعلم بما يوعون، أي يضمرون في قلوبهم من التكذيب         ، ويقال ال وعي عن ذل
 .األمر، أي ال تماسك دونه

ف التوعية   طالحا تعری ي   : اص وعي السياس  CONSIENCE"ال
POLITIQE"      ب ل أو الالع ة للفاع ية االجتماعي ة النفس ى الفاعلي دل عل ، ي

وعي                      دل ال ا ي ة أو الخاصة، آم ة السياسية العام السياسي، في آل مجاالت اللعب
ي  ى وع ي عل لحي أو المنفع ا المص ادية وأدواره ا االقتص ات لمواقفه الجماع

اء والضعفاء       ين األقوي وانين الصراع ب ى ق تنادا إل ية، اس ين السياس اء وب  واألغني
 .والفقراء
ف الس   "  ور المواق دم تبل اء ع ع العلم داث  يويرج بة لألح ية المناس ى إاس ل

ع  ام أو األسر، وجمي دى الجمهور أو الحك وعي السياسي ل ي ال نقص ضعيف ف
 .)2("المشكلة للمجتمع، من حكام ومحكومين في أي محفل سياسيالفئات 
اييس، لتو      اهيم والمق ن المف ة م احثون مجموع تخدم الب د اس ا صوق يف م

ية،           -القبول بالوعي  –يسمى في نموذج التلقي      رة السياس اهيم الخب ذه المف  ومن ه
Political. Expertise ي د المعرف  ، Congnitive Conpléxity، التعقي

ةالثقا ف،ف ة ، التثقي ية Sophistication التوعي دة السياس  Political ، الح
Acuity ى              )3(زیللررر  يب، و ه يشتمل عل وعي السياسي بأن ، تفضيله لمصطلح ال

تهم     ن بيئ ائل م راد للرس م األف ي وفه ي تلق وذج، وه ي النم ية ف ات األساس العملي
 .السياسية

بين   ارتن فيش ة م ل نظري ات مث دت بعض النظري د أآ ى ضرورة )4(وق  ، عل
ذه    ث ربطت ه لوك، حي ر الس اع وتغيي ة اإلقن ي عملي ائل اإلعالم ف تخدام وس اس

                                                 
، إعداد وتصنيف نديم مرعشلي وأسامة مرعشلي، دار الصحاح في اللغة والعلومجوهري، اسماعيل بن حماد ال )1(

  .1302-1301.ص.ص.1973الحضارة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة االولى، 
، دار الفكر اللبناني ، بيروت، لبنان، الطبعة ، معجم المصطلحات السياسية والديبلوماسيةخليل أحمد خليل )2(

 .193.، ص1999االولى، 
، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، الطبعة نظريات في تكيل اتجاهات الرأي العامشيماء ذو الفقار زغيب،  )3

  106.، ص2004هـ، فبراير 1424االولى،  ذو الحجة 
  .110.طه عبد العاطي نجم ، مرجع سابق، ص )4
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دى               وفرة ل النظرية عملية تكوين أو تغيير االتجاهات بكمية ونوع المعلومات المت
ية        ات النفس ه النظري ت إلي ا ذهب ب م ية، حس ل نفس ى عوام يس إل رد ول الف

الم تل    ائل اإلع د أن وس ا نج ة، وهن ي    االجتماعي كيل وع ي تش ا ف ب دورا هام ع
ا                        درك به ي ي ة الت ؤثر في الطريق ذه الوسائل ت ع، إذ نجد ه المواطنين في المجتم
راد المجتمع                 دى اف الناس االمور إلى جانب ذلك، فإنها تقوم برسم صورة ذهنية ل

 . عن الدول والمواقف واألهداف
 :فلسفة اإلعالم وتشكيل الوعي االجتماعي: ثانيا

د              بفلسف المقصود د سيد محم دآتور محم ه ال هو  " ة اإلعالم حسب ما ذهب إلي
محاولة النظر في جوهر اإلعالم وتحليله واستقصاء ابعاده المختلفة، وهو النظر            
ا                    ربط م ة المشكلة وتفسيرها وت فية تحدد طبيع ة نظرة فلس إلى المشكلة اإلعالمي

 )1(".بين جوانبها من عالقات
ة   فة تنصب حول أربع ذه الفلس داف ه د أه دور األول حول تحدي اور ، ي مح

ى رجل اإلعالم أن يعرف  ا عل د هن ع، والب ي المجتم هدف النشاط اإلعالمي ف
الفلسفة اإلعالمية لواقعه اإلعالمي الذي يعيش فيه، بينما يرآز الثاني على زيادة            
ة                 ون من معرف تمكن اإلعالمي فاعلية اإلعالم في المجتمع وقوة تأثيره ، وعندما ي

فة اإل دافع      الفلس دون ال إنهم يج ا، ف ون به اتهم ويقتنع ي مجتمع ائدة ف ة الس عالمي
الحقيقي والقوي إلقناع الناس بما يقدم لهم من إعالم، بينما ينصب الهدف الثالث               
اط     ي النش ارب ف اقض أو التض ب التن ول تجن الم ح فة اإلع ده فلس ذي تنش ال

ذي ت                     زان ال ك في آون فلسفة اإلعالم هي المي ا     اإلعالمي ويظهر ذل ه م وزن ب
فة    ع للفلس دف المحور الراب ي، ويه اط اإلعالم ي النش ه ف ن عدم ه م ن تقديم يمك
ه في         ع، ألن ة في المجتم اإلعالمية إلى وضع إطار تنظيمي للمؤسسات اإلعالمي
حا،  ة واض ات اإلعالمي ي للمؤسس ار التنظيم بح اإلط فة يص ذه الفلس وء ه ض

 .ويتحدد من يملك الوسائل ومن يديرها وآيف تمول
ا                    و دور الحديث حول فلسفة اإلعالم وم ع، ي اني والراب دفين الث من خالل اله

ات      ع المجتمع ي جمي ائل ف ذه الوس ه ه عى إلي تراآية  : تس مالية، واالش الرأس
ذي         ع ال دف الراب ق اله ائل تحقي ى وس رف عل ث، والتع الم الثال ات الع ومجتمع

ع، ي    ي المجتم ة ف ات اإلعالمي ة للمؤسس ر التنظيمي ه األط ى تنضوي تحت ود إل ق
أثير في                اع والت التعرف على الطرق التي تنتهجها وسائل اإلعالم في عملية اإلقن
ة وسائل اإلعالم في               ين ملكي ة ب ة العالق ع بمعرف الجمهور، ويرتبط الهدف الراب
وعي              المجتمع ودرجة الحرية المتاحة، وانعكاس هذا النظام على عملية تشكيل ال

رتبط             االجتماعي، أما تحقيق الهدف الثاني     ة في ه الفلسفة اإلعالمي ذي تسعى إلي  ال
ين                 ة ب ة وثيق اك عالق بشكل وثيق الصلة باإليديولوجية السائدة في المجتمع، إذ هن
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ائل       تمد وس ا، وتس ودة به اهيري الموج ال الجم م االتص ة ونظ ة الدول إيديولوجي
دف         ز اله ة، ويترآ ذه اإليديولوجي ن ه ا م دافها وخططه ال أه الم واالتص اإلع

 . لهذه الوسائل في مساندة ودعم إيديولوجية الدولةاالساسي
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 :وسائل اإلعالم والتوعية-لثاثا
ام       ى الساحة، وشغل اهتم ا عل ا هام أثير اإلعالم مكان د أخذ موضوع ت لق

ة     ى الطبق ل أم عل ع آك ي المجتم أثير ف دث الت الم يح ان اإلع ا إذا آ اء، فيم العلم
د   الم، ويع ائل اإلع ن وس تفيدة م ن المس ل م و ف"آ ز "و" Hovlandد النه جني

Janis ")1( ة وا بدراس ذين اهتم اء ال رز العلم ن أب اعم ائل االعالم، اإلقن ي وس  ف
ة           فة عام ة بص ة االجتماعي ي التوعي ائل ف ذه الوس ه ه ذي تلعب دور ال دى ال وم
ي                  ة األساسية الت ة الخلي د بمثاب واألسرية بصفة خاصة على اعتبار أن األسرة تع

ع، وتوصل هؤالء       ها الم منيتشكل   ؤدي      إجتم رة ت ى آون أسباب آثي أثر   إل ى الت ل
بس  ا صحة المصدر المقت ائل اإلعالم، ومن أهمه هبوس ة من  الموضوع، وأهمي

بالنسبة  الموضوع بالنسبة للمستقبل، وأخيرا اتجاهات وآراء المستقبل للموضوع         
 .الذي تتناوله وسائل اإلعالمللموضوع 

عي بدراسة ظاهرة تأثير اإلعالم، وقد وقد اهتم علماء النفس االجتما 
تأثير (يؤثر في الفرد ذاتيا . اعتقدوا، أن هذا الدور، سواء أآان إيجابا أم سلبا

، ومن أبرز العلماء الذين اهتموا )تأثير اجتماعي(أو عالقته باآلخرين ) نفسي
 أن اإلعالم ال يمارس احيث أآد. )2("رفر"و" فرنش"هما . بهذا الموضوع

ا معا، معلى األفراد فقط، بل يؤثر آذلك في المجتمع أو الثقافة أو عليهالتأثير 
اراتهم، ويؤثر بصفة يآما يستطيع التأثير في معتقدات األفراد وقيمهم واخت

خاصة على استمرار تدفق المعلومات في الوسيلة والتي من شأنها إحداث 
اء الدراسات تأثيرات عميقة في التغيير االجتماعي، وبالرغم من صعوبة إجر

وجد عدد من األبحاث تالتي تهتم بتأثير وسائل اإلعالم في المجتمع والثقافة، لكن 
المتراآمة الخاصة التأثيرات االجتماعية والثقافية لوسائل اإلعالم، وتستطيع هذه 

ير االجتماعي بطريقة سريعة، آما يتم تغالوسائل أن تساعد في عمليات ال
طريقة عمدية في عمليات التحديث، وآذلك يعد استخدامها في بعض األحيان ب

تأثير الوسيلة في إدراك الجمهور أمرا واقعيا للتعرف على اتجاه قضايا 
آما "مشارآة االجتماعية، التؤثر أيضا بتعريف الجمهور وتوعيته بوالجماهير، 

 الموسيقى منتعد أداة لنقل الثقافة الشعبية حيث تعرض للماليين تدفقا مستمرا 
 .)3("اماوالدر

د    د أآ ور"وق ارس دور . Deflere" دوفل الم يم ى أن اإلع اها اعل ي م  ف
 .قدم المجتمعتويزيد هذا الدور آلما . المجتمع

                                                 
، دار المعرفة )الموضوع والقضايا(االتصال الجماهيري في المجتمع العربي الحديث،ي نجم، طه عبد العاط )1

  .22.، ص2005الجامعية ، اإلسكندرية، مصر 
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ومن خالل ذلك، رآز على مجموعة قضايا ترتبط بأداء هذا الدور حيث أآد             
دافع عن المصلحة                    ذا ال تج ه تقبل، وين على وجود دافع مشترك بين المرسل والمس

تر وع، و    المش رض الموض ي ع دق ف ا والص ل منهم ر   يآة لك ي نظ الم ف د اإلع ع
ور" را " دوفل روعا آبي ن الم )1(مش د م من العدي ل   ؤ، يتض ب آ ث تلع ات ، حي سس

ة في   دورا معينا    اإلعالميةن الوسائل   موسيلة   راده تنمية المجتمع وتوعي ره، أس  و أف
 آان ذلك سببا في    األفراد آل   اإلعالم تناقش  آانت وسائل    ماومن هذا المنظور ، فكل    

ة،  توعيتهمالتي تزيد دور شك في        من هذه الوسائل   استفادة جميع األفراد     االجتماعي
رد  لوبفلكل ف ي أس ي تلق ار خاص ف ه، وتوصلاألخب ة بحسب اهتمامات   الخارجي

ين       أن  عية، بمعنى   جتما نظام الطبقات اال   إلى"دوفلور" ام مع لكل طبقة مستوى اهتم
وفير المعيشة ،             ي ام أنوعلى سبيل المثال،     ة المتوسطة هو ت ام الطبق ا شغل اهتم  أم

ة موضوعات   الطبقة الراقية فان تفكيرها ينصب حول         ذا   .مختلف د وله ور  "أآ " دوفل
ا يضمن        احتياجات آل      إشباع  في    اإلعالمعلى مسؤولية    ات بم أثير الطبق ر   الت  الكبي
ذي        أن فيهم وقد الحظ    ى ينتمي    استجابة الجمهور ال ة و     إل ة اجتماعي احدة يكون     طبق

ياء آل    تقريبا في  متشابها د   األش ين           أيضا ،ويؤآ ة ب ات االجتماعي ى دراسة العالق  عل
 . ومدى انعكاس ذلك على تماسك المجتمعاألفراد

 من خالل وسائل االعالم بان لها دورا تناقشوقد وصف الموضوعات التي 
 ،ى اخرختلف من فرد اليهاما في تشكيل اتجاهات االفراد ، وهذا بطبيعة الحال 

عالم بالعمل على انتشار الوعي الثقافي وتوعية اهتمام االمن ومن هنا فالبد 
 .ضاء على االمية قوال. االفراد 

افها ،من صنوفضال عن ما تشكله وسائل االعالم على مختلف اشكالها وا
اهمية بالغة في تشكيل الوعي ، فهناك االسرة والمدرسة ، والؤسسة السياسية 

ان االسرة هي النواة االولى والوحيدة "..... هيجل أىية ، فقد روالمؤسسة الدين
 االسرة بمفردها في ايجاد العالقات أفي العالقات االنسانية ، حيث تبد

خيرة ، ونظرا لزيادة العالقات االجتماعية وزيادة االجتماعية اوال وتصبح األ
ان وان حقيقة جات الجديدة للسكان فقد تبعها ايضا زيادة في حاجات االنسحاال

ويعد وعي اإلنسان الترابط االنساني ترجع الى اللغة والوعي لدى االنسان 
ضروريا للترابط مع االفراد الذين حوله ووعي االنسان هو البداية الحقيقية 
ليعيش االنسان في المجتمع آكل ، ويرى هيجل ، ان تقسيم العمل بمفرده اصبح 

تقسيما في الحاجات المادية لذلك يوجد ل تقسيم الوقت ، والن هناك مثبالفعل 
  )2 (. العمل وتقسيم الوعي في الحاجات الذهنية وهناك ارتباطا بين تقسيم تقسيم
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 االعالم ومساهماته في تشكيل الوعي االجتماعي /رابعا
اوت ات  يتف ع السياس ة وض ن اإلعالمي ى  م ع إل ر مجتم ام   آخ ى النظ اء عل  بن

ي واال ة المتيوديالسياس ات  ة حيبعلوجي ي المجتمع د ف ماليةث  نج ائل الرأس  وس
ة           اإلعالم ر من الحري امش آبي ر    تتمتع به دم   من خالل المضمون     في التعبي  المق

ذه     ،يتضمنه من مواد ثقافية وسياسية وترفيهية       وما   ا      غير أن ه تحكم فيه ة ت الحري
ي   ا ف ة، أم يصناعة االتصال الجماهيري تراآية الت ات االش ا  المجتمع نص فيه ت

ع               دساتيرها ن نجد أن جمي  على حتمية تملك الدولة لوسائل اإلعالم واالتصال، أي
ل الحزب   مثالصحف تصدرها الهيئات الجماعية، أو األحزاب السياسية الحاآمة         

الم تخضع لسياس    ائل اإلع إن س ث، ف الم الثال دول الع بة ل ا بالنس يوعي، أم  ةالش
يطرة اني     وس ا تع ب أنه ى جان االت، إل ع الح ي جمي ا ف عوبات  حكوماته ن ص م

ذه               ا لكل ه وجي، وتبع اقتصادية ومالية وثقافية، نتيجة التخلف الصناعي والتكنول
ة               ات المادي النظر لضعف اإلمكان ل ب ى جانب    . الظروف فإن عدد الصحف قلي إل

ى                        ؤدي بالضرورة إل ا ي دول، مم ذه ال ة في ه اع نسبة األمي هذا هناك عامل ارتف
 .جم توزيع الصحفة، وهو األمر الذي يحد من حوئيضعف المقر

 :وسائل اإلعالم وتشكيل الرأي العام في البلدان الرأسمالية-خامسا
ام       رأي الع دل مصطلح ال د " PUBLIC OPINION"ي . هابيرماس  عن

دور  ام ب ى القي ر   وعل ة غي راد بطريق ي آراء األف تحكم ف واعي، وال د ال ام النق مه
ين   د تب ات، وق ي االنتخاب حة ف فة واض ك بص ى ذل مية، ويتجل الل رس ن خ م

ذين يعيشون في               الدراسات الميدانية التي تم إجراؤها على عينة من األشخاص ال
ر اآلن ق         ينما تعتب ى    والمدن األمريكية أن الصحف والمجالت والس ؤثرة حت ة وم ي

ام وتوعي                 إأنه يمكن النظر     رأي الع يا  في تشكيل ال ا تلعب دورا أساس ه ليها بأنه  ت
ه، حيث ب ق هدف راد تحقي ة أبالموضوع الم ذه الدراس ت ه ارب ن ين ا يق % 60م

د          )1( ذين يعيشون في الم واطنين ال دير         ة األمريكي  نمن الم ل تق ى أق  يشاهدون عل
ذا نسبة            ى          % 50فيلما واحدا خالل شهر  وآ من هؤالء األشخاص يستمعون إل

البرامج اإلذاعية بمعدل عام أسبوعيا يتراوح ما بين ساعة واحدة وثالث ساعات            
ر من ثالث ساعات و          منهم يستم % 25وأن   ة    % 60عون إليها اآث يطالعون مجل

واحدة على األقل بصفة منتظمة وتوصل القائمون بهذه الدراسة إلى آون وسائل             
 . واالتصال تلعب دورا هاما في تغيير الرأي والتوعية االجتماعيةاإلعالم

اعي أو   وعي االجتم كيل ال ة تش ول أن عملي ن الق ك يمك الل ذل ن خ وم
ة االجت ة       التوعي ات معين ا مؤسس طلع به مالية تض ات الرأس ي المجتمع ة ف ماعي

ات ال       ذه المجتمع ي ه ات ف د ان الحكوم ة، ونج ات اإلعالمي درها المؤسس تتص
ا                دا إذاعة صوت أمريك تتدخل لمراقبة أو الحد من ممارسة هذه المؤسسات ما ع

                                                 
.124.المصدر السابق، ص ) 1  )  



49 

ا              ا محفوف ي  بالمخاطر ويشوبه ف      غير أنه يمكن القول أن هذا الوعي يكون  أحيان
اذب                   الوعي الك ا يسمى ب آثير من األحيان شكل من أشكال الزيف والخداع أو م

ساس الموضوعي للفكر  األلى  إالوعي الذي يؤدي بنا إلى عدم االلتفاف        وهو ذلك   
 فالوعي الكاذب   ،ل عن الواقع  نفصل أو نبتعد عن عملية تأصيل الفكر الم       غفحين ن 

  )1 (.أنه ال يتضمن أية حقيقةهو وعي ضال ومضلل وال أساس له من الواقع آما 
اذب حيث يخضع                 وعي الك ارآس عن ال ويتميز الوعي الحق عند آارل م

ا ال        إالوعي الحق للشروط االجتماعية ويستند       لى مصادر وأصول اقتصادية بينم
اذب أو  وعي الك االمزيف يتصل ال واقعي فضال عن انفصاله إطالق الوجود ال  ب

دد             الوعيوينتج  .اديم عن أي أساس     ةآلي ادة من خالل تع  الكاذب أو المزيف ع
افي     اإلعالموسائل    وقدرتها على التأثير في الفرد إلى جانب عدم توفر الوقت الك

 .لتمكين الفرد من التفكير والتأمل فيما تبثه وتنشره وتنادي به هذه الوسائل

                                                 
، منشأة المعارف اإلسكندرية، مصر سة تحليلية نقديةا، قضايا علم االجتماع المعاصر،درقباري محمد إسماعيل )1

  .420.، ص1976
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 :في المجتمعات االشتراآية) التوعية(تشكيل الوعي االجتماعي /سادسا
ذ ا ن أخ ة   يمك ات اإلعالمي ح السياس وذج يوضح مالم عبية آنم لصين الش

د نظام اإلعالم واالتصال                    ة االشتراآية، حيث يع دول ذات األنظم المتبعة في ال
ية     ات السياس اقي المؤسس ع ب امال م ا متك ات نظام ذه المجتمع ي ه اهيري ف الجم

ة    ذه الدول ي ه ة ف ات اإلعالمي د ارتبطت السياس ة، وق الثو) الصين(والثقافي رة ب
د           "ماوتسي تونج "الثقافية التي قادها وتزعمها      ، حيث رآزت وسائل اإلعالم بع

ورة  ي  الث ى المضمون السياس ة عل توالثقافي ة اهتم د طبيع اج بتحدي ائل إنت  وس
ذه الرسائل     ت والخدمات التي تقدمها مع الحرص على االرتباط ما          اإلعالم قدمه ه

ة ة األ اإلعالمي ات االجتماعي ى ت  بالمؤسس رى حت ام    خ روف النظ ع ظ ق م تواف
 .االجتماعي الجديد

ة       اإلعالمومن هنا فإن الصحافة أو وسائل         في األنظمة االشتراآية هي بمثاب
ة وتنقي      ائد في              حعملية جمع المعلومات االجتماعي ا يتماشى مع الوضع الس ا بم ه

وتفترض هذه العملية وجود تصور فكري مسبق عن هدف وسير            (البلد ونشرها   
نشاط االجتماعي وتنظيم ومراجعة تحقيق هذا النشاط وتقوم وسائل          استراتيجية ال 

ع دون        اإلعالم ل في تصوير الواق  في النظام االشتراآي على مبادئ أساسية تتمث
ة تشويه واالرتباط بقضايا المجتمع والنظام السياسي القائم         ائدة   وباأليديولوجي  الس

اعي   النظام اال  بإيديولوجية  فيه، وتلعب دورا في التوعية       ك     باإلضافة جتم ى ذل  إل
ائل   تم وس المته دث     اإلع ين الح ة ب ة القائم رز العالق اعي وتب ل الجم  بالعم

 )1 (.والمجتمع
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 :اإلعالم والتوعية في العالم الثالث/ سابعا
رد               في  رغم ما نص عليه التصريح العالمي لحقوق اإلنسان من حق حرية الف

ر أ   اإلعالمالتعبير عن رأيه عبر آافة وسائل        ة ن السياسات     غي ذه    اإلعالمي  في ه
اتها من خالل فرض    أنماطاوالدول النامية تتخذ أشكاال      وانين   ا معينة في سياس لق

ذه الوسائل         ر لخضوع ه ة المقيدة لحرية التعبي ا  اإلعالمي ى  ، لسيطرة حكوماته  إل
ناعي           ف ص ن تخل اني م ي تع ة فه ادية وثقافي عوبات اقتص ة ص ب مواجه جان

رده ضعف        وتكنولوجي وعادة ما نجد ق   دول م ذه ال ة الصحف في ه ات ل  اإلمكان
 .المادية

ى وسائل               اق عل ذه الحكومات في فرض الخن دها ه ي تعتم ومن األساليب الت
ا أو من خالل السيطرة         ا نجد هناك نصوص   اإلعالم ة عليه  قانونية تفرض الرقاب

تغل      د وتس ق النق ن طري ة ع ل أو اجتماعي ك والتموي ن التمل ة ع ة الناجم القانوني
 )1 (.لتقييد حرية الصحافة الحكومات القوانين الخاصة باألمن القومي هذه اآثير

وعلى الرغم من الدور المحوري الذي تلعبه وسائل اإلعالم في عملية 
التحديث إال أن مخططي التنمية على المستوى القومي في العالم الثالث يضعون 

عض الحكومات إلى أهمية هذه الوسائل في آخر قائمة هذه االهتمامات وتذهب ب
افتراضها بأن وسائل اإلعالم يقتصر دورها على تلقين األفكار األولية للتحضر، 

-وأن جوهر فاعليتها يكمن في الدعاية والتنشئة االجتماعية الهمجية 
 وتتجاهل هذه الحكومات وضع االفراد بالنسبة لوسائل اإلعالم -الديماغوجية

 )2 (.ودورهم في دعم عملية التنمية 
مات لوسائل االعالم توجد دول أخرى في العالم افي مقابل هذه االستخدو

     ع ـل رئيسي لدفـالثالث، تولي أهمية آبيرة لهذه الوسائل حيث تعتبرها آعام
حيان يقع هناك دمج بين وسائل االعالم  وفي آثير من األ،عجلة التنمية

الذين يتبادلون  بين جماعات صغيرة من العمال والفالحين يواالتصال الشخص
 الجمهور في المجهود  دمجوهذا بهدف،الحوار والنقاش حول قضايا معينة 

 )3 (.الحكومي الرامي إلى التنمية
 أشكالها تستطيع في الدول النامية أن تساعد        اختالف على   اإلعالمفوسائل  

ى أنفسهم                   ى النظر إل دفعهم إل ا ي المواطنين على فهم اآلخرين وآيف يعيشون مم
 .يدة ومتفهمةنظرة جد

دول أن وسائل               ذه ال  اإلعالم ومن خالل آل هذه اآتشف القادة السياسيون في ه
 .تلعب اليوم دورا هاما في المجتمع

                                                 
.128.المرجع نفسه، ص ) 1  )  
.128.المرجع نفسه، ص ) 2  )  
.128.المرجع نفسه، ص ) 3  )  
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ذا ال ي ه د صوف ان رشتىدد تؤآ دآتورة جيه ى )1(ال ة عل ائل إمكاني ام وس  قي
الم ث    اإلع الم الثال ات الع ي مجتمع ائف  ف ائل    بالوظ رى أن وس ي ت ابقة فه الس
يم الشعب      و  أو وطن    باالنتماء إلى أمة   لحديثة يمكنها غرس الشعور    ا اإلعالم  تعل

اس      جيع الن را تش ال وأخي ادة آم ر وزي ي التغيي ة ف دة والرغب ارات جدي ى مه عل
 .المساهمة ونقل أهوائهم إلى القيادة السياسية

ة في                    الغ األهمي ة دورا ب ا أداة إيديولوجي وتشكل المؤسسة اإلعالمية باعتباره
را      التوعي ذا نظ رى، وه ات األخ ف المؤسس ة بمختل ذا مقارن ة، وه ة االجتماعي

النظر                 ت، وب لتحكم الدولة في هذا الجهاز اإلعالمي الهام و الخطير في ذات الوق
ا       تها لنفوذه الل ممارس ن خ از م ذا الجه ي ه ث ف ل الثال ي العام دول ف تحكم ال ل

ن أهمي      ع، وتكم ي المجتم ة ف ات معين ة طبق ل خدم ن أج يطرتها م ائل وس ة وس
اإلعالم في قدرتها على توصيل الرسالة اإلعالمية إلى المواطنين أينما آانوا في             
ه و    كل وصور الترفي ذ ش لوب يتخ ك، بأس ر ذل ى غي م، إل اآن عمله ازلهم، أم من

 .اإلمتاع و التسلية
ائق      ادل الحق ل وتب ة نق ن عملي ارة ع و عب ة ه ي صورته العام     و االتصال ف

رات و اآلراء و ا رق   والخب ات وط يس و االتجاه عور واألحاس ات و الش لمعلوم
راد،        ى مجموعة أف األداء و األفكار بواسطة رموز تنتقل من شخص إلى آخر، إل

وما    ا أو رس ة أو أرقام وز لغ ذه الرم ون ه د تك ال   توق ل االتص ا يمث ن هن ، وم
دعوة و           ه بال ه أجهزت وم ب ا تق ا مم ة انطالق ي التوعي ارزة ف ة ب الم أهمي واإلع

 .التوعية
اق                  ة توسيع أف     ومن المهام التي تقوم بها وسائل اإلعالم في المجتمعات النامي
م اآلخرين،                ى فه ادرة عل المواطنين بصفتهم أفرادا في أسر، وخلق الشخصية الق
اخ صالح  ق من ي خل ائل اإلعالم ف ا تسهم وس دة متفحصة، آم ي نظرة جدي وتبن

اة         للتنمية عن طريق رفع التطلعات وزيادة بعث طموح          راد في سبيل حي ات األف
راد عن   لوآي لألف ي و الس ب القيم ادة الترتي ي إع هامها ف ى جانب إس أفضل، إل
ة و العمل                ة المرغوب طريق خلق المعايير الجديدة، وفرض األوضاع االجتماعي
دعيم االتجاهات الراسخة و                     ا تسهم في ت ات، آم على تعديل المواقف و االتجاه

وين رأي               التأثير في االتجاهات و التب       ة و تك انية الرفيع ل اإلنس القيم و المث شير ب
 )2 (.عام مستنير

ي          ة ف اهمة فعال اهم مس ث، تس الم الثال ي الع الم ف ائل اإلع د أن وس ا نج آم
مساعدة شعوب هذه الدول على فهم اآلخرين، وآيف يعيشون، مما يجعل هؤالء              

د                 ى بع ا تقضي عل ا أنه افة   ينظرون إلى أنفسهم نظرة جديدة ومتفحصة، آم  المس
ى المجتمع الحديث، ومن خالل                     دي إل اس من المجتمع التقلي والعزلة، وتنقل الن

                                                 
.130. صالمرجع السابق، ) 1  )  
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ا أيضا    ات ، فيمكنه ي توصيل المعلوم الم ف ائل اإلع ا وس ع به ي تتمت درة الت الق
 .توسيع الىفاق وبذلك تساعد على تكوين صفة الثقة واالستشعار باآلخرين
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 :مقدمة
ت تع   رة ومازال ت األس د آان ي    لق ين ف ن المتخصص ر م ام الكثي ث واهتم دان بح د مي

مختلف مجاالت العلوم اإلنسانية نظرا ألهميتها، لذلك عكفوا على دراستها آل منهم حسب              
وم                     اء العل رهم من علم اع عن غي اختصاصه، وإن آانت قد تميزت تحليالت علماء االجتم

ة،     االجتماعية نظرا ألن مهمة علم االجتماع ترآز على دراسة المشك           ة عام الت االجتماعي
وا       اولين أن یوجه ر مح كالت األس ة مش اع لدراس اء االجتم ك أن تصدي علم ن ش ا م وم

د من المشكالت                ه العدی . إمكاناتهم النظریة واإلمبریقية لدراسة الواقع الفعلي الذي یظهر في
كل ومن هذا المنظور فإن االسرة تحتل مكانة اجتماعية وتربویة باعتبارها جماعة أولية تش          

انية              ات اإلنس ادئ واصول العالق منطلقا للحياة االجتماعية وتعد فضاء یتلقى فيه أفرادها مب
ي   ارهم أعضاء ف ة، باعتب م االولي راد أدواره ا یكتسب االف ن هن ة، وم ئة االجتماعي والتنش
دین     م، ال الجنس، االس ة آ ز االجتماعي ق المراآ ي خل اهم ف رة تس إن االس الي ف ر، وبالت اس

ول      Bogardus" بوجاردوس"  ما أآده العالم االجتماعي      وغيرها، وهذا  ذي یق ا  :"  ال تنش
ور      ل ظه ة قب د، إذ أن الطبيع ى أح رض عل ة ضروریة دون أن تف تجابة لحاج رة اس االس
أخرى دون انقطاع،                     د استمرت االسرة بصورة أو ب اإلنسان هي التي أنشأت االسرة، ولق

ق   ي آخل ى اآلن، فه أتها حت ذ نش اریخ من وال الت تحق أن تصلح موضوعا  وط ب تس  عجي
 .)1("للدراسة 

ا،                 أتها، وتنظيمه وانطالقا من هذه النظرة القائلة بصالح االسرة للدراسة، من حيث نش
ب        ى جان اریخ، عل ر الت ا عب د فيه ي تتواج اآن الت ا، واألم ا، وتنوعه ا، ووظائفه وترآيبه

ذا        التغيرات والتطورات التي اثرت فيها سواء المتعلقة بتماسكها أو            ا لكل ه ا، وتبع انحالله
سوف نستعرض بشكل موجز الصل االسرة التاریخي والتطوري، على اعتبار أن االسرة     

ا             " تعد اقدم آل المنشآت االجتماعية       ة تكوینه أقدم حتى من نظم الزواج ذاتها التي هي بدای
ع ي المجتم ان ال .)2(" ف ا آ ى، حينم ة االول ات أو الجماعات البدائي ي المجتمع د ف رجل ونج

ام بشؤون  ا واالهتم ة ابنائه ى تربي رأة منصرفة إل ى الصيد، آانت الم ه عل زا اهتمام مرآ
ا جعل              ذا م ر وه زداد ویكب وذ األم في البيت ی ا جعل نف البيت، طيلة مدة غياب الزوج، مم
وم                  ال آانت األم تق ة األطف االم واالوالد یشكلون العنصر الثابت لالسرة، وفضال عن رعای

ك الوقت توسم        أیضا بقطف الثم   ذلك آانت االسرة في ذل " ار والتقاطها، وزرع الحبوب ل
ود              "باالسرة األم  ، حتى أن أوالدها یتكونون ویتوارثون ثرواتها آما هو الشأن بالنسبة للهن

 .الحمر بأمریكا
ن   ا م رة نوع ة ، عرفت االس اة الرعوی ادت الحي ا حل الرعي محل الصيد وس وحينم

بي، وأصبح ا تقرار النس ي أصبح   االس ة الت ات القتالي بب المهم رة ، بس و رب االس الب ه
                                                 

 ( 1) توما جورج الخوري، سيكولوجية االسرة، دار الجيل: بيروت، الطبعة االولى، 1988، 1408هـ، ص.14.
.15توما جورج الخوري، مرجع سابق، ص ) 2 ) 
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الغزوات                   زة ب اة الرعي آانت متمي یضطلع بها للدفاع عن القطيع واالسرة، خاصة وان حي
ذه  . التي تقع من طرف على آخر، وتتعرض فيها النساء إلى االختطاف والسبي واالسر               له

ـ    رف ب ا تع رة معه لطة االب واصبحت االس ت س روف قوی رة االبا" الط واصبح " الس
 .االبناء یرثون عنه ویحملون اسمه

 :تعریف األسرة/ثانيا
وم   ي العل ه المتخصصين ف ي تواج اآل الت ن المش ات م كلة التعریف ول أن مش ن الق یمك
االجتماعية، والسبب في ذلك یرجع إلى اهتمامات الباحثين ونقطة انطالقتهم األساسية التي            

ل،       ا بالدراسة والتحلي اهيم والمصطلحات التي               یرآزون عليه دد المف ى تع ذا باإلضافة إل  ه
ة، ویمكن عرض            تتداخل مع بعضها عند تفسير المشكالت والقضایا والظواهر االجتماعي

 :تعریفات األسرة على النحو التالي
وف -1 رن و نيمك ا: Ogburn/Nimkoffتعریف أوجب رة بأنه ان األس ارة یعرف  عب

د تكون األسرة            عن رابطة اجتماعية تتألف من زوج وزو       ال وق جة وأطفالهما أو بدون أطف
 .)1(..."أآبر من ذلك بحيث تضم أفرادا آخرین آاألجداد واألحفاد وبعض األقارب

دبرغ -2 اني األول،  : Lundbergتعریف لن ام اإلنس ا النظ ى أنه یتصور األسرة عل
ع ال            نظم األخرى   وأهم وظائفها إنجاب األطفال للمحافظة على النوع اإلنساني،وتستمد جمي

ت        واء آان لوك س اط الس ع أنم إن جمي ك ف ى ذل الوة عل ریة، وع اة األس ن الحي ولها م أص
اعي     بط االجتم ة، والض ادیة، تربوی ة أو اقتص ل   ... اجتماعي رت داخ ا ظه فجميعه

 )2(".األسرة
ا     : Bell-Vogelتعریف بل وفوجل    -3  ى أنه ة تتكون      :" یعرفان األسرة عل وحدة بنائي

ا أو عن                من رجل وامرأة یرتب    ا بيولوجي ا ارتباط ا مع أطفالهم طان بطریقة منظمة اجتماعي
 )3 (."طریق التبني

وك -4 رجس ول ف بي خاص  :Burgess/Lockeتعری ن األش ة م رة مجموع فاألس
ا                        اعلون مع زل واحد ویتف دم أو التبني ویعيشون في من یرتبطون معا بروابط الزواج أو ال

 )4(".ى المحافظة على نمط ثقافي واحدوفقا ألدوار اجتماعية محددة، ویعملون عل
وعليه یمكن القول أنه توجد عدة تعاریف لألسرة، وأول ما یالحظ أن طبيعة االختالف              
ى                        ه األسرة، عالوة عل ذي توجد في ة المجتمع ال ى اختالف طبيع حول التعریفات یرجع إل

عة التي تتكون      ذلك فإن األسرة قد أخذت أشكاال متعددة، فهناك األسر الممتدة، وهي الجما           
م    ة وانه زوج أو الزوج ى ال ا إل ذا النسب فيه ان ه واء آ ة س ن األسر المترابط دد م ن ع م

                                                 
 1) عبد اهللا عبد الرحمن: علم االجتماع (النشأة والتطور)، اإلسكندریة:دار المعرفة الجامعية، 1999،ص.ص254-253.

) 
.254المرجع السابق ، ص  :عبد الرحمنمد محعبد اهللا  ) 2 ) 
.254.نفس المرجع، ص ) 3 ) 
.255.المرجع نفسه، ص ) 4 ) 
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یعيشون في سكن واحد ، وهذا ال یختلف آثيرا عن األسرة المرآبة أو ما یعرف في بعض                  
 .الكتابات باألسرة المتصلة

زت ع   د رآ ا ق ا واإلثنوجرافي اء األنثروبولوجب يالت علم د أن تحل ا نج اف آم ى اآتش ل
ذه      رة حسب ه اهيم األس وع مف تالف وتن ى اخ ا أدى إل ذا م رة، وه ة لألس اط المختلف األنم

 .األشكال
ابقة تكشف عن                    ات الس ا حددتها التعریف ة األسرة آم آما نود أن نشير أن استخدام آلم
ا                    ات االنثروبولوجي اهيم األخرى، وإن آانت آتاب مدى تداخل بين المفهوم والعدید من المف

ا                  وعلم اهيم وغيره ذه المف ين ه داخل ب را في الكشف عن الت اء اإلثنوجرافيا قد أسهمت آثي
 .وغيرها من المفاهيم القرابية األخرى... العائلة-العشائر-القرابة: مثل

 :االسرة في االدیان السماویة: ثالثا
ا جاءت                   عندما جاءت األدیان السماویة دعمت مرآز االب داخل االسرة، من خالل م

ذه ه ه د  ب دأت من آدم ومن أح ي ب ق الت ه قصة الخل دل علي ا ت و م اليم، وه ان من تع  االدی
ة                    التوراة أولت أهمي ة، ف ى االسرة االبوی أضلعه آانت حواء للداللة على أهمية الترآيز عل
ائع حول                  ا من قصص ووق ا ورد فيه ر م آبيرة لالب وأعطته مرآزا آبيرا في االسرة عب

ه السالم، وا        راهيم علي ه السالم                  سيدنا اب ه موسى علي ا حمل وب، ومن خالل م سحاق ویعق
ة من وصایا،  ى الواحه الحجری ى األرض" عل اك وأمك ليطول عمرك عل رم اب ، )1("أآ

ي     يس تمثيل ب تفضيلي ول ة  ترتي د بمثاب ل األم، یع ا قب ر االب هن اب  (وذآ ن ب يس م أي ل
 ).التمثيل بل التفضيل

ذا األ    رى ه ي االخ دت ه يحية أآ اءت المس ا ج األبن   ولم وم االب ب ر، وربطت مفه م
ا                   ال زواجهم المسيح، ومما یؤآد على هذا ما یقرأ على مسامع العریس والعروس في احتف

 )2(".أیتها النساء اطعن رجالكن" الكنيسي من خالل مخاطبة بولس الرسول الزوجة قائال 
 بعضهم   الرجال قوامون على النساء بما فضل اهللا       " أما اإلسالم فقد ميز االب عن األم        

ين      " وآذلك  ". على بعض وبما أنفقوا من أموالهم      ل حظ األنثي ه      " للذآر مث راث الن في المي
رته       ؤوليته إزاء أس ل مس ا یجع رة مم ة لالس اء المالي ع األعب ه تق رة وعلي يكون رب اس س

لم                  ه وس دك    " آبيرة، واهتم اإلسالم بالتربية وفي هذا قول الرسول صلى اهللا علي العب ول
دین       " ه سبعا، واصحبه سبعا، ثم اترآه بعد ذلك       سبعا، وأدب  ة الوال آما أوصى اإلسالم معامل

املتهم  رامهم وحسن مع ى احت نة وحث االوالد عل ة حس ل " معامل انا ال تق دین إحس وبالوال
ل رب                  لهما أف وال تنهرهما وقل لهما قوال آریما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وق

 ".ارحمهما آما ربياني صغيرا 
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59 

ریم                      رآن الك ام الق ع، اهتم اء المجتم ى في بن ة األول ولقيت االسرة التي تعد الخلية واللبن
 .بتنظيم أحكامها مفصلة، حيث بين لكل فرد فيها حقوقه وواجباته

وإذا حاولنا استقراء التاریخ عبر فتراته البعيدة، قبل ظهور المسيحية واإلسالم، سنجد              
ة الر د اإلمبراطوری دیس االسالف، أن االسرة في عه ادة وتق ى عب ة عل ة آانت قائم وماني

اء،                حيث آان الجدود یحتلون مراتب التقدیس وتعطى لالب سلطة اإلله على الزوجة واالبن
 .ولعل هذا یعود إلى نمط تفكيرهم القاضي بالمحافظة على األسرة واستمرارها
ا قرب المعاب اء منازله رة بن ذ فك ة تحب ا آانت االسرة الروماني ى تكون ومن هن د، حت

ذا                  قریبة من مقابر األجداد، ویكون بذلك أفراد االسرة قریبين من أجدادهم وأسالفهم، وهك
ذا          . آان النظام الصارم في األسرة     وخضعت المرأة اليونانية لسلطة الرجل طيلة حياتها ، ه

زوج،      األم أو ال ة ب وق مرتبط ذه الحق ت ه واء آان ا س ع حقوقه ن جمي ا م الخضوع حرمه
ا، إذ              ویرجع ذل  ك إلى افتقادها لالهلية، ولدى الرومان آانت سلطة رب االسرة ال حدود له

ة مجيء                  ى غای ذي  جوستينيان یبيع وینفي ویعذب ویقتل النساء الالئي تحت سلطته، إل  ال
 .أعطى المرأة بعض الحقوق

م بعد مولد الرسول بخمسة عشر        586وفي المؤتمر التقدمي الذي انعقد في فرنسا سنة         
ه               :  السؤال سنة طرح  يس ل وان نجس ل ود أم حي ه الخل هل المرأة إنسان له روح یسري علي

ؤتمر     دى الم وان وإن أب يس حي ان ول رأة إنس ؤتمر أن الم رر الم ات ق د المناقش روح؟ وبع
 )1 (.تحفظا هاما فقال إنها إنسان خلق لخدمة الرجل

ة والخاصة،     وق العام رأة الحق نح للم الم، م د اإلس ا ، نج ك تمام ا وعكس ذل  وأعطاه
راه           الحریة في التصرف في أموالها، وفي اختيار شریك حياتها، بإرادتها دون ضغط أو إآ
رأة          ين أن الم ل، وب واب والعم ر والث ؤولية واألج ي المس ل ف ين الرج ا وب وى بينه ، وس

 .والرجل من اصل واحد ال تفاوت بينهما
ين،    فاألسرة في نظر الشریعة اإلسالمية أسمى من أن تكون مجرد و  سيلة إلنجاب البن

ذور                    ه من ب بل هي الخلية االجتماعية األولى التي تبني المجتمع، من خالل ما تزرعه وتبث
ين                       اون والتضامن ب ه من وسائل التع ا تسعى إلي زوجين واألوالد، بم الحب والمودة بين ال

ى أسس من األخو                       ر عل اء المجتمع الكبي ه من وحدة متماسكة لبن ة أفرادها وبما تهدف إلي
 .والتعاطف والتآزر یعرف آل فرد فيها ما عليه من واجبات وما له من حقوق

ه،                   د من ومن آل ما سبق یمكن القول أن األسرة عبارة عن نظام أساسي وضروري الب
اء                   ه یتوقف بق ا وجدت، وعلي حيث یشمل هذا النظام المجتمعات البشریة أینما آانت وحينم

ع، اء المجتم الي بق ة  الجنس البشري وبالت ا الطبيعي وم بمهامه رة تق ل اس ي أن آ ذا یعن  وه
ائدة في                   د الس اهيم والتصورات والعقائ واالساسية في آل مجتمع، وتكون األسرة وفق المف

                                                 
) عبد الرحمن الصابوني، نظام االسرة وحل مشكالتها في ضوء اإلسالم، دار الفكر المعاصر، لبنان، دار الفكر دمشق، 

.2001هـ، تموز یوليو 1422سوریا، الطبعة األولى، ربيع االول  1 ) 
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رة         ام االس رض أحك ذا تتع ة، وله ادات الموروث د والع ث التقالي ن حي ات، م ذه المجتمع ه
 تغيير المذهبي للتغيير، آلما حدث تغيير في مفهوم االسرة وتصورها في إطار ال

أو العقائدي، وأیضا آلما تطورت العادات والتقاليد  نتيجة عوامل مختلفة، هذا التطور 
یرتبط بالعالقات القائمة بين افراد االسرة ، آتراجع سلطة رب األسرة، أو تراجع التكافل 

 .االجتماعي بين افراد االسرة
وم ا        ذه     وأحكام األسرة في المجتمعات اإلسالمية تتصل بمفه ان ه إلسالم باألسرة، وإیم

ذه       ي وأن ه دره األول إله أن مص وي ب انهم الق ه وإیم المي ومفاهيم دین اإلس عوب بال الش
ه تتصل                      ا أن ة آم ام اهللا ومحل للحل والحرم األحكام هي بالضرورة موضوع مسؤولية أم

 .أیضا بتقاليد وعادات هذه المجتمعات
 
 :االتجاهات النظریة في دراسة األسرة/رابعا  

اء                   این وجهات نظر علم من خالل تفحص التراث السوسيولوجي یمكن الكشف عن تب
ة        ات النظری ة واالتجاه ار اإلیدیولوجي ا لألفك ك طبق رة وذل يلهم لألس ول تحل اع ح االجتم
والفكریة التي ینطلق منها آل واحد عند دراسته لقضایا وموضوعات ومشكالت المجتمع             

م االتجاه   ن عرض أه ة، ویمك و   بصورة عام ى النح رة عل ة األس ي دراس ة ف ات النظری
 :التالي
 :البنائية الوظيفية-1

ا نطرح عدة                    ة تجعلن ة الوظيفي ا لتصورات البنائي ربما الحدیث عن دراسة األسرة طبق
ما هي طبيعة وظائف األسرة ؟ وما هي عالقة األسرة آنسق ببقية األنساق          : تساؤالت منها 

ة  االجتماعية؟ إن هذه التساؤالت تجعلنا     ننظر إلى األسرة باعتبارها من البناءات االجتماعي
اه                          قا أو تج ذین یشكلون نس ا سواء بالنسبة لألعضاء ال وم به ة تق التي لها وظائف اجتماعي

 .األفراد اآلخرین
ا             ذا ربم ة أخرى، وه داخل مع انساق اجتماعي باإلضافة إلى ذلك فإن األسرة آنسق تت

ة الوظي          د أصحاب البنائي ر عن ة األنساق              یتجلى أآث ى نظری ذین یرآزون عل ة ال ة المحدث في
ي    اع األمریك الم االجتم ورات ع ي تص اءت ف ا ج ة ، آم الكوت االجتماعي ت

ونز ي T.Personsبارس اءت ف ا ج رة آم اءات األس ى بن وظيفي عل ل ال ددت الخل  وح
 . R.Mertonروبرت ميرتون  تصورات تلميذه 

ة         ة الوظيفي يال " وتندرج تحت تحليالت البنائي ردوك     ت  تحل  G.Murdockجورج مي
ة           250عندما حلل أآثر من       مجتمعا داخل المجتمعات الغربية في جميع أنحاء العالم لمحاول

ة                     ى وجود أربع ا األسرة، وتوصل إل وم به التعرف على طبيعة الوظائف األساسية التي تق
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رد ال            ... وظائف اج  وحاول أن یميز بين الوظائف محلال أنه ال یوجد في المجتمع أي ف یحت
 )1(".إلى مثل هذه الوظائف

ا   ي طرحه ائف الت ردوكوالوظ يمي ية :  ه ة الجنس اب Sexualالوظيفي  واإلنج
Reproductiveاالقتصادیة ، Economic والتعليمية أو التربویة Educational. 

ة              آما سعى تالكوت بارسونز الختبار تصوراته الوظيفية عند دراسته لألسرة األمریكي
ة األسرة          على وجه الخصوص،   ة وبالخصوص عالق ة التعليمي  مرآزا على دراسة الوظيف

ة   مبعملية التنشئة االجت    ال ،وحدد                  اعي ى دور األسرة في إعداد األطف زه عل وال سميا ترآي
ذلك                   ة وآ ة المجتمعي رد داخل الثقاف اج الف بارسونز هدف عملية التنشئة االجتماعية إلى إدم

وین الشخصية، ل  ى تك ة إل ذه العملي دف ه يالت ته ال أن تحل ذا یق ونزه الكوت بارس ي ت  ه
نفس وتعكس تصورات       م ال اع وعل م االجتم ا عل ين هم ين علم ربط ب ر ی ن جس ارة ع عب

 .التداخل بين العلوم والفصل یكون فقط ألغراض تحليلية
ة          بارسونزوسعى   رتبط بأنساق فرعي  لمناقشة وظائف األسرة باعتبارها نسق فرعي ی

ه          د علي ا أآ ر               سونز بارأخرى، وهذا م ى النسق األآب تقرار والمحافظة عل ة االس  في عملي
 ) .المجتمع(

ذه                 ذي أضافه تلمي ون ضف إلى ذلك فإنه من الناحية السوسيولوجية الشيء ال  هو   ميرت
يالت          Dysfunctionalفكرة الخلل الوظيفي     ر تحل ون  داخل األسرة ، وتعتب  القاعدة   ميرت

ل      Bellبيل   و   Vogelفوجل  أو الرآيزة التي اعتمد عليها آال من         في دراستهما حول الخل
ة داخل             ة الوظيفي رات البنائي في النواحي العاطفية لدى األطفال نتيجة لوجود نوع من التغي

اتهم       ع جماع واء م ال س ف األطف دم تكي س ع ا یعك ذا م رة، وه ات  األس ة أو جماع  األولي
 .األصدقاء والجيران

 :منظور الصراع/2 
لفكر مباشرة إلى التحليالت المارآسية التي ترتبط بين        عند ذآر منظور الصراع یتجه ا     

 .دراسات األسرة والوضع االجتماعي للطبقات االجتماعية
رن            مارآس وانجلز ولقد عكست تصورات آال من       اء الق رهم من علم  عن األسرة آغي

اط                        ا بأنم اریخي وربطه دما حاوال دراسة األسرة من منظور تطوري ت التاسع عشر، عن
 .غيراإلنتاج المت

ات                 انجلزلقد ناقش   "  ات الجنسية وعملي اریخ البشري آل من العالق  خالل دراسته للت
ى سيطرة                 إنجاب األطفال، آما حددت أیضا نظم الزواج والحياة األسریة والسبب یرجع إل
ة              الطبقات الحاآمة والمالكة لوسائل اإلنتاج، التي تتحكم في وضع القوانين واللوائح المنظم

                                                 
.257المرجع السابق، ص :عبد الرحمنمحمد عبد اهللا  ) 1 ) 
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ل أیضا        للطبقات االجت  ة واألسریة ب اتهم الزواجي م عالق ماعية الفقيرة، وتشریع قوانين تحك
 )1 (..."تتحكم في أعداد وحجم األسر

ة               NeoMarxistsأما في عقد الستينات والسبعينات جاءت تصورات المارآسية المحدث
يالت   ل تحل رة مث ة األس ول دراس تون ح ت بنس ران  ، M.Benstonمارجری ف

لي اآيفي  ، وآF.Anselyأنس ي م ت وودK.Mcafeeيبت د  M.Wood ، وماری ودافي
ة المجتمع            D.Cooperآوبر    وغيرهم من الذین ناقشوا تصورات البنائية الوظيفية وتوعي

اج                  ع مؤسسات اإلنت ا جمي ا بامتالآه ات الرأسمالية جهوده الرأسمالي، وآيف تكرس الطبق
ات االج   ریة والعالق اة األس ي الحي تحكم ف ل ال ن أج ة م ل  المختلف ة واالقتصادیة داخ تماعي

ي            اط النفس واع اإلحب ة أن ابقة لدراس ات الس ض الدراس عت بع ا س رة، آم ات الفقي الطبق
 )2 (..."واالجتماعي بين الطبقات الفقيرة التي تعاني من انخفاض مستویات المعيشة

 :المنظور التفاعلي/3
م جيمس  وليوجورج زیمل   إن تصورات هذا المنظور نجدها مجسدة خاصة في أعمال          

ارتن و ارلس ه دووج رت مي لوك    هرب ير الس م وتفس ى فه زوا عل ذین رآ ن ال رهم م  وغي
 .البشري الممارس من قبل اإلنسان في محيطه االجتماعي

ه ضد                         "  يس بالكامل أو أن اعي ول ه شبه اجتم نهج من آون اإلنسان بأن وینطلق هذا ال
را       ع لمؤش دما تخض اعي بع ائن اجتم ى آ ول إل م یتح ن ث ع، وم ل  المجتم ة التفاع ت عملي

تعلم                 ا ی االجتماعي التي تحصل بينه وبين أسرته عبر التنشئة األسریة واالجتماعية التي به
 )3(".ویكتسب دوره وأدوار اآلخرین وتصوراتهم

اه توضح آيف                      ذا االتج اعي حسب أصحاب ه ة التفاعل االجتم ویمكن القول أن عملي
له          تحصل بين الطفل وأفراد أسرته التي تبدأ من تلقي         نه موقعه داخل األسرة من حيث تسلس

ك                              ه من تصرفات سلوآية مع اآلخرین وذل وم ب ا یجب أن یق وع جنسه وم فيها وما هو ن
ري           ائن بش ى آ د إل ذا الولي ول ه ذلك یتح ة وب ه الثقافي ارات مجتمع وزا وإش ه رم بتعليم

 .عيةاجتماعي بعد ممارسته لمعظم مستلزمات ومتطلبات دوره آنذاك تتولد ذاته االجتما
ا           ا فيم ه داخل األسرة موضحا تفاعالته اعلي حصر رؤیت یمكن القول أن المنظور التف
ر          ا عب ي تواجهه ة الت ة والثقافي رات االجتماعي ف والتغي ائها للمواق ات أعض ا وتكيف بينه
ى                     ى األسرة عل ذا المنظور إل ة ینظر أصحاب ه معایشتها للواقع االجتماعي، وبهذه الكيفي

 . االجتماعي-ند تطبيع سلوك الطفل بالسلوك اإلنسانيأنها خلية اجتماعية ع
بعد هذا السرد النظري لالتجاهات النظریة في دراسة األسرة یمكن القول أن تباین هذه        
د             وة وضعف آل مدخل اعتم ا، وان ق المداخل في دراستها یعد محاولة مثریة للدارسين له

 .على المساحة التي أضاءها على حياة األسرة االجتماعية

                                                 
..259.المرجع السابق، ص: عبد اهللا محمد عبد الرحمن ) 1 ) 
..260.المرجع نفسه، ص ) 2 ) 

 ( 3) معن خليل عمر: علم اجتماع األسرة، األردن: دار الشروق للنشر والتوزیع، ط1، 1999، ص.37.
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 :خصائص األسرة/خامسا
اك عددا من الخصائص                     إن النظام األسري حقيقة تختلف من مجتمع آلخر، إال أن هن

 :تشترك فيها األنظمة األسریة ومنها ما یلي
األسرة ظاهرة ذات وجود عالمي، فقد وجدت في جميع المجتمعات وفي آل مراحل             -1

ة ع      واهر االجتماعي ر الظ ي أآث ذا فه اعي، له و االجتم اس    النم ي أس ارا وه ا وانتش موم
 .االستقرار في الحياة االجتماعية

رد ،              -2 تقوم األسرة على أوضاع ومصطلحات یقرها المجتمع فهي ليست من صنع الف
ل      ا منطق العق رعون أو یرتضيه له ادة المش ده الق ا یری ا لم ي تطوره ي خاضعة ف وال ه

ادة   ا الق اة، وم اع وظروف الحي ة االجتم ا طبيع ردي، وتخلقه جلين الف والمشرعون إال مس
 .التجاهات مجتمعاتهم ومترجمين لرغباتها

ع، ونالحظ أن              -3 ات المجتم األسرة بالضرورة جماعة محدودة الحجم ومن أصغر هيئ
اإلقامة المشترآة وااللتزامات القانونية واالقتصادیة واالجتماعية المتبادلة بين أفرادها هي          

 .يةقواعد أساسية لقيام هذه الوحدة االجتماع
ترك    -4 ي مصير مش د ف ل، والتوح رة بالتماسك والتواآ ل األس ات داخ تتصف العالق

 .حيث یصبح الفرد عضوا یقاسم األعضاء اآلخرین
ه                  -5 ز اإلنسان، ودوافع ه المجتمع لتحقيق غرائ ذي اصطلح علي األسرة هي الوسط ال

ود االجت ة من الوج ق الغای وع، وتحقي اء الن ا بق ة، منه ة واالجتماعي ق الطبيعي اعي وتحقي م
ا      ذه آله وة وه ة واألخ وة واألموم ا عواطف األب ة، منه االت االجتماعي العواطف واالنفع
رة بوصفها    د أن األس ذا نج راد، له ع لألف ددها المجتم ب ومصطلحات یح ارة عن قوال عب

 .مؤسسة اجتماعية هي ضرورة حتمية لبقاء الجنس البشري واستمرار الحياة االجتماعية
ا                    إن نظام األسرة  -6 ة ودینه ذه األم دات ه ا بمعتق ا وثيق رتبط ارتباط م ی  في أمة من األم

ة             ؤون السياس ي ش م ف ن نظ ه م ير علي ا تس ي، وم ها الخلق ا وعرض دها وتاریخه وتقالي
 .واالقتصاد والتربية والقضاء

اتهم،                      -7 ا فهي التي تشكل حي ذي تحدد تصرفات أفراده ام ال تعتبر األسرة اإلطار الع
ها  ا خصائص اة     وتضفي عليه مت حي ة اتس ى أسس دیني ة عل ت قائم إذا آان ا ، ف  وطبيعته

ا        اة أفراده مت حي ة اتس ارات قانوني ى اعتب ة عل ت قائم دیني، وإن آان ابع ال ا بالط أفراده
ل               بالطابع التقدیري والتعاقدي ، واألسرة هي التي تنقل التراث القومي والحضاري من جي

د ا  د وقواع ادات والتقالي ل، وهي مصدر الع ى جي ة إل ة، وهي دعام لوك واآلداب العام لس
 .الدین ، وتقوم بأهم وظيفة اجتماعية هي عملية التنشئة االجتماعية

ة في                     -8 ة األخرى القائم ة األنظم أثر في بقي ؤثر وتت ا ت األسرة باعتبارها نظاما مفتوح
ذا                             إن ه دا ف نحال وفاس ا م ان النظام األسري في مجتمع م إذا آ ا ، ف المجتمع وتتكامل معه
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ان                    الفس ة، وإذا آ ایيره الخلقي اد یتردد صداه في الوضع السياسي وإنتاجه االقتصادي ومع
ا       النظام االقتصادي أو السياسي فاسدا فإن الفساد یؤثر في مستوى معيشة األفراد وفي خلقه

 .وتماسكها
ا موجودا                      -9 ا نظام ة من حيث آونه األسرة دائمة ومؤقتة في الوقت نفسه ، فهي دائم

ى                  في آل مجتمع إ    ا نشير إل نساني، وفي آل زمان ومكان، وهي مؤقتة ألنها ال تبقى إذا آن
أسرة معينة، بل أنها تبلغ درجة معينة في الزمن ثم تنحل، وتنتهي بموت الزوجين، وزواج     

 .األبناء وتحل محلها أسر أخرى
 .)1(لألسرة طبيعة مزدوجة تتمثل في أن آال من الزوج والزوجة یرتبط بأسرتين-10

 :أنماط األسرة/ سادسا
این   ي التب ا انعكس ف ذا م ریة وه ات البش اختالف المجتمع رة ب اط األس د اختلفت أنم لق
رة    اط األس دة تصنيفات ألنم د ع ا توج رة، وعموم ریفهم لألس اء لتع ين العلم واالختالف ب

 :یمكن إیجازها آما یلي
 :التصنيف على أساس الشكل-1

 :من أهمها  توجد عدة أصناف تندرج تحت هذا التصنيف و
واة  * ة        :Nuclear Family:األسرة الن ر األسرة الصغيرة التي تسود طبيع  وتعتب

ق                   ا یطل ا، آم زوج والزوجة وأوالدهم المجتمع البشري الحدیث، وهي تتألف عموما من ال
  .Conjugal Familyمصطلح آخر على هذه األسرة باسم األسرة الصغيرة الزواجية 

ددة الزوجات  * وع في بعض       : Polygnoms familyاألسرة المتع ذا الن ویحدث ه
األحيان عندما تعيش عدة اسر حياة زواجية معا في وحدة اجتماعية، ویكون أساس الترابط              

 .فيها هو وجود زوج مشترك بن عدة زوجات
ددة األزواج * رة متع ود  .Erreur ! Liaison incorrecteاألس ة وج وع نتيج ذا الن دث ه  ویح

ن األزواج ة م رتها مجموع ا ومعاش اة معه ي الحي ترك ف دة یش ة واح ى ( زوج ر إل أنظ
 ).الخاصية السادسة من خصائص األسرة

ا         :Extended Familyاألسرة الممتدة * وع من حيث الشكل طبق ذا الن  ویظهر ه
وع م         ق             للنشاط أو الوظيفة االقتصادیة ووجود ن ا یطل راد األسرة، وأحيان ين أف اون ب ن التع

وع ثالث أو     Compound Familyعلى هذه األسرة باألسرة المرآبة  ذا الن  وقد یشمل ه
 .أآثر من األجيال في أسرة واحدة

 :التصنيف من حيث االنتساب/ 2
رد               یقصد بهذا التقسيم، تقسيم أنواع األسرة حسب انتساب األفراد إليها، حيث ینتمي الف

ه  إ ا اسم أسرة التوجي ق عليه الميالد یطل ى أسرة ب وم Family of orientationل   وتق
                                                 

، )دراسة ميدانية في علم االجتماع الحضري األسري(األسرة المتغيرة في مجتمع المدینة العربية: عبد القادر القصير )1
  .63-62.ص -، ص1999، 1دار النهضة العربية، ط: بيروت
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ا                    ة، أم ات التنشئة االجتماعي ایير وعملي د والمع ادات والتقالي يم والع بعملية إآساب الفرد الق
ا بأسرة التناسل         ق عليه اني من األسر یطل وع الث   والتي  Family of procreationالن

 .ریق الزواج واإلنجابیكون فيها الفرد عن ط
 :التصنيف على أساس القرابة/3

ان   ى إذا آ ى األب أو األم، بمعن واء إل ي س ة النسق القراب ى درج يم إل ذا التقس تند ه یس
رون                          راد أسرتها یعتب ه وأف ا أم يالد، أم د الم ى أسرة األب عن الطفل ذآرا أو أنثى ینتمي إل

ى النظام األموي،       أجانب عنه وال تربطهم صلة قرابة، أما إذا آانت صل          ة تنتمي إل ة القراب
 .فالولد یلتحق بأمه وأسرة أمه أما أبوه وأفراد أسرة أبيه یظلون أجانب

 :التصنيف على أساس السلطة/4
 :یندرج تحت هذا التصنيف أربعة أنواع من األسر هي 

 . وتكون مصدر السلطة لألبPatriarchalاألسرة األبویة*
 .وتكون مصدر السلطة لألم Matriarchalاألسرة األمویة *
 .مصدر السلطة إلى أحد األبناء Filiarrchalاألسرة االبنائية *
اواة * ى أساس المس ة عل ة  Equalitarianاألسرة القائم  مصدر السلطة الدیمقراطي
 )1 (.للجميع
 

 :وظائف األسرة/ سابعا
يالت تعددت وظائف األسرة وتنوعت خاصة في المجتمع الحدیث، وإن آانت تؤآد تحل           

ه    اعي ل ام اجتم رة آنظ ود األس ة وج ى أن طبيع ا عل اع واألنثروبولوجي اء االجتم علم
مجموعة من الوظائف التي تؤدیها لألفراد حتى تشبع رغباتهم وحاجاتهم األساسية وهذا ما          
د              ا جاء في التحدی جعل البعض یطلق على األسرة بأنها نظام اجتماعي متعدد الوظائف آم

 :ویمكن إبراز أهم وظائف األسرة فيما یلي G.Murdockفي آتابات
 :الوظيفة الجنسية/1

 األسرة هي النظام الرئيسي، والمجال المشروع اجتماعيا ليشبع الفرد رغباته الجنسية            
تحكم                ة ت ا تنظيمات اجتماعي بصورة یقرها المجتمع ویتقبلها أي وفق قواعد تمثل في جملته

 .في العادات والتقاليد
 :التكاثروظيفة اإلنجاب و/2

ا                    ع، مم ا المجتم وم عليه  تقوم األسرة بإنجاب األطفال ، وهم الوحدات البشریة التي یق
 .یضمن للمجتمع نموه واستمراره

 :الوظيفة التربویة/3

                                                 
.262-261ص.مرجع سبق ذآره، ص: عبد الرحمنمحمد عبد اهللا  ) 1 ) 
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ر     دریب غي رف بالت ا یع ة أو م ئة االجتماعي ة التنش ي عملي ا ف رة دورا هام تلعب األس
رد      والتنش" الرسمي لألطفال على تبني أنماط السلوك    ة إآساب الف ة هي عملي ئة االجتماعي

ى                 درة عل ه الق شخصيته في المجتمع لمساعدته على تنمية سلوآه االجتماعي الذي یضمن ل
 .)1("استجابات اآلخرین وإدراك أهمية المسؤولية االجتماعية

 

                                                 
سة شباب الجامعة، س، اإلسكندریة، مؤ)دراسة في علم اجتماع األسرة(األسرة والمجتمع : د الحميد رشوانحسين عب )1(

  .47.، ص2003
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 :الوظيفة االقتصادیة/4
ا،   یمكن القول أن األسرة جماعة اجتماعية مسؤولة عن توفير الحاجات الما           دیة ألفراده

ت       ي الوق ا ف ذاتها، أم ة ب ة مكتفي ادیة إنتاجي دة اقتص ل وح ا مضى تمث رة فيم ت األس وآان
ل وحدة استهالآية بسبب                       اج أصبحت األسرة تمث الراهن ونتيجة للتطور في وسائل اإلنت
وجي، بحيث                   دم العلمي والتكنول اتج عن التق التغيير االجتماعي الذي طرا على االسرة، الن

بحت ال ات     أص ائف المنظم ن وظ ع م اج والتوزی ي اإلنت ة ف ادیة المتمثل ة االقتص وظيف
ل       ا جع ة، مم ة والترفيهي حية والتربوی ادین الص بة للمي أن بالنس ذلك الش ة، وآ المتخصص

 .االسرة تتحول من وحدة إنتاجية إلى وحدة استهالآية
ة، و         ؤولية الدول ى مس ت إل ادیة انتقل ائف االقتص م الوظ إن معظ ة، ف ض وبالنتيج بع

ر    ذا التغيي ي ه ة ف ول أن العل ن الق ذا یمك ات الخاصة، وهك ر  )1(المؤسس ى التغيي ود إل ، یع
ع         بعض أن مجتم رى ال ا ی ول، وهن ذا التح ن ه ؤول األول ع د المس ذي یع ادي ال االقتص
رویح             ة للت األسرة لن یتجاوز حد آونه رفقة وزمالة في العشرة، وأن البيت هو أحد األمكن

 .  وقضاء وقت الفراغ
  
 

                                                 
  .24توما جورج الخوري، مرجع سابق، ص )1(
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 :مجاالت الدراسة/ أوال
 : المجال المكاني-1

ة   ر المدین اعتها، حيث تعتب را لشس ة نظ اال للدراس ة مج ة باتن ار الباحث مدین اخت
الخامسة على المستوى الوطني، فضال عن تنوع  و تعدد األحياء السكنية التي تتشكل               

رة و   اء الفقي د األحي ا، إذ نج ة    منه ار عين مح باختي ا یس ة مم اء الراقي عبية و األحي الش
ات               داني یفي بمتطلب ا إجراء عمل مي البحث تكون متنوعة المفردات یمكن من خالله

 .موضوع الدراسة
ق                    :الموقع-أ ري، وتطل ا من القطر الجزائ ة الهضاب العلي ة بمنطق ة باتن تقع مدین

ي لمنط  المفهوم الجغراف مة األوراس، ب مية عاص ا تس ي عليه ل الت ة األوراس آك ق
ة           وادي شرقا، وزریب ة ال لة وزریب ة الشمال، وخنش تتواجد بين باتنة وخنشلة من ناحي
ى               ة عل ذه المنطق ع ه الوادي وبسكرة جنوبا، وباتنة وسطيف ومسيلة غربا، حيث تترب

 .مساحة إجمالية تقدر بحوالي مائة ألف آلم مربع
ن      رقي م مالي الش زء الش ي الج ع ف ة تق ة باتن كل   فمدین ري، ویش راب الجزائ  الت

موقعها أهمية استراتيجية آبرى، آبوابة لكل من الغرب والشرق والشمال والجنوب        
 .بالنسبة للمدن المجاورة لها

يلة وسطيف،          ا المس ا بسكرة، وغرب واقي وجنوب یحدها شرقا خنشلة وشماال أم الب
ـ         م ، ویغطي معظم سطحها مج         439وتبعد عن عاصمة البالد الجزائر ب موعة من    آل

كان           را للس ال مق ذه الجب ت ه د آان دة، وق ة والمعق ة الملتوی ل الجبلي السالس
دامى ازیغ(الق دد     )األم ر یه ة خط ام أی نا أم أوى وحص ة م ا الكثيف ت غاباته ا آان ، آم

ة الشمالية الشرقية، فضال                    ة، حتى الجه ة الغربي ة الجنوبي األهالي، وخاصة من الجه
ة التي یصعب اجتي           ا        عن ذلك نجد األودی ا فهو ال یختلف عن إقليمه ا مناخه ا، أم ازه

ة                        ة بمنطق ع المدین تاء، لموق ارد ش اري، حار صيفا وب اخ ق ام بمن الذي یتميز بشكل ع
 .عالية وبعيدة عن المؤثرات البحریة التي تؤدي إلى تلطيف الجو فتجعله معتدال

ة   ة باتن احة مدین غ مس م116.41    وتبل ى 2 آل ا إل : 31/12/2004 ویقطنه
مة286842 ى  )1( نس وزعين عل رة45359، م را     )2( أس ا  آبي ر حي د عش ر أح ، عب

ي ثال  ف يدة، " متم اء آش ارك  1200أحي ر، ب وزوران، النص وناتيبا، ب كن وس  مس
 ".أفوراج، بوعقال، حي الشهداء، وسط المدینة، األحياء المجاورة، الزمالة، الزهور

 :نبذة تاريخية عن المدينة*ب
، حينما قام القائد الفرنسي      1844 فيفري عام    13نة باتنة إلى        یعود تاریخ إنشاء مدی   

Duck.daumale          بحملة عسكریة متوجهة من قسنطينة إلى جنوب الجزائر، وعلى 
ق الحالي                         ى الطری اء عل زود بالم ة ألخذ قسط من الراحة والت ذه الحمل ( إثر توقف ه

ة ة-باتن داء ) حمل ه إب ق ل رجم المراف د الفرنسي من المت ة، طلب القائ ي المنطق ه ف رأی
ذا                واستقر األمر على المبيت في المكان الذي توقفت به الراحلة وبمرور الزمن أخذ ه

ة                        ك شرعت السلطات الفرنسية في إنشاء مؤسسات دائم د ذل ا وبع المخيم طابعا دائم
ه في                 Herbillonوقد اعتبر العقيد     ي علي م التخل ذلك وت م ل  22 بأن المكان غير مالئ

                                                 
  .مدیریة التخطيط و التهيئة العمرانية لوالیة باتنة) 1(
 .نفس المصدر) 2(
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س ال ن نف وان م كري ج الحي العس ذاك ب مي آن ذي س ر ال ان آخ ر مك نة وأختي " س
Quartier Militaire" صدر قرار بإنشاء مدینة أوروبية 1948 سبتمبر 12 وفي 

ى غای " Nouvelle Lambese "تحت اسم   اریخ  1949 جوان 20ة إل ، و هو الت
م    ر اس ي  بتغيي وم یقض دور مرس ادف ص ذي یص   Nouvelle Lambeseال

ة  وتعویضه باسم مدین      511 ،   1847 دیسمبر    31 و التي أصبحت تضم في           )1(ة باتن
 .نسمة

ا                    ل له ة، ب     وال یعني هذا أن مدینة باتنة بهذه الصورة في المراآز الحضریة الحدیث
ة           ارة الروماني ن الحض ل م اریا لك ورا حض ت مح اریخ وآان ي الت ة ف ذور عميق ج

يم باتنة آان یقطنه في الماضي        والوندالية و البيزنطية، ثم الفتوحات اإلسالمية، إن إقل       
ون            ذین یلقب ذ    ) الشاویة ( البعيد سكانه األصليون األمازیغ البربر الساميون ال ك من وذل

 .)2(القرن الثالث قبل الميالد 

                                                 
(1)  L’écho, Des Français rapatries doutre Mer,October 198, 
N :31.Trimestriel.Spécial.BATNA.  

 .5.، ص1986صدى األوراس، مجلة متخصصة بتعریف والیة باتنة، مؤسسة الطبع والتوزیع، باتنة،  )2(
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 : التطور التاريخي للنسيج العمراني لمدينة باتنة -ج
ة في مختلف مراح                      ة باتن ا  ال یمكن  الحدیث عن تطور النسيج العمراني لمدین له

ع       ى جمي ت عل ي انعكس ي  الت تعمار الفرنس ية لالس ائج السياس ى النت ارة إل دون اإلش
ا                  . مراحل  تطورها     ة دون غيره ة باتن ى مدین را عل و ذلك ألن المستعمر قد رآز آثي

اح              . ألسباب تاریخية  معروفة    نذآر منها وقفة سكانها الشدیدة و استمراریة روح الكف
 .1954ر جيوش فرنسا قبل اندالع الثورة في عام بصورة فعلية و إیجابية في دح

ى إقصاء    ة عل ة و المعنوی ة المادی ائلها المتاح ا ووس ل قواه ا بك ت فرنس د عمل وق
ا ل وتعویقه ة ب ذه المنطق ل  , ه ر و الجه ؤس و الفق أة الب ت وط يش تح ا تع وجعله

ك من أجل إذالل سكان            1962-1954والمرض لمدة دامت سبع سنوات من         وآل ذل
ر في قضایاه              باتنة   و جعل اهتمامهم منحصرا في السعي وراء لقمة العيش دون التفكي

الوطنية الكبرى من االستقالل الوطني و مقاومة االستعمار الفرنسي مما أدى باإلدارة            
ورة مخصصة    اء حضریة متط ة أحي ى إقام ل عل ى العم ت إل ك الوق ي ذل ية ف الفرنس

أوي         نلألوروبيي ة        في مقابل شبه معسكرات آانت ت ة الساحقة من سكان مدین  األغلبي
ایير الصحية                       ا من الشروط و المع ة تمام ذه المعسكرات خالي الطبع آانت ه باتنة، وب
الالئقة باإلنسان لحفظ آرامته و من هذه األحياء التي یرجع بدء نشأتها إلى االستعمار   

اني       (الفرنسي و التي الزالت قائمة في باتنة إلى اليوم           و ثالث ،و    حي بوعقال أول و ث
يدة             د فرضت اإلدارة       )1() حي الزمالة و حي بارك أفوراج و بوزران وحي آش  ،و لق

دة                   ة قسنطينة و لم ى مدین ا إل ة إداری ة تابع الفرنسية أن تكون الشبكة الحضریة للمدین
ة في إستراتيجي           م فصلها عن           ةطویلة و لما أصبحت ذات أهمي  االستعمار الفرنسي ت

ذه االستقاللية إال              مدینة قسنطينة وأصبحت عا    الرغم من ه يم األوراس، و ب صمة إلقل
وات         أنها ظلت  مدینة عسكریة بالدرجة األولى باعتبارها آانت تشكل ملتقى لجميع الق

ذه األسباب            واحي وله ة           الفرنسية القادمة من جميع الن ام أوعنای ة أي اهتم ق المدین م تل ل
ة        التجهيزات العامة والسكنية باستثناء الخد     في مجال  ى خدم مات الحضریة الموجهة إل

ة   د الهيمن ي عه ازات ف ن إنج ق م ا تحق ب، وأن م وظفين األجان توطنين والم المس
ه                االستعماریة آان وفق ما تحتاجه اإلدارة الفرنسية حيث تم بناء حي سكني یطلق علي
ة             ة أی ي إقام ك ف د ذل ر بع تم التفكي م ی ية و ل وظفي اإلدارة الفرنس ي لم ي الریف الح

ار مخطط  مشروعات  ي إط يدت ف ي ش كنية الت ات الس تثناء بعض التجمع كنية باس س
ة السكان األصليين عن                       ى عزل ا للعمل عل ه فرنس ذي لجأت إلي قسنطينة المعروف ال
ك         ك تل ى ذل ل عل ر دلي وار و خي ات الث ع تحرآ ة جمي ة مراقب هيل مهم ورة و تس الث

يدة و ف               دي     المحتشدات السكنية التي الزالت قائمة في آل من حي آش سدیس و المبری
رف           ن ط ة م ل الموروث ة والهياآ اط األبني ق بأنم ا یتعل ول فيم ن الق ا ویمك و غيره

 :االستعمار أن نجملها فيما یلي
ى  -1 ة األول ة       : المرحل ز المدین ط مرآ ع وس دا تق ة ج ات القدیم ن البنای ة م مجموع

ة مؤلفة وحالتها متداعية فأغلبها آیل للسقوط و هي عبارة عن مساآن و محالت تجاری       
ل ألغراض التجارة و                          ة ال تصلح للسكن ب في معظمها من طابق واحد و في الحقيق

                                                 
 .11-9ص.، ص1985مدیریة التخطيط والتهيئة العمرانية، مخطط التهيئة العمرانية لمدینة باتنة،  )1(
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ض  ه بع ي و تقطن ر القاض يط بمق ة یح ري للمدین ي حض ا ، وح وء حالته ك لس ذل
 . العائالت

ى      1924-1871 الواقعة بين عامي  :المرحلة الثانية  -2 ة إل ة باتن د تعرضت مدین  فلق
ة           دم منطق ى ه ر القاضي والمسجد و               زلزال مدمر أدى إل رج، مق ا الب ا فيه ة بم الزمال

ام        الرغم من وجود العراقي        1923آان ذلك في ع ة نمو           ل ،وب ى حرآ  التي أثرت عل
ا و بلغت مساحتها                   26وتوسيع الشبكة الحضریة لمدینة باتنة إال أنها توسعت عمراني

 ). 1870-1844( هكتارا في الفترة السابقة 12هكتارا و ذلك بعد أن آانت 
د أقيمت مشاریع    1956-1923المحصورة ما بين عامي    :  المرحلة الثالثة    -3  فق

اة                     ر في حي ا الكبي عدیدة و مهمة في المدینة إال أنها آانت بصورة تدریجية و لها أثره
ى                      ة و بعض المشاریع التي أقيمت عل السكان و منها مشروع محطة السكك الحدیدی

ك المنطق         ة ومن ذل ذین        السكن  ةالمحاور القدیم ال األول وحي شيخى الل ية لحي بوعق
ة  كري لخدم ار العس ييد المط ك تش ى ذل اف إل ة یض ب وادي باتن ى جان ان عل یقع
غ    د بل ة ق كان المدین د أن س ة فنج ة الدیمغرافي ن الناحي ا م تعماریة، أم األغراض االس

 .هـ)150( نسمة في نهایة الفترة المذآورة و أصبحت مساحتها 39878تعدادهم 
ام      وفي شهر ی   تفادت        1956ونيو من ع ا واس رة بالنسبة إلقليمه ة دائ  أصبحت باتن

من خاللها بجهاز إداري مستقل عن مدینة قسنطينة بعد أن آانت تابعة لها في شئونها               
 . اإلداریة

ر وجه          1962-1959 الواقعة بين عامي     :المرحلة الرابعة   -3 ة تغي  و في هذه المرحل
ابقة رغم        مدینة باتنة الحضري آثيرا حيث عرفت        حرآة عمرانية مكملة للمراحل الس

م االتساع                         د ت ا، وق ورة و بخاصة في إقليمه ا الث الظروف الصعبة التي آانت تمر به
اه الجنوب الغربي حيث ظهرت            ) وادي القرزي (السكني الحضري حول     ك باتج وذل

ة            ك حرآ ل ذل رقية ویقاب مالية الش ة الش ن الناحي وزورن م يدة و ب اء آش الم أحي مع
ة  عمران ة باتن القرب من وادي مدین ور حي شيخي ب و و ظه ي نم ت ف ة أخرى تمثل ي

وراج     ارك أف ي ب ث و ح اني و الثال ال الث ي بوعق ذلك ح ة  .وآ ذه الحرآ ق ه ا راف آم
ددهم      غ ع ث بل ة حي كان المدین ي س ادة ف ة زی ام  47العمراني مة ع ف نس  و 1960 أل

رة                 ادة سكانية آبي اك زی ة أن هن ذه المرحل ة ه ك نتيجة لممارسات    یالحظ في نهای وذل
ابس والتي مست                    ه بتطبيق سياسة حرق األخضر والي االستعمار الالإنسانية، و قيام
مباشرة سكان الریف و أدت بالتالي إلى هجرة سكانية آبيرة نحو مدینة باتنة مما سهل    
على اإلدارة الفرنسية في ذلك الوقت السيطرة الكاملة والمراقبة الدائمة للمدینة بعد أن             

ا ة   ه دا وهي بمثاب ة ج كنية متخلف اء س ي أحي اموا ف ا وأق ف إليه كان الری ب س جر أغل
ول الفرنسيين                 ى فل محتشدات عسكریة و ذلك خوفا من الثوار وهجماتهم المتكررة عل

 .وبعد أن أصبحت الثورة شعبية منشرة في آل مكان من القطر الجزائري
د           ف) 1962/1966(أما الفترة التي تلت االستقالل الوطني        ة ق ة باتن ا نجد أن مدین إنن

بكتها العمراني    ام و أصبحت ش ا الحضري الع ا و هيكله ل إطاره د ةاآتم ارزة و ق  ب
 تمثلت في األحياء السكنية التالية

 .مرآز المدينة القديم -1
 .حي شيخي -2
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 حي النصر -3
 حي المجزرة-4
 حي بوعقال بأجزائه الثالثة-5
 حي اآشيدة-6
 حي بوزوران-7
 حي بارك افوراج -8

اني من تخلف عمراني                     وی ا یع ة أن اغلبه الحظ علي هذه المناطق السكنية بالمدین
ونقص في الخدمات الحضریة الموجهة لجميع سكان المدینة بالرغم من أن بعض هذه   

 .األحياء قد شيد حدیثا
ع                  1982-1967أما  الفترة ما بين       ا في جمي اني تخلف ة تع ة باتن ا نجد أن مدین  فإنن

اة                   المجاالت االجتماع  ى المعان ذا إل يم و یرجع ه ية رغم آونها حضریة و عاصمة إقل
امج                     ى وضع برن ة إل ك بالدول د أدى ذل التي تعرض السكان لها أثناء ثورة التحریر وق
ة              خاص النمائها حضریا باعتبارها اآبر المدن التي تعرضت ألضرار مادیة و معنوی

ين       ا ب ة م رة الواقع تفادت )1 (1962-1954في الفت د اس امج    وق ذا البرن ة من ه  المدین
بكة           رب وش الحة للش اه الص كن و المي ث الس ن حي ة م زات المادی ائي والتجهي اإلنم
دمات       ى الخ ذلك عل لت آ د تحص اتف و ق بكة اله ي و ش از الطبيع اء والغ الكهرب
ة          حية و اإلداری ة والص ات التعليمي ي المؤسس ت ف ي تمثل ة والت ة الموجه االجتماعي

 . المشاریع االقتصادیة و الصناعية والتكوینية باإلضافة إلى
 :أـ الحالة الديمغرافية لمدينة باتنة 

ام                ذ ع ة من  1844یالحظ من خالل التعقب التاریخي للتطور الحضري لمدینة باتن
ى           رة إل ة التي آانت تنتشر من فت ى األوبئ أن نمو  سكانها آان بطيئا ، ویرجع ذلك إل

ة،     وفر العالج واألدوی ى عدم ت اع   أخرى ، وإل اقم األمراض ، وارتف ى تف ا أدى إل مم
د    1945نسبة الوفيات ، وخاصة في السنوات العجاف ومنها مأساة المجاعة عام              ، وق

رة من              ة في الفت  من المعمرین والمستوطنين       1960- 1844آان أغلب سكان المدین
ان أغلب السكان األصليي          ال           ناألجانب ،حيث آ ة وبالجب ي أطراف المدین  یقيمون عل

ام           المح ام القاضي واإلم يطة بها ، وبمجرد إقامة البرج بمنطقة الزمالة حاليا ، حيث أق
كان    ع س ى رب ى وصلوا إل ددهم حت ر ع ة وآث ع حول المنطق ي التجم كان ف دأ الس ، ب

 )2 (.المعمرین والموالين لهم 
ام  ي ع ة   1930وف ة باتن كان مدین دد س غ ع مة 39870( بل ددهم  )  نس ع ع م ارتف ث

ى        1950ام   نسمة ع    47000إلى ل االستقالل      55000 ووصل عددهم إل  . )3( نسمة قب
اعي ،   ا االجتم ع تطوره دیمغرافي م ا ال د نموه د تزای ة  ق ة باتن د أن مدین م نج ومن ث
ي     دیات عل ر وبل ن دوائ ع م ا تواب افي ، واالقتصادي  والحضري وأصبحت له والثق

  .1987في أخر إحصاء عام ) 184339(وبلغ عدد سكانها .مستویات إقليميا

                                                 
)1 (  Wilaya de batna à travers les chiffres , direction D.P.A.T 1962-1966, Batna , fevrier 1982, p5. 
. 

 .06. المرجع السابق،ص )2(
 .5-4.المرجع نفسه، ص )3(
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ددهم   غ ع د بل ة ق ة باتن كان مدین أن س ير اإلحصاءات ب ام 50759وتش مة ع  نس
ى       1962 ام      68430 ثم وصل إل ى         1966 نسمة ع ع إل م ارتف ام     90200 ، ث  نسمة ع
1972 )1(. 

ام  ي ع ددهم 1977وف غ ع ع ليصل  113766 بل م ارتف مة ، ث م 130577 نس ، ث
  .1987 في إحصاء سنة 184339

ى أن وصل سنة              ليأخذ عدد سكان المدی    اع إل ة في االرتف  نسمة   239858،  1998ن
ة  )2(خالل اإلحصاء العام للسكن والسكان في السنة المذآورة      ليصل هذا العدد إلى غای

مة 286842 ، 2004 ب     )3( نس ي ترتي ة ف ة الخامس ة المرتب ة باتن ذلك مدیث ل ب ، لتحت
  .المدن الجزائریة من حيث عدد السكان 

                                                 
 5.نفس المرجع، ص )1(
 .1998الدیوان الوطني لإلحصاء، اإلحصاء العام للسكان والسكن،  )2(
 .العمرانية لوالیة باتنةمدیریة التخطيط والتهيئة  )3(
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 )01(الجدول رقم 
  :2004-1960ن التطور الديمغرافي لمدينة باتنة في الفترة مابين يبي
 

 عدد السكان السنة
1960 50759 
1966 68430 
1972 90300 
1977 113766 
1982 130577 
1987 184339 
1998 239858 
2004 286843 

 

ومديرية , اإلحصاء العام للسكان والسكن ,الديوان الوطني لإلحصاء  :المصدر
 .طيط لوالية باتنةالتخ
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  :المجال الزمني - 2
ة من مختلف                   ردات العين ار مف     إن اتساع المجال المكاني للدارسة الذي تطلب اختي
دت من                   ة إمت ة آافي رة زمني المناطق واألحياء التي یتشكل منها یستوجب ویستدعي فت

ة  01/02/2005 ى غای ات    01/05/2005 إل ار األوق ت باختي ذا الوق مح ه ث یس  حي
م شرع في                     ا ألي إحراج محتمل ث ة، تفادی ة المبحوث المناسبة لالتصال بمفردات العين
دة حسب  ذه الم د قسمت ه ا وق ات المحصل عليه ير البيان ل وتفس غ وتحلي ة تفری عملي

 .المناطق و األحياء، حيث خصص لكل حي ما یقارب أسبوع واحد
 :المجال البشري -3 

ل المجال البشري للدارسة في ج ة     یتمث ع مدین ا مجتم ي یتشكل منه ع األسر الت مي
دد و                    ة التي تتع ات االجتماعي ات و الطبق باتنة، على اختالف مستویات المعيشة والفئ

 .تختلف من خالل تفاوت مستویات الدخل والمستوى االجتماعي
بب       ر بس ذه األس ع ه حية لجمي ة مس راء دراس ان إج ن الصعوبة بمك ان م ا آ     ولم

ى جانب               شساعة المجال المكان   ة أخرى إل ة من جه دة الزمني ة أو ضيق الم ي من جه
ة،        )1(45359العدد الكبير لألسر التي تقدر بحوالي         أسرة فقد تم استعمال أسلوب العين

ددها     غ ع ي بل ر الت ك األس ن تل ة م ى عين ة عل ة الميداني ث اقتصرت الدراس  100حي
 .أسرة
 :المنهج المتبع في البحث/ثانيا
 الدراسة حسب اختالف المواضيع التي یدرسها الباحث وفق          تعدد طرق ومناهج      ت

ر أساس نجاح إنجاز الدارسة                    ما یتناسب معها، لذلك فإن اختيار المنهج األنسب یعتب
 .التي توصف بالموضوعية

ة      ي التوعي الم ف ة دور اإلع ى حقيق الوقوف عل ا ب مح لن ق یس     ولوضع تصور دقي
أثيره   األسریة في المجتمع من خالل الكشف عن         عالقته بها والوقوف على مواضيع ت

ذه         از ه في إلنج نهج الوص ار الم إن اختي ذلك ف ع، ل ى المجتم ه عل رة ومن ى األس عل
الدراسة آفيل بتحقيق الغرض المطلوب، إذ یوفر لنا انتهاجه القيام بالدراسة المساعدة             
ذه    داف ه وغ أه روریة لبل ات الض ات و المعطي ات و المعلوم ع البيان ة لجم  الكافي

 .الدراسة
 :أدوات جمع البيانات/ثالثا

 : المالحظة-1 
اه              و االتج ث نح ؤدي بالباح ي ت روریة الت دى األدوات الض ة إح ر المالحظ تعتب

ه للظواهر أو الحوادث بقصد اآتشاف             «الصحيح لجمع البيانات فهي      االختيار المنتب
 .)2(» أسبابها وقوانينها

ى استخدام المال          م اللجوء إل ين السكان                 وقد ت حظة خالل الدراسة االستطالعية ب
ي هي محل الدراسة الشي ة الت ة باتن ة لمدین اء المكون ع األحي ر جمي ذي سمح ءعب  ال

 .باستخالص آراء وتصورات حول الموضوع

                                                 
 .- باتنة–مدیریة التخطيط و التهيئة العمرانية لوالیة) 1(
 فح موسى الریفي علي مصطفى الشيخ، مبادئ البحث التربوي، مكتبة األقصى و الدار العربية للطباعة و )2(

 .النشر و التوزیع، بدون سنة النشر
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 :المقابلة -2
ذوي االختصاص في مجال اإلعالم                 اقتصر استعمال هذه الوسيلة على االتصال ب

ى غرار        وآذا الترآيز على آراء و      أفكار بعض األساتذة في بعض االختصاصات عل
أنها أن تخدم                     علم االجتماع، علم النفس، إلى غير ذلك من االختصاصات التي من ش
الموضوع والذین آانت لهم تصورات موضوعية حول موضوع الدراسة آل حسب               

 .اختصاصه
 :االستمارة-3 

يوعا  ر ش ب و األآث يلة األنس تمارة الوس ر االس ات      تعتب ع البيان تعماال لجم  واس
ئلة التي                 ى األس ون عل والمعلومات إذ یصلح استعمالها سواء بين المتعلمين الذین یجيب

ت،      ءتتضمنها االستمارة بأنفسهم دون قراءتها عليهم الشي      وفر قسطا من الوق ذي ی  ال
راءة                      ولي الباحث ق ك من خالل ت ين وذل ر المتعلم ئلة  آما یمكن استعمالها مع غي األس

ر                     ال ين وغي تعمالها مع المتعلم تمارة یمكن اس ذلك فاالس اتهم ل ا وتسجيل إجاب مدونة عليه
ع االستمارات          المتعلمين، آما تمكن الباحث     من االستعانة بمتعاونين یعملون على توزی

دة    تمارة واح م تصميم اس د ت ة فق ذه الدراس از ه وثين وإلنج ن المبح ا م ادة جمعه وإع
ملت  ا  18ش ي مجمله دور ف ؤاال ت ة      س ى أربع ة عل ة موزع اؤالت الدراس ول تس  ح

ة باألسر           ة المتعلق ة العام ات األولي ى بجمع البيان مجموعات، تعلقت المجموعة األول
ا             بينما شملت المجموعة الثانية البيانات المتعلقة بعالقة التوعية اإلعالمية باألسرة، آم

الم الجزائ        ائل اإلع ي وس رة ف ة األس ة بمكان ة الثالث ت المجموع زت  عني ة، ورآ ری
ة بمساهمة      المجموعة الرابعة من األسئلة التي احتوتها االستمارة على البيانات المتعلق

 .اإلعالم في التوعية االجتماعية
ات  راح اإلجاب تم اقت ق إذ ی تمارة بشكل مغل ة لالس ئلة المكون د صيغت آل األس     وق

ار                ذي یخت ارات للمبحوث ال ة التي     المناسبة والمتوقعة ووضعها في شكل خي  األجوب
 .یراها مناسبة و مالئمة 

ات       ادي اإلجاب ات وتف ى ضبط اإلجاب اعد عل ي تس ئلة الت ت بعض األس ا تخلل     آم
 .الكاذبة على أبعد حد ممكن



82 

 :عينـــة الدراسة/ رابعا
 :اختيار العينة و تحديدها* 1 

ة             ات دقيق ى معلوم ول عل تحيل الحص ن المس ن م م یك ان إن ل عوبة بمك ن الص م
ة التي تشكل موضوع الدراسة،                  ة باتن وشاملة ومحددة عن جميع األسر المقيمة بمدین

ة           دة الزمني ان وقصر الم ة        . وهذا بحكم شساعة المك ذه العوامل الموضوعية مجتمع ه
تمثل صعوبة آبيرة وعائقا أمام الباحث إلجراء دراسة مسحية شاملة لهذه االعتبارات            

ل           ة حيث تمث ذي یتماشى            تم استخدام أسلوب العين ل ال ة العشوائية النموذج األمث العين
ئلة               ا من األس ا انطالق ع الباحث الوصول إليه وموضوع الدراسة واألهداف التي یتطل

 .المطروحة
ة                 راد العين     فالعينة العشوائية تستجيب و تفي بهذا الغرض إلى حد آبير، حيث أن أف

والمعایير المترجمة لمفهوم األسرة  تتوفر فيها آل المقایيس ) أسر مقيمة بمدینة باتنة  ( 
 .بشكل عام

الغ             وقد تم تحدید أفراد العينة المتمثلة في األسر المتواجدة بمختلف أحياء المدینة الب
اد        )1( حيا 11عددها   م اعتم اء            100، حيث ت ع أحي ة عشوائية تغطي جمي  أسرة بطریق

وب و     ه المطل ى الوج داني عل ل المي از العم م إنج ث ت ة، حي ول المدین ار المقب  االختب
ه الباحث خالل الدراسة                          ا توصل إلي ى م اد عل م االعتم د ت ه فق ألسئلة الدراسة، وعلي

 .االستطالعية التي قادته إلى مختلف األحياء قصد تحدید عينة الدراسة
اء بحيث              مفردات العينة  وتم توزیع  ي لسكان األحي المفحوصة بحسب الحجم الكل

ة                تفاوت عدد المفردات من حي إلى        اء مدین ر أحي ر أآب ذي یعتب ال ال آخر، فحي بوعق
ـ       12274 نسمة موزعين على     77573باتنة بضمه     13 أسرة، تم تحدید عدد مفرداته ب

اء         عائلة، ثم األحياء التي تأتي في الدرجة الثانية        من حيث عدد السكان، وهي ستة أحي
اء، وسط    مسكن، سوناتيبا، حي النصر، بارك أفوراج،حي الشهد       1200آشيدة، حي   (

بسبع ) بوزوران، األحياء المجاورة، الزمالة   ( أحياء وهي    3بعشر مفردات، و  ) المدینة
ـ           را حي الزهور ب ة موزعة               6مفردات واخي ردات العين ا یجعل مف ردات، وهو م  مف

 . على جميع أحياء المدینة
 )02(توزيع مفردات العينة حسب األحياء السكنية آما هو مبين في الجدول رقم 

 
فردات عدد م عدد األسر عدد السكان الحي

 العينة
 آشيدة
حي 

 سوناتيبا+مسكن1200
 بوزوران
 حي النصر
 بارك أفوراج

30386 

19966 

 

6741 

4807 

3159 

 

1066 

10 

 

10 

07 

                                                 
 .-تنة با–مدیریة التخطيط و التهيئة العمرانية لوالیة)1(
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 لبوعقا
 حي الشهداء
 وسط المدینة

 األحياء المجاورة
 الزمالة

 حي الزهور

32043 

35809 

77573 

23744 

23901 

18687 

12112 

5888 

5069 

5666 

12274 

3756 

3781 

2956 

1916 

931 

10 

10 

13 

10 

10 

07 

07 

06 

 أسرة100  أسرة45381 نمسة286850 المجموع
م  دول رق ن الج ين م ي  02یتب اء الت ة حسب األحي ردات العين ع مف  الخاص بتوزی

 نسمة یتوزعون    286850 حيا بمجموع    11تتكون منها مدینة باتنة والتي یبلغ عددها        
 فردا في العائلة الواحدة، وهذا حسب المعطيات        6.32 أي بمعدل     أسرة، 45381على  

 100الرسمية المستقاة من مدیریة التخطيط والتهيئة العمرانية لوالیة باتنة، أنه تم أخذ 
ل حي حسب   ة لك ردات المبحوث دد المف دد الباحث ع ة، بحيث ح ة للدراس أسرة آعين

ة               ال في الفئ أتي حي بوعق ـ     الحجم السكاني الكلي، وی ى ب ا       13االول ذا تبع ردة، وه  مف
الغ عددها               اء األخرى الب م األحي ة التي           6لعدد سكانه، ث ة الثالث ردات، والفئ  بعشر مف

 أحياء بسبع مفردات، والفئة األخيرة المتمثلة في حي الزهور الذي یعد أصغر             3تضم  
ردة تشكل     100 مفردات، مما یعطينا في المجموع        6حي من حيث عدد السكان بـ         مف

 .ي مجموعها مفردات عينة البحثف
 : خصائص العينة-2  

 .يوضح المستوى التعليمي ألرباب األسر) 03( الجدول رقم
 النسبة المئوية  عدد التكرارات- المستوى التعليمي

 %5 5 دون مستوى
 %12 12 إبتدائي
 %14 14 متوسط
 %28 28 ثانوي
 %41 41 جامعي

 %100 100 المجموع
ين الجدول م     یب بة ) 02( رق ة أن نس اب األسر المبحوث يم أرب الخاص بمستوى تعل

ى              41%  من ذوي المستوى الجامعي، مما یدل على أن السياسة التعليمية المرتكزة عل
اني  ى الطورین األول و الث ه عل يم و إجباریت ة التعل يم ( مجاني دائي والتعل يم االبت التعل

ة التقليص من            ، قد مكنا من رفع النسبة العامة للت       )المتوسط ر، ومن ثم عليم في الجزائ
 التي تخص   % 5 تأخذ في التراجع وهو ما تشير إليه نسبة              تنسبة األمية التي ما فتئ    
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ا بلغت                   ة، بينم الفئة غير المتعلمة أو التي ال مستوى لها من بين مجموع مفردات العين
انوي   توى الث بة ذوي المس بة  %28نس ا نس ت %14 تليه ل ذوي المس ي تمث وى  الت

دائي       ا               %12المتوسط و التعليم االبت ة المفحوصة وهو م ردات العين ، من مجموع مف
د اطق           لی اف  والمن ي األری ا ف ل عنه ة تق ع المدین ي مجتم ة ف بة األمي ى أن نس  عل

ا توصل      ا      تالمبعثرة، هذه المعطاة تتوافق تمام التوافق مع م ام به ه الدراسة التي ق  إلي
 .)1(يل للسكان و التنميةالمرآز الوطني للدارسات  والتحال

ى    1987 عام   %43.62    حيث یالحظ أن نسبة البطالة نزلت من          سنة   %31.90 إل
غ          1998 داة االستقالل تبل ه النسبة غ ذي آانت في ة   % 74.60، في الوقت ال أي ثالث

أرباع السكان، وهذا ناتج باألساس عن اإلمكانيات التي سخرتها الدولة الجزائریة من             
 .هذا القطاعأجل النهوض ب

 يوضح حجم األسر المبحوثة) 04(الجدول رقم 
 

 النسبة المئوية التكرارات الفئات
 %19 19  أفراد4 إلى 1من 
 %63 63  أفراد6 إلى 5من 

 %18 18  أفراد6أآثر من 
 %100 100 المجموع

     
ة أن            من األسر   %63یالحظ من خالل الجدول أعاله والمتعلق بحجم األسر المبحوث

را من المتوسط             6 و 5لمبحوثة یتراوح عدد أفرادها ما بين       ا ا یقترب آثي  أفراد وهو م
، مما یدل على أن السياسات المتبعة من قبل الحكومة          )2(6.32العام لعدد أفراد األسرة     

دأت                  الجزائریة بدایة من السبعينيات من القرن الماضي في مجال التنظيم األسري، ب
تقل   ا من خالل ال ه بالضرورة   تعطي نتائجه تج عن ا ین والدات مم دریجي في ال ص الت

د أن    ا نج رة، بينم راد األس دد أف ي ع اض محسوس ف ة %18انخف ردات العين ن مف  م
ا        ر أو        6المفحوصة یتجاوز عدد أفراده ارات تساهم بشكل آبي  حيث توجد عدة اعتب

ذه       ة ه ي مقدم رة، وف م األس يص حج ى تقل ة إل ل المؤدی ي العوام تحكم ف ي ال أخر ف ب
  .عوامل نجد العامل الدیني الذي یعد أهم مرجعية تستند إليه هذه األسرال

                                                 
التحوالت الدیموغرافية و البناء األسري، مجلة یصدرها المرآز الوطني للدراسات و التحاليل للسكان والتنمية، ) 1(

 .17، ص 2001ماي 
 .- باتنة–مدیریة التخطيط و التهيئة العمرانية لوالیة)2(
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 يوضح الدخل الشهري لألسرة) 05(الجدول رقم 
 

 النسبة المئوية التكرارات الدخل الشهري
 % 17 17 أالف دینار جزائري10أقل من 

ار     20 آالف إلى    10من    ألف دین
 % 32 32 جزائري

 % 51 51ار جزائري ألف دین20أآثر من 
 % 100 100 المجموع

     
بة  دول أن نس ن الج تنتج م ا % 17 یس ل دخله ة یق ة المفحوص ردات العين ن مف  م

ا و                   10الشهري عن    ل من األجر األدنى المضمون قانون ري أي أق  آالف دینار جزائ
غ  دد بمبل ن  10المح رة م ى األس لبية عل ه انعكاسات س ذا ل ري، وه ار جزائ  آالف دین
نها من تملك و اقتناء مختلف وسائل اإلعالم، مما یجعل عملية إطالعها            حيث عدم تمك  

ا       %72 هذه الرسائل ضئيلة جدا ، بينما نجد         هعلى ما تنقل    من هذه األسر یتراوح دخله
د                    20 آالف و    10ما بين    د من األسر المتوسطة ، وتع ري والتي تع ار جزائ  ألف دین

 من مفردات   %51ثر، بينما نجد أن     حظوظها في متابعة ما تعرضه وسائل اإلعالم أآ       
ـ  يدخلها الشهر   العينة یتعدى  اء مختلف وسائل                20 ال ا من اقتن ا یمكنه ار، مم ألف دین

ة أو           احة الوطني ى الس ل إن عل ا یحص ام بم ام ت ى إلم ا عل ل أفراده الم، ویجع اإلع
ة              الدولية،من خالل ما   ة أو تعليمي رامج ترفيهي ار أو ب  وآل   تقدمه هذه الوسائل من أخب

 .اله صلة ارتباطية بهذه الوسائل من وظائفم
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 يوضح طبيعة وسائل اإلعالم التي تتوفر عليها مفردات العينة) 06(جدول رقم 
 

 النسبة المئوية التكرارات وسيلة اإلعالم
 %0 0 جرائد ومجالت أ
 %0 0 راديو ب
 %17 17 تلفزيون ج
 %01 01 جرائد ومجالت وراديو د
 %29 29 وتلفزيونجرائد ومجالت  هـ
 %06 06 راديو وتلفزيون و
 %47 47 جميعها ي

 %100 100 المجموع
وفرون           %47یالحظ من الجدول أعاله بأن نسبة         ة یت ة المبحوث ردات العين  من مف

، مما یشير إلى األهمية التي      )المقروءة،المسموعة، المرئية (على جميع وسائل اإلعالم   
ال   ائل اإلع ة لوس ذه الفئ راد ه ا أف ل    یوليه اء، مث ه العلم ب إلي ا ذه د صحة م م، ویؤآ

ل" يس ماآوي ات   " دن م الحكوم ون معظ ع، آ ي المجتم ة ف ه أهمي ى أن االتصال ل عل
القرارات السياسية واالقتصادیة،آما أن                   ا ب غ مواطنيه تستخدم وسائل اإلعالم آي تبل

 .هذه الحكومات ترغب في دفع مواطنيها من أجل إحداث تغيير في السلوك
د أن  ى %29ونج وفر عل ة تت ردات العين ن مف ون( م د، مجالت،تلفزی ،    ) جرائ

ا       %6 یتوفرون على التلفزیون فقط، و     %17و  یحوزون على الرادیو والتلفزیون، بينم
 . فقط من مفردات العينة المبحوثة على الجرائد والمجالت والرادیو%1یحوز 

ا   و م بة  یوه ا نس ي لن تعمل   %100عط ة تس ة المفحوص راد العين ن اف ائل  م  وس
اع         ) المقروءة،المسموعة،المرئية (اإلعالم بمختلف أنواعها     اء االجتم د اثبت علم ، وق

تجابات             ق اس ع، ویخل ي المجتم وعي ف ق ال الم یخل ائل اإلع اء وس هولة اقتن أن س ب
 .جماعية
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 الفصل السادس
 عرض وتحليل البيانات والنتائج ومناقشة التساؤالت

 
ة : أوال الم بالتوعي ائل اإلع ة وس ة بعالق ات المتعلق البيان

 .األسریة
  

ائل اإلعالم              : ثانيا ة األسرة في وس ة بمكان ات المتعلق البيان
 .الجزائریة

 
ا ة    : ثالث ي التوعي الم ف اهمة اإلع دى مس ة بم ات متعلق بيان

 .يةاالجتماع
 .لخاتمة والنتائج العامة للبحثا: رابعا
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 بيانات تبحث في عالقة وسائل اإلعالم بالتوعية األسریة/ أوال
 یبين وسيلة اإلعالم األآثر استعماال لدى األسر): 07(جدول رقم 

 النسبة التكرارات وسيلة اإلعالم
 % 21 21 الجرائد و المجالت

 % 09 09 المذیاع
 % 56 56 لفزیونالت

 % 03 03 األنترنيت
 % 11 11 جميعها
 %100 100 المجموع

 
م   دول رق ن الج ين م ى   ) 07(    یتب وفر عل ة تت ة المبحوث ردات العين ع مف أن جمي

ر استعماال، حيث أن نسبة                      يلة األآث اوت في الوس ة مع تف إحدى الوسائل اإلعالمي
يل 56% ة وس ن أی ر م ون أآث تعملون التلفزی وثين یس ن المبح رى،  م ة أخ ة إعالمي

ون    اهد، آ بة للمش ة بالنس ن أهمي ة م ة الثقيل يلة اإلعالمي ذه الوس ه ه ا تمثل را لم نظ
ة                 ة لخصائصه التقني م الوسائل اإلعالمي التلفزیون أصبح في العصر الحالي من أه
فهو یقدم المعلومات والمعارف و الخبرات و القيم بواسطة قوالب فنية متعددة ومن        

ي تكون بالصورة            خالل آل هذا یمكن ت     وظيفه لخدمة أهداف العملية اإلتصالية  الت
والصوت، ویأتي التلفزیون في المرتبة األولى من حيث االستعمال، متجاوزا في               
د والمجالت  ة الجرائ ة الثاني ي المرتب أتي ف م ت ة األخرى، ث ائل اإلعالمي ك الوس ذل

ا    یستعملون المذیاع أآثر من غيره من الوسائل         %9 و % 21بنسبة   اإلعالمية، فيم
ا  %11بلغت نسبة أفراد العينة الذین یستعملون آل هذه الوسائل    وهذا مرتبط أساس

ة                     تعمالها، وفي المرتب ذه الوسائل واس تالك ه نهم من ام ذي یمك ادي ال بالوضع الم
ر من   %3األخيرة نجد أن نسبة      من أفراد العينة المبحوثة یستعملون االنترنيت أآث
 .تقلة بذاتهاغيرها آشبكة عامة مس

 
یوضح مدى اهتمام مفردات عينة الدراسة بالمادة اإلعالمية ) 08(جدول رقم 

 .المقدمة عبر مختلف وسائل اإلعالم
 %النسبة  التكرارات االحتماالت

 %04 04 اهتمام بالجوانب التربویة
 %05 05 اهتمام بالمادة الوثائقية
 %19 19 اهتمام بالمادة الترفيهية

 %13 13ام بالنصائح واإلرشاداتاهتم
 %35 35اهتمام بجميع هذه المواضيع

عدم اهتمام بأي موضوع من 
 %24 24 عهذه المواضي
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 %100 100 المجموع
م         ة      %35أن نسبة    ) 08(تشير األرقام الواردة في الجدول رق راد العين  من أف

يهم وسائل اإلعالم بمخ          تلف  المفحوصة یهتمون بجميع المواضيع التي تقترحها عل
ذه             %24أنواعها، بينما أبدى     أي موضوع من ه امهم ب ة عدم اهتم راد العين  من أف

ى     ى إل راهن ال یرق ت ال ي الوق الم ف ائل اإلع ه وس ا تنقل رین أن م المواضيع معتب
ة و             ة الهادف ام والتوعي ة في التثقيف الع مستوى األهداف المتعددة المنشودة المتمثل

دة  لية المفي ویم، و التس اد الق بة اإلرش ين فضلت نس ي ح ي، ف ه الراق  %19والترفي
ائح و        ا النص ة تليه يع المتناول واد والمواض ن الم ا م ى غيره ة عل ادة الترفيهي الم

ا یفضل    اة، بينم احي الحي ع من ة بجمي ادات المتعلق ادة و المواضيع %5اإلرش  الم
ام األخر یالحظ أن نسبة              ة المفحوصة      %4الوثائقية، وفي المق ردات العين  من مف

ت ن     ته د اتضح م رى، وق ب األخ ا بالجوان ن اهتمامه ر م ة أآث ب التربوی م بالجوان
اإلجابات المقدمة أن تفضيل برنامج أو موضوع على           األخر إنما ناتج عما                      
دة             تم بالموضوع بالفائ ى المه ود عل ا یع ة في الطرح مم یحمله من مضامين وجدی

 .المرجوة
 : األآثر استقطابایبين المواضيع والبرامج) 09(جدول رقم 

 النسبة التكرارات االحتماالت
 %09 09 الجانب الصحي
 %07 07 الجانب التربوي
 نعم %26 26 الجانب الشخصي

 %19 19 جميعها
 %39 39 ال

 %100 100 المجموع
راء المواضيع      ) 09(یشير الجدول  ة في إث الخاص بمدى مساهمة مفردات العين

ة   ة المقدم ادة اإلعالمي رح     والم ذا ط الم، وآ ائل اإلع ف وس رف مختل ن ط م
 من مفردات العينة المفحوصة      % 39اهتماماتهم وانشغاالتهم من خاللها، إن نسبة       

ا ال تتفاعل مع المو                  ذا السؤال أي أنه ى ه ذا      أجابت بالسلب عل ة، وه اضيع المقدم
ات األسرة وال تستجيب  ذه المواضيع ال تمس مكون أن ه رى ب ذه األسر ت آون ه

دة ترجى من             لتطلعات ذه المواضيع ال فائ ا یجعل ه ا، مم ا وطموحاته ها واهتماماته
 .ورائها بالنسبة لهذه األسر

ا          %19وفي مقابل ذلك أجابت نسبة       ى أنه تم   من مفردات العينة المبحوثة عل ته
ذي یسمح                     ا وهو األمر ال ع أنواعه بجميع المواضيع التي تقترحها وسائل اإلعالم بجمي

ا بشكل                   بتعميق رصيدهم المعر    ى المواضيع التي ال یلمون به ا عل دهم اطالع في ویزی
 %26آبير، آما یالحظ من خالل النتائج المتحصل عليها والتي یبينها الجدول أن نسبة               

ة التي تمس المسائل              رى للمواضيع المقدم ة آب ون أهمي أنهم یول من المبحوثين أجابوا ب
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تم  %9الشخصية في حين نجد         أتي        بالجوانب الصحية ، وف        ته رة ت ة األخي ي المرتب
 .المسائل ذات العالقة بالجوانب التربویة

 
یبين مدى تجاوب أفراد األسر المبحوثة مع المواضيع ): 10(جدول رقم 

 .اإلعالمية المقترحة
 النسبة التكرارات االحتماالت

 %56 56 نعم
 %44 44 ال

 % 100 100 المجموع
راد      %56ن نسبة   أ) 10(تبين إجابات مفردات الجدول رقم           تهتم وتتجاوب ویساهم أف

األسر المبحوثة في مناقشة المواضيع اإلعالمية المقترحة عليهم، وذك من خالل تناولها    
بالنقاش وتبادل وجهات النظر بخصوص مواضيعها ومضامينها وانتقادها إذا لزم األمر           

افي               ه    ذلك، وقد ربط المبحوثين هذا األمر بمدى المستوى العلمي و الثق ذي یتصف ب ال
ا       عأفراد األسر المبحوثة فضال عن نوعية المواضي       ، ویتناسب هذا التجاوب تناسبا طردی

ا نجد أن نسبة              ة المفحوصة         %44وعكسيا، وفق هذا المنظور، بينم ردات العين  من مف
دیني                         ذا بالجانب ال ا ه ذه المواضيع، وعللت موقفه ة له ولي أدنى أهمي ا ال ت أجابت بأنه

ا من             رهاتها وأفكا  یحكم سلوآ  الذي دین األسرة یمنعه ا ومعتقداتها، حيث ترى بأن ت
داتها               ا ومعتق ي ال تعكس أفكاره  وهو   الخوض في مثل هذه المواضيع والبرامج الت

ذه المواضيع و   و آانت ه ذا ل ذا، وحب ل ه لبيا إزاء آ ا س ل موقفه ذي یجع ر ال األم
 .سالمي الحنيفالبرامج ذات عالقة بهذه المعتقدات المستمدة من الدین اإل

    ویرجح البعض األخر سبب عدم التجاوب إلى اإلنشغاالت واالهتمامات اليومية 
ألفراد األسر، إنشغاالت مرتبطة بالعمل مما یجعلهم آخر النهار مرهقين بدنيا 

 .وفكریا، مما یحول دون إسهاماتهم بالمناقشة ولو آان األمر یهمهم
أن       وترى شریحة أخرى مسها البحث       ة ضعيفة المضمون       ب رامج المقدم  وال  الب

ى مستوى                      ة عل ك المقدم ان، وخاصة تل ر من األحي تحتاج إلى نقاش أصال في آثي
ة  رتهم الواقعي س نظ ياء ال تعك رهم أش ي نظ دم ف ذي یق ري ال ون الجزائ التلفزی

ة                    .إليها اتج عن لغ این ن ك التب آما أن هناك تباین في آراء مفردات عينة البحث وذل
ة                      لتكوین بالل  ه ونوعي افي في حد ذات ا أن المستوى الثق ة، آم ة الفرنسية و العربي غ

ة                       ر في عملي ه أث ة ل ادة اإلعالمي دیم الم الخطاب و األسلوب و األداء اللغوي في تق
 .الجذب أو النفور للبرامج المقدمة محل النقاش أو المتابعة دون تعليق
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 م الجزائریةبيانات تبحث في مكانة األسرة في وسائل اإلعال/ ثانيا
یبين تقييم مفردات العينة للبرامج المخصصة لمعالجة القضایا ) 11(جدول رقم 

 .األسریة إعالميا
 النسبة التكرارات االحتماالت
 %13 13 آافية

 %70 70 غير آافية
 %17 17 منعدمة
 %100 100 المجموع

 
رامج   الخاص بتقييم مفردات العينة المفح    ) 11(    یالحظ من الجدول رقم      وصة للب

ة                    ة أو المسموعة أو المكتوب ا المرئي التي تقدمها مختلف وسائل اإلعالم سواء منه
بة        رة، أن نس ة باألس ایا المتعلق ائل و القض ة المس ة لمعالج ن %70المخصص  م

رامج و المو    ى أن الب ت عل ة أجاب ردات العين ر   امف رة غي لة باألس يع ذات الص ض
ال یفي بمتطلبات األسرة التي تعد الخلية آافية، حيث ترى أن الحيز المخصص لها  

ا                     ائمين عليه ة و الق زة اإلعالمي ا یستدعي من األجه األساسية في المجتمع، وهو م
ال،          ئة األجي ي تنش ا ف وط به دور المن را لل تحقها، نظ ي تس ة الت ا األهمي إعطاءه

ذه        يوبالتالي فالبد من مراعاة هذه االعتبارات وتخص       ص أرآان قارة في مختلف ه
بة    الو رى نس ا ت رة، فيم افي لألس توى الثق ع المس أنها رف ن ش ائل م ن %  13س  م

العينة أن البرامج التي تغطي القضایا األسریة آافية جدا سواء من حيث الكيف أو                
ى              ين من ینظر إل الكم الهائل من المواضيع و البرامج التي تتناول هذه القضایا، وب

ا تقدم    تقدمه لألسر وسائل اإلعالم وعدم آفایة ما    أن م رى ب ذه الوسائل   هة ومن ی  ه
بة    اك نس د هن رة نج ات األس ات ومتطلب ي حاجي اف ویلب راهن آ ت ال ي الوق ف

الكلي للبرامج و المواضيع     نعداماالالسؤال المتضمن في االستمارة ب    أجابت على   17%
رامج ومواضيع ال          القضایا األسریة، وآل ما    الموجهة لمدارسة ومعالجة   اك وجود ب هن

ة اإلعالم و        شئ عوض أن تكون       في    سرة تخدم األ  وم بوظيف  وسائل اإلعالم أداة تق
یتطلب من هذه الوسائل اإلضطالع   ، وهو ما والتوعيةالتثقيف و التوجيه و التربية   
 .به في مجتمع نامي آالجزائر

 یبين مساهمة اإلعالم في التوعية األسریة): 12(جدول رقم 
 النسبة التكرارات االحتماالت
 %16 16 نعـــــم
 %84 84 ال

 %100 100 المجموع
دو  ح الج ة    ل    یوض ردات العين ة مف اله أن أغلبي ادة   %84 أع ن الم تفيد م  ال تس

ي         ائل ف ذه الوس اهمة ه إن مس الي ف الم وبالت ائل اإلع دمها وس ي تق ة الت اإلعالمي
ة، في حين نجد نسبة                   ة منعدم ات المقدم ر   %16التوعية األسریة حسب اإلجاب  تق
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تفيد من     األسریة ویجعل   ألثر اإلعالمي الذي یساهم في التوعية       بوجود ا  المتلقي یس
ى                    يس مقصورا عل هذه المادة في شتى المجاالت، حيث یرى هؤالء  أن اإلعالم  ل

ي    إیصال األخبار و اآلراء و األفكار داخل المجتمع بل یعد بمثابة حلقة              الوصل الت
الم ال           خارجي ، ومن خالل وسائل اإلعالم           تربط الفرد و األفراد داخل األسر بالع

یمكن لألسر أن تطلع على ما یجري حول العالم فتزداد معارفها وبواسطة اإلعالم              
ترتسم صور ذهنية لدى األفراد عن الدول والمواقف و األحداث، آون اإلعالم ال                
ر عن اآلراء                 ى التعبي یقتصر على نقل وشرح ومناقشة المعلومات بل یمتد معناه إل

ة                    و األفك  ة معرفي دى هؤالء خلفي ذا تتشكل ل ار ووجهات النظر، ومن خالل آل ه
ل      رح و التفصيل آ اول بالش ي تتن ة الت ة المقدم ادة اإلعالمي يع و الم ن المواض ع
القضایا التي تهم اإلنسان بصفة عامة، بصفة هذا األخير عضو في أسرة، ألن آل             

رد أو      برنامج أو موضوع یمكن أن یكون له أثرا في التكوین الث           قافي و المعرفي للف
 .الجماعة، سواء أآانت هذه البرامج والمواضيع موجهة لألطفال أو األسر

یوضح دور اإلعالم تجاه األسرة ومدى أداء الدور المنوط به ): 13(جدول رقم 
 إزاءها

 النسبة التكرارات االحتماالت
 %12 12 نعـــــــم

 %31 31 عدم آفایة البرامج
 العالقة بين وسائل اإلعالم   ضعف

 واألسرة
18 
 
 

18% 

 ال

ال تعكس إهتمامات أو طموحات    
 %39 39 األسرة

 %100 100 المجموع 
ين وسائل     %39    تبين من إجابات مفردات الجدول أعاله أن          ة ب رى أن العالق  ت

ة         ادة اإلعالمي ون الم را لك ة نظ دام العالق ور النع ا النف رة یكتنفه الم و األس اإلع
ائل  الم ل الوس ا یجع رة، مم غاالت وطموحات األس ات وإنش ة ال تعكس اهتمام قدم

ا إزاء األسرة،           ق اإلعالمية ال تؤدي على األ     وط به دور المن راهن ال ل في الوقت ال
ل              ا تحتاجه األسرة، مقاب د عم ة       %18 مما یجعلها بعيدة آل البع ردات العين  من مف

اه األسرة،        المفحوصة التي ترى بأن وسائل اإلعالم ال تؤدي ا         ا تج وط به لدور المن
ين الطرفين وترجع نسبة             ام وسائل اإلعالم         %31بسبب ضعف العالقة ب  عدم قي

رى  ا ت اول القضایا األسریة، بينم ي تتن رامج والمواضع الت ى نقص الب دورها إل ب
بة  ا   %12نس ف أنواعه الم بمختل ائل اإلع أن وس ة ب ة المدروس ردات العين ن مف  م

ا وط به دور المن ؤدي ال ة  ت ة آافي ادة إعالمي دم مواضيع وم ا  وتق ن خالله الج م تع
 .القضایا ذات الصلة باألسرة
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 بيانات توضح مدى مساهمة اإلعالم في التوعية االجتماعية /ثالثا

یبين استفادة األسرة من المادة اإلعالمية التي تقدمها وسائل ) 14(جدول رقم 
 اإلعالم

 النسبة التكرارات االحتماالت
 %19 19 عـــــمن

 %49 49 غير آافية
غير مستمدة من  ال

 %32 32 الواقع

 %100 100 المجموع
 

م    دول رق الل الج ن خ ظ م ة   )  14(    یالح ردات العين تفادة مف دى اس ق بم المتعل
ة   ائل اإلعالمي ا بواسطة مختلف الوس ي یتلقونه ة الت ادة اإلعالمي ن الم ة م المبحوث

ق      ة وف اتهم اليومي ي حي تغلونها ف بة   ویس ر، أن نس يات األم ت ا أج%19مقتض ب
ة            تفيد      % 81باإلیجاب على السؤال المذآور، بينما أجابت النسبة الغالب ا ال تس  بأنه

ة حيث ذآرت نسبة                      ر الوسائل اإلعالمي ا عب ي تتلقاه من البرامج و المواضيع الت
ع       أجابت بأن ما   %32 أن هذه المادة غير آافية، و      49% یقدم غير مستمد من الواق
ي  الم ة الت رامج المقدم ون المواضيع والب لبيا آ ه س اوب مع ل التج ا یجع اش، مم ع

ذه   ل ه ا یجع ا، مم ي یحيونه ة الت ق والظروف االجتماعي ي ال تتواف تقبلها المتلق یس
 .المادة بعيدة آل البعد عن الواقع المعاش
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 :األسرة یبين أثر البرامج اإلعالمية على أفراد) 15(جدول رقم 
  

 النسبة راراتالتك االحتماالت
 %33 33 إیجابي
 %67 67 سلبي
 %100 100 المجموع

ة أن نسبة         ) 15(یتضح من الجدول رقم    ادة اإلعالمي رامج والم أثر الب الخاص ب
دما           ل من مفردات العينة المبحوثة أجابت بأن        67% لبية خاصة عن ارا س رامج  آث لب

الم               وم بعرض بعض األف ا یق ي تتضمن      یتعلق األمر بالتلفزیون، حينم ة الت األجنبي
ا                ي ال تنسجم مع عاداتن اء والت ا،      بعض المشاهد المخلة بالحي اليم دینن دنا وتع وتقالي

ا ،                        ى محاآاته ال إل دفع األطف ا ی رز بعض مظاهر العنف مم آما أن هذه األفالم تب
ة أو االنخراط في                       الم الرذیل ى االنغماس في ع وقد یؤدي بهم على المدى البعيد إل

ر  ات اإلج بتها      جماع درة نس ة والمق ردات العين ن مف ة م ت مجموع ا أجاب ام، بينم
ه من                       %33بـ ا تنقل ي، نظرا لم دى المتلق ة ل ارا إیجابي رك آث  بان وسائل اإلعالم تت

دور    وم بال ذلك تق ي ب ا، فه زمن رصيدا معرفي رور ال ع م كل م دة تش ارف جدی مع
إن وسائل اإل        ا ف عالم أصبحت   التثقيفي لألسر وتربطها بالعالم الخارجي، ومن هن

اهم راد  تس ين األف ن خالل تلق ة م ئة االجتماعي ة التنش ي عملي رة ف ى جانب األس  إل
ذه            ى ه مختلف المعارف والمهارات الجدیدة، وال یمكن ألفراد األسرة االستغناء عل
ا            الوسائل اإلعالمية المتمثلة في التلفزیون والجرائد والمجالت واألنترنيت وغيره

ا حسب              من الوسائل التي تدخل ض     ا یبقى إیجابي إن أثره من هذا اإلطار، وبالتالي ف
 .إجابات هذه الشریحة من مفردات العينة المبحوثة
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یبين مدى تشجيع أفراد األسرة لإلقبال على المادة اإلعالمية ) 16(جدول رقم 
 ذات الصلة باألسرة

 النسبة التكرارات االحتماالت
 %30 30 نعـــم
 %70 70 ال
 %100 100 موعالمج

م  دول رق ة  ) 16(    یوضح الج ى المتابع رة عل راد األس دى تشجيع أف ق بم المتعل
أن             ة ، ب ائل اإلعالمي ف الوس دمها مختل ي تق ة الت ادة اإلعالمي ى الم ال عل واإلقب

تحثهم على االهتمام بما    ال   من مفردات العينة المفحوصة ال تشجع أفرادها و        70%
زة             تقدمه مختلف الوسائل اإلعالمية من م      ذه األجه ذا الموقف بكون ه ة ه ادة، معلل

ادي، أي              اإلعالمية أصبحت في الوقت الراهن بمثابة مؤسسات یطبعها الجانب الم
زة             ات الشعبية مرآ ى االنفصال عن الفئ ا إل ذا به ا ح أنها ذات طابع اقتصادي، مم

 .على الجانب التجاري الذي یحقق لها هوامش آبيرة من الربح
 من مفردات العينة المفحوصة،      %70التجاه الذي تعكسه نسبة         وفي مقابل هذا ا   

ى     من مفردات العينة المفحوصة أجابت بأنها تشجع أفراد          %30نجد أن    أسرها عل
ة و      همتابعة ما تقدم   ع المجاالت االجتماعي  مختلف وسائل اإلعالم من مادة في جمي

ك من المجاالت ال            راد في      االقتصادیة والسياسية والثقافية، إلى غير ذل م األف ي ته ت
حياتهم معتبرین أن هذا العصر هو عصر االتصال الذي تلعب فيه وسائل اإلعالم               
ا     رة موقف ي األس رد ف ف الف وال أن یق ن األح ال م أي ح ن ب ائط وال یمك دور الوس

ى الساحة              رسلبيا إزاء ما یدو     حوله، بل عليه أن یتابع آل المستجدات الحاصلة عل
ى               الوطنية و الدولية، مع تش     ة والمشارآة أیضا، عل ى المتابع راد أسرته عل جيع أف

 .اعتبار أنهم یمثلون أسرة لها إمدادات وارتباطات في المجتمع
یوضح مدى اهتمام مفردات العينة بالمادة اإلعالمية التي ال ) 17(جدول رقم 

 . واتجاهاتهم ومعتقداتهممتتوافق مع ميوال ته
 النسبة التكرارات االحتماالت
 %17 17 نعـــم
 %83 83 ال

 %100 100 المجموع

ة المفحوصة أجابت     %83أن نسبة   ) 17(      یبين الجدول رقم      من مفردات العين
ائل ا دمها وس ي تق ة الت ادة اإلعالمي تم بالم ا ال ته ي ال تتوافبأنه ع قإلعالم و الت  م

ن إلى  ميوالتها واتجاهاتها الفكریة و المعتقدیة العتبارات أرجعها أغلب المفحوصي        
ار         اء واختي ى انتق ه إل ع التوج ا، م ون عنه إنهم یعرض الي ف ة، وبالت ب دیني جوان
در         ل ق داتهم، والعم م ومعتق اتهم وآرائه ع اتجاه ق م ي تتف ة الت ائل اإلعالمي الوس
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م          واقفهم وآرائه ة م ى مراجع دفعهم إل أنه أن ی ا من ش ادي آل م ى تف المستطاع عل
ذه ال         إن ه ا من خالل نسبة             ومعتقداتهم، ومن هذا المنظور ف ر عنه ة المعب  %83فئ

ي       ت ف ة و إن آان ة الحقيق ن التوصل لمعرف نعهم م يكولوجية تم واجز س تضع ح
بة    ت نس ا أجاب دیهم، بينم اول أی ولي   % 17متن ابع وت ا تت ة بأنه ردات العين ن مف م

وال ته    ع مي ق م ا ال تتواف م أنه ة، رغ ة المقدم ادة اإلعالمي را للم ا آبي  ماهتمام
ة و المعتقد   واتجاهاتهم الفك  ار و اآلراء             ی ری ام باألفك ذا بهدف اإلطالع واإللم ة، وه

ا                   ة یستعين به األخرى التي ال تكون في غالب األحيان سلبية، بل فيها جوانب مهم
 .اإلنسان في حياته العملية
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 یبين المواضيع ذات األهمية بالنسبة للتوعية األسریة) 18(جدول رقم 
 

 النسبة التكرارات االحتماالت
 %33 33 اجتماعية
 %13 13 سياسية
 %27 27 تربویة
 %16 16 علمية
 %11 11 ثقافية
 %100 100 المجموع

 
م  دول رق ين الج ة  ) 18(    یب بة للتوعي ة بالنس يع ذات األهمي ق بالمواض المتعل

ة            %33األسریة أن نسبة      من أفراد العينة المفحوصة ذآرت المواضيع االجتماعي
ة ال   ي المرتب أتي ف بة   وت ة بنس يع التربوی ة المواض ة   %27ثاني ردات العين ن مف  م

، وتحتل المواضيع   %16المفحوصة، و المواضيع العلمية في الدرجة الثالثة بنسبة         
 من إجابات مفردات العينة المدروسة، وتأتي  %13السياسية المرتبة الرابعة بنسبة     

  .%11في المرتبة األخيرة المواضيع الثقافية بنسبة 
ا ی و م يع وه ر للمواض ة أآب ون أهمي ث یول ع البح راد مجتم ى أن أف دل عل
 .االجتماعية
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 :تمة والنتائج العامة للبحثاالخ* 
 :من خالل مناقشة تساؤالت الدراسةالنتائج : أوال

تخدام األ         دها باس ا ورص م جمعه ي ت ات الت ل البيان رض وتحلي د ع دوات  بع
دة ة ( المعتم تبيان والمالحظ تمارة اس دان ا ) اس ن مي ئلة   م ار األس ة اختب ث بغي لبح

ة                ة القائم المطروحة الرئيسية منها والمتفرعة عنها من أجل وصف وتفسير العالق
بين اإلعالم بوسائله المختلفة واألثر الذي یحدثه على األسرة الجزائریة، من خالل            
ي                       ة الت ة باتن اء مدین ة بمختلف أحي ة المقيم ة في األسر المختلف عينة البحث المتمثل

ة األسریة    (  الباحث آعينة لدراسته   اتخذها ين من   ) أي أثر اإلعالم على التوعي إذ تب
ذه الدراسة ،                   ا من خالل ه خالل المتابعة والتحليل مجموعة النتائج المتوصل إليه

 :والتي یمكن عرضها وفق التساؤالت التالية
هل توجد عالقة بين وسائل اإلعالم المختلفة في الجزائر والتوعية /1

 األسریة؟
ة               النتيجة المتوصل إليها هي وجود عالقة بين ما تقدمه وسائل اإلعالم والتوعي

ين         /6/7/8/9: /األسریة، وهذا ما تبينه الجداول     ة ب ة االرتباطي ، حيث تتجلى العالق
ائل           ه وس ا تقدم ة بم ام األسرة الجزائری ة األسریة من خالل اهتم اإلعالم والتوعي

ع الم   ي جمي ة ف ادة إعالمي ن م الم م ة  اإلع ادیة والثقافي ة واالقتص ادین االجتماعي ي
ة                    ذه العالق ر أن ه ة، غي والسياسية وآل ما له عالقة باألسرة والمجتمع بصفة عام
راهن،             االرتباطية واألثر اإلعالمي على الوعي األسري، یبقى ضعيفا في الوقت ال
يلة من الوسائل                          ة أسرة من وس و أی ة، إذ ال تخل  رغم ما لوسائل اإلعالم من أهمي

ى                     ذآورة إل ا توضحه الجداول الم ذا حسب م اإلعالمية، ویرجع السبب في آل ه
 .عدم ترآيز اإلعالم على القضایا التي تهم األسرة بالدرجة األولى

ذه األسر             ه       ) %39(ولهذا آان موقف شریحة معتبرة من ه ا تقدم لبيا إزاء م س
ا   وسائل اإلعالم ، ألنه ال یمس مكونات األسرة وال یستجيب لتطلعا      ا واهتماماته ته

 .واحتياجاتها المتنامية على جميع األصعدة
 هل لألسرة الجزائریة مكانة في وسائل اإلعالم الجزائریة؟/2

م   داول رق ا البحث حسب الج ي خلص إليه ة الت ة 10/11/12:النتيج ، أن مكان
ا            ر، وان م ام أآث ى اهتم ة إل ى بحاج الم تبق ائل اإلع ي وس ة ف رة الجزائری األس

ذه ا    اة األسریة              تخصصه ه احي الحي ع من ادة ال یمس جمي ة من م لوسائل اإلعالمي
أثير ضعيف            ى ت ذلك إل ؤدي نتيجة ل ا ی اف، وهو م مما یجعل ما یقدم راهنا غير آ
ي األسر ال یتفاعل بدرجة  ل ف ي المتمث ون المتلق ة األسریة، نظرا لك ى التوعي عل

 .قویة مع ما یقدم له
 ة؟هل یساهم اإلعالم في التوعية األسر/ 3

م    داول رق ب الج ا حس ل إليه ة المتوص ر 13/14/15/16/17 النتيج ، أن أث
ر من حيث إیصال                  ذا األث رق ه م ی اإلعالم على التوعية األسریة یبقى ضعيفا، ول
وتبليغ الرسائل اإلعالمية للمتلقين، رغم ما بذل من جهد في هذا الميدان الذي شهد            
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ي شهدها قطاع        تطورات آبيرة على الصعيد الداخلي، وهذا انعكا       سا للتطورات الت
ينات والتطورات في                      ذه التحس م تساعد ه المي، حيث ل ى المستوى الع اإلعالم عل

 .رفع مستوى الوعي لدى األسر الجزائریة
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 :االقتراحات والتوصيات:ثانيا
 إعادة النظر في المنظومة اإلعالمية الجزائریة، وجعلها تتماشى وتستجيب          /1 

ذي ی      ع األصعدة، في إطار                لمقتضيات العصر، ال ى جمي ة عل شهد تحوالت جذری
 .الخصائص المميزة لألسرة الجزائریة

دني للمساهمة في النقاشات                   /2 إشراك األسر من خالل تنظيمات المجتمع الم
ة         واء المتعلق رة، س ى باألس ي تعن رامج الت يع والب ل المواض ي آ ات ف واالقتراح

ادی   ة أو االقتص ة أو الثقافي احي االجتماعي ع   بالمن ة م ر متفاعل ى أس ة، للوصول إل
 .محيطها الداخلي والخارجي وأسرة واعية لذاتها

 االهتمام بوضع األسرة من خالل تخصيص وسائل اإلعالم بجميع أنواعها،           /3
 .برامج تعنى باألسرة ومعالجة مشاآلها

اآل       /4 ل المش دف ح ات به ذه الدراس ي ه ا ف ائج المتوصل إليه تغالل النت  اس
 . تواجه المجتمع الذي تعد األسرة الخلية األساسية المكونة لهوالتناقضات التي
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 .1981وزیع والت
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ر،      -32 اع األسرة،        معن خليل عم م إجتم ع،        عل  رام اهللا، دار الشروق للنشر والتوزی

 .2000الطبعة األولى 
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