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:مقدمة
عليه يقع العبء األكرب يف     ألن  املستهدفة من الرسالة اإلعالمية     يعترب قطاع الشباب من القطاعات      

باعتباره ثروة البلد وذخريا بالنسبة للمستقبل يف زمن احتل فيه العنـصر البـشري               عملية التنمية 
كانتكالت املرتبطة به سواء     ش، باإلضافة إىل خطورة امل    التنمية املستدامة  مكانة كبرية يف أدبيات   

اجة إىل املعلومات يف كل ما يتعلق حبيام كـي          حبيكون والشباب .أو ثقافية  اجتماعية،اقتصادية
يعرفوا أنفسهم، ويفهموا التطور الذي حيدث هلم يف هذه الفترة العمرية حىت يصبحوا قوة فاعلـة                

.يف املستقبلدة يف جمتمعاموعناصر مفي
كل ما هو سائد يف اتمع ومتعارف وتتميز ثقافة بعض الشباب يف الوقت احلاضر باخلروج عن 

فكرا وسلوكا، واجلرأة يف التعبري، واإلقبال على القراءة اخلفيفة واإلحجام عن القراءة اجلادة عليه
م على وسائل االتصال احلديثة أصبحت ولعل إقباهل. حسب ما توصلت إليه نتائج بعض الدراسات

، إذ من خصائص هذه الوسائل ما يروق هلم، أي السرعة، فهم غري صبورين وميقتون مسلمة حياتية
. لكي يقرر الكبار، ويربز دور هذه الوسائل كأحد العناصر املغذية لثقافة هؤالء الشباباالنتظار

عالم، فإن الربامـج الثقافية تؤدي هذا الدور وظيفة التثقيف إحدى وظائف وسائل اإلاعتربنااوإذ
احملتـوى الثقايف  وانتقاءمن أهـم وسائل التوصيل الثقايف، باعتبارهمن خـالل التلفزيون 

انعكاسا قبل أن تكون يةالثقافة اجلزائرإذ جند وإبداعه والتبادل الثقايف، وحتقيق الذاتية الثقافية 
االنتماء إىل وال تزال قبل كل شيء تعبريا عن االنتماء،لعادة، أو ترمجة لعمل فكري، كانت

ساسية للشخصية الوطنية اجلزائريةحضارة ميزا العربية والرببرية واإلسالمية، وهي السمات األ
.للمبدعني وخمتلف الفنانني إمكانات التعبري عن أنفسهمالربامج الثقافية ما تتيح ك
وظيفة التثقيف   هحتقيقمن بني ما  دف إىل       يقدم برامج ثقافية    مبا أن القائم باالتصال حياول أن       و

فقد أصبح من الضروري أن يتعرف على قطاع كبري مرشح لتلقي الربامج الثقافية، بأن يتعـرف                
.ومطالب الشباب ومستواهم املعريف والفكرياحتياجاتعلى 

قام بعضهم ببعض ودفعهم إىل احلياة وتطوير عالشبابيف جتديد نظرة الوتربز وظيفة التثقيف 
إىل االخنراط الواعي يف مشروع مستقبلي هلم كجماعة أو كأمة، ولإلنسانية مجعاء، فضال عن 

، اليت ال "املعنوية"كل هذه اجلوانب ،يف نشر املعرفة العلمية وتنظيم الفكر وعقلنة السلوكادوره
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عندما نربطه بالتنمية " لبعد الثقايفا"االقتصادي هي ما نعنيه هنا أساسا بـتقبل القياس الكمي
اليت ليس - أو االجتماعية أو الشاملة –" التنمية البشرية"وهي جوانب ال تقل أمهية بالنسبة لـ

. النمو االقتصادي إال أحد عناصرها
بل ميكن الذهاب إىل أبعد من هذا، دون أن خنشى مبالغة أو إسرافا يف القول، لنؤكد أن التنمية 

تكتسب معناها احلقيقي إال إذا نظر إليها أوال وقبل كل شيء من زاوية هذا البعد البشرية ال
الثقايف الذي جيعل منها حمصلة التداخل والتكامل بني التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية

، بل أيضا حمصلة التداخل والتكامل بني ما هو أصيل متجدد وما واحلفاظ على اخلصوصية الثقافية
.ديث يتأصل يف مجيع جماالت احلياةهو ح

من هذا املنظور نستطيع أن نقول، إذن، إن التنمية الثقافية هي شرط للتنمية االقتصادية بقدر مـا                 
ميكن حتقيق تنمية اقتصادية بدون أن تواكبها منذ البداية تنمية ثقافيةهي مشروطة ا، وبالتايل فال   

.العامة تمعهوما تكرسه من قيم تربط الفرد باألهداف 
الشباب اجلزائري   استخداماتويف هذا السياق تندرج إشكالية دراستنا اليت تتمحور حول طبيعة           

.للحاجات الثقافية هلـؤالء الـشباب      ةاألخري هومدى تلبية هذ   لقناة األرضية للربامج الثقافية يف ا   
uses and gratificationsاالشباعاتاالستخداماتوتعتمد يف إطارها النظري على مدخل 

حيث يتم النظر للمتلقي     االتصالاألفراد حملتوى وسائل     استخداماختالفوالذي يعتمد على فكرة     
ضباعتباره مستقبال نشيطا لوسائل االتصال، خيتار بوعي وسائل االتصال اليت يرغـب يف التعـر              

.إليها، وخيتار نوع احملتوى الذي يليب حاجاته ويشبع رغباته
دة من مدخل اإلستخدامات واإلشباعات يف حتديد استخدامات الشباب للربامج وميكن االستفا

والتعرف على دوافع التعرض، وحجم التعرض واإلشباعات املتحققة من القناة األرضيةالثقافية يف 
التعرض ونوع احملتوى الذي يتم التعرض له وعالقة هذه املتغريات مع متغريات أخرى وسيطة مثل 

.غرافية، والبدائل الوظيفية لتمضية وقت الفراغ، وأمناط التعرض وسياق التعرضالعوامل الدميو
ويف هذا اإلطار قسم الباحث الدراسة إىل مخسة فصول تغطي اإلطار النظري واجلانـب امليـداين                

:وهي على هذا النحو
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وضـوع  مت فيـه تنـاول م  حيث ، أدرجت فيه حدود الدراسة وإجراءاا التطبيقية     : الفصل األول 
اإلشكالية، حيـث   من خالل طرح    الدراسة وأمهيتها واملشكلة اليت تعاجلها شارحا املوضوع مربزا         

تعرب عـن حمـاور الدراسـة        جمموعة من التساؤالت  تفرع عن التساؤل الرئيسي لذات اإلشكالية       
زيون ونوع عالقة املتغريات الدميوغرافية بكل من التعرض للربامج الثقافية وحجمه يف التلف         : الرئيسية

مدعما تلـك التـساؤالت بفرضـني    املضمون الثقايف الذي يتم التعرض له واالشباعات املتحققة     
الدراسـة ، مث اسـتعرض الباحـث         لعينةيوبعد ذلك مت عرض وصف    كإجابات أولية   أساسيني

وقد اتبعنا يف هذه الدراسة املنـهج الوصـفي         .ردة يف عنوان الدراسة وتساؤالا    املصطلحات الوا 
.لتحليلي، كما اعتمدنا على املالحظة واالستمارة كأدوات جلمع البياناتا

وجتدر اإلشارة إىل أن الباحث قام باإلطالع على جمموعة من الدراسات الـسابقة ذات الـصلة                
مبوضوع الدراسة، إذ قام بتوظيفها يف أجزاء الدراسة مدعما مـن خالهلـا بعـض التفـسريات                 

.  ض نتائج اجلانب امليداين من هذه الدراسةوالتحليالت خصوصا يف تفسري بع
مـدخل االسـتخدامات     متـت فيـه معاجلـة     وتضمن اإلطار النظري للدراسة،     : الفصل الثاين 
. واالشباعات

تناول هذا الفصل مفهوم الشباب وخصائصه، وكذا مفهـوم الثقافـة وعالقتـها             : الفصل الثالث 
.عوملة اإلعالم والتنميط الثقايف، إضافة إىلالملوظائف الثقافية لوسائل اإلعباالتصال واملهام وا

مربزا التطور اهليكلي واملؤسـسايت هلـذا       نشأة التلفزيون اجلزائري وتطوره     تضمن: الفصل الرابع 
ليقف يف األخري عنـد العوملـة        تسيري وتنظيم التلفزيون اجلزائري   ووظائف  الو هاماملوكذا  اجلهاز  

.زيويناإلعالمية وتأثريها على البث التلف
حتليل نتـائج اسـتخدامات الـشباب       ضمن  ويشمل اإلطار امليداين للدراسة، وت    : الفصل اخلامس 

العامـة   نتـائج واالشباعات املتحققـة، مث ال    يف القنـاة األرضيـة    ج الثقافية   ـري للربام ـاجلزائ
.كما أدرجت استمارة الدراسة ضمن املالحق. فاخلامتةو التوصيات للدراسة 
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.إجراءاا التطبيقيةالدراسة وإشكالية: الفصل األول
.الفروضاإلشكالية و: املبحث األول

جمموعة من التحوالت يف طرق العيش وأسـاليب الـتفكري وأمنـاط            اجلزائري  يعيش الشباب   
واحلـديث املـستحدث   تنطوي على تداخل التقليدي     السلوك ميكن توصيفها بأا مرحلة انتقالية       
ـ سواء على صعيد العالقات االجتماعية أو الثقاف       القادم نتيجة التواصل بني الثقافات املختلفة،      ة و  ي

كان واملعلومات  فالتداخل بني احمللي والعاملي بفعل التأثري املتعاظم لثورة االتصاالت          . القيم السائدة 
يـشكلون  وحبكم خصائصهم وتطلعام     ،، إال أن الشباب   تمعئح ا على خمتلف شرا   اساانعك له  

تتسم بالسلبية أحيانا وباإلجيابية أحيانا     تأثراً ذه التحوالت وما جنم عنها من تأثريات          الفئة األكثر 
.أخرى
من إمجايل %60تقدر بـمن السكان، إذ النسبة األكربتشكليف اجلزائرالشبابفئة ن إ

تشكل ثروة اتمع وذخريته يف املستقبل ما يتطلب هذه البنية الدميغرافية إن،لسكاينالتعداد ا
انطالقا من أبعاد التنمية املستدامة، مركزين يف ذلك إهتماما خاصا ورعاية دقيقة لتلبية حاجيام

على اجلانب االجتماعي وكأساس له العنصر البشري، وما حيمله من شروط توفري فرص متكافئة 
.كل شرائح اتمع لالستفادة من املعرفة وسبل التثقيفل

عاجلوالدراسات االجتماعية اليت تعلمية كبرية تواجه البحوثإشكاليةويطرح مفهوم الشباب
وتأيت هذه اإلشكالية انعكاساً للتنوع الكبري يف دالالت املفهوم بني. االجتماعيةأوضاع هذه الفئة

إذ . ميدان الشبابيف الدراسات والبحوث اجلارية يفجلىخدام الذي يتال االستالبلدان ويف جم
االجتماعية وذلك يتباين يف إطار البلد غالباً ما يشار إىل فئات عمرية خمتلفة يف حتديد هذه الشرحية

نلكن تبقى احلقيقة مشرية إىل أ.اإلنسانية املختلفةالواحد ويتنافر إىل حد كبري بني اتمعات
تنطوي يف كل زمان ومكان خصائص إنسانية متشاة سيكولوجياً وسلوكياً ودافعياً وهيللشباب

وختتلف مشكالت الشباب الذين يعيشون يف جمتمعات كثرية شتركة،سمات املالعلى كثري من 
التغري عن اليت يواجهها هؤالء الذين ينتمون إىل جمتمعات تعاين من بطء يف إحداث التغيري، حبيث 

عاين من اختالل يف التوازن بني الوسائل والغايات وتضارب القيم نتيجة ملا أحدثته جندها ت
استخدامات وسائل اإلعالم من تأثري على املرجعيات الثقافية واالجتماعية والسياسية للمجتمع 
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باعتبار أن هذه الوسائل أصبح ينظر إليها على أا بديل .ولفئة الشباب على وجه اخلصوص
.التنشئة االجتماعية الطبيعة املتمثلة يف األسرةملؤسسة 

التحـوالت الـيت يعرفهـا      طبيعة  خلاصة اليت تطرحها    اجلزائري ا  الشبابإن حاجات   
استجابات ثقافية خاصة ومتثل هذه االستجابات الثقافية الثقافة الفرعية كس على هيئةتنع،اتمع

ات املنظمة اليت تستجيب ملنظومة من احلاجـات  هذه الصيغة منظومة من اإلجابوهي يف،للشباب
اإلجابات العامة تصب يف إطار وبناء على ذلك ميكن القول أن، فئةهذه الاليت تعترض واملشكالت
الـشباب  باعتبار .الثقافة الفرعية املعنيةة بينما تتجه اإلجابات اخلاصة يف مساراتـالثقافة العام
بل ترتبط كأية ثقافة فرعيـة أخـرى   . ماعية خاصة موضعية جسمية ونفسية واجتيوجدون يف

لـيس و.العامة للمجتمع وتتلون بطابعها العام مع احملافظة على خصوصياا وتفردهـا بالثقافة
يف ثقافة الشبابباعتبار أنبالوسع حتديد أبعاد وخصائص وثقافات الشباب يف اتمعات املختلفة 

من وسائل وبسبب ما تتبعه،بسبب اختالف الثقافات العامةجمتمع ما ختتلف عنها يف جمتمع آخر 
وتربز وسائل اإلعالم يف اجلزائـر  .وأساليب لتثقيف الشباب وما تضعه من أهداف لعملية التثقيف

) اإلعالميـة ككيان سياسي و مؤسسي، من خالل مؤسساا        (ة  تويل الدول إذ  لتعلب دور التثقيف  
بـاإلعالم اهتماما كبريا   ) سياسي منها على وجه اخلصوص    البحثي وال (واملؤسسات داخل الدول    

.تثقيف الشباب اجلزائري واحملافظة على الثقافة الوطنيةيفيعد األداة الرئيسية ألنهووسائله، 
، مبا فيهاالعاملبلدانمجيع عرف انتشارا واسعا يف ذي وبعد التطور التكنولوجي واملعلومايت ال

عامل االتصاالت، تنوعت وسائل اإلعالم وتعددت يف، والسيما ما فجرته الثورة الرقمية اجلزائر
حياته وخاصة عن طريق يفحياة الشباب اجلزائري لتصبح أكثر مالصقة له يفأوجه حضورها 

دميومة االتصال يفحركة اإلعالم وركنه األساس يفالقنوات الفضائية اليت صارت حجر الزاوية 
نطلق اهتمت وسائل ومن هذا امل. ةفيمع اجلماهري وإيصال مفاهيم  وأهداف إيديولوجية وثقا

حيث وضعت اخلطط املستقبلية الشباببقطاع ةأو غري مباشرةاإلعالم اجلزائرية بطريقة مباشر
مرس ذا اجلانب ملا له من أمهية واضحة على التهموتشجيعالشبابتثقيفيفعالم اإلدورل
إذ أن هذه اخلطط جاءت لتترجم مساعي التنمية الشاملة يف تفعيل . شموله بشىت جوانب املعرفةل

دور التنمية الثقافية كعنصر مهم يدعم هذه األخرية انطالقا من قيمة ودور الشباب يف فهم حميطه 
يف دفع عجلة التنميةاهي األخرى دورا استراتيجيالثقايف وتفاعله مع وسائل اإلعالم اليت تلعب 
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وتأيت الثقافية واملسامهة يف تفعيل آليات التنمية املستدامة مترمجة يف مضامني إعالمية ذات العالقة، 
كأداة يف مقدمة الروافد اليت تعرب عن اهتمامات الربامج الثقافية يف القناة التلفزيونية األرضية

لكن عند . يف وسائل اإلعالم بقطاع الشباب إميانا بقيمة هذه الثروة اهلائلةالقائمني باالتصال 
خريةأنفسنا ملزمني بدراسة هذه األالوقوف على عالقة الشباب اجلزائري ذه الربامج الثقافية جند 

ات ـميكن حتديد مشكلة حبثية يف احلاجة إىل التعرف على طبيعة استخداموانطالقا من ذلك 
.    واإلشباعات املتحققة منهاقناة التلفزيونية األرضيـةج الثقافية يف الـري للربامـائالشباب اجلز

حناول دراسة هذا املوضوع من خالل نزولنا إىل امليدان واستقصاء الشباب ويف هذا السياق 
لعوامل ا، وتأخذ الدراسة م للربامج الثقافية بالقناة التلفزيونية األرضيةااجلزائري حول استخدام

وسياق ) واالجتماعياالقتصاديالتعليم املستوى النوع، العمر،(رافيةغالدمياملؤثرة مثل العوامل 
ونوع احملتوى الذي يتم التعرض له وطبيعة االشباعات املتحققة من االجتماعياملشاهدة والنشاط 

.واالشباعاتعلى مدخل االستخداماتوتعتمد هذه الدراسة يف بنائها وفروضها . التعرضهذا
ما طبيعة استخدامات الشباب اجلزائري للربامج : الشيء الذي أدى بنا إىل طرح التساؤل الرئيسي

الثقافية يف القناة التلفزيونية األرضية؟ ومن هذا التساؤل العام تتفرع التساؤالت الفرعية واليت من 
:خالهلا حناول معاجلة املوضوع باإلجابة عليها

تثقيف لدى الشباب اجلزائري؟هي مصادر الما-1
ما مدى تعرض الشباب اجلزائري للربامج الثقافية يف التلفزيون؟ وما هي فترات املتابعة؟-2
الـشباب للـربامج   ) املشاركة يف التعرض، النشاط املصاحب للتعـرض (ما هي أمناط تعرض      -3

الثقافية يف التلفزيون؟
رض للربامج الثقافية يف التلفزيون؟اإلشباعات املتحققة للشباب من التعهي ما -4

:ومهانيوتدعيما للتساؤالت املطروحة سابقا صاغ الباحث فرض
احملتوى املتحققة مـن     اشباعاتو  توجد عالقة إرتباطية بني دوافع التعرض النفعية        :ولاأل ضالفر

.التعرض للربامج الثقافية يف التلفزيون
العملية املتحققة مـن     اشباعاتوافع التعرض الطقوسية    توجد عالقة إرتباطية بني دو    :ينالثا الفرض

.التعرض للربامج الثقافية يف التلفزيون
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.حدود الدراسة وإجراءاا التطبيقية: املبحث الثاين
:أمهية الدراسة-1

:تنبع أمهية الدراسة من العوامل التالية
د القائم باالتصال على معرفة     لتوفري رجع الصدى مما يساع     اإلعالمأمهية قياس مجهور وسائل      -1

.نتائج عمله وتدارك النقائص
عدم وجود دراسات تناولت الربامج الثقافية يف وسائل اإلعالم اجلزائرية بـشكل عـام ويف                -2

.التلفزيون على وجه اخلصوص
التغريات الثقافية اليت شهدا اجلزائر يف السنوات األخرية وما صاحبها من تغريات يف جماالت               -3
منعكـسا يف    )فعاليات اجلزائر عاصمة الثقافة العربيـة     (اجلزائر   احتضانحلياة املختلفة خاصة بعد     ا

.بعض الربامج الثقافية
.ية منهااملتزايد لإلعالم اجلزائري بإنتاج الربامج الثقافية خاصة التلفزيوناالهتمام-4
وسـائل اإلعـالم خاصـة       انتشار اإلعالم املعومل الذي أملى ثقافة جديدة وذلك من خالل          -5

.التلفزيون
اجلزائري وتأثرياا  ربامج الثقافية يف التلفزيون     تناوهلا ال ترصد املوضوعات والقضايا الثقافية اليت       -6

.الثقافية املختلفة خاصة على شرحية الشباب
ـ             -7 ع التعرف على أمناط وعادات مشاهدة الشباب للربامج الثقافية يف التلفزيون اجلزائري ودواف

.مشاهدم هلذه الربامج واإلشباعات اليت حتققها هلم
يف االهتمـام حتديد املشكالت الثقافية اليت م الشباب واليت مازالت حتتاج إىل املزيـد مـن               -8

.الربامج الثقافية وكيفية تطوير هذه الربامج لتكون أكثر فاعلية وتأثريا
:أهداف الدراسة-2

:ة أهدافتسعى هذه الدراسة إىل حتقيق عد
. أول هدف يسعى الباحث يف هذا املستوى إىل حتقيقه هو احلصول على شهادة علمية-1
.التعرف على مصادر ثقافة الشباب اجلزائري-2
.لشباب اجلزائريلاجات الثقافية احلالتعرف على -3
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واالشـباعات  التعرف على طبيعة استخدامات الشباب اجلزائري للربامج الثقافية يف التلفزيون            -4
.املتحققة منها

: مجع البياناتمنهج الدراسة وأدوات-3
لطبيعة املوضوع survey methodologyوصفي التحليلينهج الاملعلى اعتمدنا يف هذه الدراسة

م للربامج الثقافية يف استخدامعينة من الشباب اجلزائري للتعرف على اوقد أجريت الدراسة على 
والدراسات الوصفية ال .اليت حتققت جراء هذا االستخدامواالشباعات ة األرضيةقناة التلفزيونيال

تقف عند جمرد مجع البيانات واحلقائق بل تتجه إىل تصنيف هذه احلقائق وتلك البيانات وحتليلها 
وتفسريها الستخالص داللتها وحتديدها بالصورة اليت هي عليها كميا وكيفيا دف الوصول إىل 

.ية ميكن تعميمهانتائج ائ
: أدوات مجع البيانات 

: جمموعة من األدوات املالئمةاستخدامتفرض طبيعة الدراسة 
اموعة حملجمالمشاهدةيفعادةتستعملللتقصيمباشرةوتقنيةأداةوهي:املالحظة-أ

الفهمجلأمنمعلومات كيفيةخذأدفذلكومباشرةبصفة)اخل... مجعية،مؤسسة(الدراسة
.)1(مشولياتهبكلفيهيعيشونالذيالوسطوللوضعاملعمق
جمال معرفة التفاعل الثقايف للشباب واستخدامه للوسائل يفامليدانيةاملالحظةعلىاعتمدناحيث

.الثقافية واليت من أبرزها الربامج الثقافية يف التلفزيون
مجع البيانات استخداما وشيوعا يف تعترب استمارات البحث من أكثر أدوات :االستمارة-ب

البحوث االجتماعية، ويعود ذلك إىل امليزات اليت حتققها هذه األداة، سواء بالنسبة الختصار اجلهد 
.)2(أو التكلفة أو سهولة معاجلة بياناا اإلحصائية

كما وزعت مخسة وثالثون سؤاال وعلى مخسة حماور اليت قام الباحث بإعدادها ستمارة االوحتتوي
ري للربامج الثقافية يف حول استخدامات الشباب اجلزائمتت صياغتهامخسة وعشرون سؤاال : يلي

.البيانات الشخصيةحول ، باإلضافة إىل تسعة أسئلة قناة األرضيةال

.186: ، ص)2006دار القصبة للنشر ، :الجزائر (،2ط ،تدریبات عملیة-منھجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة ، أنجرسموریس)1(
.475: ، ص)1986القاھرة، دار المعرفة الجامعیة ، (، علم االجتماع والمنھج العلمي، محمد علي محمد)2(
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:نعرض حماور  االستمارة كاآليت
: أفراد العينةالشباب تثقيفحمور مصادر - 1
).1السؤال (ول ملعلومات الشباب سؤال خاص بترتيب املصدر األ-
.)8، 7، 6، 5، 4، 3، 2السؤال (أسئلة تتعلق مبدى تعرض أفراد العينة لوسائل اإلعالم -

:حمور أمناط تعرض الشباب للربامج الثقافية يف التلفزيون- 2
).9السؤال (سؤال تعلق بالفترة اليت يتعرض فيها أفراد العينة للربامج الثقافية-
).10السؤال (علق بالكيفية اليت يتعرض ا أفراد العينة للربامج الثقافيةسؤال ت-
).11السؤال (سؤال تعلق بكيفية معرفة  أفراد العينة ملواعيد الربامج الثقافية-
).12السؤال (سؤال تعلق بكيفية متابعة أفراد العينة للربامج الثقافية-

:شباب يف الربامج الثقافية حمور نوع احملتوى الذي يتعرض له ال- 3
).13السؤال (سؤال تعلق بنوعية الربامج الثقافية اليت يتعرض هلا أفراد العينة -
).14السؤال (سؤال تعلق بالربامج الثقافية املفضلة لدى أفراد العينة-
).15السؤال (سؤال تعلق بأمساء الربامج الثقافية األكثر تفضيال لدى أفراد العينة -

:ور دوافع تعرض الشباب للربامج الثقافيةحم- 4
).16السؤال (سؤال تعلق بسبب تعرض أفراد العينة للربامج الثقافية -
).17السؤال (سؤال تعلق برأي أفراد العينة بعد التعرض للربامج الثقافية -

:حمور مدى مشاركة الشباب يف الربامج الثقافية - 5
، 18ؤال ـالس(العينة يف الربامج الثقافية ورأي يف مدى جناحها أسئلة تتعلق مبدى مشاركة أفراد -

19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25.(
:حمور البيانات الشخصية- 6
السؤال ()النــوع، السن، املستوى التعليمي، العمـل، املستوى االقتصادي(أسئلة تتعلق بـ-

26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35(.
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بتصميم استمارة أولية تغطي حماور استخدامات قمناعلق باختباري الصدق والثبات أما فيما ت
.الشباب اجلزائري للربامج الثقافية واالشباعات املتحققة منها

كما قمنا بتوزيع ثالثون (*)هذه االستمارة األولية إىل جمموعة من األساتذة احملكمنيمت تسليمو
وعلى ضوء مالحظات األساتذة . الذكور واإلناثاستمارة بصفة قصدية على بعض الشباب

احملكمني واقتراحام اليت كانت متقاربة ويف صميم انشغال هذه الدراسة وأيضا الردود اليت محلتها 
.االستمارات، قمنا بالتعديالت الالزمة لتتخذ االستمارة شكلها النهائي

شرة يف املائة من صحائف ؛ إعادة تطبيق عTest Re-testمت من خالل استخدام أسلوب و
العينة ومت حساب أفرادمن انتهاء العمل امليداين، حيث وزعت على أسبوعنياالستقصاء بعد 

.وهي قيمة ثبات عالية يف مثل هذا النوع من األحباث0.8معامل الثبات  حيث بلغ  
:املستخدمة يف الدراسةاييسقامل-ج

:دوافع التعرضمقياس 
دوافع التعرض الطقوسية، ودوافع التعرض : ارات اليت تقيس كالً منوتضمن جمموعة من العب

:وتضمنت العبارات التاليةالنفعية، 
:الدوافع النفعية ملتابعة الربامج الثقافية-

.البحث عن الفائدة-1
.االهتمام-2
.البحث عن معلومات متخصصة-3
.تعليم الذات-4
.البحث عن معلومات بشكل عام-5

.عباسي فضة بصلي، أستاذ بقسم علوم اإلعالم واالتصال بجامعة عنابة. د- (*)
.د منى سعید الحدیدي، أستاذ اإلعالم بجامعة السادس من أكتوبر.أ- 
.بكلیة اإلعالم جامعة القاھرةد حسن عماد مكاوي، أستاذ.أ- 
.د عاطف العبد، أستاذ بكلیة اإلعالم جامعة القاھرة.أ- 
.د فتحي الشرقاوي، أستاذ علم النفس بجامعة عین شمس.أ- 
.د عادل عبد الغفار، أستاذ اإلعالم بجامعة القاھرة.أ- 
.د سعید ناصف، أستاذ علم االجتماع بجامعة عین شمس.أ- 
.ق، أستاذ علم االجتماع بجامعة عین شمسد ثروت إسحا.أ- 
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.األخبار الثقافيةمعرفة-6
:الدوافع الطقوسية ملتابعة الربامج الثقافية-

.األلفة-1
.اهلروب-2
.تقليد اآلخرين-3
.التسلية-4
.متضية الوقت-5
.التعود-6
:املعاجلة اإلحصائية للبيانات-

، مث اآليلإىل احلاسب بعد االنتهاء من مجع بيانات الدراسة امليدانية، مت ترميز البيانات وإدخاهلا 
SPSSاحلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية"معاجلتها وحتليلها إحصائياً باستخدام برنامج ".

Statistical Package for Social Science
:ومت اللجوء إىل املعامالت واالختبارات التالية يف حتليل بيانات الدراسة

.التكرارات البسيطة والنسب املئوية-1
لدراسة الداللة اإلحصائية للعالقة بني متغريين من املتغريات ) Chi Square Test(2اختباركا-2

).Nominal(االمسية 
الذي يقيس شدة العالقة بني متغريين امسيني يف ) Contingency Coefficient(معامل التوافق -3
و0.30ل من ـل أقـة ضعيفة إذا كانت قيمة املعامــواعتربت العالق2×2دول أكثر من ـج

.0.50وقوية إذا زادت عن 0.50-0.30وحت بني امتوسطة إذا تر
لقياس قوة أو شدة العالقة بني متغريين، واستخدم يف حالة كون اجلدول Phi) فاي ( معامل -4

). عمود2× صف 2(اإلحصائي لبيانات املتغريين رباعياً 
Person Correlation(معامل ارتباط بريسون -5 Coefficient ( لدراسة شدة واجتاه العالقة

وقد اعتربت العالقة ضعيفة ) Interval Or Ratio(االرتباطية بني متغريين من نوع الفئة أو النسبة 
قوية إذا و0.50-0.30ومتوسطة إذا تراوحت بني  0.30كانت قيمة املعامل اقل من منإذا

.0.50زادت عن 
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:عينة الدراسة-4
.سنة)35-19(ريةــمن اجلنسني يف الفترة العماجلزائري اسة شرحية الشباب ل الدرـتشم

عينة هذه الدراسة هي من النوع غري االحتمايل، إال أننا حاولنا أن جنعلها ممثلة تمع البحث قدر                 
اإلمكان وذلك بإتباع بعض اإلجراءات املعمول ا يف مثل هذا النوع من العينات وذلك لسحب               

:سنة وهي كما يلي35إىل 19من الشباب اجلزائري  تتراوح أعمارهم بني دة مفر400
على مستوى التمثيل اجلغرايف، اعتمدنا على املساحات أو املناطق ومراعني يف ذلك الكثافـة              : أوال

:السكانية، وهذا على النحو التايل
.مفردة70: مفردة، الونزة75: مفردة، بئر العاتر85: مفردة، الشريعة170: تبسة
إناثا إال أن عدد      %50ذكورا و  %50اعتمدنا على العينة احلصصية فيما يتعلق باجلنس مبعىن         : ثانيا

مفردة وهذا يتوافق مع نسبتهن يف اتمع اليت تفوق نـسبة الـذكور              215اإلناث يف النهاية بلغ     
.ونفترض أن هذه الزيادة القليلة ال تؤثر كثريا على الطريقة احلصصية

حرصنا على مراعاة مجيع مستويات التعليم حاضرة يف العينة و كذلك أمناط مكان الـسكن               : الثاث
وهذا بناءا على متغريات الدراسة من حيث السن و املستوى االقتـصادي واالجتمـاعي وكـذا                

. املستوى التعليمي
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: توصيف عينة الدراسة
.ةرافية املختلفغالدميوصائصلنوع واخلغري امتقة وفالعينتوزيع يبني )01(دول رقم اجل

)01(جــدول رقـم
رافية املختلفة غالدميوصائصواخلمتغري النوع وفقعينة التوزيع 

اموعإنـاثذكــور النـــوع
%ك%ك%كرافيةغالدميوصائصاخل

19-24152%38.0187%46.8339%84.8

25-2921%5.324%6.045%11.3 السن
30-3512%3.04%1.016%4.0

4.0%1.816%2.37%9التعليم الثانوي

89.0%48.0356%41.0192%164جامعة أو ما يعادهلا
املستوى 
التعليمي

7.0%4.028%3.016%12دراسات عليا

63.8%34.3255%29.5137%118حضر
مكان اإلقامة

36.3%19.5145%16.878%67ريف 

11.0%6.344%4.825%19منخفض

29.0%16.0116%13.064%52متوسط

املستوى 
االجتماعي 
60.0%31.5240%28.5126%114مرتفعاالقتصادي

%400100%21553,7%18546,3إمجالـي العينـة

).27،28،29،30،33(استمارة هذا البحث، األسئلة: املصدر
:كاآليتعينة الدراسة لمتنوعتوزيعنستخلص من بيانات هذا اجلدول 

:توزيع عينة الدراسة طبقاً للنوع. 1
من عينة %)46.3(بنسبة من الذكور)185(مقابل، %)53.7(مفردة بنسبة )215(بلغ عدد اإلناث

هذا العدد احلجم احلقيقي الذكور، وميثل يفوق عددالحظ أن عدد اإلناث يف العينة ونالدراسة، 
للشباب يف اتمع حيث يفوق حجم اإلناث حجم الذكور يف اتمع اجلزائري بالنسبة هلذه الفئة 
العمرية، وذلك حسب نتائج اإلحصاء الوطين للسكان الذي قام به، وذلك حسب نتائج اإلحصاء 

.)1(2008الوطين للسكان الذي قام به الديوان الوطين لإلحصائيات سنة 

(1) http://www.ons.dz/-Population-et-Demographie-.html 04/11/2009.
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:لسن و النوعحسب متغريي اتوزيع عينة الدراسة . 2
سنة من جمموع عينة الدراسة، بلغت نسبة الذكـور فيها )24-19(الشباب من سن -

).46.8%(، ونسبة اإلنـاث )%38.0(

، )5.3%(سنة من جمموع عينة الدراسة، بلغت نسبة الذكـور فيها )29-25(الشباب من سن -
).6.0%(ونسبة اإلنـاث 

، )3.0%(سنة من جمموع عينة الدراسة، بلغت نسبة الذكـور فيها )35-30(الشباب من سن -
).1.0%(ونسبة اإلنـاث 

سنة مقارنة بالفئات العمرية )35- 30(ويرجع السبب يف قلة عدد الشباب  يف الفئة العمرية 
اجلزائري تركيبة فتية أي نسبة األقل سننا منها يف عينة الدراسة، إىل كون أن تركيبة اتمع 

.الشباب يف املرحلة العمرية األوىل أكثر عددا من املراحل املتقدمة
:ملستوى التعليمي والنوعيف ضوء متغريي اتوزيع عينة الدراسة . 3

من الشباب توزعت عينة الدراسة بني مستويات تعليمية متنوعة، وتأيت يف مقدمة الترتيب نسبة 
حيث من جمموع عينة الدراسة ) 89.0%(وقدرت بـأو ما يعادله جامعي لديهم مستوى تعليم

من الشباب ، تليها نسبة )48.0%(نسبة ب، واإلنـاث )41.0%(نسجل نسبة الذكور فيها بـ
)4.0%(مقابل )3.0%(بينهمالذكور نسبةوبلغت) 7.0%(الدراسات العليا بنسبة استفادوا من
من ) 4.0%(مستوى تعليم ثانوي بنسبة تيب الشباب من لديهم وأتت يف مؤخرة التر. من اإلناث

).1.8%(نسبة ب، واإلنـاث )2.3%(ةنسبب، تتوزع بني الذكورجمموع عينة الدراسة
:توزيع عينة الدراسة طبقاً ملكان اإلقامة و النوع. 4

ضر  لكل من احل) 63.8%(بواقع : توزع الشباب عينة الدراسة من حيث مكان اإلقامة كاآليت
يف ) 29.5%(للريف، وكذلك توزع الشباب الذكور بني احلضر والريف بنسبة ) 36.3%(وبواقع 

يف احلضر ) 34.3%(يف الريف، أما عينة الشباب اإلناث فتوزعت بنسبة )16.8%(احلضر وبنسبة 
.يف الريف)19.5%(وبنسبة 

:وقسم مكان اإلقامة من حيث الوالية توزعت العينة كاآليت
.)63.8%(متثالن احلضر بنسبة ) تبسة والشريعة (مدينيت-

.)36.3%(متثالن الريف بنسبة ) بئر العاتر والونزة (مدينيت -

http://www.ons.dz/-Population-et-Demographie-.html
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:االقتصادي والنـوع-توزيع عينة الدراسة طبقاً للمستوى االجتماعي. 5
بة مفردة بنس) 240(جاء أغلب أفراد العينة يف املستوى االجتماعي االقتصادي املرتفع بعدد 

من جمموع الذكور ) 28.5%(من جمموع أفراد العينة، حيث كانت نسبة الذكور فيهم )%60.0(
.من جمموع اإلناث يف العينة) 31.5%(يف العينة، ونسبة اإلناث 

من )29.0%(مفردة ونسبة )116(مث تالهم املستوى االجتماعي االقتصادي املتوسط بعدد 
.إناث) 16.0%(ذكور، ونسبة )13.0%(ة جمموع أفراد العينة، سجل فيهم نسب

ينتمون إىل املستوى االجتماعي االقتصادي املنخفض من الدراسةعينةمن 1/10يقاربيف حني 
بتوزيع نوعي بني الذكور من إمجايل العينة، ) 11.0%(بـنسبةيث قدرت المفردة، حب) 44(بواقع 

.ناثمن اإل)6.3%(مقابل ) 4.8%(:واإلناث على التوايل
وترجع أسباب قلة انتماء الشباب إىل املستوى االجتماعي االقتصادي املنخفض لكـون اتمع 
اجلزائري تقل فيه نسبة الفقر، وكذلك أكثر من نصف السكان ينتمون إىل املستوى االجتماعي 

يل والتحالاملركز الوطين للدراساتاالقتصادي املتوسط، كما بينت ذلك الدراسة اليت قام ا 
، واليت حدد فيها املستويات املادية حسب الدخل )CENEAP()1(اخلاصة بالسكان والتنمية

:الفردي السنوي،  وقد قسم إىل ثالثة مستويات هي
وقد حدد حسب القيمة النقدية اليت تسمح لألسرة أن تستجيب : املستوى املادي الضعيف-أ

دوالراً أمريكياً للسنة للفرد ) 311(حد فيه بـ حلاجياا الغذائية ولكل أفرادها، والذي  قدر أدىن
.ديناراً جزائرياً) 20.825(الواحد، أي ما يعادل 

أي األسر اليت تستطيع أن توفر ألفرادها ضعف القيمة النقدية األوىل : املستوى املادي املتوسط- ب
ينار جزائري سنوياً د) 35.000(على األقل، ألا تدخل احلاجات احمليطة غري الغذائية، أي حوايل 

.للفرد الواحد
أي األسر اليت تستطيع أن تليب كل حاجياا األساسية من غري التغذية : املستوى املادي اجليد- ج

.ومتنح ألفرادها حىت بعض الكماليات كاملسكن الواسع والتأثيث الفاخر والسيارات

)1( CENEAP: Les lettres du ceneap:" Urgence D'une Stratégie de Lutte Contre La Pauvreté et L’exclusion
", Alger: 2005, p p: 1- 4.
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ألن أغلب األسر تنتمي إما ويالحظ هنا شبه غياب للمستوى االجتماعي االقتصادي املنخفض،
. للمستوى املادي املتوسط أو اجليد

.احلدود املكانية والزمنية للدراسة-5
يرسم هدفا حمددا من أجل حتقيقه ضمن حدود معينة تكون يف متناول إمكانيات إن أي حبث 

.الباحث النظرية واملنهجية واملادية، وهذه الدراسة ال خترج عن نطاق هذا التقليد
:التايل سنحاول رسم احلدود املكانية والزمنية من خالل اإلشارة إىل النقاط التاليةوب

أجريت الدراسة يف نطاق جغرايف حمدد ويتمثل يف والية تبسة، وامتد البحث إىل املناطق احلضرية 
تمع ، فقد حاولنا متثيل  جم)متمثلة يف دوائر الوالية(واملناطق الريفية ) متمثلة يف عاصمة الوالية(

.البحث بعينة من هذه املناطق املختلفة
اقتصرت الدراسة على وسيلة إعالمية وحيدة أال وهي التلفزيون وبالضبط القناة التلفزيونية 
األرضية، ألننا نفترض أن هذه الوسيلة اإلعالمية ميكن أن تكون أكثر استعماال من طرف الشباب 

.مبنطقة تبسة
حبيث قام )2009-2008(مدة السنة يف فترة املوسـم اجلامعي متت الدراسة يف جمال زمين جتاوز

الباحث بتجريب االستمارة على عدد من أفراد العينة كما سبقت اإلشارة إىل ذلك، وقد متت يف 
بينما مت التوزيع النهائي لالستمارة وإعادا يف الفترة املمتدة بني ،23/12/2008: تاريخ

شرع الباحث يف حتليل البيانات خالل الثالثيني األول والثاين ، وقد 25/06/2009و 25/05/2009
االحتفاظ : رغم أن الوقت احملدد قد يسبب بعض املشاكل ومنها. 2009/2010من السنة اجلامعية 

.باملعلومات أو املعطيات، ومسامهة الشباب موضوع الدراسة
.مفاهيم الدراسة-6
ذكر التعريفاتمعبتقدميهانقومحيث،راسةالدحوهلاستتمحوراليتاملفاهيمأهمهيو

:هلااإلجرائية
:التلفزيون-

"فوريةبث" واستقباهلا، فهو وسيلةاإلشاراتبثنظامالتقنيةالناحيةمنالتلفزيونتعريفإن
وجودبفضلالتلفزيوينالبثمتعاقبة، ويتحققمنتظمةحركةيفالثانية،يفصورة25فيهتتتابع
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وتـللصمتزامنةإشاراتمولدو) املسحنظام(ة ـالشاشعلىورةـالصبثنظامأوراـكامي
.)1(جهاز استقبالوبثةوجهوالصورةو

كهربائيحمتوىوحتويلها إيل) متحركةوثابتة(صورالتقاطعمليةعلىالتلفزيونتقنيةوتعتمد
استقبالازـجهبواسطةاستقباهلار، مثوـالصالتقاطمكانعنبعيدمكانإيلاألثريعربونقلها

.)2(للصور امللتقطةمماثلةصورإيلداخلهوحتويلها
معجم املصطلحاتالتقين، ففياجلانبعلىركزتالتلفزيونتعريفاتأغلبأنونالحظ

دـواحأنيفوت والصورةـالصعلىتعتمدالـاتصوإعالموسيلةهو"اإلعالمية، التلفزيون
visionكلمتنيمنمكونةTélévisionة ـوكلماملرئية،واملسموعةاإلذاعةخواصبنيوجتمع

.بعدعناملرئياتوالصورةنقلأيتعين الرؤيةTéléوبعدعنتعينو
علىاملوزعةكميات الضوءحسبقواأشعة، ختتلفإيلالصورةحتويلعلىالتلفزيونيعملو

باإلمكانيصبححبيثاجلو،يفأثريية  تنتشرموجاتإيلشعةاألبواسطةلتتحولاملصورةاألشياء
منأشعةىلإاألثرييةاملوجاتتلكحتولليتاأجهزة االستقبالمنخاصةأجهزةبواسطةالتقاطها

. )3(صورةىلاألشعة إحتولمثجديد
الشكليفرةـكبيالتلفزيون تطوراتوسيلةعرفتواالتصاللإلعالماحلديثةالتكنولوجياوبفعل

.املضمونو
:اآليتاإلجرائيالتعريفحنددأننستطيعسبقومما

فهولصورة،ومعا بالصوتاألذنوالعنيختاطبالكترونية،اتصالوإعالموسيلةهوالتلفزيون
منيعتربوبذلكبعد،عنوالصورةالعلوم بالصوتواملعلوماتواألفكارواألخباربنقليقوم
.اجلماهريعلىتأثرياائلالوسأكثر

ونقصد بالضبط يف دراستنا التلفزيون اجلزائري األرضي الذي يبث مضامينه على الشبكة األرضية 
atlantique bird: وكذلك على القمر الصناعي 3.

.24، ص)2005دار المعرفة الجامعیة، : مصر( ،اإلذاعیة و التلفزیونیةفن الكتابة ، الخلفياحمدسیدطارق)1(
.170ص ، )م2002دار الفجر للنشر و التوزیع ، : القاھرة ( ،المعلومات و تكنولوجیا االتصال، الدینعلممحمودوتیمورمحمد)2(
.603ص ،)1989دار الشروق ، :القاھرة (،1ط ،معجم المصطلحات اإلعالمیة،شلبيكرم)3(
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:ج الثقافيةـالربام-
يب والفنون هي جمموعة الربامج اليت تتعرض بشكل مباشر لألنشطة املتصلة باألدب والنقد األد

التشكيلية، واملسرح، والسينما، والعلوم، والدراسات اإلنسانية، والدراسات الدينية وتبسيط 
:، وميكن تقسيم الربامج الثقافية حسب املضمون كالتايل)1(العلوم، واملعارف العامة

.وتتضمن الشعر، والقصة، والرواية، والنقد األديب: الربامج األدبية-
.وتتضمن االكتشافات العلمية، والتكنولوجيا وتبسيطها: ةالربامج العلمي-
ة، تاريخ ـس، فلسفـعلم اجتماع، نف(ة ـوتتضمن العلوم اإلنساني: برامج املعارف العامة-

).دين، اقتصاد، صحة
.وتتضمن املسرح، السينما، املوسيقى، الباليه، فنون تشكيلية: الربامج الفنية-

:عريف اإلجرائي اآليتومما سبق نستطيع أن حندد الت
الربامج الثقافية يف القناة األرضية هي جمموعة من الربامج اليت تتطرق إىل النشاطات املختلفة 
واملتعلقة باحلركة الثقافية سواء كانت أدبا أو نقدا أو فنونا أو معارف عامة، وتسلط الضوء عليها 

أخذة يف ذلك بعني ) داخليا وخارجيا(عن طريق التغطيات والتقارير قصد تغطية احلياة الثقافية 
.اإلعتبار التنوع الثقايف من أجل إثراء مضامينها

:الشباب-
.)2("الشباب هم من أدركوا سن البلوغ إىل الثالثني"يف املعجم الوجيز

هي الفترة العمرية اليت يصبح فيها الفرد مؤهال للقيام بأدوار اقتصادية واجتماعية :الشبابو
تمعات ـسن35- 18تمع، وهي الفترة اليت تقع ما بني وسياسية يف اة على اعتبار أن معظم ا

استخراج سنة فأكثر هو شخص منفرد بذاته له احلق يف18العربية يعترب فيها الفرد البالغ من العمر 
سنة قد بلغ مرحلة 35بطاقة شخصية وانتخابية، ومن ناحية أخرى فإن الفرد البالغ من العمر 

.)3(واستقراره الشخصي والوظيفي، مبعىن انتهاء مرحلة من حياته وبداية مرحلة أخرىنضجه

.17، ص ) م1973بغداد، مطبعة األدیب البغدادیة، ( ، دراسات في الفنون اإلذاعیةسعد لبیب، )1(
.333م، ص 1993المعجم الوجیز، مجمع اللغة العربیة،)2(
.171- 170ص ص ) م1990بیة، القاھرة، دار النھضة العر(،الشباب وقضایا التنمیة والتخلف في المجتمع المصريعبد الوھاب إبراھیم، )3(
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وهي ذات حيوية وقدرة على العمل –فئة عمرية تشغل وضعا متميزا يف بناء اتمع : والشباب 
والتوافق كما أن هذه الفئة تكون ذات بناء نفسي وثقايف يساعدها على التكيف–والنشاط 
.)1(ج واملشاركة يف أنشطة اتمع بطاقة كبرية تعمل على حتقيق أهداف اتمع وتطلعاتهواالندما

:اآليتاإلجرائيالتعريفحنددأننستطيعسبقمماو
إن مفهوم الشباب يف هذه الدراسة نعين به فئة اجتماعية توجد يف مرحلة عمرية حمددة ومتتد من 

الفئة ببعض املميزات واخلصائص النفسية واالجتماعية سنة، ويتميز أفراد هذه 35سنة إىل 19
.والثقافية اليت جتعلهم خيتلفون عن الفئات االجتماعية األخرى

:دوافع التعرض للربامج الثقافية-
يقصد بالدافع حالة االستثارة، والتوتر الداخلي اليت تثري السلوك، وتدفعه إىل التعرض للربامج 

:عرض إىل ما يليالثقافية، وتنقسم دوافع الت
:Instrumental Motivesدوافع نفعية -

البحث عن الفرد من املعلومات، وتشمل البحث عن الفائدة، االهتمام،إشباعتستهدف 
.معلومات متخصصة، تعليم الذات، البحث عن املعلومة، معرفة األخبار الثقافية

:Ritualized Motivesدوافع طقوسية -

وتشمل األلفة والتنفيس واالسترخاء، واهلروب من املشكالت اليوميةتستهدف متضية الوقت،
.اهلروب، تقليد اآلخرين التسلية، متضية الوقت، التعود

:التعرض للربامج الثقافيةاشباعات-
:)2(إىلاالشباعاتأي قدرة الربامج الثقافية على تلبية حاجات األفراد، وميكن تقسيم 

content:احملتوىاشباعات- Gratification

معرفة األخبار : ، لتحقيق أهداف املتلقي، وتشمل)التلفزيون(وينتج عن استخدام مضمون الوسيلة 
من جتارب ادةـاالستفول على اجلودة، إدارة النقاش، ـالثقافية، تعلم املهارات، احلص

.معلومات متخصصةاكتسابرين، ـاآلخ

.31ص ) م2006القاھرة، الدار الثقافیة للنشر، (.تأثیر العولمة على ثقافة الشباب. محمود عرابي)1(

(2)Neal E.Culter and James A, Danowki. Process Gratification in Aging cohorts, Journalism Quarterly,
Summer, 1980, p 270.
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Process Gratification:العمليةاشباعات-

اليت حيصل عليها الفرد نتيجة اختيار الفرد لوسيلة معينة، ودخوله عملية االتصال، حىت يهرب من 
ل األلفة، متضية ـالتوتر، واإلحساس باالستثارة، أو تقليل الشعور بالعزلة االجتماعية، وتشم

.الوقت، التسلية، اهلروب، التميز عن اآلخرين، حماكاة الواقع
:املشاركة يف التعرض-

اليت قد حتدث أثناء التعرض للربامج الثقافية يف التلفزيون يقصد ا عملية التفاعل االجتماعي
:وتنقسم إىل فئتني

.يتعرض مبفرده-أ
.يتعرض مع اآلخرين- ب

:النشاط املصاحب للتعرض-
:وهي الطريقة اليت يتعرض ا الشباب للربامج الثقافية، وتنقسم إىل قسمني

.بعةيتفرغ للمتا-أ
.ميارس نشاطا آخر- ب

:البدائل الوظيفية لتمضية وقت الفراغ-
دة ـوالصحف، مشاهب،ـمطالعة الكت(ة الوقتـود طرق وأساليب لتمضيـأي وج
...).النوادي، املراكز الثقافية، األصدقاء، األسرة،،التلفزيون
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.نظري للدراسةالتراث ال: الفصل الثاين
:متهيد

دراسات تعىن  : إىل نوعني خمتلفني من الدراسات    انقسمت دراسات وسائل اإلعالم ومجهورها      
بالتأثري ودراسات ما يسمى باستخدامات وسائل االتصال و االشباعات املتحققة، وهذه األخـرية             

.وظيفيا) مقتربا(عادة ما تتضمن مدخال 
االشباعات يف حبوث وسائل اإلعالم تقليدا من بني التقاليد املهمة          إذ يعترب مقترب االستخدامات و      

يف الدراسات اإلعالمية، فتارخيه يعود إىل أزيد من ستة عقود مضت، بدءا من األربعينيـات مـن             
القرن املاضي، وتأثريه على الباحثني يف خمتلف البلدان جلي من خالل العدد اهلائـل للدراسـات                

صاؤها، واليت طبقت نفس اخلطوات أو أعـادت النظـر يف بعـض        واألحباث، والذي يصعب إح   
.  مسلماته

ومسامهات هذا املدخل يف فهم العملية اإلعالمية ال ميكن إنكارها، بالرغم مـن االنتقـادات               
العديدة اليت توجه له واليت سوف نذكرها يف هذا الفصل، إال أن فضله يبقى قائما يف نقل تركيـز                   

الذي يـستعمل   ) ملن؟(إىل اجلمهور أو املتلقي     كمنبه،  ) ماذا يقول؟ (الرسائل   ني من اهتمام الباحث 
.ددةهذه الرسائل وفق شروط معينة ويف ظل ظروف حم

إذ أن عوامل االمتداد الزمين والنطاق اجلغرايف والكم جتعل من الصعوبة جدا تقدمي عرض وايف هلذا                
إلسهامات ا األصلية اليت أسـست هلـذا        املنظور، وهلذا سوف نقتصر يف هذا املقام على عرض ا         

املدخل وتلك اليت أثرته بطرق خمتلفة، تلك اإلسهامات اليت جـاءت مـن الواليـات املتحـدة                 
.األمريكية

لة تتميـز خبـصائص     ـن كل مرح  وفق مراحل تارخيية متعاقبة أل     وعليه سنقسم هذه اإلسهامات   
ا ونوع الوسيلة والظروف العامة للمجتمـع       كاملفاهيم املبتكرة واملنهجية املستعملة وأدوا    : معينة

ونربز أهم املفاهيم املستعملة والنتائج املتوصل إليها يف كل مرحلة واالنتقـادات املوجهـة هلـذا                
.املدخل، مث حناول استخالص بعض من مفاهيم هذا املدخل لتوظيفها يف دراستنا
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.ساسيةفروضه األوواالشباعات مدخل االستخدامات :املبحث األول
ظهور مدخل االستخدامات واالشباعات-1

كانت النظريات املبكرة اليت ظهرت قبل عقد األربعينيات من القرن العشرين مثل نظرية القذيفـة               
السحرية أو اآلثار املوحدة، تنظر إىل اجلماهري بشكل سليب وليس بينها وبني وسائل اإلعالم عالقة               

.هلا أم السواء كانت حباجة ذه اجلماهري معلومات سوى أا تنتظر يف سلبية لكي تنقل هل
لكن هذا التباين بني اجلماهري ووسائل اإلعالم أدى بكثري من الباحثني إىل إدراك مواقف الفـروق                
الفردية والتباين االجتماعي على السلوك املرتبط بوسائل اإلعالم، وصار ينظر إىل العالقـة بـني               

ثلت يف التحول من رؤية اجلماهري على أا عنصر سـليب غـري             اجلماهري ووسائل اإلعالم بنظرة مت    
فعال، إىل رؤيتها على أا فعالة وقادرة على اختيار املضمون والرسائل اليت تتناسب معهـا مـن                 

.)1(وسائل اإلعالم
وكانت األحباث يف جمال االستخدامات واإلشباعات من األحبـاث املبكـرة يف جمـال العلـوم                

طة بالدراسات اإلعالمية على الرغم من أا يف ذلك الوقت كانت تسمى بالنظرية             االجتماعية املرتب 
عندما ركزت معظم األحبـاث اخلاصـة        م 1940الوظيفية، وقد بدأت هذه األحباث خالل عام        

باالتصال على عملية التأثريات اخلاصة مبضامني وسائل اإلعالم أكثر من التركيز علـى اجلوانـب               
واشباعات اجلمهور وحىت يف مثل هذه السنوات األوىل حاول بعض الباحثني            املتعلقة باستخدامات 

أن يضيفوا دوافع األفراد لإلندماج أو القيام ببعض السلوكيات بينها وبني غريها، كاالستماع إىل              
برامج املسابقات بالراديو واملسلسالت النهارية وقراءة الكتب الكوميديـة باإلضـافة إىل قـراءة              

.)2(الصحف
:ناك سببني رئيسيني وراء ظهور مدخل االستخدامات واإلشباعات مهاوه

هو املعارضة لفروض تأثري وسائل اإلعالم على اجلمهور وهو ما يعد اكتشافا للجمهـور              : األول
.خاصة يف اتمع األمريكي

)م1999الدار الدولیة للنشر والتوزیع،: القاھرة(كمال عبد الرؤوف، : ترجمة،ل اإلعالمــنظریات وسائن دیفلیر وساندرا بول روكیتش، ملفی)1(
.266ص 

)2( Jay Black and Jenaings Brgart , Introduction to Media Communication 5th Edition (United States of  America
–Hill,1998),p.27
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ـ             : الثاين   ديل يف  قدم هذا املدخل البديل يف العالقة بني املضمون اإلعالمي واجلمهور كما قدم الب
تقسيم املضمون االعالمي إىل فئات حسب الوظيفة اليت يقوم ا وليس حول مستوى االسـتماع               

.والتذوق املترتب عن التعرض لوسائل اإلعالم
ومن أمثلة الدراسات اليت استخدمت مدخل االستخدامات واإلشباعات يف بداياته األوىل دراسـة             

إشباعات مستمعي املسلسالت اليومية من خالل      م اليت استهدفت الكشف عن       1944عام   "هريتا"
اختبار متعمق، وتوصلت هذه الدراسة إىل تصنيف هذه اإلشباعات إىل اشباعات عاطفية  ـتم               

ووجـدت هـذه    . بتحرير العواطف واألحاسيس باإلضافة إىل أا تقدم املتعة والنصيحة للقارئ         
.)1(الظروف الفردية ومشاكلهاالدراسة أن الرضا واإلشباع عند السيدات خيتلف باختالف

م دراسة أخرى أثناء إضراب موزعي الصحف يف نيويورك ملعرفة           1949عام   "بريلسون"كما قدم   
ما يفتقر إليه قراء الصحف أثناء اإلضراب وقد خلص إىل أن الصحف حتقق للفرد قدرا من األمان                 

د يقرأون الصحف خلمسة أسباب     يف عامل مزعج أي أا تليب حاجة األمان لدى الفرد، وأن األفرا           
املعرفة، واملكانة اإلجتماعية، واالتصال االجتماعي واهلروب من مشاكل احلياة وكوسـيلة           : وهي

.)2(للحياة اليومية
دراسة ربط فيها بني اإلنـدماج واالسـتخدام، فقـد    "ديالي وريالي"م أجرى 1951ويف عام  

رام يف اجلماعة يستخدمون قصص املغامرات      أوضحت الدراسة أن األطفال املندجمني بشدة مع أق       
اليت تقدمها وسائل اإلعالم يف اللعب مع أقرام يف اجلماعة، أما األطفـال قليلـي اإلنـدماج يف                  

وتوصل الباحث يف هذه    . اجلماعة يستخدمون نفس وسائل اإلعالم، ولكن ألحالم اليقظة واخليال        
.)3(دموا أطفاال خمتلفني ولكن ألهداف خمتلفةالدراسة إىل أن نفس الرسالة اإلعالمية قد يستخ

Elihu"كاتزالياهو"أما البداية األوىل ملصطلح االستخدامات واإلشباعات كان يف مقال كتبه 

Katz برنارد برلسون"م، وذلك ردا على 1959عام"Bernard Berelson   الذي إدعـى بـأن
أن السبب وراء وصف هذه البحوث بأا ميتة  ب "كاتز"البحث يف جمال االتصال يبدو ميتا وأوضح        

د وهو تأثري احلمالت اإلقناعية على ـال إىل جانب واحـهو أا كانت دف يف دراستها لالتص

.272، ص ) م2004عالم الكتب ،: القاھرة(، 3ط،نظریات اإلعالم واتجاھات التأثیرمحمد عبد الحمید،  )1(
، ص )م2004دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیع،: القاھرة(، اتجاھات نظریة ومنھجیة: االتصال الجماھیري فاطمة القلیني و محمد شومــان،  )2(

122.
)3( Wemer J. Severin and James W.Tankard , Communication Theories: Origins, Methods , and uses in the

Mass Media,( London : Longman,1992 ), p.271.
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اجلمهور، وتسعى إىل اإلجابة على سؤال واحد وهو ماذا تفعل وسائل اإلعالم للجمهور، وعندما              
كان اجلواب أن االتصال اجلماهريي له تـأثري        سعت حبوث االتصال إىل اإلجابة على هذا السؤال         

ماذا يفعل الناس   : بطرح سؤال جديد وهو    "كاتز"ضئيل يف إقناع الناس والتأثري عليهم، لذلك قام         
إىل جمموعة من الدراسات اليت تناولت اإلجابة على هذا السؤال           "كاتز"بوسائل اإلعالم ؟ واستند     

.)1(ومنها الدراسات اليت تناولناها سابقا
وقد صمم هذا املدخل للبحث عن الطرق اليت يستخدم ا اجلمهور وسـائل اإلعـالم ملواجهـة        
احتياجام، ويركز املدخل بشدة على دوافع األفراد الستخدام وسائل اإلعالم، ومنذ الوقت الذي             

ئل بدأ التركيز حنو هذا املدخل وتطور وبدأ منوه عرب أدبيات دراسات وسا"كاتز"ظهرت فيه مقالة  
اإلعالم، حبيث أننا نعرف اآلن الكثري من األسباب املختلفة اليت تقف وراء اختبـارات اجلمهـور                

.)2(ملشاهدة نوعية معينة من الربامج
:مراحل تطور مدخل االستخدامات واإلشباعات-2

على الرغم من البحوث والدراسات اليت استخدمت مدخل االسـتخدامات واإلشـباعات منـذ             
ن القرن العشرين، إال أن هذا املدخل ورغم استفادته من نظريات العلوم االجتماعية             األربعينيات م 

:كان بطيئا يف تطوره، ويرجع ذلك إىل عاملني مها
مل حتظ دراسة اإلشباعات القائمة على أساس االختالفات الفردية باهتمام يذكر، وذلـك             -1

الثانية على دراسات االتصال     بسبب سيطرة اجتاهات حبوث التأثري قبل وبعد احلرب العاملية        
.اجلماهريي

.)3(إن املراحل األوىل ملدخل االستخدامات واإلشباعات كانت تفتقر إىل افتراضات نظرية-2
:ومر مدخل االستخدامات واالشباعات بثالث مراحل وهي

)1( Wemer J. Severin and James W.Tankard, Op.Cit,p.270.
)2(  Glenn G.Sparks, Media Effects Research ,(Canada : Wadsworth, Thomson Learning,2002),p.58.

.13، ص)م1991دار الفكر العربي،: القاھرة(،الوظیفة اإلخباریة لوسائل اإلعالمحمدي حسن، )3(
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Descriptive or:مرحلـة الدراسـات الوصـفية أو االسـتطالعية    : املرحلـة األوىل ) أ(
Investigative Phase

متتد هذه املرحلة خالل األربعينيات واخلمسينيات من القرن العشرين واهتمت الدراسـات فيهـا              
بتقدمي وصف عميق لتوجهات اجلماعات الفرعية جلمهور وسائل اإلعالم فيما يتعلق باختيارهـا             

.لألشكال املختلفة من حمتوى وسائل اإلتصال
Lararsfed"الزرسـفيلد "العاملية الثانية مثل أحباث      وقد نشرت أحباث هذه املرحلة خالل احلرب      

، واليت تناولت برامج املـسابقات      ) م1942(Herzog"هريزوج"و  ) م1949،  م1944،م1942(
واليت تذاع Soap،Operaواإلشباع الذي يوفره االستماع إىل املسلسالت اليومية االجتماعية مثل 

.يف فترة الظهرية
م عـن دوافـع االسـتماع إىل املوسـيقى           1942عام   Suchman"لساتشمان"وهناك دراسة   

م حيـث اسـتخدم      1949عام   Berelson"برلسون"الكالسيكية بالراديو، وهناك أيضا دراسة      
مدخل االستخدامات واإلشباعات يف أحد الدراسات الكالسيكية أثناء إضراب إحدى الـصحف            

إعطاء املعلومات وتفسري الـشئون     : التاليةاليومية، وتوصل إىل أن الصحف اليومية حتقق الوظائف         
العامة، إعطاء مكانة إجتماعية، حتقيق التواصل اإلجتماعي، واستخدامها كأحد الطقوس يف حياة            

.)1(الفرد
وقد متيزت البحوث والدراسات اليت تناولت مدخل االستخدامات يف هذه املرحلة بعـدد مـن               

:السمات أمهها
اعات واحلاجات، لكنها مل حتاول اكتـشاف العالقـة بـني           اهتمت هذه الدراسات باإلشب   -1

. اإلشباعـات اليت مت الوصول إليها وبني األصول النفسية واالجتماعية للحاجات اليت مت إشباعها            
.وكذلك العالقة املتبادلة بني وظائف وسائل اإلعالم سواء بشكل كمي أو وصفي

كانت العبارات الـيت تـستقي مـن        تشات هـذه الدراسـات يف املدخل املنهجي حيث         -2
الم يتم احلصول عليها من خـالل األسئلـة ـف وسائل اإلعـن وظائـاملبحوثني واليت تعرب ع

القاھرة، كلیة اإلعالم، جامـعة .(رسالة ماجستیــر،"ات واإلشباعاتـاالستخدام: ات العالقات العامةـمطبوع" غادة فاروق عبدالفتــاح، )1(
.141، ص ) م 2000القاھـرة، 
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املفتوحة، كذلك شاركت هذه البحوث يف االهتمام باملدخل الكيفي وحاولت جتميع اإلشباعات            
.)1(ات تكراريا بني املبحوثنييف قوائم متجاهلة بشكل كبري املنهج الكمي، و توزيع تلك اإلشباع

اهتمت دراسات هذه املرحلة بتقدمي وصف عميق لتوجهات اجلماعات الفرعيـة جلمهـور              -3
.وسائل اإلعالم واليت حتكم اختبارها لألشكال املختلفة من حمتوى هذه الوسائل

ري الصحف  قلة ارتباط هذه الدراسات باجلوانب النظرية ألا نبعت من احلاجات العلمية لناش            -4
.)2(والقائمني على احملطات اإلذاعية ملعرفة مجاهريهم من أجل تقدمي خدمة أكثر كفاءة

Operationalization Phaseعملية  املرحلة ال: املرحلة الثانية) ب(

أكدت الدراسات اليت متت يف هذه املرحلة على االستخدام العملي امليداين للمتغريات االجتماعيـة    
.)3(اإلعالمالسيكولوجية، واليت يفترض أن توضح األشكال املتباينة يف استخدام اجلمهور لوسائل و

م والـيت    1951عام   Rileys"ريليز"وتضمنت هذه املرحلة جمموعة من الدراسات منها دراسة         
أكدت أن األطفال الذين لديهم أصدقاء يتكاملون معهم بشكل جيد يستخدمون قصص املغامرات             

Fredson"فريدسـون "خمتلف عن األطفال املنعـزلني اجتماعيـا، وكـذلك دراسـة     بشكل 

م ، واليت وجد فيها أن القوة النفسية للتعلق باآلباء واألقران 1953عام Johnotone"جونستون"و
.)4(ميكن أن تؤدي ألمناط خمتلفة من استهالك وسائل االتصال

Schramm"شـرام "لة كانت دراسة كل مـن       ومن أبرز الدراسات اليت أجريت يف هذه املرح       

م واليت استهدفت التعرف على املتغريات النفـسية         1961عام   Parker"باركر"و Lyle"اليل"و
واالجتماعية اليت تؤدي إىل أمناط استخدام وسائل اإلعالم وإشباعها، وخلص الباحثون فيها إىل أن              

وعالقام بالوالدين وعالقة األطفال بنظـرائهم       استخدام األطفال للتلفزيون يتأثر مبقدرم الذهنية     
.)5(والرغبة يف التسلية والترفيه والرغبة يف تقليد الكبار
:وكانت أهم السمات اليت ميزت هذه املرحلة هي

كلیة اإلعالم ، جامعة : القاھرة (، رسالة ماجستیر "دوافع استخدام الجمھور لإلعالن التلفزیوني واشباعاتھ"أشـرف جالل حسـن،)1(
.54ص ) م 1995القاھرة،

.142، ص مرجع سابقغادة فاروق عبد الفتاح، )2(
.14، ص مرجع سابقحمدي حسن،)3(
55، ص مرجع سابقأشرف جالل حسن، )4(
.142غادة فاروق عبد الفتاح، مرجع سابق، ص )5(
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وكانت )1(متيزت هذه املرحلة ببداية وضع مناذج لبحوث إشباعات وسائل االتصال اجلماهريية-1
اليت تؤديها وسائل اإلعالم جلمهورها مثل الوظائف الـيت طرحهـا           على شكل قوائم بالوظائف     

.م1948عام Lasswll"الزويل"
ربطت الدراسات اليت أجريت يف هذه املرحلة بني استخدام وسائل اإلعالم والوظائف الـيت               -2

تؤديها هذه الوسائل، ورغم أن هذه الدراسات مل تكـن مـصممة أساسـا لكـي تبحـث يف                   
.)2(إلشباعات إال أا سامهت يف تطوير املفهوم الوظيفي لوسائل اإلعالماالستخدامات وا

كانت هذه الدراسات استنباطية أكثر منها استقرائية، حيث مت استنتاج اإلشباعات املرتبطـة              -3
.)Weiss)3"ويس"بسلوكيات األفراد أكثر من اكتشافها بشكل حمدد كما هو يف دراسة 

ة قياس استعداد اجلمهور للحصول على إشباعات معينـة مـن           أظهرت دراسات هذه املرحل    -4
.)4(مضمون الوسيلة باستخدام التحليل الكمي

Explanation Phaseمرحلة التفسري: املرحلة الثالثة) ج(

أن هذه الدراسات يف هذه املرحلة عملت على استخدام املادة العلمية اليت             "بلومر"و "كاتز"يرى  
راحل السابقة ملدخل االستخدامات واإلشباعات وذلك لشرح وتوضـيح         وفرا الدراسات يف امل   

.)5(اجلوانب األخرى من عملية االتصال اليت ميكن أن ترتبط ا دوافع وتوقعات اجلمهور
ويرجع تاريخ هذه املرحلة إىل أوائل السبعينيات، وأبرز الدراسات اليت أجريت يف هذه املرحلة هي               

م اليت تضمنت العديد 1972عام Rosengren and Windahl" لويندا"و "روز جنرين"دراسة 
التوحـد   -التفسري -التجارب البديلة    -التعويض: من الوظائف اليت تقوم ا وسائل اإلعالم مثل         

واليت Brown"براون"وBlumler"بلومر"وMcQuail"ماكويل"وكذلك دراسة . مع احملتوى
م الـيت    1974عام   Greenberg"جرينربج"يون، ودراسة   وضعوا فيها إطارا الستخدامات التلفز    

م حول أسباب    1978عام   Levy"ليفي"استهدفت التعرف على دوافع التعرض للتلفزيون ودراسة        
م حول اسـتخدام األطفـال       1979عام   Rubin"روبني"التعرض لألخبار التليفزيونية ودراسة     

اط الذي يصيب املشاهد نتيجة ـبحول االرتDeBockون، ودراسة ـواملراهقني للتلفزي

.14حمدي حسن، مرجع سابق، ص )1(
.142غادة فاروق عبد الفتاح، مرجع سابق، ص )2(
.55أشرف جالل حسین، مرجع سابق، ص )3(

)4( Blumler, Jay and Kater,Op.Cit,p.20.
.14، ص مرجع سابقحمدي حسن، )5(
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م حـول    1980عام   Lull"جيمس لو "حجب السبق الصحفي يف األخبار التليفزيونية، ودراسة        
م حـول    1980عـام    Compesi"كومبيـسي "االستخدامات االجتماعية للتلفزيون  ودراسة      
.)1(اإلشباعات اليت حتققها املسلسالت التليفزيونية

:ة هلذه املرحلةوكانت أهم السمات املميز
متكنت الدراسات يف هذه املرحلة من جعل كثري من اخلطوات املنطقية اليت كانت ضـمنية يف                 -1

.)2(البحوث األوىل، إىل مسائل قابلة للقياس ومبعىن آخر إجياد وسائل قياس للمفاهيم
إشـباع  ركزت الدراسات يف هذه املرحلة على الدوافع ومت تناول وسائل اإلعالم من منظور               -2

واخلاصة بوعي اجلمهور    "جرينربج"احلاجات النفسية واالجتماعية، ومثلت الفروض اليت افترضها        
.)3(بدوافعه الستخدام وسائل االتصال بؤرة الدراسات اليت أجريت يف هذه املرحلة

:الفروض األساسية ملدخل االستخدامات واإلشباعات-3
:)4(ة فروض وهييعتمد مدخل االستخدامات واإلشباعات على ست

إن أعضاء اجلمهور مشاركون فعالون يف عملية االتصال اجلماهريي ويـستخدمون وسـائل              -1
.االتصال لتحقيق أهداف مقصودة تليب توقعام

يعرب استخدام وسائل االتصال عن احلاجات اليت يدركها أعضاء اجلمهور، ويتحكم يف ذلـك            -2
.الجتماعي، وتتنوع احلاجات باختالف األفرادعوامل الفروق الفردية، وعوامل التفاعل ا

التأكيد على أن اجلمهور هو الذي خيتار الرسائل واملضمون الذي يشبع حاجاته، فاألفراد هم               -3
.الذين يستخدمون وسائل االتصال، وليست وسائل االتصال هي اليت تستخدم األفراد

وبالتايل خيتارون الوسائل اليت تـشبع       يستطيع أفراد اجلمهور دائما حتديد حاجام ودوافعهم،       -4
.تلك احلاجات

ميكن االستدالل على املعايري الثقافية السائدة من خـالل اسـتخدامات اجلمهـور لوسـائل       -5
.االتصال، وليس من خالل حمتوى الوسائل فقط

.143، ص مرجع سابقروق عبد الفتاح، غادة فا)1(
.56، ص مرجع سابقأشرف جالل حسین، )2(
.144، ص مرجع سابقغادة فاروق عبد الفتاح، )3(
.241، ص )م2001الدار المصریة اللبنانیة، : القاھرة(، 2ط،االتصال ونظریاتھ المعاصرةحسن عماد مكاوي ولیلى حسین السید، )4(
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تتنافس وسائل اإلعالم مع وسائل أخرى إلشباع حاجات األفراد، مثـل قنـوات االتـصال                -6
ي كاألندية أو السينما أو غريها، فاجلمهور يكمل احتياجاته اليت ال تشبعها وسائل اإلعالم              الشخص

.)1(من خالل قنوات ووسائل أخرى
:أهداف مدخل االستخدامات واإلشباعات-4

:)2(يسعى مدخل االستخدامات واإلشباعات إىل حتقيق ثالث أهداف رئيسية وهي
لوسائل اإلعالم، حيث أم أعضاء يف مجهور نشط خيتار         الكشف عن كيفية استخدام األفراد       -1

.ويستخدم الوسائل اليت تشبع حاجاته
.الكشف عن دوافع االستخدام لوسيلة معينة من وسائل اإلعالم-2
تسهم النتائج اليت يتم احلصول عليها من استخدام وسائل اإلعالم، إىل فهم أعمـق لعمليـة                 -3

.االتصال اجلماهريي
:دخل االستخدامات واإلشباعاتعناصر م-5

يضم مدخل االستخدامات واإلشباعات ستة عناصر أساسية ولشرح أبعاد هذا املدخل البد مـن              
:)3(توضيح هذه العناصر واليت يوضحها الشكل اآليت

)01(شكل رقم 
.تخدامات واإلشباعاتعناصر مدخل االس

)1( Dominick, Joseph R. The Dynamic of Mass Communication.(New York : McGraw- Hill Publishing
company, 1990) p.51.

.282، ص )م1993عالم الكتب، : القاھرة(، 1ط،دراسات الجمھور في بحوث اإلعالممحمد عبد الحمید، )2(
)3( McQuail, Denis and Windahl . Sevrn , Communication Models for Study Mass Communication , (London :

Longman,1993) , p.143.

أصول نفسیة
واجتماعیة

وسائل توقعات منتولد حاجات
ماإلعال

التعرض 
لوسائل اإلعالم

مصادر
أخرى

إشباع لبعض الحاجات
وعدم إشباع حاجات أخرى دوافع وتوقعات جدیدة
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فإن عناصر مدخل ) مKatz)1974وزمالؤه "كاتز"من خالل الدراسة السابقة اليت أجراها 
:)1(االستخدامات واإلشباعات هي

.افتراض اجلمهور النشط-1
.األصول النفسية واالجتماعية الستخدام وسائل اإلعالم-2
.دوافع اجلمهور وحاجاته من وسائل اإلعالم-3
.لتوقعات من وسائل اإلعالما-4
.التعرض لوسائل اإلعالم-5
.إشباعات وسائل اإلعالم-6

وتتسم هذه العناصر السابقة ملدخل االستخدامات واإلشباعات بالتداخل الشديد يف الواقع 
العملي، ويرتبط كل منها باآلخر ارتباطا وثيقا، وسوف نقوم بشرح هذه العناصر لنبني دور كل 

.يف مدخل االستخدامات واإلشباعاتواحد منها
: افتراض اجلمهور النشط-1

كانت النظريات اليت سبقت مدخل االستخدامات واإلشباعات تنظر إىل اجلمهور بشكل خمتلف 
حول دوره يف وسائل اإلعالم، فنظرية الطلقة السحرية وغريها من النظريات اليت تبنت مفاهيم 

عالم كانت تنظر إىل اجلمهور باعتباره مجهورا متلقيا وسلبيا كالسيكية يف حبوث تأثري وسائل اإل
.)2(يسهل على الرسائل اإلعالمية أن تؤثر عليه ويستسلم هو يف تلقي هذه الرسائل

لكن الدراسات احلديثة يف جمال االستخدامات واإلشباعات تشري إىل أن أفراد اجلمهور حيددون 
يسعون لتحقيقها وفقا موعة االحتياجات بشكل شخصي وبشكل نشط وفعال اإلشباعات اليت

اليت يشعرون ا هم أنفسهم، ومن مثة فهم يقررون ما هي اإلشباعات اليت سوف تتحقق، وتلك 
.)3(اليت لن تتحقق من وراء التعرض لوسائل اإلعالم املختلفة

خالل وقد خضع مدخل االستخدامات واإلشباعات للتعديل وإىل إصدار نسخ كثرية معدلة منها
.)4(العقود األربعة األخرية، ولكنها افترضت دائما عنصر اجلمهور النشط كمكون أساسي له

)1( Wemer J. Severin and James W.Tankard, Op.Cit,p.272.
.15، ص مرجع سابقحمدي حسن، )2(

)3( Slanley J . Baran and Dennis K. Davis, Mass Communication Theory: foundation , ferment, and Future
,(Canada: Thomson/ Wads Worth , 2003), p.268.

)4( Jay Black and Jenaings Brgart, Op.Cit,p.27.
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يف حتويل األحباث من النظر إىل ) مKatz)1959"الياهو كاتز"ويرجع الفضل يف ذلك إىل 
اإلعالم اجلمهور بشكل سليب إىل النظر له بشكل إجيايب، وزيادة االهتمام مبا يفعله الناس بوسائل 

وليس ما تفعله وسائل اإلعالم بالناس، فمنذ ذلك احلني مت إدراك مجاهري وسائل اإلعالم باعتبارهم 
.)1(نشطني وخيتارون التعرض للوسائل اليت تليب احتياجام واملضمون الذي يتفق مع توقعام

تصال يف الوسيلة ويعترب اجلمهور أهم حلقة يف عملية االتصال ألنه إذا مل يستطيع القائم باال
اإلعالمية الوصول إىل مجهور املتلقني يصبح وكأنه يتحدث مع نفسه، لذلك البد من معرفة طبيعة 
هذا اجلمهور وخصائصه االجتماعية واالتصالية وتقدمي مضمون يتناسب مع هذا اجلمهور ويليب 

.)2(احتياجاته ورغباته
اإلدراك واالستجابة من جانب مجهور ويركز مدخل االستخدامات واإلشباعات على االختيار و

وسائل اإلعالم، وبناء على ذلك ينظر هذا املدخل إىل اجلمهور على أنه نشط وذلك ألنه يستخدم 
وسائل اإلعالم وليس العكس، وتتنافس هذه الوسائل داخل البيئة الواحدة يف تقدمي املضمون الذي 

و الذي ميلك القدرة على حتديد احتياجاته يشبع رغباته ويليب احتياجاته، كما أن هذا اجلمهور ه
من استخدام الوسيلة اإلعالمية، ويقوم بانتقاد مضمون وسائل اإلعالم الذي يتناسب مع احتياجاته 

.)3(سواء معلومات أو تعليم أو ترفيه
وقدمت بعض الدراسات أدلة تدعم فكرة اجلمهور النشط حيث كشفت هذه الدراسات عن أن 

فراد اجلمهور للقنوات االتصالية يرتبط باإلشباعات اليت يبحث عنها هؤالء اختالف اختيارات أ
األفراد وكذلك اإلشباعات اليت حتققت هلم بعد التعرض للوسائل املختلفة أو األشكال املختلفة 

.)4(حملتويات هذه الوسائل
:مهاأن نشاط اجلمهور يف عملية االتصال اجلماهريي له بعدان " ويندال"و "ليفي"ويرى 

Audience Drientationوهو ما أمساه التوجيه النوعي ألفراد اجلمهور : البعد األول

:حنو عملية االتصال وهو توجه ذو ثالث مستويات

.243، ص مرجع سابقحسن عماد مكاوي و لیلى حسین السید، )1(
.86،ص)م2002فكــر العـــربي، دار ال: القاھـــــرة(،ةــات العربیـة والتطبیقــاألسس العلمی: رأي العامــنظریات اإلعـــــالم والعاطـــف العبد، )2(

)3( Blunier Jay G. and Katz. Elihu. The Uses of Mss Communication, (London: SAGE, 1974),p.14.
.16ص ،مرجع سابقحمدي حسن، )4(
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وهو عملية االختيار غري العشوائي لواحد أو أكثر من البدائل املعرفية أو : Selectivityاالنتقائية -
.وسائل اإلعالماإلدراكية املرتبطة ب

وهي الدرجة اليت يدرك ا فرد من اجلمهور وجود رابطة أو صلة : Involvementاالماك -
بينه وبني حمتوى وسائل اإلعالم وكذلك الدرجة اليت يتفاعل ا الفرد سيكولوجيا مع وسيلة 

.إعالمية أو حمتواها
الم أو يتوقعون استخدامها لتحقيق وهي أن األفراد يستخدمون وسائل اإلع: Utilityاملنفعة -

.أهداف اجتماعية أو نفسية
وهو تقسيم اجلمهور يف عملية Temporalأمساه ليفي وويندال البعد املؤقت : البعد الثاين

وقدم هذان الباحثان منوذجا . االتصال على أساس بذل هذا النشاط قبل وأثناء وبعد التعرض
.)1(على أساس البعدين السابقنيلشرح نشاط اجلمهور يف عملية االتصال 

)02(رقم جدول
منوذج ليفي وويندال حول نشاط اجلمهور يف عملية االتصال

.18-17المرجع السابق، ص ص )1(

بعد التعرضأثناء التعرضقبل التعرضتوجه اجلمهور
االنتقائية

Selectivity
البحث عن 

التعرض
اإلنتقائي

التذكر االنتقائياإلدراك االنتقائي

اإلنشغال
Involvementترقب التعرض

.االنتباه-
.إجياد املعاين-
.تماعيإجتفاعل شبه -

وارتقمص أد
الشخصيات

املنفعة
Utility

االتصال 
االجتماعي

استخدام اإلشباعات
اليت مت احلصول عليها

قيادة الرأي
استخدام املوضوع
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لدافع األساسي أن عنصر النشاط أو الفعالية لدى اجلمهور يشري إىل اBlumler"بلوملر"ويرى 
.)1(واالنتقائية واألذواق واالهتمامات اليت ميكن أن حتدث يف حالة التعرض لوسائل اإلعالم

إىل أن عملية االختيار الفردي تعرب عن الذوق السائد يف كل Maquail"ماكويل"ويذهب 
وحتديده كما يرى أن مضمون وسائل االتصال مثله مثل كل اإلنتاج الثقايف، يتم بناءه.الثقافات

ال Audienceويرى أيضا أن مصطلح اجلمهور . ليشمل األفراد باعتبارهم أعضاء يف اجلمهور
Sicietedبسيط لألفراد، وإمنا يعرب عن تضمينات جمتمعية Aggregationعن جتميع يعرب

Umpticationsا متثل صميم الثقافة السائدةمدخل " ماكويل"وهكذا يقبل . يفترض أ
باعتباره يعرب عن نشاط واختيار فردي يتحكم فيه اإلطار الثقايف السائد ويستخدم االستخدامات

القائمون باالتصال مهارام للتعبري عن صميم هذه الثقافة وتستجيب وسائل االتصال اجلماهريي 
.)2(ملتطلبات القيم واألذواق السائدة لدى مجاهريها

االتصال يتم من خالل االنتقاء الذي يعتمد أن تأثري وسائل Harris"ريتشارد هاريس"ويؤكد 
على الفروق الفردية حيث يتباين الناس يف إدراكهم لنفس الرسالة كما يتباينون يف طبيعة 

.)3(استجابام هلا
كذلك أكدت دراسات أخرى فيما يتعلق باستمرارية نشاط اجلمهور وفاعليته حىت مع تطور 

. يظل نشطا حىت مع استخدامه وسائل اإلعالم احلديثةتكنولوجيا االتصال، على أن هذا اجلمهور
حول استخدام اجلمهور جلهاز الفيديو والذي كان يعترب )  م1978(" ليفي"ففي دراسة أجراها 

يف هذه الدراسة اليت "ليفي"من التكنولوجيا احلديثة اجلديدة للجمهور يف ذلك الوقت، وقد توصل 
لتفاعل مع املضامني املقدمة إىل مالكي أجهزة الفيديو استهدفت قياس تسع أنواع خمتلفة من ا

" بانتز"و"روبني"ويف دراسة أخرى أجراها كل من . أظهروا درجات عالية من التفاعل والنشاط
واليت طبقا فيها مدخل االستخدامات واإلشباعات على استخدام اجلمهور جلهاز ) م1989(

هزة الفيديو خيتارون بكامل إرادم شرائط وأوضحت هذه الدراسة أن مستخدمي أج. الفيديو
.)4(الفيديو لعدد خمتلف ومتنوع من األغراض

.244ص . مرجع سابقحسن عماد مكاوي ولیلى حسین السید، )1(
كلیة : القاھــرة (، رسالة دكتوراه "الذي تحققھشباعسرة المصریة لوسائل االتصال االلكترونیة ومدى اإلاألاتاستخدام"سید،لیلى حسین ال)2(

.75ص ) م 1993اإلعالم ، جامعة القاھرة،
.244ص ،مرجع سابقحسن عماد مكاوي ولیلى حسین السید، )3(

)4( Weraer J. Severin and James W. Tarkard, Communication Theories:Origins, Methodes,and Uses in Mass
Media, (London: Lonqman,1992),pp.278-279.
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وبناء على ما سبق يؤكد مدخل االستخدامات واإلشباعات فاعلية اجلمهور املتلقي ونشاطه حىت 
مع التكنولوجيا احلديثة، إذ أن لديه القدرة على حتديد ما يأخذه من وسائل اإلعالم بدل السماح 

وسائل اإلعالم بتوجيهه الوجهة اليت يريدها، فاجلمهور يعتمد على معلومات وسائل اإلعالم ليليب ل
حاجاته وحيصل على ما حيتاج إليه، وتصبح استخدامات اإلنسان لإلعالم احملك الرئيسي الذي 

.)1(ميكن أن يقاس مبوجبه تأثري وسائله عليه
: ئل اإلعالماألصول النفسية واالجتماعية الستخدام وسا-2

من الصعب يف عملية االتصال جتاهل دور خصائص األفراد ودوافعهم فشخصية الفرد تؤثر يف نوع 
، كما أنه يرتبط باتمع الذي يعيش فيه بكثري من الصالت، فاتمع )2(ودرجة تقبله ملادة االتصال

واخلربات واملهارات من هو الذي ميده بأسباب احلياة املادية واملعنوية، وكذلك ميده بالثقافة 
خالصة التجارب اإلنسانية الطويلة، هذه الثقافة هي اليت تساعد الفرد على التكيف مع احلياة 

.)3(االجتماعية وتساعده يف إشباع حاجاته ودوافعه املختلفة من ناحية أخرى
، وتتكون خصائص مشتركة بني األفراد وميكن أن يتم تنظيمهم يف مجاعات هلا خصائص معينة

.)4(هذه اجلماعات تستجيب ملضمون وسائل اإلعالم استجابة موحدة
هذا إىل جانب الدور الكبري الذي ميكن أن تقوم به العوامل النفسية لألفراد يف إجياد حوافز وحتديد 
أصول كثرية من استخدامات وسائل اإلعالم، فهؤالء األفراد الذين يتعرضون لوسائل اإلعالم 

5(م وإدراكهم وتفسريهم لوسائل اإلعالم املختلفةخيتلفون يف اختيارا(.
، فقد توصل "جون جونستون"وهذا املفهوم السابق للعالقة بني الفرد واتمع هو ما انتهى إليه 

إىل أن أعضاء مجهور وسائل اإلعالم ال يتعاملون مع هذه الوسائل باعتبارهم أفرادا معزولني عن 
وتتفق . م أعضاء يف مجاعات منظمة وشركاء يف بيئة ثقافية واحدةواقعهم االجتماعي وإمنا باعتباره

هذه النظرية مع العديد من باحثي االستخدامات واإلشباعات الذين عارضوا نوعا ما مصطلح 
رى، وطبقا هلذه النظرية فإن العديد من ـالم األخـاملستخدم لتميز مجهور وسائل اإلع" احلشد"

.202جع سابق، ص مر،األسس العلمیة والتطبیقات العربیة: نظریات اإلعـالم والرأي العامعاطف العبد، )1(
.101، ص )م1999دار المعرفة الجامعیة، : سكندریةاإل(، سیكولوجیة االتصال واإلعالمعبد الفتاح محمد دویدار،  )2(
.192، ص )م1997دار المعرفة الجامعیة، : اإلسكندریة(علم النفس االجتماعي، عبد الرحمان عیسوي،  )3(
.134، ص )م1993دار الفكر العربي، : القاھرة(مدخل في علم االجتماع اإلعالمي،إنشراح الشال، )4(
.21ص ، ابقمرجع سحمدي حسن، )5(
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م وسائل االتصال ترتبط بوجود الفرد يف بيئة اجتماعية وتفاعله مع االحتياجات املرتبطة باستخدا
.)1(هذه البيئة

رافية واالجتماعية يف غوقدمت العديد من الدراسات دليال امربيقيا حول دور العوامل الدميو
التعرض لوسائل اإلعالم، فاإلشباعات اليت يسعى اجلمهور لتحقيقها من التعرض لوسائل اإلعالم 

.)2(لسن والتعليم والنوع والدخل واملناقشات مع اآلخرينمرتبطة با
ومما سبق يتبني أن هناك جمموعة من العوامل اليت تؤثر يف استخدام األفراد لوسائل اإلعالم منها ما 

ومنها هو مرتبط بالفرد ذاته مثل السن والنوع واملستوى االقتصادي والتعليمي واالجتماعي لألفراد
.الفرد بالبيئة أو اتمع الذي يعيش فيه والطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليهاما هو مرتبط بعالقة 

: دوافع تعرض اجلمهور لوسائل اإلعالم-3
إن هناك جمموعة من الدوافع وراء تعرض اجلمهور لوسائل اإلعالم، وهذه الدوافع مرتبطة باألفراد 

عترب من العوامل املهمة اليت تؤثر على وتؤثر على سلوكهم وتفاعلهم مع اآلخرين، وبالتايل فهي ت
.عالقة الفرد بوسائل اإلعالم املختلفة

والدافع كما يعرفه كثري من علماء النفس هو قوة بيولوجية نفسية داخل الفرد وتستحثه على القيام 
بنشاط معني إلشباع أو إرضاء رغبة حمددة، كما أن هذه القوة تستمر يف دفع الفرد وتوجيه 

يشبع رغبته أو حاجته تلك، وتظل تعدل يف سلوكه ما مل تشبع الرغبة اليت بداخله سلوكه، حىت
.)3(إىل أن يتحول عن طلب إشباع هذه الرغبة إىل طلب إشباع رغبة غريها

ومن التعريف السابق يتبني أن الدافع يظل موجودا مع الفرد حىت يتم إشباعه، وعندما يتم إشباعه 
ونظرا هلذه األمهية للدوافع لدى األفراد فقد سعت . إشباع دافع آخرينتقل الفرد إىل الرغبة يف 

الكثري من الدراسات إىل االهتمام بالدافع كونه عنصر من العناصر األساسية ملدخل االستخدامات 
.واإلشباعات

" سيكولوجية وسائل اإلعالم"يف كتاما McQuail and Bl"بلومر"و"ماكويل"حيث وضع 
:)4(فع اليت تسعى وسائل اإلعالم إلشباعهاأربع فئات للدوا

.244، ص مرجع سابقحسن عماد مكاوي ولیلى حسین السید، )1(
.21ص ، مرجع سابقحمدي حسن، )2(
.13، ص)م1999عین للدراسات والبحوث اإلنسانیة واالجتماعیة، : القاھرة(،3ط،أصول علم النفس الحدیثفرج عبد القادر طھ، )3(

)4( James Watson, Mass Communication: An Introduction to Theory and Process.(HongKong, Mac,ilan Press
LTD, 1998),pp.62-64.
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:Diversionالترفيه -1.3

حيث تستخدم وسائل اإلعالم للهروب من روتني احلياة اليومية، واهلروب من املشكالت اليومية 
.وختفيف القلق والتوتر

:Personal Relationshipsالعالقات الشخصية -2.3

مية ولتكن املسلسالت مثال فإن هؤالء األفراد يشاهدون عندما يتعرض األفراد إىل املواد اإلعال
العديد من أمناط حيام يف هذه املسلسالت، وتضمن هلم الشخصيات واملواقف فيها احلصول على 
معرفة قد ال جيدوا هؤالء األفراد يف حيام العادية إال نادرا، كما تسمح هلم هذه املسلسالت 

لشخصيات يف احللقات القادمة وتتكون هناك نوع من بالتعرف على ما الذي سوف حيدث ل
العالقات الشخصية بني األفراد والشخصيات يف املسلسالت واليت يقصد ا االستخدام االجتماعي 

.يف املناقشات واستخدام وسائل اإلعالم كرفيق أو االستغناء ا عن الصحبة
:Personal Identityاهلوية الشخصية -3.3

من خالل مشاهدام الدرامية إىل حل مشكالم من خالل معرفة الطريقة اليت فاألفراد يسعون
حتل ا شخصيات املسلسل مشكالم املشاة ودعم الثقة بالنفس واكتشاف احلقيقة وتعزيز 

.القيم
:Surveillanceاملراقبة -4.3

ون يساعد على اختاذ أن أحد املشاهدين يقول أن التلفزي"براون"و"ماكويل"و"بلومر"فقد الحظ 
القرارات حنو التعديل من األشياء، فنحن نستخدم وسائل اإلعالم للحصول على املعلومات وإلبقاء 
أعيننا مفتوحة على العامل ولتوضيح ما جيب أن نفكر فيه، فهذه الوسائل تقدم بناءات معرفية يبين 

.هذه الوسائلعليها اجلمهور اختيارام وردود أفعاهلم جتاه أي موقف يعرض يف
والدوافع تقوم بدور كبري يف حتديد مستوى العالقة بني الفرد واتمع أو اجلماعات داخل هذا 

:)1(اتمع، وهناك ثالثة مراحل لنشاط الدافع
وهي املرحلة اليت يتسارع فيها معدل التوتر ويتزايد ويصبح الدافع واضحا متاما : مرحلة اإلحلاح-

لفرد كما يتحول ما عداه من عوامل ومتغريات إىل أرضية أو خلفية هلذا يف اال اإلدراكي ل
.اال

.41- 40، ص ص )م1999دار الفكر العربي، : القاھرة(،رؤیة معاصرة: يــعلم النفس االجتماعفؤاد البھي السیــد وسعد عبد الرحمان، )1(
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وهي املرحلة اليت يتم فيها إشباع الدافع وحتقيق احلاجة سواء كانت بيولوجية أو : مرحلة اإلملاح-
اجتماعية، وتتميز هذه املرحلة بدرجة االكتفاء أو الرضا اليت تتصل بأداء الفرد وسلوكه وختتلف 

.ذه الدرجة باختالف األفراد واملواقفه
وهي املرحلة األخرية من نشاط الدافع حيث يتم التوافق أو التعادل يف عملية :مرحلة االتزان-

التفاعل بني تركيب أجهزة الفرد ووظائف هذه األجهزة، ومن مثة حيدث التوازن بني الفرد وبني 
ن االستقرار هي مؤقتة بطبيعة احلال، وذلك إىل عناصر البيئة اخلارجية، ويصل الدافع إىل مرحلة م

.)1(أن ينشط من جديد
وهناك عالقة بني دوافع التعرض لوسائل اإلعالم واحلاجات لدى أفراد اجلمهور فاحلاجة يف إحدى 

.)2(معانيها دافع ينشط سلوك الفرد ويوجهه إىل احلصول على هدف معني
بنقص يف شيء ما حيقق تواجده حالة الرضا واإلشباع ويعرفها البعض بأا افتقاد الفرد أو شعوره

فاحلاجة قد تكون فسيولوجية أو نفسية وكذلك الدافع فهو أيضا حالة فسيولوجية أو نفسية، فكل 
.)3(من الدوافع واحلاجات هلا أثر يف عالقة الفرد باجلماعة

سا من األفراد ويتوقع دليال إلثبات أن احلاجات تنبع أسا) م1973(وزمالؤه Katz"كاتز"وقدم 
هؤالء األفراد أن تقوم وسائل االتصال بتلبية تلك احلاجات وتتاح هذه احلاجات لألفراد من بعض 

–معلومات : االتصال، وذلك ألغراض احلصول على-اكتساب- إضعاف- تدعيم: احلاالت مثل 
وسائل ثبات ومكانة، وينتج على استخدام-ثقة-مصداقية- إشباع عاطفي-فهم-معارف

االتصال حتقيق مزيد من الثقة بالنفس واملكانة االجتماعية واحلفاظ على التقاليد والثقافة واالستقرار 
.االجتماعي
وآخرين أربع دوافع إلشباع احلاجات وهي التسلية واهلروب من الروتني "ماكويل"و اقترح 

األمور اليت حتدث حول واملشكالت ودعم العالقات الشخصية واكتساب اهلوية الشخصية ومعرفة
حاجة مستقاة من أدبيات البحث يف الوظائف 35وآخرون تصنيف "كاتز"كما أعاد .الفرد

االجتماعية والنفسية لوسائل اإلعالم ووضعها يف إطار مخس فئات رئيسية وهي احلاجات املعرفية 

.246-245ص ص،مرجع سابقحسن عماد مكاوي ولیلى حسین السید، )1(
.18، ص )م1994دار المطبوعات الجدیدة، : اإلسكندریة(،نظریات االتصالمحمد عمر الطنوبي، )2(
.44ص ،مرجع سابقفؤاد البھي السید وسعد عبد الرحمان، )3(
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وأخريا احلاجة إىل واحلاجات الوجدانية مث احلاجات الشخصية املتكاملة واحلاجات االجتماعية
.)1(التخلص من التوتر من خالل اهلروب والتسلية

منوذجا للحاجات اليت يسعى األفراد إىل إشباعها من خالل Alexis Ten"أليكس تان"وطور 
:)2(وسائل اإلعالم وهي

حيث ترتبط حاجة البشر للمعلومات واملعرفة : Cognitive Needsاحلاجات املعرفية -
.فع الفضول وحب االستطالع لدى األفرادوالفهم بدوا

فحاجات األفراد للحماس والسعادة : Asfective Needsاحلاجات العاطفية أو الوجدانية -
.واخلربات العاطفية هي دوافع مشتركة ميكن أن تشبع من خالل وسائل اإلعالم

د واكتساب فاحلاجات اخلاصة باألفرا:Personal Needsاحلاجة الشخصية لتحقيق الذات -
.الثقة بالنفس واملصداقية واالستقرار عادة تنشأ نتيجة دوافع لتحقيق الذات

ونعين ا احلاجة إىل تقوية :Social Integrative Needsاحلاجات االجتماعية التكاملية  -
.العالقات مع العائلة واألصدقاء والعامل وهي مبنية على رغبة األفراد يف التواصل

وهي احلاجات املرتبطة باهلروب من التوتر :Escapist Needsاهلروب احلاجة إىل -
.واالسترخاء واحلاجة إىل التسلية والترفيه

فقد وضع منوذجا لالستخدامات واإلشباعات حدد فيه أمهية Rozengren"روزينجرين"أما 
وحتقيق الذات ، مثل احلاجة إىل الصحبة واحلب والقبول"ماسلو"احلاجات اليت تقع يف أعلى هرم 

يف ارتباطها أكثر مبدخل االستخدامات واإلشباعات مقارنة باحلاجات العضوية واحلاجات النفسية 
على املشكالت اليت تدفع الفرد إىل سلوك "روزينجرين"األساسية مثل حتقيق األمن، كما ركز 

ل هذه معني وهذه املشكالت ال تتعارض مع احلاجات وحتتاج من الفرد إىل إدراك سبل ح
املشكالت، وبالتايل تشكل قوة للتعرض من خالل اختيار أمناط حل املشكالت جبانب أمناط دوافع 
اإلشباع وهي كلها سوف تؤدي إىل الفعل الذي يتمثل يف استخدام وسائل اإلعالم أو أي سلوك 

.)3(آخر

.281مرجع سابق، ص ،نظریات االتصال واتجاھات التأثیرمحمد عبد الحمید، )1(
)2( Jay Black and Jenaings Brgart, Op.Cit,p.27.

.285محمد عبد الحمید،  مرجع سابق، ص )3(
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.روز جنرين لالستخدامات واإلشباعاتوذج من: )02(شكل رقم 

ووفقا ملدخل االستخدامات واإلشباعات فإن الفرد يكون على وعي باحلاجات اليت يشعر ا 
والوسيلة اليت من خالهلا يشبع هذه احلاجات وبالتايل تتكون لديه توقعات معينة من خالل خرباته 

.)1(الهلا هذه احلاجات اليت يشعر االسابقة حول الوسيلة اليت ميكن أن يشبع من خ
وقام الباحث يف هذه الدراسة امليدانية بدراسة دوافع الشباب اجلزائري يف تعرضهم للربامج الثقافية 

:يف التلفزيون اجلزائري وذلك إعتمادا على تقسيم هذه الدوافع إىل فئتني مها

)1( Blunier Jay G. and Katz. Elihu. Op.Cit,p.13.

احلاجات اإلنسانية 

اخلصائص الذاتية 
واخلارجية للفرد

البناء االجتماعي مبا فيه 
وسائل اإلعالم

ت إحساس الفرد باملشكال
هلال حلوووإدراك بدائل 

الدوافع املختلفة لإلشباع
وحل املشكالت

كذلك تتفاعل مع

ينتج من هذا التتفاعل 

مع تتوحد 

إىلتؤدي  

أمناط سلوكية خمتلفة  وسائل اإلعالمأمناط خمتلفة الستخدام

عدم إشباعإشباع

إىلتؤدي  
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:Instrumental Motivesدوافع  نفعية -

على الذات، وإكتساب املعرفة واملعلومات، واخلربات، ومجيع أشكال التعلم وتستهدف التعرف 
.واليت تعكسها الربامج الثقافية 

:Ritualized Motivesدوافع طقوسية -

تستهدف متضية الوقت، واالسترخاء، والصداقة، واأللفة مع الوسيلة، واهلروب من املشكالت 
.)1(رامج الترفيه املختلفةاملنوعات و بوتنعكس هذه الفئة يف برامج

: التوقعات من وسائل اإلعالم-4
إن األفراد عندما يتعرضون إىل وسائل اإلعالم فإم يتوقعون من هذه الوسائل أن تليب احتياجام 
اليت يرغبون يف إشباعها من هذا التعرض، وعندما تليب وسيلة معينة احتياجام فإم يقبلون عليها 

ستخدموا أكثر من مرة، وبالتايل تتكون لديهم عادة يف متابعة هذه الوسيلة أكثر من غريها وي
.اإلعالمية طاملا أا تشبع احتياجام

لذلك يعد مفهوم توقعات اجلمهور بشأن خصائص ومسات وسائل اإلعالم واإلشباعات احملتمل 
ذي تراه حبوث احلصول عليها من هذه الوسائل مفهوما أساسا للجمهور، والزما للجمهور ال

فإذا أتيح للجمهور االختيار من بني وسائل اإلعالم املختلفة أو . االستخدامات واإلشباعات نشط
بدائل أخرى طبقا الحتياجام، فالبد وأن يكون لدى أفراد اجلمهور إدراك للبدائل اليت تليب أكثر 

احتماالت الرضا اليت : أن التوقعات هي" بيكر"و "ماكلويد"من غريها الحتياجام تلك، ويرى 
أن التوقعات هي مطالب اجلمهور من "كاتز"و "بيلد"ينسبها اجلمهور لسلوكيات متنوعة، ويرى 

أن التوقعات هي ترقب مثري من الناحية العاطفية يتعلق باحتماالت "كاتز"وسائل اإلعالم ويضيف 
.)2(وقوع أحداث معينة هلا نتائج حمددة

وزمالؤه يف دراستهم املقارنة لتوقعات طالب اجلامعة من وسائل Edelstein"أدلستاين"ويشري 
اإلعالم يف جمتمعات الواليات املتحدة وأملانيا واليابان وهونج كونج، إىل زيادة توقع اإلشباعات 

. من استخدام الصحف والتلفزيون يف مقابل قلة اإلشباعات من األفالم الروائية والتقارير الرمسية
إىل أن االختالفات يف توقعات الطالب تعكس الثقافة السائدة يف اتمع، فالطالب وتشري النتائج

.247- 246ص ص ،مرجع سابقحسن عماد مكاوي و لیلى حسین السید، )1(
.23ص ،مرجع سابقحمدي حسن، )2(
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األملان مثال يستخدمون وسائل الراديو واملصادر التعليمية والتقارير الرمسية بنسبة أكرب من طالب 
اجلامعات يف اتمعات األخرى حمل الدراسة، وكذلك يستخدمون الكتب واملالحظات الشخصية 

ل أكرب، وذلك عند مواجهة مشكلة ما، وتوقعات الطالب حلل هذه املشكلة من مصادر بشك
.)1(االتصال املختلفة

وختتلف هذه التوقعات طبقا للفروق الفردية بني األفراد، وخيتلف مدى حجم التعرض لوسيلة ما 
يلة نفسها باختالف توقع األفراد ملا سوف تقدمه مضامني الرسائل يف هذه الوسيلة، وكذلك الوس

فاجلمهور خيتار الرسالة اليت يعتقد أا حتقق له القيمة اليت يتوقعوها، فهو يعلم كيف يستفيد من 
.احملتوى وكيف خيدم حاجاته املتوقعة

يقرر الفرد من خالله ما " سيناريو"م التوقعات باعتبارها Palmgreen1984"بارين"ويصف 
فاستخدام التلفزيون مثال يليب غالبا . تلبية هذه التوقعاتيتوقعه من وسائل اإلعالم ويقيم مدى 

التوقعات اليت يستخدم من أجلها وبالتايل حيصل اإلنسان على ما يتوقعه وهذا يربر اختيار بعض 
اجلماهري للوسائل اإللكترونية بدال من الوسائل املطبوعة، كذلك فإن اإلنسان مييل إىل تكرار 

وقعاته مما يشجعه على إعادة التجربة، وإذا حدث فشل التجربة يكون استخدام الوسائل اليت تليب ت
الفرد أقل رغبة يف استخدام الوسيلة مرة ثانية، وهذه التجربة تدعم استخدام بعض وسائل االتصال 

.)2(اجلماهريي يف مقابل قلة استخدام وسائل أخرى
ئل اإلعالم هي عوامل هامة وبناء على األمثلة السابقة فإن التوقعات بشأن خصائص ومسات وسا

تؤثر على احلوافز اليت تدفع البحث عن اإلشباعات املرتبطة ذه اخلصائص واليت بدورها تؤثر على 
استخدام اإلعالم أو التعرض هلا وينتج عن هذا التعرض حتقيق اإلشباعات

صائص صحفية املطلوبة وهي بدورها تؤدي إىل دعم أو تعديل إدراك الفرد لإلشباعات املرتبطة خب
.)3(معينة أو برنامج معني

: التعرض لوسائل اإلعالم-5
توصلت العديد من الدراسات إىل وجود عالقات ارتباط بني البحث عن اإلشباعات والتعرض 

الم عن نشاط اجلمهور ـرض اجلمهور بوجه عام لوسائل اإلعـالم ويعرب زيادة تعـلوسائل اإلع

.247ص ،مرجع سابقحسن عماد مكاوي ولیلى حسین السید، )1(
.101ص ،مرجع سابقلیلى حسین السید، )2(
.24ص ، مرجع سابقحمدي حسن، )3(
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فعملية التعرض لوسائل اإلعالم تتم بالنسبة . )1(اليت تليب احتياجاتهوقدراته على اختيار املعلومات 
لألفراد الذين لديهم القدرة على إشباع حاجام من خالل التفاعل الطبيعي فتتكون لديهم دوافع 
الستخدام أمناط معينة من املضمون االتصايل إلشباع هذه احلاجات، ومبا أن احلاجات ختتلف من 

اعة إىل أخرى، فإن ذلك ينتج عنه أمناط خمتلفة من التعرض لوسائل شخص إىل آخر ومن مج
اإلعالم، فبعض الناس سوف يسعون إىل املواد اإلعالمية الترفيهية، والبعض يسعى إىل املعلومات 
والبعض اآلخر لن يستخدم وسائل اإلعالم على اإلطالق وسوف يلجأ إىل مصادر أخرى يف البيئة 

.)2(إلشباع حاجاته
ت دراسات عديدة أن هناك عالقة ذات داللة بني التماس اإلشباعات والتعرض لوسائل وجدو

اإلعالم، وأحيانا يكون البحث عن اإلشباع هو السبب الرئيسي للتعرض لوسائل اإلعالم، ومع 
ذلك فإن اإلشباع كوسيلة للتنبؤ بالتعرض لوسائل اإلعالم تعترب حمدودة جدا، كما أن اخلصائص 

واالجتماعية لألفراد تؤثر على تعرضهم لوسائل االتصال اجلماهريي ولذلك يربط السيكولوجية 
رافية لألفراد الذين غالباحثون دائما بني استخدام وسائل االتصال أو اإلعالم والعوامل الدميو

.)3(يستخدمون وسائل اإلعالم
من حيث النوع وبنـاء على ذلك مت تقسيم أفـراد العينة يف هـذه الدراسـة إىل ذكور وإناث

تتضمن استمارة االستقصاء أسئلة عن البيانات الشخصية للمبحوثني عن السن واملستوى التعليمي 
رافية على التعرض للربامج الثقافية يف غواملستوى االقتصادي، وكذلك ملعرفة تأثري العوامل الدميو

.القناة األرضية
أسئلة يهدف من خالهلا الباحث قياس كذلك اشتملت استمارة االستقصاء يف هذه الدراسة على 

حدد مدى تعرضك للتلفزيون؟ : تعرض الشباب للربامج الثقافية يف التلفزيون ومن هذه األسئلة
؟ مىت تتابع الربامج الثقافية ؟ عند مشاهدتك القناة األرضيةحدد مدى تعرضك للربامج الثقافية يف 

ألحد الربامج الثقافية يف أي احلاالت تكون؟
رافية يف التعرض لوسائل اإلعالم، توصلت دراسات عديدة يف غوتأكيدا على تأثري العوامل الدميو

.الواليات املتحدة إىل أن االستماع للربامج اجلادة يرتبط ارتباطا كبريا مبستوى التعليم

.248ص ،مرجع سابقحسن عماد مكاوي ولیلى حسین السید، )1(
)2( McQuail, Denis and Windahl . Sevrn , Op.Cit,p.77.

.104ص ،مرجع سابقلیلى حسین السید، )3(
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مج الترفيهية، كما أن األفراد صغار فاملتعلمون خيتارون الربامج اجلادة يف حني خيتار األقل تعلما الربا
.)1(السن يفضلون املواد الترفيهية أكثر من املواد اجلادة

:اشباعات وسائل اإلعالم-6
إن العناصر السابقة ملدخل االستخدامات واإلشباعات توضح أن األفراد يقبلون على استخدام 

احلاجات هلؤالء األفراد ختتلف وسائل اإلعالم بسبب دوافع معينة، وذلك دف حتقيق جمموعة من 
باختالف األصول النفسية واالجتماعية لكل منهم وصوال بعد ذلك إىل ما يسمى بإشباع هذه 

.احلاجات
مفردها إشباع ويقصد ا إرضاء احلاجة وحتقيق الطلب الذي يلح Gratificationsواإلشباعات 

بالسعادة وشعور باالستمتاع ويف نفس عليه الدافع، وبالتايل فإن إشباع الدوافع يصاحبه إحساس 
الوقت فإن إشباع الدافع سوف يؤدي إىل زواله، أو ضعفه سواء بصفة مؤقتة ليعاود اإلحلاح من 

وإشباع الدفاع قد يكون . جديد بعد فترة معينة أو بصفة دائمة كدافع احلصول على مؤهل معني
.)2(خصية الفرد وإمكاناتهكامال أو مباشرا، ويرجع ذلك إىل ظروف البيئة املادية وش

واهتمت دراسات االستخدامات واإلشباعات يف بداية السبعينيات من القرن املاضي بضرورة 
التمييز بني اإلشباعات اليت يسعى اجلمهور إليها من خالل التعرض لوسائل اإلعالم وبني 

.اإلشباعات اليت حيصل عليها نتيجة هذا التعرض
إليها الدراسات يف هذا الصدد هي أن اإلشباعات اليت يبحث عنها ومن أهم النتائج اليت توصلت

الفرد ترتبط بشكل معتدل باإلشباعات اليت حيصل عليها وتراوح معامل االرتباط يف الغالب بني 
.أربعني إىل ستني يف املائة

ورغم ذلك فإن كال النوعني من اإلشباعات منفصل عن اآلخر مبعىن أن الفرد من خالل تعرضه 
.)3(وسائل اإلعالم ال جيد بالضرورة  نفس اإلشباع الذي سوف حيصل عليهل

يف دراستهما اليت اختربا ) مRicomini)1984"ريكومين"و Stanford"ستانفورد"و توصل 
فيها أحد األسس الرئيسية ملدخل االستخدامات واإلشباعات وهو اإلشباعات من وسائل اإلعالم 

وة من قبل اجلمهور متشاة مع تلك اإلشباعات اليت ـشباعات املرجتوصال إىل أنه إذا كانت اإل

.530- 528، ص ص )م1987دار الفكر العربي، : القاھرة(،نظریات اإلعالماألسس العلمیة لجیھان أحمد رشتي، )1(
.115ص ،مرجع سابقفرج عبد القادر، )2(
.21ص ، مرجع سابقحمدي حسن، )3(



57

تقدمها الوسيلة اإلعالمية، فإن اجلمهور سوف يقبل على هذه الوسيلة ويبدي استعدادا أكرب 
.)1(للتعرض هلا مرة أخرى

يت وأشارت الدراسات اإلمربيقية إىل أن اإلشباعات تتخذ عدة أشكال بداية من تلقي املعلومات ال
حتفز الفرد كمواطن، وصوال إىل استخدام وسائل اإلعالم لتمضية الوقت واحلصول على 

الرغبة يف التعرض : االسترخاء، وهناك جوانب متعددة تؤدي إىل احلصول على اإلشباعات مثل 
. لوسيلة معينة من وسائل اإلعالم وطبيعة احملتوى أو الرسائل املقدمة ونوع الوسيلة املستخدمة

إن أفراد اجلمهور يكونون مستقلني متاما يف ربط إشباعام بوسائل اإلعالم يف إطار كذلك ف
اختبارام الستخدام وسيلة معينة من وسائل اإلعالم يف حماولتهم للوصول إىل النهايات املرغوبة 

ة كذلك فإن األفراد خيتلفون يف تفسري الرسائل اليت تصل إليهم طبقا للفروق الفردي). اإلشباعات(
.)2(بينهم، وبالتايل ختتلف اإلشباعات املتحققة من نفس الرسالة من شخص إىل آخر

إمكانية ربط حمتوى الرسالة اإلعالمية باإلشباعات املتحققة فربامج Swanson" سوانسون"ويرى 
الذي يتمثل يف خربات االستثارة Diversionالترفيه والدراما ميكن أن حتقق إشباع التنفس 

أما برامج األخبار واملعلومات . التوتر والقلق واهلروب من املشكالت اليوميةوالتخلص من
الذي يتمثل يف احلصول على Surveillanceوالشئون اجلارية فيمكن أن حتقق إشباع مراقبة البيئة 

.)3(املعلومات واخلربات واملهارات
اإلعالم، فقد قسمها وهناك العديد من التقسيمات إلشباعات اجلمهور من استخدام وسائل 

يف حني قسمها آخرون إىل إشباعات حالية . )4(بعضهم إىل إشباعات مطلوبة وإشباعات متحققة
.)5(وإشباعات مؤجلة، ومنهم من قسمها إىل إشباعات إعالمية تعليمية وإشباعات ترفيهية

Wenner L" لورانس وينر"أما  .Aفقد قسم اإلشباعات إىل نوعني مها:

)1( Weraer J. Severin and James W. Tarkard, Op.Cit,pp.276-277.
.106ص ،مرجع سابقلیلى حسین السید، )2(
.249ص ،مرجع سابقولیلى حسین السید، حسن عماد مكاوي )3(
: المجلد الثالث. ، المجلة المصریة لبحوث الرأي العاماستخدامات المرأة المصریة للمجالت النسائیة واإلشباعات المتحققة منھاسھام نصار، )4(

.241م، ص 2002مارس /ینایر–العدد األول 
)5( Blunier Jay G. and Katz. Elihu. Op.Cit,p.20.
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:Content Gratificationsات احملتوى إشباع-أ

وتنتج عن التعرض حملتوى وسائل اإلعالم ويف هذا اال فإن املتلقي يستخدم الرسائل دف 
احلصول على املعرفة أو زيادة أو خفض الشك يف املؤسسات االجتماعية القائمة أو دعم امليول 

.)1(واالستعدادات املوجودة لديه
:ى إىل نوعني وتنقسم إشباعات احملتو

:Orientation Gratificationsإشباعات توجيهية -

وهي الرسائل اليت يستخدمها املتلقي من أجل املعلومات اليت تزوده باملرجع وتأكيد الذات يف 
.)2(عالقته باتمع وتتمثل هذه اإلشباعات يف مراقبة البيئة واحلصول على املعلومات

:Social Gratificationsإشباعات اجتماعية -

ويقصد ا الربط بني املعلومات اليت حيصل عليها الفرد وشبكة عالقاته االجتماعية مثل التحدث 
.)3(مع اآلخرين واإلحساس بالتميز وإدراك الواقع االجتماعي والقدرة على حل املشكالت

:وتنقسم اإلشباعات االجتماعية إىل منطني مها
شباعات يكتسبها الفرد وحيتفظ ا الستخدامها يف وهي إ:إشباعات اجتماعية إقناعية-

.املناقشات مع اآلخرين
وهي تأخذ شكل املنفعة االجتماعية أو الشخصية اليت تم باألشياء : إشباعات اجتماعية هزلية-

.)4(املثرية الستخدامها يف احملادثات مع األصدقاء
:Process Gratificationsإشباعات العملية -ب

ويقسم . )5(عملية االتصال واالرتباط بوسيلة حمددة وال ترتبط مباشرة خبصائص الرسائلوتنتج عن 
:إشباعات العملية إىل نوعني مها" وينر"

:Para-Socailإشباعات شبه اجتماعية 

الذي حيدث بني املشاهد والقائم باالتصال Identificationوتتحقق من خالل التوحد أو التماثل 
ر إىل الكامريا أثناء ـالل االتصال بالنظـع هذه العالقة من خـفاألخري يشجالـيف التلفزيون مث

خماطبته للمشاهد وكأنه حوار ثنائي مستمر وحيدث هذا التطابق أيضا مع الشخصيات اليت تظهر 
بانتظام يف وسائل اإلعالم، وتزداد فعالية هذه اإلشباعات شبه االجتماعية مع تزايد عزلة الفرد 

.27ص ،مرجع سابقحمدي حسن،  )1(
.26ص .المرجع السابق)2(
.249ص ،مرجع سابقسھام نصار،)3(
.31ص ،مرجع سابقحمدي حسن، )4(
.249ص ،مرجع سابقحسن عماد مكاوي ولیلى حسین السید، )5(
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وتصبح هذه العالقة بديال عند بعض األشخاص الذين . ته االجتماعية احلقيقيةوضعف عالقا
.يعتمدون كليا على أخبار التلفزيون بشأن اختاذ قرارات التصويت االنتخايب

أن الرفعة والتفاعل شبه االجتماعي هي إشباعات تكميلية حتدث حني يفتقر " وينر"ويرى 
.)1(الشخص إىل عالقات اجتماعية واقعية

:Para-Orientationalإشباعات شبه توجيهية 

وتتحقق من خالل ختفيف اإلحساس بالتوتر والدفاع عن الذات مثل إشباعات الدعم أو التعزيز 
أن هذه اإلشباعات تتحقق يف برامج اإلثارة والتسلية والترفيه اليت تعيد عملية التوجيه " وينر"ويرى 

 دف جتنب الضغوط التوجيهية من خالل التركيز على من خالل اإلدراك االنتقائي من التوتر
.)2(اجلوانب الترفيهية يف مضمون األخبار مثال

.110- 109ص ص ،مرجع سابقلیلى حسین السید، )1(
.110ص ،المرجع السابق)2(
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.االنتقادات املوجهة ملدخل االستخدامات واإلشباعات والرد عليها: املبحث الثاين
:تعرض مدخل االستخدامات واإلشباعات إىل العديد من االنتقادات أمهها

أن مصطلح وظيفة ميكن " دينيس ماكويل"حيث يرى " الوظيفية"ات موجهة إىل مدخل انتقاد-
أو مبعىن مطلب أساسي Consequenceأو مبعىن نتيجة Purposeأن يستخدم مبعىن هدف 

Requirement أو التوقعExpectation وإذا طبقنا هذا املصطلح على االتصال اجلماهريي مثال
كن أن تشري إىل ثالثة أمور منفصلة، فإذا قلنا أن وسائل اإلعالم حتاول فإن الوظيفة اإلخبارية مي

إحاطة الناس علما بأحداث احلياة من حوهلم فالوظيفة هنا مبعىن مطلب أساسي أو التوقع، وإذا قلنا 
النتيجة وهكذا فإن مصطلح الوظيفة ميكن :أن الناس يتعلمون من وسائل اإلعالم فالوظيفة هنا مبعىن

.)1(له معان متعددة واألمر يتوقف على الزاوية اليت تنظر منها إىل هذا املصطلحأن يكون 
على الرغم من أن الباحثني يف جمال االستخدامات واإلشباعات يدرسون اجلمهور على أساس -

أنه عنصر إجيايب وفعال يف العملية االتصالية، إال أن فكرة اعتماد هذا اجلمهور على وسائل اإلعالم 
ق وإشباع حاجام قد ذهبت بعيدا عن فكرة اإلشباعات، حبيث أصبحت أي رسائل لتحقي

إعالمية ختدم العديد من الوظائف واليت منها التعلم االجتماعي وتدعيم اهلوية واستمرارية التفاعل 
، ولكنها بالتدريج أصبح من الواضح أن هذه ...االجتماعي وتوفري فرصة اهلروب واالسترخاء 

أصبحت غري حمددة، وهذه الدراسات مل حتدد ما الذي مت تعلمه، وما هي جوانب الوظائف قد 
.)2(اهلوية اليت يتم دعمها وما الذي يتم احلديث عنه، وإىل أين سيذهب الفرد

يرى بعض النقاد أن هذا املدخل أقل من أن يكون نظرية مستقلة بذاا وما هو إال صياغة معادة -
يات التأثري االنتقائي، ويشريون إىل حقيقة أن االفتراض الرئيسي هنا حمددة جلوانب معينة من نظر

هو أن احتياجات األفراد واملكافآت اليت حيصلون عليها تؤثر يف أمناط اهتمام الناس مبحتوى 
.اإلعالم واملنافع اليت حيققوا باستخدام ما حيصلون عليه من معلومات

.)3(ردية اعتمادا على اعتبارات تركيب املعرفةوهذا أساسا رؤية مبسطة لنظرية الفروق الف
إن تطبيق هذا املدخل يطرح تساؤالت حول قياس االستخدام، فهل يكفي الوقت الذي يقضيه -

الفرد يف التعرض إىل وسائل اإلعالم أو حمتواها يف قياس كثافة التعرض أو االستخدام، وهل يشري 
.33ص ،مرجع سابقي حسن، حمد)1(

)2( James Watson, Op.Cit,p.65.
.267ص ،مرجع سابقملفین دیفلیر وساندرا بول روكیتش، )3(
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س بالرضا طوال فترة التعرض، وهل تشري كثافة ذلك وحده إىل االستغراق يف احملتوى واإلحسا
التعرض أو االستخدام إىل قوة الدافع وضغط احلاجات على الفرد املتلقي مما يتطلب عزال كامال 

.)1(لكافة العوامل املؤثرة على كثافة التعرض عند حبث العالقة بني التعرض وتلبية احلاجات
واملفاهيم النظرية احلالية يف التعامل مع تكنولوجيا يستخدم الكثري من باحثي هذا املدخل األطر -

االتصال اجلديدة، وهي أطر ومفاهيم ال ميكن أن تؤدي إىل فهم عميق للعالقة القائمة بني 
.)2(التطورات املتالحقة يف تكنولوجيا االتصال وبني مجهور وسائل اإلعالم

إلعالم على أساس أا مسألة يتعامل مدخل االستخدامات واإلشباعات مع استخدام وسائل ا-
فردية أكثر كوا جتربة شائعة أو تفاعلية لكن ليس مبعىن أا تتجاهل التفاعل بني األفراد والنص 
اإلعالمي، ولكن يف التفاعل الذي يذهب فيما وراء النص، فمثال إذا كانت هناك عائلة مكونة من 

الربنامج نفسه ألغراض خمتلفة إلشباع مخسة أفراد يشاهدون التلفزيون، فإن كل فرد قد يستخدم
حاجات خمتلفة، وميكن ملدخل االستخدامات واإلشباعات أن يتعامل مع هذا املوقف ولكن البعد 

احلاسم يف املدخل هو تأثري التفاعل بني أفراد العائلة، وكيف يؤثر ذلك على استخدام وسائل 
.)3(اإلعالم

ى جوانب حمرية فاجلمهور النشط الذي يفرض ينطوي مدخل االستخدامات واإلشباعات عل-
وجوده لن يستخدم وسائل اإلعالم بعقالنية يف كل احلاالت كما أن عنصر النشاط يتضمن مزيدا 

وهي عوامل يعتمد عليها . من العمدية اليت تسبق الدوافع واالختيارات واألذواق واالهتمامات
.)4(مدخل االستخدامات واإلشباعات

تخدامات واإلشباعات على االختيار الكلي للوسائل واحملتوى ومل حتدد ماذا ركزت حبوث االس-
إن كثريا من أفراد اجلمهور ال تتاح هلم حرية االختيار، . )5(يفعل اجلمهور باحملتوى عندما خيتارونه

كما أن هناك العديد من العوامل اليت حتد من قدرة الفرد على االختيار مثل العوامل االقتصادية 
جتماعية، وقد يتعرض األفراد لوسائل معينة ليس ألم يرغبون يف ذلك وال لتحقيق رغبات واال

ون التعرض ـادية وال يستطيعـدود إمكانيام االقتصـمعينة، ولكن ألن هذه الوسيلة هي يف ح
للوسائل األخرى بسبب العجز املايل، لذلك ال يكون تعرض الفرد يف هذه احلالة للوسيلة ألنه 

.يف التعرض هلا ولكن ألنه ال توجد لديه بدائل أخرىيرغب 

.292ص ، مرجع سابقمحمد عبد الحمید، )1(
.33ص ،مرجع سابقحمدي حسن،  )2(

)3( James Watson, Op.Cit,p.64.
.124ص ، مرجع سابقفاطمة القلیني ومحمد شومان، )4(
.292ص ، مرجع سابقمحمد عبد الحمید،  )5(
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إن احلاجات اخلاصة بالفرد متعددة ما بني فسيولوجية ونفسية واجتماعية وختتلف أمهيتها من -
فرد آلخر، ولتحقيق تلك احلاجات تتعدد أمناط التعرض لوسائل اإلعالم، واختيار احملتوى وبالتايل 

.)1(قوة هذه احلاجات وأمهية كل منها بالنسبة للفردتكون هناك صعوبة يف حتديد شدة أو
إن نتائج حبوث االستخدامات واإلشباعات رمبا تتخذ ذريعة إلنتاج احملتوى اهلابط خصوصا -

.)2(عندما يرى البعض أنه يليب حاجات أعضاء املتلقني يف جماالت التسلية والترفيه واهلروب
اإلشباعات باختالف الثقافات واختالف اخلصائص ميكن أن ختتلف نتائج حبوث االستخدامات و

.)3(رافية وبالتايل فإن نتائج هذه البحوث ال تصلح للتصميم يف أغلب األحوالغالدميو
إن هذا املدخل يتبىن مفاهيم تتسم بشيء من املرونة مثل الدافع، اإلشباع، اهلدف والوظيفة -

ملمكن أن ختتلف النتائج اليت حتصل عليها من وهذه مفاهيم ليس هلا تعريفات حمددة وبالتايل فمن ا
لذلك يرى بعض النقاد أنه البد أن تكون هناك . )4(تطبيق هذا املدخل تبعا الختالف التعريفات

.مفاهيم متفق عليها يف هذا املدخل
ورد مؤيدو مدخل االستخدامات واإلشباعات على االنتقادات اليت وجهت إىل هذا املدخل 

:)5(ط التاليةونلخصها يف النقا
إن مدخل االستخدامات واإلشباعات ليس وظيفيا بطبيعته وأن مصادر التغيري قائمة سواء يف -1

.سلوك اجلمهور جتاه وسائل اإلعالم أو يف تنظيم حمتوى هذه الرسائل
إن التناقض بني اإلشباعات اليت يبحث عنها اجلمهور وبني ما حيصل عليه بالفعل ميكن أن -2

غيري يف حمتوى وتنظيم وسائل اإلعالم يف أي نظام إعالمي حريص على االستجابة يودي إىل ت
.للواقع الذي يعمل فيه

إن التغيري ميكن أن ينشأ من تنوع الظروف االجتماعية والثقافية اليت يتم خالهلا استخدام -3
ياجات وظروف وسائل اإلعالم، فاالجتاهات االقتصادية والتيارات السياسية تأيت معها بقيم واحت

.اجتماعية خمتلفة وبالتايل خيضع حمتوى وتنظيم وسائل اإلعالم للتغيري
.إن التطور السريع يف تكنولوجيا االتصال يفرض على الوسائل واجلمهور أشكاال من التغيري-4

.257، ص )م2003الدار العالمیة للنشر والتوزیع، : القاھرة (، 1ط،مبادئ علم االتصال ونظریات التأثیرمحمود حسین إسماعیل، )1(
.291ص ، مرجع سابقمحمد عبد الحمید،  )2(
.111ص ، مرجع سابقلیلى حسین السید، )3(
.257ص ، مرجع سابقحسین إسماعیل،محمود )4(
.34ص ،مرجع سابقحمدي حسن، )5(
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أمكن من خالل أساليب القياس يف الدراسات السابقة التغلب على مفهوم اجلمهور النشط من -5
يم إجيابية اجلمهور إىل ثالث مراحل تتمثل يف االنتقاء قبل التعرض واالهتمام أثناء خالل تقس

.التعرض وزيادة املعرفة والنقاش بعد التعرض
تعترب املشكلة اخلاصة بقياس االجتاهات والسلوك مشكلة منهجية متأصلة يف العلوم االجتماعية -6

.فردهبصفة عامة، وليست مشكلة خاصة مبدخل اإلشباعات مب
يتناسب مدخل االستخدامات واإلشباعات مع نوعية البحوث االستطالعية يف ااالت -7

اجلديدة الستخدام وسائل اإلعالم وهي جماالت تتطلب معلومات عن اجلمهور وكيفية استخدامه 
.لوسائل اإلعالم، وغريها من البيانات اليت توفرها البحوث وفق هذا املدخل

النتقادات اليت وجهت إىل هذا املدخل إال أن صالحيته يف دراسة االتصال وعلى الرغم من هذه ا
اجلماهريي ما تزال قائمة حيث أنه يقدم جماال لدراسة العالقة بني وسائل اإلعالم واتمع، ويساعد

على وصف األنشطة األساسية اليت تقوم ا وسائل اإلعالم، من حيث عالقتها بالعمليات 
.)1(اء االجتماعياالجتماعية والبن

لذلك قام الباحث باالعتماد على هذا املدخل يف دراسة استخدام الشباب اجلزائري للربامج الثقافية 
والدوافع اليت جتعله يتعرض هلذه الربامج واإلشباعات اليت حيققها من خالل هذا التعرض، مع األخذ 

واملستوى التعليمي واملستوى وهي النوع والسن رافية للشباب،غيف االعتبار العوامل الدميو
.االقتصادي

.35ص ،مرجع سابقحمدي حسن، )1(
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الشباب واإلعالم الثقايف: الفصل الثالث
:متهيـد

ن نقف عند حقيقة مطلقة حول مفهوم الشباب ومراحله وخصائصه وكذا أليس من السهل 
ات البيئة االجتماعية من جمتمع يف املدارس الفكرية وكذا اختالفاتفاختالحاجاته، ومرد هذا اىل 

ثري اجلدل حول تعريفاته كيف ال وحنن أإىل آخر، هذا عن الشباب فما بالك عن مصطلح طاملا 
.نتكلم عن مصطلح امسه الثقافة

واقفني عند ،إذ حناول يف هذا الفصل أن نزيل الغموض حول هذه املفاهيم احملورية يف دراستنا
. ذلك ذكر االختالفات ومشريين إىل خصائصه وحاجاته ومسات ثقافتهمراعني يفتعريف الشباب 

ة ـوحىت نبسط املفاهيم تناولنا الثقافة عراضني بذلك تعريفاا دون أن نغفل الربامج الثقافي
....).مهامها، أهدافها، معايريها،(

بالثقافات األخرى وألن ثقافتنا العربية وخاصة منها الثقافة اجلزائرية ليست مبنأى عن التأثر
وقفنا عند التنميط الثقايف كنيجة أفرزا العوملة اإلعالمية مشريين بذلك إىل الغزو الثقايف وديد 

البعد (الثقافات األخرى، مربزين مسات الثقافة العربية وكذا مسات الثقافة اجلزائرية بأبعادها الثالثة 
.يف االخري إىل واقع ثقافتنا اجلزائرية املعاصرةلنصل ) األمازيغي، البعد العريب، البعد اإلسالمي
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.مفهوم الشباب وخصائصه النفسية واالجتماعية: املبحث األول
:الشباب مفهومه وأمهيته- 1

يعد حتديد مرحلة الشباب عملية صعبة حيث يصعب حتديد بدايتها أو ايتها بصورة قاطعة ويرتكز 
ية متثل بدايتها بلوغ احللم أو النضج اجلنسي أو القدرة على بعض العلماء على جوانب بيولوج

اإلجناب، وحيدد بدايتها على أساس بداية االندماج يف اتمع وختتلف من شخص آلخر ومن جمتمع 
آلخر، فقد تكون بنهاية التعليم وبداية التجنيد حيث يتحمل الشخص يف مرحلة التجنيد مسئوليات 

.)Adolescence)1ببداية مرحلة املراهقة ومهاما، وأحيانا ما ترتبط 
إن سن الشباب ال يتوقف على النمو الفسيولوجي الفعلي بقدر ما يتوقف على عوامل ثقافية تتغاير 
وتتباين من جمتمع إىل جمتمع آخر ومن عصر إىل عصر، ويفرض كل منها بطريقته نظاما ومعىن 

تسوده الفوضى، إن فترة من عمر احلياة يبدوان ذا طابع مرحلي عابر بل حىت ذا طابع مضطرب و
كهذه من غري املمكن أن حتدد بوضوح عن طريق اإلحصائيات السكانية وال مبوجب تعريف 

.)2(قانوين
ليس من امليسور حتديد مفهوم الشباب فالفترة ما بني الطفولة والبلوغ تسمى بوجه عام الشباب 

مع إىل آخر، تبعا لتنوع األدوار والتغري غري أن ما تشمله هذه الفترة بالفعل خيتلف من جمت
Hurrelman" هارملان"اس يبني ـاالجتماعي وتعقد اتمع موضع االهتمام وعلى هذا األس

م أن التعريف احلقيقي للشباب جيوز أن يضع حدودا ثابتة للعمر فهو مرحلة خاصة من 1989
املرحلة ضرورية لتكوين الشخصية مراحل احلياة بتجارب وخربات ناجتة عن ثقافة اتمع، وهذه 

وحتديد مكانتها االجتماعية، ومعظم بلدان جنوب أفريقيا تتبع تعريف منظمة األمم املتحدة وأمانة 
سنة من 24-15الكومنولث يف تثبيت حدود العمر، وغالبا ما يرى أن الشباب ينحصر ما بني 

فإن بتسوانا وزمبيا تضمان إىل الشباب العمر ولو أن بلدانا مبفردها تغري من هذه احلدود ومن مث 
.)3(سنة12أفرادا حىت سن الثالثني يف حني أن سوازيالند تضم إليهم أفرادا يبلغون من العمر 

.29ص ) م2006القاھرة، الدار الثقافیة للنشر، (.تأثیر العولمة على ثقافة الشباب. محمود عرابي)1(
م، العدد 2000القاھرة، إبریل . الیونسكو. لمجلة الدولیة للعلوم االجتماعیةا. مظاھـــر الشبـــاب والتحوالت ونھایة الیقیــن. كامیلو سوایز)2(

.107ص .164
.134ص .164م العدد 2000القاھرة، إبریل . الیونسكو. المجلة الدولیة للعلوم االجتماعیة. شباب الشوارع في جنوب أفریقیا. بمیالنى موفون)3(
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وأخرى ترى أا سنة 30-15وحتدد بعض الكتابات الشباب بأا الفئة اليت تقع أعمارها ما بني 
سنة، وهناك من يرى أن املراهقة والشباب 35-18وثالثة ترى أا ما بنيسنة 25-15تقع ما بني 

.والرشد مراحل متتابعة
، ويعترب علماء السكان هم )1("الشباب هم من أدركوا سن البلوغ إىل الثالثني"ويف املعجم الوجيز

أول من حاولوا تقدمي حتديد ملفهوم الشباب، واستندوا يف هذا املعيار إىل السن حيث حيدده 
سنة، وآخرون حيددوا على أا الفئة اليت تقع 35-15فئة اليت تقع أعمارها بني بعضهم بأا ال
سنة، ويعود هذا اخلالف إىل السياق االجتماعي للعلماء، إذ خيتلف املدى 30-15أعمارها بني 

العمري الذي تقع فيه هذه الفئة يف اتمعات النامية عنها يف اتمعات املتقدمة ويؤكد علماء 
جتماع على أن فترة الشباب تبدأ حينما حياول اتمع تأهيل الشخص الحتالل وأداء دوره يف اال

السياق االجتماعي وفقا ملعايري اللعبة االجتماعية، وهم يؤكدون أن الشخصية تظل شابة طاملا 
مال صياغتها النظامية مل تكتمل بعد، أما علماء البيولوجيا فيؤكدون على ربط اية املرحلة باكت

.)2(كافة األعضاء اليت هلا وظائف معينة يف بناء اجلسم سواء كانت أعضاء داخلية أو خارجية
سنة يبلغ اإلنسان أقصى درجات منوه الفسيولوجي والعقلي وينبه 15ويرى آخرون أنه يف سن 

ن إىل أنه مثة عالقة بني مراحل النمو اجلسمي ومراحل منو الذكاء، كما أنه بنهاية س" أوليفر"
الثالثني يبدأ اإلنسان يف الفقدان التدرجيي لقدراته الفسيولوجية وهو قد خيفيه عن صاحبه وعن 

.)3(املالحظة اخلارجية أيضا منو املهارة وتراكم املعارف
، وتشري املعطيات اإلحصائية )4("إن مستقبل األمم مرهون بطاقات عناصرها الفتية: "ويقول غوته

)5(ة االجتماعية اليت متثلها الفئة الشابة يف بلدان العاملإىل األمهية الكبرية للشرحي

وقد إعتمد الباحث يف هذه الدراسة يف حتديد مرحلة الشباب على تقرير اليونسكو الذي حدد 
.سنة35سنة إىل سن 19مرحلة الشباب من سن 

:خصائص الشباب-2
مني، نظرا ملا تتميز به من إن مرحلة الشباب توصف بأوصاف متضاربة من طرف الباحثني واملهت

و من بني هذه املميزات بالنسبة للبعض، أا مرحلة اخللق واإلبداع واالبتكار وبرأي . مميزات

.333م، ص 1993المعجم الوجیز، مجمع اللغة العربیة،)1(
.450ص ) م1985القاھرة، الدار الثقافیة للنشر، (،"قضایا ومشكالت" العالم الثالث علي لیلة، )2(
.15- 14ص ص ) م2003القاھرة، المكتبة المصریة للطبع والنشر والتوزیع، (. 2ط ،"الرواد"یة الوظیفیة في علم االجتماع ئالبناعلي لیلة، )3(
.39، ص 1973،أبریل 173، العدد مجلة العربيت الشباب العربي، جمیل صلیب، مشكال)4(
.45ص ) م1993دمشق ، مطبعة االتحاد،(،2،ط الشباب قیم واتجاھات ومواقفمھا زحلوق و على طفة، )5(



68

وهذه األوصاف ختتلف بطبيعة احلال . آخرين أا مرحلة الشك واحلرية واملشكالت الصعبة
والثقافية واالقتصادية واخللفية باختالف البيئة اليت يعيش فيها الشاب وتباين اخللفية االجتماعية

ولكن الثابت هو أن مرحلة الشباب تعترب مدة طويلة نسبيا إذ قد تتعدى العشر سنوات . )1(لألسرة
وعليه ومن الطبيعي أن خيتلف الشباب يف خصائصهم ومالحمهم اجلسمية وميكن أن نذكر بعض 

:ايلاخلصائص اليت أشار إليها العديد من الباحثني على النحو الت
: النمو اجلسمي: 2-1

يتميز النمو اجلسمي يف مرحلة الشباب بالسرعة وعدم االنتظام، كالزيادة يف الطول ويف الوزن 
وتتسبب هذه . وعليه تبدأ مالمح الطفولة يف التغري فيزول تناسق الوجه ويأخذ شكال جديدا

ألن جسم اإلنسان من التغريات السريعة واملفاجئة يف حساسية املراهق حنو جسمه أو ذاته، 
املقومات األساسية يف تكوين شخصيته، وهذه التغريات ليست مهمة يف حد ذاا بقدر ما هي 

واملراهق إزاء هذه التغريات ال . مهمة يف تأثريها غري املباشرة على شخصية املراهق وقدراته وسلوكه
.)2(سمه اجلديديدري ماذا يفعل وكثريا ما ال يستطيع التكيف والتوافق السريع مع ج

:اخلصائص اجلنسية: 2-2
من النمو الفسيولوجي تبدأ اخلصائص اجلنسية األولية والثانوية يف الظهور اليت جتعل الشاب قادر 
على التناسل، وحيدث أثرا عليه من حيث احلالة املزاجية والنفسية، وتتجلى حاجاته اجلنسية بإحلاح 

جة الصراع بني األشكال واملؤسسات اليت تتيح له مع كل ما يصاحبها من توترات داخلية نتي
إشباعها، وهل يشبعها عن طريق الزواج أو عن طريق آخر، وإىل أي حد تسمح له القيم السائدة 

وعليه فإن الصراعات واالضطرابات اليت يعاين منها الشاب يف هذه . باختاذ هذا احلل أو ذاك
.)3(اتمعات والثقافاتاملرحلة تتباين من حيث الشدة والعنف باختالف 

:القدرات العقلية: 2-3
يف مرحلة الشباب تبلغ القدرات العقلية عندهم ذروا وتصبح أكثر دقة يف التعبري مثل القدرة 
على التعبري اللفظي والقدرة العددية، ومن هنا تبدأ اهلوايات وامليوالت اخلاصة يف الظهور وينمو 

ه القدرة على ـات واملتعلقات وتنمو معـلفهم واستنتاج العالقدا على اــالتذكر واالنتباه معتم

وم السیاسیة واإلعالم، جامعة كلیة العل: الجزائر (، رسالة دكتوراه، أثر وسائل اإلعالم على القیم والسلوكیات لدى الشبابالسعید بومعیزة، )1(
.178ص ) م 2006الجزائر،

.67ص ) م1991قطر، جامعة قطر، مركز الوثائق والدراسات الشبانیة، (،اھتماماتھ وقضایاه: الشباب القطريعلى لیلة وآخرون، )2(
قسم علم االجتماع ، جامعة : الجزائر (، مذكرة ماجستیرعمل األبناء الشباب وعالقتھ باالتصال مع اآلباء في األسرةسامیة قطوش، )3(

.150ص ) م 2002الجزائر،
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االستدعاء والتعرف، وعند الذروة تزداد القدرة على التخيل ارد غري احملصور يف نطاق الصور 
كما ينمو التفكري ارد وتزيد القدرة على االستدالل واالستنتاج واحلكم على األشياء .احلسية

.على التحليل والتركيبوحل املشكالت والقدرة 
كما أنه يف هذه الفترة بالذات تزداد قدرة الشاب على النقد ويتوقف عن تقبل األفكار واملبادئ 
والقيم اليت يقدمها له عامل الكبار، وإمنا يفكر فيها ويناقشها وينقدها وقد ينتهي إىل رفض بعضها 

لقيم والتقاليد قد تتعارض مع ما وقد يصل األمر ببعضهم إىل تكوين أفكار وآراء عن الكون وا
.)1(تقدمها هلم املؤسسات املسئولة عن التنشئة االجتماعية

:عدم االستقرار االنفعايل: 2-4
يف مرحلة الشباب وبصفة خاصة يف بدايتها جيتاح الشاب ثورة من القلق والضيق والتربم ويصبح 

ديد احلساسية ويتأثر تأثرا بالغا ثائرا على األوضاع متمردا على الكبار، ويكون مرهف احلس ش
.)2(بنقد اآلخرين، ويستغرق يف أحالم اليقظة وحيقق عن طريقها ما مل يستطيع حتقيقه يف الواقع

وال ميكن إرجاعها ) عدم االستقرار االنفعايل(إىل أن هذه الظاهرة معقدة "خليل معوض"ويشري 
ية والفسيولوجية ومنو القدرات العقلية إىل عامل واحد فقط، وإمنا يدخل ضمنها التغريات اجلسم

. ونوع العالقات األسرية القائمة بني األبوين واإلخوة واألقارب واإلخوة فيما بني بعضهم البعض
ويف اية املرحلة يتجه الشاب حنو الثبات االنفعايل والقدرة على األخذ والعطاء والتسامح وتقبل 

املستقبل وكذلك التحكم يف املشاعر والسلوك مبا تأجيل اإلشباع من أجل حتقيق أهداف أهم يف
.)3(يتفق مع كل ظرف على حده ومطابقة السلوك الفردي مع املعايري االجتماعية

: النزعة إىل االستقالل: 2-5
يف املرحلة األخرية من الشباب ينزع الشباب إىل االستقالل االجتماعي واالنتقال من االعتماد على 

وهكذا مع اية هذه . لى نفسه والتطلع إىل حتمل بعض املسؤوليات االجتماعيةغريه إىل االعتماد ع
املرحلة يبلغ الشاب آخر درجات النضج اجلسمي والعقلي، ومن الناحية االجتماعية ينمي الشاب 

ن يكربونه، وينتقل من ـه واجتاهاته حنو والديه وزمالئه ومـاجتاهات جديدة متيز فكرته عن نفس

.87ص ) م1985الكویت، المجلس الوطنـي للثقافة والفنــون واآلداب، (سلسلة عالم المعرفة،:ي ومشكالتھــالشباب العربعزت حجازي، )1(
) م1990جــدة ، دار الشــروق للنشــر والتوزیع والطباعــة، ( ،ةــل والمراھق ونظریات الشخصیــالنمو النفسي للطفمحمـد مصطفـى زیـدان، )2(

.53ص 
. 306ص ) م1983اإلسكندریة، دار الفكر الجامعي، (، سیكولوجیة النموخلیل معوض، )3(
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ودة باألسرة إىل حياة اجتماعية خارجية على نطاق أوسع فيزداد اهتمامه باآلخرين عالقات حمد
.)1(ويتحرر من نزعته الفردية واألنانية

نالحظ من خالل اخلصائص املذكورة أعاله أن مرحلة الشباب وبرغم قصر مدا، عشر سنوات 
ميز بكوا عملية دينامكية على التقريب، إال أا ظاهرة بيولوجية ونفسية واجتماعية معقدة وتت

وخارجية تتمثل يف البيئة مستمرة وتتداخل فيها عدة عوامل داخلية يف الفرد الشاب أو املراهق، 
وتربز أمهية دور العوامل اخلارجية أثناء مرحلة . واملؤسسات االجتماعية اليت حتيط ذا الفرد

لة وتقوم بدورها كما جيب، فإن ذلك الشباب يف عملية التنشئة االجتماعية، واليت إذا كانت فعا
. سينعكس حتما على النمو املتوازن واملنسجم للشاب

كشرحية مهمة من شرائح الشباب نقف عند حقيقة وعند احلديث عن خصائص الشرحية الطالبية 
بالرغم من اتفاق الطالب اجلامعيني يف اخلصائص العمرية، والبيولوجية والنفسية مفادها أنه و 

ية فإم خيتلفون عن عامة الشباب يف أم أكثر وعيا وثقافة كما أم مل يشتركوا يف نظام االجتماع
العمل بل هم خارج هذا النظام، وميكن القول أن هذه الفئة الطالبية تقوم بدور القيادة الشبابية 

.)2(المتالكها إمكانية الوعي حبكم التأهيل العقلي الذي تتلقاه
:ية واالجتماعيةحاجات الشباب النفس-3

غري أن ليس مثة اتفاق بني الدارسني املختلفني بني قائمة احلاجات النفسية االجتماعية للشباب
واليت بدورها ترتبط ارتباطا وثيقا باحلاجات )3(ميز بني ثالثة جماالت للتوافق"عزت حجازي"

: وهي
نسي وضبط االنفعاالت اهلوية، واإلرضاء العضوي واجلسمي واجل(التوافق مع الذات : أوهلا

).واملخاوف
.التوافق مع اآلخرين يف األسرة والكبار عامة: ثانيها
).الدراسة، والعمل، والزواج، وغريها(التوافق مع مقتضيات واقع الراشدين : ثالثها

فثمة ثالث فئات . و من مث نستطيع أن نستخلص عددا من احلاجات ال يثور حوهلا خالف كبري
:)4(لدى الشاب يف اتمع احلديث هيمن احلاجات تظهر

.70ص ،مرجع سابقسامیة قطوش، )1(
كلیة : القاھرة (رسالة ماجستیر غیر منشورة ،الدیني للشبابالبرامج الدینیة في التلفزیون المصري ودورھا في التثقیفعادل فھمي البیومي، )2(

.94ص ) 1991اإلعالم ، جامعة القاھرة،
.49ص ،مرجع سابقعزت حجازي، )3(
16-2ص ص ) م1965القاھرة، دار النھضة العربیة،(،مشكالت الفتاة المراھقة وحاجاتھا اإلرشادیةمنیرة أحمد حلمي، )4(
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حاجات فسيولوجية، وهي احلاجات اخلاصة باحملافظة على التوازن الفسيولوجي الضروري : أوال
:لإلنسان ومنها

.حاجات اجلسم للطعام والشراب وغريها-
حاجات خاصة بالنشاط اجلنسي وهي تقتضي تكوين ميول حنو اجلنس اآلخر واالرتباط بعالقته -
.ه، وحل مشكلة اإلشباع اجلنسي الذي يتطلبه تيقظ احلاجة اجلنسيةب

:حاجات نفسية ومنها: ثانيا
، وهو يتطلب فهم التغريات اليت تطرأ على "أزمة اهلوية"احلاجة لفهم الذات وتقبلها، أو حل -

.وهاكيان الفرد، وقبوهلا واحلصول على قبول اآلخرين هلا، وإعادة تنظيم االجتاهات والسلوك حن
احلاجة إىل تأكيد متيز الذات واستقالهلا، ويتضمن احلصول على االعتراف باالستقالل عن -

.الوالدين واآلخرين والسلطة
:حاجات اجتماعية ومنها: ثالثا

.احلاجة إىل احلصول على اعتراف بتخطي مرحلة الطفولة، واالنتماء إىل مجاعة الراشدين-
.احلاجة إىل احلب-
.ىل شغل دور ذي معىن يف احلياةاحلاجة إ-

فقد حدد جمموعة من احلاجات النفسية واالجتماعية للشباب، واليت ميكن "حامد زهران"أما 
:)1(لوسائل اإلعالم اإلسهام يف إشباعها وهي

.احلاجة إىل املعلومات واملعارف والثقافة العامة واألخبار-
.احلاجة إىل مثل عليا، وقيادة واعية-
.ة إىل تنمية واستغالل االستعدادات والقدرات اخلاصةاحلاج-
.احلاجة إىل النمو العقلي و االبتكار-
.احلاجة إىل ترشيد وقت الفراغ-
.احلاجة إىل التوجيه واإلرشاد-

.65، ص 1993ینایر 20-17. جامعة القاھرة. ، كلیة اإلعالمندوة اإلعالم والشباب، "عالم والشباب بین التربیة وعلم النفساإل"حامد زھران، )1(
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:الشباب و مؤسسات التنشئة-4
املسجد تتوىل وظيفة تنشئة الشباب مؤسسات عديدة مثل األسرة واملدرسة ووسائل اإلعالم و

و تتكامل أدوار هذه املؤسسات . واجلماعة األولية والعمل واجلمعيات املختلفة، والشارع أيضا
.فيما تقدمه للشباب حىت تسهل اندماج الشاب يف جمتمعه

العملية اليت يصبح الفرد بفضلها مندجما يف مجاعة : " والتنشئة االجتماعية يعرفها البعض على أا
.)1("م ثقافتها، ومعرفة دوره فيها، وهي عملية مستمرة على مدى احلياةاجتماعية من خالل تعل

عمليات تعلم وتعليم "كما أا . وهذا ما حيدث بصفة خاصة يف السنوات املبكرة من عمر الفرد
وتربية تؤدي إىل تشكيل السلوك االجتماعي للفرد وإدخال ثقافة اتمع يف بناء شخصيته وحتوله 

.)2("ىل كائن اجتماعي وتكسبه صفة اإلنسانيةمن كائن بيولوجي إ
وإذا كانت التنشئة االجتماعية هي عملية مستمرة يف حياة الفرد وتنتهي بانتهائها، إال أا تكتسي 

.أمهية خاصة يف املراحل األوىل من احلياة، أي الطفولة واملراهقة والشباب
سة والشارع والعمل واملسجد ووسائل األسرة واملدر: ومن بني أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية

.وميكن أن نستعرض دور البعض من هذه املؤسسات وإبراز أمهيته يف تنشئة الشباب. اإلعالم
:األسرة: 4-1

وتعترب السياق االجتماعي املباشر الذي حييط بالطفل ليوفر ما يشبع له حاجاته وحيميه من البيئة 
تكون معامل شخصيته مبا تغرسه فيه من قيم وسلوكيات وهي اليت. احمليطة به وما حتمله من خماطر
ويرى االنتروبولوجيون احملدثون يف األسرة أا الوسيط الذي من . تدعم الذات االجتماعية فيه

بينما ينظر علماء االجتماع إىل األسرة . خالله يتحقق دور احلضارة يف تشكيل الشخصية اإلنسانية
.)3(يل الشخصيةكأحد الوسائط االجتماعية يف تشك

وتتجلى خصائص التنشئة بالنسبة لألسرة يف اتمعات النامية، كاألسرة اجلزائرية يف أن عملية 
:التنشئة تكتسي أبعادا حمددة، ومن بني هذه األبعاد أن

األسرة اجلزائرية مثال ال تتوىل إشباع حاجات األطفال، من حيث التعليم وحاجات أخرى حىت -
وحسب و إمنا قد تتواصل عملية إشباع احلاجات حىت بعد البلوغ، ويف كثري من يبلغوا سن البلوغ

(1) Robin McCRON. Changing Perspectives in the Study of Mass Media and Socialisation. In James
HALLONRAN(ed), International Association for Mass Communication Research, University of Leicester (GB)
.1976.pp 1-14.

.338ص ) م1971القاھرة ،عالم الكتب، ( ،علم نفس النموحامد زھران، )2(
.91ص ،مرجع سابقعلى لیلة وآخرون، )3(
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األحيان تبقى األسرة حىت بعد الزواج هي امللجأ األول واألخري بالنسبة لألبناء املتزوجني، وبصفة 
. خاصة اإلناث، إما ماديا أو عاطفيا

وعليه فإن . األبناء إظهارمها للوالدينويتمثل البعد اآلخر يف الطاعة والوالء اللذين يتوجب على -
األبناء حىت وإن حققوا االستقاللية املادية واالنفصال عن والديهم من حيث املسكن فإن صلتهم 
بوالديهم تبقى يف إطار منط العائلة املمتدة، وبالتايل ميكن القول أن عملية التنشئة االجتماعية 

ومن هنا تتجلى أمهية األسرة . )1(ية مستمرة ومتواصلةبالنسبة لألسرة اجلزائرية يف معظمها هي عمل
.يف حياة الشباب

:املدرسة: 4-2
هي اخللية األوىل اليت تندمج فيها شخصية الطفل الفكرية والثقافية واالجتماعية ألن املدرسة تلعب 

والتربية ويقضي الطفل وقتا معتربا يف املدرسة ويتلقى املعرفة. دورا أساسيا يف التنشئة االجتماعية
وعليه فإن أمهية املدرسة أو النظام التعليمي ال حيتاج إىل تأكيد . الالئقة ويتأثر باملعلم لكونه قدوة

ألن األمهية تظهر كذلك من خالل عملية إعداد الشباب وتنشئتهم عن طريق تزويدهم باملهارات 
الجتماعية جتاهها، وتنمية األساسية ومساعدم على حتسني فهمهم للقضايا املعاصرة ومسؤوليام ا

ل يف املستقبل ـل حبالة العمـاال أمشـم ومفاهيمهم لتأصيل ثقة أكرب واتصـقدرا
.)2(داته و تطوراتهـومستج

: العمل: 4-3
. تظهر أمهية العمل كمؤسسة تنشئة اجتماعية من خالل ما يوفره من فرص االندماج يف اتمع

ضافة إىل كونه وسيلة لولوج عامل املسئولية والقيام بدور يف فهو يكتسي قيمة اجتماعية رمزية باإل
فبالعمل حيقق الشاب االستقالل املادي واالستقرار النفسي، وهو فرصة إلثبات الذات على . اتمع

املستوى العالئقي من خالل تفاعله مع البيئة االجتماعية وتتكون لديه فضاءات متنوعة كفضاء 
اء الزمين الشخصي مما يؤدي إىل شكل جديد لالنتماء، أي هوية مهنية األسرة وفضاء العمل والفض

.)3(خمتلفة عن اهلوية األسرية

.181ص ،مرجع سابقالسعید بومعیزة، )1(
.121، ص )م1996ن، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع،األرد(،المخدرات والمجتمعصالح السعد، )2(
.159ص ،مرجع سابقسامیة قطوش، )3(



74

:اجلماعة األولية: 4-4
وهي مجاعة صغرية العدد وتتحدد أساسا بالتفاعل يف وضعية الوجه لوجه، وهلا قواعد سلوك 

هذا النوع من اجلماعات مجاعة ومن بني . ومتضامنة واليت تعترب احملدد الرئيسي لسلوك الفرد
من خالل األصدقاء، وتساهم بدرجة كبرية يف تشكيل شخصية الفرد وأمناطه السلوكية،

.املكتسبات الثقافية اليت تفرزها يف حميطه االجتماعي والبنائي
دى وتتجلى أمهية اجلماعة األولية من خالل تأثرياا الثقافية حيث أن األمناط الثقافية اليت تتشكل ل

الشاب هي أمناط ليست موروثة وإمنا مكتسبة من اتمع الذي يعيش فيه الفرد واجلماعات األولية 
.)1(اليت خيالطها، ومنها مجاعة األصدقاء والرفاق

: الشارع: 4-5
عندما تفشل بقية مؤسسات التنشئة الرمسية تربز أمهية الشارع كوعاء ثقايف فالشارع يشكل مجاعته 

شباب من أسر خمتلفة يف مكان معني، فجماعة الرفاق تنشأ بطريقة تلقائية مبعىن أا عندما يلتقي ال
ال تتكون على أساس التخطيط الشعوري، إذ متارس مجاعة الرفاق ضغطا على أفرادها لكي 

، وما نالحظه يف السنوات األخرية يف اجلزائر هو تزايد أمهية )2(يسلكوا سلوكا يتماشى ومعايريها
سسة تنشئة وهذا بسبب عوامل عديدة كالنمو الدميوغرايف وأزمة السكن والفقر الشارع كمؤ

واجلهل ونقص هياكل قضاء أوقات الفراغ، وبالتايل يكون الشارع قد عوض دور مؤسسات 
.)3(التنشئة وأصبح مصدرا أساسيا يف فرض منط ثقايف على الشباب

:وسائل اإلعالم: 4-6
سائل اإلعالم هي األخرى تلعب دورا أساسيا يف عملية التنشئة إىل جانب األسرة و املدرسة فإن و

االجتماعية، ألا مصدر معلومات وآراء وأفكار وصور واجتاهات بالنسبة للكثري من األطفال 
و بالنظر للمدة الزمنية اليت يقضوا يف مشاهدة التلفزيون . والشباب الذين يستهلكون منتوجاا

واقع الشبكة العاملية بالنسبة للبعض، أو استعمال وسائط إعالمية بصفة خاصة، واإلحبار عرب م
.وزيادة على ذلك فهي أداة قوية للضبط االجتماعي، وحتافظ على الوضع القائم أو تتحداه. أخرى

.180- 128ص ص ،مرجع سابقصالح السعد، )1(
.99ص ،مرجع سابقسامیة قطوش، )2(
.183ص ،مرجع سابقالسعید بومعیزة، )3(
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وعليه فإن وسائل اإلعالم ميكن أن تثري حياة الشباب باخللق واإلبداع والتربية والترفيه، أو أن 
.)1("السلوكية إذا اتسمت بطروحات وأفكار ومشاهد فجة ودنيئةتؤثر يف مواقفهم 

كما أن وسائل اإلعالم ميكن أن تساهم يف خلق ثقافة بديلة أو ثقافة مضادة لدى الشباب جتعلهم 
خاصة وأن . يثورون ويتمردون على ما هو قائم من عالقات اجتماعية وقيم ومعايري اجتماعية

ع اتمعات مييلون إىل تطوير نسق ثقايف خاص م عبر عنه الشباب معروف عليهم أم يف مجي
مفهوم ثقافة الشاب، أي تلك العناصر الثقافية اليت انبثقت تارخييا واليت تعرب يف احملل األول عن 

.)2("مصاحل الشباب واحتياجام ورغبتهم يف التغيري والتجديد ورفض كل ما هو تقليدي
:ثقافة الشباب ومساا-5

ب األفراد ثقافتهم من جمتمعهم، وبذلك يشتركون مع اتمع يف عناصر ثقافية عامة كبعض يكتس
األفكار، والعادات، والقيم، واللغة، وهو ما يطلق عليه بالنمط العام للثقافة، كما خيتص األفراد 

زة بصفات ال يتشابه فيها أحدا، وهو ما يطلق عليه اخلصوصيات الثقافية، إذ أن لكل شرحية متمي
.)3(من اتمع مهارات وممارسات، وخواص معرفية، وأمناط سلوك أخرى

و يتحدث علماء االجتماع عن مفهوم جديد هو ثقافة الشباب، وهم يقصدون بذلك أن الشباب 
ميثل مرحلة من مراحل النمو اإلنساين هلا ثقافتها اخلاصة اليت تعرب عن جمموعة القيم واالجتاهات 

لوك اليت حتظى بالقبول يف تلك املرحلة العمرية وثقافة الشباب من هذا املنظور واآلراء، وأمناط الس
وتظهر يف ثقافة الشباب املالمح األساسية لثقافة اتمع . )4(متثل إحدى الثقافات الفرعية يف اتمع

وختتلف فاتمع الذي يويل أمهية كبرية لقيمة معينة تظهر يف العادة يف ثقافة الشباب إىل حد كبري 
ثقافات الشباب يف اتمع الواحد تبعا للبيئة االجتماعية، وتلعب وسائل االتصال اجلماهريية، 
ومجاعات األقران واملدارس دورا مهما يف تشكيل ثقافة الشباب، وحىت لو توفرت للشباب يف 

تمعة، بل جمتمع واحد ظروف مشاة فال ميكن للشاب أن يتعرض لكل املؤثرات الثقافية يف ثقافة جم
.)5(يتعرض جلزء منها، كما أنه ال يستطيع أن يستوعب إال جانبا من الثقافة

.127ص،مرجع سابقصالح السعد، )1(
.30، ص )م1985بیروت، دار النھضة العربیة، ( ،ب العربي والتغیر االجتماعيالشبامحمد على محمد، )2(
، المجلد ي الخلیجيـرة في المجتمع العربــدوة الشباب والمشكالت المعاصـــن، "تأثیر وسائل اإلعــالم على الشباب" ھادي نعمــان الھیتي،)3(

.5م، ص 1985تشرین الثاني، 27- 23األول، بغـداد، 
.29ص ،مرجع سابقمد على محمد،مح)4(
.11ص ،مرجع سابقھادي نعمان الھیتي،)5(
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واحلديث عن التنشئة الثقافية بالنسبة للشباب . وعالقة الشباب بالثقافة ختضع لعملية التنشئة الثقافية
تتمثل يف " علي ليلة" يقودنا إىل احلديث عن الروافد اليت تنهل منها الثقافة، وهي أساسا برأي 

:)1(التايل
يعترب الدين الرافد األول للثقافة، الذي يلعب دورا يف دعم الثقافة مبجموعة من املبادئ والقيم -

واألفكار اليت تضبط سلوكيات اإلنسان جتاه عامل ما وراء الطبيعة وما حيتوي من عناصر، وتعطي 
على احلياة وتصورا ينبغي أن يتسق معه هذه القيم واملبادئ النابعة من الدين إطارا إلضفاء معىن 

.التنظيم االجتماعي الواقعي
وميثل التراث الرافد الثاين للثقافة اليت تشري للخربة املتراكمة لدى األجيال املتعاقبة، وتضم -

العادات والتقاليد واألعراف والقيم واملعايري املنحدرة من املاضي وإذا كان الوحي الديين هو أساس 
. قيم املتولدة عن الرافد األول، فإن املاضي هو أساس شرعية القيم املنتمية إىل التراثشرعية ال

وهذه نقطة مهمة أيضا من حيث أن الثقافة اجلزائرية يف تنوعها تستمد شرعيتها من التاريخ 
. )4(والتراث، وبالتايل يعترب البعد األمازيغي فيها دعامة أساسية

رافد الثالث للثقافة واليت على أساس قيمها ومعايريها يتفاعل ويشكل التفاعل االجتماعي ال-
إال أنه حيدث وأن يكون هناك عدم اتساق بني تفاعالت األفراد وسلوكيام يف الواقع . األفراد

. ومتطلبات الثقافة
ة عملي"على أا ) أمحد بن نعمان(ومتثل هذه الروافد يف جمملها جوهر التنشئة الثقافية اليت حيددها 

تشكيل لإلنسان عن طريق التعليم والتدريب حىت يصري شخصا قابال للتكيف مع البيئة الثقافية 
السائدة يف جمتمعه، وهذه العملية تتم بكيفية شعورية أحيانا، وبكيفية ال شعورية يف غالب 

يف األحيان، ذلك أن الطفل يولد وهو خاضع خضوعا كليا لدوافعه الغريزية احليوانية وعندما يبدأ
الكرب شيئا فشيئا يتواله اتمع ويلقنه تقاليده وعاداته ومترينه على القيام مبجموعة من األعمال 

.)3("والسلوكيات اليت تتطلبها احلياة
وترمي التنشئة الثقافية فيما يتعلق بالشباب ويف أي جمتمع كان إىل حتقيق بعض الغايات الصرحية أو 

:)4(الكامنة واليت من بينها أساسا

.399-392ص ص ) م1988بیروت، الشركة الفنیة للنشر والتوزیع، ( ،1ط ،أسماليرالنظریة االجتماعیة ونشأة النظام العلي لیلة، )1(
.185ص ،مرجع سابقالسعید بومعیزة، )2(
.225، ص )م1996الجزائر، دار األمة، (، 1ط ،الثقافةھذه ھي أحمد بن نعمان، )3(
.99- 98ص ص ،مرجع سابق،على لیلة وآخرون)4(
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أن يتعلم الشباب ثقافة جمتمعهم ويستوعبوها إذا ما رغبوا يف قبوهلم اجتماعيا، وألا أسلوب -
.احلياة املتبع يف اتمع

.تعمل اتمعات من خالل شباا على احلفاظ على هوية اتمع قائمة ومستمرة-
ة، ومن مثة تعبئتهم ملقاومة أن اتمعات تسعى إىل احلصول على تأييد الشباب لألبنية القائم-

.التغري
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.الثقافة والربامج الثقافية: املبحث الثاين
:الثقافة واإلعالم الثقايفيمفهوم-1

مل يتفق العلماء يف حتديد مفهوم الثقافة، ويزداد لفظ الثقافة اتساعا وتعدادا، وقد سجل املعجم 
أا العلوم واملعـارف والفنون، اليت يطلب احلذق "اهــرة الوسيـط مع اللغة العربية بالق

.)")1ا
وكلما تطور اتمع البشري وإجنازاته احلضارية والفكرية يتطور معىن الثقافة، فإذا كانت يف 
التجمعات البشرية البدائية اليت عملت يف الرعي والزراعة تعرب عن مفاهيم وجماالت النشاط 

لفترات والبيئـات، فإن هذه املفاهيم والدالالت تغريت عندما ظهر اتمع اإلنساين يف تلك ا
الصناعي، وتتعدد املفاهيم والدالالت طردياً كلما ازدادت ثقافة اإلنسان ومنجزاته احلضارية  
وينظر إىل الثقافة على أا جمموعة األفكار اإلنسانية يف حني أن احلضارة هي جمموعة ااالت 

ويالحظ عشرات . ملنجز الظاهر للعيان، فاحلضارة جتسيد عملي ملموس للثقافةالعلمية وا
التعريفات للثقافة، إا لفظة شاملة متكاملة لكل ما حييط باإلنسان من أنشطة  معارف، أفكار 

. قيم، عادات، معلومات، مناهج حبثية، فكرية  أمناط سلوكية، وتفسريات للظواهر الطبيعية
ثقافة حديثاً واآلراء تتباين يف حتديد مفهومها ومدلوهلا فهي يف اللغات األجنبية وردت فكرة ال"وقد 

.)2("وتفيد معىن الزراعة واالستنبات"cultare"الفرنسية واإلجنليزية واألملانية يعرب عنها بلفظة
دلول وحتول هذا امل"فوليتر"مث استعريت لتدل على تنمية العقل والذوق يف عصر الكاتب الفرنسي 
.) 3(عند علماء االجتماع من اإلمناء الفردي إىل أحوال اموعات اإلنسانية

وإذا كانت الثقافة تعبرياً عن أوجه النشاط اإلنساين منذ كانت احلياة فإن مفهومها احلديث جاء 
ة األخرية على من أوروبا مع عصر النهضة وتعددت مدلوالا وتعاريفها حىت بلغت يف املائة سن

.)4(األقل مائة وستني تعريفا
يقصد بالثقافة مجيع مظاهر احلياة "أما علماء االجتماع فكان هلم رأي يف الثقافة أمجلوه يف أنه 

.)5("االجتماعية

.15ص م،1985، العدد األول،مجلة القاھرة،"ما الثقافة"،مجدي وھبة)1(
.25ص ) م2006،رم هللا، دار الماجد للطباعة والنشر(،اإلعالم الثقافي في اإلذاعة والتلفزیونعبد هللا تایھ، )2(
رسالة ،ـ دراسة تطبیقیة على تلیفزیون الكویتدور التلیفزیون في خلق ثقافة عربیة متوازنة في أقطار الخلیج العربي،حسین أبو شنب)3(

.22ص ،)1982جامعة القاھرة، كلیة اإلعالم، (ماجستیر 
.6، ص )م1978اسات العربیة،القاھرة، معھد البحوث والدر(،سوسیولوجیة الثقافةالطاھر لبیب، )4(
.23ص ،مرجع سابق، حسین أبو شنب)5(
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هي ذلك الكل املركب الذي يشمل املعرفة، والعقائد، والفن "والثقافة كما عرفها تايلور
وكل املقدسات، والعادات األخرى، اليت يكتسبها اإلنسان من واألخالق، والقانون والعرف، 

.)1("حيث هو عضو يف اتمع
جمموع احلقائق والنشاطات الفكرية والفنية والعلمية "وعرفت اليونسكو الثقافة العربية بأا 

خدام للمجموعة املعاصرة من الشعوب املنتمية إىل احلضارة العربية، كما تتمثل هذه الثقافة يف است
الوسائل اليت تعرب ا هذه اموعة عن نشاطاا وتبليغ رسالتها إىل أبنائها وإىل سائر العامل وتلقي 

.)2("رسالة العامل وأدائها يف بالدها 
وعند التعرض ملفهوم الثقافة البد من التمييز بني ثالثة أنواع للثقافات يف اتمع اجلماهريي حسب 

:)3(تقسيم ماكدونالد
.ثقافة الراقيةال-
.الثقافة اجلماهريية-
.الفن الشعيب-
:الثقافة الراقية-

وهو ) 4("صنعته الصفوة الثقافية أو مت صنعه حتت إشراف تلك الصفوة"فهي تشري إىل العمل الذي 
.العمل الذي حياول أن يصل إىل أعلى درجة من أجل الفن

: الثقافة اجلماهريية-
اليت تنتج، فقط من أجل السوق اجلماهريي وهي سلع متماثلة ألا متيل إىل تشري إىل السلع الثقافية

واسعا بني ، وقد أثارت مشكلة الثقافة اجلماهريية جدال)5(إرضاء أذواق مجهور غري متنوع
فإن الثقافة اجلماهريية جتذب ولكنها ليست أصيلة متاما ألنـها دف " املفكرين ووفقا لتوكفيل

.)6(ماهريي، وليس إىل حتقيق الكمالإىل االستهالك اجل

.30ص ،)م1997القاھرة، دار المعرفة الجامعیة، (، لثقافة والثقافات الفرعیة، اتھاني الكیال)1(
.47ص ،مرجع سابق، حسین أبو شنب)2(
معھد الصحافة وعلوم ،الــة لعلوم االتصــالمجلة التونسی، "الثقافیةالتلفزیـون وإشكالیة الثقافة الجماھیریة والصناعــة " توفیق یعقوب،)3(

.49م، ص 1997، دیسمبر 12األخبــار، العدد 
.27ص ) م1987، الھیئة المصریة العامة للكتابالقاھرة، (، البرامج التلفزیونیة واإلعالم الثقافيسھیر جاد، )4(
.23ص ) م1997، الھیئة المصریة العامة للكتابالقاھرة، (، ذاعيالبرامج الثقافیة في اإلعالم اإل. سھیر جاد)5(
.1985،أكتوبر 85، العدد الفن اإلذاعي، "نقل الثقافة بوسائل اإلعالم الجماھیریة" سلوى إمام، )6(
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إىل الثقافة اجلماهريية ضم الفن مسبقا، لكي تريح املتفرج أو " كليمنث جرينربج"ويذهب 
بالعودة إىل ثقافة النخبة ) س اليوت، جاسيت.دي تكفيل، ت(املتلقي، وقد طالب بعض املفكرين 

.و اعتربوا الثقافة اجلماهريية ديدا واحنطاطا
اجلانب اآلخر، هناك رأي يؤيد العمل من أجل نبذ ثقافة النخبة، واالجتاه إىل الثقافة وعلى

.)3(اجلماهريية باعتبارها وسيلة لتعميم الوعي، إذا استخدمت بأسلوب علمي
:)2(جوانب الثقافة اجلماهريية يف عدة نقاط) خلدون احلكيم(وقد حدد 

.ثقافة معينة يف علم األحياء والطب-
.ومات أولية يف علم التربيةمعل-
).زراعي، صناعي، خدمات( معلومات عن تطوير األساليب التقنية يف اإلنتاج -
.معرفة علمية باألعمال واإلصالحات املنزلية-
.ثقافة السلوك-
..).جغرافية بالد، مناخ، دخل قومي، آثار، فنون، اخترعات،(الثقافة العامة -
:الفن الشعيب-

بة الطبيعية عند الشخص العادي، الذي ينتمي إىل الطبقات الشعبية، ويتم التعبري عنه فهو املوه
.باألغاين الشعبية والرسوم البدائية، وما شابه ذلك

:عالقة اإلعالم بالثقافة-2
تتداخل العالقة بني اإلعالم والثقافة، وتتشابك إىل احلد الذي جعل بعض الباحثني ينظرون إىل 

فة باعتبارمها وجهان لعملة واحدة و ميكن اعتبار دور وسائل اإلعالم مبثابة الناقل االتصال والثقا
.)3(األساسي، بل أصبحت تلك الوسائل أداة لصياغة الثقافة

و تبدو العالقة جلية بني اإلعالم والثقافة يف كون أن اإلعالم له دور مـؤثر، يقـدم للمـشاهد                   
كل جديد يف جماالت احلياة املختلفة، ويطلعه على ما        واملستمع معلومات جديدة ومتواصلة، يصله ب     

ويؤثر . يدور يف العامل ومن حوله يف شىت ميادين وجماالت احلياة اليومية من منجزات وصراعات

، كانــون 2، ع 2الثقافــة والعلـوم، س المنظمــة العربیــة للتربیة و ،يــمجلة اإلعالم العرب، "الثقافة العلمیة الجماھیریة" خلدون الحكیــم، )1(
.107م، ص 1982الثاني، 

.56ص ) م1997دار الفجر، : القاھرة(، البرامج الثقافیة في الرادیو والتلفزیونسامیة أحمد علي و سھیر جاد، )2(
.134ص ) م1990بي، دار الفكر العر: القاھرة(، تكنولوجیا االتصال بین النظریة والتطبیقعبد الفتاح عبد النبي، )3(
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اإلعالم يف الفئات اتمعية بقدر ثقافتها ووعيها، وكلما اخنفض املستوى الثقايف والتعليمي لألمـة              
ملوجه على أفكارها وسلوكها وأمناط حياا  وكأن ما تأيت به وسـائل             كلما ازداد تأثري اإلعالم ا    

إعالم  حقائق ال جدال حوهلا ، يف حني أن ذوي الثقافة والتعليم واخلربة يرون فيما تأيت به وسائل                   
.اإلعالم مادة ليست مقدسة وهي قابلة للنقاش واحلوار والنقض وحتتمل عدة أوجه

يف االت العمل والنشاطات والعلم تقدم اإلعالم ليواكب ما يدوروكلما تقدم اتمع وازدادت جم
ويشارك ويؤثر يف التثقيف والتنوير وحشد اجلموع حول فكرة أو موقف أو قيمة هذا اتمع،

فاإلعالم هو عملية نشر وتقدمي معلومات صحيحة، وحقائق واضحة وأخبار صادقة وموضوعات "
ة، وآراء راجعة للجماهري مع ذكر مصادرها خدمة للصاحل دقيقة  ووقائع حمددة، وأفكار منطقي

.)1(العام
إذ أن وسـائل    . ويظهر اإلعالم أمناط الثقافة، ويقوم بنشر الثقافة الوطنية، وينمي الوعي الثقـايف           

وال . اإلعالم هلا دور أساسي يف نشر الثقافة واملعرفة وعليها أن تأخذ هذا الدور جبدية واهتمـام               
التقنية اليت حدثت لوسائل االتصال واإلعالم يف السنوات األخرية قد أثرت يف             شك أن التطورات  

العالقات املتعددة داخل اتمع الواحد، وما فيه من قيم، وعادات ومفاهيم، وأمنـاط سـلوكية               
وخربات، ومعارف، وكذلك يف عالقة اتمعات البشرية بعضها ببعض سواء يف زمن الـسلم أو               

. احلرب
ا أن الثقافة تعبري عن النواحي املختلفة واملتعددة للنشاط اإلنساين فإن اإلعالم هو وسـيلة               و مب 

لذلك نرى أن وكاالت األنباء ووسائل اإلعالم . االتصال اليت تنقل وتعزز وتعرب عن هذا النشاط
افـات  يف الدول املتقدمة ترى يف اإلعالم جتارة، وأمناط استهالكية ونشر قيم جديدة تغزو بـه ثق               

يف حني أن الدول الفقرية ترى يف اإلعالم وسيلة للتعليم والتثقيف يف اـاالت              . وعادات اآلخرين 
املختلفة كي تلحق بركب التقدم واحلضارة، وحتسني قواعد االستهالك واإلنتاج وخطط التنميـة             

إىل اإلعـالم    فإذا كان الغرب يرى يف اإلعالم وسيلة سريعة لنشر األخبار فإن الدول الفقرية تنظر             
.)2(على أنه وسيلة إلجناح خطط التنمية

.335، ص )م1972عالم الكتب، : القاھرة(،علم النفس االجتماعيحامد زھران، )1(
.28ص،مرجع سابقعبد هللا تایھ، )2(
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.املهام والوظائف الثقافية لوسائل اإلعالم-3
من املمكن أن تؤدي وسائل اإلعالم دورا بارزا يف كل جمال ثقايف، وخاصة يف نشر العلم 

سهم واملعارف، ودفع عجلة النشاط الثقايف، وتطبيق السياسات الثقافية حيث وجدت، وحبيث ت
)1(بشكل واضح يف انتفاع اجلماهري بالثقافة، إذا ما وظفت هذه الوسائل التوظيف الثقايف األمثل

:وميكن أن جنمل عدة وظائف، ومهام لوسائل اإلعالم يف النقاط التالية
حيث تقوم وسائل اإلعالم، بنشر املعارف واخلربات :نشر الثقافة، وإتاحتها للجماهري: 3-1

الستيعاب اجلديد يف جمال العلوم واملعارف العامة اليت تثري وجدام وتنمي الوعي ويئة املتلقني
الثقايف، والشعور باملسئولية االجتماعية باإلضافة إىل إشباع ميوهلم، وتطلعام يف جماالت الثقافة 

.)2(املختلفة
دب والفن وهذه الوظيفة تعين نشر اإلنتاج يف جمال األ: النهوض باإلنتاج الفكري: 3-2

واالبتكار الفكري، واليدوي بصورة عامة، ويتمثل هذا يف تشجيع وإبراز اإلنتاج البشري بكل 
.)3(أوجهه الفكرية، والفنية واملادية، ونشره وتوزيعه على أوسع نطاق بني البشر

الكامنة يف األشخاص، واموعات، ومتكينها من اإلسهام يف تفجري الطاقات اخلالقة : 3-3
الرسالة الثقافية، وإبالغها، وذيب الذوق العام، ودفع اجلماهري إىل التفاعل مع اإلنتاج إعداد 

.الفكري، والتفاعل مع احمليط االجتماعي، والسعي إىل االرتقاء إىل منزلة أمسى
.تناقل التراث بني األجيال، وإثرائه، وضمان األمن الثقايف للمجتمع-
.)4(ايفإضافة أبعاد جديدة للواقع الثق-

. )5(بعرض املعدات العصريـة، ومظاهر احلياة يف اتمعات املتقدمةرفع التطلعات عاليا : 3-4
إىل أن وسائل اإلعالم تستطيع تعلية تطلعات الشعوب، شريطة أن "ولرينر"و "ماكيالند"ويذهب 

عليه وأن تسعى يكون هناك قدر من التوافق بني ما يثار الناس من أجله، وبني ما ميكنهم احلصول 
.)6(احلكومة لسد احلاجات اليت ختلقها وسائل اإلعالم

.84، ص )م1981القاھرة، دار المعارف، (، 2ط ،أسالیب االتصال والتغییر الثقافيمحمود عودة، )1(
.231، ص )م1981القاھرة، عالم الكتب، (،ماھیر والرأي العاماإلعالم واالتصال بالجسمیر حسین، )2(
الكویــت، المجلـــس الوطنــي للثقافــة والفنـــــون (، ةــم المعرفـــة عالــسلسل، "النظــام اإلعالمـــي الجدیــد"مصطفــى المصمــودي، )3(

.198، ص )م1985واآلداب، 
.8ص ) م1984القاھرة، جامعة القاھرة، (.لتعلیمیةالبرامج الثقافیة واماجي الحلواني، )4(
الھیئة المصریة العامة للنشر : القاھرة(ترجمة محمد فتحي، ،دور اإلعالم في البلدان النامیة- اإلعالم والتنمیة الوطنیةولبور شرام، )5(

.171، ص )م1970و التألیف، 
.239ص ،مرجع سابقسمیر حسین، )6(
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:اإلعالم الثقايفوشروط أهداف -4
قبل حتديد أهداف اإلعالم الثقايف البد من وضع مفهوم له، غري أن مفهوم اإلعالم الثقايف حمكوم 

طع لإلعالم الثقايف ألنه باملفهوم الواسع للثقافة، و تشعب جماالا، لذا فمن الصعب حتديد مفهوم قا
ال ختلو أي رسالة إعالمية من مضامني ثقافية، فاإلعالم الثقايف يوحد بني - ببساطة شديدة -

الثقافة كمضمون وبني اإلعالم كوعاء يقدم من خالله املضمون الثقايف مستفيدا من إمكانات 
لذي يهتم بقضايا الثقافة وأسئلة اإلعالم الثقايف هو اجلزء احملدد من اإلعالم او . اإلعالم ووسائله

.) 1(اإلبداع، ويناقش قضايا ومهوم املعرفة ويطرح أسئلة وإشكاليات احلضارة واهلوية
و أهداف اإلعالم الثقايف بطبيعة احلال هي انعكاس للسياسة الثقافية للمجتمع، وال خترج يف كثري 

ى التراث، واالنفتاح الواعي على عن إبراز القيم األصيلة، وصور التقدم العلمي، واحملافظة عل
:)2(وميكن حصر أهداف اإلعالم الثقايف يف جانبني. الثقافات األخرى

:ذا طبيعة إستراتيجية حيث تتبلور أهداف اإلعالم الثقايف يف: اجلانب األول
حتقيق دميقراطية الثقافة بتوصيلها إىل أوسع قطاعات اجلماهري مبا يستجيب الهتمامها ويتالئم -1
.ع احتياجاا، واالرتقاء ام
اإلسهام يف حتقيق التكامل الثقايف بني عناصر اتمع مبا يساعد على وحدته واندماجه ومبعىن -2

.آخر نقل عناصر الثقافة نفسها من جزء إىل أجزاء أخرى حتقيقا النتشارها ومشوهلا
إعداد العقول له، ويئة األفراد للقيام التبشري بالتغيري الثقايف واالجتماعي، وتوجيه األنظار إليه و-3

. بدورهم يف إحداث ذلك التغيري
التأكيد على العالقة بني الثقافة والسلوك االجتماعي، مبا يساعد على تكوين منط ثقايف يدفع - 4

.بالقوى االجتماعية إىل تغيري واقعها حنو األفضل
:بيعة وظيفيةأما اجلانب الثاين من أهداف اإلعالم الثقايف فهو ذا ط

االهتمام مبجاالت اإلشعاع الثقايف، ونشاطات احلركة الثقافية وتسليط الضوء عليها وإشاعة -1
.االهتمام الشعيب ا

رعاية اإلبداع الفكري والثقايف والعلمي، وتبين املوهوبني واملبدعني وتشجيعهم واالهتمام -2
.بقضاياهم ومشاكلهم والعمل على حلها

.26ص ،رجع سابقمعبد هللا تایھ، )1(
.،قصر الثقافة، الشارقة2007/ 14/02، محاضرة في "اإلعالم الثقافي والحركة الثقافیة"السید أحمد مصطفى عمر، )2(
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.التراث الثقايف اإلنساين القدمي واحلديث واملعاصرالتعريف ب-3
تقدمي األعمال األدبية والثقافية بأسلوب بسيط ومشوق إىل جانب مالئمته لقيم اتمع -4

.وأخالقياته وخاصة األجنيب منها
التأكيد على األسلوب والنظرة العلمية يف حل املشكالت، وحماربة معوقات التقدم والتطور -5

.العلمي
تبسيط العلوم ونشر الثقافة العلمية وحماربة اجلهل واخلرافة والدجل وغريه مما يغرق الشعوب يف -6

.أوهامها وخرافاا
وقد حدد عدد من اخلرباء الغربيني، بتكليف من املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إذ حددوا 

:)1(أهداف اإلعالم الثقايف يف
).املعرفة النظرية، واملعرفة امليدانية وغريها(ية بأنواعهاتعميق املعرفة الثقاف-
.إحياء وتدريب ومتتني الذاكرة اجلماعية، والتاريخ اإلنساين املشترك بربط املاضي باحلاضر-
.التعريف بالسياسة الثقافية للبالد، ومتكني املواطن من معرفتها، واستيعاا واملسامهة يف إثرائها-
توج الثقايف مبختلف أنواعه داخل البالد، وخارجها، وحتسني نوعية هذا املنتوج التعريف باملن-

.واالرتقاء بذوق اجلمهور
.تدعيم دميقراطية الثقافة-
توعية الرأي العام بأمهية الثقافة، ودورها يف التنمية، وتشجيع قاعدة اجلمهور الثقايف عن طريق -

.اإلعالم الثقايف
.الثقافة بالتعريف م، مبنتوجامتشجيع املنتجني، ورجال-
.الدفاع عن اهلوية الثقافية-
.تدعيم البحث، والتكوين، والدراسات-

كما عمدت الدول العربية يف السنوات األخرية إىل تكريس فلسفة اإلعالم الثقايف عن طريق تدعيم 
ة العاصمة الثقافية فكرة عواصم الثقافة العربية ، فجعلت من كل سنة عاصمة عربية حتتضن فعالي

مث تلتها دمشق 2007ة العربية سنة ـوتغطية هذه الفعاليات إعالميا، فكانت اجلزائر عاصمة الثقاف

ـر السنة الثامنة، العدد الخامس عشر، سبتمبــ،ةـــالمجلة العربیة للثقاف، "اإلعالم الثقافــي فـــي الوطن العربــي"رضا التلیلي وآخرون، )1(
.18م، ص 1988
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وعمدت هذه املبادرات العربية إىل الدفاع عن اهلوية . م2009وأخريا القدس سنة م2008سنة 
. الثقافية العربية وكذا التبادل الثقايف العريب

:)1(م الثقايف يف عملية حتقيقه إىل عدة شروط أمههاوخيضع اإلعال
وجود سياسة إعالمية ثقافية حتتوي على إستراتيجية مرحلية، وآنية تستهدف حتقيق أهداف -1

:واضحة تتمثل يف
كالسيكية (،)ومسموعة، ومرئية(، )شفوية، ومكتوبة(خلق توازن بني األمناط الثقافية -

)علمية، وفنية) (ومعاصرة
فالحني عمال(ق توازن بني خمتلف املستفيدين من اإلعالم الثقايف من الفئات االجتماعيةخل-

).املتعلم واألمي(، بني )أطفال، شباب، كهول(، بني األجيال ) امرأة، رجل(، ..) طلبة،
.خلق توازن بني خمتلف املناطق الريفية واحلضرية-

..)يق، مراكز ثقافيةمكتبات، مراكز توث(وجود هياكل أساسية خمتصة -2
.توفر التشريعات الضامنة حلق الفرد واملؤسسة يف خلق، وملك وتوزيع اإلعالم الثقايف-3
).الببلوجرافية الوطنية، الكشافات، الفهارس(توفر األدوات الضرورية املساعدة-4
).دور النشر، وكاالت األنباء، حمطات اإلذاعة والتلفزيون(توفر وسائل الترويج -5
.توفر اإلطار البشري الكفء-6
:معايري الربنامج الثقايف-5

الربامج اليت تقدم من خالل التليفزيون، دف تبسيط موضوع "الربامج الثقافية يف التليفزيون هي 
أو فكرة ثقافية يف صورة تليفزيونية مقبولة تقوم على اإلفادة من إمكانيات الفن التليفزيوين، تتميز 

ط يف تقدمي مثرات الفكر والفن والعلم على أوسع نطاق ويف أرحب دائرة دون أن بالتجديد والتبسي
ميس ذلك املستويات ذات القيم الكربى يف اإلنتاج الثقايف إال دفعا هلا إىل مزيد من التفوق 

:)3(وميكن حتديد عدة معايري للربنامج الثقايف واليت تتمثل يف التايل. )2(واإلجادة
.يف تقدمي الثقافة للجماهري) مسموعة، مرئية(كانات اإلذاعة أن يفيد من إم-1
.أن يعتمد على تبسيط الثقافة تبسيطا ال يهبط مبستواها، وإمنا جيعلها مفهومة-2

.21ص ،المرجع السابق)1(
.58ص، البرامج التلفزیونیة واإلعالم الثقافيسھیر جاد، )2(
.42ص، البرامج الثقافیة في اإلعالم اإلذاعيسھیر جاد، )3(
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أن يتخطى عقبات امللل الذي يصاحب املادة اجلافة من خالل استخدام العناصر الدرامية -3
.ووسائل جذب االنتباه

.ج الثقافية حبيث حتقق التكامل بني فروع الثقافة املختلفةأن تتنوع الربام-4
أن ترتبط هذه الربامج الثقافية مبفهوم الثقافة، باعتبارها كيانا له مقوماته اليت متيزه عن التعليم -5

.من ناحية، وعن اإلعالم، والترشيد من ناحية أخرى
فهذه األخرية ترتبط مبفهوم التعلـيم وهـي   جيب التفريق بني الربامج الثقافية، والربامج التعليمية،    و

الربامج اليت توجه إىل الطلبة ملعاونتهم يف دراسة بعض مناهجهم، أو توجه إىل الكبـار يف قـضايا    
.)1(تتصل مبحو األمية، أو تعليم اللغات، أو التدريب على بعض املهارات

ع، وإذا نظرنا إىل خمتلف العالقات      و الوظيفة العامة للتعليم هي احملافظة على الكيان الثقايف للمجتم         
بني التعليم واتمع سنجد أن اجلانب الثقايف الذي يتمثل يف قيام النظام التعليمي بنقل الثقافة هـو                 

.أكثر اجلوانب أمهية
أن الثقافة أوسع من التعليم، وأن كل متعلم ليس مثقفا باملعىن الدقيق            :"ويقول الدكتور طه حسني   

.)2("للكلمة
العالقة بني الثقافة والتعليم تعزز قدرات واضعي الربامج الثقافية يف عدم االرتباك بني نوعي و معرفة

الربامج الثقافية والتعليمية، فقد مت توضيح معىن ودور ومفهوم الثقافة والربامج الثقافية، أما التعليم 
جحة مؤدية ألهدافها فيعد القاعدة األساسية للثقافة، وهو الذي يدعم برامج التثقيف وجيعلها نا

خاصة وأن العلم أصبح  مشاعاً يف هذا العصر، ومل يعد ملكاً لشعب من الشعوب أو جنس من 
.)3(األجناس

وظهر دور العلم والعلماء يف كافة ااالت النهضوية للمجتمعات اإلنسانية واحلضارة البشرية ومها             
احل العليا للجماعات واألمم مبـساندما      ضرورة للتقدم وللمشروعات الكبرية اليت هلا عالقة باملص       

خلطط التنمية وتنفيذ املشروعات العظيمة اليت دف إىل تقدم ورقي اتمعات، وكلما كان املتلقي            
متعلماً فإنه يكون أكثر تفهماً ووعياً واستقباالً للربامج الثقافية ألا ختاطب العقل باملنطق والدالئل              

فنية والوجدان، وتعزز التشابك االجتماعي املرغوب، أما اتمعات وتنمي التوجهات اجلمالية وال

المركز العربي للدراسات ، والتعمیرمجلة الدراسات اإلعالمیة للسكان والتنمیة ، "اإلذاعة في عصر التلفزیون والفیدیو والكاسیت"سعد لبیب، )1(
.10م، ص 1986، 46اإلعالمیة، العدد 

.73ص ، مرجع سابقسامیة على و سھیر جاد، )2(
)م1990، الھیئة المصریة العامــــة للكتــابرة، ـــالقاھ(، اعیةــة االقتصـــادیة واالجتمــالم ووسائلھ ودوره في التنمیـــــاإلعشاكــــر إبراھیم، )3(

.151ص 
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األقل تعليماً فإا تلقي على كاهل واضعي سياسات التنمية، وخمططي السياسات الثقافية، ومعدي             
. )1(الربامج الثقافية عبئاً ثقيالً 

إزاء القضايا املطروحة ويالحظ ما لعالقة الثقافة والتعليم من أثر متعاظم يف تشكيل الرأي العام
ومبقدار االهتمام بتوفري وسائل نشر الثقافة املفيدة للشعوب فإن أثر ذلك يظهر يف االندفاع حنو 

فالفقر الثقايف والتعليمي يعتربان أشد تدمرياً للشعوب من الفقر االقتصادي فبالثقافة "التغيري والتقدم 
ة واالجتماعية وا تكون قادرة على العمل والعلم تستطيع الشعوب اجتياز أزماا االقتصادي

.)2(السياسي بنمو الوعي السياسي الالزم للمشاركة يف العمل الوطين
والتأثر بوسائل اإلعالم الثقايف والتفاعل معها له عالقة مبستوى التعليم والثقافة لدى األفراد حسب 

ؤثر يف غريهم من األفراد الذين يقلون درجات التعليم والثقافة لكل فرد، وآراء املتعلمني واملثقفني ت
يف مستويات تعليمهم وثقافتهم، كما أن الربامج الثقافية املوجهة للمتلقني تكون االستجابة هلا 

.)3(بقدر هذه املستويات

.211ص ) م1986، الھیئة المصریة العامــة للكتاب: القاھرة(، مقوماتھ وأثره في النظم السیاسیة المعاصرة- رأي العام ــــالسعید الســـراج، )1(
.76ص . مرجع سابقعبد هللا تایھ، )2(
.77ص ، المرجع السابق)3(
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.ها يف التنميط الثقايفورعوملة اإلعالم ود:املبحث الثالث
.والعوملةالعالقة بني اإلعالم والتنميط الثقايف-1

يقال أن اإلنسان حيوان اتصايل، وتأيت حقيقة هذه املقولة من حقيقة ندركها مجيعا وهي أن أي 
فهذا النظام االتصايل هو ما . جمتمع إنساين ال ميكن أن تقوم له قائمة بدون إمتالكه نظام اتصايل

ائله اليت ختتلف مييز البشر عن سواهم من الكائنات و لكل نظام اتصايل أدواته ووسائله ورس
باختالق النظام والزمان واملكان، ولكن كل ما يقوم به اتمع هو نتاج الستخداماته هلذا النظام 

فالتعايش والتناحر، االختالف واالتفاق، احلرب والسالم تبدأ يف . االتصايل ووسائله ورسائله
.ها ووسائلهاعقول البشر ويتم نقلها والدعاية هلا عرب األنظمة االتصالية برسائل

ويرتبط استخدام األنظمة االتصالية املختلفة لوسائل إعالمها وصياغتها لرسائلها بثقافة اتمعات 
اليت توجد فيها هذه األنظمة يف عالقة تبادلية ختتلف فيها األدوار، فمرة تقود وسائل اإلعالم 

ننا دائما جند أن العالقة بني ولك. اتمع، ومرات تنقاد وسائل اإلعالم تمعاا وما يسود فيه
اإلعالم والثقافة عالقة تبادلية حيث تقوم وسائل اإلعالم بدور هام وأساسي وال ميكن احلديث عن 
العالقة بني اإلعالم والثقافة بدون التطرق إىل موضوع العوملة وخاصة ما يرتبط منها باجلوانب 

القرن العشرين ومازال يالزمنا يف القرن الواحد فقد انتشر هذا املفهوم يف العقد األخري من. الثقافية
وظهر من . والعشرين وقد وجد هذا املفهوم قبوال من معظم املثقفني العرب، ورفضا من قلة منهم

يتبارى يف عرض مفاهيمها لبين بلدته حبيث خيرج الكتاب يف الغرب وبعده بأيام يكون منقوال إىل 
.لخيصاالثقافة العربية ترمجة وعرضا وشرحا وت

ورغم تعدد وجهات النظر، خبصوص حداثة أم قدم العوملة وحسناا وشرورها، فالعوملة يف نظر 
الكثري ليست ظاهرة حديثة، بل إا قدمية قدم التاريخ اإلنساين نفسه حيث يشري التاريخ إىل أن 
كل حضارة تصدرت العامل كانت تعمل وترغب يف فرض حضارا وثقافتها على باقي أجزاء

حدث هذا يف الصني واهلند وفارس وبالد ما بني النهرين ومصر القدمية واحلضارة العربية . العامل
اإلسالمية واحلضارة الغربية وسيظل هذا هو احلال طاملا عاش البشر على هذه األرض وحتددت 

.)1(الثقافات و بقيت نزعة الرغبة يف السيطرة

، رسالة ماجستیر غیر منشورة السعودیة من البرامج الثقافیة في إذاعة وتلفزیون المملكةمدى استفادة طالب الجامعة أحمد بن حسن الشھري، )1(
.100ص ) م2004كلیة اآلداب ، قسم اإلعالم، جامعة الملك سعود، (
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مية فحسب بل هي جمموعة من الظاهرات االقتصادية وعلى الرغم من أن العوملة ليست ظاهرة إعال
والسياسية والتقنية واملعلوماتية، وهي ظاهرة تارخيية مستمرة تعرب حديثا عن رغبة الشمال يف 

فالعوملة . السيطرة على اجلنوب، فإن ما يهم الباحث يف هذا اال هو العوملة الثقافية واإلعالمية
حلايل تتمثل يف الترويج لألمناط االستهالكية والقيم الغربية، وتصور الثقافية واإلعالمية يف العصر ا

احلياة على أا متعة ورفاهية، فالعوملة هلا ثقافتها وهي ثقافة غري مكتوبة، قيمها مبثوثة عرب األقمار 
الصناعية والقنوات الفضائية، بل وعرب أساليب احلياة اليومية يف الطعام والشراب والكساء 

ت واهلاتف والتلفزيون ونظم التعليم وفرص العلم واملعرفة باللغات املختلفة وطوابري واملواصال
.اهلجرة على أبواب سفارات الدول الغربية

-يف معظمه–إا ثقافة التدويل عن طريق إجياد منتج ثقايف وتوزيعه، وقد أصبح اإلنتاج والتوزيع 
.)1(بيد الشركات الكربى وخاصة الغربية منها

الثقافة أحد ااالت الرئيسة اليت تتأثر مبا حيدث يف العامل اليوم ويطلق عليه ظاهرة العوملة وتعترب
وارتبط املفهوم الثقايف للعوملة . واليت تعين خلق صياغة ثقافية عاملية وتعميمها على العامل أمجع

لى حد التعبريات الثقايف للعامل ع) Unification(أو التوحد ) (Uniformalizationبفكرة التنميط 
اليت استخدمتها جلنة اليونسكو العاملية لإلعداد ملؤمتر السياسات الثقافية الذي عقـد يف مدينة 

التنميط الثقايف يتم استغالل ثورة وشبكة االتصال " م حيث رأت اللجنة أن1998استكهومل عام 
أن التنميط أو التوحيد العاملية وهيكلها االقتصادي اإلنتاجي يف شبكات نقل املعلومات، كما 

الثقايف هو مرآة حملاوالت التنميط االقتصادي، فمن البديهي أن يتكامل البناء الثقايف لإلنسانية مع 
ومن هنا اختذ املفهوم الثقايف للعلوملة بعدا اقتصاديا واعالميا، حيث " البناء االقتصادي واملعلومايت

الثقافية اليت يراد هلا االنتشار، وإن كانت العوملة إن اإلعالم هو أداة التوصيل والتأثري باألفكار
االقتصادية واضحة كل الوضوح، فإن العوملة الثقافية ليست بنفس وضوح العوملة االقتصادية 

.واكتماهلا، فإن خلق عامل بالد حدود ثقافية مل يتحقق بعد
لكن . ستعزز وسترسخبأن العوملة ال دد اهلوية بل ستبقى اهلوية الوطنية بل :" ويقول يفوت

جبانب اهلوية الوطنية ستنمو اهلوية اإلنسانية واملواطنة العاملية، واليت ستصبح أكثر وضوحا أكثر من 
:أي وقت، ويسود األوساط الثقافية نقاش عنيف حول عوملة الثقافة ينتج عنه ثالثة تصورات

.75ص ) م1999الكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، (، سلسلة عالم المعرفةھربرت شیلر، المتالعبون بالعقول، )1(
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قافة هي يف حقيقة األمر هيمنة ثقافية القائل بأن الثقافة ال تعومل وأن أية عوملة للث:فالتصور األول
هيمنة تستند فيها اجلهة املسيطرة على قوا يف جمال التكنولوجيا أو . معينة على الثقافات األخرى

.االقتصاد أو القوة السياسية، ولكن املهم يف األمر أن هذه اهليمنة غري ممكنة
لعوملة حىت إذا ما انتشرت يف جماالت أخرى فهو استحالة قيام ثقافة معوملة، إن ا: أما التصور الثاين

فإا لن متتد إىل جمال الثقافة، فالثقافة قادرة على االحتفاظ بتنوعها بوسائل عديدة طاملا بقيت 
.الفروق البشرية، واالختالفات يف التجارب والتاريخ

ال تقوم على فيقدم أصحابه نوعية جديدة من العالقة بني العوملة والثقافة:أما التصور الثالث
.)1(هيمنة ثقافة واحدة فقط، وال على التنوع الثقايف فحسب

فبينما تأخذ العوملة العديد من التأثريات املوجبة، فقد ظهرت خالفات ثقافية يف حياة الناس، مما 
وإذا كانت العوملة ستفرض علينا كيفية تعامل كل واحد مع اآلخر . جعل عامل اليوم أكثر تعقيدا

لواحد و العشرين، فإن اموعات الثقافية العرقية واحمللية ستزداد ميال للتمسك بثقافتهم يف القرن ا
.احمللية واحلفاظ عليها

ويشبه توفلر اتمع األمريكي مبكونات طبق السلطة اليت تتجمع يف صحن واحد، لكن يبقى لكل 
جة إىل القبيلة مل تظهر أن احلادركرويرى. عنصر من عناصر هذه املكونات ذاتيته واستقالله 

نتيجة احلاجة للرجوع إىل اجلذور اليت بدأ الفرد يفتقدها يف هذا العامل الذي حتده العوائق وتفصل 
بينه احلدود، بل إن االنفتاح العاملي هو الذي جعل الفرد حيس أكثر باحلاجة إىل الرجوع على 

.)2(جذوره وتلمس هويته
وجهود العوملة الثقافية، تزداد أيضا حماوالت احلفاظ على ففي الوقت الذي تزداد فيه حماوالت 

فحقل الثقافة والتراث ليس باالمكان عوملته أو اهليمنة عليه ألن لكل .الثقافات الوطنية والفرعية
.مجاعة إنسانية امتيازات وخصوصيات تضرب جذورها يف أعماقها التارخيية واجلغرافية

ليست ظاهرة جديدة كليا فقد مارستها حضارات ودول ويرى الكثري من املفكرين أن العوملة
. خمتلفة على مر العصور، و إمنا االختالف يف التقنيات والوسائل املستخدمة يف اإلنتاج والتوزيع
ففي عصرنا احلايل جند ان الصورة خاصة التلفزيونية هي املادة الثقافية اليت يتم تسويقها على نطاق 

) م1995االسكندریــة، الطبعــــة األولى،دار المعرفة الجامعیــــة، (، رةــر النظامي لألســة والتغیـــالتنمیة الثقافیإبراھیم عفاف عبد الحلیم ، )1(
.100- 99ص ص 

.173- 172ص ص) م 1994الریاض، مطابع التقنیة، (، اإلقناع في حمالت التوعیة اإلعالمیةالعوفي عبد اللطیف، )2(
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يف إطار العوملة الثقافية نفس الدور اليت كانت تقوم به الكلمة –ؤدي مجاهريي واسع، وهي اليت ت
.وتتميز الصورة بقدرا على حتطيم وختطي احلاجز اللغوي. ومازالت على مدى تاريخ البشرية–

ومع كل ذلك فالكثري يرى أنه من اخلطأ املبالغة يف اخلوف من العوملة الثقافية، والرعب من أن 
ستقضي على اخلصوصيات الثقافية للشعوب وتفرض على الكرة األرضية ثقافة العوملة الثقافية

فالعوملة الثقافية مستمرة وسوف تنتشر يف كل أحناء األرض، ولكنها سوف تتكون يف -واحدة
.)1(كل بلد بلون الثقافة الوطنية أو احمللية

أو ناموسا ربانيا ليس منه وهكذا فالعوملة ليست قدرا حمتوما ال ميكن اهلروب منه، وليست قانونا
مفر وجتب طاعته، إا قانون وضعي وتقبل اجلدل وميكن مواجهتها إذا ما أرادت الشعوب 
التمسك ويتها ولنا يف إيران والصني منوذجا، كما أن التجمعات اإلقليمية تستطيع الفكاك من 

كن للدول اإلسالمية إذا ما ومي. أسرها كما فعلت أوروبا يف مواجهة اهليمنة االقتصادية األمريكية
خلصت النية وقوى العزم وتضافرت اجلهود أن تكون قطبا له خاصية ثقافية قوية قادا على مواجهة 

.التحديات واحلفاظ على هويته
وللثقافة العربية وأجهزا وخاصة اإلعالمية منها دورا ال جيب أن يقتصر على شرح املفاهيم 

، وصراع احلضارات، اتمع املدين، بل عليها أن تبدع مفاهيم والتصورات الوافدة مثل العوملة
جديدة تدفعها من املناطق املهمشة إىل مركز العامل اإلبداعي والثقايف مثل اإلعتماد املتبادل وحوار 

.احلضارات
ويواجه إعالمنا العريب يف عصر املعلومات مأزقا ثقافيا يتمثل يف حاجته لإلجابة على سؤال مهم 

كيف يصبح اإلعالم العريب درعا واقيا ضد ما يهدد هويتنا وقيمنا وتراثنا؟ : ياغته يفميكن ص
وخاصة وحنن نعيش يف غابة إعالمية أبعد ما تكون عن تلك القرية الكونية الوديعة اهلادئة اليت سبق 

.وأن حتدث عنها ووعد ا علماء االتصال
.الغزو الثقايف وديد الثقافات الوطنية-2

الكثريون إىل أن أهم مظاهر القرن العشرين وبدايات الواحد والعشرون هو احملاوالت يشري 
الدؤوبة جلعل اتمعات تتحول من ثقافتها األصلية إىل ثقافة عاملية ذات قيم جديدة، وهو ما يراه 

.104، ص مرجع سابقأحمد بن حسن الشھري، )1(
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البعض ميثل ديدا للثقافات الوطنية القائمة على هويات ثقافية حمددة معتمدة على التجانس
.الثقايف

ويف هذا اال بالتحديد تثار خماوف شىت عن ديد هذه الثقافة العاملية للخصوصيات الثقافية 
املرتبطة بالديانات املختلفة، ومن بينها اخلصوصية الثقافية العربية، حيث إن بعض الباحثني أشاروا 

ثقافة املتقدمة عاكسة ومتناقضة إىل أن العوملة الثقافية اجلارية حاليا ذات أصول غربية، ومثل هذه ال
)1(وهي تقريبا ثقافية جتارية نظرا ألن املتحكم يف إنتاجها املؤسسات متعددة اجلنسيات

إذا كانت تقنيات اإلعالم مازالت خترج من املختربات اليت ميوهلا :" لذا يشري هربرت شيللر إىل
يت مل تعد وقفا على املصاحل ال-العسكريون، إال أا تتقدم على الشركات متعددة القوميات

واستخدام هذه التكنولوجيا . املقدرة واملرونة الالزمتني للقيام بعملياا اخلاصة ا-األمريكية
يؤثر أيضا على الثقافة بشكل عميق، ذلك –كما تفعل الشركات الكربى –اجلديدة يف اإلعالم 

أفالم، برامـج (اإلنتاج الثقايف أن ضرورات القوة واملقدرة هي اليت حتدد يف اية األمر 
، ومع أن املدى الثقايف مل يسخر ويسترق بشكل كامل، إال أن جوا عاما ...)أخبــار، أدب

.)2(منسجما مع حاجات املنظومة جيري إعداده وإقامته
من خطورة اهليمنة الثقافية " صراع احلضارات أم حوار الثقافات"ولقد حذرت توصيات ندوة 

أن التفاعل الثقايف هو الذي يعرب عن توازن القوى بني الثقافات والشعوب حيث أكدوا على 
واألمة الصاعدة هي األمة القادرة على هضم الثقافات األخرى وإنه ميكن لثقافة عظمى أن يمن 
على ثقافات صغرى عن طريق التعليم واللغة فتدمرها، ولذا البد من التفاعل املتبادل ألن الثقافات 

.)3(سها باالنغالق بل إن تزواج الثقافات هو املسألة الالزمة الزدهارها ومنو الثقافاتال حتمي نف
وجيب أن تقوم وسائل اإلعالم بصورة مسؤولة بإعالم دول العامل عن ثقافات الدول األخرى 
وهكذا ميكن أن تلعب وسائل اإلعالم دورا يف ترويج وخلق تقدير هلذا التنوع واحلث على التفاهم 

.الثقايفالدويل
ويف ظل السماوات املفتوحة أصبح احلفاظ على اهلوية الثقافية الوطنية هو التحدي املطروح على 

شعوب العامل اليت تشعر باخلطر على هويتها يف ظل هذا العامل املفتوح بال حدود، ولكن الثقافـة 

)1( Backer, W. and Denis Charis. Communcation and Culture .London : Macmillan press, 1981.p 130.
-114ص ص ) م2007كتاب،القاھرة، الھیئة المصریة العامة لل(، ترجمة وجیھ سمعان عبد السمیع، االتصال والھیمنة الثقافیةھربرت شیلر، )2(

115.
.147ص ) م1973بغداد، مطبعة األدیب، (، دراسات في الفنون اإلذاعیةسعد لبیب، )3(
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نت ذاتية املثقف أو بطبيعتها ليست عاملية، وإمنا هي تعبري صادق وأمني عن الذاتية وسواء كا
.)1(املبدع، أو الذاتية القومية اليت يستمد منها هذا املثقف أو املبدع ذاتيته اخلاصة

وتتسم الثقافة العاملية اجلديدة بكوا تعد امتدادا لثقافات اتمعات الغربية الصناعية والسيما يف 
التصال احلديثة لتحقيق وتستخدم العلم ووسائل ا" القرية الكونية"ظل انتشار احلديث عن 

.االختراق واهليمنة على الثقافات التقليدية
ويف هذا الصدد أكد الباحثون على عدة نقاط هامة ميكن من خالهلا تلخيص الوضع احلايل فيما 

:يتعلق بانتشار ثقافات اتمعات الغربية الصناعية كمايلي
كما يذهب البعض –وى الدويل بل تعد إن انتشار الثقافات الغربية ليس ظاهرة جديدة على املست

، إذ أن االستعمار القدمي القائم على )2(استمرار لظاهرة االستعمار املباشر لدول العامل الثالث–
القوة العسكرية انتهى ولكنه بقي مهيمنا على اجلوانب الثقافية واالقتصادية هلذه الدول، وهذا 

.لغربية للسيطرة فكريا على النظام العاملي اجلديدبدوره ما يزيد من الفرصة امام منظومة القيم ا
كما يطلق -ويتم تناول هذا االنتشار يف اطار قضايا موضوع اإلمربيالية الثقافية أو الغزو الثقايف

وهذا املوضوع قدمي ولكنه يتجدد مع اتساع األخطار - عليه أغلب املتخصصني يف دول اجلنوب
وصا مع دخول العامل عصرا آخرا من خالل التقنيات وتفاقمها على دول العامل الثالث وخص

أن اجتاه سري املنتجات :" اإلعالمية اخلاضعة لقبضة الدول الصناعية الكربى واالمربيالية الثقافية تعين
يف " مدرسة فرانكفورت"، ويرى منظرو "الثقافية يكون يف اجتاه واحد من الشمال للجنوب

ية الغربية على املستوى العاملي بعد احلرب العاملية الثانية، أن حتليلهم لقوة منتجات الصناعة الثقاف
.هذه القوة تسري يف الواقع بشكل غري متوازي

.)3(ولكنه مت توثيقها بشكل جيد يف األشرطة والتلفزيون وشرائط املسجالت واالت املختلفة
إىل القول بأا تعين " فيةاالمربيالية الثقا"وذهب بعض املفكرين يف تطويرهم لنظرية متكاملة عن 

نزعة املراكز الرئيسة للنظام الرأمسايل العاملي إىل التحطيم العنيف للثقافات احمللية كأحد متطلبات 
.توسيع جمال االستثمار والتجارة ونقل التكنولوجيا يف العامل كله

، معھد الصحافة المجلة التونسیة لعلوم االتصالبدران عبد الرزاق، استخدامات الشباب لوسائل االتصال في دولة اإلمارات العربیة المتحدة ، )1(
.50م ، ص 1995دیسمبر 29/ 28دد وعلوم األخبار، الع

.225ص ) م 1999عمان، دار الشروق للنشر والتوزیع ،(،االتصال الجماھیريصالح أبو أصبع، )2(
)3( Dennis, Everette E. & Cohn C. Merrill Media debates . New York,Longman publishers, U.S.A., 1996.pp

49-50.
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.مميزات ومسات الثقافة العربية-3
عربية، معرفا إياها بأا مناط الشخصية العربية ومستودع        أورد املسدي وصفا جامعا مانعا للثقافة ال      

وأسهب يف احلديث عن خصائصها ومزاياهـا       . قيمها ووعاء حكمتها، وحقيقة هويتها احلضارية     
أا ثقافة إنسانية أصيلة، شاملة ملظاهر املادة والـروح، ذات عراقـة            : نصطفي منه تلخيصا مفاده   

يم احلق والعدل واملساواة واحترام املعرفة، ثقافة تتمثل الثقافات         تارخيية، تتميز بقيم فكرية عالية وق     
ال حاجة بنـا    . )1(األخرى دون إذابة أو ذوبان، تنفرد جبهاز لغوي ليس له مثيل يف السعة واملرونة             

. لنؤكد املغزى احلقيقي هلذا التعريف الشامل واألبعاد الرمزية العديدة لتلك اخلـصائص واملزايـا             
ذين نزعم تفرد ثقافتنا، فمعظم شعوب العامل شديدة االعتزاز بثقافتها، تسمو ـا             ولسنا وحدنا ال  

فوق كل ثقافة أخرى حىت رأى البعض يف هذه النزعة الشوفينية شرطا ضروريا لتكـوين اهلويـة                 
.)2(فردية كانت أم مجعية

ين اإلسالمي والقـيم    و تنفرد الثقافة العربية بعدة مزايا ترجع إىل إعتمادها على اللغة العربية والد            
:والتقاليد العربية، ولكن يقلل من هذا التميز السمات التالية

أن ثقافة اتمع التسلطية مازالت هي البعد احلقيقي لكل ممارسة تربوية يف إطار املدرسة وتربية -أ
.النشء حيث ال يتم تربيتهم على حرية الرأي

كنموذج ثقايف يستجيب للتطلعات واالحتياجات أن اتمعات العربية ال تنظر إىل التنمية- ب
احلية للجماهري بل نظرت للتنمية من جوانب اقتصادية مما أدى إىل خلق تنمية غري متوازنة ألن 

.)3(الثقافة مل تقم بدورها كنظام فعلي وإطار مرجعي وناقد للتنمية يف كل ممارستها
واملبدعني العرب خاصة يف القيام بدور تدهور االنتاج الثقايف العريب، وضعت دور املثقفني- ج

.مؤثر إليقاف هذا التدهور
وبوجه عام خلص جمموعة من الباحثني أهم السمات املميزة للنظام الثقايف العريب اجلديد يف 

:السمات التالية
تبين نظرة جديدة للعالقة مع العامل تقوم على قبول مقوالت االعتماد املتبادل بني الدول -أ

، وما يترتب على ذلك من صياغة سياسات خارجية متيل إىل التعاون بدل الصراع والشعوب
باإلضافة إىل اإلدراك املتزايد لـدى النخب السياسيـة إىل أن العوملة بصـورها املتعددة السياسية 

.80ص ) م1998القاھرة، كتاب سطور، (، عولمة والعولمة المضادةالالمسدي عبد السالم، )1(
.128ص ) م2001الكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، (، سلسلة عالم المعرفة، "الثقافة العربیة وعصر المعلومات"نبیل علي، )2(
.م 1999أكتوبر 29، قضایا فكریة ، عدد تعریب العولمة مساءلة نقدیةدیاب محمد حافظ، )3(
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واالقتصادية أصبحت حقيقة من حقائق العامل املعاصر، لذا البد من االشتراك اإلجيايب يف صياغة 
.القيم اليت سيحكم توجهاا، لتخليصها من هيمنة القوى الكربى يف النظام العاملينسق
السمة الثانية تتعلق بتبلور قناعة أساسية تتعلق بالرابطة القومية بني الشعوب العربية اليت - ب

ة حلمت طويال بتحقيق الوحدة بينها، ومل تبذل النخبة السياسية والثقافية العربية اجلهود الكافي
لتحقيقه، ولقد تلقت مسرية الوحدة العربية أكرب ضربة هلا بكارثة حرب اخلليج، ولذا ظهر اجتاه 
سائد اآلن مبناه أن الوحدة العربية ال ميكن صياغتها يف ضوء استخدام القوة املسلحة، ولكن البد 

ها بأمهية إبرامها أن تكون بناءا على احلوار او التراضي والقناعة الكاملة لكل األطراف الداخلية في
.مبا يف ذلك اجلماهري الشعبية

تبين نظرية دميقراطية يف جماالت التعاون العريب، تؤمن بشرعية النظم السياسية الراهنة، وال - ج
حتاول تغيريها بالقوة املسلحة على أساس أن شرعية أي نظام سياسي هي مسألة داخلية يقررها 

.شعب كل بلد عريب بطريقته
.اجلزائرية وأبعادهاات الثقافة ومسواقع-4
.أبعاد الثقافة اجلزائرية: 4-1

:البعد األمازيغي
ال يشكل األمازيغ وحدة ترابية متواصلة جغرافيا، إذ يتوزعون على عدة دول يف املغرب ومنطقة 
الساحل األفريقي جنوب الصحراء الكربى، وقد ظلوا منذ القدم يف تواصل مستمر مع عدة ثقافات 

ولو أخذنا مثال لذلك املغرب العريب حيث يتركز اجلزء األكرب منهم، فإن التزاوج بني . أخرى
وما " ثقافة أصيلة"السكان األصليني والوافدين العرب بلغ من العمق درجة جتعل التمييز بني ما هو 

.)1(هو ناتج عن التأثري العريب أمرا عسريا
لثقافية لوجدنا أن األمازيغية مكون رئيسي هلذه وإذا أخذنا كذلك اجلزائر باحثني عن مكوناا ا

الثقافة ولعل ما سبق يدلل على هذا دون شك أو ريب وميكن أن نلخص هذه الفكرة يف النقاط 
:التالية

تواصل األمازيغ املستمر منذ التاريخ البعيد مع عدة ثقافات أخرى أبرزها الثقافة العربية -1
.اإلسالمية

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/.htm  10/04/2010 16:40)1(

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/
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أفريقية يف ميادين عدة كاملوسيقى والرقص زيغية للثقافة العربية الشمالتتجلى اجلذور األما-2
كما تتجلى طبعا يف اللهجات العربية . واحلكايات الشعبية وفن الزخرفة والصناعات احلرفية

إذا كانت عربية مشال أفريقيا قد "إذ يقول عامل اللسانيات اجلزائري فضيل شريقان . املغاربية
فإن بنيتها النحوية والصوتية تعود بأصوهلا ،من مفرداا من العربية الفصحىاستعارت جزءا كبريا

)1("إىل متازيغت

أحد الشواهد الصارخة )onomastics(إن أمساء األعالم اليت يدرسها علم األونوماستيكس -3
. على دميومة األمازيغية حىت يف املناطق اليت مل تعد تستعملها منذ عهد بعيد

والساحل األفريقي مازالت قرى بالد اجلزائرللغتني العربية والفرنسية القوي يف فرغم وجود ا
. القبائل تدعى بأمسائها القدمية مثلها مثل القرى املغربية أو التارقية

ما زالت حتمل أمساءها األمازيغية األوىل حىت وإن عربت هذه جلزائركما أن الكثري من مدن ا
األماكن دليل بليغ على تشبث األمازيغية باألرض فأمساء املدن إن أمساء. "األمساء أو فرنست

إخل، يف معظمها أمساء أمازيغية  أما أمساء األماكن العربية فهي .. والقرى والوديان واجلبال والفجاج
.)2(غالبا نتيجة ترمجة حرفية ألمساء أمازيغية أو نتيجة قرارات إدارية

دة أحد املعارك الرمزية اليت خاضتها احلركة الثقافية الرببرية يف يعد بعث األمساء األمازيغية البائ-4
. اجلزائر ضد احلظر الذي كان مفروضا عليها

وقد شرع يف , األمازيغية اليوم يف اجلزائر إحدى اللغات الثالث املستعملة يف وسائل اإلعالم-5
.مادة اختيارية يف املناطق الناطقة ام1996عام تدريسها

نسبة الكلمات " نصوص يف اللسانيات الرببرية"ر الباحث اجلزائري سامل شاكر يف كتابه يقد-6
بالنسبة للشلحية %25.بالنسبة للقبائلية يف اجلزائر%38: العربية يف اللهجات األمازيغية كما يلي

.بالنسبة للتارقية%5.يف املغرب
ئرية وال يستطيع أحد أن يفند هذا وعليه فإن إن النقاط السابقة تؤكد البعد األمازيغي للثقافة اجلزا

.أي دراسة علمية على الثقافة اجلزائرية ال بد عليها أن ال تغفل هذا البعد

19ص )م2002،منشورات القصبة, الجزائر(,"بین لغة البعض ولغة البعض اآلخر"فضیل شیریقان، )1(
www .mondeberbere.com 13/04/2010 15:45)2(
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.واقع الثقافة اجلزائرية: 4-2
انعكاسا لعادة، أو ترمجة لعمل فكري، كانت وال تزال قبل كل يةقبل أن تكون الثقافة اجلزائر

االنتماء إىل حضارة ميزا العربية والرببرية واإلسالمية، وهي السمات شيء تعبريا عن االنتماء،
ستعمارية لسحبها كلية من ذاكرة إاألساسية للشخصية الوطنية اجلزائرية اليت حفظتها من حماوالت 

.األمة اجلزائرية ومن حياا اليومية
عند أهم احملطات اليت رمست وللحديث عن ثقافة أمة عريقة مثل اجلزائر مالذنا الوحيد هو الوقوف 

:مالمح الثقافة اجلزائرية املعاصرة واليت كان من أمهها
من زاوية تركيزية على فترة كفاح وهو إجراء بدأ حديثًا منظور إليهإن كتابة تاريخ اجلزائر : والأ

جدد تعرف اليوم نشاطًا جديدا واعتناء بدخوهلا امليدان مع كتاب م 1962/ 1954التحرير الوطين 
) أرشيف(يقدمون هلا مسامهات جديدة، جبانب هذا جتري االتصاالت لعودة بعض الوثائـق 

م1989أبريل 3وافتتاح املتاحف، ومن بني أهم املنجزات تدشني املركز الوطين لألرشيف يف 
الذي يبقى شغله الشاغل يف الوقت احلايل هو استعادة أرشيف الثورة التحريرية املسلحة من 

.)1(الفرنسيةاحلكومة
قد أعطى الثقافة إمكانية حتقيق هذه م1989إن جميء الدميقراطية التعددية يف عام :ثانيا

الطموحات بعيدا عن كل وصاية أو حماوالت االمتثال للتوافقات الزائفة لتشجيع اإلبداع جبميع 
هلا يف حتقيق ثالثة أشكاله ضمن احترام االختالف وحرية التعبري، وقد اجتهدت اجلزائر منذ استقال

. أهداف هي إعادة التراث التارخيي وتعميم استعمال اللغة العربية، وتقوية تعاليم اإلسالم والعمل به
وهو جهاز استشاري م1990ولتجسيد هذه التحوالت أنشئ الس الوطين للثقافة يف أغسطس 

لدولة على مستوى الثقافة يضم أدباء وجامعيني وفنانني، وكلف بتصور وإعداد واستخدام سياسة ا
يف خمتلف مياديـن التطبيق، ويف هذا اإلطـار يعرض سياسات واستراتيجيات التطور الثقايف 
ويسعى إىل إدخال مزيد من الدميقراطية يف احلياة الثقافية بالبالد، باإلضافة إىل دراسة التمويل 

توازن بني متطلبات السوق واالستثمار وتنسيق خمتلف أعمال الترقية الثقافية مع احترام ال
وضرورات تدعيم القطاع، كما يقترح برناجما ملختلف األشكال ينطلق من التشجيع على اإلبداع 

ح ـايف الوطين لتوضيـص ومراجعة التراث الثقـر، إىل إعادة فحـر أعمال الفن و الفكـونش

.25م، ص 2009، 176، العدد  مجلة المعرفةاستعادة معالم الھویة وتجدیدھا، : علیا الجباخنجي، الثقافة الجزائریة )1(
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اب، وكذلك إنعاش و الشباألشكال األصيلة، مرورا بضبط خمطط للثقافة املوجهة للطفولة
.الصناعات املرتبطة بنشر الثقافة وتكييف املؤسسات الثقافية باملعطيات االجتماعية اجلديدة

فرصة لتكثيف الفعل الثقايف يف خمتلف م2007كان اختيار اجلزائر عاصمة للثقافة العربية : ثالثا
كتاب1200ع أكثر من جماالت اإلبداع األديب والفين ومن ذلك صناعة الكتاب، فتم نشر وتوزي

باإلضافة إىل تشجيع عقد وكذلك نشطت املكتبة الوطنية يف تنظيم الندوات واحملاضرات األدبية
، ومن أبرز )1(صالونات الفكر والشعر حبضور أبرز الشخصيات األدبية يف اجلزائر والوطن العريب

يتم من » االستمرارية«فضائل هذه املناسبة أا كانت حبق منطلقًا لربنامج طموح حتت شعار 
خالله تنمية أجهزة القطاع الثقايف يف كل واليات الوطن والوصول بتأثريه إىل أقصى املناطق اجلبلية 
النائية وكذلك إىل املناطق اجلنوبية الصحراوية من خالل مشروع مكتبة لكل بلدية، وتعزيز برنامج 

دار نشر، والبدء يف إجناز املشاريع 200املكتبات املتنقلة ودعم النشر الوطين مع ما يزيد عن 
مؤسسات تكوين فنية جديدة منها 6يتسلم قطاع الثقافة م 2009الثقافية الكربى حيث بنهاية عام 

للفنون اجلميلة بوالييت خنشلة 2للتكوين املوسيقي بواليات اجللفة، مستغامن، جيجل وتنس، و4
جنوب أمريكية - مشروع مكتبة عربية : جلزائرواجللفة، ومن أبرز املشاريع الثقافية الكربى با

مشروع املركز العريب لآلثار ومقره املدينة اجلديدة سيدي عبد اهللا مشروع قاعة العرض الكربى 
:حدثني مهمنيستقبال اجلزائراأما التظاهرات الثقافية الكربى فتتمثل يف . باجلزائر

.»م2009دي للمهرجان الثقايف اإلفريقي االحتا«الطبعة الثانية -
.»م2011تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية «تظاهرة -

وحىت تتضح مالمح الثقافة اجلزائرية املعاصرة نقف عند أهم مكوناا مربزين جهود الدولة للحفاظ 
:على هذه الثقافة
:التراث الثقايف

ماية التراث الثقايف إعادة تنظيم عميقة على املستويني التنظيمي واملؤسسايت حلم1999منذ عام مت
إذ كان التراث الثقايف خمتزالً يف البعد األثري فقط، ومل يكن يعين سوى اجلزء الشمايل من البالد 
لذا مت حتويل الوكالة الوطنية لآلثار ومحاية املواقع واملعامل التارخيية إىل ثالثة كيانات مستقلة كلفت 

:)2(كل واحدة من الثالثة بقطاع معني وهي

http://www.m-culture.gov.dz/mc2/ar 18/04/2010 10:07/)1(

.26، ص مرجع سابقعلیا الجباخنجي، )2(

http://www.m-culture.gov.dz/mc2/ar
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.ن تسيري واستغالل املمتلكات الثقافيةوا-
.ركز الوطين ألحباث اآلثارامل-
.املركز الوطين حلفظ وترميم املمتلكات الثقافية-

.م2005كما مت إنشاء املركز الوطين للمخطوطات بوالية أدرار، سنة 
:املسرح والسينما

مت م 2007ا، ويف عام مسرحيات سنوي10ال يتجاوز م 1999كان اإلنتاج املسرحي قبل عام 
عرضا 850مسرحية وتوزيعها على كامل التراب الوطين من خالل 47إنتاج ونشر ما يقارب 

240مبيزانية تبلغ م2008ألف متفرج، وتواصلت الديناميكية يف سنة 300وشاهدها ما يقارب 

سرح احملترف مسرحية، كما جرى ترسيم املهرجان الوطين للم52مليون دينار جزائري إلنتاج 
.م2006الذي بدأ يف عام 

متثل السينما صناعة ثقافية كبرية التزم القطاع بترقيتها وتشجيعها، وقد متحورت األعمال املنجزة 
:حول ما يلي م 2004منذ عام 

.إنشاء مركز وطين للسينما واإلنتاج السمعي البصري-
رف السمعي البصري وفنون العرض من حتويل املعهد الوطين للفنون الدرامية إىل معهد عال حل-

.خالل إدراج تعليم اختصاصات السينما السيما فروع التكوين يف جمال الصوت والصورة
إعادة تأهيل اإلنتاج السينماتوغرايف بوضع أجهزة التصوير جمانا حتت التصرف، وتقدمي -

ار سنة ـنها يف إطم50يندرج م 2002مشروعا سينمائيا منذ سنة 113مساعدات مالية لـ 
.م2008لسنة 15وحدها وم 2007

جتري إعادة صياغة اإلطار القانوين من خالل مشروع م 2014-2009ويف إطار برنامج التنمية 
واستعادة / قاعة17/قانون خاص باإلبداع السينمائي، واستكمال تأهيل شبكة متحف السينما 

لت عن وظيفتها الرئيسية، وتعزيز قدرات قاعة عرض سينمائي ظلت مغلقة أو حو300حوايل 
متويل السينما من خالل صندوق تطوير الفنون والتقنيات والصناعة السينمائية، وبعث التكوين يف 

.جمال احلرف الفنية وتقنيات السينما
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:الفنون املوسيقية
و فرقة وطنية إنشاء األوركسترا السيمفونية الوطنية وثالث جمموعات حملية م 1999مت منذ سنة 

للموسيقى األندلسية وكذا فرقة للموسيقى الشعبية، وتزامن مع هذا تأسيس املركز الوطين للبحث 
يف مراحل ما قبل التاريخ واألنتربولوجيا، واملركز الوطين للدراسات األندلسية بوالية تلمسان 

املوسيقي الوطين وكان قد مت الشروع يف تطبيق عملية على نطاق واسع لتسجيل وتدوين التراث 
ف ـيف إطار محاية التراث املوسيقي بكل أنواعه وطبوعه اجلزائرية املتميزة مبختلم1998سنة 

:)1(مايليم 2014-2009تعبرياا، وتتضمن خطة قطاع الثقافة بني سنيت 
.لوطنيةاتشجيع تطوير تعليم املوسيقى يف األوساط املدرسية بالتنسيق مع وزارة التربية -
.تشجيع إنشاء املعاهد البلدية للموسيقى وحتضري تأطريها-

وتعرف املوسيقى باجلزائر متايزا واضحا بني خمتلف الطبوع باختالف املناطق، فمنها الشعيب املنتشر 
باجلزائر العاصمة، وطابع املالوف املعرب عن أصالة وتراث عريقني بواليات منطقة الشرق اجلزائري 

ندلسي الذي ختتص به املناطق الغربية من البالد، مث الطابع الصحراوي والطابع احلوزي، واأل
.والترقي بأقصى اجلنوب الصحراوي الكبري

بالرغم من ن اتساع اإلقليم اجلزائري أوجد اختالفًا يف بعض العادات والتقاليد بني عدة جهاتإ
املقصود بوجود اختالف هو القاسم املشترك يف طبيعة املناسبات سواء كانت دينية أو اجتماعية، و

يف طريقة االحتفال وأنواع املآدب اليت حتضر يف هذه املناسبات، وكذا يف شكل األزياء املعربة عن 
الفرحة بإحيائها، واملعروف أن الكسكسي هو األكلة الشائعة وطنيا خاصة يف األفراح، بينما 

قًا باملنازل وجيفف، وعند احلاجة ختتص منطقة الشرق مثالً بالثريد وهو قطع من العجني يعد مسب
يتم طهيه على البخار ويقدم مع املرق األمحر والدجاج املتبل، أما منطقة الغرب فتشتهر بشوربة 
احلريرة، اليت تتكون من كل خضراوات املوسم وتقدم بيضاء مع الدجاج، ويف اجلنوب الصحراوي 

على الفحم ويقدم مع املرق األمحر تعرف الشخشوخة بسيدة املائدة وهي رقائق العجني املطهو 
بالدجاج أو اللحم أما منطقة القبائل فيمثل زيت الزيتون عماد طعام سكاا الذي يعتمد أساسا 

.على العجائن واخلضر

http://www.m-culture.gov.dz/mc2/ar/musique.php 19/04/2010 10:07)1(
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.نشأة التلفزيون اجلزائري وتطوره:الفصل الرابع

:متهيد
البث التلفزيوين يف اجلزائر البد لنا ان نقف عند تأثري العوملـة  نشأة وتطور يفنبحثعندما

يف إعادة النظر يف هذا البث، إذ أن العوملة محلت عن طريق            اإلعالمية وتكنولوجيا االتصال احلديثة     
هذا البث ثنائية طاملا دار اجلدال حوهلا أال وهي االختراق الثقايف والتنويع الثقايف وتعود جذور هذه 

حيثسنواتمنذاملوضوعخطورةمدىإىلنبهتاليت"برايدشون ماك"جلنةتقريرإىلاجلدلية
عددهايفالسريعةوالزيادةاملذهلةبطاقتهاالصناعية،اإلتصالتوابعأن اخلصوصعلىفيهاجاء

آفاقـا فتحـت  والتلفزيوناإللكترونيةاحلاسباتمعاستخدامهاتظافرذلك ،بفضلمنواألهم
اإلمكانـات تلكعلىاألمريقتصروالضخمةامكانات تطورهاأنماكالنشاطواسعةجديدة

والدوليةالداخليةلإلتصاالتالصناعيةالتوابعباستخداماملهتمةالدولعددازديادأنذلك،فقط
ذاتثريةكملشكالترعــأسوإىل حلولإتساعاكثرأةـمناقشإىلاحلاجةدكيتأإىليدفعنا
. وسياسيةوثقافيةونفسيةإجتماعيةوإقتصاديةووماليةانونيةقطبيعة

اخلاصـة املبـادئ إعالنخاللمناملوضوعهذاإىلأشارتقداليونسكومنظمةأنكما
: يليماعلىينصم 1972عاميفواعتمدقدمتهوالذي(والتلفزيونالراديو) اإلذاعةباستخدام

هنااإلذاعةهدفوأن. بينهاوتساويالدولمجيعسيادةالصناعيةاراألقمبواسطةاإلذاعةختدم"
علـى والناميـة املتقدمةالدولمجيعألبناءالعاملالشعوببنيممكنأوسع انتشارتكفلأنهو

لكـل املميزالطابعحتترموأنالثقافاتمجيعإلثراءتسعىأنللربامج الثقافيةينبغيوأنه.السواء
تراثمنجزءابوصفهاثقافتهاعلىاحملافظةيفوالشعوبمجيع البالدوحقرمتهاكووقيمهاثقافة

.املشتركاإلنسانية
إذ حناول يف هذا الفصل الوقوف عند التطور اهليكلي واملؤسسايت للتلفزيون اجلزائري مشريين             

كما أشرنا يف بداية     يف ذلك إىل مهامه ووظائفه وكذا تسيري وتنظيم هذه املؤسسة لنقف يف األخري            
.هذا التمهيد عند تأثري العوملة اإلعالمية وتكنولوجيا االتصال على البث التلفزيوين
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.التطور اهليكلي واملؤسسايت التلفزيون اجلزائري: املبحث األول
.م1986 سنة إىلاالستقاللمناجلزائريالتلفزيون1-

أكتوبر28الفرنسي يفاالستعمــارمنلتلفزيونوااإلذاعـةمباينعلىالسيادةاسترجاعمت
للسلطاتاجلزائريالتلفزيونواإلذاعةتبعيةتقتضيإيفيانإتفاقيةبنودكانتأن، بعد1962

.)1(الفرنسية
توقفت الربامج اليت كانت تنقل من فرنسا ستقالتهم، ووأمام هذا اإلجراء قدم العمال الفرنسيون ا

.إىل اجلزائر
جلزائر باالعتماد على نفسها، داعية كل اإلطارات الوطنية اليت سبق هلا العمل يف قد شرعت او

)RTA(جمال االتصال يف صفوف جيش التحرير الوطين إىل تسلم اإلذاعة والتلفزة اجلزائرية 

اء ـتسخريها ملرحلة البنحدي للنهوض باملؤسسة اإلعالمية ووبذلك رفعت اجلزائر شعار وراية الت
وطين، وضرورة إعادة هيكلة خمتلف مؤسسات اإلعالم بشكل يسمح باالخنراط يف التشييد الو

رغباته وطين مستقل يعرب عن اهتماماته واهود الوطين، وحتقيق أهداف اتمع يف إعالم
. اإلعالمية

هنا راديو '' ، وأصبح املذيع من امليكروفون وأمام الكامريا تواصل البث دون تسجيل أي انقطاعو
يف تذاع أثناء االحتالل الفرنسي  واليت كانت'' بدال من هنا راديو اجلزائر '' زيون اجلزائر تلفو

اسدة يف لتلفزيونية حتت راية االستقالل ونفس اليوم متكن اجلزائريون من متابعة نشرة الثامنة ا
.)2(التلفزيونطين الذي نصب فوق مبىن اإلذاعة والعلم الو

ديد هياكل التلفزيون اإلدارية كانت أدق املهام هي حتطة حتول جذرية، وهذه املرحلة نقاعتربتو
:إعادة تنظيمها و من املهام اجلديدةو
.إعادة تنظيم اهلياكل اإلدارية-
.إتباع سياسة حمكمة يف جمال التكوين املهين-

)1( Caroline Mauriat ,La presse audiovisuelle, édit/CFPJ ;Paris, 1995, P. 11.
.91ص ،)2008،التوزيعوللنشرالخلدونيةدار:الجزائر( ،الجزائرفيالبصريةالسمعيةوالمكتوبةالصحافة،تواتيالديننور)2(
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التلفزيون ووـأما فيما خيـص العالقات بني فرنسا و اجلزائر يف جمال السمعي البصري و الرادي
، تنص على م1963جانفي 23الفرنسية يف فاقية بني احلكومتني اجلزائرية وانتهى األمر بتوقيع ات

الثقافية داا الفنية وـتعهدت فرنسا مبواصلة تقدمي مساعالتلفزيون، والتعاون يف جمايل الراديو و
.)1(للجزائر

زائري حتت سلطة وزارة التلفزيون اجلاخلاص بتأسيس و تنظيم اإلذاعة وكان أول مرسوم إعالمي
اري ـ، يعتربها مؤسسة عمومية تابعة للدولة هلا طابع جتم1963الذي صدر أول أوت اإلعالم، و

كان التلفزيون م1966صناعي تتمتع بصالحية النشر الراديوغرايف و املتلفز، و إىل غاية و
شرق يف الكلم تقريبا، وبالغرب وحيها على مدى مائة ضواحصـر تغطيته بالوسط يف العاصمة وتن

.ضواحيهمامدينيت وهران و قسنطينة و
يف قطاع السمعي البصري بتطوير هذه املرحلة يف جمال اإلعالم ومتيزت السياسة اجلزائرية يفو

:)2(اإلذاعة والتلفزيون عرب ثالث حماور
.الزيادة الكبرية يف امليزانية اإلعانات احلكومية و-1
.التلفزيوينكات البث اإلذاعي والتوسع يف شب-2
.التلفزيوين سع يف شبكات االستقبال اإلذاعي والتو-3
:اإلعانات احلكومية-1

من ميزانية الدولة %70، أصبح قطاع اإلعالم حيظى باالهتمام، فيما يزيد عن م1966بعد سنة 
ضحه ميزانية ذلك ما تووجهة للصحافة السمعية البصرية، واملخصصة لقطاع اإلعالم كانت م

إىل م1967( ة ـالدولة املخصصة لقطاع اإلعالم خالل وضعها للمخططات الثالثية من سن
الرباعي األول ( و) 69-67املخطط الثالثي ( هي واخلاصة بتجهيز اإلذاعة والتلفزيون و) م1977

.مليون دينار310هذا بتوفري أكثر من ) 77-74الرباعي الثاين ( و ) 70-73
:جلدوالن يوضحان ذلكوا

.94مرجع سابق، ص )1(
رسالة ماجستیر غیر "نشرة األخبار الرئیسیة في التلفزیون الجزائري نموذجا"لنشرة استخدام التكنولوجیا الرقمیة في البنى جالل سكیك، )2(

.218ص ) 2008كلیة العلوم السیاسیة اإلعالم ، جامعة الجزائر،: الجزائر (منشورة 
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الصحافة املكتوبةوكالة األنباءاإلذاعة والتلفزيوناملخططات
67-69املخطط الثالثي 

املخطط الرباعي األول
73-70

96.04٪0.52٪3.43٪

املخطط الرباعي الثاين
74-77

92.53٪1.06٪6.41٪

)1()الثالثية ( ططات التنموية نسبة كل من قطاعات اإلعالم يف ميزانيات املخ): 3(جدول رقم 

الصحافة املكتوبةوكالة األنباءاإلذاعة والتلفزيوناملخططات
٪9.8٪21.5٪68.3م1966
٪9.7٪11.9٪78.4م1976

).م1976-1966(يف قطاع اإلعالمميزانية الدولة للتشغيل ): 4(جدول رقم 
:توسيع شبكات البث-2

ية الوطن كله بواسطة قناة هرتزية طوهلا كيلومتر، دف إيصال بتغطم1968بدأ االهتمام سنة 
.برامج التلفزة إىل مجهور واسع مبا يف ذلك املناطق اجلبلية

و بذلك أنشأت دار اإلذاعة و التلفزيون بقسنطينة وعدة حمطات ربط، حىت أصبح كل سكان 
الصادر 234-67مر رقم وذلك وفق األمشال البالد باستطاعتهم مشاهدة التلفزيون اجلزائري،

ة ــإن مؤسسة اإلذاع: منه على ما يلي33املادة يفذي ينص ـم، وال1967نوفمرب 09بتاريخ 
و التلفزيون اجلزائري ذات طابع صناعي و جتاري، وتتمتع بالشخصية املعنوية و االستقاللية املالية 

ة ـع و تسويق الربامج اإلذاعيـوزيو هي تابعة لوزارة اإلعالم و توكل هلا مهام احتكار البث و الت
، ومت وفق هذا القانون اجلديد االنطالق )1(و التلفزيونية عرب كامل التراب الوطين و مقرها العاصمة

.يف عملية النشر اإلذاعي و التلفزيوين عرب مجيع أحناء الوطن
ت الربامج كانو٪ 15.5فقبل تطبيق املخططات الثالثية، كان اإلنتاج الوطين مل يتعدى نسبة 

.التلفزيونية اجلزائرية خاضعة يف جمملها لإلنتاج األجنيب املستورد
V.H.Sال عرب سبعة مراكـز إرسال ـ، مت توحيد البث لعامـة سكان الشمم1970يف سنة و

)1( Brahim Brahimi ,La liberté de l’information à travers les deux codes de la presse 1982-1990
Revue Algérienne de communication , N° 6.7 ( 1992)

.94ص ، مرجع سبق ذكره،تواتيالديننور)2(
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مغنية، مث أنشئت حمطة أنشأت حمطات للربط والتوزيع يف كل من سوق أهراس وم1972يف سنة و
م احملطة املركزية ـلدعم1974، إضافة إىل توسيع حمطة قسنطينة سنة م1973جديدة بوهران سنة 

.)1(ختفيف احلمل الثقيل عنهاو
مشرية، ومت تنصيب أجهزة اإلرسال باهلضاب أجنزت حمطتان يف كل من املدية و،م1975يف سنة و

.العليا و تلمسان
ذلك باقتحامها عامل االتصال وفادة من اال العلمي احلديث، سعت اجلزائر إىل توسيع االستو

املواصالت د ومت استخدام األقمـار الصناعية بالتعاون مـع الربيـر الصناعي وبواسطة القمـ
.لتوسيع الشبكة

يف هذه ، حاسي مسعود، ورقلة، وغرداية، و، مت إجناز حمطات باألخضريةم1976حبلول سنة و
.م1978يف عام ٪ 97لترتفع إىل من التراب الوطين ٪95السنة ارتفعت نسبة التغطية 

لبث نشرة الثامنة باللغة العربية إىل جانب احلصص م1972أما عن تعريب الربامج، فقد بدأ سنة 
.)2(الثقافية و الرياضية

يف أواخر الستينات مت االنتقال من نظام و. كل املناطق النائية من البالدتوسعت الشبكة لتشمل 
املخرب مت توفري كل األجهزة التقنية اخلاصة بأستوديووين الربامج، وألسود إىل نظام تكاألبيض وا

العامل الثالث اليت الدول األوىل يف الوطن العريب وكانت اجلزائر من بنياخلاص بتحميض األفالم، و
.)3(م1979انتقلت بصفة ائية يف بث الربامج امللونة و كان ذلك سنة 

ة ـالبشري عن طريق التكوين والتدريب لرفع الكفاءة التقنيوكذلك اهتمت اجلزائر بإعداد اإلطار
.و الفنية للنهوض بالتلفزيون اجلزائري و جعله مؤسسة معاصرة لكل التطورات التكنولوجية

:توفري أجهزة االستقبال-3
ة على استرياد بالنسبة النتشار استعمال األجهزة، فان الدولة اتبعت منذ االستقالل سياسة مركز

دأت ـبم1980ة ـحتديد أسعارها خاصة بالنسبة للتلفزيون، وإبتداءا من سناالستقبال وأجهزة

.220ص ذكره،سبقمرجعلبنى جــالل سكیك، )1(
.97- 96مرجع سبق ذكره، ص ص ،تواتيالديننور)2(
.98المرجع نفسھ، ص )3(
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قادا يف ذلك الشركة موجودا يف السوق وم1983أصبح يف سنة اجلزائر تنتج هذا اجلهاز، و
.)1(الوطنية للصناعات اإللكترونية

ــدد املشاهدين كان ع،م1970كــان توفيــر أجهزة االستقبال صعب، ففي سنة و
ض أسعارها  ـاستطاعت احلكومة اجلزائرية أن تشجـع على اقتناء هذه األجهزة خبفقليـال ، و

جهاز مث 500000إىل م1975كان عدد أجهزة التلفزيون يتضاعف سنويا حيث وصل عام و
ب تشري اإلحصائيات احلديثة إىل وجود ما يقار، وم1984ارتفع إىل أكثر من مليون جهاز عام 

.)2(م1992سنة ٪ 85.63جهاز تلفزيوين أي بنسبة 1859750
بذلك استطاعت اجلزائر يف خالل السبعينات و الثمانينات، وفالتلفزيون اجلزائري شهد أوج عطائه
د املادي ـهذا على الصعيلوسائل اإلعالم السمعي البصري وفترة وجيزة من تطوير القاعدة التقنية

.على صعيد الوسائلو
م1986 سنة بعداجلزائريلتلفزيونا-2

86-147سابقا أعيدت هيكلتها مبوجب املرسوم RTAإن مؤسسة البث اإلذاعي و التلفزيون 

:مؤسسات عمومية 4حدد تاريخ ميالد ، وم1986جويلية 01املؤرخ يف 
).ENTV(املؤسسة الوطنية للتلفزيون اجلزائري -
).ENRS(املؤسسة الوطنية لإلذاعة الصوتية -
) .ENTD(املؤسسة الوطنية للبث التلفزيوين -
).ENPA(املؤسسة الوطنية لإلنتاج السمعي البصري -

قد جــاء يف املادة األوىل من املرسـوم الذي يتضمن إنشاء املؤسسة الوطنيـة للتلفزيون ما و
بالشخصية قافية تتمتع صبغة اجتماعية ثمؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وتنشأ '' : يلي 

.''االستقالل املايل ، تسمى مؤسسة التلفزة اجلزائرية املعنوية و
.توضع املؤسسة حتت وصاية وزير اإلعالم: 02املادة 
.يكون مقر املؤسسة يف مدينة اجلزائر: 03املادة 

.310ص،) 1989اإلشهار،وللنشرلوطنيةاالوكالة: الجزائر( اإلجتماعي،واإلقتصاديالدليل)1(
.100مرجع سبق ذكره، ص ،تواتيالديننور)2(
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ية يف متارس احتكار بث الربامج التلفزاخلدمة العمومية للبث التلفزي، وتتوىل املؤسسة : 04املادة 
.)1(كامل التراب الوطين

ة ـالم، التربيـهي اإلعاة تلفزيونية عمومية وـوظائف املؤسسة فهي وظائف أية قنأما أهداف و
ة ـا التقنيـأجهزر و سائلها، وـتطوية إىل صيانة وج منوعة، إضافـذلك بإنتاج براموالترفيه و

.تسيري أرشيفها السمعي البصريو
إلعانة املقدمة من قبل احلكومة ومداخيل املؤسسة، وأما عن إدارة يف اأما مصادر التمويل فتتمثل

طريقة عملها فإن املرسوم أشار إىل أن املؤسسة الوطنية للتلفزيون تسري من قبل مدير عام املؤسسة و
مت عضوا و25م ـيساعده جملس استشاري يتكون من ممثلي عدة مؤسسات يف الـدولة و عدده

.م1987جانفي 24للمؤسسة مبوجب املرسوم الوزاري يف حتديد النظام الداخلي
وقد جاء ضمن الالئحة السياسية اإلعالمية، إعادة هيكلة قطاع التلفزيون اجلـــزائري لبناء 

اللوائح السياسية املتعلقة ملوضوعة لتحديد النصوص الرمسية وتوفري مجيع الشروط اوجمتمع عصري،
.)2(شاملحبق املواطن يف إعالم موضوعي و 

.م1991وإصالحات سنة اجلزائريالتلفزيون-3
حتول نظام الدولة اجلزائرية من النظام االشتراكي إىل نظام تعددي يسمح بإنشاء اجلمعيات ذات 

صدر قانون اإلعالم م 1990يف سنة وم 1989من دستور فيفري 40الطابع السياسي طبقا للمادة 
من الدستور خاصة 40و 35، 36، 39عما جاء يف املواد أن القانون يعرب02جاء يف مادته و

.)3(فيما يتعلق مبمارسة احلريات األساسية يف التفكري و الرأي
تنظم أجهزة اإلذاعة الصوتية والتلفزة ووكالة التصوير : ممن قانون اإلعال12وجاء يف املادة 

ي ـات عمومية ذات طابع صناعـوكالة األنباء التابعة للقطاع العام يف شكل مؤسساإلعالمي، و
م1988انفي ـج12املؤرخ يف 01-88ون رقم ـمن القان47و44ا للمادتني ـاري طبقـجتو

ورات ـالذي قدم تص91-101رقم م1991ل ـأفري21در املرسوم التنفيذي يف ـه صـو علي
.)4(م1986أهداف جديدة مقارنة مبرسوم و

)1( Rapport annuel d’activité de l’établissement, ENTV, 1996, P. 01.
.223ص ذكره، سبقمرجعلبنى جالل سكیك، )2(
.04صالجزائر،لإلعالم،األعلىالمجلس،1990اإلعالمقانون)3(
.06المرجع نفسھ، ص )4(
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راف ـة استقاللية أكثر والتخلص تدرجييا من اإلشـمنح املؤسسد حنو ـيتجه هذا املرسوم اجلديو
.اإلعالم أو من ميثلهاصاية املمثلة يف وزارة االتصال واإلدارة املباشرة من قبل الوو
ف اآلراء ـأمهـها التعددية ملختلروط، وـمهام املؤسسة طبقا لدفتر الشو91رسوم دد املـحو

اواة كاهلوية العمومية للقناة، وكذلك حتديد بث رام مبدأ املساحتواألفكار واحترام حرية التعبري، و
.القواعد العامة لبث اإلعالن أو اإلشهارالربامج الوطنية و

أعضاء فقط لكنه يتمتع بصالحيات 10كذلك تعويض جملس التوجيه مبجلس اإلدارة يتكون من و
ترام ما جاء يف دفتر الشروط لية اخلدمة العمومية للتلفزيون واحأوسع، مهمته السهر على استقال

يرأس جملس اإلدارة من طرف املدير العام للمؤسسة على عكس جملس اإلدارة السابق الذي يرأس و
.)1(من قبل وزير االتصال و اإلعالم

:البث الفضائي
.ذلك باستخدام األقمار الصناعيةالوطين يف ظل املنافسة الشديدة وسعت اجلزائر لتطوير اإلنتاج 

لتلفزة اجلزائرية يف بث براجمها باجتاه دول الشمال إفريقيا، جنوب أوروبا بواسطة القمر بدأت او
أوت 20راء إبتداءا من ـالذي يشمل حقل تغطية مشال الصح) أوتلسات( الصناعي األورويب 

ية عن املغرب العريب من التقاط الربامج التلفزيونتتمكن اجلالية املقيمة بأوروبا وبذلك س، وم1994
تزامن هذا البث مع الشروع يف تطبيق الشبكة الرباجمية اجلديدة املتنوعة  طريق اهلوائيات املقعرة، و

.واليت دف لتلبية حاجيات الشباب بوجه خاص 
النطالق البث التجرييب للقناة اجلزائرية حنو اخلارج ألنه يصادف م 1994أوت 20قد مت اختيار و

ز ـكذلك ذكرى يوم ااهد من أجل تعزيوي الشريف، ول بذكرى املولد النبيوم االحتفا
.الروابط و العالقات مع اجلالية باخلارج 

أهم إجنازات املؤسسة العمومية للتلفزيون يف هذا اال، إنشاء قنـوات تعرب احلدود و تكون أداة و
القناة ببث بدأتم1994يف أكتوبر canal Algérie)  قناة اجلزائر( تواصل و هلذا كان ميالد 

نشرات أما احلصص فهي أكثر 03اليوم عددها دة على الساعة السابعة مساءا ، ونشرة أخبار واح
28بذلك تطورت القناة و أصبــح بثها يتم عرب الناظم التماثلي يف  حصة تلفزيونية، و11من 

.م2001أوت 

.03مرجع سبق ذكره، ص )1(
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رب القمــر الصناعي الثة عكان ميالد الرمسـي للقناة التلفزيونية الثم 2001جويلية 05يف و
ربط املهاجرين اجلزائريني ببلدهم العربية و الوطن العريب عامة ، واملتوجهة للجالية و'' عربسات''

األم، و ذلك مبجموعة من احلصص اإلخبارية و اإلنتاجية ، حيث تبث حاليا سبعة برامج موجهة 
.)1(ريبأساسا إىل العامل العريب لتمتني لغة التواصل اجلزائري الع

تراعي اجلزائرية الثالثة يف ستوديوهات التلفزيون اجلزائري، و، متت رقمنة كل ام2003و يف سنة 
د العالقة باهلوية العربية ــأهدافها اليت تسعى على توطي، حمتواها وبثها للربامج اجلزائرية نوعيتها

ا ليست قناة مستقلة حبد ذاا إضافة إىل أ. تدعيم عالقتها و تقدمي صورة إعالمية فعلية للجزائرو
.ألا تعترب جزءا أو برناجما تابعا ملؤسسة التلفزيون اجلزائري

:ومن أهداف القنوات الفضائية
:السياسياملستوىعلى
رـاجلزائعاشتهااليتنظرا للظروفحتمية،ضرورةكانانـاجلزائريتالفضائيتانالقناتانإنشاء

.اخلارجياإلعالميالتعتيمظليفاخلارجيتقدميها للعاملوراجلزائصورةتصحيحيفوساعدت
:الثقايفاملستوىعلى

البالدلغةوأصالةتقاليدوالتعبريعناألم،الوطنواملغتربةاجلاليةبنياهلويةروابطبتمتنيوذلك
.واحلضاريةالثقافيةالروابطصيانةدف
:اإلعالميمستوىعلى

اهلجماتعلىللوطن، والردالعليااملصاحلخلدمةاملعنياالجتاهيفالتلفزيونبتوظيفوذلك
اتمعيفدورهيلعبإعالميبتوفري جهازاجلزائرضداألجنبيةالقنواتشنتهااليتاإلعالمية

.)2(بطريقة عقالنيةيستعملنوأإجيايببشكل

.125- 124ص ص،ذكرهسبقمرجع،تواتيالديننور)1(
.126- 125ص صالمرجع السابق،)2(
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.مهام و وظائف التلفزيون اجلزائري:املبحث الثاين
ذلك طبقا للمرسوم التنفيذي رقم لفزيون مؤسسة للخدمة العمومية، ور املؤسسة الوطنية للتباعتبا
التوزيع للربامج على واإلنتاج و، فإا تضمن كل النشاطات كاإلعداد و اإلخراج  91- 101

ة ـان تعدديـالترفيه، مع ضمددة هي اإلعالم والتثقيف وـات حمكامل التراب الوطين ألجل غاي
.)2(تشجيع االتصال االجتماعي املعد من قبل احلكومة و اهليئات التابعة هلاية املعلومة، وواستقالل

:عليه فإن املؤسسة تقوم باملهام والوظائف اآلتيةو
.تغطية كل نشاطات احلكومية-
.تغطية احلمالت االنتخابية-
.نقل مناقشات الربملان-
.النقاباتت األحزاب السياسية واجلمعيات وتغطية نشاطا-
.بث الربامج ذات الطابع املتخصص كاألحوال اجلوية -
.الديينية الربامج ذات الطابع الثقايف وتغطبث و-

يلزم والدولية ة مبختلف جوانب احلياة الوطنية وإضافة إىل األشرطة الوثائقية، واالت املتعلق
.)1(يف اليومكذلك دفتر الشروط املؤسسة بأن تبث على األقل جريدتني مصورتني

:و حيدد دفتر الشروط احلصص سنويا على الشكل األيت 
.للربامج الوطنية40٪
.من الربامج يف جمال اخليال جيب أن تكون وطنية30٪
.من هذه الربامج جيب أن تكون ناطقة بالعربية أو مدبلجة60٪
.من اإلنتاج السينمائي جيب أن يكون وطنيا10٪
.ئي الذي يعرض جيب أن يكون ناطقا بالعربية أو مدبلجا إىل هذه اللغةمن اإلنتاج السينما50٪

وعليه، فإن املؤسسة الوطنية للتلفزيون متثل أهم جهاز إعالمي يف اجلزائر، تقوم مبهام رئيسية 
رمسية ملؤسسات الدولة بالتبليغ حيددها دفتر شروط مبوجبه تتابع يف وسائطها االتصالية النشاطات ال

اإلعالم باإلضافة إىل الترفيه بالد ، كما تقوم مبهمة التوجيه وا يقتضيه الصاحل العام للالبث وفق مو

.03صالجزائر،لإلعالم،األعلىالمجلس،م1990اإلعالمقانون)1(
.04ص،المرجع السابق)2(
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ري ـح اتمع اجلزائـة إىل كل شرائـالثقافيول إىل أهدافها االجتماعية وـهذا للوصوالتثقيف و
البعد امج املتنوعة ذات اجلالية باخلارج، إذ تتركز اهتمامات املؤسسة كقناة عمومية على الربو

خمتلف قضاياه الراهنة اليت حترص أن تقدمها ، وكذا اتمع الدويل واحمللي بالدرجة األوىلالوطين و
.إىل اجلمهور اجلزائري بشفافية كاملة

يع حركية كما تسهر على مواكبة التقنيات اجلديدة لتكنولوجيا اإلعالم و االتصال من خالل توس
.لعمل بأجهزة متطورةالتركيز على االرقمنة داخل املؤسسة و
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.تسيري وتنظيم التلفزيون اجلزائري: املبحث الثالث
تسيري املؤسسة مدير عام مساعد يساعده يفللتلفزيون لسلطة املدير العام، وختضع املؤسسة الوطنية 

. إليه سابقاسنوات من تاريخ صدور املرسوم التنفيذي املشار 06جملس إدارة مل ينصب إال بعد و
من يشرف جملس اإلدارة على املسائل اهلامة و احلساسة اإلستراتيجية، يف حني يضحيث يهتم و

وعن اهليكل . تنفيذ املهام و األنشطة اليت حيددها جملس اإلدارةاملدير العام للمؤسسة تسيري و
.)1(التنظيمي للمؤسسة ، فيتكون التلفزيون اجلزائري من مديريات و وحدات

):DG(ملديرية العامة ا- 1
مساعد ل مؤسسة التلفزيون، وهي ممثلة مبدير عام وهي مكلفة بالسهر على السري احلسن لكو

.املدير العام
:مديرية األخبار- 2
ج ـإجناز الربامن أجل إقامـة وـة مــهي مكلفة باقتناء األخبار و املعلومات الوطنية و الدوليو
.ثها للمشاهداحلصص اليت تغطي األحداث بغرض بو
:مديرية اإلنتاج - 3
هي مكلفة بإجناز اإلنتاجات السمعية البصرية من كل نوع خاصة الربامج الفنية ذات الطابع و

.التربوي، الثقايف، التسلية، اليت هلا عالقة مباشرة مبهمتها
:مديرية الربجمة - 4
وفق ثها إىل اجلمهوراحلصص بغية بوتنظيم البث لكل الربامج وهي مكلفة أساسا باقتناءو

.املبادئ األخالقية للمجتمع اجلزائريالتوجهات السياسية للبالد و
) :D.S.T.E(.مديرية املصاحل التقنية و التجهيزات - 5

هي مكلفة أيضا لتجهيزات الثابتة أو املتنقلة، واتغالل وصيانة اهلياكل الداخلية وتسهر على اس
ل لكل التجهيزات ــاألفضن وـوذلك باالستغالل احلسؤسسة،بتطوير إمكانيات اإلنتاج يف امل

.الوسائل املتوفرةو

.229ص ذكره سبقمرجعلبنى جالل سكیك، )1(
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) :D.A.G(.مديرية اإلدارة العامة - 6
هي وحدها املخولة البشرية و املالية يف املؤسسة، وتتمثل مهمتها يف تسيري كافة الوسائل املادية و 

يم العام يف املؤسسة  كما تسهر على القتراح أي إجراء من شأنه املسامهة يف حتسني التسيري و التنظ
املالية املوجودة يف كل مديرية حتت  اسم صاحل مؤسسة التلفزيون اإلدارية والسري احلسن ملختلف م

)S.A.F (أي املصلحة اإلدارية املالية.
:مديرية العالقات اخلارجية - 7
املتعددة األطراف اليت وئيةهي مكلفة باقتراح و جتسيد كل العقود و االتفاقيات واملعاهدات الثناو

.منظمةفيذها و متابعتها بصورة مستمرة وتلتزم املؤسسة الوطنية للتلفزة تن
:املديرية التجارية- 8
خواص دف تقوم بإقامة العالقات التجارية مع اخلارج، إما مؤسسات اقتصادية عمومية أوو

ديرية على إنتاج بعض الصور اإلشهارية ضمان التتبع الدائم و املنتظم هلا، كما تسهر املاملتاجرة و
بقسم الربجمة يرأسه ) E.N.P.A(و ) A.N.A.F(لوحدها أو بالتنسيق مع مؤسسات عمومية مثل  

مراقبة الربامج شراء ومبختلف املهام أي بعملية اليقوم اثنان ئيس قسم الربجمة مبساعدة كاتب، ور
.)1(مث برجمتها للجمهور املشاهد

:يفمديرية األرش- 9
استغالهلا عند ج واحلصص املختلفة السترجاعها والرباموتقوم بتخزين وحفظ كل املواد و

.الضرورة
:مديرية قناة اجلزائر-10

.هي تابعة للمؤسسة الوطنية للتلفزيون موجهة إيل اجلالية املقيمة بأوروباو
:مديرية القناة اجلزائرية الثالثة-11

هي موجهة باألساس للعامل يون ، تبث عرب القمر عربسات ولفزهي تابعة للمؤسسة الوطنية للت
.العريب

كما يضم اهليكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للتلفزيون حمطات جهوية هي حمطة قسنطينة  حمطة 
.وهران، حمطة ورقلة و حمطة بشار

.111- 110ص مرجع سبق ذكره، ص،تواتيالديننور)1(
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م مل تصدر مراسيم أو قرارات تعيد النظر يف النظام الداخلي1997املالحظ أنه منذ سنة و
القناة الثالثة وانطالقا من القوانني Canal Algérieللمؤسسة خاصة بعد إنشاء القناة الفضائية 

.املسرية للتلفزيون اجلزائري نالحظ أن هناك فقرا على مستوى النصوص
:أنواع الربامج يف التلفزيون

'' رية الربجمة مدي'' م، حيث أنشئت 1987إن تأسيس الربجمة بالتلفزيون تبدأ مبقتضى قرار جانفي 
املستمدة من القانون التنظيمي الداخلي للمؤسسة 12نص الفصل الثالث من املادة باملعىن احلديث و

.''توايل مديرية الربجمة مراقبة مجيع الربامج و احلصص و تنظيمها و بثها '' الوطنية للتلفزيون على 
مع تطور ر ممكن من املشاهدين، وبأكرب قدبناء على هذه الشبكة تكمن أمهيتها يف االتصالو

شكلها إىل اإلعالم، التعليم  أنواعها مضمونا ودف على اختالف تطورت الربامج والتلفزيون 
.التوجيه التسلية و اإلعالن

:)1(هي تقسم إيل قسمني حسب معايري حمددة كاآليتو
:من حيث املصدر

.الربامج اجلزائرية-1
:الربامج األجنبية و هي-2
.برامج ناطقة باللغة العربية2-1
.برامج ناطقة بغري اللغة العربية2-2

:من حيث أنواعها
:الربامج اإلخبارية- 1
.اجلرائد املصورة-
.االت و احلصص اإلخبارية-
.املوائد املستديرة-

:الربامج الروائية- 2
.األفالم الطويلة-
.املسلسالت-
.املسرحيات-

.113-112، مرجع سبق ذكره، ص ص تواتيالديننور)1(
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:ةالربامج الوثائقي- 3
.األشرطة العلمية-
.االت و احلصص الثقافية املختلفة-
.حصص التلفزيون املدرسي-

:الربامج الرياضية- 4
.املقابالت و التظاهرات الرياضية-
.االت و احلصص الرياضية-
.النشرات الرياضية-

:برامج األطفال- 5
.حصص األطفال-
.الرسوم املتحركة-

:ةالربامج الديني- 6
.األحاديث الدينية املختلفة-
.صلوات اجلمعة و املناسبات الدينية-
.احلصص الدينية لتعليم السنة و القرآن-

.اإلشهار و اإلعالنات- 7
.الربامج الترفيهية- 8
.األغاين و املنوعات-
.حصص األلعاب املختلفة-



117

التلفزيوينالعوملة اإلعالمية وتأثريها على البث: املبحث الرابع
:التطور التكنولوجي وتغري البث التلفزيوين-1

اإلندماج ذلك" الثورة اخلامسة" من أبرز مظاهر التطور التكنولوجي الذي أطلق عليه البعض إسم 
ويتمثل املظهر البارز. الذي حدث بني ظاهريت تفجر املعلومات وثورة البث الفضائي لإلتصال

حلاسب اإللكتروين يف ختزين واسترجاع خالصة ما أنتجه الفكر لتفجر املعلومات يف استخدام ا
أما ثورة اإلتصال اخلامسة فقد جتسدت يف . يف أقل حيز متاح، وبأسرع وقت ممكنالبشري

الصناعية اخلاصة بالبث التلفزيوين املباشر يف نقل األنباء والبيانات والصور عرب استخدام األقمار
.)1(بطريقة فوريةالدول والقارات

تها عدة إبتكار كوقد تطورت يف السنوات األخرية صناعة اإلتصاالت السلكية والالسلكية، حر
وقد حتدد طلب . نتيجة طلب املستهلكني من جانب ، ودفع التكنولوجيا من جانب آخرحدثت

:خالل مايلياملستهلكني من
يجة عوامل املنافسة يفرب عدد ممكن من املعلومات بشكل فوري نتكالرغبة يف احلصول على أ-1

.السوق الرأمسايل
ن جغرافية كز العمل يف أماكاحلاجة إىل توفري قنوات اإلتصال الفوري مع الوحدات التابعة ملر-2

.بعيدة
ب سرعة حرآة اتمع باستخدام وسائل جديدة مثل الربيدكالرغبة يف نقل الرسائل بسرعة توا-3

.السريعس كوختزين الصورة والفااإللكتروين،
:ومن ناحية أخرى أتاحت تكنولوجيا البث املباشر اخلدمات التالية لتلبية حاجة املستهلكني

.ظهور احلاسب الشخصي والتوسع يف استخداماته: أوال 
أدى امتزاج وسائل اإلتصال السلكية و الالسلكية مع تكنولوجيا احلاسب اإللكتروين إىل : ثانيا 

يتم طباعة الكلمات على شاشة التلفزيون أو منفذ حيثروين،عصر جديد للنشر اإللكتإحداث
حيث املتصل احلاسب اإللكتروين لكي يتسلمه املستهلك يف منزله أومكتبه)Terminal(العرض

.يقترب مستخدمي النصوص اإللكترونية من املعلومات بالكمية والنوعية اليت يرغبون فيها

.11، ص )1996دار الفكر العربي ،  ،القاھرة(،تكنولوجیا اإلتصالعبد المجید شكري،)1(
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جمال اخلدمة التلفزيونية مثل خدمات التلفزيون التفاعلي عن ظهور التكنولوجيا اجلديدة يف: ثالثا
ويقدم خدمات عديدة مثل التعامل مع البنوك الكابل، والذي يتيح اإلتصال ذو إجتاهني،طريق

.وتلقي اخلدمات وشراء السلع
ظهور العديد من خدمات اإلتصال اجلديدة مثل الفيديو تكس، والربيد اإللكتروين: رابعا

ورغم أن اإلتصاالت السلكية والالسلكية تعد من أبرز مظاهر اية املدجمة الصغريةصواألقرا
ل أحناء العامل، إال أن اجلدير باملالحظة أن كإتصالية ضخمة يف القرن العشرين ونتج عنها سوق

حيث .ليست موزعة بعدالة على أجزاء العامل–أوالتقليدية سواء اجلديدة- موارد اإلتصاالت 
افة كالدول الصناعية املتقدمة والدول النامية يف يف بيئة اإلتصال اليوم اتساع الفجوة بنييالحظ

.جماالت اإلتصال واملعلومات
:املطلوبةوالبدائلالعربيةالفضائيات-2

إن رد فعل العامل العريب للغزو الثقايف القادم من الفضاء متثل خبلق وسائله اإلعالمية وذلك بإحداث
ئية خاصة به هدفها الرئيسي استقطاب املواطن العريب الذي أصبح عرضة للقنوات قنوات فضا

بعد إنتهاء حرب ،م1991ففي أفريل سنة . مما قد يؤدي هذا حتما إىل انسالخه وإغترابه األجنبية
اليت سرعان ما فرضت نفسها نتيجة للحاجة ملثل هذه MBCمن لندن حمطة اخلليج انطلقت

-Eutel(ة ولنوعية براجمها بدأت بثها انطالقا من القمر األورويب أوتيل ساتالوسيلة اإلعالمي

2Sat ( الذي أضيف إليه  عربسات ) وهو أول قمر صناعي عريب للبث املباشر أطلق يف ) 1س
.م1992عام 

اليتإن الوضعية املدارية للدول العربية أفرزت العديد من النتائج من بينها تعدد القنوات التلفزيونية 
تبث براجمها من مناطق خمتلفة سواء بالطريقة املشفرة أو الطريقة العادية والتنوع يف هذه القنوات 

ما أن التطور يف جمال كحيث طبيعتها، قنوات متخصصة أو جامعة، عمومية أو جتارية،من
سمح الرقمي عرب األمواج اهلرتزية الرقمية سيزيد يف تعاظم هذه التحوالت وسيامكانيات البث

.رب يف جمال استغالل هذا التطور يف ارسال واستقبال الصور كأدون شك بتوفري إمكانيات
أن هذا املشهد يتميز –دون شك -لكن املتتبع لتطور املشهد السمعي البصري العريب سيالحظ 

:الوقت الراهن جبملة من اخلصائص ميكن إمجاهلا يف العناصر اآلتيةيف
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تأخر معظم البلدان العربية يف جمال : ر خارج احلدود لعدة أسباب منهاإن قطاع البث يتطو-أ
يف ذا التأخر يف جمال اإلنفتاح الداخليكسياسات وطنية علمية يف اال السمعي البصري، وإعداد

من جانبميدان القطاع السمعي البصري، سواء من جانب االنفتاح على اإلستثمار اخلاص أو
.ورصد انشغاالته ونبضاته اإلنفتاح على اتمع

يشري إىل ماك. هيئة لضبط وتنظيم هذا القطاع خارج اهليمنة املطلقة للدولةغياب إطار أو-ب 
هريف "بصري الفرنسي - الرئيس األسبق للمجلس األعلى للسمعي ) Hervé Bourges(فإن ذلك

تاح منظم ومقنن، ستجد انفالبلدان تتأخر يف حتقيق انفتاح يف اال السمعي البصري،"بورج
. حمالة يف مواجهة انفتاح فوضوي مفروض لن تكون قادرة على التحكم فيه ومراقبتهنفسها ال
غري أن .القانوين هو الوسيلة املالئمة لتحقيق انفتاح مدروس على األسواق السمعية املرئيةفالتنظيم

لذي مت حتت تأثري عوامل متعددة  حدث يف معظم البلدان العربية، هو أن حترير هذا القطاع االذي
أدى إىل دخول منطق جتاري وحفز مستثمرين خارج األوطان إىل اقتحام هذا القطاع، حبثا عنقد

قنواته ال ميلكون أية جتربة أو خربة يف اال، ولكنهم يصرفون املشاهد العريب عن مشاهدةالربح،
.)1(اخلاصة أو العمومية

مع القنوات الفضائية األجنبية والقنوات الفضائية العربية العمومية ان لتعميم املنافسة كلقد و
أزمة تسيري وأزمة هوية وأزمة : يف أزمات متعددة) األرضية(أن دخلت القنوات احمللية واخلاصة

. وهذه التغريات ترد إىل التحوالت املتعددة للسياق الذي تعمل فيه هذه القنوات.باجلمهورعالقة
ل البلدان العربية تعيش اليوم أوضاعا حرجة سواء على الصعيد املايل مع كة يف األرضيفالقنوات

أو على صعيد ألسلوب التمويل القائم على حتصيل ضريبة جزافية من املواطن،تزايد اإلنتقادات
هذه القنوات باجلمهور وميش انشغاالت هذا االخري اليت تأيت يف آخر أزمة العالقة اليت تربط

هيمنة اإلداري ( أو على صعيد تنظيم والتسيري .  )2(القنواتمات القائمني على هذهسلم اهتما
القنوات مما يقلل من حرية املبادرة لدى القائمني يف هذه) والسياسي والسلطوي على اإلعالمي

.على مسايرة األحداثة وغري قادركعليها وحيوهلا إىل جهاز إداري ثقيل احلر

، 02ددــ، العةـمجلة اإلذاعات العربیة ، ـــزیونات العربیرة التلفــھل التلفزیون المحلي مكان على مجعبد الوھاب بوخنوفة،)1(
.22- 13تونس، ص ص 

)2( Hervé Bourges , Les instances de régulation : quel model ,quel rôle ? Intervention à la biennale des cinémas
arabes à paris ,Institut du monde arabe,6-7 juillet 2000, p 75.
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لي يف اتمعات املتقدمة مل يعد اليوم ظاهرة هامشية وإمنا أصبح مطلبا ان التلفزيون احملإذا ك
با وإسبانيا على اخلصوص اهتماما متزايدا ولتطلعات وحاجيات قائمة، فقد عرفت أوريستجيب
فإن املشهد السمعي البصري يف البلدان العربية التلفزيونية احمللية منذ مطلع الثمانينيات،باحملطات
أساسية قد ال جند هلا مثيال يف البلدان األخرى وتتمثل هذه اخلاصية يف اإلحتقار الذي صيةيتميز خبا

حملي " القرار يف اإلعتراف بفضاء عمومي للتعبري واإلتصال السمعي البصرييظهره أصحاب
غياب اإلدارة السياسية لتطوير التلفزيون احمللي يف معظم البلدان العربية حيث نالحظ" وجواري

.يباتقر
نتيجة الرتباط وسائل كإن غياب احمللي يف املشهد اإلعالمي يف البلدان العربية ميكن أن يفسر 

زية وهيمنة املرآزي حىت أصبح التلفزيون الوطين مقترنا بالدولة الوطنية أوكبالسلطة املراإلعالم
.)1("الدولةاألم"

وال يزال حضورا سطحيا وظرفياانكيف القنوات األرضية " احمللي"وعلى صعيد آخر فإن حضور 
حيث بات . زيةكشديد اإلرتباط باملناسبات السياسية ونشاط املسؤولني على هرم السلطة املر

الكامريا يف منطقة من املناطق مؤشرا على وجود شخصية سياسية تزور املنطقة فكامريا وجود
الدولة أو تعرضت هذه املناطق تزور املناطق احمللية إال إذا رافقت زيارة مسؤول يفالتلفزيون ال

إىل وسائل اإلعالم الوطنية جتعل من زيارة مسؤول ما " ويشري نصر الدين العياضي لكارثة طبيعية
وم اإلعالمي وليس ماحدث أو وقع ـمنطقة من املناطق احمللية هي احلدث باملفهيف الدولة إىل

يبدأ يف الواقع من القاعدة ، فاتمعات ن ربط املشاهد بواقع وطنه أو جمتمعه أ، إذ )2("بالفعل 
الذي تنطلق منه عملية التنمية وجناح السياسات يف ااالت املختلفة يتوقف أو احمللية هي األساس
.جناحها أوال على املستوى الوطينيقوم باألساس على

.13، صذكرهمرجع سبقبد الوھاب بو خنوفة،ع)1(
.14نفس المرجع السابق، ص )2(



121



122

.امليدانيةنتائج الدراسة : الفصل اخلامس
:متهيـد

للـربامج  اجلزائـري   يتضمن هذا الفصل نتائج الدراسة امليدانية اخلاصة بإستخدامات الشباب          
واإلشباعات املتحققة منها، من خالل االعتماد على التكرارات والنسب          لقناة األرضية الثقافية يف ا  

مبحـوث مـن     400حجمها   املئوية لألسئلة الواردة يف استمارة البحث واليت أجريت على عينة         
.نتائج الدراسة امليدانيةيوفيما يلالشباب اجلزائري
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.الشباب اجلزائريثقيفمصـادر ث: املبحث األول
:مصادر املعلومات لدى الشباب  عينة الدراسة.1
: مصادر معلومات الشباب اجلزائري و النوع.1. 1

: يبني ) 05(اجلدول رقم 
.الثقافة لديهملنوع و مصادر شباب يف ضوء متغري اينة التوزيع ع

امـوعإنــاثذكــور النـوع   
%ك%ك%كاملصادر

الترتيب

1.07%4%20.5%20.5اإلذاعة اجلزائرية

23.02%12.392%10.849%43القناة األرضية اجلزائرية

1.06%0.34%0.81%3يةاجلرائد واالت العرب

14.03%7.856%6.331%25الكتب اجلزائرية والعربية

43.01%23.3172%19.893%79االنترنت

11.04%6.344%4.825%19الفضائيات العربية

7.05%3.528%3.514%14الفضائيات األجنبية

-%400100%21553.8%18546.3اإلمجـــايل

).1،28(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

تنوع مصادر تثقيف الفرد حسب بيئته االتصالية، ويربز ذلك جليا يف اختالف وسائل ت
التزويد ذه األخرية، إذ جند املقروء منها متمثال يف اجلرائد والكتب والسمعي كاإلذاعة والسمعي 

:حناول معرفة مصادر تثقيف الشباب حيثبصري الفضائيات واإلنترنت و بناء على ذلك
يف املرتبة األوىل كمصدر ملعلومات املبحوثني من الشباب من حيث أمهيتها هلم اإلنترنتجاءت 
من إمجايل عينة الدراسة، وبفارق كبري عن باقي املصادر، وهذا يعطي داللة على )43.0%(بنسبة 

ألم جيدون فيها اب يتعرضون لألنترنت أمهية األنترنت عند الشباب، ويرجع ذلك لكون الشب
وجيدون فيها كذلك من الترفيه والتسلية ما يشبع رغبام، وقد كانت النسب املعلومات املتنوعة، 

وينبغي أال . للذكور) 23.3%(و) 19.8%(متقاربة بني الذكور واإلناث بفارق قليل لصاحل اإلناث 
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الشباب هلذا املصدر يكون غالبا ألغراض أخرى غري نأخذ هذه النسبة بدون تفكري ألن استخدام 
ندرج يف هذا الصدد ما توصلت إليها إحدى الدراسات اليت . احلصول على املعلومات الثقافية

أجريت حول عادات القراءة يف أوساط الطلبة، وعن دوافع استخدامهم لشبكة اإلنترنت، حيث 
صول على معلومات إلعداد حبوث علمية من يقصدوا من أجل احل)%61.06(مت تسجيل نسبة 

وأعمال تطبيقية، تلتها نسبة من يلجئون إىل الشبكة من أجل قضاء على أوقات الفراغ حيث 
إضافة إىل إثراء املناهج الدراسية، املشاركة يف منتديات وكذا دخول )%35.69(قدرت بـ 

.)1(جامعات افتراضية
وذلك بنسبة ية األرضيةالتلفزيونالقناة الشبابملعلوماتيف املرتبة الثانية كمصدر ويأيت

من إمجايل عينة الدراسة، وذلك ألن الشباب يتعرض هلذا املصدر للحصول على املعلومات ) 23%(
.الثقافية خاصة منها احمللية

جاءت الكتب اجلزائرية والعربية يف املرتبة الثالثة من حيث كوا مصدر ملعلومات  الشباب  و
من إمجايل العينة، حيث نالحظ اخنفاض هذه النسبة مقارنة بنسب املصدرين األولني ) %14(بنسبة 

ويرجع ذلك إىل أسباب تتعلق بالشباب كونه يف هذه املرحلة يبحث عن املعلومات بسرعة ودون 
تركيز وهذه اخلاصية ال توفرها الكتب كمصدر للمعلومات والسبب اآلخر يتعلق بنقص الكتب 

أم ال يقرأون الكتب بشكل كبري، ألم يبحثون عن وسائل الترفيه أكثر مثل التليفزيون كما 
واالنترنت مما يعكس قوة لغة الصورة يف جذب الشباب، وسجلت نسباً متقاربة بني الذكور 

.للذكور) 6.3%(، ونسبة )7.8%(واإلناث مع فارق بسيط لصاحل اإلناث بنسبة 
من حيث أا مصدر ملعلومات ) 11.0%(يف املرتبة الرابعة بنسبة جاءت الفضائيات العربية 

، لتأيت كل من اجلرائد )7.0%(جنبية األالشباب من إمجايل عينة الدراسة، مث تلتها الفضائيات 
.لكليهما) 1.0%(يف املرتبة األخرية بنسبة ) اجلزائرية(واالت العربية واإلذاعة الوطنية 

ن بني البدائل اليت اقترحت كمصدر ملعلومات عينة الدراسة كانت كل من وجتدر اإلشارة إىل أنه م
دورالسينما ودوراملسرح حيث مل تظهر كخيار إعتمدته عينة الدراسة ويعود هذا إىل شبه اإلنعدام 

.أجريت ا الدراسةنطقة اليت املهلذين املصدرين يف 

.107: ، ص2006/2007، منشورات جامعة باجي مختار عنابة، أزمة القراءة في زمن اإلنترنتفضة عباسي بصلي، )1(
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:مدى اطالع عينة الدراسة على الكتب غري الدراسية. 2
:مدى اطالع عينة الدراسة على الكتب غري الدراسية و النوع.1. 2

:يبني) 06(اجلدول التايل رقم 
.           نسبة إطالع الشباب على الكتب غري الدراسية وعالقتها بالنوع

امــوعإنـــاثذكـــور النـوع     
%ك%ك%كمدى االطالع

00.0%00%0000%0000دائمـــــا

100.0%53.8400%46.3215%185ـاناـأحيـــ

00.0%00%0000%0000ال أطالـــع

100.0%53.8400%46.3215%185اإلمجـــايل

).2،28(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

وعن طريقها يكتسب املرء تعترب القراءة وسيلة حية من وسائل املعرفة يف القدمي واحلديث، 
فيما مضى الناس ينظرون إىل الكتب باعتبارها مقابر تدفن فيها عقول ،)1(معلوماته وأكثر مهاراته

العظماء ومبضي الزمن حتولت القراءة إىل ضرورة اجتماعية، كما أصبح الكتاب من أكثر وسائل 
نشر وانتشار الكتب من املتغيرات االتصال انتشارا، بل أصبح التعطّش إىل القراءة والتوسع يف

كما تعترب القراءة ،)2(االجتماعية والسياسية واالقتصادية الّيت مرت والزالت متر ا كافة اتمعات
ومن . )3(ظاهرة حضارية الحقة لكثري من اإلجنازات البشرية يف جمال االتصال وتداول املعلومات

و املثقّفة، هي كثرة إقبال أفرادها على مبختلف مستويام الصور احلضارية للمجتمعات املتقدمة أ
وعليه حناول معرفة مدى اطالع الشباب على . )4(العلمية والفكرية واالجتماعية على القراءة

:الكتب غري الدراسية
تشري بيانات اجلدول السابق إىل أن مجيع أفراد العينة يطالعون الكتب غري الدراسية أحيانا حيث 

) 185(انسحب على الذكور وعلى االناث على حد سواء، حيث بلغ عدد الشباب الذكور  وهذا

.39: ، ص)م.غ.ن.ت(، تعلیم القراءة بین البیت والمدرسةمحمد عبد الرحیم عدس، )1(
.89: ، ص)1980دار الشروق للنشر والتوزیع والطباعة، القاھرة، (، عالم الكتب والقراءة والمكتباتأمین البنھاوي، محمد )2(
. 33: ، ص)1977القاھرة، دار الفكر العربي، (، المكتبات ورسالتھاحسن رشاد، )3(
.266:  ، ص)1998دار الفكر العربي، القاھرة، (، ا العلمیةفن التدریس للتربیة اللغویة وانطباعاتھا المسلكیة وأنماطھمحمد صالح سمك، )4(
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مفردة بنسبة ) 215(اإلناثمن إمجايل عينة الدراسة، و عدد الشباب ) 46.3%(مفردة بنسبة 
من إمجايل عينة الدراسة، وذلك يؤكد أن الشباب ال يهتمون كثرياً باإلطالع على ) %53.8(

مثل اسة  وهذا راجع هليمنة ثقافة الصورة واليت جتسدها بعض مصادر املعلوماتالكتب غري الدر
القنوات التليفزيونية الفضائية واألنترنت كما ان الكثري من الدراسات اجلزائرية أكدت إخنفاض 

.رهيب يف نسبة املقروئية ألسباب تتعلق بارتفاع سعر الكتاب وقلة املكتبات العمومية
جانب اإلذاعة والتليفزيون إىل من العوملة تواجه حتديات عديدة فأن القراءة يف زمن اجلدير بالذكر

على تنوعها العديدةاتالفضائيواالنترنت أصبحتواملسرح والسينما اليت كانت تشغل الناس 
هؤالء مما يؤثر سلبا على فراغأل أوقات حبيث أصبحت تستخدم ملجذب املشاهدين تعمل على 

.راءة لديهمممارسة عادة الق
جهها القراءة عدم اهتمام الوالدين بتشجيع األبناء على القراءة وال ومن التحديات اليت توا

غياب الثقافة املكتبية املرتبط باإلضافة إىل ،القراءة منذ الصغرعادةفيهمرصون على غرس حي
بها إنشاء مكتبة، فهي بغياب املكتبة املدرسية وإن وجدت فهي بعيدة عن املقاييس اليت يتم مبوج

حبيث ينحصر دورها يف العملية التلقينية وإمتام املقرر الرمسي املربمجحب القراءة يال تنمبذلك
ارتفاع أسعارها ومن التحديات اليت تواجهها القراءة هي عدم وجود املال الالزم لشراء الكتب مع

.ملفتةبدرجة 
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:تغريي النوع واملستوى التعليمييف ضوء مطالع على الصحفاال. 3
:على الصحف والنوعالشباباطالع .1. 3

:يبني) 07(اجلدول رقم 
.عالقة اإلطالع على الصحف بالنوع لدى الشباب

امــوعإناثذكور  النوع     
%ك%ك%كاالطالع

41.0%22.3164%18.889%75دائــــــــما

59.0%31.5236%27.5126%110ـاناأحيــــــ

00.0%00%0000%0000ال أطالــــــع

100.0%53.8400%46.3215%185اإلمجـــايل

0.862= مستوى املعنوية 1= درجة احلرية 0.030= احملسوبة ) 2كا(قيمة 

).3،28(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

أحياناارتفاع عدد الشباب الذين يطلعون على الصحف يتبني من خالل بيانات اجلدول السابق 
ة ـة، لتأيت  النسبـايل عينة الدراسـمن إمج) 59.0%(ة ـمفردة بنسب) 236(حيث بلغ عددهم 

من قل ف أـعلى الصحبصفة دائمةواليت تعرب عن اإلطالع ) 41.0%(ة واليت قدرت بـ ـاملتبقي
األوىل، ويعود السبب يف ظهور النسب السابقة واليت تدل على اإلقبال على اإلطالع على 

كون أن هذا املصدر سهل االستعمال ويف متناول الشباب كما أن الشباب مييلون أحياناالصحف 
.وهذا ما توفره الصحف خاصة الصحف اليومية منهاإىل اإلطالع السريع عما حيدث يف حميطهم 

ويعود إطالعهم أحيانا على الصحف إىل حبثهم عن املعلومات يف خمتلف الوسائل اإلعالمية 
األخرى، إذ أصبحت هذه األخرية تشكل منافسا كبريا للصحف يف تزويد القراء باألخبار 

.واملعلومات املختلفة
عدم وجود عـالقة بني متغري النوع و مدى اطالع الشباب  ) 2كا(واتضح من خالل  اختبار 

اجلدولية، بدرجيت )2كا(، وهي أقل من )0.030(احملسوبة ) 2كا(على الصحف حيث بلغت قيمة 
، وهو مستوى غري دال إحصـائياً مما يشري إىل عدم وجود )0.862(حرية، عند مستوى معنوية 
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ث أن الذكور واإلناث من عينة الدراسة يطلعون عن الكتب عالقة دالة إحصائياً بني املتغريين، حي
.لإلناث) 22.3%(للذكور، و) 18.8%(غري الدراسية بنسب متقاربة، بلغت إمجاالً 

دائماً وإن قراءة اجلدول تشري إىل زيادة نسبية لصاحل اإلناث عن الذكور يف حالة اإلطالع
).27.5%،31.5%(حالة اإلطالع أحياناً وكذا يف ) %18.8،%22.3(
:على الصحف واملستوى التعليميالشباباطالع .2. 3

: يبني) 08(اجلدول رقم 
.عالقة املستوى التعليمي بنسبة إطالع الشباب على الصحف

اموعدراسات علياجامعةثانوي املستوى    
%ك%ك%ك%كاالطالع

41.0%3.0164%36.012%2.0144%8دائــــــــما

59.0%4.0236%53.016%2.0212%8أحيـــــــانا

%00.00000%00%0000%0000ال أطالــــــع

100.0%7.0400%89.028%4.0356%16اإلمجـــايل

0.500= ية مستوى املعنو2= درجة احلرية 1.385= احملسوبة ) 2كا(قيمة 

).3،30(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

ارتفاع عدد الشباب من املستوى التعليمي اجلامعي الذين يتبني من خالل بيانات اجلدول 
) 2.0%،4.0%(األخرى ستويات التعليميةمقارنة بامل) 53.0%(أحيانا يطلعون على الصحف

بصفة دائمة طلعون على الصحف انسحب هذا على الشباب من نفس املستوى التعليمي الذين يو
وهذا مقارنة بباقي املستويات التعليمية األخرى حيث كانت النسبة منخفضة ) 36.0%(بنسبة 

)3.0%،%2.0.(
ري عدم وجود عـالقة بني متغ) 2كا(يتضح من خالل بيانات اجلدول السابق وبتطبيق اختبار كما 

احملسوبة ) 2كا(و مدى اطالع الشباب على الصحف حيث بلغت قيمة ستوى التعليميامل
، وهو )0.500(، عند مستوى معنوية )2(اجلدولية، بدرجيت حرية) 2كا(، وهي أقل من )1.385(

كما تشري ، مما يشري إىل عدم وجود عالقة دالة إحصائياً بني املتغريين، دال إحصائياًمستوى غري
اجلدول أن عينة الدراسة ذات املستوى اجلامعي تتطلع على الصحف بصفة دائمة بنسبة بيانات

لىـذلك يف اإلطالع عـمقارنة باملستويات األخرى، وهذا ما يالحظ ك) 36.0%(عالية نسبيا 
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لصحف بنسبة أعلى من املستويات الصحف أحيانا حيث أن نفس املستوى السابق يطلع على ا
).53.0%(خرى إذ بلغت األ
:نترنتإللالشباباستخدام.4
:لالنترنت و النوعالشباباستخدام.1. 4

: يبني) 09(اجلدول رقم 
.نترنتة النوع بنسبة استخدام الشباب لإلعالق

اموعإناثذكور النوع    
%ك%ك%كاالستخدام 

48.0%25.8192%22.3103%89دائــــــــما

48.0%26.0192%22.0104%88ـــــاناأحيــ

4.0%2.016%2.08%8ال أتعــرض

%53.8400100%46.3215%185اإلمجـــايل

9490.=مستوى املعنوية 2= درجة احلرية 1050.=  احملسوبة ) 2كا(قيمة 

).6،28(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

ظاهرة باجزويعرف باإلنترنت اليت حطمت كل احلماوأالعامليةتوشبكة العنكبتوصف 
دا العامل قرية شيء لكل الناس حىت غصلت كلوأوكل مكان، بلصلت إىلوحيث العصر 
: معها ومدى استخدامهم هلا جندالشبابتعاملكيفيةوحني حناول ربط هذه الظاهرة و .صغرية

يتعرضون بصفة الذين شبابحيث بلغ عدد الإلنترنت،ستخدمون ايالذين شبابارتفاع عدد ال
س النسبة للشباب الذين ويالحظ نفمن إمجايل عينة الدراسة، ) %48(مفردة بنسبة ) 192(دائمة 

، وذلك يؤكد أن )%4(لتظهر نسبة ضئيلة متثل الذين ال يتعرضون لألنترنت يتعرضون أحيانا ،
تعرض لألنترنت لألسباب اليت ذكرناها سابقا كون أن األنترنت توفر يهتمون كثرياً بالشبابال

تسلية كما يعود سبب هذا املعلومات املختلفة هلذه الفئة كما يتعرضون هلا من أجل الترفيه وال
.التعرض كذلك إىل توفر مقاهي األنترنت بشكل ملحوظ

عدم وجود عـالقة بني ) 2كا(يتضح من خالل بيانات اجلدول السابق وبتطبيق اختبار كما 
، وهي)0.105(احملسوبة) 2كا(حيث بلغت قيمة نترنتلإلالشباب تعرضومدى نوعمتغري ال

وهو مستوى غري دال )0.949(، عند مستوى معنوية )2(، بدرجيت حريةاجلدولية) 2كا(أقل من 
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الذكور واإلناث إحصـائياً  مما يشري إىل عدم وجود عالقة دالة إحصائياً بني املتغريين، حيث أن
) 46.3%(، وناثلإل) 53.8%(بنسب متقاربة، بلغت إمجاالً يتعرضون لالنترنتمن عينة الدراسة 

.لذكورل
دائماً قراءة اجلدول تشري إىل زيادة نسبية لصاحل اإلناث عن الذكور يف حالة اإلطالعوإن 

نترنت كظاهرةإلاو).26.0%،22.0%(يف حالة اإلطالع أحياناً لكوكذ) %22.3،%25.8(
مزايا العديد من اإلجيابيات فهي جتمع الشباب على أسس مشتركة وهي حتمل معهااحضارية فيه

وخربم والنتائج سهولة التواصل العلمي والثقايف واالستفادة من جتارب اآلخرينمتازج الثقافات و
نترنت تنطلق من احلرية يف التواصل اإلنساين ن إجيابيات اإلوممية والتقنية من كل أحناء العاملالعل

ه وعلى هذ.)1(كواإلحساس باإلجناز العلمي املشترواالقتصادي وتبادل اخلربات الفكري والعلمي
. هذه الوسيلة إلشباع حاجام املختلفةاألسس جند أن الشباب مييلون إىل استخدام 

)1( http://wehda.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=84122904820051213122100.19/04/2010
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:املستوى التعليميعالقته بلالنترنت و الشباباستخدام.2. 4
:)10(اجلدول رقم 

.نترنتإلباستخدامهم لللشبابملستوى التعليمي اعالقةيبني 
اموعدراسات علياجامعةثانوي املستوى ت    

%ك%ك%ك%كداماالستخ
48.0%1.0192%47.04%188%0.00دائــــــــما

48.0%6.0192%38.024%4.0152%16أحيـــــــانا

4.0%16%4.00.00%16%0.00ال أتعــرض

%7.0400100%89.028%4.0356%16اإلمجـــايل

4= درجة احلرية 37.400= احملسوبة ) 2كا(قيمة 
0.292= معامل التوافق 0.000=  مستـوى املعنوية   

).6،30(ذا البحث، السؤالنياستمارة ه: املصدر

ارتفاع عدد الشباب من املستوى التعليمي اجلامعي يتبني من خالل بيانات اجلدول السابق 
بصفة دائمة، و تقترب هذه النسبة من الشباب من ) 47.0%(إلنترنت بنسبة يستخدمون االذين 

وهذا مقارنة بباقي ) 38.0%(نت رإلنتاأحيانا ستخدمونن يـنفس املستوى التعليمي الذي
وميكن أن نفسر هذا ). 6.0%،1.0%(حيث كانت النسبة منخفضة التعليمية األخرى ات ـاملستوي

يتعرضون لالنترنت قصد البحث العلمي ) اجلامعي(املستوى التعليمي كون أن الشباب يف هذه 
سة عبد اهللا بن ويتفق هذا التفسري  مع دراواحلصول على معلومات لزيادة زادهم املعريف والعلمي 

عمر النجار حيث خلص يف دراسته إىل أن الشباب من ذوات املستوى اجلامعي يستخدمون 
.)1(األنترنت أسبوعيا يف البحث العلمي وكذلك للبحث على مصادر حبثية

وجود عـالقة بني متغري ) 2كا(يتضح من خالل بيانات اجلدول السابق وبتطبيق اختبار 
) 2كا(حيث بلغت قيمة لألنترنت–عينة الدراسة -الشباب تعرضدى و مستوى التعليمي امل

وهو مستوى دال إحصائياً، )0.000(عند مستوى معنوية )4(حريةةبدرج) 37.400(احملسوبة 
أي أن متغري املستوى التعليمي يؤثر يفمما يشري إىل وجود عالقة دالة إحصائياً بني املتغريين،

ة مركز البحوث مجلواقع استخدام االنترنت في البحث العلمي لدى أعضاء ھیئة التدریس بجامعة الملك فیصل، : عبد هللا بن عمر النجار)1(
2001، 19التربویة، جامعة قطر ، العدد 

http://wehda.alwehda.gov.sy/_archive.asp
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كانت تلك العالقة ضعيفة بني املتغريين حيث بلغت قيمة معامل التوافق التعرض لألنترنت وإن
)0.292.(
:يف ضوء متغريي النوع واملستوى التعليميللتلفزيونالشبابتعرض مدة. 5
:النوعيف ضوء متغريللتلفزيون الشبابتعرض .1. 5

:يبني) 11(اجلدول رقم 
.ونللتلفزيالشباب حسب النوع و مدة تعرضهم توزيع 

اموعإنــــاثذكـــور النوع 

%ك%ك%كمدة التعرض
21.0%11.384%9.845%39يوميا/ساعة2ساعة واقل من 1
39.0%20.8156%18.383%73يوميا/ساعة3ساعة وأقل من 2
40.0%21.8160%18.387%73يوميا/ساعات5أقل من عات وسا3

%53.8400100%46.3215%185اإلجاباتإمجـايل

9780.=  مستـوى املعنوية   2= درجة احلرية 0450.= احملسوبة ) 2كا(قيمة 

).7،28(سؤالنياستمارة هذا البحث، ال: املصدر

فهي تقيم ،التلفزيون مؤسسة اجتماعية وثقافية، قبل أن يكون منتجاً وموزعاً لإلعالميعترب
أو تقوم بتوزيع سلع ثقافية عرب إقامة عالقات اجتماعية ) إنتاج الثقافة(االتصال بأفراد اتمع وتعيد 

الثقافات الوطنية دون إغالق األبواب موذلك من خالل تعزيز الذاتية الثقافية وتدعي،مع املتلقي
أمام الثقافات األخرى والسعي لغرس روح املبادرة واالعتماد على النفس وروح االبتكار واإلبداع 
والتأكيد على بعض القيم مثل روح اجلماعة والتعاون واملشاركة وإتاحة الفرصة لكل التيارات 

عن ذاا بشكل متواصل مبا خيدم مصلحة الشعب يف اتمع للتعبري الفكرية والثقافية السائدة
واألمة، وتنظيم حوار داخلي حول موضوعات تتعلق بقضايا الشباب وتوسيع مداركهم الذهنية 

والشعور بالفكاهة ومشاعر الصداقة ) يف عالج الظواهر(وتعليمهم الطرق التحليلية واملنطقية 
ء على هذا حناول معرفة عالقة هذا وبنا.واملساعدة املتبادلة بني اموعات واألفراد

:بالشباب وبالضبط معرفة مدة تعرض هذه الشرحية له إذ جند) التلفزيون(األخري
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) يوميا/ساعات5ساعات وأقل من3(ارتفاع عدد الشباب الذين يتعرضون للتلفزيون مدة 
لشباب الذين من إمجايل العينة، مث تالهم ا) 40.0%(مفردة بنسبة ) 160(حيث بلغ عددهم 

وجاء ) 39.0%(حيث بلغت نسبتهم )  يوميا/ساعة3ساعة وأقل من 2(يتعرضون للتلفزيون مدة 
يف الترتيب األخري ) يوميا/ساعة2ساعة واقل من 1(الشباب الذين يتعرضون للتلفزيون مدة 

سة وميكن أن نفسر ذلك كون أن التلفزيون يلعب دورا كبريا يف شغل وقت الشباب عينة الدرا
حيث مازال التلفزيون حمافظا على حضوره عند الكثري من الشرائح االجتماعية وخصوصا 

.الشباب
كما يالحظ من قراءة بيانات اجلدول تفاوت نسيب فيما يتعلق مبدة التعرض بني الذكور 

وقد يفسر هذا التفاوت ) 53.8%،46.3%(واإلناث حيث جند أن نسبة اإلناث أكرب من الذكور
اإلناث أكثر مكوثا يف البيت وال جيدون بدائل لتمضية الوقت أو شغله إال باللجوء يف كون أن 

.معظم األحيان إىل التعرض للتلفزيون
:املستوى التعليميعالقته بللتلفزيون و الشبابتعرض .2. 5

: يبني) 12(اجلدول رقم 
.مدة تعرض الشباب للتلفزيون يف ضوء متغري املستوى التعليمي

اموعدراسات علياجامعةثانوي املستوى ت    
%ك%ك%ك%كمدة التعرض

21.0%0.084%21.00%0.084%0يوميا/ساعة2ساعة واقل من 1
39.0%3.0156%35.012%1.0140%4يوميا/ساعة3ساعة وأقل من 2
40.0%4.0160%33.016%3.0132%12يوميا/ساعات5أقل من عات وسا3

%7.0400100%89.028%4.0356%16اإلمجـــايل

4= درجة احلرية 19.019= احملسوبة ) 2كا(قيمة 
2130.= معامل التوافق 0010.= مستـوى املعنوية   

).7،30(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

عند قراءة بيانات اجلدول نالحظ ارتفاع عدد الشباب من املستوى اجلامعي الذين يتعرضون 
مقارنة ) 35.0%(حيث بلغت نسبتهم ) يوميا/ساعة3ساعة وأقل من 2(للتلفزيون مدة 

وهذا انسحب على مدد ) 3.0%،1.0%(نسبتهم منخفضة باملستويات األخرى حيث كانت 
وكذا ) 33.0%(إذ بلغت نسبتهم ) يوميا/ساعات5ساعات وأقل من 3(التعرض األخرى فنجد 
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وقد يعود ذلك كون أن ). 21.0%(حيث كانت نسبتهم ) يوميا/ساعة2ساعة واقل من 1(
ق الثالث ساعات يوميا بدافع الشباب من ذوي املستوى اجلامعي يتعرضون للتلفزيون مدد تفو

استكشاف الواقع والسعي لتعلم موضوع ما وفهم أفكار اآلخرين وأمناط حيام إضافة إىل دافع 
.الترفيه
وجود عـالقة بني متغري ) 2كا(يتضح من خالل بيانات اجلدول السابق وبتطبيق اختبار و

) 2كا(حيث بلغت قيمة للتلفزيون–عينة الدراسة -الشباب تعرضو مدى ستوى التعليمي امل
وهو مستوى دال إحصائياً، )0.000(عند مستوى معنوية )4(حريةةبدرج) 19.019(احملسوبة 

أي أن متغري املستوى التعليمي يؤثر يف مما يشري إىل وجود عالقة دالة إحصائياً بني املتغريين،
ريين حيث بلغت قيمة معامل التوافق التعرض للتلفزيون وإن كانت تلك العالقة ضعيفة بني املتغ

).2130.(
:النوعوعالقتها بقناة األرضيةللربامج الثقافية يف الالشبابمتابعة .6

:يبني) 13(اجلدول رقم 
.النوعمتغري التعرض للربامج الثقافية يف القناة األرضية و

امــوعإنـــاثذكـــور النـوع     
%ك%ك%كالتعرض

5 .5%3.7522%1.7515%7دائـــــــما

94.5%50.05378%44.5200%178أحيـــــــانا

00.0%00%0000%0000ال أتعـــــرض

100.0%53.8400%46.3215%185اإلمجـــايل

).8،28(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

ارتفاع نسبة الشباب الذين يتعرضون للربامج الثقافية يف نالحظ من خالل بيانات اجلدول
)44.5%(وبالنسبة لإلناث )50.05%(بواقع )94.5%(القناة األرضية أحيانا حيث بلغت نسبتهم 

بالنسبة للذكور، أما الشباب الذين يتعرضون بصفة دائما هلذه الربامج جاءت نسبتهم ضئيلة إذ 
وميكن أن نفسر هذه النسبة أو نفسر هذا اإلقبال على التعرض ،من إمجايل العينة)5.5%(بلغت 

للربامج الثقافية استنادا على بيانات اجلدول السابق كون أن التلفزيون حيظى مبشاهدة من قبل



135

الشباب ومبدد طويلة نوعـا ما وكذلك حبكـم تنوع مضامني الربامـج الثقافية فنجد منها 
برامج عن العلوم والتكنولوجيا وبرامج املعارف العامةنيةربامج فو الرـبرامج األدب والشع

.وهذا التنوع خيلق للشباب نوع من حماولة االكتشافوتبسيطها
ومن زاوية أخرى عندما حناول تفسري اخنفاض نسبة الشباب الذين يتعرضون للربامج الثقافية 

تنافس التلفزيون كوسيلة بصفة دائمة نرجعه إىل كون  أنه هناك بعض املصادر األخرى اليت
والربامج الثقافية كمضمون يف احلضور يف حياة الشباب الثقافية إذ جند مثال كما برز يف بيانات 
اجلداول السابقة اإلنترنت اليت جاءت يف املرتبة األوىل وكذا الفضائيات العربية واألجنبية يف تزويد 

حتقيق بعض االشباعات واليت على رأسها الشباب باملعلومات وكذا إشباع حاجام املختلفة و
.الترفيه والتسلية ومتضية الوقت
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.قناة األرضيةأمناط تعرض الشباب للربامج الثقافية يف ال: املبحث الثاين
:للربامج الثقافيةالشباب متابعة .1
:النوعمتغري للربامج الثقافية و الشبابمتابعة .1. 1

:يبني) 14(اجلدول رقم 
.العالقة بني فترات متابعة الشباب للربامج الثقافية ومتغري النوع

اموعإنــــاثذكـــور النوع 

%ك%ك%كالفترات
قيمة 

(*))2كا(
مستوى 
املعنوية

قيمة
فاي

-0.0060.938%11629%6215.5%5413.5فترة العصر

-0.0560.813%24461%13032.5%11428.5املساء

-0.1690.681%8822%4912.3%399.8السهرة

-448-241-207إمجـايل اإلجابات

).9،28(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

من إمجايل ) %61(مفردة بنسبة ) 244(عند قراءة بيانات اجلدول نالحظ ارتفاع عدد الشباب 
ابعون الربامج الثقافية يف القناة األرضية يف فترة املساء، مث تالهم الشباب الذين العينة الذين يت

من إمجايل العينة ليأيت الشباب ) %29(بنسبة ) 116(يتابعوا يف فترة العصر حيث بلغ عددهم 
، وميكن أن نفسر هذا كون أن الشباب يف فترة املساء )%22(الذين يتابعوا يف فترة السهرة بنسبة 

.يتفرغون ملتابعة هذه الربامج وهي الفترة املثالية للمتابعة)م10-م7(
ونالحظ من بيانات اجلدول وجود تفاوت نسيب بني الذكور واإلناث يف متابعة الربامج الثقافية 
يف الفترات الثالث حيث أن اإلناث يتابعون أكرب من الذكور إذ لو أخذنا مثال فترة املساء جند 

).%32.5(ونسبة اإلناث )%28.5(ورنسبة الذك
عدم وجود عـالقة بني متغري ) 2كا(يتضح من خالل بيانات اجلدول السابق وبتطبيق اختبار و
احملسوبة )2كا(حيث بلغت قيم للربامج الثقافية الشبابفترات متابعةونوعال
ياتتو، عند مس)1(اجلدولية، بدرجيت حرية) 2كا(، وهي أقل من )0.006،0.813،0.169(

).2كا(لكل قیمة من ) 1(درجة الحریة في ھذا الجدول ھي (*)
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غري دال إحصـائياً مما يشري إىل عدم وجود ياتمستويوه،)0.938،0.813،0.681(معنوية 
.عالقة دالة إحصائياً بني املتغريين

:قناة األرضيةمواعيد الربامج الثقافية يف الالشباب وكيفية معرفة .2
:و النوعةقناة األرضيمواعيد الربامج الثقافية يف الطرق إطالع الشباب على .1. 2

: يبني ) 15(اجلدول رقم 
.وعالقتها بالنوعمواعيد الربامج الثقافية طرق اطالع الشباب على 

اموعإنــــاثذكـــور النوع 

%ك%ك%كعلى املواعيداالطالع 
قيمة 

(*))2كا(
مستوى 
املعنوية

قيمة
فاي

%6817%369%328أحياناً
صحيفة اإلشهار

%33283%17944.8%15358.3ال
0.0220.883-

%123%61.5%61.5أحياناً
الصحف اليومية

%38897%20952.3%17944.8ال
0.0700.791-

%10426%5714.3%4711.8دائما

%14436%7719.3%6716.8أحياناً تنويهات التليفزيون

%15238%2120.3%7117.8ال

0.0640.968-

%123%61.5%61.5دائما

%14436%7819.5%6616.5أحياناً
أنا معتاد على مشاهدة 

هذه الربامج
%24461%13132.8%11328.3ال

0.0780.962-

%8421%4511.3%399.8أحياناً نصائح األهل 
%31679%17042.5%14636.5الواألصدقاء

0.0010.971-

-2000-1015-925إمجـايل اإلجابات

).10،28(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

لكل من ) 2(الخاصة ب صحیفة اإلشھار والصحف الیومیة، ونصائح األھل واألھل، و) 2كا(لكل قیمة من ) 1(درجة الحریة في ھذا الجدول ھي (*)
.أنا معتاد مشاھدة ھذه البرامجتنویھات التلیفزیون و 
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يتبني من خالل قراءة بيانات اجلدول ارتفاع نسبة الشباب الذين يتعرفون على مواعيد الربامج 
تليفزيون بصفة دائمة حيث بلغت نسبة اإلجابات الثقافية يف القناة األرضية عن طريق تنويهات ال

).%36(من اإلجابات الكلية، لتبلغ نسبة الذين يتعرفون عليها أحيانا عن طريق التنويهات ) 26%(
أما الشباب الذين يتعرفون على هذه الربامج كوم معتادون على مشاهدا بصفة دائمة كانت 

ليأيت الشباب ) %36(تعلق مبشاهدم هلا أحيانا لترتفع هذه النسبة فيما) %3(نسبتهم ضعيفة 
الذين يتعرفون على هذه املواعيد عن طريق نصائح األهل واألصدقاء يف املرتبة الثالثة إذ بلغت نسبة 

مث تالهم الشباب الذين يتعرفون على مواعيد الربامج ) %21(الذين يشاهدوا ذه الطريقة أحيانا 
الذين -عينة الدراسة- ، أما الشباب)%17(نا فكانت نسبتهم عن طريق صحيفة اإلشهار أحيا

يتعرفون عن هذه املواعيد عن طريق الصحف اليومية أحيانا جاءوا يف املرتبة األخرية حيث كانت 
).  %3(نسبتهم ضئيلة 

وميكن أن نفسر هذه النسب املتعلقة باعتماد عينة الدراسة على معرفة مواعيد الربامج الثقافية 
القناة األرضية عن طريق كل من تنويهات التلفزيون ونصائح األهل واألصدقاء بدور التنويهات يف

التلفزيونية يف جلب انتباه الشباب حيث تتسم بالتكرار وبسرعة اإليقاع وليأيت دور األهل 
واألصدقاء يف توجيه هذه االهتمامات وهذا ما يدلل على دور األصول االجتماعية يف دوافع 

أما . ض ملضمون ما، حيث ركز مدخل االستخدامات االشباعات على دور هذا العنصرالتعر
اخنفاض نسبة الشباب فيما يتعلق مبعرفة مواعيد الربامج الثقافية عن طريق صحف اإلشهار 
والصحف اليومية ميكن أن نرجعه إىل كون القائمني على الربامج الثقافية ال يهتمون باإلشهار هلا 

والنشريات وهذا ما يصرف الشباب عن معرفة مواعيد هذه الربامج عن عن طريق الصحف
. طريقها

ونالحظ من بيانات اجلدول وجود تفاوت نسيب بني الذكور واإلناث يف التعرف على مواعيد 
الربامج الثقافية يف القناة األرضية إذ جند أن نسبة اإلناث تفوق  نسبة الذكور بقليل حيث لو أخذنا 

) %11.8(املواعيد الثقافية عن طريق تنويهات التلفزيون بصفة دائمة جند نسبة الذكورمثال معرفة 
).%14.3(ونسبة اإلناث 
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عدم وجود عـالقة بني متغري ) 2كا(يتضح من خالل بيانات اجلدول السابق وبتطبيق اختبار و
احملسوبة  ) 2كا(غت قيم حيث بلملواعيد الربامج الثقافية يف القناة األرضية الشباب  ومعرفة نوعال

يوهأكرب من الصفر معنوية يات، عند مستو)1(اجلدولية، بدرجيت حرية) 2كا(أقل من قيم 
.غري دال إحصائياً  مما يشري إىل عدم وجود عالقة دالة إحصائياً بني املتغريينياتمستو
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:و املستوى التعليميقناة األرضيةالملواعيد الربامج الثقافية يفالشبابمعرفة .2. 2
:يبني) 16(اجلدول رقم 

املستوى التعليمي وعالقته مبعرفة الشباب ملواعيد الربامج الثقافية يف القناة األرضية
اموعدراسات علياجامعةثانوي التعليمي                  املستوى

%ك%ك%ك%كاملواعيداالطالع على 
قيمة 

(*))2كا(
مستوى 

ملعنويةا
قيمة
فاي

17.0%2.068%14.08%1.056%4أحياناً صحيفة 
83.0%5.0332%75.020%3.0300%12الاإلشهار

3.7900.150-

3.0%12%3.00.00%12%0.00أحياناً الصحف 
97.0%7.0388%86.028%4.0344%16الاليومية

1.5290.466-

26.0%2.0104%22.08%2.088%8دائما

36.0%1.0144%35.04%140%0.00أحياناً
تنويهات 
التليفزيون

38.0%4.0152%32.016%2.0128%8ال

18.0600.0010.212

3.0%12%3.00.00%12%0.00دائما

36.0%2.0144%33.08%1.0132%4أحياناً
أنا معتاد على 
مشاهدة هذه 

الربامج
61.0%5.0244%53.020%3.0212%12ال

3.7010.448-

21.0%84%21.00.00%84%0.00أحياناً نصائح األهل 
79.0%7.0316%68.028%4.0272%16الواألصدقاء

13.1420.001.1810

-2000-140-1170-80إمجـايل اإلجابات

).10،30(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

عند قراءة بيانات اجلدول نالحظ أن الشباب من ذوي املستوى اجلامعي يعتمدون يف معرفتهم 
ملواعيد الربامج الثقافية يف القناة األرضية وبدرجة أكرب على كل من تنويهات التلفزيون وبصفة 

، أما املستويـات )21.0%(على نصائح األهل واألصدقاء بنسبة و أحيانا) 22.0%(دائمة بنسبة 
التعليمية األخرى فجاءت معرفتهم ملواعيد الربامج الثقافية عن طريق املصادر املذكورة يف اجلدول 

. بنسب ضئيلة جدا

لكل من ) 2(الخاصة ب صحیفة اإلشھار والصحف الیومیة، ونصائح األھل واألھل، و) 2كا(لكل قیمة من ) 1(درجة الحریة في ھذا الجدول ھي (*)
.تنویھات التلیفزیون و أنا معتاد مشاھدة ھذه البرامج
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وجود عـالقة بني متغري ) 2كا(يتضح من خالل بيانات اجلدول السابق وبتطبيق اختبار و
واعيد الربامج الثقافية يف التلفزيون عن طريق تنويهات ملالشباب معرفةو ى التعليمي ستوامل

ية عند مستوى معنو)1(حريةةبدرج)18.060(احملسوبة ) 2كا(حيث بلغت قيمة التلفزيون 
أي أن مما يشري إىل وجود عالقة دالة إحصائياً بني املتغريين،وهو مستوى دال إحصائياً، )0.001(

معرفة الشباب ملواعيد الربامج الثقافية عن طريق تنويهات التلفزيون املستوى التعليمي يؤثر يف متغري
من خالل ويتضح كذلك )0.212(فايبني املتغريين حيث بلغت قيمة قويةوكانت تلك العالقة 

معرفةو ستوى التعليمي وجود عـالقة بني متغري امل) 2كا(بيانات اجلدول السابق وبتطبيق اختبار 
حيث بلغت قيمة واعيد الربامج الثقافية يف التلفزيون عن طريق نصائح األهل واألصدقاء ملالشباب  

وهو مستوى دال ، )0.001(ية عند مستوى معنو)1(حريةةبدرج)13.142(احملسوبة ) 2كا(
ى التعليمي يؤثر أي أن متغري املستومما يشري إىل وجود عالقة دالة إحصائياً بني املتغريين،إحصائياً

وكانت تلك العالقة معرفة الشباب ملواعيد الربامج الثقافية عن طريق نصائح األهل واألصدقاء يف 
.)0.212(فايبني املتغريين حيث بلغت قيمة قوية

وميكن أن نفسر قوة العالقة بني املتغريين السابقني بدور التلفزيون ومدى ارتباطه بيوميات 
انتباههم عن طريق التنويهات يف معرفة مواعيد الربامج الثقافية إذ أن الشباب الشباب  حيث جيلب

من ذوي املستوى اجلامعي يبحثون دائما عن اجلديد املتعلق بتكنولوجيا العرض السريع وهذا ما 
. تلبيه تنويهات التلفزيون
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افيةعند مشاهدم للربامج الثقالشباباحلاالت اليت يكون عليها .3
:النوعمتغري عند مشاهدم للربامج الثقافية و الشباباحلاالت اليت يكون عليها .1. 3

: يبني )17(اجلدول رقم 
.احلاالت اليت يكون عليها الشباب عند مشاهدة الربامج الثقافية يف ضوء متغري النوع

اموعإنــــاثذكـــور النوع 

%ك%ك%كاحلاالت 
قيمة 

(*))2اك(
مستوى 
املعنوية

قيمة
فاي

3.0%1.512%1.56%6دائما

36.0%19.5144%16.578%66أحياناً
تكون متفرغا متاما 

للمشاهدة
61.0%32.8244%28.3131%113ال

0.0780.962-

22.0%12.388%9.849%39دائما

71.0%38.0284%33.0152%132أحياناً
تقوم بأعمال 
أخرى أثناء 

املشاهدة
7%3.528%3.514%14ال

0.2960.862-

3.0%1.512%1.56%6أحياناً تستمع فقط 
لصوت التلفزيون 
97.0%52.3388%44.8209%179الوال تتابع الصورة

0.070.7910-

43.0%23.5172%19.594%78دائما

21.0%11.084%10.044%40أحياناً
تشاهد الربنامج 

بصحبة بعض أفراد 
األسرة

36.0%19.3144%16.877%67ال

.1240.9400-

36.0%19.3144%16.877%67أحياناً تشاهد الربنامج 
بصحبة بعض 

64.0%34.5256%29.5138%118الاألصدقاء
.0070.9330-

-1780-975-925اإلجاباتإمجـايل

).11،28(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

تشاهد البرنامج بصحبة تستمع فقط لصوت التلفزيون وال تتابع الصورةالخاصة ب ) 2كا(لكل قیمة من) 1(درجة الحریة في ھذا الجدول ھي (*)
.لباقي الحاالت) 2(، وبعض األصدقاء
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نسبة إجابات الشباب الذين يقومون أحيانا ارتفاع من خالل قراءة بيانات اجلدول نالحظ 
نسبة إجابات الشباب الذين ، لتليها )71.0%(حيث بلغت نسبتهمبأعمال أخرى أثناء املشاهدة 

من إمجايل اإلجابات ) 43.0%(ربامج الثقافية بصحبة بعض أفراد األسرة وبصفة دائمة يشاهدون ال
، أما )36.0%(الذين يشاهدوا أحيانا بصحبة بعض األصدقاء جاءت إجابام بنسبة أما الشباب

وميكن أن نفسر هذه ). 36.0%(الشباب الذين يتفرغون متاما للمشاهدة جاءت إجابام بنسبة 
يقصد ا عملية التفاعل االجتماعي املشاركة يف التعرض للمضامني اإلعالمية حيث النسب بدور

يتعرض مبفرده أو : اليت قد حتدث أثناء التعرض للربامج الثقافية يف التلفزيون وتنقسم إىل فئتني
يتعرض مع اآلخرين، وهذا ما جسدته النسب السابقة حيث أن الشباب يتعرضون للربامج الثقافية 

بعض أفراد األسرة ويعود هذا كذلك إىل طبيعة األسرة اجلزائرية اليت من عادة أفرادها بصحبة
كذلك دور النشاط املصاحب للتعرض للمضامني يربزو.االجتماع على مشاهدة التلفزيون

يتفرغون : اإلعالمية وهي الطريقة اليت يتعرض ا الشباب للربامج الثقافية، وتنقسم إىل قسمني
و ميارسون نشاطا آخر وبرز هذا يف النسب العالية إلجابات الشباب الذين يقومون للمتابعة أ

ونالحظ من بيانات اجلدول وجود تفاوت نسيب بني الذكور .بأعمال أخرى أثناء املشاهدة
واإلناث فيما يتعلق باحلاالت اليت يكون عليها الشباب أثناء مشاهدم ألحد الربامج الثقافية يف 

ذ جند مثال أن نسبة اإلناث تفوق نسبة الذكور بقليل فيما تعلق مبشاهدة أحد الربنامج التلفزيون  إ
نسبة الذكور و). 23.5%(نسبة اإلناث الثقافية بصحبة أحد أفراد األسرة بصفة دائمة جند أن 

)%19.5(.
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:ستوى التعليميعند مشاهدم للربامج الثقافية و املالشباب احلاالت اليت يكون عليها .2. 3
:يبني) 18(اجلدول رقم 

.احلاالت اليت يكون عليها الشباب عند متابعتهم للربامج الثقافية يف ضوء متغري املستوى التعليمي
اموعدراسات علياجامعةثانوي املستوى التعليمي                  

%ك%ك%ك%كاحلاالت
قيمة 

(*))2كا(
مستوى 
املعنوية

قيمة
فاي

3.0%0.012%3.00%0.012%0دائما

36.0%2.0144%33.08%1.0132%4أحياناً
تكون متفرغا 
متاما للمشاهدة

61.0%5.0244%53.020%3.0212%12ال

3.701.4480-

22.0%2.088%18.08%2.072%8دائما

71.0%5.0284%64.020%2.0256%8أحياناً
تقوم بأعمال 
أخرى أثناء 

املشاهدة
7.0%0.028%7.00%0.028%0ال

11.258.0240.1680

3.0%0.012%3.00%0.012%0أحياناً تستمع فقط 
لصوت التلفزيون 
97.0%7.0388%86.028%4.0344%16الوال تتابع الصورة

1.529.4660-

43.0%4.0172%36.016%3.0144%12دائما

21.0%2.084%18.08%1.072%4أحياناً
مج تشاهد الربنا

بصحبة بعض 
أفراد األسرة

36.0%1.0144%35.04%0.0140%0ال

17.161.0020.2070

36.0%3.0144%32.012%1.0128%4أحياناً تشاهد الربنامج 
بصحبة بعض 

64.0%4.0256%57.016%3.0228%12الاألصدقاء
1.412.4940-

-2000-140-1780-80إمجـايل اإلجابات

).11،30(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

يتبني من خالل قراءة بيانات اجلدول ارتفاع نسبة إجابات الشباب من ذوي املستوى اجلامعي 
ال أخرى أثناء مشاهدة احد الربامج الثقافية يف القناة األرضية حيث الذين يقومون أحيانا بأعم

من إمجايل اإلجابات، أما الشباب من نفس املستوى التعليمي الذين)64.0%(بلغت نسبة إجابام 
)36.0%(يشاهدون الربامج الثقافية بصحبة بعض أفراد األسرة بصفة دائمة بلغت بنسبة إجابام 

تشاھد البرنامج بصحبة ، تستمع فقط لصوت التلفزیون وال تتابع الصورةالخاصة ب ) 2كا(لكل قیمة من ) 1(درجة الحریة في ھذا الجدول ھي (*)
.لباقي الحاالت) 2(و،بعض األصدقاء
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إجابات الشباب الذين يشاهدون الربامج الثقافية بصحبة بعض األصدقاء بنسبةلتربز كذلك نسبة
)%32.0( .

وجود عـالقة بني متغري ) 2كا(يتضح من خالل بيانات اجلدول السابق وبتطبيق اختبار و
اة أثناء مشاهدة أحد الربامج الثقافية يف القنالشباب  احلاالت اليت يكون عليها و ستوى التعليمي امل

حيث بلغت قيمة األرضية إذ برزت احلالة اليت يقوم فيها الشباب بأعمال أخرى أثناء املشاهدة  
وهو مستوى دال ،)0240.(ية عند مستوى معنو)1(حريةةبدرج) 11.258(احملسوبة ) 2كا(

ليمي يؤثر أي أن متغري املستوى التعمما يشري إىل وجود عالقة دالة إحصائياً بني املتغريين،إحصائياً
احلاالت اليت يكون عليها الشباب أثناء مشاهدة احد الربامج الثقافية خاصة يف احلالة املذكورة يف 

من ويتضح كذلك )1680.(فايبني املتغريين حيث بلغت قيمة قويةوكانت تلك العالقة سابقا 
ستوى التعليمي ملوجود عـالقة بني متغري ا) 2كا(دول السابق وبتطبيق اختبار ـخالل بيانات اجل

) 2كا(حيث بلغت قيمة الربنامج بصحبة بعض أفراد األسرةاليت يشاهد فيها الشباباحلالةو 
وهو مستوى دال إحصائياً، )0020.(معنوية عند مستوى )1(حريةةبدرج)17.161(بة احملسو

احلالة التعليمي يؤثر يف أي أن متغري املستوى مما يشري إىل وجود عالقة دالة إحصائياً بني املتغريين،
قويةوكانت تلك العالقة اليت يكون عليها الشباب أثناء املشاهدة وبالضبط احلالة املذكورة سابقا 

).2070.(فايبني املتغريين حيث بلغت قيمة 
وميكن أن نفسر قوة العالقة بني املتغريين السابقني بربوز األصول االجتماعية يف التعرض إذ أن 

ن ذوي املستوى اجلامعي يبحثون عن إثراء معارفهم وثقافتهم أثناء التعرض للربامج الشباب م
عن طريق املشاهدة بصحبة أفراد األسرة أو األصدقاء ليناقشوا املضمون الثقافية يف التلفزيون

.وينتقدونه ويتفاعلون اجتماعيا وهذا بفضل مستواهم التعليمي وزادهم املعريف
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:ا مع آخرينوموضوعاةمج الثقافيافقرات الربلشباب امناقشة . 4
.يف ضوء متغري النوعمع آخرينوموضوعاتهةمج الثقافيافقرات الربمناقشة الشباب. 1. 4

: يبني) 19(اجلدول رقم 
.فقرات الربامج الثقافية مع آخرينمناقشة الشبابومدى لنوعاطبقا ملتغري العينةتوزيع 

امــوعإناثذكور  النوع     
%ك%ك%كمدى وجود حوار

3.0%1.512%1.56%6دائــــــــما

93.0%50.3372%42.8201%171أحيـــــــانا

4.0%2.016%2.08%8ال حيــــدث

%53.8400100%46.215%1853اإلمجـــايل

9180.= مستوى املعنوية 2= درجة احلرية 1700.=احملسوبة ) 2كا(قيمة 
).12،28(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

من خالل قراءة بيانات اجلدول نالحظ ارتفاع نسبة الشباب الذين يدور أحيانا بينهم وبني 
.)93.0%(وار حول فقرات الربنامج الثقايف حيث بلغت نسبتهماآلخرين ح

و ميكن أن نفسر ارتفاع هذه النسبة إىل األسباب املفسرة لبيانات اجلدولني السابقني حيث جاءت 
بيانات هذا اجلدول لتدعم التفسري واملتعلق بدور األصول االجتماعية ودور التفاعل االجتماعي 

. الثقافيةأثناء تعرض الشباب للربامج
عدم وجود عـالقة بني ) 2كا(يتضح من خالل بيانات اجلدول السابق وبتطبيق اختبار و

حيث بلغت وجود حوار بني الشباب وآخرين حول فقرات الربنامج الثقايف  ومدى نوع  متغري ال
ىعند مستو)2(اجلدولية بدرجيت حرية) 2كا(وهي أقل من ،)1700.(احملسوبة ) 2كا(ةقيم

غري دال إحصـائياً  مما يشري إىل عدم وجود عالقة دالة إحصائياً ى مستوووه، )9180.(معنوية 
.بني املتغريين
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يف ضوء متغري املستوى ا مع آخرينوموضوعاةمج الثقافيافقرات الربمناقشة الشباب.2. 4
.التعليمي

:يبني) 20(اجلدول رقم 
.فقرات الربامج الثقافية مع اآلخرينمناقشة الشبابومدى لمستوى التعليميالعينة طبقا لتوزيع 

امــوعدراسات علياجامعةثانوي املستوى التعليمي     
%ك%ك%ك%كاملناقشة مدى 

3.0%0.012%3.00%12%0.00دائــــــــما

93.0%7.0372%82.028%4.0328%16أحيـــــــانا

4.0%16%4.00.00%0.016%0حيــــدثال 

%7.0400100%89.028%4.0356%16اإلمجـــايل

0.445= مستوى املعنوية 4=درجة احلرية 3.721=  احملسوبة ) 2كا(قيمة 
).12،30(استمارة هذا البحث، السؤالني: صدرامل

يتبني من خالل قراءة بيانات اجلدول ارتفاع نسبة الشباب من ذوي املستوى اجلامعي الذين 
)82.0%(تهم يدور أحيانا بينهم وبني آخرين حوار حول فقرات الربنامج الثقايف حيث بلغت نسب

.ت التعليمية فكانت نسبتهم ضئيلةمن إمجايل عينة الدراسة، أما بقية املستويا
إذ برز دور التفاعل االجتماعي ودور ) 15(و ميكن أن نفسر هذا انطالقا من بيانات اجلدول رقم 

.املستوى التعليمي واملستوى املعريف الذي خلق حوار بني الشباب حول فقرات الربنامج الثقايف
عدم وجود عـالقة بني ) 2كا(ختبار يتضح من خالل بيانات اجلدول السابق وبتطبيق او

وجود حوار بني الشباب وآخرين حول فقرات الربنامج الثقايف ومدى ستوى التعليمي  متغري امل
عند )4(اجلدولية بدرجيت حرية) 2كا(وهي أقل من ،)3.721(احملسوبة )2كا(ةحيث بلغت قيم

ري إىل عدم وجود عالقة دالة غري دال إحصـائياً  مما يشى مستوووه، )0.445(معنوية ىمستو
.إحصائياً بني املتغريين
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.نوع احملتوى الذي يتعرض له الشباب يف الربامج الثقافية: املبحث الثالث
الشبابنوع الربامج الثقافية املفضل مشاهدا من التلفزيون لدى .1
:النوعمتغري و نوع الربامج الثقافية .1. 1

: يبني) 21(اجلدول رقم 
.املفضلة لديهمنوع الربامج الثقافيةو لنوع حسب اتوزيع عينة الدراسة 

اموعإنــــاثذكـــور النوع 

%ك%ك%كنوع الربامج
قيمة 

(*))2كا(
مستوى 
املعنوية

قيمة
فاي

-18.00.006.9380%9.872%8.339%33برامج األدب والشعر

-64.0.0160.9000%34.3256%29.8137%119برامج فنية

-30.0.0120.9130%16.3120%13.865%55برامج املعارف العامة
برامج عن العلوم والتكنولوجيا 

وتبسيطها
89%22.3107%26.8196%49.0.1100.7410-

-644-348-296إمجـايل اإلجابات

).13،28(سؤالنياستمارة هذا البحث، ال: املصدر

الشباب الذين يتعرضون للربامج الثقافية من نسبة إجاباتعند قراءة اجلدول نالحظ ارتفاع 
ليأيت هذا النوع يف املرتبة األوىل، مث تلتها ) 64.0%(نوع الربامج الفنية حيث بلغت نسبة اإلجابات 

مث جاءت برامج املعارف ) 49.0%(بنسبة برامج عن العلوم والتكنولوجيا وتبسيطها يف املرتبة الثانية 
لتأيت برامج األدب والشعر يف املرتبة األخرية بنسبة ) 30.0%(العامة يف املرتبة الثالثة بنسبة 

و ميكن أن نفسر تصدر الربامج الفنية األنواع األخرى من الربامج الثقافية كون أن ).%18.0(
هذا النوع من الربامج وهذا ما أكدته دراسة كمال الشباب مييلون إىل مضامني الترفيه واليت يلبيها

بديع احلاج حول استخدامات الشباب السوري للربامج الثقافية يف التلفزيون والراديو إذ أكدت 
.)1(نتائجها عن تصدر الربامج الفنية لألنواع األخرى من الربامج الثقافية حول اختيار الشباب هلا

). 2كا(لكل قیمة من ) 1(درجة الحریة في ھذا الجدول ھي (*)
، رسالة ماجستیر "للبرامج الثقافیة في الرادیو والتلفزیون واإلشباعات المتحققة منھااستخدامات الشباب السوري" ،كمال بدیع الحاج)1(
).1998كلیة اإلعالم ،جامعة القاھرة ،: القاھرة(
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عدم وجود عـالقة بني متغري ) 2كا(ابق وبتطبيق اختبار يتضح من خالل بيانات اجلدول الس
أقل من قيم احملسوبة  ) 2كا(حيث بلغت قيم يف القناة األرضية لربامج الثقافية و نوعية انوعال
غري دال ياتمستويوهأكرب من الصفرمعنوية يات، عند مستو)1(اجلدولية، بدرجيت حرية) 2كا(

.جود عالقة دالة إحصائياً بني املتغريينإحصـائياً  مما يشري إىل عدم و
:املستوى التعليميمتغري و نوع الربامج الثقافية .2. 1

: يبني) 22(اجلدول رقم 
.املفضلة لديهمنوع الربامج الثقافيةملستوى التعليمي ويف ضوء اتوزيع عينة الدراسة 

اموعادراسات عليجامعة ثانوي املستوى التعليمي

%ك%ك%ك%كنوع الربامج
قيمة 

(*))2كا(
مستوى 
املعنوية

قيمة
فاي

-18.02.968.2270%2.072%15.08%1.060%4برامج األدب والشعر

-64.01.691.4290%5.0256%56.020%3.0224%12برامج فنية

-30.0.2370.8880%2.0120%27.08%1.0108%4برامج املعارف العامة

برامج عن العلوم 
والتكنولوجيا 

وتبسيطها
12%3.0168%42.016%4.0196%49.05.537.0630-

-644-52-560-32إمجـايل اإلجابات

).13،30(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

ي املستوى من خالل قراءة بيانات اجلدول نالحظ ارتفاع نسبة إجابات الشباب من ذو
من إمجايل اإلجابات، مث تليهم إجابات )56.0%(بنسبة اجلامعي الذين يفضلون الربامج الفنية 

، مث برامج املعارف العامة )42.0%(الشباب الذين يفضلون برامج عن العلوم والتكنولوجيا بنسبة 
وميكن . ئيلة جداأما بقية املستويات التعليمية األخرى فجاءت نسبة إجاباا ض. )27.0%(بنسبة 

أن نفسر هذه النتائج حباجة الشباب من ذوي املستوى اجلامعي للترفيه الذي  تلبيه الربامج الفنية 
.وكذا حاجام املعرفية والعلمية واليت تلبيها برامج العلوم والتكنولوجيا وتبسيطها

تشاھد البرنامج بصحبة ، تستمع فقط لصوت التلفزیون وال تتابع الصورةالخاصة ب ) 2كا(لكل قیمة من ) 1(درجة الحریة في ھذا الجدول ھي (*)
.لباقي الحاالت) 2(، وبعض األصدقاء
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:من قبل الشبابقناة األرضيةاليفالربامج الثقافية املفضل مشاهدا .2
:و النوعالربامج الثقافية املفضل مشاهدا .1. 2

:            يبني) 23(اجلدول رقم 
.املفضلة لديهمو الربامج الثقافيةلنوع وفق اتوزيع عينة الدراسة 

اموعإنــــاثذكـــور النوع 
%ك%ك%كالربنامجاسم

مستوى (*))2كا(قيمة 
املعنوية

قيمة
فاي

-60.0.1680.6820%31.8240%28.3127%113ة راحةحالصرا

-22.0.0990.7530%11.588%10.546%42لقاء 

-21.0.0800.7770%11.084%10.044%40حنا يف اهلواء

-88.0.0040.9510%47.3352%40.8189%163فتاوى على اهلوا 

-36.0.0070.9330%19.3144%16.877%67يف دائرة الضوء

-24.0.1410.7070%12.596%11.550%46بعيدا عن امليدان

-63.0.2590.6110%33.3252%29.8133%119برج األبطال

-36.0.0160.9000%19.5144%16.578%66جامعة التكوين املتواصل

-65.0.0030.9580%35.0260%30.0140%120ارشادات طبية

-4.0.0940.7590%2.016%2.08%8مهن وحرف

-84.0.0120.9130%45.3336%38.8181%155دزاير شو

-82.0.0060.9380%44.0328%38.0176%152من واقعنا

-17.0.0220.8830%9.068%8.036%32ليلة النجوم 

-18.0.0330.8550%9.572%8.538%34فضاء اجلمعة

-18.0.0060.9380%9.872%8.339%33فكر واربح

-3.0.0700.7910%1.512%1.56%6سينما
-67.0.0410.8390%36.3268%30.8145%123صباح اخلري

-91.0.0520.8200%48.8364%42.3195%169أحلان وشباب
-74.0.0630.8010%39.5296%34.5158%138الشريط الوثائقي 

-18.0.0060.9380%9.872%8.339%33مرحبا
-3564-1905-1659إمجـايل اإلجابات

).14،28(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

.) 2كا(لكل قیمة من ) 1(درجة الحریة في ھذا الجدول ھي (*)
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يتبني من خالل قراءة بيانات اجلدول ارتفاع نسبة إجابات الشباب الذين فضلوا برنامج أحلان
من إمجايل اإلجابات وجاءت اإلجابات اليت ) 91.0%(وشباب حيث بلغت نسبة اإلجابات 

، ويف املرتبة الثالثة برنامج دزاير )88.0%(فضلت برنامج فتاوى على اهلوا يف املرتبة الثانية بنسبة 
امسة ، ويف املرتبة اخل)82.0%(، ويف املرتبة الرابعة برنامج من واقعنا بنسبة )84.0%(شو بنسبة 

، ويف املرتبة السادسة برنامج صباح اخلري بنسبة )74.0%(برنامج الشريط الوثائقي بنسبة 
برنامج، ويف املرتبة الثامنة )65.0%(بنسبة ، ويف املرتبة السابعة برنامج إرشادات طبية)%67.0(

ويف ، )60.0%(نسبةبالصراحة راحة ، ويف املرتبة التاسعة برنامج )63.0%(بنسبةبرج األبطال 
)36.0%(املرتبة العاشرة كل من برنامج يف دائرة الضوء وبرنامج جامعة التكوين املتواصل بنسبة 

عشر برنامج ثالثةويف املرتبة ال،)24.0%(ويف املرتبة الثانية عشر برنامج بعيدان عن امليدان بنسبة 
، ويف املرتبة )21.0%(نا بنسبة حنا يف اهلعشر برنامج رابعة ، ويف املرتبة ال)22.0%(لقاء بنسبة

) 18.0%(بنسبةمرحبا وبرنامج فكر واربح وبرنامج فضاء اجلمعةاخلامسة عشر كل من برنامج 
، ويف املرتبة التاسعة عشر برنامج مهن )17.0%(بنسبة ليلة النجوم الثامنة عشر برنامج املرتبة ويف 

).3.0%(بنسبةا سينمويف املرتبة العشرون برنامج ،)4.0%(وحرف بنسبة 
ونالحظ تفضيل الشباب عينة الدراسة للربامج الثقافية ذات املضامني الترفيهية مثل برنامج احلان 
وشباب وبرنامج دزاير شو، وتفضيل النسبة األقل من الشباب للربامج ذات املضامني الثقافية 

اب يبحثون عن الربامج املتخصصة مثل برنامج مرحبا وبرنامج سينما، ويعود هذا إىل كون أن الشب
ويتميز أفراد هذه الفئة . اخلفيفة واملسلية، وينصرفون عن الربامج الرزينة خاصة املتخصصة منها

عن الفئات ببعض املميزات واخلصائص النفسية واالجتماعية والثقافية اليت جتعلهم خيتلفون
ية يف التلفزيون اجلزائري يغلب كما جند أن الربامج الثقاف. ماالجتماعية األخرى خاصة يف اختيارا

عليها الطابع الترفيهي وينقصها التركيز على الربامج املتخصصة خاصة تلك اليت تعاجل قضايا 
.الشباب الثقافية

بالربنامج ونالحظ من بيانات اجلدول وجود تفاوت نسيب بني الذكور واإلناث فيما يتعلق 
بتفضيل برنامج أحلان بة الذكور بقليل فيما تعلق إذ جند مثال أن نسبة اإلناث تفوق نساملفضل

).42.3%(ونسبة الذكور) 48.8%(وشباب حيث جند أن نسبة اإلناث
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:للربامج الثقافية الشبابأسباب تفضيل . 3
النوعالتفضيل وأسباب:  برنامج فكر واربح.1. 3

: يبني) 24(اجلدول 
.لديهمبرنامج فكر واربحلنوع وأسباب تفضيل وفق اتوزيع عينة الدراسة 

اموعإنــــاثذكـــور النوع 

%ك%ك%كأسباب التفضيل
قيمة 

(*))2كا(
مستوى 
املعنوية

قيمة
فاي

-30.0.0120.9130%16.3120%13.865%55موضوعاته جديدة

-26.0.0630.8010%14.3104%11.857%47يعاجل مشكالت واقعية

-21.0.0010.9710%11.384%9.845%39يقدم معلومات م الناس

-18.0.0060.9380%9.872%8.339%33يقدم يف موعد مناسب

-47.0.0450.8330%25.0188%22.0100%88يقدم بأسلوب جذاب

-17.0.0140.9040%9.368%7.837%31موضوعاته جادة

-36.0.0070.9330%19.3144%16.877%67مات متنوعةيقدم معلو

-780-420-360إمجـايل اإلجابات

).15،28(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

من خالل قراءة بيانات اجلدول نالحظ ارتفاع نسبة إجابات الشباب الذين يفضلون برنامج 
من إمجايل )47.0%(إجابام يث بلغت نسبة فكر واربح بسبب أنه يقدم بأسلوب جذاب ح

اإلجابات، وجاءت يف املرتبة الثانية إجابات الشباب الذين يرجعون تفضيلهم هلذا الربنامج كونه 
، أما اإلجابات اليت أرجعت سبب تفضيل الربنامج إىل أن )36.0%(يقدم معلومات متنوعة بنسبة 

، ويف املرتبة الرابعة اإلجابات اليت )30.0%(بة موضوعاته جديدة جاءت يف املرتبة الثالثة بنس
، مث يف املرتبة )26.0%(أرجعت سبب التفضيل إىل كون الربنامج يعاجل مشكالت واقعية بنسبة 

اخلامسة جاءت اإلجابات اليت عربت عن سبب التفضيل كون الربنامج  يقدم معلومات م الناس 
جابات اليت عربت عن سبب التفضيــل كون ، ويف املرتبة السادسة جاءت اإل)21.0%(سبة بن

.) 2كا(ل قیمة من لك) 1(درجة الحریة في ھذا الجدول ھي (*)
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مث يف املرتبة األخرية جاءت اإلجابات اليت ،)18.0%(بنسبة الربنامج يقدم يف موعد مناسب 
. من إمجايل اإلجابات)17.0%(بنسبة أرجعت سبب التفضيل إىل جدية موضوعات الربنامج 

كون أن هذا الربنامج ) فكر واربحبرنامج(وميكن أن نرجع سبب اختيار الشباب هلذا الربنامج 
يتسم بالطابع التفاعلي وكذا الطابع الترفيهي، وهذه اخلصائص تدفع الشباب إىل متابعته قصد 
احلصول على حاجات معرفية واملتمثلة يف املعلومات وكذا احلاجات الترفيهية املتجسدة يف طريقة 

على أهم سبب الختيار هذا الربنامج حيث وهذا ما يدلل. طرح أسئلة الربنامج والفواصل الترفيهية
وهذا ما ذهبت إليه . عاد سبب االختيار األول إىل كون أن هذا الربنامج يقدم بأسلوب جذاب

جيهان العديد من الدراسات حول تفضيل الشباب لبعض مضامني الربامج بعينها مثل دراسة 
حيث )1(منهاعات املتحققةاستخدام الشباب املصري للقنوات الفضائية واإلشباحول يسرى

كلما زاد تعرض الشباب للقنوات الفضائية، زاد دافع االسترخاء وتعزيز القيم أنه خلصت إىل
وزاد حتقيق إشباع االسترخاء والتعليم، كما أنه كلما زاد توافق الشباب نفسيا واجتماعيا  ،لديهم

.وإشباعهاكلما قلت دوافع تعرضهم للقنوات الفضائية 
بسبب نالحظ من بيانات اجلدول وجود تفاوت نسيب بني الذكور واإلناث فيما يتعلق و

إذ جند مثال أن نسبة اإلناث تفوق نسبة الذكور بقليل فيما تعلق تفضيل برنامج فكر واربح  
حيث جند أن باإلجابات اليت أرجعت سبب التفضيل إىل كون أن الربنامج يقدم بأسلوب جذاب 

).22.0%(ونسبة الذكور) 25.0%(نسبة اإلناث

مجلة البحوث اإلعالمیة، جامعة األزھر، العدد : ، في"استخدام الشباب المصري للقنوات الفضائیة واإلشباعات المتحققة منھا" ،جیھان یسرى)1(
.م 1998الثامن، ینایر 
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النوعأسباب التفضيل و: رنامج الفهامةب.2. 3
: يبني) 25(اجلدول رقم 

.لديهملنوع وأسباب تفضيل برنامج الفهامةوفق اتوزيع عينة الدراسة 
اموعإنــــاثذكـــور النوع 

%ك%ك%كأسباب التفضيل
قيمة 

(*))2كا(
مستوى 

ةاملعنوي
قيمة
فاي

-10.0.2510.6160%5.840%4.323%17موضوعاته جديدة

-62.0.0040.9510%33.3248%28.8133%115يعاجل مشكالت واقعية

-56.0.0800.7770%29.8224%26.3119%105يقدم معلومات م الناس

-9.0.0520.8200%5.036%4.020%16يقدم يف موعد مناسب

-17.0.0140.9040%9.368%7.837%31يقدم بأسلوب جذاب

-44.0.0070.9360%23.8176%20.395%81موضوعاته جادة

-3.0.0700.7910%1.512%1.56%6يقدم معلومات متنوعة

-18.0.0060.9380%9.872%8.339%33يقدم معلومات مبسطة

-876-472-404اإلجاباتإمجـايل

).15،28(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

من خالل قراءة بيانات اجلدول نالحظ ارتفاع نسبة إجابات الشباب الذين يفضلون برنامج 
من إمجايل )62.0%(إجابام الفهامة بسبب أنه يعاجل مشكالت واقعية حيث بلغت نسبة 

الثانية إجابات الشباب الذين يرجعون تفضيلهم هلذا الربنامج كونه املرتبة اإلجابات، وجاءت يف 
أما اإلجابات اليت أرجعت سبب تفضيل الربنامج إىل ،)56.0%(يقدم معلومات م الناس بنسبة 

، ويف املرتبة الرابعة اإلجابات اليت )44.0%(بنسبة أن موضوعاته جادة جاءت يف املرتبة الثالثة 
مث يف املرتبة ،)18.0%(لتفضيل إىل كون الربنامج يقدم معلومات مبسطة بنسبة أرجعت سبب ا

اخلامسة جاءت اإلجابات اليت عربت عن سبب التفضيل كون الربنامج  يقدم بأسلوب جذاب 
ويف املرتبة السادسة جاءت اإلجابات اليت عربت عن سبب التفضيل كون ،)17.0%(بنسبة 

مث يف املرتبة األخرية جاءت اإلجابات اليت أرجـعت ،)10.0%(ة بنسبالربنامج موضوعاته جديدة 

.)2كا(لكل قیمة من ) 1(درجة الحریة في ھذا الجدول ھي (*)
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وميكن أن نرجع . من إمجايل اإلجابات)3.0%(بنسبة سبب التفضيل إىل تنوع معلومات الربنامج 
اختيار الشباب عينة الدراسة برنامج الفهامة إىل كون أن هذا الربنامج ترفيهي يف قالب درامي 

يعاجل املشكالت اليومية بأسلوب ساخر وفكاهي مما جيذب الشباب إىل ومتنوع املضامني كما أنه
متابعته وهذا ما برز يف سبب تفضيل هذا الربنامج على بقية الربامج األخرى إذ عرب هذا إجابات 
الشباب اليت ترجع سبب التفضيل إىل كونه يعاجل مشكالت واقعية كما أنه يقدم معلومات م 

بسبب اجلدول وجود تفاوت نسيب بني الذكور واإلناث فيما يتعلق ونالحظ من بيانات.الناس
إذ جند مثال أن نسبة اإلناث تفوق نسبة الذكور بقليل فيما تعلق تفضيل برنامج الفهامة  

حيث جند أن باإلجابات اليت أرجعت سبب التفضيل إىل كون أن الربنامج يعاجل مشكالت واقعية 
).28.8%(رونسبة الذكو) 33.3%(اإلناثنسبة 

النوعأسباب التفضيل و: ج صباح اخلريبرنام.3. 3
: يبني) 26(اجلدول رقم 

.لديهملنوع وأسباب تفضيل برنامج صباح اخلريوفق اتوزيع عينة الدراسة 
اموعإنــــاثذكـــور النوع 

%ك%ك%كأسباب التفضيل
قيمة 

(*))2كا(
مستوى 
املعنوية

قيمة
فاي

-33.0.0000.9910%17.8132%15.371%61يعاجل مشكالت واقعية

-23.0.1360.7120%12.892%10.351%41يقدم معلومات م الناس

-45.0.0630.8010%24.5180%20.598%82يقدم يف موعد مناسب

-35.0.0690.7930%18.5140%16.574%66يقدم بأسلوب جذاب

-9.0.0520.8200%5.036%4.020%16موضوعاته جادة

-6.0.1440.7040%3.024%3.012%12يقدم معلومات متنوعة

-3.0.0700.7910%1.512%1.56%6يقدم معلومات مبسطة

-616-332-284إمجـايل اإلجابات

).15،28(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

.)2كا(لكل قیمة من ) 1(دول ھي درجة الحریة في ھذا الج(*)
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من خالل قراءة بيانات اجلدول نالحظ ارتفاع نسبة إجابات الشباب الذين يفضلون برنامج 
من إمجايل )45.0%(إجابام الفهامة بسبب أنه يقدم يف موعد مناسب حيث بلغت نسبة 

الثانية إجابات الشباب الذين يرجعون تفضيلهم هلذا الربنامج كونه اإلجابات، وجاءت يف املرتبة 
أما اإلجابات اليت أرجعت سبب تفضيل الربنامج إىل أنه ،)35.0%(بنسبة بأسلوب جذابم يقد

ويف املرتبة الرابعة اإلجابات اليت ،)33.0%(الثالثة بنسبة يعاجل مشكالت واقعية جاءت يف املرتبة 
تبة مث يف املر،)23.0%(أرجعت سبب التفضيل إىل كون الربنامج يقدم معلومات م الناس بنسبة 

بنسبة اخلامسة جاءت اإلجابات اليت عربت عن سبب التفضيل كون الربنامج  موضوعاته جادة 
ويف املرتبة السادسة جاءت اإلجابات اليت عربت عن سبب التفضيل كون الربنامج يقدم ،)%9.0(

مث يف املرتبة األخرية جاءت اإلجابات اليت أرجعت سبب ،)6.0%(بنسبة معلومات متنوعة 
و ميكن . من إمجايل اإلجابات)3.0%(بنسبة ل إىل كون أن الربنامج يقدم معلومات مبسطة التفضي

أن نفسر اختيار الشباب لربنامج صباح اخلري بطبيعة هذا الربنامج حيث يقدم هذا الربنامج 
معلومات متنوعة م الشباب وكونه يقدم يف موعد مناسب، كما ميكن أن نرجع سبب تفضيلهم 

مج كونه يقدم بأسلوب جذاب إىل دور مقدم الربنامج ودور الديكور يف جذب انتباه هلذا الربنا
.الشباب

بسبب ونالحظ من بيانات اجلدول وجود تفاوت نسيب بني الذكور واإلناث فيما يتعلق 
إذ جند مثال أن نسبة اإلناث تفوق نسبة الذكور بقليل فيما تعلق تفضيل برنامج صباح اخلري 

التفضيل إىل كون أن الربنامج يقدم يف موعد مناسب حيث جند أن ليت أرجعت سبب باإلجابات ا
).20.5%(ونسبة الذكور) 24.5%(ناث نسبة اإل
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بالقناة األرضية يف ضوء دوافع تعرض الشباب للربامج الثقافية: املبحث الرابع
.متغريي النوع واملستوى التعليمي

:افية والنوعالتعرض للربامج الثقدوافع.1
: يبني) 27(اجلدول رقم 

.تعرض للربامج الثقافيةاللنوع ودوافع يف ضوء اتوزيع عينة الدراسة 

).16،28(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

الل قراءة بيانات اجلدول ارتفاع إجابات الشباب الذين يتعرضون للربامج الثقافية يف يتبني من خ
من إمجايل )73.0%(التلفزيون بدافع التعرض هلا ملعرفة األخبار الثقافية حيث بلغت نسبة اإلجابات 

دهـم يفاإلجابات، مث جاءت يف املرتبة الثانية اإلجابات اليت تعرب على دافع التعرض حبكم أا تفي

.)2كا(لكل قیمة من ) 1(درجة الحریة في ھذا الجدول ھي (*)

اموعإنــــاثذكـــور النوع 

%ك%ك%كدوافع التعرض
قيمة 

(*))2كا(
مستوى 
املعنوية

قيمة
فاي

-58.0.0700.7920%31.5232%26.5126%106.ألا تفيدين يف أشياء كثرية

-18.0.0060.9380%9.872%8.339%33.لثقافةألنين اهتم با

-21.0.0010.9710%11.384%9.845%39.ألا جادة

ألا تقدم يل معلومات ال 
-36.0.0160.9000%19.5144%16.578%66.أجدها يف وسائل أخرى

دوافع 
نفعية 

أتعرض هلا ملعرفة األخبار 
-73.0.2140.6430%39.8292%33.3159%133.الثقافية

-88.0.0040.9510%47.3352%40.8189%163.التخلص من امللل

ألنين أشعر باأللفة عند 
-4.0.0940.7590%2.016%2.08%8.التعرض هلا

-27.0.0460.8300%14.8108%12.359%49ألنين ال أجد شيئا آخر افعله

-69.0.0860.7700%36.8276%32.3147%129.ألا تسليين

دوافع 
طقوسية 

-21.0.0800.7770%11.084%10.044%40.حبكم العادة

-1660-894-766إمجـايل اإلجابات
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، أما يف املرتبة الثالثة جاءت اإلجابات اليت ترجع دافع التعرض هلذه )58.0%(سبة أشياء كثرية بن
لتأيت يف املرتبة )36.0%(الربامج كوا تقدم هلم معلومات ال جييدوا يف وسائل أخرى بنسبة 

الربامج جادة إذ بلغت الرابعة اإلجابات اليت يرجع فيها الشباب دافع التعرض إىل كون أن هذه 
، أما يف املرتبة األخرية جاءت اإلجابات اليت تعرب عن دافع التعرض إىل كون أن )21.0%(النسبة 

.من إمجايل اإلجابات)18.0%(النسبة الشباب يهتمون بالثقافة وبلغت 
ون وعند قراءة اجلزء الثاين من بيانات اجلدول نالحظ ارتفاع إجابات الشباب الذين يتعرض

)88.0%(اإلجابات للربامج الثقافية يف القناة األرضية بدافع التخلص من امللل حيث بلغت نسبة 
من إمجايل اإلجابات، مث جاءت يف املرتبة الثانية اإلجابات اليت تعرب على دافع التعرض حبكم أا 

دافع التعرض هلذه ، أما يف املرتبة الثالثة جاءت اإلجابات اليت ترجع)69.0%(الشباب بنسبة تسلي 
، لتأيت يف املرتبة الرابعة اإلجابات اليت )27.0%(الربامج كوم ال جييدون شيئا أخر يفعلونه بنسبة 

، أما يف املرتبة األخرية )21.0%(النسبة يرجع فيها الشباب دافع التعرض حبكم العادة إذ بلغت 
ب يشعرون باأللفة عند التعرض جاءت اإلجابات اليت تعرب عن دافع التعرض إىل كون أن الشبا

.من إمجايل اإلجابات)4.0%(وبلغت النسبة هلذه الربامج 
وميكن أن نرجع نتائج اجلزء األول من اجلدول إىل كون أن الشباب حيدث هلم دافع للتعـرض                

إىل التعرض للـربامج     محالة االستثارة، والتوتر الداخلي اليت تثري السلوك، وتدفعه        وهو عبارة عن  
قسمني أوهلما دوافع نفعية واليت برزت يف إجابات عينة الدراسة          الثقافية وتنقسم دوافع التعرض إىل      

وعلى رأسها دافع التعرض ملعرفة األخبار الثقافية وكذلك كون أن هذه الربامج تفيدهم يف أشـياء                
االهتمـام،  الفرد من املعلومات، وتشمل البحث عن الفائدة،         إشباعتستهدف  كثرية وهذه الدوافع    

وتتفق  .البحث عن معلومات متخصصة، تعليم الذات، البحث عن املعلومة، معرفة األخبار الثقافية           
هذه النتائج مع نتائج دراسة كمال بديع احلاج يف دراسته حول استخدامات الـشباب الـسوري                

ألخبار الثقافيـة   جاءت معرفة ا  حيث   )1(للربامج الثقافية يف اإلذاعة والتلفزيون واالشباعات املتحققة      
، يليها البحث عن معلومات     )%89,5(يف مقدمة دوافع التعرض للربامج الثقافية يف التلفزيون بنسبة          

).%81,4(مث البحث عن املعلومة ) %84,1(متخصصة 

.مرجع سبق ذكره،كمال بدیع الحاج)1(
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وميكن أن نفسر نتائج اجلزء الثاين من اجلدول كون أن الشباب يتعرضون للربامج الثقافية بدافع               
وتشمل األلفة، اهلروب تقليد    ، والتنفيس واالسترخاء، واهلروب من املشكالت اليومية      متضية الوقت 

وهذا ما يصطلح عليه بالدوافع الطقوسية وقد ترمجـت يف          .اآلخرين التسلية، متضية الوقت، التعود    
إجابات الشباب حيث برزت الدوافع اليت تعلقت بالتخلص من امللل وكذلك كـون أن التعـرض               

.افية تسليهمللربامج الثق
وعند مقارنة نسب اجلزء األول من اجلدول املتعلقة بالدوافع النفعية مع نسب اجلزء الثاين املتعلق               
بالدوافع الطقوسية نستخلص ارتفاع النسب األوىل مقارنة بالنسب الثانية، وتتفق هذه اخلالصة مع             

للقنوات الفضائية واإلشباعات استخدامات املراهقني حول مصطفى محدي أمحد حممدنتائج  دراسة 
هذه  ع نسبة دوافع املشاهدة النفعية عن الطقوسية وكانت أهم        اارتفحيث توصلت إىل     )1(املتحققة
) %96,4(، دافع احلصول على التسلية واإلمتاع     )%96,8(دوافع معرفة ما حيدث يف العامل       : الدوافع  

).%92,8(مث دافع التخلص من امللل والشعور بالضيق 
بالدوافع النفعية الحظ من بيانات اجلدول وجود تفاوت نسيب بني الذكور واإلناث فيما يتعلق ون

يف التلفزيون إذ جند مثال أن نسبة اإلناث تفوق نسبة الذكور بقليل املتعلقة بالتعرض للربامج الثقافية 
).39.8%(ناث اإلونسبة ) 33.3%(جند أن نسبة الذكور بدافع معرفة األخبار الثقافية فيما تعلق 
بالدوافع الطقوسية املتعلقة بالتعرض وجود تفاوت نسيب بني الذكور واإلناث فيما يتعلق وكذلك 

بدافع يف التلفزيون إذ جند مثال أن نسبة اإلناث تفوق نسبة الذكور بقليل فيما تعلق للربامج الثقافية 
).47.3%(اإلناثونسبة ) 40.8%(الذكور جند أن نسبة التخلص من امللل حيث 

كلیة اآلداب،  جامعة: المنیا(، رسالة ماجستیر، "استخدامات المراھقین للقنوات الفضائیة واإلشباعات المتحققة" ،مصطفى حمدي أحمد محمد)1(
).م 2002المنیا، 
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:املستوى التعليمييف ضوء متغري التعرض  دوافع.2
: يبني) 28(اجلدول رقم 

.تعرض للربامج الثقافيةالملستوى التعليمي ودوافع وفق اتوزيع عينة الدراسة 
اموعدراسات علياجامعةثانوي  املستوى التعليمي                  

%ك%ك%ك%كدوافع التعرض
قيمة 

(*))2كا(
مستوى 
املعنوية

قيمة
فاي

ألا تفيدين يف أشياء 
-58.04.455.1080%5.0232%50.020%3.0200%12.كثرية

-18.02.968.2270%2.072%15.08%1.060%4.ألنين اهتم بالثقافة

---21.0%84--21.0%84--.ألا جادة

ألا تقدم يل معلومات ال 
-36.01.691.4290%2.0144%33.08%1.0132%4.أجدها يف وسائل أخرى

دوافع 
نفعية

أتعرض هلا ملعرفة األخبار 
-73.0.0680.9670%5.0292%65.020%3.0260%12.الثقافية

88.06.742.0340.1300%7.0352%77.028%4.0308%16.التخلص من امللل

ألنين أشعر باأللفة عند 
---4.0%16--4.0%16--.التعرض هلا

ألنين ال أجد شيئا آخر 
27.035.314.0000.2970%4.0108%20.016%3.080%12افعله

-69.02.851.2400%5.0276%62.020%2.0248%8.ألا تسليين

دوافع 
طقوسية

-21.01.251.5350%2.084%18.08%1.072%4.ادةحبكم الع

-1660-128-1460-72إمجـايل اإلجابات

).16،30(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

من خالل قراءة بيانات اجلدول نالحظ ارتفاع نسبة إجابات الشباب من ذوي املستوى 
)65.0%(النسبة ية بدافع معرفة األخبار الثقافية حيث بلغت اجلامعي الذين يتعرضون للربامج الثقاف

من إمجايل اإلجابات، مث تلتهم اإلجابات اليت ترجع التعرض بدافع أا تفيدهم يف أشياء كثرية 
، مث جاءت اإلجابات اليت ترجع التعرض لدافع أا تقدم هلم معلومات ال جييدوا )50.0%(بنسبة 

، وقــد تعلقت هذه اإلجابات بالدوافـع النفعية، أما املتعلقة )33.0%(بنسبة يف وسائل أخرى 

.)2كا(لكل قیمة من ) 2(درجة الحریة في ھذا الجدول ھي (*)
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، مث تلتها )77.0%(بالدوافع الطقوسية فقد ترمجت باإلجابات املتعلقة بالتخلص من امللل بنسبة 
.)62.0%(بنسبة نسبة اإلجابات اليت تعلقت بالتسلية 

وجود عـالقة بني متغري ) 2كا(يتضح من خالل بيانات اجلدول السابق وبتطبيق اختبارو
للربامج الثقافية يف التلفزيون إذ جند من بني الدوافع الشباب دوافع تعرض و ستوى التعليمي امل

)2(حريةةبدرج)6.742(احملسوبة ) 2كا(حيث بلغت قيمة الطقوسية دافع التخلص من امللل 
ري إىل وجود عالقة دالة إحصائياً مما يشوهو مستوى دال إحصائياً،)0340.(معنوية عند مستوى 
دوافع التعرض الربامج الثقافية خاصة فيما أي أن متغري املستوى التعليمي يؤثر يف بني املتغريين،

قيمة فاي بني املتغريين حيث بلغت قويةوكانت تلك العالقة تعلق بالدافع املذكور سابقا 
وجود عـالقة ) 2كا(بتطبيق اختبار من خالل بيانات اجلدول السابق و، ويتضح كذلك )1300.(

إذ جند دافع أن الشباب ال جيدون ما لربنامج لدوافع تعرض  الشبابو ستوى التعليمي بني متغري امل
معنوية عند مستوى )2(حريةةبدرج)35.314(بة احملسو) 2كا(حيث بلغت قيمة يفعلونه

أي أن ة دالة إحصائياً بني املتغريين،مما يشري إىل وجود عالقوهو مستوى دال إحصائياً، )0000.(
وكانت تلك العالقة يف دافع التعرض  وبالضبط الدافع املذكور سابقا متغري املستوى التعليمي يؤثر 

).2970.(قيمة فاي بني املتغريين حيث بلغت قوية
الثقافية وميكن أن نرجع القوة بني املتغريين السابقني إىل كون أن الشباب اجلامعي يتعرض للربامج

للهروب من املشكالت اليومية وجيد هذا يف بعض الربامج الترفيهية وبرامج التسلية، وهي الربامج 
األكثر حضورا يف الربامج الثقافية يف القناة األرضية وهذا ما يترجم قلة الدوافع النفعية اليت تدفع 

.الشباب للتعرض هلذه الربامج
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:لربامج الثقافية لتعرض عينة الدراسة ءجرااالشباعات املتحققة .2
التعرض للربامج الثقافية والنوعجراءاالشباعات املتحققة . 1. 2

: يبني) 29(اجلدول رقم 
تعرض للربامج الثقافيةجراء الاالشباعات املتحققة لنوع ووفق اتوزيع عينة الدراسة 

).17،28(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

مج الثقافية يتبني من خالل قراءة بيانات اجلدول ارتفاع نسبة إجابات الشباب الذين تليب هلم الربا
اإلجابات يف القناة األرضية احلصـول على معلومات وموضوعات جيـدة حيث بلغت نسبـة 

.)2كا(لكل قیمة من ) 1(درجة الحریة في ھذا الجدول ھي (*)

اموعنــــاثإذكـــور النوع 

%ك%ك%كاالشباعات
قيمة 

(*))2كا(
مستوى 
املعنوية

قيمة
فاي

أعرف ما جيري حويل 
على املستوى الثقايف

88%22.0104%26.0192%48.0.0260.8720-

-18.0.0060.9380%9.872%8.339%33.أتعلم مهارات

أحصل على معلومات 
.ةوموضوعات جيد

137%34.3159%39.8296%74.0.0010.9820-

أكتسب معلومات 
متخصصة

84%21.0100%25.0184%46.0.0490.8250-

تساعدين يف إدارة 
.النقاش مع اآلخرين 

72%18.084%21.0156%39.0.0010.9750-

أستفيد من جتارب 
اآلخرين

122%30.5142%35.5264%66.0.0000.9830-

اشباعات 
احملتوى 

أجدها تعاجل موضوعات 
.واقعية

112%28.0128%32.0240%60.0.0420.8380-

تنسيين مشكاليت 
.اليومية

8%2.08%2.016%4.0.0940.7590-

-51.0.0170.8960%27.3204%23.8109%95.أتسلى

أشعر باأللفة مع هذه 
.الربامج

41%10.347%11.888%22.0.0050.9420-

اشباعات 
العملية 

-48.0.0260.8720%26.0192%22.0104%88.تشغل وقت فراغي

-1904-1024-880إمجـايل اإلجابات
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من إمجايل اإلجابات، مث جاءت يف املرتبة الثانية اإلجابات اليت تعرب على اإلشباعات اليت )%74.0(
أما يف املرتبة ،)66.0%(بنسبة حتققها الربامج الثقافية واملتمثلة يف االستفادة من جتارب اآلخرين 

الثالثة جاءت اإلجابات اليت تعرب عن اإلشباعات املتمثلة يف كون أن الربامج الثقافية جييدوا تعاجل 
لتأيت يف املرتبة الرابعة اإلجابات اليت ترى أن هذه الربامج ،)60.0%(واقعية بنسبة موضوعات 

النسبة إذ بلغت على املستوى الثقايفمهلما جيري حوة الشبابرفحتقق إشباعات واملتمثلة يف مع
الثقافية تليب إشباعات متمثلة يف ، لتأيت يف املرتبة اخلامسة اإلجابات اليت ترى أن الربامج )%48.0(

أما يف املرتبة ،)39.0%(بنسبة يف إدارة النقاش مع اآلخرينالشبابتساعدكون أن هذه الربامج 
النسبة ن اإلشباعات املتمثلة يف تعلم مهارات وبلغت األخرية جاءت اإلجابات اليت تعرب ع

.من إمجايل اإلجابات)%18.0(
وعند قراءة اجلزء الثاين من بيانات اجلدول نالحظ ارتفاع نسبة إجابات الشباب الذين حتقق 

من )51.0%(اإلجابات هلم الربامج الثقافية يف القناة األرضية إشباعات التسلية حيث بلغت نسبة 
ايل اإلجابات، مث جاءت يف املرتبة الثانية اإلجابات اليت تعرب اإلشباعات املتمثلة يف شغل وقت إمج

أما يف املرتبة الثالثة جاءت اإلجابات اليت تعرب عن االشباعات ،)48.0%(بنسبة فراغ الشباب 
الرابعة واألخرية ، لتأيت يف املرتبة)27.0%(بنسبة باأللفة مع هذه الربامجالشباب ر وشعاملتمثلة يف 

اليوميةممشكالالشباب تنسياإلجابات اليت تعرب عن اإلشباعات املتمثلة يف أن الربامج الثقافية 
.من إمجايل اإلجابات) 21.0%(إذ بلغت النسبة 

الشباب قدرة الربامج الثقافية على تلبية حاجات       وميكن أن نرجع نتائج اجلزء األول من اجلدول إىل          
قسمني أوهلا إشباعات احملتوى واليت برزت يف إجابات عينة الدراسة            إىل االشباعاتم  وميكن تقسي 

وعلى رأسها إشباعات احلصول على معلومات وموضوعات جيدة وكذلك إشباعات اإلستفادة من            
، لتحقيق أهـداف    )التلفزيون(عن استخدام مضمون الوسيلة     هذه األخرية   نتج  توجتارب اآلخرين،     

ول على اجلـودة، إدارة النقـاش       ـمعرفة األخبار الثقافية، تعلم املهارات، احلص     : لاملتلقي، وتشم 
وتتفق هذه النتائج مع نتـائج       .معلومات متخصصة  اكتسابرين،  ـمن جتارب اآلخ   ادةـاالستف
حيث  )1(عالقة املراهقني بالقنوات الفضائيةيف دراسته حول نصر سفيان حمسن الروحايندراسة 

: قاھرةال(، رسالة ماجستیر، "دراسة تطبیقیة في الحضر والریف الیمني: عالقة المراھقین بالقنوات الفضائیة" ،نصر سفیان محسن الروحاني)1(
).م 2005معھد البحوث والدراسات العربیة ،
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عرفـة مبـا    امل: االشباعات التالية للقنوات الفضائية   من مشاهدم    نياملراهق ها حتقيق   جاء يف نتائج  
، احلصول على معلومات عن الثقافـات والـشعوب         ) %77,8(حيدث يف العامل من حوهلم بنسبة       

).%62,5 (بنسبة اآلخرين، وتعلم كيفية االستفادة من جتربة ) %82,5(األخرى بنسبة 
تائج اجلزء الثاين من اجلدول كون أن الربامج الثقافية حتقق هلم اإلشباعات وميكن أن نفسر ن

نتيجة اختيار الفرد لوسيلة معينة، ودخوله عملية االتصال، حىت يهرب من عليها وناليت حيصل
ل األلفة، متضية الوقت ـالتوتر واإلحساس باالستثارة، أو تقليل الشعور بالعزلة االجتماعية، وتشم

وهذا ما يصطلح عليه بإشباعات العملية وقد .اهلروب، التميز عن اآلخرين، حماكاة الواقعالتسلية،
ترمجت يف إجابات الشباب حيث برزت اإلشباعات اليت تعلقت بالتسلية والشعور باأللفة مع 

.الربامج الثقافية
اجلـزء الثـاين   وعند مقارنة نسب اجلزء األول من اجلدول املتعلقة بإشباعات احملتوى مع نسب     

. املتعلقة بإشباعات العملية نستخلص ارتفاع النسب األوىل مقارنة بالنسب الثانية
ونالحظ من بيانات اجلدول وجود تفاوت نسيب بني الذكور واإلناث فيما يتعلق بإشباعات احملتوى 

ق نسبة الذكور املتحققة من التعرض للربامج الثقافية يف التلفزيون إذ جند مثال أن نسبة اإلناث تفو
حيث جند أن نسبة الذكور على معلومات وموضوعات جيدةول صبقليل فيما تعلق بإشباعات احل

وكذلك وجود تفاوت نسيب بني الذكور واإلناث فيما يتعلق ). 39.8%(ونسبة اإلناث ) %34.3(
شباع التسلية  بإشباعات العملية إذ جند مثال أن نسبة اإلناث تفوق نسبة الذكور بقليل فيما تعلق بإ

). 23.8%(ونسبة الذكور) 27.3%(اإلناثحيث جند أن نسبة 
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التعرض للربامج الثقافية و املستوى التعليميجراءاالشباعات املتحققة . 2. 2
:يبني)30(اجلدول رقم 

.قافيةتعرض للربامج الثالمن االشباعات املتحققةملستوى التعليمي ووفق اتوزيع عينة الدراسة 
اموعدراسات علياجامعة ثانوي املستوى التعليمي                  

%ك%ك%ك%كاالشباعات
قيمة 

(*))2كا(
مستوى 
املعنوية

قيمة
فاي

أعرف ما جيري حويل 
48.08.561.0140.1460%2.0192%45.08%1.0180%4على املستوى الثقايف

-18.02.968.2270%2.072%15.08%1.060%4.أتعلم مهارات

أحصل على معلومات 
-74.0.1090.9470%5.0296%66.020%3.0264%12.وموضوعات جيدة

أكتسب معلومات 
-46.0.2150.8980%3.0184%41.012%2.0164%8متخصصة

اش تساعدين يف إدارة النق
-39.02.913.2330%2.0156%36.08%144%41.0.مع اآلخرين 

أستفيد من جتارب 
66.020.797.0000.2280%3.0264%62.012%248%41.0اآلخرين

اشباعات 
احملتوى

أجدها تعاجل موضوعات 
-60.0.8290.6610%4.0240%54.016%2.0216%8.واقعية

---4.0%16--4.0%16--.ليوميةتنسيين مشكاليت ا

-51.0.4570.7960%4.0204%45.016%2.0180%8.أتسلى

أشعر باأللفة مع هذه 
-22.0.8770.6450%2.088%19.08%1.076%4.الربامج

اشباعات 
العملية

48.06.144.0460.1240%4.0192%41.016%3.0164%12.تشغل وقت فراغي

-1904-124-1712-68جاباتإمجـايل اإل

).17،30(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

من خالل قراءة بيانات اجلدول نالحظ ارتفاع نسبة إجابات الشباب من ذوي املستوى 
حيث ل على معلومات وموضوعات جيدةوصاحلإشباعات اجلامعي الذين تليب هلم الربامج الثقافية 

من إمجايل اإلجابات، وتأيت اإلجابات اليت ترى أن الربامج تليب حاجام )66.0%(النسبة بلغت 
مث تلتهم اإلجابات اليت تعرب عن اإلشباعات )62.0%(املتعلقة باالستفادة من جتارب اآلخرين بنسبة 

مث جاءت ،)54.0%(بنسبة تعاجل موضوعات واقعيةاملتمثلة يف كون أن الشباب جيدون أن الربامج 

.) 2كا(لكل قیمة من ) 2(درجة الحریة في ھذا الجدول ھي (*)
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على املستوى الثقايفمما جيري حوهلالشباب ةعرفاملتمثلة يف متترجم اإلشباعاتاإلجابات اليت 
بإشباعات احملتوى، أما املتعلقة بإشباعات العملية فقد ، وقد تعلقت هذه اإلجابات)45.0%(بنسبة 

اليت تعلقت مث تلتها نسبة اإلجابات،)45.0%(ترمجت باإلجابات املتعلقة بإشباع التسلية بنسبة 
).41.0%(بنسبة بإشباع شغل وقت الفراغ 

وجود عـالقة بني متغري ) 2كا(يتضح من خالل بيانات اجلدول السابق وبتطبيق اختبار و
حيث بلغت قيمة على املستوى الثقايفمما جيري حوهلإشباع  معرفة الشباب و ستوى التعليمي امل
وهو مستوى دال ، )0140.(عند مستوى معنوية )2(حريةةبدرج) 8.561(احملسوبة ) 2كا(

أي أن متغري املستوى التعليمي يؤثر مما يشري إىل وجود عالقة دالة إحصائياً بني املتغريين،إحصائياً
يف اإلشباعات املتحققة من التعرض للربامج الثقافية خاصة فيما تعلق باإلشباع  املذكور سابقا 

من خالل ، ويتضح كذلك )1460.(تغريين حيث بلغت قيمة فاي وكانت تلك العالقة قوية بني امل
ستوى التعليمي وجود عـالقة بني متغري امل) 2كا(بيانات اجلدول السابق وبتطبيق اختبار 

إذ يربز إشباع االستفادة من جتارب اآلخرين لربنامج لاإلشباعات املتحققة من  تعرض  الشبابو
، )0000.(عند مستوى معنوية )2(حريةةبدرج) 20.797(احملسوبة ) 2كا(حيث بلغت قيمة 

أي أن متغري مما يشري إىل وجود عالقة دالة إحصائياً بني املتغريين،وهو مستوى دال إحصائياً
املستوى التعليمي يؤثر يف االشباعات املتحققة وبالضبط اإلشباع املذكور سابقا وكانت تلك 

وبرز كذلك أحد اشباعات العملية ). 2280.(مة فاي العالقة قوية بني املتغريين حيث بلغت قي
اختبار لدى الشباب من ذوي املستوى اجلامعي الذي متثل يف شغل وقت الفراغ وهذا جتلي بتطبيق 

اإلشباع  املتحققة من  تعرض  الشبابوستوى التعليمي وجود عـالقة بني متغري املإذ دل ) 2كا(
ةبدرج) 6.144(احملسوبة ) 2كا(حيث بلغت قيمة ر سابقاوالذي متثل يف اإلشباع املذكولربنامج ل

مما يشري إىل وجود عالقة دالة وهو مستوى دال إحصائياً، )0460.(عند مستوى معنوية )2(حرية
أي أن متغري املستوى التعليمي يؤثر يف االشباعات املتحققة وبالضبط إحصائياً بني املتغريين،

.)1240.(لك العالقة قوية بني املتغريين حيث بلغت قيمة فاي اإلشباع املذكور سابقا وكانت ت
وميكن أن نرجع القوة بني املتغريين السابقني املتعلقني باملستوى التعليمي وبإشباعات احملتوى إىل 

كون أن الشباب اجلامعي يتعرضون للربامج الثقافية يف التلفزيون قصد زيادة معلومام واكتساب 
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أجل هذا طغت إشباعات احملتوى على إشباعات العملية وجتلي هذا يف ظهور معارف جديدة ومن
.إشباعني من إشباعات احملتوى وظهور إشباع واحد من إشباعات العملية
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.ومدى مشاركتهم فيهالربامج الثقافيةتقييم الشباب ل: املبحث اخلامس
.احتياجات الشباب الثقافيةمدى جناح الربامج الثقافية يف تلبية .1
.احتياجات الشباب الثقافية والنوعمدى جناح الربامج الثقافية يف تلبية .1. 1

: يبني) 31(اجلدول رقم 
جناح الربامج الثقافية يف تلبية احتياجام الثقافيةلنوع ومدى وفق اتوزيع عينة الدراسة 

امــوعإناثذكور  النوع     
%ك%ك%كامجمدى جناح الرب

71.0%38.3284%32.8153%131جنحت بدرجة متوسطة

29.0%15.5116%13.562%54مل تنجـــح

%43.8400100%46.3215%185اإلمجـــايل

9380.= مستوى املعنوية 1= درجة احلرية 0060.= احملسوبة ) 2كا(قيمة 

).18،28(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

يتبني من خالل قراءة بيانات اجلدول ارتفاع نسبة الشباب الذين يرون أن الربامج الثقافية يف 
من إمجايل ) 71.0%(بنسبة مفردة) 284(القناة األرضية جنحت بدرجة متوسطة حيث بلغ عددهم 

ترى أن الربامج الثقافية مل تنجح، وميكن أن نفسر هذا )29.0%(، أما النسبة املتبقيةعينة الدراسة
كون القناة األرضية مل تليب رغبات وحاجات الشباب الثقافية بدرجة كبرية وقد يعود هذا إىل عدم 

. االهتمام بالقضايا الثقافية اليت متسهم مباشرة
ونالحظ من بيانات اجلدول وجود تفاوت نسيب بني الذكور واإلناث يف رأيهم حول مدى 
جناح الربامج الثقافية يف القناة األرضية إذ جند أن نسبة اإلناث تفوق نسبة الذكور بقليل حيث 

فيما تعلق برأيهم يف جناحها بدرجة متوسطة )32.8%(نسبة الذكورو) 38.3%(نسبة اإلناث بلغت 
.احهافيما تعلق برأيهم يف عدم جن) 15.5%(ونسبة اإلناث ) 13.5%(نسبة الذكوروبلغت

عدم وجود عـالقة بني متغري ) 2كا(يتضح من خالل بيانات اجلدول السابق وبتطبيق اختبار 
)0060.(احملسوبة ) 2كا(ةحيث بلغت قيميف القناة األرضية الربامج الثقافية جناح ومدى نوعال

غري ى مستوووه، )9380.(معنوية ى، عند مستو)1(اجلدولية بدرجيت حرية) 2كا(وهي أقل من 
.دال إحصـائياً  مما يشري إىل عدم وجود عالقة دالة إحصائياً بني املتغريين
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مدى جناح الربامج الثقافية يف تلبية احتياجات الشباب الثقافية واملستوى التعليمي.2. 1
سة معرفة مدى جناح الربامج الثقافية التلفزيونية يف االستجابة حناول يف هذا اجلزء من الدرا

.حلاجات الشباب الثقافية يف ضوء متغري املستوى التعليمي
: يبني) 32(اجلدول رقم 

جناح الربامج الثقافية يف تلبية احتياجام الثقافيةملستوى التعليمي ومدى وفق اتوزيع عينة الدراسة 
امــوعدراسات علياجامعة ثانوي ي     التعليم. م

%ك%ك%ك%كمدى جناح الربامج
71.0%5.0284%63.020%3.0252%12جنحت بدرجة متوسطة

29.0%2.0116%26.08%1.0104%4مل تنجـــح

%7.0400100%89.028%4.0356%16اإلمجـــايل

9350.=  مستوى املعنوية 2=  درجة احلرية 0.135= احملسوبة ) 2كا(قيمة 

).18،30(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

الذين يرون أن من ذوي املستوى اجلامعي بيانات اجلدول نالحظ ارتفاع نسبة الشبابءتنا لقرايف
مقارنة ) 63.0%(الربامج الثقافية يف القناة األرضية جنحت بدرجة متوسطة حيث بلغت نسبتهم 

، أما بقية املستويات التعليمة كانت نسبتهم )26.0%(بالذين يرون أا مل تنجح إذ بلغت نسبتهم 
تواهم الثانوي منخفضة حول رأيهم يف مدى جناح هذه الربامج الثقافية فكانت فيما تعلق مبس

.)2.0%،5.0%(ومستوى الدراسات العليا) %1.0،%3.0(
من ذوي املستوى اجلامعي يبحثون عن بدائل جديدة وميكن أن نرجع هذا إىل كون أن الشباب

يف املضامني الثقافية ويرون أن القناة األرضية مل تليب هذه الرغبات خصوصا أم يبحثون عن 
. صام العلميةمعلومات متخصصة تفيدهم يف ختص

عدم وجود عـالقة بني متغري ) 2كا(يتضح من خالل بيانات اجلدول السابق وبتطبيق اختبار و
حيث بلغت يف تلبية احتياجات الشباب الثقافية الربامج الثقافية جناح ومدى ستوى التعليمي امل

ىعند مستو)2(اجلدولية بدرجيت حرية) 2كا(وهي أقل من ،)0.135(احملسوبة ) 2كا(ةقيم
غري دال إحصـائياً  مما يشري إىل عدم وجود عالقة دالة إحصائياً ى مستوووه، )9350.(معنوية 

.بني املتغريين
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.الشباب إىل قناة تلفزيونية ثقافية متخصصةمدى حاجة .2
: يبني) 33(اجلدول رقم 

حاجتهم إىل قناة ثقافية متخصصةمدى ونوع توزيع عينة الدراسة طبقاً لل
امــوعإنـــاثذكـــور النـوع     

%ك%ك%كاجةمدى احل
100.0%53.8400%46.3215%185نعـــــــــم

00.0%00%0000%0000ال

100.0%53.8400%46.3215%185اإلمجـــايل

).19،28(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

حيتاجون إىل قناة متخصصة يف الثقافة، اءة بسيطة لبيانات اجلدول نالحظ أن الشبابعند قر
ويعود هذا إىل أن الربامج الثقافية يف القناة األرضية ليست متخصصة وال تتناول القضايا الثقافية 
بشكل عميق خاصة منها القضايا الثقافية اليت متس الشباب مباشرة، أما القناة املتخصصة تكون 

القائم باالتصال، (كثر عمقا يف مناقشة وطرح القضايا الثقافية وتكون أكثر ختصصا يف معاجلتها أ
.وهذا ما حيتاج إليه الشباب) املواضيع الضيوف
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القناة األرضيةاملشاركة يف أحد الربامج الثقافية يف .3
نوع والالقناة األرضيةاملشاركة يف أحد الربامج الثقافية .1. 3

: يبني) 34(اجلدول رقم 
يف أحد الربامج الثقافية لنوع واملشاركةيف ضوء متغري اتوزيع عينة الدراسة 

امــوعإناثذكور  النوع     
%ك%ك%كاملشاركة

11.0%6.344%4.825%19اشتركت وأجابوين

18.0%9.872%8.339%33اشتركت ومل جييبوا

71.0%37.8284%33.3151%133مل أشترك

%53.9400100%46.4215%185اإلمجـــايل

9000.= مستوى املعنوية 2=درجة احلرية 2100.= احملسوبة ) 2كا(قيمة 

).20،28(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

الذين مل يشاركوا يف أحد الربامج من خالل قراءة بيانات اجلدول نالحظ ارتفاع عدد الشباب
من إمجايل عينة الدراسة، مث ) 71.0%(بنسبة ) 284(الثقافية يف القناة األرضية حيث بلغ عددهم 

ليأيت يف ، )18.0%(الثقافية ومل جييبوا عليهم بنسبة تالهم الشباب الذين اشتركوا يف احد الربامج 
، وقد يعود هذا إىل )11.0%(الرتبة الثالثة واألخرية الشباب الذين اشتركوا وأجابوا عليهم بنسبة 

و القائمني على تسيري هذه الربامج الثقافية مثل القنوات ) الشباب(قلة قنوات االتصال بني اجلمهور
كتروين وكذا القنوات التقليدية مثل اهلاتف مما يصرف الشباب على احلديثة مثل الربيد االل
.املشاركة يف هذه الربامج

عدم وجود عـالقة بني متغري ) 2كا(يتضح من خالل بيانات اجلدول السابق وبتطبيق اختبار و
)2100.(احملسوبة ) 2كا(ةحيث بلغت قيمالربامج الثقافية يف أحدالشباب مشاركةومدى نوعال

غري ى مستوووه، )9000.(معنوية ىعند مستو)2(اجلدولية بدرجيت حرية) 2كا(وهي أقل من 
.دال إحصـائياً  مما يشري إىل عدم وجود عالقة دالة إحصائياً بني املتغريين

مدى املشاركة يف أحدونالحظ من بيانات اجلدول وجود تفاوت نسيب بني الذكور واإلناث يف 
فيما تعلق القناة األرضية إذ جند أن نسبة اإلناث تفوق نسبة الذكور بقليل الربامج الثقافية يف
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وكذلك يف عدم .)4.8%(نسبة الذكورو)6.3%(اإلناث نسبة باملشاركة يف الربامج إذ جند أن
.)33.3%(ونسبة الذكور )37.8%(املشاركة إذ بلغت نسبة اإلناث 

واملستوى التعليمي القناة األرضيةيف املشاركة يف أحد الربامج الثقافية.2. 3
: يبني) 35(م رقاجلدول 

الربامج الثقافية يف احد ملستوى التعليمي واملشاركةوفق اتوزيع عينة الدراسة 
امــوعدراسات علياجامعةثانوي  التعليمي         . م

%ك%ك%ك%كاملشاركة
11.0%44--11.0%44--اشتركت وأجابوين

18.0%2.072%15.08%1.060%4اشتركت ومل جييبوا

71.0%5.0284%63.020%3.0252%12مل أشترك

%7.0400100%89.028%4.0356%16اإلمجـــايل

0950.= مستوى املعنوية 4= درجة احلرية 7.911= احملسوبة ) 2كا(قيمة 

).21،30(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

من ذوي املستوى اجلامعي الذين من خالل قراءة بيانات اجلدول نالحظ ارتفاع نسبة الشباب
مفردة بنسبة ) 252(حيث بلغ عددهم مل يشاركوا يف أحد الربامج الثقافية يف القناة األرضية 

من إمجايل العينة، لتأيت نسبتهم منخفضة يف ما تعلق مبشاركتهم يف أحد الربامج إذ بلغت ) %63.0(
نرجع أن ، أما باقي املستويات التعليمية فإم مل يشاركوا يف هذه الربامج، وميكن )11.0%(النسبة 

. يانات اجلدول السابقذلك إىل األسباب اليت ذكرناها يف تفسرينا لب
عدم وجود عـالقة بني متغري ) 2كا(يتضح من خالل بيانات اجلدول السابق وبتطبيق اختبار و

احملسوبة) 2كا(ةحيث بلغت قيمالربامج الثقافية يف أحد الشباب ومشاركةستوى التعليميامل
ووه، )0950.(نوية معى، عند مستو)4(اجلدولية بدرجيت حرية) 2كا(وهي أقل من ،)7.911(

.غري دال إحصـائياً  مما يشري إىل عدم وجود عالقة دالة إحصائياً بني املتغريينى مستو
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:يف الربامج الثقافية الشبابنوع مشاركة .4
نوع املشاركة يف الربامج الثقافية والنوع.1. 4

: يبني) 36(اجلدول رقم 
.اركة يف الربامج الثقافيةلنوع ونوع املشوفق اتوزيع عينة الدراسة 

).21،28(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

اركة الشباب ـنالحظ من خالل قراءة اجلدول اخنفاض نسبة اإلجابات اليت تعلقت بنوع مش
ية يف القناة األرضية حيث جاءت نسبة اإلجابات اليت مشلت إبداء رأي حول أحد يف الربامج الثقاف

لتأيت يف )6.0%(مث تلتها اإلجابات اليت مشلت طلب إعادة مادة ثقافية بنسبة ) 8.0%(املوضوعات 
).1.0%(املرتبة األخرية اإلجابات اليت تعلقت طلب استشارة أو توضيح بنسبة 

اض إىل عدم املشاركة الفعالة يف الربامج الثقافية والذي يعود بدوره إىل وميكن أن نرجع هذا االخنف
) الربيد االلكتروين، اهلاتف(عدم فعالية وسائل االتصال للمشاركة يف هذه الربامج ولعل من أبرزها 

ويعود كذلك إىل طبيعة الربامج الثقافية يف القناة األرضية حيث أا تتسم بعدم طرح املواضيع 
.ية والنقاشيةاحلوار

.) 2كا(لكل قیمة من ) 1(درجة الحریة في ھذا الجدول ھي (*)

اموعإنــــاثذكـــور النوع 

%ك%ك%كنوع املشاركة
قيمة 

(*))2كا(
مستوى 
املعنوية

قيمة
فاي

-6.0.2160.6420%3.524%2.514%10طلبت إعادة مادة ثقافية

-1.0.7340.3920%0.84%0.33%1طلبت استشارة أو توضيح

-8.0.0050.9410%4.332%3.817%15أبديت رأيا حول أحد املوضوعات

-60-34-26إمجـايل اإلجابات



174

نوع املشاركة يف الربامج الثقافية واملستوى التعليمي.2. 4
:  يبني) 37(اجلدول رقم 

ملستوى التعليمي ونوع املشاركة يف الربامج الثقافيةوفق اتوزيع عينة الدراسة 
اموعدراسات علياجامعةثانوي املستوى التعليمي                  

%ك%ك%ك%كنوع املشاركة
قيمة 

(*))2كا(
مستوى 
املعنوية

قيمة
فاي

---6.0%24--6.0%24--طلبت إعادة مادة ثقافية

---1.0%4--1.0%4--طلبت استشارة أو توضيح

---8.0%32--8.0%32--أبديت رأيا حول أحد املوضوعات

-60-0-60-0جاباتإمجـايل اإل

).21،30(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

نالحظ من خالل قراءة بيانات اجلدول أن الشباب من ذوي املستوى اجلامعي هم الذين 
شاركوا يف الربامج الثقافية يف القناة األرضية، حيث جاءت اإلجابات املتعلقة بإبداء رأي حول 

لتليها من إمجايل اإلجابات ) 8.0%(اإلجابات ملرتبة األوىل إذ بلغت نسبة أحد املوضوعات يف ا
لتأيت اإلجابات اليت تعلقت بطلب )6.0%(اإلجابات اليت تعلقت بطلب إعادة مادة ثقافية بنسبة 

، أما بقية املستويات مل تشارك بأي نوع من )1.0%(استشارة أو توضيح يف املرتبة األخرية بنسبة 
.املشاركات

ويعود االخنفاض يف نوع املشاركات إىل التفسري الذي ذكرناه سابقا املتعلق باجلدول السابق 
وميكن كذلك أن نفسر بروز املستوى اجلامعي ومشاركته بنوع املشاركات السالفة الذكر، إىل 

يترجم كون هذا املستوى يسمح للشباب عينة الدراسة بإجياد دافع للتفاعل مع الربامج الثقافية، إذ
هذا الدافع إىل حماولة املشاركة وإبداء الرأي فيما يتعلق ببعض القضايا، اليت يرون أا متسهم وتعرب 

. عن حاجام الثقافية

.) 2كا(لكل قیمة من ) 2(درجة الحریة في ھذا الجدول ھي (*)
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كيفية قضاء  وقت فراغ عينة الدراسة.5
كيفية قضاء وقت الفراغ والنوع.1. 5

: يبني) 38(اجلدول رقم 
.فراغاللنوع وكيفية قضاء أوقات حسب اتوزيع عينة الدراسة 

).22،28(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

ة أو بدنية حسب امليل خالل ممارسة نشاطات متنوعة فكريمن إنّ ملء أوقات الفراغ يتم
قتصادية املسخرة واحلاجة إىل ذلك، كما حتدد طبيعة هذه املمارسات الظّروف االجتماعية واال

ة تنظيم الوقت وتوزيعه الفرد نظرته إىل احلياة عامة وكيفينهاقافية التي يستقي مك وكذا الثلذل
وبناء عليه حناول معرفة كيفية قضاء الشباب .حتى يتمكّن من ختصيص قسطا منه للراحة والترفيه

:أوقات فراغهم إذ جند
هل حيث بلغت نسبة إجابام ارتفاع نسبة إجابات الشباب الذين يقضون أوقات فراغهم مع األ

من إمجايل اإلجابات لتحتل املرتبة األوىل، وجاءت إجابات الشباب الذين يقضون ) %82.0(
، مث تالهم يف املرتبة الثالثة الذين )75.0%(أوقات فراغهم مع األصدقاء يف املرتبة الثانية بنسبة 

ة يف املرتبة الرابعة بنسبة ـاملطالعليأيت الذين يقضونه يف) 65.0%(ة ـيقضونه يف االنترنت بنسب

).2كا(لكل قیمة من ) 1(درجة الحریة في ھذا الجدول ھي (*)

اموعإنــــاثذكـــور النوع 

%ك%ك%كوقت الفراغقضاء 
قيمة 

(*))2كا(
مستوى 
املعنوية

قيمة
فاي

-82.0.0330.8550%44.3328%37.8177%151مع األهل

-75.0.0300.8620%40.5300%34.5162%138مع األصدقاء

-65.0.0250.8750%34.8260%30.3139%121يف األنترنات

-64.0.0860.7700%34.8256%29.3139%117املطالعة

-32.0.0020.9660%17.3128%14.869%59السفر والرحالت

-36.0.0070.9330%19.3144%16.877%67)النادي أو املركز الثقايف(إشباع مواهيب

-1416-763-653إمجـايل اإلجابات
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، ويف املرتبة اخلامسة الذين يقضونه يف إشباع مواهبهم يف النوادي أو املراكز الثقافية )%64.0(
، ليأيت يف املرتبة السادسة واألخرية الذين يقضونه يف السفر والرحالت بنسبة )36.0%(بنسبة 

نسبة الغالبة من عينة الدراسة إناث حيث وميكن أن نفسر هذه النسب كون أن ال).%32.0(
يقضون أوقات فراغهم مع األهل وهذا ما تعكسه ثقافة البيئة االجتماعية حيث ميكث اإلناث يف 

رفيه وأوقات ومما ال شك فيه أن أنشطة الثقافة والت.البيت ويقضون معظم أوقات فراغهم فيه
ل اليوم جماال حيث أصبحت متث. يدا من األمهيةزا يضفي عليها مراغ تتزايد وتتنوع باستمرار، ممالف

والتليفزيون كأداة ترفيه من : ليل على ذلك وجود صناعة أوقات الفراغوالدبذاته، ااقتصاديا قائم
ة ويسهم التطور التكنولوجي بصفة مستمراألوىل، تعكس بصورة واضحة التوجه احلايل،الدرجة

ن ميكن محلهاحجم اجليب، وأجهزة تليفزيون ملواديو يفيف تدفّق أدوات الترفيه، مثل أجهزة ر
، وتوابع صناعية لنقل برامج الترفيه ة، واسطواناتبصري–ية ومعدات األفالم، كاسيتات مسع

.)1(ةة والرياضيقافيواألحداث الث
كيفية قضاء وقت الفراغ واملستوى التعليمي.2. 5

:  يبني) 39(اجلدول رقم 
.فراغالقضاء أوقات كيفيةملستوى التعليمي وحسب اتوزيع عينة الدراسة 

اموعدراسات علياجامعة ثانوي 

%ك%ك%ك%كقضاء وقت الفراغ
قيمة 

(*))2كا(
مستوى 
املعنوية

قيمة
فاي

-82.04.066.1310%6.0328%72.024%4.0288%16مع األهل

-75.0.2050.9020%5.0300%67.020%3.0268%12مع األصدقاء

65.019.248.0000.2190%3.0260%61.012%1.0244%4يف األنترنت

-64.01.691.4290%5.0256%56.020%3.0224%12املطالعة

-32.04.352.1140%3.0128%27.012%2.0108%8السفر والرحالت

النادي (إشباع مواهيب
)أو املركز الثقايف

4%1.0128%32.012%3.0144%36.01.412.4940-

-1416-100-1260-56إمجـايل اإلجابات

).22،30(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

ّالجزائر،المكتبة الوطنیة للنشر والتوزیع، (، ّاإلتصال والمجتمع الیوم وغداشون ماكابراید وآخرون، )1( ّ .173: ، ص)1981ّ
) 2كا(لكل قیمة من ) 2(درجة الحریة في ھذا الجدول ھي (*)
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امعي الذين عند قراءة بيانات اجلدول نالحظ ارتفاع نسبة إجابات الشباب من ذوي املستوى اجل
من إمجايل اإلجابات مث مع االصدقاء بنسبة ) 72.0%(يقضون أوقات فراغهم مع األهل بنسبة 

مث إشباع مواهبهم يف النادي )56.0%(بنسبة ، مث املطالعة)61.0%(نترنت بنسبة ، فاإل)%67.0(
أما بقية . )27.0%(بنسبة ، ليأيت يف األخري السفر والرحالت )32.0%(أو املركز الثقايف بنسبة 

.املستويات التعليمية األخرى فكانت نسبة إجابام ضئيلة فيما تعلق بكيفية قضاء أوقات فراغهم
ستوى وجود عـالقة بني متغري امل) 2كا(يتضح من خالل بيانات اجلدول السابق وبتطبيق اختبار و

احملسوبة ) 2كا(حيث بلغت قيمةأوقات فراغهم يف االنترنت  الشباب كيفية قضاء و التعليمي 
مما يشري وهو مستوى دال إحصائياً، )0000.(ية عند مستوى معنو)2(حريةةبدرج)19.248(

كيفية قضاء  أي أن متغري املستوى التعليمي يؤثر يف إىل وجود عالقة دالة إحصائياً بني املتغريين،
فاي ريين حيث بلغت قيمة بني املتغقويةوكانت تلك العالقة الشباب أوقات فراغهم يف األنترنت 

وميكن أن نفسر هذا بدور االنترنت املتنامي يف حياة الشباب من ذوي املستوى اجلامعي . )2190.(
حيث توفر هلم املعلومات والترفيه وتشغل وقت فراغهم كون أن هذه الشرحية من خصائصها 

.البحث عن اجلديد ومعرفة ما جيري حوهلم



178

للربامج الثقافيةالشباب تعرض أسباب عدم  .6
للربامج الثقافية والنوعالشباب أسباب عدم  تعرض .1. 6

: يبني) 40(دول رقم اجل
.الثقافيةللربامجالشبابتوزيع عينة الدراسة طبقاً للنوع وأسباب عدم تعرض

).23،28(استمارة هذا البحث، السؤالني: دراملص

قراءة بيانات اجلدول ارتفاع نسبة إجابات الشباب الذين يرجعون سبب عدم يتبني من خالل 
تعرض الشباب للربامج الثقافية إىل أن موضوعات الربامج الثقافية ال يستفيد منها الشباب إذ بلغت 

، لتأيت نفس النسبة اليت تعرب عـن إجابات الشبابمن إمجايل اإلجابات)57.0%(نسبة إجابام 

.)2كا(لكل قیمة من ) 1(درجة الحریة في ھذا الجدول ھي (*)

اموعإنــــاثذكـــور النوع 

%ك%ك%كأسباب عدم التعرض
قيمة 

(*))2كا(
مستوى 
املعنوية

قيمة
فاي

موضوعات الربامج الثقافية ال
يستفيد منها الشباب

107%26.8121%30.3228%57.0.0990.7540-

موضوعات الربامج الثقافية غري 
جادة

16%4.020%5.036%9.0.0520.8200-

-56.0.0800.7770%29.8224%26.3119%105موضوعات الربامج الثقافية مكررة

شكل تقدمي الربامج الثقافية غري 
جذاب

38%9.542%10.580%20.0.0630.8020-

معظم مذيعي الربامج الثقافية غري 
ناجحني

63%15.873%18.3136%34.0.0000.9830-

معظم ضيوف الربامج الثقافية غري 
.مفيدين أو جذابني

82%20.594%23.5176%44.0.0150.9040-

وقت تقدمي الربامج الثقافية ال 
بيناسب معظم الشبا

106%26.5122%30.5228%57.0.0120.9110-

ألن معدو الربامج ال يهتمون باحلياة 
الثقافية العامة

84%21.0100%25.0184%46.0.0490.8250-

-1292-691-601إمجـايل اإلجابات
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الذين يرجعون السبب إىل أن وقت تقدمي الربامج الثقافية ال يناسب معظم الشباب، وجاءت 
إجابات الشباب الذين يرجعون سبب عدم تعرض الشباب إىل الربامج الثقافية إىل كون 

، ويف املرتبة الرابعة جاءت )56.0%(بنسبة الثالثةموضوعات الربامج الثقافية مكررة يف املرتبة 
)46.0%(بنسبة معدو الربامج ال يهتمون باحلياة الثقافية العامةإجابام اليت ترجع السبب إىل أن 

ج الثقافية غري معظم ضيوف الربامويف املرتبة اخلامسة اإلجابات اليت ترجع السبب إىل كون أن 
إجابات الشباب الذين يرجعون سبب عدم التعرض إىل ، أما)44.0%(بنسبة مفيدين أو جذابني

، وجاءت )34.0%(بنسبة جاءت يف املرتبة السادسة معظم مذيعي الربامج الثقافية غري ناجحنيأن 
، ويف )20.0%(بنسبة شكل تقدمي الربامج الثقافية غري جذاباإلجابات اليت ترجع السبب إىل أن 

موضوعات الربامج الثقافية ترجع سبب عدم التعرض إىل أن املرتبة األخرية جاءت اإلجابات اليت 
وميكن أن نفسر النسب السابقة كون أن مضامني الربامج الثقافية يف . )9.0%(بنسبة غري جادة

التلفزيون ال تليب حاجات الشباب الثقافية إذ إا ال تطرح موضوعات متس الشباب بصفة مباشرة 
ناقشة، ويربز كذلك عدم مراعاة القائمني على الربامج الثقافية بل تتسم بالعمومية والسطحية يف امل

.توقيت البث إذ أن أا ال تناسب معظم الشباب
رأيهم حول أسباب ونالحظ من بيانات اجلدول وجود تفاوت نسيب بني الذكور واإلناث يف 

ث تفوق نسبة الذكور أن نسبة اإلنامثال إذ جند التلفزيونربامج الثقافية يف عدم تعرض الشباب لل
موضوعات الربامج الثقافية ال يستفيد منها فيما تعلق بسبب عدم التعرض  إىل كون أن بقليل 

).26.8%(ونسبة الذكور) 30.3%(ناث اإلنسبة فنجد أنالشباب
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.ستوى التعليميعينة الدراسة وامليف رأي للربامج الثقافية الشباب أسباب عدم  تعرض .2. 6
: يبني) 41(اجلدول رقم 

.أسباب عدم التعرض للربامج الثقافيةملستوى التعليمي وحسب اتوزيع عينة الدراسة 
اموعدراسات علياجامعةثانوي املستوى الدراسي

%ك%ك%ك%كاسباب عدم التعرض 
قيمة 

(*))2كا(
مستوى 
املعنوية

قيمة
فاي

موضوعات الربامج الثقافية ال 
يستفيد منها الشباب

4%1.0212%53.012%3.0228%57.09.915.0070.1570

موضوعات الربامج الثقافية غري 
جادة

--36%9.0--36%9.0---

موضوعات الربامج الثقافية 
مكررة

4%1.0208%52.012%3.0224%56.09.054.0110.1500

شكل تقدمي الربامج الثقافية غري 
جذاب

4%1.068%17.08%2.080%20.01.715.4240-

معظم مذيعي الربامج الثقافية غري 
ناجحني

4%1.0124%31.08%2.0136%34.01.055.5900

معظم ضيوف الربامج الثقافية 
.غري مفيدين أو جذابني

4%1.0160%40.012%3.0176%44.02.488.2880-

وقت تقدمي الربامج الثقافية ال 
يناسب معظم الشباب

8%2.0204%51.016%4.0228%57.0.3330.8460-

ألن معدو الربامج ال يهتمون 
باحلياة الثقافية العامة

12%3.0152%38.020%5.0184%46.014.270.0010.1890

-1292-88-1164-40إمجـايل اإلجابات

).23،30(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

يتبني من خالل قراءة بيانات اجلدول ارتفاع نسبة إجابات الشباب من املستوى اجلامعي الذين 
يرجعون سبب عدم تعرض الشباب للربامج الثقافية إىل أن موضوعات الربامج الثقافية ال يستفيد 

من إمجايل اإلجابات لتأيت النسبة اليت تعرب عن ) 53.0%(إجابام منها الشباب إذ بلغت نسبة
ةـات الربامج الثقافية مكررة يف املرتبـإجابات الشباب الذين يرجعون السبب إىل كون موضوع

.)2كا(لكل قیمة من ) 2(الحریة في ھذا الجدول ھي درجة(*)
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وقت تقدمي ، ويف املرتبة الثالثة جاءت إجابام اليت ترجع السبب إىل أن )52.0%(الثانية بنسبة 
، ويف املرتبة الرابعة اإلجابات اليت ترجع )51.0%(بنسبة ية ال يناسب معظم الشبابالربامج الثقاف

، أما )40.0%(بنسبة معظم ضيوف الربامج الثقافية غري مفيدين أو جذابنيالسبب إىل كون أن 
معدو الربامج ال يهتمون باحلياة الثقافية إجابات الشباب الذين يرجعون سبب عدم التعرض إىل أن 

جاءت اإلجابات اليت ترجع اليت تلتها ويف املرتبة ،)38.0%(سة بنسبة امجاءت يف املرتبة اخلةالعام
، مث تلتها)31.0%(بنسبة معظم مذيعي الربامج الثقافية غري ناجحنيسبب عدم التعرض إىل أن 

ويف ، )31.0%(بنسبة جذابشكل تقدمي الربامج الثقافية غري اإلجابات اليت ترجع السبب إىل أن 
موضوعات الربامج الثقافية غري جادةأن املرتبة األخرية جاءت اإلجابات اليت ترجع السبب إىل 

.)9.0%(بنسبة 
وجود عـالقة بني متغري ) 2كا(يتضح من خالل بيانات اجلدول السابق وبتطبيق اختبار و

دراسة السبب املتمثل للربامج الثقافية يف رأي عينة الالشباب سبب عدم تعرض  وستوى التعليمي امل
احملسوبة ) 2كا(حيث بلغت قيمة موضوعات الربامج الثقافية ال يستفيد منها الشبابيف أن 

مما يشري إىل وهو مستوى دال إحصائياً، )0070.(عند مستوى معنوية )2(حريةةبدرج) 9.915(
يف رأي عينة الدراسة يؤثر أن متغري املستوى التعليميأيوجود عالقة دالة إحصائياً بني املتغريين،

بني املتغريين حيث قويةوكانت تلك العالقة حول سبب عدم تعرض الشباب للربامج الثقافية 
األول هو وانطبق هذا وبتطبيق االختبار السابق على كل من السببني ).1570.(فاي بلغت قيمة 

لربامج ال يهتمون باحلياة الثقافية معدو اأن ، والثاين املتمثل يف موضوعات الربامج الثقافية مكررةأن 
وميكن أن نفسر قوة العالقة بني املتغريات السابقة ومتغري املستوى التعليمي كون أن . العامة

يرون أن الربامج الثقافية ينقصها بعض االهتمام مثل ) املستوى اجلامعي(الشباب من هذا املستوى 
احلياة الثقافية العامة وكذلك املضامني الثقافية اإلعداد والتجديد وعدم التكرار وكذلك االهتمام ب

. اليت تم بقضايا الشباب الثقافية
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.تطوير أداء الربامج الثقافيةالشباب حول اقتراحات .7
:النوع حسباالقتراحات .1. 7

:  يبني) 42(اجلدول رقم 
قافيةتطوير أداء الربامج الثاقتراحاتو لنوع حسب اتوزيع عينة الدراسة 

امــوعإناثذكور  النوع     
%ك%ك%كاقتراحات

27.0%14.8108%12.359%49نعم

73.0%39.0292%34.0156%136ال

%53.0400100%46.0215%185اإلمجـــايل

8300.=  مستوى املعنوية 1=درجة احلرية0460.=  احملسوبة ) 2كا(قيمة 

).24،28(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

عند قراءة اجلدول نالحظ ارتفاع عدد الشباب الذين ال توجد لديهم اقتراحات لتطوير أداء 
من إمجايل عينة ) 73.0%(مفردة بنسبة ) 292(ددهم الربامج الثقافية يف القناة األرضية حيث بلغ ع

) 27.0%(مفردة بنسبة ) 108(الدراسة بينما بلغ عدد الشباب الذين اقترحوا تطوير هذه الربامج 
من إمجايل العينة، وميكن أن نفسر هذه النسبة كون أن الشباب تعودوا على هذه الربامج و كونوا 

بيانات اجلدول رقم الذي جاء فيه أن نسبة معتربة من عينة معها نوع من األلفة وهذا استنادا على
حيث يصنف هذا يف اشباعات العملية االتصالية وهذا النوع شعر باأللفة مع هذه الربامجالدراسة ت

.من االشباعات خيلق نوع من التآلف بني اجلمهور والوسيلة بغض النظر عن احملتوى
يب بني الذكور واإلناث يف مدى وجود اقتراح ونالحظ من بيانات اجلدول وجود تفاوت نس

لتطوير الربامج الثقافية يف القناة األرضية إذ جند أن نسبة اإلناث تفوق نسبة الذكور بقليل حيث 
).14.8%(ونسبة اإلناث ) 12.3%(بلغت نسبة الذكور

تغري عدم وجود عـالقة بني م) 2كا(يتضح من خالل بيانات اجلدول السابق وبتطبيق اختبار و
) 2كا(ةحيث بلغت قيملتطوير الربامج الثقافية الشباب ومدى وجود اقتراحات عند نوعال

معنوية ىد مستوـ، عن)1(دولية بدرجيت حريةـاجل) 2كا(ي أقل من ـوه،)0460.(ة ـاحملسوب
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غري دال إحصـائياً  مما يشري إىل عدم وجود عالقة دالة إحصائياً بني ى مستوووه، )8300.(
.تغريينامل
:املستوى التعليميحسباالقتراحات .2. 7

:  يبني) 43(اجلدول رقم 
.لتطوير أداء الربامج الثقافيةاقتراحاتمدى وجود وملستوى التعليمي وفق اتوزيع عينة الدراسة 

امــوعدراسات علياجامعة ثانوي املستوى التعليمي     
%ك%ك%ك%كاقتراحات

27.0%24.0108%2.096%1.08%4نعم

73.0%5.0292%3.020%65.012%260ال

%400100%5.0116.029%20%264.066اإلمجـــايل

2= درجة احلرية 06636.=  احملسوبة ) 2كا(قيمة 
2130.= معامل التوافق 0010.= مستوى املعنوية 

).24،30(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

ثانوي الذين مل عند قراءة بيانات اجلدول نالحظ ارتفاع نسبة الشباب من ذوي املستوى ال
مفردة بنسبة ) 260(يقترحوا تطوير أداء الربامج الثقافية يف القناة األرضية حيث بلغ عددهم 

ويف من إمجايل الذين مل يقترحـوا التطوير وهذا مقارنة باملستـويات التعليمية األخرى) %65.0(
مقارنة باملستويات اليت ذوي مستوى الدراسات العليا كانت نسبتهم األكرباملقابل جند أن الشباب

من إمجايل الذين اقترحوا تطوير أداء ) 24.0%(اقترحت تطوير أداء الربامج الثقافية حيث بلغت 
الربامج، وميكن تفسري هذا بدور املستوى و الزاد املعريف لدى عينة الشباب حيث يتحكم هذا 

.الثقافيةاألخري يف مدى وجود جمال للنقد يسمح باقتراح تغيري أداء الربامج
وجود عـالقة بني متغري ) 2كا(يتضح من خالل بيانات اجلدول السابق وبتطبيق اختبار و

لتطوير أداء  الربامج الثقافية يف القناة الشباب اقتراحات لدى وجودو مدى ستوى التعليمي امل
وية عند مستوى معن)2(حريةةبدرج) 36.019(احملسوبة ) 2كا(حيث بلغت قيمة األرضية 

ن،ـود عالقة دالة إحصائياً بني املتغرييـر إىل وجـمما يشيوهو مستوى دال إحصائياً)0.001(
املستوى التعليمي يؤثر يف مدى وجود اقتراحات لتطوير أداء الربامج وإن كانترـأي أن متغي
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يدعم وهذا ما ). 2130.(تلك العالقة ضعيفة بني املتغريين حيث بلغت قيمة معامل التوافق 
.التفسري السابق

.أداء الربامج الثقافيةلتطويرالشباب اقتراحات . 8
:اقتراحات لتطوير أداء الربامج الثقافية والنوع. 1. 8

: يبني) 44(اجلدول رقم 
داء الربامج الثقافيةألنوع واقتراحات لتطوير وفق ااسة توزيع عينة الدر

).25،28(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

عند قراءة بيانات اجلدول نالحظ أن الشباب الذين اقترحوا تطوير أداء الربامج الثقافية يف القناة 
حيث املضمون امج مناقترحت لتطوير هذه الرب) 27.0%(األرضية كانت النسبة العالية منهم 

مواضيع متس الشباب أما من حيث أسلوب وشكل التقدمي كانت نسبتهم كذلك نفس النسبة 
إذ كانت اقتراحام يف هذا حتسني اإلخراج والديكور، لتأيت النسبة األخرى ) 27.0%(السابقة 

وميكن أن . ئيةاملتعلقة باقتراح التطوير من حيث توقيت البث إذ اختاروا الفترة املسا) %18.0(
نفسر هذه النسب وخاصة املتعلقة بتركيز عينة الدراسة على اقتراحات لتطوير كل مـن املضمون 

األرضية تعاين يف ج الثقافية يف القناةـو أسلوب وشكل التقدمي كون أن العينة ترى أن الربام
ا تعاين من طريقة مضموا من غياب املواضيع اليت متس قضايا الشباب خاصة الثقافية منها، وكذ

خصوصا يف الفضائيات (إخراج هذه الربامج إذ أن الشباب وحبكم مشاهدم للتكنولوجيا احلديثة 
خاصة املتعلقة باملؤثرات الصوتية وكذا اإلضاءة ولقطات الكامريا املختلفة يبحث عن ) واالنترنت

.)2كا(لكل قیمة من ) 1(درجة الحریة في ھذا الجدول ھي (*)

اموعإنــــاثذكـــور النوع 

%ك%ك%كاالقتراحات
قيمة 

(*))2كا(
مستوى 
املعنوية

قيمة
فاي

-18.0.0060.9380%9.872%8.339%33إختيار الفترة املسائية 

-27.0.0460.8300%14.8108%12.359%49مواضيع متس قضايا الشباب

-27.0.0460.8300%14.8108%12.359%49حتسني اإلخراج والديكور

-288-157-131إمجـايل اإلجابات
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امام يف األخري بتوقيت بث الربامج ، ليأيت اهتمامج الثقافية يف القناة األرضيةهذه املؤثرات يف الرب
الثقافية حيث يرون أن فترات البث األخرى ال تناسبهم وأن الفترة األنسب لذلك هي الفترة 

.املسائية
ونالحظ من بيانات اجلدول وجود تفاوت نسيب بني الذكور واإلناث يف اقتراح تطوير الربامج 

اإلناث تفوق  نسبة الذكور بقليل حيث لو أخذنا مثال الثقافية يف القناة األرضية إذ جند أن نسبة 
ونسبة ) 12.3%(االقتراح املتعلق بتطوير الربامج الثقافية من حيث املضمون جند نسبة الذكور

).14.8%(اإلناث 
عدم وجود عـالقة بني متغري ) 2كا(يتضح من خالل بيانات اجلدول السابق وبتطبيق اختبار 

احملسوبة ) 2كا(حيث بلغت قيم للتطوير الربامج الثقافيةالشبابواقتراحات نوعال
معنوية يات، عند مستو)2(اجلدولية، بدرجيت حرية) 2كا(، وهي أقل من )0460.،0460.،0.006(
غري دال إحصـائياً  مما يشري إىل عدم وجود عالقة دالة ياتمستويوه، )8300.،8300.،9380.(

.إحصائياً بني املتغريين
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اقتراحات لتطوير أداء الربامج الثقافية واملستوى التعليمي.2. 8
: يبني) 45(اجلدول رقم 

داء الربامج الثقافيةأملستوى التعليمي واقتراحات لتطوير اوفقتوزيع عينة الدراسة 
موعادراسات علياجامعةثانوي املستوى التعليمي                  

%ك%ك%ك%كاالقتراحات
قيمة 

(*))2كا(
مستوى 
املعنوية

قيمة
فاي

-18.02.968.2270%15.072%2.060%1.08%4إختيار الفترة املسائية

-27.0.0680.9670%24.0108%2.096%1.08%4مواضيع متس قضايا الشباب

-27.0.0680.9670%24.0108%2.096%1.08%4حتسني اإلخراج والديكور

-288-252-24-12إمجـايل اإلجابات

).25،30(استمارة هذا البحث، السؤالني: املصدر

عند قراءة بيانات اجلدول نالحظ ارتفاع نسبة الشباب من ذوي مستوى الدراسات العليا 
املضمون ومن حيث الذين اقترحوا تطوير أداء الربامج الثقافية يف القناة األرضيـة من حيث

وهذا مقارنة باملستويات التعليمية ) 24.0%(شـكل و أسلوب التقدمي حيث بلغت نسبتهم 
عند كل املستوى ) 2.0%-1.0%(األخرى حيث كانت النسبة منخفضة جدا تراوحت بني 

الثانوي واملستوى اجلامعي، ويرجع هذا إىل كون الشباب من ذوي هذا املستوى التعليمي يكونون 
ثر رصيد علمي ومعريف ميكنهم من نقد هذه الربامج من حيث املضمون ومن حيث شكل أك

.وأسلوب التقدمي
عدم وجود عـالقة بني متغري ) 2كا(يتضح من خالل بيانات اجلدول السابق وبتطبيق اختبار و
وبة احملس) 2كا(حيث بلغت قيم للتطوير الربامج الثقافية الشباب واقتراحات ستوى التعليميامل
يات، عند مستو)2(يت حريةـاجلدولية، بدرج) 2كا(ل من ـ، وهي أق)0680.،0680.،2.968(

غري دال إحصـائياً  مما يشري إىل عدم وجود ياتمستويوه، )9670.،9670.،2270.(معنوية 
.عالقة دالة إحصائياً بني املتغريين

.)2كا(لكل قیمة من ) 2(درجة الحریة في ھذا الجدول ھي (*)
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.نتائج اختبارات الفروض: املبحث السادس
:امن خالل الدراسة امليدانية ومهفرضني ة إىل اختبار لقد سعت الدراس

واشباعات احملتوى توجد عالقة إرتباطية بني دوافع التعرض النفعية للشباب: الفرض األول
.القناة األرضيةاملتحققة من التعرض للربامج الثقافية يف 

)46(جـدول رقـم 
اجلزائري واشباعات احملتوى املتحققة من دوافع التعرض النفعية للشباب بني العالقة االرتباطية 

.القناة األرضيةالتعرض للربامج الثقافية يف 
اشباعات احملتوى

إشباعات اجتماعيةتوجيهيةاشباعات 
االشباعات املتحققة 

RPRPدوافع التعرض

0.7750.0000.6780.000الدوافع النفعية

أنه باستخدام معامل بريسون لدراسة العالقة بني متغريي ) 46(يتضح من بيانات اجلدول رقم 
دوافع التعرض النفعية للشباب اجلزائري واشباعات احملتوى املتحققة هلم من التعرض للربامج الثقافية 

، ظهر وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائية بني هذين املتغريين وذلك على النحو القناة األرضيةيف 
:التايل

قة ارتباطية طردية قوية بني دوافع التعرض النفعية للشباب واشباعات احملتوى املتحققة توجد عال-
عند مستوى ) 0.775(هلم واملتمثلة يف االشباعات التوجيهية ، حيث بلغت قيمة معامل بريسون 

).0.000(معنوية دال إحصائياً 
اب واشباعات احملتوى املتحققة طردية قوية بني دوافع التعرض النفعية للشبارتباطيهعالقة توجد -

عند مستوى ) 0.678(هلم واملتمثلة يف االشباعات االجتماعية، حيث بلغت قيمة معامل بريسون 
).0.000(معنوية دال إحصائياً 



188

وخنلص من ذلك إىل ثبوت صحة الفرض األول املتعلق بوجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بني 
القناة باب واشباعات احملتوى املتحققة من التعرض للربامج الثقافية يف دوافع التعرض النفعية للش

.األرضية
توجد عالقة إرتباطية بني دوافع التعرض الطقوسية للشباب واشباعات العملية : الفرض الثاين

.قناة األرضيةاملتحققة من التعرض للربامج الثقافية يف ال
)47(جـدول رقـم 

افع التعرض الطقوسية للشباب واشباعات العملية املتحققة من التعرض دوبني العالقة االرتباطية 
.القناة األرضيةللربامج الثقافية يف 

اشباعات العملية
إشباعات شبه اجتماعيةشبه توجيهيةاشباعات 

االشباعات املتحققة 

RPRPدوافع التعرض

0.5340.0000.4520.000الدوافع الطقوسية

أنه باستخدام معامل بريسون لدراسة العالقة بني متغريي ) 47(من بيانات اجلدول رقم يتضح
دوافع التعرض النفعية للشباب اجلزائري واشباعات احملتوى املتحققة هلم من التعرض للربامج الثقافية 

ى النحو ، ظهر وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائية بني هذين املتغريين، وذلك علقناة األرضيةيف ال
:التايل

اشباعات توجد عالقة ارتباطية طردية متوسطة القوة بني دوافع التعرض الطقوسية للشباب و-
العملية املتحققة هلم واملتمثلة يف االشباعات شبه التوجيهية، حيث بلغت قيمة معامل بريسون 

).0.000(عند مستوى معنوية دال إحصائياً ) 0.534(
ردية ضعيفه بني دوافع التعرض الطقوسية للشباب اجلزائري واشباعات توجد عالقة ارتباطية ط-

العملية املتحققة هلم واملتمثلة يف االشباعات شبه االجتماعية، حيث بلغت قيمة معامل بريسون 
).0.000(عند مستوى معنوية دال إحصائياً ) 0.422(
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قة إرتباطية دالة إحصائيا بني وخنلص من ذلك إىل ثبوت صحة الفرض الثاين املتعلق بوجود عال
القناة اشباعات العملية املتحققة من التعرض للربامج الثقافية يف دوافع التعرض الطقوسية للشباب و

.األرضية
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:النتائج العامة
:خلصت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها

:مصادر تثقيف الشباب اجلزائري
ن حيث أمهيتها هلم ـتبة األوىل كمصدر ملعلومات املبحوثني من الشباب ميف املرنترنتاإلجاءت 

وهي الوسيلة األكثر استعماال من طرفهم وهذه النتيجة تتطابق مع نتائج  اجتاه معظم األحباث سواء 
ة مث اجلزائريلقناة األرضية امجاء يف املرتبة الثانية كمصدر ملعلومايف اجلزائر أو يف بلدان أخرى، و

، وتلتهاالشبابجاءت الكتب اجلزائرية والعربية يف املرتبة الثالثة من حيث كوا مصدر ملعلومات 
لتأيت كل من اجلرائد واالت األجنبية،مث تلتها الفضائيات ،ئيات العربية يف املرتبة الرابعةالفضا

.يف املرتبة األخرية) اجلزائرية(العربية واإلذاعة الوطنية
من بني البدائل كمصدر ااقترحغياب كل من املسرح والسينما اللذان الدراسة علىأسفرت كما

.أجريت فيها الدراسةنطقة اليت املهلذين املصدرين يف االنعدامشبه وعاد هذا إىل الشبابملعلومات 
مجيع أفراد العينة كشفت الدراسة أن أما فيما تعلق مبدى استخدام الشباب ملصادر املعلومات فقد 

على حد سواء اإلناثة أحيانا وهذا انسحب على الذكور وعلى ييطالعون الكتب غري الدراس
.الشبابمن إمجايل ناث نسبة الذكور نسبيا اإلجتاوزت نسبة حيث 

أو الشباب الذين يطلعون الدراسة إىل أن وملعرفة مدى اطالع الشباب على الصحف فقد توصلت
سبتهم منخفضة فقد تبني أم يطلعون على الصحف جاءت نعلى الصحف بصفة دائمة يقبلون 

أحيانا، واإلقبال احملتشم على اجلرائد ظاهرة عاملية، يرجع أساسا إىل أن عادات القراءة يف اتمع 
اجلزائري ضعيفة بصفة عامة، واألسرة اجلزائرية يف غالبيتها ال تنمي مثل هذه العادة يف أطفاهلا 

.ل بلدان العامل فقدت مصداقيتهاباإلضافة إىل أن اجلرائد يف ج
جاءت نسبهم مرتفعة وهذا بصفة دائمة يستخدمون اإلنترنت الذين شبابالكشفت الدراسة أن و

انسحب على بقية الشباب الذين يستخدموا أحيانا، كما أن ذوي املستوى التعليمي اجلامعي 
تكنولوجيا وكوسيلة إعالمية يستخدمون اإلنترنت أكثر من املستويات األخرى، لتربز اإلنترنت ك

وعلى خالف التكنولوجيا والوسائل اإلعالمية التقليدية تبقى هذه األخرية من إهتمامات الشباب 
اجلزائري، وهي تناسب سنهم وهو ما يتميز به من خصائص كالفضول وحب اجلديد والتفاعل 
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احلقيقية، وكذلك خصائص وتغيري اهلويات الشيء الذي ال يستطيع الشباب القيام به يف احلياة
.اإلنترنت وما توفره من فرص الترفيه

:أمناط تعرض الشباب للربامج الثقافية يف التلفزيون
املرتبة ) يوميا/ساعات5ساعات وأقل من 3(ون مدة ـالذين يتعرضون للتلفزيالشبابتصدر 
يف ) يوميا/اعةس3ساعة وأقل من 2(الشباب الذين يتعرضون للتلفزيون مدة جاء ، مث األوىل

يف ) يوميا/ساعة2ساعة واقل من 1(وجاء الشباب الذين يتعرضون للتلفزيون مدة املرتبة الثانية 
وأن اإلناث يتعرضون للتلفزيون بنسبة أكرب قليال من الذكور وهذا ما يفسر بكون . الترتيب األخري

ليست له عالقة ترابطية أن اإلناث ميكثن بالبيت أكثر من الذكور، كما كشفت الدراسة أن السن
.كبرية مع تعرض الشباب اجلزائري للتلفزيون

القناة كل أفراد عينة الدراسة يتعرضون للربامج الثقافية يف الدراسة إىل نتيجة مفادها أنوتوصلت
.مع وجود بعض تفاوت نسيب بني الذكور واإلناثأحيانا األرضية

كشفت الدراسة أن الشباب يتابعون امج الثقافية وملعرفة الفترات اليت يتعرض فيها الشباب للرب
ذين ، مث تالهم الشباب العالية تقريبا يف فترة املساء بنسبالربامج الثقافية يف القناة األرضية

. يف املرتبة األخريةليأيت الشباب الذين يتابعوا يف فترة السهرة يتابعوا يف فترة العصر 
لذين يتعرفون على مواعيد الربامج الثقافية يف القناة األرضية عن صلت الدراسة إىل أن الشباب اوتو

احتلوا املرتبة األوىل، وهذا ما يفسر غياب القوالب األخرى بصفة دائمة طريق تنويهات التليفزيون
.اليت تستعمل عادة يف التعريف مبواعيد الربامج الثقافية

أن حيث الدراسة عليه كشفت ة وهذا ما ويبقى التلفزيون وسيلة عائلية أكثر منها وسيلة فردي
الشباب الذين يشاهدون الربامج الثقافية بصحبة بعض أفراد األسرة وبصفة دائمة احتلوا املرتبة 

بصحبة بعض األصدقاء جاءوا يف املرتبة الثانية، لتظهر أحيانا ا ، أما الشباب الذين يشاهدواألوىل
حيانا بأعمال أخرى أثناء املشاهدة، أما الشباب الذين نسبة عالية إلجابات الشباب الذين يقومون أ

والسياق العائلي له تأثري يف التعرض للربامج . يتفرغون متاما للمشاهدة فقد احتلوا املرتبة األخرية
الثقافية ومن هنا تتولد احلاجة إىل حبوث التلقي ملعرفة بصفة مالئمة أكثر كيف تتم تفاعالت 

.لعائليةالشباب يف سياق املشاهدة ا
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كشفت الدراسة أن الشباب الذين يدور أحيانا بينهم وبني اآلخرين حوار حول فقرات الربنامج و
الثقايف جاءت نسبهم عالية، وهذا ما يدعم دور التفاعل االجتماعي واألصول االجتماعية اليت ال 

.ميكن أن نغفل دورها يف رسم اإلشباعات املتحققة من مضامني الربامج الثقافية
:نوع احملتوى الذي يتعرض له الشباب يف الربامج الثقافية

الشباب الذين يتعرضون للربامج الثقافية من نوع الربامج الفنيةتبني من الدراسة أن نسبة إجابات
ليأيت هذا النوع يف املرتبة األوىل، مث تلتها برامج عن العلوم والتكنولوجيا وتبسيطها يف كانت عالية
ية مث جاءت برامج املعارف العامة يف املرتبة الثالثة لتأيت برامج األدب والشعر يف املرتبة املرتبة الثان

.األخرية
جاءتنسبة إجابات الشباب الذين فضلوا برنامج أحلان وشباب أسفرت الدراسة على أن كما

املرتبة يف يف املرتبة الثانية، وعلى اهلوا وجاءت اإلجابات اليت فضلت برنامج فتاوى هي األوىل،
، ويف املرتبة اخلامسة برنامج الشريط الرابعة برنامج من واقعنا، ويف املرتبة الثالثة برنامج دزاير شو

الوثائقي، ويف املرتبة السادسة برنامج صباح اخلري، ويف املرتبة السابعة برنامج إرشادات طبية، ويف 
ويف املرتبة العاشرة كل ، الصراحة ة برنامج ويف املرتبة التاسعبرج األبطال،برنامجاملرتبة الثامنة 

ويف املرتبة الثانية عشر برنامج ،وبرنامج جامعة التكوين املتواصلمن برنامج يف دائرة الضوء
حنا يف اهلناعشر برنامج رابعة ، ويف املرتبة الثالثة عشر برنامج لقاءويف املرتبة البعيدان عن امليدان 

، ويف مرحبا وبرنامج فكر واربح وبرنامج فضاء اجلمعةمن برنامج ويف املرتبة اخلامسة عشر كل
ويف املرتبة ،عة عشر برنامج مهن وحرف، ويف املرتبة التاسليلة النجومالثامنة عشر برنامج املرتبة 

.سينماالعشرون برنامج 
هم وأسفرت الدراسة على أن كل من برنامج فكر واربح وبرنامج الفهامة وبرنامج صباح اخلري 

.الربامج األكثر تفضيال لدى الشباب
:دوافع تعرض الشباب للربامج الثقافية

كشفت الدراسة أن إجابات الشباب الذين يتعرضون للربامج الثقافية يف القناة األرضية بدافع 
التعرض هلا ملعرفة األخبار الثقافية جاءت األوىل من إمجايل اإلجابات، مث جاءت يف املرتبة الثانية 

ابات اليت تعرب على دافع التعرض حبكم أا تفيدهم يف أشياء كثرية أما يف املرتبة الثالثة جاءت اإلج
اإلجابات اليت ترجع دافع التعرض هلذه الربامج كوا تقدم هلم معلومات ال جيدوا يف وسائل 
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كون أن هذه أخرى، لتأيت يف املرتبة الرابعة اإلجابات اليت يرجع فيها الشباب دافع التعرض إىل
الربامج جادة، أما يف املرتبة األخرية جاءت اإلجابات اليت تعرب عن دافع التعرض إىل كون أن 

.الشباب يهتمون بالثقافة
وأسفرت الدراسة على نتيجة مفادها أن الشباب الذين يتعرضون للربامج الثقافية يف القناة األرضية 

وىل  مث جاءت يف املرتبة الثانية اإلجابات اليت تعرب على بدافع التخلص من امللل جاءوا يف املرتبة األ
دافع التعرض حبكم أا تسلي الشباب، أما يف املرتبة الثالثة جاءت اإلجابات اليت ترجع دافع 
التعرض هلذه الربامج كوم ال جييدون شيئا أخر يفعلونه، لتأيت يف املرتبة الرابعة اإلجابات اليت 

ع التعرض حبكم العادة ، أما يف املرتبة األخرية جاءت اإلجابات اليت تعرب عن يرجع فيها الشباب داف
.دافع التعرض إىل كون أن الشباب يشعرون باأللفة عند التعرض هلذه الربامج 

الشباب الذين تليب هلم الربامج الثقافية يف القناة األرضية احلصول على كشفت الدراسة أنو
يف املرتبة األوىل من إمجايل اإلجابات، مث جاءت يف املرتبة معلومات وموضوعات جيدة جاءت 

الثانية اإلجابات اليت تعرب على اإلشباعات اليت حتققها الربامج الثقافية واملتمثلة يف االستفادة من 
أما يف املرتبة الثالثة جاءت اإلجابات اليت تعرب عن اإلشباعات املتمثلة يف كون ،جتارب اآلخرين 

لتأيت يف املرتبة الرابعة اإلجابات اليت ترى أن ،الثقافية جيدوا تعاجل موضوعات واقعيةأن الربامج 
، لتأيت على املستوى الثقايفمما جيري حوهلة الشبابرفهذه الربامج حتقق إشباعات واملتمثلة يف مع

كون أن هذه الثقافية تليب إشباعات متمثلة يفيف املرتبة اخلامسة اإلجابات اليت ترى أن الربامج 
أما يف املرتبة األخرية جاءت اإلجابات اليت ،يف إدارة النقاش مع اآلخرينالشبابتساعدالربامج 

.تعرب عن اإلشباعات  املتمثلة يف تعلم مهارات
م الربامج الثقافية يف القناة األرضيةنسبة إجابات الشباب الذين حتقق هلوكشفت الدراسة أن 

املرتبة األوىل، مث جاءت يف املرتبة الثانية اإلجابات اليت تعرب اإلشباعات جاءت يفإشباعات التسلية
أما يف املرتبة الثالثة جاءت اإلجابات اليت تعرب عن االشباعات ،املتمثلة يف شغل وقت فراغ الشباب

اليت ، لتأيت يف املرتبة الرابعة واألخرية اإلجاباتباأللفة مع هذه الربامجالشباب ر وشعاملتمثلة يف 
.اليوميةممشكالالشبابتنسيتعرب عن اإلشباعات املتمثلة يف أن الربامج الثقافية 
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ارتباطيةعالقة على وجود كشفت الدراسة صحة الفرض األول الذي وضع حيث كشفت و
طردية قوية بني دوافع التعرض النفعية للشباب واشباعات احملتوى املتحققة هلم واملتمثلة يف 

.ت التوجيهيةاالشباعا
عالقة وانسحب هذا على الكشف عن صحة الفرض الثاين حيث كشفت الدراسة على وجود

طردية متوسطة القوة بني دوافع التعرض الطقوسية للشباب واشباعات العملية املتحققة هلم ارتباطية
واملتمثلة يف االشباعات شبه التوجيهية

:مدى مشاركة الشباب يف الربامج الثقافية
جنحت بدرجة القناة األرضيةنسبة الشباب الذين يرون أن الربامج الثقافية يف ت الدراسة أن كشف

فقد رأت أن الربامج الثقافية مل ، أما النسبة املتبقيةمن إمجايل عينة الدراسةجاءت عالية متوسطة 
.تنجح

تخصصة يف الشباب وهي أم حيتاجون إىل قناة مإذ توصلت الدراسة إىل حقيقة أمجع عليها 
.الثقافة
القناة األرضيةالشباب الذين مل يشاركوا يف أحد الربامج الثقافية يف إىل أن توصلت الدراسةكما

ربامج الثقافية من إمجايل عينة الدراسة، مث تالهم الشباب الذين اشتركوا يف احد الجاءت نسبهم 
.الذين اشتركوا وأجابوا عليهم رتبة الثالثة واألخرية الشبابليأيت يف املومل جييبوا عليهم، 

اركة الشباب ـاخنفاض نسبة اإلجابات اليت تعلقت بنوع مشوقفت الدراسة على نتيجة مفادها و
حيث جاءت نسبة اإلجابات اليت مشلت إبداء رأي حول أحد القناة األرضيةيف الربامج الثقافية يف 

لتأيت يف املرتبة األخرية اإلجابات ثقافية املوضوعات مث تلتها اإلجابات اليت مشلت طلب إعادة مادة 
.اليت تعلقت طلب استشارة أو توضيح

توصلت الدراسة إىل نتيجة مفادها أن نسبة إجابات الشباب الذين يقضون أوقات فراغهم مع 
األهل من جاءت يف املرتبة األوىل، وجاءت إجابات الشباب الذين يقضون أوقات فراغهم مع 

الثانية، مث تالهم يف املرتبة الثالثة الذين يقضونه يف االنترنت ليأيت الذين يقضونه األصدقاء يف املرتبة 
يف املطالعة يف املرتبة الرابعة ، ويف املرتبة اخلامسة الذين يقضونه يف إشباع مواهبهم يف النوادي أو 

.حالتاملراكز الثقافية، ليأيت يف املرتبة السادسة واألخرية الذين يقضونه يف السفر والر
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كشفت الدراسة أن نسبة إجابات الشباب الذين يرجعون سبب عدم تعرض الشباب للربامج و
الثقافية يف القناة األرضية إىل أن موضوعات الربامج الثقافية ال يستفيد منها الشباب جاءت يف 

ين يرجعون املرتبة األوىل من إمجايل اإلجابات، لتأيت نفس النسبة اليت تعرب عن إجابات الشباب الذ
السبب إىل أن وقت تقدمي الربامج الثقافية ال يناسب معظم الشباب، وجاءت إجابات الشباب 
الذين يرجعون سبب عدم تعرض الشباب إىل الربامج الثقافية إىل كون موضوعات الربامج الثقافية 

معدو الربامج ىل أن مكررة يف املرتبة الثالثة، ويف املرتبة الرابعة جاءت إجابام اليت ترجع السبب إ
، ويف املرتبة اخلامسة اإلجابات اليت ترجع السبب إىل كون أن ال يهتمون باحلياة الثقافية العامة

، أما إجابات الشباب الذين يرجعون سبب ج الثقافية غري مفيدين أو جذابنيمعظم ضيوف الربام
يف املرتبة السادسة، وجاءت جاءت معظم مذيعي الربامج الثقافية غري ناجحنيعدم التعرض إىل أن 

، ويف املرتبة األخرية شكل تقدمي الربامج الثقافية غري جذاباإلجابات اليت ترجع السبب إىل أن 
.موضوعات الربامج الثقافية غري جادةجاءت اإلجابات اليت ترجع سبب عدم التعرض إىل أن 

قناة األرضية امج الثقافية يف الالشباب الذين اقترحوا تطوير أداء الربكشفت الدراسة على أن كما
حيث املضمون مواضيع متس الشباب كانت النسبة العالية منهم اقترحت لتطوير هذه الربامج من

أما من حيث أسلوب وشكل التقدمي كانت اقتراحام يف هذا حتسني اإلخراج والديكور لتأيت 
.إذ اختاروا الفترة املسائيةالنسبة األخرى  املتعلقة باقتراح التطوير من حيث توقيت البث 

كشفت الدراسة على حتكم كل من متغري النوع واملستوى التعليمي يف استخدامات الشباب و
.للربامج الثقافية يف القناة األرضية
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:توصيات الدراسة
بالنظر على أن هذه الدراسة جهدا علميا لقياس رجع الصدى لدى الشباب خبصوص الربامج 

التلفزيون ميكن للباحث أن يتقدم بالتوصيات اليت من شأا تطوير و تفعيل الربامج الثقافية يف
.الثقافية يف التلفزيون

.املناسب للربامج الثقافيةتاختيار التوقي:أوال
.زيادة مدة الربامج الثقافية على اخلريطة اليومية للربامج:ثانيا
.ايا اليت متس الشباب بصفة مباشرةاالهتمام والتركيز على املوضوعات والقض:ثالثا
. االهتمام أكثر بالربامج الثقافية التفاعلية:رابعا

إلتاحة إمكانية تسهيل استخدام التكنولوجيا مثل االنترنت وزيادة خطوط اهلاتف: خامسا
.مشاركة الشباب يف الربامج الثقافية

يدها وعدم االكتفاء بالتنويه هلا يف االهتمام باإلشهار والتعريف بالربامج الثقافية ومواع: سادسا
. التلفزيون، كالتعريف ا يف الصحف والنشريات

فمن حيث . احلرص على التطوير املستمر للربامج الثقافية من حيث الشكل واملضمون:ابعسا
الشكل ميكن تنويع أشكال عرض الربامج الثقافية مثل االهتمام بالديكور وتنويع زوايا التصوير 

املضمون ميكن استيقاء مضامني الربامج الثقافية من أراء اجلمهور وخصوصا شرحية ومن حيث 
.واإلعداد اجليد هلا وتقدميها يف حلقات تاليةالشباب

تقترن مبناسبات ثقافية، وتنتهي بانتهاء تلك التظاهرات القناة األرضية جل الربامج الثقافية يف :منااث
بالدميومة يف معاجلة وطرح القضايا الثقافية حىت يكون هلا الثقافية، لذا وجب إعداد برامج تتسم

.مجهورها الويف
مراعاة إعطاء فرصة أكرب للشباب واجلمهور بشكل عام يف عرض آرائه خبصوص :سعاات

.املوضوعات الثقافية أو اقتراح موضوعات يدور حوهلا النقاش
مجهور املشاهدين وخاصة شرحية الشباب ربط احلوار يف الربامج الثقافية بواقع واحتياجات : عاشرا

.حىت يتسىن هلم اإلحساس باالستفادة من هذه الربامج
التنويع يف عرض آراء أصحاب الرأي وخاصة املثقفني منهم من خمتلف األجيال :عشراحلادي 

.وتقدمي وجهات نظر خمتلفة
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اجلزائرية ثرية بتنوعها وعدم االهتمام بالثقافات احمللية أو الفرعية خاصة أن الثقافة:عشرالثاين 
.حصرها يف املركزية

.اللجوء إىل البساطة واملوضوعية يف أسلوب احلوار يف الربامج الثقافية:عشرلث الثا
االهتمام بتكوين منشطي الربامج الثقافية واختيار مقدمني يكونون على ثقافة عالية :عشررابع ال

.العامةويهتمون باحلياة الثقافية
أن حترص الربامج الثقافية على السرعة والتنوع وتراعي يف توصيل املضمون ربط : عشرامس اخل

املعلومة بالصورة وإجراء مسابقات يف كل حلقة حىت لو كانت بسيطة جلذب اجلمهور وربطه 
.بالربنامج

حىت تم أكثر بالثقافة ،وكخيار استراتيجي جيب إنشاء قناة متخصصة يف الثقافة:السادس عشر
احمللية وتم مبوضوعات وقضايا م الشباب، إذ أن التخصص يف معاجلة وطرح القضايا 

.واملوضوعات الثقافية يعطي للربامج الثقافية فعالية وجناحا أكثر
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: خامتة
لقد حاولنا من خالل هذه الدراسة معرفة كيفية استخدام الشباب اجلزائري للربامج الثقافية 

بدت ثنائية الشباب واإلعالم الثقايف القناة األرضية واإلشباعات املتحققة من هذا االستخدام، إذ يف 
أكثر تعقيدا يف دراستنا هذه، على الرغم من حماولتنا إزالة الغموض حول هذه الثنائية فالشباب 

ى حمل حبث كمفهوم لقي اهتماما كبريا من شىت فروع العلوم اإلنسانية واالجتماعية إال انه يبق
فيه الثقافات احمللية ه لوسائل اإلعالم يف عصر تزامحت اتمضين، وإذ ربطنا الشباب باستخدام

بالنظر خلصائص هذه الشرحية االجتماعية اليت أقل ما يقال عنها أا فئة تبحث عن والدخيلة ، و
التغري خلاصة تطرحها طبيعة اجلزائري االشباببعدما سلمنا أن حاجات و. كل ما هو جديد

ستجابات الثقافية استجابات ثقافية خاصة ومتثل هذه االتنعكس على هيئةوالثقايف واالجتماعي 
هذه الصيغة منظومة من اإلجابات املنظمة اليت تستجيب ملنظومة من وهي يف، الفرعية للشباب

ث ، وقفنا على شبه حقيقة أن للشباب اجلزائري حاجات ثقافية ملحة يبحاحلاجات واملشكالت
. دائما يف حركة دؤوبة الشباعها ولعل مالذه الوحيد هو وسائل اإلعالم وخاصة التلفزيون منها

من مدخل اإلستخدامات واإلشباعات يف حتديد استخدامات الشباب الباحث وقد استفاد
فقد تباينت هذه ع التعرضـرف على دوافـوالتعالقناة األرضية،للربامج الثقافية يف اجلزائري 

هلذه اإلشباعات املتحققة من التعرض الـدوافع بني املعرفية و دوافع التسلية، وجتلت جمموعة من 
الربامج حيث وجدنا أا تباينت بني إشباعات معرفية وإشباعات تسلية وهروب من املشكالت 

.اليومية
إىل كما حاولنا أن نؤطر نظريا كل مفهوم ورد يف تساؤالت الدراسة من خالل الرجوع 

األدبيات والدراسات السابقة لكي نستبصر ا يف مسعانا هذا، وأول هذه احملاوالت تتمثل يف إثارة 
إشكالية كيفية اإلستخدام وعدم جدواه إىل حد بعيد يف فهم العالقة بني الشباب والربامج 

البيئة الثقافيـة التلفزيونية، ألننا ال نستطيع أن نقف على حقيقة االستخدام هلذه الربامج، بعيدا عن 
و دون معرفة العوامل املتحكمة يف هذا االستخدام واليت تبني يف دراستنا وعلى رأسها املستوى 

.التعليمي
ويف حماولة منا لقياس رجع صدى الربامج الثقافية لدى الشباب وجدنا أن هذه الربامج ينقصها 

الثقافية، فقد وقفنا على النقص  الكثري من املتطلبات العصرية حىت تستطيع تلبية حاجات الشباب
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الذي تعاين منه هذه الربامج الثقافية يف رأي الشباب بني نقص يف قنوات االتصال مع هذه الشرحية 
.  وكذلك االبتعاد عن معاجلة القضايا اجلوهرية اليت متسهم بطريقة مباشرة

نب الترفيهي وهذا ما دلت عليه اجلااوإذا نظرنا إىل ثقافة الشباب اجلزائري نرى أنه يغلب عليه
التسلية والترفيه وإذا طابع إذا برزت إهتمامات الشباب مبضامني الربامج ذات ،نتائج هذه الدراسة

العشرين وبدايات الواحد أن أهم مظاهر القرن ه يف كون ربطنا هذا مبا يشري الكثريون إلي
إىل ثقافة عاملية ذات ثقافتها األصليةهو احملاوالت الدؤوبة جلعل اتمعات تتحول منوالعشرون، 

وهو ما يراه البعض ميثل ديدا للثقافات الوطنية القائمة على هويات ثقافية حمددة قيم جديدة، 
كيف ال واملضامني الترفيهية يف غالبها تأيت معلبة من خارج ثقافتنا . معتمدة على التجانس الثقايف

احلدود و موجهة سهامها إىل قلب اتمع النابض وهو األصيلة وتطبع بأبعاد عاملية خمترقة كل
ويف هذا اال بالتحديد تثار خماوف شىت عن ديد هذه الثقافة العاملية للخصوصيات الشباب،

.اإلسالميةالثقافية املرتبطة بالديانات املختلفة، ومن بينها اخلصوصية الثقافية العربية
احلفاظ على اهلوية الثقافية الوطنية هو التحدي املطروح ويف ظل السماوات املفتوحة أصبح 

على الدولة اليت تشعر باخلطر على هويتها، ولكن الثقافة بطبيعتها ليست عاملية، وإمنا هي تعبري 
صادق وأمني عن الذاتية وسواء كانت ذاتية املثقف أو املبدع، أو الذاتية القومية اليت يستمد منها 

ذاتيته اخلاص، فلو أردنا حتقيق هذا بات لزاما على القائمني على الربامج هذا املثقف أو املبدع 
الثقافية التطوير والتنويع يف املضامني الثقافية قصد مواكبة التطورات املتسارعة، مراعني يف ذلك 
خصوصية الشباب كشرحية مهمة يف اتمعات احلديثة فالشباب يبحثون دائما عن اجلديد 

االهتمام بالثقافات احمللية أو الفرعية اصة الثقافية منها، كما وجب عليهم وحاجام متجددة خ
.خاصة أن الثقافة اجلزائرية ثرية بتنوعها وعدم حصرها يف املركزية

فاإلعالم اليوم توجه إىل التخصص يف املضامني ويف خماطبة مجيع شرائح اتمع، آخذ يف ذلك 
فهل إعالمنا اجلزائري وعى ذه احلقيقة ليعتمد كخيار . وركل املتغريات اليت تليب حاجات اجلمه

استراتيجي لتلبية حاجات شبابه؟ فقد أصبح  إنشاء قناة متخصصة يف الثقافة حتمية ال مفر منها 
حىت تم أكثر بالثقافة احمللية وتم مبوضوعات وقضايا م الشباب، إذ أن التخصص يف معاجلة 

ثقافية يعطي للربامج الثقافية فعالية وجناحا ويعطي للشباب مناعة وطرح القضايا واملوضوعات ال
.قوية ضد التنميط الثقايف القادم من خارج ثقافتنا األصيلة
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-عنابة–جامعة باجي مختار 
.كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واإلجتماعية

.قسم علوم اإلعالم واالتصال

علوم اإلعالماجستري يف املمقدمة لنيل شهادة استمارة ميدانية يف إطار إعداد مذكرة
:عنوانبواالتصال 

:إشراف:دإعدا
.عباسي فضة بصلي.د.بوزيان عبدالغني

2010/ 2009:العام الجامعي

إستخدامات الشباب الجزائري للبرامج الثقافیة 
واإلشباعات المتحققة منھارضیةالتلفزیونیة للقناة األ
-دراسة میدانیة -

.بیانات ھذه االستمارة سریة ال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي
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بسم اهللا الرمحان الرحيم

:أخي الكرمي.. أخيت الكرمية 
تدخل هذه اإلسـتمارة يف     أقوم بإعداد رسالة ماجستري يف اإلعالم، و      عبدالغين بوزيان    لطالبأنا ا 

آمل منكم التعاون يف إجابتكم على أسئلة اإلستمارة بصراحة، وبشكل دقيق وواضح            .. إطار حبثي 
... لكم تعاونكم وأشكر.                  مما يساعد على الوصول إىل نتائج موضوعية

:أخي الكرمي.. أخيت الكرمية 
:دا قبل إجابتكم على أسئلة االستمارةالرجاء قراءة التعليمات والبنود التالية جي

إجابـة ليس املطلوب اختيار اإلجابة املثالية بل اإلجابة اليت تعرب عن واقع احلال ، وال توجد                 -1
.صحيحة وأخرى خاطئة ، إمنا هي وجهات نظر

:يليتنقسم طريقة اإلجابة على األسئلة إىل ما
.تيار املناسبأمام اإلجابة املناسبة أو اإلخ) √(وضع إشارة -أ

.أمام العبارة اخلاطئة أو البديل غري املالئم) x(وضع إشارة-ب
أي يتاح لك إضافة أمساء وعبارات أخـرى حـسب          ) حددها(أو  ) أخرى أذكرها (عبارة   -جـ

.السؤال
.لترتيب بدائل أو اختيار رقم بديل... 1،2إعطاء أرقام -د
ليت تتعرض بشكل مباشر لألنشطة املتصلة بـاألدب        جمموعة الربامج ا  : نقصد بالربامج الثقافية     -2

والنقد األديب، والفنون التشكيلية، واملسرح، والسينما، والعلوم والدراسات اإلنـسانية وتبـسيط            
.العلوم، واملعارف العامة
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أما .. وهكذا ) 2(والثاين رقم ) 1(من بني مصادر املعلومات التالية أعط ملصدر معلوماتك األول رقم .. من فضلك-1
)x(املصدر الذي ال تتعامل معه ضع أمامه إشارة 

املسرحاإلذاعة اجلزائرية
احملطات اإلذاعية العربيةقناة األرضية اجلزائريةال

احملطات اإلذاعية األجنبيةاجلرائد واالت العربية
الفضائيات العربيةالكتب اجلزائرية والعربية 

الفضائيات األجنبيةادي الثقافيةاملراكز والنو
اجلرائد واالت األجنبيةاألنترنت 

)اذكرها(أخرى دور السينما

حدد مدى إطالعك على الكتب غري الدراسية؟-2

دائما 
أحيانا

ال أطالع

حدد مدى اطالعك على الصحف؟-3

حدد مدى ترددك على دور السينما؟-4

حدد مدى ترددك على املسرح؟ -5

دائما 
أحيانا

ال أطالع

دائما 
أحيانا

ال أتردد

دائما 
أحيانا

ال أتردد



214

حدد مدى استخدامك  لالنترنت؟-6

حدد مدى تعرضك للتلفزيون؟-7

حدد مدى متابعتك للربامج الثقافية يف القناة األرضية؟-8

)ختيار بدائلميكنك ا(الربامج الثقافية يف القناة األرضية؟ ) تتابعني(مىت تتابع -9

)ظ12-ص6(الفترة الصباحية 
)م6-12(فترة الظهر والعصر

)م10-م7(فترة املساء 
)ص2-م11(فترة السهرة 

مواعيد الربامج الثقافية يف التلفزيون؟) تعرفني(كيف تعرف-10

الأحيانادائمابدائل
صحيفة الدليل

صحيفة اإلشهار
يةالصحف اليوم

تنويهات التلفزيون

دائما 
أحيانا

ال أتعرض

البدائل
ال أتعرض مطلقا

اقل من ساعة يوميا
يوميا/ساعة2اعة واقل من س1
يوميا/ساعة3ساعة وأقل من 2
يوميا/ساعات5ساعات وأقل من 3

دائما 
أحيانا

ال أتعرض مطلقا
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على مشاهدة هذه الربامج) معتادة(أنا معتاد
نصائح األهل واألصدقاء

أخرى تذكر

؟) تكونني(عند مشاهدتك ألحد الربامج الثقافية يف أي احلاالت تكون-11

الأحيانادائمابدائل
تكون متفرغا متاما للمشاهدة

ء املشاهدةتقوم بأعمال أخرى أثنا
تستمع فقط لصوت التلفزيون وال تتابع الصورة

تشاهد الربنامج منفردا
تشاهد الربنامج بصحبة بعض أفراد األسرة

تشاهد الربنامج بصحبة بعض األصدقاء

هل تدور مناقشة بينك وبني آخرين حول فقرات الربامج الثقافية وموضوعاا؟-12

دائمـــــــا
أحيانا

ال حيدث

)ميكنك اختيار بدائل(؟ القناة األرضيةمشاهدا من ) تفضلني(نوع الربامج الثقافية اليت تفضلما-13

.برامج األدب والشعر-
).غناء-آثار -فنون تشكيلية -باليه -موسيقى -سينما -مسرح (برامج فنية -
...).ثقافة صحية –دين –اقتصاد –تاريخ –تراث –علوم إنسانية(برامج املعارف العامة -
...).الصناعات-الكائنات–البحار –الكواكب (برامج عن العلوم والتكنولوجيا وتبسيطها -
).أذكرها(أخرى -
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؟القناة األرضيةحدد أي الربامج الثقافية التالية تفضل مشاهدا من -14

قعنامن وا-وقفات وحوار-
ليلة النجوم-الصراحة راحة-
البيئة واتمع-لقاء-
فضاء اجلمعة-حنا يف اهلنا-
مشوع التلفزيون-فتاوى على اهلوا-
الفهامة-يف دائرة الضوء-
فكر واربح-بعيدا عن امليدان-
سينما-برج األبطال-
صولف-جامعة التكوين املتواصل-
صباح اخلري-إرشادات طبية-
احلان وشباب-مهن وحرف-
)خصوصيات من العامل(الشريط الوثائقي -تامورت نغ-
مرحبا-دزاير شو -

.......:...................................................................................................برامج أخرى حتدد
...............................................................................................................................

أمام العبارة أو العبارات الـيت    ) √(؟ وأشر بـ     القناة األرضية أذكر أمساء ثالثة برامج ثقافية حترص على مشاهدا من           -15
)ميكنك اختيار بدائل(سبب تفضيلك لكل برنامج على حدى؟ توضح

اسم الربنامجاسم الربنامجاسم الربنامج
-3-2-1أسباب التفضيل

موضوعاته جديدة
يعاجل مشكالت واقعية 

يقدم معلومات م الناس
يقدم يف موعد مناسب
يقدم بأسلوب جذاب

موضوعاته جادة
يقدم معلومات متنوعة
يقدم معلومات مبسطة

)اذكرها(أخرى 
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أمام العبارة اليت تعرب عنك أو ) √(، أشر بـ قناة األرضيةج الثقافية يف الفيما يلي عبارات تعرب عن سبب تعرضك للربام-16
توافق عليها؟

اإلجابةالعبـــــــــــــــــارة
.ةألا تفيدين يف أشياء كثري-
.التخلص من امللل-
.ألنين اهتم بالثقافة-
.ألنين أشعر باأللفة عند التعرض هلا-
.ألا جادة-
ألنين ال أجد شيئا آخر افعله-
.ألا تعلمين يف اختصاصي-
.ألن اآلخرين يتابعوا-
.ألا تسليين-
.حبكم العادة-
.أجدها يف وسائل أخرىألا تقدم يل معلومات ال-
.أتعرض هلا ملعرفة األخبار الثقافية-

أمام ) √(أشر بـ   . ، هل العبارات التالية تعرب عنك أو توافق عليها        القناة األرضية عادة بعد تعرضك للربامج الثقافية يف        -17
العبارة اليت تعرب عنك أو توافق عليها؟

اإلجابةالعبـــــــــــــــــارة
.رف ما جيري حويل على املستوى الثقايفأع-
.أتعلم مهارات-
.أشعر باأللفة مع هذه الربامج-
.أحصل على معلومات وموضوعات جيدة-
.أجدها تعاجل موضوعات واقعية-
.تساعدين يف إدارة النقاش مع اآلخرين-
.جتعلين أمتيز على اآلخرين-
.تنسيين مشكاليت اليومية-
.تشغل وقت فراغي-
.أستفيد من جتارب اآلخرين-
.أتسلى-
.أكتسب معلومات متخصصة-
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يف تلبية احتياجات الشباب الثقافية؟القناة األرضيةمن وجهة نظرك إىل أي مدى جنحت الربامج الثقافية يف -18

هل حيتاج الشباب إىل قناة تلفزيونية ثقافية متخصصة ؟يف رأيك-19

؟القناة األرضيةهل سبق لك أن اشتركت يف أحد الربامج الثقافية يف -20

)ميكنك اختيار بدائل(ما نوع املشاركة؟ -21

وقت فراغك؟)تقضني(كيف تقضي عادة -22

مل تنجـــحجنحت بدرجة متوسطةجنحت بدرجة كبرية

النعم

اإلجابةالبدائل
اشتركت وأجابوين
اشتركت ومل جييبوا

مل أشترك

البدائل
طلبت إعادة مادة ثقافية 

طلبت استشارة أو توضيح
أبديت رأيا حول أحد املوضوعات

شاركت بإنتاج ثقايف يل
)اذكرها(أخرى 

املطالعةمع األهل
املقهىمع األصدقاء
السفر والرحالتيف األنترنات

)النادي أو املركز الثقايف(إشباع مواهيبيف السينما
)أذكرها(أخرى الذهاب للمسرح
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)ميكنك اختيار بدائل (؟ القناة األرضيةمن وجهة نظرك ملاذا ال يتعرض بعض الشباب للربامج الثقافية يف -23

؟القناة األرضيةهل لديك اقتراحات لتطوير أداء الربامج الثقافية يف -24

)25(يف حالة إجابتك بنعم انتقل إىل السؤال

موضوعات الربامج الثقافية ال يستفيد منها الشباب
موضوعات الربامج الثقافية غري جادة

ات الربامج الثقافية مكررةموضوع
شكل تقدمي الربامج الثقافية غري جذاب

معظم مذيعي الربامج الثقافية غري ناجحني
.معظم ضيوف الربامج الثقافية غري مفيدين أو جذابني
وقت تقدمي الربامج الثقافية ال يناسب معظم الشباب

مةألن معدو الربامج ال يهتمون باحلياة الثقافية العا
)اذكرها(أخرى 

النعم
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؟اة األرضيةقنالماذا تقترح لتطوير أداء الربامج الثقافية يف-25
:................................................................................من حيث توقيت البث-أ

:..................................................................................من حيث املضمون-ب
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

:.....................................................................من حيث أسلوب وشكل التقدمي-جـ
....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

.........................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
.........................................................................
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البيانات الشخصية

)حسب الرغبة(.......…....…....…....… :االسم-26

....…....…....… :احلي....................:املدينة.........................:الوالية-27
:النوع-28

: السن-29

:املستوى التعليمي-30

:العمل-31

السفر للخارج وسببه-32

ذكر أنثى

للمبحوثاملستوى التعليمي
مستوى التعليم الثانوي

جامعة أو ما يعادهلا
دراسات عليا

)أذكرها(أخرى 

للمبحوثالعمل
)حدد العمل(أعمل 

ال يعمل
ربة منزل

أخرى تذكر

سبب السفربلد السفر للخارج
العملالبالد العربية

السياحةأوروبا أو أمريكا
الدراسة)أذكرها(أخرى 

)أذكرها(أخرى يسافرمل 
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متوسط دخل األسرة بالدينار اجلزائري؟-33
........................................

أمام األشياء اليت يف متناولك؟) √(برجاء وضع إشارة -34

مع جزيل الشكر على تعاونكم

سيارة
حمل جتاري

أرض زراعية
كمبيوتر حممول

مكتبة منزلية
أكثر من جهاز تلفزيون


